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ஆதியாகமம்

ஆதியிேல ேதவன் வானத்ைதயும் பூமிையயும் சிரு ஷ்டித்தார். 2 பூமியானது ஒழுங்கின்ைமயும்
ெவறுைமயுமாய் இருந்தது; ஆழத்தின்ேமல் இருள் இருந்தது; ேதவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்ேமல்
அைசவாடிக்ெகாண்டிருந்தார். 3 ேதவன் ெவளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார். ெவளிச்சம்

உண்டாயிற்று. 4 ெவளிச்சம் நல்லது என்று ேதவன் கண்டார்; ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும் ேதவன்
ெவவ்ேவறாகப் பிரித்தார். 5 ேதவன் ெவளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று ேபரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று
ேபரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று.

6 பின்பு ேதவன்; ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாயவிரிவு உண்டாகக்கடவது என்றும், அது ஜலத்தினின்று
ஜலத்ைதப் பிரிக்கக்கடவது என்றும் ெசான்னார். 7 ேதவன் ஆகாயவிரிைவ உண்டுபண்ணி,
ஆகாயவிரிவுக்குக் கீேழ இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு ேமேல இருக்கிற ஜலத்திற்கும்
பிரிவுண்டாக்கினார்; அது அப்படிேய ஆயிற்று. 8 ேதவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று ேபரிட்டார்;
சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி, இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.

9 பின்பு ேதவன்: வானத்தின் கீேழ இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் ேசரவும், ெவட்டாந்தைர காணப்படவும்
கடவது என்றார்; அது அப்படிேய ஆயிற்று. 10 ேதவன் ெவட்டாந்தைரக்குப் பூமி என்றும், ேசர்ந்த
ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் ேபரிட்டார்; ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 11 அப்ெபாழுது ேதவன்:
பூமியானது புல்ைலயும், விைதையப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகைளயும், பூமியின்ேமல் தங்களில் தங்கள்
விைதையயுைடய கனிகைளத் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படிேய ெகாடுக்கும் கனிவிருட்சங்கைளயும்
முைளப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படிேய ஆயிற்று. 12 பூமியானது புல்ைலயும், தங்கள் தங்கள்
ஜாதியின்படிேய விைதையப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகைளயும், தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படிேய தங்களில் தங்கள்
விைதையயுைடய கனிகைளக் ெகாடுக்கும் விருட்சங்கைளயும் முைளப்பித்தது; ேதவன் அது நல்லது என்று
கண்டார். 13 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி மூன்றாம் நாள் ஆயிற்று.

14 பின்பு ேதவன்: பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற
ஆகாயவிரிவிேல சுடர்கள் உண்டாகக்கடவது, அைவகள் அைடயாளங்களுக்காகவும், காலங்கைளயும்
நாட்கைளயும் வருஷங்கைளயும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்கக்கடவது என்றார். 15 அைவகள் பூமியின்ேமல்
பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிேல சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படிேய
ஆயிற்று. 16 ேதவன், பகைல ஆளப் ெபரிய சுடரும், இரைவ ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான
சுடர்கைளயும், நட்சத்திரங்கைளயும் உண்டாக்கினார். 17 அைவகள் பூமியின்ேமல் பிரகாசிக்கவும், 18

பகைலயும் இரைவயும் ஆளவும், ெவளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும், ேதவன்
அைவகைள வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிேல ைவத்தார்; ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 19

சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று. 20 பின்பு ேதவன்: நீந்தும் ஜீவஜந்துக்கைளயும்,
பூமியின்ேமல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிேல பறக்கும் பறைவகைளயும், ஜலமானது திரளாய்
ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார். 21 ேதவன், மகா மச்சங்கைளயும், ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படிேய
திரளாய் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர்வாழும் ஜந்துக்கைளயும், சிறகுள்ள ஜாதிஜாதியான சகலவிதப்
பட்சிகைளயும் சிருஷ்டித்தார்; ேதவன் அது நல்லது என்று கண்டார். 22 ேதவன் அைவகைள ஆசீர்வதித்து,
நீங்கள் பலுகிப் ெபருகி, சமுத்திர ஜலத்ைத நிரப்புங்கள் என்றும், பறைவகள் பூமியில் ெபருகக்கடவது
என்றும் ெசான்னார். 23 சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று.

24 பின்பு ேதவன்: பூமியானது ஜாதிஜாதியான ஜீவஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்கைளயும், ஊரும்
பிராணிகைளயும், காட்டுமிருகங்கைளயும், ஜாதிஜாதியாகப் பிறப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படிேய
ஆயிற்று. 25 ேதவன் பூமியிலுள்ள ஜாதிஜாதியான காட்டுமிருகங்கைளயும், ஜாதிஜாதியான
நாட்டுமிருகங்கைளயும், பூமியில் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கினார்; ேதவன் அது
நல்லது என்று கண்டார். 26 பின்பு ேதவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படிேயயும் மனுஷைன
உண்டாக்குேவாமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்கைளயும், ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும்,
மிருகஜீவன்கைளயும், பூமியைனத்ைதயும், பூமியின்ேமல் ஊரும் சகலப் பிராணிகைளயும் ஆளக்கடவர்கள்
என்றார். 27 ேதவன் தம்முைடய சாயலாக மனுஷைனச் சிருஷ்டித்தார், அவைனத் ேதவசாயலாகேவ
சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் ெபண்ணுமாக அவர்கைளச் சிருஷ்டித்தார். 28 பின்பு ேதவன் அவர்கைள ேநாக்கி:
நீங்கள் பலுகிப் ெபருகி, பூமிைய நிரப்பி, அைதக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்கைளயும் ஆகாயத்துப்
பறைவகைளயும், பூமியின்ேமல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துக்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள் என்று
ெசால்லி, ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். 29 பின்னும் ேதவன்: இேதா, பூமியின்ேமல் எங்கும் விைததரும்
சகலவிதப் பூண்டுகைளயும், விைததரும் கனிமரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்கைளயும் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன், அைவகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாயிருக்கக்கடவது; 30 பூமியிலுள்ள சகல
மிருகஜீவன்களுக்கும், ஆகாயத்திலுள்ள சகல பறைவகளுக்கும், பூமியின்ேமல் ஊரும் பிராணிகள்
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எல்லாவற்றிற்கும் பசுைமயான சகல பூண்டுகைளயும் ஆகாரமாகக் ெகாடுத்ேதன் என்றார்; அது அப்படிேய
ஆயிற்று. 31 அப்ெபாழுது ேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார், அது மிகவும்
நன்றாயிருந்தது; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.

இவ்விதமாக வானமும் பூமியும், அைவகளின் சர்வேசைனயும் உண்டாக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தன. 2

ேதவன் தாம் ெசய்த தம்முைடய கிரிையைய ஏழாம் நாளிேல நிைறேவற்றி, தாம் உண்டாக்கின
தம்முைடய கிரிையகைளெயல்லாம் முடித்தபின்பு, ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்திருந்தார். 3 ேதவன் தாம்

சிருஷ்டித்து உண்டுபண்ணின தம்முைடய கிரிையகைளெயல்லாம் முடித்தபின்பு அதிேல
ஓய்ந்திருந்தபடியால், ேதவன் ஏழாம் நாைள ஆசீர்வதித்து, அைதப் பரிசுத்தமாக்கினார்.

4 ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமிையயும் வானத்ைதயும் உண்டாக்கின நாளிேல, வானமும் பூமியும்
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வரலாறு இைவகேள. 5 நிலத்தினுைடய சகலவிதச் ெசடிகளும் பூமியின்ேமல் இன்னும்
உண்டாகவில்ைல, நிலத்தினுைடய சகலவிதப் பூண்டுகளும் இன்னும் முைளக்கவில்ைல; ஏெனனில்
ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியின்ேமல் இன்னும் மைழையப் ெபய்யப்பண்ணவில்ைல; நிலத்ைதப் பண்படுத்த
மனுஷனும் இருந்ததில்ைல. 6 அப்ெபாழுது மூடுபனி பூமியிலிருந்து எழும்பி, பூமிையெயல்லாம் நைனத்தது.
7 ேதவனாகிய கர்த்தர் மனுஷைனப் பூமியின் மண்ணினாேல உருவாக்கி, ஜீவசுவாசத்ைத அவன் நாசியிேல
ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான்.

8 ேதவனாகிய கர்த்தர் கிழக்ேக ஏேதன் என்னும் ஒரு ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின
மனுஷைன அதிேல ைவத்தார். 9 ேதவனாகிய கர்த்தர், பார்ைவக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித
விருட்சங்கைளயும், ேதாட்டத்தின் நடுவிேல ஜீவவிருட்சத்ைதயும், நன்ைம தீைம அறியத்தக்க
விருட்சத்ைதயும் பூமியிலிருந்து முைளக்கப்பண்ணினார். 10 ேதாட்டத்துக்குத் தண்ணீர் பாயும்படி
ஏேதனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி, அங்ேகயிருந்து பிரிந்து நாலு ெபரிய ஆறுகளாயிற்று. 11 முதலாம் ஆற்றுக்குப்
ைபேசான் என்று ேபர், அது ஆவிலா ேதசம் முழுவைதயும் சுற்றி ஓடும்; அவ்விடத்திேல ெபான் விைளயும். 12

அந்தத் ேதசத்தின் ெபான் நல்லது; அவ்விடத்திேல பிேதாலாகும், ேகாேமதகக்கல்லும் உண்டு. 13

இரண்டாம் ஆற்றுக்குக் கீேகான் என்று ேபர், அது எத்திேயாப்பியா ேதசம் முழுவைதயும் சுற்றி ஓடும். 14

மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இெதக்ேகல் என்று ேபர், அது அசீரியாவுக்குக் கிழக்ேக ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு
ஐபிராத்து என்று ேபர். 15 ேதவனாகிய கர்த்தர் மனுஷைன ஏேதன் ேதாட்டத்தில் அைழத்துக்
ெகாண்டுவந்து, அைதப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் ைவத்தார். 16 ேதவனாகிய கர்த்தர் மனுஷைன ேநாக்கி: நீ
ேதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சத்தின் கனிையயும் புசிக்கேவ புசிக்கலாம். 17 ஆனாலும் நன்ைம தீைம
அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனிையப் புசிக்கேவண்டாம்; அைத நீ புசிக்கும் நாளில் சாகேவ சாவாய் என்று
கட்டைளயிட்டார்.

18 பின்பு, ேதவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிைமயாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துைணைய அவனுக்கு
உண்டாக்குேவன் என்றார். 19 ேதவனாகிய கர்த்தர் ெவளியின் சகலவித மிருகங்கைளயும், ஆகாயத்தின்
சகலவிதப் பறைவகைளயும் மண்ணினாேல உருவாக்கி, ஆதாம் அைவகளுக்கு என்ன ேபரிடுவான் என்று
பார்க்கும்படி அைவகைள அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்; அந்தந்த ஜீவஜந்துக்கு ஆதாம் எந்ெதந்தப்
ேபரிட்டாேனா அதுேவ அதற்குப் ேபராயிற்று. 20 அப்படிேய ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும்,
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும், சகலவிதக் காட்டுமிருகங்களுக்கும் ேபரிட்டான்; ஆதாமுக்ேகா ஏற்ற துைண
இன்னும் காணப்படவில்ைல. 21 அப்ெபாழுது ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திைரைய
வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திைரயைடந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அந்த
இடத்ைதச் சைதயினால் அைடத்தார். 22 ேதவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்ைப
மனுஷியாக உருவாக்கி, அவைள மனுஷனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார். 23 அப்ெபாழுது ஆதாம்: இவள் என்
எலும்பில் எலும்பும், என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறாள்; இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால்
மனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான். 24 இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் விட்டு, தன்
மைனவிேயாேட இைசந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒேர மாம்சமாயிருப்பார்கள். 25 ஆதாமும் அவன்
மைனவியுமாகிய இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும், ெவட்கப்படாதிருந்தார்கள்.

ேதவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்கைளப்பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது
தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீைய ேநாக்கி: நீங்கள் ேதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின்
கனிையயும் புசிக்கேவண்டாம் என்று ேதவன் ெசான்னது உண்ேடா என்றது. 2 ஸ்திரீ சர்ப்பத்ைதப்

பார்த்து: நாங்கள் ேதாட்டத்திலுள்ள விருட்சங்களின் கனிகைளப் புசிக்கலாம்; 3 ஆனாலும், ேதாட்டத்தின்
நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனிையக்குறித்து, ேதவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அைதப் புசிக்கவும்
அைதத் ெதாடவும் ேவண்டாம் என்று ெசான்னார் என்றாள். 4 அப்ெபாழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீைய ேநாக்கி:
நீங்கள் சாகேவ சாவதில்ைல; 5 நீங்கள் இைதப் புசிக்கும் நாளிேல உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும்,
நீங்கள் நன்ைம தீைம அறிந்து ேதவர்கைளப்ேபால் இருப்பீர்கள் என்றும் ேதவன் அறிவார் என்றது. 6

அப்ெபாழுது ஸ்திரீயானவள், அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்ைவக்கு இன்பமும், புத்திையத்
ெதளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனிையப் பறித்து,
புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் ெகாடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான். 7 அப்ெபாழுது அவர்கள் இருவருைடய
கண்களும் திறக்கப்பட்டது; அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து, அத்தியிைலகைளத் ைதத்து,
தங்களுக்கு அைரக்கச்ைசகைள உண்டுபண்ணினார்கள். 8 பகலில் குளிர்ச்சியான ேவைளயிேல
ேதாட்டத்தில் உலாவுகிற ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்ைத அவர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ெபாழுது
ஆதாமும் அவன் மைனவியும் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதிக்கு விலகி, ேதாட்டத்தின்
விருட்சங்களுக்குள்ேள ஒளித்துக்ெகாண்டார்கள். 9 அப்ெபாழுது ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆதாைமக்
கூப்பிட்டு: நீ எங்ேக இருக்கிறாய் என்றார். 10 அதற்கு அவன்: நான் ேதவரீருைடய சத்தத்ைதத்
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ேதாட்டத்திேல ேகட்டு, நான் நிர்வாணியாயிருப்பதினால் பயந்து, ஒளித்துக்ெகாண்ேடன் என்றான். 11

அப்ெபாழுது அவர்: நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? புசிக்கேவண்டாம் என்று நான் உனக்கு
விலக்கின விருட்சத்தின் கனிையப் புசித்தாேயா என்றார். 12 அதற்கு ஆதாம்: என்னுடேன இருக்கும்படி
ேதவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனிைய எனக்குக் ெகாடுத்தாள், நான் புசித்ேதன் என்றான்.
13 அப்ெபாழுது ேதவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீைய ேநாக்கி: நீ இப்படிச் ெசய்தது என்ன என்றார்.
ஸ்திரீயானவள்: சர்ப்பம் என்ைன வஞ்சித்தது, நான் புசித்ேதன் என்றாள். 14 அப்ெபாழுது ேதவனாகிய
கர்த்தர் சர்ப்பத்ைதப் பார்த்து: நீ இைதச் ெசய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு
மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து, உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம்
மண்ைணத் தின்பாய்; 15 உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பைக உண்டாக்குேவன்;
அவர் உன் தைலைய நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்கா நசுக்குவாய் என்றார். 16 அவர் ஸ்திரீைய ேநாக்கி: நீ
கர்ப்பவதியாயிருக்கும்ேபாது உன் ேவதைனைய மிகவும் ெபருகப்பண்ணுேவன்; ேவதைனேயாேட பிள்ைள
ெபறுவாய்; உன் ஆைச உன் புருஷைனப் பற்றியிருக்கும், அவன் உன்ைன ஆண்டுெகாள்ளுவான் என்றார். 17

பின்பு அவர் ஆதாைம ேநாக்கி: நீ உன் மைனவியின் வார்த்ைதக்குச் ெசவிெகாடுத்து, புசிக்கேவண்டாம்
என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனிையப் புசித்தபடியினாேல, பூமி உன் நிமித்தம்
சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் வருத்தத்ேதாேட அதின் பலைனப் புசிப்பாய். 18

அது உனக்கு முள்ளும் குருக்கும் முைளப்பிக்கும்; ெவளியின் பயிர்வைககைளப் புசிப்பாய். 19 நீ
பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் ேவர்ைவயால் ஆகாரம்
புசிப்பாய்; நீ மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார். 20 ஆதாம் தன் மைனவிக்கு ஏவாள்
என்று ேபரிட்டான்; ஏெனனில், அவள் ஜீவனுள்ேளாருக்ெகல்லாம் தாயானவள். 21 ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஆதாமுக்கும் அவன் மைனவிக்கும் ேதால் உைடகைள உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார்.

22 பின்பு ேதவனாகிய கர்த்தர்: இேதா, மனுஷன் நன்ைம தீைம அறியத்தக்கவனாய் நம்மில்
ஒருவைரப்ேபால் ஆனான்; இப்ெபாழுதும் அவன் தன் ைகைய நீட்டி ஜீவவிருட்சத்தின் கனிையயும் பறித்து,
புசித்து, என்ைறக்கும் உயிேராடிராதபடிக்குச் ெசய்யேவண்டும் என்று, 23 அவன் எடுக்கப்பட்ட
மண்ைணப்பண்படுத்த ேதவனாகிய கர்த்தர் அவைன ஏேதன் ேதாட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார். 24 அவர்
மனுஷைனத் துரத்திவிட்டு, ஜீவவிருட்சத்துக்குப் ேபாகும் வழிையக் காவல்ெசய்ய ஏேதன் ேதாட்டத்துக்குக்
கிழக்ேக ேகருபீன்கைளயும், வீசிக்ெகாண்டிருக்கிற சுடெராளி பட்டயத்ைதயும் ைவத்தார்.

ஆதாம் தன் மைனவியாகிய ஏவாைள அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, காயீைனப் ெபற்று,
கர்த்தரால் ஒரு மனுஷைனப் ெபற்ேறன் என்றாள். 2 பின்பு அவனுைடய சேகாதரனாகிய ஆேபைலப்
ெபற்றாள்; ஆேபல் ஆடுகைள ேமய்க்கிறவனானான், காயீன் நிலத்ைதப் பயிரிடுகிறவனானான். 3

சிலநாள் ெசன்றபின்பு, காயீன் நிலத்தின் கனிகைளக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவந்தான்.
4 ஆேபலும் தன் மந்ைதயின் தைலயீற்றுகளிலும் அைவகளின் ெகாழுைமயானைவகளிலும் சிலவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தான். ஆேபைலயும் அவன் காணிக்ைகையயும் கர்த்தர் அங்கிகரித்தார். 5 காயீைனயும் அவன்
காணிக்ைகையயும் அவர் அங்கிகரிக்கவில்ைல. அப்ெபாழுது காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி, அவன்
முகநாடி ேவறுபட்டது. 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் காயீைன ேநாக்கி: உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று?
உன் முகநாடி ஏன் ேவறுபட்டது? 7 நீ நன்ைமெசய்தால் ேமன்ைம இல்ைலேயா? நீ
நன்ைமெசய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்; அவன் ஆைச உன்ைனப் பற்றியிருக்கும், நீ
அவைன ஆண்டுெகாள்ளுவாய் என்றார். 8 காயீன் தன் சேகாதரனாகிய ஆேபேலாேட ேபசினான்; அவர்கள்
வயல்ெவளியில் இருக்கும் சமயத்தில், காயீன் தன் சேகாதரனாகிய ஆேபலுக்கு விேராதமாய் எழும்பி,
அவைனக் ெகாைலெசய்தான். 9 கர்த்தர் காயீைன ேநாக்கி: உன் சேகாதரனாகிய ஆேபல் எங்ேக என்றார்;
அதற்கு அவன்: நான் அறிேயன்; என் சேகாதரனுக்கு நான் காவலாளிேயா என்றான். 10 அதற்கு அவர்: என்ன
ெசய்தாய்? உன் சேகாதரனுைடய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறது. 11

இப்ெபாழுது உன் சேகாதரனுைடய இரத்தத்ைத உன் ைகயிேல வாங்கிக் ெகாள்ள தன் வாையத் திறந்த
இந்தப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். 12 நீ நிலத்ைதப் பயிரிடும்ேபாது, அது தன் பலைன இனி உனக்குக்
ெகாடாது; நீ பூமியில் நிைலயற்று அைலகிறவனாயிருப்பாய் என்றார். 13 அப்ெபாழுது காயீன் கர்த்தைர
ேநாக்கி: எனக்கு இட்ட தண்டைன என்னால் சகிக்கமுடியாது. 14 இன்று என்ைன இந்தத் ேதசத்திலிருந்து
துரத்திவிடுகிறீர்; நான் உமது சமுகத்துக்கு விலகி மைறந்து, பூமியில் நிைலயற்று அைலகிறவனாயிருப்ேபன்;
என்ைனக் கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன என்றான். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
அவைன ேநாக்கி: காயீைனக் ெகால்லுகிற எவன் ேமலும் ஏழு பழி சுமரும் என்று ெசால்லி; காயீைனக்
கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் அவைனக் ெகான்றுேபாடாதபடிக்குக் கர்த்தர் அவன்ேமல் ஒரு
அைடயாளத்ைதப் ேபாட்டார்.

16 அப்படிேய காயீன் கர்த்தருைடய சந்நிதிையவிட்டுப் புறப்பட்டு, ஏேதனுக்குக் கிழக்கான ேநாத் என்னும்
ேதசத்தில் குடியிருந்தான். 17 காயீன் தன் மைனவிைய அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, ஏேனாக்ைகப்
ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது அவன் ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி, அந்தப் பட்டணத்துக்குத் தன் குமாரனாகிய
ஏேனாக்குைடய ேபைர இட்டான். 18 ஏேனாக்குக்கு ஈராத் பிறந்தான்; ஈராத் ெமகுயேவைலப் ெபற்றான்;
ெமகுயேவல் ெமத்தூசேவைலப் ெபற்றான்; ெமத்தூசேவல் லாேமக்ைகப் ெபற்றான். 19 லாேமக்கு இரண்டு
ஸ்திரீகைள விவாகம்பண்ணினான்; ஒருத்திக்கு ஆதாள் என்று ேபர், மற்ெறாருத்திக்குச் சில்லாள் என்று
ேபர். 20 ஆதாள் யாபாைலப் ெபற்றாள்; அவன் கூடாரங்களில் வாசம்பண்ணுகிறவர்களுக்கும், மந்ைத
ேமய்க்கிறவர்களுக்கும் தகப்பனானான். 21 அவன் சேகாதரனுைடய ேபர் யூபால்; அவன் கின்னரக்காரர்,
நாகசுரக்காரர் யாவருக்கும் தகப்பனானான். 22 சில்லாளும் தூபால் காயீைனப் ெபற்றாள்; அவன் பித்தைள,
இரும்பு முதலியவற்றின் ெதாழிலாளர் யாவருக்கும் ஆசாரியனானான்; தூபால் காயீனுைடய சேகாதரி
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நாமாள். 23 லாேமக்கு தன் மைனவிகைளப் பார்த்து: ஆதாேள, சில்லாேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்;
லாேமக்கின் மைனவிகேள, என் சத்தத்துக்குச் ெசவி ெகாடுங்கள்; எனக்குக் காயமுண்டாக ஒரு
மனுஷைனக் ெகான்ேறன்; எனக்குத் தழும்புண்டாக ஒரு வாலிபைனக் ெகாைலெசய்ேதன்; 24 காயீனுக்காக
ஏழு பழி சுமருமானால், லாேமக்குக்காக எழுபத்ேதழு பழி சுமரும் என்றான். 25 பின்னும் ஆதாம் தன்
மைனவிைய அறிந்தான்; அவள் ஒரு குமாரைனப் ெபற்று: காயீன் ெகாைல ெசய்த ஆேபலுக்குப் பதிலாக,
ேதவன் எனக்கு ேவெறாரு புத்திரைனக் ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி, அவனுக்குச் ேசத் என்று ேபரிட்டாள்.
26 ேசத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான்; அவனுக்கு ஏேனாஸ் என்று ேபரிட்டான்; அப்ெபாழுது மனுஷர்
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.

ஆதாமின் வம்சவரலாறு: ேதவன் மனுஷைனச் சிருஷ்டித்த நாளிேல அவைனத் ேதவசாயலாக
உண்டாக்கினார். 2 அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாகச் சிருஷ்டித்து, அவர்கைள ஆசீர்வதித்து,
அவர்கைளச் சிருஷ்டித்த நாளிேல அவர்களுக்கு மனுஷர் என்று ேபரிட்டார். 3 ஆதாம் நூற்று முப்பது

வயதானேபாது, தன் சாயலாகத் தன் ரூபத்தின்படிேய ஒரு குமாரைனப் ெபற்று, அவனுக்குச் ேசத் என்று
ேபரிட்டான். 4 ஆதாம் ேசத்ைதப் ெபற்றபின், எண்ணூறு வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும்
குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 5 ஆதாம் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் ெதாளாயிரத்து முப்பது வருஷம்;
அவன் மரித்தான்.

6 ேசத் நூற்ைறந்து வயதானேபாது, ஏேனாைசப் ெபற்றான். 7 ேசத் ஏேனாைசப் ெபற்றபின்,
எண்ணூற்ேறழு வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 8 ேசத்துைடய
நாெளல்லாம் ெதாளாயிரத்துப் பன்னிரண்டு வருஷம்; அவன் மரித்தான். 9 ஏேனாஸ் ெதாண்ணூறு
வயதானேபாது, ேகனாைனப் ெபற்றான். 10 ஏேனாஸ் ேகனாைனப் ெபற்றபின், எண்ணூற்றுப் பதிைனந்து
வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 11 ஏேனாசுைடய நாெளல்லாம்
ெதாளாயிரத்து ஐந்து வருஷம், அவன் மரித்தான். 12 ேகனான் எழுபது வயதானேபாது, மகலாெலேயைலப்
ெபற்றான். 13 ேகனான் மகலாெலேயைலப் ெபற்றபின், எண்ணூற்று நாற்பது வருஷம் உயிேராடிருந்து,
குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 14 ேகனானுைடய நாெளல்லாம் ெதாளாயிரத்துப் பத்து
வருஷம்; அவன் மரித்தான். 15 மகலாெலேயல் அறுபத்ைதந்து வயதானேபாது, யாேரைதப் ெபற்றான். 16

மகலாெலேயல் யாேரைதப் ெபற்றபின், எண்ணூற்று முப்பது வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும்,
குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 17 மகலாெலேயலுைடய நாெளல்லாம் எண்ணூற்றுத் ெதாண்ணூற்று ஐந்து
வருஷம்; அவன் மரித்தான். 18 யாேரத் நூற்று அறுபத்திரண்டு வயதானேபாது, ஏேனாக்ைகப் ெபற்றான். 19

யாேரத் ஏேனாக்ைகப் ெபற்றபின், எண்ணூறு வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும்
ெபற்றான். 20 யாேரதுைடய நாெளல்லாம் ெதாளாயிரத்து அறுபத்திரண்டு வருஷம்; அவன் மரித்தான். 21

ஏேனாக்கு அறுபத்ைதந்து வயதானேபாது, ெமத்தூசலாைவப் ெபற்றான். 22 ஏேனாக்கு ெமத்தூசலாைவப்
ெபற்றபின், முந்நூறு வருஷம் ேதவேனாேட சஞ்சரித்துக்ெகாண்டிருந்து, குமாரைரயும், குமாரத்திகைளயும்
ெபற்றான். 23 ஏேனாக்குைடய நாெளல்லாம் முந்நூற்று அறுபத்ைதந்து வருஷம். 24 ஏேனாக்கு ேதவேனாேட
சஞ்சரித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், காணப்படாமற்ேபானான்; ேதவன் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டார். 25

ெமத்தூசலா நூற்ெறண்பத்ேதழு வயதானேபாது, லாேமக்ைகப் ெபற்றான். 26 ெமத்தூசலா லாேமக்ைகப்
ெபற்றபின், எழுநூற்று எண்பத்திரண்டு வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும்
ெபற்றான். 27 ெமத்தூசலாவுைடய நாெளல்லாம் ெதாளாயிரத்து அறுபத்ெதான்பது வருஷம்; அவன்
மரித்தான். 28 லாேமக்கு நூற்ெறண்பத்திரண்டு வயதானேபாது, ஒரு குமாரைனப் ெபற்று, 29 கர்த்தர் சபித்த
பூமியிேல நமக்கு உண்டான ேவைலயிலும், நம்முைடய ைககளின் பிரயாசத்திலும், இவன் நம்ைமத்
ேதற்றுவான் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ேநாவா என்று ேபரிட்டான். 30 லாேமக்கு ேநாவாைவப் ெபற்றபின்,
ஐந்நூற்றுத் ெதாண்ணூற்று ஐந்து வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும், குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 31

லாேமக்குைடய நாெளல்லாம் எழுநூற்று எழுபத்ேதழு வருஷம்; அவன் மரித்தான்.
32 ேநாவா ஐந்நூறு வயதானேபாது, ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்கைளப் ெபற்றான்.

மனுஷர் பூமியின்ேமல் ெபருகத்துவக்கி, அவர்களுக்குக் குமாரத்திகள் பிறந்தேபாது: 2 ேதவகுமாரர்
மனுஷகுமாரத்திகைள அதிக ெசளந்தரியமுள்ளவர்கெளன்று கண்டு, அவர்களுக்குள்ேள
தங்களுக்குப் ெபண்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். 3 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: என் ஆவி

என்ைறக்கும் மனுஷேனாேட ேபாராடுவதில்ைல; அவன் மாம்சந்தாேன, அவன் இருக்கப்ேபாகிற நாட்கள்
நூற்றிருபது வருஷம் என்றார். 4 அந்நாட்களில் இராட்சதர் பூமியிேல இருந்தார்கள்; பின்பு ேதவகுமாரர்
மனுஷகுமாரத்திகேளாேட கூடுகிறதினால், இவர்கள் அவர்களுக்குப் பிள்ைளகைளப் ெபற்றேபாது,
இவர்களும் பூர்வத்தில் ேபர்ெபற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள். 5 மனுஷனுைடய அக்கிரமம்
பூமியிேல ெபருகினது என்றும், அவன் இருதயத்து நிைனவுகளின் ேதாற்றெமல்லாம் நித்தமும் ெபால்லாதேத
என்றும், கர்த்தர் கண்டு, 6 தாம் பூமியிேல மனுஷைன உண்டாக்கினதற்காகக் கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார்;
அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது. 7 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: நான் சிருஷ்டித்த மனுஷைனப்
பூமியின்ேமல் ைவக்காமல், மனுஷன் முதற்ெகாண்டு, மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்துப் பறைவகள்
பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறைவகைள நிக்கிரகம்பண்ணுேவன்; நான் அவர்கைள உண்டாக்கினது எனக்கு
மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது என்றார். 8 ேநாவாவுக்ேகா, கர்த்தருைடய கண்களில் கிருைப கிைடத்தது.

9 ேநாவாவின் வம்சவரலாறு: ேநாவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ேள நீதிமானும்
உத்தமனுமாயிருந்தான்; ேநாவா ேதவேனாேட சஞ்சரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 10 ேநாவா ேசம், காம்,
யாப்ேபத் என்னும் மூன்று குமாரைரப் ெபற்றான். 11 பூமியானது ேதவனுக்கு முன்பாகச்
சீர்ெகட்டதாயிருந்தது; பூமி ெகாடுைமயினால் நிைறந்திருந்தது. 12 ேதவன் பூமிையப் பார்த்தார்; இேதா
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அது சீர்ெகட்டதாயிருந்தது; மாம்சமான யாவரும் பூமியின்ேமல் தங்கள் வழிையக்
ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

13 அப்ெபாழுது ேதவன் ேநாவாைவ ேநாக்கி: மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது;
அவர்களாேல பூமி ெகாடுைமயினால் நிைறந்தது; நான் அவர்கைளப் பூமிேயாடுங்கூட அழித்துப்ேபாடுேவன்.
14 நீ ெகாப்ேபர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு ேபைழைய உண்டாக்கு; அந்தப் ேபைழயிேல அைறகைள
உண்டுபண்ணி, அைத உள்ளும் புறம்புமாகக் கீல்பூசு. 15 நீ அைதப் பண்ணேவண்டிய விதம் என்னெவன்றால்,
ேபைழயின் நீளம் முந்நூறு முழமும், அதின் அகலம் ஐம்பது முழமும், அதின் உயரம் முப்பது முழமுமாய்
இருக்கேவண்டும். 16 நீ ேபைழக்கு ஓர் ஜன்னைல உண்டுபண்ணி, ேமல்தட்டுக்கு ஒரு முழத் தாழ்த்தியிேல
அைதச் ெசய்துமுடித்து, ேபைழயின் கதைவ அதின் பக்கத்தில் ைவத்து, கீழ் அைறகைளயும், இரண்டாம்
தட்டின் அைறகைளயும், மூன்றாம் தட்டின் அைறகைளயும் பண்ணேவண்டும். 17 வானத்தின்கீேழ
ஜீவசுவாசமுள்ள சகல மாம்ச ஜந்துக்கைளயும் அழிக்க நான் பூமியின்ேமல் ஜலப்பிரளயத்ைத
வரப்பண்ணுேவன்; பூமியிலுள்ள யாவும் மாண்டுேபாம். 18 ஆனாலும் உன்னுடேன என் உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்துேவன்; நீயும், உன்ேனாேடகூட உன் குமாரரும், உன் மைனவியும், உன் குமாரரின் மைனவிகளும்,
ேபைழக்குள் பிரேவசியுங்கள். 19 சகலவித மாம்சமான ஜீவன்களிலும் ஆணும் ெபண்ணுமாக வைக ஒன்றுக்கு
ஒவ்ெவாரு ேஜாடு உன்னுடன் உயிேராேட காக்கப்படுவதற்கு, ேபைழக்குள்ேள ேசர்த்துக்ெகாள். 20

ஜாதிஜாதியான பறைவகளிலும், ஜாதிஜாதியான மிருகங்களிலும், பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிஜாதியான ஊரும்
பிராணிகளிலும், வைக ஒன்றுக்கு ஒவ்ெவாரு ேஜாடு உயிேராேட காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்திேல
வரக்கடவது. 21 உனக்கும் அைவகளுக்கும் ஆகாரமாகச் சகலவித ேபாஜனபதார்த்தங்கைளயும் ேசர்த்து,
உன்னிடத்தில் ைவத்துக்ெகாள் என்றார். 22 ேநாவா அப்படிேய ெசய்தான்; ேதவன் தனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் அவன் ெசய்து முடித்தான்.

கர்த்தர் ேநாவாைவ ேநாக்கி: நீயும் உன் வீட்டார் அைனவரும் ேபைழக்குள் பிரேவசியுங்கள்; இந்தச்
சந்ததியில் உன்ைன எனக்கு முன்பாக நீதிமானாகக் கண்ேடன். 2 பூமியின்மீெதங்கும் வித்ைத
உயிேராேட காக்கும்ெபாருட்டு, நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், ஆணும் ெபண்ணுமாக எவ்ேவழு

ேஜாடும், சுத்தமில்லாத மிருகங்களில் ஆணும் ெபண்ணுமாக ஒவ்ெவாரு ேஜாடும், 3 ஆகாயத்துப்
பறைவகளிலும், ேசவலும் ேபடுமாக எவ்ேவழு ேஜாடும் உன்னிடத்தில் ேசர்த்துக்ெகாள். 4 இன்னும் ஏழுநாள்
ெசன்றபின்பு, நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்ேமல் மைழைய வருஷிக்கப்பண்ணி, நான் உண்டாக்கின
ஜீவஜந்துக்கள் அைனத்ைதயும் பூமியின்ேமல் இராதபடிக்கு நிக்கிரகம்பண்ணுேவன் என்றார். 5 ேநாவா
தனக்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ெசய்தான்.

6 ஜலப்பிரளயம் பூமியின்ேமல் உண்டானேபாது, ேநாவா அறுநூறு வயதாயிருந்தான். 7

ஜலப்பிரளயத்துக்குத் தப்பும்படி ேநாவாவும் அவனுடேனகூட அவன் குமாரரும், அவன் மைனவியும், அவன்
குமாரரின் மைனவிகளும் ேபைழக்குள் பிரேவசித்தார்கள். 8 ேதவன் ேநாவாவுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய,
சுத்தமான மிருகங்களிலும், சுத்தமல்லாத மிருகங்களிலும், பூமியின்ேமல் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிலும்,
9 ஆணும் ெபண்ணும் ேஜாடுேஜாடாக ேநாவாவிடத்தில் ேபைழக்குட்பட்டன. 10 ஏழுநாள் ெசன்றபின்பு
பூமியின்ேமல் ஜலப்பிரளயம் உண்டாயிற்று. 11 ேநாவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம்
மாதம் பதிேனழாம் ேததியாகிய அந்நாளிேல, மகா ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்கெளல்லாம் பிளந்தன;
வானத்தின் மதகுகளும் திறவுண்டன. 12 நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்ேமல் ெபருமைழ ெபய்தது. 13

அன்ைறத்தினேம ேநாவாவும், ேநாவாவின் குமாரராகிய ேசமும் காமும் யாப்ேபத்தும், அவர்களுடேனகூட
ேநாவாவின் மைனவியும், அவன் குமாரரின் மூன்று மைனவிகளும், ேபைழக்குள் பிரேவசித்தார்கள். 14

அவர்கேளாடு ஜாதிஜாதியான சகலவிதக் காட்டு மிருகங்களும், ஜாதிஜாதியான சகலவித நாட்டு
மிருகங்களும், பூமியின்ேமல் ஊருகிற ஜாதிஜாதியான சகலவித ஊரும் பிராணிகளும், ஜாதிஜாதியான
சகலவிதப் பறைவகளும், பலவிதமான சிறகுகளுள்ள சகலவிதப் பட்சிகளும் பிரேவசித்தன. 15 இப்படிேய
ஜீவசுவாசமுள்ள மாம்ச ஜந்துக்கெளல்லாம் ேஜாடுேஜாடாக ேநாவாவிடத்தில் ேபைழக்குள் பிரேவசித்தன.
16 ேதவன் அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ஆணும் ெபண்ணுமாக சகலவித மாம்சஜந்துக்களும் உள்ேள
பிரேவசித்தன; அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவைன உள்ேள விட்டுக் கதைவ அைடத்தார். 17 ஜலப்பிரளயம்
நாற்பது நாள் பூமியின்ேமல் உண்டானேபாது, ஜலம் ெபருகி, ேபைழையக் கிளம்பப்பண்ணிற்று; அது
பூமிக்குேமல் மிதந்தது. 18 ஜலம் ெபருெவள்ளமாகி, பூமியின்ேமல் மிகவும் ெபருகிற்று; ேபைழயானது
ஜலத்தின்ேமல் மிதந்துெகாண்டிருந்தது. 19 ஜலம் பூமியின்ேமல் மிகவும் அதிகமாய்ப் ெபருகினதினால்,
வானத்தின்கீழ் எங்குமுள்ள உயர்ந்த மைலகெளல்லாம் மூடப்பட்டன. 20 மூடப்பட்ட மைலகளுக்கு ேமலாய்ப்
பதிைனந்துமுழ உயரத்திற்கு ஜலம் ெபருகிற்று. 21 அப்ெபாழுது மாம்சஜந்துக்களாகிய பறைவகளும், நாட்டு
மிருகங்களும், காட்டு மிருகங்களும், பூமியின்ேமல் ஊரும் பிராணிகள் யாவும், எல்லா நரஜீவன்களும்,
பூமியின்ேமல் சஞ்சரிக்கிறைவகள் யாவும் மாண்டன. 22 ெவட்டாந்தைரயில் உண்டான எல்லாவற்றிலும்
நாசியிேல ஜீவசுவாசமுள்ளைவகள் எல்லாம் மாண்டுேபாயின. 23 மனுஷர் முதல், மிருகங்கள், ஊரும்
பிராணிகள், ஆகாயத்துப் பறைவகள் பரியந்தமும், பூமியின்ேமல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும்
அழிந்து, அைவகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரகமாயின; ேநாவாவும் அவேனாேட ேபைழயிலிருந்த
உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன. 24 ஜலம் பூமியின்ேமல் நூற்ைறம்பது நாள் மிகவும்
பிரவாகித்துக்ெகாண்டிருந்தது.

ேதவன் ேநாவாைவயும், அவனுடேன ேபைழயிலிருந்த சகல காட்டு மிருகங்கைளயும், சகல நாட்டு
மிருகங்கைளயும் நிைனத்தருளினார்; ேதவன் பூமியின்ேமல் காற்ைற வீசப்பண்ணினார், அப்ெபாழுது
ஜலம் அமர்ந்தது. 2 ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்களும், வானத்தின் மதகுகளும் அைடபட்டன; வானத்து
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மைழயும் நின்றுேபாயிற்று. 3 ஜலம் பூமியிலிருந்து நாளுக்குநாள் வற்றிக்ெகாண்ேட வந்தது; நூற்ைறம்பது
நாளுக்குப்பின்பு ஜலம் வடிந்தது. 4 ஏழாம் மாதம் பதிேனழாம் ேததியிேல ேபைழ அரராத் என்னும்
மைலகளின்ேமல் தங்கிற்று. 5 பத்தாம் மாதம் மட்டும் ஜலம் வடிந்துெகாண்ேட வந்தது; பத்தாம் மாதம் முதல்
ேததியிேல மைலச்சிகரங்கள் காணப்பட்டன. 6 நாற்பது நாள் ெசன்றபின், ேநாவா தான் ேபைழயில்
ெசய்திருந்த ஜன்னைலத் திறந்து, 7 ஒரு காகத்ைத ெவளிேய விட்டான்; அது புறப்பட்டுப் பூமியின்ேமல்
இருந்த ஜலம் வற்றிப்ேபாகும்வைரக்கும் ேபாகிறதும் வருகிறதுமாய் இருந்தது. 8 பின்பு பூமியின்ேமல் ஜலம்
குைறந்து ேபாயிற்ேறா என்று அறியும்படி, ஒரு புறாைவத் தன்னிடத்திலிருந்து ெவளிேய விட்டான். 9

பூமியின்மீெதங்கும் ஜலம் இருந்தபடியால், அந்தப் புறா தன் உள்ளங்கால் ைவத்து இைளப்பாற இடம்
காணாமல், திரும்பிப் ேபைழயிேல அவனிடத்தில் வந்தது; அவன் தன் ைகைய நீட்டி அைதப்பிடித்துத்
தன்னிடமாகப் ேபைழக்குள் ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 10 பின்னும் ஏழு நாள் ெபாறுத்து, மறுபடியும் புறாைவப்
ேபைழயிலிருந்து ெவளிேய விட்டான். 11 அந்தப் புறா சாயங்காலத்தில் அவனிடத்தில் வந்து ேசர்ந்தது;
இேதா, அது ெகாத்திக்ெகாண்டுவந்த ஒரு ஒலிவமரத்தின் இைல அதின் வாயில் இருந்தது; அதினாேல
ேநாவா பூமியின்ேமல் ஜலம் குைறந்துேபாயிற்று என்று அறிந்தான். 12 பின்னும் ஏழு நாள் ெபாறுத்து, அவன்
புறாைவ ெவளிேய விட்டான்; அது அவனிடத்திற்குத் திரும்பி வரவில்ைல. 13 அவனுக்கு அறுநூற்ெறாரு
வயதாகும் வருஷத்தில், முதல் மாதம் முதல் ேததியிேல பூமியின்ேமல் இருந்த ஜலம் வற்றிப்ேபாயிற்று; ேநாவா
ேபைழயின் ேமல்தட்ைட எடுத்துப்பார்த்தான்; பூமியின்ேமல் ஜலம் இல்லாதிருந்தது. 14 இரண்டாம் மாதம்
இருபத்ேதழாம் ேததியிேல பூமி காய்ந்திருந்தது.

15 அப்ெபாழுது ேதவன் ேநாவாைவ ேநாக்கி: 16 நீயும், உன்ேனாேடகூட உன் மைனவியும், உன்
குமாரரும், உன் குமாரரின் மைனவிகளும் ேபைழைய விட்டுப் புறப்படுங்கள். 17 உன்னிடத்தில் இருக்கிற
சகலவித மாம்சஜந்துக்களாகிய பறைவகைளயும், மிருகங்கைளயும், பூமியின்ேமல் ஊருகிற சகல
பிராணிகைளயும் உன்ேனாேட ெவளிேய வரவிடு; அைவகள் பூமியிேல திரளாய் வர்த்தித்து, பூமியின்ேமல்
பலுகிப் ெபருகக்கடவது என்றார். 18 அப்ெபாழுது ேநாவாவும், அவன் குமாரரும், அவன் மைனவியும், அவன்
குமாரரின் மைனவிகளும் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 19 பூமியின்ேமல் நடமாடுகிற சகல மிருகங்களும், ஊருகிற
சகல பிராணிகளும், சகல பறைவகளும் ஜாதிஜாதியாய்ப் ேபைழயிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தன. 20

அப்ெபாழுது ேநாவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி, சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், சுத்தமான சகல
பறைவகளிலும் சிலவற்ைறத் ெதரிந்துெகாண்டு, அைவகைளப் பலிபீடத்தின்ேமல் தகனபலிகளாகப்
பலியிட்டான். 21 சுகந்த வாசைனையக் கர்த்தர் முகர்ந்தார். அப்ெபாழுது கர்த்தர்: இனி நான் மனுஷன்
நிமித்தம் பூமிையச் சபிப்பதில்ைல; மனுஷனுைடய இருதயத்தின் நிைனவுகள் அவன் சிறுவயது ெதாடங்கி
ெபால்லாததாயிருக்கிறது; நான் இப்ெபாழுது ெசய்ததுேபால, இனி சகல ஜீவன்கைளயும் சங்கரிப்பதில்ைல.
22 பூமியுள்ள நாளளவும் விைதப்பும் அறுப்பும், சீதளமும் உஷ்ணமும், ேகாைடகாலமும் மாரிகாலமும், பகலும்
இரவும் ஒழிவதில்ைல என்று தம்முைடய உள்ளத்தில் ெசான்னார்.

பின்பு ேதவன் ேநாவாைவயும், அவன் குமாரைரயும் ஆசீர்வதித்து: நீங்கள் பலுகிப் ெபருகி, பூமிைய
நிரப்புங்கள். 2 உங்கைளப்பற்றிய பயமும் அச்சமும் பூமியிலுள்ள சகல மிருகங்களுக்கும்,
ஆகாயத்திலுள்ள சகல பறைவகளுக்கும் உண்டாயிருக்கும்; பூமியிேல நடமாடுகிற யாவும்,

சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் யாவும், உங்களுக்குக் ைகயளிக்கப்பட்டன. 3 நடமாடுகிற ஜீவஜந்துக்கள் யாவும்,
உங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருப்பதாக; பசும் பூண்டுகைள உங்களுக்குத் தந்தது ேபால, அைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குத் தந்ேதன். 4 மாம்சத்ைத அதின் உயிராகிய இரத்தத்ேதாேட
புசிக்கேவண்டாம். 5 உங்களுக்கு உயிராயிருக்கிற உங்கள் இரத்தத்திற்காகப் பழிவாங்குேவன்; சகல
ஜீவஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழிவாங்குேவன்; மனுஷனுைடய உயிருக்காக அவனவன்
சேகாதரனிடத்தில் பழிவாங்குேவன். 6 மனுஷன் ேதவசாயலில் உண்டாக்கப்பட்டபடியால், மனுஷனுைடய
இரத்தத்ைத எவன் சிந்துகிறாேனா, அவனுைடய இரத்தம் மனுஷனாேல சிந்தப்படக்கடவது. 7 நீங்கள்
பலுகிப் ெபருகி, பூமியிேல திரளாய் வர்த்தித்து விர்த்தியாகுங்கள் என்றார்.

8 பின்னும் ேதவன் ேநாவாைவயும், அவன் குமாரைரயும் ேநாக்கி: 9 நான் உங்கேளாடும், உங்களுக்குப்
பின்வரும் உங்கள் சந்ததிேயாடும், 10 உங்கேளாேட ேபைழயிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவஜந்துக்கள்முதல்
இனிப் பூமியில் உண்டாகப்ேபாகிற சகல ஜீவஜந்துக்கள்பரியந்தம், பறைவகேளாடும், நாட்டு
மிருகங்கேளாடும், உங்களிடத்தில் இருக்கிற பூமியிலுள்ள சகல காட்டு மிருகங்கேளாடும் என்
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துகிேறன். 11 இனி மாம்சமானைவகெளல்லாம் ஜலப்பிரளயத்தினால்
சங்கரிக்கப்படுவதில்ைலெயன்றும், பூமிைய அழிக்க இனி ஜலப்பிரளயம் உண்டாவதில்ைலெயன்றும்,
உங்கேளாேட என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துகிேறன் என்றார். 12 அன்றியும் ேதவன்: எனக்கும்
உங்களுக்கும், உங்களிடத்தில் இருக்கும் சகல ஜீவஜந்துக்களுக்கும், நித்திய தைலமுைறகளுக்ெகன்று
நான் ெசய்கிற உடன்படிக்ைகயின் அைடயாளமாக: 13 நான் என் வில்ைல ேமகத்தில் ைவத்ேதன்; அது
எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்ைகக்கு அைடயாளமாயிருக்கும். 14 நான் பூமிக்கு ேமலாய்
ேமகத்ைத வருவிக்கும்ேபாது, அந்த வில் ேமகத்தில் ேதான்றும். 15 அப்ெபாழுது எல்லா
மாம்சஜீவன்கைளயும் அழிக்க இனி ஜலமானது பிரளயமாய்ப் ெபருகாதபடிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும்
மாம்சமான சகல ஜீவஜந்துக்களுக்கும் உண்டான என் உடன்படிக்ைகைய நிைனவுகூருேவன். 16 அந்த வில்
ேமகத்தில் ேதான்றும்ேபாது, ேதவனுக்கும் பூமியின்ேமலுள்ள சகலவித மாம்சஜீவன்களுக்கும் உண்டான
நித்திய உடன்படிக்ைகைய நான் நிைனவுகூரும்படிக்கு அைத ேநாக்கிப்பார்ப்ேபன். 17 இது எனக்கும்,
பூமியின்ேமலுள்ள மாம்சமான யாவுக்கும், நான் ஏற்படுத்தின உடன்படிக்ைகயின் அைடயாளம் என்று
ேநாவாேவாேட ெசான்னார்.
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18 ேபைழயிலிருந்து புறப்பட்ட ேநாவாவின் குமாரர், ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்கேள. காம்
கானானுக்குத் தகப்பன். 19 இம்மூவரும் ேநாவாவின் குமாரர்; இவர்களாேல பூமிெயங்கும் ஜனங்கள்
பரம்பினார்கள்.

20 ேநாவா பயிரிடுகிறவனாகி, திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நாட்டினான். 21 அவன் திராட்சரசத்ைதக் குடித்து,
ெவறிெகாண்டு, தன் கூடாரத்தில் வஸ்திரம் விலகிப் படுத்திருந்தான். 22 அப்ெபாழுது கானானுக்குத்
தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனுைடய நிர்வாணத்ைதத் கண்டு, ெவளியில் இருந்த தன் சேகாதரர்
இருவருக்கும் அறிவித்தான். 23 அப்ெபாழுது ேசமும், யாப்ேபத்தும் ஒரு வஸ்திரத்ைத எடுத்துத் தங்கள்
இருவருைடய ேதாள்ேமலும் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, பின்னிட்டு வந்து, தங்கள் தகப்பனுைடய நிர்வாணத்ைத
மூடினார்கள்; அவர்கள் எதிர்முகமாய்ப் ேபாகாதபடியினால், தங்கள் தகப்பனுைடய நிர்வாணத்ைதக்
காணவில்ைல. 24 ேநாவா திராட்சரசத்தின் ெவறி ெதளிந்து விழித்தேபாது, தன் இைளயகுமாரன் தனக்குச்
ெசய்தைத அறிந்து: 25 கானான் சபிக்கப்பட்டவன், தன் சேகாதரரிடத்தில் அடிைமகளுக்கு
அடிைமயாயிருப்பான் என்றான். 26 ேசமுைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக;
கானான் அவனுக்கு அடிைமயாயிருப்பான். 27 யாப்ேபத்ைத ேதவன் விர்த்தியாக்குவார்; அவன் ேசமுைடய
கூடாரங்களில் குடியிருப்பான்; கானான் அவனுக்கு அடிைமயாயிருப்பான் என்றான்.

28 ஜலப்பிரளயத்துக்குப்பின்பு ேநாவா முந்நூற்று ஐம்பது வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 29 ேநாவாவின்
நாட்கெளல்லாம் ெதாளாயிரத்து ஐம்பது வருஷம்; அவன் மரித்தான்.

ேநாவாவின் குமாரராகிய ேசம், காம், யாப்ேபத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு:
ஜலப்பிரளயத்துக்குப்பின்பு அவர்களுக்குக் குமாரர் பிறந்தார்கள். 2 யாப்ேபத்தின் குமாரர், ேகாமர்,
மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள். 3 ேகாமரின் குமாரர்,

அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா என்பவர்கள். 4 யாவானின் குமாரர், எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம்,
ெதாதானீம் என்பவர்கள். 5 இவர்களால் ஜாதிகளுைடய தீவுகள், அவனவன் பாைஷயின்படிேயயும்,
அவரவர்கள் ேகாத்திரத்தின்படிேயயும், ஜாதியின்படிேயயும், ேவறுேவறு ேதசங்களாய்ப் பகுக்கப்பட்டன.

6 காமுைடய குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள். 7 கூஷூைடய குமாரர், ேசபா,
ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின் குமாரர், ேசபா, திதான் என்பவர்கள். 8 கூஷ்
நிம்ேராைதப் ெபற்றான்; இவன் பூமியிேல பராக்கிரமசாலியானான். 9 இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த
ேவட்ைடக்காரனாயிருந்தான்; ஆைகயால், கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த ேவட்ைடக்காரனான
நிம்ேராைதப்ேபால என்னும் வழக்கச்ெசால் உண்டாயிற்று. 10 சிெநயார் ேதசத்திலுள்ள பாேபல், ஏேரக்,
அக்காத், கல்ேன என்னும் இடங்கள் அவன் ஆண்ட ராஜ்யத்திற்கு ஆதி ஸ்தானங்கள். 11 அந்தத்
ேதசத்திலிருந்து அசூர் புறப்பட்டுப்ேபாய், நினிேவையயும், ெரெகாேபாத் பட்டணத்ைதயும், காலாைகயும், 12

நினிேவக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக ெரேசைனயும் கட்டினான்; இது ெபரிய பட்டணம். 13 மிஸ்ராயீம்,
லூதீைமயும், அனாமீைமயும், ெலகாபீைமயும், நப்தூகீைமயும், 14 பத்ருசீைமயும், ெபலிஸ்தரின் சந்ததிக்குத்
தைலவனாகிய கஸ்லூகீைமயும், கப்ெதாரீைமயும் ெபற்றான்.

15 கானான் தன் மூத்தமகனாகிய சீேதாைனயும், ேகத்ைதயும், 16 எபூசியைரயும், எேமாரியைரயும்,
கிர்காசியைரயும், 17 ஈவியைரயும், அர்கீரியைரயும், சீநியைரயும், 18 அர்வாதியைரயும், ெசமாரியைரயும்,
காமாத்தியைரயும் ெபற்றான்; பின்பு கானானியரின் வம்சத்தார் எங்கும் பரவினார்கள். 19 கானானியரின்
எல்ைல, சீேதான் முதல் ேகரார் வழியாய்க் காசாமட்டுக்கும், அது முதல் ேசாேதாம், ெகாேமாரா, அத்மா,
ெசேபாயிம் வழியாய் லாசாமட்டுக்கும் இருந்தது. 20 இவர்கள் தங்கள் ேதசங்களிலும், தங்கள்
ஜாதிகளிலுமுள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படிேயயும், தங்கள் பாைஷகளின்படிேயயும் காமுைடய சந்ததியார்.

21 ேசமுக்கும் பிள்ைளகள் பிறந்தார்கள்; அவன் ஏேபருைடய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும்,
மூத்தவனாகிய யாப்ேபத்துக்குத் தம்பியுமாய் இருந்தான். 22 ேசமுைடய குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத்,
லூத், ஆராம் என்பவர்கள். 23 ஆராமுைடய குமாரர், ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், மாஸ் என்பவர்கள். 24

அர்பக்சாத் சாலாைவப் ெபற்றான்; சாலா ஏேபைரப் ெபற்றான். 25 ஏேபருக்கு இரண்டு குமாரர்
பிறந்தார்கள்; ஒருவனுக்குப் ேபேலகு என்று ேபர்; ஏெனனில் அவனுைடய நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது;
அவனுைடய சேகாதரன் ேபர் ெயாக்தான். 26 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைதயும், சாேலப்ைபயும்,
அசர்மாேவத்ைதயும், ேயராைகயும், 27 அேதாராைமயும், ஊசாைலயும், திக்லாைவயும், 28 ஓபாைலயும்,
அபிமாேவைலயும், ேசபாைவயும், 29 ஒப்பீைரயும், ஆவிலாைவயும், ேயாபாைபயும் ெபற்றான்; இவர்கள்
அைனவரும் ெயாக்தானுைடய குமாரர். 30 இவர்களுைடய குடியிருப்பு ேமசா துவக்கி, கிழக்ேகயுள்ள
மைலயாகிய ெசப்பாருக்குப் ேபாகிற வழிமட்டும் இருந்தது. 31 இவர்கேள தங்கள் ேதசங்களிலும், தங்கள்
ஜாதிகளிலுமுள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படிேயயும், தங்கள் பாைஷகளின்படிேயயும் ேசமுைடய சந்ததியார்.
32 தங்கள் ஜாதிகளிலுள்ள தங்களுைடய சந்ததிகளின்படிேய ேநாவாவுைடய குமாரரின் வம்சங்கள்
இைவகேள; ஜலப்பிரளயத்துக்குப்பின்பு இவர்களால் பூமியிேல ஜாதிகள் பிரிந்தன.

பூமிெயங்கும் ஒேர பாைஷயும், ஒேர விதமான ேபச்சும் இருந்தது. 2 ஜனங்கள் கிழக்ேகயிருந்து
பிரயாணம்பண்ணுைகயில், சிெநயார் ேதசத்திேல சமபூமிையக்கண்டு, அங்ேக குடியிருந்தார்கள்.
3 அப்ெபாழுது அவர்கள்: நாம் ெசங்கல் அறுத்து, அைத நன்றாய்ச் சுடுேவாம் வாருங்கள் என்று

ஒருவேராெடாருவர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்; கல்லுக்குப் பதிலாக ெசங்கலும், சாந்துக்குப் பதிலாக
நிலக்கீலும் அவர்களுக்கு இருந்தது. 4 பின்னும் அவர்கள்: நாம் பூமியின் மீெதங்கும் சிதறிப்ேபாகாதபடிக்கு,
நமக்கு ஒரு நகரத்ைதயும், வானத்ைத அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, நமக்குப் ேபர்
உண்டாகப் பண்ணுேவாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 மனுபுத்திரர் கட்டுகிற
நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும் பார்க்கிறதற்குக் கர்த்தர் இறங்கினார். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: இேதா,
ஜனங்கள் ஒேர கூட்டமாய் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர பாைஷயும் இருக்கிறது;
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அவர்கள் இைதச் ெசய்யத்ெதாடங்கினார்கள்; இப்ெபாழுதும் தாங்கள் ெசய்ய நிைனத்தது ஒன்றும்
தைடபடமாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். 7 நாம் இறங்கிப்ேபாய், ஒருவர் ேபசுவைத மற்ெறாருவர்
அறியாதபடிக்கு, அங்ேக அவர்கள் பாைஷையத் தாறுமாறாக்குேவாம் என்றார். 8 அப்படிேய கர்த்தர்
அவர்கைள அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின்மீெதங்கும் சிதறிப்ேபாகப்பண்ணினார்; அப்ெபாழுது நகரம்
கட்டுகிறைத விட்டுவிட்டார்கள். 9 பூமிெயங்கும் வழங்கின பாைஷையக் கர்த்தர் அவ்விடத்தில்
தாறுமாறாக்கினபடியால், அதின் ேபர் பாேபல் என்னப்பட்டது; கர்த்தர் அவர்கைள அவ்விடத்திலிருந்து
பூமியின்மீெதங்கும் சிதறிப்ேபாகப்பண்ணினார்.

10 ேசமுைடய வம்சவரலாறு: ஜலப்பிரளயம் உண்டாகி இரண்டு வருஷத்திற்குப் பின்பு, ேசம்
நூறுவயதானேபாது, அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்றான். 11 ேசம் அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்றபின் ஐந்நூறு வருஷம்
உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 12 அர்பக்சாத் முப்பத்ைதந்து வயதானேபாது
சாலாைவப் ெபற்றான். 13 சாலாைவப் ெபற்றபின் அர்பக்சாத் நானூற்று மூன்று வருஷம் உயிேராடிருந்து,
குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 14 சாலா முப்பது வயதானேபாது, ஏேபைரப் ெபற்றான். 15

ஏேபைரப் ெபற்றபின் சாலா நானூற்று மூன்று வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும்
ெபற்றான். 16 ஏேபர் முப்பத்துநாலு வயதானேபாது, ேபேலைகப் ெபற்றான். 17 ேபேலைகப் ெபற்றபின் ஏேபர்
நானூற்று முப்பது வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 18 ேபேலகு முப்பது
வயதானேபாது, ெரகூைவப் ெபற்றான். 19 ெரகூைவப் ெபற்றபின் ேபேலகு இருநூற்ெறான்பது வருஷம்
உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 20 ெரகூ முப்பத்திரண்டு வயதானேபாது,
ெசரூைகப் ெபற்றான். 21 ெசரூைகப் ெபற்றபின் ெரகூ இருநூற்ேறழு வருஷம் உயிேராடிருந்து,
குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 22 ெசரூகு முப்பது வயதானேபாது, நாேகாைரப் ெபற்றான். 23

நாேகாைரப் ெபற்றபின் ெசரூகு இருநூறு வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும்
ெபற்றான். 24 நாேகார் இருபத்ெதான்பது வயதானேபாது, ேதராைகப் ெபற்றான். 25 ேதராைகப் ெபற்றபின்
நாேகார் நூற்றுப்பத்ெதான்பது வருஷம் உயிேராடிருந்து, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 26

ேதராகு எழுபது வயதானேபாது, ஆபிராம், நாேகார், ஆரான் என்பவர்கைளப் ெபற்றான்.
27 ேதராகுைடய வம்சவரலாறு: ேதராகு ஆபிராம், நாேகார், ஆரான் என்பவர்கைளப் ெபற்றான்; ஆரான்

ேலாத்ைதப் ெபற்றான். 28 ஆரான் தன் ஜந்மபூமியாகிய ஊர் என்கிற கல்ேதயர் ேதசத்துப் பட்டணத்திேல
தன் தகப்பனாகிய ேதராகு மரிக்குமுன்ேன மரித்தான். 29 ஆபிராமும் நாேகாரும் தங்களுக்குப் ெபண்
ெகாண்டார்கள்; ஆபிராமுைடய மைனவிக்குச் சாராய் என்று ேபர்; நாேகாருைடய மைனவிக்கு மில்க்காள்
என்று ேபர்; இவள் ஆரானுைடய குமாரத்தி; அந்த ஆரான் மில்க்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தகப்பன். 30

சாராய்க்குப் பிள்ைளயில்ைல; மலடியாயிருந்தாள். 31 ேதராகு தன் குமாரனாகிய ஆபிராைமயும்,
ஆரானுைடய குமாரனும், தன் ேபரனுமாயிருந்த ேலாத்ைதயும், தன் குமாரன் ஆபிராமுைடய மைனவியாகிய
தன் மருமகள் சாராையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுடேன ஊர் என்கிற கல்ேதயருைடய
பட்டணத்ைத விட்டு, கானான் ேதசத்துக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்; அவர்கள் ஆரான் மட்டும் வந்தேபாது,
அங்ேக இருந்துவிட்டார்கள். 32 ேதராகுைடய ஆயுசு நாட்கள் இருநூற்ைறந்து வருஷம்; ேதராகு
ஆரானிேல மரித்தான்.

கர்த்தர் ஆபிராைம ேநாக்கி: நீ உன் ேதசத்ைதயும், உன் இனத்ைதயும், உன் தகப்பனுைடய
வீட்ைடயும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பிக்கும் ேதசத்துக்குப் ேபா. 2 நான்
உன்ைனப் ெபரிய ஜாதியாக்கி, உன்ைன ஆசீர்வதித்து, உன் ேபைரப் ெபருைமப்படுத்துேவன்; நீ

ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். 3 உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிறவர்கைள ஆசீர்வதிப்ேபன், உன்ைனச் சபிக்கிறவைனச்
சபிப்ேபன்; பூமியிலுள்ள வம்சங்கெளல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். 4 கர்த்தர்
ஆபிராமுக்குச் ெசான்னபடிேய அவன் புறப்பட்டுப்ேபானான்; ேலாத்தும் அவேனாேடகூடப் ேபானான்.
ஆபிராம் ஆராைனவிட்டுப் புறப்பட்டேபாது, எழுபத்ைதந்து வயதுள்ளவனாயிருந்தான். 5 ஆபிராம் தன்
மைனவியாகிய சாராையயும், தன் சேகாதரனுைடய குமாரனாகிய ேலாத்ைதயும், தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த
தங்கள் சம்பத்ெதல்லாவற்ைறயும், ஆரானிேல சவதரித்த ஜனங்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கள்
கானான் ேதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், கானான் ேதசத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 6 ஆபிராம் அந்தத் ேதசத்தில்
சுற்றித் திரிந்து சீேகம் என்னும் இடத்துக்குச் சமீபமான ேமாேர என்னும் சமபூமிமட்டும் வந்தான்;
அக்காலத்திேல கானானியர் அத்ேதசத்தில் இருந்தார்கள். 7 கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: உன்
சந்ததிக்கு இந்தத் ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன் என்றார். அப்ெபாழுது அவன் தனக்குத் தரிசனமான
கர்த்தருக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 8 பின்பு அவன் அவ்விடம்விட்டுப்ெபயர்ந்து,
ெபத்ேதலுக்குக் கிழக்ேக இருக்கும் மைலக்குப் ேபாய், ெபத்ேதல் தனக்கு ேமற்காகவும் ஆயீ கிழக்காகவும்
இருக்கக் கூடாரம்ேபாட்டு, அங்ேக கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 9 அதின்பின் ஆபிராம் புறப்பட்டு, ெதற்ேக பிரயாணம்பண்ணிக்ெகாண்டு ேபானான்.

10 அத்ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாயிற்று; ேதசத்திேல பஞ்சம் ெகாடிதாயிருந்தபடியால், ஆபிராம் எகிப்து
ேதசத்திேல தங்கும்படி அவ்விடத்துக்குப் ேபானான். 11 அவன் எகிப்துக்குச் சமீபமாய் வந்தேபாது, தன்
மைனவி சாராையப் பார்த்து: நீ பார்ைவக்கு அழகுள்ள ஸ்திரீ என்று அறிேவன். 12 எகிப்தியர் உன்ைனக்
காணும்ேபாது, இவள் அவனுைடய மைனவி என்று ெசால்லி, என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, உன்ைன
உயிேராேட ைவப்பார்கள். 13 ஆைகயால், உன்னிமித்தம் எனக்கு நன்ைம உண்டாகும்படிக்கும், உன்னாேல
என் உயிர் பிைழக்கும்படிக்கும், நீ உன்ைன என் சேகாதரி என்று ெசால் என்றான். 14 ஆபிராம் எகிப்திேல
வந்தேபாது, எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரீைய மிகுந்த அழகுள்ளவெளன்று கண்டார்கள். 15 பார்ேவானுைடய
பிரபுக்களும் அவைளக்கண்டு, பார்ேவானுக்கு முன்பாக அவைளப் புகழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ
பார்ேவானுைடய அரமைனக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள். 16 அவள் நிமித்தம் அவன் ஆபிராமுக்குத்
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தையபாராட்டினான்; அவனுக்கு ஆடுமாடுகளும், கழுைதகளும், ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும்,
ேகாளிைகக் கழுைதகளும், ஒட்டகங்களும் கிைடத்தது. 17 ஆபிராமுைடய மைனவியாகிய சாராயின்
நிமித்தம் கர்த்தர் பார்ேவாைனயும், அவன் வீட்டாைரயும் மகா வாைதகளால் வாதித்தார். 18 அப்ெபாழுது
பார்ேவான் ஆபிராைம அைழத்து: நீ எனக்கு ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய்? இவள் உன் மைனவி என்று நீ எனக்கு
அறிவியாமற்ேபானெதன்ன? 19 இவைள உன் சேகாதரி என்று நீ ெசால்லேவண்டுவது என்ன? இவைள நான்
எனக்கு மைனவியாகக்ெகாண்டிருப்ேபேன; இேதா உன் மைனவி; இவைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா என்று
ெசான்னான். 20 பார்ேவான் அவைனக் குறித்துத் தன் மனுஷருக்குக் கட்டைள ெகாடுத்தான்; அவர்கள்
அவைனயும், அவன் மைனவிையயும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் அனுப்பிவிட்டார்கள்.

ஆபிராமும், அவன் மைனவியும், அவனுக்கு உண்டான யாவும், அவனுடேன ேலாத்தும், எகிப்ைத
விட்டு, ெதன்திைசயில் வந்தார்கள். 2 ஆபிராம் மிருகஜீவன்களும் ெவள்ளியும் ெபான்னுமான
ஆஸ்திகைள உைடய சீமானாயிருந்தான். 3 அவன் தன் பிரயாணங்களிேல ெதற்ேகயிருந்து

ெபத்ேதல்மட்டும், ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுவாகத் தான் முன்பு கூடாரம்ேபாட்டதும், 4 தான்
முதல்முதல் ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கினதுமான ஸ்தலமட்டும் ேபானான்; அங்ேக ஆபிராம் கர்த்தருைடய
நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாண்டான். 5 ஆபிராமுடேன வந்த ேலாத்துக்கும் ஆடுமாடுகளும் கூடாரங்களும்
இருந்தன. 6 அவர்கள் ஒருமித்துக் குடியிருக்க அந்தப் பூமி அவர்கைளத் தாங்கக்கூடாதிருந்தது;
அவர்களுைடய ஆஸ்தி மிகுதியாயிருந்தபடியால், அவர்கள் ஒருமித்து வாசம்பண்ண ஏதுவில்லாமற்ேபாயிற்று.
7 ஆபிராமுைடய மந்ைதேமய்ப்பருக்கும் ேலாத்துைடய மந்ைதேமய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று.
அக்காலத்திேல கானானியரும் ெபரிசியரும் அத்ேதசத்தில் குடியிருந்தார்கள். 8 ஆபிராம் ேலாத்ைத
ேநாக்கி: எனக்கும் உனக்கும், என் ேமய்ப்பருக்கும் உன் ேமய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் ேவண்டாம்; நாம்
சேகாதரர். 9 இந்தத் ேதசெமல்லாம் உனக்குமுன் இருக்கிறது அல்லவா? நீ என்ைனவிட்டுப்
பிரிந்துேபாகலாம்; நீ இடதுபுறம் ேபானால், நான் வலதுபுறம் ேபாகிேறன்; நீ வலதுபுறம் ேபானால், நான்
இடதுபுறம் ேபாகிேறன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது ேலாத்து தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்து: ேயார்தான்
நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் ெபாருந்தினதாயிருக்கக்கண்டான். கர்த்தர் ேசாேதாைமயும்
ெகாேமாராைவயும் அழிக்கும்முன்ேன, ேசாவாருக்குப் ேபாகும் வழிமட்டும் அது கர்த்தருைடய
ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும் எகிப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தது. 11 அப்ெபாழுது ேலாத்து ேயார்தானுக்கு
அருகான சமபூமி முழுவைதயும் ெதரிந்துெகாண்டு, கிழக்ேக பிரயாணப்பட்டுப்ேபானான். இப்படி அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் விட்டுப் பிரிந்தார்கள். 12 ஆபிராம் கானான் ேதசத்தில் குடியிருந்தான்; ேலாத்து அந்த
ேயார்தானுக்கு அருகான சமபூமியிலுள்ள பட்டணங்களில் வாசம்பண்ணி, ேசாேதாமுக்கு ேநேர கூடாரம்
ேபாட்டான். 13 ேசாேதாமின் ஜனங்கள் ெபால்லாதவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக மகாபாவிகளுமாய்
இருந்தார்கள். 14 ேலாத்து ஆபிராைமவிட்டுப் பிரிந்த பின்பு, கர்த்தர் ஆபிராைம ேநாக்கி: உன் கண்கைள
ஏெறடுத்து, நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும், கிழக்ேகயும், ேமற்ேகயும் ேநாக்கிப்பார்.
15 நீ பார்க்கிற இந்தப் பூமி முழுவைதயும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்ைறக்கும் இருக்கும்படி
ெகாடுத்து, 16 உன் சந்ததிையப் பூமியின் தூைளப்ேபாலப் ெபருகப்பண்ணுேவன்; ஒருவன் பூமியின் தூைள
எண்ணக்கூடுமானால், உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும். 17 நீ எழுந்து ேதசத்தின் நீளமும் அகலமும்
எம்மட்ேடா, அம்மட்டும் நடந்து திரி; உனக்கு அைதத் தருேவன் என்றார். 18 அப்ெபாழுது ஆபிராம்
கூடாரத்ைதப் ெபயர்த்துக்ெகாண்டுேபாய், எபிேரானிலிருக்கும் மம்ேரயின் சமபூமியில் ேசர்ந்து குடியிருந்து,
அங்ேக கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.

சிெநயாரின் ராஜாவாகிய அம்ராப்ேபலும், ஏலாசாரின் ராஜாவாகிய அரிேயாகும், ஏலாமின்
ராஜாவாகிய ெகதர்லா ேகாேமரும், ஜாதிகளின் ராஜாவாகிய திதியாலும் இருந்த நாட்களில்; 2

அவர்கள் ேசாேதாமின் ராஜாவாகிய ேபராேவாடும், ெகாேமாராவின் ராஜாவாகிய பிர்சாேவாடும்,
அத்மாவின் ராஜாவாகிய சிெநயாேவாடும், ெசேபாயீமின் ராஜாவாகிய ெசேமபேராடும், ேசாவார் என்னும்
ேபலாவின் ராஜாேவாடும் யுத்தம்பண்ணினார்கள். 3 இவர்கெளல்லாரும் உப்புக்கடலாகிய சித்தீம்
பள்ளத்தாக்கிேல கூடினார்கள். 4 இவர்கள் பன்னிரண்டு வருஷம் ெகதர்லாேகாேமைரச் ேசவித்து,
பதின்மூன்றாம் வருஷத்திேல கலகம் பண்ணினார்கள். 5 பதினாலாம் வருஷத்திேல ெகதர்லாேகாேமரும்,
அவேனாேட கூடியிருந்த ராஜாக்களும் வந்து, அஸ்தேராத்கர்னாயீமிேல இருந்த ெரப்பாயீமியைரயும்,
காமிேல இருந்த சூசிமியைரயும், சாேவகீரியத்தாயீமிேல இருந்த ஏமியைரயும், 6 ேசயீர் மைலகளில்
இருந்த ஓரியைரயும், வனாந்தரத்துக்கு அருகான எல்பாரான்மட்டும் முறியடித்து, 7 திரும்பிக் காேதஸ்
என்னும் என்மிஸ்பாத்துக்கு வந்து, அமேலக்கியருைடய நாடைனத்ைதயும், அத்சாத்ேசான் தாமாரிேல
குடியிருந்த எேமாரியைரயும் கூடச் சங்கரித்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது ேசாேதாமின் ராஜாவும்,
ெகாேமாராவின் ராஜாவும், அத்மாவின் ராஜாவும், ெசேபாயீமின் ராஜாவும், ேசாவார் என்னும் ேபலாவின்
ராஜாவும் புறப்பட்டுச் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கிேல, 9 ஏலாமின் ராஜாவாகிய ெகதர்லாேகாேமேராடும்,
ஜாதிகளின் ராஜாவாகிய திதியாேலாடும், சிெநயாரின் ராஜாவாகிய அம்ராப்ேபேலாடும், ஏலாசாரின்
ராஜாவாகிய அரிேயாேகாடும் யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டு, அந்த ஐந்து ராஜாக்கேளாடும் இந்த நாலு
ராஜாக்களும் யுத்தம்பண்ணினார்கள். 10 அந்தச் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கு எங்கும் நிலக்கீல் உண்டாகும்
ேகணிகள் இருந்தது. ேசாேதாம் ெகாேமாராவின் ராஜாக்கள் முறிந்ேதாடி அங்ேக விழுந்தார்கள்;
மீந்தவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேசாேதாமிலும்
ேகாேமாராவிலுமுள்ள ெபாருள்கள் எல்லாவற்ைறயும், ேபாஜனபதார்த்தங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள். 12 ஆபிராமின் சேகாதரனுைடய குமாரனாகிய ேலாத்து
ேசாேதாமிேல குடியிருந்தபடியால், அவைனயும், அவன் ெபாருள்கைளயும் ெகாண்டுேபாய்விட்டார்கள். 13

தப்பிேயாடின ஒருவன் எபிெரயனாகிய ஆபிராமிடத்தில் வந்து அைத அறிவித்தான்; ஆபிராம் தன்ேனாேட
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உடன்படிக்ைக ெசய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்ேகாலுக்கும், ஆேநருக்கும் சேகாதரனாகிய மம்ேர என்னும்
எேமாரியனுைடய சமபூமியிேல அப்ெபாழுது குடியிருந்தான். 14 தன் சேகாதரன் சிைறயாகக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டைத ஆபிராம் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவன் தன் வீட்டிேல பிறந்த ைகபடிந்தவர்களாகிய
முந்நூற்றுப் பதிெனட்டு ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து, தாண் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்கைளத்
ெதாடர்ந்து, 15 இராக்காலத்திேல அவனும், அவன் ேவைலக்காரரும் பிரிந்து, பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள்ேமல்
விழுந்து, அவர்கைள முறியடித்து, தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபாமட்டும் துரத்தி, 16 சகல
ெபாருள்கைளயும் திருப்பிக்ெகாண்டுவந்தான்; தன் சேகாதரனாகிய ேலாத்ைதயும், அவனுைடய
ெபாருள்கைளயும், ஸ்திரீகைளயும், ஜனங்கைளயும் திருப்பிக்ெகாண்டுவந்தான். 17 அவன்
ெகதர்லாேகாேமைரயும், அவேனாடிருந்த ராஜாக்கைளயும் முறியடித்துத் திரும்பிவருகிறேபாது,
ேசாேதாமின் ராஜா புறப்பட்டு, ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாேவ பள்ளத்தாக்குமட்டும் அவனுக்கு
எதிர்ெகாண்டுேபானான். 18 அன்றியும், உன்னதமான ேதவனுைடய ஆசாரியனாயிருந்த சாேலமின்
ராஜாவாகிய ெமல்கிேசேதக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் ெகாண்டுவந்து, 19 அவைன ஆசீர்வதித்து:
வானத்ைதயும் பூமிையயும் உைடயவராகிய உன்னதமான ேதவனுைடய ஆசீர்வாதம் ஆபிராமுக்கு
உண்டாவதாக. 20 உன் சத்துருக்கைள உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்த உன்னதமான ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்திரம் என்று ெசான்னான். இவனுக்கு ஆபிராம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான். 21

ேசாேதாமின் ராஜா ஆபிராைம ேநாக்கி: ஜனங்கைள எனக்குத் தாரும், ெபாருள்கைள நீர்
எடுத்துக்ெகாள்ளும் என்றான். 22 அதற்கு, ஆபிராம் ேசாேதாமின் ராஜாைவப் பார்த்து; ஆபிராைம
ஐசுவரியவனாக்கிேனன் என்று நீர் ெசால்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்ைடயாகிலும் பாதரட்ைசயின்
வாைரயாகிலும், உமக்கு உண்டானைவகளில் யாெதான்ைறயாகிலும் எடுத்துக்ெகாள்ேளன் என்று, 23

வானத்ைதயும் பூமிையயும் உைடயவராகிய உன்னதமான ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேநராக என் ைகைய
உயர்த்துகிேறன். 24 வாலிபர் சாப்பிட்டதுேபாக, என்னுடேன வந்த ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர என்னும்
புருஷருைடய பங்குமாத்திரேம வரேவண்டும்; இவர்கள் தங்கள் பங்ைக எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும் என்றான்.

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்திேல
உண்டாகி, அவர்: ஆபிராேம, நீ பயப்படாேத; நான் உனக்குக் ேகடகமும், உனக்கு மகா ெபரிய
பலனுமாயிருக்கிேறன் என்றார். 2 அதற்கு ஆபிராம்: கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, அடிேயனுக்கு

என்ன தருவீர்? நான் பிள்ைளயில்லாமல் இருக்கிேறேன; தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலிேயசர் என் வீட்டு
விசாரைணக்கர்த்தனாய் இருக்கிறாேன என்றான். 3 பின்னும் ஆபிராம்: ேதவரீர் எனக்குப் புத்திரசந்தானம்
அருளவில்ைல; இேதா என் வீட்டிேல பிறந்த பிள்ைள எனக்குச் சுதந்தரவாளியாய் இருக்கிறான் என்றான். 4

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாகி: இவன் உனக்குச் சுதந்தரவாளியல்ல, உன்
கர்ப்பப்பிறப்பாயிருப்பவேன உனக்குச் சுதந்தரவாளியாவான் என்று ெசால்லி, 5 அவர் அவைன ெவளிேய
அைழத்து: நீ வானத்ைத அண்ணாந்துபார், நட்சத்திரங்கைள எண்ண உன்னாேல கூடுமானால், அைவகைள
எண்ணு என்று ெசால்லி; பின்பு அவைன ேநாக்கி: உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார். 6 அவன்
கர்த்தைர விசுவாசித்தான், அைத அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். 7 பின்னும் அவர் அவைன
ேநாக்கி: இந்தத் ேதசத்ைத உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும்ெபாருட்டு, உன்ைன ஊர் என்கிற
கல்ேதயருைடய பட்டணத்திலிருந்து அைழத்துவந்த கர்த்தர் நாேன என்றார். 8 அதற்கு அவன்:
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நான் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ேவன் என்று எதினால் அறிேவன் என்றான். 9

அதற்கு அவர்: மூன்றுவயதுக் கிடாரிையயும், மூன்றுவயது ெவள்ளாட்ைடயும், மூன்றுவயது
ஆட்டுக்கிடாைவயும், ஒரு காட்டுப்புறாைவயும், ஒரு புறாக்குஞ்ைசயும், என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா என்றார்.
10 அவன் அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்து, அைவகைள நடுவாகத் துண்டித்து,
துண்டங்கைள ஒன்றுக்ெகான்று எதிராக ைவத்தான்; பட்சிகைள அவன் துண்டிக்கவில்ைல. 11 பறைவகள்
அந்த உடல்களின்ேமல் இறங்கின; அைவகைள ஆபிராம் துரத்தினான். 12 சூரியன் அஸ்தமிக்கும்ேபாது,
ஆபிராமுக்கு அயர்ந்த நித்திைர வந்தது; திகிலும் காரிருளும் அவைன மூடிக்ெகாண்டது. 13 அப்ெபாழுது
அவர் ஆபிராைம ேநாக்கி: உன் சந்ததியார் தங்களுைடயதல்லாத அந்நிய ேதசத்திேல பரேதசிகளாயிருந்து,
அத்ேதசத்தாைரச் ேசவிப்பார்கள் என்றும், அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும், நீ
நிச்சயமாய் அறியக்கடவாய். 14 இவர்கள் ேசவிக்கும் ஜாதிகைள நான் நியாயந்தீர்ப்ேபன்; பின்பு மிகுந்த
ெபாருள்களுடேன புறப்பட்டு வருவார்கள். 15 நீ சமாதானத்ேதாேட உன் பிதாக்களிடத்தில் ேசருவாய்; நல்ல
முதிர்வயதிேல அடக்கம்பண்ணப்படுவாய். 16 நாலாம் தைலமுைறயிேல அவர்கள் இவ்விடத்துக்குத் திரும்ப
வருவார்கள்; ஏெனன்றால் எேமாரியருைடய அக்கிரமம் இன்னும் நிைறவாகவில்ைல என்றார். 17 சூரியன்
அஸ்தமித்து காரிருள் உண்டானபின்பு, இேதா, புைககிற சூைளயும், அந்தத் துண்டங்களின் நடுேவ
கடந்துேபாகிற அக்கினிஜூவாைலயும் ேதான்றின. 18 அந்நாளிேல கர்த்தர் ஆபிராேமாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணி, எகிப்தின் நதிதுவக்கி ஐபிராத்து நதி என்னும் ெபரிய நதிமட்டுமுள்ளதும், 19

ேகனியரும், ெகனிசியரும், கத்ேமானியரும், 20 ஏத்தியரும், ெபரிசியரும், ெரப்பாயீமியரும், 21

எேமாரியரும், கானானியரும், கிர்காசியரும், எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்தத் ேதசத்ைத
உன் சந்ததிக்குக் ெகாடுத்ேதன் என்றார்.

ஆபிராமுைடய மைனவியாகிய சாராய்க்குப் பிள்ைளயில்லாதிருந்தது. எகிப்து ேதசத்தாளாகிய
ஆகார் என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு அடிைமப்ெபண் அவளுக்கு இருந்தாள். 2 சாராய் ஆபிராைம
ேநாக்கி: நான் பிள்ைளெபறாதபடிக்குக் கர்த்தர் என் கர்ப்பத்ைத அைடத்திருக்கிறார்; என்

அடிைமப்ெபண்ேணாேட ேசரும், ஒருேவைள அவளால் என் வீடு கட்டப்படும் என்றாள். சாராயின்
வார்த்ைதக்கு ஆபிராம் ெசவிெகாடுத்தான். 3 ஆபிராம் கானான்ேதசத்தில் பத்து வருஷம் குடியிருந்தபின்பு,

ஆதியாகமம் 16:3

13



17

ஆபிராமின் மைனவியாகிய சாராய் எகிப்து ேதசத்தாளான தன் அடிைமப்ெபண்ணாகிய ஆகாைர அைழத்து,
அவைளத் தன் புருஷனாகிய ஆபிராமுக்கு மறுமைனயாட்டியாகக் ெகாடுத்தாள். 4 அவன் ஆகாேராேட
ேசர்ந்தேபாது, அவள் கர்ப்பந்தரித்தாள்; அவள் தான் கர்ப்பவதியானைதக் கண்டேபாது, தன் நாச்சியாைர
அற்பமாக எண்ணினாள். 5 அப்ெபாழுது சாராய் ஆபிராைம ேநாக்கி: எனக்கு ேநரிட்ட அநியாயம்
உமதுேமல் சுமரும்; என் அடிைமப்ெபண்ைண உம்முைடய மடியிேல ெகாடுத்ேதன்; அவள் தான்
கர்ப்பவதியானைதக் கண்டு என்ைன அற்பமாக எண்ணுகிறாள்; கர்த்தர் எனக்கும் உமக்கும் நடுநின்று
நியாயந்தீர்பாராக என்றாள். 6 அதற்கு ஆபிராம் சாராைய ேநாக்கி: இேதா, உன் அடிைமப்ெபண் உன்
ைகக்குள் இருக்கிறாள்; உன் பார்ைவக்கு நலமானபடி அவளுக்குச் ெசய் என்றான். அப்ெபாழுது சாராய்
அவைளக் கடினமாய் நடத்தினபடியால் அவள் அவைள விட்டு ஓடிப்ேபானாள். 7 கர்த்தருைடய தூதனானவர்
அவைள வனாந்தரத்திேல சூருக்குப்ேபாகிற வழியருேக இருக்கிற நீரூற்றண்ைடயில் கண்டு: 8 சாராயின்
அடிைமப்ெபண்ணாகிய ஆகாேர, எங்ேகயிருந்து வருகிறாய்? எங்ேக ேபாகிறாய்? என்று ேகட்டார்; அவள்:
நான் என் நாச்சியாராகிய சாராையவிட்டு ஓடிப்ேபாகிேறன் என்றாள். 9 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
தூதனானவர்: நீ உன் நாச்சியாரண்ைடக்குத் திரும்பிப்ேபாய், அவள் ைகயின்கீழ் அடங்கியிரு என்றார். 10

பின்னும் கர்த்தருைடய தூதனானவர் அவைள ேநாக்கி: உன் சந்ததிைய மிகவும் ெபருகப்பண்ணுேவன்; அது
ெபருகி, எண்ணிமுடியாததாயிருக்கும் என்றார். 11 பின்னும் கர்த்தருைடய தூதனானவர் அவைள ேநாக்கி:
நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கிறாய், ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாய்; கர்த்தர் உன் அங்கலாய்ப்ைபக் ேகட்டபடியினால்,
அவனுக்கு இஸ்மேவல் என்று ேபரிடுவாயாக. 12 அவன் துஷ்டமனுஷனாயிருப்பான்; அவனுைடய ைக
எல்லாருக்கும் விேராதமாகவும், எல்லாருைடய ைகயும் அவனுக்கு விேராதமாகவும் இருக்கும்; தன்
சேகாதரர் எல்லாருக்கும் எதிராகக் குடியிருப்பான் என்றார். 13 அப்ெபாழுது அவள்: என்ைனக்காண்பவைர
நானும் இவ்விடத்தில் கண்ேடன் அல்லவா என்று ெசால்லி, தன்ேனாேட ேபசின கர்த்தருக்கு நீர்
என்ைனக்காண்கிற ேதவன் என்று ேபரிட்டாள். 14 ஆைகயால், அந்தத் துரவு ெபயர் லகாய்ேராயீ
என்னப்பட்டது; அது காேதசுக்கும் பாேரத்துக்கும் நடுேவ இருக்கிறது. 15 ஆகார் ஆபிராமுக்கு ஒரு
குமாரைனப் ெபற்றாள்; ஆபிராம் ஆகார் ெபற்ற தன் குமாரனுக்கு இஸ்மேவல் என்று ேபரிட்டான். 16 ஆகார்
ஆபிராமுக்கு இஸ்மேவைலப் ெபற்றேபாது, ஆபிராம் எண்பத்தாறு வயதாயிருந்தான்.

ஆபிராம் ெதாண்ணூற்ெறான்பது வயதானேபாது, கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: நான்
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன்; நீ எனக்கு முன்பாக நடந்துெகாண்டு உத்தமனாயிரு. 2 நான்
உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்தி, உன்ைன மிகவும் திரளாய்ப்

ெபருகப்பண்ணுேவன் என்றார். 3 அப்ெபாழுது ஆபிராம் முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான். ேதவன்
அவேனாேட ேபசி: 4 நான் உன்ேனாேட பண்ணுகிற என் உடன்படிக்ைக என்னெவன்றால், நீ திரளான
ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாவாய். 5 இனி உன் ேபர் ஆபிராம் என்னப்படாமல், நான் உன்ைனத் திரளான
ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால், உன் ேபர் ஆபிரகாம் என்னப்படும். 6 உன்ைன மிகவும்
அதிகமாய்ப் பலுகப்பண்ணி, உன்னிேல ஜாதிகைள உண்டாக்குேவன்; உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள்
ேதான்றுவார்கள். 7 உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நான் ேதவனாயிருக்கும்படி எனக்கும்
உனக்கும், உனக்குப்பின் தைலமுைற தைலமுைறயாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுேவ, என்
உடன்படிக்ைகைய நித்திய உடன்படிக்ைகயாக ஸ்தாபிப்ேபன். 8 நீ பரேதசியாய்த் தங்கிவருகிற கானான்
ேதசமுழுவைதயும், உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்து, நான்
அவர்களுக்குத் ேதவனாயிருப்ேபன் என்றார். 9 பின்னும் ேதவன் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: இப்ெபாழுது நீயும்,
உனக்குப்பின் தைலமுைற தைலமுைறயாக வரும் உன் சந்ததியும், என் உடன்படிக்ைகையக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 10 எனக்கும் உங்களுக்கும், உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுேவ
உண்டாகிறதும், நீங்கள் ைகக்ெகாள்ள ேவண்டியதுமான என் உடன்படிக்ைக என்னெவன்றால்,
உங்களுக்குள் பிறக்கும் சகல ஆண்பிள்ைளகளும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டும்; 11 உங்கள்
நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத விருத்தேசதனம்பண்ணக்கடவீர்கள்; அது எனக்கும் உங்களுக்குமுள்ள
உடன்படிக்ைகக்கு அைடயாளமாயிருக்கும். 12 உங்களில் தைலமுைற தைலமுைறயாகப் பிறக்கும்
ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம் எட்டாம் நாளிேல விருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டும்; வீட்டிேல பிறந்த
பிள்ைளயும் உன் வித்தல்லாத அந்நியனிடத்தில் பணத்திற்குக் ெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் பிள்ைளயும், அப்படிேய
விருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டும். 13 உன் வீட்டிேல பிறந்த பிள்ைளயும், உன் பணத்திற்குக்
ெகாள்ளப்பட்டவனும், விருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டியது அவசியம்; இப்படி என் உடன்படிக்ைக
உங்கள் மாம்சத்திேல நித்திய உடன்படிக்ைகயாக இருக்கக்கடவது. 14 நுனித்ேதாலின் மாம்சம்
விருத்தேசதனம்பண்ணப்படாதிருக்கிற நுனித்ேதாலுள்ள ஆண்பிள்ைளயிருந்தால், அந்த ஆத்துமா என்
உடன்படிக்ைகைய மீறினபடியால், தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான் என்றார்.

15 பின்னும் ேதவன் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: உன் மைனவி சாராைய இனி சாராய் என்று
அைழயாதிருப்பாயாக; சாராள் என்பது அவளுக்குப் ேபராயிருக்கும். 16 நான் அவைள ஆசீர்வதித்து,
அவளாேல உனக்கு ஒரு குமாரைனயும் தருேவன்; அவள் ஜாதிகளுக்குத் தாயாகவும், அவளாேல ஜாதிகளின்
ராஜாக்கள் உண்டாகவும், அவைள ஆசீர்வதிப்ேபன் என்றார். 17 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் முகங்குப்புற
விழுந்து நைகத்து: நூறுவயதானவனுக்குப் பிள்ைள பிறக்குேமா? ெதாண்ணூறு வயதான சாராள் பிள்ைள
ெபறுவாேளா? என்று தன் இருதயத்திேல ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 இஸ்மேவல் உமக்கு முன்பாகப்
பிைழப்பானாக! என்று ஆபிரகாம் ேதவனிடத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணினான். 19 அப்ெபாழுது ேதவன்: உன்
மைனவியாகிய சாராள் நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாள், அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று
ேபரிடுவாயாக; என் உடன்படிக்ைகைய அவனுக்கும் அவனுக்குப் பின்வரும் அவன் சந்ததிக்கும் நித்திய
உடன்படிக்ைகயாக ஸ்தாபிப்ேபன். 20 இஸ்மேவலுக்காகவும் நீ ெசய்த விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்; நான்
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அவைன ஆசீர்வதித்து, அவைன மிகவும் அதிகமாகப் பலுகவும் ெபருகவும் பண்ணுேவன்; அவன் பன்னிரண்டு
பிரபுக்கைளப் ெபறுவான்; அவைனப் ெபரிய ஜாதியாக்குேவன். 21 வருகிற வருஷத்தில் குறித்தக்காலத்திேல
சாராள் உனக்குப் ெபறப்ேபாகிற ஈசாக்ேகாேட நான் என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துேவன் என்றார். 22

ேதவன் ஆபிரகாேமாேட ேபசிமுடிந்தபின்பு, அவர் அவைனவிட்டு எழுந்தருளினார். 23 அப்ெபாழுது
ஆபிரகாம் தன் குமாரனாகிய இஸ்மேவைலயும், தன் வீட்டிேல பிறந்த யாவைரயும், தான் பணத்திற்குக்
ெகாண்ட அைனவருமாகிய தன் வீட்டிலுள்ள ஆண்பிள்ைளகள் எல்லாைரயும் ேசர்த்து, ேதவன் தனக்குச்
ெசான்னபடி, அவர்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத அந்நாளிேலதாேன விருத்தேசதனம் பண்ணினான். 24

ஆபிரகாமுைடய நுனித்ேதாலின் மாம்சம் விருத்தேசதனம்பண்ணப்படும்ேபாது, அவன்
ெதாண்ணூற்ெறான்பது வயதாயிருந்தான். 25 அவனுைடய குமாரன் இஸ்மேவலுைடய நுனித்ேதாலின்
மாம்சம் விருத்தேசதனம் பண்ணப்படும்ேபாது, அவன் பதின்மூன்று வயதாயிருந்தான். 26 ஒேர நாளில்
ஆபிரகாமும் அவன் குமாரன் இஸ்மேவலும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டார்கள். 27 வீட்டிேல
பிறந்தவர்களும் அந்நியரிடத்திேல பணத்திற்குக் ெகாள்ளப்பட்டவர்களுமாகிய அவன் வீட்டு மனுஷர்கள்
எல்லாரும் அவேனாேடகூட விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டார்கள்.

பின்பு கர்த்தர் மம்ேரயின் சமபூமியிேல அவனுக்குத் தரிசனமானார். அவன் பகலின்
உஷ்ணேவைளயில் கூடாரவாசலிேல உட்கார்ந்திருந்து, 2 தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது, இேதா, மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிேர நின்றார்கள்; அவர்கைளக்

கண்டவுடேன, அவன் கூடாரவாசலிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிர்ெகாண்டு ஓடித் தைரமட்டும் குனிந்து: 3

ஆண்டவேர, உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடத்ததானால், நீர் உமது அடிேயைனவிட்டுக்
கடந்துேபாகேவண்டாம். 4 ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவரட்டும், உங்கள் கால்கைளக் கழுவி,
மரத்தடியில் சாய்ந்துெகாண்டிருங்கள். 5 நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கைளத் திடப்படுத்தக் ெகாஞ்சம் அப்பம்
ெகாண்டுவருகிேறன்; அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வழிேய ேபாகலாம்; இதற்காகேவ அடிேயன் இடம்வைரக்கும்
வந்தீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நீ ெசான்னபடி ெசய் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம்
தீவிரமாய்க் கூடாரத்தில் சாராளிடத்திற்குப் ேபாய்: நீ சீக்கிரமாய் மூன்றுபடி ெமல்லிய மாவு எடுத்துப்
பிைசந்து, அப்பம் சுடு என்றான். 7 ஆபிரகாம் மாட்டுமந்ைதக்கு ஓடி, ஒரு நல்ல இளங்கன்ைறப் பிடித்து,
ேவைலக்காரன் ைகயிேல ெகாடுத்தான்; அவன் அைதச் சீக்கிரத்தில் சைமத்தான். 8 ஆபிரகாம்
ெவண்ெணையயும் பாைலயும் சைமப்பித்த கன்ைறயும் எடுத்து வந்து, அவர்கள் முன்பாக ைவத்து, அவர்கள்
அருேக மரத்தடியில் நின்றுெகாண்டிருந்தான்; அவர்கள் புசித்தார்கள். 9 அவர்கள் அவைன ேநாக்கி: உன்
மைனவி சாராள் எங்ேக என்றார்கள்? அேதா கூடாரத்தில் இருக்கிறாள் என்றான். 10 அப்ெபாழுது அவர்:
ஒரு உற்பவகாலத்திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்குத் திரும்ப வருேவன்; அப்ெபாழுது உன்
மைனவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். சாராள் அவருக்குப் பின்புறமாய்க்
கூடாரவாசலில் இைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 11 ஆபிரகாமும் சாராளும் வயது ெசன்று
முதிர்ந்தவர்களாயிருந்தார்கள்; ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு சாராளுக்கு நின்றுேபாயிற்று. 12 ஆைகயால்,
சாராள் தன் உள்ளத்திேல நைகத்து: நான் கிழவியும், என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயதுள்ளவருமான பின்பு,
எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குேமா என்றாள். 13 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: சாராள்
நைகத்து, நான் கிழவியாயிருக்கப் பிள்ைளெபறுவது ெமய்ேயா என்று ெசால்வாேனன்? 14 கர்த்தரால்
ஆகாத காரியம் உண்ேடா? உற்பவகாலத்திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்குத் திரும்ப வருேவன்; அப்ெபாழுது
சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். 15 சாராள் பயந்து, நான் நைகக்கவில்ைல என்று மறுத்தாள்.
அதற்கு அவர்: இல்ைல, நீ நைகத்தாய் என்றார்.

16 பின்பு அந்தப் புருஷர் எழுந்து அவ்விடம் விட்டு, ேசாேதாைம ேநாக்கிப் ேபானார்கள்; ஆபிரகாமும்
அவர்கேளாேட கூடப்ேபாய் வழிவிட்டனுப்பினான். 17 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: ஆபிரகாம் ெபரிய பலத்த
ஜாதியாவதினாலும், அவனுக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினாலும், 18 நான்
ெசய்யப்ேபாகிறைத ஆபிரகாமுக்கு மைறப்ேபேனா? 19 கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்குச் ெசான்னைத
நிைறேவற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ைளகளுக்கும், தனக்குப் பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும்: நீங்கள்
நீதிையயும் நியாயத்ைதயும் ெசய்து, கர்த்தருைடய வழிையக் காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டைளயிடுவான்
என்பைத அறிந்திருக்கிேறன் என்றார். 20 பின்பு கர்த்தர் ேசாேதாம் ெகாேமாராவின் கூக்குரல்
ெபரிதாயிருப்பதினாலும், அைவகளின் பாவம் மிகவும் ெகாடிதாயிருப்பதினாலும், 21 நான் இறங்கிப்ேபாய்,
என்னிடத்தில் வந்து எட்டின அதின் கூக்குரலின்படிேய அவர்கள் ெசய்திருக்கிறார்கேளா இல்ைலேயா என்று
பார்த்து அறிேவன் என்றார். 22 அப்ெபாழுது அந்தப் புருஷர் அவ்விடம் விட்டுச் ேசாேதாைம ேநாக்கிப்
ேபானார்கள்; ஆபிரகாேமா பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றுெகாண்டிருந்தான். 23 அப்ெபாழுது
ஆபிரகாம் சமீபமாய்ச் ேசர்ந்து: துன்மார்க்கேனாேட நீதிமாைனயும் அழிப்பீேரா? 24 பட்டணத்துக்குள்ேள
ஒருேவைள ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள், அதற்குள் இருக்கும் அந்த ஐம்பது நீதிமான்கள் நிமித்தம்
இரட்சியாமல் அந்த ஸ்தலத்ைத அழிப்பீேரா? 25 துன்மார்க்கேனாேட நீதிமாைனயும் சங்கரிப்பது உமக்குத்
தூரமாயிருப்பதாக; நீதிமாைனயும் துன்மார்க்கைனயும் சமமாய் நடப்பிப்பது உமக்குத் தூரமாயிருப்பதாக;
சர்வேலாக நியாயாதிபதி நீதிெசய்யாதிருப்பாேரா என்றான். 26 அதற்குக் கர்த்தர்: நான் ேசாேதாமில்
ஐம்பது நீதிமான்கைளக் கண்டால், அவர்கள் நிமித்தம் அந்த ஸ்தலமுழுைதயும் இரட்சிப்ேபன் என்றார். 27

அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் பிரதியுத்தரமாக: இேதா, தூளும் சாம்பலுமாயிருக்கிற அடிேயன் ஆண்டவேராேட
ேபசத்துணிந்ேதன். 28 ஒருேவைள ஐம்பது நீதிமான்களுக்கு ஐந்துேபர் குைறந்திருப்பார்கள்; அந்த
ஐந்துேபர்நிமித்தம் பட்டணமுழுைதயும் அழிப்பீேரா என்றான். அதற்கு அவர்: நான் நாற்பத்ைதந்து
நீதிமான்கைள அங்ேக கண்டால், அைத அழிப்பதில்ைல என்றார். 29 அவன் பின்னும் அவேராேட ேபசி:
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நாற்பது நீதிமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா என்றான். அதற்கு அவர்: நாற்பது நீதிமான்கள்நிமித்தம்
அைத அழிப்பதில்ைல என்றார். 30 அப்ெபாழுது அவன்: நான் இன்னும் ேபசுகிேறன், ஆண்டவருக்குக்
ேகாபம் வராமலிருப்பதாக; முப்பது நீதிமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா என்றான். அதற்கு அவர்: நான்
முப்பது நீதிமான்கைள அங்ேக கண்டால், அைத அழிப்பதில்ைல என்றார். 31 அப்ெபாழுது அவன்: இேதா,
ஆண்டவேராேட ேபசத்துணிந்ேதன்; இருபது நீதிமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா என்றான். அதற்கு
அவர்: இருபது நீதிமான்கள்நிமித்தம் அைத அழிப்பதில்ைல என்றார். 32 அப்ெபாழுது அவன்:
ஆண்டவருக்குக் ேகாபம் வராதிருப்பதாக; நான் இன்னும் இந்த ஒருவிைசமாத்திரம் ேபசுகிேறன்; பத்து
நீதிமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா என்றான். அதற்கு அவர்: பத்து நீதிமான்கள்நிமித்தம் அைத
அழிப்பதில்ைல என்றார். 33 கர்த்தர் ஆபிரகாேமாேட ேபசிமுடிந்தபின்பு ேபாய்விட்டார்; ஆபிரகாமும்
தன்னுைடய இடத்துக்குத் திரும்பினான்.

அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்திேல ேசாேதாமுக்கு வந்தார்கள். ேலாத்து ேசாேதாமின்
வாசலிேல உட்கார்ந்திருந்தான். அவர்கைளக் கண்டு, ேலாத்து எழுந்து எதிர்ெகாண்டு
தைரமட்டும் குனிந்து: 2 ஆண்டவன்மார்கேள, அடிேயனுைடய வீட்டு முகமாய் நீங்கள் திரும்பி,

உங்கள் கால்கைளக் கழுவி, இராத்தங்கி, காைலயில் எழுந்து பிரயாணப்பட்டுப் ேபாகலாம் என்றான்.
அதற்கு அவர்கள்: அப்படியல்ல, வீதியிேல இராத்தங்குேவாம் என்றார்கள். 3 அவன் அவர்கைள மிகவும்
வருந்திக்ேகட்டுக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது அவனிடத்திற்குத் திரும்பி, அவன் வீட்டிேல பிரேவசித்தார்கள்.
அவன் புளிப்பில்லா அப்பங்கைளச் சுட்டு, அவர்களுக்கு விருந்துபண்ணினான், அவர்கள் புசித்தார்கள். 4

அவர்கள் படுக்கும்முன்ேன, ேசாேதாம் பட்டணத்து மனிதராகிய வாலிபர் முதல் கிழவர்மட்டுமுள்ள ஜனங்கள்
அைனவரும் நானாதிைசகளிலுமிருந்து வந்து, வீட்ைடச் சூழ்ந்துெகாண்டு, 5 ேலாத்ைதக் கூப்பிட்டு: இந்த
இராத்திரி உன்னிடத்தில் வந்த மனுஷர் எங்ேக? நாங்கள் அவர்கைள அறியும்படிக்கு அவர்கைள
எங்களிடத்தில் ெவளிேய ெகாண்டுவா என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேலாத்து வாசலுக்கு ெவளிேய வந்து,
தனக்குப் பின்னாேல கதைவப் பூட்டி, அவர்களிடத்தில் ேபாய்: 7 சேகாதரேர, இந்த அக்கிரமம்
ெசய்யேவண்டாம். 8 இேதா, புருஷைர அறியாத இரண்டு குமாரத்திகள் எனக்கு உண்டு; அவர்கைள
உங்களிடத்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டுவருகிேறன், அவர்களுக்கு உங்கள் இஷ்டப்படி ெசய்யுங்கள்; இந்தப்
புருஷர் என் கூைரயின் நிழலிேல வந்தபடியால், இவர்களுக்கு மாத்திரம் ஒன்றும் ெசய்யேவண்டாம் என்றான்.
9 அதற்கு அவர்கள்: அப்பாேல ேபா; பரேதசியாய் வந்த இவனா நியாயம் ேபசுகிறது? இப்ெபாழுது
அவர்களுக்குச் ெசய்வைதப்பார்க்கிலும் உனக்கு அதிக ெபால்லாப்புச் ெசய்ேவாம் என்று ெசால்லி, ேலாத்து
என்பவைன மிகவும் ெநருக்கிக் கதைவ உைடக்கக் கிட்டினார்கள். 10 அப்ெபாழுது அந்தப் புருஷர்கள்
தங்கள் ைககைள ெவளிேய நீட்டி, ேலாத்ைதத் தங்கள் அண்ைடக்கு வீட்டுக்குள் இழுத்துக்ெகாண்டு,
கதைவப்பூட்டி, 11 ெதருவாசலிலிருந்த சிறிேயாரும் ெபரிேயாருமாகிய மனிதருக்குக் குருட்டாட்டம்
பிடிக்கப்பண்ணினார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள் வாசைலத் ேதடித்ேதடி அலுத்துப்ேபானார்கள். 12 பின்பு
அந்தப் புருஷர் ேலாத்ைத ேநாக்கி: இவ்விடத்தில் இன்னும் உனக்கு யார் இருக்கிறார்கள்? மருமகனாவது,
உன் குமாரராவது, உன் குமாரத்திகளாவது, பட்டணத்தில் உனக்குரிய எவர்களாவது இருந்தால்,
அவர்கைள இந்த ஸ்தலத்திலிருந்து ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டு ேபா. 13 நாங்கள் இந்த ஸ்தலத்ைத
அழிக்கப்ேபாகிேறாம்; இவர்கள் கூக்குரல் கர்த்தருைடய சமூகத்தில் ெபரிதாயிருக்கிறது; இைத அழிக்கக்
கர்த்தர் எங்கைள அனுப்பினார் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேலாத்து புறப்பட்டு, தன் குமாரத்திகைள
விவாகம்பண்ணப்ேபாகிற தன் மருமக்கள்மாேராேட ேபசி: நீங்கள் எழுந்து இந்த ஸ்தலத்ைத விட்டுப்
புறப்படுங்கள்; கர்த்தர் இந்தப் பட்டணத்ைத அழிக்கப்ேபாகிறார் என்றான்; அவனுைடய மருமக்கள்மாரின்
பார்ைவக்கு அவன் பரியாசம்பண்ணுகிறதாகக் கண்டது. 15 கிழக்கு ெவளுக்கும்ேபாது அந்தத் தூதர்
ேலாத்ைத ேநாக்கி: பட்டணத்திற்கு வரும் தண்டைனயில் நீ அழியாதபடிக்கு எழுந்து, உன் மைனவிையயும்,
இங்ேக இருக்கிற உன் இரண்டு குமாரத்திகைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டுேபா என்று ெசால்லி, அவைனத்
துரிதப்படுத்தினார்கள். 16 அவன் தாமதித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் அவன்ேமல் ைவத்த
இரக்கத்தினாேல, அந்தப் புருஷர் அவன் ைகையயும், அவன் மைனவியின் ைகையயும், அவன் இரண்டு
குமாரத்திகளின் ைகையயும் பிடித்து, அவைனப் பட்டணத்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் விட்டார்கள். 17

அவர்கைள ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்விட்டபின்பு, அவர்: உன் ஜீவன் தப்ப ஓடிப்ேபா, பின்னிட்டுப் பாராேத;
இந்தச் சமபூமியில் எங்கும் நில்லாேத; நீ அழியாதபடிக்கு மைலக்கு ஓடிப்ேபா என்றார். 18 அதற்கு ேலாத்து:
அப்படியல்ல ஆண்டவேர, 19 உமது கண்களில் உமது அடிேயனுக்குக் கிருைபகிைடத்தேத; என்
பிராணைனக் காக்கத் ேதவரீர் எனக்குச் ெசய்த கிருைபையப் ெபரிதாக விளங்கப்பண்ணினீர்; மைலக்கு
ஓடிப்ேபாக என்னால் முடியாது, தீங்கு என்ைனத் ெதாடரும், நான் மரித்துப்ேபாேவன். 20 அேதா, அந்த ஊர்
இருக்கிறேத, நான் அதற்கு ஓடிப்ேபாகத்தக்கதாய் அது கிட்ட இருக்கிறது, சின்னதுமாய் இருக்கிறது; என்
பிராணன் பிைழக்க நான் அங்ேக ஓடிப்ேபாகட்டும், அது சின்ன ஊர்தாேன என்றான். 21 அதற்கு அவர்: நீ
ேகட்டுக்ெகாண்ட ஊைர நான் கவிழ்த்துப்ேபாடாதபடிக்கு, இந்த விஷயத்திலும் உனக்கு அநுக்கிரகம்
பண்ணிேனன். 22 தீவிரமாய் அங்ேக ஓடித் தப்பித்துக்ெகாள்; நீ அங்ேக ேபாய்ச் ேசருமட்டும் நான் ஒன்றும்
ெசய்யக்கூடாது என்றார்; ஆைகயால் அந்த ஊர் ேசாவார் என்னப்பட்டது. 23 ேலாத்து ேசாவாருக்குள்
வரும்ேபாது பூமியின்ேமல் சூரியன் உதித்தது. 24 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேசாேதாமின் ேமலும்
ெகாேமாராவின்ேமலும், கர்த்தராேல வானத்திலிருந்து கந்தகத்ைதயும் அக்கினிையயும் வருஷிக்கப்பண்ணி,
25 அந்தப் பட்டணங்கைளயும், அந்தச் சமபூமியைனத்ைதயும், அந்தப் பட்டணங்களின் எல்லாக்
குடிகைளயும், பூமியின் பயிைரயும் அழித்துப்ேபாட்டார். 26 அவன் மைனவிேயா பின்னிட்டுப்பார்த்து,
உப்புத்தூண் ஆனாள். 27 விடியற்காலத்தில் ஆபிரகாம் எழுந்து தான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற
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இடத்திற்குப் ேபாய், 28 ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணங்களின் திைசையயும், சமபூமியாகிய ேதசம்
முழுவைதயும் ேநாக்கிப் பார்த்தான்; அந்தப் பூமியின் புைக சூைளயின் புைகையப்ேபால எழும்பிற்று.

29 ேதவன் அந்தச் சமபூமியின் பட்டணங்கைள அழிக்கும்ேபாது, ேதவன் ஆபிரகாைம நிைனத்து, ேலாத்து
குடியிருந்த பட்டணங்கைளத் தாம் கவிழ்த்துப்ேபாடுைகயில், ேலாத்ைத அந்த அழிவின் நடுவிலிருந்து
தப்பிப்ேபாகும்படி அனுப்பிவிட்டார்.

30 பின்பு ேலாத்து ேசாவாரிேல குடியிருக்கப் பயந்து, ேசாவாைர விட்டுப்ேபாய், அவனும் அவேனாேடகூட
அவனுைடய இரண்டு குமாரத்திகளும் மைலயிேல வாசம்பண்ணினார்கள்; அங்ேக அவனும் அவனுைடய
இரண்டு குமாரத்திகளும் ஒரு ெகபியிேல குடியிருந்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது மூத்தவள் இைளயவைளப்
பார்த்து: நம்முைடய தகப்பன் முதிர்வயதானார், பூமிெயங்கும் நடக்கிற முைறைமயின்படிேய நம்ேமாேட
ேசரப்பூமியிேல ஒரு புருஷனும் இல்ைல. 32 நம்முைடய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாகும்படிக்கு, அவருக்கு
மதுைவக் குடிக்கக்ெகாடுத்து, அவேராேட சயனிப்ேபாம் வா என்றாள். 33 அப்படிேய அன்று இரவிேல,
தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுைவக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள். மூத்தவள் ேபாய், தன் தகப்பேனாேட சயனித்தாள்:
அவள் சயனித்தைதயும் எழுந்திருந்தைதயும் அவன் உணராதிருந்தான். 34 மறுநாளிேல மூத்தவள்
இைளயவைளப் பார்த்து: ேநற்று ராத்திரி நான் தகப்பேனாேட சயனித்ேதன்; இன்று ராத்திரியும் மதுைவக்
குடிக்கக்ெகாடுப்ேபாம், நம்முைடய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாகும்படி நீ ேபாய் அவேராேட சயனி என்றாள்.
35 அப்படிேய அன்று ராத்திரியிலும் தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுைவக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள். அப்ெபாழுது
இைளயவள் எழுந்துேபாய், அவேனாேட சயனித்தாள்; அவள் சயனித்தைதயும் எழுந்திருந்தைதயும் அவன்
உணராதிருந்தான். 36 இவ்விதமாய் ேலாத்தின் குமாரத்திகள் இருவரும் தங்கள் தகப்பனாேல
கர்ப்பவதியானார்கள். 37 மூத்தவள் ஒரு குமாரைனப்ெபற்று, அவனுக்கு ேமாவாப் என்று ேபரிட்டாள்; அவன்
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிற ேமாவாபியருக்குத் தகப்பன். 38 இைளயவளும் ஒரு குமாரைனப்ெபற்று,
அவனுக்குப் ெபன்னம்மி என்று ேபரிட்டாள்; அவன் இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிற அம்ேமான் புத்திரருக்குத்
தகப்பன்.

ஆபிரகாம் அவ்விடம் விட்டு, ெதன்ேதசத்திற்குப் பிரயாணம்பண்ணி, காேதசுக்கும் சூருக்கும்
நடுவாகக் குடிேயறி, ேகராரிேல தங்கினான். 2 அங்ேக ஆபிரகாம் தன் மைனவியாகிய சாராைளத்
தன் சேகாதரி என்று ெசான்னதினாேல, ேகராரின் ராஜாவாகிய அபிெமேலக்கு ஆள் அனுப்பிச்

சாராைள அைழப்பித்தான். 3 ேதவன் இரவிேல அபிெமேலக்குக்குச் ெசாப்பனத்திேல ேதான்றி: நீ
அைழப்பித்த ஸ்திரீயின்நிமித்தம் நீ ெசத்தாய்; அவள் ஒருவனுைடய மைனவியாயிருக்கிறாேள என்றார். 4

அபிெமேலக்கு அவைளச் ேசராதிருந்தான். ஆைகயால் அவன்: ஆண்டவேர, நீதியுள்ள ஜனங்கைள
அழிப்பீேரா? 5 இவள் தன் சேகாதரி என்று அவன் என்ேனாேட ெசால்லவில்ைலயா? அவன் தன் சேகாதரன்
என்று இவளும் ெசான்னாேள; உத்தம இருதயத்ேதாடும் சுத்தமான ைககேளாடும் இைதச் ெசய்ேதன் என்று
ெசான்னான். 6 அப்ெபாழுது ேதவன்: உத்தம இருதயத்ேதாேட நீ இைதச் ெசய்தாய் என்று நான்
அறிந்திருக்கிேறன்; நீ எனக்கு விேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு உன்ைனத் தடுத்ேதன்; ஆைகயால், நீ
அவைளத் ெதாட நான் உனக்கு இடங்ெகாடுக்கவில்ைல. 7 அந்த மனுஷனுைடய மைனவிைய
அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு; அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி; நீ பிைழக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்வான்; நீ அவைள அனுப்பிவிடாதிருந்தால், நீயும் உன்ைனச் ேசர்ந்த யாவரும் சாகேவ சாவீர்கள் என்று
அறிவாயாக என்று ெசாப்பனத்திேல அவனுக்குச் ெசான்னார். 8 அபிெமேலக்கு அதிகாைலயில் எழுந்து, தன்
ஊழியக்காரைரெயல்லாம் அைழப்பித்து, இந்தச் சங்கதிகைளெயல்லாம் அவர்கள் ேகட்கும்படி
ெசான்னான்; அந்த மனுஷர் மிகவும் பயந்தார்கள். 9 அப்ெபாழுது அபிெமேலக்கு ஆபிரகாைம அைழப்பித்து:
நீ எங்களுக்கு என்ன காரியஞ்ெசய்தாய், நீ என்ேமலும், என் ராஜ்யத்தின்ேமலும் ெகாடிய பாவம்
சுமரப்பண்ணுகிறதற்கு உனக்கு நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? ெசய்யத்தகாத காரியங்கைள என்னிடத்தில்
ெசய்தாேய என்றான். 10 பின்னும் அபிெமேலக்கு ஆபிரகாைம ேநாக்கி: என்னத்ைதக் கண்டு நீ இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்தாய் என்றான். 11 அதற்கு ஆபிரகாம்: இவ்விடத்தில் ெதய்வபயம் இல்ைலெயன்றும், என்
மைனவியினிமித்தம் என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்றும் நான் நிைனத்ேதன். 12 அவள் என் சேகாதரி
என்பதும் ெமய்தான்; அவள் என் தகப்பனுக்குக் குமாரத்தி, என் தாய்க்குக் குமாரத்தியல்ல; அவள் எனக்கு
மைனவியானாள். 13 என் தகப்பன் வீட்ைடவிட்டு ேதவன் என்ைனத் ேதசாந்தரியாய்த்திரியும்படி
ெசய்தேபாது, நான் அவைள ேநாக்கி: நாம் ேபாகும் இடெமங்கும், நீ என்ைனச் சேகாதரன் என்று ெசால்வது
நீ எனக்குச் ெசய்யேவண்டிய தைய என்று அவளிடத்தில் ெசால்லியிருந்ேதன் என்றான். 14 அப்ெபாழுது
அபிெமேலக்கு ஆடுமாடுகைளயும், ேவைலக்காரைரயும், ேவைலக்காரிகைளயும் ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்து,
அவன் மைனவியாகிய சாராைளயும் அவனிடத்தில் திரும்ப ஒப்புவித்தான். 15 பின்னும் அபிெமேலக்கு:
இேதா, என் ேதசம் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது; உன் பார்ைவக்குச் சம்மதியான இடத்திேல குடியிரு
என்று ெசான்னான். 16 பின்பு சாராைள ேநாக்கி: உன் சேகாதரனுக்கு ஆயிரம் ெவள்ளிக்காசு ெகாடுத்ேதன்;
இேதா, உன்ேனாடிருக்கிற எல்லார் முன்பாகவும், மற்ற யாவர் முன்பாகவும், இது உன் முகத்து
முக்காட்டுக்காவதாக என்றான்; இப்படி அவள் கடிந்துெகாள்ளப்பட்டாள். 17 ஆபிரகாமுைடய
மைனவியாகிய சாராளின் நிமித்தம் கர்த்தர் அபிெமேலக்குைடய வீட்டாரின் கர்ப்பங்கைளெயல்லாம்
அைடத்திருந்தபடியால், 18 ஆபிரகாம் ேதவைன ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது ேதவன்
அபிெமேலக்ைகயும், அவன் மைனவிையயும், அவன் ேவைலக்காரிகைளயும் குணமாக்கி, பிள்ைளெபறும்படி
அநுக்கிரகம் பண்ணினார்.

கர்த்தர் தாம் ெசால்லியிருந்தபடி சாராள்ேபரில் கடாட்சமானார்; கர்த்தர் தாம் உைரத்தபடிேய
சாராளுக்குச் ெசய்தருளினார். 2 ஆபிரகாம் முதிர்வயதாயிருக்ைகயில், சாராள் கர்ப்பவதியாகி,
ேதவன் குறித்திருந்த காலத்திேல அவனுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 3 அப்ெபாழுது
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ஆபிரகாம் தனக்குச் சாராள் ெபற்ற குமாரனுக்கு ஈசாக்கு என்று ேபரிட்டான். 4 தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு
பிறந்த எட்டாம் நாளிேல, ஆபிரகாம் தனக்குத் ேதவன் கட்டைளயிட்டிருந்தபடி அவனுக்கு
விருத்தேசதனம்பண்ணினான். 5 தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு பிறந்தேபாது ஆபிரகாம் நூறுவயதாயிருந்தான்.
6 அப்ெபாழுது சாராள்: ேதவன் என்ைன நைகக்கப்பண்ணினார்; இைதக்ேகட்கிற யாவரும் என்ேனாடகூட
நைகப்பார்கள். 7 சாராள் பிள்ைளகளுக்குப் பால்ெகாடுப்பாள் என்று ஆபிரகாமுக்கு எவன் ெசால்லுவான்?
அவருைடய முதிர்வயதிேல அவருக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்ேறேன என்றாள்.

8 பிள்ைள வளர்ந்து, பால் மறந்தது; ஈசாக்கு பால் மறந்தநாளிேல ஆபிரகாம் ெபரிய விருந்து
பண்ணினான். 9 பின்பு எகிப்து ேதசத்தாளாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்குப் ெபற்ற குமாரன்
பரியாசம்பண்ணுகிறைதச் சாராள் கண்டு, 10 ஆபிரகாைம ேநாக்கி: இந்த அடிைமப்ெபண்ைணயும் அவள்
மகைனயும் புறம்ேப தள்ளும்; இந்த அடிைமப்ெபண்ணின் மகன் என் குமாரனாகிய ஈசாக்ேகாேட
சுதந்திரவாளியாயிருப்பதில்ைல என்றாள். 11 தன் மகைனக்குறித்துச் ெசால்லப்பட்ட இந்தக் காரியம்
ஆபிரகாமுக்கு மிகவும் துக்கமாயிருந்தது. 12 அப்ெபாழுது ேதவன் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: அந்தப்
பிள்ைளையயும், உன் அடிைமப்ெபண்ைணயும் குறித்துச் ெசால்லப்பட்டது உனக்குத் துக்கமாயிருக்க
ேவண்டாம்; ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும்; ஆதலால் சாராள் உனக்குச்
ெசால்வெதல்லாவற்ைறயும் ேகள். 13 அடிைமப்ெபண்ணின் மகனும் உன் வித்தாயிருக்கிறபடியால்,
அவைனயும் ஒரு ஜாதியாக்குேவன் என்றார். 14 ஆபிரகாம் அதிகாைலயில் எழுந்து, அப்பத்ைதயும் ஒரு
துருத்தி தண்ணீைரயும் எடுத்து, ஆகாருைடய ேதாளின்ேமல் ைவத்துப் பிள்ைளையயும் ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அவைள அனுப்பிவிட்டான்; அவள் புறப்பட்டுப்ேபாய், ெபயர்ெசபாவின் வனாந்தரத்திேல அைலந்து திரிந்தாள்.
15 துருத்தியிலிருந்த தண்ணீர் ெசலவழிந்தபின்பு, அவள் பிள்ைளைய ஒரு ெசடியின் கீேழ விட்டு, 16 பிள்ைள
சாகிறைத நான் பார்க்கமாட்ேடன் என்று, எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திேல ேபாய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு
அழுதாள். 17 ேதவன் பிள்ைளயின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; ேதவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாைரக்
கூப்பிட்டு: ஆகாேர, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது, பயப்படாேத, பிள்ைளயிருக்கும் இடத்திேல ேதவன் அவன்
சத்தத்ைதக் ேகட்டார். 18 நீ எழுந்து பிள்ைளைய எடுத்து அவைன உன் ைகயினால் பிடித்துக் ெகாண்டுேபா,
அவைனப் ெபரிய ஜாதியாக்குேவன் என்றார். 19 ேதவன் அவளுைடய கண்கைளத் திறந்தார்; அப்ெபாழுது
அவள் ஒரு தண்ணீர்த் துரைவக் கண்டு, ேபாய், துருத்தியிேல தண்ணீர் நிரப்பி, பிள்ைளக்குக் குடிக்கக்
ெகாடுத்தாள். 20 ேதவன் பிள்ைளயுடேன இருந்தார்; அவன் வளர்ந்து வனாந்தரத்திேல குடியிருந்து
வில்வித்ைதயிேல வல்லவனானான். 21 அவன் பாரான் வனாந்தரத்திேல குடியிருக்ைகயில், அவனுைடய
தாய் எகிப்து ேதசத்தாளாகிய ஒரு ெபண்ைண அவனுக்கு விவாகம்பண்ணுவித்தாள்.

22 அக்காலத்தில் அபிெமேலக்கும் அவன் ேசனாதிபதியாகிய பிேகாலும் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: நீ ெசய்கிற
காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் ேதவன் உன்னுடேன இருக்கிறார். 23 ஆைகயால், நீ எனக்காவது, என்
குமாரனுக்காவது, என் ேபரனுக்காவது வஞ்சைன ெசய்யாமல், நான் உனக்குச் ெசய்த தயவின்படிேய, நீ
எனக்கும், நீ தங்கியிருக்கிற இந்தத் ேதசத்திற்கும், தயவு ெசய்ேவன் என்று இங்ேக ேதவன் ேபரில் எனக்கு
ஆைணயிட்டுக்ெகாடு என்றான். 24 அதற்கு ஆபிரகாம்: நான் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுக்கிேறன் என்றான். 25

ஆனாலும், அபிெமேலக்குைடய ேவைலக்காரர் ைகவசப்படுத்திக்ெகாண்ட துரவின் நிமித்தம் ஆபிரகாம்
அபிெமேலக்ைகக் கடிந்துெகாண்டான். 26 அதற்கு அபிெமேலக்கு: இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தவன்
இன்னான் என்று எனக்குத் ெதரியாது, நீயும் எனக்கு அறிவிக்கவில்ைல; இன்று நான்
அைதக்ேகட்டேதயன்றி, இதற்குமுன் அைத நான் ேகள்விப்பட்டேத இல்ைல என்றான். 27 அப்ெபாழுது
ஆபிரகாம் ஆடுமாடுகைளக் ெகாண்டுவந்து அபிெமேலக்குக்குக் ெகாடுத்தான்; அவர்கள் இருவரும்
உடன்படிக்ைக பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 28 ஆபிரகாம் ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைளத் தனிேய
நிறுத்தினான். 29 அப்ெபாழுது அபிெமேலக்கு ஆபிரகாைம ேநாக்கி: நீ தனிேய நிறுத்தின இந்த ஏழு
ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகள் என்னத்திற்கு என்று ேகட்டான். 30 அதற்கு அவன்: நான் இந்தத் துரவு
ேதாண்டினைதக்குறித்து, நீர் சாட்சியாக இந்த ஏழு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிகைள என் ைகயில்
வாங்கிக்ெகாள்ளேவண்டும் என்றான். 31 அவர்கள் இருவரும் அவ்விடத்தில்
ஆைணயிட்டுக்ெகாண்டபடியால், அந்த இடம் ெபெயர்ெசபா என்னப்பட்டது. 32 அவர்கள்
ெபெயர்ெசபாவிேல உடன்படிக்ைக பண்ணிக்ெகாண்டபின் அபிெமேலக்கும், அவன் ேசனாதிபதியாகிய
பிேகாலும் எழுந்து ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்திற்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள். 33 ஆபிரகாம்
ெபெயர்ெசபாவிேல ஒரு ேதாப்ைப உண்டாக்கி, சதாகாலமுமுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைத
அவ்விடத்தில் ெதாழுதுெகாண்டான். 34 ஆபிரகாம் ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தில் அேநகநாள்
தங்கியிருந்தான்.

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, ேதவன் ஆபிரகாைமச் ேசாதித்தார்; எப்படிெயனில், அவர்
அவைன ேநாக்கி: ஆபிரகாேம என்றார்; அவன்: இேதா அடிேயன் என்றான். 2 அப்ெபாழுது அவர்:
உன் புத்திரனும், உன் ஏகசுதனும், உன் ேநசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்ைக நீ இப்ெபாழுது

அைழத்துக்ெகாண்டு, ேமாரியா ேதசத்துக்குப் ேபாய், அங்ேக நான் உனக்குக் குறிக்கும் மைலகள்
ஒன்றின்ேமல் அவைனத் தகனபலியாகப் பலியிடு என்றார். 3 ஆபிரகாம் அதிகாைலயில் எழுந்து, தன்
கழுைதயின்ேமல் ேசணங்கட்டி, தன் ேவைலக்காரரில் இரண்டுேபைரயும் தன் குமாரன் ஈசாக்ைகயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, தகனபலிக்குக் கட்ைடகைளயும் பிளந்துெகாண்டு, ேதவன் தனக்குக் குறித்த இடத்திற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான். 4 மூன்றாம் நாளில் ஆபிரகாம் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்து, தூரத்திேல அந்த
இடத்ைதக் கண்டான். 5 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் தன் ேவைலக்காரைர ேநாக்கி: நீங்கள் கழுைதைய
நிறுத்தி இங்ேக காத்திருங்கள், நானும் பிள்ைளயாண்டானும் அவ்விடமட்டும் ேபாய், ெதாழுதுெகாண்டு,
உங்களிடத்துக்குத் திரும்பி வருேவாம் என்றான். 6 ஆபிரகாம் தகனபலிக்குக் கட்ைடகைள எடுத்து, தன்
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குமாரனாகிய ஈசாக்கின் ேமல் ைவத்து, தன் ைகயிேல ெநருப்ைபயும் கத்திையயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்;
இருவரும் கூடிப்ேபானார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாைம ேநாக்கி: என்
தகப்பேன என்றான்; அதற்கு அவன்: என் மகேன, இேதா, இருக்கிேறன் என்றான்; அப்ெபாழுது அவன்:
இேதா, ெநருப்பும் கட்ைடயும் இருக்கிறது, தகனபலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக என்றான். 8 அதற்கு
ஆபிரகாம்: என் மகேன, ேதவன் தமக்குத் தகனபலிக்கான ஆட்டுக்குட்டிையப் பார்த்துக்ெகாள்வார்
என்றான்; அப்புறம் இருவரும் கூடிப்ேபாய், 9 ேதவன் அவனுக்குச் ெசால்லியிருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள்;
அங்ேக ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கி, கட்ைடகைள அடுக்கி, தன் குமாரனாகிய ஈசாக்ைகக்
கட்டி, அந்தப் பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்ைடகளின்ேமல் அவைனக் கிடத்தினான். 10 பின்பு ஆபிரகாம் தன்
குமாரைன ெவட்டும்படிக்குத் தன் ைகைய நீட்டிக் கத்திைய எடுத்தான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
தூதனானவர் வானத்திலிருந்து, ஆபிரகாேம, ஆபிரகாேம என்று கூப்பிட்டார்; அவன்: இேதா, அடிேயன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்: பிள்ைளயாண்டான்ேமல் உன் ைகையப் ேபாடாேத, அவனுக்கு ஒன்றும்
ெசய்யாேத; நீ அவைன உன் புத்திரன் என்றும், உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக
ஒப்புக்ெகாடுத்தபடியினால் நீ ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறவன் என்று இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிேறன் என்றார்.
13 ஆபிரகாம் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா, பின்னாகப் புதரிேல தன் ெகாம்புகள்
சிக்கிக்ெகாண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் கண்டான்; அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் ேபாய், கடாைவப் பிடித்து,
அைதத் தன் குமாரனுக்குப் பதிலாகத் தகனபலியிட்டான். 14 ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு ேயேகாவாயீேர
என்று ேபரிட்டான்; அதினாேல கர்த்தருைடய பர்வதத்திேல பார்த்துக்ெகாள்ளப்படும் என்று
இந்நாள்வைரக்கும் ெசால்லப்பட்டு வருகிறது. 15 கர்த்தருைடய தூதனானவர் இரண்டாந்தரம்
வானத்திலிருந்து ஆபிரகாைமக் கூப்பிட்டு: 16 நீ உன் புத்திரன் என்றும், உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல்
அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்து இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தபடியால்; 17 நான் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கேவ
ஆசீர்வதித்து, உன் சந்ததிைய வானத்து நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலவும், கடற்கைர மணைலப்ேபாலவும்
ெபருகேவ ெபருகப்பண்ணுேவன் என்றும், உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்கைளச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள் என்றும், 18 நீ என் ெசால்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்தபடியினால், உன் சந்ததிக்குள்
பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என்ேபரில் ஆைணயிட்ேடன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றார்.

19 ஆபிரகாம் தன் ேவைலக்காரரிடத்துக்குத் திரும்பிவந்தான்; அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு, ஏகமாய்ப்
ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபானார்கள்; ஆபிரகாம் ெபெயர்ெசபாவிேல குடியிருந்தான்.

20 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு, ஒருவன் ஆபிரகாமிடத்தில் வந்து: மில்க்காளும் உன் சேகாதரனாகிய
நாேகாருக்குப் பிள்ைளகைளப் ெபற்றாள்; 21 அவர்கள் யாெரன்றால், முதற்ேபறான ஊத்ஸ், அவன்
தம்பியாகிய பூஸ், ஆராமுக்குத் தகப்பனாகிய ேகமுேவல், 22 ேகேசத், ஆேசா, பில்தாஸ், இத்லாப்,
ெபத்துேவல் என்பவர்கள்; ெபத்துேவல் ெரெபக்காைளப் ெபற்றான் என்று அறிவித்தான். 23 அந்த
எட்டுப்ேபைர மில்க்காள் ஆபிரகாமுைடய சேகாதரனாகிய நாேகாருக்குப் ெபற்றாள். 24 ேரயுமாள் என்று
ேபர்ெகாண்ட அவனுைடய மறுமைனயாட்டியும், ேதபா, காகாம், தாகாஸ், மாகா என்பவர்கைளப் ெபற்றாள்.

சாராள் நூற்று இருபத்ேதழு வருஷம் உயிேராடிருந்தாள்; இவ்வளேவ சாராளுைடய வயது. 2

கானான் ேதசத்திலுள்ள எபிேரான் என்னும் கீரியாத்அர்பாவிேல சாராள் மரித்தாள்; அப்ெபாழுது
ஆபிரகாம் வந்து, சாராளுக்காகப் புலம்பி அழுதான். 3 பின்பு ஆபிரகாம் பிேரதம் இருந்த

இடத்திலிருந்து எழுந்துேபாய், ஏத்தின் புத்திரேராேட ேபசி: 4 நான் உங்களிடத்தில் அந்நியனும்
பரேதசியுமாய் இருக்கிேறன்; என்னிடத்திலிருக்கிற இந்தப் பிேரதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான்
அைத அடக்கம்பண்ணுவதற்கு, உங்களிடத்தில் எனக்குச் ெசாந்தமாக ஒரு கல்லைறப் பூமிையத்
தரேவண்டும் என்றான். 5 அதற்கு ஏத்தின் புத்திரர் ஆபிரகாமுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 6 எங்கள் ஆண்டவேன,
நாங்கள் ெசால்லுகிறைதக் ேகளும்; எங்களுக்குள்ேள நீர் மகா பிரபு; எங்கள் கல்லைறகளில்
முக்கியமானதிேல பிேரதத்ைத அடக்கம்பண்ணும்; நீர் பிேரதத்ைத அடக்கம்பண்ண எங்களில் ஒருவனும்
தன் கல்லைறைய உமக்குத் தைடெசய்வதில்ைல என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் எழுந்திருந்து,
ஏத்தின் புத்திரராகிய அத்ேதசத்தாருக்கு வந்தனம் ெசய்து, 8 அவர்கேளாேட ேபசி: என்னிடத்திலிருக்கிற
பிேரதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு, நான் அைத அடக்கம்பண்ண உங்களுக்குச் சம்மதியானால், நீங்கள்
என் வார்த்ைதையக் ேகட்டு, ேசாகாருைடய குமாரனாகிய எப்ெபேரான், 9 தன் நிலத்தின் கைடசியிேல
இருக்கிற மக்ேபலா என்னப்பட்ட குைகைய எனக்குச் ெசாந்தமான கல்லைறப் பூமியாயிருக்கும்படி
தரேவண்டும் என்று, அவரிடத்தில் எனக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; அது ெபறுமான விைலக்கு அவர்
அைதத் தருவாராக என்றான்.

10 எப்ெபேரான் ஏத்தின் புத்திரர் நடுவிேல உட்கார்ந்திருந்தான்; அப்ெபாழுது ஏத்தியனாகிய எப்ெபேரான்
தன் ஊர் வாசலுக்குள் பிரேவசிக்கிற ஏத்தின் புத்திரர் அைனவரும் ேகட்க ஆபிரகாமுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
11 அப்படியல்ல, என் ஆண்டவேன, என் வார்த்ைதையக் ேகளும்; அந்த நிலத்ைத உமக்குத் தருகிேறன்,
அதிலிருக்கும் குைகையயும் உமக்குத் தருகிேறன், என் ஜனப்புத்திரருைடய கண்களுக்கு முன்பாக அைத
உமக்குத் தருகிேறன், உம்மிடத்திலிருக்கிற பிேரதத்ைத அடக்கம்பண்ணும் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
ஆபிரகாம் அத்ேதசத்தாருக்கு வந்தனம் ெசய்து, 13 ேதசத்து ஜனங்கள் ேகட்க, எப்ெபேராைன ேநாக்கி:
ெகாடுக்க உமக்கு மனதானால் என் வார்த்ைதையக் ேகளும்; நிலத்தின் விைலையத் தருகிேறன்; என்
ைகயில் அைத வாங்கிக்ெகாள்ளும்; அப்ெபாழுது என்னிடத்திலிருக்கிற பிேரதத்ைத அவ்விடத்தில்
அடக்கம்பண்ணுேவன் என்றான். 14 அதற்கு எப்ெபேரான் ஆபிரகாமுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 15 என்
ஆண்டவேன, நான் ெசால்லுகிறைதக் ேகளும்; அந்த நிலம் நானூறு ேசக்கல் நிைற ெவள்ளி ெபறும்;
எனக்கும் உமக்கும் அது எவ்வளவு காரியம்; நீர் உம்மிடத்திலிருக்கிற பிேரதத்ைத அடக்கம் பண்ணும்
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என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் எப்ெபேரானின் ெசால்ைலக் ேகட்டு, ஏத்தின் புத்திரருக்கு முன்பாக
எப்ெபேரான் ெசான்னபடிேய, வர்த்தகரிடத்தில் ெசல்லும்படியான நானூறு ேசக்கல் நிைற ெவள்ளிைய
அவனுக்கு நிறுத்துக் ெகாடுத்தான். 17 இந்தப்பிரகாரம் மம்ேரக்கு எதிேர மக்ேபலாவிலுள்ள
எப்ெபேரானுைடய நிலமாகிய அந்தப் பூமியும், அதிலுள்ள குைகயும், நிலத்தின் எல்ைலெயங்கும்
சூழ்ந்திருக்கிற மரங்கள் அடங்கலும், 18 அவனுைடய ஊர்வாசலுக்குள் பிரேவசிக்கும் ஏத்தின் புத்திரர்
எல்லாரும் அறிய ஆபிரகாமுக்குச் ெசாந்தமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 19 அதற்குப்பின் ஆபிரகாம் தன்
மைனவியாகிய சாராைளக் கானான் ேதசத்தில் எப்ெபேரான் ஊர் பூமியான மம்ேரக்கு எதிேர இருக்கிற
மக்ேபலா என்னும் நிலத்தின் குைகயிேல அடக்கம்பண்ணினான். 20 இப்படி ஏத்தின் புத்திரர் ைகயில்
ெகாள்ளப்பட்ட அந்த நிலமும், அதிலுள்ள குைகயும், ஆபிரகாமுக்குச் ெசாந்த கல்லைறப் பூமியாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

ஆபிரகாம் வயதுெசன்று முதிர்ந்தவனானான். கர்த்தர் ஆபிரகாைமச் சகல காரியங்களிலும்
ஆசீர்வதித்து வந்தார். 2 அப்ெபாழுது ஆபிரகாம் தன் வீட்டிலுள்ளவர்களில் வயதில் மூத்தவனும்,
தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் அதிகாரியுமாகிய தன் ஊழியக்காரைன ேநாக்கி: 3 நான்

குடியிருக்கிற கானானியருைடய குமாரத்திகளில் நீ என் குமாரனுக்குப் ெபண்ெகாள்ளாமல்; 4 நீ என்
ேதசத்துக்கும் என் இனத்தாரிடத்துக்கும் ேபாய், என் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்குப் ெபண்ெகாள்ேவன் என்று,
வானத்துக்குத் ேதவனும் பூமிக்குத் ேதவனுமாகிய கர்த்தர் ேபரில் எனக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுக்கும்படிக்கு,
நீ உன் ைகைய என் ெதாைடயின்கீழ் ைவ என்றான். 5 அதற்கு அந்த ஊழியக்காரன்: அவ்விடத்துப் ெபண்
என் பின்ேன இந்தத் ேதசத்துக்கு வர மனதில்லாதிருந்தால், நீர் விட்டுவந்த ேதசத்திற்குத்தாேன உம்முைடய
குமாரைன மறுபடியும் அைழத்துப்ேபாகேவண்டுேமா என்று ேகட்டான். 6 அதற்கு ஆபிரகாம்: நீ என்
குமாரைன மறுபடியும் அங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு. 7 என்ைன என்
தகப்பனுைடய வீட்டிலும் என் இனத்தார் இருக்கிற ேதசத்திலுமிருந்து அைழத்துவந்தவரும், உன் சந்ததிக்கு
இந்த ேதசத்ைதத் தருேவன் என்று எனக்குச் ெசால்லி ஆைணயிட்டவருமான வானத்துக்குத் ேதவனாகிய
கர்த்தர், நீ அங்ேகயிருந்து என் குமாரனுக்கு ஒரு ெபண்ைணக் ெகாண்டுவரும்படிக்கு, தம்முைடய தூதைன
உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார். 8 ெபண் உன் பின்ேன வர மனதில்லாதிருந்தாேளயாகில், அப்ெபாழுது நீ
இந்த என் ஆைணக்கு நீங்கலாயிருப்பாய்; அங்ேக மாத்திரம் என் குமாரைன மறுபடியும் அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டாம் என்றான். 9 அப்ெபாழுது அந்த ஊழியக்காரன் தன் ைகையத் தன் எஜமானாகிய
ஆபிரகாமுைடய ெதாைடயின்கீழ் ைவத்து, இந்தக் காரியத்ைதக்குறித்து அவனுக்கு
ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்தான். 10 பின்பு அந்த ஊழியக்காரன் தன் எஜமானுைடய ஒட்டகங்களில் பத்து
ஒட்டகங்கைளத் தன்னுடேன ெகாண்டுேபானான்; தன் எஜமானுைடய சகலவித உச்சிதமான ெபாருள்களும்
அவன் ைகயில் இருந்தன; அவன் எழுந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவிேல நாேகாருைடய
ஊரில் ேசர்ந்து, 11 ஊருக்குப் புறம்ேப ஒரு தண்ணீர்த் துரவண்ைடயிேல, தண்ணீர் ெமாள்ள ஸ்திரீகள்
புறப்படுகிற சாயங்கால ேவைளயிேல, ஒட்டகங்கைள மடக்கி, தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டது
என்னெவன்றால்: 12 என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்கு ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தாேவ, இன்ைறக்கு நீர்
எனக்குக் காரியம் சித்திக்கப்பண்ணி, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்குத் தயவு ெசய்தருளும். 13 இேதா,
நான் இந்தத் தண்ணீர்த்துரவண்ைடயிேல நிற்கிேறன், இந்த ஊராருைடய ெபண்கள் தண்ணீர்
ெமாள்ளப்புறப்பட்டு வருவார்கேள. 14 நான் குடிக்க உன் குடத்ைதச் சாய்க்கேவண்டும் என்று நான்
ெசால்லும்ேபாது: குடி என்றும், உன் ஒட்டகங்களும் குடிக்கும்படி வார்ப்ேபன் என்றும் ெசால்லும் ெபண்
எவேளா, அவேள நீர் உம்முைடய ஊழியக்காரனாகிய ஈசாக்குக்கு நியமித்தவளாயிருக்கவும், என்
எஜமானுக்கு அநுக்கிரகம் ெசய்தீர் என்று நான் அதினாேல அறியவும் ெசய்தருளும் என்றான். 15 அவன்
இப்படிச் ெசால்லி முடிக்கும் முன்ேன, இேதா, ஆபிரகாமுைடய சேகாதரனாகிய நாேகாரின் மைனவி
மில்க்காளுைடய குமாரனாகிய ெபத்துேவலுக்குப் பிறந்த ெரெபக்காள் குடத்ைதத் ேதாள்ேமல்
ைவத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுவந்தாள். 16 அந்தப் ெபண் மகா ரூபவதியும், புருஷைன அறியாத
கன்னிைகயுமாய் இருந்தாள்; அவள் துரவில் இறங்கி, தன் குடத்ைத நிரப்பிக்ெகாண்டு ஏறிவந்தாள். 17

அப்ெபாழுது அந்த ஊழியக்காரன், அவளுக்கு எதிர்ெகாண்ேடாடி: உன் குடத்திலிருக்கிற தண்ணீரில்
ெகாஞ்சம் குடிக்கத் தரேவண்டும் என்றான். 18 அதற்கு அவள்: குடியும் என் ஆண்டவேன என்று சீக்கிரமாய்க்
குடத்ைதத் தன் ைகயில் இறக்கிக்ெகாண்டு, அவனுக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள். 19 ெகாடுத்தபின்,
உம்முைடய ஒட்டகங்களும் குடித்துத் தீருமட்டும் அைவகளுக்கும் ெமாண்டு வார்ப்ேபன் என்றுெசால்லி; 20

சீக்கிரமாய்த் தன் குடத்துத் தண்ணீைரத் ெதாட்டியிேல ஊற்றிவிட்டு, இன்னும் ெமாண்டுவரத்
துரவண்ைடயில் ஓடி, அவனுைடய ஒட்டகங்களுக்ெகல்லாம் ெமாண்டு வார்த்தாள். 21 அந்த மனிதன்
அவைளக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, கர்த்தர் தன் பிரயாணத்ைத வாய்க்கப்பண்ணினாேரா இல்ைலேயா என்று
அறியும்ெபாருட்டு மவுனமாயிருந்தான். 22 ஒட்டகங்கள் குடித்துத் தீர்ந்தபின், அந்த மனிதன் அைரச்ேசக்கல்
எைடயுள்ள ெபாற்காதணிையயும், அவள் ைககளுக்குப் பத்துச் ேசக்கல் எைடப் ெபான்னுள்ள இரண்டு
கடகங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாடுத்து, 23 நீ யாருைடய மகள், எனக்குச் ெசால்லேவண்டும்; நாங்கள் உன்
தகப்பன் வீட்டில் இராத்தங்க இடம் உண்டா என்றான். 24 அதற்கு அவள்: நான் நாேகாருக்கு மில்க்காள்
ெபற்ற குமாரனாகிய ெபத்துேவலின் மகள் என்று ெசான்னதுமன்றி, 25 எங்களிடத்தில் ைவக்ேகாலும்
தீவனமும் ேவண்டியமட்டும் இருக்கிறது; இராத்தங்க இடமும் உண்டு என்றாள். 26 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதன் தைலகுனிந்து, கர்த்தைரப்பணிந்துெகாண்டு, 27 என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் ேதவனாயிருக்கிற
கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் தம்முைடய கிருைபையயும், தம்முைடய உண்ைமையயும் என் எஜமாைன
விட்டு நீக்கவில்ைல; நான் பிரயாணம் பண்ணிவருைகயில், கர்த்தர் என் எஜமானுைடய சேகாதரர் வீட்டுக்கு
என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார் என்றான். 28 அந்தப் ெபண் ஓடி, இந்தக் காரியங்கைளத் தன் தாயின்
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வீட்டிலுள்ளவர்களுக்கு அறிவித்தாள். 29 ெரெபக்காளுக்கு ஒரு சேகாதரன் இருந்தான்; அவனுக்கு லாபான்
என்று ேபர்; அந்த லாபான் ெவளிேய துரவண்ைடயிேல இருந்த அந்த மனிதனிடத்துக்கு ஓடினான். 30 அவன்
தன் சேகாதரி தரித்திருந்த அந்தக் காதணிையயும், அவள் ைககளில் ேபாட்டிருந்த கடகங்கைளயும் பார்த்து,
இன்ன இன்னபடி அந்த மனிதன் என்ேனாேட ேபசினாெனன்று தன் சேகாதரி ெரெபக்காள் ெசான்ன
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டமாத்திரத்தில், அந்த மனிதனிடத்தில் வந்தான்; அவன் துரவு அருேக ஒட்டகங்கள்
அண்ைடயில் நின்றுெகாண்டிருந்தான். 31 அப்ெபாழுது அவன்: கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவேர, உள்ேள
வாரும்; நீர் ெவளிேய நிற்பாேனன்? உமக்கு வீடும், ஒட்டகங்களுக்கு இடமும் ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிேறன்
என்றான். 32 அப்ெபாழுது அந்த மனிதன் வீட்டுக்குப் ேபானான். லாபான் ஒட்டகங்களின் கட்டவிழ்த்து,
ஒட்டகங்களுக்கு ைவக்ேகாலும் தீவனமும் ேபாட்டு, அவனும், அவேனாேட வந்தவர்களும் தங்கள்
கால்கைளக் கழுவிக்ெகாள்ளத் தண்ணீர் ெகாடுத்தான். 33 பின்பு, அவனுக்கு முன்பாக ேபாஜனம்
ைவக்கப்பட்டது. அப்ெபாழுது அவன்: நான் வந்த காரியத்ைதச் ெசால்லுமுன்ேன புசிக்கமாட்ேடன் என்றான்.
அதற்கு அவன், ெசால்லும் என்றான். 34 அப்ெபாழுது அவன்: நான் ஆபிரகாமுைடய ஊழியக்காரன். 35

கர்த்தர் என் எஜமாைன மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், அவர் சீமானாயிருக்கிறார்; கர்த்தர் அவருக்கு
ஆடுமாடுகைளயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ேவைலக்காரைரயும், ேவைலக்காரிகைளயும்,
ஒட்டகங்கைளயும், கழுைதகைளயும் ெகாடுத்திருக்கிறார். 36 என் எஜமானுைடய மைனவியாகிய சாராள்
முதிர்வயதானேபாது, என் எஜமானுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்; அவர் தமக்கு உண்டான யாைவயும்
அவனுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். 37 என் எஜமான் என்ைன ேநாக்கி: நான் குடியிருக்கிற கானான்
ேதசத்தாருைடய குமாரத்திகளில் நீ என் குமாரனுக்குப் ெபண்ெகாள்ளாமல், 38 நீ என் தகப்பன் வீட்டுக்கும்,
என் இனத்தாரிடத்துக்கும் ேபாய், என் குமாரனுக்குப் ெபண்ெகாள்ளேவண்டும் என்று
ஆைணயிட்டுக்ெகாடுக்கும்படி ெசான்னார். 39 அப்ெபாழுது நான் என் எஜமாைன ேநாக்கி: ஒருேவைள
அந்தப் ெபண் என்பின்ேன வராேதேபானாேலா என்று ேகட்டதற்கு, 40 அவர்: நான் வழிபடும் கர்த்தர்
உன்ேனாேட தம்முைடய தூதைன அனுப்பி, உன் பிரயாணத்ைத வாய்க்கப்பண்ணுவார்; என்
இனத்தாரிடத்திலும், என் தகப்பன் வீட்டிலும் நீ என் குமாரனுக்குப் ெபண்ெகாள்வாய். 41 நீ என்
இனத்தாரிடத்துக்குப்ேபானால், என் ஆைணக்கு நீங்கலாயிருப்பாய்; அவர்கள் உனக்குப்
ெபண்ெகாடாமற்ேபானாலும், நீ என் ஆைணக்கு நீங்கலாயிருப்பாய் என்றார். 42 அப்படிேய நான் இன்று
துரவண்ைடயிேல வந்து: என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் ேதவனாகிய கர்த்தேர, என் பிரயாணத்ைத நீர்
இப்ெபாழுது வாய்க்கப்பண்ணுவீரானால், 43 இேதா, நான் தண்ணீர்த் துரவண்ைடயிேல நிற்கிேறன்,
தண்ணீர் ெமாள்ள வரப்ேபாகிற கன்னிைகைய நான் ேநாக்கி: உன் குடத்திலிருக்கிற தண்ணீரில் ெகாஞ்சம்
எனக்குக் குடிக்கத்தரேவண்டும் என்று ேகட்கும்ேபாது: 44 நீ குடி என்றும், உன் ஒட்டகங்களுக்கும் ெமாண்டு
வார்ப்ேபன் என்றும் ெசால்லும் ெபண்ேண கர்த்தர் என் எஜமானுைடய குமாரனுக்கு நியமித்த
ஸ்திரீயாகேவண்டும் என்ேறன். 45 நான் இைத என் இருதயத்தில் ெசால்லி முடிக்குமுன்ேன, இேதா,
ெரெபக்காள் தன் குடத்ைதத் ேதாள்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுவந்து, துரவில் இறங்கிப்ேபாய்த்
தண்ணீர் ெமாண்டாள். அப்ெபாழுது நான்: எனக்குக் குடிக்கத்தரேவண்டும் என்ேறன். 46 அவள் சீக்கிரமாய்த்
தன் ேதாள்ேமலிருந்த குடத்ைத இறக்கி, குடியும், உம்முைடய ஒட்டகங்களுக்கும் வார்ப்ேபன் என்றாள்.
நான் குடித்ேதன்; ஒட்டகங்களுக்கும் வார்த்தாள். 47 அப்ெபாழுது: நீ யாருைடய மகள் என்று அவைளக்
ேகட்ேடன்; அதற்கு அவள்: நான் மில்க்காள் நாேகாருக்குப் ெபற்ற குமாரனாகிய ெபத்துேவலின் மகள்
என்றாள்; அப்ெபாழுது அவளுக்குக் காதணிையயும், அவள் ைககளிேல கடகங்கைளயும் ேபாட்டு; 48

தைலகுனிந்து, கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டு, நான் என் எஜமானுைடய சேகாதரன் குமாரத்திைய அவர்
குமாரனுக்குக் ெகாள்ள என்ைன ேநர்வழியாய் நடத்திவந்த என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின்
ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரித்ேதன். 49 இப்ெபாழுதும் நீங்களும் என் எஜமானுக்குத் தையயும்
உண்ைமயும் உைடயவர்களாய் நடக்க மனதுள்ளவர்களானால், எனக்குச் ெசால்லுங்கள்; இல்ைலெயன்றால்
அைதயும் எனக்குச் ெசால்லுங்கள், அப்ெபாழுது நான் வலதுபுறத்ைதயாகிலும் இடதுபுறத்ைதயாகிலும்
ேநாக்கிப்ேபாேவன் என்றான். 50 அப்ெபாழுது லாபானும் ெபத்துேவலும் பிரதியுத்தரமாக: இந்தக் காரியம்
கர்த்தரால் வந்தது, உமக்கு நாங்கள் நலம் ெபாலம் ஒன்றும் ெசால்லக்கூடாது. 51 இேதா, ெரெபக்காள்
உமக்கு முன்பாக இருக்கிறாள்; கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவள் உமது எஜமானுைடய குமாரனுக்கு
மைனவியாகும்படிக்கு, அவைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாம் என்றார்கள். 52 ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரன்
அவர்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தைர மட்டும் குனிந்து, கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டான். 53

பின்பு அந்த ஊழியக்காரன் ெவள்ளியுைடைமகைளயும், ெபான்னுைடைமகைளயும், வஸ்திரங்கைளயும்
எடுத்து, ெரெபக்காளுக்குக் ெகாடுத்ததுமன்றி, அவளுைடய சேகாதரனுக்கும் தாய்க்கும் சில
உச்சிதங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 54 பின்பு அவனும் அவேனாடிருந்த மனிதரும் புசித்துக் குடித்து,
இராத்தங்கினார்கள்; காைலயிேல எழுந்திருந்து, அவன்: என் எஜமானிடத்துக்கு என்ைன அனுப்பிவிடுங்கள்
என்றான். 55 அப்ெபாழுது அவள் சேகாதரனும் அவள் தாயும், பத்து நாளாகிலும் ெபண்
எங்கேளாடிருக்கட்டும், பிற்பாடு ேபாகலாம் என்றார்கள். 56 அதற்கு அவன்: கர்த்தர் என் பிரயாணத்ைத
வாய்க்கப்பண்ணியிருக்க, நீங்கள் எனக்குத் தைடெசய்யாதிருங்கள்; நான் என் எஜமானிடத்துக்குப்ேபாக
என்ைன அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றான். 57 அப்ெபாழுது அவர்கள்: ெபண்ைண அைழத்து, அவள்
வாய்ப்பிறப்ைபக் ேகட்ேபாம் என்று ெசால்லி, 58 ெரெபக்காைள அைழத்து: நீ இந்த மனிதேனாேடகூடப்
ேபாகிறாயா என்று ேகட்டார்கள். அவள்: ேபாகிேறன் என்றாள். 59 அப்படிேய அவர்கள் தங்கள்
சேகாதரியாகிய ெரெபக்காைளயும், அவள் தாதிையயும், ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரைனயும், அவன்
மனிதைரயும் அனுப்புவித்து, 60 ெரெபக்காைள வாழ்த்தி: எங்கள் சேகாதரிேய, நீ ேகாடாேகாடியாய்ப்
ெபருகுவாயாக; உன் சந்ததியார் தங்கள் பைகஞருைடய வாசல்கைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்களாக
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என்று ஆசீர்வதித்தார்கள். 61 அப்ெபாழுது ெரெபக்காளும் அவள் ேவைலக்காரிகளும் எழுந்து ஒட்டகங்கள்
ேமல் ஏறி, அந்த மனிதேனாேடகூடப் ேபானார்கள். ஊழியக்காரன் ெரெபக்காைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 62 ஈசாக்கு ெதன்ேதசத்தில் குடியிருந்தான். அப்ெபாழுது அவன்:
லகாய்ேராயீ என்னப்பட்ட துரவின் வழியாய்ப் புறப்பட்டு வந்தான். 63 ஈசாக்கு சாயங்காலேவைளயிேல
தியானம்பண்ண ெவளியிேல ேபாயிருந்து, தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்தேபாது, ஒட்டகங்கள்
வரக்கண்டான். 64 ெரெபக்காளும் தன் கண்கைள ஏெறடுத்து ஈசாக்ைகக் கண்டேபாது, 65

ஊழியக்காரைன ேநாக்கி: அங்ேக ெவளியிேல நமக்கு எதிராக நடந்துவருகிற அந்த மனிதன் யார் என்று
ேகட்டாள். அவர்தான் என் எஜமான் என்று ஊழியக்காரன் ெசான்னான். அப்ெபாழுது அவள் ஒட்டகத்ைத
விட்டிறங்கி முக்காடிட்டுக்ெகாண்டாள். 66 ஊழியக்காரன் தான் ெசய்த சகல காரியங்கைளயும் ஈசாக்குக்கு
விவரித்துச் ெசான்னான். 67 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு ெரெபக்காைளத் தன் தாய் சாராளுைடய கூடாரத்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைளத் தனக்கு மைனவியாக்கிக்ெகாண்டு, அவைள ேநசித்தான். ஈசாக்கு
தன் தாய்க்காகக் ெகாண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அைடந்தான்.

ஆபிரகாம் ேகத்தூராள் என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு ஸ்திரீையயும் விவாகம்பண்ணியிருந்தான். 2

அவள் அவனுக்குச் சிம்ராைனயும், யக்க்ஷாைனயும், ேமதாைனயும், மீதியாைனயும்,
இஸ்பாக்ைகயும், சூவாைகயும் ெபற்றாள். 3 யக்க்ஷான் ேசபாைவயும், ேததாைனயும் ெபற்றான்;

ேததானுைடய குமாரர் அசூரீம், ெலத்தூசீம், ெலயூமீம் என்பவர்கள். 4 மீதியானுைடய குமாரர் ஏப்பா,
ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் ேகத்தூராளின் பிள்ைளகள். 5

ஆபிரகாம் தனக்கு உண்டான யாைவயும் ஈசாக்குக்குக் ெகாடுத்தான். 6 ஆபிரகாமுக்கு இருந்த
மறுமைனயாட்டிகளின் பிள்ைளகளுக்ேகா ஆபிரகாம் நன்ெகாைடகைளக் ெகாடுத்து, தான்
உயிேராடிருக்கும்ேபாேத அவர்கைளத் தன் குமாரனாகிய ஈசாக்ைகவிட்டுக் கிழக்ேக ேபாகக்
கீழ்ேதசத்துக்கு அனுப்பிவிட்டான். 7 ஆபிரகாம் உயிேராடிருந்த ஆயுசு நாட்கள் நூற்று எழுபத்ைதந்து
வருஷம். 8 பிற்பாடு ஆபிரகாம் நல்ல நைரவயதிலும், முதிர்ந்த பூரண ஆயுசிலும் பிராணன்ேபாய் மரித்து, தன்
ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்பட்டான். 9 அவன் குமாரராகிய ஈசாக்கும் இஸ்மேவலும் மம்ேரக்கு எதிேர
ஏத்தியனான ேசாகாரின் குமாரனாகிய எப்ெபேரானின் நிலத்திலுள்ள மக்ேபலா என்னப்பட்ட குைகயிேல
அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள். 10 அந்த நிலத்ைத ஏத்தின் புத்திரர் ைகயிேல ஆபிரகாம்
வாங்கியிருந்தான்; அங்ேக ஆபிரகாமும் அவன் மைனவியாகிய சாராளும் அடக்கம்பண்ணப்பட்டார்கள். 11

ஆபிரகாம் மரித்தபின் ேதவன் அவன் குமாரனாகிய ஈசாக்ைக ஆசீர்வதித்தார். லகாய்ேராயீ என்னும்
துரவுக்குச் சமீபமாய் ஈசாக்கு குடியிருந்தான்.

12 சாராளுைடய அடிைமப்ெபண்ணாகிய எகிப்து ேதசத்தாளான ஆகார் ஆபிரகாமுக்குப் ெபற்ற
குமாரனாகிய இஸ்மேவலின் வம்சவரலாறு: 13 பற்பல சந்ததிகளாய்ப் பிரிந்த இஸ்மேவலின் புத்திரருைடய
நாமங்களாவன; இஸ்மேவலுைடய மூத்த மகன் ெநபாேயாத், பின்பு ேகதார், அத்பிேயல், மிப்சாம், 14 மிஷ்மா,
தூமா, மாசா, 15 ஆதார், ேதமா, ெயத்தூர், நாபீஸ், ேகத்மா என்பைவகேள. 16 தங்கள் கிராமங்களிலும்
அரண்களிலும் குடியிருந்த தங்கள் ஜனத்தாருக்குப் பன்னிரண்டு பிரபுக்களாகிய இஸ்மேவலின் குமாரர்கள்
இவர்கேள, இவர்களுைடய நாமங்களும் இைவகேள. 17 இஸ்மேவலின் வயது நூற்று முப்பத்ேதழு. பின்பு
அவன் பிராணன் ேபாய் மரித்து, தன் ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்பட்டான். 18 அவர்கள் ஆவிலா துவக்கி
எகிப்துக்கு எதிராக அசீரியாவுக்கு ேபாகிற வழியிலிருக்கும் சூர்மட்டும் வாசம்பண்ணினார்கள். இது அவன்
சேகாதரர் எல்லாருக்கும் முன்பாக அவன் குடிேயறின பூமி.

19 ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்குைடய வம்சவரலாறு; ஆபிரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான். 20 ஈசாக்கு
ெரெபக்காைள விவாகம்பண்ணுகிறேபாது நாற்பது வயதாயிருந்தான்; இவள் பதான்அராம் என்னும் சீரியா
ேதசத்தானாகிய ெபத்துேவலுக்குக் குமாரத்தியும், சீரியா ேதசத்தானாகிய லாபானுக்குச்
சேகாதரியுமானவள். 21 மலடியாயிருந்த தன் மைனவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தைர ேநாக்கி ேவண்டுதல்
ெசய்தான்; கர்த்தர் அவன் ேவண்டுதைலக் ேகட்டருளினார்; அவன் மைனவி ெரெபக்காள் கர்ப்பந்தரித்தாள்.
22 அவள் கர்ப்பத்திேல பிள்ைளகள் ஒன்ேறாெடான்று ேமாதிக்ெகாண்டிருந்தன; அப்ெபாழுது அவள்:
இப்படியானால் எனக்கு எப்படிேயா என்று ெசால்லி, கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி ேபானாள். 23 அதற்குக்
கர்த்தர்: இரண்டு ஜாதிகள் உன் கர்ப்பத்தில் உண்டாயிருக்கிறது; இரண்டுவித ஜனங்கள் உன்
வயிற்றிலிருந்து பிரியும், அவர்களில் ஒரு ஜனத்தார் மற்ற ஜனத்தாைரப்பார்க்கிலும் பலத்திருப்பார்கள்,
மூத்தவன் இைளயவைனச் ேசவிப்பான் என்றார். 24 பிரசவகாலம் பூரணமானேபாது, அவள் கர்ப்பத்தில்
இரட்ைடப் பிள்ைளகள் இருந்தது. 25 மூத்தவன் சிவந்த நிறமுள்ளவனாயும் சர்வாங்கமும் ேராம அங்கி
ேபார்த்தவன் ேபாலவும் ெவளிப்பட்டான்; அவனுக்கு ஏசா என்று ேபரிட்டார்கள். 26 பின்பு, அவன் சேகாதரன்
தன் ைகயினாேல ஏசாவின் குதிங்காைலப் பிடித்துக்ெகாண்டு ெவளிப்பட்டான்; அவனுக்கு யாக்ேகாபு என்று
ேபரிட்டார்கள்; இவர்கைள அவள் ெபற்றேபாது ஈசாக்கு அறுபது வயதாயிருந்தான். 27 இந்தப் பிள்ைளகள்
ெபரியவர்களானேபாது, ஏசா ேவட்ைடயில் வல்லவனும் வனசஞ்சாரியுமாய் இருந்தான்; யாக்ேகாபு
குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாய் இருந்தான். 28 ஏசா ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவருகிறது ஈசாக்கினுைடய
வாய்க்கு ருசிகரமாயிருந்ததினாேல ஏசாவின்ேமல் பட்சமாயிருந்தான்; ெரெபக்காேளா யாக்ேகாபின்ேமல்
பட்சமாயிருந்தாள். 29 ஒருநாள் ஏசா ெவளியிலிருந்து கைளத்து வந்தேபாது, யாக்ேகாபு கூழ்
சைமத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 30 அப்ெபாழுது ஏசா யாக்ேகாைப ேநாக்கி: அந்தச் சிவப்பான கூழிேல நான்
சாப்பிடக் ெகாஞ்சம் தா, இைளத்திருக்கிேறன் என்றான்; இதனாேல அவனுக்கு ஏேதாம் என்கிற ேபர்
உண்டாயிற்று. 31 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: உன் ேசஷ்ட புத்திரபாகத்ைத இன்று எனக்கு விற்றுப்ேபாடு
என்றான். 32 அதற்கு ஏசா: இேதா, நான் சாகப்ேபாகிேறேன, இந்தச் ேசஷ்ட புத்திரபாகம் எனக்கு
என்னத்திற்கு என்றான். 33 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: இன்று எனக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடு என்றான்; அவன்
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யாக்ேகாபுக்கு ஆைணயிட்டு, தன் ேசஷ்ட புத்திரபாகத்ைத அவனுக்கு விற்றுப்ேபாட்டான். 34 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு ஏசாவுக்கு அப்பத்ைதயும் பயற்றங்கூைழயும் ெகாடுத்தான்; அவன் புசித்துக் குடித்து எழுந்திருந்து
ேபாய்விட்டான். இப்படி ஏசா தன் ேசஷ்ட புத்திரபாகத்ைத அலட்சியம் பண்ணினான்.

ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்ைத அல்லாமல், பின்னும் ஒரு பஞ்சம் ேதசத்தில்
உண்டாயிற்று; அப்ெபாழுது ஈசாக்கு ெபலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகிய அபிெமேலக்கினிடத்தில்
ேகராருக்குப் ேபானான். 2 கர்த்தர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி: நீ எகிப்துக்குப் ேபாகாமல், நான்

உனக்குச் ெசால்லும் ேதசத்திேல குடியிரு. 3 இந்தத் ேதசத்திேல வாசம்பண்ணு; நான் உன்ேனாேடகூட
இருந்து, உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன்; நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்தத் ேதசங்கள் யாைவயும் தந்து,
உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆைணைய நிைறேவற்றுேவன். 4 ஆபிரகாம் என்
ெசால்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் விதிகைளயும், என் கற்பைனகைளயும், என் நியமங்கைளயும், என்
பிரமாணங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டபடியினால், 5 நான் உன் சந்ததிைய வானத்தின்
நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகப்பண்ணி, உன் சந்ததிக்கு இந்தத் ேதசங்கள் யாைவயும் தருேவன்; உன்
சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். 6 ஈசாக்கு ேகராரிேல
குடியிருந்தான். 7 அவ்விடத்து மனிதர்கள் அவன் மைனவிையக்குறித்து விசாரித்தேபாது: இவள் என்
சேகாதரி என்றான். ெரெபக்காள் பார்ைவக்கு அழகுள்ளவளானபடியால், அவ்விடத்து மனிதர்கள்
அவள்நிமித்தம் தன்ைனக் ெகால்லுவார்கள் என்று எண்ணி, அவைளத் தன் மைனவி என்று ெசால்லப்
பயந்தான். 8 அவன் அங்ேக ெநடுநாள் தங்கியிருக்ைகயில், ெபலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகிய அபிெமேலக்கு
ஜன்னல் வழியாய்ப் பார்க்கும்ேபாது, ஈசாக்கு தன் மைனவியாகிய ெரெபக்காேளாேட
விைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கிறைதக் கண்டான். 9 அபிெமேலக்கு ஈசாக்ைக அைழத்து: அவள் உன்
மைனவியாயிருக்கிறாேள! பின்ைன ஏன் அவைள உன் சேகாதரி என்று ெசான்னாய் என்றான். அதற்கு
ஈசாக்கு: அவள் நிமித்தம் நான் சாகாதபடிக்கு, இப்படிச் ெசான்ேனன் என்றான். 10 அதற்கு அபிெமேலக்கு:
எங்களிடத்தில் ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய்? ஜனங்களுக்குள் யாராகிலும் உன் மைனவிேயாேட சயனிக்கவும்,
எங்கள்ேமல் பழி சுமரவும் நீ இடமுண்டாக்கினாேய என்றான். 11 பின்பு, அபிெமேலக்கு: இந்தப்
புருஷைனயாகிலும் இவன் மைனவிையயாகிலும் ெதாடுகிறவன் நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படுவான்
என்று எல்லா ஜனங்களும் அறியச் ெசான்னான். 12 ஈசாக்கு அந்தத் ேதசத்தில் விைதவிைதத்தான்; கர்த்தர்
அவைன ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அைடந்தான்; 13 அவன்
ஐசுவரியவானாகி, வரவர விருத்தியைடந்து, மகா ெபரியவனானான். 14 அவனுக்கு ஆட்டு மந்ைதயும், மாட்டு
மந்ைதயும், அேநக பணிவிைடக்காரரும் இருந்தபடியினாேல ெபலிஸ்தர் அவன் ேபரில் ெபாறாைமெகாண்டு,
15 அவன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் நாட்களில் அவனுைடய ேவைலக்காரர் ெவட்டின
துரவுகைளெயல்லாம் தூர்த்து மண்ணினால் நிரப்பிப்ேபாட்டார்கள். 16 அபிெமேலக்கு ஈசாக்ைக ேநாக்கி: நீ
எங்கைள விட்டுப் ேபாய்விடு; எங்கைளப் பார்க்கிலும் மிகவும் பலத்தவனானாய் என்றான். 17 அப்ெபாழுது
ஈசாக்கு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டு, ேகராரின் பள்ளத்தாக்கிேல கூடாரம் ேபாட்டு, அங்ேக குடியிருந்து, 18

தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் நாட்களில் ெவட்டினைவகளும், ஆபிரகாம் மரித்தபின் ெபலிஸ்தர்
தூர்த்துப்ேபாட்டைவகளுமான துரவுகைள மறுபடியும் ேதாண்டி, தன் தகப்பன் அைவகளுக்கு இட்டிருந்த
ேபர்களின்படிேய அைவகளுக்குப் ேபரிட்டான். 19 ஈசாக்குைடய ேவைலக்காரர் பள்ளத்தாக்கிேல ெவட்டி,
அங்ேக சுரக்கும் நீரூற்ைறக் கண்டார்கள். 20 ேகராரூர் ேமய்ப்பர் இந்தத் தண்ணீர் தங்களுைடயது என்று
ெசால்லி, ஈசாக்குைடய ேமய்ப்பருடேன வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் தன்ேனாேட வாக்குவாதம்
பண்ணினபடியால், அந்தத் துரவுக்கு ஏேசக்கு என்று ேபரிட்டான். 21 ேவெறாரு துரைவ ெவட்டினார்கள்;
அைதக்குறித்தும் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்; ஆைகயால் அதற்கு சித்னா என்று ேபரிட்டான். 22 பின்பு
அவ்விடம்விட்டுப் ெபயர்ந்துேபாய், ேவெறாரு துரைவ ெவட்டினான்; அைதக்குறித்து அவர்கள்
வாக்குவாதம்பண்ணவில்ைல; அப்ெபாழுது அவன்: நாம் ேதசத்தில் பலுகும்படிக்கு, இப்ெபாழுது கர்த்தர்
நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று ெசால்லி, அதற்கு ெரெகாேபாத் என்று ேபரிட்டான். 23

அங்ேகயிருந்து ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபானான். 24 அன்று ராத்திரியிேல கர்த்தர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி:
நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுைடய ேதவன், பயப்படாேத, நான் உன்ேனாேடகூட இருந்து, என்
ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரகாமினிமித்தம் உன்ைன ஆசீர்வதித்து, உன் சந்ததிையப் ெபருகப்பண்ணுேவன்
என்றார். 25 அங்ேக அவன் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாண்டு, அங்ேக
தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான். அவ்விடத்தில் ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர் ஒரு துரைவ ெவட்டினார்கள். 26

அபிெமேலக்கும் அவன் சிேநகிதனாகிய அகுசாத்தும் அவன் ேசனாபதியாகிய பிேகாலும், ேகராரிலிருந்து
அவனிடத்துக்கு வந்தார்கள். 27 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு அவர்கைள ேநாக்கி: ஏன் என்னிடத்தில் வந்தீர்கள்?
நீங்கள் என்ைனப் பைகத்து, என்ைன உங்களிடத்தில் இராதபடிக்குத் துரத்திவிட்டீர்கேள என்றான். 28

அதற்கு அவர்கள்: நிச்சயமாய் கர்த்தர் உம்ேமாேடகூட இருக்கிறார் என்று கண்ேடாம்; ஆைகயால்
எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஆைண ஏற்பாடு உண்டாகேவண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணிேனாம்.
29 நாங்கள் உம்ைமத் ெதாடாமல், நன்ைமையேய உமக்குச் ெசய்து, உம்ைமச் சமாதானத்ேதாேட
அனுப்பிவிட்டதுேபால, நீரும் எங்களுக்குத் தீங்குெசய்யாதபடிக்கு உம்ேமாேட உடன்படிக்ைக
பண்ணிக்ெகாள்ள வந்ேதாம்; நீர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராேம என்றார்கள். 30 அவன்
அவர்களுக்கு விருந்துபண்ணினான், அவர்கள் புசித்துக் குடித்தார்கள். 31 அதிகாைலயில் எழுந்து
ஒருவருக்ெகாருவர் ஆைணயிட்டுக்ெகாண்டார்கள். பின்பு ஈசாக்கு அவர்கைள அனுப்பிவிட்டான்; அவர்கள்
அவனிடத்திலிருந்து சமாதானத்ேதாேட ேபாய்விட்டார்கள். 32 அந்நாளில்தாேன ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர்
வந்து, தாங்கள் துரவு ெவட்டின ெசய்திைய அவனுக்கு அறிவித்து, தண்ணீர் கண்ேடாம் என்றார்கள். 33
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அதற்கு ேசபா என்று ேபரிட்டான்; ஆைகயால் அந்த ஊரின் ேபர் இந்நாள் வைரக்கும் ெபெயர்ெசபா
என்னப்படுகிறது. 34 ஏசா நாற்பது வயதானேபாது, ஏத்தியனான ெபேயரியினுைடய குமாரத்தியாகிய
யூதீத்ைதயும், ஏத்தியனான ஏேலானுைடய குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத்ைதயும் விவாகம்பண்ணினான். 35

அவர்கள் ஈசாக்குக்கும் ெரெபக்காளுக்கும் மனேநாவாயிருந்தார்கள்.
ஈசாக்கு முதிர்வயதானதினால் அவன் கண்கள் இருளைடந்து பார்ைவயற்றுப் ேபானேபாது, அவன்
தன் மூத்த குமாரனாகிய ஏசாைவ அைழத்து, என் மகேன என்றான்; அவன், இேதா, இருக்கிேறன்
என்றான். 2 அப்ெபாழுது அவன்: நான் முதிர்வயதாேனன், என் மரணம் இன்ன நாளில் என்று

அறிேயன். 3 ஆைகயால், நீ உன் ஆயுதங்களாகிய உன் அம்பறாத்தூணிையயும் உன் வில்ைலயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு வனத்துக்குப்ேபாய், எனக்காக ேவட்ைடயாடி, 4 அைத எனக்குப் பிரியமாயிருக்கிற
ருசியுள்ள பதார்த்தங்களாகச் சைமத்து, நான் புசிக்கவும், நான் மரணமைடயுமுன்ேன என் ஆத்துமா
உன்ைன ஆசீர்வதிக்கவும், என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா என்றான். 5 ஈசாக்கு தன் குமாரனாகிய ஏசாேவாேட
ேபசுைகயில், ெரெபக்காள் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். ஏசா ேவட்ைடயாடிக்ெகாண்டுவரும்படி வனத்துக்குப்
ேபானான். 6 அப்ெபாழுது ெரெபக்காள் தன் குமாரனாகிய யாக்ேகாைப ேநாக்கி: உன் தகப்பன் உன்
சேகாதரனாகிய ஏசாைவ அைழத்து: 7 நான் புசித்து, எனக்கு மரணம் வருமுன்ேன, கர்த்தைர முன்னிட்டு
உன்ைன ஆசீர்வதிக்கும்படி, நீ எனக்காக ேவட்ைடயாடி, அைத எனக்கு ருசியுள்ள பதார்த்தங்களாகச்
சைமத்துக்ெகாண்டுவா என்று ெசால்லக்ேகட்ேடன். 8 ஆைகயால், என் மகேன, என் ெசால்ைலக் ேகட்டு,
நான் உனக்குக் கற்பிக்கிறபடி ெசய். 9 நீ ஆட்டுமந்ைதக்குப் ேபாய், இரண்டு நல்ல
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாண்டுவா; நான் அைவகைள உன் தகப்பனுக்குப் பிரியமானபடி ருசியுள்ள
பதார்த்தங்களாகச் சைமப்ேபன். 10 உன் தகப்பன் தாம் மரணமைடயுமுன்ேன உன்ைன ஆசீர்வதிக்குபடி
அவர் புசிப்பதற்கு நீ அைத அவரிடத்தில் ெகாண்டுேபாகேவண்டும் என்றாள். 11 அதற்கு யாக்ேகாபு தன்
தாயாகிய ெரெபக்காைள ேநாக்கி: என் சேகாதரனாகிய ஏசா ேராமம் மிகுந்தவன், நான் ேராமமில்லாதவன்.
12 ஒருேவைள என் தகப்பன் என்ைனத்தடவிப்பார்ப்பார்; அப்ெபாழுது நான் அவருக்கு எத்தனாய்க்
காணப்பட்டு, என்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைத அல்ல, சாபத்ைத வரப்பண்ணிக்ெகாள்ேவேன என்றான். 13 அதற்கு
அவன் தாய்: என் மகேன, உன்ேமல் வரும் சாபம் என்ேமல் வரட்டும்; என் ெசால்ைலமாத்திரம் ேகட்டு, நீ
ேபாய், அைவகைள என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா என்றாள். 14 அவன் ேபாய் அைவகைளப் பிடித்து, தன்
தாயினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தான்; அவனுைடய தாய் அவன் தகப்பனுக்குப்பிரியமானபடி ருசியுள்ள
பதார்த்தங்கைளச் சைமத்தாள். 15 பின்பு, ெரெபக்காள் வீட்டிேல தன்னிடத்தில் இருந்த தன் மூத்த
மகனாகிய ஏசாவின் நல்ல வஸ்திரங்கைள எடுத்து, தன் இைளய மகனாகிய யாக்ேகாபுக்கு உடுத்தி, 16

ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகளின் ேதாைல அவன் ைககளிேலயும் ேராமமில்லாத அவன் கழுத்திேலயும் ேபாட்டு; 17

தான் சைமத்த ருசியுள்ள பதார்த்தங்கைளயும் அப்பங்கைளயும் தன் குமாரனாகிய யாக்ேகாபின் ைகயிேல
ெகாடுத்தாள். 18 அவன் தன் தகப்பனிடத்தில் வந்து, என் தகப்பேன என்றான்; அதற்கு அவன்: இேதா,
இருக்கிேறன்; நீ யார், என் மகேன என்றான். 19 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன் தகப்பைன ேநாக்கி: நான்
உமது மூத்த மகனாகிய ஏசா; நீர் எனக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்ேதன்; உம்முைடய ஆத்துமா என்ைன
ஆசீர்வதிக்கும்படி, நீர் எழுந்து உட்கார்ந்து, நான் ேவட்ைடயாடிக்ெகாண்டு வந்தைதப் புசியும் என்றான். 20

அப்ெபாழுது ஈசாக்குத் தன் குமாரைன ேநாக்கி: என் மகேன, இது உனக்கு இத்தைன சீக்கிரமாய் எப்படி
அகப்பட்டது என்றான். அவன்: உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு ேநரிடப்பண்ணினார் என்றான். 21

அப்ெபாழுது ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ேநாக்கி: என் மகேன, நீ என் குமாரனாகிய ஏசாதாேனா அல்லேவா
என்று நான் உன்ைனத் தடவிப்பார்க்கும்படி கிட்ட வா என்றான். 22 யாக்ேகாபு தன் தகப்பனாகிய
ஈசாக்கண்ைடயில் கிட்டப் ேபானான்; அவன் இவைனத் தடவிப்பார்த்து: சத்தம் யாக்ேகாபின் சத்தம்,
ைககேளா ஏசாவின் ைககள் என்று ெசால்லி, 23 அவனுைடய ைககள் அவன் சேகாதரனாகிய ஏசாவின்
ைககைளப்ேபால ேராமமுள்ளைவகளாயிருந்தபடியினாேல, இன்னான் என்று அறியாமல், அவைன
ஆசீர்வதித்து, 24 நீ என் குமாரனாகிய ஏசாதாேனா என்றான்; அவன்: நான்தான் என்றான். 25 அப்ெபாழுது
அவன்: என் குமாரேன, நீ ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைத நான் புசித்து, என் ஆத்துமா உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கும்படி அைத என்கிட்டக் ெகாண்டுவா என்றான்; அவன் அைதக் கிட்டக் ெகாண்டுேபானான்;
அப்ெபாழுது அவன் புசித்தான்; பிற்பாடு, திராட்சரசம் அவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தான், அவன்
குடித்தான். 26 அப்ெபாழுது அவன் தகப்பானாகிய ஈசாக்கு அவைன ேநாக்கி: என் மகேன, நீ கிட்ட வந்து
என்ைன முத்தஞ்ெசய் என்றான். 27 அவன் கிட்டப் ேபாய், அவைன முத்தஞ்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது
அவனுைடய வஸ்திரங்களின் வாசைனைய ேமாந்து: இேதா, என் குமாரனுைடய வாசைன கர்த்தர்
ஆசீர்வதித்த வயல்ெவளியின் வாசைனையப்ேபால் இருக்கிறது. 28 ேதவன் உனக்கு வானத்துப் பனிையயும்
பூமியின் ெகாழுைமையயும் ெகாடுத்து, மிகுந்த தானியத்ைதயும் திராட்சரசத்ைதயும் தந்தருளுவாராக. 29

ஜனங்கள் உன்ைனச் ேசவிக்கவும் ஜாதிகள் உன்ைன வணங்கவும்கடவர்கள்; உன் சேகாதரருக்கு
எஜமானாயிருப்பாய்; உன் தாயின் பிள்ைளகள் உன்ைன வணங்குவார்கள்; உன்ைனச் சபிக்கிறவர்கள்
சபிக்கப்பட்டவர்களும், உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருப்பார்கள் என்று
ெசால்லி அவைன ஆசீர்வதித்தான். 30 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வதித்து முடிந்தேபாது, யாக்ேகாபு தன்
தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் சமுகத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டவுடேன, அவன் சேகாதரனாகிய ஏசா ேவட்ைடயாடி
வந்து ேசர்ந்தான். 31 அவனும் ருசியுள்ள பதார்த்தங்கைளச் சைமத்து, தன் தகப்பனண்ைடக்குக்
ெகாண்டுவந்து, தகப்பைன ேநாக்கி: உம்முைடய ஆத்துமா என்ைன ஆசீர்வதிக்கும்படி, என் தகப்பனார்
எழுந்திருந்து, உம்முைடய குமாரனாகிய நான் ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டுவந்தைதப் புசிப்பாராக என்றான்.
32 அப்ெபாழுது அவன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கு: நீ யார் என்றான்; அதற்கு அவன்: நான் உமது மூத்த
மகனாகிய ஏசா என்றான். 33 அப்ெபாழுது ஈசாக்கு மிகவும் பிரமித்து நடுங்கி: ேவட்ைடயாடி எனக்குக்
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ெகாண்டுவந்தாேன, அவன் யார்? நீ வருமுன்ேன அைவெயல்லாவற்றிலும் நான் புசித்து அவைன
ஆசீர்வதித்ேதேன, அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான் என்றான். 34 ஏசா தன் தகப்பனுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன, மிகவும் மனங்கசந்து உரத்த சத்தமிட்டு அலறி, தன் தகப்பைன ேநாக்கி:
என் தகப்பேன, என்ைனயும் ஆசீர்வதியும் என்றான். 35 அதற்கு அவன்: உன் சேகாதரன் தந்திரமாய் வந்து,
உன்னுைடய ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டான் என்றான். 36 அப்ெபாழுது அவன்: அவன் ெபயர்
யாக்ேகாபு என்னப்படுவது சரியல்லவா? இேதாேட இரண்டுதரம் என்ைன ேமாசம் ேபாக்கினான்; என்
ேசஷ்ட புத்திரபாகத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; இேதா, இப்ெபாழுது என் ஆசீர்வாதத்ைதயும்
வாங்கிக்ெகாண்டான் என்று ெசால்லி, நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்ைதயாகிலும் ைவத்துைவக்கவில்ைலயா
என்றான். 37 ஈசாக்கு ஏசாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இேதா, நான் அவைன உனக்கு எஜமானாக ைவத்ேதன்;
அவன் சேகாதரர் எல்லாைரயும் அவனுக்கு ஊழியக்காரராகக் ெகாடுத்து, அவைனத் தானியத்தினாலும்
திராட்சரசத்தினாலும் ஆதரித்ேதன்; இப்ெபாழுதும் என் மகேன, நான் உனக்கு என்னெசய்ேவன் என்றான்.
38 ஏசா தன் தகப்பைன ேநாக்கி: என் தகப்பேன, இந்த ஒேர ஆசீர்வாதம் மாத்திரமா உம்மிடத்தில் உண்டு?
என் தகப்பேன, என்ைனயும் ஆசீர்வதியும் என்று ெசால்லி, ஏசா சத்தமிட்டு அழுதான். 39 அப்ெபாழுது அவன்
தகப்பனாகிய ஈசாக்கு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: உன் வாசஸ்தலம் பூமியின் சாரத்ேதாடும் உயர
வானத்திலிருந்து இறங்கும் பனிேயாடும் இருக்கும். 40 உன் பட்டயத்தினாேல நீ பிைழத்து, உன்
சேகாதரைனச் ேசவிப்பாய்; நீ ேமற்ெகாள்ளும் காலம் வரும்ேபாேதா, உன் கழுத்தில் இருக்கிற அவனுைடய
நுகத்தடிைய முறித்துப்ேபாடுவாய் என்றான். 41 யாக்ேகாைபத் தன் தகப்பன் ஆசீர்வதித்ததினிமித்தம் ஏசா
யாக்ேகாைபப் பைகத்து: என் தகப்பனுக்காகத் துக்கிக்கும் நாட்கள் சீக்கிரமாய் வரும், அப்ெபாழுது என்
சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபக் ெகான்றுேபாடுேவன் என்று ஏசா தன் இருதயத்திேல
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 42 மூத்த மகனாகிய ஏசாவின் வார்த்ைதகள் ெரெபக்காளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அவள் தன் இைளய மகனாகிய யாக்ேகாைப அைழத்து: உன் சேகாதரனாகிய ஏசா உன்ைனக்
ெகான்றுேபாட நிைனத்து, தன்ைனத் ேதற்றிக்ெகாள்ளுகிறான். 43 ஆைகயால், என் மகேன, நான்
ெசால்வைதக் ேகட்டு, எழுந்து புறப்பட்டு, ஆரானில் இருக்கிற என் சேகாதரனாகிய லாபானிடத்துக்கு
ஓடிப்ேபாய், 44 உன் சேகாதரன் உன்ேமல் ைவத்த ேகாபம் தணியுமட்டும் சிலநாள் அவனிடத்திேல இரு. 45

உன் சேகாதரன் உன்ேமல் ைவத்த ேகாபம் தணிந்து, நீ அவனுக்குச் ெசய்தைத அவன் மறந்தபின், நான் ஆள்
அனுப்பி, அவ்விடத்திலிருந்து உன்ைன அைழப்பிப்ேபன்; நான் ஒேர நாளில் உங்கள் இருவைரயும் ஏன்
இழந்துேபாகேவண்டும் என்றாள்.

46 பின்பு, ெரெபக்காள் ஈசாக்ைக ேநாக்கி: ஏத்தின் குமாரத்திகளினிமித்தம் என் உயிர் எனக்கு
ெவறுப்பாயிருக்கிறது; இந்தத் ேதசத்துப் ெபண்களாகிய ஏத்தின் குமாரத்திகளில் யாக்ேகாபு ஒரு
ெபண்ைணக் ெகாள்வானானால் என் உயிர் இருந்து ஆவெதன்ன என்றாள்.

ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து, அவைன ஆசீர்வதித்து, நீ கானானியருைடய குமாரத்திகளில்
ெபண்ெகாள்ளாமல், 2 எழுந்து புறப்பட்டு, பதான் அராமிலிருக்கிற உன் தாயினுைடய
தகப்பனாகிய ெபத்துேவலுைடய வீட்டுக்குப் ேபாய், அவ்விடத்தில் உன் தாயின் சேகாதரனாகிய

லாபானின் குமாரத்திகளுக்குள் ெபண்ெகாள் என்று அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டான். 3 சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வதித்து, நீ பல ஜனக்கூட்டமாகும்படி உன்ைனப் பலுகவும் ெபருகவும்பண்ணி; 4

ேதவன் ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்ததும் நீ பரேதசியாய்த் தங்குகிறதுமான ேதசத்ைத நீ
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி ஆபிரகாமுக்கு அருளிய ஆசீர்வாதத்ைத உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும்
அருளுவாராக என்று ெசால்லி; 5 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அனுப்பிவிட்டான். அப்ெபாழுது அவன் பதான்
அராமிலிருக்கும் சீரியா ேதசத்தானாகிய ெபத்துேவலுைடய குமாரனும், தனக்கும் ஏசாவுக்கும் தாயாகிய
ெரெபக்காளின் சேகாதரனுமான லாபானிடத்துக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான். 6 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப
ஆசீர்வதித்து, ஒரு ெபண்ைணக் ெகாள்ளும்படி அவைனப் பதான் அராமுக்கு அனுப்பினைதயும், அவைன
ஆசீர்வதிக்ைகயில்: நீ கானானியருைடய குமாரத்திகளில் ெபண்ெகாள்ளேவண்டாம் என்று அவனுக்குக்
கட்டைளயிட்டைதயும், 7 யாக்ேகாபு தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்து, பதான் அராமுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானைதயும் ஏசா கண்டதினாலும், 8 கானானியருைடய குமாரத்திகள் தன் தகப்பனாகிய
ஈசாக்கின் பார்ைவக்கு ஆகாதவர்கள் என்பைத ஏசா அறிந்ததினாலும், 9 ஏசா இஸ்மேவலிடத்துக்குப்
ேபாய், தனக்கு முன்னிருந்த மைனவிகளுமன்றி, ஆபிரகாமுைடய குமாரனாகிய இஸ்மேவலின் குமாரத்தியும்
ெநபாேயாத்தின் சேகாதரியுமாகிய மகலாத்ைதயும் விவாகம் பண்ணினான்.

10 யாக்ேகாபு ெபெயர்ெசபாைவ விட்டுப் புறப்பட்டு ஆரானுக்குப் ேபாகப் பிரயாணம்பண்ணி, 11 ஒரு
இடத்திேல வந்து, சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால், அங்ேக ராத்தங்கி, அவ்விடத்துக் கற்களில் ஒன்ைற
எடுத்து, தன் தைலயின்கீழ் ைவத்து, அங்ேக நித்திைர ெசய்யும்படி படுத்துக்ெகாண்டான். 12 அங்ேக அவன்
ஒரு ெசாப்பனங்கண்டான்; இேதா, ஒரு ஏணி பூமியிேல ைவக்கப்பட்டிருந்தது, அதின் நுனி வானத்ைத
எட்டியிருந்தது, அதிேல ேதவதூதர் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாய் இருந்தார்கள். 13 அதற்கு
ேமலாகக் கர்த்தர் நின்று: நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கின் ேதவனுமாகிய கர்த்தர்;
நீ படுத்திருக்கிற பூமிைய உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருேவன். 14 உன் சந்ததி பூமியின்
தூைளப்ேபாலிருக்கும்; நீ ேமற்ேகயும், கிழக்ேகயும், வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும் பரம்புவாய்; உனக்குள்ளும் உன்
சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கெளல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். 15 நான் உன்ேனாேட இருந்து, நீ ேபாகிற
இடத்திெலல்லாம் உன்ைனக் காத்து, இந்தத் ேதசத்துக்கு உன்ைனத்திரும்பி வரப்பண்ணுேவன்; நான்
உனக்குச் ெசான்னைதச் ெசய்யுமளவும் உன்ைனக் ைகவிடுவதில்ைல என்றார். 16 யாக்ேகாபு நித்திைர
ெதளிந்து விழித்தேபாது: ெமய்யாகேவ கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார்; இைத நான்
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அறியாதிருந்ேதன் என்றான். 17 அவன் பயந்து, இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிறது! இது
ேதவனுைடய வீேடயல்லாமல் ேவறல்ல, இது வானத்தின் வாசல் என்றான்.

18 அதிகாைலயிேல யாக்ேகாபு எழுந்து, தன் தைலயின்கீழ் ைவத்திருந்த கல்ைல எடுத்து, அைதத்
தூணாக நிறுத்தி, அதின்ேமல் எண்ெணய் வார்த்து, 19 அந்த ஸ்தலத்திற்குப் ெபத்ேதல் என்று ேபரிட்டான்;
அதற்கு முன்ேன அவ்வூருக்கு லூஸ் என்னும் ேபர் இருந்தது. 20 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: ேதவன்
என்ேனாேட இருந்து, நான் ேபாகிற இந்த வழியிேல என்ைனக் காப்பாற்றி, உண்ண ஆகாரமும், உடுக்க
வஸ்திரமும் எனக்குத் தந்து, 21 என்ைன என் தகப்பன் வீட்டுக்குச் சமாதானத்ேதாேட
திரும்பிவரப்பண்ணுவாரானால், கர்த்தர் எனக்குத் ேதவனாயிருப்பார்; 22 நான் தூணாக நிறுத்தின இந்தக்
கல் ேதவனுக்கு வீடாகும்; ேதவரீர் எனக்குத் தரும் எல்லாவற்றிலும் உமக்குத் தசமபாகம் ெசலுத்துேவன்
என்று ெசால்லிப் ெபாருத்தைனபண்ணிக்ெகாண்டான்.

யாக்ேகாபு பிரயாணம்பண்ணி, கீழ்த்திைசயாரின் ேதசத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 2 அங்ேக
வயல்ெவளியிேல ஒரு கிணற்ைறயும், அதின் அருேக மடக்கியிருக்கிற மூன்று
ஆட்டுமந்ைதகைளயும் கண்டான்; அந்தக் கிணற்றிேல மந்ைதகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுவார்கள்;

அந்தக் கிணற்றின் வாய் ஒரு ெபரிய கல்லினால் அைடக்கப்பட்டிருந்தது. 3 அவ்விடத்தில் மந்ைதகள்
எல்லாம் ேசர்ந்தபின் கிணற்றின் வாயிலிருக்கும் கல்ைல ேமய்ப்பர் புரட்டி, ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டி,
மறுபடியும் கல்ைல முன்னிருந்தபடி கிணற்றின் வாயில் ைவப்பார்கள். 4 யாக்ேகாபு அவர்கைளப் பார்த்து:
சேகாதரேர, நீங்கள் எவ்விடத்தார் என்றான்; அவர்கள், நாங்கள் ஆரான் ஊரார் என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது
அவன்: நாேகாரின் குமாரனாகிய லாபாைன அறிவீர்களா என்று ேகட்டான்; அறிேவாம் என்றார்கள். 6 அவன்
சுகமாயிருக்கிறானா என்று விசாரித்தான்; அதற்கு அவர்கள்: சுகமாயிருக்கிறான்; அவன் குமாரத்தியாகிய
ராேகல், அேதா, ஆடுகைள ஓட்டிக்ெகாண்டு வருகிறாள் என்று ெசான்னார்கள். 7 அப்ெபாழுது அவன்:
இன்னும் ெவகு ெபாழுதிருக்கிறேத; இது மந்ைதகைளச் ேசர்க்கிற ேவைள அல்லேவ, ஆடுகளுக்குத்
தண்ணீர் காட்டி, இன்னும் ேமயவிடலாம் என்றான். 8 அதற்கு அவர்கள்: எல்லா மந்ைதகளும் ேசருமுன்ேன
அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது; ேசர்ந்தபின் கிணற்றின் வாயிலுள்ள கல்ைலப் புரட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது
ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுேவாம் என்றார்கள். 9 அவர்கேளாேட அவன் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
தன் தகப்பனுைடய ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டுருந்த ராேகல் அந்த ஆடுகைள ஓட்டிக்ெகாண்டு வந்தாள்.
10 யாக்ேகாபு தன் தாயின் சேகாதரனான லாபானுைடய குமாரத்தியாகிய ராேகைலயும், தன் தாயின்
சேகாதரனாகிய லாபானின் ஆடுகைளயும் கண்டேபாது, யாக்ேகாபு ேபாய், கிணற்றின் வாயிலிருந்த
கல்ைலப் புரட்டி, தன் தாயின் சேகாதரனாகிய லாபானின் ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டினான். 11 பின்பு
யாக்ேகாபு ராேகைல முத்தஞ்ெசய்து, சத்தமிட்டு அழுது, 12 தான் அவள் தகப்பனுைடய மருமகெனன்றும்,
ெரெபக்காளின் குமாரெனன்றும் ராேகலுக்கு அறிவித்தான். அவள் ஓடிப்ேபாய்த் தன் தகப்பனுக்கு
அறிவித்தாள். 13 லாபான் தன் சேகாதரியின் குமாரனாகிய யாக்ேகாபுைடய ெசய்திையக் ேகட்டேபாது,
அவனுக்கு எதிர்ெகாண்ேடாடி, அவைனக் கட்டிக்ெகாண்டு முத்தஞ்ெசய்து, தன் வீட்டுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்; அவன் தன் காரியங்கைளெயல்லாம் விவரமாய் லாபானுக்குச் ெசான்னான்.
14 அப்ெபாழுது லாபான்: நீ என் எலும்பும் என் மாம்சமுமானவன் என்றான். ஒரு மாதம்வைரக்கும் யாக்ேகாபு
அவனிடத்தில் தங்கினான். 15 பின்பு லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: நீ என் மருமகனாயிருப்பதினால், சும்மா
எனக்கு ேவைலெசய்யலாமா? சம்பளம் எவ்வளவு ேகட்கிறாய், ெசால் என்றான். 16 லாபானுக்கு இரண்டு
குமாரத்திகள் இருந்தார்கள்; மூத்தவள் ேபர் ேலயாள், இைளயவள் ேபர் ராேகல். 17 ேலயாளுைடய
கண்கள் கூச்சப்பார்ைவயாயிருந்தது; ராேகேலா ரூபவதியும் பார்ைவக்கு அழகானவளுமாயிருந்தாள். 18

யாக்ேகாபு ராேகல் ேபரில் பிரியப்பட்டு: உம்முைடய இைளய குமாரத்தியாகிய ராேகலுக்காக உம்மிடத்தில்
ஏழு வருஷம் ேவைல ெசய்கிேறன் என்றான். 19 அதற்கு லாபான்: நான் அவைள அந்நிய புருஷனுக்குக்
ெகாடுக்கிறைதப்பார்க்கிலும், அவைள உனக்குக் ெகாடுக்கிறது உத்தமம், என்னிடத்தில் தரித்திரு என்றான்.
20 அந்தப்படிேய யாக்ேகாபு ராேகலுக்காக ஏழு வருஷம் ேவைல ெசய்தான்; அவள் ேபரில் இருந்த
பிரியத்தினாேல அந்த வருஷங்கள் அவனுக்குக் ெகாஞ்ச நாளாகத் ேதான்றினது. 21 பின்பு யாக்ேகாபு
லாபாைன ேநாக்கி: என் நாட்கள் நிைறேவறினபடியால், என் மைனவியிடத்தில் நான் ேசரும்படி அவைள
எனக்குத் தரேவண்டும் என்றான். 22 அப்ெபாழுது லாபான் அவ்விடத்து மனிதர் எல்லாைரயும்
கூடிவரச்ெசய்து விருந்துபண்ணினான். 23 அன்று இரவிேல அவன் தன் குமாரத்தியாகிய ேலயாைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவனிடத்தில் விட்டான்; அவைள அவன் ேசர்ந்தான். 24 லாபான் தன்
ேவைலக்காரியாகிய சில்பாைளத் தன் குமாரத்தியாகிய ேலயாளுக்கு ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான். 25

காைலயிேல, இேதா, அவள் ேலயாள் என்று யாக்ேகாபு கண்டு, லாபாைன ேநாக்கி: ஏன் எனக்கு இப்படிச்
ெசய்தீர்? ராேகலுக்காக அல்லவா உம்மிடத்தில் ேவைலெசய்ேதன்; பின்ைன ஏன் எனக்கு
வஞ்சகம்பண்ணினீர் என்றான். 26 அதற்கு லாபான்: மூத்தவள் இருக்க இைளயவைளக் ெகாடுப்பது
இவ்விடத்து வழக்கம் அல்ல. 27 இவளுைடய ஏழு நாைள நிைறேவற்று; அவைளயும் உனக்குத் தருேவன்;
அவளுக்காகவும் நீ இன்னும் ஏழு வருஷம் என்னிடத்திேல ேவைலெசய் என்றான். 28 அந்தபடிேய யாக்ேகாபு,
இவளுைடய ஏழு நாைள நிைறேவற்றினான். அப்ெபாழுது தன் குமாரத்தியாகிய ராேகைலயும் அவனுக்கு
மைனவியாகக் ெகாடுத்தான். 29 ேமலும் லாபான் தன் ேவைலக்காரியாகிய பில்காைளத் தன்
குமாரத்தியாகிய ராேகலுக்கு ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான். 30 யாக்ேகாபு ராேகைலயும் ேசர்ந்தான்;
ேலயாைளப்பார்க்கிலும் ராேகைல அவன் அதிகமாய் ேநசித்து, பின்னும் ஏழு வருஷம் அவனிடத்தில்
ேசவித்தான்.
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31 ேலயாள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு, அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி ெசய்தார்;
ராேகேலா மலடியாயிருந்தாள். 32 ேலயாள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று: கர்த்தர் என்
சிறுைமையப் பார்த்தருளினார்; இப்ெபாழுது என் புருஷன் என்ைன ேநசிப்பார் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ரூபன் என்று ேபரிட்டாள். 33 மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று: நான் அற்பமாய்
எண்ணப்பட்டைதக் கர்த்தர் ேகட்டருளி, இவைனயும் எனக்குத் தந்தார் என்று ெசால்லி, அவனுக்குச்
சிமிேயான் என்று ேபரிட்டாள். 34 பின்னும் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று: என் புருஷனுக்கு
மூன்று குமாரைரப் ெபற்றபடியால் அவர் இப்ெபாழுது என்ேனாேட ேசர்ந்திருப்பார் என்று ெசால்லி,
அவனுக்கு ேலவி என்று ேபரிட்டாள். 35 மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று:
இப்ெபாழுது கர்த்தைரத் துதிப்ேபன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு யூதா என்று ேபரிட்டாள்; பிற்பாடு
அவளுக்குப் பிள்ைளப்ேபறு நின்று ேபாயிற்று.

ராேகல் தான் யாக்ேகாபுக்குப் பிள்ைளகைளப் ெபறாதைதக்கண்டு, தன் சேகாதரியின்ேமல்
ெபாறாைமெகாண்டு, யாக்ேகாைப ேநாக்கி: எனக்குப் பிள்ைளெகாடும், இல்லாவிட்டால் நான்
சாகிேறன் என்றாள். 2 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு ராேகலின் ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு: ேதவனல்ேலா

உன் கர்ப்பத்ைத அைடத்திருக்கிறார், நான் ேதவனா? என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவள்: இேதா, என்
ேவைலக்காரியாகிய பில்காள் இருக்கிறாேள; அவள் என் மடிக்குப் பிள்ைளகைளப் ெபறவும்,
அவளாலாகிலும் என் வீடு கட்டப்படவும் அவளிடத்தில் ேசரும் என்று ெசால்லி, 4 அவனுக்குத் தன்
ேவைலக்காரியாகிய பில்காைள மைனவியாகக் ெகாடுத்தாள்; அப்படிேய யாக்ேகாபு அவைளச் ேசர்ந்தான்.
5 பில்காள் கர்ப்பவதியாகி, யாக்ேகாபுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 6 அப்ெபாழுது ராேகல்: ேதவன் என்
வழக்ைகத் தீர்த்து, என் சத்தத்ைதயும் ேகட்டு, எனக்கு ஒரு குமாரைனக் ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி,
அவனுக்குத் தாண் என்று ேபரிட்டாள். 7 மறுபடியும் ராேகலின் ேவைலக்காரியாகிய பில்காள் கர்ப்பவதியாகி,
யாக்ேகாபுக்கு இரண்டாம் குமாரைனப் ெபற்றாள். 8 அப்ெபாழுது ராேகல்: நான் மகா ேபாராட்டமாய் என்
சேகாதரிேயாேட ேபாராடி ேமற்ெகாண்ேடன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு நப்தலி என்று ேபரிட்டாள். 9

ேலயாள் தான் பிள்ைளெபறுகிறது நின்றுேபானைதக் கண்டு, தன் ேவைலக்காரியாகிய சில்பாைள அைழத்து,
அவைள யாக்ேகாபுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுத்தாள். 10 ேலயாளின் ேவைலக்காரியாகிய சில்பாள்
யாக்ேகாபுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 11 அப்ெபாழுது ேலயாள்: ஏராளமாகிறெதன்று ெசால்லி,
அவனுக்குக் காத் என்று ேபரிட்டாள். 12 பின்பு ேலயாளின் ேவைலக்காரியாகிய சில்பாள் யாக்ேகாபுக்கு
இரண்டாம் குமாரைனப் ெபற்றாள். 13 அப்ெபாழுது ேலயாள்: நான் பாக்கியவதி, ஸ்திரீகள் என்ைனப்
பாக்கியவதி என்பார்கள் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ஆேசர் என்று ேபரிட்டாள். 14 ேகாதுைம அறுப்பு
நாட்களிேல ரூபன் வயல்ெவளியிேல ேபாய், தூதாயீம் கனிகைளக் கண்ெடடுத்து, அைவகைளக்
ெகாண்டுவந்து தன் தாயாகிய ேலயாளிடத்தில் ெகாடுத்தான். அப்ெபாழுது ராேகல் ேலயாைள ேநாக்கி: உன்
குமாரனுைடய தூதாயீம் கனியில் எனக்குக் ெகாஞ்சம் தா என்றாள். 15 அதற்கு அவள்: நீ என் புருஷைன
எடுத்துக்ெகாண்டது அற்பகாரியமா? என் குமாரனுைடய தூதாயீம் கனிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டுேமா என்றாள்; அதற்கு ராேகல்: உன் குமாரனுைடய தூதாயீம் கனிகளுக்கு ஈடாக
இன்று இரவு அவர் உன்ேனாேட சயனிக்கட்டும் என்றாள். 16 சாயங்காலத்தில் யாக்ேகாபு ெவளியிலிருந்து
வருைகயில் ேலயாள் புறப்பட்டு அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்: என் குமாரனுைடய தூதாயீம் கனிகளால்
உம்ைமக் ெகாண்ேடன்; ஆைகயால், நீர் என்னிடத்தில் வரேவண்டும் என்றாள்; அவன் அன்று இரவு
அவேளாேட சயனித்தான். 17 ேதவன் ேலயாளுக்குச் ெசவிெகாடுத்தார். அவள் கர்ப்பவதியாகி யாக்ேகாபுக்கு
ஐந்தாம் குமாரைனப் ெபற்றாள். 18 அப்ெபாழுது ேலயாள்: நான் என் ேவைலக்காரிைய என் புருஷனுக்குக்
ெகாடுத்த பலைனத் ேதவன் எனக்குத் தந்தார் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு இசக்கார் என்று ேபரிட்டாள். 19

அப்புறம் ேலயாள் கர்ப்பவதியாகி யாக்ேகாபுக்கு ஆறாம் குமாரைனப் ெபற்றாள். 20 அப்ெபாழுது ேலயாள்:
ேதவன் எனக்கு நல்ல ஈைவத் தந்தார்; என் புருஷனுக்கு நான் ஆறு குமாரைரப் ெபற்றபடியால், இப்ெபாழுது
அவர் என்னுடேன வாசம்பண்ணுவார் என்று ெசால்லி, அவனுக்குச் ெசபுேலான் என்று ேபரிட்டாள். 21 பின்பு
அவள் ஒரு குமாரத்திையயும் ெபற்று, அவளுக்குத் தீனாள் என்று ேபரிட்டாள். 22 ேதவன் ராேகைல
நிைனத்தருளினார்; அவளுக்குத் ேதவன் ெசவிெகாடுத்து, அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி ெசய்தார். 23 அவள்
கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று: ேதவன் என் நிந்ைதைய நீக்கிவிட்டார் என்றும், 24 இன்னும் ஒரு
குமாரைனக் கர்த்தர் எனக்குத் தருவார் என்றும் ெசால்லி, அவனுக்கு ேயாேசப்பு என்று ேபரிட்டாள்.

25 ராேகல் ேயாேசப்ைபப் ெபற்றபின், யாக்ேகாபு லாபாைன ேநாக்கி: நான் என் ஸ்தானத்திற்கும் என்
ேதசத்திற்கும் ேபாக என்ைன அனுப்பிவிடும். 26 நான் உமக்கு ஊழியஞ்ெசய்து சம்பாதித்த என்
மைனவிகைளயும் என் பிள்ைளகைளயும் எனக்குத் தாரும்; நான் ேபாேவன், நான் உம்மிடத்தில் ேசவித்த
ேசவகத்ைத நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்றான். 27 அப்ெபாழுது லாபான்: உன் கண்களில் எனக்குத் தயவு
கிைடத்தேதயானால் நீ இரு; உன் நிமித்தம் கர்த்தர் என்ைன ஆசீர்வதித்தார் என்று குறிப்பினால்
அறிந்ேதன். 28 உன் சம்பளம் இன்னெதன்று எனக்குச் ெசால், நான் அைதத் தருேவன் என்றான். 29 அதற்கு
அவன்: நான் உம்ைமச் ேசவித்த விதமும், உம்முைடய மந்ைத என்னிடத்தில் இருந்த விதமும்
அறிந்திருக்கிறீர். 30 நான் வருமுன்ேன உமக்கு இருந்தது ெகாஞ்சம்; நான் வந்தபின் கர்த்தர் உம்ைம
ஆசீர்வதித்ததினால் அது மிகவும் ெபருகியிருக்கிறது; இனி நான் என் குடும்பத்துக்குச்
சம்பாத்தியம்பண்ணுவது எப்ெபாழுது என்றான். 31 அதற்கு அவன்: நான் உனக்கு என்ன தரேவண்டும்
என்றான்; யாக்ேகாபு: நீர் எனக்கு ஒன்றும் தரேவண்டியதில்ைல; நான் ெசால்லுகிறபடி நீர் எனக்குச்
ெசய்தால், உம்முைடய மந்ைதையத் திரும்ப ேமய்த்துக் காப்ேபன். 32 நான் இன்ைறக்குப்ேபாய்,
உம்முைடய மந்ைதகைளெயல்லாம் பார்ைவயிட்டு, அைவகளில் புள்ளியும் வரியும் கறுப்புமுள்ள
ெசம்மறியாடுகைளயும், வரியும் புள்ளியுமுள்ள ெவள்ளாடுகைளயும் பிரித்துவிடுகிேறன்; அப்படிப்பட்டைவ இனி
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எனக்குச் சம்பளமாயிருக்கட்டும். 33 அப்படிேய இனிேமல் என் சம்பளமாகிய இவற்ைற நீர்
பார்ைவயிடும்ேபாது, என் நீதி விளங்கும்; புள்ளியும் வரியுமில்லாத ெவள்ளாடுகளும், கறுப்பான
ெசம்மறியாடுகளும் என் வசத்தில் இருந்தால், அைவெயல்லாம் என்னால் திருடிக்ெகாள்ளப்பட்டைவகளாய்
எண்ணப்படட்டும் என்றான். 34 அதற்கு லாபான்: நீ ெசான்னபடிேய ஆகட்டும் என்று ெசால்லி, 35

அந்நாளிேல கலப்பு நிறமும் வரியுமுள்ள ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், புள்ளியும் வரியுமுள்ள ெவள்ளாடுகள்
யாைவயும், சற்று ெவண்ைமயும் கருைமயுமுள்ள ெசம்மறியாடுகள் யாைவயும் பிரித்து, தன் குமாரரிடத்தில்
ஒப்புவித்து, 36 தனக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் இைடயிேல மூன்றுநாள் பிரயாணதூரத்தில் இருக்கும்படி
ைவத்தான். லாபானுைடய மற்ற ஆடுகைள யாக்ேகாபு ேமய்த்தான். 37 பின்பு யாக்ேகாபு பச்ைசயாயிருக்கிற
புன்ைன, வாதுைம, அர்ேமான் என்னும் மரங்களின் ெகாப்புகைள ெவட்டி, இைடயிைடேய ெவண்ைம
ேதான்றும்படி, பட்ைடைய உரித்து, 38 தான் உரித்த ெகாப்புகைள ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும்
கால்வாய்களிலும் ெதாட்டிகளிலும் ஆடுகளுக்கு எதிராகப் ேபாட்டுைவப்பான்; ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க
வரும்ேபாது ெபாலிவதுண்டு. 39 ஆடுகள் அந்தக் ெகாப்புகளுக்கு முன்பாகப் ெபாலிந்தபடியால், அைவகள்
கலப்பு நிறமுள்ளதும் புள்ளியுள்ளதும் வரியுள்ளதுமான குட்டிகைளப் ேபாட்டது. 40 அந்த ஆட்டுக்குட்டிகைள
யாக்ேகாபு பிரித்துக்ெகாண்டு, ஆடுகைள லாபானுைடய மந்ைதயிலிருக்கும் கலப்பு நிறமானைவகளுக்கும்
கறுப்பானைவகெளல்லாவற்றிற்கும் எதிராக நிறுத்தி, தன் ஆடுகைள லாபானுைடய மந்ைதேயாேட
ேசர்க்காமல், தனிப்புறமாக ைவத்துக்ெகாள்வான். 41 பலத்த ஆடுகள் ெபாலியும்ேபாது, அந்தக்
ெகாப்புகளுக்கு எதிேர ெபாலியும்படி யாக்ேகாபு அைவகைள அந்த ஆடுகளின் கண்களுக்கு முன்பாகக்
கால்வாய்களிேல ேபாட்டுைவப்பான். 42 பலவீனமான ஆடுகள் ெபாலியும்ேபாது, அைவகைளப்
ேபாடாமலிருப்பான்; இதனால் பலவீனமானைவகள் லாபாைனயும், பலமுள்ளைவகள் யாக்ேகாைபயும்
ேசர்ந்தன. 43 இவ்விதமாய் அந்தப் புருஷன் மிகவும் விருத்தியைடந்து, திரளான ஆடுகளும்,
ேவைலக்காரிகளும், ேவைலக்காரரும், ஒட்டகங்களும், கழுைதகளும் உைடயவனானான்.

பின்பு, லாபானுைடய குமாரர்: எங்கள் தகப்பனுக்கு உண்டானைவகள் யாைவயும் யாக்ேகாபு
எடுத்துக்ெகாண்டான் என்றும், எங்கள் தகப்பனுைடய ெபாருளினாேல இந்தச்
ெசல்வத்ைதெயல்லாம் அைடந்தான் என்றும் ெசான்ன வார்த்ைதகைள யாக்ேகாபு ேகட்டான். 2

லாபானின் முகத்ைத யாக்ேகாபு பார்த்தேபாது, அது ேநற்று முந்ைதநாள் இருந்ததுேபால் இராமல்
ேவறுபட்டிருக்கக் கண்டான். 3 கர்த்தர் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: உன் பிதாக்களுைடய ேதசத்திற்கும் உன்
இனத்தாரிடத்திற்கும் நீ திரும்பிப்ேபா; நான் உன்ேனாேடகூட இருப்ேபன் என்றார். 4 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு, ராேகைலயும் ேலயாைளயும் ெவளியிேல தன் மந்ைதயிடத்தில் அைழப்பித்து, 5 அவர்கைள
ேநாக்கி உங்கள் தகப்பனுைடய முகம் ேநற்று முந்ைதநாள் இருந்ததுேபால இருக்கவில்ைல என்று
எனக்குத் ேதான்றுகிறது; ஆனாலும் என் தகப்பனுைடய ேதவன் என்ேனாேடகூட இருக்கிறார். 6 என்னால்
இயன்றமட்டும் நான் உங்கள் தகப்பனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்ேதன் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 7 உங்கள்
தகப்பேனா, என்ைன வஞ்சித்து, என் சம்பளத்ைதப் பத்துமுைற மாற்றினான்; ஆனாலும் அவன் எனக்குத்
தீங்குெசய்ய ேதவன் அவனுக்கு இடங்ெகாடுக்கவில்ைல. 8 புள்ளியுள்ளைவகள் உன் சம்பளமாயிருக்கும்
என்று அவன் ெசான்னேபாது, ஆடுகெளல்லாம் புள்ளியுள்ள குட்டிகைளப் ேபாட்டது; கலப்புநிறமானைவகள்
உன் சம்பளமாயிருக்கும் என்று அவன் ெசான்னேபாது, ஆடுகெளல்லாம் கலப்பு நிறக் குட்டிகைளப்
ேபாட்டது. 9 இவ்விதமாய் ேதவன் உங்கள் தகப்பனுைடய ஆடுகைள எடுத்து, எனக்குத் தந்தார். 10 ஆடுகள்
ெபாலியும் காலத்திேல நான் கண்ட ெசாப்பனத்தில் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது,
ஆடுகேளாேட ெபாலியும் கடாக்கள் கலப்புநிறமும் புள்ளியும் வரியும் உள்ளைவகளாயிருக்கக் கண்ேடன். 11

அன்றியும் ேதவதூதன் ஒருவர் ெசாப்பனத்தில்: யாக்ேகாேப என்றார்; இேதா, இருக்கிேறன் என்ேறன். 12

அப்ெபாழுது அவர்: உன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்; ஆடுகேளாேட ெபாலியும் கடாக்கெளல்லாம்
கலப்புநிறமும் புள்ளியும் வரியுமுள்ளைவகளாய் இருக்கிறது; லாபான் உனக்குச் ெசய்கிற யாைவயும்
கண்ேடன். 13 நீ தூணுக்கு அபிேஷகஞ்ெசய்து, எனக்கு ஒரு ெபாருத்தைனையப் பண்ணின ெபத்ேதலிேல
உனக்குத் தரிசனமான ேதவன் நாேன; இப்ெபாழுது நீ எழுந்து, இந்தத் ேதசத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு, உன்
இனத்தாரிருக்கிற ேதசத்திற்குத் திரும்பிப்ேபா என்று ெசான்னார் என்றான். 14 அதற்கு ராேகலும்
ேலயாளும்: எங்கள் தகப்பன் வீட்டிேல இனி எங்களுக்குப் பங்கும் சுதந்தரமும் உண்ேடா? 15 அவரால்
நாங்கள் அந்நியராய் எண்ணப்படவில்ைலயா? அவர் எங்கைள விற்று, எங்கள் பணத்ைதயும் வாயிேல
ேபாட்டுக்ெகாண்டார். 16 ஆைகயால் ேதவன் எங்கள் தகப்பனிடத்திலிருந்து எடுத்த ஐசுவரியம் எல்லாம்
நமக்கும் நம்முைடய பிள்ைளகளுக்கும் உரியது; இப்படியிருக்க, ேதவன் உமக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம்
ெசய்யும் என்றார்கள். 17 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு எழுந்து, தன் பிள்ைளகைளயும் தன் மைனவிகைளயும்
ஒட்டகங்கள்ேமல் ஏற்றி, 18 தான் பதான் அராமிேல சம்பாதித்த மிருகஜீவன்களாகிய மந்ைதகள்
அைனத்ைதயும் தன் ெபாருள்கள் எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, கானான் ேதசத்தில் இருக்கிற தன்
தகப்பனாகிய ஈசாக்கினிடத்துக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான். 19 லாபான், தன் ஆடுகைள மயிர்கத்தரிக்கப்
ேபாயிருந்தான்; அந்தச் சமயத்திேல ராேகல் தன் தகப்பனுைடய சுரூபங்கைளத் திருடிக்ெகாண்டாள். 20

யாக்ேகாபு தான் ஓடிப்ேபாகிறைதச் சீரியனாகிய லாபானுக்கு அறிவியாமல், திருட்டளவாய்ப்
ேபாய்விட்டான். 21 இப்படிேய அவன் தனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டு, ஆற்ைறக்
கடந்து, கீேலயாத் மைலைய ேநாக்கி ஓடிப்ேபானான்.

22 யாக்ேகாபு ஓடிப்ேபானது மூன்றாம் நாளிேல லாபானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 23 அப்ெபாழுது அவன்,
தன் சேகாதரைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ஏழுநாள் பிரயாணபரியந்தம் அவைனத் ெதாடர்ந்து ேபாய், கீேலயாத்
மைலயிேல அவைனக் கண்டுபிடித்தான். 24 அன்று ராத்திரி ேதவன் சீரியா ேதசத்தானாகிய லாபானுக்குச்
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ெசாப்பனத்தில் ேதான்றி: நீ யாக்ேகாேபாேட நன்ைமேய அன்றித் தீைம ஒன்றும் ேபசாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிரு என்றார். 25 லாபான் யாக்ேகாபினிடத்தில் வந்தான்; யாக்ேகாபு மைலயிேல தன்
கூடாரத்ைதப் ேபாட்டிருந்தான்; லாபானும் தன் சேகாதரேராேடகூடக் கீேலயாத் மைலயிேல கூடாரம்
ேபாட்டான். 26 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: நீ திருட்டளவாய்ப் புறப்பட்டு, என்
குமாரத்திகைள யுத்தத்தில் பிடித்த சிைறகைளப்ேபாலக் ெகாண்டுவந்தது என்ன ெசய்ைக? 27 நீ
ஓடிப்ேபாவைத மைறத்து, எனக்கு அறிவியாமல், திருட்டளவாய் என்னிடத்திலிருந்து வந்துவிட்டது என்ன?
நான் உன்ைனச் சந்ேதாஷமாய், சங்கீதம் ேமளதாளம் கின்னரமுழக்கத்துடேன அனுப்புேவேன. 28 என்
பிள்ைளகைளயும் என் குமாரத்திகைளயும் நான் முத்தஞ்ெசய்ய விடாமல் ேபானெதன்ன? இந்தச்
ெசய்ைகைய நீ மதியில்லாமல் ெசய்தாய். 29 உங்களுக்குப் ெபால்லாப்புச்ெசய்ய எனக்கு வல்லைம உண்டு;
ஆகிலும், உங்கள் தகப்பனுைடய ேதவன்: நீ யாக்ேகாேபாேட நன்ைமேய அன்றித் தீைம ஒன்றும்
ேபசாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு என்று ேநற்று இராத்திரி என்ேனாேட ெசான்னார். 30 இப்ெபாழுதும்
உன் தகப்பனுைடய வீட்டின்ேமலுள்ள வாஞ்ைசயினால் நீ புறப்பட்டுப்ேபாகிறதானால் ேபாகலாம், என்
ெதய்வங்கைள ஏன் திருடிக்ெகாண்டு ேபாகிறாய் என்று ேகட்டான். 31 யாக்ேகாபு லாபானுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: உம்முைடய குமாரத்திகைளப் பலாத்காரமாய்ப் பிடித்து ைவத்துக்ெகாள்வீர் என்று நான்
அஞ்சினதினாேல இப்படி வந்துவிட்ேடன். 32 ஆனாலும் யாரிடத்தில் உம்முைடய ெதய்வங்கைளக்
கண்டுபிடிக்கிறீேரா, அவைன உயிேராேட விடேவண்டாம்; உம்முைடய ெபாருள்கள் ஏதாவது என் வசத்தில்
உண்டானால் நீர் அைத நம்முைடய சேகாதரருக்கு முன்பாகப் பரிேசாதித்தறிந்து, அைத
எடுத்துக்ெகாள்ளும் என்றான். ராேகல் அைவகைளத் திருடிக்ெகாண்டு வந்தைத யாக்ேகாபு
அறியாதிருந்தான். 33 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாபின் கூடாரத்திலும், ேலயாளின் கூடாரத்திலும்,
இரண்டு ேவைலக்காரிகளின் கூடாரத்திலும் பிரேவசித்துப் பார்த்தும் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்ைல; பின்பு,
ேலயாளின் கூடாரத்ைதவிட்டு ராேகலின் கூடாரத்துக்குப் ேபானான். 34 ராேகல் அந்தச் சுரூபங்கைள
எடுத்து, ஒட்டகச் ேசணத்தின்கீழ் ைவத்து, அதின்ேமல் உட்கார்ந்திருந்தாள். லாபான் கூடாரம் எங்கும்
தடவிப்பார்த்தும், அைவகைளக் கண்டுபிடிக்கவில்ைல. 35 அவள் தன் தகப்பைன ேநாக்கி: என்
ஆண்டவனாகிய உமக்கு முன்பாக நான் எழுந்திராதைதக்குறித்துக் ேகாபங்ெகாள்ளேவண்டாம்;
ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றாள்; அப்படிேய அவன் அந்தச் சுரூபங்கைளத்
ேதடியும் கண்டுபிடிக்கவில்ைல. 36 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபுக்குக் ேகாபம் எழும்பி, லாபாேனாேட
வாக்குவாதம்பண்ணி: நீர் என்ைன இவ்வளவு உக்கிரமாய்த் ெதாடர்ந்துவரும்படிக்கு நான் ெசய்த தப்பிதம்
என்ன? நான் ெசய்த துேராகம் என்ன? 37 என் தட்டுமுட்டுகைளெயல்லாம் தடவிப்பார்த்தீேர; உம்முைடய
வீட்டுத் தட்டுமுட்டுகளில் என்னத்ைதக் கண்டுபிடித்தீர்? அைத என்னுைடய சேகாதரருக்கும் உம்முைடய
சேகாதரருக்கும் முன்பாக இங்ேக ைவயும்; அவர்கள் எனக்கும் உமக்கும் நடுத்தீர்க்கட்டும். 38 இந்த
இருபது வருஷகாலமாய் நான் உம்மிடத்தில் இருந்ேதன்; உம்முைடய ெசம்மறியாடுகளும் ெவள்ளாடுகளும்
சிைனயழியவில்ைல; உம்முைடய மந்ைதயின் கடாக்கைள நான் தின்னவில்ைல. 39 பீறுண்டைத நான்
உம்மிடத்துக்குக் ெகாண்டுவராமல், அதற்காக நான் உத்தரவாதம்பண்ணிேனன்; பகலில்
களவுேபானைதயும், இரவில் களவுேபானைதயும் என் ைகயில் ேகட்டு வாங்கினீர். 40 பகலிேல ெவயிலும்
இரவிேல குளிரும் என்ைனப் பட்சித்தது; நித்திைர என் கண்களுக்குத் தூரமாயிருந்தது; இவ்விதமாய்ப்
பாடுபட்ேடன். 41 இந்த இருபது வருஷகாலம் உம்முைடய வீட்டிேல இருந்ேதன்; பதினாலு வருஷம்
உம்முைடய இரண்டு குமாரத்திகளுக்காகவும், ஆறு வருஷம் உம்முைடய மந்ைதக்காகவும் உம்மிடத்தில்
ேசவித்ேதன்; பத்துமுைற என் சம்பளத்ைத மாற்றினீர். 42 என் பிதாவின் ேதவனாகிய ஆபிரகாமின் ேதவனும்
ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவரும் என்ேனாடிராமற்ேபானால், நீர் இப்ெபாழுது என்ைன ெவறுைமயாய்
அனுப்பிவிட்டிருப்பீர்; ேதவன் என் சிறுைமையயும் என் ைகப்பிரயாசத்ைதயும் பார்த்து, ேநற்று இராத்திரி
உம்ைமக் கடிந்துெகாண்டார் என்று ெசான்னான். 43 அப்ெபாழுது லாபான் யாக்ேகாபுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: இந்தக் குமாரத்திகள் என் குமாரத்திகள், இந்தப் பிள்ைளகள் என் பிள்ைளகள், இந்த
மந்ைத என் மந்ைத; நீ காண்கிற யாவும் என்னுைடயைவகள்; என் குமாரத்திகளாகிய இவர்கைளயும்,
இவர்கள் ெபற்ற பிள்ைளகைளயும் இன்று நான் என்ன ெசய்யக்கூடும்? 44 இப்ெபாழுதும் எனக்கும்
உனக்கும் சாட்சியாயிருக்கும்ெபாருட்டு, நீயும் நானும் உடன்படிக்ைகபண்ணிக்ெகாள்ளக்கடேவாம்
என்றான். 45 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு ஒரு கல்ைல எடுத்து, அைதத் தூணாக நிறுத்தினான். 46 பின்னும்
யாக்ேகாபு தன் சேகாதரைரப் பார்த்து, கற்கைளக் குவியலாகச் ேசருங்கள் என்றான்; அவர்கள் கற்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஒரு குவியலாக்கி, அந்தக் குவியலின்ேமல் ேபாஜனம் பண்ணினார்கள். 47 லாபான்
அதற்கு ெஜகர்சகதூதா என்று ேபரிட்டான்; யாக்ேகாபு அதற்குக் கலெயத் என்று ேபரிட்டான். 48 இந்தக்
குவியல் இன்று எனக்கும் உனக்கும் சாட்சி என்று லாபான் ெசான்னபடியினாேல, அதின் ேபர் கலெயத்
என்னப்பட்டது. 49 அல்லாமலும் அவன்: நாம் ஒருவைர ஒருவர் விட்டு மைறந்தபின், நீ என் குமாரத்திகைளத்
துயரப்படுத்தி, அவர்கைளயல்லாமல் ேவேற ஸ்திரீகைள விவாகம்பண்ணினாயானால், கர்த்தர் எனக்கும்
உனக்கும் நடுநின்று கண்காணிக்கக்கடவர்; 50 நம்முடேன ஒருவரும் இல்ைல; பார், ேதவேன எனக்கும்
உனக்கும் சாட்சி என்று ெசான்னபடியால், அது மிஸ்பா என்னும் ேபர்ெபற்றது. 51 பின்னும் லாபான்
யாக்ேகாைப ேநாக்கி: இேதா, இந்தக் குவியைலயும் எனக்கும் உனக்கும் நடுவாக நான் நிறுத்தின
தூைணயும் பார். 52 தீங்குெசய்ய நான் இந்தக் குவியைலக் கடந்து உன்னிடத்துக்கு வராதபடிக்கும், நீ
இந்தக் குவியைலயும் இந்தத் தூைணயும் கடந்து என்னிடத்துக்கு வராதபடிக்கும் இந்தக் குவியலும் சாட்சி,
இந்தத் தூணும் சாட்சி. 53 ஆபிரகாமின் ேதவனும் நாேகாரின் ேதவனும் அவர்கள் பிதாக்களின்
ேதவனுமாயிருக்கிறவர் நமக்குள்ேள நடுநின்று நியாயந்தீர்ப்பாராக என்றான். அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன்
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தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர்ேமல் ஆைணயிட்டான். 54 பின்பு, யாக்ேகாபு மைலயின்ேமல்
பலியிட்டு, ேபாஜனம்பண்ணும்படி தன் சேகாதரைர அைழத்தான்; அப்படிேய அவர்கள் ேபாஜனம்பண்ணி
மைலயிேல இராத்தங்கினார்கள். 55 லாபான் அதிகாலேம எழுந்திருந்து, தன் குமாரைரயும் தன்
குமாரத்திகைளயும் முத்தஞ்ெசய்து, அவர்கைள ஆசீர்வதித்தான். பின்பு லாபான் புறப்பட்டு, தன்
இடத்துக்குத் திரும்பிப்ேபானான்.

யாக்ேகாபு பிரயாணம் பண்ணுைகயில், ேதவதூதர்கள் அவைனச் சந்தித்தார்கள். 2 யாக்ேகாபு
அவர்கைளக் கண்டேபாது: இது ேதவனுைடய ேசைன என்று ெசால்லி, அந்த ஸ்தலத்திற்கு
மக்னாயீம் என்று ேபரிட்டான்.

3 பின்பு, யாக்ேகாபு ஏேதாம் சீைமயாகிய ேசயீர் ேதசத்திலிருக்கிற தன் சேகாதரனாகிய
ஏசாவினிடத்துக்குப் ேபாகும்படி ஆட்கைள அைழப்பித்து: 4 நீங்கள் என் ஆண்டவனாகிய ஏசாவினிடத்தில்
ேபாய், நான் இதுவைரக்கும் லாபானிடத்தில் தங்கியிருந்ேதன் என்றும், 5 எனக்கு எருதுகளும்,
கழுைதகளும், ஆடுகளும், ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும் உண்ெடன்றும், உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத் தயவு கிைடக்கத்தக்கதாக ஆண்டவனாகிய உமக்கு இைத அறிவிக்கும்படி ஆட்கைள
அனுப்பிேனன் என்றும் உம்முைடய தாசனாகிய யாக்ேகாபு ெசால்லச்ெசான்னான் என்று ெசால்லும்படி
கட்டைளெகாடுத்துத் தனக்கு முன்னாக அவர்கைள அனுப்பினான். 6 அந்த ஆட்கள்
யாக்ேகாபினிடத்துக்குத் திரும்பிவந்து: நாங்கள் உம்முைடய சேகாதரனாகிய ஏசாவினிடத்துக்குப்
ேபாய்வந்ேதாம்; அவரும் நானூறு ேபேராேட உம்ைம எதிர்ெகாள்ள வருகிறார் என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு மிகவும் பயந்து, வியாகுலப்பட்டு, தன்னிடத்திலிருந்த ஜனங்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும் இரண்டு பகுதியாகப்பிரித்து: 8 ஏசா ஒரு பகுதியின்ேமல் விழுந்து அைத முறிய
அடித்தாலும், மற்றப் பகுதி தப்பித்துக்ெகாள்ள இடம் உண்டு என்றான். 9 பின்பு யாக்ேகாபு: என்
தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் ேதவனும், என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் ேதவனுமாய் இருக்கிறவேர: உன்
ேதசத்துக்கும் உன் இனத்தாரிடத்துக்கும் திரும்பிப்ேபா, உனக்கு நன்ைம ெசய்ேவன் என்று என்னுடேன
ெசால்லியிருக்கிற கர்த்தாேவ, 10 அடிேயனுக்கு ேதவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா
சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளேவனும் பாத்திரன் அல்ல, நான் ேகாலும் ைகயுமாய் இந்த ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாேனன்; இப்ெபாழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்கைளயும் உைடயவனாேனன். 11 என்
சேகாதரனாகிய ஏசாவின் ைகக்கு என்ைனத் தப்புவியும், அவன் வந்து என்ைனயும் பிள்ைளகைளயும்
தாய்மார்கைளயும் முறிய அடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்திருக்கிேறன். 12 ேதவரீேரா: நான் உனக்கு
ெமய்யாகேவ நன்ைமெசய்து, உன் சந்ததிைய எண்ணிமுடியாத கடற்கைர மணைலப்ேபால மிகவும்
ெபருகப்பண்ணுேவன் என்று ெசான்னீேர என்றான். 13 அன்று இராத்திரி அவன் அங்ேக தங்கி, தன் ைகக்கு
உதவினைவகளிேல தன் சேகாதரனாகிய ஏசாவுக்கு ெவகுமானமாக, 14 இருநூறு ெவள்ளாடுகைளயும்,
இருபது ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், இருநூறு ெசம்மறியாடுகைளயும், இருபது ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
15 பால் ெகாடுக்கிற முப்பது ஒட்டகங்கைளயும், அைவகளின் குட்டிகைளயும், நாற்பது கடாரிகைளயும்,
பத்துக் காைளகைளயும் இருபது ேகாளிைகக் கழுைதகைளயும், பத்துக் கழுைதக்குட்டிகைளயும்
பிரித்ெதடுத்து, 16 ேவைலக்காரர் ைகயில் ஒவ்ெவாரு மந்ைதைய தனித்தனியாக ஒப்புவித்து, நீங்கள் மந்ைத
மந்ைதக்கு முன்னும் பின்னுமாக இடம் விட்டு எனக்கு முன்னாக ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாங்கள் என்று தன்
ேவைலக்காரருக்குச் ெசால்லி, 17 முன்ேன ேபாகிறவைன ேநாக்கி: என் சேகாதரனாகிய ஏசா உனக்கு
எதிர்ப்பட்டு: நீ யாருைடயவன்? எங்ேக ேபாகிறாய்? உனக்குமுன் ேபாகிற மந்ைத யாருைடயது? என்று
உன்ைனக் ேகட்டால், 18 நீ: இது உமது அடியானாகிய யாக்ேகாபுைடயது; இது என் ஆண்டவனாகிய
ஏசாவுக்கு அனுப்பப்படுகிற ெவகுமதி; இேதா, அவனும் எங்கள் பின்ேன வருகிறான் என்று ெசால் என்றான்.
19 இரண்டாம் மூன்றாம் ேவைலக்காரைனயும், மந்ைதகளின் பின்னாேல ேபாகிற அைனவைரயும் ேநாக்கி:
நீங்களும் ஏசாைவக் காணும்ேபாது, இந்தப்பிரகாரமாக அவேனாேட ெசால்லி, 20 இேதா, உமது
அடியானாகிய யாக்ேகாபு எங்கள் பின்னாேல வருகிறான் என்றும் ெசால்லுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டான்;
முன்ேன ெவகுமதிைய அனுப்பி, அவைனச் சாந்தப்படுத்திக்ெகாண்டு, பின்பு அவன் முகத்ைதப் பார்ப்ேபன்,
அப்ெபாழுது ஒருேவைள என்ேபரில் தயவாயிருப்பான் என்றான்.

21 அந்தப்படிேய ெவகுமதி அவனுக்குமுன் ேபாயிற்று; அவேனா அன்று இராத்திரி பாளயத்திேல தங்கி, 22

இராத்திரியில் எழுந்திருந்து, தன் இரண்டு மைனவிகைளயும், தன் இரண்டு பணிவிைடக்காரிகைளயும்,
தன்னுைடய பதிெனாரு குமாரைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, யாப்ேபாக்கு என்கிற ஆற்றின் துைறையக்
கடந்தான். 23 அவர்கைளயும் ேசர்த்து, ஆற்ைறக்கடக்கப்பண்ணி, தனக்கு உண்டான யாைவயும்
அக்கைரப்படுத்தினான். 24 யாக்ேகாபு பிந்தித் தனித்திருந்தான்; அப்ெபாழுது ஒரு புருஷன் ெபாழுது
விடியுமளவும் அவனுடேன ேபாராடி, 25 அவைன ேமற்ெகாள்ளாதைதக்கண்டு, அவனுைடய
ெதாைடச்சந்ைதத் ெதாட்டார்; அதினால் அவருடேன ேபாராடுைகயில் யாக்ேகாபின் ெதாைடச்சந்து
சுளுக்கிற்று. 26 அவர்: நான் ேபாகட்டும், ெபாழுது விடிகிறது என்றார். அதற்கு அவன்: நீர் என்ைன
ஆசீர்வதித்தாெலாழிய உம்ைமப் ேபாகவிேடன் என்றான். 27 அவர்: உன் ேபர் என்ன என்று ேகட்டார்;
யாக்ேகாபு என்றான். 28 அப்ெபாழுது அவர்: உன் ேபர் இனி யாக்ேகாபு என்னப்படாமல் இஸ்ரேவல்
என்னப்படும்; ேதவேனாடும் மனிதேராடும் ேபாராடி ேமற்ெகாண்டாேய என்றார். 29 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு:
உம்முைடய நாமத்ைத எனக்கு அறிவிக்கேவண்டும் என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்: நீ என் நாமத்ைதக்
ேகட்பாேனன் என்று ெசால்லி, அங்ேக அவைன ஆசீர்வதித்தார். 30 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு: நான் ேதவைன
முகமுகமாய்க் கண்ேடன், உயிர் தப்பிப் பிைழத்ேதன் என்று ெசால்லி, அந்த ஸ்தலத்துக்கு ெபனிேயல் என்று
ேபரிட்டான். 31 அவன் ெபனிேயைலக் கடந்துேபாைகயில், சூரியன் உதயமாயிற்று; அவன்
ெதாைடச்சுளுக்கினாேல ெநாண்டி ெநாண்டி நடந்தான். 32 அவர் யாக்ேகாபுைடய ெதாைடச்சந்து
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நரம்ைபத் ெதாட்டபடியால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் இந்நாள்வைரக்கும் ெதாைடச்சந்து நரம்ைபப்
புசிக்கிறதில்ைல.

யாக்ேகாபு தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, ஏசாவும் அவேனாேடகூட நானூறு மனிதரும்
வருகிறைதக் கண்டு, பிள்ைளகைள ேலயாளிடத்திலும் ராேகலிடத்திலும் இரண்டு
பணிவிைடக்காரிகளிடத்திலும் ெவவ்ேவறாகப் பிரித்துைவத்து, 2 பணிவிைடக்காரிகைளயும்

அவர்கள் பிள்ைளகைளயும் முதலிலும், ேலயாைளயும் அவள் பிள்ைளகைளயும் இைடயிலும், ராேகைலயும்
ேயாேசப்ைபயும் கைடயிலும் நிறுத்தி: 3 தான் அவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து ேபாய், ஏழுவிைச தைரமட்டும்
குனிந்து வணங்கி, தன் சேகாதரன் கிட்டச் ேசர்ந்தான். 4 அப்ெபாழுது ஏசா எதிர்ெகாண்டு ஓடிவந்து,
அவைனத் தழுவி, அவன் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, அவைன முத்தஞ்ெசய்தான்; இருவரும் அழுதார்கள்.
5 அவன் தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, ஸ்திரீகைளயும் பிள்ைளகைளயும் கண்டு: உன்ேனாடிருக்கிற இவர்கள்
யார்? என்றான். அதற்கு அவன்: ேதவன் உமது அடியானுக்கு அருளின பிள்ைளகள் என்றான். 6 அப்ெபாழுது
பணிவிைடக்காரிகளும் அவர்கள் பிள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து வணங்கினார்கள். 7 ேலயாளும் அவள்
பிள்ைளகளும் ேசர்ந்துவந்து வணங்கினார்கள்; பின்பு ேயாேசப்பும் ராேகலும் ேசர்ந்துவந்து வணங்கினார்கள்.
8 அப்ெபாழுது அவன்: எனக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்த அந்த மந்ைதெயல்லாம் என்னத்துக்கு என்றான். அதற்கு
அவன்: என் ஆண்டவனுைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு கிைடக்கிறதற்கு என்றான். 9 அதற்கு ஏசா: என்
சேகாதரேன, எனக்குப் ேபாதுமானது உண்டு; உன்னுைடயது உனக்கு இருக்கட்டும் என்றான். 10 அதற்கு
யாக்ேகாபு: அப்படி அல்ல, உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு கிைடத்தேதயானால், என் ெவகுமதிைய
என் ைகயிலிருந்து ஏற்றுக்ெகாள்ளும்; நீர் என்ேமல் பிரியமானீர், நான் உம்முைடய முகத்ைதக் கண்டது
ேதவனுைடய முகத்ைதக் கண்டதுேபால இருக்கிறது. 11 ேதவன் எனக்கு அநுக்கிரகம் ெசய்திருக்கிறார்;
ேவண்டியெதல்லாம் எனக்கு உண்டு; ஆைகயால் உமக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட என் காணிக்ைகைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் என்று ெசால்லி, அவைன வருந்திக் ேகட்டுக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது அவன் அைத
ஏற்றுக்ெகாண்டான். 12 பின்பு அவன்: நாம் புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் வா, நான் உனக்கு முன் நடப்ேபன்
என்றான். 13 அதற்கு அவன்: பிள்ைளகள் இளம்பிள்ைளகள் என்றும், கறைவயான ஆடுமாடுகள்
என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்றும் என் ஆண்டவனுக்குத் ெதரியும்; அைவகள் ஒரு நாளாவது துரிதமாய்
ஓட்டினால், மந்ைதெயல்லாம் மாண்டுேபாம். 14 என் ஆண்டவனாகிய நீர் உமது அடியானுக்கு முன்ேன
ேபாம்; நான் ேசயீருக்கு என் ஆண்டவனிடத்தில் வருமளவும், எனக்குமுன் நடக்கிற மந்ைதகளின்
கால்நைடக்கும் பிள்ைளகளின் கால்நைடக்கும் தக்கதாக, ெமதுவாய் அைவகைள நடத்திக்ெகாண்டு
வருகிேறன் என்றான். 15 அப்ெபாழுது ஏசா: என்னிடத்திலிருக்கிற ஜனங்களில் சிலைர நான் உன்னிடத்தில்
நிறுத்திவிட்டுப் ேபாகட்டுமா என்றான். அதற்கு அவன்: அது என்னத்திற்கு, என் ஆண்டவனுைடய கண்களில்
எனக்குத் தயவுகிைடத்தால் மாத்திரம் ேபாதும் என்றான். 16 அன்ைறத்தினம் ஏசா திரும்பித் தான் வந்த
வழிேய ேசயீருக்குப்ேபானான். 17 யாக்ேகாபு சுக்ேகாத்திற்குப் பிரயாணம்பண்ணி, தனக்கு ஒரு வீடு கட்டி,
தன் மிருகஜீவன்களுக்குக் ெகாட்டாரங்கைளப் ேபாட்டான்; அதினாேல அந்த ஸ்தலத்துக்குச் சுக்ேகாத்
என்று ேபரிட்டான். 18 யாக்ேகாபு பதான்அராமிலிருந்து வந்தபின் கானான்ேதசத்திலிருக்கிற சாேலம்
என்னும் சீேகமுைடய பட்டணத்திற்கு அருேக ெசன்று பட்டணத்திற்கு எதிேர கூடாரம்ேபாட்டான். 19 தான்
கூடாரம்ேபாட்ட ெவளியின் நிலத்ைதச் சீேகமின் தகப்பனாகிய ஏேமாரின் புத்திரர் ைகயிேல நூறு
ெவள்ளிக்காசுக்குக் ெகாண்டு, 20 அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அதற்கு ஏல்எல்ேலாேக இஸ்ரேவல்
என்று ேபரிட்டான்.

ேலயாள் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ற குமாரத்தியாகிய தீனாள் ேதசத்துப் ெபண்கைளப் பார்க்கப்
புறப்பட்டாள். 2 அவைள ஏவியனான ஏேமாரின் குமாரனும் அத்ேதசத்தின் பிரபுவுமாகிய சீேகம்
என்பவன் கண்டு, அவைளக் ெகாண்டுேபாய், அவேளாேட சயனித்து, அவைளத் தீட்டுப்படுத்தினான்.

3 அவனுைடய மனம் யாக்ேகாபின் குமாரத்தி.யாகிய தீனாள்ேமல் பற்றுதலாயிருந்தது; அவன் அந்தப்
ெபண்ைண ேநசித்து, அந்தப் ெபண்ணின் மனதுக்கு இன்பமாய்ப் ேபசினான். 4 சீேகம் தன் தகப்பனாகிய
ஏேமாைர ேநாக்கி: இந்தப் ெபண்ைண எனக்குக் ெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசான்னான். 5 தன்
குமாரத்தியாகிய தீனாைள அவன் தீட்டுப்படுத்தினைத யாக்ேகாபு ேகள்விப்பட்டேபாது, அவன் குமாரர்
அவனுைடய மந்ைதயினிடத்தில் ெவளியிேல இருந்தார்கள்; அவர்கள் வருமளவும் யாக்ேகாபு
ேபசாமலிருந்தான். 6 அத்தருணத்தில் சீேகமின் தகப்பனாகிய ஏேமார் புறப்பட்டு, யாக்ேகாேபாேட
ேபசும்படி அவனிடத்தில் வந்தான். 7 யாக்ேகாபின் குமாரர் இந்தச் ெசய்திையக் ேகட்டவுடேன,
ெவளியிலிருந்து வந்தார்கள். அவன் யாக்ேகாபின் குமாரத்திேயாேட சயனித்து, ெசய்யத்தகாத மதிெகட்ட
காரியத்ைத இஸ்ரேவலில் ெசய்ததினாேல, அந்த மனிதர் மனங்ெகாதித்து மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டார்கள்.
8 ஏேமார் அவர்கேளாேட ேபசி: என் குமாரனாகிய சீேகமின் மனது உங்கள் குமாரத்தியின்ேமல்
பற்றுதலாயிருக்கிறது; அவைள அவனுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுங்கள். 9 நீங்கள் எங்கேளாேட
சம்பந்தங்கலந்து, உங்கள் குமாரத்திகைள எங்களுக்குக் ெகாடுத்து, எங்கள் குமாரத்திகைள உங்களுக்குக்
ெகாண்டு, 10 எங்கேளாேட வாசம்பண்ணுங்கள்; ேதசம் உங்கள் முன்பாக இருக்கிறது; இதிேல குடியிருந்து,
வியாபாரம்பண்ணி, ெபாருள் சம்பாதித்து, அைதக் ைகயாண்டுெகாண்டிருங்கள் என்றான். 11 சீேகமும்
அவள் தகப்பைனயும் அவள் சேகாதரைனயும் ேநாக்கி: உங்கள் கண்களில் எனக்குத் தயவு
கிைடக்கேவண்டும்; நீங்கள் என்னிடத்தில் எைதக் ேகட்டாலும் தருகிேறன்; 12 பரிசமும் ெவகுமதியும்
நீங்கள் எவ்வளவு ேகட்டாலும், உங்கள் ெசாற்படி தருகிேறன்; அந்தப் ெபண்ைணமாத்திரம் எனக்கு
மைனவியாகக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபின் குமாரர் தங்கள் சேகாதரியாகிய
தீனாைளச் சீேகம் என்பவன் தீட்டுப்படுத்தினபடியால், அவனுக்கும் அவன் தகப்பனாகிய ஏேமாருக்கும்
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வஞ்சகமான மறுெமாழியாக: 14 விருத்தேசதனமில்லாத புருஷனுக்கு நாங்கள் எங்கள் சேகாதரிையக்
ெகாடுக்கலாகாது; அது எங்களுக்கு நிந்ைதயாயிருக்கும். 15 நீங்களும், உங்களுக்குள்ளிருக்கும்
ஆண்மக்கள் யாவரும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டு எங்கைளப்ேபாலாவீர்களானால், நாங்கள் சம்மதித்து,
16 உங்களுக்கு எங்கள் குமாரத்திகைளக் ெகாடுத்து, உங்கள் குமாரத்திகைள எங்களுக்குக் ெகாண்டு,
உங்கேளாேட குடியிருந்து, ஏகஜனமாயிருப்ேபாம். 17 விருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்வதற்கு எங்கள்
ெசால் ேகளாமற்ேபாவீர்களானால், நாங்கள் எங்கள் குமாரத்திைய அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விடுேவாம்
என்று ெசான்னார்கள். 18 அவர்களுைடய வார்த்ைதகள் ஏேமாருக்கும் ஏேமாரின் குமாரனாகிய
சீேகமுக்கும் நலமாய்த் ேதான்றினது. 19 அந்த வாலிபன் யாக்ேகாபுைடய குமாரத்தியின்ேமல் பிரியம்
ைவத்திருந்தபடியால், அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ய அவன் தாமதம்பண்ணவில்ைல. அவன் தன் தகப்பன்
வீட்டார் அைனவருக்குள்ளும் ேமன்ைமயுள்ளவனாயிருந்தான். 20 ஏேமாரும் அவன் குமாரன் சீேகமும்
தங்கள் பட்டணத்து வாசலில் வந்து, தங்கள் பட்டணத்து மனிதேராேட ேபசி: 21 இந்த மனிதர் நம்ேமாேட
சமாதானமாயிருக்கிறார்கள்; ஆைகயால், அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தில் வாசம்பண்ணி, இதிேல
வியாபாரம்பண்ணட்டும்; அவர்களும் வாசம்பண்ணுகிறதற்கு ேதசம் விஸ்தாரமாயிருக்கிறது; அவர்களுைடய
குமாரத்திகைள நமக்கு மைனவிகளாகக் ெகாண்டு, நம்முைடய குமாரத்திகைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபாம். 22 அந்த மனிதர் விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவர்களாயிருக்கிறது ேபால, நம்மிலுள்ள
ஆண்மக்கள் யாவரும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டால், அவர்கள் ஏகஜனமாக நம்ேமாேட வாசம்பண்ணச்
சம்மதிப்பார்கள். 23 அவர்களுைடய ஆடுமாடுகள் ஆஸ்திகள் மிருகஜீவன்கள் எல்லாம் நம்ைமச்
ேசருமல்லவா? அவர்களுக்குச் சம்மதிப்ேபாமானால், அவர்கள் நம்முடேன வாசம்பண்ணுவார்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 24 அப்ெபாழுது ஏேமாரின் பட்டணத்து வாசலில் புறப்பட்டுவரும் அைனவரும் அவன்
ெசால்ைலயும், அவன் குமாரனாகிய சீேகமின் ெசால்ைலயும் ேகட்டு, அவனுைடய பட்டணத்து வாசலில்
புறப்பட்டுவரும் ஆண்மக்கள் யாவரும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டார்கள். 25 மூன்றாம் நாளில்
அவர்களுக்கு ேநாெவடுத்துக்ெகாண்டேபாது, யாக்ேகாபின் குமாரரும் தீனாளின் சேகாதரருமான
சிமிேயான் ேலவி என்னும் இவ்விரண்டு ேபரும் தன்தன் பட்டயத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு, துணிகரமாய்ப்
பட்டணத்தின் ேமல் பாய்ந்து, ஆண்மக்கள் யாவைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 26 ஏேமாைரயும், அவன்
குமாரன் சீேகைமயும் பட்டயக்கருக்காேல ெகான்று, சீேகமின் வீட்டிலிருந்த தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்விட்டார்கள். 27 ேமலும், யாக்ேகாபின் குமாரர் ெவட்டுண்டவர்களிடத்தில் வந்து, தங்கள் சேகாதரிைய
அவர்கள் தீட்டுப்படுத்தினதற்காகப் பட்டணத்ைதக் ெகாள்ைளயிட்டு, 28 அவர்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும்,
கழுைதகைளயும், பட்டணத்திலும் வயல்ெவளியிலும் இருந்தைவகள் யாைவயும், 29 அவர்களுைடய எல்லாத்
தட்டுமுட்டுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுைடய எல்லாக் குழந்ைதகைளயும் ஸ்திரீகைளயும்
சிைறபிடித்து, வீட்டிலிருந்த எல்லாவற்ைறயும் ெகாள்ைளயிட்டார்கள். 30 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு
சிமிேயாைனயும் ேலவிையயும் பார்த்து: இந்தத் ேதசத்தில் குடியிருக்கிற கானானியரிடத்திலும்
ெபரிசியரிடத்திலும் என் வாசைனைய நீங்கள் ெகடுத்ததினாேல என்ைனக் கலங்கப்பண்ணினீர்கள்; நான்
ெகாஞ்ச ஜனமுள்ளவன்; அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்க் கூட்டங்கூடி, நானும் என் குடும்பமும் அழியும்படி
என்ைன ெவட்டிப்ேபாடுவார்கேள என்றான். 31 அதற்கு அவர்கள்: எங்கள் சேகாதரிைய அவர்கள் ஒரு
ேவசிையப்ேபால நடத்தலாேமா என்றார்கள்.

ேதவன் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: நீ எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய், அங்ேக குடியிருந்து, நீ உன்
சேகாதரனாகிய ஏசாவின் முகத்திற்கு விலகி ஓடிப்ேபாகிறேபாது, உனக்குத் தரிசனமான
ேதவனுக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கு என்றார். 2 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன்

வீட்டாைரயும் தன்ேனாேடகூட இருந்த மற்ற அைனவைரயும் ேநாக்கி: உங்களிடத்தில் இருக்கிற அந்நிய
ெதய்வங்கைள விலக்கிப்ேபாட்டு, உங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு, உங்கள் வஸ்திரங்கைள
மாற்றுங்கள். 3 நாம் எழுந்து ெபத்ேதலுக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்; எனக்கு ஆபத்து ேநரிட்ட நாளில் என்
விண்ணப்பத்துக்கு உத்தரவு அருளிச்ெசய்து, நான் நடந்த வழியிேல என்ேனாேடகூட இருந்த ேதவனுக்கு
அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்குேவன் என்றான். 4 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் ைகயில் இருந்த
எல்லா அந்நிய ெதய்வங்கைளயும், தங்கள் காதணிகைளயும் யாக்ேகாபிடத்தில் ெகாடுத்தார்கள்; யாக்ேகாபு
அைவகைளச் சீேகம் ஊர் அருேக இருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தின்கீேழ புைதத்துப்ேபாட்டான். 5 பின்பு
பிரயாணம் புறப்பட்டார்கள்; அவர்கைளச் சுற்றிலும் இருந்த பட்டணத்தாருக்குத் ேதவனாேல பயங்கரம்
உண்டானதினால், அவர்கள் யாக்ேகாபின் குமாரைரப் பின்ெதாடராதிருந்தார்கள். 6 யாக்ேகாபும்
அவேனாேடகூட இருந்த எல்லா ஜனங்களும் கானான் ேதசத்திலுள்ள ெபத்ேதல் என்னும் லூசுக்கு
வந்தார்கள். 7 அங்ேக அவன் ஒரு பலிபீடத்ைதக்கட்டி, தன் சேகாதரனுைடய முகத்துக்குத் தப்பி
ஓடினேபாது, அங்ேக தனக்கு ேதவன் தரிசனமானபடியால், அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஏல்ெபத்ேதல் என்று
ேபரிட்டான். 8 ெரெபக்காளின் தாதியாகிய ெதெபாராள் மரித்து, ெபத்ேதலுக்குச் சமீபமாயிருந்த ஒரு
கர்வாலி மரத்தின்கீழ் அடக்கம்பண்ணப்பட்டாள்; அதற்கு அல்ேலான்பாகூத் என்னும் ேபர் உண்டாயிற்று.

9 யாக்ேகாபு பதான் அராமிலிருந்து வந்தபின்பு ேதவன் அவனுக்கு மறுபடியும் தரிசனமாகி, அவைன
ஆசீர்வதித்து: 10 இப்ெபாழுது உன் ேபர் யாக்ேகாபு, இனி உன் ேபர் யாக்ேகாபு என்னப்படாமல், இஸ்ரேவல்
என்று உனக்குப் ேபர் வழங்கும் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு இஸ்ரேவல் என்று ேபரிட்டார். 11 பின்னும்
ேதவன் அவைன ேநாக்கி: நான் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன், நீ பலுகிப் ெபருகுவாயாக; ஒரு ஜாதியும் பற்பல
ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிலிருந்து உண்டாகும்; ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள். 12

நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் ெகாடுத்த ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; உனக்குப்பின் உன்
சந்ததிக்கும் இந்த ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெசால்லி, 13 ேதவன் அவேனாேட ேபசின
ஸ்தலத்திலிருந்து அவைனவிட்டு எழுந்தருளிப்ேபானார். 14 அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு தன்ேனாேட அவர்
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ேபசின ஸ்தலத்திேல ஒரு கற்றூைண நிறுத்தி, அதின்ேமல் பானபலிைய ஊற்றி, எண்ைணையயும்
வார்த்தான். 15 ேதவன் தன்ேனாேட ேபசின அந்த ஸ்தலத்திற்கு யாக்ேகாபு ெபத்ேதல் என்று ேபரிட்டான்.
16 பின்பு, ெபத்ேதைல விட்டுப் பிரயாணம் புறப்பட்டார்கள். எப்பிராத்தாவுக்கு வர இன்னும் ெகாஞ்சம்
தூரமிருக்கும்ேபாது, ராேகல் பிள்ைளெபற்றாள்; பிரசவத்தில் அவளுக்குக் கடும்ேவதைன உண்டாயிற்று. 17

பிரசவிக்கும்ேபாது, அவளுக்குக் கடும் ேவதைனயாயிருக்ைகயில், மருத்துவச்சி அவைளப் பார்த்து:
பயப்படாேத, இந்த முைறயும் புத்திரைனப் ெபறுவாய் என்றாள். 18 மரணகாலத்தில் அவள் ஆத்துமா
பிரியும்ேபாது, அவள் அவனுக்கு ெபெனானி என்று ேபரிட்டாள்; அவன் தகப்பேனா, அவனுக்கு ெபன்யமீன்
என்று ேபரிட்டான். 19 ராேகல் மரித்து, ெபத்லேகம் என்னும் எப்பிராத்தா ஊருக்குப் ேபாகிற வழியிேல
அடக்கம் பண்ணப்பட்டாள். 20 அவள் கல்லைறயின்ேமல் யாக்ேகாபு ஒரு தூைண நிறுத்தினான்; அதுேவ
இந்நாள் வைரக்கும் இருக்கிற ராேகலுைடய கல்லைறயின் தூண். 21 இஸ்ரேவல் பிரயாணம்பண்ணி,
ஏேதர் என்கிற ேகாபுரத்திற்கு அப்புறத்தில் கூடாரம் ேபாட்டான். 22 இஸ்ரேவல் அந்தத் ேதசத்தில் தங்கிக்
குடியிருக்கும்ேபாது, ரூபன் ேபாய், தன் தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டியாகிய பில்காேளாேட சயனித்தான்;
அைத இஸ்ரேவல் ேகள்விப்பட்டான்.

23 யாக்ேகாபின் குமாரர் பன்னிரண்டு ேபர். யாக்ேகாபின் மூத்தமகனாகிய ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா,
இசக்கார், ெசபுேலான் என்பவர்கள் ேலயாள் ெபற்ற குமாரர். 24 ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் என்பவர்கள்
ராேகல் ெபற்ற குமாரர். 25 தாண், நப்தலி என்பவர்கள் ராேகலுைடய பணிவிைடக்காரியாகிய பில்காள்
ெபற்ற குமாரர். 26 காத், ஆேசர் என்பவர்கள் ேலயாளின் பணிவிைடக்காரியாகிய சில்பாள் ெபற்ற குமாரர்;
இவர்கேள யாக்ேகாபுக்குப் பதான் அராமிேல பிறந்த குமாரர். 27 பின்பு, யாக்ேகாபு அர்பாவின் ஊராகிய
மம்ேரக்கு தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கினிடத்தில் வந்தான்; அது ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் தங்கியிருந்த
எபிேரான் என்னும் ஊர். 28 ஈசாக்கு விருத்தாப்பியமும் பூரண ஆயுசுமுள்ளவனாகி, நூற்ெறண்பது வருஷம்
ஜீவித்திருந்து, 29 பிராணன்ேபாய் மரித்து, தன் ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்பட்டான். அவன் குமாரராகிய
ஏசாவும் யாக்ேகாபும் அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

ஏேதாமியரின் தகப்பனாகிய ஏசாவின் வம்ச வரலாறு: 2 ஏசா கானான் ேதசத்துப் ெபண்களில்
ஏத்தியனான ஏேலானின் குமாரத்தியாகிய ஆதாைளயும், ஏவியனாகிய சிபிேயானின் குமாரத்தியும்
ஆனாகின் குமாரத்தியுமாகிய அேகாலிபாமாைளயும், 3 இஸ்மேவலின் குமாரத்தியும்

ெநபாேயாத்தின் சேகாதரியுமாகிய பஸ்மாத்ைதயும் விவாகம் பண்ணியிருந்தான். 4 ஆதாள் ஏசாவுக்கு
எலீப்பாைசப் ெபற்றாள்; பஸ்மாத்து ெரகுேவைலப் ெபற்றாள். 5 அேகாலிபாமாள் எயூைஷயும், யாலாைமயும்,
ேகாராைகயும் ெபற்றாள்; இவர்கேள ஏசாவுக்குக் கானான் ேதசத்திேல பிறந்த குமாரர். 6 ஏசா தன்
மைனவிகைளயும், தன் குமாரைரயும், தன் குமாரத்திகைளயும், தன் வீட்டிலுள்ள யாவைரயும், தன்
ஆடுமாடுகைளயும், மற்ற ஜீவஜந்துக்கள் யாைவயும், தான் கானான் ேதசத்திேல சம்பாதித்த ஆஸ்தி
முழுவைதயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, தன் சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைப விட்டுப் பிரிந்து ேவேற
ேதசத்துக்குப்ேபானான். 7 அவர்களுைடய சம்பத்து மிகுதியாயிருந்தபடியினால் அவர்கள் ஒருமித்துக்
குடியிருக்கக் கூடாமற்ேபாயிற்று; அவர்களுைடய மந்ைதகளினிமித்தமாய் அவர்கள் தங்கியிருந்த பூமி
அவர்கைளத் தாங்கக்கூடாததாயிருந்தது. 8 ஆதலால் ஏசா ேசயீர்மைலயில் குடிேயறினான்; ஏசாவுக்கு
ஏேதாம் என்றும் ேபர். 9 ேசயீர்மைலயில் இருக்கிற ஏேதாமியருைடய தகப்பனாகிய ஏசாவின் சந்ததிகளும்,
10 ஏசாவின் குமாரருைடய நாமங்களுமாவன: ஏசாவின் மைனவியாகிய ஆதாளுைடய குமாரனுக்கு
எலீப்பாஸ் என்று ேபர்; ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்துைடய குமாரனுக்கு ெரகுேவல் என்று ேபர். 11

எலீப்பாசின் குமாரர், ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா, கத்தாம், ேகனாஸ் என்பவர்கள். 12 திம்னாள் ஏசாவின்
குமாரனாகிய எலீப்பாசுக்கு மறுமைனயாட்டியாயிருந்து, எலீப்பாசுக்கு அமேலக்ைகப் ெபற்றாள்; இவர்கேள
ஏசாவின் மைனவியாகிய ஆதாளுைடய புத்திரர். 13 ெரகுேவலுைடய குமாரர், நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்பவர்கள்; இவர்கேள ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்தின் புத்திரர். 14 சிபிேயானின் குமாரத்தியும்
ஆனாகின் குமாரத்தியுமான அேகாலிபாமாள் என்கிற ஏசாவின் மைனவி எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு என்னும்
புத்திரைர ஏசாவுக்குப் ெபற்றாள். 15 ஏசாவின் குமாரரில் ேதான்றிய பிரபுக்களாவன: ஏசாவுக்கு மூத்த
மகனாகிய எலீப்பாசுைடய குமாரரில் ேதமான் பிரபு, ஓமார் பிரபு, ெசப்ேபா, பிரபு, ேகனாஸ் பிரபு, 16

ேகாராகு பிரபு, கத்தாம் பிரபு, அமேலக்கு பிரபு என்பவர்கள்; இவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்தில் எலீப்பாசின்
சந்ததியும் ஆதாளின் குமாரருமாயிருந்த பிரபுக்கள். 17 ஏசாவின் குமாரனாகிய ெரகுேவலின் புத்திரரில்
நகாத் பிரபு, ெசராகு பிரபு, சம்மா பிரபு, மீசா பிரபு என்பவர்கள்; இவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்தில் ெரகுேவலின்
சந்ததியும் ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்தின் குமாரருமாயிருந்த பிரபுக்கள். 18 ஏசாவின் மைனவியாகிய
அேகாலிபாமாளின் குமாரர், எயூஷ் பிரபு, யாலாம் பிரபு, ேகாராகு பிரபு என்பவர்கள்; இவர்கள் ஆனாகின்
குமாரத்தியும் ஏசாவுைடய மைனவியுமாகிய அேகாலிபாமாளின் சந்ததியாயிருந்த பிரபுக்கள். 19 இவர்கேள
ஏேதாம் என்னும் ஏசாவின் சந்ததி; இவர்கேள அவர்களிலிருந்த பிரபுக்கள்.

20 அந்தத் ேதசத்தின் குடிகளாகிய ஓரியனான ேசயீரின் குமாரர், ேலாத்தான், ேசாபால், சிபிேயான்,
ஆனாகு, 21 திேஷான், ஏத்ேசர், திஷான் என்பவர்கள்; இவர்கேள ஏேதாம் ேதசத்தில் ேசயீரின் புத்திரராகிய
ஓரியருைடய சந்ததியாயிருந்த பிரபுக்கள். 22 ேலாத்தானுைடய குமாரர், ஓரி, ஏமாம் என்பவர்கள்;
ேலாத்தானின் சேகாதரி திம்னாள் என்பவள். 23 ேசாபாலின் குமாரர், அல்வான், மானகாத், ஏபால்,
ெசப்ேபா, ஓனாம் என்பவர்கள். 24 சிபிேயானின் குமாரர், அயா, ஆனாகு என்பவர்கள்; வனாந்தரத்திேல தன்
தகப்பனாகிய சீெபேயானின் கழுைதகைள ேமய்க்ைகயில், ேகாேவறு கழுைதகைளக் கண்டுபிடித்த ஆனாகு
இவன்தான். 25 ஆனாகின் பிள்ைளகள், திேஷான், அேகாலிபாமாள் என்பவர்கள்; இந்த அேகாலிபாமாள்
ஆனாகின் குமாரத்தி. 26 திேஷானுைடய குமாரர், எம்தான், எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள். 27

ஏத்ேசருைடய குமாரர், பில்கான், சகவான், அக்கான் என்பவர்கள். 28 திஷானுைடய குமாரர், ஊத்ஸ்,
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அரான் என்பவர்கள். 29 ஓரியரின் சந்ததியில் ேதான்றிய பிரபுக்கள், ேலாத்தான் பிரபு, ேசாபால் பிரபு,
சிபிேயான் பிரபு, ஆனாகு பிரபு, 30 திேஷான் பிரபு, ஏத்ேசர் பிரபு, திஷான் பிரபு என்பவர்கள்; இவர்கேள
ேசயீர் ேதசத்திேல தங்கள் தங்கள் இடங்களில் இருந்த ஓரியர் சந்ததியான பிரபுக்கள்.

31 இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேமல் ராஜாக்கள் அரசாளுகிறதற்கு முன்ேன, ஏேதாம் ேதசத்திேல ஆண்ட
ராஜாக்களாவன: 32 ேபேயாருைடய குமாரனாகிய ேபலா ஏேதாமிேல அரசாண்டான்; அவனுைடய
பட்டணத்துக்குத் தின்காபா என்று ேபர். 33 ேபலா மரித்தபின், ேபாஸ்றா பட்டணத்தானாகிய ேசராகுைடய
குமாரனாகிய ேயாபாப் அவன் பட்டத்திற்கு வந்தான். 34 ேயாபாப் மரித்தபின், ேதமானிய ேதசத்தானாகிய
உஷாம் அவன் பட்டத்திற்கு வந்தான். 35 உஷாம் மரித்தபின், ேமாவாபின் நாட்டிேல மீதியானியைர முறிய
அடித்த ேபதாதின் குமாரனாகிய ஆதாத் அவன் பட்டத்திற்கு வந்தான்; அவனுைடய பட்டணத்துக்கு ஆவீத்
என்று ேபர். 36 ஆதாத் மரித்தபின், மஸ்ேரக்கா ஊரானாகிய சம்லா அவனுைடய பட்டத்திற்கு வந்தான். 37

சம்லா மரித்தபின், அங்ேக இருக்கிற நதிக்குச் சமீபமான ெரெகாேபாத் என்னும் ஊரானாகிய சவுல்
அவனுைடய பட்டத்திற்கு வந்தான். 38 சவுல் மரித்தபின், அக்ேபாருைடய குமாரனாகிய பாகால்கானான்
அவனுைடய பட்டத்திற்கு வந்தான். 39 அக்ேபாருைடய குமாரனாகிய பாகால்கானான் மரித்தபின், ஆதார்
அவனுைடய பட்டத்திற்கு வந்தான். அவனுைடய பட்டணத்துக்குப் பாகு என்று ேபர்; அவன் மைனவியின் ேபர்
ெமேகதேபல்; அவள் மத்ேரத்துைடய குமாரத்தியும் ேமசகாவின் குமாரத்தியுமாய் இருந்தாள். 40 தங்கள்
பற்பல வம்சங்களின்படிேயயும் வாசஸ்தலங்களின்படிேயயும் நாமேதயங்களின்படிேயயும் ஏசாவின் சந்ததியில்
ேதான்றிய பிரபுக்களுைடய நாமங்களாவன: திம்னா பிரபு, அல்வா பிரபு, ஏேதத் பிரபு, 41 அேகாலிபாமா பிரபு,
ஏலா பிரபு, பிேனான் பிரபு, 42 ேகனாஸ் பிரபு, ேதமான் பிரபு, மிப்சார் பிரபு, 43 மக்திேயல் பிரபு, ஈராம் பிரபு;
இவர்கேள தங்கள் ெசாந்தமான ேதசத்திேல பற்பல இடங்களில் குடியிருந்த ஏேதாம் சந்ததிப் பிரபுக்கள்;
இந்த ஏேதாமியருக்குத் தகப்பன் ஏசா.

யாக்ேகாபு தன் தகப்பன் தங்கியிருந்த கானான் ேதசத்திேல குடியிருந்தான். 2 யாக்ேகாபுைடய
சந்ததியின் வரலாறு: ேயாேசப்பு பதிேனழு வயதிேல தன் சேகாதரருடேன ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; அந்த இைளஞன் பில்காள் சில்பாள் என்னும் தன் தகப்பனுைடய

மறுமைனயாட்டிகளின் குமாரேராேட இருந்து, அவர்களுைடய துன்மார்க்கத்ைதத் தன் தகப்பனுக்குச்
ெசால்லிவருவான். 3 இஸ்ரேவலின் முதிர்வயதிேல ேயாேசப்பு தனக்குப் பிறந்ததினால், இஸ்ரேவல் தன்
குமாரர் எல்லாரிலும் அவைன அதிகமாய் ேநசித்து, அவனுக்குப் பலவருணமான அங்கிையச் ெசய்வித்தான்.
4 அவனுைடய சேகாதரர் எல்லாரிலும் அவைனத் தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் ேநசிக்கிறைத அவன்
சேகாதரர் கண்டேபாது, அவேனாேட பட்சமாய்ப் ேபசாமல் அவைனப் பைகத்தார்கள். 5 ேயாேசப்பு ஒரு
ெசாப்பனம் கண்டு, அைதத் தன் சேகாதரருக்கு அறிவித்தான்; அதினிமித்தம் அவைன இன்னும் அதிகமாய்ப்
பைகத்தார்கள். 6 அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: நான் கண்ட ெசாப்பனத்ைதக் ேகளுங்கள்: 7 நாம் வயலில்
அறுத்த அரிகைளக் கட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்; அப்ெபாழுது என்னுைடய அரிக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது;
உங்கள் அரிக்கட்டுகள் என் அரிக்கட்ைடச் சுற்றி வணங்கி நின்றது என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன்
சேகாதரர் அவைனப் பார்த்து: நீ எங்கள்ேமல் துைரத்தனம் பண்ணுவாேயா? நீ எங்கைள
ஆளப்ேபாகிறாேயா? என்று ெசால்லி, அவைன அவன் ெசாப்பனங்களின் நிமித்தமும், அவன் வார்த்ைதகளின்
நிமித்தமும் இன்னும் அதிகமாய்ப் பைகத்தார்கள். 9 அவன் ேவெறாரு ெசாப்பனம் கண்டு, தன் சேகாதரைர
ேநாக்கி: நான் இன்னும் ஒரு ெசாப்பனத்ைதக் கண்ேடன்; சூரியனும் சந்திரனும் பதிெனாரு
நட்சத்திரங்களும் என்ைன வணங்கினது என்றான். 10 இைத அவன் தன் தகப்பனுக்கும் தன்
சேகாதரருக்கும் ெசான்னேபாது, அவன் தகப்பன் அவைனப் பார்த்து: நீ கண்ட இந்தச் ெசாப்பனம் என்ன?
நானும் உன் தாயாரும் உன் சேகாதரரும் தைரமட்டும் குனிந்து உன்ைன வணங்கவருேவாேமா? என்று
அவைனக் கடிந்து ெகாண்டான். 11 அவன் சேகாதரர் அவன் ேமல் ெபாறாைமெகாண்டார்கள்; அவன்
தகப்பேனா அவன் ெசான்னைத மனதிேல ைவத்துக்ெகாண்டான். 12 பின்பு, அவன் சேகாதரர் சீேகமிேல
தங்கள் தகப்பனுைடய ஆடுகைள ேமய்க்கப் ேபானார்கள். 13 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப
ேநாக்கி: உன் சேகாதரர் சீேகமிேல ஆடுகைள ேமய்க்கிறார்கள் அல்லவா? உன்ைன அவர்களிடத்துக்கு
அனுப்பப் ேபாகிேறன், வா என்றான். அவன்: இேதா, ேபாகிேறன் என்றான். 14 அப்ெபாழுது அவன்: நீ ேபாய்,
உன் சேகாதரருைடய ேஷமம் எப்படி என்றும், ஆடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்றும் பார்த்து, எனக்கு
மறுெசய்தி ெகாண்டுவா என்று அவனுக்குச் ெசால்லி, எபிேரான் பள்ளத்தாக்கிேல இருந்து அவைன
அனுப்பினான்; அந்தப்படிேய அவன் சீேகமுக்குப் ேபானான். 15 அப்ெபாழுது ஒரு மனிதன் அவன் ெவளியிேல
வழிதப்பித் திரிகிறைதக் கண்டு, என்ன ேதடுகிறாய்? என்று அவைனக் ேகட்டான். 16 அதற்கு அவன்: என்
சேகாதரைரத் ேதடுகிேறன், அவர்கள் எங்ேக ஆடு ேமய்க்கிறார்கள், ெசால்லும் என்றான். 17 அந்த மனிதன்:
அவர்கள் இவ்விடத்திலிருந்து ேபாய்விட்டார்கள், ேதாத்தானுக்குப் ேபாேவாம் என்று அவர்கள்
ெசால்லக்ேகட்ேடன் என்றான்; அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் சேகாதரைரத் ெதாடர்ந்துேபாய், அவர்கைளத்
ேதாத்தானிேல கண்டுபிடித்தான். 18 அவர்கள் அவைனத் தூரத்தில் வரக்கண்டு, அவன் தங்களுக்குச்
சமீபமாய் வருமுன்ேன, அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி சதிேயாசைனபண்ணி, 19 ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்கி:
இேதா, ெசாப்பனக்காரன் வருகிறான், 20 நாம் அவைனக் ெகான்று, இந்தக் குழிகள் ஒன்றிேல அவைனப்
ேபாட்டு, ஒரு துஷ்டமிருகம் அவைனப் பட்சித்தது என்று ெசால்லுேவாம் வாருங்கள்; அவனுைடய
ெசாப்பனங்கள் எப்படி முடியும் பார்ப்ேபாம் என்றார்கள். 21 ரூபன் அைதக்ேகட்டு, அவைன அவர்கள்
ைகக்குத் தப்புவித்து, அவைன அவன் தகப்பனிடத்துக்குத் திரும்பவும் ெகாண்டுேபாக மனதுள்ளவனாய், 22

அவர்கைள ேநாக்கி: அவைனக் ெகால்ல ேவண்டாம், நீங்கள் இரத்தம் சிந்தலாகாது; நீங்கள் அவன்ேமல்
ைக ைவயாமல், அவைன வனாந்திரத்திலுள்ள இந்தக் குழியிேல ேபாட்டுவிடுங்கள் என்று ெசால்லி,
இவ்விதமாய் ரூபன் அவைன அவர்கள் ைகக்குத் தப்புவித்தான். 23 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரரிடத்தில்
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ேசர்ந்தேபாது ேயாேசப்பு உடுத்திக்ெகாண்டிருந்த பலவருண அங்கிைய அவர்கள் கழற்றி, 24 அவைன
எடுத்து, அந்தக் குழியிேல ேபாட்டார்கள்; அது தண்ணீரில்லாத ெவறுங்குழியாயிருந்தது. 25 பின்பு, அவர்கள்
ேபாஜனஞ்ெசய்யும்படி உட்கார்ந்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள் கண்கைள ஏெறடுக்கும்ேபாது, இேதா,
கீேலயாத்திலிருந்து வருகிற இஸ்மேவலருைடய கூட்டத்ைதக் கண்டார்கள்; அவர்கள் எகிப்துக்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படி கந்தவர்க்கங்கைளயும் பிசின்ைதலத்ைதயும் ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும்
ஒட்டகங்கள்ேமல் ஏற்றிக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது யூதா தன் சேகாதரைர ேநாக்கி: நாம்
நம்முைடய சேகாதரைனக் ெகான்று, அவன் இரத்தத்ைத மைறப்பதினால் லாபம் என்ன? 27 அவைன இந்த
இஸ்மேவலருக்கு விற்றுப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள்; நமது ைக அவன்ேமல் படாதிருப்பதாக; அவன் நம்முைடய
சேகாதரனும் நம்முைடய மாம்சமுமாய் இருக்கிறாேன என்றான். அவன் சேகாதரர் அவன் ெசால்லுக்கு
இணங்கினார்கள். 28 அந்த வர்த்தகரான மீதியானியர் கடந்துேபாகிறேபாது, அவர்கள் ேயாேசப்ைப அந்தக்
குழியிலிருந்து தூக்கிெயடுத்து, அவைன இஸ்மேவலர் ைகயில் இருபது ெவள்ளிக்காசுக்கு
விற்றுப்ேபாட்டார்கள். அவர்கள் ேயாேசப்ைப எகிப்திற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 29 பின்பு, ரூபன் அந்தக்
குழியினிடத்துக்குத் திரும்பிப்ேபானேபாது, ேயாேசப்பு குழியில் இல்ைலெயன்று கண்டு, தன்
வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, 30 தன் சேகாதரரிடத்துக்குத் திரும்பி வந்து: இைளஞன் இல்ைலேய,
ஐேயா! நான் எங்ேக ேபாேவன் என்றான். 31 அவர்கள் ேயாேசப்பின் அங்கிைய எடுத்து, ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அடித்து, அந்த அங்கிைய இரத்தத்திேல ேதாய்த்து, 32 பல வருணமான அந்த
அங்கிையத் தங்கள் தகப்பனிடத்துக்கு அனுப்பி: இைத நாங்கள் கண்ெடடுத்ேதாம், இது உம்முைடய
குமாரன் அங்கிேயா, அல்லேவா, பாரும் என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 33 யாக்ேகாபு அைதக் கண்டு,
இது என் குமாரனுைடய அங்கிதான், ஒரு துஷ்டமிருகம் அவைனப் பட்சித்துப்ேபாட்டது, ேயாேசப்பு பீறுண்டு
ேபானான் என்று புலம்பி, 34 தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து, தன் அைரயில் இரட்டுக் கட்டிக்ெகாண்டு,
அேநகநாள் தன் குமாரனுக்காகத் துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 35 அவனுைடய குமாரர் குமாரத்திகள்
எல்லாரும் அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல வந்து நின்றார்கள்; ஆனாலும் அவன் ஆறுதலுக்கு இடங்ெகாடாமல்,
நான் துக்கத்ேதாேட என் குமாரனிடத்தில் பாதாளத்தில் இறங்குேவன் என்றான். இவ்விதமாய் அவனுைடய
தகப்பன் அவனுக்காக அழுதுெகாண்டிருந்தான். 36 அந்த மீதியானியர் ேயாேசப்ைப எகிப்திேல
பார்ேவானின் பிரதானியும் தைலயாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய ேபாத்திபார் என்பவனிடத்தில் விற்றார்கள்.

அக்காலத்திேல யூதா தன் சேகாதரைர விட்டு, அதுல்லாம் ஊரானாகிய ஈரா என்னும் ஒரு
மனிதனிடத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 2 அங்ேக யூதா, சூவா என்னும் ேபருள்ள ஒரு
கானானியனுைடய குமாரத்திையக் கண்டு, அவைள விவாகம்பண்ணி, அவேளாேட ேசர்ந்தான். 3

அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்; அவனுக்கு ஏர் என்று ேபரிட்டான். 4 அவள் மறுபடியும்
கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று, அவனுக்கு ஓனான் என்று ேபரிட்டாள். 5 அவள் மறுபடியும்
கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்று, அவனுக்குச் ேசலா என்று ேபரிட்டாள்; அவள் இவைனப்
ெபறுகிறேபாது, அவன் ெகசீபிேல இருந்தான். 6 யூதா தன் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவனுக்குத் தாமார்
என்னும் ேபருள்ள ஒரு ெபண்ைணக் ெகாண்டான். 7 யூதாவின் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவன் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாதவனாயிருந்ததினால், கர்த்தர் அவைன அழித்துப்ேபாட்டார். 8 அப்ெபாழுது யூதா
ஓனாைன ேநாக்கி: நீ உன் தைமயன் மைனவிையச் ேசர்ந்து, அவைள ைமத்துனச் சுதந்தரமாய்ப்பைடத்து,
உன் தைமயனுக்குச் சந்ததிைய உண்டாக்கு என்றான். 9 அந்தச் சந்ததி தன் சந்ததியாயிராெதன்று ஓனான்
அறிந்தபடியினாேல, அவன் தன் தைமயனுைடய மைனவிையச் ேசரும்ேபாது, தன் தைமயனுக்குச் சந்ததி
உண்டாகாதபடிக்குத் தன் வித்ைதத் தைரயிேல விழவிட்டுக் ெகடுத்தான். 10 அவன் ெசய்தது கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாததாயிருந்ததினால், அவைனயும் அவர் அழித்துப்ேபாட்டார். 11 அப்ெபாழுது யூதா,
தன் குமாரனாகிய ேசலாவும் அவன் சேகாதரர் ெசத்தது ேபாலச் சாவான் என்று அஞ்சி, தன் மருமகளாகிய
தாமாைர ேநாக்கி: என் குமாரனாகிய ேசலா ெபரியவனாகுமட்டும், நீ உன் தகப்பன் வீட்டிேல
ைகம்ெபண்ணாய்த் தங்கியிரு என்று ெசான்னான்; அந்தப்படிேய தாமார் ேபாய்த் தன் தகப்பன் வீட்டிேல
தங்கியிருந்தாள். 12 அேநகநாள் ெசன்றபின், சூவாவின் குமாரத்தியாகிய யூதாவின் மைனவி மரித்தாள்.
யூதாவினுைடய துக்கம் ஆறினபின், அவன் அதுல்லாம் ஊரானாகிய தன் சிேநகிதன் ஈராவுடேன
திம்னாவிேல தன் ஆடுகைள மயிர்க் கத்தரிக்கிறவர்களிடத்திற்குப் ேபானான். 13 அப்ெபாழுது: உன்
மாமனார் தம்முைடய ஆடுகைள மயிர்க்கத்தரிக்கத் திம்னாவுக்குப் ேபாகிறார் என்று தாமாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது. 14 ேசலா ெபரியவனாகியும் தான் அவனுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுக்கப்படவில்ைல
என்று அவள் கண்டபடியால், தன் ைகம்ெபண்ைமக்குரிய வஸ்திரங்கைளக் கைளந்துேபாட்டு, முக்காடிட்டுத்
தன்ைன மூடிக்ெகாண்டு, திம்னாவுக்குப் ேபாகிற வழியிலிருக்கிற நீரூற்றுகளுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தாள்.
15 யூதா அவைளக் கண்டு, அவள் தன் முகத்ைத மூடியிருந்தபடியால், அவள் ஒரு ேவசி என்று நிைனத்து, 16

அந்த வழியாய் அவளிடத்தில் ேபாய், அவள் தன் மருமகள் என்று அறியாமல்: நான் உன்னிடத்தில் ேசரும்படி
வருவாயா என்றான்; அதற்கு அவள்: நீர் என்னிடத்தில் ேசரும்படி, எனக்கு என்ன தருவீர் என்றாள். 17

அதற்கு அவன்: நான் மந்ைதயிலிருந்து ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அனுப்புகிேறன் என்றான். அதற்கு அவள்:
நீர் அைத அனுப்புமளவும் ஒரு அைடமானம் ெகாடுப்பீரா என்றாள். 18 அப்ெபாழுது அவன்: நான் உனக்கு
அைடமானமாக என்ன ெகாடுக்கேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவள்: உம்முைடய முத்திைர
ேமாதிரமும் உம்முைடய ஆரமும் உம்முைடய ைகக்ேகாலும் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றாள். அவன்
அைவகைள அவளுக்குக் ெகாடுத்து, அவளிடத்தில் ேசர்ந்தான்; அவள் அவனாேல கர்ப்பவதியாகி, 19

எழுந்துேபாய், தன் முக்காட்ைடக் கைளந்து, தன் ைகம்ெபண்ைமக்குரிய வஸ்திரங்கைள
உடுத்திக்ெகாண்டாள். 20 யூதா அந்த ஸ்திரீயினிடத்தில் இருந்த அைடமானத்ைத வாங்கிக்ெகாண்டு
வரும்படி அதுல்லாம் ஊரானாகிய தன் சிேநகிதன் ைகயிேல ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையக்
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ெகாடுத்தனுப்பினான்; அவன் அவைளக் காணாமல், 21 அவ்விடத்து மனிதைர ேநாக்கி: வழியண்ைட
நீரூற்றுகள் அருேக இருந்த தாசி எங்ேக என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்: இங்ேக தாசி இல்ைல
என்றார்கள். 22 அவன் யூதாவினிடத்தில் திரும்பி வந்து: அவைளக் காேணாம், அங்ேக தாசி இல்ைலெயன்று
அவ்விடத்து மனிதரும் ெசால்லுகிறார்கள் என்றான். 23 அப்ெபாழுது யூதா: இேதா, இந்த ஆட்டுக்குட்டிைய
அனுப்பிேனன், நீ அவைளக் காணவில்ைல; நமக்கு அவகீர்த்திவராதபடிக்கு, அவள் அைதக்
ெகாண்டுேபானால் ேபாகட்டும் என்றான். 24 ஏறக்குைறய மூன்றுமாதம் ெசன்றபின்பு உன் மருகளாகிய
தாமார் ேவசித்தனம்பண்ணினாள், அந்த ேவசித்தனத்தினால் கர்ப்பவதியுமானாள் என்று யூதாவுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது. அப்ெபாழுது யூதா: அவைள ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள், அவள்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும் என்றான். 25 அவள் ெவளிேய ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது, அவள் தன்
மாமனிடத்துக்கு அந்த அைடமானத்ைத அனுப்பி, இந்தப் ெபாருட்கைள உைடயவன் எவேனா அவனாேல
நான் கர்ப்பவதியாேனன்; இந்த முத்திைர ேமாதிரமும் இந்த ஆரமும் இந்தக் ேகாலும் யாருைடயைவகள்
பாரும் என்று ெசால்லி அனுப்பினாள். 26 யூதா அைவகைளப் பார்த்தறிந்து: என்னிலும் அவள் நீதியுள்ளவள்;
அவைள என் குமாரனாகிய ேசலாவுக்குக் ெகாடாமற்ேபாேனேன என்றான். அப்புறம் அவன் அவைளச்
ேசரவில்ைல. 27 அவளுக்குப் பிரசவகாலம் வந்தேபாது, அவள் கர்ப்பத்தில் இரட்ைடப்பிள்ைளகள்
இருந்தன. 28 அவள் ெபறுகிறேபது, ஒரு பிள்ைள ைகைய நீட்டினது; அப்ெபாழுது மருத்துவச்சி அதின்
ைகையப் பிடித்து, அதில் சிவப்புநூைலக் கட்டி, இது முதலாவது ெவளிப்பட்டது என்றாள். 29 அது தன்
ைகையத் திரும்ப உள்ேள வாங்கிக்ெகாண்டேபாது, அதின் சேகாதரன் ெவளிப்பட்டான். அப்ெபாழுது அவள்:
நீ மீறிவந்தெதன்ன, இந்த மீறுதல் உன்ேமல் நிற்கும் என்றாள்; அதினாேல அவனுக்குப் பாேரஸ் என்று
ேபரிடப்பட்டது. 30 பிற்பாடு ைகயில் சிவப்புநூல் கட்டியிருந்த அவனுைடய தம்பி ெவளிப்பட்டான்; அவனுக்கு
ேசரா என்று ேபரிடப்பட்டது.

ேயாேசப்பு எகிப்துக்குக் ெகாண்டு ேபாகப்பட்டான். பார்ேவானுைடய பிரதானியும்
தைலயாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய ேபாத்திபார் என்னும் எகிப்து ேதசத்தான் அவைன
அவ்விடத்திற்குக் ெகாண்டுவந்த இஸ்மேவலரிடத்தில் விைலக்கு வாங்கினான். 2 கர்த்தர்

ேயாேசப்ேபாேட இருந்தார், அவன் காரியசித்தியுள்ளவனானான்; அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுைடய
வீட்டிேல இருந்தான். 3 கர்த்தர் அவேனாேட இருக்கிறார் என்றும், அவன் ெசய்கிற யாைவயும் கர்த்தர்
வாய்க்கப்பண்ணுகிறார் என்றும், அவன் எஜமான் கண்டு; 4 ேயாேசப்பினிடத்தில் தயவுைவத்து, அவைனத்
தனக்கு ஊழியக்காரனும் தன் வீட்டுக்கு விசாரைணக்காரனுமாக்கி, தனக்கு உண்டான யாவற்ைறயும் அவன்
ைகயில் ஒப்புவித்தான். 5 அவைனத் தன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும்
விசாரைணக்காரனாக்கினது முதற்ெகாண்டு, கர்த்தர் ேயாேசப்பினிமித்தம் அந்த எகிப்தியன் வீட்ைட
ஆசீர்வதித்தார்; வீட்டிலும் ெவளியிலும் அவனுக்கு உண்டானைவகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருைடய
ஆசீர்வாதம் இருந்தது. 6 ஆைகயால், அவன் தனக்கு உண்டானைதெயல்லாம் ேயாேசப்பின் ைகயிேல
ஒப்புக்ெகாடுத்துவிட்டு, தான் புசிக்கிற ேபாஜனம் தவிர தன்னிடத்திலிருந்த மற்ெறான்ைறக்குறித்தும்
விசாரியாதிருந்தான். ேயாேசப்பு அழகான ரூபமும் ெசௗந்தரிய முகமும் உள்ளவனாயிருந்தான். 7 சிலநாள்
ெசன்றபின், அவனுைடய எஜமானின் மைனவி ேயாேசப்பின்ேமல் கண்ேபாட்டு, என்ேனாேட சயனி என்றாள்.
8 அவேனா தன் எஜமானுைடய மைனவியின் ெசால்லுக்கு இணங்காமல், அவைள ேநாக்கி: இேதா,
வீட்டிேல என்னிடத்தில் இருக்கிறைவகளில் யாெதான்ைறக்குறித்தும் என் ஆண்டவன் விசாரியாமல், தமக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் என்ைகயில் ஒப்பித்திருக்கிறார். 9 இந்த வீட்டிேல என்னிலும் ெபரியவன்
இல்ைல; நீ அவருைடய மைனவியாயிருக்கிறபடியால் உன்ைனத்தவிர ேவேறான்ைறயும் அவர் எனக்கு
விலக்கி ைவக்கவில்ைல; இப்படியிருக்க, நான் இத்தைன ெபரிய ெபால்லாங்குக்கு உடன்பட்டு, ேதவனுக்கு
விேராதமாய்ப் பாவம் ெசய்வது எப்படி என்றான். 10 அவள் நித்தம் நித்தம் ேயாேசப்ேபாேட இப்படிப்
ேபசிக்ெகாண்டு வந்தும், அவன் அவளுடேன சயனிக்கவும் அவளுடேன இருக்கவும் சம்மதிக்கவில்ைல. 11

இப்படியிருக்கும்ேபாது, ஒருநாள் அவன் தன் ேவைலையச் ெசய்கிறதற்கு வீட்டுக்குள் ேபானான்; வீட்டு
மனிதரில் ஒருவரும் வீட்டில் இல்ைல. 12 அப்ெபாழுது அவள் அவனுைடய வஸ்திரத்ைதப் பற்றிப் பிடித்து,
என்ேனாேட சயனி என்றாள். அவேனா தன் வஸ்திரத்ைத அவள் ைகயிேல விட்டு ெவளிேய ஓடிப்ேபானான்.
13 அவன் தன் வஸ்திரத்ைத அவள் ைகயிேல விட்டு ெவளிேய ஓடிப்ேபானைத அவள் கண்டேபாது, 14 அவள்
தன் வீட்டு மனிதைரக் கூப்பிட்டு: பாருங்கள், எபிெரய மனுஷன் நம்மிடத்தில் சரசம்பண்ணும்படிக்கு அவைன
நமக்குள் ெகாண்டுவந்தார், அவன் என்ேனாேட சயனிக்கும்படிக்கு என்னிடத்தில் வந்தான்; நான் மிகுந்த
சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்ேடன். 15 நான் சத்தமிட்டுக் கூப்பிடுகிறைத அவன் ேகட்டு, தன் வஸ்திரத்ைத
என்னிடத்தில் விட்டு, ெவளிேய ஓடிப்ேபாய்விட்டான் என்று ெசான்னாள். 16 அவனுைடய எஜமான் வீட்டுக்கு
வருமளவும் அவனுைடய வஸ்திரத்ைதத் தன்னிடத்தில் ைவத்திருந்து, 17 அவைன ேநாக்கி: நீர் நம்மிடத்தில்
ெகாண்டுவந்த அந்த எபிெரய ேவைலக்காரன் சரசம்பண்ணும்படிக்கு என்னிடத்தில் வந்தான். 18

அப்ெபாழுது நான் சத்தமிட்டுக்கூப்பிட்ேடன், அவன் தன் வஸ்திரத்ைத என்னிடத்தில் விட்டு ெவளிேய
ஓடிப்ேபானான் என்றாள். 19 உம்முைடய ேவைலக்காரன் எனக்கு இப்படிச் ெசய்தான் என்று தன் மைனவி
தன்ேனாேட ெசான்ன வார்த்ைதகைள அவனுைடய எஜமான் ேகட்டேபாது, அவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது.
20 ேயாேசப்பின் எஜமான் அவைனப்பிடித்து, ராஜாவின் கட்டைளயால் காவலில் ைவக்கப்பட்டவர்கள்
இருக்கும் சிைறச்சாைலயிேல அவைன ஒப்புவித்தான். அந்தச் சிைறச்சாைலயில் அவன் இருந்தான். 21

கர்த்தேரா ேயாேசப்ேபாேட இருந்து, அவன்ேமல் கிருைபைவத்து, சிைறச்சாைலத் தைலவனுைடய தயவு
அவனுக்குக் கிைடக்கும்படி ெசய்தார். 22 சிைறச்சாைலத் தைலவன் சிைறச்சாைலயில் ைவக்கப்பட்ட
யாவைரயும் ேயாேசப்பின் ைகயிேல ஒப்புவித்தான்; அங்ேக அவர்கள் ெசய்வெதல்லாவற்ைறயும் ேயாேசப்பு
ெசய்வித்தான். 23 கர்த்தர் அவேனாேட இருந்தபடியினாலும், அவன் எைதச் ெசய்தாேனா அைதக் கர்த்தர்
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வாய்க்கப்பண்ணினபடியினாலும், அவன் வசமாயிருந்த யாெதான்ைறயும் குறித்துச் சிைறச்சாைலத்
தைலவன் விசாரிக்கவில்ைல.

இந்த நடபடிகளுக்குப்பின்பு, எகிப்து ராஜாவுக்குப் பானபாத்திரக்காரனும் சுயம்பாகியும் எகிப்து
ராஜாவாகிய தங்கள் ஆண்டவனுக்குக் குற்றம் ெசய்தார்கள். 2 பார்ேவான் தன்
பானபாத்திரக்காரரின் தைலவனும் சுயம்பாகிகளின் தைலவனும் ஆகிய இவ்விரண்டு பிரதானிகள்

ேமலும் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, 3 அவர்கைள ேயாேசப்பு ைவக்கப்பட்டிருந்த இடமும் தைலயாரிகளின்
அதிபதியின் வீடுமாகிய சிைறச்சாைலயிேல காவல்பண்ணுவித்தான். 4 தைலயாரிகளின் அதிபதி அவர்கைள
விசாரிக்கும்படி ேயாேசப்பின் வசத்தில் ஒப்புவித்தான்; அவன் அவர்கைள விசாரித்து வந்தான்; அவர்கள்
அேநகநாள் காவலில் இருந்தார்கள். 5 எகிப்து ராஜாவுக்குப் பானபாத்திரக்காரனும் சுயம்பாகியுமாகிய
அவ்விரண்டுேபரும் சிைறச்சாைலயில் இருக்கும்ேபாது, ஒேர ராத்திரியிேல ெவவ்ேவறு ெபாருள்ெகாண்ட
ெசாப்பனம் கண்டார்கள். 6 காலேம ேயாேசப்பு அவர்களிடத்தில் ேபாய், அவர்கைளப் பார்க்கும்ேபாது,
அவர்கள் கலங்கியிருந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது அவன் தன் எஜமானுைடய வீட்டில் தன்ேனாேட
காவல்பண்ணப்பட்டிருந்த பார்ேவானுைடய பிரதானிகைள ேநாக்கி: உங்கள் முகங்கள் இன்று
துக்கமாயிருக்கிறது என்ன என்று ேகட்டான். 8 அதற்கு அவர்கள்: ெசாப்பனம் கண்ேடாம், அதற்கு அர்த்தம்
ெசால்லுகிறவன் ஒருவனும் இல்ைல என்றார்கள். அதற்கு ேயாேசப்பு: ெசாப்பனத்துக்கு அர்த்தம்
ெசால்லுதல் ேதவனுக்குரியதல்லவா? அைவகைள என்னிடத்தில் ெசால்லுங்கள் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
பானபாத்திரக்காரரின் தைலவன் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: என் ெசாப்பனத்திேல ஒரு திராட்சச்ெசடி எனக்கு
முன்பாக இருக்கக்கண்ேடன். 10 அந்தத் திராட்சச்ெசடியிேல மூன்று ெகாடிகள் இருந்தது; அது
துளிர்க்கிறதாயிருந்தது; அதில் பூக்கள் மலர்ந்திருந்தது; அதின் குைலகள் பழுத்த பழங்களாயிருந்தது. 11

பார்ேவானுைடய பாத்திரம் என்ைகயிேல இருந்தது; நான் அந்தப் பழங்கைளப் பறித்து, அைவகைளப்
பார்ேவானுைடய பாத்திரத்தில் பிழிந்து, அந்தப் பாத்திரத்ைதப் பார்ேவானுைடய ைகயிேல ெகாடுத்ேதன்
என்று, தன் ெசாப்பனத்ைதச் ெசான்னான். 12 அதற்கு ேயாேசப்பு: அந்த மூன்று ெகாடிகளும் மூன்று நாளாம்.
13 மூன்று நாைளக்குள்ேள பார்ேவான் உன் தைலைய உயர்த்தி, உன்ைன மறுபடியும் உன் நிைலயிேல
நிறுத்துவார்; முன்ேன அவருக்குப் பானம் ெகாடுத்துவந்த வழக்கத்தின்படி பார்ேவானின் பாத்திரத்ைத அவர்
ைகயிேல ெகாடுப்பாய்; 14 இதுதான் அதின் அர்த்தம் என்று ெசான்னதும் அன்றி நீ
வாழ்வைடந்திருக்கும்ேபாது, என்ைன நிைனத்து, என்ேமல் தயவுைவத்து, என் காரியத்ைதப் பார்ேவானுக்கு
அறிவித்து, இந்த இடத்திலிருந்து என்ைன விடுதைலயாக்கேவண்டும். 15 நான் எபிெரயருைடய
ேதசத்திலிருந்து களவாய்க் ெகாண்டுவரப்பட்ேடன்; என்ைன இந்தக் காவல்கிடங்கில் ைவக்கும்படிக்கும்
நான் இவ்விடத்தில் ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல என்றும் ெசான்னான். 16 அர்த்தம் நன்றாயிருக்கிறது என்று
சுயம்பாகிகளின் தைலவன் கண்டு, ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: நானும் என் ெசாப்பனத்தில் மூன்று ெவள்ைளக்
கூைடகள் என் தைலயின்ேமல் இருக்கக்கண்ேடன்; 17 ேமற்கூைடயிேல பார்ேவானுக்காக சைமக்கப்பட்ட
சகலவித பலகாரங்களிலும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் இருந்தது; என் தைலயின் ேமல் கூைடயில்
இருந்தைவகைளப் பறைவகள் வந்து பட்சித்தது என்றான். 18 அதற்கு ேயாேசப்பு: அந்த மூன்று கூைடகளும்
மூன்று நாளாம். 19 இன்னும் மூன்று நாைளக்குள்ேள பார்ேவான் உன் தைலைய உயர்த்தி, உன்ைன
மரத்திேல தூக்கிப்ேபாடுவார்; அப்ெபாழுது பறைவகள் உன் மாம்சத்ைதத் தின்னும், இதுதான் அதின்
அர்த்தம் என்று ெசான்னான். 20 மூன்றாம் நாள் பார்ேவானுைடய ஜன்ம நாளாயிருந்தது; அவன் தன்
ஊழியக்காரர் எல்லாருக்கும் விருந்துபண்ணி, பானபாத்திரக்காரருைடய தைலவன் தைலையயும்
சுயம்பாகிகளுைடய தைலவன் தைலையயும் தன் உத்திேயாகஸ்தரின் நடுேவ உயர்த்தி, 21

பானபாத்திரக்காரரின் தைலவைனப் பானங்ெகாடுக்கிற தன் உத்திேயாகத்திேல மறுபடியும் ைவத்தான்;
அந்தப்படிேய அவன் பார்ேவானுைடய ைகயிேல பாத்திரத்ைதக் ெகாடுத்தான். 22 சுயம்பாகிகளின்
தைலவைனேயா தூக்கிப்ேபாட்டான். ேயாேசப்பு அவர்களுக்குச் ெசான்ன அர்த்தத்தின்படிேய சம்பவித்தது.
23 ஆனாலும் பானபாத்திரக்காரனின் தைலவன் ேயாேசப்ைப நிைனயாமல் அவைன மறந்துவிட்டான்.

இரண்டு வருஷம் ெசன்றபின்பு, பார்ேவான் ஒரு ெசாப்பனம் கண்டான்; அது என்னெவன்றால்,
அவன் நதியண்ைடயிேல நின்றுெகாண்டிருந்தான். 2 அப்ெபாழுது அழகும் புஷ்டியுமான ஏழு
பசுக்கள் நதியிலிருந்து ஏறிவந்து புல் ேமய்ந்தது. 3 அைவகளின்பின் அவலட்சணமும்

ேகவலமுமான ேவேற ஏழு பசுக்கள் நதியிலிருந்து ஏறிவந்து, நதி ஓரத்தில் மற்றப் பசுக்களண்ைடயிேல
நின்றது. 4 அவலட்சணமும் ேகவலமுமான பசுக்கள் அழகும் புஷ்டியுமான ஏழு பசுக்கைளயும்
பட்சித்துப்ேபாட்டது; இப்படிப் பார்ேவான் கண்டு விழித்துக்ெகாண்டான். 5 மறுபடியும் அவன்
நித்திைரெசய்து, இரண்டாம் விைச ஒரு ெசாப்பனம் கண்டான்; நல்ல ெசழுைமயான ஏழு கதிர்கள் ஒேர
தாளிலிருந்து ஓங்கி வளர்ந்தது. 6 பின்பு, சாவியானதும் கீழ்காற்றினால் தீய்ந்ததுமான ஏழு கதிர்கள்
முைளத்தது. 7 சாவியான கதிர்கள் ெசழுைமயும் நிைறேமனியுமான அந்த ஏழு கதிர்கைளயும்
விழுங்கிப்ேபாட்டது; அப்ெபாழுது பார்ேவான் விழித்துக்ெகாண்டு, அது ெசாப்பனம் என்று அறிந்தான். 8

காலேம பார்ேவானுைடய மனம் கலக்கங்ெகாண்டிருந்தது; அப்ெபாழுது அவன் எகிப்திலுள்ள சகல
மந்திரவாதிகைளயும் சகல சாஸ்திரிகைளயும் அைழப்பித்து, அவர்களுக்குத் தன் ெசாப்பனத்ைதச்
ெசான்னான்; ஒருவராலும் அதின் அர்த்தத்ைதப் பார்ேவானுக்குச் ெசால்லக் கூடாமற்ேபாயிற்று. 9

அப்ெபாழுது பானபாத்திரக்காரரின் தைலவன் பார்ேவாைன ேநாக்கி: நான் ெசய்த குற்றம் இன்றுதான் என்
நிைனவில் வந்தது. 10 பார்ேவான் தம்முைடய ஊழியக்காரர்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, என்ைனயும்
சுயம்பாகிகளின் தைலவைனயும் தைலயாரிகளின் அதிபதி வீடாகிய சிைறச்சாைலயிேல ைவத்திருந்த
காலத்தில், 11 நானும் அவனும் ஒேர இராத்திரியிேல ெவவ்ேவறு ெபாருள்ெகாண்ட ெசாப்பனம் கண்ேடாம்.
12 அப்ெபாழுது தைலயாரிகளின் அதிபதிக்கு ேவைலக்காரனாகிய எபிெரய பிள்ைளயாண்டான் ஒருவன்
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அங்ேக எங்கேளாேட இருந்தான்; அவனிடத்தில் அைவகைளச் ெசான்ேனாம், அவன் நாங்கள் கண்ட
ெசாப்பனங்களுக்குரிய ெவவ்ேவறு அர்த்தத்தின்படிேய எங்கள் ெசாப்பனத்தின் பயைனச் ெசான்னான். 13

அவன் எங்களுக்குச் ெசால்லிய அர்த்தத்தின்படிேய நடந்தது; என்ைனத் திரும்ப என் நிைலயிேல நிறுத்தி,
அவைனத் தூக்கிப்ேபாடுவித்தார் என்றான். 14 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேயாேசப்ைப அைழப்பித்தான்;
அவைனத் தீவிரமாய்க் காவல்கிடங்கிலிருந்து ெகாண்டுவந்தார்கள். அவன் சவரம் பண்ணிக்ெகாண்டு, ேவறு
வஸ்திரம் தரித்து, பார்ேவானிடத்தில் வந்தான். 15 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: ஒரு ெசாப்பனம்
கண்ேடன்; அதின் அர்த்தத்ைதச் ெசால்ல ஒருவரும் இல்ைல; நீ ஒரு ெசாப்பனத்ைதக் ேகட்டால், அதின்
அர்த்தத்ைதச் ெசால்லுவாய் என்று உன்ைனக்குறித்து நான் ேகள்விப்பட்ேடன் என்றான். 16 அப்ெபாழுது
ேயாேசப்பு பார்ேவானுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் அல்ல, ேதவேன பார்ேவானுக்கு மங்களமான உத்தரவு
அருளிச்ெசய்வார் என்றான். 17 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: என் ெசாப்பனத்திேல, நான் நதி ஓரத்தில்
நின்றுெகாண்டிருந்ேதன். 18 அழகும் புஷ்டியுமான ஏழு பசுக்கள் நதியிலிருந்து ஏறிவந்து புல்ேமய்ந்தது. 19

அைவகளின்பின் இைளத்ததும் மகா அவலட்சணமும் ேகவலமுமான ேவேற ஏழு பசுக்கள் ஏறிவந்தது;
இைவகைளப்ேபால அவலட்சணமான பசுக்கைள எகிப்து ேதசெமங்கும் நான் கண்டதில்ைல. 20 ேகவலமும்
அவலட்சணமுமான பசுக்கள் ெகாழுைமயான முந்தின ஏழு பசுக்கைளயும் பட்சித்துப்ேபாட்டது. 21

அைவகள் இைவகளின் வயிற்றுக்குள் ேபாயும், வயிற்றுக்குள் ேபாயிற்ெறன்று ேதான்றாமல், முன் இருந்தது
ேபாலேவ அவலட்சணமாயிருந்தது; இப்படிக் கண்டு விழித்துக்ெகாண்ேடன். 22 பின்னும் நான் என்
ெசாப்பனத்திேல, நிைறேமனியுள்ள ஏழு நல்ல கதிர்கள் ஒேர தாளிலிருந்து ஓங்கி வளரக்கண்ேடன். 23

பின்பு சாவியானைவகளும் கீழ்காற்றினால் தீய்ந்து பதரானைவகளுமான ஏழு கதிர்கள் முைளத்தது. 24

சாவியான கதிர்கள் அந்த ஏழு நல்ல கதிர்கைளயும் விழுங்கிப்ேபாட்டது. இைத மந்திரவாதிகளிடத்தில்
ெசான்ேனன்; இதின் ெபாருைள எனக்கு விடுவிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்ைல என்றான். 25 அப்ெபாழுது
ேயாேசப்பு பார்ேவாைன ேநாக்கி: பார்ேவானின் ெசாப்பனம் ஒன்று தான்; ேதவன் தாம் ெசய்யப்ேபாகிறது
இன்னெதன்று பார்ேவானுக்கு அறிவித்திருக்கிறார். 26 அந்த ஏழு நல்ல பசுக்களும் ஏழு வருஷமாம்; அந்த
ஏழு நல்ல கதிர்களும் ஏழு வருஷமாம்; ெசாப்பனம் ஒன்ேற. 27 அைவகளின்பின் ஏறிவந்த ேகவலமும்
அவலட்சணமுமான ஏழு பசுக்களும் ஏழு வருஷமாம்; கீழ்காற்றினால் தீய்ந்து சாவியான ஏழு கதிர்களும் ஏழு
வருஷமாம்; இைவகள் பஞ்சமுள்ள ஏழு வருஷமாம். 28 பார்ேவானுக்கு நான் ெசால்லேவண்டிய காரியம்
இதுேவ; ேதவன் தாம் ெசய்யப்ேபாகிறைதப் பார்ேவானுக்குக் காண்பித்திருக்கிறார். 29 எகிப்து
ேதசெமங்கும் பரிபூரணமான விைளவு உண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும். 30 அதன்பின்
பஞ்சமுண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும்; அப்ெபாழுது எகிப்துேதசத்தில் அந்தப் பரிபூரணெமல்லாம்
மறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; அந்தப் பஞ்சம் ேதசத்ைதப் பாழாக்கும். 31 வரப்ேபாகிற மகா ெகாடுைமயான
பஞ்சத்தால் ேதசத்தில் முன்னிருந்த பரிபூரணெமல்லாம் ஒழிந்துேபாம். 32 இந்தக் காரியம் ேதவனால்
நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பைதயும், ேதவன் இைதச் சீக்கிரத்தில் ெசய்வார் என்பைதயும்
குறிக்கும்ெபாருட்டு, இந்தச் ெசாப்பனம் பார்ேவானுக்கு இரட்டித்தது. 33 ஆைகயால், விேவகமும்
ஞானமுமுள்ள ஒரு மனுஷைனத் ேதடி, அவைன எகிப்துேதசத்துக்கு அதிகாரியாகப் பார்ேவான்
ஏற்படுத்துவாராக. 34 இப்படிப் பார்ேவான் ெசய்து, ேதசத்தின்ேமல் விசாரைணக்காரைர ைவத்து,
பரிபூரணமுள்ள ஏழு வருஷங்களில் எகிப்துேதசத்திேல விைளயும் விைளச்சலில் ஐந்தில் ஒரு பங்ைக
வாங்கும்படி ெசய்வாராக. 35 அவர்கள் வரப்ேபாகிற நல்ல வருஷங்களில் விைளயும்
தானியங்கைளெயல்லாம் ேசர்த்து, பட்டணங்களில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படிக்கு, பார்ேவானுைடய
அதிகாரத்துக்குள்ளாகத் தானியங்கைளப் பத்திரப்படுத்தி ைவத்துைவப்பார்களாக. 36 ேதசம் பஞ்சத்தினால்
அழிந்துேபாகாதபடிக்கு, அந்தத் தானியம் இனி எகிப்துேதசத்தில் உண்டாகும் பஞ்சமுள்ள ஏழு
வருஷங்களுக்காக ேதசத்திற்கு ஒரு ைவப்பாயிருப்பதாக என்றான். 37 இந்த வார்த்ைத பார்ேவானுைடய
பார்ைவக்கும் அவன் ஊழியக்காரர் எல்லாருைடய பார்ைவக்கும் நன்றாய்க் கண்டது. 38 அப்ெபாழுது
பார்ேவான் தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: ேதவ ஆவிையப் ெபற்ற இந்த மனுஷைனப்ேபால ேவெறாருவன்
உண்ேடா என்றான். 39 பின்பு, பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: ேதவன் இைவெயல்லாவற்ைறயும் உனக்கு
ெவளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியால், உன்ைனப்ேபால விேவகமும் ஞானமுமுள்ளவன் ேவெறாருவனும் இல்ைல.
40 நீ என் அரமைனக்கு அதிகாரியாயிருப்பாய்; உன் வாக்கின்படிேய என் ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி
நடக்கக்கடவர்கள்; சிங்காசனத்தில் மாத்திரம் உன்னிலும் நான் ெபரியவனாய் இருப்ேபன் என்றான். 41

பின்னும் பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: பார், எகிப்துேதசம் முழுைமக்கும் உன்ைன அதிகாரியாக்கிேனன்
என்று ெசால்லி, 42 பார்ேவான் தன் ைகயில் ேபாட்டிருந்த தன் முத்திைர ேமாதிரத்ைதக் கழற்றி, அைத
ேயாேசப்பின் ைகயிேல ேபாட்டு, ெமல்லிய வஸ்திரங்கைள அவனுக்கு உடுத்தி, ெபான் சரப்பணிைய அவன்
கழுத்திேல தரித்து, 43 தன்னுைடய இரண்டாம் இரதத்தின்ேமல் அவைன ஏற்றி, ெதண்டனிட்டுப்
பணியுங்கள் என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறுவித்து, எகிப்துேதசம் முழுைமக்கும் அவைன
அதிகாரியாக்கினான்; 44 பின்னும் பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: நான் பார்ேவான்; ஆனாலும்
எகிப்துேதசத்திலுள்ளவர்களில் ஒருவனும் உன் உத்தரவில்லாமல் தன் ைகையயாவது தன் காைலயாவது
அைசக்கக்கூடாது என்றான். 45 ேமலும், பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு சாப்நாத்பன்ேனயா என்கிற
ெபயைரயிட்டு; ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின் குமாரத்தியாகிய ஆஸ்நாத்ைத அவனுக்கு
மைனவியாகக் ெகாடுத்தான். ேயாேசப்பு எகிப்துேதசத்ைதச் சுற்றிப்பார்க்கும்படி புறப்பட்டான். 46

ேயாேசப்பு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கு முன்பாக நிற்கும்ேபாது முப்பது வயதாயிருந்தான்;
ேயாேசப்பு பார்ேவானுைடய சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு, எகிப்துேதசம் எங்கும் ேபாய்ச் சுற்றிப்பார்த்தான்.
47 பரிபூரணமுள்ள ஏழு வருஷங்களிலும் பூமி மிகுதியான பலைனக் ெகாடுத்தது. 48 அவ்ேவழு வருஷங்களில்
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எகிப்துேதசத்தில் விைளந்த தானியங்கைளெயல்லாம் அவன் ேசர்த்து, அந்தத் தானியங்கைளப்
பட்டணங்களில் கட்டிைவத்தான்; அந்தந்தப் பட்டணத்தில் அதினதின் சுற்றுப்புறத்துத் தானியங்கைளக்
கட்டிைவத்தான். 49 இப்படி ேயாேசப்பு அளவிறந்ததாய்க் கடற்கைர மணைலப்ேபால மிகுதியாக
தானியத்ைதச் ேசர்த்துைவத்தான்; அது அளவுக்கு அடங்காததாயிருந்தது. 50 பஞ்சமுள்ள வருஷங்கள்
வருவதற்கு முன்ேன ேயாேசப்புக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; அவர்கைள ஓன் பட்டணத்து
ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின் குமாரத்தியாகிய ஆஸ்நாத்து அவனுக்குப் ெபற்றாள். 51 ேயாேசப்பு: என்
வருத்தம் யாைவயும் என் தகப்பனுைடய குடும்பம் அைனத்ைதயும் நான் மறக்கும்படி ேதவன் பண்ணினார்
என்று ெசால்லி, மூத்தவனுக்கு மனாேச என்று ேபரிட்டான். 52 நான் சிறுைமப்பட்டிருந்த ேதசத்தில் ேதவன்
என்ைனப் பலுகப்பண்ணினார் என்று ெசால்லி, இைளயவனுக்கு எப்பிராயீம் என்று ேபரிட்டான். 53

எகிப்துேதசத்தில் வந்த பரிபூரணமுள்ள ஏழு வருஷங்களும் முடிந்தபின், 54 ேயாேசப்பு ெசால்லியபடி
ஏழுவருஷ பஞ்சம் ெதாடங்கினது; சகலேதசங்களிலும் பஞ்சம் உண்டாயிற்று; ஆனாலும்
எகிப்துேதசெமங்கும் ஆகாரம் இருந்தது. 55 எகிப்துேதசெமங்கும் பஞ்சம் உண்டானேபாது, ஜனங்கள்
உணவுக்காகப் பார்ேவாைன ேநாக்கி ஓலமிட்டார்கள்; அதற்குப் பார்ேவான்: நீங்கள்
ேயாேசப்பினிடத்துக்குப் ேபாய், அவன் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிறபடி ெசய்யுங்கள் என்று எகிப்தியர்
எல்லாருக்கும் ெசான்னான். 56 ேதசெமங்கும் பஞ்சம் உண்டானபடியால், ேயாேசப்பு
களஞ்சியங்கைளெயல்லாம் திறந்து, எகிப்தியருக்கு விற்றான்; பஞ்சம் எகிப்துேதசத்தில்
வரவரக்ெகாடிதாயிற்று. 57 சகல ேதசங்களிலும் பஞ்சம் ெகாடிதாயிருந்தபடியால், சகல ேதசத்தார்களும்
ேயாேசப்பினிடத்தில் தானியம் ெகாள்ளும்படி எகிப்துக்கு வந்தார்கள்.

எகிப்திேல தானியம் உண்ெடன்று யாக்ேகாபு அறிந்து, தன் குமாரைர ேநாக்கி: நீங்கள் ஒருவர்
முகத்ைத ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறது என்ன? 2 எகிப்திேல தானியம் உண்ெடன்று
ேகள்விப்படுகிேறன்; நாம் சாகாமல் உயிேராடிருக்கும்படி நீங்கள் அவ்விடத்துக்குப் ேபாய்,

நமக்காகத் தானியம் ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 3 ேயாேசப்பின் சேகாதரர் பத்துப்ேபர் தானியங்ெகாள்ள
எகிப்துக்குப் ேபானார்கள். 4 ேயாேசப்பின் தம்பியாகிய ெபன்யமீனுக்கு ஏேதா ேமாசம் வரும் என்று
ெசால்லி, யாக்ேகாபு அவைன அவன் சேகாதரேராேட அனுப்பவில்ைல. 5 கானான் ேதசத்திேல பஞ்சம்
உண்டாயிருந்தபடியால், தானியம் ெகாள்ளப்ேபாகிறவர்களுடேனகூட இஸ்ரேவலின் குமாரரும்
ேபானார்கள். 6 ேயாேசப்பு அத்ேதசத்துக்கு அதிபதியாயிருந்து, ேதசத்தின் ஜனங்கள் யாவருக்கும் விற்றான்.
ேயாேசப்பின் சேகாதரர் வந்து, முகங்குப்புறத் தைரயிேல விழுந்து அவைன வணங்கினார்கள். 7 ேயாேசப்பு
அவர்கைளப் பார்த்து, தன் சேகாதரர் என்று அறிந்துெகாண்டான்; அறிந்தும் அறியாதவன்ேபாலக் கடினமாய்
அவர்கேளாேட ேபசி: நீங்கள் எங்ேகயிருந்து வந்தீர்கள் என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்: கானான்
ேதசத்திலிருந்து தானியம் ெகாள்ளவந்ேதாம் என்றார்கள். 8 ேயாேசப்பு அவர்கைளத் தன் சேகாதரர் என்று
அறிந்தும், அவர்கள் அவைன அறியவில்ைல. 9 ேயாேசப்பு அவர்கைளக்குறித்துத் தான் கண்ட
ெசாப்பனங்கைள நிைனத்து, அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ேவவுகாரர், ேதசம் எங்ேக திறந்துகிடக்கிறது
என்று பார்க்க வந்தீர்கள் என்றான். 10 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியல்ல, ஆண்டவேன, உமது அடியாராகிய
நாங்கள் தானியம் ெகாள்ள வந்ேதாம். 11 நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு தகப்பனுைடய பிள்ைளகள்; நாங்கள்
நிஜஸ்தர்; உமது அடியார் ேவவுகாரர் அல்ல என்றார்கள். 12 அதற்கு அவன்: அப்படியல்ல, ேதசம் எங்ேக
திறந்துகிடக்கிறது என்று பார்க்கேவ வந்தீர்கள் என்றான். 13 அப்ெபாழுது அவர்கள்: உமது அடியாராகிய
நாங்கள் பன்னிரண்டு சேகாதரர்; கானான் ேதசத்தில் இருக்கிற ஒரு தகப்பன் புத்திரர்; இைளயவன்
இப்ெபாழுது எங்கள் தகப்பனிடத்தில் இருக்கிறான்; ஒருவன் காணாமற்ேபானான் என்றார்கள். 14

ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கைள ேவவுகாரர் என்று நான் ெசான்னது சரி. 15 உங்கள் இைளய
சேகாதரன் இங்ேக வந்தாெலாழிய நீங்கள் இங்ேகயிருந்து புறப்படுவது இல்ைல என்று பார்ேவானின்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டுச் ெசால்லுகிேறன். 16 இதினாேல நீங்கள் ேசாதிக்கப்படுவீர்கள்; உங்கள்
சேகாதரைன அைழத்து வரும்படி உங்களில் ஒருவைன அனுப்புங்கள்; உங்களிடத்தில் உண்ைம உண்ேடா
இல்ைலேயா என்று உங்கள் வார்த்ைதகள் ேசாதிக்கப்படுமளவும், நீங்கள் காவலில் இருக்கேவண்டும்;
இல்லாவிட்டால், நீங்கள் ேவவுகாரர்தான் என்று பார்ேவானின் ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டுச்
ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 17 அவர்கள் எல்லாைரயும் மூன்றுநாள் காவலிேல ைவத்தான். 18 மூன்றாம்
நாளிேல ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்கி: நான் ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறவன்; நீங்கள் உயிேராேட
இருக்கும்படிக்கு ஒன்று ெசய்யுங்கள். 19 நீங்கள் நிஜஸ்தரானால், சேகாதரராகிய உங்களில் ஒருவன்
காவற்கூடத்தில் கட்டுண்டிருக்கட்டும்; மற்றவர்கள் புறப்பட்டு, பஞ்சத்தினால் வருந்துகிற உங்கள்
குடும்பத்துக்குத் தானியம் ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுத்து, 20 உங்கள் இைளய சேகாதரைன என்னிடத்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள் வார்த்ைதகள் ெமய்ெயன்று விளங்கும்; நீங்கள்
சாவதில்ைல என்றான். அவர்கள் அப்படிச்ெசய்கிறதற்கு இைசந்து: 21 நம்முைடய சேகாதரனுக்கு நாம்
ெசய்த துேராகம் நம்ேமல் சுமந்தது; அவன் நம்ைமக் ெகஞ்சி ேவண்டிக்ெகாண்டேபாது, அவனுைடய
மனவியாகுலத்ைத நாம் கண்டும், அவனுக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபாேனாேம; ஆைகயால் இந்த ஆபத்து
நமக்கு ேநரிட்டது என்று ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 22 அப்ெபாழுது ரூபன்
அவர்கைளப் பார்த்து: இைளஞனுக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்யாதிருங்கள் என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லவில்ைலயா? நீங்கள் ேகளாமற்ேபானீர்கள்; இப்ெபாழுது, இேதா, அவன் இரத்தப்பழி நம்மிடத்தில்
வாங்கப்படுகிறது என்றான். 23 ேயாேசப்பு துபாசிையக்ெகாண்டு அவர்களிடத்தில் ேபசினபடியால், தாங்கள்
ெசான்னது அவனுக்குத் ெதரியும் என்று அறியாதிருந்தார்கள். 24 அவன் அவர்கைள விட்டு அப்புறம் ேபாய்
அழுது, திரும்ப அவர்களிடத்தில் வந்து, அவர்கேளாேட ேபசி, அவர்களில் சிமிேயாைனப் பிடித்து, அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாகக் கட்டுவித்தான். 25 பின்பு, அவர்கள் சாக்குகைளத் தானியத்தால் நிரப்பவும்,
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அவர்கள் பணத்ைதத் திரும்ப அவனவன் சாக்கிேல ேபாடவும், வழிக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதக் ெகாடுக்கவும்
ேயாேசப்பு கட்டைளயிட்டான்; அப்படிேய அவர்களுக்குச் ெசய்யப்பட்டது. 26 அவர்கள் அந்தத்
தானியத்ைதத் தங்கள் கழுைதகள்ேமல் ஏற்றிக்ெகாண்டு, அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 27

தங்குகிற இடத்திேல அவர்களில் ஒருவன் தன் கழுைதக்குத் தீவனம் ேபாடத் தன் சாக்ைகத் திறந்தேபாது,
சாக்கின் வாயிேல தன் பணம் இருக்கிறைதக் கண்டு, 28 தன் சேகாதரைரப் பார்த்து, என் பணம் திரும்ப
வந்திருக்கிறது; இேதா, அது என் சாக்கிேல இருக்கிறது என்றான். அப்ெபாழுது அவர்களுைடய இருதயம்
ேசார்ந்துேபாய், அவர்கள் பயந்து, ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, ேதவன் நமக்கு இப்படிச் ெசய்தது என்ன
என்றார்கள். 29 அவர்கள் கானான் ேதசத்திலுள்ள தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்ேகாபினிடத்தில் வந்து,
தங்களுக்குச் சம்பவித்தைவகைளெயல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்து: 30 ேதசத்துக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவன்
எங்கைள ேதசத்ைத ேவவுபார்க்க வந்தவர்கள் என்று எண்ணி எங்கேளாேட கடினமாய்ப் ேபசினான். 31

நாங்கேளா அவைன ேநாக்கி: நாங்கள் நிஜஸ்தர், ேவவுகாரர் அல்ல. 32 நாங்கள் பன்னிரண்டு சேகாதரர்,
ஒரு தகப்பன் புத்திரர், ஒருவன் காணாமற்ேபானான், இைளயவன் இப்ெபாழுது கானான்ேதசத்தில் எங்கள்
தகப்பனிடத்தில் இருக்கிறான் என்ேறாம். 33 அப்ெபாழுது ேதசத்தின் அதிபதியானவன்: நீங்கள் நிஜஸ்தர்
என்பைத நான் அறியும்படி உங்கள் சேகாதரரில் ஒருவைன நீங்கள் என்னிடத்தில் விட்டு, பஞ்சத்தினால்
வருந்துகிற உங்கள் குடும்பத்துக்குத் தானியம் வாங்கிக்ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுத்து, 34 உங்கள் இைளய
சேகாதரைன என்னிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்; அதினாேல நீங்கள் ேவவுகாரர் அல்ல,
நிஜஸ்தர் என்பைத நான் அறிந்துெகாண்டு, உங்கள் சேகாதரைன விடுதைல ெசய்ேவன்; நீங்கள் இந்தத்
ேதசத்திேல வியாபாரமும் பண்ணலாம் என்றான் என்று ெசான்னார்கள். 35 அவர்கள் தங்கள்
சாக்குகளிலுள்ள தானியத்ைதக் ெகாட்டுைகயில், இேதா, அவனவன் சாக்கிேல அவனவன் பணமுடிப்பு
இருந்தது; அந்தப் பணமுடிப்புகைள அவர்களும் அவர்கள் தகப்பனும் கண்டு பயந்தார்கள். 36 அவர்கள்
தகப்பனாகிய யாக்ேகாபு அவர்கைள ேநாக்கி: என்ைனப் பிள்ைளயற்றவனாக்குகிறீர்கள்; ேயாேசப்பும்
இல்ைல, சிமிேயானும் இல்ைல; ெபன்யமீைனயும் ெகாண்டுேபாகப் பார்க்கிறீர்கள்; இெதல்லாம் எனக்கு
விேராதமாய் ேநரிடுகிறது என்றான். 37 அப்ெபாழுது ரூபன் தன் தகப்பைனப் பார்த்து, அவைன என் ைகயில்
ஒப்புவியும், நான் அவைனத் திரும்ப உம்மிடத்தில் ெகாண்டுவருேவன்; அவைனக் ெகாண்டுவராவிட்டால்,
என் இரண்டு குமாரைரயும் ெகான்றுேபாடும் என்று ெசான்னான். 38 அதற்கு அவன்: என் மகன்
உங்கேளாேடகூடப் ேபாவதில்ைல; அவன் தைமயன் இறந்துேபானான், இவன் ஒருவன் மீதியாயிருக்கிறான்;
நீங்கள் ேபாகும் வழியில் இவனுக்கு ேமாசம் ேநரிட்டால், நீங்கள் என் நைரமயிைரச் சஞ்சலத்ேதாேட
பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுவீர்கள் என்றான்.

ேதசத்திேல பஞ்சம் ெகாடிதாயிருந்தது. 2 எகிப்திலிருந்து அவர்கள் ெகாண்டுவந்த தானியம்
ெசலவழிந்தேபாது, அவர்கள் தகப்பன் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் திரும்பப் ேபாய், நமக்குக்
ெகாஞ்சம் தானியம் வாங்கிக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 3 அதற்கு யூதா: உங்கள் சேகாதரன்

உங்கேளாேடகூட வராவிட்டால், நீங்கள் என் முகத்ைதக் காண்பதில்ைல என்று அந்த மனிதன்
எங்களுக்குச் சத்தியமாய்ச் ெசான்னான். 4 எங்கள் சேகாதரைன நீர் எங்கேளாேடகூட அனுப்பினால்,
நாங்கள் ேபாய், உமக்குத் தானியம் வாங்கிக்ெகாண்டு வருேவாம். 5 அனுப்பாவிட்டால். நாங்கள்
ேபாகமாட்ேடாம்; உங்கள் சேகாதரன் உங்கேளாேடகூட வராவிட்டால், நீங்கள் என் முகத்ைதக்
காண்பதில்ைல என்று அந்த மனிதன் எங்கேளாேட ெசால்லியிருக்கிறான் என்றான். 6 அதற்கு இஸ்ரேவல்:
உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சேகாதரன் உண்ெடன்று நீங்கள் அந்த மனிதனுக்குச் ெசால்லி, ஏன் எனக்கு
இந்தத் துன்பத்ைத வருவித்தீர்கள் என்றான். 7 அதற்கு அவர்கள்: அந்த மனிதன், உங்கள் தகப்பன் இன்னும்
உயிேராடிருக்கிறாரா? உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சேகாதரன் உண்டா? என்று எங்கைளயும் எங்கள்
வம்சத்ைதயும் குறித்து விபரமாய் விசாரித்தான்; அந்தக் ேகள்விகளுக்குத் தக்கதாக உள்ளபடி அவனுக்குச்
ெசான்ேனாம்; உங்கள் சேகாதரைன உங்கேளாேடகூட இங்ேக ெகாண்டுவாருங்கள் என்று அவன்
ெசால்லுவான் என்பைத நாங்கள் அறிந்திருந்ேதாமா என்றார்கள். 8 பின்னும், யூதா தன் தகப்பனாகிய
இஸ்ரேவைல ேநாக்கி: நீரும் நாங்களும் எங்கள் குழந்ைதகளும் சாகாமல் உயிேராடிருக்கும்படி, நாங்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாகிேறாம், பிள்ைளயாண்டாைன என்ேனாேட அனுப்பும். 9 அவனுக்காக நான்
உத்தரவாதம்பண்ணுேவன்; அவைன என்னிடத்திேல ேகளும், நான் அவைன உம்மிடத்தில் ெகாண்டுவந்து,
உமக்கு முன்பாக நிறுத்தாமற்ேபானால், எந்நாளும் அந்தக் குற்றம் என்ேமல் இருப்பதாக. 10 நாங்கள்
தாமதியாதிருந்ேதாமானால், இதற்குள்ேள இரண்டாந்தரம் ேபாய்த் திரும்பி வந்திருப்ேபாேம என்றான். 11

அதற்கு அவர்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவல்: அப்படியானால், ஒன்று ெசய்யுங்கள்; இந்த ேதசத்தின்
உச்சிதமான வஸ்துக்களில் ெகாஞ்சம் பிசின் ைதலமும், ெகாஞ்சம் ேதனும், கந்தவர்க்கங்களும்,
ெவள்ைளப்ேபாளமும், ெதரபிந்து ெகாட்ைடகளும், வாதுைமக்ெகாட்ைடகளும் உங்கள் சாக்குகளில்
ேபாட்டு, அந்த மனிதனுக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுங்கள். 12 பணத்ைத இரட்டிப்பாய்
உங்கள் ைககளில் ெகாண்டுேபாங்கள், சாக்குகளின் வாயிேல திரும்பக் ெகாண்டுவந்த பணத்ைதயும்
ெகாண்டுேபாங்கள்; அது ைகப்பிசகாய் வந்திருக்கும். 13 உங்கள் சேகாதரைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, அந்த
மனிதனிடத்துக்கு மறுபடியும் ேபாங்கள். 14 அந்த மனிதன், அங்கிருக்கிற உங்கள் மற்ற சேகாதரைனயும்
ெபன்யமீைனயும் உங்களுடேன அனுப்பிவிடும்படிக்கு, சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் அவன் சமுகத்தில்
உங்களுக்கு இரக்கங்கிைடக்கப்பண்ணுவாராக; நாேனா பிள்ைளயற்றுப் ேபானவைனப்ேபால் இருப்ேபன்
என்றான்.

15 அப்ெபாழுது அவர்கள் காணிக்ைகையயும் தங்கள் ைககளில் இரட்டிப்பான பணத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, ெபன்யமீைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, பிரயாணப்பட்டு, எகிப்துக்குப்ேபாய், ேயாேசப்பின்
சமுகத்தில் வந்து நின்றார்கள். 16 ெபன்யமீன் அவர்கேளாேடகூட வந்திருக்கிறைத ேயாேசப்பு கண்டு, தன்
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வீட்டு விசாரைணக்காரைன ேநாக்கி: நீ இந்த மனிதைர வீட்டுக்கு அைழத்துப்ேபாய், சாப்பாட்டுக்கு
ேவண்டியைவகைள அடித்து, ஆயத்தம்பண்ணு, மத்தியானத்திேல இந்த மனிதர் என்ேனாேட
சாப்பிடுவார்கள் என்றான். 17 அவன் தனக்கு ேயாேசப்பு ெசான்னபடிேய ெசய்து, அந்த மனிதைர
ேயாேசப்பின் வீட்டுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 18 தாங்கள் ேயாேசப்பின் வீட்டுக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்படுகிறைத அவர்கள் கண்டு பயந்து, முன்ேன நம்முைடய சாக்குகளில் இருந்த
பணத்தினிமித்தம் நம்ேமல் குற்றம் சுமத்தி, நம்ைமப் பிடித்துச் சிைறகளாக்கி, நம்முைடய கழுைதகைள
எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி நம்ைமக்ெகாண்டுேபாகிறார்கள் என்று ெசால்லி, 19 ேயாேசப்பின் வீட்டு
விசாரைணக்காரனண்ைடயிேல ேசர்ந்து, வீட்டு வாசற்படியிேல அவேனாேட ேபசி: 20 ஆண்டவேன,
நாங்கள் தானியம் ெகாள்ளும்படி முன்ேன வந்துேபாேனாேம; 21 நாங்கள் தங்கும் இடத்தில் ேபாய் எங்கள்
சாக்குகைளத் திறந்தேபாது, நாங்கள் நிறுத்துக்ெகாடுத்த நிைறயின்படிேய அவனவன் பணம் அவனவன்
சாக்கின் வாயிேல இருக்கக் கண்ேடாம்; அைத நாங்கள் திரும்பவும் எங்கள் ைகயிேல
ெகாண்டுவந்திருக்கிேறாம். 22 ேமலும், தானியம் ெகாள்ளும்படி ேவேற பணமும் எங்கள் ைகயில் ெகாண்டு
வந்திருக்கிேறாம்; நாங்கள் முன் ெகாடுத்த பணத்ைத எங்கள் சாக்குகளில் ேபாட்டது இன்னார் என்று
அறிேயாம் என்றார்கள். 23 அதற்கு அவன்: உங்களுக்குச் சமாதானம்; பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவனும்
உங்கள் தகப்பனுைடய ேதவனுமாயிருக்கிறவர் உங்கள் சாக்குகளில் அைத உங்களுக்குப் புைதயலாகக்
கட்டைளயிட்டார்; நீங்கள் ெகாடுத்த பணம் என்னிடத்தில் வந்து ேசர்ந்தது என்று ெசால்லி, சிமிேயாைன
ெவளிேய அைழத்து வந்து, அவர்களிடத்தில் விட்டான். 24 ேமலும், அந்த மனிதன் அவர்கைள ேயாேசப்பின்
வீட்டுக்குள்ேள கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்கள் தங்கள் கால்கைளக் கழுவும்படி தண்ணீர் ெகாடுத்து,
அவர்களுைடய கழுைதகளுக்குத் தீவனம் ேபாட்டான். 25 தாங்கள் அங்ேக ேபாஜனம் ெசய்யப்ேபாகிறைத
அவர்கள் ேகள்விப்பட்டபடியால், மத்தியானத்தில் ேயாேசப்பு வருமளவும் காணிக்ைகைய ஆயத்தமாய்
ைவத்துக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 ேயாேசப்பு வீட்டுக்கு வந்தேபாது, அவர்கள் தங்கள் ைகயில்
இருந்த காணிக்ைகைய வீட்டுக்குள் அவனிடத்தில் ெகாண்டுேபாய் ைவத்து, தைரமட்டும் குனிந்து, அவைன
வணங்கினார்கள். 27 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள் சுகெசய்திைய விசாரித்து, நீங்கள் ெசான்ன
முதிர்வயதான உங்கள் தகப்பன் சுகமாயிருக்கிறாரா? அவர் இன்னும் உயிேராடிருக்கிறாரா? என்று
அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். 28 அதற்கு அவர்கள்: எங்கள் தகப்பனாராகிய உமது அடியான்
சுகமாயிருக்கிறார், இன்னும் உயிேராடிருக்கிறார் என்று ெசால்லி, குனிந்து வணங்கினார்கள். 29 அவன் தன்
கண்கைள ஏெறடுத்து, தன் தாய் ெபற்ற குமாரனாகிய தன் சேகாதரன் ெபன்யமீைனக் கண்டு, நீங்கள்
எனக்குச் ெசான்ன உங்கள் இைளய சேகாதரன் இவன்தானா என்று ேகட்டு, மகேன, ேதவன் உனக்குக்
கிருைபெசய்யக்கடவர் என்றான். 30 ேயாேசப்பின் உள்ளம் தன் சேகாதரனுக்காகப் ெபாங்கினபடியால்,
அவன் அழுகிறதற்கு இடம் ேதடி, துரிதமாய் அைறக்குள்ேள ேபாய், அங்ேக அழுதான். 31 பின்பு, அவன் தன்
முகத்ைதக் கழுவி ெவளிேய வந்து, தன்ைன அடக்கிக்ெகாண்டு, ேபாஜனம் ைவயுங்கள் என்றான். 32

எகிப்தியர் எபிெரயேராேட சாப்பிடமாட்டார்கள்; அப்படிச் ெசய்வது எகிப்தியருக்கு அருவருப்பாயிருக்கும்;
ஆைகயால், அவனுக்குத் தனிப்படவும், அவர்களுக்குத் தனிப்படவும், அவேனாேட சாப்பிடுகிற
எகிப்தியருக்குத் தனிப்படவும் ைவத்தார்கள். 33 அவனுக்கு முன்பாக, மூத்தவன் முதல்
இைளயவன்வைரக்கும் அவனவன் வயதின்படிேய அவர்கைள உட்காரைவத்தார்கள்; அதற்காக அவர்கள்,
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34 அவன் தனக்குமுன் ைவக்கப்பட்டிருந்த ேபாஜனத்தில்
அவர்களுக்குப் பங்கிட்டு அனுப்பினான்; அவர்கள் எல்லாருைடய பங்குகைளப்பார்க்கிலும் ெபன்யமீனுைடய
பங்கு ஐந்துமடங்கு அதிகமாயிருந்தது; அவர்கள் பானம்பண்ணி, அவனுடேன சந்ேதாஷமாயிருந்தார்கள்.

பின்பு, அவன் தன் வீட்டு விசாரைணக்காரைன ேநாக்கி: நீ இந்த மனிதருைடய சாக்குகைள
அவர்கள் ஏற்றிக்ெகாண்டுேபாகத்தக்க பாரமாய்த் தானியத்தினாேல நிரப்பி, அவனவன் பணத்ைத
அவனவன் சாக்கின் வாயிேல ேபாட்டு, 2 இைளயவனுைடய சாக்கின் வாயிேல

ெவள்ளிப்பாத்திரமாகிய என் பானபாத்திரத்ைதயும் தானியத்துக்கு அவன் ெகாடுத்த பணத்ைதயும் ேபாடு
என்று கட்டைளயிட்டான்; ேயாேசப்பு ெசான்னபடிேய அவன் ெசய்தான். 3 அதிகாைலயிேல அந்த
மனிதர்கள் தங்கள் கழுைதகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாகும்படி அனுப்பிவிடப்பட்டார்கள். 4 அவர்கள்
பட்டணத்ைத விட்டுப்புறப்பட்டு, ெவகுதூரம் ேபாவதற்கு முன்ேன, ேயாேசப்பு தன் வீட்டு
விசாரைணக்காரைன ேநாக்கி: நீ புறப்பட்டுப்ேபாய், அந்த மனிதைரப் பின்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் பிடித்து:
நீங்கள் நன்ைமக்குத் தீைம ெசய்தது என்ன? 5 அது என் எஜமான் பானம்பண்ணுகிற பாத்திரம் அல்லவா?
அது ேபானவைக ஞானதிருஷ்டியால் அவருக்குத் ெதரியாதா? நீங்கள் ெசய்தது தகாதகாரியம் என்று
அவர்கேளாேட ெசால் என்றான். 6 அவன் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து பிடித்து, தன்னிடத்தில் ெசால்லியிருந்த
வார்த்ைதகைள அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 7 அதற்கு அவர்கள்: எங்கள் ஆண்டவன் இப்படிப்பட்ட
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லுகிறது என்ன? இப்படிப்பட்ட காரியத்துக்கும் உம்முைடய அடியாராகிய
எங்களுக்கும் ெவகுதூரம். 8 எங்கள் சாக்குகளின் வாயிேல நாங்கள் கண்ட பணத்ைதக்
கானான்ேதசத்திலிருந்து திரும்ப உம்மிடத்துக்குக் ெகாண்டுவந்ேதாேம; நாங்கள் உம்முைடய எஜமானின்
வீட்டிலிருந்து ெவள்ளிையயாகிலும், ெபான்ைனயாகிலும் திருடிக்ெகாண்டு ேபாேவாமா? 9 உம்முைடய
அடியாருக்குள்ேள அது எவனிடத்தில் காணப்படுேமா அவன் ெகாைலயுண்ணக்கடவன்; நாங்களும் எங்கள்
ஆண்டவனுக்கு அடிைமகளாேவாம் என்றார்கள். 10 அதற்கு அவன்: நீங்கள் ெசான்னபடிேய ஆகட்டும்;
எவனிடத்தில் அது காணப்படுேமா, அவன் எனக்கு அடிைமயாவான்; நீங்கள் குற்றமற்றிருப்பீர்கள் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது அவர்கள் துரிதமாய் அவனவன் தன்தன் சாக்ைகத் தைரயிேல இறக்கி, தங்கள்
சாக்குகைளத் திறந்து ைவத்தார்கள். 12 மூத்தவன் சாக்குமுதல் இைளயவன் சாக்குமட்டும் அவன்
ேசாதிக்கும்ேபாது, அந்தப் பாத்திரம் ெபன்யமீனுைடய சாக்கிேல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 13 அப்ெபாழுது
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அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, அவனவன் கழுைதயின்ேமல் ெபாதிைய
ஏற்றிக்ெகாண்டு, பட்டணத்திற்குத் திரும்பினார்கள். 14 யூதாவும் அவன் சேகாதரரும் ேயாேசப்பின்
வீட்டுக்குப் ேபானார்கள். ேயாேசப்பு அதுவைரயும் அங்ேக இருந்தான்; அவனுக்கு முன்பாகத் தைரயிேல
விழுந்தார்கள். 15 ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் என்ன காரியம் ெசய்தீர்கள்? என்ைனப்
ேபாெலாத்த மனிதனுக்கு ஞானதிருஷ்டியினால் காரியம் ெதரியவரும் என்று அறியாமற்ேபானீர்களா
என்றான். 16 அதற்கு யூதா: என் ஆண்டவனாகிய உம்மிடத்தில் நாங்கள் என்ன ெசால்லுேவாம்?
என்னத்ைதப் ேபசுேவாம்? எதினாேல எங்கள் நீதிைய விளங்கப்பண்ணுேவாம்? உம்முைடய அடியாரின்
அக்கிரமத்ைத ேதவன் விளங்கப்பண்ணினார்; பாத்திரத்ைத ைவத்திருக்கிறவனும் நாங்களும் என்
ஆண்டவனுக்கு அடிைமகள் என்றான். 17 அதற்கு அவன்: அப்படிப்பட்ட ெசய்ைக எனக்குத்
தூரமாயிருப்பதாக; எவன் வசத்தில் பாத்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டேதா, அவேன எனக்கு
அடிைமயாயிருப்பான்; நீங்கேளா சமாதானத்ேதாேட உங்கள் தகப்பனிடத்துக்குப் ேபாங்கள் என்றான்.

18 அப்ெபாழுது யூதா அவனண்ைடயிேல ேசர்ந்து: ஆ, என் ஆண்டவேன, உமது அடிேயன் உம்முைடய
ெசவிகள் ேகட்க ஒரு வார்த்ைத ெசால்லுகிேறன் ேகட்பீராக; அடிேயன்ேமல் உமது ேகாபம்
மூளாதிருப்பதாக; நீர் பார்ேவானுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர். 19 உங்களுக்குத் தகப்பனாவது சேகாதரனாவது
உண்டா என்று என் ஆண்டவன் உம்முைடய அடியாரிடத்தில் ேகட்டீர். 20 அதற்கு நாங்கள்: எங்களுக்கு
முதிர்வயதுள்ள தகப்பனாரும், அவருக்கு முதிர்வயதிேல பிறந்த ஒரு இைளஞனும் உண்டு என்றும்,
அவனுைடய தைமயன் இறந்துேபானான் என்றும், அவன் ஒருவன்மாத்திரேம அவைனப்ெபற்ற தாயாருக்கு
இருப்பதினால் தகப்பனார் அவன்ேமல் பட்சமாயிருக்கிறார் என்றும் என் ஆண்டவனுக்குச் ெசான்ேனாம். 21

அப்ெபாழுது நீர்: அவைன என்னிடத்துக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்; என் கண்களினால் அவைனப்
பார்க்கேவண்டும் என்று உமது அடியாருக்குச் ெசான்னீர். 22 நாங்கள் ஆண்டவைன ேநாக்கி: அந்த
இைளஞன் தன் தகப்பைனவிட்டுப் பிரியக்கூடாது, பிரிந்தால் அவர் இறந்துேபாவார் என்று ெசான்ேனாம். 23

அதற்கு நீர்: உங்கள் இைளய சேகாதரைனக் ெகாண்டுவராவிட்டால், நீங்கள் இனி என் முகத்ைதக்
காண்பதில்ைல என்று உமது அடியாருக்குச் ெசான்னீர். 24 நாங்கள் உமது அடியானாகிய என்
தகப்பனாரிடத்துக்குப் ேபானேபாது, என் ஆண்டவனுைடய வார்த்ைதகைள அவருக்கு அறிவித்ேதாம். 25

எங்கள் தகப்பனார் எங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் திரும்பப்ேபாய், நமக்குக் ெகாஞ்சம் தானியம் ெகாள்ளுங்கள்
என்று ெசான்னார். 26 அதற்கு: நாங்கள் ேபாகக்கூடாது; எங்கள் இைளய சேகாதரன் எங்கேளாேட
வந்தால் ேபாேவாம்; எங்கள் இைளய சேகாதரன் எங்கேளாேட வராவிட்டால், நாங்கள் அந்தப்
புருஷனுைடய முகத்ைதக்காணக்கூடாது என்ேறாம். 27 அப்ெபாழுது உம்முைடய அடியானாகிய என்
தகப்பனார்: என் மைனவி எனக்கு இரண்டு பிள்ைளகைளப் ெபற்றாள்; 28 அவர்களில் ஒருவன்
என்னிடத்திலிருந்து ேபாய்விட்டான், அவன் பீறுண்டுேபாயிருப்பான் என்றிருந்ேதன், இதுவைரக்கும்
அவைனக் காணாதிருக்கிேறன், இெதல்லாம் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 29 நீங்கள் இவைனயும் என்ைன
விட்டுப்பிரித்து அைழத்துப்ேபாகுமிடத்தில் இவனுக்கு ேமாசம் ேநரிட்டால், என் நைரமயிைர
வியாகுலத்ேதாேட பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுவீர்கள் என்றார். 30 ஆைகயால் இைளயவைன விட்டு,
நான் என் தகப்பனாகிய உமது அடியானிடத்துக்குப் ேபானால், அவருைடய ஜீவன் இவனுைடய ஜீவேனாேட
ஒன்றாய் இைணக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால், 31 அவர் இைளயவன் வரவில்ைல என்று அறிந்தமாத்திரத்தில்
இறந்துேபாவார்; இப்படி உமது அடியாராகிய நாங்கள் உமது அடியானாகிய எங்கள் தகப்பனுைடய
நைரமயிைர வியாகுலத்துடேன பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுேவாம். 32 இந்த இைளயவனுக்காக உமது
அடியானாகிய நான் என் தகப்பனுக்கு உத்தரவாதி; அன்றியும், நான் இவைன உம்மிடத்துக்குக்
ெகாண்டுவராவிட்டால், நான் எந்நாளும் உமக்கு முன்பாகக் குற்றவாளியாயிருப்ேபன் என்று அவருக்குச்
ெசால்லியிருக்கிேறன். 33 இப்படியிருக்க, இைளயவன் தன் சேகாதரேராேடகூடப் ேபாகவிடும்படி
மன்றாடுகிேறன்; உம்முைடய அடியானாகிய நான் இைளயவனுக்குப் பதிலாக இங்ேக என் ஆண்டவனுக்கு
அடிைமயாயிருக்கிேறன். 34 இைளயவைன விட்டு, எப்படி என் தகப்பனிடத்துக்குப் ேபாேவன்? ேபானால்
என் தகப்பனுக்கு ேநரிடும் தீங்ைக நான் எப்படிக் காண்ேபன் என்றான்.

அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் அருேக நின்ற எல்லாருக்கும் முன்பாகத் தன்ைன
அடக்கிக்ெகாண்டிருக்கக்கூடாமல்: யாவைரயும் என்ைனவிட்டு ெவளிேய ேபாகப்பண்ணுங்கள்
என்று கட்டைளயிட்டான். ேயாேசப்பு தன் சேகாதரருக்குத் தன்ைன ெவளிப்படுத்துைகயில்,

ஒருவரும் அவன் அருகில் நிற்கவில்ைல. 2 அவன் சத்தமிட்டு அழுதான்; அைத எகிப்தியர் ேகட்டார்கள்,
பார்ேவானின் வீட்டாரும் ேகட்டார்கள். 3 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரைரப்பார்த்து: நான் ேயாேசப்பு; என்
தகப்பனார் இன்னும் உயிேராேட இருக்கிறாரா என்றான். அவனுைடய சேகாதரர் அவனுக்கு முன்பாகக்
கலக்கமுற்றிருந்ததினாேல, அவனுக்கு உத்தரம் ெசால்லக்கூடாமல் இருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ேயாேசப்பு தன் சேகாதரைர ேநாக்கி: என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் கிட்டப்ேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: நீங்கள் எகிப்துக்குப் ேபாகிறவர்களிடத்தில் விற்றுப்ேபாட்ட உங்கள் சேகாதரனாகிய
ேயாேசப்பு நான்தான். 5 என்ைன இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்றுப்ேபாட்டதினால், நீங்கள்
சஞ்சலப்படேவண்டாம்; அது உங்களுக்கு விசனமாயிருக்கவும் ேவண்டாம்; ஜீவரட்சைண ெசய்யும்படிக்குத்
ேதவன் என்ைன உங்களுக்கு முன்ேன அனுப்பினார். 6 ேதசத்தில் இப்ெபாழுது இரண்டு வருஷமாகப் பஞ்சம்
உண்டாயிருக்கிறது; இன்னும் ஐந்து வருஷம் உழவும் அறுப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும். 7 பூமியிேல
உங்கள் வம்சம் ஒழியாமலிருக்க உங்கைள ஆதரிக்கிறதற்காகவும், ெபரிய ரட்சிப்பினால் உங்கைள
உயிேராேட காப்பதற்காகவும் ேதவன் என்ைன உங்களுக்கு முன்னேம அனுப்பினார். 8 ஆதலால் நீங்கள்
அல்ல, ேதவேன என்ைன இவ்விடத்துக்கு அனுப்பி, என்ைனப் பார்ேவானுக்குத் தகப்பனாகவும், அவர்
குடும்பம் அைனத்திற்கும் கர்த்தனாகவும், எகிப்துேதசம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும் ைவத்தார். 9 நீங்கள்
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சீக்கிரமாய் என் தகப்பனிடத்தில் ேபாய்: ேதவன் என்ைன எகிப்துேதசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக
ைவத்தார்; என்னிடத்தில் வாரும், தாமதிக்க ேவண்டாம். 10 நீரும், உம்முைடய பிள்ைளகளும்,
அவர்களுைடய பிள்ைளகளும், உம்முைடய ஆடுமாடுகேளாடும் உமக்கு உண்டாயிருக்கிற யாவற்ேறாடும்
ேகாேசன் நாட்டில் வாசம்பண்ணி என் சமீபத்தில் இருக்கலாம். 11 உமக்கும் உம்முைடய
குடும்பத்தாருக்கும் உமக்கு இருக்கிற யாவற்றிற்கும் வறுைம வராதபடிக்கு, அங்ேக உம்ைமப் பராமரிப்ேபன்;
இன்னும் ஐந்து வருஷம் பஞ்சம் இருக்கும் என்று, உம்முைடய குமாரனாகிய ேயாேசப்பு
ெசால்லச்ெசான்னான் என்று ெசால்லுங்கள். 12 இேதா, உங்கேளாேட ேபசுகிற வாய் என் வாய்தான்
என்பைத உங்கள் கண்களும் என் தம்பியாகிய ெபன்யமீனின் கண்களும் காண்கிறேத. 13 எகிப்திேல எனக்கு
உண்டாயிருக்கிற சகல மகிைமையயும், நீங்கள் கண்ட யாைவயும் என் தகப்பனுக்கு அறிவித்து, அவர்
சீக்கிரமாய் இவ்விடத்துக்கு வரும்படி ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி; 14 தன் தம்பியாகிய ெபன்யமீனின்
கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான்; ெபன்யமீனும் அவன் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான். 15 பின்பு
தன் சேகாதரர் யாவைரயும் முத்தஞ்ெசய்து, அவர்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு அழுதான். அதற்குப்பின் அவன்
சேகாதரர் அவேனாேட சம்பாஷித்தார்கள்.

16 ேயாேசப்பின் சேகாதரர் வந்தார்கள் என்கிற சமாசாரம் பார்ேவான் அரமைனயில் பிரசித்தமானேபாது,
பார்ேவானும் அவனுைடய ஊழியக்காரரும் சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள். 17 பார்ேவான் ேயாேசப்ைப
ேநாக்கி: நீ உன் சேகாதரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்கள் கழுைதகளின்ேமல்
ெபாதிேயற்றிக்ெகாண்டு புறப்பட்டு, கானான்ேதசத்துக்குப் ேபாய், 18 உங்கள் தகப்பைனயும் உங்கள்
குடும்பத்தாைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு எகிப்துேதசத்தின்
நன்ைமையத் தருேவன்; ேதசத்தின் ெகாழுைமையச் சாப்பிடுவீர்கள். 19 நீங்கள் உங்கள்
குழந்ைதகளுக்காகவும் உங்கள் மைனவிகளுக்காகவும் வண்டிகைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து
ெகாண்டுேபாய், அவர்கைளயும் உங்கள் தகப்பனுடேன ஏற்றிக்ெகாண்டு வாருங்கள். 20 உங்கள்
தட்டுமுட்டுகைளக் குறித்துக் கவைலப்படேவண்டாம்; எகிப்துேதசெமங்குமுள்ள நன்ைம
உங்களுைடயாதாயிருக்கும் என்று ெசால்லச் ெசால்லி, உனக்கு நான் இட்ட கட்டைளப்படிேய ெசய்
என்றான். 21 இஸ்ரேவலின் குமாரர் அப்படிேய ெசய்தார்கள், ேயாேசப்பு பார்ேவானுைடய
கட்டைளயின்படிேய அவர்களுக்கு வண்டிகைளக் ெகாடுத்ததுமன்றி, வழிக்கு ஆகாரத்ைதயும், 22 அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மாற்று வஸ்திரங்கைளயும் ெகாடுத்தான்; ெபன்யமீனுக்ேகா முந்நூறு
ெவள்ளிக்காைசயும் ஐந்து மாற்று வஸ்திரங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 23 அப்படிேய தன் தகப்பனுக்குப் பத்துக்
கழுைதகளின்ேமல் எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களும், பத்துக் ேகாளிைகக் கழுைதகளின்ேமல் தன்
தகப்பனுக்காக வழிக்குத் தானியமும் அப்பமும் மற்றத் தின்பண்டங்களும் ஏற்றி அனுப்பினான். 24 ேமலும்,
நீங்கள் ேபாகும் வழியிேல சண்ைடபண்ணிக்ெகாள்ளாதிருங்கள் என்று அவன் தன் சேகாதரருக்குச்
ெசால்லி அனுப்பினான்; அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 25 அவர்கள் எகிப்திலிருந்து ேபாய்,
கானான்ேதசத்திேல தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்ேகாபினிடத்தில் வந்து: 26 ேயாேசப்பு உயிேராடிருக்கிறான்,
அவன் எகிப்துேதசத்துக்ெகல்லாம் அதிபதியாயிருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அவன்
இருதயம் மூர்ச்ைச அைடந்தது; அவன் அவர்கைள நம்பவில்ைல. 27 அவர்கள் ேயாேசப்பு தங்களுடேன
ெசான்ன வார்த்ைதகள் யாைவயும் அவனுக்குச் ெசான்னேபாதும், தன்ைன ஏற்றிக்ெகாண்டு ேபாகும்படி
ேயாேசப்பு அனுப்பின வண்டிகைள அவன் கண்டேபாதும், அவர்களுைடய தகப்பனாகிய யாக்ேகாபின் ஆவி
உயிர்த்தது. 28 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்: என் குமாரனாகிய ேயாேசப்பு இன்னும் உயிேராடிருக்கிறாேன,
இது ேபாதும்; நான் மரணமைடயுமுன்ேன ேபாய் அவைனப் பார்ப்ேபன் என்றான்.

இஸ்ரேவல் தனக்கு உண்டான யாைவயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுப் ெபெயர்ெசபாவுக்குப்
ேபாய், தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்குைடய ேதவனுக்குப் பலியிட்டான். 2 அன்று இரவிேல ேதவன்
இஸ்ரேவலுக்குத் தரிசனமாகி: யாக்ேகாேப, யாக்ேகாேப என்று கூப்பிட்டார்; அவன் இேதா,

அடிேயன் என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவர்: நான் ேதவன், நான் உன் தகப்பனுைடய ேதவன்; நீ
எகிப்துேதசத்துக்குப்ேபாகப் பயப்படேவண்டாம்; அங்ேக உன்ைனப் ெபரிய ஜாதியாக்குேவன். 4 நான்
உன்னுடேன எகிப்துக்கு வருேவன்; நான் உன்ைனத் திரும்பவும் வரப்பண்ணுேவன்; ேயாேசப்பு தன் ைகயால்
உன் கண்கைள மூடுவான் என்று ெசான்னார். 5 அதற்குப்பின்பு, யாக்ேகாபு ெபெயர்ெசபாவிலிருந்து
பிரயாணம் புறப்பட்டான். இஸ்ரேவலின் குமாரர் தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்ேகாைபயும் தங்கள்
குழந்ைதகைளயும் தங்கள் மைனவிகைளயும் பார்ேவான் அனுப்பின வண்டிகளின்ேமல் ஏற்றிக்ெகாண்டு, 6

தங்கள் ஆடுமாடுகைளயும் தாங்கள் கானான் ேதசத்தில் சம்பாதித்த தங்கள் ெபாருட்கைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, யாக்ேகாபும் அவன் சந்ததியார் யாவரும் எகிப்துக்குப் ேபானார்கள். 7 அவன் தன்
குமாரைரயும் தன் குமாரரின் குமாரைரயும் தன் குமாரத்திகைளயும் தன் குமாரரின் குமாரத்திகைளயும் தன்
சந்ததியார் அைனவைரயும் எகிப்துக்குத் தன்ேனாேட அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான்.

8 எகிப்துக்கு வந்த இஸ்ரேவலரின் நாமங்களாவன: யாக்ேகாபும் அவனுைடய குமாரரும்; யாக்ேகாபுைடய
மூத்தகுமாரனான ரூபன். 9 ரூபனுைடய குமாரர் ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ என்பவர்கள். 10

சிமிேயானுைடய குமாரர் எமுேவல், யாமின், ஓகாத், யாகீன், ெசாகார், கானானிய ஸ்திரீயின் குமாரனாகிய
சவுல் என்பவர்கள். 11 ேலவியினுைடய குமாரர் ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கள். 12

யூதாவினுைடய குமாரர் ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா என்பவர்கள்; அவர்களில் ஏரும் ஓனானும்
கானான்ேதசத்தில் இறந்துேபானார்கள்; பாேரசுைடய குமாரர் எஸ்ேரான், ஆமூல் என்பவர்கள். 13

இசக்காருைடய குமாரர் ேதாலா, பூவா, ேயாபு, சிம்ேரான் என்பவர்கள். 14 ெசபுேலானுைடய குமாரர்
ெசேரத், ஏேலான், யக்ேலல் என்பவர்கள். 15 இவர்கள் ேலயாளின் சந்ததியார்; அவள் இவர்கைளயும் தீனாள்
என்னும் ஒரு குமாரத்திையயும் பதான் அராமிேல யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்றாள்; அவன் குமாரரும் அவன்
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குமாரத்திகளுமாகிய எல்லாரும் முப்பத்துமூன்றுேபர். 16 காத்துைடய குமாரர், சிப்பிேயான், அகி, சூனி,
எஸ்ேபான், ஏரி, அேராதி, அேரலி என்பவர்கள். 17 ஆேசருைடய குமாரர் இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, ெபரீயா
என்பவர்கள்; இவர்களுைடய சேகாதரி ெசராக்கு என்பவள்; ெபரீயாவின் குமாரர் ஏேபர், மல்கிேயல்
என்பவர்கள். 18 இவர்கள் லாபான் தன் குமாரத்தியாகிய ேவயாளுக்குக் ெகாடுத்த சில்பாளுைடய
பிள்ைளகள்; அவள் இந்தப் பதினாறுேபைரயும் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்றாள். 19 யாக்ேகாபின் மைனவியாகிய
ராேகலுைடய குமாரர் ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் என்பவர்கள். 20 ேயாேசப்புக்கு எகிப்துேதசத்திேல
மனாேசயும் எப்பிராயீமும் பிறந்தார்கள்; அவர்கைள ஓன்பட்டணத்து ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்
குமாரத்தியாகிய ஆஸ்நாத் அவனுக்குப் ெபற்றாள். 21 ெபன்யமீனுைடய குமாரர் ேபலா, ெபேகர், அஸ்ேபல்,
ேகரா, நாகமான், ஏகி, ேராஷ், முப்பிம், உப்பிம், ஆர்து என்பவர்கள். 22 ராேகல் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்ற
குமாரராகிய இவர்கள் எல்லாரும் பதினாலுேபர். 23 தாணுைடய குமாரன் உசீம் என்பவன். 24 நப்தலியின்
குமாரர் யாத்சிேயல், கூனி, எத்ெசர், சில்ேலம் என்பவர்கள். 25 இவர்கள் லாபான் தன் குமாரத்தியாகிய
ராேகலுக்குக் ெகாடுத்த பில்காள் யாக்ேகாபுக்குப் ெபற்றவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் ஏழுேபர். 26

யாக்ேகாபுைடய குமாரரின் மைனவிகைளத் தவிர, அவனுைடய கர்ப்பப்பிறப்பாயிருந்து அவன் மூலமாய்
எகிப்திேல வந்தவர்கள் எல்லாரும் அறுபத்தாறுேபர். 27 ேயாேசப்புக்கு எகிப்திேல பிறந்த குமாரர்
இரண்டுேபர்; ஆக எகிப்துக்குப் ேபான யாக்ேகாபின் குடும்பத்தார் எழுபதுேபர்.

28 ேகாேசன் நாட்டிேல தன்ைன ேயாேசப்பு சந்திக்க வரும்படி ெசால்ல, யூதாைவத் தனக்கு முன்னாக
அவனிடத்தில் யாக்ேகாபு அனுப்பினான்; அவர்கள் ேகாேசனிேல ேசர்ந்தார்கள். 29 ேயாேசப்பு தன்
இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்தி, அதின்ேமல் ஏறி, தன் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவைலச் சந்திக்கும்படி ேபாய்,
அவைனக் கண்டு, அவனுைடய கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, ெவகுேநரம் அவன் கழுத்ைத விடாமல்
அழுதான். 30 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைபப் பார்த்து: நீ இன்னும் உயிேராடிருக்கிறாேய, நான்
உன் முகத்ைதக் கண்ேடன், எனக்கு இப்ேபாது மரணம் வந்தாலும் வரட்டும் என்றான். 31 பின்பு, ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரைரயும் தன் தகப்பனுைடய குடும்பத்தாைரயும் ேநாக்கி: நான் பார்ேவானிடத்துக்குப் ேபாய்,
கானான்ேதசத்திலிருந்து என் சேகாதரரும் என் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறார்கள்.
32 அவர்கள் ேமய்ப்பர்கள், ஆடுமாடுகைள ேமய்க்கிறது அவர்கள் ெதாழில்; அவர்கள் தங்கள்
ஆடுமாடுகைளயும் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் ெகாண்டுவந்தார்கள் என்று அவருக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 33 பார்ேவான் உங்கைள அைழத்து, உங்கள் ெதாழில் என்ன என்று ேகட்டால், 34 நீங்கள்,
ேகாேசன் நாட்டிேல குடியிருக்கும்படி, அவைன ேநாக்கி: எங்கள் பிதாக்கைளப்ேபால, உமது அடியாராகிய
நாங்களும் எங்கள் சிறுவயதுமுதல் இதுவைரக்கும் ேமய்ப்பர்களாயிருக்கிேறாம் என்று ெசால்லுங்கள்;
ேமய்ப்பர்கள் எல்லாரும் எகிப்தியருக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறார்கள் என்றான்.

ேயாேசப்பு பார்ேவானிடத்தில் ேபாய்: என் தகப்பனும் என் சேகாதரரும், தங்கள் ஆடுமாடுகேளாடும்
தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ேறாடுங்கூடக் கானான்ேதசத்திலிருந்து வந்தார்கள்;
இப்ெபாழுது ேகாேசன் நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்று ெசால்லி; 2 தன் சேகாதரரில்

ஐந்துேபைரப் பார்ேவானுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுேபாய் நிறுத்தினான். 3 பார்ேவான் அவனுைடய
சேகாதரைர ேநாக்கி: உங்கள் ெதாழில் என்ன என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்: உமது அடியாராகிய
நாங்களும் எங்கள் பிதாக்களும் மந்ைத ேமய்க்கிறவர்கள் என்று பார்ேவானிடத்தில் ெசான்னதுமன்றி, 4

கானான் ேதசத்திேல பஞ்சம் ெகாடிதாயிருக்கிறது; உமது அடியாரின் மந்ைதகளுக்கு ேமய்ச்சல்
இல்லாைமயால், இத்ேதசத்திேல தங்கவந்ேதாம்; உமது அடியாராகிய நாங்கள் ேகாேசன் நாட்டிேல
குடியிருக்கும்படி தயவுெசய்யேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: உன் தகப்பனும் உன் சேகாதரரும் உன்னிடத்தில் வந்திருக்கிறார்கேள. 6

எகிப்துேதசம் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது; ேதசத்திலுள்ள நல்ல இடத்திேல உன் தகப்பைனயும் உன்
சேகாதரைரயும் குடிேயறும்படி ெசய்; அவர்கள் ேகாேசன் நாட்டிேல குடியிருக்கலாம்; அவர்களுக்குள்ேள
திறைமயுள்ளவர்கள் உண்ெடன்று உனக்குத் ெதரிந்திருந்தால், அவர்கைள என் ஆடுமாடுகைள
விசாரிக்கிறதற்குத் தைலவராக ைவக்கலாம் என்றான். 7 பின்பு, ேயாேசப்பு தன் தகப்பனாகிய யாக்ேகாைப
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைனப் பார்ேவானுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான். யாக்ேகாபு பார்ேவாைன
ஆசீர்வதித்தான். 8 பார்ேவான் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: உமக்கு வயது என்ன என்று ேகட்டான். 9 அதற்கு
யாக்ேகாபு: நான் பரேதசியாய்ச் சஞ்சரித்த நாட்கள் நூற்றுமுப்பது வருஷம்; என் ஆயுசு நாட்கள் ெகாஞ்சமும்
சஞ்சலமுள்ளதுமாயிருக்கிறது; அைவகள் பரேதசிகளாய்ச் சஞ்சரித்த என் பிதாக்களுைடய ஆயுசு
நாட்களுக்கு வந்து எட்டவில்ைல என்று பார்ேவானுடேன ெசான்னான். 10 பின்னும் யாக்ேகாபு
பார்ேவாைன ஆசீர்வதித்து, அவன் சமுகத்தினின்று புறப்பட்டுப்ேபானான். 11 பார்ேவான்
கட்டைளயிட்டபடிேய, ேயாேசப்பு தன் தகப்பனுக்கும் தன் சேகாதரருக்கும் எகிப்துேதசத்திேல நல்ல
நாடாகிய ராமேசஸ் என்னும் நாட்டிேல சுதந்திரம் ெகாடுத்து, அவர்கைளக் குடிேயற்றினான். 12 ேயாேசப்பு
தன் தகப்பைனயும் தன் சேகாதரைரயும் தன் தகப்பனுைடய குடும்பத்தார் அைனவைரயும், அவரவர்கள்
குடும்பத்திற்குத்தக்கதாய் ஆகாரம் ெகாடுத்து ஆதரித்துவந்தான்.

13 பஞ்சம் மிகவும் ெகாடிதாயிருந்தது; ேதசெமங்கும் ஆகாரம் கிைடயாமற்ேபாயிற்று; எகிப்துேதசமும்
கானான்ேதசமும் பஞ்சத்தினாேல ெமலிந்துேபாயிற்று. 14 ேயாேசப்பு எகிப்துேதசத்திலும்
கானான்ேதசத்திலுமுள்ள பணத்ைதெயல்லாம் தானியம் ெகாண்டவர்களிடத்தில் வாங்கி, அைதப்
பார்ேவான் அரமைனயிேல ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்த்தான். 15 எகிப்துேதசத்திலும் கானான்ேதசத்திலுமுள்ள
பணம் ெசலவழிந்தேபாது, எகிப்தியர் எல்லாரும் ேயாேசப்பினிடத்தில் வந்து: எங்களுக்கு ஆகாரம் தாரும்;
பணம் இல்ைல, அதினால் நாங்கள் உமது சமுகத்தில் சாகேவண்டுேமா என்றார்கள். 16 அதற்கு ேயாேசப்பு:
உங்களிடத்தில் பணம் இல்லாமற்ேபானால், உங்கள் ஆடுமாடுகைளக் ெகாடுங்கள்; அைவகளுக்குப் பதிலாக
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உங்களுக்குத் தானியம் ெகாடுக்கிேறன் என்றான். 17 அவர்கள் தங்கள் ஆடுமாடு முதலானைவகைள
ேயாேசப்பினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; ேயாேசப்பு குதிைரகைளயும் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
கழுைதகைளயும் வாங்கிக்ெகாண்டு, அந்த வருஷம் அவர்களுைடய ஆடுமாடு முதலான எல்லாவற்றிற்கும்
பதிலாக அவர்களுக்கு ஆகாரம் ெகாடுத்து, அவர்கைள ஆதரித்தான். 18 அந்த வருஷம் முடிந்தபின்,
மறுவருஷத்திேல அவர்கள் அவனிடத்தில் வந்து: பணமும் ெசலவழிந்துேபாயிற்று; எங்கள் ஆடுமாடு
முதலானைவகளும் எங்கள் ஆண்டவைனச் ேசர்ந்தது; எங்கள் சரீரமும் எங்கள் நிலமுேம ஒழிய, எங்கள்
ஆண்டவனுக்கு முன்பாக மீதியானது ஒன்றும் இல்ைல; இது எங்கள் ஆண்டவனுக்குத் ெதரியாத காரியம்
அல்ல. 19 நாங்களும் எங்கள் நிலங்களும் உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக அழிந்து ேபாகலாமா? நீர்
எங்கைளயும் எங்கள் நிலங்கைளயும் வாங்கிக்ெகாண்டு, ஆகாரம் ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்களும் எங்கள்
நிலங்களும் பார்ேவானுக்கு ஆதீனமாயிருப்ேபாம்; நாங்கள் சாகாமல் உயிேராடிருக்கவும், நிலங்கள்
பாழாய்ப் ேபாகாமலிருக்கவும், எங்களுக்கு விைதத்தானியத்ைதத் தாரும் என்றார்கள். 20 அப்படிேய
எகிப்தியர் தங்களுக்குப் பஞ்சம் ேமலிட்டபடியால் அவரவர் தங்கள் தங்கள் வயல் நிலங்கைள விற்றார்கள்;
ேயாேசப்பு எகிப்தின் நிலங்கள் யாைவயும் பார்ேவானுக்காகக் ெகாண்டான்; இவ்விதமாய் அந்தப் பூமி
பார்ேவானுைடயதாயிற்று. 21 ேமலும் அவன் எகிப்தின் ஒரு எல்ைலமுதல் மறு எல்ைலவைரக்குமுள்ள
ஜனங்கைள அந்தந்தப் பட்டணங்களில் குடிமாறிப்ேபாகப்பண்ணினான். 22 ஆசாரியருைடய நிலத்ைத
மாத்திரம் அவன் ெகாள்ளவில்ைல; அது பார்ேவானாேல ஆசாரியருக்கு மானியமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்ததினாலும், பார்ேவான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த மானியத்தினாேல அவர்கள் ஜீவனம்
பண்ணிவந்ததினாலும், அவர்கள் தங்கள் நிலத்ைத விற்கவில்ைல. 23 பின்னும் ேயாேசப்பு ஜனங்கைள
ேநாக்கி: இேதா, இன்று உங்கைளயும் உங்கள் நிலங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக வாங்கிக்ெகாண்ேடன்;
இேதா, உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகிற விைதத் தானியம், இைத நிலத்தில் விைதயுங்கள். 24 விைளவில்
ஐந்தில் ஒரு பங்ைகப் பார்ேவானுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்; மற்ற நாலு பங்கும் வயலுக்கு விைதயாகவும்
உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ஆகாரமாகவும்
உங்களுைடயதாயிருக்கட்டும் என்றான். 25 அப்ெபாழுது அவர்கள்: நீர் எங்கள் பிராணைனக் காப்பாற்றினீர்;
எங்கள் ஆண்டவனுைடய கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு கிைடக்கேவண்டும்; நாங்கள் பார்ேவானுக்கு
அடிைமகளாயிருக்கிேறாம் என்றார்கள். 26 ஐந்தில் ஒன்று பார்ேவானுக்குச் ேசரும் வாரம் என்று ேயாேசப்பு
இட்ட கட்டைளப்படி எகிப்து ேதசத்திேல இந்நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகிறது; ஆசாரியரின் நிலம்
மாத்திரம் பார்ேவாைனச் ேசராமல் நீங்கலாயிருந்தது. 27 இஸ்ரேவலர் எகிப்து ேதசத்திலுள்ள ேகாேசன்
நாட்டிேல குடியிருந்தார்கள்; அங்ேக நிலங்கைளக் ைகயாட்சி ெசய்து, மிகவும் பலுகிப் ெபருகினார்கள்.

28 யாக்ேகாபு எகிப்து ேதசத்திேல பதிேனழு வருஷம் இருந்தான்; யாக்ேகாபுைடய ஆயுசு நாட்கள்
நூற்றுநாற்பத்ேதழு வருஷம். 29 இஸ்ரேவல் மரணமைடயும் காலம் சமீபித்தது. அப்ெபாழுது அவன் தன்
குமாரனாகிய ேயாேசப்ைப வரவைழத்து, அவைன ேநாக்கி: என்ேமல் உனக்குத் தயவுண்டானால், உன்
ைகைய என் ெதாைடயின்கீழ் ைவத்து என்ேமல் பட்சமும் உண்ைமயுமுள்ளவனாயிரு; என்ைன எகிப்திேல
அடக்கம் பண்ணாதிருப்பாயாக. 30 நான் என் பிதாக்கேளாேட படுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; ஆைகயால், நீ
என்ைன எகிப்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள அடக்கம்பண்ணியிருக்கிற நிலத்திேல
என்ைனயும் அடக்கம்பண்ணு என்றான். அதற்கு அவன்: உமது ெசாற்படி ெசய்ேவன் என்றான். 31

அப்ெபாழுது அவன்: எனக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடு என்றான்; அவனுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்தான்.
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் கட்டிலின் தைலமாட்டிேல சாய்ந்து ெதாழுதுெகாண்டான்.

அதற்குப்பின்பு, உம்முைடய தகப்பனாருக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது என்று ேயாேசப்புக்குச்
ெசால்லப்பட்டது. அப்ெபாழுது அவன் தன் இரண்டு குமாரராகிய மனாேசையயும் எப்பிராயீைமயும்
தன்ேனாேடகூடக் ெகாண்டுேபானான். 2 இேதா, உம்முைடய குமாரனாகிய ேயாேசப்பு

உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று யாக்ேகாபுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
தன்ைனத்திடப்படுத்திக்ெகாண்டு, கட்டிலின்ேமல் உட்கார்ந்தான். 3 யாக்ேகாபு ேயாேசப்ைப ேநாக்கி:
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் கானான் ேதசத்திலுள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்குத் தரிசனமாகி,
என்ைன ஆசீர்வதித்து: 4 நான் உன்ைனப் பலுகவும் ெபருகவும் பண்ணி, உன்ைனப் பல ஜனக்கூட்டமாக்கி,
உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு இந்தத் ேதசத்ைத நித்திய சுதந்தரமாகக் ெகாடுப்ேபன் என்று
என்ேனாேட ெசான்னார். 5 நான் உன்னிடத்தில் எகிப்துக்கு வருமுன்ேன உனக்கு எகிப்துேதசத்தில் பிறந்த
உன் இரண்டு குமாரரும் என்னுைடய குமாரர்; ரூபன் சிமிேயான் என்பவர்கைளப்ேபால, எப்பிராயீமும்
மனாேசயும் என்னுைடயவர்கள். 6 இவர்களுக்குப்பின், நீ ெபறும் பிள்ைளகள் உன்னுைடயவர்கள்; அவர்கள்
தங்கள் தங்கள் சேகாதரருைடய ேபரால் அைழக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய சுதந்தரத்தில்
பங்குெபறுவார்கள். 7 நான் பதாைன விட்டு வருைகயில், கானான்ேதசத்தில் எப்பிராத்தாவுக்குக் ெகாஞ்சம்
தூரம் இருக்கும்ேபாது, வழியிேல ராேகல் என்னண்ைடயில் மரணமைடந்தாள்; அவைள அங்ேக ெபத்லேகம்
என்னும் எப்பிராத்தா ஊருக்குப் ேபாகிற வழியிேல அடக்கம்பண்ணிேனன் என்றான். 8 இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்பின் குமாரைரப் பார்த்து: இவர்கள் யார் என்று ேகட்டான். 9 ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன ேநாக்கி:
இவர்கள் இவ்விடத்தில் ேதவன் எனக்கு அருளின குமாரர் என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: நான் அவர்கைள
ஆசீர்வதிக்கும்படி அவர்கைள என் கிட்டக்ெகாண்டுவா என்றான். 10 முதிர்வயதினால் இஸ்ரேவலின்
கண்கள் மங்கலாயிருந்தபடியால், அவன் நன்றாய்ப் பார்க்கக்கூடாதிருந்தது. அவர்கைள அவனண்ைடயிேல
ேசரப்பண்ணினான்; அப்ெபாழுது அவன் அவர்கைள முத்தஞ்ெசய்து அைணத்துக்ெகாண்டான். 11

இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: உன் முகத்ைதக் காண்ேபன் என்று நான் நிைனக்கவில்ைல; ஆனாலும்,
இேதா, உன் சந்ததிையயும் காணும்படி ேதவன் எனக்கு அருள்ெசய்தார் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
அவனுைடய முழங்கால்கள் நடுேவ இருந்த பிள்ைளகைள ேயாேசப்பு பின்னிடப்பண்ணி, அவனுைடய
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முகத்துக்கு முன்பாகத் தைரமட்டும் குனிந்து வணங்கினான். 13 பின்பு, ேயாேசப்பு அவ்விருவைரயும்
ெகாண்டுவந்து, எப்பிராயீைமத் தன் வலது ைகயினாேல இஸ்ரேவலின் இடது ைகக்கு ேநராகவும்,
மனாேசையத் தன் இடது ைகயினாேல இஸ்ரேவலின் வலது ைகக்கு ேநராகவும் விட்டான். 14 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல், மனமறிய, தன் வலது ைகைய நீட்டி, இைளயவனாகிய எப்பிராயீமுைடய தைலயின்ேமலும்,
மனாேச மூத்தவனாயிருந்தும், தன் இடது ைகைய மனாேசயுைடய தைலயின்ேமலும் ைவத்தான். 15 அவன்
ேயாேசப்ைப ஆசீர்வதித்து: என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் வழிபட்டு வணங்கிய ேதவனும், நான்
பிறந்த நாள்முதல் இந்நாள்வைரக்கும் என்ைன ஆதரித்துவந்த ேதவனும், 16 எல்லாத் தீைமக்கும்
நீங்கலாக்கி என்ைன மீட்ட தூதனுமானவர் இந்தப் பிள்ைளகைள ஆசீர்வதிப்பாராக, என் ேபரும் என்
பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு என்பவர்களின் ேபரும் இவர்களுக்கு இடப்படக்கடவது; பூமியில்
இவர்கள் மிகுதியாய்ப் ெபருகக்கடவர்கள் என்றான். 17 தகப்பன் தன் வலதுைகைய எப்பிராயீமுைடய
தைலயின்ேமல் ைவத்தைத ேயாேசப்பு கண்டு, அது தனக்குப் பிரியமில்லாதபடியால், எப்பிராயீமுைடய
தைலயின்ேமல் இருந்த தன் தகப்பனுைடய ைகைய மனாேசயினுைடய தைலயின்ேமல் ைவக்கும்படிக்கு
எடுத்து: 18 என் தகப்பேன, அப்படியல்ல, இவன் மூத்தவன், இவனுைடய தைலயின் ேமல் உம்முைடய
வலதுைகைய ைவக்கேவண்டும் என்றான். 19 அவன் தகப்பேனா தடுத்து: அது எனக்குத் ெதரியும், என்
மகேன, எனக்குத் ெதரியும்; இவனும் ஒரு ஜனக்கூட்டமாவான், இவனும் ெபருகுவான்; இவனுைடய
தம்பிேயா இவனிலும் அதிகமாய்ப் ெபருகுவான்; அவனுைடய சந்ததியார் திரளான ஜனங்களாவார்கள்
என்றான். 20 இவ்விதமாக அவன் அன்ைறத்தினம் அவர்கைள ஆசீர்வதித்து: ேதவன் உன்ைன
எப்பிராயீைமப்ேபாலவும் மனாேசையப்ேபாலவும் ஆக்குவாராக என்று இஸ்ரேவலர் உன்ைன முன்னிட்டு
வாழ்த்துவார்கள் என்று ெசால்லி, எப்பிராயீைம மனாேசக்கு முன்ேன ைவத்தான். 21 பின்பு, இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: இேதா, நான் மரணமைடயப்ேபாகிேறன்; ேதவன் உங்கேளாேட இருப்பார்; அவர்
உங்கள் பிதாக்களின் ேதசத்துக்கு உங்கைளத் திரும்பவும் ேபாகப்பண்ணுவார் என்றும், 22 உன்
சேகாதரருக்கு ெகாடுத்தைதப்பார்க்கிலும், நான் என் பட்டயத்தாலும், என் வில்லினாலும், எேமாரியர்
ைகயிலிருந்து சம்பாதித்த ஒரு நிலத்ைத உனக்கு அதிகமான பங்காகக் ெகாடுத்ேதன் என்றும் ெசான்னான்.

யாக்ேகாபு தன் குமாரைர அைழத்து: நீங்கள் கூடிவாருங்கள், கைடசி நாட்களில் உங்களுக்கு
ேநரிடும் காரியங்கைள அறிவிப்ேபன்.

2 யாக்ேகாபின் குமாரேர, கூடிவந்து ேகளுங்கள்; உங்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசவிெகாடுங்கள். 3 ரூபேன, நீ என் ேசஷ்டபுத்திரன்; நீ என் சத்துவமும், என் முதற்ெபலனுமானவன்; நீ
ேமன்ைமயில் பிரதானமும் வல்லைமயில் விேசஷமுமானவன். 4 தண்ணீைரப்ேபால தளம்பினவேன, நீ
ேமன்ைம அைடயமாட்டாய்; உன் தகப்பனுைடய மஞ்சத்தின்ேமல் ஏறினாய்; நீ அைதத் தீட்டுப்படுத்தினாய்;
என் படுக்ைகயின்ேமல் ஏறினாேன. 5 சிமிேயானும், ேலவியும் ஏகசேகாதரர்; அவர்களுைடய பட்டயங்கள்
ெகாடுைமயின் கருவிகள். 6 என் ஆத்துமாேவ, அவர்களுைடய இரகசிய ஆேலாசைனக்கு உடன்படாேத;
என் ேமன்ைமேய, அவர்கள் கூட்டத்தில் நீ ேசராேத; அவர்கள் தங்கள் ேகாபத்தினாேல ஒரு புருஷைனக்
ெகான்று, தங்கள் அகங்காரத்தினாேல அரண்கைள நிர்மூலமாக்கினார்கேள. 7 உக்கிரமான அவர்கள்
ேகாபமும் ெகாடுைமயான அவர்கள் மூர்க்கமும் சபிக்கப்படக்கடவது; யாக்ேகாபிேல அவர்கைளப் பிரியவும்,
இஸ்ரேவலிேல அவர்கைளச் சிதறவும்பண்ணுேவன். 8 யூதாேவ, சேகாதரரால் புகழப்படுபவன் நீேய; உன்
கரம் உன் சத்துருக்களுைடய பிடரியின்ேமல் இருக்கும்; உன் தகப்பனுைடய புத்திரர் உன்முன்
பணிவார்கள். 9 யூதா பாலசிங்கம், நீ இைர கவர்ந்துெகாண்டு ஏறிப்ேபானாய்; என் மகேன, சிங்கம்ேபாலும்
கிழச்சிங்கம்ேபாலும் மடங்கிப் படுத்தான்; அவைன எழுப்புகிறவன் யார்? 10 சமாதான கர்த்தர் வருமளவும்
ெசங்ேகால் யூதாைவவிட்டு நீங்குவதும் இல்ைல, நியாயப்பிரமாணிக்கன் அவன் பாதங்கைள விட்டு ஒழிவதும்
இல்ைல; ஜனங்கள் அவரிடத்தில் ேசருவார்கள். 11 அவன் தன் கழுைதக்குட்டிையத் திராட்சச்ெசடியிலும்,
தன் ேகாளிைகக்கழுைதயின் குட்டிைய நற்குல திராட்சச்ெசடியிலும் கட்டுவான்; திராட்சரசத்திேல தன்
வஸ்திரத்ைதயும், திராட்சப்பழங்களின் இரத்தத்திேல தன் அங்கிையயும் ேதாய்ப்பான். 12 அவன் கண்கள்
திராட்சரசத்தினால் சிவப்பாயும், அவன் பற்கள் பாலினால் ெவண்ைமயாயும் இருக்கும். 13 ெசபுேலான்
கடல்துைற அருேக குடியிருப்பான்; அவன் கப்பல் துைறமுகமாய் இருப்பான்; அவன் எல்ைல
சீேதான்வைரக்கும் இருக்கும். 14 இசக்கார் இரண்டு ெபாதியின் நடுேவ படுத்துக்ெகாண்டிருக்கிற பலத்த
கழுைத. 15 அவன், இைளப்பாறுதல் நல்லது என்றும், நாடு வசதியானது என்றும் கண்டு, சுமக்கிறதற்குத் தன்
ேதாைளச் சாய்த்து, பகுதிகட்டுகிறவனானான். 16 தாண் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் ஒரு ேகாத்திரமாகி,
தன் ஜனத்ைத நியாயம் விசாரிப்பான். 17 தாண், குதிைரயின்ேமல் ஏறியிருக்கிறவன் மல்லாந்து
விழும்படியாய் அதின் குதிகாைலக் கடிக்கிறதற்கு வழியில் கிடக்கிற சர்ப்பத்ைதப்ேபாலவும், பாைதயில்
இருக்கிற விரியைனப்ேபாலவும் இருப்பான். 18 கர்த்தாேவ, உம்முைடய இரட்சிப்புக்குக் காத்திருக்கிேறன்.
19 காத் என்பவன்ேமல் ராணுவக்கூட்டம் பாய்ந்துவிழும்; அவேனா முடிவிேல அதின்ேமல் பாய்ந்துவிழுவான்.
20 ஆேசருைடய ஆகாரம் ெகாழுைமயாயிருக்கும்; ராஜாக்களுக்கு ேவண்டிய ருசிவர்க்கங்கைள அவன்
தருவான். 21 நப்தலி விடுதைலெபற்ற ெபண்மான்; இன்பமான வசனங்கைள வசனிப்பான். 22 ேயாேசப்பு
கனிதரும் ெசடி; அவன் நீர் ஊற்றண்ைடயிலுள்ள கனிதரும் ெசடி; அதின் ெகாடிகள் சுவரின்ேமல் படரும். 23

வில்வீரர் அவைன மனமடிவாக்கி, அவன்ேமல் எய்து, அவைனப் பைகத்தார்கள். 24 ஆனாலும், அவனுைடய
வில் உறுதியாய் நின்றது; அவன் புயங்கள் யாக்ேகாபுைடய வல்லவரின் கரங்களால் பலத்தன; இதினால்
அவன் ேமய்ப்பனும் இஸ்ரேவலின் கன்மைலயும் ஆனான். 25 உன் தகப்பனுைடய ேதவனாேல
அப்படியாயிற்று, அவர் உனக்குத் துைணயாயிருப்பார்; சர்வவல்லவராேல அப்படியாயிற்று, அவர் உயர
வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும், கீேழ ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும்,
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ஸ்தனங்களுக்கும் கர்ப்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார். 26 உன்
தகப்பனுைடய ஆசீர்வாதங்கள் என் பிதாக்களுைடய ஆசீர்வாதங்களுக்கு ேமற்பட்டதாயிருந்து, நித்திய
பர்வதங்களின் முடிவுமட்டும் எட்டுகின்றன; அைவகள் ேயாேசப்புைடய சிரசின் ேமலும், தன் சேகாதரரில்
விேசஷித்தவனுைடய உச்சந்தைலயின்ேமலும் வருவதாக. 27 ெபன்யமீன் பீறுகிற ஓநாய்; காைலயில் தன்
இைரையப் பட்சிப்பான், மாைலயில் தான் ெகாள்ைளயிட்டைதப் பங்கிடுவான் என்றான்.

28 இவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரத்தார்; அவர்களுைடய தகப்பன் அவர்கைள
ஆசீர்வதிக்ைகயில், அவர்களுக்குச் ெசான்னது இதுதான்; அவனவனுக்குரிய ஆசீர்வாதம் ெசால்லி
அவனவைன ஆசீர்வதித்தான். 29 பின்னும் அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: நான் என் ஜனத்தாேராேட
ேசர்க்கப்படப்ேபாகிேறன்; ஏத்தியனான எப்ெபேரானின் நிலத்திலுள்ள குைகயிேல என்ைன என்
பிதாக்களண்ைடயிேல அடக்கம் பண்ணுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டு; 30 அந்தக் குைக கானான்
ேதசத்திேல மம்ேரக்கு எதிராக மக்ேபலா என்னப்பட்ட நிலத்தில் இருக்கிறது; அைத நமக்குச் ெசாந்தக்
கல்லைறப் பூமியாயிருக்கும்படி, ஆபிரகாம் ஏத்தியனாகிய எப்ெபேரான் ைகயில் அதற்குரிய நிலத்துடேன
வாங்கினார். 31 அங்ேக ஆபிரகாைமயும் அவர் மைனவியாகிய சாராைளயும் அடக்கம்பண்ணினார்கள்;
அங்ேக ஈசாக்ைகயும் அவர் மைனவியாகிய ெரெபக்காைளயும் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அங்ேக
ேலயாைளயும் அடக்கம்பண்ணிேனன். 32 அந்த நிலமும் அதில் இருக்கிற குைகயும் ஏத்தின் புத்திரர் ைகயில்
ெகாள்ளப்பட்டது என்றான். 33 யாக்ேகாபு தன் குமாரருக்குக் கட்டைளயிட்டு முடிந்தபின்பு, அவன் தன்
கால்கைளக் கட்டிலின்ேமல் மடக்கிக் ெகாண்டு ஜீவித்துப்ேபாய், தன் ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்பட்டான்.

அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு தன் தகப்பனுைடய முகத்தின்ேமல் விழுந்து, அழுது, அவைன
முத்தஞ்ெசய்தான். 2 பின்பு, தன் தகப்பனுக்குச் சுகந்தவர்க்கமிடும்படி ேயாேசப்பு தன்
ஊழியக்காரராகிய ைவத்தியருக்குக் கட்டைளயிட்டான்; அப்படிேய ைவத்தியர் இஸ்ரேவலுக்குச்

சுகந்தவர்க்கமிட்டார்கள். 3 சுகந்தவர்க்கமிட நாற்பதுநாள் ெசல்லும்; அப்படிேய அந்த நாட்கள்
நிைறேவறின. எகிப்தியர் அவனுக்காக எழுபதுநாள் துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள்.

4 துக்கங்ெகாண்டாடும் நாட்கள் முடிந்தபின், ேயாேசப்பு பார்ேவானின் குடும்பத்தாைர ேநாக்கி: உங்கள்
கண்களில் எனக்குத் தயவுகிைடத்ததானால், நீங்கள் பார்ேவானுைடய காது ேகட்க அவருக்கு
அறிவிக்கேவண்டியது என்னெவன்றால், 5 என் தகப்பனார் என்ைன ேநாக்கி: இேதா, நான்
மரணமைடயப்ேபாகிேறன்; கானான் ேதசத்திேல நான் எனக்காக ெவட்டிைவத்திருக்கிற கல்லைறயிேல
என்ைன அடக்கபண்ணுவாயாக என்று என்னிடத்தில் ெசால்லி, ஆைணயிடுவித்துக்ெகாண்டார்; நான்
அங்ேக ேபாய், என் தகப்பைன அடக்கம்பண்ணி வருவதற்கு உத்தரவுெகாடுக்க ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்
என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 6 அதற்குப் பார்ேவான்: உன் தகப்பன் உன்னிடத்தில்
ஆைணயிடுவித்தபடிேய, நீ ேபாய், அவைர அடக்கம்பண்ணி வா என்றான். 7 அப்படிேய ேயாேசப்பு தன்
தகப்பைன அடக்கம்பண்ணப் ேபானான். பார்ேவானுைடய அரமைனயிலிருந்த ெபரியவர்களாகிய
அவனுைடய சகல உத்திேயாகஸ்தரும் எகிப்துேதசத்திலுள்ள சகல ெபரிேயாரும், 8 ேயாேசப்பின் வீட்டார்
யாவரும், அவன் சேகாதரரும், அவன் தகப்பன் வீட்டாரும் அவேனாேடகூடப் ேபானார்கள். தங்கள்
குழந்ைதகைளயும், தங்கள் ஆடுமாடுகைளயும் மாத்திரம் ேகாேசன் நாட்டிேல விட்டுப் ேபானார்கள். 9

இரதங்களும் குதிைரவீரரும் அவேனாேட ேபானதினால், பரிவாரக்கூட்டம் மிகவும் அதிகமாயிருந்தது. 10

அவர்கள் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயில் இருக்கிற ஆத்தாத்தின் ேபார்க்களத்தில் வந்தேபாது, அவ்விடத்திேல
ெபரும் புலம்பலாகப் புலம்பினார்கள். அங்ேக தன் தகப்பனுக்காக ஏழுநாள் துக்கங்ெகாண்டாடினான். 11

ஆத்தாத்தின் களத்திேல துக்கங்ெகாண்டாடுகிறைத அத்ேதசத்தின் குடிகளாகிய கானானியர் கண்டு: இது
எகிப்தியருக்குப் ெபரிய துக்கங்ெகாண்டாடல் என்றார்கள். அதினால் ேயார்தானுக்கு அப்பால் இருக்கிற
அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஆேபல்மிஸ்ராயீம் என்னும் ேபர் உண்டாயிற்று. 12 யாக்ேகாபின் குமாரர், தங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டிருந்தபடிேய, 13 அவைனக் கானான் ேதசத்துக்குக் ெகாண்டுேபாய், ஆபிரகாம் மம்ேரக்கு
எதிேர இருக்கிற மக்ேபலா என்னும் நிலத்திேல தனக்குச் ெசாந்தக் கல்லைற பூமியாக ஏத்தியனாகிய
எப்ெபேரானிடத்தில் வாங்கின நிலத்திலுள்ள குைகயிேல அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

14 ேயாேசப்பு தன் தகப்பைன அடக்கம்பண்ணினபின்பு, அவனும் அவன் சேகாதரரும், அவனுைடய
தகப்பைன அடக்கம்பண்ணுவதற்கு அவேனாேடகூடப் ேபானவர்கள் யாவரும் எகிப்துக்குத் திரும்பினார்கள்.
15 தங்கள் தகப்பன் மரணமைடந்தைத ேயாேசப்பின் சேகாதரர் கண்டு: ஒரு ேவைள ேயாேசப்பு நம்ைமப்
பைகத்து, நாம் அவனுக்குச் ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாங்குக்காகவும் நமக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டுவான்
என்று ெசால்லி, ேயாேசப்பினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, 16 உம்முைடய சேகாதரர் உமக்குப் ெபால்லாங்கு
ெசய்திருந்தாலும், அவர்கள் ெசய்த துேராகத்ைதயும் பாதகத்ைதயும் நீர் தயவுெசய்து மன்னிக்கேவண்டும்
என்று உம்முைடய தகப்பனார் மரணமைடயுமுன்ேன, உமக்குச் ெசால்லும்படி கட்டைளயிட்டார். 17

ஆைகயால், உம்முைடய தகப்பனாருைடய ேதவனுக்கு ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் ெசய்த துேராகத்ைத
மன்னிக்கேவண்டும் என்று அவனுக்குச் ெசால்லச் ெசான்னார்கள். அவர்கள் அைத ேயாேசப்புக்குச்
ெசான்னேபாது, அவன் அழுதான். 18 பின்பு, அவனுைடய சேகாதரரும் ேபாய், அவனுக்கு முன்பாகத்
தாழவிழுந்து: இேதா, நாங்கள் உமக்கு அடிைமகள் என்றார்கள். 19 ேயாேசப்பு அவர்கைள ேநாக்கி:
பயப்படாதிருங்கள்; நான் ேதவனா; 20 நீங்கள் எனக்குத் தீைமெசய்ய நிைனத்தீர்கள்; ேதவேனா,
இப்ெபாழுது நடந்துவருகிறபடிேய, ெவகு ஜனங்கைள உயிேராேட காக்கும்படிக்கு, அைத நன்ைமயாக
முடியப்பண்ணினார். 21 ஆதலால், பயப்படாதிருங்கள்; நான் உங்கைளயும் உங்கள் குழந்ைதகைளயும்
பராமரிப்ேபன் என்று, அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்லி, அவர்கேளாேட பட்சமாய்ப் ேபசினான்.

22 ேயாேசப்பும் அவன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் எகிப்திேல குடியிருந்தார்கள். ேயாேசப்பு நூற்றுப்பத்து
வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 23 ேயாேசப்பு எப்பிராயீமுக்குப் பிறந்த மூன்றாம் தைலமுைறப்
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பிள்ைளகைளயும் கண்டான்; மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீரின் பிள்ைளகளும் ேயாேசப்பின் மடியில்
வளர்க்கப்பட்டார்கள். 24 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரைர ேநாக்கி: நான் மரணமைடயப்ேபாகிேறன்; ஆனாலும்
ேதவன் உங்கைள நிச்சயமாய்ச் சந்தித்து, நீங்கள் இந்தத் ேதசத்ைத விட்டு, தாம் ஆபிரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்திருக்கிற ேதசத்துக்குப் ேபாகப்பண்ணுவார் என்று
ெசான்னதுமன்றி; 25 ேதவன் உங்கைளச் சந்திக்கும்ேபாது, என் எலும்புகைள இவ்விடத்திலிருந்து
ெகாண்டுேபாவீர்களாக என்றும் ெசால்லி; ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில்
ஆைணயிடுவித்துக்ெகாண்டான். 26 ேயாேசப்பு நூற்றுப்பத்து வயதுள்ளவனாய் மரித்தான். அவனுக்குச்
சுகந்தவர்க்கமிட்டு, எகிப்து ேதசத்தில் அவைன ஒரு ெபட்டியிேல ைவத்துைவத்தார்கள்.
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யாத்திராகமம்

எகிப்துக்குப் ேபான இஸ்ரேவலுைடய குமாரரின் நாமங்களாவன: ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா, 2

இசக்கார், ெசபுேலான், ெபன்யமீன், 3 தாண், நப்தலி, காத், ஆேசர் என்பைவகேள. 4 இவர்கள்
யாக்ேகாபுடேன தங்கள்தங்கள் குடும்பத்ேதாடுங்கூடப் ேபானார்கள். 5 ேயாேசப்ேபா அதற்கு

முன்னேம எகிப்தில் ேபாயிருந்தான். யாக்ேகாபின் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய யாவரும் எழுபது ேபர். 6 ேயாேசப்பும்
அவனுைடய சேகாதரர் யாவரும், அந்தத் தைலமுைறயார் எல்லாரும் மரணமைடந்தார்கள். 7 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் மிகுதியும் பலுகி, ஏராளமாய்ப் ெபருகிப் பலத்திருந்தார்கள்; ேதசம் அவர்களால் நிைறந்தது.

8 ேயாேசப்ைப அறியாத புதிய ராஜன் ஒருவன் எகிப்தில் ேதான்றினான். 9 அவன் தன் ஜனங்கைள
ேநாக்கி: இேதா, இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய ஜனங்கள் நம்மிலும் ஏராளமானவர்களும், பலத்தவர்களுமாய்
இருக்கிறார்கள். 10 அவர்கள் ெபருகாதபடிக்கும், ஒரு யுத்தம் உண்டானால், அவர்களும் நம்முைடய
பைகஞேராேட கூடி, நமக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணி, ேதசத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகாதபடிக்கும்,
நாம் அவர்கைளக்குறித்து ஒரு உபாயம்பண்ணேவண்டும் என்றான். 11 அப்படிேய அவர்கைளச்
சுைமசுமக்கிற ேவைலயினால் ஒடுக்கும்படிக்கு, அவர்கள்ேமல் விசாரைணக்காரைர ைவத்தார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் பார்ேவானுக்காகப் பித்ேதாம், ராமேசஸ் என்னும் பண்டசாைலப் பட்டணங்கைளக்
கட்டினார்கள். 12 ஆனாலும் அவர்கைள எவ்வளவு ஒடுக்கினார்கேளா அவ்வளவாய் அவர்கள் பலுகிப்
ெபருகினார்கள். ஆைகயால் அவர்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரைரக்குறித்து எரிச்சல் அைடந்தார்கள். 13

எகிப்தியர் இஸ்ரேவல் புத்திரைரக் ெகாடுைமயாய் ேவைலவாங்கினார்கள். 14 சாந்தும் ெசங்கலுமாகிய
இைவகைளச் ெசய்யும் ேவைலயினாலும், வயலில் ெசய்யும் சகலவித ேவைலயினாலும், அவர்களுக்கு
அவர்கள் ஜீவைனயும் கசப்பாக்கினார்கள்; அவர்கைளக்ெகாண்டு ெசய்வித்த மற்ற எல்லா ேவைலகளிலும்,
அவர்கைளக் ெகாடுைமயாய் நடத்தினார்கள். 15 அதுவுமன்றி, எகிப்தின் ராஜா, சிப்பிராள் பூவாள் என்னும்
ேபருைடய எபிெரய மருத்துவச்சிகேளாேட ேபசி: 16 நீங்கள் எபிெரய ஸ்திரீகளுக்கு மருத்துவம்
ெசய்யும்ேபாது, அவர்கள் மைணயின்ேமல் உட்கார்ந்திருக்ைகயில் பார்த்து, ஆண்பிள்ைளயானால்
ெகான்றுேபாடுங்கள், ெபண்பிள்ைளயானால் உயிேராடிருக்கட்டும் என்றான். 17 மருத்துவச்சிகேளா,
ேதவனுக்குப் பயந்ததினால், எகிப்தின் ராஜா தங்களுக்கு இட்ட கட்டைளப்படி ெசய்யாமல்,
ஆண்பிள்ைளகைளயும் உயிேராேட காப்பாற்றினார்கள். 18 அதினால் எகிப்தின் ராஜா மருத்துவச்சிகைள
அைழப்பித்து: நீங்கள் ஆண்பிள்ைளகைள உயிேராேட காப்பாற்றுகிற காரியம் என்ன என்று ேகட்டான். 19

அதற்கு மருத்துவச்சிகள் பார்ேவாைன ேநாக்கி: எபிெரய ஸ்திரீகள் எகிப்திய ஸ்திரீகைளப்ேபால் அல்ல,
அவர்கள் நல்ல பலமுள்ளவர்கள்; மருத்துவச்சி அவர்களிடத்துக்குப் ேபாகுமுன்னேம அவர்கள்
பிரசவித்தாகும் என்றார்கள். 20 இதினிமித்தம் ேதவன் மருத்துவச்சிகளுக்கு நன்ைமெசய்தார். ஜனங்கள்
ெபருகி மிகுதியும் பலத்துப்ேபானார்கள். 21 மருத்துவச்சிகள் ேதவனுக்குப் பயந்ததினால், அவர்களுைடய
குடும்பங்கள் தைழக்கும்படி ெசய்தார். 22 அப்ெபாழுது பார்ேவான், பிறக்கும் ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம்
நதியிேல ேபாட்டுவிடவும், ெபண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் உயிேராேட ைவக்கவும் தன் ஜனங்கள்
எல்லாருக்கும் கட்டைளயிட்டான்.

ேலவியின் குடும்பத்தாரில் ஒருவன் ேலவியின் குமாரத்திகளில் ஒருத்திைய விவாகம்பண்ணினான். 2

அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகி, ஒரு ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்று, அது அழகுள்ளது என்று கண்டு, அைத
மூன்று மாதம் ஒளித்துைவத்தாள். 3 அவள் அைத அப்புறம் ஒளித்துைவக்கக்கூடாமல், ஒரு

நாணற்ெபட்டிைய எடுத்து, அதற்குப் பிசினும் கீலும் பூசி, அதிேல பிள்ைளைய வளர்த்தி, நதிேயாரமாய்
நாணலுக்குள்ேள ைவத்தாள். 4 அதற்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பைத அறியும்படி அதின் தமக்ைக
தூரத்திேல நின்றுெகாண்டிருந்தாள். 5 அப்ெபாழுது பார்ேவானுைடய குமாரத்தி நதியில் ஸ்நானம்பண்ண
வந்தாள்; அவளுைடய தாதிகள் நதிேயாரத்தில் உலாவினார்கள்; அவள் நாணலுக்குள்ேள இருக்கிற
ெபட்டிையக் கண்டு, தன் தாதிைய அனுப்பி அைதக் ெகாண்டுவரும்படி ெசய்தாள். 6 அைதத் திறந்தேபாது
பிள்ைளையக்கண்டாள்; பிள்ைள அழுதது; அவள் அதின்ேமல் இரக்கமுற்று, இது எபிெரயர் பிள்ைளகளில்
ஒன்று என்றாள். 7 அப்ெபாழுது அதின் தமக்ைக பார்ேவானின் குமாரத்திைய ேநாக்கி: உமக்கு இந்தப்
பிள்ைளைய வளர்க்கும்படி எபிெரய ஸ்திரீகளில் பால்ெகாடுக்கிற ஒருத்திைய நான் ேபாய் உம்மிடத்தில்
அைழத்துக்ெகாண்டு வரட்டுமா என்றாள். 8 அதற்குப் பார்ேவானுைடய குமாரத்தி: அைழத்துக்ெகாண்டுவா
என்றாள். இந்தப் ெபண் ேபாய்ப் பிள்ைளயின் தாையேய அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தாள். 9 பார்ேவானுைடய
குமாரத்தி அவைள ேநாக்கி: நீ இந்தப் பிள்ைளைய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைத எனக்கு வளர்த்திடு,
நான் உனக்குச் சம்பளம் ெகாடுக்கிேறன் என்றாள். அந்த ஸ்திரீ பிள்ைளைய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைத
வளர்த்தாள். 10 பிள்ைள ெபரிதானேபாது, அவள் அைதப் பார்ேவானுைடய குமாரத்தியினிடத்தில்
ெகாண்டுேபாய் விட்டாள். அவளுக்கு அவன் குமாரனானான். அவள்: அவைன ஜலத்தினின்று எடுத்ேதன்
என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ேமாேச என்று ேபரிட்டாள்.

யாத்திராகமம் 2:10

49



3

11 ேமாேச ெபரியவனான காலத்தில், அவன் தன் சேகாதரரிடத்தில் ேபாய், அவர்கள் சுைமசுமக்கிறைதப்
பார்த்து, தன் சேகாதரராகிய எபிெரயரில் ஒருவைன ஒரு எகிப்தியன் அடிக்கிறைதக் கண்டு, 12 அங்கும்
இங்கும் பார்த்து, ஒருவரும் இல்ைல என்று அறிந்து, எகிப்தியைன ெவட்டி, அவைன மணலிேல
புைதத்துப்ேபாட்டான். 13 அவன் மறுநாளிலும் ெவளிேய ேபானேபாது, எபிெரய மனுஷர் இருவர்
சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன் அநியாயஞ்ெசய்கிறவைன ேநாக்கி: நீ உன்
ேதாழைன அடிக்கிறது என்ன என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு அவன்: எங்கள்ேமல் உன்ைன அதிகாரியாகவும்
நியாயாதிபதியாகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார்? நீ எகிப்தியைனக் ெகான்றுேபாட்டதுேபால, என்ைனயும்
ெகான்றுேபாட நிைனக்கிறாேயா என்றான். அப்ெபாழுது ேமாேச காரியம் நிச்சயமாக ெவளிப்பட்டது என்று
பயந்தான். 15 பார்ேவான் அந்தக் காரியத்ைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, ேமாேசையக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினான். ேமாேச பார்ேவானிடத்தினின்று தப்பிேயாடி, மீதியான் ேதசத்தில் ேபாய்த் தங்கி, ஒரு
துரவண்ைடயிேல உட்கார்ந்திருந்தான். 16 மீதியான் ேதசத்து ஆசாரியனுக்கு ஏழு குமாரத்திகள்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள் தகப்பனுைடய ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டும்படிக்கு அங்ேக வந்து,
தண்ணீர் ெமாண்டு, ெதாட்டிகைள நிரப்பினார்கள். 17 அப்ெபாழுது ேமய்ப்பர்கள் வந்து, அவர்கைளத்
துரத்தினார்கள்; ேமாேச எழுந்திருந்து, அவர்களுக்குத் துைண நின்று, அவர்களுைடய ஆடுகளுக்குத்
தண்ணீர் காட்டினான். 18 அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய ெரகுேவலிடத்தில் வந்தேபாது, அவன்: நீங்கள்
இன்று இத்தைன சீக்கிரமாய் வந்தது என்ன என்று ேகட்டான். 19 அதற்கு அவர்கள்: எகிப்தியன் ஒருவன்
ேமய்ப்பரின் ைககளுக்கு எங்கைளத் தப்புவித்து, எங்களுக்குத் தண்ணீர் ெமாண்டு ெகாடுத்து, ஆடுகளுக்கும்
தண்ணீர் காட்டினான் என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவன் தன் குமாரத்திகைளப் பார்த்து, அவன் எங்ேக?
அந்த மனிதைன நீங்கள் விட்டுவந்தது என்ன? ேபாஜனம்பண்ணும்படிக்கு அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 21 ேமாேச அந்த மனிதனிடத்தில் தங்கியிருக்கச் சம்மதித்தான்.
அவன் சிப்ேபாராள் என்னும் தன் குமாரத்திைய ேமாேசக்குக் ெகாடுத்தான். 22 அவள் ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். நான் அந்நிய ேதசத்தில் பரேதசியாய் இருக்கிேறன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு ெகர்ேசாம் என்று
ேபரிட்டான்.

23 சிலகாலம் ெசன்றபின், எகிப்தின் ராஜா மரித்தான். இஸ்ரேவல் புத்திரர் அடிைமத்தனத்தினால் தவித்து,
முைறயிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் அடிைமத்தனத்திலிருந்து முைறயிடும் சத்தம் ேதவசந்நிதியில்
எட்டினது. 24 ேதவன் அவர்கள் ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு, தாம் ஆபிரகாேமாடும் ஈசாக்ேகாடும் யாக்ேகாேபாடும்
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய நிைனவுகூர்ந்தார். 25 ேதவன் இஸ்ரேவல் புத்திரைரக் கண்ேணாக்கினார்;
ேதவன் அவர்கைள நிைனத்தருளினார்.

ேமாேச மீதியான் ேதசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் மாமனாகிய எத்திேராவின் ஆடுகைள
ேமய்த்துவந்தான். அவன் ஆடுகைள வனாந்தரத்தின் பின்புறத்திேல ஓட்டி, ேதவபர்வதமாகிய ஓேரப்
மட்டும் வந்தான். 2 அங்ேக கர்த்தருைடய தூதனானவர் ஒரு முட்ெசடியின் நடுவிலிருந்து உண்டான

அக்கினிஜூவாைலயிேல நின்று அவனுக்குத் தரிசனமானார். அப்ெபாழுது அவன் உற்றுப்பார்த்தான்;
முட்ெசடி அக்கினியால் ஜூவாலித்து எரிந்தும், அது ெவந்துேபாகாமல் இருந்தது. 3 அப்ெபாழுது ேமாேச:
இந்த முட்ெசடி ெவந்துேபாகாதிருக்கிறது என்ன, நான் கிட்டப்ேபாய் இந்த அற்புதக்காட்சிையப் பார்ப்ேபன்
என்றான். 4 அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறைதக் கர்த்தர் கண்டார். முட்ெசடியின் நடுவிலிருந்து ேதவன்
அவைன ேநாக்கி: ேமாேச, ேமாேச என்று கூப்பிட்டார். அவன்: இேதா, அடிேயன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது
அவர்: இங்ேக கிட்டிச்ேசராயாக; உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்ைசையக் கழற்றிப்ேபாடு; நீ நிற்கிற
இடம் பரிசுத்த பூமி என்றார். 6 பின்னும் அவர்: நான் ஆபிரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கின் ேதவனும்
யாக்ேகாபின் ேதவனுமாகிய உன் பிதாக்களுைடய ேதவனாயிருக்கிேறன் என்றார். ேமாேச ேதவைன
ேநாக்கிப்பார்க்கப் பயந்ததினால், தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டான். 7 அப்ெபாழுது கர்த்தர்:
எகிப்திலிருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்ைத நான் பார்க்கேவ பார்த்து, ஆேளாட்டிகளினிமித்தம்
அவர்கள் இடுகிற கூக்குரைலக் ேகட்ேடன், அவர்கள் படுகிற ேவதைனகைளயும் அறிந்திருக்கிேறன். 8

அவர்கைள எகிப்தியரின் ைகக்கு விடுதைலயாக்கவும், அவர்கைள அந்தத் ேதசத்திலிருந்து நீக்கி,
கானானியரும் ஏத்தியரும் எேமாரியரும் ெபரிசியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும்
ேதனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான ேதசத்தில் ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கவும் இறங்கிேனன். 9

இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டினது; எகிப்தியர் அவர்கைள
ஒடுக்குகிற ஒடுக்குதைலயும் கண்ேடன். 10 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய என் ஜனத்ைத எகிப்திலிருந்து
அைழத்து வரும்படி உன்ைனப் பார்ேவானிடத்துக்கு அனுப்புேவன் வா என்றார். 11 அப்ெபாழுது ேமாேச
ேதவைன ேநாக்கி: பார்ேவானிடத்துக்குப் ேபாகவும், இஸ்ரேவல் புத்திரைர எகிப்திலிருந்து அைழத்துவரவும்,
நான் எம்மாத்திரம் என்றான். 12 அதற்கு அவர்: நான் உன்ேனாேட இருப்ேபன்; நீ ஜனத்ைத எகிப்திலிருந்து
அைழத்துவந்தபின், நீங்கள் இந்த மைலயில் ேதவனுக்கு ஆராதைன ெசய்வீர்கள்; நான் உன்ைன
அனுப்பிேனன் என்பதற்கு இதுேவ அைடயாளம் என்றார். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச ேதவைன ேநாக்கி: நான்
இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில் ேபாய், உங்கள் பிதாக்களுைடய ேதவன் உங்களிடத்தில் என்ைன அனுப்பினார்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லும்ேபாது, அவருைடய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் ேகட்டால்,
நான் அவர்களுக்கு என்ன ெசால்லுேவன் என்றான். 14 அதற்குத் ேதவன்: இருக்கிறவராக இருக்கிேறன்
என்று ேமாேசயுடேன ெசால்லி, இருக்கிேறன் என்பவர் என்ைன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று
இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்வாயாக என்றார். 15 ேமலும், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஆபிரகாமின்
ேதவனும் ஈசாக்கின் ேதவனும் யாக்ேகாபின் ேதவனுமாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்ைன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்வாயாக;
என்ைறக்கும் இதுேவ என் நாமம், தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் இதுேவ என் ேபர்ப்பிரஸ்தாபம். 16 நீ
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ேபாய், இஸ்ரேவலின் மூப்பைரக்கூட்டி, அவர்களிடத்தில்: ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்களுைடய
ேதவனாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் எனக்குத் தரிசனமாகி, உங்கைள
நிச்சயமாய்ச் சந்தித்து, எகிப்தில் உங்களுக்குச் ெசய்யப்பட்டைதக் கண்ேடன் என்றும், 17 நான் உங்கைள
எகிப்தின் சிறுைமயிலிருந்து நீக்கி, பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசமாகிய கானானியர் ஏத்தியர் எேமாரியர்
ெபரிசியர் ஏவியர் எபூசியருைடய ேதசத்துக்குக் ெகாண்டுேபாேவன் என்றும் ெசான்ேனன் என்றார் என்று
ெசால்லு. 18 அவர்கள் உன் வாக்குக்குச் ெசவிெகாடுப்பார்கள்; அப்ெபாழுது நீயும் இஸ்ரேவலின் மூப்பரும்
எகிப்தின் ராஜாவினிடத்தில் ேபாய்: எபிெரயருைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்கைளச் சந்தித்தார்;
இப்ெபாழுதும் நாங்கள் வனாந்தரத்தில் மூன்று நாள் பிரயாணம்ேபாய், எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பலியிடும்படி எங்கைளப் ேபாகவிடேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள். 19 ஆனாலும், எகிப்தின் ராஜா
ைகவல்லைம கண்டாெலாழிய, உங்கைளப் ேபாகவிடான் என்று நான் அறிேவன். 20 ஆைகயால், நான் என்
ைகைய நீட்டி, எகிப்தின் நடுவிேல நான் ெசய்யும் சகலவித அற்புதங்களாலும் அைத வாதிப்ேபன்;
அதற்குப்பின் அவன் உங்கைளப் ேபாகவிடுவான். 21 அப்ெபாழுது இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின்
கண்களில் தயவு கிைடக்கப்பண்ணுேவன்; நீங்கள் ேபாகும்ேபாது ெவறுைமயாய்ப் ேபாவதில்ைல. 22

ஒவ்ெவாரு ஸ்திரீயும், தன்தன் அயலகத்தாளிடத்திலும் தன்தன் வீட்டில் தங்குகிறவளிடத்திலும்,
ெவள்ளியுைடைமகைளயும் ெபான்னுைடைமகைளயும் வஸ்திரங்கைளயும் ேகட்டு வாங்குவாள்; அைவகைள
உங்கள் குமாரருக்கும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்கும் தரிப்பித்து, எகிப்தியைரக் ெகாள்ைளயிடுவீர்கள்
என்றார்.

அப்ெபாழுது ேமாேச: அவர்கள் என்ைன நம்பார்கள்; என் வாக்குக்குச் ெசவிெகாடார்கள்; கர்த்தர்
உனக்குத் தரிசனமாகவில்ைல என்று ெசால்லுவார்கள் என்றான். 2 கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: உன்
ைகயிலிருக்கிறது என்ன என்றார். ஒரு ேகால் என்றான். 3 அைதத் தைரயிேல ேபாடு என்றார்;

அவன் அைதத் தைரயிேல ேபாட்டேபாது, அது சர்ப்பமாயிற்று; ேமாேச அதற்கு விலகிேயாடினான். 4

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: உன் ைகைய நீட்டி, அதின் வாைலப் பிடி என்றார்; அவன் தன்
ைகைய நீட்டி, அைதப் பிடித்தேபாது, அது அவன் ைகயிேல ேகாலாயிற்று. 5 ஆபிரகாமின் ேதவனும்
ஈசாக்கின் ேதவனும் யாக்ேகாபின் ேதவனுமாயிருக்கிற தங்கள் பிதாக்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
உனக்குத் தரிசனமானைத அவர்கள் நம்புவதற்கு இதுேவ அைடயாளம் என்றார். 6 ேமலும், கர்த்தர் அவைன
ேநாக்கி: உன் ைகைய உன் மடியிேல ேபாடு என்றார்; அவன் தன் ைகையத் தன் மடியிேல ேபாட்டு, அைத
ெவளிேய எடுக்கும்ேபாது, இேதா, அவன் ைக உைறந்த மைழையப்ேபால ெவண்குஷ்டம் பிடித்திருந்தது. 7

அவர்: உன் ைகையத் திரும்பவும் உன் மடியிேல ேபாடு என்றார். அவன் தன் ைகையத் திரும்பத் தன் மடியிேல
ேபாட்டு, தன் மடியிலிருந்து அைத ெவளிேய எடுத்தேபாது, அது திரும்ப அவனுைடய மற்றச்
சைதையப்ேபாலாயிற்று. 8 அப்ெபாழுது அவர்: முந்தின அைடயாளத்ைத அவர்கள் கண்டு, உன்ைன
நம்பாமலும் உனக்குச் ெசவிெகாடாமலும் ேபானால், பிந்தின அைடயாளத்ைதக் கண்டு நம்புவார்கள். 9

இவ்விரண்டு அைடயாளங்கைளயும் அவர்கள் நம்பாமலும், உன் வாக்குக்குச் ெசவிெகாடமலும்
இருப்பார்களானால், அப்ெபாழுது நீ நதியின் தண்ணீைர ெமாண்டு நிலத்தில் ஊற்றுவாயாக; நதியில்
ெமாண்ட தண்ணீர் ெவட்டாந்தைரயிேல இரத்தமாகும் என்றார். 10 அப்ெபாழுது ேமாேச கர்த்தைர
ேநாக்கி: ஆண்டவேர, இதற்கு முன்னாவது, ேதவரீர் உமது அடிேயேனாேட ேபசினதற்குப் பின்னாவது நான்
வாக்குவல்லவன் அல்ல; நான் திக்குவாயும் மந்த நாவும் உள்ளவன் என்றான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
அவைன ேநாக்கி: மனுஷனுக்கு வாைய உண்டாக்கினவர் யார்? ஊைமயைனயும் ெசவிடைனயும்
பார்ைவயுள்ளவைனயும் குருடைனயும் உண்டாக்கினவர் யார்? கர்த்தராகிய நான் அல்லவா? 12 ஆதலால், நீ
ேபா; நான் உன் வாேயாேட இருந்து, நீ ேபசேவண்டியைத உனக்குப் ேபாதிப்ேபன் என்றார். 13 அதற்கு
அவன்: ஆண்டவேர. நீர் அனுப்பச் சித்தமாயிருக்கிற யாைரயாகிலும் அனுப்பும் என்றான். 14 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் ேமாேசயின் ேமல் ேகாபம்மூண்டவராகி: ேலவியனாகிய ஆேரான் உன் சேகாதரன் அல்லவா? அவன்
நன்றாய்ப் ேபசுகிறவன் என்று அறிேவன்; அவன் உன்ைனச் சந்திக்கப் புறப்பட்டு வருகிறான்; உன்ைனக்
காணும்ேபாது அவன் இருதயம் மகிழும். 15 நீ அவேனாேட ேபசி, அவன் வாயில் வார்த்ைதகைளப் ேபாடு;
நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து, நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைத உங்களுக்கு உணர்த்துேவன். 16

அவன் உனக்குப் பதிலாக ஜனங்கேளாேட ேபசுவான்; இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான்; நீ
அவனுக்குத் ேதவனாக இருப்பாய். 17 இந்தக் ேகாைலயும் உன் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டுேபா, இதனால்
நீ அைடயாளங்கைளச் ெசய்வாய் என்றார்.

18 ேமாேச தன் மாமனாகிய எத்திேராவினிடத்துக்கு வந்து: நான் எகிப்திலிருக்கிற என்
சேகாதரரிடத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாய், அவர்கள் இன்னும் உயிேராேட இருக்கிறார்களா என்று
பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்ேபாக உத்தரவு தரேவண்டும் என்றான். அப்ெபாழுது எத்திேரா ேமாேசைய
ேநாக்கி: சுகமாய்ப் ேபாய்வாரும் என்றான். 19 பின்னும் கர்த்தர் மீதியானிேல ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ
எகிப்துக்குத் திரும்பிப் ேபா, உன் பிராணைன வாங்கத்ேதடின மனிதர் எல்லாரும் இறந்துேபானார்கள்
என்றார். 20 அப்ெபாழுது ேமாேச தன் மைனவிையயும் தன் பிள்ைளகைளயும் கழுைதயின் ேமல்
ஏற்றிக்ெகாண்டு, எகிப்து ேதசத்துக்குத் திரும்பினான்; ேதவனுைடய ேகாைலயும் ேமாேச தன் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு ேபானான். 21 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ எகிப்திேல திரும்பிப்ேபாய்ச்
ேசர்ந்தபின், நான் உன் ைகயில் அளித்திருக்கிற அற்புதங்கள் யாைவயும் பார்ேவானுக்கு முன்பாகச்
ெசய்யும்படி எச்சரிக்ைகயாயிரு; ஆகிலும், நான் அவன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்துேவன்; அவன்
ஜனத்ைதப் ேபாகவிடான். 22 அப்ெபாழுது நீ பார்ேவாேனாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் என்னுைடய குமாரன், என் ேசஷ்டபுத்திரன். 23 எனக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி என் குமாரைன
அனுப்பிவிடு என்று கட்டைளயிடுகிேறன்; அவைன விடமாட்ேடன் என்பாயாகில் நான் உன்னுைடய
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குமாரைன, உன் ேசஷ்டபுத்திரைனச் சங்கரிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசான்னார் என்று ெசால் என்றார். 24

வழியிேல தங்கும் இடத்தில் கர்த்தர் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டு, அவைனக் ெகால்லப்பார்த்தார். 25 அப்ெபாழுது
சிப்ேபாராள் கருக்கான ஒரு கல்ைல எடுத்து, தன் புத்திரனுைடய நுனித்ேதாைல அறுத்து, அைத அவன்
கால்களுக்கு முன்பாக எறிந்து: நீர் எனக்கு இரத்தசம்பந்தமான புருஷன் என்றாள். 26 பின்பு அவர்
அவைனவிட்டு விலகினார். அப்ெபாழுது அவள்: விருத்தேசதனத்தினிமித்தம் நீர் எனக்கு இரத்தசம்பந்தமான
புருஷன் என்றாள்.

27 கர்த்தர் ஆேராைன ேநாக்கி: நீ வனாந்தரத்தில் ேமாேசக்கு எதிர்ெகாண்டுேபா என்றார். அவன் ேபாய்,
ேதவபர்வதத்தில் அவைனச் சந்தித்து, அவைன முத்தஞ்ெசய்தான். 28 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்ைன
அனுப்பின கர்த்தருைடய சகல வார்த்ைதகைளயும் அவர் தனக்குக் கட்டைளயிட்ட சகல
அைடயாளங்கைளயும் ஆேரானுக்குத் ெதரிவித்தான். 29 ேமாேசயும் ஆேரானும் ேபாய், இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் மூப்பர் எல்லாைரயும் கூடிவரச் ெசய்தார்கள். 30 கர்த்தர் ேமாேசக்குச் ெசால்லிய சகல
வார்த்ைதகைளயும் ஆேரான் ெசால்லி, ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாக அந்த அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்தான். 31 ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள்; கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரைரச் சந்தித்தார் என்றும், அவர்கள்
படும் உபத்திரவங்கைளக் கண்ேணாக்கிப்பார்த்தார் என்றும், அவர்கள் ேகட்டேபாது, தைலகுனிந்துத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

பின்பு, ேமாேசயும் ஆேரானும் பார்ேவானிடத்தில் ேபாய்: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
வனாந்திரத்திேல எனக்குப் பண்டிைக ெகாண்டாடும்படி என் ஜனங்கைளப் ேபாகவிடேவண்டும்
என்று ெசால்லுகிறார் என்றார்கள். 2 அதற்குப் பார்ேவான்: நான் இஸ்ரேவைலப் ேபாகவிடக்

கர்த்தரின் வார்த்ைதையக் ேகட்கிறதற்கு அவர் யார்? நான் கர்த்தைர அறிேயன்; நான் இஸ்ரேவைலப்
ேபாகவிடுவதில்ைல என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவர்கள்: எபிெரயருைடய ேதவன் எங்கைளச் சந்தித்தார்;
நாங்கள் வனாந்தரத்தில் மூன்றுநாள் பிரயாணம் ேபாய், எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பலியிடும்படி
ேபாகவிடேவண்டும்; ேபாகாதிருந்தால், அவர் ெகாள்ைளேநாயும் பட்டயமும் எங்கள் ேமல் வரப்பண்ணுவார்
என்றார்கள். 4 எகிப்தின் ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி: ேமாேசயும் ஆேரானுமாகிய நீங்கள் ஜனங்கைளத்
தங்கள் ேவைலகைள விட்டுக் கைலயப்பண்ணுகிறது என்ன? உங்கள் சுைமகைளச் சுமக்கப்ேபாங்கள்
என்றான். 5 பின்னும் பார்ேவான்: இேதா, ேதசத்தில் ஜனங்கள் மிகுதியாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் சுைம
சுமக்கிறைத விட்டு ஓய்ந்திருக்கும்படி ெசய்கிறீர்கேள என்றான். 6 அன்றியும், அந்நாளிேல பார்ேவான்
ஜனங்களின் ஆேளாட்டிகைளயும் அவர்கள் தைலவைரயும் ேநாக்கி: 7 ெசங்கல் ேவைலக்கு நீங்கள்
முன்ேபால இனி ஜனங்களுக்கு ைவக்ேகால் ெகாடுக்கேவண்டாம்; அவர்கள் தாங்கேள ேபாய்த் தங்களுக்கு
ைவக்ேகால் ேசர்க்கட்டும். 8 அவர்கள் முன் ெசய்துெகாடுத்த கணக்கின்படிேய ெசங்கல் ெசய்யும்படி
ெசால்லுங்கள்; அதிேல நீங்கள் ஒன்றும் குைறக்கேவண்டாம், அவர்கள் ேசாம்பலாயிருக்கிறார்கள்;
அதினால் நாங்கள் ேபாய் எங்கள் ேதவனுக்குப் பலியிடுேவாம் என்று கூக்குரலிடுகிறார்கள். 9 அந்த
மனிதர்ேமல் முன்னிலும் அதிக ேவைலையச் சுமத்துங்கள், அதில் அவர்கள் கஷ்டப்படட்டும்;
வீண்வார்த்ைதகளுக்கு அவர்கள் ெசவிெகாடுக்கவிடாதிருங்கள் என்று கட்டைளயிட்டான். 10 அப்ெபாழுது
ஜனங்களின் ஆேளாட்டிகளும் அவர்கள் தைலவர்களும் புறப்பட்டுப்ேபாய் ஜனங்கைள ேநாக்கி: உங்களுக்கு
ைவக்ேகால் ெகாடுப்பதில்ைல; 11 நீங்கேள ேபாய் உங்களுக்கு அகப்படுகிற இடங்களில் ைவக்ேகால்
சம்பாதியுங்கள்; ஆனாலும் உங்கள் ேவைலயில் ஒன்றும் குைறக்கப்படுவதில்ைல என்று பார்ேவான்
ெசால்லுகிறார் என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது ைவக்ேகாலுக்குப் பதிலாகத் தாளடிகைளச் ேசர்க்கும்படி
ஜனங்கள் எகிப்துேதசம் எங்கும் சிதறிப்ேபானார்கள். 13 ஆேளாட்டிகள் அவர்கைள ேநாக்கி:
ைவக்ேகாலிருந்த நாளில் ெசய்தபடிேய உங்கள் ேவைலகைள ஒவ்ெவாரு நாளிலும் ெசய்து முடியுங்கள்
என்று ெசால்லி, அவர்கைளத் துரிதப்படுத்தினார்கள். 14 பார்ேவானுைடய ஆேளாட்டிகள் இஸ்ரேவல்
புத்திரர்ேமல் ைவத்த அவர்களுைடய தைலவர்கைள ேநாக்கி: ெசங்கல் ேவைலயில் நீங்கள்
முன்ெசய்ததுேபால ேநற்றும் இன்றும் ஏன் ெசய்யவில்ைல என்று ேகட்டு, அவர்கைள அடித்தார்கள். 15

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரரின் தைலவர் பார்ேவானிடத்தில் ேபாய்ச் சத்தமிட்டு: உமது அடியாருக்கு நீர்
இப்படிச் ெசய்கிறது என்ன? 16 உமது அடியாருக்கு ைவக்ேகால் ெகாடாதிருந்தும், ெசங்கல் அறுத்துத்
தீரேவண்டும் என்று எங்களுக்குச் ெசால்லுகிறார்கள்; உம்முைடய ஜனங்களிடத்தில் குற்றம் இருக்க, உமது
அடியாராகிய நாங்கள் அடிக்கப்படுகிேறாம் என்றார்கள். 17 அதற்கு அவன்: நீங்கள்
ேசாம்பலாயிருக்கிறீர்கள், ேசாம்பலாயிருக்கிறீர்கள்; அதினால்தான் ேபாகேவண்டும், கர்த்தருக்குப்
பலியிடேவண்டும் என்கிறீர்கள். 18 ேபாய், ேவைல ெசய்யுங்கள், உங்களுக்கு ைவக்ேகால்
ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல; ஆனாலும் கணக்கின்படிேய நீங்கள் ெசங்கைல ஒப்புவிக்கேவண்டும் என்றான். 19

நீங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் அறுத்துத் தீரேவண்டிய ெசங்கலிேல ஒன்றும் குைறக்கப்படாது என்று
ெசால்லப்பட்டதினாேல, இஸ்ரேவல் புத்திரரின் தைலவர் தங்களுக்கு இக்கட்டு வந்தது என்று கண்டார்கள்.
20 அவர்கள் பார்ேவானுைடய சமுகத்ைத விட்டுப் புறப்படுைகயில், வழியில் நின்ற ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும் எதிர்ப்பட்டு, 21 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் பார்ேவானின் கண்களுக்கு முன்பாகவும்
அவருைடய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் எங்கள் வாசைனையக்ெகடுத்து, எங்கைளக்
ெகால்லும்படி அவர்கள் ைகயிேல பட்டயத்ைதக் ெகாடுத்ததினிமித்தம், கர்த்தர் உங்கைளப் பார்த்து
நியாயந்தீர்க்கக்கடவர் என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது ேமாேச கர்த்தரிடத்தில் திரும்பிப்ேபாய்: ஆண்டவேர,
இந்த ஜனங்களுக்குத் தீங்குவரப்பண்ணினெதன்ன? ஏன் என்ைன அனுப்பினீர்? 23 நான் உமது
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ேபசும்படி பார்ேவானிடத்தில் பிரேவசித்தது முதல் அவன் இந்த ஜனங்கைள
உபத்திரவப்படுத்துகிறான்; நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள விடுதைலயாக்கவில்ைலேய என்றான்.
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அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நான் பார்ேவானுக்குச் ெசய்வைத இப்ெபாழுது
காண்பாய்; பலத்த ைகையக் கண்டு அவர்கைளப் ேபாகவிட்டு, பலத்த ைகையக் கண்டு அவர்கைளத்
தன் ேதசத்திலிருந்து துரத்திவிடுவான் என்றார்.

2 ேமலும், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி: நான் ேயேகாவா, 3 சர்வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்னும்
நாமத்தினால் நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் தரிசனமாேனன்; ஆனாலும் ேயேகாவா
என்னும் என் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்ைல. 4 அவர்கள் பரேதசிகளாய்த் தங்கின
ேதசமாகிய கானான்ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான் அவர்கேளாேட என்
உடன்படிக்ைகையயும் ஏற்படுத்தியிருக்கிேறன். 5 எகிப்தியர் அடிைமெகாள்ளுகிற இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
ெபருமூச்ைசயும் நான் ேகட்டு, என் உடன்படிக்ைகைய நிைனத்ேதன். 6 ஆதலால், இஸ்ரேவல் புத்திரைர
ேநாக்கி: நாேன கர்த்தர்; உங்கள்ேமல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுைமகைள நீக்கி நான் உங்கைள விடுவித்து,
உங்கைள அவர்கள் அடிைமத்தனத்திற்கு, நீங்கலாக்கி, ஓங்கிய ைகயினாலும், மகா தண்டைனகளினாலும்
உங்கைள மீட்டு, 7 உங்கைள எனக்கு ஜனங்களாகச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்களுக்கு ேதவனாயிருப்ேபன்;
உங்கள்ேமல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுைமகைள நீக்கி உங்கைள விடுவிக்கிற உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
நான் என்று அறிவீர்கள். 8 ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்று நான்
ஆைணயிட்ட ேதசத்தில் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய், அைத உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுப்ேபன்;
நான் கர்த்தர் என்று அவர்களுக்குச் ெசால் என்றார். 9 இந்தப்பிரகாரமாக ேமாேச இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குச் ெசான்னான்; அவர்கேளா மனமடிவினாலும் ெகாடுைமயான ேவைலயினாலும் ேமாேசக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபானார்கள். 10 பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 11 நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய
பார்ேவானிடத்தில் ேபாய், அவன் தன் ேதசத்திலிருந்து இஸ்ரேவல் புத்திரைரப் ேபாகவிடும்படி அவேனாேட
ேபசு என்றார். 12 ேமாேச கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் நின்று, இஸ்ரேவல் புத்திரேர எனக்குச்
ெசவிெகாடுக்கவில்ைல; பார்ேவான் எனக்கு எப்படிச் ெசவிெகாடுப்பான்? நான் விருத்தேசதனமில்லாத
உதடுகளுள்ளவன் என்றான். 13 கர்த்தர் ேமாேசேயாடும் ஆேராேனாடும் ேபசி, இஸ்ரேவல் புத்திரைர
எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படிக்கு, அவர்கைள இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்துக்கும்
எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானிடத்துக்கும் கட்டைள ெகாடுத்து அனுப்பினார்.

14 அவர்களுைடய பிதாக்கள் வீட்டாரின் தைலவர் யாெரன்றால், இஸ்ரேவலுக்கு முதல் பிறந்தவனாகிய
ரூபனுைடய குமாரர் ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ; இவர்கள் ரூபனுைடய வம்சங்களின் தைலவர். 15

சிமிேயானின் குமாரர் எமுேவல், யாமின், ஓகாத், யாகீன், ேசாகார், கானானிய ஸ்திரீயின் குமாரனாகிய
சவுல்; சிமிேயானுைடய வம்சங்களின் தைலவர் இவர்கேள. 16 உற்பத்திக்கிரமப்படி பிறந்த ேலவியின்
குமாரருைடய நாமங்களாவன, ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பைவகள். ேலவி நூற்றுமுப்பத்ேதழு
வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 17 அவரவர் வம்சங்களின்படி பிறந்த ெகர்ேசானின் குமாரர் லிப்னீ, சிேமயீ
என்பவர்கள். 18 ேகாகாத்தின் குமாரர் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசிேயல் என்பவர்கள்; ேகாகாத்
நூற்றுமுப்பத்துமூன்று வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 19 ெமராரியின் குமாரர் மேகலி, மூசி என்பவர்கள்;
அவரவர் சந்ததியின்படி ேலவியினுைடய வம்சங்களின் தைலவர் இவர்கேள. 20 அம்ராம் தன் அத்ைதயாகிய
ேயாெகேபத்ைத விவாகம்பண்ணினான்; அவள் அவனுக்கு ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் ெபற்றாள்; அம்ராம்
நூற்றுமுப்பத்ேதழு வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 21 இத்ேசயாரின் குமாரர் ேகாராகு, ெநப்ேபக், சித்ரி
என்பவர்கள். 22 ஊசிேயலின் குமாரர் மீசேவல், எல்சாபான், சித்ரி என்பவர்கள். 23 ஆேரான் அம்மினதாபின்
குமாரத்தியும் நகேசானின் சேகாதரியுமாகிய எலிசபாைள விவாகம் பண்ணினான்; இவள் அவனுக்கு
நாதாைபயும், அபியூைவயும், எேலயாசாைரயும், இத்தாமாைரயும் ெபற்றாள். 24 ேகாராகின் குமாரர் ஆசீர்,
எல்க்கானா, அபியாசாப் என்பவர்கள்; ேகாராகியரின் வம்சத்தைலவர் இவர்கேள. 25 ஆேரானின்
குமாரனாகிய எெலயாசார் பூத்திேயலுைடய குமாரத்திகளில் ஒருத்திைய விவாகம் பண்ணினான், அவள்
அவனுக்குப் பிெனகாைசப் ெபற்றாள்; அவரவர் வம்சங்களின்படி ேலவியருைடய பிதாக்களாகிய தைலவர்
இவர்கேள. 26 இஸ்ரேவல் புத்திரைர அணியணியாய் எகிப்துேதசத்திலிருந்து நடத்திக்ெகாண்டு
ேபாவதற்குக் கர்த்தரால் கட்டைளெபற்ற ஆேரானும் ேமாேசயும் இவர்கேள. 27 இஸ்ரேவல் புத்திரைர
எகிப்திலிருந்து நடத்திக்ெகாண்டுேபாவதற்கு, எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாேனாேட ேபசின ேமாேசயும்
ஆேரானும் இவர்கேள.

28 கர்த்தர் எகிப்துேதசத்திேல ேமாேசேயாேட ேபசின நாளில்; 29 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நாேன
கர்த்தர்; நான் உன்ேனாேட ெசால்லுகிறைவகைளெயல்லாம் நீ எகிப்து ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்குச்
ெசால் என்று ெசான்னேபாது, 30 ேமாேச கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில்: நான் விருத்தேசதனமில்லாத
உதடுகளுள்ளவன்; பார்ேவான் எனக்கு எப்படிச் ெசவிெகாடுப்பான் என்றான்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: பார், உன்ைன நான் பார்ேவானுக்கு ேதவனாக்கிேனன்; உன்
சேகாதரனாகிய ஆேரான் உன் தீர்க்கதரிசியாயிருப்பான். 2 நான் உனக்குக் கட்டைளயிடும்
யாைவயும் நீ ெசால்லேவண்டும்; பார்ேவான் இஸ்ரேவல் புத்திரைரத் தன் ேதசத்திலிருந்து

அனுப்பிவிடும்படி உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான் அவனிடத்தில் ேபசேவண்டும். 3 நான் பார்ேவானின்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தி, எகிப்துேதசத்தில் என் அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் மிகுதியாய்
நடப்பிப்ேபன். 4 பார்ேவான் உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கமாட்டான்; ஆைகயால் எகிப்துக்கு விேராதமாக
நான் என் ைகைய நீட்டி, மகா தண்டைனயினால் என் ேசைனகளும் என் ஜனங்களுமாகிய இஸ்ரேவல்
புத்திரைர எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணுேவன். 5 நான் எகிப்தின்ேமல் என் ைகைய நீட்டி,
இஸ்ரேவல் புத்திரைர அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்படப்பண்ணும்ேபாது, நாேன கர்த்தர் என்று எகிப்தியர்
அறிவார்கள் என்றார். 6 ேமாேசயும் ஆேரானும் கர்த்தர் தங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள்.

யாத்திராகமம் 7:6

53



8

7 அவர்கள் பார்ேவாேனாேட ேபசும்ேபாது, ேமாேசக்கு எண்பது வயதும், ஆேரானுக்கு எண்பத்துமூன்று
வயதுமாயிருந்தது.

8 கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 9 உங்கள் பட்சத்திற்கு ஒரு அற்புதம் காட்டுங்கள்
என்று பார்ேவான் உங்கேளாேட ெசான்னால்; அப்ெபாழுது நீ ஆேராைன ேநாக்கி: உன் ேகாைல எடுத்து
அைதப் பார்ேவானுக்கு முன்பாகப்ேபாடு என்பாயாக; அது சர்ப்பமாகும் என்றார். 10 ேமாேசயும் ஆேரானும்
பார்ேவானிடத்தில் ேபாய், கர்த்தர் தங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி ெசய்தார்கள். ஆேரான் பார்ேவானுக்கு
முன்பாகவும், அவன் ஊழியக்காரருக்கு முன்பாகவும் தன் ேகாைலப் ேபாட்டான், அது சர்ப்பமாயிற்று. 11

அப்ெபாழுது பார்ேவான் சாஸ்திரிகைளயும் சூனியக்காரைரயும் அைழப்பித்தான். எகிப்தின்
மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்ைதயினால் அப்படிச் ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள் ஒவ்ெவாருவனாகத்
தன்தன் ேகாைலப் ேபாட்டேபாது, அைவகள் சர்ப்பங்களாயின; ஆேரானுைடய ேகாேலா அவர்களுைடய
ேகால்கைள விழுங்கிற்று. 13 கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடி பார்ேவானின் இருதயம் கடினப்பட்டது,
அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடாமற் ேபானான்.

14 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: பார்ேவானின் இருதயம் கடினமாயிற்று; ஜனங்கைள
விடமாட்ேடன் என்கிறான். 15 காலேம நீ பார்ேவானிடத்துக்குப் ேபா, அவன் நதிக்குப் புறப்பட்டு வருவான்; நீ
அவனுக்கு எதிராக நதிேயாரத்திேல நின்று, சர்ப்பமாக மாறின ேகாைல உன் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டு,
16 அவைன ேநாக்கி: வனாந்தரத்தில் எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என் ஜனங்கைள அனுப்பிவிடேவண்டும்
என்று ெசால்லும்படி எபிெரயருைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைன உம்மிடத்துக்கு அனுப்பியும், இது
வைரக்கும் நீர் ேகளாமற்ேபானீர். 17 இேதா, என் ைகயில் இருக்கிற ேகாலினால் நதியில் இருக்கிற
தண்ணீர்ேமல் அடிப்ேபன்; அப்ெபாழுது அது இரத்தமாய் மாறி, 18 நதியில் இருக்கிற மீன்கள் ெசத்து, நதி
நாறிப்ேபாம்; அப்ெபாழுது நதியில் இருக்கிற தண்ணீைர எகிப்தியர் குடிக்கக்கூடாமல் அேராசிப்பார்கள்;
இதினால் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வாய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால்
என்றார். 19 ேமலும், கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ ஆேரானிடத்தில் உன் ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு
எகிப்தின் நீர்நிைலகளாகிய அவர்கள் வாய்க்கால்கள்ேமலும், நதிகள்ேமலும், குளங்கள்ேமலும், தண்ணீர்
நிற்கிற எல்லா இடங்கள்ேமலும், அைவகள் இரத்தமாகும்படிக்கு, உன் ைகைய நீட்டு; அப்ெபாழுது எகிப்து
ேதசம் எங்கும் மரப்பாத்திரங்களிலும், கற்பாத்திரங்களிலும் இரத்தம் உண்டாயிருக்கும் என்று ெசால்
என்றார். 20 கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடி ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசய்தார்கள்; பார்ேவானுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகவும், அவன் ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் ேகாைல ஓங்கி, நதியிலுள்ள தண்ணீைர
அடிக்க, நதியிலுள்ள தண்ணீெரல்லாம் இரத்தமாய் மாறிப்ேபாயிற்று. 21 நதியின் மீன்கள் ெசத்து, நதி
நாறிப்ேபாயிற்று; நதியின் தண்ணீைரக் குடிக்க எகிப்தியருக்குக் கூடாமற்ேபாயிற்று; எகிப்து ேதசம் எங்கும்
இரத்தமாயிருந்தது. 22 எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்ைதயினால் அப்படிச் ெசய்தார்கள்;
கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடி பார்ேவானின் இருதயம் கடினப்பட்டது; அவர்களுக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபானான். 23 பார்ேவான் இைதயும் சிந்தியாமல், தன் வீட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபானான். 24

நதியின் தண்ணீர் குடிக்க உதவாதபடியால், குடிக்கத்தக்க தண்ணீருக்காக எகிப்தியர் எல்லாரும்
நதிேயாரத்தில் ஊற்றுத் ேதாண்டினார்கள். 25 கர்த்தர் நதிைய அடித்து ஏழுநாள் ஆயிற்று.

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ பார்ேவானிடத்தில் ேபாய்: எனக்கு ஆராதைனெசய்ய
என் ஜனங்கைள அனுப்பிவிடு. 2 நீ அவர்கைள அனுப்பிவிடமாட்ேடன் என்பாயாகில், உன் எல்ைல
அடங்கைலயும் தவைளகளால் வாதிப்ேபன். 3 நதி தவைளகைளத் திரளாய்ப் பிறப்பிக்கும்; அைவகள்

உன் வீட்டிலும் உன் படுக்ைக அைறயிலும், உன் மஞ்சத்தின் ேமலும், உன் ஊழியக்காரர் வீடுகளிலும், உன்
ஜனங்களிடத்திலும், உன் அடுப்புகளிலும், மாப்பிைசகிற உன் ெதாட்டிகளிலும் வந்து ஏறும். 4 அந்தத்
தவைளகள் உன்ேமலும், உன் ஜனங்கள்ேமலும், உன் ஊழியக்காரர் எல்லார்ேமலும் வந்து ஏறும் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார். 5 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயினிடத்தில் நீ ஆேராைன
ேநாக்கி: நீ உன் ைகயில் இருக்கிற ேகாைல நதிகள்ேமலும், வாய்க்கால்கள்ேமலும், குளங்கள்ேமலும் நீட்டி,
எகிப்துேதசத்தின்ேமல் தவைளகைள வரும்படி ெசய் என்று ெசால் என்றார். 6 அப்படிேய ஆேரான் தன்
ைகைய எகிப்திலுள்ள தண்ணீர்கள்ேமல் நீட்டினான்; அப்ெபாழுது தவைளகள் வந்து, எகிப்து ேதசத்ைத
மூடிக்ெகாண்டது. 7 மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்ைதயினால் அப்படிச் ெசய்து, எகிப்து
ேதசத்தின்ேமல் தவைளகைள வரப்பண்ணினார்கள். 8 பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
அைழப்பித்து: அந்தத் தவைளகள் என்ைனயும் என் ஜனங்கைளயும் விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தைர ேநாக்கி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பலியிடும்படி ஜனங்கைளப் ேபாகவிடுேவன் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்கி: தவைளகள் நதியிேல மாத்திரம் இருக்கத்தக்கதாய் அைவகைள
உம்மிடத்திலும் உம்முைடய வீட்டிலும் இல்லாமல் ஒழிந்துேபாகும்படி ெசய்ய, உமக்காகவும் உம்முைடய
ஊழியக்காரருக்காகவும் உம்முைடய ஜனங்களுக்காகவும் நான் விண்ணப்பம் பண்ணேவண்டிய காலத்ைதக்
குறிக்கும் ேமன்ைம உமக்ேக இருப்பதாக என்றான். 10 அதற்கு அவன்: நாைளக்கு என்றான். அப்ெபாழுது
இவன்: எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒப்பானவர் இல்ைல என்பைத நீர் அறியும்படிக்கு உம்முைடய
வார்த்ைதயின்படி ஆகக்கடவது. 11 தவைளகள் உம்ைமயும், உம்முைடய வீட்ைடயும், உம்முைடய
ஊழியக்காரைரயும், உம்முைடய ஜனங்கைளயும் விட்டு நீங்கி, நதியிேல மாத்திரம் இருக்கும் என்றான். 12

ேமாேசயும் ஆேரானும் பார்ேவாைன விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். பார்ேவானுக்கு விேராதமாக வரப்பண்ணின
தவைளகள் நிமித்தம் ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டான். 13 கர்த்தர் ேமாேசயின் ெசாற்படி
ெசய்தார்; வீடுகளிலும் முற்றங்களிலும் வயல்களிலும் இருந்த தவைளகள் ெசத்துப்ேபாயிற்று. 14

அைவகைளக் குவியல் குவியலாகச் ேசர்த்தார்கள்; அதினால் பூமிெயங்கும் நாற்றம் எடுத்தது. 15

யாத்திராகமம் 7:7

54



9

இலகுவுண்டாயிற்ெறன்று பார்ேவான் கண்டேபாேதா, தன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தி, அவர்களுக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபானான்; கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடி ஆயிற்று.

16 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசயினிடத்தில்: நீ ஆேராைன ேநாக்கி: உன் ேகாைல நீட்டி, பூமியின்
புழுதியின்ேமல் அடி; அப்ெபாழுது அது எகிப்து ேதசம் எங்கும் ேபன்களாய்ப்ேபாம் என்று ெசால் என்றார். 17

அப்படிேய ெசய்தார்கள்; ஆேரான் தன் ைகயில் இருந்த தன் ேகாைல நீட்டி, பூமியின் புழுதியின்ேமல்
அடித்தான்; அப்ெபாழுது அது மனிதர்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும் ேபன்களாய் எகிப்து ேதசம் எங்கும்
பூமியின் புழுதிெயல்லாம் ேபன்களாயிற்று. 18 மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்ைதயினால் ேபன்கைளப்
பிறப்பிக்கும்படிப் பிரயத்தனஞ்ெசய்தார்கள்; ெசய்தும், அவர்களால் கூடாமற்ேபாயிற்று; ேபன்கள்
மனிதர்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும் இருந்தது. 19 அப்ெபாழுது மந்திரவாதிகள் பார்ேவாைன ேநாக்கி:
இது ேதவனுைடய விரல் என்றார்கள். ஆனாலும், கர்த்தர் ெசால்லிருந்தபடி பார்ேவானுைடய இருதயம்
கடினப்பட்டது; அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபானான்.

20 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நாைள அதிகாலேம நீ எழுந்து ேபாய், பார்ேவான் நதிக்குப்
புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவனுக்கு முன்பாக நின்று: எனக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி என் ஜனங்கைளப்
ேபாகவிடு. 21 என் ஜனங்கைளப் ேபாகவிடாயாகில், நான் உன்ேமலும், உன் ஊழியக்காரர்ேமலும், உன்
ஜனங்கள்ேமலும், உன் வீடுகள்ேமலும் பலவித வண்டுகைள அனுப்புேவன்; எகிப்தியர் வீடுகளும் அவர்கள்
இருக்கிற ேதசமும் அந்த வண்டுகளால் நிைறயும். 22 பூமியின் நடுவில் நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ அறியும்படி
என் ஜனங்கள் இருக்கிற ேகாேசன் நாட்டில் அந்நாளிேல வண்டுகள் வராதபடிக்கு, அந்த நாட்ைட
விேசஷப்படுத்தி, 23 என் ஜனங்களுக்கும் உன் ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகும்படி ெசய்ேவன்;
இந்த அைடயாளம் நாைளக்கு உண்டாகும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார். 24

அப்படிேய கர்த்தர் ெசய்தார்; மகா திரளான வண்டுஜாதிகள் பார்ேவான் வீட்டிலும், அவன் ஊழியக்காரர்
வீடுகளிலும், எகிப்து ேதசம் முழுவதிலும் வந்தது; வண்டுகளினாேல ேதசம் ெகட்டுப்ேபாயிற்று. 25

அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அைழப்பித்து: நீங்கள் ேபாய், உங்கள் ேதவனுக்கு
ேதசத்திேலதாேன பலியிடுங்கள் என்றான். 26 அதற்கு ேமாேச: அப்படிச் ெசய்யத்தகாது; எங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு நாங்கள் எகிப்தியருைடய அருவருப்ைபப் பலியிடுகிறதாயிருக்குேம,
எகிப்தியருைடய அருவருப்ைப நாங்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பலியிட்டால், எங்கைளக்
கல்ெலறிவார்கள் அல்லவா? 27 நாங்கள் வனாந்தரத்தில் மூன்று நாள் பிரயாணம்ேபாய், எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் எங்களுக்கு விதிக்கிறபடிேய அவருக்குப் பலியிடுேவாம் என்றான். 28 அப்ெபாழுது பார்ேவான்:
நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு வனாந்தரத்தில் பலியிடும்படிக்கு, நான் உங்கைளப்
ேபாகவிடுேவன்; ஆனாலும், நீங்கள் அதிக தூரமாய்ப் ேபாகேவண்டாம்; எனக்காக ேவண்டுதல் ெசய்யுங்கள்
என்றான். 29 அதற்கு ேமாேச: நான் உம்ைமவிட்டுப் புறப்பட்டபின், நாைளக்கு வண்டுகள் பார்ேவாைனயும்
அவர் ஊழியக்காரைரயும் அவர் ஜனங்கைளயும் விட்டு நீங்கும்படி, நான் கர்த்தைர ேநாக்கி ேவண்டுதல்
ெசய்ேவன்; ஆனாலும், கர்த்தருக்குப் பலியிடுகிறதற்கு ஜனங்கைளப் ேபாகவிடாதபடிப் பார்ேவான் இனி
வஞ்சைன ெசய்யாதிருப்பாராக என்றான். 30 ேமாேச பார்ேவாைன விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், கர்த்தைர
ேநாக்கி ேவண்டுதல் ெசய்தான். 31 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசயின் ெசாற்படி, வண்டுஜாதிகள்
பார்ேவாைனயும் அவன் ஊழியக்காரைரயும் அவன் ஜனங்கைளயும் விட்டு நீங்கும்படி ெசய்தார்; ஒன்றாகிலும்
மீந்திருக்கவில்ைல. 32 பார்ேவாேனா, இந்த முைறயும் தன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தி, ஜனங்கைளப்
ேபாகவிடாதிருந்தான்.

பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ பார்ேவானிடத்தில் ேபாய்: எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்
ஜனங்கைளப் ேபாகவிடு. 2 நீ அவர்கைள விடமாட்ேடன் என்று இன்னும் நிறுத்திைவத்தாயாகில், 3

கர்த்தருைடய கரம் ெவளியிலிருக்கிற உன் மிருகஜீவன்களாகிய குதிைரகளின்ேமலும்
கழுைதகளின்ேமலும் ஒட்டகங்களின்ேமலும் ஆடுமாடுகளின் ேமலும் இருக்கும்; மகா ெகாடிதான ெகாள்ைள
ேநாய் உண்டாகும். 4 கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் மிருகஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருகஜீவன்களுக்கும்
வித்தியாசம் பண்ணுவார்; இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு உரியைவகள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவதில்ைல
என்றார். 5 ேமலும், நாைளக்குக் கர்த்தர் இந்தக் காரியத்ைத ேதசத்தில் ெசய்வார் என்று ெசால்லி, கர்த்தர்
ஒரு காலத்ைதக் குறித்தார் என்றும், எபிெரயருைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றும்
அவனிடத்தில் ெசால் என்றார். 6 மறுநாளில் கர்த்தர் அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தார்; எகிப்தியருைடய
மிருகஜீவன்கள் எல்லாம் ெசத்துப்ேபாயிற்று; இஸ்ரேவல் புத்திரரின் மிருகஜீவன்களில் ஒன்றாகிலும்
சாகவில்ைல. 7 பார்ேவான் விசாரித்து, இஸ்ரேவலரின் மிருகஜீவன்களில் ஒன்றாகிலும் சாகவில்ைல என்று
அறிந்தான். பார்ேவானுைடய இருதயேமா கடினப்பட்டது; அவன் ஜனங்கைளப் ேபாகவிடவில்ைல.

8 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: உங்கள் ைகப்பிடி நிைறய சூைளயின்
சாம்பைல அள்ளிக்ெகாள்ளுங்கள்; ேமாேச அைதப் பார்ேவானுைடய கண்களுக்குமுன் வானத்திற்கு ேநராக
இைறக்கக்கடவன். 9 அது எகிப்து ேதசம் மீெதங்கும் தூசியாகி, எகிப்து ேதசெமங்கும் மனிதர்ேமலும்
மிருகஜீவன்கள்ேமலும் எரிபந்தமான ெகாப்புளங்கைள எழும்பப்பண்ணும் என்றார். 10 அப்படிேய அவர்கள்
சூைளயின் சாம்பைல அள்ளிக்ெகாண்டு, பார்ேவானுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள். ேமாேச அைத
வானத்துக்கு ேநராக இைறத்தான்; அப்ெபாழுது மனிதர்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும் எரிபந்தமான
ெகாப்புளங்கள் எழும்பிற்று. 11 அந்தக் ெகாப்புளங்கள் மந்திரவாதிகள்ேமலும் எகிப்தியர் எல்லார்ேமலும்
உண்டானதினால், அந்தக் ெகாப்புளங்களின் நிமித்தம் மந்திரவாதிகளும் ேமாேசக்கு முன்பாக
நிற்கக்கூடாதிருந்தது. 12 ஆனாலும், கர்த்தர் ேமாேசேயாேட ெசால்லியிருந்தபடிேய, கர்த்தர் பார்ேவானின்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினார்; அவன் அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கவில்ைல.

யாத்திராகமம் 9:12
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13 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ அதிகாலேம எழுந்திருந்து ேபாய், பார்ேவானுக்கு
முன்பாக நின்று: எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என் ஜனங்கைள அனுப்பிவிடு. 14 விடாதிருந்தால், பூமிெயங்கும்
என்ைனப்ேபால் ேவெறாருவரும் இல்ைல என்பைத நீ அறியும்படிக்கு, இந்தமுைற நான் சகலவித
வாைதகைளயும் உன் இருதயத்திலும், உன் ஊழியக்காரர்ேமலும் உன் ஜனங்கள்ேமலும் அனுப்புேவன். 15 நீ
பூமியில் இராமல் நாசமாய்ப்ேபாகும்படி நான் என் ைகைய நீட்டி, உன்ைனயும் உன் ஜனங்கைளயும்
ெகாள்ைள ேநாயினால் வாதிப்ேபன். 16 என்னுைடய வல்லைமைய உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாகவும்,
என் நாமம் பூமியிெலங்கும் பிரஸ்தாபமாகும்படியாகவும் உன்ைன நிைலநிறுத்திேனன். 17 நீ என்
ஜனங்கைளப் ேபாகவிடாமல், இன்னும் அவர்களுக்கு விேராதமாய் உன்ைன உயர்த்துகிறாயா? 18 எகிப்து
ேதான்றிய நாள்முதல் இதுவைரக்கும் அதில் ெபய்யாத மிகவும் ெகாடிய கல்மைழைய நாைள இந்ேநரம்
ெபய்யப்பண்ணுேவன். 19 இப்ெபாழுேத ஆள் அனுப்பி, உன் மிருகஜீவன்கைளயும் ெவளியில் உனக்கு
இருக்கிற யாைவயும் ேசர்த்துக்ெகாள்; வீட்டிேல ேசர்க்கப்படாமல் ெவளியிலிருக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
மிருகமும் ெசத்துப்ேபாகத்தக்கதாய் அந்தக் கல்மைழ ெபய்யும் என்று எபிெரயரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்று அவனுக்குச் ெசால் என்றார். 20 பார்ேவானுைடய ஊழியக்காரரில் எவன்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதக்குப் பயப்பட்டாேனா, அவன் தன் ேவைலக்காரைரயும் தன் மிருகஜீவன்கைளயும்
வீடுகளுக்கு ஓடிவரப்பண்ணினான். 21 எவன் கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய மதியாமற்ேபானாேனா, அவன்
தன் ேவைலக்காரைரயும் தன் மிருகஜீவன்கைளயும் ெவளியிேல விட்டுவிட்டான்.

22 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: எகிப்து ேதசம் எங்கும் மனிதர்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும்
எகிப்து ேதசத்திலிருக்கிற சகலவிதமான பயிர் வைககள்ேமலும் கல்மைழ ெபய்ய, உன் ைகைய வானத்திற்கு
ேநராக நீட்டு என்றார். 23 அப்படிேய ேமாேச தன் ேகாைல வானத்திற்கு ேநராக நீட்டினான். அப்ெபாழுது
கர்த்தர் இடிமுழக்கங்கைளயும் கல்மைழையயும் அனுப்பினார்; அக்கினி தைரயின்ேமல் ேவகமாய் ஓடிற்று;
எகிப்து ேதசத்தின்ேமல் கர்த்தர் கல்மைழையப் ெபய்யப்பண்ணினார்; 24 கல்மைழயும் கல்மைழேயாேட
கலந்த அக்கினியும் மிகவும் ெகாடிதாயிருந்தது; எகிப்து ேதசம் குடிேயற்றப்பட்ட நாள்முதல் அதில் அப்படி
ஒருேபாதும் உண்டானதில்ைல. 25 எகிப்து ேதசம் எங்கும் மனிதைரயும் மிருகஜீவன்கைளயும், ெவளியிேல
இருந்தைவகள் எைவகேளா அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அந்தக் கல்மைழ அழித்துப்ேபாட்டது; அது
ெவளியின் பயிர்வைககைளெயல்லாம் அழித்து, ெவளியின் மரங்கைளெயல்லாம் முறித்துப்ேபாட்டது. 26

இஸ்ரேவல் புத்திரர் இருந்த ேகாேசன் நாட்டிேல மாத்திரம் கல்மைழ இல்லாதிருந்தது. 27 அப்ெபாழுது
பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அைழப்பித்து: நான் இந்த முைற பாவம் ெசய்ேதன்; கர்த்தர்
நீதியுள்ளவர்; நானும் என் ஜனமும் துன்மார்க்கர். 28 இது ேபாதும்; இந்த மகா இடிமுழக்கங்களும்
கல்மைழயும் ஒழியும்படிக்கு, கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்; நான் உங்கைளப்
ேபாகவிடுேவன், இனி உங்களுக்குத் தைடயில்ைல என்றான். 29 ேமாேச அவைன ேநாக்கி: நான்
பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டவுடேன, என் ைககைளக் கர்த்தருக்கு ேநராக விரிப்ேபன்; அப்ெபாழுது
இடிமுழக்கங்கள் ஓய்ந்து கல்மைழ நின்றுேபாகும்; அதினால் பூமி கர்த்தருைடயது என்பைத நீர் அறிவீர். 30

ஆகிலும் நீரும் உம்முைடய ஊழியக்காரரும் இன்னும் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயப்படமாட்டீர்கள்
என்பைத அறிேவன் என்றான். 31 அப்ெபாழுது வாற்ேகாதுைம கதிர்ப்பயிரும் சணல்
தாள்ப்பயிருமாயிருந்தது; அதினால் சணலும் வாற்ேகாதுைமயும் அழிக்கப்பட்டுப்ேபாயிற்று. 32 ேகாதுைமயும்
கம்பும் கதிர்விடாதிருந்ததால், அைவகள் அழிக்கப்படவில்ைல. 33 ேமாேச பார்ேவாைனவிட்டுப்
பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு, தன் ைககைளக் கர்த்தருக்கு ேநராக விரித்தான்; அப்ெபாழுது
இடிமுழக்கமும் கல்மைழயும் நின்றது; மைழயும் பூமியில் ெபய்யாமலிருந்தது. 34 மைழயும் கல்மைழயும்
இடிமுழக்கமும் நின்றுேபானைதப் பார்ேவான் கண்டேபாது, அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும்
பாவம்ெசய்து, தங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினார்கள். 35 கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெசால்லியிருந்தபடிேய, பார்ேவானின் இருதயம் கடினப்பட்டது; அவன் இஸ்ரேவல் புத்திரைரப்
ேபாகவிடவில்ைல.

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ பார்ேவானிடத்தில் ேபா, அவர்கள் நடுேவ நான் இந்த என்
அைடயாளங்கைளச் ெசய்யும்படிக்கும், 2 நான் எகிப்திேல நடப்பித்தைதயும் நான் அவர்களுக்குள்
ெசய்த என் அைடயாளங்கைளயும், நீ உன் பிள்ைளகளின் ெசவிகள் ேகட்கவும், உன்

பிள்ைளகளுைடய பிள்ைளகளின் ெசவிகள் ேகட்கவும் விவரித்துச் ெசால்லும்படிக்கும், நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறியும்படிக்கும், நான் அவன் இருதயத்ைதயும் அவன் ஊழியக்காரரின் இருதயத்ைதயும்
கடினப்படுத்திேனன் என்றார். 3 அப்படிேய ேமாேசயும் ஆேரானும் பார்ேவானிடத்தில் வந்து: உன்ைனத்
தாழ்த்த நீ எதுவைரக்கும் மனதில்லாதிருப்பாய்? என் சமுகத்தில் எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்
ஜனங்கைளப் ேபாகவிடு. 4 நீ என் ஜனங்கைளப் ேபாகவிடமாட்ேடன் என்பாயாகில், நான் நாைளக்கு உன்
எல்ைலகளுக்குள்ேள ெவட்டுக்கிளிகைள வரப்பண்ணுேவன். 5 தைர காணாதபடிக்கு அைவகள் பூமியின்
முகத்ைத மூடி, கல்மைழக்குத் தப்பி மீதியாக ைவக்கப்பட்டைதப் பட்சித்து, ெவளியிேல துளிர்க்கிற
ெசடிகைளெயல்லாம் தின்றுேபாடும். 6 உன் வீடுகளும் உன் ஊழியக்காரருைடய வீடுகளும் எகிப்தியரின்
வீடுகளும் எல்லாம் அைவகளால் நிரம்பும்; உன் பிதாக்களும் உன் பிதாக்களின் பிதாக்களும் தாங்கள்
பூமியில் ேதான்றின நாள்முதல் இந்நாள்வைரக்கும் அப்படிப் பட்டைவகைளக் கண்டதில்ைல என்று
எபிெரயரின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால்லி, திரும்பிக்ெகாண்டு பார்ேவாைன விட்டுப்
புறப்பட்டான். 7 அப்ெபாழுது பார்ேவானுைடய ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி: எந்தமட்டும் இந்த மனிதன்
நமக்குக் கண்ணியாயிருப்பான்? தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்ய அந்த மனிதைரப்
ேபாகவிடும்; எகிப்து அழிந்துேபானைத நீர் இன்னும் அறியவில்ைலயா என்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது

யாத்திராகமம் 9:13

56



11

ேமாேசயும் ஆேரானும் பார்ேவானிடத்துக்குத் திரும்ப அைழக்கப்பட்டார்கள். அவன் அவர்கைள ேநாக்கி:
நீங்கள் ேபாய் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி, யாரார்
ேபாகிறார்கள் என்று ேகட்டான். 9 அதற்கு ேமாேச: எங்கள் இைளஞேராடும், எங்கள் முதிேயாேராடும்,
எங்கள் குமாரேராடும், எங்கள் குமாரத்திகேளாடும், எங்கள் ஆடுகைளயும் எங்கள் மாடுகைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேவாம்; நாங்கள் கர்த்தருக்குப் பண்டிைக ெகாண்டாடேவண்டும் என்றான். 10

அப்ெபாழுது அவன்: நான் உங்கைளயும் உங்கள் குழந்ைதகைளயும் எப்படி விடுேவேனா, அப்படிேய கர்த்தர்
உங்கேளாடிருப்பாராக; எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள், உங்களுக்குப் ெபால்லாப்பு ேநரிடும்; 11 அப்படி
ேவண்டாம்; புருஷராகிய நீங்கள் ேபாய், கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்யுங்கள்; இதுதாேன நீங்கள் விரும்பிக்
ேகட்டது என்று ெசான்னான். அவர்கள் பார்ேவான் சமுகத்தினின்று துரத்தி விடப்பட்டார்கள்.

12 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ெவட்டுக்கிளிகள் எகிப்து ேதசத்தின்ேமல் வந்து
கல்மைழயினால் அழியாத பூமியின் பயிர்வைககைளெயல்லாம் பட்சிக்கும்படிக்கு, எகிப்து ேதசத்தின்ேமல்
உன் ைகைய நீட்டு என்றார். 13 அப்படிேய ேமாேச தன் ேகாைல எகிப்து ேதசத்தின்ேமல் நீட்டினான்;
அப்ெபாழுது கர்த்தர் அன்று பகல் முழுவதும் அன்று இராமுழுவதும் கீழ்காற்ைறத் ேதசத்தின்ேமல்
வீசப்பண்ணினார்; விடியற்காலத்திேல கீழ்காற்று ெவட்டுக்கிளிகைளக் ெகாண்டுவந்தது. 14

ெவட்டுக்கிளிகள் எகிப்து ேதசம் எங்கும் பரம்பி, எகிப்தின் எல்ைலயில் எங்கும் மிகவும் ஏராளமாய்
இறங்கிற்று; அப்படிப்பட்ட ெவட்டுக்கிளிகள் அதற்குமுன் இருந்ததும் இல்ைல, அதற்குப்பின் இருப்பதும்
இல்ைல. 15 அைவகள் பூமியின் முகம் முழுவைதயும் மூடிற்று; ேதசம் அைவகளால் அந்தகாரப்பட்டது;
கல்மைழக்குத் தப்பியிருந்த நிலத்தின் பயிர்வைககள் யாைவயும் மரங்களின் கனிகள் யாைவயும் அைவகள்
பட்சித்துப்ேபாட்டது; எகிப்து ேதசம் எங்குமுள்ள மரங்களிலும் வயல்ெவளியின் பயிர்வைககளிலும் ஒரு
பச்சிைலயும் மீதியாயிருக்கவில்ைல. 16 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் தீவிரமாய்
அைழப்பித்து: உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதன். 17 இந்த
ஒரு முைறமாத்திரம் நீ என் பாவத்ைத மன்னிக்கேவண்டும்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்தச்
சாைவமாத்திரம் என்ைனவிட்டு விலக்க அவைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுங்கள் என்றான். 18 அவன்
பார்ேவாைன விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினான். 19 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் மகா பலத்த ேமல்காற்ைற வீசும்படி ெசய்தார்; அது ெவட்டுக்கிளிகைள அடித்துக்ெகாண்டுேபாய்
ெசங்கடலிேல ேபாட்டது; எகிப்தின் எல்ைலயில் எங்கும் ஒரு ெவட்டுகிளியாகிலும் மீதியாயிருந்ததில்ைல.
20 கர்த்தேரா பார்ேவானின் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினார்; அவன் இஸ்ரேவல் புத்திரைரப்
ேபாகவிடவில்ைல.

21 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: தடவிக்ெகாண்டிருக்கத்தக்கதான இருள் எகிப்து
ேதசத்தின்ேமல் உண்டாகும்படிக்கு, உன் ைகைய வானத்திற்கு ேநராக நீட்டு என்றார். 22 ேமாேச தன்
ைகைய வானத்திற்கு ேநராக நீட்டினான்; அப்ெபாழுது எகிப்து ேதசம் எங்கும் மூன்றுநாள் மட்டும் காரிருள்
உண்டாயிற்று. 23 மூன்றுநாள் மட்டும் ஒருவைர ஒருவர் காணவும் இல்ைல, ஒருவரும் தம்மிடத்ைதவிட்டு
எழுந்திருக்கவும் இல்ைல; இஸ்ரேவல் புத்திரர் யாவருக்குேமாெவனில் அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிேல
ெவளிச்சம் இருந்தது. 24 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசைய அைழப்பித்து; நீங்கள் ேபாய்க் கர்த்தருக்கு
ஆராதைன ெசய்யுங்கள்; உங்கள் ஆடுகளும் உங்கள் மாடுகளும்மாத்திரம் நிறுத்தப்படேவண்டும்; உங்கள்
குழந்ைதகள் உங்களுடன் ேபாகலாம் என்றான். 25 அதற்கு ேமாேச: நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பைடக்கும் பலிகைளயும் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் நீர் எங்கள் ைகயிேல
ெகாடுக்கேவண்டும். 26 எங்கள் மிருகஜீவன்களும் எங்கேளாேடகூட வரேவண்டும்; ஒரு குளம்பும்
பின்ைவக்கப்படுவதில்ைல; எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்கிறதற்கு அைவகளிலிருந்து
எடுக்கேவண்டும்; இன்னைதக்ெகாண்டு கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்ேவாம் என்பது நாங்கள் அங்ேக
ேபாய்ச் ேசருமளவும் எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றான். 27 கர்த்தர் பார்ேவானுைடய இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தினார்; அவன் அவர்கைளப் ேபாகவிட மனதில்லாதிருந்தான். 28 பார்ேவான் அவைன ேநாக்கி:
என்ைன விட்டு அப்பாேல ேபா; நீ இனி என் முகத்ைதக் காணாதபடி எச்சரிக்ைகயாயிரு; நீ இனி என்
முகத்ைதக் காணும் நாளில் சாவாய் என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேமாேச: நீர் ெசான்னது சரி; இனி நான்
உம்முைடய முகத்ைதக் காண்பதில்ைல என்றான்.

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இன்னும் ஒரு வாைதையப் பார்ேவான்ேமலும்
எகிப்தின்ேமலும் வரப்பண்ணுேவன்; அதற்குப்பின் அவன் உங்கைள இவ்விடத்திலிருந்து
ேபாகவிடுவான்; சமூலமாய் உங்கைளப் ேபாகவிடுவதும் அல்லாமல், உங்கைள இவ்விடத்திலிருந்து

துரத்தியும் விடுவான். 2 இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாருவனும் அவனவன் அயலானிடத்திலும், ஒவ்ெவாருத்தியும்
அவளவள் அயலாளிடத்திலும் ெவள்ளியுைடைமகைளயும் ெபான்னுைடைமகைளயும் ேகட்கும்படி
ஜனங்களுக்குச் ெசால் என்றார். 3 அப்படிேய கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில்
தயவுகிைடக்கும்படி ெசய்தார். ேமாேச என்பவன் எகிப்து ேதசத்தில் பார்ேவானுைடய ஊழியக்காரரின்
பார்ைவக்கும் ஜனங்களின் பார்ைவக்கும் மிகவும் ெபரியவனாயிருந்தான்.

4 அப்ெபாழுது ேமாேச: கர்த்தர் நடுராத்திரியிேல நான் எகிப்தின் மத்தியில் புறப்பட்டுப்ேபாேவன். 5

அப்ெபாழுது சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கும் பார்ேவானுைடய தைலப்பிள்ைளமுதல் எந்திரம் அைரக்கும்
அடிைமப்ெபண்ணுைடய தைலப்பிள்ைளவைரக்கும், எகிப்து ேதசத்திலிருக்கிற முதற்ேபறைனத்தும்
மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்தும் சாகும் என்று உைரக்கிறார் என்று ெசான்னதுமன்றி, 6 அதினால்
எகிப்து ேதசம் எங்கும் முன்னும் பின்னும் ஒருக்காலும் உண்டாகாத ெபரிய கூக்குரல் உண்டாகும். 7

ஆனாலும் கர்த்தர் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரேவலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்ைத நீங்கள் அறியும்படிக்கு,
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இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைனவருக்குள்ளும் மனிதர்முதல் மிருகஜீவன்கள் வைரக்கும் ஒரு நாயாகிலும் தன்
நாைவ அைசப்பதில்ைல. 8 அப்ெபாழுது உம்முைடய ஊழியக்காரராகிய இவர்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில்
வந்து, பணிந்து. நீயும் உன்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்கள் யாவரும் புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்று ெசால்லுவார்கள்;
அதின்பின் புறப்படுேவன் என்று ெசால்லி, உக்கிரமான ேகாபத்ேதாேட பார்ேவாைன விட்டுப் புறப்பட்டான்.

9 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: எகிப்து ேதசத்தில் என் அற்புதங்கள் அேநகமாகும்படிக்கு, பார்ேவான்
உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கமாட்டான் என்று ெசால்லியிருந்தார். 10 ேமாேசயும் ஆேரானும் இந்த
அற்புதங்கைளெயல்லாம் பார்ேவானுக்கு முன்பாகச் ெசய்தார்கள். கர்த்தர் பார்ேவானின் இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தினதினால், அவன் இஸ்ரேவல் புத்திரைரத் தன் ேதசத்திலிருந்து ேபாகவிடவில்ைல.

கர்த்தர் எகிப்து ேதசத்தில் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 இந்த மாதம் உங்களுக்குப்
பிரதான மாதம்; இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமாயிருப்பதாக. 3 நீங்கள்
இஸ்ரேவல் சைபயார் யாவைரயும் ேநாக்கி: இந்த மாதம் பத்தாம் ேததியில் வீட்டுத்தைலவர்கள்,

வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக, ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிையத் ெதரிந்து
ெகாள்ளக்கடவர்கள். 4 ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் புசிக்கிறதற்குப் ேபாதுமான
ேபர்களாயிராமற்ேபானால், அவனும் அவன் சமீபத்திலிருக்கிற அவனுைடய அயல்வீட்டுக்காரனும்,
தங்களிடத்திலுள்ள ஆத்துமாக்களின் இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்; அவனவன் புசிப்புக்குத்தக்கதாக இலக்கம் பார்த்து, ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்து ெகாள்ளேவண்டும். 5 அந்த ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒருவயதுள்ளதுமாய்
இருக்கேவண்டும்; ெசம்மறியாடுகளிலாவது ெவள்ளாடுகளிலாவது அைதத் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம். 6 அைத
இந்த மாதம் பதினாலாம் ேததிவைரக்கும் ைவத்திருந்து, இஸ்ரேவல் சைபயின் ஒவ்ெவாரு கூட்டத்தாரும்
சாயங்காலத்தில் அைத அடித்து, 7 அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, தாங்கள் அைதப் புசிக்கும்
வீட்டுவாசல் நிைலக்கால்கள் இரண்டிலும் நிைலயின் ேமற்சட்டத்திலும் ெதளித்து, 8 அன்று ராத்திரியிேல
அதின் மாம்சத்ைத ெநருப்பினால் சுட்டு, புளிப்பில்லா அப்பத்ேதாடும் கசப்பான கீைரேயாடும் அைதப்
புசிக்கக்கடவர்கள். 9 பச்ைசயாயும் தண்ணீரில் அவிக்கப்பட்டதாயும் அல்ல; அதின் தைலையயும் அதின்
ெதாைடகைளயும் அதற்குள்ள யாைவயும் ஏகமாய் ெநருப்பினால் சுட்டதாய் அைதப் புசிப்பீர்களாக. 10

அதிேல ஒன்ைறயும் விடியற்காலம் மட்டும் மீதியாக ைவக்காமல், விடியற்காலம் மட்டும் அதிேல மீதியாய்
இருக்கிறைத அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பீர்களாக. 11 அைதப் புசிக்கேவண்டிய விதமாவது, நீங்கள் உங்கள்
அைரகளில் கச்ைச கட்டிக்ெகாண்டும், உங்கள் கால்களில் பாதரட்ைச ெதாடுத்துக்ெகாண்டும், உங்கள்
ைகயில் தடி பிடித்துக்ெகாண்டும் அைதத் தீவிரமாய்ப் புசிக்கக்கடவீர்கள்; அது கர்த்தருைடய பஸ்கா. 12

அந்த ராத்திரியிேல நான் எகிப்து ேதசம் எங்கும் கடந்துேபாய், எகிப்துேதசத்திலுள்ள மனிதர்முதல்
மிருகஜீவன்கள்மட்டும், முதற்ேபறாயிருக்கிறைவகைளெயல்லாம் அதம்பண்ணி, எகிப்து ேதவர்களின்ேமல்
நீதிையச் ெசலுத்துேவன்; நாேன கர்த்தர். 13 நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக
அைடயாளமாய் இருக்கும்; அந்த இரத்தத்ைத நான் கண்டு, உங்கைளக் கடந்துேபாேவன்; நான் எகிப்து
ேதசத்ைத அழிக்கும்ேபாது, அழிக்கும் வாைத உங்களுக்குள்ேள வராதிருக்கும். 14 அந்த நாள் உங்களுக்கு
நிைனவுகூருதலான நாளாய் இருக்கக்கடவது; அைதக் கர்த்தருக்குப் பண்டிைகயாக ஆசரிப்பீர்களாக;
அைத உங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய நியமமாக ஆசரிக்கக்கடவீர்கள். 15 புளிப்பில்லா அப்பத்ைத
ஏழுநாளளவும் புசிக்கக்கடவீர்கள்; முதலாம் நாளில்தாேன புளித்தமாைவ உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
நீக்கேவண்டும்; முதலாம் நாள் ெதாடங்கி ஏழாம் நாள்வைரக்கும் புளித்த அப்பம். புசிக்கிறவன் எவேனா
அந்த ஆத்துமா இஸ்ரேவலரிலிருந்து அறுப்புண்டுேபாவான். 16 முதலாம் நாளில் பரிசுத்த சைபகூடுதலும்,
ஏழாம் நாளிலும் பரிசுத்த சைபகூடுதலும் இருக்கேவண்டும்; அைவகளில் ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யப்படலாகாது; அவரவர் சாப்பிடுகிறதற்குத் ேதைவயானதுமாத்திரம் உங்களால் ெசய்யப்படலாம். 17

புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிைகைய ஆசரிப்பீர்களாக; இந்த நாளில்தான் நான் உங்கள் ேசைனகைள எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணிேனன்; ஆைகயால், உங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய நியமமாக இந்த
நாைள ஆசரிக்கக்கடவீர்கள். 18 முதலாம் மாதம் பதினாலாம் ேததி சாயங்காலந்ெதாடங்கி மாதத்தின்
இருபத்ேதாராம் ேததி சாயங்காலம்வைரக்கும் புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்கக்கடவீர்கள். 19 ஏழுநாளளவும்
உங்கள் வீடுகளில் புளித்த மா காணப்படலாகாது; எவனாகிலும் புளிப்பிடப்பட்டைதப் புசித்தால், அவன்
பரேதசியானாலும் சுேதசியானாலும், அந்த ஆத்துமா இஸ்ரேவல் சைபயில் இராமல் அறுப்புண்டுேபாவான்.
20 புளிப்பிடப்பட்ட யாெதான்ைறயும் நீங்கள் புசிக்கேவண்டாம்; உங்கள் வாசஸ்தலங்களிெலல்லாம்
புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்கக்கடவீர்கள் என்று ெசால் என்றார்.

21 அப்ெபாழுது ேமாேச இஸ்ரேவல் மூப்பர் யாவைரயும் அைழப்பித்து: நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்குத்
தக்கதாக உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டிையத் ெதரிந்ெதடுத்துக்ெகாண்டு, பஸ்காைவ அடித்து, 22 ஈேசாப்புக்
ெகாழுந்துகளின் ெகாத்ைத எடுத்து கிண்ணியில் இருக்கும் இரத்தத்தில் ேதாய்த்து, அதில் இருக்கும் அந்த
இரத்தத்ைத வாசல் நிைலக்கால்களின் ேமற்சட்டத்திலும் வாசலின் நிைலக்கால்கள் இரண்டிலும்
ெதளியுங்கள்; விடியற்காலம் வைரக்கும் உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசைலவிட்டுப் புறப்படேவண்டாம். 23

கர்த்தர் எகிப்தியைர அதம்பண்ணுகிறதற்குக் கடந்துவருவார்; நிைலயின் ேமற்சட்டத்திலும் வாசலின்
நிைலக்கால்கள் இரண்டிலும் அந்த இரத்தத்ைதக் காணும்ேபாது, கர்த்தர் சங்காரக்காரைன உங்கள்
வீடுகளில் உங்கைள அதம்பண்ணுகிறதற்கு வரெவாட்டாமல், வாசற்படிைய விலகிக் கடந்துேபாவார். 24

இந்தக் காரியத்ைத உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ைளகளுக்கும் நித்திய நியமமாகக்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 25 கர்த்தர் உங்களுக்குத் தாம் ெசான்னபடி ெகாடுக்கப்ேபாகிற ேதசத்திேல
நீங்கள் ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது, இந்த ஆராதைனையக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 26 அப்ெபாழுது உங்கள்
பிள்ைளகள்: இந்த ஆராதைனயின் கருத்து என்ன என்று உங்கைளக் ேகட்டால், 27 இது கர்த்தருைடய
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பஸ்காவாகிய பலி; அவர் எகிப்தியைர அதம்பண்ணி, நம்முைடய வீடுகைளத் தப்பப்பண்ணினேபாது,
எகிப்திலிருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய வீடுகைளக் கடந்துேபானார் என்று நீங்கள் ெசால்லேவண்டும்
என்றான். அப்ெபாழுது ஜனங்கள் தைல வணங்கிப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 28 இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேபாய்
அப்படிேய ெசய்தார்கள்; கர்த்தர் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள்.

29 நடுராத்திரியிேல சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கும் பார்ேவானுைடய தைலப்பிள்ைளமுதல் காவல்
கிடங்கிலிருக்கும் சிைறப்பட்டவனின் தைலப்பிள்ைளவைரக்கும், எகிப்து ேதசத்தில் இருந்த
முதற்ேபறைனத்ைதயும், மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்ைதயும் கர்த்தர் அழித்தார். 30 அப்ெபாழுது
பார்ேவானும் அவனுைடய சகல ஊழியக்காரரும் எகிப்தியர் யாவரும் இராத்திரியிேல எழுந்திருந்தார்கள்;
மகா கூக்குரல் எகிப்திேல உண்டாயிற்று; சாவில்லாத ஒரு வீடும் இருந்ததில்ைல. 31 இராத்திரியிேல அவன்
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அைழப்பித்து: நீங்களும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும் எழுந்து, என்
ஜனங்கைளவிட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபாய், நீங்கள் ெசான்னபடிேய கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்யுங்கள். 32

நீங்கள் ெசான்னபடிேய உங்கள் ஆடுமாடுகைளயும் ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாங்கள்; என்ைனயும் ஆசீர்வதியுங்கள்
என்றான். 33 எகிப்தியர்: நாங்கள் எல்லாரும் சாகிேறாேம என்று ெசால்லி, தீவிரமாய் அந்த ஜனங்கைளத்
ேதசத்திலிருந்து அனுப்பிவிட அவர்கைள மிகவும் துரிதப்படுத்தினார்கள். 34 பிைசந்தமா புளிக்குமுன்
ஜனங்கள் அைதப் பாத்திரத்துடேன தங்கள் வஸ்திரங்களில் கட்டி, தங்கள் ேதாள்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள். 35 ேமாேச ெசால்லியிருந்தபடி இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எகிப்தியரிடத்தில்
ெவள்ளியுைடைமகைளயும் ெபான்னுைடைமகைளயும் வஸ்திரங்கைளயும் ேகட்டார்கள். 36 கர்த்தர்
ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிைடக்கும்படி ெசய்ததினால், ேகட்டைத அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; இவ்விதமாய் அவர்கள் எகிப்தியைரக் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்.

37 இஸ்ரேவல் புத்திரர் ராமேசைச விட்டுக் கால்நைடயாகப் பிரயாணம்பண்ணி, சுக்ேகாத்துக்குப்
ேபானார்கள்; அவர்கள், பிள்ைளகள் தவிர ஆறுலட்சம் புருஷராயிருந்தார்கள். 38 அவர்கேளாேட கூடப் பல
ஜாதியான ஜனங்கள் அேநகர் ேபானதுமன்றி, மிகுதியான ஆடுமாடுகள் முதலான மிருகஜீவன்களும்
ேபாயிற்று. 39 எகிப்திலிருந்து அவர்கள் ெகாண்டு வந்த பிைசந்தமாைவப் புளிப்பில்லா அப்பங்களாகச்
சுட்டார்கள்; அவர்கள் எகிப்தில் தரிக்கக்கூடாமல் துரத்திவிடப்பட்டதினால், அது புளியாதிருந்தது;
அவர்கள் தங்களுக்கு வழிக்ெகன்று ஒன்றும் ஆயத்தம்பண்ணவில்ைல. 40 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்திேல
குடியிருந்த காலம் நானூற்றுமுப்பது வருஷம். 41 நானூற்றுமுப்பது வருஷம் முடிந்த அன்ைறத்தினேம
கர்த்தருைடய ேசைனகள் எல்லாம் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 42 கர்த்தர் அவர்கைள எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினதினால், இது அவருக்ெகன்று முக்கியமாய் ஆசரிக்கத்தக்க
இராத்திரியாயிற்று; இஸ்ரேவல் சந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் தைலமுைறேதாறும் கர்த்தருக்கு
முக்கியமாய் ஆசரிக்கேவண்டிய இராத்திரி இதுேவ.

43 ேமலும், கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: பஸ்காவின் நியமமாவது, அந்நிய புத்திரன்
ஒருவனும் அைதப் புசிக்கேவண்டாம். 44 பணத்தினால் ெகாள்ளப்பட்ட அடிைமயானவன் எவனும், நீ
அவனுக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணினபின், அவன் அைதப் புசிக்கலாம். 45 அந்நியனும் கூலியாளும் அதிேல
புசிக்கேவண்டாம். 46 அைத ஒவ்ெவாரு வீட்டிற்குள்ளும் புசிக்கேவண்டும்; அந்த மாம்சத்தில்
ெகாஞ்சமாகிலும் வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாகக்கூடாது; அதில் ஒரு எலும்ைபயும்
முறிக்கக்கூடாது. 47 இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்லாரும் அைத ஆசரிக்கக்கடவர்கள். 48 அந்நியன் ஒருவன்
உன்னிடத்திேல தங்கி, கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரிக்கேவண்டுெமன்று இருந்தால், அவைனச் ேசர்ந்த
ஆண்பிள்ைளகள் யாவரும் விருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டும்; பின்பு அவன் ேசர்ந்து அைத
ஆசரிக்கேவண்டும்; அவன் சுேதசிையப்ேபால் இருப்பான்; விருத்தேசதனம் இல்லாத ஒருவரும் அதில்
புசிக்கேவண்டாம். 49 சுேதசிக்கும் உங்களிடத்தில் தங்கும் பரேதசிக்கும் ஒேர பிரமாணம் இருக்கக்கடவது
என்றார். 50 இப்படிேய இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் ெசய்தார்கள்; கர்த்தர் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள். 51 அன்ைறத்தினேம கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரைர அணியணியாய்
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள் மனிதரிலும் மிருகஜீவன்களிலும்
கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கிற முதற்ேபறைனத்ைதயும் எனக்குப் பரிசுத்தப்படுத்து; அது என்னுைடயது
என்றார்.

3 அப்ெபாழுது ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட
இந்த நாைள நிைனயுங்கள்; கர்த்தர் பலத்த ைகயினால் உங்கைள அவ்விடத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணினார்; ஆைகயால், நீங்கள் புளித்த அப்பம் புசிக்கேவண்டாம். 4 ஆபிப் மாதத்தின் இந்த
நாளிேல நீங்கள் புறப்பட்டீர்கள். 5 ஆைகயால், கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு
ஆைணயிட்டதும், பாலும் ேதனும் ஓடுகிறதுமான ேதசமாகிய கானானியர், ஏத்தியர், எேமாரியர், ஏவியர்,
எபூசியர் என்பவர்களுைடய ேதசத்துக்கு உன்ைன வரப்பண்ணும் காலத்தில், நீ இந்த மாதத்திேல இந்த
ஆராதைனையச் ெசய்வாயாக. 6 புளிப்பில்லா அப்பத்ைத ஏழுநாளளவும் புசிக்கக்கடவாய்; ஏழாம்நாளிேல
கர்த்தருக்குப் பண்டிைக ஆசரிக்கப்படுவதாக. 7 அந்த ஏழுநாளும் புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்கேவண்டும்;
புளிப்புள்ள அப்பம் உன்னிடத்திேல காணப்படேவண்டாம்; உன் எல்ைலக்குள் எங்கும் புளித்தமாவும்
உன்னிடத்தில் காணப்படேவண்டாம். 8 அந்நாளில் நீ உன் புத்திரைன ேநாக்கி: நான் எகிப்திலிருந்து
புறப்படுைகயில், கர்த்தர் எனக்குச் ெசய்ததற்காக இப்படி நடப்பிக்கப்படுகிறது என்று ெசால். 9 கர்த்தரின்
நியாயப்பிரமாணம் உன் வாயிலிருக்கும்படிக்கு, இது உன் ைகயிேல ஒரு அைடயாளமாகவும் உன் கண்களின்
நடுேவ நிைனப்பூட்டுதலாகவும் இருக்கக்கடவது; பலத்த ைகயினால் கர்த்தர் உன்ைன எகிப்திலிருந்து
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புறப்படப்பண்ணினார்; 10 ஆைகயால், நீ வருஷந்ேதாறும் குறித்த காலத்தில் இந்த நியாயத்ைத ஆசரித்து
வருவாயாக.

11 ேமலும், கர்த்தர் உனக்கும் உன் பிதாக்களுக்கும் ஆைணயிட்டபடிேய, உன்ைனக் கானானியரின்
ேதசத்திேல வரப்பண்ணி, அைத உனக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது, 12 கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கும் அைனத்ைதயும்,
உனக்கு இருக்கும் மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்ைதயும், கர்த்தருக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பாயாக;
அைவகளிலுள்ள ஆண்கள் கர்த்தருைடயைவகள். 13 கழுைதயின் தைலயீற்ைறெயல்லாம் ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியால் மீட்டுக்ெகாள்வாயாக; மீட்காவிட்டால், அதின் கழுத்ைத முறித்துப்ேபாடு. உன்
பிள்ைளகளில் முதற்ேபறான சகல நரஜீவைனயும் மீட்டுக்ெகாள்வாயாக. 14 பிற்காலத்தில் உன் குமாரன்:
இது என்ன என்று உன்ைனக் ேகட்டால்; நீ அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர் எங்கைளப் பலத்த ைகயினால்
அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 15 எங்கைள விடாதபடிக்கு, பார்ேவான்
கடினப்பட்டிருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் எகிப்து ேதசத்தில் மனிதரின் தைலப்பிள்ைளகள்முதல் மிருகஜீவன்களின்
தைலயீற்றுகள்வைரக்கும் உண்டாயிருந்த முதற்ேபறுகள் யாைவயும் ெகான்றுேபாட்டார்; ஆைகயால்,
கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கும் ஆைணெயல்லாம் நான் கர்த்தருக்குப் பலியிட்டு, என் பிள்ைளகளில்
முதற்ேபறைனத்ைதயும் மீட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன். 16 கர்த்தர் எங்கைளப் பலத்த ைகயினால் எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணினதற்கு, இது உன் ைகயில் அைடயாளமாகவும், உன் கண்களின் நடுேவ
ஞாபகக்குறியாகவும் இருக்கக்கடவது என்று ெசால்வாயாக என்றான்.

17 பார்ேவான் ஜனங்கைளப் ேபாகவிட்டபின்: ஜனங்கள் யுத்தத்ைதக் கண்டால் மனமடிந்து, எகிப்துக்குத்
திரும்புவார்கள் என்று ெசால்லி; ெபலிஸ்தரின் ேதசவழியாய்ப் ேபாவது சமீபமானாலும், ேதவன் அவர்கைள
அந்த வழியாய் நடத்தாமல், 18 சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தர வழியாய் ஜனங்கைளச் சுற்றிப்
ேபாகப்பண்ணினார். இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து அணியணியாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
19 ேமாேச தன்ேனாேடகூட ேயாேசப்பின் எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ேதவன் நிச்சயமாய்
உங்கைளச் சந்திப்பார்; அப்ெபாழுது உங்கேளாேடகூட என் எலும்புகைள இவ்விடத்திலிருந்து
ெகாண்டுேபாங்கள் என்று ேயாேசப்பு ெசால்லி, இஸ்ரேவல் புத்திரைர உறுதியாய் ஆைணயிடும்படி
ெசய்திருந்தான். 20 அவர்கள் சுக்ேகாத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு, வனாந்தரத்தின் ஓரமாய் ஏத்தாமிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 21 அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்கக்கூடும்படிக்கு, கர்த்தர் பகலில் அவர்கைள
வழிநடத்த ேமகஸ்தம்பத்திலும், இரவில் அவர்களுக்கு ெவளிச்சங்காட்ட அக்கினிஸ்தம்பத்திலும்
அவர்களுக்கு முன் ெசன்றார். 22 பகலிேல ேமகஸ்தம்பமும், இரவிேல அக்கினிஸ்தம்பமும்
ஜனங்களிடத்திலிருந்து விலகிப்ேபாகவில்ைல.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீங்கள் திரும்பி மிக்ேதாலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுேவ
பாகால்ெசேபானுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிேல
பாளயமிறங்கேவண்டும் என்று இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லு; அதற்கு எதிராகச்

சமுத்திரக்கைரயிேல பாளயமிறங்குவீர்களாக. 3 அப்ெபாழுது பார்ேவான் இஸ்ரேவல் புத்திரைரக்குறித்து:
அவர்கள் ேதசத்திேல திைகத்துத் திரிகிறார்கள்; வனாந்தரம் அவர்கைள அைடத்துப்ேபாட்டது என்று
ெசால்லுவான். 4 ஆைகயால், பார்ேவான் அவர்கைளப் பின்ெதாடரும்படிக்கு, நான் அவன் இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தி, நாேன கர்த்தர் என்பைத எகிப்தியர் அறியும்படி, பார்ேவானாலும் அவனுைடய எல்லா
ராணுவத்தாலும் மகிைமப்படுேவன் என்றார்; அவர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள். 5 ஜனங்கள்
ஓடிப்ேபாய்விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, ஜனங்களுக்கு விேராதமாகப்
பார்ேவானும் அவன் ஊழியக்காரரும் மனம் ேவறுபட்டு: நமக்கு ேவைல ெசய்யாதபடிக்கு நாம்
இஸ்ரேவலைரப் ேபாகவிட்டது என்ன காரியம் என்றார்கள். 6 அவன் தன் இரதத்ைதப் பூட்டி, தன்
ஜனங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 7 பிரதானமான அறுநூறு இரதங்கைளயும், எகிப்திலுள்ள மற்ற சகல
இரதங்கைளயும், அைவகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானான். 8

கர்த்தர் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானின் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினார்; அவன் இஸ்ரேவல்
புத்திரைரப் பின்ெதாடர்ந்தான், இஸ்ரேவல் புத்திரர் பலத்த ைகயுடன் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். 9 எகிப்தியர்
பார்ேவானுைடய சகல குதிைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் அவனுைடய குதிைரவீரேராடும்
ேசைனகேளாடும் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்துேபாய், சமுத்திரத்தண்ைடயிேல பாகால்ெசேபானுக்கு எதிேர
இருக்கிற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிேல பாளயமிறங்கியிருக்கிற அவர்கைளக் கிட்டினார்கள். 10

பார்ேவான் சமீபித்து வருகிறேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்து, எகிப்தியர்
தங்களுக்குப் பின்ேன வருகிறைதக் கண்டு, மிகவும் பயந்தார்கள்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள். 11 அன்றியும் அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்கி: எகிப்திேல பிேரதக்குழிகள்
இல்ைலெயன்றா வனாந்தரத்திேல சாகும்படிக்கு எங்கைளக் ெகாண்டுவந்தீர்? நீர் எங்கைள எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணினதினால், எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தது என்ன? 12 நாங்கள் எகிப்திேல இருக்கும்ேபாது,
நாங்கள் எகிப்தியருக்கு ேவைல ெசய்ய எங்கைளச் சும்மா விட்டுவிடும் என்று ெசான்ேனாம் அல்லவா?
நாங்கள் வனாந்தரத்திேல சாகிறைதப்பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு ேவைலெசய்கிறது எங்களுக்கு
நலமாயிருக்குேம என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள்
நின்றுெகாண்டு இன்ைறக்குக் கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசய்யும் இரட்சிப்ைபப் பாருங்கள்; இன்ைறக்கு
நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியைர இனி என்ைறக்கும் காணமாட்டீர்கள். 14 கர்த்தர் உங்களுக்காக
யுத்தம்பண்ணுவார்; நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள் என்றான்.

15 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ என்னிடத்தில் முைறயிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டுப்
ேபாங்கள் என்று இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லு. 16 நீ உன் ேகாைல ஓங்கி, உன் ைகையச்
சமுத்திரத்தின்ேமல் நீட்டி, சமுத்திரத்ைதப் பிளந்துவிடு; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின்
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நடுவாக ெவட்டாந்தைரயிேல நடந்துேபாவார்கள். 17 எகிப்தியர் உங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து வரும்படி நான்
அவர்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தி பார்ேவானாலும் அவன் இரதங்கள் குதிைரவீரர் முதலாகிய
அவனுைடய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிைமப்படுேவன். 18 இப்படி நான் பார்ேவானாலும் அவன்
இரதங்களாலும் அவன் குதிைரவீரராலும் மகிைமப்படும்ேபாது, நாேன கர்த்தர் என்பைத எகிப்தியர்
அறிவார்கள் என்றார். 19 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலரின் ேசைனக்கு முன்னாக நடந்த ேதவதூதனானவர்
விலகி, அவர்களுக்குப் பின்னாக நடந்தார்; அவர்களுக்கு முன் இருந்த ேமகஸ்தம்பமும் விலகி, அவர்கள்
பின்ேன நின்றது. 20 அது எகிப்தியரின் ேசைனயும் இஸ்ரேவலரின் ேசைனயும் இராமுழுவதும்
ஒன்ேறாெடான்று ேசராதபடி அைவகள் நடுவில் வந்தது; எகிப்தியருக்கு அது ேமகமும் அந்தகாரமுமாய்
இருந்தது, இஸ்ரேவலருக்ேகா அது இரைவ ெவளிச்சமாக்கிற்று. 21 ேமாேச தன் ைகையச்
சமுத்திரத்தின்ேமல் நீட்டினான்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் இராமுழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம்
ஒதுங்கும்படி ெசய்து, அைத வறண்டுேபாகப்பண்ணினார்; ஜலம் பிளந்து பிரிந்துேபாயிற்று. 22 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக ெவட்டாந்தைரயிேல நடந்துேபானார்கள்; அவர்கள் வலதுபுறத்திலும்
அவர்கள் இடதுபுறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. 23 அப்ெபாழுது எகிப்தியர் அவர்கைளத்
ெதாடர்ந்து, பார்ேவானுைடய சகல குதிைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் குதிைரவீரேராடும் அவர்கள்
பிறகாேல சமுத்திரத்தின் நடுேவ பிரேவசித்தார்கள். 24 கிழக்கு ெவளுத்துவரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர்
அக்கினியும் ேமகமுமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் ேசைனையப் பார்த்து, அவர்கள் ேசைனையக்
கலங்கடித்து, 25 அவர்களுைடய இரதங்களிலிருந்து உருைளகள் கழலவும், அவர்கள் தங்கள் இரதங்கைள
வருத்தத்ேதாேட நடத்தவும் பண்ணினார்; அப்ெபாழுது எகிப்தியர்: இஸ்ரேவலைரவிட்டு ஓடிப்ேபாேவாம்,
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் துைணநின்று எகிப்தியருக்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணுகிறார் என்றார்கள்.

26 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஜலம் எகிப்தியர்ேமலும் அவர்களுைடய இரதங்கள்ேமலும்
அவர்களுைடய குதிைரவீரர்ேமலும் திரும்பும்படிக்கு, உன் ைகையச் சமுத்திரத்தின்ேமல் நீட்டு என்றார். 27

அப்படிேய ேமாேச தன் ைகையச் சமுத்திரத்தின்ேமல் நீட்டினான்; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய்த்
திரும்பி வந்தது; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்ேபாது, கர்த்தர் அவர்கைளக் கடலின் நடுேவ
கவிழ்த்துப்ேபாட்டார். 28 ஜலம் திரும்பிவந்து, இரதங்கைளயும் குதிைரவீரைரயும், அவர்கள் பின்னாக
சமுத்திரத்தில் பிரேவசித்திருந்த பார்ேவானுைடய இராணுவம் அைனத்ைதயும் மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்ைல. 29 இஸ்ரேவல் புத்திரேரா சமுத்திரத்தின் நடுவாக
ெவட்டாந்தைரயின் வழியாய் நடந்துேபானார்கள்; அவர்கள் வலதுபுறத்திலும் அவர்கள் இடதுபுறத்திலும்
ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. 30 இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அந்நாளிேல இஸ்ரேவலைர எகிப்தியரின்
ைகக்குத் தப்புவித்து ரட்சித்தார்; கடற்கைரயிேல எகிப்தியர் ெசத்துக்கிடக்கிறைத இஸ்ரேவலர்
கண்டார்கள். 31 கர்த்தர் எகிப்தியரில் ெசய்த அந்த மகத்தான கிரிையைய இஸ்ரேவலர் கண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து, கர்த்தரிடத்திலும் அவருைடய ஊழியக்காரனாகிய
ேமாேசயினிடத்திலும் விசுவாசம் ைவத்தார்கள்.

அப்ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும் கர்த்தைரப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தைரப்
பாடுேவன்; அவர் மகிைமயாய் ெவற்றி சிறந்தார்; குதிைரையயும் குதிைரவீரைனயும் கடலிேல
தள்ளினார். 2 கர்த்தர் என் ெபலனும் என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானவர்; அவேர

என் ேதவன், அவருக்கு வாசஸ்தலத்ைத ஆயத்தம்பண்ணுேவன்; அவேர என் தகப்பனுைடய ேதவன், அவைர
உயர்த்துேவன்; 3 கர்த்தேர யுத்தத்தில் வல்லவர்; கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம். 4 பார்ேவானின்
இரதங்கைளயும் அவன் ேசைனகைளயும் சமுத்திரத்திேல தள்ளிவிட்டார்; அவனுைடய பிரதான அதிபதிகள்
சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்துேபானார்கள். 5 ஆழி அவர்கைள மூடிக்ெகாண்டது; கல்ைலப்ேபால
ஆழங்களில் அமிழ்ந்துேபானார்கள். 6 கர்த்தாேவ, உம்முைடய வலதுகரம் பலத்தினால் மகத்துவம்
சிறந்திருக்கிறது; கர்த்தாேவ, உம்முைடய வலதுகரம் பைகஞைன ெநாறுக்கிவிட்டது. 7 உமக்கு
விேராதமாய் எழும்பினவர்கைள உமது முக்கியத்தின் மகத்துவத்தினாேல நிர்மூலமாக்கினீர்; உம்முைடய
ேகாபாக்கினிைய அனுப்பினீர், அது அவர்கைளத் தாளடிையப்ேபாலப் பட்சித்தது. 8 உமது நாசியின்
சுவாசத்தினால் ஜலம் குவிந்து நின்றது; ெவள்ளம் குவியலாக நிமிர்ந்து நின்றது; ஆழமான ஜலம்
நடுக்கடலிேல உைறந்துேபாயிற்று. 9 ெதாடருேவன், பிடிப்ேபன், ெகாள்ைளயாடிப் பங்கிடுேவன், என் ஆைச
அவர்களிடத்தில் திருப்தியாகும், என் பட்டயத்ைத உருவுேவன், என் ைக அவர்கைளச் சங்கரிக்கும் என்று
பைகஞன் ெசான்னான். 10 உம்முைடய காற்ைற வீசப்பண்ணினீர், கடல் அவர்கைள மூடிக்ெகாண்டது;
திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்ேபால அமிழ்ந்துேபானார்கள். 11 கர்த்தாேவ, ேதவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர்
யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும், அற்புதங்கைளச்
ெசய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? 12 நீர் உமது வலதுகரத்ைத நீட்டினீர்; பூமி அவர்கைள
விழுங்கிப்ேபாட்டது. 13 நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட இந்த ஜனங்கைள உமது கிருைபயினாேல அைழத்து வந்தீர்;
உம்முைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்துக்கு ேநராக அவர்கைள உமது பலத்தினால் வழி நடத்தினீர். 14

ஜனங்கள் அைதக் ேகட்டுத் தத்தளிப்பார்கள்; ெபலிஸ்தியாவின் குடிகைளத் திகில் பிடிக்கும். 15 ஏேதாமின்
பிரபுக்கள் கலங்குவார்கள்; ேமாவாபின் பராக்கிரமசாலிகைள நடுக்கம் பிடிக்கும்; கானானின் குடிகள்
யாவரும் கைரந்துேபாவார்கள். 16 பயமும் திகிலும் அவர்கள்ேமல் விழும். கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்கள்
கடந்துேபாகும்வைரயும், நீர் மீட்ட ஜனங்கேள கடந்துேபாகும்வைரயும், அவர்கள் உம்முைடய புயத்தின்
மகத்துவத்தினால் கல்ைலப்ேபால அைசவற்றிருப்பார்கள். 17 நீர் அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய், கர்த்தராகிய
ேதவரீர் வாசம்பண்ணுகிறதற்கு நியமித்த ஸ்தானமாகிய உம்முைடய சுதந்தரத்தின் பர்வதத்திலும்,
ஆண்டவராகிய ேதவரீருைடய கரங்கள் ஸ்தாபித்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் அவர்கைள நாட்டுவீர். 18 கர்த்தர்
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சதாகாலங்களாகிய என்ெறன்ைறக்கும் ராஜரிகம்பண்ணுவார். 19 பார்ேவானின் குதிைரகள் அவனுைடய
இரதங்கேளாடும் குதிைரவீரேராடும் சமுத்திரத்தில் பிரேவசித்தது; கர்த்தர் சமுத்திரத்தின் ஜலத்ைத
அவர்கள்ேமல் திரும்பப்பண்ணினார்; இஸ்ரேவல் புத்திரேரா சமுத்திரத்தின் நடுேவ ெவட்டாந்தைரயிேல
நடந்துேபானார்கள் என்று பாடினார்கள். 20 ஆேரானின் சேகாதரியாகிய மிரியாம் என்னும்
தீர்க்கதரிசியானவளும் தன் ைகயிேல தம்புைர எடுத்துக்ெகாண்டாள்; சகல ஸ்திரீகளும் தம்புருகேளாடும்
நடனத்ேதாடும் அவளுக்குப் பின்ேன புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 21 மிரியாம் அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக:
கர்த்தைரப் பாடுங்கள், அவர் மகிைமயாய் ெவற்றிசிறந்தார்; குதிைரையயும் குதிைரவீரைனயும் கடலிேல
தள்ளினார் என்று பாடினாள்.

22 பின்பு ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான். அவர்கள்
சூர்வனாந்தரத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், மூன்று நாள் வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் கிைடயாமல் நடந்தார்கள்.
23 அவர்கள் மாராவிேல வந்தேபாது, மாராவின் தண்ணீர் கசப்பாயிருந்ததினால் அைதக் குடிக்க
அவர்களுக்குக் கூடாதிருந்தது; அதினால் அவ்விடத்துக்கு மாரா என்று ேபரிடப்பட்டது. 24 அப்ெபாழுது
ஜனங்கள் ேமாேசக்கு விேராதமாய் முறுமுறுத்து: என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம் என்றார்கள். 25 ேமாேச
கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டான்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசக்கு ஒரு மரத்ைதக் காண்பித்தார்; அைத
அவன் தண்ணீரில் ேபாட்டவுடேன, அது மதுரமான தண்ணீராயிற்று. அவர் அங்ேக அவர்களுக்கு ஒரு
நியமத்ைதயும், ஒரு நியாயத்ைதயும் கட்டைளயிட்டு, அங்ேக அவர்கைளச் ேசாதித்து: 26 நீ உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரின் சத்தத்ைதக் கவனமாய்க் ேகட்டு, அவர் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைவகைளச் ெசய்து, அவர்
கட்டைளகளுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, அவருைடய நியமங்கள் யாைவயும் ைகக்ெகாண்டால், நான்
எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்ைறயும் உனக்கு வரப்பண்ேணன்; நாேன உன் பரிகாரியாகிய
கர்த்தர் என்றார்.

27 பின்பு அவர்கள் ஏலிமுக்கு வந்தார்கள்; அங்ேக பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது ேபரீச்சமரங்களும்
இருந்தது; அங்ேக தண்ணீர் அருேக பாளயமிறங்கினார்கள்.

இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் ஏலிைமவிட்டுப் பிரயாணம்பண்ணி, எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் மாதம் பதிைனந்தாம் ேததியிேல, ஏலிமுக்கும் சீனாய்க்கும்
நடுேவ இருக்கிற சீன்வனாந்தரத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 2 அந்த வனாந்தரத்திேல இஸ்ரேவல்

புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாக முறுமுறுத்து: 3 நாங்கள்
இைறச்சிப் பாத்திரங்களண்ைடயிேல உட்கார்ந்து அப்பத்ைதத் திருப்தியாகச் சாப்பிட்ட எகிப்து
ேதசத்திேல, கர்த்தரின் ைகயால் ெசத்துப்ேபாேனாமானால் தாவிைள; இந்தக் கூட்டம் முழுவைதயும்
பட்டினியினால் ெகால்லும்படி நீங்கள் எங்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, இந்த வனாந்தரத்திேல
அைழத்துவந்தீர்கேள என்று அவர்களிடத்தில் ெசான்னார்கள். 4 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வருஷிக்கப்பண்ணுேவன்; ஜனங்கள் ேபாய், ஒவ்ெவாரு நாளுக்கு
ேவண்டியைத ஒவ்ெவாரு நாளிலும் ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; அதினால் அவர்கள் என்
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்கேளா நடக்கமாட்டார்கேளா என்று அவர்கைளச் ேசாதிப்ேபன். 5

ஆறாம் நாளிேலா, அவர்கள் நாள்ேதாறும் ேசர்க்கிறைதப்பார்க்கிலும் இரண்டத்தைனயாய்ச் ேசர்த்து, அைத
ஆயத்தம்பண்ணி ைவக்கக்கடவர்கள் என்றார். 6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
எல்லாைரயும் ேநாக்கி: கர்த்தர் உங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினவர் என்பைதச்
சாயங்காலத்தில் அறிவீர்கள்; 7 விடியற்காலத்தில் கர்த்தருைடய மகிைமையயும் காண்பீர்கள்; கர்த்தருக்கு
விேராதமான உங்கள் முறுமுறுப்புகைள அவர் ேகட்டார்; நீங்கள் எங்களுக்கு விேராதமாய்
முறுமுறுக்கிறதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்றார்கள். 8 பின்னும் ேமாேச: சாயங்காலத்தில் நீங்கள்
புசிக்கிறதற்குக் கர்த்தர் உங்களுக்கு இைறச்சிையயும், விடியற்காலத்தில் நீங்கள் திருப்தியைடகிறதற்கு
அப்பத்ைதயும் ெகாடுக்ைகயில் இது விளங்கும்; கர்த்தருக்கு விேராதமாக நீங்கள் முறுமுறுத்த உங்கள்
முறுமுறுப்புகைள அவர் ேகட்டார்; நாங்கள் எம்மாத்திரம்? உங்கள் முறுமுறுப்புகள் எங்களுக்கு அல்ல,
கர்த்தருக்ேக விேராதமாய் இருக்கிறது என்றான். 9 அப்ெபாழுது ேமாேச ஆேராைனப் பார்த்து: நீ
இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாைரயும் ேநாக்கி: கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ேசருங்கள், அவர்
உங்கள் முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டார் என்று ெசால் என்றான்.

10 ஆேரான் இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயாருக்ெகல்லாம் இைதச் ெசால்லுகிறேபாது, அவர்கள்
வனாந்தரதிைசயாகத் திரும்பிப்பார்த்தார்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய மகிைம ேமகத்திேல
காணப்பட்டது. 11 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 12 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் முறுமுறுப்புகைளக்
ேகட்டிருக்கிேறன்; நீ அவர்கேளாேட ேபசி, நீங்கள் சாயங்காலத்தில் இைறச்சிையப் புசித்து,
விடியற்காலத்தில் அப்பத்தால் திருப்தியாகி, நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்பைத
அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்றார். 13 சாயங்காலத்தில் காைடகள் வந்து விழுந்து பாளயத்ைத
மூடிக்ெகாண்டது. விடியற்காலத்தில் பாளயத்ைதச் சுற்றி பனி ெபய்திருந்தது. 14 ெபய்திருந்த பனி
நீங்கினபின், இேதா, வனாந்தரத்தின்மீெதங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உைறந்த பனிக்கட்டிப்
ெபாடியத்தைனயாய்த் தைரயின்ேமல் கிடந்தது. 15 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைதக் கண்டு, அது இன்னது என்று
அறியாதிருந்து, ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, இது என்ன என்றார்கள்; அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள
ேநாக்கி: இது கர்த்தர் உங்களுக்குப் புசிக்கக்ெகாடுத்த அப்பம். 16 கர்த்தர் கட்டைளயிடுகிறது
என்னெவன்றால், அவரவர் புசிக்கும் அளவுக்குத் தக்கதாக அதில் எடுத்துச் ேசர்க்கக்கடவீர்கள்;
உங்களிலுள்ள ஆத்துமாக்களின் இலக்கத்தின்படி, அவனவன் தன் தன் கூடாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக
தைலக்கு ஒரு ஓமர் அளவு எடுத்துக்ெகாள்ளக்கடவன் என்றான். 17 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அப்படிேய ெசய்து,
சிலர் மிகுதியாயும் சிலர் ெகாஞ்சமாயும் ேசர்த்தார்கள். 18 பின்பு, அைத ஓமரால் அளந்தார்கள்: மிகுதியாய்ச்
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ேசர்த்தவனுக்கு மீதியானதும் இல்ைல, ெகாஞ்சமாய்ச் ேசர்த்தவனுக்குக் குைறவானதும் இல்ைல; அவரவர்
தாங்கள் புசிக்கும் அளவுக்குத்தக்கதாகச் ேசர்த்தார்கள். 19 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி: ஒருவனும்
விடியற்காலம்மட்டும் அதில் ஒன்றும் ைவக்கக்கூடாது என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லியும்; 20 ேமாேசயின்
ெசால் ேகளாமல், சிலர் அதில் விடியற்காலம்மட்டும் ெகாஞ்சம் மீதியாய் ைவத்தார்கள்; அது பூச்சி பிடித்து
நாற்றெமடுத்தது. அவர்கள்ேமல் ேமாேச ேகாபங்ெகாண்டான். 21 அைத விடியற்காலந்ேதாறும் அவரவர்
புசிக்கும் அளவுக்குத்தக்கதாகச் ேசர்த்தார்கள், ெவயில் ஏறஏற அது உருகிப்ேபாகும்.

22 ஆறாம் நாளில் தைலக்கு இரண்டு ஓமர் வீதமாக இரண்டத்தைனயாய் ஆகாரம் ேசர்த்தார்கள்;
அப்ெபாழுது சைபயின் தைலவர் எல்லாரும் வந்து, அைத ேமாேசக்கு அறிவித்தார்கள். 23 அவன் அவர்கைள
ேநாக்கி: கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்; நாைளக்குக் கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்த ஓய்வுநாளாகிய ஓய்வு; நீங்கள்
சுடேவண்டியைதச் சுட்டு, ேவவிக்கேவண்டியைத ேவவித்து, மீதியாயிருக்கிறைதெயல்லாம் நாைளமட்டும்
உங்களுக்காக ைவத்துைவயுங்கள் என்றான். 24 ேமாேச கட்டைளயிட்டபடிேய, அைத மறுநாள்வைரக்கும்
ைவத்துைவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது அது நாறவும் இல்ைல, அதிேல பூச்சிபிடிக்கவும் இல்ைல. 25

அப்ெபாழுது ேமாேச; அைத இன்ைறக்குப் புசியுங்கள்; இன்று கர்த்தருக்குரிய ஓய்வுநாள்; இன்று நீங்கள்
அைத ெவளியிேல காணமாட்டீர்கள். 26 ஆறுநாளும் அைதச் ேசர்ப்பீர்களாக; ஏழாம்நாள்
ஓய்வுநாளாயிருக்கிறது; அதிேல அது உண்டாயிராது என்றான். 27 ஏழாம்நாளில் ஜனங்களில் சிலர் அைதச்
ேசர்க்கப் புறப்பட்டார்கள்; அவர்கள் அைதக் காணவில்ைல. 28 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
என் கட்டைளகைளயும் என் பிரமாணங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ள எந்தமட்டும் மனதில்லாதிருப்பீர்கள்? 29

பாருங்கள், கர்த்தர் உங்களுக்கு ஓய்வுநாைள அருளினபடியால், அவர் உங்களுக்கு ஆறாம்நாளில் இரண்டு
நாளுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதக் ெகாடுக்கிறார்; ஏழாம்நாளில் உங்களில் ஒருவனும் தன்தன்
ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்படாமல், அவனவன் தன்தன் ஸ்தானத்திேல இருக்கேவண்டும் என்றார். 30

அப்படிேய ஜனங்கள் ஏழாம்நாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள். 31 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அதற்கு மன்னா என்று
ேபரிட்டார்கள்; அது ெகாத்துமல்லி அளவாயும் ெவண்ைமநிறமாயும் இருந்தது, அதின் ருசி ேதனிட்ட
பணிகாரத்திற்கு ஒப்பாயிருந்தது. 32 அப்ெபாழுது ேமாேச: கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட காரியம்
என்னெவன்றால், நான் உங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினேபாது, வனாந்தரத்தில்
உங்களுக்குப் புசிக்கக்ெகாடுத்த அப்பத்ைத உங்கள் சந்ததியார் பார்க்கும்படிக்கு, அவர்களுக்காக அைதப்
காப்பதற்கு, அதிேல ஒரு ஓமர் நிைறய எடுத்து ைவக்கேவண்டும் என்றான். 33 ேமலும், ேமாேச ஆேராைன
ேநாக்கி: நீ ஒரு கலசத்ைத எடுத்து, அதிேல ஒரு ஓமர் அளவு மன்னாைவப் ேபாட்டு, அைத உங்கள்
சந்ததியாருக்காகக் காப்பதற்குக் கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல ைவ என்றான். 34 கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய அது காக்கப்படும்படி ஆேரான் அைதச் சாட்சி சந்நிதியில் ைவத்தான். 35 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் குடியிருப்பான ேதசத்துக்கு வருமட்டும் நாற்பது வருஷமளவும் மன்னாைவப் புசித்தார்கள்; அவர்கள்
கானான் ேதசத்தின் எல்ைலயில் ேசரும்வைரக்கும் மன்னாைவப் புசித்தார்கள். 36 ஒரு ஓமரானது
எப்பாவிேல பத்தில் ஒரு பங்கு.

பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய
சீன்வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பிரயாணம்பண்ணி, ெரவிதீமிேல வந்து பாளயமிறங்கினார்கள்;
அங்ேக ஜனங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது. 2 அப்ெபாழுது ஜனங்கள்

ேமாேசேயாேட வாதாடி: நாங்கள் குடிக்கிறதற்கு எங்களுக்குத் தண்ணீர் தரேவண்டும் என்றார்கள். அதற்கு
ேமாேச: என்ேனாேட ஏன் வாதாடுகிறீர்கள், கர்த்தைர ஏன் பரீட்ைச பார்க்கிறீர்கள் என்றான். 3 ஜனங்கள்
அவ்விடத்திேல தண்ணீர்த் தவனமாயிருந்தபடியால், அவர்கள் ேமாேசக்கு விேராதமாய் முறுமுறுத்து: நீர்
எங்கைளயும் எங்கள் பிள்ைளகைளயும் எங்கள் ஆடுமாடுகைளயும் தண்ணீர்த் தவனத்தினால் ெகான்றுேபாட
எங்கைள எகிப்திலிருந்து ஏன் ெகாண்டுவந்தீர் என்றார்கள். 4 ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: இந்த
ஜனங்களுக்கு நான் என்ன ெசய்ேவன், இவர்கள் என்ேமல் கல்ெலறியப் பார்க்கிறார்கேள என்றான். 5

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இஸ்ரேவல் மூப்பரில் சிலைர உன்ேனாேட கூட்டிக்ெகாண்டு, நீ
நதிைய அடித்த உன் ேகாைல உன் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டு, ஜனங்களுக்கு முன்ேன நடந்துேபா. 6

அங்ேக ஓேரபிேல நான் உனக்கு முன்பாகக் கன்மைலயின்ேமல் நிற்ேபன்; நீ அந்தக் கன்மைலைய அடி;
அப்ெபாழுது ஜனங்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார்; அப்படிேய ேமாேச இஸ்ரேவல்
மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தான். 7 இஸ்ரேவல் புத்திரர் வாதாடினதினிமித்தமும், கர்த்தர்
எங்கள் நடுவில் இருக்கிறாரா இல்ைலயா என்று அவர்கள் கர்த்தைரப் பரீட்ைச பார்த்ததினிமித்தமும், அவன்
அந்த ஸ்தலத்திற்கு மாசா என்றும் ேமரிபா என்றும் ேபரிட்டான்.

8 அமேலக்கியர் வந்து ெரவிதீமிேல இஸ்ரேவலேராேட யுத்தம்பண்ணினார்கள். 9 அப்ெபாழுது ேமாேச
ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நீ நமக்காக மனிதைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, புறப்பட்டு, அமேலக்ேகாேட
யுத்தம்பண்ணு; நாைளக்கு நான் மைலயுச்சியில் ேதவனுைடய ேகாைல என் ைகயில் பிடித்துக்ெகாண்டு
நிற்ேபன் என்றான். 10 ேயாசுவா தனக்கு ேமாேச ெசான்னபடிேய ெசய்து, அமேலக்ேகாேட
யுத்தம்பண்ணினான். ேமாேசயும் ஆேரானும் ஊர் என்பவனும் மைலயுச்சியில் ஏறினார்கள். 11 ேமாேச தன்
ைகைய ஏெறடுத்திருக்ைகயில், இஸ்ரேவலர் ேமற்ெகாண்டார்கள்; அவன் தன் ைகையத் தாழவிடுைகயில்,
அமேலக்கு ேமற்ெகாண்டான். 12 ேமாேசயின் ைககள் அசந்துேபாயிற்று, அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒரு
கல்ைலக் ெகாண்டுவந்து அவன் கீேழ ைவத்தார்கள்; அதின்ேமல் உட்கார்ந்தான்; ஆேரானும் ஊரும் ஒருவன்
ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து, அவன் ைககைளத் தாங்கினார்கள்; இவ்விதமாய் அவன்
ைககள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும்வைரக்கும் ஒேர நிைலயாயிருந்தது. 13 ேயாசுவா அமேலக்ைகயும் அவன்
ஜனங்கைளயும் பட்டயக்கருக்கினாேல முறிய அடித்தான். 14 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இைத
நிைனவுகூரும்ெபாருட்டு, நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ேயாசுவாவின் ெசவி ேகட்கும்படி வாசி. அமேலக்ைக
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வானத்தின் கீெழங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுேவன் என்றார். 15 ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
அதற்கு ேயேகாவாநிசி என்று ேபரிட்டு, 16 அமேலக்கின் ைக கர்த்தருைடய சிங்காசனத்துக்கு
விேராதமாயிருந்தபடியால், தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் அவனுக்கு விேராதமாய் கர்த்தரின் யுத்தம்
நடக்கும் என்றான்.

ேதவன் ேமாேசக்கும் தமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த யாைவயும், கர்த்தர் இஸ்ரேவைல
எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினைதயும், மீதியானில் ஆசாரியனாயிருந்த ேமாேசயின்
மாமனாகிய எத்திேரா ேகள்விப்பட்டேபாது, 2 ேமாேசயின் மாமனாகிய எத்திேரா,

ேமாேசயினாேல திரும்பி அனுப்பிவிடப்பட்டிருந்த அவன் மைனவியாகிய சிப்ேபாராைளயும், 3 அவளுைடய
இரண்டு குமாரைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு பிரயாணப்பட்டான். நான் அந்நிய ேதசத்திேல பரேதசியாேனன்
என்று ேமாேச ெசால்லி, ஒரு மகனுக்குக் ெகர்ேசாம் என்று ேபரிட்டிருந்தான். 4 என் பிதாவின் ேதவன்
எனக்குத் துைணநின்று பார்ேவானின் பட்டயத்துக்கு என்ைனத் தப்புவித்தார் என்று ெசால்லி, மற்றவனுக்கு
எலிேயசர் என்று ேபரிட்டிருந்தான். 5 ேமாேசயின் மாமனாகிய எத்திேரா ேமாேசயின் குமாரேராடும் அவன்
மைனவிேயாடுங்கூட, அவன் பாளயமிறங்கியிருந்த ேதவ பர்வதத்தினிடத்தில் வனாந்தரத்துக்கு வந்து: 6

எத்திேரா என்னும் உம்முைடய மாமனாகிய நானும், உம்முைடய மைனவியும், அவேளாேடகூட அவளுைடய
இரண்டு குமாரரும் உம்மிடத்திற்கு வந்திருக்கிேறாம் என்று ேமாேசக்குச் ெசால்லியனுப்பினான். 7

அப்ெபாழுது ேமாேச தன் மாமனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், அவைன வணங்கி, முத்தஞ்ெசய்தான்; ஒருவைர
ஒருவர் சுகெசய்தி விசாரித்துக்ெகாண்டு, கூடாரத்துக்குள் பிரேவசித்தார்கள். 8 பின்பு ேமாேச கர்த்தர்
இஸ்ரேவலினிமித்தம் பார்ேவானுக்கும் எகிப்தியருக்கும் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும், வழியிேல தங்களுக்கு
ேநரிட்ட எல்லா வருத்தத்ைதயும், கர்த்தர் தங்கைள விடுவித்து இரட்சித்தைதயும் தன் மாமனுக்கு
விவரித்துச் ெசான்னான். 9 கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர எகிப்தியரின் ைகக்குத் தப்புவித்து, அவர்களுக்குச்
ெசய்த சகல நன்ைமகைளயுங்குறித்து எத்திேரா சந்ேதாஷப்பட்டு: 10 உங்கைள எகிப்தியரின் ைகக்கும்
பார்ேவானின் ைகக்கும் தப்புவித்து, எகிப்தியருைடய ைகயின் கீழிருந்த ஜனத்ைத விடுவித்த கர்த்தருக்கு
ஸ்ேதாத்திரம். 11 கர்த்தர் எல்லாத் ேதவர்கைளப்பார்க்கிலும் ெபரியவர் என்பைத இப்ெபாழுது
அறிந்திருக்கிேறன்; அவர்கள் இடும்பு ெசய்த காரியத்தில் அவர்கைள ேமற்ெகாண்டார் என்று ெசால்லி; 12

ேமாேசயின் மாமனாகிய எத்திேரா சர்வாங்கதகனபலிையயும் மற்றப் பலிகைளயும் ேதவனுக்குக்
ெகாண்டுவந்து ெசலுத்தினான். பின்பு ஆேரானும் இஸ்ரேவல் மூப்பர் அைனவரும் வந்து, ேமாேசயின்
மாமனுடேன ேதவசமுகத்தில் ேபாஜனம்பண்ணினார்கள். 13 மறுநாள் ேமாேச ஜனங்கைள நியாயம்
விசாரிக்க உட்கார்ந்தான்; ஜனங்கள் காலேம துவக்கிச் சாயங்காலம்மட்டும் ேமாேசக்கு முன்பாக
நின்றார்கள். 14 ஜனங்களுக்கு அவன் ெசய்த யாைவயும் ேமாேசயின் மாமன் கண்டு: நீர் ஜனங்களுக்குச்
ெசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன? நீர் ஒன்றியாய் உட்கார்ந்திருக்கவும், ஜனங்கள் எல்லாரும் காலேம
துவக்கிச் சாயங்காலம்மட்டும் உமக்கு முன்பாக நிற்கவும் ேவண்டியது என்ன என்றான். 15 அப்ெபாழுது
ேமாேச தன் மாமைன ேநாக்கி: ேதவனிடத்தில் விசாரிக்கும்படி ஜனங்கள் என்னிடத்தில் வருகிறார்கள். 16

அவர்களுக்கு யாெதாரு காரியம் உண்டானால், என்னிடத்தில் வருகிறார்கள்; நான் அவர்களுக்குள்ள
வழக்ைகத் தீர்த்து, ேதவகட்டைளகைளயும் அவருைடய பிரமாணங்கைளயும் ெதரிவிக்கிேறன் என்றான். 17

அதற்கு ேமாேசயின் மாமன்: நீர் ெசய்கிற காரியம் நல்லதல்ல; 18 நீரும் உம்ேமாேட இருக்கிற ஜனங்களும்
ெதாய்ந்துேபாவீர்கள்; இது உமக்கு மிகவும் பாரமான காரியம்; நீர் ஒருவராய் அைதச் ெசய்ய உம்மாேல
கூடாது. 19 இப்ெபாழுது என் ெசால்ைலக்ேகளும், உமக்கு ஒரு ஆேலாசைன ெசால்லுகிேறன்; ேதவனும்
உம்ேமாடுகூட இருப்பார், நீர் ேதவசந்நிதியிேல ஜனங்களுக்காக இரும்; விேசஷித்தைவகைளத்
ேதவனிடத்தில் ெகாண்டுேபாய்; 20 கட்டைளகைளயும் பிரமாணங்கைளயும் அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தி;
அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிையயும், அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைதயும் அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தும். 21 ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் ேதவனுக்குப் பயந்தவர்களும் உண்ைமயுள்ளவர்களும்
ெபாருளாைசைய ெவறுக்கிறவர்களுமான திறைமயுள்ள மனிதைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள
ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், ஐம்பதுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும்,
பத்துப்ேபருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஏற்படுத்தும். 22 அவர்கள் எப்ெபாழுதும் ஜனங்கைள நியாயம் விசாரித்து,
ெபரிய காரியங்கள் யாைவயும் உம்மிடத்தில் ெகாண்டுவரட்டும், சிறிய காரியங்கள் யாைவயும் தாங்கேள
தீர்க்கட்டும்; இப்படி அவர்கள் உம்ேமாேடகூட இந்தப் பாரத்ைதச் சுமந்தால், உமக்கு இலகுவாயிருக்கும்.
23 இந்தப்பிரகாரம் நீர் ெசய்வதும், இப்படித் ேதவன் உமக்குக் கட்டைளயிடுவதும் உண்டானால், உம்மாேல
தாங்கக்கூடும்; இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் தாங்கள் ேபாகும் இடத்துக்குச் சுகமாய்ப் ேபாய்ச் ேசரலாம்
என்றான். 24 ேமாேச தன் மாமன் ெசால்ேகட்டு, அவன் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 25 ேமாேச
இஸ்ரேவலர் எல்லாரிலும் திறைமயுள்ள மனிதைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள ஆயிரம்ேபருக்கு
அதிபதிகளாகவும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், ஐம்பதுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், பத்துப்ேபருக்கு
அதிபதிகளாகவும் ஜனங்கள்ேமல் தைலவராக்கினான். 26 அவர்கள் எப்ெபாழுதும் ஜனங்கைள நியாயம்
விசாரித்தார்கள்; வருத்தமான காரியங்கைளமாத்திரம் ேமாேசயினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; சிறிய
காரியங்கைளெயல்லாம் தாங்கேள தீர்த்தார்கள். 27 பின்பு ேமாேச தன் மாமைன அனுப்பிவிட்டான்; அவன்
திரும்பத் தன் ேதசத்துக்குப் ேபாய்விட்டான்.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாம் மாதம் முதலாம் நாளிேல, சீனாய்
வனாந்தரத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 2 அவர்கள் ெரவிதீமிலிருந்து பிரயாணம் புறப்பட்டு, சீனாய்
வனாந்தரத்தில் ேசர்ந்து, அந்த வனாந்தரத்தில் பாளயமிறங்கினார்கள்; இஸ்ரேவலர் அங்ேக

மைலக்கு எதிராகப் பாளயமிறங்கினார்கள். 3 ேமாேச ேதவனிடத்திற்கு ஏறிப்ேபானான்; கர்த்தர்
மைலயிலிருந்து அவைனக்கூப்பிட்டு: நீ யாக்ேகாபு வம்சத்தாருக்குச் ெசால்லவும், இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
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அறிவிக்கவும் ேவண்டியது என்னெவன்றால், 4 நான் எகிப்தியருக்குச் ெசய்தைதயும், நான் உங்கைளக்
கழுகுகளுைடய ெசட்ைடகளின்ேமல் சுமந்து, உங்கைள என்னண்ைடயிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டைதயும்,
நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். 5 இப்ெபாழுது நீங்கள் என் வாக்ைக உள்ளபடி ேகட்டு, என்
உடன்படிக்ைகையக் ைகெகாள்வீர்களானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்கேள எனக்குச் ெசாந்த
சம்பத்தாயிருப்பீர்கள்; பூமிெயல்லாம் என்னுைடயது. 6 நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த
ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகள் என்றார். 7

ேமாேச வந்து ஜனங்களின் மூப்பைர அைழப்பித்து, கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்களுக்கு முன்பாகச் ெசான்னான். 8 அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய், கர்த்தர்
ெசான்னைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவாம் என்று பிரதியுத்தரம் ெசான்னார்கள். ஜனங்கள் ெசான்ன
வார்த்ைதகைள ேமாேச கர்த்தரிடத்தில் ெதரிவித்தான். 9 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நான்
உன்ேனாேட ேபசும்ேபாது ஜனங்கள் ேகட்டு, உன்ைன என்ைறக்கும் விசுவாசிக்கும்படி, நான் கார்ேமகத்தில்
உன்னிடத்திற்கு வருேவன் என்றார். ஜனங்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள ேமாேச கர்த்தருக்குச்
ெசான்னான். 10 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ ஜனங்களிடத்தில் ேபாய், இன்ைறக்கும்
நாைளக்கும் அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்து; அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, 11 மூன்றாம்
நாைளக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கக்கடவர்கள்; மூன்றாம் நாளில் கர்த்தர் சகல ஜனங்களுக்கும்
பிரத்தியட்சமாகச் சீனாய் மைலயின்ேமல் இறங்குவார். 12 ஜனங்களுக்குச் சுற்றிலும் நீ ஒரு எல்ைல குறித்து,
அவர்கள் மைலயில் ஏறாதபடிக்கும், அதின் அடிவாரத்ைதத் ெதாடாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்; மைலையத் ெதாடுகிறவன் எவனும் நிச்சயமாகேவ ெகால்லப்படுவான். 13 ஒரு
ைகயும் அைதத்ெதாடலாகாது; ெதாட்டால், நிச்சயமாகக் கல்ெலறியுண்டு, அல்லது ஊடுருவ எய்யுண்டு
சாகேவண்டும்; மிருகமானாலும் சரி, மனிதனானாலும் சரி, உயிேராேட ைவக்கப்படலாகாது; எக்காளம்
ெநடுந்ெதானியாய்த் ெதானிக்ைகயில், அவர்கள் மைலயின் அடிவாரத்தில் வரக்கடவர்கள் என்றார். 14

ேமாேச மைலயிலிருந்து இறங்கி, ஜனங்களிடத்தில் வந்து, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தினான்; அவர்கள்
தங்கள் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்தார்கள். 15 அவன் ஜனங்கைள ேநாக்கி: மூன்றாம் நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருங்கள், மைனவியினிடத்தில் ேசராதிருங்கள் என்றான். 16 மூன்றாம் நாள் விடியற்காலத்தில்
இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும், மைலயின்ேமல் கார்ேமகமும் மகா பலத்த எக்காளசத்தமும்
உண்டாயிற்று; பாளயத்திலிருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள். 17 அப்ெபாழுது ஜனங்கள்
ேதவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாக, ேமாேச அவர்கைளப் பாளயத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினான்; அவர்கள்
மைலயின் அடிவாரத்தில் நின்றார்கள். 18 கர்த்தர் சீனாய்மைலயின்ேமல் அக்கினியில் இறங்கினபடியால்,
அது முழுவதும் புைகக்காடாய் இருந்தது; அந்தப் புைக சூைளயின் புைகையப்ேபால எழும்பிற்று; மைல
முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது. 19 எக்காளசத்தம் வரவர மிகவும் பலமாய்த் ெதானித்தது; ேமாேச ேபசினான்;
ேதவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுெமாழி ெகாடுத்தார். 20 கர்த்தர் சீனாய்மைலயிலுள்ள ெகாடுமுடியில்
இறங்கினேபாது, கர்த்தர் ேமாேசைய மைலயின் ெகாடுமுடியிேல வரவைழத்தார்; ேமாேச ஏறிப்ேபானான்.
21 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஜனங்கள் பார்க்கிறதற்கு எல்ைலையக் கடந்து
கர்த்தரிடத்தில் வராதபடிக்கும், அவர்களில் அேநகர் அழிந்துேபாகாதபடிக்கும், நீ இறங்கிப்ேபாய்,
அவர்கைள உறுதியாக எச்சரி. 22 கர்த்தரின் சமுகத்தில் வருகிற ஆசாரியர்களும், கர்த்தர் தங்களுக்குள்ேள
சங்காரம்பண்ணாதபடி, தங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளேவண்டும் என்றார். 23 அப்ெபாழுது ேமாேச
கர்த்தைர ேநாக்கி: மைலையச் சுற்றிலும் எல்ைல குறித்து, அைதப் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று ேதவரீர்
எங்கைள உறுதியாக எச்சரித்திருக்கிறீர்; ஆைகயால், ஜனங்கள் சீனாய்மைலயின்ேமல் ஏறிவரமாட்டார்கள்
என்றான். 24 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இறங்கிப்ேபா; பின்பு நீயும் ஆேரானும் கூடி ஏறிவாருங்கள்;
ஆசாரியர்களும், ஜனங்களும், கர்த்தர் தங்களுக்குள்ேள சங்காரம்பண்ணாதபடிக்கு, எல்ைலையக் கடந்து
கர்த்தரிடத்தில் வராதிருக்கக்கடவர்கள் என்றார். 25 அப்படிேய ேமாேச இறங்கி ஜனங்களிடத்தில் ேபாய்,
அைத அவர்களுக்குச் ெசான்னான்.

ேதவன் ேபசிச் ெசால்லிய சகல வார்த்ைதகளுமாவன:
2 உன்ைன அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன்

ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன.
3 என்ைனயன்றி உனக்கு ேவேற ேதவர்கள் உண்டாயிருக்கேவண்டாம்.
4 ேமேல வானத்திலும், கீேழ பூமியிலும், பூமியின் கீழ்த் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறைவகளுக்கு

ஒப்பான ஒரு ெசாரூபத்ைதயாகிலும் யாெதாரு விக்கிரகத்ைதயாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்கேவண்டாம்; 5

நீ அைவகைள நமஸ்கரிக்கவும் ேசவிக்கவும் ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான்
எரிச்சலுள்ள ேதவனாயிருந்து, என்ைனப் பைகக்கிறவர்கைளக்குறித்துப் பிதாக்களுைடய அக்கிரமத்ைதப்
பிள்ைளகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைறமட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிேறன். 6 என்னிடத்தில்
அன்புகூர்ந்து, என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்ேகா ஆயிரம் தைலமுைறமட்டும்
இரக்கஞ்ெசய்கிறவராயிருக்கிேறன்.

7 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைத வீணிேல வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முைடய
நாமத்ைத வீணிேல வழங்குகிறவைனத் தண்டியாமல் விடார்.

8 ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நிைனப்பாயாக; 9 ஆறுநாளும் நீ ேவைலெசய்து, உன்
கிரிையகைளெயல்லாம் நடப்பிப்பாயாக; 10 ஏழாம்நாேளா உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஓய்வுநாள்;
அதிேல நீயானாலும், உன் குமாரனானாலும், உன் குமாரத்தியானாலும், உன் ேவைலக்காரனானாலும், உன்
ேவைலக்காரியானாலும், உன் மிருகஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும்,
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம். 11 கர்த்தர் ஆறுநாைளக்குள்ேள வானத்ைதயும் பூமிையயும்
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சமுத்திரத்ைதயும் அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிேல ஓய்ந்திருந்தார்;
ஆைகயால், கர்த்தர் ஓய்வுநாைள ஆசீர்வதித்து, அைதப் பரிசுத்தமாக்கினார்.

12 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கிற ேதசத்திேல உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக.

13 ெகாைல ெசய்யாதிருப்பாயாக.
14 விபசாரம் ெசய்யாதிருப்பாயாக.
15 களவு ெசய்யாதிருப்பாயாக.
16 பிறனுக்கு விேராதமாய்ப் ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாதிருப்பாயாக.
17 பிறனுைடய வீட்ைட இச்சியாதிருப்பாயாக; பிறனுைடய மைனவிையயும், அவனுைடய

ேவைலக்காரைனயும், அவனுைடய ேவைலக்காரிையயும், அவனுைடய எருைதயும், அவனுைடய
கழுைதையயும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாெதான்ைறயும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார்.

18 ஜனங்கள் எல்லாரும் இடிமுழக்கங்கைளயும் மின்னல்கைளயும் எக்காளச் சத்தத்ைதயும் மைல
புைககிறைதயும் கண்டார்கள்; அைதக் கண்டு, ஜனங்கள் பின்வாங்கி, தூரத்திேல நின்று, 19 ேமாேசைய
ேநாக்கி: நீர் எங்கேளாேட ேபசும், நாங்கள் ேகட்ேபாம்; ேதவன் எங்கேளாேட ேபசாதிருப்பாராக,
ேபசினால் நாங்கள் ெசத்துப்ேபாேவாம் என்றார்கள். 20 ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி; பயப்படாதிருங்கள்;
உங்கைளச் ேசாதிப்பதற்காகவும், நீங்கள் பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்குத் தம்ைமப் பற்றும் பயம் உங்கள்
முகத்திற்கு முன்பாக இருப்பதற்காகவும், ேதவன் எழுந்தருளினார் என்றான். 21 ஜனங்கள் தூரத்திேல
நின்றார்கள்; ேமாேச, ேதவன் இருந்த கார்ேமகத்துக்குச் சமீபமாய்ச் ேசர்ந்தான்.

22 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், நான் வானத்திலிருந்து உங்கேளாேட ேபசிேனன் என்று கண்டீர்கள். 23 நீங்கள் எனக்கு
ஒப்பாக ெவள்ளியினாேல ெதய்வங்கைளயும் ெபான்னினாேல ெதய்வங்கைளயும் உங்களுக்கு உண்டாக்கேவ
ேவண்டாம். 24 மண்ணினாேல பலிபீடத்ைத எனக்கு உண்டாக்கி, அதின்ேமல் உன் ஆடுகைளயும் உன்
மாடுகைளயும் சர்வாங்க தகனபலியாகவும் சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்துவாயாக; நான் என் நாமத்ைதப்
பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து, உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன். 25 எனக்குக்
கல்லினால் பலிபீடத்ைத உண்டாக்கேவண்டுமாகில், அைத ெவட்டின கல்லுகளால் கட்டேவண்டாம்;
அதின்ேமல் உளியிட்டவுடேன, அைத அசுசிப்படுத்துவாய். 26 என் பலிபீடத்தின்ேமல் உன் நிர்வாணம்
காணப்படாதபடிக்கு, படிகளால் அதின்ேமல் ஏறவும் ேவண்டாம்.

ேமலும், நீ அவர்களுக்கு அறிவிக்கேவண்டிய பிரமாணங்களாவன: 2 எபிெரயரில் ஒரு அடிைமையக்
ெகாண்டாயானால், அவன் ஆறுவருஷம் ேசவித்து, ஏழாம் வருஷத்திேல ஒன்றும் ெகாடாமல்
விடுதைலப்ெபற்றுப் ேபாகக்கடவன். 3 ஒன்றிக்காரனாய் வந்திருந்தானானால், ஒன்றிக்காரனாய்ப்

ேபாகக்கடவன்; விவாகம்பண்ணினவனாய் வந்திருந்தானானால், அவன் ெபண்ஜாதி அவேனாேடகூடப்
ேபாகக்கடவள். 4 அவன் எஜமான் அவனுக்கு ஒரு ெபண்ைண விவாகஞ்ெசய்துெகாடுத்தும், அவள்
அவனுக்கு ஆண்பிள்ைளகைளயாவது ெபண்பிள்ைளகைளயாவது ெபற்றும் இருந்தால், அந்தப் ெபண்ணும்
அவள் பிள்ைளகளும் அவள் எஜமாைனச் ேசரக்கடவர்கள்; அவன் மாத்திரம் ஒன்றியாய்ப் ேபாகக்கடவன். 5

அந்த ேவைலக்காரன்: என் எஜமாைனயும் என் ெபண்ஜாதிையயும் என் பிள்ைளகைளயும் ேநசிக்கிேறன்;
நான் விடுதைல ெபற்றுப்ேபாக மனதில்ைல என்று மனப்பூர்வமாய்ச் ெசால்வானானால், 6 அவன் எஜமான்
அவைன நியாயாதிபதிகளிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைனக் கதவின் அருேகயாவது
கதவுநிைலயின் அருேகயாவது ேசரப்பண்ணி, அங்ேக அவன் எஜமான் அவன் காைதக் கம்பியினால்
குத்தக்கடவன்; பின்பு அவன் என்ைறக்கும் அவனிடத்திேல ேசவித்துக்ெகாண்டிருக்கக்கடவன்.

7 ஒருவன் தன் மகைள ேவைலக்காரியாக விற்றுப்ேபாட்டானானால், ேவைலக்காரன் விடுதைலெபற்றுப்
ேபாவதுேபால அவள் ேபாகக்கூடாது. 8 அவைளத் தனக்கு நியமித்துக்ெகாண்ட எஜமானின் பார்ைவக்கு
அவள் தகாதவளாய்ப் ேபானால், அவள் மீட்கப்படலாம்; அவன் அவளுக்குத் துேராகம்பண்ணி, அவைள
அந்நியர் ைகயில் விற்றுப்ேபாட அவனுக்கு அதிகாரம் இல்ைல. 9 அவன் தன் குமாரனுக்கு அவைள
நியமித்திருந்தானானால், தன் குமாரத்திகைள நடத்துவதுேபால அவைளயும் நடத்தக்கடவன். 10 அவன்
ேவெறாரு ெபண்ைணக் ெகாண்டானாகில், இவளுக்குரிய அன்னவஸ்திர விவாகக்கடைம ஆகிய
இைவகளில் குைறவுெசய்யாமல் இருப்பானாக. 11 இம்மூன்றும் அவன் அவளுக்குச் ெசய்யாமற்ேபானால்,
அவள் பணங்ெகாடாமல் விடுதைலெபற்றுப்ேபாகக்கடவள்.

12 ஒரு மனிதைனச் சாகும்படி அடித்தவன், நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 13 ஒருவன்
பதிவிருந்து ெகால்லாமல், ேதவச்ெசயலாய்த் தன் ைகக்கு ேநரிட்டவைனக் ெகான்றால், அவன் ஓடிப்ேபாய்ச்
ேசரேவண்டிய ஸ்தலத்ைத உனக்கு நியமிப்ேபன். 14 ஒருவன் பிறனுக்கு விேராதமாகச் சதிேமாசஞ்ெசய்து,
அவைனத் துணிகரமாய்க் ெகான்றுேபாட்டால், அவைன என்பலிபீடத்திலிருந்தும் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாய்க்
ெகாைலெசய்யேவண்டும்.

15 தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது அடிக்கிறவன் நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்.
16 ஒருவன் ஒரு மனிதைனத் திருடி விற்றுப்ேபாட்டாலும், இவன் அவன் வசத்திலிருக்கக்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும், அவன் நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்.
17 தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது சபிக்கிறவன் நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்.
18 மனிதர் சண்ைடபண்ணி, ஒருவன் மற்ெறாருவைனக் கல்லால் எறிந்ததினாலாவது ைகயால்

அடித்ததினாலாவது அவன் சாவாமல் கட்டில் கிைடயாய்க்கிடந்து, 19 திரும்ப எழுந்திருந்து ெவளியிேல தன்
ஊன்றுேகாைலப் பிடித்துக்ெகாண்டு நடமாடினால், அடித்தவன் ஆக்கிைனக்கு நீங்கலாயிருப்பான்;
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ஆனாலும் அவனுக்கு ேவைல மினக்ெகட்ட நஷ்டத்ைதக் ெகாடுத்து, அவைன நன்றாய்க்
குணமாக்குவிக்கக்கடவன்.

20 ஒருவன் தனக்கு அடிைமயானவைனயாவது தனக்கு அடிைமயானவைளயாவது, ேகாலால்
அடித்ததினாேல, அவன் ைகயால் இறந்துேபானால், பழிக்குப்பழி வாங்கப்படேவண்டும்.

21 ஒரு நாளாவது இரண்டு நாளாவது உயிேராடிருந்தால், அவர்கள் அவனுைடய உைடைமயாைகயால்,
பழிவாங்கேவண்டியதில்ைல. 22 மனிதர் சண்ைடபண்ணி, கர்ப்பவதியான ஒரு ஸ்திரீைய அடித்ததினால்,
அவளுக்கு ேவேற ேசதமில்லாமல் கர்ப்பம் விழுந்துேபானால், அடிபட்ட ஸ்திரீயின் புருஷன் அடித்தவன்ேமல்
சுமத்துகிறதற்குத்தக்கதாயும் நியாயாதிபதிகள் ெசய்யும் தீர்ப்பின்படியும் தண்டம் ெகாடுக்கேவண்டும். 23

ேவேற ேசதமுண்டானால், ஜீவனுக்கு ஜீவன், 24 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக,
காலுக்குக் கால், 25 சூட்டுக்குச் சூடு, காயத்துக்குக் காயம், தழும்புக்குத் தழும்பு பழி ெகாடுக்கேவண்டும்.

26 ஒருவன் தன் அடிைமயானவன் கண்ைணயாகிலும் தன் அடிைமப்ெபண்ணின் கண்ைணயாகிலும்
அடித்ததினால் அைதக் ெகடுத்தால், அவன் கண்ணுக்குப் பதிலாக அவைன விடுதைல பண்ணிவிடேவண்டும்.
27 அவன் தன் அடிைமயானவன் பல்ைலயாவது தன் அடிைமப்ெபண்ணின் பல்ைலயாவது உதிர அடித்தால்,
அவன் பல்லுக்குப்பதிலாக அவைன விடுதைலபண்ணிவிடேவண்டும்.

28 ஒரு மாடு ஒரு புருஷைனயாவது ஒரு ஸ்திரீையயாவது முட்டினதினால் சாவுண்டானால், அந்த மாடு
கல்ெலறியப்படேவண்டும், அதின் மாம்சம் புசிக்கப்படலாகாது; அப்ெபாழுது மாட்டின் எஜமான்
ஆக்கிைனக்கு நீங்கலாயிருப்பான். 29 தன் மாடு வழக்கமாய் முட்டுகிற மாடாயிருந்து, அது அதின்
எஜமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும், அவன் அைதக் கட்டிைவக்காததினால், அது ஒரு புருஷைனயாவது ஒரு
ஸ்திரீையயாவது ெகான்று ேபாட்டால், மாடும் கல்ெலறியப்படேவண்டும், அதின் எஜமானும் ெகாைல
ெசய்யப்படேவண்டும். 30 அபராதம் ெகாடுக்கும்படி தீர்க்கப்பட்டதானால், அவன் தன் ஜீவைன மீட்கும்
ெபாருளாக விதிக்கப்பட்ட அபராதத்ைதக் ெகாடுக்கக்கடவன். 31 அது ஒருவன் மகைன முட்டினாலும் சரி,
ஒருவன் மகைள முட்டினாலும் சரி, இந்தத் தீர்ப்பின்படிேய அவனுக்குச் ெசய்யப்படேவண்டும். 32 அந்த மாடு
ஒரு அடிைமயானவைனயாவது ஒரு அடிைமப்ெபண்ைணயாவது முட்டினால், அதற்கு உைடயவன்
அவர்களுைடய எஜமானுக்கு முப்பது ேசக்கல் நிைறயான ெவள்ளிையக் ெகாடுக்கக்கடவன்; மாடு
கல்ெலறியப்படேவண்டும்.

33 ஒருவன் ஒரு குழிையத் திறந்து ைவத்ததினாலாவது, ஒரு குழிைய ெவட்டி அைத
மூடாேதேபானதினாலாவது, அதிேல ஒரு மாடாவது ஒரு கழுைதயாவது விழுந்தால், 34 குழிக்கு உைடயவன்
அதற்கு ஈடாகப் பணத்ைத மிருகத்தின் எஜமானுக்குக் ெகாடுக்கக்கடவன்; ெசத்தேதா
அவனுைடயதாகேவண்டும்.

35 ஒருவனுைடய மாடு மற்றவனுைடய மாட்ைட முட்டினதினால் அது ெசத்தால், உயிேராடிருக்கிற
மாட்ைட அவர்கள் விற்று, அதின் கிரயத்ைதப் பங்கிட்டு, ெசத்தைதயும் பங்கிட்டுக்ெகாள்ளக்கடவர்கள். 36

அந்த மாடு முன்னேம முட்டுகிற மாெடன்று அதின் எஜமான் அறிந்திருந்தும், அைதக்
கட்டிைவக்காதிருந்தால், அவன் மாட்டுக்கு மாட்ைடக் ெகாடுக்கக்கடவன்; ெசத்தேதா அவனுைடயதாக
ேவண்டும்.

ஒருவன் ஒரு மாட்ைடயாவது ஒரு ஆட்ைடயாவது திருடி, அைதக் ெகான்றால், அல்லது அைத
விற்றால், அவன் அந்த மாட்டுக்கு ஐந்து மாடுகைளயும், அந்த ஆட்டுக்கு நாலு ஆடுகைளயும்
பதிலாகக் ெகாடுக்கக்கடவன். 2 திருடன் கன்னமிடுைகயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அடிக்கப்பட்டுச்

ெசத்தால், அவன் நிமித்தம் இரத்தபழி சுமராது. 3 சூரியன் அவன்ேமல் உதித்திருந்ததானால், அவன்
நிமித்தம் இரத்தப்பழி சுமரும்; திருடன் பதில் ெகாடுத்துத் தீர்க்கேவண்டும்; அவன் ைகயில் ஒன்றும்
இல்லாதிருந்தால், தான் ெசய்த களவுக்காக விைலப்படக்கடவன். 4 அவன் திருடின மாடாவது
கழுைதயாவது ஆடாவது உயிருடேன அவன் ைகயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், இரட்டிப்பாய் அவன்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

5 ஒருவன் பிறனுைடய வயலிலாவது திராட்சத்ேதாட்டத்திலாவது தன் மிருகஜீவைன ேமயவிட்டால், அவன்
தன் சுயவயலிலும் திராட்சத்ேதாட்டத்திலுமுள்ள பலனில் உத்தமமானைத எடுத்து, பதில் ெசலுத்தக்கடவன்.

6 அக்கினி எழும்பி, முள்ளுக்களில் பற்றி, தானியப்ேபாைரயாவது, விைளந்த பயிைரயாவது, வயலிலுள்ள
ேவேற எைதயாவது எரித்துப்ேபாட்டேதயானால், அக்கினிையக் ெகாளுத்தினவன் அக்கினிச் ேசதத்திற்கு
உத்தரவாதம்பண்ணேவண்டும்.

7 ஒருவன் பிறனுைடய வசத்தில் திரவியத்ைதயாவது, உைடைமகைளயாவது அைடக்கலமாக
ைவத்திருக்கும்ேபாது, அது அவன் வீட்டிலிருந்து திருடப்பட்டுப்ேபானால், திருடன் அகப்பட்டானாகில்,
அவன் அதற்கு இரட்டிப்பாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். 8 திருடன் அகப்படாேதேபானால், அந்த வீட்டுக்காரன்
தாேன பிறனுைடய ெபாருைள அபகரித்தாேனா இல்ைலேயா என்று அறியும்படி நியாயாதிபதிகளிடத்தில்
அவைனக் ெகாண்டுேபாகேவண்டும். 9 காணாமற்ேபான மாடு, கழுைத, ஆடு, வஸ்திரம் முதலியைவகளில்
யாெதான்ைறப் பிறெனாருவன் தன்னுைடயது என்று ெசால்லி குற்றஞ்சாற்றினால், இருதிறத்தாருைடய
வழக்கும் நியாயாதிபதிகளிடத்தில் வரக்கடவது; நியாயாதிபதிகள் எவைனக் குற்றவாளி என்று
தீர்க்கிறார்கேளா, அவன் மற்றவனுக்கு இரட்டிப்பாகக் ெகாடுக்கக்கடவன்.

10 ஒருவன் தன் கழுைதையயாவது மாட்ைடயாவது ஆட்ைடயாவது மற்ற யாெதாரு மிருகஜீவைனயாவது
பிறன் வசத்தில் விட்டிருக்கும்ேபாது, அது ெசத்தாலும், ேசதப்பட்டுப்ேபானாலும், ஒருவரும் காணாதபடி
ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டாலும், 11 அவன் தான் பிறனுைடய ெபாருைள அபகரிக்கவில்ைலெயன்று
கர்த்தர் ேபரில் இடும் ஆைண அவர்கள் இருவருக்கும் நடுத்தீர்க்கக்கடவது; உைடயவன் அைத
அங்கிகரிக்கேவண்டும்; மற்றவன் பதிலளிக்கேவண்டுவதில்ைல. 12 அது அவன் வசத்திலிருந்து
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திருடப்பட்டுப்ேபாயிற்றானால், அவன் அதின் எஜமானுக்கு அதற்காக உத்தரவாதம்பண்ணக்கடவன். 13 அது
பீறுண்டுேபாயிற்றானால், அதற்குச் சாட்சிைய ஒப்புவிக்கேவண்டும். பீறுண்டதற்காக அவன்
உத்தரவாதம்பண்ணேவண்டுவதில்ைல.

14 ஒருவன் பிறனிடத்தில் எைதயாகிலும் இரவலாக வாங்கினதுண்டானால், அதற்கு உைடயவன் கூட
இராதேபாது, அது ேசதப்பட்டாலும், ெசத்துப்ேபானாலும், அவன் அதற்கு உத்தரவாதம்பண்ணேவண்டும். 15

அதற்கு உைடயவன் கூட இருந்தானாகில், அவன் உத்தரவாதம்பண்ணேவண்டுவதில்ைல; அது வாடைகக்கு
வாங்கப்பட்டிருந்தால், அது அவன் வாடைகக்கு வந்த ேசதம்.

16 நியமிக்கப்படாத ஒரு கன்னிைகைய ஒருவன் ேமாசம்ேபாக்கி அவேளாேட சயனித்தால், அவன்
அவளுக்காகப் பரிசம்ெகாடுத்து, அவைள விவாகம்பண்ணக்கடவன். 17 அவள் தகப்பன் அவைள அவனுக்குக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்றானாகில், கன்னிைககளுக்காகக் ெகாடுக்கப்படும் பரிச முைறைமயின்படி அவன்
பணத்ைத நிறுத்துக் ெகாடுக்கேவண்டும்.

18 சூனியக்காரிைய உயிேராேட ைவக்கேவண்டாம்.
19 மிருகத்ேதாேட புணருகிறவன் எவனும் ெகால்லப்படேவண்டும்.
20 கர்த்தர் ஒருவருக்ேக ஒழிய ேவேற ேதவர்களுக்குப் பலியிடுகிறவன் சங்கரிக்கப்படக்கடவன். 21

அந்நியைனச் சிறுைமப்படுத்தாமலும் ஒடுக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நீங்களும் எகிப்து ேதசத்தில்
அந்நியர்களாயிருந்தீர்கேள. 22 விதைவையயும் திக்கற்ற பிள்ைளையயும் ஒடுக்காமல் இருப்பீர்களாக; 23

அவர்கைள எவ்வளவாகிலும் ஒடுக்கும்ேபாது, அவர்கள் என்ைன ேநாக்கி முைறயிட்டால், அவர்கள்
முைறயிடுதைல நான் நிச்சயமாய்க் ேகட்டு, 24 ேகாபம்மூண்டவராகி, உங்கைளப்பட்டயத்தினால்
ெகாைலெசய்ேவன்; உங்கள் மைனவிகள் விதைவகளும், உங்கள் பிள்ைளகள் திக்கற்ற
பிள்ைளகளுமாவார்கள்.

25 உங்களுக்குள் சிறுைமப்பட்டிருக்கிற என் ஜனங்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் பணம் கடனாகக்
ெகாடுத்திருந்தால், வட்டிவாங்குகிறவர்கள்ேபால அவனிடத்தில் வட்டி வாங்கேவண்டாம். 26 பிறனுைடய
வஸ்திரத்ைத ஈடாக வாங்கினால், ெபாழுதுேபாகுமுன்னேம அைத அவனுக்குத் திரும்பக்
ெகாடுத்துவிடுவாயாக. 27 அவன் ேபார்ைவ அதுதாேன, அதுேவ அவன் தன் உடம்ைப மூடிக்ெகாள்ளுகிற
வஸ்திரம்; ேவறு எதினாேல ேபார்த்துப் படுத்துக்ெகாள்ளுவான்? அவன் என்ைன ேநாக்கி முைறயிடும்ேபாது,
நான் அவனுக்குச் ெசவிெகாடுப்ேபன், நான் இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிேறன்.

28 நியாயாதிபதிகைளத் தூஷியாமலும், உன் ஜனத்தின் அதிபதிையச் சபியாமலும் இருப்பாயாக. 29 முதல்
முதல் பழுக்கும் உன் பழத்ைதயும், வடியும் உன் இரசத்ைதயும் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தத்
தாமதிக்கேவண்டாம். உன் குமாரரில் முதற்ேபறானவைன எனக்குக் ெகாடுப்பாயாக. 30 உன் மாடுகளிலும்
உன் ஆடுகளிலும் அப்படிேய ெசய்வாயாக; குட்டியானது ஏழுநாள் தன் தாேயாேட இருக்கட்டும்; எட்டாம்
நாளிேல அைத எனக்குச் ெசலுத்துவாயாக. 31 நீங்கள் எனக்குப் பரிசுத்த மனுஷராயிருக்கக்கடவீர்கள்;
ெவளியிேல பீறுண்ட மாம்சத்ைதப் புசியாமல், அைத நாய்களுக்குப் ேபாட்டுவிடுங்கள்.

அபாண்டமான ெசால்ைல ஏற்றுக்ெகாள்ளாயாக; ெகாடுைமயுள்ள சாட்சிக்காரனாயிருக்க
ஆகாதவேனாேட கலவாயாக. 2 தீைமெசய்ய திரளானேபர்கைளப் பின்பற்றாதிருப்பாயாக;
வழக்கிேல நியாயத்ைதப் புரட்ட மிகுதியானவர்களின் பட்சத்தில் சாய்ந்து, உத்தரவு

ெசால்லாதிருப்பாயாக. 3 வியாச்சியத்திேல தரித்திரனுைடய முகத்ைதப் பாராயாக.
4 உன் சத்துருவின் மாடாவது அவனுைடய கழுைதயாவது தப்பிப்ேபாகக்கண்டால், அைதத் திரும்ப

அவனிடத்தில் ெகாண்டுேபாய் விடுவாயாக. 5 உன்ைனப் பைகக்கிறவனுைடய கழுைத சுைமேயாேட
விழுந்துகிடக்கக்கண்டாயானால், அதற்கு உதவிெசய்யாதிருக்கலாமா? அவசியமாய் அவேனாேடகூட
அதற்கு உதவிெசய்வாயாக.

6 உன்னிடத்திலிருக்கிற எளியவனுைடய வியாச்சியத்தில் அவனுைடய நியாயத்ைதப் புரட்டாயாக. 7

கள்ளக்காரியத்துக்குத் தூரமாயிருப்பாயாக; குற்றமில்லாதவைனயும் நீதிமாைனயும் ெகாைலெசய்யாயாக;
நான் துன்மார்க்கைன நீதிமான் என்று தீர்க்கமாட்ேடன். 8 பரிதானம் வாங்காதிருப்பாயாக; பரிதானம்
பார்ைவயுள்ளவர்கைளக் குருடாக்கி, நீதிமான்களின் வார்த்ைதகைளப் புரட்டும். 9 அந்நியைன
ஒடுக்காயாக; எகிப்துேதசத்தில் அந்நியர்களாயிருந்த நீங்கள் அந்நியனுைடய இருதயத்ைத
அறிந்திருக்கிறீர்கேள.

10 ஆறுவருஷம் நீ உன் நிலத்தில் பயிரிட்டு, அதின் பலைனச் ேசர்த்துக்ெகாள். 11 ஏழாம் வருஷத்தில் உன்
ஜனத்திலுள்ள எளியவர்கள் புசிக்கவும், மீதியானைத ெவளியின் ெஜந்துக்கள் தின்னவும், அந்த நிலம் சும்மா
கிடக்க விட்டுவிடுவாயாக; உன் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதயும் உன் ஒலிவத்ேதாப்ைபயும் அப்படிேய
ெசய்வாயாக. 12 ஆறுநாள் உன் ேவைலையச் ெசய்து, ஏழாம்நாளிேல உன் மாடும் உன் கழுைதயும்
இைளப்பாறவும், உன் அடிைமப்ெபண்ணின் பிள்ைளயும் அந்நியனும் இைளப்பாறவும் ஓய்ந்திருப்பாயாக. 13

நான் உங்களுக்குச் ெசான்னைவகள் யாவற்றிலும் சாவதானமாயிருங்கள். அந்நிய ேதவர்களின் ேபைரச்
ெசால்லேவண்டாம்; அது உன் வாயிலிருந்து பிறக்கக் ேகட்கப்படவும் ேவண்டாம்.

14 வருஷத்தில் மூன்றுதரம் எனக்குப்பண்டிைக ஆசரிப்பாயாக. 15 புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடி, நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ஆபிப் மாதத்தின் குறித்தகாலத்தில் ஏழுநாள்
புளிப்பில்லா அப்பம் புசிப்பாயாக; அந்த மாதத்தில் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டாேய, என் சந்நிதியில்
ெவறுங்ைகயாய் வரேவண்டாம். 16 நீ வயலில் விைதத்த உன் பயிர் ேவைலகளின் முதற்பலைனச்
ெசலுத்துகிற அறுப்புக்கால பண்டிைகையயும், வருஷமுடிவிேல நீ வயலில் உன் ேவைலகளின் பலைனச்
ேசர்த்துத் தீர்ந்தேபாது, ேசர்ப்புக்கால பண்டிைகையயும் ஆசரிப்பாயாக. 17 வருஷத்தில் மூன்றுதரம் உன்
ஆண்மக்கள் எல்லாரும் கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய சந்நிதியில் வரக்கடவர்கள்.
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18 எனக்கு இடும் பலியின் இரத்தத்ைதப் புளித்தமாவுடன் ெசலுத்தேவண்டாம், எனக்கு இடும் பலியின்
ெகாழுப்ைப விடியற்காலம்வைரக்கும் ைவக்கவும் ேவண்டாம். 19 உன் நிலத்தில் முதல் விைளச்சல்களின்
முதற் கனிைய உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவருவாயாக;
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதின் தாயின் பாலிேல சைமக்கேவண்டாம்.

20 வழியில் உன்ைனக் காக்கிறதற்கும், நான் ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்ைனக்
ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கிறதற்கும், இேதா, நான் ஒரு தூதைன உனக்கு முன்ேன அனுப்புகிேறன். 21 அவர்
சமுகத்தில் எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, அவர் வாக்குக்குச் ெசவிெகாடு; அவைரக் ேகாபப்படுத்தாேத; உங்கள்
துேராகங்கைள அவர் ெபாறுப்பதில்ைல; என் நாமம் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது. 22 நீ அவர் வாக்ைக
நன்றாய்க் ேகட்டு, நான் ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்வாயாகில், நான் உன் சத்துருக்களுக்குச்
சத்துருவாயும், உன் விேராதிகளுக்கு விேராதியாயும் இருப்ேபன். 23 என் தூதனானவர் உனக்குமுன்ெசன்று,
எேமாரியரும், ஏத்தியரும், ெபரிசியரும், கானானியரும், ஏவியரும், எபூசியரும், இருக்கிற இடத்துக்கு
உன்ைன நடத்திக்ெகாண்டுேபாவார்; அவர்கைள நான் அதம்பண்ணுேவன். 24 நீ அவர்களுைடய
ேதவர்கைளப்பணிந்துெகாள்ளாமலும், ேசவியாமலும், அவர்கள் ெசய்ைககளின்படி ெசய்யாமலும்,
அவர்கைள நிர்மூலம்பண்ணி, அவர்களுைடய சிைலகைள உைடத்துப்ேபாடுவாயாக. 25 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைரேய ேசவிக்கக்கடவீர்கள்; அவர் உன் அப்பத்ைதயும் உன் தண்ணீைரயும்
ஆசீர்வதிப்பார். வியாதிைய உன்னிலிருந்து விலக்குேவன். 26 கர்ப்பம் விழுகிறதும், மலடும் உன் ேதசத்தில்
இருப்பதில்ைல; உன் ஆயுசு நாட்கைளப் பூரணப்படுத்துேவன். 27 எனக்குப் பயப்படும் பயத்ைத உனக்குமுன்
ெசல்லும்படி ெசய்ேவன். நீ ெசல்லும் இடெமங்குமுள்ள ஜனங்கள் எல்லாைரயும் கலங்கடித்து, உன்
சத்துருக்கள் எல்லாைரயும் முதுகு காட்டப்பண்ணுேவன். 28 உன் முகத்திற்கு முன்னின்று ஏவியைரயும்
கானானியைரயும் ஏத்தியைரயும் துரத்திவிட, குளவிகைள உனக்கு முன்ேன அனுப்புேவன். 29 ேதசம்
பாழாய்ப்ேபாகாமலும், காட்டுமிருகங்கள் உனக்கு விேராதமாய்ப் ெபருகாமலும் இருக்கும்படி, நான்
அவர்கைள ஒேர வருஷத்திற்குள்ேள உன் முன்னின்று துரத்திவிடாமல், 30 நீ விருத்தியைடந்து, ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்வைரக்கும், அவர்கைளக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் உன் முன்னின்று
துரத்திவிடுேவன். 31 சிவந்த சமுத்திரம் ெதாடங்கி ெபலிஸ்தரின் சமுத்திரம்வைரக்கும், வனாந்தரம்
ெதாடங்கி நதிவைரக்கும் உன் எல்ைலயாயிருக்கும்படி ெசய்ேவன்; நான் அந்தத் ேதசத்தின் குடிகைள
உங்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; நீ அவர்கைள உன் முன்னின்று துரத்திவிடுவாய். 32 அவர்கேளாடும்
அவர்கள் ேதவர்கேளாடும் நீ உடன்படிக்ைகபண்ணாதிருப்பாயாக. 33 அவர்கள் உன்ைன எனக்கு
விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணாதபடிக்கு உன் ேதசத்திேல குடியிருக்கேவண்டாம்; நீ அவர்கள்
ேதவர்கைளச் ேசவித்தால், அது உனக்குக் கண்ணியாயிருக்கும் என்றார்.

பின்பு அவர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீயும் ஆேரானும் நாதாபும் அபியூவும் இஸ்ரேவலின் மூப்பரில்
எழுபதுேபரும் கர்த்தரிடத்தில் ஏறிவந்து, தூரத்திலிருந்து பணிந்துெகாள்ளுங்கள். 2 ேமாேச
மாத்திரம் கர்த்தரிடத்தில் சமீபித்து வரலாம்; அவர்கள் சமீபித்து வரலாகாது; ஜனங்கள்

அவேனாேடகூட ஏறிவரேவண்டாம் என்றார். 3 ேமாேச வந்து, கர்த்தருைடய வார்த்ைதகள் யாைவயும்
நியாயங்கள் யாைவயும் ஜனங்களுக்கு அறிவித்தான்; அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏகசத்தமாய்:
கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும் ெசய்ேவாம் என்று பிரதியுத்தரம் ெசான்னார்கள். 4 ேமாேச
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் எழுதிைவத்து, அதிகாலேம எழுந்து, மைலயின் அடியில் ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டி, இஸ்ரேவலுைடய பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களுைடய இலக்கத்தின்படிேய பன்னிரண்டு
தூண்கைள நிறுத்தினான். 5 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் வாலிபைர அனுப்பினான்; அவர்கள்
சர்வாங்கதகனபலிகைளச் ெசலுத்தி, கர்த்தருக்குச் சமாதானபலிகளாகக் காைளகைளப் பலியிட்டார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ேமாேச அந்த இரத்தத்தில் பாதி எடுத்து, பாத்திரங்களில் வார்த்து, பாதி இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்து, 7 உடன்படிக்ைகயின் புஸ்தகத்ைத எடுத்து, ஜனங்களின் காது ேகட்க
வாசித்தான்; அவர்கள் கர்த்தர் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்து, கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம் என்றார்கள். 8

அப்ெபாழுது ேமாேச இரத்தத்ைத எடுத்து, ஜனங்களின்ேமல் ெதளித்து, இந்த வார்த்ைதகள்
யாைவயுங்குறித்து கர்த்தர் உங்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகயின் இரத்தம் இதுேவ என்றான். 9 பின்பு
ேமாேசயும் ஆேரானும் நாதாபும் அபியூவும், இஸ்ரேவலருைடய மூப்பரின் எழுபதுேபரும் ஏறிப்ேபாய், 10

இஸ்ரேவலின் ேதவைனத் தரிசித்தார்கள். அவருைடய பாதத்தின்கீேழ நீலக்கல்லிைழத்த ேவைலக்கு
ஒப்பாகவும் ெதளிந்த வானத்தின் பிரைபக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தது. 11 அவர் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
அதிபதிகள்ேமல் தம்முைடய ைகைய நீட்டவில்ைல; அவர்கள் ேதவைனத் தரிசித்து, பின்பு புசித்துக்
குடித்தார்கள்.

12 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ மைலயின்ேமல் என்னிடத்திற்கு ஏறிவந்து, அங்ேக இரு
நான் உனக்குக் கற்பலைககைளயும், நீ அவர்களுக்கு உபேதசிப்பதற்கு, நான் எழுதின
நியாயப்பிரமாணத்ைதயும் கற்பைனகைளயும் ெகாடுப்ேபன் என்றார். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்
ஊழியக்காரனாகிய ேயாசுவாேவாேட எழுந்து ேபானான். ேமாேச ேதவ பர்வதத்தில் ஏறிப்ேபாைகயில், 14

அவன் மூப்பைர ேநாக்கி: நாங்கள் உங்களிடத்தில் திரும்பிவருமட்டும், நீங்கள் இங்ேக எங்களுக்காகக்
காத்திருங்கள்; ஆேரானும் ஊரும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள்; ஒருவனுக்கு யாெதாரு காரியம்
உண்டானால், அவன் அவர்களிடத்தில் ேபாகலாம் என்றான். 15 ேமாேச மைலயின்ேமல் ஏறினேபாது, ஒரு
ேமகம் மைலைய மூடிற்று. 16 கர்த்தருைடய மகிைம சீனாய்மைலயின்ேமல் தங்கியிருந்தது; ேமகம் ஆறுநாள்
அைத மூடியிருந்தது; ஏழாம்நாளில் அவர் ேமகத்தின் நடுவிலிருந்து ேமாேசையக் கூப்பிட்டார். 17 மைலயின்
ெகாடுமுடியிேல கர்த்தருைடய மகிைமயின் காட்சி இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய கண்களுக்குப் பட்சிக்கிற

யாத்திராகமம் 24:17

69



25

அக்கினிையப்ேபால் இருந்தது. 18 ேமாேச ேமகத்தின் நடுவிேல பிரேவசித்து, மைலயின்ேமல் ஏறி, இரவும்
பகலும் நாற்பதுநாள் மைலயில் இருந்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எனக்குக் காணிக்ைகையக்
ெகாண்டுவரும்படி அவர்களுக்குச் ெசால்லு; மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் ெகாடுப்பவன்
எவேனா அவனிடத்தில் எனக்குக் காணிக்ைகைய வாங்குவீர்களாக. 3 நீங்கள் அவர்களிடத்தில்

வாங்க ேவண்டிய காணிக்ைகயாவன, ெபான்னும், ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், 4 இளநீலநூலும்,
இரத்தாம்பர நூலும், சிவப்பு நூலும், ெமல்லிய பஞ்சு நூலும், ெவள்ளாட்டு மயிரும், 5 சிவப்புத்தீர்ந்த
ஆட்டுக்கடாத்ேதாலும், தகசுத்ேதாலும், சீத்திம் மரமும், 6 விளக்ெகண்ெணயும், அபிேஷகைதலத்துக்குப்
பரிமளவர்க்கங்களும், தூபத்துக்குச் சுகந்தவர்க்கங்களும், 7 ஏேபாத்திலும் மார்ப்பதக்கத்திலும் பதிக்கும்
ேகாேமதகக் கற்களும் இரத்தினங்களுேம. 8 அவர்கள் நடுவிேல நான் வாசம்பண்ண, எனக்கு ஒரு பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத உண்டாக்குவார்களாக. 9 நான் உனக்குக் காண்பிக்கும் வாசஸ்தலத்தின் மாதிரியின்படியும்,
அதினுைடய எல்லாத் தட்டுமுட்டுகளின் மாதிரியின்படியும் அைதச் ெசய்வீர்களாக.

10 சீத்திம் மரத்தினால் ஒரு ெபட்டிையப் பண்ணக்கடவர்கள்; அதின் நீளம் இரண்டைர முழமும், அதின்
அகலம் ஒன்றைர முழமும், அதின் உயரம் ஒன்றைர முழமுமாயிருப்பதாக. 11 அைத எங்கும் பசும்ெபான்
தகட்டால் மூடுவாயாக; நீ அதின் உட்புறத்ைதயும் ெவளிப்புறத்ைதயும் அதினால் மூடி, அதின்ேமல் சுற்றிலும்
ெபான்னினால் திரைணைய உண்டாக்கி, 12 அதற்கு நாலு ெபான் வைளயங்கைள வார்ப்பித்து, அைவகைள
அதின் நாலு மூைலகளிலும் ேபாட்டு, ஒரு பக்கத்தில் இரண்டு வைளயங்களும், மறுபக்கத்தில் இரண்டு
வைளயங்களும் இருக்கும்படி ைதத்து, 13 சீத்திம் மரத்தால் தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடி, 14 அந்தத் தண்டுகளால் ெபட்டிையச் சுமக்கும்படி, அைவகைளப் ெபட்டியின்
பக்கங்களிலிருக்கும் வைளயங்களிேல பாய்ச்சக்கடவாய். 15 அந்தத் தண்டுகள் ெபட்டியிலிருந்து
கழற்றப்படாமல், அதின் வைளயங்களிேல இருக்கேவண்டும். 16 நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
சாட்சிப்பிரமாணத்ைத அந்தப்ெபட்டியிேல ைவப்பாயாக. 17 பசும்ெபான்னினாேல
கிருபாசனத்ைதப்பண்ணுவாயாக; அது இரண்டைர முழ நீளமும் ஒன்றைர முழ அகலமுமாய்
இருக்கக்கடவது. 18 ெபான்னினால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்வாயாக; ெபான்ைனத் தகடாய் அடித்து,
அைவகைளச் ெசய்து, கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரங்களிலும் ைவப்பாயாக. 19 ஒருபுறத்து ஓரத்தில் ஒரு
ேகருபீைனயும் மறுபுறத்து ஓரத்தில் மற்றக் ேகருபீைனயும் பண்ணிைவ; அந்தக் ேகருபீன்கள் கிருபாசனத்தின்
இரண்டு ஓரங்களிலும் அதேனாேட ஏகேவைலயாயிருக்கும்படி, அைவகைளப் பண்ணக்கடவாய். 20 அந்தக்
ேகருபீன்கள் தங்கள் ெசட்ைடகைள உயர விரித்து, தங்கள் ெசட்ைடகளால் கிருபாசனத்ைத
மூடுகிறைவகளும் ஒன்றுக்ெகான்று எதிர்முகமுள்ளைவகளுமாய் இருக்கக்கடவது; ேகருபீன்களின் முகங்கள்
கிருபாசனத்ைத ேநாக்குகிறைவகளாயிருப்பதாக. 21 கிருபாசனத்ைத ெபட்டியின்மீதில் ைவத்து,
ெபட்டிக்குள்ேள நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும் சாட்சிப்பிரமாணத்ைத ைவப்பாயாக. 22 அங்ேக நான்
உன்ைனச் சந்திப்ேபன்; கிருபாசனத்தின்மீதிலும் சாட்சிப்ெபட்டியின்ேமல் நிற்கும் இரண்டு ேகருபீன்களின்
நடுவிலும் இருந்து நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்காக உனக்குக் கற்பிக்கப் ேபாகிறைவகைளெயல்லாம்
உன்ேனாேட ெசால்லுேவன்.

23 சீத்திம் மரத்தால் ஒரு ேமைஜையயும் பண்ணுவாயாக; அது இரண்டு முழ நீளமும் ஒரு முழ அகலமும்
ஒன்றைர முழ உயரமுமாய் இருக்கக்கடவது. 24 அைதப் பசும்ெபான் தகட்டால் மூடி, சுற்றிலும் அதற்குப்
ெபான்னினால் திரைணைய உண்டாக்கி, 25 சுற்றிலும் அதற்கு நாலு விரற்கைடயான சட்டத்ைதயும், அதின்
சட்டத்திற்குச் சுற்றிலும் ெபான்னினால் திரைணையயும் உண்டாக்கி, 26 அதற்கு நாலு
ெபான்வைளயங்கைளப் பண்ணி, அைவகைள அதின் நாலு கால்களுக்கு இருக்கும் நாலு மூைலகளிலும்
ைதக்கக்கடவாய். 27 அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச் சுமக்கும் தண்டுகளுக்கு இடங்களாயிருக்கும்படி,
சட்டத்தின் அருேக இருக்கேவண்டும். 28 அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்திம் மரத்தினால் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடக்கடவாய்; அைவகளால் ேமைஜ சுமக்கப்படேவண்டும். 29 அதற்குரிய தட்டுகைளயும்,
தூபக்கரண்டிகைளயும், கிண்ணங்கைளயும், பானபலி கரகங்கைளயும் பண்ணக்கடவாய்; அைவகைளப்
பசும்ெபான்னினால் பண்ணக்கடவாய். 30 ேமைஜயின்ேமல் நித்தமும் என் சந்நிதியில் சமுகத்தப்பங்கைள
ைவக்கக்கடவாய்.

31 பசும்ெபான்னினால் ஒரு குத்துவிளக்ைகயும் உண்டாக்குவாயாக; அது ெபான்னினால்
அடிப்புேவைலயாய்ச் ெசய்யப்படேவண்டும்; அதின் தண்டும் கிைளகளும் ெமாக்குகளும் பழங்களும் பூக்களும்
ெபான்னினால் ெசய்யப்படேவண்டும். 32 ஆறு கிைளகள் அதின் பக்கங்களில் விடேவண்டும்; குத்துவிளக்கின்
மூன்றுகிைளகள் அதின் ஒரு பக்கத்திலும், குத்துவிளக்கின் மூன்று கிைளகள் அதின் மறுபக்கத்திலும்
விடேவண்டும். 33 ஒவ்ெவாரு கிைளயிேல வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான மூன்று ெமாக்குகளும், ஒரு
பழமும், ஒரு பூவும் இருப்பதாக; குத்துவிளக்கிலிருந்து புறப்படும் ஆறு கிைளகளிலும் அப்படிேய
இருக்கேவண்டும். 34 விளக்குத்தண்டிேலா, வாதுைமக் ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான நாலு ெமாக்குகளும்,
பழங்களும், பூக்களும் இருப்பதாக. 35 அதிலிருந்து புறப்படும் இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், ேவறு
இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், மற்ற இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும் இருப்பதாக;
விளக்குத்தண்டிலிருந்து புறப்படும் ஆறு கிைளகளுக்கும் அப்படிேய இருக்கேவண்டும். 36 அைவகளின்
பழங்களும் அைவகளின் கிைளகளும் ெபான்னினால் உண்டானைவகளாயிருப்பதாக; அைவெயல்லாம்
தகடாய் அடித்த பசும்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட ஒேர ேவைலயாயிருக்கேவண்டும். 37 அதில் ஏழு
அகல்கைளச் ெசய்வாயாக; அதற்கு ேநெரதிராய் எரியும்படிக்கு அைவகள் ஏற்றப்படக்கடவது. 38 அதின்
கத்தரிகளும் சாம்பல் பாத்திரங்களும் பசும்ெபான்னினால் ெசய்யப்படுவதாக. 39 அைதயும், அதற்குரிய
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பணிமுட்டுகள் யாைவயும் ஒரு தாலந்து பசும்ெபான்னினால் பண்ணேவண்டும். 40 மைலயிேல உனக்குக்
காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படிேய அைவகைளச் ெசய்ய எச்சரிக்ைகயாயிரு.

ேமலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலினாலும், இளநீலநூலினாலும், இரத்தாம்பரநூலினாலும்,
சிவப்பு நூலினாலும் ெநய்யப்பட்ட பத்து மூடுதிைரகளால் வாசஸ்தலத்ைத உண்டுபண்ணுவாயாக;
அைவகளில் விசித்திரேவைலயாய்க் ேகருபீன்கைளச் ெசய்யக்கடவாய். 2 ஒவ்ெவாரு மூடுதிைரயும்

இருபத்ெதட்டு முழ நீளமும், நாலு முழ அகலமுமாயிருப்பதாக; மூடுதிைரகெளல்லாம் ஒேர
அளவாயிருக்கேவண்டும். 3 ஐந்து மூடுதிைர ஒன்ேறாெடான்று இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; மற்ற ஐந்து
மூடுதிைரகளும் ஒன்ேறாெடான்று இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும். 4 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிைரயின்
கைடஓரத்தில் இளநீலநூலால் காதுகைள உண்டுபண்ணு; இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிைரயின்
கைடஓரத்திலும் அப்படிேய ெசய்வாயாக. 5 காதுகள் ஒன்ேறாெடான்று இைணயும்படி ஒரு மூடுதிைரயில்
ஐம்பது காதுகைளயும், இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிைரயின் ஓரத்தில் ஐம்பது காதுகைளயும்
உண்டுபண்ணுவாயாக. 6 ஐம்பது ெபான் ெகாக்கிகைளயும் பண்ணி, மூடுதிைரகைள ஒன்ேறாெடான்று
அந்தக் ெகாக்கிகளால் இைணத்துவிடுவாயாக. அப்ெபாழுது அது ஒேர வாசஸ்தலமாகும். 7

வாசஸ்தலத்தின்ேமல் கூடாரமாகப்ேபாடும்படி ஆட்டுமயிரால் பதிெனாரு மூடுதிைரகைள
உண்டுபண்ணுவாயாக. 8 ஒவ்ெவாரு மூடுதிைர முப்பது முழ நீளமும், நாலு முழ அகலமுமாய்
இருக்கேவண்டும்; பதிெனாரு மூடுதிைரகளும் ஒேர அளவாயிருக்கேவண்டும். 9 ஐந்து மூடுதிைரகைள
ஒன்றாகவும், ஆறு மூடுதிைரகைள ஒன்றாகவும் இைணக்கேவண்டும்; ஆறாம் மூடுதிைரையக் கூடாரத்தின்
முகப்பிற்கு முன்ேன மடித்துப்ேபாடுவாயாக. 10 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிைரயின் கைட ஓரத்தில் ஐம்பது
காதுகைளயும், இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிைரயின் ஓரத்தில் ஐம்பது காதுகைளயும் உண்டுபண்ணி, 11

ஐம்பது ெவண்கலக் ெகாக்கிகைளச் ெசய்து, ெகாக்கிகைளக் காதுகளில் மாட்டி, ஒேர கூடாரமாகும்படி
அைத இைணத்துவிடுவாயாக. 12 கூடாரத்தின் மூடுதிைரகளில் மிச்சமான பாதிமூடுதிைர வாசஸ்தலத்தின்
பின்புறத்தில் ெதாங்கேவண்டும். 13 கூடாரத்தினுைடய மூடுதிைரகளின் நீளத்திேல மீதியானதில்,
இந்தப்புறத்தில் ஒரு முழமும் அந்தப்புறத்தில் ஒரு முழமும் வாசஸ்தலத்ைத மூடும்படி அதின் பக்கங்களிேல
ெதாங்கேவண்டும். 14 சிவப்புத்தீர்ந்த ஆட்டுக்கடாத் ேதாலினால் கூடாரத்திற்கு ஒரு மூடிையயும்,
அதின்ேமல் தகசுத்ேதாலால் ஒரு மூடிையயும் உண்டுபண்ணுவாயாக.

15 வாசஸ்தலத்துக்கு நிமிர்ந்துநிற்கும் பலைககைளயும் சீத்திம் மரத்தால் உண்டுபண்ணுவாயாக. 16

ஒவ்ெவாரு பலைகயும் பத்து முழ நீளமும் ஒன்றைர முழ அகலமுமாய் இருக்கேவண்டும். 17 ஒவ்ெவாரு
பலைகக்கும் ஒன்ேறாெடான்று ஒத்து இைசந்திருக்கும் இரண்டு கழுந்துகள் இருக்கேவண்டும்;
வாசஸ்தலத்தின் பலைககளுக்ெகல்லாம் இப்படிேய ெசய்வாயாக. 18 வாசஸ்தலத்துக்காகச் ெசய்யப்படுகிற
பலைககளில் இருபது பலைக ெதற்ேக ெதன்திைசக்கு எதிராக நிற்கக்கடவது. 19 அந்த இருபது
பலைககளின்கீேழ ைவக்கும் நாற்பது ெவள்ளிப் பாதங்கைள உண்டுபண்ணுவாயாக; ஒரு பலைகயின் கீழ்
அதின் இரண்டு கழுந்துகளுக்கும் இரண்டு பாதங்களும், மற்றப் பலைகயின் கீழ் அதின் இரண்டு
கழுந்துகளுக்கும் இரண்டு பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 20 வாசஸ்தலத்தின் மறுபக்கமாகிய
வடபுறத்திலும் இருபது பலைககைளயும், 21 அைவகளின் கீழ் நாற்பது ெவள்ளிப்பாதங்கைளயும்
உண்டுபண்ணுவாயாக; ஒரு பலைகயின் கீழ் இரண்டு பாதங்களும், மற்றப் பலைகயின் கீழ் இரண்டு
பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 22 வாசஸ்தலத்தின் ேமற்புறத்திற்கு ஆறு பலைககைளயும், 23

வாசஸ்தலத்தின் இருபக்கத்திலுமுள்ள மூைலகளுக்கு இரண்டு பலைககைளயும் உண்டுபண்ணுவாயாக. 24

அைவகள் கீேழ இைசக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; ேமேலயும் ஒரு வைளயத்தினால்
இைசக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; இரண்டு மூைலகளுக்கும் அப்படிேய இருக்கேவண்டும்; அைவகள் இரண்டு
மூைலகளுக்காகும். 25 அந்தப்படி எட்டுப் பலைககள் இருக்கேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு பலைகயின் கீழ் இரண்டு
இரண்டு பாதங்களாகப் பதினாறு ெவள்ளிப் பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 26 சீத்திம் மரத்தால்
வாசஸ்தலத்தின் ஒரு பக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும், 27 வாசஸ்தலத்தின்
மறுபக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும், வாசஸ்தலத்தின் ேமற்புறமான பின்பக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும் பண்ணுவாயாக. 28 நடுத்தாழ்ப்பாள் ஒரு முைன ெதாடங்கி
மறுமுைனமட்டும் பலைககளின் ைமயத்தில் உருவப் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கேவண்டும். 29 பலைககைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடி, தாழ்ப்பாள்களின் இடங்களாகிய அைவகளின் வைளயங்கைளப் ெபான்னினால்
பண்ணி, தாழ்ப்பாள்கைளப் ெபான் தகட்டால் மூடக்கடவாய். 30 இவ்விதமாக மைலயின்ேமல் உனக்குக்
காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படிேய வாசஸ்தலத்ைத நிறுத்துவாயாக.

31 இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சிவப்புநூலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலுமான இவற்றால் ஒரு
திைரச்சீைலைய உண்டுபண்ணக்கடவாய்; அதிேல விசித்திரேவைலயால் ெசய்யப்பட்ட ேகருபீன்கள்
ைவக்கப்படேவண்டும். 32 சீத்திம் மரத்தினால் ெசய்து, ெபான் தகட்டால் மூடப்பட்ட நாலு தூண்களிேல
அைதத் ெதாங்கவிடு; அந்தத் தூண்கள் நாலு ெவள்ளிப் பாதங்கள்ேமல் நிற்கவும், அைவகளின் ெகாக்கிகள்
ெபான்னினால் ெசய்யப்படவும் ேவண்டும். 33 ெகாக்கிகளின்கீேழ அந்தத் திைரச்சீைலையத் ெதாங்கவிட்டு,
சாட்சிப்ெபட்டிைய அங்ேக திைரக்குள்ளாக ைவக்கக்கடவாய்; அந்தத் திைரச்சீைல பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும்
மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் பிரிைவ உண்டாக்கும். 34 மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல
சாட்சிப்ெபட்டியின்மீதில் கிருபாசனத்ைத ைவப்பாயாக; 35 திைரக்குப் புறம்பாக ேமைஜையயும், ேமைஜக்கு
எதிேர வாசஸ்தலத்தின் ெதன்புறமாகக் குத்துவிளக்ைகயும் ைவத்து, ேமைஜைய வடபுறமாக ைவப்பாயாக.
36 இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சிவப்புநூலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலுமாகிய இவற்றால் சித்திரத்
ைதயல் ேவைலயான ஒரு ெதாங்குதிைரயும் கூடாரத்தின் வாசலுக்கு உண்டாக்கி, 37 அந்தத்
ெதாங்குதிைரக்குச் சீத்திம் மரத்தால் ஐந்து தூண்கைளச் ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி,
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அைவகளுக்குப் ெபான் ெகாக்கிகைள உண்டாக்கி, அைவகளுக்கு ஐந்து ெவண்கலப்பாதங்கைள
வார்ப்பிக்கக்கடவாய்.

ஐந்து முழ நீளமும் ஐந்து முழ அகலமுமாக சீத்திம் மரத்தால் பலிபீடத்ைதயும்
உண்டுபண்ணுவாயாக; அது சதுரமும் மூன்று முழ உயரமுமாயிருப்பதாக. 2 அதின் நாலு
மூைலகளிலும் நாலு ெகாம்புகைள உண்டாக்குவாயாக; அதின் ெகாம்புகள் அதேனாேட ஏகமாய்

இருக்கேவண்டும்; அைத ெவண்கலத் தகட்டால் மூடேவண்டும். 3 அதின் சாம்பைல எடுக்கத்தக்க
சட்டிகைளயும் கரண்டிகைளயும் கிண்ணிகைளயும் முள்துறடுகைளயும் ெநருப்புச்சட்டிகைளயும்
உண்டாக்குவாயாக; அதின் பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் ெவண்கலத்தால் பண்ணுவாயாக. 4

வைலப்பின்னல்ேபான்ற ஒரு ெவண்கலச் சல்லைடையப் பண்ணி, அந்தச் சல்லைடயின் நாலு மூைலகளிலும்
நாலு ெவண்கல வைளயங்கைள உண்டாக்கி, 5 அந்தச் சல்லைட பலிபீடத்தின் பாதியுயரத்தில்
இருக்கும்படி அைதத் தாழப்பலிபீடத்தின் சுற்றைடப்புக்குக் கீழாக ைவப்பாயாக. 6 பலிபீடத்துக்குச் சீத்திம்
மரத்தால் தண்டுகைளயும் பண்ணி, அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால் மூடுவாயாக. 7 பலிபீடத்ைதச்
சுமக்கத்தக்கதாக அந்தத் தண்டுகள் அதின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வைளயங்களிேல
பாய்ச்சப்பட்டிருக்கேவண்டும். 8 அைத உள்ெவளிவிட்டுப் பலைககளினாேல பண்ணேவண்டும்; மைலயில்
உனக்குக் காண்பிக்கப்பட்டபடிேய அைதப்பண்ணக்கடவர்கள்.

9 வாசஸ்தலத்துக்குப் பிராகாரத்ைதயும் உண்டுபண்ணுவாயாக; ெதற்ேக ெதன்திைசக்கு எதிரான
பிராகாரத்துக்குத் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெசய்யப்பட்ட நூறுமுழ நீளமான ெதாங்குதிைரகள்
இருக்கேவண்டும். 10 அைவகளுக்கு ெவண்கலத்தினாேல இருபது தூண்களும், இருபது பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும்; தூண்களின் ெகாக்கிகளும் அைவகளின் பூண்களும் ெவள்ளியினால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 11 அப்படிேய வடபக்கத்தின் நீளத்திற்கும் நூறுமுழ நீளமான ெதாங்குதிைரகள்
இருக்கேவண்டும்; அைவகளுக்கு இருபது தூண்களும், அைவகளுக்கு இருபது பாதங்களும்
ெவண்கலமாயிருக்கேவண்டும்; தூண்களின் ெகாக்கிகளும் பூண்களும் ெவள்ளியினால் ெசய்யப்படேவண்டும்.
12 பிராகாரத்தின் ேமற்பக்கமான அகலத்திற்கு ஐம்பது முழ நீளமான ெதாங்குதிைரகள் இருக்கேவண்டும்;
அைவகளுக்குப் பத்துத் தூண்களும், அைவகளுக்குப் பத்துப் பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 13 சூரியன்
உதிக்கிற திைசயாகிய கீழ்ப்பக்கத்தின் பிராகாரம் ஐம்பது முழ அகலமாயிருக்கேவண்டும். 14 அங்ேக ஒரு
புறத்திற்குப் பதிைனந்து முழ நீளமான ெதாங்குதிைரகளும், அைவகளுக்கு மூன்று தூண்களும்,
அைவகளுக்கு மூன்று பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 15 மறுபுறத்துக்குப் பதிைனந்து முழ நீளமான
ெதாங்குதிைரகளும், அைவகளுக்கு மூன்று தூண்களும், அைவகளுக்கு மூன்று பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 16 பிராகாரத்தின் வாசலுக்கு இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும்
திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் சித்திரத் ைதயல்ேவைலயாய்ச் ெசய்யப்பட்ட இருபதுமுழ நீளமான ஒரு
ெதாங்குதிைரயும் அதற்கு நாலு தூண்களும், அைவகளுக்கு நாலு பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 17 சுற்றுப்
பிராகாரத்தின் தூண்கெளல்லாம் ெவள்ளியினால் பூண் கட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும்; அைவகளின்
ெகாக்கிகள் ெவள்ளியினாலும் அைவகளின் பாதங்கள் ெவண்கலத்தினாலும் ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
18 பிராகாரத்தின் நீளம் நூறுமுழமும், இருபுறத்து அகலம் ஐம்பது ஐம்பது முழமும், உயரம் ஐந்து
முழமுமாயிருப்பதாக; அதின் ெதாங்கல்கள் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலினால் ெசய்யப்பட்டு, அதின்
தூண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலமாயிருக்கேவண்டும். 19 வாசஸ்தலத்துக்கடுத்த சகல பணிவிைடக்குத்
ேதைவயான எல்லாப் பணிமுட்டுகளும், அதின் எல்லா முைளகளும், பிராகாரத்தின் எல்லா முைளகளும்
ெவண்கலமாயிருக்கேவண்டும்.

20 குத்துவிளக்கு எப்ெபாழுதும் எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி இடித்துப் பிழிந்த ெதளிவான ஒலிவ
எண்ெணைய உன்னிடத்தில் ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிடுவாயாக. 21

ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் சாட்சி சந்நிதிக்கு முன்னிருக்கும் திைரச்சீைலக்கு ெவளிப்புறமாக ஆேரானும்
அவன் குமாரரும் சாயங்காலம் ெதாடங்கி விடியற்காலம்மட்டும் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் அந்த
விளக்ைக எரியைவக்கக்கடவர்கள்; இது இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு தைலமுைற தைலமுைறயாக நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கக்கடவது.

உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு, நீ ஆேராைனயும்
அவேனாேடகூட அவன் குமாரராகிய நாதாப், அபியூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும்
ஆேரானின் குமாரைரயும் இஸ்ரேவல் புத்திரரிலிருந்து பிரித்து, உன்னிடத்தில்

ேசர்த்துக்ெகாள்வாயாக. 2 உன் சேகாதரனாகிய ஆேரானுக்கு, மகிைமயும் அலங்காரமுமாய் இருக்கும்
ெபாருட்டு, பரிசுத்த வஸ்திரங்கைள உண்டுபண்ணுவாயாக. 3 ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யத்தக்கதாக அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அவனுக்கு வஸ்திரங்கைள உண்டாக்கும்ெபாருட்டு, நான்
ஞானத்தின் ஆவியால் நிரப்பின விேவகமான இருதயமுள்ள யாவேராடும் நீ ெசால்லுவாயாக. 4 அவர்கள்
உண்டாக்கேவண்டிய வஸ்திரங்களாவன; மார்ப்பதக்கமும், ஏேபாத்தும், அங்கியும், விசித்திரமான
உள்சட்ைடயும், பாைகயும், இைடக்கச்ைசயுேம. உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி, அவனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் பரிசுத்த வஸ்திரங்கைள உண்டுபண்ணேவண்டும். 5 அவர்கள்
ெபான்னும் இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சிவப்புநூலும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலும் ேசகரிப்பார்களாக. 6

ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் விசித்திரேவைலயாய்ச் ெசய்யக்கடவர்கள். 7 அது ஒன்றாக இைணக்கப்படும் ெபாருட்டு,
இரண்டு ேதாள்த்துண்டுகளின்ேமலும், அதின் இரண்டு முைனகளும் ேசர்க்கப்படேவண்டும். 8 அந்த
ஏேபாத்தின்ேமல் இருக்கேவண்டிய விசித்திரமான கச்ைச அந்த ேவைலக்கு ஒப்பாகேவ, ெபான்னினாலும்
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இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் பண்ணப்பட்டு,
அதேனாேட ஏகமாயிருக்கேவண்டும். 9 பின்னும் நீ இரண்டு ேகாேமதகக்கற்கைள எடுத்து, இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் நாமங்கைள அைவகளில் ெவட்டுவாயாக. 10 அவர்கள் பிறந்த வரிைசயின்படிேய, அவர்களுைடய
நாமங்களில் ஆறு நாமங்கள் ஒரு கல்லிலும், மற்ற ஆறு நாமங்கள் மறு கல்லிலும் இருக்கேவண்டும். 11

இரத்தினங்களில் முத்திைர ெவட்டுகிறவர்கள் ெசய்யும் ேவைலக்கு ஒப்பாக அந்த இரண்டு கற்களிலும்
இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நாமங்கைள ெவட்டி, அைவகைளப் ெபான் குவைளகளில் பதிப்பாயாக. 12 ஆேரான்
கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தன் இரண்டு ேதாள்களின்ேமலும் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நாமங்கைள
ஞாபகக்குறியாகச் சுமந்துவர, அந்த இரண்டு கற்கைளயும் ஏேபாத்து ேதாள்களின்ேமல் அவர்கைள
நிைனக்கும்படியான கற்களாக ைவக்கக்கடவாய். 13 ெபான்னினால் வைளயங்கைளப்பண்ணி, 14 சரியான
அளவுக்குப் பின்னல்ேவைலயான இரண்டு சங்கிலிகைளயும், பசும்ெபான்னினால் உண்டாக்கி, அந்தச்
சங்கிலிகைள அந்த வைளயங்களில் பூட்டுவாயாக. 15 நியாயவிதி மார்ப்பதக்கத்ைதயும்
விசித்திரேவைலயாய்ச் ெசய்வாயாக; அைத ஏேபாத்து ேவைலக்கு ஒப்பாகப் ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்வாயாக. 16 அது சதுரமும்
இரட்ைடயும், ஒரு சாண் நீளமும் ஒரு சாண் அகலமுமாய் இருக்கேவண்டும். 17 அதிேல நாலு பத்தி
இரத்தினக்கற்கைள நிைறயப் பதிப்பாயாக; முதலாம் பத்தி பத்மராகமும் புஷ்பராகமும் மாணிக்கமும், 18

இரண்டாம் பத்தி மரகதமும் இந்திரநீலமும் வச்சிரமும், 19 மூன்றாம் பத்தி ெகம்பும் ைவடூரியமும் சுகந்தியும்,
20 நாலாம் பத்தி படிகப்பச்ைசயும் ேகாேமதகமும் யஸ்பியுமாய் இருப்பதாக; இைவகள் அந்தந்தப் பத்தியில்
ெபான்னினாேல பதித்திருக்கேவண்டும். 21 இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய நாமங்களின்படிேய
பன்னிரண்டும், அவர்களுைடய நாமங்கள் அைவகளில் ெவட்டப்பட்டைவகளுமாய் இருக்கேவண்டும்;
பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களில் ஒவ்ெவான்றினுைடய நாமம் ஒவ்ெவான்றிேல முத்திைரெவட்டாய்
ெவட்டியிருக்கேவண்டும். 22 மார்ப்பதக்கத்திற்கு அதின் பக்கங்களிேல பின்னல்ேவைலயான பசும்ெபான்
சங்கிலிகைளயும் பண்ணி, 23 அந்த மார்ப்பதக்கத்திற்கு இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளயும் பண்ணி, அந்த
இரண்டு வைளயங்கைளயும் மார்ப்பதக்கத்தின் இரண்டு பக்கங்களிேல ைவத்து, 24 ெபான்னினால் ெசய்த
அந்த இரண்டு பின்னல் ேவைலயான சங்கிலிகைளயும் மார்ப்பதக்கத்தின் பக்கங்களில் இருக்கிற இரண்டு
வைளயங்களில் மாட்டி, 25 அவ்விரண்டு பின்னல் ேவைலயான சங்கிலிகளின் இரண்டு நுனிகைள ஏேபாத்துத்
ேதாள்த்துண்டின்ேமல் அதின் முன்புறத்தில் இருக்கிற இரண்டு வைளயங்களில் மாட்டுவாயாக. 26 நீ
இரண்டு ெபான்வைளயங்கைளப் பண்ணி, அைவகைள ஏேபாத்தின் கீழ்ப்புறத்திற்கு எதிரான
மார்ப்பதக்கத்தினுைடய மற்ற இரண்டு பக்கங்களிலும் அதினுைடய ஓரத்திற்குள்ளாக ைவத்து, 27 ேவேற
இரண்டு ெபான்வைளயங்கைளப் பண்ணி, அைவகைள ஏேபாத்தின் முன்புறத்து இரண்டு கீழ்ப்பக்கங்களில்
அதின் இைணப்புக்கு எதிராகவும், ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசக்கு ேமலாகவும் ைவத்து, 28

மார்ப்பதக்கம் ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசக்கு ேமலாக இருக்கும்படிக்கும், அது ஏேபாத்திலிருந்து
நீங்காதபடிக்கும், அைத அதின் வைளயங்களால் ஏேபாத்து வைளயங்கேளாேட இளநீல நாடாவினால்
கட்டேவண்டும். 29 ஆேரான் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
நாமங்கைளத் தன் இருதயத்தின்ேமலிருக்கும் நியாயவிதி மார்ப்பதக்கத்திேல கர்த்தருைடய
சந்நிதானத்தில் ஞாபகக்குறியாக எப்ெபாழுதும் தரித்துக்ெகாள்ளக்கடவன். 30 நியாயவிதி
மார்ப்பதக்கத்திேல ஊரீம் தும்மீம் என்பைவகைள ைவப்பாயாக; ஆேரான் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில்
பிரேவசிக்கும்ேபாது, அைவகள் அவன் இருதயத்தின்ேமல் இருக்கேவண்டும்; ஆேரான் தன்
இருதயத்தின்ேமல் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய நியாயவிதிையக் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில்
எப்ெபாழுதும் தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

31 ஏேபாத்தின் கீழ் அங்கிைய முழுவதும் இளநீலநூலால் உண்டாக்கக்கடவாய். 32 தைல நுைழகிற
அதின் துவாரம் அதின் நடுவில் இருக்கவும், அதின் துவாரத்துக்கு ெநய்யப்பட்ட ேவைலயான ஒரு நாடா
சுற்றிலும் இருக்கவும் ேவண்டும்; அது கிழியாதபடிக்கு மார்க்கவசத்தின் துவாரத்துக்கு ஒத்ததாக
இருக்கேவண்டும். 33 அதின் கீேழாரங்களில் இளநீலநூல் இரத்தாம்பரநூல் சிவப்புநூல் ேவைலயால்
ெசய்யப்பட்ட மாதளம்பழங்கைளயும், அைவகளுக்கு இைடயிைடேய சுற்றிலும் ெபான்மணிகைளயும் அதின்
ஓரங்களில் சுற்றிலும் ெதாங்கும்படி பண்ணிைவக்கேவண்டும். 34 அங்கியின் ஓரங்களில் சுற்றிலும் ஒரு
ெபான்மணியும் ஒரு மாதளம்பழமும், ஒரு ெபான்மணியும் ஒரு மாதளம்பழமுமாய்த் ெதாங்குவதாக. 35

ஆேரான் ஆராதைன ெசய்யக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாதும்,
ெவளிேய வரும்ேபாதும், அவன் சாகாதபடிக்கு, அதின் சத்தம் ேகட்கப்படும்படி அைதத்
தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

36 பசும்ெபான்னினால் ஒரு பட்டத்ைதப்பண்ணி, கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று அதிேல முத்திைர
ெவட்டாக ெவட்டி, 37 அது பாைகயிலிருக்கும்படி அைத இளநீல நாடாவினால் பாைகயின் முகப்பிேல
கட்டுவாயாக. 38 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் பரிசுத்த காணிக்ைககளாகப் பைடக்கும்
பரிசுத்தமானைவகளின் ேதாஷத்ைத ஆேரான் சுமக்கும்படி, அது ஆேரானுைடய ெநற்றியின்ேமல்
இருப்பதாக; கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவர்கள் அங்கிகரிக்கப்படும்படி, அது எப்ெபாழுதும் அவன்
ெநற்றியின்ேமல் இருக்கேவண்டும். 39 ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் விசித்திரமான உள்சட்ைடயும், ெமல்லிய
பஞ்சுநூலால் பாைகையயும் உண்டாக்கி, இைடக்கச்ைசையச் சித்திரத்ைதயல்
ேவைலயாகப்பண்ணுவாயாக. 40 ஆேரானுைடய குமாரருக்கும், மகிைமயும் அலங்காரமுமாயிருக்கும்
ெபாருட்டு, அங்கிகைளயும், இைடக்கச்ைசகைளயும், குல்லாக்கைளயும் உண்டுபண்ணுவாயாக. 41 உன்
சேகாதரனாகிய ஆேரானும் அவேனாேடகூட அவன் குமாரரும் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு, நீ
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அந்த வஸ்திரங்கைள அவர்களுக்கு உடுத்தி, அவர்கைள அபிேஷகஞ்ெசய்து, அவர்கைளப்
பிரதிஷ்ைடபண்ணி, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 42 அவர்களுைடய நிர்வாணத்ைத மூடும்படிக்கு,
இடுப்புத்ெதாடங்கி முழங்கால்மட்டும் உடுத்த சணல்நூல் சல்லடங்கைளயும் உண்டுபண்ணுவாயாக. 43

ஆேரானும் அவன் குமாரரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல ஆராதைனெசய்ய ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
பிரேவசிக்கும்ேபாதும் பலிபீடத்தண்ைடக்குச் ேசரும்ேபாதும், அக்கிரமம் சுமந்து அவர்கள் சாகாதபடிக்கு,
அைவகைளத் தரித்திருக்கேவண்டும்; இது அவனுக்கும் அவனுக்குப் பின்வரும் சந்ததிக்கும் நித்திய
கட்டைள.

அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தும்ெபாருட்டு, நீ
அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியதாவது: ஒரு காைளையயும் பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெதரிந்துெகாள்வாயாக. 2 புளிப்பில்லா அப்பத்ைதயும், எண்ெணயிேல

பிைசந்த புளிப்பில்லா அதிரசங்கைளயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அைடகைளயும் ேகாதுைமயின்
ெமல்லியமாவினால்பண்ணி, 3 அைவகைள ஒரு கூைடயிேல ைவத்து, கூைடேயாேட அைவகைளயும்
காைளையயும் இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, 4 ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசல் முன்பாகச் ேசரப்பண்ணி, அவர்கைளத் தண்ணீரினால் கழுவி, 5 அந்த
வஸ்திரங்கள எடுத்து, ஆேரானுக்கு உள்சட்ைடையயும், ஏேபாத்தின் கீழ் அங்கிையயும், ஏேபாத்ைதயும்,
மார்ப்பதக்கத்ைதயும் தரித்து, ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசையயும் அவனுக்குக் கட்டி, 6 அவன்
தைலயிேல பாைகையயும் ைவத்து, பரிசுத்த கிரீடத்ைதப் பாைகயின்ேமல் தரித்து, 7 அபிேஷக
ைதலத்ைதயும் எடுத்து, அவன் தைலயின்ேமல் வார்த்து, அவைன அபிேஷகஞ்ெசய்வாயாக. 8 பின்பு அவன்
குமாரைரச் ேசரப்பண்ணி, ஆசாரிய ஊழியம் அவர்களுக்கு நித்திய கட்டைளயாக இருக்கும்படி,
அவர்களுக்கும் அங்கிகைள உடுத்துவாயாக. 9 ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் இைடக்கச்ைசகைளக்
கட்டி, அவன் குமாரருக்குக் குல்லாக்கைளயும் தரித்து, இப்படிேய ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும்
பிரதிஷ்ைடபண்ணுவாயாக. 10 காைளைய ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவருவாயாக;
அப்ெபாழுது ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள் ைககைளக் காைளயினுைடய தைலயின்ேமல்
ைவக்கக்கடவர்கள். 11 பின்பு நீ அந்தக் காைளைய ஆசரிப்புக் கூடாரத்து வாசலண்ைடயிேல கர்த்தருைடய
சந்நிதானத்தில் அடித்து, 12 அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, உன் விரலினால் பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகள்ேமல் இட்டு, மற்ற இரத்தம் முழுவைதயும் பலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றி, 13 குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்பு யாைவயும், கல்லீரலின்ேமலுள்ள சவ்ைவயும், இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும்,
அைவகளின்ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து, பலிபீடத்தின்ேமல் தகித்துப்ேபாட்டு, 14 காைளயின்
மாம்சத்ைதயும் அதின் ேதாைலயும் அதின் சாணிையயும் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப அக்கினியால்
சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; இது பாவநிவாரணபலி. 15 பின்பு அந்த ஆட்டுக்கடாக்களில் ஒன்ைறக்
ெகாண்டுவந்து நிறுத்துவாயாக; அதினுைடய தைலயின்ேமல் ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள் ைககைள
ைவக்கக்கடவர்கள். 16 அந்தக் கடாைவ அடித்து, அதின் இரத்தத்ைதப் பிடித்து, பலிபீடத்தின் ேமல்
சுற்றிலும் ெதளித்து, 17 ஆட்டுக்கடாைவச் சந்துசந்தாகத்துண்டித்து, அதின் குடல்கைளயும் அதின்
ெதாைடகைளயும் கழுவி, அைவகைள அந்தத் துண்டங்களின்ேமலும் அதின் தைலயின்ேமலும் ைவத்து, 18

ஆட்டுக்கடா முழுவைதயும் பலிபீடத்தின்ேமல் தகித்துவிடுவாயாக; இது கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்
சர்வாங்கதகனபலி; இது சுகந்த வாசைனயும் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் தகனபலியுமாய் இருக்கும். 19 பின்பு
மற்ற ஆட்டுக்கடாைவயும் ெகாண்டுவந்து நிறுத்துவாயாக; அதினுைடய தைலயின்ேமல் ஆேரானும் அவன்
குமாரரும் தங்கள் ைககைள ைவக்கக்கடவர்கள். 20 அப்ெபாழுது அந்தக் கடாைவ அடித்து, அதின்
இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரானின் வலதுகாது மடலிலும், அவன் குமாரரின் வலதுகாது மடலிலும்,
அவர்கள் வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும், அவர்கள் வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும் இட்டு, மற்ற இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளித்து, 21 பலிபீடத்தின்ேமலிருக்கும் இரத்தத்திலும் அபிேஷகைதலத்திலும்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரானும் அவன் வஸ்திரங்களும் அவனுைடய குமாரரும் அவர்களுைடய
வஸ்திரங்களும் பரிசுத்தமாக்கப் படும்படி, அவன்ேமலும் அவன் வஸ்திரங்கள்ேமலும் அவனுைடய
குமாரர்ேமலும் அவர்களுைடய வஸ்திரங்கள்ேமலும் ெதளிப்பாயாக. 22 அந்த ஆட்டுக்கடா பிரதிஷ்ைடயின்
ஆட்டுக்கடாவானதால், அதிலுள்ள ெகாழுப்ைபயும் வாைலயும் குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும்
கல்லீரலின்ேமலுள்ள சவ்ைவயும் இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும் அைவகளின்ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்
வலதுபக்கத்து முன்னந்ெதாைடையயும், 23 கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் ைவத்திருக்கிற புளிப்பில்லா
அப்பங்களுள்ள கூைடயில் ஒரு அப்பத்ைதயும் எண்ெணயிட்ட அப்பமாகிய ஒரு அதிரசத்ைதயும் ஒரு
அைடையயும் எடுத்து, 24 அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ஆேரானின் உள்ளங்ைககளிலும் அவன் குமாரரின்
உள்ளங்ைககளிலும் ைவத்து, அைவகைளக் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் அைசவாட்டப்படும்
காணிக்ைகயாக அைசவாட்டி, 25 பின்பு அைவகைள அவர்கள் ைககளிலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தின்ேமல்
சர்வாங்கதகனபலிேயாடு ைவத்து, கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் சுகந்த வாசைனயாகத் தகிக்கக்கடவாய்;
இது கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தப்படும் தகனபலி. 26 ஆேரானுைடய பிரதிஷ்ைடயின் ஆட்டுக்கடாவிேல
மார்க்கண்டத்ைத எடுத்து, அைதக் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் அைசவாட்டப்படும் காணிக்ைகயாக
அைசவாட்டக்கடவாய்; அது உன் பங்காயிருக்கும். 27 ேமலும், ஆேரானுைடய பிரதிஷ்ைடக்கும் அவன்
குமாரருைடய பிரதிஷ்ைடக்கும் நியமித்த ஆட்டுக்கடாவில் அைசவாட்டப்படுகிற மார்க்கண்டத்ைதயும்
ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்படுகிற முன்னந்ெதாைடையயும் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 28 அது ஏெறடுத்துப்
பைடக்கிற பைடப்பானதினால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் பலியிடுகிறைவகளில் அைவகேள நித்திய கட்டைளயாக
ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் ேசர்வதாக; இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில்
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ஏெறடுத்துப் பைடக்கிற சமாதானபலிகளில் அைவகேள ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாயிருக்கேவண்டும்.
29 ஆேரானின் பரிசுத்த வஸ்திரங்கள், அவனுக்குப்பின், அவனுைடய குமாரைரச் ேசரும்; அவர்கள்
அைவகைள உடுத்திக்ெகாண்டு, அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டுப் பிரதிஷ்ைடயாக்கப்படுவார்கள். 30 அவனுைடய
குமாரரில் அவன் பட்டத்திற்கு வருகிற ஆசாரியன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆராதைன ெசய்வதற்கு ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தில் பிரேவசிக்கும்ேபாது, அைவகைள ஏழுநாள்மட்டும் உடுத்திக்ெகாள்ளக்கடவன். 31

பிரதிஷ்ைடயின் ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவந்து, அதின் மாம்சத்ைதப் பரிசுத்த இடத்தில் ேவவிப்பாயாக.
32 அந்த ஆட்டுக்கடாவின் மாம்சத்ைதயும், கூைடயிலிருக்கிற அப்பத்ைதயும், ஆேரானும் அவன் குமாரரும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் வாசலிேல புசிக்கக்கடவர்கள். 33 அவர்கைளப் பிரதிஷ்ைடப்பண்ணிப்
பரிசுத்தப்படுத்தும்ெபாருட்டு, அைவகளால் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யப்பட்டபடியால், அைவகைள அவர்கள்
புசிக்கக்கடவர்கள்; அந்நியேனா அைவகைளப் புசிக்கலாகாது; அைவகள் பரிசுத்தமானைவகள். 34

பிரதிஷ்ைடயின் மாம்சத்திலும் அப்பத்திலும் ஏதாகிலும் விடியற்காலம் மட்டும் மீந்திருந்ததானால், அைத
அக்கினியாேல சுட்ெடரிப்பாயாக; அது புசிக்கப்படலாகாது, அது பரிசுத்தமானது. 35 இந்தப்பிரகாரம் நான்
உனக்குக் கட்டைளயிட்டபடி எல்லாவற்ைறயும் நீ ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் ெசய்வாயாக;
ஏழுநாளளவும் நீ அவர்கைளப் பிரதிஷ்ைடபண்ணி, 36 பாவநிவிர்த்திக்காக ஒவ்ெவாரு நாளிலும் ஒவ்ெவாரு
காைளையப் பாவ நிவாரண பலியாகப் பலியிட்டு; பலிபீடத்துக்காகப் பிராயச்சித்தம் ெசய்தபின், அந்தப்
பலிபீடத்ைதச் சுத்திெசய்யேவண்டும்; அைதப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அைத அபிேஷகம்பண்ணக்கடவாய். 37

ஏழுநாளளவும் பலிபீடத்திற்காகப் பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து, அைதப் பரிசுத்தமாக்கக்கடவாய்; பலிபீடமானது
மகா பரிசுத்தமாயிருக்கும்; பலிபீடத்ைதத் ெதாடுகிறெதல்லாம் பரிசுத்தமாகும்.

38 பலிபீடத்தின்ேமல் நீ பலியிடேவண்டியது என்னெவனில்; இைடவிடாமல் ஒவ்ெவாருநாளிலும்
ஒருவயதான இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலியிடேவண்டும். 39 ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் காைலயிலும்,
மற்ற ஆட்டுக்குட்டிைய மாைலயிலும் பலியிடுவாயாக. 40 ஒரு மரக்காலிேல பத்திெலாரு பங்கானதும்,
இடித்துப் பிழிந்த காற்படி எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமாகிய ெமல்லிய மாைவயும், பானபலியாகக் கால்படி
திராட்சரசத்ைதயும், ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடேன பைடப்பாயாக. 41 மற்ற ஆட்டுக்குட்டிைய மாைலயிேல
பலியிட்டு, காைலயிேல ெசலுத்தின ேபாஜனபலிக்கும் பானபலிக்கும் ஒத்தபிரகாரம் அைதக் கர்த்தருக்குச்
சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாகப் பைடக்கக்கடவாய். 42 உன்னுடேன ேபசும்படி நான் உங்கைளச்
சந்திக்கும் இடமாயிருக்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்தினுைடய வாசலாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல, உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ெசலுத்தப்படேவண்டிய நித்திய சர்வாங்க தகனபலி இதுேவ. 43 அங்ேக இஸ்ரேவல்
புத்திரைரச் சந்திப்ேபன்; அந்த ஸ்தலம் என்னுைடய மகிைமயினால் பரிசுத்தமாக்கப்படும். 44 ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் நான் பரிசுத்தமாக்குேவன்; எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு,
ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் பரிசுத்தப்படுத்தி, 45 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நடுேவ நான் வாசம்பண்ணி,
அவர்களுக்குத் ேதவனாயிருப்ேபன். 46 தங்கள் நடுேவ நான் வாசம்பண்ணும்படி, தங்கைள எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நான் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறிவார்கள்; நாேன
அவர்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.

தூபங்காட்டுகிறதற்கு ஒரு தூபபீடத்ைதயும் சீத்திம் மரத்தினால் உண்டாக்குவாயாக. 2 அது ஒரு
முழ நீளமும் ஒரு முழ அகலமுமான சதுரமும், இரண்டு முழ உயரமுமாய் இருக்கேவண்டும், அதின்
ெகாம்புகள் அதேனாேட ஏகமுமாயிருக்க ேவண்டும். 3 அதின் ேமற்புறத்ைதயும் சுற்றுப்புறத்ைதயும்

அதின் ெகாம்புகைளயும் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடி, சுற்றிலும் அதற்குப் ெபான்திரைணைய உண்டுபண்ணி,
4 அந்தத் திரைணயின்கீேழ அதின் இரண்டு பக்கங்களிலும் அைதச் சுமக்கும் தண்டுகளின் இடங்களாகிய
அதின் இரண்டு பக்கத்து இரண்டு மூைலகளிலும் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைள உண்டாக்குவாயாக. 5

அந்தத் தண்டுகைளயும் சீத்திம் மரத்தால் பண்ணி, அைவகைளயும் ெபான்தகட்டால் மூடக்கடவாய். 6

சாட்சிப்ெபட்டிக்கு முன்னிருக்கும் திைரச்சீைலக்கும், நான் உன்ைனச் சந்திக்கும் இடமாகிய சாட்சி
சந்நிதியின்ேமலுள்ள கிருபாசனத்துக்கும் முன்பாக அைத ைவக்கக்கடவாய். 7 ஆேரான் காைலேதாறும்
அதின்ேமல் சுகந்த தூபங்காட்டேவண்டும்; மாைலயில் விளக்ேகற்றும்ேபாதும் அதின்ேமல்
தூபங்காட்டக்கடவன்; விளக்குகைள விளக்கும்ேபாதும் அதின்ேமல் தூபங்காட்டேவண்டும். 8 உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் காட்டேவண்டிய நித்திய தூபம் இதுேவ. 9 அதின்ேமல்
அந்நிய தூபத்ைதயாகிலும், தகனபலிையயாகிலும், ேபாஜனபலிையயாகிலும் பைடக்கேவண்டாம்;
அதின்ேமல் பானபலிைய ஊற்றவும்ேவண்டாம். 10 வருஷத்தில் ஒருமுைற ஆேரான் பாவநிவாரணபலியின்
இரத்தத்தினால் அதின் ெகாம்புகளின்ேமல் பிராயச்சித்தம்பண்ணுவானாக; உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
வருஷத்தில் ஒருமுைற அதின்ேமல் பிராயச்சித்தம்பண்ணுவானாக; அது கர்த்தருக்கு மகா பரிசுத்தமானது
என்றார்.

11 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 12 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரைர அவர்கள் இலக்கத்தின்படி
கணக்குப்பார்க்கும் ெபாருட்டு, அவர்கைள எண்ணும்ேபாது, அவர்களுக்குள்ேள ஒரு வாைத
உண்டாகாதபடிக்கு, அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும் எண்ணப்படும் சமயத்தில் தன்தன் ஆத்துமாவுக்காகக்
கர்த்தருக்கு மீட்கும் ெபாருைளக் ெகாடுக்கக்கடவன். 13 எண்ணப்படுகிறவர்களின் ெதாைகயிேல ேசருகிற
ஒவ்ெவாருவனும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கின்படி அைரச்ேசக்கல் ெகாடுக்கேவண்டும்; ஒரு
ேசக்கலுக்கு இருபது ேகரா; கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தப்படுவது அைரச்ேசக்கல். 14 எண்ணப்படுகிறவர்களின்
ெதாைகயிேல ேசருகிற இருபது வயது முதற்ெகாண்டு அதற்கு ேமற்பட்ட ஒவ்ெவாருவனும் அைதக்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தேவண்டும். 15 உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்திபண்ணும்படி நீங்கள்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்தும்ேபாது, ஐசுவரியவான் அைரச்ேசக்கலுக்கு அதிகமாய்க் ெகாடுக்கவும்
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ேவண்டாம், தரித்திரன் அதற்குக் குைறவாகக் ெகாடுக்கவும் ேவண்டாம். 16 அந்தப் பாவநிவிர்த்தி பணத்ைத
நீ இஸ்ரேவல் புத்திரர் ைகயில் வாங்கி, அைத ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் திருப்பணிக்குக் ெகாடுப்பாயாக; அது
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்ெபாருட்டு, இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்கு ஞாபகக்குறியாயிருக்கும் என்றார்.

17 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 18 கழுவுகிறதற்கு ெவண்கலத்தால் ஒரு ெதாட்டிையயும்,
ெவண்கலத்தால் அதின் பாதத்ைதயும் உண்டாக்கி, அைத ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கும் பலிபீடத்திற்கும்
நடுேவ ைவத்து, அதிேல தண்ணீர் வார்ப்பாயாக. 19 அதனிடத்தில் ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள்
ைககைளயும் தங்கள் கால்கைளயும் கழுவக்கடவர்கள். 20 அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
பிரேவசிக்கும்ேபாதும், கர்த்தருக்குத் தகனத்ைதக் ெகாளுத்தவும் பலிபீடத்தினிடத்தில்
ஆராதைனெசய்யவும் ேசரும்ேபாதும், அவர்கள் சாகாதபடிக்குத் தண்ணீரினால் தங்கைளக்
கழுவக்கடவர்கள். 21 அவர்கள் சாகாதபடிக்குத் தங்கள் ைககைளயும் தங்கள் கால்கைளயும்
கழுவக்கடவர்கள்; இது தைலமுைறேதாறும் அவனுக்கும் அவன் சந்ததியாருக்கும் நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கும் என்றார்.

22 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 23 ேமன்ைமயான சுகந்தவர்க்கங்களாகிய சுத்தமான
ெவள்ைளப்ேபாளத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கலின்படி ஐந்நூறு ேசக்கல் எைடையயும், சுகந்த
கருவாப்பட்ைடயிேல அதில் பாதியாகிய இருநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் எைடையயும், சுகந்த வசம்பில்
இருநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் எைடையயும், 24 இலவங்கப்பட்ைடயில் ஐந்நூறு ேசக்கல் எைடையயும், ஒலிவ
எண்ெணயில் ஒரு குடம் எண்ெணையயும் எடுத்து, 25 அதனால், பரிமள ைதலக்காரன் ெசய்வதுேபால,
கூட்டப்பட்ட பரிமளைதலமாகிய சுத்தமான அபிேஷக ைதலத்ைத உண்டுபண்ணுவாயாக; அது பரிசுத்த
அபிேஷக ைதலமாயிருக்கக்கடவது. 26 அதினாேல ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், சாட்சிப்ெபட்டிையயும், 27

ேமைஜையயும், அதின் பணிமுட்டுகள் எல்லாவற்ைறயும், குத்துவிளக்ைகயும், அதின் கருவிகைளயும்,
தூபபீடத்ைதயும், 28 தகன பலிபீடத்ைதயும் அதின் பணிமுட்டுகள் எல்லாவற்ைறயும், ெதாட்டிையயும், அதின்
பாதத்ைதயும் அபிேஷகம்பண்ணி, 29 அைவகள் மகா பரிசுத்தமாயிருக்கும்படிக்கு, அைவகைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அைவகைளத் ெதாடுகிறெதல்லாம் பரிசுத்தமாயிருக்கும். 30 ஆேரானும் அவன்
குமாரரும் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு, நீ அவர்கைள அபிேஷகம்பண்ணி, அவர்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 31 இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட நீ ேபசிச்ெசால்லேவண்டியதாவது: உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் இது எனக்குரிய பரிசுத்த அபிேஷக ைதலமாயிருக்கேவண்டும். 32 இது மனிதருைடய
சரீரத்தின்ேமல் வார்க்கப்படலாகாது; இது ெசய்யப்பட்ட முைறயின்படி அவர்கள் ேவெறாரு ைதலத்ைதச்
ெசய்யவுங்கூடாது; இது பரிசுத்தமானது, இது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமாயிருப்பதாக. 33 இந்த
முைறயின்படிேய ைதலங்கூட்டுகிறவனும், அதில் எடுத்து அந்நியன்ேமல் வார்க்கிறவனும், தன் ஜனத்தில்
இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாகக்கடவன் என்று ெசால் என்றார்.

34 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: சுத்த ெவள்ைளப்ேபாளமும் குங்கிலியமும் அல்பான்
பிசினுமாகிய கந்தவர்க்கங்கைளயும் சுத்தமான சாம்பிராணிையயும் நீ சமநிைறயாக எடுத்து, 35

ைதலக்காரன் ெசய்கிறதுேபால அதற்குப் பரிமளேமற்றி, துப்புரவான பரிசுத்த தூபவர்க்கமாக்கி, 36 அதில்
ெகாஞ்சம் எடுத்துப் ெபாடியாக இடித்து, நான் உன்ைனச் சந்திக்கும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலிருக்கும் சாட்சி
சந்நிதியில் ைவப்பாயாக; அது உங்களுக்கு மகா பரிசுத்தமாயிருக்கக்கடவது. 37 இந்தத் தூபவர்க்கத்ைத நீ
ெசய்யேவண்டிய முைறயின்படி உங்களுக்காகச் ெசய்துெகாள்ளலாகாது; இது கர்த்தருக்ெகன்று உனக்குப்
பரிசுத்தமாயிருப்பதாக. 38 இதற்கு ஒப்பானைத முகருகிறதற்காகச் ெசய்கிறவன் தன் ஜனத்தில் இராதபடி
அறுப்புண்டுேபாகக்கடவன் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நான் யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் ஊருைடய மகனான
ஊரியின் குமாரன் ெபசெலேயைலப் ேபர்ெசால்லி அைழத்து, 3 விேநாதமான ேவைலகைள அவன்
ேயாசித்துச் ெசய்கிறதற்கும், ெபான்னிலும் ெவள்ளியிலும் ெவண்கலத்திலும்

ேவைலெசய்கிறதற்கும், 4 இரத்தினங்கைள முத்திைரெவட்டாக ெவட்டிப் பதிக்கிறதற்கும், மரத்தில்
சித்திரேவைலகைளச் ெசய்கிறதற்கும், 5 மற்றும் சகலவித ேவைலகைளயும் யூகித்துச் ெசய்கிறதற்கும்
ேவண்டிய ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் அவனுக்கு உண்டாக, அவைன ேதவஆவியினால் நிரப்பிேனன். 6

ேமலும், தாண் ேகாத்திரத்திலுள்ள அகிசாமாகின் குமாரனாகிய அேகாலியாைபயும் அவேனாேட
துைணயாகக் கூட்டினதுமன்றி, ஞான இருதயமுள்ள யாவருைடய இருதயத்திலும் ஞானத்ைத அருளிேனன்;
நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்டயாைவயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள். 7 ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும்
சாட்சிப்ெபட்டிையயும் அதின்ேமலுள்ள கிருபாசனத்ைதயும், கூடாரத்திலுள்ள சகல பணிமுட்டுகைளயும், 8

ேமைஜையயும் அதின் பணிமுட்டுகைளயும், சுத்தமான குத்துவிளக்ைகயும் அதின் சகல கருவிகைளயும்,
தூபபீடத்ைதயும், 9 தகனபலிபீடத்ைதயும் அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும், ெதாட்டிையயும் அதின்
பாதத்ைதயும், 10 ஆராதைன வஸ்திரங்கைளயும், ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்வதற்கான ஆசாரியனாகிய
ஆேரானின் பரிசுத்த வஸ்திரங்கைளயும், அவன் குமாரரின் வஸ்திரங்கைளயும், 11 அபிேஷக ைதலத்ைதயும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குச் சுகந்தவர்க்கங்களாகிய தூபவர்க்கத்ைதயும், நான் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய, அவர்கள் ெசய்யேவண்டும் என்றார்.

12 ேமலும், கர்த்தர் ேமாேசயினிடத்தில்: 13 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி, நீங்கள் என்
ஓய்வுநாட்கைள ஆசரிக்க ேவண்டும்; உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் நான் என்பைத நீங்கள்
அறியும்படி, இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அைடயாளமாயிருக்கும். 14

ஆைகயால், ஓய்வுநாைள ஆசரிப்பீர்களாக; அது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமானது; அைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகிறவன் ெகாைலயுண்ணக்கடவன்; அதிேல ேவைலெசய்கிற எந்த ஆத்துமாவும்
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தன் ஜனத்தின் நடுவில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான். 15 ஆறுநாளும் ேவைலெசய்யலாம்; ஏழாம்
நாேளா ேவைல ஒழிந்திருக்கும் ஓய்வுநாள்; அது கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானது; ஓய்வுநாளில்
ேவைலெசய்கிறவன் எவனும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 16 ஆைகயால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ஓய்வுநாைள நித்திய உடன்படிக்ைகயாக ஆசரிக்கும்படி, அைதக்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவர்கள். 17 அது என்ைறக்கும் எனக்கும் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும்
அைடயாளமாயிருக்கும்; ஆறுநாைளக்குள்ேள கர்த்தர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கி, ஏழாம்
நாளிேல ஓய்ந்திருந்து பூரித்தார் என்றார்.

18 சீனாய்மைலயில் அவர் ேமாேசேயாேட ேபசி முடிந்தபின், ேதவனுைடய விரலினால் எழுதப்பட்ட
கற்பலைககளாகிய சாட்சியின் இரண்டு பலைககைள அவனிடத்தில் ெகாடுத்தார்.

ேமாேச மைலயிலிருந்து இறங்கிவரத் தாமதிக்கிறைத ஜனங்கள் கண்டேபாது, அவர்கள்
ஆேரானிடத்தில் கூட்டங்கூடி. அவைன ேநாக்கி: எகிப்துேதசத்திலிருந்து எங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்த அந்த ேமாேசக்கு என்ன சம்பவித்தேதா அறிேயாம்; ஆதலால் நீர்

எழுந்து எங்களுக்கு முன்ெசல்லும் ெதய்வங்கைள எங்களுக்காக உண்டுபண்ணும் என்றார்கள். 2 அதற்கு
ஆேரான்: உங்கள் மைனவிகள் குமாரர் குமாரத்திகளுைடய காதுகளில் இருக்கிற ெபான்னணிகைளக்
கழற்றி, என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 3 ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் காதுகளில் இருந்த
ெபான்னணிகைளக் கழற்றி, ஆேரானிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அவர்கள் ைகயிலிருந்து அவன் அந்தப்
ெபான்ைன வாங்கி, சிற்பக்கருவியினால் கருப்பிடித்து, ஒரு கன்றுக்குட்டிைய வார்ப்பித்தான். அப்ெபாழுது
அவர்கள்: இஸ்ரேவலேர, உங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்கள் ெதய்வங்கள்
இைவகேள என்றார்கள். 5 ஆேரான் அைதப் பார்த்து, அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
நாைளக்குக் கர்த்தருக்குப் பண்டிைக என்று கூறினான். 6 மறுநாள் அவர்கள் அதிகாைலயில் எழுந்து,
சர்வாங்கதகனபலிகைளயிட்டு, சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள்; பின்பு, ஜனங்கள் புசிக்கவும்
குடிக்கவும் உட்கார்ந்து, விைளயாட எழுந்தார்கள்.

7 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இறங்கிப்ேபா; எகிப்துேதசத்திலிருந்து நீ
நடத்திக்ெகாண்டுவந்த உன் ஜனங்கள் தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 8 அவர்களுக்கு நான்
விதித்த வழிைய அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினார்கள்; அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டிைய
வார்ப்பித்து, அைதப்பணிந்துெகாண்டு, அதற்குப் பலியிட்டு: இஸ்ரேவலேர, உங்கைள
எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்கள் ெதய்வங்கள் இைவகேள என்று ெசான்னார்கள்
என்றார். 9 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இந்த ஜனங்கைளப் பார்த்ேதன்; இவர்கள்
வணங்காக்கழுத்துள்ள ஜனங்கள். 10 ஆைகயால் என் ேகாபம் இவர்கள் ேமல் மூளவும், நான் இவர்கைள
அழித்துப்ேபாடவும் நீ என்ைன விட்டுவிடு; உன்ைன ஒரு ெபரிய ஜாதியாக்குேவன் என்றார். 11 ேமாேச தன்
ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி: கர்த்தாேவ, ேதவரீர் மகா பலத்தினாலும் வல்லைமயுள்ள ைகயினாலும்
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உம்முைடய ஜனங்களுக்கு விேராதமாக உம்முைடய ேகாபம்
பற்றிெயரிவெதன்ன? 12 மைலகளில் அவர்கைளக்ெகான்று ேபாடவும், பூமியின்ேமல் இராதபடிக்கு
அவர்கைள நிர்மூலமாக்கவும், அவர்களுக்குத் தீங்குெசய்யும்ெபாருட்ேட அவர்கைளப் புறப்படப்பண்ணினார்
என்று எகிப்தியர் ெசால்லுவாேனன்? உம்முைடய ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத விட்டுத் திரும்பி, உமது
ஜனங்களுக்குத் தீங்குெசய்யாதபடிக்கு, அவர்கள்ேமல் பரிதாபங்ெகாள்ளும். 13 உமது தாசராகிய
ஆபிரகாைமயும் ஈசாக்ைகயும் இஸ்ரேவைலயும் நிைனத்தருளும்: உங்கள் சந்ததிைய வானத்து
நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகப்பண்ணி, நான் ெசான்ன இந்தத் ேதசம் முழுவைதயும் உங்கள்
சந்ததியார் என்ைறக்கும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு, அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
உம்ைமக்ெகாண்ேட அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டுச் ெசான்னீேர என்று ெகஞ்சிப் பிரார்த்தித்தான். 14

அப்ெபாழுது கர்த்தர் தமது ஜனங்ளுக்குச் ெசய்ய நிைனத்த தீங்ைகச்ெசய்யாதபடிக்குப்
பரிதாபங்ெகாண்டார்.

15 பின்பு ேமாேச மைலயிலிருந்து இறங்கினான்; சாட்சிப்பலைககள் இரண்டும் அவன் ைகயில் இருந்தது;
அந்தப் பலைககள் இருபுறமும் எழுதப்பட்டிருந்தது, அைவகள் இந்தப்பக்கத்திலும் அந்தப்பக்கத்திலும்
எழுதப்பட்டிருந்தது. 16 அந்தப் பலைககள் ேதவனால் ெசய்யப்பட்டதாயும், அைவகளிேல பதிந்த எழுத்து
ேதவனால் எழுதப்பட்ட எழுத்துமாயிருந்தது. 17 ஜனங்கள் ஆரவாரம் பண்ணுகிறைத ேயாசுவா ேகட்டு,
ேமாேசைய ேநாக்கி: பாளயத்தில் யுத்தத்தின் இைரச்சல் உண்டாயிருக்கிறது என்றான். 18 அதற்கு ேமாேச:
அது ெஜயெதானியாகிய சத்தமும் அல்ல, அபெஜயெதானியாகிய சத்தமும் அல்ல; பாடலின் சத்தம் எனக்குக்
ேகட்கிறது என்றான். 19 அவன் பாளயத்துக்குச் சமீபித்து, அந்தக் கன்றுக்குட்டிையயும் நடனத்ைதயும்
கண்டேபாது, ேமாேச ேகாபம் மூண்டவனாகி, தன் ைகயிேல இருந்த பலைககைள மைலயின் அடியிேல
எறிந்து உைடத்துப்ேபாட்டு; 20 அவர்கள் உண்டுபண்ணின கன்றுக்குட்டிைய எடுத்து, அக்கினியில்
சுட்ெடரித்து, அைதப் ெபாடியாக அைரத்து, தண்ணீரின்ேமல் தூவி, அைத இஸ்ரேவல் புத்திரர் குடிக்கும்படி
ெசய்தான். 21 பின்பு, ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி: நீ இந்த ஜனங்கள்ேமல் இந்தப் ெபரும்பாதகத்ைதச்
சுமத்துகிறதற்கு, இவர்கள் உனக்கு என்ன ெசய்தார்கள் என்றான். 22 அதற்கு ஆேரான்: என்
ஆண்டவனுக்குக் ேகாபம் மூளாதிருப்பதாக; இது ெபால்லாத ஜனம் என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர். 23 இவர்கள்
என்ைன ேநாக்கி: எங்களுக்கு முன்ெசல்லும் ெதய்வங்கைள எங்களுக்கு உண்டுபண்ணும்;
எகிப்துேதசத்திலிருந்து எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த ேமாேசக்கு என்ன சம்பவித்தேதா
அறிேயாம் என்றார்கள். 24 அப்ெபாழுது நான்: ெபான்னுைடைம உைடயவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள்
அைதக் கழற்றித் தரக்கடவர்கள் என்ேறன்; அவர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள்; அைத அக்கினியிேல
ேபாட்ேடன், அதிலிருந்து இந்தக் கன்றுக்குட்டி வந்தது என்றான்.
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25 ஜனங்கள் தங்கள் பைகவருக்குள் அவமானப்படத்தக்கதாக ஆேரான் அவர்கைள
நிர்வாணமாக்கியிருந்தான். அவர்கள் நிர்வாணமாயிருக்கிறைத ேமாேச கண்டு, 26 பாளயத்தின் வாசலில்
நின்று: கர்த்தருைடய பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார்? அவர்கள் என்னிடத்தில் ேசரக்கடவர்கள் என்றான்.
அப்ெபாழுது ேலவியின் புத்திரர் எல்லாரும் அவனிடத்தில் கூடிவந்தார்கள். 27 அவன் அவர்கைள ேநாக்கி:
உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன் பட்டயத்ைதத் தன் அைரயிேல கட்டிக்ெகாண்டு, பாளயெமங்கும் உள்ளும்
புறம்பும் வாசலுக்கு வாசல் ேபாய், ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் சேகாதரைனயும் ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன்
சிேநகிதைனயும் ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் அயலாைனயும் ெகான்றுேபாடக்கடவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 28 ேலவியின் புத்திரர் ேமாேச ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்;
அந்நாளில் ஜனங்களில் ஏறக்குைறய மூவாயிரம்ேபர் விழுந்தார்கள். 29 கர்த்தர் இன்ைறக்கு உங்களுக்கு
ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி, இன்ைறக்கு நீங்கள் அவனவன் தன்தன் மகனுக்கும் சேகாதரனுக்கும்
விேராதமாயிருக்கிறதினால், கர்த்தருக்கு உங்கைளப் பிரதிஷ்ைடபண்ணுங்கள் என்று ேமாேச
ெசால்லியிருந்தான். 30 மறுநாளில் ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் மகா ெபரிய பாவஞ்ெசய்தீர்கள்;
உங்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கூடுேமா என்று அறிய இப்ெபாழுது நான் கர்த்தரிடத்திற்கு
ஏறிப்ேபாகிேறன் என்றான். 31 அப்படிேய ேமாேச கர்த்தரிடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய்: ஐேயா, இந்த
ஜனங்கள் ெபான்னினால் தங்களுக்குத் ெதய்வங்கைள உண்டாக்கி, மகா ெபரியபாவம் ெசய்திருக்கிறார்கள்.
32 ஆகிலும், ேதவரீர் அவர்கள் பாவத்ைத மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும்; இல்லாவிட்டால் நீர்
எழுதின உம்முைடய புஸ்தகத்திலிருந்து என் ேபைரக் கிறுக்கிப்ேபாடும் என்றான். 33 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: எனக்கு விேராதமாய்ப் பாவம் ெசய்தவன் எவேனா, அவன் ேபைர என்
புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கிப்ேபாடுேவன். 34 இப்ெபாழுது நீ ேபாய், நான் உனக்குச் ெசான்ன இடத்துக்கு
ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா; என் தூதனானவர் உனக்குமுன் ெசல்லுவார்; ஆகிலும், நான்
விசாரிக்கும் நாளில் அவர்களுைடய பாவத்ைத அவர்களிடத்தில் விசாரிப்ேபன் என்றார். 35 ஆேரான் ெசய்த
கன்றுக்குட்டிைய ஜனங்கள் ெசய்வித்ததின் நிமித்தம் கர்த்தர் அவர்கைள உபாதித்தார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீயும், எகிப்துேதசத்திலிருந்து நீ அைழத்துக்ெகாண்டு வந்த
ஜனங்களும் இவ்விடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு. உன் சந்ததிக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான்
ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த பாலும் ேதனும் ஓடுகிற

ேதசத்துக்குப் ேபாங்கள். 2 நான் ஒரு தூதைன உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி, கானானியைனயும்
எேமாரியைனயும் ஏத்தியைனயும் ெபரிசியைனயும் ஏவியைனயும் எபூசியைனயும் துரத்திவிடுேவன். 3

ஆனாலும், வழியிேல நான் உங்கைள நிர்மூலம்பண்ணாதபடிக்கு, நான் உங்கள் நடுேவ ெசல்லமாட்ேடன்,
நீங்கள் வணங்காக்கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றார். 4 துக்கமான இவ்வார்த்ைதகைள ஜனங்கள்
ேகட்டேபாது, ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்கைளப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளாமல் துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
5 ஏெனன்றால், நீங்கள் வணங்காக்கழுத்துள்ள ஜனங்கள், நான் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்கள் நடுவில் எழும்பி,
உங்கைள நிர்மூலம்பண்ணுேவன்; ஆைகயால், நீங்கள் ேபாட்டிருக்கிற உங்கள் ஆபரணங்கைளக்
கழற்றிப்ேபாடுங்கள்; அப்ெபாழுது நான் உங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியைத அறிேவன் என்று இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குச் ெசால் என்று கர்த்தர் ேமாேசேயாேட ெசால்லியிருந்தார். 6 ஆைகயால், இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ஓேரப் மைலயருேக தங்கள் ஆபரணங்கைளக் கழற்றிப்ேபாட்டார்கள்.

7 ேமாேச கூடாரத்ைதப் ெபயர்த்து, அைதப் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப தூரத்திேல ேபாட்டு, அதற்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரம் என்று ேபரிட்டான். கர்த்தைரத்ேதடும் யாவரும் பாளயத்துக்குப் புறம்பான ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்குப் ேபாவார்கள். 8 ேமாேச கூடாரத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது, ஜனங்கள் எல்லாரும்
எழுந்திருந்து, தங்கள் தங்கள் கூடாரவாசலில் நின்றுெகாண்டு, அவன் கூடாரத்துக்குள் பிரேவசிக்குமட்டும்,
அவன் பின்ேன பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 9 ேமாேச கூடாரத்துக்குள் பிரேவசிக்ைகயில், ேமகஸ்தம்பம்
இறங்கி, கூடாரவாசலில் நின்றது; கர்த்தர் ேமாேசேயாேட ேபசினார். 10 ஜனங்கள் எல்லாரும்
ேமகஸ்தம்பம் கூடாரவாசலில் நிற்கக்கண்டார்கள்; ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் தங்கள்
கூடாரவாசலில் பணிந்துெகாண்டார்கள். 11 ஒருவன் தன் சிேநகிதேனாேட ேபசுவதுேபால, கர்த்தர்
ேமாேசேயாேட முகமுகமாய்ப் ேபசினார்; பின்பு, அவன் பாைளயத்துக்குத் திரும்பினான்; நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் அவனுைடய பணிவிைடக்காரனாகிய வாலிபன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத
விட்டுப் பிரியாதிருந்தான்.

12 ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி: ேதவரீர் இந்த ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா என்று ெசான்னீர்;
ஆகிலும், என்ேனாேடகூட இன்னாைர அனுப்புேவன் என்பைத எனக்கு நீர் அறிவிக்கவில்ைல; என்றாலும்,
உன்ைனப் ேபர்ெசால்லி அைழத்து அறிந்திருக்கிேறன் என்றும், என் கண்களில் உனக்குக் கிருைப
கிைடத்தது என்றும், ேதவரீர் ெசான்னதுண்ேட; 13 உம்முைடய கண்களில் இப்ெபாழுது எனக்குக் கிருைப
கிைடத்ததானால் நான் உம்ைம அறிவதற்கும், உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடப்பதற்கும்,
உம்முைடய வழிைய எனக்கு அறிவியும்; இந்த ஜாதி உம்முைடய ஜனெமன்று நிைனத்தருளும் என்றான். 14

அதற்கு அவர்: என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் ெசல்லும், நான் உனக்கு இைளப்பாறுதல் தருேவன் என்றார்.
15 அப்ெபாழுது அவன் அவைர ேநாக்கி: உம்முைடய சமுகம் என்ேனாேடகூடச் ெசல்லாமற்ேபானால்,
எங்கைள இவ்விடத்திலிருந்து ெகாண்டுேபாகாதிரும். 16 எனக்கும் உமது ஜனங்களுக்கும் உம்முைடய
கண்களிேல கிருைப கிைடத்தெதன்பது எதினால் அறியப்படும்; நீர் எங்கேளாேட வருவதினால் அல்லவா?
இப்படிேய பூமியின்ேமலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரிலும், நானும் உம்முைடய ஜனங்களும் விேசஷித்தவர்கள்
என்று விளங்கும் என்றான்.

17 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்ேவன்; என்
கண்களில் உனக்குக் கிருைப கிைடத்தது; உன்ைனப்ேபர்ெசால்லி அைழத்து அறிந்திருக்கிேறன் என்றார்.
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18 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய மகிைமைய எனக்குக் காண்பித்தருளும் என்றான். 19 அதற்கு அவர்:
என்னுைடய தையைய எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாகப்பண்ணி, கர்த்தருைடய நாமத்ைத
உனக்கு முன்பாகக்கூறுேவன்; எவன்ேமல் கிருைபயாயிருக்கச் சித்தமாயிருப்ேபேனா, அவன்ேமல்
கிருைபயாயிருப்ேபன்; எவன்ேமல் இரக்கமாயிருக்கச் சித்தமாயிருப்ேபேனா, அவன்ேமல்
இரக்கமாயிருப்ேபன் என்று ெசால்லி, 20 நீ என் முகத்ைதக் காணமாட்டாய், ஒரு மனுஷனும் என்ைனக்
கண்டு உயிேராடிருக்கக்கூடாது என்றார். 21 பின்னும் கர்த்தர்: இேதா, என்னண்ைடயில் ஒரு இடம் உண்டு;
நீ அங்ேக கன்மைலயில் நில்லு. 22 என் மகிைம கடந்துேபாகும்ேபாது, நான் உன்ைன அந்தக் கன்மைலயின்
ெவடிப்பிேல ைவத்து, நான் கடந்துேபாகுமட்டும் என் கரத்தினால் உன்ைன மூடுேவன்; 23 பின்பு, என்
கரத்ைத எடுப்ேபன்; அப்ெபாழுது என் பின்பக்கத்ைதக் காண்பாய்; என் முகேமா காணப்படாது என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: முந்தின கற்பலைககளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பலைககைள
இைழத்துக்ெகாள்; நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தின பலைககளில் இருந்த வார்த்ைதகைள
அைவகளில் எழுதுேவன். 2 விடியற்காலத்தில் நீ ஆயத்தமாகி, சீனாய் மைலயில் ஏறி, அங்ேக

மைலயின் உச்சியில் காலேம என் சமுகத்தில் வந்து நில். 3 உன்ேனாேட ஒருவனும் அங்ேக வரக்கூடாது;
மைலயிெலங்கும் ஒருவனும் காணப்படவுங்கூடாது; இந்த மைலயின் சமீபத்தில் ஆடுமாடு ேமயவுங்கூடாது
என்றார். 4 அப்ெபாழுது ேமாேச முந்தின கற்பலைககளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பலைககைள இைழத்து,
அதிகாலேம எழுந்திருந்து, கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய அவ்விரண்டு கற்பலைககைளயும் தன்
ைகயிேல எடுத்துக்ெகாண்டு, சீனாய் மைலயில் ஏறினான். 5 கர்த்தர் ஒரு ேமகத்தில் இறங்கி, அங்ேக அவன்
அருேக நின்று, கர்த்தருைடய நாமத்ைதக் கூறினார். 6 கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாகிறேபாது,
அவர்: கர்த்தர், கர்த்தர்; இரக்கமும், கிருைபயும், நீடிய சாந்தமும், மகா தையயும், சத்தியமுமுள்ள ேதவன். 7

ஆயிரம் தைலமுைறகளுக்கு இரக்கத்ைதக் காக்கிறவர்; அக்கிரமத்ைதயும் மீறுதைலயும் பாவத்ைதயும்
மன்னிக்கிறவர்; குற்றவாளிையக் குற்றமற்றவனாக விடாமல், பிதாக்கள் ெசய்த அக்கிரமத்ைதப்
பிள்ைளகளிடத்திலும், பிள்ைளகளுைடய பிள்ைளகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைறமட்டும்
விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினார். 8 ேமாேச தீவிரமாகத் தைரமட்டும் குனிந்து பணிந்துெகாண்டு: 9

ஆண்டவேர, உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடத்ததானால், எங்கள் நடுவில் ஆண்டவர்
எழுந்தருளேவண்டும்; இந்த ஜனங்கள் வணங்காக்கழுத்துள்ளவர்கள்; நீேரா, எங்கள் அக்கிரமத்ைதயும்
எங்கள் பாவத்ைதயும் மன்னித்து, எங்கைள உமக்குச் சுதந்தரமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளும் என்றான். 10 அதற்கு
அவர்: இேதா, நான் ஒரு உடன்படிக்ைகபண்ணுகிேறன்; பூமிெயங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும்
ெசய்யப்படாத அதிசயங்கைள உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் ெசய்ேவன்; உன்ேனாேடகூட
இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருைடய ெசய்ைகையக் காண்பார்கள்; உன்ேனாேடகூட இருந்து,
நான் ெசய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். 11 இன்று நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிறைதக்
ைகக்ெகாள்; எேமாரியைனயும், கானானியைனயும், ஏத்தியைனயும், ெபரிசியைனயும், ஏவியைனயும்,
எபூசியைனயும் உனக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுகிேறன். 12 நீ ேபாய்ச் ேசருகிற ேதசத்தின் குடிகேளாடு
உடன்படிக்ைகபண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு; பண்ணினால் அது உன் நடுவில் கண்ணியாயிருக்கும்.
13 அவர்களுைடய பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்கள் சிைலகைளத் தகர்த்து, அவர்கள் ேதாப்புகைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். 14 கர்த்தருைடய நாமம் எரிச்சலுள்ளவர் என்பது, அவர் எரிச்சலுள்ள ேதவேன;
ஆைகயால், அந்நிய ேதவைன நீ பணிந்துெகாள்ளேவண்டாம். 15 அந்தத் ேதசத்தின் குடிகேளாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணுவாயானால், அவர்கள் தங்கள் ேதவர்கைளச் ேசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றி,
தங்களுைடய ேதவர்களுக்குப் பலியிடுவார்கள்; ஒருவன் உன்ைன அைழக்ைகயில், நீ ேபாய், அவன்
பலியிட்டதிேல புசிப்பாய்; 16 அவர்கள் குமாரத்திகளில் உன் குமாரருக்குப் ெபண்கைளக் ெகாள்ளுவாய்;
அவர்கள் குமாரத்திகள் தங்கள் ேதவர்கைளச் ேசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றுவதும் அல்லாமல், உன்
குமாரைரயும் தங்கள் ேதவர்கைளச் ேசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றும்படி ெசய்வார்கள். 17 வார்ப்பிக்கப்பட்ட
ெதய்வங்கைள உங்களுக்கு உண்டாக்கேவண்டாம். 18 புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிைகைய நீங்கள்
ைகக்ெகாண்டு, நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ஆபீப் மாதத்தில் குறித்த காலத்திேல ஏழுநாள்
புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்கக்கடவீர்கள்; ஆபீப் மாதத்திேல எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டாேய. 19 கர்ப்பந்திறந்து
பிறக்கிற யாவும், உன் ஆடுமாடுகளின் தைலயீற்றான ஆண்கள் யாவும் என்னுைடயைவகள். 20 கழுைதயின்
தைலயீற்ைற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியால் மீட்டுக்ெகாள்வாயாக; அைத மீட்டுக்ெகாள்ளாதிருந்தால் அதின்
கழுத்ைத முறித்துப்ேபாடு; உன் பிள்ைளகளில் முதற்ேபறானைவகைளெயல்லாம் மீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
ெவறுங்ைகேயாேட என் சந்நிதியில் ஒருவனும் வரக்கூடாது. 21 ஆறுநாள் ேவைலெசய்து, ஏழாம் நாளிேல
ஓய்ந்திருப்பாயாக; விைதப்புக் காலத்திலும் அறுப்புக் காலத்திலும் ஓய்ந்திருப்பாயாக. 22 ேகாதுைம
அறுப்பின் முதற்பலைனச் ெசலுத்தும் ஏழு வாரங்களின் பண்டிைகையயும், வருஷமுடிவிேல ேசர்ப்புக்கால
பண்டிைகையயும் ஆசரிப்பாயாக. 23 வருஷத்தில் மூன்றுதரம் உங்கள் ஆண்மக்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய ஆண்டவரின் சந்நிதியில் வரக்கடவர்கள். 24 நான் புறஜாதிகைள உங்கள்
முன்னின்று துரத்திவிட்டு, உங்கள் எல்ைலகைள விஸ்தாரமாக்குேவன்; வருஷத்தில் மூன்றுதரம் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதிக்கு முன்பாகக் காணப்படப் ேபாயிருக்கும்ேபாது ஒருவரும் உங்கள்
ேதசத்ைத இச்சிப்பதில்ைல. 25 எனக்கு இடும் பலியின் இரத்தத்ைதப் புளித்தமாவுடன் ெசலுத்தேவண்டாம்;
பஸ்கா பண்டிைகயின் பலிைய விடியற்காலம்வைரக்கும் ைவக்கவும் ேவண்டாம். 26 உங்கள் நிலத்தில் முதல்
முதல் விைளந்த முதற்பலத்ைத உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்.
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதின் தாயின் பாலிேல சைமக்கேவண்டாம் என்றார். 27 பின்னும் கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: இந்த வார்த்ைதகைள நீ எழுது; இந்த வார்த்ைதகளின்படிேய உன்ேனாடும்
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இஸ்ரேவேலாடும் உடன்படிக்ைகபண்ணிேனன் என்றார். 28 அங்ேக அவன் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர்
குடியாமலும் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் கர்த்தேராேட இருந்தான்; அவன் பத்துக்கற்பைனகளாகிய
உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைளப் பலைககளில் எழுதினான்.

29 ேமாேச சாட்சிப் பலைககள் இரண்ைடயும் தன் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு, சீனாய் மைலயிலிருந்து
இறங்குகிறேபாது, தன்ேனாேட அவர் ேபசினதினாேல தன் முகம் பிரகாசித்திருப்பைத அவன்
அறியாதிருந்தான். 30 ஆேரானும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் ேமாேசையப் பார்க்கும்ேபாது, அவன்
முகம் பிரகாசித்திருப்பைதக் கண்டு, அவன் சமீபத்தில் ேசரப்பயந்தார்கள். 31 ேமாேச அவர்கைள
அைழத்தான்; அப்ெபாழுது ஆேரானும் சைபயிலுள்ள பிரபுக்கள் யாவரும் அவனிடத்திற்குத் திரும்பி
வந்தார்கள்; ேமாேச அவர்கேளாேட ேபசினான். 32 பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் அவனிடத்தில்
ேசர்ந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன் சீனாய் மைலயில் கர்த்தர் தன்ேனாேட ேபசினைவகைளெயல்லாம்
அவர்களுக்குக் கற்பித்தான். 33 ேமாேச அவர்கேளாேட ேபசி முடியுமளவும், தன் முகத்தின்ேமல் முக்காடு
ேபாட்டிருந்தான். 34 ேமாேச கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவேராேட ேபசும்படிக்கு உட்பிரேவசித்ததுமுதல்
ெவளிேய புறப்படும்மட்டும் முக்காடு ேபாடாதிருந்தான்; அவன் ெவளிேய வந்து தனக்குக் கற்பிக்கப்பட்டைத
இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லும்ேபாது, 35 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவன் முகம் பிரகாசித்திருப்பைதக்
கண்டார்கள். ேமாேச அவேராேட ேபசும்படிக்கு உள்ேள பிரேவசிக்கும்வைரக்கும், முக்காட்ைடத் திரும்பத்
தன் முகத்தின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாள்ளுவான்.

ேமாேச இஸ்ரேவல், புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாைரயும் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள ேநாக்கி:
2 நீங்கள் ஆறுநாள் ேவைலெசய்யேவண்டும், ஏழாம் நாேளா உங்களுக்குப் பரிசுத்த நாளாய்
இருப்பதாக; அது கர்த்தருக்ெகன்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வுநாள்; அதிேல ேவைலெசய்கிறவன்

எவனும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 3 ஓய்வுநாளில் உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எங்கும் ெநருப்பு
மூட்டாதிருப்பீர்களாக என்னும் இவ்வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாள்ளும்படி கர்த்தர் கட்டைளயிட்டார்
என்றான்.

4 பின்னும் ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாைரயும் ேநாக்கி: 5 உங்களுக்கு
உண்டானதிேல கர்த்தருக்கு ஒரு காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து ெசலுத்துங்கள்; மனமுள்ளவன் எவேனா,
அவன் அைதக் ெகாண்டுவரட்டும்; கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் காணிக்ைக என்னெவன்றால், ெபான்னும்,
ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், 6 இளநீலநூலும், இரத்தாம்பரநூலும், சிவப்புநூலும், ெமல்லிய பஞ்சுநூலும்,
ெவள்ளாட்டு மயிரும், 7 சிவப்புத்தீர்ந்த ஆட்டுக்கடாத்ேதாலும், தகசுத்ேதாலும், சீத்திம் மரமும், 8

விளக்குக்கு எண்ெணயும், அபிேஷக ைதலத்துக்குப் பரிமளவர்க்கங்களும், தூபத்துக்குச்
சுகந்தவர்க்கங்களும், 9 ஆசாரியருைடய ஏேபாத்திலும் மார்ப்பதக்கத்திலும் பதிக்கத்தக்க ேகாேமதகம்
முதலிய இரத்தினங்களுேம. 10 உங்களில் ஞானஇருதயமுள்ள அைனவரும் வந்து, கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டைவகைளெயல்லாம் ெசய்வார்களாக. 11 வாசஸ்தலத்ைதயும், அதின் கூடாரத்ைதயும்,
அதின் மூடிையயும், அதின் ெகாக்கிகைளயும், அதின் பலைககைளயும், அதின் தாழ்ப்பாள்கைளயும், அதின்
தூண்கைளயும், அதின் பாதங்கைளயும், 12 ெபட்டிையயும், அதின் தண்டுகைளயும், கிருபாசனத்ைதயும்,
மைறவின் திைரச்சீைலையயும், 13 ேமைஜையயும், அதின் தண்டுகைளயும், அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும்,
சமுகத்தப்பங்கைளயும், 14 ெவளிச்சங்ெகாடுக்கும் குத்துவிளக்ைகயும், அதின் கருவிகைளயும், அதின்
அகல்கைளயும், ெவளிச்சத்துக்கு எண்ெணையயும், 15 தூபபீடத்ைதயும், அதின் தண்டுகைளயும்,
அபிேஷகைதலத்ைதயும், சுகந்த தூபவர்க்கத்ைதயும், வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்குத் ெதாங்குதிைரையயும்,
16 தகனபலிபீடத்ைதயும், அதின் ெவண்கலச் சல்லைடையயும், அதின் தண்டுகைளயும், அதின் சகல
பணிமுட்டுகைளயும், ெதாட்டிையயும், அதின் பாதத்ைதயும், 17 பிராகாரத்தின் ெதாங்குதிைரகைளயும்,
அதின் தூண்கைளயும், அதின் பாதங்கைளயும், பிராகாரத்து வாசலின் ெதாங்குதிைரையயும், 18

வாசஸ்தலத்தின் முைளகைளயும், பிராகாரத்தின் முைளகைளயும், அைவகளின் கயிறுகைளயும், 19 பரிசுத்த
ஸ்தலத்திேல ஆராதைன ெசய்வதற்குரிய வஸ்திரங்கைளயும், ஆசாரிய ஊழியஞ்ெசய்கிற ஆேரானின்
பரிசுத்த வஸ்திரங்கைளயும் அவன் குமாரரின் வஸ்திரங்கைளயும் அவர்கள் ெசய்யக்கடவர்கள் என்றான்.

20 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் ேமாேசயின் சமுகத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டார்கள். 21 பின்பு எவர்கைள அவர்கள் இருதயம் எழுப்பி, எவர்கைள அவர்கள் ஆவி
உற்சாகப்படுத்தினேதா, அவர்கள் எல்லாரும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் ேவைலக்கும், அதின் சகல
ஊழியத்துக்கும், பரிசுத்த வஸ்திரங்களுக்கும் ஏற்றைவகைளக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 22 மனப்பூர்வமுள்ள ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும், அஸ்தகடகங்கள், காதணிகள்,
ேமாதிரங்கள், ஆரங்கள் முதலான சகலவித ெபான்னாபரணங்கைளயும் ெகாண்டு வந்தார்கள்;
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்தின ஒவ்ெவாருவனும் ெபான்ைனக் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தினான். 23

இளநீலநூைலயும் இரத்தாம்பரநூைலயும் சிவப்புநூைலயும் ெமல்லிய பஞ்சுநூைலயும் ெவள்ளாட்டு
மயிைரயும் சிவப்புத்தீர்ந்த ஆட்டுக்கடாத்ேதாைலயும் தகசுத்ேதாைலயும் தங்களிடத்தில் ைவத்திருந்த
யாவரும் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 ெவள்ளிையயும் ெவண்கலத்ைதயும் ெகாடுக்கத்தக்க
யாவரும் அைவகைளக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வந்தார்கள். பற்பல ேவைலகளுக்கு
உதவும் சீத்திம் மரத்ைதத் தங்களிடத்தில் ைவத்திருந்த யாவரும் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 25

ஞான இருதயமுள்ள ஸ்திரீகள் எல்லாரும் தங்கள் ைககளினால் நூற்று, தாங்கள் நூற்ற இளநீலநூைலயும்
இரத்தாம்பரநூைலயும் சிவப்புநூைலயும் ெமல்லிய பஞ்சுநூைலயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 26 எந்த
ஸ்திரீகளுைடய இருதயம் ஞான எழுப்புதல் அைடந்தேதா, அவர்கள் எல்லாரும் ெவள்ளாட்டு
மயிைரத்திரித்தார்கள். 27 பிரபுக்கள் ஏேபாத்திலும் மார்ப்பதக்கத்திலும் பதிக்கும் ேகாேமதகம் முதலிய
இரத்தினங்கைளயும், 28 பரிமளவர்க்கங்கைளயும், விளக்ெகண்ெணையயும், அபிேஷகைதலத்துக்கும்
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சுகந்தவர்க்க தூபத்துக்கும் ேவண்டியைவகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 29 ெசய்யப்படும்படி கர்த்தர்
ேமாேசையக்ெகாண்டு கற்பித்த ேவைலக்குரிய யாைவயும் ெகாண்டுவர, இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள் தங்கள்
இருதயத்தில் உற்சாகமைடந்த ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகைய மனப்பூர்வமாய்க்
ெகாண்டுவந்தார்கள்.

30 பின்பு ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: பாருங்கள், கர்த்தர் யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் ஊரின்
மகனான ஊரியின் குமாரன் ெபசெலேயைலப் ேபர்ெசால்லி அைழத்து, 31 அவன் விசித்திரமான
ேவைலகைள ேயாசித்துச் ெசய்யவும், ெபான்னிலும் ெவள்ளியிலும் ெவண்கலத்திலும் ேவைல ெசய்யவும், 32

இரத்தினங்கைள முத்திைர ெவட்டாக ெவட்டிப் பதிக்கவும், மரத்தில் சித்திரேவைல ெசய்து சகல
விேநாதமான ேவைலகைளச் ெசய்யவும், 33 அவனுக்கு ஞானத்ைதயும் புத்திையயும் அறிைவயும் அருளி,
அவன் சகலவித ேவைலகைளயும் ெசய்யும்படி ேதவஆவியினாேல அவைன நிரப்பினார். 34 அவன்
இருதயத்திலும், தாண் ேகாத்திரத்து அகிசாமாகின் குமாரனாகிய அேகாலியாபின் இருதயத்திலும்,
ேபாதிக்கும் வரத்ைதயும் அருளினார். 35 சித்திரேவைலையயும் சிற்பேவைலையயும், இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்படும் விசித்திரத்
ைதயல்ேவைலையயும், சகல விசித்திர ெநசவு ேவைலகைளயும் விேநாதமான ேவைலகைள
யூகிக்கிறவர்களும் ெசய்கிறவர்களும் நிைறேவற்றும் சகலவித ேவைலகைளயும் ெசய்யும்படிக்கு
அவர்களுைடய இருதயத்ைத ஞானத்தினால் நிரப்பினார் என்றான்.

அப்ெபாழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்துத் திருப்பணிகளுக்கடுத்த சகல ேவைலகைளயும், கர்த்தர்
கற்பித்தபடிெயல்லாம், ெபசெலேயலும் அேகாலியாபும், ெசய்ய அறியும்படிக்குக் கர்த்தரால்
ஞானமும் புத்தியும் ெபற்ற விேவக இருதயமுள்ள மற்ற அைனவரும் ெசய்யத்ெதாடங்கினார்கள். 2

ெபசெலேயைலயும் அேகாலியாைபயும், கர்த்தரால் ஞானமைடந்து அந்த ேவைலகைளச் ெசய்யவரும்படி
தங்கள் இருதயத்தில் எழுப்புதலைடந்த ஞான இருதயத்தாராகிய எல்லாைரயும், ேமாேச வரவைழத்தான். 3

அவர்கள், இஸ்ரேவல் புத்திரர் திருப்பணிக்கடுத்த சகல ேவைலகளுக்காகவும் ெகாண்டுவந்த காணிக்ைகப்
ெபாருள்கைளெயல்லாம், ேமாேசயினிடத்தில் வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். பின்னும் ஜனங்கள் காைலேதாறும்
தங்களுக்கு இஷ்டமான காணிக்ைககைள அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது பரிசுத்த
ஸ்தலத்து ேவைலகைளச் ெசய்கிற விேவகிகள் யாவரும் அவரவர் ெசய்கிற ேவைலயின் காரியமாய் வந்து, 5

ேமாேசைய ேநாக்கி: கர்த்தர் ெசய்யும்படி கற்பித்த ேவைலக்கு ேவண்டியதற்கு அதிகமான ெபாருள்கைள
ஜனங்கள் ெகாண்டுவருகிறார்கள் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச இனி புருஷர்களாவது ஸ்திரீகளாவது
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்ெகன்று காணிக்ைகயாக ஒரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம் என்று பாளயம் எங்கும்
கூறும்படி கட்டைளயிட்டான்; இவ்விதமாய் ஜனங்கள் ெகாண்டுவருகிறது நிறுத்தப்பட்டது. 7

ெசய்யேவண்டிய எல்லா ேவைலகளுக்கும் ேபாதுமான ெபாருள்கள் இருந்ததுமல்லாமல் அதிகமாயும்
இருந்தது.

8 ேவைலெசய்கிறவர்களாகிய ஞான இருதயமுள்ள யாவரும் வாசஸ்தலத்ைத உண்டாக்கினார்கள்.
அதற்குத் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும்,
விேநாத ெநசவுேவைலயாகிய ேகருபீன்களுள்ள பத்து மூடுதிைரகைளப் பண்ணினான். 9 ஒவ்ெவாரு
மூடுதிைர இருபத்ெதட்டு முழ நீளமும் நாலு முழ அகலமுமாயிருந்தது; மூடுதிைரகெளல்லாம் ஒேர
அளவாயிருந்தது. 10 ஐந்து மூடுதிைரகைள ஒன்ேறாெடான்று இைணத்து, மற்ற ஐந்து மூடுதிைரகைளயும்
ஒன்ேறாெடான்று இைணத்தான். 11 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிைரயின் ஓரத்தில் இளநீலநூலால் ஐம்பது
காதுகைள உண்டுபண்ணி, அப்படிேய இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிைரயின் ஓரத்திலும்
உண்டுபண்ணினான். 12 காதுகள் ஒன்ேறாெடான்று இைணக்கப்பட்டைவகளாயிருந்தது. 13 ஐம்பது ெபான்
ெகாக்கிகைளயும் பண்ணி, அந்தக் ெகாக்கிகளால் மூடுதிைரகைள ஒன்ேறாெடான்று இைணத்துவிட்டான்.
இவ்விதமாக ஒேர வாசஸ்தலமாயிற்று. 14 வாசஸ்தலத்தின்ேமல் கூடாரமாகப் ேபாடும்படி ஆட்டுமயிரினால்
ெநய்த பதிெனாரு மூடுதிைரகைளயும் பண்ணினான். 15 ஒவ்ெவாரு மூடுதிைர முப்பது முழ நீளமும் நாலு முழ
அகலமுமாயிருந்தது. பதிெனாரு மூடுதிைரகளும் ஒேர அளவாயிருந்தது. 16 ஐந்து மூடுதிைரகைள
ஒன்றாகவும், மற்ற ஆறு மூடுதிைரகைள ஒன்றாகவும் இைணத்து, 17 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதிைரயின்
ஓரத்தில் ஐம்பது காதுகைளயும், இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதிைரயின் ஓரத்தில் ஐம்பது காதுகைளயும்
உண்டாக்கி, 18 கூடாரத்ைத ஒன்றாய் இைணத்துவிட, ஐம்பது ெவண்கலக் ெகாக்கிகைளயும்
உண்டாக்கினான். 19 சிவப்புத்தீர்ந்த ஆட்டுக்கடாத்ேதாலினால் கூடாரத்துக்கு ஒரு மூடிையயும் அதின்ேமல்
ேபாடத் தகசுத்ேதாலினால் ஒரு மூடிையயும் உண்டுபண்ணினான்.

20 வாசஸ்தலத்துக்கு நிமிர்ந்துநிற்கும் பலைககைளயும் சீத்திம் மரத்தால் ெசய்தான். 21 ஒவ்ெவாரு
பலைகயும் பத்துமுழ நீளமும் ஒன்றைரமுழ அகலமுமாயிருந்தது. 22 ஒவ்ெவாரு பலைகக்கும்
ஒன்றுக்ெகான்று சமதூரமான இரண்டு கழுந்துகள் இருந்தது; வாசஸ்தலத்தின் பலைககளுக்ெகல்லாம்
இப்படிேய ெசய்தான். 23 வாசஸ்தலத்திற்காகச் ெசய்யப்பட்ட பலைககளில் ெதற்ேக ெதன்திைசக்கு
இருபது பலைககைள உண்டாக்கி, 24 அந்த இருபது பலைககளின் கீேழ ைவக்கும் நாற்பது ெவள்ளிப்
பாதங்கைளயும் உண்டுபண்ணினான்; ஒரு பலைகயின் கீழ் அதின் இரண்டு கழுந்துகளுக்கும் இரண்டு
பாதங்கைளயும், மற்றப் பலைகயின்கீழ் அதின் இரண்டு கழுந்துகளுக்கும் இரண்டு பாதங்கைளயும்
பண்ணிைவத்து; 25 வாசஸ்தலத்தின் மறுபக்கமாகிய வடபுறத்தில் இருபது பலைககைளயும், அைவகளுக்கு
நாற்பது ெவள்ளிப்பாதங்கைளயும் ெசய்தான். 26 ஒரு பலைகயின்கீழ் இரண்டு பாதங்களும், மற்றப்
பலைகயின்கீழ் இரண்டு பாதங்களும் ெசய்தான். 27 வாசஸ்தலத்தின் ேமல்புறத்திற்கு ஆறு பலைககைளயும்,
28 வாசஸ்தலத்தின் இருபக்கங்களிலுள்ள மூைலகளுக்கு இரண்டு பலைககைளயும் ெசய்தான். 29

அைவகள் கீேழ இைசக்கப்பட்டிருந்தது, ேமேலயும் ஒரு வைளயத்தினால் இைசக்கப்பட்டிருந்தது; இரண்டு
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மூைலகளிலுமுள்ள அவ்விரண்டிற்கும் அப்படிேய ெசய்தான். 30 அப்படிேய எட்டுப் பலைககளும்,
அைவகளுைடய ஒவ்ெவாரு பலைகயின் கீழ் இரண்டிரண்டு பாதங்களாகப் பதினாறு ெவள்ளிப்பாதங்களும்
இருந்தது. 31 சீத்திம் மரத்தால் வாசஸ்தலத்தின் ஒரு பக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
32 வாசஸ்தலத்தின் மறுபக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும், வாசஸ்தலத்தின்
ேமல்புறமான பின்பக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும் பண்ணினான். 33 நடுத்தாழ்ப்பாள்
ஒரு முைனெதாடங்கி மறுமுைன மட்டும் பலைககளின் ைமயத்தில் உருவப்பாயும்படி ெசய்தான். 34

பலைககைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி, தாழ்ப்பாள்களின் இடங்களாகிய அைவகளின் வைளயங்கைளப்
ெபான்னினால்பண்ணி, தாழ்ப்பாள்கைளப் ெபான்தகட்டால் மூடினான்.

35 இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும், சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
ெசய்யப்பட்டதும், விசித்திரேவைலயாகிய ேகருபீன்களுள்ளதுமான ஒரு திைரச்சீைலைய உண்டுபண்ணி, 36

அதற்குச் சீத்திம் மரத்தினால் நாலு தூண்கைளச் ெசய்து, அைவகைளப் ெபான் தகட்டால் மூடி, அைவகளின்
ெகாக்கிகைளப் ெபான்னினால்பண்ணி, அைவகளுக்கு நான்கு ெவள்ளிப்பாதங்கைள வார்ப்பித்தான்.

37 கூடாரவாசலுக்கு இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் ெசய்த சித்திரத் ைதயல்ேவைலயான ஒரு ெதாங்குதிைரையயும், 38 அதின் ஐந்து
தூண்கைளயும், அைவகளின் வைளவாணிகைளயும் உண்டாக்கி, அைவகளின் குமிழ்கைளயும்
வைளயங்கைளயும் ெபான்தகட்டால் மூடினான்; அைவகளின் ஐந்து பாதங்களும் ெவண்கலமாயிருந்தது.

ெபசெலேயல் சீத்திம் மரத்தினால் ெபட்டிைய உண்டுபண்ணினான்; அதின் நீளம் இரண்டைர
முழமும் அதின் அகலம் ஒன்றைர முழமும் அதின் உயரம் ஒன்றைர முழமுமானது. 2 அைத உள்ளும்
புறம்பும் பசும்ெபான் தகட்டால் மூடி, சுற்றிலும் அதற்குப் ெபான் திரைணைய உண்டாக்கி, 3

அதற்கு நான்கு ெபான் வைளயங்கைள வார்ப்பித்து, அைவகைள அதின் நாலு மூைலகளிலும் ேபாட்டு, ஒரு
பக்கத்தில் இரண்டு வைளயங்களும் மறுபக்கத்தில் இரண்டு வைளயங்களும் இருக்கும்படி ைதத்து, 4 சீத்திம்
மரத்தினால் தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி, 5 அந்த தண்டுகளால் ெபட்டிையச்
சுமக்கும்படி, அைவகைளப் ெபட்டியின் பக்கங்களில் இருக்கும் வைளயங்களிேல பாய்ச்சினான். 6

கிருபாசனத்ைதயும் பசும்ெபான்னினால் பண்ணினான்; அது இரண்டைர முழ நீளமும் ஒன்றைர முழ
அகலமுமானது. 7 தகடாய் அடிக்கப்பட்ட ெபான்னினால் இரண்டு ேகருபீன்கைளயும் உண்டாக்கி,
கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரங்களிேல, 8 ஒருபுறத்து ஓரத்தில் ஒரு ேகருபீனும் மறுபுறத்து ஓரத்தில் மற்றக்
ேகருபீனுமாக அந்தக் ேகருபீன்கைளக் கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரங்களிலும் அதேனாேட ஏக
ேவைலப்பாடாகேவ பண்ணினான். 9 அந்தக் ேகருபீன்கள் தங்கள் ெசட்ைடகைள உயர விரித்து, தங்கள்
ெசட்ைடகளால் கிருபாசனத்ைத மூடுகிறைவகளும், ஒன்றுக்ெகான்று எதிர்முகமுள்ளைவகளுமாயிருந்தது;
ேகருபீன்களின் முகங்கள் கிருபாசனத்ைத ேநாக்கிக்ெகாண்டிருந்தது.

10 ேமைஜையயும் சீத்திம் மரத்தால் பண்ணினான்; அது இரண்டு முழ நீளமும் ஒரு முழ அகலமும் ஒன்றைர
முழ உயரமுமானது. 11 அைதப் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடி, சுற்றிலும் அதற்குப் ெபான் திரைணைய
உண்டாக்கி, 12 சுற்றிலும் அதற்கு நான்கு விரற்கைடயான சட்டத்ைதயும், அதின் சட்டத்திற்குச் சுற்றிலும்
ெபான் திரைணையயும் உண்டுபண்ணி, 13 அதற்கு நான்கு ெபான்வைளயங்கைள வார்ப்பித்து, அைவகைள
அதின் நாலு கால்களுக்கு இருக்கும் நாலு மூைலகளிலும் ைதத்தான். 14 அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச்
சுமக்கும் தண்டுகைளப் பாய்ச்சும் இடங்களாயிருக்கும்படி சட்டத்தின் அருேக இருந்தது. 15 ேமைஜையச்
சுமக்கும் அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்திம் மரத்தால் பண்ணி, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி, 16

ேமைஜயின்ேமலிருக்கும் பாத்திரங்களாகிய அதின் பணிமுட்டுகைளயும், அதின் தட்டுகைளயும்,
தூபக்கரண்டிகைளயும், அதின் பானபலி கரகங்கைளயும், மூடுகிறதற்கான அதின் கிண்ணங்கைளயும்
பசும்ெபான்னினால் உண்டாக்கினான்.

17 குத்துவிளக்ைகயும் பசும்ெபான்னினால் அடிப்புேவைலயாய் உண்டாக்கினான்; அதின் தண்டும்
கிைளகளும் ெமாக்குகளும் பழங்களும் பூக்களும் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 18 குத்துவிளக்கின்
ஒருபக்கத்தில் மூன்று கிைளகளும் அதின் மறுபக்கத்தில் மூன்று கிைளகளுமாக அதின் பக்கங்களில் ஆறு
கிைளகள் ெசய்யப்பட்டது. 19 ஒவ்ெவாரு கிைளயிேல வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான மூன்று
ெமாக்குகளும் ஒரு பழமும் ஒரு பூவும் இருந்தது; குத்துவிளக்கில் ெசய்யப்பட்ட ஆறு கிைளகளிலும்
அப்படிேய இருந்தது. 20 விளக்குத்தண்டில் வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான நாலு ெமாக்குகளும்
பழங்களும் பூக்களும் இருந்தது. 21 அதில் ெசய்யப்பட்ட இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், ேவறு
இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும், மற்ற இரண்டு கிைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும் இருந்தது;
விளக்குத்தண்டில் ெசய்யப்பட்ட ஆறு கிைளகளுக்கும் அப்படிேய இருந்தது. 22 அைவகளின் பழங்களும்
அைவகளின் கிைளகளும் பசும்ெபான்னினால் ஒேர அடிப்பு ேவைலயாய்ச் ெசய்யப்பட்டது. 23 அதின் ஏழு
அகல்கைளயும், அதின் கத்தரிகைளயும், சாம்பல் பாத்திரங்கைளயும் பசும்ெபான்னினால் ெசய்தான். 24

அைதயும் அதின் பணிமுட்டுகள் யாைவயும் ஒரு தாலந்து பசும்ெபான்னினால் ெசய்தான்.
25 தூபபீடத்ைதயும் சீத்திம் மரத்தினால் உண்டாக்கினான்; அது ஒரு முழ நீளமும் ஒரு முழ அகலமுமான

சதுரமும் இரண்டு முழ உயரமுமாய் இருந்தது; அதின் ெகாம்புகள் அதேனாேட ஏக ேவைலப்பாடாயிருந்தது.
26 அதின் ேமற்புறத்ைதயும், அதின் சுற்றுப்புறத்ைதயும், அதின் ெகாம்புகைளயும், பசும்ெபான்தகட்டால் மூடி,
சுற்றிலும் அதற்குப் ெபான் திரைணைய உண்டுபண்ணி, 27 அந்தத் திரைணயின்கீழ் அதின் இரண்டு
பக்கங்களில் இருக்கும் இரண்டு மூைலகளிலும் இரண்டு ெபான்வைளயங்கைளப் பண்ணி, அைதச் சுமக்கும்
தண்டுகைளப் பாய்ச்சும் இடங்களாகத் ைதத்து, 28 சீத்திம் மரத்தால் அந்தத் தண்டுகைளச் ெசய்து,
அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 29 பரிசுத்த அபிேஷகைதலத்ைதயும், சுத்தமான சுகந்தங்களின்
தூபவர்க்கத்ைதயும், ைதலக்காரன் ேவைலக்கு ஒப்பாக உண்டுபண்ணினான்.
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தகனபலிபீடத்ைதயும் சீத்திம் மரத்தால் உண்டாக்கினான்; அது ஐந்து முழநீளமும் ஐந்து முழ
அகலமும் சதுரவடிவும் மூன்று முழ உயரமுமானது. 2 அதின் நாலு மூைலகளிலும் அதேனாடு
ஏகமாயிருக்கிற அதின் நாலு ெகாம்புகைளயும் உண்டாக்கி, அைத ெவண்கலத்தகட்டால் மூடி, 3

அந்தப் பீடத்தின் சகல பணிமுட்டுகளாகிய சாம்பல் எடுக்கத்தக்க சட்டிகைளயும், கரண்டிகைளயும்,
கிண்ணிகைளயும், முள்துறடுகைளயும், ெநருப்புச் சட்டிகைளயும் உண்டாக்கினான்; அதின்
பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் ெவண்கலத்தினால் பண்ணினான். 4 வைலப்பின்னல்ேபான்ற ஒரு ெவண்கலச்
சல்லைடையயும் பலிபீடத்திற்கு உண்டாக்கி, அைத அந்தப் பீடத்தின் சுற்றுக்குக் கீேழ பாதி உயரத்தில்
இருக்கத்தக்கதாக ைவத்து, 5 அந்த ெவண்கலச் சல்லைடயின் நாலு மூைலகளிலும் தண்டுகைளப்
பாய்ச்சுகிறதற்கு நாலு வைளயங்கைள வார்ப்பித்து, 6 அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்திம் மரத்தால் பண்ணி,
அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால் மூடி, 7 பலிபீடத்ைத அைவகளால் சுமக்கத்தக்கதாக, அதின்
பக்கங்களிலுள்ள வைளயங்களில் பாய்ச்சினான்; பலிபீடத்ைத உள்ெவளிவிட்டுப் பலைககளினால் ெசய்தான்.

8 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் கூட்டம் கூட்டமாய்க் கூடின ஸ்திரீகளின் தர்ப்பணங்களாேல,
ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் அதின் ெவண்கலப் பாதத்ைதயும் உண்டாக்கினான்.

9 பிராகாரத்ைதயும் உண்டுபண்ணினான். ெதற்ேக ெதன்திைசக்கு எதிரான பிராகாரத்துக்குத் திரித்த
ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெநய்த நூறு முழ நீளமான ெதாங்குதிைரகைளச் ெசய்தான். 10 அைவகளின்
தூண்கள் இருபது; அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள் இருபது; தூண்களின் ெகாக்கிகளும் அைவகளின்
பூண்களும் ெவள்ளி. 11 வடபக்கத்துத் ெதாங்குதிைரகள் நூறு முழம்; அைவகளின் தூண்கள் இருபது;
அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள் இருபது; தூண்களின் ெகாக்கிகளும் பூண்களும் ெவள்ளி. 12

ேமற்பக்கத்துத் ெதாங்குதிைரகள் ஐம்பது முழம்; அைவகளின் தூண்கள் பத்து; அைவகளின் பாதங்கள் பத்து;
தூண்களின் ெகாக்கிகளும் அைவகளின் பூண்களும் ெவள்ளி. 13 சூரியன் உதிக்கிற திைசயாகிய
கீழ்ப்பக்கத்துத் ெதாங்குதிைரகள் ஐம்பது முழம். 14 ஒருபுறத்துத் ெதாங்குதிைரகள் பதிைனந்து முழம்;
அைவகளின் தூண்கள் மூன்று; அைவகளின் பாதங்கள் மூன்று. 15 பிராகாரவாசலின் ஒருபுறத்துக்குச்
சரியாக மறுபுறத்திலும் ெதாங்குதிைரகள் பதிைனந்து முழம்; அைவகளின் தூண்கள் மூன்று; அைவகளின்
பாதங்கள் மூன்று. 16 சுற்றுபிராகாரத்துத் ெதாங்குதிைரகெளல்லாம் ெமல்லிய பஞ்சுநூலால்
ெநய்யப்பட்டிருந்தது. 17 தூண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலம்; தூண்களின் ெகாக்கிகளும், பூண்களும்
ெவள்ளி; அைவகளின் குமிழ்கைள மூடிய தகடும் ெவள்ளி; பிராகாரத்தின் தூண்கெளல்லாம்
ெவள்ளிப்பூண்கள் ேபாடப்பட்டைவகளுமாயிருந்தது. 18 பிராகார வாசலின் ெதாங்குதிைர இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்பட்ட விசித்திரத்ைதயல்
ேவைலயாயிருந்தது; அதின் நீளம் இருபது முழம், அதின் அகலமும் உயரமும் பிராகாரத்தின்
ெதாங்குதிைரகளுக்குச் சரியாய் ஐந்து முழம். 19 அைவகளின் தூண்கள் நாலு; அைவகளின் ெவண்கலப்
பாதங்கள் நாலு; அைவகளின் ெகாக்கிகள் ெவள்ளி; அைவகளின் குமிழ்கைள மூடிய தகடும் அைவகளின்
பூண்களும் ெவள்ளி. 20 வாசஸ்தலத்துக்கும் பிராகாரத்துக்கும் சுற்றிலும் இருந்த முைளகெளல்லாம்
ெவண்கலம்.

21 ேமாேசயின் கட்டைளப்படி ஆசாரியனான ஆேரானின் குமாரனாகிய இத்தாமாரின் ைகயிேல
ேலவியரின் ஊழியத்திற்ெகன்று எண்ணிக் ெகாடுக்கப்பட்ட சாட்சியின் வாசஸ்தலத்துப் ெபாருள்களின்
ெதாைக இதுேவ. 22 யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் ஊரின் மகனாகிய ஊரியின் குமாரன் ெபசெலேயல் கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தைத எல்லாம் ெசய்தான். 23 அவேனாேடகூடத் தாண் ேகாத்திரத்து அகிசாமாகின்
குமாரனாகிய அேகாலியாப் சித்திரக் ெகாத்துேவைலக்காரனும், விேநாத ேவைலகைளச்ெசய்கிற
ெதாழிலாளியும், இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
சித்திரத் ைதயல்ேவைல ெசய்கிறவனுமாயிருந்தான்.

24 பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேவைலகள் யாவற்றிற்கும் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுச் ெசலவான
ெபான்ெனல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கலின்படி இருபத்ெதான்பது தாலந்தும் எழுநூற்று முப்பது
ேசக்கல் நிைறயுமாய் இருந்தது.

25 சைபயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ெகாடுத்த ெவள்ளி பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கலின்படி நூறு தாலந்தும்,
ஆயிரத்ெதழுநூற்று எழுபத்ைதந்து ேசக்கல் நிைறயுமாய் இருந்தது. 26 எண்ணப்பட்டவர்களின் ெதாைகயில்
ேசர்ந்த இருபது வயது முதற்ெகாண்டு அதற்கு ேமற்பட்ட ஆறுலட்சத்து மூவாயிரத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது
ேபர்களில் ஒவ்ெவாரு தைலக்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கலின்படி அைரச்ேசக்கலாகிய ெபக்கா என்னும்
விழுக்காடு ேசர்ந்தது. 27 அந்த ெவள்ளியில் நூறு தாலந்து ெவள்ளியினால் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பாதங்களும்
திைரயின் பாதங்களும் வார்ப்பிக்கப்பட்டது; பாதத்துக்கு ஒரு தாலந்து விழுக்காடு நூறு பாதங்களுக்கு நூறு
தாலந்து ெசலவாயிற்று. 28 அந்த ஆயிரத்ெதழுநூற்று எழுபத்ைதந்து ேசக்கலால் தூண்களுக்குப்
பூண்கைளப் பண்ணி, அைவகளின் குமிழ்கைளத் தகடுகளால் மூடி, அைவகளுக்குப் பூண்கைள
உண்டாக்கினான். 29 காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெவண்கலமானது எழுபது தாலந்தும்
இரண்டாயிரத்து நானூறு ேசக்கல் நிைறயுமாய் இருந்தது. 30 அதினாேல ஆசரிப்புக் கூடாரவாசல்
மைறவின் பாதங்கைளயும், ெவண்கலப்பலிபீடத்ைதயும், அதின் ெவண்கலச் சல்லைடையயும், பலிபீடத்தின்
சகல பணிமுட்டுகைளயும், 31 சுற்றுப் பிராகாரத்தின் பாதங்கைளயும், பிராகாரவாசல் மைறவின்
பாதங்கைளயும், வாசஸ்தலத்தின் சகல முைளகைளயும், சுற்றுப்பிராகாரத்தின் சகலமுைளகைளயும்
பண்ணினான்.

கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, அவர்கள் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சிவப்புநூலாலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆராதைன ெசய்கிறதற்கு ேவண்டிய வஸ்திரங்கைளயும்,
ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த வஸ்திரங்கைளயும் ெசய்தார்கள்.
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2 ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த
ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்தான். 3 அந்தப் ெபான்ைன, இளநீலநூேலாடும் இரத்தாம்பரநூேலாடும்
சிவப்புநூேலாடும் ெமல்லிய பஞ்சுநூேலாடும் ேசர்த்து விசித்திரேவைலயாய் ெநய்யும்படிக்கு, ெமல்லிய
தகடுகளாய் அடித்து, அைவகைளச் சரிைககளாகப் பண்ணினார்கள். 4 இரண்டு ேதாள்களின்ேமலுள்ள
அதின் இரண்டு முைனகைளயும் ேசர்த்தார்கள்; அது ஒன்றாய் இைணக்கப்பட்டிருந்தது. 5 அந்த
ஏேபாத்தின்ேமலிருக்கும் விசித்திரமான கச்ைச, அந்த ேவைலக்கு ஒப்பாகேவ ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும், திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும், கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, ெசய்யப்பட்டது.

6 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நாமங்கைள முத்திைர ெவட்டுேவைலயாகக் ேகாேமதகக் கற்களில் ெவட்டி,
அைவகைளப் ெபான் குவைளகளில் பதித்தார்கள். 7 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, அைவகள்
இஸ்ரேவல் புத்திரைரக்குறித்து ஞாபகக்குறிக் கற்களாயிருக்கும்படி ஏேபாத்துத் ேதாள்களின்ேமல்
அைவகைள ைவத்தான்.

8 மார்ப்பதக்கத்ைத ஏேபாத்தின் ேவைலக்கு ஒத்த விசித்திரேவைலயாகப் ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்தான். 9

அந்த மார்ப்பதக்கத்ைதச் சதுரமும் இரட்ைடயுமாய்ச் ெசய்து, ஒரு ஜாண் நீளமும். ஒரு ஜாண்
அகலமுமாக்கி, 10 அதிேல நாலு பத்தி ரத்தினக்கற்கைளப் பதித்தார்கள்; முதலாம் பத்தி பத்மராகமும்
புஷ்பராகமும் மாணிக்கமும், 11 இரண்டாம் பத்தி மரகதமும் இந்திரநீலமும் வச்சிரமும், 12 மூன்றாம் பத்தி
ெகம்பும் ைவடூரியமும் சுகந்தியும், 13 நாலாம் பத்தி படிகப்பச்ைசயும் ேகாேமதகமும் யஸ்பியுமானது.
அைவகள் அந்தந்த இடங்களிேல ெபான்குவைளகளில் பதிக்கப்பட்டிருந்தது. 14 இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவல்
புத்திரருைடய நாமங்களின்படிேய பன்னிரண்டும், அவர்களுைடய நாமங்களுள்ளைவகளுமாயிருந்தது;
பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களில் ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தின் நாமம் ஒவ்ெவான்றில் முத்திைரெவட்டாய்
ெவட்டியிருந்தது. 15 மார்ப்பதக்கத்துக்கு அதின் பக்கங்களிேல பின்னல் ேவைலயான பசும்ெபான்
சங்கிலிகைளயும் பண்ணி, 16 இரண்டு ெபான் குவைளகைளயும் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளயும் ெசய்து,
அந்த இரண்டு வைளயங்கைள மார்ப்பதக்கத்தின் இரண்டு பக்கத்திலும் ைவத்து, 17 ெபான்னினால் ெசய்த
பின்னல் ேவைலயான அந்த இரண்டு சங்கிலிகைளயும் மார்ப்பதக்கத்தின் பக்கங்களில் இருக்கிற இரண்டு
வைளயங்களிலும் மாட்டி, 18 பின்னல் ேவைலயான அவ்விரண்டு சங்கிலிகளின் இரண்டு நுனிகைளயும்
ஏேபாத்தின் ேதாள்புறத்துத் துண்டுகள்ேமல் முன்புறத்தில் இருக்கிற இரண்டு குவைளகளிலும்
மாட்டினார்கள். 19 பின்னும் இரண்டு வைளயங்கைளப்பண்ணி, அைவகைள ஏேபாத்தின் கீழ்ப்புறத்திற்கு
எதிரான மார்ப்பதக்கத்தின் மற்ற இரண்டு பக்கங்களிலும் அதின் ஓரத்தில் ைவத்து, 20 ேவேற இரண்டு
ெபான்வைளயங்கைளயும் பண்ணி, அைவகைள ஏேபாத்தின் முன்புறத்தின் இரண்டு கீழ்ப்பக்கங்களில் அதின்
இைணப்புக்கு எதிராகவும், ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசக்கு ேமலாகவும் ைவத்து, 21 மார்ப்பதக்கம்
ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசக்கு ேமலாக இருக்கும்படிக்கும், ஏேபாத்திலிருந்து
நீங்கிப்ேபாகாதபடிக்கும், அைத அதின் வைளயங்களால் ஏேபாத்தின் வைளயங்கேளாேட இளநீல
நாடாவினாேல, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தப்படிேய, கட்டினார்கள். 22 ஏேபாத்தின் கீழ் அங்கிைய
முழுவதும் இளநீலநூலால் ெநய்தான். 23 அங்கியின் நடுவில் மார்க்கவசத் துவாரத்துக்கு ஒப்பாக ஒரு
துவாரமும், அது கிழியாதபடி அந்தத் துவாரத்ைதச் சுற்றிலும் ஒரு நாடாவும் ைதத்திருந்தது. 24 அங்கியின்
கீழ் ஓரங்களில் ெதாங்கத்தக்கதாகத் திரித்த இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும் சிவப்புநூலுமான
ேவைலயாக மாதளம்பழங்கைளப் பண்ணி, 25 பசும்ெபான்னினால் மணிகைளயும் பண்ணி, அந்த மணிகைள
அங்கியின் ஓரங்களில் சுற்றிலும் மாதளம்பழங்களின் இைடஇைடேய ெதாங்கைவத்தார்கள். 26 கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய ஆராதைனக்குரிய அங்கியின் ஓரத்ைதச் சுற்றிலும், ஒரு மணியும் ஒரு
மாதளம்பழமும், ஒரு மணியும் ஒரு மாதளம்பழமுமாய் இருந்தது.

27 ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெநசவுேவைலயான அங்கிகைளயும், 28

ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் பாைகையயும், அலங்காரமான குல்லாக்கைளயும், திரித்த ெமல்லிய சணல்நூலால்
சல்லடங்கைளயும், 29 திரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சிவப்புநூலாலும் சித்திரத் ைதயல்ேவைலயான இைடக்கச்ைசையயும், கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய
ெசய்தார்கள்.

30 பரிசுத்த கிரீடத்தின் பட்டத்ைதயும் பசும்ெபான்னினாேல பண்ணி, கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்னும்
எழுத்துக்கைள அதிேல முத்திைர ெவட்டாகெவட்டி, 31 அைத உயரப் பாைகயின்ேமல் கட்டும்படி, கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, இளநீல நாடாவினால் கட்டினார்கள்.

32 இப்படிேய ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின் ேவைலெயல்லாம் முடிந்தது; கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெசய்தார்கள்.

33 பின்பு. வாசஸ்தலத்ைத ேமாேசயினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; கூடாரத்ைதயும், அதற்குரிய எல்லாப்
பணிமுட்டுகைளயும், அதின் துறடுகைளயும், அதின் பலைககைளயும், அதின் தாழ்ப்பாள்கைளயும், அதின்
தூண்கைளயும், அதின் பாதங்கைளயும், 34 சிவப்புத்தீர்ந்த ஆட்டுக்கடாத்ேதால் மூடிையயும், தகசுத்ேதால்
மூடிையயும், மைறவின் திைரச்சீைலையயும், 35 சாட்சிப்ெபட்டிையயும், அதின் தண்டுகைளயும்,
கிருபாசனத்ைதயும், 36 ேமைஜையயும், அதின் எல்லாப் பணிமுட்டுகைளயும், சமுகத்தப்பங்கைளயும், 37

சுத்தமான குத்துவிளக்ைகயும், வரிைசயாய் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட அதின் அகல்கைளயும், அதின் எல்லாப்
பணிமுட்டுகைளயும், ெவளிச்சத்திற்கு எண்ெணையயும், 38 ெபாற்பீடத்ைதயும், அபிேஷகைதலத்ைதயும்,
சுகந்த தூபவர்க்கத்ைதயும், வாசஸ்தலத்தின் வாசல் ெதாங்குதிைரையயும், 39 ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதயும்,
அதின் ெவண்கலச் சல்லைடையயும், அதின் தண்டுகைளயும், அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும்,
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ெதாட்டிையயும், அதின் பாதத்ைதயும், 40 பிராகாரத்தின் ெதாங்குதிைரகைளயும், அதின் தூண்கைளயும்,
அதின் பாதங்கைளயும், பிராகாரத்து வாசல் மைறைவயும், அதின் கயிறுகைளயும், அதின் முைளகைளயும்,
ஆசரிப்புக் கூடாரமான வாசஸ்தலத்தின் ேவைலக்கடுத்த சகல பணிமுட்டுகைளயும், 41 பரிசுத்த
ஸ்தலத்திேல ெசய்யும் ஆராதைனக்கடுத்த வஸ்திரங்கைளயும், ஆசாரிய ஊழியஞ்ெசய்கிற ஆேரானின்
பரிசுத்த வஸ்திரங்கைளயும், அவன் குமாரரின் வஸ்திரங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 42 கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் புத்திரர் சகல ேவைலகைளயும் ெசய்தார்கள். 43 ேமாேச
அந்த ேவைலகைளெயல்லாம் பார்த்தான்; கர்த்தர் கற்பித்தபடிேய அைதச் ெசய்திருந்தார்கள். ேமாேச
அவர்கைள ஆசீர்வதித்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ முதலாம் மாதம் முதல் ேததியில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
வாசஸ்தலத்ைத ஸ்தாபனம்பண்ணு. 3 அதிேல சாட்சிப்ெபட்டிைய ைவத்து, ெபட்டிையத்
திைரயினால் மைறத்து, 4 ேமைஜையக் ெகாண்டுவந்து, அதில் ைவக்கேவண்டியைதக் கிரமமாய்

ைவத்து, குத்துவிளக்ைகக் ெகாண்டுவந்து, அதின் விளக்குகைள ஏற்றி, 5 ெபான் தூபபீடத்ைதச்
சாட்சிப்ெபட்டிக்கு முன்ேன ைவத்து, வாசஸ்தலத்து வாசலின் ெதாங்குதிைரையத் தூக்கிைவக்கக்கடவாய்.
6 பின்பு, தகன பலிபீடத்ைத ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக ைவத்து, 7

ெதாட்டிைய ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுேவ ைவத்து, அதிேல தண்ணீர் வார்த்து, 8

சுற்றுப் பிராகாரத்ைத நிறுத்தி, பிராகாரவாசல் ெதாங்குதிைரையத் தூக்கிைவத்து, 9 அபிேஷக ைதலத்ைத
எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும் அதிலுள்ள யாைவயும் அபிேஷகம்பண்ணி, அைதயும் அதிலுள்ள சகல
பணிமுட்டுகைளயும் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அப்ெபாழுது பரிசுத்தமாயிருக்கும். 10 தகனபலிபீடத்ைதயும்,
அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும், அபிேஷகம்பண்ணி, அைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அப்ெபாழுது அது
மகா பரிசுத்தமான பலிபீடமாயிருக்கும். 11 ெதாட்டிையயும் அதின் பாதத்ைதயும் அபிேஷகம்பண்ணி,
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 12 பின்பு ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில்
வரச்ெசய்து, அவர்கைள ஜலத்தினால் ஸ்நானம்பண்ணுவித்து, 13 ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த வஸ்திரங்கைள
உடுத்தி, எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு அவைன அபிேஷகம்பண்ணி, அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 14 அவன் குமாரைரயும் வரச்ெசய்து, அவர்களுக்கு அங்கிைள உடுத்தி, 15

அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, அவர்கைளயும், அவர்கள் தகப்பைன
அபிேஷகம்பண்ணினபடிேய, அபிேஷகம்பண்ணுவாயாக; அவர்கள் ெபறும் அந்த அபிேஷகம்
தைலமுைறேதாறும் நித்திய ஆசாரியத்துவத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்றார். 16 கர்த்தர் தனக்குக்
கற்பித்தபடிெயல்லாம் ேமாேச ெசய்தான்.

17 இரண்டாம் வருஷம் முதலாம் மாதம் முதல் ேததியில் வாசஸ்தலம் ஸ்தாபனம்பண்ணப்பட்டது. 18

ேமாேச கூடாரத்ைத எடுப்பித்தான்; அவன் அதின் பாதங்கைள ைவத்து, அதின் பலைககைள நிறுத்தி, அதின்
தாழ்ப்பாள்கைளப் பாய்ச்சி, அதின் தூண்கைள நாட்டி, 19 வாசஸ்தலத்தின்ேமல் கூடாரத்ைத விரித்து,
அதின்ேமல் கூடாரத்தின் மூடிைய, கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடிேய ேபாட்டான். 20 பின்பு, கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, சாட்சிப்பிரமாணத்ைத எடுத்து, அைதப் ெபட்டியிேல ைவத்து, ெபட்டியில்
தண்டுகைளப்பாய்ச்சி, ெபட்டியின்ேமல் கிருபாசன மூடிைய ைவத்து, 21 ெபட்டிைய வாசஸ்தலத்துக்குள்ேள
ெகாண்டுேபாய், மைறவின் திைரச்சீைலையத் ெதாங்கைவத்து, சாட்சிப்ெபட்டிைய மைறத்துைவத்தான். 22

பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, ேமைஜைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் வாசஸ்தலத்தின்
வடபுறமாய்த் திைரக்குப் புறம்பாக ைவத்து, 23 அதின்ேமல் கர்த்தருைடய சமுகத்தில் அப்பத்ைத
வரிைசயாக அடுக்கிைவத்தான். 24 பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, குத்துவிளக்ைக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் ேமைஜக்கு எதிராக வாசஸ்தலத்தின் ெதன்புறத்திேல ைவத்து, 25 கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் விளக்குகைள ஏற்றினான். 26 பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தில் திைரக்கு முன்பாகப் ெபாற்பீடத்ைத ைவத்து, 27 அதின்ேமல் சுகந்தவர்க்கத்தினால்
தூபங்காட்டினான். 28 பின்பு, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, வாசஸ்தலத்தின் ெதாங்குதிைரையத்
தூக்கிைவத்து, 29 தகனபலிபீடத்ைத ஆசரிப்புக்கூடாரமான வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக ைவத்து,
அதின்ேமல் சர்வாங்க தகனபலிையயும் ேபாஜனபலிையயும் ெசலுத்தினான். 30 அவன் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுேவ ெதாட்டிைய ைவத்து, கழுவுகிறதற்கு அதிேல தண்ணீர் வார்த்தான்.
31 அவ்விடத்திேல ேமாேசயும் ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள் ைககைளயும் கால்கைளயும்
கழுவினார்கள். 32 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்தபடிேய, அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள்ேள
பிரேவசிக்கிறேபாதும், பலிபீடத்தண்ைடயில் ேசருகிறேபாதும், அவர்கள் கழுவிக்ெகாள்ளுவார்கள். 33

பின்பு, அவன் வாசஸ்தலத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் சுற்றிப் பிராகாரத்ைத நிறுத்தி, பிராகாரத்தின்
ெதாங்குதிைரையத் ெதாங்கைவத்தான்; இவ்விதமாய் ேமாேச ேவைலைய முடித்தான்.

34 அப்ெபாழுது ஒரு ேமகம் ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைத மூடினது; கர்த்தருைடய மகிைம வாசஸ்தலத்ைத
நிரப்பிற்று. 35 ேமகம் அதின்ேமல் தங்கி, கர்த்தருைடய மகிைம வாசஸ்தலத்ைத நிரப்பினதினால், ேமாேச
ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள் பிரேவசிக்கக்கூடாமல் இருந்தது. 36 வாசஸ்தலத்திலிருந்து ேமகம் ேமேல
எழும்பும்ேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணம்பண்ணப் புறப்படுவார்கள். 37 ேமகம் எழும்பாதிருந்தால், அது
எழும்பும் நாள்வைரக்கும் பிரயாணம்பண்ணாதிருப்பார்கள். 38 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லாப்
பிரயாணங்களிலும் அவர்கெளல்லாருைடய கண்களுக்கும் பிரத்தியட்சமாகப் பகலில் கர்த்தருைடய
ேமகமும், இரவில் அக்கினியும், வாசஸ்தலத்தின் ேமல் தங்கியிருந்தது.
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கர்த்தர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலிருந்து ேமாேசையக் கூப்பிட்டு, அவைன ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல்
புத்திரரிடத்தில் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், உங்களில் ஒருவன் கர்த்தருக்குப்
பலிெசலுத்த வந்தால், மாட்டுமந்ைதயிலாவது ஆட்டுமந்ைதயிலாவது ஒரு மிருகத்ைதத்

ெதரிந்ெதடுத்து, பலிெசலுத்தேவண்டும். 3 அவன் ெசலுத்துவது மாட்டுமந்ைதயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
சர்வாங்க தகனபலியானால், அவன் பழுதற்ற ஒரு காைளையச் ெசலுத்துவானாக; கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
தான் அங்கிகரிக்கப்படும்படி, அவன் அைத ஆசரிப்புக்கூடார வாசலில் ெகாண்டுவந்து, 4 அது தன்
பாவநிவிர்த்திக்ெகன்று அங்கிகரிக்கப்படும்படி தன் ைகைய அதின் தைலயின்ேமல் ைவத்து, 5 கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் அந்தக்காைளையக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள்
அதின் இரத்தத்ைத எடுத்து, அைத ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் இருக்கிற பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும்
ெதளிக்கக்கடவர்கள். 6 பின்பு அவன் அந்தச் சர்வாங்க தகனபலிையத் ேதாலுரித்து, அைதச் சந்துசந்தாகத்
துண்டிக்கக்கடவன். 7 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரர் பலிபீடத்தின்ேமல் அக்கினிையப்
ேபாட்டு, அக்கினியின்ேமல் கட்ைடகைள அடுக்கி, 8 அவன் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள், துண்டங்கைளயும்
தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும் பலிபீடத்திலுள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்ைடகளின்ேமல்
அடுக்கிைவக்கக்கடவர்கள். 9 அதின் குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும் அவன் தண்ணீரினால்
கழுவுவானாக; அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்ேமல் சர்வாங்க தகனபலியாகத்
தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலி. 10 அவன் ெசலுத்துவது
ெசம்மறியாட்டு மந்ைதயிலுள்ள ஆடுகளிலாவது ெவள்ளாட்டு மந்ைதயிலுள்ள ஆடுகளிலாவது எடுக்கப்பட்ட
சர்வாங்க தகனபலியானால், பழுதற்ற ஒரு கடாைவக் ெகாண்டுவந்து, 11 கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
பலிபீடத்தின் வடபுறத்தில் அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள்
அதின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 12 பின்பு அவன் அைதச்
சந்துசந்தாகத் துண்டித்து, அதின் தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும் கூடைவப்பானாக; அைவகைள ஆசாரியன்
பலிபீடத்திலுள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்ைடகளின்ேமல் அடுக்கிைவக்கக்கடவன். 13 குடல்கைளயும்
ெதாைடகைளயும் அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக; அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன் ெகாண்டுவந்து
பலிபீடத்தின்ேமல் தகனிக்கக்கடவன்; இது சர்வாங்க தகனபலி; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான
தகனபலி. 14 அவன் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துவது பறைவகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க
தகனபலியானால், காட்டுப் புறாக்களிலாவது புறாக்குஞ்சுகளிலாவது எடுத்துச் ெசலுத்தக்கடவன். 15 அைத
ஆசாரியன் பலிபீடத்தண்ைடயில் ெகாண்டுவந்து, அதின் தைலையக்கிள்ளி, பலிபீடத்தில் தகனித்து, அதின்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் பக்கத்தில் சிந்தவிட்டு, 16 அதின் இைரப்ைபைய அதின் மலத்ேதாடுங்கூட
எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்தண்ைடயில் கீழ்புறமாகச் சாம்பல் இருக்கிற இடத்திேல எறிந்துவிட்டு, 17 பின்பு
அதின் ெசட்ைடகளுடன் அைத இரண்டாக்காமல் பிளப்பானாக; பின்பு ஆசாரியன் அைதப் பலிபீடத்திலுள்ள
அக்கினியில் இருக்கிற கட்ைடகளின்ேமல் தகனிக்கக்கடவன்; இது சர்வாங்க தகனபலி; இது கர்த்தருக்குச்
சுகந்த வாசைனயான தகனபலி.

ஒருவன் ேபாஜனபலியாகிய காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தேவண்டுமானால், அவன்
காணிக்ைக ெமல்லிய மாவாயிருப்பதாக; அவன் அதின்ேமல் எண்ெணய் வார்த்து, அதின்ேமல்
தூபவர்க்கம் ேபாட்டு, 2 அைத ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர்களிடத்தில்

ெகாண்டுவருவானாக; அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்த மாவிலும் எண்ெணயிலும் ஒரு ைகப்பிடி நிைறய
தூபவர்க்கம் எல்லாவற்ேறாடும் எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் ஞாபகக்குறியாகத் தகனிக்கக்கடவன்;
அது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலி. 3 அந்தப் ேபாஜனபலியில் மீதியாயிருப்பது
ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் ேசரும்; கர்த்தருக்கு இடும் தகனபலிகளில் இது மகா பரிசுத்தமானது. 4

நீ பைடப்பது அடுப்பில் பாகம்பண்ணப்பட்ட ேபாஜனபலியானால், அது எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவினால் ெசய்த புளிப்பில்லா அதிரசங்களாயாவது, எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அைடகளாயாவது
இருப்பதாக. 5 நீ பைடப்பது தட்ைடயான சட்டியில் பாகம்பண்ணப்பட்ட ேபாஜனபலியானால், அது
எண்ெணயிேல பிைசந்த புளிப்பில்லா ெமல்லிய மாவினால் ெசய்யப்பட்டதாயிருப்பதாக. 6 அைதத்
துண்டுதுண்டாகப் பிட்டு, அதின்ேமல் எண்ெணய் வார்ப்பாயாக; இது ஒரு ேபாஜனபலி. 7 நீ பைடப்பது
ெபாரிக்குஞ்சட்டியில் பாகம்பண்ணப்பட்ட ேபாஜனபலியானால், அது எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவினால் ெசய்யப்படுவதாக. 8 இப்படிச் ெசய்யப்பட்ட ேபாஜனபலிையக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துவாயாக;
அது ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அவன் அைதப் பலிபீடத்தண்ைடயில் ெகாண்டுவந்து, 9

அந்தப் ேபாஜனபலியிலிருந்து ஆசாரியன் ஞாபகக்குறியாக ஒரு பங்ைக எடுத்துப் பலிபீடத்தின்ேமல்
தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலி. 10 இந்தப் ேபாஜனபலியில்
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மீதியானது ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் ேசரும்; கர்த்தருக்கு இடும் தகனங்களில் இது மகா
பரிசுத்தமானது. 11 நீங்கள் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் எந்த ேபாஜனபலியும் புளித்தமாவினால்
ெசய்யப்படாதிருப்பதாக; புளித்தமாவுள்ளெதான்ைறயும் ேதனுள்ளெதான்ைறயும் கர்த்தருக்குத்
தகனபலியாகத் தகனிக்கேவண்டாம். 12 முதற்கனிகைளக் காணிக்ைகயாகக்ெகாண்டுவந்து, அைவகைளக்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தலாம்; ஆனாலும், பலிபீடத்தின்ேமல் அைவகள் சுகந்த வாசைனயாகத்
தகனிக்கப்படலாகாது. 13 நீ பைடக்கிற எந்த ேபாஜனபலியும் உப்பினால் சாரமாக்கப்படுவதாக; உன்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயின் உப்ைப உன் ேபாஜனபலியிேல குைறயவிடாமல், நீ பைடப்பது
எல்லாவற்ேறாடும் உப்ைபயும் பைடப்பாயாக. 14 முதற்பலன்கைள ேபாஜனபலியாக நீ கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தவந்தால், நிைறந்த பச்ைசயான கதிர்கைள ெநருப்பிேல வாட்டி உதிர்த்து, அைத உன்
முதற்பலனின் ேபாஜனபலியாகக் ெகாண்டுவரக்கடவாய். 15 அதின்ேமல் எண்ெணய் வார்த்து, அதின்ேமல்
தூபவர்க்கத்ைதப் ேபாடுவாயாக; இது ஒரு ேபாஜனபலி. 16 பின்பு ஆசாரியன், உதிர்த்த தானியத்திலும்
எண்ெணயிலும் எடுத்து, ஞாபக்குறியான பங்ைக அதின் தூபவர்க்கம் எல்லாவற்ேறாடுங்கூடத்
தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்கு இடும் தகனபலி.

ஒருவன் சமாதானபலிையப் பைடக்கேவண்டுெமன்று, மாட்டுமந்ைதயில் எடுத்துச்
ெசலுத்துவானாகில், அது காைளயானாலும் சரி, பசுவானாலும் சரி, பழுதற்றிருப்பைத கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ெசலுத்தக்கடவன். 2 அவன் தன் பலியின் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக்

கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர்
அதின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 3 பின்பு சமாதான பலியிேல
குடல்கைளமூடிய ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 4 இரண்டு
குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற ெகாழுப்ைபயும்,
குண்டிக்காய்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கிற ஜவ்ைவயும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்துவானாக. 5 அைத ஆேரானின் குமாரர் பலிபீடத்து அக்கினியிலுள்ள கட்ைடகளின்ேமல்
ேபாட்டிருக்கும் சர்வாங்க தகனபலியின்மீதில் ேபாட்டுத் தகனிக்கக்கடவர்கள்; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த
வாசைனயான தகனபலி. 6 அவன் கர்த்தருக்குச் சமாதானபலிையப் பைடக்கேவண்டுெமன்று ஆட்டு
மந்ைதயிலிருந்து எடுத்துச் ெசலுத்துவானாகில், அது ஆண் ஆனாலும் சரி, ெபண் ஆனாலும் சரி,
பழுதற்றிருப்பைதச் ெசலுத்துவானாக. 7 அவன் ஆட்டுக்குட்டிையப் பலியாகச் ெசலுத்தேவண்டுமானால்,
அைதக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, 8 தன் பலியின் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின் குமாரர் அதின்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 9 பின்பு அவன் சமாதானபலியிேல அதின்
ெகாழுப்ைபயும், நடுெவலும்பிலிருந்து எடுத்த முழு வாைலயும், குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும்
அைவகளின்ேமல் இருக்கிற ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 10 இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற ெகாழுப்ைபயும், குண்டிக்காய்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல்
இருக்கிற ஜவ்ைவயும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவன். 11 அைத ஆசாரியன்
பலிபீடத்தின்ேமல் தகனிக்கக்கடவன்; இது கர்த்தருக்கு இடும் தகன ஆகாரம். 12 அவன் ெசலுத்துவது
ெவள்ளாடாயிருக்குமானால், அவன் அைத கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, 13 அதின் தைலேமல்
தன் ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது
ஆேரானின் குமாரர் அதின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 14 அவன்
அதிேல குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், அைவகள் ேமலிருக்கிற ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 15 இரண்டு
குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின்ேமல் சிறு குடல்களினிடத்தில் இருக்கிற ெகாழுப்ைபயும்,
குண்டிக்காய்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கிற ஜவ்ைவயும் எடுத்து, கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன். 16 ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்ேமல் அைவகைளத் தகனிக்கக்கடவன்; இது சுகந்த
வாசைனயான தகன ஆகாரம்; ெகாழுப்பு முழுவதும் கர்த்தருைடயது. 17 ெகாழுப்ைபயாவது
இரத்தத்ைதயாவது நீங்கள் புசிக்கலாகாது; இது உங்கள் வாசஸ்தலங்கள் எங்கும் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் நித்திய கட்டைளயாயிருக்கும் என்று ெசால் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், ஒருவன் கர்த்தருைடய கட்டைளகளில் யாெதான்ைற அறியாைமயினால் மீறி,
ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து பாவத்துக்கு உட்பட்டால் அறியேவண்டியதாவது: 3 அபிேஷகம் ெபற்ற

ஆசாரியன், ஜனங்கள் குற்றத்திற்கு உட்படத்தக்கதாகப் பாவஞ்ெசய்தால், தான் ெசய்த பாவத்தினிமித்தம்
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளைய பாவநிவாரணபலியாகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவரக்கடவன். 4

அவன் அந்தக் காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலில் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, அதின்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைதக் ெகால்லக்கடவன். 5 அப்ெபாழுது,
அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன் அந்தக் காைளயின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் ெகாண்டுவந்து, 6 தன் விரைல இரத்தத்தில் ேதாய்த்து, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்
திைரக்கு எதிேர கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ஏழுதரம் ெதளிக்கக்கடவன். 7 பின்பு, ஆசாரியன் அந்த
இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இருக்கும் சுகந்த
தூபபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூசி, காைளயினுைடய மற்ற இரத்தம் முழுவைதயும் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக இருக்கிற தகனபலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றிவிட்டு, 8 பாவநிவாரணபலியான
காைளயின் எல்லாக் ெகாழுப்புமாகிய குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், அைவகள்ேமல் இருக்கிற
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 9 இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகள்ேமல் சிறு குடல்களினிடத்தில்
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இருக்கிற ெகாழுப்ைபயும், குண்டிக்காய்கேளாேடகூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கிற ஜவ்ைவயும், 10

சமாதானபலியின் காைளயிலிருந்து எடுக்கிறதுேபால அதிலிருந்து எடுத்து, அைவகைளத்
தகனபலிபீடத்தின்ேமல் தகனிக்கக்கடவன். 11 காைளயின் ேதாைலயும், அதின் மாம்சம் முழுவைதயும்,
அதின் தைலையயும், ெதாைடகைளயும், அதன் குடல்கைளயும், அதன் சாணிையயும், 12 காைள
முழுவைதயும் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப சாம்பல் ெகாட்டுகிற சுத்தமான இடத்திேல ெகாண்டுேபாய்,
கட்ைடகளின்ேமல் ேபாட்டு, அக்கினியாேல சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; சாம்பல் ெகாட்டியிருக்கிற இடத்திேல
அைதச்சுட்ெடரிக்கக்கடவன். 13 இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்லாரும் அறியாைமயினால் பாவஞ்ெசய்து,
காரியம் தங்கள் கண்களுக்கு மைறவாயிருக்கிறதினால், கர்த்தருைடய கட்டைளகளில் யாெதான்ைற மீறி,
ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து, பாவத்துக்குட்பட்டுக் குற்றவாளிகளானால், 14 அவர்கள் ெசய்த பாவம்
ெதரியவரும்ேபாது, சைபயார் அந்தப் பாவத்தினிமித்தம் ஒரு இளங்காைளைய ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு
முன்பாகப் பலியிடக் ெகாண்டுவரேவண்டும். 15 சைபயின் மூப்பர் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் தங்கள்
ைககைள அதின் தைலேமல் ைவக்கக்கடவர்கள்; பின்பு கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அந்தக் காைளையக்
ெகால்லேவண்டும். 16 அப்ெபாழுது, அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் ெகாண்டுவந்து, 17 தன் விரைல இரத்தத்தில் ேதாய்த்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
திைரக்கு எதிேர ஏழுதரம் ெதளித்து, 18 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இருக்கும்
பலிபீடத்தின் ெகாம்புகளின்ேமல் அந்த இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் பூசி, மற்ற இரத்தெமல்லாம் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசலில் இருக்கிற தகனபலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றிவிட்டு, 19 அதின் ெகாழுப்பு முழுவைதயும்
அதிலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்து, 20 பாவநிவாரணபலியின் காைளையச் ெசய்தபிரகாரம்
இந்தக் காைளையயும் ெசய்து, இவ்வண்ணமாய் ஆசாரியன் அவர்களுக்குப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். 21 பின்பு காைளையப் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப
ெகாண்டுேபாய், முந்தின காைளையச் சுட்ெடரித்ததுேபாலச் சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; இது சைபக்காகச்
ெசய்யப்படும் பாவநிவாரணபலி. 22 ஒரு பிரபு தன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளகளில் யாெதான்ைற
மீறி, அறியாைமயினால் ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து, பாவத்துக்குட்பட்டுக் குற்றவாளியானால், 23 தான்
ெசய்தது பாவம் என்று தனக்குத் ெதரியவரும்ேபாது, அவன் ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு இளங்கடாைவப்
பலியாகக் ெகாண்டுவந்து, 24 அந்தக் கடாவின் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
சர்வாங்கதகனபலி ெகால்லப்படும் இடத்தில் அைதக்ெகால்லக்கடவன்; இது பாவநிவாரணபலி. 25

அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து, தகனபலிபீடத்துக்
ெகாம்புகளின்ேமல் பூசி, மற்ற இரத்தத்ைதத் தகனபலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றிவிட்டு, 26 அதின் ெகாழுப்பு
முழுவைதயும், சமாதானபலியின் ெகாழுப்ைபப்ேபால, பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்து, இவ்வண்ணமாய்
ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்ைதக்குறித்து அவனுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 27 சாதாரண ஜனங்களில் ஒருவன் அறியாைமயினால் கர்த்தரின்
கட்டைளகளில் யாெதான்ைற மீறி, ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து, பாவத்துக்குட்பட்டுக் குற்றவாளியானால்,
28 தான் ெசய்தது பாவம் என்று தனக்குத் ெதரியவரும்ேபாது. அவன் தான் ெசய்த பாவத்தினிமித்தம்
ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு ெபண்குட்டிையப் பலியாகக் ெகாண்டுவந்து, 29 பாவநிவாரணபலியின்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, சர்வாங்கதகனபலியிடும் இடத்தில் அந்தப் பாவநிவாரணபலிையக்
ெகால்லக்கடவன். 30 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து,
தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூசி, மற்ற இரத்தெமல்லாம் பலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றிவிட்டு, 31

சமாதானபலியிலிருந்து ெகாழுப்ைப எடுப்பதுேபால, அதின் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து, ஆசாரியன்
பலிபீடத்தின்ேமல் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயாகத் தகனித்து, இவ்வண்ணமாய் அவனுக்குப்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 32 அவன்
பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ஆட்டுகுட்டிையக் ெகாண்டுவருவானாகில், பழுதற்ற ெபண்குட்டிையக்
ெகாண்டுவந்து, 33 அந்தப் பாவநிவாரணபலியின் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து, சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும் இடத்தில் அைதப் பாவநிவாரணபலியாகக் ெகால்லக்கடவன். 34 அப்ெபாழுது ஆசாரியன்
அந்தப்பாவநிவாரணபலியின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் தன் விரலால் எடுத்து, தகனபலிபீடத்துக்
ெகாம்புகளின்ேமல் பூசி, மற்ற இரத்தெமல்லாம் பலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றிவிட்டு, 35 சமாதானபலியான
ஆட்டுக்குட்டியின் ெகாழுப்ைப எடுக்கிறதுேபால அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து, கர்த்தருக்கு
இடப்படும் தகனபலிகைளப்ேபால, பலிபீடத்தின்ேமல் ஆசாரியன் தகனிக்கேவண்டும்; இவ்வண்ணமாய்
அவன் ெசய்த பாவத்துக்கு ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்.

சாட்சியாகிய ஒருவன், இடப்பட்ட ஆைணையக் ேகட்டிருந்தும், தான் கண்டைதயும் அறிந்தைதயும்
ெதரிவியாதிருந்து பாவஞ்ெசய்தால், அவன் தன் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பான். 2 அசுத்தமான காட்டு
மிருகத்தின் உடைலயாவது, அசுத்தமான நாட்டு மிருகத்தின் உடைலயாவது, அசுத்தமான ஊரும்

பிராணிகளின் உடைலயாவது, இவ்வித அசுத்தமான யாெதாரு வஸ்துைவயாவது, ஒருவன் அறியாமல்
ெதாட்டால், அவன் தீட்டும் குற்றமும் உள்ளவனாவான். 3 அல்லது எந்த அசுத்தத்தினாலாகிலும் தீட்டுப்பட்ட
ஒரு மனிதைன ஒருவன் அறியாமல் ெதாட்டு, பின்பு அைத அறிந்துெகாண்டால், அவன்
குற்றமுள்ளவனாவான். 4 மனிதர் பதறி ஆைணயிடும் எந்தக்காரியத்திலானாலும், ஒருவன் தீைம
ெசய்கிறதற்காவது நன்ைம ெசய்கிறதற்காவது, தன் மனம் அறியாமல், தன் உதடுகளினால் பதறி
ஆைணயிட்டு, பின்பு அவன் அைத அறிந்துெகாண்டால், அைதக்குறித்துக் குற்றமுள்ளவனாவான். 5

இப்படிப்பட்டைவகள் ஒன்றில், ஒருவன் குற்றமுள்ளவனாகும்ேபாது, அவன் தான் ெசய்தது பாவம் என்று
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அறிக்ைகயிட்டு, 6 தான் ெசய்த பாவத்துக்குப் பாவநிவாரணபலியாக, ஆடுகளிலாவது ெவள்ளாடுகளிலாவது,
ஒரு ெபண்குட்டிையக் குற்றநிவாரண பலியாகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
அதினாேல ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்ைதக்குறித்து அவனுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன். 7

ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டுவர அவனுக்குச் சக்தியில்லாதிருந்தால், அவன் ெசய்த குற்றத்தினிமித்தம்
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்ைறப் பாவநிவாரண பலியாகவும்
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும், கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவரக்கடவன். 8

அைவகைள ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவருவானாக; அவன் பாவநிவாரண பலிக்கானைத முன்ேன
ெசலுத்தி, அதின் தைலைய அதின் கழுத்தினிடத்தில் கிள்ளி, அைத இரண்டாக்காமல் ைவத்து, 9 அதின்
இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்தின் பக்கத்தில் ெதளித்து, மீதியான இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்
அடியிேல வடியவிடுவானாக; இது பாவநிவாரணபலி. 10 மற்றைத நியமத்தின்படிேய அவன் தகனபலியாய்ச்
ெசலுத்தக்கடவன்; இவ்விதமாக அவன் ெசய்த பாவத்ைத ஆசாரியன் நிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 11 இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவர அவனுக்குச் சக்தியில்லாதிருந்தால், பாவம் ெசய்தவன்
பாவநிவாரணத்துக்காக ஒரு எப்பா அளவான ெமல்லிய மாவிேல பத்தில் ஒரு பங்ைகத் தன்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவருவானாக; அது பாவநிவாரண பலியாயிருப்பதினால், அதின்ேமல் எண்ெணய்
வார்க்காமலும் தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும் இருந்து, 12 அைத ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
அதிேல ஆசாரியன் ஞாபகக்குறியான பங்காகத் தன் ைகப்பிடி நிைறய எடுத்து, கர்த்தருக்கு இடும்
தகனபலிகைளப்ேபால, பலிபீடத்தின் ேமல் தகனிக்கக்கடவன்; இது பாவநிவாரணபலி. 13 இவ்விதமாக
ேமற்ெசால்லிய காரியங்கள் ஒன்றில் அவன் ெசய்த பாவத்துக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும், மீதியானது ேபாஜனபலிையப்ேபால
ஆசாரியைனச் ேசரும் என்றார். 14 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 15 ஒருவன் கர்த்தருக்குரிய
பரிசுத்தமானைவகளில் குற்றஞ்ெசய்து, அறியாைமயினால் பாவத்துக்குட்பட்டால், அவன் தன்
குற்றத்தினிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கின்படிேய, நீ அவன்ேமல் சுமத்தும் அபராதம்
எவ்வளேவா, அவ்வளவு ெவள்ளிச் ேசக்கல் ெபறும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ குற்றநிவாரணபலியாகக்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, 16 பரிசுத்தமானைதக்குறித்துத் தான் ெசய்த தப்பிதத்தினால்
உண்டான நஷ்டத்ைதச் ெசலுத்தி, அதிேனாடு ஐந்தில் ஒரு பங்ைக அதிகமாகக் கூட்டி, ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுப்பானாக; குற்றநிவாரணபலியாகிய ஆட்டுக்கடாவினாேல அவனுக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 17 ஒருவன் ெசய்யத்தகாெதன்று
கர்த்தருைடய கட்டைளகளினால் விலக்கப்பட்ட யாெதான்ைறச் ெசய்து பாவத்துக்குட்பட்டால், அைத
அவன் அறியாைமயினால் ெசய்தாலும், அவன் குற்றமுள்ளவனாயிருந்து, தன் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பான். 18

அதினிமித்தம் அவன் குற்றநிவாரணபலியாக, உன் மதிப்புக்குச் சரியான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவருவானாக; அவன் அறியாமல் ெசய்த தப்பிதத்ைத ஆசாரியன் அவனுக்காக
நிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 19 இது குற்றநிவாரணபலி; அவன்
கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் குற்றஞ்ெசய்தான் என்பது நிச்சயம் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 ஒருவன் கர்த்தருக்கு விேராதமாக அநியாயம் ெசய்து, தன்
வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட ெபாருளிலாவது, ெகாடுக்கல் வாங்கலிலாவது, தன் அயலானுக்கு
மாறாட்டம்பண்ணி, அல்லது ஒரு வஸ்துைவப் பலாத்காரமாய்ப் பறித்துக்ெகாண்டு, அல்லது தன்

அயலானுக்கு இடுக்கண்ெசய்து, 3 அல்லது காணாமற்ேபானைதக் கண்டைடந்தும் அைத மறுதலித்து,
அைதக்குறித்துப் ெபாய்யாைணயிட்டு, மனிதர் ெசய்யும் இைவமுதலான யாெதாரு காரியத்தில்
பாவஞ்ெசய்தாேனயாகில், 4 அவன் ெசய்த பாவத்தினாேல குற்றவாளியானபடியால், தான் பலாத்காரமாய்ப்
பறித்துக்ெகாண்டைதயும், இடுக்கண்ெசய்து ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும், தன் வசத்திேல
ஒப்புவிக்கப்பட்டைதயும், காணாமற்ேபாயிருந்து தான் கண்ெடடுத்தைதயும், 5 ெபாய்யாைணயிட்டுச்
சம்பாதித்த ெபாருைளயும் திரும்பக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அந்த முதைலக் ெகாடுக்கிறதும் அல்லாமல்,
அதிேனாடு ஐந்தில் ஒரு பங்கு அதிகமாகவுங் கூட்டி, அைதத் தான் குற்றநிவாரணபலிைய இடும் நாளில்,
அதற்குரியவனுக்குக் ெகாடுத்துவிட்டு, 6 தன் குற்றநிவாரணபலியாக, உன் மதிப்புக்குச் சரியான பழுதற்ற
ஆட்டுக்கடாைவக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்படி, அைத ஆசாரியனிடத்தில் குற்றநிவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவருவானாக. 7 கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவன் பாவத்ைத ஆசாரியன் நிவிர்த்திெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அவன் குற்றவாளியாகச் ெசய்த அப்படிப்பட்ட எந்தக்காரியமும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்
என்றார். 8 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 9 நீ ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும்
கற்பிக்கேவண்டிய சர்வாங்க தகனபலிக்குரிய பிரமாணம் என்னெவன்றால், சர்வாங்க தகனபலியானது
இராமுழுவதும் விடியற்காலமட்டும் பலிபீடத்தின்ேமல் எரியேவண்டும்; பலிபீடத்தின் ேமலுள்ள அக்கினி
எரிந்துெகாண்ேட இருக்கேவண்டும். 10 ஆசாரியன் தன் சணல்நூல் அங்கிையத் தரித்து, தன் சணல்நூல்
ஜல்லடத்ைத அைரயில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, பலிபீடத்தின்ேமல் அக்கினியில் எரிந்த சர்வாங்க தகனபலியின்
சாம்பைல எடுத்து, பலிபீடத்துப் பக்கத்தில் ெகாட்டி, 11 பின்பு தன் வஸ்திரங்கைளக் கழற்றி, ேவறு
வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாண்டு, அந்தச் சாம்பைலப் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப சுத்தமான ஒரு இடத்திேல
ெகாண்டுேபாய்க் ெகாட்டக்கடவன். 12 பலிபீடத்தின்ேமலிருக்கிற அக்கினி அவியாமல்
எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்; ஆசாரியன் காைலேதாறும் அதின்ேமல் எரியும்படி கட்ைடகைளப் ேபாட்டு,
அதின்ேமல் சர்வாங்க தகனபலிைய வரிைசயாக ைவத்து, அதின்ேமல் சமாதானபலிகளின் ெகாழுப்ைபப்
ேபாட்டுத் தகனிக்கக்கடவன். 13 பலிபீடத்தின்ேமல் அக்கினி எப்ெபாழுதும் எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்;
அது ஒருெபாழுதும் அவிந்துேபாகலாகாது. 14 ேபாஜனபலியின் பிரமாணம் என்னெவன்றால், ஆேரானின்
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குமாரர் அைதக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பலிபீடத்துக்கு முன்ேன பைடக்கேவண்டும். 15 அவன்
ேபாஜனபலியின் ெமல்லிய மாவிலும் அதின் எண்ெணயிலும் தன் ைகப்பிடி நிைறய எடுத்து,
ேபாஜனபலியின்ேமலுள்ள தூபவர்க்கம் யாவற்ேறாடும் கூட அைத ஞாபகக்குறியாகப் பலிபீடத்தின்ேமல்
கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயாகத் தகனிக்கக்கடவன். 16 அதில் மீதியானைத ஆேரானும் அவன்
குமாரரும் புசிப்பார்களாக; அது புளிப்பில்லா அப்பத்துடன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புசிக்கப்படக்கடவது;
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் பிராகாரத்தில் அைதப் புசிக்கேவண்டும். 17 அைதப் புளித்தமாவுள்ளதாகப்
பாகம்பண்ணேவண்டாம்; அது எனக்கு இடப்படும் தகனங்களில் நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
அவர்களுைடய பங்கு; அது பாவநிவாரண பலிையப்ேபாலும் குற்றநிவாரண பலிையப்ேபாலும் மகா
பரிசுத்தமானது. 18 ஆேரானின் பிள்ைளகளில் ஆண்மக்கள் யாவரும் அைதப் புசிப்பார்களாக; கர்த்தருக்கு
இடப்படும் தகனபலிகளில் அது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய கட்டைளயாய் இருக்கக்கடவது;
அைவகைளத் ெதாடுகிறவெனவனும் பரிசுத்தமாய் இருப்பான் என்று ெசால் என்றார். 19 பின்னும் கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: 20 ஆேரான் அபிேஷகம் பண்ணப்படும் நாளில், அவனும் அவன் குமாரரும்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய பைடப்பு என்னெவன்றால், ஒரு எப்பா அளவான ெமல்லிய மாவிேல பத்தில்
ஒரு பங்ைக, காைலயில் பாதியும் மாைலயில் பாதியும், நித்திய ேபாஜனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவர்கள். 21

அது சட்டியிேல எண்ெணய்விட்டுப் பாகம்பண்ணப்படக்கடவது; பாகம்பண்ணப்பட்டபின்பு அைதக்
ெகாண்டுவந்து, ேபாஜனபலியாகப் பாகம்பண்ணப்பட்ட துண்டுகைளக் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயாகப்
பைடக்கக்கடவாய். 22 அவன் குமாரரில் அவனுைடய ஸ்தலத்திேல அபிேஷகம்பண்ணப்படுகிற ஆசாரியனும்
அப்படிேய ெசய்யக்கடவன்; அது முழுவதும் தகனிக்கப்படேவண்டும்; அது கர்த்தர் நியமித்த நித்திய
கட்டைள. 23 ஆசாரியனுக்காக இடப்படும் எந்தப் ேபாஜனபலியும் புசிக்கப்படாமல், முழுவதும்
தகனிக்கப்படேவண்டும் என்றார். 24 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 25 நீ ஆேராேனாடும் அவன்
குமாரேராடும் ெசால்லேவண்டியதாவது, பாவநிவாரணபலியின் பிரமாணம் என்னெவன்றால்,
சர்வாங்கதகனபலி ெகால்லப்படும் இடத்தில் பாவநிவாரணபலியும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ெகால்லப்படக்கடவது; அது மகா பரிசுத்தமானது. 26 பாவநிவிர்த்திெசய்ய அைதப் பலியிடுகிற ஆசாரியன்
அைதப் புசிக்கக்கடவன்; ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் பிராகாரமாகிய பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல அது
புசிக்கப்படேவண்டும். 27 அதின் மாம்சத்தில் படுகிறது எதுவும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; அதின் இரத்தத்திேல
ெகாஞ்சம் ஒரு வஸ்திரத்தில் ெதறித்ததானால், இரத்தந்ெதறித்த வஸ்திரத்ைதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
கழுவேவண்டும். 28 அது சைமக்கப்பட்ட மண்பாண்டம் உைடக்கப்படேவண்டும்; ெசப்புப்பாைனயில்
சைமக்கப்பட்டதானால், அது விளக்கப்பட்டுத் தண்ணீரில் கழுவப்படேவண்டும். 29 ஆசாரியரில் ஆண்மக்கள்
யாவரும் அைதப் புசிப்பார்களாக; அது மகா பரிசுத்தமானது. 30 எந்தப் பாவநிவாரணபலியின் இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பாவநிவிர்த்தியின்ெபாருட்டு ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்குள்ேள
ெகாண்டுவரப்பட்டேதா, அந்தப் பலி புசிக்கப்படலாகாது, அது அக்கினியிேல தகனிக்கப்படேவண்டும்.

குற்றநிவாரணபலியின் பிரமாணம் என்னெவன்றால், அது மகா பரிசுத்தமானது. 2 சர்வாங்க
தகனபலி ெகால்லப்படும் இடத்தில், குற்றநிவாரணபலியும் ெகால்லப்படேவண்டும்; அதின்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளித்து, 3 அதினுைடய ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,

அதின் வாைலயும், குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், 4 இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சிறுகுடல்களினிடத்திலிருக்கிற ெகாழுப்ைபயும், குண்டிக்காய்கேளாேட கூடக் கல்லீரலின்ேமல் இருக்கிற
ஜவ்ைவயும் எடுத்துச் ெசலுத்துவானாக. 5 இைவகைள ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்ேமல் கர்த்தருக்குத்
தகனபலியாகத் தகனிக்கக்கடவன்; அது குற்றநிவாரணபலி. 6 ஆசாரியரில் ஆண்மக்கள் யாவரும் அைதப்
புசிப்பார்களாக; அது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புசிக்கப்படேவண்டும்; அது மகா பரிசுத்தமானது. 7

பாவநிவாரணபலி எப்படிேயா குற்ற நிவாரணபலியும் அப்படிேய; அவ்விரண்டிற்கும் பிரமாணம் ஒன்ேற;
அதினாேல பாவநிவிர்த்தி ெசய்த ஆசாரியைன அது ேசரும். 8 ஒருவருைடய சர்வாங்க தகனபலிையச்
ெசலுத்தின ஆசாரியன் தான் ெசலுத்தின தகனபலியின் ேதாைலத் தனக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
9 அடுப்பிேல பாகம்பண்ணப்பட்டதும், சட்டியிலும் தட்டின்ேமலும் சைமக்கப்பட்டதுமான ேபாஜனபலி யாவும்
அைதச் ெசலுத்துகிற ஆசாரியனுைடயைவகளாயிருக்கும். 10 எண்ெணயிேல பிைசந்ததும் எண்ெணயிேல
பிைசயாததுமான சகல ேபாஜனபலியும் ஆேரானுைடய குமாரர் யாவருக்கும் சரிபங்காகச் ேசரேவண்டும். 11

கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துகிற சமாதானபலிகளின் பிரமாணம் என்னெவன்றால், 12 அைத
ஸ்ேதாத்திரத்துக்காகச் ெசலுத்துவானானால், அவன் ஸ்ேதாத்திர பலிேயாடுகூட எண்ெணயிேல பிைசந்த
புளிப்பில்லா அதிரசங்கைளயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அைடகைளயும், எண்ெணயிேல
பிைசந்து வறுக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவினால் ெசய்த அதிரசங்கைளயும் பைடக்கக்கடவன். 13 அைவகைளப்
பைடக்கிறதும் அல்லாமல், புளித்தமாவினால் ெசய்த அப்பத்ைதயும், தன்னுைடய சமாதானபலியாகிய
ஸ்ேதாத்திரபலிேயாடுகூட பைடக்கேவண்டும். 14 அந்தப் பைடப்பு முழுவதிலும் வைகக்கு ஒவ்ெவான்ைற
எடுத்துக் கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பலியாகச் ெசலுத்துவானாக; அது சமாதானபலியின்
இரத்தத்ைதத் ெதளித்த ஆசாரியனுைடயதாகும். 15 சமாதானபலியாகிய ஸ்ேதாத்திரபலியின் மாம்சமானது
ெசலுத்தப்பட்ட அன்ைறத்தினேம புசிக்கப்படேவண்டும்; அதில் ஒன்றும் விடியற்காலமட்டும்
ைவக்கப்படலாகாது. 16 அவன் ெசலுத்தும் பலி ெபாருத்தைனயாயாவது உற்சாகபலியாயாவது
இருக்குமானால், அது ெசலுத்தப்படும் நாளிலும், அதில் மீதியானது மறுநாளிலும் புசிக்கப்படலாம். 17

பலியின் மாம்சத்தில் மீதியாயிருக்கிறது மூன்றாம் நாளில் அக்கினியிேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது. 18

சமாதானபலியின் மாம்சத்தில் மீதியானது மூன்றாம் நாளில் புசிக்கப்படுமானால், அது அங்கிகரிக்கப்படாது;
அைதச் ெசலுத்தினவனுக்கு அது பலிக்காது; அது அருவருப்பாயிருக்கும்; அைதப் புசிக்கிறவன் தன்
அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பான். 19 தீட்டான எந்த வஸ்துவிலாவது அந்த மாம்சம் பட்டதானால் அது
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புசிக்கப்படாமல் அக்கினியிேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது; மற்ற மாம்சத்ைதேயா
சுத்தமாயிருக்கிறவெனவனும் புசிக்கலாம். 20 ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாயிருக்ைகயில் கர்த்தருைடய
சமாதானபலியின் மாம்சத்ைதப் புசித்தால், அவன் தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான். 21

மனுஷருைடய தீட்ைடயாவது, தீட்டான மிருகத்ைதயாவது, அருவருக்கப்படத்தக்க தீட்டான மற்ற எந்த
வஸ்துைவயாவது ஒருவன் ெதாட்டிருந்து, கர்த்தருைடய சமாதானபலியின் மாம்சத்திேல புசித்தால், அவன்
தன் ஜனங்களில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான் என்றார். 22 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 23

நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், மாடு, ஆடு, ெவள்ளாடு என்பைவகளின்
ெகாழுப்ைப நீங்கள் புசிக்கலாகாது. 24 தானாய்ச் ெசத்த மிருகத்தின் ெகாழுப்ைபயும், பீறுண்ட மிருகத்தின்
ெகாழுப்ைபயும் பலவித ேவைலகளுக்கு வழங்கலாம்; ஆனாலும் நீங்கள் அைத ஒருேபாதும் புசிக்கலாகாது.
25 கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகச் ெசலுத்தப்படும் மிருகத்தின் ெகாழுப்ைபப் புசிக்கிற எந்த ஆத்துமாவும் தன்
ஜனங்களில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான். 26 உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எங்கும் யாெதாரு
பறைவயின் இரத்தத்ைதயாவது, யாெதாரு மிருகத்தின் இரத்தத்ைதயாவது புசிக்கலாகாது. 27 எவ்வித
இரத்தத்ைதயாகிலும் புசிக்கிற எவனும் தன் ஜனங்களில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால்
என்றார். 28 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 29 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், கர்த்தருக்குச் சமாதானபலி ெசலுத்துகிறவன் தான் ெசலுத்தும் சமாதானபலிையக்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவருவானாக. 30 கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகப் பைடப்பைவகைள
அவன் ைககேள ெகாண்டுவரேவண்டும்; மார்க்கண்டத்ைதயும் அதேனாடுகூட அதின்ேமல் ைவத்த
ெகாழுப்ைபயும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டும்படிக்குக்
ெகாண்டுவரக்கடவன். 31 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்தக் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தின்ேமல்
தகனிக்கேவண்டும்; மார்க்கண்டேமா ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் ேசரும். 32 உங்கள்
சமாதானபலிகளில் வலது முன்னந்ெதாைடைய ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பலியாகப் பைடக்கும்படி
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாடுப்பீர்களாக. 33 ஆேரானுைடய குமாரரில், சமாதானபலியின் இரத்தத்ைதயும்
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்துகிறவனுக்கு, வலது முன்னந்ெதாைட பங்காகச் ேசரும். 34 இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
சமாதானபலிகளில் அைசவாட்டும் மார்க்கண்டத்ைதயும் ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும்
நான் அவர்கள் ைகயில் வாங்கி, அைவகைள ஆசாரியனாகிய ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும்
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள் நடக்கும் நித்திய கட்டைளயாகக் ெகாடுத்ேதன் என்று ெசால் என்றார். 35

கர்த்தருக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி ஆேரானும் அவன் குமாரரும் நியமிக்கப்பட்ட நாளிேல, இது
அபிேஷகம் பண்ணப்பட்ட அவர்களுக்குக் கர்த்தருைடய தகனபலிகளில் கிைடக்கும்படி உண்டான
கட்டைள. 36 இப்படி அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய நியமமாகக்
ெகாடுக்கும்படி கர்த்தர் அவர்கைள அபிேஷகம்பண்ணின நாளிேல கட்டைளயிட்டார். 37

சர்வாங்கதகனபலிக்கும் ேபாஜனபலிக்கும் பாவநிவாரணபலிக்கும் குற்றநிவாரணபலிக்கும்
பிரதிஷ்ைடபலிகளுக்கும் சமாதானபலிகளுக்கும் அடுத்த பிரமாணம் இதுேவ. 38 கர்த்தருக்குத் தங்கள்
பலிகைளச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று அவர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் சீனாய் வனாந்தரத்திேல
கற்பிக்கும்ேபாது இைவகைள ேமாேசக்குச் சீனாய்மைலயில் கட்டைளயிட்டார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் வரவைழத்து,
வஸ்திரங்கைளயும், அபிேஷகத்ைதலத்ைதயும், பாவநிவாரணபலிக்கு ஒரு காைளையயும், இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு கூைடயில் புளிப்பில்லா அப்பங்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, 3

சைபையெயல்லாம் ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடிவரச்ெசய் என்றார். 4 கர்த்தர் தனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான்; சைப ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடினேபாது, 5

ேமாேச சைபைய ேநாக்கி: ெசய்யும்படி கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட காரியம் இதுேவ என்று ெசால்லி, 6 கர்த்தர்
தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ேமாேச ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் வரவைழத்து, அவர்கைள
ஜலத்தினால் ஸ்நானம்பண்ணுவித்து, 7 அவனுக்கு உள்ளங்கிையப் ேபாட்டு, இைடக்கச்ைசையக் கட்டி,
ேமலங்கிைய உடுத்தி, ஏேபாத்ைதத் தரித்து, அதின்ேமல் ஏேபாத்தின் விசித்திரமான கச்ைசையக்கட்டி, 8

அவனுக்கு மார்ப்பதக்கத்ைத அணிந்து, மார்ப்பதக்கத்திேல ஊரீம் தும்மீம் என்பைவகைளயும் ைவத்து, 9

அவன் தைலயிேல பாைகையத் தரித்து, பாைகயின்ேமல் அவன் ெநற்றியிேல பரிசுத்த கிரீடம் என்னும்
ெபாற்பட்டத்ைதத் கட்டினான். 10 பின்பு ேமாேச, அபிேஷகைதலத்ைத எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும்
அதிலுள்ள யாவற்ைறயும் அபிேஷகம்பண்ணி, பரிசுத்தப்படுத்தி, 11 அதில் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
பலிபீடத்தின்ேமல் ஏழுதரம் ெதளித்து, பலிபீடத்ைதயும் அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும், ெதாட்டிையயும்
அதின் பாதத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்தும்படிக்கு அபிேஷகம்பண்ணி, 12 அபிேஷகைதலத்திேல ெகாஞ்சம்
ஆேரானுைடய சிரசின்ேமல் வார்த்து, அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அபிேஷகம்பண்ணினான். 13 பின்பு
ேமாேச, கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ஆேரானின் குமாரைர வரவைழத்து, அவர்களுக்கு
அங்கிகைள உடுத்தி, இைடக்கச்ைசகைளக்கட்டி, குல்லாக்கைளத் தரித்து, 14 பாவநிவாரண பலிக்கான
காைளையக் ெகாண்டுவந்தான்; அதினுைடய தைலயின்ேமல் ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள்
ைககைள ைவத்தார்கள்; 15 அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதின் இரத்தத்ைத எடுத்து, தன்
விரலினால் பலிபீடத்தின் ெகாம்புகளின்ேமல் சுற்றிலும் பூசி, பலிபீடத்திற்காகப் பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து, மற்ற
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்றிவிட்டு, அதின்ேமல் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்ெபாருட்டு அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தினான். 16 பின்பு ேமாேச, கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, குடல்கள்ேமல் இருந்த
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த ஜவ்ைவயும், இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின்
ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து, பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்து, 17 காைளையயும் அதின் ேதாைலயும் மாம்சத்ைதயும்
சாணிையயும் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப அக்கினியிேல சுட்ெடரித்தான். 18 பின்பு அவன் சர்வாங்க
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தகனபலிக்கு ஆட்டுக்கடாைவக்ெகாண்டு வந்தான்; அதின் தைலயின்ேமல் ஆேரானும் அவன் குமாரரும்
தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதின் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளித்தான். 20 ஆட்டுக்கடா சந்துசந்தாகத் துண்டிக்கப்பட்டது; கர்த்தர்
தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ேமாேச அதின் தைலையயும் துண்டங்கைளயும் ெகாழுப்ைபயும்
தகனித்தான். 21 குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும் தண்ணீரால் கழுவினபின், ேமாேச ஆட்டுக்கடா
முழுவைதயும் பலிபீடத்தின்ேமல் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனக்கான சர்வாங்க தகனபலியாகத்
தகனித்தான். 22 பின்பு பிரதிஷ்ைடப்படுத்துவதற்குரிய மற்ற ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவந்தான்; அதின்
தைலயின்ேமல் ஆேரானும் அவன் குமாரரும் தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள். 23 பின்பு அது
ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரானுைடய வலதுகாதின் மடலிலும்
வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும் வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும் பூசினான். 24 பின்பு ஆேரானுைடய
குமாரைரயும் அைழத்தான்; ேமாேச அந்த இரத்தத்திேல ெகாஞ்சம் அவர்களுைடய வலது காதின் மடலிலும்
வலது ைகயின் ெபருவிரலிலும் வலது காலின் ெபருவிரலிலும் பூசி, இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல்
சுற்றிலும் ெதளித்து, 25 ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும், குடல்கள் ேமலிருந்த ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,
கல்லீரலின் ேமலிருந்த ஜவ்ைவயும், இரண்டு குண்டிக்காய்கைளயும், அைவகளின் ெகாழுப்ைபயும், வலது
முன்னந்ெதாைடையயும் எடுத்து, 26 கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ைவத்திருந்த புளிப்பில்லா அப்பங்களின்
கூைடயிலுள்ள புளிப்பில்லா அதிரசத்தில் ஒன்ைறயும், எண்ெணயிட்ட அப்பமாகிய அதிரசத்தில் ஒன்ைறயும்,
ஒரு அைடையயும் எடுத்து, அந்தக் ெகாழுப்பின்ேமலும், முன்னந்ெதாைடயின்ேமலும் ைவத்து, 27

அைவகைளெயல்லாம் ஆேரானுைடய உள்ளங்ைககளிலும் அவன் குமாரருைடய உள்ளங்ைககளிலும்
ைவத்து, அைசவாட்டும் பலியாகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டி, 28 பின்பு ேமாேச அைவகைள
அவர்கள் உள்ளங்ைககளிலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தின்ேமலிருக்கிற தகனபலியின்ேமல் தகனித்தான்;
அைவகள் சுகந்தவாசைனயான பிரதிஷ்ைடப் பலிகள்; இது கர்த்தருக்குத் தகனபலியானது. 29 பின்பு
ேமாேச மார்க்கண்டத்ைத எடுத்து, அைதக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் பலியாக
அைசவாட்டினான். கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய பிரதிஷ்ைடயின் ஆட்டுக்கடாவிேல அது
ேமாேசயின் பங்காயிற்று. 30 ேமாேச அபிேஷகைதலத்திலும், பலிபீடத்தின்ேமலிருந்த இரத்தத்திலும்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரான்ேமலும் அவன் வஸ்திரங்கள்ேமலும், அவன் குமாரர்ேமலும் அவர்கள்
வஸ்திரங்கள்ேமலும் ெதளித்து, ஆேராைனயும் அவன் வஸ்திரங்கைளயும், அவன் குமாரைரயும், அவன்
குமாரரின் வஸ்திரங்கைளயும் பரிசுத்தப்படுத்தினான். 31 பின்பு ேமாேச ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும்
ேநாக்கி: நீங்கள் அந்த மாம்சத்ைத ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல ேவவித்து, ஆேரானும் அவன் குமாரரும்,
அைதப் புசிப்பார்களாக என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறபடிேய, அங்ேக அைதயும் உங்கள் பிரதிஷ்ைடப்
பலிகளுள்ள கூைடயில் இருக்கிற அப்பத்ைதயும் புசித்து, 32 மாம்சத்திலும் அப்பத்திலும் மீதியானைத
அக்கினியிேல சுட்ெடரித்து, 33 பிரதிஷ்ைடயின் நாட்கள் நிைறேவறும்வைரக்கும், ஏழுநாள் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசைல விட்டுப் புறப்படாதிருங்கள்; ஏழுநாளளவும் நீங்கள் பிரதிஷ்ைடப்படுத்தப்படுவீர்கள். 34

இன்று ெசய்ததுேபால, உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்காக இனிேமலும் ெசய்யேவண்டும் என்று கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டார். 35 நீங்கள் சாகாதபடிக்கு ஏழுநாள் இரவும் பகலும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிலிருந்து
கர்த்தருைடய காவைலக் காக்கக்கடவீர்கள்; இப்படி நான் கற்பிக்கப்பட்ேடன் என்றான். 36 கர்த்தர்
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளயிட்ட எல்லாக் காரியங்கைளயும் ஆேரானும் அவன் குமாரரும்
ெசய்தார்கள்.

எட்டாம் நாளிேல ேமாேச ஆேராைனயும் அவன் குமாரைரயும் இஸ்ரேவலின் மூப்பைரயும் அைழத்து,
2 ஆேராைன ேநாக்கி: நீ பாவநிவாரணபலியாகப் பழுதற்ற ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும், சர்வாங்க
தகனபலியாகப் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்

பலியிடக்கடவாய். 3 ேமலும் இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பலியிடும்படிக்கு,
நீங்கள் பாவநிவாரணபலியாகப் பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், சர்வாங்க தகனபலியாக
ஒருவயதான பழுதற்ற ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும், ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், 4 சமாதானபலிகளாக ஒரு
காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், எண்ெணயிேல பிைசந்த ேபாஜனபலிையயும் ெகாண்டுவாருங்கள்;
இன்று கர்த்தர் உங்களுக்குத் தரிசனமாவார் என்று ெசால் என்றான். 5 ேமாேச கட்டைளயிட்டைவகைள
அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். சைபயார் எல்லாரும் ேசர்ந்து,
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நின்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச: கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்யுங்கள்; கர்த்தருைடய மகிைம உங்களுக்குக் காணப்படும் என்றான். 7 ேமாேச
ஆேராைன ேநாக்கி: நீ பலிபீடத்தண்ைடயில் ேசர்ந்து, கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய, உன்
பாவநிவாரணபலிையயும் உன் சர்வாங்க தகனபலிையயும் ெசலுத்தி, உனக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்து, ஜனங்களுைடய பலிையயும் ெசலுத்தி, அவர்களுக்காகவும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்
என்றான். 8 அப்ெபாழுது ஆேரான் பலிபீடத்தண்ைடயில் ேசர்ந்து, தன் பாவநிவாரணபலியாகிய
கன்றுக்குட்டிையக் ெகான்றான். 9 ஆேரானின் குமாரர் அதின் இரத்தத்ைத அவனிடத்தில்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் விரைல அந்த இரத்தத்தில் ேதாய்த்து, பலிபீடத்தின் ெகாம்புகளின் ேமல்
பூசி, மற்ற இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் அடியிேல ஊற்றி, 10 பாவநிவாரணபலியின் ெகாழுப்ைபயும்,
குண்டிக்காய்கைளயும், கல்லீரலில் எடுத்த ஜவ்ைவயும், கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய,
பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்து, 11 மாம்சத்ைதயும் ேதாைலயும் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப அக்கினியிேல
சுட்ெடரித்தான். 12 பின்பு சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெகான்றான்; ஆேரானின் குமாரர் அதின் இரத்தத்ைத
அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைத அவன் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளித்தான். 13

சர்வாங்கதகனபலியின் துண்டங்கைளயும் தைலையயும் அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன்

ேலவியராகமம் 8:19

92



10

அைவகைளப் பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்து, 14 குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும் கழுவி, பலிபீடத்தின்ேமல்
இருந்த சர்வாங்க தகனபலியின்ேமல் தகனித்தான். 15 பின்பு அவன் ஜனங்களின் பலிையக்ெகாண்டுவந்து,
ஜனங்களின் பாவநிவிர்த்திக்குரிய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக்ெகான்று, முந்தினைதப் பலியிட்டது ேபால,
அைதப் பாவநிவாரணபலியாக்கி, 16 சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெகாண்டுவந்து, நியமத்தின்படி அைதப்
பலியிட்டு, 17 ேபாஜனபலிையயும் ெகாண்டுவந்து, அதில் ைகநிைறய எடுத்து, அைதக் காைலயில் ெசலுத்தும்
சர்வாங்கதகனபலியுடேன பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்தான். 18 பின்பு ஜனங்களின் சமாதானபலிகளாகிய
காைளையயும் ஆட்டுக்கடாைவயும் ெகான்றான்; ஆேரானின் குமாரர் அதின் இரத்தத்ைத அவனிடத்தில்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் அைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுற்றிலும் ெதளித்து, 19 காைளயிலும்
ஆட்டுக்கடாவிலும் எடுத்த ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும், குடல்கைள மூடிய ஜவ்ைவயும்,
குண்டிக்காய்கைளயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த ஜவ்ைவயும் ெகாண்டுவந்து, 20 ெகாழுப்ைப
மார்க்கண்டங்களின்ேமல் ைவத்தார்கள்; அந்தக் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தின்ேமல் தகனித்தான். 21

மார்க்கண்டங்கைளயும் வலது முன்னந்ெதாைடையயும், ேமாேச கட்டைளயிட்டபடிேய, ஆேரான்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டினான். 22 பின்பு ஆேரான் ஜனங்களுக்கு
ேநராகத் தன் ைககைள உயர்த்தி, அவர்கைள ஆசீர்வதித்து, தான் பாவநிவாரணபலிையயும்,
சர்வாங்கதகனபலிையயும், சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தின இடத்திலிருந்து இறங்கினான். 23 பின்பு
ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்துக்குள் பிரேவசித்து, ெவளிேய வந்து, ஜனங்கைள
ஆசீர்வதித்தார்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய மகிைம சகல ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது. 24 அன்றியும்
கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, பலிபீடத்தின்ேமல் இருந்த சர்வாங்க தகனபலிையயும்
ெகாழுப்ைபயும் எரித்துவிட்டது; ஜனங்கெளல்லாரும் அைதக் கண்டேபாது ஆரவாரித்து முகங்குப்புற
விழுந்தார்கள்.

பின்பு ஆேரானின் குமாரராகிய நாதாபும் அபியூவும் தன்தன் தூபகலசத்ைத எடுத்து, அைவகளில்
அக்கினிையயும் அதின்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதயும் ேபாட்டு, கர்த்தர் தங்களுக்குக் கட்டைளயிடாத
அந்நிய அக்கினிைய அவருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது அக்கினி

கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு, அவர்கைளப் பட்சித்தது; அவர்கள் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ெசத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி: என்னிடத்தில் ேசருகிறவர்களால் நான்
பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டு, சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக நான் மகிைமப்படுேவன் என்று கர்த்தர் ெசான்னது
இதுதான் என்றான்; ஆேரான் ேபசாதிருந்தான். 4 பின்பு ேமாேச ஆேரானின் சிறிய தகப்பனான ஊசிேயலின்
குமாரராகிய மீசேவைலயும் எல்சாபாைனயும் அைழத்து: நீங்கள் கிட்டவந்து, உங்கள் சேகாதரைரப் பரிசுத்த
ஸ்தலத்துக்கு முன்னின்று எடுத்து, பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாங்கள் என்றான். 5 ேமாேச
ெசான்னபடி அவர்கள் கிட்டவந்து, அவர்கைள அவர்கள் உடுத்தியிருந்த சட்ைடகேளாடும் எடுத்துப்
பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபானார்கள். 6 ேமாேச ஆேராைனயும் எெலயாசார் இத்தாமார் என்னும்
அவன் குமாரைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் சாகாதபடிக்கும், சைபயைனத்தின்ேமலும் கடுங்ேகாபம்
வராதபடிக்கும், நீங்கள் உங்கள் தைலப்பாைகைய எடுத்துப்ேபாடாமலும், உங்கள் வஸ்திரங்கைளக்
கிழிக்காமலும் இருப்பீர்களாக; உங்கள் சேகாதரராகிய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் யாவரும் கர்த்தர்
ெகாளுத்தின இந்த அக்கினிக்காகப் புலம்புவார்களாக. 7 நீங்கள் சாகாதபடிக்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலிலிருந்து புறப்படாதிருங்கள்; கர்த்தருைடய அபிேஷகைதலம் உங்கள்ேமல்
இருக்கிறேத என்றான்; அவர்கள் ேமாேசயினுைடய வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்தார்கள். 8 கர்த்தர்
ஆேராைன ேநாக்கி: 9 நீயும் உன்ேனாேடகூட உன் குமாரரும் சாகாதிருக்கேவண்டுமானால், ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்குள் பிரேவசிக்கிறேபாது, திராட்சரசத்ைதயும் மதுைவயும் குடிக்கேவண்டாம். 10

பரிசுத்தமுள்ளதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும், தீட்டுள்ளதற்கும் தீட்டில்லாததற்கும், வித்தியாசம்
பண்ணும்படிக்கும், 11 கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசான்ன
சகலபிரமாணங்கைளயும் அவர்களுக்குப் ேபாதிக்கும்படிக்கும், இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கும் என்றார். 12 ேமாேச ஆேராைனயும் மீதியாயிருந்த அவன் குமாரராகிய
எெலயாசாைரயும் இத்தாமாைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் கர்த்தருைடய தகனபலிகளில் மீதியான
ேபாஜனபலிைய எடுத்து, பலிபீடத்தண்ைடயிேல புளிப்பில்லாததாகப் புசியுங்கள்; அது மகா பரிசுத்தமானது.
13 அைதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல புசியுங்கள்; அது கர்த்தருைடய தகனபலிகளில் உனக்கும் உன்
குமாரருக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாயிருக்கிறது; இப்படிக்கட்டைள ெபற்றிருக்கிேறன். 14 அைசவாட்டும்
மார்க்கண்டத்ைதயும், ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும், நீயும் உன்ேனாேடகூட உன்
குமாரரும் குமாரத்திகளும் சுத்தமான ஸ்தலத்திேல புசிப்பீர்களாக; இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
சமாதானபலிகளில் அைவகள் உனக்கும் உன் பிள்ைளகளுக்கும் கிைடக்கும்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
15 ெகாழுப்பாகிய தகனபலிகேளாேட அவர்கள் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் பலியாக
அைசவாட்டும்படி ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும், அைசவாட்டும் மார்க்கண்டத்ைதயும்
ெகாண்டுவருவார்கள்; அது கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய உனக்கும் உன் பிள்ைளகளுக்கும் நித்திய
கட்டைளயாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றான். 16 பாவநிவாரணபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ ேமாேச ேதடிப்பார்த்தான்; அது தகனிக்கப்பட்டிருந்தது; ஆைகயால், மீதியாயிருந்த
எெலயாசார் இத்தாமார் என்னும் ஆேரானின் குமாரர்ேமல் அவன் ேகாபங்ெகாண்டு: 17

பாவநிவாரணபலிைய நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் புசியாமற்ேபானெதன்ன? அது மகா
பரிசுத்தமாயிருக்கிறேத; சைபயின் அக்கிரமத்ைதச் சுமந்து தீர்ப்பதற்குக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அவர்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்ெபாருட்டு, அைத உங்களுக்கு ெகாடுத்தாேர. 18 அதின் இரத்தம்

ேலவியராகமம் 10:18
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பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ேள ெகாண்டுவரப்படவில்ைலேய; நான் கட்டைளயிட்டபடி நீங்கள் அைதப்பரிசுத்த
ஸ்தலத்தில் புசிக்கேவண்டியதாயிருந்தேத என்றான். 19 அப்ெபாழுது ஆேரான் ேமாைசைய ேநாக்கி:
அவர்கள் தங்கள் பாவநிவாரணபலிையயும், தங்கள் சர்வாங்கதகனபலிையயும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ெசலுத்தின இன்றுதாேன எனக்கு இப்படி ேநரிட்டேத; பாவநிவாரணபலிைய இன்று நான் புசித்ேதனானால்,
அது கர்த்தரின் பார்ைவக்கு நன்றாய் இருக்குேமா என்றான். 20 ேமாேச அைதக் ேகட்டேபாது
அைமதலாயிருந்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், பூமியிலிருக்கிற சகல மிருகங்களிலும் நீங்கள் புசிக்கத்தக்க
ஜீவ ஜந்துக்கள் யாெதனில்: 3 மிருகங்களில் விரிகுளம்புள்ளதாயிருந்து, குளம்புகள் இரண்டாகப்

பிரிந்திருக்கிறதும் அைசேபாடுகிறதுமானைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் புசிக்கலாம். 4 ஆனாலும்,
அைசேபாடுகிறதும் விரிகுளம்புள்ளதுமானைவகளில் ஒட்டகமானது அைசேபாடுகிறதாயிருந்தாலும், அதற்கு
விரிகுளம்பில்லாதபடியால், அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருக்கும். 5 குழிமுசலானது
அைசேபாடுகிறதாயிருந்தாலும், அதற்கு விரிகுளம்பில்ைல; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருக்கும். 6

முயலானது அைசேபாடுகிறதாயிருந்தும், அதற்கு விரிகுளம்பில்ைல; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருக்கும்.
7 பன்றியின் குளம்பு விரிகுளம்பும் இரண்டாகப் பிரிந்ததுமாயிருந்தும், அது அைசேபாடாது; அது
உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருக்கும். 8 இைவகளின் மாம்சத்ைதப் புசிக்கவும், இைவகளின் உடல்கைளத்
ெதாடவும் ேவண்டாம்; இைவகள் உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கக்கடவது. 9 ஜலத்திலிருக்கிறைவகளில்
நீங்கள் புசிக்கத்தக்கது யாெதனில்: கடல்களும் ஆறுகளுமாகிய தண்ணீர்களிேல சிறகும் ெசதிளும்
உள்ளைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் புசிக்கலாம். 10 ஆனாலும், கடல்களும் ஆறுகளுமாகிய தண்ணீர்களில்
நீந்துகிறதும் வாழ்கிறதுமான பிராணிகளில் சிறகும் ெசதிளும் இல்லாதைவகள் யாவும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயிருப்பதாக. 11 அைவகள் உங்களுக்கு அருவருப்பாயிருக்கக்கடவது; அைவகளின்
மாம்சத்ைதப் புசியாதிருந்து, அைவகளின் உடல்கைள அருவருப்பீர்களாக. 12 தண்ணீர்களிேல சிறகும்
ெசதிளும் இல்லாத யாவும் உங்களுக்கு அருவருப்பாயிருக்கக்கடவது. 13 பறைவகளில் நீங்கள் புசியாமல்
அருவருக்கேவண்டியைவகள் யாெதனில்: கழுகும், கருடனும், கடலுராஞ்சியும், 14 பருந்தும், சகலவித
வல்லூறும், 15 சகலவித காகங்களும், 16 தீக்குருவியும், கூைகயும், ெசம்புகமும், சகலவித ேடைகயும், 17

ஆந்ைதயும், நீர்க்காகமும், ேகாட்டானும், 18 நாைரயும், கூழக்கடாவும், குருகும், 19 ெகாக்கும், சகலவித
ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்தியும், ெவௗவாலும் ஆகிய இைவகேள. 20 பறக்கிறைவகளில் நாலுகாலால்
நடமாடுகிற ஊரும்பிராணிகள் யாவும் உங்களுக்கு அருவருப்பாயிருப்பதாக. 21 ஆகிலும், பறக்கிறைவகளில்
நாலுகாலால் நடமாடுகிற யாவிலும், நீங்கள் புசிக்கத்தக்கது யாெதனில்: தைரயிேல தத்துகிறதற்குக்
கால்களுக்குேமல் ெதாைடகள் உண்டாயிருக்கிறைவகளிேல, 22 ெவட்டுக்கிளி ஜாதியாயிருக்கிறைதயும்,
ேசாைலயாம் என்னும் கிளிஜாதியாயிருக்கிறைதயும், அர்ெகால் என்னும் கிளிஜாதியாயிருக்கிறைதயும்,
ஆகாபு என்னும் கிளிஜாதியாயிருக்கிறைதயும் நீங்கள் புசிக்கலாம். 23 பறக்கிறைவகளில் நாலு காலால்
நடமாடுகிற மற்ற யாவும் உங்களுக்கு அருவருப்பாயிருப்பதாக. 24 அைவகளாேல தீட்டுப்படுவீர்கள்;
அைவகளின் உடைலத் ெதாடுகிறவன் எவனும் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 25 அைவகளின்
உடைலச் சுமந்தவன் எவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அவன் சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 26 விரிநகங்களுள்ளைவகளாயிருந்தும், இருபிளவான குளம்பில்லாமலும்
அைசேபாடாமலும் இருக்கிற மிருகங்கள் யாவும் உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக; அைவகைளத்
ெதாடுகிறவன் எவனும் தீட்டுப்படுவான். 27 நாலுகாலால் நடக்கிற சகல ஜீவன்களிலும் தங்கள்
உள்ளங்கால்கைள ஊன்றி நடக்கிற யாவும் உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக; அைவகளின்
உடைலத்ெதாடுகிறவன் எவனும் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 28 அைவகளின் உடைலச்
சுமந்தவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அவன் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;
இைவகள் உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கக்கடவது. 29 தைரயில் ஊருகிற பிராணிகளில் உங்களுக்கு
அசுத்தமானைவகள் எைவெயனில்: ெபருச்சாளியும், எலியும், சகலவிதமான ஆைமயும், 30 உடும்பும்,
அழுங்கும், ஓணானும், பல்லியும், பச்ேசாந்தியும் ஆகிய இைவகேள. 31 சகல ஊரும் பிராணிகளிலும்
இைவகள் உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கக்கடவது; அைவகளில் ெசத்தைதத் ெதாடுகிறவன் எவனும்
சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 32 அைவகளில் ெசத்தது ஒன்று யாெதான்றின்ேமல் விழுந்தால்
அது தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அது மரப்பாத்திரமானாலும், வஸ்திரமானாலும், ேதாலானாலும், ைபயானாலும்,
ேவைல ெசய்கிறதற்ேகற்ற ஆயுதமானாலும் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டாயிருக்கும்; அது தண்ணீரில்
ேபாடப்படேவண்டும், அப்ெபாழுது சுத்தமாகும். 33 அைவகளில் ஒன்று மண்பாண்டத்திற்குள் விழுந்தால்,
அதற்குள் இருக்கிறைவ யாவும் தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அைத உைடத்துப்ேபாடேவண்டும். 34 புசிக்கத்தக்க
ேபாஜனபதார்த்தத்தின்ேமல் அந்தத் தண்ணீர் பட்டால், அது தீட்டாகும்; குடிக்கத்தக்க எந்தப்பானமும்
அப்படிப்பட்ட பாத்திரத்தினால் தீட்டுப்படும். 35 அைவகளின் உடலில் யாெதான்று எதின்ேமல் விழுேதா,
அதுவும் தீட்டுப்படும்; அடுப்பானாலும் மண்ெதாட்டியானாலும் தகர்க்கப்படுவதாக; அைவகள்
தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; ஆைகயால், அைவகள் உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கக்கடவது. 36 ஆனாலும், நீரூற்றும்
மிகுந்த ஜலம் உண்டாகிய கிணறும், சுத்தமாயிருக்கும்; அைவகளிலுள்ள உடைலத் ெதாடுகிறவேனா
தீட்டுப்படுவான். 37 ேமற்ெசால்லியைவகளின் உடலில் யாெதான்று விைதத்தானியத்தின்ேமல் விழுந்தால்,
அது தீட்டுப்படாது. 38 அந்த உடலில் யாெதான்று தண்ணீர் வார்க்கப்பட்டிருக்கிற விைதயின்ேமல்
விழுந்ததானால், அது உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கக்கடவது. 39 உங்களுக்கு ஆகாரத்துக்கான ஒரு மிருகம்
ெசத்தால், அதின் உடைலத்ெதாடுகிறவன் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 40 அதின் மாம்சத்ைதப்
புசித்தவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அவன் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;

ேலவியராகமம் 10:19

94



12

13

அதின் உடைல எடுத்துப்ேபானவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அவனும் சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 41 தைரயில் ஊருகிற பிராணிகெளல்லாம் உங்களுக்கு அருவருப்பாயிருக்கக்கடவது;
அைவ புசிக்கப்படலாகாது. 42 தைரயில் ஊருகிற சகல பிராணிகளிலும், வயிற்றினால்
நகருகிறைவகைளயும், நாலுகாலால் நடமாடுகிறைவகைளயும் அேநகங் கால்களுள்ளைவகைளயும்
புசியாதிருப்பீர்களாக; அைவகள் அருவருப்பானைவகள். 43 ஊருகிற எந்தப் பிராணிகளிலும் உங்கைள
அருவருப்பாக்கிக்ெகாள்ளாமலும், அைவகளால் தீட்டுப்படாமலும் இருப்பீர்களாக; அைவகளாேல நீங்கள்
தீட்டுப்படுவீர்கள். 44 நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர், நான் பரிசுத்தர்; ஆைகயால், தைரயில் ஊருகிற
எந்தப் பிராணிகளிலும் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமல், உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்கிக்ெகாண்டு,
பரிசுத்தராயிருப்பீர்களாக. 45 நான் உங்கள் ேதவனாயிருக்கும்படி உங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
வரப்பண்ணின கர்த்தர், நான் பரிசுத்தர்; ஆைகயால். நீங்களும் பரிசுத்தராயிருப்பீர்களாக. 46

சுத்தமானதற்கும் அசுத்தமானதற்கும், புசிக்கத்தக்க ஜந்துக்களுக்கும் புசிக்கத்தகாத ஜந்துக்களுக்கும்
வித்தியாசம் பண்ணும்ெபாருட்டு, 47 மிருகத்துக்கும், பறைவகளுக்கும், தண்ணீர்களில் நீந்துகிற சகல
ஜீவஜந்துக்களுக்கும், பூமியின்ேமல் ஊருகிற சகல பிராணிகளுக்கும் அடுத்த பிரமாணம் இதுேவ என்று
ெசால்லுங்கள் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்ல ேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ஒரு ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகி ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்றால், அவள் சூதகஸ்திரீ
விலக்கமாயிருக்கும் நாட்களுக்குச் சரியாக ஏழுநாள் தீட்டாயிருப்பாள். 3 எட்டாம் நாளிேல

அந்தப் பிள்ைளயினுைடய நுனித்ேதாலின் மாம்சம் விருத்தேசதனம் பண்ணப்படக்கடவது. 4 பின்பு அவள்
முப்பத்துமூன்றுநாள் தன் உதிரச் சுத்திகரிப்பு நிைலயிேல இருந்து, சுத்திகரிப்பின் நாட்கள்
நிைறேவறுமளவும் பரிசுத்தமான யாெதாரு வஸ்துைவத் ெதாடவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் வரவுங் கூடாது.
5 ெபண்பிள்ளையப் ெபற்றாளாகில், அவள், இரண்டு வாரம் சூதகஸ்திரீையப்ேபாலத் தீட்டாயிருந்து, பின்பு
அறுபத்தாறுநாள் உதிரச் சுத்திகரிப்பு நிைலயிேல இருக்கக்கடவள். 6 அவள் ஆண்பிள்ைளையயாவது
ெபண்பிள்ைளையயாவது ெபற்றதற்காக அவளுைடய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிைறேவறினபின்பு, அவள்
ஒருவயதான ஆட்டுக்குட்டிைய சர்வாங்கதகனபலியாகவும், ஒரு புறாக்குஞ்ைசயாவது
காட்டுப்புறாைவயாவது பாவநிவாரண பலியாகவும், ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் ஆசாரியனிடத்திற்குக்
ெகாண்டுவரக்கடவள். 7 அைத அவன் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பலியிட்டு, அவளுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்வானாக; அப்ெபாழுது அவள் தன் உதிர ஊறலின் தீட்டு நீங்கிச்சுத்தமாவாள். இது
ஆண்பிள்ைளையயாவது ெபண்பிள்ைளையயாவது ெபற்றவைளக்குறித்த பிரமாணம். 8 ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாண்டுவர அவளுக்குச் சக்தியில்லாதிருந்தால், இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும் மற்ெறான்ைறப் பாவநிவாரணபலியாகவும்
ெகாண்டுவரக்கடவள்; அதினால் ஆசாரியன் அவளுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அவள் சுத்தமாவாள் என்று ெசால் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 ஒரு மனிதனுைடய சரீரத்தின்ேமல்
குஷ்டேராகம்ேபாலிருக்கிற ஒரு தடிப்பாவது அசறாவது ெவள்ைளப்படராவது உண்டானால்,
அவன் ஆசாரியனாகிய ஆேரானிடத்திலாகிலும், ஆசாரியராகிய அவன் குமாரரில்

ஒருவனிடத்திலாகிலும் ெகாண்டுவரப்படக்கடவன். 3 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அவன் சரீரத்தின்ேமல்
இருக்கிற ேராகத்ைதப் பார்க்கேவண்டும்; ேராகம் இருக்கும் இடத்தில் மயிர் ெவளுத்தும், ேராகமுள்ள
இடம் அவனுைடய மற்றச் சரீரத்ைதப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்க் குழிந்தும் இருந்தால் அது குஷ்டேராகம்;
ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்தபின்பு, அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன். 4 அவன் சரீரத்தின்ேமல்
ெவள்ைளப்படர்ந்திருந்தாலும், அவ்விடம் அவனுைடய மற்றத் ேதாைலப்பார்க்கிலும் அதிக
பள்ளமாயிராமலும், அதின் மயிர் ெவள்ைளயாக மாறாமலும் இருந்தால், ஆசாரியன் அவைன ஏழுநாள்
அைடத்து ைவத்து, 5 ஏழாம் நாளில் அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; ேதாலில் ேராகம் அதிகப்படாமல், அவன்
பார்ைவக்கு ேராகம் நின்றிருந்தால், ஆசாரியன் இரண்டாந்தரம் அவைன ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து, 6

இரண்டாந்தரம் அவைன ஏழாம் நாளில் பார்க்கக்கடவன்; ேதாலில் ேராகம் அதிகப்படாமல்
சுருங்கியிருந்தால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது அசறு; அவன் தன்
வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்துச் சுத்தமாயிருப்பானாக. 7 தன்ைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்க்கிறதற்கு
அவன் தன்ைன ஆசாரியனுக்குக் காண்பித்த பின்பு, அசறு ேதாலில் அதிகமாய்ப் படர்ந்திருந்தால், அவன்
மறுபடியும் ஆசாரியனுக்குத் தன்ைனக் காண்பிக்கக்கடவன். 8 அப்ெபாழுது அசறு ேதாலிேல படர்ந்தது
என்று ஆசாரியன் கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது குஷ்டேராகம்.
9 குஷ்டேராகம் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தால், அவைன ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரேவண்டும். 10

அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்து, ேதாலிேல ெவள்ைளயான தடிப்பிருந்து, அது மயிைர
ெவண்ைமயாக மாறப்பண்ணிற்ெறன்றும், அந்தத் தடிப்புள்ள இடத்திேல இரணமாம்சம் உண்ெடன்றும்
கண்டால், 11 அது அவன் சரீரத்திலுள்ள நாள்பட்ட குஷ்டம்; அவன் தீட்டுள்ளவன். ஆதலால், ஆசாரியன்
அவைன அைடத்து ைவக்காமல், தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன். 12 ஆசாரியன் பார்க்கிற
இடங்கெளங்கும் ேதாலிேல குஷ்டம் ேதான்றி, அந்த ேராகமுள்ளவனுைடய தைலெதாடங்கி அவன்
கால்மட்டும் அது ேதகமுழுவைதயும் மூடியிருக்கக்கண்டால், 13 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் பார்த்து, குஷ்டம்
அவன் சரீரம் முழுவைதயும் மூடியிருந்தால், அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அவன்
உடம்ெபல்லாம் ெவண்ைமயாய்ப்ேபானபடியால், அவன் சுத்தமுள்ளவன். 14 ஆனாலும், இரணமாம்சம்
அவனில் காணப்பட்டால், அவன் தீட்டுள்ளவன். 15 ஆைகயால், இரணமாம்சத்ைத ஆசாரியன்
காணும்ேபாது, அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; இரணமாம்சம் தீட்டுள்ளது; அது குஷ்டம். 16
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அல்லது, இரணமாம்சம் மாறி ெவண்ைமயானால், அவன் ஆசாரியனிடத்துக்கு வரேவண்டும். 17 ஆசாரியன்
அவைனப் பார்த்து, ேராகமுள்ள இடம் ெவண்ைமயாக மாறினெதன்று கண்டால், ஆசாரியன்
அவைனச்சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அவன் சுத்தமுள்ளவன். 18 சரீரத்தின்ேமல் புண்
உண்டாயிருந்து ஆறிப்ேபாய், 19 அவ்விடத்திேல ஒரு ெவள்ைளத்தடிப்பாவது சிவப்புக்கலந்த ஒரு
ெவள்ைளப்படராவது உண்டானால், அைத ஆசாரியனுக்குக் காண்பிக்கேவண்டும். 20 ஆசாரியன் அைதப்
பார்த்து, அவ்விடம் மற்றத் ேதாைலப்பார்க்கிலும் குழிந்திருக்கவும், அதின் மயிர் ெவள்ைளயாக
மாறியிருக்கவும் கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கேவண்டும்; அது புண்ணில்
எழும்பின குஷ்டம். 21 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, அதில் ெவள்ைளமயிர் இல்ைல என்றும், அது
மற்றத்ேதாைலப்பார்க்கிலும் குழிந்திராமல் சுருங்கியிருக்கிறது என்றும் கண்டானாகில், அவைன ஏழுநாள்
அைடத்துைவத்து, 22 அது ேதாலில் அதிகமாய்ப் படர்ந்திருக்கக்கண்டால், அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்க்கக்கடவன்; அது குஷ்டந்தான். 23 அந்த ெவள்ைளப்படர் அதிகப்படாமல், அவ்வளவில்
நின்றிருக்குமாகில், அது புண்ணின் தழும்பாயிருக்கும்; ஆைகயால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்க்கக்கடவன். 24 ஒருவனுைடய சரீரத்தின்ேமல் ெநருப்புப்பட்டதினாேல ெவந்து, அந்த ேவக்காடு
ஆறிப்ேபான இடத்திேல சிவப்பான படராவது ெவண்ைமயான படராவது உண்டானால், 25 ஆசாரியன்
அைதப் பார்க்கக்கடவன்; அந்தப் படரிேல மயிர் ெவண்ைமயாக மாறி, அவ்விடம் மற்றத் ேதாைலப்
பார்க்கிலும் பள்ளமாயிருந்தால், அது ேவக்காட்டினால் எழும்பின குஷ்டம்; ஆைகயால், ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது குஷ்டேராகந்தான். 26 ஆசாரியன் அைதப்
பார்க்கிறேபாது, படரிேல ெவள்ைளமயிர் இல்ைல என்றும், அது மற்றத் ேதாைலப்பார்க்கிலும் குழிந்திராமல்,
சுருங்கியிருக்கிறது என்றும் கண்டானாகில், அவைன ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து, 27 ஏழாம்நாளில்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; அது ேதாலில் அதிகமாய்ப் படர்ந்திருந்தால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது குஷ்டேராகம். 28 படரானது ேதாலில் ெபருகாமல், அவ்வளவில்
நின்று சுருங்கியிருந்ததாகில், அது சூட்டினால் உண்டான தழும்பு; ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது சூட்டினால் வந்த ேவக்காடு. 29 புருஷனுக்காகிலும் ஸ்திரீக்காகிலும்
தைலயிலாவது தாடியிலாவது ஒரு ெசாறி உண்டானால், 30 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, அவ்விடம் மற்றத்
ேதாைலப்பார்க்கிலும் பள்ளமும் அதிேல மயிர் ெபான் நிறமும் மிருதுவுமாயிருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன்; அது தைலயிலும் தாடியிலும் உண்டாகிற ெசாறிகுஷ்டம். 31

ஆசாரியன் அந்தச் ெசாறிகுஷ்டத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது, அவ்விடம் மற்றத்ேதாைலப்பார்க்கிலும்
பள்ளமாயிராமலும், அதிேல கறுத்த மயிர் இல்லாமலும் இருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன் அவைன ஏழுநாள்
அைடத்துைவத்து, 32 ஏழாம்நாளில் ஆசாரியன் அைதப்பார்க்கக்கடவன்; அந்தச் ெசாறி
இடங்ெகாள்ளாமலும், அதிேல ெபான்நிறமயிர் இல்லாமலும், அவ்விடம் மற்றத் ேதாைலப்பார்க்கிலும்
பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், 33 அந்தச் ெசாறியுள்ள இடந்தவிர, மற்ற யாைவயும் அவன்
சிைரத்துக்ெகாள்ளக்கடவன்; பின்பு, ஆசாரியன் இரண்டாந்தரம் அவைன ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து, 34

ஏழாம்நாளில் அைதப் பார்க்கக்கடவன்; ெசாறி ேதாலில் இடங்ெகாள்ளாமலும், அவ்விடம் மற்றத்
ேதாைலப்பார்க்கிலும் பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்க்கக்கடவன்; அவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்தபின் சுத்தமாயிருப்பான். 35 அவன் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்க்கப்பட்டபின், அந்தச் ெசாறி ேதாலில் இடங்ெகாண்டதானால், 36 ஆசாரியன் அவைனப்
பார்க்கக்கடவன்; ெசாறி ேதாலில் இடங்ெகாண்டிருந்தால், அப்ெபாழுது மயிர் ெபான்நிறமா அல்லவா என்று
ஆசாரியன் விசாரிக்க ேவண்டியதில்ைல; அவன் தீட்டுள்ளவேன. 37 அவன் பார்ைவக்கு அந்தச் ெசாறி நீங்கி,
அதில் கறுத்தமயிர் முைளத்தேதயாகில், ெசாறி ெசாஸ்தமாயிற்று; அவன் சுத்தமுள்ளவன்; ஆசாரியன்
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்க்கக்கடவன். 38 ஒரு புருஷனுக்காகிலும் ஸ்திரீக்காகிலும் அவர்கள்
சரீரத்தின்ேமல் ெவள்ைளப் புள்ளிகள் உண்டாயிருந்தால், 39 ஆசாரியன் பார்க்கக்கடவன்; அவர்கள்
சரீரத்திேல மங்கின ெவள்ைளப் புள்ளிகள் இருந்தால், அது ேதாலில் எழும்புகிற ெவள்ைளத்ேதமல்; அவர்கள்
சுத்தமுள்ளவர்கள். 40 ஒருவனுைடய தைலமயிர் உதிர்ந்து, அவன் ெமாட்ைடயனானாலும், அவன்
சுத்தமாயிருக்கிறான். 41 அவனுைடய முன்னந்தைல மயிர் உதிர்ந்தால், அவன் அைரெமாட்ைடயன்;
அவனும் சுத்தமாயிருக்கிறான். 42 ெமாட்ைடத்தைலயிலாவது அைரெமாட்ைடத்தைலயிலாவது
சிவப்புக்கலந்த ெவண்ைமயான படர் உண்டானால், அது அதில் எழும்புகிற குஷ்டம். 43 ஆசாரியன்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; அவனுைடய ெமாட்ைடத்தைலயிலாவது அைரெமாட்ைடத்தைலயிலாவது,
மற்ற அங்கங்களின்ேமல் உண்டாகும் குஷ்டத்ைதப்ேபால, சிவப்புக்கலந்த ெவண்ைமயான தடிப்பு
இருக்கக்கண்டால், 44 அவன் குஷ்டேராகி, அவன் தீட்டுள்ளவன்; ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்க்கக்கடவன்; அவன் வியாதி அவன் தைலயிேல இருக்கிறது. 45 அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற
குஷ்டேராகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும், தன் தைலைய மூடாதவனாயும் இருந்து, அவன் தன் தாடிைய
மூடிக்ெகாண்டு, தீட்டு, தீட்டு என்று சத்தமிடேவண்டும். 46 அந்த வியாதி அவனில் இருக்கும் நாள்வைரக்கும்
தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்படக்கடவன்; அவன் தீட்டுள்ளவேன; ஆைகயால், அவன் தனிேய
குடியிருக்கேவண்டும்; அவன் குடியிருப்பு பாளயத்துக்குப் புறம்ேப இருக்கக்கடவது. 47 ஆட்டுமயிர்
வஸ்திரத்திலாவது, பஞ்சுநூல் வஸ்திரத்திலாவது, 48 பஞ்சுநூல் அல்லது ஆட்டுமயிரான பாவிலாவது,
ஊைடயிலாவது, ஒரு ேதாலிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துவிலாவது குஷ்டேதாஷம் ேதான்றி,
49 வஸ்திரத்திலாவது, ேதாலிலாவது, பாவிலாவது, ஊைடயிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித
வஸ்துவிலாவது குஷ்டேதாஷம் பச்ைசயாயாவது சிவப்பாயாவது காணப்பட்டால் அது குஷ்டமாயிருக்கும்;
அைத ஆசாரியனுக்குக் காண்பிக்கேவண்டும். 50 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து,
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51 ஏழாம் நாளிேல அைதப் பார்க்கக்கடவன்; வஸ்திரத்திலாவது, பாவிலாவது, ஊைடயிலாவது,
ேதாலிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துவிலாவது அது அதிகப்பட்டிருந்தால், அது அரிக்கிற
குஷ்டம்; அது தீட்டாயிருக்கும். 52 அந்தத் ேதாஷம் இருக்கிற ஆட்டுமயிரினாலும் பஞ்சுநூலினாலும் ெசய்த
வஸ்திரத்ைதயும் பாைவயும், ஊைடையயும், ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துைவயும்
சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; அது அரிக்கிற குஷ்டம்; ஆைகயால் அக்கினியில் சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும். 53

வஸ்திரத்தின் பாவிலாவது, ஊைடயிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துவிலாவது, அந்த ேதாஷம்
அதிகப்படவில்ைல என்று ஆசாரியன் கண்டால், 54 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அைதக்கழுவச்ெசால்லி,
இரண்டாந்தரம் ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து, 55 அது கழுவப்பட்டபின்பு, அைதப் பார்க்கக்கடவன்; அந்தத்
ேதாஷம் அதிகப்படாதிருந்தாலும், அது நிறம் மாறாததாயிருந்தால் தீட்டாயிருக்கும்; அக்கினியில் அைதச்
சுட்ெடரிக்கேவண்டும்; அது அவ்வஸ்திரத்தின் உட்புறத்திலும் ெவளிப்புறத்திலும் உருவ அரிக்கும். 56

கழுவப்பட்டபின்பு அது குறுகிற்ெறன்று ஆசாரியன் கண்டாேனயாகில், அைத வஸ்திரத்திலாவது,
ேதாலிலாவது, பாவிலாவது, ஊைடயிலாவது இராதபடிக்கு எடுத்துப்ேபாடேவண்டும். 57 அது இன்னும்
வஸ்திரத்திலாவது, பாவிலாவது, ஊைடயிலாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துவிலாவது
காணப்பட்டால், அது படருகிற ேதாஷம்; ஆைகயினால் அது உள்ளைத அக்கினியில் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்.
58 வஸ்திரத்தின் பாவாவது, ஊைடயாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துவாவது கழுவப்பட்டபின்பு,
அந்தத் ேதாஷம் அைத விட்டுப் ேபாயிற்ேறயானால், இரண்டாந்தரம் கழுவப்படேவண்டும்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாயிருக்கும். 59 ஆட்டுமயிராலாகிலும் பஞ்சுநூலாலாகிலும் ெநய்த வஸ்திரத்ைதயாவது,
பாைவயாவது, ஊைடையயாவது, ேதாலினால் ெசய்த எந்தவித வஸ்துைவயாவது, சுத்தெமன்றாவது
தீட்ெடன்றாவது தீர்க்கிறதற்கு, அதினுைடய குஷ்டேதாஷத்துக்கடுத்த பிரமாணம் இதுேவ என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 குஷ்டேராகியினுைடய சுத்திகரிப்பின் நாளில்
அவனுக்கடுத்த பிரமாணம் என்னெவன்றால்: அவன் ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரப்படேவண்டும்.
3 ஆசாரியன் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ேபாய்; குஷ்டேராகியின் குஷ்டவியாதி ெசாஸ்தமாயிற்று

என்று கண்டால், 4 சுத்திகரிக்கப்படேவண்டியவனுக்காக, உயிேராடிருக்கும் சுத்தமான இரண்டு
குருவிகைளயும், ேகதுருக் கட்ைடையயும், சிவப்புநூைலயும், ஈேசாப்ைபயும் வாங்கிவரக்
கட்ைடைளயிடக்கடவன். 5 பின்பு, ஆசாரியன் அந்தக் குருவிகளில் ஒன்ைற ஒரு மண்பாண்டத்திலுள்ள
ஊற்றுநீர்ேமல் ெகால்லச்ெசால்லி, 6 உயிருள்ள குருவிையயும், ேகதுருக்கட்ைடையயும், சிவப்புநூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து, இைவகைளயும் உயிருள்ள குருவிையயும் ஊற்றுநீர்ேமல் ெகால்லப்பட்ட குருவியின்
இரத்தத்திேல ேதாய்த்து, 7 குஷ்டம் நீங்கச் சுத்திரிக்கப்படுகிறவன்ேமல் ஏழுதரம் ெதளித்து, அவைன
சுத்தம்பண்ணி, உயிருள்ள குருவிைய ெவளியிேல விட்டுவிடக்கடவன். 8 சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் தன்
வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தன் மயிர் முழுவைதயும் சிைரத்து, தான் சுத்தமாகும்படி ஜலத்தில்
ஸ்நானம்பண்ணி, பின்பு பாளயத்தில் பிரேவசித்து, தன் கூடாரத்துக்குப் புறம்ேப ஏழுநாள் தங்கி, 9 ஏழாம்
நாளிேல தன் தைலையயும் தாடிையயும் புருவங்கைளயும் தன்னுைடய மயிர்முழுவைதயும் சிைரத்து, தன்
வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணேவண்டும்; அப்ெபாழுது சுத்தமாயிருப்பான். 10

எட்டாம்நாளிேல அவன் பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற ஒரு
ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும், ேபாஜனபலிக்காக எண்ெணயிேல பிைசந்த ஒரு மரக்காலில் பத்தில் மூன்று
பங்காகிய ெமல்லிய மாைவயும், ஆழாக்கு எண்ெணையயும் ெகாண்டுவரக்கடவன். 11 சுத்திகரிக்கிற
ஆசாரியன் சுத்திகரிக்கப்படும் மனிதைனயும் அவ்வஸ்துக்கைளயும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நிறுத்தக்கடவன். 12 பின்பு, ஆசாரியன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் பிடித்து, அைதயும்
அந்த ஆழாக்கு எண்ெணையயும் குற்றநிவாரணபலியாகக் ெகாண்டுவந்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டி, 13 பாவநிவாரணபலியும் சர்வாங்கதகனபலியும் இடும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்திேல அந்த ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லக்கடவன்; குற்றநிவாரணபலி பாவநிவாரணபலிையப்ேபால
ஆசாரியனுக்கு உரியது; அது மகா பரிசுத்தமானது. 14 அந்த குற்றநிவாரணபலியின் இரத்தத்தில் ஆசாரியன்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் வலதுகாதின் மடலிலும், அவன் வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும்,
வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும் பூசக்கடவன். 15 பின்பு, ஆசாரியன் அந்த ஆழாக்கு எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம்
தன் இடதுைகயில் வார்த்து, 16 தன் இடதுைகயிலுள்ள எண்ெணயில் தன் வலதுைகயின் விரைலத்
ேதாய்த்து, தன் விரலினால் ஏழுதரம் அந்த எண்ெணயில் எடுத்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெதளித்து, 17

தன் உள்ளங்ைகயில் இருக்கிற மீதியான எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம் எடுத்து சுத்திகரிக்கபடுகிறவன்
வலதுகாதின் மடலிலும், அவன் வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும், வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும், முந்தப்
பூசியிருக்கிற குற்றநிவாரண பலியினுைடய இரத்தத்தின்ேமல் பூசி, 18 தன் உள்ளங்ைகயில் இருக்கிற
மீதியான எண்ெணையச் சுத்திகரிக்கபடுகிறவன் தைலயிேல வார்த்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அவனுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன். 19 ஆசாரியன் பாவநிவாரணபலிையயும் ெசலுத்தி,
சுத்திகரிக்கப்படுகிறவனின் தீட்டு நீங்க, அவனுக்குப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்து, பின்பு சர்வாங்கதகனபலிையக்
ெகான்று, 20 சர்வாங்கதகனபலிையயும் ேபாஜனபலிையயும் பலிபீடத்தின்ேமல் ைவத்து, அவனுக்காகப்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவன் சுத்தமாயிருப்பான். 21 அவன் இம்மாத்திரம்
ெசய்யத்திராணியற்ற தரித்திரனாயிருந்தால், அவன் தன் பாவநிவிர்த்திக்ெகன்று அைசவாட்டும்
குற்றநிவாரணபலியாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், ேபாஜனபலிக்கு எண்ெணயில் பிைசந்த ஒரு மரக்கால்
ெமல்லிய மாவிேல பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், ஆழாக்கு எண்ெணையயும், 22 தன் திராணிக்குத் தக்கபடி
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்று பாவநிவாரணபலியாகவும்,
மற்ெறான்று சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்தும்படி வாங்கி, 23 தான் சுத்திகரிக்கப்படும்படி எட்டாம்
நாளில் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ஆசாரியனிடத்துக்குக்
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ெகாண்டுவருவானாக. 24 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் குற்றநிவாரணபலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிையயும் அந்த
ஆழாக்கு எண்ெணையயும் வாங்கி, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் ேபாஜனபலியாக அைசவாட்டி,
25 குற்றநிவாரணபலிக்கான அந்த ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகான்று, குற்றநிவாரணபலியின் இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் வலதுகாதின் மடலிலும், அவன் வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும்,
வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும் பூசி, 26 அந்த எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம் தன் இடதுைகயில் வார்த்து, 27 தன்
இடதுைகயிலுள்ள எண்ெணயிேல தன் வலதுவிரைலத் ேதாய்த்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ஏழுதரம்
ெதளித்து, 28 தன் உள்ளங்ைகயில் இருக்கிற எண்ெணயில் ெகாஞ்சம் எடுத்துச் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன்
வலதுகாதின் மடலிலும், அவன் வலதுைகயின் ெபருவிரலிலும், வலதுகாலின் ெபருவிரலிலும்
குற்றநிவாரணபலியின் இரத்தம் பூசியிருக்கிற இடத்தின்ேமல் பூசி, 29 தன் உள்ளங்ைகயில் இருக்கிற மற்ற
எண்ெணையச் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் தைலயின்ேமல் அவனுக்காகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்படி தடவி, 30 பின்பு, அவன் தன் திராணிக்கும் தகுதிக்கும் தக்கதாய்
காட்டுப்புறாக்கைளயாவது புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவந்து, 31 அைவகளில் ஒன்ைறப்
பாவநிவாரணபலியும், மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியுமாக்கி, ேபாஜனபலிேயாேடகூடச் ெசலுத்தி,
இப்படிேய ஆசாரியன் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவனுக்காக, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யக்கடவன். 32 தன் சுத்திகரிப்புக்கு ேவண்டியைவகைளச் சம்பாதிக்கக்கூடாத குஷ்டேராகிையக்
குறித்த பிரமாணம் இதுேவ என்றார். 33 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 34 நான்
உங்களுக்குக் காணியாட்சியாகக் ெகாடுக்கும் கானான் ேதசத்திேல நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபின்பு, உங்கள்
காணியாட்சியான ேதசத்தில் ஒரு வீட்டிேல குஷ்டேராகத்ைத நான் வரப்பண்ணினால், 35 அந்த வீட்டிற்கு
உைடயவன் வந்து, வீட்டிேல ேதாஷம் வந்திருக்கிறதாகத் ேதான்றுகிறது என்று ஆசாரியனுக்கு
அறிவிக்கக்கடவன். 36 அப்ெபாழுது வீட்டிலுள்ள யாவும் தீட்டுப்படாதபடிக்கு, ஆசாரியன் அந்தத்
ேதாஷத்ைதப் பார்க்கப் ேபாகும்முன்ேன வீட்ைட ஒழித்துைவக்கும்படி ெசால்லி, பின்பு வீட்ைடப்
பார்க்கும்படி ேபாய், 37 அந்தத் ேதாஷம் இருக்கிற இடத்ைதப் பார்க்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது வீட்டுச்
சுவர்களிேல ெகாஞ்சம் பச்ைசயும் ெகாஞ்சம் சிவப்புமான குழி விழுந்திருந்து, அைவகள் மற்றச்
சுவைரப்பார்க்கிலும் பள்ளமாயிருக்கக்கண்டால், 38 ஆசாரியன் வீட்ைடவிட்டுப் புறப்பட்டு வாசற்படியிேல
வந்து, வீட்ைட ஏழுநாள் அைடத்துைவத்து, 39 ஏழாம்நாளிேல திரும்பப் ேபாய்ப்பார்த்து, ேதாஷம் வீட்டுச்
சுவர்களில் படர்ந்தெதன்று கண்டால், 40 ேதாஷம் இருக்கும் அவ்விடத்துக்கல்லுகைளப் ெபயர்க்கவும்,
பட்டணத்துக்குப் புறம்ேப அசுத்தமான ஒரு இடத்திேல ேபாடவும் அவன் கட்டைளயிட்டு, 41 வீட்ைட
உள்ேள சுற்றிலும் ெசதுக்கச்ெசால்லி, ெசதுக்கிப்ேபாட்ட மண்ைணப் பட்டணத்துக்குப் புறம்ேப அசுத்தமான
ஒரு இடத்திேல ெகாட்டவும், 42 ேவேற கல்லுகைள எடுத்துவந்து, அந்தக் கல்லுகளுக்குப் பதிலாகக் கட்டி,
ேவேற சாந்ைத எடுத்து வீட்ைடப் பூசவும் கட்டைளயிடுவானாக. 43 கல்லுகைளப் ெபயர்த்து,
வீட்ைடச்ெசதுக்கி, நவமாய்ப் பூசினபின்பும், அந்தத் ேதாஷம் திரும்ப வீட்டில் வந்ததானால், 44 ஆசாரியன்
ேபாய்ப் பார்க்கக்கடவன்; ேதாஷம் வீட்டில் படர்ந்ததானால், அது வீட்ைட அரிக்கிற குஷ்டம்; அது
தீட்டாயிருக்கும். 45 ஆைகயால் வீடுமுழுவைதயும் இடித்து, அதின் கல்லுகைளயும், மரங்கைளயும், அதின்
சாந்து எல்லாவற்ைறயும் பட்டணத்துக்குப் புறம்ேப அசுத்தமான இடத்திேல ெகாண்டுேபாகேவண்டும். 46

வீடு அைடக்கப்பட்டிருக்கும் நாட்களில் அதற்குள் பிரேவசிக்கிறவன் சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 47 அந்த வீட்டிேல படுத்தவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அந்த
வீட்டிேல சாப்பிட்டவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன். 48 ஆசாரியன் திரும்ப வந்து, வீடு
பூசப்பட்டபின்பு வீட்டிேல அந்தத் ேதாஷம் படரவில்ைல என்று கண்டாேனயாகில், ேதாஷம்
நிவிர்த்தியானபடியால், ஆசாரியன் அந்த வீட்ைடச் சுத்தம் என்று தீர்க்கக்கடவன். 49 அப்ெபாழுது
வீட்டிற்குத் ேதாஷங்கழிக்க, இரண்டு குருவிகைளயும், ேகதுருக்கட்ைடையயும், சிவப்புநூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து, 50 ஒரு குருவிைய ஒரு மண்பாண்டத்திலுள்ள ஊற்றுநீரின்ேமல் ெகான்று, 51

ேகதுருக்கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும், சிவப்புநூைலயும், உயிருள்ள குருவிையயும் எடுத்து, இைவகைளக்
ெகால்லப்பட்ட குருவியின் இரத்தத்திலும் ஊற்று நீரிலும் ேதாய்த்து, வீட்டின்ேமல் ஏழுதரம் ெதளித்து, 52

குருவியின் இரத்தத்தினாலும், ஊற்றுநீரினாலும், உயிருள்ள குருவியினாலும், ேகதுருக்கட்ைடயினாலும்
ஈேசாப்பினாலும், சிவப்புநூலினாலும் வீட்டிற்குத் ேதாஷங்கழித்து, 53 உயிருள்ள குருவிையப்
பட்டணத்துக்குப் புறம்ேப ெவளியிேல விட்டுவிட்டு, இப்படி வீட்டிற்குப் பிராயச்சித்தம் ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது சுத்தமாயிருக்கும். 54 இது சகலவித குஷ்டேராகத்துக்கும், ெசாறிக்கும், 55 வஸ்திரக்
குஷ்டத்துக்கும், வீட்டுக்குஷ்டத்துக்கும், 56 தடிப்புக்கும், அசறுக்கும், ெவள்ைளப்படருக்கும் அடுத்த
பிரமாணம். 57 குஷ்டம் எப்ெபாழுது தீட்டுள்ளது என்றும், எப்ெபாழுது தீட்டில்லாதது என்றும்
ெதரிவிப்பதற்குக் குஷ்டேராகத்துக்கு அடுத்த பிரமாணம் இதுேவ என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒருவனுக்குப் பிரமியம் உண்டானால், அவன் தன்
பிரமியத்தினாேல தீட்டானவன். 3 அவனுைடய மாம்சத்திலுள்ள பிரமியம்

ஊறிக்ெகாண்டிருந்தாலும், அவன் பிரமியம் அைடபட்டிருந்தாலும், அதினால் அவனுக்குத் தீட்டுண்டாகும். 4

பிரமியமுள்ளவன் படுக்கிற எந்தப் படுக்ைகயும் தீட்டாகும்; அவன் எதின்ேமல் உட்காருகிறாேனா அதுவும்
தீட்டாகும். 5 அவன் படுக்ைகையத் ெதாடுகிறவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
முழுகக்கடவன்; சாயங்காலம்மட்டும் அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 6 பிரமியம் உள்ளவன்
உட்கார்ந்ததின்ேமல் உட்காருகிறவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி,
சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பபட்டிருப்பானாக. 7 பிரமியம் உள்ளவனின் சரீரத்ைதத் ெதாடுகிறவன் தன்
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வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 8 பிரமியம்
உள்ளவன் சுத்தமாயிருக்கிற ஒருவன்ேமல் துப்பினால், இவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 9 பிரமியம் உள்ளவன் ஏறும் எந்தச்ேசணமும்
தீட்டாயிருக்கும். 10 அவனுக்குக் கீழிருந்த எைதயாகிலும் ெதாடுகிறவன் சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகிறவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 11 பிரமியம் உள்ளவன் தன் ைககைளத் தண்ணீரினால்
கழுவாமல் ஒருவைனத் ெதாட்டால், இவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி,
சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 12 பிரமியம் உள்ளவன் ெதாட்ட மண்பாண்டம்
உைடக்கப்படவும், மரச்சாமான் எல்லாம் தண்ணீரினால் கழுவப்படவும் ேவண்டும். 13 பிரமியம் உள்ளவன்
தன் பிரமியம் நீங்கிச் சுத்தமானால், தன் சுத்திகரிப்புக்ெகன்று ஏழுநாள் எண்ணிக்ெகாண்டிருந்து, தன்
வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தன் ேதகத்ைத ஊற்றுநீரில் கழுவக்கடவன்; அப்ெபாழுது சுத்தமாயிருப்பான்.
14 எட்டாம்நாளிேல, அவன் இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது,
ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, ஆசாரியனிடத்தில்
ெகாடுக்கக்கடவன். 15 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைறப்பாவநிவாரணபலியும் மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்கதகனபலியுமாக்கி, அவனுக்காகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவன் பிரமியத்தினிமித்தம்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யேவண்டும். 16 ஒருவனிலிருந்து இந்திரியம் கழிந்ததுண்டானால், அவன் தண்ணீரில்
முழுகேவண்டும்; சாயங்காலம்மட்டும் அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 17 கழிந்த இந்திரியம் பட்ட வஸ்திரமும்
ேதாலும் தண்ணீரினால் கழுவப்பட்டு, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டாயிருப்பதாக. 18 இந்திரியம்
கழிந்தவேனாேட ஸ்திரீ படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால், இருவரும் தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பார்களாக. 19 சூதகஸ்திரீ தன் சரீரத்திலுள்ள உதிர ஊரலினிமித்தம் ஏழுநாள் தன்
விலக்கத்தில் இருக்கக்கடவள்; அவைளத் ெதாடுகிறவன் எவனும் சாயங்காலம் மட்டும்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 20 அவள் விலக்கலாயிருக்ைகயில், எதின்ேமல் படுத்துக்ெகாள்ளுகிறாேளா
எதின்ேமல் உட்காருகிறாேளா அெதல்லாம் தீட்டாயிருக்கும். 21 அவள் படுக்ைகையத் ெதாடுகிறவன்
எவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
22 அவள் உட்கார்ந்த மைணையத்ெதாடுகிறவன் எவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 23 அவள் படுக்ைகயின்ேமலாகிலும், அவள் உட்கார்ந்த
மைணயின்ேமலாகிலும் இருந்த எைதயாகிலும் ெதாட்டவன், சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
24 ஒருவன் அவேளாேட படுத்துக்ெகாண்டதும், அவள் தீட்டு அவன்ேமல் பட்டதுமுண்டானால், அவன்
ஏழுநாள் தீட்டாயிருப்பானாக; அவன் படுக்கிறபடுக்ைகயும் தீட்டுப்படும். 25 ஒரு ஸ்திரீ
விலகியிருக்கேவண்டியகாலம் அல்லாமல் அவளுைடய உதிரம் அேநகநாள் ஊறிக்ெகாண்டிருந்தால்,
அல்லது அந்தக் காலத்துக்கு மிஞ்சி அது கண்டிருக்கும் நாெளல்லாம் ஊறிக்ெகாண்டிருந்தால், தன்
விலக்கத்தின் நாட்களிலிருந்ததுேபால அவள் தீட்டாயிருப்பாளாக. 26 அந்த நாட்கெளல்லாம் அவள்
படுக்கும் எந்தப் படுக்ைகயும், அவள் விலக்கத்தின் படுக்ைகையப்ேபால, அவளுக்குத் தீட்டாயிருக்கும்; அவள்
உட்கார்ந்த மைணயும், அவளுைடய விலக்கத்தின் தீட்ைடப்ேபாலேவ தீட்டாயிருக்கும். 27

அப்படிப்பட்டைவகைளத் ெதாடுகிறவன் எவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி,
சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 28 அவள் தன் உதிர ஊறல் நின்று சுத்தமானேபாது, அவள்
ஏழுநாள் எண்ணிக்ெகாள்வாளாக; அதின்பின்பு சுத்தமாயிருப்பாள். 29 எட்டாம்நாளிேல இரண்டு
காட்டுப்புறாக்கைளயாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில்
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரக்கடவள். 30 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைறப் பாவநிவாரணபலியும்,
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியுமாக்கி, அவளுக்காகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவளுைடய உதிர
ஊறலினிமித்தம் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன். 31 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் நடுேவ இருக்கிற
என்னுைடய வாசஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி, தங்கள் தீட்டுகளால் சாகாதபடிக்கு, இப்படி நீங்கள் அவர்கள்
தீட்டுகளுக்கு அவர்கைள விலக்கிைவக்கக்கடவீர்கள். 32 பிரமியமுள்ளவனுக்கும், இந்திரியக்கழிவினாேல
தீட்டானவனுக்கும், 33 சூதக பலவீனமுள்ளவளுக்கும், பிரமியமுள்ள ஸ்திரீ புருஷருக்கும்,
தீட்டாயிருக்கிறவேளாேட படுத்துக்ெகாண்டவனுக்கும் ஏற்ற பிரமாணம் இதுேவ என்றார்.

ஆேரானின் இரண்டு குமாரர் கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல ேசர்ந்து மரித்துப்ேபானபின்பு, கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 கிருபாசனத்தின்ேமல் ஒரு ேமகத்தில் நான் காணப்படுேவன்; ஆதலால்
உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான் சாகாதபடி, பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல திைரக்கு உட்புறத்திலிருக்கிற

ெபட்டியின்ேமலுள்ள கிருபாசன மூடிக்கு முன்பாகச் சகல ேவைளயிலும் வரேவண்டாம் என்று அவனுக்குச்
ெசால். 3 ஆேரான் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசிக்கேவண்டிய விதமாவது: அவன் ஒரு காைளையப்
பாவநிவாரணபலியாகவும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும் ெசலுத்திப்
பிரேவசிக்கேவண்டும். 4 அவன் பரிசுத்தமான சணல்நூல்சட்ைடையத் தரித்து, தன் அைரக்குச் சணல்நூல்
ஜல்லடத்ைதப் ேபாட்டு, சணல்நூல் இைடக்கச்ைசையக் கட்டி, சணல்நூல் பாைகையத்
தரித்துக்ெகாண்டிருக்கேவண்டும்; அைவகள் பரிசுத்த வஸ்திரங்கள்; அவன் ஜலத்திேல ஸ்நானம்பண்ணி,
அைவகைளத் தரித்துக்ெகாண்டு, 5 இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயாரிடத்திேல, பாவநிவாரணபலியாக
இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும், சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு ஆட்டுகடாைவயும் வாங்கக்கடவன். 6

பின்பு ஆேரான் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்படிக்கு, தன்னுைடய
பாவநிவாரணபலியின் காைளையச் ேசரப்பண்ணி, 7 அந்த இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நிறுத்தி, 8 அந்த இரண்டு
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயுங்குறித்துக் கர்த்தருக்ெகன்று ஒரு சீட்டும், ேபாக்காடாக விடப்படும்

ேலவியராகமம் 16:8
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ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்ெகன்று ஒரு சீட்டும் ேபாட்டு, 9 கர்த்தருக்ெகன்று சீட்டு விழுந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவநிவாரணபலியாகச் ேசரப்பண்ணி, 10 ேபாக்காடாக விடப்படச் சீட்டு விழுந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ, அைதக் ெகாண்டு பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்கவும் அைதப் ேபாக்காடாக
வனாந்தரத்திேல ேபாகவிடவும், கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உயிேராேட நிறுத்தி; 11 பின்பு ஆேரான்
தனக்காவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்படி, தன்னுைடய பாவநிவாரணத்துக்கான
காைளையக் ெகாண்டுவந்து, அைதக்ெகான்று, 12 கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருக்கும் பலிபீடத்தின்ேமலுள்ள
ெநருப்புத்தணலினால் தூபகலசத்ைத நிரப்பி, ெபாடியாக்கப்பட்ட சுகந்த தூபவர்க்கத்திேல தன்
ைகப்பிடிகள் நிைறய எடுத்து, திைரக்கு உட்புறமாகக் ெகாண்டுவந்து, 13 தான் சாகாதபடிக்கு
தூபேமகமானது சாட்சிப்ெபட்டியின்ேமல் இருக்கும் கிருபாசனத்ைத மூடத்தக்கதாக, கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் அக்கினியின்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதப் ேபாடக்கடவன். 14 பின்பு காைளயின் இரத்தத்திேல
ெகாஞ்சம் எடுத்து, கீழ்ப்புறமாக நின்று, தன் விரலினால் கிருபாசனத்தின்ேமல் ெதளித்து, அந்த இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் எடுத்துக் கிருபாசனத்துக்கு முன்பாக ஏழுதரம் தன் விரலினால் ெதளிக்கக்கடவன். 15 பின்பு
ஜனத்தினுைடய பாவநிவாரணபலியான ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அவன் ெகான்று, அதின் இரத்தத்ைதத்
திைரக்கு உட்புறமாகக் ெகாண்டுவந்து, காைளயின் இரத்தத்ைதத் ெதளித்தது ேபால, அதின்
இரத்தத்ைதயும் கிருபாசனத்தின்ேமலும் அதற்கு முன்பாகவும் ெதளித்து, 16 இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
தீட்டுகளினிமித்தமும், அவர்களுைடய சகல பாவங்களினாலும் உண்டான அவர்களுைடய
மீறுதல்களினிமித்தமும், பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்காகப் பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து, அவர்களிடத்தில் அவர்களுைடய
தீட்டுகளுக்குள்ேள நிற்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்காகவும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவன். 17 பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யும்படி அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசித்து, தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் இஸ்ரேவல்
சைபயார் அைனவருக்காகவும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்து, ெவளிேய வருமளவும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில்
ஒருவரும் இருக்கலாகாது. 18 பின்பு அவன் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இருக்கிற பலிபீடத்தண்ைட வந்து,
அதற்காகப் பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து, காைளயின் இரத்தத்திலும் ெவள்ளாட்டுக் கடாவின் இரத்தத்திலும்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின் ேமல் சுற்றிலும் பூசி, 19 தன் விரலினால் அந்த இரத்தத்தில்
எடுத்து, ஏழுதரம் அதின்ேமல் ெதளித்து, அைத இஸ்ரேவல் புத்திரரின் தீட்டுகள் நீங்கச் சுத்திகரித்து,
பரிசுத்தப்படுத்தக்கடவன். 20 அவன் இப்படிப் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும்
பலிபீடத்துக்கும் பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து தீர்ந்தபின்பு, உயிேராடிருக்கிற ெவள்ளாட்டுக்கடாைவச்
ேசரப்பண்ணி, 21 அதின் தைலயின்ேமல் ஆேரான் தன் இரண்டு ைககைளயும் ைவத்து, அதின்ேமல்
இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய சகல அக்கிரமங்கைளயும் அவர்களுைடய எல்லாப் பாவங்களினாலும் உண்டான
அவர்களுைடய சகல மீறுதல்கைளயும் அறிக்ைகயிட்டு, அைவகைள ெவள்ளாட்டுக்கடாவினுைடய
தைலயின்ேமல் சுமத்தி, அைத அதற்கான ஆள்வசமாய் வனாந்தரத்துக்கு அனுப்பிவிடக்கடவன். 22 அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடா அவர்களுைடய அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் தன்ேமல் சுமந்துெகாண்டு, குடியில்லாத
ேதசத்துக்குப் ேபாவதாக; அவன் அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ வனாந்தரத்திேல ேபாக விடக்கடவன். 23

ஆேரான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள் வந்து, தான் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது,
உடுத்தியிருந்த சணல்நூல் வஸ்திரங்கைளக் கைளந்து, அங்ேக ைவத்துவிட்டு, 24 பரிசுத்த இடத்திேல
ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி, தன் வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாண்டு, ெவளிேய வந்து, தன்
சர்வாங்கதகனபலிையயும் ஜனங்களின் சர்வாங்கதகனபலிையயும் இட்டு, தனக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்து, 25 பாவநிவாரணபலியின் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தின்ேமல் தகனிக்கக்கடவன். 26

ேபாகவிடப்படும் ேபாக்காடாகிய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுேபாய் விட்டவன், தன் வஸ்திரங்கைளத்
ேதாய்த்து, ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி, பின்பு பாளயத்துக்குள் வருவானாக. 27 பாவநிவிர்த்திக்ெகன்று
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் இரத்தம் ெகாண்டுவரப்பட்ட பாவநிவாரணபலியாகிய காைளையயும்,
பாவநிவாரணபலியாகிய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாய், அைவகளின்
ேதாைலயும், மாம்சத்ைதயும், சாணிையயும் அக்கினியிேல சுட்ெடரிக்கக்கடவர்கள். 28 அைவகைளச்
சுட்ெடரித்தவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, ஜலத்திேல ஸ்நானம்பண்ணி, பின்பு பாளயத்துக்குள்
வருவானாக. 29 ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேததியிேல, சுேதசியானாலும், உங்களுக்குள் தங்கும்
பரேதசியானாலும், தங்கள் ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்துவதுமன்றி, ஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல்
இருக்கேவண்டும்; இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டைளயாய் இருக்கக்கடவது. 30 கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
உங்கள் பாவெமல்லாம் நீங்கிச் சுத்திகரிக்கப்படும்படி, அந்நாளில் உங்கைளச் சுத்திகரிக்கும் ெபாருட்டு,
உங்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யப்படும். 31 உங்களுக்கு அது விேசஷித்த ஓய்வு நாள்; அதிேல உங்கள்
ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்தக்கடவீர்கள்; இது நித்திய கட்டைள. 32 அபிேஷகம் ெபற்றவனும், தன்
தகப்பன் பட்டத்திற்கு வந்து ஆசாரிய ஊழியஞ்ெசய்யப் பிரதிஷ்ைடபண்ணப்பட்டவனுமாகிய ஆசாரியேன
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன். அவன் பரிசுத்த வஸ்திரங்களாகிய சணல்நூல் வஸ்திரங்கைள
உடுத்திக்ெகாண்டு, 33 பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்துக்கும், பலிபீடத்துக்கும்,
பிராயச்சித்தஞ்ெசய்து, ஆசாரியருக்காகவும் சைபயின் சகல ஜனங்களுக்காகவும் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யக்கடவன். 34 இப்படி வருஷத்தில் ஒருமுைற இஸ்ரேவல் புத்திரருக்காக, அவர்களுைடய சகல
பாவங்களுக்கும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்வது, உங்களுக்கு நித்திய கட்டைளயாயிருக்கக்கடவது என்று ெசால்
என்றார். கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ஆேரான் ெசய்தான்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ ஆேராேனாடும் அவன் குமாரேராடும் இஸ்ரேவல்
புத்திரர் அைனவேராடும் ெசால்லேவண்டியதாவது; கர்த்தர் கட்டைளயிடுகிறது என்னெவன்றால்:
3 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரில் எவனாகிலும் மாட்ைடயாவது ெசம்மறியாட்ைடயாவது
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ெவள்ளாட்ைடயாவது ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலாகிய கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்துக்கு முன்பாக,
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்படி ெகாண்டுவராமல், 4 பாளயத்துக்குள்ேளயாகிலும் பாளயத்துக்குப்
புறம்ேபயாகிலும் அைதக் ெகான்றால், அது அந்த மனிதனுக்கு இரத்தப்பழியாக எண்ணப்படும் அந்த மனிதன்
இரத்தம் சிந்தினபடியால், தன் ஜனத்தில் இராமல் அறுப்புண்டுேபாவான். 5 ஆைகயால் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ெவளியிேல பலியிடுகிற தங்கள் பலிகைள, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் ஆசாரியனிடத்தில் கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, அங்ேக அைவகைளக் கர்த்தருக்குச் சமாதானபலிகளாகச்
ெசலுத்தக்கடவர்கள். 6 அங்ேக ஆசாரியன் இரத்தத்ைத ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிலிருக்கிற கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்து, ெகாழுப்ைபக் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயாகத் தகனிக்கக்கடவன். 7

தாங்கள் ேசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றுகிற ேபய்களுக்குத் தங்கள் பலிகைள இனிச்
ெசலுத்தாதிருப்பார்களாக; இது அவர்கள் தைலமுைறேதாறும் அவர்களுக்கு நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கக்கடவது. 8 ேமலும் நீ அவர்கைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும் உங்கள்
நடுேவ தங்குகிற அந்நியர்களிலும் எவனாகிலும் சர்வாங்கதகனபலி முதலானைவகைளயிட்டு, 9 அைத
ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்படி ெகாண்டுவராவிட்டால், அவன் தன் ஜனத்தில்
இராமல் அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால். 10 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும் உங்களுக்குள் தங்கும்
அந்நியர்களிலும் எவனாகிலும் இரத்தம் என்னப்பட்டைதப் புசித்தால், இரத்தத்ைதப் புசித்த அவனுக்கு
விேராதமாக நான் என் முகத்ைதத் திருப்பி, அவன் தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அவைன
அறுப்புண்டுேபாகப்பண்ணுேவன். 11 மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது; நான் அைத
உங்களுக்குப் பலிபீடத்தின்ேமல் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்படிக்குக்
கட்டைளயிட்ேடன்; ஆத்துமாவிற்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்கிறது இரத்தேம. 12 அதினிமித்தம் உங்களில்
ஒருவனும் இரத்தம் புசிக்கேவண்டாம், உங்கள் நடுேவ தங்குகிற அந்நியனும் இரத்தம் புசிக்கேவண்டாம்
என்று இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசான்ேனன். 13 இஸ்ரேவல் புத்திரரிலும் உங்களுக்குள் தங்குகிற
அந்நியர்களிலும் எவனாகிலும் புசிக்கத்தக்க ஒரு மிருகத்ைதயாவது ஒரு பட்சிையயாவது ேவட்ைடயாடிப்
பிடித்தால், அவன் அதின் இரத்தத்ைதச் சிந்தப்பண்ணி, மண்ணினால் அைத மூடக்கடவன். 14 சகல
மாம்சத்துக்கும் இரத்தம் உயிராயிருக்கிறது; இரத்தம் ஜீவனுக்குச் சமானம்; ஆைகயால் எந்த மாம்சத்தின்
இரத்தத்ைதயும் புசிக்கேவண்டாம்; சகல மாம்சத்தின் உயிரும் அதின் இரத்தந்தாேன; அைதப் புசிக்கிற
எவனும் அறுப்புண்டுேபாவான் என்று இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசான்ேனன். 15 தானாய்
இறந்துேபானைதயாவது, பீறுண்டைதயாவது, புசித்தவன் எவனும் அவன் சுேதசியானாலும்
பரேதசியானாலும், தன் வஸ்திரங்கைளச் ேதாய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும்
தீட்டாயிருப்பானாக; பின்பு சுத்தமாயிருப்பான். 16 அவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்காமலும்,
ஸ்நானம்பண்ணாமலும் இருந்தால், தன் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பான் என்று ெசால் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 3 நீங்கள் குடியிருந்த
எகிப்துேதசத்தாருைடய ெசய்ைகயின்படி ெசய்யாமலும், நான் உங்கைள அைழத்துப்ேபாகிற

கானான் ேதசத்தாருைடய ெசய்ைகயின்படி ெசய்யாமலும், அவர்களுைடய முைறைமகளின்படி நடவாமலும்,
4 என்னுைடய நியாயங்களின்படி ெசய்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடவுங்கள்; நான்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 5 ஆைகயால் என் கட்டைளகைளயும் என் நியாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அைவகளின்படி ெசய்கிறவன் எவனும் அைவகளால் பிைழப்பான்; நான் கர்த்தர்.
6 ஒருவனும் தனக்கு ெநருங்கின இனமாகிய ஒருத்திைய நிர்வாணமாக்கும்படி அவைளச் ேசரலாகாது;
நான் கர்த்தர். 7 உன் தகப்பைனயாவது உன் தாையயாவது நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவள் உன்
தாயானவள்; அவைள நிர்வாணமாக்கலாகாது. 8 உன் தகப்பனுைடய மைனவிைய நிர்வாணமாக்கலாகாது;
அது உன் தகப்பனுைடய நிர்வாணம். 9 உன் தகப்பனுக்காவது உன் தாய்க்காவது வீட்டிலாகிலும்
புறத்திலாகிலும் பிறந்த குமாரத்தியாகிய உன் சேகாதரிைய நிர்வாணமாக்கலாகாது. 10 உன் குமாரனுைடய
மகைளயாவது உன் குமாரத்தியினுைடய மகைளயாவது நிர்வாணமாக்கலாகாது; அது உன்னுைடய
நிர்வாணம். 11 உன் தகப்பனுைடய மைனவியினிடத்தில் உன் தகப்பனுக்குப் பிறந்த குமாரத்திைய
நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவள் உனக்குச் சேகாதரி. 12 உன் தகப்பனுைடய சேகாதரிைய
நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவள் உன் தகப்பனுக்கு ெநருங்கின இனமானவள். 13 உன் தாயினுைடய
சேகாதரிைய நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவள் உன் தாய்க்கு ெநருங்கின இனமானவள். 14 உன்
தகப்பனுைடய சேகாதரைன நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவன் மைனவிையச் ேசராயாக; அவள் உன்
தகப்பனுைடய சேகாதரி. 15 உன் மருமகைள நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவள் உன் குமாரனுக்கு மைனவி,
அவைள நிர்வாணமாக்கலாகாது. 16 உன் சேகாதரனுைடய மைனவிைய நிர்வாணமாக்கலாகாது; அது உன்
சேகாதரனுைடய நிர்வாணம். 17 ஒரு ஸ்திரீையயும் அவள் மகைளயும் நிர்வாணமாக்கலாகாது; அவளுைடய
குமாரரின் மகைளயும் குமாரத்தியின் மகைளயும் நிர்வாணமாக்குபடி விவாகம்பண்ணலாகாது; இவர்கள்
அவளுக்கு ெநருங்கின இனமானவர்கள்; அது முைறேகடு. 18 உன் மைனவி உயிேராடிருக்ைகயில்,
அவளுக்கு உபத்திரவமாக அவள் சேகாதரிையயும் நிர்வாணமாக்கும்ெபாருட்டு அவைள விவாகம்
பண்ணலாகாது. 19 ஸ்திரீயானவள் சூதகத்தால் விலக்கத்திலிருக்ைகயில், அவைள நிர்வாணமாக்க
அவேளாேட ேசராேத. 20 பிறனுைடய மைனவிேயாேட ேசரும்படி சயனித்து, அவளால் உன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்திக் ெகாள்ளேவண்டாம். 21 நீ உன் சந்ததியில் யாைரயாகிலும் ேமாேளகுக்ெகன்று
தீக்கடக்கும்படி இடங்ெகாடாேத; உன் ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காேத; நான்
கர்த்தர். 22 ெபண்ேணாடு சம்ேயாகம் பண்ணுகிறதுேபால ஆேணாேட சம்ேயாகம் பண்ணேவண்டாம்; அது
அருவருப்பானது. 23 யாெதாரு மிருகத்ேதாடும் நீ புணர்ச்சிெசய்து, அதினாேல உன்ைனத்தீட்டுப்படுத்த
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ேவண்டாம்; ஸ்திரீயானவள் மிருகத்ேதாேட புணரும்படி அதற்கு முன்பாக நிற்கலாகாது; அது அருவருப்பான
தாறுமாறு. 24 இைவகளில் ஒன்றினாலும் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாதிருங்கள்; நான் உங்கள் முன்னின்று
துரத்திவிடுகிற ஜாதிகள் இைவகெளல்லாவற்றினாலும் தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்; ேதசமும்
தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 25 ஆைகயால் அதின் அக்கிரமத்ைத விசாரிப்ேபன்; ேதசம் தன் குடிகைளக்
கக்கிப்ேபாடும். 26 இந்த அருவருப்புகைளெயல்லாம் உங்களுக்குமுன் இருந்த அந்த ேதசத்தின் மனிதர்
ெசய்ததினாேல ேதசம் தீட்டாயிற்று. 27 இப்ெபாழுதும் உங்களுக்கு முன் இருந்த ஜாதிகைள ேதசம்
கக்கிப்ேபாட்டதுேபால, நீங்கள் அைதத் தீட்டுப்படுத்தும்ேபாது அது உங்கைளயும் கக்கிப்ேபாடாதபடிக்கு,
28 நீங்கள் என் கட்டைளகைளயும் என் நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு, ேதசத்திேல பிறந்தவனானாலும்
உங்கள் நடுேவ தங்குகிற அந்நியனானாலும் இந்த அருவருப்புகளில் ஒன்ைறயும் ெசய்யேவண்டாம். 29

இப்படிபட்ட அருவருப்பானைவகளில் யாெதான்ைற யாராவது ெசய்தால், ெசய்த அந்த ஆத்துமாக்கள்
ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு ேபாவார்கள். 30 ஆைகயால் உங்களுக்குமுன் ெசய்யப்பட்ட
அருவருப்பான முைறைமகளில் யாெதான்ைற நீங்கள் ெசய்து, அைவகளால் உங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளாதபடிக்கு என் கட்டைளையக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைப அைனத்ேதாடும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்கள் ேதவனும் கர்த்தருமாகிய நான் பரிசுத்தர்,
ஆைகயால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். 3 உங்களில் அவனவன் தன்தன் தாய்க்கும் தன்தன்

தகப்பனுக்கும் பயந்திருக்கவும், என் ஓய்வு நாட்கைள ஆசரிக்கவும்கடவீர்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர். 4 விக்கிரகங்கைள நாடாமலும், வார்ப்பிக்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள உங்களுக்கு உண்டாக்காமலும்
இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 5 நீங்கள் சமாதானபலிையக் கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தினால், அைத மேனாற்சாகமாய்ச் ெசலுத்துங்கள். 6 நீங்கள் அைதச் ெசலுத்துகிற நாளிலும்
மறுநாளிலும் அைதப் புசிக்கேவண்டும்; மூன்றாம் நாள்மட்டும் மீதியானது அக்கினியிேல
சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது. 7 மூன்றாம் நாளில் அதில் ஏதாகிலும் புசிக்கப்பட்டால் அருவருப்பாயிருக்கும்;
அது அங்கிகரிக்கப்படமாட்டாது. 8 அைதப் புசிக்கிறவன் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினபடியால் அவன் தன் அக்கிரமத்ைதச் சுமந்து, தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு
அறுப்புண்டுேபாவான். 9 நீங்கள் ேதசத்தின் பயிைர அறுக்கும்ேபாது, உன் வயலின் ஓரத்திலிருக்கிறைதத் தீர
அறுக்காமலும், சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்கைளப் ெபாறுக்காமலும், 10 உன் திராட்சத்ேதாட்டத்திேல பின்
அறுப்ைப அறுக்காமலும், அதிேல சிந்திக்கிடக்கிற பழங்கைளப் ெபாறுக்காமலும், அைவகைள
எளியவனுக்கும் பரேதசிக்கும் விட்டுவிடுவாயாக; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 11 நீங்கள்
களவுெசய்யாமலும், வஞ்சைனபண்ணாமலும், ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாமலும் இருங்கள். 12 என்
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்யாைணயிடுகிறதினால், உங்கள் ேதவனுைடய நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 13 பிறைன ஒடுக்காமலும்
ெகாள்ைளயிடாமலும் இருப்பாயாக; கூலிக்காரனுைடய கூலி விடியற்காலம்மட்டும் உன்னிடத்தில்
இருக்கலாகாது. 14 ெசவிடைன நிந்தியாமலும், குருடனுக்கு முன்ேன தடுக்கைல ைவயாமலும், உன்
ேதவனுக்குப் பயந்திருப்பாயாக; நான் கர்த்தர். 15 நியாயவிசாரைணயில் அநியாயம் ெசய்யாதிருங்கள்;
சிறியவனுக்கு முகதாட்சிணியம் ெசய்யாமலும், ெபரியவனுைடய முகத்துக்கு அஞ்சாமலும், நீதியாகப்
பிறனுக்கு நியாயந்தீர்ப்பாயாக. 16 உன் ஜனங்களுக்குள்ேள அங்குமிங்கும் ேகாள்ெசால்லித் திரியாயாக;
பிறனுைடய இரத்தப்பழிக்கு உட்படேவண்டாம்; நான் கர்த்தர். 17 உன் சேகாதரைன உன் உள்ளத்தில்
பைகயாயாக; பிறன்ேமல் பாவம் சுமராதபடிக்கு அவைன எப்படியும் கடிந்து ெகாள்ளேவண்டும். 18

பழிக்குப்பழி வாங்காமலும் உன் ஜனப்புத்திரர் ேமல் ெபாறாைமெகாள்ளாமலும், உன்னில் நீ
அன்புகூறுவதுேபால் பிறனிலும் அன்புகூருவாயாக; நான் கர்த்தர். 19 என் கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்வீர்களாக; உன் மிருகஜீவன்கைள ேவறு ஜாதிேயாேட ெபாலியவிடாயாக; உன் வயலிேல
ெவவ்ேவறு வைகயான விைதகைளக் கலந்து விைதயாயாக; சணல்நூலும் கம்பளிநூலும் கலந்த
வஸ்திரத்ைத உடுத்தாதிருப்பாயாக. 20 ஒருவனுக்கு அடிைமயானவள் ஒரு புருஷனுக்கு
நியமிக்கப்பட்டவளாயிருந்து, முற்றிலும் மீட்கப்படாமலும் தன்னிச்ைசயாய் விடப்படாமலுமிருக்க,
அவேளாேட ஒருவன் சம்ேயாகமாய்ச் சயனம்பண்ணினால், அவர்கள் ெகாைல ெசய்யப்படாமல்,
அடிக்கப்படேவண்டும்; அவள் சுயாதீனமுள்ளவள் அல்ல. 21 அவன் தன் குற்றநிவாரணபலியாய் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசலிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவரக்கடவன். 22 அதினாேல
ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்தினிமித்தம் அவனுக்காகக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவன் ெசய்த பாவம் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 23 நீங்கள் அந்த ேதசத்தில்
வந்து, புசிக்கத்தக்க கனிகைளத் தருகிற பலவித மரங்கைள நாட்டினபின்பு அைவகளின் கனிகைள
விருத்தேசதனமில்லாதைவகெளன்று எண்ணுவீர்களாக; மூன்று வருஷம் அது புசிக்கப்படாமல்,
விருத்தேசதனமில்லாததாய் உங்களுக்கு எண்ணப்படேவண்டும். 24 பின்பு நாலாம் வருஷத்திேல
அைவகளின் கனிகெளல்லாம் கர்த்தருக்குத் துதிெசலுத்துகிறதற்ேகற்ற பரிசுத்தமாயிருக்கும். 25 ஐந்தாம்
வருஷத்திேல அைவகளின் கனிகைளப் புசிக்கலாம்; இப்படி அைவகளின் பலன் உங்களுக்குப் ெபருகும்;
நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 26 யாெதான்ைறயும் இரத்தத்துடன் புசிக்கேவண்டாம். குறிேகளாமலும்,
நாள்பாராமலும் இருப்பீர்களாக. 27 உங்கள் தைலமயிைரச் சுற்றி ஒதுக்காமலும், தாடியின் ஓரங்கைளக்
கத்தரிக்காமலும், 28 ெசத்தவனுக்காக உங்கள் சரீரத்ைதக் கீறிக்ெகாள்ளாமலும், அைடயாளமான
எழுத்துக்கைள உங்கள்ேமல் குத்திக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 29 ேதசத்தார்
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ேவசித்தனம்பண்ணி ேதசெமங்கும் முைறேகடான பாவம் நிைறயாதபடிக்கு உன் குமாரத்திைய
ேவசித்தனம்பண்ண விடுகிறதினாேல பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காயாக. 30 என் ஓய்வுநாட்கைள ஆசரித்து,
என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்குறித்துப் பயபக்தியாயிருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 31 அஞ்சனம்
பார்க்கிறவர்கைள நாடி, குறிெசால்லுகிறவர்கைளத் ேதடாதிருங்கள்; அவர்களாேல தீட்டுப்படேவண்டாம்;
நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 32 நைரத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து, முதிர்வயதுள்ளவன் முகத்ைதக்
கனம்பண்ணி, உன் ேதவனுக்குப் பயப்படுவாயாக; நான் கர்த்தர். 33 யாெதாரு அந்நியன் உங்கள் ேதசத்தில்
உங்கேளாேட தங்கினால், அவைனச் சிறுைமப்படுத்தேவண்டாம். 34 உங்களிடத்தில் வாசம்பண்ணுகிற
அந்நியைனச் சுேதசிேபால எண்ணி, நீங்கள் உங்களில் அன்புகூருகிறதுேபால அவனிலும்
அன்புகூருவீர்களாக; நீங்களும் எகிப்துேதசத்தில் அந்நியராயிருந்தீர்கேள; நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர். 35 நியாயவிசாரைணயிலும், அளவிலும், நிைறயிலும், படியிலும் அநியாயம் ெசய்யாதிருப்பீர்களாக.
36 சுமுத்திைரயான தராசும், சுமுத்திைரயான நிைறகல்லும், சுமுத்திைரயான மரக்காலும், சுமுத்திைரயான
படியும் உங்களுக்கு இருக்கேவண்டும்; நான் உங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர். 37 ஆைகயால் என்னுைடய கட்டைளகள் யாைவயும் என்னுைடய நியாயங்கள்
யாைவயும் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி நடக்கக்கடவீர்கள்; நான் கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 பின்னும் நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்; இஸ்ரேவல் புத்திரரிலும் இஸ்ரேவலில் வாசம்பண்ணுகிற அந்நியர்களிலும்
எவனாகிலும் தன் சந்ததியில் ஒரு பிள்ைளைய ேமாேளகுக்குக் ெகாடுத்தால், அவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; ேதசத்தின் ஜனங்கள் அவன்ேமல் கல்ெலறியேவண்டும். 3 அவன் என் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி, என் பரிசுத்த நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கும்படிக்கு, தன் சந்ததியில்
ஒரு பிள்ைளைய ேமாேளகுக்குக் ெகாடுத்ததினாேல, நான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு விேராதமாக எதிர்த்து
நின்று, அவைனத் தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு ேபாகப்பண்ணுேவன். 4 அவன் தன் சந்ததியில்
ஒரு பிள்ைளைய ேமாேளகுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது, ேதசத்தின் ஜனங்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யாதபடிக்குக் கண்சாைடயாயிருந்தால், 5 நான் அந்த மனிதனுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும்
விேராதமாக எதிர்த்து நின்று, அவைனயும், அவன் பிறேக ேமாேளைக விபசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றின
யாவைரயும், தங்கள் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாகப்பண்ணுேவன். 6 அஞ்சனம்
பார்க்கிறவர்கைளயும் குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் பின்ெதாடர்ந்து ேசாரம்ேபாக எந்த ஆத்துமா
அவர்கைள நாடுகிறாேனா, அந்த ஆத்துமாவுக்கு விேராதமாக எதிர்த்துநின்று, அவைனத் தன் ஜனத்தில்
இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாகப்பண்ணுேவன். 7 ஆதலால் நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்திப்
பரிசுத்தராயிருங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 8 என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடவுங்கள்; நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். 9 தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது
சபிக்கிற எவனும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அவன் தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் சபித்தான், அவன்
இரத்தப்பழி அவன்ேமல் இருப்பதாக. 10 ஒருவன் பிறனுைடய மைனவிேயாேட விபசாரம் ெசய்தால், பிறன்
மைனவிேயாேட விபசாரம் ெசய்த அந்த விபசாரனும் அந்த விபசாரியும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள். 11

தன் தகப்பன் மைனவிேயாேட சயனிக்கிறவன் தன் தகப்பைன நிர்வாணமாக்கினபடியால், இருவரும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்; அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல் இருப்பதாக. 12 ஒருவன் தன்
மருமகேளாேட சயனித்தால், இருவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்; அருவருப்பான தாறுமாறு
பண்ணினார்கள்; அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல் இருப்பதாக. 13 ஒருவன் ெபண்ேணாேட
சம்ேயாகம்பண்ணுகிறதுேபால ஆேணாேட சம்ேயாகம்பண்ணினால், அருவருப்பான காரியம் ெசய்த
அவ்விருவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்; அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல் இருப்பதாக. 14

ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீையயும் அவள் தாையயும் பைடத்தால், அது முைறேகடு; இவ்வித முைறேகடு
உங்களுக்குள் இராதபடிக்கு, அவைனயும் அவர்கைளயும் அக்கினியில் சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 15 ஒருவன்
மிருகத்ேதாேட புணர்ந்தால், அவன் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அந்த மிருகத்ைதயும்
ெகால்லக்கடவீர்கள். 16 ஒரு ஸ்திரீ யாெதாரு மிருகத்ேதாேட ேசர்ந்து சயனித்தால், அந்த ஸ்திரீையயும்
அந்த மிருகத்ைதயும் ெகால்லக்கடவாய்; இருஜீவனும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; அைவகளின்
இரத்தப்பழி அைவகளின்ேமல் இருப்பதாக. 17 ஒருவன் தன் தகப்பனுக்காவது தன் தாய்க்காவது
குமாரத்தியாயிருக்கிற தன் சேகாதரிையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவன் அவளுைடய நிர்வாணத்ைதயும்,
அவள் அவனுைடய நிர்வாணத்ைதயும் பார்த்தால், அது பாதகம்; அவர்கள் தங்கள் ஜனங்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக அறுப்புண்டு ேபாகக்கடவர்கள்; அவன் தன் சேகாதரிைய நிர்வாணப்படுத்தினான்; அவன் தன்
அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பான். 18 ஒருவன் சூதகஸ்திரீேயாேட சயனித்து, அவைள நிர்வாணமாக்கினால், அவன்
அவளுைடய உதிர ஊற்ைறத் திறந்து, அவளும் தன் உதிர ஊற்ைற ெவளிப்படுத்தினபடியால், இருவரும்
தங்கள் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும். 19 உன் தாயினுைடய சேகாதரிையயும் உன்
தகப்பனுைடய சேகாதரிையயும் நிர்வாணமாக்காயாக, அப்படிப்பட்டவன் தன் ெநருங்கிய இனத்ைத
அவமானமாக்கினான்; அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பார்கள். 20 ஒருவன் தன் தகப்பனின்
சேகாதரனுைடய மைனவிேயாேட சயனித்தால், அவன் தன் தகப்பனின் சேகாதரைன நிர்வாணமாக்கினான்;
அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைதச் சுமப்பார்கள், சந்தானமில்லாமல் சாவார்கள். 21 ஒருவன் தன் சேகாதரன்
மைனவிைய விவாகம்பண்ணினால், அது அசுத்தம்; தன் சேகாதரைன நிர்வாணமாக்கினான், அவர்கள்
சந்தானமற்றிருப்பார்கள். 22 ஆைகயால் நீங்கள் குடியிருப்பதற்காக நான் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாகிற
ேதசம் உங்கைளக் கக்கிப்ேபாடாதபடிக்கு, நீங்கள் என் கட்டைளகள் யாைவயும் என்னுைடய நியாயங்கள்
யாைவயும் ைகக்ெகாண்டு நடவுங்கள். 23 நான் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுகிற ஜனத்தினுைடய
வழிபாடுகளில் நடவாதிருங்கள்; அவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்தபடியால் நான்
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அவர்கைள அேராசித்ேதன். 24 நீங்கள் அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரிப்பீர்கள் என்று உங்கேளாேட
ெசான்ேனன்; பாலும் ேதனும் ஒடுகிற அந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுப்ேபன்; உங்கைள
மற்ற ஜனங்கைள விட்டுப் பிரித்ெதடுத்த உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன. 25 ஆைகயால் சுத்தமான
மிருகங்களுக்கும் அசுத்தமான மிருகங்களுக்கும், சுத்தமான பறைவகளுக்கும் அசுத்தமான பறைவகளுக்கும்
நீங்கள் வித்தியாசம்பண்ணி, நான் உங்களுக்குத் தீட்டாக எண்ணச்ெசால்லி விலக்கின மிருகங்களாலும்
பறைவகளாலும் தைரயிேல ஊருகிற யாெதாரு பிராணிகளாலும் உங்கைள
அருவருப்பாக்காதிருப்பீர்களாக. 26 கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராயிருக்கிறபடியினாேல நீங்களும்
எனக்ேகற்ற பரிசுத்தவான்களாயிருப்பீர்களாக; நீங்கள் என்னுைடயவர்களாயிருக்கும்படிக்கு, உங்கைள
மற்ற ஜனங்கைளவிட்டுப் பிரித்ெதடுத்ேதன். 27 அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களும்
குறிெசால்லுகிறவர்களுமாயிருக்கிற புருஷனாகிலும் ஸ்திரீயாகிலும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;
அவர்கள்ேமல் கல்ெலறிவார்களாக; அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல் இருக்கக்கடவது என்று ெசால்
என்றார்.

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர்களில் ஒருவனும் தன்
ஜனத்தாரில் இறந்துேபான யாெதாருவருக்காகத் தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தலாகாெதன்று
அவர்கேளாேட ெசால். 2 தன் தாயும், தன் தகப்பனும், தன் குமாரனும், தன் குமாரத்தியும், தன்

சேகாதரனும், 3 புருஷனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாமல் தன்னிடத்திலிருக்கிற கன்னியாஸ்திரீயான தன்
சேகாதரியுமாகிய தனக்கு ெநருங்கிய இனமான இவர்களுைடய சாவுக்காகத் தீட்டுப்படலாம். 4 தன்
ஜனத்தாரில் ெபரியவனாகிய அவன் ேவெறாருவருக்காகவும் தன்ைனப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கித்
தீட்டுப்படுத்தலாகாது. 5 அவர்கள் தங்கள் தைலைய ெமாட்ைடயடிக்காமலும், தங்கள் தாடியின்
ஓரங்கைளச் சிைரத்துப்ேபாடாமலும், தங்கள் ேதகத்ைதக் கீறிக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பார்களாக. 6 தங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமல் அவருக்ேகற்ற பரிசுத்தராயிருப்பார்களாக;
அவர்கள் கர்த்தரின் தகனபலிகைளயும் தங்கள் ேதவனுைடய அப்பத்ைதயும் ெசலுத்துகிறவர்களாதலால்
பரிசுத்தராயிருக்கேவண்டும். 7 அவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குப் பரிசுத்தமானவர்கள், ஆைகயால்
ேவசிையயாகிலும் கற்புக்குைலந்தவைளயாகிலும் விவாகம்பண்ணார்களாக; தன் புருஷனாேல தள்ளப்பட்ட
ஸ்திரீையயும் விவாகம்பண்ணார்களாக. 8 அவன் ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்துகிறபடியால் நீ
அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்; உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தராகிய நான்
பரிசுத்தராயிருக்கிறபடியால், அவனும் உனக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தனாயிருப்பானாக. 9 ஆசாரியனுைடய
குமாரத்தி, ேவசித்தனம்பண்ணி, தன்ைனப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினால், அவள் தன் தகப்பைனயும்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகிறாள்; அவள் அக்கினியிேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவள். 10 தன்
சேகாதரருக்குள்ேள பிரதான ஆசாரியனாக தன் சிரசில் அபிேஷகைதலம் வார்க்கப்பட்டவனும்,
அவனுக்குரிய வஸ்திரங்கைளத் தரிக்கும்படி பிரதிஷ்ைட பண்ணப்பட்டவனுமாயிருக்கிறவன் எவேனா, அவன்
தன் பாைகைய எடுக்காமலும், தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாள்ளாமலும், 11 பிேரதம் கிடக்கும்
இடத்தில் ேபாகாமலும், தன் தகப்பனுக்காகவும் தன் தாய்க்காகவும் தன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளாமலும், 12 பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படாமலும் தன் ேதவனுைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமலும் இருப்பானாக; அவனுைடய ேதவனின் அபிேஷகைதலம்
என்னும் கிரீடம் அவன்ேமல் இருக்கிறேத: நான் கர்த்தர். 13 கன்னிைகயாயிருக்கிற ெபண்ைண அவன்
விவாகம்பண்ணேவண்டும். 14 விதைவையயானாலும் தள்ளப்பட்டவைளயானாலும்
கற்புக்குைலந்தவைளயானாலும் ேவசிையயானாலும் விவாகம்பண்ணாமல், தன் ஜனங்களுக்குள்ேள ஒரு
கன்னிைகைய விவாகம்பண்ணக்கடவன். 15 அவன் தன் வித்ைதத் தன் ஜனங்களுக்குள்ேள பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காமல் இருப்பானாக; நான் அவைனப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார். 16

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 17 நீ ஆேராேனாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உன்
சந்ததியாருக்குள்ேள அங்கவீனமுள்ளவன் தைலமுைறேதாறும் ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்தும்படி
ேசரலாகாது. 18 அங்கவீனமுள்ள ஒருவனும் அணுகலாகாது; குருடனானாலும், சப்பாணியானாலும்,
குறுகின அல்லது நீண்ட அவயவமுள்ளவனானாலும், 19 காெலாடிந்தவனானாலும்,
ைகெயாடிந்தவனானாலும், 20 கூனனானாலும், குள்ளனானாலும், பூவிழுந்த கண்ணனானாலும்,
ெசாறியனானாலும், அசறுள்ளவனானாலும், விைத நசுங்கினவனானாலும் அணுகலாகாது. 21

ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் சந்ததியாரில் அங்கவீனமுள்ள ஒருவனும் கர்த்தரின் தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தச் ேசரலாகாது; அவன் அங்கவீனமுள்ளவனாைகயால், அவன் ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்தச்
ேசரலாகாது. 22 அவன் தன் ேதவனுைடய அப்பமாகிய மகா பரிசுத்தமானைவகளிலும் மற்ற
பரிசுத்தமானைவகளிலும் புசிக்கலாம். 23 ஆனாலும் அவன் அங்கவீனமுள்ளவனாைகயால், அவன் என்
பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடிக்குத் திைரக்குள்ேள ேபாகாமலும்
பலிபீடத்தண்ைடயில் ேசராமலும் இருப்பானாக; நான் அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று
ெசால் என்றார். 24 ேமாேச இைவகைள ஆேராேனாடும் அவன் குமாரேராடும் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
அைனவேராடும் ெசான்னான்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எனக்ெகன்று நியமித்துச்
ெசலுத்துகிற பரிசுத்த வஸ்துக்கைளக்குறித்து ஆேரானும் அவன் குமாரரும் என் பரிசுத்த
நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாய் இருக்கேவண்டும் என்று

அவர்கேளாேட ெசால்; நான் கர்த்தர். 3 அன்றியும் நீ அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கள் தைலமுைறகளிலுள்ள
சந்ததியாரில் எவனாகிலும் தான் தீட்டுப்பட்டிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு நியமித்துச்
ெசலுத்துகிற பரிசுத்தமானைவகளண்ைடயில் ேசர்ந்தால், அந்த ஆத்துமா என் சந்நிதியில் இராதபடிக்கு
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அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால்; நான் கர்த்தர். 4 ஆேரானின் சந்ததியாரில் எவன் குஷ்டேராகிேயா,
எவன் பிரமியமுள்ளவேனா, அவன் சுத்தமாகும்மட்டும் பரிசுத்தமானைவகளில் புசிக்கலாகாது;
பிணத்தினாேல தீட்டானைவகளில் எைதயாகிலும் ெதாட்டவனும், இந்திரியங்கழிந்தவனும், 5

தீட்டுப்படுத்துகிற யாெதாரு ஊரும் பிராணிையயாகிலும் தீட்டுள்ள மனிதைனயாகிலும் ெதாட்டவனும், 6

சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அவன் ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணும்வைரக்கும்
பரிசுத்தமானைவகளில் புசிக்கலாகாது. 7 சூரியன் அஸ்தமித்தபின்பு சுத்தமாயிருப்பான்; அதன்பின்பு அவன்
பரிசுத்தமானைவகளில் புசிக்கலாம்; அது அவனுைடய ஆகாரம். 8 தானாய்ச் ெசத்தைதயும் பீறுண்டைதயும்
அவன் புசிக்கிறதினாேல தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தலாகாது; நான் கர்த்தர். 9 ஆைகயால் பரிசுத்தமானைத
அவர்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகிறதினாேல, பாவம் சுமந்து அதினிமித்தம் சாகாதபடிக்கு, என்
கட்டைளையக் காக்கக்கடவர்கள்; நான் அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். 10 அந்நியன் ஒருவனும்
பரிசுத்தமானைவகளில் புசிக்கலாகாது; ஆசாரியன் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறவனும் கூலிேவைல
ெசய்கிறவனும் பரிசுத்தமானதில் புசிக்கலாகாது. 11 ஆசாரியனால் பணத்துக்குக் ெகாள்ளப்பட்டவனும்,
அவன் வீட்டிேல பிறந்தவனும் அவனுைடய ஆகாரத்தில் புசிக்கலாம். 12 ஆசாரியனுைடய குமாரத்தி
அந்நியனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டால், அவள் பரிசுத்தமானைவகளின் பைடப்பிேல புசிக்கலாகாது. 13

விதைவயாய்ப்ேபான, அல்லது தள்ளப்பட்டவளான ஆசாரியனுைடய குமாரத்தி பிள்ைளயில்லாதிருந்து, தன்
தகப்பன் வீட்டில் தன்னுைடய இளவயதில் இருந்ததுேபால திரும்பவந்து இருந்தாேளயாகில், அவள் தன்
தகப்பன் ஆகாரத்தில் புசிக்கலாம்; அந்நியனாகிய ஒருவனும் அதில் புசிக்கலாகாது. 14 ஒருவன் அறியாமல்
பரிசுத்தமானதில் புசித்ததுண்டானால், அவன் அதிேல ஐந்தில் ஒரு பங்கு அதிகமாய்க் கூட்டி
பரிசுத்தமானைவகேளாடுங்கூட ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்கக்கடவன். 15 அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பைடக்கிற
இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய பரிசுத்தமானைவகைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமலும், 16 அைவகைளப்
புசிக்கிறதினால் அவர்கள்ேமல் குற்றமான அக்கிரமத்ைதச் சுமரப்பண்ணாமலும் இருப்பார்களாக; நான்
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார். 17 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
18 நீ ஆேராேனாடும் அவன் குமாரேராடும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைனவேராடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும் இஸ்ரேவலில் தங்குகிற அந்நியர்களிலும் தங்களுைடய
ெபாருத்தைனகளின்படியாகிலும் உற்சாகத்தின்படியாகிலும் சர்வாங்க தகனபலிகளாகக் கர்த்தருக்குத்
தங்கள் காணிக்ைகைய எவர்கள் ெசலுத்தப்ேபாகிறார்கேளா, 19 அவர்கள் தங்கள் மனதின்படிேய
மாடுகளிலாகிலும் ஆடுகளிலாகிலும் ெவள்ளாடுகளிலாகிலும் பழுதற்ற ஒரு ஆைணப் பிடித்துவந்து
ெசலுத்துவார்களாக. 20 பழுதுள்ள ஒன்ைறயும் ெசலுத்தேவண்டாம்; அது உங்கள்நிமித்தம்
அங்கிகரிக்கப்படுவதில்ைல. 21 ஒருவன் விேசஷித்த ெபாருத்தைனயாயாவது, உற்சாகமாயாவது,
கர்த்தருக்கு மாடுகளிலாகிலும் ஆடுகளிலாகிலும் சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தப்ேபானால், அது
அங்கிகரிக்கப்படும்படி, ஒரு பழுதுமில்லாமல் உத்தமமாயிருக்கேவண்டும். 22 குருடு, ெநரிசல், முடம்,
கழைல, ெசாறி, புண் முதலிய பழுதுள்ளைவகைள நீங்கள் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தாமலும், அைவகளாேல
கர்த்தருக்குப் பலிபீடத்தின்ேமல் தகனபலியிடாமலும் இருப்பீர்களாக. 23 நீண்ட அல்லது குறுகின
அவயவமுள்ள மாட்ைடயும் ஆட்ைடயும் நீ உற்சாகபலியாக இடலாம்; ெபாருத்தைனக்காக அது
அங்கிகரிக்கப்படமாட்டாது. 24 விைத நசுங்கினைதயும் ெநாறுங்கினைதயும் காயம்பட்டைதயும் விைத
அறுக்கப்பட்டைதயும் நீங்கள் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தாமலும், அைவகைள உங்கள் ேதசத்தில் பலியிடாமலும்
இருப்பீர்களாக. 25 அந்நிய புத்திரன் ைகயிலும் இப்படிப்பட்டைத வாங்கி, ேதவனுக்கு அப்பமாகச்
ெசலுத்தீர்களாக; அைவகளின் ேகடும் பழுதும் அைவகளில் இருக்கிறது; அைவகள் உங்களுக்காக
அங்கிகரிக்கப்படுவதில்ைல என்று ெசால் என்றார். 26 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 27 ஒரு
கன்றாவது ெசம்மறியாட்டுக்குட்டியாவது ெவள்ளாட்டுக்குட்டியாவது பிறந்தால், அது ஏழுநாள் தன்
தாயினிடத்தில் இருக்கக்கடவது; எட்டாம் நாள் முதல் அது கர்த்தருக்குத் தகனபலியாக
அங்கிகரிக்கப்படும். 28 பசுைவயும் அதின் கன்ைறயும், ஆட்ைடயும் அதின் குட்டிையயும் ஒேர நாளில்
ெகால்லேவண்டாம். 29 கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரபலிையச் ெசலுத்துவீர்களானால் மனப்பூர்வமாய் அைதச்
ெசலுத்துவீர்களாக. 30 அந்நாளிேலதான் அது புசிக்கப்படேவண்டும்; விடியற்காலம்மட்டும் நீங்கள் அதில்
ஒன்றும் மீதியாக ைவக்கேவண்டாம்; நான் கர்த்தர். 31 நீங்கள் என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்யக்கடவீர்கள்; நான் கர்த்தர். 32 என் பரிசுத்த நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காதிருப்பீர்களாக; நான் இஸ்ரேவல் புத்திரர் நடுேவ பரிசுத்தர் என்று
மதிக்கப்படுேவன்; நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். 33 நான் உங்களுக்கு
ேதவனாயிருப்பதற்காக, உங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணிேனன்; நான் கர்த்தர் என்று
ெசால் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: சைபகூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாக ஆசரிக்கும்படி, நீங்கள் கூறேவண்டிய
கர்த்தருைடய பண்டிைக நாட்களாவன: 3 ஆறுநாளும் ேவைலெசய்யேவண்டும்; ஏழாம்நாள்

பரிசுத்த சைபகூடுதலான ஓய்வுநாள், அதில் ஒரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்; அது உங்கள்
வாசஸ்தலங்களிெலல்லாம் கர்த்தருக்ெகன்று ஓய்ந்திருக்கும் நாளாயிருப்பதாக. 4 சைபகூடிவந்து
பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்கும்படி, நீங்கள் குறித்தகாலத்தில் கூறேவண்டிய கர்த்தரின் பண்டிைககளாவன: 5

முதலாம் மாதம் பதினாலாம் ேததி அந்திேநரமாகிய ேவைளயிேல கர்த்தரின் பஸ்கா பண்டிைகயும், 6 அந்த
மாதம் பதிைனந்தாம் ேததியிேல, கர்த்தருக்குப் புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிைகயுமாய் இருக்கும்; ஏழுநாள்
புளிப்பில்லா அப்பங்கைளப் புசிக்கேவண்டும். 7 முதலாம் நாள் உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்;
அதிேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம். 8 ஏழுநாளும் கர்த்தருக்குத்
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தகனபலியிடேவண்டும்; ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்; அதில் சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யலாகாது என்று ெசால் என்றார். 9 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 10 நீ இஸ்ரேவல்
புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் நீங்கள்
ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அதின் ெவள்ளாண்ைமைய அறுக்கும்ேபாது, உங்கள் அறுப்பின் முதற்பலனாகிய ஒரு
கதிர்க்கட்ைட ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரக்கடவீர்கள். 11 உங்களுக்காக அது அங்கிகரிக்கப்படும்படி,
ஆசாரியன் அந்தக்கதிர்க்கட்ைட ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாளில் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அைசவாட்டேவண்டும். 12 நீங்கள் அந்தக் கதிர்க்கட்ைட அைசவாட்டும் நாளில் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க
தகனபலியாக ஒருவயதான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், 13 கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான
தகனபலியாக ஒரு மரக்காலிேல பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான ெமல்லிய
மாவாகிய ேபாஜனபலிையயும், திராட்சப்பழரசத்திேல காற்படியாகிய பானபலிையயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள்.
14 உங்கள் ேதவனுக்குக் காணிக்ைகைய நீங்கள் ெகாண்டுவரும் அந்நாள் மட்டும், அப்பமும் வாட்டிய
கதிரும் பச்ைசக்கதிரும் புசியீர்களாக; இது உங்கள் வாசஸ்தலங்களிெலல்லாம் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ெசல்லேவண்டிய நித்திய கட்டைள. 15 நீங்கள் அைசவாட்டும் கதிர்க்கட்ைடக்
ெகாண்டுவரும் ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாள் முதற்ெகாண்டு எண்ணத்துவக்கி, ஏழுவாரங்கள் நிைறேவறினபின்பு,
16 ஏழாம் ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாளாகிய ஐம்பதாம் நாள்மட்டும் எண்ணி, கர்த்தருக்குப் புதிய
ேபாஜனபலிையச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 17 நீங்கள் ஒரு மரக்காலிேல பத்தில் இரண்டு பங்காகிய ெமல்லிய
மாவிேல புளிப்பாகப் பாகம்பண்ணப்பட்ட அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாயிருக்கிற இரண்டு அப்பங்கைள
உங்கள் வாசஸ்தலங்களிலிருந்து கர்த்தருக்ெகன்று முதற்பலனாகக் ெகாண்டுவந்து, 18

அப்பத்ேதாேடகூடக் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்கதகனபலியாக, ஒருவயதான பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒரு காைளையயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், கர்த்தருக்குச் சுகந்த
வாசைனயான தகனபலியாக அைவகளுக்கு அடுத்த ேபாஜனபலிையயும், பானபலிையயும் ெசலுத்தி, 19

ெவள்ளாடுகளில் ஒரு கடாைவப் பாவநிவாரணபலியாகவும், ஒருவயதான இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளச்
சமாதானபலியாகவும் இடக்கடவீர்கள். 20 அைவகைள ஆசாரியன் முதற்பலனாகிய அப்பத்ேதாடும் இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகேளாடுங்கூட கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டக்கடவன்;
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாகிய அைவகள் ஆசாரியனுைடயைவகளாகும். 21 அந்த நாள் உங்களுக்குச்
சைபகூடும் பரிசுத்த நாள் என்று கூறேவண்டும்; அதிேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யலாகாது; இது உங்கள் வாசஸ்தலங்களிெலல்லாம் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ெசல்லேவண்டிய
நித்திய கட்டைள. 22 உங்கள் ேதசத்தின் ெவள்ளாண்ைமைய நீங்கள் அறுக்ைகயில், வயலின் ஓரத்தில்
இருக்கிறைத முற்றிலும் அறுக்காமலும், சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்கைளப் ெபாறுக்காமலும், எளியவனுக்கும்
பரேதசிக்கும் அைவகைள விட்டுவிடேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார்.
23 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 24 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உங்களுக்கு ஏழாம் மாதம் முதலாந்ேததி எக்காளச்சத்தத்தால் ஞாபக்குறியாகக்
ெகாண்டாடுகிற பண்டிைக என்கிற சைப கூடும் பரிசுத்த ஓய்வுநாளாய் இருப்பதாக. 25 அதிேல
சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், கர்த்தருக்குத் தகனபலி ெசலுத்தேவண்டும் என்று ெசால்
என்றார். 26 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 27 அந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேததி உங்களுக்குப்
பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும் நாளும் சைபகூடும் பரிசுத்தநாளுமாயிருப்பதாக; அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்கள்
ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்தி, கர்த்தருக்குத் தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 28 அந்த நாள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உங்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யப்படும் பாவநிவாரண
நாளாயிருக்கிறபடியால், அதிேல யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம். 29 அந்நாளிேல தன்ைனத்
தாழ்ைமப்படுத்தாத எந்த ஆத்துமாவும் தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான். 30 அந்நாளிேல
ஒரு ஆத்துமா யாெதாரு ேவைலையச் ெசய்தால், அந்த ஆத்துமாைவ அவன் ஜனத்தின் நடுவிேல
ைவக்காமல் அழிப்ேபன். 31 அதில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யாதிருப்பது உங்கள்
வாசஸ்தலங்களிெலல்லாம் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ெசல்லேவண்டிய நித்தியகட்டைள. 32 அது
உங்களுக்கு விேசஷித்த ஓய்வு நாள்; அதில் உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்தேவண்டும்; அந்த
மாதத்தின் ஒன்பதாந்ேததி சாயங்காலம் துவக்கி, மறுநாள் சாயங்காலம்மட்டும் உங்கள் ஓய்ைவ
ஆசரிக்கக்கடவீர்கள் என்றார். 33 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 34 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: அந்த ஏழாம் மாதம் பதிைனந்தாந்ேததிமுதல் ஏழுநாளளவும்
கர்த்தருக்கு ஆசரிக்கும் கூடாரப்பண்டிைகயாயிருப்பதாக. 35 முதலாம் நாள் சைபகூடும் பரிசுத்தநாள்;
அதிேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யலாகாது. 36 ஏழுநாளும் கர்த்தருக்குத் தகனபலி
ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; எட்டாம் நாள் உங்களுக்குச் சைபகூடும் பரிசுத்தநாள்; அதிேல கர்த்தருக்குத்
தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; அது ஆசரிக்கப்படும் நாள்; அதிேல சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம். 37 நீங்கள் கர்த்தருைடய ஓய்வுநாட்களில் ெசலுத்துவதும் தவிர, நீங்கள் கர்த்தருக்குப்
பைடக்கிற உங்கள் எல்லாக் காணிக்ைககளும் ெபாருத்தைனகளும் உற்சாகபலிகளும் தவிர, 38 நீங்கள்
அந்தந்த நாளுக்குத்தக்கதாய்க் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலி, ேபாஜனபலி, இரத்தபலி, பானபலி
முதலானைவகைளச் ெசலுத்தும்படி சைபகூடி வந்து, பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பதற்காக நீங்கள் கூறேவண்டிய
கர்த்தருைடய பண்டிைககள் இைவகேள. 39 நிலத்தின் பலைன நீங்கள் ேசர்த்து ைவக்கும் ஏழாம் மாதம்
பதிைனந்தாந்ேததிமுதல் கர்த்தருக்குப் பண்டிைகைய ஏழுநாள் ஆசரிக்கக்கடவீர்கள்; முதலாம் நாளிலும்
ஓய்வு; எட்டாம் நாளிலும் ஓய்வு. 40 முதல் நாளிேல அலங்காரமான விருட்சங்களின் கனிகைளயும் ேபரீச்சின்
ஓைலகைளயும் தைழத்திருக்கிற விருட்சங்களின் கிைளகைளயும் ஆற்றலரிகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
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உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ஏழுநாளும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள். 41 வருஷந்ேதாறும்
ஏழுநாள் கர்த்தருக்கு இந்தப் பண்டிைகைய ஆசரிக்கக்கடவீர்கள்; இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
ெசல்லேவண்டிய நித்திய கட்டைள; ஏழாம் மாதத்தில் அைத ஆசரிக்கேவண்டும். 42 நான் இஸ்ரேவல்
புத்திரைர எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினேபாது, அவர்கைளக் கூடாரங்களில்
குடியிருக்கப்பண்ணினைத உங்கள் சந்ததியார் அறியும்படிக்கு, 43 ஏழுநாள் கூடாரங்களில்
குடியிருக்கக்கடவீர்கள்; இஸ்ரேவலில் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் கூடாரங்களில் வாசம்பண்ணேவண்டும்;
நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார். 44 அப்படிேய ேமாேச கர்த்தருைடய
பண்டிைககைள இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குத் ெதரிவித்தான்.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 குத்துவிளக்கு எப்ெபாழுதும் எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி
அதற்காக இடித்துப்பிழிந்த ெதளிவான ஒலிவ எண்ெணைய இஸ்ரேவல் புத்திரர் உன்னிடத்தில்
ெகாண்டுவரும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளயிடு. 3 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் சாட்சிசந்நிதியின்

திைரக்கு ெவளிப்புறமாக ஆேரான் அைத எப்ெபாழுதும் சாயங்காலம் ெதாடங்கி விடியற்காலம்மட்டும்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் எரியும்படி ஏற்றக்கடவன்; இது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ெசல்லேவண்டிய
நித்தியகட்டைள. 4 அவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பரிசுத்தமான குத்துவிளக்கின்ேமல்
இருக்கிற விளக்குகைள எரியைவக்கக்கடவன். 5 அன்றியும் நீ ெமல்லிய மாைவ எடுத்து, அைதப்
பன்னிரண்டு அப்பங்களாகச் சுடுவாயாக; ஒவ்ெவாரு அப்பம் மரக்காலிேல பத்தில் இரண்டுபங்கு மாவினால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 6 அைவகைள நீ கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பரிசுத்தமான ேமைஜயின்ேமல் இரண்டு
அடுக்காக, ஒவ்ெவாரு அடுக்கில் அவ்வாறு அப்பம் இருக்கும்படியாக ைவத்து, 7 ஒவ்ெவாரு அடுக்கினிடத்தில்
சுத்தமான தூபவர்க்கம் ேபாடக்கடவாய்; அது அப்பத்ேதாடிருந்து, ஞாபகக்குறியாகக் கர்த்தருக்ேகற்ற
தகனபலியாயிருக்கும். 8 அப்பத்ைத நித்திய உடன்படிக்ைகயாக இஸ்ரேவல் புத்திரர் ைகயிேல வாங்கி,
ஓய்வுநாள்ேதாறும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அடுக்கிைவக்கக்கடவன். 9 அது ஆேராைனயும் அவன்
குமாரைரயும் ேசரும்; அைதப் பரிசுத்த இடத்திேல புசிக்கக்கடவர்கள்; நித்தியகட்டைளயாக கர்த்தருக்கு
இடப்படும் தகனபலிகளில் அது அவனுக்கு மகா பரிசுத்தமாயிருக்கும் என்றார். 10 அக்காலத்திேல
இஸ்ரேவல் ஜாதியான ஸ்திரீக்கும் எகிப்திய புருஷனுக்கும் பிறந்த புத்திரனாகிய ஒருவன் இஸ்ரேவல்
புத்திரேராேடகூடப் புறப்பட்டு வந்திருந்தான்; இவனும் இஸ்ரேவலனாகிய ஒரு மனிதனும் பாளயத்திேல
சண்ைடபண்ணினார்கள். 11 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ஜாதியான அந்த ஸ்திரீயின் மகன் கர்த்தரின்
நாமத்ைத நிந்தித்துத் தூஷித்தான். அவைன ேமாேசயினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். அவன் தாயின் ேபர்
ெசேலாமித்; அவள் தாண் ேகாத்திரத்தானாகிய திப்ரியின் குமாரத்தி. 12 கர்த்தரின் வாக்கினாேல
தங்களுக்கு உத்தரவு வருமட்டும், அவைனக் காவல்படுத்தினார்கள். 13 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 14 தூஷித்தவைனப் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபா; ேகட்டவர்கள் எல்லாரும் தங்கள்
ைககைள அவன் தைலயின்ேமல் ைவப்பார்களாக; பின்பு சைபயார் எல்லாரும் அவைனக்
கல்ெலறியக்கடவர்கள். 15 ேமலும் நீ இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: எவனாகிலும் தன் ேதவைனத்
தூஷித்தால், அவன் தன் பாவத்ைதச் சுமப்பான். 16 கர்த்தருைடய நாமத்ைத நிந்திக்கிறவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; சைபயார் எல்லாரும் அவைனக் கல்ெலறியேவண்டும்; பரேதசியானாலும்
சுேதசியானாலும் கர்த்தரின் நாமத்ைதத் தூஷிக்கிறவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 ஒரு மனிதைனக்
ெகால்லுகிறவன் எவேனா அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 18 மிருகத்ைதக் ெகான்றவன் மிருகத்துக்கு
மிருகம் ெகாடுக்கக்கடவன். 19 ஒருவன் பிறைன ஊனப்படுத்தினால், அவன் ெசய்தபடிேய அவனுக்கும்
ெசய்யப்படக்கடவது. 20 ெநாறுக்குதலுக்கு ெநாறுக்குதல், கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல்; அவன் ஒரு
மனிதைன ஊனப்படுத்தினது ேபால அவனும் ஊனப்படுத்தப்படேவண்டும். 21 மிருகத்ைதக் ெகான்றவன்
பதில் ெகாடுக்கேவண்டும்; மனிதைனக் ெகான்றவேனா ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 22 உங்களில்
பரேதசிக்கும் சுேதசிக்கும் ஒேர நியாயம் இருக்கேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று ெசால்
என்றார். 23 அப்படிேய, தூஷித்தவைனப் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாய், அவைனக் கல்ெலறியும்படி
ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசான்னான்; கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள்.

கர்த்தர் சீனாய்மைலயில் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்திேல நீங்கள் ேபாய்ச்
ேசர்ந்திருக்கும்ேபாது, ேதசம் கர்த்தருக்ெகன்று ஓய்வு ெகாண்டாடேவண்டும். 3 ஆறுவருஷம் உன்

வயைல விைதத்து, உன் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதக் கிைளகழித்து, அதின் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக. 4 ஏழாம்
வருஷத்திேலா, கர்த்தருக்ெகன்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு ேதசத்திற்கு இருக்கேவண்டும்; அதில் உன் வயைல
விைதக்காமலும், உன் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதக் கிைளகழிக்காமலும், 5 தானாய் விைளந்து பயிரானைத
அறுக்காமலும், கிைளகழிக்காேத விட்ட திராட்சச்ெசடியின் பழங்கைளச் ேசர்க்காமலும் இருப்பாயாக;
ேதசத்துக்கு அது ஓய்வு வருஷமாயிருக்கக்கடவது. 6 ேதசத்தின் ஓய்விேல பயிராகிறது உங்களுக்கு
ஆகாரமாயிருப்பதாக; உன் ேவைலக்காரனுக்கும், உன் ேவைலக்காரிக்கும், உன் கூலிக்காரனுக்கும்,
உன்னிடத்தில் தங்குகிற அந்நியனுக்கும், 7 உன் நாட்டு மிருகத்துக்கும், உன் ேதசத்தில் இருக்கிற காட்டு
மிருகத்துக்கும் அதில் விைளந்திருப்பெதல்லாம் ஆகாரமாயிருப்பதாக. 8 அன்றியும், ஏழு ஓய்வு
வருஷங்களுள்ள ஏழு ஏழு வருஷங்கைள எண்ணுவாயாக; அந்த ஏழு ஓய்வு வருஷங்களும் நாற்பத்ெதான்பது
வருஷமாகும். 9 அப்ெபாழுதும் ஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேததியில் எக்காளச்சத்தம் ெதானிக்கும்படி
ெசய்யேவண்டும்; பாவநிவாரணநாளில் உங்கள் ேதசெமங்கும் எக்காளச்சத்தம் ெதானிக்கும்படி
ெசய்யேவண்டும். 10 ஐம்பதாம் வருஷத்ைதப் பரிசுத்தமாக்கி, ேதசெமங்கும் அதின் குடிகளுக்ெகல்லாம்
விடுதைல கூறக்கடவீர்கள்; அது உங்களுக்கு யூபிலி வருஷம்; அதிேல உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன்
காணியாட்சிக்கும் தன் தன் குடும்பத்துக்கும் திரும்பிப் ேபாகக்கடவன். 11 அந்த ஐம்பதாம் வருஷம்
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உங்களுக்கு யூபிலி வருஷமாயிருப்பதாக; அதிேல விைதக்காமலும், தானாய் விைளந்து பயிரானைத
அறுக்காமலும், கிைளகழிக்காமல் விடப்பட்ட திராட்சச்ெசடியின் பழங்கைளச் ேசர்க்காமலும்
இருப்பீர்களாக. 12 அது யூபிலி வருஷம்; அது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கேவண்டும்; அந்த வருஷத்தில்
வயல்ெவளியில் விைளந்தைவகைள நீங்கள் புசிக்கேவண்டும். 13 அந்த யூபிலி வருஷத்தில் உங்களில்
அவனவன் தன்தன் காணியாட்சிக்குத் திரும்பிப்ேபாகக்கடவன். 14 ஆைகயால், பிறனுக்கு எைதயாவது
விற்றாலும், அவனிடத்தில் எைதயாவது ெகாண்டாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் அநியாயம் ெசய்யக்கூடாது. 15

யூபிலி வருஷத்துக்குப் பின்வரும் வருஷங்களின் ெதாைகக்ேகற்கப் பிறனிடத்தில் ெகாள்ளுவாயாக;
பலனுள்ள வருஷங்களின் ெதாைகக்ேகற்க அவன் உனக்கு விற்பானாக. 16 பலனுள்ள வருஷங்களின்
இலக்கத்ைதப் பார்த்து அவன் உனக்கு விற்கிறபடியால், வருஷங்களின் ெதாைக ஏறினால் விைலேயறவும்,
வருஷங்களின் ெதாைக குைறந்தால், விைல குைறயவும் ேவண்டும். 17 உங்களில் ஒருவனும் பிறனுக்கு
அநியாயம் ெசய்யக்கூடாது; உன் ேதவனுக்குப் பயப்படேவண்டும்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 18

என் கட்டைளகளின்படி ெசய்து, என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு அைவகளின்படி நடக்கக்கடவீர்கள்;
அப்ெபாழுது ேதசத்திேல சுகமாய்க் குடியிருப்பீர்கள். 19 பூமி தன் கனிையத் தரும்; நீங்கள் திருப்தியாகச்
சாப்பிட்டு, அதில் சுகமாய்க் குடியிருப்பீர்கள். 20 ஏழாம் வருஷத்தில் எைதப் புசிப்ேபாம்? நாங்கள்
விைதக்காமலும், விைளந்தைதச் ேசர்க்காமலும் இருக்கேவண்டுேம! என்று ெசால்வீர்களானால், 21 நான்
ஆறாம் வருஷத்தில் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்ைத அநுக்கிரகம்பண்ணுேவன்; அது உங்களுக்கு மூன்று
வருஷத்தின் பலைனத் தரும். 22 நீங்கள் எட்டாம் வருஷத்திேல விைதத்து, ஒன்பதாம் வருஷம்மட்டும் பைழய
பலனிேல சாப்பிடுவீர்கள்; அதின் பலன் விைளயும்வைரக்கும் பைழய பலைனச் சாப்பிடுவீர்கள். 23 ேதசம்
என்னுைடயதாயிருக்கிறபடியால், நீங்கள் நிலங்கைள அறுதியாய் விற்கேவண்டாம்; நீங்கள் பரேதசிகளும்
என்னிடத்தில் புறக்குடிகளுமாயிருக்கிறீர்கள். 24 உங்கள் காணியாட்சியான ேதசெமங்கும் நிலங்கைள
மீட்டுக்ெகாள்ள இடங்ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 25 உங்கள் சேகாதரன் தரித்திரப்பட்டு, தன்
காணியாட்சியிேல சிலைத விற்றால், அவன் இனத்தான் ஒருவன் வந்து, தன் சேகாதரன் விற்றைத
மீட்கக்கடவன். 26 அைத மீட்க ஒருவனும் இல்லாமல், தாேன அைத மீட்கத்தக்கவனானால், 27 அைத
விற்றபின் ெசன்ற வருஷங்களின் ெதாைகையத் தள்ளி, மீந்த ெதாைகைய ஏற்றி, ெகாண்டவனுக்குக்
ெகாடுத்து, அவன் தன் காணியாட்சிக்குத் திரும்பிப்ேபாகக்கடவன். 28 அப்படிக் ெகாடுப்பதற்கான நிர்வாகம்
அவனுக்கு இல்லாவிட்டால், அவன் விற்றது வாங்கினவன் ைகயிேல யூபிலி வருஷம்மட்டும் இருந்து, யூபிலி
வருஷத்திேல அது விடுதைலயாகும்; அப்ெபாழுது அவன் தன் காணியாட்சிக்குத் திரும்பப்ேபாவான். 29

ஒருவன் மதில்சூழ்ந்த பட்டணத்திலுள்ள தன் வாசஸ்தலமாகிய வீட்ைட விற்றால், அைத விற்ற ஒரு
வருஷத்துக்குள் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளலாம்; ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாகேவ அைத மீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
30 ஒரு வருஷத்துக்குள்ேள அைத மீட்டுக்ெகாள்ளாதிருந்தால், மதில்சூழ்ந்த பட்டணத்திலுள்ள அந்த வீடு
தைலமுைறேதாறும் அைத வாங்கினவனுக்ேக உரியதாகும்; யூபிலி வருஷத்திலும் அது விடுதைலயாகாது. 31

மதில்சூழப்படாத கிராமங்களிலுள்ள வீடுகேளா, ேதசத்தின் நிலங்கள்ேபாலேவ எண்ணப்படும்; அைவகள்
மீட்கப்படலாம்; யூபிலி வருஷத்தில் அைவகள் விடுதைலயாகும். 32 ேலவியரின் காணியாட்சியாகிய
பட்டணங்களிலுள்ள வீடுகைளேயா ேலவியர் எக்காலத்திலும் மீட்டுக்ெகாள்ளலாம். 33 இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குள்ேள ேலவியருைடய பட்டணங்களிலுள்ள வீடுகள் அவர்களுக்குரிய காணியாட்சியானபடியால்,
ேலவியரிடத்தில் அவனுைடய காணியாட்சிப் பட்டணத்திலுள்ள வீட்ைட ஒருவன் வாங்கினால், விற்கப்பட்ட
அந்த வீடு யூபிலி வருஷத்தில் விடுதைலயாகும். 34 அவர்கள் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்த ெவளிநிலம்
விற்கப்படலாகாது; அது அவர்களுக்கு நித்திய காணியாட்சியாயிருக்கும். 35 உன் சேகாதரன்
தரித்திரப்பட்டு, ைகயிைளத்துப்ேபானவனானால் அவைன ஆதரிக்கேவண்டும்; பரேதசிையப்ேபாலும்
தங்கவந்தவைனப்ேபாலும் அவன் உன்ேனாேட பிைழப்பானாக. 36 நீ அவன் ைகயில் வட்டியாவது
ெபாலிைசயாவது வாங்காமல், உன் ேதவனுக்குப் பயந்து, உன் சேகாதரன் உன்ேனாேட பிைழக்கும்படி
ெசய்வாயாக. 37 அவனுக்கு உன் பணத்ைத வட்டிக்கும், உன் தானியத்ைதப் ெபாலிைசக்கும் ெகாடாயாக.
38 உங்களுக்குக் கானான் ேதசத்ைதக் ெகாடுத்து, உங்களுக்கு ேதவனாயிருக்கும்படி, உங்கைள
எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன. 39 உன் சேகாதரன்
தரித்திரனாகி, உனக்கு விைலப்பட்டுப்ேபானால், அவைன அடிைமையப்ேபால ஊழியஞ்ெசய்ய
ெநருக்கேவண்டாம். 40 அவன் கூலிக்காரைனப்ேபாலவும் தங்கவந்தவைனப்ேபாலவும் உன்ேனாேட
இருந்து, யூபிலி வருஷம்மட்டும் உன்னிடத்தில் ேசவிக்கக்கடவன். 41 பின்பு, தன் பிள்ைளகேளாடுங்கூட
உன்ைன விட்டு நீங்கலாகி, தன் குடும்பத்தாரிடத்துக்கும் தன் பிதாக்களின் காணியாட்சிக்கும்
திரும்பிப்ேபாகக்கடவன். 42 அவர்கள் நான் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின என்னுைடய
ஊழியக்காரர்; ஆைகயால், அவர்கள் அடிைமகளாக விற்கப்படலாகாது. 43 நீ அவைனக் ெகாடூரமாய்
ஆளாமல், உன் ேதவனுக்குப் பயந்திரு. 44 உனக்கு இருக்கும் ஆண் அடிைமயும் ெபண் அடிைமயும் சுற்றிலும்
இருக்கிற புறஜாதிகளாயிருக்கேவண்டும்; அவர்களில் நீ ஆண் அடிைமையயும் ெபண் அடிைமையயும்
விைலக்கு வாங்கலாம். 45 உங்களிடத்திேல பரேதசிகளாய்த் தங்குகிற அந்நிய புத்திரரிலும், உங்கள்
ேதசத்தில் உங்களிடத்திேல பிறந்திருக்கிற அவர்களுைடய குடும்பத்தாரிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு
அடிைமகைளக்ெகாண்டு, அவர்கைள உங்களுக்குச் சுதந்தரமாக்கலாம். 46 அவர்கைள உங்களுக்குப்
பின்வரும் உங்கள் சந்ததியாரும் சுதந்தரிக்கும்படி நீங்கள் அவர்கைளச் சுதந்தரமாக்கிக்ெகாள்ளலாம்;
என்ைறக்கும் அவர்கள் உங்களுக்கு அடிைமகளாயிருக்கலாம்; உங்கள் சேகாதரராகிய இஸ்ரேவல்
புத்திரேரா ஒருவைரெயாருவர் ெகாடூரமாக ஆளக்கூடாது. 47 உன்னிடத்தில் இருக்கிற பரேதசியும்
அந்நியனும் ெசல்வனாயிருக்க, அவனிடத்தில் இருக்கிற உன் சேகாதரன் தரித்திரப்பட்டு, அந்தப்
பரேதசிக்காவது, அந்நியனுக்காவது, பரேதசியின் குடும்பத்தாரில் எவனுக்காவது அவன்
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விைலப்பட்டுப்ேபானால், 48 அவன் விைலப்பட்டுப்ேபானபின் திரும்ப மீட்கப்படலாம்; அவன் சேகாதரரில்
ஒருவன் அவைன மீட்கலாம். 49 அவனுைடய பிதாவின் சேகாதரனாவது, அந்தச் சேகாதரனுைடய
புத்திரனாவது, அவன் குடும்பத்திலுள்ள அவைனச் ேசர்ந்த இனத்தாரில் எவனாவது அவைன மீட்கலாம்;
தன்னால் கூடுமானால், தன்ைனத்தாேன மீட்டுக்ெகாள்ளலாம். 50 அவன் தான் விைலப்பட்ட
வருஷந்ெதாடங்கி, யூபிலி வருஷம்வைரக்கும் உண்டான காலத்ைதத் தன்ைன விைலக்குக்
ெகாண்டவனுடன் கணக்குப் பார்க்கக்கடவன்; அவனுைடய விைலக்கிரயம் கூலிக்காரனுைடய
காலக்கணக்குப்ேபால, வருஷத்ெதாைகக்கு ஒத்துப்பார்க்கேவண்டும். 51 இன்னும் அேநக வருஷங்கள்
இருந்தால், அவன் தன் விைலக்கிரயத்திேல அைவகளுக்குத் தக்கைதத் தன்ைன மீட்கும்ெபாருளாகத்
திரும்பக்ெகாடுக்கக்கடவன். 52 யூபிலி வருஷம்மட்டும் மீதியாயிருக்கிற வருஷங்கள் ெகாஞ்சேமயானால்,
அவேனாேட கணக்குப் பார்த்து, தன் வருஷங்களுக்குத்தக்கைத, தன்ைன மீட்கும் ெபாருளாகத் திரும்பக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 53 இவன் வருஷத்திற்கு வருஷம் கூலிெபாருந்திக்ெகாண்ட கூலிக்காரைனப் ேபால,
அவனிடத்தில் இருக்கேவண்டும்; அவன் இவைன உனக்கு முன்பாகக் ெகாடூரமாய் ஆளக்கூடாது. 54 இப்படி
இவன் மீட்டுக்ெகாள்ளப்படாதிருந்தால், இவனும் இவேனாடுகூட இவன் பிள்ைளகளும் யூபிலி வருஷத்தில்
விடுதைலயாவார்கள். 55 இஸ்ரேவல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரர்; அவர்கள் நான் எகிப்துேதசத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணின என் ஊழியக்காரேர; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.

நீங்கள் உங்களுக்கு விக்கிரகங்கைளயும் சுரூபங்கைளயும் உண்டாக்காமலும், உங்களுக்குச்
சிைலைய நிறுத்தாமலும், சித்திரந்தீர்ந்த கல்ைல நமஸ்கரிக்கும்ெபாருட்டு உங்கள் ேதசத்தில்
ைவக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 2 என் ஓய்வுநாட்கைள

ஆசரித்து, என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்குறித்துப் பயபக்தியாயிருப்பீர்களாக; நான் கர்த்தர். 3 நீங்கள் என்
கட்டைளகளின்படி நடந்து, என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்தால், 4 நான் ஏற்ற
காலத்தில் உங்களுக்கு மைழ ெபய்யப்பண்ணுேவன்; பூமி தன் பலைனயும், ெவளியிலுள்ள மரங்கள் தங்கள்
கனிையயும் ெகாடுக்கும். 5 திராட்சப்பழம் பறிக்குங் காலம் வைரக்கும் ேபாரடிப்புக் காலம் இருக்கும்;
விைதப்புக் காலம்வைரக்கும் திராட்சப்பழம் பறிக்குங் காலம் இருக்கும்; நீங்கள் உங்கள் அப்பத்ைதத்
திருப்தியாகச் சாப்பிட்டு, உங்கள் ேதசத்தில் சுகமாய்க் குடியிருப்பீர்கள். 6 ேதசத்தில் சமாதானம்
கட்டைளயிடுேவன்; தத்தளிக்கப்பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்துக்ெகாள்வீர்கள்; துஷ்ட மிருகங்கைளத்
ேதசத்தில் இராதபடிக்கு ஒழியப்பண்ணுேவன்; பட்டயம் உங்கள் ேதசத்தில் உலாவுவதில்ைல. 7 உங்கள்
சத்துருக்கைளத் துரத்துவீர்கள்; அவர்கள் உங்கள் முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். 8 உங்களில்
ஐந்துேபர் நூறுேபைரத் துரத்துவார்கள்; உங்களில் நூறுேபர் பதினாயிரம்ேபைரத் துரத்துவார்கள்; உங்கள்
சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். 9 நான் உங்கள்ேமல்
கண்ேணாக்கமாயிருந்து, உங்கைளப் பலுகவும் ெபருகவும் பண்ணி, உங்கேளாேட என் உடன்படிக்ைகையத்
திடப்படுத்துேவன். 10 ேபான வருஷத்துப் பைழய தானியத்ைதச் சாப்பிட்டு, புதிய தானியத்துக்கு
இடமுண்டாகும்படி, பைழயைத விலக்குவீர்கள். 11 உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்ைத ஸ்தாபிப்ேபன்;
என் ஆத்துமா உங்கைள அேராசிப்பதில்ைல. 12 நான் உங்கள் நடுவிேல உலாவி, உங்கள்
ேதவனாயிருப்ேபன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள். 13 நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிைமகளாயிராதபடிக்கு,
நான் அவர்கள் ேதசத்திலிருந்து உங்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, உங்கள் நுகத்தடிகைள முறித்து, உங்கைள
நிமிர்ந்து நடக்கப்பண்ணின உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 14 நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடாமலும், இந்தக்
கற்பைனகள் எல்லாவற்றின்படி ெசய்யாமலும், 15 என் கட்டைளகைள ெவறுத்து, உங்கள் ஆத்துமா என்
நியாயங்கைள அேராசித்து, என் கற்பைனகள் எல்லாவற்றின்படி.யும் ெசய்யாதபடிக்கு, என்
உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மீறிப்ேபாடுவீர்களாகில்: 16 நான் உங்களுக்குச் ெசய்வது என்னெவன்றால்,
கண்கைளப் பூத்துப்ேபாகப்பண்ணுகிறதற்கும், இருதயத்ைதத் துயரப்படுத்துகிறதற்கும், திகிைலயும்
ஈைளையயும் காய்ச்சைலயும் உங்களுக்கு வரப்பண்ணுேவன்; நீங்கள் விைதக்கும் விைத
விருதாவாயிருக்கும்; உங்கள் சத்துருக்கள் அதின் பலைனத் தின்பார்கள். 17 நான் உங்களுக்கு
விேராதமாக என் முகத்ைதத் திருப்புேவன்; உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படுவீர்கள்;
உங்கள் பைகஞர் உங்கைள ஆளுவார்கள்; துரத்துவார் இல்லாதிருந்தும் ஓடுவீர்கள். 18 இவ்விதமாய் நான்
உங்களுக்குச் ெசய்தும், இன்னும் நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடாதிருந்தால், உங்கள் பாவங்களினிமித்தம்
பின்னும் ஏழத்தைனயாக உங்கைளத் தண்டித்து, 19 உங்கள் வல்லைமயின் ெபருைமைய முறித்து, உங்கள்
வானத்ைத இரும்ைபப் ேபாலவும், உங்கள் பூமிைய ெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும் ஆக்குேவன். 20 உங்கள்
ெபலன் விருதாவிேல ெசலவழியும், உங்கள் ேதசம் தன் பலைனயும், ேதசத்தின் மரங்கள் தங்கள்
கனிகைளயும் ெகாடுக்கமாட்டாது. 21 நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடுக்க மனதில்லாமல், எனக்கு எதிர்த்து
நடப்பீர்களானால், நான் உங்கள் பாவங்களுக்குத்தக்கதாக இன்னும் ஏழத்தைன வாைதைய உங்கள்ேமல்
வரப்பண்ணி, 22 உங்களுக்குள்ேள ெவளியின் துஷ்ட மிருகங்கைள வரவிடுேவன்; அைவகள் உங்கைளப்
பிள்ைளகளற்றவர்களாக்கி, உங்கள் மிருகஜீவன்கைள அழித்து, உங்கைளக் குைறந்துேபாகப்பண்ணும்;
உங்கள் வழிகள் பாழாய்க் கிடக்கும். 23 நான் ெசய்யும் தண்டைனயினால் நீங்கள் குணப்படாமல், எனக்கு
எதிர்த்து நடந்தால், 24 நான் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து, உங்கள் பாவங்களினிமித்தம் ஏழத்தைனயாக
வாதித்து, 25 என் உடன்படிக்ைகைய மீறினதற்குப் பழிவாங்கும் பட்டயத்ைத உங்கள்ேமல் வரப்பண்ணி,
நீங்கள் உங்கள் பட்டணங்களில் ேசர்ந்தபின், ெகாள்ைளேநாைய உங்கள் நடுவிேல அனுப்புேவன்;
சத்துருவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள். 26 உங்கள் அப்பம் என்னும் ஆதரவு ேகாைல நான்
முறித்துப்ேபாடும்ேபாது, பத்து ஸ்திரீகள் ஒேர அடுப்பில் உங்கள் அப்பத்ைதச் சுட்டு, அைதத் திரும்ப
உங்களுக்கு நிறுத்துக்ெகாடுப்பார்கள்; நீங்கள் சாப்பிட்டும் திருப்தியைடயமாட்டீர்கள். 27 இன்னும்
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இைவகெளல்லாவற்றாலும் நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடாமல், எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால், 28 நானும்
உக்கிரத்ேதாேட உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து, நாேன உங்கள் பாவங்களினிமித்தம் உங்கைள
ஏழத்தைனயாய்த் தண்டிப்ேபன். 29 உங்கள் குமாரரின் மாம்சத்ைதயும் உங்கள் குமாரத்திகளின்
மாம்சத்ைதயும் புசிப்பீர்கள். 30 நான் உங்கள் ேமைடகைள அழித்து, உங்கள் விக்கிரகச் சிைலகைள
நிர்த்தூளியாக்கி, உங்கள் உடல்கைள உங்கள் நரகலான ேதவர்களுைடய உடல்கள்ேமல் எறிேவன்; என்
ஆத்துமா உங்கைள அேராசிக்கும். 31 நான் உங்கள் பட்டணங்கைள ெவறுைமயும், உங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலங்கைளப் பாழுமாக்கி, உங்கள் சுகந்த வாசைனைய முகராதிருப்ேபன். 32 நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்குேவன்; அதிேல குடியிருக்கிற உங்கள் சத்துருக்கள் பிரமிப்பார்கள். 33 ஜாதிகளுக்குள்ேள
உங்கைளச் சிதற அடித்து, உங்கள் பின்னாகப் பட்டயத்ைத உருவுேவன்; உங்கள் ேதசம் பாழும், உங்கள்
பட்டணங்கள் வனாந்தரமுமாகும். 34 நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களின் ேதசத்தில் இருக்கும்ேபாது,
ேதசமானது பாழாய்க்கிடக்கிற நாெளல்லாம் தன் ஓய்வுநாட்கைள இரம்மியமாய் அநுபவிக்கும்; அப்ெபாழுது
ேதசம் ஓய்வைடந்து, தன் ஓய்வுநாட்கைள இரம்மியமாய் அநுபவிக்கும். 35 நீங்கள் அதிேல
குடியிருக்கும்ேபாது, அது உங்கள் ஓய்வு வருஷங்களில் ஓய்வைடயாதபடியினாேல, அது பாழாய்க்கிடக்கும்
நாெளல்லாம் ஓய்வைடந்திருக்கும். 36 உங்களில் உயிேராடு மீதியாயிருப்பவர்களின் இருதயங்கள் தங்கள்
சத்துருக்களின் ேதசங்களில் மனத்தளர்ச்சி அைடயும்படி ெசய்ேவன்; அைசகிற இைலயின் சத்தமும்
அவர்கைள ஓட்டும்; அவர்கள் பட்டயத்திற்குத் தப்பி ஓடுகிறது ேபால ஓடி, துரத்துவார் இல்லாமல்
விழுவார்கள். 37 துரத்துவார் இல்லாமல், பட்டயத்துக்கு முன் விழுவதுேபால, ஒருவர்ேமல் ஒருவர்
இடறிவிழுவார்கள்; உங்கள் சத்துருக்களுக்குமுன் நிற்க உங்களுக்குப் ெபலன் இராது. 38

புறஜாதிகளுக்குள்ேள அழிந்துேபாவீர்கள்; உங்கள் சத்துருக்களின் ேதசம் உங்கைளப் பட்சிக்கும். 39

உங்களில் தப்பினவர்கள் தங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தமும், தங்கள் பிதாக்களின்
அக்கிரமங்களினிமித்தமும், உங்கள் சத்துருக்களின் ேதசங்களில் வாடிப்ேபாவார்கள். 40 அவர்கள் எனக்கு
விேராதமாகத் துேராகம்பண்ணி நடப்பித்த தங்கள் அக்கிரமத்ைதயும், தங்கள் பிதாக்களின்
அக்கிரமத்ைதயும் அறிக்ைகயிடுகிறதுமன்றி, 41 அவர்கள் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தபடியினால், நானும்
அவர்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து, அவர்களுைடய சத்துருக்களின் ேதசத்திேல அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய்
விட்டைதயும் அறிக்ைகயிட்டு, விருத்த ேசதனமில்லாத தங்கள் இருதயத்ைதத் தாழ்த்தி, தங்கள்
அக்கிரமத்துக்குக் கிைடத்த தண்டைனைய நியாயம் என்று ஒத்துக்ெகாண்டால், 42 நான் யாக்ேகாேபாேட
பண்ணின என் உடன்படிக்ைகையயும், ஈசாக்ேகாேட பண்ணின என் உடன்படிக்ைகையயும்,
ஆபிரகாேமாேட பண்ணின என் உடன்படிக்ைகையயும் நிைனப்ேபன்; ேதசத்ைதயும் நிைனப்ேபன். 43 ேதசம்
அவர்களாேல விடப்பட்டு, பாழாய்க்கிடக்கிறதினாேல தன் ஓய்வுநாட்கைள இரம்மியமாய் அநுபவிக்கும்;
அவர்கள் என் நியாயங்கைள அவமதித்து, அவர்களுைடய ஆத்துமா என் கட்டைளகைள ெவறுத்தபடியினால்
அைடந்த தங்களுைடய அக்கிரமத்தின் தண்டைனைய நியாயம் என்று ஒத்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 44

அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் ேதசத்திலிருந்தாலும், நான் அவர்கைள நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாகவும்,
நான் அவர்கேளாேட பண்ணின என் உடன்படிக்ைகைய அபத்தமாக்கத்தக்கதாகவும், நான் அவர்கைளக்
ைகவிடவும் ெவறுக்கவும் மாட்ேடன்; நான் அவர்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 45 அவர்களுைடய
ேதவனாயிருக்கும்படிக்கு, நான் புறஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக எகிப்துேதசத்திலிருந்து அவர்கைளப்
புறப்படச்ெசய்து, அவர்களுைடய முன்ேனார்கேளாேட நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகைய
அவர்கள்நிமித்தம் நிைனவுகூருேவன்; நான் கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார். 46 கர்த்தர் தமக்கும் இஸ்ரேவல்
சந்ததியாருக்கும் நடுேவ இருக்கும்படி ேமாேசையக்ெகாண்டு, சீனாய்மைலயின்ேமல் ெகாடுத்த
கட்டைளகளும் நியாயங்களும் இைவகேள.

பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: யாதாெமாருவர் ஒரு விேசஷித்த ெபாருத்தைன பண்ணியிருந்தால்,
ெபாருத்தைன பண்ணப்பட்டவர்கள் உன் மதிப்பின்படி கர்த்தருக்கு உரியவர்கள். 3 இருபது

வயதுமுதல் அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்பிள்ைளைய நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கலாகிய ஐம்பது
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 4 ெபண்பிள்ைளைய முப்பது ேசக்கலாகவும் மதிப்பாயாக. 5 ஐந்து வயதுமுதல்
இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்பிள்ைளைய இருபது ேசக்கலாகவும், ெபண்பிள்ைளையப்
பத்துச்ேசக்கலாகவும், 6 ஒரு மாதம்முதல் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்பிள்ைளைய ஐந்து
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், ெபண்பிள்ைளைய மூன்று ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 7 அறுபது வயதுெதாடங்கி,
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளையப் பதிைனந்து ேசக்கலாகவும், ெபண்பிள்ைளையப் பத்துச்
ேசக்கலாகவும் மதிக்கக்கடவாய். 8 உன் மதிப்பின்படி ெசலுத்தக்கூடாத தரித்திரனாயிருந்தால், அவன்
ஆசாரியனுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கக்கடவன்; ஆசாரியன் அவைன மதிப்பானாக;
ெபாருத்தைனபண்ணினவனுைடய திராணிக்ேகற்றபடி ஆசாரியன் அவைன மதிக்கக்கடவன். 9 ஒருவன்
ெபாருத்தைனபண்ணினது கர்த்தருக்குப் பலியிடப்படத்தக்க மிருக ஜீவனானால் அவன் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கிற அப்படிப்பட்டெதல்லாம் பரிசுத்தமாயிருப்பதாக. 10 அைத மாற்றாமலும் ேவறுபடுத்தாமலும்
இருப்பானாக; இளப்பமானதற்குப் பதிலாக நலமானைதயும், நலமானதற்குப் பதிலாக இளப்பமானைதயும்
ெசலுத்தாமல் இருப்பானாக; அவன் மிருகத்திற்குப் பதிலாக மிருகத்ைத மாற்றிக் ெகாடுப்பானாகில்,
அப்ெபாழுது அதுவும் அதற்குப் பதிலாகக் ெகாடுத்ததும் பரிசுத்தமாயிருப்பதாக. 11 அது கர்த்தருக்குப்
பலியிடப்படத்தகாத சுத்தமல்லாத யாெதாரு மிருகமானால், அைத ஆசாரியனுக்கு முன்பாக
நிறுத்தக்கடவன். 12 ஆசாரியன் அது நல்லதானாலும் இளப்பமானதானாலும் அைத மதிப்பானாக; உன்
மதிப்பின்படிேய இருக்கக்கடவது. 13 அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயிருந்தானாகில், உன் மதிப்ேபாேட
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ஐந்தில் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன். 14 ஒருவன் தன் வீட்ைடக் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், ஆசாரியன் அதின் நலத்துக்கும் இளப்பத்துக்கும்தக்கதாக அைத
மதிக்கக்கடவன்; ஆசாரியன் மதிக்கிறபடி அது இருக்கக்கடவது. 15 தன் வீட்ைடப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டவன் அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயிருந்தால், நீ மதிக்கும் திரவியத்ேதாேட ஐந்தில் ஒரு
பங்ைகக் கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுைடயதாகும். 16 ஒருவன் தன்
காணியாட்சியான வயலில் யாெதாரு பங்ைகக் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், உன்
மதிப்பு அதின் விைதப்புக்குத்தக்கதாய் இருக்கேவண்டும்; ஒரு கலம் வாற்ேகாதுைம விைதக்கிற வயல்
ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கலாக மதிக்கப்படேவண்டும். 17 யூபிலி வருஷமுதல் அவன் தன் வயைலப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், அது உன் மதிப்பின்படி இருக்கேவண்டும். 18 யூபிலி வருஷத்துக்குப்பின் தன்
வயைலப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டானானால், யூபிலி வருஷம்மட்டுமுள்ள மற்ற வருஷங்களின்படிேய
ஆசாரியன் திரவியத்ைதக் கணக்குப்பார்த்து, அதற்குத்தக்கது உன் மதிப்பிேல தள்ளப்படேவண்டும். 19

வயைலப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டவன் அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயிருந்தால், உன் மதிப்பான
திரவியத்ேதாேட ஐந்தில் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்ெகாடுக்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
உறுதியாகும். 20 அவன் வயைல மீட்டுக்ெகாள்ளாமல், வயைல ேவேறாருவனுக்கு விற்றுப்ேபாட்டால், அது
திரும்ப மீட்கப்படாமல், 21 யூபிலி வருஷத்தில் மீட்கப்படும்ேபாது, சாபத்தீடான வயலாகக் கர்த்தருக்ெகன்று
நியமிக்கப்பட்டதாயிருக்கக்கடவது; அது ஆசாரியனுக்குக் காணியாட்சியாகும். 22 ஒருவன் தனக்குக்
காணியாட்சி வயலாயிராமல் தான் விைலக்கு வாங்கின ஒரு வயைலக் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டால், 23 அது யூபிலி வருஷம்மட்டும், உன் மதிப்பின்படி ெபறும்விைல இன்னெதன்று
ஆசாரியன் அவேனாேட கணக்குப்பார்த்து, அந்த உன் மதிப்ைப, கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கும்படி,
அவன் அந்நாளிேல ெகாடுக்கக்கடவன். 24 யார் ைகயிேல அந்த வயைலக் ெகாண்டாேனா, அந்தக்
காணியாட்சிக்காரன் வசமாய் அது யூபிலி வருஷத்தில் திரும்பச்ேசரும். 25 உன் மதிப்ெபல்லாம் பரிசுத்த
ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்காயிருக்கக்கடவது; ஒரு ேசக்கலானது இருபது ேகரா. 26

தைலயீற்றானைவகள் கர்த்தருைடயது, ஆைகயால் ஒருவரும் தைலயீற்றாகிய மிருகஜீவைனப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாள்ளலாகாது; அது மாடானாலும் ஆடானாலும் கர்த்தருைடயது. 27 சுத்தமல்லாத
மிருகத்தினுைடய தைலயீற்றானால், அைத அவன் உன் மதிப்பின்படி மீட்டுக்ெகாண்டு, அதனுடேன ஐந்தில்
ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்ெகாடுக்கக்கடவன்; மீட்கப்படாமலிருந்தால், உன் மதிப்பின்படி அது
விற்கப்படக்கடவது. 28 ஒருவன் தன் வசத்திலுள்ள நரஜீவனிலாவது, மிருகஜீவனிலாவது, காணியாட்சி
நிலத்திலாவது, எைதயாகிலும் கர்த்தருக்ெகன்று சாபத்தீடாக ேநர்ந்துெகாண்டால், அது விற்கப்படவும்
மீட்கப்படவும் கூடாது; ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகெளல்லாம் கர்த்தருக்காகப் பரிசுத்தமாயிருக்கும். 29

நரஜீவனில் சாபத்தீடாக நியமிக்கப்பட்டைவகெளல்லாம் மீட்கப்படாமல் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவது. 30

ேதசத்திேல நிலத்தின் வித்திலும், விருட்சங்களின் கனியிலும், தசமபாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு உரியது;
அது கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானது. 31 ஒருவன் தன் தசமபாகத்திேல எவ்வளவாவது மீட்டுக்ெகாள்ள
மனதாயிருந்தானானால், அதனுடன் ஐந்தில் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன். 32 ேகாலின்
கீழ்ப்பட்ட ஆடுமாடுகளிேல பத்தில் ஒரு பங்காகிறெதல்லாம் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானது. 33 அது
நல்லேதா இளப்பமானேதா என்று அவன் பார்க்கேவண்டாம்; அைத மாற்றவும் ேவண்டாம்; மாற்றினால்,
அதுவும் அதற்குப் பதிலாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதுமாகிய இரண்டும் பரிசுத்தமாகும்; அது
மீட்கப்படக்கூடாெதன்று அவர்கேளாேட ெசால் என்றார். 34 இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லும்படி
கர்த்தர் சீனாய்மைலயில் ேமாேசக்கு விதித்த கட்டைளகள் இைவகேள.
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1

எண்ணாகமம்

இஸ்ரேவலர் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் முதல்
ேததியில், கர்த்தர் சீனாய் வனாந்தரத்திலிருக்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ேமாேசைய ேநாக்கி: 2

நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் முழுச்சைபயாயிருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுைடய வீட்டு
வம்சங்களிலுள்ள புருஷர்களாகிய சகல தைலகைளயும் ேபர்ேபராக எண்ணித் ெதாைகேயற்றுங்கள். 3

இஸ்ரேவலிேல இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்துக்குப் புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாைரயும் அவர்கள்
ேசைனகளின்படி நீயும் ஆேரானும் எண்ணிப் பார்ப்பீர்களாக. 4 ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்துக்கு ஒவ்ெவாரு
மனிதன் உங்கேளாேட இருப்பானாக; அவன் தன் பிதாக்களின் வம்சத்துக்குத் தைலவனாயிருக்கேவண்டும்.
5 உங்கேளாேட நிற்கேவண்டிய மனிதருைடய நாமங்களாவன: ரூபன் ேகாத்திரத்தில் ேசேதயூருைடய
குமாரன் எலிசூர். 6 சிமிேயான் ேகாத்திரத்தில் சூரிஷதாயின் குமாரன் ெசலூமிேயல். 7 யூதா
ேகாத்திரத்தில் அம்மினதாபின் குமாரன் நகேசான். 8 இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் சூவாரின் குமாரன்
ெநதெனேயல். 9 ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தில் ஏேலானின் குமாரன் எலியாப். 10 ேயாேசப்பின் குமாரராகிய
எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தில் அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா; மனாேச ேகாத்திரத்தில் ெபதாசூரின் குமாரன்
கமாலிேயல். 11 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் கீெதேயானின் குமாரன் அபீதான். 12 தாண் ேகாத்திரத்தில்
அம்மீஷதாயின் குமாரன் அகிேயேசர். 13 ஆேசர் ேகாத்திரத்தில் ஓகிரானின் குமாரன் பாகிேயல். 14 காத்
ேகாத்திரத்தில் ேதகுேவலின் குமாரன் எலியாசாப். 15 நப்தலி ேகாத்திரத்தில் ஏனானின் குமாரன் அகீரா. 16

இவர்கேள சைபயில் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும், தங்கள் தங்கள் பிதாக்களுைடய ேகாத்திரங்களில்
பிரபுக்களும், இஸ்ரேவலில் ஆயிரவர்களுக்குத் தைலவருமாயிருப்பவர்கள் என்றார். 17 அப்படிேய
ேமாேசயும் ஆேரானும் ேபர்ேபராகக் குறிக்கப்பட்ட இந்த மனிதைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 18 இரண்டாம்
மாதம் முதல் ேததியில் சைபயார் எல்லாைரயும் கூடிவரச்ெசய்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்தங்கள்
குடும்பத்தின்படிக்கும், பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படிக்கும், நாமத்ெதாைகயின்படிக்கும், இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் தைலதைலயாகத் தங்கள் வம்ச உற்பத்திையத் ெதரிவித்தார்கள். 19 இப்படிக்
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய, ேமாேச அவர்கைளச் சீனாய் வனாந்தரத்தில் எண்ணிப்பார்த்தான். 20

இஸ்ரேவலின் மூத்தகுமாரனாகிய ரூபன் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தைலதைலயாக
எண்ணப்பட்டேபாது, 21 ரூபன் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 22

சிமிேயான் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப்
புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபாது, 23 சிமிேயான் ேகாத்திரத்தில்
எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்ெதான்பதினாயிரத்து முந்நூறுேபர். 24 காத் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும்
எண்ணப்பட்டேபாது, 25 காத் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்ைதயாயிரத்து அறுநூற்று
ஐம்பதுேபர். 26 யூதா புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல்
யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 27 யூதா ேகாத்திரத்தில்
எண்ணப்பட்டவர்கள், எழுபத்து நாலாயிரத்து அறுநூறுேபர். 28 இசக்கார் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும்
எண்ணப்பட்டேபாது, 29 இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்து நாலாயிரத்து
நானூறுேபர். 30 ெசபுேலான் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 31 ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தில்
எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்ேதழாயிரத்து நானூறுேபர். 32 ேயாேசப்பின் குமாரரில் எப்பிராயீம்
புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க
புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 33 எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
நாற்பதினாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 34 மனாேச புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 35 மனாேச
ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்தீராயிரத்து இருநூறுேபர். 36 ெபன்யமீன் புத்திரருைடய
பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள்
எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 37 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்ைதயாயிரத்து
நானூறுேபர். 38 தாண் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 39 தாண் ேகாத்திரத்தில்
எண்ணப்பட்டவர்கள், அறுபத்தீராயிரத்து எழுநூறுேபர். 40 ஆேசர் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும்
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எண்ணப்பட்டேபாது, 41 ஆேசர் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்ேதாராயிரத்து ஐந்நூறுேபர்.
42 நப்தலி புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப்
புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 43 நப்தலி ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறுேபர். 44 எண்ணப்பட்டவர்கள் இவர்கேள; ேமாேசயும் ஆேரானும்
இஸ்ரேவலுைடய பிதாக்களின் வம்சத்தில் ஒவ்ெவாரு வம்சத்துக்கு ஒவ்ெவாரு பிரபுவாகிய
பன்னிரண்டுேபரும் எண்ணினார்கள். 45 இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வம்சத்தில் இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல், இஸ்ரேவலில் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்கவர்களாகிய எண்ணப்பட்ட ேபர்கள்
எல்லாரும், 46 ஆறுலட்சத்து மூவாயிரத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது ேபராயிருந்தார்கள். 47 ேலவியர் தங்கள்
பிதாக்களுைடய ேகாத்திரத்தின்படிேய, மற்றவர்களுடேன எண்ணப்படவில்ைல. 48 கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 49 நீ ேலவி ேகாத்திரத்தாைர மாத்திரம் எண்ணாமலும், இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள்ேள அவர்கள்
ெதாைகைய ஏற்றாமலும், 50 ேலவியைரச் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்திற்கும், அதினுைடய சகல
பணிமுட்டுகளுக்கும், அதிலுள்ள சமஸ்த ெபாருள்களுக்கும் விசாரிப்புக்காரராக ஏற்படுத்து; அவர்கள்
வாசஸ்தலத்ைதயும் அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும் சுமப்பார்களாக; அதினிடத்தில் ஊழியம் ெசய்து,
வாசஸ்தலத்ைதச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கக்கடவர்கள். 51 வாசஸ்தலம் புறப்படும்ேபாது, ேலவியர் அைத
இறக்கிைவத்து, அது ஸ்தாபனம் பண்ணப்படும்ேபாது, ேலவியர் அைத எடுத்து நிறுத்தக்கடவர்கள்; அந்நியன்
அதற்குச் சமீபத்தில் வந்தால் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன். 52 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் தங்கள்
பாளயத்ேதாடும், தங்கள் தங்கள் ேசைனயின் ெகாடிேயாடும் கூடாரம் ேபாடக்கடவர்கள். 53 இஸ்ரேவல்
புத்திரராகிய சைபயின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வராதபடிக்கு ேலவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்ைதச் சுற்றிலும்
பாளயமிறங்கி, ேலவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்ைதக் காவல்காப்பார்களாக என்றார். 54 கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி எல்லாவற்ைறயும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெசய்தார்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவரவர் தங்கள் தங்கள்
பிதாக்களுைடய வம்சத்தின் விருதாகிய தங்கள் தங்கள் ெகாடியண்ைடயிேல தங்கள்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கு எதிராகச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கக்கடவர்கள்.

3 யூதாவின் பாளயத்துக் ெகாடிையயுைடய ேசைனகள் சூரியன் உதிக்கும் கீழ்ப்புறத்திேல
பாளயமிறங்கேவண்டும்; அம்மினதாபின் குமாரனாகிய நகேசான் யூதா சந்ததிக்குச்
ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 4 எண்ணப்பட்ட அவனுைடய ேசைன எழுபத்துநாலாயிரத்து அறுநூறுேபர்.
5 அவன் அருேக இசக்கார் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்; சூவாரின் குமாரன் ெநதெநேயல்
இசக்கார் சந்ததிக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 6 எண்ணப்பட்ட அவனுைடய ேசைன ஐம்பத்து
நாலாயிரத்து நானூறுேபர். 7 அவன் அருேக ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்;
ஏேலானின் குமாரனாகிய எலியாப் ெசபுேலான் சந்ததிக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 8 அவனுைடய
ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்ேதழாயிரத்து நானூறுேபர். 9 எண்ணப்பட்ட யூதாவின் பாளயத்தார்
எல்லாரும் தங்கள் ேசைனகளின்படிேய இலட்சத்து எண்பத்து ஆறாயிரத்து நானூறுேபர்; இவர்கள்
பிரயாணத்திேல முதற்பாளயமாய்ப் ேபாகக்கடவர்கள். 10 ரூபனுைடய பாளயத்துக் ெகாடிையயுைடய
ேசைனகள் ெதன்புறத்தில் பாளயமிறங்கேவண்டும்; ேசேதயூரின் குமாரனாகிய எலிசூர் ரூபன்
சந்ததியாருக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 11 அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
நாற்பத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 12 அவன் அருேக சிமிேயான் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்;
சூரிஷதாயின் குமாரனாகிய ெசலூமிேயல் சிமிேயான் சந்ததியாருக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 13

அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்ெதான்பதினாயிரத்து முந்நூறுேபர். 14 அவன் அருேக
காத் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்; ேதகுேவலின் குமாரனாகிய எலியாசாப் காத் சந்ததியாருக்குச்
ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 15 அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பத்ைதயாயிரத்து
அறுநூற்று ஐம்பதுேபர். 16 எண்ணப்பட்ட ரூபனின் பாளயத்தார் எல்லாரும் தங்கள் ேசைனகளின்படிேய
இலட்சத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்து நானூற்று ஐம்பதுேபர்; இவர்கள் பிராயணத்தில் இரண்டாம் பாளயமாய்ப்
ேபாகக்கடவர்கள். 17 பின்பு ஆசரிப்புக்கூடாரம் ேலவியரின் ேசைனேயாேட பாளயங்களின் நடுேவ
பிரயாணப்பட்டுப் ேபாகேவண்டும்; எப்படிப் பாளயமிறங்குகிறார்கேளா, அப்படிேய அவரவர் தங்கள்
வரிைசயிேல தங்கள் ெகாடிகேளாேட பிரயாணமாய்ப் ேபாகக்கடவர்கள். 18 எப்பிராயீமுைடய
பாளயத்துக்ெகாடிையயுைடய ேசைனகள் ேமல்புறத்தில் இறங்கேவண்டும், அம்மியூதின் குமாரனாகிய
எலிஷாமா எப்பிராயீமின் சந்ததிக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 19 அவனுைடய ேசைனயில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பதினாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 20 அவன் அருேக மனாேச ேகாத்திரத்தார்
பாளயமிறங்கேவண்டும்; ெபதாசூரின் குமாரனாகிய கமாலிேயல் மனாேச சந்ததிக்குச்
ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 21 அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் முப்பத்தீராயிரத்து
இருநூறுேபர். 22 அவன் அருேக ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்; கீெதேயானின்
குமாரனாகிய அபீதான் ெபன்யமீன் சந்ததிக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 23 அவனுைடய ேசைனயில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் முப்பத்ைதயாயிரத்து நானூறுேபர். 24 எண்ணப்பட்ட எப்பிராயீமின் பாளயத்தார்
எல்லாரும் தங்கள் ேசைனகளின்படிேய இலட்சத்து எண்ணாயிரத்து நூறுேபர்; இவர்கள் பிரயாணத்தில்
மூன்றாம் பாளயமாய்ப் ேபாகக்கடவர்கள். 25 தாணுைடய பாளயத்துக் ெகாடிையயுைடய ேசைனகள்
வடபுறத்தில் இறங்கேவண்டும்; அம்மிஷதாயின் குமாரனாகிய அகிேயேசர் தாண் வம்சத்திற்குச்
ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 26 அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபத்தீராயிரத்து
எழுநூறுேபர். 27 அவன் அருேக ஆேசர் ேகாத்திரத்தார் பாளயமிறங்கேவண்டும்; ஓகிரானின் குமாரனாகிய
பாகிேயல் ஆேசர் சந்ததிக்குச் ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 28 அவனுைடய ேசைனயில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பத்ேதாராயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 29 அவன் அருேக நப்தலி ேகாத்திரத்தார்
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பாளயமிறங்கேவண்டும்; ஏனானின் குமாரனாகிய அகீரா நப்தலி சந்ததியாருக்குச்
ேசனாபதியாயிருக்கக்கடவன். 30 அவனுைடய ேசைனயில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்து மூவாயிரத்து
நானூறுேபர். 31 எண்ணப்பட்ட தாணின் பாளயத்தார் எல்லாரும் இலட்சத்து ஐம்பத்ேதழாயிரத்து
அறுநூறுேபர்; இவர்கள் தங்கள் ெகாடிகேளாேட பின்பாளயமாய்ப் ேபாகக்கடவர்கள். 32 இவர்கேள தங்கள்
தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்தின்படி இஸ்ரேவல் புத்திரரில் எண்ணப்பட்டவர்கள். பாளயங்களிேல தங்கள்
தங்கள் ேசைனகளின்படிேய எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆறுலட்சத்து மூவாயிரத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது
ேபராயிருந்தார்கள். 33 ேலவியேரா, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி, இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குள்ேள எண்ணப்படவில்ைல. 34 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல்
புத்திரர் ெசய்து, தங்கள் தங்கள் ெகாடிகளின்கீழ் பாளயமிறங்கி, தங்கள் தங்கள் பிதாக்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய பிரயாணப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

சீனாய் மைலயில் கர்த்தர் ேமாேசேயாேட ேபசின நாளிேல, ஆேரான் ேமாேச என்பவர்களுைடய
வம்சவரலாறாவது: 2 ஆேரானுைடய குமாரர், முதல் பிறந்தவனாகிய நாதாப், அபியூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் என்பவர்கேள. 3 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்கிறதற்கு அவனால் பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்டு

அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியரான ஆேரானுைடய குமாரரின் நாமங்கள் இைவகேள. 4 நாதாபும் அபியூவும்
சீனாய் வனாந்தரத்தில் அந்நிய அக்கினிையக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்தேபாது,
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் மரித்துப்ேபானார்கள்; அவர்களுக்குப் பிள்ைளகள் இல்ைல; எெலயாசாரும்
இத்தாமாருேம தங்கள் தகப்பனாகிய ஆேரானுக்கு முன்பாக ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள்; 5 கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: 6 நீ ேலவிேகாத்திரத்தாைரச் ேசர்த்து, அவர்கள் ஆசாரியனாகிய ஆேரானுக்குப்
பணிவிைட ெசய்யும்படி அவர்கைள நிறுத்து. 7 அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக அவனுைடய
காவைலயும் எல்லாச் சைபயின் காவைலயும் காத்து, வாசஸ்தலத்தின் பணிவிைட ேவைலகைளச்
ெசய்யக்கடவர்கள். 8 அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் தட்டுமுட்டு முதலானைவகைளயும், இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் காவைலயும் காத்து, வாசஸ்தலத்தின் பணிவிைடகைளச் ெசய்யக்கடவர்கள். 9 ஆைகயால்
ேலவியைர ஆேரானிடத்திலும் அவன் குமாரரிடத்திலும் ஒப்புக்ெகாடுப்பாயாக; இஸ்ரேவல் புத்திரரில்
இவர்கள் முற்றிலும் அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 10 ஆேராைனயும் அவன்
குமாரைரயுேமா, தங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதச் ெசய்வதற்காக நியமிக்கக்கடவாய், அந்த ஊழியத்ைதச்
ெசய்யும்படி ேசருகிற அந்நியன் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன் என்றார். 11 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 12 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கிற முதற்ேபறான யாவுக்கும் பதிலாக, நான்
ேலவியைர இஸ்ரேவல் புத்திரரிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாயிருக்கிறார்கள். 13 முதற்ேபறானைவெயல்லாம் என்னுைடயைவ; நான்
எகிப்துேதசத்தில் முதற்ேபறான யாைவயும் சங்கரித்த நாளில், இஸ்ரேவலில் மனிதர்முதல் மிருகஜீவன்
மட்டுமுள்ள முதற்ேபறான யாைவயும் எனக்ெகன்று பரிசுத்தப்படுத்தினதினாேல, அைவகள்
என்னுைடயைவகளாயிருக்கும்; நான் கர்த்தர் என்றார். 14 பின்னும் கர்த்தர் சீனாய் வனாந்தரத்தில்
ேமாேசைய ேநாக்கி: 15 ேலவிபுத்திரைர அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்களின்படிேய எண்ணுவாயாக;
அவர்களில் ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் எண்ணுவாயாக
என்றார். 16 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வாக்கின்படி, ேமாேச தனக்குக் கற்பிக்கப்பட்ட பிரகாரம்
அவர்கைள எண்ணினான். 17 ேலவியின் குமாரர் தங்கள் நாமங்களின்படிேய, ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி
என்பவர்கள். 18 தங்கள் வம்சத்தின்படிேய ெகர்ேசானுைடய குமாரரின் நாமங்கள், லிப்னீ, சீேமயி
என்பைவகள். 19 தங்கள் வம்சங்களின்படிேய ேகாகாத்துைடய குமாரர் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான்,
ஊசிேயல் என்பவர்கள். 20 தங்கள் வம்சங்களின்படிேய ெமராரியினுைடய குமாரர், மேகலி, மூசி
என்பவர்கள்; இவர்கேள ேலவியருைடய பிதாக்களின் வம்சத்தார். 21 ெகர்ேசானின் வழியாய் லிப்னீயரின்
வம்சமும் சீேமயியர் வம்சமும் ேதான்றின; இைவகேள ெகர்ேசானியரின் வம்சங்கள். 22 அவர்களில் ஒரு
மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது,
எண்ணப்பட்டவர்கள் ஏழாயிரத்து ஐந்நூறுேபராயிருந்தார்கள். 23 ெகர்ேசானியரின் வம்சங்கள்
வாசஸ்தலத்தின் பின்புறத்தில் ேமற்ேக பாளயமிறங்கேவண்டும். 24 ெகர்ேசானியருைடய தகப்பன்
வம்சத்துக்குத் தைலவன் லாேயலின் குமாரனாகிய எலியாசாப் என்பவன். 25 ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல
ெகர்ேசான் புத்திரரின் காவலாவது: வாசஸ்தலமும், கூடாரமும், அதின் மூடியும், ஆசரிப்புக் கூடாரவாசல்
மைறவும், 26 வாசஸ்தலத்தண்ைடயிலும் பலிபீடத்தண்ைடயிலும் சுற்றிலும் இருக்கிற பிராகாரத்தின்
ெதாங்குதிைரகளும், பிராகாரவாசல் மூடுதிைரயும், அைவகளின் ேவைலகளுக்ெகல்லாம் உரிய அைவகளின்
கயிறுகளுேம. 27 ேகாகாத்தின் வழியாய் அம்ராமியரின் வம்சமும் இத்ேசயாரின் வம்சமும் எப்ேரானியரின்
வம்சமும் ஊசிேயலரின் வம்சமும் ேதான்றின; இைவகேள ேகாகாத்தியரின் வம்சங்கள். 28 ஒரு மாதம் முதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது, பரிசுத்த
ஸ்தலத்துக்குரியைவகைளக் காப்பவர்கள், எண்ணாயிரத்து அறுநூறுேபராயிருந்தார்கள். 29 ேகாகாத்
புத்திரரின் வம்சங்கள் வாசஸ்தலத்தின் ெதன்புறமான பக்கத்திேல பாளயமிறங்கேவண்டும். 30 அவர்களின்
தைலவன், ஊசிேயலின் குமாரனாகிய எல்சாபான். 31 அவர்களுைடய காவலாவது: ெபட்டியும், ேமைஜயும்,
குத்துவிளக்கும், பீடங்களும், ஆராதைனக்ேகற்ற பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பணிமுட்டுகளும், ெதாங்குதிைரயும்,
அதினுைடய எல்லா ேவைலகளுக்கும் ஏற்றைவகளுேம. 32 ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரன்
எெலயாசார் என்பவன் ேலவியருைடய தைலவர்களுக்குத் தைலவனாய்ப் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக்
காவல்காக்கிறவர்களுக்கு விசாரிப்புக்காரனாயிருக்கேவண்டும். 33 ெமராரியின் வழியாய் மேகலியரின்
வம்சமும் மூசியரின் வம்சமும் ேதான்றின; இைவகேள ெமராரியின் வம்சங்கள். 34 அவர்களில் ஒரு மாதம்
முதல் அதற்குேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம் எண்ணப்பட்டேபாது, எண்ணப்பட்டவர்கள்
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ஆறாயிரத்து இருநூறுேபராயிருந்தார்கள். 35 அபியாேயலின் குமாரனாகிய சூரிேயல் என்பவன்
அவர்களுக்குத் தைலவனாயிருந்தான்; இவர்கள் வாசஸ்தலத்தின் வடபுறமான பக்கத்தில்
பாளயமிறங்கேவண்டும். 36 அவர்களுைடய காவல் விசாரிப்பாவது: வாசஸ்தலத்தின் பலைககளும்,
தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும், அதினுைடய எல்லாப் பணிமுட்டுகளும், அதற்கடுத்தைவகள்
அைனத்தும், 37 சுற்றுப்பிராகாரத்தின் தூண்களும், அைவகளின் பாதங்களும், முைளகளும், கயிறுகளுேம.
38 ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்துக்கு முன்பாக, சூரியன் உதிக்கும் கீழ்ப்புறத்திேல ேமாேசயும்
ஆேரானும் அவன் குமாரரும் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு இறங்கி, இஸ்ரேவல் புத்திரரின் காவலுக்குப்
பதிலாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும். வாசஸ்தலத்தில் ேசருகிற அந்நியன்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 39 ேமாேசயும், ஆேரானும், கர்த்தருைடய வாக்கின்படி, ேலவியரில் ஒரு
மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய
எண்ணினார்கள்; அவர்கள் இருபத்தீராயிரம்ேபராயிருந்தார்கள். 40 அதன் பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: நீ இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள முதற்ேபறான
ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் எண்ணி அவர்கள் நாமங்கைளத் ெதாைகேயற்றி, 41 இஸ்ரேவல்
புத்திரரிலுள்ள முதற்ேபறான யாவுக்கும் பதிலாக ேலவியைரயும், இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
மிருகஜீவன்களிலுள்ள தைலயீற்றான யாவுக்கும் பதிலாக ேலவியரின் மிருகஜீவன்கைளயும் எனக்ெகன்று
பிரித்ெதடு; நான் கர்த்தர் என்றார். 42 அப்ெபாழுது ேமாேச, கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய,
இஸ்ரேவல் புத்திரரிலுள்ள முதற்ேபறான யாவைரயும் எண்ணினான். 43 ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள முதற்ேபறான ஆண்பிள்ைளகெளல்லாரும் ேபர்ேபராக எண்ணப்பட்டேபாது, இருபத்தீராயிரத்து
இருநூற்று எழுபத்துமூன்றுேபராயிருந்தார்கள். 44 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 45 நீ
இஸ்ரேவல் புத்திரரிலுள்ள முதற்ேபறான யாவருக்கும் பதிலாக ேலவியைரயும், அவர்களுைடய
மிருகஜீவன்களுக்குப்பதிலாக ேலவியரின் மிருகஜீவன்கைளயும் பிரித்ெதடு; ேலவியர்
என்னுைடயவர்களாயிருப்பார்கள்; நான் கர்த்தர். 46 இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய முதற்ேபறுகளில் ேலவியரின்
ெதாைகக்கு அதிகமாயிருந்து, மீட்கப்படேவண்டிய இருநூற்று எழுபத்துமூன்றுேபரிடத்திலும், 47 நீ
தைலக்கு ஐந்து ேசக்கல் வீதமாகப் பரிசுத்த ேசக்கல் கணக்கின்படி வாங்குவாயாக; அந்தச் ேசக்கலானது
இருபது ேகரா. 48 ேலவியருைடய ெதாைகக்கு அதிகமானவர்கள் மீட்கப்படும் திரவியத்ைத ஆேரானுக்கும்
அவன் குமாரருக்கும் ெகாடுப்பாயாக என்றார். 49 அப்படிேய ேலவியரால் மீட்கப்பட்டவர்களின் ெதாைகக்கு
அதிகமாயிருந்து, இன்னும் மீட்கப்படேவண்டியவர்களுக்கு ஈடாக ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
முதற்ேபறானவர்களிடத்தில், 50 ஆயிரத்து முந்நூற்று அறுபத்ைதந்து ேசக்கலாகிய திரவியத்ைத, பரிசுத்த
ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கின்படி வாங்கி, 51 கர்த்தருைடய வாக்கின்படிேய மீட்கப்பட்டவர்களின்
கிரயத்ைத ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரருக்கும், கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெகாடுத்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 ேலவியின் புத்திரருக்குள்ேள இருக்கிற ேகாகாத்
புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களில், 3 ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ேவைலெசய்யும்
ேசைனக்கு உட்படத்தக்க முப்பது வயது முதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்லாைரயும் எண்ணி,

ெதாைகயிடுவாயாக. 4 ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ேகாகாத் புத்திரரின் பணிவிைட மகா
பரிசுத்தமானைவகளுக்குரியது. 5 பாளயம் புறப்படும்ேபாது, ஆேரானும் அவன் குமாரரும் வந்து, மைறவின்
திைரச்சீைலைய இறக்கி, அதினாேல சாட்சியின் ெபட்டிைய மூடி, 6 அதின்ேமல் தகசுத்ேதால்
மூடிையப்ேபாட்டு, அதின்ேமல் முற்றிலும் நீலமானதுப்பட்டிைய விரித்து, அதின் தண்டுகைளப் பாய்ச்சி, 7

சமுகத்தப்ப ேமைஜயின்ேமல் நீலத்துப்பட்டிைய விரித்து, தட்டுகைளயும் தூபக்கரண்டிகைளயும்
கிண்ணங்கைளயும் மூடுகிற தட்டுகைளயும் அதின்ேமல் ைவப்பார்களாக; நித்திய அப்பமும் அதின்ேமல்
இருக்கக்கடவது. 8 அைவகளின்ேமல் அவர்கள் சிவப்புத்துப்பட்டிைய விரித்து, அைதத் தகசுத்ேதால்
மூடியால் மூடி, அதின் தண்டுகைளப் பாய்ச்சி, 9 இளநீலத் துப்பட்டிைய எடுத்து, குத்துவிளக்குத்தண்ைடயும்,
அதின் அகல்கைளயும், அதின் கத்தரிகைளயும், சாம்பல் பாத்திரங்கைளயும், அதற்குரிய எண்ெணய்ப்
பாத்திரங்கைளயும் மூடி, 10 அைதயும் அதற்கடுத்த தட்டுமுட்டுகள் யாைவயும் தகசுத்ேதால் மூடிக்குள்ேள
ேபாட்டு, அைத ஒரு தண்டிேல கட்டி, 11 ெபாற்பீடத்தின்ேமல் இளநீலத் துப்பட்டிைய விரித்து, அைதத்
தகசுத்ேதால் மூடியால் மூடி, அதின் தண்டுகைளப் பாய்ச்சி, 12 பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வழங்கும்
ஆராதைனக்ேகற்ற சகல தட்டுமுட்டுகைளயும் எடுத்து, இளநீலத் துப்பட்டியிேல ேபாட்டு, தகசுத்ேதால்
மூடியினால் மூடி, தண்டின்ேமல் கட்டி, 13 பலிபீடத்ைதச் சாம்பலற விளக்கி, அதின்ேமல் இரத்தாம்பரத்
துப்பட்டிைய விரித்து, 14 அதின்ேமல் ஆராதைனக்ேகற்ற சகல பணிமுட்டுகளாகிய கலசங்கைளயும்,
முள்துறடுகைளயும், சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகைளயும், கலசங்கைளயும், பலிபீடத்திற்கடுத்த எல்லாப்
பாத்திரங்கைளயும், அதின்ேமல் ைவத்து, அதின்ேமல் தகசுத்ேதால் மூடிைய விரித்து, அதின் தண்டுகைளப்
பாய்ச்சக்கடவர்கள். 15 பாளயம் புறப்படும்ேபாது, ஆேரானும் அவன் குமாரரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும்
அதினுைடய சகல பணிமுட்டுகைளயும் மூடித் தீர்ந்தபின்பு, ேகாகாத் புத்திரர் அைத
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகிறதற்கு வரக்கடவர்கள்; அவர்கள் சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானைதத்
ெதாடாதிருக்கக்கடவர்கள்; ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ேகாகாத் புத்திரர் சுமக்கும் சுைம இதுேவ. 16

ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரன் எெலயாசார், விளக்குக்கு எண்ெணையயும், சுகந்த
தூபவர்க்கத்ைதயும், தினந்ேதாறும் இடும் ேபாஜனபலிையயும், அபிேஷகைதலத்ைதயும், வாசஸ்தலம்
முழுவைதயும், அதிலுள்ள யாைவயும், பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும் அதின் பணிமுட்டுகைளயும்,
விசாரிக்கக்கடவன் என்றார். 17 கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 18 ேலவியருக்குள்ேள
ேகாகாத் வம்சமாகிய ேகாத்திரத்தார் அழிந்துேபாகாதபடி பாருங்கள். 19 அவர்கள் மகா
பரிசுத்தமானைவகைளக் கிட்டுைகயில், சாகாமல் உயிேராடிருக்கும்படிக்கு, நீங்கள் அவர்களுக்காகச்

எண்ணாகமம் 4:19
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ெசய்யேவண்டியதாவது: 20 ஆேரானும் அவன் குமாரரும் வந்து, அவர்களில் அவனவைன அவனவன் ெசய்யும்
ேவைலக்கும் அவனவன் சுமக்கும் சுைமக்கும் நியமிக்கக்கடவர்கள்; அவர்கேளா சாகாதபடிக்குப்
பரிசுத்தமானைவகள் மூடப்படும்ேபாது பார்க்கிறதற்கு உட்பிரேவசியாமல் இருப்பார்களாக என்றார். 21

பின்னும், கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 22 ெகர்ேசான் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல பணிவிைட ேவைலெசய்யும் ேசைனக்கு உட்படத்தக்க, 23 முப்பது வயதுமுதல்
ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்லாைரயும் எண்ணி, ெதாைக ஏற்றுவாயாக. 24 பணிவிைட ெசய்கிறதிலும்
சுமக்கிறதிலும் ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின் ேவைலயாவது: 25 அவர்கள் வாசஸ்தலத்துக்கும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கும் உரிய ெதாங்குதிைரையயும், மூடிையயும், அைவகளின் ேமல் இருக்கிற தகசுத்ேதால்
மூடிையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரவாசல் மைறைவயும், 26 பிராகாரத்தின் ெதாங்குதிைரகைளயும்,
வாசஸ்தலத்தண்ைடயிலும் பலிபீடத்தண்ைடயிலும் சுற்றிலும் இருக்கிற பிராகாரத்தினுைடய வாசல்
ெதாங்குதிைரையயும், அைவகளின் கயிறுகைளயும், அைவகளின் ேவைலக்கடுத்த கருவிகள் யாைவயும்
சுமந்து, அைவகளுக்காகச் ெசய்யேவண்டிய யாைவயும் ெசய்யக்கடவர்கள். 27 ெகர்ேசான் புத்திரர்
சுமக்கேவண்டிய சுைமகளும் ெசய்யேவண்டிய பணிவிைடகளாகிய சகல ேவைலகளும் ஆேரானும் அவன்
குமாரரும் ெசால்லுகிறபடிேய ெசய்யேவண்டும்; அவர்கள் சுமக்கேவண்டிய சகல சுைமகைளயும் நீங்கள்
நியமித்து, அவர்களிடத்தில் ஒப்புவியுங்கள். 28 ெகர்ேசான் புத்திரரின் வம்சத்தார் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல
ெசய்யும் பணிவிைட இதுதான்; அவர்கைள ேவைலெகாள்ளும் விசாரைண, ஆசாரியனாகிய ஆேரானின்
குமாரன் இத்தாமாருைடய ைகக்குள் இருக்கேவண்டும். 29 ெமராரி புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு
வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல பணிவிைட ேவைலெசய்யும் ேசைனக்கு உட்படத்தக்க, 30 முப்பது
வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்லாைரயும் எண்ணக்கடவாய். 31 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில்
அவர்கள் ெசய்யும் எல்லாப் பணிவிைடக்கும் அடுத்த காவல் விசாரிப்பாவது: வாசஸ்தலத்தின் பலைககளும்,
தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும், 32 சுற்றிலும் இருக்கிற பிராகாரத்தின் தூண்களும்,
அைவகளின் பாதங்களும், முைளகளும், கயிறுகளும், அைவகளின் சகல கருவிகளும், அவற்றிற்கு அடுத்த
மற்ெறல்லா ேவைலயும்தாேன; அவர்கள் சுமந்து காவல்காக்கும்படி ஒப்புவிக்கப்படுகிறைவகைளப்
ேபர்ேபராக எண்ணக்கடவீர்கள். 33 ஆசாரியனாகிய ஆேரானுைடய குமாரனான இத்தாமாருைடய
ைகக்குள்ளாக ெமராரி புத்திரரின் வம்சத்தார் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ெசய்யும் பணிவிைடக்கு அடுத்த
எல்லா ேவைலயும் இதுேவ என்றார். 34 அப்படிேய ேமாேசயும் ஆேரானும் சைபயின் பிரபுக்களும் ேகாகாத்
புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களின்படி ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல பணிவிைட ெசய்யும்
ேசைனக்கு உட்படத்தக்க, 35 முப்பது வயது முதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்லாைரயும்
எண்ணினார்கள். 36 அவர்கள் வம்சங்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பதுேபர்.
37 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, ேமாேசயினாலும் ஆேரானாலும் ேகாகாத் வம்சத்தாரில்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் ேவைல ெசய்கிறதற்காக எண்ணித் ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள் எல்லாரும்
இவர்கேள. 38 ெகர்ேசான் புத்திரருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல
பணிவிைட ெசய்யும் ேசைனக்கு உட்படத்தக்க, 39 முப்பது வயது முதல் ஐம்பது வயது வைரக்குமுள்ள
எல்லாரும் எண்ணப்பட்டார்கள். 40 அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அவரவர் குடும்பத்தின்படிக்கும்,
பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படிக்கும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பதுேபர். 41 ேமாேசயினாலும்
ஆேரானாலும் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ெகர்ேசான் புத்திரரின் வம்சத்தாரில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில்
ேவைலெசய்ய எண்ணித் ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் இவர்கேள. 42 ெமராரி புத்திரருைடய
பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல பணிவிைட ெசய்யும் ேசைனக்கு உட்படத்தக்க,
43 முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுள்ளவர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டார்கள். 44 அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களின்படிேய மூவாயிரத்து இருநூறுேபர். 45 கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேசயினாலும் ஆேரானாலும் ெமராரி புத்திரரின் குடும்பத்தாரில் எண்ணித்
ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் இவர்கேள. 46 ேலவியருைடய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சங்களில்
முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ளவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ெசய்யும் பணிவிைட
ேவைலக்கும் சுைமயின் ேவைலக்கும் உட்படத்தக்கவர்களும், 47 ேமாேசயினாலும் ஆேரானாலும்
இஸ்ரேவலின் பிரபுக்களாலும் எண்ணப்பட்டவர்களும் ஆகிய எல்லாரும், 48 எண்ணாயிரத்து ஐந்நூற்று
எண்பதுேபராயிருந்தார்கள். 49 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, அவர்கள் தங்கள் தங்கள்
பணிவிைடக்ெகன்றும் தங்கள் தங்கள் சுைமக்ெகன்றும் ேமாேசயினால் எண்ணப்பட்டார்கள்; இவ்விதமாய்,
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் அவனால் எண்ணப்பட்டார்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 குஷ்டேராகிகள் யாவைரயும், பிரமியமுள்ளவர்கள் யாவைரயும்,
சவத்தினால் தீட்டுப்பட்டவர்கள் யாவைரயும் பாளயத்திலிருந்து விலக்கிவிட இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குக் கட்டைளயிடு. 3 ஆண்பிள்ைளயானாலும் ெபண்பிள்ைளயானாலும்

அப்படிப்பட்டவர்கைள நீங்கள் விலக்கி, நான் வாசம்பண்ணுகிற தங்கள் பாளயங்கைள அவர்கள்
தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு, நீங்கள் அவர்கைளப் பாளயத்திற்குப் புறம்பாக்கிவிடக்கடவீர்கள் என்றார். 4

கர்த்தர் ேமாேசக்குச் ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெசய்து, அவர்கைளப் பாளயத்திற்குப்
புறம்பாக்கிவிட்டார்கள். 5 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 6 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒரு புருஷனானாலும் ஸ்திரீயானாலும், கர்த்தருைடய கட்டைளைய
மீறி மனிதர் ெசய்யும் பாவங்களில் யாெதாரு பாவத்ைதச் ெசய்து குற்றவாளியானால், 7 அவர்கள் தாங்கள்
ெசய்த பாவத்ைத அறிக்ைகயிடக்கடவர்கள்; அப்படிப்பட்டவன் தான் ெசய்த குற்றத்தினிமித்தம்
அபராதத்தின் முதேலாேட ஐந்தில் ஒரு பங்ைக அதிகமாய்க் கூட்டி, தான் குற்றஞ்ெசய்தவனுக்குச்
ெசலுத்தக்கடவன். 8 அைதக் ேகட்டு வாங்குகிறதற்கு இனத்தான் ஒருவனும் இல்லாதிருந்தால்,
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அப்ெபாழுது அவனுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்படி ஆட்டுக்கடா ெசலுத்தப்படுவதுமல்லாமல்,
கர்த்தருக்கு அந்த அபராதம் ெசலுத்தப்பட்டு, அது ஆசாரியைனச் ேசரேவண்டும். 9 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்படி, ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவருகிற எல்லாப் பரிசுத்தமான பைடப்பும்
அவனுைடயதாயிருக்கும். 10 ஒவ்ெவாருவரும் பைடக்கும் பரிசுத்தமான வஸ்துக்கள்
அவனுைடயதாயிருக்கும்; ஒருவன் ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்கிறது எதுவும் அவனுக்ேக உரியது என்று ெசால்
என்றார். 11 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 12 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ஒருவனுைடய மைனவி பிறர்முகம் பார்த்து, புருஷனுக்குத் துேராகம்பண்ணி, 13

ஒருவேனாேட சம்ேயாகமாய்ச் சயனித்திருந்த விஷயத்தில் அவள் தீட்டுப்பட்டவளாயிருந்தும், அவளுைடய
புருஷன் கண்களுக்கு அது மைறக்கப்பட்டு ெவளிக்கு வராமல் இருக்கிறேபாதும், சாட்சியில்லாமலும் அவள்
ைகயும் களவுமாகப் பிடிக்கப்படாமலும் இருக்கிறேபாதும், 14 எரிச்சலின் ஆவி அவன்ேமல் வந்து, அவன்
அவனுைடய மைனவி தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க, தீட்டுப்படுத்தப்பட்ட தன் மைனவியின்ேமல்
குேராதங்ெகாண்டிருந்தாலும், அல்லது அவன் மைனவி தீட்டுப்படுத்தப்படாதிருக்க, எரிச்சலின் ஆவி
அவன்ேமல் வந்து, அவன் அவள்ேமல் குேராதங்ெகாண்டிருந்தாலும், 15 அந்தப் புருஷன் தன் மைனவிைய
ஆசாரியனிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவள் நிமித்தம் ஒரு எப்பா அளவான வாற்ேகாதுைம
மாவிேல பத்தில் ஒரு பங்ைகப் பைடப்பாகக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அது எரிச்சலின் காணிக்ைகயும்
அக்கிரமத்ைத நிைனப்பூட்டும் காணிக்ைகயுமாய் இருப்பதினால், அதின்ேமல் எண்ெணய் வார்க்காமலும்
தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும் இருப்பானாக. 16 ஆசாரியன் அவைளச் சமீபத்தில் அைழத்து, கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் நிறுத்தி, 17 ஒரு மண்பாண்டத்திேல பரிசுத்த ஜலம் வார்த்து, வாசஸ்தலத்தின் தைரயிலிருக்கும்
புழுதியிேல ெகாஞ்சம் எடுத்து, அந்த ஜலத்தில் ேபாட்டு, 18 ஸ்திரீையக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நிறுத்தி,
அவள் முக்காட்ைட நீக்கி, எரிச்சலின் காணிக்ைகயாகிய நிைனப்பூட்டுதலின் காணிக்ைகைய அவள்
உள்ளங்ைகயிேல ைவப்பானாக; சாபகாரணமான கசப்பான ஜலம் ஆசாரியன் ைகயில் இருக்கேவண்டும்.
19 பின்பு ஆசாரியன் அவைள ஆைணயிடுவித்து: ஒருவனும் உன்ேனாேட சயனியாமலும், உன் புருஷனுக்கு
உட்பட்டிருக்கிற நீ தீட்டுப்படத்தக்கதாய்ப் பிறர்முகம் பாராமலும் இருந்தால், சாபகாரணமான இந்தக்
கசப்பான ஜலத்தின் ேதாஷத்துக்கு நீங்கலாயிருப்பாய். 20 உன் புருஷனுக்கு உட்பட்டிருக்கிற நீ பிறர்முகம்
பார்த்து, உன் புருஷேனாேடயன்றி அந்நியேனாேட சம்ேயாகமாய் சயனித்து தீட்டுப்பட்டிருப்பாயானால், 21

கர்த்தர் உன் இடுப்பு சூம்பவும், உன் வயிறு வீங்கவும்பண்ணி, உன்ைன உன் ஜனங்களுக்குள்ேள சாபமும்
ஆைணயிடுங்குறியுமாக ைவப்பாராக. 22 சாபகாரணமான இந்த ஜலம் உன் வயிறு வீங்கவும் இடுப்பு
சூம்பவும் பண்ணும்படி, உன் குடலுக்குள் பிரேவசிக்கக்கடவது என்கிற சாபவார்த்ைதயாேல ஸ்திரீைய
ஆைணயிடுவித்துச் ெசால்வானாக. அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: ஆெமன், ஆெமன், என்று ெசால்லக்கடவள். 23

பின்பு ஆசாரியன் இந்தச் சாபவார்த்ைதகைள ஒரு சீட்டில் எழுதி, அைவகைளக் கசப்பான ஜலத்தினால்
கழுவிப்ேபாட்டு, 24 சாபகாரணமான அந்தக் கசப்பான ஜலத்ைத அவள் குடிக்கும்படி பண்ணுவான்;
அப்ெபாழுது சாபகாரணமான அந்த ஜலம் அவளுக்குள் இறங்கிக் கசப்பாகும். 25 பின்பு ஆசாரியன்
எரிச்சலின் காணிக்ைகைய அந்த ஸ்திரீயின் ைகயிலிருந்து வாங்கி, அைதக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அைசவாட்டி, பீடத்தின்ேமல் ெசலுத்தி, 26 ஞாபகக்குறியாக அதிேல ஒரு ைகப்பிடி நிைறய எடுத்து,
பீடத்தின்ேமல் தகனித்து, பின்பு ஸ்திரீக்கு அந்த ஜலத்ைதக்குடிக்கும்படி ெகாடுக்கக்கடவன். 27 அந்த
ஜலத்ைதக் குடிக்கச் ெசய்த பின்பு சம்பவிப்பதாவது: அவள் தீட்டுப்பட்டு, தன் புருஷனுக்குத்
துேராகம்பண்ணியிருந்தால், சாபகாரணமான அந்த ஜலம் அவளுக்குள் பிரேவசித்துக்
கசப்புண்டானதினால், அவள் வயிறு வீங்கி, அவள் இடுப்பு சூம்பும்; இப்படிேய அந்த ஸ்திரீ தன்
ஜனங்களுக்குள்ேள சாபமாக இருப்பாள். 28 அந்த ஸ்திரீ தீட்டுப்படாமல் சுத்தமாயிருந்தால், அவள் அதற்கு
நீங்கலாகி, கர்ப்பந்தரிக்கத்தக்கவளாயிருப்பாள். 29 ஒரு ஸ்திரீ தன் புருஷேனாேடயன்றி அந்நிய
புருஷேனாேட ேசர்ந்து தீட்டுப்பட்டதினால் உண்டான எரிச்சலுக்கும், 30 புருஷன்ேமல் எரிச்சலின் ஆவி
வருகிறதினால், அவன் தன் மைனவியின்ேமல் அைடந்த சமுசயத்துக்கும் அடுத்த பிரமாணம் இதுேவ. அவன்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் தன் மைனவிைய நிறுத்துவானாக; ஆசாரியன் இந்தப்
பிரமாணத்தின்படிெயல்லாம் அவளுக்குச் ெசய்யக்கடவன். 31 புருஷனானவன் அக்கிரமத்திற்கு
நீங்கலாயிருப்பான்; அப்படிப்பட்ட ஸ்திரீேயா, தன் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பாள் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
புருஷனாகிலும் ஸ்திரீயாகிலும் கர்த்தருக்ெகன்று விரதம் பண்ணிக்ெகாண்டவர்களாயிருக்கும்படி
நசேரய விரதமாகிய ஒரு விேசஷித்த ெபாருத்தைனையப்பண்ணினால், 3 அப்படிப்பட்டவன்

திராட்சரசத்ைதயும் மதுபானத்ைதயும் விலக்கக்கடவன்; அவன் திராட்சரசத்தின் காடிையயும் மற்ற
மதுபானத்தின் காடிையயும், திராட்சரசத்தினால் ெசய்த எவ்விதமான பானத்ைதயும் குடியாமலும்,
திராட்சப்பழங்கைளயாவது திராட்சவற்றல்கைளயாவது புசியாமலும், 4 தான் நசேரயனாயிருக்கும்
நாெளல்லாம் திராட்சச்ெசடி விைதமுதல் ேதால்வைரயிலுள்ளைவகளினால் ெசய்யப்பட்ட யாெதான்ைறயும்
புசியாமலும் இருக்கக்கடவன். 5 அவன் நசேரய விரதங்காக்கும் நாெளல்லாம் சவரகன் கத்தி அவன்
தைலயின்ேமல் படலாகாது; அவன் கர்த்தருக்ெகன்று விரதங்காக்கும் காலம் நிைறேவறுமளவும்
பரிசுத்தமாயிருந்து, தன் தைலமயிைர வளரவிடக்கடவன். 6 அவன் கர்த்தருக்ெகன்று விரதங்காக்கும்
நாெளல்லாம் யாெதாரு பிேரதத்தண்ைடயில் ேபாகக்கூடாது. 7 அவன் தன் ேதவனுக்ெகன்று ெசய்த
நசேரய விரதம் அவன் தைலேமல் இருக்கிறபடியால், மரணமைடந்த தன் தகப்பனாலாகிலும்
தாயினாலாகிலும் சேகாதரனாலாகிலும் சேகாதரியினாலாகிலும் தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தலாகாது. 8 அவன்
நசேரயனாயிருக்கும் நாெளல்லாம் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாயிருப்பான். 9 அவனண்ைடயிேல ஒருவன்
சடுதியில் மரணமைடந்ததினால், நசேரய விரதமுள்ள அவனுைடய தைல தீட்டுப்பட்டேதயாகில், அவன் தன்
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சுத்திகரிப்பின் நாளாகிய ஏழாம் நாளில் தன் தைலமயிைரச் சிைரத்துக்ெகாண்டு, 10 எட்டாம் நாளில்
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில்
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுவரக்கடவன். 11 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் ஒன்ைறப்பாவநிவாரணபலியாகவும்,
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும் ெசலுத்தி, பிணத்தினால் அவனுக்கு உண்டான தீட்ைட
நிவிர்த்திெசய்து, அவன் தைலைய அந்நாளில் பரிசுத்தப்படுத்துவானாக. 12 அவன் திரும்பவும் தன்
விரதநாட்கைளக் கர்த்தருக்ெகன்று காத்து, ஒரு வருஷத்து ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றநிவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவரக்கடவன்; அவனுைடய நசேரய விரதம் தீட்டுப்பட்டதினால் ெசன்ற நாட்கள் விருதாவாகும். 13

நசேரயனுக்குரிய பிரமாணமாவது: அவன் விரதங்காக்கும் நாட்கள் நிைறேவறின அன்ேற, அவன் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசலிேல வந்து, 14 சர்வாங்க தகனபலியாக ஒருவருஷத்து பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
பாவநிவாரணபலியாக ஒருவருஷத்து பழுதற்ற ஒரு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும், சமாதானபலியாக பழுதற்ற
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், 15 ஒரு கூைடயில் எண்ெணயிேல பிைசந்த புளிப்பில்லாத ெமல்லிய மாவினால்
ெசய்த அதிரசங்கைளயும், எண்ெணய் தடவப்பட்ட புளிப்பில்லாத அைடகைளயும், அைவகளுக்கு அடுத்த
ேபாஜனபலிையயும், பானபலிகைளயும் கர்த்தருக்குத் தன் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தக்கடவன். 16

அைவகைள ஆசாரியன் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்து, அவனுைடய பாவநிவாரணபலிையயும்
அவனுைடய சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெசலுத்தி, 17 ஆட்டுக்கடாைவக் கூைடயிலிருக்கும் புளிப்பில்லாத
அப்பங்கேளாடுங்கூடக் கர்த்தருக்குச் சமாதான பலியாகச் ெசலுத்தி, அவனுைடய ேபாஜனபலிையயும்
பானபலிையயும் பைடப்பானாக. 18 அப்ெபாழுது நசேரயன் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல, ெபாருத்தைன
ெசய்யப்பட்ட தன் தைலையச் சிைரத்து, ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட தன் தைலமயிைர எடுத்து,
சமாதானபலியின்கீழ் எரிகிற அக்கினியில் ேபாடக்கடவன். 19 நசேரயன் ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட தன்
தைலமயிைரச் சிைரத்துக்ெகாண்டபின்பு, ஆசாரியன் ஆட்டுக்கடாவினுைடய ேவவிக்கப்பட்ட ஒரு
முன்னந்ெதாைடையயும், கூைடயில் இருக்கிறைவகளிேல புளிப்பில்லாத ஒரு அதிரசத்ைதயும் புளிப்பில்லாத
ஒரு அைடையயும் எடுத்து, அவனுைடய உள்ளங்ைககளில் ைவத்து, 20 அைவகைளக் கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் அைசவாட்டக்கடவன்; அது அைசவாட்டப்பட்ட மார்க்கண்டத்ேதாடும், ஏெறடுத்துப்
பைடக்கப்பட்ட முன்னந்ெதாைடேயாடும், ஆசாரியைனச் ேசரும்; அது பரிசுத்தமானது. பின்பு நசேரயன்
திராட்சரசம் குடிக்கலாம். 21 ெபாருத்தைனபண்ணின நசேரயனுக்கும், அவன் தன் ைகக்கு
உதவுகிறைதயல்லாமல், தன் நசேரய விரதத்தினிமித்தம் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் காணிக்ைகக்கும் அடுத்த
பிரமாணம் இதுேவ. அவன் ெசய்த ெபாருத்தைனயின்படிேய தன் ெபாருத்தைனயின் பிரமாணத்துக்ேகற்க
ெசய்து தீரேவண்டும் என்று ெசால் என்றார். 22 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 23 நீ ஆேராேனாடும்
அவன் குமாரேராடும் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரைர
ஆசீர்வதிக்கும்ேபாது, அவர்கைளப் பார்த்துச் ெசால்லேவண்டியதாவது: 24 கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதித்து,
உன்ைனக் காக்கக்கடவர். 25 கர்த்தர் தம்முைடய முகத்ைத உன்ேமல் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உன்ேமல்
கிருைபயாயிருக்கக்கடவர். 26 கர்த்தர் தம்முைடய முகத்ைத உன்ேமல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச்
சமாதானம் கட்டைளயிடக்கடவர் என்பேத. 27 இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்ைத இஸ்ரேவல்
புத்திரர்ேமல் கூறக்கடவர்கள்; அப்ெபாழுது நான் அவர்கைள ஆசீர்வதிப்ேபன் என்று ெசால் என்றார்.

ேமாேச வாசஸ்தலத்ைத ஸ்தாபனம்பண்ணி, அைதயும் அதின் எல்லாப் பணிமுட்டுகைளயும்,
பலிபீடத்ைதயும் அதின் எல்லாப் பணிமுட்டுகைளயும் அபிேஷகம்பண்ணி, பரிசுத்தப்படுத்தி முடித்த
நாளில், 2 தங்கள் பிதாக்களுைடய வம்சத்தைலவரும், எண்ணப்பட்டவர்களின் விசாரிப்புக்கு

ைவக்கப்பட்ட ேகாத்திரப் பிரபுக்களுமாகிய இஸ்ரேவலின் பிரபுக்கள் காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தினார்கள்.
3 தங்கள் காணிக்ைகயாக, ஆறு கூண்டு வண்டில்கைளயும், பன்னிரண்டு மாடுகைளயும் இரண்டிரண்டு
பிரபுக்களுக்கு ஒவ்ெவாரு வண்டிலும், ஒவ்ெவாரு பிரபுக்கு ஒவ்ெவாரு மாடுமாக, கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த
வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 5 நீ
அவர்களிடத்தில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் ஊழியத்திற்காக அைவகைள வாங்கி. ேலவியருக்கு அவரவர்
ேவைலக்குத் தக்கைவகளாகப் பங்கிட்டுக் ெகாடு என்றார். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச அந்த வண்டில்கைளயும்
மாடுகைளயும் வாங்கி, ேலவியருக்குக் ெகாடுத்தான். 7 இரண்டு வண்டில்கைளயும் நான்கு மாடுகைளயும்
ெகர்ேசான் புத்திரருக்கு, அவர்கள் ேவைலக்குத்தக்க பங்காகக் ெகாடுத்தான். 8 நான்கு வண்டில்கைளயும்
எட்டு மாடுகைளயும் ெமராரியின் புத்திரருக்கு, ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரர் இத்தாமாருைடய
ைகயின் கீழிருக்கிற அவர்களுைடய ேவைலக்குத்தக்க பங்காகக் ெகாடுத்தான். 9 ேகாகாத்தின்
புத்திரருக்ேகா ஒன்றும் ெகாடுக்கவில்ைல; ேதாள்ேமல் சுமப்பேத அவர்களுக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்
ேவைலயாயிருந்தது. 10 பலிபீடம் அபிேஷகம்பண்ணப்பட்ட நாளிேல, பிரபுக்கள் அதின் பிரதிஷ்ைடக்காகக்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தி, பலிபீடத்துக்கு முன்பாகத் தங்கள் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: பலிபீடத்தின் பிரதிஷ்ைடக்காக ஒவ்ெவாரு பிரபுவும் தன்தன்
நாளில் தன்தன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தக்கடவன் என்றார். 12 அப்படிேய முதலாம் நாளில் தன்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தினவன் யூதா ேகாத்திரத்தானாகிய அம்மினதாபின் குமாரன் நகேசான். 13 அவன்
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால்
நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு
ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 14

தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 15

சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 16

பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 17 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது
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அம்மினதாபின் குமாரனாகிய நகேசானின் காணிக்ைக. 18 இரண்டாம் நாளில் இசக்காரின் பிரபுவாகிய
சூவாரின் குமாரன் ெநதெனேயல் காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 19 அவன் காணிக்ைகயாவது:
ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு, எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும்,
எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 20 தூபவர்க்கம் நிைறந்த
பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 21 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 22 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 23 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது சூவாரின் குமாரனாகிய
ெநதெனேயலின் காணிக்ைக. 24 மூன்றாம் நாளில் ஏேலானின் குமாரனாகிய எலியாப் என்னும் ெசபுேலான்
புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 25 அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்
ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல்
நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 26 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல்
நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 27 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 28 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,
29 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்
ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ஏேலானின் குமாரனாகிய எலியாபின் காணிக்ைக. 30

நான்காம் நாளில் ேசேதயூரின் குமாரனாகிய எலிசூர் என்னும் ரூபன் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக
ெசலுத்தினான். 31 அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல
பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது
ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும்
ஆகிய இவ்விரண்டும், 32 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 33 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 34 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 35 சமாதானபலியாக இரண்டு
மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்காடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ேசேதயூரின் குமாரனாகிய எலிசூரின் காணிக்ைக. 36 ஐந்தாம் நாளில்
சூரிஷதாயின் குமாரனாகிய ெசலூமிேயல் என்னும் சிமிேயான் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான்.
37 அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிகலமும் ஆகிய
இவ்விரண்டும், 38 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 39 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 40 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 41 சமாதானபலியாக இரண்டு
மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது சூரிஷதாயின் குமாரனாகிய ெசலூமிேயலின் காணிக்ைக. 42 ஆறாம் நாளிேல
ேதகுேவலின் குமாரனாகிய எலியாசாப் என்னும் காத் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 43 அவன்
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால்
நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு
ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 44

தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 45

சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 46

பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 47 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது
ேதகுேவலின் குமாரனாகிய எலியாசாபின் காணிக்ைக. 48 ஏழாம் நாளில் அம்மீயூதின் குமாரனாகிய
எலிஷாமா என்னும் எப்பிராயீம் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 49 அவன் காணிக்ைகயாவது:
ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும்,
எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 50 தூபவர்க்கம் நிைறந்த
பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 51 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 52 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 53 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது அம்மியூதின் குமாரனாகிய
எலிஷாமாவின் காணிக்ைக. 54 எட்டாம் நாளில் ெபதாசூரின் குமாரனாகிய கமாலிேயல் என்னும் மனாேச
புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 55 அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜன பலியாகப்
பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்
ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல்
நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 56 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல்
நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 57 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 58 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,
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59 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ெபதாசூரின் குமாரனாகிய கமாலிேயலின் காணிக்ைக. 60

ஒன்பதாம் நாளில் கீெதேயானின் குமாரனாகிய அபீதான் என்னும் ெபன்யமீன் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக
ெசலுத்தினான். 61 அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல
பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது
ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும்
ஆகிய இவ்விரண்டும், 62 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 63 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 64 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 65 சமாதானபலியாக இரண்டு
மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது கீெதேயானின் குமாரனாகிய அபீதானின் காணிக்ைக. 66 பத்தாம் நாளில்
அம்மிஷதாயின் குமாரனாகிய அகிேயேசர் என்னும் தாண் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 67

அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய
இவ்விரண்டும், 68 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 69 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 70 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 71 சமாதானபலியாக இரண்டு
மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது அம்மிஷதாயின் குமாரனாகிய அகிேயேசரின் காணிக்ைக. 72 பதிேனாராம்
நாளில் ஓகிரானின் குமாரனாகிய பாகிேயல் என்னும் ஆேசர் புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 73

அவன் காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவினால் நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நிைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய
இவ்விரண்டும், 74 தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 75 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 76 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 77 சமாதானபலியாக இரண்டு
மாடுகளும், ஐந்து ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ஓகிரானின் குமாரனாகிய பாகிேயலின் காணிக்ைக. 78 பன்னிரண்டாம் நாளில்
ஏனானின் குமாரனாகிய அகீரா என்னும் நப்தலி புத்திரரின் பிரபு காணிக்ைக ெசலுத்தினான். 79 அவன்
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப் பைடக்கும்ெபாருட்டு எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவினால்
நிைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நிைறயுள்ளதுமான ஒரு
ெவள்ளித்தாலமும், எழுபது ேசக்கல் நிைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிக்கலமும் ஆகிய இவ்விரண்டும், 80

தூபவர்க்கம் நிைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நிைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும், 81

சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும், 82

பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 83 சமாதானபலியாக இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதான ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது
ஏனானின் குமாரனாகிய அகீராவின் காணிக்ைக. 84 பலிபீடம் அபிேஷகம் பண்ணப்பட்டேபாது, இஸ்ரேவல்
பிரபுக்களால் ெசய்யப்பட்ட பிரதிஷ்ைடயாவது: ெவள்ளித்தாலங்கள் பன்னிரண்டு, ெவள்ளிக்கலங்கள்
பன்னிரண்டு, ெபான் தூபகரண்டிகள் பன்னிரண்டு. 85 ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித்தாலம் நூற்று முப்பது ேசக்கல்
நிைறயும், ஒவ்ெவாரு கலம் எழுபது ேசக்கல் நிைறயுமாக, இந்தப் பாத்திரங்களின் ெவள்ளிெயல்லாம்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்கின்படி இரண்டாயிரத்து நானூறு ேசக்கல் நிைறயாயிருந்தது. 86

தூபவர்க்கம் நிைறந்த ெபான் தூபகரண்டிகள் பன்னிரண்டு, ஒவ்ெவான்று பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்
கணக்கின்படி பத்துச்ேசக்கல் நிைறயாக, தூப கரண்டிகளின் ெபான்ெனல்லாம் நூற்றிருபது ேசக்கல்
நிைறயாயிருந்தது. 87 சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட காைளகெளல்லாம் பன்னிரண்டு,
ஆட்டுக்கடாக்கள் பன்னிரண்டு, ஒருவயதான ஆட்டுக்குட்டிகள் பன்னிரண்டு, அைவகளுக்கடுத்த
ேபாஜனபலிகளும் கூடச் ெசலுத்தப்பட்டது; பாவநிவாரணபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள் பன்னிரண்டு. 88 சமாதானபலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட காைளகெளல்லாம்
இருபத்துநான்கு; ஆட்டுக்கடாக்கள் அறுபது, ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள் அறுபது; ஒருவயதான
ஆட்டுக்குட்டிகள் அறுபது; பலிபீடம் அபிேஷகம்பண்ணப்பட்ட பின்பு ெசய்யப்பட்ட அதின் பிரதிஷ்ைட
இதுேவ. 89 ேமாேச ேதவேனாேட ேபசும்படி ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, தன்ேனாேட
ேபசுகிறவரின் சத்தம் சாட்சிப்ெபட்டியின்ேமலுள்ள கிருபாசனமான இரண்டு ேகருபீன்களின்
நடுவிலிருந்துண்டாகக் ேகட்பான்; அங்ேக இருந்து அவேனாேட ேபசுவார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ ஆேராேனாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீ
விளக்குகைள ஏற்றும்ேபாது ஏழு விளக்குகளும் விளக்குத்தண்டிற்கு ேநேர எரியேவண்டும் என்று
ெசால் என்றார். 3 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்ட பிரகாரம் ஆேரான் ெசய்து,

விளக்குத்தண்டிற்கு ேநேர ஒழுங்காக அதின் விளக்குகைள ஏற்றினான். 4 இந்தக் குத்துவிளக்கு, அதின்
பாதமுதல் பூக்கள்வைரக்கும் ெபான்னினால் அடிப்புேவைலயாய்ச் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ேமாேசக்குக்
காண்பித்த மாதிரியின்படிேய அவன் குத்துவிளக்ைக உண்டாக்கினான். 5 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 6 நீ இஸ்ரேவல் சந்ததியாரினின்று ேலவியைரப் பிரித்ெதடுத்து, அவர்கைளச் சுத்திகரிப்பாயாக. 7
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அவர்கைளச் சுத்திகரிக்கும்படி அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியதாவது: அவர்கள்ேமல் சுத்திகரிக்கும்
ஜலத்ைதத் ெதளிப்பாயாக; பின்பு அவர்கள் சர்வாங்க சவரம்பண்ணி, தங்கள் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து,
தங்கைளச் சுத்திகரிக்கக்கடவர்கள். 8 அப்ெபாழுது ஒரு காைளையயும், அதற்ேகற்ற எண்ெணயிேல
பிைசந்த ெமல்லியமாவாகிய ேபாஜனபலிையயும் ெகாண்டுவரக்கடவர்கள்; பாவநிவாரணபலியாக ேவெறாரு
காைளையயும் நீ வாங்கி. 9 ேலவியைர ஆசரிப்புக்கூடாரத்துக்கு முன் வரச்ெசய்து, இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
சைபயார் எல்லாைரயும் கூடிவரப்பண்ணுவாயாக. 10 நீ ேலவியைரக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
வரப்பண்ணினேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் ைககைள ேலவியர்ேமல் ைவக்கக்கடவர்கள். 11 ேலவியர்
கர்த்தருக்குரிய பணிவிைட ெசய்யும்ெபாருட்டு, ஆேரான் அவர்கைள இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
காணிக்ைகயாகக் கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டப்படும் காணிக்ைகயாய் நிறுத்தக்கடவன். 12

அதன்பின் ேலவியர் தங்கள் ைககைளக் காைளகளுைடய தைலயின்ேமல் ைவப்பார்களாக; பின்பு நீ
ேலவியருக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்ெபாருட்டு, கர்த்தருக்கு அைவகளில் ஒன்ைறப்
பாவநிவாரணபலியாகவும், மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்தி, 13 ேலவியைர
ஆேரானுக்கும் அவன் குமாரனுக்கும் முன்பாக நிறுத்தி, அவர்கைளக் கர்த்தருக்கு அைசவாட்டப்படும்
காணிக்ைகயாக்கி, 14 இப்படி நீ ேலவியைர இஸ்ரேவல் புத்திரரிலிருந்து பிரித்ெதடுக்கக்கடவாய்; ேலவியர்
என்னுைடயவர்களாயிருப்பார்கள். 15 இப்படி அவர்கைளச் சுத்திகரித்து, அவர்கைள அைசவாட்டும்
காணிக்ைகயாக்கக்கடவாய்; அதன்பின்பு ேலவியர் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் பணிவிைட ெசய்யப்
பிரேவசிக்கக்கடவர்கள். 16 இஸ்ரேவல் புத்திரரிலிருந்து அவர்கள் எனக்கு முற்றிலும்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரிலும் கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கிற சகல
முதற்ேபறுக்கும் பதிலாக அவர்கைள எனக்கு எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 17 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் மனிதரிலும்
மிருகஜீவன்களிலும் முதற்ேபறானெதல்லாம் என்னுைடயது; நான் எகிப்துேதசத்திேல முதற்ேபறான
யாைவயும் சங்கரித்த நாளிேல அைவகைள எனக்ெகன்று பரிசுத்தப்படுத்தி, 18 பின்பு ேலவியைர இஸ்ரேவல்
புத்தரரிலுள்ள முதற்ேபறு சகலத்திற்கும் பதிலாக எடுத்துக்ெகாண்டு, 19 ேலவியர் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
பணிவிைடைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் ெசய்யும்படிக்கும், இஸ்ரேவல் புத்திரருக்காகப் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யும்படிக்கும், இஸ்ரேவல் புத்திரர் தாங்கேள பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ேசருகிறதினால் இஸ்ரேவல்
புத்திரரில் வாைதயுண்டாகாதபடிக்கும், ேலவியைர அவர்களிலிருந்து எடுத்து, ஆேரானுக்கும் அவன்
குமாரருக்கும் தத்தமாகக் ெகாடுத்ேதன் என்றார். 20 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் சைபயார் யாவரும் கர்த்தர் ேலவியைரக்குறித்து ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம்
ேலவியருக்குச் ெசய்தார்கள். 21 ேலவியர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, தங்கள் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்தார்கள்;
பின்பு ஆேரான் அவர்கைளக் கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக நிறுத்தி, அவர்கைளச்
சுத்திகரிக்க அவர்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்தான். 22 அதற்குப்பின்பு ேலவியர் ஆேரானுக்கும் அவன்
குமாரருக்கும் முன்பாக ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் தங்கள் பணிவிைடையச் ெசய்யும்படி பிரேவசித்தார்கள்;
கர்த்தர் ேலவியைரக்குறித்து ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 23 பின்னும்
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 24 ேலவியருக்குரிய கட்டைள என்னெவன்றால்: இருபத்ைதந்து வயதுமுதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள யாவரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் பணிவிைடையச் ெசய்யும் ேசைனயிேல
ேசவிக்க வரேவண்டும். 25 ஐம்பது வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்கள் ேவைலெசய்யாமல் திருப்பணி ேசைனைய
விட்டு, 26 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் காவைலக்காக்கிறதற்குத் தங்கள் சேகாதரேராேடகூட
ஊழியஞ்ெசய்வேதயன்றி, ேவெறாரு ேசவகமும் ெசய்யேவண்டியதில்ைல; இப்படி ேலவியர் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகைளக்குறித்துத் திட்டம்பண்ணக்கடவாய் என்றார்.

அவர்கள் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருஷம் முதலாம் மாதத்தில் கர்த்தர் சீனாய்
வனாந்தரத்தில் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 குறித்த காலத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரர் பஸ்காைவ
ஆசரிக்கக்கடவர்கள். 3 இந்த மாதம் பதினாலாந்ேததி அந்திேநரமான ேவைளயாகிய குறித்த

காலத்தில் அைத ஆசரிக்கக்கடவீர்கள்; அதற்குரிய எல்லாக் கட்டைளயின்படிேயயும்
முைறைமகளின்படிேயயும் அைத ஆசரிக்கக்கடவீர்கள் என்றார். 4 அப்படிேய பஸ்காைவ ஆசரிக்கும்படி
ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிட்டான். 5 அதினால் முதலாம் மாதம் பதினான்காம் ேததி
அந்திேநரமான ேவைளயில், சீனாய் வனாந்தரத்தில் பஸ்காைவ ஆசரித்தார்கள்; கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெசய்தார்கள். 6 அந்நாளில் சிலர் மனித பிேரதத்தினால்
தீட்டுப்பட்டபடியினால் பஸ்காைவ ஆசரிக்கத்தகாதவர்களாயிருந்தார்கள்; அவர்கள் அந்நாளிேல
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் முன்பாக வந்து: 7 நாங்கள் மனித பிேரதத்தினால் தீட்டுப்பட்டவர்கள்; குறித்த
காலத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரேராேடகூடக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தாதபடிக்கு, நாங்கள்
விலக்கப்பட்டிருக்கேவண்டியது என்ன என்றார்கள். 8 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி: ெபாறுங்கள்; கர்த்தர்
உங்கைளக்குறித்துக் கட்டைளயிடுவது என்ன என்று ேகட்ேபன் என்றான். 9 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
10 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உங்களிலாகிலும் உங்கள்
சந்ததியாரிலாகிலும் ஒருவன் பிேரதத்தினால் தீட்டுப்பட்டாலும், பிரயாணமாய்த் தூரம்ேபாயிருந்தாலும்,
கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரிக்கேவண்டும். 11 அவர்கள் அைத இரண்டாம் மாதம் பதினாலாந்ேததி
அந்திேநரமான ேவைளயில் ஆசரித்து, அைதப் புளிப்பில்லாத அப்பங்கேளாடும் கசப்பான கீைரகேளாடும்
புசித்து, 12 விடியற்காலம்மட்டும் அதில் ஒன்றும் மீதியாக ைவக்காமலும், அதில் ஒரு எலும்ைபயும்
முறிக்காமலும், பஸ்காவினுைடய சகல முைறைமகளின்படியும் அைத ஆசரிக்கக்கடவர்கள். 13 ஒருவன்
சுத்தமுள்ளவனுமாய்ப் பிரயாணம் ேபாகாதவனுமாயிருந்தும், பஸ்காைவ ஆசரிக்காேதேபானால், அந்த
ஆத்துமா குறித்த காலத்தில் கர்த்தரின் பலிையச் ெசலுத்தாதபடியினால் தன் ஜனத்தாரில் இராமல்
அறுப்புண்டுேபாவான்; அந்த மனிதன் தன் பாவத்ைதச் சுமப்பான். 14 ஒரு பரேதசி உங்களிடத்திேல தங்கி,
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கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரிக்கேவண்டுமானால், அவன் அைதப் பஸ்காவின் கட்டைளப்படியும் அதின்
முைறைமயின்படியும் ஆசரிக்கக்கடவன்; பரேதசிக்கும் சுேதசிக்கும் ஒேர கட்டைள இருக்கேவண்டும் என்று
ெசால் என்றார். 15 வாசஸ்தலம் ஸ்தாபனஞ்ெசய்யப்பட்ட நாளிேல, ேமகமானது சாட்சியின் கூடாரமாகிய
வாசஸ்தலத்ைத மூடிற்று; சாயங்காலமானேபாது, வாசஸ்தலத்தின்ேமல் அக்கினிமயமான ஒரு ேதாற்றம்
உண்டாயிற்று; அது விடியற்காலமட்டும் இருந்தது. 16 இப்படி நித்தமும் இருந்தது; பகலில் ேமகமும்,
இரவில் அக்கினித்ேதாற்றமும் அைத மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 17 ேமகம் கூடாரத்திலிருந்து ேமேல
எழும்பும்ேபாது இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணம்பண்ணுவார்கள்; ேமகம் தங்குமிடத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
பாளயமிறங்குவார்கள். 18 கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணப்படுவார்கள்;
கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய பாளயமிறங்குவார்கள்; ேமகம் வாசஸ்தலத்தின்ேமல் தங்கியிருக்கும்
நாெளல்லாம் அவர்கள் பாளயத்தில் தங்கியிருப்பார்கள். 19 ேமகம் ெநடுநாள் வாசஸ்தலத்தின்ேமல்
தங்கியிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணப்படாமல் கர்த்தரின் காவைலக்
காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 20 ேமகம் சிலநாள் மாத்திரம் வாசஸ்தலத்தின்ேமல் தங்கியிருக்கும்ேபாது,
கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய பாளயமிறங்கியிருந்து, கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய
பிரயாணப்படுவார்கள். 21 ேமகம் சாயங்காலந்ெதாடங்கி விடியற்காலமட்டும் இருந்து, விடியற்காலத்தில்
உயர எழும்பும்ேபாது, உடேன பிரயாணப்படுவார்கள்; பகலிலாகிலும் இரவிலாகிலும் ேமகம் எழும்பும்ேபாது
பிராயணப்படுவார்கள். 22 ேமகமானது இரண்டு நாளாவது ஒரு மாதமாவது ஒரு வருஷமாவது
வாசஸ்தலத்தின்ேமல் தங்கியிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணம்பண்ணாமல்
பாளயமிறங்கியிருப்பார்கள்; அது உயர எழும்பும்ேபாேதா பிரயாணப்படுவார்கள். 23 கர்த்தருைடய
கட்டைளயின்படிேய பாளயமிறங்குவார்கள்; கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய பிரயாணம்பண்ணுவார்கள்;
கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளயிடுகிறபடிேய கர்த்தருைடய காவைலக் காத்துக்ெகாள்வார்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 சைபையக் கூடிவரவைழப்பதற்கும் பாளயங்கைளப்
பிரயாணப்படுத்துவதற்கும் உபேயாகமாக இரண்டு ெவள்ளிப்பூரிைககைளச் ெசய்துெகாள்வாயாக;
அைவகள் ஒேர ெவள்ளித்தகட்டால் ெசய்யப்படேவண்டும். 3 அைவகைள ஊதும்ேபாது, சைபயார்

எல்லாரும் ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலில் உன்னிடத்தில் கூடிவரேவண்டும். 4 ஒன்ைறமாத்திரம் ஊதினால்
இஸ்ரேவலில் ஆயிரவர்களுக்குத் தைலவராகிய பிரபுக்கள் உன்னிடத்தில் கூடிவரக்கடவர்கள். 5 நீங்கள்
அைவகைளப் ெபருந்ெதானியாய் முழக்கும்ேபாது, கிழக்ேக இறங்கியிருக்கிற பாளயங்கள்
பிரயாணப்படக்கடவது. 6 அைவகைள நீங்கள் இரண்டாந்தரம் ெபருந்ெதானியாய் முழக்கும்ேபாது,
ெதற்ேக இறங்கியிருக்கிற பாளயங்கள் பிரயாணப்படக்கடவது; அவர்கைளப் பிரயாணப்படுத்துவதற்குப்
ெபருந்ெதானியாய் முழக்கேவண்டும். 7 சைபையக் கூட்டுகிறதற்கு நீங்கள் ஊதேவண்டியேதயன்றி
ெபருந்ெதானியாய் முழக்கேவண்டாம். 8 ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியர் பூரிைககைள
ஊதக்கடவர்கள்; உங்கள் தைலமுைறேதாறும் இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டைளயாயிருக்கக்கடவது. 9

உங்கள் ேதசத்தில் உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகிற சத்துருவுக்கு விேராதமாக யுத்தத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது,
பூரிைககைளப் ெபருந்ெதானியாய் முழக்கக்கடவீர்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சமூகத்திேல நீங்கள் நிைனவுகூரப்பட்டு, உங்கள் பைகஞருக்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவீர்கள். 10

உங்கள் மகிழ்ச்சியின் நாளிலும், உங்கள் பண்டிைககளிலும், மாதப்பிறப்புகளிலும், உங்கள்
சர்வாங்கதகனபலிகளும் சமாதானபலிகளும் ெசலுத்தப்படும்ேபாது பூரிைககைள ஊதேவண்டும்;
அப்ெபாழுது அைவகள் உங்கள் ேதவனுைடய சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகக்குறியாயிருக்கும்; நான்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்றார். 11 இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் இருபதாம் ேததியில்
ேமகம் சாட்சியினுைடய வாசஸ்தலத்தின் மீதிலிருந்து உயர எழும்பிற்று. 12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர்
சீனாய் வனாந்தரத்திலிருந்து தங்கள் பிரயாண வரிைசகளாய்ப் புறப்பட்டார்கள்; ேமகம் பாரான்
வனாந்தரத்தில் தங்கிற்று. 13 இப்படிேய கர்த்தர் ேமாேசையக் ெகாண்டு கட்டைளயிட்டபடி முதல்
பிரயாணம்பண்ணினார்கள். 14 யூதா சந்ததியாருைடய பாளயத்தின் ெகாடி அவர்கள் ேசைனகேளாேட
முதல் புறப்பட்டது; அவனுைடய ேசைனக்கு அம்மினதாபின் குமாரன் நகேசான் தைலவனாயிருந்தான். 15

இசக்கார் சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்குச் சூவாரின் குமாரன் ெநதெனேயல்
தைலவனாயிருந்தான். 16 ெசபுேலான் சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்கு ஏேலானின் குமாரன்
எலியாப் தைலவனாயிருந்தான். 17 அப்ெபாழுது வாசஸ்தலம் இறக்கி ைவக்கப்பட்டது; அைதக் ெகர்ேசான்
புத்திரரும் ெமராரி புத்திரரும் சுமந்துெகாண்டு புறப்பட்டார்கள். 18 அதற்குப்பின்பு ரூபன் சந்ததியாருைடய
பாளயத்தின் ெகாடி அவர்கள் ேசைனகேளாேட புறப்பட்டது; அவனுைடய ேசைனக்குச் ேசேதயூரின் குமாரன்
எலிசூர் தைலவனாயிருந்தான். 19 சிமிேயான் சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்குச் சூரிஷதாயின்
குமாரன் ெசலூமிேயல் தைலவனாயிருந்தான். 20 காத் சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்குத்
ேதகுேவலின் குமாரன் எலியாசாப் தைலவனாயிருந்தான். 21 ேகாகாத்தியர் பரிசுத்தமானைவகைளச்
சுமந்துெகாண்டு புறப்பட்டார்கள்; இவர்கள் வந்து ேசருமுன் மற்றவர்கள் வாசஸ்தலத்ைத
ஸ்தாபனம்பண்ணுவார்கள். 22 அதற்குப்பின்பு, எப்பிராயீம் சந்ததியாருைடய பாளயத்தின் ெகாடி அவர்கள்
ேசைனகேளாேட புறப்பட்டது; அவனுைடய ேசைனக்கு அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா
தைலவனாயிருந்தான். 23 மனாேச சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்குப் ெபதாசூரின் குமாரன்
கமாலிேயல் தைலவனாயிருந்தான். 24 ெபன்யமீன் சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்குக்
கீெதேயானின் குமாரன் அபீதான் தைலவனாயிருந்தான். 25 அதற்குப்பின்பு, தாண் சந்ததியாருைடய
பாளயத்தின் ெகாடி சகல பாளயங்களுக்கும் பின்னாக அவர்கள் ேசைனகேளாேட புறப்பட்டது; அவனுைடய
ேசைனக்கு அம்மிஷதாயின் குமாரன் அகிேயேசர் தைலவனாயிருந்தான். 26 ஆேசர் சந்ததியாருைடய
ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்கு ஓகிரானின் குமாரன் பாகிேயல் தைலவனாயிருந்தான். 27 நப்தலி
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சந்ததியாருைடய ேகாத்திரத்தின் ேசைனக்கு ஏனானின் குமாரன் அகீரா தைலவனாயிருந்தான். 28

இஸ்ரேவல் புத்திரர் புறப்பட்டேபாது, இவ்விதமாய்த் தங்கள் தங்கள் ேசைனகளின்படிேய
பிரயாணம்பண்ணினார்கள். 29 அப்ெபாழுது ேமாேச தன் மாமனாகிய ெரகுேவல் என்னும் மீதியானனுைடய
குமாரனான ஓபாைவ ேநாக்கி: உங்களுக்குத் தருேவன் என்று கர்த்தர் ெசான்ன ஸ்தலத்துக்கு நாங்கள்
பிரயாணம் ேபாகிேறாம்; நீயும் எங்கேளாேட கூட வா, உனக்கு நன்ைமெசய்ேவாம்; கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு
நல்ல வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் என்றான். 30 அதற்கு அவன்: நான் வரக்கூடாது; என்
ேதசத்துக்கும் என் இனத்தாரிடத்துக்கும் ேபாகேவண்டும் என்றான். 31 அப்ெபாழுது ேமாேச: நீ எங்கைள
விட்டுப் ேபாகேவண்டாம்; வனாந்தரத்திேல நாங்கள் பாளயமிறங்கும் இடங்கைள நீ
அறிந்திருக்கிறபடியினால், எங்களுக்குக் கண்கைளப்ேபால இருப்பாய். 32 நீ எங்கேளாேடகூட வந்தால்,
கர்த்தர் எங்களுக்குச் ெசய்தருளும் நன்ைமயின்படிேய உனக்கும் நன்ைமெசய்ேவாம் என்றான். 33 அவர்கள்
கர்த்தருைடய பர்வதத்ைதவிட்டு, மூன்றுநாள் பிரயாணம் ேபானார்கள்; மூன்றுநாள் பிரயாணத்திலும்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி அவர்களுக்கு இைளப்பாறும் ஸ்தலத்ைதத் ேதடிக் காட்டும்படிக்கு
அவர்கள் முன் ெசன்றது. 34 அவர்கள் பாளயத்திலிருந்து பிரயாணம் ேபாகிறேபாது, கர்த்தருைடய ேமகம்
பகலில் அவர்கள்ேமல் தங்கியிருந்தது. 35 ெபட்டியானது புறப்படும்ேபாது, ேமாேச: கர்த்தாேவ,
எழுந்தருளும், உம்முைடய சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக; உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கள் உமக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாவார்களாக என்பான். 36 அது தங்கும்ேபாது: கர்த்தாேவ, அேநக ஆயிரவர்களாகிய
இஸ்ரேவலரிடத்தில் திரும்புவீராக என்று ெசால்லுவான.

பின்பு, ஜனங்கள் முைறயிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அது கர்த்தருைடய ெசவிகளில்
ெபால்லாப்பாயிருந்தது; கர்த்தர் அைதக் ேகட்டேபாது, அவருைடய ேகாபம் மூண்டது;
கர்த்தருைடய அக்கினி அவர்களுக்குள்ேள பற்றிெயரிந்து, பாளயத்தின் கைடசியிலிருந்த சிலைரப்

பட்சித்தது. 2 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் ேமாேசைய ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணினான்; உடேன அக்கினி அவிந்துேபாயிற்று. 3 கர்த்தருைடய அக்கினி
அவர்களுக்குள்ேள பற்றிெயரிந்ததினால், அவ்விடத்துக்குத் தேபரா என்று ேபரிட்டான். 4 பின்பு
அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்ைசயுள்ளவர்களானார்கள்; இஸ்ரேவல்
புத்திரரும் திரும்ப அழுது, நமக்கு இைறச்சிையப் புசிக்கக்ெகாடுப்பவர் யார்? 5 நாம் எகிப்திேல
கிரயமில்லாமல் சாப்பிட்ட மச்சங்கைளயும், ெவள்ளரிக்காய்கைளயும், ெகாம்மட்டிக்காய்கைளயும்,
கீைரகைளயும், ெவண்காயங்கைளயும், ெவள்ைளப்பூண்டுகைளயும் நிைனக்கிேறாம். 6 இப்ெபாழுது
நம்முைடய உள்ளம் வாடிப்ேபாகிறது; இந்த மன்னாைவத் தவிர, நம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக
ேவெறான்றும் இல்ைலேய என்று ெசான்னார்கள். 7 அந்த மன்னா ெகாத்துமல்லி விைதயம்மாத்திரமும்,
அதின் நிறம் முத்துப்ேபாலவும் இருந்தது. 8 ஜனங்கள் ேபாய் அைதப் ெபாறுக்கிக்ெகாண்டு வந்து,
எந்திரங்களில் அைரத்தாவது உரல்களில் இடித்தாவது, பாைனகளில் சைமப்பார்கள்; அைத
அப்பங்களுமாகச் சுடுவார்கள்; அதின் ருசி புது ஒலிவ எண்ெணயின் ருசிேபாலிருந்தது. 9 இரவிேல
பாளயத்தின்ேமல் பனிெபய்யும்ேபாது, மன்னாவும் அதின்ேமல் விழும். 10 அந்தந்த வம்சங்கைளச் ேசர்ந்த
ஜனங்கள் தங்கள் தங்கள் கூடாரவாசலில் நின்று அழுகிறைத ேமாேச ேகட்டான்; கர்த்தருக்கு மிகவும்
ேகாபம் மூண்டது; ேமாேசயின் பார்ைவக்கும் அது ெபால்லாப்பாயிருந்தது. 11 அப்ெபாழுது ேமாேச
கர்த்தைர ேநாக்கி: நீர் இந்த ஜனங்கள் எல்லாருைடய பாரத்ைதயும் என்ேமல் சுமத்தினதினால், உமது
அடியானுக்கு உபத்திரவம் வரப்பண்ணினெதன்ன? உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடயாேத
ேபானெதன்ன? 12 இவர்களுைடய பிதாக்களுக்கு நான் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்துக்கு நீ
இவர்கைள முைலயுண்கிற பாலகைனத் தகப்பன் சுமந்துெகாண்டுேபாவதுேபால, உன் மார்பிேல
அைணத்துக்ெகாண்டுேபா என்று நீர் என்ேனாேட ெசால்லும்படி இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம்
கர்ப்பந்தரித்ேதேனா? இவர்கைளப் ெபற்றது நாேனா? 13 இந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் ெகாடுக்கிறதற்கு
எனக்கு இைறச்சி எங்ேகயிருந்து வரும்? எனக்கு இைறச்சி ெகாடு என்று என்ைனப் பார்த்து
அழுகிறார்கேள. 14 இந்த ஜனங்கெளல்லாைரயும் நான் ஒருவனாய்த் தாங்கக்கூடாது; எனக்கு இது
மிஞ்சின பாரமாயிருக்கிறது. 15 உம்முைடய கண்களிேல எனக்குக் கிருைப கிைடத்ததானால், இப்படி
எனக்குச் ெசய்யாமல், என் உபத்திரவத்ைத நான் காணாதபடிக்கு இப்ெபாழுேத என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்
என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான். 16 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
மூப்பரும் தைலவருமானவர்கள் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாேய, அந்த மூப்பரில் எழுபதுேபைரக்
கூட்டி, அவர்கைள ஆசரிப்புக்கூடாரத்தினிடத்தில் அங்ேக உன்ேனாேடகூட வந்து நிற்கும்படிெசய். 17

அப்ெபாழுது நான் இறங்கிவந்து, அங்ேக உன்ேனாேட ேபசி, நீ ஒருவன் மாத்திரம் ஜனங்களின் பாரத்ைதச்
சுமக்காமல், உன்ேனாேடகூட அவர்களும் அைதச் சுமப்பதற்காக உன்ேமல் இருக்கிற ஆவிைய
அவர்கள்ேமலும் ைவப்ேபன். 18 நீ ஜனங்கைள ேநாக்கி: நாைளக்காக உங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்;
நீங்கள் இைறச்சி சாப்பிடுவீர்கள்; எங்களுக்கு இைறச்சி சாப்பிடக் ெகாடுப்பவர் யார் என்றும், எகிப்திேல
எங்களுக்குச் ெசௗக்கியமாயிருந்தது என்றும், கர்த்தருைடய ெசவிகள் ேகட்க அழுதீர்கேள; ஆைகயால்,
நீங்கள் சாப்பிடும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு இைறச்சி ெகாடுப்பார். 19 நீங்கள் ஒருநாள், இரண்டுநாள்,
ஐந்துநாள், பத்துநாள், இருபதுநாள் மாத்திரமல்ல, 20 ஒரு மாதம்வைரக்கும் புசிப்பீர்கள்; அது உங்கள்
மூக்காேல புறப்பட்டு, உங்களுக்குத் ெதவிட்டிப்ேபாகுமட்டும் புசிப்பீர்கள்; உங்களுக்குள்ேள இருக்கிற
கர்த்தைர அசட்ைடபண்ணி, நாங்கள் ஏன் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ேடாம் என்று அவருக்கு முன்பாக
அழுதீர்கேள என்று ெசால் என்றார். 21 அதற்கு ேமாேச: என்ேனாடிருக்கிற காலாட்கள் ஆறுலட்சம்ேபர்;
ஒரு மாதம் முழுவதும் புசிக்கும்படி அவர்களுக்கு இைறச்சி ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்னீேர. 22

ஆடுமாடுகைள அவர்களுக்காக அடித்தாலும் அவர்களுக்குப் ேபாதுமா? சமுத்திரத்து மச்சங்கைளெயல்லாம்
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அவர்களுக்காகச் ேசர்த்தாலும் அவர்களுக்குப் ேபாதுமா என்றான். 23 அதற்குக் கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: கர்த்தருைடய ைக குறுகியிருக்கிறேதா? என் வார்த்ைதயின்படி நடக்குேமா நடவாேதா என்று. நீ
இப்ெபாழுது காண்பாய் என்றார். 24 அப்ெபாழுது ேமாேச புறப்பட்டு, கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைள
ஜனங்களுக்குச் ெசால்லி, ஜனங்களின் மூப்பரில் எழுபதுேபைரக் கூட்டி, கூடாரத்ைதச் சுற்றிலும் அவர்கைள
நிறுத்தினான். 25 கர்த்தர் ேமகத்தில் இறங்கி, அவேனாேட ேபசி, அவன் ேமலிருந்த ஆவிைய மூப்பராகிய
அந்த எழுபது ேபர்ேமலும் ைவத்தார்; அந்த ஆவி அவர்கள்ேமல் வந்து தங்கினமாத்திரத்தில் தீர்க்கதரிசனஞ்
ெசான்னார்கள்; ெசால்லி, பின்பு ஓய்ந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது இரண்டு ேபர் பாளயத்தில்
இருந்துவிட்டார்கள்; ஒருவன் ேபர் எல்தாத், மற்றவன் ேபர் ேமதாத்; அவர்களும் ேபர்வழியில்
எழுதப்பட்டிருந்தும், கூடாரத்துக்குப் ேபாகப் புறப்படாதிருந்தார்கள்; அவர்கள்ேமலும் ஆவி வந்து
தங்கினதினால், பாளயத்தில் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசான்னார்கள். 27 ஒரு பிள்ைளயாண்டான் ஓடிவந்து,
எல்தாதும், ேமதாதும் பாளயத்தில் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேமாேசக்கு அறிவித்தான். 28

உடேன ேமாேசயினிடத்திலுள்ள வாலிபரில் ஒருவனும் அவனுைடய ஊழியக்காரனும் நூனின் குமாரனுமாகிய
ேயாசுவா பிரதியுத்தரமாக: என் ஆண்டவனாகிய ேமாேசேய, அவர்கைளத் தைடபண்ணும் என்றான். 29

அதற்கு ேமாேச: நீ எனக்காக ைவராக்கியம் காண்பிக்கிறாேயா? கர்த்தருைடய ஜனங்கள் எல்லாரும்
தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லத்தக்கதாக, கர்த்தர் தம்முைடய ஆவிைய அவர்கள்ேமல் இறங்கப்பண்ணினால்
நலமாயிருக்குேம என்றான். 30 பின்பு, ேமாேசயும் இஸ்ரேவலின் மூப்பரும் பாளயத்திேல வந்து
ேசர்ந்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து
காைடகைள அடித்துக்ெகாண்டுவந்து, பாளயத்திலும் பாளயத்ைதச் சுற்றிலும், இந்தப்பக்கம் ஒரு நாள்
பிரயாணமட்டும், அந்தப்பக்கம் ஒரு நாள் பிராயணமட்டும், தைரயின்ேமல் இரண்டு முழ உயரம்
விழுந்துகிடக்கச் ெசய்தது. 32 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எழும்பி, அன்று பகல்முழுவதும், இராமுழுவதும்,
மறுநாள் முழுவதும் காைடகைளச் ேசர்த்தார்கள்; ெகாஞ்சமாய்ச் ேசர்த்தவன் பத்து ஓமர் அளவு ேசர்த்தான்;
அைவகைளப் பாளயத்ைதச் சுற்றிலும் தங்களுக்காகக் குவித்து ைவத்தார்கள். 33 தங்கள் பற்கள் நடுேவ
இருக்கும் இைறச்சிைய அவர்கள் ெமன்று தின்னுமுன்ேன கர்த்தருைடய ேகாபம் ஜனங்களுக்குள்ேள
மூண்டது; கர்த்தர் ஜனங்கைள மகா ெபரிய வாைதயால் வாதித்தார். 34 இச்சித்த ஜனங்கைள அங்ேக
அடக்கம்பண்ணினதினால், அந்த ஸ்தலத்துக்குக் கிப்ேராத் அத்தாவா என்று ேபரிட்டான். 35 பின்பு,
ஜனங்கள் கிப்ேராத் அத்தாவா என்னும் இடத்ைத விட்டு, ஆஸ்ேராத்துக்குப் பிரயாணம்பண்ணி,
ஆஸ்ேராத்திேல தங்கினார்கள்.

எத்திேயாப்பியா ேதசத்து ஸ்திரீைய ேமாேச விவாகம்பண்ணியிருந்தபடியினால், மிரியாமும்
ஆேரானும் அவன் விவாகம்பண்ணின எத்திேயாப்பியா ேதசத்து ஸ்திரீயினிமித்தம் அவனுக்கு
விேராதமாய்ப் ேபசி: 2 கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டுமாத்திரம் ேபசினாேர, எங்கைளெகாண்டும்

அவர் ேபசினதில்ைலேயா என்றார்கள். கர்த்தர் அைதக் ேகட்டார். 3 ேமாேசயானவன் பூமியிலுள்ள சகல
மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவனாயிருந்தான். 4 சடுதியிேல கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
மிரியாைமயும் ேநாக்கி: நீங்கள் மூன்று ேபரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்துக்குப் புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார்;
மூன்றுேபரும் ேபானார்கள். 5 கர்த்தர் ேமகத்தூணில் இறங்கி, கூடாரவாசலிேல நின்று, ஆேராைனயும்
மிரியாைமயும் கூப்பிட்டார்; அவர்கள் இருவரும் ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்: என் வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள்; உங்களுக்குள்ேள ஒருவன் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தால், கர்த்தராகிய நான் தரிசனத்தில் என்ைன
அவனுக்கு ெவளிப்படுத்தி, ெசாப்பனத்தில் அவேனாேட ேபசுேவன். 7 என் தாசனாகிய ேமாேசேயா
அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்ைமயுள்ளவன். 8 நான் அவனுடன்
மைறெபாருளாக அல்ல, முகமுகமாகவும் பிரத்தியட்சமாகவும் ேபசுகிேறன்; அவன் கர்த்தரின் சாயைலக்
காண்கிறான்; இப்படியிருக்க, நீங்கள் என் தாசனாகிய ேமாேசக்கு விேராதமாய்ப் ேபச, உங்களுக்குப்
பயமில்லாமற் ேபானெதன்ன என்றார். 9 கர்த்தருைடய ேகாபம் அவர்கள்ேமல் மூண்டது; அவர்
ேபாய்விட்டார். 10 ேமகம் கூடாரத்ைத விட்டு நீங்கிப்ேபாயிற்று; மிரியாம் உைறந்த மைழயின்
ெவண்ைமேபான்ற குஷ்டேராகியானாள்; ஆேரான் மிரியாைமப் பார்த்தேபாது, அவள்
குஷ்டேராகியாயிருக்கக் கண்டான். 11 அப்ெபாழுது ஆேரான் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஆ, என் ஆண்டவேன,
நாங்கள் புத்தியீனமாய்ச் ெசய்த இந்தப் பாவத்ைத எங்கள்ேமல் சுமத்தாதிரும். 12 தன் தாயின் கர்ப்பத்தில்
பாதி மாம்சம் அழுகிச் ெசத்துவிழுந்த பிள்ைளையப்ேபால அவள் ஆகாதிருப்பாளாக என்றான். 13

அப்ெபாழுது ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி: என் ேதவேன. அவைளக் குணமாக்கும் என்று ெகஞ்சினான். 14

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: அவள் தகப்பன் அவள் முகத்திேல காறித் துப்பினதுண்டானால், அவள்
ஏழுநாள் ெவட்கப்படேவண்டாேமா, அதுேபாலேவ அவள் ஏழுநாள் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப
விலக்கப்பட்டிருந்து, பின்பு ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படக்கடவள் என்றார். 15 அப்படிேய மிரியாம் ஏழு நாள்
பாளயத்துக்குப் புறம்ேப விலக்கபட்டிருந்தாள்; மிரியாம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படுமட்டும் ஜனங்கள் பிரயாணம்
பண்ணாதிருந்தார்கள். 16 பின்பு, ஜனங்கள் ஆஸேராத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பாரான் வனாந்தரத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் ெகாடுக்கும் கானான்ேதசத்ைதச்
சுற்றிப்பார்ப்பதற்கு நீ மனிதைர அனுப்பு; ஒவ்ெவாரு பிதாக்களின் ேகாத்திரத்திலும் ஒவ்ெவாரு
பிரபுவாகிய புருஷைன அனுப்பேவண்டும் என்றார். 3 ேமாேச கர்த்தருைடய வாக்கின்படிேய

அவர்கைளப் பாரான் வனாந்தரத்திலிருந்து அனுப்பினான்; அந்த மனிதர் யாவரும் இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
தைலவர்கள். 4 அவர்களுைடய நாமங்களாவன: ரூபன் ேகாத்திரத்தில் சக்கூரின் குமாரன் சம்முவா. 5

சிமிேயான் ேகாத்திரத்தில் ஓரியின் குமாரன் சாப்பாத். 6 யூதா ேகாத்திரத்தில் எப்புன்ேனயின் குமாரன்
காேலப். 7 இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் ேயாேசப்பின் குமாரன் ஈகால். 8 எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தில் நூனின்
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குமாரன் ஓேசயா. 9 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் ரப்பூவின் குமாரன் பல்த்தி. 10 ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தில்
ேசாதியின் குமாரன் காதிேயல். 11 ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த மனாேச ேகாத்திரத்தில் சூசின்
குமாரன் காதி. 12 தாண் ேகாத்திரத்தில் ெகமல்லியின் குமாரன் அம்மிேயல். 13 ஆேசர் ேகாத்திரத்தில்
மிகாேவலின் குமாரன் ேசத்தூர். 14 நப்தலி ேகாத்திரத்தில் ஒப்ேபசியின் குமாரன் நாகபி. 15 காத்
ேகாத்திரத்தில் மாகியின் குமாரன் கூேவல். 16 ேதசத்ைதச் சுற்றிப்பார்க்கும்படி ேமாேச அனுப்பின
மனிதரின் நாமங்கள் இைவகேள: நூனின் குமாரனாகிய ஓேசயாவுக்கு ேயாசுவா என்று ேமாேச
ேபரிட்டிருந்தான். 17 அவர்கைள ேமாேச கானான்ேதசத்ைதச் சுற்றிப்பார்க்கும்படி அனுப்புைகயில்,
அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இப்படித் ெதற்ேக ேபாய், மைலயில் ஏறி, 18 ேதசம் எப்படிப்பட்டெதன்றும்,
அங்ேக குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கேளா பலவீனர்கேளா, ெகாஞ்சம்ேபேரா அேநகம்ேபேரா என்றும்,
19 அவர்கள் குடியிருக்கிற ேதசம் எப்படிப்பட்டது, அது நல்லேதா ெகட்டேதா என்றும், அவர்கள்
பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டெதன்றும், அவர்கள் கூடாரங்களில் குடியிருக்கிறவர்கேளா ேகாட்ைடகளில்
குடியிருக்கிறவர்கேளா என்றும், 20 நிலம் எப்படிப்பட்டது அது வளப்பமானேதா இளப்பமானேதா என்றும்;
அதில் விருட்சங்கள் உண்ேடா இல்ைலேயா என்றும் பாருங்கள்; ைதரியங்ெகாண்டிருந்து, ேதசத்தின்
கனிகளிேல சிலவற்ைறக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். அக்காலம் திராட்சச்ெசடி முதற்பழம் பழுக்கிற
காலமாயிருந்தது. 21 அவர்கள் ேபாய், சீன் வனாந்தரந்ெதாடங்கி, ஆமாத்துக்குப் ேபாகிற வழியாகிய
ேரெகாப்மட்டும், ேதசத்ைதச் சுற்றிப்பார்த்து, 22 ெதற்ேகயும் ெசன்று, எபிேரான்மட்டும் ேபானார்கள்;
அங்ேக ஏனாக்கின் குமாரராகிய அகீமானும் ேசசாயும் தல்மாயும் இருந்தார்கள். எபிேரான் எகிப்திலுள்ள
ேசாவானுக்கு ஏழுவருஷத்திற்குமுன்ேன கட்டப்பட்டது. 23 பின்பு, அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்குமட்டும்
ேபாய், அங்ேக ஒேர குைலயுள்ள ஒரு திராட்சக்ெகாடிைய அறுத்தார்கள்; அைத ஒரு தடியிேல இரண்டு ேபர்
கட்டித் தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; மாதளம் பழங்களிலும் அத்திப்பழங்களிலும் சிலவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அங்ேக அறுத்த திராட்சக்குைலயினிமித்தம், அவ்விடம்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு என்னப்பட்டது. 25 அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுற்றிப் பார்த்து, நாற்பதுநாள்
ெசன்றபின்பு திரும்பினார்கள். 26 அவர்கள் பாரான் வனாந்தரத்தில் இருக்கிற காேதசுக்கு வந்து, ேமாேச
ஆேரான் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரிடத்திலும் ேசர்ந்து,
அவர்களுக்கும் சைபயார் அைனவருக்கும் சமாசாரத்ைத அறிவித்து, ேதசத்தின் கனிகைள அவர்களுக்குக்
காண்பித்தார்கள். 27 அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீர் எங்கைள அனுப்பின ேதசத்துக்கு நாங்கள் ேபாய்
வந்ேதாம்; அது பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசந்தான்; இது அதினுைடய கனி. 28 ஆனாலும், அந்த ேதசத்திேல
குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள்; பட்டணங்கள் அரணிப்பானைவகளும் மிகவும் ெபரியைவகளுமாய்
இருக்கிறது; அங்ேக ஏனாக்கின் குமாரைரயும் கண்ேடாம். 29 அமேலக்கியர் ெதன்புறமான ேதசத்தில்
குடியிருக்கிறார்கள்; ஏத்தியரும், எபூசியரும், எேமாரியரும் மைலநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள்; கானானியர்
கடல் அருேகயும் ேயார்தானண்ைடயிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள். 30 அப்ெபாழுது காேலப்
ேமாேசக்கு முன்பாக ஜனங்கைள அமர்த்தி: நாம் உடேன ேபாய் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுேவாம்; நாம்
அைத எளிதாய் ெஜயித்துக்ெகாள்ளலாம் என்றான். 31 அவேனாேடகூடப் ேபாய்வந்த மனிதேரா: நாம் ேபாய்
அந்த ஜனங்கேளாேட எதிர்க்க நம்மாேல கூடாது; அவர்கள் நம்ைமப்பார்க்கிலும் பலவான்கள் என்றார்கள்.
32 நாங்கள் ேபாய்ச் சுற்றிப் பார்த்து வந்த அந்த ேதசம் தன் குடிகைளப் பட்சிக்கிற ேதசம்; நாங்கள் அதிேல
கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் ெபரிய ஆட்கள். 33 அங்ேக இராட்சதப் பிறவியான ஏனாக்கின்
குமாரராகிய இராட்சதைரயும் கண்ேடாம்; நாங்கள் எங்கள் பார்ைவக்கு ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபால்
இருந்ேதாம், அவர்கள் பார்ைவக்கும் அப்படிேய இருந்ேதாம் என்று ெசால்லி, இப்படி இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்குள்ேள தாங்கள் சுற்றிப்பார்த்து வந்த ேதசத்ைதக்குறித்து துர்ச்ெசய்தி பரம்பச்ெசய்தார்கள்.

அப்ெபாழுது சைபயார் எல்லாரும் கூக்குரலிட்டுப் புலம்பினார்கள்; ஜனங்கள் அன்று இராமுழுதும்
அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
விேராதமாக முறுமுறுத்தார்கள். சைபயார் எல்லாரும் அவர்கைள ேநாக்கி: எகிப்துேதசத்திேல

ெசத்துப்ேபாேனாமானால் நலமாயிருக்கும்; இந்த வனாந்தரத்திேல நாங்கள் ெசத்தாலும் நலம். 3 நாங்கள்
பட்டயத்தால் மடியும்படிக்கும், எங்கள் ெபண்ஜாதிகளும் பிள்ைளகளும் ெகாள்ைளயாகும்படிக்கும், கர்த்தர்
எங்கைள இந்த ேதசத்துக்குக் ெகாண்டு வந்தது என்ன? எகிப்துக்குத் திரும்பிப் ேபாகிறேத எங்களுக்கு
உத்தமம் அல்லேவா என்றார்கள். 4 பின்பு அவர்கள்: நாம் ஒரு தைலவைன ஏற்படுத்திக்ெகாண்டு
எகிப்துக்குத் திருப்பிப்ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5

அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபயாராகிய எல்லாக் கூட்டத்தாருக்கு
முன்பாகவும் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். 6 ேதசத்ைதச் சுற்றிப்பார்த்தவர்களில் நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபும், தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, 7

இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சமஸ்த சைபையயும் ேநாக்கி: நாங்கள் ேபாய்ச் சுற்றிப்பார்த்து ேசாதித்த ேதசம் மகா
நல்ல ேதசம். 8 கர்த்தர் நம்ேமல் பிரியமாயிருந்தால், அந்தத் ேதசத்திேல நம்ைமக் ெகாண்டுேபாய், பாலும்
ேதனும் ஓடுகிற அந்தத் ேதசத்ைத நமக்குக் ெகாடுப்பார். 9 கர்த்தருக்கு விேராதமாகமாத்திரம்
கலகம்பண்ணாதிருங்கள்; அந்த ேதசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டியதில்ைல; அவர்கள்
நமக்கு இைரயாவார்கள்; அவர்கைளக் காத்த நிழல் அவர்கைள விட்டு விலகிப்ேபாயிற்று; கர்த்தர்
நம்ேமாேட இருக்கிறார்; அவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டியதில்ைல என்றார்கள். 10 அப்ெபாழுது
அவர்கள்ேமல் கல்ெலறியேவண்டும் என்று சைபயார் எல்லாரும் ெசான்னார்கள்; உடேன கர்த்தருைடய
மகிைம ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாருக்கும் முன்பாகக் காணப்பட்டது. 11 கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: எதுவைரக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்குவார்கள்?
தங்களுக்குள்ேள நான் காட்டின சகல அைடயாளங்கைளயும் அவர்கள் கண்டும், எதுவைரக்கும் என்ைன
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விசுவாசியாதிருப்பார்கள்? 12 நான் அவர்கைளக் ெகாள்ைளேநாயினால் வாதித்து, சுதந்தரத்துக்குப்
பறம்பாக்கிப்ேபாட்டு, அவர்கைளப்பார்க்கிலும் உன்ைனப் ெபரிதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குேவன் என்றார்.
13 ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி: எகிப்தியர் இைதக் ேகட்பார்கள், அவர்கள் நடுவிலிருந்து உம்முைடய
வல்லைமயினாேல இந்த ஜனங்கைளக் ெகாண்டுவந்தீேர. 14 கர்த்தராகிய நீர் இந்த ஜனங்களின் நடுேவ
இருக்கிறைதயும், கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய்த் தரிசனமாகிறைதயும், உம்முைடய ேமகம் இவர்கள்ேமல்
நிற்கிறைதயும், பகலில் ேமகத்தூணிலும், இரவில் அக்கினித்தூணிலும், நீர் இவர்களுக்கு முன்
ெசல்லுகிறைதயும் ேகட்டிருக்கிறார்கள்; இந்த ேதசத்தின் குடிகளுக்கும் ெசால்லுவார்கள். 15 ஒேர
மனிதைனக் ெகால்லுகிறது ேபால இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம் நீர் ெகால்வீரானால், அப்ெபாழுது
உம்முைடய கீர்த்திையக் ேகட்டிருக்கும் புறஜாதியார்: 16 கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபாம்
என்று ஆைணயிட்டிருந்த ேதசத்திேல அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய்விடக்கூடாேத ேபானபடியினால்,
அவர்கைள வனாந்தரத்திேல ெகான்றுேபாட்டார் என்பார்கேள. 17 ஆைகயால் கர்த்தர் நீடிய சாந்தமும்
மிகுந்த கிருைபயுமுள்ளவர் என்றும், அக்கிரமத்ைதயும் மீறுதைலயும் மன்னிக்கிறவர் என்றும்,
குற்றமுள்ளவர்கைளக் குற்றமற்றவர்களாக விடாமல், பிதாக்கள் ெசய்த அக்கிரமத்ைதப் பிள்ைளகளிடத்தில்
மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைறமட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்றும், நீர் ெசால்லியிருக்கிறபடிேய, 18 என்
ஆண்டவருைடய வல்லைம ெபரிதாய் விளங்குவதாக. 19 உமது கிருைபயினுைடய மகத்துவத்தின்படிேயயும்,
எகிப்ைத விட்டதுமுதல் இந்நாள்வைரக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு மன்னித்து வந்ததின்படிேயயும், இந்த
ஜனங்களின் அக்கிரமத்ைத மன்னித்தருளும் என்றான். 20 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: உன் வார்த்ைதயின்படிேய
மன்னித்ேதன். 21 பூமிெயல்லாம் கர்த்தருைடய மகிைமயினால் நிைறந்திருக்கும் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 22 என் மகிைமையயும், நான் எகிப்திலும் வனாந்தரத்திலும் ெசய்த என்
அைடயாளங்கைளயும் கண்டிருந்தும், என் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடாமல், இதேனாேட பத்துமுைற
என்ைனப் பரீட்ைசபார்த்த மனிதரில் ஒருவரும், 23 அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த
ேதசத்ைதக் காணமாட்டார்கள்; எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒருவரும் அைதக்
காணமாட்டார்கள். 24 என்னுைடய தாசனாகிய காேலப் ேவேற ஆவிைய
உைடயவனாயிருக்கிறபடியினாலும், உத்தமமாய் என்ைனப் பின்பற்றி வந்தபடியினாலும், அவன் ேபாய் வந்த
ேதசத்திேல அவைனச் ேசரப்பண்ணுேவன்; அவன் சந்ததியார் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 25

அமேலக்கியரும் கானானியரும் பள்ளத்தாக்கிேல குடியிருக்கிறபடியினால், நாைளக்கு நீங்கள் திரும்பி
சிவந்த சமுத்திரத்துக்குப் ேபாகிற வழியாய் வனாந்தரத்துக்குப் பிரயாணம்பண்ணுங்கள் என்றார். 26 பின்னும்
கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 27 எனக்கு விேராதமாய் முறுமுறுக்கிற இந்தப் ெபால்லாத
சைபயாைர எதுவைரக்கும் ெபாறுப்ேபன்? இஸ்ரேவல் புத்திரர் எனக்கு விேராதமாய் முறுமுறுக்கிறைதக்
ேகட்ேடன். 28 நீ அவர்கேளாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள் என் ெசவிகள் ேகட்கச்
ெசான்ன பிரகாரம் உங்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்பைத என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று
கர்த்தர் உைரக்கிறார். 29 இந்த வனாந்தரத்தில் உங்கள் பிேரதங்கள் விழும்; உங்களில் இருபது வயது
முதல் அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாக எண்ணப்பட்டு, உங்கள் ெதாைகக்கு உட்பட்டவர்களும் எனக்கு
விேராதமாய் முறுமுறுத்திருக்கிறவர்களுமாகிய அைனவரின் பிேரதங்களும் விழும். 30 எப்புன்ேனயின்
குமாரன் காேலபும், நூனின் குமாரன் ேயாசுவாவும் தவிர, மற்றவர்களாகிய நீங்கள் நான் உங்கைளக்
குடிேயற்றுேவன் என்று ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தில் பிரேவசிப்பதில்ைல. 31 ெகாள்ைளயாவார்கள்
என்று நீங்கள் ெசான்ன உங்கள் குழந்ைதகைளேயா நான் அதில் பிரேவசிக்கச் ெசய்ேவன்; நீங்கள்
அசட்ைடப்பண்ணின ேதசத்ைத அவர்கள் கண்டறிவார்கள். 32 உங்கள் பிேரதங்கேளா இந்த
வனாந்தரத்திேல விழும். 33 அைவகள் வனாந்தரத்திேல விழுந்து தீருமட்டும், உங்கள் பிள்ைளகள் நாற்பது
வருஷம் வனாந்தரத்திேல திரிந்து, நீங்கள் ேசாரம்ேபான பாதகத்ைதச் சுமப்பார்கள். 34 நீங்கள் ேதசத்ைதச்
சுற்றிப்பார்த்த நாற்பதுநாள் இலக்கத்தின்படிேய, ஒவ்ெவாரு நாள் ஒவ்ெவாரு வருஷமாக, நீங்கள் நாற்பது
வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்கைளச் சுமந்து, என் உடன்படிக்ைகக்கு வந்த மாறுதைல உணருவீர்கள். 35

கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன்; எனக்கு விேராதமாய்க் கூட்டங்கூடின இந்தப் ெபால்லாத
சைபயார் யாவருக்கும் இப்படிேய ெசய்ேவன்; இந்த வனாந்தரத்திேல அழிவார்கள், இங்ேக சாவார்கள்
என்று ெசால் என்றார். 36 அந்தத் ேதசத்ைதச் ேசாதித்துப் பார்க்கும்படி ேமாேசயால் அனுப்பப்பட்டுத்
திரும்பி, அந்தத் ேதசத்ைதக்குறித்துத் துர்ச்ெசய்தி ெகாண்டுவந்து, 37 சைபயார் எல்லாரும் அவனுக்கு
விேராதமாய் முறுமுறுக்கும்படி அந்தத் துர்ச்ெசய்திையச் ெசான்னவர்களாகிய அந்த மனிதர் கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் வாைதயினால் ெசத்தார்கள். 38 ேதசத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்கப்ேபான அந்த மனிதரில் நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபும் மாத்திரம் உயிேராடிருந்தார்கள். 39

ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைள இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைனவேராடும் ெசான்னேபாது, ஜனங்கள் மிகவும்
துக்கித்தார்கள். 40 அதிகாலேம அவர்கள் எழுந்திருந்து: நாங்கள் பாவஞ்ெசய்ேதாம், கர்த்தர்
வாக்குத்தத்தம்பண்ணின இடத்துக்கு நாங்கள் ேபாேவாம் என்று ெசால்லி மைலயின் உச்சியில்
ஏறத்துணிந்தார்கள். 41 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இப்படி கர்த்தரின் கட்டைளைய
மீறுகிறெதன்ன? அது உங்களுக்கு வாய்க்காது. 42 நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறிய
அடிக்கப்படாதபடிக்கு ஏறிப்ேபாகாதிருங்கள்; கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இரார். 43 அமேலக்கியரும்
கானானியரும் அங்ேக உங்களுக்குமுன்ேன இருக்கிறார்கள்; பட்டயத்தினால் விழுவீர்கள்; நீங்கள்
கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்கினபடியால், கர்த்தர் உங்கேளாேட இருக்கமாட்டார் என்றான். 44 ஆனாலும்
அவர்கள் மைலயின் உச்சியில் ஏறத் துணிந்தார்கள்; கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகயின் ெபட்டியும்
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ேமாேசயும் பாளயத்ைத விட்டுப்ேபாகவில்ைல. 45 அப்ெபாழுது அமேலக்கியரும் கானானியாரும் அந்த
மைலயிேல இருந்து இறங்கி வந்து, அவர்கைள முறிய அடித்து, அவர்கைள ஓர்மாமட்டும் துரத்தினார்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் குடியிருக்கும்படி நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் நீங்கள்
ேபாய்ச் ேசர்ந்த பின்பு, 3 விேசஷித்த ெபாருத்தைனயாயாவது, உற்சாக பலியாயாவது, உங்கள்

பண்டிைககளில் ெசலுத்தும் பலியாயாவது, கர்த்தருக்கு மாடுகளிலாகிலும் ஆடுகளிலாகிலும்
சர்வாங்கதகனபலிையயாவது மற்ற யாெதாரு பலிையயாவது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான
தகனமாகப் பலியிடும்ேபாது, 4 தன் பைடப்ைபக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துகிறவன்
சர்வாங்கதகனபலிக்காகிலும் மற்றப் பலிக்காகிலும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடேன, ஒரு மரக்காலிேல பத்தில்
ஒரு பங்கும் காற்படி எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான ெமல்லிய மாவின் ேபாஜனபலிையச் ெசலுத்தக்கடவன்.
5 பானபலியாக காற்படி திராட்சரசத்ைதயும் பைடக்கேவண்டும். 6 ஆட்டுக்கடாவாயிருந்தேதயாகில்,
பத்தில் இரண்டு பங்கானதும், ஒரு படியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகிய எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான
ெமல்லியமாவின் ேபாஜனபலிையயும், 7 பானபலியாக ஒரு படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு திராட்சரசத்ைதயும்
கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான பைடப்பாகப் பைடக்கேவண்டும். 8 நீ சர்வாங்கதகனபலிக்காகிலும்,
விேசஷித்த ெபாருத்தைனபலிக்காகிலும், சமாதானபலிக்காகிலும், ஒரு காைளையக் கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்த ஆயத்தப்படுத்தும்ேபாது, 9 அதேனாேட பத்தில் மூன்றுபங்கானதும், அைரப்படி எண்ெணயிேல
பிைசந்ததுமான ெமல்லிய மாவின் ேபாஜனபலிையயும், 10 பானபலியாக அைரப்படி திராட்சரசத்ைதயும்,
கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும். 11 இந்தப்பிரகாரமாகேவ
ஒவ்ெவாரு மாட்டுக்காகிலும், ஆட்டுக்கடாவுக்காகிலும், ெசம்மறியாட்டுக் குட்டிக்காகிலும், ெவள்ளாட்டுக்
குட்டிக்காகிலும் ெசய்து பைடக்கேவண்டும். 12 நீங்கள் பைடக்கிறைவகளின் இலக்கத்திற்குத்தக்கதாய்,
ஒவ்ெவான்றிற்காகவும் இந்தப் பிரகாரம் ெசய்யேவண்டும். 13 சுேதசத்தில் பிறந்தவர்கள் யாவரும்
கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலிையச் ெசலுத்தும்ேபாது இவ்விதமாகேவ ெசய்யேவண்டும். 14

உங்களிடத்திேல தங்கியிருக்கிற அந்நியனாவது, உங்கள் நடுவிேல உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
குடியிருக்கிறவனாவது, கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலி ெசலுத்தேவண்டுமானால், நீங்கள்
ெசய்கிறபடிேய அவனும் ெசய்யேவண்டும். 15 சைபயாராகிய உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் தங்குகிற
அந்நியனுக்கும் ஒேர பிரமாணம் இருக்கேவண்டும் என்பது உங்கள் தைலமுைறகளில் நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கக்கடவது; கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்நியனும் உங்கைளப்ேபாலேவ இருக்கேவண்டும்.
16 உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் தங்குகிற அந்நியனுக்கும் ஒேர பிரமாணமும் ஒேர முைறைமயும்
இருக்கக்கடவது என்று ெசால் என்றார். 17 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 18 நீ இஸ்ரேவல்
புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நான் உங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகிற
ேதசத்தில் நீங்கள் ேசர்ந்து, 19 ேதசத்தின் ஆகாரத்ைதப் புசிக்கும்ேபாது, கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 20 உங்கள் பிைசந்த மாவினால் ெசய்த முதற்பலனாகிய
அதிரசத்ைத ஏெறடுத்துப் பைடப்பீர்களாக; ேபாரடிக்கிற களத்தின் பைடப்ைப ஏெறடுத்துப்
பைடக்கிறதுேபால அைதயும் ஏெறடுத்துப்பைடக்கேவண்டும். 21 இப்படி உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
உங்கள் பிைசந்த மாவின் முதற்பலனிேல கர்த்தருக்குப் பைடப்ைப ஏெறடுத்துப்பைடக்கக்கடவீர்கள். 22

கர்த்தர் ேமாேசயினிடத்தில் ெசான்ன இந்தக் கற்பைனகள் எல்லாவற்றின்படியும், 23 கர்த்தர்
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளெகாடுத்த நாள்முதற்ெகாண்டு அவர் உங்களுக்கும் உங்கள்
சந்ததிகளுக்கும் நியமித்த எல்லாவற்றின்படிேயயும் நீங்கள் ெசய்யாமல், 24 அறியாமல் தவறி நடந்தாலும்,
சைபயாருக்குத் ெதரியாமல் யாெதாரு தப்பிதம் ெசய்தாலும், சைபயார் எல்லாரும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த
வாசைனயான தகனபலியாக ஒரு காைளையயும், முைறைமப்படி அதற்ேகற்ற ேபாஜனபலிையயும்,
பானபலிையயும், பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தேவண்டும். 25 அதினால்
ஆசாரியன் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபயைனத்திற்காகவும் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அது
அறியாைமயினால் ெசய்யப்பட்டபடியாலும், அதினிமித்தம் அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகனபலிையயும்
பாவநிவாரணபலிையயும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டுவந்ததினாலும், அது அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 26 அது அறியாைமயினாேல ஜனங்கள் யாவருக்கும் வந்தபடியால், அது இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் சைபயைனத்திற்கும் அவர்களுக்குள்ேள தங்குகிற அந்நியனுக்கும் மன்னிக்கப்படும். 27 ஒருவன்
அறியாைமயினால் பாவஞ்ெசய்தானாகில், ஒருவயதான ெவள்ளாட்ைடப் பாவநிவாரணபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன். 28 அப்ெபாழுது அறியாைமயினால் பாவஞ்ெசய்தவனுக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யும்படி கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 29 இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய உங்களில் பிறந்தவனுக்கும் உங்களுக்குள்ேள தங்கும்
அந்நியனுக்கும், அறியாைமயினால் பாவஞ்ெசய்தவனிமித்தம், ஒேர பிரமாணம் இருக்கேவண்டும். 30

அன்றியும் ேதசத்திேல பிறந்தவர்களிலாகிலும் அந்நியர்களிலாகிலும் எவனாவது துணிகரமாய்
யாெதான்ைறச் ெசய்தால், அவன் கர்த்தைர நிந்திக்கிறான்; அந்த ஆத்துமா தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு
அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும். 31 அவன் கர்த்தரின் வார்த்ைதைய அசட்ைடபண்ணி, அவர் கற்பைனைய
மீறினபடியால், அந்த ஆத்துமா அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும்; அவன் அக்கிரமம் அவன்ேமல் இருக்கும் என்று
ெசால் என்றார். 32 இஸ்ரேவல் புத்திரர் வனாந்தரத்தில் இருக்ைகயில், ஓய்வுநாளில் விறகுகைளப்
ெபாறுக்கிக்ெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதைனக் கண்டுபிடித்தார்கள். 33 விறகுகைளப் ெபாறுக்கின அந்த
மனிதைனக் கண்டுபிடித்தவர்கள், அவைன ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களிடத்துக்கும் சைபயார்
அைனவரிடத்துக்கும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 34 அவனுக்குச் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று தீர்க்கமான
உத்தரவு இல்லாதபடியினால், அவைனக் காவலில் ைவத்தார்கள். 35 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: அந்த

எண்ணாகமம் 15:35

127



16

மனிதன் நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; சைபயார் எல்லாரும் அவைனப் பாளயத்திற்குப்
புறம்ேப கல்ெலறியக்கடவர்கள் என்றார். 36 அப்ெபாழுது சைபயார் எல்லாரும் கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய, அவைனப் பாளயத்திற்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாய்க் கல்ெலறிந்தார்கள்; அவன்
ெசத்தான். 37 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 38 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில் ேபசி, அவர்கள்
தங்கள் தைலமுைறேதாறும் தங்கள் வஸ்திரங்களின் ஓரங்களிேல ெதாங்கல்கைள உண்டாக்கி, ஓரத்தின்
ெதாங்கலிேல இளநீல நாடாைவக் கட்டேவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசால். 39 நீங்கள் பின்பற்றிச்
ேசாரம்ேபாகிற உங்கள் இருதயத்துக்கும் உங்கள் கண்களுக்கும் ஏற்க நடவாமல், அைதப் பார்த்து,
கர்த்தரின் கற்பைனகைளெயல்லாம் நிைனத்து அைவகளின்படிேய ெசய்யும்படிக்கு, அது உங்களுக்குத்
ெதாங்கலாய் இருக்கேவண்டும். 40 நீங்கள் என் கற்பைனகைளெயல்லாம் நிைனத்து, அைவகளின்படிேய
ெசய்து, உங்கள் ேதவனுக்குப் பரிசுத்தராயிருக்கும்படி அைதப் பார்ப்பீர்களாக. 41 நான் உங்களுக்கு
ேதவனாயிருக்கும்படி, உங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்;
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று ெசால் என்றார்.

ேலவிக்குப் பிறந்த ேகாகாத்தின் குமாரனாகிய இத்ேசயாரின் மகன் ேகாராகு என்பவன் ரூபன்
வம்சத்திலுள்ள எலியாபின் குமாரராகிய தாத்தாைனயும் அபிராைமயும் ேபேலத்தின் குமாரனாகிய
ஓைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 2 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் சைபக்குத் தைலவர்களும் சங்கத்துக்கு

அைழக்கப்பட்டவர்களும் பிரபலமானவர்களுமாகிய இருநூற்று ஐம்பது ேபர்கேளாடும் கூட ேமாேசக்கு
முன்பாக எழும்பி, 3 ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாகக் கூட்டங்கூடி, அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
மிஞ்சிப்ேபாகிறீர்கள்; சைபயார் எல்லாரும் பரிசுத்தமானவர்கள்; கர்த்தர் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறாேர;
இப்படியிருக்க, கர்த்தருைடய சைபக்கு ேமலாக உங்கைள ஏன் உயர்த்துகிறீர்கள் என்றார்கள். 4 ேமாேச
அைதக் ேகட்டேபாது, முகங்குப்புற விழுந்தான். 5 பின்பு அவன் ேகாராைகயும் அவனுைடய எல்லாக்
கூட்டத்ைதயும் ேநாக்கி: நாைளக்குக் கர்த்தர் தம்முைடயவன் இன்னான் என்றும், தம்மண்ைடயிேல ேசரத்
தாம் கட்டைளயிட்ட பரிசுத்தவான் இன்னான் என்றும் காண்பிப்பார்; அப்ெபாழுது எவைனத்
ெதரிந்துெகாள்வாேரா, அவைனத் தம்மிடத்தில் ேசரக் கட்டைளயிடுவார். 6 ஒன்று ெசய்யுங்கள்; ேகாராேக,
ேகாராகின் கூட்டத்தார்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் தூபகலசங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, 7 நாைளக்கு
அைவகளில் அக்கினி ேபாட்டு, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் தூபவர்க்கம் இடுங்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்
எவைனத் ெதரிந்துெகாள்வாேரா, அவன் பரிசுத்தவானாயிருப்பான்; ேலவியின் புத்திரராகிய நீங்கேள
மிஞ்சிப்ேபாகிறீர்கள் என்றான். 8 பின்னும் ேமாேச ேகாராைக ேநாக்கி: ேலவியின் புத்திரேர, ேகளுங்கள்; 9

கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்தின் பணிவிைடகைளச் ெசய்யவும், சைபயாரின் முன்நின்று அவர்கள்
ெசய்யேவண்டிய ேவைலகைளச் ெசய்யவும், உங்கைளத் தம்மண்ைடயிேல ேசரப்பண்ணும்படி இஸ்ரேவலின்
ேதவன் இஸ்ரேவல் சைபயாரிலிருந்து உங்கைளப் பிரித்ெதடுத்ததும், 10 அவர் உன்ைனயும் உன்ேனாேடகூட
ேலவியின் புத்திரராகிய உன்னுைடய எல்லாச் சேகாதரைனயும் ேசரப்பண்ணினதும், உங்களுக்கு
அற்பகாரியேமா? இப்ெபாழுது ஆசாரியப்பட்டத்ைதயும் ேதடுகிறீர்கேளா? 11 இதற்காக நீயும் உன்
கூட்டத்தார் அைனவரும் கர்த்தருக்கு விேராதமாகேவ கூட்டங்கூடினீர்கள்; ஆேரானுக்கு விேராதமாக
நீங்கள் முறுமுறுக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் என்றான். 12 பின்பு ேமாேச எலியாபின் குமாரராகிய
தாத்தாைனயும் அபிராைமயும் அைழத்தனுப்பினான். அவர்கள்: நாங்கள் வருகிறதில்ைல; 13 இந்த
வனாந்தரத்தில் எங்கைளக் ெகான்றுேபாடும்படி, பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்திலிருந்து எங்கைளக்
ெகாண்டு வந்தது அற்பகாரியேமா, எங்கள்ேமல் துைரத்தனமும் பண்ணப்பார்கிறாேயா? 14 ேமலும் நீ
எங்கைளப் பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்துக்குக் ெகாண்டுவந்ததும் இல்ைல, எங்களுக்கு வயல்கைளயும்
திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ததும் இல்ைல; இந்த மனிதருைடய கண்கைளப்
பிடுங்கப்பார்க்கிறாேயா? நாங்கள் வருகிறதில்ைல என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது ேமாேசக்குக் கடுங்ேகாபம்
மூண்டது; அவன் கர்த்தைர ேநாக்கி: அவர்கள் ெசலுத்துங் காணிக்ைகைய அங்கிகரியாதிருப்பீராக; நான்
அவர்களிடத்தில் ஒரு கழுைதைய முதலாய் எடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல; அவர்களில் ஒருவனுக்கும் யாெதாரு
ெபால்லாப்பு ெசய்யவும் இல்ைல என்றான். 16 பின்பு ேமாேச ேகாராைக ேநாக்கி: நீயும் உன் கூட்டத்தார்
யாவரும் நாைளக்குக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வாருங்கள்; நீயும் அவர்களும் ஆேரானும் வந்திருங்கள். 17

உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளில் தூபவர்க்கத்ைதப்
ேபாட்டு, தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்களாகிய இருநூற்று ஐம்பது தூபகலசங்கைளயும் கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ெகாண்டுவரேவண்டும்; நீயும் ஆேரானும் தன் தன் தூபகலசத்ைதக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். 18 அப்படிேய அவரவர் தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளில் அக்கினிையயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ேபாட்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள்; ேமாேசயும்
ஆேரானும் அங்ேக நின்றார்கள். 19 அவர்களுக்கு விேராதமாகக் ேகாராகு சைபையெயல்லாம் ஆசரிப்புக்
கூடாரவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடிவரும்படி ெசய்தான்; அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய மகிைம சைபக்ெகல்லாம்
காணப்பட்டது. 20 கர்த்தர் ேமாேசேயாடும் ஆேராேனாடும் ேபசி: 21 இந்தச் சைபைய விட்டுப் பிரிந்து
ேபாங்கள்; ஒரு நிமிஷத்திேல அவர்கைள அதமாக்குேவன் என்றார். 22 அப்ெபாழுது அவர்கள் முகங்குப்புற
விழுந்து: ேதவேன, மாம்சமான யாவருைடய ஆவிகளுக்கும் ேதவேன, ஒரு மனிதன் பாவம் ெசய்திருக்கச்
சைபயார் எல்லார்ேமலும் கடுங்ேகாபங்ெகாள்வீேரா என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 24 ேகாராகு தாத்தான் அபிராம் என்பவர்களுைடய வாசஸ்தலத்ைத விட்டு விலகிப்ேபாங்கள் என்று
சைபயாருக்குச் ெசால் என்றார். 25 உடேன ேமாேச எழுந்திருந்து, தாத்தான் அபிராம் என்பவர்களிடத்தில்
ேபானான்; இஸ்ரேவலின் மூப்பரும் அவைனப் பின்ெசன்று ேபானார்கள். 26 அவன் சைபயாைர ேநாக்கி:
இந்தத் துஷ்டமனிதரின் சகல பாவங்களிலும் நீங்கள் வாரிக்ெகாள்ளப்படாதபடிக்கு, அவர்கள்
கூடாரங்கைள விட்டு விலகி, அவர்களுக்கு உண்டானைவகளில் ஒன்ைறயும் ெதாடாதிருங்கள் என்றான். 27
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அப்படிேய அவர்கள் ேகாராகு தாத்தான் அபிராம் என்பவர்களுைடய வாசஸ்தலத்ைத விட்டு
விலகிப்ேபானார்கள்; தாத்தானும் அபிராமும் ெவளிேய வந்து, தங்கள் ெபண்ஜாதிகள் பிள்ைளகள்
குழந்ைதகேளாடும் தங்கள் கூடாரவாசலிேல நின்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது ேமாேச: இந்தக்
கிரிையகைளெயல்லாம் ெசய்கிறதற்குக் கர்த்தர் என்ைன அனுப்பினார் என்றும், அைவகைள நான் என்
மனதின்படிேய ெசய்யவில்ைல என்றும், நீங்கள் எதினாேல அறிவீர்கெளன்றால், 29 சகல மனிதரும்
சாகிறபடி இவர்கள் ெசத்து, சகல மனிதருக்கும் ேநரிடுகிறதுேபால இவர்களுக்கும் ேநரிட்டால், கர்த்தர்
என்ைன அனுப்பவில்ைல என்று அறிவீர்கள். 30 கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்ைத ேநரிடச்ெசய்வதால், பூமி தன்
வாையத்திறந்து, இவர்கள் உயிேராேட பாதாளத்தில் இறங்கத்தக்கதாக இவர்கைளயும் இவர்களுக்கு
உண்டான யாைவயும் விழுங்கிப் ேபாட்டேதயானால், இந்த மனிதர் கர்த்தைர அவமதித்தார்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்றான். 31 அவன் இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி முடித்தவுடேன,
அவர்கள் நின்றிருந்த நிலம் பிளந்தது; 32 பூமி தன் வாையத் திறந்து, அவர்கைளயும் அவர்கள் வீடுகைளயும்,
ேகாராகுக்குரிய எல்லா மனிதைரயும், அவர்களுக்கு உண்டான சகல ெபாருள்கைளயும்
விழுங்கிப்ேபாட்டது. 33 அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டானைவ எல்லாவற்ேறாடும் உயிேராேட பாதாளத்தில்
இறங்கினார்கள்; பூமி அவர்கைள மூடிக்ெகாண்டது; இப்படிச் சைபயின் நடுவிலிருந்து அழிந்துேபானார்கள்.
34 அவர்கைளச் சுற்றிலும் இருந்த இஸ்ரேவலர் யாவரும் அவர்கள் கூக்குரைலக்ேகட்டு, பூமி நம்ைமயும்
விழுங்கிப்ேபாடும் என்று ெசால்லி ஓடினார்கள். 35 அக்கினி கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு,
தூபங்காட்டின இருநூற்று ஐம்பது ேபைரயும் பட்சித்துப் ேபாட்டது. 36 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
37 அக்கினிக்குள் அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளிலிருக்கிற அக்கினிைய அப்பாேல
ெகாட்டிப்ேபாடும்படி ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரன் எெலயாசாருக்குச் ெசால்; அந்தத்
தூபகலசங்கள் பரிசுத்தமாயின. 38 தங்கள் ஆத்துமாக்களுக்ேக ேகடுண்டாக்கின அந்தப் பாவிகளின்
தூபகலசங்கைளப் பலிபீடத்ைத மூடத்தக்க தட்ைடயான தகடுகளாய் அடிக்கக்கடவர்கள்; அவர்கள்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்ததினால் அைவகள் பரிசுத்தமாயின; அைவகள்
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு ஒரு அைடயாளமாயிருக்கும் என்றார். 39 அப்படிேய ஆசாரியனாகிய எெலயாசார்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டவர்கள் ெகாண்டுவந்திருந்த ெவண்கலத் தூபகலசங்கைள எடுத்து, 40 ஆேரானின்
புத்திரராய் இராத அந்நியன் ஒருவனும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் தூபங்காட்ட வராதபடிக்கும்,
ேகாராைகப்ேபாலும் அவன் கூட்டத்தாைரப்ேபாலும் இராதபடிக்கும், இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
ஞாபகக்குறியாயிருக்கும் ெபாருட்டு, கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு தனக்குச் ெசான்னபடிேய அைவகைளப்
பலிபீடத்ைத மூடும் தகடுகளாக அடிப்பித்தான். 41 மறுநாளில் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபயார் எல்லாரும்
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாக முறுமுறுத்து: நீங்கள் கர்த்தரின் ஜனங்கைளக் ெகான்று
ேபாட்டீர்கள் என்றார்கள். 42 சைபயார் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாகக் கூடி ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கு ேநேர பார்க்கிறேபாது, ேமகம் அைத மூடினது, கர்த்தரின் மகிைம காணப்பட்டது. 43

ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்பாக வந்தார்கள்; 44 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 45 இந்தச் சைபயாைர விட்டு விலகிப்ேபாங்கள்; ஒரு நிமிஷத்தில் அவர்கைள அதமாக்குேவன்
என்றார். அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். 46 ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி: நீ தூபகலசத்ைத எடுத்து,
பலிபீடத்திலிருக்கிற அக்கினிைய அதில் ேபாட்டு, அதின்ேமல் தூபவர்க்கம் இட்டு, சீக்கிரமாய்ச்
சைபயினிடத்தில் ேபாய், அவர்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்; கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்து
கடுங்ேகாபம் புறப்பட்டது. வாைத ெதாடங்கிற்று என்றான். 47 ேமாேச ெசான்னபடி ஆேரான் அைத
எடுத்துக்ெகாண்டு சைபயின் நடுவில் ஓடினான்; ஜனங்களுக்குள்ேள வாைத ெதாடங்கியிருந்தது; அவன்
தூபவர்க்கம் ேபாட்டு, ஜனங்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்து, 48 ெசத்தவர்களுக்கும்
உயிேராடிருக்கிறவர்களுக்கும் நடுேவ நின்றான்; அப்ெபாழுது வாைத நிறுத்தப்பட்டது. 49 ேகாராகின்
காரியத்தினிமித்தம் ெசத்தவர்கள் தவிர, அந்த வாைதயினால் ெசத்துப்ேபானவர்கள் பதினாலாயிரத்து
எழுநூறுேபர். 50 வாைத நிறுத்தப்பட்டது; அப்ெபாழுது ஆேரான் ஆசரிப்புக்கூடாரவாசலுக்கு
ேமாேசயினிடத்தில் திரும்பிவந்தான்.

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ேபசி, அவர்கள் பிதாக்களின்
வம்சங்களாகிய ஒவ்ெவாரு வம்சத்தினுைடய பிரபுவினிடத்தில், ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப் பன்னிரண்டு
ேகாைல வாங்கி, அவனவன் ேகாலில் அவனவன் ேபைர எழுதுவாயாக. 3 ேலவியினுைடய

ேகாலின்ேமல் ஆேரானின் ேபைர எழுதக்கடவாய்; அவர்களுைடய பிதாக்களின் ஒவ்ெவாரு
வம்சத்தைலவனுக்காகவும் ஒவ்ெவாரு ேகால் இருக்கேவண்டும். 4 அைவகைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல
நான் உங்கைளச் சந்திக்கும் ஸ்தானமாகிய சாட்சிப்ெபட்டிக்கு முன்ேன ைவக்கக்கடவாய். 5 அப்ெபாழுது
நான் ெதரிந்துெகாள்ளுகிறவனுைடய ேகால் துளிர்க்கும்; இப்படி இஸ்ரேவல் புத்திரர் உங்களுக்கு
விேராதமாய் முறுமுறுக்கிற அவர்கள் முறுமுறுப்ைப என்ைனவிட்டு ஒழியப்பண்ணுேவன் என்றார். 6 இைத
ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசான்னான்; அப்ெபாழுது அவர்களுைடய பிரபுக்கள் எல்லாரும் தங்கள்
பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படி ஒவ்ெவாரு பிரபுவுக்கு ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப் பன்னிரண்டு ேகால்கைள
அவனிடத்தில் ெகாடுத்தார்கள்; ஆேரானின் ேகாலும் அவர்களுைடய ேகால்களுடேன இருந்தது. 7 அந்தக்
ேகால்கைள ேமாேச சாட்சியின் கூடாரத்திேல கர்த்தருைடய சமுகத்தில் ைவத்தான். 8 மறுநாள் ேமாேச
சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரேவசித்தேபாது, இேதா, ேலவியின் குடுப்பத்தாருக்கு இருந்த ஆேரானின்
ேகால் துளிர்த்திருந்தது; அது துளிர்விட்டு, பூப்பூத்து, வாதுைமப் பழங்கைளக் ெகாடுத்தது. 9 அப்ெபாழுது
ேமாேச கர்த்தருைடய சமுகத்திலிருந்த அந்தக் ேகால்கைளெயல்லாம் எடுத்து, இஸ்ரேவல் புத்திரர்
எல்லாரும் காண ெவளிேய ெகாண்டுவந்தான்; அவர்கள் கண்டு, அவரவர் தங்கள் தங்கள் ேகால்கைள
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வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஆேரானின் ேகால் அந்தக்
கலகக்காரருக்கு விேராதமான அைடயாளமாகும்ெபாருட்டு, அைதத் திரும்பவும் சாட்சிப்ெபட்டிக்கு முன்ேன
ெகாண்டு ேபாய் ைவ; இப்படி அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய் முறுமுறுப்பைத ஒழியப்பண்ணுவாய்,
அப்ெபாழுது அவர்கள் சாகமாட்டார்கள் என்றார். 11 கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச
ெசய்தான். 12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இேதா, ெசத்து அழிந்துேபாகிேறாம்;
நாங்கள் எல்லாரும் அழிந்துேபாகிேறாம். 13 கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்தின் கிட்ேட வருகிற எவனும் சாகிறான்;
நாங்கள் எல்லாரும் ெசத்துதான் தீருேமா என்றார்கள்.

பின்பு கர்த்தர் ஆேராைன ேநாக்கி: நீயும் உன்ேனாேடகூட உன் குமாரரும் உன் தகப்பன்
வம்சத்தாரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப்பற்றிய அக்கிரமத்ைதச் சுமக்கேவண்டும்; நீயும்
உன்ேனாேடகூட உன் குமாரரும் உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதப்பற்றிய அக்கிரமத்ைதச் சுமக்க

ேவண்டும். 2 உன் தகப்பனாகிய ேலவியின் ேகாத்திரத்தாரான உன் சேகாதரைரயும் உன்ேனாேட
கூடியிருக்கவும் உன்னிடத்திேல ேசவிக்கவும் அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்; நீயும் உன் குமாரருேமா
சாட்சியின் கூடாரத்துக்குமுன் ஊழியம் ெசய்யக்கடவீர்கள். 3 அவர்கள் உன் காவைலயும் கூடாரம்
அைனத்தின் காவைலயும் காக்கக்கடவர்கள்; ஆகிலும் அவர்களும் நீங்களும் சாகாதபடிக்கு, அவர்கள்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பணிமுட்டுகளண்ைடயிலும் பலிபீடத்தண்ைடயிலும் ேசராமல், 4 உன்ேனாேட
கூடிக்ெகாண்டு, கூடாரத்துக்கடுத்த எல்லாப் பணிவிைடையயும் ெசய்ய, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் காவைலக்
காக்கக்கடவர்கள்; அந்நியன் ஒருவனும் உங்களிடத்தில் ேசரக்கூடாது. 5 இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேமல் இனிக்
கடுங்ேகாபம் வராதபடிக்கு, நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் காவைலயும் பலிபீடத்தின் காவைலயும்
காக்கக்கடவீர்கள். 6 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் பணிவிைடையச் ெசய்ய, கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
உங்கள் சேகாதரராகிய ேலவியைர நான் இஸ்ரேவல் புத்திரரிலிருந்து பிரித்து, உங்களுக்கு தத்தமாகக்
ெகாடுத்ேதன். 7 ஆைகயால் நீயும் உன்ேனாேடகூட உன் குமாரரும் பலிபீடத்துக்கும் திைரக்கு
உட்புறத்துக்கும் அடுத்த எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யும்ெபாருட்டு, உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதக் காத்துச்
ேசவிக்கக்கடவீர்கள்; உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைத உங்களுக்கு தத்தமாக அருளிேனன்; அைதச்
ெசய்யும்படி ேசருகிற அந்நியன் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன் என்றார். 8 பின்னும் கர்த்தர் ஆேராைன
ேநாக்கி: இஸ்ரேவல் புத்திரர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறைவகளிெலல்லாம் எனக்கு ஏெறடுத்துப்பைடக்கப்படும்
பைடப்புகைளக் காத்துக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கேள, அைவகைள உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
அபிேஷகத்தினிமித்தம் அைவகைள உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் நித்திய கட்டைளயாகக் ெகாடுத்ேதன். 9

மகா பரிசுத்தமானைவகளிேல, அக்கினிக்கு உட்படுத்தப்படாமல் உன்னுைடயதாயிருப்பது எைவெயனில்,
அவர்கள் எனக்குப் பைடக்கும் எல்லாப் பைடப்பும், எல்லாப் ேபாஜனபலியும், எல்லாப் பாவநிவாரணபலியும்,
எல்லாக் குற்றநிவாரணபலியும், உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் பரிசுத்தமாயிருக்கும். 10 பரிசுத்த
ஸ்தலத்திேல அைவகைளப் புசிக்கேவண்டும்; ஆண்மக்கள் யாவரும் அைவகைளப் புசிக்கலாம்; அைவகள்
உனக்குப் பரிசுத்தமாயிருப்பதாக. 11 இஸ்ரேவல் புத்திரர் ஏெறடுத்துப்பைடக்கிறதும்
அைசவாட்டுகிறதுமான அவர்களுைடய எல்லாக் காணிக்ைககளின் பைடப்பும்
உன்னுைடயைவகளாயிருக்கும்; அைவகைள உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய
நியமமாகக் ெகாடுத்ேதன்; உன் வீட்டிேல சுத்தமானவர்கள் எல்லாரும் அைவகைளப் புசிக்கலாம். 12

அவர்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் அவர்களுைடய முதற்பலன்களாகிய உச்சிதமான எண்ெணையயும்,
உச்சிதமான திராட்சரசத்ைதயும், தானியத்ைதயும் உனக்கு உரியதாகக் ெகாடுத்ேதன். 13 தங்கள்
ேதசத்தில் முதற் பழுத்த பலனில் அவர்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வருவெதல்லாம் உனக்கு உரியதாகும்;
உன் வீட்டிேல சுத்தமாயிருப்பவர்கள் யாவரும் அைவகைளப் புசிக்கலாம். 14 இஸ்ரேவலிேல சாபத்தீடாக
ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டெதல்லாம் உனக்கு உரியதாயிருக்கும். 15 மனிதரிலும் மிருகங்களிலும் அவர்கள்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் சமஸ்த பிராணிகளுக்குள்ேள கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கும் யாவும் உனக்கு
உரியதாயிருக்கும்; ஆனாலும் மனிதரின் முதற்ேபற்ைற அகத்தியமாய் மீட்கேவண்டும்; தீட்டான
மிருகஜீவனின் தைலயீற்ைறயும் மீட்கேவண்டும். 16 மீட்கேவண்டியைவகள் ஒரு மாதத்திற்கு
ேமற்பட்டதானால், உன் மதிப்புக்கு இைசய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்கின்படி ஐந்து ேசக்கல்
பணத்தாேல அைவகைள மீட்கேவண்டும்; ஒரு ேசக்கல் இருபது ேகரா. 17 மாட்டின் தைலயீற்றும்,
ெசம்மறியாட்டின் தைலயீற்றும், ெவள்ளாட்டின் தைலயீற்றுேமா மீட்கப்படேவண்டாம்; அைவகள்
பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகளின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்து, அைவகளின் ெகாழுப்ைபக்
கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனமாகத் தகனிக்கேவண்டும். 18 அைசவாட்டும்
மார்க்கண்டத்ைதப்ேபாலும் வலது முன்னந்ெதாைடையப்ேபாலும் அைவகளின் மாம்சமும்
உன்னுைடயதாகும். 19 இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கிற பரிசுத்த
பைடப்புகைளெயல்லாம் உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய கட்டைளயாகக்
ெகாடுத்ேதன்; கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்ைறக்கும் ெசல்லும் மாறாத
உடன்படிக்ைக என்றார். 20 பின்னும் கர்த்தர் ஆேராைன ேநாக்கி: அவர்களுைடய ேதசத்தில் நீ ஒன்ைறயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டாம், அவர்கள் நடுேவ உனக்குப் பங்கு உண்டாயிருக்கவும் ேவண்டாம்;
இஸ்ரேவல் புத்திரர் நடுவில் நாேன உன் பங்கும் உன் சுதந்தரமுமாய் இருக்கிேறன். 21 இேதா, ேலவியின்
புத்திரர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் பணிவிைடையச் ெசய்கிற அவர்களுைடய ேவைலக்காக,
இஸ்ரேவலருக்குள்ளைவ எல்லாவற்றிலும் தசமபாகத்ைத அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ேதன். 22

இஸ்ரேவல் புத்திரர் குற்றஞ்சுமந்து சாகாதபடிக்கு, இனி ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக்
கிட்டாதிருக்கக்கடவர்கள். 23 ேலவியர் மாத்திரம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கடுத்த ேவைலகைளச்
ெசய்யேவண்டும்; அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் நடுேவ அவர்களுக்குச்
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சுதந்தரம் இல்ைல என்பது உங்கள் தைலமுைறேதாறும் நித்திய கட்டைளயாயிருக்கும். 24 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாகிய தசமபாகத்ைத ேலவியருக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்ேதன்; ஆைகயால் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நடுேவ அவர்களுக்குச் சுதந்தரமில்ைலெயன்று
அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்றார். 25 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 26 நீ ேலவியேராேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் புத்திரர் ைகயில் வாங்கிக்ெகாள்ளும்படி நான்
உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த தசமபாகத்ைத நீங்கள் அவர்கள் ைகயில் வாங்கும்ேபாது.
தசமபாகத்தில் பத்தில் ஒரு பங்ைகக் கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாகச் ெசலுத்தேவண்டும்.
27 நீங்கள் ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் இந்தப் பைடப்பு களத்தின் தானியத்ைதப்ேபாலும், ஆைலயின்
இரசத்ைதப்ேபாலும் உங்களுக்கு எண்ணப்படும். 28 இப்படிேய நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரர் ைகயில்
வாங்கும் தசமபாகமாகிய உங்கள் பங்குகளிெலல்லாம் நீங்களும் கர்த்தருக்கு என்று ஒரு பைடப்ைப
ஏெறடுத்துப் பைடத்து, அந்தப் பைடப்ைப ஆசாரியனாகிய ஆேரானுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 29

உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகிற ஒவ்ெவாரு காணிக்ைகயிலுமுள்ள உச்சிதமான பரிசுத்த பங்ைகெயல்லாம்
கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாகச் ெசலுத்தேவண்டும். 30 ஆதலால் நீ அவர்கேளாேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: அதில் உச்சிதமானைத நீங்கள் ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்ேபாது, அது
களத்தின் வரத்திலும் ஆைலயின் வரத்திலும் இருந்து எடுத்துச்ெசலுத்துகிறதுேபால ேலவியருக்கு
எண்ணப்படும். 31 அைத நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எவ்விடத்திலும் புசிக்கலாம்; அது நீங்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல ெசய்யும் பணிவிைடக்கு ஈடான உங்கள் சம்பளம். 32 இப்படி அதில்
உச்சிதமானைத ஏெறடுத்துப் பைடத்தீர்களானால், நீங்கள் அதினிமித்தம் பாவம் சுமக்கமாட்டீர்கள்; நீங்கள்
சாகாதிருக்கும்படிக்கு, இஸ்ரேவல் புத்திரரின் பரிசுத்தமானைவகைளத் தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று ெசால்
என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 2 கர்த்தர் கற்பித்த நியமப்பிரமாணமாவது:
பழுதற்றதும் ஊனமில்லாததும் நுகத்தடிக்கு உட்படாததுமாகிய சிவப்பான ஒரு கிடாரிைய
உன்னிடத்தில் ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லுங்கள். 3 அைத எெலயாசார்

என்னும் ஆசாரியனிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்; அவன் அைதப் பாளயத்துக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகக்கடவன்; அங்ேக அது அவனுக்கு முன்பாகக் ெகால்லப்படக்கடவது. 4 அப்ெபாழுது
ஆசாரியனாகிய எெலயாசார் தன் விரலினால் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கு எதிராக ஏழுதரம் ெதளிக்கக்கடவன். 5 பின்பு கிடாரிைய அவன் கண்களுக்கு முன்பாக
ஒருவன் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்; அதின் ேதாலும் அதின் மாம்சமும் அதின் இரத்தமும் அதின் சாணியும்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும். 6 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் ேகதுருக்கட்ைடையயும் ஈேசாப்ைபயும் சிவப்பு
நூைலயும் எடுத்து, கிடாரி எரிக்கப்படுகிற ெநருப்பின் நடுவிேல ேபாடக்கடவன். 7 பின்பு ஆசாரியன் தன்
வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, ஜலத்திேல ஸ்நானம்பண்ணி, அதின்பின்பு பாளயத்தில் பிரேவசிக்கக்கடவன்;
ஆசாரியன் சாயங்காலமட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 8 அைதச் சுட்ெடரித்தவனும் தன் வஸ்திரங்கைள
ஜலத்தில் ேதாய்த்து, ஜலத்திேல ஸ்நானம்பண்ணி, சாயங்காலமட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 9

சுத்தமாயிருக்கிற ஒருவன் அந்தக்கிடாரியின் சாம்பைல வாரிக்ெகாண்டு, பாளயத்திற்குப் புறம்ேப சுத்தமான
ஒரு இடத்திேல ெகாட்டிைவக்கக்கடவன்; அது இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபக்காகத் தீட்டுக்கழிக்கும்
ஜலத்துக்ெகன்று காத்து ைவக்கப்படேவண்டும்; அது பாவத்ைதப் பரிகரிக்கும். 10 கிடாரியின் சாம்பைல
வாரினவன் தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கக்கடவன்; அவன் சாயங்காலமட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இது
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் அவர்கள் நடுவிேல தங்குகிற அந்நியனுக்கும் நித்திய கட்டைளயாயிருப்பதாக. 11

ெசத்துப்ேபானவனுைடய பிேரதத்ைதத் ெதாட்டவன் ஏழுநாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 12 அவன் மூன்றாம்
நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலத்தினால் தன்ைனச் சுத்திகரிக்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாவான்; மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் தன்ைனச் சுத்திகரிக்காமலிருப்பானாகில் சுத்தமாகான்.
13 ெசத்தவனுைடய பிேரதத்ைதத் ெதாட்டும், தன்ைனச் சுத்திகரித்துக்ெகாள்ளாதவன் கர்த்தரின்
வாசஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்துகிறான்; அந்த ஆத்துமா இஸ்ரேவலில் இராமல் அறுப்புண்டுேபாவான்;
தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலம் அவன்ேமல் ெதளிக்கப்படாததினால், அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அவன் தீட்டு
இன்னும் அவன்ேமல் இருக்கும். 14 கூடாரத்தில் ஒரு மனிதன் ெசத்தால், அதற்கடுத்த நியமமாவது: அந்தக்
கூடாரத்தில் பிரேவசிக்கிற யாவரும் கூடாரத்தில் இருக்கிற யாவரும் ஏழுநாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்கள். 15

மூடிக் கட்டப்படாமல் திறந்திருக்கும் பாத்திரங்கள் எல்லாம் தீட்டுப்பட்டிருக்கும். 16 ெவளியிேல
பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவைனயாவது, ெசத்தவைனயாவது, மனித எலும்ைபயாவது,
பிேரதக்குழிையயாவது, ெதாட்டவன் எவனும் ஏழுநாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 17 ஆைகயால்
தீட்டுப்பட்டவனுக்காக, பாவத்ைதப் பரிகரிக்கும் கிடாரியின் சாம்பலிேல ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஒரு
பாத்திரத்தில் ேபாட்டு, அதின்ேமல் ஊற்று ஜலம் வார்க்கேவண்டும். 18 சுத்தமான ஒருவன் ஈேசாப்ைப
எடுத்து, அந்த ஜலத்திேல ேதாய்த்து, கூடாரத்தின்ேமலும் அதிலுள்ள சகல பணிமுட்டுகளின்ேமலும்
அங்ேகயிருக்கிற ஜனங்களின்ேமலும் ெதளிக்கிறதுமல்லாமல், எலும்ைபயாகிலும் ெவட்டுண்டவைனயாகிலும்
ெசத்தவைனயாகிலும் பிேரதக்குழிையயாகிலும் ெதாட்டவன்ேமலும் ெதளிக்கக்கடவன். 19

சுத்தமாயிருக்கிறவன் தீட்டுப்பட்டவன்ேமல் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் ெதளிக்கேவண்டும்; ஏழாம்
நாளில் இவன் தன்ைனச் சுத்திகரித்து, தன் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த்து, ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி,
சாயங்காலத்திேல சுத்தமாயிருப்பான். 20 தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் தன்ைனச்
சுத்திகரித்துக்ெகாள்ளாதிருந்தால், அவன் சைபயில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான்; அவன் கர்த்தரின்
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தினான்; தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலம் அவன்ேமல் ெதளிக்கப்படாததினால்
அவன் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறான். 21 தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலத்ைதத் ெதளிக்கிறவனும் தன் வஸ்திரங்கைளத்
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ேதாய்க்கக்கடவன்; தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலத்ைதத் ெதாட்டவனும் சாயங்காலமட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 22

தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் ெதாடுகிறைவகெளல்லாம் தீட்டுப்படும், அைவகைளத் ெதாடுகிறவனும்
சாயங்காலமட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டைளயாயிருக்கும் என்றார்.

இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபயார் எல்லாரும் முதலாம் மாதத்தில் சீன்வனாந்தரத்திேல ேசர்ந்து,
ஜனங்கள் காேதசிேல தங்கியிருக்ைகயில், மிரியாம் மரணமைடந்து, அங்ேக
அடக்கம்பண்ணப்பட்டாள். 2 ஜனங்களுக்குத் தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது; அப்ெபாழுது அவர்கள்

ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாகக் கூட்டங்கூடினார்கள். 3 ஜனங்கள் ேமாேசேயாேட
வாக்குவாதம்பண்ணி: எங்கள் சேகாதரர் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் மாண்டேபாது நாங்களும்
மாண்டுேபாயிருந்தால் நலமாயிருக்கும். 4 நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் இங்ேக சாகும்படி, நீங்கள்
கர்த்தரின் சைபைய இந்த வனாந்தரத்திேல ெகாண்டு வந்தது என்ன; 5 விைதப்பும், அத்திமரமும்,
திராட்சச்ெசடியும், மாதளஞ்ெசடியும், குடிக்கத்தண்ணீரும் இல்லாத இந்தக் ெகட்ட இடத்தில் எங்கைளக்
ெகாண்டுவரும்படி, நீங்கள் எங்கைள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினது என்ன என்றார்கள். 6

அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும் சைபயாைரவிட்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் ேபாய், முகங்குப்புற
விழுந்தார்கள்; கர்த்தருைடய மகிைம அவர்களுக்குக் காணப்பட்டது. 7 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 8 நீ
ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு, நீயும் உன் சேகாதரனாகிய ஆேரானும் சைபயாைரக் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கள்
கண்களுக்குமுன்ேன கன்மைலையப் பார்த்துப் ேபசுங்கள்; அப்ெபாழுது அது தன்னிடத்திலுள்ள
தண்ணீைரக் ெகாடுக்கும்; இப்படி நீ அவர்களுக்குக் கன்மைலயிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படப்பண்ணி,
சைபயாருக்கும் அவர்கள் மிருகங்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுப்பாய் என்றார். 9 அப்ெபாழுது ேமாேச
தனக்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்த ேகாைல எடுத்தான். 10 ேமாேசயும்
ஆேரானும் சைபயாைரக் கன்மைலக்கு முன்பாகக் கூடிவரச்ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள
ேநாக்கி: கலகக்காரேர, ேகளுங்கள், உங்களுக்கு இந்தக் கன்மைலயிலிருந்து நாங்கள் தண்ணீர்
புறப்படப்பண்ணுேவாேமா என்று ெசால்லி, 11 தன் ைகைய ஓங்கி, கன்மைலையத் தன் ேகாலினால்
இரண்டுதரம் அடித்தான்; உடேன தண்ணீர் ஏராளமாய்ப் புறப்பட்டது, சைபயார் குடித்தார்கள்; அவர்கள்
மிருகங்களும் குடித்தது. 12 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி: இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
கண்களுக்கு முன்பாக என்ைனப் பரிசுத்தம்பண்ணும்படி, நீங்கள் என்ைன விசுவாசியாமற்ேபானபடியினால்,
இந்தச் சைபயாருக்கு நான் ெகாடுத்த ேதசத்துக்குள் நீங்கள் அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாவதில்ைல என்றார்.
13 இங்ேக இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தேராேட வாக்குவாதம்பண்ணினதினாலும், அவர்களுக்குள்ேள
அவருைடய பரிசுத்தம் விளங்கினதினாலும் இது ேமரிபாவின் தண்ணீர் என்னப்பட்டது. 14 பின்பு ேமாேச
காேதசிலிருந்து ஏேதாமின் ராஜாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: 15 எங்கள் பிதாக்கள்
எகிப்துக்குப் ேபானதும், நாங்கள் எகிப்திேல ெநடுநாள் வாசம்பண்ணினதும், எகிப்தியர் எங்கைளயும் எங்கள்
பிதாக்கைளயும் உபத்திரவப்படுத்தினதும், இைவகளினால் எங்களுக்கு ேநரிட்ட எல்லா வருத்தமும்
உமக்குத் ெதரிந்திருக்கிறது. 16 கர்த்தைர ேநாக்கி நாங்கள் மன்றாடிேனாம்; அவர் எங்களுக்குச்
ெசவிெகாடுத்து, ஒரு தூதைன அனுப்பி, எங்கைள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார்; இப்ெபாழுது
நாங்கள் உமது எல்ைலக்கு உட்பட்ட காேதஸ் ஊரில் வந்திருக்கிேறாம். 17 நாங்கள் உமது ேதசத்தின்
வழியாய்க் கடந்துேபாகும்படி உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும்; வயல்ெவளிகள் வழியாகவும்,
திராட்சத்ேதாட்டங்கள் வழியாகவும் நாங்கள் ேபாகாமலும், துரவுகளின் தண்ணீைரக் குடியாமலும்,
ராஜபாைதயாகேவ நடந்து, உமது எல்ைலையக் கடந்துேபாகுமட்டும், வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாதிருப்ேபாம் என்று, உமது சேகாதரனாகிய இஸ்ரேவல் ெசால்லி அனுப்புகிறான் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 18 அதற்கு ஏேதாம்: நீ என் ேதசத்தின் வழியாய்க் கடந்துேபாகக்கூடாது; ேபானால்
பட்டயத்ேதாேட உன்ைன எதிர்க்கப் புறப்படுேவன் என்று அவனுக்குச் ெசால்லச்ெசான்னான். 19

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவைன ேநாக்கி: நடப்பான பாைதயின் வழியாய்ப் ேபாேவாம்; நாங்களும்
எங்கள் மிருகங்களும் உன் தண்ணீைரக் குடித்தால், அதற்குக் கிரயங்ெகாடுப்ேபாம்; ேவெறான்றும்
ெசய்யாமல், கால்நைடயாய் மாத்திரம் கடந்துேபாேவாம் என்றார்கள். 20 அதற்கு அவன்: நீ
கடந்துேபாகக்கூடாது என்று ெசால்லி, ெவகு ஜனங்கேளாடும் பலத்த ைகேயாடும் அவர்கைள எதிர்க்கப்
புறப்பட்டான். 21 இப்படி ஏேதாம் தன் எல்ைலவழியாய்க் கடந்துேபாகும்படி இஸ்ரேவலருக்கு உத்தரவு
ெகாடுக்கவில்ைல; ஆைகயால் இஸ்ரேவலர் அவைன விட்டு விலகிப் ேபானார்கள். 22 இஸ்ரேவல்
புத்திரரான சைபயார் எல்லாரும் காேதைச விட்டுப் பிரயாணப்பட்டு, ஓர் என்னும் மைலக்குப் ேபானார்கள்.
23 ஏேதாம் ேதசத்தின் எல்ைலக்கு அருகான ஓர் என்னும் மைலயிேல கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்கி: 24 ஆேரான் தன் ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்படுவான். ேமரிபாவின் தண்ணீைரப்பற்றிய காரியத்தில்
நீங்கள் என் வாக்குக்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபானபடியினால், நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் ெகாடுக்கிற
ேதசத்தில் அவன் பிரேவசிப்பதில்ைல. 25 நீ ஆேராைனயும் அவன் குமாரனாகிய எெலயாசாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைள ஓர் என்னும் மைலயில் ஏறப்பண்ணி, 26 ஆேரான் உடுத்திருக்கிற
வஸ்திரங்கைளக் கழற்றி, அைவகைள அவன் குமாரனாகிய எெலயாசாருக்கு உடுத்துவாயாக; ஆேரான்
அங்ேக மரித்து, தன் ஜனத்தாேராேட ேசர்க்கப்படுவான் என்றார். 27 கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச
ெசய்தான்; சைபயார் எல்லாரும் பார்க்க, அவர்கள் ஓர் என்னும் மைலயில் ஏறினார்கள். 28 அங்ேக ஆேரான்
உடுத்திருந்த வஸ்திரங்கைள ேமாேச கழற்றி, அைவகைள அவன் குமாரனாகிய எெலயாசாருக்கு
உடுத்தினான்; அப்ெபாழுது ஆேரான் அங்ேக மைலயின் உச்சியிேல மரித்தான்; பின்பு ேமாேசயும்
எெலயாசாரும் மைலயிலிருந்து இறங்கினார்கள். 29 ஆேரான் ஜீவித்துப்ேபானான் என்பைதச் சைபயார்
எல்லாரும் கண்டேபாது, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்லாரும் ஆேரானுக்காக முப்பது நாள்
துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள்.
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ேவவுகாரர் காண்பித்த வழியாக இஸ்ரேவலர் வருகிறார்கள் என்று ெதற்ேக வாசம்பண்ணுகிற
கானானியனாகிய ஆராத் ராஜா ேகள்விப்பட்டேபாது, அவன் இஸ்ரேவலருக்கு விேராதமாக
யுத்தம் பண்ணி, அவர்களில் சிலைரச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபானான். 2 அப்ெபாழுது

இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர ேநாக்கி: ேதவரீர் இந்த ஜனங்கைள எங்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தால்,
அவர்களுைடய பட்டணங்கைளச் சங்காரம்பண்ணுேவாம் என்று பிரதிக்கிைன பண்ணினார்கள். 3 கர்த்தர்
இஸ்ரேவலின் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடுத்து, அவர்களுக்குக் கானானியைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அப்ெபாழுது அவர்கைளயும் அவர்கள் பட்டணங்கைளயும் சங்காரம்பண்ணி, அவ்விடத்திற்கு ஓர்மா என்று
ேபரிட்டார்கள். 4 அவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்ைதச் சுற்றிப்ேபாகும்படிக்கு, ஓர் என்னும் மைலையவிட்டு, சிவந்த
சமுத்திரத்தின் வழியாய்ப் பிரயாணம்பண்ணினார்கள்; வழியினிமித்தம் ஜனங்கள் மனமடிவைடந்தார்கள். 5

ஜனங்கள் ேதவனுக்கும் ேமாேசக்கும் விேராதமாகப் ேபசி: நாங்கள் வனாந்தரத்திேல சாகும்படி நீங்கள்
எங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினெதன்ன? இங்ேக அப்பமும் இல்ைல, தண்ணீரும் இல்ைல;
இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு ெவறுப்பாயிருக்கிறது என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
ெகாள்ளிவாய்ச் சர்ப்பங்கைள ஜனங்களுக்குள்ேள அனுப்பினார்; அைவகள் ஜனங்கைளக் கடித்ததினால்
இஸ்ரேவலருக்குள்ேள அேநக ஜனங்கள் ெசத்தார்கள். 7 அதினால் ஜனங்கள் ேமாேசயினிடத்தில் ேபாய்:
நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் விேராதமாய்ப் ேபசினதினால் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; சர்ப்பங்கள்
எங்கைளவிட்டு நீங்கும்படி கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணேவண்டும் என்றார்கள்; ேமாேச
ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம்பண்ணினான். 8 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ ஒரு
ெகாள்ளிவாய்ச் சர்ப்பத்தின் உருவத்ைதச் ெசய்து, அைத ஒரு கம்பத்தின்ேமல் தூக்கிைவ; கடிக்கப்பட்டவன்
எவேனா அவன் அைத ேநாக்கிப்பார்த்தால் பிைழப்பான் என்றார். 9 அப்படிேய ேமாேச ஒரு
ெவண்கலச்சர்ப்பத்ைத உண்டாக்கி, அைத ஒரு கம்பத்தின்ேமல் தூக்கிைவத்தான்; சர்ப்பம் ஒருவைனக்
கடித்தேபாது, அவன் அந்த ெவண்கலச் சர்ப்பத்ைத ேநாக்கிப்பார்த்துப் பிைழப்பான். 10 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
பிராயணப்பட்டுப்ேபாய், ஓேபாத்தில் பாளயமிறங்கினார்கள். 11 ஓேபாத்திலிருந்து பிரயாணம்பண்ணி,
சூரிேயாதயத்திற்கு ேநராய் ேமாவாபுக்கு எதிரான வனாந்தரத்திலுள்ள அபாரீமின் ேமடுகளில்
பாளயமிறங்கினார்கள். 12 அங்ேகயிருந்து பிரயாணப்பட்டுப் ேபாய், சாேரத் பள்ளத்தாக்கிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 13 அங்ேகயிருந்து பிரயாணப்பட்டுப் ேபாய், எேமாரியரின் எல்ைலயிலிருந்து
வருகிறதும் வனாந்தரத்தில் ஓடுகிறதுமான அர்ேனான் ஆற்றுக்கு இப்புறம் பாளயமிறங்கினார்கள்; அந்த
அர்ேனான் ேமாவாபுக்கும் எேமாரியருக்கும் நடுேவ இருக்கிற ேமாவாபின் எல்ைல. 14 அதினால்
சூப்பாவிலுள்ள வாேகபும், அர்ேனானின் ஆற்றுக்கால்களும், 15 ஆர் என்னும் ஸ்தலத்துக்குப் பாயும்
நீேராைடயும் ேமாவாபின் எல்ைலையச் சார்ந்திருக்கிறது என்னும் வசனம் கர்த்தருைடய யுத்த புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறது. 16 அங்ேகயிருந்து ேபேயருக்குப் ேபானார்கள்; ஜனங்கைளக் கூடிவரச்ெசய்,
அவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர் ேமாேசக்குச் ெசான்ன ஊற்று இருக்கிற இடம்
அதுதான். 17 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர் பாடின பாட்டாவது: ஊற்றுத் தண்ணீேர, ெபாங்கிவா;
அைதக்குறித்துப் பாடுேவாம் வாருங்கள். 18 நியாயப்பிரமாணிக்கனின் ஏவுதலால் அதிபதிகள் கிணற்ைறத்
ேதாண்டினார்கள்; ஜனத்தின் ேமன்மக்கள் தங்கள் தண்டாயுதங்கைளக்ெகாண்டு ேதாண்டினார்கள் என்று
பாடினார்கள். 19 அந்த வனாந்தரத்திலிருந்து மாத்தனாவுக்கும், மாத்தனாவிலிருந்து நகாலிேயலுக்கும்,
நகாலிேயலிலிருந்து பாேமாத்துக்கும், 20 பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ேமாவாபின் ெவளியில் இருக்கிற
பாேமாத்திலிருந்து எஷிேமாைன ேநாக்கும் பிஸ்காவின் உச்சிக்கும் ேபானார்கள். 21 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர் எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: 22 உமது ேதசத்தின்
வழியாய்க் கடந்துேபாகும்படி உத்தவு ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்கள் வயல்களிலும்,
திராட்சத்ேதாட்டங்களிலும் ேபாகாமலும், துரவுகளின் தண்ணீைரக் குடியாமலும், உமது எல்ைலையக்
கடந்துேபாகுமட்டும் ராஜபாைதயில் நடந்துேபாேவாம் என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 23 சீேகான் தன்
எல்ைல வழியாய்க் கடந்துேபாக இஸ்ரேவலுக்கு உத்தரவு ெகாடாமல், தன் ஜனங்கெளல்லாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலருக்கு விேராதமாக வனாந்தரத்திேல புறப்பட்டு, யாகாசுக்கு வந்து,
இஸ்ரேவலேராேட யுத்தம்பண்ணினான். 24 இஸ்ரேவலர் அவைனப் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி,
அர்ேனான் ெதாடங்கி அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்ைதச்சார்ந்த யாப்ேபாக்குவைரக்குமுள்ள அவனுைடய
ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டார்கள்; அம்ேமான் புத்திரரின் எல்ைல அரணிப்பானதாயிருந்தது. 25

இஸ்ரேவலர் அந்தப் பட்டணங்கள் யாைவயும் பிடித்து, எஸ்ேபானிலும் அைதச் சார்ந்த எல்லாக்
கிராமங்களிலும் எேமாரியருைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலும் குடியிருந்தார்கள். 26 எஸ்ேபானானது
எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானின் பட்டணமாயிருந்தது; அவன் ேமாவாபியரின் முந்தின ராஜாவுக்கு
விேராதமாக யுத்தம்பண்ணி, அர்ேனான் வைரக்கும் இருந்த அவன் ேதசத்ைதெயல்லாம் அவன்
ைகயிலிருந்து பறித்துக்ெகாண்டான். 27 அதினாேல கவிகட்டுகிறவர்கள்: எஸ்ேபானுக்கு வாருங்கள்;
சீேகானின் பட்டணம் ஸ்திரமாய்க் கட்டப்படுவதாக. 28 எஸ்ேபானிலிருந்து அக்கினியும் சீேகானுைடய
பட்டணத்திலிருந்து ஜூவாைலயும் புறப்பட்டு, ேமாவாபுைடய ஆர் என்னும் ஊைரயும், அர்ேனானுைடய
ேமடுகளிலுள்ள ஆண்டவமார்கைளயும் பட்சித்தது. 29 ஐேயா, ேமாவாேப, ேகேமாஷ் ேதவனின் ஜனேம, நீ
நாசமானாய்; தப்பி ஓடின தன் குமாரைரயும் தன் குமாரத்திகைளயும் எேமாரியரின் ராஜாவாகிய
சீேகானுக்குச் சிைறகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 30 அவர்கைள எய்துேபாட்ேடாம்; எஸ்ேபான் பட்டணம்
தீேபான் ஊர்வைரக்கும் நாசமாயிற்று; ேமேதாபாவுக்குச் சமீபமான ேநாப்பா பட்டணபரியந்தம் அவர்கைளப்
பாழாக்கிேனாம் என்று பாடினார்கள். 31 இஸ்ரேவலர் இப்படிேய எேமாரியரின் ேதசத்திேல
குடியிருந்தார்கள். 32 பின்பு, ேமாேச யாேசர் பட்டணத்துக்கு ேவவுபார்க்கிறவர்கைள அனுப்பினான்;
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அவர்கள் அைதச்ேசர்ந்த கிராமங்கைளக் கட்டிக்ெகாண்டு, அங்ேக இருந்த எேமாரியைரத்
துரத்திவிட்டார்கள். 33 பின்பு பாசானுக்குப் ேபாகிற வழியாய்த் திரும்பிவிட்டார்கள்; அப்ெபாழுது பாசான்
ராஜாவாகிய ஓக் என்பவன் தன் சமஸ்த ஜனங்கேளாடும் அவர்கைள எதிர்த்து யுத்தம்பண்ணும்படிக்கு,
எத்ேரயுக்குப் புறப்பட்டு வந்தான். 34 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: அவனுக்குப் பயப்படேவண்டாம்;
அவைனயும் அவன் ஜனங்கள் எல்லாைரயும், அவன் ேதசத்ைதயும் உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
எஸ்ேபானிேல வாசமாயிருந்த எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானுக்கு நீ ெசய்தபடிேய இவனுக்கும்
ெசய்வாய் என்றார். 35 அப்படிேய ஒருவரும் உயிருடன் மீதியாயிராதபடிக்கு அவைனயும், அவன்
குமாரைரயும், அவனுைடய சகல ஜனங்கைளயும் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவன் ேதசத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணம்பண்ணி, எரிேகாவின் கிட்ட இருக்கும் ேயார்தானுக்கு
இக்கைரயிேல ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளில் பாளயமிறங்கினார்கள். 2 இஸ்ரேவலர்
எேமாரியருக்குச் ெசய்த யாைவயும் சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய பாலாக் கண்டான். 3 ஜனங்கள்

ஏராளமாயிருந்தபடியினால், ேமாவாப் மிகவும் பயந்து, இஸ்ரேவல் புத்திரரினிமித்தம் கலக்கமைடந்து, 4

மீதியானரின் மூப்பைர ேநாக்கி: மாடு ெவளியின் புல்ைல ேமய்கிறதுேபால, இப்ெபாழுது இந்தக் கூட்டம்
நம்ைமச் சுற்றியிருக்கிற யாைவயும் ேமய்ந்துேபாடும் என்றான். அக்காலத்திேல சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய
பாலாக் ேமாவாபியருக்கு ராஜாவாயிருந்தான். 5 அவன் ேபேயாரின் குமாரனாகிய பிேலயாைம
அைழத்துவரும்படி, தன் சந்ததியாருைடய ேதசத்தில் நதியருேகயுள்ள ெபத்தூருக்கு ஸ்தானாபதிகைள
அனுப்பி: எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது; அவர்கள் பூமியின் விசாலத்ைத மூடி, எனக்கு
எதிேர இறங்கியிருக்கிறார்கள். 6 அவர்கள் என்னிலும் பலவான்கள்; ஆகிலும், நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவன்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நீர் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அறிேவன்; ஆதலால் நீர் வந்து, எனக்காக
அந்த ஜனத்ைதச் சபிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள நான் அவர்கைள முறிய அடித்து, அவர்கைள
இத்ேதசத்திலிருந்து துரத்திவிடலாம் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 7 அப்படிேய ேமாவாபின் மூப்பரும்
மீதியானின் மூப்பரும் குறிெசால்லுதலுக்குரிய கூலிையத் தங்கள் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டு,
பிேலயாமிடத்தில் ேபாய், பாலாகின் வார்த்ைதகைள அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 8 அவன் அவர்கைள
ேநாக்கி: இராத்திரிக்கு இங்ேக தங்கியிருங்கள்; கர்த்தர் எனக்குச் ெசால்லுகிறபடிேய உங்களுக்கு உத்தரவு
ெகாடுப்ேபன் என்றான்; அப்படிேய ேமாவாபின் பிரபுக்கள் பிேலயாமிடத்தில் தங்கினார்கள். 9 ேதவன்
பிேலயாமிடத்தில் வந்து: உன்னிடத்திலிருக்கிற இந்த மனிதர் யார் என்றார். 10 பிேலயாம் ேதவைன
ேநாக்கி: சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய பாலாக் என்னும் ேமாவாபின் ராஜா அவர்கைள என்னிடத்துக்கு அனுப்பி:
11 பூமியின் விசாலத்ைத மூடுகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் எகிப்திலிருந்து வந்திருக்கிறது; ஆைகயால், நீ வந்து
எனக்காக அவர்கைளச் சபிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது நான் அவர்கேளாேட யுத்தம்பண்ணி, ஒருேவைள
அவர்கைளத் துரத்திவிடலாம் என்று ெசால்லச்ெசான்னான் என்றான். 12 அதற்குத் ேதவன் பிேலயாைம
ேநாக்கி: நீ அவர்கேளாேட ேபாகேவண்டாம்; அந்த ஜனங்கைளச் சபிக்கவும் ேவண்டாம்; அவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார். 13 பிேலயாம் காலேம எழுந்து, பாலாகின் பிரபுக்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
உங்கள் ேதசத்துக்குப் ேபாய்விடுங்கள்; நான் உங்கேளாேடகூட வருகிறதற்குக் கர்த்தர் எனக்கு உத்தரவு
ெகாடுக்கமாட்ேடாம் என்கிறார் என்று ெசான்னான். 14 அப்படிேய ேமாவாபியருைடய பிரபுக்கள் எழுந்து,
பாலாகினிடத்தில் ேபாய்: பிேலயாம் எங்கேளாேட வரமாட்ேடன் என்று ெசான்னான் என்றார்கள். 15

பாலாக் மறுபடியும் அவர்களிலும் கனவான்களான அதிக பிரபுக்கைள அனுப்பினான். 16 அவர்கள்
பிேலயாமிடத்தில் ேபாய், அவைன ேநாக்கி: சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய பாலாக் எங்கைள அனுப்பி: நீர்
என்னிடத்தில் வருவதற்குத் தைடபடேவண்டாம்; 17 உம்ைம மிகவும் கனம்பண்ணுேவன்; நீர்
ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவன்; நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனங்கைளச் சபிக்கேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள். 18 பிேலயாம் பாலாகின் ஊழியக்காரருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பாலாக்
எனக்குத் தன் வீடு நிைறய ெவள்ளியும் ெபான்னும் தந்தாலும், சிறிய காரியமானாலும் ெபரிய
காரியமானாலும் ெசய்யும் ெபாருட்டு, என் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கட்டைளைய நான் மீறக்கூடாது. 19

ஆகிலும், கர்த்தர் இனிேமல் எனக்கு என்ன ெசால்லுவார் என்பைத நான் அறியும்படிக்கு, நீங்களும் இந்த
இராத்திரி இங்ேக தங்கியிருங்கள் என்றான். 20 இரவிேல ேதவன் பிேலயாமிடத்தில் வந்து; அந்த மனிதர்
உன்ைனக் கூப்பிட வந்திருந்தால், நீ எழுந்து அவர்கேளாேட கூடப்ேபா; ஆனாலும், நான் உனக்குச்
ெசால்லும் வார்த்ைதயின்படிமாத்திரம் நீ ெசய்யேவண்டும் என்றார். 21 பிேலயாம் காலேம எழுந்து, தன்
கழுைதயின்ேமல் ேசணங்கட்டி ேமாவாபின் பிரபுக்கேளாேட கூடப் ேபானான். 22 அவன் ேபாகிறதினாேல
ேதவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது; கர்த்தருைடய தூதனானவர் வழியிேல அவனுக்கு எதிராளியாக நின்றார்.
அவன் தன் கழுைதயின்ேமல் ஏறிப்ேபானான்; அவன் ேவைலக்காரர் இரண்டுேபரும் அவேனாேட
இருந்தார்கள். 23 கர்த்தருைடய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்ைதத் தம்முைடய ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு வழியிேல நிற்கிறைதக் கழுைத கண்டு, வழிைய விட்டு வயலிேல விலகிப்ேபாயிற்று;
கழுைதைய வழியில் திருப்ப பிேலயாம் அைத அடித்தான். 24 கர்த்தருைடய தூதனானவர் இருபுறத்திலும்
சுவர் ைவத்திருந்த திராட்சத் ேதாட்டங்களின் பாைதயிேல ேபாய் நின்றார். 25 கழுைத கர்த்தருைடய
தூதைனக்கண்டு, சுவர் ஒரமாய் ஒதுங்கி, பிேலயாமின் காைலச் சுவேராேட ெநருக்கிற்று; திரும்பவும் அைத
அடித்தான். 26 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் அப்புறம் ேபாய், வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலக வழியில்லாத
இடுக்கமான இடத்திேல நின்றார். 27 கழுைத கர்த்தருைடய தூதைனக்கண்டு, பிேலயாமின் கீழ்ப்
படுத்துக்ெகாண்டது; பிேலயாம் ேகாபம் மூண்டவனாகி, கழுைதையத் தடியினால் அடித்தான். 28 உடேன
கர்த்தர் கழுைதயின் வாையத் திறந்தார்; அது பிேலயாைமப் பார்த்து: நீர் என்ைன இப்ெபாழுது மூன்று தரம்
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அடிக்கும்படி நான் உமக்கு என்ன ெசய்ேதன் என்றது. 29 அப்ெபாழுது பிேலயாம் கழுைதையப் பார்த்து: நீ
என்ைனப் பரியாசம் பண்ணிக்ெகாண்டு வருகிறாய்; என் ைகயில் ஒரு பட்டயம்மாத்திரம் இருந்தால்,
இப்ெபாழுேத உன்ைனக் ெகான்றுேபாடுேவன் என்றான். 30 கழுைத பிேலயாைம ேநாக்கி: நீர் என்ைனக்
ைகக்ெகாண்ட காலமுதல் இந்நாள்வைரக்கும் நீர் ஏறின கழுைத நான் அல்லவா? இப்படி உமக்கு
எப்ேபாதாகிலும் நான் ெசய்தது உண்டா என்றது. அதற்கு அவன்: இல்ைல என்றான். 31 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் பிேலயாமின் கண்கைளத் திறந்தார்; வழியிேல நின்று உருவின பட்டயத்ைதத் தம்முைடய ைகயிேல
பிடித்திருக்கிற கர்த்தருைடய தூதைன அவன் கண்டு, தைலகுனிந்து முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்தான். 32

கர்த்தருைடய தூதனானவர் அவைன ேநாக்கி: நீ உன் கழுைதைய இதேனாேட மூன்றுதரம் அடித்தெதன்ன?
உன் வழி எனக்கு மாறுபாடாயிருக்கிறதினால், நான் உனக்கு எதிரியாகப் புறப்பட்டு வந்ேதன். 33 கழுைத
என்ைனக் கண்டு, இந்த மூன்றுதரம் எனக்கு விலகிற்று; எனக்கு விலகாமல் இருந்ததானால், இப்ெபாழுது
நான் உன்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, கழுைதைய உயிேராேட ைவப்ேபன் என்றார். 34 அப்ெபாழுது பிேலயாம்
கர்த்தருைடய தூதைன ேநாக்கி: நான் பாவஞ்ெசய்ேதன்; வழியிேல நீர் எனக்கு எதிராக நிற்கிறைத
அறியாதிருந்ேதன்; இப்ெபாழுதும் உமது பார்ைவக்கு இது தகாததாயிருக்குமானால், நான்
திரும்பிப்ேபாய்விடுகிேறன் என்றான். 35 கர்த்தருைடய தூதனானவர் பிேலயாைம ேநாக்கி: அந்த
மனிதேராேடகூடப்ேபா; நான் உன்ேனாேட ெசால்லும் வார்த்ைதைய மாத்திரம் நீ ெசால்லக்கடவாய்
என்றார்; அப்படிேய பிேலயாம் பாலாகின் பிரபுக்கேளாேட கூடப்ேபானான். 36 பிேலயாம் வருகிறைதப்
பாலாக்ேகட்டமாத்திரத்தில், கைடசி எல்ைலயான அர்ேனான் நதியின் ஓரத்திலுள்ள ேமாவாபின்
பட்டணமட்டும் அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டு ேபானான். 37 பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: உம்ைம
அைழக்கும்படி நான் ஆவேலாேட உம்மிடத்தில் ஆள் அனுப்பவில்ைலயா? என்னிடத்திற்கு வராமல்
இருந்தெதன்ன? ஏற்றபிரகாரமாக உம்ைம நான் கனம் பண்ணமாட்ேடனா என்றான். 38 அப்ெபாழுது
பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: இேதா, உம்மிடத்திற்கு வந்ேதன்; ஆனாலும், ஏதாகிலும் ெசால்லுகிறதற்கு
என்னாேல ஆகுேமா? ேதவன் என் வாயிேல அளிக்கும் வார்த்ைதையேய ெசால்லுேவன் என்றான். 39

பிேலயாம் பாலாகுடேன கூடப்ேபானான்; அவர்கள் கீரியாத் ஊேசாத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 40 அங்ேக பாலாக்
ஆடுமாடுகைள அடித்து, பிேலயாமுக்கும் அவேனாடிருந்த பிரபுக்களுக்கும் அனுப்பினான். 41 மறுநாள்
காலேம பாலாக் பிேலயாைமக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனப் பாகாலுைடய ேமடுகளில் ஏறப்பண்ணினான்;
அவ்விடத்திலிருந்து பிேலயாம் ஜனத்தின் கைடசிப் பாளயத்ைதப் பார்த்தான்.

பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: நீர் இங்ேக எனக்கு ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி, ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் இங்ேக எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் என்றான். 2

பிேலயாம் ெசான்னபடிேய பாலாக் ெசய்தான்; பாலாகும் பிேலயாமும் ஒவ்ெவாரு பீடத்தில்
ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியிட்டார்கள். 3 பின்பு பிேலயாம் பாலாைக
ேநாக்கி: உம்முைடய சர்வாங்கதகனபலியண்ைடயில் நில்லும், நான் ேபாய்வருகிேறன்; கர்த்தர் வந்து
என்ைனச் சந்திக்கிறதாயிருக்கும்; அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்துவைத உமக்கு அறிவிப்ேபன் என்று ெசால்லி,
ஒரு ேமட்டின்ேமல் ஏறினான். 4 ேதவன் பிேலயாைமச் சந்தித்தார்; அப்ெபாழுது அவன் அவைர ேநாக்கி:
நான் ஏழு பலிபீடங்கைள ஆயத்தம்பண்ணி, ஒவ்ெவாரு பலிபீடத்தில் ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியிட்ேடன் என்றான். 5 கர்த்தர் பிேலயாமின் வாயிேல வாக்கு அருளி: நீ
பாலாகினிடத்தில் திரும்பிப் ேபாய், இவ்விதமாய்ச் ெசால்லக்கடவாய் என்றார். 6 அவனிடத்துக்கு அவன்
திரும்பிப்ேபானான்; பாலாக் ேமாவாபுைடய சகல பிரபுக்கேளாடுங்கூட தன்
சர்வாங்கதகனபலியண்ைடயிேல நின்று ெகாண்டிருந்தான். 7 அப்ெபாழுது அவன் தன் வாக்கியத்ைத
எடுத்துைரத்து: ேமாவாபின் ராஜாவாகிய பாலாக் என்ைனக் கிழக்கு மைலகளிலுள்ள ஆராமிலிருந்து
வரவைழத்து: நீ வந்து எனக்காக யாக்ேகாைபச் சபிக்கேவண்டும்; நீ வந்து இஸ்ரேவைல
ெவறுத்துவிடேவண்டும் என்று ெசான்னான். 8 ேதவன் சபிக்காதவைன நான் சபிப்பெதப்படி? கர்த்தர்
ெவறுக்காதவைன நான் ெவறுப்பெதப்படி? 9 கன்மைலயுச்சியிலிருந்து நான் அவைனக் கண்டு,
குன்றுகளிலிருந்து அவைனப் பார்க்கிேறன்; அந்த ஜனங்கள் ஜாதிகேளாேட கலவாமல் தனிேய
வாசமாயிருப்பார்கள். 10 யாக்ேகாபின் தூைள எண்ணத்தக்கவன் யார்? இஸ்ரேவலின் காற்பங்ைக
எண்ணுகிறவன் யார்? நீதிமான் மரிப்பதுேபால் நான் மரிப்ேபனாக, என் முடிவு அவன் முடிவுேபால்
இருப்பதாக என்றான். 11 அப்ெபாழுது பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: நீர் எனக்கு என்ன ெசய்தீர்; என்
சத்துருக்கைளச் சபிக்கும்படி உம்ைம அைழப்பித்ேதன்; நீர் அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கேவ ஆசீர்வதித்தீர்
என்றான். 12 அதற்கு அவன்: கர்த்தர் என் வாயில் அருளினைதேய ெசால்வது என் கடைமயல்லவா என்றான்.
13 பின்பு பாலாக் அவைன ேநாக்கி: நீர் அவர்கைளப் பார்க்கத்தக்க ேவெறாரு இடத்திற்கு என்ேனாேடகூட
வாரும்; அங்ேக அவர்கள் எல்லாைரயும் பாராமல், அவர்களுைடய கைடசிப் பாளயத்ைத மாத்திரம் பார்ப்பீர்;
அங்ேகயிருந்து எனக்காக அவர்கைளச் சபிக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி, 14 அவைனப் பிஸ்காவின்
ெகாடுமுடியில் இருக்கிற ேசாப்பீமின் ெவளியிேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி,
ஒவ்ெவாரு பீடத்தில் ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியிட்டான். 15

அப்ெபாழுது பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: இங்ேக உம்முைடய சர்வாங்கதகனபலியண்ைடயில் நில்லும்;
நான் அங்ேக ேபாய்க் கர்த்தைரச் சந்தித்துவருகிேறன் என்றான். 16 கர்த்தர் பிேலயாைமச் சந்தித்து, அவன்
வாயிேல வசனத்ைத அருளி; நீ பாலாகினிடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய், இவ்விதமாய்ச் ெசால்லக்கடவாய்
என்றார். 17 அவனிடத்திற்கு அவன் வருகிறேபாது, அவன் ேமாவாபின் பிரபுக்கேளாடுங்கூடத் தன்னுைடய
சர்வாங்கதகனபலியண்ைடயிேல நின்று ெகாண்டிருந்தான்; பாலாக் அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர் என்ன
ெசான்னார் என்று ேகட்டான். 18 அப்ெபாழுது அவன் தன் வாக்கியத்ைத எடுத்துைரத்து: பாலாேக,
எழுந்திருந்து ேகளும்; சிப்ேபாரின் குமாரேன, எனக்குச் ெசவிெகாடும். 19 ெபாய் ெசால்ல ேதவன் ஒரு
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மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல; அவர் ெசால்லியும் ெசய்யாதிருப்பாரா? அவர்
வசனித்தும் நிைறேவற்றாதிருப்பாரா? 20 இேதா, ஆசீர்வதிக்கக் கட்டைளெபற்ேறன்; அவர்
ஆசீர்வதிக்கிறார், அைத நான் திருப்பக்கூடாது. 21 அவர் யாக்ேகாபிேல அக்கிரமத்ைதக் காண்கிறதும்
இல்ைல, இஸ்ரேவலிேல குற்றம் பார்க்கிறதும் இல்ைல; அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவர்கேளாேட இருக்கிறார்; ராஜாவின் ஜயெகம்பீரம் அவர்களுக்குள்ேள இருக்கிறது. 22 ேதவன்
அவர்கைள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார்; காண்டாமிருகத்துக்ெகாத்த ெபலன் அவர்களுக்கு
உண்டு. 23 யாக்ேகாபுக்கு விேராதமான மந்திரவாதம் இல்ைல, இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமான
குறிெசால்லுதலும் இல்ைல; ேதவன் என்ெனன்ன ெசய்தார் என்று ெகாஞ்சக்காலத்திேல யாக்ேகாைபயும்
இஸ்ரேவைலயும் குறித்துச் ெசால்லப்படும். 24 அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம்ேபால எழும்பும், பால சிங்கம்ேபால
நிமிர்ந்து நிற்கும்; அது தான் பிடித்த இைரையப்பட்சித்து, ெவட்டுண்டவர்களின் இரத்தத்ைதக்
குடிக்குமட்டும் படுத்துக்ெகாள்வதில்ைல என்றான். 25 அப்ெபாழுது பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: நீர்
அவர்கைளச் சபிக்கவும் ேவண்டாம், அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கவும் ேவண்டாம் என்றான். 26 அதற்குப்
பிேலயாம் பாலாைகப் பார்த்து: கர்த்தர் ெசால்லுகிறபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்று உம்ேமாேட நான்
ெசால்லவில்ைலயா என்றான். 27 அப்ெபாழுது பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: வாரும், ேவெறாரு இடத்திற்கு
உம்ைம அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகிேறன்; நீர் அங்ேகயிருந்தாவது எனக்காக அவர்கைளச் சபிக்கிறது
ேதவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கும் என்று ெசால்லி, 28 அவைன எஷிேமானுக்கு எதிராயிருக்கிற ேபேயாரின்
ெகாடுமுடிக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 29 அப்ெபாழுது பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: இங்ேக
எனக்கு ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி, இங்ேக எனக்கு ஏழு காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
ஆயத்தம்பண்ணும் என்றான். 30 பிேலயாம் ெசான்னபடி பாலாக் ெசய்து, ஒவ்ெவாரு பீடத்தில் ஒவ்ெவாரு
காைளையயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியிட்டான்.

இஸ்ரேவைல ஆசீர்வதிப்பேத கர்த்தருக்குப் பிரியம் என்று பிேலயாம் கண்டேபாது, அவன் முந்திச்
ெசய்து வந்ததுேபால நிமித்தம் பார்க்கப் ேபாகாமல், வனாந்தரத்திற்கு ேநராகத் தன் முகத்ைதத்
திருப்பி, 2 தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, இஸ்ரேவல் தன் ேகாத்திரங்களின்படிேய

பாளயமிறங்கியிருக்கிறைதப் பார்த்தான்; ேதவஆவி அவன்ேமல் வந்தது. 3 அப்ெபாழுது அவன் தன்
வாக்கியத்ைத எடுத்துைரத்து: ேபேயாரின் குமாரனாகிய பிேலயாம் ெசால்லுகிறதாவது, கண்
திறக்கப்பட்டவன் உைரக்கிறதாவது, 4 ேதவன் அருளும் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, சர்வவல்லவரின்
தரிசனத்ைதக் கண்டு தாழவிழும்ேபாது, கண்திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவது, 5 யாக்ேகாேப, உன்
கூடாரங்களும், இஸ்ரேவேல, உன் வாசஸ்தலங்களும் எவ்வளவு அழகானைவகள்! 6 அைவகள்
பரவிப்ேபாகிற ஆறுகைளப்ேபாலவும், நதிேயாரத்திலுள்ள ேதாட்டங்கைளப்ேபாலவும், கர்த்தர் நாட்டின
சந்தனமரங்கைளப்ேபாலவும், தண்ணீர் அருேக உள்ள ேகதுரு விருட்சங்கைளப்ேபாலவும் இருக்கிறது. 7

அவர்களுைடய நீர்ச்சால்களிலிருந்து தண்ணீர் பாயும்; அவர்கள் வித்து திரளான தண்ணீர்களில் பரவும்;
அவர்களுைடய ராஜா ஆகாைகப் பார்க்கிலும் உயருவான்; அவர்கள் ராஜ்யம் ேமன்ைமயைடயும். 8 ேதவன்
அவர்கைள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார்; காண்டாமிருகத்துக்ெகாத்த ெபலன் அவர்களுக்கு
உண்டு; அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களாகிய ஜாதிகைளப் பட்சித்து, அவர்கள் எலும்புகைள ெநாறுக்கி,
அவர்கைளத் தங்கள் அம்புகளாேல எய்வார்கள். 9 சிங்கம்ேபாலவும் துஷ்ட சிங்கம்ேபாலவும் மடங்கிப்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்; அவர்கைள எழுப்புகிறவன் யார்? உங்கைள ஆசீர்வதிக்கிறவன்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், உங்கைளச் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது பாலாக்
பிேலயாமின்ேமல் ேகாபம் மூண்டவனாகி, ைகேயாேட ைகதட்டி, பிேலயாைம ேநாக்கி: என்
சத்துருக்கைளச் சபிக்க உன்ைன அைழத்தனுப்பிேனன்; நீேயா இந்த மூன்றுமுைறயும் அவர்கைள
ஆசீர்வதிக்கேவ ஆசீர்வதித்தாய். 11 ஆைகயால் உன் இடத்துக்கு ஓடிப்ேபா; உன்ைன மிகவும்
கனம்பண்ணுேவன் என்ேறன்; நீ கனமைடயாதபடிக்குக் கர்த்தர் தடுத்தார் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: பாலாக் எனக்குத் தன் வீடு நிைறய ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெகாடுத்தாலும்,
நான் என் மனதாய் நன்ைமயாகிலும் தீைமயாகிலும் ெசய்கிறதற்குக் கர்த்தரின் கட்டைளைய மீறக்கூடாது;
கர்த்தர் ெசால்வைதேய ெசால்ேவன் என்று, 13 நீர் என்னிடத்திற்கு அனுப்பின ஸ்தானாபதிகளிடத்தில் நான்
ெசால்லவில்ைலயா? 14 இேதா, நான் என் ஜனத்தாரிடத்திற்குப் ேபாகிேறன்; பிற்காலத்திேல இந்த
ஜனங்கள் உம்முைடய ஜனங்களுக்குச் ெசய்வது இன்னெதன்று உமக்குத் ெதரிவிப்ேபன் வாரும் என்று
ெசால்லி, 15 அவன் தன் வாக்கியத்ைத எடுத்துைரத்து: ேபேயாரின் குமாரன் பிேலயாம் ெசால்லுகிறதாவது,
கண் திறக்கப்பட்டவன் உைரக்கிறதாவது, 16 ேதவன் அருளும் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, உன்னதமானவர்
அளித்த அறிைவ அறிந்து, சர்வவல்லவரின் தரிசனத்ைதக் கண்டு, தாழவிழும்ேபாது, கண் திறக்கப்பட்டவன்
விளம்புகிறதாவது; 17 அவைரக் காண்ேபன், இப்ெபாழுது அல்ல; அவைரத் தரிசிப்ேபன், சமீபமாய் அல்ல;
ஒரு நட்சத்திரம் யாக்ேகாபிலிருந்து உதிக்கும், ஒரு ெசங்ேகால் இஸ்ரேவலிலிருந்து எழும்பும்; அது
ேமாவாபின் எல்ைலகைள ெநாறுக்கி, ேசத்புத்திரர் எல்லாைரயும் நிர்மூலமாக்கும். 18 ஏேதாம்
சுதந்தரமாகும், ேசயீர் தன் சத்துருக்களுக்குச் சுதந்தரமாகும்; இஸ்ரேவல் பராக்கிரமஞ்ெசய்யும். 19

யாக்ேகாபிலிருந்து ேதான்றும் ஒருவர் ஆளுைக ெசய்வார்; பட்டணங்களில் மீதியானவர்கைள அழிப்பார்
என்றான். 20 ேமலும், அவன் அமேலக்ைகப் பார்த்து, தன் வாக்கியத்ைத எடுத்துைரத்து: அமேலக்கு
முந்திெயழும்பினவன்; ஆனாலும் அவன் முடிவில் முற்றிலும் நாசமாவான் என்றான். 21 அன்றியும் அவன்
ேகனியைனப் பார்த்து, தன் வாக்கியத்ைத எடுத்துைரத்து: உன் வாசஸ்தலம் அரணிப்பானது; உன் கூட்ைடக்
கன்மைலயில் கட்டினாய். 22 ஆகிலும் ேகனியன் அழிந்துேபாவான்; அசூர் உன்ைனச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாக எத்தைன நாள் ெசல்லும் என்றான். 23 பின்னும் அவன் தன் வாக்கியத்ைத
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எடுத்துைரத்து: ஐேயா, ேதவன் இைதச்ெசய்யும்ேபாது யார் பிைழப்பான்; 24 சித்தீமின் கைரதுைறயிலிருந்து
கப்பல்கள் வந்து, அசூைரச் சிறுைமப்படுத்தி, ஏேபைரயும் வருத்தப்படுத்தும்; அவனும் முற்றிலும்
அழிந்துேபாவான் என்றான். 25 பின்பு பிேலயாம் எழுந்து புறப்பட்டு, தன் இடத்திற்குத் திரும்பினான்;
பாலாகும் தன் வழிேய ேபானான்.

இஸ்ரேவல் சித்தீமிேல தங்கியிருக்ைகயில், ஜனங்கள் ேமாவாபின் குமாரத்திகேளாேட
ேவசித்தனம் பண்ணத்ெதாடங்கினார்கள். 2 அவர்கள் தங்கள் ேதவர்களுக்கு இட்ட பலிகைள
விருந்துண்ணும்படி ஜனங்கைள அைழத்தார்கள்; ஜனங்கள் ேபாய்ப் புசித்து, அவர்கள்

ேதவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 3 இப்படி இஸ்ரேவலர் பாகால்ேபேயாைரப் பற்றிக்ெகாண்டார்கள்;
அதனால் இஸ்ரேவலர்ேமல் கர்த்தருைடய ேகாபம் மூண்டது. 4 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி:
கர்த்தருைடய உக்கிரமான ேகாபம் இஸ்ரேவைல விட்டு நீங்கும்படி நீ ஜனங்களின் தைலவர் எல்லாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அப்படிச் ெசய்தவர்கைளச் சூரியனுக்கு எதிேர கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில்
தூக்கிப்ேபாடும்படி ெசய் என்றார். 5 அப்படிேய ேமாேச இஸ்ரேவலின் நியாயாதிபதிகைள ேநாக்கி: நீங்கள்
அவரவர் பாகால்ேபேயாைரப் பற்றிக்ெகாண்ட உங்கள் மனிதைரக் ெகான்றுேபாடுங்கள் என்றான். 6

அப்ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் அைனவரும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு
முன்பாக அழுதுெகாண்டு நிற்ைகயில், அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒருவன் ஒரு
மீதியானிய ஸ்திரீையத் தன் சேகாதரரிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 7 அைத ஆசாரியனாகிய
ஆேரானின் குமாரனான எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாஸ் கண்டேபாது, அவன் நடுச்சைபயிலிருந்து
எழுந்து, ஒரு ஈட்டிையத் தன்ைகயிேல பிடித்து, 8 இஸ்ரேவலனாகிய அந்த மனிதன் ேவசித்தனம்பண்ணும்
அைறயிேல அவன் பின்னாேல ேபாய், இஸ்ரேவல் மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயுமாகிய இருவருைடய வயிற்றிலும்
ஈட்டி உருவிப்ேபாக அவர்கைளக் குத்திப்ேபாட்டான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரரில் உண்டான வாைத
நின்றுேபாயிற்று. 9 அந்த வாைதயால் ெசத்தவர்கள் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர். 10 கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்கி: 11 நான் என் எரிச்சலில் இஸ்ரேவல் புத்திரைர நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு, ஆசாரியனாகிய
ஆேரானின் குமாரனான எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாஸ், என் நிமித்தம் அவர்கள் நடுவில்
பக்திைவராக்கியம் காண்பித்ததினால், இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேமல் உண்டான என் உக்கிரத்ைதத்
திருப்பினான். 12 ஆைகயால், இேதா, அவனுக்கு என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்ைகையக்
கட்டைளயிடுகிேறன். 13 அவன் தன் ேதவனுக்காக பக்திைவராக்கியம் காண்பித்து, இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்தபடியினால், அவனுக்கும் அவனுக்குப் பின்பு அவன் சந்ததிக்கும் நித்திய
ஆசாரிய பட்டத்திற்குரிய உடன்படிக்ைக உண்டாயிருக்கும் என்று ெசால் என்றார். 14 மீதியானிய
ஸ்திரீேயாேட குத்துண்டு ெசத்த இஸ்ரேவல் மனிதருைடய ேபர் சிம்ரி; அவன் சல்லூவின் குமாரனும்,
சிமிேயானியரின் தகப்பன் வம்சத்தில் ஒரு பிரபுவுமாயிருந்தான். 15 குத்துண்ட மீதியானிய ஸ்திரீயின் ேபர்
கஸ்பி, அவள் சூரின் குமாரத்தி, அவன் மீதியானியருைடய தகப்பன் வம்சத்தாரான ஜனங்களுக்குத்
தைலவனாயிருந்தான். 16 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 17 மீதியானியைர ெநருக்கி அவர்கைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். 18 ேபேயாரின் சங்கதியிலும் ேபேயாரின் நிமித்தம் வாைதயுண்டான நாளிேல
குத்துண்ட அவர்கள் சேகாதரியாகிய கஸ்பி என்னும் மீதியான் பிரபுவினுைடய குமாரத்தியின் சங்கதியிலும்,
அவர்கள் உங்களுக்குச் ெசய்த சர்ப்பைனகளினால் உங்கைள ேமாசம்ேபாக்கி ெநருக்கினார்கேள என்றார்.

அந்த வாைத தீர்ந்தபின்பு, கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேரானின் குமாரனும் ஆசாரியனுமாகிய
எெலயாசாைரயும் ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சமஸ்த சைபயாைரயும் அவர்கள்
பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படி இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட இஸ்ரேவலிேல

யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாைரயும் எண்ணுங்கள் என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் எரிேகாவின் அருேக இருக்கும் ேயார்தானுக்கு இப்பாேல ேமாவாபின்
சமனான ெவளிகளிேல அவர்கேளாேட ேபசி: 4 கர்த்தர் ேமாேசக்கும் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் கட்டைளயிட்டிருக்கிறபடிேய, இருபது வயதுமுதற்ெகாண்டிருக்கிறவர்கைள
எண்ணுங்கள் என்றார்கள். 5 ரூபன் இஸ்ரேவலின் மூத்த குமாரன்: ரூபனுைடய குமாரர், ஆேனாக்கியர்
குடும்பத்துக்குத் தகப்பனான ஆேனாக்கும், பல்லூவியர் குடும்பத்துக்குத் தகப்பனான பல்லூவும், 6

எஸ்ேரானியர் குடும்பத்துக்குத் தகப்பனான எஸ்ேரானும், கர்மீயர் குடும்பத்துக்குத் தகப்பனான கர்மீயுேம. 7

இைவகேள ரூபனியரின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பத்து மூவாயிரத்து எழுநூற்று
முப்பதுேபர். 8 பல்லூவின் குமாரன் எலியாப். 9 எலியாபின் குமாரர் ேநமுேவல், தாத்தான், அபிராம்
என்பவர்கள்; இந்தத் தாத்தான் அபிராம் என்பவர்கேள சைபயில் ேபர்ெபற்றவர்களாயிருந்து, கர்த்தருக்கு
விேராதமாகப் ேபாராட்டம்பண்ணி, ேகாராகின் கூட்டாளிகளாகி, ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் விேராதமாக
விவாதம்பண்ணினவர்கள். 10 பூமி தன் வாையத் திறந்து, அவர்கைளயும் ேகாராைகயும் விழுங்கினதினாலும்,
அக்கினி இருநூற்று ஐம்பதுேபைரப் பட்சித்ததினாலும், அந்தக் கூட்டத்தார் ெசத்து, ஒரு
அைடயாளமானார்கள். 11 ேகாராகின் குமாரேரா சாகவில்ைல. 12 சிமிேயானுைடய குமாரரின்
குடும்பங்களாவன: ேநமுேவலின் சந்ததியான ேநமுேவலரின் குடும்பமும், யாமினியின் சந்ததியான,
யாமினியரின் குடும்பமும், யாகீனின் சந்ததியான யாகீனியரின் குடும்பமும், 13 ேசராகின் சந்ததியான
ேசராகியரின் குடும்பமும், சவுலின் சந்ததியான சவுலியரின் குடும்பமுேம. 14 இைவகேள சிமிேயானியரின்
குடும்பங்கள்; அவர்கள் இருபத்தீராயிரத்து இருநூறுேபர். 15 காத்துைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன:
சிப்ேபானின் சந்ததியான சிப்ேபானியரின் குடும்பமும், ஆகியின் சந்ததியான ஆகியரின் குடும்பமும், சூனியின்
சந்ததியான சூனியரின் குடும்பமும், 16 ஒஸ்னியின் சந்ததியான ஒஸ்னியரின் குடும்பமும், ஏரியின் சந்ததியான
ஏரியரின் குடும்பமும், 17 ஆேராதின் சந்ததியான ஆேராதியரின் குடும்பமும், அேரலியின் சந்ததியான
அேரலியரின் குடும்பமுேம. 18 இைவகேள காத் புத்திரரின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
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நாற்பதினாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 19 யூதாவின் குமாரர் ஏர், ஓனான் என்பவர்கள்; ஏரும், ஓனானும்
கானான்ேதசத்தில் ெசத்தார்கள். 20 யூதாவுைடய மற்றக் குமாரரின் குடும்பங்களாவன: ேசலாவின்
சந்ததியான ேசலாவியரின் குடும்பமும், பாேரசின் சந்ததியான பாேரசியரின் குடும்பமும், ேசராவின்
சந்ததியான ேசராவியரின் குடும்பமுேம. 21 பாேரசுைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன: எஸ்ேரானின்
சந்ததியான எஸ்ேரானியரின் குடும்பமும், ஆமூலின் சந்ததியான ஆமூலியரின் குடும்பமுேம. 22 இைவகேள
யூதாவின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் எழுபத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 23

இசக்காருைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன: ேதாலாவின் சந்ததியான ேதாலாவியரின் குடும்பமும்,
பூவாவின் சந்ததியான பூவாவியரின் குடும்பமும், 24 யாசூபின் சந்ததியான யாசூபியரின் குடும்பமும்,
சிம்ேரானின் சந்ததியான சிம்ேரானியரின் குடும்பமுேம. 25 இைவகேள இசக்காரின் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபத்து நாலாயிரத்து முந்நூறுேபர். 26 ெசபுேலானுைடய குமாரரின்
குடும்பங்களாவன: ேசேரத்தின் சந்ததியான ேசேரத்தியரின் குடும்பமும், ஏேலானின் சந்ததியான
ஏேலானியரின் குடும்பமும், யாேலேயலின் சந்ததியான யாேலேயலியரின் குடும்பமுேம. 27 இைவகேள
ெசபுேலானியரின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபதினாயிரத்து ஐந்நூறுேபர். 28

ேயாேசப்புைடய குமாரரான மனாேச எப்பிராயீம் என்பவர்களின் குடும்பங்களாவன: 29 மனாேசயினுைடய
குமாரரின் குடும்பங்கள்; மாகீரின் சந்ததியான மாகீரியரின் குடும்பமும், மாகீர் ெபற்ற கிெலயாதின்
சந்ததியான கிெலயாதியரின் குடும்பமும், 30 கிெலயாத் ெபற்ற ஈேயேசரின் சந்ததியான ஈேயேசரியரின்
குடும்பமும், ஏேலக்கின் சந்ததியான ஏேலக்கியரின் குடும்பமும், 31 அஸ்ரிேயலின் சந்ததியான
அஸ்ரிேயலரின் குடும்பமும், ேசேகமின் சந்ததியான ேசேகமியரின் குடும்பமும், 32 ெசமீதாவின் சந்ததியான
ெசமீதாவியரின் குடும்பமும், எப்ேபரின் சந்ததியான ஏப்ேபரியரின் குடும்பமுேம. 33 எப்ேபரின் குமாரனான
ெசெலாப்பியாத்திற்குக் குமாரர் இல்லாமல், குமாரத்திகள் மாத்திரம் இருந்தார்கள்; இவர்கள் நாமங்கள்
மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், திர்சாள் என்பைவகள். 34 இைவகேள மனாேசயின் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்தீராயிரத்து எழுநூறுேபர். 35 எப்பிராயீமுைடய குமாரரின்
குடும்பங்களாவன: சுத்ெதலாகின் சந்ததியான சுத்ெதலாகியரின் குடும்பமும், ெபேகரின் சந்ததியான
ெபேகரியரின் குடும்பமும், தாகானின் சந்ததியான தாகானியரின் குடும்பமும், 36 சுத்ெதலாக் ெபற்ற
ஏரானின் சந்ததியான ஏரானியரின் குடும்பமுேம. 37 இைவகேள எப்பீராயீம் புத்திரரின் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் முப்பத்தீராயிரத்து ஐந்நூறுேபர்; இவர்கேள ேயாேசப்பு புத்திரரின்
குடும்பங்கள். 38 ெபன்யமீனுைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன: ேபலாவின் சந்ததியான ேபலாவியரின்
குடும்பமும், அஸ்ேபலின் சந்ததியான அஸ்ேபலியரின் குடும்பமும், அகிராமின் சந்ததியான அகிராமியரின்
குடும்பமும், 39 சுப்பாமின் சந்ததியான சுப்பாமியரின் குடும்பமும், உப்பாமின் சந்ததியான உப்பாமியரின்
குடும்பமும், 40 ேபலா ெபற்ற ஆேரதின் சந்ததியான ஆேரதியரின் குடும்பமும், நாகமானின் சந்ததியான
நாகமானியரின் குடும்பமுேம. 41 இைவகேள ெபன்யமீன் புத்திரரின் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பத்ைதயாயிரத்து அறுநூறுேபர். 42 தாணுைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன:
சூகாமின் சந்ததியான சூகாமியரின் குடும்பேம; இைவகள் தாணின் குடும்பம். 43 சூகாமியரின் வம்சங்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் அறுபத்து நாலாயிரத்து நானூறுேபர். 44 ஆேசருைடய குமாரரின்
குடும்பங்களாவன: இம்னாவின் சந்ததியான இம்னாவியரின் குடும்பமும், இஸ்வியின் சந்ததியான
இஸ்வியரின் குடும்பமும், ெபரீயாவின் சந்ததியான ெபரீயாவியரின் குடும்பமும், 45 ெபரீயா ெபற்ற ஏேபரின்
சந்ததியான ஏேபரியரின் குடும்பமும், மல்கிேயலின் சந்ததியான மல்கிேயலியரின் குடும்பமுேம. 46

ஆேசருைடய குமாரத்தியின் ேபர் சாராள். 47 இைவகேள ஆேசர் புத்திரரின் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறுேபர். 48 நப்தலியினுைடய குமாரரின் குடும்பங்களாவன:
யாத்சிேயலின் சந்ததியான யாத்சிேயலியரின் குடும்பமும், கூனியின் சந்ததியான கூனியரின் குடும்பமும், 49

எத்ெசரின் சந்ததியான எத்ெசரியரின் குடும்பமும், சில்ேலமின் சந்ததியான சில்ேலமியரின் குடும்பமுேம. 50

இைவகேள நப்தலியின் குடும்பங்கள்; அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் நாற்பத்ைதயாயிரத்து நானூறுேபர்.
51 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் எண்ணப்பட்டவர்கள் ஆறுலட்சத்ேதாராயிரத்து எழுநூற்று முப்பது
ேபராயிருந்தார்கள். 52 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 53 இவர்களுைடய ேபர்களின் இலக்கத்திற்குத்
தக்கதாய் ேதசம் இவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகப் பங்கிடப்படேவண்டும். 54 அேநகம்ேபருக்கு அதிக
சுதந்தரமும் ெகாஞ்சம்ேபருக்குக் ெகாஞ்ச சுதந்தரமும் ெகாடுப்பாயாக; அவர்களில் எண்ணப்பட்ட
இலக்கத்திற்குத் தக்கதாக அவரவர்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 55 ஆனாலும்
சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைதப் பங்கிடேவண்டும்; தங்கள் பிதாக்களுைடய ேகாத்திரங்களுக்குரிய
நாமங்களின்படிேய சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளக்கடவர்கள். 56 அேநகம்ேபர்களாயினும்
ெகாஞ்சம்ேபர்களாயினும் சீட்டு விழுந்தபடிேய அவரவர்களுைடய சுதந்தரங்கள் பங்கிடப்படேவண்டும்
என்றார். 57 எண்ணப்பட்ட ேலவியரின் குடும்பங்களாவன: ெகர்ேசானின் சந்ததியான ெகர்ேசானியரின்
குடும்பமும், ேகாகாத்தின் சந்ததியான ேகாகாத்தியரின் குடும்பமும், ெமராரியின் சந்ததியான ெமராரியரின்
குடும்பமும்; 58 ேலவியின் மற்றக் குடும்பங்களாகிய லிப்னீயரின் குடும்பமும், எப்ேரானியரின் குடும்பமும்,
மகலியரின் குடும்பமும், மூசியரின் குடும்பமும், ேகாராகியரின் குடும்பமுேம. ேகாகாத் அம்ராைமப் ெபற்றான்.
59 அம்ராமுைடய மைனவிக்கு ேயாெகேபத் என்று ேபர்; அவள் எகிப்திேல ேலவிக்குப் பிறந்த குமாரத்தி;
அவள் அம்ராமுக்கு ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் அவர்கள் சேகாதரியான மிரியாைமயும் ெபற்றாள். 60

ஆேரானுக்கு நாதாபும் அபியூவும் எெலயாசாரும் இத்தாமாரும் பிறந்தார்கள். 61 நாதாபும் அபியூவும்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அந்நிய அக்கினிையக் ெகாண்டுவந்தேபாது, ெசத்துப்ேபானார்கள். 62

அவர்களில் ஒரு மாதத்து ஆண்பிள்ைள முதலாக எண்ணப்பட்டவர்கள் இருபத்து மூவாயிரம்ேபர்;

எண்ணாகமம் 26:19
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இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நடுேவ அவர்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுக்கப்படாதபடியினால், அவர்கள் இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் இலக்கத்திற்கு உட்படவில்ைல. 63 ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் எரிேகாவின்
அருேகயிருக்கும் ேயார்தானுக்கு இப்பாேல ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளில் இஸ்ரேவல் புத்திரைர
எண்ணுகிறேபாது இருந்தவர்கள் இவர்கேள. 64 முன்பு ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய ஆேரானும் சீனாய்
வனாந்தரத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரைர எண்ணும்ேபாது இருந்தவர்களில் ஒருவரும் இவர்களுக்குள்
இல்ைல. 65 வனாந்தரத்தில் சாகேவ சாவார்கள் என்று கர்த்தர் அவர்கைளக் குறித்துச்ெசால்லியிருந்தார்;
எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபும் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவும் தவிர, ேவெறாருவரும்
அவர்களில் மீதியாயிருக்கவில்ைல.

ேயாேசப்பின் குமாரனாகிய மனாேசயின் குடும்பங்களில், மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீரின்
மகனான கிெலயாத்துக்குப் பிறந்த ஏேபருக்குப் புத்திரனாயிருந்த ெசேலாப்பியாத்தின்
குமாரத்திகளாகிய மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், திர்சாள் என்பவர்கள் வந்து, 2

ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிேல ேமாேசக்கும், ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கும், பிரபுக்களுக்கும்,
சைபயைனத்திற்கும் முன்பாக நின்று: 3 எங்கள் தகப்பன் வனாந்தரத்தில் மரணமைடந்தார்; அவர்
கர்த்தருக்கு விேராதமாகக் கூடின ேகாராகின் கூட்டத்தாரில் ேசர்ந்தவர் அல்ல, தம்முைடய பாவத்தினாேல
மரித்தார்; அவருக்குக் குமாரர் இல்ைல. 4 எங்கள் தகப்பனுக்குக் குமாரன் இல்லாததினாேல, அவருைடய
ேபர் அவருைடய வம்சத்தில் இல்லாமல் அற்றுப்ேபாகலாமா? எங்கள் தகப்பனுைடய சேகாதரருக்குள்ேள
எங்களுக்குக் காணியாட்சி ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்கள். 5 ேமாேச அவர்களுைடய நியாயத்ைதக்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெகாண்டு ேபானான். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 7

ெசேலாபியாத்தின் குமாரத்திகள் ெசால்லுகிறது சரிதான்; அவர்களுக்கு அவர்கள் தகப்பனுைடய
சேகாதரருக்குள்ேள சுதந்தரம் ெகாடுக்கேவண்டும்; அவர்கள் தகப்பன் பின்ைவத்த சுதந்தரத்ைத
அவர்களுக்குக் கிைடக்கும்படி ெசய்வாயாக. 8 ேமலும் நீ இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: ஒருவன் குமாரன்
இல்லாமல் மரித்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன் குமாரத்திக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 9

அவனுக்குக் குமாரத்தியும் இல்லாதிருந்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன் சேகாதரருக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 10 அவனுக்குச் சேகாதரரும் இல்லாதிருந்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன்
தகப்பனுைடய சேகாதரருக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 11 அவன் தகப்பனுக்குச் சேகாதரர் இல்லாதிருந்தால்,
அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன் வம்சத்திேல அவனுக்குக் கிட்டின உறவின் முைறயானுக்குச்
சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்; இது, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்கு நியாயவிதிப்பிரமாணமாய் இருக்கக்கடவது என்று ெசால் என்றார். 12 பின்பு கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ இந்த அபாரீம் மைலயில் ஏறி, நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்ைதப் பார். 13 நீ அைதப் பார்த்தபின்பு, உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான் ேசர்க்கப்பட்டது ேபால, நீயும்
உன் ஜனத்தாரிடத்தில் ேசர்க்கப்படுவாய்; 14 சைபயார் வாக்குவாதம்பண்ணின சீன் வனாந்தரத்தில்
தண்ணீருக்கடுத்த விஷயத்தில் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக என்ைனப் பரிசுத்தம்பண்ணேவண்டிய
நீங்கள் என் கட்டைளைய மீறினீர்கேள என்றார். இது சீன் வனாந்தரத்தில் காேதஸ் ஊர் அருேக உண்டான
ேமரிபாவின் தண்ணீருக்கடுத்த காரியேம. 15 அப்ெபாழுது ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி: 16 கர்த்தருைடய
சைப ேமய்ப்பன் இல்லாத மந்ைதையப்ேபால் இராதபடிக்கு, 17 அந்தச் சைபக்கு முன்பாகப் ேபாக்கும்
வரத்துமாய் இருக்கும்படிக்கும், அவர்கைளப் ேபாகவும் வரவும் பண்ணும்படிக்கும், மாம்சமான யாவருைடய
ஆவிகளுக்கும் ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒரு புருஷைன அவர்கள்ேமல் அதிகாரியாக ஏற்படுத்தேவண்டும்
என்றான். 18 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: ஆவிையப் ெபற்றிருக்கிற புருஷனாகிய ேயாசுவா என்னும்
நூனின் குமாரைன நீ ெதரிந்துெகாண்டு, அவன்ேமல் உன் ைகைய ைவத்து, 19 அவைன ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாருக்கும் சைபயைனத்திற்கும் முன்பாக நிறுத்தி, அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அவனுக்குக்
கட்டைளெகாடுத்து, 20 இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு, உன்
கனத்தில் ெகாஞ்சம் அவனுக்குக் ெகாடு. 21 அவன் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கு முன்பாக
நிற்கக்கடவன்; அவனிமித்தம் அந்த ஆசாரியன் கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் வந்து, ஊரீம் என்னும்
நியாயத்தினாேல ஆேலாசைன ேகட்கக்கடவன்; அவருைடய கட்டைளயின்படிேய, அவனும்
அவேனாேடகூட இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயார் எல்லாரும் ேபாகவும் அவருைடய கட்டைளயின்படிேய
வரவும் ேவண்டியது என்றார். 22 ேமாேச தனக்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ேயாசுவாைவ
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைன ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கும் சைபயைனத்திற்கும் முன்பாக
நிறுத்தி, 23 அவன்ேமல் தன் ைககைள ைவத்து, கர்த்தர் தனக்குச் ெசான்னபடிேய அவனுக்குக்
கட்டைளெகாடுத்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 எனக்குச் சுகந்தவாசைனயாக, தகனபலிகளுக்கு அடுத்த
காணிக்ைகையயும், அப்பத்ைதயும், குறித்தகாலத்தில் எனக்குச் ெசலுத்தும்படிக்குக்
கவனமாயிருக்கக்கடவீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிடு. 3 ேமலும் நீ

அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய தகனபலி என்னெவன்றால்: நித்திய
சர்வாங்கதகனபலியாக நாேடாறும் ஒருவயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலியிடேவண்டும்.
4 காைலயில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், மாைலயில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும் பலியிட்டு, 5 ேபாஜனபலியாக
ஒரு மரக்காலிேல பத்தில் ஒரு பங்கானதும் இடித்துப் பிழிந்த காற்படி எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமாகிய
ெமல்லிய மாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 6 இது சீனாய் மைலயிேல கட்டைளயிடப்பட்ட நித்திய
சர்வாங்கதகனபலி; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனக்கான தகனபலி. 7 காற்படி திராட்சரசம் ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிக்கு அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல கர்த்தருக்கு அந்த இரசம் பானபலியாக
வார்க்கப்படக்கடவது. 8 காைலயின் ேபாஜனபலிக்கும் அதின் பானபலிக்கும் ஒப்பாகேவ மாைலயில் மற்ற
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ஆட்டுக்குட்டிையயும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 9

ஓய்வுநாளிேலா ேபாஜனபலிக்காக ஒருவயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், பத்தில் இரண்டு
பங்கானதும் எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான ெமல்லிய மாைவயும், அதின் பானபலிையயும்
ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 10 நித்தமும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி ஒவ்ெவாரு
ஓய்வுநாளிலும் இந்தச் சர்வாங்க தகனபலியும் ெசலுத்தப்படேவண்டும். 11 உங்கள் மாதப்பிறப்புகளில்
நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 12 ேபாஜனபலியாக ஒவ்ெவாரு
காைளக்குப் பத்தில் மூன்றுபங்கானதும் எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான ெமல்லிய மாைவயும்,
ேபாஜனபலியாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ெணயிேல பிைசந்ததுமான
மாைவயும், 13 ேபாஜனபலியாக ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பத்தில் ஒரு பங்கானதும் எண்ெணயிேல
பிைசந்ததுமான மாைவயும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 14 அைவகளுக்ேகற்ற பானபலிகள் திராட்சரசத்தில் காைளக்கு அைரப்படியும்,
ஆட்டுக்கடாவுக்குப் படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கும், ஆட்டுக்குட்டிக்குக் காற்படி ரசமுமாயிருக்கேவண்டும்;
இது வருஷமுழுவதும் மாதந்ேதாறும் ெசலுத்தப்படேவண்டிய சர்வாங்கதகனபலி. 15 நித்தமும் இடப்படும்
சர்வாங்கதகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி, பாவநிவாரணபலியாகக் கர்த்தருக்கு ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும் ெசலுத்தப்படேவண்டும். 16 முதலாம் மாதம் பதினாலாம் ேததி கர்த்தருக்கு உரிய
பஸ்கா. 17 அந்த மாதம் பதிைனந்தாம் ேததி பண்டிைக நாள்; ஏழு நாளளவும் புளிப்பில்லாத அப்பம்
புசிக்கேவண்டும். 18 முதலாம் நாளிேல பரிசுத்த சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்; அன்ைறத்தினம்
சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யலாகாது. 19 அப்ெபாழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச்
சர்வாங்கதகனபலியாக இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதான பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 20 அைவகளுக்ேகற்ற ேபாஜனபலியாக எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவிேல
காைளக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்ைகயும், ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்ைகயும், 21 ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், 22 உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்ெகன்று
பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 23 காைலயிேல நித்தமும்
ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும் அன்றி இைவகைளயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 24 இந்தப்பிரகாரம்
ஏழுநாளளவும் நாேடாறும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; நித்தமும்
ெசலுத்தப்படும் சர்வாங்கதகனபலிையயும் அதின் பானபலிையயும் அன்றி, இைதயும் ெசலுத்தேவண்டும். 25

ஏழாம் நாளிேல பரிசுத்த சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்; அதில் சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யலாகாது. 26 அந்த வாரங்களுக்குப்பின் நீங்கள் கர்த்தருக்குப் புதிய ேபாஜனபலியாக
முதற்கனிகைளச் ெசலுத்தும் பண்டிைக நாளிலும் பரிசுத்த சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்; அதில்
சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யலாகாது. 27 அப்ெபாழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த
வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாக இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதான
ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 28 அைவகளின் ேபாஜனபலியாக எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவில்
ஒரு காைளக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்ைகயும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்ைகயும்,
29 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், 30 உங்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி
ெசய்யும்படிக்கு ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 31 நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும்
அதின் ேபாஜனபலிையயும் அதின் பானபலிையயும் அன்றி, இைவகைளயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; இைவகள்
பழுதற்றைவகளாயிருக்கேவண்டும்.

ஏழாம் மாதம் முதல் ேததி பரிசுத்த சைபகூடும் நாளாயிருக்கக்கடவது; அதில் சாதாரணமான
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யலாகாது; அது உங்களுக்கு எக்காளமூதும் நாளாயிருக்கேவண்டும். 2

அப்ெபாழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 3

அைவகளுக்கு அடுத்த ேபாஜனபலியாக எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவிேல காைளக்காகப் பத்தில்
மூன்று பங்ைகயும், ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு பங்ைகயும், 4 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றிற்காக
ஒரு பங்ைகயும், 5 உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்கான பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தி, 6

மாதப்பிறப்பின் சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், தினந்ேதாறும் இடும்
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின் முைறைமக்ேகற்ற பானபலிகைளயும்
அன்றி, இைவகைளயும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள்.
7 இந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேததி உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும் நாளாயிருக்கக்கடவது; அதிேல
நீங்கள் யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்தி, 8 கர்த்தருக்குச்
சுகந்த வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதான
பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 9 அைவகளின் ேபாஜனபலியாக எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய
மாவிேல காைளக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்ைகயும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு பங்ைகயும், 10

ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்ெவான்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், 11 பாவநிவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தி, பாவநிவாரணபலிையயும், நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின்
ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும் அன்றி, இைவகைளயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 12 ஏழாம்
மாதம் பதிைனந்தாம் ேததி உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும் நாளாயிருக்கக்கடவது; அதில்
சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யலாகாது; ஏழு நாள் கர்த்தருக்குப் பண்டிைக
ஆசரிக்கக்கடவீர்கள். 13 நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயுள்ள சர்வாங்கதகனபலியாக பதின்மூன்று
காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற பதினான்கு
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ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 14 அைவகளின் ேபாஜனபலியாக எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல்லிய மாவிேல
அந்தப் பதின்மூன்று காைளகளில் ஒவ்ெவான்றிற்காகப் பத்தில் மூன்று பங்ைகயும், அந்த இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்களில் ஒவ்ெவான்றிற்காக இரண்டு பங்ைகயும், 15 பதினான்கு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றிற்காக ஒரு பங்ைகயும், 16 நித்திய தகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின்
பானபலிையயும் அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 17

இரண்டாம் நாளிேல பன்னிரண்டு காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற
பதினான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 18 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத் தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 19 நித்திய சர்வாங்க தகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும் அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 20

மூன்றாம் நாளிேல பதிெனாரு காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற
பதினான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 21 காைளகளும் ஆட்டுக்கடாக்களும் ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 22 நித்திய சர்வாங்க தகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின்
பானபலிையயும் அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 23

நான்காம் நாளிேல பத்துக் காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற
பதினான்கு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 24 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 25 நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின் பானபலிையயும்
அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 26 ஐந்தாம் நாளிேல
ஒன்பது காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற பதினான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 27 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 28 நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின் பானபலிையயும்
அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 29 ஆறாம் நாளிேல
எட்டுக் காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற பதினான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 30 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக முைறைமயின்படி அவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும்,
31 நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின் பானபலிகைளயும் அன்றி,
பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 32 ஏழாம் நாளிேல ஏழு
காைளகைளயும், இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒருவயதான பழுதற்ற பதினான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 33 காைளகளும், ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற
இலக்கத்திற்குத்தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 34 நித்திய சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின் பானபலிையயும்
அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 35 எட்டாம் நாள்
உங்களுக்கு விேசஷித்த ஆசரிப்பு நாளாயிருக்கக்கடவது; அதில் சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யலாகாது. 36 அப்ெபாழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசைனயுள்ள தகனமான
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதான பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 37 காைளயும், ஆட்டுக்கடாவும், ஆட்டுக்குட்டிகளும் இருக்கிற இலக்கத்திற்குத்
தக்கதாக முைறைமயின்படி அைவகளின் ேபாஜனபலிையயும், அைவகளின் பானபலிகைளயும், 38 நித்திய
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதின் ேபாஜனபலிையயும், அதின் பானபலிையயும் அன்றி, பாவநிவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 39 உங்கள் ெபாருத்தைனகைளயும், உங்கள்
உற்சாகபலிகைளயும், உங்கள் சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், உங்கள் ேபாஜனபலிகைளயும், உங்கள்
பானபலிகைளயும், உங்கள் சமாதானபலிகைளயும் அன்றி, நீங்கள் உங்கள் பண்டிைககளிேல கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தேவண்டியைவகள் இைவகேள என்று ெசால் என்றார். 40 கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசான்னான்.

ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேகாத்திரங்களின் தைலவைர ேநாக்கி: கர்த்தர்
கட்டைளயிடுவது என்னெவன்றால்: 2 ஒருவன் கர்த்தருக்கு யாெதாரு ெபாருத்தைன
பண்ணினாலும், அல்லது யாெதாரு காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி ஆைணயிட்டுத் தன் ஆத்துமாைவ

நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாண்டாலும், அவன் ெசால்தவறாமல் தன் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட
வாக்கின்படிெயல்லாம் ெசய்யக்கடவன். 3 தன் தகப்பன் வீட்டிலிருக்கிற ஒரு ெபண்பிள்ைள தன்
சிறுவயதிேல கர்த்தருக்குப் ெபாருத்தைனபண்ணி யாெதாரு காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி தன் ஆத்துமாைவ
நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாண்டால், 4 அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனையயும், அவள் பண்ணிக்ெகாண்ட
நிபந்தைனையயும் அவளுைடய தகப்பன் ேகட்டும் அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாதிருப்பானானால், அவள்
ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும் அவள் தன் ஆத்துமாைவ நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாண்ட
நிபந்தைனயும் நிைறேவறேவண்டும். 5 அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனகைளயும், அவள் ெசய்யும்படி தன்
ஆத்துமாைவ நிபந்தைனக்குட்படுத்தின நிபந்தைனையயும் அவளுைடய தகப்பன் ேகட்கிற நாளில் அவன்
ேவண்டாம் என்று தடுத்தால், அது நிைறேவறேவண்டியதில்ைல; அவளுைடய தகப்பன் ேவண்டாம் என்று
தடுத்தபடியால், கர்த்தர் அைத அவளுக்கு மன்னிப்பார். 6 அவள் ெபாருத்தைன பண்ணும்ேபாதும், தன்
உதடுகைளத் திறந்து தன் ஆத்துமாைவ நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாள்ளும்ேபாதும், அவளுக்குப் புருஷன்
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இருந்தால், 7 அப்ெபாழுது அவளுைடய புருஷன் அைதக் ேகட்டிருந்தும், அைதக் ேகள்விப்படுகிற நாளில்
அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாதிருந்தால், அவளுைடய ெபாருத்தைனகளும் அவள் தன் ஆத்துமாைவ
நிபந்தைனக்குட்படுத்தின நிபந்தைனயும் நிைறேவறேவண்டும். 8 அவளுைடய புருஷன் அைதக் ேகட்கிற
நாளில் அவன் ேவண்டாம் என்று தடுத்து, அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனயும் அவள் தன் ஆத்துமாைவ
நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாண்ட நிபந்தைனயும் ெசல்லாதபடி ெசய்தாேனயானால், அப்ெபாழுது கர்த்தர்
அைத அவளுக்கு மன்னிப்பார். 9 ஒரு விதைவயாவது, தள்ளப்பட்டுப்ேபான ஒரு ஸ்திரீயாவது தன்
ஆத்துமாைவ எந்த நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாள்ளுகிறாேளா அந்த நிபந்தைன நிைறேவறேவண்டும். 10

அவள் தன் புருஷனுைடய வீட்டில் யாெதாரு ெபாருத்தைன பண்ணினாலும், அல்லது யாெதாரு
காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி ஆைணயிட்டுத் தன் ஆத்துமாைவ நிபந்தைனக்குட்படுத்திக்ெகாண்டாலும், 11

அவளுைடய புருஷன் அைதக் ேகட்டும் அவளுக்கு அைத ேவண்டாெமன்று தடுக்காமல் மவுனமாயிருந்தால்,
அவள் ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும், அவள் தன் ஆத்துமாைவ நிபந்தைனக்குட்படுத்தின எல்லா
நிபந்தைனகளும் நிைறேவறேவண்டும். 12 அவளுைடய புருஷன் அைவகைளக்ேகட்ட நாளில் அைவகைளச்
ெசல்லாதபடி பண்ணினால், அப்ெபாழுது அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனகளும், அவள் தன்
ஆத்துமாைவயுட்படுத்தின நிபந்தைனையக்குறித்து அவள் வாயிலிருந்து புறப்பட்டெதான்றும்
நிைறேவறேவண்டியதில்ைல; அவளுைடய புருஷன் அைவகைளச் ெசல்லாதபடி பண்ணினதினாேல கர்த்தர்
அைத அவளுக்கு மன்னிப்பார். 13 எந்தப் ெபாருத்தைனையயும், ஆத்துமாைவத் தாழ்ைமப்படுத்தும்படி
ெசய்யப்பட்ட எந்த ஆைணையயும், அவளுைடய புருஷன் ஸ்திரப்படுத்தவுங்கூடும், ெசல்லாதபடி பண்ணவும்
கூடும். 14 அவளுைடய புருஷன் ஒருநாளும் அவளுக்கு ஒன்றும் ெசால்லாதிருந்தானாகில், அவன்
அவளுைடய எல்லாப் ெபாருத்தைனகைளயும், அவள் ேபரிலிருக்கிற அவளுைடய எல்லா
நிபந்தைனகைளயும் ஸ்திரப்படுத்துகிறான்; அவன் அைதக் ேகட்ட நாளிேல அவளுக்கு ஒன்றும்
ெசால்லாமற்ேபானதினால், அைவகைள ஸ்திரப்படுத்துகிறான். 15 அவன் அைவகைளக் ேகட்டபின்பு
ெசல்லாதபடி பண்ணினால், அவளுைடய அக்கிரமத்ைத அவன் சுமப்பான் என்றார். 16 புருஷைனயும்,
ஸ்திரீையயும், தகப்பைனயும், தகப்பனுைடய வீட்டில் சிறு வயதில் இருக்கிற அவன் குமாரத்திையயும்
குறித்து, கர்த்தர் ேமாேசக்கு விதித்த கட்டைளகள் இைவகேள.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் நிமித்தம் மீதியானியரிடத்தில்
பழிவாங்குவாயாக; அதன் பின்பு உன் ஜனத்தாரிடத்தில் ேசர்க்கப்படுவாய் என்றார். 3 அப்ெபாழுது
ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி: கர்த்தர் நிமித்தம் மீதியானியரிடத்தில் பழிவாங்கும்ெபாருட்டு,

உங்களில் அவர்கள்ேமல் யுத்தத்திற்குப் ேபாகத்தக்கதாக மனிதைரப் பிரித்ெதடுங்கள். 4 இஸ்ரேவலுைடய
எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தில் ஆயிரம்ேபைர யுத்தத்திற்கு அனுப்பேவண்டும்
என்றான். 5 அப்படிேய இஸ்ரேவலராகிய அேநகம் ஆயிரங்களில், ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தில் ஆயிரமாயிரம்
ேபராகப் பன்னீராயிரம்ேபர் யுத்தசன்னத்தராய் நிறுத்தப்பட்டார்கள். 6 ேமாேச அவர்கைளயும்
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரின் குமாரன் பிெனகாைசயும் யுத்தத்திற்கு அனுப்புைகயில், அவன் ைகயிேல
பரிசுத்த தட்டுமுட்டுகைளயும், ெதானிக்கும் பூரிைககைளயும் ெகாடுத்து அனுப்பினான். 7 கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் மீதியானியருடன் யுத்தம்பண்ணி, புருஷர்கள் யாவைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 8 அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டதும் அன்றி, மீதியானியரின் ஐந்து ராஜாக்களாகிய
ஏவி, ேரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா என்பவர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள். ேபேயாரின் குமாரனாகிய
பிேலயாைமயும் பட்டயத்தினாேல ெகான்றுேபாட்டார்கள். 9 அன்றியும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் மீதியானியரின்
ஸ்திரீகைளயும் குழந்ைதகைளயும் சிைறபிடித்து, அவர்களுைடய மிருகஜீவன்களாகிய ஆடுமாடுகள்
யாைவயும், மற்ற ஆஸ்திகள் யாைவயும் ெகாள்ைளயிட்டு, 10 அவர்கள் குடியிருந்த ஊர்கள் ேகாட்ைடகள்
யாைவயும் அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, 11 தாங்கள் ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருைளயும் தாங்கள் பிடித்த
நரஜீவன் மிருகஜீவன் அைனத்ைதயும் ேசர்த்து, 12 சிைறப்பிடிக்கப்பட்ட மனிதைரயும், மிருகங்கைளயும்,
ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருள்கைளயும், எரிேகாவின் அருேகயுள்ள ேயார்தானுக்கு இக்கைரயில் ேமாவாபின்
சமனான ெவளிகளிலுள்ள பாளயத்திலிருந்த ேமாேசயினிடத்துக்கும், ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரினிடத்துக்கும், இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சைபயாரிடத்துக்கும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 13

ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் சைபயின் பிரபுக்கள் எல்லாரும் அவர்கைளச் சந்திக்கப்
பாளயத்திற்கு ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேமாேச யுத்தத்திலிருந்து வந்த
ஆயிரம்ேபருக்குத் தைலவரும், நூறுேபருக்குத் தைலவருமாகிய ேசனாபதிகள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, 15

அவர்கைள ேநாக்கி: ஸ்திரீகள் எல்லாைரயும் உயிேராேட விட்டுவிட்டீர்களா? 16 ேபேயாரின் சங்கதியிேல
பிேலயாமின் ஆேலாசைனயினால் இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணக்
காரணமாயிருந்தவர்கள் இவர்கள்தாேன; அதினால் கர்த்தரின் சைபயிேல வாைதயும் ேநரிட்டேத. 17

ஆைகயால் குழந்ைதகளில் எல்லா ஆண்பிள்ைளகைளயும், புருஷசம்ேயாகத்ைத அறிந்த எல்லா
ஸ்திரீகைளயும் ெகான்றுேபாடுங்கள். 18 ஸ்திரீகளில் புருஷசம்ேயாகத்ைத அறியாத எல்லாப்
ெபண்பிள்ைளகைளயும் உங்களுக்காக உயிேராேட ைவயுங்கள். 19 பின்பு நீங்கள் ஏழுநாள் பாளயத்திற்குப்
புறம்ேப தங்குங்கள்; நரஜீவைனக் ெகான்றவர்களும். ெவட்டுண்டவர்கைளத் ெதாட்டவர்களுமாகிய நீங்கள்
யாவரும் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் உங்கைளயும் உங்களால் சிைறபிடிக்கப்பட்டவர்கைளயும்
சுத்திகரித்து, 20 அந்தப்படிேய எல்லா வஸ்திரத்ைதயும், ேதாலால் ெசய்த கருவிகைளயும்,
ெவள்ளாட்டுமயிரினால் ெநய்தைவகைளயும், மரச்சாமான்கைளயும் சுத்திகரிக்கக்கடவீர்கள் என்றான். 21

ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் யுத்தத்திற்குப் ேபாய்வந்த பைடவீரைர ேநாக்கி: கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்ட விதிப்பிரமாணம் என்னெவன்றால்: 22 அக்கினிக்கு நிற்கத்தக்கைவகளாகிய ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, தகரம், ஈயம் ஆகிய இைவகெளல்லாம் சுத்தமாகும்படிக்கு, 23 அைவகைள
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அக்கினியிேல ேபாட்ெடடுக்கக்கடவீர்கள்; தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீராலும் அைவகள்
சுத்திகரிக்கப்படேவண்டும்; அக்கினிக்கு நிற்கத்தகாதைவகைளெயல்லாம் தண்ணீரினால் சுத்தம்
பண்ணக்கடவீர்கள். 24 ஏழாம் நாளில் உங்கள் வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாயிருப்பீர்கள்; பின்பு நீங்கள் பாளயத்திற்குள் வரலாம் என்றான். 25 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 26

பிடித்துக்ெகாண்டு வரப்பட்ட மனிதைரயும் மிருகங்கைளயும் நீயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும்
சைபயினுைடய பிதாக்களாகிய தைலவரும் ெதாைக பார்த்து, 27 ெகாள்ைளயிடப்பட்டைத இரண்டு
பங்காகப் பங்கிட்டு, யுத்தத்திற்குப் பைடெயடுத்துப்ேபானவர்களுக்கும் சைபயைனத்திற்கும் ெகாடுங்கள். 28

ேமலும் யுத்தத்திற்குப் ேபான பைடவீரரிடத்தில் கர்த்தருக்காக மனிதரிலும் மாடுகளிலும் கழுைதகளிலும்
ஆடுகளிலும் ஐந்நூற்றிற்கு ஒரு பிராணி வீதமாக பகுதி வாங்கி, 29 அவர்களுைடய பாதிப்பங்கில் எடுத்து,
கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாக ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கு ெகாடுக்கேவண்டும். 30

இஸ்ரேவல் புத்திரரின் பாதிப்பங்கிேலா மனிதரிலும், மாடுகள் கழுைதகள் ஆடுகளாகிய சகலவித
மிருகங்களிலும், ஐம்பதிற்கு ஒன்று வீதமாய் வாங்கி, அைவகைளக் கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்தின்
காவைலக்காக்கும் ேலவியருக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார். 31 கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய, ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் ெசய்தார்கள். 32 பைடவீரர்
ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருளில், ஆறுலட்சத்து எழுபத்ைதயாயிரம் ஆடுகளும், 33 எழுபத்தீராயிரம் மாடுகளும்,
34 அறுபத்ேதாராயிரம் கழுைதகளும் மீதியாயிருந்தது. 35 புருஷசம்ேயாகத்ைத அறியாத ஸ்திரீகளில்
முப்பத்தீராயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 36 யுத்தஞ்ெசய்யப் ேபானவர்களுக்குக் கிைடத்த பாதிப்பங்கின்
ெதாைகயாவது: ஆடுகள் மூன்றுலட்சத்து முப்பத்ேதழாயிரத்து ஐந்நூறு. 37 இந்த ஆடுகளிேல கர்த்தருக்குப்
பகுதியாக வந்தது அறுநூற்று எழுபத்ைதந்து. 38 மாடுகள் முப்பத்தாறாயிரம்; அைவகளில் கர்த்தருக்குப்
பகுதியாக வந்தது எழுபத்திரண்டு. 39 கழுைதகள் முப்பதினாயிரத்து ஐந்நூறு; அைவகளில் கர்த்தருக்குப்
பகுதியாக வந்தது அறுபத்ெதான்று. 40 நரஜீவன்கள் பதினாறாயிரம்ேபர்; அவர்களில் கர்த்தருக்குப்
பகுதியாக வந்தவர்கள் முப்பத்திரண்டு ேபர். 41 கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் அந்தப் பகுதிைய,
ேமாேச கர்த்தர் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய. ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரிடத்தில் ெகாடுத்தான். 42

யுத்தம்பண்ணின ேபர்களுக்கும் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் ேமாேச பாதி பாதியாகப் பங்கிட்டதின்படிேய
சைபயாருக்கு வந்த பாதிப்பங்காவது: 43 ஆடுகளில் மூன்றுலட்சத்து முப்பத்ேதழாயிரத்து ஐந்நூறு, 44

மாடுகளில் முப்பத்தாறாயிரம், 45 கழுைதகளில் முப்பதினாயிரத்து ஐந்நூறு, 46 நரஜீவன்களில்
பதினாயிரம்ேபருேம. 47 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் பாதிப்பங்குக்கு வந்த இந்த நரஜீவன்களிலும்
மிருகங்களிலும் ேமாேச ஐம்பதுக்கு ஒன்று வீதமாக, எடுத்து அைவகைளக் கர்த்தர் தனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய, கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்தின் காவைலக் காக்கிற ேலவியருக்குக் ெகாடுத்தான். 48

பின்பு ஆயிரம்ேபருக்குத் தைலவரும் நூறுேபருக்குத் தைலவருமான ேசனாபதிகள் ேமாேசயினிடத்தில்
வந்து, 49 உமது ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எங்கள் ைகயின் கீழிருக்கிற யுத்தமனிதைரத் ெதாைக
பார்த்ேதாம்; அவர்களுக்குள்ேள ஒரு ஆளும் குைறயவில்ைல. 50 ஆைகயால், கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
எங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யும்ெபாருட்டு, எங்களுக்குக் கிைடத்த
ெபாற்பணிகளாகிய பாதசரங்கைளயும், அஸ்தகடகங்கைளயும், ேமாதிரங்கைளயும், காதணிகைளயும்,
காப்புகைளயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவந்ேதாம் என்றார்கள். 51 அப்ெபாழுது
ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் சகலவித ேவைலப்பாடான பணிதிகளான அந்தப்
ெபான்னாபரணங்கைள அவர்களிடத்தில் வாங்கினார்கள். 52 இப்படி ஆயிரம்ேபருக்குத்
தைலவரானவர்களாலும் நூறுேபருக்குத் தைலவரானவர்களாலும் கர்த்தருக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெபான் முழுவதும் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ேசக்கல்
நிைறயாயிருந்தது. 53 யுத்தத்திற்குப் ேபான மனிதர் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தங்களுக்காக்
ெகாள்ைளயிட்டிருந்தார்கள். 54 அந்தப் ெபான்ைன ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் ஆயிரம்
ேபருக்குத் தைலவரானவர்களின் ைகயிலும், நூறு ேபருக்குத் தைலவரானவர்களின் ைகயிலும் வாங்கி,
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு ஞாபகக்குறியாக ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள்.

ரூபன் புத்திரருக்கும் காத் புத்திரருக்கும் ஆடுமாடுகள் மிகவும் திரளாயிருந்தது; அவர்கள் யாேசர்
ேதசத்ைதயும் கீேலயாத் ேதசத்ைதயும் பார்த்தேபாது, அது ஆடுமாடுகளுக்குத் தகுந்த இடெமன்று
கண்டார்கள். 2 ஆைகயால் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் வந்து, ேமாேசையயும்

ஆசாரியனாகிய எெலயாசாைரயும் சைபயின் பிரபுக்கைளயும் ேநாக்கி: 3 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் சைபக்கு
முன்பாக முறிய அடித்த அதேராத், தீேபான், யாேசர், நிம்ரா, எஸ்ேபான், எெலயாெல, ேசபாம், ேநேபா,
ெபேயான் என்னும் பட்டணங்கைளச் ேசர்ந்த நாடானது ஆடுமாடுகளுக்குத் தகுந்த இடம். 4 உமது
அடியாருக்கு ஆடுமாடுகள் உண்டு. 5 உம்முைடய கண்களில் எங்களுக்குத் தைய கிைடத்ததானால்,
எங்கைள ேயார்தான் நதிக்கு அப்புறம் கடந்துேபாகப்பண்ணீராக; இந்த நாட்ைட உமது அடியாருக்குக்
காணியாட்சியாகக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச காத் புத்திரைரயும் ரூபன்
புத்திரைரயும் ேநாக்கி: உங்கள் சேகாதரர் யுத்தத்திற்குப் ேபாைகயில், நீங்கள் இங்ேக இருப்பீர்கேளா? 7

கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்திற்கு அவர்கள் ேபாகாதபடிக்கு, நீங்கள் அவர்கள்
இருதயத்ைதத் திடனற்றுப்ேபாகப்பண்ணுகிறெதன்ன? 8 அந்த ேதசத்ைதப் பார்ப்பதற்கு நான் உங்கள்
பிதாக்கைளக் காேதஸ்பர்ேனயாவிலிருந்து அனுப்பினேபாது அவர்களும் இப்படிேய ெசய்தார்கள். 9

அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு மட்டும் ேபாய், அத்ேதசத்ைதப் பார்த்து வந்து, இஸ்ரேவல் புத்திரர்
கர்த்தர் தங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்திற்குப் ேபாகாதபடிக்கு அவர்கள் இருதயத்ைதத்
திடனற்றுப்ேபாகப்பண்ணினார்கள். 10 அதினால் கர்த்தர் அந்நாழிேல ேகாபம் மூண்டவராகி: 11
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உத்தமமாய் என்ைனப் பின்பற்றின ேகேனசியனான எப்புன்ேனயின் குமாரன் காேலபும், நூனின் குமாரன்
ேயாசுவாவும் தவிர, 12 எகிப்திலிருந்து வந்தவர்களில் இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட மனிதர்களில்
ஒருவரும் என்ைன உத்தமமாய்ப் பின்பற்றாதபடியால், அவர்கள் நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்ைதக் காண்பதில்ைல என்று ஆைணயிட்டிருக்கிறார். 13

அப்படிேய கர்த்தருைடய ேகாபம் இஸ்ரேவலின் ேமல் மூண்டது; கர்த்தருைடய சமுகத்தில் ெபால்லாப்புச்
ெசய்த அந்தச் சந்ததிெயல்லாம் நிர்மூலமாகுமட்டும் அவர்கைள வனாந்தரத்திேல நாற்பது வருஷம்
அைலயப்பண்ணினார். 14 இப்ெபாழுதும் இேதா இஸ்ரேவலர் ேமலிருக்கும் கர்த்தருைடய ேகாபத்தின்
உக்கிரத்ைத இன்னும் அதிகரிக்கப்பண்ணும்படி, நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களின் ஸ்தானத்திேல பாவமுள்ள
ெபருங்கூட்டமாய் எழும்பியிருக்கிறீர்கள். 15 நீங்கள் அவைரவிட்டுப் பின்வாங்கினால், அவர் இன்னும்
அவர்கைள வனாந்தரத்தில் இருக்கப்பண்ணுவார்; இப்படி நீங்கள் இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம்
அழியப்பண்ணுவீர்கள் என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவன் சமீபத்தில் வந்து: எங்கள்
ஆடுமாடுகளுக்காகத் ெதாழுவங்கைளயும், எங்கள் பிள்ைளகளுக்காகப் பட்டணங்கைளயும் இங்ேக
கட்டுேவாம். 17 நாங்கேளா இஸ்ரேவல் புத்திரைர அவர்கள் ஸ்தானத்திேல ெகாண்டுேபாய்ச்
ேசர்க்குமளவும், யுத்தசன்னத்தராய்த் தீவிரத்ேதாேட அவர்களுக்கு முன்பாக நடப்ேபாம்; எங்கள் பிள்ைளகள்
இத்ேதசத்துக் குடிகளினிமித்தம் அரணான பட்டணங்களிேல குடியிருக்கக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறாம். 18

இஸ்ரேவல் புத்திரர் யாவரும் தங்கள்தங்கள் சுதந்தரத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும் வைரக்கும், நாங்கள்
எங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்புவதில்ைல. 19 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் கிழக்ேக எங்களுக்குச் சுதந்தரம்
உண்டானபடியினாேல, நாங்கள் அவர்கேளாேடகூட ேயார்தானுக்கு அக்கைரயிலும், அதற்கு அப்புறத்திலும்
சுதந்தரம் வாங்கமாட்ேடாம் என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்து, கர்த்தருைடய சமுகத்தில் யுத்தசன்னத்தராகி, 21 கர்த்தர் தம்முைடய
சத்துருக்கைளத் தம்முைடய முகத்திற்கு முன்னின்று துரத்திவிடுமளவும், நீங்கள் யாவரும் அவருைடய
சமுகத்தில் யுத்தசன்னத்தராய் ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாவீர்களானால், 22 அத்ேதசம் கர்த்தருக்கு
முன்பாக வசப்படுத்தப்பட்டபின்பு, நீங்கள் திரும்பி வந்து, கர்த்தருக்கு முன்பாகவும், இஸ்ரேவலருக்கு
முன்பாகவும், குற்றமில்லாதிருப்பீர்கள்; அதற்குப்பின்பு இந்த ேதசம் கர்த்தருக்கு முன்பாக உங்களுக்குச்
சுதந்தரமாகும். 23 நீங்கள் இப்படிச் ெசய்யாமற்ேபானால், கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவம்
ெசய்தவர்களாயிருப்பீர்கள்; உங்கள் பாவம் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து பிடிக்கும் என்று நிச்சயமாய் அறியுங்கள்.
24 உங்கள் பிள்ைளகளுக்காகப் பட்டணங்கைளயும், உங்கள் ஆடுமாடுகளுக்காகத் ெதாழுவங்கைளயும்
கட்டி, உங்கள் வாய்ெமாழியின்படிேய ெசய்யுங்கள் என்றான். 25 அப்ெபாழுது காத் புத்திரரும் ரூபன்
புத்திரரும் ேமாேசைய ேநாக்கி: எங்கள் ஆண்டவன் கட்டைளயிட்டபடிேய உமது ஊழியக்காரராகிய
நாங்கள் ெசய்ேவாம். 26 எங்கள் பிள்ைளகளும் எங்கள் மைனவிகளும், எங்கள் ஆடுமாடு முதலான
எங்களுைடய எல்லா மிருகஜீவன்கேளாடும், இங்ேக கீேலயாத்தின் பட்டணங்களில் இருப்பார்கள். 27 உமது
ஊழியக்காரராகிய நாங்கேளா எங்கள் ஆண்டவன் ெசான்னபடிேய, ஒவ்ெவாருவரும் யுத்தசன்னத்தராய்,
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் யுத்தத்திற்குப் ேபாேவாம் என்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்களுக்காக
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கும், நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவுக்கும், இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
ேகாத்திர பிதாக்களாகிய தைலவர்களுக்கும் கட்டைளயிட்டு: 29 காத் புத்திரரும் ரூபன் புத்திரரும் அவரவர்
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் யுத்தசன்னத்தராய் உங்கேளாேடகூட ேயார்தாைனக் கடந்துேபானால்,
அத்ேதசம் உங்களுக்கு வசப்பட்டபின்பு, அவர்களுக்குக் கீேலயாத் ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 30 உங்கேளாேடகூட யுத்தசன்னத்தராய்க் கடந்துேபாகாதிருந்தார்கேளயானால்,
அவர்கள் உங்கள் நடுேவ கானான் ேதசத்திேல சுதந்தரம் அைடயக்கடவர்கள் என்றான். 31 காத் புத்திரரும்
ரூபன் புத்திரரும் பிரதியுத்தரமாக: உம்முைடய ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் கர்த்தர் எங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய ெசய்ேவாம். 32 ேயார்தானுக்கு இக்கைரயிேல எங்கள் சுதந்தரத்தின் காணியாட்சி
எங்களுக்கு உரியதாகும்படி நாங்கள் கர்த்தருைடய சமுகத்தில் யுத்தசன்னத்தராய் கானான் ேதசத்திற்குப்
ேபாேவாம் என்றார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேமாேச காத் புத்திரருக்கும், ரூபன் புத்திரருக்கும், ேயாேசப்பின்
குமாரனாகிய மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தாருக்கும், எேமாரியருைடய ராஜாவாகிய சீேகானின்
ராஜ்யத்ைதயும், பாசானுைடய ராஜாவாகிய ஓகின் ராஜ்யத்ைதயும், அைவகைளச் ேசர்ந்த ேதசங்கைளயும்
அைவகளின் எல்ைலையச் சுற்றிலுமுள்ள பட்டணங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 34 பின்பு காத் சந்ததியார்
தீேபான், அதேராத் ஆேராேவர், 35 ஆத்ேராத், ேசாபான், யாேசர், ெயாகிேபயா, 36 ெபத்நிம்ரா, ெபத்தாரன்
என்னும் அரணான பட்டணங்கைளயும் ஆட்டுத்ெதாழுவங்கைளயும் கட்டினார்கள். 37 ரூபன் சந்ததியார்
எஸ்ேபான், எெலயாெல, கீரியத்தாயீம், 38 ேபர்கள் மாற்றப்பட்ட ேநேபா, பாகால்ெமேயான், சீப்மா
என்பைவகைளக் கட்டி, தாங்கள் கட்டின பட்டணங்களுக்கு ேவேற ேபர்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். 39

மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீரின் புத்திரர் கீேலயாத்திற்குப் ேபாய், அைதக்கட்டிக்ெகாண்டு, அதிலிருந்த
எேமாரியைரத் துரத்திவிட்டார்கள். 40 அப்ெபாழுது ேமாேச கீேலயாத்ைத மனாேசயின் குமாரனாகிய
மாகீருக்குக் ெகாடுத்தான்; அவர்கள் அதிேல குடிேயறினார்கள். 41 மனாேசயின் குமாரனாகிய யாவீர் ேபாய்,
அவர்களுைடய கிராமங்கைளக் கட்டிக்ெகாண்டு, அைவகளுக்கு யாவீர் என்று ேபரிட்டான். 42 ேநாபாக்
ேபாய், ேகனாத்ைதயும், அதின் கிராமங்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன் நாமத்தின்படிேய ேநாபாக்
என்று ேபரிட்டான்.

ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களுைடய ைகயின்கீழ்த் தங்கள்தங்கள் ேசைனகளின்படிேய
எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய பிரயாணங்களின் விபரம்: 2 ேமாேச
தனக்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் புறப்பட்ட பிரகாரமாக அவர்களுைடய

பிரயாணங்கைள எழுதினான்; அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இடங்களிலிருந்து புறப்பட்டுப்பண்ணின
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பிரயாணங்களாவன: 3 முதலாம் மாதத்தின் பதிைனந்தாம் ேததியிேல அவர்கள் ராமேசைச விட்டுப்
புறப்பட்டார்கள்; பஸ்காவுக்கு மறுநாளிேல, எகிப்தியர் எல்லாரும் பார்க்க, இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ெபலத்தைகயுடன் புறப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது எகிப்தியர் கர்த்தர் தங்களுக்குள்ேள சங்கரித்த
தைலச்சன் பிள்ைளகைளெயல்லாம் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் ேதவர்களின் ேபரிலும் கர்த்தர்
நீதிெசலுத்தினார். 5 பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் ராமேசசிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், சுக்ேகாத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 6 சுக்ேகாத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், வனாந்தரத்தின் எல்ைலயிலிருக்கிற
ஏத்தாமிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 7 ஏத்தாமிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், பாகால்ெசேபானுக்கு எதிராக
இருக்கிற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடிக்குத் திரும்பி, மிக்ேதாலுக்கு முன்பாகப் பாளயமிறங்கினார்கள்.
8 ஈேராத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டு, சமுத்திரத்ைத நடுவாகக் கடந்து வனாந்தரத்திற்குப் ேபாய், ஏத்தாம்
வனாந்தரத்திேல மூன்று நாள் பிரயாணம்பண்ணி, மாராவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 9 மாராவிலிருந்து
புறப்பட்டு, ஏலிமுக்குப் ேபானார்கள்; ஏலிமிேல பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது ேபரீச்சமரங்களும்
இருந்தது; அங்ேக பாளயமிறங்கினார்கள். 10 ஏலிமிலிருந்து புறப்பட்டு, சிவந்த சமுத்திரத்தின் அருேக
பாளயமிறங்கினார்கள். 11 சிவந்த சமுத்திரத்ைத விட்டுப் பறப்பட்டுப்ேபாய், சீன் வனாந்தரத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 12 சீன் வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ெதாப்காவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 13 ெதாப்காவிலிருந்து புறப்பட்டுப் ேபாய், ஆலூசிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 14

ஆலூசிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ெரவிதீமிேல பாளயமிறங்கினார்கள். அங்ேக ஜனங்களுக்குக் குடிக்கத்
தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது. 15 ெரவிதீமிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், சீனாய் வனாந்தரத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 16 சீனாய் வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், கிப்ேராத் அத்தாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 17 கிப்ேராத் அத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆஸேராத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 18 ஆஸேராத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ரித்மாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 19

ரித்மாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ரிம்ேமான்ேபேரசிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 20

ரிம்ேமான்ேபேரசிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், லிப்னாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 21 லிப்னாவிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ரீசாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 22 ரீசாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ேகலத்தாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 23 ேகலத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், சாப்ேபர் மைலயிேல பாளமிறங்கினார்கள்.
24 சாப்ேபர் மைலயிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆரதாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 25 ஆரதாவிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், மக்ெகேலாத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள். 26 மக்ெகேலாத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
தாகாத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள். 27 தாகாத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், தாராகிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 28 தாராகிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், மித்காவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 29

மித்காவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், அஸ்ேமானாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 30 அஸ்ேமானாவிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேமாெசேராத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள். 31 ேமாெசேராத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெபெனயாக்கானிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 32 ெபெனயாக்கானிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், கித்காத்
மைலயிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 33 கித்காத் மைலயிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ேயாத்பாத்தாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 34 ேயாத்பாத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், எப்ேரானாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 35 எப்ேரானாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், எசிேயான் ேகேபரிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 36 எசிேயான் ேகேபரிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், காேதசாகிய சீன் வனாந்தரத்திேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 37 காேதசிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ஏேதாம் ேதசத்தின் எல்ைலயிலிருக்கிற ஓர்
என்னும் மைலயிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 38 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகிய ஆேரான் கர்த்தருைடய
கட்டைளயின்படிேய ஓர் என்னும் மைலயின்ேமல் ஏறி, அங்ேக இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
புறப்பட்ட நாற்பதாம் வருஷம் ஐந்தாம் மாதம் முதல் ேததியிேல மரணமைடந்தான். 39 ஆேரான் ஓர் என்னும்
மைலயிேல மரணமைடந்தேபாது, நூற்றிருபத்து மூன்று வயதாயிருந்தான். 40 அந்நாட்களிேல கானான்
ேதசத்தின் ெதன்திைசயில் குடியிருந்த கானானியனாகிய ஆராத் என்னும் ராஜா இஸ்ரேவல் புத்திரர்
வருகிறைதக் ேகள்விப்பட்டான். 41 ஓர் என்னும் மைலைய விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், சல்ேமானாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 42 சல்ேமானாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், பூேனானிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 43

பூேனானிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ஓேபாத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள். 44 ஓேபாத்திலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேமாவாபின் எல்ைலயிலுள்ள அபாரிமீன் ேமடுகளிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 45 அந்த
ேமடுகைள விட்டுப்பறப்பட்டுப்ேபாய், தீேபான்காத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள். 46 தீேபான்காத்திலிருந்து
புறப்புட்டுப்ேபாய், அல்ேமான் திப்லத்தாயிமிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 47 அல்ேமான் திப்லத்தாயிமிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேநேபாவுக்கு எதிரான அபாரீம் மைலகளிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 48 அபாரீம்
மைலகளிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், எரிேகாவின் அருேக ேயார்தாைனச்சார்ந்த ேமாவாபின் சமனான
ெவளிகளிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 49 ேயார்தாைனச் சார்ந்த ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளில் அவர்கள்
ெபத்ெயசிேமாத்ைதத் ெதாடங்கி, ஆேபல் சித்தீம்மட்டும் பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள். 50 எரிேகாவின்
அருேக ேயார்தாைனச் சார்ந்த ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளிேல கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 51 நீ
இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து,
கானான்ேதசத்தில் ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது, 52 அத்ேதசத்துக் குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்திவிட்டு, அவர்களுைடய எல்லாச் சிைலகைளயும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட அவர்களுைடய எல்லா
விக்கிரகங்கைளயும் அழித்து, அவர்கள் ேமைடகைளெயல்லாம் நிர்மூலமாக்கி, 53 ேதசத்திலுள்ளவர்கைளத்
துரத்திவிட்டு, அதிேல குடியிருக்கக்கடவீர்கள்; அந்த ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி அைத
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 54 சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைத உங்கள் குடும்பங்களுக்குச் சுதந்தரங்களாகப்
பங்கிட்டு, அதிக ஜனங்களுக்கு அதிக சுதந்தரமும், ெகாஞ்ச ஜனங்களுக்குக் ெகாஞ்சச் சுதந்தரமும்
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ெகாடுக்கக்கடவீர்கள்; அவரவர்க்குச் சீட்டு விழும் இடம் எதுேவா, அவ்விடம் அவரவர்க்கு உரியதாகும்;
உங்கள் பிதாக்களுைடய ேகாத்திரங்களின்படிேய சுதந்தரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 55 நீங்கள்
ேதசத்தின் குடிகைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடாமலிருப்பீர்களானால், அப்ெபாழுது அவர்களில்
நீங்கள் மீதியாக ைவக்கிறவர்கள் உங்கள் கண்களில் முள்ளுகளும் உங்கள் விலாக்களிேல
கூர்களுமாயிருந்து, நீங்கள் குடியிருக்கிற ேதசத்திேல உங்கைள உபத்திரவப்படுத்துவார்கள். 56 அன்றியும்,
நான் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நிைனத்தைத உங்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிட்டுச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கானான்ேதசம் அதின் எல்ைலகள் உட்பட உங்களுக்குச்
சுதந்தரமாகக் கிைடக்கப்ேபாகிறது; நீங்கள் கானான்ேதசத்தில் ேசரும்ேபாது, 3 உங்கள்

ெதன்புறம் சீன்வனாந்தரம் ெதாடங்கி ஏேதாம் ேதசத்தின் ஓரமட்டும் இருக்கும்; கிழக்ேக இருக்கிற
உப்புக்கடலின் கைடசி ெதாடங்கி உங்கள் ெதன் எல்ைலயாயிருக்கும். 4 உங்கள் எல்ைல ெதற்கிலிருந்து
அக்கராபீம் ேமடுகைளச் சுற்றி, சீன்வனாந்தரம் வைரயில் ேபாய், ெதற்கிேல காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கும்,
அங்ேகயிருந்து ஆத்சார் ஆதாருக்கும், அங்ேகயிருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும் ேபாய், 5 அஸ்ேமானாவிலிருந்து
எகிப்தின் நதிவைரக்கும் சுற்றிப்ேபாய்க் கடலில் முடியும். 6 ேமற்றிைசக்குப் ெபருங்கடேல உங்களுக்கு
எல்ைல; அதுேவ உங்களுக்கு ேமற்புறத்து எல்ைலயாயிருக்கும். 7 உங்களுக்கு வடதிைச எல்ைல
ெபருங்கடல் ெதாடங்கி, ஓர் என்னும் மைலைய உங்களுக்குக் குறிப்பாக ைவத்து, 8 ஓர் என்னும் மைல
ெதாடங்கி, ஆமாத்திற்குப் ேபாகிற வழிையக் குறிப்பாக ைவத்து, அங்ேகயிருந்து அந்த எல்ைல
ேசதாத்திற்குப் ேபாய், 9 அங்ேகயிருந்து அது சிப்ேரானுக்குப் ேபாய், ஆத்சார் ஏனானிேல முடியும்; அதுேவ
உங்களுக்கு வடபுறத்து எல்ைலயாயிருக்கும். 10 உங்களுக்குக் கீழ்த்திைச எல்ைலக்கு ஆத்சார்
ஏனானிலிருந்து ேசப்பாைமக் குறிப்பாக ைவத்து, 11 ேசப்பாமிலிருந்து எல்ைலயானது ஆயினுக்குக்
கிழக்கிலுள்ள ரிப்லாபரியந்தமும், அங்ேகயிருந்து கின்னேரத் கடல் பரியந்தமும் அதின் கீழ்க்கைரேயாரமாய்,
12 அங்ேகயிருந்து ேயார்தான் பரியந்தமும் ேபாய், உப்புக்கடலில் முடியும்; இந்தச் சுற்ெறல்ைலகைளயுைடய
ேதசேம உங்களுக்குரிய ேதசம் என்று ெசால் என்றார். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரைர
ேநாக்கி: ஒன்பதைரக் ேகாத்திரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கும்படி கர்த்தர் கட்டைளயிட்டதும், நீங்கள்
சீட்டுப்ேபாட்டுச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டியதுமான ேதசம் இதுேவ. 14 ரூபன் புத்திரர் தங்கள்
பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படியும், காத் புத்திரர் தங்கள் பிதாக்களுைடய வம்சத்தின்படியும், தங்கள்
சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதும் அல்லாமல், மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாரும் தங்கள்
சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். 15 இந்த இரண்டைரக் ேகாத்திரத்தாரும் சூரிேயாதய
திைசயாகிய கிழக்ேக எரிேகாவின் அருேகயுள்ள ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திேல தங்கள் சுகந்தரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள் என்றான். 16 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 17 உங்களுக்கு ேதசத்ைதப்
பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கும் மனிதரின் நாமங்களாவன: ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும், நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவுேம. 18 அன்றியும், ேதசத்ைதப் பங்கிடும்படி ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தில் ஒவ்ெவாரு தைலவைனயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 19 அந்த மனிதருைடய நாமங்களாவன: யூதா ேகாத்திரத்துக்கு எப்புன்ேனயின்
குமாரனாகிய காேலபும், 20 சிமிேயான் புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு அம்மியூதின் குமாரனாகிய சாமுேவலும்,
21 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்துக்குக் கிஸ்ேலானின் குமாரனாகிய எலிதாதும், 22 தாண் புத்திரரின்
ேகாத்திரத்துக்கு ெயாக்லியின் குமாரனாகிய புக்கி என்னும் பிரபுவும், 23 ேயாேசப்பின் குமாரனாகிய
மனாேச புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு எேபாதின் குமாரனாகிய அன்னிேயல் என்னும் பிரபுவும், 24 எப்பிராயீம்
புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்குச் சிப்தானின் குமாரனாகிய ேகமுேவல் என்னும் பிரபுவும், 25 ெசபுேலான்
புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்குப் பர்னாகின் குமாரனாகிய எலிசாப்பான் என்னும் பிரபுவும், 26 இசக்கார்
புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு ஆசானின் குமாரனாகிய பல்த்திேயல் என்னும் பிரபுவும், 27 ஆேசர் புத்திரரின்
ேகாத்திரத்துக்குச் ேசேலாமியின் குமாரனாகிய அகியூத் என்னும் பிரபுவும், 28 நப்தலி புத்திரரின்
ேகாத்திரத்துக்கு அம்மியூதின் குமாரனாகிய, ெபதாக்ேகல் என்னும் பிரபுவுேம என்றார். 29

கானான்ேதசத்திேல இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் சுதந்தரங்கைளப் பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கிறதற்குக் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டவர்கள் இவர்கேள.

எரிேகாவின் அருேக ேயார்தாைனச் ேசர்ந்த ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளிேல கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் காணியாட்சியாகிய சுதந்தரத்திேல
ேலவியருக்குக் குடியிருக்கும்படி பட்டணங்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று அவர்களுக்குக்

கட்டைளயிடு; அந்தப் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்திருக்கிற ெவளிநிலங்கைளயும் ேலவியருக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 3 அந்தப் பட்டணங்கள் அவர்கள் குடியிருப்பதற்கும், அைவகைளச் சூழ்ந்த
ெவளிநிலங்கள் அவர்களுைடய ஆடு மாடுகளுக்கும், அவர்களுைடய ஆஸ்திகளுக்கும், அவர்களுைடய சகல
மிருக ஜீவன்களுக்கும் குறிக்கப்படேவண்டும். 4 நீங்கள் ேலவியருக்குக் ெகாடுக்கும் பட்டணங்கைளச்
சூழ்ந்த ெவளிநிலங்கள் பட்டணத்தின் மதில்ெதாடங்கி, ெவளியிேல சுற்றிலும் ஆயிரமுழ தூரத்துக்கு
எட்டேவண்டும். 5 பட்டணம் மத்தியில் இருக்க, பட்டணத்தின் ெவளிப்புறந்ெதாடங்கி, கிழக்ேக
இரண்டாயிரமுழமும், ெதற்ேக இரண்டாயிரமுழமும், வடக்ேக இரண்டாயிரமுழமும் ேமற்ேக
இரண்டாயிரமுழமும் அளந்துவிடக்கடவீர்கள்; இது அவர்கள் பட்டணங்களுக்கு
ெவளிநிலங்களாயிருப்பதாக. 6 நீங்கள் ேலவியருக்குக் ெகாடுக்கும் பட்டணங்களில் அைடக்கலத்துக்காக
ஆறு பட்டணங்கள் இருக்கேவண்டும்; ெகாைல ெசய்தவன் அங்ேக தப்பி ஓடிப்ேபாகிறதற்கு அைவகைளக்
குறிக்கக்கடவீர்கள்; அைவகைளயல்லாமல், நாற்பத்திரண்டு பட்டணங்கைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 7 நீங்கள் ேலவியருக்குக் ெகாடுக்கேவண்டிய பட்டணங்கெளல்லாம் நாற்பத்ெதட்டுப்
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பட்டணங்களும் அைவகைளச் சூழ்ந்த ெவளிநிலங்களுேம. 8 நீங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரரின்
சுதந்தரத்திலிருந்து அந்தப் பட்டணங்கைளப் பிரித்துக் ெகாடுக்கும்ேபாது, அதிகமுள்ளவர்களிடத்திலிருந்து
அதிகமும், ெகாஞ்சமுள்ளவர்களிடத்திலிருந்து ெகாஞ்சமும் பிரித்துக்ெகாடுக்கேவண்டும்; அவரவர்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட சுதந்தரத்தின்படிேய தங்கள் பட்டணங்களில் ேலவியருக்குக் ெகாடுக்கக்கடவர்கள்
என்றார். 9 பின்னும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 10 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து, கானான் ேதசத்தில் பிரேவசிக்கும்ேபாது, 11

ைகப்பிசகாய் ஒருவைனக் ெகான்று ேபாட்டவன் ஓடிப்ேபாயிருக்கத்தக்க அைடக்கலப்பட்டணங்களாகச்
சில பட்டணங்கைளக் குறிக்கக்கடவீர்கள். 12 ெகாைலெசய்தவன் நியாயசைபயிேல நியாயம்
விசாரிக்கப்படுமுன் சாகாமல், பழிவாங்குகிறவன் ைகக்குத் தப்பிப்ேபாயிருக்கும்படி, அைவகள் உங்களுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணங்களாய் இருக்கக்கடவது. 13 நீங்கள் ெகாடுக்கும் பட்டணங்களில் ஆறு பட்டணங்கள்
அைடக்கலத்துக்காக இருக்கேவண்டும். 14 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் மூன்று பட்டணங்கைளயும்,
கானான்ேதசத்தில் மூன்று பட்டணங்கைளயும் ெகாடுக்கேவண்டும்; அைவகள் அைடக்கலப்பட்டணங்களாம்.
15 ைகப்பிசகாய் ஒருவைனக் ெகான்றவன் எவேனா, அவன் அங்ேக ஓடிப்ேபாயிருக்கும்படிக்கு, அந்த ஆறு
பட்டணங்களும் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் உங்கள் நடுேவ இருக்கும் பரேதசிக்கும் அந்நியனுக்கும்
அைடக்கலப்பட்டணங்களாய் இருக்கேவண்டும். 16 ஒருவன் இருப்பு ஆயுதத்தினால் ஒருவைன
ெவட்டினதினால் அவன் ெசத்துப்ேபானால், ெவட்டினவன் ெகாைலபாதகனாயிருக்கிறான்; ெகாைலபாதகன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 ஒருவன் ஒரு கல்ைல எடுத்து, சாகத்தக்கதாக ஒருவன்ேமல்
எறிகிறதினாேல அவன் ெசத்துப்ேபானால் கல்ெலறிந்தவன் ெகாைலபாதகனாயிருக்கிறான்; அவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 18 ஒருவன் தன் ைகயில் ஒரு மர ஆயுதத்ைத எடுத்து, சாகத்தக்கதாக
ஒருவைன அடித்ததினால் அவன் ெசத்துப்ேபானால், அடித்தவன் ெகாைலபாதகனாயிருக்கிறான்;
ெகாைலபாதகன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 19 பழிவாங்கேவண்டியவேன ெகாைலபாதகைனக்
ெகால்லேவண்டும்; அவைனக் கண்டமாத்திரத்தில் அவைனக் ெகான்று ேபாடலாம். 20 ஒருவன் பைகயினால்
ஒருவைன விழத்தள்ளினதினாலாயினும், பதுங்கியிருந்து அவன் சாகத்தக்கதாய் அவன்ேமல் ஏதாகிலும்
எறிந்ததினாலாயினும், 21 அவைனப் பைகத்து, தன் ைகயினால் அடித்ததினாலாயினும், அவன்
ெசத்துப்ேபானால், அடித்தவன் ெகாைலபாதகன்; அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும், பழிவாங்குகிறவன்
ெகாைலபாதகைனக் கண்ட மாத்திரத்தில் ெகான்றுேபாடலாம். 22 ஒருவன் பைகெயான்றும் இல்லாமல்
சடுதியில் ஒருவைனத் தள்ளி விழப்பண்ணினதினாலாயினும், பதுங்கியிராமல் யாெதாரு ஆயுதத்ைத
அவன்ேமல் பட எறிந்ததினாலாயினும், 23 அவனுக்குப் பைகஞனாயிராமலும் அவனுக்குத் தீங்கு ெசய்ய
நிைனயாமலும் இருக்ைகயில், ஒருவைனக் ெகான்று ேபாடத்தக்க ஒரு கல்லினால் அவைனக்காணாமல்
எறிய, அது அவன்ேமல் பட்டதினாலாயினும், அவன் ெசத்துப்ேபானால், 24 அப்ெபாழுது
ெகாைலெசய்தவைனயும் பழிவாங்குகிறவைனயும் சைபயார் இந்த நியாயப்படி விசாரித்து, 25

ெகாைலெசய்தவைனப் பழிவாங்குகிறவனுைடய ைகக்குத் தப்புவித்து, அவன் ஓடிப்ேபாயிருந்த
அைடக்கலப்பட்டணத்துக்கு அவைனத் திரும்பப் ேபாகும்படி ெசய்யக்கடவர்கள்; பரிசுத்த ைதலத்தினால்
அபிேஷகம் ெபற்ற பிரதான ஆசாரியன் மரணமைடயுமட்டும் அவன் அதிேல இருக்கக்கடவன். 26 ஆனாலும்
ெகாைலெசய்தவன் தான் ஓடிப்ேபாயிருக்கிற அைடக்கலப்பட்டணத்தின் எல்ைலைய விட்டு
ெவளிப்பட்டிருக்கும்ேபாது, 27 பழிவாங்குகிறவன் ெகாைல ெசய்தவைன அைடக்கலப்பட்டணத்துக்கு
ெவளிேய கண்டுபிடித்துக்ெகான்றுேபாட்டால், அவன்ேமல் இரத்தப்பழி இல்ைல. 28 ெகாைலெசய்தவன்
பிரதான ஆசாரியன் மரணமைடயுமட்டும் அைடக்கலப் பட்டணத்திலிருக்கேவண்டும்; பிரதான ஆசாரியன்
மரணமைடந்தபின்பு, தன் சுதந்தரமான காணியாட்சிக்குத் திரும்பிப்ேபாகலாம். 29 இைவகள் உங்கள்
வாசஸ்தலங்களிெலங்கும் உங்கள் தைலமுைறேதாறும் உங்களுக்கு நியாயவிதிப்
பிரமாணமாயிருக்கக்கடவது. 30 எவனாகிலும், ஒரு மனிதைனக்ெகான்றுேபாட்டால், அப்ெபாழுது
சாட்சிகளுைடய வாக்குமூலத்தின்படிேய அந்தக் ெகாைலபாதகைனக் ெகாைலெசய்யக்கடவர்கள்; ஒேர
சாட்சிையக்ெகாண்டுமாத்திரம் ஒரு மனிதன் சாகும்படி தீர்ப்புச்ெசய்யலாகாது. 31 சாகிறதற்ேகற்ற
குற்றஞ்சுமந்த ெகாைலபாதகனுைடய ஜீவனுக்காக நீங்கள் மீட்கும் ெபாருைள வாங்கக்கூடாது; அவன்
தப்பாமல் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 32 தன் அைடக்கலப்பட்டணத்துக்கு ஓடிப்ேபானவன் ஆசாரியன்
மரணமைடயாததற்கு முன்ேன தன் நாட்டிற்குத் திரும்பிவரும்படி நீங்கள் அவனுக்காக மீட்கும் ெபாருைள
வாங்கக்கூடாது. 33 நீங்கள் இருக்கும் ேதசத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதிருங்கள்; இரத்தம்
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தும்; இரத்தம் சிந்தினவனுைடய இரத்தத்தினாேலெயாழிய, ேவெறான்றினாலும்
ேதசத்திேல சிந்துண்ட இரத்தத்திற்காகப் பாவநிவிர்த்தியில்ைல. 34 நீங்கள் குடியிருக்கும் என்
வாசஸ்தலமாகிய ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தேவண்டாம்; கர்த்தராகிய நான் இஸ்ரேவல் புத்திரர் நடுேவ
வாசம்பண்ணுகிேறன் என்று ெசால் என்றார்.

ேயாேசப்பின் குமாரனுைடய வம்சத்தாரில் மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீருக்குப் பிறந்த
கீேலயாத்தின் வம்ச பிதாக்களான தைலவர் ேசர்ந்து, ேமாேசக்கும் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
பிதாக்களில் தைலவராகிய பிரபுக்களுக்கும் முன்பாக வந்து, அவர்கைள ேநாக்கி: 2

சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைத இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும்படி எங்கள்
ஆண்டவனுக்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டாேர; அன்றியும், எங்கள் சேகாதரனாகிய ெசெலாப்பியாத்தின்
சுதந்தரத்ைத அவன் குமாரத்திகளுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும் எங்கள் ஆண்டவனுக்குக் கர்த்தராேல
கட்டைளயிடப்பட்டேத. 3 இப்படியிருக்க, இவர்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேவெறாரு ேகாத்திரத்தின்
புத்திரருக்கு மைனவிகளானால், அந்தக் குமாரத்திகளுைடய சுதந்தரம் எங்கள் பிதாக்களுைடய
சுதந்தரத்திலிருந்து நீங்கி, அவர்கள் உட்படுகிற ேகாத்திரத்தின் சுதந்தரத்ேதாேட ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி
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எங்கள் சுதந்தரத்துக்குச் சீட்டினால் விழுந்த பங்கில் இராமல் அற்றுப்ேபாகுேம. 4 இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
யூபிலி வருஷம் வந்தாலும், அவர்களுைடய சுதந்தரம் அவர்கள் உட்பட்டுப்ேபான ேகாத்திரத்தின்
சுதந்தரத்ேதாேட ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி எங்கள் பிதாக்களுைடய ேகாத்திரத்தின் சுதந்தரத்திலிருந்து
அது நீங்கிப்ேபாகுேம என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேமாேச கர்த்தருைடய கட்டைளயின்படிேய இஸ்ரேவல்
புத்திரைர ேநாக்கி: ேயாேசப்பு புத்திரரின் ேகாத்திரத்தார் ெசால்லுகிறது சரிேய. 6 கர்த்தர்
ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகைளக்குறித்த காரியத்தில் கட்டைளயிடுகிறதாவது: அவர்கள் தங்களுக்கு
இஷ்டமானவர்கைள விவாகஞ்ெசய்யலாம்; ஆனாலும், தங்கள் பிதாவின் ேகாத்திரவம்சத்தாரில் மாத்திரம்
அவர்கள் விவாகஞ்ெசய்யேவண்டும். 7 இப்படிேய இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சுதந்தரம் ஒரு
ேகாத்திரத்ைதவிட்டு, ேவறு ேகாத்திரத்துக்குப் ேபாகாதிருக்கும்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவரவர்
தங்கள்தங்கள் பிதாக்களுைடய ேகாத்திரத்தின் சுதந்தரத்திேல நிைலெகாண்டிருக்கேவண்டும். 8

இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவரவர் தங்கள்தங்கள் பிதாக்களின் சுதந்தரத்ைத அநுபவிக்கும்படி, இஸ்ரேவல்
புத்திரருைடய ஒரு ேகாத்திரத்திேல சுதந்தரம் அைடந்திருக்கிற எந்தக் குமாரத்தியும் தன் பிதாவின்
ேகாத்திர வம்சத்தாரில் ஒருவனுக்கு மைனவியாகேவண்டும். 9 சுதந்தரமானது ஒரு ேகாத்திரத்ைத விட்டு
ேவெறாரு ேகாத்திரத்ைதச் ேசரக்கூடாது; இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் தன்தன்
சுதந்தரத்திேல நிைலெகாண்டிருக்கேவண்டும் என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறார் என்றான். 10 கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் ெசய்தார்கள். 11

ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகளாகிய மக்லாள், திர்சாள், ஒக்லாள், மில்காள், ேநாவாள் என்பவர்கள்
தங்கள் பிதாவின் சேகாதரருைடய புத்திரைர விவாகம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் ேயாேசப்பின்
குமாரனாகிய மனாேச புத்திரரின் வம்சத்தாைர விவாகம்பண்ணினபடியால், 12 அவர்களுைடய சுதந்தரம்
அவர்கள் பிதாவின் வம்சமான ேகாத்திரத்ேதாேட இருந்தது. 13 எரிேகாவின் அருேக ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்திலுள்ள ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளில் கர்த்தர் ேமாேசையக் ெகாண்டு இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
விதித்த கட்டைளகளும் நியாயங்களும் இைவகேள.
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1

உபாகமம்

ேசயீர் மைலவழியாய் ஓேரபுக்குப் பதிெனாரு நாள் பிரயாண தூரத்திலுள்ள
காேதஸ்பர்ேனயாவிலிருந்து, 2 சூப்புக்கு எதிராகவும், பாரானுக்கும் ேதாப்ேபலுக்கும் லாபானுக்கும்
ஆஸேராத்துக்கும் திசாகாபுக்கும் நடுவாகவும் இருக்கிற ேயார்தானுக்கு இக்கைரயான

வனாந்தரத்தின் சமனான ெவளியிேல வந்தேபாது, ேமாேச இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் ேநாக்கிச் ெசான்ன
வசனங்களாவன: 3 எஸ்ேபானில் குடியிருந்த எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகாைனயும், எத்ேரயின் அருேக
அஸ்தேராத்தில் குடியிருந்த பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக் என்பவைனயும், ேமாேச முறிய அடித்தபின்பு, 4

நாற்பதாம் வருஷம் பதிேனாராம் மாதம் முதல் ேததியிேல, ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசால்லும்படி
தனக்குக் கர்த்தர் விதித்த யாைவயும் அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 5 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திலிருக்கிற
ேமாவாபின் ேதசத்தில் ேமாேச இந்த நியாயப்பிரமாணத்ைத விவரித்துக் காண்பிக்கத் ெதாடங்கி, 6

ஓேரபிேல நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ேமாேட ெசான்னது என்னெவன்றால்: நீங்கள் இந்த
மைலயருேக தங்கியிருந்தது ேபாதும். 7 நீங்கள் திரும்பிப் பிரயாணம் புறப்பட்டு, எேமாரியரின்
மைலநாட்டிற்கும், அதற்கு அடுத்த எல்லா சமனான ெவளிகளிலும் குன்றுகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும்,
ெதன்திைசயிலும் கடேலாரத்திலும் இருக்கிற கானானியரின் ேதசத்துக்கும், லீபேனானுக்கும், ஐப்பிராத்து
நதி என்னும் ெபரிய நதிவைரக்கும் ேபாங்கள். 8 இேதா, இந்த ேதசத்ைத உங்களுக்கு முன்பாக
ைவத்ேதன்; நீங்கள் ேபாய், கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும், யாக்ேகாபுக்கும்
அவர்களுக்குப் பின்வரும் அவர்கள் சந்ததிக்கும் ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த அந்த ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார். 9 அக்காலத்திேல நான் உங்கைள ேநாக்கி: நான் ஒருவனாக
உங்கள் பாரத்ைதத் தாங்கக்கூடாது. 10 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைளப் ெபருகப்பண்ணினார்;
இேதா, இந்நாளில் நீங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலத் திரளாயிருக்கிறீர்கள். 11 நீங்கள்
இப்ெபாழுது இருக்கிறைதப் பார்க்கிலும் ஆயிரமடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லியபடிேய உங்கைள ஆசீர்வதிப்பாராக. 12 உங்கள் வருத்தத்ைதயும்
பிரயாசத்ைதயும் வழக்குகைளயும் நான் ஒருவனாய்த் தாங்குவது எப்படி? 13 நான் உங்களுக்கு அதிபதிகைள
ஏற்படுத்தும்ெபாருட்டு, உங்கள் ேகாத்திரங்களில் ஞானமும், விேவகமும், அறிவும் உள்ளவர்கள் என்று
ேபர்ெபற்ற மனிதைரத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்ேனன். 14 நீங்கள் எனக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
நீர் ெசய்யச்ெசான்ன காரியம் நல்லது என்றீர்கள். 15 ஆைகயால் நான் ஞானமும் அறிவுமுள்ள மனிதராகிய
உங்கள் ேகாத்திரங்களின் வம்சபதிகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கள் உங்களுக்குத்
தைலவராயிருக்கும்படி, ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும்,
ஐம்பதுேபருக்கு அதிபதிகளாகவும், பத்துப்ேபருக்கு அதிபதிகளாகவும் உங்கள் ேகாத்திரங்களில்
அதிகாரிகளாகவும் ஏற்படுத்தி ைவத்ேதன். 16 அக்காலத்திேல உங்களுைடய நியாயாதிபதிகைள நான்
ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் சேகாதரரின் வியாச்சியங்கைளக் ேகட்டு, இருபட்சத்தாராகிய உங்கள்
சேகாதரருக்கும், அவர்களிடத்தில் தங்கும் அந்நியனுக்கும், நீதியின்படி தீர்ப்புச்ெசய்யுங்கள். 17

நியாயத்திேல முகதாட்சிணியம் பாராமல் ெபரியவனுக்குச் ெசவிெகாடுப்பதுேபாலச் சிறியவனுக்கும்
ெசவிெகாடுக்கக்கடவீர்கள்; மனிதன் முகத்திற்குப் பயப்படீர்களாக; நியாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடயது;
உங்களுக்குக் கடினமாயிருக்கும் காரியத்ைத என்னிடத்தில் ெகாண்டு வாருங்கள்; நான் அைதக் ேகட்ேபன்
என்று ெசால்லி, 18 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள் யாைவயும் அக்காலத்திேல கட்டைளயிட்ேடன்.

19 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, நாம் ஓேரைபவிட்டுப்
பிரயாணம்பண்ணி, எேமாரியரின் மைலநாட்டிற்கு ேநராக நீங்கள் கண்ட அந்தப் பயங்கரமான ெபரிய
வனாந்தரவழி முழுவதும் நடந்து வந்து, காேதஸ்பர்ேனயாவிேல ேசர்ந்ேதாம். 20 அப்ெபாழுது நான்
உங்கைள ேநாக்கி: நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குக்ெகாடுக்கும் எேமாரியரின் மைலநாடுமட்டும்
வந்து ேசர்ந்தீர்கள். 21 இேதா, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்த ேதசத்ைத உனக்கு முன்பாக
ைவத்திருக்கிறார்; உன் பிதாக்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் ெசான்னபடிேய, நீ ேபாய் அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்ேறன். 22 அப்ெபாழுது நீங்கள் எல்லாரும்
என்னிடத்தில் வந்து: நமக்காக அந்த ேதசத்ைதச் ேசாதித்துப்பார்க்கவும், நாம் இன்னவழியாக அதில்
ெசன்று, இன்ன பட்டணங்களுக்குப் ேபாகலாம் என்று நமக்கு மறுெசய்தி ெகாண்டுவரவும், நமக்கு முன்னாக
மனிதைர அனுப்புேவாம் என்றீர்கள். 23 அது எனக்கு நன்றாய்க் கண்டது; ேகாத்திரத்திற்கு ஒருவனாகப்
பன்னிரண்டு மனிதைரத் ெதரிந்ெதடுத்து அனுப்பிேனன். 24 அவர்கள் புறப்பட்டு, மைலகளில் ஏறி, எஸ்ேகால்
பள்ளத்தாக்குமட்டும் ேபாய், அைத ேவவுபார்த்து, 25 அத்ேதசத்துக் கனிகளில் சிலவற்ைறத் தங்கள் ைகயில்
எடுத்துக்ெகாண்டு நம்மிடத்தில் வந்து, நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசம் நல்ல
ேதசம் என்று நம்மிடத்தில் ெசான்னார்கள். 26 அப்படியிருந்தும், நீங்கள் ேபாகமாட்ேடாம் என்று உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு விேராதமாக எதிர்த்து, 27 உங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்து:
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கர்த்தர் நம்ைம ெவறுத்து, நம்ைம அழிக்கும்ெபாருட்டாக நம்ைம எேமாரியரின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி, நம்ைம எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 28 நாம் எங்ேக ேபாகலாம்;
அந்த ஜனங்கள் நம்ைமப்பார்க்கிலும் பலவான்களும், ெநடியவர்களும், அவர்கள் பட்டணங்கள்
ெபரியைவகளும், வானத்ைதயளாவும் மதிலுள்ளைவகளுமாய் இருக்கிறெதன்றும், ஏனாக்கியரின்
புத்திரைரயும் அங்ேக கண்ேடாம் என்றும் நம்முைடய சேகாதரர் ெசால்லி, நம்முைடய இருதயத்ைதக்
கலங்கப்பண்ணினார்கள் என்று ெசான்னீர்கள். 29 அப்ெபாழுது நான் உங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
கலங்காமலும் அவர்களுக்குப் பயப்படாமலும் இருங்கள். 30 உங்களுக்கு முன் ெசல்லும் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் தாேம எகிப்தில் உங்கேளாடிருந்து, உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச்
ெசய்தெதல்லாவற்ைறப்ேபாலவும், வனாந்தரத்தில் ெசய்துவந்ததுேபாலவும், உங்களுக்காக
யுத்தம்பண்ணுவார். 31 ஒரு மனிதன் தன் பிள்ைளையச் சுமந்துெகாண்டு ேபாவதுேபால, நீங்கள்
இவ்விடத்திற்கு வருகிறவைரக்கும், நடந்துவந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்கைளச் சுமந்துெகாண்டு வந்தைதக் கண்டீர்கேள. 32 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
பாளயமிறங்கத்தக்க இடத்ைதப் பார்க்கவும், நீங்கள் ேபாகேவண்டிய வழிைய உங்களுக்குக் காட்டவும், 33

இரவில் அக்கினியிலும் பகலில் ேமகத்திலும் உங்களுக்குமுன் ெசன்றாேர. இப்படியிருந்தும், இந்தக்
காரியத்தில் நீங்கள் அவைர விசுவாசியாமற்ேபானீர்கள். 34 ஆைகயால் கர்த்தர் உங்கள் வார்த்ைதகளின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டு, கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு: 35 உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான்
ஆைணயிட்ட அந்த நல்ல ேதசத்ைத இந்தப் ெபால்லாத சந்ததியாராகிய மனிதரில் ஒருவரும்
காண்பதில்ைல என்றும், 36 எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலப் மாத்திரம் அைதக் காண்பான்; அவன்
கர்த்தைர உத்தமமாய்ப் பின்பற்றினபடியினால், நான் அவன் மிதித்து வந்த ேதசத்ைத அவனுக்கும் அவன்
பிள்ைளகளுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்றும் ஆைணயிட்டார். 37 அன்றியும் உங்கள் நிமித்தம் கர்த்தர்
என்ேமலும் ேகாபங்ெகாண்டு: நீயும் அதில் பிரேவசிப்பதில்ைல; 38 உனக்கு முன்பாக நிற்கிற நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவா அதில் பிரேவசிப்பான்; அவைனத் திடப்படுத்து; அவேன அைத இஸ்ரேவலுக்குச்
சுதந்தரமாகப் பங்கிடுவான். 39 ெகாள்ைளயாவார்கள் என்று நீங்கள் ெசான்ன உங்கள் குழந்ைதகளும்,
இந்நாளிேல நன்ைம தீைம அறியாத உங்கள் பிள்ைளகளும் அதில் பிரேவசிப்பார்கள்; அவர்களுக்கு அைதக்
ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 40 நீங்கேளா திரும்பிக்ெகாண்டு, சிவந்த
சமுத்திரத்தின் வழியாய் வனாந்தரத்திற்குப் பிரயாணப்பட்டுப் ேபாங்கள் என்றார். 41 அப்ெபாழுது நீங்கள்
எனக்குப் பிரதியுத்தரமாக: கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் நாங்கள் ேபாய் யுத்தம்பண்ணுேவாம் என்று ெசால்லி, நீங்கள்
யாவரும் உங்கள் ஆயுதங்கைளத் தரித்துக்ெகாண்டு, மைலயின்ேமல் ஏற ஆயத்தமாயிருந்தீர்கள். 42

அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைனப் பார்த்து: நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக
முறிந்துேபாகாதபடிக்கு, ேபாகாமலும் யுத்தம்பண்ணாமலும் இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள் நடுேவ இேரன்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால் என்றார். 43 அப்படிேய நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நீங்கேளா
ெசவிெகாடாமல், கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு விேராதமாகத் துணிந்து மைலயின்ேமல் ஏறினீர்கள். 44

அந்த மைலயிேல குடியிருந்த எேமாரியர் உங்கைள எதிர்க்கும்படி புறப்பட்டுவந்து, ேதனீக்கள்
துரத்துகிறதுேபால உங்கைளத் துரத்தி, உங்கைளச் ேசயீர் ெதாடங்கி ஓர்மா மட்டும் முறிய அடித்தார்கள்.
45 நீங்கள் திரும்பிவந்து, கர்த்தருைடய சமுகத்தில் அழுதீர்கள்; கர்த்தர் உங்கள் சத்தத்ைதக்
ேகட்கவில்ைல, உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கவும் இல்ைல. 46 இப்படி காேதசிேல தங்கி, அங்ேக
ெவகுநாளாயிருந்தீர்கள்.

கர்த்தர் எனக்குச் ெசால்லியபடி நாம் திரும்பி, சிவந்த சமுத்திரத்திற்குப் ேபாகிற வழியாய்
வனாந்தரத்திற்குப் பிரயாணம்பண்ணி, அேநக நாள் ேசயீர் நாட்ைட சுற்றித்திரிந்ேதாம். 2

அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: 3 நீங்கள் இந்த மைலநாட்ைடச் சுற்றித்திரிந்தது ேபாதும்;
வடக்ேக திரும்புங்கள். 4 ஜனங்களுக்கு நீ கட்டைளயிடேவண்டியது என்னெவன்றால்: ேசயீரிேல
குடியிருக்கிற ஏசாவின் புத்திரரான உங்கள் சேகாதரரின் எல்ைலையக் கடக்கப்ேபாகிறீர்கள்; அவர்கள்
உங்களுக்குப் பயப்படுவார்கள்; நீங்கேளா மிகவும் எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; 5 அவர்கேளாேட
ேபார்ெசய்யேவண்டாம்; அவர்கள் ேதசத்திேல ஒரு அடி நிலமும் உங்களுக்குக் ெகாேடன்; ேசயீர்
மைலநாட்ைட ஏசாவுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். 6 ேபாஜனபதார்த்தங்கைள அவர்கள்
ைகயிேல பணத்திற்கு வாங்கிப் புசித்து, தண்ணீைரயும் அவர்கள் ைகயிேல பணத்திற்கு வாங்கிக் குடியுங்கள்.
7 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் ைகக்கிரிையகளிெலல்லாம் உன்ைன ஆசீர்வதித்து வருகிறார்; இந்தப்
ெபரிய வனாந்தரவழியாய் நீ நடந்துவருகிறைத அறிவார்; இந்த நாற்பது வருஷமும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உன்ேனாேட இருந்தார்; உனக்கு ஒன்றும் குைறவுபடவில்ைல என்று ெசால் என்றார்.

8 அப்படிேய நாம் ேசயீரிேல குடியிருக்கிற நம்முைடய சேகாதரராகிய ஏசாவின் புத்திரைர விட்டுப்
புறப்பட்டு, அந்தரெவளி வழியாய் ஏலாத்ேமலும், எசிேயான்ேகேபர்ேமலும் ேபாய், திரும்பிக்ெகாண்டு,
ேமாவாப் வனாந்தரவழியாய் வந்ேதாம். 9 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ேமாவாைப
வருத்தப்படுத்தாமலும், அவர்கேளாேட ேபார்ெசய்யாமலும் இரு; அவர்கள் ேதசத்தில் உனக்கு ஒன்றும்
சுதந்தரமாகக் ெகாேடன்; ஆர் என்னும் பட்டணத்தின் சீைமைய ேலாத் புத்திரருக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்ேதன். 10 திரளானவர்களும், ஏனாக்கியைரப் ேபால ெநடியவர்களுமான பலத்த ஜனங்களாகிய
ஏமியர் அதில் முன்ேன குடியிருந்தார்கள். 11 அவர்களும் ஏனாக்கியைரெயாத்த இராட்சதர் என்று
எண்ணப்பட்டார்கள், ேமாவாபியேரா அவர்கைள ஏமியர் என்று ெசால்லுகிறார்கள். 12 ஓரியரும் ேசயீரில்
முன்ேன குடியிருந்தார்கள்; கர்த்தர் தங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த ேதசத்தாைர இஸ்ரேவல்
துரத்தினதுேபால, ஏசாவின் புத்திரர் அந்த ஓரியைரத் துரத்தி, அவர்கைளத் தங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக
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அழித்து, அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்தில் குடிேயறினார்கள். 13 நீங்கள் எழுந்து, ேசேரத் ஆற்ைறக்கடந்து
ேபாங்கள் என்று ெசான்னார்; அப்படிேய ேசேரத் ஆற்ைறக் கடந்ேதாம். 14 யுத்த மனிதரான அந்தச்
சந்ததிெயல்லாம் கர்த்தர் தங்களுக்கு ஆைணயிட்டபடிேய பாளயத்தின் நடுவிலிருந்து மாண்டுேபாக, நாம்
காேதஸ்பர்ேனயாைவ விட்டுப் புறப்பட்டது முதற்ெகாண்டு, ேசேரத் ஆற்ைறக் கடக்குமட்டும், ெசன்ற காலம்
முப்பத்ெதட்டு வருஷமாயிற்று. 15 அவர்கள் பாளயத்தின் நடுவிலிருந்து மாண்டு ஒழியுமட்டும் கர்த்தரின் ைக
அவர்கைள நிர்மூலமாக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு விேராதமாயிருந்தது.

16 யுத்தமனிதர் எல்லாரும் ஜனத்தின் நடுவிலிருந்து ெசத்துத் தீர்ந்தபின்பு, 17 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி:
18 நீ ஆர் பட்டணம் இருக்கிற ேமாவாபின் எல்ைலைய இன்ைறக்குக் கடந்து, 19 அம்ேமான் புத்திரருக்கு
எதிராகச் ேசரப்ேபாகிறாய்; நீ அவர்கைள வருத்தப்படுத்தவும் அவர்கேளாேட ேபார்ெசய்யவும் ேவண்டாம்;
அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்தில் ஒன்றும் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாேடன்; அைத ேலாத் புத்திரருக்குச்
சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். 20 அதுவும் இராட்சதருைடய ேதசமாக எண்ணப்பட்டது;
முற்காலத்தில் இராட்சதர் அதிேல குடியிருந்தார்கள், அம்ேமானியர் அவர்கைளச் சம்சூமியர் என்று
ெசால்லுகிறார்கள். 21 அவர்கள் திரளானவர்களும் ஏனாக்கியைரப்ேபால ெநடியவர்களுமான பலத்த
ஜனங்களாயிருந்தார்கள்; கர்த்தேரா ேசயீரில் குடியிருந்த ஏசாவின் புத்திரருக்கு முன்பாக ஓரியைர அழிக்க,
அவர்கள் அந்த ஜனங்கைளத் துரத்திவிட்டு, அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்தில் இந்நாள்வைரக்கும்
குடியிருக்கிறதுேபாலவும், 22 கப்ேதாரிலிருந்து புறப்பட்ட கப்ேதாரியர் ஆேசரீம் ெதாடங்கி ஆசாமட்டும்
குடியிருந்த ஆவியைர அழித்து, அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்திேல குடிேயறினது ேபாலவும், 23 கர்த்தர்
அவர்கைள இவர்களுக்கு முன்பாக அழியப்பண்ண, இவர்கள் அவர்கைளத் துரத்திவிட்டு, அவர்கள் இருந்த
ஸ்தானத்திேல குடிேயறினார்கள். 24 நீங்கள் எழுந்து பிரயாணம்பண்ணி, அர்ேனான் ஆற்ைறக்
கடந்துேபாங்கள்; எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகான் என்னும் எேமாரியைனயும் அவன் ேதசத்ைதயும் உன்
ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; இதுமுதல் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி அவேனாேட யுத்தஞ்ெசய்.
25 வானத்தின்கீழ் எங்குமுள்ள ஜனங்கள் உன்னாேல திகிலும் பயமும் அைடயும்படி ெசய்ய இன்று நான்
ெதாடங்குேவன்; அவர்கள் உன் கீர்த்திையக் ேகட்டு, உன்னிமித்தம் நடுங்கி, ேவதைனப்படுவார்கள் என்றார்.

26 அப்ெபாழுது நான் ெகெதேமாத் வனாந்தரத்திலிருந்து எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானிடத்தில்,
சமாதான வார்த்ைதகைளச் ெசால்லும்படி ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: 27 நான் உம்முைடய ேதசத்ைதக்
கடந்துேபாகும்படி உத்தரவுெகாடும்; வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் ெபரும்பாைத வழியாய் நடப்ேபன். 28

ேசயீரில் குடியிருக்கிற ஏசாவின் புத்திரரும், ஆர் பட்டணத்தில் குடியிருக்கிற ேமாவாபியரும் எனக்குச்
ெசய்ததுேபால, நீரும், நான் ேயார்தாைனக் கடந்து, எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற
ேதசத்தில் ேசருமட்டும், 29 எனக்குப் புசிக்க ஆகாரத்ைதயும் குடிக்கத் தண்ணீைரயும் கிரயத்துக்குத் தாரும்;
நான் கால்நைடயாய்க் கடந்து ேபாகமாத்திரம் உத்தரவுெகாடும் என்று ெசால்லி அனுப்பிேனன். 30

ஆனாலும் தன் ேதசத்ைதக் கடந்து ேபாகும்படி, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகான் நமக்கு உத்தரவு
ெகாடுக்கவில்ைல; இந்நாளில் இருக்கிறதுேபால, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவைன உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி, அவன் மனைதக் கடினப்படுத்தி, அவன் இருதயத்ைத
உரங்ெகாள்ளப்பண்ணியிருந்தார். 31 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: இேதா, சீேகாைனயும் அவன்
ேதசத்ைதயும் உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்ேபாகிேறன்; இதுமுதல் அவன் ேதசத்ைத வசப்படுத்தி,
சுதந்தரித்துக்ெகாள் என்றார். 32 சீேகான் தன்னுைடய எல்லா ஜனங்கேளாடுங்கூட நம்ேமாேட
யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டு, யாகாசிேல வந்தான். 33 அவைன நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; நாம் அவைனயும் அவன் குமாரைரயும் அவனுைடய சகல ஜனங்கைளயும் முறிய அடித்து,
34 அக்காலத்தில் அவன் பட்டணங்கைளெயல்லாம் பிடித்து, சகல பட்டணங்களிலும் இருந்த ஸ்திரீ
புருஷைரயும், பிள்ைளகைளயும், ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காமல் சங்காரம்பண்ணிேனாம். 35

மிருகஜீவன்கைளயும் நாம் பிடித்த பட்டணங்களில் ெகாள்ைளயடித்த ெபாருள்கைளயுமாத்திரம் நமக்ெகன்று
ைவத்துக்ெகாண்ேடாம். 36 அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயில் இருக்கிற ஆேராேவரும் ஆற்றண்ைடயில்
இருக்கிற பட்டணமும் ெதாடங்கி, கீேலயாத்வைரக்கும் நமக்கு எதிர்த்து நிற்கத்தக்க அரணிப்பான
பட்டணம் இருந்ததில்ைல, எல்லாவற்ைறயும் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
37 அம்ேமான் புத்திரருைடய ேதசத்ைதயும், யாேபாக் ஆற்றங்கைரயிலுள்ள இடங்கைளயும்,
மைலகளிலுள்ள பட்டணங்கைளயும், நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு விலக்கின மற்ற
இடங்கைளயும் ேசராமல் விலகிப்ேபானாய்.

பின்பு நாம் திரும்பி, பாசானுக்குப் ேபாகிற வழியாய்ப் ேபாேனாம்; பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக்
தன்னுைடய சகல ஜனங்கேளாடும் நம்ேமாேட எதிர்த்து யுத்தம்பண்ணும்படி புறப்பட்டு, எத்ேரயிக்கு
வந்தான். 2 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: அவனுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; அவைனயும்

அவனுைடய ஜனங்கள் எல்லாைரயும் அவன் ேதசத்ைதயும் உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; எஸ்ேபானிேல
குடியிருந்த எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானுக்கு நீ ெசய்தது ேபால, அவனுக்கும் ெசய்வாய் என்றார். 3

அப்படிேய நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓைகயும் அவனுைடய சகல
ஜனங்கைளயும் நம்முைடய ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவனுக்கு ஒருவரும் மீதியாயிராமற்ேபாகுமட்டும்
அவைன முறிய அடித்ேதாம். 4 அக்காலத்திேல அவனுைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம் பிடித்ேதாம்;
அவர்களிடத்தில் நாம் பிடித்துக்ெகாள்ளாத பட்டணம் இல்ைல; பாசானிலிருந்த ஓகின் ராஜ்யமான அறுபது
பட்டணங்களுள்ள அர்ேகாப் ேதசம் முழுவைதயும் பிடித்ேதாம். 5 அந்தப் பட்டணங்கெளல்லாம் உயர்ந்த
மதில்களாலும் வாசல்களாலும் தாழ்ப்பாள்களாலும் அரணாக்கப்பட்டிருந்தது; அைவகள் அன்றி,
மதிலில்லாத பட்டணங்களும் அேநகம். 6 அைவகைளயும் சங்காரம்பண்ணிேனாம்; நாம் எஸ்ேபானின்
ராஜாவாகிய சீேகானுக்குச் ெசய்ததுேபால, அந்த எல்லாப் பட்டணங்களிலுமுள்ள புருஷைரயும்
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ஸ்திரீகைளயும் பிள்ைளகைளயும் சங்காரம்பண்ணிேனாம். 7 ஆனாலும் பட்டணங்களிலுள்ள ஆஸ்திையயும்
சகல மிருகஜீவன்கைளயும் நமக்ெகன்று ெகாள்ைளயிட்ேடாம். 8 இப்படிேய ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்திலுள்ள அர்ேனான் நதிெதாடங்கி, எர்ேமான் மைலவைரக்குமுள்ள ேதசத்ைத நாம் அக்காலத்தில்
எேமாரியருைடய இரண்டு ராஜாக்களிடத்திலுமிருந்து பிடித்ேதாம். 9 சீேதானியர் எர்ேமாைனச் சீரிேயான்
என்கிறார்கள்; எேமாரியேரா அைதச் ேசனீர் என்கிறார்கள். 10 சமனான நாட்டின் எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும், கீேலயாத் முழுவைதயும், சல்காயி, எத்ேரயி என்னும் பாசானிலிருந்த ஓகுைடய
ராஜ்யத்தின் பட்டணங்கள் மட்டுமுள்ள பாசான் முழுவைதயும் பிடித்ேதாம். 11 மீந்திருந்த இராட்சதரில்
பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக் என்பவன் மாத்திரம் தப்பியிருந்தான்; இரும்பினாற் ெசய்த அவனுைடய கட்டில்
மனிதருைடய ைக முழத்தின்படிேய, ஒன்பது முழ நீளமும் நாலு முழ அகலமுமாயிருந்தது; அது அம்ேமான்
புத்திரருைடய ரப்பாபட்டணத்தில் இருக்கிறதல்லவா? 12 அக்காலத்திேல சுதந்தரமாகப் ெபற்றுக்ெகாண்ட
ேதசத்ைத அர்ேனான் நதியருேகயுள்ள ஆேராேவர் ெதாடங்கி, கீேலயாத் மைலநாட்டில் பாதிையயும்,
அதிலிருக்கிற பட்டணங்கைளயும், ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் ெகாடுத்ேதன். 13 கீேலயாத்தின் மற்றப்
பங்ைகயும், ஓகின் ராஜ்யமாயிருந்த பாசான் முழுவைதயும், மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்துக்குக்
ெகாடுத்ததும் அன்றி, இராட்சதேதசெமன்னப்பட்ட பாசானுக்குள்ளான அர்ேகாப் சீைம யாைவயும்
ெகாடுத்ேதன். 14 மனாேசயின் குமாரனாகிய யாவீர் அர்ேகாப் சீைம முழுவைதயும் ேகசூரியர் மாகாத்தியர்
என்பவர்களுைடய எல்ைலமட்டும் கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன் நாமத்தின்படிேய பாசான் அேவாத்யாயீர்
என்று ேபரிட்டான், அது இந்நாள் வைரக்கும் வழங்கிவருகிறது. 15 மாகீருக்குக் கீேலயாத்ைதக்
ெகாடுத்ேதன். 16 ேமலும் கீேலயாத் ெதாடங்கி, அர்ேனான் நதி ஓடுகிற பள்ளத்தாக்கும்,
கைடயாந்தரமுமான அம்ேமான் புத்திரரின் எல்ைலயாகிய யாேபாக்கு ஆறுமட்டும் இருக்கிற ேதசத்ைதயும்,
17 கின்னேரத் ெதாடங்கி அஸ்ேதாத் பிஸ்காவுக்குத் தாழ்வாய்க் கிழக்ேக இருக்கிற உப்புக்கடலான
சமனான ெவளியின் கடல்மட்டும், ேயார்தானின் எல்ைலக்குள் அடங்கிய சமனான ெவளிையயும்,
ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் ெகாடுத்ேதன். 18 அக்காலத்திேல நான் உங்கைள ேநாக்கி: உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்தார்;
யுத்தஞ்ெசய்யத்தக்கவர்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவல் புத்திரரான உங்கள் சேகாதரருக்கு முன்ேன
ஆயுதபாணிகளாக நடந்துேபாங்கள். 19 உங்கள் மைனவிகளும் உங்கள் பிள்ைளகளும் உங்கள்
ஆடுமாடுகளும் மாத்திரம் நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்கள் பட்டணங்களில் இருக்கட்டும்;
உங்களுக்குத் திரளான ஆடுமாடுகள் உண்ெடன்று அறிேவன். 20 ஆனாலும் கர்த்தர் உங்கைள
இைளப்பாறப்பண்ணினதுேபால, உங்கள் சேகாதரைரயும் இைளப்பாறப்பண்ணி, ேயார்தானுக்கு
அப்புறத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெகாடுக்கிற ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுமட்டும் நீங்கள்
இருந்து, பின்பு அவரவர் நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்கள் சுதந்தரத்துக்குத் திரும்புவீர்களாக
என்ேறன். 21 அக்காலத்திேல நான் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்த இரண்டு
ராஜாக்களுக்கும் ெசய்தைவகைளெயல்லாம் உன் கண்கள் கண்டது; நீ ேபாய்ச் ேசரும் எல்லா
ராஜ்யங்களுக்கும் கர்த்தர் அப்படிேய ெசய்வார். 22 அவர்களுக்குப் பயப்படீர்களாக; உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் தாேம உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்று ெசான்ேனன்.

23 அக்காலத்திேல நான் கர்த்தைர ேநாக்கி: 24 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நீர் உமது அடிேயனுக்கு உமது
மகத்துவத்ைதயும் உமது வல்லைமயுள்ள கரத்ைதயும் காண்பிக்கத் ெதாடங்கினீர்; வானத்திலும் பூமியிலும்
உம்முைடய கிரிையகளுக்கும் உம்முைடய வல்லைமகளுக்கும் ஒப்பாகச் ெசய்யத்தக்க ேதவன் யார்? 25

நான் கடந்துேபாய் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திலுள்ள அந்த நல்ல ேதசத்ைதயும், அந்த நல்ல மைலையயும்,
லீபேனாைனயும் பார்க்கும்படி உத்தரவு ெகாடுத்தருளும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 26 கர்த்தேரா
உங்கள் நிமித்தம் என்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, எனக்குச் ெசவிெகாடாமல், என்ைன ேநாக்கி: ேபாதும், இனி
இந்தக் காரியத்ைதக்குறித்து என்ேனாேட ேபசேவண்டாம். 27 நீ பிஸ்காவின் ெகாடுமுடியில் ஏறி, உன்
கண்கைள ேமற்கிலும் வடக்கிலும் ெதற்கிலும் கிழக்கிலும் ஏெறடுத்து, உன் கண்களினாேல அைதப் பார்;
இந்த ேயார்தாைன நீ கடந்து ேபாவதில்ைல. 28 நீ ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைள ெகாடுத்து, அவைனத்
திடப்படுத்திப் பலப்படுத்து; அவன் இந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாய், அவேன நீ காணும்
ேதசத்ைத அவர்களுக்குப் பங்கிட்டுக்ெகாடுப்பான் என்றார். 29 பின்பு ெபத்ெபேயாருக்கு எதிரான
பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்ேதாம்.

இஸ்ரேவலேர, நீங்கள் பிைழத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற ேதசத்தில் நீங்கள் பிரேவசித்து அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கும், நீங்கள் ைகக்ெகாள்வதற்கு நான் உங்களுக்குப் ேபாதிக்கிற

கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் ேகளுங்கள். 2 நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரின் கட்டைளகைள நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி. நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற வசனத்ேதாேட
நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் ேவண்டாம், அதில் ஒன்றும் குைறக்கவும் ேவண்டாம். 3 பாகால்ேபேயாரின்
நிமித்தம் கர்த்தர் ெசய்தைத உங்கள் கண்கள் கண்டிருக்கிறது; பாகால்ேபேயாைரப் பின்பற்றின
மனிதைரெயல்லாம் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இராதபடிக்கு அழித்துப்ேபாட்டார். 4 ஆனாலும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பற்றிக்ெகாண்ட நீங்கெளல்லாரும் இந்நாள்வைரக்கும்
உயிேராடிருக்கிறீர்கள். 5 நீங்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி பிரேவசிக்கும் ேதசத்தில் நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு, என் ேதவனாகிய கர்த்தர் எனக்குக் கற்பித்தபடிேய, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் ேபாதித்ேதன். 6 ஆைகயால் அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடவுங்கள்; ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் இதுேவ உங்களுக்கு ஞானமும் விேவகமுமாய் இருக்கும்;
அவர்கள் இந்தக் கட்டைளகைளெயல்லாம் ேகட்டு, இந்தப் ெபரிய ஜாதிேய ஞானமும் விேவகமுமுள்ள
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ஜனங்கள் என்பார்கள். 7 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர நாம் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறேபாெதல்லாம்,
அவர் நமக்குச் சமீபமாயிருக்கிறதுேபால, ேதவைன இவ்வளவு சமீபமாய்ப் ெபற்றிருக்கிற ேவேற ெபரிய ஜாதி
எது? 8 இந்நாளில் நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற இந்த நியாயப்பிரமாணம் முழுைமக்கும் ஒத்த இவ்வளவு
நீதியுள்ள கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் ெபற்றிருக்கிற ேவேற ெபரிய ஜாதியும் எது? 9 ஓேரபிேல
உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும்ேபாது, கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: ஜனங்கைள
என்னிடத்தில் கூடிவரச்ெசய்து, என் வார்த்ைதகைள அவர்கள் ேகட்கும்படி பண்ணுேவன்; அவர்கள் பூமியில்
உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் எனக்குப் பயந்திருக்கும்படி அைவகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு, தங்கள்
பிள்ைளகளுக்கும் ேபாதிக்கக்கடவர்கள் என்று ெசால்லிய நாளில், 10 உன் கண்கள் கண்ட காரியங்கைள நீ
மறவாதபடிக்கும், உன் ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் அைவகள் உன் இருதயத்ைத விட்டு நீங்காதபடிக்கும் நீ
எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, உன் ஆத்துமாைவச் சாக்கிரைதயாய்க் காத்துக்ெகாள்; அைவகைள உன்
பிள்ைளகளுக்கும் உன் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளுக்கும் அறிவிக்கக்கடவாய். 11 நீங்கள் ேசர்ந்து வந்து,
மைலயின் அடிவாரத்தில் நின்றீர்கள்; அந்த மைலயில் வானத்ைத அளாவிய அக்கினி எரிய, இருளும்
ேமகமும் அந்தகாரமும் சூழ்ந்தது. 12 அந்த அக்கினியின் நடுவிலிருந்து கர்த்தர் உங்கேளாேட ேபசினார்;
வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள்; அந்தச் சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேதயன்றி, ஒரு
ரூபத்ைதயும் காணவில்ைல. 13 நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று அவர் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட
பத்துக் கற்பைனகளாகிய தம்முைடய உடன்படிக்ைகைய அவர் உங்களுக்கு அறிவித்து, அைவகைள
இரண்டு கற்பலைககளில் எழுதினார். 14 நீங்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளப்ேபாகிற ேதசத்தில் நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் உங்களுக்குப் ேபாதிக்கேவண்டுெமன்று
அக்காலத்தில் கர்த்தர் எனக்குக் கட்டைளயிட்டார். 15 கர்த்தர் ஓேரபிேல அக்கினியின் நடுவிலிருந்து
உங்கேளாேட ேபசின நாளில், நீங்கள் ஒரு ரூபத்ைதயும் காணவில்ைல. 16 ஆைகயால் நீங்கள் உங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாண்டு, ஆண் உருவும், ெபண் உருவும், 17 பூமியிலிருக்கிற யாெதாரு மிருகத்தின் உருவும்,
ஆகாயத்தில் பறக்கிற ெசட்ைடயுள்ள யாெதாரு பட்சியின் உருவும், 18 பூமியிலுள்ள யாெதாரு ஊரும்
பிராணியின் உருவும், பூமியின் கீழ்த் தண்ணீரிலுள்ள யாெதாரு மச்சத்தின் உருவுமாயிருக்கிற இைவகளில்
யாெதாரு உருவுக்கு ஒப்பான விக்கிரகத்ைத உங்களுக்கு உண்டாக்காதபடிக்கும், 19 உங்கள் கண்கைள
வானத்திற்கு ஏெறடுத்து, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் வானத்தின் கீெழங்கும் இருக்கிற எல்லா
ஜனங்களுக்கும் ஏற்படுத்தின வானத்தின் சர்வ ேசைனகளாகிய சந்திர சூரிய நட்சத்திரங்கைள ேநாக்கி,
அைவகைளத் ெதாழுது ேசவிக்க இணங்காதபடிக்கும், உங்கள் ஆத்துமாக்கைளக்குறித்து மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 20 இந்நாளில் நீங்கள் இருக்கிறதுேபால, தமக்குச் சுதந்தரமான
ஜனமாயிருக்கும்படி, கர்த்தர் உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்கைள எகிப்து என்னும்
இருப்புக்காளவாயிலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 21 கர்த்தர் உங்கள் நிமித்தம் என்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு,
நான் ேயார்தாைனக் கடந்துேபாவதில்ைல என்றும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுக்கிற அந்த நல்ல ேதசத்தில் நான் பிரேவசிப்பதில்ைல என்றும் ஆைணயிட்டார். 22 அதினால் இந்த
ேதசத்தில் நான் மரணமைடயேவண்டும்; நான் ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாவதில்ைல; நீங்கேளா
கடந்துேபாய், அந்த நல்ல ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வீர்கள். 23 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகைய மறந்து, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேவண்டாம் என்று
விலக்கின எவ்வித சாயலான விக்கிரகத்ைதயும் உங்களுக்கு உண்டாக்காதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 24 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்கினி, அவர் எரிச்சலுள்ள ேதவன்.

25 நீங்கள் பிள்ைளகளும் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளும் ெபற்று, ேதசத்தில் ெவகுநாள் இருந்தபின்பு,
நீங்கள் உங்கைளக் ெகடுத்து, யாெதாரு விக்கிரகத்ைதயாவது யாெதாரு சாயலான சுரூபத்ைதயாவது
பண்ணி, உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தால், 26 நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் இராமல், சீக்கிரமாய்
முற்றிலும் அழிந்துேபாவீர்கள் என்று, இந்நாளில் உங்களுக்கு விேராதமாய் வானத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்சி
ைவக்கிேறன்; நீங்கள் அதிேல ெநடுநாள் இராமல் நிர்மூலமாக்கப்படுவீர்கள். 27 கர்த்தர் உங்கைளப்
புறஜாதிகளுக்குள்ேள சிதற அடிப்பார்; கர்த்தர் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய் விடப்ேபாகிற ஜாதிகளிடத்திேல
ெகாஞ்ச ஜனங்களாய் மீந்திருப்பீர்கள். 28 அங்ேக காணாமலும் ேகளாமலும் சாப்பிடாமலும் முகராமலும்
இருக்கிற மரமும் கல்லுமான, மனுஷர் ைகேவைலயாகிய ேதவர்கைளச் ேசவிப்பீர்கள். 29 அப்ெபாழுது
அங்ேகயிருந்து உன் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடுவாய்; உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அவைரத் ேதடும்ேபாது, அவைரக் கண்டைடவாய். 30 நீ வியாகுலப்பட இைவகெளல்லாம்
உன்ைனத் ெதாடர்ந்து பிடிக்கும்ேபாது, கைடசி நாட்களில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி அவர்
சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிவாயானால், 31 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் இரக்கமுள்ள ேதவனாயிருக்கிறபடியால்,
அவர் உன்ைனக் ைகவிடவுமாட்டார், உன்ைன அழிக்கவுமாட்டார், உன் பிதாக்களுக்குத் தாம்
ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த உடன்படிக்ைகைய மறக்கவுமாட்டார். 32 ேதவன் மனுஷைனப் பூமியிேல
சிருஷ்டித்த நாள்முதல், உனக்கு முன் இருந்த பூர்வநாட்களில், வானத்தின் ஒருமுைன ெதாடங்கி அதின்
மறுமுைனமட்டுமுள்ள எவ்விடத்திலாகிலும் இப்படிப்பட்ட ெபரிய காரியம் நடந்ததுண்ேடா, இப்படிப்பட்ட
காரியம் ேகள்விப்பட்டதுண்ேடா; 33 அக்கினியின் நடுவிலிருந்து ேபசுகிற ேதவனுைடய சத்தத்ைத நீ
ேகட்டது ேபால, யாெதாரு ஜனமாவது ேகட்டதும் உயிேராடிருந்ததும் உண்ேடா, 34 அல்லது உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் எகிப்திேல உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்குச் ெசய்தபடிெயல்லாம் ேதவன்
அந்நிய ஜாதிகளின் நடுவிலிருந்து ஒரு ஜனத்ைதச் ேசாதைனகளினாலும், அைடயாளங்களினாலும்,
அற்புதங்களினாலும், யுத்தத்தினாலும், வல்லைமயுள்ள கரத்தினாலும், ஓங்கிய புயத்தினாலும், மகா
பயங்கரமான ெசயல்களினாலும், தமக்ெகன்று ெதரிந்துெகாள்ள வைகபண்ணினதுண்ேடா என்று நீ
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விசாரித்துப்பார். 35 கர்த்தேர ேதவன், அவைரயல்லாமல் ேவெறாருவரும் இல்ைல என்பைத நீ
அறியும்படிக்கு, இது உனக்குக் காட்டப்பட்டது. 36 உன்ைன உபேதசிக்கும்படிக்கு, அவர் வானத்திலிருந்து
தமது சத்தத்ைத உனக்குக் ேகட்கப்பண்ணி, பூமியிேல தமது ெபரிய அக்கினிைய உனக்குக் காண்பித்தார்;
அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உண்டான அவருைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்டாய். 37 அவர் உன் பிதாக்களில்
அன்பு கூர்ந்தபடியால், அவர்களுைடய பின்சந்ததிையத் ெதரிந்துெகாண்டு, 38 உன்னிலும் பலத்த ெபரிய
ஜாதிகைள உனக்கு முன்னின்று துரத்தவும், உன்ைன அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், இந்நாளில்
இருக்கிறதுேபால, அவர்கள் ேதசத்ைத உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கவும், உன்ைனத் தமது
முகத்துக்குமுன் தமது மிகுந்த வல்லைமயினால் எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 39 ஆைகயால், உயர
வானத்திலும் தாழ பூமியிலும் கர்த்தேர ேதவன், அவைரத் தவிர ஒருவரும் இல்ைல என்பைத நீ இந்நாளில்
அறிந்து, உன் மனதிேல சிந்தித்து, 40 நீயும் உனக்குப் பின்வரும் உன் பிள்ைளகளும்
நன்றாயிருக்கும்படிக்கும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு என்ைறக்கும் ெகாடுக்கிற ேதசத்திேல நீ
நீடித்த நாளாயிருக்கும்படிக்கும், நான் இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற அவருைடய கட்டைளகைளயும்
அவருைடய கற்பைனகைளயும் ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய் என்றான்.

41 முற்பைகயின்றிக் ைகப்பிசகாய் பிறைனக் ெகான்றவன் அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒரு பட்டணத்தில்
தப்பிேயாடிப்ேபாய்ப் பிைழத்திருக்கும்படியாக, 42 ரூபனியைரச் ேசர்ந்த சமபூமியாகிய வனாந்தரத்திலுள்ள
ேபேசரும், காத்தியைரச் ேசர்ந்த கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தும், மனாேசயைரச் ேசர்ந்த பாசானிலுள்ள
ேகாலானுமாகிய, 43 மூன்று பட்டணங்கைள ேமாேச ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் சூரிேயாதய திைசயிேல
ஏற்படுத்தினான்.

44 இதுேவ ேமாேச இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு விதித்த பிரமாணம். 45 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து
புறப்பட்டபின்பு, ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் எஸ்ேபானில் குடியிருந்த எேமாரியரின் ராஜாவாகிய
சீேகானுைடய ேதசத்திலுள்ள ெபத்ேபேயாருக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கிேல, அவர்களுக்கு ேமாேச ெசான்ன
சாட்சிகளும் கட்டைளகளும் நியாயங்களும் இைவகேள. 46 ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும்
எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டபின்பு அந்த ராஜாைவ முறிய அடித்து, 47 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் சூரிேயாதய
திைசயில் அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயிலுள்ள ஆேராேவர் ெதாடங்கி எர்ேமான் என்னும் சீேயான்
மைலவைரக்குமுள்ள ேதசமும், 48 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் சூரிேயாதய திைசயில் அஸ்ேதாத்
பிஸ்காவுக்கும் தாழ்ந்த சமனான ெவளிையச்ேசர்ந்த கடல்மட்டுமுள்ள சமனான ெவளியைனத்துமாகிய, 49

எேமாரியருைடய இரண்டு ராஜாக்களின் ேதசங்களான சீேகானுைடய ேதசத்ைதயும், பாசானின்
ராஜாவாகிய ஓகின் ேதசத்ைதயும் கட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

ேமாேச இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் அைழப்பித்து, அவர்கைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவலேர, நான் இன்று
உங்கள் காதுகள் ேகட்கச் ெசால்லும் கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் ேகளுங்கள்; நீங்கள்
அைவகளின்படிேய ெசய்யும்படிக்கு அைவகைளக் கற்றுக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 2 நம்முைடய

ேதவனாகிய கர்த்தர் ஓேரபிேல நம்ேமாேட உடன்படிக்ைகபண்ணினார். 3 அந்த உடன்படிக்ைகையக்
கர்த்தர் நம்முைடய பிதாக்களுடன் பண்ணாமல், இந்நாளில் இங்ேக உயிேராடிருக்கிற நம்ெமல்லாேராடும்
பண்ணினார். 4 கர்த்தர் மைலயிேல அக்கினியின் நடுவிலிருந்து முகமுகமாய் உங்கேளாேட ேபசினார். 5

கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய உங்களுக்கு அறிவிக்கும்படி, அக்காலத்திேல நான் கர்த்தருக்கும்,
உங்களுக்கும் நடுவாக நின்ேறன்; நீங்கள் அக்கினிக்குப் பயந்து மைலயில் ஏறாமல் இருந்தீர்கள்;
அப்ெபாழுது அவர் ெசான்னது என்னெவன்றால்:

6 உன்ைன அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
நாேன. 7 என்ைனயன்றி உனக்கு ேவேற ேதவர்கள் உண்டாயிருக்க ேவண்டாம்.

8 ேமேல வானத்திலும், கீேழ பூமியிலும், பூமியின்கீழ்த் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறைவகளுக்கு ஒப்பான
ஒரு சுரூபத்ைதயாகிலும் யாெதாரு விக்கிரகத்ைதயாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்கேவண்டாம். 9 நீ
அைவகைள நமஸ்கரிக்கவும் ேசவிக்கவும் ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான்
எரிச்சலுள்ள ேதவனாயிருந்து, என்ைனப் பைகக்கிறவர்கைளக் குறித்து பிதாக்களுைடய அக்கிரமத்ைதப்
பிள்ைளகளிடத்தில் மூன்றாம், நான்காம் தைலமுைறமட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிேறன். 10

என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்ேகா ஆயிரம்
தைலமுைறமட்டும் இரக்கஞ்ெசய்கிறவராயிருக்கிேறன்.

11 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைத வீணிேல வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முைடய
நாமத்ைத வீணிேல வழங்குகிறவைனத் தண்டியாமல் விடார். 12 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய, ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக. 13 ஆறு நாளும் நீ ேவைலெசய்து, உன்
கிரிையகைளெயல்லாம் நடப்பிப்பாயாக. 14 ஏழாம் நாேளா உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஓய்வு நாள்;
அதிேல நீயானாலும், உன் குமாரனானாலும், உன் குமாரத்தியானாலும், உன் ேவைலக்காரனானாலும், உன்
ேவைலக்காரியானாலும், உன் எருதானாலும், உன் கழுைதயானாலும், உனக்கு இருக்கிற மற்ெறந்த
மிருகஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம்; நீ இைளப்பாறுவதுேபால உன் ேவைலக்காரனும் உன் ேவைலக்காரியும்
இைளப்பாறேவண்டும்; 15 நீ எகிப்து ேதசத்தில் அடிைமயாயிருந்தாய் என்றும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உன்ைன அவ்விடத்திலிருந்து வல்லைமயுள்ள கரத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் புறப்படப்பண்ணினார்
என்றும் நிைனப்பாயாக; ஆைகயால் ஓய்வு நாைள ஆசரிக்க உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டார்.

உபாகமம் 4:35

154



6

16 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கிற ேதசத்திேல உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும், நீ
நன்றாயிருப்பதற்கும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, உன் தகப்பைனயும் உன்
தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக.

17 ெகாைல ெசய்யாதிருப்பாயாக.
18 விபசாரம் ெசய்யாதிருப்பாயாக.
19 களவு ெசய்யாதிருப்பாயாக.
20 பிறனுக்கு விேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாதிருப்பாயாக.
21 பிறனுைடய மைனவிைய இச்சியாதிருப்பாயாக; பிறனுைடய வீட்ைடயும், அவனுைடய நிலத்ைதயும்,

அவனுைடய ேவைலக்காரைனயும், அவனுைடய ேவைலக்காரிையயும், அவனுைடய எருைதயும், அவனுைடய
கழுைதையயும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாெதான்ைறயும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார்.

22 இந்த வார்த்ைதகைளக் கர்த்தர் மைலயிேல அக்கினியிலும் ேமகத்திலும் காரிருளிலும் இருந்து
உங்கள் சைபயார் எல்லாேராடும் மகா சத்தத்துடேன ெசான்னார்; அைவகேளாடு ஒன்றும் கூட்டாமல்,
அைவகைள இரண்டு கற்பலைககளில் எழுதி, என்னிடத்தில் ெகாடுத்தார். 23 மைல அக்கினியாய்
எரிைகயில் இருளின் நடுவிலிருந்து உண்டான சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேபாது, ேகாத்திரத் தைலவரும்
மூப்பருமாகிய நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வந்து: 24 இேதா, நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குத்
தம்முைடய மகிைமையயும் தம்முைடய மகத்துவத்ைதயும் காண்பித்தார்; அக்கினியின் நடுவிலிருந்து
உண்டான அவருைடய சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடாம்; ேதவன் மனுஷேனாேட ேபசியும், அவன்
உயிேராடிருக்கிறைத இந்நாளிேல கண்ேடாம். 25 இப்ெபாழுது நாங்கள் சாவாேனன்? இந்தப் ெபரிய
அக்கினி எங்கைளப் பட்சிக்குேம; நாங்கள் இன்னும் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேபாமாகில் சாேவாம். 26 நாங்கள் ேகட்டதுேபால, அக்கினியின் நடுவிலிருந்து ேபசுகிற ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய சத்தத்ைத மாம்சமானவர்களில் யாராவது ேகட்டு உயிேராடிருந்தது உண்ேடா? 27 நீேரா
சமீபித்துப்ேபாய், நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்வைதெயல்லாம் ேகட்டு, நம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெசால்வைதெயல்லாம் நீேர எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்; நாங்கள் ேகட்டு, அதின்படிேய
ெசய்ேவாம் என்றீர்கள். 28 நீங்கள் என்ேனாேட ேபசுைகயில், கர்த்தர் உங்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி; இந்த ஜனங்கள் உன்ேனாேட ெசான்ன வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடன்; அவர்கள்
ெசான்னது எல்லாம் நன்றாய்ச் ெசான்னார்கள். 29 அவர்களும் அவர்கள் பிள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும்
நன்றாயிருக்கும்படி, அவர்கள் எந்நாளும் எனக்குப் பயந்து, என் கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்வதற்ேகற்ற இருதயம் அவர்களுக்கு இருந்தால் நலமாயிருக்கும். 30 நீ ேபாய்: உங்கள்
கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப்ேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால். 31 நீேயா இங்ேக என்னிடத்தில் நில்;
நான் அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் அவர்கள் ெசய்யும்படி நீ அவர்களுக்குப்
ேபாதிக்கேவண்டிய சகல கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் உனக்குச் ெசால்லுேவன்
என்றார். 32 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடிேய ெசய்ய சாவதானமாயிருங்கள்;
வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக. 33 நீங்கள் சுதந்தரிக்கும் ேதசத்திேல பிைழத்து சுகித்து
நீடித்திருக்கும்படி, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு விதித்த வழிகெளல்லாவற்றிலும்
நடக்கக்கடவீர்கள்.

நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம், நீயும் உன் குமாரனும்
உன் குமாரத்தியும், நான் உனக்கு விதிக்கிற அவருைடய எல்லாக் கற்பைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுகிறதினாேல உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கும்படி, 2 நீங்கள்

சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்திேல ைகக்ெகாள்வதற்காக, உங்களுக்குப் ேபாதிக்கேவண்டும் என்று உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் கற்பித்த கற்பைனகளும் கட்டைளகளும் நியாயங்களும் இைவகேள. 3 இஸ்ரேவேல,
நீ நன்றாயிருப்பதற்கும், உன் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் ெசான்னபடி, பாலும் ேதனும்
ஓடுகிற ேதசத்தில் நீ மிகவும் விருத்தியைடவதற்கும், அைவகளுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, அைவகளின்படி
ெசய்யச் சாவதானமாயிரு.

4 இஸ்ரேவேல ேகள்: நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். 5 நீ உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழுப் பலத்ேதாடும்
அன்புக்கூருவாயாக. 6 இன்று நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிற இந்த வார்த்ைதகள் உன் இருதயத்தில்
இருக்கக்கடவது. 7 நீ அைவகைள உன் பிள்ைளகளுக்குக் கருத்தாய்ப் ேபாதித்து, நீ உன் வீட்டில்
உட்கார்ந்திருக்கிறேபாதும், வழியில் நடக்கிறேபாதும், படுத்துக்ெகாள்ளுகிறேபாதும்,
எழுந்திருக்கிறேபாதும் அைவகைளக் குறித்துப் ேபசி, 8 அைவகைள உன் ைகயின்ேமல் அைடயாளமாகக்
கட்டிக்ெகாள்வாயாக; அைவகள் உன் கண்களுக்கு நடுேவ ஞாபக்குறியாய் இருக்கக்கடவது. 9 அைவகைள
உன் வீட்டு நிைலகளிலும், உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக.

10 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு
என்பவர்களாகிய உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த ேதசத்தில் உன்ைனப்
பிரேவசிக்கப்பண்ணும்ேபாதும், நீ கட்டாத வசதியான ெபரிய பட்டணங்கைளயும், 11 நீ நிரப்பாத சகல நல்ல
வஸ்துக்களாலும் நிரம்பிய வீடுகைளயும், நீ ெவட்டாமல் ெவட்டப்பட்டிருக்கிற துரவுகைளயும், நீ நடாத
திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், அவர் உனக்குக் ெகாடுப்பதினால், நீ சாப்பிட்டுத்
திருப்தியாகும்ேபாதும், 12 நீ அடிைமப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து உன்ைனப்
புறப்படப்பண்ணின கர்த்தைர மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு. 13 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பயந்து, அவருக்ேக ஆராதைனெசய்து, அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்ேட ஆைணயிடுவாயாக. 14 உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ேகாபம் உன்ேமல் மூண்டு, உன்ைனப் பூமியில் ைவக்காமல்
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அழித்துப்ேபாடாதபடிக்கு, உங்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களின் ேதவர்களாகிய அந்நிய
ேதவர்கைளப் பின்பற்றாதிருப்பீர்களாக. 15 உன் நடுவிலிருக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் எரிச்சலுள்ள
ேதவனாயிருக்கிறாேர.

16 நீங்கள் மாசாவிேல ெசய்ததுேபால, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பரிட்ைச பாராதிருப்பீர்களாக.
17 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்த அவருைடய கற்பைனகைளயும் அவருைடய
சாட்சிகைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் கருத்தாய்க் ைகக்ெகாள்வீர்களாக. 18 நீ
நன்றாயிருக்கிறதற்கும், கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்தில் நீ
பிரேவசித்து, அைதச் சுதந்தரிப்பதற்கும், 19 கர்த்தர் தாம் ெசான்னபடி, உன் சத்துருக்கைளெயல்லாம் உன்
முகத்திற்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுவதற்கும், நீ கர்த்தருைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயும் நன்ைமயுமாய்
இருக்கிறைதச் ெசய்வாயாக.

20 நாைளக்கு உன் புத்திரன்: நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட இந்த
சாட்சிகளும் கட்டைளகளும் நியாயங்களும் என்ன என்று உன்னிடத்தில் ேகட்டால்; 21 நீ உன் புத்திரைன
ேநாக்கி: நாங்கள் எகிப்திேல பார்ேவானுக்கு அடிைமகளாயிருந்ேதாம்; கர்த்தர் பலத்த ைகயினாேல
எங்கைள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 22 கர்த்தர் எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக,
எகிப்தின்ேமலும் பார்ேவான் ேமலும் அவன் குடும்பம் அைனத்தின்ேமலும் ெகாடிதான ெபரிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் விளங்கப்பண்ணி, 23 தாம் நம்முைடய பிதாக்களுக்கு
ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த ேதசத்துக்கு எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைத நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி
எங்கைள அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 24 இந்நாளில் இருக்கிறதுேபால, நம்ைம அவர்
உயிேராேட காப்பதற்கும், எந்நாளும் நன்றாயிருக்கிறதற்கும், நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து
இந்த எல்லாக் கட்டைளகளின்படிேயயும் ெசய்யக் கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளயிட்டார். 25 நம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய நாம் அவர் சமூகத்தில் இந்த எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் ெசய்யச் சாவதானமாயிருந்தால், நமக்கு நீதியாயிருக்கும் என்று ெசால்வாயாக.

நீ சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனப் பிரேவசிக்கப்பண்ணி,
உன்ைனப்பார்க்கிலும் ஜனம் ெபருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர், கிர்காசியர், எேமாரியர், கானானியர்,
ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் ஏழு பலத்த ஜாதிகைள உனக்கு முன்பாகத் துரத்தி, 2 உன்

ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உன்னிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர்கைள முறிய அடித்து,
அவர்கைளச் சங்காரம்பண்ணக்கடவாய்; அவர்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணவும் அவர்களுக்கு
இரங்கவும் ேவண்டாம். 3 அவர்கேளாேட சம்பந்தம் கலவாயாக; உன் குமாரத்திகைள அவர்கள்
குமாரருக்குக் ெகாடாமலும், அவர்கள் குமாரத்திகைள உன் குமாரருக்குக் ெகாள்ளாமலும் இருப்பாயாக. 4

என்ைனப் பின்பற்றாமல், அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிக்கும்படி அவர்கள் உன் குமாரைர
விலகப்பண்ணுவார்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல் மூண்டு, உங்கைளச் சீக்கிரத்தில்
அழிக்கும். 5 நீங்கள் அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்: அவர்கள் பலிபீடங்கைள இடித்து,
அவர்கள் சிைலகைளத் தகர்த்து, அவர்கள் ேதாப்புகைள ெவட்டி, அவர்கள் விக்கிரகங்கைள அக்கினியிேல
எரித்துப்ேபாடேவண்டும். 6 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா
ஜனங்களிலும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனத் தமக்குச் ெசாந்தமாயிருக்கும்படி ெதரிந்துெகாண்டார்.
7 சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனெமன்று கர்த்தர் உங்கள் ேபரில் அன்புைவத்து உங்கைளத்
ெதரிந்து ெகாள்ளவில்ைல; நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் ெகாஞ்சமாயிருந்தீர்கள். 8 கர்த்தர் உங்களில்
அன்புகூர்ந்ததினாலும், உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆைணையக் காக்கேவண்டும் என்பதினாலும்; கர்த்தர்
பலத்த ைகயினால் உங்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்தினின்றும் அதின் ராஜாவான
பார்ேவானின் ைகயினின்றும் உங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டார். 9 ஆைகயால் உன் ேதவனாகிய கர்த்தேர
ேதவன் என்றும், தம்மில் அன்புகூர்ந்து, தமது கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயிரம்
தைலமுைறமட்டும் உடன்படிக்ைகையயும் தயைவயும் காக்கிற உண்ைமயுள்ள ேதவன் என்றும், 10 தம்ைமப்
பைகக்கிறவர்களுக்குப் பிரத்தியட்சமாய்ப் பதிலளித்து அவர்கைள அழிப்பார் என்றும், தம்ைமப்
பைகக்கிறவனுக்கு அவர் தாமதியாமல் பிரத்தியட்சமாய்ப் பதிலளிப்பார் என்றும் நீ அறியக்கடவாய். 11

ஆைகயால் நீ ெசய்யும்படி நான் இன்று உனக்குக் கட்டைளயிடுகிற கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும்
நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்வாயாக.

12 இந்த நியாயங்கைள நீங்கள் ேகட்டு, ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்வீர்களானால், அப்ெபாழுது
உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த உடன்படிக்ைகையயும்
கிருைபையயும் உனக்காகக் காத்து, 13 உன்ேமல் அன்பு ைவத்து, உன்ைன ஆசீர்வதித்து, உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தில் உன்ைனப் ெபருகப்பண்ணி,
உன் கர்ப்பக்கனிையயும், உன் நிலத்தின் கனிகளாகிய உன் தானியத்ைதயும், உன் திராட்சரசத்ைதயும், உன்
எண்ெணையயும், உன் மாடுகளின் பலைனயும், உன் ஆட்டுமந்ைதகைளயும் ஆசீர்வதிப்பார். 14 சகல
ஜனங்கைளப்பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருக
ஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் ெபண்ணிலாகிலும் மலடிருப்பதில்ைல. 15 கர்த்தர் சகல ேநாய்கைளயும்
உன்ைன விட்டு விலக்குவார்; உனக்குத் ெதரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் ெகாடிய ேராகங்களில் ஒன்றும்
உன்ேமல் வரப்பண்ணாமல், உன்ைனப் பைகக்கிற யாவர்ேமலும் அைவகைள வரப்பண்ணுவார். 16 உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும் சகல ஜனங்கைளயும் நிர்மூலமாக்கக்கடவாய்; உன்
கண் அவர்களுக்கு இரங்காதிருப்பதாக; அவர்கள் ேதவர்கைள நீ ேசவியாமல் இருப்பாயாக; அது உனக்குக்
கண்ணியாயிருக்கும். 17 அந்த ஜாதிகள் என்னிலும் ஜனம் ெபருத்தைவகள், நான் அவர்கைளத்
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துரத்திவிடுவது எப்படி என்று உன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாண்டாயானால், 18 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
பார்ேவானுக்கும் எகிப்தியர் யாவருக்கும் ெசய்தைதயும், 19 உன் கண்கள் கண்ட ெபரிய ேசாதைனகைளயும்,
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனப் புறப்படப்பண்ணிக்
காண்பித்த பலத்த ைகையயும் ஓங்கிய புயத்ைதயும் நன்றாய் நிைனத்து, அவர்களுக்குப் பயப்படாதிரு; நீ
பார்த்துப் பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அப்படிேய ெசய்வார். 20

மீதியாயிருந்து உனக்குத் தப்பி ஒளித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களும் அழிந்து ேபாகுமட்டும் உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ேள குளவிகைள அனுப்புவார். 21 அவர்கைளப் பார்த்துப் பயப்படேவண்டாம்;
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குள்ேள இருக்கிறார், அவர் வல்லைமயும் பயங்கரமுமான ேதவன். 22

அந்த ஜாதிகைள உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் உன்ைனவிட்டுத் துரத்திவிடுவார்; நீ
அவர்கைள ஒருமிக்க நிர்மூலமாக்கேவண்டாம்; நிர்மூலமாக்கினால் காட்டுமிருகங்கள் உன்னிடத்தில்
ெபருகிப்ேபாகும். 23 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உன்னிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கள்
அழியுமட்டும் அவர்கைள மிகவும் கலங்கடிப்பார். 24 அவர்களுைடய ராஜாக்கைள உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; அவர்கள் ேபர் வானத்தின்கீழ் இராதபடிக்கு அவர்கைளச் சங்கரிக்கக்கடவாய்; நீ
அவர்கைளச் சங்கரித்துத் தீருமட்டும் ஒருவரும் உனக்கு எதிர்த்து நிற்கமாட்டார்கள். 25 அவர்கள்
ேதவர்களின் விக்கிரகங்கைள அக்கினியினால் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; நீ அைவகளால்
சிக்கிக்ெகாள்ளாதபடிக்கு, அைவகளில் இருக்கிற ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் இச்சியாமலும், அைத
எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பாயாக; அைவகள் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள். 26

அைவகைளப் ேபால நீ சாபத்துக்குள்ளாகாதபடி அருவருப்பானைத உன் வீட்டிேல ெகாண்டுேபாகாயாக;
அைதச் சீ என்று ெவறுத்து முற்றிலும் அருவருக்கக்கடவாய், அது சாபத்திற்குள்ளானது.

நீங்கள் பிைழத்துப் ெபருகி, கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த ேதசத்திேல
பிரேவசித்து, அைதச் சுதந்தரிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் ெசய்யச் சாவதானமாயிருப்பீர்களாக. 2 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனச்

சிறுைமப்படுத்தும்படிக்கும், தம்முைடய கட்டைளகைள நீ ைகக்ெகாள்வாேயா ைகக்ெகாள்ளமாட்டாேயா
என்று அவர் உன்ைனச் ேசாதித்து, உன் இருதயத்திலுள்ளைத நீ அறியும்படிக்கும், உன்ைன இந்த நாற்பது
வருஷமளவும் வனாந்தரத்திேல நடத்திவந்த எல்லா வழிையயும் நிைனப்பாயாக. 3 அவர் உன்ைனச்
சிறுைமப்படுத்தி, உன்ைனப் பசியினால் வருத்தி, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருைடய
வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயினாலும் பிைழப்பான் என்பைத உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு,
நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்ைனப் ேபாஷித்தார். 4 இந்த நாற்பது வருஷமும்
உன்ேமலிருந்த வஸ்திரம் பைழயதாகப் ேபாகவும் இல்ைல, உன் கால் வீங்கவும் இல்ைல. 5 ஒருவன் தன்
புத்திரைனச் சிட்சிக்கிறதுேபால உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனச் சிட்சிக்கிறார் என்று நீ உன்
இருதயத்தில் அறிந்துெகாள்வாயாக. 6 ஆைகயால், உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய வழிகளில் நடந்து,
அவருக்குப் பயப்படும்படிக்கு, அவருைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய். 7 உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன்ைன நல்ல ேதசத்திேல பிரேவசிக்கப்பண்ணுகிறார்; அது பள்ளத்தாக்குகளிலும்
மைலகளிலுமிருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளுமுள்ள ேதசம்; 8 அது ேகாதுைமயும்
வாற்ேகாதுைமயும் திராட்சச்ெசடிகளும் அத்திமரங்களும் மாதளஞ்ெசடிகளுமுள்ள ேதசம்; அது
ஒலிவமரங்களும், எண்ெணயும் ேதனுமுள்ள ேதசம்; 9 அது தாழ்ச்சியில்லாமல் அப்பம் புசிக்கத்தக்கதும்
ஒன்றும் உனக்குக் குைறவுபடாததுமான ேதசம்; அது கல்லுகள் இரும்பாயிருக்கிறதும், ெசம்பு ெவட்டி
எடுக்கத்தக்க மைலகளுள்ளதுமான ேதசம். 10 ஆைகயால், நீ புசித்துத் திருப்தியைடந்திருக்ைகயில், உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த அந்த நல்ல ேதசத்துக்காக அவைர ஸ்ேதாத்திரிக்கக்கடவாய். 11

உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர மறவாதபடிக்கும், நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற அவருைடய
கற்பைனகைளயும் நியாயங்கைளயும் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளாமற் ேபாகாதபடிக்கும்
எச்சரிக்ைகயாயிரு. 12 நீ புசித்துத் திருப்தியாகி, நல்ல வீடுகைளக்கட்டி, அைவகளில் குடியிருக்கும்ேபாதும்,
13 உன் ஆடுமாடுகள் திரட்சியாகி, உனக்கு ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெபருகி, உனக்கு
உண்டானைவெயல்லாம் வர்த்திக்கும்ேபாதும், 14 உன் இருதயம் ேமட்டிைமயைடயாமலும், உன்ைன
அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினவரும், 15 உன்னுைடய பின்நாட்களில் உனக்கு
நன்ைம ெசய்யும்ெபாருட்டு, உன்ைனச் சிறுைமப்படுத்தி, உன்ைனச் ேசாதித்து, ெகாள்ளிவாய்ச்
சர்ப்பங்களும் ேதள்களும், தண்ணீரில்லாத வறட்சியுமுள்ள பயங்கரமான ெபரிய வனாந்தரவழியாய் உன்ைன
அைழத்துவந்தவரும், உனக்காகப் பாைறயான கன்மைலயிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படப்பண்ணினவரும், 16

உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்தரத்திேல உன்ைனப் ேபாஷித்துவந்தவருமான உன்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நீ மறவாமலும், 17 என் சாமர்த்தியமும் என் ைகப்ெபலனும் இந்த ஐசுவரியத்ைத
எனக்குச் சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்ளாமலும் இருக்க
எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, 18 உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர நிைனப்பாயாக; அவேர உன் பிதாக்களுக்கு
ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த தம்முைடய உடன்படிக்ைகைய உறுதிப்படுத்தும்படி, இந்நாளில் உனக்கு
உண்டாயிருக்கிறதுேபால, ஐசுவரியத்ைதச் சம்பாதிக்கிறதற்கான ெபலைன உனக்குக் ெகாடுக்கிறவர். 19

உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர நீ மறந்து, ேவேற ேதவர்கைளப் பின்பற்றி அவர்கைளச் ேசவித்து, அவர்கைளப்
பணிந்துெகாள்வாயானால், நிச்சயமாய் அழிந்துேபாவீர்கள் என்று இன்று உங்களுக்குச் சாட்சியாய்
அறிவிக்கிேறன். 20 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாமற்ேபாவதினால்,
கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக அழித்த ஜாதிகைளப்ேபால நீங்களும் அழிவீர்கள்.

உபாகமம் 8:20
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இஸ்ரேவேல, ேகள்: நீ இப்ெபாழுது ேயார்தாைனக் கடந்து, உன்னிலும் ஜனம் ெபருத்ததும்
பலத்ததுமான ஜாதிகைளத் துரத்தி, வானத்ைதயளாவிய மதில் சூழ்ந்த ெபரிய பட்டணங்கைளப்
பிடித்து, 2 ஏனாக்கின் புத்திரராகிய ெபரியவர்களும் ெநடியவர்களுமான ஜனங்கைளத்

துரத்திவிடப்ேபாகிறாய்; இவர்கள் ெசய்திைய நீ அறிந்து, ஏனாக் புத்திரருக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் என்று
ெசால்லப்படுவைத நீ ேகட்டிருக்கிறாய். 3 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாகிறவர்
என்பைத இன்று அறியக்கடவாய்; அவர் பட்சிக்கிற அக்கினிையப்ேபால அவர்கைள அழிப்பார்; அவர்கைள
உனக்கு முன்பாக விழப்பண்ணுவார்; இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் உனக்குச் ெசான்னபடிேய, நீ அவர்கைளச்
சீக்கிரமாய்த் துரத்தி, அவர்கைள அழிப்பாய். 4 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத்
துரத்துைகயில், நீ உன் இருதயத்திேல: என் நீதியினிமித்தம் இந்த ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி
கர்த்தர் என்ைன அைழத்துவந்தார் என்று ெசால்லாயாக; அந்த ஜாதிகளுைடய ஆகாமியத்தினிமித்தேம
கர்த்தர் அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுகிறார். 5 உன் நீதியினிமித்தமும் உன்
இருதயத்தினுைடய உத்தமத்தினிமித்தமும் நீ அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரிக்கும்படி பிரேவசிப்பதில்ைல;
அந்த ஜாதிகளுைடய ஆகாமியத்தினிமித்தமாகவும், ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்னும் உன்
பிதாக்களுக்குக் கர்த்தர் ஆைணயிட்டுச் ெசான்ன வார்த்ைதைய நிைறேவற்றும்படியாகவும், உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுகிறார். 6 ஆைகயால், உன் நீதியினிமித்தம்
உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு அந்த நல்ல ேதசத்ைதச் சுதந்தரிக்கக் ெகாடார் என்பைத
அறியக்கடவாய்; நீ வணங்காக் கழுத்துள்ள ஜனம். 7 நீ வனாந்தரத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்
கடுங்ேகாபம் உண்டாக்கினைத நிைன, அைத மறவாயாக; நீங்கள் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள்
முதல், இவ்விடத்தில் வந்து ேசருமட்டும், கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணினீர்கள். 8 ஒேரபிலும்
நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபம் உண்டாக்கினதினால், கர்த்தர் உங்கைள அழிக்கத்தக்கதான
உக்கிரங்ெகாண்டார். 9 கர்த்தர் உங்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகப் பலைககளாகிய
கற்பலைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி நான் மைலயில் ஏறினேபாது, நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும்
மைலயில் தங்கி அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்ேதன். 10 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
விரலினால் எழுதியிருந்த இரண்டு கற்பலைககைளக் கர்த்தர் என்னிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; சைப
கூடியிருந்த நாளில் கர்த்தர் மைலயிேல அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உங்களுடேன ேபசின
வார்த்ைதகளின்படிேய அைவகளில் எழுதியிருந்தது. 11 இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் முடிந்து, கர்த்தர்
எனக்கு அந்த உடன்படிக்ைகயின் இரண்டு கற்பலைககைளக் ெகாடுக்கிறேபாது, 12 கர்த்தர் என்ைன
ேநாக்கி: நீ எழுந்து, சீக்கிரமாய் இவ்விடம் விட்டு, இறங்கிப்ேபா; நீ எகிப்திலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உன் ஜனங்கள் தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; நான் அவர்களுக்கு
விதித்த வழிைய அவர்கள் சீக்கிரமாக விட்டு விலகி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்ைதத் தங்களுக்காக
உண்டாக்கினார்கள் என்றார். 13 பின்னும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: இந்த ஜனங்கைளப் பார்த்ேதன்; அது
வணங்காக் கழுத்துள்ள ஜனம். 14 ஆைகயால், நான் அவர்கைள அழித்து, அவர்கள் ேபைர வானத்தின் கீழ்
அற்றுப்ேபாகப்பண்ணும்படி, நீ என்ைன விட்டுவிடு; அவர்கைளப்பார்க்கிலும் உன்ைனப் பலத்ததும் ஜனம்
ெபருத்ததுமான ஜாதியாக்குேவன் என்றார். 15 அப்ெபாழுது நான் திரும்பி மைலயிலிருந்து இறங்கிேனன்,
மைலயானது அக்கினி பற்றி எரிந்துெகாண்டிருந்தது; உடன்படிக்ைகயின் இரண்டு பலைககளும் என்
இரண்டு ைககளில் இருந்தது. 16 நான் பார்த்தேபாது, நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்து, வார்ப்பிக்கப்பட்ட கன்றுக்குட்டிைய உங்களுக்கு உண்டாக்கி, கர்த்தர்
உங்களுக்கு விதித்த வழிையச் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினைதக் கண்ேடன். 17 அப்ெபாழுது நான் என்
இரண்டு ைககளிலும் இருந்த அந்த இரண்டு பலைககைளயும் ஓங்கி எறிந்து, அைவகைள உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக உைடத்துப்ேபாட்ேடன். 18 கர்த்தைரக் ேகாபப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அவருைடய
சமுகத்தில் ெபால்லாப்புச் ெசய்து நடப்பித்த உங்களுைடய சகல பாவங்கள் நிமித்தமும், நான் கர்த்தருக்கு
முன்பாக முன்ேபால இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் விழுந்து கிடந்ேதன்; நான் அப்பம் புசிக்கவுமில்ைல,
தண்ணீர் குடிக்கவுமில்ைல. 19 கர்த்தர் உங்கைள அழிக்கும்படி உங்கள்ேமல் ெகாண்டிருந்த ேகாபத்திற்கும்
உக்கிரத்திற்கும் பயந்திருந்ேதன்; கர்த்தர் அந்த முைறயும் என் மன்றாட்ைடக் ேகட்டார். 20 ஆேரான்
ேமலும் கர்த்தர் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு, அவைன அழிக்கேவண்டும் என்றிருந்தார்; அப்ெபாழுது
ஆேரானுக்காகவும் விண்ணப்பம்பண்ணிேனன். 21 உங்கள் பாவக்கிரிையயாகிய அந்தக் கன்றுக்குட்டிைய
நான் எடுத்து அக்கினியில் எரித்து, அைத ெநாறுக்கி, தூளாய்ப் ேபாகுமட்டும் அைரத்து, அந்தத் தூைள
மைலயிலிருந்து ஓடுகிற ஆற்றிேல ேபாட்டுவிட்ேடன். 22 தேபராவிலும், மாசாவிலும், கிப்ேராத்
அத்தாவாவிலும் கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபம் உண்டாக்கினீர்கள். 23 நீங்கள் ேபாய், நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் காேதஸ்பர்ேனயாவிலிருந்து உங்கைள
அனுப்புைகயிலும், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர விசுவாசியாமலும், அவருைடய சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமலும், அவருைடய வாக்குக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணினீர்கள். 24 நான் உங்கைள
அறிந்த நாள் முதற்ெகாண்டு, நீங்கள் கர்த்தருக்கு விேராதமாகக் கலகம் பண்ணுகிறவர்களாயிருந்தீர்கள்.
25 கர்த்தர் உங்கைள அழிப்ேபன் என்று ெசான்னபடியினால், நான் முன்ேபால் கர்த்தரின் சமுகத்தில் இரவும்
பகலும் நாற்பது நாள் விழுந்துகிடந்ேதன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தைர ேநாக்கிப் பண்ணின
விண்ணப்பமாவது: 26 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, ேதவரீர் உம்முைடய மகத்துவத்தினாேல மீட்டு, பலத்த
ைகயினால் எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவந்த உமது ஜனத்ைதயும், உமது சுதந்தரத்ைதயும்
அழிக்காதிருப்பீராக. 27 கர்த்தர் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்த ேதசத்தில் அவர்கைளப்
பிரேவசிக்கப்பண்ணக் கூடாமற்ேபானபடியினாலும், அவர்கைள ெவறுத்தபடியினாலும், அவர்கைள
வனாந்தரத்தில் ெகான்றுேபாடும்படிக்ேக ெகாண்டுவந்தார் என்று நாங்கள் விட்டுப் புறப்படும்படி நீர் ெசய்த

உபாகமம் 9:2

158



10

11

ேதசத்தின் குடிகள் ெசால்லாதபடிக்கு, 28 ேதவரீர் இந்த ஜனங்களின் முரட்டாட்டத்ைதயும், இவர்கள்
ஆகாமியத்ைதயும், இவர்கள் பாவத்ைதயும் பாராமல், உமது தாசராகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு
என்பவர்கைள நிைனத்தருளும். 29 நீர் உமது மகா பலத்தினாலும், ஓங்கிய புயத்தினாலும்
புறப்படப்பண்ணின இவர்கள் உமது ஜனமும் உமது சுதந்தரமுமாயிருக்கிறார்கேள என்று
விண்ணப்பம்பண்ணிேனன்.

அக்காலத்திேல கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ முந்தினைவகளுக்ெகாத்த இரண்டு கற்பலைககைள
ெவட்டிக்ெகாண்டு, மைலயின்ேமல் ஏறி, என்னிடத்தில் வா; ஒரு மரப்ெபட்டிையயும் ெசய்வாயாக.
2 நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தின பலைககளில் இருந்த வார்த்ைதகைள நான் அந்தப்

பலைககளில் எழுதுேவன்; நீ அைவகைளப் ெபட்டியிேல ைவப்பாயாக என்றார். 3 அப்படிேய நான் சீத்திம்
மரத்தினால் ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து, முந்தினைவகளுக்ெகாத்த இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி,
அைவகைள என் ைகயிேல எடுத்துக்ெகாண்டு மைலயில் ஏறிேனன். 4 முன்ேன சைபகூடிவந்த நாளில்
கர்த்தர் மைலயில் அக்கினி நடுவிலிருந்து உங்களுக்கு விளம்பின பத்துக்கற்பைனகைளயும் அவர் முன்
எழுதியிருந்த பிரகாரம் அந்தப் பலைககளில் எழுதி, அைவகைள என்னிடத்தில் தந்தார். 5 அப்ெபாழுது
நான் திரும்பி மைலயிலிருந்து இறங்கி, அந்தப் பலைககைள நான் ெசய்த ெபட்டியிேல ைவத்ேதன்; கர்த்தர்
எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய அைவகள் அதிேல ைவத்திருக்கிறது. 6 பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ெபெனயாக்கானுக்கடுத்த ேபேராத்திேலயிருந்து ேமாெசராவுக்குப் பிரயாணம்பண்ணினார்கள்; அங்ேக
ஆேரான் மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் ஸ்தானத்திேல அவன் குமாரனாகிய எெலயாசார்
ஆசாரியனானான். 7 அங்ேகயிருந்து குத்ேகாதாவுக்கும், குத்ேகாதாவிலிருந்து ஆறுகளுள்ள நாடாகிய
ேயாத்பாத்துக்கும் பிரயாணம்பண்ணினார்கள். 8 அக்காலத்திேல கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமப்பதற்கும், இந்நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகிறதுேபால, கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல நின்று
அவருக்கு ஆராதைன ெசய்வதற்கும், அவர் நாமத்ைதக்ெகாண்டு ஆசீர்வதிப்பதற்கும், கர்த்தர் ேலவியின்
ேகாத்திரத்ைதப் பிரித்ெதடுத்தார். 9 ஆைகயால் ேலவிக்கு அவன் சேகாதரேராேட பங்கும் சுதந்தரமும்
இல்ைல; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவனுக்குச் ெசான்னபடிேய, கர்த்தேர அவனுக்குச் சுதந்தரம். 10 நான்
முந்தின பிரகாரமாகேவ நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மைலயில் இருந்ேதன்; கர்த்தர் அந்த முைறயும் என்
மன்றாட்ைடக் ேகட்டு, உன்ைன அழிக்காமல் விட்டார். 11 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நான் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுைடய பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்தில் அவர்கள் ேபாய் அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி, நீ எழுந்து, ஜனத்திற்கு முன்பாகப் பிரயாணப்பட்டுப் ேபா என்றார்.

12 இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவேல, நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளிெலல்லாம்
நடந்து, அவரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன்
ேதவனாகிய கர்த்தைரச் ேசவித்து, 13 நான் இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற கர்த்தருைடய கற்பைனகைளயும்
அவருைடய கட்டைளகைளயும் உனக்கு நன்ைமயுண்டாகும்படி ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்பைதேய
அல்லாமல், ேவேற எைத உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ேகட்கிறார். 14 இேதா, வானங்களும்
வானாதிவானங்களும், பூமியும் அதிலுள்ள யாவும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடயைவகள். 15 ஆனாலும்
கர்த்தர் உன் பிதாக்கள்ேமல் அன்புகூரும்ெபாருட்டு அவர்களிடத்தில் பிரியம் ைவத்து, அவர்களுக்குப் பின்
அவர்களுைடய சந்ததியாகிய உங்கைள, இந்நாளில் இருக்கிறபடிேய, சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும்
தமக்ெகன்று ெதரிந்துெகாண்டார். 16 ஆைகயால் நீங்கள் இனி உங்கள் பிடரிையக் கடினப்படுத்தாமல்,
உங்கள் இருதயத்தின் நுனித்ேதாைல விருத்தேசதனம்பண்ணுங்கள். 17 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேதவாதி ேதவனும், கர்த்தாதி கர்த்தரும், மகத்துவமும் வல்லைமயும் பயங்கரமுமான ேதவனுமாயிருக்கிறார்;
அவர் பட்சபாதம்பண்ணுகிறவரும் அல்ல, பரிதானம் வாங்குகிறவரும் அல்ல. 18 அவர் திக்கற்ற பிள்ைளக்கும்
விதைவக்கும் நியாயஞ்ெசய்கிறவரும், அந்நியன்ேமல் அன்புைவத்து அவனுக்கு அன்னவஸ்திரம்
ெகாடுக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். 19 நீங்களும் எகிப்துேதசத்தில் அந்நியராயிருந்தபடியால், அந்நியைரச்
சிேநகிப்பீர்களாக. 20 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவைரச் ேசவித்து, அவைரப்
பற்றிக்ெகாண்டிருந்து, அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு ஆைணயிடுவாயாக. 21 அவேர உன் புகழ்ச்சி; உன்
கண்கண்ட இந்தப் ெபரிய பயங்கரமான காரியங்கைள உன்னிடத்தில் ெசய்த உன்ேதவன் அவேர. 22 உன்
பிதாக்கள் எழுபதுேபராய் எகிப்துக்குப் ேபானார்கள்; இப்ெபாழுேதா உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனத்
திரட்சியிேல வானத்தின் நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலாக்கினார்.

நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, அவருைடய பிரமாணங்கைளயும், அவருைடய
கட்டைளகைளயும், அவருைடய நியாயங்கைளயும், அவருைடய கற்பைனகைளயும் எப்ெபாழுதும்
ைகக்ெகாள்வாயாக. 2 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசய்த சிட்ைசையயும், அவருைடய

மகத்துவத்ைதயும், அவருைடய பலத்த ைகையயும், அவருைடய ஓங்கிய புயத்ைதயும், 3 அவர் எகிப்தின்
நடுவிேல எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கும், அவன் ேதசம் அைனத்திற்கும் ெசய்த அவருைடய
அைடயாளங்கைளயும், அவருைடய கிரிையகைளயும், 4 எகிப்திய ேசைனயும் அவர்கள் குதிைரகளும்
இரதங்களும் உங்கைளப் பின் ெதாடர்ந்துவருைகயில், கர்த்தர் சிவந்த சமுத்திரத்தின் ஜலத்ைத
அவர்கள்ேமல் புரளப்பண்ணி, இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறதுேபால, அவர்கைள அழித்த அவருைடய
ெசய்ைகையயும், 5 நீங்கள் இவ்விடத்திற்கு வருமளவும் அவர் உங்களுக்கு வனாந்தரத்தில் ெசய்தைதயும், 6

பூமி தன் வாையத் திறந்து, எலியாப் என்னும் ரூபன் குமாரனுைடய மக்களான தாத்தாைனயும் அபிராைமயும்,
அவர்கள் குடும்பங்கைளயும், அவர்கள் கூடாரங்கைளயும், இஸ்ரேவலர் எல்லாருக்குள்ளும் அவர்களுக்கு
இருந்த அவர்களுைடய சகல ெபாருள்கைளயும் விழுங்கும்படி ெசய்தைதயும், அறியாமலும் காணாமலும்
இருக்கிற உங்கள் பிள்ைளகளுடன் நான் ேபசவில்ைல; இன்று நீங்கேள அறிந்து ெகாள்ளுங்கள். 7 கர்த்தர்
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ெசய்த மகத்துவமான கிரிையகைளெயல்லாம் உங்கள் கண்கள் அல்லேவா கண்டது. 8 ஆைகயால் நீங்கள்
பலப்படும்படிக்கும், 9 நீங்கள் சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்துக்குள் பிரேவசித்து அைதச்
சுதந்தரிக்கும்படிக்கும், கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் அவர்கள் சந்ததிக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்று
அவர்களுக்கு ஆைணயிட்ட பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்தில் நீங்கள் நீடித்து வாழும்படிக்கும், இன்று நான்
உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாள்வீர்களாக. 10 நீ சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற
ேதசம் நீ விட்டுவந்த எகிப்துேதசத்ைதப்ேபால் இராது; அங்ேக நீ விைதைய விைதத்து,
கீைரத்ேதாட்டத்திற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறதுேபால உன் காலால் நீர்ப்பாய்ச்சி வந்தாய். 11 நீங்கள்
சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசேமா, மைலகளும் பள்ளத்தாக்குகளுமுள்ள ேதசம்; அது வானத்தின்
மைழத்தண்ணீைரக் குடிக்கும் ேதசம்; 12 அது உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற ேதசம், வருஷத்தின்
துவக்கமுதல் வருஷத்தின் முடிவுமட்டும் எப்ெபாழுதும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதின்ேமல்
ைவக்கப்பட்டிருக்கும்.

13 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உங்கள் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அன்புகூர்ந்து, அவைரச் ேசவிக்கும்படி, நான் இன்று உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற என்
கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், 14 நீ உன் தானியத்ைதயும் உன் திராட்சரசத்ைதயும் உன்
எண்ெணையயும் ேசர்க்கும்படிக்கு, நான் ஏற்றகாலத்தில் உங்கள் ேதசத்தில் முன்மாரிையயும்
பின்மாரிையயும் ெபய்யப்பண்ணி, 15 மிருகஜீவன்களுக்காக உன் ெவளிகளிேல புல் முைளக்கும்படி
ெசய்ேவன், நீ சாப்பிட்டுத் திருப்தியைடவாய் என்கிறார். 16 உங்கள் இருதயம் வஞ்சிக்கப்படாமலும், நீங்கள்
வழிவிலகி அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவித்து அவர்கைள நமஸ்கரியாமலும் இருக்கும்படி
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 17 இல்லாவிடில் கர்த்தருைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல் மூண்டு, மைழ
ெபய்யாமற்ேபாகவும், ேதசம் தன் பலைனக் ெகாடாமலிருக்கவும் வானத்ைத அைடத்துப்ேபாடுவார்; கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்திலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரத்தில் அழிந்துேபாவீர்கள். 18 ஆைகயால்
கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று அவர்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்தில் உங்கள்
நாட்களும், உங்கள் பிள்ைளகளின் நாட்களும், பூமியின்ேமல் வானம் இருக்கும் நாட்கைளப்ேபால
அேநகமாயிருக்கும்படிக்கு, 19 நீங்கள் என் வார்த்ைதகைள உங்கள் இருதயத்திலும் உங்கள்
ஆத்துமாவிலும் பதித்து, அைவகைள உங்கள் ைகயின்ேமல் அைடயாளமாகக் கட்டி, உங்கள் கண்களின்
நடுேவ ஞாபகக்குறியாக ைவத்து, 20 அைவகைள உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு உபேதசித்து, நீங்கள் வீட்டில்
உட்கார்ந்திருக்கிறேபாதும், வழியிேல நடக்கிறேபாதும், படுத்துக்ெகாள்ளுகிறேபாதும்,
எழுந்திருக்கிறேபாதும் அைவகைளக் குறித்துப் ேபசுவீர்களாக. 21 அைவகைள உங்கள் வீட்டு
நிைலகளிலும் உங்கள் வாசல்களிலும் எழுதுவீர்களாக. 22 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில்
அன்புகூர்ந்து, அவர் வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவைரப் பற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்படி, நான் உங்களுக்குச்
ெசய்யக் கற்பிக்கிற இந்தக் கற்பைனகைளெயல்லாம் ஜாக்கிரைதயாய்க் ைகக்ெகாள்வீர்களானால், 23

கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஜாதிகைளெயல்லாம் துரத்திவிடுவார்; உங்கைளப்பார்க்கிலும் ஜனம்
ெபருத்த பலத்த ஜாதிகைள நீங்கள் துரத்துவீர்கள். 24 உங்கள் உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடெமல்லாம்
உங்களுைடயதாயிருக்கும்; வனாந்தரத்ைதயும் லீபேனாைனயும் ெதாடங்கி, ஐபிராத்து நதிையயும்
ெதாடங்கி, கைடசிச் சமுத்திரம் வைரக்கும் உங்கள் எல்ைலயாயிருக்கும். 25 உங்கள்முன் ஒருவரும்
எதிர்த்து நிற்பதில்ைல; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசான்னபடி உங்களால் உண்டாகும்
பயமும் ெகடியும் நீங்கள் மிதிக்கும் பூமியின்ேமெலல்லாம் வரப்பண்ணுவார்.

26 இேதா, இன்று நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதத்ைதயும் சாபத்ைதயும் ைவக்கிேறன். 27 இன்று
நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்களானால்
ஆசீர்வாதமும், 28 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல், இன்று நான்
உங்களுக்கு விதிக்கிற வழிையவிட்டு விலகி, நீங்கள் அறியாத ேவேற ேதவர்கைளப் பின்பற்றுவீர்களானால்
சாபமும் வரும்.

29 நீ சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனப் பிரேவசிக்கப்பண்ணும்ேபாது,
ெகரிசீம் மைலயின்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைதயும் ஏபால் மைலயின்ேமல் சாபத்ைதயும் கூறக்கடவாய். 30

அைவகள் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திேல சூரியன் அஸ்தமிக்கிற ேமற்குவழியாய்க் கானானியர் குடியிருக்கிற
நாட்டு ெவளியிேல கில்காலுக்கு எதிரான ேமாேர என்னும் சமபூமியின் அருேகயல்லேவா இருக்கிறது? 31

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற ேதசத்ைதச் சுதந்தரிப்பதற்கு, நீங்கள்
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாய், அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அதிேல குடியிருப்பீர்கள். 32 ஆைகயால்
உங்களுக்கு இன்று நான் ஏற்படுத்துகிற சகல கட்டைளகைளயும், நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு
நடக்கக்கடவீர்கள்.

உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் சுதந்தரிக்கக் ெகாடுக்கிற ேதசத்திேல,
நீங்கள் பூமியில் உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் ைகக்ெகாண்டு நடக்கேவண்டிய கட்டைளகளும்
நியாயங்களுமாவன: 2 நீங்கள் துரத்திவிடும் ஜாதிகள் தங்கள் ேதவர்கைளச் ேசவித்த உயர்ந்த

மைலகளின்ேமலும், ேமடுகளின்ேமலும், பச்ைசயான சகல மரங்களின் கீழுமுள்ள இடங்கைளெயல்லாம்
முற்றிலும் அழித்து, 3 அவர்கள் பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்கள் சிைலகைளத் தகர்த்து, அவர்கள்
ேதாப்புகைள அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, அவர்கள் ேதவர்களின் விக்கிரகங்கைள ெநாறுக்கி, அைவகளின்
ேபரும் அவ்விடத்தில் இராமல் அழியும்படி ெசய்யக்கடவீர்கள். 4 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு நீங்கள்
அப்படிச் ெசய்யாமல், 5 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தம்முைடய நாமம் விளங்கும்படி, உங்கள் சகல
ேகாத்திரங்களிலும் ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானமாகிய அவருைடய வாசஸ்தலத்ைதேய நாடி, அங்ேக ேபாய்,
6 அங்ேக உங்கள் சர்வாங்க தகனங்கைளயும், உங்கள் பலிகைளயும், தசமபாகங்கைளயும், உங்கள் ைக
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ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்புகைளயும், உங்கள் ெபாருத்தைனகைளயும், உங்கள் உற்சாகபலிகைளயும்,
உங்கள் ஆடுமாடுகளின் தைலயீற்றுகைளயும் ெகாண்டுவந்து, 7 அங்ேக உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதியிேல புசித்து, நீங்கள் ைகயிட்டுச் ெசய்ததும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள
ஆசீர்வதித்ததுமான யாவுக்காகவும் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 8 இங்ேக
இந்நாளில் நாம் அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச் சரியானைதெயல்லாம் ெசய்கிறதுேபால நீங்கள்
ெசய்யாதிருப்பீர்களாக. 9 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் இைளப்பாறுதலிலும்
சுதந்தரத்திலும் நீங்கள் இன்னும் பிரேவசிக்கவில்ைலேய. 10 நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்துேபாய், உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் சுதந்தரிக்கக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் குடிேயறும்ேபாதும், சுற்றிலும்
இருக்கிற உங்கள் சத்துருக்கைளெயல்லாம் அவர் விலக்கி, உங்கைள இைளப்பாறப்பண்ணுகிறதினால்
நீங்கள் சுகமாய் வசித்திருக்கும்ேபாதும், 11 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி
ெதரிந்துெகாள்ளும் ஓர் இடம் உண்டாயிருக்கும்; அங்ேக நீங்கள் நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட
யாைவயும் உங்கள் சர்வாங்க தகனங்கைளயும், உங்கள் பலிகைளயும், உங்கள் தசமபாகங்கைளயும், உங்கள்
ைக ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்புகைளயும், நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேநர்ந்துெகாள்ளும் விேசஷித்த எல்லாப்
ெபாருத்தைனகைளயும் ெகாண்டுவந்து, 12 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நீங்களும்,
உங்கள் குமாரரும், உங்கள் குமாரத்திகளும், உங்கள் ேவைலக்காரரும், உங்கள் ேவைலக்காரிகளும்,
உங்கேளாடு பங்கும் சுதந்தரமும் இல்லாமல் உங்கள் வாசல்களில் இருக்கிற ேலவியனும்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 13 கண்ட இடெமல்லாம் நீ உன் சர்வாங்க தகனபலிகைள இடாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிரு. 14 உன் ேகாத்திரங்கள் ஒன்றில் கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தில் மாத்திரம் நீ
உன் சர்வாங்க தகனபலிகைளயிட்டு, நான் உனக்குக் கற்பிக்கிற யாைவயும் அங்ேக ெசய்வாயாக. 15

ஆனாலும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு அருளும் ஆசீர்வாதத்திற்குத்தக்கதாய், நீ உன்
வாசல்களிெலங்கும் உன் இஷ்டப்படிேய மிருகஜீவன்கைள அடித்துப் புசிக்கலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும்
தீட்டுப்படாதவனும், அைவகைள, ெவளிமாைனயும் கைலமாைனயும் புசிக்கிறதுேபால புசிக்கலாம். 16

இரத்தத்ைத மாத்திரம் புசிக்க ேவண்டாம்; அைதத் தண்ணீைரப்ேபால் தைரயிேல ஊற்றிவிடேவண்டும். 17

உன் தானியத்திலும் உன் திராட்சரசத்திலும் உன் எண்ெணயிலும் தசமபாகத்ைதயும், உன் ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும், நீ ேநர்ந்துெகாள்ளும் உன்னுைடய சகல ெபாருத்தைனகைளயும், உன் உற்சாகக்
காணிக்ைககைளயும், உன் ைக ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்புகைளயும், நீ உன் வாசல்களில்
புசிக்கேவண்டாம். 18 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்தில் நீயும் உன் குமாரனும்,
உன் குமாரத்தியும், உன் ேவைலக்காரனும், உன் ேவைலக்காரியும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற ேலவியனும்,
உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அைதப் புசித்து, நீ ைகயிட்டுச் ெசய்யும் எல்லாக் காரியத்திலும்
உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சந்ேதாஷப்படுவாயாக. 19 நீ உன் ேதசத்திலிருக்கும்
நாெளல்லாம் ேலவியைனக் ைகவிடாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு.

20 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் ெசான்னபடி, உன் எல்ைலைய விஸ்தாரமாக்கும்ேபாது, நீ
இைறச்சி புசிக்க ஆைசெகாண்டு, இைறச்சி புசிப்ேபன் என்பாயானால், நீ உன் இஷ்டப்படி இைறச்சி
புசிக்கலாம். 21 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானம்
உனக்குத் தூரமானால், கர்த்தர் உனக்கு அளித்த உன் ஆடுமாடுகளில் எைதயாகிலும் நான் உனக்கு
விதித்தபடி நீ அடித்து, உன் இஷ்டப்படி உன் வாசல்களிேல புசிக்கலாம். 22 ெவளிமாைனயும்
கைலமாைனயும் புசிக்கிறதுேபால நீ அைதப் புசிக்கலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும் தீட்டுப்படாதவனும் அைதப்
புசிக்கலாம். 23 இரத்தத்ைத மாத்திரம் புசிக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிரு; இரத்தேம உயிர்;
மாம்சத்ேதாேட உயிைரயும் புசிக்கேவண்டாம். 24 அைத நீ சாப்பிடாமல் தண்ணீைரப்ேபால் தைரயிேல
ஊற்றிவிடேவண்டும். 25 நீ கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்வதினால், நீயும் உனக்குப்
பின்வரும் உன் பிள்ைளகளும் நன்றாயிருக்கும்படி நீ அைதச் சாப்பிடலாகாது. 26 உனக்குரிய பரிசுத்த
வஸ்துக்கைளயும், உன் ெபாருத்தைனகைளயும் கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்திற்கு நீ
ெகாண்டுவந்து, 27 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல் உன் சர்வாங்க தகனபலிகைள
மாம்சத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும்கூடப் பலியிடக்கடவாய்; நீ ெசலுத்தும் மற்றப் பலிகளின் இரத்தமும் உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல் ஊற்றப்படக்கடவது; மாம்சத்ைதேயா நீ புசிக்கலாம். 28 நீ
உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பார்ைவக்கு நன்ைமயும் ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்வதினால், நீயும் உனக்குப்
பின்வரும் உன் பிள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும் நன்றாயிருக்கும்படிக்கு, நான் உனக்குக் கற்பிக்கிற இந்த
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் நீ கவனித்துக் ேகள்.

29 நீ சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தின் ஜாதிகைள உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாகச்
சங்கரிக்கும்ேபாதும், நீ அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்து அதிேல குடியிருக்கும்ேபாதும், 30 அவர்கள்
உனக்கு முன்பாக அழிக்கப்பட்டபின்பு, நீ அவர்கைளப் பின்பற்றிச் சிக்கிக்ெகாள்ளாதபடிக்கும், இந்த
ஜாதிகள் தங்கள் ேதவர்கைளச் ேசவித்தபடி நானும் ேசவிப்ேபன் என்று ெசால்லி அவர்களுைடய
ேதவர்கைளக்குறித்துக் ேகட்டு விசாரியாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயிரு. 31 உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
அப்படிச் ெசய்யாயாக; கர்த்தர் ெவறுக்கிற அருவருப்பான யாைவயும் அவர்கள் தங்கள் ேதவர்களுக்குச்
ெசய்து தங்கள் குமாரைரயும் தங்கள் குமாரத்திகைளயும் தங்கள் ேதவர்களுக்கு அக்கினியிேல
சுட்ெடரித்தார்கேள. 32 நான் உனக்கு விதிக்கிற யாைவயும் ெசய்யும்படி கவனமாயிரு; நீ அதேனாேட
ஒன்றும் கூட்டவும் ேவண்டாம், அதில் ஒன்றும் குைறக்கவும் ேவண்டாம்.

உங்களுக்குள்ேள ஒரு தீர்க்கதரிசியாகிலும், ெசாப்பனக்காரனாகிலும் எழும்பி: 2 நீங்கள் அறியாத
ேவேற ேதவர்கைளப் பின்பற்றி, அவர்கைளச் ேசவிப்ேபாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி,
உங்களுக்கு ஒரு அைடயாளத்ைதயும் அற்புதத்ைதயும் காண்பிப்ேபன் என்று குறிப்பாய்ச்

உபாகமம் 13:2

161



14

ெசான்னாலும், அவன் ெசான்ன அைடயாளமும் அற்புதமும் நடந்தாலும், 3 அந்தத் தீர்க்கதரிசியாகிலும்,
அந்தச் ெசாப்பனக்காரனாகிலும் ெசால்லுகிறைவகைளக் ேகளாதிருப்பீர்களாக; உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும்
அன்புகூருகிறீர்கேளா இல்ைலேயா என்று அறியும்படிக்கு உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசாதிக்கிறார். 4 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பின்பற்றி, அவருக்குப் பயந்து, அவர்
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அவர் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, அவைரச் ேசவித்து, அவைரப்
பற்றிக்ெகாள்வீர்களாக. 5 அந்தத் தீர்க்கதரிசியும், அந்தச் ெசாப்பனக்காரனும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; நீங்கள் நடக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு விதித்த
வழிைய விட்டு உங்கைள விலக்கும்படி, அவன், உங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினவரும்
உங்கைள அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்து நீங்கலாக்கி மீட்டுக்ெகாண்டவருமான உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு விேராதமான துேராகப்ேபச்ைசப் ேபசினான்; இப்படிப்பட்ட தீைமைய உங்களிடத்திலிருந்து
விலக்குவீர்களாக.

6 உன் தாய்க்குப் பிறந்த உன் சேகாதரனாகிலும், உன் குமாரனாகிலும், உன் குமாரத்தியாகிலும், உன்
மார்பிலுள்ள உன் மைனவியாகிலும், உன் பிராணைனப்ேபாலிருக்கிற உன் சிேநகிதனாகிலும் உன்ைன
ேநாக்கி: நாம் ேபாய் ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவிப்ேபாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 7 உன்ைனச் சுற்றிலும்
உனக்குச் சமீபத்திலாகிலும் உனக்குத் தூரத்திலாகிலும், ேதசத்தின் ஒருமுைன ெதாடங்கி
மறுமுைனமட்டுமுள்ள எவ்விடத்திலாகிலும் இருக்கிற ஜனங்களுைடய ேதவர்களில், நீயும் உன் பிதாக்களும்
அறியாத அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிக்கும்படி இரகசியமாய் உன்ைன ஏவிவிட்டால், 8 நீ அவனுக்குச்
சம்மதியாமலும், அவனுக்குச் ெசவிெகாடாமலும், உன் கண் அவன்ேமல் இரக்கங்ெகாள்ளாமலும், அவைனத்
தப்பவிடாமலும், அவைன ஒளித்து ைவக்காமலும், 9 அவைனக் ெகாைல ெசய்துேபாட ேவண்டும்; அவைனக்
ெகாைல ெசய்வதற்கு, முதல் உன் ைகயும் பின்பு சகல ஜனத்தின் ைகயும் அவன்ேமல் இருக்கக்கடவது. 10

அடிைமத்தன வீடாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து உன்ைனப் புறப்படப்பண்ணின உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர
விட்டு விலகும்படி அவன் உன்ைன ஏவினபடியினால், அவன் சாகும்படி அவன்ேமல் கல்ெலறியக்கடவாய். 11

இஸ்ரேவலர் யாவரும் அைதக் ேகட்டுப் பயந்து, இனி உன் நடுேவ இப்படிப்பட்ட தீைமயான காரியத்ைதச்
ெசய்யாதிருப்பார்கள்.

12 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் குடியிருக்கும்படி ெகாடுக்கும் பட்டணங்கள் ஒன்றில் ேபலியாளின்
மக்களாகிய துஷ்ட மனிதர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு, 13 நீங்கள் அறியாத ேவேற ேதவர்கைளச்
ேசவிக்கப்ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று தங்கள் பட்டணத்தின் குடிகைள ஏவினார்கள் என்கிற ெசய்திையக்
ேகள்விப்படும்ேபாது, 14 நீ நன்றாய் விசாரித்து, ேகட்டாராய்ந்து, அப்படிப்பட்ட அருவருப்பான காரியம் உன்
நடுேவ நடந்தது ெமய்யும் நிச்சயமும் என்று காண்பாயானால், 15 அந்தப் பட்டணத்தின் குடிகைளப்
பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி, அைதயும் அதிலுள்ள யாவற்ைறயும் அதின் மிருகஜீவன்கைளயும்
பட்டயக்கருக்கினால் சங்காரம்பண்ணி, 16 அதில் ெகாள்ைளயிட்டைதெயல்லாம் அதின் நடுவீதியிேல,
கூட்டி, உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு என்று அந்தப் பட்டணத்ைதயும், அதில் ெகாள்ைளயிடப்பட்ட
யாவற்ைறயும் முழுவதும் அக்கினியில் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; அது இனிக் கட்டப்படாமல், நித்திய
மண்ேமடாயிருக்கக்கடவது. 17 சபிக்கப்பட்ட ெபாருளில் ஒன்றும் உன் ைகயில் இருக்கேவண்டாம். நான்
இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கற்பைனகைளெயல்லாம் நீ ைகக்ெகாண்டு, உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யும்படி, அவர் சத்தத்திற்குச்
ெசவிெகாடுப்பாயானால், 18 கர்த்தர் தமது ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைதவிட்டுத் திரும்பி, உனக்குத் தைய
ெசய்து, உனக்கு இரங்கி, அவர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டபடி உன்ைன
விருத்தியைடயப்பண்ணுவார்.

நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பிள்ைளகள்; ெசத்தவனுக்காகக் கீறிக்ெகாள்ளாமலும்,
உங்கள் கண்களுக்கு இைடயிேல சவரம்பண்ணாமலும் இருப்பீர்களாக. 2 நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமான ஜனங்கள்; பூமியின் மீெதங்குமுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும்

உங்கைளேய கர்த்தர் தமக்குச் ெசாந்த ஜனங்களாயிருக்கத் ெதரிந்துெகாண்டார்.
3 அருவருப்பானெதான்ைறயும் புசிக்க ேவண்டாம். 4 நீங்கள் புசிக்கத்தகும் மிருகங்களாவன: மாடும்,

ெசம்மறியாடும், ெவள்ளாடும், 5 மானும், ெவளிமானும், கைலமானும், வைரயாடும், புள்ளிமானும்,
சருகுமானும், புல்வாயுேம. 6 மிருகங்களில் விரிகுளம்புள்ளதாயிருந்து, குளம்புகள் இரண்டாகப்
பிரிந்திருக்கிறதும், அைசேபாடுகிறதுமான சகல மிருகங்கைளயும் நீங்கள் புசிக்கலாம்; 7

அைசேபாடுகிறைவகளிலும், விரிகுளம்புள்ளைவகளிலும், நீங்கள் புசிக்கத்தகாதைவகள் எைவெயன்றால்:
ஒட்டகமும், முசலும், குழிமுசலுேம; அைவகள் அைசேபாட்டும் அைவகளுக்கு விரிகுளம்பில்ைல; அைவகள்
உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக. 8 பன்றியும் புசிக்கத்தகாது; அது விரிகுளம்புள்ளதாயிருந்தும்,
அைசேபாடாதிருக்கும்; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக; இைவகளின் மாம்சத்ைதப் புசியாமலும்
இைவகளின் உடைலத்ெதாடாமலும் இருப்பீர்களாக.

9 ஜலத்திலிருக்கிற எல்லாவற்றிலும் சிறகும் ெசதிளும் உள்ளைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் புசிக்கலாம். 10

சிறகும் ெசதிளும் இல்லாத யாெதான்ைறயும் புசிக்கலாகாது; அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக.
11 சுத்தமான சகல பட்சிகைளயும் நீங்கள் புசிக்கலாம். 12 நீங்கள் புசிக்கத்தகாதைவகள்

எைவெயன்றால்: கழுகும், கருடனும், கடலுராஞ்சியும், 13 ைபரியும், வல்லூறும், சகலவித பருந்தும், 14

சகலவித காகங்களும், 15 தீக்குருவியும், கூைகயும், ெசம்புகமும், சகலவிதமான ேடைகயும், 16 ஆந்ைதயும்,
ேகாட்டானும், நாைரயும், 17 கூழக்கடாவும், குருகும், நீர்க்காகமும், 18 ெகாக்கும், சகலவித ராஜாளியும்,
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புழுக்ெகாத்தியும், ெவளவாலுேம. 19 பறக்கிறைவகளில் ஊர்வன யாவும் உங்களுக்கு அசுத்தமாயிருப்பதாக;
அைவகள் புசிக்கத்தகாதைவகள். 20 சுத்தமான பறைவகள் யாைவயும் நீங்கள் புசிக்கலாம்.

21 தானாய் இறந்து ேபானெதான்ைறயும் புசிக்கேவண்டாம்; உங்கள் வாசல்களில் இருக்கிற பரேதசிக்கு
அைதப் புசிக்கக்ெகாடுக்கலாம்; அல்லது அந்நியனுக்கு அைத விற்றுப்ேபாடலாம்; நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனங்கள். ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதின் தாயின் பாலிேல
சைமக்கேவண்டாம். 22 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எப்ெபாழுதும் பயந்திருக்கப் பழகும்படிக்கு,
வருஷந்ேதாறும் நீ விைதக்கிற விைதப்பினாேல வயலில் விைளயும் எல்லாப் பலனிலும் தசமபாகத்ைதப்
பிரித்து, 23 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்திேல, உன்
தானியத்திலும் உன் திராட்சரசத்திலும் உன் எண்ெணயிலும் தசமபாகத்ைதயும் உன் ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும் அவருைடய சந்நிதியில் புசிப்பாயாக. 24 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கும் காலத்தில், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாண்ட ஸ்தானம்
உனக்கு ெவகு தூரமாயிருக்கிறதினால், வழிப்பிரயாணத்தின் ெவகு ெதாைலவினிமித்தம், நீ அைதக்
ெகாண்டுேபாகக்கூடாதிருக்குமானால், 25 அைதப் பணமாக்கி, பணமுடிப்ைப உன் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட ஸ்தலத்திற்குப் ேபாய், 26 அங்ேக உன்
இஷ்டப்படி ஆடுமாடு, திராட்சரசம், மதுபானம் முதலான சகலத்ைதயும் பணம்ெகாடுத்து வாங்கி, உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில், நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற ேலவியனும்
புசித்துச் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 27 ேலவியனுக்கு உன்ேனாேட பங்கும் சுதந்தரமும் இல்லாதபடியால்
அவைனக் ைகவிடாயாக.

28 மூன்றாம் வருஷத்தின் முடிவிேல அவ்வருஷத்தில் உனக்கு வந்த பலன் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகத்ைதப்
பிரித்து, உன் வாசல்களில் ைவக்கக்கடவாய். 29 ேலவியனுக்கு உன்ேனாேட பங்கும் சுதந்தரமும்
இல்லாதபடியினால், அவனும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற பரேதசியும், திக்கற்றவனும், விதைவயும் வந்து
புசித்துத் திருப்தியைடவார்களாக; அப்ெபாழுது உன் ைக ெசய்யும் ேவைலயிெலல்லாம் உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார்.

ஏழாம் வருஷத்தின் முடிவிேல விடுதைலபண்ணுவாயாக. 2 விடுதைலயின் விபரமாவது: பிறனுக்குக்
கடன் ெகாடுத்தவன் எவனும், கர்த்தர் நியமித்த விடுதைல கூறப்பட்டபடியால், அந்தக் கடைனப்
பிறன் ைகயிலாகிலும் தன் சேகாதரன் ைகயிலாகிலும் தண்டாமல் விட்டுவிடக்கடவன். 3 அந்நிய

ஜாதியான் ைகயிேல நீ கடைனத் தண்டலாம்; உன் சேகாதரனிடத்திேலா உனக்கு வரேவண்டியைத உன்
ைக விட்டுவிடக்கடவது. 4 எளியவன் உனக்குள் இல்லாதிருக்கும்படியாக இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்; இன்று
நான் உனக்குக் கற்பிக்கிற எல்லாக் கற்பைனகளின்படியும் நீ ெசய்யும்படி, உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
சத்தத்ைதக் கவனமாய்க் ேகட்பாயானால்., 5 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரிக்கும்படி
ெகாடுக்கும் ேதசத்தில், உன்ைன ேமன்ேமலும் ஆசீர்வதிப்பார். 6 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச்
ெசான்னபடி உன்ைன ஆசீர்வதிப்பதினால், நீ அேநகம் ஜாதிகளுக்குக் கடன் ெகாடுப்பாய், நீேயா கடன்
வாங்குவதில்ைல; நீ அேநகம் ஜாதிகைள ஆளுவாய், உன்ைனேயா அவர்கள் ஆளுவதில்ைல.

7 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தின் எந்த வாசலிலும் உன் சேகாதரரில்
எளியவனான ஒருவன் இருந்தால், எளியவனாகிய உன் சேகாதரனுக்கு உன் இருதயத்ைத நீ
கடினமாக்காமலும், உன் ைகைய மூடாமலும், 8 அவனுக்கு உன் ைகையத் தாராளமாய்த் திறந்து,
அவனுைடய அவசரத்தினிமித்தம் அவனுக்குத் ேதைவயானைதக் கடன்ெகாடுப்பாயாக. 9 விடுதைல
வருஷமாகிய ஏழாம் வருஷம் கிட்டியிருக்கிறெதன்று ெசால்லி, உன் இருதயத்திேல ெபால்லாத
நிைனவுெகாண்டு, உன் ஏைழச் சேகாதரனுக்குக் ெகாடாமல் மறுத்து, அவன்ேமல் வன்கண்
ைவக்காதபடிக்கும், அவன் உன்ைனக் குறித்துக் கர்த்தைர ேநாக்கி அபயமிடாதபடிக்கும்
எச்சரிக்ைகயாயிரு; அப்படிச் ெசய்வாயானால் அது உனக்குப் பாவமாயிருக்கும். 10 அவனுக்குத்
தாராளமாய்க் ெகாடுப்பாயாக; அவனுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது உன் இருதயம் விசனப்படாதிருப்பதாக;
அதினிமித்தமாக உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்னுைடய எல்லாக் கிரிையகளிலும், நீ ைகயிட்டுச் ெசய்யும்
எல்லாக் காரியங்களிலும் உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார். 11 ேதசத்திேல எளியவர்கள் இல்லாதிருப்பதில்ைல;
ஆைகயால் உன் ேதசத்திேல சிறுைமப்பட்டவனும் எளியவனுமாகிய உன் சேகாதரனுக்கு உன் ைகையத்
தாராளமாய்த் திறக்கேவண்டும் என்று நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன்.

12 உன் சேதாதரனாகிய எபிெரய புருஷனாகிலும் எபிெரய ஸ்திரீயாகிலும் உனக்கு விைலப்பட்டால், ஆறு
வருஷம் உன்னிடத்தில் ேசவிக்கேவண்டும்; ஏழாம் வருஷத்தில் அவைன விடுதைலபண்ணி
அனுப்பிவிடுவாயாக. 13 அவைன விடுதைலபண்ணி அனுப்பிவிடும்ேபாது அவைன ெவறுைமயாய்
அனுப்பிவிடாமல், 14 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதித்ததின்படி, உன் ஆட்டுமந்ைதயிலும், உன்
களத்திலும், உன் ஆைலயிலும் எடுத்து அவனுக்குத் தாராளமாய்க் ெகாடுத்து அனுப்பிவிடுவாயாக. 15 நீ
எகிப்துேதசத்தில் அடிைமயாயிருந்தைதயும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்டைதயும்
நிைனவு கூரக்கடவாய்; ஆைகயால் நான் இன்று இந்தக் காரியத்ைத உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன். 16

ஆனாலும், அவன் உன்னிடத்தில் நன்ைமெபற்று, உன்ைனயும் உன் குடும்பத்ைதயும் ேநசிப்பதினால்: நான்
உன்ைனவிட்டுப் ேபாகமாட்ேடன் என்று உன்னுடேன ெசால்வாேனயாகில், 17 நீ ஒரு கம்பிைய எடுத்து,
அவன் காைதக் கதேவாேட ேசர்த்துக் குத்துவாயாக; பின்பு அவன் என்ைறக்கும் உனக்கு
அடிைமயாயிருக்கக்கடவன்; உன் அடிைமப்ெபண்ணுக்கும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய். 18 அவைன
விடுதைலயாக்கி அனுப்பிவிடுவது உனக்கு விசனமாய்க் காணப்படேவண்டாம்; இரட்டிப்பான கூலிக்கு ஈடாக
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ஆறு வருஷம் உன்னிடத்தில் ேசவித்தாேன; இப்படி உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீ ெசய்யும் எல்லாவற்றிலும்
உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார்.

19 உன் ஆடுமாடுகளில் தைலயீற்றாகிய ஆைணெயல்லாம் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமாக்கக்கடவாய்; உன் மாட்டின் தைலயீற்ைற ேவைல ெகாள்ளாமலும், உன் ஆட்டின் தைலயீற்ைற
மயிர் கத்தரியாமலும் இருப்பாயாக. 20 கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தலத்திேல வருஷந்ேதாறும் நீயும்
உன் வீட்டாருமாய் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அப்படிப்பட்டைவகைளப்
புசிக்கக்கடவீர்கள். 21 அதற்கு முடம் குருடு முதலான யாெதாரு பழுது இருந்தால், அைத உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பலியிட ேவண்டாம். 22 அப்படிப்பட்டைத நீ உன் வாசல்களிேல, கைலமாைனயும்,
ெவளிமாைனயும், புசிப்பதுேபாலப் புசிக்கலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும் தீட்டுப்படாதவனும் அைதப்புசிக்கலாம். 23

அதின் இரத்தத்ைதமாத்திரம் சாப்பிடாமல், அைதத் தண்ணீைரப்ேபாலத் தைரயிேல ஊற்றிவிடக்கடவாய்.
ஆபிப் மாதத்ைதக் கவனித்திருந்து, அதில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ
ஆசரிக்கக்கடவாய்; ஆபிப் மாதத்திேல இராக்காலத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன
எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். 2 கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்

ஸ்தானத்தில், உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்காவின் பலியாகிய ஆடுமாடுகைளப் பலியிடுவாயாக. 3 நீ
எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாைள நீ உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் நிைனக்கும்படி, பஸ்காப்
பலியுடேன புளிப்புள்ள அப்பம் புசியாமல், சிறுைமயின் அப்பமாகிய புளிப்பில்லா அப்பங்கைள ஏழுநாள்
வைரக்கும் புசிக்கக்கடவாய்; நீ தீவிரமாய் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டபடியினால் இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும். 4 ஏழுநாள் அளவும் உன் எல்ைலகளிெலங்கும் புளிப்புள்ள அப்பம் உன்னிடத்தில்
காணப்படலாகாது; நீ முதல் நாள் சாயங்காலத்தில் இட்ட பலியின் மாம்சத்தில் ஏதாகிலும் இராமுழுதும்
விடியற்காலம் வைரக்கும் ைவக்கேவண்டாம். 5 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்ெகாடுக்கும்
உன்னுைடய வாசல்களில் எதிலும் நீ பஸ்காைவ அடிக்கேவண்டாம். 6 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது
நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்திேல, நீ எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட ேநரமாகிய
சாயங்காலத்திேல சூரியன் அஸ்தமிக்கிறேபாது பஸ்காைவ அடித்து, 7 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெதரிந்துெகாண்ட ஸ்தானத்திேல, அைதப் ெபாரித்துப் புசித்து, விடியற்காலத்திேல உன் கூடாரங்களுக்குத்
திரும்பிப்ேபாவாயாக. 8 நீ ஆறு நாளும் புளிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்கேவண்டும், ஏழாம் நாள் உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆசரிக்கப்படும் நாளாயிருக்கும்; அதிேல யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்.

9 ஏழு வாரங்கைள எண்ணுவாயாக; அறுப்பு அறுக்கத் ெதாடங்கும் காலமுதல் நீ அந்த ஏழு
வாரங்கைளயும் எண்ணேவண்டும். 10 அைவகள் முடிந்தேபாது வாரங்களின் பண்டிைகைய உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு என்று ஆசரித்து, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதித்ததற்குத் தக்கதாய் உன்
ைகக்கு ேநர்ந்த மனப்பூர்வமான காணிக்ைகயாகிய பகுதிையச் ெசலுத்தி, 11 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்திேல, நீயும், உன் குமாரனும், உன் குமாரத்தியும்,
உன் ேவைலக்காரனும், உன் ேவைலக்காரியும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற ேலவியனும், உன்னிடத்தில்
இருக்கிற பரேதசியும், திக்கற்ற பிள்ைளயும், விதைவயும், உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
சந்ேதாஷப்பட்டு, 12 நீ எகிப்தில் அடிைமயாயிருந்தைத நிைனத்து, இந்தக் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
இைவகளின்படி ெசய்யக்கடவாய்.

13 நீ உன் களத்தின் பலைனயும் உன் ஆைலயின் பலைனயும் ேசர்த்தபின்பு, கூடாரப்பண்டிைகைய ஏழு
நாள் ஆசரித்து, 14 உன் பண்டிைகயில் நீயும், உன் குமாரனும், உன் குமாரத்தியும், உன் ேவைலக்காரனும்,
உன் ேவைலக்காரியும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற ேலவியனும், பரேதசியும், திக்கற்ற பிள்ைளயும்,
விதைவயும் சந்ேதாஷப்படக்கடவீர்கள்; 15 உனக்கு உண்டான எல்லா வரத்திலும் உன் ைககளுைடய
எல்லாக் கிரிையயிலும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதித்தபடியினால், கர்த்தர்
ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஏழு நாளளவும் பண்டிைகைய ஆசரித்துச்
சந்ேதாஷமாயிருப்பாயாக. 16 வருஷத்தில் மூன்று தரம் புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகயிலும், வாரங்களின்
பண்டிைகயிலும், கூடாரப்பண்டிைகயிலும், உன் ஆண்மக்கள் எல்லாரும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெதரிந்துெகாள்ளும் ஸ்தானத்திேல, அவர் சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து காணப்படக்கடவர்கள். 17 ஆனாலும்
அவர்கள் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெவறுங்ைகேயாேட வராமல், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு
அருளிய ஆசீர்வாதத்திற்குத்தக்கதாக, அவனவன் தன் தன் தகுதிக்கு ஏற்றபடி காணிக்ைகையக்
ெகாண்டுவரக்கடவன்.

18 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் ேகாத்திரங்கள்ேதாறும் உனக்குக் ெகாடுக்கும் வாசல்களிெலல்லாம்,
நியாயாதிபதிகைளயும் தைலவைரயும் ஏற்படுத்துவாயாக; அவர்கள் நீதியுடன் ஜனங்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யக்கடவர்கள். 19 நியாயத்ைதப் புரட்டாதிருப்பாயாக; முகதாட்சிணியம்பண்ணாமலும், பரிதானம்
வாங்காமலும் இருப்பாயாக; பரிதானம் ஞானிகளின் கண்கைளக் குருடாக்கி, நீதிமான்களின்
நியாயங்கைளத் தாறுமாறாக்கும். 20 நீ பிைழத்து, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு நீதிையேய பின்பற்றுவாயாக.

21 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உண்டாக்கும் பலிபீடத்தண்ைடயில் யாெதாரு ேதாப்ைபயும்
உண்டாக்கேவண்டாம்; 22 யாெதாரு சிைலையயும் நிறுத்தேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அைத
ெவறுக்கிறார்.

பழுதும் அவலட்சணமுமுள்ள யாெதாரு மாட்ைடயாவது ஆட்ைடயாவது உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பலியிடேவண்டாம்; அது உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அவருவருப்பாயிருக்கும்.

2 உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கண்களுக்கு முன்பாக எந்தப் புருஷனாவது ஸ்திரீயாவது உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கிற வாசல்கள் ஒன்றில் அக்கிரமஞ்ெசய்து, அவருைடய
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உடன்படிக்ைகைய மீறி, 3 நான் விலக்கியிருக்கிற ேவேற ேதவர்கைளயாவது சந்திரசூரியர் முதலான
வானேசைனகைளயாவது ேசவித்து, அைவகைள நமஸ்கரிக்கிறதாகக் காணப்பட்டால், 4 அது உன்
ெசவிேகட்க உனக்கு அறிவிக்கப்படும்ேபாது, நீ அைத நன்றாய் விசாரிக்கக்கடவாய்; அது ெமய் என்றும்,
அப்படிப்பட்ட அருவருப்பு இஸ்ரேவலில் நடந்தது நிச்சயம் என்றும் கண்டாயானால், 5 அந்த அக்கிரமத்ைதச்
ெசய்த புருஷைனயாவது ஸ்திரீையயாவது உன் வாசல்களுக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அப்படிப்பட்டவர்கள் சாகும்படி கல்ெலறியக்கடவாய். 6 சாவுக்குப் பாத்திரமானவன் இரண்டு மூன்று
சாட்சிகளுைடய வாக்கினால் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்; ஒேர சாட்சியினுைடய வாக்கினால் அவன்
ெகாைல ெசய்யப்படலாகாது. 7 அவைனக் ெகாைல ெசய்கிறதற்குச் சாட்சிகளுைடய ைககள் முந்தியும்
எல்லா ஜனங்களுைடய ைககள் பிந்தியும் அவன்ேமல் இருப்பதாக; இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவிலிருந்து
விலக்கக்கடவாய்.

8 உன் வாசல்களில் இரத்தப்பழிகைளக்குறித்தும், வியாச்சியங்கைளக்குறித்தும், காயம்பட்ட
ேசதங்கைளக்குறித்தும், வழக்கு ேநரிட்டு, நியாயந்தீர்ப்பது உனக்கு அரிதாயிருந்தால், நீ எழுந்து, உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெதரிந்து ஏற்படுத்தின ஸ்தானத்திற்குப்ேபாய், 9 ேலவியரான ஆசாரியரிடத்திலும்
அந்நாட்களில் இருக்கிற நியாயாதிபதியினிடத்திலும் விசாரிக்கேவண்டும்; நியாயம் இன்னெதன்று அவர்கள்
உனக்கு அறிவிப்பார்கள். 10 கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட இடத்திலிருந்து அவர்கள் உனக்கு அறிவிக்கும்
தீர்ப்புக்கு நீ இணங்கி, அவர்கள் உனக்கு விதிக்கிறபடி ெசய்யக் கவனமாயிருப்பாயாக. 11 அவர்கள் உனக்கு
அறிவிக்கும் தீர்ப்ைப விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல், அவர்கள் உனக்கு உணர்த்தும்
பிரமாணத்தின்படியும், உனக்குச் ெசால்லும் நியாயத்தீர்ப்பின்படியும் ெசய்யக்கடவாய். 12 அங்ேக உன்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி நிற்கிற ஆசாரியனுைடய ெசால்ைலயாகிலும்,
நியாயாதிபதியினுைடய ெசால்ைலயாகிலும் ேகளாமல், ஒருவன் இடும்புெசய்தால், அவன் சாகக்கடவன்;
இப்படிேய தீைமைய இஸ்ரேவலிலிருந்து விலக்கக்கடவாய். 13 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் அைதக்
ேகட்டு, பயந்து, இனி இடும்பு ெசய்யாதிருப்பார்கள்.

14 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் நீ ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அதில் குடிேயறினபின், நீ: என்ைனச் சுற்றிலும் இருக்கிற சகல ஜாதிகைளயும்
ேபால, நானும் எனக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தேவண்டும் என்பாயானால்; 15 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெதரிந்து ெகாள்பவைனேய உனக்கு ராஜாவாக ைவக்கக்கடவாய்; உன் சேகாதரருக்குள்ளிருக்கிற
ஒருவைனேய உன்ேமல் ராஜாவாக எற்படுத்தக்கடவாய்; உன் சேகாதரன் அல்லாத அந்நியைன ராஜாவாக
ஏற்படுத்தக்கூடாது. 16 அவன் அேநக குதிைரகைளச் சம்பாதியாமலும் அேநக குதிைரகைளத் தனக்குச்
சம்பாதிக்கும்படிக்கு ஜனங்கைளத் திரும்ப எகிப்திற்குப் ேபாகப்பண்ணாமலும் இருக்கக்கடவன்; இனி அந்த
வழியாய் நீங்கள் திரும்பிப்ேபாகேவண்டாம் என்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லியிருக்கிறாேர. 17 அவன்
இருதயம் பின்வாங்கிப் ேபாகாதபடி அவன் அேநகம் ஸ்திரீகைளப் பைடக்கேவண்டாம்; ெவள்ளியும்
ெபான்னும் தனக்கு மிகுதியாய்ப் ெபருகப்பண்ணவும் ேவண்டாம். 18 அவன் தன் சிங்காசனத்தின்ேமல்
வீற்றிருக்கும்ேபாது, அவனுைடய இருதயம் அவன் சேகாதரர்ேபரில் ேமட்டிைம ெகாள்ளாமலும்,
கற்பைனையவிட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமலும், 19 இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் எல்லா
வார்த்ைதகைளயும், இந்தக் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டு, இைவகளின்படி ெசய்வதற்காகத் தன்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்திருக்கும்படி கற்றுக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு, 20 அவன் ேலவியராகிய
ஆசாரியரிடத்திலிருக்கிற நியாயப்பிரமாண நூைலப்பார்த்து, தனக்காக ஒரு பிரதிைய எழுதி, தன்னிடத்தில்
ைவத்துக்ெகாண்டு, தன் ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் அைத வாசிக்கக்கடவன்; இப்படிச் ெசய்வதினால், தானும்
தன் குமாரரும் இஸ்ரேவலின் நடுேவ தங்கள் ராஜ்யத்திேல நீடித்து வாழுவார்கள்.

ேலவியராகிய ஆசாரியருக்கும் ேலவிேகாத்திரத்தார் அைனவருக்கும் இஸ்ரேவல் புத்திரருடன்
பங்கும் சுதந்தரமும் இல்லாதிருப்பதாக; கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகனபலிகைளயும் அவருக்குச்
சுதந்தரமானைவகைளயும் அவர்கள் புசிப்பார்களாக. 2 அவர்கள் சேகாதரருக்குள்ேள

அவர்களுக்குச் சுதந்தரமில்ைல; கர்த்தர் அவர்களுக்குச் ெசால்லியபடிேய, அவேர அவர்கள் சுதந்தரம்.
3 ஜனத்தினிடத்தில் ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டிய ஆசாரியருக்குரிய வரத்தாவது: ஜனங்கள் பலியிடும்

ஆடுமாடுகளில் முன்னந்ெதாைடையயும், தாைடகைளயும், இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 4 உன் தானியம், திராட்சரசம், எண்ெணய், ஆட்டுேராமம் என்னும் இைவகளின்
முதற்பலைனயும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 5 அவனும் அவன் குமாரரும் எந்நாளும் கர்த்தரின்
நாமத்ைத முன்னிட்டு ஆராதைன ெசய்யும்படி நிற்கும்ெபாருட்டு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்
ேகாத்திரத்தார் எல்லாருக்குள்ளும் அவைனேய ெதரிந்துெகாண்டார்.

6 இஸ்ரேவலில் எவ்விடத்திலுமுள்ள உன் வாசல்கள் யாெதான்றிேல தங்கின ஒரு ேலவியன் அவ்விடத்ைத
விட்டு, கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட ஸ்தானத்திற்கு மனப்பூர்வமாய் வந்தால், 7 அங்ேக கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் நிற்கும் ேலவியராகிய தன் எல்லாச் சேகாதரைரப்ேபாலும் தன் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
நாமத்ைத முன்னிட்டு ஊழியஞ்ெசய்வான். 8 அப்படிப்பட்டவர்கள் தங்கள் பிதாக்களுைடய ஆஸ்தியின்
விைலக்கிரயத்ைத அநுபவிக்கிறதும் அல்லாமல், சாப்பாட்டிற்காகச் சமமானபாகத்ைதயும்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

9 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் நீ ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது, அந்த ஜாதிகள்
ெசய்யும் அருவருப்புகளின்படி ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டாம். 10 தன் மகைனயாவது தன்
மகைளயாவது தீக்கடக்கப்பண்ணுகிறவனும், குறிெசால்லுகிறவனும், நாள் பார்க்கிறவனும்,
அஞ்சனம்பார்க்கிறவனும், சூனியக்காரனும், 11 மந்திரவாதியும், சன்னதக்காரனும், மாயவித்ைதக்காரனும்,
ெசத்தவர்களிடத்தில் குறிேகட்கிறவனும் உங்களுக்குள்ேள இருக்கேவண்டாம். 12
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இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவன் எவனும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன்; இப்படிப்பட்ட
அருவருப்புகளின் நிமித்தம் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உன் முன்னின்று துரத்திவிடுகிறார். 13

உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ உத்தமனாயிருக்கக்கடவாய். 14 நீ துரத்திவிடப்ேபாகிற இந்த
ஜாதிகள் நாள்பார்க்கிறவர்களுக்கும் குறிெசால்லுகிறவர்களுக்கும் ெசவிெகாடுக்கிறார்கள்; நீ அப்படிச்
ெசய்கிறதற்கு உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உத்தரவுெகாடார். 15 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைனப்ேபால
ஒரு தீர்க்கதரிசிைய உனக்காக உன் நடுேவ உன் சேகாதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்; அவருக்குச்
ெசவிெகாடுப்பீர்களாக. 16 ஓேரபிேல சைப கூட்டப்பட்ட நாளில்: நான் சாகாதபடி என் ேதவனாகிய
கர்த்தரின் சத்தத்ைத இனி நான் ேகளாமலும், இந்தப் ெபரிய அக்கினிைய இனி நான் காணாமலும்
இருப்ேபனாக என்று உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர நீ ேவண்டிக்ெகாண்டதின்படிெயல்லாம் அவர் ெசய்வார்.
17 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: அவர்கள் ெசான்னது சரிேய. 18 உன்ைனப்ேபால ஒரு
தீர்க்கதரிசிைய நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சேகாதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணி, என் வார்த்ைதகைள
அவர் வாயில் அருளுேவன்; நான் அவருக்குக் கற்பிப்பைதெயல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசால்லுவார். 19 என்
நாமத்தினாேல அவர் ெசால்லும் என் வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவிெகாடாதவன் எவேனா அவைன நான்
விசாரிப்ேபன். 20 ெசால்லும்படி நான் கட்டைளயிடாத வார்த்ைதகைள என் நாமத்தினாேல ெசால்லத்
துணியும் தீர்க்கதரிசியும், ேவேற ேதவர்களின் நாமத்தினாேல ேபசும் தீர்க்கதரிசியும் சாகக்கடவன். 21

கர்த்தர் ெசால்லாத வார்த்ைத இன்னெதன்று நான் எப்படி அறிேவன் என்று நீ உன் இருதயத்தில்
ெசால்வாயாகில், 22 ஒரு தீர்க்கதரிசி கர்த்தரின் நாமத்தினாேல ெசால்லும் காரியம் நடவாமலும்
நிைறேவறாமலும் ேபானால், அது கர்த்தர் ெசால்லாத வார்த்ைத; அந்தத் தீர்க்கதரிசி அைதத்
துணிகரத்தினால் ெசான்னான்; அவனுக்கு நீ பயப்படேவண்டாம்.

உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தின் ஜாதிகைள உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேவரற்றுப்ேபாகப்பண்ணுவதினால், நீ அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அவர்கள்
பட்டணங்களிலும் அவர்கள் வீடுகளிலும் குடிேயறும்ேபாது, 2 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்

உனக்குச் சுதந்தரிக்கக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தின் நடுவிேல, உனக்காக மூன்று பட்டணங்கைளப்
பிரித்துைவக்கக்கடவாய். 3 ெகாைலெசய்தவன் எவனும் அங்ேக ஓடிப்ேபாகும்படி உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உன்ைனச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணப்ேபாகிற உன் ேதசத்தின் எல்ைலைய நீ மூன்று பங்காகப் பகுத்து அதற்கு
வழிைய உண்டுபண்ணக்கடவாய். 4 ெகாைலெசய்து அங்ேக ஓடிப்ேபாய், உயிேராடிருக்கத்தக்கவன்
யாெரன்றால்: தான் முன்ேன பைகத்திராத பிறெனாருவைன மனதறியாமல் ெகான்றவன்தாேன. 5 ஒருவன்
விறகுெவட்ட மற்ெறாருவேனாேட காட்டில் ேபாய், மரத்ைத ெவட்டத் தன் ைகயிலிருந்த ேகாடரிைய
ஓங்கும்ேபாது, இரும்பானது காம்ைப விட்டுக் கழன்று மற்றவன்ேமல் பட்டதினால் அவன் இறந்துேபானால்,
6 இரத்தப்பழிக்காரன் தன் மனம் எரிைகயில் ெகாைலெசய்தவைன வழி தூரமாயிருக்கிறதினாேல
பின்ெதாடர்ந்து பிடித்து, அவைனக் ெகான்றுேபாடாதபடிக்கு, இவன் அந்தப் பட்டணங்கள் ஒன்றில்
ஓடிப்ேபாய் உயிேராடிருப்பானாக; இவன் அவைன முன்ேன பைகக்காதபடியினால், இவன்ேமல் சாவுக்கான
குற்றம் சுமரவில்ைல. 7 இதினிமித்தம் மூன்று பட்டணங்கைள உனக்காகப் பிரித்துைவக்கக்கடவாய் என்று
நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன். 8 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, எந்நாளும் அவர்
வழிகளில் நடப்பதற்காக, இன்று நான் உனக்குக் கற்பிக்கிற இந்த எல்லாக் கற்பைனகைளயும்
ைகக்ெகாண்டு அதின்படி ெசய்து, 9 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டபடிேய,
அவர் உன் எல்ைலைய விஸ்தாரமாக்கி, உன் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்ன ேதசம்
முழுவைதயும் உனக்குக் ெகாடுத்தால், 10 அப்ெபாழுது உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தில் குற்றமில்லாத இரத்தம் சிந்தப்படுதிறதினால் உன்ேமல் இரத்தப்பழி
சுமராதபடிக்கு, இந்த மூன்று பட்டணங்களும் அல்லாமல் இன்னும் மூன்று பட்டணங்கைள
ஏற்படுத்தக்கடவாய். 11 ஒருவன் பிறெனாருவைனப் பைகத்து, அவனுக்குப் பதிவிருந்து, அவனுக்கு
விேராதமாய் எழும்பி, அவன் சாகும்படி அவைன அடித்து, இந்தப் பட்டணங்களில் ஒன்றில்
ஓடிப்ேபாயிருப்பானாகில், 12 அந்தப் பட்டணத்தின் மூப்பர்கள் ஆள் அனுப்பி, அங்ேகயிருந்து அவைனக்
ெகாண்டுவரும்படி ெசய்து, அவன் சாகும்படிக்கு அவைன இரத்தப்பழி வாங்குகிறவன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கக்கடவர்கள். 13 உன் கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்; குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய
இஸ்ரேவைல விட்டு விலக்கக்கடவாய்; அப்ெபாழுது நீ நன்றாயிருப்பாய்.

14 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் உன் ைகவசமாயிருக்கும்
காணியாட்சியிேல முன்ேனார்கள் குறித்திருக்கிற பிறனுைடய எல்ைலைய ஒற்றிப்ேபாடாயாக.

15 ஒருவன் எந்த அக்கிரமத்ைதயாவது எந்தப் பாவத்ைதயாவது ெசய்தான் என்று ெசால்லப்பட்டால், ஒேர
சாட்சியினால் நியாயந்தீர்க்கக்கூடாது; இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுைடய வாக்கினாேல காரியம்
நிைலவரப்படேவண்டும். 16 ஒருவன்ேமல் ஒரு குற்றத்ைதச் சுமத்தும்படி, ஒரு ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன்
அவன்ேமல் சாட்சி ெசால்ல எழும்பினால், 17 வழக்காடுகிற இருவரும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அக்காலத்தில் இருக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும் நியாயாதிபதிகளுக்கும் முன்பாக வந்து நிற்பார்களாக. 18

அப்ெபாழுது நியாயாதிபதிகள் நன்றாய் விசாரைண ெசய்யக்கடவர்கள்; சாட்சி கள்ளச்சாட்சி என்றும், தன்
சேகாதரன்ேமல் அபாண்டமாய்க் குற்றஞ்சாற்றினான் என்றும் கண்டால், 19 அவன் தன் சேகாதரனுக்குச்
ெசய்ய நிைனத்தபடிேய அவனுக்குச் ெசய்யக்கடவீர்கள்; இவ்விதமாய்த் தீைமைய உன் நடுவிலிருந்து
விலக்குவாயாக. 20 மற்றவர்களும் அைதக் ேகட்டுப் பயந்து, இனி உங்களுக்குள்ேள அப்படிப்பட்ட
தீைமையச் ெசய்யாதிருப்பார்கள். 21 உன் கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்; ஜீவனுக்கு ஜீவன்,
கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக, காலுக்குக் கால் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

உபாகமம் 18:13
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நீ உன் சத்துருக்களுக்கு எதிராக யுத்தஞ்ெசய்யப் புறப்பட்டுப்ேபாைகயில், குதிைரகைளயும்,
இரதங்கைளயும், உன்னிலும் ெபரிய கூட்டமாகிய ஜனங்கைளயும் கண்டால், அவர்களுக்குப்
பயப்படாயாக; உன்ைன எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்

உன்ேனாேட இருக்கிறார். 2 நீங்கள் யுத்தஞ்ெசய்யத் ெதாடங்கும்ேபாது, ஆசாரியன் ேசர்ந்து வந்து,
ஜனங்களிடத்தில் ேபசி: 3 இஸ்ரேவலேர, ேகளுங்கள்; இன்று உங்கள் சத்துருக்களுடன் யுத்தஞ்ெசய்யப்
ேபாகிறீர்கள்; உங்கள் இருதயம் துவளேவண்டாம்; நீங்கள் அவர்கைளப் பார்த்துப் பயப்படவும் கலங்கவும்
தத்தளிக்கவும் ேவண்டாம். 4 உங்களுக்காக உங்கள் சத்துருக்கேளாேட யுத்தம்பண்ணவும் உங்கைள
இரட்சிக்கவும் உங்கேளாேடகூடப் ேபாகிறவர் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று ெசால்லேவண்டும். 5

அன்றியும் அதிபதிகள் ஜனங்கைள ேநாக்கி: புதுவீட்ைடக் கட்டி, அைதப் பிரதிஷ்ைட பண்ணாதிருக்கிறவன்
எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபாகக்கடவன்; அவன் யுத்தத்திேல ெசத்தால் ேவெறாருவன்
அைதப் பிரதிஷ்ைடப்பண்ணேவண்டியதாகும். 6 திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நாட்டி, அைத
அனுபவியாதிருக்கிறவன் எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபாகக்கடவன்; அவன் யுத்தத்திேல
ெசத்தால் ேவெறாருவன் அைத அநுபவிக்கேவண்டியதாகும். 7 ஒரு ெபண்ைணத் தனக்கு
நியமித்துக்ெகாண்டு, அவைள விவாகம்பண்ணாதிருக்கிறவன் எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத்
திரும்பிப்ேபாகக்கடவன்; அவன் யுத்தத்திேல ெசத்தால் ேவெறாருவன் அவைள
விவாகம்பண்ணேவண்டியதாகும் என்று ெசால்லேவண்டும். 8 பின்னும் அதிபதிகள் ஜனங்களுடேன ேபசி:
பயங்காளியும் திடனற்றவனுமாயிருக்கிறவன் எவேனா, அவன் தன் சேகாதரரின் இருதயத்ைதத் தன்
இருதயத்ைதப்ேபாலக் கைரந்துேபாகப்பண்ணாதபடிக்கு, தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் ேபாகக்கடவன் என்று
ெசால்லேவண்டும். 9 அதிபதிகள் ஜனங்கேளாேட ேபசி முடிந்தபின்பு, ஜனங்கைள நடத்தும்படி
ேசைனத்தைலவைர நியமிக்கக்கடவர்கள்.

10 நீ ஒரு பட்டணத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ண ெநருங்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச் சமாதானம்
கூறக்கடவாய். 11 அவர்கள் உனக்குச் சமாதானமான உத்தரவு ெகாடுத்து, வாசைலத் திறந்தால், அதிலுள்ள
ஜனங்கள் எல்லாரும் உனக்குப் பகுதிகட்டுகிறவர்களாகி, உனக்கு ஊழியஞ்ெசய்யக்கடவர்கள். 12 அவர்கள்
உன்ேனாேட சமாதானப்படாமல், உன்ேனாேட யுத்தம்பண்ணுவார்களானால், நீ அைத முற்றிக்ைகேபாட்டு,
13 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அைத உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அதிலுள்ள புருஷர்கள்
எல்லாைரயும் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி, 14 ஸ்திரீகைளயும் குழந்ைதகைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
மாத்திரம் உயிேராேட ைவத்து, பட்டணத்திலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ெகாள்ைளயிட்டு, உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்த உன் சத்துருக்களின் ெகாள்ைளப்ெபாருைள அநுபவிப்பாயாக. 15 இந்த
ஜாதிகைளச்ேசர்ந்த பட்டணங்களாயிராமல், உனக்கு ெவகுதூரத்திலிருக்கிற சகல பட்டணங்களுக்கும்
இப்படிேய ெசய்வாயாக. 16 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கிற ஏத்தியர்,
எேமாரியர், கானானியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் என்னும் ஜனங்களின் பட்டணங்களிேலமாத்திரம்
சுவாசமுள்ளெதான்ைறயும் உயிேராேட ைவக்காமல், 17 அவர்கைள உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய சங்காரம்பண்ணக்கடவாய். 18 அவர்கள் தங்கள் ேதவர்களுக்குச் ெசய்கிற
தங்களுைடய சகல அருவருப்புகளின்படிேய நீங்களும் ெசய்ய உங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடாமலும், நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாமலும் இருக்கும்படி இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும்.

19 நீ ஒரு பட்டணத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி அைதப் பிடிக்க அேநகநாள் அைத
முற்றிக்ைகேபாட்டிருக்கும்ேபாது, நீ ேகாடரிைய ஓங்கி, அதின் மரங்கைள ெவட்டிச் ேசதம்பண்ணாயாக;
அைவகளின் கனிைய நீ புசிக்கலாேம; ஆைகயால் உனக்குக் ெகாத்தளத்திற்கு உதவும் என்று அைவகைள
ெவட்டாயாக; ெவளியின் விருட்சங்கள் மனுஷனுைடய ஜீவனத்துக்கானைவகள். 20 புசிக்கிறதற்ேகற்ற
கனிெகாடாத மரம் என்று நீ அறிந்திருக்கிற மரங்கைள மாத்திரம் ெவட்டியழித்து, உன்ேனாடு
யுத்தம்பண்ணுகிற பட்டணம் பிடிபடுமட்டும் அதற்கு எதிராகக் ெகாத்தளம் ேபாடலாம்.

உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரிக்கக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில், ெகாைல
ெசய்யப்பட்டுக்கிடக்கிற ஒருவைன ெவளியிேல கண்டு, அவைனக் ெகான்றவன் இன்னான் என்று
ெதரியாதிருந்தால், 2 உன் மூப்பரும் உன் நியாயாதிபதிகளும் புறப்பட்டுப்ேபாய்,

ெகாைலெசய்யப்பட்டவைனச் சுற்றிலும் இருக்கும் பட்டணங்கள் மட்டும் அளப்பார்களாக. 3

ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச் சமீபமான பட்டணத்து மூப்பர், ேவைலயில் பண்படாததும் நுகத்தடியில்
பிைணக்கப்படாததுமான ஒரு கிடாரிையப் பிடித்து, 4 உழுது விைதயாத தரிசான பள்ளத்தாக்கிேல அைதக்
ெகாண்டுேபாய், அந்தப் பள்ளத்தாக்கிேல அதின் தைலைய ெவட்டிப்ேபாடக்கடவர்கள். 5 உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் தமக்கு ஆராதைன ெசய்யவும் கர்த்தருைடய நாமத்திேல ஆசீர்வதிக்கவும் ேலவியின் குமாரராகிய
ஆசாரியைரத் ெதரிந்துெகாண்டபடியால், அவர்களும் அத்தருணத்தில் வந்திருக்கேவண்டும்; அவர்கள்
வாக்கின்படிேய சகல வழக்கும் சகல காயச்ேசதமும் தீர்க்கப்படேவண்டும். 6

ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச் சமீபமான பட்டணத்தின் மூப்பர் எல்லாரும் பள்ளத்தாக்கிேல தைல
ெவட்டப்பட்ட கிடாரியின்ேமல் தங்கள் ைககைளக் கழுவி: 7 எங்கள் ைககள் அந்த இரத்தத்ைதச்
சிந்தினதும் இல்ைல, எங்கள் கண்கள் அைதக் கண்டதும் இல்ைல; 8 கர்த்தாேவ, நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட
உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிையச் சுமத்தாமல், உமது ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலின்ேமல் கிருைபயுள்ளவராயிரும் என்று ெசால்வார்களாக; அப்ெபாழுது இரத்தப்பழி
அவர்களுக்கு நிவிர்த்தியாகும். 9 இப்படிக் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைத நீ ெசய்வாயாகில்,
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய உன் நடுவிலிருந்து விலக்கிப்ேபாடுவாய்.

உபாகமம் 21:9
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10 நீ உன் சத்துருக்களுக்கு எதிராக யுத்தத்திற்குப் புறப்பட்டு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உன்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கிறதினால், அவர்கைளச் சிைறபிடித்துவந்து, 11 சிைறகளில் ரூபவதியான ஒரு
ஸ்திரீையக்கண்டு, அவைள விவாகம்பண்ண விரும்பி, 12 அவைள உன் வீட்டிற்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாவாயானால், அவள் தன் தைலையச் சிைரத்து, தன் நகங்கைளக் கைளந்து, 13 தன்
சிைறயிருப்பின் வஸ்திரத்ைதயும் நீக்கி, உன் வீட்டிலிருந்து, ஒரு மாதமட்டும் தன் தகப்பைனயும் தாையயும்
நிைனத்துத் துக்கங்ெகாண்டாடக்கடவள்; அதன்பின்பு நீ அவேளாேட ேசர்ந்து, அவளுக்குப் புருஷனாயிரு,
அவள் உனக்கு மைனவியாயிருப்பாள். 14 அவள்ேமல் உனக்குப் பிரியமில்லாமற்ேபானால், நீ அவைளப்
பணத்திற்கு விற்காமல், அவைளத் தன் இஷ்டப்படி ேபாகவிடலாம்; நீ அவைளத்
தாழ்ைமப்படுத்தினபடியினால் அவளாேல ஆதாயம் ெபறும்படி ேதடேவண்டாம்.

15 இரண்டு மைனவிகைளயுைடய ஒருவன், ஒருத்தியின்ேமல் விருப்பாயும் மற்றவள்ேமல் ெவறுப்பாயும்
இருக்க, இருவரும் அவனுக்குப் பிள்ைளகைளப் ெபற்றார்கேளயாகில், முதற்பிறந்தவன்
ெவறுக்கப்பட்டவளின் புத்திரனானாலும், 16 தகப்பன் தனக்கு உண்டான ஆஸ்திையத் தன் பிள்ைளகளுக்குப்
பங்கிடும் நாளில், ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்த முதற்ேபறானவனுக்கு ேசஷ்டபுத்திர சுதந்தரத்ைதக்
ெகாடுக்கேவண்டுேமயல்லாமல், விரும்பப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவனுக்குக் ெகாடுக்கலாகாது. 17

ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவைன ேசஷ்டபுத்திரனாக அங்கிகரித்து, தனக்கு உண்டான
ஆஸ்திகளிெலல்லாம் இரண்டு பங்ைக அவனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்; அவன் தன் தகப்பனுைடய
முதற்பலன், ேசஷ்டபுத்திர சுதந்தரம் அவனுக்ேக உரியது.

18 தன் தகப்பன் ெசால்ைலயும், தன் தாயின் ெசால்ைலயும் ேகளாமலும், அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும்,
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும்ேபாகிற அடங்காத துஷ்டப்பிள்ைள ஒருவனுக்கு இருந்தால், 19 அவன்
தகப்பனும் அவன் தாயும் அவைனப் பிடித்து, அவன் இருக்கும் பட்டணத்தின் மூப்பரிடத்துக்கும் அவ்விடத்து
வாசலுக்கும் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்: 20 எங்கள் மகனாகிய இவன் அடங்காத துஷ்டனாயிருக்கிறான்;
எங்கள் ெசால்ைலக் ேகளான்; ெபருந்தீனிக்காரனும் குடியனுமாயிருக்கிறான் என்று பட்டணத்தின்
மூப்பேராேட ெசால்லுவார்களாக. 21 அப்ெபாழுது அவன் சாகும்படி அந்தப் பட்டணத்து மனிதெரல்லாரும்
அவன்ேமல் கல்ெலறியக்கடவர்கள்; இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவிலிருந்து விலக்கிப்ேபாடேவண்டும்;
இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அைதக் ேகட்டுப் பயப்படுவார்கள்.

22 ெகாைலெசய்யப்பட ஒருவன்ேமல் சாவுக்குப் பாத்திரமான பாவம் உண்டாயிருக்க அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்படி மரத்திேல தூக்கிப்ேபாடுவாயானால், 23 இரவிேல அவன் பிேரதம் மரத்திேல
ெதாங்கலாகாது; அந்நாளிேலதாேன அைத அடக்கம் பண்ணேவண்டும்; தூக்கிப்ேபாடப்பட்டவன் ேதவனால்
சபிக்கப்பட்டவன்; ஆைகயால் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும் உன்
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தாயாக.

உன் சேகாதரனுைடய மாடாவது ஆடாவது வழிதப்பிப்ேபாகிறைதக் கண்டாயானால், அைதக்
காணாதவன்ேபால் இராமல், அைத உன் சேகாதரனிடத்துக்குத் திருப்பிக்ெகாண்டு
ேபாகக்கடவாய். 2 உன் சேகாதரன் உனக்குச் சமீபமாயிராமலும், உனக்கு அறிமுகமாயிராமலும்

இருந்தால், நீ அைத உன் வீட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாய், அைத உன் சேகாதரன் ேதடிவருமட்டும்
உன்னிடத்திேல ைவத்து, அவனுக்குத் திரும்பக் ெகாடுக்கக்கடவாய். 3 அப்படிேய அவன்
கழுைதையக்குறித்தும் ெசய்யக்கடவாய்; அவன் வஸ்திரத்ைதக்குறித்தும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய்; உன்
சேகாதரனிடத்திலிருந்து காணாமற்ேபானைவகளில் எைதயாகிலும் கண்டுபிடித்தாயானால் அப்படிேய
ெசய்யக்கடவாய்; அைவகைள நீ காணாதவன் ேபால் விட்டுப்ேபாகலாகாது. 4 உன் சேகாதரனுைடய
கழுைதயாவது அவனுைடய மாடாவது வழியிேல விழுந்துகிடக்கிறைதக் கண்டாயானால், அைதக்
காணாதவன்ேபால விட்டுப்ேபாகாமல், அவேனாேடகூட அைதத் தூக்கிெயடுத்துவிடுவாயாக. 5 புருஷரின்
உைடகைள ஸ்திரீகள் தரிக்கலாகாது, ஸ்திரீகளின் உைடகைளப் புருஷர் தரிக்கலாகாது; அப்படிச்
ெசய்கிறவர்கள் எல்லாரும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள்.

6 வழியருேக ஒரு மரத்திலாவது தைரயிலாவது குஞ்சுகளாயினும் முட்ைடகளாயினுமுள்ள ஒரு
குருவிக்கூடு உனக்குத் ெதன்படும்ேபாது, தாயானது குஞ்சுகளின் ேமலாவது முட்ைடகளின் ேமலாவது
அைடகாத்துக்ெகாண்டிருந்தால், நீ குஞ்சுகேளாேட தாையயும் பிடிக்கலாகாது. 7 தாையப் ேபாகவிட்டு,
குஞ்சுகைள மாத்திரம் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்; அப்ெபாழுது நீ நன்றாயிருப்பாய்; உன் நாட்களும்
நீடித்திருக்கும்.

8 நீ புது வீட்ைடக் கட்டினால், ஒருவன் உன் ெமத்ைதயிலிருந்து விழுகிறதினாேல, நீ இரத்தப்பழிைய உன்
வீட்டின்ேமல் சுமத்திக்ெகாள்ளாதபடிக்கு, அதற்குக் ைகப்பிடிசுவைரக் கட்டேவண்டும்.

9 உன் திராட்சத்ேதாட்டத்திேல பற்பலவிதமான விைதைய விைதக்காயாக; இப்படிச் ெசய்தால் நீ
விைதத்தைவகளின் பயிைரயும், திராட்சத்ேதாட்டத்தின் பலைனயும் தீட்டுப்படுத்துவாய்.

10 மாட்ைடயும், கழுைதையயும் பிைணத்து உழாதிருப்பாயாக. 11 ஆட்டுமயிரும் பஞ்சுநூலும் கலந்த
வஸ்திரத்ைத உடுத்திக்ெகாள்ளாயாக.

12 நீ தரித்துக்ெகாள்ளுகிற உன் ேமல்சட்ைடயின் நான்கு ஓரங்களிலும் ெதாங்கல்கைள
உண்டுபண்ணுவாயாக.

13 ஒரு ஸ்திரீைய விவாகம்பண்ணின ஒருவன் அவளிடத்தில் பிரேவசித்த பின்பு அவைள ெவறுத்து: 14 நான்
இந்த ஸ்திரீைய விவாகம்பண்ணி, அவளிடத்தில் ேசர்ந்தேபாது கன்னிைமையக் காணவில்ைல என்று அவள்
ேமல் ஆவலாதியான விேசஷங்கைளச் சாற்றி, அவளுக்கு அவதூறு உண்டாக்கினால்; 15 அந்த ஸ்திரீயின்
தகப்பனும் அவள் தாயும் அவளுைடய கன்னிைமயின் அைடயாளத்ைதப் பட்டணத்து வாசலிலுள்ள
மூப்பரிடத்தில் ெகாண்டுவரக்கடவர்கள். 16 அங்ேக அந்தப் ெபண்ணின் தகப்பன்: என் மகைள இந்த
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மனிதனுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுத்ேதன், இவன் அவைள ெவறுத்து, 17 நான் உன் மகளிடத்தில்
கன்னிைமையக் காணவில்ைலெயன்று ஆவலாதியான விேசஷங்கைள அவள்ேமல் சாற்றுகிறான்; என்
மகளுைடய கன்னிைமயின் அைடயாளம் இங்ேக இருக்கிறது என்று மூப்பரிடத்தில் ெசால்வானாக; பின்பு
பட்டணத்து மூப்பருக்கு முன்பாக அந்த வஸ்திரத்ைத விரிக்கக்கடவர்கள். 18 அப்ெபாழுது அந்தப்
பட்டணத்து மூப்பர் அந்த மனிதைனப் பிடித்து, அவைனத் தண்டித்து, 19 அவன் இஸ்ரேவலில் ஒரு கன்னிைய
அவதூறுபண்ணினதினாேல, அவன் ைகயில் நூறு ெவள்ளிக்காைச அபராதமாக வாங்கி, ெபண்ணின்
தகப்பனுக்குக் ெகாடுக்கக்கடவர்கள்; அவேளா அவனுக்கு மைனவியாயிருக்க ேவண்டும்; அவன் தன்
ஜீவனுள்ளளவும் அவைளத் தள்ளிவிடக்கூடாது. 20 அந்தப் ெபண்ணிடத்தில் கன்னிைம
காணப்படவில்ைலெயன்னும் சங்கதி ெமய்ப்பட்டேதயானால், 21 அந்தப் ெபண்ைண அவள் தகப்பனுைடய
வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து, அவள் இஸ்ரேவலில் மதிெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய்து, தன்
தகப்பன் வீட்டிேல ேவசித்தனம்பண்ணினபடியினாேல, அவளுைடய பட்டணத்து மனிதர் அவைளக்
கல்ெலறிந்து ெகால்லக்கடவர்கள்; இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவிலிருந்து விலக்கக்கடவாய்.

22 புருஷனுக்கு விவாகம்பண்ணப்பட்ட ஸ்திரீேயாேட ஒருவன் சயனிக்கக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அந்த
ஸ்திரீேயாேட சயனித்த மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயும் இருவரும் சாகேவண்டும்; இப்படிேய தீைமைய
இஸ்ரேவலிலிருந்து விலக்கக்கடவாய்.

23 கன்னிைகயான ஒரு ெபண் ஒருவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்ைகயில், மற்ெறாருவன் அவைள
ஊருக்குள்ேள கண்டு, அவேளாேட சயனித்தால், 24 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண் ஊருக்குள்ளிருந்தும்
கூக்குரலிடாததினாலும், அந்த மனிதன் பிறனுைடய மைனவிையக் கற்பழித்தபடியினாலும், இருவைரயும்
அந்தப் பட்டணத்து வாசலுக்குமுன் ெகாண்டுேபாய், அவர்கள்ேமல் கல்ெலறிந்து ெகால்லக்கடவீர்கள்;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவிலிருந்து விலக்கக்கடவாய்.

25 ஒருவனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ெபண்ைண ெவளியிேல ஒருவன் கண்டு, அவைளப் பலவந்தமாய்ப் பிடித்து,
அவேளாேட சயனித்தாேனயாகில், அவேளாேட சயனித்த மனிதன் மாத்திரம் சாகக்கடவன். 26 ெபண்ணுக்கு
ஒன்றும் ெசய்யலாகாது; ெபண்ணின்ேமல் சாவுக்கு ஏதுவான குற்றம் இல்ைல; இக்காரியம் ஒருவன்
மற்ெறாருவன்ேமல் எழும்பி அவனுைடய ஜீவைன வாங்கினதுேபால இருக்கிறது. 27 ெவளியிேல அவன்
அவைளக் கண்டுபிடித்தான்; நியமிக்கப்பட்ட ெபண் அப்ெபாழுது கூக்குரலிட்டும் அவைளக் காப்பாற்றுவார்
இல்லாமற்ேபாயிற்று.

28 நியமிக்கப்படாத கன்னியாஸ்திரீயாகிய ஒரு ெபண்ைண ஒருவன் கண்டு, ைகையப் பிடித்து அவேளாேட
சயனிக்ைகயில், அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், 29 அவேளாேட சயனித்த மனிதன் ெபண்ணின்
தகப்பனுக்கு ஐம்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அவன் அவைளக் கற்பழித்தபடியினால், அவள்
அவனுக்கு மைனவியாயிருக்கேவண்டும்; அவன் உயிேராடிருக்குமளவும் அவைளத் தள்ளிவிடக்கூடாது.

30 ஒருவனும் தன் தகப்பனுைடய மைனவிையச் ேசரலாகாது; தன் தகப்பன் மானத்ைத அவன்
ெவளிப்படுத்தலாகாது.

விைதயடிக்கப்பட்டவனும், ேகாசமறுபட்டவனும் கர்த்தருைடய சைபக்கு உட்படலாகாது. 2

ேவசிப்பிள்ைளயும் கர்த்தருைடய சைபக்கு உட்படலாகாது; அவனுக்குப் பத்தாம்
தைலமுைறயானவனும் கர்த்தருைடய சைபக்கு உட்படலாகாது. 3 அம்ேமானியனும்

ேமாவாபியனும் கர்த்தருைடய சைபக்கு உட்படலாகாது; பத்தாம் தைலமுைறயிலும் என்ைறக்கும் அவர்கள்
கர்த்தருைடய சைபக்கு உட்படலாகாது. 4 நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிேல, அவர்கள்
அப்பத்ேதாடும், தண்ணீேராடும் உங்களுக்கு எதிர்ெகாண்டு வராததினிமித்தமும், உன்ைனச் சபிக்கும்படியாய்
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவின் ஊராகிய ேபத்ேதாரிலிருந்த ேபேயாரின் குமாரன் பிேலயாமுக்குக் கூலி ேபசி
அவைன அைழப்பித்ததினிமித்தமும் இப்படிச் ெசய்யேவண்டும். 5 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் பிேலயாமுக்குச்
ெசவிெகாடுக்கச் சித்தமில்லாமல், உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேமல் அன்புகூர்ந்தபடியினால், உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்தச் சாபத்ைத உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறப்பண்ணினார். 6 நீ உன் ஆயுள்
நாட்களுள்ளளவும் ஒருக்காலும் அவர்கள் சமாதானத்ைதயும் நன்ைமையயும் ேதடாேத. 7 ஏேதாமியைன
அருவருக்காயாக, அவன் உன் சேகாதரன்; எகிப்தியைன அருவருக்காயாக, அவன் ேதசத்திேல
பரேதசியாயிருந்தாய். 8 மூன்றாம் தைலமுைறயில் அவர்களுக்குப் பிறந்த பிள்ைளகள் கர்த்தருைடய
சைபக்கு உட்படலாம்.

9 நீ பைடெயடுத்து உன் சத்துருக்களுக்கு விேராதமாய்ப் புறப்படும்ேபாது, தீதான காரியங்கள்
எல்லாவற்றிற்கும் விலகியிருப்பாயாக. 10 இராக்காலத்தில் சம்பவித்த தீட்டினாேல அசுத்தமாயிருக்கிற
ஒருவன் உங்களிலிருந்தால், அவன் பாளயத்திற்கு ெவளிேய ேபாய், பாளயத்திற்குள் வராமல், 11

சாயங்காலத்திேல ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி, சூரியன் அஸ்தமிக்கும்ேபாது பாளயத்திற்குள் வரக்கடவன்.
12 நீ ெவளிக்குப் ேபாயிருக்கத்தக்க இடம் பாளயத்திற்குப் புறம்ேப இருக்க ேவண்டும். 13 உன்
ஆயுதங்கேளாேட ஒரு சிறுேகாலும் உன்னிடத்தில் இருக்கக்கடவது; நீ மலஜலாதிக்குப் ேபாகும்ேபாது,
அதனால் மண்ைணத் ேதாண்டி, மலஜலாதிக்கிருந்து, உன்னிலிருந்து கழிந்து ேபானைத
மூடிப்ேபாடக்கடவாய். 14 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன இரட்சிக்கவும், உன் சத்துருக்கைள உனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கவும், உன் பாளயத்திற்குள்ேள உலாவிக்ெகாண்டிருக்கிறார்; ஆைகயால், அவர்
உன்னிடத்தில் அசுசியான காரியத்ைதக் கண்டு, உன்ைன விட்டுப் ேபாகாதபடிக்கு, உன் பாளயம்
சுத்தமாயிருக்கக்கடவது.

15 தன் எஜமானுக்குத் தப்பி உன்னிடத்தில் வந்த ேவைலக்காரைன அவனுைடய எஜமான் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடாயாக. 16 அவன் உனக்கு இருக்கிற உன் வாசல்கள் ஒன்றிேல தனக்குச் சம்மதியான
இடத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு, அதிேல உன்னுடேன இருப்பானாக; அவைன ஒடுக்கேவண்டாம்.
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17 இஸ்ரேவலின் குமாரத்திகளில் ஒருத்தியும் ேவசியாயிருக்கக்கூடாது; இஸ்ரேவலின் குமாரரில்
ஒருவனும் ஆண்புணர்ச்சிக்காரனாயிருக்கக்கூடாது. 18 ேவசிப்பணயத்ைதயும், நாயின் கிரயத்ைதயும் எந்தப்
ெபாருத்தைனயினாலாகிலும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்திேல ெகாண்டுவராயாக; அைவகள்
இரண்டும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள்.

19 கடனாகக் ெகாடுக்கிற பணத்துக்கும், ஆகாரத்துக்கும், கடனாகக் ெகாடுக்கிற ேவேற எந்தப்
ெபாருளுக்கும், உன் சேகாதரன் ைகயில் வட்டிவாங்காயாக. 20 அந்நியன் ைகயில் நீ வட்டிவாங்கலாம்; நீ
சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீ ைகயிடும் ேவைலயிெலல்லாம் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கும்படி உன் சேகாதரன் ைகயிேல வட்டிவாங்காயாக.

21 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் ெபாருத்தைனபண்ணியிருந்தால், அைதச் ெசலுத்தத்
தாமதஞ்ெசய்யாேத; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அைத நிச்சயமாய் உன் ைகயில் ேகட்பார்; அது உனக்குப்
பாவமாகும். 22 நீ ெபாருத்தைனபண்ணாதிருந்தால், உன்ேமல் பாவம் இல்ைல. 23 உன் வாயினால்
ெசான்னைத நிைறேவற்றேவண்டும்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உன் வாயினால் நீ
ெபாருத்தைனபண்ணிச் ெசான்ன உற்சாகபலிையச் ெசலுத்தித் தீர்ப்பாயாக.

24 நீ பிறனுைடய திராட்சத்ேதாட்டத்தில் பிரேவசித்தால், உன் ஆைசதீர திராட்சப்பழங்கைளத்
திருப்தியாகப் புசிக்கலாம்; உன் கூைடயிேல ஒன்றும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது. 25 பிறனுைடய
விைளச்சலில் பிரேவசித்தால், உன் ைகயினால் கதிர்கைளக் ெகாய்யலாம்; நீ அந்த விைளச்சலில்
அரிவாைள இடலாகாது.

ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீைய விவாகம்பண்ணிக்ெகாண்டபின்பு, அவளிடத்தில் இலச்ைசயான
காரியத்ைதக் கண்டு, அவள்ேமல் பிரியமற்றவனானால், அவன் தள்ளுதலின் சீட்ைட எழுதி, அவள்
ைகயிேல ெகாடுத்து, அவைளத் தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பிவிடலாம். 2 அவள் அவனுைடய

வீட்ைடவிட்டுப் ேபானபின்பு, ேவெறாருவனுக்கு மைனவியாகலாம். 3 அந்த இரண்டாம் புருஷனும் அவைள
ெவறுத்து, தள்ளுதலின் சீட்ைட எழுதி, அவள் ைகயிேல ெகாடுத்து, அவைளத் தன் வீட்டிலிருந்து
அனுப்பிவிட்டாலும், அவைள விவாகம்பண்ணின அந்த இரண்டாம் புருஷன் இறந்துேபானாலும், 4 அவள்
தீட்டுப்பட்டபடியினால், அவைளத் தள்ளிவிட்ட அவளுைடய முந்தின புருஷன் திரும்பவும் அவைள
மைனவியாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்கூடாது; அது கர்த்தருக்கு முன்பாக அருவருப்பானது; உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தின்ேமல் பாவம் வரப்பண்ணாயாக.

5 ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணப் புதிதாய் விவாகம்பண்ணியிருந்தால், அவன் யுத்தத்திற்குப்
புறப்படேவண்டாம்; அவன்ேமல் யாெதாரு ேவைலயும் சுமத்தேவண்டாம்; அவன் ஒரு வருஷபரியந்தம் தன்
வீட்டில் தன் இஷ்டப்படியிருந்து, தான் விவாகம்பண்ணின ஸ்திரீையச் சந்ேதாஷப்படுத்துவானாக. 6

திரிைகயின் அடிக்கல்ைலயாவது அதின் ேமற்கல்ைலயாவது ஒருவரும் அடகாக வாங்கக்கூடாது; அது
ஜீவைன அடகுவாங்குவதுேபாலாகும்.

7 தன் சேகாதரராகிய இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒருவைனத் திருடி, அதினால் ஆதாயந்ேதடி, அவைன
விற்றுப்ேபாட்ட ஒருவன் அகப்பட்டால், அந்தத் திருடன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; இப்படிேய தீைமைய
உன் நடுவிலிருந்து விலக்கக்கடவாய்.

8 குஷ்டேராகத்ைதக்குறித்து ேலவியராகிய ஆசாரியர் உங்களுக்குப் ேபாதிக்கும் யாைவயும் கவனித்துச்
ெசய்யும்படி மிகவும் எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; நான் அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்யக்
கவனமாயிருப்பீர்களாக. 9 நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிேல உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
மிரியாமுக்குச் ெசய்தைத நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

10 பிறனுக்கு நீ ஏதாகிலும் கடனாகக் ெகாடுத்தால், அவன் ெகாடுக்கும் அடைக வாங்க நீ அவன்
வீட்டிற்குள் பிரேவசிக்கேவண்டாம். 11 ெவளிேய நிற்பாயாக; கடன் வாங்கினவன் அந்த அடைக ெவளிேய
உன்னிடத்தில் ெகாண்டுவருவானாக. 12 அவன் தரித்திரனானால், நீ அவன் அடைக ைவத்துக்ெகாண்டு
நித்திைர ெசய்யாமல், 13 அவன் தன் வஸ்திரத்ைதப் ேபாட்டுப் படுத்துக்ெகாண்டு உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கும்படி, ெபாழுதுேபாகும்ேபாது, திரும்ப அந்த அடைக அவனுக்குக் ெகாடுத்து விடேவண்டும்;
அது உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக உனக்கு நீதியாயிருக்கும்.

14 உன் சேகாதரரிலும், உன் ேதசத்தின் வாசல்களிலுள்ள அந்நியரிலும் ஏைழயும் எளிைமயுமான
கூலிக்காரைன ஒடுக்காயாக. 15 அவன் ேவைலெசய்த நாளில்தாேன, ெபாழுதுேபாகுமுன்ேன, அவன்
கூலிைய அவனுக்குக் ெகாடுத்துவிடேவண்டும்; அவன் ஏைழயும் அதின்ேமல் ஆவலுமாயிருக்கிறான்; அைதக்
ெகாடாவிட்டால் அவன் உன்ைனக்குறித்துக் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிடுவான்; அது உனக்குப்
பாவமாயிருக்கும்.

16 பிள்ைளகளுக்காகப் பிதாக்களும், பிதாக்களுக்காகப் பிள்ைளகளும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டாம்;
அவனவன் ெசய்த பாவத்தினிமித்தம் அவனவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

17 நீ அந்நியனுைடய நியாயத்ைதயும் திக்கற்ற பிள்ைளயின் நியாயத்ைதயும் புரட்டாமலும், விதைவயின்
வஸ்திரத்ைத அடகாக வாங்காமலும் இருந்து, 18 நீ எகிப்திேல அடிைமயாயிருந்தைதயும், உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன்ைன அங்ேகயிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டுவந்தைதயும் நிைனப்பாயாக; ஆைகயால், இப்படிச்
ெசய்யும்படி நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன்.

19 நீ உன் பயிைர அறுக்ைகயில் உன் வயலிேல ஒரு அரிக்கட்ைட மறதியாய் ைவத்து வந்தாயானால்,
அைத எடுத்து வரும்படி திரும்பிப் ேபாகேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்
ைகப்பிரயாசத்திெலல்லாம் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கும்படி, அைதப் பரேதசிக்கும் திக்கற்ற பிள்ைளக்கும்
விதைவக்கும் விட்டுவிடுவாயாக. 20 நீ உன் ஒலிவமரத்ைத உதிர்த்து விட்டபின்பு, ெகாம்பிேல
தப்பியிருக்கிறைதப் பறிக்கும்படி திரும்பிப் ேபாகேவண்டாம்; அைதப் பரேதசிக்கும் திக்கற்ற பிள்ைளக்கும்
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விதைவக்கும் விட்டுவிடுவாயாக; 21 நீ உன் திராட்சப்பழங்கைள அறுத்த பின்பு, மறுபடியும் அைத அறுக்கத்
திரும்பிப்ேபாகேவண்டாம்; அைதப் பரேதசிக்கும் திக்கற்ற பிள்ைளக்கும் விதைவக்கும் விட்டுவிடுவாயாக. 22

நீ எகிப்திேல அடிைமயாயிருந்தைத நிைனப்பாயாக; ஆைகயால், இப்படிச் ெசய்யும்படி நான் உனக்குக்
கட்டைளயிடுகிேறன்.

மனிதருக்குள்ேள வழக்குண்டாய், அவர்கள் நியாயம் விசாரிக்கப்பட நியாயஸ்தலத்திேல வந்தால்,
நியாயாதிபதிகள் நீதிமாைன நீதிமான் என்றும் குற்றவாளிையக் குற்றவாளி என்றும்
தீர்க்கக்கடவர்கள். 2 குற்றவாளி அடிகளுக்குப் பாத்திரவானானால், நியாயாதிபதி அவைனக் கீேழ

கிடக்கப்பண்ணி, அவன் குற்றத்திற்குத்தக்கதாய்த் தனக்கு முன்பாகக் கணக்கின்படி அவைன
அடிப்பிக்கக்கடவன். 3 அவைன நாற்பது அடிவைரக்கும் அடிக்கலாம்; அவைன அதிலும் அதிகமாய்
அடிக்கிறதினால் உன் சேகாதரன் உன் கண்களுக்கு முன்பாக நீசனாய்த் ேதான்றுவான்; ஆதலால் அவைன
அதிகமாய் அடிக்கேவண்டாம்.

4 ேபாரடிக்கிற மாட்ைட வாய் கட்டாயாக.
5 சேகாதரர் ஒன்றாய்க் குடியிருக்கும்ேபாது, அவர்களில் ஒருவன் புத்திரசந்தானமில்லாமல் மரித்தால்,

மரித்தவனுைடய மைனவி புறத்திலிருக்கிற அந்நியனுக்கு மைனவியாகக்கூடாது; அவளுைடய புருஷனின்
சேகாதரன் அவைளத் தனக்கு மைனவியாகக் ெகாண்டு, அவளிடத்தில் ேசர்ந்து, புருஷனுைடய சேகாதரன்
ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்யக்கடவன். 6 மரித்த சேகாதரனுைடய ேபர் இஸ்ரேவலில்
அற்றுப்ேபாகாதபடிக்கு, அவன் ேபைர அவள் ெபறும் தைலப்பிள்ைளக்குத் தரிக்கேவண்டும். 7 அவன் தன்
சேகாதரனுைடய மைனவிைய விவாகம்பண்ண மனதில்லாதிருந்தால், அவன் சேகாதரனுைடய மைனவி
வாசலில் கூடிய மூப்பரிடத்துக்குப் ேபாய், என் புருஷனுைடய சேகாதரன் தன் சேகாதரனுைடய ேபைர
இஸ்ரேவலில் நிைலக்கப்பண்ணமாட்ேடன் என்கிறான்; புருஷனுைடய சேகாதரன் ெசய்யேவண்டிய
கடைமையச் ெசய்ய அவன் மனதில்லாதிருக்கிறான் என்று ெசால்வாளாக. 8 அப்ெபாழுது அந்தப்
பட்டணத்து மூப்பர் அவைன அைழப்பித்து அவேனாேட ேபசியும், அவன் அவைள விவாகம்பண்ணிக்ெகாள்ள
எனக்குச் சம்மதமில்ைல என்று பிடிவாதமாய்ச் ெசான்னால், 9 அவன் சேகாதரனுைடய மைனவி மூப்பரின்
கண்களுக்கு முன்பாக அவனிடத்தில் வந்து, அவன் காலிலிருக்கிற பாதரட்ைசையக் கழற்றி, அவன்
முகத்திேல துப்பி, தன் சேகாதரன் வீட்ைடக்கட்டாதவனுக்கு இப்படிேய ெசய்யப்படேவண்டும் என்று
ெசால்லக்கடவள். 10 இஸ்ரேவலில் அப்படிப்பட்டவன் வீடு, பாதரட்ைச கழற்றிப்ேபாடப்பட்டவன் வீடு
என்னப்படும்.

11 புருஷர் ஒருவேராெடாருவர் சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ஒருவனுைடய மைனவி தன்
புருஷைன அடிக்கிறவன் ைகக்கு அவைனத் தப்புவிக்கும்படி வந்து, தன் ைகைய நீட்டி, அடிக்கிறவன்
மானத்ைதப் பிடித்ததுண்டானால்., 12 அவளுைடய ைகையத் தறிக்கக்கடவாய்; உன் கண் அவளுக்கு
இரங்கேவண்டாம்.

13 உன் ைபயிேல ெபரிதும் சிறிதுமான பலவித நிைறகற்கைள ைவத்திருக்கேவண்டாம். 14 உன் வீட்டில்
ெபரிதும் சிறிதுமான பலவித படிகைளயும் ைவத்திருக்கேவண்டாம். 15 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உனக்குக்ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் உன் நாட்கள் நீடித்திருக்கும்படி, குைறயற்ற சுமுத்திைரயான
நிைறகல்லும், குைறயற்ற சுமுத்திைரயான படியும் உன்னிடத்தில் இருக்கேவண்டும். 16 இைவமுதலான
அநியாயத்ைதச் ெசய்கிறவன் எவனும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன்.

17 எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிேல, அமேலக்கு ேதவனுக்குப் பயப்படாமல் உனக்கு எதிராக
வந்து, 18 நீ இைளத்து விடாய்த்திருக்ைகயில், பின்வருகிற உன் பாளயத்திலுள்ள பலவீனைரெயல்லாம்
ெவட்டினான் என்பைத நிைனத்திரு. 19 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீ சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள உனக்குக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தின் சுற்றுப்புறத்தாராகிய உன்னுைடய சத்துருக்கைளெயல்லாம் உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் விலக்கி, உன்ைன இைளப்பாறப்பண்ணும்ேபாது, நீ அமேலக்கின் ேபைர வானத்தின்கீழ்
இராதபடிக்கு அழியப்பண்ணக்கடவாய்; இைத மறக்கேவண்டாம்.

உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தில் நீ ேபாய்ச் ேசர்ந்து,
அைதக் கட்டிக்ெகாண்டு அதில் வாசம்பண்ணும்ேபாது, 2 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தில் நீ பயிரிடும் நிலத்தின் கனிகளிெலல்லாம் முந்தின பலைன எடுத்து,

ஒரு கூைடயிேல ைவத்து, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி ெதரிந்துெகாண்டிருக்கும்
ஸ்தானத்திற்குப் ேபாய், 3 அந்நாட்களில் இருக்கும் ஆசாரியனிடத்தில் ெசன்று, அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர்
எங்களுக்குக் ெகாடுக்க நம்முைடய பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்தில் வந்து ேசர்ந்ேதன் என்று இன்று
உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அறிக்ைகயிடுகிேறன் என்பாயாக. 4 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் அந்தக் கூைடைய உன் ைகயிலிருந்து வாங்கி, அைத உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பலிபீடத்திற்கு
முன்பாக ைவக்கக்கடவன். 5 அப்ெபாழுது நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் நின்று வசனித்துச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: என் தகப்பன் அழிவுக்கு ேநரான சீரியா ேதசத்தானாயிருந்தான்;
அவன் ெகாஞ்சம் ஜனங்கேளாேட எகிப்துக்குப் ேபாய், அவ்விடத்தில் பரேதசியாய்ச் சஞ்சரித்து, அங்ேக
ெபரிய பலத்த திரட்சியான ஜாதியானான். 6 எகிப்தியர் எங்கைள ஒடுக்கி, எங்கைளச் சிறுைமப்படுத்தி,
எங்கள்ேமல் கடினமான ேவைலையச் சுமத்தினேபாது, 7 எங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடாம்; கர்த்தர் எங்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, எங்கள் சிறுைமையயும் எங்கள்
வருத்தத்ைதயும் எங்கள் ஒடுக்கத்ைதயும் பார்த்து, 8 எங்கைளப் பலத்த ைகயினாலும், ஓங்கிய
புயத்தினாலும், மகா பயங்கரங்களினாலும், அைடயாளங்களினாலும், அற்புதங்களினாலும், எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, 9 எங்கைள இவ்விடத்துக்கு அைழத்து வந்து, பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசமாகிய இந்தத்
ேதசத்ைத எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 10 இப்ெபாழுதும், இேதா, கர்த்தாேவ, ேதவரீர் எனக்குக் ெகாடுத்த
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நிலத்தினுைடய கனிகளின் முதற்பலைனக் ெகாண்டு வந்ேதன் என்று ெசால்லி, அைத உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ைவத்து, உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பணிந்து, 11 நீயும்
ேலவியனும், உன்னிடத்தில் இருக்கிற பரேதசியும் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கும் உன் வீட்டாருக்கும்
அநுக்கிரகம்பண்ணின சகல நன்ைமகளினிமித்தமும் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக.

12 தசமபாகம் ெசலுத்தும் வருஷமாகிய மூன்றாம் வருஷத்திேல, நீ உன் வரத்திெலல்லாம் பத்தில் ஒன்ைற
எடுத்து, ேலவியனும் பரேதசியும் திக்கற்ற பிள்ைளயும் விதைவயும் உன் வாசல்களில் புசித்துத்
திருப்தியாகும்படி அவர்களுக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்ந்தபின்பு, 13 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ேபாய் அவைர ேநாக்கி: ேதவரீர் எனக்குக் ெகாடுத்த எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும், நான்
பரிசுத்தமான ெபாருள்கைள என் வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்து, ேலவியனுக்கும், பரேதசிக்கும், திக்கற்ற
பிள்ைளக்கும், விதைவக்கும் ெகாடுத்ேதன்; உம்முைடய கட்டைளகளில் ஒன்ைறயும் நான் மீறவும் இல்ைல
மறக்கவும் இல்ைல. 14 நான் துக்கங்ெகாண்டாடும்ேபாது அதில் புசிக்கவும் இல்ைல, தீட்டான
காரியத்துக்கு அதில் ஒன்றும் எடுக்கவும் இல்ைல; இழவுக்காரியத்துக்காக அதில் ஒன்றும் பைடக்கவும்
இல்ைல; நான் என் ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, ேதவரீர் எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடி
சகலமும் ெசய்ேதன். 15 நீர் உமது பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்திலிருந்து ேநாக்கிப் பார்த்து,
உமது ஜனங்களாகிய இஸ்ரேவலைரயும், நீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டபடிேய, எங்களுக்குக்
ெகாடுத்த பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்ைதயும் ஆசீர்வதியும் என்று ெசால்வாயாக.

16 இந்தக் கட்டைளகளின்படியும் நியாயங்களின்படியும் நீ ெசய்யும் ெபாருட்டு, இன்று உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்குக் கட்ைடைளயிடுகிறார்; ஆைகயால் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அைவகைளக் காத்து நடக்கக்கடவாய். 17 கர்த்தர் எனக்கு ேதவனாயிருப்பார் என்றும்,
நான் அவர் வழிகளில் நடந்து, அவர் கட்டைளகைளயும், அவர் கற்பைனகைளயும், அவர் நியாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, அவர் சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிேவன் என்றும் நீ இன்று அவருக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தாய். 18

கர்த்தரும் உனக்கு வாக்குக்ெகாடுத்து உனக்குச் ெசால்லியிருக்கிறபடி: நீ என்னுைடய
கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டால், எனக்குச் ெசாந்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், 19 நான்
உண்டுபண்ணின எல்லா ஜாதிகைளப்பார்க்கிலும், புகழ்ச்சியிலும், கீர்த்தியிலும், மகிைமயிலும் உன்ைனச்
சிறந்திருக்கும்படி ெசய்ேவன் என்றும், நான் ெசான்னபடிேய, நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப்
பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் என்றும், அவர் இன்று உனக்குச் ெசால்லுகிறார் என்றான்.

பின்பு ேமாேச, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கூட இருக்ைகயில், ஜனங்கைள ேநாக்கி: நான் இன்று
உங்களுக்கு விதிக்கிற கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 2 உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்திற்கு நீ ேபாக ேயார்தாைனக் கடக்கும் நாளில், நீ

ெபரிய கல்லுகைள நாட்டி, அைவகளுக்குச் சாந்து பூசி, 3 உன் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச்
ெசான்னபடி உனக்குக் ெகாடுக்கும் பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்திற்குள் பிரேவசிக்கும்படி நீ
கடந்துேபானபின்பு, இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்ைதகள் யாைவயும் அைவகளில் எழுதக்கடவாய். 4

ேமலும் நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்தேபாது, இன்று நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி அந்தக்
கல்லுகைள ஏபால் மைலயிேல நாட்டி, அைவகளுக்குச் சாந்துபூசி, 5 அங்ேக இருப்பாயுதம்படாத
கற்களாேல உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டக்கடவாய். 6 நீ உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரின் பலிபீடத்ைத முழுக்கற்களாேல கட்டி, அதின்ேமல் உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச்
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், 7 சமாதானபலிகைளயும் இட்டு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
புசித்துச் சந்ேதாஷமாயிருந்து, 8 அந்தக் கல்லுகளில் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் துலக்கமாய் எழுதக்கடவாய் என்று கட்டைளயிட்டான்.

9 பின்னும் ேமாேச, ேலவியராகிய ஆசாரியர்களும் கூட இருக்ைகயில், இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும்
ேநாக்கி: இஸ்ரேவேல, கவனித்துக் ேகள்; இந்நாளிேல உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஜனமானாய். 10

ஆைகயால் நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற
அவருைடய கற்பைனகளின்படியும் அவருைடய கட்டைளகளின்படியும் ெசய்வாயாக என்று ெசான்னான்.

11 ேமலும் அந்நாளிேல ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி: 12 நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்தபின்பு, ஜனங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி ெகரிசீம் மைலயில் சிமிேயான், ேலவி, யூதா, இசக்கார், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன்
என்னும் ேகாத்திரங்கள் நிற்கேவண்டும். 13 சாபங்கூறப்படும்ெபாருட்டு, ஏபால் மைலயில் ரூபன், காத்,
ஆேசர், ெசபுேலான், தாண், நப்தலி என்னும் ேகாத்திரங்கள் நிற்கேவண்டும். 14 அப்ெபாழுது ேலவியர்
உரத்த சத்தமிட்டு இஸ்ரேவல் மனிதர் எல்லாைரயும் பார்த்து:

15 கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியமாகிய ெதாழிலாளிகளுைடய ைகேவைலயால் ெசய்யப்பட்டதும்
வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாெதாரு விக்கிரகத்ைத உண்டுபண்ணி ஒளிப்பிடத்திேல ைவக்கிறவன்
சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; அதற்கு ஜனங்கெளல்லாரும் பிரதியுத்தரமாக ஆெமன் என்று
ெசால்லக்கடவர்கள். 16 தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் தூஷிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 17 பிறனுைடய எல்ைலக்குறிைய
ஒற்றிப்ேபாடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்லக்கடவர்கள். 18 குருடைன வழிதப்பச் ெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 19 பரேதசி திக்கற்றவன் விதைவ ஆகிய
இவர்களுைடய நியாயத்ைதப் புரட்டுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன்
என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 20 தன் தகப்பன் மைனவிேயாேட சயனிக்கிறவன், தன் தகப்பனுைடய
மானத்ைதத் திறந்தபடியினாேல, சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்லக்கடவர்கள். 21 யாெதாரு மிருகத்ேதாேட புணர்ச்சி ெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
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ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 22 தன் தகப்பனுக்காவது தாய்க்காவது
குமாரத்தியாகிய தன் சேகாதரிேயாேட சயனிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 23 தன் மாமிேயாேட சயனிக்கிறவன்
சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 24

ஒளிப்பிடத்திேல பிறைனக் ெகாைலெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும்
ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள். 25 குற்றமில்லாதவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி பரிதானம்
வாங்குகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள்.
26 இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு நடவாதவன் சபிக்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லக்கடவர்கள்.

இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளகளின்படிெயல்லாம்
ெசய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு, அவர் சத்தத்திற்கு உண்ைமயாய்ச் ெசவிெகாடுப்பாயானால்,
உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்ைன ேமன்ைமயாக ைவப்பார். 2 நீ

உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடுக்கும்ேபாது, இப்ெபாழுது ெசால்லப்படும்
ஆசீர்வாதங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வந்து உனக்குப் பலிக்கும். 3 நீ பட்டணத்திலும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; ெவளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். 4 உன் கர்ப்பத்தின் கனியும், உன்
நிலத்தின் கனியும், உன் மாடுகளின் ெபருக்கமும், உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளுமாகிய உன் மிருகஜீவன்களின்
பலனும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். 5 உன் கூைடயும், மாப்பிைசகிற உன் ெதாட்டியும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். 6 நீ வருைகயிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ ேபாைகயிலும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். 7 உனக்கு விேராதமாய் எழும்பும் உன் சத்துருக்கைளக் கர்த்தர் உனக்கு
முன்பாக முறிய அடிக்கப்படும்படி ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராகப் புறப்பட்டு வருவார்கள்;
ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாவார்கள். 8 கர்த்தர் உன் களஞ்சியங்களிலும், நீ ைகயிடும் எல்லா
ேவைலயிலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கட்டைளயிடுவார்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்திேல உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார். 9 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அவர் வழிகளில் நடக்கும்ேபாது, கர்த்தர் உனக்கு ஆைணயிட்டபடிேய, உன்ைனத் தமக்குப் பரிசுத்த
ஜனமாக நிைலப்படுத்துவார். 10 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய நாமம் உனக்குத் தரிக்கப்பட்டது என்று பூமியின்
ஜனங்கெளல்லாம் கண்டு, உனக்குப் பயப்படுவார்கள். 11 உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர் உன்
பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்தில், கர்த்தர் உன் கர்ப்பத்தின் கனியிலும், உன் மிருகஜீவன்களின்
பலனிலும், உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்குப் பரிபூரண நன்ைம உண்டாகக் கட்டைளயிடுவார். 12 ஏற்ற
காலத்தில் உன் ேதசத்திேல மைழ ெபய்யவும் நீ ைகயிட்டுச்ெசய்யும் ேவைலகைளெயல்லாம்
ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல ெபாக்கிஷசாைலயாகிய வானத்ைதத் திறப்பார்; நீ அேநகம்
ஜாதிகளுக்குக் கடன்ெகாடுப்பாய், நீேயா கடன் வாங்காதிருப்பாய். 13 இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற
வார்த்ைதகள் யாைவயும் விட்டு விலகி ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவிக்கும்படி, நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமல், 14 இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவும் அைவகளின்படி நடக்கவும் அைவகளுக்குச் ெசவிெகாடுத்துவந்தால், கர்த்தர் உன்ைன
வாலாக்காமல் தைலயாக்குவார், நீ கீழாகாமல் ேமலாவாய்.

15 இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய எல்லாக் கற்பைனகளின்படியும்
கட்டைளகளின்படியும் நடக்கக் கவனமாயிருக்கிறதற்கு, அவர் சத்தத்திற்குச்
ெசவிெகாடாேதேபாவாயாகில், இப்ெபாழுது ெசால்லப்படும் சாபங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வந்து, உனக்குப்
பலிக்கும். 16 நீ பட்டணத்திலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், ெவளியிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். 17 உன்
கூைடயும், மாப்பிைசகிற உன் ெதாட்டியும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும். 18 உன் கர்ப்பத்தின் கனியும், உன்
நிலத்தின் கனியும், உன் மாடுகளின் ெபருக்கமும், உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும். 19 நீ
வருைகயிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ ேபாைகயிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். 20 என்ைனவிட்டு விலகி நீ
ெசய்துவருகிற உன் துர்க்கிரிையகளினிமித்தம் சீக்கிரத்தில் ெகட்டுப்ேபாய் அழியுமட்டும், நீ ைகயிட்டுச்
ெசய்கிறெதல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உனக்குச் சாபத்ைதயும் சஞ்சலத்ைதயும் ேகட்ைடயும் வரப்பண்ணுவார்.
21 நீ சுதந்தரிக்கும் ேதசத்தில் கர்த்தர் உன்ைன நிர்மூலமாக்குமட்டும் ெகாள்ைள ேநாய் உன்ைனப்
பிடித்துக்ெகாள்ளப்பண்ணுவார். 22 கர்த்தர் உன்ைன ஈைளயினாலும், காய்ச்சலினாலும், உஷ்ணத்தினாலும்,
எரிபந்தத்தினாலும், வறட்சியினாலும், கருக்காயினாலும், விஷப்பனியினாலும் வாதிப்பார்; நீ அழியுமட்டும்
இைவகள் உன்ைனப் பின்ெதாடரும். 23 உன் தைலக்கு ேமலுள்ள வானம் ெவண்கலமும், உனக்குக் கீழுள்ள
பூமி இரும்புமாய் இருக்கும். 24 உன் ேதசத்து மைழையக் கர்த்தர் புழுதியும் மண்ணுமாக
ெபய்யப்பண்ணுவார்; நீ அழியுமட்டும் அப்படிேய வானத்திலிருந்து உன்ேமல் இறங்கிவரும். 25 உன்
சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீ முறிய அடிக்கப்படும்படி கர்த்தர் ெசய்வார்; ஒரு வழியாய் அவர்களுக்கு
எதிராகப் புறப்படுவாய், ஏழு வழியாய் அவர்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாவாய்; நீ பூமியிலுள்ள எல்லா
ராஜ்யங்களிலும் சிதறுண்டுேபாவாய். 26 உன் பிணம் ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும் பூமியின்
மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்; அைவகைள விரட்டுவாரில்லாதிருப்பார்கள். 27 நீ குணமாகாதபடி கர்த்தர்
உன்ைன எகிப்தின் எரிபந்தமான பருக்களினாலும், மூலவியாதியினாலும், ெசாறியினாலும், சிரங்கினாலும்
வாதிப்பார். 28 கர்த்தர் உன்ைனப் புத்திமயக்கத்தினாலும், குருட்டாட்டத்தினாலும், மனத்திைகப்பினாலும்
வாதிப்பார். 29 குருடன் அந்தகாரத்திேல தடவித்திரிகிறதுேபால, நீ பட்டப்பகலிேல தடவிக்ெகாண்டு
திரிவாய்; உன் வழிகளில் ஒன்றும் உனக்கு வாய்க்காேதேபாகும்; உதவி ெசய்வாரில்லாமல் நீ எந்நாளும்
ஒடுக்கப்படுகிறவனும் பறிெகாடுக்கிறவனுமாய் இருப்பாய். 30 ெபண்ைண உனக்கு நியமிப்பாய்,
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ேவெறாருவன் அவளுடன் சயனிப்பான்; வீட்ைடக் கட்டுவாய், அதிேல குடியிருக்கமாட்டாய்;
திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நாட்டுவாய், அதின் பலைன அனுபவிக்கமாட்டாய். 31 உன் மாடுகள் உன்
கண்களுக்கு முன்பாக அடிக்கப்படும், நீ அதில் ஒன்றும் புசிப்பதில்ைல; உன் கழுைத உனக்கு முன்பாகக்
ெகாள்ைளயிட்டுக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, உனக்குத் திரும்ப அகப்படாமற்ேபாகும்; உன் ஆடுகள் உன்
சத்துருக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். விடுவிப்பார் ஒருவரும் உனக்கு இல்லாதிருப்பார்கள். 32 உன்
குமாரரும் உன் குமாரத்திகளும் அந்நிய ஜனங்களுக்கு ஒப்புக் ெகாடுக்கப்படுவார்கள்; அவர்கைளக் காண
உன் கண்கள் நாேடாறும் பார்த்துப் பார்த்துப் பூத்துப்ேபாகும்; உன் ைகயில் ெபலனில்லாதிருக்கும். 33 உன்
நிலத்தின் கனிையயும், உன் பிரயாசத்தின் எல்லாப் பலைனயும் நீ அறியாத ஜனங்கள் புசிப்பார்கள்; நீ சகல
நாளும் ஒடுக்கப்பட்டும் ெநாறுக்கப்பட்டும் இருப்பாய். 34 உன் கண்கள் காணும் காரியங்களினாேல
மதிமயங்கிப்ேபாவாய். 35 உன் உள்ளங்கால் ெதாடங்கி உன் உச்சந்தைலமட்டும் குணமாகாதபடிக்கு,
கர்த்தர் உன்ைன முழங்கால்களிலும், ெதாைடகளிலும் ெகாடிய எரிபந்தப் பருக்களினாேல வாதிப்பார். 36

கர்த்தர் உன்ைனயும், உனக்காக நீ ஏற்படுத்திக்ெகாண்ட ராஜாைவயும், நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாத
ஜாதிகளிடத்துக்குப் ேபாகப்பண்ணுவார்; அங்ேக நீ மரமும் கல்லுமான அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிப்பாய். 37

கர்த்தர் உன்ைனக் ெகாண்டுேபாய்விடும் எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் பிரமிப்பும் பழெமாழியும் பரியாசச்
ெசால்லுமாவாய். 38 மிகுந்த விைதைய வயலுக்குக் ெகாண்டுேபாவாய், ெகாஞ்சம் அறுப்பாய்; ெவட்டுக்கிளி
அைதப் பட்சித்துப்ேபாடும். 39 திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டிப் பயிரிடுவாய், ஆனாலும் நீ திராட்சரசம்
குடிப்பதும் இல்ைல, திராட்சப்பழங்கைளச் ேசர்ப்பதும் இல்ைல; பூச்சி அைதத் தின்று ேபாடும். 40

ஒலிவமரங்கள் உன் எல்ைலகளிெலங்கும் இருக்கும், ஆனாலும் அதின் எண்ெணைய நீ
பூசிக்ெகாள்வதில்ைல; உன் ஒலிவமரத்தின் பிஞ்சுகள் உதிர்ந்துேபாகும். 41 நீ குமாரைரயும்
குமாரத்திகைளயும் ெபறுவாய், ஆனாலும் அவர்கள் உன்ேனாேடகூட இரார்கள்; அவர்கள்
சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 42 உன் மரங்கெளல்லாவற்ைறயும் உன் நிலத்தின் கனிகைளயும் விட்டில்
பட்சித்துப்ேபாடும். 43 உன் நடுவிலிருக்கிற அந்நியன் உனக்கு ேமற்பட்டு ேமன்ேமலும் உயர்ந்திருப்பான்; நீ
மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாவாய். 44 அவன் உன்னிடத்தில் கடன்படான், நீ அவனிடத்தில் கடன்படுவாய்;
அவன் தைலயாயிருப்பான், நீ வாலாயிருப்பாய். 45 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு விதித்த அவருைடய
கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படி, நீ அவர் சத்தத்திற்குச்
ெசவிெகாடாதபடியினால், இந்தச் சாபங்கள் எல்லாம் உன்ேமல் வந்து, நீ அழியுமட்டும் உன்ைனத்
ெதாடர்ந்து பிடித்து, 46 உன்னிலும் உன் சந்ததியிலும் என்ைறக்கும் அைடயாளமாகவும் அற்புதமாகவும்
இருக்கும். 47 சகலமும் பரிபூரணமாயிருக்ைகயில், நீ மனமகிழ்ச்சிேயாடும் களிப்ேபாடும் உன் ேதவனாகிய
கர்த்தைரச் ேசவியாமற்ேபானதினிமித்தம், 48 சகலமும் குைறவுபட்டு, பட்டினிேயாடும் தாகத்ேதாடும்
நிர்வாணத்ேதாடும், கர்த்தர் உனக்கு விேராதமாய் அனுப்பும் சத்துருக்கைளச் ேசவிப்பாய்; அவர்கள்
உன்ைன அழித்துத் தீருமட்டும், இருப்பு நுகத்தடிைய உன் கழுத்தின்ேமல் ேபாடுவார்கள். 49 கிழவன் என்று
முகம்பாராமலும், வாலிபன் என்று இரங்காமலும் இருக்கும் ெகாடிய முகமுள்ளதும், 50 உனக்குத் ெதரியாத
பாைஷையப் ேபசுகிறதுமான ஜாதிைய ெவகுதூரத்திலுள்ள பூமியின் கைடயாந்தரத்திலிருந்து கர்த்தர்
உன்ேமல் கழுகு பறக்கும் ேவகமாய் வரப்பண்ணுவார். 51 நீ அழியுமட்டும் அந்த ஜாதியான் உன்
மிருகஜீவன்களின் பலைனயும், உன் நிலத்தின் கனிையயும் புசிப்பான்; அவன் உன்ைன அழித்துத் தீருமட்டும்
உன் தானியத்திலும், திராட்சரசத்திலும், எண்ெணயிலும், உன் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளிலும் உனக்கு
ஒன்றும் மீதியாக ைவக்கமாட்டான். 52 உன் ேதசெமங்கும் நீ நம்பியிருக்கும் உயரமும் அரணிப்புமான உன்
மதில்கள் விழுமளவும், அவன் உன் வாசல்களிெலங்கும் உன்ைன முற்றிைகப்ேபாடுவான்; உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த உன்னுைடய ேதசெமங்குமுள்ள உன்னுைடய வாசல்கள்ேதாறும் உன்ைன
முற்றிைகப்ேபாடுவான். 53 உன் சத்துருக்கள் உன்ைன முற்றிைகப்ேபாட்டு ெநருக்குங்காலத்தில், உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த உன் கர்ப்பக்கனியான உன் புத்திர புத்திரிகளின் மாம்சத்ைதத்
தின்பாய். 54 உன் சத்துருக்கள் உன் வாசல்களிெலங்கும் உன்ைன முற்றிைகப்ேபாட்டு
ெநருக்குங்காலத்தில், உன்னிடத்தில் ெசருக்கும் சுகெசல்வமுமுள்ள மனிதன் சகலத்ைதயும் இழந்து, தன்
இல்லாைமயினாேல தான் தின்னும் தன் பிள்ைளகளின் மாம்சத்திேல, 55 தன் சேகாதரனுக்காகிலும், தன்
மார்பில் இருக்கிற மைனவிக்காகிலும், தனக்கு மீந்திருக்கிற தன் மக்களின் ஒருவனுக்காகிலும்
ெகாஞ்சேமனும் ெகாடாதபடி அவர்கள்ேமல் வன்கண்ணாயிருப்பான். 56 உன்னிடத்தில்
சுகெசல்வத்தினாலும் ெசருக்கினாலும் தன் உள்ளங்காைலத் தைரயின்ேமல் ைவக்க அஞ்சின ெசருக்கும்
சுகெசல்வமுமுள்ள ஸ்திரீ தன் கால்களின் நடுேவ புறப்பட்ட தன் நஞ்சுக்ெகாடியினிமித்தமும், தான் ெபற்ற
பிள்ைளகளினிமித்தமும், தன் மார்பில் இருக்கிற புருஷன்ேமலும் தன் குமாரன்ேமலும் தன்
குமாரத்தியின்ேமலும் வன்கண்ணாயிருப்பாள்; 57 உன் சத்துருக்கள் உன் வாசல்களில் உன்ைன
முற்றிைகப்ேபாட்டு ெநருக்குங்காலத்தில், சகலமும் குைறவுபடுவதினால், அைவகைள இரகசியமாய்த்
தின்னுவான். 58 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்னும் மகிைமயும் பயங்கரமுமான நாமத்திற்குப்
பயப்படும்படிக்கு, நீ இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற இந்த நியாயப்பிரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் நடக்கக் கவனமாயிராவிட்டால், 59 கர்த்தர் நீங்காத ெபரிய வாைதகளாலும்
நீங்காத ெகாடிய ேராகங்களாலும் உன்ைனயும் உன் சந்ததிையயும் அதிசயமாய் வாதித்து, 60 நீ கண்டு
பயந்த எகிப்து வியாதிகெளல்லாம் உன்ேமல் வருவிப்பார்; அைவகள் உன்ைனப் பற்றிக்ெகாள்ளும். 61 இந்த
நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத எல்லாப் பிணிையயும் வாைதையயும் நீ அழியுமளவும் கர்த்தர்
உன்ேமல் வரப்பண்ணுவார். 62 திரட்சியிேல வானத்து நட்சத்திரங்கைளப்ேபால் இருந்த நீங்கள், உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபானதினால், ெகாஞ்சம் ஜனமாய்ப்ேபாவீர்கள். 63
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இரம்மியமாயிருந்தாேரா, அப்படிேய கர்த்தர் உங்கைள அழிக்கவும் உங்கைள அதம்பண்ணவும்
இரம்மியமாயிருப்பார்; நீங்கள் சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்திலிருந்து பிடுங்கிப் ேபாடப்படுவீர்கள். 64

கர்த்தர் உன்ைனப் பூமியின் ஒரு முைன துவக்கி பூமியின் மறுமுைனமட்டும் இருக்கிற எல்லா
ஜனங்களுக்குள்ளும் சிதற அடிப்பார்; அங்ேக நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாத மரமும் கல்லுமான அந்நிய
ேதவர்கைளச் ேசவிப்பாய். 65 அந்த ஜாதிகளுக்குள்ேள உனக்கு இைளப்பாறுதல் இராது, உன்
உள்ளங்கால்கள் தங்கித் தரிக்க இடமும் இராது; அங்ேக கர்த்தர் உனக்குத் தத்தளிக்கிற இருதயத்ைதயும்,
ேசார்ந்துேபாகிற கண்கைளயும், மனச்சஞ்சலத்ைதயும் ெகாடுப்பார். 66 உன் ஜீவன் உனக்குச் சந்ேதகத்தில்
ஊசலாடும்; உன் ஜீவைனப்பற்றி நம்பிக்ைகயில்லாமல் இரவும் பகலும் திகில்ெகாண்டிருப்பாய். 67 நீ
பயப்படும் உன் இருதயத்தின் திகிலினாலும், உன் கண்கள் காணும் காட்சியினாலும், விடியற்காலத்தில்
எப்ெபாழுது சாயங்காலம் வருேமா என்றும், சாயங்காலத்தில், எப்ெபாழுது விடியற்காலம் வருேமா என்றும்
ெசால்லுவாய். 68 இனிக் காணாதிருப்பாய் என்று நான் உனக்குச் ெசான்னவழியாய், கர்த்தர் உன்ைனக்
கப்பல்களிேல எகிப்திற்குத் திரும்பக் ெகாண்டுேபாகப்பண்ணுவார்; அங்ேக உங்கள் சத்துருக்களுக்கு
ேவைலக்காரராகவும், ேவைலக்காரிகளாகவும் விற்கப்படுவீர்கள்; உங்கைளக் ெகாள்வாரும்
இல்லாதிருப்பார்கள் என்றான்.

ஓேரபிேல இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட பண்ணிக்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய அல்லாமல்,
ேமாவாபின் ேதசத்திேல அவர்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணக் கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்ட வார்த்ைதகள் இைவகேள.

2 ேமாேச இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் வரவைழத்து, அவர்கைள ேநாக்கி: எகிப்து ேதசத்தில் உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாகப் பார்ேவானுக்கும் அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் அவனுைடய
ேதசமுழுவதற்கும், 3 கர்த்தர் ெசய்த ெபரிய ேசாதைனகைளயும், ெபரிய அைடயாளங்கைளயும்,
அற்புதங்கைளயும் கண்ணாரக் கண்டீர்கேள. 4 ஆகிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு உணரத்தக்க
இருதயத்ைதயும், காணத்தக்க கண்கைளயும், ேகட்கத்தக்க காதுகைளயும் இந்நாள்வைரக்கும்
ெகாடுக்கவில்ைல. 5 கர்த்தராகிய நான் உங்கள் ேதவன் என்று நீங்கள் அறிந்துெகாள்ளும்படிக்கு, நான்
நாற்பது வருஷம் உங்கைள வனாந்தரத்தில் நடத்திேனன்; உங்கள் ேமலிருந்த வஸ்திரம் பைழயதாய்ப்
ேபாகவும் இல்ைல, உங்கள் காலிலிருந்த பாதரட்ைசகள் பைழயதாய்ப் ேபாகவும் இல்ைல. 6 நீங்கள் அப்பம்
சாப்பிடவும் இல்ைல, திராட்சரசமும், மதுவும் குடிக்கவும் இல்ைல என்றார். 7 நீங்கள் இவ்விடத்துக்கு
வந்தேபாது, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானும், பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகும் நம்ேமாேட
யுத்தஞ்ெசய்யப் புறப்பட்டார்கள்; நாம் அவர்கைள முறிய அடித்து, 8 அவர்களுைடய ேதசத்ைதப் பிடித்து,
அைத ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற்கும் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்ேதாம். 9 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் ெசய்வெதல்லாம் உங்களுக்கு வாய்க்கும்படிக்கு, இந்த
உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்வீர்களாக.

10 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச் ெசான்னபடிேயயும், உன் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்தபடிேயயும், இன்று உன்ைனத் தமக்கு ஜனமாக
ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளவும், தாம் உனக்கு ேதவனாயிருக்கவும், 11 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகக்கும் இன்று அவர் உன்ேனாேட பண்ணுகிற அவருைடய ஆைணயுறுதிக்கும் உட்படும்படிக்கு,
12 உங்கள் ேகாத்திரங்களின் தைலவரும் உங்கள் மூப்பரும் உங்கள் அதிபதிகளும் இஸ்ரேவலின் சகல
புருஷரும், 13 உங்கள் பிள்ைளகளும், உங்கள் மைனவிகளும், உங்கள் பாளயத்துக்குள்ளிருக்கிற உங்கள்
விறகுக்காரனும், உங்கள் தண்ணீர்க்காரனுமான அந்நியர் எல்லாரும் இன்று உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் நிற்கிறீர்கேள. 14 நான் உங்கேளாேடமாத்திரம் இந்த உடன்படிக்ைகையயும்
இந்த ஆைணையயும் உறுதிையயும் பண்ணாமல், 15 இன்று இங்ேக நம்ேமாேடகூட நம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் நிற்கிறவர்கேளாேடயும், இன்று இங்ேக நம்ேமாேட இராதவர்கேளாேடயும் கூட
அைதப் பண்ணுகிேறன். 16 நாம் எகிப்து ேதசத்தில் குடியிருந்தைதயும், நாம் கடந்துவந்த இடங்களிலிருந்த
ஜாதிகளின் நடுவில் நடந்துவந்தைதயும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 17 அவர்களுைடய
அருவருப்புகைளயும், அவர்களிடத்திலிருக்கிற மரமும் கல்லும் ெவள்ளியும் ெபான்னுமான அவர்களுைடய
நரகலான ேதவர்கைளயும் கண்டிருக்கிறீர்கள். 18 ஆைகயால், அந்த ஜாதிகளின் ேதவர்கைளச் ேசவிக்கப்
ேபாகும்படி, இன்று நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டு அகலுகிற இருதயமுள்ள ஒரு புருஷனாகிலும்
ஸ்திரீயாகிலும் குடும்பமாகிலும் ேகாத்திரமாகிலும் உங்களில் இராதபடிக்கும், நஞ்ைசயும் எட்டிையயும்
முைளப்பிக்கிற யாெதாரு ேவர் உங்களில் இராதபடிக்கும் பாருங்கள். 19 அப்படிப்பட்டவன் இந்த
ஆைணயுறுதியின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும், தாகத்தினிமித்தம் ெவறிக்கக் குடித்து, மன இஷ்டப்படி
நடந்தாலும் எனக்குச் சுகமுண்டாயிருக்கும் என்று தன் உள்ளத்ைதத் ேதற்றிக்ெகாண்டால், கர்த்தர்
அவைன மன்னிக்கச் சித்தமாயிரார். 20 அப்ெபாழுது கர்த்தரின் ேகாபமும் எரிச்சலும் அந்த மனிதன்ேமல்
புைகயும்; இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சாபங்கெளல்லாம் அவன்ேமல் தங்கும்; கர்த்தர் அவன் ேபைர
வானத்தின்கீழ் இராதபடிக்குக் குைலத்துப்ேபாடுவார். 21 இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிற உடன்படிக்ைகயினுைடய சகல சாபங்களின்படியும் அவனுக்குத் தீங்காக கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அவைனப் புறம்பாக்கிப்ேபாடுவார். 22 அப்ெபாழுது
உங்களுக்குப்பின் எழும்பும் தைலமுைறயான உங்கள் பிள்ைளகளும், தூரேதசத்திலிருந்து வரும் அந்நியரும்,
கர்த்தர் இந்த ேதசத்துக்கு வருவித்த வாைதகைளயும் ேநாய்கைளயும் காணும்ேபாதும், 23 கர்த்தர் தமது
ேகாபத்திலும் தமது உக்கிரத்திலும் ேசாேதாைமயும், ேகாேமாராைவயும், அத்மாைவயும், ெசேபாயீைமயும்
கவிழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால, இந்த ேதசத்தின் நிலங்கெளல்லாம் விைதப்பும் விைளவும் யாெதாரு பூண்டின்
முைளப்பும் இல்லாதபடிக்கு, கந்தகத்தாலும், உப்பாலும் எரிக்கப்பட்டைதக் காணும்ேபாதும், 24 அந்த
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ஜாதிகெளல்லாம் கர்த்தர் இந்த ேதசத்திற்கு ஏன் இப்படிச் ெசய்தார்; இந்த மகா ேகாபம்
பற்றிெயரிந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்று ெசால்லுவார்கள். 25 அதற்கு: அவர்களுைடய பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினேபாது, அவர்கேளாேட
பண்ணின உடன்படிக்ைகைய அவர்கள் விட்டுப்ேபாய், 26 தாங்கள் அறியாமலும் தங்களுக்கு ஒரு பலனும்
அளிக்காமலும் இருக்கிற ேதவர்களாகிய ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவித்து, அைவகைளப்
பணிந்துெகாண்டபடியினாேல, 27 கர்த்தர் இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சாபங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
இந்தத் ேதசத்தின்ேமல் வரப்பண்ண, அதின்ேமல் ேகாபம் மூண்டவராகி, 28 அவர்கைளக் ேகாபத்தினாலும்
உக்கிரத்தினாலும் மகா எரிச்சலினாலும் அவர்களுைடய ேதசத்திலிருந்து ேவேராேட பிடுங்கி, இந்நாளில்
இருக்கிறதுேபால, அவர்கைள ேவேற ேதசத்தில் எறிந்துவிட்டார் என்று ெசால்லப்படும். 29

மைறவானைவகள் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்ேக உரியைவகள்; ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகேளா,
இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்யும்படிக்கு, நமக்கும் நம்முைடய
பிள்ைளகளுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் உரியைவகள்.

நான் உனக்கு முன்பாக ைவத்த ஆசீர்வாதமும் சாபமுமாகிய இந்தக் காரியங்கெளல்லாம்
உன்ேமல் வரும்ேபாது: நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரால் துரத்திவிடப்பட்டு, எல்லா
ஜாதிகளிடத்திலும் ேபாயிருக்கும்ேபாது, நீ உன் இருதயத்திேல சிந்தைனெசய்து, 2 உன்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்ேக திரும்பி, இன்று நான் உனக்குக் கற்பிக்கிறபடிெயல்லாம், நீயும் உன்
பிள்ைளகளும் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவருைடய சத்தத்திற்குச்
ெசவிெகாடுத்தால், 3 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பி, உனக்கு இரங்கி, உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைனச் சிதற அடித்த எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் இருக்கிற உன்ைனத் திரும்பச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவார். 4 உன்னுைடயவர்கள் வானத்தின் கைடயான திைசமட்டும் துரத்துண்டிருந்தாலும்,
உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அங்ேக இருக்கிற உன்ைனக்கூட்டி, அங்ேகயிருந்து உன்ைனக் ெகாண்டுவந்து, 5

உன் பிதாக்கள் சுதந்தரித்திருந்த ேதசத்ைத நீ சுதந்தரிக்கும்படிக்கு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் அதில்
உன்ைனச் ேசர்த்து, உனக்கு நன்ைமெசய்து, உன் பிதாக்கைளப்பார்க்கிலும் உன்ைனப்
ெபருகப்பண்ணுவார். 6 உன் ேதவனாகிய கர்த்தரில் நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அன்புகூர்ந்து பிைழக்கும்படி, உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன் இருதயத்ைதயும் உன்
சந்ததியாரின் இருதயத்ைதயும் விருத்தேசதனம்பண்ணி, 7 இந்தச் சாபங்கைளெயல்லாம் உன்
சத்துருக்களின்ேமலும் உன்ைனத் துன்பப்படுத்தின உன் பைகஞர்ேமலும் சுமரப்பண்ணுவார். 8 நீேயா
மனந்திரும்பி, கர்த்தரின் சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடுத்து, நான் இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற அவருைடய
எல்லாக் கற்பைனகளின்படியும் ெசய்வாய். 9 அப்ெபாழுது உனக்கு நன்ைம உண்டாகும்படி உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன் ைககள் ெசய்யும் எல்லா ேவைலகளிலும், உன் கர்ப்பத்தின் கனியிலும், உன் மிருகஜீவனின்
பலனிலும், உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்குப் பரிபூரணமுண்டாகச் ெசய்வார். 10 உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடுத்து, இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற
அவருைடய கற்பைனகைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்ேபாதும், உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் திரும்பும்ேபாதும், கர்த்தர் உன்
பிதாக்கள்ேமல் சந்ேதாஷமாயிருந்ததுேபால, உன்ேமலும் உனக்கு நன்ைம உண்டாகத் திரும்பவும்
சந்ேதாஷமாயிருப்பார்.

11 நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டைள உனக்கு மைறெபாருளும் அல்ல, அது உனக்குத்
தூரமானதும் அல்ல. 12 நாங்கள் அைதக் ேகட்டு, அதின்படி ெசய்யும்ெபாருட்டு, எங்கள் நிமித்தம்
வானத்துக்கு ஏறி, அைத எங்களுக்குக் ெகாண்டுவருகிறவன் யாெரன்று நீ ெசால்லத்தக்கதாக, அது
வானத்திலுள்ளதும் அல்ல; 13 நாங்கள் அைதக் ேகட்டு, அதின்படி ெசய்யும்ெபாருட்டு, எங்கள் நிமித்தம்
சமுத்திரத்ைதக் கடந்து, அைதக்ெகாண்டுவருகிறவன் யார் என்று நீ ெசால்லத்தக்கதாக, அது
சமுத்திரத்திற்கு அப்புறத்திலுள்ளதும் அல்ல; 14 நீ அந்த வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்யும்ெபாருட்டு, அது
உனக்கு மிகவும் சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது.

15 இேதா, ஜீவைனயும் நன்ைமையயும், மரணத்ைதயும் தீைமையயும் இன்று உனக்கு முன்ேன ைவத்ேதன்.
16 நீ பிைழத்துப் ெபருகும்படிக்கும், நீ சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கும், நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூரவும், அவர் வழிகளில் நடக்கவும், அவர்
கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும், நான் இன்று உனக்குக்
கற்பிக்கிேறன். 17 நீ ேகளாதபடிக்கு, மனம் ேபதித்து, இழுப்புண்டுேபாய், ேவேற ேதவர்கைளப் பணிந்து,
அவர்கைளச் ேசவிப்பாயானால், 18 நீங்கள் சுதந்தரிக்கிறதற்கு ேயார்தாைனக் கடந்துேபாகிற ேதசத்தில்
ெநடுநாள் வாழாமல், நிச்சயமாய் அழிந்துேபாவீர்கள் என்பைத இன்று உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன். 19 நான்
ஜீவைனயும் மரணத்ைதயும், ஆசீர்வாதத்ைதயும், சாபத்ைதயும் உனக்கு முன் ைவத்ேதன் என்று உங்கள்ேமல்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் இன்று சாட்சி ைவக்கிேறன்; ஆைகயால், நீயும் உன் சந்ததியும் பிைழக்கும்படிக்கு,
நீ ஜீவைனத் ெதரிந்துெகாண்டு, 20 கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,
யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்று அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த ேதசத்திேல
குடியிருக்கும்படிக்கு, உன் ேதவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, அவர் சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடுத்து,
அவைரப் பற்றிக்ெகாள்வாயாக; அவேர உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான்.

பின்னும் ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலர் யாவைரயும் ேநாக்கி: 2 இன்று நான் நூற்றிருபது
வயதுள்ளவன்; இனி நான் ேபாக்கும் வரத்துமாயிருக்கக்கூடாது; இந்த ேயார்தாைன நீ
கடந்துேபாவதில்ைல என்று கர்த்தர் என்ேனாேட ெசால்லியிருக்கிறார். 3 உன் ேதவனாகிய

கர்த்தர் தாேம உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாவார், அவேர உனக்கு முன்னின்று, அந்த ேதசத்தாைர
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அழிப்பார்; நீ அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரிப்பாய்; கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ேயாசுவா உனக்கு முன்பாகக்
கடந்துேபாவான். 4 கர்த்தர் அழித்த எேமாரியரின் ராஜாக்களாகிய சீேகானுக்கும், ஓகுக்கும், அவர்கள்
ேதசத்திற்கும் ெசய்ததுேபாலேவ அவர்களுக்கும் ெசய்வார். 5 நான் உங்களுக்கு விதித்த கட்டைளகளின்படி
அவர்களுக்குச் ெசய்வதற்கு கர்த்தர் அவர்கைள உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 6 நீங்கள் பலங்ெகாண்டு
திடமானதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திைகக்கவும் ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்தாேம
உன்ேனாேடகூட வருகிறார்; அவர் உன்ைன விட்டு விலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக் ைகவிடுவதும் இல்ைல
என்று ெசான்னான். 7 பின்பு ேமாேச ேயாசுவாைவ அைழத்து, இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் பார்த்திருக்க,
அவைன ேநாக்கி: பலங்ெகாண்டு திடமனதாயிரு; கர்த்தர் இவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
இவர்களுைடய பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்துக்கு நீ இந்த ஜனத்ைத அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்,
அைத இவர்கள் சுதந்தரிக்கும்படி ெசய்வாய். 8 கர்த்தர்தாேம உனக்கு முன்பாகப் ேபாகிறவர், அவர்
உன்ேனாேட இருப்பார்; அவர் உன்ைன விட்டு விலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக் ைகவிடுவதுமில்ைல; நீ
பயப்படவும் கலங்கவும் ேவண்டாம் என்றான்.

9 ேமாேச இந்த நியாயப்பிரமாணத்ைத எழுதி, அைதக் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச்
சுமக்கிற ேலவிபுத்திரரான ஆசாரியருக்கும் இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர் எல்லாருக்கும் ஒப்புவித்து, 10

அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டது என்னெவன்றால்: விடுதைலயின் வருஷமாகிய ஒவ்ெவாரு ஏழாம்
வருஷத்தின் முடிவிேல கூடாரப்பண்டிைகயில், 11 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும்
ஸ்தானத்தில், இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவருைடய சந்நிதியில் ேசர்ந்து வந்திருக்கும்ேபாது, இந்த
நியாயப்பிரமாணத்ைத இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ேகட்க அவர்களுக்கு முன்பாக வாசிக்கக்கடவாய். 12

புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பிள்ைளகளும் உன் வாசல்களிலிருக்கும் அந்நியர்களும் ேகட்டு, கற்றுக்ெகாண்டு,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்யக்
கவனமாயிருக்கும்படிக்கும், 13 அைத அறியாத அவர்கள் பிள்ைளகளும் ேகட்டு, நீங்கள் ேயார்தாைனக்
கடந்து சுதந்தரிக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம், உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பயப்படக் கற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கும் ஜனத்ைதக்கூட்டி, அைத வாசிக்கேவண்டும் என்றான்.

14 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: இேதா, நீ மரிக்குங்காலம் சமீபித்திருக்கிறது; நான்
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைள ெகாடுக்கும்படி, அவைன அைழத்துக் ெகாண்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் வந்து
நில்லுங்கள் என்றார்; அப்படிேய ேமாேசயும் ேயாசுவாவும் ேபாய், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் நின்றார்கள். 15

கர்த்தர் கூடாரத்திேல ேமகஸ்தம்பத்தில் தரிசனமானார்; ேமகஸ்தம்பம் கூடார வாசல்ேமல் நின்றது. 16

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: நீ உன் பிதாக்கேளாேட படுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாகிறாய்; இந்த ஜனங்கள்
எழும்பி, தாங்கள் ேபாயிருக்கும் ேதசத்திலுள்ள அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசாரமார்க்கமாய்ப் பின்பற்றி,
என்ைனவிட்டு, தங்களுடேன நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகைய மீறுவார்கள். 17 அந்நாளிேல நான்
அவர்கள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, அவர்கைளக் ைகவிட்டு, என் முகத்ைத அவர்களுக்கு மைறப்ேபன்;
அதினால் அவர்கள் பட்சிக்கப்படும்படிக்கு அேநக தீங்குகளும் இக்கட்டுகளும் அவர்கைளத் ெதாடரும்;
அந்நாளிேல அவர்கள்: எங்கள் ேதவன் எங்கள் நடுேவ இராததினாேல அல்லவா இந்தத் தீங்குகள்
எங்கைளத் ெதாடர்ந்தது என்பார்கள். 18 அவர்கள் ேவேற ேதவர்களிடத்தில் திரும்பிப்ேபாய்ச் ெசய்த சகல
தீைமகளினிமித்தமும் நான் அந்நாளிேல என் முகத்ைத மைறக்கேவ மைறப்ேபன். 19 இப்ெபாழுது நீங்கள்
இந்தப் பாட்ைட எழுதிக்ெகாண்டு, இைத இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குப் படிப்பித்து, இந்தப் பாட்டு எனக்குச்
சாட்சியாக இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள்ேள இருக்கும்படி இைத அவர்கள் வாயில் வழங்கப்பண்ணுங்கள். 20

நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்தில் அவர்கைளப்
பிரேவசிக்கப்பண்ணின பின்பு, அவர்கள் புசித்துத் திருப்தியாகிக் ெகாழுத்துப்ேபாயிருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
ேவேற ேதவர்களிடத்தில் திரும்பி, அவர்கைளச் ேசவித்து, எனக்குக் ேகாபம் மூட்டி, என் உடன்படிக்ைகைய
மீறுவார்கள். 21 அேநக தீங்குகளும் இக்கட்டுகளும் அவர்கைளத் ெதாடரும்ேபாது, அவர்கள் சந்ததியாரின்
வாயில் மறந்துேபாகாதிருக்கும் இந்தப் பாட்ேட அவர்களுக்கு விேராதமான சாட்சி பகரும்; நான்
ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தில் அவர்கைளப் பிரேவசிக்கப்பண்ணாதிருக்கிற இப்ெபாழுேத அவர்கள்
ெகாண்டிருக்கும் எண்ணம் இன்னது என்று அறிேவன் என்றார்.

22 அன்ைறக்ேக ேமாேச அந்தப் பாட்ைட எழுதி, அைத இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குப் படிப்பித்தான்.
23 அவர் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நீ பலங்ெகாண்டு திடமானதாயிரு, இஸ்ரேவல்

புத்திரருக்கு நான் ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தில் நீ அவர்கைள நடத்திக்ெகாண்டுேபாவாய்; நான்
உன்ேனாடிருப்ேபன் என்று கட்டைளயிட்டார்.

24 ேமாேச இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகள் முழுவைதயும் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி முடித்த
பின்பு, 25 ேமாேச கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ேலவியைர ேநாக்கி: 26 நீங்கள்
இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்ைத எடுத்து, அைத உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியின் பக்கத்திேல ைவயுங்கள்; அங்ேக அது உனக்கு விேராதமான சாட்சியாயிருக்கும். 27 நான் உன்
கலகக்குணத்ைதயும் உன் கடினக் கழுத்ைதயும் அறிந்திருக்கிேறன்; இன்று நான் இன்னும் உங்களுடன்
உயிேராடிருக்ைகயில், கர்த்தருக்கு விேராதமாகக் கலகம்பண்ணினீர்கேள; என் மரணத்திற்குப்பின்பு
எவ்வளவு அதிகமாய்க் கலகம்பண்ணுவீர்கள்! 28 உங்கள் ேகாத்திரங்களிலுள்ள மூப்பர் உங்கள் அதிபதிகள்
எல்லாருைடய காதுகளும் ேகட்கத்தக்கதாக நான் இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்லவும், அவர்களுக்கு
விேராதமாக வானத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்சிைவக்கவும் அவர்கைள என்னிடத்தில் கூடிவரச்ெசய்யுங்கள்.
29 என் மரணத்திற்குப்பின்பு நீங்கள் நிச்சயமாய் உங்கைளக் ெகடுத்து, நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட
வழிைய விட்டு விலகுவீர்கள்; ஆைகயால், கைடசி நாட்களில் தீங்கு உங்களுக்கு ேநரிடும்; உங்கள்
ைகக்கிரிையகளினாேல கர்த்தைரக் ேகாபப்படுத்தும்படிக்கு, அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
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ெசய்வீர்கள் என்பைத அறிேவன் என்று ெசால்லி, 30 இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்லாரும் ேகட்க ேமாேச
இந்தப் பாட்டின் வார்த்ைதகைள முடியும்வைரயும் ெசான்னான்.

வானங்கேள, ெசவிெகாடுங்கள், நான் ேபசுேவன்; பூமிேய, என் வாய்ெமாழிகைளக் ேகட்பாயாக. 2

மைழயானது இளம்பயிரின்ேமல் ெபாழிவதுேபால, என் உபேதசம் ெபாழியும்; பனித்துளிகள்
புல்லின்ேமல் இறங்குவதுேபால, என் வசனம் இறங்கும். 3 கர்த்தருைடய நாமத்ைத

பிரசித்தம்பண்ணுேவன்; நம்முைடய ேதவனுக்கு மகத்துவத்ைதச் ெசலுத்துங்கள். 4 அவர் கன்மைல; அவர்
கிரிைய உத்தமமானது; அவர் வழிகெளல்லாம் நியாயம், அவர் நியாயக்ேகடில்லாத சத்தியமுள்ள ேதவன்;
அவர் நீதியும் ெசம்ைமயுமானவர்.

5 அவர்கேளா தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள், அவர்கள் அவருைடய பிள்ைளகள் அல்ல; இதுேவ
அவர்கள் காரியம்; அவர்கள் மாறுபாடும் தாறுமாறுமுள்ள சந்ததியார். 6 விேவகமில்லாத மதிெகட்ட
ஜனங்கேள, இப்படியா கர்த்தருக்குப் பதிலளிக்கிறீர்கள், உன்ைன ஆட்ெகாண்ட பிதா அவரல்லவா?
உன்ைன உண்டாக்கி உன்ைன நிைலப்படுத்தினவர் அவரல்லவா?

7 பூர்வநாட்கைள நிைன; தைலமுைற தைலமுைறயாய்ச் ெசன்ற வருஷங்கைளக் கவனித்துப்பார்; உன்
தகப்பைனக் ேகள், அவன் உனக்கு அறிவிப்பான்; உன் மூப்பர்கைளக் ேகள், அவர்கள் உனக்குச்
ெசால்லுவார்கள். 8 உன்னதமானவர் ஜாதிகளுக்குச் சுதந்தரங்கைளப் பங்கிட்டு, ஆதாமின் புத்திரைர
ெவவ்ேவறாய்ப் பிரித்த காலத்தில், இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ெதாைகக்குத்தக்கதாய், சர்வஜனங்களின்
எல்ைலகைளத் திட்டம்பண்ணினார். 9 கர்த்தருைடய ஜனேம அவருைடய பங்கு; யாக்ேகாபு அவருைடய
சுதந்தரவீதம். 10 பாழான நிலத்திலும் ஊைளயிடுதலுள்ள ெவறுைமயான அவாந்தர ெவளியிலும் அவர்
அவைனக் கண்டுபிடித்தார், அவைன நடத்தினார், அவைன உணர்த்தினார், அவைனத் தமது கண்மணிையப்
ேபாலக் காத்தருளினார். 11 கழுகு தன் கூட்ைடக் கைலத்து, தன் குஞ்சுகளின்ேமல் அைசவாடி, தன்
ெசட்ைடகைள விரித்து, அைவகைள எடுத்து, அைவகைளத் தன் ெசட்ைடகளின்ேமல்
சுமந்துெகாண்டுேபாகிறதுேபால, 12 கர்த்தர் ஒருவேர அவைன வழிநடத்தினார், அந்நிய ேதவன் அவேராேட
இருந்ததில்ைல. 13 பூமியிலுள்ள உயர்ந்த ஸ்தானங்களின்ேமல் அவைன ஏறிவரப்பண்ணினார்; வயலில்
விைளயும் பலைன அவனுக்குப் புசிக்கக் ெகாடுத்தார்; கன்மைலயிலுள்ள ேதைனயும் கற்பாைறயிலிருந்து
வடியும் எண்ெணையயும் அவன் உண்ணும்படி ெசய்தார். 14 பசுவின் ெவண்ெணையயும், ஆட்டின் பாைலயும்,
பாசானில் ேமயும் ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆட்டுக்கடாக்கள் ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள் இைவகளுைடய
ெகாழுப்ைபயும், ெகாழுைமயான ேகாதுைமையயும், இரத்தம்ேபான்ற சுயமான திராட்சரசத்ைதயும்
சாப்பிட்டாய்.

15 ெயஷூரன் ெகாழுத்துப்ேபாய் உைதத்தான்; ெகாழுத்து, ஸ்தூலித்து, நிணம் துன்னினேபாது, தன்ைன
உண்டாக்கின ேதவைன விட்டு, தன் ரட்சிப்பின் கன்மைலைய அசட்ைடபண்ணினான். 16 அந்நிய
ேதவர்களால் அவருக்கு எரிச்சைல மூட்டினார்கள்; அருவருப்பானைவகளினால் அவைரக்
ேகாபப்படுத்தினார்கள். 17 அவர்கள் ேதவனுக்குப் பலியிடவில்ைல; தாங்கள் அறியாதைவகளும், தங்கள்
பிதாக்கள் பயப்படாதைவகளும், நூதனமாய்த் ேதான்றிய புது ெதய்வங்களுமாகிய ேபய்களுக்ேக
பலியிட்டார்கள். 18 உன்ைன ெஜநிப்பித்த கன்மைலைய நீ நிைனயாமற்ேபானாய்; உன்ைனப் ெபற்ற
ேதவைன மறந்தாய்.

19 கர்த்தர் அைதக்கண்டு, தமது குமாரரும் தமது குமாரத்திகளும் தம்ைமக் ேகாபப்படுத்தினதினிமித்தம்
மனமடிவாகி, அவர்கைளப் புறக்கணித்து: 20 என் முகத்ைத அவர்களுக்கு மைறப்ேபன்; அவர்களுைடய
முடிவு எப்படியிருக்கும் என்று பார்ப்ேபன்; அவர்கள் மகா மாறுபாடுள்ள சந்ததி; உண்ைமயில்லாத
பிள்ைளகள். 21 ெதய்வம் அல்லாதைவகளினால் எனக்கு எரிச்சைல மூட்டி, தங்கள் மாையகளினால்
என்ைனக் ேகாபப்படுத்தினார்கள்; ஆைகயால் மதிக்கப்படாத ஜனங்களினால் அவர்களுக்கு எரிச்சைல
உண்டாக்கி, மதிெகட்ட ஜாதியினால் அவர்கைளப் ேகாபப்படுத்துேவன். 22 என் ேகாபத்தினால் அக்கினி
பற்றிக்ெகாண்டது, அது தாழ்ந்த நரகமட்டும் எரியும்; அது பூமிையயும், அதின் பலைனயும் அழித்து,
பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கைள ேவகப்பண்ணும். 23 தீங்குகைள அவர்கள்ேமல் குவிப்ேபன்; என்னுைடய
அம்புகைளெயல்லாம் அவர்கள்ேமல் பிரேயாகிப்ேபன். 24 அவர்கள் பசியினால் வாடி, எரிபந்தமான
உஷ்ணத்தினாலும், ெகாடிய வாைதயினாலும் மாண்டுேபாவார்கள்; துஷ்டமிருகங்களின் பற்கைளயும்,
தைரயில் ஊரும் பாம்புகளின் விஷத்ைதயும் அவர்களுக்குள் அனுப்புேவன். 25 ெவளியிேல பட்டயமும்,
உள்ேள பயங்கரமும், வாலிபைனயும், கன்னிையயும், குழந்ைதையயும், நைரத்த கிழவைனயும் அழிக்கும். 26

எங்கள் ைக உயர்ந்தெதன்றும், கர்த்தர் இைதெயல்லாம் ெசய்யவில்ைல என்றும் அவர்களுைடய பைகஞர்
தப்ெபண்ணங்ெகாண்டு ெசால்லுவார்கள் என்று, 27 நான் சத்துருவின் குேராதத்திற்கு
அஞ்சாதிருந்ேதனானால், நான் அவர்கைள மூைலக்குமூைல சிதற அடித்து, மனிதருக்குள் அவர்களுைடய
ேபர் அற்றுப்ேபாகப்பண்ணுேவன் என்று ெசால்லியிருப்ேபன். 28 அவர்கள் ேயாசைனெகட்ட ஜாதி,
அவர்களுக்கு உணர்வு இல்ைல. 29 அவர்கள் ஞானமைடந்து, இைத உணர்ந்து, தங்கள் முடிைவச்
சிந்தித்துக் ெகாண்டால் நலமாயிருக்கும் என்றார். 30 அவர்களுைடய கன்மைல அவர்கைள விற்காமலும்,
கர்த்தர் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடாமலும் இருந்தாரானால், ஒருவன் ஆயிரம்ேபைரத் துரத்தி, இரண்டுேபர்
பதினாயிரம்ேபைர ஓட்டுவெதப்படி? 31 தங்கள் கன்மைல நம்முைடய கன்மைலையப்ேபால் அல்ல என்று
நம்முைடய சத்துருக்கேள தீர்மானிக்கிறார்கள். 32 அவர்களுைடய திராட்சச்ெசடி, ேசாேதாமிலும்
ெகாேமாரா நிலங்களிலும் பயிரான திராட்சச்ெசடியிலும் தாழ்ந்த ஜாதியாயிருக்கிறது, அைவகளின் பழங்கள்
பித்தும் அைவகளின் குைலகள் கசப்புமாய் இருக்கிறது. 33 அவர்களுைடய திராட்சரசம் வலுசர்ப்பங்களின்
விஷமும் விரியன் பாம்புகளின் ெகாடிய விஷமுமானது. 34 இது என்னிடத்தில் ைவத்துைவக்கப்பட்டு, என்
ெபாக்கிஷங்களில் இது முத்திைர ேபாடப்பட்டிருக்கிறதில்ைலேயா? 35 பழிவாங்குவதும் பதிலளிப்பதும்
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எனக்கு உரியது; ஏற்றகாலத்தில் அவர்களுைடய கால் தள்ளாடும்; அவர்களுைடய ஆபத்துநாள்
சமீபமாயிருக்கிறது; அவர்களுக்கு ேநரிடும் காரியங்கள் தீவிரித்து வரும்.

36 கர்த்தர் தம்முைடய ஜனங்கைள நியாயந்தீர்த்து, அவர்கள் ெபலன் ேபாயிற்ெறன்றும்,
அைடக்கப்பட்டவர்களாவது விடுதைல ெபற்றவர்களாவது ஒருவரும் இல்ைலெயன்றும் காணும்ேபாது,
தம்முைடய ஊழியக்காரர்ேமல் பரிதாபப்படுவார். 37 அப்ெபாழுது அவர்: அவர்கள் பலியிட்ட பலிகளின்
ெகாழுப்ைபத் தின்று, பானபலிகளின் திராட்சரசத்ைதக் குடித்த அவர்களுைடய ெதய்வங்களும் அவர்கள்
நம்பின கன்மைலயும் எங்ேக? 38 அைவகள் எழுந்து உங்களுக்குச் சகாயம்பண்ணி உங்களுக்கு
மைறவிடமாயிருக்கட்டும். 39 நான் நாேன அவர், என்ேனாேட ேவேற ேதவன் இல்ைல என்பைத
இப்ெபாழுது பாருங்கள்; நான் ெகால்லுகிேறன், நான் உயிர்ப்பிக்கிேறன்; நான் காயப்படுத்துகிேறன், நான்
ெசாஸ்தப்படுத்துகிேறன்; என் ைகக்குத் தப்புவிப்பார் இல்ைல. 40 நான் என் கரத்ைத வானத்திற்கு ேநராக
உயர்த்தி, நான் என்ெறன்ைறக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் என்கிேறன். 41 மின்னும் என் பட்டயத்ைத நான்
கருக்காக்கி, என் ைகயானது நியாயத்ைதப் பிடித்துக்ெகாள்ளுமானால், என் சத்துருக்களிடத்தில்
பழிவாங்கி, என்ைனப் பைகக்கிறவர்களுக்குப் பதிலளிப்ேபன். 42 ெகாைலயுண்டும் சிைறப்பட்டும்
ேபானவர்களுைடய இரத்தத்தாேல என் அம்புகைள ெவறிெகாள்ளப்பண்ணுேவன்; என் பட்டயம் தைலவர்
முதற்ெகாண்டு சகல சத்துருக்களின் மாம்சத்ைதயும் பட்சிக்கும். 43 ஜாதிகேள, அவருைடய
ஜனங்கேளாேடகூடக் களிகூருங்கள்; அவர் தமது ஊழியக்காரரின் இரத்தத்திற்குப் பழிவாங்கி, தம்முைடய
சத்துருக்களுக்குப் பதிலளித்து, தமது ேதசத்தின்ேமலும் தமது ஜனங்களின்ேமலும் கிருைபயுள்ளவராவார்.

44 ேமாேசயும் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவும் வந்து, இந்தப் பாட்டின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ஜனங்கள் ேகட்கத்தக்கதாகச் ெசான்னார்கள். 45 ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்
யாவருக்கும் ெசால்லி முடித்தபின்பு, 46 அவர்கைள ேநாக்கி: இந்த நியாயப்பிரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் உங்கள் பிள்ைளகள் ெசய்யும்படி கவனமாயிருக்க, நீங்கள் அவர்களுக்குக்
கற்பிக்கும்படி, நான் இன்று உங்களுக்குச் சாட்சியாய் ஒப்புவிக்கிற வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உங்கள்
மனதிேலைவயுங்கள். 47 இது உங்களுக்கு வியர்த்தமான காரியம் அல்லேவ; இது உங்கள்
ஜீவனாயிருக்கிறது, நீங்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி ேயார்தாைனக் கடந்துேபாய்ச் ேசரும் ேதசத்தில்
இதினால் உங்கள் நாட்கைள நீடிக்கப்பண்ணுவீர்கள் என்றான்.

48 அந்த நாளிேலதாேன கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி: 49 நீ எரிேகாவுக்கு எதிரான ேமாவாப்
ேதசத்திலுள்ள இந்த அபாரீம் என்னும் மைலகளிலிருக்கிற ேநேபா பர்வதத்தில் ஏறி, நான் இஸ்ரேவல்
சந்ததியாருக்குக் காணியாட்சியாகக் ெகாடுக்கும் கானான் ேதசத்ைதப் பார்; 50 நீங்கள் சீன்
வனாந்தரத்திலுள்ள காேதசிேல ேமரிபாவின் தண்ணீர் சமீபத்தில் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள்ேள என்ைனப்
பரிசுத்தம்பண்ணாமல், அவர்கள் நடுேவ என் கட்டைளகைள மீறினதினாேல, 51 உன் சேகாதரனாகிய
ஆேரான் ஓர் என்னும் மைலயிேல மரித்து, தன் ஜனத்தாரிடத்தில் ேசர்க்கப்பட்டதுேபால நீயும் ஏறப்ேபாகிற
மைலயிேல மரித்து, உன் ஜனத்தாரிடத்தில் ேசர்க்கப்படுவாய். 52 நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக்
ெகாடுக்கப்ேபாகிற எதிேரயிருக்கிற ேதசத்ைத நீ பார்ப்பாய்; ஆனாலும் அதற்குள் நீ பிரேவசிப்பதில்ைல
என்றார்.

ேதவனுைடய மனுஷனாகிய ேமாேச தான் மரணமைடயுமுன்ேன இஸ்ரேவல் புத்திரைர
ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதமாவது:

2 கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளி, ேசயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமானார்; பாரான்
மைலயிலிருந்து பிரகாசித்து, பதினாயிரங்களான பரிசுத்தவான்கேளாேட பிரசன்னமானார்; அவர்களுக்காக
அக்கினிமயமான பிரமாணம் அவருைடய வலதுகரத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 3 ெமய்யாகேவ அவர்
ஜனங்கைளச் சிேநகிக்கிறார்; அவருைடய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முைடய ைகயில்
இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் உம்முைடய பாதத்தில் விழுந்து, உம்முைடய வார்த்ைதகளினால்
ேபாதைனயைடவார்கள்.

4 ேமாேச நமக்கு ஒரு நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கற்பித்தான்; அது யாக்ேகாபின் சைபக்குச்
சுதந்தரமாயிற்று. 5 ஜனங்களின் தைலவரும் இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்களும் கூட்டங்கூடினேபாது அவர்
ெயஷூரனுக்கு ராஜாவாயிருந்தார்.

6 ரூபன் சாவாமல் பிைழப்பானாக; அவன் ஜனம் ெகாஞ்சமாயிராது என்றான்.
7 அவன் யூதாைவக்குறித்து: கர்த்தாேவ, யூதாவின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, அவன் தன் ஜனத்ேதாேட

திரும்பச்ேசரப்பண்ணும்; அவன் ைக பலக்கக்கடவது; அவனுைடய சத்துருக்களுக்கு அவைன நீங்கலாக்கி
விடுவிக்கிற சகாயராயிருப்பீராக என்றான்.

8 ேலவியைரக்குறித்து: நீ மாசாவிேல பரீட்ைசபார்த்து, ேமரிபாவின் தண்ணீரிடத்தில்
வாக்குவாதம்பண்ணின உன் பரிசுத்த புருஷன் வசமாய் உன்னுைடய தும்மீம் ஊரீம் என்பைவகள்
இருப்பதாக. 9 தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும்: நீ உங்கைளப் பாேரன் என்று ெசால்லி, தன் சேகாதரைர
அங்கிகரியாமல், தன் பிள்ைளகைளயும் அறியாமலிருக்கிறவன் வசமாய் அைவகள் இருப்பதாக; அவர்கள்
உம்முைடய வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாண்டு, உம்முைடய உடன்படிக்ைகையக் காக்கிறவர்கள். 10

அவர்கள் யாக்ேகாபுக்கு உம்முைடய நியாயங்கைளயும், இஸ்ரேவலுக்கு உம்முைடய பிரமாணத்ைதயும்
ேபாதித்து, உமது சந்நிதானத்திேல தூபவர்க்கத்ைதயும், உமது பலிபீடத்தின்ேமல் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் இடுவார்கள். 11 கர்த்தாேவ, அவன் சம்பத்ைத ஆசீர்வதித்து, அவன்
ைகக்கிரிையயின்ேமல் பிரியமாயிரும்; அவைனப் பைகத்து அவனுக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்கள் திரும்ப
எழுந்திராதபடி அவர்களுைடய இடுப்புகைள ெநாறுக்கிவிடும் என்றான்.
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12 ெபன்யமீைனக்குறித்து: கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன், அவேராேட சுகமாய்த் தங்கியிருப்பான்; அவைன
எந்நாளும் அவர் காப்பாற்றி, அவன் எல்ைலக்குள்ேள வாசமாயிருப்பார் என்றான்.

13 ேயாேசப்ைபக்குறித்து: கர்த்தரால் அவனுைடய ேதசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக; அது வானத்தின்
ெசல்வத்தினாலும், பனியினாலும், ஆழத்திலுள்ள நீரூற்றுகளினாலும், 14 சூரியன் பக்குவப்படுத்தும்
அருைமயான கனிகளினாலும், சந்திரன் பக்குவப்படுத்தும் அருைமயான பலன்களினாலும், 15

ஆதிபர்வதங்களில் உண்டாகும் திரவியங்களினாலும், நித்திய மைலகளில் பிறக்கும்
அரும்ெபாருள்களினாலும், 16 நாடும் அதின் நிைறவும் ெகாடுக்கும் அருைமயான தானியங்களினாலும்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. முட்ெசடியில் எழுந்தருளினவரின் தைய ேயாேசப்புைடய சிரசின்ேமலும், தன்
சேகாதரரில் விேசஷித்தவனுைடய உச்சந்தைலயின்ேமலும் வருவதாக. 17 அவன் அலங்காரம் அவன்
தைலயீற்றுக் காைளயினுைடய அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும், அவன் ெகாம்புகள் காண்டாமிருகத்தின்
ெகாம்புகைளப்ேபாலவும் இருக்கும்; அைவகளாேல ஜனங்கைள ஏகமாய் ேதசத்தின் கைடயாந்தரங்கள்
மட்டும் முட்டித் துரத்துவான்; அைவகள் எப்பிராயீமின் பதினாயிரங்களும் மனாேசயின்
ஆயிரங்களுமானைவகள் என்றான்.

18 ெசபுேலாைனக்குறித்து: ெசபுேலாேன, நீ ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாைகயிலும், இசக்காேர, நீ உன்
கூடாரங்களில் தங்குைகயிலும் சந்ேதாஷமாயிரு. 19 ஜனங்கைள அவர்கள் மைலயின்ேமல் வரவைழத்து,
அங்ேக நீதியின் பலிகைள இடுவார்கள்; கடல்களிலுள்ள சம்பூரணத்ைதயும் மணலுக்குள்ேள
மைறந்திருக்கும் ெபாருள்கைளயும் அநுபவிப்பார்கள் என்றான்.

20 காத்ைதக்குறித்து: காத்துக்கு விஸ்தாரமான இடத்ைதக் ெகாடுக்கிறவர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்;
அவன் சிங்கத்ைதப்ேபால் தங்கியிருந்து, புயத்ைதயும் உச்சந்தைலையயும் பீறிப்ேபாடுவான். 21 அவன்
தனக்காக முதல் இடத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டான்; அங்ேக தனக்கு நியாயப்பிரமாணிகன் ெகாடுத்த பங்கு
பத்திரமாயிருக்கிறது; ஆனாலும் அவன் ஜனத்தின் முன்னணியாய் வந்து, மற்ற இஸ்ரேவலுடேன கர்த்தரின்
நீதிையயும் அவருைடய நியாயங்கைளயும் நடப்பிப்பான் என்றான்.

22 தாைணக்குறித்து: தாண் ஒரு பாலசிங்கம், அவன் பாசானிலிருந்து பாய்வான் என்றான்.
23 நப்தலிையக்குறித்து: நப்தலி கர்த்தருைடய தயவினாேல திருப்தியைடந்து, அவருைடய

ஆசீர்வாதத்தினாேல நிைறந்திருப்பான். நீ ேமற்றிைசையயும் ெதன்திைசையயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்
என்றான்.

24 ஆேசைரக்குறித்து: ஆேசர் புத்திர பாக்கியமுைடயவனாய், தன் சேகாதரருக்குப் பிரியமாயிருந்து, தன்
காைல எண்ெணயிேல ேதாய்ப்பான். 25 இரும்பும் ெவண்கலமும் உன் பாதரட்ைசயின் கீழிருக்கும்; உன்
நாட்களுக்குத்தக்கதாய் உன் ெபலனும் இருக்கும் என்றான்.

26 ெயஷூரனுைடய ேதவைனப்ேபால் ஒருவரும் இல்ைல; அவர் உனக்குச் சகாயமாய்
வானங்களின்ேமலும் தமது மாட்சிைமேயாடு ஆகாய மண்டலங்களின் ேமலும் ஏறிவருகிறார். 27 அநாதி
ேதவேன உனக்கு அைடக்கலம்; அவருைடய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்; அவர் உனக்கு முன்னின்று
சத்துருக்கைளத் துரத்தி, அவர்கைள அழித்துப்ேபாடு என்று கட்டைளயிடுவார். 28 இஸ்ரேவல் சுகமாய்த்
தனித்து வாசம்பண்ணுவான்; யாக்ேகாபின் ஊற்றானது தானியமும் திராட்சரசமுமுள்ள ேதசத்திேல
இருக்கும்; அவருைடய வானமும் பனிையப் ெபய்யும். 29 இஸ்ரேவேல, நீ பாக்கியவான்; கர்த்தரால்
ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனேம, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்குச் சகாயஞ்ெசய்யும் ேகடகமும் உனக்கு மகிைம
ெபாருந்திய பட்டயமும் அவேர; உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் ேபசி அடங்குவார்கள்; அவர்கள்
ேமடுகைள மிதிப்பாய், என்று ெசான்னான்.

பின்பு ேமாேச ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளிலிருந்து எரிேகாவுக்கு எதிரான ெநேபா
மைலயிலிருக்கும் பிஸ்காவின் ெகாடுமுடியில் ஏறினான்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவனுக்கு,
தாண்மட்டுமுள்ள கீேலயாத் ேதசம் அைனத்ைதயும், 2 நப்தலி ேதசம் அைனத்ைதயும், எப்பிராயீம்

மனாேச என்பவர்களின் ேதசத்ைதயும், கைடசிச் சமுத்திரம் வைரக்குமுள்ள யூதா ேதசம் அைனத்ைதயும், 3

ெதன்புறத்ைதயும், ேசாவார் வைரக்குமுள்ள ேபரீச்சமரங்களின் பட்டணம் என்னும் ஊர்முதற்ெகாண்டு
எரிேகாவின் பள்ளத்தாக்காகிய சமனான பூமிையயும் காண்பித்தார். 4 அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவைன
ேநாக்கி: நான் உங்கள் சந்ததிக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும்
ஆைணயிட்ட ேதசம் இதுதான், இைத உன் கண்காணும்படி ெசய்ேதன்; ஆனாலும் நீ அவ்விடத்திற்குக்
கடந்துேபாவதில்ைல என்றார். 5 அப்படிேய கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச ேமாவாப் ேதசமான
அவ்விடத்திேல கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய மரித்தான். 6 அவர் அவைன ேமாவாப் ேதசத்திலுள்ள
ெபத்ேபேயாருக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கிேல அடக்கம் பண்ணினார். இந்நாள்வைரக்கும் ஒருவனும் அவன்
பிேரதக்குழிைய அறியான். 7 ேமாேச மரிக்கிறேபாது நூற்றிருபது வயதாயிருந்தான்; அவன் கண்
இருளைடயவுமில்ைல, அவன் ெபலன் குைறயவுமில்ைல. 8 இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேமாவாபின் சமனான
ெவளிகளில் ேமாேசக்காக முப்பது நாள் அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள்; ேமாேசக்காக அழுது
துக்கங்ெகாண்டாடின நாட்கள் முடிந்தது. 9 ேமாேச நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவின்ேமல் தன்
ைககைள ைவத்தபடியினால் அவன் ஞானத்தின் ஆவியினால் நிைறயப்பட்டான்; இஸ்ரேவல் புத்திரர்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள். 10 ேமாேச
எகிப்துேதசத்திேல பார்ேவானுக்கும், அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரருக்கும், அவனுைடய ேதசம்
அைனத்திற்கும் ெசய்யும்படி கர்த்தர் அவைன அனுப்பிச் ெசய்வித்த சகல அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும், 11 அவன் இஸ்ரேவலர் எல்லாருக்கும் பிரத்தியட்சமாய்ச் ெசய்த சகல வல்லைமயான
கிரிையகைளயும், மகா பயங்கரமான ெசய்ைககைளயும் பார்த்தால், 12 கர்த்தைர முகமுகமாய் அறிந்த
ேமாேசையப்ேபால, ஒரு தீர்க்கதரிசியும் இஸ்ரேவலில் அப்புறம் எழும்பினதில்ைல என்று விளங்கும்.
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ேயாசுவா

கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச மரித்தபின்பு, கர்த்தர் ேமாேசயின் ஊழியக்காரனான நூனின்
குமாரன் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: 2 என் தாசனாகிய ேமாேச மரித்துப் ேபானான்; இப்ெபாழுது நீயும்
இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து, இந்த ேயார்தாைனக் கடந்து, இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு நான்

ெகாடுக்கும் ேதசத்துக்குப் ேபாங்கள். 3 நான் ேமாேசக்குச் ெசான்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும்
எவ்விடத்ைதயும் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 4 வனாந்தரமும் இந்த லீபேனானும் ெதாடங்கி ஐபிராத்து
நதியான ெபரிய நதிமட்டுமுள்ள ஏத்தியரின் ேதசம் அைனத்தும், சூரியன் அஸ்தமிக்கிற திைசயான ெபரிய
சமுத்திரம்வைரக்கும் உங்கள் எல்ைலயாயிருக்கும். 5 நீ உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு
முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்ைல; நான் ேமாேசேயாேட இருந்ததுேபால, உன்ேனாடும் இருப்ேபன்; நான்
உன்ைனவிட்டு விலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக் ைகவிடுவதுமில்ைல. 6 பலங்ெகாண்டு திடமனதாயிரு; இந்த
ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ட ேதசத்ைத நீ இவர்களுக்குப் பங்கிடுவாய்.
7 என் தாசனாகிய ேமாேச உனக்குக் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படிெயல்லாம் ெசய்யக்
கவனமாயிருக்கமாத்திரம் மிகவும் பலங்ெகாண்டு திடமனதாயிரு; நீ ேபாகும் இடெமல்லாம் புத்திமானாய்
நடந்துெகாள்ளும்படிக்கு, அைத விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக. 8 இந்த நியாயப்பிரமாண
புஸ்தகம் உன் வாையவிட்டுப் பிரியாதிருப்பதாக; இதில் எழுதியிருக்கிறைவகளின்படிெயல்லாம் நீ ெசய்யக்
கவனமாயிருக்கும்படி, இரவும் பகலும் அைதத் தியானித்துக்ெகாண்டிருப்பாயாக; அப்ெபாழுது நீ உன்
வழிைய வாய்க்கப்பண்ணுவாய், அப்ெபாழுது புத்திமானாயும் நடந்துெகாள்ளுவாய். 9 நான் உனக்குக்
கட்டைளயிடவில்ைலயா? பலங்ெகாண்டு திடமனதாயிரு; திைகயாேத, கலங்காேத, நீ ேபாகும்
இடெமல்லாம் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாேட இருக்கிறார் என்றார். 10 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
ஜனங்களின் அதிபதிகைள ேநாக்கி: 11 நீங்கள் பாளயத்ைத உருவ நடந்துேபாய், ஜனங்கைளப் பார்த்து:
உங்களுக்கு ேபாஜனபதார்த்தங்கைள ஆயத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச்
சுதந்தரிக்கக் ெகாடுக்கும் ேதசத்ைத நீங்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு, இன்னும்
மூன்றுநாைளக்குள்ேள இந்த ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாவீர்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 12 பின்பு
ேயாசுவா; ரூபனியைரயும் காத்தியைரயும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாைரயும் ேநாக்கி: 13

கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச உங்களுக்குக் கற்பித்த வார்த்ைதைய நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள இைளப்பாறப்பண்ணி, இந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தாேர. 14 உங்கள் ெபண்சாதிகளும் பிள்ைளகளும் மிருகஜீவன்களும், ேமாேச உங்களுக்கு
ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திேல ெகாடுத்த ேதசத்தில் இருக்கட்டும்; உங்களிலுள்ள யுத்தவீரர் யாவரும் உங்கள்
சேகாதரருக்கு முன்பாக அணியணியாய்க் கடந்துேபாய், 15 கர்த்தர் உங்கைளப்ேபால உங்கள்
சேகாதரைரயும் இைளப்பாறப்பண்ணி, அவர்களும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுமட்டும், அவர்களுக்கு உதவிெசய்யக்கடவீர்கள்; பின்பு நீங்கள்
கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச உங்களுக்கு ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தில் சூரியன் உதிக்கும் திைசக்கு
ேநராகக் ெகாடுத்த உங்கள் சுதந்தரமான ேதசத்துக்குத் திரும்பி, அைதச் சுதந்தரித்துக்
ெகாண்டிருப்பீர்களாக என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள் ேயாசுவாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீர்
எங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகிறைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; நீர் எங்கைள அனுப்பும் இடெமங்கும் ேபாேவாம்.
17 நாங்கள் ேமாேசக்குச் ெசவிெகாடுத்ததுேபால உமக்கும் ெசவிெகாடுப்ேபாம்; உம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் மாத்திரம் ேமாேசேயாேட இருந்ததுேபால, உம்ேமாடும் இருப்பாராக. 18 நீர் எங்களுக்குக்
கட்டைளயிடும் சகல காரியத்திலும் உம்முைடய ெசால்ைலக் ேகளாமல், உம்முைடய வாக்குக்கு
முரட்டாட்டம்பண்ணுகிற எவனும் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்; பலங்ெகாண்டு திடமனதாய் மாத்திரம்
இரும் என்றார்கள்.

நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா சித்தீமிலிருந்து ேவவுகாரராகிய இரண்டு மனுஷைர இரகசியமாய்
ேவவுபார்க்கும்படி அனுப்பி: நீங்கள் ேபாய் ேதசத்ைதயும் எரிேகாைவயும் பார்த்துவாருங்கள்
என்றான். அவர்கள் ேபாய், ராகாப் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ேவசியின் வீட்டுக்குள் பிரேவசித்து,

அங்ேக தங்கினார்கள். 2 ேதசத்ைத ேவவுபார்க்கும்படி, இஸ்ரேவல் புத்திரரில் சில மனுஷர் இந்த
ராத்திரியிேல இங்ேக வந்தார்கள் என்று எரிேகாவின் ராஜாவுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 3 அப்ெபாழுது
எரிேகாவின் ராஜா ராகாபண்ைடக்கு ஆள் அனுப்பி: உன்னிடத்தில் வந்து, உன் வீட்டுக்குள் பிரேவசித்த
மனுஷைர ெவளிேய ெகாண்டுவா; அவர்கள் ேதசத்ைதெயல்லாம் ேவவுபார்க்கும்படி வந்தார்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 4 அந்த ஸ்திரீ அவ்விரண்டு மனுஷைரயும் ெகாண்டுேபாய் அவர்கைள
ஒளித்துைவத்து: ெமய்தான், என்னிடத்தில் மனுஷர் வந்திருந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் எவ்விடத்தாேரா
எனக்குத் ெதரியாது. 5 வாசைல அைடக்கும் ேநரத்தில் இருட்டுேவைளயிேல, அந்த மனுஷர் புறப்பட்டுப்
ேபாய்விட்டார்கள்; அவர்கள் எங்ேக ேபானார்கேளா எனக்குத் ெதரியாது; அவர்கைளச் சீக்கிரமாய்ப்

ேயாசுவா 2:5

181



3

ேபாய்த் ேதடுங்கள்; நீங்கள் அவர்கைளப் பிடித்துக் ெகாள்ளலாம் என்றாள். 6 அவள் அவர்கைள
வீட்டின்ேமல் ஏறப்பண்ணி, வீட்டின்ேமல் பரப்பப்பட்ட சணல் தட்ைடகளுக்குள்ேள மைறத்து
ைவத்திருந்தாள். 7 அந்த மனுஷர் ேயார்தானுக்குப் ேபாகிற வழியில் துைறகள்மட்டும் அவர்கைளத்
ேதடப்ேபானார்கள்; அவர்கைளத் ேதடுகிறவர்கள் புறப்பட்டவுடேன வாசல் அைடக்கப்பட்டது. 8 அந்த
மனுஷர் படுத்துக்ெகாள்ளுமுன்ேன அவள் வீட்டின்ேமல் அவர்களிடத்திற்கு ஏறிப்ேபாய், 9 கர்த்தர்
உங்களுக்கு ேதசத்ைத ஒப்புக்ெகாடுத்தாெரன்றும், உங்கைளப்பற்றி எங்களுக்குத் திகில்
பிடித்திருக்கிறெதன்றும், உங்கைளக்குறித்து ேதசத்துக் குடிகள் எல்லாரும் ேசார்ந்துேபானார்கெளன்றும்
அறிேவன். 10 நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டேபாது, கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின்
தண்ணீைர வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினைதயும், நீங்கள் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம்பண்ணின
எேமாரியரின் இரண்டு ராஜாக்களாகிய சீேகானுக்கும் ஓகுக்கும் ெசய்தைதயும் ேகள்விப்பட்ேடாம். 11

ேகள்விப்பட்டேபாது எங்கள் இருதயம் கைரந்துேபாயிற்று, உங்களாேல எல்லாருைடய ைதரியமும்
அற்றுப்ேபாயிற்று; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தேர உயர வானத்திலும் கீேழ பூமியிலும் ேதவனானவர். 12

இப்ேபாதும், நான் உங்களுக்குத் தயவுெசய்தபடியினால், நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்துக்குத்
தயவுெசய்ேவாம் என்று கர்த்தர்ேபரில் எனக்கு ஆைணயிட்டு, 13 நீங்கள் என் தகப்பைனயும் என் தாையயும்
என் சேகாதரைரயும் என் சேகாதரிகைளயும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் உயிேராேட
ைவத்து, எங்கள் ஜீவைனச் சாவுக்குத் தப்புவிக்கும்படி, எனக்கு நிச்சயமான அைடயாளத்ைதக்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றாள். 14 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் அவைள ேநாக்கி: எங்கள் ஜீவேன உங்கள்
ஜீவனுக்கு ஈடு; நீங்கள் எங்கள் காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தாதிருந்தால், கர்த்தர் எங்களுக்கு ேதசத்ைதக்
ெகாடுக்கும்ேபாது, நாங்கள் தையயும் சத்தியமும் பாராட்டுேவாம் என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்கைளக்
கயிற்றினாேல ஜன்னல்வழியாய் இறக்கிவிட்டாள்; அவள் வீடு அலங்கத்தின் மதிலில் இருந்தது;
அலங்கத்திேல அவள் குடியிருந்தாள். 16 அப்ெபாழுது அவள் அவர்கைள ேநாக்கி: ேதடுகிறவர்கள்
உங்கைளக் காணாதபடிக்கு, நீங்கள் மைலயிேல ேபாய், அவர்கள் திரும்பிவருமட்டும் அங்ேக மூன்றுநாள்
ஒளித்திருந்து, பின்பு உங்கள் வழிேய ேபாங்கள் என்றாள். 17 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் அவைள ேநாக்கி:
இேதா, நாங்கள் ேதசத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, நீ இந்தச் சிவப்பு நூல் கயிற்ைற எங்கைள
இறக்கிவிட்ட ஜன்னலிேல கட்டி, உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும் உன் சேகாதரர்கைளயும் உன் தகப்பன்
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உன்னிடத்தில் உன் வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாள். 18 இல்லாவிட்டால் நீ எங்கள்
ைகயில் வாங்கின ஆைணக்கு நீங்கலாயிருப்ேபாம். 19 எவனாகிலும் உன் வீட்டு வாசல்களிலிருந்து ெவளிேய
புறப்பட்டால், அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன் தைலயின்ேமல் இருக்கும்; எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்ைல;
உன்ேனாேட வீட்டில் இருக்கிற எவன்ேமலாகிலும் ைகேபாடப்பட்டேதயாகில், அவனுைடய இரத்தப்பழி
எங்கள் தைலயின்ேமல் இருக்கும். 20 நீ எங்கள் காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தினாேயயானால், நீ எங்கள்
ைகயில் வாங்கின ஆைணக்கு நீங்கலாயிருப்ேபாம் என்றார்கள். 21 அதற்கு அவள்: உங்கள்
வார்த்ைதயின்படிேய ஆகக்கடவது என்று ெசால்லி, அவர்கைள அனுப்பிவிட்டாள்; அவர்கள்
ேபாய்விட்டார்கள்; பின்பு அவள் அந்தச் சிவப்புக்கயிற்ைற ஜன்னலிேல கட்டிைவத்தாள். 22 அவர்கள் ேபாய்,
மைலயிேல ேசர்ந்து, ேதடுகிறவர்கள் திரும்பிவருமட்டும், மூன்றுநாள் அங்ேக தரித்திருந்தார்கள்;
ேதடுகிறவர்கள் வழியிெலல்லாம் அவர்கைளத் ேதடியும் காணாேதேபானார்கள். 23 அந்த இரண்டு மனுஷரும்
திரும்பி, மைலயிலிருந்து இறங்கி, ஆற்ைறக்கடந்து, நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவினிடத்தில் வந்து,
தங்களுக்குச் சம்பவித்த யாைவயும் அவனுக்குத் ெதரிவித்து; 24 கர்த்தர் ேதசத்ைதெயல்லாம் நம்முைடய
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; ேதசத்தின் குடிகெளல்லாம் நமக்கு முன்பாகச் ேசார்ந்து ேபானார்கள் என்று
அவேனாேட ெசான்னார்கள்.

அதிகாலேம ேயாசுவா எழுந்திருந்த பின்பு, அவனும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைனவரும் சித்தீமிலிருந்து
பிரயாணம்பண்ணி, ேயார்தான்மட்டும் வந்து, அைதக் கடந்துேபாகுமுன்ேன அங்ேக
இராத்தங்கினார்கள். 2 மூன்றுநாள் ெசன்றபின்பு, அதிபதிகள் பாளயம் எங்கும் ேபாய், 3

ஜனங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையயும் அைதச்
சுமக்கிற ேலவியராகிய ஆசாரியர்கைளயும் கண்டவுடேன, நீங்களும் உங்கள் இடத்ைதவிட்டுப்
பிரயாணப்பட்டு, அதற்குப் பின்ெசல்லுங்கள். 4 உங்களுக்கும் அதற்கும் இைடயிேல இரண்டாயிரம் முழத்
தூரமான இடம் இருக்கேவண்டும்; நீங்கள் நடக்கேவண்டிய வழிைய அறியும்படிக்கு, அதற்குச் சமீபமாய்
வராதிருப்பீர்களாக; இதற்கு முன்ேன நீங்கள் ஒருேபாதும் இந்த வழியாய் நடந்துேபாகவில்ைல என்று
ெசால்லி கட்டைளயிட்டார்கள். 5 ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி: உங்கைளப்
பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்; நாைளக்குக் கர்த்தர் உங்கள் நடுவிேல அற்புதங்கைளச் ெசய்வார்
என்றான். 6 பின்பு ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, ஜனங்களுக்கு முன்ேன நடந்துேபாங்கள் என்றான்; அப்படிேய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு ஜனங்களுக்கு முன்ேன ேபானார்கள். 7 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நான்
ேமாேசேயாேட இருந்ததுேபால, உன்ேனாடும் இருக்கிேறன் என்பைத இஸ்ரேவலெரல்லாரும்
அறியும்படிக்கு, இன்று அவர்கள் கண்களுக்குமுன்பாக உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்துேவன். 8 உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியைரப் பார்த்து: நீங்கள் ேயார்தான் தண்ணீர் ஓரத்தில் ேசரும்ேபாது,
ேயார்தானில் நில்லுங்கள் என்று நீ கட்டைளயிடுவாயாக என்றார். 9 ேயாசுவா இஸ்ரேவல் புத்திரைர
ேநாக்கி: நீங்கள் இங்ேக ேசர்ந்து, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்
என்றான். 10 பின்பு ேயாசுவா: ஜீவனுள்ள ேதவன் உங்கள் நடுேவ இருக்கிறார் என்பைதயும், அவர்
கானானியைரயும் ஏத்தியைரயும். ஏவியைரயும், ெபரிசியைரயும், கிர்காசியைரயும், எேமாரியைரயும்,
எபூசியைரயும் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுவார் என்பைதயும், நீங்கள் அறிந்துெகாள்வதற்கு
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அைடயாளமாக: 11 இேதா, சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறவருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
உங்களுக்கு முன்ேன ேயார்தானிேல ேபாகிறது. 12 இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிேல
பன்னிரண்டுேபைர, ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்துக்கு ஒவ்ெவாருவராகப் பிரித்ெதடுங்கள். 13 சம்பவிப்பது
என்னெவன்றால், சர்வபூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர்களின்
உள்ளங்கால்கள் ேயார்தானின் தண்ணீரிேல பட்டமாத்திரத்தில், ேமேலயிருந்து ஓடிவருகிற ேயார்தானின்
தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குவியலாக நிற்கும் என்றான். 14 ஜனங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாகத் தங்கள்
கூடாரங்களிலிருந்து புறப்பட்டார்கள்; ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஜனங்களுக்கு முன்ேன
சுமந்துெகாண்டுேபாய், ேயார்தான் மட்டும் வந்தார்கள். 15 ேயார்தான் அறுப்புக்காலம் முழுவதும்
கைரபுரண்டுேபாகும். ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்டவுடேன, 16

ேமேலயிருந்து ஓடிவருகிற தண்ணீர் நின்று சார்தானுக்கடுத்த ஆதாம் ஊர்வைரக்கும் ஒரு குவியலாகக்
குவிந்தது; உப்புக்கடல் என்னும் சமனான ெவளியின் கடலுக்கு ஓடிவருகிற தண்ணீர் பிரிந்து ஓடிற்று;
அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எரிேகாவுக்கு எதிேர கடந்துேபானார்கள். 17 சகல ஜனங்களும் ேயார்தாைனக்
கடந்து தீருமளவும், கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின்
நடுவிேல தண்ணீரில்லாத தைரயில் காலூன்றி நிற்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலெரல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த
தைரவழியாய்க் கடந்துேபானார்கள்.

ஜனங்கள் எல்லாரும் ேயார்தாைனக் கடந்து தீர்ந்தேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: 2

நீங்கள், ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்திற்கு ஒவ்ெவாருவராக ஜனங்களில் பன்னிரண்டுேபைரத்
ெதரிந்துெகாண்டு, 3 இங்ேக ேயார்தானின் நடுவிேல ஆசாரியர்களின் கால்கள் நிைலயாய் நின்ற

இடத்திேல பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து, அைவகைள உங்கேளாேடகூட அக்கைரக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
நீங்கள் இன்று இரவில் தங்கும் ஸ்தானத்திேல அைவகைள ைவயுங்கள் என்று அவர்களுக்குக்
கட்டைளயிடுங்கள் என்றார். 4 அப்ெபாழுது ேயாசுவா இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்திற்கு
ஒவ்ெவாருவராக ஆயத்தப்படுத்தியிருந்த பன்னிரண்டுேபைர அைழத்து, 5 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
ேயார்தானின் மத்தியில் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ெபட்டிக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாய்,
உங்களுக்குள்ேள ஒரு அைடயாளமாயிருக்கும்படிக்கு, இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேகாத்திரங்களின்
இலக்கத்திற்குச் சரியாக, உங்களில் ஒவ்ெவாருவன் ஒவ்ெவாரு கல்ைலத் தன் ேதாளின்ேமல்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள். 6 நாைள இந்தக் கற்கள் ஏெதன்று உங்கள் பிள்ைளகள் உங்கைளக்
ேகட்கும்ேபாது, 7 நீங்கள்: கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ேயார்தானின் தண்ணீர்
பிரிந்துேபானதினால் அைவகள் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; ேயார்தாைனக் கடந்துேபாகிறேபாது,
ேயார்தானின் தண்ணீர் பிரிந்துேபாயிற்று; ஆைகயால் இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு என்ைறக்கும்
நிைனப்பூட்டும் அைடயாளம் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 ேயாசுவா கட்டைளயிட்டபடி இஸ்ரேவல்
புத்திரர் ெசய்து, கர்த்தர் ேயாசுவாேவாேட ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேகாத்திரங்களின்
இலக்கத்திற்குச் சரியாகப் பன்னிரண்டு கற்கைள ேயார்தானின் நடுவில் எடுத்து, அைவகைளத்
தங்கேளாேடகூட அக்கைரக்குக் ெகாண்டுேபாய், தாங்கள் தங்கின இடத்திேல ைவத்தார்கள். 9

ேயார்தானின் நடுவிலும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்த ஆசாரியரின் கால்கள் நின்ற இடத்திேல
ேயாசுவா பன்னிரண்டு கற்கைள நாட்டினான்; அைவகள் இந்நாள்மட்டும் அங்ேக இருக்கிறது. 10 ேமாேச
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்த எல்லாவற்றின்படியும் ஜனங்களுக்குச் ெசால்லும்படி, கர்த்தர்
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளயிட்டைவெயல்லாம் ெசய்து முடியுமட்டும், ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர்
ேயார்தானின் நடுேவ நின்றார்கள்; ஜனங்கள் தீவிரித்துக் கடந்துேபானார்கள். 11 ஜனெமல்லாம்
கடந்துேபானபின்பு, கர்த்தருைடய ெபட்டியும் கடந்தது; ஆசாரியர் ஜனத்துக்கு முன்பாகப் ேபானார்கள். 12

ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாரும் ேமாேச தங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய அணியணியாய் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகக் கடந்துேபானார்கள். 13 ஏறக்குைறய
நாற்பதினாயிரம்ேபர் யுத்த சன்னத்தராய் யுத்தம்பண்ணும்படி, கர்த்தருக்கு முன்பாக எரிேகாவின் சமனான
ெவளிகளுக்குக் கடந்துேபானார்கள். 14 அந்நாளிேல கர்த்தர் ேயாசுவாைவச் சகல இஸ்ரேவலரின்
கண்களுக்கு முன்பாகவும் ேமன்ைமப்படுத்தினார்; அவர்கள் ேமாேசக்குப் பயந்திருந்ததுேபால, அவனுக்கும்,
அவன் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் பயந்திருந்தார்கள். 15 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: 16 சாட்சியின்
ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர் ேயார்தானிலிருந்து கைரேயறும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளயிடு என்று
ெசான்னார். 17 ேயாசுவா: ேயார்தானிலிருந்து கைரேயறி வாருங்கள் என்று ஆசாரியர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டான். 18 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ஆசாரியர்
ேயார்தான் நடுவிலிருந்து ஏறி, அவர்கள் உள்ளங்கால்கள் கைரயில் ஊன்றினேபாது, ேயார்தானின்
தண்ணீர்கள் தங்களிடத்துக்குத் திரும்பி, முன்ேபால அதின் கைரெயங்கும் புரண்டது. 19 இந்தப்
பிரகாரமாக முதல் மாதம் பத்தாம் ேததியிேல ஜனங்கள் ேயார்தானிலிருந்து கைரேயறி, எரிேகாவுக்குக்
கீெழல்ைலயான கில்காலிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 20 அவர்கள் ேயார்தானில் எடுத்துக்ெகாண்டுவந்த
அந்தப் பன்னிரண்டு கற்கைளயும் ேயாசுவா கில்காலிேல நாட்டி, 21 இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: நாைள
உங்கள் பிள்ைளகள் இந்தக் கற்கள் ஏெதன்று தங்கள் பிதாக்கைளக் ேகட்கும்ேபாது, 22 நீங்கள் உங்கள்
பிள்ைளகளுக்கு அறிவிக்கேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலர் ெவட்டாந்தைர வழியாய் இந்த
ேயார்தாைனக் கடந்துவந்தார்கள். 23 பூமியின் சகல ஜனங்களும் கர்த்தருைடய கரம் பலத்தெதன்று
அறியும்படிக்கும், நீங்கள் சகல நாளும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயப்படும்படிக்கும், 24 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீைர நாங்கள் கடந்து தீருமட்டும் எங்களுக்கு முன்பாக
வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினதுேபால, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேயார்தானின் தண்ணீருக்கும் ெசய்து, அைத
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உங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் கடந்து தீருமளவும் வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினார் என்று அறிவிக்கக்கடவீர்கள்
என்றான்.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் கடந்து தீருமளவும், கர்த்தர் ேயார்தானின் தண்ணீைர அவர்களுக்கு முன்பாக
வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினைத, ேயார்தானுக்கு ேமல்கைரயில் குடியிருந்த எேமாரியரின் சகல
ராஜாக்களும், சமுத்திரத்தருேக குடியிருந்த கானானியரின் சகல ராஜாக்களும்

ேகட்டதுமுதற்ெகாண்டு, அவர்கள் இருதயம் கைரந்து, இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாக
ேசார்ந்துேபானார்கள். 2 அக்காலத்திேல கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நீ கருக்கான கத்திகைள
உண்டாக்கி, திரும்ப இரண்டாம்விைச இஸ்ரேவல் புத்திரைர விருத்தேசதனம்பண்ணு என்றார். 3

அப்ெபாழுது ேயாசுவா கருக்கான கத்திகைள உண்டாக்கி, இஸ்ரேவல் புத்திரைர ஆர்ேலாத் ேமட்டிேல
விருத்தேசதனம்பண்ணினான். 4 ேயாசுவா இப்படி விருத்தேசதனம்பண்ணின முகாந்தரம் என்னெவன்றால்:
எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஆண்மக்களாகிய யுத்த புருஷர் எல்லாரும் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டபின்பு,
வழியில் வனாந்தரத்திேல மாண்டுேபானார்கள். 5 எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா ஜனங்களும்
விருத்தேசதனம் பண்ணப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டபின்பு, வழியில்
வனாந்தரத்திேல பிறந்த சகல ஜனங்களும் விருத்தேசதனம் பண்ணப்படாதிருந்தார்கள். 6 கர்த்தருைடய
சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபான எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட யுத்தபுருஷரான யாவரும் மாளுமட்டும்,
இஸ்ரேவல் புத்திரர் நாற்பதுவருஷம் வனாந்தரத்தில் நடந்து திரிந்தார்கள்; கர்த்தர் எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்படி அவர்கள் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்ைத அவர்கள்
காண்பதில்ைல என்று கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டிருந்தார். 7 அவர்களுக்குப் பதிலாக அவர்
எழும்பப்பண்ணின அவர்கள் பிள்ைளகைள ேயாசுவா விருத்தேசதனம்பண்ணினான்; வழியிேல அவர்கைள
விருத்தேசதனம்பண்ணாததினால் அவர்கள் விருத்தேசதனம் இல்லாதிருந்தார்கள். 8 ஜனங்கெளல்லாரும்
விருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்டுத் தீர்ந்தபின்பு, அவர்கள் குணமாகுமட்டும் தங்கள்தங்கள் இடத்திேல
பாளயத்தில் தரித்திருந்தார்கள். 9 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: இன்று எகிப்தின் நிந்ைதைய
உங்கள்ேமல் இராதபடிக்குப் புரட்டிப்ேபாட்ேடன் என்றார்; அதனால் அந்த ஸ்தலம் இந்நாள்வைரக்கும்
கில்கால் என்னப்படுகிறது. 10 இஸ்ரேவல் புத்திரர் கில்காலில் பாளயமிறங்கியிருந்து, மாதத்தின்
பதினாலாம் ேததி அந்திேநரத்திேல எரிேகாவின் சமனான ெவளிகளிேல பஸ்காைவ ஆசரித்தார்கள். 11

பஸ்காவின் மறுநாளாகிய அன்ைறயதினம் அவர்கள் ேதசத்தினுைடய தானியத்தாலாகிய புளிப்பில்லாத
அப்பங்கைளயும் சுட்ட கதிர்கைளயும் புசித்தார்கள். 12 அவர்கள் ேதசத்தின் தானியத்திேல புசித்த
மறுநாளிேல மன்னா ெபய்யாமல் ஒழிந்தது; அதுமுதல் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு மன்னா இல்லாமற்ேபாய்,
அவர்கள் கானான்ேதசத்துப் பலைன அந்த வருஷத்தில்தாேன புசித்தார்கள். 13 பின்னும் ேயாசுவா
எரிேகாவின் ெவளியிலிருந்து தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா, ஒருவர் அவனுக்கு
எதிேர நின்றார்; உருவின பட்டயம் அவர் ைகயில் இருந்தது; ேயாசுவா அவரிடத்தில் ேபாய்: நீர் எங்கைளச்
ேசர்ந்தவேரா, எங்கள் சத்துருக்கைளச் ேசர்ந்தவேரா என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு அவர்: அல்ல, நான்
கர்த்தருைடய ேசைனயின் அதிபதியாய் இப்ெபாழுது வந்ேதன் என்றார்; அப்ெபாழுது ேயாசுவா தைரயிேல
முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்துெகாண்டு, அவைர ேநாக்கி: என் ஆண்டவர் தமது அடிேயனுக்குச்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்று ேகட்டான். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ேசைனயின் அதிபதி ேயாசுவாைவ
ேநாக்கி: உன் கால்களிலிருக்கிற பாதரட்ைசகைளக் கழற்றிப்ேபாடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது
என்றார்; ேயாசுவா அப்படிேய ெசய்தான்.

எரிேகா இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாக அைடக்கப்பட்டிருந்தது; ஒருவரும் ெவளிேய
ேபாகவுமில்ைல, ஒருவரும் உள்ேள வரவுமில்ைல. 2 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: இேதா,
எரிேகாைவயும் அதின் ராஜாைவயும், யுத்தவீரைரயும் உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 3

யுத்தபுருஷராகிய நீங்கள் அைனவரும் பட்டணத்ைதச் சூழ்ந்து ஒருதரம் சுற்றி வாருங்கள்; இப்படி ஆறுநாள்
ெசய்யக்கடவீர்கள். 4 ஏழு ஆசாரியர் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஏழு ெகாம்பு எக்காளங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டும்; ஏழாம்நாளில் பட்டணத்ைத ஏழுதரம் சுற்றிவரக்கடவர்கள்; ஆசாரியர் எக்காளங்கைள
ஊதேவண்டும். 5 அவர்கள் அந்தக் ெகாம்புகளினால் ெநடுந்ெதானி இடும்ேபாதும், நீங்கள் எக்காள
சத்தத்ைதக் ேகட்கும்ேபாதும், ஜனங்கள் எல்லாரும் மகா ஆரவாரத்ேதாேட ஆர்ப்பரிக்கக்கடவர்கள்;
அப்ெபாழுது பட்டணத்தின் அலங்கம் இடிந்துவிழும்; உடேன ஜனங்கள் அவரவர் தங்களுக்கு ேநராக
ஏறக்கடவர்கள் என்றார். 6 அந்தப்படிேய நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா ஆசாரியைர அைழத்து:
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள்; ெதானிக்கும் ஏழு எக்காளங்கைளயும் ஏழு
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கடவர்கள் என்று ெசால்லி; 7

ஜனங்கைள ேநாக்கி: பட்டணத்ைதச் சுற்றி நடந்துேபாங்கள்; யுத்தசன்னத்தரானவர்கள் கர்த்தரின்
ெபட்டிக்குமுன் நடக்கக்கடவர்கள் என்றான். 8 ேயாசுவா ஜனங்களிடத்தில் ேபசினவுடேன, ெதானிக்கும்
ஏழு எக்காளங்கைளப் பிடித்திருக்கிற ஏழு ஆசாரியர் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடந்து எக்காளங்கைள
ஊதினார்கள்; கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி அவர்களுக்குப் பின் ெசன்றது. 9 எக்காளங்கைள
ஊதுகிற ஆசாரியருக்குமுன் யுத்தசன்னத்தரானவர்கள் நடந்தார்கள்; பின்தண்டு எக்காளங்கள்
ஊதப்படும்ேபாது ெபட்டிக்குப் பின் ெசன்றது. 10 ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி: நான் ெசால்லும்
நாள்மட்டும், நீங்கள் ஆர்ப்பரியாமலும் உங்கள் வாயினால் சத்தங்காட்டாமலும் இருங்கள்; உங்கள்
வாயிலிருந்து ஒரு ேபச்சும் புறப்படேவண்டாம்; ஆர்ப்பரியுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் ெசால்லும் நாளிேல
ஆர்ப்பரிப்பீர்களாக என்று கட்டைளயிட்டிருந்தான். 11 அப்படிேய கர்த்தரின் ெபட்டிையப் பட்டணத்ைதச்
சூழ்ந்து ஒருதரம் சுற்றிவரப்பண்ணினான்; அவர்கள் திரும்பப் பாளயத்திேல வந்து, பாளயத்தில்
இராத்தங்கினார்கள். 12 ேயாசுவா அதிகாலேம எழுந்திருந்தான்; ஆசாரியர்கள் கர்த்தரின் ெபட்டிையச்

ேயாசுவா 5:2
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சுமந்துெகாண்டு ேபானார்கள். 13 ெதானிக்கும் ஏழு எக்காளங்கைளப் பிடிக்கிற ஏழு ஆசாரியர்களும்
எக்காளங்கைள ஊதிக்ெகாண்ேட கர்த்தரின் ெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்தார்கள்; யுத்தசன்னத்தரானவர்கள்
அவர்களுக்கு முன்னாேல நடந்தார்கள்; பின்தண்ேடாெவனில் எக்காளங்கள் ஊதப்படுைகயில், கர்த்தரின்
ெபட்டிக்குப் பின்ெசன்றது. 14 இரண்டாம் நாளிலும் பட்டணத்ைத ஒருதரம் சுற்றிவந்து, பாளயத்துக்குத்
திரும்பினார்கள்; இந்தப்படி ஆறுநாளும் ெசய்தார்கள். 15 ஏழாம் நாளில், அதிகாலேம கிழக்கு
ெவளுக்கும்ேபாது எழுந்திருந்து அந்தப் பிரகாரேம பட்டணத்ைத ஏழுதரம் சுற்றிவந்தார்கள்;
அன்ைறயத்தினத்தில் மாத்திரம் பட்டணத்ைத ஏழுதரம் சுற்றிவந்தார்கள். 16 ஏழாந்தரம் ஆசாரியர்
எக்காளங்கைள ஊதுைகயில், ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி: ஆர்ப்பரியுங்கள், பட்டணத்ைதக் கர்த்தர்
உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 17 ஆனாலும் இந்தப் பட்டணமும் இதிலுள்ள யாவும் கர்த்தருக்குச்
சாபத்தீடாயிருக்கும்; நாம் அனுப்பின ஆட்கைள ராகாப் என்னும் ேவசி மைறத்துைவத்தபடியால், அவளும்
அவேளாேட வீட்டுக்குள் இருக்கிற அைனவரும் மாத்திரம் உயிேராடிருக்கக்கடவர்கள். 18 சாபத்தீடானதில்
ஏதாகிலும் எடுத்துக்ெகாள்ளுகிறதினாேல, நீங்கள் சாபத்தீடாகாதபடிக்கும், இஸ்ரேவல் பாளயத்ைதச்
சாபத்தீடாக்கி அைதக் கலங்கப்பண்ணாதபடிக்கும், நீங்கள் சாபத்தீடானதற்கு மாத்திரம்
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 19 சகல ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும்
ெசய்யப்பட்ட பாத்திரங்களும், கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகள் கர்த்தரின் ெபாக்கிஷத்தில்
ேசரும் என்றான். 20 எக்காளங்கைள ஊதுைகயில், ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள்; எக்காள சத்தத்ைத
ஜனங்கள் ேகட்டு, மகா ஆரவாரத்ேதாேட முழங்குைகயில், அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது; உடேன ஜனங்கள்
அவரவர் தங்களுக்கு ேநராகப் பட்டணத்தில் ஏறி, பட்டணத்ைதப் பிடித்து, 21 பட்டணத்திலிருந்த
புருஷைரயும் ஸ்திரீகைளயும் வாலிபைரயும் கிழவைரயும் ஆடுமாடுகைளயும் கழுைதகைளயும் சகலத்ைதயும்
பட்டயக்கருக்கினால் சங்காரம்பண்ணினார்கள். 22 ேயாசுவா, ேதசத்ைத ேவவுபார்த்த இரண்டு புருஷைர
ேநாக்கி: நீங்கள் அந்த ேவசியின் வீட்டிேல ேபாய், நீங்கள் அவளுக்கு ஆைணயிட்டபடி அந்த ஸ்திரீையயும்
அவளுக்கு உண்டான யாைவயும் அங்ேகயிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 23 அப்ெபாழுது
ேவவுகாரரான அந்த வாலிபர் உள்ேள ேபாய், ராகாைபயும் அவள் தகப்பைனயும், அவள் தாையயும்,
சேகாதரர்கைளயும், அவளுக்குள்ள யாைவயும் அவள் குடும்பத்தார் அைனவைரயும் ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்கைள இஸ்ரேவல் பாளயத்துக்குப் புறம்ேப இருக்கும்படி பண்ணினார்கள்.
24 பட்டணத்ைதயும் அதிலுள்ள யாைவயும் அக்கினியால் சுட்ெடரித்தார்கள்; ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
ெவண்கலத்தினாலும், இரும்பினாலும் ெசய்த பாத்திரங்கைளயும் மாத்திரம் கர்த்தரின்
ஆலயப்ெபாக்கிஷத்தில் ேசர்த்தார்கள். 25 எரிேகாைவ ேவவுபார்க்க ேயாசுவா அனுப்பின ஆட்கைள ராகாப்
என்னும் ேவசி மைறத்துைவத்தபடியினால், அவைளயும் அவள் தகப்பன் வீட்டாைரயும் அவளுக்குள்ள
யாைவயும் ேயாசுவா உயிேராேட ைவத்தான்; அவள் இந்நாள் வைரக்கும் இஸ்ரேவலின் நடுவிேல
குடியிருக்கிறாள். 26 அக்காலத்திேல ேயாசுவா: இந்த எரிேகா பட்டணத்ைதக் கட்டும்படி எழும்பும் மனுஷன்
கர்த்தருக்கு முன்பாகச் சபிக்கப்பட்டிருக்கக்கடவன்; அவன் அதின் அஸ்திபாரத்ைதப் ேபாடுகிறேபாது தன்
மூத்த குமாரைனயும், அதின் வாசல்கைள ைவக்கிறேபாது தன் இைளய குமாரைனயும் சாகக்
ெகாடுக்கக்கடவன் என்று சாபம் கூறினான். 27 இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் ேயாசுவாேவாேடகூட இருந்தார்;
அவன் கீர்த்தி ேதசெமங்கும் பரம்பிற்று.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிேல துேராகம்பண்ணினார்கள்; எப்படிெயனில்,
யூதாேகாத்திரத்துச் ேசராகுைடய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மீக்குப் பிறந்த ஆகான்
என்பவன், சாபத்தீடானதிேல சிலைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; ஆைகயால் இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேமல்

கர்த்தருைடய ேகாபம் மூண்டது. 2 ேயாசுவா எரிேகாவிலிருந்து ெபத்ேதலுக்குக் கிழக்கிலுள்ள
ெபத்தாேவன் சமீபத்திலிருக்கிற ஆயிபட்டணத்துக்குப் ேபாகும்படி ஆட்கைள அனுப்பி: நீங்கள் ேபாய், அந்த
நாட்ைட ேவவுபாருங்கள் என்றான்; அந்த மனுஷர் ேபாய், ஆயிைய ேவவுபார்த்து, 3 ேயாசுவாவினிடத்தில்
திரும்பிவந்து, அவைன ேநாக்கி: ஜனங்கள் எல்லாரும் ேபாகேவண்டியதில்ைல; ஏறக்குைறய இரண்டாயிரம்
மூவாயிரம்ேபர் ேபாய், ஆயிைய முறிய அடிக்கலாம்; எல்லா ஜனங்கைளயும் அங்ேக ேபாகும்படி
வருத்தப்படுத்தேவண்டியதில்ைல; அவர்கள் ெகாஞ்சம்ேபர்தான் என்றார்கள். 4 அப்படிேய ஜனங்களில்
ஏறக்குைறய மூவாயிரம்ேபர் அவ்விடத்திற்குப் ேபானார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் ஆயியின் மனுஷருக்கு
முன்பாக முறிந்ேதாடினார்கள். 5 ஆயியின் மனுஷர் அவர்களில் ஏறக்குைறய முப்பத்தாறுேபைர
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; பட்டணவாசலின் ெவளிதுவக்கிச் ெசபாரீம்மட்டும் அவர்கைளத் துரத்தி,
மைலயிறக்கத்திேல அவர்கைள ெவட்டினார்கள்; ஜனங்களின் இருதயம் கைரந்து தண்ணீராய்ப்ேபாயிற்று. 6

அப்ெபாழுது ேயாசுவா தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, அவனும் இஸ்ரேவலின் மூப்பரும்
சாயங்காலமட்டும் கர்த்தரின் ெபட்டிக்கு முன்பாகத் தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து, தங்கள்
தைலகளின்ேமல் புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு கிடந்தார்கள். 7 ேயாசுவா: ஆ, கர்த்தராகிய ஆண்டவேர,
எங்கைள அழிக்கும்படிக்கு எேமாரியர் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவா ேதவரீர் இந்த ஜனத்ைத
ேயார்தாைனக் கடக்கப்பண்ணினீர்? நாங்கள் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தில் மனத்திருப்தியாக
இருந்துவிட்ேடாமானால் நலமாயிருக்கும். 8 ஆ, ஆண்டவேர, இஸ்ரேவலர் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு
முதுைகக் காட்டினார்கள்; இப்ெபாழுது நான் என்ன ெசால்லுேவன். 9 கானானியரும் ேதசத்துக் குடிகள்
யாவரும் இைதக்ேகட்டு, எங்கைள வைளந்துெகாண்டு, எங்கள் ேபைர பூமியிலிராதபடிக்கு
ேவரற்றுப்ேபாகப்பண்ணுவார்கேள; அப்ெபாழுது உமது மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன ெசய்வீர் என்றான். 10

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: எழுந்திரு, நீ இப்படி முகங்குப்புற விழுந்துகிடக்கிறது என்ன?
11 இஸ்ரேவலர் பாவஞ்ெசய்தார்கள்; நான் அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட என் உடன்படிக்ைகைய
மீறினார்கள்; சாபத்தீடானதில் எடுத்துக்ெகாண்டதும், களவுெசய்ததும், வஞ்சித்ததும், தங்கள்

ேயாசுவா 7:11

185



8

பண்டம்பாடிகளுக்குள்ேள ைவத்ததும் உண்ேட. 12 ஆதலால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு
முன்பாக நிற்கக் கூடாமல், தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முதுைகக் காட்டினார்கள்; அவர்கள்
சாபத்தீடானார்கள்; நீங்கள் சாபத்தீடானைத உங்கள் நடுவிலிருந்து நிக்கிரகம்பண்ணாவிட்டால், இனி
உங்கேளாடு இேரன். 13 எழுந்திரு, நீ ஜனங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணிச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நாைளயதினத்துக்கு உங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்; இஸ்ரேவலேர,
சாபத்தீடானது உங்கள் நடுேவ இருக்கிறது; நீங்கள் சாபத்தீடானைத உங்கள் நடுவிலிருந்து
விலக்காதிருக்குமட்டும், நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 காைலயிேல நீங்கள் ேகாத்திரம் ேகாத்திரமாக வரேவண்டும்;
அப்ெபாழுது கர்த்தர் குறிக்கிற ேகாத்திரம் வம்சம் வம்சமாக வரேவண்டும்; கர்த்தர் குறிக்கிற வம்சம் குடும்பம்
குடும்பமாக வரேவண்டும்; கர்த்தர் குறிக்கிற குடும்பம் ேபர்ேபராக வரேவண்டும் என்று ெசால். 15

அப்ெபாழுது சாபத்தீடானைத எடுத்தவனாய்க் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறவன், கர்த்தரின் உடன்படிக்ைகைய மீறி,
இஸ்ரேவலிேல மதிேகடான காரியத்ைதச் ெசய்தபடியினால், அவனும் அவனுக்குள்ள, யாவும் அக்கினியில்
சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது என்றார். 16 ேயாசுவா அதிகாலேம எழுந்திருந்து, இஸ்ரேவலைரக் ேகாத்திரம்
ேகாத்திரமாக வரப்பண்ணினான்; அப்ெபாழுது, யூதாவின் ேகாத்திரம் குறிக்கப்பட்டது. 17 அவன் யூதாவின்
வம்சங்கைள வரப்பண்ணினேபாது, ேசராகியரின் வம்சம் குறிக்கப்பட்டது; அவன் ேசராகியரின் வம்சத்ைதப்
ேபர்ேபராக வரப்பண்ணினேபாது, சப்தி குறிக்கப்பட்டான். 18 அவன் வீட்டாைர அவன் ேபர்ேபராக
வரப்பண்ணினேபாது, யூதா ேகாத்திரத்துச் ேசராகின் குமாரனாகிய சப்திக்குப் பிறந்த கர்மீயின் மகன்
ஆகான் குறிக்கப்பட்டான். 19 அப்ெபாழுது ேயாசுவா ஆகாைன ேநாக்கி: மகேன, நீ இப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர மகிைமப்படுத்து, அவருக்கு முன்பாக அறிக்ைகபண்ணி, நீ ெசய்தைத
எனக்குச் ெசால்லு; அைத எனக்கு ஒளிக்காேத என்றான். 20 அப்ெபாழுது ஆகான் ேயாசுவாவுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: ெமய்யாகேவ நான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்ேதன்; இன்னின்ன பிரகாரமாகச் ெசய்ேதன். 21 ெகாள்ைளயிேல ேநர்த்தியான ஒரு
பாபிேலானிய சால்ைவையயும், இருநூறு ெவள்ளிச்ேசக்கைலயும், ஐம்பது ேசக்கல் நிைறயான ஒரு
ெபான்பாளத்ைதயும் நான் கண்டு, அைவகைள இச்சித்து எடுத்துக்ெகாண்ேடன்; இேதா, அைவகள்
என்கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புைதத்திருக்கிறது, ெவள்ளி அதின் அடியிலிருக்கிறது என்றான். 22

உடேன ேயாசுவா ஆட்கைள அனுப்பினான்; அவர்கள் கூடாரத்துக்கு ஓடினார்கள்; அவனுைடய கூடாரத்தில்
அது புைதத்திருந்தது, ெவள்ளியும் அதின்கீழ் இருந்தது. 23 அைவகைளக் கூடாரத்தின் மத்தியிலிருந்து
எடுத்து, ேயாசுவாவினிடத்திலும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரிடத்திலும் ெகாண்டுவந்து, கர்த்தருைடய
சமுகத்தில் ைவத்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலெரல்லாருங்கூட ேசராகின்
புத்திரனாகிய ஆகாைனயும், அந்த ெவள்ளிையயும், சால்ைவையயும், ெபான்பாளத்ைதயும், அவன்
குமாரைரயும், குமாரத்திகைளயும், அவன் மாடுகைளயும், கழுைதகைளயும், ஆடுகைளயும், அவன்
கூடாரத்ைதயும், அவனுக்குள்ள யாைவயும் எடுத்து, ஆேகார் பள்ளத்தாக்குக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 25

அங்ேக ேயாசுவா: நீ எங்கைளக் கலங்கப்பண்ணினெதன்ன? இன்று கர்த்தர் உன்ைனக் கலங்கப்பண்ணுவார்
என்றான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலெரல்லாரும் அவன்ேமல் கல்ெலறிந்து, அைவகைள அக்கினியில்
சுட்ெடரித்து, கற்களினால் மூடி; 26 அவன்ேமல் இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிற ெபரிய கற்குவியைலக்
குவித்தார்கள்; இப்படிேய கர்த்தர் தமது ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத விட்டு மாறினார்; ஆைகயால் அவ்விடம்
இந்நாள்வைரக்கும் ஆேகார் பள்ளத்தாக்கு என்னப்படும்.

அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு; நீ யுத்த ஜனங்கள்
யாவைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு எழுந்து, ஆயிபட்டணத்தின்ேமல் ேபா, இேதா, ஆயியின்
ராஜாைவயும். அவன் ஜனத்ைதயும் அவன் பட்டணத்ைதயும் அவன் நாட்ைடயும் உன் ைகயிேல

ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 2 நீ எரிேகாவுக்கும் அதின் ராஜாவுக்கும் ெசய்ததுேபால, ஆயிக்கும் அதின்
ராஜாவுக்கும் ெசய்யக்கடவாய்; அதில் ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருள்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
உங்களுக்குக் ெகாள்ைளயாக எடுத்துக்ெகாள்ளலாம், பட்டணத்துக்குப் பின்னாேல பதிவிைடைய ைவ
என்றார். 3 அப்ெபாழுது ஆயியின்ேமல் ேபாக, ேயாசுவாவும் சகல யுத்தஜனங்களும் எழுந்து புறப்பட்டார்கள்;
ேயாசுவா யுத்தவீரரான முப்பதினாயிரம்ேபைரத் ெதரிந்ெதடுத்து, இராத்திரியிேல அவர்கைள அனுப்பி, 4

அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டதாவது: நீங்கள் பட்டணத்தின் பின்னாேல பதிவிருக்கேவண்டும்;
பட்டணத்துக்கு ெவகுதூரமாய்ப் ேபாகாமல், எல்லாரும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 5 நானும் என்ேனாடிருக்கிற
சகல ஜனங்களும் பட்டணத்தண்ைடயில் கிட்டிச் ேசருேவாம்; அவர்கள் முன்ேபால எங்களுக்கு எதிராகப்
புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவர்களுக்கு முன்னாக நாங்கள் ஓடிப்ேபாேவாம். 6 அப்ெபாழுது அவர்கள்;
முன்ேபால நமக்கு முன்னாக முறிந்து ஓடிப்ேபாகிறார்கள் என்று ெசால்லி, எங்கைளத் துரத்தப்
புறப்படுவார்கள்; நாங்கேளா அவர்கைளப் பட்டணத்ைதவிட்டு இப்பாேல வரப்பண்ணுமட்டும், அவர்களுக்கு
முன்னாக ஓடுேவாம். 7 அப்ெபாழுது நீங்கள் பதிவிலிருந்து எழும்பிவந்து, பட்டணத்ைதப் பிடிக்கேவண்டும்;
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அைத உங்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 8 நீங்கள் பட்டணத்ைதப்
பிடிக்கும்ேபாது, அைதத் தீக்ெகாளுத்திப்ேபாடுங்கள்; கர்த்தருைடய ெசாற்படி ெசய்யுங்கள்; இேதா, நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிேறன் என்று ெசால்லி, 9 அவர்கைள அனுப்பினான்; அவர்கள் ேபாய்,
ெபத்ேதலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுேவ, ஆயிக்கு ேமற்காகப் பதிவிருந்தார்கள்; ேயாசுவா அன்று ராத்திரி
ஜனங்களுக்குள் தங்கினான். 10 அதிகாலேம ேயாசுவா எழுந்திருந்து, ஜனங்கைள இலக்கம்பார்த்து,
இஸ்ரேவலின் மூப்பேராடுங்கூட ஜனங்களுக்கு முன்னாேல நடந்து, ஆயியின் ேமல் ேபானான். 11

அவேனாடிருந்த யுத்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடந்து, பட்டணத்துக்கு எதிேர வந்துேசர்ந்து, ஆயிக்கு வடக்ேக
பாளயமிறங்கினார்கள்; அவர்களுக்கும் ஆயிக்கும் நடுேவ ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. 12 அவன்
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ஏறக்குைறய ஐயாயிரம் ேபைரப் பிரித்ெதடுத்து, அவர்கைளப் ெபத்ேதலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுேவ
பட்டணத்திற்கு ேமலண்ைடயில் பதிவிைடயாக ைவத்தான். 13 பட்டணத்திற்கு வடக்ேக இருந்த சகல
ேசைனையயும் பட்டணத்திற்கு ேமற்ேக பதிவிருக்கிறவர்கைளயும் திட்டம் பண்ணினபின்பு, ேயாசுவா அன்று
இராத்திரி பள்ளத்தாக்கிேல ேபாயிருந்தான். 14 ஆயியின் ராஜா அைதக் கண்டேபாது, அவனும்
பட்டணத்தின் மனுஷராகிய அவனுைடய சகல ஜனங்களும் தீவிரித்து, அதிகாலேம குறித்த ேவைளயில்
இஸ்ரேவலருக்கு எதிேர யுத்தம்பண்ணச் சமனான ெவளிக்கு ேநராகப் புறப்பட்டார்கள்; பட்டணத்துக்குப்
பின்னாேல தனக்குப் பதிவிைட ைவத்திருக்கிறைத அவன் அறியாதிருந்தான். 15 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்
எல்லாரும் அவர்களுக்கு முன்னாக முறிந்து, வனாந்தரத்துக்குப் ேபாகிற வழிேய ஓடிப்ேபானார்கள். 16

அப்ெபாழுது பட்டணத்துக்குள் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர்கைளத் துரத்தும்படி கூப்பிட்டுக்ெகாண்டு
ேயாசுவாைவப் பின்ெதாடர்ந்து பட்டணத்ைத விட்டு அப்புறப்பட்டார்கள். 17 ஆயியிலும் ெபத்ேதலிலும்
இஸ்ரேவலைரப் பின்ெதாடராத மனுஷன் இருந்ததில்ைல; பட்டணத்ைதத் திறந்துைவத்துவிட்டு,
இஸ்ரேவலைரத் துரத்திக்ெகாண்டுேபானார்கள். 18 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: உன்
ைகயில் இருக்கிற ஈட்டிைய ஆயிக்கு ேநராக நீட்டு; அைத உன்ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார்;
அப்படிேய ேயாசுவா தன் ைகயில் இருந்த ஈட்டிையப் பட்டணத்துக்கு ேநராக நீட்டினான். 19 அவன் தன்
ைகைய நீட்டினவுடேன, பதிவிருந்தவர்கள் தீவிரமாய்த் தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து எழும்பி ஓடி,
பட்டணத்துக்கு வந்து, அைதப் பிடித்து, தீவிரத்ேதாேட பட்டணத்ைதத் தீக்ெகாளுத்தினார்கள். 20 ஆயியின்
மனுஷர் பின்னிட்டுப் பார்த்தேபாது, இேதா, பட்டணத்தின் புைக ஆகாசத்தில் எழும்புகிறைதக் கண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது அங்கும் இங்கும் ஓடிப்ேபாகிறதற்கு அவர்களுக்கு இடம் இல்லாமற்ேபாயிற்று;
வனாந்தரத்துக்கு ஓடின ஜனங்கள் தங்கைளத் ெதாடர்ந்தவர்கள் முகமாய்த் திரும்பினார்கள். 21

பதிவிருந்தவர்கள் பட்டணத்ைதப் பிடித்தைதயும், பட்டணத்தின் புைக எழும்புகிறைதயும், ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவலரும் பார்த்தேபாது, திரும்பிக்ெகாண்டு, ஆயியின் மனுஷைர முறிய அடித்தார்கள். 22

பட்டணத்திலிருந்தவர்களும் அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டதினால், சிலர் இப்புறத்திலும் சிலர் அப்புறத்திலும்
இருந்த இஸ்ரேவலின் நடுேவ அகப்பட்டுக்ெகாண்டார்கள்; ஆைகயால் அவர்களில் ஒருவரும் தப்பி
மீந்திராதபடிக்கு அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டு, 23 ஆயியின் ராஜாைவ உயிேராேட பிடித்து,
ேயாசுவாவினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவலர் வனாந்தரெவளியிேல தங்கைளத் துரத்தின
ஆயியின் குடிகைளெயல்லாம் ெவட்டித் தீர்ந்தேபாதும், அவர்கள் அைனவரும் நாசமாகுமட்டும்
பட்டயக்கருக்கினால் விழுந்து இறந்தேபாதும், இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ஆயிக்குத் திரும்பி, அைதப்
பட்டயக்கருக்கினால் சங்கரித்தார்கள். 25 அந்நாளிேல ஆணும் ெபண்ணுமாக ஆயியின் மனுஷர் எல்லாரும்
பன்னீராயிரம்ேபர் விழுந்தார்கள். 26 ஆயியின் குடிகைளெயல்லாம் சங்கரித்துத் தீருமட்டும், ேயாசுவா
ஈட்டிைய நீட்டிக்ெகாண்டிருந்த தன் ைகைய மடக்கவில்ைல. 27 கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளயிட்ட
வார்த்ைதயின்படி, மிருகஜீவைனயும் அந்தப் பட்டணத்தின் ெகாள்ைளையயும் மாத்திரம் இஸ்ரேவலர்
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 28 ேயாசுவா ஆயிையச் சுட்ெடரித்து, அைத இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி
என்ைறக்கும் பாழாய்க்கிடக்கும் மண்ேமடாக்கி, 29 ஆயியின் ராஜாைவ ஒரு மரத்திேல தூக்கிப்ேபாடுவித்து,
சாயங்காலமட்டும் அதிேல ெதாங்கவிட்டான்; சூரியன் அஸ்தமித்தபின்பு ேயாசுவா அவன் உடைல
மரத்ைதவிட்டு இறக்கச் ெசான்னான்; அைதப் பட்டணவாசலில் ேபாட்டு, இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிற
ெபரிய கற்குவியைல அதின்ேமல் குவித்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிட்டபடியும், ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறபடியும், ஏபால் பர்வதத்தில் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு இருப்பாயுதம்படாத
முழுக்கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 31 அதின்ேமல் கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தி, சமாதானபலிகைளயும் இட்டார்கள். 32 இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாக ேமாேச எழுதியிருந்த
நியாயப்பிரமாணத்ைத அவன் அங்ேக கற்களில் ேபர்த்ெதழுதினான். 33 இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச முதலில் கட்டைளயிட்டிருந்தபடிேய, இஸ்ரேவலர்
எல்லாரும், அவர்களுைடய மூப்பரும், அதிபதிகளும், நியாயாதிபதிகளும், அந்நியர்களும், இஸ்ரேவலில்
பிறந்தவர்களும் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ேலவியரான ஆசாரியருக்கு முன்பாக,
ெபட்டிக்கு இருபுறத்திலும், பாதிேபர் ெகரிசீம் மைலக்கு எதிர்புறமாகவும், பாதிேபர் ஏபால் மைலக்கு
எதிர்புறமாகவும் நின்றார்கள். 34 அதற்குப்பின்பு அவன் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி
நியாயப்பிரமாணத்தில் ெசால்லிய ஆசீர்வாதமும் சாபமுமாகிய சகல வார்த்ைதகைளயும் வாசித்தான். 35

ேமாேச கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்றிலும் ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் முழுச்சைபக்கும், ஸ்திரீகளுக்கும்,
பிள்ைளகளுக்கும், அவர்களுக்குள் நடமாடி சஞ்சரித்த அந்நியர்களுக்கும் முன்பாக, ஒரு வார்த்ைதயும்
விடாமல் வாசித்தான்.

ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திேல மைலகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும் லீபேனானுக்கு எதிரான ெபரிய
சமுத்திரத்தின் கைரேயாரெமங்குமுள்ள ஏத்தியரும், எேமாரியரும், கானானியரும், ெபரிசியரும்,
ஏவியரும், எபூசியருமானவர்களுைடய சகல ராஜாக்களும் அைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, 2 அவர்கள்

ஒருமனப்பட்டு, ேயாசுவாேவாடும் இஸ்ரேவலேராடும் யுத்தம்பண்ண ஏகமாய்க் கூடினார்கள். 3

எரிேகாவுக்கும் ஆயிக்கும் ேயாசுவா ெசய்தைதக் கிபிேயானின் குடிகள் ேகள்விப்பட்டேபாது, 4 ஒரு
தந்திரமான ேயாசைனபண்ணி, தங்கைள ஸ்தானாபதிகள்ேபாலக் காண்பித்து, பைழய இரட்டுப்
ைபகைளயும், பீறலும் ெபாத்தலுமான பைழய திராட்சரசத் துருத்திகைளயும் தங்கள் கழுைதகள்ேமல்
ைவத்து, 5 பழுதுபார்க்கப்பட்ட பைழய பாதரட்ைசகைளத் தங்கள் கால்களில் ேபாட்டு, பைழய
வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாண்டார்கள்; வழிக்கு அவர்கள் ெகாண்டுேபான அப்பெமல்லாம் உலர்ந்ததும்
பூசணம் பூத்ததுமாயிருந்தது. 6 அவர்கள் கில்காலில் இருக்கிற பாளயத்துக்கு ேயாசுவாவினிடத்தில் ேபாய்,
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அவைனயும் இஸ்ரேவல் மனுஷைரயும் ேநாக்கி: நாங்கள் தூரேதசத்திலிருந்து வந்தவர்கள், எங்கேளாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணுங்கள் என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மனுஷர் அந்த ஏவியைர ேநாக்கி:
நீங்கள் எங்கள் நடுவிேல குடியிருக்கிறவர்களாக்கும்; நாங்கள் எப்படி உங்கேளாேட உடன்படிக்ைக
பண்ணலாம் என்றார்கள். 8 அவர்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நாங்கள் உமக்கு அடிைமகள் என்றார்கள்;
அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள் யார், எங்ேகயிருந்து வந்தீர்கள் என்று ேகட்டான். 9 அதற்கு அவர்கள்:
உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்தின் பிரஸ்தாபத்ைதக் ேகட்டு, உமது அடியாராகிய நாங்கள்
ெவகு தூரேதசத்திலிருந்து வந்ேதாம்; அவருைடய கீர்த்திையயும், அவர் எகிப்திேல ெசய்த யாைவயும், 10

அவர் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானும் அஸ்தேராத்திலிருந்த பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகும் என்கிற
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திலிருந்த எேமாரியரின் இரண்டு ராஜாக்களுக்கும் ெசய்த யாைவயும்
ேகள்விப்பட்ேடாம். 11 ஆைகயால், எங்கள் மூப்பரும் எங்கள் ேதசத்துக் குடிகெளல்லாரும் எங்கைள
ேநாக்கி: உங்கள் ைககளில் வழிக்கு ஆகாரம் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்களிடத்தில்: நாங்கள் உங்கள் அடியார், எங்கேளாேட உடன்படிக்ைக பண்ணேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 12 உங்களிடத்தில் வர நாங்கள் புறப்படுகிற அன்ேற, எங்கள்
வழிப்பிரயாணத்துக்கு இந்த அப்பத்ைதச் சுடச்சுட எங்கள் வீட்டிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு வந்ேதாம்;
இப்ெபாழுது, இேதா, உலர்ந்து பூசணம் பூத்திருக்கிறது. 13 நாங்கள் இந்தத் திராட்சரசத் துருத்திகைள
நிரப்புைகயில் புதிதாயிருந்தது; ஆனாலும், இேதா, கிழிந்துேபாயிற்று; எங்கள் வஸ்திரங்களும்
பாதரட்ைசகளும் ெநடுந்தூரமான பிரயாணத்தினாேல பழசாய்ப்ேபாயிற்று என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்: கர்த்தருைடய வாக்ைகக் ேகளாமல் அவர்களுைடய ேபாஜனபதார்த்தத்தில் சிறிது
வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 15 ேயாசுவா அவர்கேளாேட சமாதானம்பண்ணி, அவர்கைள உயிேராேட
காப்பாற்றும் உடன்படிக்ைகைய அவர்கேளாேட பண்ணினான்; அதற்காகச் சைபயின் பிரபுக்கள்
அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 16 அவர்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணி, மூன்று நாள்
ெசன்றபின்பு, அவர்கள் தங்கள் அயலார் என்றும் தங்கள் நடுேவ குடியிருக்கிறவர்கள் என்றும்
ேகள்விப்பட்டார்கள். 17 இஸ்ரேவல் புத்திரர் பிரயாணம்பண்ணுைகயில், மூன்றாம் நாளில் அவர்கள்
பட்டணங்களுக்கு வந்தார்கள்; அந்தப் பட்டணங்கள் கிபிேயான், ெகபிரா, ெபெயேராத், கீரியாத்ெயயாரீம்
என்பைவகள். 18 சைபயின் பிரபுக்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேபரில்
ஆைணயிட்டிருந்தபடியினால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவர்கைளச் சங்காரம்பண்ணவில்ைல; ஆனாலும்
சைபயார் எல்லாரும் பிரபுக்கள்ேமல் முறுமுறுத்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது சகல பிரபுக்களும், சைபயார்
யாவைரயும் ேநாக்கி: நாங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்ேபரில் அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டுக்
ெகாடுத்ேதாம்; ஆதலால் அவர்கைள நாம் ெதாடக்கூடாது. 20 கடுங்ேகாபம் நம்ேமல் வராதபடிக்கு, நாம்
அவர்களுக்கு இட்ட ஆைணயினிமித்தம் நாம் அவர்கைள உயிேராேட ைவத்து, அவர்களுக்கு ஒன்று
ெசய்ேவாம். 21 பிரபுக்களாகிய நாங்கள் அவர்களுக்குச் ெசான்னபடி அவர்கள் உயிேராடிருந்து, சைபயார்
எல்லாருக்கும் விறகு ெவட்டுகிறவர்களாகவும், தண்ணீர் எடுக்கிறவர்களாகவும் இருக்கக்கடவர்கள் என்று
பிரபுக்கள் அவர்கேளாேட ெசான்னார்கள். 22 பின்பு ேயாசுவா அவர்கைள அைழப்பித்து: நீங்கள் எங்கள்
நடுேவ குடியிருக்கும்ேபாது: நாங்கள் உங்களுக்கு ெவகுதூரமாயிருக்கிறவர்கள் என்று ெசால்லி, எங்கைள
வஞ்சித்தது என்ன? 23 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள்; என் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு விறகு
ெவட்டுகிறவர்களும், தண்ணீர் எடுக்கிறவர்களுமான பணிவிைடக்காரராயிருப்பீர்கள்; இந்த ஊழியம்
உங்கைளவிட்டு நீங்கமாட்டாது என்றான். 24 அவர்கள் ேயாசுவாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக:
ேதசத்ைதெயல்லாம் உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கவும், ேதசத்தின் குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு
முன்பாக அழிக்கவும் உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது தாசனாகிய ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டது
உமது அடியாருக்கு நிச்சயமாகேவ அறிவிக்கப்பட்டதினால், நாங்கள் எங்கள் ஜீவன்நிமித்தம் உங்களுக்கு
மிகவும் பயந்து, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம். 25 இப்ெபாதும், இேதா, உமது ைகயிலிருக்கிேறாம்,
உம்முைடய பார்ைவக்கு நன்ைமயும் நியாயமுமாய்த் ேதான்றுகிறபடி எங்களுக்குச் ெசய்யும் என்றார்கள். 26

அப்படிேய ேயாசுவா அவர்களுக்குச் ெசய்து, இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடாதபடிக்கு,
அவர்கைள இவர்கள் ைகக்குத் தப்புவித்தான். 27 இந்நாள்மட்டும் இருக்கிறபடிேய, அந்நாளில் அவர்கைளச்
சைபக்கும், கர்த்தர் ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்திலிருக்கும் அவருைடய பலிபீடத்துக்கும் விறகு
ெவட்டுகிறவர்களாகவும் தண்ணீர் எடுக்கிறவர்களாகவுமாக்கினான்.

ேயாசுவா ஆயிையப் பிடித்து, சங்காரம்பண்ணி, எரிேகாவுக்கும் அதின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தபடி,
ஆயிக்கும் அதின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தைதயும், கிபிேயானின் குடிகள் இஸ்ரேவேலாேட
சமாதானம்பண்ணி அவர்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறைதயும், எருசேலமின் ராஜாவாகிய

அேதானிேசேதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, 2 கிபிேயான் ராஜதானி பட்டணங்களில் ஒன்ைறப்ேபால் ெபரிய
பட்டணமும், ஆயிையப்பார்க்கிலும் ெபரிதுமாயிருந்தபடியினாலும், அதின் மனுஷெரல்லாரும்
பலசாலிகளாயிருந்தபடியினாலும், மிகவும் பயந்தார்கள். 3 ஆைகயால், எருசேலமின் ராஜாவாகிய
அேதானிேசேதக் எபிேரானின் ராஜாவாகிய ஓகாமுக்கும், யர்மூத்தின் ராஜாவாகிய பீராமுக்கும், லாகீசின்
ராஜாவாகிய யப்பியாவுக்கும், எக்ேலானின் ராஜாவாகிய ெதபீருக்கும் ஆள் அனுப்பி: 4 நாங்கள்
கிபிேயாைனச் சங்கரிக்கும்படி, நீங்கள் என்னிடத்தில் வந்து, எனக்குத் துைணெசய்யுங்கள்; அவர்கள்
ேயாசுவாேவாடும், இஸ்ரேவல் புத்திரேராடும் சமாதானம்பண்ணினார்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பினான். 5

அப்படிேய எருசேலமின் ராஜா, எபிேரானின் ராஜா, யர்மூத்தின் ராஜா, லாகீசின் ராஜா, எக்ேலானின் ராஜா
என்கிற எேமாரியரின் ஐந்து ராஜாக்களும் கூடிக்ெகாண்டு, அவர்களும் அவர்களுைடய எல்லாச்
ேசைனகளும் ேபாய், கிபிேயானுக்கு முன்பாகப் பாளயமிறங்கி, அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணினார்கள். 6

அப்ெபாழுது கிபிேயானின் மனுஷர் கில்காலிலிருக்கிற பாளயத்துக்கு ேயாசுவாவினிடத்தில் ஆளனுப்பி:

ேயாசுவா 9:7
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உமது அடியாைரக் ைகவிடாமல், சீக்கிரமாய் எங்களிடத்தில் வந்து, எங்கைள இரட்சித்து, எங்களுக்குத்
துைணெசய்யும்; பர்வதங்களிேல குடியிருக்கிற எேமாரியரின் ராஜாக்கெளல்லாரும் எங்களுக்கு
விேராதமாய்க் கூடினார்கள் என்று ெசால்லச் ெசான்னார்கள். 7 உடேன ேயாசுவாவும் அவேனாேடகூடச்
சகல யுத்தமனுஷரும் சகல பராக்கிரமசாலிகளும் கில்காலிலிருந்து ேபானார்கள். 8 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ
ேநாக்கி: அவர்களுக்குப் பயப்படாயாக; உன் ைககளில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்களில்
ஒருவரும் உனக்கு முன்பாக நிற்பதில்ைல என்றார். 9 ேயாசுவா கில்காலிலிருந்து இராமுழுதும் நடந்து,
திடீெரன்று அவர்கள்ேமல் வந்துவிட்டான். 10 கர்த்தேரா அவர்கைள இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகக்
கலங்கப்பண்ணினார்; ஆைகயால் அவர்கைளக் கிபிேயானிேல மகா சங்காரமாக மடங்கடித்து,
ெபத்ெதாேரானுக்குப் ேபாகிற வழியிேல துரத்தி, அெசக்காமட்டும் மக்ெகதாமட்டும் முறிய அடித்தார்கள். 11

அவர்கள் ெபத்ெதாேரானிலிருந்து இறங்குகிற வழியிேல இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாைகயில்,
அெசக்கா மட்டும் ஓடுகிற அவர்கள்ேமல் கர்த்தர் வானத்திலிருந்து ெபரிய கற்கைள விழப்பண்ணினார்,
அவர்கள் ெசத்தார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் பட்டயத்தால் ெகான்றவர்கைளப்பார்க்கிலும் கல்மைழயினால்
ெசத்தவர்கள் அதிகமாயிருந்தார்கள். 12 கர்த்தர் எேமாரியைர இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கிற அந்நாளிேல, ேயாசுவா கர்த்தைர ேநாக்கிப் ேபசி, பின்பு இஸ்ரேவலின் கண்களுக்கு
முன்பாக: சூரியேன, நீ கிபிேயான்ேமலும், சந்திரேன, நீ ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கின்ேமலும், தரித்து
நில்லுங்கள் என்றான். 13 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டும்மட்டும்
சூரியன் தரித்தது, சந்திரனும் நின்றது; இது யாேசரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கவில்ைலயா; அப்படிேய
சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தீவிரிக்காமல், ஏறக்குைறய ஒருபகல் முழுதும் நடுவானத்தில் நின்றது. 14 இப்படிக்
கர்த்தர் ஒரு மனிதனுைடய ெசால்ேகட்ட அந்நாைளெயாத்த நாள் அதற்கு முன்னுமில்ைல அதற்குப்
பின்னுமில்ைல; கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காக யுத்தம்பண்ணினார். 15 பின்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
அைனத்ேதாடும்கூடக் கில்காலிலிருக்கிற பாளயத்துக்குத் திரும்பினான். 16 அந்த ஐந்து ராஜாக்களும்
ஓடிப்ேபாய், மக்ெகதாவிலிருக்கிற ஒரு ெகபியில் ஒளித்துக்ெகாண்டார்கள். 17 ஐந்து ராஜாக்களும்
மக்ெகதாவிலிருக்கிற ஒரு ெகபியில் ஒளித்திருந்து அகப்பட்டார்கள் என்று ேயாசுவாவுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது. 18 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெபரிய கற்கைளக் ெகபியின் வாயிேல புரட்டி, அவ்விடத்தில்
அவர்கைளக் காவல்காக்க மனுஷைர ைவயுங்கள். 19 நீங்கேளா நில்லாமல், உங்கள் சத்துருக்கைளத்
துரத்தி, அவர்களுைடய பின்பைடகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்; அவர்கைளத் தங்கள் பட்டணங்களிேல
பிரேவசிக்கெவாட்டாதிருங்கள்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள உங்கள் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான். 20 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும் அவர்கைள மகா ெபரிய சங்காரமாய்
அவர்கள் அழியுமளவும் சங்கரித்தார்கள்; அவர்களில் மீதியானவர்கள் அரணான பட்டணங்களுக்குள்
புகுந்தார்கள். 21 ஜனங்கெளல்லாரும் சுகமாய் மக்ெகதாவிலிருக்கிற பாளயத்திேல,
ேயாசுவாவினிடத்திற்குத் திரும்பிவந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு விேராதமாக ஒருவனும் தன் நாைவ
அைசக்கவில்ைல. 22 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெகபியின் வாையத் திறந்து, அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும்
அந்தக் ெகபியிலிருந்து என்னிடத்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 23 அவர்கள் அப்படிேய
ெசய்து, எருசேலமின் ராஜாவும், எபிேரானின் ராஜாவும், யர்மூத்தின் ராஜாவும், லாகீசின் ராஜாவும்,
எக்ேலானின் ராஜாவுமாகிய அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும் அந்தக் ெகபியிலிருந்து அவனிடத்திற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 அவர்கைள ேயாசுவாவினிடத்திற்குக் ெகாண்டுவந்தேபாது, ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
மனுஷைரெயல்லாம் அைழப்பித்து, தன்ேனாேடகூட வந்த யுத்தமனுஷரின் அதிபதிகைள ேநாக்கி: நீங்கள்
கிட்டவந்து, உங்கள் கால்கைள இந்த ராஜாக்களுைடய கழுத்துகளின்ேமல் ைவயுங்கள் என்றான்; அவர்கள்
கிட்ட வந்து, தங்கள் கால்கைள அவர்கள் கழுத்துகளின்ேமல் ைவத்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் பலத்துத் திடமனதாயிருங்கள்; நீங்கள்
யுத்தம்பண்ணும் உங்கள் சத்துருக்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தர் இப்படிேய ெசய்வார் என்றான். 26 அதற்குப்பின்பு
ேயாசுவா அவர்கைள ெவட்டிக் ெகான்று, ஐந்து மரங்களிேல தூக்கிப்ேபாட்டான்; சாயங்காலமட்டும்
மரங்களில் ெதாங்கினார்கள். 27 சூரியன் அஸ்தமிக்கிற ேவைளயிேல, ேயாசுவா அவர்கைள
மரங்களிலிருந்து இறக்கக் கட்டைளயிட்டான். அவர்கள் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்த ெகபியிேல அவர்கைளப்
ேபாட்டு; இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி ெபரிய கற்கைள ெகபியின் வாயிேல அைடத்தார்கள். 28

அந்நாளிேல ேயாசுவா மக்ெகதாைவப் பிடித்து, அைதப் பட்டயக்கருக்கினால் அழித்து, அதின் ராஜாைவயும்
அதிலுள்ள மனுஷராகிய சகல நரஜீவன்கைளயும், ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காமல், சங்காரம்பண்ணி,
எரிேகாவின் ராஜாவுக்குச் ெசய்ததுேபால, மக்ெகதாவின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான். 29 மக்ெகதாவிலிருந்து
ேயாசுவா இஸ்ரேவலர் அைனவேராடுங்கூட லிப்னாவுக்குப் புறப்பட்டு, லிப்னாவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணினான்.
30 கர்த்தர் அைதயும் அதின் ராஜாைவயும் இஸ்ரேவலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அைதயும் அதிலுள்ள
சகல நரஜீவன்கைளயும், ஒருவைரயும் அதிேல மீதியாக ைவக்காமல், பட்டயக்கருக்கினால் அழித்து,
எரிேகாவின் ராஜாவுக்குச் ெசய்ததுேபால, அதின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான். 31 லிப்னாவிலிருந்து ேயாசுவா
இஸ்ரேவல் அைனத்ேதாடுங்கூட லாகீசுக்குப் புறப்பட்டு, அதற்கு எதிேர பாளயமிறங்கி, அதின்ேமல்
யுத்தம்பண்ணினான். 32 கர்த்தர் லாகீைச இஸ்ரேவலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அைத இரண்டாம்
நாளிேல பிடித்து, லிப்னாவுக்குச் ெசய்ததுேபால, அைதயும் அதிலுள்ள எல்லா நரஜீவன்கைளயும்
பட்டயக்கருக்கினால் அழித்தான். 33 அப்ெபாழுது ேகேசரின் ராஜாவாகிய ஓராம் லாகீசுக்குத்
துைணெசய்யும்படி வந்தான்; ேயாசுவா அவைனயும் அவன் ஜனத்ைதயும், ஒருவனும் மீதியாயிராதபடி,
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 34 லாகீசிலிருந்து ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர் அைனவரும் எக்ேலானுக்குப் புறப்பட்டு,
அதற்கு எதிேர பாளயமிறங்கி, அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, 35 அைத அந்நாளிேல பிடித்து, அைதப்
பட்டயக்கருக்கினால் அழித்தார்கள்; லாகீசுக்குச் ெசய்ததுேபால, அதிலுள்ள சகல நரஜீவன்கைளயும்
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அந்நாளிேலதாேன சங்காரம்பண்ணினான். 36 பின்பு எக்ேலானிலிருந்து ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்
அைனவருமாய் எபிேரானுக்குப் புறப்பட்டு, அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, 37 அைதப் பிடித்து, எக்ேலானுக்குச்
ெசய்ததுேபால, அைதயும் அதின் ராஜாைவயும் அதற்கு அடுத்த எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் அதிலுள்ள சகல
நரஜீவன்கைளயும், ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காமல், பட்டயக்கருக்கினால் அழித்தார்கள்; அைதயும்
அதிலுள்ள சகல நரஜீவன்கைளயும் சங்காரம்பண்ணினான். 38 பின்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலர்
அைனவேராடுங்கூடத் ெதபீருக்குத் திரும்பிப்ேபாய், அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, 39 அைதயும் அதின்
ராஜாைவயும் அைதச் ேசர்ந்த எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் பிடித்தான்; அைவகைளப் பட்டயக்கருக்கினால்
அழித்து, அதிலுள்ள நரஜீவன்கைளெயல்லாம், ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காமல்,
சங்காரம்பண்ணினார்கள்; எபிேரானுக்கும் லிப்னாவுக்கும் அைவகளின் ராஜாவுக்கும் ெசய்ததுேபால
ெதபீருக்கும் அதின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான். 40 இப்படிேய ேயாசுவா மைலத்ேதசம் அைனத்ைதயும்
ெதன்ேதசத்ைதயும் சமபூமிையயும் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கைளயும் அைவகளின் எல்லா ராஜாக்கைளயும்,
ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காமல் அழித்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய,
சுவாசமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் சங்காரம்பண்ணி, 41 காேதஸ்பர்ேனயா துவக்கிக் காத்சா மட்டும்
இருக்கிறைதயும் கிபிேயான் மட்டும் இருக்கிற ேகாேசன் ேதசம் அைனத்ைதயும் அழித்தான். 42 அந்த
ராஜாக்கள் எல்லாைரயும் அவர்கள் ேதசத்ைதயும் ேயாசுவா ஒருமிக்கப் பிடித்தான்; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காக யுத்தம்பண்ணினார். 43 பின்பு ேயாசுவா
இஸ்ரேவலைனத்ேதாடும்கூடக் கில்காலிலிருக்கிற பாளயத்துக்குத் திரும்பினான்.

ஆத்ேசாரின் ராஜாவாகிய யாபீன் அைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவன் மாேதானின் ராஜாவாகிய
ேயாபாபிடத்திற்கும், சிம்ேரானின் ராஜாவிடத்திற்கும், அக்சாபின் ராஜாவிடத்திற்கும், 2

வடக்ேகயிருக்கிற மைலகளிலும் கின்னேராத்துக்குத் ெதற்ேகயிருக்கிற நாட்டுப்புறத்திலும்
சமபூமியிலும் ேமற்கு எல்ைலயாகிய ேதாரிலும் இருக்கிற ராஜாக்களிடத்திற்கும், 3 கிழக்ேகயும்,
ேமற்ேகயுமிருக்கிற கானானியரிடத்திற்கும், மைலகளிலிருக்கிற எேமாரியர், ஏத்தியர், ெபரிசியர்,
எபூசியரிடத்திற்கும், எர்ேமான் மைலயின் அடியிேல மிஸ்பா சீைமயிலிருக்கிற ஏவியரிடத்திற்கும் ஆள்
அனுப்பினான். 4 அவர்கள் கடற்கைர மணைலப்ேபால் ஏராளமான திரண்ட ஜனமாகிய தங்களுைடய
எல்லாச் ேசைனகேளாடும், மகா ஏராளமான குதிைரகேளாடும் இரதங்கேளாடுங்கூடப் புறப்பட்டார்கள். 5

இந்த ராஜாக்கெளல்லாரும் கூடி, இஸ்ரேவேலாேட யுத்தம்பண்ண வந்து, ேமேராம் என்கிற
ஏரியண்ைடயிேல ஏகமாய்ப் பாளயமிறங்கினார்கள். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி:
அவர்களுக்குப் பயப்படாயாக; நாைள இந்ேநரத்திேல நான் அவர்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
ெவட்டுண்டவர்களாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; நீ அவர்கள் குதிைரகளின் குதிகால் நரம்புகைள அறுத்து,
அவர்கள் இரதங்கைள அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய் என்றார். 7 ேயாசுவாவும், அவேனாேடகூட
யுத்த ஜனங்கள் அைனவரும், திடீெரன்று ேமேராம் ஏரியண்ைடயிலிருக்கிற அவர்களிடத்தில் வந்து,
அவர்கள்ேமல் விழுந்தார்கள். 8 கர்த்தர் அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள
முறிய அடித்து, ெபரிய சீேதான்மட்டும் மிஸ்ரேபாத்மாயீம்மட்டும், கிழக்ேகயிருக்கிற மிஸ்ேப
பள்ளத்தாக்குமட்டும் துரத்தி, அவர்களில் ஒருவரும் மீதியாயிராதபடி, அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 9

ேயாசுவா கர்த்தர் தனக்குச் ெசான்னபடி அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்கள் குதிைரகளின் குதிகால்
நரம்புகைள அறுத்து, அவர்கள் இரதங்கைள அக்கினியால் சுட்ெடரித்தான். 10 அக்காலத்திேல ேயாசுவா
திரும்பி, ஆத்ேசாைரப் பிடித்து, அதின் ராஜாைவப் பட்டயத்தினால் ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ஆத்ேசார் முன்ேன
அந்த ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் தைலைமயான பட்டணமாயிருந்தது. 11 அதிலிருந்த
நரஜீவன்கைளெயல்லாம் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி, சங்காரம்பண்ணினார்கள்; சுவாசமுள்ளது ஒன்றும்
மீதியானதில்ைல; ஆத்ேசாைரேயா அக்கினியால் சுட்ெடரித்தான். 12 அந்த ராஜாக்களுைடய எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும் அைவகளுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும் ேயாசுவா பிடித்து, பட்டயக்கருக்கினால்
ெவட்டி, கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச கட்டைளயிட்டபடி, அவர்கைளச் சங்காரம்பண்ணினான். 13

ஆனாலும் தங்கள் அரணிப்ேபாேட இருந்த பட்டணங்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்
சுட்ெடரித்துப்ேபாடாமல் ைவத்தார்கள்; ஆத்ேசாைரமாத்திரம் ேயாசுவா சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14

அந்தப் பட்டணங்களிலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும் மற்றக் ெகாள்ைளப்ெபாருள்கைளயும் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
தங்களுக்ெகன்று எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் எல்லா மனுஷைரயும் அழித்துத் தீருமட்டும்
அவர்கைளப் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; சுவாசமுள்ள ஒன்ைறயும் அவர்கள் மீதியாக
ைவக்கவில்ைல. 15 கர்த்தர் தமது தாசனாகிய ேமாேசக்கு எப்படிக் கட்டைளயிட்டிருந்தாேரா, அப்படிேய
ேமாேச ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்தான்; அப்படிேய ேயாசுவா ெசய்தான்; அவன், கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டதில் ஒன்ைறயும் ெசய்யாமல் விடவில்ைல. 16 இந்தப் பிரகாரமாக ேயாசுவா
ேசயீருக்கு ஏறிப்ேபாகிற ஆலாக் மைலதுவக்கி லீபேனானின் பள்ளத்தாக்கில் எர்ேமான் மைலயடியில்
இருக்கிற பாகால் காத்மட்டுமுள்ள அந்த முழுத்ேதசமாகிய மைலகைளயும், ெதன்ேதசம் யாைவயும்,
ேகாேசன் ேதசத்ைதயும் சமனான பூமிையயும், நாட்டுப்புறத்ைதயும், இஸ்ரேவலின் மைலகைளயும் அதின்
சமபூமிையயும் பிடித்துக்ெகாண்டு, 17 அைவகளின் ராஜாக்கைளெயல்லாம் பிடித்து, அவர்கைள ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான். 18 ேயாசுவா ெநடுநாளாய் அந்த ராஜாக்கெளல்லாேராடும் யுத்தம்பண்ணினான். 19

கிபிேயானின் குடிகளாகிய ஏவியைரத் தவிர, ஒரு பட்டணமும் இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட சமாதானம்
பண்ணவில்ைல; மற்ெறல்லாப் பட்டணங்கைளயும் யுத்தம்பண்ணிப் பிடித்தார்கள். 20 யுத்தம்பண்ண
இஸ்ரேவலுக்கு எதிராக வரும்படிக்கு, அவர்களுைடய இருதயம் கடினமானதும், இப்படிேய அவர்கள்ேபரில்
இரக்கம் உண்டாகாமல், கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி, அவர்கைள அழித்துச்
சங்காரம்பண்ணினதும் கர்த்தரால் வந்த காரியமாயிருந்தது. 21 அக்காலத்திேல ேயாசுவா ேபாய்,
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மைலத்ேதசமாகிய எபிேரானிலும் ெதபீரிலும் ஆனாபிலும் யூதாவின் சகல மைலகளிலும் இருந்த
ஏனாக்கியைர நிக்கிரகம்பண்ணி, அவர்கைள அவர்கள் பட்டணங்கேளாடும் கூடச் சங்கரித்தான். 22

இஸ்ரேவல் புத்திரரின் ேதசத்தில் ஏனாக்கியர் ஒருவரும் மீதியாக ைவக்கப்படவில்ைல; காசாவிலும்
காத்திலும் அஸ்ேதாத்திலும் மாத்திரம் சிலர் மீதியாயிருந்தார்கள். 23 அப்படிேய ேயாசுவா, கர்த்தர்
ேமாேசயினிடத்தில் ெசான்னபடிெயல்லாம் ேதசமைனத்ைதயும் பிடித்து, அைத இஸ்ரேவலுக்கு, அவர்கள்
ேகாத்திரங்களுைடய பங்குகளின்படிேய, சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்தான்; யுத்தம் ஓய்ந்ததினால் ேதசம்
அைமதலாயிருந்தது.

ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தில் சூரியன் உதயமாகிற திைசயிேல அர்ேனான் ஆறு துவக்கி எர்ேமான்
மைலமட்டும், கிழக்ேக சமபூமி எல்ைலயிெலல்லாமுள்ள ராஜாக்கைள இஸ்ரேவல் புத்திரர் முறிய
அடித்து, அவர்களுைடய ேதசங்கைளயும் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள். 2 அந்த ராஜாக்களில்,

எஸ்ேபானில் குடியிருந்த எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகான், அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயிலிருக்கிற
ஆேராேவர் ெதாடங்கி ஆற்றின் நடுைமயமும் பாதிக் கீேலயாத்துமுட்பட அம்ேமான் புத்திரரின் எல்ைலயான
யாேபாக்கு ஆறுமட்டுமுள்ள ேதசத்ைதயும், 3 சமனான ெவளிதுவக்கிக் கிழக்ேகயிருக்கிற கின்னேராத்
கடல்மட்டும் ெபத்ெயசிேமாத் வழியாய்க் கிழக்ேகயிருக்கிற சமனான ெவளியின் கடலாகிய உப்புக்கடல்
மட்டும் இருக்கிற ேதசத்ைதயும் ெதற்ேக அஸ்ேதாத்பிஸ்காவுக்குத் தாழ்வாயிருக்கிற ேதசத்ைதயும்
ஆண்டான். 4 இராட்சதரில் மீதியான பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகின் எல்ைலையயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்; அவன் அஸ்தேராத்திலும் எத்ேரயிலும் வாசம்பண்ணி, 5 எர்ேமான்
மைலையயும் சல்காைவயும், ெகசூரியர், மாகாத்தியர் எல்ைலமட்டும் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானின்
எல்ைலயாயிருந்த பாதிக் கீேலயாத்மட்டும் இருக்கும் பாசான் அைனத்ைதயும் ஆண்டான். 6 அவர்கைளக்
கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும் முறிய அடித்தார்கள்; அத்ேதசத்ைதக் கர்த்தரின்
தாசனாகிய ேமாேச ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்துக்கும் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்தான். 7 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திேல ேமற்ேக லீபேனானின் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள பாகால்காத்
முதற்ெகாண்டு ேசயீருக்கு ஏறிப்ேபாகிற ஆலாக்மைலமட்டும், மைலகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும்
சமபூமியிலும் மைலகளுக்கடுத்த புறங்களிலும் வனாந்தரத்திலும் ெதற்குத் ேதசத்திலும் இருக்கிறதும், 8

ேயாசுவா இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுக்குச் சுதந்தரமாகப் பங்கிட்டதுமான ஏத்தியர், எேமாரியர்,
கானானியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் என்பவர்களுைடய ேதசத்தில் இருந்தவர்களும், ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவல் புத்திரரும் முறிய அடித்தவர்களுமான ராஜாக்கள் யாெரனில்: 9 எரிேகாவின் ராஜா ஒன்று,
ெபத்ேதலுக்கு அருகான ஆயியின் ராஜா ஒன்று, 10 எருசேலமின் ராஜா ஒன்று, எபிேரானின் ராஜா ஒன்று, 11

யர்மூத்தின் ராஜா ஒன்று, லாகீசின் ராஜா ஒன்று, 12 எக்ேலானின் ராஜா ஒன்று, ேகேசரின் ராஜா ஒன்று, 13

ெதபீரின் ராஜா ஒன்று, ெகேதரின் ராஜா ஒன்று, 14 ஒர்மாவின் ராஜா ஒன்று, ஆராதின் ராஜா ஒன்று, 15

லிப்னாவின் ராஜா ஒன்று, அதுல்லாமின் ராஜா ஒன்று, 16 மக்ேகதாவின் ராஜா ஒன்று, ெபத்ேதலின் ராஜா
ஒன்று, 17 தப்புவாவின் ராஜா ஒன்று, எப்ேபரின் ராஜா ஒன்று, 18 ஆப்ெபக்கின் ராஜா ஒன்று, லசேரானின்
ராஜா ஒன்று, 19 மாேதானின் ராஜா ஒன்று, ஆத்ேசாரின் ராஜா ஒன்று, 20 சிம்ேரான் ேமேரானின் ராஜா
ஒன்று, அக்சாபின் ராஜா ஒன்று, 21 தானாகின் ராஜா ஒன்று, ெமகிேதாவின் ராஜா ஒன்று, 22 ேகேதசின்
ராஜா ஒன்று, கர்ேமலுக்கடுத்த ெயாக்னியாமின் ராஜா ஒன்று, 23 ேதாரின் கைரையச் ேசர்ந்த ேதாரின் ராஜா
ஒன்று, கில்காலுக்கடுத்த ஜாதிகளின் ராஜா ஒன்று, 24 திர்சாவின் ராஜா ஒன்று; ஆக இவர்கெளல்லாரும்
முப்பத்ெதாரு ராஜாக்கள்.

ேயாசுவா வயதுெசன்று முதிர்ந்தவனானேபாது, கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: நீ வயதுெசன்றவனும்
முதிர்ந்தவனுமானாய்; சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டிய ேதசம் இன்னும் மகா
விஸ்தாரமாயிருக்கிறது. 2 மீதியாயிருக்கிற ேதசம் எைவெயனில், எகிப்துக்கு எதிரான சீேகார்

ஆறுதுவக்கிக் கானானியைரச் ேசர்ந்ததாக எண்ணப்படும் வடக்ேகயிருக்கிற எக்ேரானின்
எல்ைலமட்டுமுள்ள ெபலிஸ்தரின் எல்லா எல்ைலகளும், ெகசூரிம் முழுவதும், 3 காசா, அஸ்ேதாத்,
அஸ்கேலான், காத், எக்ேரான் என்கிற பட்டணங்களிலிருக்கிற ெபலிஸ்தருைடய ஐந்து அதிபதிகளின்
நாடும், ஆவியரின் நாடும், 4 ெதற்ேக துவக்கி ஆப்ெபக்மட்டும் எேமாரியர் எல்ைலவைரக்கும் இருக்கிற
கானானியரின் சகல ேதசமும், சீேதானியருக்கடுத்த ெமயாரா நாடும், 5 கிப்லியரின் நாடும்,
சூரிேயாதயப்புறத்தில் எர்ேமான் மைலயடிவாரத்தில் இருக்கிற பாகால்காத் முதற்ெகாண்டு ஆமாத்துக்குள்
பிரேவசிக்குமட்டுமுள்ள லீபேனான் முழுவதும், 6 லீபேனான் துவக்கி மிஸ்ரேபாத்மாயீம் மட்டும் மைலகளில்
குடியிருக்கிற யாவருைடய நாடும், சீேதானியருைடய எல்லா நாடும்தாேன. நான் அவர்கைள இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்கு முன்பாகத் துரத்துேவன்; நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, நீ இஸ்ரேவலுக்குச்
சுதந்தரமாகச் சீட்டுகைளமாத்திரம் ேபாட்டு ேதசத்ைதப் பங்கிடேவண்டும். 7 ஆதலால் இந்த ேதசத்ைத
ஒன்பது ேகாத்திரங்களுக்கும், மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்துக்கும் சுதந்தரமாகப் பங்கிடு என்றார். 8

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தாரும் ரூபனியரும் காத்தியரும் தங்கள் சுதந்தரத்ைத அைடந்து தீர்ந்தது;
அைதக் கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தில் கிழக்ேக அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
9 அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயிலிருக்கிற ஆேராேவரும், நதியின் மத்தியிலிருக்கிற பட்டணமும் துவக்கித்
தீேபான்மட்டுமிருக்கிற ெமெதபாவின் சமனான பூமி யாைவயும், 10 எஸ்ேபானிலிருந்து அம்ேமான் புத்திரரின்
எல்ைலமட்டும் ஆண்ட எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானுக்குரிய சகல பட்டணங்கைளயும், 11

கீேலயாத்ைதயும், ெகசூரியர் மாகாத்தியருைடய எல்ைலயிலுள்ள நாட்ைடயும், எர்ேமான் மைல
முழுவைதயும், 12 அஸ்தேராத்திலும் எத்ேரயிலும் ஆண்டு, ேமாேச முறிய அடித்துத் துரத்தின இராட்சதரில்
மீதியாயிருந்த பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகுக்குச் சல்காமட்டுமிருந்த பாசான் முழுவைதயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். 13 இஸ்ரேவல் புத்திரேரா ெகசூரியைரயும் மாகாத்தியைரயும் துரத்திவிடவில்ைல,
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ெகசூரியரும் மாகாத்தியரும் இந்நாள்வைரக்கும் இஸ்ரேவலின் நடுேவ குடியிருக்கிறார்கள். 14 ேலவியரின்
ேகாத்திரத்துக்கு மாத்திரம் அவன் சுதந்தரம் ெகாடுக்கவில்ைல; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவர்களுக்குச் ெசான்னபடிேய, அவருைடய தகனபலிகேள அவர்களுைடய சுதந்தரம். 15 ேமாேச ரூபன்
புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களுக்குத்தக்கதாகச் சுதந்தரம் ெகாடுத்தான். 16

அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயிலிருக்கிற ஆேராேவரும், ஆற்றின் மத்தியிலிருக்கிற பட்டணம் ெதாடங்கி
ெமெதபாவைரக்குமுள்ள சமபூமி முழுவதும், 17 சமபூமியிலிருக்கிற எஸ்ேபானும், அதின் எல்லாப்
பட்டணங்களுமாகிய தீேபான், பாேமாத்பாகால், ெபத்பாகால் ெமேயான், 18 யாகசா, ெகெதேமாத்,
ேமபாகாத், 19 கீரியாத்தாயீம், சிப்மா, பள்ளத்தாக்கின் மைலயிலுள்ள ெசேரத்சகார், 20 ெபத்ேபேயார்,
அஸ்ேதாத்பிஸ்கா, ெபத்ெயசிேமாத் முதலான. 21 சமபூமியிலுள்ள எல்லாப் பட்டணங்களும், எஸ்ேபானில்
ஆண்டிருந்த சீேகான் என்னும் எேமாரியருைடய ராஜாவின் ராஜ்யம் முழுவதும் அவர்கள்
எல்ைலக்குள்ளாயிற்று; அந்தச் சீேகாைனயும், ேதசத்திேல குடியிருந்து சீேகானின் அதிபதியாயிருந்த ஏவி,
ெரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா என்னும் மீதியானின் பிரபுக்கைளயும் ேமாேச ெவட்டிப்ேபாட்டான். 22

இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெவட்டின மற்றவர்கேளாடுங்கூட, ேபேயாரின் குமாரனாகிய பாலாம் என்னும்
குறிெசால்லுகிறவைனயும் பட்டயத்தினால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 23 அப்படிேய ேயார்தானும்
அதற்கடுத்ததும் ரூபன் புத்திரரின் எல்ைலயாயிற்று; இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின் கிராமங்களும்
ரூபன் புத்திரருக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி வந்த சுதந்தரம். 24 காத் புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு ேமாேச
அவர்கள் வம்சங்களுக்குத்தக்கதாகக் ெகாடுத்தது என்னெவனில்: 25 யாேசரும், கீேலயாத்தின் சகல
பட்டணங்களும், ரபாவுக்கு எதிேர இருக்கிற ஆேராேவர் மட்டுமுள்ள அம்ேமான் புத்திரரின் பாதித் ேதசமும்,
26 எஸ்ேபான் துவக்கி ராமாத்மிஸ்ேப மட்டும் ெபத்ெதானீம் வைரக்கும் இருக்கிறதும், மகனாயீம் துவக்கித்
ெதபீரின் எல்ைலமட்டும் இருக்கிறதும், 27 எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானுைடய ராஜ்யத்தின் மற்றப்
பங்காகிய பள்ளத்தாக்கிலிருக்கிற ெபத்தாராமும், ெபத்நிம்ராவும், சுக்ேகாத்தும் சாப்ேபானும், ேயார்தான்
மட்டும் இருக்கிறதும், கிழக்ேக ேயார்தானின் கைரேயாரமாய்க் கின்னேரத் கடலின் கைடயாந்தரமட்டும்
இருக்கிறதும், அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளாயிற்று. 28 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின் கிராமங்களும்
காத் புத்திரருக்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி வந்த சுதந்தரம். 29 மனாேச புத்திரரின் பாதிக்
ேகாத்திரத்துக்கும் ேமாேச அவர்கள் வம்சத்துக்குத்தக்கதாகக் ெகாடுத்தான். 30 மகனாயீம் துவக்கி,
பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகின் முழு ராஜ்யமாயிருக்கிற பாசான் முழுவதும், பாசானிலுள்ள யாவீரின் சகல
ஊர்களுமான அறுபது பட்டணங்கள் அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளாயிற்று. 31 பாதிக் கீேலயாத்ைதயும்,
பாசானிேல அஸ்தேராத், எத்ேரயி என்னும் ஓகு ராஜ்யத்தின் பட்டணங்கைளயும், மனாேசயின் குமாரனாகிய
மாகீரின் புத்திரர் பாதிேபருக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய ெகாடுத்தான். 32 ேமாேச கிழக்ேக
எரிேகாவின் அருேக ேயார்தானுக்கு அக்கைரயிலிருக்கிற ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளில் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்தைவகள் இைவகேள. 33 ேலவி ேகாத்திரத்திற்கு ேமாேச சுதந்தரம் ெகாடுக்கவில்ைல,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்குச் ெசால்லியிருக்கிறபடி, அவேர அவர்களுைடய சுதந்தரம்.

கானான் ேதசத்திேல இஸ்ரேவல் புத்திரர் சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட ேதசங்கைள ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரும், நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேகாத்திரப்
பிதாக்களின் தைலவரும், கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளயிட்டபடி சீட்டுப்ேபாட்டு, 2

ஒன்பதைரக் ேகாத்திரங்களுக்கும் சுதந்தரமாகப் பங்கிட்டார்கள். 3 மற்ற இரண்டைரக்
ேகாத்திரங்களுக்கும் ேமாேச ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திேல சுதந்தரம் ெகாடுத்திருந்தான்; ேலவியருக்கு
மாத்திரம் அவர்கள் நடுேவ சுதந்தரம் ெகாடுக்கவில்ைல. 4 மனாேச எப்பிராயீம் என்னும் ேயாேசப்பின்
புத்திரர் இரண்டு ேகாத்திரங்களானார்கள்; ஆதலால் அவர்கள் ேலவியருக்கு ேதசத்திேல பங்குெகாடாமல்,
குடியிருக்கும்படி பட்டணங்கைளயும், அவர்களுைடய ஆடுமாடுகள் முதலான ெசாத்துக்காக
ெவளிநிலங்கைளயுமாத்திரம் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 5 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி
இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெசய்து, ேதசத்ைதப் பங்கிட்டார்கள். 6 அப்ெபாழுது யூதாவின் புத்திரர் கில்காலிேல
ேயாசுவாவினிடத்தில் வந்தார்கள்; ேகனாசியனான எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலப் அவைன ேநாக்கி:
காேதஸ்பர்ெனயாவிேல கர்த்தர் என்ைனக்குறித்தும் உம்ைமக்குறித்தும் ேதவனுைடய மனுஷனாகிய
ேமாேசேயாேட ெசான்ன வார்த்ைதைய நீர் அறிவீர். 7 ேதசத்ைத ேவவுபார்க்கக் கர்த்தரின் தாசனாகிய
ேமாேச என்ைனக் காேதஸ்பர்ெனயாவிலிருந்து அனுப்புகிறேபாது, எனக்கு நாற்பது வயதாயிருந்தது; என்
இருதயத்திலுள்ளபடிேய அவருக்கு மறுெசய்தி ெகாண்டு வந்ேதன். 8 ஆனாலும் என்ேனாேடகூட வந்த என்
சேகாதரர் ஜனத்தின் இருதயத்ைதக் கைரயப்பண்ணினார்கள்; நாேனா என் ேதவனாகிய கர்த்தைர
உத்தமமாய்ப் பின்பற்றிேனன். 9 அந்நாளிேல ேமாேச: நீ என் ேதவனாகிய கர்த்தைர உத்தமமாய்ப்
பின்பற்றினபடியினால், உன் கால் மிதித்த ேதசம் உனக்கும் உன் பிள்ைளகளுக்கும் என்ைறக்கும்
சுதந்தரமாயிருக்கக்கடவது என்று ெசால்லி ஆைணயிட்டார். 10 இப்ேபாதும், இேதா, கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய என்ைன உயிேராேட காத்தார்; இஸ்ரேவலர் வனாந்தரத்தில் சஞ்சரிக்ைகயில், கர்த்தர்
அந்த வார்த்ைதைய ேமாேசேயாேட ெசால்லி இப்ேபாது நாற்பத்ைதந்து வருஷமாயிற்று; இேதா, இன்று
நான் எண்பத்ைதந்து வயதுள்ளவன். 11 ேமாேச என்ைன அனுப்புகிற நாளில், எனக்கு இருந்த அந்தப்
ெபலன் இந்நாள் வைரக்கும் எனக்கு இருக்கிறது; யுத்தத்திற்குப் ேபாக்கும் வரத்துமாயிருக்கிறதற்கு
அப்ேபாது எனக்கு இருந்த ெபலன் இப்ேபாதும் எனக்கு இருக்கிறது. 12 ஆைகயால் கர்த்தர் அந்நாளிேல
ெசான்ன இந்த மைலநாட்ைட எனக்குத்தாரும்; அங்ேக ஏனாக்கியரும், அரணிப்பான ெபரிய
பட்டணங்களும் உண்ெடன்று நீர் அந்நாளிேல ேகள்விப்பட்டீேர; கர்த்தர் என்ேனாடிருப்பாரானால், கர்த்தர்
ெசான்னபடி, அவர்கைளத் துரத்திவிடுேவன் என்றான். 13 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: எப்புன்ேனயின்
குமாரனாகிய காேலைப ஆசீர்வதித்து, எபிேராைன அவனுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்தான். 14 ஆதலால்
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ேகனாசியனான எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலப் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர உத்தமமாய்
பின்பற்றினபடியினால், இந்நாள்மட்டும் இருக்கிறபடி, எபிேரான் அவனுக்குச் சுதந்தரமாயிற்று. 15 முன்ேன
எபிேரானுக்குக் கீரியாத் அர்பா என்று ேபரிருந்தது; அர்பா என்பவன் ஏனாக்கியருக்குள்ேள ெபரிய
மனுஷனாயிருந்தான்; யுத்தம் ஓய்ந்ததினால் ேதசம் அைமதலாயிருந்தது.

யூதா புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான பங்குவீதமாவது:
ஏேதாமின் எல்ைலக்கு அருகான சீன்வனாந்தரேம ெதன்புறத்தின் கைடெயல்ைல. 2

ெதன்புறமான அவர்களுைடய எல்ைல உப்புக்கடலின் கைடசியில் ெதற்கு முகமாயிருக்கிற
முைனதுவக்கி, 3 ெதன்புறத்திலிருக்கிற அக்ராபீமின் ேமடுகளுக்கும், அங்ேகயிருந்து சீனுக்கும் ேபாய்,
ெதற்ேகயிருக்கிற காேதஸ்பர்ெனயாவுக்கு ஏறி, எஸ்ேராைனக் கடந்து, ஆதாருக்கு ஏறி, கர்க்காைவச்
சுற்றிப் ேபாய், 4 அஸ்ேமானுக்கும், அங்ேகயிருந்து எகிப்தின் ஆற்றுக்கும் ெசன்று, கடல் மட்டும் ேபாய்
முடியும்; இதுேவ உங்களுக்குத் ெதன்புறமான எல்ைலயாயிருக்கும் என்றான். 5 கீழ்ப்புறமான எல்ைல,
ேயார்தான் முகத்துவாரமட்டும் இருக்கிற உப்புக்கடல். வடபுறமான எல்ைல, ேயார்தான்
முகத்துவாரமிருக்கிற கடலின் முைனதுவக்கி, 6 ெபத்எக்லாவுக்கு ஏறி, வடக்ேகயிருக்கிற ெபத்அரபாைவக்
கடந்து, ரூபனின் குமாரனாகிய ேபாகனின் கல்லுக்கு ஏறிப்ேபாய், 7 அப்புறம் ஆேகார்
பள்ளத்தாக்ைகவிட்டுத் ெதபீருக்கு ஏறி, வடக்ேக ஆற்றின் ெதன்புறமான அதும்மீமின் ேமட்டுக்கு முன்பாக
இருக்கிற கில்காலுக்கு ேநராகவும், அங்ேகயிருந்து என்ேசேமசின் தண்ணீரிடத்துக்கும் ேபாய், ெராேகல்
என்னும் கிணற்றுக்குச் ெசன்று, 8 அப்புறம் எபூசியர் குடியிருக்கிற எருசேலமுக்குத் ெதன்புறமாய்
இன்ேனாமுைடய குமாரனின் பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து, வடக்ேகயிருக்கிற இராட்சதருைடய
பள்ளத்தாக்கின் கைடசியில் ேமற்காக இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கின் முன்னிருக்கிற மைலயின் சிகரமட்டும்
ஏறிப்ேபாய், 9 அந்த மைலயின் சிகரத்திலிருந்து ெநப்ேதாவாவின் நீரூற்றுக்குப் ேபாய், எப்ெபேரான்
மைலயின் பட்டணங்களுக்குச் ெசன்று, கீரியாத்ெயயாரீமாகிய பாலாவுக்குப் ேபாய், 10 பாலாவிலிருந்து
ேமற்ேக ேசயீர் மைலக்குத் திரும்பி, வடக்ேக இருக்கிற ெகசேலானாகிய ெயயாரீம் மைலக்குப் பக்கமாகப்
ேபாய், ெபத்ஷிேமசுக்கு இறங்கி, திம்னாவுக்குப் ேபாய், 11 அப்புறம் வடக்ேகயிருக்கிற எக்ேரானுக்குப்
பக்கமாய்ச் ெசன்று, சிக்ேரானுக்கு ஓடி, பாலாமைலையக் கடந்து, யாப்னிேயலுக்குச் ெசன்று, கடலிேல
முடியும். 12 ேமற்புறமான எல்ைல, ெபரிய சமுத்திரேம; இது யூதா புத்திரருக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி சுற்றிலுமிருக்கும் எல்ைல. 13 எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபுக்கு, ேயாசுவா, கர்த்தர்
தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடி, ஏனாக்கின் தகப்பனாகிய அர்பாவின் பட்டணமான எபிேராைன, யூதா
புத்திரரின் நடுேவ, பங்காகக் ெகாடுத்தான். 14 அங்ேகயிருந்த ேசசாய், அகீமான், தல்மாய் என்னும்
ஏனாக்கின் மூன்று குமாரைரயும் காேலப் துரத்திவிட்டு, 15 அங்ேகயிருந்து ெதபீரின் குடிகளிடத்திற்குப்
ேபானான்; முற்காலத்திேல ெதபீரின் ேபர் கீரியாத்ெசப்ேபர். 16 கீரியாத்ெசப்ேபைர சங்காரம்பண்ணிப்
பிடிக்கிறவனுக்கு, என் குமாரத்தியாகிய அக்சாைள விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுப்ேபன் என்று காேலப்
ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது காேலபின் சேகாதரனாகிய ேகனாசின் மகன் ஒத்னிேயல் அைதப் பிடித்தான்;
ஆைகயால் தன் குமாரத்தி அக்சாைள அவனுக்கு விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுத்தான். 18 அவள் புறப்படுைகயில்,
என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு
ெபற்றுக்ெகாண்டு, கழுைதயின்ேமலிருந்து இறங்கினாள். காேலப் பார்த்து: உனக்கு என்னேவண்டும்
என்றான். 19 அப்ெபாழுது அவள்: எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரேவண்டும்; எனக்கு வறட்சியான நிலத்ைதத்
தந்தீர்; நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்ைதயும் எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள்; அப்ெபாழுது அவளுக்கு
ேமற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்கைளக் ெகாடுத்தான். 20 யூதா புத்திரருக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்தரம் என்னெவன்றால்: 21 கைடயாந்தரத் ெதன்புறமான
ஏேதாமின் எல்ைலக்கு ேநராய், யூதா புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்குக் கிைடத்த பட்டணங்களாவன:
கப்ெசேயல், ஏேதர், யாகூர், 22 கீனா. திேமானா, ஆதாதா, 23 ேகேதஸ், ஆத்ேசார், இத்னான், 24 சீப்,
ேதெலம், ெபயாேலாத், 25 ஆத்ேசார், அதாத்தா, கீரிேயாத், எஸ்ேரான் என்னும் ஆத்ேசார், 26 ஆமாம்,
ேசமா, ெமாலாதா, 27 ஆத்சார்காதா, எஸ்ேமான், ெபத்பாேலத், 28 ஆத்சார்சுவால், ெபயர்ெசபா,
பிஸ்ேயாத்யா, 29 பாலா, ஈயிம், ஆத்ேசம், 30 எல்ேதாலாத், ெகசீல், ஒர்மா, 31 சிக்லாக், மத்மன்னா,
சன்சன்னா, 32 ெலபாேயாத், சில்லீம், ஆயின், ரிம்ேமான் என்பைவகள்; எல்லாப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்பட இருபத்ெதான்பது. 33 பள்ளத்தாக்கு நாட்டில் எஸ்தாேவால்,
ேசாரியா, அஷ்னா, 34 சேனாகா, என்கன்னீம், தப்புவா, ஏனாம், 35 யர்மூத், அதுல்லாம், ேசாக்ேகா,
அேசக்கா, 36 சாராயீம், அதித்தாயீம், ெகேதரா, ேகெதெராத்தாயீம்; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்பட பதினான்கு. 37 ேசனான், அதாஷா, மிக்தால்காத், 38 திலியான்,
மிஸ்ேப, ேயாக்ெதேயல், 39 லாகீஸ், ேபாஸ்காத், எக்ேலான், 40 காேபான், லகமாம், கித்லீஷ், 41

ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாகமா, மக்ேகதா; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
கிராமங்களுமுட்படப் பதினாறு. 42 லிப்னா, ஏத்ேதர், ஆஷான், 43 இப்தா, அஸ்னா, ெநத்சீப், 44 ேககிலா,
அக்சீப், மேரஷா; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்பட ஒன்பது. 45 எக்ேரானும்
அதின் ெவளிநிலங்களும் கிராமங்களும், 46 எக்ேரான் துவக்கிச் சமுத்திரம் மட்டும், அஸ்ேதாத்தின்
புறத்திலிருக்கிற சகல ஊர்களும், அைவகளின் கிராமங்களும், 47 அஸ்ேதாத்தும், அதின் ெவளிநிலங்களும்
கிராமங்களும், காசாவும் எகிப்தின் நதிமட்டுமிருக்கிற அதின் ெவளிநிலங்களும் கிராமங்களுேம; ெபரிய
சமுத்திரேம எல்ைல. 48 மைலகளில், சாமீர், யாத்தீர், ேசாக்ேகா, 49 தன்னா, ெதபீர் என்னப்பட்ட
கீரியாத்சன்னா, 50 ஆனாப், எஸ்ெதெமா, ஆனீம், 51 ேகாேசன், ஓேலான், கிெலா; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்படப் பதிெனான்று. 52 அராப், தூமா, எஷியான், 53 யானூம், ெபத்தப்புவா,
ஆப்ெபக்கா, 54 உம்தா, எபிேரானாகிய கீரியாத் அர்பா, சீேயார்; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
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கிராமங்களுமுட்பட ஒன்பது. 55 மாேகான், கர்ேமல், சீப், யுத்தா, 56 ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம், சேனாகா,
57 காயின், கிபியா, திம்னா; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்படப் பத்து. 58

அல்கூல், ெபத்சூர், ெகேதார், 59 மகாராத், ெபதாேனாத், எல்ெதேகான்; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்பட ஆறு. 60 கீரியாத்ெயயாரீமாகிய கீரியாத்பாகால், ரபா; இந்தப்
பட்டணங்களும் அைவகளுைடய கிராமங்களுமுட்பட இரண்டு. 61 வனாந்தரத்தில், ெபத்அரபா, மித்தீன்,
ெசக்காக்கா, 62 நிப்சான், உப்புப்பட்டணம், என்ேகதி; இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
கிராமங்களுமுட்பட ஆறு. 63 எருசேலமிேல குடியிருந்த எபூசியைர யூதா புத்திரர்
துரத்திவிடக்கூடாமற்ேபாயிற்று; ஆைகயால் இந்நாள்மட்டும் எபூசியர் யூதா புத்திரேராேட எருசேலமிேல
குடியிருக்கிறார்கள்.

ேயாேசப்பின் புத்திரருக்கு விழுந்த சீட்டினால் அகப்பட்ட பங்குவீதமாவது: எரிேகாவின் அருேக
இருக்கிற ேயார்தானிலிருந்து, ேயார்தானுக்குக் கிழக்கான தண்ணீருக்குப் ேபாய், எரிேகா
துவக்கிப் ெபத்ேதலின் மைலகள் மட்டுமுள்ள வனாந்தர வழியாகவும் ெசன்று, 2 ெபத்ேதலிலிருந்து

லூசுக்குப் ேபாய், அர்கீயினுைடய எல்ைலயாகிய அதேராத்ைதக் கடந்து, 3 ேமற்ேக யப்ெலத்தியரின்
எல்ைலக்கும் தாழ்வான ெபத்ெதாேரான் காேசர் என்னும் எல்ைலகள் மட்டும் இறங்கி, சமுத்திரம்வைரக்கும்
ேபாய் முடியும். 4 இைத ேயாேசப்பின் புத்திரராகிய மனாேசயும் எப்பிராயீமும் சுதந்தரித்தார்கள். 5

எப்பிராயீம் புத்திரருக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்தரத்தினுைடய கிழக்கு எல்ைல,
அதேராத் அதார் துவக்கி, ேமலான ெபத்ெதாேரான்மட்டும் ேபாகிறது. 6 ேமற்கு எல்ைல மிக்ேமத்தாத்திற்கு
வடக்காகச் ெசன்று, கிழக்ேக தானாத்சீேலாவுக்குத் திரும்பி, அைத யேநாகாவுக்குக் கிழக்காகக் கடந்து, 7

யேநாகாவிலிருந்து அதேராத்திற்கும் நகராத்திற்கும் இறங்கி, எரிேகாவின் அருேக வந்து, ேயார்தானுக்குச்
ெசல்லும். 8 தப்புவாவிலிருந்து ேமற்கு எல்ைல, கானாநதிக்குப் ேபாய், சமுத்திரத்திேல முடியும்; இது
எப்பிராயீம் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்தரம். 9 பின்னும்
எப்பிராயீம் புத்திரருக்குப் பிரத்திேயகமாய்க் ெகாடுக்கப்பட்ட பட்டணங்களும் அைவகளின்
கிராமங்களுெமல்லாம் மனாேச புத்திரருைடய சுதந்தரத்தின் நடுேவ இருக்கிறது. 10 அவர்கள் காேசரிேல
குடியிருந்த கானானியைரத் துரத்திவிடவில்ைல; ஆைகயால் கானானியர், இந்நாள்மட்டும் இருக்கிறபடி,
எப்பிராயீமருக்குள்ேள குடியிருந்து, பகுதிகட்டுகிறவர்களாய்ச் ேசவிக்கிறார்கள்.

மனாேச ேகாத்திரத்திற்கும் பங்கு கிைடத்தது; அவன் ேயாேசப்புக்கு முதற்ேபறானவன்;
மனாேசயின் மூத்தகுமாரனும் கிெலயாத்தின் தகப்பனுமான மாகீர் யுத்தமனுஷனானபடியினால்,
கீேலயாத்தும், பாசானும் அவனுக்குக் கிைடத்தது. 2 அபிேயசரின் புத்திரரும், ஏேலக்கின்

புத்திரரும், அஸ்ரிேயலின் புத்திரரும், ெசேகமின் புத்திரரும், எப்ேபரின் புத்திரரும், ெசமீதாவின்
புத்திரருமான மனாேசயினுைடய மற்றக் குமாரரின் புத்திரராகிய அபிேயசரின் வம்சங்களுக்குத் தக்க
சுதந்தரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. தங்கள் வம்சங்களுக்குள்ேள அவர்கேள ேயாேசப்புைடய குமாரனாகிய
மனாேசயின் ஆண்பிள்ைளகளாயிருந்தார்கள். 3 மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீருக்குப் பிறந்த
கிெலயாத்தின் குமாரனாகிய எப்ேபரின் மகன் ெசெலாப்பியாத்துக்கு குமாரத்திகள் தவிர குமாரர் இல்ைல;
அவன் குமாரத்திகளின் நாமங்கள், மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், திர்சாள் என்பைவகள். 4

அவர்கள் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கும் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவுக்கும் பிரபுக்களுக்கும்
முன்பாகச் ேசர்ந்துவந்து: எங்கள் சேகாதரர் நடுேவ எங்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுக்கும்படி கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டார் என்றார்கள்; ஆைகயால் அவர்கள் தகப்பனுைடய சேகாதரரின் நடுேவ,
கர்த்தருைடய வாக்கின்படி, அவர்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுத்தான். 5 ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திேல
இருக்கிற கீேலயாத், பாசான் என்னும் ேதசங்கைளயல்லாமல், மனாேசக்குச் சீட்டிேல விழுந்தது பத்துப்
பங்குகளாம். 6 மனாேசயின் குமாரத்திகள் அவன் குமாரருக்குள்ேள சுதந்தரம் ெபற்றார்கள்; மனாேசயின்
மற்றப் புத்திரருக்கு கீேலயாத் ேதசம் கிைடத்தது. 7 மனாேசயின் எல்ைல, ஆேசர் ெதாடங்கிச் சீேகமின்
முன்னிருக்கிற மிக்ேமத்தாவுக்கும், அங்ேகயிருந்து வலதுபுறமாய் என்தப்புவாவின் குடிகளிடத்திற்கும்
ேபாகிறது. 8 தப்புவாவின் நிலம் மனாேசக்குக் கிைடத்தது; மனாேசயின் எல்ைலேயாடிருக்கிற தப்புவாேவா,
எப்பிராயீம் புத்திரரின் வசமாயிற்று. 9 அப்புறம் அந்த எல்ைல கானா என்னும் ஆற்றுக்குப் ேபாய், ஆற்றுக்குத்
ெதற்காக இறங்குகிறது; மனாேசயினுைடய பட்டணங்களின் நடுேவ இருக்கிற அவ்விடத்துப் பட்டணங்கள்
எப்பிராயீமுைடயைவகள்; மனாேசயின் எல்ைல ஆற்றுக்கு வடக்ேகயிருந்து சமுத்திரத்திற்குப் ேபாய் முடியும்.
10 ெதன்நாடு எப்பிராயீமுைடயது; வடநாடு மனாேசயினுைடயது; சமுத்திரம் அதின் எல்ைல; அது வடக்ேக
ஆேசைரயும், கிழக்ேக இசக்காைரயும் ெதாடுகிறது. 11 இசக்காரிலும் ஆேசரிலுமிருக்கிற மூன்று
நாடுகளாகிய ெபத்ெசயானும் அதின் ஊர்களும், இப்ெலயாமும் அதின் ஊர்களும், ேதாரின் குடிகளும் அதின்
ஊர்களும், எந்ேதாரின் குடிகளும் அதின் ஊர்களும், தானாகின் குடிகளும் அதின் ஊர்களும், ெமகிேதாவின்
குடிகளும் அதின் ஊர்களும் மனாேசயினுைடயைவகள். 12 மனாேசயின் புத்திரர் அந்தப் பட்டணங்களின்
குடிகைளத் துரத்திவிடக்கூடாமற்ேபாயிற்று; கானானியர் அந்தச் சீைமயிேலதாேன
குடியிருக்கேவண்டுெமன்று இருந்தார்கள். 13 இஸ்ரேவல் புத்திரர் பலத்தேபாதும், கானானியைர முற்றிலும்
துரத்திவிடாமல், அவர்கைளப் பகுதிகட்டுகிறவர்களாக்கிக்ெகாண்டார்கள். 14 ேயாேசப்பின் புத்திரர்
ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: கர்த்தர் எங்கைள இதுவைரக்கும் ஆசீர்வதித்து வந்ததினால், நாங்கள் ஜனம்
ெபருத்தவர்களாயிருக்கிேறாம்; நீர் எங்களுக்குச் சுதந்தரமாக ஒேர வீதத்ைதயும் ஒேர பங்ைகயும்
ெகாடுத்தது என்ன என்று ேகட்டார்கள். 15 அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள் ஜனம் ெபருத்தவர்களாயும்,
எப்பிராயீம் மைலகள் உங்களுக்கு ெநருக்கமாயுமிருந்தால், ெபரிசியர் ெரப்பாயீமியர் குடியிருக்கிற காட்டுத்
ேதசத்துக்குப் ேபாய் உங்களுக்கு இடம் உண்டாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 16 அதற்கு ேயாேசப்பின்
புத்திரர்: மைலகள் எங்களுக்குப் ேபாதாது; பள்ளத்தாக்கு நாட்டிலிருக்கிற ெபத்ெசயானிலும், அதின்
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ஊர்களிலும், ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கிலும் குடியிருக்கிற எல்லாக் கானானியரிடத்திலும் இருப்புரதங்கள்
உண்டு என்றார்கள். 17 ேயாசுவா ேயாேசப்பு வம்சத்தாராகிய எப்பிராயீமியைரயும் மனாேசயைரயும் ேநாக்கி:
நீங்கள் ஜனம்ெபருத்தவர்கள், உங்களுக்கு மகா பராக்கிரமமும் உண்டு, ஒரு பங்குமாத்திரம் அல்ல,
மைலத்ேதசமும் உங்களுைடயதாகும். 18 அது காடானபடியினாேல, அைத ெவட்டித் திருத்துங்கள்,
அப்ெபாழுது அதின் கைடயாந்தரமட்டும் உங்களுைடயதாயிருக்கும்; கானானியருக்கு இருப்பு ரதங்கள்
இருந்தாலும், அவர்கள் பலத்தவர்களாயிருந்தாலும், நீங்கள் அவர்கைளத் துரத்திவிடுவீர்கள் என்றான்.

இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபெயல்லாம் சீேலாவிேல கூடி, அங்ேக ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத
நிறுத்தினார்கள். ேதசம் அவர்கள் வசமாயிற்று. 2 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் தங்கள் சுதந்தரத்ைத
இன்னும் பங்கிட்டுக்ெகாள்ளாத ஏழு ேகாத்திரங்கள் இருந்தது. 3 ஆைகயால் ேயாசுவா

இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளப்ேபாகிறதற்கு, நீங்கள் எந்த மட்டும் அசதியாயிருப்பீர்கள். 4

ேகாத்திரத்திற்கு மும்மூன்று மனுஷைரத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு, ேதசத்திேல
சுற்றித்திரிந்து அைதத் தங்கள் சுதந்தரத்திற்குத்தக்கதாக விவரமாய் எழுதி, என்னிடத்தில்
ெகாண்டுவரும்படி அவர்கைள அனுப்புேவன். 5 அைத ஏழு பங்காகப் பகிரக்கடவர்கள்; யூதா வம்சத்தார்
ெதற்ேகயிருக்கிற தங்கள் எல்ைலயிலும், ேயாேசப்பு வம்சத்தார் வடக்ேகயிருக்கிற தங்கள் எல்ைலயிலும்
நிைலத்திருக்கட்டும். 6 நீங்கள் ேதசத்ைத ஏழு பங்காக விவரித்து எழுதி, இங்ேக என்னிடத்தில்
ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது இவ்விடத்திேல நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
உங்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாடுேவன். 7 ேலவியருக்கு உங்கள் நடுேவ பங்கில்ைல; கர்த்தருைடய
ஆசாரியபட்டேம அவர்கள் சுதந்தரம்; காத்தும் ரூபனும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரமும் ேயார்தானுக்கு
அப்புறத்திேல கிழக்ேக கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச தங்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள் சுதந்தரத்ைத
அைடந்து தீர்ந்தது என்றான். 8 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் எழுந்து புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; ேதசத்ைதக்
குறித்து விவரம் எழுதப்ேபாகிறவர்கைள ேயாசுவா ேநாக்கி: நீங்கள் ேபாய், ேதசத்திேல சுற்றித்திரிந்து,
அதின் விவரத்ைத எழுதி, என்னிடத்தில் திரும்பிவாருங்கள்; அப்ெபாழுது இங்ேக சீேலாவிேல கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் உங்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாடுேவன் என்று ெசான்னான். 9 அந்த மனுஷர் ேபாய், ேதசம் எங்கும்
அந்தந்தப் பட்டணங்களின்படிேய ஏழுபங்காக ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதிக்ெகாண்டு, சீேலாவில் இருக்கிற
பாளயத்திேல ேயாசுவாவினிடத்தில் வந்தார்கள். 10 அப்ெபாழுது ேயாசுவா அவர்களுக்காகச் சீேலாவிேல
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சீட்டுப்ேபாட்டு, அங்ேக இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு ேதசத்ைத அவர்கள்
பங்குவீதப்படி பங்கிட்டான். 11 ெபன்யமீன் புத்திரருக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய அவர்களுைடய
ேகாத்திரத்துக்குச் சீட்டு விழுந்தது; அவர்கள் பங்கு வீதத்தின் எல்ைலயானது யூதா புத்திரருக்கும் ேயாேசப்பு
புத்திரருக்கும் நடுேவ இருந்தது. 12 அவர்களுைடய வட எல்ைல, ேயார்தானிலிருந்து வந்து, எரிேகாவுக்கு
வடபக்கமாய்ச் ெசன்று, அப்புறம் ேமற்ேக மைலயில் ஏறி, ெபத்தாேவன் வனாந்தரத்தில் ேபாய் முடியும். 13

அங்ேகயிருந்து அந்த எல்ைல, ெபத்ேதலாகிய லூசுக்கு வந்து, லூசுக்குத் ெதன்பக்கமாய்ப் ேபாய்,
அதேராத்அதாருக்குத் தாழ்வான ெபத்ெதாேரானுக்குத் ெதற்ேகயிருக்கிற மைலயருேக இறங்கும். 14

அங்ேகயிருந்து எல்ைல ேமற்குமூைலக்குப் ெபத்ெதாேரானுக்கு எதிேர ெதற்காக இருக்கிற மைலக்குத்
ெதன்புறமாய்ப் ேபாய்த் திரும்பி, கீரியாத்பாகால் என்னப்பட்ட யூதா புத்திரரின் பட்டணமாகிய
கீரியாத்ெயயாரீம் அருேக ேபாய் முடியும்; இது ேமற்கு எல்ைல. 15 ெதன் எல்ைல கீரியாத்ெயயாரீமின்
முடிவிலிருக்கிறது; அங்ேகயிருந்து எல்ைல ேமற்ேக ேபாய், ெநப்ேதாவாவின் நீரூற்றிற்குச் ெசன்று, 16

அங்ேகயிருந்து இராட்சதரின் பள்ளத்தாக்கில் வடக்ேகயிருக்கிற இன்ேனாமுைடய குமாரரின்
பள்ளத்தாக்குக்கு எதிரான மைலயடிவாரத்திற்கு இறங்கி, அப்புறம் ெதற்ேக எபூசியருக்குப் பக்கமான
இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்குக்கும், அங்ேகயிருந்து என்ெராேகலுக்கும் இறங்கிவந்து, 17 வடக்ேக ேபாய்,
என்ேசேமசுக்கும், அங்ேகயிருந்து அதும்மீம் ேமட்டுக்கு எதிரான ெகலிேலாத்திற்கும், அங்ேகயிருந்து ரூபன்
குமாரனாகிய ேபாகனின் கல்லினிடத்திற்கும் இறங்கிவந்து, 18 அராபாவுக்கு எதிரான வடபக்கமாய்ப் ேபாய்,
அராபாவுக்கு இறங்கும். 19 அப்புறம் அந்த எல்ைல, ெபத்ஓக்லாவுக்கு வடபக்கமாய்ப் ேபாய், ேயார்தானின்
முகத்துவாரத்திற்குத் ெதற்கான உப்புக்கடலின் வடமுைனயிேல முடிந்துேபாகும்; இது ெதன் எல்ைல. 20

கிழக்குப்புறத்தின் எல்ைல ேயார்தாேன; இது ெபன்யமீன் புத்திரருக்கு அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி
சுற்றிலும் இருக்கிற எல்ைலகளுக்குள்ளான சுதந்தரம். 21 ெபன்யமீன் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி இருக்கிற பட்டணங்களாவன: எரிேகா, ெபத்ஓக்லா, ேகசீஸ் பள்ளத்தாக்கு,
22 ெபத்அரபா, ெசமராயிம், ெபத்ேதல், 23 ஆவீம், பாரா. ஓப்ரா, 24 ேகப்பார்அேமானாய், ஒப்னி, காபா
என்னும் பன்னிரண்டு பட்டணங்களும் அைவகளின் கிராமங்களுேம. 25 கிபிேயான், ராமா, ேபேராத், 26

மிஸ்ேப, ெகப்பிரா, ேமாத்சா, 27 ெரக்ேகம், இர்ெபெயல், தாராலா, 28 ேசலா, ஏேலப், எருசேலமாகிய
எபூசி, கீெபயாத், கீேரயாத் என்னும் பதினான்கு பட்டணங்களும் அைவகளின் கிராமங்களுேம; ெபன்யமீன்
புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி இருக்கிற சுதந்தரம் இதுேவ.

இரண்டாம் சீட்டு சிமிேயானுக்கு விழுந்தது; சிமிேயான் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்கு அவர்கள்
வம்சங்களின்படி கிைடத்த சுதந்தரம், யூதா புத்திரருைடய சுதந்தரத்தின் நடுேவ இருக்கிறது. 2

அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் கிைடத்த பட்டணங்களாவன: ெபெயர்ெசபா, ேசபா, ெமாலாதா, 3

ஆசார்சூகால், பாலா, ஆத்ேசம், 4 எல்ேதாலாத், ெபத்தூல், ஒர்மா, 5 சிக்லாக், ெபத்மார்காேபாத்,
ஆத்சார்சூசா, 6 ெபத்ெலபாேவாத், சருேகன் பட்டணங்களும் அைவகளின் கிராமங்களும் உட்படப்
பதின்மூன்று. 7 ேமலும் ஆயின், ரிம்ேமான். எத்ேதர், ஆசான் என்னும் நாலு பட்டணங்களும் அைவகளின்
கிராமங்களுேம. 8 இந்தப் பட்டணங்கைளச் சுற்றிலும் பாலாத்ெபேயர்மட்டும், ெதற்ேகயிருக்கிற
ராமாத்மட்டும் இருக்கிற எல்லாக் கிராமங்களுேம; இைவ சிமிேயான் புத்திரருைடய ேகாத்திரத்திற்கு

ேயாசுவா 19:8

195



20

அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிைடத்த சுதந்தரம். 9 சிமிேயான் புத்திரருைடய சுதந்தரம் யூதா புத்திரரின்
பங்குவீதத்திற்குள் இருக்கிறது; யூதா புத்திரரின் பங்கு அவர்களுக்கு மிச்சமாயிருந்தபடியால், சிமிேயான்
புத்திரர் அவர்கள் சுதந்தரத்தின் நடுவிேல சுதந்தரம் ெபற்றார்கள். 10 மூன்றாம் சீட்டு ெசபுேலான்
புத்திரருக்கு விழுந்தது; அவர்களுக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிைடத்த சுதந்தரபங்குவீதம்
சாரீத்மட்டுமுள்ளது. 11 அவர்களுைடய எல்ைல ேமற்ேக மாராலாவுக்கு ஏறி, தாபேசத்துக்கு வந்து,
ெயாக்கிேனயாமுக்கு எதிரான ஆற்றுக்குப் ேபாகும். 12 சாரீதிலிருந்து அது கிழக்ேக சூரியன் உதிக்கும்
முைனயாய்க் கிஸ்ேலாத்தாேபாரின் எல்ைலயினிடத்துக்குத் திரும்பி, தாபராத்துக்குச் ெசன்று, யப்பியாவுக்கு
ஏறி, 13 அங்ேகயிருந்து கிழக்குப்புறத்திேல கித்தாஏேபைரயும் இத்தாகாத்சீைனயும் கடந்து,
ரிம்ேமான்ெமத்ேதாவாருக்கும் ேநயாவுக்கும் ேபாகும். 14 அப்புறம் அந்த எல்ைல வடக்ேக
அன்னத்ேதானுக்குத் திரும்பி, இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்கிேல முடியும். 15 காத்தாத், நகலால், சிம்ேரான்,
இதாலா, ெபத்லேகம் முதலான பன்னிரண்டு பட்டணங்களும் அைவகளின் கிராமங்களும், 16 ெசபுேலான்
புத்திரருக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி, கிைடத்த சுதந்தரம். 17 நாலாம் சீட்டு இசக்காருக்கு விழுந்தது. 18

இசக்கார் புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிைடத்த எல்ைல, ெயஸ்ரேயல், ெகசுல்ேலாத், சூேனம்,
19 அப்பிராயீம், சீேகான் அனாகராத், 20 ராப்பித், கிஷிேயான், அெபத்ஸ், 21 ெரேமத், என்கன்னீம்,
என்காதா, ெபத்பாத்ெசஸ் இைவகேள. 22 அப்புறம் அந்த எல்ைல தாேபாருக்கும், சகசீமாவுக்கும்,
ெபத்ஷிேமசுக்கும் வந்து ேயார்தானிேல முடியும்; அதற்குள் பதினாறு பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
கிராமங்களுமுண்டு. 23 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகைளச்ேசர்ந்த கிராமங்களும் இசக்கார் புத்திரரின்
ேகாத்திரத்திற்கு, அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி, கிைடத்த சுதந்தரம். 24 ஐந்தாம் சீட்டு ஆேசர்
புத்திரருைடய ேகாத்திரத்துக்கு விழுந்தது. 25 அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி அவர்களுக்குக் கிைடத்த
எல்ைல, எல்காத், ஆலி, ேபேதன், அக்சாப், 26 அலம்ேமெலக், ஆமாத், மிஷயால் இைவகேள; பின்பு அது
ேமற்ேக கர்ேமலுக்கும் சீேகார்லிப்னாத்திற்கும் ெசன்று, 27 கிழக்ேக ெபத்தாேகானுக்குத் திரும்பி,
ெசபுேலானுக்கு வடக்ேகயிருக்கிற இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்குக்கும் ெபத்ேதேமக்குக்கும் ேநகிெயலுக்கும்
வந்து, இடதுபுறமான காபூலுக்கும், 28 எபிேரானுக்கும், ேரேகாபுக்கும், அம்ேமானுக்கும், கானாவுக்கும்,
ெபரிய சீேதான்மட்டும் ேபாகும். 29 அப்புறம் அந்த எல்ைல ராமாவுக்கும் தீரு என்னும் அரணிப்பான
பட்டணம் மட்டும் திரும்பும்; பின்பு அந்த எல்ைல ஓசாவுக்குத் திரும்பி, அக்சீபின் எல்ைல ஓரத்திலுள்ள
சமுத்திரத்திேல முடியும். 30 உம்மாவும், ஆப்ெபக்கும், ேரேகாபும் அதற்கு அடுத்திருக்கிறது; இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் கிராமங்களும் இருபத்திரண்டு. 31 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின்
கிராமங்களும் ஆேசர் புத்திரரின் ேகாத்திரத்துக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி, கிைடத்த சுதந்தரம். 32

ஆறாம் சீட்டு நப்தலி புத்திரருக்கு விழுந்தது. 33 நப்தலி புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிைடத்த
எல்ைல, ஏேலப்பிலும், சானானிமிலுள்ள அல்ேலானிலுமிருந்து வந்து, ஆதமி, ெநக்ேகபின் ேமலும்
யாப்னிேயலின்ேமலும், லக்கூம் மட்டும் ேபாய், ேயார்தானில் முடியும். 34 அப்புறம் அந்த எல்ைல ேமற்ேக
அஸ்ேனாத்தாேபாருக்குத் திரும்பி, அங்ேகயிருந்து உக்ேகாகுக்குச் ெசன்று, ெதற்ேக ெசபுேலாைனயும்,
ேமற்ேக ஆேசைரயும் சூரிேயாதயப்புறத்திேல ேயார்தானிேல யூதாைவயும் ேசர்ந்து வரும். 35 அரணிப்பான
பட்டணங்களாவன: சீத்திம், ேசர், அம்மாத், ரக்காத், கின்னேரத், 36 ஆதமா, ராமா, ஆத்ேசார், 37 ேகேதஸ்,
எத்ேரயி, என்ஆத்ேசார், 38 ஈேரான், மிக்தாேலல், ஓேரம், ெபதானாத் ெபத்ஷிேமஸ் முதலானைவகேள;
பட்டணங்களும் அைவகளின் கிராமங்களுமுட்பட பத்ெதான்பது. 39 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின்
கிராமங்களும் நப்தலி புத்திரருைடய ேகாத்திரத்துக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி, உண்டான சுதந்தரம். 40

ஏழாம் சீட்டு தாண் புத்திரருைடய ேகாத்திரத்திற்கு விழுந்தது. 41 அவர்களுக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி
கிைடத்த சுதந்தரத்தின் எல்ைலயாவது, ேசாரா, எஸ்தாேவால், இர்ேசேமஸ், 42 சாலாபீன், ஆயேலான்,
ெயத்லா, 43 ஏேலான், திம்னாதா, எக்ேரான், 44 எல்ெதக்ேக, கிெபத்ேதான், பாலாத், 45 ேயகூத்,
ெபனெபராக், காத்ரிம்ேமான், 46 ேமயார்ேகான், ராக்ேகான் என்னும் பட்டணங்களும், யாப்ேபாவுக்கு
எதிரான எல்ைலயுேம. 47 தாண் புத்திரரின் எல்ைல அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாயிருந்தபடியால், அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேலேசமின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி. அைதப் பிடித்து, பட்டயக்கருக்கினால் சங்கரித்து, அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அதிேல குடியிருந்து, ேலேசமுக்குத் தங்கள் தகப்பனாகிய தாணுைடய
நாமத்தின்படிேய தாண் என்று ேபரிட்டார்கள். 48 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின் கிராமங்களும் தாண்
புத்திரரின் ேகாத்திரத்திற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான சுதந்தரம். 49 ேதசத்ைத அதின்
எல்ைலகளின்படி சுதந்தரமாகப் பங்கிட்டுத் தீர்ந்தேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவுக்குத் தங்கள் நடுவிேல ஒரு சுதந்தரத்ைதக் ெகாடுத்தார்கள். 50 எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்தில்
இருக்கிற திம்னாத்ேசரா என்னும் அவன் ேகட்ட பட்டணத்ைத அவனுக்குக் கர்த்தருைடய வாக்கின்படிேய
ெகாடுத்தார்கள்; அந்தப் பட்டணத்ைத அவன் கட்டி, அதிேல குடியிருந்தான். 51 ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரும், நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவும், ேகாத்திரப் பிதாக்களுைடய தைலவரும் சீேலாவிேல
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் ேகாத்திரங்களுக்குச்
சீட்டுப்ேபாட்டுக் ெகாடுத்த சுதந்தரங்கள் இைவகேள; இவ்விதமாய் அவர்கள் ேதசத்ைதப் பங்கிட்டு
முடித்தார்கள்.

கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: 2 நீ இஸ்ரேவல் புத்திரேராேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: அறியாமல் ைகப்பிசகாய் ஒருவைனக் ெகான்றவன் ஓடிப்ேபாயிருக்கும்படி; நான்
ேமாேசையக்ெகாண்டு உங்களுக்குக் கற்பித்த அைடக்கலப்பட்டணங்கைள உங்களுக்கு

ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 3 அைவகள் உங்களுக்கு இரத்தப்பழி வாங்குகிறவனுைடய ைகக்குத்
தப்பிப்ேபாயிருக்கத்தக்க அைடக்கலமாயிருக்கும். 4 அந்தப் பட்டணங்களில் ஒன்றிற்கு ஓடிவருகிறவன்,
பட்டணத்தின் ஒலிமுகவாசலில் நின்றுெகாண்டு, அந்தப் பட்டணத்தினுைடய மூப்பரின் ெசவிகள் ேகட்க,

ேயாசுவா 19:9
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தன் காரியத்ைதச் ெசால்வானாக; அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனத் தங்களிடத்தில் பட்டணத்துக்குள்ேள
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, தங்கேளாேட குடியிருக்க அவனுக்கு இடம் ெகாடுக்கக்கடவர்கள். 5 பழிவாங்குகிறவன்
அவைனத் ெதாடர்ந்துவந்தால், அவன் பிறைன முற்பைகயின்று அறியாமல் ெகான்றதினால், அவைன இவன்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடாதிருக்கேவண்டும். 6 நியாயம் விசாரிக்கும் சைபக்கு முன்பாக அவன்
நிற்கும்வைரக்கும், அந்நாட்களிலிருக்கிற பிரதான ஆசாரியன் மரணமைடயும் வைரக்கும், அவன் அந்தப்
பட்டணத்திேல குடியிருக்கக்கடவன்; பின்பு ெகாைலெசய்தவன் தான் விட்ேடாடிப்ேபான தன்
பட்டணத்திற்கும் தன் வீட்டிற்கும் திருப்பிப்ேபாகேவண்டும் என்று ெசால் என்றார். 7 அப்படிேய அவர்கள்
நப்தலியின் மைலத்ேதசமான கலிேலயாவிலுள்ள ேகேதைசயும், எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்திலுள்ள
எபிேரானாகிய கீரியாத் அர்பாைவயும் ஏற்படுத்தினார்கள். 8 எரிேகாவிலிருக்கும் ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயான கிழக்கிேல ரூபன் ேகாத்திரத்திற்கு இருக்கும் சமபூமியின் வனாந்தரத்திலுள்ள ேபேசைரயும்,
காத் ேகாத்திரத்திற்கு இருக்கும் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்ைதயும், மனாேச ேகாத்திரத்திற்கு இருக்கும்
பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும் குறித்துைவத்தார்கள். 9 ைகப்பிசகாய் ஒருவைனக் ெகான்றவன் எவேனா
அவன் சைபக்கு முன்பாக நிற்கும்வைரக்கும், பழிவாங்குகிறன் ைகயினால் சாகாதபடிக்கு ஓடிப்ேபாய்
ஒதுங்கும்படி, இஸ்ரேவல் புத்திரர் யாவருக்கும், அவர்கள் நடுேவ தங்குகிற பரேதசிக்கும், குறிக்கப்பட்ட
பட்டணங்கள் இைவகேள.

அப்ெபாழுது ேலவியரின் வம்சப்பிதாக்களின் தைலவர்; கானான்ேதசத்திலிருக்கிற சீேலாவிேல
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரிடத்திலும், நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவினிடத்திலும், இஸ்ரேவல்
புத்திரருைடய ேகாத்திரப் பிதாக்களிலுள்ள தைலவரிடத்திலும் ேசர்ந்துவந்து: 2 நாங்கள்

குடியிருக்கும் பட்டணங்கைளயும், எங்கள் மிருகஜீவனுக்காக ெவளிநிலங்கைளயும் எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்படி, கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளயிட்டாேர என்றார்கள். 3 கர்த்தருைடய
வாக்கின்படிேய, இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் சுதந்தரத்திேல ேலவியருக்குப் பட்டணங்கைளயும் அைவகளின்
ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 4 ேகாகாத்தியரின் வம்சங்களுக்குச் சீட்டு விழுந்தது; அந்தச்
சீட்டின்படி ேலவியரில் ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரருக்கு யூதா ேகாத்திரத்திலும், சிமிேயான்
ேகாத்திரத்திலும், ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலும் கிைடத்த பட்டணங்கள் பதின்மூன்று. 5 ேகாகாத்தின் மற்றப்
புத்திரருக்கு, எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தின் வம்சங்களுக்குள்ளும், தாண் ேகாத்திரத்திலும், மனாேசயின்
பாதிக் ேகாத்திரத்திலும், சீட்டினால் கிைடத்த பட்டணங்கள் பத்து. 6 ெகர்ேசான் புத்திரருக்கு, இசக்கார்
ேகாத்திரத்தின் வம்சங்களுக்குள்ளும், ஆேசர் ேகாத்திரத்திலும், நப்தலி ேகாத்திரத்திலும்,
பாசானிலிருக்கிற மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திலும், சீட்டினால் கிைடத்த பட்டணங்கள் பதின்மூன்று. 7

ெமராரி புத்திரருக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படிேய, ரூபன் ேகாத்திரத்திலும், காத் ேகாத்திரத்திலும்,
ெசபுேலான் ேகாத்திரத்திலும் கிைடத்த பட்டணங்கள் பன்னிரண்டு. 8 இந்தப் பட்டணங்கைளயும்
அைவகளின் ெவளிநிலங்கைளயும் இஸ்ரேவல் புத்திரர், கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு
கட்டைளயிட்டபடிேய, சீட்டுப்ேபாட்டு ேலவியருக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 9 ேலவியின் குமாரரில் முதலாம்
சீட்ைடப்ெபற்ற ேகாகாத்தியரின் வம்சங்களிேல இருக்கிற ஆேரானின் குமாரருக்கு, 10 யூதா புத்திரரின்
ேகாத்திரத்திலும், சிமிேயான் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திலும், அவர்கள் ெகாடுத்தைவகளும் ேபர்ேபராகச்
ெசால்லப்பட்டைவகளுமான பட்டணங்களின் நாமங்களாவன: 11 யூதாவின் மைலத்ேதசத்தில் ஆனாக்கின்
தகப்பனாகிய அர்பாவின் பட்டணமான எபிேராைனயும் அைதச் சூழ்ந்த ெவளிநிலங்கைளயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 12 பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த வயல்கைளயும் அதின் பட்டிகைளயும் எப்புன்ேனயின்
குமாரனாகிய காேலபுக்குக் காணியாட்சியாகக் ெகாடுத்தார்கள். 13 இப்படிேய ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் குமாரருக்கு எபிேராைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், லிப்னாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 14 யாத்தீைரயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், எஸ்ெதெமாவாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 15 ஓேலாைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், ெதபீைரயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 16 ஆயிைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், யுத்தாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ெபத்ஷிேமைசயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; அந்த இரண்டு ேகாத்திரங்களிலிருக்கிற பட்டணங்கள் ஒன்பது. 17

ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திேல அவர்களுக்குக் கிபிேயாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் ேகபாைவயும்
அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 18 ஆனேதாத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், அல்ேமாைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 19 ஆசாரியரான ஆேரானுைடய
குமாரரின் பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின் ெவளிநிலங்களுட்பட பதின்மூன்று. 20 ேலவியரான
ேகாகாத்தின் புத்திரரில் மீதியான அவர்களுைடய மற்ற வம்சங்களுக்கு எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்திேல
அவர்களுக்குப் பங்குவீதமாக அவர்கள் ெகாடுத்த பட்டணங்களாவன: 21 ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமான எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்தில் இருக்கிற சீேகைமயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், ேகேசைரயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 22 கிப்சாயீைமயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், ெபத்ெதாேராைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்;
இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 23 தாண் ேகாத்திரத்திேல எல்ெதக்ேகையயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
கிெபத்ேதாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 24 ஆயேலாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
காத்ரிம்ேமாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
நாலு. 25 மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திேல தானாைகயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
காத்ரிம்ேமாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
இரண்டு. 26 ேகாகாத் புத்திரரின் மீதியான வம்சங்களுக்கு உண்டான பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின்
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ெவளிநிலங்களுட்பட பத்து. 27 ேலவியரின் வம்சங்களிேல ெகர்ேசான் புத்திரருக்கு மனாேசயின் பாதிக்
ேகாத்திரத்தில் ெகாைல ெசய்தவனுக்கு அைடக்கலப்பட்டணமான பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், ெபேயஸ்திராைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் இரண்டு. 28 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திேல கீேசாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
தாபராத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 29 யர்மூத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
என்கன்னீைமயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 30 ஆேசரின்
ேகாத்திரத்திேல மிஷயாைலயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், அப்ேதாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
31 எல்காத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ேரேகாைபயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 32 நப்தலி ேகாத்திரத்திேல ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக கலிேலயாவிலுள்ள ேகேதைசயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
அம்ேமாத்ேதாைரயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், கர்தாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் மூன்று. 33 ெகர்ேசானியருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி உண்டான
பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின் ெவளிநிலங்களுட்பட பதின்மூன்று. 34 மற்ற ேலவியராகிய ெமராரி
புத்திரரின் வம்சங்களுக்குச் ெசபுேலான் ேகாத்திரத்திேல ெயாக்னியாைமயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
கர்தாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 35 திம்னாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், நகலாைலயும்
அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 36 ரூபன் ேகாத்திரத்திேல
ேபேசைரயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், யாகசாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 37

ெகெதேமாத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ெமபாகாத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 38 காத் ேகாத்திரத்திேல ெகாைல ெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக, கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், மக்னாயீைமயும்
அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 39 எஸ்ேபாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், யாேசைரயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நாலு. 40 இைவகெளல்லாம் ேலவியரின்
மற்றவம்சங்களாகிய ெமராரி புத்திரருக்கு, அவர்கள் வம்சங்களின்படி கிைடத்த பட்டணங்கள்;
அவர்களுைடய பங்குவீதம் பன்னிரண்டு பட்டணங்கள். 41 இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய காணியாட்சியின்
நடுவிேல இருக்கிற ேலவியரின் பட்டணங்கெளல்லாம், அைவகளின் ெவளிநிலங்களுட்பட நாற்பத்ெதட்டு.
42 இந்தப் பட்டணங்களில் ஒவ்ெவான்றிற்கும் அதைதச் சூழ்ந்த ெவளிநிலங்கள் இருந்தது; எல்லாப்
பட்டணங்களுக்கும் அப்படிேய இருந்தது. 43 இந்தப்பிரகாரமாகக் கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுைடய பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்ைதெயல்லாம் ெகாடுத்தார்; அவர்கள்
அைவகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அைவகளிேல குடியிருந்தார்கள். 44 கர்த்தர் அவர்களுைடய
பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டபடிெயல்லாம் அவர்கைளச் சுற்றிலும் யுத்தமில்லாமல்
இைளப்பாறப்பண்ணினார்; அவர்களுைடய எல்லாச் சத்துருக்களிலும் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக
நிற்கவில்ைல; அவர்கள் சத்துருக்கைளெயல்லாம் கர்த்தர் அவர்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 45 கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாருக்குச் ெசால்லியிருந்த நல்வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு வார்த்ைதயும்
தவறிப்ேபாகவில்ைல; எல்லாம் நிைறேவறிற்று.

அப்ெபாழுது ேயாசுவா ரூபனியைரயும் காத்தியைரயும் மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்ைதயும்
அைழத்து, 2 அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச உங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் ைகக்ெகாண்டீர்கள்; நான் உங்களுக்குக்

கட்டைளயிட்ட யாவிலும் என் ெசாற்படி ெசய்தீர்கள். 3 நீங்கள் இதுவைரக்கும் அேநக நாளாக உங்கள்
சேகாதரைரக் ைகவிடாமல், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளையக் காத்துக்ெகாண்டு
நடந்தீர்கள். 4 இப்ெபாழுதும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தாம் உங்கள் சேகாதரருக்குச்
ெசால்லியிருந்தபடிேய, அவர்கைள இைளப்பாறப்பண்ணினார்; ஆைகயால் கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திேல உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்கள் காணியாட்சியான ேதசத்திலிருக்கிற
உங்கள் கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப்ேபாங்கள். 5 ஆனாலும் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரில்
அன்புகூர்ந்து, அவருைடய வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவர் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அவைரப்
பற்றிக்ெகாண்டிருந்து, அவைர உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உங்கைள முழு ஆத்துமாேவாடும்
ேசவிக்கிறதற்காக, கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச உங்களுக்குக் கற்பித்த கற்பைனயின்படிேயயும்
நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேயயும் ெசய்யும்படி மாத்திரம் ெவகு சாவதானமாயிருங்கள் என்றான். 6

இவ்விதமாய் ேயாசுவா அவர்கைள ஆசீர்வதித்து, அவர்கைள அனுப்பிவிட்டான்; அவர்கள் தங்கள்
கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விட்டார்கள். 7 மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்துக்கு ேமாேச பாசானிேல
சுதந்தரம் ெகாடுத்தான்; அதின் மற்றப் பாதிக்கு, ேயாசுவா ேயார்தானுக்கு இப்புறத்திேல ேமற்ேக அவர்கள்
சேகாதரேராேடகூடச் சுதந்தரம் ெகாடுத்தான்; ேயாசுவா அவர்கைள அவர்கள் கூடாரங்களுக்கு
அனுப்பிவிடுகிறேபாது, அவர்கைள ஆசீர்வதித்து: 8 நீங்கள் மிகுந்த ஐசுவரியத்ேதாடும், மகா ஏராளமான
ஆடுமாடுகேளாடும், ெபான் ெவள்ளி ெவண்கலம் இரும்ேபாடும், அேநக வஸ்திரங்கேளாடும் உங்கள்
கூடாரங்களுக்குத் திரும்பி, உங்கள் சத்துருக்களிடத்திேல ெகாள்ைளயிட்டைத உங்கள் சேகாதரேராேட
பங்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 9 அப்ெபாழுது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாேசயின் பாதிக்
ேகாத்திரத்தாரும், கர்த்தர் ேமாேசையக் ெகாண்டு கட்டைளயிட்டபடிேய, தாங்கள் ைகவசம்
பண்ணிக்ெகாண்ட தங்கள் காணியாட்சி ேதசமான கீேலயாத் ேதசத்துக்குப் ேபாகும்படிக்கு,
கானான்ேதசத்திலுள்ள சீேலாவிலிருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரைர விட்டுத் திரும்பிப்ேபானார்கள். 10

கானான்ேதசத்தில் இருக்கிற ேயார்தானின் எல்ைலகளுக்கு வந்தேபாது, ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும்
மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாரும், அங்ேக ேயார்தானின் ஓரத்திேல பார்ைவக்குப் ெபரிதான ஒரு
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பீடத்ைதக் கட்டினார்கள். 11 ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாரும்
கானான் ேதசத்துக்கு எதிேர இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு அடுத்த ேயார்தானின் எல்ைலகளில் ஒரு பீடத்ைதக்
கட்டினார்கள் என்று இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேகள்விப்பட்டார்கள். 12 அவர்கள் அைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது,
இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சைபயாெரல்லாரும் அவர்களுக்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணும்படி சீேலாவிேல கூடி,
13 கீேலயாத் ேதசத்தில் இருக்கிற ரூபன் புத்திரரிடத்துக்கும் காத் புத்திரரிடத்துக்கும் மனாேசயின் பாதிக்
ேகாத்திரத்தாரிடத்துக்கும், ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருைடய குமாரனாகிய பிெனகாைசயும், 14

அவேனாேடகூட இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு பிதாவின் குடும்பத்துக்கு
ஒவ்ெவாரு பிரபுவாகப் பத்துப் பிரபுக்கைளயும் அனுப்பினார்கள்; இஸ்ரேவலின் ேசைனகளிேல
ஆயிரவர்களுக்குள்ேள ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன் பிதாவின் குடும்பத்துக்குத் தைலவனாயிருந்தான். 15

அவர்கள் கீேலயாத் ேதசத்திேல ரூபன் புத்திரர் காத் புத்திரர் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாராகிய
இவர்களிடத்திற்கு வந்து: 16 நீங்கள் இந்நாளிேல கர்த்தைரப் பின்பற்றாதபடிக்குப் புரண்டு, இந்நாளிேல
கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணும்படியாக உங்களுக்கு ஒரு பீடத்ைதக் கட்டி, இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்கு விேராதமாகப் பண்ணின இந்தத் துேராகம் என்ன? 17 ேபேயாரின் அக்கிரமம் நமக்குப்
ேபாதாதா? கர்த்தருைடய சைபயிேல வாைத உண்டாயிருந்தேத; இந்நாள்வைரக்கும் நாம் அதினின்று
நீங்கிச் சுத்தமாகவில்ைலேய. 18 நீங்கள் இந்நாளில் கர்த்தைரப் பின்பற்றாதபடிக்குப் புரளுவீர்கேளா?
இன்று கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணுவீர்கேளா? அவர் நாைளக்கு இஸ்ரேவல்
சைபயைனத்தின்ேமலும் கடுங்ேகாபங்ெகாள்வாேர. 19 உங்கள் காணியாட்சியான ேதசம்
தீட்டாயிருந்ததானால், கர்த்தருைடய வாசஸ்தலம் தங்குகிற கர்த்தருைடய காணியாட்சியான
அக்கைரயிலுள்ள ேதசத்திற்கு வந்து, எங்கள் நடுேவ காணியாட்சி ெபற்றுக்ெகாள்ளலாேம; நீங்கள்
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் பலிபீடத்ைதயல்லாமல் உங்களுக்கு ேவெறாரு பீடத்ைதக்
கட்டுகிறதினாேல, கர்த்தருக்கும் எங்களுக்கும் விேராதமான இரண்டகம் பண்ணாதிருங்கள். 20 ேசராவின்
குமாரனாகிய ஆகான் சாபத்தீடான ெபாருைளக்குறித்துத் துேராகம்பண்ணினதினாேல, இஸ்ரேவல்
சைபயின்ேமெலல்லாம் கடுங்ேகாபம் வரவில்ைலயா? அவன் ஒருவன்மாத்திரம் தன் அக்கிரமத்தினாேல
மடிந்துேபாகவில்ைலெயன்று கர்த்தருைடய சைபயார் எல்லாரும் ெசால்லச்ெசான்னார்கள் என்றார்கள். 21

அப்ெபாழுது ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாரும், இஸ்ரேவலின்
ஆயிரவரின் தைலவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 22 ேதவாதி ேதவனாகிய கர்த்தர், ேதவாதி ேதவனாகிய
கர்த்தேர, அைத அறிந்திருக்கிறார்; இஸ்ரேவலரும் அறிந்துெகாள்ளுவார்கள்; அது
இரண்டகத்தினாலாவது, கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு விேராதமான துேராகத்தினாலாவது
ெசய்யப்பட்டதானால், இந்நாளில் அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றாமல் இருக்கக்கடவர். 23 ஒரு
காரியத்ைதக்குறித்து நாங்கள் எங்களுக்கு அந்தப் பீடத்ைதக் கட்டினேத அல்லாமல், கர்த்தைரப்
பின்பற்றாதபடிக்கு விலகுவதற்காவது, அதின்ேமல் சர்வாங்கதகனபலிையயாகிலும் ேபாஜனபலிையயாகிலும்
சமாதானபலிகைளயாகிலும் ெசலுத்துகிறதற்காவது அைதச் ெசய்ததுண்டானால், கர்த்தர் அைத
விசாரிப்பாராக. 24 நாைளக்கு உங்கள் பிள்ைளகள் எங்கள் பிள்ைளகைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? 25 ரூபன் புத்திரர் காத் புத்திரர் ஆகிய உங்களுக்கும்
எங்களுக்கும் நடுேவ கர்த்தர் ேயார்தாைன எல்ைலயாக ைவத்தார்; கர்த்தரிடத்தில் உங்களுக்குப்
பங்கில்ைல என்று ெசால்லி, எங்கள் பிள்ைளகைளக் கர்த்தருக்குப் பயப்படாதிருக்கச் ெசய்வார்கள் என்கிற
ஐயத்தினாேல நாங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டது என்னெவன்றால்: 26 சர்வாங்கதகனத்திற்கு அல்ல, பலிக்கும்
அல்ல, எங்கள் சர்வாங்கதகனங்களாலும் பலிகளாலும் சமாதானபலிகளாலும் நாங்கள் கர்த்தரின்
சந்நிதியில் அவருைடய ஆராதைனையச் ெசய்யத்தக்கவர்கள் என்று எங்களுக்கும் உங்களுக்கும், நமக்குப்
பின்வரும் நம்முைடய சந்ததியாருக்கும் நடுேவ சாட்சி உண்டாயிருக்கும்படிக்கும், 27 கர்த்தரிடத்தில்
உங்களுக்குப் பங்கில்ைல என்று உங்கள் பிள்ைளகள் நாைளக்கு எங்கள் பிள்ைளகேளாேட
ெசால்லாதபடிக்குேம, ஒரு பீடத்ைத நமக்காக உண்டுபண்ணுேவாம் என்ேறாம். 28 நாைளக்கு
எங்கேளாடாவது, எங்கள் சந்ததியாேராடாவது அப்படிச் ெசால்வார்களானால், அப்ெபாழுது சர்வாங்க
தகனத்திற்கும் அல்ல, பலிக்கும் அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுேவ சாட்சிக்காக எங்கள் பிதாக்கள்
உண்டுபண்ணின கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின் சாயலான பீடத்ைதப் பாருங்கள் என்று ெசால்லலாம்
என்ேறாம். 29 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற அவருைடய
பலிபீடத்ைதத்தவிர, நாங்கள் சர்வாங்க தகனத்திற்கும், ேபாஜனபலிக்கும், மற்றப் பலிக்கும் ேவெறாரு
பீடத்ைதக் கட்டுகிறதினாேல, கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணுவதும், இன்று கர்த்தைரப்
பின்பற்றாதபடிக்கு விலகுவதும், எங்களுக்குத் தூரமாயிருப்பதாக என்றார்கள். 30 ரூபன் புத்திரரும் காத்
புத்திரரும் மனாேச புத்திரரும் ெசால்லுகிற வார்த்ைதகைள ஆசாரியனாகிய பிெனகாசும், அவேனாேட
இருந்த சைபயின் பிரபுக்களும், இஸ்ரேவலுைடய ஆயிரவரின் தைலவரும் ேகட்டேபாது, அது அவர்கள்
பார்ைவக்கு நன்றாயிருந்தது. 31 அப்ெபாழுது ஆசாரியனான எெலயாசாரின் குமாரனாகிய பிெனகாஸ்
ரூபன் புத்திரைரயும் காத் புத்திரைரயும் மனாேச புத்திரைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்
அப்படிக்ெகாத்த துேராகத்ைதச் ெசய்யாதிருக்கிறதினாேல, கர்த்தர் நம்முைடய நடுேவ இருக்கிறார்
என்பைத இன்று அறிந்திருக்கிேறாம்; இப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரைரக் கர்த்தரின் ைகக்குத்
தப்புவித்தீர்கள் என்றான். 32 ஆசாரியனான எெலயாசாரின் குமாரனாகிய பிெனகாசும், பிரபுக்களும்,
கீேலயாத் ேதசத்தில் இருக்கிற ரூபன் புத்திரைரயும் காத் புத்திரைரயும் விட்டு, கானான் ேதசத்திற்கு
இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில், திரும்பிவந்து, அவர்களுக்கு மறுெசய்தி ெசான்னார்கள். 33 அந்தச் ெசய்தி
இஸ்ரேவல் புத்திரரின் பார்ைவக்கு நன்றாயிருந்தது; ஆைகயால் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும்
குடியிருக்கிற ேதசத்ைத அழித்துவிட, அவர்கள்ேமல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படுேவாம் என்கிற ேபச்ைச விட்டு,
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இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்தார்கள். 34 கர்த்தேர ேதவன் என்பதற்கு அந்தப் பீடம்
நமக்குள்ேள சாட்சியாயிருக்கும் என்று ெசால்லி, ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் அதற்கு ஏத் என்று
ேபரிட்டார்கள்.

கர்த்தர் இஸ்ரேவைலச் சுற்றிலும் இருந்த அவர்களுைடய எல்லாச் சத்துருக்களாலும்
யுத்தமில்லாதபடிக்கு இைளப்பாறப்பண்ணி அேநகநாள் ெசன்றபின்பு, ேயாசுவா வயதுெசன்று
முதிர்ந்தவனானேபாது, 2 ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் மூப்பைரயும், தைலவைரயும்,

நியாயாதிபதிகைளயும், அதிபதிகைளயும், மற்ற எல்லாைரயும் அைழப்பித்து, அவர்கைள ேநாக்கி: நான்
வயதுெசன்று முதிர்ந்தவனாேனன். 3 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக இந்தச் சகல
ஜாதிகளுக்கும் ெசய்த யாைவயும் நீங்கள் கண்டீர்கள்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தாேம உங்களுக்காக
யுத்தம்பண்ணினார். 4 பாருங்கள், ேயார்தான் முதல் நான் நிர்மூலமாக்கினைவகளும், ேமற்கிலுள்ள ெபரிய
சமுத்திரமட்டும் இன்னும் மீதியாயிருக்கிறைவகளுமான சகல ஜாதிகளின் ேதசத்ைதயும் சீட்டுப்ேபாட்டு;
உங்களுக்கு, உங்கள் ேகாத்திரங்களுக்குத் தக்கதாய், சுதந்தரமாகப் பங்கிட்ேடன். 5 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய, நீங்கள் அவர்களுைடய ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கு,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தாேம அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தி, உங்கள் பார்ைவயினின்று
அகற்றிப்ேபாடுவார். 6 ஆைகயால், ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறைதவிட்டு,
வலதுபுறமாகிலும் இடதுபுறமாகிலும் விலகிப்ேபாகாமல், அைதெயல்லாம் ைகக்ெகாள்ளவும் ெசய்யவும்
நிர்ணயம் பண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். 7 உங்களுக்குள்ேள மீதியாயிருக்கிற இந்த ஜாதிகேளாடு கலவாமலும்,
அவர்களுைடய ேதவர்களின் ேபைர நிைனயாமலும், அைவகைளக்ெகாண்டு ஆைணயிடாமலும்,
அைவகைளச் ேசவியாமலும், பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கும்படி எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 8

இந்நாள்மட்டும் நீங்கள் ெசய்தது ேபால, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பற்றிக்ெகாண்டிருங்கள். 9

கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாகப் ெபரியைவகளும் பலத்தைவகளுமான ஜாதிகைளத் துரத்தியிருக்கிறார்;
இந்நாள்மட்டும் ஒருவரும் உங்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்ைல. 10 உங்களில் ஒருவன் ஆயிரம்ேபைரத்
துரத்துவான்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசான்னபடி, அவர் தாேம உங்களுக்காக
யுத்தம்பண்ணுகிறார். 11 ஆைகயால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூரும்படி, உங்கள்
ஆத்துமாக்கைளக்குறித்து மிகவும் எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 12 நீங்கள் பின்வாங்கிப்ேபாய்,
உங்களுக்குள்ேள மீதியாயிருக்கிற இந்த ஜாதிகைளச் ேசர்ந்து, அவர்கேளாேட சம்பந்தங்கலந்து, நீங்கள்
அவர்களிடத்திலும் அவர்கள் உங்களிடத்திலும் உறவாடினால், 13 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் இனி இந்த
ஜாதிகைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடமாட்டார் என்றும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்த நல்ல ேதசத்திலிருந்து அழிந்துேபாகுமட்டும், அவர்கள் உங்களுக்குக்
கண்ணியாகவும், வைலயாகவும், உங்கள் விலாக்களுக்குச் சவுக்காகவும், உங்கள் கண்களுக்கு
முள்ளுகளாகவும் இருப்பார்கள் என்றும் நிச்சயமாய் அறியுங்கள். 14 இேதா, இன்று நான் பூேலாகத்தார்
எல்லாரும் ேபாகிறவழிேய ேபாகிேறன்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காகச் ெசான்ன
நல்வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு வார்த்ைதயும் தவறிப்ேபாகவில்ைல என்பைத உங்கள் முழு
இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள்; அைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
நிைறேவறிற்று, அைவகளில் ஒரு வார்த்ைதயும் தவறிப்ேபாகவில்ைல. 15 இப்ெபாழுதும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கேளாேட ெசான்ன நல்ல காரியெமல்லாம் உங்களிடத்திேல எப்படி நிைறேவறிற்ேறா,
அப்படிேய, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட அவருைடய உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மீறி, அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவித்து, அைவகைளப் பணிந்து ெகாள்ளுங்காலத்தில், 16 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்த நல்ல ேதசத்திலிருந்து உங்கைள நிர்மூலமாக்குமட்டும்,
கர்த்தர் உங்கள்ேமல் சகல தீைமயான காரியங்கைளயும் வரப்பண்ணுவார்; கர்த்தருைடய ேகாபம்
உங்கள்ேமல் பற்றிெயரியும்; அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்திலிருந்து நீங்கள் சீக்கிரமாய்
அழிந்துேபாவீர்கள் என்றான்.

பின்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம் சீேகமிேல கூடிவரப்பண்ணி,
இஸ்ரேவலின் மூப்பைரயும், தைலவைரயும், நியாயாதிபதிகைளயும், அதிபதிகைளயும்
வரவைழத்தான்; அவர்கள் ேதவனுைடய சந்நிதியில் வந்து நின்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது ேயாசுவா

சகல ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
பூர்வத்திேல உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் நாேகாருக்கும் தகப்பனான ேதராகு என்பவன்,
நதிக்கு அப்புறத்திேல குடியிருந்தேபாது அவர்கள் ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவித்தார்கள்; 3 நான் நதிக்கு
அப்புறத்தில் இருந்த உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாைம அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைனக்
கானான்ேதசெமங்கும் சஞ்சரிக்கச்ெசய்து, அவன் சந்ததிையத் திரட்சியாக்கி, அவனுக்கு ஈசாக்ைகக்
ெகாடுத்ேதன். 4 ஈசாக்குக்கு யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் கட்டைளயிட்டு, ஏசாவுக்குச் ேசயீர்
மைலத்ேதசத்ைதச் சுதந்தரிக்கும்படி ெகாடுத்ேதன்; யாக்ேகாபும் அவன் பிள்ைளகளுேமா எகிப்துக்குப்
ேபானார்கள்; 5 நான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அனுப்பி, எகிப்தியைர வாதித்ேதன்; அப்படி அவர்கள்
நடுவிேல நான் ெசய்த பின்பு உங்கைளப் புறப்படப்பண்ணிேனன். 6 நான் உங்கள் பிதாக்கைள
எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினேபாது, சமுத்திரக்கைரக்கு வந்தீர்கள்; எகிப்தியர் இரதங்கேளாடும்
குதிைரவீரேராடும் உங்கள் பிதாக்கைளச் சிவந்த சமுத்திரமட்டும் பின்ெதாடர்ந்தார்கள். 7 அவர்கள்
கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; அப்ெபாழுது அவர் உங்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் நடுேவ
அந்தகாரத்ைத வரப்பண்ணி, சமுத்திரத்ைத அவர்கள்ேமல் புரளச்ெசய்து, அவர்கைள மூடிப்ேபாட்டார்; நான்
எகிப்திேல ெசய்தைத உங்கள் கண்கள் கண்டது; பின்பு வனாந்தரத்தில் அேநகநாள் சஞ்சரித்தீர்கள். 8

அதற்குப்பின்பு உங்கைள ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திேல குடியிருந்த எேமாரியரின் ேதசத்திற்குக்
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ெகாண்டுவந்ேதன்; அவர்கள் உங்கேளாடு யுத்தம்பண்ணுகிறேபாது, அவர்கைள உங்கள் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்கள் ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டீர்கள்; அவர்கைள உங்கள் முகத்தினின்று
அழித்துவிட்ேடன். 9 அப்ெபாழுது சிப்ேபாரின் குமாரன் பாலாக் என்னும் ேமாவாபியரின் ராஜா எழும்பி,
இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்பண்ணி, உங்கைளச் சபிக்கும்படி, ேபேயாரின் குமாரனாகிய பிேலயாைம
அைழத்தனுப்பினான். 10 பிேலயாமுக்குச் ெசவிெகாடுக்க எனக்குச் சித்தமில்லாததினாேல, அவன்
உங்கைள ஆசீர்வதிக்கேவ ஆசீர்வதித்தான், இவ்விதமாய் உங்கைள அவன் ைகக்குத் தப்புவித்ேதன். 11

பின்பு ேயார்தாைனக் கடந்து எரிேகாவுக்கு வந்தீர்கள்; எரிேகாவின் குடிகளும், எேமாரியரும், ெபரிசியரும்,
கானானியரும், ஏத்தியரும், கிர்காசியரும், ஏவியரும், எபூசியரும், உங்களுக்கு விேராதமாக
யுத்தம்பண்ணினார்கள்; ஆனாலும் அவர்கைள நான் உங்கள் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 12

எேமாரியரின் இரண்டு ராஜாக்கைளயும் உங்கள் பட்டயத்தாலும் உங்கள் வில்லாலும் நீங்கள்
துரத்தவில்ைல; நான் உங்களுக்கு முன்பாகக் குளவிகைள அனுப்பிேனன்; அைவகள் அவர்கைள உங்கள்
முன்னின்று துரத்திவிட்டது. 13 அப்படிேய நீங்கள் பண்படுத்தாத ேதசத்ைதயும், நீங்கள் கட்டாத
பட்டணங்கைளயும் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன், அைவகளில் குடியிருக்கிறீர்கள்; நீங்கள் நடாத
திராட்சத்ேதாட்டங்களின் பலைனயும், ஒலிவத்ேதாப்புக்களின் பலைனயும் புசிக்கிறீர்கள் என்றார். 14

ஆைகயால் நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவைர உத்தமமும் உண்ைமயுமாய்ச் ேசவித்து, உங்கள்
பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் எகிப்திலும் ேசவித்த ேதவர்கைள அகற்றிவிட்டு, கர்த்தைரச் ேசவியுங்கள்.
15 கர்த்தைரச் ேசவிக்கிறது உங்கள் பார்ைவக்கு ஆகாததாய்க் கண்டால், பின்ைன யாைரச் ேசவிப்பீர்கள்
என்று இன்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் ேசவித்த ேதவர்கைளச்
ேசவிப்பீர்கேளா? நீங்கள் வாசம்பண்ணுகிற ேதசத்துக் குடிகளாகிய எேமாரியரின் ேதவர்கைளச்
ேசவிப்பீர்கேளா? நானும் என் வீட்டாருேமாெவன்றால், கர்த்தைரேய ேசவிப்ேபாம் என்றான். 16

அப்ெபாழுது ஜனங்கள் பிரதியுத்தரமாக: ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவிக்கும்படி, கர்த்தைர விட்டு விலகுகிற
காரியம் எங்களுக்குத் தூரமாயிருப்பதாக. 17 நம்ைமயும் நம்முைடய பிதாக்கைளயும் அடிைமத்தன வீடாகிய
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, நம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைளச்
ெசய்து, நாம் நடந்த எல்லா வழியிலும், நாம் கடந்து வந்த எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் நம்ைமக்
காப்பாற்றினவர் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்தாேம. 18 ேதசத்திேல குடியிருந்த எேமாரியர் முதலான
சகல ஜனங்கைளயும் கர்த்தர் நமக்கு முன்பாகத் துரத்தினாேர; ஆைகயால் நாங்களும் கர்த்தைரச்
ேசவிப்ேபாம், அவேர நம்முைடய ேதவன் என்றார்கள். 19 ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
கர்த்தைரச் ேசவிக்கமாட்டீர்கள்; அவர் பரிசுத்தமுள்ள ேதவன், அவர் எரிச்சலுள்ள ேதவன்; உங்கள்
மீறுதைலயும் உங்கள் பாவங்கைளயும் மன்னியார். 20 கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்ைம ெசய்திருக்க, நீங்கள்
கர்த்தைர விட்டு, அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவித்தால், அவர் திரும்பி உங்களுக்குத் தீைம ெசய்து, உங்கைள
நிர்மூலமாக்குவார் என்றான். 21 ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: அப்படியல்ல, நாங்கள் கர்த்தைரேய
ேசவிப்ேபாம் என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி: கர்த்தைரச் ேசவிக்கும்படி
நீங்கள் அவைரத் ெதரிந்துெகாண்டதற்கு நீங்கேள உங்களுக்குச் சாட்சிகள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
நாங்கேள சாட்சிகள் என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது அவன்: அப்படியானால், இப்ெபாழுதும் உங்கள் நடுேவ
இருக்கிற அந்நியேதவர்கைள அகற்றிவிட்டு, உங்கள் இருதயத்ைத இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
ேநராகத் திருப்புங்கள் என்றான். 24 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி: நம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தைரேய ேசவித்து, அவர் சத்தத்திற்ேக கீழ்ப்படிேவாம் என்றார்கள். 25 அந்தப்படி ேயாசுவா அந்நாளில்
சீேகமிேல ஜனங்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணி, அவர்களுக்கு அைதப் பிரமாணமும் நியாயமுமாக
ஏற்படுத்தினான். 26 இந்த வார்த்ைதகைள ேயாசுவா ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதி,
ஒரு ெபரிய கல்ைல எடுத்து, அைத அங்ேக கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் அருகில் இருந்த கர்வாலி
மரத்தின்கீழ் நாட்டி, 27 எல்லா ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: இேதா, இந்தக் கல் நமக்குள்ேள
சாட்சியாயிருக்கக்கடவது; கர்த்தர் நம்ேமாேட ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இது ேகட்டது; நீங்கள்
உங்கள் ேதவனுக்கு விேராதமாகப் ெபாய்ெசால்லாதபடிக்கு, இது உங்களுக்குச் சாட்சியாயிருக்கக்கடவது
என்று ெசால்லி, 28 ேயாசுவா ஜனங்கைள அவரவர் சுதந்தரத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான். 29 இந்தக்
காரியங்கள் நடந்தபின்பு, நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் கர்த்தருைடய ஊழியக்காரன்
நூற்றுப்பத்து வயதுள்ளவனாய் மரணமைடந்தான். 30 அவைன எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்திலுள்ள காயாஸ்
மைலக்கு வடக்ேக இருக்கிற திம்னாத் ேசரா என்னும் அவனுைடய சுதந்தரத்தின் எல்ைலக்குள்ேள
அடக்கம்பண்ணினார்கள். 31 ேயாசுவா உயிேராடிருந்த சகல நாட்களிலும், கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசய்த அவருைடய கிரிையகள் யாைவயும் அறிந்து ேயாசுவாவுக்குப்பின்பு ெவகுநாள் உயிேராடிருந்த
மூப்பருைடய சகல நாட்களிலும், இஸ்ரேவலர் கர்த்தைரச் ேசவித்தார்கள். 32 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
எகிப்திேலயிருந்து ெகாண்டுவந்த ேயாேசப்பின் எலும்புகைள, அவர்கள் சீேகமிேல யாக்ேகாபு சீேகமின்
தகப்பனாகிய எேமாரியருைடய புத்திரரின் ைகயில் நூறு ெவள்ளிக்காசுக்குக் ெகாண்ட நிலத்தின் பங்கிேல
அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அந்த நிலம் ேயாேசப்பின் புத்திரருக்குச் சுதந்தரமாயிற்று. 33 ஆேரானின்
குமாரனாகிய எெலயாசாரும் மரணமைடந்தான், அவன் குமாரனாகிய பிெனகாசுக்கு எப்பிராயீமின்
மைலத்ேதசத்திேல ெகாடுக்கப்பட்ட ேமட்டிேல அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்.
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நியாயாதிபதிகள்

ேயாசுவா மரித்தபின் இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கி: கானானியைர எதிர்த்து
யுத்தம்பண்ணும்படி, எங்களில் யார் முதல்முதல் எழுந்து புறப்படேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 2

அதற்குக் கர்த்தர்: யூதா எழுந்து புறப்படக்கடவன்; இேதா, அந்த ேதசத்ைத அவன் ைகயிேல
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன் என்றார். 3 அப்ெபாழுது யூதா தன் சேகாதரனாகிய சிமிேயாைன ேநாக்கி: நாம்
கானானியேராேட யுத்தம்பண்ண நீ என் சுதந்தரப் பங்குவீதத்தில் என்ேனாேடகூட எழுந்துவா; உன்
சுதந்தரப் பங்கு வீதத்தில் நானும் உன்ேனாடுகூட வருேவன் என்றான்; அப்படிேய சிமிேயான்
அவேனாேடகூடப் ேபானான். 4 யூதா எழுந்துேபானேபாது, கர்த்தர் கானானியைரயும், ெபரிசியைரயும்
அவர்கள் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள் ேபேசக்கிேல பதினாயிரம்ேபைர ெவட்டினார்கள். 5

ேபேசக்கிேல அேதானிேபேசக்ைகக் கண்டு, அவேனாடு யுத்தம்பண்ணி, கானானியைரயும், ெபரிசியைரயும்
ெவட்டினார்கள். 6 அேதானிேபேசக் ஓடிப்ேபாைகயில், அவைனப் பின்ெதாடர்ந்து பிடித்து, அவன் ைக
கால்களின் ெபருவிரல்கைளத் தறித்துப்ேபாட்டார்கள். 7 அப்ெபாழுது அேதானிேபேசக்: எழுபது
ராஜாக்கள், ைக கால்களின் ெபருவிரல்கள் தறிக்கப்பட்டவர்களாய், என் ேமைஜயின்கீழ் விழுந்தைதப்
ெபாறுக்கித் தின்றார்கள்; நான் எப்படிச் ெசய்ேதேனா, அப்படிேய ேதவன் எனக்கும் ெசய்து சரிக்கட்டினார்
என்றான். அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக அவன் ெசத்துப்ேபானான். 8 யூதாவின்
புத்திரர் எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, அைதப் பிடித்து, அதிலுள்ளவர்கைளப் பட்டயக்கருக்கினால்
ெவட்டி, பட்டணத்ைத அக்கினிக்கு இைரயாக்கிவிட்டார்கள். 9 பின்பு யூதாவின் புத்திரர்
மைலத்ேதசத்திேலயும், ெதற்ேகயும், பள்ளத்தாக்குகளிேலயும் குடியிருக்கிற கானானியேராடு
யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 10 அப்படிேய யூதா ேகாத்திரத்தார் எபிேரானிேல குடியிருக்கிற
கானானியருக்கு விேராதமாய்ப் ேபாய், ேசசாய், அகீமான், தல்மாய் என்பவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
முற்காலத்தில் அந்த எபிேரானுக்கு கீரியாத்அர்பா என்று ேபர். 11 அங்ேகயிருந்து ெதபீரின் குடிகளுக்கு
விேராதமாகப் ேபானார்கள்; முற்காலத்தில் ெதபீருக்கு கீரியாத்ெசப்ேபர் என்று ேபர். 12 அப்ெபாழுது
காேலப்: கீரியாத்ெசப்ேபைர சங்காரம்பண்ணிப் பிடிக்கிறவனுக்கு என் குமாரத்தியாகிய அக்சாைள
விவாகம்பண்ணிக் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 13 அப்ெபாழுது காேலபுைடய தம்பியாகிய ேகனாசின் குமாரன்
ஒத்னிேயல் அைதப் பிடித்தான்; ஆைகயால் தன் குமாரத்தியாகிய அக்சாைள அவனுக்கு விவாகம்பண்ணிக்
ெகாடுத்தான். 14 அவள் புறப்படுைகயில், என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண்டும் என்று
அவனிடத்தில் உத்தரவு ெபற்றுக்ெகாண்டு, கழுைதயின்ேமலிருந்து இறங்கினாள். காேலப் அவைள ேநாக்கி:
உனக்கு என்னேவண்டும் என்றான். 15 அப்ெபாழுது அவள்: எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரேவண்டும்;
வறட்சியான நிலத்ைத எனக்குத் தந்தீர்; நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்கைளயும் எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள்;
அப்ெபாழுது காேலப்: ேமற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் அவளுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 16 ேமாேசயின் மாமனாகிய ேகனியனின் புத்திரரும் யூதாவின் புத்திரேராேடகூடப்
ேபரீச்சம்மரங்களின் பட்டணத்திலிருந்து ஆராத்திற்குத் ெதற்ேகயிருக்கிற யூதாவின் வனாந்தரத்திற்கு வந்து,
ஜனங்கேளாேட குடிேயறினார்கள். 17 யூதா தன் சேகாதரனாகிய சிமிேயாேனாடுங்கூடப் ேபானான்;
அவர்கள் ேசப்பாத்தில் குடியிருக்கிற கானானியைர முறிய அடித்து, அைதச் சங்காரம்பண்ணி, அந்தப்
பட்டணத்திற்கு ஒர்மா என்று ேபரிட்டார்கள். 18 யூதா காசாைவயும் அதின் எல்ைலையயும்,
அஸ்கேலாைனயும் அதின் எல்ைலையயும், எக்ேராைனயும் அதின் எல்ைலையயும் பிடித்தான். 19 கர்த்தர்
யூதாேவாேடகூட இருந்ததினால், மைலத்ேதசத்தாைரத் துரத்திவிட்டார்கள்; பள்ளத்தாக்கின் குடிகளுக்கு
இருப்பு ரதங்கள் இருந்தபடியினால், அவர்கைளத் துரத்தக்கூடாமற்ேபாயிற்று. 20 ேமாேச ெசான்னபடிேய,
எபிேராைனக் காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அதிலிருந்த ஏனாக்கின் மூன்று குமாரைரயும்
துரத்திவிட்டான். 21 ெபன்யமீன் புத்திரர் எருசேலமிேல குடியிருந்த எபூசியைரயும் துரத்திவிடவில்ைல;
ஆைகயால் எபூசியர் இந்நாள் மட்டும் ெபன்யமீன் புத்திரேராேடகூட எருசேலமில் குடியிருக்கிறார்கள். 22

ேயாேசப்பின் குடும்பத்தாரும் ெபத்ேதலுக்கு விேராதமாய்ப் ேபானார்கள்; கர்த்தர் அவர்கேளாேடகூட
இருந்தார். 23 ேயாேசப்பின் புத்திரர் ெபத்ேதைல ேவவுபார்க்க ஆட்கைள அனுப்பினார்கள்; முன்ேன அந்தப்
பட்டணத்திற்கு லூஸ் என்று ேபர். 24 அந்த ேவவுகாரர் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிற ஒரு
மனுஷைனக் கண்டு: பட்டணத்திற்குள் பிரேவசிக்கும் வழிைய எங்களுக்குக் காண்பி, உனக்குத்
தையெசய்ேவாம் என்றார்கள். 25 அப்படிேய பட்டணத்திற்குள் பிரேவசிக்கும் வழிைய அவர்களுக்குக்
காண்பித்தான்; அப்ெபாழுது அவர்கள் வந்து, பட்டணத்திலுள்ளவர்கைளப் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி,
அந்த மனுஷைனயும் அவன் குடும்பத்ைதயும் விட்டுவிட்டார்கள். 26 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷன் ஏத்தியரின்
ேதசத்திற்குப் ேபாய், ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி, அதற்கு லூஸ் என்று ேபரிட்டான்; அதுதான் இந்நாள்மட்டும்
அதின் ேபர். 27 மனாேச ேகாத்திரத்தார் ெபத்ெசயான் பட்டணத்தாைரயும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின்
மனுஷைரயும், தானாக் பட்டணத்தாைரயும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷைரயும், ேதாரின் குடிகைளயும்
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அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷைரயும், இப்ெலயாம் பட்டணத்தாைரயும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின்
மனுஷைரயும், ெமகிேதாவின் குடிகைளயும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷைரயும் துரத்திவிடவில்ைல;
கானானியர் அந்த ேதசத்திேலதாேன குடியிருக்கேவண்டும் என்று இருந்தார்கள். 28 இஸ்ரேவலர்
பலத்தேபாது, கானானியைர முற்றிலும் துரத்திவிடாமல் பகுதி கட்டப்பண்ணினார்கள். 29 எப்பிராயீம்
ேகாத்திரத்தார் ேகேசரிேல குடியிருந்த கானானியைரயும் துரத்திவிடவில்ைல; ஆைகயால் கானானியர்
அவர்கள் நடுேவ குடியிருந்தார்கள். 30 ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தார் கித்ேரானின் குடிகைளயும்,
நாகேலாலின் குடிகைளயும் துரத்திவிடவில்ைல, ஆைகயால் கானானியர் அவர்கள் நடுேவ குடியிருந்து,
பகுதிகட்டுகிறவர்களானார்கள். 31 ஆேசர் ேகாத்திரத்தார் அக்ேகாவின் குடிகைளயும், சீேதானின்
குடிகைளயும், அக்லாப், அக்சீப், எல்பா, ஆப்பீக், ேரேகாப் பட்டணங்களின் குடிகைளயும்
துரத்திவிடவில்ைல. 32 ஆேசரியர் ேதசத்தின் குடிகளாகிய கானானியரின் நடுேவ குடியிருந்தார்கள்;
அவர்கைள அவர்கள் துரத்திவிடவில்ைல. 33 நப்தலி ேகாத்திரத்தார் ெபத்ஷிேமசின் குடிகைளயும்
ெபத்தானாத்தின் குடிகைளயும் துரத்திவிடாமல், ேதசத்தின் குடிகளாகிய கானானியரின் நடுேவ
குடியிருந்தார்கள்; ெபத்ஷிேமஸ், ெபத்தானாத் பட்டணங்களின் குடிகள் அவர்களுக்குப்
பகுதிகட்டுகிறவர்களானார்கள். 34 எேமாரியர் தாண் புத்திரைரப் பள்ளத்தாக்கில் இறங்கெவாட்டாமல்,
மைலத்ேதசத்திற்குப் ேபாகும்படி ெநருக்கினார்கள். 35 எேமாரியர் ஏேரஸ் மைலகளிலும் ஆயேலானிலும்
சால்பீமிலும் குடியிருக்கேவண்டும் என்று இருந்தார்கள்; ஆனாலும் ேயாேசப்பின் குடும்பத்தாரின்
ைகபலத்தபடியினால், அவர்களுக்குப் பகுதிகட்டுகிறவர்களானார்கள். 36 எேமாரியரின் எல்ைல
அக்கராபீமுக்குப் ேபாகிற ேமடுெதாடங்கி அதற்கு அப்புறமும் ேபாயிற்று.

கர்த்தருைடய தூதனானவர் கில்காலிலிருந்து ேபாகீமுக்கு வந்து: நான் உங்கைள எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்ட ேதசத்தில் நான் உங்கைளக் ெகாண்டுவந்து
விட்டு, உங்கேளாேட பண்ணின என் உடன்படிக்ைகைய நான் ஒருக்காலும்

முறித்துப்ேபாடுவதில்ைல என்றும், 2 நீங்கள் இந்த ேதசத்தின் குடிகேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணாமல்,
அவர்கள் பலிபீடங்கைள இடித்துவிடக்கடவீர்கள் என்றும் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் என் ெசால்ைலக்
ேகளாேதேபானீர்கள்; ஏன் இப்படிச் ெசய்தீர்கள்? 3 ஆைகயால் நான் அவர்கைள உங்கள் முகத்திற்கு
முன்பாகத் துரத்துவதில்ைல என்ேறன்; அவர்கள் உங்கைள ெநருக்குவார்கள்; அவர்களுைடய ேதவர்கள்
உங்களுக்குக் கண்ணியாவார்கள் என்றார். 4 கர்த்தருைடய தூதனானவர் இந்த வார்த்ைதகைள
இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாேராடும் ெசால்லுைகயில், ஜனங்கள் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5

அவ்விடத்திற்குப் ேபாகீம் என்று ேபரிட்டு, அங்ேக கர்த்தருக்குப் பலியிட்டார்கள். 6 ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
புத்திரராகிய ஜனங்கைள அனுப்பிவிட்டேபாது, அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள அவரவர்
தங்கள்தங்கள் சுதந்தர வீதத்திற்குப் ேபானார்கள். 7 ேயாசுவாவின் சகல நாட்களிலும் கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த அவருைடய ெபரிய கிரிையகைளெயல்லாம் கண்டவர்களும், ேயாசுவாவுக்குப்
பின்பு உயிேராடிருந்தவர்களுமாகிய மூப்பரின் சகல நாட்களிலும் ஜனங்கள் கர்த்தைரச் ேசவித்தார்கள். 8

நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரன் நூற்றுப்பத்து வயதுள்ளவனாய்
மரணமைடந்தான். 9 அவைன எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்திலுள்ள காயாஸ் மைலக்கு வடக்ேகயிருக்கிற
அவனுைடய சுதந்தரத்தின் எல்ைலயாகிய திம்னாத்ஏேரசிேல அடக்கம்பண்ணினார்கள். 10 அக்காலத்தில்
இருந்த அந்தச் சந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடன் ேசர்க்கப்பட்டபின்பு, கர்த்தைரயும், அவர்
இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த கிரிையையயும் அறியாத ேவெறாரு சந்ததி அவர்களுக்குப்பின் எழும்பிற்று. 11

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, பாகால்கைளச்
ேசவித்து, 12 தங்கள் பிதாக்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின அவர்களுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தைர விட்டு, தங்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுைடய ேதவர்களாகிய அந்நிய ேதவர்கைளப்
பின்பற்றிப்ேபாய், அவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டு, கர்த்தருக்குக் ேகாபமூட்டினார்கள். 13 அவர்கள்
கர்த்தைர விட்டு, பாகாைலயும் அஸ்தேராத்ைதயும் ேசவித்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்
ேமல் ேகாபமூண்டவராகி, அவர்கள் அப்புறம் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாதபடி
ெகாள்ைளயிடுகிற ெகாள்ைளக்காரர் ைகயில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கைளச் சுற்றிலும்
இருக்கிற அவர்கள் பைகஞரின் ைகயிேல விற்றுப்ேபாட்டார். 15 கர்த்தர் ெசால்லியபடியும், கர்த்தர்
அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டிருந்தபடியும், அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாகிற இடெமல்லாம் கர்த்தருைடய ைக
தீைமக்ெகன்ேற அவர்களுக்கு விேராதமாயிருந்தது; மிகவும் ெநருக்கப்பட்டார்கள். 16 கர்த்தர்
நியாயாதிபதிகைள எழும்பப்பண்ணினார்; அவர்கள் ெகாள்ைளயிடுகிறவர்களின் ைகக்கு அவர்கைள
நீங்கலாக்கி இரட்சித்தார்கள். 17 அவர்கள் தங்கள் நியாயாதிபதிகளின் ெசால்ைலக் ேகளாமல், அந்நிய
ேதவர்கைளப் பின்பற்றிச் ேசாரம்ேபாய், அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டார்கள்; தங்கள் பிதாக்கள்
கர்த்தரின் கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்த வழிைய அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகி, அவர்கள்
ெசய்தபடி ெசய்யாமற்ேபானார்கள். 18 கர்த்தர் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகைள எழும்பப்பண்ணுகிறேபாது,
கர்த்தர் நியாயாதிபதிேயாேடகூட இருந்து அந்த நியாயாதிபதியின் நாட்களிெலல்லாம் அவர்கள்
சத்துருக்களின் ைகக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சித்துவருவார்; அவர்கள் தங்கைள இறுகப்பிடித்து
ஒடுக்குகிறவர்களினிமித்தம் தவிக்கிறதினாேல, கர்த்தர் மனஸ்தாபப்படுவார். 19 நியாயாதிபதி
மரணமைடந்த உடேன, அவர்கள் திரும்பி, அந்நிய ேதவர்கைளப் பின்பற்றவும் ேசவிக்கவும்
பணிந்துெகாள்ளவும், தங்கள் பிதாக்கைளப்பார்க்கிலும் ேகடாய் நடந்து, தங்கள் கிர்த்தியங்கைளயும்
தங்கள் முரட்டாட்டமான வழிையயும் விடாதிருப்பார்கள். 20 ஆைகயால் கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ேகாபமூண்டவராகி: இந்த ஜனங்கள் தங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கற்பித்த என் உடன்படிக்ைகைய மீறி என்
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ெசால்ைலக் ேகளாேதேபானபடியால், 21 ேயாசுவா மரித்துப் பின்ைவத்துப்ேபான ஜாதிகளில் ஒருவைரயும்,
நான் இனி அவர்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடாதிருப்ேபன். 22 அவர்கள் பிதாக்கள் கர்த்தரின் வழிையக்
கவனித்ததுேபால, அவர்கள் அதிேல நடக்கும்படிக்கு, அைதக் கவனிப்பார்கேளா இல்ைலேயா என்று,
அவர்கைளக்ெகாண்டு இஸ்ரேவைலச் ேசாதிப்பதற்காக அப்படிச் ெசய்ேவன் என்றார். 23 அதற்காகக்
கர்த்தர் அந்த ஜாதிகைள ேயாசுவாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடாமலும், அைவகைளச் சீக்கிரமாய்த்
துரத்திவிடாமலும் விட்டுைவத்தார்.

கானான் ேதசத்தில் நடந்த சகல யுத்தங்கைளயும் அறியாதிருந்த இஸ்ரேவலராகிய அைனவைரயும்
ேசாதிப்பதற்காகவும், 2 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் சந்ததியாரும் அதற்குமுன் யுத்தஞ்ெசய்ய
அறியாதிருந்தவர்களும் அைவகைள அறியும்படி பழக்குவிப்பதற்காகவும் கர்த்தர் விட்டுைவத்த

ஜாதிகள் யாெரன்றால்: 3 ெபலிஸ்தரின் ஐந்து அதிபதிகளும், சகல கானானியரும், சீேதானியரும்,
பாகால்எர்ேமான் துவக்கி ஆமாத்திற்குள் பிரேவசிக்கும்வைரக்கும் லீபேனானின் மைலகளிேல குடியிருக்கிற
ஏவியருேம. 4 கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு தங்கள் பிதாக்களுக்கு விதித்த கற்பைனகளுக்கு இஸ்ரேவலர்
கீழ்ப்படிவார்கேளா என்று அறியும்படி, இஸ்ரேவலைர அவர்களாேல ேசாதிப்பதற்காக அவர்கள்
விடப்பட்டிருந்தார்கள். 5 இப்படி இஸ்ரேவல் புத்திரர், கானானியர், ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர், ஏவியர்,
எபூசியராகிய இவர்கள் நடுேவ குடியிருந்து, 6 அவர்களுைடய குமாரத்திகைள விவாகம்பண்ணி,
தங்களுைடய குமாரத்திகைள அவர்கள் குமாரருக்குக் ெகாடுத்து, அவர்கள் ேதவர்கைளச் ேசவித்தார்கள்.
7 இப்படி இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைர மறந்து, பாகால்கைளயும் ேதாப்பு விக்கிரகங்கைளயும் ேசவிக்கிறேபாது, 8 கர்த்தர்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபமூண்டவராகி, அவர்கைள ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவின் ராஜாவாகிய
கூசான்ரிஷதாயீமின் ைகயிேல விற்றுப்ேபாட்டார்; இப்படிேய இஸ்ரேவல் புத்திரர் கூசான்ரிஷதாயீைம எட்டு
வருஷம் ேசவித்தார்கள். 9 இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டேபாது, கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
புத்திரைர இரட்சிக்கும்படி காேலபின் தம்பியான ேகனாசுைடய குமாரனாகிய ஒத்னிேயல் என்னும் ஒரு
இரட்சகைன அவர்களுக்கு எழும்பப்பண்ணினார். 10 அவன்ேமல் கர்த்தருைடய ஆவி வந்திருந்ததினால்,
அவன் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்து, யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டான்; கர்த்தர் ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவின்
ராஜாவாகிய கூசான்ரிஷதாயீைம அவன் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; ஆைகயால் அவன் ைக
கூசான்ரிஷதாயீமின்ேமல் பலங்ெகாண்டது. 11 ேதசம் நாற்பது வருஷம் அைமதலாயிருந்தது. ேகனாசின்
குமாரனாகிய ஒத்னிேயல் மரணமைடந்தான். 12 இஸ்ரேவல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தார்கள்; அவர்கள் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தபடியால், கர்த்தர் எக்ேலான் என்னும் ேமாவாபின் ராஜாைவ இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய்ப்
பலக்கப்பண்ணினார். 13 அவன் அம்ேமான் புத்திரைரயும் அமேலக்கியைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்து,
இஸ்ரேவைல முறிய அடித்தான்; ேபரீச்சமரங்களின் பட்டணத்ைதயும் பிடித்தான். 14 இப்படிேய இஸ்ரேவல்
புத்திரர் எக்ேலான் என்னும் ேமாவாபின் ராஜாைவப் பதிெனட்டு வருஷம் ேசவித்தார்கள். 15 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டேபாது, கர்த்தர் அவர்களுக்குப் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தானாகிய
ேகராவின் மகன் ஏகூத் என்னும் இரட்சகைன எழும்பப்பண்ணினார்; அவன் இடதுைகப்
பழக்கமுள்ளவனாயிருந்தான்; அவன் ைகயிேல இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேமாவாபின் ராஜாவாகிய
எக்ேலானுக்குக் காணிக்ைக அனுப்பினார்கள். 16 ஏகூத், இருபுறமும் கருக்கும் ஒரு முழ நீளமுமான ஒரு
கத்திைய உண்டுபண்ணி, அைதத் தன் வஸ்திரத்துக்குள்ேள தன் வலதுபுறத்து இடுப்பிேல கட்டிக்ெகாண்டு,
17 காணிக்ைகைய ேமாவாபின் ராஜாவாகிய எக்ேலானுக்குச் ெசலுத்தினான்; எக்ேலான் மிகவும் ஸ்தூலித்த
மனுஷனாயிருந்தான். 18 அவன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தித் தீர்ந்தபின்பு, காணிக்ைகையச் சுமந்து வந்த
ஜனங்கைள அனுப்பிவிட்டான். 19 அவேனா கில்காலிலுள்ள சிைலகள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து
திரும்பிவந்து: ராஜாேவ, உம்மிடத்தில் ெசால்லேவண்டிய இரகசியமான ஒரு வார்த்ைத உண்டு என்றான்.
அதற்கு அவன்: ெபாறு என்றான்; அப்ெபாழுது அவனிடத்தில் நின்ற யாவரும் அவைன விட்டு ெவளிேய
ேபாய்விட்டார்கள். 20 ஏகூத் அவன் கிட்ேட ேபானான்; அவேனா தனக்குத் தனிப்புறம் இருந்த
குளிர்ச்சியான அைறவீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான்; அப்ெபாழுது ஏகூத்: உம்மிடத்திேல ெசால்லேவண்டிய
ேதவவாக்கு எனக்கு உண்டு என்றான்; அவன் தன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்திருந்தான். 21 உடேன ஏகூத் தன்
இடதுைகைய நீட்டி, தன் வலதுபுறத்து இடுப்பிேல கட்டியிருந்த கத்திைய உருவி, அைத அவன் வயிற்றிற்குள்
பாய்ச்சினான். 22 அலேகாேடகூடக் ைகப்பிடியும் உள்ேள புகுந்தது; அவனுைடய வயிற்றிற்குள் ேபான
கத்திைய இவன் இழுக்கக்கூடாதபடிக்கு, நிணம் அலைகச் சுற்றிக் ெகாண்டைடத்தது; அது பின்புறத்திேல
புறப்பட்டது. 23 ஏகூத் புறப்பட்டு, அைறவீட்டின் கதைவச் சாத்திப் பூட்டிப்ேபாட்டு, ெகாலுக்கூடத்தின்
வழியாய்ப் ேபாய்விட்டான். 24 அவன் ேபானபின்பு ஊழியக்காரர் வந்து பார்த்தார்கள்; இேதா, அைறவீட்டின்
கதவு பூட்டியிருந்தது; ஆைகயால் அவர் அந்தக் குளிர்ச்சியான அைறயிேல மலஜலாதிக்கிருக்கிறாராக்கும்
என்றார்கள். 25 அவர்கள் சலித்துப்ேபாகுமட்டும் காத்திருந்தார்கள்; அவன் அைறவீட்டின் கதைவத்
திறக்கவில்ைல; ஆைகயால் ஒரு திறவுேகாைல எடுத்துத் திறந்தார்கள்; இேதா, அவர்கள் ஆண்டவன்
தைரயிேல ெசத்துக்கிடந்தான். 26 அவர்கள் தாமதித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஏகூத் ஓடிப்ேபாய்,
சிைலகளுள்ள இடத்ைதக் கடந்து, ேசயிராத்ைதச் ேசர்ந்து தப்பினான். 27 அங்ேக வந்தேபாது எப்பிராயீம்
மைலயில் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவேனாேடகூட மைலயிலிருந்து
இறங்கினார்கள்; அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து: 28 என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வாருங்கள்; கர்த்தர்
உங்கள் பைகஞராகிய ேமாவாபியைர உங்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான். அவர்கள் அவைனப்
பின்ெதாடர்ந்துேபாய், ேமாவாபுக்கு எதிரான ேயார்தான் துைறகைளப் பிடித்து, ஒருவைனயும்
கடந்துேபாகெவாட்டாமல், 29 அக்காலத்திேல ேமாவாபியரில் ஏறக்குைறயப் பதினாயிரம் ேபைர
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ெவட்டினார்கள்; அவர்கெளல்லாரும் புஷ்டியுள்ளவர்களும் பராக்கிரமசாலிகளுமாயிருந்தார்கள்; அவர்களில்
ஒருவனும் தப்பவில்ைல. 30 இப்படிேய அந்நாளிேல ேமாவாப் இஸ்ரேவலுைடய ைகயின்கீழ்த்
தாழ்த்தப்பட்டது; அதனாேல ேதசம் எண்பது வருஷம் அைமதலாயிருந்தது. 31 அவனுக்குப்பிற்பாடு
ஆனாத்தின் குமாரன் சம்கார் எழும்பினான்; அவன் ெபலிஸ்தரில் அறுநூறு ேபைர ஒரு தாற்றுக்ேகாலால்
முறிய அடித்தான்; அவனும் இஸ்ரேவைல இரட்சித்தான்.

ஏகூத் மரணமைடந்தபின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் திரும்பக் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்துவந்தார்கள். 2 ஆைகயால் கர்த்தர் அவர்கைள ஆத்ேசாரில் ஆளுகிற
யாபீன் என்னும் கானானியருைடய ராஜாவின் ைகயிேல விற்றுப்ேபாட்டார்; அவனுைடய

ேசனாபதிக்குச் சிெசரா என்று ேபர்; அவன் புறஜாதிகளுைடய பட்டணமாகிய அேராேசத்திேல
குடியிருந்தான். 3 அவனுக்குத் ெதாளாயிரம் இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது; அவன் இஸ்ரேவல் புத்திரைர
இருபது வருஷம் ெகாடுைமயாய் ஒடுக்கினான்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டார்கள். 4

அக்காலத்திேல லபிேதாத்தின் மைனவியாகிய ெதெபாராள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவள் இஸ்ரேவைல
நியாயம் விசாரித்தாள். 5 அவள் எப்பிராயீம் மைலத்ேதசமான ராமாவுக்கும் ெபத்ேதலுக்கும் நடுவிலிருக்கிற
ெதெபாராளின் ேபரீச்சமரத்தின்கீேழ குடியிருந்தாள்; அங்ேக இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவளிடத்திற்கு
நியாயவிசாரைணக்குப் ேபாவார்கள். 6 அவள் நப்தலியிலுள்ள ேகேதசிலிருக்கிற அபிேனாகாமின் குமாரன்
பாராக்ைக வரவைழத்து: நீ நப்தலி புத்திரரிலும், ெசபுேலான் புத்திரரிலும் பதினாயிரம்ேபைரக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, தாேபார் மைலக்குப் ேபாகக்கடவாய் என்றும், 7 நான் யாபீனின் ேசனாபதியாகிய
சிெசராைவயும், அவன் ரதங்கைளயும், அவன் ேசைனையயும், கீேசான் பள்ளத்தாக்கிேல உன்னிடத்திற்கு வர
இழுத்து, அவைன உன் ைகயில் ஒப்புெகாடுப்ேபன் என்றும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளயிடவில்ைலயா என்றாள். 8 அதற்குப் பாராக்: நீ என்ேனாேடகூட வந்தால் ேபாேவன்;
என்ேனாேடகூட வராவிட்டால், நான் ேபாகமாட்ேடன் என்றான். 9 அதற்கு அவள்: நான் உன்ேனாேடகூட
நிச்சமாய் வருேவன்; ஆனாலும் நீ ேபாகிற பிரயாணத்தில் உண்டாகிற ேமன்ைம உனக்குக் கிைடயாது;
கர்த்தர் சிெசராைவ ஒரு ஸ்திரீயின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்று ெசால்லி, ெதெபாராள் எழும்பி,
பாராக்ேகாேடகூடக் ேகேதசுக்குப் ேபானாள். 10 அப்ெபாழுது பாராக்: ெசபுேலான் மனுஷைரயும் நப்தலி
மனுஷைரயும் ேகேதசுக்கு வரவைழத்து, தன்ைனப் பின்ெசல்லும் பதினாயிரம்ேபேராேட ேபானான்;
ெதெபாராளும் அவேனாேடகூடப் ேபானாள். 11 ேகனியனான ஏேபர் என்பவன் ேமாேசயின் மாமனாகிய
ஒபாபின் புத்திரராயிருக்கிற ேகனியைர விட்டுப் பிரிந்து, ேகேதசின் கிட்ட இருக்கிற சானாயிம் என்னும்
கர்வாலி மரங்கள் அருேக தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டிருந்தான். 12 அபிேனாகாமின் குமாரன் பாராக்
தாேபார் மைலயில் ஏறிப்ேபானான் என்று சிெசராவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, 13 சிெசரா ெதாளாயிரம்
இருப்புரதங்களாகிய தன்னுைடய எல்லா ரதங்கைளயும், தன்ேனாடிருக்கும் எல்லா ஜனங்கைளயும்,
புறஜாதிகளின் பட்டணமாகிய அேராேசத்திலிருந்து கீேசான் பள்ளத்தாக்கிேல வரவைழத்தான். 14

அப்ெபாழுது ெதெபாராள் பாராக்ைக ேநாக்கி: எழுந்துேபா; கர்த்தர் சிெசராைவ உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும் நாள் இதுேவ; கர்த்தர் உனக்கு முன்பாகப் புறப்படவில்ைலயா என்றாள்; அப்ெபாழுது
பாராக்கும், அவன் பின்னாேல பதினாயிரம்ேபரும், தாேபார் மைலயிலிருந்து இறங்கினார்கள். 15 கர்த்தர்
சிெசராைவயும் அந்த எல்லா ரதங்கைளயும் ேசைனயைனத்ைதயும் பாராக்குக்கு முன்பாகப்
பட்டயக்கருக்கினால் கலங்கடித்தார்; சிெசரா ரதத்ைதவிட்டிறங்கி கால்நைடயாய் ஓடிப்ேபானான். 16

பாராக் ரதங்கைளயும் ேசைனையயும் புறஜாதிகளுைடய அேராேசத்மட்டும் துரத்தினான்; சிெசராவின்
ேசைனெயல்லாம் பட்டயக்கருக்கினால் விழுந்தது; ஒருவனும் மீதியாயிருக்கவில்ைல. 17 சிெசரா
கால்நைடயாய்க் ேகனியனான ஏேபரின் மைனவி யாேகலுைடய கூடாரத்திற்கு ஓடிவந்தான்; அப்ெபாழுது
யாபீன் என்னும் ஆத்ேசாரின் ராஜாவுக்கும், ேகனியனான ஏேபரின் வீட்டுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்தது.
18 யாேகல் ெவளிேய சிெசராவுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்: உள்ேள வாரும்; என் ஆண்டவேன, என்னண்ைட
உள்ேள வாரும், பயப்படாேதயும் என்று அவேனாேட ெசான்னாள்; அப்படிேய அவளண்ைட கூடாரத்தில்
உள்ேள வந்தேபாது, அவைன ஒரு சமுக்காளத்தினாேல மூடினாள். 19 அவன் அவைளப் பார்த்து; குடிக்க
எனக்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் தா, தாகமாயிருக்கிேறன் என்றான்; அவள் பால்துருத்திையத் திறந்து,
அவனுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து, திரும்பவும் அவைன மூடினாள். 20 அப்ெபாழுது அவன்: நீ கூடாரவாசலிேல
நின்று, யாராவது ஒருவன் வந்து, இங்ேக யாராகிலும் இருக்கிறார்களா என்று உன்னிடத்தில் ேகட்டால்,
இல்ைல என்று ெசால் என்றான். 21 பின்பு ஏேபரின் மைனவியாகிய யாேகல் ஒரு கூடார ஆணிைய எடுத்து,
தன் ைகயிேல சுத்திையப் பிடித்துக் ெகாண்டு, ெமள்ள அவனண்ைடயில் வந்து, அவன் ெநறியிேல அந்த
ஆணிைய அடித்துப்ேபாட்டாள்; அது உருவிப்ேபாய், தைரயிேல புைதந்தது; அப்ெபாழுது ஆயாசமாய்த்
தூங்கின அவன் ெசத்துப்ேபானான். 22 பின்பு சிெசராைவத் ெதாடருகிற பாராக் வந்தான்; அப்ெபாழுது
யாேகல் ெவளிேய அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்: வாரும், நீ ேதடுகிற மனுஷைன உமக்குக் காண்பிப்ேபன்
என்று ெசான்னாள்; அவன் அவளிடத்திற்கு வந்தேபாது, இேதா, சிெசரா ெசத்துக்கிடந்தான்; ஆணி அவன்
ெநறியில் அடித்திருந்தது. 23 இப்படி ேதவன் அந்நாளிேல கானானியரின் ராஜாவாகிய யாபீைன இஸ்ரேவல்
புத்திரருக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தினார். 24 இஸ்ரேவல் புத்திரரின் ைக கானானியரின் ராஜாவாகிய யாபீைன
நிர்மூலமாக்குமட்டும் அவன்ேமல் பலத்துக்ெகாண்ேடயிருந்தது.

அந்நாளிேல ெதெபாராளும் அபிேனாகாமின் குமாரன் பாராக்கும் பாடினதாவது: 2 கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்காக நீதிையச் சரிக்கட்டினதினிமித்தமும், ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய்த் தங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்ததினிமித்தமும் அவைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 3 ராஜாக்கேள, ேகளுங்கள்;

அதிபதிகேள, ெசவிெகாடுங்கள்; நான் கர்த்தைரப் பாடி, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரக்
கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 4 கர்த்தாேவ, நீர் ேசயீரிலிருந்து புறப்பட்டு, ஏேதாமின் ெவளியிலிருந்து நடந்து
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வருைகயில், பூமி அதிர்ந்தது, வானம் ெசாரிந்தது, ேமகங்களும் தண்ணீராய்ப் ெபாழிந்தது. 5 கர்த்தருக்கு
முன்பாகப் பர்வதங்கள் கைரந்தது; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக சீனாயும் கைரந்தது. 6

ஆனாத்தின் குமாரனாகிய சம்காரின் நாட்களிலும், யாேகலின் நாட்களிலும், ெபரும்பாைதகள் பாழாய்க்
கிடந்தது; வழி நடக்கிறவர்கள் பக்கவழியாய் நடந்தார்கள். 7 ெதெபாராளாகிய நான் எழும்புமளவும்,
இஸ்ரேவலிேல நான் தாயாக எழும்புமளவும், கிராமங்கள் பாழாய்ப்ேபாயின, இஸ்ரேவலின் கிராமங்கள்
பாழாய்ப்ேபாயின. 8 நூதன ேதவர்கைளத் ெதரிந்து ெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது யுத்தம் வாசல்வைரயும்
வந்தது; இஸ்ரேவலிேல நாற்பதினாயிரம்ேபருக்குள்ேள ேகடகமும் ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்ேடா? 9

ஜனங்களுக்குள்ேள தங்கைள மனப்பூர்வமாய் ஒப்புக்ெகாடுத்த இஸ்ரேவலின் அதிபதிகைள என் இருதயம்
நாடுகிறது; கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 10 ெவள்ைளக் கழுைதகளின்ேமல் ஏறுகிறவர்கேள,
நியாயஸ்தலத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்கேள, வழியில் நடக்கிறவர்கேள, இைதப் பிரஸ்தாபியுங்கள். 11 தண்ணீர்
ெமாண்டுெகாள்ளும் இடங்களில் வில்வீரரின் இைரச்சலுக்கு நீங்கினவர்கள் அங்ேக கர்த்தரின்
நீதிநியாயங்கைளயும், அவர் இஸ்ரேவலிலுள்ள தமது கிராமங்களுக்குச் ெசய்த நீதிநியாயங்கைளயுேம
பிரஸ்தாபப்படுத்துவார்கள்; அதுமுதல் கர்த்தரின் ஜனங்கள் ஒலிமுகவாசல்களிேல ேபாய் இறங்குவார்கள்.
12 விழி, விழி, ெதெபாராேள, விழி, விழி, பாட்டுப்பாடு; பாராக்ேக, எழும்பு; அபிேனாகாமின் குமாரேன,
உன்ைனச் சிைறயாக்கினவர்கைளச் சிைறயாக்கிக்ெகாண்டுேபா. 13 மீதியாயிருந்தவர்கள் ஜனத்தின்
பிரபுக்கைள ஆளும்படி ெசய்தார்; கர்த்தர் எனக்குப் பராக்கிரமசாலிகளின்ேமல் ஆளுைக தந்தார். 14

அமேலக்குக்கு விேராதமாக இவர்களுைடய ேவர் எப்பிராயீமிலிருந்து துளிர்த்தது; உன் ஜனங்களுக்குள்ேள
ெபன்யமீன் மனுஷர் உனக்குப் பின்ெசன்றார்கள்; மாகீரிலிருந்து அதிபதிகளும், ெசபுேலானிலிருந்து
எழுதுேகாைலப் பிடிக்கிறவர்களும் இறங்கிவந்தார்கள். 15 இசக்காரின் பிரபுக்களும் ெதெபாராேளாேட
இருந்தார்கள்; பாராக்ைகப்ேபால இசக்கார் மனுஷரும் பள்ளத்தாக்கில் கால்நைடயாய்
அனுப்பப்பட்டுப்ேபானார்கள்; ரூபனின் பிரிவிைனகளால் உண்டான இருதயத்தின் நிைனவுகள் மிகுதி. 16

மந்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்க, நீ ெதாழுவங்களின் நடுேவ இருந்துவிட்டெதன்ன? ரூபனின்
பிரிவிைனகளால் மேனாவிசாரங்கள் மிகுதி. 17 கீேலயாத் மனுஷர் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயிேல
இருந்துவிட்டார்கள்; தாண் மனுஷர் கப்பல்களில் தங்கியிருந்தெதன்ன? ஆேசர் மனுஷர் கடற்கைரயிேல
தங்கி, தங்கள் குடாக்களில் தாபரித்தார்கள். 18 ெசபுேலானும் நப்தலியும் ேபார்க்களத்து முைனயிேல
தங்கள் உயிைர எண்ணாமல் மரணத்துக்குத் துணிந்து நின்றார்கள். 19 ராஜாக்கள் வந்து
யுத்தம்பண்ணினார்கள்; அப்ெபாழுது கானானியரின் ராஜாக்கள் ெமகிேதாவின் தண்ணீர் அருகான
தானாக்கிேல யுத்தம்பண்ணினார்கள்; அவர்களுக்குத் திரவியக்ெகாள்ைள கிைடக்கவில்ைல. 20

வானத்திலிருந்து யுத்தம் உண்டாயிற்று; நட்சத்திரங்கள் தங்கள் அயனங்களிலிருந்து சிெசராேவாேட
யுத்தம்பண்ணின. 21 கீேசான் நதி, பூர்வ நதியாகிய கீேசான் நதிேய, அவர்கைள அடித்துக்ெகாண்டு
ேபாயிற்று; என் ஆத்துமாேவ, நீ பலவான்கைள மிதித்தாய். 22 அப்ெபாழுது குதிைரகளின் குளம்புகள்,
பாய்ச்சலினாேல, பலவான்களின் பாய்ச்சலினாேலேய, பிளந்துேபாயின. 23 ேமேராைசச் சபியுங்கள்; அதின்
குடிகைளச் சபிக்கேவ சபியுங்கள் என்று கர்த்தருைடய தூதனானவர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் கர்த்தர்
பட்சத்தில் துைண நிற்க வரவில்ைல; பராக்கிரமசாலிகளுக்கு விேராதமாய் அவர்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில்
துைணநிற்க வரவில்ைலேய. 24 ஸ்திரீகளுக்குள்ேள ேகனியனான ஏேபரின் மைனவியாகிய யாேகல்
ஆசீர்வதிக்கப்ட்டவள்; கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்குள்ேள அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவேள.
25 தண்ணீைரக் ேகட்டான், பாைலக் ெகாடுத்தாள்; ராஜாக்களின் கிண்ணியிேல ெவண்ெணையக்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தாள். 26 தன் ைகயால் ஆணிையயும், தன் வலது ைகயால் ெதாழிலாளரின்
சுத்திையயும் பிடித்து, சிெசராைவ அடித்தாள்; அவன் ெநறியில் உருவக்கடாவி, அவன் தைலைய
உைடத்துப்ேபாட்டாள். 27 அவள் கால் அருேக அவன் மடங்கி விழுந்துகிடந்தான், அவள் கால் அருேக
மடங்கி விழுந்தான்; அவன் எங்ேக மடங்கி விழுந்தாேனா அங்ேக மடிந்துகிடந்தான். 28 சிெசராவின் தாய்
ஜன்னலில் நின்று பலகணி வழியாய்ப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்து: அவனுைடய இரதம் வராமல்
பிந்திப்ேபானெதன்ன? அவனுைடய இரதங்களின் ஓட்டம் தாமதிக்கிறெதன்ன என்று புலம்பினாள். 29

அவளுைடய நாயகிகளில் புத்திசாலிகள் அவளுக்கு உத்தரவு ெசான்னதுமின்றி, அவள் தானும் தனக்கு
மறுெமாழியாக: 30 அவர்கள் ெகாள்ைளையக் கண்டுபிடிக்கவில்ைலேயா, அைதப் பங்கிடேவண்டாேமா,
ஆளுக்கு இரண்ெடாரு ெபண்கைளயும், சிெசராவுக்குக் ெகாள்ைளயிட்ட பலவருணமான ஆைடகைளயும்,
ெகாள்ைளயிட்ட பலவருணமான சித்திரத் ைதயலாைடகைளயும், ெகாள்ைளயிட்டவர்களின் கழுத்துக்கு
இருபுறமும் ெபாருந்தும் சித்திரத்ைதயலுள்ள பலவருணமான ஆைடையயும் ெகாடுக்கேவண்டாேமா
என்றாள். 31 கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பைகக்கிற யாவரும் இப்படிேய அழியக்கடவர்கள்; அவரில்
அன்புகூருகிறவர்கேளா, வல்லைமேயாேட உதிக்கிற சூரியைனப்ேபால இருக்கக்கடவர்கள் என்று
பாடினார்கள். பின்பு ேதசம் நாற்பது வருஷம் அைமதலாயிருந்தது.

பின்னும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவர்கைள ஏழு வருஷம் மீதியானியரின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 2

மீதியானியரின் ைக இஸ்ரேவலின்ேமல் பலத்துக்ெகாண்டபடியால், இஸ்ரேவல் புத்திரர் மீதியானியர்
நிமித்தம் தங்களுக்கு மைலகளிலுள்ள ெகபிகைளயும் குைககைளயும் அரணான ஸ்தலங்கைளயும்
அைடக்கலங்களாக்கிக்ெகாண்டார்கள். 3 இஸ்ரேவலர் விைத விைதத்திருக்கும்ேபாது, மீதியானியரும்
அமேலக்கியரும் கிழக்கத்திப் புத்திரரும் அவர்களுக்கு விேராதமாய் எழும்பி வந்து; 4 அவர்களுக்கு எதிேர
பாளயமிறங்கி, காசாவின் எல்ைலமட்டும் நிலத்தின் விைளச்சைலக் ெகடுத்து, இஸ்ரேவலிேல
ஆகாரத்ைதயாகிலும், ஆடுமாடுகள் கழுைதகைளயாகிலும் ைவக்காேத ேபாவார்கள். 5 அவர்கள் தங்கள்
மிருகஜீவன்கேளாடும், தங்கள் கூடாரங்கேளாடும், ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபால் திரளாய் வருவார்கள்;

நியாயாதிபதிகள் 5:5
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அவர்களும் அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணிமுடியாததாயிருக்கும்; இந்தப்பிரகாரமாக ேதசத்ைதக்
ெகடுத்துவிட அதிேல வருவார்கள். 6 இப்படி மீதியானியராேல இஸ்ரேவலர் மிகவும் சிறுைமப்பட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டார்கள். 7 இஸ்ரேவல் புத்திரர் மீதியானியர்
நிமித்தம் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டேபாது, 8 கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசிைய அவர்களிடத்திற்கு
அனுப்பினார்; அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால்: நான் உங்கைள எகிப்திலிருந்து வரவும், அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் ெசய்து, 9

எகிப்தியர் ைகயினின்றும், உங்கைள ஒடுக்கின யாவருைடய ைகயினின்றும் உங்கைள இரட்சித்து,
அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தி, அவர்கள் ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்து, 10 நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் என்றும், நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் ேதசத்திலுள்ள எேமாரியருைடய
ேதவர்களுக்குப் பயப்படாதிருங்கள் என்றும், உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நீங்கேளா என் ெசால்ைலக்
ேகளாேதேபானீர்கள் என்கிறார் என்று ெசான்னான். 11 அதற்குப்பின்பு கர்த்தருைடய தூதனானவர் வந்து,
அபிேயஸ்ரியனான ேயாவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவிலிருக்கும் ஒரு கர்வாலிமரத்தின்கீழ் உட்கார்ந்தார்;
அப்ெபாழுது அவனுைடய குமாரன் கிதிேயான் ேகாதுைமைய மீதியானியரின் ைகக்குத் தப்புவிக்கிறதற்காக,
ஆைலக்குச் சமீபமாய் அைதப் ேபாரடித்தான். 12 கர்த்தருைடய தூதனானவர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி:
பராக்கிரமசாலிேய கர்த்தர் உன்ேனாேட இருக்கிறார் என்றார். 13 அப்ெபாழுது கிதிேயான் அவைர
ேநாக்கி: ஆ என் ஆண்டவேன, கர்த்தர் எங்கேளாேட இருந்தால், இைவெயல்லாம் எங்களுக்கு
ேநரிடுவாேனன்? கர்த்தர் எங்கைள எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவரவில்ைலயா என்று எங்கள் பிதாக்கள்
எங்களுக்கு விவரித்துச்ெசான்ன அவருைடய அற்புதங்கெளல்லாம் எங்ேக? இப்ெபாழுது கர்த்தர்
எங்கைளக் ைகவிட்டு, மீதியானியர் ைகயில் எங்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர என்றான். 14 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் அவைன ேநாக்கிப் பார்த்து: உனக்கு இருக்கிற இந்தப் பலத்ேதாேட ேபா; நீ இஸ்ரேவைல
மீதியானியரின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிப்பாய்; உன்ைன அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார். 15

அதற்கு அவன்: ஆ என் ஆண்டவேர, நான் இஸ்ரேவைல எதினாேல இரட்சிப்ேபன்; இேதா, மனாேசயில் என்
குடும்பம் மிகவும் எளியது; என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான். 16 அதற்குக் கர்த்தர்:
நான் உன்ேனாேடகூட இருப்ேபன்; ஒேர மனுஷைன முறிய அடிப்பதுேபால நீ மீதியானியைர முறிய அடிப்பாய்
என்றார். 17 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய கண்களில் இப்ெபாழுதும் எனக்குத் தைய கிைடத்ததானால்
என்ேனாேட ேபசுகிறவர் ேதவரீர்தான் என்று எனக்கு ஒரு அைடயாளத்ைதக் காட்டேவண்டும். 18 நான்
உம்மிடத்திற்கு என் காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து, உமக்கு முன்பாக ைவக்குமளவும், இவ்விடம்
விட்டுப்ேபாகாதிருப்பீராக என்றான்; அதற்கு அவர்: நீ திரும்பிவருமட்டும் நான் இருப்ேபன் என்றார். 19

உடேன கிதிேயான் உள்ேள ேபாய், ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும் ஒரு மரக்கால் மாவிேல புளிப்பில்லாத
அப்பங்கைளயும் ஆயத்தப்படுத்தி, இைறச்சிைய ஒரு கூைடயில் ைவத்து, ஆணத்ைத ஒரு கிண்ணத்தில்
வார்த்து, அைத ெவளிேய கர்வாலி மரத்தின்கீழிருக்கிற அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்து ைவத்தான். 20

அப்ெபாழுது ேதவனுைடய தூதனானவர் அவைன ேநாக்கி: நீ இைறச்சிையயும் புளிப்பில்லாத
அப்பங்கைளயும் எடுத்து, இந்தக் கற்பாைறயின்ேமல் ைவத்து ஆணத்ைத ஊற்று என்றார்; அவன் அப்படிேய
ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் தமது ைகயிலிருந்த ேகாலின் நுனிைய நீட்டி,
இைறச்சிையயும் புளிப்பில்லாத அப்பங்கைளயும் ெதாட்டார்; அப்ெபாழுது அக்கினி கற்பாைறயிலிருந்து
எழும்பி, இைறச்சிையயும் புளிப்பில்லாத அப்பங்கைளயும் பட்சித்தது; கர்த்தரின் தூதேனாெவன்றால். அவன்
கண்களுக்கு மைறந்துேபானார். 22 அப்ெபாழுது கிதிேயான், அவர் கர்த்தருைடய தூதன் என்று கண்டு:
ஐேயா, கர்த்தரான ஆண்டவேர, நான் கர்த்தருைடய தூதைன முகமுகமாய்க் கண்ேடேன என்றான். 23

அதற்குக் கர்த்தர்: உனக்குச் சமாதானம்; பயப்படாேத, நீ சாவதில்ைல என்று ெசான்னார். 24 அங்ேக
கிதிேயான் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அதற்கு ெயேகாவா ஷாேலாம் என்று ேபரிட்டான்; அது
இந்நாள்வைரக்கும் அபிேயஸ்ரியரின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கிறது. 25 அன்று ராத்திரியிேல கர்த்தர்
அவைன ேநாக்கி: நீ உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற காைளகளில் ஏழு வயதான இரண்டாம் காைளையக்
ெகாண்டுேபாய், உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற பாகாலின் பலிபீடத்ைதத் தகர்த்து, அதின் அருேகயிருக்கிற
ேதாப்ைப ெவட்டிப்ேபாட்டு, 26 இந்தக் கற்பாைற உச்சியிேல பாங்கான ஒரு இடத்தில் உன் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அந்த இரண்டாம் காைளையக் ெகாண்டு வந்து, அைத நீ
ெவட்டிப்ேபாட்ட ேதாப்பினுைடய கட்ைட விறகுகளின் ேமல் சர்வாங்கதகனமாகப் பலியிடக்கடவாய்
என்றார். 27 அப்ெபாழுது கிதிேயான், தன் ேவைலயாட்களில் பத்துப்ேபைரச் ேசர்த்து, கர்த்தர் தனக்குச்
ெசான்னபடிேய ெசய்தான்; அவன் தன் தகப்பன் குடும்பத்தாருக்கும் அந்த ஊர் மனுஷருக்கும்
பயப்பட்டபடியினாேல, அைதப் பகலிேல ெசய்யாமல், இரவிேல ெசய்தான். 28 அந்த ஊர் மனுஷர் காலேம
எழுந்திருந்தேபாது, இேதா, பாகாலின் பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டதும், அதின் அருேகயிருந்த ேதாப்பு
ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டதும், கட்டப்பட்டிருந்த பலிபீடத்தின் ேமல் அந்த இரண்டாம் காைள
பலியிடப்பட்டதுமாயிருக்க அவர்கள் கண்டு; 29 ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்கி: இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்தவன் யார் என்றார்கள்; ேகட்டு விசாரிக்கிறேபாது, ேயாவாசின் மகன் கிதிேயான் இைதச் ெசய்தான்
என்றார்கள். 30 அப்ெபாழுது ஊரார் ேயாவாைச ேநாக்கி: உன் மகைன ெவளிேய ெகாண்டுவா; அவன்
பாகாலின் பலிபீடத்ைதத் தகர்த்து, அதின் அருேகயிருந்த ேதாப்ைப ெவட்டிப்ேபாட்டான், அவன்
சாகேவண்டும் என்றார்கள். 31 ேயாவாஸ் தனக்கு விேராதமாக நிற்கிற அைனவைரயும் பார்த்து: நீங்களா
பாகாலுக்காக வழக்காடுவீர்கள்? நீங்களா அைத இரட்சிப்பீர்கள்? அதற்காக வழக்காடுகிறவன் இன்று
காைலயிேல தாேன சாகக்கடவன்; அது ேதவனானால் தன் பலிபீடத்ைதத் தகர்த்ததினிமித்தம், அதுதாேன
தனக்காக வழக்காடட்டும் என்றான். 32 தன் பலிபீடத்ைதத் தகர்த்ததினிமித்தம் பாகால் அவேனாேட
வழக்காடட்டும் என்று ெசால்லி, அந்நாளிேல அவனுக்கு ெயருபாகால் என்று ேபரிடப்பட்டது. 33
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மீதியானியரும் அமேலக்கியரும் கிழக்கத்திப் புத்திரர் யாவரும் ஏகமாய்க்கூடி, ஆற்ைறக் கடந்துவந்து,
ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 34 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவியானவர்
கிதிேயான்ேமல் இறங்கினார்; அவன் எக்காளம் ஊதி, அபிேயஸ்ரியைரக் கூப்பிட்டு, தனக்குப்
பின்ெசல்லும்படி ெசய்து, 35 மனாேச நாெடங்கும் ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி, அவர்கைளயும் கூப்பிட்டு,
தனக்குப் பின்ெசல்லும்படி ெசய்து, ஆேசர், ெசபுேலான், நப்தலி நாடுகளிலும் ஆட்கைள அனுப்பினான்;
அவர்களும் அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டு வந்தார்கள். 36 அப்ெபாழுது கிதிேயான் ேதவைன ேநாக்கி: ேதவரீர்
ெசான்னபடி என் ைகயினாேல இஸ்ரேவைல இரட்சிக்கேவண்டுமானால், 37 இேதா, நான் மயிருள்ள ஒரு
ேதாைலக் களத்திேல ேபாடுகிேறன்; பனி ேதாலின் ேமல் மாத்திரம் ெபய்து, பூமிெயல்லாம் காய்ந்திருந்தால்,
அப்ெபாழுது ேதவரீர் ெசான்னபடி இஸ்ரேவைல என்ைகயினால் இரட்சிப்பீர் என்று அதினாேல அறிேவன்
என்றான். 38 அப்படிேய ஆயிற்று. அவன் மறுநாள் காலேம எழுந்திருந்து, ேதாைலக்கசக்கி, அதிலிருந்த
பனிநீைர ஒரு கிண்ணம் நிைறயப் பிழிந்தான். 39 அப்ெபாழுது கிதிேயான் ேதவைன ேநாக்கி: நான் இன்னும்
ஒரு விைச மாத்திரம் ேபசுகிேறன், உமது ேகாபம் என்ேமல் மூளாதிருப்பதாக; ேதாலினாேல நான் இன்னும்
ஒேர விைச ேசாதைனபண்ணட்டும்; ேதால் மாத்திரம் காய்ந்திருக்கவும் பூமிெயங்கும் பனி ெபய்திருக்கவும்
கட்டைளயிடும் என்றான். 40 அப்படிேய ேதவன் அன்று இராத்திரி ெசய்தார்; ேதால்மாத்திரம் காய்ந்திருந்து,
பூமிெயங்கும் பனி ெபய்திருந்தது.

அப்ெபாழுது கிதிேயானாகிய ெயருபாகாலும் அவேனாடிருந்த ஜனங்கள் யாவரும் காலேம எழுந்து
புறப்பட்டு, ஆேராத் என்னும் நீருற்றின் கிட்டப் பாளயமிறங்கினார்கள்; மீதியானியரின் பாளயம்
அவனுக்கு வடக்ேக ேமாேர ேமட்டிற்குப் பின்னான பள்ளத்தாக்கிேல இருந்தது. 2 அப்ெபாழுது

கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி: நான் மீதியானியைர உன்ேனாடிருக்கிற ஜனத்தின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கிறதற்கு அவர்கள் மிகுதியாயிருக்கிறார்கள்; என் ைக என்ைன இரட்சித்தது என்று
இஸ்ரேவல் எனக்கு விேராதமாக வீம்பு ேபசுகிறதற்கு இடமாகும். 3 ஆைகயால் பயமும் திகிலும் உள்ளவன்
எவேனா அவன் திரும்பி, கீேலயாத் மைலகளிலிருந்து விைரவாய் ஓடிப்ேபாகக்கடவன் என்று, நீ ஜனங்களின்
ெசவிகள் ேகட்கப் பிரசித்தப்படுத்து என்றார்; அப்ெபாழுது ஜனத்தில் இருபத்தீராயிரம்ேபர் திரும்பிப்
ேபாய்விட்டார்கள்; பதினாயிரம்ேபர் மீதியாயிருந்தார்கள். 4 கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி: ஜனங்கள்
இன்னும் அதிகம், அவர்கைளத் தண்ணீரண்ைடக்கு இறங்கிப்ேபாகப்பண்ணு; அங்ேக அவர்கைளப்
பரீட்சித்துக்காட்டுேவன்; உன்ேனாேடகூட வரலாம் என்று நான் யாைரக் குறிக்கிேறேனா, அவன்
உன்ேனாேடகூட வரக்கடவன்; உன்ேனாேடகூட வரலாகாது என்று நான் யாைரக் குறிக்கிேறேனா, அவன்
உன்ேனாேடகூட வராதிருக்கக்கடவன் என்றார். 5 அப்படிேய அவன் ஜனங்கைளத் தண்ணீரண்ைடக்கு
இறங்கிப்ேபாகப்பண்ணினான்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி: தண்ணீைர ஒரு நாய்
நக்கும்பிரகாரமாக அைதத் தன் நாவினாேல நக்குகிறவன் எவேனா அவைனத் தனிேயயும், குடிக்கிறதற்கு
முழங்கால் ஊன்றிக்குனிகிறவன் எவேனா, அவைனத் தனிேயயும் நிறுத்து என்றார். 6 தங்கள் ைகயால்
அள்ளி, தங்கள் வாய்க்ெகடுத்து, நக்கிக்ெகாண்டவர்களின் இலக்கம் முந்நூறுேபர்; மற்ற ஜனங்கெளல்லாம்
தண்ணீர் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றிக் குனிந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி:
நக்கிக்குடித்த அந்த முந்நூறுேபராேல நான் உங்கைள இரட்சித்து, மீதியானியைர உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன், மற்ற ஜனங்கெளல்லாரும் தங்கள் தங்கள் இடத்திற்குப் ேபாகக்கடவர்கள் என்றார். 8

அப்ெபாழுது ஜனங்கள் தங்கள் ைகயில் தின்பண்டங்கைளயும் எக்காளங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்;
மற்ற இஸ்ரேவலெரல்லாைரயும் தங்கள்தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு, அந்த முந்நூறுேபைர
மாத்திரம் ைவத்துக்ெகாண்டான்; மீதியானியரின் ேசைன அவனுக்குத் தாழ்விடமான பள்ளத்தாக்கில்
இருந்தது. 9 அன்று இராத்திரி கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: நீ எழுந்து, அந்தச் ேசைனயினிடத்திற்குப் ேபா;
அைத உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 10 ேபாகப் பயப்பட்டாயானால், முதல் நீயும் உன்
ேவைலக்காரனாகிய பூராவும் ேசைனயினிடத்திற்குப் ேபாய், 11 அங்ேக என்ன ேபசுகிறார்கள் என்று ேகள்;
பின்பு ேசைனயினிடத்திற்குப் ேபாக, உன் ைககள் திடப்படும் என்றார்; அப்படிேய அவனும் அவன்
ேவைலக்காரனாகிய பூராவும் ேசைனயின் முன்னணியிேல ஜாமம் காக்கிறவர்களின் இடமட்டும்
ேபானார்கள். 12 மீதியானியரும், அமேலக்கியரும், சகல கிழக்கத்திய புத்திரரும்,
ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபாலத் திரளாய்ப் பள்ளத்தாக்கிேல படுத்துக்கிடந்தார்கள்; அவர்களுைடய
ஒட்டகங்களுக்கும் கணக்கில்ைல, கடற்கைர மணைலப்ேபாலத் திரளாயிருந்தது. 13 கிதிேயான்
வந்தேபாது, ஒருவன் மற்ெறாருவனுக்கு ஒரு ெசாப்பனத்ைதச் ெசான்னான். அதாவது இேதா ஒரு
ெசாப்பனத்ைதக் கண்ேடன்; சுட்டிருந்த ஒரு வாற்ேகாதுைம அப்பம் மீதியானியரின் பாளயத்திற்கு
உருண்டுவந்தது, அது கூடாரமட்டும் வந்தேபாது, அைத விழத்தள்ளிக் கவிழ்த்துப்ேபாட்டது, கூடாரம்
விழுந்துகிடந்தது என்றான். 14 அப்ெபாழுது மற்றவன்; இது ேயாவாசின் குமாரனாகிய கிதிேயான் என்னும்
இஸ்ரேவலனுைடய பட்டயேம அல்லாமல் ேவறல்ல; ேதவன் மீதியானியைரயும், இந்தச் ேசைன
அைனத்ைதயும், அவன் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான். 15 கிதிேயான் அந்தச் ெசாப்பனத்ைதயும்
அதின் வியார்த்திையயும் ேகட்டேபாது, அவன் பணிந்துெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் பாளயத்திற்குத்
திரும்பிவந்து: எழுந்திருங்கள், கர்த்தர் மீதியானியரின் பாளயத்ைத உங்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்
என்று ெசால்லி, 16 அந்த முந்நூறுேபைர மூன்று பைடயாக வகுத்து, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவன் ைகயிலும் ஒரு
எக்காளத்ைதயும், ெவறும் பாைனையயும், அந்தப் பாைனக்குள் ைவக்கும் தீவட்டிையயும் ெகாடுத்து, 17

அவர்கைள ேநாக்கி: நான் ெசய்வைதப் பார்த்து, அப்படிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள். இேதா, நான்
பாளயத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும்ேபாது, நான் எப்படிச் ெசய்கிேறேனா அப்படிேய நீங்களும்
ெசய்யேவண்டும். 18 நானும் என்ேனாேட இருக்கும் சகலமானேபரும் எக்காளம் ஊதும்ேபாது, நீங்களும்
பாளயத்ைதச் சுற்றி எங்கும் எக்காளங்கைள ஊதி, கர்த்தருைடய பட்டயம் கிதிேயானுைடய பட்டயம்

நியாயாதிபதிகள் 6:34
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என்பீர்களாக என்று ெசான்னான். 19 நடுஜாமத்தின் துவக்கத்தில், ஜாமக்காரைர மாற்றிைவத்தபின்பு,
கிதிேயானும் அவேனாடிருந்த நூறுேபரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திேல பாளயத்தின் முன்னணியில் வந்து,
எக்காளங்கைள ஊதி, தங்கள் ைகயிலிருந்த பாைனகைள உைடத்தார்கள். 20 மூன்று பைடகளின்
மனுஷரும் எக்காளங்கைள ஊதி, பாைனகைள உைடத்து, தீவட்டிகைளத் தங்கள் இடதுைககளிலும்,
ஊதும் எக்காளங்கைளத் தங்கள் வலது ைககளிலும் பிடித்துக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய பட்டயம்
கிதிேயானுைடய பட்டயம் என்று சத்தமிட்டு, 21 பாளயத்ைதச் சுற்றிலும் அவரவர் தங்கள் நிைலயிேல
நின்றார்கள்; அப்ெபாழுது பாளயத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் சிதறிக் கூக்குரலிட்டு, ஓடிப்ேபானார்கள்.
22 முந்நூறுேபரும் எக்காளங்கைள ஊதுைகயில், கர்த்தர் பாளயெமங்கும் ஒருவர் பட்டயத்ைத ஒருவருக்கு
விேராதமாய் ஓங்கப்பண்ணினார்; ேசைனயானது ேசேராத்திலுள்ள ெபத்சித்தாமட்டும், தாபாத்திற்குச்
சமீபமான ஆேபல்ேமெகாலாவின் எல்ைலமட்டும் ஓடிப்ேபாயிற்று. 23 அப்ெபாழுது நப்தலி மனுஷரும், ஆேசர்
மனுஷரும், மனாேசயின் சகல மனுஷருமாகிய இஸ்ரேவலர் கூடிவந்து, மீதியானியைரப் பின்ெதாடர்ந்து
ேபானார்கள். 24 கிதிேயான் எப்பிராயீம் மைலகெளங்கும் ஆட்கைள அனுப்பி: மீதியானியருக்கு
விேராதமாயிறங்கி, ெபத்தாபரா இருக்கும் ேயார்தான் மட்டும் வந்து, அவர்களுக்கு முந்தித் துைறகைளக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லச் ெசான்னான்; அப்படிேய எப்பிராயீமின் மனுஷர் எல்லாரும் கூடி,
ெபத்தாபரா இருக்கும் ேயார்தான் மட்டும் வந்து, துைறகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு, 25 மீதியானியரின் இரண்டு
அதிபதிகளாகிய ஓேரைபயும் ேசைபயும் பிடித்து, ஓேரைப ஓேரப் என்னப்பட்ட கன்மைலயிலும், ேசைப ேசப்
என்னப்பட்ட ஆைலயிலும் ெகான்றுேபாட்டு, மீதியானியைரத் துரத்தி, ஓேரப் ேசப் என்பவர்களின்
தைலகைள ேயார்தானுக்கு இக்கைரயிலிருந்த கிதிேயானிடத்துக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அப்ெபாழுது எப்பிராயீம் மனுஷர் அவைன ேநாக்கி: நீ மீதியானியர்ேமல் யுத்தம்
பண்ணப்ேபாகிறேபாது, எங்கைள அைழப்பிக்கவில்ைலேய, இப்படி நீ எங்களுக்குச் ெசய்தது என்ன
என்று, அவேனாேட பலத்த வாக்குவாதம்பண்ணினார். 2 அதற்கு அவன்: நீங்கள் ெசய்ததற்கு நான்

ெசய்தது எம்மாத்திரம்? அபிேயஸ்ரியரின் திராட்சப்பழத்தின் முழு அறுப்ைபப்பார்க்கிலும், எப்பிராயீமரின்
மீதியான அறுப்பு அதிகம் அல்லவா? 3 ேதவன் உங்கள் ைகயிேல மீதியானியரின் அதிபதிகளாகிய
ஓேரைபயும் ேசைபயும் ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர; நீங்கள் ெசய்ததிலும் நான் ெசய்யக்கூடியது எம்மாத்திரம்
என்றான்; இந்த வார்த்ைதைய அவன் ெசான்னேபாது, அவன் ேமலிருந்த அவர்களுைடய ேகாபம் ஆறிற்று. 4

கிதிேயான் ேயார்தானுக்கு வந்தேபாது, அவனும் அவேனாடிருந்த முந்நூறுேபரும் அைதக் கடந்துேபாய்,
விடாய்த்திருந்தும் (சத்துருைவ) பின்ெதாடர்ந்தார்கள். 5 அவன் சுக்ேகாத்தின் மனுஷைர ேநாக்கி:
என்ேனாடிருக்கிற ஜனத்திற்குச் சில அப்பங்கைளக் ெகாடுங்கள்; அவர்கள் விடாய்த்திருக்கிறார்கள், நான்
மீதியானியரின் ராஜாக்களாகிய ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் பின்ெதாடருகிேறன் என்றான். 6 அதற்குச்
சுக்ேகாத்தின் பிரபுக்கள்: உன் ேசைனக்கு நாங்கள் அப்பம் ெகாடுக்கிறதற்குச் ேசபா சல்முனா
என்பவர்களின் ைக உன் ைகவசமாயிற்ேறா என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது கிதிேயான் அவர்கைள ேநாக்கி:
கர்த்தர் ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, உங்கள் மாம்சத்ைத
வனாந்தரத்தின் முள்ளுகளாலும் ெநரிஞ்சில்களாலும் கிழித்துவிடுேவன் என்று ெசால்லி, 8 அவ்விடம் விட்டு,
ெபனூேவலுக்குப் ேபாய், அவ்வூராரிடத்தில் அந்தப்படிேய ேகட்டான்; சுக்ேகாத்தின் மனுஷர்
பிரதியுத்தரமாகச் ெசான்னபடிேய ெபனூேவலின் மனுஷரும் அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 9 அப்ெபாழுது
அவன், ெபனூேவலின் மனுஷைரப் பார்த்து: நான் சமாதானத்ேதாேட திரும்பிவரும்ேபாது, இந்தக்
ேகாபுரத்ைத இடித்துப்ேபாடுேவன் என்றான். 10 ேசபாவும் சல்முனாவும் அவர்கேளாேடகூட அவர்களுைடய
ேசைனகளும் ஏறக்குைறய பதிைனயாயிரம்ேபர் கர்ேகாரில் இருந்தார்கள்; பட்டயம் உருவத்தக்க லட்சத்து
இருபதினாயிரம்ேபர் விழுந்தபடியால், கிழக்கத்தியாரின் சகல ேசைனயிலும் இவர்கள் மாத்திரம்
மீந்திருந்தார்கள். 11 கிதிேயான் கூடாரங்களிேல குடியிருக்கிறவர்கள் வழியாய் ேநாபாகுக்கும்,
ெயாகிெபயாவுக்கும் கிழக்ேக ேபாய், அந்தச் ேசைன பயமில்ைல என்றிருந்தேபாது, அைத முறிய அடித்தான்.
12 ேசபாவும் சல்முனாவும் ஓடிப்ேபானார்கள்; அவேனா அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து, ேசபா சல்முனா என்னும்
மீதியானியரின் இரண்டு ராஜாக்கைளயும் பிடித்து, ேசைன முழுவைதயும் கலங்கடித்தான். 13 ேயாவாசின்
குமாரனாகிய கிதிேயான் யுத்தம்பண்ணி, சூரியன் உதிக்கும் முன்ேன திரும்பிவந்தேபாது, 14 சுக்ேகாத்தின்
மனுஷரில் ஒரு வாலிபைனப் பிடித்து, அவனிடத்தில் விசாரித்தான்; அவன் சுக்ேகாத்தின் பிரபுக்களும் அதின்
மூப்பருமாகிய எழுபத்ேதழு மனுஷரின் ேபைர அவனுக்கு எழுதிக்ெகாடுத்தான். 15 அவன் சுக்ேகாத்து
ஊராரிடத்தில் வந்து: இேதா, விடாய்த்திருக்கிற உன் மனுஷருக்கு நாங்கள் அப்பம் ெகாடுக்கிறதற்குச் ேசபா
சல்முனா என்பவர்களின் ைக உன் ைகவசமாயிற்ேறா என்று நீங்கள் என்ைன நிந்தித்துச் ெசான்ன ேசபாவும்
சல்முனாவும் இங்ேக இருக்கிறார்கள் என்று ெசால்லி, 16 பட்டணத்தின் மூப்பைரப் பிடித்து, வனாந்தரத்தின்
முள்ளுகைளயும் ெநரிஞ்சில்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, அைவகளால் சுக்ேகாத்தின் மனுஷருக்குப்
புத்திவரப்பண்ணி, 17 ெபனூேவலின் ேகாபுரத்ைத இடித்து, அவ்வூர் மனுஷைரயும் ெகான்றுேபாட்டான். 18

பின்பு அவன் ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ேநாக்கி: நீங்கள் தாேபாரிேல ெகான்றுேபாட்ட அந்த மனுஷர்
எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்: நீர் எப்படிப்பட்டவேரா அவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள; ஒவ்ெவாருவனும் பார்ைவக்கு ராஜகுமாரைனப்ேபாலிருந்தான் என்றார்கள். 19

அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள் என் சேகாதரரும் என் தாயின் பிள்ைளகளுமாயிருந்தார்கள்; அவர்கைள
உயிேராேட ைவத்திருந்தீர்களானால். உங்கைளக் ெகால்லாதிருப்ேபன் என்று கர்த்தரின்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 20 தன் மூத்தகுமாரனாகிய ெயத்ேதைர ேநாக்கி: நீ
எழுந்து, இவர்கைள ெவட்டிப்ேபாடு என்றான்; அந்த வாலிபன் இைளஞனானபடியால் பயந்து தன்
பட்டயத்ைத உருவாதிருந்தான். 21 அப்ெபாழுது ேசபாவும் சல்முனாவும்: நீேர எழுந்து எங்கள்ேமல் விழும்;
மனுஷன் எப்படிேயா அப்படிேய அவன் ெபலனும் இருக்கும் என்றார்கள்; கிதிேயான் எழுந்து, ேசபாைவயும்
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சல்முனாைவயும் ெகான்றுேபாட்டு, அவர்கள் ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில் இருந்த சாந்துக்காைறகைள
எடுத்துக்ெகாண்டான். 22 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மனுஷர் கிதிேயாைன ேநாக்கி: நீர் எங்கைள
மீதியானியர் ைகக்கு நீங்கலாக்கிவிட்டபடியினால் நீரும் உம்முைடய குமாரனும், உம்முைடய குமாரனின்
குமாரனும், எங்கைள ஆளக்கடவீர்கள் என்றார்கள். 23 அதற்குக் கிதிேயான்: நான் உங்கைள
ஆளமாட்ேடன்; என் குமாரனும் உங்கைள ஆளமாட்டான்; கர்த்தேர உங்கைள ஆளுவாராக என்றான். 24

பின்பு கிதிேயான் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன்; நீங்கள் அவரவர்
ெகாள்ைளயிட்ட கடுக்கன்கைள என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். அவர்கள்
இஸ்மேவலராயிருந்தபடியினால் அவர்களிடத்தில் ெபான்கடுக்கன்கள் இருந்தது. 25 இஸ்ரேவலர்:
சந்ேதாஷமாய்க் ெகாடுப்ேபாம் என்று ெசால்லி, ஒரு வஸ்திரத்ைத விரித்து, அவரவர் ெகாள்ைளயிட்ட
கடுக்கன்கைள அதிேல ேபாட்டார்கள். 26 பிைறச்சிந்தாக்குகளும், ஆரங்களும், மீதியானியரின் ராஜாக்கள்
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த இரத்தாம்பரங்களும், அவர்களுைடய ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளிலிருந்த
சரப்பணிகளும் அல்லாமல், அவன் ேகட்டு வாங்கின ெபான்கடுக்கன்களின் நிைற ஆயிரத்து எழுநூறு ெபான்
ேசக்கலின் நிைறயாயிருந்தது. 27 அதினால் கிதிேயான் ஒரு ஏேபாத்ைத உண்டாக்கி, அைதத் தன் ஊரான
ஒப்ராவிேல ைவத்தான்; இஸ்ரேவலெரல்லாரும் அைதப் பின்பற்றிச் ேசாரம்ேபானார்கள்; அது
கிதிேயானுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணியாயிற்று. 28 இந்தப்பிரகாரம் மீதியானியர் திரும்ப
தைலெயடுக்கக்கூடாதபடிக்கு, இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; ேதசமானது
கிதிேயானின் நாட்களில் நாற்பது வருஷம் அைமதலாயிருந்தது. 29 ேயாவாசின் குமாரனாகிய ெயருபாகால்
ேபாய், தன் வீட்டிேல வாசமாயிருந்தான். 30 கிதிேயானுக்கு அேநகம் ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள்; அவனுைடய
கர்ப்பப்பிறப்பான குமாரர் எழுபதுேபர். 31 சீேகமிலிருந்த அவனுைடய மறுமைனயாட்டியும் அவனுக்கு ஒரு
குமாரைனப் ெபற்றாள்; அவனுக்கு அபிெமேலக்கு என்று ேபரிட்டான். 32 பின்பு ேயாவாசின் குமாரனாகிய
கிதிேயான் நல்ல விருத்தாப்பியத்திேல மரித்து, ஒப்ராவிேல தன் தகப்பனாகிய ேயாவாஸ் என்னும்
அபிேயஸ்ரியனுைடய கல்லைறயில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 33 கிதிேயான் மரித்தபின் இஸ்ரேவல்
புத்திரர் திரும்பவும் பாகால்கைளப் பின்பற்றிச் ேசாரம்ேபாய், பாகால்ேபரீத்ைதத் தங்களுக்கு ேதவனாக
ைவத்துக்ெகாண்டார்கள். 34 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கைளச் சுற்றிலுமிருந்த தங்கள் எல்லாச்
சத்துருக்களின் ைகயினின்றும் தங்கைள இரட்சித்த தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர நிைனயாமலும், 35

கிதிேயான் என்னும் ெயருபாகால் இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்த சகல நன்ைமக்குத்தக்க தயைவ அவன்
வீட்டாருக்குப் பாராட்டாமலும் ேபானார்கள்.

ெயருபாகாலின் குமாரன் அபிெமேலக்கு சீேகமிலிருக்கிற தன் தாயின் சேகாதரரிடத்திற்குப் ேபாய்,
அவர்கைளயும் தன் தாயின் தகப்பனுைடய வம்சமான அைனவைரயும் ேநாக்கி: 2 ெயருபாகாலின்
குமாரர் எழுபதுேபராகிய எல்லாரும் உங்கைள ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லேதா, ஒருவன் மாத்திரம்

உங்கைள ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லேதா என்று நீங்கள் சீேகமிலிருக்கிற சகல ெபரிய மனுஷரின்
காதுகளும் ேகட்கப்ேபசுங்கள்; நான் உங்கள் எலும்பும் உங்கள் மாம்சமுமானவன் என்று நிைனத்துக்
ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 3 அப்படிேய அவன் தாயின் சேகாதரர் சீேகமிலிருக்கிற சகல ெபரிய மனுஷரின்
காதுகளும் ேகட்க இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவனுக்காகப் ேபசினார்கள்; அப்ெபாழுது: அவன்
நம்முைடய சேகாதரன் என்று அவர்கள் ெசான்னதினால், அவர்கள் இருதயம் அபிெமேலக்ைகப் பின்பற்றச்
சாய்ந்தது. 4 அவர்கள் பாகால் ேபரீத்தின் ேகாவிலிலிருந்து எழுபது ெவள்ளிக்காைச எடுத்து அவனுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அைவகளால் அபிெமேலக்கு வீணரும் ேபாக்கிரிகளுமான மனுஷைரச் ேசவகத்தில்
ைவத்தான்; அவர்கள் அவைனப் பின்பற்றினார்கள். 5 அவன் ஒப்ராவிலிருக்கிற தன் தகப்பன் வீட்டிற்குப்
ேபாய், ெயருபாகாலின் குமாரராகிய தன் சேகாதரர் எழுபதுேபைரயும் ஒேர கல்லின்ேமல்
ெகாைலெசய்தான்; ஆனாலும் ெயருபாகாலின் இைளய குமாரனாகிய ேயாதாம் ஒளித்திருந்தபடியினால்
அவன் தப்பினான். 6 பின்பு சீேகமிலிருக்கிற சகல ெபரிய மனுஷரும், மில்ேலாவின் குடும்பத்தாரைனவரும்
கூடிக்ெகாண்டு ேபாய், சீேகமிலிருக்கிற உயர்ந்த கர்வாலிமரத்தண்ைடயிேல அபிெமேலக்ைக
ராஜாவாக்கினார்கள். 7 இது ேயாதாமுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன் ேபாய், ெகரிசீம் மைலயின்
உச்சியில் ஏறி நின்று, உரத்த சத்தமிட்டுக்கூப்பிட்டு, அவர்கைள ேநாக்கி: சீேகமின் ெபரிய மனுஷேர, ேதவன்
உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கும்படி நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள். 8 விருட்சங்கள் தங்களுக்கு ஒரு
ராஜாைவ அபிேஷகம்பண்ணும்படி ேபாய், ஒலிவமரத்ைதப் பார்த்து: நீ எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது. 9

அதற்கு ஒலிவமரம்: ேதவர்களும் மனுஷரும் புகழுகிற என்னிலுள்ள என்ெகாழுைமைய நான் விட்டு,
மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது. 10 அப்ெபாழுது மரங்கள் அத்திமரத்ைதப் பார்த்து: நீ வந்து,
எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது. 11 அதற்கு அத்திமரம்: நான் என் மதுரத்ைதயும் என் நற்கனிையயும்
விட்டு, மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது. 12 அப்ெபாழுது மரங்கள் திராட்சச்ெசடிையப் பார்த்து: நீ
வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது. 13 அதற்குத் திராட்சச்ெசடி: ேதவர்கைளயும் மனுஷைரயும்
மகிழப்பண்ணும் என் ரசத்ைத நான் விட்டு மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது. 14 அப்ெபாழுது
மரங்கெளல்லாம் முட்ெசடிையப் பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது. 15 அதற்கு
முட்ெசடியானது மரங்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் என்ைன உங்களுக்கு ராஜாவாக அபிேஷகம் பண்ணுகிறது
ெமய்யானால், என் நிழலிேல வந்தைடயுங்கள்; இல்லாவிட்டால் முட்ெசடியிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு
லீபேனானின் ேகதுரு மரங்கைளப் பட்சிக்கக்கடவது என்றது. 16 என் தகப்பன் உங்களுக்காக
யுத்தம்பண்ணி, தன் ஜீவைன எண்ணாமற்ேபாய், உங்கைள மீதியானியரின் ைகயினின்று இரட்சித்தார். 17

நீங்கேளா இன்று என் தகப்பனுைடய குடும்பத்துக்கு விேராதமாய் எழும்பி, அவருைடய குமாரரான
எழுபதுேபைரயும் ஒேர கல்லின்ேமல் ெகாைலெசய்து, அவருைடய ேவைலக்காரியின் மகனாகிய
அபிெமேலக்கு உங்கள் சேகாதரனானபடியினால், அவைனச் சீேகம் பட்டணத்தாருக்கு ராஜாவாக்கினீர்கள்.
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18 இப்ேபாதும் நீங்கள் அவைன ராஜாவாக்கின ெசய்ைக உண்ைமயும் உத்தமமுமான
ெசய்ைகயாயிருக்குமானால், 19 நீங்கள் ெயருபாகாைலயும் அவர் குடும்பத்தாைரயும் நன்ைமயாக நடத்தி,
அவர் ைககளின் ெசய்ைகக்குத்தக்கைத அவருக்குச் ெசய்து, இப்படி இந்நாளில் அவைரயும் அவர்
குடும்பத்தாைரயும் நடத்தினது உண்ைமயும் உத்தமுமாயிருக்குமானால், அபிெமேலக்கின்ேமல் நீங்களும்
சந்ேதாஷமாயிருங்கள்; உங்கள்ேமல் அவனும் சந்ேதாஷமாயிருக்கட்டும். 20 இல்லாவிட்டால்
அபிெமேலக்கிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, சீேகம் பட்டணத்தாைரயும், மில்ேலாவின் குடும்பத்தாைரயும்
பட்சிக்கவும், சீேகம் பட்டணத்தாரிலும் மில்ேலாவின் குடும்பத்தாரிலுமிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு,
அபிெமேலக்ைகப் பட்சிக்கவும்கடவது என்று ேயாதாம் ெசால்லி, 21 தன் சேகாதரனாகிய
அபிெமேலக்குக்குப் பயந்து, தப்பிேயாடி, ேபேயருக்குப் ேபாய், அங்ேக குடியிருந்தான். 22 அபிெமேலக்கு
இஸ்ரேவைல மூன்று வருஷம் அரசாண்டபின்பு, 23 அபிெமேலக்குக்கும் சீேகமின் ெபரிய மனுஷருக்கும்
நடுேவ ெபால்லாப்பு உண்டாக்கும் ஆவிைய ேதவன் வரப்பண்ணினார். 24 ெயருபாகாலின் எழுபது
குமாரருக்குச் ெசய்யப்பட்ட ெகாடுைம வந்து பலித்து, அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கைளக் ெகான்ற
அவர்களுைடய சேகாதரனாகிய அபிெமேலக்கின்ேமலும், தன் சேகாதரைரக் ெகால்ல அவன் ைககைளத்
திடப்படுத்தின சீேகம் மனுஷர் ேமலும் சுமரும்படியாகச் சீேகமின் ெபரிய மனுஷர் அபிெமேலக்குக்கு
இரண்டகம்பண்ணினார்கள். 25 சீேகமின் மனுஷர் மைலகளின் உச்சியில் அவனுக்குப் பதிவிருக்கிறவர்கைள
ைவத்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள் அருேக வழிநடந்துேபாகிற யாவைரயும் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்; அது
அபிெமேலக்குக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 26 ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால் தன் சேகாதரேராேட
சீேகமுக்குள் ேபானான்; சீேகமின் ெபரிய மனுஷர் அவைன நம்பி, 27 ெவளிேய புறப்பட்டு, தங்கள்
திராட்சத்ேதாட்டங்களின் பழங்கைள அறுத்து, ஆைலயாட்டி, ஆடிப்பாடி, தங்கள் ேதவனின் வீட்டிற்குள்
ேபாய், புசித்துக்குடித்து, அபிெமேலக்ைக சபித்தார்கள். 28 அப்ெபாழுது ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால்:
அபிெமேலக்கு யார்? சீேகம் யார்? நாம் அவைனச் ேசவிக்கேவண்டியெதன்ன? அவன் ெயருபாகாலின் மகன்
அல்லவா? ேசபூல் அவனுைடய காரியக்காரன் அல்லவா? சீேகமின் தகப்பனாகிய ஏேமாரின் மனுஷைரேய
ேசவியுங்கள்; அவைன நாங்கள் ேசவிப்பாேனன்? 29 இந்த ஜனங்கள்மாத்திரம் என் ைகக்குள் இருக்கட்டும்;
நான் அபிெமேலக்ைகத் துரத்திவிடுேவன் என்றான். உன் ேசைனையப் ெபருகப்பண்ணிப் புறப்பட்டுவா என்று,
அவன் அபிெமேலக்குக்குச் ெசால்லியனுப்பினான். 30 பட்டணத்தின் அதிகாரியாகிய ேசபூல் ஏேபதின்
குமாரனாகிய காகாலின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, ேகாபமூண்டு, 31 இரகசியமாய்
அபிெமேலக்கினிடத்துக்கு ஆட்கைள அனுப்பி: இேதா, ஏேபதின் குமாரனாகிய காகாலும் அவனுைடய
சேகாதரரும் சீேகமுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்; பட்டணத்ைத உமக்கு விேராதமாக எழுப்புகிறார்கள். 32

ஆைகயால் நீர் உம்ேமாடிருக்கும் ஜனங்கேளாேடகூட இரவில் எழுந்து வந்து ெவளியிேல பதிவிருந்து, 33

காலேம சூரியன் உதிக்ைகயில் எழும்பி, பட்டணத்தின்ேமல் விழுந்து, அவனும் அவேனாடிருக்கிற
ஜனங்களும் உமக்கு எதிேர புறப்படும்ேபாது, உம்முைடய ைகக்கு ேநரிடுகிறபடி அவனுக்குச் ெசய்யும் என்று
ெசால்லியனுப்பினான். 34 அப்படிேய அபிெமேலக்கும், அவேனாடிருந்த சகல ஜனங்களும், இரவில்
எழுந்துேபாய், சீேகமுக்கு விேராதமாக நாலு பைடயாகப் பதிவிருந்தார்கள். 35 ஏேபதின் குமாரன் காகால்
புறப்பட்டு, பட்டணத்தின் ஒலிமுகவாசலில் நின்றான்; அப்ெபாழுது பதிவிருந்த அபிெமேலக்கு
தன்ேனாடிருக்கிற ஜனங்கேளாேடகூட எழும்பி வந்தான். 36 காகால் அந்த ஜனங்கைளக் கண்டு: இேதா,
மைலகளின் உச்சிகளிலிருந்து ஜனங்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் என்று ேசபூேலாேட ெசான்னான். அதற்குச்
ேசபூல்: நீ மைலகளின் நிழைலக் கண்டு, மனுஷர் என்று நிைனக்கிறாய் என்றான். 37 காகாேலா திரும்பவும்:
இேதா, ஜனங்கள் ேதசத்தின் ேமட்டிலிருந்து இறங்கிவந்து, ஒரு பைட ெமெயாெனனீமின் கர்வாலிமரத்தின்
வழியாய் வருகிறது என்றான். 38 அதற்குச் ேசபூல்: அபிெமேலக்ைக நாம் ேசவிக்கிறதற்கு அவன் யார் என்று
நீ ெசான்ன உன் வாய் இப்ெபாழுது எங்ேக? நீ நிந்தித்த ஜனங்கள் அவர்கள் அல்லவா? இப்ெபாழுது நீ
புறப்பட்டு, அவர்கேளாேட யுத்தம்பண்ணு என்றான். 39 அப்ெபாழுது காகால் சீேகமின் மனுஷருக்கு
முன்பாகப் புறப்பட்டுப்ேபாய், அபிெமேலக்ேகாேட யுத்தம்பண்ணினான். 40 அபிெமேலக்கு அவைனத் துரத்த,
அவன் அவனுக்கு முன்பாக ஓடினான்; பட்டணவாசல் மட்டும் அேநகர் ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 41

அபிெமேலக்கு அருமாவில் இருந்து விட்டான்; ேசபூல் காகாைலயும் அவன் சேகாதரைரயும் சீேகமிேல
குடியிராதபடிக்குத் துரத்திவிட்டான். 42 மறுநாளிேல ஜனங்கள் ெவளியிேல வயலுக்குப் ேபானார்கள்; அது
அபிெமேலக்குக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, 43 அவன் ஜனங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைள மூன்று
பைடயாக வகுத்து, ெவளியிேல பதிவிருந்து, அந்த ஜனங்கள் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறைதக்
கண்டு, அவர்கள்ேமல் எழும்பி, அவர்கைள ெவட்டினான். 44 அபிெமேலக்கும் அவேனாடிருந்த பைடயும்
பாய்ந்துவந்து, பட்டணத்தின் ஒலிமுகவாசலில் நின்றார்கள்; மற்ற இரண்டு பைடகேளா ெவளியிலிருக்கிற
யாவர்ேமலும் விழுந்து, அவர்கைள ெவட்டினார்கள். 45 அபிெமேலக்கு அந்நாள் முழுதும் பட்டணத்தின்ேமல்
யுத்தம்பண்ணி, பட்டணத்ைதப் பிடித்து, அதிலிருந்த ஜனங்கைளக் ெகான்று, பட்டணத்ைத இடித்துவிட்டு,
அதில் உப்பு விைதத்தான். 46 அைதச் சீேகம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவர்கள்
ேபரீத் ேதவனுைடய ேகாவில் அரணுக்குள் பிரேவசித்தார்கள். 47 சீேகம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும்
அங்ேக கூடியிருக்கிறது அபிெமேலக்குக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, 48 அபிெமேலக்கு தன்ேனாடிருந்த
எல்லா ஜனங்கேளாடுங்கூடச் சல்ேமான் மைலயில் ஏறி, தன் ைகயிேல ேகாடரிையப் பிடித்து, ஒரு மரத்தின்
ெகாம்ைப ெவட்டி, அைத எடுத்து, தன் ேதாளின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தன்ேனாடிருந்த ஜனங்கைள
ேநாக்கி: நான் என்ன ெசய்கிேறன் என்று பார்க்கிறீர்கேள, நீங்களும் தீவிரமாய் என்ைனப்ேபாலச்
ெசய்யுங்கள் என்றான். 49 அப்படிேய சகல ஜனங்களும் அவரவர் ஒவ்ெவாரு ெகாம்ைப ெவட்டி,
அபிெமேலக்குக்குப் பின்ெசன்று, அைவகைள அந்த அரணுக்கு அருேக ேபாட்டு, அக்கினி ெகாளுத்தி அந்த
அரைணச் சுட்டுப்ேபாட்டார்கள்; அதினால் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஏறக்குைறய ஆயிரம்ேபராகிய சீேகம்
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துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் ெசத்தார்கள். 50 பின்பு அபிெமேலக்கு ேதேபசுக்குப் ேபாய், அதற்கு
விேராதமாய்ப் பாளயமிறங்கி, அைதப் பிடித்தான். 51 அந்தப் பட்டணத்தின் நடுேவ பலத்த துருக்கம்
இருந்தது; அங்ேக சகல புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பட்டணத்து மனுஷர் அைனவரும் ஓடிப் புகுந்து, கதைவப்
பூட்டிக்ெகாண்டு, துருக்கத்தின்ேமல் ஏறினார்கள். 52 அபிெமேலக்கு அந்தத் துருக்கம் மட்டும் வந்து,
அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, துருக்கத்தின் கதைவச் சுட்ெடரித்துப் ேபாடும்படிக்கு, அதின் கிட்டச்
ேசர்ந்தான். 53 அப்ெபாழுது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஏந்திரக்கல்லின் துண்ைட அபிெமேலக்குைடய தைலயின்ேமல்
ேபாட்டாள்; அது அவன் மண்ைடைய உைடத்தது. 54 உடேன அவன் தன் ஆயுததாரியாகிய
ேவைலக்காரைனக் கூப்பிட்டு: ஒரு ஸ்திரீ என்ைனக் ெகான்றாள் என்று என்ைனக் குறித்துச்
ெசால்லாதபடிக்கு, நீ உன் பட்டயத்ைத உருவி, என்ைனக் ெகான்று ேபாடு என்று அவேனாேட ெசான்னான்;
அப்படிேய அவன் ேவைலக்காரன் அவைன உருவக் குத்தினான், அவன் ெசத்துப்ேபானான். 55

அபிெமேலக்குச் ெசத்துப்ேபானைத இஸ்ரேவல் மனுஷர் கண்டேபாது, அவர்கள் தங்கள்தங்கள்
இடங்களுக்குப் ேபாய் விட்டார்கள். 56 இப்படிேய அபிெமேலக்கு தன்னுைடய எழுபது சேகாதரைரக்
ெகாைல ெசய்ததினால், தன் தகப்பனுக்குச் ெசய்த ெபால்லாப்ைப ேதவன் அவன்ேமல் திரும்பும்படி
ெசய்தார். 57 சீேகம் மனுஷர் ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாப்ைபயும் ேதவன் அவர்கள் தைலயின்ேமல்
திரும்பும்படி ெசய்தார்; ெயருபாகாலின் குமாரன் ேயாதாமின் சாபம் அவர்களுக்குப் பலித்தது.

அபிெமேலக்குக்குப்பின்பு, ேதாேதாவின் மகனாகிய பூவாவின் குமாரன் ேதாலா என்னும் இசக்கார்
ேகாத்திரத்தான் இஸ்ரேவைல இரட்சிக்க எழும்பினான்; அவன் எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்து
ஊராகிய சாமீரிேல குடியிருந்தான். 2 அவன் இஸ்ரேவைல இருபத்துமூன்று வருஷம் நியாயம்

விசாரித்து, பின்பு மரித்து, சாமீரிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 3 அவனுக்குப்பின்பு, கீேலயாத்தியனான
யாவீர் எழும்பி, இஸ்ரேவைல இருபத்திரண்டு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். 4 முப்பது
கழுைதக்குட்டிகளின்ேமல் ஏறும் முப்பது குமாரர் அவனுக்கு இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு முப்பது ஊர்களும்
இருந்தது; கீேலயாத் ேதசத்திலிருக்கிற அைவகளுக்கு இந்நாள்வைரக்கும் யாவீரின் கிராமங்கெளன்கிற
ேபர் இருக்கிறது. 5 யாவீர் மரித்து, காேமானிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 6 இஸ்ரேவல் புத்திரர்,
மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்து, கர்த்தைரச் ேசவியாமல் அவைர விட்டுப்ேபாய்,
பாகால்கைளயும், அஸ்தேராத்ைதயும், சீரியாவின் ேதவர்கைளயும், சீேதானின் ேதவர்கைளயும், ேமாவாபின்
ேதவர்கைளயும், அம்ேமான் புத்திரரின் ேதவர்கைளயும், ெபலிஸ்தரின் ேதவர்கைளயும் ேசவித்தார்கள். 7

அப்ெபாழுது கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபமூண்டு, அவர்கைளப் ெபலிஸ்தர் ைகயிலும், அம்ேமான்
புத்திரர் ைகயிலும் விற்றுப்ேபாட்டார். 8 அவர்கள் அந்த வருஷம் முதற்ெகாண்டு பதிெனட்டு வருஷமாய்
ேயார்தானுக்கு அப்பாேல கீேலயாத்திலுள்ள எேமாரியரின் ேதசத்தில் இருக்கிற இஸ்ரேவல்
புத்திரைரெயல்லாம் ெநருக்கி ஒடுக்கினார்கள். 9 அம்ேமான் புத்திரர் யூதாவின்ேமலும், ெபன்யமீன்ேமலும்,
எப்பிராயீம் குடும்பத்தார்ேமலும் யுத்தம்பண்ண ேயார்தாைனக் கடந்துவந்தார்கள்; இஸ்ரேவலர் மிகவும்
ெநருக்கப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டு: உமக்கு
விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; நாங்கள் எங்கள் ேதவைனவிட்டு, பாகால்கைளச் ேசவித்ேதாம்
என்றார்கள். 11 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: எகிப்தியரும், எேமாரியரும், அம்ேமான் புத்திரரும்,
ெபலிஸ்தியரும், 12 சீேதானியரும், அமேலக்கியரும், மாேகானியரும், உங்கைள ஒடுக்கும் சமயங்களில்,
நீங்கள் என்ைன ேநாக்கி முைறயிட்டேபாது, நான் உங்கைள அவர்கள் ைகக்கு நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கவில்ைலயா? 13 அப்படியிருந்தும் நீங்கள் என்ைனவிட்டு, அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவித்தீர்கள்;
ஆைகயால் இனி உங்கைள இரட்சிேயன். 14 நீங்கள் ேபாய், உங்களுக்காகத் ெதரிந்துெகாண்ட
ேதவர்கைள ேநாக்கி முைறயிடுங்கள்; அைவகள் உங்கள் ஆபத்தின் காலத்தில் உங்கைள இரட்சிக்கட்டும்
என்றார். 15 இஸ்ரேவல் புத்திரர் கர்த்தைர ேநாக்கி: பாவஞ்ெசய்ேதாம், ேதவரீர் உம்முைடய பார்ைவக்கு
நலமானைத எங்களுக்குச் ெசய்யும்; இன்ைறக்குமாத்திரம் எங்கைள இரட்சித்தருளும் என்று ெசால்லி, 16

அந்நிய ேதவர்கைளத் தங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கிவிட்டு, கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர் இஸ்ரேவலின் வருத்தத்ைதப் பார்த்து மனதுருகினார். 17 அம்ேமான் புத்திரர்
கூட்டங்கூடி, கீேலயாத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரரும் கூடிக்ெகாண்டு, மிஸ்பாவிேல
பாளயமிறங்கினார்கள். 18 அப்ெபாழுது கீேலயாத்தின் ஜனங்களும் பிரபுக்களும் ஒருவைரெயாருவர்
ேநாக்கி: அம்ேமான் புத்திரர்ேமல் முந்தி யுத்தம்பண்ணப்ேபாகிற மனுஷன் யார்? அவேன கீேலயாத்தின்
குடிகளுக்ெகல்லாம் தைலவனாயிருப்பான் என்றார்கள்.

கீேலயாத்தியனான ெயப்தா பலத்த பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான்; அவன் பரஸ்திரீயின் குமாரன்;
கிெலயாத் அவைனப் ெபற்றான். 2 கிெலயாத்தின் மைனவியும் அவனுக்குக் குமாரர்கைளப்
ெபற்றாள்; அவன் மைனவி ெபற்ற குமாரர் ெபரியவர்களானபின்பு, அவர்கள் ெயப்தாைவ ேநாக்கி:

உனக்கு எங்கள் தகப்பன் வீட்டிேல சுதந்தரம் இல்ைல; நீ அந்நிய ஸ்திரீயின் மகன் என்று ெசால்லி
அவைனத் துரத்தினார்கள். 3 அப்ெபாழுது ெயப்தா: தன் சேகாதரைர விட்டு ஓடிப்ேபாய், ேதாப் ேதசத்திேல
குடியிருந்தான்; வீணரான மனுஷர் ெயப்தாேவாேட கூடிக்ெகாண்டு, அவேனாேடகூட யுத்தத்திற்குப்
ேபாவார்கள். 4 சிலநாைளக்குப்பின்பு, அம்ேமான் புத்திரர் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்பண்ணினார்கள். 5

அவர்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்பண்ணும்ேபாது கீேலயாத்தின் மூப்பர் ெயப்தாைவத் ேதாப்
ேதசத்திலிருந்து அைழத்துவரப்ேபாய், 6 ெயப்தாைவ ேநாக்கி: நீ வந்து, நாங்கள் அம்ேமான் புத்திரேராடு
யுத்தம்பண்ண எங்கள் ேசனாபதியாயிருக்க ேவண்டும் என்றார்கள். 7 அதற்கு ெயப்தா கீேலயாத்தின்
மூப்பைரப் பார்த்து: நீங்கள் அல்லவா என்ைனப் பைகத்து, என் தகப்பன் வீட்டிலிருந்து என்ைனத்
துரத்தினவர்கள்? இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ஆபத்து ேநரிட்டிருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் என்னிடத்தில் ஏன்
வருகிறீர்கள் என்றான். 8 அதற்குக் கீேலயாத்தின் மூப்பர் ெயப்தாைவ ேநாக்கி: நீ எங்களுடேனகூட வந்து,
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அம்ேமான் புத்திரேராடு யுத்தம்பண்ணி, கீேலயாத்தின் குடிகளாகிய எங்கள் அைனவர்ேமலும்
தைலவனாயிருக்க ேவண்டும்; இதற்காக இப்ெபாழுது உன்னிடத்தில் வந்ேதாம் என்றார்கள். 9 அதற்கு
ெயப்தா: அம்ேமான் புத்திரேராேட யுத்தம்பண்ண, நீங்கள் என்ைனத் திரும்ப அைழத்துப்ேபானபின்பு,
கர்த்தர் அவர்கைள என் முன்னிைலயாய் ஒப்புக்ெகாடுத்தால், என்ைன உங்களுக்குத் தைலவனாய்
ைவப்பீர்களா என்று கீேலயாத்தின் மூப்பைரக் ேகட்டான். 10 கீேலயாத்தின் மூப்பர் ெயப்தாைவப் பார்த்து:
நாங்கள் உன் வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்யாவிட்டால், கர்த்தர் நமக்கு நடுநின்று ேகட்பாராக என்றார்கள்.
11 அப்ெபாழுது ெயப்தா கீேலயாத்தின் மூப்பேராேட கூடப்ேபானான்; ஜனங்கள் அவைனத் தங்கள்ேமல்
தைலவனும் ேசனாபதியுமாக ைவத்தார்கள். ெயப்தா தன் காரியங்கைளெயல்லாம் மிஸ்பாவிேல
கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல ெசான்னான். 12 பின்பு ெயப்தா அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவினிடத்திற்கு
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: நீ என் ேதசத்தில் எனக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ண வருகிறதற்கு, எனக்கும்
உனக்கும் என்ன வழக்கு இருக்கிறது என்று ேகட்கச் ெசான்னான். 13 அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜா
ெயப்தாவின் ஸ்தானாபதிகைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவலர் எகிப்திலிருந்து வருகிறேபாது, அர்ேனான் துவக்கி
யாேபாக்மட்டும், ேயார்தான்மட்டும் இருக்கிற என் ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டார்கேள; இப்ெபாழுது
அைத எனக்குச் சமாதானமாய்த் திரும்பக் ெகாடுத்துவிடேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 14

ெயப்தா மறுபடியும் அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி, அவனுக்குச்
ெசால்லச் ெசான்னதாவது: 15 ெயப்தா ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலர் ேமாவாபியரின்
ேதசத்ைதயாகிலும், அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்ைதயாகிலும் கட்டிக்ெகாண்டதில்ைலேய. 16 இஸ்ரேவலர்
எகிப்திலிருந்து வருகிறேபாது, வனாந்தரத்தில் சிவந்த சமுத்திரமட்டும் நடந்து, பின்பு காேதசுக்கு வந்து, 17

இஸ்ரேவலர் ஏேதாமின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: நாங்கள் உன் ேதசத்துவழியாய்க்
கடந்து ேபாகட்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள்; அதற்கு ஏேதாமின் ராஜா ெசவிெகாடுக்கவில்ைல;
அப்படிேய ேமாவாபின் ராஜாவினிடத்திற்கும் அனுப்பினார்கள்; அவனும் சம்மதிக்கவில்ைல. ஆதலால்
இஸ்ரேவலர் காேதசிேல தரித்திருந்து, 18 பின்பு வனாந்தரவழியாய் நடந்து ஏேதாம் ேதசத்ைதயும் ேமாவாப்
ேதசத்ைதயும் சுற்றிப்ேபாய், ேமாவாபின் ேதசத்திற்குக் கிழக்ேகவந்து, ேமாவாபின் எல்ைலக்குள்
பிரேவசியாமல், ேமாவாபின் எல்ைலயான அர்ேனான் நதிக்கு அப்பாேல பாளயமிறங்கினார்கள். 19

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர் எஸ்ேபானில் ஆளுகிற சீேகான் என்னும் எேமாரியரின் ராஜாவினிடத்திற்கு
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: நாங்கள் உன் ேதசத்து வழியாய் எங்கள் ஸ்தானத்திற்குக் கடந்துேபாக
இடங்ெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 20 சீேகான் இஸ்ரேவலைர நம்பாததினால், தன்
எல்ைலையக் கடந்துேபாகிறதற்கு இடங்ெகாடாமல் தன் ஜனங்கைளெயல்லாம் கூட்டி, யாகாசிேல
பாளயமிறங்கி, இஸ்ரேவலேராேட யுத்தம்பண்ணினான். 21 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
சீேகாைனயும் அவனுைடய எல்லா ஜனங்கைளயும் இஸ்ரேவலரின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள
முறிய அடித்தார்கள்; அப்படிேய இஸ்ரேவலர் அந்த ேதசத்திேல குடியிருந்த எேமாரியரின்
சீைமையெயல்லாம் பிடித்து, அர்ேனான் துவக்கி, 22 யாேபாக்மட்டும், வனாந்தரம் துவக்கி ேயார்தான்மட்டும்
இருக்கிற எேமாரியரின் எல்ைலையெயல்லாம் சுதந்தரமாய்க் கட்டிக்ெகாண்டார்கள். 23 இப்படி
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் எேமாரியைரத் தம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகத்
துரத்தியிருக்க, நீர் அந்த ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளத்தகுமா? 24 உம்முைடய ேதவனாகிய காேமாஸ்
உமக்கு முன்பாகத் துரத்துகிறவர்களின் ேதசத்ைத நீர் கட்டிக்ெகாள்ளமாட்டீேரா? அப்படிேய எங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்துகிறவர்களின் ேதசத்ைதெயல்லாம் நாங்களும்
கட்டிக்ெகாள்ளுகிேறாம். 25 ேமலும் சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய பாலாக் என்னும் ேமாவாபின்
ராஜாைவப்பார்க்கிலும் உமக்கு அதிக நியாயம் உண்ேடா? அவன் இஸ்ரேவேலாேட எப்ேபாதாகிலும்
வழக்காடினானா? எப்ேபாதாகிலும் அவர்களுக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணினானா? 26 இஸ்ரேவலர்
எஸ்ேபானிலும் அதின் கிராமங்களிலும், ஆேராேவரிலும் அதின் கிராமங்களிலும், அர்ேனான் நதியருகான
எல்லா ஊர்களிலும், முந்நூறு வருஷம் குடியிருக்ைகயில், இவ்வளவு காலமாய் நீங்கள் அைதத்
திருப்பிக்ெகாள்ளாேத ேபானெதன்ன? 27 நான் உமக்கு விேராதமாய்க் குற்றம் ெசய்யவில்ைல; நீர் எனக்கு
விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணுகிறதினால் நீர்தான் எனக்கு அநியாயம் ெசய்கிறீர்; நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர்
இன்று இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் அம்ேமான் புத்திரருக்கும் நடுநின்று நியாயம் தீர்க்கக்கடவர் என்று
ெசால்லி அனுப்பினான். 28 ஆனாலும் அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜா தனக்கு ெயப்தா ெசால்லியனுப்பின
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவிெகாடாேத ேபானான். 29 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவி ெயப்தாவின்ேமல்
இறங்கினார்; அவன் கீேலயாத்ைதயும் மனாேச நாட்ைடயும் கடந்துேபாய், கீேலயாத்திலிருக்கிற
மிஸ்பாவுக்கு வந்து, அங்ேகயிருந்து அம்ேமான் புத்திரருக்கு விேராதமாகப் ேபானான். 30 அப்ெபாழுது
ெயப்தா கர்த்தருக்கு ஒரு ெபாருத்தைனையப்பண்ணி: ேதவரீர் அம்ேமான் புத்திரைர என் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கேவ ஒப்புக்ெகாடுத்தால், 31 நான் அம்ேமான் புத்திரரிடத்திலிருந்து சமாதானத்ேதாேட
திரும்பி வரும்ேபாது, என் வீட்டு வாசற்படியிலிருந்து எனக்கு எதிர்ெகாண்டு வருவது எதுேவா அது
கர்த்தருக்கு உரியதாகும், அைதச் சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்துேவன் என்றான். 32 ெயப்தா
அம்ேமான் புத்திரரின்ேமல் யுத்தம்பண்ண, அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபானான்; கர்த்தர்
அவர்கைள அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 33 அவன் அவர்கைள ஆேராேவர் துவக்கி மின்னித்திற்குப்
ேபாகுமட்டும், திராட்சத்ேதாட்டத்து நிலங்கள்வைரக்கும், மகா சங்காரமாய் முறிய அடித்து, இருபது
பட்டணங்கைளப் பிடித்தான்; இப்படி அம்ேமான் புத்திரர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத்
தாழ்த்தப்பட்டார்கள். 34 ெயப்தா மிஸ்பாவிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்கு வருகிறேபாது, இேதா, அவன் குமாரத்தி
தம்புரு வாசித்து நடனஞ்ெசய்து, அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டு வந்தாள்; அவள் அவனுக்கு ஒேர
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பிள்ைளயானவள்; அவைளயல்லாமல் அவனுக்குக் குமாரனும் இல்ைல குமாரத்தியும் இல்ைல. 35 அவன்
அவைளக் கண்டவுடேன தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: ஐேயா! என் மகேள, என்ைன மிகவும்
மனமடியவும் கலங்கவும் பண்ணுகிறாய்; நான் கர்த்தைர ேநாக்கி என் வாையத் திறந்து ெசால்லிவிட்ேடன்;
அைத நான் மாற்றக்கூடாது என்றான். 36 அப்ெபாழுது அவள்: என் தகப்பேன, நீர் கர்த்தைர ேநாக்கி
உம்முைடய வாையத் திறந்து ேபசினீரல்லேவா? அம்ேமான் புத்திரராகிய உம்முைடய சத்துருக்களுக்கு
நீதிையச் சரிக்கட்டும் ெஜயத்ைதக் கர்த்தர் உமக்குக் கட்டைளயிட்டபடியினால், உம்முைடய வாயிலிருந்து
புறப்பட்டபடிேய எனக்குச் ெசய்யும் என்றாள். 37 பின்னும் அவள் தன் தகப்பைன ேநாக்கி: நீர் எனக்கு ஒரு
காரியம் ெசய்யேவண்டும்; நான் மைலகளின்ேமல் ேபாய்த்திரிந்து, நானும் என் ேதாழிமார்களும் என்
கன்னிைமயினிமித்தம் துக்கங்ெகாண்டாட, எனக்கு இரண்டு மாதம் தவைணெகாடும் என்றாள். 38 அதற்கு
அவன்: ேபாய்வா என்று அவைள இரண்டு மாதத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான்; அவள் தன் ேதாழிமார்கேளாடும்
கூடப்ேபாய், தன் கன்னிைமயினிமித்தம் மைலகளின்ேமல் துக்கங்ெகாண்டாடி, 39 இரண்டு மாதம்
முடிந்தபின்பு, தன் தகப்பனிடத்திற்குத் திரும்பிவந்தாள்; அப்ெபாழுது அவன் பண்ணியிருந்த தன்
ெபாருத்தைனயின்படி அவளுக்குச் ெசய்தான்; அவள் புருஷைன அறியாதிருந்தாள். 40 இதினிமித்தம்
இஸ்ரேவலின் குமாரத்திகள் வருஷந்ேதாறும் ேபாய், நாலு நாள் கீேலயாத்தியனான ெயப்தாவின்
குமாரத்திையக்குறித்துப் புலம்புவது இஸ்ரேவலிேல வழக்கமாயிற்று.

எப்பிராயீம் மனுஷர் ஏகமாய்க் கூடி வடக்ேக புறப்பட்டுப்ேபாய், ெயப்தாைவ ேநாக்கி: நீ எங்கைள
உன்ேனாேடகூட வரும்படி அைழப்பியாமல் அம்ேமான் புத்திரர்ேமல்
யுத்தம்பண்ணப்ேபானெதன்ன? உன் வீட்ைடயும் உன்ைனயும்கூட அக்கினியால் சுட்டுப்ேபாடுேவாம்

என்றார்கள். 2 அதற்கு ெயப்தா: எனக்கும் என் ஜனத்திற்கும் அம்ேமான் புத்திரேராேட ெபரிய வழக்கு
இருக்கும்ேபாது, நான் உங்கைளக் கூப்பிட்ேடன்; நீங்கள் என்ைன அவர்கள் ைகக்கு நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கவில்ைல. 3 நீங்கள் என்ைன இரட்சிக்கவில்ைல என்று நான் கண்டேபாது, நான் என் ஜீவைன
என் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டு, அம்ேமான் புத்திரருக்கு விேராதமாய்ப் ேபாேனன்; கர்த்தர் அவர்கைள
என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இப்படியிருக்க, நீங்கள் என்ேமல் யுத்தம்பண்ண, இன்று என்னிடத்திற்கு
வரேவண்டியது என்ன என்று ெசான்னான். 4 பின்பு ெயப்தா கீேலயாத் மனுஷைரெயல்லாம் கூட்டி,
எப்பிராயீமேராடு யுத்தம்பண்ணினான்; எப்பிராயீமுக்கும் மனாேசக்கும் நடுேவ குடியிருக்கிற
கீேலயாத்தியரான நீங்கள் எப்பிராயீைமவிட்டு ஓடிப்ேபானவர்கள் என்று எப்பிராயீமர் ெசான்னபடியினால்,
கீேலயாத் மனுஷர் அவர்கைள முறிய அடித்தார்கள். 5 கீேலயாத்தியர் எப்பிராயீமுக்கு முந்தி ேயார்தானின்
துைறகைளப் பிடித்தார்கள்; அப்ெபாழுது எப்பிராயீமரிேல தப்பினவர்களில் யாராவது வந்து: நான்
அக்கைரக்குப் ேபாகட்டும் என்று ெசால்லும்ேபாது, கீேலயாத் மனுஷர்: நீ எப்பிராயீமனா என்று அவைனக்
ேகட்பார்கள்; அவன் அல்ல என்றால், 6 நீ ஷிேபாேலத் என்று ெசால் என்பார்கள்; அப்ெபாழுது அவன் அப்படி
உச்சரிக்கக்கூடாமல், சிேபாேலத் என்பான்; அப்ெபாழுது அவைனப் பிடித்து, ேயார்தான் துைறயிேல
ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்; அக்காலத்திேல எப்பிராயீமில் நாற்பத்தீராயிரம்ேபர் விழுந்தார்கள். 7 ெயப்தா
இஸ்ரேவைல ஆறு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான்; பின்பு கீேலயாத்தியனான ெயப்தா மரித்து,
கீேலயாத்திலுள்ள ஒரு பட்டணத்தில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 8 அவனுக்குப்பின்பு ெபத்ெலேகம்
ஊரானாகிய இப்சான் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான். 9 அவனுக்கு முப்பது குமாரரும் முப்பது
குமாரத்திகளும் இருந்தார்கள்; முப்பது குமாரத்திகைளயும் புறத்திேல விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுத்து, தன்
குமாரருக்கு முப்பது ெபண்கைளப் புறத்திேல ெகாண்டான்; அவன் இஸ்ரேவைல ஏழு வருஷம் நியாயம்
விசாரித்தான். 10 பின்பு இப்சான் மரித்து, ெபத்ெலேகமிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 11 அவனுக்குப்
பின்பு ெசபுேலானியனாகிய ஏேலான் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான்; அவன் பத்து வருஷம்
இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான். 12 பின்பு ெசபுேலானியனாகிய ஏேலான் மரித்து, ெசபுேலான்
ேதசமான ஆயேலான் ஊரில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். 13 அவனுக்குப்பின்பு இல்ேலலின் குமாரனாகிய
பிரத்ேதானியனான அப்ேதான் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான். 14 அவனுக்கு நாற்பது குமாரரும்
முப்பது ேபரப்பிள்ைளகளும் இருந்தார்கள்; அவர்கள் எழுபது கழுைதகளின்ேமல் ஏறுவார்கள்; அவன்
இஸ்ரேவைல எட்டு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். 15 பின்பு பிரத்ேதானியனான இல்ேலலின் குமாரனாகிய
அப்ேதான் மரித்து, எப்பிராயீம் ேதசத்தில் அமேலக்கியர் மைலயிலிருக்கிற பிரத்ேதானிேல
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தபடியால்,
கர்த்தர் அவர்கைள நாற்பது வருஷமளவும் ெபலிஸ்தர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 2 அப்ெபாழுது
தாண் வம்சத்தானாகிய ேசாரா ஊரானான ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அவன் ேபர் மேனாவா;

அவன் மைனவி பிள்ைளெபறாத மலடியாயிருந்தாள். 3 கர்த்தருைடய தூதனானவர் அந்த ஸ்திரீக்குத்
தரிசனமாகி, அவைள ேநாக்கி: இேதா, பிள்ைளெபறாத மலடியான நீ கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு குமாரைனப்
ெபறுவாய். 4 ஆதலால் நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாதபடிக்கும், தீட்டானது ஒன்றும்
புசியாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயிரு. 5 நீ கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாய்; அவன்
தைலயின்ேமல் சவரகன் கத்தி படலாகாது; அந்தப் பிள்ைள பிறந்ததுமுதல் ேதவனுக்ெகன்று
நசேரயனாயிருப்பான்; அவன் இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தரின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கத்
ெதாடங்குவான் என்றார். 6 அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ தன் புருஷனிடத்தில் வந்து: ேதவனுைடய மனுஷன்
ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்தார்; அவருைடய சாயல் ேதவனுைடய தூதரின் சாயைலப்ேபால மகா
பயங்கரமாயிருந்தது; எங்ேகயிருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரிடத்தில் ேகட்கவில்ைல; அவர் தம்முைடய
நாமத்ைத எனக்குச் ெசால்லவுமில்ைல. 7 அவர் என்ைன ேநாக்கி: இேதா, நீ கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு
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குமாரைனப் ெபறுவாய்; ஆதலால் நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாமலும், தீட்டானது ஒன்றும்
புசியாமலும் இரு; அந்தப் பிள்ைள பிறந்தது முதல் தன் மரணநாள்மட்டும் ேதவனுக்ெகன்று
நசேரயனாயிருப்பான் என்று ெசான்னார் என்றாள். 8 அப்ெபாழுது மேனாவா கர்த்தைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணி: ஆ, என் ஆண்டவேர, நீர் அனுப்பின ேதவனுைடய மனுஷன் மறுபடியும் ஒரு விைச
எங்களிடத்தில் வந்து, பிறக்கப்ேபாகிற பிள்ைளக்காக நாங்கள் ெசய்யேவண்டியைத எங்களுக்குக்
கற்பிப்பாராக என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான். 9 ேதவன் மேனாவாவின் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடுத்தார்;
அந்த ஸ்திரீ வயல்ெவளியில் இருக்கும்ேபாது ேதவனுைடய தூதனானவர் திரும்பவும் அவளிடத்தில் வந்தார்;
அப்ெபாழுது அவள் புருஷனாகிய மேனாவா அவேளாேட இருக்கவில்ைல. 10 ஆைகயால் அந்த ஸ்திரீ
சீக்கிரமாய் ஓடி, இேதா, அன்று என்னிடத்தில் வந்தவர் எனக்குத் தரிசனமானார் என்று தன் புருஷனுக்கு
அறிவித்தாள். 11 அப்ெபாழுது மேனாவா எழுந்திருந்து, தன் மைனவியின் பின்னாேல ேபாய், அவரிடத்துக்கு
வந்து: இந்த ஸ்திரீேயாேட ேபசினவர் நீர்தானா என்று அவரிடத்தில் ேகட்டான்; அவர் நான்தான் என்றார்.
12 அப்ெபாழுது மேனாவா: நீர் ெசான்ன காரியம் நிைறேவறும்ேபாது, அந்தப் பிள்ைளைய எப்படி
வளர்க்கேவண்டும், அைத எப்படி நடத்தேவண்டும் என்று ேகட்டான். 13 கர்த்தருைடய தூதனானவர்
மேனாவாைவ ேநாக்கி: நான் ஸ்திரீேயாேட ெசான்ன யாவற்றிற்கும், அவள் எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, 14

திராட்சச்ெசடியிேல உண்டாகிறெதான்றும் சாப்பிடாமலும், திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாமலும்,
தீட்டானெதான்றும் புசியாமலும், நான் அவளுக்குக் கட்டைளயிட்டைதெயல்லாம் ைகக்ெகாள்ளக்கடவள்
என்றார். 15 அப்ெபாழுது மேனாவா கர்த்தருைடய தூதைன ேநாக்கி: நாங்கள் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய
உமக்காகச் சைமத்துக்ெகாண்டுவருமட்டும் தரித்திரும் என்றான். 16 கர்த்தருைடய தூதனானவர்
மேனாவாைவ ேநாக்கி: நீ என்ைன இருக்கச் ெசான்னாலும் நான் உன் உணைவப் புசிேயன்; நீ சர்வாங்க
தகனபலி இடேவண்டுமானால், அைத நீ கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துவாயாக என்றார். அவர் கர்த்தருைடய
தூதன் என்று மேனாவா அறியாதிருந்தான். 17 அப்ெபாழுது மேனாவா கர்த்தருைடய தூதைன ேநாக்கி: நீர்
ெசான்ன காரியம் நிைறேவறும்ேபாது, நாங்கள் உம்ைமக் கனம்பண்ணும்படி, உம்முைடய நாமம் என்ன
என்று ேகட்டான். 18 அதற்குக் கர்த்தருைடய தூதனானவர்: என் நாமம் என்ன என்று நீ ேகட்க ேவண்டியது
என்ன? அது அதிசயம் என்றார். 19 மேனாவா ேபாய், ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும், ேபாஜனபலிையயும்
ெகாண்டுவந்து, அைதக் கன்மைலயின்ேமல் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தினான்; அப்ெபாழுது மேனாவாவும் அவன்
மைனவியும் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அதிசயம் விளங்கினது. 20 அக்கினிஜூவாைல
பலிபீடத்திலிருந்து வானத்திற்கு ேநராக எழும்புைகயில், கர்த்தருைடய தூதனானவர் பலிபீடத்தின்
ஜூவாைலயிேல ஏறிப்ேபானார்; அைத மேனாவாவும் அவன் மைனவியும் கண்டு, தைரயிேல முகங்குப்புற
விழுந்தார்கள். 21 பின்பு கர்த்தருைடய தூதனானவர் மேனாவாவுக்கும் அவன் மைனவிக்கும்
காணப்படவில்ைல; அப்ெபாழுது அவர் கர்த்தருைடய தூதன் என்று மேனாவா அறிந்து, 22 தன்
மைனவிையப் பார்த்து: நாம் ேதவைனக் கண்ேடாம், சாகேவ சாேவாம் என்றான். 23 அதற்கு அவன் மைனவி:
கர்த்தர் நம்ைமக் ெகான்றுேபாடச் சித்தமாயிருந்தால், அவர் நம்முைடய ைகயிேல
சர்வாங்கதகனபலிையயும் ேபாஜனபலிையயும் ஒப்புக்ெகாள்ளமாட்டார், இைவகைளெயல்லாம் நமக்குக்
காண்பிக்கவுமாட்டார், இைவகைள நமக்கு அறிவிக்கவுமாட்டார் என்றாள். 24 பின்பு அந்த ஸ்திரீ ஒரு
குமாரைனப் ெபற்று, அவனுக்குச் சிம்ேசான் என்று ேபரிட்டாள்; அந்தப் பிள்ைள வளர்ந்தது; கர்த்தர் அவைன
ஆசீர்வதித்தார். 25 அவன் ேசாராவுக்கும் எஸ்தாேவாலுக்கும் நடுவிலுள்ள தாணின் பாளயத்தில்
இருக்ைகயில் கர்த்தருைடய ஆவியானவர் அவைன ஏவத்துவக்கினார்.

சிம்ேசான் திம்னாத்துக்குப் ேபாய், திம்னாத்திேல ெபலிஸ்தரின் குமாரத்திகளில் ஒரு ெபண்ைணக்
கண்டு, 2 திரும்ப வந்து, தன் தாையயும் தகப்பைனயும் ேநாக்கி: திம்னாத்திேல ெபலிஸ்தரின்
குமாரத்திகளில் ஒரு ெபண்ைணக் கண்ேடன்; அவைள எனக்குக் ெகாள்ளேவண்டும் என்றான். 3

அப்ெபாழுது அவன் தாயும் அவன் தகப்பனும் அவைன ேநாக்கி: நீ ேபாய், விருத்தேசதனமில்லாத
ெபலிஸ்தரிடத்தில் ஒரு ெபண்ைணக் ெகாள்ளேவண்டியெதன்ன? உன் சேகாதரரின் குமாரத்திகளிலும்,
எங்கள் ஜனமைனத்திலும் ெபண் இல்ைலயா என்றார்கள். சிம்ேசான் தன் தகப்பைன ேநாக்கி: அவள் என்
கண்ணுக்குப் பிரியமானவள், அவைளேய எனக்குக் ெகாள்ளேவண்டும் என்றான். 4 அவன் ெபலிஸ்தரிடத்தில்
குற்றம் பிடிக்க முகாந்தரம் உண்டாகும்படி, இது கர்த்தரின் ெசயல் என்று அவன் தாயும் தகப்பனும்
அறியாதிருந்தார்கள்: அக்காலத்திேல ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவைல ஆண்டார்கள். 5 அப்படிேய சிம்ேசானும்
அவன் தாயும் தகப்பனும் திம்னாத்துக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டார்கள்; அவர்கள் திம்னாத் ஊர்
திராட்சத்ேதாட்டங்கள் மட்டும் வந்தேபாது, இேதா, ெகர்ச்சிக்கிற பாலசிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக
வந்தது. 6 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவி அவன்ேமல் பலமாய் இறங்கினதினால், அவன் தன் ைகயில்
ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும், அைத ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் கிழித்துப்ேபாடுகிறதுேபால் கிழித்துப்ேபாட்டான்;
ஆனாலும் தான் ெசய்தைத அவன் தன் தாய் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்ைல. 7 அவன் ேபாய் அந்தப்
ெபண்ேணாேட ேபசினான்; அவள் சிம்ேசானின் கண்ணுக்குப் பிரியமாயிருந்தாள். 8 சில நாைளக்குப்பின்பு,
அவன் அவைள விவாகம்பண்ணத் திரும்பிவந்து, சிங்கத்தின் உடைலப் பார்க்கிறதற்கு வழிவிலகிப்ேபானான்;
இேதா, சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ேள ேதனீக்கூட்டமும் ேதனும் இருந்தது. 9 அவன் அைதத் தன் ைககளில்
எடுத்து, சாப்பிட்டுக்ெகாண்ேட நடந்து, தன் தாய்தகப்பனிடத்தில் வந்து, அவர்களுக்கும் ெகாடுத்தான்;
அவர்களும் சாப்பிட்டார்கள்; ஆனாலும் தான் அந்தத் ேதைனச் சிங்கத்தின் உடலிேல எடுத்தைத
அவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்ைல. 10 அவன் தகப்பன் அந்தப் ெபண் இருக்கும் இடத்தில் ேபானேபாது,
சிம்ேசான் அங்ேக விருந்துெசய்தான்; வாலிபர் அப்படிச் ெசய்வது வழக்கம். 11 அவர்கள் அவைனக்
கண்டேபாது, அவேனாேடகூட இருக்கும்படி முப்பது ேதாழைர அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 12

சிம்ேசான் அவர்கைள ேநாக்கி: ஒரு விடுகைதைய உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; அைத நீங்கள்
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விருந்துண்கிற ஏழுநாைளக்குள்ேள கண்டுபிடித்து எனக்கு விடுவித்தால், நான் உங்களுக்கு முப்பது
துப்பட்டிகைளயும் முப்பது மாற்று வஸ்திரங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். 13 அைத எனக்கு
விடுவிக்காேதேபானால், நீங்கள் எனக்கு முப்பது துப்பட்டிகைளயும் முப்பது மாற்று வஸ்திரங்கைளயும்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: உன் விடுகைதையச் ெசால்லு; நாங்கள் அைதக்
ேகட்கட்டும் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவன்: பட்சிக்கிறவனிடத்திலிருந்து பட்சணமும்,
பலவானிடத்திலிருந்து மதுரமும் வந்தது என்றான்; அந்த விடுகைத அவர்களால் மூன்று நாள்மட்டும்
விடுவிக்கக்கூடாேத ேபாயிற்று. 15 ஏழாம்நாளிேல அவர்கள் சிம்ேசானின் ெபண்சாதிையப் பார்த்து: உன்
புருஷன் அந்த விடுகைதைய எங்களுக்கு விடுவிக்கும்படிக்கு நீ அவைன நயம்பண்ணு; இல்லாவிட்டால்
நாங்கள் உன்ைனயும் உன் தகப்பன் வீட்ைடயும் அக்கினியால் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுேவாம்;
எங்களுக்குள்ளைவகைளப் பறித்துக்ெகாள்ளவா எங்கைள அைழத்தீர்கள் என்றார்கள். 16 அப்ெபாழுது
சிம்ேசானின் ெபண்சாதி அவனுக்கு முன்பாக அழுது, நீ என்ைன ேநசியாமல் என்ைனப் பைகக்கிறாய், என்
ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுகைதையச் ெசான்னாய், அைத எனக்காவது விடுவிக்கவில்ைலேய என்றாள்; அதற்கு
அவன்: இேதா, நான் என் தாய்தகப்பனுக்கும் அைத விடுவிக்கவில்ைலேய, உனக்கு அைத விடுவிப்ேபேனா
என்றான். 17 விருந்துண்கிற ஏழுநாளும் அவள் அவன் முன்பாக அழுதுெகாண்ேட இருந்தாள்; ஏழாம்
நாளிேல அவள் அவைன அலட்டிக்ெகாண்டிருந்தபடியால், அைத அவளுக்கு விடுவித்தான்; அப்ெபாழுது
அவள் தன் ஜனங்களுக்கு அந்த விடுகைதைய விடுவித்தாள். 18 ஆைகயால் ஏழாம் நாளிேல ெபாழுது
ேபாகுமுன்ேன, அந்த ஊர் மனுஷர் அவைன ேநாக்கி: ேதைனப்பார்க்கிலும் மதுரமானது என்ன,
சிங்கத்ைதப்பார்க்கிலும் பலமானதும் என்ன என்றார்கள்; அதற்கு அவன்: நீங்கள் என் கிடாரியால்
உழாதிருந்தீர்களானால், என் விடுகைதையக் கண்டுபிடிப்பதில்ைல என்றான். 19 கர்த்தருைடய ஆவி
அவன்ேமல் இறங்கினதினால், அவன் அஸ்கேலானுக்குப் ேபாய், அவ்வூராரில் முப்பதுேபைரக் ெகான்று,
அவர்களுைடய வஸ்திரங்கைள உரிந்துெகாண்டுவந்து, விடுகைதைய விடுவித்தவர்களுக்கு அந்த மாற்று
வஸ்திரங்கைளக் ெகாடுத்து, ேகாபம் மூண்டவனாய்ப் புறப்பட்டு, தன் தகப்பன் வீட்டுக்குப் ேபாய்விட்டான். 20

சிம்ேசானின் ெபண்சாதிேயாெவன்றால், அவனுைடய ேதாழரில் அவேனாேட சிேநகமாயிருந்த
ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டாள்.

சிலநாள் ெசன்றபின்பு, சிம்ேசான் ேகாதுைம அறுக்கிற நாட்களில் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, தன் ெபண்சாதிையக் காணப்ேபாய்: நான் என் ெபண்சாதியினிடத்தில்
அைறவீட்டிற்குள் ேபாகட்டும் என்றான்; அவள் தகப்பேனா, அவைன உள்ேளேபாக ஒட்டாமல்: 2 நீ

அவைள முற்றிலும் பைகத்துவிட்டாய் என்று நான் எண்ணி, அவைள உன் சிேநகிதனுக்குக்
ெகாடுத்துவிட்ேடன்; அவள் தங்ைக அவைளப்பார்க்கிலும் அழகானவள் அல்லவா, அவளுக்குப் பதிலாக
இவள் உனக்கு இருக்கட்டும் என்று ெசான்னான். 3 அப்ெபாழுது சிம்ேசான்: நான் ெபலிஸ்தருக்குப்
ெபால்லாப்புச் ெசய்தாலும், என்ேமல் குற்றமில்ைல என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி, 4 புறப்பட்டுப்ேபாய்,
முந்நூறு நரிகைளப் பிடித்து, பந்தங்கைள எடுத்து, வாேலாேட வால் ேசர்த்து, இரண்டு வால்களுக்கும் நடுேவ
ஒவ்ெவாரு பந்தத்ைத ைவத்துக்கட்டி, 5 பந்தங்கைளக் ெகாளுத்தி, ெபலிஸ்தரின் ெவள்ளாண்ைமயிேல
அைவகைள ஓடவிட்டு, கதிர்க்கட்டுகைளயும் ெவள்ளாண்ைமையயும் திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும்
ஒலிவத்ேதாப்புக்கைளயும் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 6 இப்படிச் ெசய்தவன் யார் என்று ெபலிஸ்தர்
ேகட்கிறேபாது, திம்னாத்தானுைடய மருமகனாகிய சிம்ேசான்தான்; அவனுைடய ெபண்சாதிைய
அவனுைடய சிேநகிதனுக்குக் ெகாடுத்துவிட்டபடியால் அப்படிச் ெசய்தான் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர் ேபாய், அவைளயும் அவள் தகப்பைனயும் அக்கினியால் சுட்ெடரித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது
சிம்ேசான் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இப்படிச் ெசய்தபடியால் நான் உங்கள் ைகயிேல
பழிவாங்கினாெலாழிய இைளப்பாேறன் என்று ெசால்லி, 8 அவர்கைளச் சின்னபின்னமாகச்
சங்காரம்பண்ணி, பின்பு ேபாய், ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலச் சந்திேல குடியிருந்தான். 9 அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர் ேபாய், யூதாவிேல பாளயமிறங்கி, ேலகி என்கிற ெவளியிேல பரவியிருந்தார்கள். 10 நீங்கள்
எங்களுக்கு விேராதமாக வந்தது என்ன என்று யூதா மனுஷர் ேகட்டதற்கு, அவர்கள்: சிம்ேசான் எங்களுக்குச்
ெசய்ததுேபால, நாங்களும் அவனுக்குச் ெசய்யும்படி அவைனக் கட்டுகிறதற்காக வந்ேதாம் என்றார்கள். 11

அப்ெபாழுது யூதாவிேல மூவாயிரம்ேபர் ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலச் சந்திற்குப் ேபாய்: ெபலிஸ்தர் நம்ைம
ஆளுகிறார்கள் என்று ெதரியாதா? பின்ைன ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தாய் என்று சிம்ேசானிடத்தில்
ெசான்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவர்கள் எனக்குச் ெசய்தபடிேய நானும் அவர்களுக்குச் ெசய்ேதன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்கள்: உன்ைனக்கட்டி, ெபலிஸ்தர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்க வந்திருக்கிேறாம்
என்றார்கள். அதற்குச் சிம்ேசான்: நீங்கேள என்ேமல் விழுகிறதில்ைல என்று எனக்கு ஆைணயிடுங்கள்
என்றான். 13 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் உன்ைன இறுகக்கட்டி, அவர்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபாேம
அல்லாமல், உன்ைனக் ெகான்றுேபாடமாட்ேடாம் என்று ெசால்லி, இரண்டு புதுக் கயிறுகளாேல அவைனக்
கட்டி, கன்மைலயிலிருந்து ெகாண்டுேபானார்கள். 14 அவன் ேலகிவைரக்கும் வந்து ேசர்ந்தேபாது,
ெபலிஸ்தர் அவனுக்கு விேராதமாய் ஆரவாரம் பண்ணினார்கள். அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவி அவன்ேமல்
பலமாய் இறங்கினதினால், அவன் புயங்களில் கட்டியிருந்த கயிறுகள் ெநருப்புப்பட்ட நூல்ேபாலாகி, அவன்
கட்டுகள் அவன் ைககைள விட்டு அறுந்துேபாயிற்று. 15 உடேன அவன் ஒரு கழுைதயின் பச்ைசத்
தாைடெயலும்ைபக் கண்டு, தன் ைகைய நீட்டி அைத எடுத்து, அதினாேல ஆயிரம்ேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டான். 16 அப்ெபாழுது சிம்ேசான்: கழுைதயின் தாைடெயலும்பினால் குவியல் குவியலாகப்
பட்டுக்கிடக்கிறார்கள், கழுைதயின் தாைடெயலும்பினால் ஆயிரம்ேபைரக் ெகான்ேறன் என்றான். 17

அப்படிச் ெசால்லித் தீர்ந்தபின்பு, தன் ைகயில் இருந்த தாைடெயலும்ைப எறிந்துவிட்டு, அவ்விடத்திற்கு
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ராமாத்ேலகி என்று ேபரிட்டான். 18 அவன் மிகவும் தாகமைடந்து, கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: ேதவரீர்
உமது அடிேயன் ைகயினால் இந்தப் ெபரிய இரட்சிப்ைபக் கட்டைளயிட்டிருக்க, இப்ெபாழுது நான்
தாகத்தினால் ெசத்து, விருந்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் ைகயிேல விழேவண்டுேமா என்றான். 19

அப்ெபாழுது ேதவன் ேலகியிலுள்ள பள்ளத்ைதப் பிளக்கப்பண்ணினார்; அதிலிருந்து தண்ணீர் ஓடிவந்தது;
அவன் குடித்தேபாது அவன் உயிர் திரும்ப வந்தது, அவன் பிைழத்தான்; ஆனபடியால் அதற்கு எந்நக்ேகாரி
என்று ேபரிட்டான்; அது இந்நாள்வைரயும் ேலகியில் இருக்கிறது. 20 அவன் ெபலிஸ்தரின் நாட்களில்
இஸ்ரேவைல இருபது வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான்.

பின்பு சிம்ேசான் காசாவுக்குப் ேபாய், அங்ேக ஒரு ேவசிையக் கண்டு, அவளிடத்தில் ேபானான். 2

அப்ெபாழுது: சிம்ேசான் இங்ேக வந்திருக்கிறான் என்று காசா ஊராருக்குச் ெசால்லப்பட்டது.
அவர்கள்: காைலயில் ெவளிச்சமாகிறேபாது அவைனக் ெகான்றுேபாடுேவாம் என்று ெசால்லி,

அவைன வைளந்துெகாண்டு இராமுழுவதும் அவனுக்காகப் பட்டணவாசலில் பதிவிருந்து இராமுழுவதும்
ேபசாதிருந்தார்கள். 3 சிம்ேசான் நடுராத்திரிமட்டும் படுத்திருந்து, நடுராத்திரியில் எழுந்து, பட்டணத்து
வாசல் கதவுகைளயும் அதின் இரண்டு நிைலகைளயும் பிடித்து, தாழ்ப்பாேளாேடகூடப் ெபயர்த்து, தன்
ேதாளின்ேமல் ைவத்து, எபிேரானுக்கு எதிேரயிருக்கிற மைலயின் உச்சிக்குச் சுமந்து ெகாண்டுேபானான். 4

அதற்குப்பின்பு அவன் ேசாேரக் ஆற்றங்கைரயில் இருக்கிற ெதலீலாள் என்னும் ேபருள்ள ஒரு ஸ்திரீேயாேட
சிேநகமாயிருந்தான். 5 அவளிடத்திற்குப் ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகள் ேபாய்: நீ அவைன நயம்பண்ணி,
அவனுைடய மகா பலம் எதினாேல உண்டாயிருக்கிறது என்றும், நாங்கள் அவைனக் கட்டிச்
சிறுைமப்படுத்துகிறதற்கு எதினாேல அவைன ேமற்ெகாள்ளலாம் என்றும் அறிந்துெகாள்; அப்ெபாழுது
நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ஆயிரத்துநூறு ெவள்ளிக்காசு உனக்குக் ெகாடுப்ேபாம் என்றார்கள். 6 அப்படிேய
ெதலீலாள் சிம்ேசாைனப் பார்த்து: உன் மகா பலம் எதினாேல உண்டாயிருக்கிறது. உன்ைனச்
சிறுைமப்படுத்த, உன்ைன எதினாேல கட்டலாம் என்று நீ எனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்றாள். 7 அதற்குச்
சிம்ேசான்: உலராத பச்ைசயான ஏழு அகணிநார்க் கயிறுகளாேல என்ைனக் கட்டினால், நான்
பலட்சயமாகி, மற்ற மனுஷைனப்ேபால் ஆேவன் என்றான். 8 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகள் உலராத
பச்ைசயான ஏழு அகணிநார்க் கயிறுகைள அவளிடத்திற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகளால் அவள்
அவைனக் கட்டினாள். 9 பதிவிருக்கிறவர்கள் அைறவீட்டிேல காத்திருக்கும்ேபாது, அவள்: சிம்ேசாேன,
ெபலிஸ்தர் உன்ேமல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள்; அப்ெபாழுது, சணல்நூலானது ெநருப்புப்பட்டவுடேன
இற்றுப்ேபாகிறதுேபால, அவன் அந்தக் கயிறுகைள அறுத்துப்ேபாட்டான்; அவன் பலம் இன்னதினாேல
உண்டாயிருக்கிறது என்று அறியப்படவில்ைல. 10 அப்ெபாழுது ெதலீலாள் சிம்ேசாைனப் பார்த்து: இேதா,
என்ைனப் பரியாசம்பண்ணி, எனக்குப் ெபாய்ெசான்னாய்; இப்ேபாதும் உன்ைன எதினாேல கட்டலாம் என்று
எனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்றாள். 11 அதற்கு அவன்: இதுவைரக்கும் ஒரு ேவைலக்கும்
வழங்காதிருக்கிற புதுக்கயிறுகளால் என்ைன இறுகக் கட்டினால், நான் பலட்சயமாகி, மற்ற
மனுஷைனப்ேபால் ஆேவன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெதலீலாள், புதுக்கயிறுகைள வாங்கி, அைவகளால்
அவைனக்கட்டி: சிம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர் உன்ேமல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள்: பதிவிருக்கிறவர்கள்
அைறவீட்டில் இருந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன் தன் புயங்களில் இருந்த கயிறுகைள ஒரு நூைலப்ேபால
அறுத்துப்ேபாட்டான். 13 பின்பு ெதலீலாள் சிம்ேசாைனப் பார்த்து: இதுவைரக்கும் என்ைனப்
பரியாசம்பண்ணி, எனக்குப் ெபாய்ெசான்னாய்; உன்ைன எதினாேல கட்டலாம் என்று எனக்குச்
ெசால்லேவண்டும் என்றாள்; அதற்கு அவன்: நீ என் தைலமயிரின் ஏழுஜைடகைள ெநசவுநூல் பாேவாேட
பின்னிவிட்டால் ஆகும் என்றான். 14 அப்படிேய அவள் ெசய்து, அைவகைள ஆணியடித்து மாட்டி:
சிம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர் உன்ேமல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள்; அவன் நித்திைரவிட்ெடழும்பி, ெநசவு
ஆணிையயும் நூல்பாைவயும் கூடப் பிடுங்கிக்ெகாண்டு ேபானான். 15 அப்ெபாழுது அவள் அவைனப் பார்த்து:
உன் இருதயம் என்ேனாடு இராதிருக்க, உன்ைனச் சிேநகிக்கிேறன் என்று நீ எப்படிச் ெசால்லுகிறாய்? நீ
இந்த மூன்று விைசயும் என்ைனப் பரியாசம் பண்ணினாய் அல்லவா, உன்னுைடய மகாபலம் எதினாேல
உண்டாயிருக்கிறது என்று எனக்குச் ெசால்லாமற்ேபானாேய என்று ெசால்லி, 16 இப்படி அவைனத்
தினம்தினம் தன் வார்த்ைதகளினாேல ெநருக்கி அலட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறதினால், சாகத்தக்கதாய் அவன்
ஆத்துமா விசனப்பட்டு, 17 தன் இருதயத்ைதெயல்லாம் அவளுக்கு ெவளிப்படுத்தி: சவரகன் கத்தி என்
தைலயின்ேமல் படவில்ைல; நான் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்ததுமுதல் ேதவனுக்ெகன்று
நசேரயனானவன்; என் தைலசிைரக்கப்பட்டால், என் பலம் என்ைன விட்டுப்ேபாகும்; அதினாேல நான்
பலட்சயமாகி, மற்ற எல்லா மனுஷைரப்ேபாலும் ஆேவன் என்று அவளிடத்தில் ெசான்னான். 18 அவன் தன்
இருதயத்ைதெயல்லாம் தனக்கு ெவளிப்படுத்தினைதத் ெதலீலாள் கண்டேபாது, அவள் ெபலிஸ்தரின்
அதிபதிகளுக்கு ஆள் அனுப்பி: இந்த ஒருவிைச வாருங்கள், அவன் தன் இருதயத்ைதெயல்லாம் எனக்கு
ெவளிப்படுத்தினான் என்று ெசால்லச்ெசான்னாள்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகள்
ெவள்ளிக்காசுகைளத் தங்கள் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு அவளிடத்துக்கு வந்தார்கள். 19 அவள் அவைனத்
தன் மடியிேல நித்திைரெசய்யப்பண்ணி, ஒருவைன அைழத்து, அவன் தைலமயிரின் ஏழு ஜைடகைளயும்
சிைரப்பித்து, அவைனச் சிறுைமப்படுத்தத் ெதாடங்கினாள்; அவன் பலம் அவைனவிட்டு நீங்கிற்று. 20

அப்ெபாழுது அவள்: சிம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர் உன்ேமல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள்; அவன் நித்திைரவிட்டு
விழித்து, கர்த்தர் தன்ைனவிட்டு விலகினைத அறியாமல், எப்ேபாதும்ேபால உதறிப்ேபாட்டு ெவளிேய
ேபாேவன் என்றான். 21 ெபலிஸ்தர் அவைனப் பிடித்து, அவன் கண்கைளப் பிடுங்கி, அவைனக் காசாவுக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல விலங்குேபாட்டுச் சிைறச்சாைலயிேல
மாவைரத்துக்ெகாண்டிருக்க ைவத்தார்கள். 22 அவன் தைலமயிர் சிைரக்கப்பட்டபின்பு, திரும்பவும்
முைளக்கத் ெதாடங்கிற்று. 23 ெபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள்: நம்முைடய பைகஞனாகிய சிம்ேசாைன நம்முைடய
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ேதவன் நம்முைடய ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி, தங்கள் ேதவனாகிய தாேகானுக்கு ஒரு
ெபரிய பலிெசலுத்தவும், சந்ேதாஷம் ெகாண்டாடவும் கூடிவந்தார்கள். 24 ஜனங்கள் அவைனக்
கண்டவுடேன: நம்முைடய ேதசத்ைதப் பாழாக்கி, நம்மில் அேநகைரக் ெகான்றுேபாட்ட நம்முைடய
பைகஞைன நம்முைடய ேதவன் நமது ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி, தங்கள் ேதவைனப்
புகழ்ந்தார்கள். 25 இப்படி அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கும்ேபாது: நமக்கு முன்பாக
ேவடிக்ைககாட்டும்படிக்கு, சிம்ேசாைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
சிம்ேசாைனச் சிைறச்சாைலயிலிருந்து கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தார்கள், அவர்களுக்கு முன்பாக ேவடிக்ைக
காட்டினான்; அவைனத் தூண்களுக்கு நடுேவ நிறுத்தினார்கள். 26 சிம்ேசான் தனக்குக் ைகலாகு ெகாடுத்து
நடத்துகிற பிள்ைளயாண்டாேனாேட, வீட்ைடத் தாங்குகிற தூண்களிேல நான் சாய்ந்துெகாண்டிருக்கும்படி
அைவகைள நான் தடவிப்பார்க்கட்டும் என்றான். 27 அந்த வீடு புருஷராலும் ஸ்திரீகளாலும் நிைறந்திருந்தது;
அங்ேக ெபலிஸ்தரின் சகல பிரபுக்களும், வீட்டின்ேமல் புருஷரும் ஸ்திரீகளுமாக ஏறக்குைறய
மூவாயிரம்ேபர், சிம்ேசான் ேவடிக்ைக காட்டுகிறைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 28 அப்ெபாழுது
சிம்ேசான் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நான் என் இரண்டு கண்களுக்காக
ஒேர தீர்ைவயாய்ப் ெபலிஸ்தர் ைகயிேல பழிவாங்கும்படிக்கு, இந்த ஒருவிைச மாத்திரம் என்ைன
நிைனத்தருளும், ேதவேன, பலப்படுத்தும் என்று ெசால்லி, 29 சிம்ேசான் அந்த வீட்ைடத் தாங்கி நிற்கிற
இரண்டு நடுத்தூண்களில், ஒன்ைறத் தன் வலதுைகயினாலும், மற்ெறான்ைறத் தன் இடதுைகயினாலும்
பிடித்துக்ெகாண்டு, 30 என் ஜீவன் ெபலிஸ்தேராேடகூட மடியக்கடவது என்று ெசால்லி, பலமாய்ச் சாய்க்க,
அந்த வீடு அதில் இருந்த பிரபுக்கள்ேமலும் எல்லா ஜனங்கள்ேமலும் விழுந்தது; இவ்விதமாய் அவன்
உயிேராடிருக்ைகயில் அவனால் ெகால்லப்பட்டவர்கைளப்பார்க்கிலும், அவன் சாகும்ேபாது அவனால்
ெகால்லப்பட்டவர்கள் அதிகமாயிருந்தார்கள். 31 பின்பு அவன் சேகாதரரும், அவன் தகப்பன்
வீட்டாரைனவரும் ேபாய், அவைன எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ேசாராவுக்கும் எஸ்தாேவாலுக்கும் நடுேவ அவன்
தகப்பனாகிய மேனாவாவின் கல்லைறயில் அடக்கம்பண்ணினார்கள். அவன் இஸ்ரேவைல இருபது வருஷம்
நியாயம் விசாரித்தான்.

எப்பீராயீம் மைலத்ேதசத்தானாகிய மீகா என்னும் ேபருள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான். 2 அவன்
தன் தாைய ேநாக்கி: உன்னிடத்திலிருந்த ஆயிரத்து நூறு ெவள்ளிக்காசு களவுேபாயிற்ேற,
அைதக் குறித்து என் காதுகள் ேகட்க நீ சாபமிட்டாேய, அந்தப் பணம், இேதா, என்னிடத்தில்

இருக்கிறது; அைத எடுத்தவன் நான்தான் என்றான். அதற்கு அவன் தாய்: என் மகேன, நீ கர்த்தரால்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் என்றாள். 3 அவன் அந்த ஆயிரத்து நூறு ெவள்ளிக்காைசத் தன் தாயினிடத்தில்
திரும்பக் ெகாடுத்தான்; அவள்: ெவட்டப்பட்ட ஒரு சுரூபத்ைதயும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு விக்கிரகத்ைதயும்
உண்டுபண்ண, நான் என் ைகயிலிருந்த இந்த ெவள்ளிைய என் மகனுக்காக முற்றிலும் கர்த்தருக்ெகன்று
நியமித்ேதன்; இப்ேபாதும் இைத உனக்குத் திரும்பக் ெகாடுக்கிேறன் என்றாள். 4 அவன் அந்த ெவள்ளிையத்
தன் தாய்க்குத் திரும்பக் ெகாடுத்தான்; அப்ெபாழுது அவன் தாய் இருநூறு ெவள்ளிக்காைச எடுத்து,
தட்டான் ைகயிேல ெகாடுத்தாள்; அவன் அதினாேல, ெவட்டப்பட்ட ஒரு சுரூபத்ைதயும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட
ஒரு விக்கிரகத்ைதயும் பண்ணினான்; அைவகள் மீகாவின் வீட்டில் இருந்தது. 5 மீகா, சுவாமிக்கு ஒரு
அைறவீட்ைட நியமித்து ைவத்திருந்தான்; அவன் ஒரு ஏேபாத்ைதயும் சுரூபங்கைளயும் உண்டுபண்ணி, தன்
குமாரரில் ஒருவைனப் பிரதிஷ்ைடபண்ணினான்; இவன் அவனுக்கு ஆசாரியனானான். 6 அந்நாட்களில்
இஸ்ரேவலிேல ராஜா இல்ைல; அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச் சரிப்ேபானபடி ெசய்துவந்தான். 7

யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊரானும் ேலவியனுமான ஒரு வாலிபன் அங்ேக தங்கியிருந்தான்; 8 அந்த
மனுஷன் எங்ேகயாகிலும் பரேதசியாய்ப் ேபாய்த் தங்கும்படிக்கு, யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊைரவிட்டுப்
புறப்பட்டுப் பிரயாணம் ேபாைகயில், எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்தில் இருக்கிற மீகாவின் வீட்டில் வந்து
ேசர்ந்தான். 9 எங்ேக இருந்து வந்தாய் என்று மீகா அவைனக் ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் யூதாவிலுள்ள
ெபத்ெலேகம் ஊரானாகிய ேலவியன், எங்ேகயாகிலும் ேபாய்த் தங்கப்ேபாகிேறன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
மீகா: நீ என்னிடத்தில் இரு, நீ எனக்குத் தகப்பனும் ஆசாரியனுமாயிருப்பாய்; நான் உனக்கு வருஷத்திேல
பத்து ெவள்ளிக்காைசயும், மாற்று வஸ்திரத்ைதயும், உனக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுப்ேபன் என்று
அவனிடத்தில் ெசான்னான்; அப்படிேய ேலவியன் உள்ேள ேபானான். 11 அந்த ேலவியன் அந்த
மனிதனிடத்தில் இருக்கச் சம்மதித்தான்; அந்த வாலிபன் அவனுக்கு அவன் குமாரரில் ஒருவைனப்ேபால்
இருந்தான். 12 மீகா அந்த ேலவியைனப் பிரதிஷ்ைடபண்ணினான்; அந்த வாலிபன் அவனுக்கு
ஆசாரியனாகி, மீகாவின் வீட்டில் இருந்தான். 13 அப்ெபாழுது மீகா: எனக்கு ஆசாரியனாக ஒரு ேலவியன்
அகப்பட்டபடியினால், கர்த்தர் எனக்கு நன்ைம ெசய்வார் என்று இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிேறன் என்றான்.

அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலிேல ராஜா இல்ைல; தாண் ேகாத்திரத்தார் குடியிருக்கிறதற்கு,
தங்களுக்குச் சுதந்தரம் ேதடினார்கள்; அந்நாள்வைரக்கும் அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்கள் நடுேவ ேபாந்த சுதந்தரம் கிைடக்கவில்ைல. 2 ஆைகயால் ேதசத்ைத

உளவுபார்த்து வரும்படி, தாண் புத்திரர் தங்கள் ேகாத்திரத்திேல பலத்த மனுஷராகிய ஐந்து ேபைரத் தங்கள்
எல்ைலகளில் இருக்கிற ேசாராவிலும் எஸ்தாேவாலிலுமிருந்து அனுப்பி: நீங்கள் ேபாய், ேதசத்ைத
ஆராய்ந்துபார்த்து வாருங்கள் என்று அவர்கேளாேட ெசான்னார்கள்; அவர்கள் எப்பிராயீம்
மைலத்ேதசத்தில் இருக்கிற மீகாவின் வீடுமட்டும் ேபாய், அங்ேக இராத்தங்கினார்கள். 3 அவர்கள் மீகாவின்
வீட்டண்ைட இருக்ைகயில் ேலவியனான வாலிபனுைடய சத்தத்ைத அறிந்து, அங்ேக அவனிடத்தில் ேபாய்:
உன்ைன இங்ேக அைழத்து வந்தது யார்? இவ்விடத்தில் என்ன ெசய்கிறாய்? உனக்கு இங்ேக இருக்கிறது
என்ன என்று அவனிடத்தில் ேகட்டார்கள். 4 அதற்கு அவன்: இன்ன இன்னபடி மீகா எனக்குச் ெசய்தான்;
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எனக்குச் சம்பளம் ெபாருந்தினான்; அவனுக்கு ஆசாரியனாேனன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவைன ேநாக்கி: எங்கள் பிரயாணம் அநுகூலமாய் முடியுமா என்று நாங்கள் அறியும்படி ேதவனிடத்தில் ேகள்
என்றார்கள். 6 அவர்களுக்கு அந்த ஆசாரியன்: சமாதானத்ேதாேட ேபாங்கள்; உங்கள் பிரயாணம்
கர்த்தருக்கு ஏற்றது என்றான். 7 அப்ெபாழுது அந்த ஐந்து மனுஷரும் புறப்பட்டு, லாயீசுக்குப் ேபாய், அதில்
குடியிருக்கிற ஜனங்கள் சீேதானியருைடய வழக்கத்தின்படிேய, பயமில்லாமல் அமரிக்ைகயும் சுகமுமாய்
இருக்கிறைதயும், ேதசத்திேல அவர்கைள அடக்கி ஆள யாெதாரு அதிகாரியும் இல்ைல என்பைதயும்,
அவர்கள் சீேதானியருக்குத் தூரமானவர்கள் என்பைதயும், அவர்களுக்கு ஒருவேராடும் கைவ காரியம்
இல்ைல என்பைதயும் கண்டு, 8 ேசாராவிலும் எஸ்தாேவாலிலும் இருக்கிற தங்கள் சேகாதரரிடத்திற்குத்
திரும்பிவந்தார்கள். அவர்கள் சேகாதரர்: நீங்கள் ெகாண்டுவருகிற ெசய்தி என்ன என்று அவர்கைளக்
ேகட்டார்கள். 9 அதற்கு அவர்கள்: எழும்புங்கள், அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அந்த
ேதசத்ைதப் பார்த்ேதாம், அது மிகவும் நன்றாயிருக்கிறது, நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்களா? அந்த ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி புறப்பட்டுப்ேபாக அசதியாயிராேதயுங்கள். 10 நீங்கள் அங்ேக ேசரும்ேபாது,
சுகமாய்க் குடியிருக்கிற ஜனங்களிடத்தில் ேசருவீர்கள்; அந்த ேதசம் விஸ்தாரமாயிருக்கிறது; ேதவன் அைத
உங்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அது பூமியிலுள்ள சகல வஸ்துவும் குைறவில்லாமலிருக்கிற இடம்
என்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது ேசாராவிலும் எஸ்தாேவாலிலும் இருக்கிற தாண்ேகாத்திரத்தாரில்
அறுநூறுேபர் ஆயுதபாணிகளாய் அங்ேகயிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், 12 யூதாவிலுள்ள கீரியாத்யாரீமிேல
பாளயமிறங்கினார்கள்; ஆதலால் அது இந்நாள்வைரக்கும் மக்னிதான் என்னப்படும்; அது கீரியாத்யாரீமின்
பின்னாேல இருக்கிறது. 13 பின்பு அவர்கள் அங்ேகயிருந்து எப்பிராயீம் மைலக்குப் ேபாய், மீகாவின் வீடு
மட்டும் வந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது லாயீசின் நாட்ைட உளவுபார்க்கப் ேபாய்வந்த ஐந்து மனுஷர் தங்கள்
சேகாதரைரப் பார்த்து: இந்த வீடுகளில் ஏேபாத்தும் சுரூபங்களும் ெவட்டப்பட்ட விக்கிரகமும்
வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகமும் இருக்கிறது என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா; இப்ேபாதும் நீங்கள்
ெசய்யேவண்டியைத ேயாசித்துக் ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவ்விடத்திற்குத் திரும்பி,
மீகாவின் வீட்டில் இருக்கிற ேலவியனான வாலிபனின் வீட்டிேல வந்து, அவனிடத்தில் சுகெசய்தி
விசாரித்தார்கள். 16 ஆயுதபாணிகளாகிய தாண் புத்திரர் அறுநூறுேபரும் வாசற்படியிேல நின்றார்கள். 17

ஆசாரியனும் ஆயுதபாணிகளாகிய அறுநூறுேபரும் வாசற்படியிேல நிற்ைகயில், ேதசத்ைத உளவுபார்க்கப்
ேபாய் வந்த அந்த ஐந்து மனுஷர் உள்ேள புகுந்து, ெவட்டப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும்
சுரூபங்கைளயும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள். 18 அவர்கள் மீகாவின்
வீட்டிற்குள் புகுந்து, ெவட்டப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும் சுரூபங்கைளயும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட
விக்கிரகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வருகிறேபாது, ஆசாரியன் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ெசய்கிறது
என்ன என்று ேகட்டான். 19 அதற்கு அவர்கள்: நீ ேபசாேத, உன் வாைய மூடிக்ெகாண்டு, எங்கேளாேடகூட
வந்து எங்களுக்குத் தகப்பனும் ஆசாரியனுமாயிரு; நீ ஒேர ஒருவன் வீட்டுக்கு ஆசாரியனாயிருக்கிறது
நல்லேதா? இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்திரத்திற்கும் வம்சத்திற்கும் ஆசாரியனாயிருக்கிறது நல்லேதா?
என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது ஆசாரியனுைடய மனது இதமியப்பட்டு, அவன் ஏேபாத்ைதயும் சுரூபங்கைளயும்
ெவட்டப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, ஜனங்களுக்குள்ேள புகுந்தான். 21 அவர்கள்
திரும்பும்படி புறப்பட்டு, பிள்ைளகைளயும், ஆடுமாடுகைளயும், பண்டம்பாடிகைளயும், தங்களுக்கு முன்ேன
ேபாகும்படி ெசய்தார்கள். 22 அவர்கள் புறப்பட்டு, மீகாவின் வீட்ைட விட்டுக் ெகாஞ்சந்தூரம் ேபானேபாது,
மீகாவின் வீட்டிற்கு அயல்வீட்டார் கூட்டங்கூடி, தாண் புத்திரைரத் ெதாடர்ந்துவந்து, 23 அவர்கைளப்
பார்த்துக் கூப்பிட்டார்கள்; அவர்கள் திரும்பிப்பார்த்து, மீகாைவ ேநாக்கி: நீ இப்படிக் கூட்டத்துடன் வருகிற
காரியம் என்ன என்று ேகட்டார்கள். 24 அதற்கு அவன்: நான் உண்டுபண்ணின என்னுைடய
ெதய்வங்கைளயும் அந்த ஆசாரியைனயுங்கூட நீங்கள் ெகாண்டு ேபாகிறீர்கேள; இனி எனக்கு என்ன
இருக்கிறது; நீ கூப்பிடுகிற காரியம் என்ன என்று நீங்கள் என்னிடத்தில் எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றான். 25

தாண் புத்திரர் அவைனப் பார்த்து: எங்கள் காதுகள் ேகட்க கூக்குரல் இடாேத, இட்டால் ேகாபிகள் உங்கள்
ேமல் விழுவார்கள்; அப்ெபாழுது உன் ஜீவனுக்கும் உன் வீட்டாரின் ஜீவனுக்கும் ேமாசம்
வருவித்துக்ெகாள்வாய் என்று ெசால்லி, 26 தங்கள் வழிேய நடந்துேபானார்கள்; அவர்கள்
தன்ைனப்பார்க்கிலும் பலத்தவர்கள் என்று மீகா கண்டு, அவன் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பினான். 27 அவர்கேளா
மீகா உண்டுபண்ணினைவகைளயும், அவனுைடய ஆசாரியைனயும் ெகாண்டுேபாய், பயமில்லாமல்
சுகமாயிருக்கிற லாயீஸ் ஊர் ஜனங்களிடத்தில் ேசர்த்து, அவர்கைளப் பட்டயக் கருக்கினால் ெவட்டி,
பட்டணத்ைத அக்கினியால் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டார்கள். 28 அது சீேதானுக்குத் தூரமாயிருந்தது; ேவேற
மனுஷேராேட அவர்களுக்குச் சம்பந்தமில்லாமலும் இருந்தபடியால், அவர்கைளத் தப்புவிப்பார் ஒருவரும்
இல்ைல; அந்தப் பட்டணம் ெபத்ேரேகாபுக்குச் சமீபமான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது; அவர்கள் அைதத்
திரும்பக் கட்டி, அதிேல குடியிருந்து, 29 பூர்வத்திேல லாயீஸ் என்னும் ேபர்ெகாண்டிருந்த அந்தப்
பட்டணத்திற்கு இஸ்ரேவலுக்குப் பிறந்த தங்கள் தகப்பனாகிய தாணுைடய நாமத்தின்படிேய தாண் என்று
ேபரிட்டார்கள். 30 அப்ெபாழுது தாண் புத்திரர் அந்தச் சுரூபத்ைதத் தங்களுக்கு
ஸ்தாபித்துக்ெகாண்டார்கள்; மனாேசயின் குமாரனாகிய ெகர்ேசானின் மகன் ேயானத்தானும், அவன்
குமாரரும் அந்தத் ேதசத்தார் சிைறப்பட்டுப்ேபான நாள்மட்டும், தாண் ேகாத்திரத்தாருக்கு
ஆசாரியராயிருந்தார்கள். 31 ேதவனுைடய ஆலயம் சீேலாவிலிருந்த காலமுழுதும் அவர்கள் மீகா
உண்டுபண்ணின சுரூபத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

இஸ்ரேவலில் ராஜா இல்லாத அந்நாட்களிேல, எப்பிராயீம் மைலகள் அருேக பரேதசியாய்த்
தங்கின ஒரு ேலவியன் இருந்தான்; அவன் யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊராளாகிய ஒரு
ஸ்திரீையத் தனக்கு மறுமைனயாட்டியாகக் ெகாண்டிருந்தான். 2 அவள் அவனுக்குத் துேராகமாய்
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விபசாரம்பண்ணி, அவைன விட்டு, யூதா ேதசத்துப் ெபத்ெலேகம் ஊரிலிருக்கிற தன் தகப்பன் வீட்டுக்குப்
ேபாய், அங்ேக நாலு மாதம் வைரக்கும் இருந்தாள். 3 அவள் புருஷன் அவேளாேட நலவு ெசால்லவும்,
அவைளத் திரும்ப அைழத்து வரவும், இரண்டு கழுைதகைள ஆயத்தப்படுத்தி, தன் ேவைலக்காரைனக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவளிடத்துக்குப் ேபானான்; அப்ெபாழுது அவள் அவைனத் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானாள்; ஸ்திரீயின் தகப்பன் அவைனக்கண்டேபாது சந்ேதாஷமாய் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
4 ஸ்திரீயின் தகப்பனாகிய அவனுைடய மாமன் அவைன இருத்திக்ெகாண்டதினால், மூன்றுநாள்
அவேனாடிருந்தான்; அவர்கள் அங்ேக புசித்துக் குடித்து இராத்தங்கினார்கள். 5 நாலாம்நாள் காலேம
அவர்கள் எழுந்திருந்தேபாது, அவன் பிரயாணப்படுைகயில், ஸ்திரீயின் தகப்பன் தன் மருமகைன ேநாக்கி:
ெகாஞ்சம் அப்பம் புசித்து, உன் மனைதத் ேதற்றிக்ெகாள்; பிற்பாடு நீங்கள் ேபாகலாம் என்றான். 6 அவர்கள்
உட்கார்ந்து, இருவரும் கூடப் புசித்துக் குடித்தார்கள்; ஸ்திரீயின் தகப்பன் அந்த மனுஷைனப் பார்த்து: நீ
தயவுெசய்து, உன் இருதயம் மகிழ்ச்சியைடய இராத்திரிக்கும் இரு என்றான். 7 அப்படிேய ேபாகிறதற்கு
அந்த மனுஷன் எழுந்தேபாது, அவனுைடய மாமன் அவைன வருந்திக்ெகாண்டதினால், அவன் அன்று
இராத்திரியும் அங்ேக இருந்தான். 8 ஐந்தாம் நாளிேல அவன் ேபாகிறதற்கு அதிகாலேம
எழுந்திருந்தேபாது, ஸ்திரீயின் தகப்பன்: இருந்து உன் இருதயத்ைதத் ேதற்றிக்ெகாள் என்றான்; அப்படிேய
அந்திேநரமட்டும் தாமதித்திருந்து, இருவரும் ேபாஜனம்பண்ணினார்கள். 9 பின்பு அவனும், அவன்
மறுமைனயாட்டியும், அவன் ேவைலக்காரனும் ேபாகிறதற்கு எழுந்திருந்தேபாது, ஸ்திரீயின் தகப்பனாகிய
அவனுைடய மாமன்: இேதா, ெபாழுது அஸ்தமிக்கப்ேபாகிறது, சாயங்காலமுமாயிற்று; இங்ேக
இராத்திரிக்கு இருங்கள்; பார், மாைலமயங்குகிற ேவைளயாயிற்று: உன் இருதயம்
சந்ேதாஷமாயிருக்கும்படி, இங்ேக இராத்தங்கி நாைள இருட்ேடாேட எழுந்திருந்து, உன் வீட்டுக்குப்
ேபாகலாம் என்றான். 10 அந்த மனுஷேனா, இராத்திரிக்கு இருக்க மனதில்லாமல், இரண்டு
கழுைதகள்ேமலும் ேசணம்ைவத்து, தன் மறுமைனயாட்டிையக் கூட்டிக்ெகாண்டு, எழுந்து புறப்பட்டு,
எருசேலமாகிய எபூசுக்கு ேநராக வந்தான். 11 அவர்கள் எபூசுக்குச் சமீபமாய் வருைகயில்,
ெபாழுதுேபாகிறதாயிருந்தது; அப்ெபாழுது ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைன ேநாக்கி: எபூசியர் இருக்கிற
இந்தப் பட்டணத்திற்குப் ேபாய், அங்ேக இராத்தங்கலாம் என்றான். 12 அதற்கு அவன் எஜமான் நாம்
வழிையவிட்டு, இஸ்ரேவல் புத்திரரில்லாத மறுஜாதியார் இருக்கிற பட்டணத்துக்குப் ேபாகப்படாது;
அப்பாேல கிபியா மட்டும் ேபாேவாம் என்று ெசால்லி, 13 தன் ேவைலக்காரைனப் பார்த்து: நாம்
கிபியாவிலாகிலும் ராமாவிலாகிலும் இராத்தங்கும்படிக்கு, அைவகளில் ஒரு இடத்திற்குப் ேபாய்ச் ேசரும்படி
நடந்து ேபாேவாம் வா என்றான். 14 அப்படிேய அப்பாேல நடந்துேபானார்கள்; ெபன்யமீன் நாட்ைடச்
ேசர்ந்த கிபியாவின் கிட்ட வருைகயில், சூரியன் அஸ்தமனமாயிற்று. 15 ஆைகயால் கிபியாவிேல வந்து
இராத்தங்கும்படிக்கு, வழிையவிட்டு அவ்விடத்திற்குப் ேபானார்கள்; அவன் பட்டணத்துக்குள் ேபானேபாது,
இராத்தங்குகிறதற்கு அவர்கைள வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாள்வார் இல்லாததினால், வீதியில் உட்கார்ந்தான்.
16 வயலிேல ேவைலெசய்து, மாைலயிேல திரும்புகிற ஒரு கிழவன் வந்தான்; அந்த மனுஷனும் எப்பிராயீம்
மைலேதசத்தான், அவன் கிபியாவிேல சஞ்சரிக்க வந்தான்; அவ்விடத்து மனுஷேரா ெபன்யமீனர். 17 அந்தக்
கிழவன் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பட்டணத்து வீதியில் அந்தப் பிரயாணக்காரன் இருக்கக் கண்டு: எங்ேக
ேபாகிறாய், எங்ேகயிருந்து வந்தாய் என்று ேகட்டான். 18 அதற்கு அவன்: நாங்கள் யூதாவிலுள்ள ஊராகிய
ெபத்ெலேகமிலிருந்து வந்து, எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்தின் புறங்கள்மட்டும் ேபாகிேறாம்; நான்
அவ்விடத்தான்; யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் மட்டும் ேபாய்வந்ேதன், நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப்
ேபாகிேறன்; இங்ேக என்ைன வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாள்வார் ஒருவரும் இல்ைல. 19 எங்கள் கழுைதகளுக்கு
ைவக்ேகாலும் தீவனமும் உண்டு; எனக்கும் உமது அடியாளுக்கும் உமது அடியாேனாடிருக்கிற
ேவைலக்காரனுக்கும் அப்பமும் திராட்சரசமும் உண்டு; ஒன்றிலும் குைறவில்ைல என்றான். 20 அப்ெபாழுது
அந்தக் கிழவன்: உனக்குச் சமாதானம்; உன் குைறவுகெளல்லாம் என்ேமல் இருக்கட்டும்; வீதியிேல
மாத்திரம் இராத்தங்க ேவண்டாம் என்று ெசால்லி, 21 அவைனத் தன் வீட்டுக்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், கழுைதகளுக்குத் தீவனம் ேபாட்டான்; அவர்கள் தங்கள் கால்கைளக்
கழுவிக்ெகாண்டு, புசித்துக் குடித்தார்கள். 22 அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிறேபாது, இேதா,
ேபலியாளின் மக்களாகிய அந்த ஊர் மனுஷரில் சிலர் அந்த வீட்ைடச் சூழ்ந்துெகாண்டு, கதைவத் தட்டி: உன்
வீட்டிேல வந்த அந்த மனுஷைன நாங்கள் அறியும்படிக்கு, ெவளிேய ெகாண்டுவா என்று வீட்டுக்காரனாகிய
அந்தக் கிழவேனாேட ெசான்னார்கள். 23 அப்ெபாழுது வீட்டுக்காரனாகிய அந்த மனுஷன் ெவளிேய
அவர்களிடத்தில் ேபாய்: இப்படிச் ெசய்யேவண்டாம்; என் சேகாதரேர, இப்படிப்பட்ட ெபால்லாப்ைபச்
ெசய்யேவண்டாம்; அந்த மனுஷன் என் வீட்டிற்குள் வந்திருக்ைகயில், இப்படிக்ெகாத்த மதிேகட்ைடச்
ெசய்யீர்களாக. 24 இேதா, கன்னியாஸ்திரீயாகிய என் மகளும், அந்த மனிதனுைடய மறுமைனயாட்டியும்
இருக்கிறார்கள்; அவர்கைள உங்களிடத்தில் ெவளிேய ெகாண்டுவருகிேறன்; அவர்கைள அவமானப்படுத்தி,
உங்கள் பார்ைவக்குச் சரிேபானபிரகாரம் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள்; ஆனாலும் இந்த மனுஷனுக்கு
அப்படிப்பட்ட மதிேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம் என்றான். 25 அந்த மனுஷர் அவன்
ெசால்ைலக்ேகட்கவில்ைல; அப்ெபாழுது அந்த மனுஷன் தன் மறுமைனயாட்டிையப் பிடித்து,
அவர்களிடத்தில் ெவளிேய ெகாண்டுவந்து விட்டான்; அவர்கள் அவைள அறிந்துெகாண்டு, இராமுழுவதும்
விடியுங்காலமட்டும் அவைள இலச்ைசயாய் நடத்தி, கிழக்கு ெவளுக்கும்ேபாது அவைளப்ேபாகவிட்டார்கள்.
26 விடியுங்காலத்திற்கு முன்ேன அந்த ஸ்திரீ வந்து, ெவளிச்சமாகுமட்டும் அங்ேக தன் எஜமான் இருந்த
வீட்டுவாசற்படியிேல விழுந்துகிடந்தாள். 27 அவள் எஜமான் காலேம எழுந்திருந்து வீட்டின் கதைவத்
திறந்து, தன் வழிேய ேபாகப் புறப்படுகிறேபாது, இேதா, அவன் மறுமைனயாட்டியாகிய ஸ்திரீ வீட்டுவாசலுக்கு
முன்பாகத் தன் ைககைள வாசற்படியின்ேமல் ைவத்தவளாய்க் கிடந்தாள். 28 எழுந்திரு ேபாேவாம் என்று
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அவன் அவேளாேட ெசான்னதற்குப் பிரதியுத்தரம் பிறக்கவில்ைல. அப்ெபாழுது அந்த மனுஷன் அவைளக்
கழுைதயின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, பிரயாணப்பட்டு, தன் இடத்திற்குப் ேபானான். 29 அவன் தன் வீட்டுக்கு
வந்தேபாது, ஒரு கத்திைய எடுத்து, தன் மறுமைனயாட்டிையப் பிடித்து, அவைள அவளுைடய
எலும்புகேளாடுங்கூடப் பன்னிரண்டு துண்டமாக்கி, இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளுக்ெகல்லாம் அனுப்பினான். 30

அப்ெபாழுது அைதக் கண்டவர்கெளல்லாரும், இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள்
முதற்ெகாண்டு இந்நாள்வைரக்கும் இைதப்ேபாெலாத்த காரியம் ெசய்யப்படவும் இல்ைல, காணப்படவும்
இல்ைல; இந்தக் காரியத்ைத ேயாசித்து ஆேலாசைனபண்ணி ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று
ெசால்லுங்கள் என்றார்கள்.

அப்ெபாழுது தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாமட்டுமுள்ள இஸ்ரேவல் புத்திரர் அைனவரும் கீேலயாத்
ேதசத்தாருடன் மிஸ்பாவிேல கர்த்தருக்கு முன்பாக ஏேகாபித்து சைபயாகக் கூடினார்கள். 2

சகல ஜனங்களின் அதிபதிகளும், இஸ்ரேவலின் சகல ேகாத்திரத்தாரும் ேதவனுைடய ஜனமாகிய
சைபயாகக் கூடி நின்றார்கள்; அவர்கள் பட்டயம் உருவுகிற நாலு லட்சம் காலாட்கள். 3 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
மிஸ்பாவுக்கு வந்த ெசய்திையப் ெபன்யமீன் புத்திரர் ேகள்விப்பட்டார்கள்; அந்த அக்கிரமம் நடந்தது எப்படி,
ெசால்லுங்கள் என்று இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஸ்திரீயின்
புருஷனாகிய ேலவியன் மாறுத்தரமாக: நானும் என் மறுமைனயாட்டியும் ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
கிபியாவிேல இராத்தங்க வந்ேதாம். 5 அப்ெபாழுது கிபியாபட்டணத்தார் எனக்கு விேராதமாய் எழும்பி,
என்ைனக் ெகாைல ெசய்ய நிைனத்து, நான் இருந்த வீட்ைட இராத்திரியிேல வைளந்து ெகாண்டு, என்
மறுமைனயாட்டிைய அவமானப்படுத்தினார்கள்; அதினாேல அவள் ெசத்துப்ேபானாள். 6 ஆைகயால்
இஸ்ரேவலிேல அவர்கள் இப்படிப்பட்ட முைறேகட்ைடயும் மதிேகட்ைடயும் ெசய்தபடியினால், நான் என்
மறுமைனயாட்டிையப் பிடித்துத் துண்டித்து, இஸ்ரேவலின் சுதந்தரமான சகல நாடுகளுக்கும் அனுப்பிேனன்.
7 நீங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவல் புத்திரராேம, இங்ேக ஆேலாசித்துத் தீர்மானம்பண்ணுங்கள் என்றான். 8

அப்ெபாழுது எல்லா ஜனங்களும் ஏகமாய் எழும்பி: நம்மில் ஒருவரும் தன் கூடாரத்திற்குப் ேபாகவும்படாது,
ஒருவனும் தன் வீட்டிற்குத் திரும்பவும்படாது. 9 இப்ெபாழுது கிபியாவுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றால்: சீட்டுப்ேபாட்டு அதற்கு விேராதமாகப் ேபாேவாம். 10 ெபன்யமீன் ேகாத்திரமான கிபியா
பட்டணத்தார் இஸ்ரேவலிேல ெசய்த எல்லா மதிேகட்டுக்கும் தக்கதாக ஜனங்கள் வந்து ெசய்யும்படிக்கு,
நாம் தானிய தவசங்கைளச் சம்பாதிக்கிறதற்கு, இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் நூறு ேபரில்
பத்துப்ேபைரயும், ஆயிரம் ேபரில் நூறுேபைரயும், பதினாயிரம் ேபரில் ஆயிரம்ேபைரயும் ெதரிந்ெதடுப்ேபாம்
என்றார்கள். 11 இஸ்ரேவலெரல்லாரும் ஒன்றுேபால ஏேகாபித்துப் பட்டணத்திற்கு முன்பாகக் கூட்டங்கூடி,
12 அங்ேக இருந்த இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரத்தார் ெபன்யமீன் ேகாத்திரெமங்கும் ஆட்கைள அனுப்பி:
உங்களுக்குள்ேள நடந்த இந்த அக்கிரமம் என்ன? 13 இப்ெபாழுது கிபியாவில் இருக்கிற ேபலியாளின்
மக்களாகிய அந்த மனுஷைர நாங்கள் ெகான்று, ெபால்லாப்ைப இஸ்ரேவைல விட்டு விலக்கும்படிக்கு,
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுங்கள் என்று ெசால்லச் ெசான்னார்கள்; ெபன்யமீன் புத்திரர் இஸ்ரேவல்
புத்திரராகிய தங்கள் சேகாதரரின் ெசால்ைலக் ேகட்க மனமில்லாமல், 14 இஸ்ரேவல் புத்திரேராடு
யுத்தம்பண்ணப் புறப்படும்படிக்கு, பட்டணங்களிலிருந்து கிபியாவுக்கு வந்து கூடினார்கள். 15 கிபியாவின்
குடிகளிேல ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்ட எழுநூறு ேபைரயல்லாமல் அந்நாளில் பட்டணங்களிலிருந்து வந்து
கூடின பட்டயம் உருவுகிற மனுஷரின் இலக்கம் இருபத்தாறாயிரம்ேபர் என்று ெதாைகயிடப்பட்டது. 16

அந்த ஜனங்கெளல்லாருக்குள்ளும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட இடது ைக வாக்கான எழுநூறுேபர்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் அைனவரும் ஒரு மயிரிைழயும் தப்பாதபடிக்குக் கவண்கல் எறிவார்கள். 17

ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதயல்லாமல் இஸ்ரேவலிேல பட்டயம் உருவுகிற மனுஷர் நாலு லட்சம்ேபர் என்று
ெதாைகயிடப்பட்டது; இவர்கெளல்லாரும் யுத்தவீரராயிருந்தார்கள். 18 இஸ்ரேவல் புத்திரரான அவர்கள்
எழும்பி, ேதவனுைடய வீட்டிற்குப் ேபாய்: எங்களில் யார் முந்திப் ேபாய் ெபன்யமீன் புத்திரேராடு
யுத்தம்பண்ணேவண்டும் என்று ேதவனிடத்தில் விசாரித்தார்கள்; அதற்குக் கர்த்தர்: யூதா முந்திப்
ேபாகேவண்டும் என்றார். 19 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் காலேம எழுந்து புறப்பட்டு, கிபியாவுக்கு
எதிராகப் பாளயமிறங்கினார்கள். 20 பின்பு இஸ்ரேவல் மனுஷர் ெபன்யமீேனாடு யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டு,
கிபியாவிேல அவர்களுக்கு எதிராகப் ேபார்ெசய்ய அணிவகுத்து நின்றார்கள். 21 ஆனாலும் ெபன்யமீன்
புத்திரர் கிபியாவிலிருந்து புறப்பட்டு, இஸ்ரேவலில் இருபத்தீராயிரம்ேபைர அன்ைறயதினம் தைரயிேல
விழும்படி சங்கரித்தார்கள். 22 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கைளத் திடப்படுத்திக்ெகாண்டு, முதல் நாளில்
அணிவகுத்து நின்ற ஸ்தலத்திேல, மறுபடியும் ேபார் ெசய்ய அணிவகுத்து நின்றார்கள். 23 அவர்கள் ேபாய்,
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சாயங்காலமட்டும் அழுது, எங்கள் சேகாதரராகிய ெபன்யமீன் புத்திரேராேட
திரும்பவும் யுத்தம் கலக்கப்ேபாேவாமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தார்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்:
அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் ேபாங்கள் என்றார். 24 மறுநாளிேல இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெபன்யமீன் புத்திரர்
கிட்டச் ேசருகிறேபாது, 25 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தாரும் அந்நாளிேல கிபியாவிலிருந்து அவர்களுக்கு
எதிராகப் புறப்பட்டுவந்து, பின்னும் இஸ்ரேவல் புத்திரரில் பட்டயம் உருவுகிற பதிெனண்ணாயிரம்ேபைரத்
தைரயிேல விழும்படி சங்கரித்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சகல ஜனங்களும்
புறப்பட்டு, ேதவனுைடய வீட்டிற்குப் ேபாய், அங்ேக கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அழுது, தரித்திருந்து, அன்று
சாயங்காலமட்டும் உபவாசித்து, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் இட்டு, 27 கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தார்கள்; ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயின்
ெபட்டி அந்நாட்களில் அங்ேக இருந்தது. 28 ஆேரானின் குமாரனாகிய எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாஸ்
அந்நாட்களில் அவருைடய சந்நிதியில் நின்றான்; எங்கள் சேகாதரராகிய ெபன்யமீன் புத்திரேராேட பின்னும்
யுத்தம்பண்ணப் புறப்படலாமா புறப்படலாகாதா என்று அவர்கள் விசாரித்தார்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்:

நியாயாதிபதிகள் 20:28

221



21

ேபாங்கள்; நாைளக்கு அவர்கைள உங்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 29 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் புத்திரர் கிபியாைவச்சுற்றிலும் பதிவிைடயாட்கைள ைவத்து, 30 மூன்றாம் நாளிேல ெபன்யமீன்
புத்திரருக்கு விேராதமாய்ப் ேபாய், முன் இரண்டு தரம் ெசய்ததுேபால, கிபியாவுக்குச் சமீபமாய்ப் ேபாருக்கு
அணிவகுத்து நின்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது ெபன்யமீன் புத்திரர் ஜனத்திற்கு விேராதமாய்ப் புறப்பட்டுப்
பட்டணத்ைத விட்டு, அப்பாேல வந்து, ெவளியிேல ெபத்ேதலுக்கும் கிபியாவுக்கும் ேபாகிற இரண்டு
வழிகளில் இஸ்ரேவல் ஜனத்தில் ஏறக்குைறய முப்பதுேபைர, முதல் இரண்டுதரம் ெசய்ததுேபால, ெவட்டவும்
ெகால்லவும் ெதாடங்கினார்கள். 32 முன்ேபால நமக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படுகிறார்கள் என்று
ெபன்யமீன் புத்திரர் ெசான்னார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரேரா: அவர்கைளப் பட்டணத்ைத விட்டு
அப்பாேலயிருக்கிற வழிகளிேல வரப்பண்ணும்படிக்கு, நாம் ஓடேவண்டும் என்று ெசால்லியிருந்தார்கள். 33

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மனுஷர் எல்லாரும் தங்கள் ஸ்தானத்திலிருந்து எழும்பி, பாகால்தாமாரிேல
யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள்; இஸ்ரேவலரில் கிபியாவின் பள்ளத்தாக்கிேல பதிவிருந்தவர்கள்
தங்கள் ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு, 34 அவர்களில் எல்லா இஸ்ரேவலிலும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
பதினாயிரம்ேபர் கிபியாவுக்கு எதிேர வந்தார்கள்; யுத்தம் பலத்தது; ஆனாலும் தங்களுக்கு விக்கினம்
ேநரிட்டது என்று அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள். 35 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகப் ெபன்யமீைன முறிய
அடித்தார்; அந்நாளிேல இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெபன்யமீனிேல பட்டயம் உருவுகிற ஆட்களாகிய
இருபத்ைதயாயிரத்து நூறுேபைரச் சங்கரித்தார்கள். 36 இஸ்ரேவலர் கிபியாவுக்கு அப்பாேல ைவத்த
பதிவிைடைய நம்பியிருந்தபடியினாேல, ெபன்யமீனருக்கு இடம் ெகாடுத்தார்கள்; அதினாேல அவர்கள்
முறிய அடிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ெபன்யமீன் புத்திரருக்குக் காணப்பட்டது. 37 அப்ெபாழுது
பதிவிைடயிருந்தவர்கள் தீவிரமாய்க் கிபியாவின்ேமல் பாய்ந்து பரவி, பட்டணத்தில்
இருக்கிறவர்கெளல்லாைரயும் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டினார்கள். 38 பட்டணத்திலிருந்து மகா ெபரிய
புைகைய எழும்பப்பண்ணுவேத இஸ்ரேவலருக்கும் பதிவிைடக்காரருக்கும் குறிக்கப்பட்ட
அைடயாளமாயிருந்தது. 39 ஆைகயால் இஸ்ரேவலர் யுத்தத்திேல பின்வாங்கினேபாது, ெபன்யமீனர்:
முந்தின யுத்தத்தில் நடந்ததுேபால, அவர்கள் நமக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படுகிறார்கேள என்று
ெசால்லி, இஸ்ரேவலரில் ஏறக்குைறய முப்பதுேபைர ெவட்டவும் ெகால்லவும் ெதாடங்கினார்கள். 40

பட்டணத்திலிருந்து புைகயானது ஸ்தம்பம்ேபால உயர எழும்பினேபாது, ெபன்யமீனர் பின்னாகப்
பார்த்தார்கள்; இேதா, பட்டணத்தின் அக்கினி ஜூவாைல வானபரியந்தம் எழும்பிற்று. 41 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர் திரும்பிக் ெகாண்டார்கள்; ெபன்யமீன் மனுஷேரா, தங்களுக்கு விக்கினம் ேநரிட்டைதக் கண்டு
திைகத்து. 42 இஸ்ரேவல் புத்திரைரவிட்டு, வனாந்தரத்திற்குப் ேபாகிற வழிக்கு ேநராய்த் திரும்பி
ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆனாலும் யுத்தம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தது; பட்டணங்களில் இருந்தவர்களும் தங்கள்
நடுேவ அகப்பட்டவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 43 இப்படிேய ெபன்யமீனைர வைளந்து ெகாண்டு
துரத்தி, கிபியாவுக்குக் கிழக்குப்புறமாக வருமட்டும், அவர்கைள ேலசாய் மிதித்துப்ேபாட்டார்கள். 44

இதினால் ெபன்யமீனரிேல பதிெனண்ணாயிரம்ேபர் விழுந்தார்கள்; அவர்கெளல்லாரும்
பலவான்களாயிருந்தார்கள். 45 மற்றவர்கள் விலகி, வனாந்தரத்தில் இருக்கிற ரிம்ேமான் கன்மைலக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள்; அவர்களில் இன்னும் ஐயாயிரம்ேபைர வழிகளிேல ெகான்று, மற்றவர்கைளக் கீேதாம்
மட்டும் பின்ெதாடர்ந்து, அவர்களில் இரண்டாயிரம்ேபைர ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 46 இவ்விதமாய்
ெபன்யமீனரில் அந்நாளில் விழுந்தவர்கெளல்லாரும் இருபத்ைதயாயிரம்ேபர்; அவர்கெளல்லாரும் பட்டயம்
உருவுகிற பலவான்களாயிருந்தார்கள். 47 அறுநூறுேபர் திரும்பிக்ெகாண்டு ஓடி, வனாந்தரத்திலிருக்கிற
ரிம்ேமான் கன்மைலக்குப் ேபாய், ரிம்ேமான் கன்மைலயிேல நாலு மாதம் இருந்தார்கள். 48 இஸ்ரேவலேரா
ெபன்யமீன் புத்திரர் ேமல் திரும்பி, பட்டணத்தில் மனுஷர் ெதாடங்கி மிருகங்கள்மட்டும் கண்டைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டி, கண்ட பட்டணங்கைளெயல்லாம் அக்கினியால்
ெகாளுத்திப் ேபாட்டார்கள்.

இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவிேல இருக்கும்ேபாது: நம்மில் ஒருவனும் தன் குமாரத்திையப்
ெபன்யமீனருக்கு விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுப்பதில்ைல என்று ஆைணயிட்டிருந்தார்கள். 2

ஆைகயால் ஜனங்கள் ேதவனுைடய வீட்டிற்குப்ேபாய், அங்ேக ேதவசந்நிதியிேல சாயங்காலமட்டும்
இருந்து, சத்தமிட்டு, மிகவும் அழுது: 3 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, இன்று இஸ்ரேவலில் ஒரு
ேகாத்திரம் குைறந்து ேபாகத்தக்கதாக இஸ்ரேவலில் இந்தக் காரியம் ேநரிட்டது என்ன என்றார்கள். 4

மறுநாளிேல, ஜனங்கள் காலேம எழுந்திருந்து, அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தினார்கள். 5 கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
மிஸ்பாவுக்கு வராதவன் நிச்சயமாய்க் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன் என்று அவர்கள் ெபரிய
ஆைணயிட்டிருந்தபடியால், இஸ்ரேவல் புத்திரர்: கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சைபகூடினேபாது,
இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலுமிருந்து வராேத ேபானவர்கள் யார் என்று விசாரித்தார்கள். 6

இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் சேகாதரராகிய ெபன்யமீனைர நிைனத்து, மனஸ்தாபப்பட்டு: இன்று
இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்திரம் அறுப்புண்டு ேபாயிற்ேற. 7 மீந்திருப்பவர்களுக்கு மைனவிகள் கிைடக்கும்படி
நாம் அவர்களுக்காக என்ன ெசய்யலாம்? நம்முைடய குமாரத்திகளில் ஒருத்திையயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பதில்ைல என்று நாம் கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிட்டுக் ெகாண்ேடாேம. 8 இஸ்ரேவலின்
ேகாத்திரங்களில் மிஸ்பாவிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வராேதேபான யாெதாருவர் உண்ேடா என்று
விசாரித்தார்கள்; அப்ெபாழுது கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் மனுஷரில் ஒருவரும் பாளயத்தில்
சைபகூடினேபாது வரவில்ைல. 9 ஜனங்கள் இலக்கம் பார்க்கப்பட்டேபாது, கீேலயாத்திலிருக்கிற யாேபசின்
குடிகளில் அங்ேக ஒருவரும் இருந்ததில்ைல. 10 உடேன சைபயார் பலவான்களில் பன்னீராயிரம்ேபைர
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அங்ேக அைழத்து: நீங்கள் ேபாய், கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் குடிகைள ஸ்திரீகேளாடும் பிள்ைளகேளாடும்
பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டுங்கள். 11 சகல ஆண்பிள்ைளகைளயும், புருஷைர அறிந்த சகல
ெபண்பிள்ைளகைளயும் சங்கரிக்கக்கடவீர்கள் என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டு அனுப்பினார்கள். 12

இவர்கள் கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் குடிகளிடத்திேல புருஷைர அறியாத நானூறு கன்னிப்ெபண்கைளக்
கண்டு பிடித்து, அவர்கைளக் கானான்ேதசமான சீேலாவிலிருக்கிற பாளயத்திற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 13

அப்ெபாழுது ரிம்ேமான் கன்மைலயிலிருக்கிற ெபன்யமீன் புத்திரேராேட ேபசவும், அவர்களுக்குச் சமாதானம்
கூறவும், சைபயார் எல்லாரும் மனுஷைர அனுப்பினார்கள். 14 அப்படிேய அக்காலத்தில் ெபன்யமீனர் திரும்ப
வந்தார்கள்; கீேலயாத்திலிருக்கிற யாேபசின் ஸ்திரீகளில் உயிேராேட ைவத்த ெபண்கைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அப்படிச் ெசய்தும் அவர்கள் ெதாைகக்குக் காணாதிருந்தது. 15 இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிேல கர்த்தர் ஒரு பிளப்ைப உண்டாக்கினார் என்று ஜனங்கள் ெபன்யமீனருக்காக
மனஸ்தாபப்பட்டார்கள். 16 ெபன்யமீன் ேகாத்திர ஸ்திரீகள் அழிந்தபடியினாேல, மீதியான
மற்றப்ேபர்களுக்கும் மைனவிகள் கிைடக்கும்படி என்ன ெசய்யலாம் என்று சைபயின் மூப்பரானவர்கள்
ேகட்டு, 17 இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்திரம் நிர்மூலமாகாதபடிக்கு, தப்பினவர்களுைடய சுதந்தரம்
ெபன்யமீனுக்கு இருக்கேவண்டுேம, 18 நாேமா நம்முைடய குமாரத்திகளில் அவர்களுக்கு ெபண்
ெகாடுக்கக்கூடாது; ெபன்யமீனருக்குப் ெபண் ெகாடுக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று, இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ஆைணயிட்டார்கேள என்றார்கள். 19 பின்னும், இேதா, ெபத்ேதலுக்கு வடக்ேக ெபத்ேதலிலிருந்து
சீேகமுக்குப் ேபாகிற பாைதக்குக் கிழக்காகவும் லிேபானாவுக்குத் ெதற்காகவும் இருக்கிற சீேலாவிேல
வருஷந்ேதாறும் கர்த்தருக்குப் பண்டிைக ெகாண்டாடப்படுகிறேத என்று ெசால்லி, 20 அவர்கள் ெபன்யமீன்
புத்திரைர ேநாக்கி: நீங்கள் ேபாய், திராட்சத்ேதாட்டங்களிேல பதிவிருந்து, 21 சீேலாவின் குமாரத்திகள்
கீதவாத்தியத்ேதாேட நடனம் பண்ணுகிறவர்களாய்ப் புறப்பட்டு வருகிறைத நீங்கள் காணும்ேபாது,
திராட்சத்ேதாட்டங்களிலிருந்து புறப்பட்டு, உங்களில் அவரவர் சீேலாவின் குமாரத்திகளில் ஒவ்ெவாரு
ெபண்ைணப் பிடித்துப் ெபன்யமீன் ேதசத்திற்குக் ெகாண்டுேபாங்கள். 22 அவர்களுைடய
தகப்பன்மாராகிலும், சேகாதரராகிலும் எங்களிடத்தில் முைறயிட வரும்ேபாது, நாங்கள் அவர்கைள
ேநாக்கி: எங்கள் நிமித்தம் அவர்களுக்குத் தயவு ெசய்யுங்கள்; நாங்கள் யுத்தம் பண்ணி, அவனவனுக்கு
மைனவிைய வாங்கிக்ெகாடுக்கவில்ைல; உங்கள்ேமல் குற்றமுண்டாக இப்ேபாது நீங்கள் அவர்களுக்கு
மைனவிகைளக் ெகாடுக்கவும் இல்ைல என்ேபாம் என்று ெசான்னார்கள். 23 ெபன்யமீன் புத்திரர் அப்படிேய
ெசய்து, நடனம்பண்ணுகிறவர்களிேல தங்கள் ெதாைகக்குச் சரியான ெபண்கைள மைனவிகளாகப்
பிடித்துக்ெகாண்டு, தங்கள் சுதந்தரத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய், பட்டணங்கைளப் புதுப்பித்துக் கட்டி,
அைவகளில் குடியிருந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் புத்திரரும் அக்காலத்திேல அவ்விடம் விட்டு அவரவர் தங்கள்
ேகாத்திரத்துக்கும் தங்கள் குடும்பத்துக்கும் ேபாய், அவரவர் தங்கள் சுதந்தரத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 25

அந்நாட்களிேல இஸ்ரேவலில் ராஜா இல்ைல; அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச் சரிப்ேபானபடி ெசய்து
வந்தான்.
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2

ரூத்

நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்துவரும் நாட்களில், ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாயிற்று;
அப்ெபாழுது யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மைனவிேயாடும் இரண்டு
குமாரேராடுங்கூட ேமாவாப் ேதசத்திேல ேபாய்ச் சஞ்சரித்தான். 2 அந்த மனுஷனுைடய ேபர்

எலிெமேலக்கு, அவன் மைனவியின் ேபர் நேகாமி, அவனுைடய இரண்டு குமாரரில் ஒருவன் ேபர் மக்ேலான்,
மற்ெறாருவன் ேபர் கிலிேயான்; யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊராகிய எப்பிராத்தியராகிய அவர்கள் ேமாவாப்
ேதசத்திற்குப் ேபாய், அங்ேக இருந்து விட்டார்கள். 3 நேகாமியின் புருஷனாகிய எலிெமேலக்கு இறந்து
ேபானான்; அவளும் அவளுைடய இரண்டு குமாரரும் மாத்திரம் இருந்தார்கள். 4 இவர்கள் ேமாவாபியரில்
ெபண் ெகாண்டார்கள்; அவர்களில் ஒருத்தி ேபர் ஒர்பாள், மற்றவள் ேபர் ரூத்; அங்ேக ஏறக்குைறயப் பத்து
வருஷம் வாசம்பண்ணினார்கள். 5 பின்பு மக்ேலான் கிலிேயான் என்னும் அவர்கள் இருவரும்
இறந்துேபானார்கள்; அந்த ஸ்திரீ தன் குமாரர் இருவைரயும் தன் புருஷைனயும் இழந்து தனித்தவளானாள்.
6 கர்த்தர் தம்முைடய ஜனங்கைளச் சந்தித்து, அவர்களுக்கு ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள்
ேமாவாப்ேதசத்திேல ேகள்விப்பட்டு; தன் மருமக்கேளாேடகூட ேமாவாப் ேதசத்திலிருந்து திரும்பிவரும்படி
எழுந்து, 7 தன் இரண்டு மருமக்கேளாடுங்கூடத் தானிருந்த ஸ்தலத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டாள். யூதா
ேதசத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாக, அவர்கள் வழிநடக்ைகயில், 8 நேகாமி தன் இரண்டு மருமக்கைளயும்
ேநாக்கி: நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய்வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபாங்கள்; மரித்துப்ேபானவர்களுக்கும்
எனக்கும் நீங்கள் தையெசய்ததுேபால, கர்த்தர் உங்களுக்கும் தையெசய்வாராக. 9 கர்த்தர் உங்கள்
இருவருக்கும் வாய்க்கும் புருஷனுைடய வீட்டிேல நீங்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கச் ெசய்வாராக என்று
ெசால்லி, அவர்கைள முத்தமிட்டாள். அப்ெபாழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது, அவைளப் பார்த்து: 10

உம்முைடய ஜனத்தண்ைடக்ேக உம்முடன்கூட வருேவாம் என்றார்கள். 11 அதற்கு நேகாமி: என் மக்கேள,
நீங்கள் திரும்பிப்ேபாங்கள்; என்ேனாேட ஏன் வருகிறீர்கள்? உங்களுக்குப் புருஷராகும்படிக்கு, இனிேமல்
என் கர்ப்பத்திேல எனக்குப் பிள்ைளகள் உண்டாகுேமா? 12 என் மக்கேள, திரும்பிப்ேபாங்கள்; நான் வயது
ெசன்றவள்; ஒரு புருஷனுடன் வாழத்தக்கவளல்ல; அப்படிப்பட்ட நம்பிக்ைக எனக்கு உண்டாயிருந்து, நான்
இன்று இரவில் ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டு, பிள்ைளகைளப் ெபற்றாலும், 13 அவர்கள்
ெபரியவர்களாகுமட்டும், புருஷருக்கு வாழ்க்ைகப்படாதபடிக்கு நீங்கள் ெபாறுத்திருப்பீர்கேளா? அது
கூடாது; என் மக்கேள, கர்த்தருைடய ைக எனக்கு விேராதமாயிருக்கிறதினால், உங்கள்நிமித்தம் எனக்கு
மிகுந்த விசனம் இருக்கிறது என்றாள். 14 அப்ெபாழுது அவர்கள் சத்தமிட்டு அதிகமாய் அழுதார்கள்; ஒர்பாள்
தன் மாமிைய முத்தமிட்டுப்ேபானாள்; ரூத்ேதா அவைள விடாமல் பற்றிக்ெகாண்டாள். 15 அப்ெபாழுது
அவள்: இேதா, உன் சேகாதரி தன் ஜனங்களிடத்துக்கும் தன் ேதவர்களிடத்துக்கும்
திரும்பிப்ேபாய்விட்டாேள; நீயும் உன் சேகாதரியின் பிறேக திரும்பிப்ேபா என்றாள். 16 அதற்கு ரூத்: நான்
உம்ைமப்பின்பற்றாமல் உம்ைமவிட்டுத் திரும்பிப் ேபாவைதக்குறித்து, என்ேனாேட ேபசேவண்டாம்; நீர்
ேபாகும் இடத்திற்கு நானும் வருேவன்; நீர் தங்கும் இடத்திேல நானும் தங்குேவன்; உம்முைடய ஜனம்
என்னுைடய ஜனம்; உம்முைடய ேதவன் என்னுைடய ேதவன். 17 நீர் மரணமைடயும் இடத்தில் நானும்
மரணமைடந்து, அங்ேக அடக்கம்பண்ணப்படுேவன்; மரணேமயல்லாமல் ேவெறான்றும் உம்ைம விட்டு
என்ைனப் பிரித்தால், கர்த்தர் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர்
என்றாள். 18 அவள் தன்ேனாேடகூட வர மனஉறுதியாயிருக்கிறைதக் கண்டு, அப்புறம் அைதக்குறித்து
அவேளாேட ஒன்றும் ேபசவில்ைல. 19 அப்படிேய இருவரும் ெபத்ெலேகம் மட்டும் நடந்துேபானார்கள்;
அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்கு வந்தேபாது, ஊரார் எல்லாரும் அவர்கைளக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, இவள்
நேகாமிேயா என்று ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 20 அதற்கு அவள்: நீங்கள் என்ைன நேகாமி என்று ெசால்லாமல்,
மாராள் என்று ெசால்லுங்கள்; சர்வவல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்ைபக் கட்டைளயிட்டார். 21 நான்
நிைறவுள்ளவளாய்ப் ேபாேனன்; கர்த்தர் என்ைன ெவறுைமயாய்த் திரும்பிவரப்பண்ணினார்; கர்த்தர்
என்ைனச் சிறுைமப்படுத்தி, சர்வவல்லவர் என்ைனக் கிேலசப்படுத்தியிருக்ைகயில், நீங்கள் என்ைன நேகாமி
என்பாேனன் என்றாள். 22 இப்படி, நேகாமி ேமாவாபிய ஸ்திரீயான தன் மருமகள் ரூத்ேதாடுங்கூட ேமாவாப்
ேதசத்திலிருந்து திரும்பிவந்தாள்; வாற்ேகாதுைம அறுப்பின் துவக்கத்தில் அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்கு
வந்தார்கள்.

நேகாமிக்கு அவளுைடய புருஷனாகிய எலிெமேலக்கின் உறவின்முைறயில் ேபாவாஸ் என்னும்
ேபருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான். 2 ேமாவாபிய ஸ்திரீயான
ரூத் என்பவள் நேகாமிையப் பார்த்து: நான் வயல்ெவளிக்குப் ேபாய், யாருைடய கண்களில் எனக்குத்

தையகிைடக்குேமா, அவர் பிறேக கதிர்கைளப் ெபாறுக்கிக்ெகாண்டு வருகிேறன் என்றாள்; அதற்கு இவள்:
என் மகேள, ேபா என்றாள். 3 அவள் ேபாய், வயல்ெவளியில் அறுக்கிறவர்கள் பிறேக ெபாறுக்கினாள்;
தற்ெசயலாய் அவளுக்கு ேநரிட்ட அந்த வயல்நிலம் எலிெமேலக்கின் வம்சத்தானாகிய

ரூத் 1:2

224



3

ேபாவாசுைடயதாயிருந்தது. 4 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகமிலிருந்து வந்து, அறுக்கிறவர்கைளப்
பார்த்து: கர்த்தர் உங்கேளாேட இருப்பாராக என்றான்; அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தர் உம்ைம
ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார்கள். 5 பின்பு ேபாவாஸ் அறுக்கிறவர்கள்ேமல் கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட தன்
ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: இந்தப் ெபண்பிள்ைள யாருைடயவள் என்று ேகட்டான். 6 அறுக்கிறவர்கள்ேமல்
கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட அந்த ேவைலக்காரன் பிரதியுத்தரமாக: இவள் ேமாவாப் ேதசத்திலிருந்து
நேகாமிேயாேடகூட வந்த ேமாவாபிய ெபண்பிள்ைள. 7 அறுக்கிறவர்கள் பிறேக அரிக்கட்டுகளிலிருந்து
சிந்தினைதப் ெபாறுக்கிக் ெகாள்ளுகிேறன் என்று அவள் என்னிடத்தில் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்; காலேம
துவக்கி இதுவைரக்கும் இங்ேக இருக்கிறாள்; இப்ெபாழுது அவள் குடிைசக்கு வந்து ெகாஞ்சேநரந்தான்
ஆயிற்று என்றான். 8 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ் ரூத்ைதப்பார்த்து: மகேள, ேகள்; ெபாறுக்கிக்ெகாள்ள ேவேற
வயலில் ேபாகாமலும், இவ்விடத்ைதவிட்டுப் ேபாகாமலும், இங்ேக என் ஊழியக்காரப் ெபண்கேளாடுகூடேவ
இரு. 9 அவர்கள் அறுப்பறுக்கும் வயைல நீ பார்த்து, அவர்கள் பிறேக ேபா; ஒருவரும் உன்ைனத்
ெதாடாதபடிக்கு, ேவைலக்காரருக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிேறன்; உனக்குத் தாகம் எடுத்தால்,
தண்ணீர்க்குடங்களண்ைடக்குப் ேபாய், ேவைலக்காரர் ெமாண்டுெகாண்டு வருகிறதிேல குடிக்கலாம்
என்றான். 10 அப்ெபாழுது அவள் தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி: நான்
அந்நியேதசத்தாளாயிருக்க, நீர் என்ைன விசாரிக்கும்படி எனக்கு எதினாேல உம்முைடய கண்களில் தைய
கிைடத்தது என்றாள். 11 அதற்குப் ேபாவாஸ் பிரதியுத்தரமாக: உன் புருஷன் மரணமைடந்தபின்பு, நீ உன்
மாமியாருக்காகச் ெசய்ததும், நீ உன் தகப்பைனயும், உன் தாையயும், உன் ஜந்மேதசத்ைதயும் விட்டு,
முன்ேன நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய்த் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 12 உன்
ெசய்ைகக்குத்தக்க பலைனக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளயிடுவாராக; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ெசட்ைடகளின்கீழ் அைடக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராேல நிைறவான பலன் கிைடப்பதாக
என்றான். 13 அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவேன, உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தையகிைடக்கேவண்டும்;
நான் உம்முைடய ேவைலக்காரிகளில் ஒருத்திக்கும் சமானமாயிராவிட்டாலும், நீர் எனக்கு ஆறுதல்
ெசால்லி உம்முைடய அடியாேளாேட பட்சமாய்ப் ேபசினீேர என்றாள். 14 பின்னும் ேபாவாஸ் சாப்பாட்டு
ேவைளயில் அவைளப் பார்த்து: நீ இங்ேக வந்து, இந்த அப்பத்திேல புசித்து, காடியிேல உன்
துணிக்ைகையத் ேதாய்த்துக்ெகாள் என்றான். அப்படிேய அவள் அறுப்பறுக்கிறவர்கள் அருேக
உட்கார்ந்தாள்; அவளுக்கு வறுத்த ேகாதுைமையக் ெகாடுத்தான்; அவள் சாப்பிட்டு, திருப்தியைடந்து,
மீந்தைத ைவத்துக்ெகாண்டாள். 15 அவள் கதிர் ெபாறுக்கிக்ெகாள்ள எழுந்தேபாது, ேபாவாஸ் தன்
ேவைலக்காரைர ேநாக்கி: அவள் அரிக்கட்டுகள் நடுேவ ெபாறுக்கிக்ெகாள்ளட்டும்; அவைள
ஈனம்பண்ணேவண்டாம். 16 அவள் ெபாறுக்கிக்ெகாள்ளும்படிக்கு அவளுக்காக அரிகளிேல சிலைதச்
சிந்தவிடுங்கள், அவைள அதட்டாதிருங்கள் என்று கட்டைளயிட்டான். 17 அப்படிேய அவள்
சாயங்காலமட்டும் வயலிேல கதிர் ெபாறுக்கினாள்; ெபாறுக்கினைத அவள் தட்டி அடித்துத் தீர்ந்தேபாது,
அது ஏறக்குைறய ஒரு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம கண்டது. 18 அவள் அைத எடுத்துக்ெகாண்டு, ஊருக்குள்
வந்தாள்; அவள் ெபாறுக்கினைத அவளுைடய மாமி பார்த்தாள்; தான் திருப்தியாய்ச் சாப்பிட்டு மீதியாக
ைவத்தைதயும் எடுத்து அவளுக்குக் ெகாடுத்தாள். 19 அப்ெபாழுது அவளுைடய மாமி: இன்று எங்ேக
கதிர்ெபாறுக்கினாய், எவ்விடத்தில் ேவைலெசய்தாய் என்று அவளிடத்தில் ேகட்டு; உன்ைன விசாரித்தவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவானாக என்றாள்; அப்ெபாழுது அவள் இன்னாரிடத்திேல ேவைலெசய்ேதன் என்று தன்
மாமிக்கு அறிவித்து: நான் இன்று ேவைலெசய்த வயல்காரன் ேபர் ேபாவாஸ் என்றாள். 20 அப்ெபாழுது
நேகாமி தன் மருமகைளப் பார்த்து: உயிேராடிருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தயவு ெசய்கிற
கர்த்தராேல அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவானாக என்றாள்; பின்னும் நேகாமி அவைளப் பார்த்து: அந்த மனுஷன்
நமக்கு ெநருங்கின உறவின் முைறயானும் நம்ைம ஆதரிக்கிற சுதந்தரவாளிகளில் ஒருவனுமாய்
இருக்கிறான் என்றாள். 21 பின்னும் ேமாவாபிய ஸ்திரீயான ரூத்: அவர் என்ைன ேநாக்கி, என்
அறுப்ெபல்லாம் அறுத்துத் தீருமட்டும், நீ என் ேவைலக்காரிகேளாேட கூடேவ இரு என்று ெசான்னார்
என்றாள். 22 அப்ெபாழுது நேகாமி தன் மருமகளாகிய ரூத்ைதப் பார்த்து: என் மகேள, ேவெறாரு வயலிேல
மனுஷர் உன்ைன எதிர்க்காதபடிக்கு நீ அவன் ேவைலக்காரிகேளாேட ேபாகிறது நல்லது என்றாள். 23

அப்படிேய ேகாதுைம அறுப்பும் வாற்ேகாதுைம அறுப்பும் தீருமட்டும் அவள் கதிர் ெபாறுக்கும்படிக்கு,
ேபாவாசுைடய ேவைலக்காரிகேளாேட கூடியிருந்து, தன் மாமியினிடத்தில் தங்கினாள்.

பின்பு அவள் மாமியாகிய நேகாமி அவைள ேநாக்கி: என் மகேள, நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி நான்
உனக்குச் சவுக்கியத்ைதத் ேதடாதிருப்ேபேனா? 2 நீ ேபாவாசின் ேவைலக்காரிகேளாேட
கூடியிருந்தாேய, அவன் நம்முைடய உறவின் முைறயான் அல்லவா? இேதா, அவன் இன்று இராத்திரி

களத்திேல வாற்ேகாதுைம தூற்றுவான். 3 நீ குளித்து, எண்ெணய் பூசி, உன் வஸ்திரங்கைள
உடுத்திக்ெகாண்டு, அந்தக் களத்திற்குப்ேபா; அந்த மனுஷன் புசித்துக் குடித்துத் தீருமட்டும் அவன்
கண்ணுக்கு எதிர்ப்படாமலிரு. 4 அவன் படுத்துக்ெகாண்டேபாது, அவன் படுத்திருக்கும் இடத்ைத நீ
பார்த்திருந்து ேபாய், அவன் கால்களின்ேமல் மூடியிருக்கிற ேபார்ைவைய ஒதுக்கி நீ படுத்துக்ெகாள்;
அப்ெபாழுது நீ ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான் என்றாள். 5 இதற்கு
அவள்: நீர் எனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்றாள். 6 அவள் களத்திற்குப்ேபாய், தன் மாமி
தனக்குக் கற்பித்தபடிெயல்லாம் ெசய்தாள். 7 ேபாவாஸ் புசித்துக் குடித்து, மகிழ்ச்சியாயிருந்து, ஒரு
அம்பாரத்து அடியிேல வந்து படுத்துக்ெகாண்டான். அப்ெபாழுது அவள்: ெமள்ளப்ேபாய், அவன்
கால்களின்ேமல் மூடியிருக்கிற ேபார்ைவைய ஒதுக்கிப் படுத்துக்ெகாண்டாள். 8 பாதி ராத்திரியிேல, அந்த
மனுஷன் அருண்டு. திரும்பி, ஒரு ஸ்திரீ தன் பாதத்தண்ைடயிேல படுத்திருக்கிறைதக் கண்டு, 9 நீ யார் என்று
ேகட்டான்; அவள், நான் உம்முைடய அடியாளாகிய ரூத்; நீர் உம்முைடய அடியாள்ேமல் உம்முைடய
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ேபார்ைவைய விரியும்; நீர் சுதந்தரவாளி என்றாள். 10 அதற்கு அவன்: மகேள, நீ கர்த்தரால்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக; நீ தரித்திரரும் ஐசுவரியவான்களுமான வாலிபர்களின் பிறேக ேபாகாததினால்,
உன் முந்தின நற்குணத்ைதப்பார்க்கிலும் உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாயிருக்கிறது. 11 இப்ேபாதும்
மகேள, நீ பயப்படாேத; உனக்கு ேவண்டியபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன்; நீ குணசாலி என்பைத என் ஜனமாகிய
ஊராெரல்லாரும் அறிவார்கள். 12 நான் சுதந்தரவாளி என்பது ெமய்தான்; ஆனாலும் என்னிலும் கிட்டின
சுதந்தரவாளி ஒருவன் இருக்கிறான். 13 இராத்திரிக்குத் தங்கியிரு; நாைளக்கு அவன் உன்ைனச்
சுதந்தரமுைறயாய் விவாகம்பண்ணச் சம்மதித்தால் நல்லது, அவன் விவாகம்பண்ணட்டும்; அவன் உன்ைன
விவாகம்பண்ண மனதில்லாதிருந்தாேனயாகில் நான் உன்ைனச் சுதந்தரமுைறயாய் விவாகம்பண்ணுேவன்
என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிடுகிேறன்; விடியற்காலமட்டும் படுத்துக்ெகாண்டிரு
என்றான். 14 அவள் விடியற்காலமட்டும் அவன் பாதத்தண்ைடயில் படுத்திருந்து, களத்திேல ஒரு ஸ்திரீ
வந்ததாக ஒருவருக்கும் ெதரிவிக்கேவண்டாம் என்று அவன் ெசால்லியிருந்தபடியால், ஒருவர் முகம்
ஒருவருக்குத் ெதரியாததற்கு முன்ேன எழுந்திருந்தாள். 15 அவன் அவைள ேநாக்கி: நீ
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிற ேபார்ைவைய விரித்துப்பிடி என்றான்; அவள் அைதப்பிடித்தேபாது, அவன்
அதிேல ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய அளந்துேபாட்டு, அவள்ேமல் தூக்கிவிட்டு, பட்டணத்திற்குப்
புறப்பட்டுவந்தான். 16 அவள் தன் மாமியினிடத்தில் வந்தேபாது, அவள்: என் மகேள, உன் ெசய்தி என்ன
என்று ேகட்டாள்; அப்ெபாழுது அவள்: அந்த மனுஷன் தனக்குச் ெசய்தைதெயல்லாம் அவளுக்கு
விவரித்தாள். 17 ேமலும் அவர், நீ உன் மாமியாரண்ைடக்கு ெவறுைமயாய்ப் ேபாகேவண்டாம் என்று
ெசால்லி, இந்த ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய எனக்குக் ெகாடுத்தார் என்றாள். 18 அப்ெபாழுது அவள்: என்
மகேள, இந்தக் காரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறியுமட்டும் ெபாறுத்திரு; அந்த மனுஷன் இன்ைறக்கு
இந்தக் காரியத்ைத முடிக்குமுன் இைளப்பாற மாட்டான் என்றாள்.

ேபாவாஸ் பட்டணவாசலில் ேபாய், உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது ேபாவாஸ்
ெசால்லியிருந்த அந்தச் சுதந்தரவாளி அந்த வழிேய வந்தான்; அவைன ேநாக்கி: ஓய், என்று ேபர்
ெசால்லிக் கூப்பிட்டு, இங்ேக வந்து சற்று உட்காரும் என்றான்; அவன் வந்து உட்கார்ந்தான். 2

அப்ெபாழுது அவன் பட்டணத்து மூப்பரானவர்களில் பத்துப்ேபைர அைழத்து, இங்ேக உட்காருங்கள்
என்றான்; அவர்களும் உட்கார்ந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவன் அந்தச் சுதந்தரவாளிைய ேநாக்கி:
எலிெமேலக் என்னும் நம்முைடய சேகாதரனுக்கு இருந்த வயல்நிலத்தின் பங்ைக, ேமாவாப்
ேதசத்திலிருந்து திரும்பி வந்த நேகாமி விற்கப்ேபாகிறாள். 4 ஆைகயால் நீர் அைத ஊராருக்கு
முன்பாகவும், என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் வாங்கிக்ெகாள்ளும்படி உமக்கு
அறியப்பண்ணேவண்டும் என்றிருந்ேதன்; நீர் அைதச் சுதந்தரமுைறயாக மீட்டுக்ெகாள்ள மனதிருந்தால்,
மீட்டுக்ெகாள்ளும்; அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனத்தில்லாதிருந்தால், நான் அைத அறியும்படிக்கு எனக்குச்
ெசால்லும்; உம்ைமயும் உமக்குப்பின்பு என்ைனயும் தவிர, அைத மீட்கத்தக்கவன் ேவெறாருவனும் இல்ைல
என்றான்; அதற்கு அவன்: நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ்: நீேர
நேகாமியின் ைகயிேல அந்த வயல்நிலத்ைத வாங்குகிற நாளிேல மரித்தவனுைடய சுதந்தரத்தில் அவன்
ேபைர நிைலநிற்கப்பண்ணும்படிக்கு, அைத மரித்தவன் மைனவியாகிய ேமாவாபிய ஸ்திரீயான ரூத்
ைகயிலும் வாங்கேவண்டியது என்றான். 6 அப்ெபாழுது அந்தச் சுதந்தரவாளி: நான் என் சுதந்தரத்ைதக்
ெகடுக்காதபடிக்கு, நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்; நான் மீட்கத்தக்கைத நீர் மீட்டுக்ெகாள்ளும்;
நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன் என்றான். 7 மீட்கிறதிலும் மாற்றுகிறதிலும் சகல காரியத்ைதயும்
உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு, இஸ்ரேவலிேல பூர்வகால வழக்கம் என்னெவன்றால், ஒருவன் தன் பாதரட்ைசையக்
கழற்றி, மற்றவனுக்குக் ெகாடுப்பான், இது இஸ்ரேவலிேல வழங்கின உறுதிப்பாடு. 8 அப்படிேய அந்தச்
சுதந்தரவாளி ேபாவாைச ேநாக்கி: நீர் அைத வாங்கிக்ெகாள்ளும் என்று ெசால்லி, தன் பாதரட்ைசையக்
கழற்றிப் ேபாட்டான். 9 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ் மூப்பைரயும் சகல ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி:
எலிெமேலக்குக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும் கிலிேயானுக்கும் மக்ேலானுக்கும் இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
நேகாமியின் ைகயிேல வாங்கிக்ெகாண்ேடன் என்பதற்கு இன்ைறயதினம் நீங்கள் சாட்சி. 10

இதுவுமல்லாமல், மரித்தவனுைடய சேகாதரருக்குள்ளும், ஊராருக்குள்ளும், அவனுைடய ேபர்
அற்றுப்ேபாகாமல், மரித்தவனுைடய சுதந்தரத்திேல அவன் ேபைர நிைலநிறுத்த, நான் மக்ேலானின்
மைனவியாயிருந்த ேமாவாபிய ஸ்திரீயான ரூத்ைத எனக்கு மைனவியாகக் ெகாண்ேடன்; அதற்கும்
இன்ைறயதினம் நீங்கள் சாட்சி என்றான். 11 அப்ெபாழுது ஒலிமுகவாசலில் இருக்கிற சகல ஜனங்களும்
மூப்பரானவர்களும் அவைன ேநாக்கி: நாங்கள் சாட்சிதான்; உன் வீட்டிேல வருகிற மைனவிையக் கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் வீட்ைடக் கட்டுவித்த இரண்டுேபராகிய ராேகைலப்ேபாலவும் ேலயாைளப்ேபாலவும்
வாழ்ந்திருக்கச் ெசய்வாராக; நீ எப்பிராத்தாவிேல பாக்கியவானாயிருந்து, ெபத்ெலேகமிேல
புகழ்ெபற்றிருக்கக்கடவாய். 12 இந்தப் ெபண்ணிடத்திேல கர்த்தர் உனக்கு அருளிச்ெசய்யப்ேபாகிற
சந்தானத்தினாேல, உன் வீடு தாமார் யூதாவுக்குப் ெபற்ற ேபேரசின் வீட்ைடப்ேபால ஆகக்கடவது
என்றார்கள். 13 ேபாவாஸ் ரூத்ைத விவாகம்பண்ணினான்; அவள் அவனுக்கு மைனவியானாள்; அவன்
அவளிடத்தில் பிரேவசித்தேபாது, அவள் கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு ஆண்பிள்ைளையப் ெபறக் கர்த்தர்
அநுக்கிரகம்பண்ணினார். 14 அப்ெபாழுது ஸ்திரீகள் நேகாமிையப் பார்த்து: சுதந்தரவாளி
அற்றுப்ேபாகாதபடிக்கு இன்று உனக்குத் தையெசய்த கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவன் ேபர்
இஸ்ரேவலிேல பிரபலமாகக்கடவது. 15 அவன் உன் ஆத்துமாவுக்கு ஆறுதல் ெசய்கிறவனும், உன்
முதிர்வயதிேல உன்ைன ஆதரிக்கிறவனுமாயிருக்கக்கடவன்; உன்ைனச் சிேநகித்து, ஏழு
குமாரைரப்பார்க்கிலும் உனக்கு அருைமயாயிருக்கிற உன் மருமகள் அவைனப் ெபற்றாேள என்றார்கள். 16

நேகாமி அந்தப் பிள்ைளைய எடுத்து, தன் மடியிேல ைவத்து, அைத வளர்க்கிற தாயானாள். 17
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அயல்வீட்டுக்காரிகள் நேகாமிக்கு ஒரு ஆண்பிள்ைள பிறந்தது என்று வாழ்த்தி, அதற்கு ஓேபத் என்று
ேபரிட்டார்கள்; அவன் தாவீதின் தகப்பனாகிய ஈசாயின் தகப்பன். 18 ேபேரசுைடய சந்ததியின் வரலாறு:
ேபேரஸ் எஸ்ேராைனப் ெபற்றான். 19 எஸ்ேரான் ராைமப் ெபற்றான்; ராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான். 20

அம்மினதாப் நகேசாைனப் ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப் ெபற்றான். 21 சல்ேமான் ேபாவாைசப்
ெபற்றான்; ேபாவாஸ் ஓேபைதப் ெபற்றான். 22 ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; ஈசாய் தாவீைதப் ெபற்றான்.
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1 சாமுேவல்

எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்திலிருக்கிற ேசாப்பீம் என்னப்பட்ட ராமதாயீம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன்
இருந்தான்; அவனுக்கு எல்க்கானா என்று ேபர்; அவன் எப்பிராயீமியனாகிய சூப்புக்குப் பிறந்த
ேதாகுவின் குமாரனாகிய எலிகூவின் மகனான எேராகாமின் புத்திரன். 2 அவனுக்கு இரண்டு

மைனவிகள் இருந்தார்கள்; ஒருத்தி ேபர் அன்னாள், மற்றவள் ேபர் ெபனின்னாள்; ெபனின்னாளுக்குப்
பிள்ைளகள் இருந்தார்கள்; அன்னாளுக்ேகா பிள்ைள இல்ைல. 3 அந்த மனுஷன் சீேலாவிேல ேசைனகளின்
கர்த்தைரப் பணிந்துெகாள்ளவும் அவருக்குப் பலியிடவும் வருஷந்ேதாறும் தன் ஊரிலிருந்து ேபாய்வருவான்;
அங்ேக கர்த்தரின் ஆசாரியரான ஏலியின் இரண்டு குமாரராகிய ஒப்னியும் பிெனகாசும் இருந்தார்கள். 4

அங்ேக எல்க்கானா பலியிடும் நாளிேல, அவன் தன் மைனவியாகிய ெபனின்னாளுக்கும், அவளுைடய
எல்லாக் குமாரருக்கும் குமாரத்திகளுக்கும், பங்குேபாட்டுக் ெகாடுப்பான். 5 அன்னாைளச்
சிேநகித்தபடியினால், அவளுக்கு இரட்டிப்பான பங்கு ெகாடுப்பான்; கர்த்தேரா அவள் கர்ப்பத்ைத
அைடத்திருந்தார். 6 கர்த்தர் அவள் கர்ப்பத்ைத அைடத்தபடியினால், அவளுைடய சக்களத்தி அவள்
துக்கப்படும்படியாக அவைள மிகவும் விசனப்படுத்துவாள். 7 அவள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்
சமயத்தில், அவன் வருஷந்ேதாறும் அந்தப்பிரகாரமாய்ச் ெசய்வான்; இவள் அவைள மனமடிவாக்குவாள்;
அப்ெபாழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுதுெகாண்டிருப்பாள். 8 அவள் புருஷனாகிய எல்க்கானா அவைளப்
பார்த்து: அன்னாேள, ஏன் அழுகிறாய்? ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய்? ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய்? பத்துக்
குமாரைரப்பார்க்கிலும் நான் உனக்கு அதிகமல்லவா என்றான். 9 சீேலாவிேல அவர்கள்
புசித்துக்குடித்தபின்பு, அன்னாள் எழுந்திருந்தாள்; ஆசாரியனாகிய ஏலி கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் வாசல்
நிைலயண்ைடயிேல ஒரு ஆசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்திருந்தான். 10 அவள் ேபாய், மனங்கசந்து, மிகவும்
அழுது, கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணி: 11 ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, ேதவரீர் உம்முைடய
அடியாளின் சிறுைமையக் கண்ேணாக்கிப் பார்த்து, உம்முைடய அடியாைள மறவாமல் நிைனந்தருளி, உமது
அடியாளுக்கு ஒரு ஆண்பிள்ைளையக் ெகாடுத்தால், அவன் உயிேராடிருக்கும் சகல நாளும் நான் அவைனக்
கர்த்தருக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவன் தைலயின்ேமல் சவரகன் கத்தி படுவதில்ைல என்று ஒரு
ெபாருத்தைனபண்ணினாள். 12 அவள் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெவகுேநரம்
விண்ணப்பம்பண்ணுகிறேபாது, ஏலி அவள் வாையக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 13 அன்னாள் தன்
இருதயத்திேல ேபசினாள்; அவளுைடய உதடுகள்மாத்திரம் அைசந்தது, அவள் சத்தேமா
ேகட்கப்படவில்ைல; ஆைகயால் அவள் ெவறித்திருக்கிறாள் என்று ஏலி நிைனத்து, 14 அவைள ேநாக்கி: நீ
எதுவைரக்கும் ெவறித்திருப்பாய்? உன் குடிைய உன்ைனவிட்டு விலக்கு என்றான். 15 அதற்கு அன்னாள்
பிரதியுத்தரமாக: அப்படியல்ல, என் ஆண்டவேன, நான் மனக்கிேலசமுள்ள ஸ்திரீ; நான் திராட்சரசமாகிலும்
மதுவாகிலும் குடிக்கவில்ைல; நான் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் என் இருதயத்ைத ஊற்றிவிட்ேடன். 16

உம்முைடய அடியாைளப் ேபலியாளின் மகளாக எண்ணாேதயும்; மிகுதியான விசாரத்தினாலும்
கிேலசத்தினாலும் இந்ேநரமட்டும் விண்ணப்பம்பண்ணிேனன் என்றாள். 17 அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடேன
ேபா; நீ இஸ்ரேவலின் ேதவனிடத்தில் ேகட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்குக்
கட்டைளயிடுவாராக என்றான். 18 அப்ெபாழுது அவள்: உம்முைடய அடியாளுக்கு உம்முைடய கண்களிேல
தையகிைடக்கக்கடவது என்றாள்; பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டுப்ேபாய், ேபாஜனஞ்ெசய்தாள்; அப்புறம் அவள்
துக்கமுகமாயிருக்கவில்ைல. 19 அவர்கள் அதிகாைலயில் எழுந்து, கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டு,
ராமாவிலிருக்கிற தங்கள் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் ேபானார்கள்; எல்க்கானா தன் மைனவியாகிய அன்னாைள
அறிந்தான்; கர்த்தர் அவைள நிைனத்தருளினார். 20 சிலநாள் ெசன்றபின்பு அன்னாள் கர்ப்பவதியாகி, ஒரு
குமாரைனப் ெபற்று, கர்த்தரிடத்தில் அவைனக் ேகட்ேடன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு சாமுேவல் என்று
ேபரிட்டாள். 21 எல்க்கானா என்பவன் கர்த்தருக்கு வருஷாந்தரம் ெசலுத்தும் பலிையயும் தன்
ெபாருத்தைனையயும் ெசலுத்தும்படியாக, தன் வீட்டார் அைனவேராடுங்கூடப் ேபானான். 22 அன்னாள்
கூடப்ேபாகவில்ைல; அவள்: பிள்ைள பால் மறந்தபின்பு, அவன் கர்த்தரின் சந்நிதியிேல காணப்படவும்,
அங்ேக எப்ெபாழுதும் இருக்கவும், நான் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்விடுேவன் என்று தன் புருஷனிடத்தில்
ெசான்னாள். 23 அப்ெபாழுது அவள் புருஷனாகிய எல்க்கானா அவைள ேநாக்கி: நீ உன் இஷ்டப்படி ெசய்து,
அவைனப் பால்மறக்கப்பண்ணுமட்டும் இரு; கர்த்தர் தம்முைடய வார்த்ைதையமாத்திரம்
நிைறேவற்றுவாராக என்றான்; அப்படிேய அந்த ஸ்திரீ தன் பிள்ைளையப் பால்மறக்கப்பண்ணுமட்டும் அதற்கு
முைலெகாடுத்தாள். 24 அவள் அவைனப் பால்மறக்கப்பண்ணினபின்பு, மூன்று காைளகைளயும், ஒரு
மரக்கால் மாைவயும், ஒரு துருத்தி திராட்சரசத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
சீேலாவிலிருக்கிற கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப் ேபானாள்; பிள்ைள இன்னும் குழந்ைதயாயிருந்தது. 25

அவர்கள் ஒரு காைளையப் பலியிட்டு, பிள்ைளைய ஏலியினிடத்தில் ெகாண்டுவந்து விட்டார்கள். 26

அப்ெபாழுது அவள்: என் ஆண்டவேன, இங்ேக உம்மண்ைடயிேல நின்று கர்த்தைர ேநாக்கி
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விண்ணப்பம்பண்ணின ஸ்திரீ நான்தான் என்று என் ஆண்டவனாகிய உம்முைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன். 27 இந்தப் பிள்ைளக்காக விண்ணப்பம்பண்ணிேனன்; நான் கர்த்தரிடத்தில் ேகட்ட என்
விண்ணப்பத்தின்படி எனக்குக் கட்டைளயிட்டார். 28 ஆைகயால் அவன் கர்த்தருக்ெகன்று
ேகட்கப்பட்டபடியினால், அவன் உயிேராடிருக்கும் சகல நாளும் அவைனக் கர்த்தருக்ேக
ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன் என்றாள்; அவன் அங்ேக கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டான்.

அப்ெபாழுது அன்னாள் ெஜபம்பண்ணி: என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களிகூருகிறது; என் ெகாம்பு
கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது; என் பைகஞரின்ேமல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது; உம்முைடய
இரட்சிப்பினாேல சந்ேதாஷப்படுகிேறன். 2 கர்த்தைரப்ேபாலப் பரிசுத்தமுள்ளவர் இல்ைல;

உம்ைமயல்லாமல் ேவெறாருவரும் இல்ைல; எங்கள் ேதவைனப்ேபால ஒரு கன்மைலயும் இல்ைல. 3 இனி
ேமட்டிைமயான ேபச்ைசப் ேபசாதிருங்கள்; அகந்ைதயான ேபச்சு உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படேவண்டாம்;
கர்த்தர் ஞானமுள்ள ேதவன்; அவர் ெசய்ைககள் யதார்த்தமல்லேவா? 4 பலவான்களின் வில் முறிந்தது;
தள்ளாடினவர்கேளா பலத்தினால் இைடகட்டப்பட்டார்கள். 5 திருப்தியாயிருந்தவர்கள் அப்பத்துக்காக
கூலிேவைல ெசய்கிறார்கள்; பசியாயிருந்தவர்கேளா இனிப்பசியாயிரார்கள்; மலடியாயிருந்தவள் ஏழு
ெபற்றாள்; அேநகம் பிள்ைளகைளப் ெபற்றவேளா பலட்சயப்பட்டாள். 6 கர்த்தர் ெகால்லுகிறவரும்
உயிர்ப்பிக்கிறவருமாயிருக்கிறார்; அவேர பாதாளத்தில் இறங்கவும் அதிலிருந்து ஏறவும்பண்ணுகிறவர். 7

கர்த்தர் தரித்திரம் அைடயச்ெசய்கிறவரும், ஐசுவரியம் அைடயப்பண்ணுகிறவருமாயிருக்கிறார்; அவர்
தாழ்த்துகிறவரும், உயர்த்துகிறவருமானவர். 8 அவர் சிறியவைனப் புழுதியிலிருந்து எடுத்து, எளியவைனக்
குப்ைபயிலிருந்து உயர்த்துகிறார்; அவர்கைளப் பிரபுக்கேளாேட உட்காரவும், மகிைமயுள்ள
சிங்காசனத்ைதச் சுதந்தரிக்கவும் பண்ணுகிறார்; பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் கர்த்தருைடயைவகள்; அவேர
அைவகளின்ேமல் பூச்சக்கரத்ைத ைவத்தார். 9 அவர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்கைளக் காப்பார்;
துன்மார்க்கர் இருளிேல ெமௗனமாவார்கள்; ெபலத்தினால் ஒருவனும் ேமற்ெகாள்வதில்ைல. 10

கர்த்தேராேட வழக்காடுகிறவர்கள் ெநாறுக்கப்படுவார்கள்; வானத்திலிருந்து அவர்கள்ேமல் முழங்குவார்;
கர்த்தர் பூமியின் கைடயாந்தரங்கைள நியாயந்தீர்த்து, தாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்குப் ெபலன் அளித்து,
தாம் அபிேஷகம்பண்ணினவரின் ெகாம்ைப உயரப்பண்ணுவார் என்று துதித்தாள். 11 பின்பு எல்க்கானா
ராமாவிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்குப்ேபானான்; அந்தப் பிள்ைளேயா, ஆசாரியனாகிய ஏலிக்கு முன்பாகக்
கர்த்தருக்குப் பணிவிைட ெசய்துெகாண்டிருந்தான். 12 ஏலியின் குமாரர் ேபலியாளின்
மக்களாயிருந்தார்கள்; அவர்கள் கர்த்தைர அறியவில்ைல. 13 அந்த ஆசாரியர்கள் ஜனங்கைள நடப்பித்த
விதம் என்னெவன்றால், எவனாகிலும் ஒரு பலிையச் ெசலுத்துங்காலத்தில் இைறச்சி ேவகும்ேபாது,
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரன் மூன்று கூறுள்ள ஒரு ஆயுதத்ைதத் தன் ைகயிேல பிடித்துவந்து, 14

அதினாேல, ெகாப்பைரயிலாவது பாைனயிலாவது சருவத்திலாவது சட்டியிலாவது குத்துவான்; அந்த
ஆயுதத்தில் வருகிறைதெயல்லாம் ஆசாரியன் எடுத்துக்ெகாள்ளுவான்; அப்படி அங்ேக சீேலாவிேல வருகிற
இஸ்ரேவலருக்ெகல்லாம் ெசய்தார்கள். 15 ெகாழுப்ைபத் தகனிக்கிறதற்கு முன்னும், ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரன் வந்து பலியிடுகிற மனுஷைன ேநாக்கி: ஆசாரியனுக்குப் ெபாரிக்கும்படி இைறச்சிெகாடு;
பச்ைச இைறச்சிேய அல்லாமல், அவித்தைத உன் ைகயிேல வாங்குகிறதில்ைல என்பான். 16 அதற்கு அந்த
மனுஷன்: இன்று ெசய்யேவண்டியபடி முதலாவது ெகாழுப்ைபத் தகனித்துவிடட்டும்; பிற்பாடு உன்
மனவிருப்பத்தின்படி எடுத்துக்ெகாள் என்று ெசான்னாலும்; அவன்: அப்படியல்ல, இப்ெபாழுேத ெகாடு,
இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாய் எடுத்துக்ெகாள்ளுேவன் என்பான். 17 ஆதலால் அந்த வாலிபரின் பாவம்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் மிகவும் ெபரிதாயிருந்தது; மனுஷர் கர்த்தரின் காணிக்ைகைய ெவறுப்பாய்
எண்ணினார்கள். 18 சாமுேவல் என்னும் பிள்ைளயாண்டான் சணல்நூல் ஏேபாத்ைதத் தரித்தவனாய்க்
கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பணிவிைட ெசய்தான். 19 அவனுைடய தாய் வருஷந்ேதாறும் ெசலுத்தும் பலிையச்
ெசலுத்துகிறதற்காக, தன் புருஷேனாேடகூட வருகிறேபாெதல்லாம், அவனுக்கு ஒரு சின்னச் சட்ைடையத்
ைதத்துக் ெகாண்டு வருவாள். 20 ஏலி எல்க்கானாைவயும் அவன் மைனவிையயும் ஆசீர்வதித்து: இந்த ஸ்திரீ
கர்த்தருக்ெகன்று ஒப்புக் ெகாடுத்ததற்குப் பதிலாகக் கர்த்தர் உனக்கு அவளாேல சந்தானம்
கட்டைளயிடுவாராக என்றான்; அவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திற்குத் திரும்பப் ேபாய்விட்டார்கள். 21

அப்படிேய கர்த்தர் அன்னாைளக் கடாட்சித்தார்; அவள் கர்ப்பந்தரித்து மூன்று குமாரைரயும் இரண்டு
குமாரத்திகைளயும் ெபற்றாள்; சாமுேவல் என்னும் பிள்ைளயாண்டான் கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல
வளர்ந்தான். 22 ஏலி மிகுந்த கிழவனாயிருந்தான்; அவன் தன் குமாரர் இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் ெசய்கிற
எல்லாவற்ைறயும், அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் கூட்டங்கூடுகிற ஸ்திரீகேளாேட
சயனிக்கிறைதயும் ேகள்விப்பட்டு, 23 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்கிறது
என்ன? இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் உங்கள் ெபால்லாத நடக்ைககைளச் ெசால்லக்ேகட்கிேறன். 24 என்
குமாரேர, ேவண்டாம்; நான் ேகள்விப்படுகிற இந்தச் ெசய்தி நல்லதல்ல; கர்த்தருைடய ஜனங்கள் மீறி
நடக்கிறதற்குக் காரணமாயிருக்கிறீர்கேள. 25 மனுஷனுக்கு விேராதமாக மனுஷன் பாவஞ்ெசய்தால்,
நியாயாதிபதிகள் அைதத் தீர்ப்பார்கள்; ஒருவன் கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்வாேனயாகில்,
அவனுக்காக விண்ணப்பஞ்ெசய்யத்தக்கவன் யார் என்றான்; அவர்கேளா தங்கள் தகப்பன்
ெசால்ைலக்ேகளாமற்ேபானார்கள்; அவர்கைளச் சங்கரிக்கக் கர்த்தர் சித்தமாயிருந்தார். 26 சாமுேவல்
என்னும் பிள்ைளயாண்டாேனா, ெபரியவனாக வளர்ந்து, கர்த்தருக்கும் மனுஷருக்கும் பிரியமாக
நடந்துெகாண்டான். 27 ேதவனுைடய மனுஷன் ஒருவன் ஏலியினிடத்தில் வந்து: கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், உன் பிதாவின் வீட்டார் எகிப்திேல பார்ேவானின் வீட்டில் இருக்ைகயில், நான் என்ைன
அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தி, 28 என் பலிபீடத்தின்ேமல் பலியிடவும், தூபங்காட்டவும், என் சமுகத்தில்
ஏேபாத்ைதத் தரிக்கவும், இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் அவைன எனக்கு ஆசாரியனாகத்
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ெதரிந்துெகாண்டு, உன் பிதாவின் வீட்டாருக்கு இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய தகனபலிகைளெயல்லாம்
ெகாடுக்கவில்ைலயா? 29 என் வாசஸ்தலத்திேல ெசலுத்தும்படி நான் கட்டைளயிட்ட என் பலிையயும், என்
காணிக்ைகையயும், நீங்கள் உைதப்பாேனன்? என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் காணிக்ைககளிெலல்லாம்
பிரதானமானைவகைளக்ெகாண்டு உங்கைளக் ெகாழுக்கப்பண்ணும்படிக்கு, நீ என்ைனப்பார்க்கிலும் உன்
குமாரைர மதிப்பாேனன் என்கிறார். 30 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது:
உன் வீட்டாரும் உன் பிதாவின் வீட்டாரும் என்ைறக்கும் என் சந்நிதியில் நடந்து ெகாள்வார்கள் என்று நான்
நிச்சயமாய்ச் ெசால்லியிருந்தும், இனி அது எனக்குத் தூரமாயிருப்பதாக; என்ைனக்
கனம்பண்ணுகிறவர்கைள நான் கனம் பண்ணுேவன்; என்ைன அசட்ைட பண்ணுகிறவர்கள்
கனவீனப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 31 உன் வீட்டில் ஒரு கிழவனும் இராதபடிக்கு உன்
புயத்ைதயும் உன் பிதாவின் வீட்டாருைடய புயத்ைதயும் நான் தறித்துப்ேபாடும் நாட்கள் வரும். 32

இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்யப்படும் சகல நன்ைமக்கும் மாறாக என் வாசஸ்தலத்திேல உபத்திரவத்ைதக்
காண்பாய்; ஒருேபாதும் உன் வீட்டில் ஒரு கிழவனும் இருப்பதில்ைல. 33 என் பலிபீடத்தில் ேசவிக்க, நான்
உன் சந்ததியில் நிர்மூலமாக்காதவர்கேளா, உன் கண்கைளப் பூத்துப்ேபாகப்பண்ணவும், உன் ஆத்துமாைவ
ேவதைனப்படுத்தவும் ைவக்கப்படுவார்கள்; உன் வம்சத்திலுள்ள யாவரும் வாலவயதிேல சாவார்கள். 34 ஓப்னி
பிெனகாஸ் என்னும் உன் இரண்டு குமாரரின்ேமல் வருவேத உனக்கு அைடயாளமாயிருக்கும்; அவர்கள்
இருவரும் ஒேர நாளில் சாவார்கள். 35 நான் என் உள்ளத்துக்கும் என் சித்தத்துக்கும் ஏற்றபடி ெசய்யத்தக்க
உண்ைமயான ஒரு ஆசாரியைன எழும்பப்பண்ணி, அவனுக்கு நிைலயான வீட்ைடக் கட்டுேவன்; அவன்
என்னால் அபிேஷகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு முன்பாகச் சகல நாளும் நடந்துெகாள்ளுவான். 36 அப்ெபாழுது
உன் வீட்டாரில் மீதியாயிருப்பவன் எவனும் ஒரு ெவள்ளிப் பணத்துக்காகவும் ஒரு அப்பத்துணிக்ைகக்காகவும்
அவனிடத்தில் வந்து பணிந்து: நான் ெகாஞ்சம் அப்பம் சாப்பிட யாெதாரு ஆசாரிய ஊழியத்தில் என்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளும் என்று ெகஞ்சுவான் என்று ெசால்லுகிறார் என்றான்.

சாமுேவல் என்னும் பிள்ைளயாண்டான் ஏலிக்கு முன்பாகக் கர்த்தருக்குப் பணிவிைட
ெசய்துெகாண்டிருந்தான்; அந்நாட்களிேல கர்த்தருைடய வசனம் அபூர்வமாயிருந்தது;
பிரத்தியட்சமான தரிசனம் இருந்ததில்ைல. 2 ஒருநாள் ஏலி தன்னுைடய ஸ்தானத்திேல

படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்; அவன் பார்க்கக்கூடாதபடிக்கு அவனுைடய கண்கள் இருளைடந்திருந்தது. 3

ேதவனுைடய ெபட்டி இருக்கிற கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேதவனுைடய விளக்கு அைணந்துேபாகுமுன்ேன
சாமுேவலும் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 4 அப்ெபாழுது கர்த்தர், சாமுேவைலக் கூப்பிட்டார். அதற்கு
அவன்: இேதா, இருக்கிேறன் என்று ெசால்லி, 5 ஏலியினிடத்தில் ஓடி, இேதா, இருக்கிேறன்; என்ைனக்
கூப்பிட்டீேர என்றான். அதற்கு அவன்: நான் கூப்பிடவில்ைல, திரும்பிப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள் என்றான்;
அவன் ேபாய்ப்படுத்துக்ெகாண்டான். 6 மறுபடியும் கர்த்தர் சாமுேவேல என்று கூப்பிட்டார்; அப்ெபாழுது
சாமுேவல் எழுந்திருந்து ஏலியினிடத்தில் ேபாய்: இேதா, இருக்கிேறன்; என்ைனக் கூப்பிட்டீேர என்றான்.
அதற்கு அவன் என் மகேன, நான் உன்ைனக் கூப்பிடவில்ைல, திரும்பிப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள் என்றான். 7

சாமுேவல் கர்த்தைர இன்னும் அறியாதிருந்தான்; கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு இன்னும்
ெவளிப்படவில்ைல. 8 கர்த்தர் மறுபடியும் மூன்றாம் விைச: சாமுேவேல என்று கூப்பிட்டார். அவன்
எழுந்திருந்து ஏலியினிடத்தில் ேபாய், இேதா, இருக்கிேறன்; என்ைனக் கூப்பிட்டீேர என்றான். அப்ெபாழுது
கர்த்தர் பிள்ைளயாண்டாைனக் கூப்பிடுகிறார் என்று ஏலி அறிந்து, 9 சாமுேவைல ேநாக்கி: நீ
ேபாய்ப்படுத்துக்ெகாள்; உன்ைனக் கூப்பிட்டால், அப்ெபாழுது நீ: கர்த்தாேவ ெசால்லும்; அடிேயன்
ேகட்கிேறன் என்று ெசால் என்றான்; சாமுேவல் ேபாய், தன்னுைடய ஸ்தானத்திேல படுத்துக்ெகாண்டான்.
10 அப்ெபாழுது கர்த்தர் வந்து நின்று, முன்ேபால: சாமுேவேல சாமுேவேல என்று கூப்பிட்டார்; அதற்குச்
சாமுேவல்; ெசால்லும்; அடிேயன் ேகட்கிேறன் என்றான். 11 கர்த்தர் சாமுேவைல ேநாக்கி: இேதா. நான்
இஸ்ரேவலில் ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்ேவன்; அைதக் ேகட்கிற ஒவ்ெவாருவனுைடய இரண்டு காதுகளிலும்
அது ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும். 12 நான் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு விேராதமாகச் ெசான்ன யாைவயும்,
அவன்ேமல் அந்நாளிேல வரப்பண்ணுேவன்; அைதத் ெதாடங்கவும் அைத முடிக்கவும் ேபாகிேறன். 13 அவன்
குமாரர் தங்கள்ேமல் சாபத்ைத வரப்பண்ணுகிறைத அவன் அறிந்திருந்தும், அவர்கைள அடக்காமற்ேபான
பாவத்தினிமித்தம், நான் அவன் குடும்பத்துக்கு என்றும் நீங்காத நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ேவன் என்று அவனுக்கு
அறிவித்ேதன். 14 அதினிமித்தம் ஏலியின் குடும்பத்தார் ெசய்த அக்கிரமம் ஒருேபாதும் பலியினாலாவது
காணிக்ைகயினாலாவது நிவிர்த்தியாவதில்ைல என்று ஏலியின் குடும்பத்ைதக்குறித்து
ஆைணயிட்டிருக்கிேறன் என்றார். 15 சாமுேவல் விடியற்காலமட்டும் படுத்திருந்து, கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் கதவுகைளத் திறந்தான்; சாமுேவல் ஏலிக்கு அந்தத் தரிசனத்ைத அறிவிக்கப் பயந்தான். 16

ஏலிேயா: சாமுேவேல, என் மகேன என்று சாமுேவைலக் கூப்பிட்டான். அவன்: இேதா, இருக்கிேறன்
என்றான். 17 அப்ெபாழுது அவன்: கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ெசான்ன காரியம் என்ன? எனக்கு அைத
மைறக்கேவண்டாம்; அவர் உன்னிடத்தில் ெசான்ன சகல காரியத்திலும் யாெதான்ைற எனக்கு
மைறத்தாயானால், ேதவன் உனக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் ெசய்வாராக என்றான். 18

அப்ெபாழுது சாமுேவல் ஒன்ைறயும் அவனுக்கு மைறக்காமல், அந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம் அவனுக்கு
அறிவித்தான். அதற்கு அவன்: அவர் கர்த்தர்: அவர் தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான்.
19 சாமுேவல் வளர்ந்தான்; கர்த்தர் அவனுடேனகூட இருந்தார்; அவர் தம்முைடய எல்லா வார்த்ைதகளிலும்
ஒன்ைறயாகிலும் தைரயிேல விழுந்து ேபாகவிடவில்ைல. 20 சாமுேவல் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசிதான்
என்று தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாமட்டுமுள்ள சகல இஸ்ரேவலருக்கும் விளங்கினது. 21 கர்த்தர் பின்னும்
சீேலாவிேல தரிசனம் தந்தருளினார்; கர்த்தர் சீேலாவிேல தம்முைடய வார்த்ைதயினாேல சாமுேவலுக்குத்
தம்ைம ெவளிப்படுத்தினார்.

1 சாமுேவல் 2:29
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சாமுேவலின் வார்த்ைத இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் வந்தது. இஸ்ரேவலர்: ெபலிஸ்தருக்கு விேராதமாய்
யுத்தஞ்ெசய்யப்புறப்பட்டு, எெபேனசருக்குச் சமீபத்தில் பாளயமிறங்கினார்கள்; ெபலிஸ்தேரா
ஆப்ெபக்கிேல பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலருக்கு விேராதமாய்

அணிவகுத்து நின்றார்கள்; யுத்தம் அதிகரித்து, இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு முன்பாக முறிய
அடிக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள் ேசைனயில் ேபார்க்களத்திேல ஏறக்குைறய நாலாயிரம்ேபர்
ெவட்டுண்டுேபானார்கள். 3 ஜனங்கள் திரும்பப் பாளயத்துக்கு வந்தேபாது, இஸ்ரேவலின் மூப்பரானவர்கள்,
இன்று கர்த்தர் ெபலிஸ்தருக்கு முன்பாக நம்ைம முறிய அடித்தெதன்ன? சீேலாவிலிருக்கிற கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையக் ெகாண்டுவருேவாம்; அது நம்ைம நம்முைடய பைகஞரின் ைகக்கு விலக்கி
இரட்சிக்கும்படி, நம்முைடய நடுவிேல வரேவண்டியது என்றார்கள். 4 அப்படிேய ேகருபீன்களின் மத்தியிேல
வாசமாயிருக்கிற ேசைனகளின் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிைய எடுத்துவர, ஜனங்கள்
சீேலாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பினார்கள்; அங்ேக ஏலியின் இரண்டு குமாரராகிய ஓப்னியும் பிெனகாசும்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியண்ைடயில் இருந்தார்கள். 5 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
பாளயத்திேல வருகிறேபாது, இஸ்ரேவலெரல்லாரும் பூமி அதிரத்தக்கதாக மகா ஆர்ப்பரிப்பாய்ச்
சத்தமிட்டார்கள். 6 அவர்கள் ஆர்ப்பரிக்கிற சத்தத்ைதப் ெபலிஸ்தர் ேகட்டேபாது: எபிெரயருைடய
பாளயத்தில் இந்த மகா ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தம் என்ன என்றார்கள்; பின்பு கர்த்தரின் ெபட்டி பாளயத்தில்
வந்தது என்று அறிந்துெகாண்டார்கள். 7 ேதவன் பாளயத்தில் வந்தார் என்று ெசால்லப்பட்டபடியினால்,
ெபலிஸ்தர் பயந்து, ஐேயா, நமக்கு ேமாசம் வந்தது; இதற்குமுன் ஒருேபாதும் இப்படி நடக்கவில்ைலேய. 8

ஐேயா, அந்த மகத்துவமான ேதவர்களின் ைகக்கு நம்ைமத் தப்புவிப்பவர் யார்? எகிப்தியைரச் சகலவித
வாைதகளினாலும் வனாந்தரத்திேல அடித்த ேதவர்கள் இவர்கள்தாேன. 9 ெபலிஸ்தேர, திடங்ெகாண்டு
புருஷைரப்ேபால நடந்துெகாள்ளுங்கள்; எபிெரயர் உங்களுக்கு அடிைமகளாயிருந்ததுேபால, நீங்களும்
அவர்களுக்கு அடிைமகளாகாதபடிக்கு, புருஷராயிருந்து, யுத்தம்பண்ணுங்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர் யுத்தம்பண்ணினார்கள்; இஸ்ரேவலர் முறிந்து,
அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்; மகா ெபரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று; இஸ்ரேவலிேல
முப்பதினாயிரம் காலாட்கள் விழுந்தார்கள். 11 ேதவனுைடய ெபட்டி பிடிக்கப்பட்டது; ஏலியின் இரண்டு
குமாரராகிய ஓப்னியும் பிெனகாசும் மாண்டார்கள். 12 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தானாகிய ஒருவன்
பைடயிலிருந்து ஓடி, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து, தன் தைலயின்ேமல் புழுதிைய
வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு, அன்ைறயதினேம சீேலாவுக்கு வந்தான். 13 அவன் வந்தேபாது: ஏலி ஒரு
ஆசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்து வழிையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; ேதவனுைடய ெபட்டிக்காக அவன்
இருதயம் தத்தளித்துக்ெகாண்டிருந்தது, ஊரிேல ெசய்திைய அறிவிக்க அந்த மனுஷன் வந்தேபாது,
ஊெரங்கும் புலம்பல் உண்டாயிற்று. 14 புலம்புகிற இந்தச் சத்தத்ைத ஏலி ேகட்டேபாது: இந்த அமளியின்
இைரச்சல் என்ன என்று ேகட்டான்; அப்ெபாழுது அந்த மனுஷன் தீவிரித்து வந்து, ஏலிக்கு அறிவித்தான். 15

ஏலி ெதாண்ணூற்ெறட்டு வயதுள்ளவனாயிருந்தான்; அவன் பார்க்கக்கூடாதபடிக்கு, அவன் கண்கள்
மங்கலாயிருந்தது. 16 அந்த மனுஷன் ஏலிையப் பார்த்து: பைடயிலிருந்து வந்தவன் நான்தான்; இன்றுதான்
பைடயிலிருந்து ஓடிவந்ேதன் என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: என் மகேன, நடந்த காரியம் என்ன என்று
ேகட்டான். 17 ெசய்தி ெகாண்டுவந்தவன் பிரதியுத்தரமாக: இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு முன்பாக
முறிந்ேதாடிப்ேபானார்கள்; ஜனங்களுக்குள்ேள ெபரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று; உம்முைடய குமாரராகிய
ஓப்னி பிெனகாஸ் என்னும் இருவரும் இறந்துேபானார்கள்; ேதவனுைடய ெபட்டியும் பிடிபட்டுப்ேபாயிற்று
என்றான். 18 அவன் ேதவனுைடய ெபட்டிையக் குறித்துச் ெசான்னவுடேன, ஏலி ஆசனத்திலிருந்து வாசலின்
பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்தான்; அவன் கிழவனும் ஸ்தூலித்தவனுமாயிருந்தபடியால், அவன் பிடரி முறிந்து
ெசத்துப்ேபானான். அவன் இஸ்ரேவைல நாற்பது வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். 19 பிெனகாசின்
மைனவியாகிய அவன் மருமகள் நிைறகர்ப்பிணியாயிருந்தாள்; அவள் ேதவனுைடய ெபட்டி பிடிபட்ட
ெசய்திையயும், தன் மாமனும் தன் புருஷனும் இறந்து ேபானைதயும் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவள்
கர்ப்பேவதைனப்பட்டு குனிந்து பிரசவித்தாள். 20 அவள் சாகப்ேபாகிற ேநரத்தில் அவளண்ைடயிேல நின்ற
ஸ்திரீகள்: நீ பயப்படாேத, ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்றாய் என்றார்கள்; அவேளா அதற்கு ஒன்றும்
ெசால்லவுமில்ைல, அதின்ேமல் சிந்ைதைவக்கவுமில்ைல. 21 ேதவனுைடய ெபட்டி பிடிபட்டு, அவளுைடய
மாமனும் அவளுைடய புருஷனும் இறந்துேபானபடியினால், அவள்: மகிைம இஸ்ரேவைல விட்டுப் ேபாயிற்று
என்று ெசால்லி, அந்தப் பிள்ைளக்கு இக்கேபாத் என்று ேபரிட்டாள். 22 ேதவனுைடய ெபட்டி
பிடிபட்டுப்ேபானபடியினால், மகிைம இஸ்ரேவைல விட்டு விலகிப்ேபாயிற்று என்றாள்.

ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய ெபட்டிையப் பிடித்து, அைத எெபேனசரிலிருந்து அஸ்ேதாத்திற்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள். 2 ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய ெபட்டிையப் பிடித்து, தாேகானின் ேகாவிலிேல
ெகாண்டுவந்து, தாேகானண்ைடயிேல ைவத்தார்கள். 3 அஸ்ேதாத் ஊரார் மறுநாள் காலேம

எழுந்திருந்து வந்தேபாது, இேதா, தாேகான் கர்த்தருைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகத் தைரயிேல முகங்குப்புற
விழுந்துகிடந்தது; அப்ெபாழுது அவர்கள் தாேகாைன எடுத்து, அைத அதின் ஸ்தானத்திேல திரும்பவும்
நிறுத்தினார்கள். 4 அவர்கள் மறுநாள் காலேம எழுந்திருந்து வந்தேபாது, இேதா, தாேகான் கர்த்தருைடய
ெபட்டிக்கு முன்பாகத் தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்ததுமல்லாமல், தாேகானின் தைலயும் அதின்
இரண்டு ைககளும் வாசற்படியின்ேமல் உைடபட்டுக் கிடந்தது; தாேகானுக்கு உடல்மாத்திரம்
மீதியாயிருந்தது. 5 ஆதலால் இந்நாள்வைரக்கும் தாேகானின் பூஜாசாரிகளும் தாேகானின் ேகாவிலுக்குள்
பிரேவசிக்கிற யாவரும் அஸ்ேதாத்திலிருக்கிற தாேகானுைடய வாசற்படிைய மிதிக்கிறதில்ைல. 6

அஸ்ேதாத் ஊராைரப் பாழாக்கும்படிக்கு கர்த்தருைடய ைக அவர்கள்ேமல் பாரமாயிருந்தது; அவர்
அஸ்ேதாத்தின் ஜனங்கைளயும், அதின் எல்ைலகளுக்குள் இருக்கிறவர்கைளயும் மூலவியாதியினால்

1 சாமுேவல் 5:6
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வாதித்தார். 7 இப்படி நடந்தைத அஸ்ேதாத்தின் ஜனங்கள் கண்டேபாது: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ைக
நமதுேமலும், நம்முைடய ேதவனாகிய தாேகானின்ேமலும் கடினமாயிருக்கிறபடியால், அவருைடய ெபட்டி
நம்மிடத்தில் இருக்கலாகாது என்று ெசால்லி; 8 ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகைளெயல்லாம் அைழப்பித்து,
தங்களண்ைடயிேல கூடிவரச் ெசய்து: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய நாம் என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள்: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய காத் பட்டணமட்டும் எடுத்துச்
சுற்றிக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும் என்றார்கள்; அப்படிேய இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுத்துச்
சுற்றிக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 9 அைத எடுத்துச் சுற்றிக்ெகாண்டு ேபானபின்பு, கர்த்தருைடய ைக அந்தப்
பட்டணத்தின்ேமல் மகா உக்கிரமாக இறங்கிற்று; அந்தப் பட்டணத்தின் மனுஷருக்குள், சிறியவர் துவக்கிப்
ெபரியவர்மட்டும், மூலவியாதிைய உண்டாக்கி, அவர்கைள வாதித்தார். 10 அதினால் அவர்கள் ேதவனுைடய
ெபட்டிைய எக்ேரானுக்கு அனுப்பினார்கள்; ேதவனுைடய ெபட்டி எக்ேரானுக்கு வருகிறேபாது, எக்ேரான்
ஊரார்: எங்கைளயும் எங்கள் ஜனங்கைளயும் ெகான்றுேபாட, இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய
எடுத்து, எங்களண்ைடக்குச் சுற்றிக்ெகாண்டு வந்தார்கள் என்று கூக்குரலிட்டார்கள். 11 அவர்கள்
ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகைளெயல்லாம் கூடிவரும்படி அைழத்து: இஸ்ரேவலின் ேதவன் எங்கைளயும் எங்கள்
ஜனங்கைளயும் ெகான்றுேபாடாதபடிக்கு, அவருைடய ெபட்டிைய அதின் ஸ்தானத்திற்குத் திரும்ப
அனுப்பிவிடுங்கள் என்றார்கள்; அந்தப் பட்டணெமங்கும் சாவு மும்முரமாயிருந்தது; ேதவனுைடய ைக
அங்ேக மகா பாரமாயிருந்தது. 12 ெசத்துப்ேபாகாதிருந்தவர்கள் மூலவியாதியினால் வாதிக்கப்பட்டதினால்,
அந்தப் பட்டணத்தின் கூக்குரல் வானபரியந்தம் எழும்பிற்று.

கர்த்தருைடய ெபட்டி ெபலிஸ்தரின் ேதசத்தில் ஏழுமாதம் இருந்தது. 2 பின்பு ெபலிஸ்தர்
பூஜாசாரிகைளயும் குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் அைழப்பித்து: கர்த்தருைடய ெபட்டிையப் பற்றி
நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும்? அைத நாங்கள் எவ்விதமாய் அதின் ஸ்தானத்திற்கு

அனுப்பிவிடலாம் என்று எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றார்கள். 3 அதற்கு அவர்கள்: இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய நீங்கள் அனுப்பினால், அைத ெவறுைமயாய் அனுப்பாமல், குற்றநிவாரண
காணிக்ைகைய எவ்விதத்திலும் அவருக்குச் ெசலுத்தேவண்டும்; அப்ெபாழுது நீங்கள் ெசாஸ்தமைடகிறதும்
அல்லாமல், அவருைடய ைக உங்கைள விடாதிருந்த முகாந்தரம் இன்னது என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரியவரும் என்றார்கள். 4 அதற்கு அவர்கள்: குற்றநிவாரண காணிக்ைகயாக நாங்கள் அவருக்கு
என்னத்ைதச் ெசலுத்தேவண்டுெமன்று ேகட்டதற்கு, அவர்கள்: உங்கெளல்லாருக்கும் உங்கள்
அதிபதிகளுக்கும் ஒேர வாைதயுண்டானபடியால், ெபலிஸ்தருைடய அதிபதிகளின் இலக்கத்திற்குச் சரியாக
மூலவியாதியின் சாயலானபடி ெசய்த ஐந்து ெபான் சுரூபங்களும், ெபான்னால் ெசய்த ஐந்து
சுண்ெடலிகளும் ெசலுத்தேவண்டும். 5 ஆைகயால் உங்கள் மூலவியாதியின் சாயலான சுரூபங்கைளயும்,
உங்கள் ேதசத்ைதக் ெகடுத்துப்ேபாட்ட சுண்ெடலிகளின் சாயலான சுரூபங்கைளயும் நீங்கள்
உண்டுபண்ணி, இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு மகிைமையச் ெசலுத்துங்கள்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள உங்கள்
ேமலும், உங்கள் ேதவர்கள்ேமலும், உங்கள் ேதசத்தின்ேமலும் இறங்கியிருக்கிற அவருைடய ைக
உங்கைளவிட்டு விலகும். 6 எகிப்தியரும் பார்ேவானும் தங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினது ேபால,
நீங்கள் உங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்துவாேனன்? அவர்கைள அவர் தீங்காய் வாதித்தபின்பு,
ஜனங்கைள அவர்கள் அனுப்பிவிட்டதும், அவர்கள் ேபாய்விட்டதும் இல்ைலேயா? 7 இப்ேபாதும் நீங்கள் ஒரு
புதுவண்டில் ெசய்து, நுகம்பூட்டாதிருக்கிற இரண்டு கறைவப்பசுக்கைளப் பிடித்து, அைவகைள வண்டிலிேல
கட்டி, அைவகளின் கன்றுக்குட்டிகைள அைவகளுக்குப் பின்னாகப் ேபாகவிடாமல், வீட்டிேல ெகாண்டுவந்து
விட்டு, 8 பின்பு கர்த்தருைடய ெபட்டிைய எடுத்து, அைத வண்டிலின்ேமல் ைவத்து, நீங்கள் குற்றநிவாரண
காணிக்ைகயாக அவருக்குச் ெசலுத்தும் ெபான்னுருப்படிகைள அதின் பக்கத்தில் ஒரு சிறிய ெபட்டியிேல
ைவத்து, அைத அனுப்பிவிடுங்கள். 9 அப்ெபாழுது பாருங்கள்; அது தன் எல்ைலக்குப் ேபாகிறவழியாய்
ெபத்ஷிேமசுக்குப் ேபானால், இந்தப் ெபரிய தீங்ைக நமக்குச் ெசய்தவர் அவர்தாேம என்று அறியலாம்;
ேபாகாதிருந்தால், அவருைடய ைக நம்ைமத் ெதாடாமல், அது தற்ெசயலாய் நமக்கு ேநரிட்டது என்று
அறிந்துெகாள்ளலாம் என்றார்கள். 10 அந்த மனுஷர் அப்படிேய ெசய்து, இரண்டு கறைவப்பசுக்கைளக்
ெகாண்டு வந்து, அைவகைள வண்டிலிேல கட்டி, அைவகளின் கன்றுக்குட்டிகைள வீட்டிேல
அைடத்துைவத்து, 11 கர்த்தருைடய ெபட்டிையயும், ெபான்னால் ெசய்த சுண்ெடலிகளும் தங்கள்
மூலவியாதியின் சாயலான சுரூபங்களும் ைவத்திருக்கிற சிறிய ெபட்டிையயும், அந்த வண்டிலின்ேமல்
ைவத்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது அந்தப் பசுக்கள் ெபத்ஷிேமசுக்குப் ேபாகிற வழியில் ெசவ்ைவயாய்ப் ேபாய்,
வலது இடது பக்கமாய் விலகாமல், ெபரும்பாைதயான ேநர்வழியாகக் கூப்பிட்டுக்ெகாண்ேட நடந்தது;
ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகள் ெபத்ஷிேமசின் எல்ைலமட்டும் அைவகளின் பிறேக ேபானார்கள். 13

ெபத்ஷிேமசின் மனுஷர் பள்ளத்தாக்கிேல ேகாதுைம அறுப்பு அறுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
தங்கள் கண்கைள ஏெறடுக்கும்ேபாது, ெபட்டிையக் கண்டு, அைதக் கண்டதினால் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
14 அந்த வண்டில் ெபத்ஷிேமஸ் ஊரானாகிய ேயாசுவாவின் வயலில் வந்து, அங்ேக நின்றது; அங்ேக ஒரு
ெபரிய கல்லிருந்தது; அப்ெபாழுது வண்டிலின் மரங்கைளப் பிளந்து, பசுக்கைளக் கர்த்தருக்குச்
சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தினார்கள். 15 ேலவியர் கர்த்தருைடய ெபட்டிையயும், அதேனாடிருந்த
ெபான்னுருப்படிகளுள்ள சிறிய ெபட்டிையயும் இறக்கி, அந்தப் ெபரிய கல்லின்ேமல் ைவத்தார்கள்;
ெபத்ஷிேமசின் மனுஷர், அன்ைறயதினம் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்கதகனங்கைளச் ெசலுத்திப் பலிகைள
இட்டார்கள். 16 ெபலிஸ்தரின் ஐந்து அதிபதிகளும் இைவகைளக்கண்டு, அன்ைறயதினம் எக்ேரானுக்குத்
திரும்பிப்ேபானார்கள். 17 ெபலிஸ்தர் குற்றநிவாரணத்திற்காக, கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தின மூலவியாதியின்
சாயலான ெபான் சுரூபங்களாவன, அஸ்ேதாத்திற்காக ஒன்று, காசாவுக்காக ஒன்று, அஸ்கேலானுக்காக
ஒன்று, காத்துக்காக ஒன்று, எக்ேரானுக்காக ஒன்று. 18 ெபான்னால் ெசய்த சுண்ெடலிகேளாெவன்றால்,

1 சாமுேவல் 5:7
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அரணான பட்டணங்கள் துவக்கி நாட்டிலுள்ள கிராமங்கள் மட்டும், கர்த்தருைடய ெபட்டிைய ைவத்த ெபரிய
கல் இருக்கிற ஆேபல்மட்டும், ஐந்து அதிபதிகளுக்கும் ஆதீனமாயிருக்கிற ெபலிஸ்தருைடய சகல ஊர்களின்
இலக்கத்திற்குச் சரியாயிருந்தது. அந்தக் கல் இந்நாள்வைரக்கும் ெபத்ஷிேமஸ் ஊரானாகிய ேயாசுவாவின்
வயலில் இருக்கிறது. 19 ஆனாலும் ெபத்ஷிேமசின் மனுஷர் கர்த்தருைடய ெபட்டிக்குள் பார்த்தபடியினால்,
கர்த்தர் ஜனங்களில் ஐம்பதினாயிரத்து எழுபதுேபைர அடித்தார்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஜனங்கைளப் ெபரிய
சங்காரமாக அடித்ததினிமித்தம், ஜனங்கள் துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 20 இந்தப் பரிசுத்தமான
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவன் யார்? ெபட்டி நம்மிடத்திலிருந்து யாரிடத்துக்குப்
ேபாகும் என்று ெபத்ஷிேமசின் மனுஷர் ெசால்லி, 21 கீரியாத்யாரீமின் குடிகளுக்கு ஆட்கைள அனுப்பி:
ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய ெபட்டிையத் திரும்ப அனுப்பினார்கள்; நீங்கள் வந்து, அைத உங்களிடத்துக்கு
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.

அப்படிேய கீரியாத்யாரீமின் மனுஷர் வந்து, கர்த்தருைடய ெபட்டிைய எடுத்து, ேமட்டின் ேமலிருக்கிற
அபினதாபின் வீட்டிேல ெகாண்டுவந்து ைவத்து, கர்த்தருைடய ெபட்டிையக் காக்கும்படிக்கு, அவன்
குமாரனாகிய எெலயாசாைரப் பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள். 2 ெபட்டி கீரியாத்யாரீமிேல அேநகநாள்

தங்கியிருந்தது; இருபது வருஷம் அங்ேகேய இருந்தது; இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாெரல்லாரும் கர்த்தைர
நிைனத்து, புலம்பிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது சாமுேவல் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் யாவைரயும்
ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புகிறவர்களானால், அந்நிய
ேதவர்கைளயும் அஸ்தேராத்ைதயும் உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கி, உங்கள் இருதயத்ைதக் கர்த்தருக்கு
ேநராக்கி, அவர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது அவர் உங்கைளப் ெபலிஸ்தருைடய
ைகக்கு நீங்கலாக்கிவிடுவார் என்றான். 4 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரர் பாகால்கைளயும்
அஸ்தேராத்ைதயும் விலக்கிவிட்டு, கர்த்தர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்தார்கள். 5 பின்பு சாமுேவல்: நான்
உங்களுக்காகக் கர்த்தைர மன்றாடும்படிக்கு, இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் மிஸ்பாவிேல கூட்டுங்கள்
என்றான். 6 அவர்கள் அப்படிேய மிஸ்பாவிேல கூடிவந்து தண்ணீர் ெமாண்டு, கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ஊற்றி, அன்ைறயதினம் உபவாசம்பண்ணி, கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ேதாம் என்று அங்ேக
ெசான்னார்கள்; மிஸ்பாவிேல சாமுேவல் இஸ்ரேவல் புத்திரைர நியாயம் விசாரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 7

இஸ்ரேவல் புத்திரர் மிஸ்பாவிேல கூடிவந்தைதப் ெபலிஸ்தர் ேகள்விப்பட்டேபாது, ெபலிஸ்தரின் அதிபதிகள்
இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாக எதிர்த்து வந்தார்கள்; அைத இஸ்ரேவல் புத்திரர் ேகட்டு, ெபலிஸ்தரினிமித்தம்
பயப்பட்டு, 8 சாமுேவைல ேநாக்கி: நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்கைளப் ெபலிஸ்தரின் ைகக்கு
நீங்கலாக்கி ரட்சிக்கும்படிக்கு, எங்களுக்காக அவைர ேநாக்கி ஓயாமல் ேவண்டிக்ெகாள்ளும் என்றார்கள்.
9 அப்ெபாழுது சாமுேவல் பால்குடிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் பிடித்து, அைதக் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க
தகனபலியாகச் ெசலுத்தி, இஸ்ரேவலுக்காகக் கர்த்தைர ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாண்டான்; கர்த்தர்
அவனுக்கு மறுெமாழி அருளிச்ெசய்தார். 10 சாமுேவல் சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்துைகயில்,
ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்பண்ண ெநருங்கினார்கள்; கர்த்தர் மகா ெபரிய இடிமுழக்கங்கைளப்
ெபலிஸ்தர்ேமல் அந்நாளிேல முழங்கப்பண்ணி, அவர்கைளக் கலங்கடித்ததினால், அவர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாகப் பட்டு விழுந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவிலிருந்து ெபலிஸ்தைரப்
பின்ெதாடர்ந்துேபாய், ெபத்காரீம் பள்ளத்தாக்குமட்டும் அவர்கைள முறிய அடித்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் ஒரு கல்ைல எடுத்து, மிஸ்பாவுக்கும் ேசணுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி, இம்மட்டும் கர்த்தர்
எங்களுக்கு உதவிெசய்தார் என்று ெசால்லி, அதற்கு எெபேனசர் என்று ேபரிட்டான். 13 இந்தப்பிரகாரம்
ெபலிஸ்தர் அப்புறம் இஸ்ரேவலின் எல்ைலயிேல வராதபடிக்குத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; சாமுேவலின்
நாெளல்லாம் கர்த்தருைடய ைக ெபலிஸ்தருக்கு விேராதமாய் இருந்தது. 14 ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவல்
ைகயிலிருந்து பிடித்திருந்த எக்ேரான் துவக்கிக் காத்மட்டுமுள்ள பட்டணங்களும் இஸ்ரேவலுக்குத்
திரும்பக் கிைடத்தது; அைவகைளயும் அைவகளின் எல்ைலகைளயும் இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தர் ைகயில்
இராதபடிக்கு, விடுவித்துக்ெகாண்டார்கள்; இஸ்ரேவலுக்கும் எேமாரியருக்கும் சமாதானம்
உண்டாயிருந்தது. 15 சாமுேவல் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான். 16

அவன் வருஷாவருஷம் புறப்பட்டு, ெபத்ேதைலயும் கில்காைலயும் மிஸ்பாைவயும் சுற்றிப்ேபாய்,
அவ்விடங்களிெலல்லாம் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தபின்பு, 17 அவன் ராமாவுக்குத் திரும்பிவருவான்,
அவனுைடய வீடு அங்ேக இருந்தது; அங்ேக இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்து, அவ்விடத்தில் கர்த்தருக்கு
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.

சாமுேவல் முதிர்வயதானேபாது, தன் குமாரைர இஸ்ரேவலின்ேமல் நியாயாதிபதிகளாக ைவத்தான்.
2 அவனுைடய மூத்தகுமாரனுக்குப் ேபர் ேயாேவல், இைளயவனுக்குப் ேபர் அபியா; அவர்கள்
ெபெயர்ெசபாவிேல நியாயாதிபதிகளாயிருந்தார்கள். 3 ஆனாலும் அவனுைடய குமாரர் அவன்

வழிகளில் நடவாமல், ெபாருளாைசக்குச் சாய்ந்து, பரிதானம் வாங்கி, நியாயத்ைதப் புரட்டினார்கள். 4

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் மூப்பர் எல்லாரும் கூட்டங்கூடி, ராமாவிலிருந்த சாமுேவலினிடத்தில் வந்து: 5

இேதா, நீர் முதிர்வயதுள்ளவரானீர்; உம்முைடய குமாரர் உம்முைடய வழிகளில் நடக்கிறதில்ைல;
ஆைகயால் சகலஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி, எங்கைள நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு, ஒரு ராஜாைவ
ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றார்கள். 6 எங்கைள நியாயம் விசாரிக்க ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள்
ெசான்ன வார்த்ைத சாமுேவலுக்குத் தகாததாய்க் காணப்பட்டது; ஆைகயால் சாமுேவல் கர்த்தைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம் பண்ணினான். 7 அப்ெபாழுது கர்த்தர் சாமுேவைல ேநாக்கி: ஜனங்கள் உன்னிடத்தில்
ெசால்வெதல்லாவற்றிலும் அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகள்; அவர்கள் உன்ைனத் தள்ளவில்ைல, நான்
அவர்கைள ஆளாதபடிக்கு, என்ைனத்தான் தள்ளினார்கள். 8 நான் அவர்கைள எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணின நாள்முதல் இந்நாள்மட்டும் அவர்கள் என்ைனவிட்டு, ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவித்துவந்த

1 சாமுேவல் 8:8
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தங்கள் எல்லாச் ெசய்ைககளின்படியும் ெசய்ததுேபால, அவர்கள் உனக்கும் ெசய்கிறார்கள். 9

இப்ெபாழுதும் அவர்கள் ெசால்ைலக்ேகள்; ஆனாலும் உன் அபிப்பிராயத்ைதக் காட்டும்படி அவர்கைள
ஆளும் ராஜாவின் காரியம் இன்னது என்று அவர்களுக்குத் திடசாட்சியாய்த் ெதரியப்படுத்து என்றார். 10

அப்ெபாழுது சாமுேவல், ஒரு ராஜா ேவண்டும் என்று தன்னிடத்தில் ேகட்ட ஜனங்களுக்குக் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி: 11 உங்கைள ஆளும் ராஜாவின் காரியம் என்னெவன்றால், தன்
ரதத்திற்கு முன் ஓடும்படி அவன் உங்கள் குமாரைர எடுத்து, தன் ரதசாரதிகளாகவும் தன் குதிைர வீரராகவும்
ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 12 ஆயிரம் ேபருக்கும் ஐம்பது ேபருக்கும் தைலவராகவும், தன் நிலத்ைத
உழுகிறவர்களாகவும், தன் விைளச்சைல அறுக்கிறவர்களாகவும், தன் யுத்த ஆயுதங்கைளயும் தன்
ரதங்களின் பணிமுட்டுகைளயும் பண்ணுகிறவர்களாகவும், அவர்கைள ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 13 உங்கள்
குமாரத்திகைளப் பரிமளைதலம் ெசய்கிறவர்களாகவும், சைமயல்பண்ணுகிறவர்களாகவும், அப்பம்
சுடுகிறவர்களாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 14 உங்கள் வயல்களிலும், உங்கள்
திராட்சத்ேதாட்டங்களிலும், உங்கள் ஒலிவத்ேதாப்புக்களிலும், நல்லைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டு, தன்
ஊழியக்காரருக்குக் ெகாடுப்பான். 15 உங்கள் தானியத்திலும் உங்கள் திராட்சப்பலனிலும் தசமபாகம்
வாங்கி, தன் பிரதானிகளுக்கும் தன் ேசவகர்களுக்கும் ெகாடுப்பான். 16 உங்கள் ேவைலக்காரைரயும்,
உங்கள் ேவைலக்காரிகைளயும், உங்களில் திறைமயான வாலிபைரயும், உங்கள் கழுைதகைளயும் எடுத்து
தன்னுைடய ேவைலக்கு ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 17 உங்கள் ஆடுகளிேல பத்தில் ஒன்று
எடுத்துக்ெகாள்ளுவான்; நீங்கள் அவனுக்கு ேவைலயாட்களாவீர்கள். 18 நீங்கள் ெதரிந்துெகாண்ட உங்கள்
ராஜாவினிமித்தம் அந்நாளிேல முைறயிடுவீர்கள்; ஆனாலும் கர்த்தர் அந்நாளிேல உங்களுக்குச்
ெசவிெகாடுக்கமாட்டார் என்றான். 19 ஜனங்கள் சாமுேவலின் ெசால்ைலக் ேகட்க மனதில்லாமல்:
அப்படியல்ல, எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான் ேவண்டும். 20 சகல ஜாதிகைளயும்ேபால நாங்களும்
இருப்ேபாம்; எங்கள் ராஜா எங்கைள நியாயம் விசாரித்து, எங்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டு, எங்கள்
யுத்தங்கைள நடத்தேவண்டும் என்றார்கள். 21 சாமுேவல் ஜனங்களின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகட்டு,
அைவகைளக் கர்த்தரிடத்தில் ெதரியப்படுத்தினான். 22 கர்த்தர் சாமுேவைல ேநாக்கி: நீ அவர்கள்
ெசால்ைலக் ேகட்டு, அவர்கைள ஆள ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்து என்றார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பார்த்து: அவரவர் தங்கள் ஊர்களுக்குப் ேபாகலாம் என்றான்.

ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தாரில் கீஸ் என்னும் ேபருள்ள மகா பராக்கிரமசாலியான ஒரு மனுஷன்
இருந்தான்; அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தானாகிய அபியாவின் மகனான ெபேகாராத்திற்குப்
பிறந்த ேசேராரின் புத்திரனாகிய அபீேயலின் குமாரன். 2 அவனுக்குச் சவுல் என்னும் ேபருள்ள

சவுந்தரியமான வாலிபனாகிய ஒரு குமாரன் இருந்தான்; இஸ்ரேவல் புத்திரரில் அவைனப்பார்க்கிலும்
சவுந்தரியவான் இல்ைல; எல்லா ஜனங்களும் அவன் ேதாளுக்குக் கீழாயிருக்கத்தக்க
உயரமுள்ளவனாயிருந்தான். 3 சவுலின் தகப்பனாகிய கீசுைடய கழுைதகள் காணாமற்ேபாயிற்று;
ஆைகயால் கீஸ் தன் குமாரனாகிய சவுைல ேநாக்கி: நீ ேவைலக்காரரில் ஒருவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
கழுைதகைளத் ேதட, புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய அவன் எப்பிராயீம் மைலகைளயும் சலீஷா
நாட்ைடயும் கடந்துேபானான்; அங்ேக அைவகைளக் காணாமல் சாலீம் நாட்ைடக் கடந்தார்கள்.
அங்ேகயும் காணவில்ைல; ெபன்யமீன் நாட்ைட உருவக்கடந்தும் அைவகைளக் காணவில்ைல. 5 அவர்கள்
சூப் என்னும் நாட்டிற்கு வந்தேபாது, சவுல் தன்ேனாடிருந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: என் தகப்பன்,
கழுைதகளின் ேமலுள்ள கவைலைய விட்டு, நமக்காகக் கவைலப்படாதபடிக்குத் திரும்பிப்ேபாேவாம் வா
என்றான். 6 அதற்கு அவன்: இேதா, இந்தப் பட்டணத்திேல ேதவனுைடய மனுஷன் ஒருவர் இருக்கிறார்;
அவர் ெபரியவர்; அவர் ெசால்லுகிறெதல்லாம் தப்பாமல் நடக்கும்; அங்ேக ேபாேவாம்; ஒரு ேவைள அவர்
நாம் ேபாகேவண்டிய நம்முைடய வழிைய நமக்குத் ெதரிவிப்பார் என்றான். 7 அப்ெபாழுது சவுல் தன்
ேவைலக்காரைனப் பார்த்து: நாம் ேபானாலும் அந்த மனுஷனுக்கு என்னத்ைதக் ெகாண்டுேபாேவாம்;
நம்முைடய ைபகளில் இருந்த தின்பண்டங்கள் ெசலவழிந்து ேபாயிற்று; ேதவனுைடய மனுஷனாகிய
அவருக்குக் ெகாண்டு ேபாகத்தக்க காணிக்ைக நம்மிடத்தில் ஒன்றும் இல்ைலேய என்றான். 8 அந்த
ேவைலக்காரன் பின்னும் சவுைலப் பார்த்து: இேதா, என் ைகயில் இன்னும் கால்ேசக்கல்
ெவள்ளியிருக்கிறது; ேதவனுைடய மனுஷன் நமக்கு நம்முைடய வழிைய அறிவிக்கும்படிக்கு, அைத
அவருக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 9 முற்காலத்தில் இஸ்ரேவலில் யாெதாருவர் ேதவனிடத்தில்
விசாரிக்கப்ேபானால், ஞானதிஷ்டிக்காரனிடத்திற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்பார்கள்; இந்நாளிேல
தீர்க்கதரிசி என்னப்படுகிறவன் முற்காலத்தில் ஞானதிஷ்டிக்காரன் என்னப்படுவான். 10 அப்ெபாழுது சவுல்
தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: நல்ல காரியம் ெசான்னாய், ேபாேவாம் வா என்றான்; அப்படிேய
ேதவனுைடய மனுஷன் இருந்த அந்தப் பட்டணத்திற்குப் ேபானார்கள். 11 அவர்கள் பட்டணத்து ேமட்டின்
வழியாய் ஏறுகிறேபாது, தண்ணீர் எடுக்கவந்த ெபண்கைளக் கண்டு: ஞானதிஷ்டிக்காரன் இங்ேக
இருக்கிறாரா என்று அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். 12 அதற்கு அவர்கள்: இருக்கிறார்; இேதா, உங்களுக்கு
எதிேர இருக்கிறார்; தீவிரமாய்ப் ேபாங்கள்; இன்ைறக்கு ஜனங்கள் ேமைடயில் பலியிடுகிறபடியினால்,
இன்ைறயதினம் பட்டணத்திற்கு வந்தார். 13 நீங்கள் பட்டணத்திற்குள் பிரேவசித்தவுடேன, அவர்
ேமைடயின்ேமல் ேபாஜனம் பண்ணப்ேபாகிறதற்கு முன்ேன அவைரக் காண்பீர்கள்; அவர் வருமட்டும்
ஜனங்கள் ேபாஜனம் பண்ணமாட்டார்கள்; பலியிட்டைத அவர் ஆசீர்வதிப்பார்; பின்பு அைழக்கப்பட்டவர்கள்
ேபாஜனம் பண்ணுவார்கள்; உடேன ேபாங்கள்; இந்ேநரத்திேல அவைரக் கண்டுெகாள்ளலாம் என்றார்கள்.
14 அவர்கள் பட்டணத்திற்குப் ேபாய், பட்டணத்தின் நடுேவ ேசர்ந்தேபாது, இேதா, சாமுேவல்
ேமைடயின்ேமல் ஏறிப்ேபாகிறதற்காக, அவர்களுக்கு எதிேர புறப்பட்டு வந்தான். 15 சவுல் வர ஒரு நாளுக்கு
முன்ேன கர்த்தர் சாமுேவலின் காது ேகட்க: 16 நாைள இந்ேநரத்திற்குப் ெபன்யமீன் நாட்டானாகிய ஒரு

1 சாமுேவல் 8:9
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மனுஷைன உன்னிடத்தில் அனுப்புேவன்; அவைன என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் அதிபதியாக
அபிேஷகம்பண்ணக்கடவாய்; அவன் என் ஜனத்ைதப் ெபலிஸ்தரின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிப்பான்; என்
ஜனத்தின் முைறயிடுதல் என்னிடத்தில் வந்து எட்டினபடியினால், நான் அவர்கைளக் கடாட்சித்ேதன் என்று
ெவளிப்படுத்தியிருந்தார். 17 சாமுேவல் சவுைலக் கண்டேபாது, கர்த்தர் அவனிடத்தில்: இேதா, நான்
உனக்குச் ெசால்லியிருந்த மனுஷன் இவேன; இவன்தான் என் ஜனத்ைத ஆளுவான் என்றார். 18 சவுல்
நடுவாசலிேல சாமுேவலிடத்தில் வந்து: ஞானதிஷ்டிக்காரன் வீடு எங்ேக, ெசால்லும் என்று ேகட்டான். 19

சாமுேவல் சவுலுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஞானதிஷ்டிக்காரன் நான்தான்; நீ எனக்கு முன்ேன ேமைடயின்ேமல்
ஏறிப்ேபா; நீங்கள் இன்ைறக்கு என்ேனாேட ேபாஜனம்பண்ணேவண்டும்; நாைளக்காலேம நான் உன்
இருதயத்தில் உள்ளது எல்லாவற்ைறயும் உனக்கு அறிவித்து, உன்ைன அனுப்பிவிடுேவன். 20 மூன்று
நாைளக்கு முன்ேன காணாமற்ேபான கழுைதகைளப்பற்றிக் கவைலப்படேவண்டாம்; அைவகள்
அகப்பட்டது; இதல்லாமல் சகல இஸ்ரேவலின் அேபட்ைசயும் யாைர நாடுகிறது? உன்ைனயும் உன் வீட்டார்
அைனவைரயும் அல்லவா? என்றான். 21 அப்ெபாழுது சவுல் பிரதியுத்தரமாக: நான் இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிேல சிறிதான ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தான் அல்லவா? ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்துக்
குடும்பங்களிெலல்லாம் என் குடும்பம் அற்பமானது அல்லவா? நீர் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதைய என்னிடத்தில்
ெசால்வாேனன் என்றான். 22 சாமுேவல் சவுைலயும் அவன் ேவைலக்காரைனயும் ேபாஜனசாைலக்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ேள தைலைமயான இடத்திேல
ைவத்தான்; அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஏறக்குைறய முப்பது ேபராயிருந்தார்கள். 23 பின்பு சாமுேவல்
சைமயற்காரைனப் பார்த்து: நான் உன் ைகயிேல ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்துைவத்ேதேன, அைதக்
ெகாண்டுவந்து ைவ என்றான். 24 அப்ெபாழுது சைமயற்காரன், ஒரு முன்னந்ெதாைடையயும்,
அதேனாடிருந்தைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்து அைத சவுலுக்கு முன் ைவத்தான்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்:
இேதா, இது உனக்ெகன்று ைவக்கப்பட்டது, இைத உனக்கு முன்பாக ைவத்துச் சாப்பிடு; நான் ஜனங்கைள
விருந்துக்கு அைழத்தது முதல், இதுவைரக்கும் இது உனக்காக ைவக்கப்பட்டிருந்தது என்றான்; அப்படிேய
சவுல் அன்ைறயதினம் சாமுேவேலாேட சாப்பிட்டான். 25 அவர்கள் ேமைடயிலிருந்து பட்டணத்திற்கு
இறங்கி வந்தபின்பு, அவன் ேமல்வீட்டிேல சவுேலாேட ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். 26 அவர்கள் அதிகாலேம
கிழக்கு ெவளுக்கிற ேநரத்தில் எழுந்திருந்தேபாது, சாமுேவல் சவுைல ேமல்வீட்டின்ேமல் அைழத்து: நான்
உன்ைன அனுப்பிவிடும்படிக்கு ஆயத்தப்படு என்றான்; சவுல் ஆயத்தப்பட்டேபாது, அவனும் சாமுேவலும்
இருவருமாக ெவளிேய புறப்பட்டார்கள். 27 அவர்கள் பட்டணத்தின் கைடசிமட்டும் இறங்கிவந்தேபாது,
சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து: ேவைலக்காரைன நமக்கு முன்ேன நடந்துேபாகச் ெசால் என்றான்; அப்படிேய
அவன் நடந்துேபானான்; இப்ெபாழுது நான் ேதவனுைடய வார்த்ைதைய உனக்குத் ெதரிவிக்கும்படிக்கு, நீ
சற்ேற தரித்து நில் என்றான்.

அப்ெபாழுது சாமுேவல் ைதலக்குப்பிைய எடுத்து, அவன் தைலயின்ேமல் வார்த்து, அவைன
முத்தஞ்ெசய்து: கர்த்தர் உன்ைனத் தம்முைடய சுதந்தரத்தின்ேமல் தைலவனாக
அபிேஷகம்பண்ணினார் அல்லவா? 2 நீ இன்ைறக்கு என்ைனவிட்டுப் ேபாகிறேபாது, ெபன்யமீன்

எல்ைலயாகிய ெசல்சாகில் ராேகலின் கல்லைறயண்ைடயில் இரண்டு மனுஷைரக் காண்பாய்; அவர்கள்
உன்ைனப் பார்த்து: நீ ேதடப்ேபான கழுைதகள் அகப்பட்டது; இேதா, உன் தகப்பன் கழுைதகளின்
ேமலிருந்த கவைலையவிட்டு, உங்களுக்காக விசாரப்பட்டு, என் மகனுக்காக என்ன ெசய்ேவன்? என்கிறான்
என்று ெசால்லுவார்கள். 3 நீ அவ்விடத்ைத விட்டு அப்புறம் கடந்துேபாய், தாேபாரிலுள்ள சமபூமியிேல
ேசரும்ேபாது, ேதவைனப் பணியும்படி ெபத்ேதலுக்குப் ேபாகிற மூன்று மனுஷர் அங்ேக உன்ைனக் கண்டு
சந்திப்பார்கள்; ஒருவன் மூன்று ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், இன்ெனாருவன் மூன்று அப்பங்கைளயும்,
ேவெறாருவன் திராட்சரசமுள்ள ஒரு துருத்திையயும் ெகாண்டுவந்து, 4 உன்னுைடய சுகெசய்திைய
விசாரித்து, உனக்கு இரண்டு அப்பங்கைளக் ெகாடுப்பார்கள்; அைவகைள நீ அவர்கள் ைகயிேல
வாங்கேவண்டும். 5 பின்பு ெபலிஸ்தரின் தாைணயம் இருக்கிற ேதவனுைடய மைலக்குப் ேபாவாய்; அங்ேக நீ
பட்டணத்திற்குள் பிரேவசிக்ைகயில், ேமைடயிலிருந்து இறங்கி வருகிற தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டத்திற்கு
எதிர்ப்படுவாய்; அவர்களுக்கு முன்பாகத் தம்புரும், ேமளமும், நாகசுரமும், சுரமண்டலமும் ேபாகும்; அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவார்கள். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவி உன்ேமல் இறங்குவார்; நீ
அவர்கேளாேடகூடத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ேவறு மனுஷனாவாய். 7 இந்த அைடயாளங்கள் உனக்கு
ேநரிடும்ேபாது, சமயத்துக்கு ஏற்றபடி நீ ெசய்; ேதவன் உன்ேனாேட இருக்கிறார். 8 நீ எனக்கு முன்ேன
கில்காலுக்கு இறங்கிப்ேபா; சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தும்படிக்கு, நான்
உன்னிடத்தில் வருேவன்; நான் உன்னிடத்தில் வந்து, நீ ெசய்யேவண்டியைத உனக்கு அறிவிக்குமட்டும், ஏழு
நாள் காத்திரு என்றான். 9 அவன் சாமுேவைல விட்டுப் ேபாகும்படி திரும்பினேபாது, ேதவன் அவனுக்கு
ேவேற இருதயத்ைதக் ெகாடுத்தார்; அந்த அைடயாளங்கள் எல்லாம் அன்ைறயதினேம ேநரிட்டது. 10

அவர்கள் அந்த மைலக்கு வந்தேபாது, இேதா, தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டம் அவனுக்கு எதிராக வந்தது;
அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவி அவன்ேமல் இறங்கினதினால், அவனும் அவர்களுக்குள்ேள தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னான். 11 அதற்குமுன்ேன அவைன அறிந்தவர்கள் எல்லாரும் அவன் தீர்க்கதரிசிகேளாடிருந்து,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறைதக் கண்டேபாது: கீசின் குமாரனுக்கு வந்தது என்ன? சவுலும்
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவேனா? என்று அந்த ஜனங்கள் ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 12

அதற்கு அங்ேக இருக்கிறவர்களில் ஒருவன்: இவர்களுக்குத் தகப்பன் யார் என்றான்; ஆதலால் சவுலும்
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவேனா? என்பது பழெமாழியாயிற்று. 13 அவன் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடிந்தபின்பு,
ேமைடயின்ேமல் வந்தான். 14 அப்ெபாழுது சவுலுைடய சிறிய தகப்பன்: நீங்கள் எங்ேக ேபானீர்கள் என்று
அவைனயும் அவன் ேவைலக்காரைனயும் ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நாங்கள் கழுைதகைளத் ேதடப்ேபாய்,
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அைவகைள எங்குங்காணாதபடியினால், சாமுேவலிடத்துக்குப் ேபாேனாம் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
சவுலுைடய சிறிய தகப்பன்: சாமுேவல் உங்களுக்குச் ெசான்னது என்ன? அைதச் ெசால் என்றான். 16 சவுல்
தன் சிறிய தகப்பைனப் பார்த்து: கழுைதகள் அகப்பட்டது என்று எங்களுக்குத் தீர்மானமாய்ச் ெசான்னார்
என்றான்; ஆனாலும் ராஜ்யபாரத்ைதப்பற்றிச் சாமுேவல் ெசான்னைத அவனுக்கு அறிவிக்கவில்ைல. 17

சாமுேவல் ஜனங்கைள மிஸ்பாவிேல கர்த்தரிடத்திேல வரவைழத்து, 18 இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவைல எகிப்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, உங்கைள எகிப்தியர் ைகக்கும், உங்கைள இறுகப்பிடித்த எல்லா ராஜ்யத்தாரின் ைகக்கும்
நீங்கலாக்கிவிட்ேடன். 19 நீங்கேளா உங்களுைடய எல்லாத் தீங்குகளுக்கும் ெநருக்கங்களுக்கும்
உங்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சித்த உங்கள் ேதவைன இந்நாளிேல புறக்கணித்து, ஒரு ராஜாைவ
எங்கள்ேமல் ஏற்படுத்தும் என்று அவரிடத்தில் ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள்; இப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் உங்கள் வம்சங்களின்படிேயயும், ஆயிரங்களான உங்கள் ேசர்ைவகளின்படிேயயும், வந்து
நில்லுங்கள் என்றான். 20 சாமுேவல் இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம் ேசரப்பண்ணினபின்பு
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தின்ேமல் சீட்டு விழுந்தது. 21 அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைத அதினுைடய
குடும்பங்களின்படிேய ேசரப்பண்ணினபின்பு, மாத்திரி குடும்பத்தின்ேமலும், அதிேல கீசின் குமாரனாகிய
சவுலின்ேமலும், சீட்டு விழுந்தது; அவைனத் ேதடினேபாது, அவன் அகப்படவில்ைல. 22 அவன் இனி இங்ேக
வருவானா என்று அவர்கள் திரும்பக் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தேபாது: இேதா, அவன் தளவாடங்களிருக்கிற
இடத்திேல ஒளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் என்று கர்த்தர் ெசான்னார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஓடி,
அங்ேகயிருந்து அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவன் ஜனங்கள் நடுேவ வந்து நின்றேபாது,
எல்லா ஜனங்களும் அவன் ேதாளுக்குக் கீழாயிருக்கத்தக்க உயரமுள்ளவனாயிருந்தான். 24 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் எல்லா ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: கர்த்தர் ெதரிந்து ெகாண்டவைனப் பாருங்கள், சமஸ்த
ஜனங்களுக்குள்ளும் அவனுக்குச் சமானமானவன் இல்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும்
ஆர்ப்பரித்து: ராஜா வாழ்க என்றார்கள். 25 சாமுேவல் ராஜாங்கத்தின் முைறைய ஜனங்களுக்குத்
ெதரிவித்து, அைத ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ைவத்து, ஜனங்கைளெயல்லாம்
அவரவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டான். 26 சவுலும் கிபியாவிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்குப் ேபானான்;
இராணுவத்தில் ேதவன் எவர்கள் மனைத ஏவினாேரா, அவர்களும் அவேனாேடகூடப் ேபானார்கள். 27

ஆனாலும் ேபலியாளின் மக்கள்: இவனா நம்ைம இரட்சிக்கப்ேபாகிறவன் என்று ெசால்லி, அவனுக்குக்
காணிக்ைகெகாண்டுவராமல் அவைன அசட்ைடப்பண்ணினார்கள்; அவேனா காது ேகளாதவன்ேபால
இருந்தான்.

அக்காலத்தில் நாகாஸ் என்னும் அம்ேமானியன் வந்து, கீேலயாத்திலிருக்கிற யாேபைச
முற்றிக்ைகேபாட்டான்; அப்ெபாழுது யாேபசின் மனுஷர் எல்லாரும் நாகாைச ேநாக்கி:
எங்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணும்; அப்ெபாழுது உம்ைமச் ேசவிப்ேபாம் என்றார்கள். 2

அதற்கு அம்ேமானியனாகிய நாகாஸ்: நான் உங்கள் ஒவ்ெவாருவருைடய வலது கண்ைணயும் பிடுங்கி,
இதினாேல இஸ்ரேவல் எல்லாவற்றின்ேமலும் நிந்ைதவரப்பண்ணுவேத நான் உங்கேளாேட பண்ணும்
உடன்படிக்ைக என்றான். 3 அதற்கு யாேபசின் மூப்பர்கள்: நாங்கள் இஸ்ரேவல் நாெடங்கும்
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பும்படி, ஏழு நாள் எங்களுக்குத் தவைணெகாடும், எங்கைள இரட்சிப்பார்
இல்லாவிட்டால், அப்ெபாழுது உம்மிடத்தில் வருேவாம் என்றார்கள். 4 அந்த ஸ்தானாபதிகள் சவுலின்
ஊராகிய கிபியாவிேல வந்து, ஜனங்களின் காது ேகட்க அந்தச் ெசய்திகைளச் ெசான்னார்கள்; அப்ெபாழுது
ஜனங்கெளல்லாரும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5 இேதா, சவுல் மாடுகளின் பின்னாேல வயலிலிருந்து வந்து,
ஜனங்கள் அழுகிற முகாந்தரம் என்ன என்று ேகட்டான்; யாேபசின் மனுஷர் ெசால்லிய ெசய்திகைள
அவனுக்குத் ெதரிவித்தார்கள். 6 சவுல் இந்தச் ெசய்திகைளக் ேகட்டவுடேன, ேதவனுைடய ஆவி அவன்ேமல்
இறங்கினதினால் அவன் மிகவும் ேகாபம் மூண்டவனாகி, 7 ஓரிைணமாட்ைடப் பிடித்து, துண்டித்து, அந்த
ஸ்தானாபதிகள் ைகயிேல ெகாடுத்து, இஸ்ரேவலின் நாடுகளுக்ெகல்லாம் அனுப்பி: சவுலின் பின்னாேலயும்,
சாமுேவலின் பின்னாேலயும் புறப்படாதவன் எவேனா, அவனுைடய மாடுகளுக்கு இப்படிச் ெசய்யப்படும் என்று
ெசால்லியனுப்பினான்; அப்ெபாழுது கர்த்தரால் உண்டான பயங்கரம் ஜனத்தின்ேமல் வந்ததினால்,
ஒருமனப்பட்டுப் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 8 அவர்கைளப் ேபேசக்கிேல இலக்கம் பார்த்தான்; இஸ்ரேவல்
புத்திரரில் மூன்று லட்சம்ேபரும், யூதா மனுஷரில் முப்பதினாயிரம்ேபரும் இருந்தார்கள். 9 வந்த
ஸ்தானாபதிகைள அவர்கள் ேநாக்கி: நாைளக்கு ெவயில் ஏறுகிறதற்கு முன்ேன உங்களுக்கு இரட்சிப்புக்
கிைடக்கும் என்று கீேலயாத்திலிருக்கிற யாேபசின் மனுஷருக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றார்கள்;
ஸ்தானாபதிகள் வந்து யாேபசின் மனுஷரிடத்தில் அைத அறிவித்தார்கள்; அதற்கு அவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 10 பின்பு யாேபசின் மனுஷர்: நாைளக்கு உங்களிடத்தில் வருேவாம், அப்ெபாழுது
உங்கள் இஷ்டப்படிெயல்லாம் எங்களுக்குச் ெசய்யுங்கள் என்றார்கள். 11 மறுநாளிேல சவுல் ஜனங்கைள
மூன்று பைடயாக வகுத்து, கிழக்கு ெவளுத்துவரும் ஜாமத்தில் பாளயத்திற்குள் வந்து ெவயில்
ஏறும்வைரக்கும் அம்ேமானியைர முறிய அடித்தான்; தப்பினவர்களில் இரண்டுேபராகிலும் ேசர்ந்து
ஓடிப்ேபாகாதபடி எல்லாரும் சிதறிப்ேபானார்கள். 12 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் சாமுேவைல ேநாக்கி: சவுலா
நமக்கு ராஜாவாயிருக்கப்ேபாகிறவன் என்று ெசான்னவர்கள் யார்? அந்த மனுஷைர நாங்கள்
ெகான்றுேபாடும்படிக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள் என்றார்கள். 13 அதற்குச் சவுல்: இன்ைறயதினம் ஒருவரும்
ெகால்லப்படலாகாது; இன்று கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சிப்ைப அருளினார் என்றான். 14 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் ஜனங்கைள ேநாக்கி: நாம் கில்காலுக்குப் ேபாய், அங்ேக ராஜ்யபாரத்ைத ஸ்திரப்படுத்துேவாம்
வாருங்கள் என்றான். 15 அப்படிேய ஜனங்கள் எல்லாரும் கில்காலுக்குப் ேபாய், அவ்விடத்திேல
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கர்த்தருைடய சந்நிதியில் சவுைல ராஜாவாக ஏற்படுத்தி, அங்ேக கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தி, அங்ேக சவுலும் இஸ்ரேவல் மனுஷர் யாவரும் மிகவும்
சந்ேதாஷங்ெகாண்டாடினார்கள்.

அப்ெபாழுது சாமுேவல் இஸ்ரேவலர் அைனவைரயும் ேநாக்கி: இேதா, நீங்கள் எனக்குச்
ெசான்னபடிெயல்லாம் உங்கள் ெசாற்ேகட்டு உங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்திேனன். 2

இப்ேபாதும் இேதா, ராஜாவானவர் உங்களுக்கு முன்பாகச் சஞ்சரித்துவருகிறார்; நாேனா
கிழவனும் நைரத்தவனுமாேனன்; என் குமாரர் உங்கேளாடிருப்பார்கள்; நான் என் சிறுவயதுமுதல்
இந்நாள்வைரக்கும் உங்களுக்கு முன்பாகச் சஞ்சரித்துவந்ேதன். 3 இேதா, இருக்கிேறன்; கர்த்தரின்
சந்நிதியிலும் அவர் அபிேஷகம்பண்ணி ைவத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்ைனக்குறித்துச் சாட்சி
ெசால்லுங்கள்; நான் யாருைடய எருைத எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருைடய கழுைதைய
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருக்கு அநியாயஞ்ெசய்ேதன்? யாருக்கு இடுக்கண் ெசய்ேதன்? யார் ைகயில்
பரிதானம் வாங்கிக்ெகாண்டு கண்சாைடயாயிருந்ேதன்? ெசால்லுங்கள்; அப்படியுண்டானால் அைத
உங்களுக்குத் திரும்பக் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 4 அதற்கு அவர்கள்: நீர் எங்களுக்கு அநியாயஞ் ெசய்யவும்
இல்ைல; எங்களுக்கு இடுக்கண் ெசய்யவும் இல்ைல; ஒருவர் ைகயிலும் ஒன்றும் வாங்கவும் இல்ைல
என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்: நீங்கள் என் ைகயில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்ைல என்பதற்குக் கர்த்தர்
உங்களுக்கு எதிராகச் சாட்சியாயிருக்கிறார்; அவர் அபிேஷகம்பண்ணினவரும் இன்று அதற்குச் சாட்சி
என்றான்; அதற்கு அவர்கள்: அவர் சாட்சிதான் என்றார்கள். 6 அப்புறம் சாமுேவல் ஜனங்கைள ேநாக்கி:
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும், ஏற்படுத்தினவரும், உங்கள் பிதாக்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணினவரும் கர்த்தேர. 7 இப்ெபாழுதும் கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும்
ெசய்துவந்த எல்லா நீதியான கிரிையகைளக்குறித்தும், நான் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உங்கேளாேட
நியாயம் ேபசும்படிக்கு நீங்கள் நில்லுங்கள். 8 யாக்ேகாபு எகிப்திேல ேபாயிருக்கும்ேபாது, உங்கள்
பிதாக்கள் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டார்கள், அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அனுப்பினார்; அவர்கள் உங்கள் பிதாக்கைள எகிப்திலிருந்து அைழத்துவந்து, அவர்கைள இந்த
ஸ்தலத்திேல குடியிருக்கப்பண்ணினார்கள். 9 அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
மறந்துேபாகிறேபாது, அவர் அவர்கைள ஆத்ேசாரின் ேசனாபதியாகிய சிெசராவின் ைகயிலும், ெபலிஸ்தரின்
ைகயிலும், ேமாவாபிய ராஜாவின் ைகயிலும் விற்றுப்ேபாட்டார்; இவர்கள் அவர்களுக்கு விேராதமாக
யுத்தம்பண்ணினார்கள். 10 ஆைகயால் அவர்கள் கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டு: நாங்கள் கர்த்தைர
விட்டுப் பாகால்கைளயும் அஸ்தேராத்ைதயும் ேசவித்ததினாேல, பாவஞ்ெசய்ேதாம்; இப்ேபாதும் எங்கள்
சத்துருக்களின் ைகக்கு எங்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சியும்; இனி உம்ைமச் ேசவிப்ேபாம் என்றார்கள். 11

அப்ெபாழுது கர்த்தர் எருபாகாைலயும், ேபதாைனயும், ெயப்தாைவயும் சாமுேவைலயும் அனுப்பி, நீங்கள்
பயமில்லாமல் குடியிருக்கும்படிக்குச் சுற்றிலும் இருந்த உங்கள் சத்துருக்களின் ைகக்கும் உங்கைள
நீங்கலாக்கி இரட்சித்தார். 12 அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவாகிய நாகாஸ் உங்களுக்கு விேராதமாய்
வருகிறைத நீங்கள் கண்டேபாது, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தேர உங்களுக்கு ராஜாவாயிருந்தும், நீங்கள்
என்ைன ேநாக்கி: அப்படியல்ல, ஒரு ராஜா எங்கள்ேமல் ஆளேவண்டும் என்றீர்கள். 13 இப்ெபாழுதும் நீங்கள்
ேவண்டும் என்று விரும்பித் ெதரிந்துெகாண்ட ராஜா, இேதா, இருக்கிறார்; இேதா, கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு
ராஜாைவ ஏற்படுத்தினார். 14 நீங்கள் கர்த்தருைடய வாக்குக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணாமல்
கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவைரச் ேசவித்து, அவருைடய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்தால், நீங்களும் உங்கைள
ஆளுகிற ராஜாவும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பின்பற்றுகிறவர்களாயிருப்பீர்கள். 15 நீங்கள்
கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமல், கர்த்தருைடய வாக்குக்கு விேராதமாய்க் கலகம்
பண்ணினீர்களானால், கர்த்தருைடய ைக உங்கள் பிதாக்களுக்கு விேராதமாயிருந்ததுேபால உங்களுக்கும்
விேராதமாயிருக்கும். 16 இப்ெபாழுது கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்யும் ெபரிய காரியத்ைத
நின்று பாருங்கள். 17 இன்று ேகாதுைம அறுப்பின் நாள் அல்லவா? நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவக்
ேகட்டதினால், கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசய்த உங்களுைடய ெபால்லாப்புப் ெபரியெதன்று நீங்கள் கண்டு
உணரும்படிக்கு, நான் கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது இடிமுழக்கங்கைளயும்
மைழையயும் கட்டைளயிடுவார் என்று ெசால்லி, 18 சாமுேவல் கர்த்தைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணினான்; அன்ைறயதினேம கர்த்தர் இடிமுழக்கங்கைளயும் மைழையயும்
கட்டைளயிட்டார்; அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்கும் சாமுேவலுக்கும் மிகவும் பயந்து; 19

சாமுேவைலப் பார்த்து: நாங்கள் சாகாதபடிக்கு உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உம்முைடய
அடியாருக்காக விண்ணப்பம் ெசய்யும்; நாங்கள் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கேளாடும் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா
ேவண்டும் என்று ேகட்ட இந்தப் பாவத்ைதயும் கூட்டிக்ெகாண்ேடாம் என்று ஜனங்கள் எல்லாரும்
ெசான்னார்கள். 20 அப்ெபாழுது சாமுேவல் ஜனங்கைள ேநாக்கி: பயப்படாேதயுங்கள்; நீங்கள் இந்தப்
ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் ெசய்தீர்கள்; ஆகிலும் கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்காமல் கர்த்தைர உங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும் ேசவியுங்கள். 21 விலகிப்ேபாகாதிருங்கள்; மற்றப்படி பிரேயாஜனமற்றதும்
இரட்சிக்கமாட்டாததுமாயிருக்கிற வீணானைவகைளப் பின்பற்றுவீர்கள்; அைவகள் வீணானைவகேள. 22

கர்த்தர் உங்கைளத் தமக்கு ஜனமாக்கிக்ெகாள்ளப் பிரியமானபடியினால், கர்த்தர் தம்முைடய மகத்துவமான
நாமத்தினிமித்தம் தமது ஜனத்ைதக் ைகவிடமாட்டார். 23 நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம்
ெசய்யாதிருப்ேபனாகில் கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்கிறவனாயிருப்ேபன்; அது எனக்குத்
தூரமாயிருப்பதாக; நன்ைமயும் ெசவ்ைவயுமான வழிைய நான் உங்களுக்குப் ேபாதிப்ேபன். 24 நீங்கள்
எப்படியும் கர்த்தருக்குப் பயந்து, உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உண்ைமயாய் அவைரச்
ேசவிக்கக்கடவீர்கள்; அவர் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு மகிைமயான காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைதச்

1 சாமுேவல் 12:24
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சிந்தித்துப்பாருங்கள். 25 நீங்கள் இன்னும் ெபால்லாப்ைபச் ெசய்யேவ ெசய்வீர்களானால், நீங்களும்
உங்கள் ராஜாவும் நாசமைடவீர்கள் என்றான்.

சவுல் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, ஒரு வருஷமாயிற்று; அவன் இஸ்ரேவைல இரண்டாம் வருஷம்
அரசாண்டேபாது, 2 இஸ்ரேவலில் மூவாயிரம்ேபைரத் தனக்குத் ெதரிந்துெகாண்டான்;
அவர்களில் இரண்டாயிரம்ேபர் சவுேலாேடகூட மிக்மாசிலும் ெபத்ேதல் மைலயிலும், ஆயிரம்ேபர்

ேயானத்தாேனாேடகூடப் ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள கிபியாவிலும் இருந்தார்கள்; மற்ற ஜனங்கைள அவரவர்
கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டான். 3 ேயானத்தான் ேகபாவிேல தாைணயம் இருந்த ெபலிஸ்தைர முறிய
அடித்தான்; ெபலிஸ்தர் அைதக் ேகள்விப்பட்டார்கள்; ஆைகயினால் இைத எபிெரயர் ேகட்கக்கடவர்கள்
என்று சவுல் ேதசெமங்கும் எக்காளம் ஊதுவித்தான். 4 தாைணயம் இருந்த ெபலிஸ்தைரச் சவுல் முறிய
அடித்தான் என்றும், இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு அருவருப்பானார்கள் என்றும், இஸ்ரேவெலல்லாம்
ேகள்விப்பட்டேபாது, ஜனங்கள் சவுலுக்குப் பின்ெசல்லும்படி கில்காலுக்கு வரவைழக்கப்பட்டார்கள். 5

ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்பண்ணும்படி முப்பதினாயிரம் இரதங்கேளாடும், ஆறாயிரம்
குதிைரவீரேராடும், கடற்கைர மணலத்தைன ஜனங்கேளாடும் கூடிக்ெகாண்டுவந்து, ெபத்தாேவலுக்குக்
கிழக்கான மிக்மாசிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 6 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர் தங்களுக்கு உண்டான
இக்கட்ைடக் கண்டேபாது, ஜனங்கள் தங்களுக்கு உண்டான ெநருக்கத்தினாேல ெகபிகளிலும்,
முட்காடுகளிலும், கன்மைலகளிலும், துருக்கங்களிலும், குைககளிலும் ஒளித்துக்ெகாண்டார்கள். 7

எபிெரயரில் சிலர் ேயார்தாைனயும் கடந்து, காத் நாட்டிற்கும் கீேலயாத் ேதசத்திற்கும் ேபானார்கள்;
சவுேலா இன்னும் கில்காலில் இருந்தான்; சகல ஜனங்களும் பயந்துெகாண்டு அவனுக்குப் பின்ெசன்றார்கள்.
8 அவன் தனக்குச் சாமுேவல் குறித்தகாலத்தின்படி ஏழுநாள்மட்டும் காத்திருந்தான்; சாமுேவல்
கில்காலுக்கு வரவில்ைல, ஜனங்கள் அவைன விட்டுச் சிதறிப்ேபானார்கள். 9 அப்ெபாழுது சவுல்:
சர்வாங்கதகனபலிையயும் சமாதானபலிகைளயும் என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெசால்லி,
சர்வாங்கதகனபலிையச் ெசலுத்தினான். 10 அவன் சர்வாங்கதகனபலியிட்டு முடிகிறேபாது, இேதா,
சாமுேவல் வந்தான்; சவுல் அவைனச் சந்தித்து வந்தனஞ்ெசய்ய அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டு ேபானான். 11 நீர்
ெசய்தது என்ன என்று சாமுேவல் ேகட்டதற்கு, சவுல்: ஜனங்கள் என்ைனவிட்டுச் சிதறிப்ேபாகிறைதயும்,
குறித்த நாட்களின் திட்டத்திேல நீர் வராதைதயும், ெபலிஸ்தர் மிக்மாசிேல கூடிவந்திருக்கிறைதயும், நான்
கண்டபடியினாேல, 12 கில்காலில் ெபலிஸ்தர் எனக்கு விேராதமாய் வந்துவிடுவார்கள் என்றும், நான்
இன்னும் கர்த்தருைடய சமுகத்ைத ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணவில்ைல என்றும், எண்ணித் துணிந்து,
சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்திேனன் என்றான். 13 சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து: புத்தியீனமாய்ச்
ெசய்தீர்; உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டைளையக் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானீர்;
மற்றப்படி கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் உம்முைடய ராஜ்யபாரத்ைத என்ைறக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார். 14

இப்ேபாேதா உம்முைடய ராஜ்யபாரம் நிைலநிற்காது; கர்த்தர் தம்முைடய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு
மனுஷைனத் தமக்குத் ேதடி, அவைனக் கர்த்தர் தம்முைடய ஜனங்கள்ேமல் தைலவனாயிருக்கக்
கட்டைளயிட்டார்; கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டைளைய நீர் ைகக்ெகாள்ளவில்ைலேய என்று ெசான்னான்.
15 சாமுேவல் எழுந்திருந்து, கில்காைலவிட்டு, ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள கிபியாவுக்குப் ேபானான்; சவுல்
தன்ேனாேடகூட இருக்கிற ஜனத்ைதத் ெதாைக பார்க்கிறேபாது, ஏறக்குைறய அறுநூறுேபர் இருந்தார்கள்.
16 சவுலும் அவன் குமாரனாகிய ேயானத்தானும் அவர்கேளாேடகூட இருக்கிற ஜனங்களும் ெபன்யமீன்
நாட்டிலுள்ள கிபியாவில் இருந்துவிட்டார்கள்; ெபலிஸ்தேரா மிக்மாசிேல பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள். 17

ெகாள்ைளக்காரர் ெபலிஸ்தரின் பாளயத்திலிருந்து மூன்று பைடயாய்ப் புறப்பட்டு வந்தார்கள்; ஒரு பைட
ஒப்ரா வழியாய்ச் சூவால் நாட்டிற்கு ேநராகப்ேபாயிற்று. 18 ேவெறாரு பைட ெபத்ெதாேரான் வழியாய்ப்
ேபாயிற்று; ேவெறாரு பைட வனாந்தரத்தில் இருக்கிற ெசேபாயீமின் பள்ளத்தாக்குக்கு எதிரான
எல்ைலவழியாய்ப் ேபாயிற்று. 19 எபிெரயர் பட்டயங்கைளயாகிலும் ஈட்டிகைளயாகிலும்
உண்டுபண்ணாதபடிக்குப் பார்த்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று ெபலிஸ்தர் ெசால்லியிருந்தபடியால்,
இஸ்ரேவல் ேதசத்தில் எங்கும் ஒரு ெகால்லன் அகப்படவில்ைல. 20 இஸ்ரேவலர் யாவரும் அவரவர் தங்கள்
ெகாழுவிரும்புகைளயும், தங்கள் மண்ெவட்டிகைளயும், தங்கள் ேகாடரிகைளயும், தங்கள்
கடப்பாைரகைளயும் தீட்டிக் கூர்ைமயாக்குகிறதற்கு, ெபலிஸ்தரிடத்துக்குப் ேபாகேவண்டியதாயிருந்தது. 21

கடப்பாைரகைளயும், மண்ெவட்டிகைளயும், முக்கூருள்ள ஆயுதங்கைளயும், ேகாடரிகைளயும்,
தாற்றுக்ேகால்கைளயும் கூர்ைமயாக்குகிறதற்கு அரங்கள் மாத்திரம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது. 22

யுத்தநாள் வந்தேபாது, சவுலுக்கும் அவன் குமாரனாகிய ேயானத்தானுக்குேமயன்றி, சவுேலாடும்
ேயானத்தாேனாடும் இருக்கிற ஜனங்களில் ஒருவர் ைகயிலும் பட்டயமும் ஈட்டியும் இல்லாதிருந்தது. 23

ெபலிஸ்தரின் பாளயம் மிக்மாசிலிருந்து ேபாகிற வழிமட்டும் பரம்பியிருந்தது.
ஒரு நாள் சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய வாலிபைன ேநாக்கி: நமக்கு
எதிராக அந்தப் பக்கத்தில் இருக்கிற ெபலிஸ்தரின் தாைணயத்திற்குப் ேபாேவாம் வா என்று
ெசான்னான்; அைத அவன் தன் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்ைல. 2 சவுல் கிபியாவின் கைடசி

முைனயாகிய மிக்ேரானிேல ஒரு மாதளமரத்தின்கீழ் இருந்தான்; அவேனாேடகூட இருந்த ஜனங்கள்
ஏறக்குைறய அறுநூறுேபராயிருந்தார்கள். 3 சீேலாவிேல கர்த்தருைடய ஆசாரியனாயிருந்த ஏலியின்
குமாரனாகிய பிெனகாசுக்குப் பிறந்த இக்கேபாத்தின் சேகாதரனும், அகிதூபின் குமாரனுமாகிய அகியா
என்பவன் ஏேபாத்ைதத் தரித்தவனாயிருந்தான்; ேயானத்தான் ேபானைத ஜனங்கள் அறியாதிருந்தார்கள். 4

ேயானத்தான் ெபலிஸ்தரின் தாைணயத்திற்குப் ேபாகப்பார்த்த வழிகளின் நடுேவ, இந்தப் பக்கம் ஒரு
ெசங்குத்தான பாைறயும், அந்தப் பக்கம் ஒரு ெசங்குத்தான பாைறயும் இருந்தது; ஒன்றுக்குப் ேபாேசஸ்
என்று ேபர், மற்ெறான்றுக்குச் ேசேன என்று ேபர். 5 அந்தப் பாைறகளில் ஒன்று வடக்ேக மிக்மாசுக்கு
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எதிராகவும், மற்ெறான்று ெதற்ேக கிபியாவுக்கு எதிராகவும் இருந்தது. 6 ேயானத்தான் தன்
ஆயுததாரியாகிய வாலிபைன ேநாக்கி: விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுைடய அந்தத் தாைணயத்திற்குப்
ேபாேவாம் வா; ஒருேவைள கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் ெசய்வார்; அேநகம் ேபைரக்ெகாண்டாகிலும்,
ெகாஞ்சம்ேபைரக்ெகாண்டாகிலும், இரட்சிக்கக் கர்த்தருக்குத் தைடயில்ைல என்றான். 7 அப்ெபாழுது
அவன் ஆயுததாரி அவைனப் பார்த்து: உம்முைடய இருதயத்தில் இருக்கிறபடிெயல்லாம் ெசய்யும்; அப்படிேய
ேபாம்; இேதா, உம்முைடய மனதுக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்ேமாேடகூட வருகிேறன் என்றான். 8 அதற்கு
ேயானத்தான்: இேதா, நாம் கடந்து, அந்த மனுஷரிடத்திற்குப் ேபாகிறவர்கள்ேபால அவர்களுக்கு நம்ைமக்
காண்பிப்ேபாம். 9 நாங்கள் உங்களிடத்துக்கு வருமட்டும் நில்லுங்கள் என்று நம்ேமாேட
ெசால்வார்களானால், நாம் அவர்களிடத்துக்கு ஏறிப்ேபாகாமல், நம்முைடய நிைலயிேல நிற்ேபாம். 10

எங்களிடத்துக்கு ஏறி வாருங்கள் என்று ெசால்வார்களானால், ஏறிப்ேபாேவாம்; கர்த்தர் அவர்கைள
நம்முைடய ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இது நமக்கு அைடயாளம் என்றான். 11 அப்படிேய அவர்கள்
இருவரும் ெபலிஸ்தரின் தாைணயத்திற்குமுன் தங்கைளக் காண்பித்தார்கள்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்:
இேதா, எபிெரயர் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்த வைளகைளவிட்டுப் புறப்படுகிறார்கள் என்று ெசால்லி, 12

தாைணயம் இருக்கிற மனுஷர் ேயானத்தாைனயும் அவன் ஆயுததாரிையயும் பார்த்து: எங்களிடத்துக்கு
ஏறிவாருங்கள், உங்களுக்குப் புத்தி கற்பிப்ேபாம் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தன் ஆயுததாரிைய
ேநாக்கி: என் பின்னாேல ஏறிவா, கர்த்தர் அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று
ெசால்லி, 13 ேயானத்தான் தன் ைககளாலும் தன் கால்களாலும் தவழ்ந்து ஏறினான்; அவன் ஆயுததாரி
அவன் பின்னாேல ஏறினான்; அப்ெபாழுது அவர்கள் ேயானத்தானுக்கு முன்பாக மடிந்து விழுந்தார்கள்; அவன்
ஆயுததாரியும் அவன் பின்னாேல ெவட்டிக்ெகாண்ேட ேபானான். 14 ேயானத்தானும் அவன் ஆயுததாரியும்
அடித்த அந்த முந்தின அடியிேல ஏறக்குைறய இருபதுேபர் அைரேயர் நிலமான விசாலத்திேல
விழுந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது பாளயத்திலும் ெவளியிலும், சகல ஜனங்களிலும், பயங்கரம் உண்டாகி,
தாைணயம் இருந்தவர்களும் ெகாள்ைளயிடப்ேபான தண்டிலுள்ளவர்களுங்கூடத் திகில் அைடந்தார்கள்;
பூமியும் அதிர்ந்தது; அது ேதவனால் உண்டான பயங்கரமாயிருந்தது. 16 ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
கிபியாவிேல சவுலுக்கு இருந்த ஜாமக்காரர் பார்த்து: இேதா, அந்த ஏராளமான கூட்டம் கைலந்து,
ஒருவர்ேமல் ஒருவர் விழுகிறைதக் கண்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது சவுல் தன்ேனாேடகூட இருக்கிற
ஜனங்கைள ேநாக்கி: நம்மிடத்திலிருந்து ேபானவர்கள் யார் என்று இலக்கம் பாருங்கள் என்றான்; அவர்கள்
இலக்கம் பார்க்கிறேபாது, இேதா, ேயானத்தானும் அவன் ஆயுததாரியும் அங்ேக இல்ைல என்று
கண்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது சவுல் அகீயாைவ ேநாக்கி: ேதவனுைடய ெபட்டிையக் ெகாண்டுவா என்றான்;
ேதவனுைடய ெபட்டி அந்நாட்களில் இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்தில் இருந்தது. 19 இப்படிச் சவுல்
ஆசாரியேனாேட ேபசுைகயில், ெபலிஸ்தரின் பாளயத்தில் உண்டான கலகம் வரவர அதிகரித்தது;
அப்ெபாழுது சவுல் ஆசாரியைனப் பார்த்து: இருக்கட்டும் என்றான். 20 சவுலும் அவேனாடிருந்த ஜனங்களும்
கூட்டங்கூடிப் ேபார்க்களத்திற்குப் ேபானார்கள்; ஒருவர் பட்டயம் ஒருவருக்கு விேராதமாயிருந்தபடியால்
மகா அமளியுண்டாயிற்று. 21 இதற்குமுன் ெபலிஸ்தருடன் கூடி அவர்கேளாேடகூடப் பாளயத்திேல
திரிந்துவந்த எபிெரயரும், சவுேலாடும் ேயானத்தாேனாடும் இருக்கிற இஸ்ரேவலேராேட
கூடிக்ெகாண்டார்கள். 22 எப்பிராயீம் மைலகளில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்த சகல இஸ்ரேவலரும் ெபலிஸ்தர்
முறிந்ேதாடுகிறைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, யுத்தத்திேல அவர்கைள ெநருங்கித் ெதாடர்ந்தார்கள். 23

இப்படிக் கர்த்தர் அன்ைறயதினம் இஸ்ரேவைல இரட்சித்தார்; அந்த யுத்தம் ெபத்தாேவன் மட்டும் நடந்தது.
24 இஸ்ரேவலர் அன்ைறயதினம் மிகுந்த வருத்தம் அைடந்தார்கள்; நான் என் சத்தருக்கள் ைகயிேல
பழிவாங்கேவண்டும், சாயங்காலமட்டும் ெபாறுக்காமல் எவன் ேபாஜனம் ெசய்கிறாேனா, அவன்
சபிக்கப்பட்டவன் என்று சவுல் ஜனங்களுக்கு ஆைணயிட்டுச் ெசால்லியிருந்தபடியால், ஜனங்களில் ஒருவரும்
எவ்வளேவனும் ேபாஜனம்பண்ணாதிருந்தார்கள். 25 ேதசத்து ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு காட்டிேல
வந்தார்கள்; அங்ேக ெவளியிேல ேதன்கூடு கட்டியிருந்தது. 26 ஜனங்கள் காட்டிேல வந்தேபாது, இேதா,
ேதன் ஒழுகிக்ெகாண்டிருந்தது; ஆனாலும் ஒருவனும் அைதத் தன் ைகயினாேல ெதாட்டுத் தன் வாயில்
ைவக்கவில்ைல; ஜனங்கள் அந்த ஆைணயினிமித்தம் பயப்பட்டார்கள். 27 ேயானத்தான் தன் தகப்பன்
ஜனங்களுக்கு ஆைணயிட்டைதக் ேகள்விப்படவில்ைல; அவன் தன் ைகயிலிருந்த ேகாைல நீட்டி, அதின்
நுனியினாேல ேதன்கூட்ைடக் குத்தி, அைத எடுத்துத் தன் வாயிேல ேபாட்டுக்ெகாண்டான்; அதினால் அவன்
கண்கள் ெதளிந்தது. 28 அப்ெபாழுது ஜனங்களில் ஒருவன்: இன்ைறக்கு ேபாஜனம் சாப்பிடுகிறவன்
சபிக்கப்பட்டவன் என்று உம்முைடய தகப்பனார் ஜனங்களுக்கு உறுதியாய் ஆைணயிட்டிருக்கிறார்;
ஆைகயினால் ஜனங்கள் விடாய்த்திருக்கிறார்கள் என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்: என் தகப்பன்
ேதசத்தின் ஜனங்கைளக் கலக்கப்படுத்தினார்: நான் இந்தத் ேதனிேல ெகாஞ்சம் ருசிபார்த்ததினாேல, என்
கண்கள் ெதளிந்தைதப் பாருங்கள். 30 இன்ைறயதினம் ஜனங்கள் தங்களுக்கு அகப்பட்ட தங்கள்
சத்துருக்களின் ெகாள்ைளயிேல ஏதாகிலும் புசித்திருந்தால், எத்தைன நலமாயிருக்கும்; ெபலிஸ்தருக்குள்
உண்டான சங்காரம் மிகவும் அதிகமாயிருக்குேம என்றான். 31 அவர்கள் அன்ைறயதினம் மிக்மாசிலிருந்து
ஆயேலான்மட்டும் ெபலிஸ்தைர முறிய அடித்தேபாது, ஜனங்கள் மிகவும் விடாய்த்திருந்தார்கள். 32

அப்ெபாழுது ஜனங்கள் ெகாள்ைளயின்ேமல் பாய்ந்து, ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும், கன்றுக்குட்டிகைளயும்
பிடித்து, தைரயிேல ேபாட்டு அடித்து, இரத்தத்ேதாடும் புசித்தார்கள். 33 அப்ெபாழுது, இேதா,
இரத்தத்ேதாடிருக்கிறைதப் புசிக்கிறதினால் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு ஏலாத பாவம் ெசய்கிறார்கள் என்று
சவுலுக்கு அறிவித்தார்கள்; அவன்: நீங்கள் துேராகம்பண்ணினீர்கள்; இப்ேபாேத ஒரு ெபரிய கல்ைல
என்னிடத்தில் உருட்டிக்ெகாண்டுவாருங்கள். 34 நீங்கள் ஜனத்திற்குள்ேள ேபாய்,
இரத்தத்ேதாடிருக்கிறைதச் சாப்பிடுகிறதினாேல, கர்த்தருக்கு ஏலாத பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு, அவரவர்

1 சாமுேவல் 14:34
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தங்கள் மாட்ைடயும் அவரவர் தங்கள் ஆட்ைடயும் என்னிடத்தில் ெகாண்டுவந்து, இங்ேக அடித்து, பின்பு
சாப்பிடேவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டான்; ஆைகயால் ஜனங்கள்
எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் மாடுகைள அன்று இராத்திரி தாங்கேள ெகாண்டுவந்து, அங்ேக அடித்தார்கள்.
35 பின்பு சவுல் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்; அது அவன் கர்த்தருக்குக் கட்டின முதலாவது
பலிபீடம். 36 அதற்குப்பின்பு சவுல்: நாம் இந்த இராத்திரியிேல ெபலிஸ்தைரத் ெதாடர்ந்துேபாய்,
விடியற்கால ெவளிச்சமாகுமட்டும் அவர்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டு, அவர்களில் ஒருவைரயும் மீதியாக
ைவக்காதிருப்ேபாமாக என்றான். அதற்கு அவர்கள்: உம்முைடய கண்களுக்கு நலமானபடிெயல்லாம்
ெசய்யும் என்றார்கள். ஆசாரியேனா: நாம் இங்ேக ேதவசந்நிதியில் ேசரக்கடேவாம் என்றான். 37 அப்படிேய:
ெபலிஸ்தைரத் ெதாடர்ந்து ேபாகலாமா? அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா? என்று சவுல்
ேதவனிடத்தில் விசாரித்தான்; அவர் அந்த நாளிேல அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளவில்ைல. 38 அப்ெபாழுது
சவுல்: ஜனத்தின் தைலவர்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் இங்ேக ேசர்ந்து வந்து, இன்று இந்தப் பாவம் எதினாேல
உண்டாயிற்று என்று பார்த்தறியுங்கள். 39 அது என் குமாரனாகிய ேயானத்தானிடத்தில் காணப்பட்டாலும்,
அவன் சாகேவ சாகேவண்டும் என்று இஸ்ரேவைல இரட்சிக்கிற கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்றான்; சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் ஒருவனும் அவனுக்குப் பிரதியுத்தரம் ெசால்லவில்ைல.
40 அதற்குப்பின் அவன் இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் அந்தப்பக்கத்திேல இருங்கள்; நானும்
என் குமாரனாகிய ேயானத்தானும் இந்தப்பக்கத்தில் இருப்ேபாம் என்றான்; ஜனங்கள் சவுைலப்பார்த்து:
உம்முைடய கண்களுக்கு நலமானபடி ெசய்யும் என்றார்கள். 41 அப்ெபாழுது சவுல் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி: நிதானமாய்க் கட்டைளயிட்டு யதார்த்தத்ைத விளங்கப்பண்ணும் என்றான்;
அப்ெபாழுது ேயானத்தான்ேமலும் சவுலின்ேமலும் சீட்டு விழுந்தது, ஜனங்கேளா தப்பினார்கள். 42 எனக்கும்
என் குமாரனாகிய ேயானத்தானுக்கும் சீட்டுப்ேபாடுங்கள் என்று சவுல் ெசான்னேபாது, ேயானத்தான்ேமல்
சீட்டு விழுந்தது. 43 அப்ெபாழுது சவுல் ேயானத்தாைனப் பார்த்து: நீ ெசய்தது என்ன? எனக்குச் ெசால் என்று
ேகட்டான். அதற்கு ேயானத்தான்: என் ைகயில் இருக்கிற ேகாலின் நுனியினாேல ெகாஞ்சம் ேதன் எடுத்து
ருசிபார்த்ேதன்; அதற்காக நான் சாகேவண்டும் என்றான். 44 அப்ெபாழுது சவுல்: ேயானத்தாேன, நீ
சாகத்தான் ேவண்டும்; இல்லாவிட்டால் ேதவன் எனக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும்
ெசய்யக்கடவர் என்றான். 45 ஜனங்கேளா சவுைல ேநாக்கி: இஸ்ரேவலிேல இந்தப் ெபரிய இரட்சிப்ைபச்
ெசய்த ேயானத்தான் ெகாைல ெசய்யப்படலாமா? அது கூடாது; அவன் தைலயில் இருக்கிற ஒரு மயிரும்
தைரயிேல விழப்ேபாகிறதில்ைல என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டுச் ெசால்லுகிேறாம்;
ேதவன் துைண நிற்க அவன் இன்று காரியத்ைத நடப்பித்தான் என்றார்கள்; அப்படிேய ேயானத்தான்
சாகாதபடிக்கு, ஜனங்கள் அவைனத் தப்புவித்தார்கள். 46 சவுல் ெபலிஸ்தைரத் ெதாடராமல்
திரும்பிவிட்டான்; ெபலிஸ்தரும் தங்கள் ஸ்தலத்திற்குப் ேபாய்விட்டார்கள். 47 இப்படிச் சவுல் இஸ்ரேவைல
ஆளுகிற ராஜ்யபாரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, சுற்றிலும் இருக்கிற தன்னுைடய எல்லாச் சத்துருக்களாகிய
ேமாவாபியருக்கும், அம்ேமான் புத்திரருக்கும், ஏேதாமியருக்கும், ேசாபாவின் ராஜாக்களுக்கும்,
ெபலிஸ்தருக்கும் விேராதமாக யுத்தம்பண்ணி, எவர்கள்ேமல் பைடெயடுத்தாேனா, அவர்கைளெயல்லாம்
அடக்கினான். 48 அவன் பலத்து, அமேலக்கியைர முறிய அடித்து, இஸ்ரேவலைரக் ெகாள்ைளயிடுகிற யாவர்
ைகக்கும் அவர்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சித்தான். 49 சவுலுக்கு இருந்த குமாரர்: ேயானத்தான், இஸ்வி,
மல்கிசூவா என்பவர்கள் அவனுைடய இரண்டு குமாரத்திகளில், மூத்தவள் ேபர் ேமரப், இைளயவள் ேபர்
மீகாள். 50 சவுலுைடய மைனவியின் ேபர் அகிேனாவாம், அவள் அகிமாசின் குமாரத்தி; அவனுைடய
ேசனாபதியின்ேபர் அப்ேனர், அவன் சவுலுைடய சிறிய தகப்பனாகிய ேநரின் குமாரன். 51 கீஸ் சவுலின்
தகப்பன்; அப்ேனரின் தகப்பனாகிய ேநர் ஆபிேயலின் குமாரன். 52 சவுல் இருந்த நாெளல்லாம்
ெபலிஸ்தரின்ேமல் கடினமான யுத்தம் நடந்தது; சவுல் ஒரு பராக்கிரமசாலிையயாகிலும் ஒரு
பலசாலிையயாகிலும் காணும்ேபாது, அவர்கள் எல்லாைரயும் தன்னிடமாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவான்.

பின்பு சாமுேவல் சவுைல ேநாக்கி: இஸ்ரேவலராகிய தம்முைடய ஜனங்கள்ேமல் உம்ைம
ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணுகிறதற்குக் கர்த்தர் என்ைன அனுப்பினாேர; இப்ேபாதும்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகளும்: 2 ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது

என்னெவன்றால், இஸ்ரேவலர் எகிப்திலிருந்து வந்தேபாது, அமேலக்கு அவர்களுக்கு வழிமறித்த
ெசய்ைகைய மனதிேல ைவத்திருக்கிேறன். 3 இப்ேபாதும் நீ ேபாய், அமேலக்ைக மடங்கடித்து, அவனுக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் சங்கரித்து அவன்ேமல் இரக்கம் ைவக்காமல், புருஷைரயும், ஸ்திரீகைளயும்,
பிள்ைளகைளயும், குழந்ைதகைளயும், மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும், ஒட்டகங்கைளயும், கழுைதகைளயும்
ெகான்று ேபாடக்கடவாய் என்கிறார் என்று ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது சவுல்: இைத ஜனங்களுக்கு
அறியப்படுத்தி, ெதலாயிமிேல அவர்கைளத் ெதாைக பார்த்தான்; அவர்கள் இரண்டு லட்சம் காலாட்களும்,
யூதா ஜனங்கள் பதினாயிரம்ேபருமாயிருந்தார்கள். 5 சவுல் அமேலக்குைடய பட்டணமட்டும் வந்து,
பள்ளத்தாக்கிேல ஒரு பதிவிைடைய ைவத்தான். 6 சவுல் ேகனியைர ேநாக்கி: நான்
அமேலக்கியேராேடகூட உங்கைளயும் வாரிக்ெகாள்ளாதபடிக்கு, நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு
விலகிப்ேபாங்கள்; இஸ்ரேவல் எகிப்திலிருந்து வந்தேபாது, நீங்கள் அவர்கள் எல்லாருக்கும்
தயவுெசய்தீர்கள் என்றான்; அப்படிேய ேகனியர் அமேலக்கியரின் நடுவிலிருந்து விலகிப்ேபானார்கள். 7

அப்ெபாழுது சவுல்: ஆவிலாதுவக்கி எகிப்திற்கு எதிேரயிருக்கிற சூருக்குப்ேபாகும் எல்ைலமட்டும் இருந்த
அமேலக்கியைர மடங்கடித்து, 8 அமேலக்கியரின் ராஜாவாகிய ஆகாைக உயிேராேட பிடித்தான்; ஜனங்கள்
யாவைரயும் பட்டயக் கருக்கினாேல சங்காரம்பண்ணினான். 9 சவுலும் ஜனங்களும் ஆகாைகயும்,
ஆடுமாடுகளில் முதல்தரமானைவகைளயும், இரண்டாந்தரமானைவகைளயும், ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
நலமான எல்லாவற்ைறயும், அழித்துப்ேபாட மனதில்லாமல் தப்பைவத்து, அற்பமானைவகளும்
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உதவாதைவகளுமான சகல வஸ்துக்கைளயும் முற்றிலும் அழித்துப்ேபாட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது
கர்த்தருைடய வார்த்ைத சாமுேவலுக்கு உண்டாகி, அவர் ெசான்னது: 11 நான் சவுைல ராஜாவாக்கினது
எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது; அவன் என்ைனவிட்டுத் திரும்பி, என் வார்த்ைதகைள
நிைறேவற்றாமற்ேபானான் என்றார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல் மனம் ெநாந்து, இராமுழுதும் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிட்டான். 12 மறுநாள் அதிகாலேம சாமுேவல் சவுைலச் சந்திக்கப்ேபானான்; அப்ெபாழுது
சவுல் கர்ேமலுக்கு வந்து, தனக்கு ஒரு ெஜயஸ்தம்பம் நாட்டி, பின்பு பல இடங்களில் ெசன்று கில்காலுக்குப்
ேபானான் என்று, சாமுேவலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 13 சாமுேவல் சவுலினிடத்தில் ேபானான்; சவுல்
அவைன ேநாக்கி: நீர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்; கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற்றிேனன்
என்றான். 14 அதற்குச் சாமுேவல்: அப்படியானால் என் காதுகளில் விழுகிற ஆடுகளின் சத்தமும், எனக்குக்
ேகட்கிற மாடுகளின் சத்தமும் என்ன என்றான். 15 அதற்குச் சவுல்: அமேலக்கியரிடத்திலிருந்து
அைவகைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள்; ஜனங்கள் ஆடுமாடுகளில் நலமானைவகைள உம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பலியிடும்படிக்குத் தப்பைவத்தார்கள்; மற்றைவகைள முற்றிலும் அழித்துப்ேபாட்ேடாம்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது சாமுேவல்: அந்தப் ேபச்ைச விடும், கர்த்தர் இந்த இராத்திரியிேல எனக்குச்
ெசான்னைத உமக்கு அறிவிக்கிேறன் என்று சவுேலாேட ெசான்னான். அவன்: ெசால்லும் என்றான். 17

அப்ெபாழுது சாமுேவல்: நீர் உம்முைடய பார்ைவக்குச் சிறியவராயிருந்தேபாது அல்லேவா இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களுக்குத் தைலவரானீர்; கர்த்தர் உம்ைம இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம்
பண்ணுவித்தாேர. 18 இப்ேபாதும் கர்த்தர்: நீ ேபாய் அமேலக்கியராகிய அந்தப் பாவிகைளச் சங்கரித்து,
அவர்கைள நிர்மூலமாக்கித் தீருமட்டும், அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணு என்று ெசால்லி, உம்ைம அந்த
வழியாய் அனுப்பினார். 19 இப்படியிருக்க, நீர் கர்த்தருைடய ெசால்ைலக்ேகளாமல், ெகாள்ைளயின்ேமல்
பறந்து, கர்த்தருைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தது என்ன என்றான். 20 சவுல் சாமுேவைல
ேநாக்கி: நான் கர்த்தருைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு, கர்த்தர் என்ைன அனுப்பின வழியாய்ப் ேபாய்,
அமேலக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாைகக் ெகாண்டுவந்து, அமேலக்கியைரச் சங்காரம் பண்ணிேனன். 21

ஜனங்கேளா உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் கில்காலிேல பலியிடுகிறதற்காக, ெகாள்ைளயிேல
சாபத்தீடாகும் ஆடுமாடுகளிேல பிரதானமானைவகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள் என்றான். 22

அதற்குச் சாமுேவல்: கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிகிறைதப்பார்க்கிலும், சர்வாங்க தகனங்களும்
பலிகளும் கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருக்குேமா? பலிையப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்களின்
நிணத்ைதப்பார்க்கிலும் ெசவிெகாடுத்தலும் உத்தமம். 23 இரண்டகம்பண்ணுதல் பில்லிசூனிய
பாவத்திற்கும், முரட்டாட்டம்பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரகாராதைனக்கும் சரியாய் இருக்கிறது; நீர்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையப் புறக்கணித்தபடியினாேல, அவர் உம்ைம ராஜாவாயிராதபடிக்குப்
புறக்கணித்துத் தள்ளினார் என்றான். 24 அப்ெபாழுது சவுல் சாமுேவைல ேநாக்கி: நான் கர்த்தருைடய
கட்டைளையயும் உம்முைடய வார்த்ைதகைளயும் மீறினதினாேல பாவஞ்ெசய்ேதன்; நான் ஜனங்களுக்குப்
பயந்து, அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகட்ேடன். 25 இப்ேபாதும் நீர் என் பாவத்ைத மன்னித்து, நான் கர்த்தைரப்
பணிந்துெகாள்ளும்படிக்கு, என்ேனாேடகூடத் திரும்பிவாரும் என்றான். 26 சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து:
நான் உம்ேமாேடகூடத் திரும்பிவருவதில்ைல; கர்த்தருைடய வார்த்ைதையப் புறக்கணித்தீர்; நீர்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாயிராதபடிக்கு, கர்த்தர் உம்ைமயும் புறக்கணித்துத் தள்ளினார் என்றான். 27

ேபாகும்படி சாமுேவல் திரும்புகிறேபாது, சவுல், அவன் சால்ைவயின் ெதாங்கைலப் பிடித்துக் ெகாண்டான்,
அது கிழிந்துேபாயிற்று. 28 அப்ெபாழுது சாமுேவல் அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர் இன்று உம்மிடத்திலிருந்த
இஸ்ரேவலின் ராஜ்யத்ைதக் கிழித்துப்ேபாட்டு, உம்ைமப்பார்க்கிலும் உத்தமனாயிருக்கிற உம்முைடய
ேதாழனுக்கு அைதக் ெகாடுத்தார். 29 இஸ்ரேவலின் ெஜயபலமானவர் ெபாய் ெசால்லுகிறதும் இல்ைல;
தாம் ெசான்னைதப்பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்ைல; மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான். 30

அதற்கு அவன்: நான் பாவஞ்ெசய்ேதன்; இப்ேபாது என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும், இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாகவும் நீர் என்ைனக் கனம்பண்ணி, நான் உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைரப்
பணிந்துெகாள்ளும்படிக்கு, என்ேனாேடகூடத் திரும்பிவாரும் என்றான். 31 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
திரும்பிச் சவுலுக்குப் பின்ெசன்றான்; சவுல் கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டான். 32 பின்பு சாமுேவல்:
அமேலக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாைக என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; ஆகாக் சந்ேதாஷமாய்
அவனிடத்தில் வந்து, மரணத்தின் கசப்பு அற்றுப்ேபானது நிச்சயம் என்றான். 33 சாமுேவல்: உன் பட்டயம்
ஸ்திரீகைளப் பிள்ைளயற்றவர்களாக்கினதுேபால, ஸ்திரீகளுக்குள்ேள உன் தாயும் பிள்ைளயற்றவளாவாள்
என்று ெசால்லி, சாமுேவல் கில்காலிேல கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆகாைகத் துண்டித்துப் ேபாட்டான். 34

பின்பு சாமுேவல் ராமாவுக்குப் ேபானான்; சவுேலா தன் ஊராகிய கிபியாவிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்குப்
ேபாய்விட்டான். 35 சவுல் மரணமைடயும் நாள்மட்டும் சாமுேவல் அப்புறம் அவைனக் கண்டு ேபசவில்ைல;
இஸ்ரேவலின்ேமல் சவுைல ராஜாவாக்கினதற்காகக் கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டதினிமித்தம், சாமுேவல்
சவுலுக்காகத் துக்கித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தர் சாமுேவைல ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாயிராதபடிக்கு, நான் புறக்கணித்துத்
தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்தமட்டும் துக்கித்துக்ெகாண்டிருப்பாய்; நீ உன் ெகாம்ைப ைதலத்தால்
நிரப்பிக்ெகாண்டுவா; ெபத்ெலேகமியனாகிய ஈசாயினிடத்துக்கு உன்ைன அனுப்புேவன்; அவன்

குமாரரில் ஒருவைன நான் ராஜாவாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 2 அதற்குச் சாமுேவல்: நான்
எப்படிப்ேபாேவன்; சவுல் இைதக் ேகள்விப்பட்டால், என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன என்றான்; அப்ெபாழுது
கர்த்தர்: நீ ஒரு காைளையக் ைகேயாேட ெகாண்டுேபாய், கர்த்தருக்குப் பலியிடவந்ேதன் என்று ெசால்லி, 3

ஈசாையப் பலிவிருந்துக்கு அைழப்பாயாக; அப்ெபாழுது நீ ெசய்யேவண்டியைத நான் உனக்கு அறிவிப்ேபன்;
நான் உனக்குச் ெசால்லுகிறவைன எனக்காக அபிேஷகம்பண்ணுவாயாக என்றார். 4 கர்த்தர்

1 சாமுேவல் 16:4
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ெசான்னபடிேய சாமுேவல் ெசய்து, ெபத்ெலேகமுக்குப் ேபானான்; அப்ெபாழுது அவ்வூரின் மூப்பர்
தத்தளிப்ேபாேட அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்து, நீர் வருகிறது சமாதானமா என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்:
சமாதானந்தான்; கர்த்தருக்குப் பலியிடவந்ேதன்; நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தம் பண்ணிக்ெகாண்டு,
என்னுடேனகூடப் பலிவிருந்துக்கு வாருங்கள் என்றான்; ேமலும் ஈசாையயும் அவன் குமாரைரயும்
பரிசுத்தம்பண்ணி, அவர்கைளப் பலிவிருந்துக்கு அைழத்தான். 6 அவர்கள் வந்தேபாது, அவன் எலியாைபப்
பார்த்தவுடேன: கர்த்தரால் அபிேஷகம் பண்ணப்படுபவன் இவன்தானாக்கும் என்றான். 7 கர்த்தர்
சாமுேவைல ேநாக்கி: நீ இவனுைடய முகத்ைதயும், இவனுைடய சரீரவளர்ச்சிையயும் பார்க்கேவண்டாம்;
நான் இவைனப் புறக்கணித்ேதன்; மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாேரன்; மனுஷன் முகத்ைதப் பார்ப்பான்;
கர்த்தேரா இருதயத்ைதப் பார்க்கிறார் என்றார். 8 அப்ெபாழுது ஈசாய் அபினதாைப அைழத்து, அவைனச்
சாமுேவலுக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாகப்பண்ணினான்; அவன்: இவைனயும் கர்த்தர் ெதரிந்து
ெகாள்ளவில்ைல என்றான். 9 ஈசாய் சம்மாைவயும் கடந்துேபாகப்பண்ணினான்; அவன்: இவைனயும் கர்த்தர்
ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைல என்றான். 10 இப்படி ஈசாய் தன் குமாரரில் ஏழு ேபைர சாமுேவலுக்கு முன்பாகக்
கடந்துேபாகப்பண்ணினான்; பின்பு சாமுேவல் ஈசாையப் பார்த்து: கர்த்தர் இவர்களில் ஒருவைனயும்
ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைல என்று ெசால்லி; 11 உன் பிள்ைளகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாையக்
ேகட்டான். அதற்கு அவன்: இன்னும் எல்லாருக்கும் இைளயவன் ஒருவன் இருக்கிறான்; அவன் ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் என்றான்; அப்ெபாழுது சாமுேவல் ஈசாைய ேநாக்கி: ஆள் அனுப்பி அவைன
அைழப்பி; அவன் இங்ேக வருமட்டும் நான் பந்தியிருக்கமாட்ேடன் என்றான். 12 ஆள் அனுப்பி அவைன
அைழப்பித்தான்; அவன் சிவந்த ேமனியும், அழகிய கண்களும், நல்ல ரூபமுள்ளவனாயிருந்தான்; அப்ெபாழுது
கர்த்தர் இவன்தான், நீ எழுந்து இவைன அபிேஷகம்பண்ணு என்றார். 13 அப்ெபாழுது சாமுேவல்:
ைதலக்ெகாம்ைப எடுத்து, அவைன அவன் சேகாதரர் நடுவிேல அபிேஷகம்பண்ணினான்; அந்நாள்
முதற்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய ஆவியானவர் தாவீதின்ேமல் வந்து இறங்கியிருந்தார்; சாமுேவல் எழுந்து
ராமாவுக்குப் ேபாய்விட்டான். 14 கர்த்தருைடய ஆவி சவுைல விட்டு நீங்கினார்; கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட
ஒரு ெபால்லாத ஆவி அவைனக் கலங்கப்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தது. 15 அப்ெபாழுது சவுலின் ஊழியக்காரர்
அவைன ேநாக்கி: இேதா, ேதவனால் விடப்பட்ட ஒரு ெபால்லாத ஆவி உம்ைமக் கலங்கப்பண்ணுகிறேத. 16

சுரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் ேதறின ஒருவைனத் ேதடும்படிக்கு, எங்கள் ஆண்டவனாகிய நீர் உமக்கு
முன்பாக நிற்கிற உம்முைடய அடியாருக்குக் கட்டைளயிடும்; அப்ெபாழுது ேதவனால் விடப்பட்ட ெபால்லாத
ஆவி உம்ேமல் இறங்குைகயில், அவன் தன் ைகயினால் அைத வாசித்தால் உமக்குச் சவுக்கியமுண்டாகும்
என்றார்கள். 17 சவுல் தன் ஊழியக்காரைரப் பார்த்து: நன்றாய் வாசிக்கத்தக்க ஒருவைனத் ேதடி,
என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அந்த ேவைலக்காரரில் ஒருவன்
பிரதியுத்தரமாக: இேதா, ெபத்ெலேகமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவைனக் கண்டிருக்கிேறன்; அவன்
வாசிப்பதில் ேதறினவன், அவன் பராக்கிரமசாலி, யுத்தவீரன், காரியசமர்த்தன், சவுந்தரியமுள்ளவன்; கர்த்தர்
அவேனாேடகூட இருக்கிறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது சவுல்: ஈசாயினிடத்தில் ஆட்கைள அனுப்பி, ஆட்டு
மந்ைதயில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீைத என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 20

அப்ெபாழுது ஈசாய்: அப்பத்ைதயும், ஒரு துருத்தி திராட்சரசத்ைதயும், ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும்
கழுைதயின் ேமல் ஏற்றி, தன் குமாரனாகிய தாவீதின் வசமாய் சவுலுக்கு அனுப்பினான். 21 அப்படிேய தாவீது
சவுலிடத்தில் வந்து, அவனுக்கு முன்பாக நின்றான்; அவன் இவைன மிகவும் சிேநகித்தான்; அவனுக்கு இவன்
ஆயுததாரியானான். 22 சவுல் ஈசாயினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, தாவீது எனக்கு முன்பாக நிற்கட்டும்; என்
கண்களில் அவனுக்குத் தயவு கிைடத்தது என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 23 அப்படிேய ேதவனால் விடப்பட்ட
ஆவி சவுைலப் பிடிக்கும்ேபாது, தாவீது சுரமண்டலத்ைத எடுத்து, தன் ைகயினால் வாசிப்பான்; அதினாேல
ெபால்லாத ஆவி அவைன விட்டு நீங்க, சவுல் ஆறுதலைடந்து, ெசாஸ்தமாவான்.

ெபலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணுகிறதற்குத் தங்கள் ேசைனகைளச் ேசர்த்து, யூதாவிலுள்ள
ேசாக்ேகாவிேல ஒருமித்துக் கூடி, ேசாக்ேகாவுக்கும் அெசக்காவுக்கும் நடுேவ இருக்கிற
எேபஸ்தம்மீமிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 2 சவுலும் இஸ்ரேவல் மனுஷரும் ஒருமித்துக் கூடி, ஏலா

பள்ளத்தாக்கிேல பாளயமிறங்கி, ெபலிஸ்தருக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள். 3

ெபலிஸ்தர் அந்தப்பக்கத்தில் ஒரு மைலயின்ேமலும், இஸ்ரேவலர் இந்தப்பக்கத்தில் ஒரு மைலயின்ேமலும்
நின்றார்கள்; அவர்களுக்கு நடுேவ பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. 4 அப்ெபாழுது காத் ஊரானாகிய ேகாலியாத்
என்னும் ேபருள்ள ஒரு வீரன் ெபலிஸ்தரின் பாளயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுேவ நிற்பான்; அவன் உயரம்
ஆறு முழமும் ஒரு ஜாணுமாம். 5 அவன் தன் தைலயின்ேமல் ெவண்கலச் சீராைவப் ேபாட்டு, ஒரு
ேபார்க்கவசம் தரித்துக்ெகாண்டிருப்பான்; அந்தக் கவசத்தின் நிைற ஐயாயிரம் ேசக்கலான
ெவண்கலமாயிருக்கும். 6 அவன் தன் கால்களிேல ெவண்கலக்கவசத்ைதயும் தன் ேதாள்களின்ேமல்
ெவண்கலக் ேகடகத்ைதயும் தரித்திருப்பான். 7 அவனுைடய ஈட்டித்தாங்கு ெநசவுக்காரரின் பைடமரத்தின்
கனதியும் அவன் ஈட்டியின் அலகு அறுநூறு ேசக்கல் இரும்புமாயிருக்கும்; பரிைச பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு
முன்னாக நடப்பான். 8 அவன் வந்து நின்று, இஸ்ரேவல் ேசைனகைளப் பார்த்துச் சத்தமிட்டு, நீங்கள்
யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கிறது என்ன? நான் ெபலிஸ்தன் அல்லவா? நீங்கள் சவுலின் ேசவகர் அல்லவா?
உங்களில் ஒருவைனத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும். 9 அவன் என்ேனாேட
யுத்தம்பண்ணவும் என்ைனக் ெகால்லவும் சமர்த்தனானால், நாங்கள் உங்களுக்கு
ேவைலக்காரராயிருப்ேபாம்; நான் அவைன ெஜயித்து அவைனக் ெகால்ேவனானால், நீங்கள் எங்களுக்கு
ேவைலக்காரராயிருந்து, எங்கைளச் ேசவிக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி, 10 பின்னும் அந்தப் ெபலிஸ்தன்:
நான் இன்ைறயதினம் இஸ்ரேவலுைடய ேசைனகைள நிந்தித்ேதன்; நாம் ஒருவேராடு ஒருவர் யுத்தம்பண்ண
ஒருவைன விடுங்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு வருவான். 11 சவுலும் இஸ்ரேவலர் அைனவரும் அந்தப்
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ெபலிஸ்தனுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள். 12 தாவீது என்பவன்
யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் ஊரானாகிய ஈசாய் என்னும் ேபருள்ள எப்பிராத்திய மனுஷனுைடய
குமாரனாயிருந்தான்; ஈசாயுக்கு எட்டுக் குமாரர் இருந்தார்கள்; இவன் சவுலின் நாட்களிேல மற்ற
ஜனங்களுக்குள்ேள வயது ெசன்ற கிழவனாய் மதிக்கப்பட்டான். 13 ஈசாயினுைடய மூன்று மூத்த குமாரர்
சவுேலாேடகூட யுத்தத்திற்குப் ேபாயிருந்தார்கள்; யுத்தத்திற்குப் ேபாயிருந்த அவனுைடய மூன்று குமாரரில்
மூத்தவனுக்கு எலியாப் என்றும், இரண்டாங்குமாரனுக்கு அபினதாப் என்றும், மூன்றாங்குமாரனுக்குச் சம்மா
என்றும் ேபர். 14 தாவீது எல்லாருக்கும் இைளயவன்; மூத்தவர்களாகிய அந்த மூன்று ேபரும்
சவுேலாேடகூடப் ேபாயிருந்தார்கள். 15 தாவீது சவுைலவிட்டுத் திரும்பிப் ேபாய் ெபத்ெலேகமிலிருக்கிற தன்
தகப்பனுைடய ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 16 அந்தப் ெபலிஸ்தன் காைலயிலும் மாைலயிலும்
நாற்பது நாள் வந்துவந்து நிற்பான். 17 ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: உன் சேகாதரருக்கு
இந்த ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயற்ைறயும், இந்தப் பத்து அப்பங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
பாளயத்திலிருக்கிற உன் சேகாதரரிடத்தில் ஓட்டமாய்ப் ேபாய், 18 இந்தப் பத்துப் பால்கட்டிகைள
ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதியானவனிடத்தில் ெகாடுத்து, உன் சேகாதரர் சுகமாயிருக்கிறார்களா என்று
விசாரித்து, அவர்களிடத்தில் அைடயாளம் வாங்கிக்ெகாண்டுவா என்றான். 19 அப்ெபாழுது சவுலும்,
அவர்களும், இஸ்ரேவலர் எல்லாரும், ஏலா பள்ளத்தாக்கிேல ெபலிஸ்தேராடு
யுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 20 தாவீது அதிகாைலயில் எழுந்து, ஆடுகைளக் காவலாளி வசமாய்
விட்டு, ஈசாய் தனக்குக் கற்பித்தபடிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், இரதங்கள் இருக்கிற இடத்திேல வந்தான்;
ேசைனகள் அணிவகுத்து நின்று, யுத்தத்திற்ெகன்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 21 இஸ்ரேவலரும் ெபலிஸ்தரும்
ஒருவருக்கு எதிராக ஒருவர் அணிவகுத்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது தாவீது: தான்
ெகாண்டுவந்தைவகைள இறக்கி, ரஸ்துக்கைளக் காக்கிறவன் வசமாக ைவத்துவிட்டு, ேசைனக்குள் ஓடி,
தன் சேகாதரைரப் பார்த்து: சுகமாயிருக்கிறீர்களா என்று ேகட்டான். 23 அவன் இவர்கேளாேட
ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேதா, காத் ஊரானாகிய ேகாலியாத் என்னும் ேபருள்ள அந்தப் ெபலிஸ்த
வீரன் ெபலிஸ்தரின் ேசைனகளிலிருந்து எழும்பிவந்து நின்று, முன் ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய
ெசான்னான்; அைதத் தாவீது ேகட்டான். 24 இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அந்த மனுஷைனக் காணும்ேபாது
மிகவும் பயப்பட்டு, அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடிப்ேபாவார்கள். 25 அந்ேநரத்திேல இஸ்ரேவலர்: வந்து
நிற்கிற அந்த மனுஷைனக் கண்டீர்களா, இஸ்ரேவைல நிந்திக்க வந்து நிற்கிறான்; இவைனக்
ெகால்லுகிறவன் எவேனா, அவைன ராஜா மிகவும் ஐசுவரியவானாக்கி, அவனுக்குத் தம்முைடய
குமாரத்திையத் தந்து, அவன் தகப்பன் வீட்டாருக்கு இஸ்ரேவலிேல சர்வமானியம் ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
26 அப்ெபாழுது தாவீது தன்னண்ைடயிேல நிற்கிறவர்கைளப் பார்த்து, இந்தப் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று
இஸ்ரேவலுக்கு ேநரிட்ட நிந்ைதைய நீக்குகிறவனுக்கு என்ன ெசய்யப்படும்; ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ேசைனகைள நிந்திக்கிறதற்கு விருத்தேசதனம் இல்லாத இந்த ெபலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான். 27

அதற்கு ஜனங்கள்: அவைனக் ெகால்லுகிறவனுக்கு இன்ன இன்னபடி ெசய்யப்படும் என்று முன் ெசான்ன
வார்த்ைதகைளேய அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 28 அந்த மனுஷேராேட அவன் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறைத
அவன் மூத்த சேகாதரனாகிய எலியாப் ேகட்டேபாது, அவன் தாவீதின்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு: நீ இங்ேக
வந்தது என்ன? வனாந்தரத்திலுள்ள அந்தக் ெகாஞ்ச ஆடுகைள நீ யார் வசத்தில் விட்டாய்? யுத்தத்ைதப்
பார்க்க அல்லவா வந்தாய்? உன் துணிகரத்ைதயும், உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்ைதயும் நான் அறிேவன்
என்றான். 29 அதற்குத் தாவீது: நான் இப்ெபாழுது ெசய்தது என்ன? நான் வந்ததற்கு முகாந்தரம் இல்ைலயா
என்று ெசால்லி, 30 அவைன விட்டு, ேவெறாருவனிடத்தில் திரும்பி, அந்தப்பிரகாரமாகேவ ேகட்டான்;
ஜனங்கள் முன்ேபாலேவ உத்தரவு ெசான்னார்கள். 31 தாவீது ெசான்ன வார்த்ைதகைள அவர்கள் ேகட்டு,
அைதச் சவுலின் சமுகத்தில் அறிவித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன் அவைன அைழப்பித்தான். 32 தாவீது
சவுைல ேநாக்கி: இவனிமித்தம் ஒருவனுைடய இருதயமும் கலங்க ேவண்டியதில்ைல; உம்முைடய
அடியானாகிய நான் ேபாய், இந்தப் ெபலிஸ்தேனாேட யுத்தம்பண்ணுேவன் என்றான். 33 அப்ெபாழுது சவுல்
தாவீைத ேநாக்கி: நீ இந்தப் ெபலிஸ்தேனாேட எதிர்த்து யுத்தம்பண்ண உன்னால் ஆகாது; நீ இைளஞன்,
அவேனா தன் சிறுவயது முதல் யுத்தவீரன் என்றான். 34 தாவீது சவுைலப்பார்த்து: உம்முைடய அடியான் என்
தகப்பனுைடய ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறேபாது, ஒரு விைச ஒரு சிங்கமும் ஒரு விைச ஒரு
கரடியும் வந்து, மந்ைதயிலிருக்கிற ஒரு ஆட்ைடப் பிடித்துக்ெகாண்டது. 35 நான் அைதத் ெதாடர்ந்துேபாய்,
அைத அடித்து, அைத அதின் வாய்க்குத் தப்புவித்ேதன்; அது என்ேமல் பாய்ந்தேபாது, நான் அதின் தாடிையப்
பிடித்து, அைத அடித்துக் ெகான்று ேபாட்ேடன். 36 அந்தச் சிங்கத்ைதயும் அந்தக் கரடிையயும் உம்முைடய
அடியானாகிய நான் ெகான்ேறன்; விருத்தேசதனமில்லாத இந்தப் ெபலிஸ்தனும் அைவகளில் ஒன்ைறப்
ேபால இருப்பான்; அவன் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ேசைனகைள நிந்தித்தாேன என்றான். 37 பின்னும்
தாவீது: என்ைனச் சிங்கத்தின் ைகக்கும் கரடியின் ைகக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்தப் ெபலிஸ்தனுைடய
ைகக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான்; அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைதப் பார்த்து: ேபா, கர்த்தர் உன்னுடேனகூட
இருப்பாராக என்றான். 38 சவுல் தாவீதுக்குத் தன் வஸ்திரங்கைள உடுத்துவித்து ெவண்கலமான ஒரு
சீராைவ அவன் தைலயின்ேமல் ேபாட்டு, ஒரு கவசத்ைதயும் அவனுக்குத் தரிப்பித்தான். 39 அவனுைடய
பட்டயத்ைத தாவீது தன் வஸ்திரங்கள்ேமல் கட்டிக்ெகாண்டு, அதிேல அவனுக்குப் பழக்கமில்லாததினால்
நடந்து பார்த்தான்; அப்ெபாழுது தாவீது சவுைல ேநாக்கி: நான் இைவகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
ேபாகக்கூடாது; இந்த அப்பியாசம் எனக்கு இல்ைல என்று ெசால்லி, அைவகைளக் கைளந்துேபாட்டு, 40

தன் தடிையக் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டு, ஆற்றிலிருக்கிற ஐந்து கூழாங்கல்லுகைளத் ெதரிந்ெதடுத்து,
அைவகைள ேமய்ப்பருக்குரிய தன்னுைடய அைடப்பப்ைபயிேல ேபாட்டு, தன் கவைணத் தன் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு, அந்தப் ெபலிஸ்தனண்ைடயிேல ேபானான். 41 ெபலிஸ்தனும் நடந்து,
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தாவீதண்ைடக்குக் கிட்டி வந்தான்; பரிைசையப் பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்னாக நடந்தான். 42

ெபலிஸ்தன் சுற்றிப்பார்த்து: தாவீைதக் கண்டு, அவன் இைளஞனும் சவுந்தரிய ரூபமான சிவந்த
ேமனியுள்ளவனுமாயிருந்தபடியினால், அவைன அசட்ைடபண்ணினான். 43 ெபலிஸ்தன் தாவீைதப் பார்த்து:
நீ தடிகேளாேட என்னிடத்தில் வர நான் நாயா என்று ெசால்லி, அவன் தன் ேதவர்கைளக்ெகாண்டு
தாவீைதச் சபித்தான். 44 பின்னும் அந்தப் ெபலிஸ்தன் தாவீைதப் பார்த்து: என்னிடத்தில் வா; நான் உன்
மாம்சத்ைத ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 45 அதற்குத்
தாவீது: ெபலிஸ்தைன ேநாக்கி: நீ பட்டயத்ேதாடும், ஈட்டிேயாடும், ேகடகத்ேதாடும் என்னிடத்தில்
வருகிறாய்; நாேனா நீ நிந்தித்த இஸ்ரேவலுைடய இராணுவங்களின் ேதவனாகிய ேசைனகளுைடய
கர்த்தரின் நாமத்திேல உன்னிடத்தில் வருகிேறன். 46 இன்ைறயதினம் கர்த்தர் உன்ைன என் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; நான் உன்ைனக் ெகான்று, உன் தைலைய உன்ைன விட்டு வாங்கி, ெபலிஸ்தருைடய
பாளயத்தின் பிணங்கைள இன்ைறயதினம் ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும், பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
ெகாடுப்ேபன்; அதனால் இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர் உண்டு என்று பூேலாகத்தார் எல்லாரும்
அறிந்துெகாள்ளுவார்கள். 47 கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் இரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த
ஜனக்கூட்டெமல்லாம் அறிந்து ெகாள்ளும்; யுத்தம் கர்த்தருைடயது; அவர் உங்கைள எங்கள் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான். 48 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபலிஸ்தன் எழும்பி, தாவீதுக்கு எதிராகக் கிட்டி
வருைகயில், தாவீது தீவிரமாய் அந்தச் ேசைனக்கும் அந்தப் ெபலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி, 49 தன் ைகைய
அைடப்பத்திேல ேபாட்டு, அதிலிருந்து ஒரு கல்ைல எடுத்து, கவணிேல ைவத்துச் சுழற்றி, ெபலிஸ்தனுைடய
ெநற்றியிேல பட எறிந்தான்; அந்தக் கல் அவன் ெநற்றியில் பதிந்து ேபானதினால், அவன் தைரயிேல
முகங்குப்புற விழுந்தான். 50 இவ்விதமாகத் தாவீது ஒரு கவணினாலும் ஒரு கல்லினாலும் ெபலிஸ்தைன
ேமற்ெகாண்டு, அவைன மடங்கடித்து, அவைனக் ெகான்று ேபாட்டான்; தாவீதின் ைகயில் பட்டயம்
இல்லாதிருந்தது. 51 ஆைகயால் தாவீது ெபலிஸ்தனண்ைடயில் ஓடி அவன்ேமல் நின்று, அவன் பட்டயத்ைத
எடுத்து, அைத அதின் உைறயிலிருந்து உருவி, அவைனக்ெகான்று அதினாேல அவன் தைலைய
ெவட்டிப்ேபாட்டான்; அப்ெபாழுது தங்கள் வீரன் ெசத்துப்ேபானான் என்று ெபலிஸ்தர் கண்டு,
ஓடிப்ேபானார்கள். 52 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலரும் யூதா மனுஷரும் எழும்பி, ஆர்ப்பரித்து, பள்ளத்தாக்கின்
எல்ைலமட்டும், எக்ேரானின் வாசல்கள்மட்டும், ெபலிஸ்தைரத் துரத்தினார்கள்; சாராயீமின் வழியிலும், காத்
பட்டணமட்டும், எக்ேரான் பட்டணமட்டும், ெபலிஸ்தர் ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 53 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ெபலிஸ்தைர மூர்க்கமாய்த் துரத்தின பிற்பாடு, திரும்பி வந்து, அவர்களுைடய பாளயங்கைளக்
ெகாள்ைளயிட்டார்கள். 54 தாவீது ெபலிஸ்தனுைடய தைலைய எடுத்து, அைத எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு
வந்தான்; அவன் ஆயுதங்கைளேயா தன் கூடாரத்திேல ைவத்தான். 55 தாவீது ெபலிஸ்தனுக்கு எதிராகப்
புறப்பட்டுப் ேபாகிறைதச் சவுல் கண்டேபாது, அவன் ேசனாபதியாகிய அப்ேனைரப் பார்த்து: அப்ேனேர,
இந்த வாலிபன் யாருைடய மகன் என்று ேகட்டான்; அதற்கு அப்ேனர்: ராஜாேவ, எனக்குத் ெதரியாது என்று
உம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான். 56 அப்ெபாழுது ராஜா: அந்தப்
பிள்ைளயாண்டான் யாருைடய மகன் என்று விசாரி என்றான். 57 தாவீது ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று
திரும்புைகயில், அப்ேனர் அவைனச் சவுலுக்கு முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டான்;
ெபலிஸ்தனுைடய தைல அவன் ைகயில் இருந்தது. 58 அப்ெபாழுது சவுல்: வாலிபேன, நீ யாருைடய மகன்
என்று அவைனக்ேகட்டதற்கு, தாவீது: நான் ெபத்ெலேகம் ஊரானாயிருக்கிற உம்முைடய அடியானாகிய
ஈசாயின் மகன் என்றான்.

அவன் சவுேலாேட ேபசி முடிந்த பின்பு, ேயானத்தானுைடய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்துமாேவாேட
ஒன்றாய் இைசந்திருந்தது; ேயானத்தான் அவைனத் தன் உயிைரப்ேபாலச் சிேநகித்தான். 2 சவுல்
அவைன அவன் தகப்பன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபாக ஒட்டாமல், அன்று முதல் தன்னிடத்தில்

ைவத்துக்ெகாண்டான். 3 ேயானத்தான் தாவீைதத் தன் ஆத்துமாைவப்ேபாலச் சிேநகித்ததினால், அவனும்
இவனும் உடன்படிக்ைகபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 4 ேயானத்தான் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த
சால்ைவையக் கழற்றி, அைதயும், தன் வஸ்திரத்ைதயும், தன் பட்டயத்ைதயும், தன் வில்ைலயும், தன்
கச்ைசையயும் கூடத் தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தான். 5 தாவீது சவுல் தன்ைன அனுப்புகிற எவ்விடத்திற்கும்
ேபாய், புத்தியாய்க் காரியத்ைத நடப்பித்ததினால், சவுல் அவைன யுத்தமனுஷரின்ேமல் அதிகாரியாக்கினான்;
அவன் எல்லா ஜனத்தின் கண்களுக்கும், சவுலுைடய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கும்கூடப்
பிரியமாயிருந்தான். 6 தாவீது ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று திரும்பி வந்தபின்பு, ஜனங்கள் திரும்ப
வரும்ேபாதும், ஸ்திரீகள் இஸ்ரேவலின் சகல பட்டணங்களிலுமிருந்து, ஆடல் பாடலுடன் புறப்பட்டு,
ேமளங்கேளாடும் கீதவாத்தியங்கேளாடும் சந்ேதாஷமாய் ராஜாவாகிய சவுலுக்கு எதிர்ெகாண்டு வந்தார்கள்.
7 அந்த ஸ்திரீகள் ஆடிப்பாடுைகயில்: சவுல் ெகான்றது ஆயிரம், தாவீது ெகான்றது பதினாயிரம் என்று
முைறமுைறயாகப் பாடினார்கள். 8 அந்த வார்த்ைத சவுலுக்கு விசனமாயிருந்தது; அவன் மிகுந்த
எரிச்சலைடந்து, தாவீதுக்குப் பதினாயிரம், எனக்ேகா ஆயிரம் ெகாடுத்தார்கள்; இன்னும்
ராஜாங்கமாத்திரம் அவனுக்குக் குைறவாயிருக்கிறது என்று ெசால்லி, 9 அந்நாள் முதற்ெகாண்டு சவுல்
தாவீைதக் காய்மகாரமாய்ப் பார்த்தான். 10 மறுநாளிேல ேதவனால் விடப்பட்ட ெபால்லாத ஆவி
சவுலின்ேமல் இறங்கிற்று; அவன் வீட்டிற்குள்ேள தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது
தாவீது தினந்ேதாறும் ெசய்கிறபடி, தன் ைகயினால் சுரமண்டலத்ைத வாசித்துக்ெகாண்டிருந்தான்; சவுலின்
ைகயிேல ஈட்டியிருந்தது. 11 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைதச் சுவேராேட ேசர்த்து உருவக் குத்திப்ேபாடுேவன்
என்று ஈட்டிைய அவன்ேமல் எறிந்தான்; ஆனாலும் தாவீது விலகி இரண்டு தரம் அவனுக்குத் தப்பினான். 12

கர்த்தர் தாவீேதாேடகூட இருக்கிறார் என்றும் தன்ைன விட்டு விலகிப்ேபானார் என்றும், சவுல் கண்டு,
தாவீதுக்குப் பயந்து, 13 அவைனத் தன்ைனவிட்டு அப்புறப்படுத்தி, அவைன ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதியாக
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ைவத்தான்; அப்படிேய அவன் ஜனத்திற்கு முன்பாகப் ேபாக்கும் வரத்துமாயிருந்தான். 14 தாவீது தன்
ெசய்ைககளிெலல்லாம் புத்திமானாய் நடந்தான்; கர்த்தர் அவேனாேடகூட இருந்தார். 15 அவன் மகா
புத்திமானாய் நடக்கிறைதச் சவுல் கண்டு, அவனுக்குப் பயந்திருந்தான். 16 இஸ்ரேவலரும் யூதா
ஜனங்களுமாகிய யாவரும் தாவீைதச் சிேநகித்தார்கள்; அவர்களுக்கு முன்பாக அவன் ேபாக்கும்
வரத்துமாயிருந்தான். 17 என் ைக அல்ல, ெபலிஸ்தரின் ைகேய அவன்ேமல் விழட்டும் என்று சவுல்
நிைனத்துக்ெகாண்டு, சவுல் தாவீைத ேநாக்கி: இேதா, என் மூத்த குமாரத்தியாகிய ேமராைவ உனக்கு
மைனவியாகக் ெகாடுப்ேபன்; நீ எனக்கு நல்ல ேசவகனாய் மாத்திரம் இருந்து, கர்த்தருைடய யுத்தங்கைள
நடத்து என்றான். 18 அப்ெபாழுது தாவீது சவுைலப் பார்த்து: ராஜாவுக்கு மருமகனாகிறதற்கு நான்
எம்மாத்திரம், என் ஜீவன் எம்மாத்திரம், இஸ்ரேவலிேல என் தகப்பன் வம்சமும் எம்மாத்திரம் என்றான். 19

சவுலின் குமாரத்தியாகிய ேமராப் தாவீதுக்குக் ெகாடுக்கப்படுங்காலம் வந்தேபாது, அவள்
ேமேகாலாத்தியனாகிய ஆதரிேயலுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டாள். 20 சவுலின் குமாரத்தியாகிய
மீகாள் தாவீைத ேநசித்தாள்; அது சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அது அவனுக்குச்
சந்ேதாஷமாயிருந்தது. 21 அவள் அவனுக்குக் கண்ணியாயிருக்கவும், ெபலிஸ்தரின் ைக அவன்ேமல் விழவும்,
அவைள அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று சவுல் எண்ணி, தாவீைத ேநாக்கி: நீ என்னுைடய இரண்டாம்
குமாரத்தியினால் இன்று எனக்கு மருமகனாவாய் என்றான். 22 பின்பு சவுல் தன் ஊழியக்காரைரப் பார்த்து:
நீங்கள் தாவீேதாேட இரகசியமாய்ப் ேபசி: இேதா, ராஜா உன்ேமல் பிரியமாயிருக்கிறார்; அவருைடய
ஊழியக்காரர் எல்லாரும் உம்ைமச் சிேநகிக்கிறார்கள்; இப்ேபாதும் நீர் ராஜாவுக்கு மருமகனானால் நலம்
என்று ெசால்லுங்கள் என்று கற்பித்தான். 23 சவுலின் ஊழியக்காரர் இந்த வார்த்ைதகைளத் தாவீதின்
ெசவிகள் ேகட்கப் ேபசினார்கள்; அப்ெபாழுது தாவீது, நான் ராஜாவுக்கு மருமகனாகிறது ேலசான
காரியமா? நான் எளியவனும், அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவனுமாயிருக்கிேறன் என்றான். 24 தாவீது இன்ன
இன்னபடி ெசான்னான் என்று சவுலின் ஊழியக்காரர் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது சவுல்:
ராஜா பரிசத்ைத விரும்பாமல், ெபலிஸ்தரின் நூறு நுனித்ேதால்களினால் ராஜாவின் சத்துருக்களிடத்தில்
பழிவாங்க விருப்பமாயிருக்கிறார் என்று தாவீதுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றான்; தாவீைத ெபலிஸ்தரின்
ைகயினால் விழப்பண்ணுவேத சவுலுைடய எண்ணமாயிருந்தது. 26 அவன் ஊழியக்காரர் தாவீதுக்கு இந்த
வார்த்ைதகைளச் ெசான்னேபாது, ராஜாவுக்கு மருமகனாகிறது தாவீதுக்குப் பிரியமாயிருந்தது. 27 அதற்குக்
குறித்த நாட்கள் நிைறேவறுமுன்ேன, தாவீது எழுந்து, தன் மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ெபலிஸ்தரில்
இருநூறுேபைர ெவட்டி, அவர்கள் நுனித்ேதால்கைளக் ெகாண்டு வந்து, தான் ராஜாவுக்கு
மருமகனாகும்படிக்கு, அைவகைள ராஜாவுக்கு எண்ணிச் ெசலுத்தினான்; அப்ெபாழுது சவுல் தன்
குமாரத்தியாகிய மீகாைள அவனுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுத்தான். 28 கர்த்தர் தாவீேதாடிருக்கிறார் என்று
சவுல் கண்டறிந்து ெகாண்டான்; சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளும் அவைன ேநசித்தாள். 29 ஆைகயால்
சவுல் இன்னும் அதிகமாய்த் தாவீதுக்குப் பயந்து, தான் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் தாவீதுக்குச்
சத்துருவாயிருந்தான். 30 ெபலிஸ்தருைடய பிரபுக்கள் புறப்படுகிறேபாெதல்லாம் தாவீது சவுலுைடய
ஊழியக்காரர் எல்லாைரப்பார்க்கிலும் புத்திமானாய் நடந்துெகாண்டான்; அவன் ேபர் மிகவும் கனம்ெபற்றது.

தாவீைதக் ெகான்றுேபாடும்படிக்கு, சவுல் தன் குமாரனாகிய ேயானத்தாேனாடும் தன்
ஊழியக்காரர் எல்லாேராடும் ேபசினான். 2 சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தாேனா, தாவீதின்ேமல்
மிகவும் பிரியமாயிருந்தான்; அதனால் ேயானத்தான் தாவீதுக்கு அைத அறிவித்து: என்

தகப்பனாகிய சவுல் உம்ைமக் ெகான்றுேபாட வைக ேதடுகிறார்; இப்ேபாதும் நாைளக்காலேம நீர்
எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, மைறவான இடத்தில் ஒளித்துக்ெகாண்டிரும். 3 நான் புறப்பட்டுவந்து, நீர்
ெவளியிலிருக்கும் இடத்தில் என் தகப்பன் பக்கத்திேல நின்று, உமக்காக என் தகப்பேனாேட ேபசி, நடக்கும்
காரியத்ைதக் கண்டு, உமக்கு அறிவிப்ேபன் என்றான். 4 அப்படிேய ேயானத்தான் தன் தகப்பனாகிய
சவுேலாேட தாவீதுக்காக நலமாய்ப் ேபசி, ராஜா தம்முைடய அடியானாகிய தாவீதுக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்யாதிருப்பாராக; அவன் உமக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்யவில்ைல; அவன் ெசய்ைககள்
உமக்கு ெமத்த உபேயாகமாயிருக்கிறேத. 5 அவன் தன் பிராணைனத் தன் ைகயிேல ைவத்துக்ெகாண்டு,
அந்தப் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்றதினாேல, கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் ெபரிய இரட்சிப்ைபக்
கட்டைளயிட்டைத நீர் கண்டு, சந்ேதாஷப்பட்டீேர; இப்ேபாதும் முகாந்தரமில்லாமல் தாவீைதக்
ெகால்லுகிறதினால், குற்றமில்லாத இரத்தத்திற்கு விேராதமாக நீர் பாவஞ்ெசய்வாேனன் என்றான். 6 சவுல்
ேயானத்தானுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு: அவன் ெகாைல ெசய்யப்படுவதில்ைல என்று கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டான். 7 பின்பு ேயானத்தான் தாவீைத அைழத்து, அந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்து, அவைனச் சவுலண்ைடயிேல கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்
விட்டான்; அப்படிேய அவன் முன்ேபாலேவ அவனுைடய சமுகத்தில் இருந்தான். 8 மறுபடியும் ஒரு யுத்தம்
உண்டாயிற்று; அப்ெபாழுது தாவீது புறப்பட்டுப் ேபாய், ெபலிஸ்தேராேட யுத்தம்பண்ணி, அவர்களுக்குள் மகா
சங்காரம்பண்ணினதினால் அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடிப்ேபானார்கள். 9 கர்த்தரால்
விடப்பட்ட ெபால்லாத ஆவி சவுலின்ேமல் வந்தது; அவன் தன் வீட்டில் உட்கார்ந்து, தன் ஈட்டிையக்
ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்; தாவீது தன் ைகயினாேல சுரமண்டலம் வாசித்தான். 10 அப்ெபாழுது
சவுல்: தாவீைத ஈட்டியினாேல சுவேராேட ேசர்த்து உருவக்குத்திப்ேபாடப் பார்த்தான்; ஆனாலும் இவன்
சவுலுக்கு விலகினதினாேல, அவன் எறிந்த ஈட்டி சுவரிேல பட்டது; தாவீேதா அன்று இராத்திரி ஓடிப்ேபாய்,
தன்ைனத் தப்புவித்துக்ெகாண்டான். 11 தாவீைதக் காவல்பண்ணி, மறுநாள் காலேம அவைனக் ெகான்று
ேபாடும்படிக்கு, சவுல் அவன் வீட்டிற்குச் ேசவகைர அனுப்பினான்; இைதத் தாவீதுக்கு அவன் மைனவியாகிய
மீகாள் அறிவித்து: நீர் இன்று இராத்திரியில் உம்முைடய பிராணைனத் தப்புவித்துக் ெகாள்ளாவிட்டால்,
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நாைளக்கு நீர் ெகான்று ேபாடப்படுவீர் என்று ெசால்லி, 12 மீகாள் தாவீைத ஜன்னல் வழியாய்
இறக்கிவிட்டாள்; அவன் தப்பி ஓடிப்ேபானான். 13 மீகாேளா ஒரு சுரூபத்ைத எடுத்து, கட்டிலின்ேமல்
ைவத்து, அதின் தைலமாட்டிேல ஒரு ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலப் ேபாட்டு, துப்பட்டியினால் மூடி ைவத்தாள். 14

தாவீைதக் ெகாண்டுவரச் சவுல் ேசவகைர அனுப்பினேபாது, அவர் வியாதியாயிருக்கிறார் என்றாள். 15

அப்ெபாழுது தாவீைதப் பார்க்கிறதற்குச் சவுல் ேசவகைர அனுப்பி, அவைனக் ெகான்றுேபாடும்படிக்கு,
கட்டிேலாேட அவைன என்னிடத்திற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 16 ேசவகர் வந்தேபாது,
இேதா, சுரூபம் கட்டிலின்ேமலும், ெவள்ளாட்டுத்ேதால் அதின் தைலமாட்டிலும் கிடக்கக் கண்டார்கள். 17

அப்ெபாழுது சவுல்: நீ இப்படி என்ைன ஏய்த்து, என் பைகஞைனத் தப்பவிட்டு அனுப்பினது என்ன என்று
மீகாளிடத்தில் ேகட்டான். மீகாள் சவுைல ேநாக்கி: என்ைனப் ேபாகவிடு, நான் உன்ைன ஏன்
ெகால்லேவண்டும் என்று அவர் என்னிடத்தில் ெசான்னார் என்றாள். 18 தாவீது தப்பி, ராமாவிலிருந்த
சாமுேவலிடத்திற்குப் ேபாய், சவுல் தனக்குச் ெசய்தது எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்கு அறிவித்தான்; பின்பு
அவனும் சாமுேவலும் ேபாய், நாேயாதிேல தங்கியிருந்தார்கள். 19 தாவீது ராமாவுக்கடுத்த நாேயாதிேல
இருக்கிறான் என்று சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 20 அப்ெபாழுது சவுல்: தாவீைதக் ெகாண்டுவரச்
ேசவகைர அனுப்பினான்; அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டத்ைதயும்,
சாமுேவல் அவர்களின் தைலவனாக நிற்கிறைதயும் கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது சவுலினுைடய
ேசவகரின்ேமல் ேதவனுைடய ஆவி இறங்கினதினால் அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 21 இது
சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன் ேவேற ேசவகைர அனுப்பினான்; அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள்; மூன்றாந்தரமும் சவுல் ேசவகைர அனுப்பினான்; அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 22 அப்ெபாழுது அவனும் ராமாவுக்குப் ேபாய், ேசக்குவிலிருக்கிற ெபரிய
கிணற்றண்ைடயிேல வந்து, சாமுேவலும் தாவீதும் எங்ேக என்று ேகட்டான்; அேதா ராமாவுக்கடுத்த
நாேயாதிேல இருக்கிறார்கள் என்று ெசால்லப்பட்டது. 23 அப்ெபாழுது ராமாவுக்கடுத்த நாேயாதிற்குப்
ேபானான்; அவன் ேமலும் ேதவனுைடய ஆவி இறங்கினதினால் அவன் ராமாவுக்கடுத்த நாேயாதிேல
ேசருமட்டும், தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட நடந்துவந்து, 24 தானும் தன் வஸ்திரங்கைளக்
கழற்றிப்ேபாட்டு, சாமுேவலுக்கு முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, அன்று பகல்முழுவதும் இராமுழுவதும்
வஸ்திரம் இல்லாமல் விழுந்துகிடந்தான்; ஆைகயினாேல சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவேனா என்பார்கள்.

தாவீது ராமாவுக்கடுத்த நாேயாதிலிருந்து ஓடிப்ேபாய், ேயானத்தான் முன்பாக வந்து: உம்முைடய
தகப்பன் என் பிராணைன வாங்கத் ேதடுகிறாேர, நான் ெசய்தது என்ன? என் அக்கிரமம் என்ன?
நான் அவருக்குச் ெசய்த துேராகம் என்ன? என்றான். 2 அதற்கு அவன்: அப்படி ஒருக்காலும்

வாராது; நீர் சாவதில்ைல, இேதா, எனக்கு அறிவிக்காமல் என் தகப்பன் ெபரிய காரியமானாலும், சிறிய
காரியமானாலும் ஒன்றும் ெசய்கிறதில்ைல; இந்தக் காரியத்ைத என் தகப்பன் எனக்கு மைறப்பாேனன்?
அப்படி இருக்கமாட்டாது என்றான். 3 அப்ெபாழுது தாவீது: உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய
கிைடத்தது என்று உம்முைடய தகப்பன் நன்றாய் அறிவார்; ஆைகயால் ேயானத்தானுக்கு மனேநாவு
உண்டாகாதபடிக்கு அவன் இைத அறியப்ேபாகாது என்பார்; மரணத்திற்கும் எனக்கும் ஒரு அடி
தூரமாத்திரம் இருக்கிறது என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு நிச்சயமாய்ச்
ெசால்லுகிேறன் என்று மறுெமாழி ெசால்லி ஆைணயிட்டான். 4 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைதப்
பார்த்து: உமது மனவிருப்பம் இன்னது என்று ெசால்லும், அதின்படி உமக்குச் ெசய்ேவன் என்றான். 5 தாவீது
ேயானத்தாைன ேநாக்கி: இேதா, நாைளக்கு அமாவாசி, நான் ராஜாேவாேட பந்தியிருந்து
சாப்பிடேவண்டியதாயிருக்கும்; ஆனாலும் நான் மூன்றாம் நாள் சாயங்காலமட்டும் ெவளியிேல
ஒளித்திருக்கும்படி எனக்கு உத்தரவு ெகாடும். 6 உம்முைடய தகப்பன் என்ைனக்குறித்து விசாரித்தால், தன்
ஊராகிய ெபத்லேகமிேல தன் குடும்பத்தார் யாவரும் வருஷத்துக்கு ஒருதரம் பலியிட வருகிறபடியால் தாவீது
அவ்விடத்திற்குப் ேபாக என்னிடத்தில் வருந்திக் ேகட்டான் என்று நீர் ெசால்லும். 7 அதற்கு அவர் நல்லது
என்றால், உம்முைடய அடியானுக்குச் சமாதானம் இருக்கும்; அவருக்கு எரிச்சலுண்டானால், அவராேல
ெபால்லாப்புத் தீர்மானப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிந்துெகாள்வீர். 8 ஆைகயால் உம்முைடய அடியானுக்குத்
தைய ெசய்யேவண்டும்; கர்த்தருக்கு முன்பாக உம்முைடய அடியாேனாேட உடன்படிக்ைக
பண்ணியிருக்கிறீேர; என்னில் ஒரு அக்கிரமம் இருந்தேதயானால், நீேர என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்; நீர்
என்ைன உம்முைடய தகப்பனிடத்துக்குக் ெகாண்டு ேபாகேவண்டியது என்ன என்றான். 9 அப்ெபாழுது
ேயானத்தான்: அப்படி உமக்கு வராதிருப்பதாக; உமக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய என் தகப்பனாேல
தீர்மானித்திருக்கிறது என்று நான் நிச்சயமாய் அறிந்ேதனானால் நான் அைத உமக்கு
அறிவிக்காதிருப்ேபனா என்றான். 10 தாவீது ேயானத்தாைன ேநாக்கி: உம்முைடய தகப்பன் கடினமான
உத்தரம் ெசான்னால் அைத யார் எனக்கு அறிவிப்பார் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைதப்
பார்த்து: ஊருக்கு ெவளிேய ேபாேவாம் வாரும் என்றான்; இருவரும் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 12

அப்ெபாழுது ேயானத்தான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர முன்னிட்டுத் தாவீைத ேநாக்கி: நான்
நாைளயாவது மறுநாளிலாவது என் தகப்பனுைடய மனைத அறிந்துெகாண்டு, அவர் தாவீதின்ேமல்
தயவாயிருக்கிறார் என்று கண்டும், அைத அப்ேபாது உமது ெசவிகளுக்கு ெவளிப்படுத்தும்படிக்கு, உமக்குச்
ெசால்லியனுப்பாதிருந்தால், 13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேயானத்தானுக்கு அதற்குச் சரியாகவும்
அதற்கு அதிகமாகவும் ெசய்யக்கடவர்; ஆனாலும் உமக்குத் தீங்குெசய்ய என் தகப்பனுக்குப்
பிரியமாயிருந்தால், அைத உமது ெசவிகளுக்கு ெவளிப்படுத்தி, நீர் சமாதானத்ேதாேட ேபாகும்படிக்கு
உம்ைம அனுப்பிவிடுேவன்; கர்த்தர் என் தகப்பேனாடு இருந்ததுேபால், உம்ேமாடும் இருப்பாராக. 14

ேமலும், நான் உயிேராடிருக்ைகயில், நான் சாகாதபடிக்கு நீர் கர்த்தரின் நிமித்தமாய் எனக்குத் தைய
ெசய்யேவண்டியதும் அல்லாமல், 15 கர்த்தர் தாவீதின் சத்துருக்களாகிய ஒவ்ெவாருவைரயும் பூமியின்ேமல்
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இராதபடிக்கு, ேவர் அறுக்கும்ேபாதும், நீர் என்ைறக்கும் உமது தயைவ என் வீட்ைடவிட்டு அகற்றிவிடாமலும்
இருக்கேவண்டும் என்றான். 16 இப்படி ேயானத்தான் தாவீதின் குடும்பத்ேதாேட உடன்படிக்ைகபண்ணி,
தாவீதுைடய சத்துருக்களின் ைகயிேல கர்த்தர் கணக்குக் ேகட்பாராக என்று ெசால்லி, 17 ேயானத்தான்
தாவீைத மிகவும் சிேநகித்தபடியினால், பின்னும் அவனுக்கு ஆைணயிட்டான்; தன் உயிைரச்
சிேநகித்ததுேபால அவைனச் சிேநகித்தான். 18 பின்பு ேயானத்தான் தாவீைதப் பார்த்து: நாைளக்கு
அமாவாசி, நீர் உட்கார ேவண்டிய இடம் காலியாயிருப்பதினால் உம்ைமக்குறித்து விசாரிக்கப்படும். 19

காரியம் நடந்தேபாது, மூன்றாம் நாளிேல நீர் ஒளித்திருக்கும் இடத்திற்குத் தீவிரித்து வந்து, ஏேசல் என்னும்
கல்லண்ைடயிேல உட்கார்ந்திரும். 20 அப்ெபாழுது நான் குறிப்பு ைவத்து எய்கிறதுேபால, அதற்குப்
பக்கமாக மூன்று அம்புகைள எய்து: 21 நீ ேபாய், அந்த அம்புகைளத் ேதடி வா என்று ஒரு
பிள்ைளயாண்டாைன அனுப்புேவன்; இேதா, அம்புகள் உனக்கு இப்புறத்திேல கிடக்கிறது, அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று பிள்ைளயாண்டானிடத்தில் நான் ெசான்னால், நீர் வாரும்; அப்ெபாழுது ஒன்றும்
இல்ைல, உமக்குச் சமாதானம் இருக்கும் என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 22

இேதா, அம்புகள் உனக்கு அப்புறத்திேல கிடக்கிறது என்று நான் அந்தப் பிள்ைளயாண்டானிடத்தில்
ெசான்னால், நீர் ேபாய்விடும்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் உம்ைமப் ேபாகச்ெசால்லுகிறார் என்று அறியும். 23 நீரும்
நானும் ேபசிக்ெகாண்ட காரியத்திற்கு, இேதா, கர்த்தர் எனக்கும் உமக்கும் என்ைறக்கும் நடுநிற்கும் சாட்சி
என்றான். 24 அப்படிேய தாவீது ெவளியிேல ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்தான்; அமாவாசியானேபாது ராஜா
ேபாஜனம் பண்ண உட்கார்ந்தான். 25 ராஜா சுவரண்ைடயிலிருக்கிற தன் இடத்தில் எப்ேபாதும்ேபால்
உட்கார்ந்தேபாது, ேயானத்தான் எழுந்திருந்தான்; அப்ேனேரா சவுலுைடய பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான்;
தாவீது இருக்கும் இடம் காலியாயிருந்தது. 26 ஆனாலும் அவன் தீட்டாயிருக்கிறானாக்கும், அவன்
தீட்டுப்பட்டுத்தான் இருக்கேவண்டும் என்று அன்ைறயதினம் சவுல் ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல. 27

அமாவாசிக்கு மறுநாளிலும் தாவீது இருக்கும் இடம் காலியாயிருந்தது; அப்ெபாழுது சவுல்: ஈசாயின் மகன்
ேநற்றும் இன்றும் ேபாஜனத்துக்கு வராேதேபானது என்ன என்று தன் குமாரனாகிய ேயானத்தாைனக்
ேகட்டான். 28 ேயானத்தான் சவுலுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ெபத்ெலேகம்மட்டும் ேபாக, தாவீது என்னிடத்தில்
வருந்திக்ேகட்டு, 29 அங்ேக நான் ேபாகேவண்டும்; எங்கள் குடும்பத்தார் ஊரிேல பலியிடப் ேபாகிறார்கள்;
என் தைமயன் என்ைன வரும்படி கட்டைளயிட்டார்; உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய
கிைடத்ததானால், நான் என் சேகாதரைரப் பார்க்கிறதற்குப் ேபாக எனக்கு உத்தரவு ெகாடும் என்றான்;
இதனாேலதான் அவன் ராஜாவின் பந்திக்கு வரவில்ைல என்றான். 30 அப்ெபாழுது சவுல் ேயானத்தான்ேமல்
ேகாபமூண்டவனாகி, அவைனப் பார்த்து: இரண்டகமும் மாறுபாடுமுள்ளவளின் மகேன, நீ உனக்கு
ெவட்கமாகவும், உன் தாயின் மானத்திற்கு ெவட்கமாகவும், ஈசாயின் மகைனத் ேதாழனாகத் ெதரிந்து
ெகாண்டிருக்கிறைத நான் அறிேயேனா? 31 ஈசாயின் மகன் பூமியின்ேமல் உயிேராடிருக்கும் நாள்வைரயும்
நீயானாலும், உன் ராஜ்யபாரமானாலும் நிைலப்படுவதில்ைல; இப்ேபாேத அவைன அைழப்பித்து,
என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா; அவன் சாகேவண்டும் என்றான். 32 ேயானத்தான் தன் தகப்பனாகிய சவுலுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக; அவன் ஏன் ெகால்லப்படேவண்டும்? அவன் என்ன ெசய்தான் என்றான். 33 அப்ெபாழுது
சவுல்: அவைனக் குத்திப்ேபாட அவன்ேமல் ஈட்டிைய எறிந்தான்; ஆைகயால் தாவீைதக் ெகான்றுேபாடத்
தன் தகப்பன் தீர்மானித்திருக்கிறான் என்பைத ேயானத்தான் அறிந்துெகாண்டு, 34 ேகாபதாபமாய்
பந்திையவிட்டு எழுந்திருந்துேபாய், அமாவாசியின் மறுநாளாகிய அன்ைறயதினம்
ேபாஜனம்பண்ணாதிருந்தான்; தன் தகப்பன் தாவீைத நிந்தித்துச் ெசான்னது அவனுக்கு
மனேநாவாயிருந்தது. 35 மறுநாள் காலேம, ேயானத்தான் தாவீதுக்குக் குறித்த ேநரத்திேல ஒரு
சிறுபிள்ைளயாண்டாைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாய்: 36 பிள்ைளயாண்டாைன
ேநாக்கி: நீ ஓடி, நான் எய்கிற அம்புகைளத் ேதடி எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று ெசால்லி, அந்தப்
பிள்ைளயாண்டான் ஓடும்ேபாது, அவனுக்கு அப்பாேல ேபாகும்படி ஒரு அம்ைப எய்தான். 37 ேயானத்தான்
எய்த அம்பிருக்கும் இடமட்டும் பிள்ைளயாண்டான் ேபானேபாது, அம்பு உனக்கு இன்னும் அப்பால்
இருக்கிறது அல்லவா என்று ேயானத்தான் பிள்ைளயாண்டானுக்குப் பிறேகயிருந்து கூப்பிட்டான். 38 நீ
தரித்து நிற்காமல் தீவிரித்துப் ெபாட்ெடனப்ேபா என்றும் ேயானத்தான் பிள்ைளயாண்டானுக்குப்
பிறேகயிருந்து கூப்பிட்டான்; அப்படிேய ேயானத்தானின் பிள்ைளயாண்டான் அம்புகைளப் ெபாறுக்கி, தன்
எஜமானிடத்தில் ெகாண்டு வந்தான். 39 அந்தக் காரியம் ேயானத்தானுக்கும் தாவீதுக்கும்
ெதரிந்திருந்தேதயல்லாமல், அந்தப் பிள்ைளயாண்டானுக்கு ஒன்றும் ெதரியாதிருந்தது. 40 அப்ெபாழுது
ேயானத்தான்: தன் ஆயுதங்கைளப் பிள்ைளயாண்டானிடத்தில் ெகாடுத்து, இைவகைளப் பட்டணத்திற்குக்
ெகாண்டுேபா என்றான். 41 பிள்ைளயாண்டான் ேபானபின்பு, தாவீது ெதன்புறமான இடத்திலிருந்து எழுந்து
வந்து, தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து, மூன்று விைச வணங்கினான்; அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
முத்தஞ்ெசய்து அழுதார்கள்; தாவீது மிகவும் அழுதான். 42 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் தாவீைத ேநாக்கி: நீர்
சமாதானத்ேதாேட ேபாம், கர்த்தர் என்ைறக்கும் எனக்கும் உமக்கும், என் சந்ததிக்கும் உமது சந்ததிக்கும்,
நடுநிற்கும் சாட்சி என்று ெசால்லி, கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு நாம் இருவரும்
ஆைணயிட்டுக்ெகாண்டைத நிைனத்துக்ெகாள்ளும் என்றான். (43) பின்பு அவன் எழுந்து புறப்பட்டுப்
ேபானான்; ேயானத்தாேனா பட்டணத்திற்குப் ேபாய்விட்டான்.

தாவீது ேநாபிலிருக்கிற ஆசாரியனாகிய அகிெமேலக்கினிடத்தில் ேபானான்; அகிெமேலக்கு
நடுக்கத்ேதாேட தாவீதுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்: ஒருவரும் உம்ேமாேட கூடவராமல், நீர்
ஒண்டியாய் வருகிறது என்ன என்று அவைனக் ேகட்டான். 2 தாவீது ஆசாரியனாகிய

அகிெமேலக்ைகப் பார்த்து: ராஜா எனக்கு ஒரு காரியத்ைதக் கட்டைளயிட்டு, நான் உன்ைன அனுப்பின

1 சாமுேவல் 21:2
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காரியமும் உனக்குக் கட்டைளயிட்டதும் இன்னெதன்று ஒருவரும் அறியாதிருக்கேவண்டும் என்று
என்ேனாேட ெசான்னார்; இன்ன இடத்திற்கு வரேவண்டும் என்று ேசவகருக்குச் ெசால்லியிருக்கிேறன். 3

இப்ேபாதும் உம்முைடய ைகயில் இருக்கிறது என்ன? ஐந்து அப்பமாகிலும், என்னவாகிலும், இருக்கிறைத
என் ைகயிேல ெகாடும் என்றான். 4 ஆசாரியன் தாவீதுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பரிசுத்த அப்பம் இருக்கிறேத
ஒழிய, சாதாரண அப்பம் என் ைகயில் இல்ைல; வாலிபர் ஸ்திரீகேளாேட மாத்திரம் ேசராதிருந்தால்
ெகாடுப்ேபன் என்றான். 5 தாவீது ஆசாரியனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் புறப்படுகிறதற்கு முன் ேநற்றும்
முந்தாநாளும் ஸ்திரீகள் எங்களுக்கு விலக்கமாயிருந்தார்கள்; வாலிபருைடய அசம்பிகளும்
சுத்தமாயிருக்கிறது; இன்ைறயதினம் ேவேற அப்பம் பாத்திரத்தில் பிரதிஷ்ைடபண்ணப்பட்டதினால், இது
சாதாரணமாயிற்ேற என்றான். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய சந்நிதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
சமுகத்தப்பங்கைளத்தவிர, ேவேற அப்பம் அங்ேக இராதபடியினால் ஆசாரியன் அவனுக்குப் பரிசுத்த
அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தான்; அைவகள் எடுக்கப்படுகிற நாளிேல அதற்குப் பதிலாகச் சூடான அப்பம்
ைவக்கப்படும். 7 சவுலுைடய ேவைலக்காரரில் ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்கு என்னும் ேபருள்ள ஒருவன்
அன்ைறயதினம் அங்ேக கர்த்தருைடய சந்நிதியில் தைடபட்டிருந்தான்; அவன் சவுலுைடய ேமய்ப்பருக்குத்
தைலவனாயிருந்தான். 8 தாவீது அகிெமேலக்ைகப் பார்த்து: இங்ேக உம்முைடய வசத்தில் ஒரு
ஈட்டியானாலும் பட்டயமானாலும் இல்ைலயா? ராஜாவின் காரியம் அவசரமானபடியினால், என்
பட்டயத்ைதயாகிலும், என் ஆயுதங்கைளயாகிலும், நான் எடுத்துக்ெகாண்டுவரவில்ைல என்றான். 9 அதற்கு
ஆசாரியன்: நீர் ஏேல பள்ளத்தாக்கிேல ெகான்ற ெபலிஸ்தனாகிய ேகாலியாத்தின் பட்டயம், இேதா,
ஏேபாத்துக்குப் பின்னாக ஒரு புடைவயிேல சுருட்டி ைவத்திருக்கிறது; அைத நீர் எடுக்க மனதானால்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாம், அதுேவ அல்லாமல் ேவெறான்றும் இங்ேக இல்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது:
அதற்கு நிகரில்ைல; அைத எனக்குத் தாரும் என்றான். 10 அன்ைறயதினம் தாவீது எழுந்து சவுலுக்குத்
தப்பிேயாடி, காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீசிடத்தில் ேபானான். 11 ஆகீசின் ஊழியக்காரர் அவைனப் பார்த்து:
ேதசத்து ராஜாவாகிய தாவீது இவன் அல்லேவா? சவுல் ெகான்றது ஆயிரம், தாவீது ெகான்றது பதினாயிரம்
என்று இவைனக் குறித்தல்லேவா ஆடல் பாடேலாேட ெகாண்டாடினார்கள் என்றார்கள். 12 இந்த
வார்த்ைதகைளத் தாவீது தன் மனதிேல ைவத்துக்ெகாண்டு, காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீசுக்கு மிகவும்
பயப்பட்டு, 13 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் தன் முகநாடிைய ேவறுபடுத்தி, அவர்களிடத்தில்
பித்தங்ெகாண்டவன் ேபாலக் காண்பித்து, வாசற்கதவுகளிேல கீறிக்ெகாண்டிருந்து, தன் வாயிலிருந்து
நுைரையத் தன் தாடியில் விழப்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 14 அப்ெபாழுது ஆகீஸ்: தன் ஊழியக்காரைர
ேநாக்கி: இேதா, இந்த மனுஷன் பித்தங்ெகாண்டவன் என்று காண்கிறீர்கேள; இவைன நீங்கள்
என்னிடத்தில் ெகாண்டு வந்தது என்ன? 15 எனக்கு முன்பாகப் பயித்திய ேசஷ்ைட ெசய்ய, நீங்கள்
இவைனக் ெகாண்டு வருகிறதற்கு, பயித்தியக்காரர் எனக்குக் குைறவாயிருக்கிறார்கேளா? இவன் என்
வீட்டிேல வரலாமா என்றான்.

தாவீது அவ்விடத்ைதவிட்டுத் தப்பி, அதுல்லாம் என்னும் ெகபிக்குப் ேபானான்; அைத அவன்
சேகாதரரும் அவன் தகப்பன் வீட்டார் அைனவரும் ேகட்டு, அங்ேக அவனிடத்துக்குப் ேபானார்கள்.
2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவேனாேட

கூடிக்ெகாண்டார்கள்; அவன் அவர்களுக்குத் தைலவனானான்; இந்தப் பிரகாரமாக ஏறக்குைறய நானூறு
ேபர் அவேனாடிருந்தார்கள். 3 தாவீது அவ்விடத்ைதவிட்டு ேமாவாபியைரச் ேசர்ந்த மிஸ்ேபக்குப் ேபாய்,
ேமாவாபின் ராஜாைவப் பார்த்து: ேதவன் என்ைன எப்படி நடத்துவார் என்று நான் அறியுமட்டும், என்
தகப்பனும் என் தாயும் உங்களிடத்திேல தங்கியிருக்கும்படி தயவு ெசய்யும் என்று ெசால்லி, 4 அவர்கைள
ேமாவாபின் ராஜாவினிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டான்; தாவீது அரணில் இருந்த நாெளல்லாம்
அவர்கள் அங்ேக அவேனாடிருந்தார்கள். 5 பின்பு காத் என்னும் தீர்க்கதரிசி தாவீைதப் பார்த்து: நீர் அரணில்
இராமல் யூதா ேதசத்திற்குப் புறப்பட்டு வாரும் என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது புறப்பட்டு ஆேரத் என்னும்
காட்டிேல ேபானான். 6 தாவீதும் அவேனாடிருந்த மனுஷரும் காணப்பட்ட ெசய்திையச் சவுல்
ேகள்விப்பட்டான்; சவுல் கிபியாைவச் ேசர்ந்த ராமாவில் ஒரு ேதாப்பிேல உட்கார்ந்து, தன்னுைடய
ஊழியக்காரர் எல்லாரும் தன்ைனச் சூழ்ந்து நிற்க, தன் ஈட்டிையத் தன் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 7 சவுல் தன்னண்ைடயில் நிற்கிற தன் ஊழியக்காரைரப் பார்த்து:
ெபன்யமீன் புத்திரேர, ேகளுங்கள்; ஈசாயின் மகன் உங்கெளல்லாருக்கும் வயல்கைளயும்
திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் ெகாடுப்பாேனா? உங்கெளல்லாைரயும் ஆயிரத்துக்கு அதிபதிகளும் நூற்றுக்கு
அதிபதிகளுமாக ைவப்பாேனா? 8 நீங்கெளல்லாரும் எனக்கு விேராதமாகக்
கட்டுப்பாடுபண்ணிக்ெகாண்டது என்ன? ஈசாயின் மகனுடேன என் குமாரன் உடன்படிக்ைகபண்ணும்ேபாது,
என் ெசவிக்கு அைத ஒருவனும் ெவளிப்படுத்தவில்ைல; எனக்காகப் பரிதாபப்பட்டு, என் ெசவிக்கு அைத
ெவளிப்படுத்த உங்களில் ஒருவனாகிலும் இல்ைலயா? இந்நாளில் இருக்கிறபடி எனக்குச் சதிபண்ண, என்
குமாரன் என் ேவைலக்காரைன எனக்கு விேராதமாக எடுத்துவிட்டாேன என்றான். 9 அப்ெபாழுது சவுலின்
ஊழியக்காரேராேட நின்ற ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்கு பிரதியுத்தரமாக: ஈசாயின் மகைன ேநாபிலிருக்கிற
அகிதூபின் குமாரனாகிய அகிெமேலக்கிடத்தில் வரக்கண்ேடன். 10 இவன் அவனுக்காகக் கர்த்தரிடத்தில்
விசாரித்து, அவனுக்கு வழிக்கு ேபாஜனத்ைதக் ெகாடுத்து, ெபலிஸ்தனாகிய ேகாலியாத்தின் பட்டயத்ைதயும்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ராஜா: அகிதூபின் குமாரனாகிய அகிெமேலக் என்னும்
ஆசாரியைனயும், ேநாபிலிருக்கிற அவன் தகப்பன் வீட்டாராகிய எல்லா ஆசாரியைரயும் அைழப்பித்தான்;
அவர்கெளல்லாரும் ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது சவுல்: அகிதூபின் குமாரேன ேகள் என்று
ெசால்ல, அவன்: இேதா, இருக்கிேறன் என் ஆண்டவேன என்றான். 13 அப்ெபாழுது சவுல் அவைன ேநாக்கி:
நீயும் ஈசாயின் மகனும் எனக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணி, இந்நாளில் இருக்கிறபடி எனக்குச்
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சதிபண்ண அவன் எனக்கு விேராதமாக எழும்பும்படிக்கு, நீ அவனுக்கு அப்பமும் பட்டயமும் ெகாடுத்து,
ேதவசந்நிதியில் அவனுக்காக விசாரித்தது என்ன என்றான். 14 அகிெமேலக் ராஜாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
உம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரரிலும் தாவீைதப் ேபால, ராஜாவுக்கு மருமகனும், உம்முைடய
கட்டைளகளின்படி ெசய்து வருகிறவனும், உம்முைடய வீட்டிேல கனமுள்ளவனுமாயிருக்கிற
உண்ைமயுள்ளவன் யார்? 15 இன்ைறயதினம் அவனுக்காக ேதவசந்நிதியில் விசாரிக்கத் ெதாடங்கிேனேனா?
அது எனக்குத் தூரமாயிருப்பதாக; ராஜா தம்முைடய அடியானாகிய என்ேமலாகிலும் என் தகப்பன்
வீட்டாரில் எவன் ேமலாகிலும் குற்றம் சுமத்தேவண்டாம்; உம்முைடய அடியான் இைவகளிெலல்லாம் ஒரு
சிறிய காரியமாகிலும் ெபரிய காரியமாகிலும் அறிந்திருந்ததில்ைல என்றான். 16 ராஜாேவா: அகிெமேலக்ேக,
நீயும் உன் தகப்பன் வீட்டார் அைனவரும் சாகேவ சாகேவண்டும் என்றான். 17 பின்பு ராஜா
தன்னண்ைடயிேல நிற்கிற ேசவகைர ேநாக்கி: நீங்கள் ேபாய், கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகால்லுங்கள்; அவர்கள் ைகயும் தாவீேதாேட இருக்கிறது; அவன் ஓடிப்ேபாகிறைத அவர்கள்
அறிந்திருந்தும், அைத எனக்கு ெவளிப்படுத்தவில்ைல என்றான்; ராஜாவின் ேவைலக்காரேரா, கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லத் தங்கள் ைககைள நீட்ட சம்மதிக்கவில்ைல. 18 அப்ெபாழுது ராஜா
ேதாேவக்ைக ேநாக்கி: நீ ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுேபாடு என்றான்; ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்கு
ஆசாரியர்கள்ேமல்விழுந்து, சணல் நூல் ஏேபாத்ைதத் தரித்திருக்கும் எண்பத்ைதந்துேபைர அன்ைறயதினம்
ெகான்றான். 19 ஆசாரியர்களின் பட்டணமாகிய ேநாபிலுமுள்ள புருஷைரயும், ஸ்திரீகைளயும்,
பிள்ைளகைளயும், குழந்ைதகைளயும், மாடுகைளயும், கழுைதகைளயும், ஆடுகைளயும் பட்டயக்கருக்கினால்
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 20 அகிதூபின் குமாரனாகிய அகிெமேலக்கின் குமாரரில் அபியத்தார் என்னும்
ேபருள்ள ஒருவன் தப்பி, தாவீது இருக்கும் புறமாக ஓடிப்ேபாய், 21 சவுல் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்ட ெசய்திைய தாவீதுக்கு அறிவித்தான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது அபியத்தாைரப் பார்த்து:
ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்கு அங்ேக இருந்தபடியினாேல, அவன் எவ்விதத்திலும் சவுலுக்கு அைத
அறிவிப்பான் என்று அன்ைறயதினேம அறிந்திருந்ேதன்; உன் தகப்பன் வீட்டாராகிய எல்லாருைடய
மரணத்துக்கும் காரணம் நாேன. 23 நீ என்னிடத்தில் இரு, பயப்படேவண்டாம்; என் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவேன உன் பிராணைனயும் வாங்கத்ேதடுகிறான்; நீ என் ஆதரவிேல இரு என்றான்.

இேதா, ெபலிஸ்தர் ேககிலாவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, களஞ்சியங்கைளக்
ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள் என்று தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது தாவீது: நான்
ேபாய், அந்தப் ெபலிஸ்தைர முறிய அடிக்கலாமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு, கர்த்தர்:

நீ ேபா; ெபலிஸ்தைர முறிய அடித்து, ேககிலாைவ இரட்சிப்பாயாக என்று தாவீதுக்குச் ெசான்னார். 3

ஆனாலும் தாவீதின் மனுஷர் அவைன ேநாக்கி: இேதா, நாங்கள் இங்ேக யூதாவிேல இருக்கும்ேபாேத
பயப்படுகிேறாம்; நாங்கள் ெபலிஸ்தருைடய ேசைனகைள எதிர்க்கிறதற்கு ேககிலாவுக்குப் ேபானால்,
எவ்வளவு அதிகம் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது தாவீது திரும்பவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தேபாது, கர்த்தர்
அவனுக்கு உத்தரமாக: நீ எழும்பி, ேககிலாவுக்குப் ேபா; நான் ெபலிஸ்தைர உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 5 அப்படிேய தாவீது தன் மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ேககிலாவுக்குப் ேபாய்,
ெபலிஸ்தேராடு யுத்தம்பண்ணி, அவர்களில் அேநகம்ேபைர ெவட்டி, அவர்கள் ஆடுமாடுகைள
ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபானான்; இவ்விதமாய் ேககிலாவின் குடிகைள இரட்சித்தான். 6 அகிெமேலக்கின்
குமாரனாகிய அபியத்தார் ேககிலாவில் இருக்கிற தாவீதினிடத்தில் தப்பிேயாடுகிறேபாது, அவனிடத்தில் ஒரு
ஏேபாத்து இருந்தது. 7 தாவீது ேககிலாவுக்கு வந்தான் என்று சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, ேதவன்
அவைன என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் கதவுகளும் தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பட்டணத்திற்குள்
பிரேவசித்ததினால், அைடபட்டிருக்கிறான் என்று சவுல் ெசால்லி, 8 தாவீைதயும் அவன் மனுஷைரயும்
முற்றிக்ைக ேபாடும்படிக்கு, ேககிலாவுக்குப் ேபாக, எல்லா ஜனத்ைதயும் யுத்தத்திற்கு அைழப்பித்தான். 9

தனக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்யச் சவுல் எத்தனம்பண்ணுகிறான் என்று தாவீது அறிந்துெகாண்டேபாது,
ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைர ேநாக்கி: ஏேபாத்ைத இங்ேக ெகாண்டுவா என்றான். 10 அப்ெபாழுது தாவீது:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, சவுல் ேககிலாவுக்கு வந்து, என்னிமித்தம் பட்டணத்ைத அழிக்க
வைகேதடுகிறான் என்று உமது அடியானாகிய நான் நிச்சயமாய்க் ேகள்விப்பட்ேடன். 11 ேககிலா
பட்டணத்தார் என்ைன அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா, உம்முைடய அடியான் ேகள்விப்பட்டபடி
சவுல் வருவாேனா, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, இைத உம்முைடய அடியானுக்குத்
ெதரிவிக்கேவண்டும் என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: அவன் வருவான் என்றார். 12 ேககிலா பட்டணத்தார்
என்ைனயும் என் மனுஷைரயும் சவுலின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா என்று தாவீது ேகட்டதற்கு,
கர்த்தர்: ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள் என்றார். 13 ஆைகயால் தாவீதும் ஏறக்குைறய அறுநூறுேபராகிய அவன்
மனுஷரும் எழும்பி, ேககிலாைவ விட்டுப் புறப்பட்டு, ேபாகக்கூடிய இடத்திற்குப் ேபானார்கள்; தாவீது
ேககிலாவிலிருந்து தப்பிப்ேபானான் என்று சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, தான் புறப்படுகிறைத
நிறுத்திவிட்டான். 14 தாவீது வனாந்தரத்திலுள்ள அரணான ஸ்தலங்களிேல தங்கி, சீப் என்னும்
வனாந்தரத்திலிருக்கிற ஒரு மைலயிேல தரித்திருந்தான்; சவுல் அனுதினமும் அவைனத் ேதடியும், ேதவன்
அவைன அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கவில்ைல. 15 தன் பிராணைன வாங்கத் ேதடும்படிக்கு, சவுல்
புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறிந்தபடியினாேல, தாவீது சீப் வனாந்தரத்திலுள்ள ஒரு காட்டிேல இருந்தான்.
16 அப்ெபாழுது சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தான் எழுந்து, காட்டிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் ேபாய்,
ேதவனுக்குள் அவன் ைகையத் திடப்படுத்தி: 17 நீர் பயப்படேவண்டாம்; என் தகப்பனாகிய சவுலின் ைக
உம்ைமக் கண்டு பிடிக்கமாட்டாது; நீர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாயிருப்பீர்; அப்ெபாழுது நான் உமக்கு
இரண்டாவதாயிருப்ேபன்; அப்படி நடக்கும் என்று என் தகப்பனாகிய சவுலும் அறிந்திருக்கிறார் என்றான். 18

அவர்கள் இருவரும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உடன்படிக்ைகபண்ணின பின்பு, தாவீது காட்டில் இருந்து
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விட்டான்; ேயானத்தாேனா தன் வீட்டிற்குப் ேபானான். 19 பின்பு சீப் ஊரார் கிபியாவிலிருக்கிற சவுலிடத்தில்
வந்து: தாவீது எங்களிடத்தில் எஷிேமானுக்குத் ெதற்ேக ஆகிலா என்னும் மைலக்காட்டிலுள்ள அரணிப்பான
இடங்களில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் அல்லவா? 20 இப்ேபாதும் ராஜாேவ, நீர் உம்முைடய
மனவிருப்பத்தின்படி இறங்கி வாரும்; அவைன ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்க, எங்களால் ஆகும்
என்றார்கள். 21 அதற்கு சவுல்: நீங்கள் என்ேமல் தைய ைவத்ததினாேல, கர்த்தரால்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்களாக. 22 நீங்கள் ேபாய், அவன் கால் நடமாடுகிற இடத்ைதப் பார்த்து, அங்ேக
அவைனக் கண்டவன் யார் என்பைதயும் இன்னும் நன்றாய் விசாரித்து அறியுங்கள்; அவன் மகா தந்திரவாதி
என்று எனக்குத் ெதரிய வந்தது. 23 அவன் ஒளித்துக்ெகாண்டிருக்கும் எல்லா மைறவிடங்கைளயும்
பார்த்தறிந்து ெகாண்டு, நிச்சய ெசய்தி எனக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது நான் உங்கேளாேட
கூடவந்து, அவன் ேதசத்தில் இருந்தால், யூதாவிலிருக்கிற சகல ஆயிரங்களுக்குள்ளும் அவைனத் ேதடிப்
ேபாேவன் என்றான். 24 அப்ெபாழுது அவர்கள் எழுந்து, சவுலுக்கு முன்னாேல சீப் ஊருக்குப் ேபானார்கள்;
தாவீதும் அவன் மனுஷரும் எஷிேமானுக்குத் ெதற்கான அந்தர ெவளியாகிய மாேகான் வனாந்தரத்தில்
இருந்தார்கள். 25 சவுலும் அவன் மனுஷரும் தாவீைதத் ேதடவருகிறார்கள் என்று அவனுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன் கன்மைலயிலிருந்து இறங்கி, மாேகான் வனாந்தரத்திேல தங்கினான்;
அைதச் சவுல் ேகள்விப்பட்டு, மாேகான் வனாந்தரத்திேல தாவீைதப் பின்ெதாடர்ந்தான். 26 சவுல் மைலயின்
இந்தப்பக்கத்திலும், தாவீதும், அவன் மனுஷரும் மைலயின் அந்தப்பக்கத்திலும் நடந்தார்கள்; சவுலுக்குத்
தப்பிப்ேபாக, தாவீது தீவிரித்தேபாது, சவுலும் அவன் மனுஷரும் தாவீைதயும் அவன் மனுஷைரயும்
பிடிக்கத்தக்கதாய் அவர்கைள வைளந்து ெகாண்டார்கள். 27 அந்தச் சமயத்தில் ஒரு ஆள் சவுலிடத்தில்
வந்து: நீர் சீக்கிரமாய் வாரும்; ெபலிஸ்தர் ேதசத்தின்ேமல் பைடெயடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றான். 28

அதனால் சவுல் தாவீைதப் பின்ெதாடருகிறைத விட்டுத் திரும்பி, ெபலிஸ்தைர எதிர்க்கும்படி ேபானான்;
ஆதலால் அவ்விடத்திற்குச் ேசலா அம்மாலிேகாத் என்று ேபரிட்டார்கள். 29 தாவீது அவ்விடத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டு, என்ேகதியிலுள்ள அரணிப்பான இடங்களில் தங்கினான்.

சவுல் ெபலிஸ்தைரப் பின்ெதாடர்ந்து திரும்பி வந்தேபாது, இேதா, தாவீது என்ேகதியின்
வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது சவுல்:
இஸ்ரேவல் அைனத்திலும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மூவாயிரம்ேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,

தாவீைதயும் அவன் மனுஷைரயும் வைரயாடுகளுள்ள கன்மைலகளின்ேமல் ேதடப்ேபானான். 3

வழிேயாரத்திலிருக்கிற ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிடத்தில் அவன் வந்தேபாது, அங்ேக ஒரு ெகபி இருந்தது;
அதிேல சவுல் மலஜலாதிக்குப் ேபானான்; தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்தக் ெகபியின் பக்கங்களில்
உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது தாவீதின் மனுஷர் அவைன ேநாக்கி: இேதா, நான் உன் சத்துருைவ
உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; உன் பார்ைவக்கு நலமானபடி அவனுக்குச் ெசய்வாயாக என்று கர்த்தர்
உன்ேனாேட ெசான்ன நாள் இதுதாேன என்றார்கள்; தாவீது எழுந்திருந்துேபாய், சவுலுைடய சால்ைவயின்
ெதாங்கைல ெமள்ள அறுத்துக்ெகாண்டான். 5 தாவீது சவுலின் சால்ைவத் ெதாங்கைல
அறுத்துக்ெகாண்டதினிமித்தம் அவன் மனது அடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 6 அவன் தன் மனுஷைரப் பார்த்து:
கர்த்தர் அபிேஷகம்பண்ணின என் ஆண்டவன்ேமல் என் ைகையப் ேபாடும்படியான இப்படிப்பட்ட
காரியத்ைத நான் ெசய்யாதபடிக்கு, கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாராக; அவர் கர்த்தரால்
அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டவர் என்று ெசால்லி, 7 தன் மனுஷைரச் சவுலின்ேமல் எழும்ப ஒட்டாமல்,
இவ்வார்த்ைதகளினால் அவர்கைளத் தைட பண்ணினான்; சவுல் எழுந்திருந்து, ெகபிையவிட்டு, வழிேய
நடந்து ேபானான். 8 அப்ெபாழுது தாவீதும் எழுந்து, ெகபியிலிருந்து புறப்பட்டு, சவுலுக்குப் பின்னாகப்
ேபாய்: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன என்று கூப்பிட்டான்; சவுல் திரும்பிப்பார்த்தேபாது, தாவீது தைர
மட்டும் முகங்குனிந்து வணங்கி, 9 சவுைல ேநாக்கி: தாவீது உமக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்யப்பார்க்கிறான்
என்று ெசால்லுகிற மனுஷருைடய வார்த்ைதகைள ஏன் ேகட்கிறீர்? 10 இேதா, கர்த்தர் இன்று ெகபியில்
உம்ைம என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைத இன்ைறயதினம் உம்முைடய கண்கள் கண்டேத,
உம்ைமக் ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்று சிலர் ெசான்னார்கள்; ஆனாலும் என் ைக உம்ைமத் தப்பவிட்டது;
என் ஆண்டவன்ேமல் என் ைகையப் ேபாேடன்; அவர் கர்த்தரால் அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டவராேம என்ேறன்.
11 என் தகப்பேன பாரும்; என் ைகயிலிருக்கிற உம்முைடய சால்ைவயின் ெதாங்கைலப் பாரும்; உம்ைமக்
ெகான்று ேபாடாமல், உம்முைடய சால்ைவயின் ெதாங்கைல அறுத்துக்ெகாண்ேடன்; என் ைகயிேல
ெபால்லாப்பும் துேராகமும் இல்ைல என்றும், உமக்கு நான் குற்றம் ெசய்யவில்ைல என்றும்
அறிந்துெகாள்ளும்; நீேரா என் பிராணைன வாங்க, அைத ேவட்ைடயாடுகிறீர். 12 கர்த்தர் எனக்கும்
உமக்கும் நடுநின்று நியாயம் விசாரித்து, கர்த்தர் தாேம என் காரியத்தில் உமக்கு நீதிையச்
சரிக்கட்டுவாராக; உம்முைடயேபரில் நான் ைகேபாடுவதில்ைல. 13 முதிேயார் ெமாழிப்படிேய,
ஆகாதவர்களிடத்திேல ஆகாமியம் பிறக்கும்; ஆைகயால் உம்முைடய ேபரில் நான் ைகேபாடுவதில்ைல. 14

இஸ்ரேவலின் ராஜா யாைரத் ேதடப் புறப்பட்டார்? ஒரு ெசத்த நாையயா, ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சிையயா, நீர்
யாைரப் பின்ெதாடருகிறீர்? 15 கர்த்தர் நியாயாதிபதியாயிருந்து, எனக்கும் உமக்கும் நியாயந்தீர்த்து,
எனக்காக வழக்காடி, நான் உம்முைடய ைகக்குத் தப்ப என்ைன விடுவிப்பாராக என்றான். 16 தாவீது இந்த
வார்த்ைதகைளச் சவுேலாேட ெசால்லி முடிந்தபின்பு, சவுல்: என் குமாரனாகிய தாவீேத, இது உன்னுைடய
சத்தமல்லவா என்று ெசால்லி, சத்தமிட்டு அழுது, 17 தாவீைதப் பார்த்து: நீ என்ைனப்பார்க்கிலும் நீதிமான்;
நீ எனக்கு நன்ைம ெசய்தாய்; நாேனா உனக்கு தீைம ெசய்ேதன். 18 நீ எனக்கு நன்ைம ெசய்தைத இன்று
விளங்கப்பண்ணினாய்; கர்த்தர் என்ைன உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்திருந்தும், நீ என்ைனக் ெகான்று
ேபாடவில்ைல. 19 ஒருவன் தன் மாற்றாைனக் கண்டு பிடித்தால், அவைனச் சுகேம ேபாகவிடுவாேனா?
இன்று நீ எனக்குச் ெசய்த நன்ைமக்காகக் கர்த்தர் உனக்கு நன்ைம ெசய்வாராக. 20 நீ நிச்சயமாக
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ராஜாவாய் இருப்பாய் என்றும், இஸ்ரேவலின் ராஜ்யபாரம் உன் ைகயில் நிைலவரப்படும் என்றும் அறிேவன்.
21 இப்ேபாதும் நீ எனக்குப் பின்னிருக்கும் என் சந்ததிைய ேவரறுப்பதில்ைல என்றும், என் தகப்பன்
வீட்டாரில் என் ெபயைர அழித்துப்ேபாடுவதில்ைல என்றும் கர்த்தர்ேமல் எனக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடு
என்றான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது சவுலுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்தான்; பின்பு, சவுல் தன் வீட்டுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான்; தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அரணிப்பான இடத்திற்கு ஏறிப்ேபானார்கள்.

சாமுேவல் மரணமைடந்தான். இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் கூடிவந்து, அவனுக்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடி, ராமாவிலிருக்கிற அவனுைடய வளவிேல அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்;
தாவீது எழுந்து, பாரான் வனாந்தரத்திற்குப் புறப்பட்டுப் ேபானான். 2 மாேகானிேல ஒரு மனுஷன்

இருந்தான்; அவனுைடய ெதாழில்துைற கர்ேமலில் இருந்தது; அந்த மனுஷன் மகாபாரிக்
குடித்தனக்காரனாயிருந்தான்; அவனுக்கு மூவாயிரம் ஆடும், ஆயிரம் ெவள்ளாடும் இருந்தது; அவன்
அப்ெபாழுது கர்ேமலில் தன் ஆடுகைள மயிர் கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 3 அந்த மனுஷனுக்கு நாபால்
என்றும், அவன் மைனவிக்கு அபிகாயில் என்றும் ேபர்; அந்த ஸ்திரீ மகா புத்திசாலியும்
ரூபவதியுமாயிருந்தாள்; அந்தப் புருஷேனா முரடனும் துராகிருதனுமாயிருந்தான்; அவன் காேலபுைடய
சந்ததியான். 4 நாபால் தன் ஆடுகைள மயிர் கத்தரிக்கிற ெசய்திைய வனாந்தரத்தில் இருக்கிற தாவீது
ேகட்டேபாது, 5 தாவீது பத்து வாலிபைர அைழத்து: நீங்கள் கர்ேமலுக்குப் ேபாய், நாபாலிடத்தில் ெசன்று,
என் ேபைரச்ெசால்லி, அவன் சுகெசய்திைய விசாரித்து, 6 அவைன ேநாக்கி: நீர் வாழ்க, உமக்குச்
சமாதானமும், உம்முைடய வீட்டுக்குச் சமாதானமும், உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக என்று அவைன வாழ்த்தி, 7 இப்ெபாழுது ஆடுகைள மயிர் கத்தரிக்கிறவர்கள் உம்மிடத்தில்
இருக்கிறார்கள் என்று ேகள்விப்பட்ேடன்; உம்முைடய ேமய்ப்பர் எங்கேளாேடகூட இருந்தார்கள்; அவர்கள்
கர்ேமலில் இருந்த நாெளல்லாம் நாங்கள் அவர்கைள வருத்தப்படுத்தவில்ைல; அவர்களுைடய ெபாருள்
ஒன்றும் காணாமற் ேபானதும் இல்ைல. 8 உம்முைடய ேவைலக்காரைரக் ேகளும்; அவர்கள் உமக்குச்
ெசால்லுவார்கள்; ஆதலால் இந்த வாலிபருக்கு உம்முைடய கண்களிேல தைய கிைடக்கேவண்டும்; நல்ல
நாளில் வந்ேதாம்; உம்முைடய ைகக்கு உதவுவைத உம்முைடய ஊழியக்காரருக்கும், உம்முைடய
குமாரனாகிய தாவீதுக்கும் ெகாடுக்கும்படி ேவண்டுகிேறன் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 9 தாவீதின்
வாலிபர் ேபாய், இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தாவீதின் நாமத்தினாேல நாபாலிடத்தில் ெசால்லி,
பின்ெனான்றும் ேபசாதிருந்தார்கள். 10 நாபால் தாவீதின் ஊழியக்காரருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: தாவீது
என்பவன் யார்? ஈசாயின் குமாரன் யார்? தங்கள் எஜமான்கைள விட்டு ஓடிப்ேபாகிற ேவைலக்காரர்
இந்நாளில் அேநகர் உண்டு. 11 நான் என் அப்பத்ைதயும், என் தண்ணீைரயும், என் ஆடுகைள மயிர்
கத்தரிக்கிறவர்களுக்காக நான் அடித்துச் சைமயல்பண்ணுவித்தைதயும் எடுத்து, இன்ன இடத்தார் என்று
நான் அறியாத மனுஷருக்குக் ெகாடுப்ேபேனா என்றான். 12 தாவீதின் வாலிபர் தங்கள் வழிேய திரும்பி,
மறுபடியும் தாவீதினிடத்தில் வந்து, இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். 13

அப்ெபாழுது தாவீது தன் மனுஷைரப் பார்த்து: நீங்கள் அவரவர் உங்கள் பட்டயத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான்; அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டார்கள்; தாவீதும் தன் பட்டயத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டான்; ஏறக்குைறய நானூறுேபர் தாவீதுக்குப் பின்ெசன்று புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
இருநூறுேபர் ரஸ்துக்கள் அண்ைடயில் இருந்து விட்டார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேவைலக்காரரில் ஒருவன்
நாபாலுைடய மைனவியாகிய அபிகாயிைல ேநாக்கி: இேதா, நம்முைடய எஜமானுைடய சுகெசய்தி
விசாரிக்கத் தாவீது வனாந்தரத்திலிருந்து ஆட்கைள அனுப்பினான்; அவர்கள் ேபரில் அவர் சீறினார். 15

அந்த மனுஷேரா எங்களுக்கு மிகவும் உபகாரிகளாயிருந்தார்கள்; நாங்கள் ெவளிகளில் இருக்கும்ேபாது,
அவர்கள் எங்களிடத்தில் நடமாடின நாெளல்லாம் அவர்கள் எங்கைள வருத்தப்படுத்தினதுமில்ைல; நமது
ெபாருளில் ஒன்றும் காணாமற்ேபானதுமில்ைல. 16 நாங்கள் ஆடுகைள ேமய்த்து, அவர்களிடத்தில் இருந்த
நாெளல்லாம் அவர்கள் இரவும் பகலும் எங்கைளச் சுற்றிலும் மதிலாயிருந்தார்கள். 17 இப்ெபாழுது நீர்
ெசய்யேவண்டியைதக் கவனித்துப்பாரும்; நம்முைடய எஜமான் ேமலும், அவருைடய வீட்டார் யாவர்ேமலும்,
நிச்சயமாய் ஒரு ெபால்லாப்பு வருகிறதாயிருக்கிறது; இவேரா, ஒருவரும் தம்ேமாேட ேபசக்கூடாதபடிக்கு,
ேபலியாளின் மகனாயிருக்கிறார் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அபிகாயில் தீவிரமாய் இருநூறு அப்பங்கைளயும்
இரண்டு துருத்தி திராட்சரசத்ைதயும், சைமயல்பண்ணப்பட்ட ஐந்து ஆடுகைளயும், ஐந்துபடி வறுத்த
பயற்ைறயும், வற்றலாக்கப்பட்ட நூறு திராட்சக்குைலகைளயும், வற்றலான இருநூறு அத்திப்பழ
அைடகைளயும் எடுத்து, கழுைதகள்ேமல் ஏற்றி, 19 தன் ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: நீங்கள் எனக்கு
முன்ேன ேபாங்கள்; இேதா, நான் உங்கள் பின்ேன வருகிேறன் என்று ெசால்லி அனுப்பினாள்; தன்
புருஷனாகிய நாபாலுக்கு அைத அறிவிக்கவில்ைல. 20 அவள் ஒரு கழுைதயின்ேமல் ஏறி, மைலயின்
மைறவில் இறங்கிவருைகயில், இேதா, தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அவளுக்கு எதிராக இறங்கி வந்தார்கள்;
அவர்கைளச் சந்தித்தாள். 21 தாவீது தன் ஜனங்கைள ேநாக்கி: அவனுக்கு வனாந்தரத்தில்
இருக்கிறைதெயல்லாம் வீணாகேவ காப்பாற்றிேனன்; அவனுக்கு உண்டானதிெலல்லாம் ஒன்றும்
காணாமற்ேபானதில்ைல; என்றாலும் நன்ைமக்குப் பதிலாக அவன் எனக்குத் தீைம ெசய்தான். 22 அவனுக்கு
உண்டான எல்லாவற்றிலும் சுவரில் நீர்விடும் ஒரு நாைய முதலாய் ெபாழுதுவிடியுமட்டும் நான் உயிேராேட
ைவத்தால், ேதவன் தாவீதின் சத்துருக்களுக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் ெசய்யக்கடவர்
என்று ெசால்லியிருந்தான். 23 அபிகாயில் தாவீைதக் காண்ைகயில், தீவிரமாய்க் கழுைதைய விட்டு
இறங்கி, தாவீதுக்கு ேநராகத் தைரயில் முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து, 24 அவன் பாதத்திேல விழுந்து: என்
ஆண்டவேன, இந்தப் பாதகம் என்ேமல் சுமரட்டும்; உம்முைடய அடியாளுைடய வார்த்ைதகைள நீர் ேகட்கும்
ெபாருட்டாக உம்முைடய அடியாள் உமது ெசவி ேகட்கப் ேபசேவண்டும். 25 என் ஆண்டவனாகிய நீர்
நாபால் என்னும் இந்தப் ேபலியாளின் மனுஷைன ஒரு ெபாருட்டாக எண்ணேவண்டாம்; அவன் ேபர்
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எப்படிேயா அப்படிேய அவனும் இருக்கிறான்; அவன் ேபர் நாபால், அவனுக்குப் பயித்தியமும் இருக்கிறது;
உம்முைடய அடியாளாகிய நாேனா, என் ஆண்டவன் அனுப்பின வாலிபைரக் காணவில்ைல. 26

இப்ெபாழுதும் என் ஆண்டவேன, நீர் இரத்தம் சிந்த வரவும், உம்முைடய ைக நீதிையச் சரிக்கட்டவும்,
கர்த்தர் உமக்கு இடங்ெகாடுக்கவில்ைல என்பைதக் கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும், உம்முைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டும் ெசால்லுகிேறன்; இப்ேபாதும் உம்முைடய சத்துருக்களும், என் ஆண்டவனுக்கு
விேராதமாகப் ெபால்லாப்புத் ேதடுகிறவர்களும், நாபாைலப்ேபால ஆகக்கடவர்கள். 27 இப்ேபாதும் உமது
அடியாள் என் ஆண்டவனுக்குக் ெகாண்டுவந்த காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாண்டு, என் ஆண்டவைனப்
பின்பற்றுகிற வாலிபருக்குக் ெகாடுப்பீராக. 28 உமது அடியாளின் பாதகத்ைத மன்னியும், கர்த்தர் என்
ஆண்டவனுக்கு நிைலயான வீட்ைட நிச்சயமாய்க் கட்டுவார்; என் ஆண்டவன் கர்த்தருைடய யுத்தங்கைள
நடத்துகிறவராேம; நீர் உயிேராேட இருக்கும் நாளில் ஒரு ெபால்லாப்பும் உம்மிேல காணப்படாதிருப்பதாக.
29 உம்ைமத் துன்பப்படுத்தவும், உம்முைடய பிராணைன வாங்க வைகேதடவும், ஒரு மனுஷன் எழும்பினாலும்
என் ஆண்டவனுைடய ஆத்துமா உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆதரவில் இருக்கிற
ஜீவனுள்ேளாருைடய கட்டிேல கட்டப்பட்டிருக்கும்; உம்முைடய சத்துருக்களின் ஆத்துமாக்கேளா கவணில்
ைவத்து எறிந்தாற்ேபால எறியப்பட்டுப்ேபாகும். 30 கர்த்தர் உம்ைமக்குறித்துச் ெசான்ன நன்ைமயின்படி
எல்லாம் இனி என் ஆண்டவனுக்குச் ெசய்து, இஸ்ரேவலுக்கு அதிபதியாக உம்ைம ேநமிக்கும்ேபாது, 31 நீர்
விருதாவாய் இரத்தம் சிந்தாமலும், என் ஆண்டவனாகிய நீர் பழிவாங்காமலும் இருந்ததுண்டானால்,
அப்ெபாழுது என் ஆண்டவனாகிய உமக்குத் துக்கமும் இராது, மனஇடறலும் இராது; கர்த்தர் என்
ஆண்டவனுக்கு நன்ைம ெசய்யும்ேபாது, உம்முைடய அடியாைள நிைனப்பீராக என்றாள். 32 அப்ெபாழுது
தாவீது அபிகாயிைல ேநாக்கி: உன்ைன இன்ைறயதினம் என்ைனச் சந்திக்க அனுப்பின இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 33 நீ ெசால்லிய ேயாசைன ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக; நான் இரத்தம்
சிந்த வராதபடிக்கும், என் ைகேய பழிவாங்காதபடிக்கும், நீ இன்ைறயதினம் எனக்குத்
தைடபண்ணினபடியினால், நீயும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக. 34 நீ தீவிரமாய் என்ைனச் சந்திக்க வராமல்
இருந்தாயானால், ெபாழுது விடியுமட்டும் நாபாலுக்கு ஒரு நாயும் உயிேராேட ைவக்கப்படுவதில்ைல என்று,
உனக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய எனக்கு இடங்ெகாடாதிருக்கிற இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெமய்யாய்ச் ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 35 அவள் தனக்குக் ெகாண்டு வந்தைதத்
தாவீது அவள் ைகயிேல வாங்கிக்ெகாண்டு, அவைளப் பார்த்து: நீ சமாதானத்ேதாேட உன் வீட்டுக்குப் ேபா;
இேதா, நான் உன் ெசால்ைலக்ேகட்டு, உன் முகத்ைதப் பார்த்து, இப்படிச் ெசய்ேதன் என்றான். 36

அபிகாயில் நாபாலிடத்தில் வந்தேபாது, இேதா, ராஜவிருந்துக்கு ஒப்பான விருந்து அவன் வீட்டிேல
நடந்தது; அவன் இருதயம் களித்திருந்தது; அவன் மிகவும் ெவறித்துமிருந்தான்; ஆைகயால் ெபாழுது
விடியுமட்டும் சிறிய காரியமானாலும் ெபரிய காரியமானாலும், ஒன்ைறயும் அவனுக்கு அறிவிக்கவில்ைல. 37

ெபாழுது விடிந்து, நாபாலின் ெவறி ெதளிந்தபின்பு, அவன் மைனவி இந்த வர்த்தமானங்கைள அவனுக்கு
அறிவித்தாள்; அப்ெபாழுது அவன் இருதயம் அவனுக்குள்ேள ெசத்து, அவன் கல்ைலப்ேபாலானான். 38

கர்த்தர் நாபாைல வாதித்ததினால், ஏறக்குைறயப் பத்து நாளுக்குப்பின்பு, அவன் ெசத்தான். 39 நாபால்
ெசத்துப்ேபானான் என்று தாவீது ேகள்விப்பட்டேபாது: என் நிந்ைதயின் வழக்ைக நாபாலின் ைகயில்
விசாரித்து, தம்முைடய அடியாைனப் ெபால்லாப்புச் ெசய்யாதபடிக்குத் தடுத்த கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்;
கர்த்தர் தாேம நாபாலின் ெபால்லாப்ைப அவன் தைலயின்ேமல் திரும்பப்பண்ணினார் என்று ெசால்லி,
அபிகாயிைல விவாகம்பண்ணுகிறதற்காக அவேளாேட ேபச, தாவீது ஆட்கைள அனுப்பினான். 40 தாவீதின்
ஊழியக்காரர் கர்ேமலில் இருக்கிற அபிகாயிலண்ைடக்கு வந்து, தாவீது உன்ைன விவாகம்பண்ண மனதாய்,
எங்கைள உன்னிடத்தில் அனுப்பினார் என்று அவேளாேட ெசால்லுகிறேபாது, 41 அவள் எழுந்திருந்து
தைரமட்டும் முகங்குனிந்து, இேதா, நான் என் ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரரின் கால்கைளக் கழுவத்தக்க
பணிவிைடக்காரியாகிய அவருைடய அடியாள் என்றாள். 42 பின்பு அபிகாயில் தீவிரித்து எழுந்து, ஒரு
கழுைதயின்ேமல் ஏறி, ஐந்து தாதிப்ெபண்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, தாவீதின் ஸ்தானாபதிகளுக்குப்
பின்ெசன்று ேபாய், அவனுக்கு மைனவியானாள். 43 ெயஸ்ரேயல் ஊராளாகிய அகிேனாவாைமயும் தாவீது
விவாகம்பண்ணினான்; அவர்கள் இருவரும் அவனுக்கு மைனவிகளானார்கள். 44 சவுல் தாவீதின்
மைனவியாகிய மீகாள் என்னும் தன் குமாரத்திையக் காலீம் ஊரானாகிய லாயீசின் குமாரனான பல்த்திக்குக்
ெகாடுத்திருந்தான்.

பின்பு சீப் ஊரார் கிபியாவிலிருக்கிற சவுலிடத்தில் வந்து: தாவீது எஷிேமானுக்கு எதிரான
ஆகிலாேமட்டில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் என்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது சவுல்: சீப்
வனாந்தரத்திேல தாவீைதத் ேதடும்படி எழுந்து, இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட

மூவாயிரம்ேபேராடுங்கூட, சீப் வனாந்தரத்திற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான். 3 சவுல் எஷிேமானுக்கு எதிேர
வழியண்ைடயிலிருக்கிற ஆகிலாேமட்டிேல பாளயமிறங்கினான்; தாவீது வனாந்தரத்தில் தங்கி, சவுல்
தன்ைனத் ெதாடர்ந்து வனாந்தரத்திற்கு வருகிறைதக் கண்டு, 4 தாவீது ேவவுகாரைர அனுப்பி, சவுல் வந்தது
நிச்சயம் என்று அறிந்துெகாண்டான். 5 பின்பு தாவீது எழுந்து, சவுல் பாளயமிறங்கின இடத்திற்குப் ேபாய்,
சவுலும் ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனர் என்னும் அவன் பைடத்தைலவனும் படுத்துக்ெகாண்டிருக்கிற
இடத்ைதப் பார்த்தான்; சவுல் இரதங்களிருக்கிற இடத்திேல படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்; ஜனங்கள்
அவைனச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள். 6 தாவீது ஏத்தியனாகிய அகிெமேலக்ைகயும், ெசருயாவின்
குமாரனும் ேயாவாபின் சேகாதரனுமாகிய அபிசாையயும் பார்த்து: என்ேனாேடகூடச் சவுலிடத்திற்குப்
பாளயத்தில் இறங்கிவருகிறவன் யார் என்றதற்கு, அபிசாய்: நான் உம்ேமாேடகூட வருகிேறன் என்றான். 7

அப்படிேய தாவீதும் அபிசாயும் இராத்திரியிேல அந்த ஜனங்களுக்குள்ேள வந்தார்கள்; இேதா, சவுல்
இரதங்களிருக்கிற இடத்திேல படுத்து நித்திைரபண்ணினான்; அவன் தைலமாட்டில் அவனுைடய ஈட்டி

1 சாமுேவல் 25:26
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நிலத்திேல குத்தியிருந்தது; அவைனச் சுற்றிலும் அப்ேனரும் ஜனங்களும் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 8

அப்ெபாழுது அபிசாய் தாவீைதப் பார்த்து: இன்று ேதவன் உம்முைடய சத்துருைவ உம்முைடய ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இப்ேபாதும் நான் அவைன ஈட்டியினால் இரண்டு குத்தாகக் குத்தாமல், ஒேர குத்தாக
நிலத்தில் உருவக் குத்தட்டுமா என்றான். 9 தாவீது அபிசாையப் பார்த்து: அவைரக் ெகால்லாேத; கர்த்தர்
அபிேஷகம்பண்ணுவித்தவர்ேமல் தன் ைகையப் ேபாட்டு, குற்றமில்லாமற்ேபாகிறவன் யார்? என்று
ெசான்னான். 10 பின்னும் தாவீது: கர்த்தர் அவைர அடித்து, அல்லது அவருைடய காலம் வந்து, அவர் மரித்து,
அல்லது அவர் யுத்தத்திற்குப் ேபாய் மாண்டாெலாழிய, 11 நான் என் ைகையக் கர்த்தர்
அபிேஷகம்பண்ணுவித்தவர்ேமல் ேபாடாதபடிக்கு, கர்த்தர் என்ைனக் காக்கக்கடவர் என்று கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; இப்ேபாதும் அவர் தைலமாட்டில் இருக்கிற ஈட்டிையயும்,
தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேவாம் என்றான். 12 தாவீது சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த
ஈட்டிையயும், தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டபின்பு, புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அைத ஒருவரும்
காணவில்ைல, அறியவுமில்ைல, ஒருவரும் விழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல; கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த
நித்திைர வருவித்ததினால், அவர்கெளல்லாரும் தூங்கினார்கள். 13 தாவீது கடந்து, அந்தப் பக்கத்திற்குப்
ேபாய், தங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் நடுேவ ேபாந்த இடமுண்டாக, தூரத்திலிருக்கிற மைலயின்
ெகாடுமுடியிேல, 14 ஜனங்களுக்கும் ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனருக்கும் ேநராக நின்று கூப்பிட்டு:
அப்ேனேர, உத்தரவு ெசால்லமாட்டீரா என்றான்; அதற்கு அப்ேனர்: ராஜாவுக்கு ேநராகக் கூக்குரலிடுகிற நீ
யார் என்றான். 15 அப்ெபாழுது தாவீது அப்ேனைர ேநாக்கி: நீர் வீரன் அல்லவா? இஸ்ரேவலில் உமக்குச்
சரியானவன் யார்? பின்ைன நீர் உம்முைடய ஆண்டவனாகிய ராஜாைவக் காக்காமற்ேபானெதன்ன?
ஜனத்தில் ஒருவன் உம்முைடய ஆண்டவனாகிய ராஜாைவக் ெகால்லும்படி வந்திருந்தாேன. 16 நீர் ெசய்த
இந்தக் காரியம் நல்லதல்ல; கர்த்தர் அபிேஷகம்பண்ணின உங்கள் ஆண்டவைன நீங்கள்
காக்காமற்ேபானபடியினால், நீங்கள் மரணத்திற்குப் பாத்திரவான்கள்; இப்ேபாதும் ராஜாவின் தைலமாட்டில்
இருந்த அவருைடய ஈட்டியும் தண்ணீர்ச்ெசம்பும் எங்ேக என்று பாரும் என்றான். 17 அப்ெபாழுது சவுல்:
தாவீதின் சத்தத்ைத அறிந்து, என் குமாரனாகிய தாவீேத, இது உன் சத்தமல்லவா என்றான். அதற்குத்
தாவீது: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, இது என் சத்தந்தான் என்று ெசால்லி, 18 பின்னும்: என்
ஆண்டவனாகிய நீர் உம்முைடய அடியாைன இப்படிப் பின் ெதாடருகிறது என்ன? நான் என்ன ெசய்ேதன்?
என்னிடத்தில் என்ன ெபால்லாப்பு இருக்கிறது? 19 இப்ெபாழுது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தம்முைடய
அடியானுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்பாராக; கர்த்தர் உம்ைம எனக்கு விேராதமாக
எடுத்துவிட்டதுண்டானால், அதற்கு அவர் காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்வாராக; மனுப்புத்திரர் அைதச்
ெசய்தார்கேளயாகில், அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாகச் சபிக்கப்பட்டவர்கள்; அவர்கள்: நீ ேபாய்; அந்நிய
ேதவர்கைளச் ேசவி என்று ெசால்லி, அவர்கள் இன்று என்ைனக் கர்த்தருைடய சுதந்தரத்திற்கு
அடுத்தவனாயிராதபடிக்கு துரத்திவிட்டார்கேள. 20 இப்ேபாதும் கர்த்தருைடய சமுகத்தில் என் இரத்தம்
தைரயில் விழாதிருப்பதாக; மைலகளில் ஒரு கவுதாரிைய ேவட்ைடயாடுகிறதுேபால, இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சிையத் ேதடவந்தாேரா என்றான். 21 அப்ெபாழுது சவுல்: நான் பாவஞ்ெசய்ேதன்; என்
குமாரனாகிய தாவீேத, திரும்பி வா; என் ஜீவன் இன்ைறயதினம் உன் பார்ைவக்கு
அருைமயாயிருந்தபடியால், இனி உனக்கு ஒரு ெபால்லாப்புஞ் ெசய்ேயன்; இேதா, நான் மதியற்றவனாய்
மகா ெபரிய தப்பிதஞ்ெசய்ேதன் என்றான். 22 அதற்குத் தாவீது: இேதா, ராஜாவின் ஈட்டி இங்ேக
இருக்கிறது; வாலிபரில் ஒருவன் இப்புறம் வந்து, அைத வாங்கிக்ெகாண்டு ேபாகட்டும். 23 கர்த்தர்
அவனவனுக்கு அவனவன் நீதிக்கும் உண்ைமக்கும் தக்கதாகப் பலன் அளிப்பாராக; இன்று கர்த்தர் உம்ைம
என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்திருந்தும், கர்த்தர் அபிேஷகம்பண்ணினவர்ேமல், என் ைகைய நீட்ட
மனதில்லாதிருந்ேதன். 24 இேதா, உம்முைடய ஜீவன் இன்ைறயதினம் என் பார்ைவக்கு எப்படி
அருைமயாயிருந்தேதா, அப்படிேய என் ஜீவனும் கர்த்தரின் பார்ைவக்கு அருைமயாயிருப்பதினால், அவர்
என்ைன எல்லா உபத்திரவத்திற்கும் நீங்கலாக்கி விடுவாராக என்றான். 25 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைத
ேநாக்கி: என் குமாரனாகிய தாவீேத, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்; நீ ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்வாய்,
ேமன்ேமலும் பலப்படுவாய் என்றான்; அப்படிேய தாவீது தன் வழிேய ேபானான்; சவுலும் தன் ஸ்தானத்திற்குத்
திரும்பினான்.

பின்பு தாவீது: நான் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாள் சவுலின் ைகயினால் மடிந்துேபாேவன்; இனிச்
சவுல் இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளில் எங்ேகயாவது என்ைனக் கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிற நம்பிக்ைக
அற்றுப்ேபாகும்படிக்கும், நான் அவன் ைகக்கு நீங்கலாயிருக்கும்படிக்கும், நான் ெபலிஸ்தரின்

ேதசத்திற்குப் ேபாய், தப்பித்துக்ெகாள்வைதப்பார்க்கிலும் நலமான காரியம் ேவறில்ைல என்று தன்
இருதயத்தில் ேயாசித்தான். 2 ஆைகயால் தாவீது தன்ேனாடிருந்த அறுநூறுேபேராடுங்கூட எழுந்திருந்து,
மாேயாகின் குமாரனாகிய ஆகீஸ் என்னும் காத்தின் ராஜாவினிடத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். 3 அங்ேக
தாவீதும், அவன் மனுஷரும், அவரவர் வீட்டாரும், தாவீேதாேடகூட அவன் இரண்டு மைனவிகளாகிய
ெயஸ்ரேயல் ஊராளாகிய அகிேனாகாமும், நாபாலின் மைனவியாயிருந்த கர்ேமல் ஊராளாகிய
அபிகாயிலும், காத் பட்டணத்தில் ஆகீசிடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள். 4 தாவீது காத் பட்டணத்திற்கு
ஓடிப்ேபானான் என்று சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன் அப்புறம் அவைனத் ேதடவில்ைல. 5 தாவீது
ஆகீைச ேநாக்கி: உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய கிைடக்குமானால், நான் வாசம்பண்ணும்படி
நாட்டிலுள்ள ஊர்களிேல ஒன்றில் எனக்கு இடந்தாரும்; உம்முைடய அடியான் உம்ேமாேடகூட ராஜதானி
பட்டணத்திேல வாசமாயிருப்பாேனன் என்றான். 6 அப்ெபாழுது ஆகீஸ்: அன்ைறயதினம் சிக்லாைக
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்; அதினிமித்தம் சிக்லாக் இந்நாள் வைரக்கும் யூதாவின் ராஜாக்கைளச்
ேசர்ந்திருக்கிறது. 7 தாவீது ெபலிஸ்தரின் நாட்டிேல ஒரு வருஷமும் நாலு மாதமும் குடியிருந்தான். 8
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அங்ேகயிருந்து தாவீதும் அவன் மனுஷரும் ெகசூரியர் ேமலும் ெகஸ்ரியர்ேமலும் அமேலக்கியர்ேமலும்
பைடெயடுத்துப் ேபானார்கள்; சூருக்குப் ேபாகிற எல்ைல துவக்கி எகிப்து ேதசமட்டும் இருக்கிற நாட்டிேல
பூர்வகாலம் துவக்கிக் குடியிருந்தவர்கள் இவர்கேள. 9 தாவீது அந்த நாட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்கிறேபாது,
புருஷர்கைளயும் ஸ்திரீகைளயும் உயிேராேட ைவக்காமல், ஆடுமாடுகைளயும் கழுைதகைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும் வஸ்திரங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, ஆகீசிடத்துக்குத் திரும்பி வருவான். 10 இன்று
எத்திைசயில் ேபாய்க் ெகாள்ைளயடித்தீர்கள் என்று ஆகீஸ் ேகட்கும்ேபாது, தாவீது: யூதாவுைடய
ெதன்திைசயிலும், ெயராமிேயலருைடய ெதன்திைசயிலும் ேகனியருைடய ெதன்திைசயிலும் என்பான். 11

இன்ன இன்னபடி தாவீது ெசய்தான் என்று தங்களுக்கு விேராதமான ெசய்திைய அறிவிக்கத்தக்க
ஒருவைரயும் தாவீது காத் பட்டணத்திற்குக் ெகாண்டுவராதபடிக்கு, ஒரு புருஷைனயாகிலும்
ஸ்திரீையயாகிலும் உயிேராேட ைவக்காதிருப்பான்; அவன் ெபலிஸ்தரின் நாட்டுப்புறத்திேல குடியிருக்கிற
நாெளல்லாம் இவ்வண்ணம் ெசய்துெகாண்டுவந்தான். 12 ஆகீஸ் தாவீைத நம்பி: அவன் இஸ்ரேவலராகிய
தன்னுைடய ஜனங்கள் தன்ைன ெவறுக்கும்படி ெசய்கிறான்; என்ைறக்கும் அவன் என்
ஊழியக்காரனாயிருப்பான் என்பான்.

அந்நாட்களிேல ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்பண்ண, தங்கள் ேசைனகைளப் ேபாருக்குக்
கூட்டினார்கள்; அப்ெபாழுது ஆகீஸ் தாவீைத ேநாக்கி: நீயும் உன் மனுஷரும் எவ்விதத்திலும்
என்ேனாேடகூட யுத்தத்துக்கு வரேவண்டும் என்று அறியக்கடவாய் என்றான். 2 தாவீது ஆகீைசப்

பார்த்து: உம்முைடய அடியான் ெசய்யப்ேபாகிறைத நீர் நிச்சயமாய் அறிந்துெகாள்வீர் என்றான்; அப்ெபாழுது
ஆகீஸ் தாவீைத ேநாக்கி: இதற்காக உன்ைன எந்நாளும் எனக்கு ெமய்காவலனாக ைவப்ேபன் என்றான். 3

சாமுேவல் இதற்கு முன்னேம மரித்துப்ேபானான்; இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவனுக்குத் துக்கங்ெகாண்டாடி,
அவன் ஊராகிய ராமாவிேல அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள். சவுல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கைளயும்
குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் ேதசத்தில் இராதபடிக்குத் துரத்திவிட்டான். 4 ெபலிஸ்தர் கூடிவந்து,
சூேநமிேல பாளயமிறங்கினார்கள்; சவுலும் இஸ்ரேவலர் எல்லாைரயும் கூட்டினான்; அவர்கள்
கில்ேபாவாவிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 5 சவுல் ெபலிஸ்தரின் பாளயத்ைதக் கண்டேபாது பயந்தான்;
அவன் இருதயம் மிகவும் தத்தளித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 6 சவுல் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்ேபாது, கர்த்தர்
அவனுக்குச் ெசாப்பனங்களினாலாவது, ஊரீமினாலாவது, தீர்க்கதரிசிகளினாலாவது மறு உத்தரவு
அருளவில்ைல. 7 அப்ெபாழுது சவுல் தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீையத்
ேதடுங்கள்; நான் அவளிடத்தில் ேபாய் விசாரிப்ேபன் என்றான்; அதற்கு அவனுைடய ஊழியக்காரர்: இேதா,
எந்ேதாரில் அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறாள் என்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது சவுல் ேவஷம் மாறி,
ேவறு வஸ்திரம் தரித்துக்ெகாண்டு, அவனும் அவேனாேடகூட இரண்டுேபரும் இராத்திரியிேல அந்த
ஸ்திரீயினிடத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்; அவைள அவன் ேநாக்கி: நீ அஞ்சனம் பார்த்து எனக்குக்
குறிெசால்லி, நான் உன்னிடத்தில் ெசால்லுகிறவைன எழும்பிவரச்ெசய் என்றான். 9 அதற்கு அந்த ஸ்திரீ:
சவுல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கைளயும், குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும், ேதசத்தில் இராதபடிக்கு
நீர்மூலமாக்கின ெசய்திைய நீர் அறிவீேர; என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படி நீர் என் பிராணனுக்குக்
கண்ணிைவக்கிறது என்ன என்றாள். 10 அப்ெபாழுது சவுல்: இந்தக் காரியத்திற்காக உனக்குப் ெபால்லாப்பு
வராது என்பைதக் கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று அவளுக்குக் கர்த்தர்ேமல்
ஆைணயிட்டான். 11 அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ: உமக்கு நான் யாைர எழும்பிவரப்பண்ணேவண்டும்
என்றதற்கு, அவன்: சாமுேவைல எழும்பிவரப்பண்ணேவண்டும் என்றான். 12 அந்த ஸ்திரீ சாமுேவைலக்
கண்டமாத்திரத்தில் மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, சவுைல ேநாக்கி: ஏன் என்ைன ேமாசம்ேபாக்கினீர்?
நீர்தான் சவுலாச்சுேத என்றாள். 13 ராஜா அவைளப் பார்த்து: நீ பயப்படாேத; நீ காண்கிறது என்ன என்று
ேகட்டான். அதற்கு அந்த ஸ்திரீ: ேதவர்கள் பூமிக்குள்ளிருந்து ஏறிவருகிறைதக் காண்கிேறன் என்று
சவுலுக்குச் ெசான்னாள். 14 அவருைடய ரூபம் என்ன என்று அவைளக் ேகட்டான். அதற்கு அவள்:
சால்ைவையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிற ஒரு முதிர்ந்த வயதான மனுஷன் எழும்பி வருகிறான் என்றாள்;
அதினாேல சவுல் அவன் சாமுேவல் என்று அறிந்து ெகாண்டு தைரமட்டும் முகங்குனிந்து வணங்கினான். 15

சாமுேவல் சவுைல ேநாக்கி: நீ என்ைன எழும்பிவரப்பண்ணி, என்ைனக் கைலத்தது என்ன என்று ேகட்டான்.
அதற்குச் சவுல்: நான் மிகவும் ெநருக்கப்பட்டிருக்கிேறன்; ெபலிஸ்தர் எனக்கு விேராதமாய்
யுத்தம்பண்ணுகிறார்கள்; ேதவனும் என்ைனக் ைகவிட்டார்; அவர் தீர்க்கதரிசிகளினாலாவது,
ெசாப்பனங்களினாலாவது எனக்கு மறு உத்தரவு அருளுகிறதில்ைல; ஆைகயால் நான் ெசய்ய ேவண்டியைத
நீர் எனக்கு அறிவிக்கும்படிக்கு, உம்ைம அைழப்பித்ேதன் என்றான். 16 அதற்குச் சாமுேவல்: கர்த்தர்
உன்ைனவிட்டு விலகி, உனக்குச் சத்துருவாய் இருக்கும்ேபாது, நீ என்னிடத்தில் ேகட்பாேனன்? 17 கர்த்தர்
என்ைனக்ெகாண்டு ெசான்னபடிேய ெசய்துமுடித்து, ராஜ்யத்ைத உன் ைகயிலிருந்து பறித்து, அைத உன்
ேதாழனாகிய தாவீதுக்குக் ெகாடுத்துவிட்டார். 18 நீ கர்த்தருைடய ெசாற்ேகளாமலும், அமேலக்கின்ேமல்
அவருக்கு இருந்த ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைதத் தீர்க்காமலும் ேபானபடியினால், கர்த்தர் இன்ைறயதினம்
உனக்கு இந்தப் பிரகாரமாகச் ெசய்தார். 19 கர்த்தர் உன்னுைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலைரயும் ெபலிஸ்தர்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; நாைளக்கு நீயும் உன் குமாரரும் என்ேனாடிருப்பீர்கள்; இஸ்ரேவலின்
பாளயத்ைதயும் கர்த்தர் ெபலிஸ்தரின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான். 20 அந்தக்ஷணேம சவுல்
ெநடிதாங்கிைடயாய்த் தைரயிேல விழுந்து, சாமுேவலின் வார்த்ைதகளினாேல மிகவும் பயப்பட்டான்; அவன்
இராப்பகல் முழுவதும் ஒன்றும் சாப்பிடாதிருந்தபடியினால், அவன் பலவீனமாயிருந்தான். 21 அப்ெபாழுது
அந்த ஸ்திரீ சவுலிடத்தில் வந்து, அவன் மிகவும் கலங்கியிருக்கிறைதக் கண்டு, அவைன ேநாக்கி: இேதா,
உம்முைடய அடியாளாகிய நான் உம்முைடய ெசாற்ேகட்டு, என் பிராணைன என் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு, நீர் எனக்குச் ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன். 22 இப்ெபாழுது
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நீர் உம்முைடய அடியாளுைடய ெசால்ைலக் ேகளும், நான் உமக்கு முன்பாகக் ெகாஞ்சம் அப்பம்
ைவக்கிேறன், அைதப் புசிப்பீராக; அப்ெபாழுது நீர் வழிநடந்து ேபாகத்தக்க ெபலன் உமக்குள் இருக்கும்
என்றாள். 23 அவேனா தட்டுதல்பண்ணி, நான் புசிக்கமாட்ேடன் என்றான்; ஆனாலும் அவனுைடய
ஊழியக்காரரும் அந்த ஸ்திரீயும் அவைன மிகவும் வருந்திக்ெகாண்டதினால், அவன் அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு,
தைரயிலிருந்து எழுந்திருந்து கட்டிலின் ேமல் உட்கார்ந்தான். 24 அந்த ஸ்திரீயினிடத்தில் ெகாழுத்த
கன்றுக்குட்டி ஒன்று வீட்டில் இருந்தது; அைதத் தீவிரமாய் அடித்து, மா எடுத்துப் பிைசந்து, அைதப்
புளிப்பில்லா அப்பங்களாகச் சுட்டு, 25 சவுலுக்கும் அவன் ஊழியக்காரருக்கும் முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து
ைவத்தாள்; அவர்கள் புசித்து எழுந்திருந்து, அந்த இராத்திரியிேலேய புறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

ெபலிஸ்தர் தங்கள் ேசைனகைளெயல்லாம் ஆப்ெபக்கிேல கூடிவரச்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்
ெயஸ்ரேயலிலிருக்கிற துரவண்ைடயிேல பாளயமிறங்கினார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின்
அதிபதிகள் நூறும் ஆயிரமுமான ேசர்ைவகேளாேட ேபானார்கள்; தாவீதும் அவன் மனுஷரும்

ஆகீேசாேட பின்தண்டிேல ேபானார்கள். 3 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள்: இந்த எபிெரயர்
என்னத்திற்கு என்றார்கள்; ஆகீஸ் அவர்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய சவுலின்
ஊழியக்காரனாயிருந்த இந்தத் தாவீது இத்தைன நாட்களும் இத்தைன வருஷங்களும் என்ேனாடு
இருக்கவில்ைலயா? இவன் என்னிடத்தில் வந்து ேசர்ந்த நாள்முதல் இந்நாள்வைரக்கும் ஒரு குற்றமும் நான்
இவனில் கண்டுபிடிக்கவில்ைல என்றான். 4 அதனால் ெபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் அவன்ேமல் கடுங்ேகாபமாகி,
அவைனப் பார்த்து: இந்த மனுஷன் நீர் குறித்த தன் இடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாகும்படிக்கு, அங்ேக அவைன
மறுபடியும் அனுப்பிவிடும்; யுத்தத்தில் இவன் நமக்குச் சத்துருவாயிராதபடிக்கு, இவன் நம்ேமாேட கூட
யுத்தத்திற்கு வரேவண்டியதில்ைல; இவன் எதினாேல தன் ஆண்டவேனாேட ஒப்புரவாவான்? இந்த
மனுஷருைடய தைலகளினால் அல்லவா? 5 சவுல் ெகான்றது ஆயிரம், தாவீது ெகான்றது பதினாயிரம் என்று
இந்தத் தாவீைதக்குறித்து அல்லேவா ஆடிப்பாடிச் ெசான்னார்கள் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஆகீஸ்
தாவீைத அைழத்து: நீ உத்தமன் என்றும், நீ பாளயத்தில் என்ேனாேட ேபாக்கும் வரத்துமாயிருக்கிறது என்
பார்ைவக்கு நல்லது என்றும், கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; நீ என்னிடத்தில் வந்து
ேசர்ந்த நாள்முதல் இன்ைறயவைரக்கும் நான் உன்னில் ஒரு ெபால்லாப்பும் காணவில்ைல; ஆகிலும்
பிரபுக்களின் பார்ைவக்கு நீ பிரியமானவன் அல்ல. 7 ஆைகயால் ெபலிஸ்தருைடய பிரபுக்கள் உன்ேமல்
தாங்கல் அைடயாதபடிக்கு, இப்ேபாது சமாதானத்ேதாேட திரும்பிப் ேபாய்விடு என்றான். 8 தாவீது ஆகீைச
ேநாக்கி: ஏன்? நான் ெசய்தது என்ன? நான் வந்து, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய சத்துருக்கேளாேட
யுத்தம்பண்ணாதபடிக்கு, நான் உம்மிடத்தில் வந்த நாள்முதற்ெகாண்டு இன்ைறயவைரக்கும் உமது
அடிேயனிடத்தில் கண்டுபிடித்தது என்ன என்றான். 9 ஆகீஸ் தாவீதுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: அைத அறிேவன்;
நீ ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால என் பார்ைவக்குப் பிரியமானவன்; ஆனாலும் இவன் எங்கேளாேடகூட
யுத்தத்திற்கு வரக்கூடாது என்று ெபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் ெசால்லுகிறார்கள். 10 இப்ேபாதும் நீ நாைள
அதிகாைலயில் உன்ேனாேட வந்த உன் ஆண்டவனுைடய ேவைலக்காரைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
விடியற்காலத்திேல ெவளிச்சமாகிறேபாது, புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 11 அப்படிேய தாவீது அதிகாைலயில்
தன் மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெபாழுதுவிடிகிற ேநரத்திேல, ெபலிஸ்தரின் ேதசத்திற்குத்
திரும்பிப்ேபாகப் புறப்பட்டான்; ெபலிஸ்தேராெவனில் ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானார்கள்.

தாவீதும் அவன் மனுஷரும் மூன்றாம் நாளிேல, சிக்லாகுக்கு வந்து ேசருகிறதற்குள்ேள,
அமேலக்கியர் ெதன்புறத்துச் சீைமயின்ேமலும் சிக்லாகின்ேமலும் விழுந்து, சிக்லாைகக்
ெகாள்ைளயடித்து, அைத அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, 2 அதிலிருந்த ஸ்திரீகளாகிய

சிறியவர்கைளயும் ெபரியவர்கைளயும் சிைறபிடித்து, ஒருவைரயும் ெகான்றுேபாடாமல், அவர்கைளப்
பிடித்துக்ெகாண்டு, தங்கள் வழிேய ேபாய்விட்டார்கள். 3 தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்தப் பட்டணத்திற்கு
வந்தேபாது, இேதா, அது அக்கினியினால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும், தங்கள் மைனவிகளும் தங்கள்
குமாரரும் தங்கள் குமாரத்திகளும் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள் என்றும் கண்டார்கள். 4

அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடிருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்குத் தங்களில் ெபலனில்லாமல் ேபாகுமட்டும்
சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5 தாவீதின் இரண்டு மைனவிகளாகிய ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அகிேனாவாமும்,
கர்ேமல் ஊராளான நாபாலின் மைனவியாயிருந்த அபிகாயிலும்,
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 6 தாவீது மிகவும் ெநருக்கப்பட்டான்; சகல ஜனங்களும் தங்கள்
குமாரர் குமாரத்திகளினிமித்தம் மனக்கிேலசமானதினால், அவைனக் கல்ெலறியேவண்டும் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்; தாவீது தன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குள்ேள தன்ைனத்
திடப்படுத்திக்ெகாண்டான். 7 தாவீது அகிெமேலக்கின் குமாரனாகிய அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியைன
ேநாக்கி: ஏேபாத்ைத என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா என்றான்; அபியத்தார் ஏேபாத்ைதத் தாவீதினிடத்தில்
ெகாண்டுவந்தான். 8 தாவீது கர்த்தைர ேநாக்கி: நான் அந்தத் தண்ைடப் பின்ெதாடரேவண்டுமா? அைதப்
பிடிப்ேபனா? என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: அைதப் பின் ெதாடர்; அைத நீ பிடித்து, சகலத்ைதயும்
திருப்பிக்ெகாள்வாய் என்றார். 9 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடிருந்த அறுநூறுேபரும் ேபானார்கள்;
அவர்கள் ேபேசார் ஆற்றண்ைடக்கு வந்தேபாது அங்ேக சிலர் நின்றுேபானார்கள். 10 தாவீேதா,
நானூறுேபேராடுங்கூடத் ெதாடர்ந்து ேபானான்; இருநூறுேபர் விடாய்த்துப்ேபானபடியினால் ேபேசார்
ஆற்ைறக் கடக்கமாட்டாமல் நின்றுேபானார்கள். 11 ஒரு எகிப்தியைன ெவளியில் அவர்கள் கண்டு,
அவைனத் தாவீதினிடத்தில் ெகாண்டுவந்து, புசிக்க அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்கத் தண்ணீரும் ெகாடுத்து, 12

அத்திப்பழ அைடயின் ஒரு துண்ைடயும், வற்றலான இரண்டு திராட்சப்பழக் குைலகைளயும் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அைத அவன் சாப்பிட்டபின்பு, அவனுைடய உயிர் திரும்ப அவனுக்குள் வந்தது. அவன்
இராப்பகல் மூன்று நாளாய் அப்பம் சாப்பிடாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான். 13 தாவீது அவைன
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ேநாக்கி: நீ யாருைடயவன்? நீ எவ்விடத்தான் என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் ஒரு அமேலக்கியனுைடய
ேவைலக்காரனாகிய எகிப்து ேதசத்துப் பிள்ைளயாண்டான்; மூன்று நாைளக்குமுன் நான்
வியாதிப்பட்டேபாது, என் எஜமான் என்ைனக் ைகவிட்டான். 14 நாங்கள் கிேரத்தியருைடய
ெதன்புறத்தின்ேமலும், யூதாவுக்கடுத்த எல்ைலயின்ேமலும், காேலபுைடய ெதன்புறத்தின்ேமலும்,
பைடெயடுத்துப்ேபாய் சிக்லாைக அக்கினியினால் சுட்ெடரித்துப் ேபாட்ேடாம் என்றான். 15 தாவீது அவைன
ேநாக்கி: நீ என்ைன அந்தத் தண்டினிடத்துக்குக் ெகாண்டுேபாவாயா என்று ேகட்டதற்கு: அவன், நீர்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவதுமில்ைல, என்ைன என் எஜமான் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று
ேதவன்ேமல் ஆைணயிடுவீரானால், உம்ைம அந்தத் தண்டினிடத்துக்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேவன்
என்றான். 16 இவன் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்விட்டேபாது, இேதா, அவர்கள் ெவளிெயங்கும் பரவி,
புசித்துக் குடித்து, தாங்கள் ெபலிஸ்தர் ேதசத்திலும் யூதாேதசத்திலும் ெகாள்ைளயிட்டு வந்த மகா ெபரிதான
அந்த எல்லாக் ெகாள்ைளக்காகவும் ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 17 அவர்கைளத் தாவீது அன்று
சாயங்காலந்ெதாடங்கி மறுநாள் சாயங்காலமட்டும் முறிய அடித்தான்; ஒட்டகங்கள் ேமல் ஏறி ஓடிப்ேபான
நானூறு வாலிபர் தவிர, அவர்களில் ேவெறாருவரும் தப்பவில்ைல. 18 அமேலக்கியர்
பிடித்துக்ெகாண்டுேபான எல்லாவற்ைறயும், தன்னுைடய இரண்டு மைனவிகைளயும், தாவீது விடுவித்தான்.
19 அவர்கள் ெகாள்ைளயாடிக்ெகாண்டுேபான எல்லாவற்றிலும், சிறியதிலும், ெபரியதிலும், குமாரரிலும்,
குமாரத்திகளிலும், ஒன்றும் குைறபடாமல் எல்லாவற்ைறயும் தாவீது திருப்பிக்ெகாண்டான். 20 எல்லா
ஆடுமாடுகைளயும் தாவீது பிடித்துக்ெகாண்டான்; அைவகைளத் தங்கள் மிருகஜீவன்களுக்கு முன்னாேல
ஓட்டி, இது தாவீதின் ெகாள்ைள என்றார்கள். 21 விடாய்த்துப்ேபானதினாேல தாவீதுக்குப் பின்ெசல்லாமல்,
ேபேசார் ஆற்றண்ைடயிேல தங்கியிருந்த இருநூறுேபரிடத்துக்குத் தாவீது வருகிறேபாது, இவர்கள்
தாவீதுக்கும் அவேனாடிருந்த ஜனத்திற்கும் எதிர்ெகாண்டு வந்தார்கள்; தாவீது அந்த ஜனத்தினிடத்தில்
ேசர்ந்து, அவர்கள் சுகெசய்திைய விசாரித்தான். 22 அப்ெபாழுது தாவீேதாேட நடந்து வந்த மனுஷரில்
ெபால்லாதவர்களும் ேபலியாளின் மக்களுமான எல்லாரும்: அவர்கள் எங்கேளாேட வராதபடியினால்
நாங்கள் திருப்பிக்ெகாண்ட ெகாள்ைளயுடைமகளில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் ெகாடுப்பதில்ைல; அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் மைனவிையயும் தன்தன் பிள்ைளகைளயுேம அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகட்டும்
என்றார்கள். 23 அதற்குத் தாவீது: என் சேகாதரேர, கர்த்தர் நமக்குத் தந்தைத நீங்கள் இப்படிச்
ெசய்யேவண்டாம்; கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றி, நமக்கு விேராதமாய் வந்திருந்த அந்தத் தண்ைட
நம்முைடய ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 24 இந்தக் காரியத்தில் உங்கள் ெசாற் ேகட்க யார் சம்மதிப்பான்?
யுத்தத்திற்குப் ேபானவர்களின் பங்கு எவ்வளேவா, அவ்வளவு ரஸ்துக்களண்ைடயில் இருந்தவர்களுக்கும்
பங்குவீதம் கிைடக்கேவண்டும்; சரிபங்காகப் பங்கிடுவார்களாக என்றான். 25 அப்படிேய அந்நாள்
முதற்ெகாண்டு நடந்து வருகிறது; அைத இஸ்ரேவலிேல இந்நாள் வைரக்கும் இருக்கும் கட்டைளயும்
பிரமாணமுமாக ஏற்படுத்தினான். 26 தாவீது சிக்லாகுக்கு வந்தேபாது, அவன் ெகாள்ைளயாடினைவகளிேல
தன் சிேநகிதராகிய யூதாவின் மூப்பருக்குச் சிலவற்ைற அனுப்பி: இேதா, கர்த்தருைடய சத்துருக்களின்
ெகாள்ைளயில் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் ஆசீர்வாதபாகம் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 27 யார்
யாருக்கு அனுப்பினாெனன்றால், ெபத்ேதலில் இருக்கிறவர்களுக்கும், ெதற்கான ராேமாத்தில்
இருக்கிறவர்களுக்கும், யாத்தீரில் இருக்கிறவர்களுக்கும், 28 ஆேராேவரில் இருக்கிறவர்களுக்கும்,
சிப்ேமாத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும், எஸ்ேதேமாகாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும், 29 ராக்காலில்
இருக்கிறவர்களுக்கும், ெயராமிேயலியரின் பட்டணங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும், ேகனியரின்
பட்டணங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும், 30 ஒர்மாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும், ெகாராசானில்
இருக்கிறவர்களுக்கும், ஆற்றாகில் இருக்கிறவர்களுக்கும், 31 எப்ேரானில் இருக்கிறவர்களுக்கும், தாவீதும்
அவன் மனுஷரும் நடமாடின எல்லா இடங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கும் அனுப்பினான்.

ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலேராேட யுத்தம்பண்ணினார்கள்; இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு முன்பாக
முறிந்ேதாடி, கில்ேபாவா மைலயிேல ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர் சவுைலயும் அவன்
குமாரைரயும் ெநருங்கித் ெதாடர்ந்து, சவுலின் குமாரராகிய ேயானத்தாைனயும் அபினதாைபயும்

மல்கிசூகாைவயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 3 சவுலுக்கு விேராதமாய் யுத்தம் பலத்தது; வில்வீரர் அவைனக்
கண்டு ெநருங்கினார்கள்; அப்ெபாழுது சவுல் வில்வீரரால் மிகவும் காயப்பட்டு, 4 தன் ஆயுததாரிைய ேநாக்கி:
அந்த விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து, என்ைனக் குத்திப்ேபாட்டு, என்ைன
அவமானப்படுத்தாதபடிக்கு, நீ உன் பட்டயத்ைத உருவி, என்ைனக் குத்திப்ேபாடு என்றான்; அவனுைடய
ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதினால், அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன் என்றான்; அப்ெபாழுது சவுல் பட்டயத்ைத
நட்டு அதின்ேமல் விழுந்தான். 5 சவுல் ெசத்துப்ேபானைத அவன் ஆயுததாரி கண்டேபாது, அவனும் தன்
பட்டயத்தின்ேமல் விழுந்து, அவேனாேடகூடச் ெசத்துப்ேபானான். 6 அப்படிேய அன்ைறயதினம் சவுலும்,
அவன் மூன்று குமாரரும், அவன் ஆயுததாரியும், அவனுைடய எல்லா மனுஷரும் ஒருமிக்கச்
ெசத்துப்ேபானார்கள். 7 இஸ்ரேவலர் முறிந்ேதாடினார்கள் என்றும், சவுலும் அவன் குமாரரும் ெசத்துப்
ேபானார்கள் என்றும், பள்ளத்தாக்குக்கு இப்பாலும் ேயார்தானுக்கு இப்பாலும் இருந்த இஸ்ரேவலர்
கண்டேபாது, அவர்கள் பட்டணங்கைள விட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர் வந்து,
அைவகளிேல குடியிருந்தார்கள். 8 ெவட்டுண்டவர்கைள உரிந்துெகாள்ள, ெபலிஸ்தர் மறுநாள் வந்தேபாது,
அவர்கள், சவுலும் அவன் மூன்று குமாரரும் கில்ேபாவா மைலயிேல விழுந்துகிடக்கிறைதக் கண்டு, 9 அவன்
தைலைய ெவட்டி, அவன் ஆயுதங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, தங்கள் விக்கிரகங்களின் ேகாவில்களிலும்
ஜனங்களுக்குள்ளும் ெசய்திையப் பிரசித்தப்படுத்தும்படி, அைவகைளப் ெபலிஸ்தர் ேதசத்திேல சுற்றிலும்
அனுப்பி, 10 அவன் ஆயுதங்கைள அஸ்தேராத் ேதவனுைடய ேகாவிலிேல ைவத்து, அவன் உடைலப்
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ெபத்சானின் அலங்கத்திேல தூக்கிப்ேபாட்டார்கள். 11 ெபலிஸ்தர் சவுலுக்குச் ெசய்தைதக் கீேலயாத்
ேதசத்து யாேபஸ் பட்டணத்தார் ேகட்டேபாது, 12 அவர்களிேல பலசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்து
இராமுழுவதும் நடந்துேபாய், ெபத்சானின் அலங்கத்திலிருந்த சவுலின் உடைலயும் அவன் குமாரரின்
உடல்கைளயும் எடுத்து, யாேபசுக்குக் ெகாண்டுவந்து, அைவகைள அங்ேக தகனம்பண்ணி, 13

அவர்களுைடய எலும்புகைள எடுத்து, யாேபசிலிருக்கிற ேதாப்பிேல அடக்கம்பண்ணி, ஏழுநாள்
உபவாசம்பண்ணினார்கள்.
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சவுல் மரித்தபின்பு, தாவீது அமேலக்கியைர முறிய அடித்து, சிக்லாகுக்குத் திரும்பிவந்து, இரண்டு
நாள் அங்ேக இருந்த பிற்பாடு, 2 மூன்றாம் நாளிேல ஒரு மனுஷன் சவுலின் பாளயத்திலிருந்து
புறப்பட்டு, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, தன் தைலயின்ேமல் புழுதிையப்

ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தாவீதினிடத்தில் வந்து, தைரயிேல விழுந்து வணங்கினான். 3 தாவீது அவைனப்
பார்த்து: நீ எங்ேகயிருந்து வந்தாய் என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: இஸ்ரேவலின் பாளயத்திலிருந்து
தப்பிவந்ேதன் என்றான். 4 தாவீது அவைனப் பார்த்து: நடந்த ெசய்தி என்ன? ெசால் என்று ேகட்டதற்கு,
அவன்: ஜனங்கள் யுத்தத்ைதவிட்டு முறிந்ேதாடிப்ேபானார்கள்; ஜனங்களில் அேநகம் ேபர் விழுந்து
மடிந்துேபானார்கள்; சவுலும் அவர் குமாரனாகிய ேயானத்தானும் மடிந்தார்கள் என்றான். 5 சவுலும் அவர்
குமாரனாகிய ேயானத்தானும் மடிந்துேபானது உனக்கு எப்படித் ெதரியும் என்று தாவீது தனக்கு அைத
அறிவிக்கிற வாலிபனிடத்தில் ேகட்டதற்கு, 6 அந்த வாலிபன்: நான் தற்ெசயலாய்க் கில்ேபாவா மைலக்குப்
ேபாேனன்; அப்ெபாழுது இேதா, சவுல் தம்முைடய ஈட்டியின்ேமல் சாய்ந்துெகாண்டிருந்தார்; இரதங்களும்
குதிைர வீரரும் அவைரத் ெதாடர்ந்து ெநருங்கினார்கள். 7 அவர் திரும்பிப் பார்த்து: என்ைனக் கண்டு
கூப்பிட்டார்; அதற்கு நான்: இேதா, இருக்கிேறன் என்ேறன். 8 அப்ெபாழுது அவர்: நீ யார் என்று என்ைனக்
ேகட்டார்; நான் அமேலக்கியன் என்று ெசான்ேனன். 9 அவர் என்ைன ேநாக்கி: நீ என்னண்ைடயில்
கிட்டவந்து நின்று, என்ைனக் ெகான்றுேபாடு; என் பிராணன் முழுதும் இன்னும் ேபாகாததினால் எனக்கு
ேவதைனயாயிருக்கிறது என்றார். 10 அப்ெபாழுது நான், அவர் விழுந்த பின்பு பிைழக்கமாட்டார் என்று
நிச்சயித்து, அவரண்ைடயில் ேபாய் நின்று, அவைரக் ெகான்றுேபாட்ேடன்; பிற்பாடு அவர் தைலயின்ேமல்
இருந்த முடிையயும் அவர் புயத்தில் இருந்த அஸ்தகடகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அைவகைள இங்ேக
என் ஆண்டவனிடத்திற்குக் ெகாண்டுவந்ேதன் என்றான். 11 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடிருந்த சகல
மனுஷரும் தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, 12 சவுலும், அவன் குமாரனாகிய ேயானத்தானும்,
கர்த்தருைடய ஜனங்களும், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரும், பட்டயத்தாேல விழுந்தபடியினால் புலம்பி அழுது
சாயங்காலமட்டும் உபவாசமாயிருந்தார்கள். 13 தாவீது அைதத் தனக்கு அறிவித்த வாலிபைனப் பார்த்து: நீ
எவ்விடத்தான் என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் அந்நிய ஜாதியானுைடய மகன், நான் அமேலக்கியன்
என்றான். 14 தாவீது அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர் அபிேஷகம்பண்ணினவைரக் ெகான்றுேபாடும்படி நீ உன்
ைகைய நீட்டப் பயப்படாமற்ேபானது என்ன என்று ெசால்லி, 15 வாலிபரில் ஒருவைனக் கூப்பிட்டு, நீ
கிட்டப்ேபாய் அவன்ேமல் விழுந்து, அவைன ெவட்டு என்றான்; அவன் அவைன ெவட்டினான்; அவன்
ெசத்தான். 16 தாவீது அவைனப் பார்த்து: உன் இரத்தப்பழி உன் தைலயின்ேமல் இருப்பதாக; கர்த்தர்
அபிேஷகம் பண்ணினவைர நான் ெகான்றுேபாட்ேடன் என்று உன்வாேய உனக்கு விேராதமான சாட்சி
ெசால்லிற்று என்றான். 17 தாவீது சவுலின்ேபரிலும், அவன் குமாரனாகிய ேயானத்தானின் ேபரிலும், புலம்பல்
பாடினான். 18 (வில்வித்ைதைய யூதா புத்திரருக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படி கட்டைளயிட்டான்; அது
யாேசரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது) அவன் பாடின புலம்பலாவது: 19 இஸ்ரேவலின் அலங்காரம்
உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் அதமாயிற்று; பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்து ேபானார்கள். 20 ெபலிஸ்தரின்
குமாரத்திகள் சந்ேதாஷப்படாதபடிக்கும், விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின் குமாரத்திகள்
களிகூராதபடிக்கும், அைதக் காத் பட்டணத்தில் அறிவியாமலும் அஸ்கேலானின் வீதிகளில்
பிரஸ்தாபப்படுத்தாமலும் இருங்கள். 21 கில்ேபாவா மைலகேள, உங்கள்ேமல் பனியும் மைழயும்
ெபய்யாமலும், காணிக்ைகக்கு ஏற்ற பலன் தரும் வயல்கள் இராமலும் ேபாவதாக; அங்ேக
பராக்கிரமசாலிகளுைடய ேகடகம் அவமதிக்கப்பட்டது; சவுல் ைதலத்தால்
அபிேஷகம்பண்ணப்படாதவன்ேபால அவர் ேகடகமும் அவமதிக்கப்பட்டேத. 22 ெகாைலயுண்டவர்களின்
இரத்தத்ைதக் குடியாமலும், பராக்கிரமசாலிகளின் நிணத்ைத உண்ணாமலும், ேயானத்தானுைடய வில்
பின்வாங்கினதில்ைல; சவுலின் பட்டயம் ெவறுைமயாய்த் திரும்பினதில்ைல. 23 உயிேராேட இருக்ைகயில்
சவுலும் ேயானத்தானும் பிரியமும் இன்பமுமாயிருந்தார்கள்; மரணத்திலும் பிரிந்துேபானதில்ைல;
கழுகுகைளப் பார்க்கிலும் ேவகமும், சிங்கங்கைளப் பார்க்கிலும் பலமுமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். 24

இஸ்ரேவலின் குமாரத்திகேள, உங்களுக்கு இரத்தாம்பரத்ைதச் சிறப்பாய் உடுப்பித்து, உங்கள்
உைடயின்ேமல் ெபான் ஆபரணங்கைளத் தரிப்பித்த சவுலுக்காக அழுது புலம்புங்கள். 25 ேபார்முகத்தில்
பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்தார்கேள. ேயானத்தாேன, உயரமான ஸ்தலங்களிேல ெவட்டுண்டுேபானாேய. 26

என் சேகாதரனாகிய ேயானத்தாேன, உனக்காக நான் வியாகுலப்படுகிேறன்; நீ எனக்கு ெவகு
இன்பமாயிருந்தாய்; உன் சிேநகம் ஆச்சரியமாயிருந்தது; ஸ்திரீகளின் சிேநகத்ைதப்பார்க்கிலும்
அதிகமாயிருந்தது. 27 பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்துேபானார்கேள; யுத்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் அழிந்து
ேபாயிற்ேற, என்று பாடினான்.

2 சாமுேவல் 1:2

258



2
பின்பு தாவீது கர்த்தைர ேநாக்கி: நான் யூதாவின் பட்டணங்கள் ஒன்றிேல ேபாய் இருக்கலாமா
என்று விசாரித்தான். அதற்குக் கர்த்தர்: ேபா என்றார்; எவ்விடத்திற்குப் ேபாகலாம் என்று தாவீது
ேகட்டதற்கு, அவர்: எப்ேரானுக்குப் ேபா என்றார். 2 அப்படிேய தாவீது தன் இரண்டு

மைனவிகளாகிய ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அகிேனாவாேமாடும், நாபாலின் மைனவியாயிருந்த கர்ேமல்
ஊராளான அபிகாயிேலாடும் கூட அவ்விடத்திற்குப் ேபானான். 3 அன்றியும் தன்ேனாடிருந்த மனுஷைரயும்,
அவர்கள் குடும்பங்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்; அவர்கள் எப்ேரானின் சுற்றூர்களிேல
குடிேயறினார்கள். 4 அப்ெபாழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து, அங்ேக தாவீைத யூதா வம்சத்தாரின்ேமல்
ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணினார்கள். கீேலயாத்ேதசத்து யாேபசின் மனுஷர் சவுைல
அடக்கம்பண்ணினவர்கள் என்று அவர்கள் தாவீதுக்கு அறிவித்தேபாது, 5 தாவீது கீேலயாத்ேதசத்து
யாேபசின் மனுஷரிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி, நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுலுக்கு இந்தத்
தயைவச் ெசய்து, அவைர அடக்கம்பண்ணினபடியினாேல, கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பாராக. 6 கர்த்தர்
உங்கைளக் கிருைபயும் உண்ைமயுமாய் நடத்துவாராக; நீங்கள் இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தபடியினால்,
நானும் இந்த நன்ைமக்குத்தக்கதாக உங்கைள நடத்துேவன். 7 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்கள் ைககைளத்
திடப்படுத்திக்ெகாண்டு நல்ல ேசவகராயிருங்கள்; உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுல் மரித்தபின்பு, யூதா
வம்சத்தார் என்ைனத் தங்கள்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம் பண்ணினார்கள் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லச்ெசான்னான். 8 சவுலின் பைடத்தைலவனான ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனர் சவுலின்
குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்ைத மகனாயீமுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், 9 அவைனக் கீேலயாத்தின்
ேமலும், அஷூரியர் ேமலும், ெயஸ்ரேயலின் ேமலும், எப்பிராயீமின் ேமலும், ெபன்யமீனின் ேமலும்,
இஸ்ரேவலைனத்தின் ேமலும் ராஜாவாக்கினான். 10 சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகிறேபாது, நாற்பது வயதாயிருந்தான்; அவன் இரண்டுவருஷம்
ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; யூதா ேகாத்திரத்தார் மாத்திரம் தாவீைதப் பின்பற்றினார்கள். 11 தாவீது
எப்ேரானிேல யூதா ேகாத்திரத்தின்ேமல் ராஜாவாயிருந்த நாட்களின் இலக்கம் ஏழு வருஷமும் ஆறு
மாதமுமாம். 12 ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனர் சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்தின் ேசவகைரக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, மகனாயீமிலிருந்து கிபிேயானுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான். 13 அப்ெபாழுது ெசருயாவின்
குமாரனாகிய ேயாவாபும் தாவீதின் ேசவகரும் புறப்பட்டுப்ேபாய், கிபிேயானின் குளத்தண்ைடயில்
ஒருவருக்ெகாருவர் எதிர்ப்பட்டு, குளத்திற்கு அந்தப்பக்கத்தில் அவர்களும், குளத்திற்கு இந்தப்பக்கத்தில்
இவர்களும் இறங்கினார்கள். 14 அப்ேனர் ேயாவாைப ேநாக்கி: வாலிபர் எழுந்து, நமக்கு முன்பாகச்
சிலம்பம்பண்ணட்டும் என்றான். அதற்கு ேயாவாப்: அவர்கள் எழுந்து, அப்படிச் ெசய்யட்டும் என்றான். 15

அப்ெபாழுது சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்தின் பக்கத்திற்குப் ெபன்யமீன் மனுஷரில்
பன்னிரண்டுேபரும், தாவீதுைடய ேசவகரிேல பன்னிரண்டுேபரும், எழுந்து ஒரு பக்கமாய்ப் ேபாய், 16 ஒருவர்
தைலைய ஒருவர் பிடித்து, ஒருவருைடய விலாவிேல ஒருவர் பட்டயத்தினாேல குத்தி, ஒருமிக்க
விழுந்தார்கள்; அதினாேல கிபிேயானிலிருக்கிற அந்த ஸ்தலம் எல்காத்அசூரிம் என்னப்பட்டது. 17

அன்ைறயதினம் மிகவும் கடினமான யுத்தமாகி, அப்ேனரும் இஸ்ரேவல் மனுஷரும் தாவீதின் ேசவகரால்
முறிய அடிக்கப்பட்டார்கள். 18 அங்ேக ெசருயாவின் மூன்று குமாரராகிய ேயாவாபும் அபிசாயும் ஆசேகலும்
இருந்தார்கள்; ஆசேகல் ெவளியிலிருக்கிற கைலமான்களில் ஒன்ைறப்ேபால ேவகமாய்
ஓடுகிறவனாயிருந்தான். 19 அவன் அப்ேனைரப் பின்ெதாடர்ந்து, வலதுபுறத்திலாகிலும்
இடதுபுறத்திலாகிலும், அவைன விட்டு விலகாமல் துரத்திக்ெகாண்டுேபானான். 20 அப்ேனர் திரும்பிப்
பார்த்து: நீ ஆசேகல் அல்லவா என்றான். அவன்: நான்தான் என்றான். 21 அப்ெபாழுது அப்ேனர் அவைன
ேநாக்கி: நீ வலதுபக்கத்திற்காகிலும் இடதுபக்கத்திற்காகிலும் விலகி, வாலிபரில் ஒருவைனப் பிடித்து,
அவைன உரிந்துெகாள் என்றான்; ஆசேகேலா விடமாட்ேடன் என்று ெதாடர்ந்துேபானான். 22 பின்னும்
அப்ேனர் ஆசேகைல ேநாக்கி: நீ என்ைன விட்டுப்ேபா; நான் உன்ைனத் தைரேயாேட ஏன் ெவட்டேவண்டும்?
பிற்பாடு உன் சேகாதரனாகிய ேயாவாபின் முகத்திேல எப்படி விழிப்ேபன் என்றான். 23 ஆனாலும் அவன்
விலகிப்ேபாகமாட்ேடன் என்றபடியினால், அப்ேனர் அவைன ஈட்டியின் பின்புற அலகினால் அவன் வயிற்றிேல
குத்தினான்; ஈட்டி முதுகிேல புறப்பட்டது; அவன் அங்ேகதாேன விழுந்து ெசத்தான்; ஆசேகல்
விழுந்துகிடக்கிற இடத்திேல வந்தவர்கெளல்லாரும் தரித்து நின்றார்கள். 24 ேயாவாபும் அபிசாயும் சூரியன்
அஸ்தமிக்குமட்டும் அப்ேனைரப் பின்ெதாடர்ந்தார்கள்; கிபிேயான் வனாந்தர வழிக்கு அருகான கீயாவுக்கு
எதிேர இருக்கிற அம்மா ேமடுமட்டும் வந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது அப்ேனைரப் பின்ெசன்ற ெபன்யமீன்
புத்திரர் ஒேர பைடயாகக் கூடி, ஒரு மைலயின் உச்சியிேல நின்றார்கள். 26 அப்ெபாழுது அப்ேனர்
ேயாவாைபப் பார்த்துக் கூப்பிட்டு, பட்டயம் எப்ேபாதும் சங்காரம் பண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டுேமா,
முடிவிேல கசப்புண்டாகும் என்று அறியீேரா, தங்கள் சேகாதரைர விட்டுப் பின்வாங்கும்படிக்கு எந்தமட்டும்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்லாதிருப்பீர் என்றான். 27 அதற்கு ேயாவாப்: இன்று காலேம நீர் ேபசாதிருந்தீரானால்
ஜனங்கள் அவரவர் தங்கள் சேகாதரைரப் பின்ெதாடராமல், அப்ேபாேத திரும்பி விடுவார்கள் என்று
ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான். 28 ேயாவாப் எக்காளம் ஊதினான்;
அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவைலத் ெதாடராமலும், யுத்தம்பண்ணாமலும் நின்றுவிட்டார்கள்.
29 அன்று ராமுழுதும் அப்ேனரும் அவன் மனுஷரும் அந்தரெவளி வழியாய்ப் ேபாய், ேயார்தாைனக் கடந்து,
பித்ேராைன உருவநடந்து தாண்டி, மகனாயீமுக்குப் ேபானார்கள். 30 ேயாவாப் அப்ேனைரத் ெதாடராமல்
ஜனங்கைளெயல்லாம் கூடிவரச்ெசய்தான்; தாவீதின் ேசவகரில் பத்ெதான்பதுேபரும் ஆசேகலும்
குைறந்திருந்தார்கள். 31 தாவீதின் ேசவகேரா ெபன்யமீனரிலும், அப்ேனரின் மனுஷரிலும்,
முந்நூற்றறுபதுேபைர மடங்கடித்தார்கள். 32 அவர்கள் ஆசேகைல எடுத்து, ெபத்ெலேகமிலுள்ள அவனுைடய
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தகப்பன் கல்லைறயிேல அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்; ேயாவாபும் அவன் மனுஷரும் இராமுழுவதும்
நடந்து, ெபாழுது விடியும்ேபாது எப்ேரானிேல ேசர்ந்தார்கள்.

சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் ெநடுநாள் யுத்தம் நடந்தது; தாவீது வரவர
பலத்தான்; சவுலின் குடும்பத்தாேரா வரவர பலவீனப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 எப்ேரானிேல
தாவீதுக்குப் பிறந்த குமாரர்: ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அகிேனாவாமிடத்திேல பிறந்த அம்ேனான்

அவனுக்கு முதல் பிறந்தவன். 3 நாபாலின் மைனவியாயிருந்த கர்ேமல் ஊராளான அபிகாயிலிடத்திேல
பிறந்த கீேலயாப் அவனுைடய இரண்டாம் குமாரன்; மூன்றாம் குமாரன் ேகசூரின் ராஜாவான தல்மாய்
குமாரத்தியாகிய மாக்காள் ெபற்ற அப்சேலாம் என்பவன். 4 நாலாம் குமாரன் ஆகீத் ெபற்ற அெதானியா
என்பவன்; ஐந்தாம் குமாரன் அபித்தால் ெபற்ற ெசப்பத்தியா என்பவன். 5 ஆறாம் குமாரன் தாவீதின்
மைனவியாகிய எக்லாளிடத்தில் பிறந்த இத்ேரயாம் என்பவன்; இவர்கள் எப்ேரானிேல தாவீதுக்குப்
பிறந்தவர்கள். 6 சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் யுத்தம் நடந்து வருகிறேபாது, அப்ேனர்
சவுலின் குடும்பத்திேல பலத்தவனானான். 7 சவுலுக்கு ஆயாவின் குமாரத்தியாகிய ரிஸ்பாள் என்னும்
ேபருள்ள ஒரு மறுமைனயாட்டி இருந்தாள்; இஸ்ேபாேசத் அப்ேனைர ேநாக்கி: நீ என் தகப்பனாருைடய
மறுமைனயாட்டியினிடத்தில் பிரேவசித்தது என்ன என்றான். 8 அப்ேனர் இஸ்ேபாேசத்தின்
வார்த்ைதகளுக்காக மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு: உம்ைமத் தாவீதின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடாமல்,
இந்நாள்மட்டும் உம்முைடய தகப்பனாகிய சவுலின் குடும்பத்துக்கும், அவருைடய சேகாதரருக்கும்,
சிேநகிதருக்கும், தயவு ெசய்கிறவனாகிய என்ைன நீர் இன்று ஒரு ஸ்திரீயினிமித்தம் குற்றம் பிடிக்கிறதற்கு,
நான் யூதாவுக்கு உட்ைகயான ஒரு நாய்த்தைலயா? 9 நான் ராஜ்யபாரத்ைதச் சவுலின் குடும்பத்ைத விட்டுத்
தாண்டப்பண்ணி, தாவீதின் சிங்காசனத்ைதத் தாண் துவக்கிப் ெபெயர்ெசபாமட்டுமுள்ள
இஸ்ரேவலின்ேமலும் யூதாவின்ேமலும் நிைலநிறுத்தும்படிக்கு, 10 கர்த்தர் தாவீதுக்கு ஆைணயிட்டபடிேய,
நான் அவனுக்குச் ெசய்யாமற்ேபானால், ேதவன் அப்ேனருக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும்
ெசய்யக்கடவர் என்றான். 11 அப்ெபாழுது அவன் அப்ேனருக்குப் பயப்பட்டதினால், அப்புறம் ஒரு
மறுெமாழியும் அவனுக்குச் ெசால்லாதிருந்தான். 12 அப்ேனர் தன் நாமத்தினாேல தாவீதினிடத்திற்கு
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: ேதசம் யாருைடயது? என்ேனாடு உடன்படிக்ைகபண்ணும்; இேதா,
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் உம்மிடத்தில் திருப்ப, என் ைக உம்ேமாடிருக்கும் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 13

அதற்குத் தாவீது: நல்லது, உன்ேனாேட நான் உடன்படிக்ைகபண்ணுேவன்; ஆனாலும் ஒேர காரியம்
உன்னிடத்தில் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன்; அது என்னெவனில், நீ என் முகத்ைதப் பார்க்க வரும்ேபாது,
சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாைள நீ அைழத்து வரேவண்டும்; அதற்குமுன் நீ என் முகத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல
என்று ெசால்லச்ெசால்லி, 14 அவன் சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்தினிடத்திற்கும் ஸ்தானாபதிகைள
அனுப்பி: நான் ெபலிஸ்தருைடய நூறு நுனித்ேதால்கைளப் பரிசமாகக் ெகாடுத்து, விவாகம்பண்ணின என்
மைனவியாகிய மீகாைள அனுப்பிவிடும் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 15 அப்ெபாழுது, இஸ்ேபாேசத்
அவைள லாயிசின் குமாரனாகிய பல்த்திேயல் என்னும் புருஷனிடத்திலிருந்து அைழத்து வர ஆட்கைள
அனுப்பினான். 16 அவள் புருஷன் பகூரீம் மட்டும் அவள் பிறகாேல அழுதுெகாண்டு வந்தான். அப்ேனர்
அவைன ேநாக்கி: நீ திரும்பிப்ேபா என்றான்; அவன் திரும்பிப் ேபாய்விட்டான். 17 அப்ேனர் இஸ்ரேவலின்
மூப்பேராேட ேபசி: தாவீைத உங்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவக்கும்படிக்கு நீங்கள் அேநகநாளாய்த்
ேதடினீர்கேள. 18 இப்ேபாதும் அப்படிச் ெசய்யுங்கள்; என் தாசனாகிய தாவீதின் ைகயினால், என் ஜனமாகிய
இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தரின் ைகக்கும், அவர்களுைடய எல்லாச் சத்துருக்களின் ைகக்கும் நீங்கலாக்கி
இரட்சிப்ேபன் என்று கர்த்தர் தாவீைதக்குறித்துச் ெசால்லியிருக்கிறாேர என்றான். 19 இந்தப்பிரகாரமாக
அப்ேனர் ெபன்யமீன் மனுஷர் காதுகள் ேகட்கப் ேபசினான்; பின்பு அப்ேனர் இஸ்ரேவலர் பார்ைவக்கும்,
ெபன்யமீனுைடய எல்லாக் குடும்பத்தாரின் பார்ைவக்கும், சம்மதியானைதெயல்லாம் எப்ேரானிேல தாவீதின்
காதுகள் ேகட்கப் ேபசுகிறதற்குப் ேபானான். 20 அப்ேனரும், அவேனாேடகூட இருபதுேபரும்
எப்ேரானிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் வந்தேபாது, தாவீது அப்ேனருக்கும், அவேனாேட வந்த மனுஷருக்கும்
விருந்துெசய்தான். 21 பின்பு அப்ேனர் தாவீைத ேநாக்கி: நான் எழுந்துேபாய், இஸ்ரேவலைர எல்லாம்
உம்ேமாேட உடன்படிக்ைகபண்ணும்படிக்கு, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனிடத்தில்
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவருகிேறன்; அதினாேல உம்முைடய ஆத்துமா அரசாள விரும்புகிற இடெமல்லாம்
அரசாளுவீர் என்றான்; அப்படிேய தாவீது அப்ேனைர அனுப்பிவிட்டான்; அவன் சமாதானத்ேதாேடேபானான்.
22 தாவீதின் ேசவகரும் ேயாவாபும் அேநகம் ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டு, தண்டிலிருந்து ெகாண்டு
வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அப்ேனர் எப்ேரானில் தாவீதினிடத்தில் இல்ைல; அவைன அனுப்பிவிட்டான்;
அவன் சமாதானத்ேதாேட ேபாய்விட்டான். 23 ேயாவாபும் அவேனாடிருந்த எல்லாச் ேசைனயும் வந்தேபாது,
ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனர் ராஜாவினிடத்தில் வந்தான் என்றும், அவர் அவைனச் சமாதானமாய்ப்ேபாக
அனுப்பிவிட்டார் என்றும், ேயாவாபுக்கு அறிவித்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது ேயாவாப் ராஜாவண்ைடயில்
பிரேவசித்து: என்ன ெசய்தீர்? இேதா, அப்ேனர் உம்மிடத்தில் வந்தாேன, நீர் அவைனப் ேபாகவிட்டது என்ன?
25 ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனைர அறிவீேர; அவன் உம்ைம ேமாசம் ேபாக்கவும், உம்முைடய
ேபாக்குவரத்ைத அறியவும், நீர் ெசய்கிறைதெயல்லாம் ஆராயவும் வந்தான் என்று ெசான்னான். 26 ேயாவாப்
தாவீைத விட்டுப் புறப்பட்டவுடேன, அவன் அப்ேனைரத் தாவீதுக்குத் ெதரியாமல் கூட்டிக்ெகாண்டு வரும்படி
ஆட்கைள அனுப்பினான்; அவர்கள் சீரா என்னும் துரவுமட்டும் ேபாய் அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 27 அப்ேனர் எப்ேரானுக்குத் திரும்பி வருகிறேபாது, ேயாவாப் அவேனாேட
இரகசியமாகப் ேபசப்ேபாகிறவன்ேபால, அவைன ஒலிமுகவாசலின் நடுேவ ஒரு பக்கமாய் அைழத்துப்ேபாய்,
தன் தம்பி ஆசேகலுைடய இரத்தப்பழிைய வாங்க, அங்ேக அவைன வயிற்றிேல குத்திக் ெகான்றுேபாட்டான்.
28 தாவீது அைதக் ேகட்டேபாது: ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனரின் இரத்தத்திற்காக, என்ேமலும் என்
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ராஜ்யத்தின் ேமலும் கர்த்தருக்கு முன்பாக என்ைறக்கும் பழியில்ைல. 29 அது ேயாவாபுைடய தைலயின்
ேமலும், அவன் தகப்பன் குடும்பத்தின் ேமலும் சுமந்திருப்பதாக; ேயாவாபின் வீட்டாரிேல பிரமியக்காரனும்,
குஷ்டேராகியும், ேகால் ஊன்றி நடக்கிறவனும், பட்டயத்தால் விழுகிறவனும், அப்பம் குைறச்சலுள்ளவனும்,
ஒருக்காலும் ஒழிந்துேபாவதில்ைல என்றான். 30 அப்ேனர் கிபிேயானில் நடந்த யுத்தத்திேல தங்கள்
தம்பியாகிய ஆசேகைலக் ெகான்றதினிமித்தம் ேயாவாபும் அவன் சேகாதரனாகிய அபிசாயும் அவைனச்
சங்காரம்பண்ணினார்கள். 31 தாவீது ேயாவாைபயும், அவேனாடிருந்த சகல ஜனங்கைளயும் பார்த்து:
நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, இரட்டுடுத்தி, அப்ேனருக்கு முன்னாக நடந்து
துக்கங்ெகாண்டாடுங்கள் என்று ெசால்லி, தாவீது ராஜா தானும் பாைடக்குப் பின்ெசன்றான். 32 அவர்கள்
அப்ேனைர எப்ேரானிேல அடக்கம்பண்ணுைகயில், ராஜா அப்ேனரின் கல்லைறயண்ைடயிேல சத்தமிட்டு
அழுதான்; சகல ஜனங்களும் அழுதார்கள். 33 ராஜா அப்ேனருக்காகப் புலம்பி: மதிெகட்டவன்
சாகிறதுேபால, அப்ேனர் ெசத்துப்ேபானாேனா? 34 உன் ைககள் கட்டப்படவும் இல்ைல; உன் கால்களில்
விலங்கு ேபாடப்படவும் இல்ைல; துஷ்டர் ைகயில் மடிகிறதுேபால மடிந்தாேய என்றான்; அப்ெபாழுது
ஜனங்கெளல்லாரும் பின்னும் அதிகமாய் அவனுக்காக அழுதார்கள். 35 ெபாழுது இன்னும் இருக்ைகயில்,
ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து: அப்பம் புசியும் என்று தாவீதுக்குச் ெசான்னேபாது, தாவீது: சூரியன்
அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்ேன நான் அப்பத்ைதயாகிலும் ேவெறைதயாகிலும் ருசி பார்த்தால், ேதவன் எனக்கு
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் ெசய்யக்கடவர் என்று ஆைணயிட்டுச் ெசான்னான். 36

ஜனங்கள் எல்லாரும் அைதக் கவனித்தார்கள், அது அவர்கள் பார்ைவக்கு நன்றாயிருந்தது; அப்படிேய ராஜா
ெசய்தெதல்லாம் சகல ஜனங்களுக்கும் நலமாய்த் ேதான்றினது. 37 ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனைரக்
ெகான்றுேபாட்டது ராஜாவினால் உண்டானதல்லெவன்று அந்நாளிேல சகல ஜனங்களும், இஸ்ரேவலர்
அைனவரும் அறிந்துெகாண்டார்கள். 38 ராஜா தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: இன்ைறயதினம்
இஸ்ரேவலில் பிரபுவும் ெபரிய மனுஷனுமாகிய ஒருவன் விழுந்தான் என்று அறியீர்களா? 39 நான் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டவனாயிருந்தேபாதிலும், நான் இன்னும் பலவீனன்; ெசருயாவின் குமாரராகிய இந்த
மனுஷர் என் பலத்துக்கு மிஞ்சினவர்களாயிருக்கிறார்கள், அந்தப் ெபால்லாப்ைபச் ெசய்தவனுக்குக் கர்த்தர்
அவன் ெபால்லாப்புக்குத்தக்கதாய்ச் சரிக்கட்டுவாராக என்றான்.

அப்ேனர் எப்ேரானிேல ெசத்துப்ேபானைதச் சவுலின் குமாரன் ேகட்டேபாது, அவன் ைககள்
திடனற்றுப்ேபாயிற்று; இஸ்ரேவலெரல்லாரும் கலங்கினார்கள். 2 சவுலின் குமாரனுக்குப்
பைடத்தைலவரான இரண்டுேபர் இருந்தார்கள்; ஒருவனுக்குப் ேபர் பானா, மற்றவனுக்குப் ேபர்

ேரகாப்; அவர்கள் ெபன்யமீன் புத்திரரில் ேபேராத்தியனாகிய ரிம்ேமானின் குமாரர்கள். ேபேராத்தும்
ெபன்யமீனுக்கு அடுத்ததாய் எண்ணப்பட்டது. 3 ேபேராத்தியர் கித்தாயீமுக்கு ஓடிப்ேபாய், இந்நாள்
வைரக்கும் அங்ேக சஞ்சரிக்கிறார்கள். 4 சவுலின் குமாரன் ேயானத்தானுக்கு இரண்டு காலும் முடமான ஒரு
குமாரன் இருந்தான்; சவுலும் ேயானத்தானும் மடிந்த ெசய்தி ெயஸ்ரேயலிலிருந்து வருகிறேபாது, அவன்
ஐந்து வயதுள்ளவனாயிருந்தான்; அப்ெபாழுது அவனுைடய தாதி அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு ஓடிப்ேபானாள்;
அவள் ஓடிப்ேபாகிற அவசரத்தில் அவன் விழுந்து முடவனானான்: அவனுக்கு ேமவிேபாேசத் என்று ேபர். 5

ேபேராத்தியனான அந்த ரிம்ேமானின் குமாரராகிய ேரகாபும் பானாவும் ேபாய், இஸ்ேபாேசத்
மத்தியானத்திேல ெவய்யில் ேநரத்தில் படுக்ைகயின்ேமல் சயனித்திருக்கும்ேபாது அவன் வீட்டிற்குள்
பிரேவசித்து, 6 ேகாதுைம வாங்க வருகிறவர்கள்ேபால, நடுவீடுமட்டும் வந்து, அவைன வயிற்றிேல
குத்திப்ேபாட்டார்கள்; பின்பு ேரகாபும் அவன் சேகாதரன் பானாவும் தப்பி ஓடிப்ேபானார்கள். 7 அவன் தன்
பள்ளி அைறயிேல தன் கட்டிலின்ேமல் படுத்திருக்கும்ேபாது இவர்கள் உள்ேள ேபாய், அவைனக்
குத்திக்ெகான்று ேபாட்டு, அவன் தைலைய ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; பின்பு அவன் தைலைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, இராமுழுதும் அந்தரெவளி வழியாய் நடந்து, 8 எப்ேரானிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில்
இஸ்ேபாேசத்தின் தைலையக்ெகாண்டுவந்து, ராஜாைவ ேநாக்கி: இேதா, உம்முைடய பிராணைன
வாங்கத்ேதடின உம்முைடய சத்துருவாயிருந்த சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்தின் தைல;
இன்ைறயதினம் கர்த்தர் ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்காகச் சவுலின் ைகயிலும் அவன் குடும்பத்தாரின்
ைகயிலும் பழிவாங்கினார் என்றார்கள். 9 ஆனாலும் தாவீது ேபேராத்தியனான ரிம்ேமானின் குமாரராகிய
ேரகாபுக்கும், அவன் சேகாதரன் பானாவுக்கும் பிரதியுத்தரமாக: என் ஆத்துமாைவ எல்லா இக்கட்டுக்கும்
நீங்கலாக்கி மீட்ட கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு நான் ெசால்லுகிறைதக் ேகளுங்கள். 10 இேதா,
ஒருவன் எனக்கு நற்ெசய்தி ெகாண்டுவருகிறவன் என்று எண்ணி, சவுல் ெசத்துப்ேபானான் என்று எனக்கு
அறிவித்து, தனக்கு ெவகுமானம் கிைடக்கும் என்று நிைனத்தேபாது, அவைன நான் பிடித்து சிக்லாகிேல
ெகான்றுேபாட்ேடேன. 11 தமது வீட்டிற்குள் தமது படுக்ைகயின்ேமல் படுத்திருந்த நீதிமாைனக் ெகாைல
ெசய்த ெபால்லாத மனுஷருக்கு எவ்வளவு அதிகமாய் ஆக்கிைன ெசய்யேவண்டும்? இப்ேபாதும் நான்
அவருைடய இரத்தப்பழிைய உங்கள் ைககளில் வாங்கி, உங்கைள பூமியிலிருந்து
அழித்துப்ேபாடாதிருப்ேபேனா என்று ெசால்லி, 12 அவர்கைளக் ெகான்று ேபாடவும், அவர்கள் ைககைளயும்
கால்கைளயும் தறித்து, எப்ேரானிலிருக்கிற குளத்தண்ைடயிேல தூக்கிப்ேபாடவும் தன் ேசவகருக்குக்
கட்டைளயிட்டான். இஸ்ேபாேசத்தின் தைலைய எடுத்து, எப்ேரானிலிருக்கிற அப்ேனரின் கல்லைறயிேல
அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

அக்காலத்திேல இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கெளல்லாம் எப்ேரானிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் வந்து:
இேதா, நாங்கள் உம்முைடய எலும்பும் உம்முைடய மாம்சமுமானவர்கள். 2 சவுல் எங்கள்ேமல்
ராஜாவாயிருக்கும்ேபாேத இஸ்ரேவைல நடத்திக்ெகாண்டுேபானவரும், நடத்திக்ெகாண்டு

வந்தவரும் நீேர; கர்த்தர்: என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவைல நீ ேமய்த்து, நீ இஸ்ரேவலின்ேமல்
தைலவனாயிருப்பாய் என்று உம்மிடத்தில் ெசான்னாேர என்றார்கள். 3 இஸ்ரேவலின் மூப்பர் எல்லாரும்
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எப்ேரானிேல ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள்; தாவீது ராஜா எப்ேரானிேல கர்த்தருக்கு முன்பாக
அவர்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணினபின்பு, அவர்கள் தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணினார்கள். 4 தாவீது ராஜாவாகும்ேபாது, முப்பது வயதாயிருந்தான்; அவன் நாற்பது
வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான். 5 அவன் எப்ேரானிேல யூதாவின்ேமல் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும்,
எருசேலமிேல சமஸ்த இஸ்ரேவலின்ேமலும் யூதாவின்ேமலும் முப்பத்துமூன்று வருஷமும்
ராஜ்யபாரம்பண்ணினான். 6 ேதசத்திேல குடியிருக்கிற எபூசியர்ேமல் யுத்தம்பண்ண ராஜாவானவன் தன்
மனுஷேராேடகூட எருசேலமுக்குப் ேபானான். அவர்கள்: இதிேல பிரேவசிக்க தாவீதினால் கூடாது என்று
எண்ணி, தாவீைத ேநாக்கி: நீ இதற்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல; குருடரும் சப்பாணிகளும் உன்ைனத்
தடுப்பார்கள் என்று ெசான்னார்கள். 7 ஆனாலும் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப் பிடித்தான்; அது தாவீதின்
நகரமாயிற்று. 8 எவன் சாலகத்தின் வழியாய் ஏறி, எபூசியைரயும் தாவீதின் ஆத்துமா பைகக்கிற
சப்பாணிகைளயும், குருடைரயும் முறிய அடிக்கிறாேனா, அவன் தைலவனாயிருப்பான் என்று தாவீது
அன்ைறயதினம் ெசால்லியிருந்தான்; அதனால் குருடனும் சப்பாணியும் வீட்டிேல வரலாகாது என்று
ெசால்லுகிறதுண்டு. 9 அந்தக் ேகாட்ைடயிேல தாவீது வாசம்பண்ணி, அதற்குத் தாவீதின் நகரம் என்று
ேபரிட்டு, மில்ேலா என்னும் ஸ்தலந்துவக்கி, உட்புறமட்டும் சுற்றிலும் இருக்கிற மதிைலக் கட்டினான். 10

தாவீது நாளுக்குநாள் விருத்தியைடந்தான்; ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவேனாேடகூட
இருந்தார். 11 தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் தாவீதினிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைளயும், ேகதுரு மரங்கைளயும்,
தச்சைரயும், கல்தச்சைரயும் அனுப்பினான்; அவர்கள் தாவீதுக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்கள். 12 கர்த்தர்
தன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகத் திடப்படுத்தி, தம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலினிமித்தம்
தன்னுைடய ராஜ்யத்ைத உயர்த்தினார் என்று தாவீது கண்டறிந்தேபாது, 13 அவன் எப்ேரானிலிருந்து வந்த
பின்பு, எருசேலமில் இன்னும் அதிகமான மறுமைனயாட்டிகைளயும் ஸ்திரீகைளயும் ெகாண்டான்; இன்னும்
அதிக குமாரரும் குமாரத்திகளும் தாவீதுக்குப் பிறந்தார்கள். 14 எருசேலமில் அவனுக்குச் சம்முவா,
ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், 15 இப்பார், எலிசூவா, ெநப்ேபக், யப்பியா, 16 எலிஷாமா, எலியாதா,
எலிப்ேபேலத் என்னும் ேபர்கைளயுைடய குமாரர் பிறந்தார்கள். 17 தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணினார்கள் என்று ெபலிஸ்தர் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவர்கள் எல்லாரும் தாவீைதத்
ேதடும்படி வந்தார்கள்; அைதத் தாவீது ேகட்டேபாது, ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்குப் ேபானான். 18

ெபலிஸ்தேரா வந்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல பரவியிருந்தார்கள். 19 ெபலிஸ்தருக்கு விேராதமாய்ப்
ேபாகலாமா, அவர்கைள என் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தேபாது,
கர்த்தர்: ேபா, ெபலிஸ்தைர உன் ைகயில் நிச்சயமாய் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று தாவீதுக்குச் ெசான்னார்.
20 தாவீது பாகால் பிராசீமுக்கு வந்து, அங்ேக அவர்கைள முறிய அடித்து: தண்ணீர்கள்
உைடத்ேதாடுகிறதுேபால, கர்த்தர் என் சத்துருக்கைள எனக்கு முன்பாக உைடத்து ஓடப்பண்ணினார்
என்று ெசால்லி, அதினிமித்தம் அந்த ஸ்தலத்திற்குப் பாகால்பிராசீம் என்று ேபரிட்டான். 21 அங்ேக
ெபலிஸ்தர் தங்கள் விக்கிரகங்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; அைவகைளத் தாவீதும் அவன் மனுஷரும்
சுட்ெடரித்தார்கள். 22 ெபலிஸ்தர் திரும்பவும் வந்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல இறங்கினார்கள். 23

தாவீது கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு, அவர்: நீ ேநராய்ப் ேபாகாமல், அவர்களுக்குப் பின்னாேல சுற்றி,
முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு எதிேரயிருந்து, அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, 24 முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளின்
நுனிகளிேல ெசல்லுகிற இைரச்சைல நீ ேகட்கும்ேபாது, சீக்கிரமாய் எழும்பிப்ேபா; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தரின் பாளயத்ைத முறிய அடிக்க, கர்த்தர் உனக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டிருப்பார் என்றார். 25 கர்த்தர்
தாவீதுக்குக் கட்டைளயிட்டபிரகாரம் அவன் ெசய்து, ெபலிஸ்தைரக் ேகபா துவக்கிக் ேகேசர் எல்ைலமட்டும்
முறிய அடித்தான்.

பின்பு தாவீது இஸ்ரேவலர் எல்லாருக்குள்ளும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட முப்பதினாயிரம்ேபைரக்
கூட்டி, 2 ேகருபீன்களின் நடுேவ வாசமாயிருக்கிற ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் நாமம்
ெதாழுதுெகாள்ளப்படுகிற ேதவனுைடய ெபட்டிையப் பாைலயூதாவிலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி,

அவனும் அவேனாடிருந்த அந்த ஸ்தலத்தாரும் எழுந்து ேபாய், 3 ேதவனுைடய ெபட்டிைய ஒரு புது
இரதத்தின்ேமல் ஏற்றி, அைதக் கிபியாவிலிருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அபினதாபின் குமாரராகிய ஊசாவும், அகிேயாவும் அந்தப் புது இரதத்ைத நடத்தினார்கள். 4 அவர்கள்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய ஏற்றி, அைதக் கிபியாவிலிருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து நடத்திக்ெகாண்டு
வருகிறேபாது, அகிேயா ெபட்டிக்கு முன்னாேல நடந்தான். 5 தாவீதும் இஸ்ரேவல் சந்ததியார் அைனவரும்
ேதவதாரு மரத்தால் பண்ணப்பட்ட சகலவித கீதவாத்தியங்கேளாடும், சுரமண்டலம், தம்புரு, ேமளம், வீைண,
ைகத்தாளம் ஆகிய இைவகேளாடும், கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 6 அவர்கள்
நாேகானின் களம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தேபாது, மாடுகள் மிரண்டு ெபட்டிைய அைசத்தபடியினால்,
ஊசா ேதவனுைடய ெபட்டியினிடமாய்த் தன் ைகைய நீட்டி, அைதப் பிடித்தான். 7 அப்ெபாழுது கர்த்தருக்கு
ஊசாவின் ேமல் ேகாபமூண்டது; அவனுைடய துணிவினிமித்தம் ேதவன் அங்ேக அவைன அடித்தார்; அவன்
அங்ேக ேதவனுைடய ெபட்டியண்ைடயில் ெசத்தான். 8 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஊசாைவ அடித்ததினிமித்தம்
தாவீது விசனப்பட்டு, அந்த ஸ்தலத்திற்கு இந்நாள் மட்டும் வழங்கிவருகிற ேபேரஸ்ஊசா என்னும்
ேபரிட்டான். 9 தாவீது அன்ைறயதினம் கர்த்தருக்குப் பயந்து, கர்த்தருைடய ெபட்டி என்னிடத்தில் வருவது
எப்படிெயன்று ெசால்லி, 10 அைதத் தன்னிடத்தில் தாவீதின் நகரத்தில் ெகாண்டுவர மனதில்லாமல்,
கித்தியனாகிய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிேல ெகாண்டுேபாய் ைவத்தான். 11 கர்த்தருைடய ெபட்டி
கித்தியனாகிய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிேல மூன்று மாதம் இருக்ைகயில் கர்த்தர் ஓேபத்ஏேதாைமயும் அவன்
வீட்டார் அைனவைரயும் ஆசீர்வதித்தார். 12 ேதவனுைடய ெபட்டியினிமித்தம் கர்த்தர் ஓேபத்ஏேதாமின்
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வீட்ைடயும், அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது தாவீது ேதவனுைடய ெபட்டிைய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின்
நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடேன ெகாண்டு வந்தான். 13 கர்த்தருைடய ெபட்டிையச் சுமந்து ேபாகிறவர்கள் ஆறு
தப்படி நடந்தேபாது, மாடுகைளயும் ெகாழுத்த ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலியிட்டான். 14 தாவீது சணல்நூல்
ஏேபாத்ைதத் தரித்துக்ெகாண்டு, தன் முழுப் பலத்ேதாடும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடனம்பண்ணினான். 15

அப்படிேய தாவீதும், இஸ்ரேவல் சந்ததியார் அைனவரும் கர்த்தருைடய ெபட்டிையக் ெகம்பீர சத்தத்ேதாடும்
எக்காள ெதானிேயாடும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 கர்த்தருைடய ெபட்டி தாவீதின் நகரத்திற்குள்
பிரேவசிக்கிறேபாது, சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாள் பலகணி வழியாய்ப் பார்த்து, தாவீது ராஜா
கர்த்தருக்கு முன்பாகக் குதித்து, நடனம்பண்ணுகிறைதக் கண்டு, தன் இருதயத்திேல அவைன
அவமதித்தாள். 17 அவர்கள் கர்த்தருைடய ெபட்டிைய உள்ேள ெகாண்டுவந்து, அதற்குத் தாவீது ேபாட்ட
கூடாரத்திற்குள் இருக்கிற அதின் ஸ்தானத்திேல அைத ைவத்தேபாது, தாவீது கர்த்தருைடய சந்நிதியிேல
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் இட்டான். 18 தாவீது சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் இட்டபின்பு, ேசைனகளின் கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல ஜனங்கைள ஆசீர்வதித்து,
19 இஸ்ரேவலின் திரள்கூட்டமான ஸ்திரீ புருஷராகிய சகல ஜனங்களுக்கும், அவரவருக்கு ஒவ்ெவாரு
அப்பத்ைதயும், ஒவ்ெவாரு இைறச்சித்துண்ைடயும், ஒவ்ெவாரு படி திராட்சரசத்ைதயும் பங்கிட்டான்;
பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபாய்விட்டார்கள். 20 தாவீது தன் வீட்டாைர
ஆசீர்வதிக்கிறதற்குத் திரும்பும்ேபாது, சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாள் தாவீதுக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்து,
அற்பமனுஷரில் ஒருவன் தன் வஸ்திரங்கைளக் கழற்றிப்ேபாடுகிறதுேபால, இன்று தம்முைடய
ஊழியக்காரருைடய ெபண்களின் கண்களுக்கு முன்பாகத் தம்முைடய வஸ்திரங்கைள உரிந்து ேபாட்டிருந்த
இஸ்ரேவலின் ராஜா இன்று எத்தைன மகிைமப்பட்டிருந்தார் என்றாள். 21 அதற்குத் தாவீது மீகாைளப்
பார்த்து: உன் தகப்பைனப் பார்க்கிலும், அவருைடய எல்லா வீட்டாைரப் பார்க்கிலும், என்ைன
இஸ்ரேவலாகிய கர்த்தருைடய ஜனத்தின்ேமல் தைலவனாகக் கட்டைளயிடும்படிக்குத் ெதரிந்துெகாண்ட
கர்த்தருைடய சமுகத்திற்கு முன்பாக ஆடிப்பாடிேனன். 22 இைதப்பார்க்கிலும் இன்னும் நான் நீசனும் என்
பார்ைவக்கு அற்பனுமாேவன்: அப்படிேய நீ ெசான்ன ெபண்களுக்குங்கூட மகிைமயாய் விளங்குேவன்
என்றான். 23 அதினால் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு மரணமைடயும் நாள்மட்டும் பிள்ைள
இல்லாதிருந்தது.

கர்த்தர் ராஜாைவச் சுற்றிலும் இருந்த அவனுைடய எல்லாச் சத்துருக்களுக்கும் அவைன
நீங்கலாக்கி, இைளப்பாறப்பண்ணினேபாது, அவன் தன் வீட்டிேல வாசமாயிருக்ைகயில், 2 ராஜா
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன ேநாக்கி: பாரும், ேகதுரு மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட வீட்டிேல நான்

வாசம்பண்ணும்ேபாது, ேதவனுைடய ெபட்டி திைரகளின் நடுேவ வாசமாயிருக்கிறேத என்றான். 3

அப்ெபாழுது நாத்தான் ராஜாைவ ேநாக்கி: நீர் ேபாய் உம்முைடய இருதயத்தில் உள்ளபடிெயல்லாம்
ெசய்யும்; கர்த்தர் உம்ேமாடு இருக்கிறாேர என்றான். 4 அன்று இராத்திரியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத
நாத்தானுக்கு உண்டாகி, அவர்: 5 நீ ேபாய் என் தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், நான் வாசமாயிருக்கத்தக்க ஆலயத்ைத நீ எனக்குக் கட்டுவாேயா? 6 நான் இஸ்ரேவல்
புத்திரைர எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாள்முதற்ெகாண்டு இந்நாள்வைரக்கும், நான் ஒரு
ஆலயத்திேல வாசம்பண்ணாமல், கூடாரத்திலும் வாசஸ்தலத்திலும் உலாவிேனன். 7 நான் இஸ்ரேவலாகிய
என் ஜனத்ைத ேமய்க்கும்படி கட்டைளயிட்ட இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் ஒரு ேகாத்திரத்ைதயாவது
ேநாக்கி: நீங்கள் எனக்குக் ேகதுரு மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஆலயத்ைதக் கட்டாதிருக்கிறது என்ன என்று
நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள் உலாவி வந்த எவ்விடத்திலாவது யாெதாரு வார்த்ைதையச்
ெசான்னதுண்ேடா? 8 இப்ேபாதும் நீ என் தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நீ இஸ்ரேவல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு அதிபதியாயிருக்கும்படி,
ஆடுகளின் பின்ேன நடந்த உன்ைன நான் ஆட்டுமந்ைதைய விட்டுஎடுத்து, 9 நீ ேபான எவ்விடத்திலும்
உன்ேனாேட இருந்து, உன் சத்துருக்கைளெயல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி, பூமியிலிருக்கிற
ெபரிேயார்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த ெபரிய நாமத்ைத உனக்கு உண்டாக்கிேனன். 10 நான் என் ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு இடத்ைத ஏற்படுத்தி, அவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திேல குடியிருக்கவும், இனி அவர்கள்
அைலயாமலும், முன்ேபாலும், நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் நியாயாதிபதிகைளக் கட்டைளயிட்ட
நாள்வைரயில் நடந்ததுேபாலும், நியாயக்ேகட்டின் மக்களால் இனிச் சிறுைமப்படாமலும் இருக்கும்படி
அவர்கைள நாட்டிேனன். 11 உன்னுைடய எல்லாச் சத்துருக்களுக்கும் உன்ைன நீங்கலாக்கி,
இைளப்பாறவும் பண்ணிேனன்; இப்ேபாதும் கர்த்தர் உனக்கு வீட்ைட உண்டுபண்ணுவார் என்பைதக்
கர்த்தர் உனக்கு அறிவிக்கிறார். 12 உன் நாட்கள் நிைறேவறி, நீ உன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரப்பண்ணும்ேபாது, நான் உனக்குப்பின்பு உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் சந்ததிைய எழும்பப்பண்ணி,
அவன் ராஜ்யத்ைத நிைலப்படுத்துேவன். 13 அவன் என் நாமத்திற்ெகன்று ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்;
அவன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்ைத என்ைறக்கும் நிைலக்கப்பண்ணுேவன். 14 நான் அவனுக்குப்
பிதாவாயிருப்ேபன், அவன் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பான்; அவன் அக்கிரமம் ெசய்தால், நான் அவைன
மனுஷருைடய மிலாற்றினாலும் மனுபுத்திரருைடய அடிகளினாலும் தண்டிப்ேபன். 15 உனக்கு முன்பாக நான்
தள்ளிவிட்ட சவுலிடத்திலிருந்து என் கிருைபைய விலக்கினதுேபால அவைனவிட்டு விலக்கமாட்ேடன். 16

உன் வீடும், உன் ராஜ்யமும், என்ெறன்ைறக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும்; உன் ராஜாசனம்
என்ெறன்ைறக்கும் நிைலெபற்றிருக்கும் என்கிறார் என்று ெசால்லச்ெசான்னார். 17 நாத்தான் இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படியும், இந்த எல்லாத் தரிசனத்தின்படியும், தாவீதுக்குச் ெசான்னான்.

2 சாமுேவல் 7:17
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18 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா உட்பிரேவசித்து, கர்த்தருைடய சமுகத்திலிருந்து: கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, ேதவரீர் என்ைன இதுவைரக்கும் ெகாண்டுவந்ததற்கு, நான் எம்மாத்திரம்? என் வீடும்
எம்மாத்திரம்? 19 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, இது இன்னும் உம்முைடய பார்ைவக்குக் ெகாஞ்ச
காரியமாயிருக்கிறது என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற ேதவரீர் உம்முைடய அடியானுைடய
வீட்ைடக் குறித்து, ெவகுதூரமாயிருக்கும் காலத்துச்ெசய்திைய மனுஷர் முைறைமயாய்ச் ெசான்னீேர. 20

இனி தாவீது உம்மிடத்தில் ெசால்லேவண்டியது என்ன? கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நீர் உமது
அடியாைன அறிவீர். 21 உம்முைடய வாக்குத்தத்தத்தினிமித்தமும், உம்முைடய சித்தத்தின்படிேயயும், இந்தப்
ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் உமது அடியானுக்கு அறிவிக்கும்படிக்குத் தயவு ெசய்தீர். 22 ஆைகயால்
ேதவனாகிய கர்த்தேர, நீர் ெபரியவர் என்று விளங்குகிறது; நாங்கள் எங்கள் காதுகளாேல ேகட்ட சகல
காரியங்களின்படியும், ேதவரீருக்கு நிகரானவர் இல்ைல; உம்ைமத்தவிர ேவேற ேதவனும் இல்ைல. 23

உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு நிகரான ஜனமும் உண்ேடா? பூேலாகத்து ஜாதிகளில் இந்த ஒேர
ஜாதிையத் ேதவன் தமக்கு ஜனமாக மீட்கிறதற்கும், தமக்குக் கீர்த்தி விளங்கப்பண்ணுகிறதற்கும்
ஏற்பட்டாேர; ேதவரீர் எகிப்திலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு வந்த உம்முைடய ஜனத்திற்கு முன்பாகப்
பயங்கரமான ெபரிய காரியங்கைள நடத்தி, உம்முைடய ேதசத்திற்கும், அதிலிருந்த ஜாதிகளுக்கும்,
அவர்கள் ேதவர்களுக்கும், உமது மகிைமைய விளங்கச்ெசய்து, 24 உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலர்
என்ைறக்கும் உம்முைடய ஜனமாயிருப்பதற்கு, அவர்கைளத் திடப்படுத்தி, கர்த்தராகிய நீர்தாேம
அவர்களுக்குத் ேதவனானீர். 25 இப்ேபாதும் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் உமது அடியாைனயும் அவன்
வீட்ைடயும் குறித்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய என்ெறன்ைறக்கும் நிைலவரப்படுத்த, ேதவரீர் ெசான்னபடிேய
ெசய்தருளும். 26 அப்படிேய ேசைனகளின் கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ேதவனானவர் என்று ெசால்லி,
உம்முைடய நாமம் என்ெறன்ைறக்கும் மகிைமப்படுவதாக; உமது அடியானாகிய தாவீதின் வீடு உமக்கு
முன்பாக நிைலநிற்பதாக. 27 உனக்கு வீடுகட்டுேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின்
கர்த்தராயிருக்கிற நீர் உமது அடியானின் ெசவிக்கு ெவளிப்படுத்தினீர்: ஆைகயால் உம்ைம ேநாக்கி இந்த
விண்ணப்பத்ைதச் ெசய்ய உமது அடியானுக்கு மனத்ைதரியம் கிைடத்தது. 28 இப்ேபாதும் கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, நீேர ேதவன்; உம்முைடய வார்த்ைதகள் சத்தியம்; ேதவரீர் உமது அடியானுக்கு இந்த
நல்விேசஷங்கைள வாக்குத்தத்தம்பண்ணினீர். 29 இப்ேபாதும் உமது அடியானின் வீடு என்ைறக்கும் உமக்கு
முன்பாக இருக்கும்படி அைத ஆசீர்வதித்தருளும்; கர்த்தரான ஆண்டவராகிய ேதவரீர் அைதச் ெசான்னீர்,
உம்முைடய ஆசீர்வாதத்தினாேல உமது அடியானின் வீடு என்ைறக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக
என்றான்.

இதற்குப் பின்பு தாவீது ெபலிஸ்தைர முறிய அடித்து, அவர்கைளக் கீழ்ப்படுத்தி, ேமத்ேதக்
அம்மாைவப் பிடித்துக்ெகாண்டான். 2 அவன் ேமாவாபியைரயும் முறிய அடித்து, அவர்கைளத்
தைரமட்டும் பணியப்பண்ணி, அவர்கள்ேமல் நூல்ேபாட்டு, இரண்டு பங்கு மனுஷைரக்

ெகான்றுேபாட்டு, ஒரு பங்ைக உயிேராேட ைவத்தான்; இவ்விதமாய் ேமாவாபியர் தாவீைதச் ேசவித்து,
அவனுக்குக் கப்பங்கட்டுகிறவர்களானார்கள். 3 ேரேகாபின் குமாரனாகிய ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவின்
ராஜா ஐபிராத்து நதியண்ைடயில் இருக்கிற சீைமையத் திரும்பத் தன் வசமாக்கிக்ெகாள்ளப்ேபாைகயில்,
தாவீது அவைனயும் முறிய அடித்து, 4 அவனுக்கு இருந்த இராணுவத்தில் ஆயிரத்து எழுநூறு
குதிைரவீரைரயும், இருபதினாயிரம் காலாட்கைளயும் பிடித்து, இரதங்களில் நூறு இரதங்கைள
ைவத்துக்ெகாண்டு, மற்றைவகைளெயல்லாம் துண்டாடிப்ேபாட்டான். 5 ேசாபாவின் ராஜாவாகிய
ஆதாேதசருக்கு உதவிெசய்ய தமஸ்குப் பட்டணத்தாராகிய சீரியர் வந்தார்கள்; தாவீது சீரியரில்
இருபத்தீராயிரம்ேபைர ெவட்டிப்ேபாட்டு, 6 தமஸ்குக்கடுத்த சீரியாவிேல தாைணயங்கைள ைவத்தான்;
சீரியர் தாவீைதச் ேசவித்து, அவனுக்குக் கப்பங்கட்டினார்கள்; தாவீது ேபான இடத்திெலல்லாம், கர்த்தர்
அவைனக் காப்பாற்றினார். 7 ஆதாேதசரின் ேசவகருைடய ெபாற்பரிைசகைளத் தாவீது எடுத்து,
அைவகைள எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தான். 8 ஆதாேதசரின் பட்டணங்களாகிய ேபத்தாகிலும்
ேபெராத்தாயிலுமிருந்து தாவீது ராஜா மகா திரளான ெவண்கலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தான். 9

தாவீது ஆதாேதசருைடய எல்லா இராணுவத்ைதயும் முறிய அடித்த ெசய்திைய ஆமாத்தின் ராஜாவாகிய
ேதாயீ ேகட்டேபாது, 10 ஆதாேதசர் ேதாயீயின்ேமல் எப்ேபாதும் யுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தபடியால்,
ராஜாவாகிய தாவீதின் சுகெசய்திைய விசாரிக்கவும், அவன் ஆதாேதசேராேட யுத்தம்பண்ணி, அவைன
முறிய அடித்ததற்காக அவனுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லவும் ேதாயீ தன் குமாரனாகிய ேயாராைம
ராஜாவினிடத்தில் அனுப்பினான். ேமலும் ேயாராம் தன் ைகயிேல ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெவண்கலமுமான
தட்டுமுட்டுகைளக் ெகாண்டுவந்தான். 11 அவன் ெகாண்டு வந்தைவகைளத் தாவீது ராஜா கீழ்ப்படுத்தின
சீரியர், ேமாவாபியர், அம்ேமான் புத்திரர், ெபலிஸ்தர், அமேலக்கியர் என்னும் சகல ஜாதியார்களிடத்திலும்,
12 ேரேகாபின் குமாரனாகிய ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவின் ராஜாவினிடத்திலும் ெகாள்ைளயிட்டதிலும்
எடுத்து, கர்த்தருக்கு நியமித்த ெவள்ளிேயாடும் ெபான்ேனாடுங்கூட கர்த்தருக்குப் பிரதிஷ்ைடபண்ணினான்.
13 தாவீது உப்புப்பள்ளத்தாக்கிேல பதிெனண்ணாயிரம் சீரியைர முறிய அடித்துத் திரும்பினதினால்
கீர்த்திெபற்றான். 14 ஏேதாமில் தாைணயங்கைள ைவத்தான்; ஏேதாம் எங்கும் அவன் தாைணயங்கைள
ைவத்ததினாேல, ஏேதாமியர் எல்லாரும் தாவீைதச் ேசவிக்கிறவர்களானார்கள்; தாவீது ேபான எல்லா
இடத்திலும் கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றினார்.

15 இப்படிேய தாவீது இஸ்ரேவல் அைனத்தின்ேமலும் ராஜாவாயிருந்தான்; அவன் தன்னுைடய எல்லா
ஜனத்திற்கும் நியாயமும் நீதியும் ெசய்துவந்தான். 16 ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாப்
இராணுவத்தைலவனாயிருந்தான்; அகிலூதின் குமாரனாகிய ேயாசபாத் மந்திரியாயிருந்தான். 17

அகிதூபின் குமாரன் சாேதாக்கும், அபியத்தாரின் குமாரன் அகிெமேலக்கும் ஆசாரியராயிருந்தார்கள்;

2 சாமுேவல் 7:18
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ெசராயா சம்பிரதியாயிருந்தான். 18 ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா கிேரத்தியருக்கும் பிேலத்தியருக்கும்
தைலவனாயிருந்தான்; தாவீதின் குமாரேரா பிரதானிகளாயிருந்தார்கள்.

ேயானத்தான் நிமித்தம் என்னால் தயவு ெபறத்தக்கவன் எவனாவது சவுலின் வீட்டாரில் இன்னும்
மீதியாயிருக்கிறவன் உண்டா என்று தாவீது ேகட்டான். 2 அப்ெபாழுது சவுலின் வீட்டு
ேவைலக்காரனாகிய சீபா என்னும் ேபருள்ள வைனத் தாவீதினிடத்தில் அைழத்து வந்தார்கள்; ராஜா

அவைனப் பார்த்து: நீதானா சீபா என்று ேகட்டான்; அவன் அடிேயன்தான் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ராஜா:
ேதவன் நிமித்தம் நான் சவுலின் குடும்பத்தாருக்குத் தையெசய்யும்படி அவன் வீட்டாரில் யாெதாருவன்
இன்னும் மீதியாய் இருக்கிறானா என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவப் பார்த்து: இன்னும் ேயானத்தானுக்கு
இரண்டு கால்களும் முடமான ஒரு குமாரன் இருக்கிறான் என்றான். 4 அவன் எங்ேக என்று ராஜா
ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, அவன் ேலாேதபாரிேல அம்மிேயலின் குமாரனாகிய மாகீரின்
வீட்டில் இருக்கிறான் என்றான். 5 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா அவைன ேலாேதபாரிலிருக்கிற அம்மிேயலின்
குமாரனாகிய மாகீரின் வீட்டிலிருந்து அைழப்பித்தான். 6 சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தானின் மகன்
ேமவிேபாேசத் தாவீதினிடத்தில் வந்தேபாது, முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான்; அப்ெபாழுது தாவீது:
ேமவிேபாேசத்ேத என்றான்; அவன்: இேதா, அடிேயன் என்றான். 7 தாவீது அவைனப் பார்த்து: நீ
பயப்படாேத; உன் தகப்பனாகிய ேயானத்தான் நிமித்தம் நான் நிச்சயமாய் உனக்குத் தையெசய்து, உன்
தகப்பனாகிய சவுலின் நிலங்கைளெயல்லாம் உனக்குத் திரும்பிக் ெகாடுப்ேபன்; நீ என் பந்தியில் நித்தம்
அப்பம் புசிப்பாய் என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன் வணங்கி: ெசத்த நாையப் ேபாலிருக்கிற என்ைன நீர்
ேநாக்கிப் பார்க்கிறதற்கு, உமது அடியான் எம்மாத்திரம் என்றான். 9 ராஜா சவுலின் ேவைலக்காரனாகிய
சீபாைவ அைழப்பித்து, அவைன ேநாக்கி: சவுலுக்கும் அவர் வீட்டார் எல்லாருக்கும் இருந்த யாைவயும் உன்
எஜமானுைடய குமாரனுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 10 ஆைகயால் நீ உன் குமாரைரயும் உன் ேவைலக்காரைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, உன் எஜமானுைடய குமாரன் புசிக்க அப்பம் உண்டாயிருக்கும்படி, அந்த நிலத்ைதப்
பயிரிட்டு, அதின் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக; உன் எஜமானுைடய குமாரன் ேமவிேபாேசத் நித்தம் என்
பந்தியிேல அப்பம் புசிப்பான் என்றான்; சீபாவுக்கு பதிைனந்து குமாரரும் இருபது ேவைலக்காரரும்
இருந்தார்கள். 11 சீபா, ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தமது அடியானுக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் உமது அடியானாகிய நான் ெசய்ேவன் என்றான். ராஜகுமாரரில்
ஒருவைனப்ேபால, ேமவிேபாேசத் என் பந்தியிேல அசனம் பண்ணுவான் என்று ராஜா ெசான்னான். 12

ேமவிேபாேசத்திற்கு மீகா என்னும் ேபருள்ள சிறுவனாகிய ஒரு குமாரன் இருந்தான், சீபாவின் வீட்டிேல
குடியிருந்த யாவரும் ேமவிேபாேசத்திற்கு ேவைலக்காரராயிருந்தார்கள். 13 ேமவிேபாேசத் ராஜாவின்
பந்தியில் நித்தம் அசனம் பண்ணுகிறவனாயிருந்தபடியினால், எருசேலமிேல குடியிருந்தான்; அவனுக்கு
இரண்டு காலும் முடமாயிருந்தது.

அதன் பின்பு அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜா மரித்துப்ேபானான்; அவன் குமாரனாகிய ஆனூன் அவன்
பட்டத்திற்கு ராஜாவானான். 2 அப்ெபாழுது தாவீது: ஆனூனின் தகப்பனாகிய நாகாஸ் எனக்குத்
தைய ெசய்ததுேபால, அவன் குமாரனாகிய இவனுக்கு நான் தைய ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி,

அவன் தகப்பனுக்காக அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல, தன் ஊழியக்காரைர அனுப்பினான்; தாவீதின்
ஊழியக்காரர் அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்திேல வந்தேபாது, 3 அம்ேமான் புத்திரரின் பிரபுக்கள் தங்கள்
ஆண்டவனாகிய ஆனூைனப் பார்த்து: தாவீது ஆறுதல் ெசால்லுகிறவர்கைள உம்மிடத்தில் அனுப்பினது,
உம்முைடய தகப்பைனக் கனம்பண்ணுகிறதாய் உமக்குத் ேதான்றுகிறேதா? இந்தப் பட்டணத்ைத
ஆராய்ந்து, உளவுபார்த்து, அைதக் கவிழ்த்துப்ேபாட அல்லேவா தாவீது தன் ஊழியக்காரைர உம்மிடத்திற்கு
அனுப்பினான் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது ஆனூன்: தாவீதின் ஊழியக்காரைரப் பிடித்து, அவர்களுைடய
ஒருபக்கத்துத் தாடிையச் சிைரத்து, அவர்களுைடய வஸ்திரங்கைள இருப்பிடமட்டும் ைவத்துவிட்டு,
மற்றப்பாதிையக் கத்தரித்துப்ேபாட்டு, அவர்கைள அனுப்பிவிட்டான். 5 அது தாவீதுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டேபாது, ராஜா, அந்த மனுஷர் மிகவும் ெவட்கப்பட்டபடியினால், அவர்களுக்கு எதிராக
ஆட்கைள அனுப்பி, உங்கள் தாடி வளருமட்டும் நீங்கள் எரிேகாவிலிருந்து, பிற்பாடு வாருங்கள் என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 6 அம்ேமான் புத்திரர் தாங்கள் தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக் கண்டேபாது,
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி, ெபத்ேரேகாப் ேதசத்துச் சீரியரிலும், ேசாபாவிலிருக்கிற சீரியரிலும்
இருபதினாயிரம் காலாட்கைளயும், மாக்காேதசத்து ராஜாவினிடத்தில் ஆயிரம்ேபைரயும்,
இஷ்ேதாபிலிருக்கிற பன்னீராயிரம்ேபைரயும், கூலிப்பைடயாக அைழப்பித்தார்கள். 7 அைதத் தாவீது
ேகள்விப்பட்டேபாது, ேயாவாைபயும் பராக்கிரமசாலிகளாகிய சமஸ்த இராணுவத்ைதயும் அனுப்பினான். 8

அம்ேமான் புத்திரர் புறப்பட்டு, ஒலிமுகவாசலண்ைடயிேல ேபார்ெசய்ய அணிவகுத்து நின்றார்கள்; ஆனாலும்
ேசாபாவிலும் ேரேகாபிலுமிருந்து வந்த சீரியரும், இஷ்ேதாபிலும் மாக்காவிலுமிருந்து வந்த மனுஷரும்,
ெவளியிேல பிரத்திேயகமாயிருந்தார்கள். 9 ேயாவாேபா இராணுவங்களின் பைடமுகம் தனக்கு முன்னும்
பின்னும் இருக்கிறைதக் காண்ைகயில், அவன் இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எல்லா
இராணுவங்களிலும் ஒரு பங்ைகப் பிரித்ெதடுத்து, அைதச் சீரியருக்கு எதிராக அணிவகுத்து நிறுத்தி, 10

மற்ற ஜனத்ைத அம்ேமான் புத்திரருக்கு எதிராக அணிவகுத்து நிறுத்தும்படி தன் சேகாதரனாகிய
அபிசாயினிடத்தில் ஒப்புவித்து: 11 சீரியர் ைகமிஞ்சுகிறதாயிருந்தால் நீ எனக்கு உதவிெசய்யேவண்டும்;
அம்ேமான் புத்திரர் ைக மிஞ்சுகிறதாயிருந்தால் நான் உனக்கு உதவிெசய்ய வருேவன். 12 ைதரியமாயிரு:
நம்முைடய ஜனத்திற்காகவும், நம்முைடய ேதவனுைடய பட்டணங்களுக்காகவும் சவுரியத்ைதக்
காட்டுேவாம்; கர்த்தர் தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான். 13 ேயாவாபும்
அவேனாடிருந்த ஜனமும் சீரியர்ேமல் யுத்தம்பண்ணக் கிட்டினார்கள்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக
முறிந்ேதாடினார்கள். 14 சீரியர் முறிந்ேதாடுகிறைத அம்ேமான் புத்திரர் கண்டேபாது, அவர்களும்
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அபிசாயிக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடிப் பட்டணத்திற்குள் புகுந்தார்கள்: அப்ெபாழுது ேயாவாப் அம்ேமான்
புத்திரைர விட்டுத் திரும்பி எருசேலமுக்கு வந்தான். 15 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறிய
அடிக்கப்பட்டைதச் சீரியர் கண்டேபாது, ஒருமிக்கக் கூடினார்கள். 16 ஆதாேரசர் நதிக்கு அப்பாலிருந்த
சீரியைரயும் அைழத்தனுப்பினான்; அவர்கள் ஏலாமுக்கு வந்தார்கள்; ஆதாேரசருைடய
பைடத்தைலவனாகிய ேசாபாக் அவர்களுக்கு முன்னாேல ெசன்றான். 17 அது தாவீதுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன் இஸ்ரேவைலெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து,
ஏலாமுக்குப் ேபானான்; சீரியர் தாவீதுக்கு எதிராக இராணுவங்கைள அணிவகுத்து நின்றார்கள்; அவேனாடு
யுத்தம்பண்ணுகிறேபாது, 18 சீரியர் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடினார்கள்; தாவீது சீரியரில் எழுநூறு
இரதவீரைரயும் நாற்பதினாயிரும் குதிைரவீரைரயும் ெகான்று, அவர்களுைடய பைடத்தைலவனாகிய
ேசாபாைகயும் சாகும்படி ெவட்டிப்ேபாட்டான். 19 அப்ெபாழுது ஆதாேரசைரச் ேசவிக்கிற சகல
ராஜாக்களும் தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்பட்டைதக் கண்டு, இஸ்ரேவலேராேட
சமாதானம்பண்ணி, அவர்கைளச் ேசவித்தார்கள். அப்புறம் அம்ேமான் புத்திரருக்கு உதவிெசய்ய சீரியர்
பயப்பட்டார்கள்.

மறுவருஷம் ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்குப் புறப்படுங்காலம் வந்தேபாது, தாவீது ேயாவாைபயும்,
அவேனாேடகூடத் தன் ேசவகைரயும், இஸ்ரேவல் அைனத்ைதயும், அம்ேமான் புத்திரைர
அழிக்கவும், ரப்பாைவ முற்றிக்ைகேபாடவும் அனுப்பினான். தாவீேதா எருசேலமில்

இருந்துவிட்டான்.
2 ஒருநாள் சாயங்காலத்தில் தாவீது தன் படுக்ைகயிலிருந்து எழுந்து, அரமைன உப்பரிைகயின்ேமல்

உலாத்திக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஸ்நானம்பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரீைய உப்பரிைகயின் ேமலிருந்து
கண்டான்; அந்த ஸ்திரீ ெவகு ெசௗந்தரவதியாயிருந்தாள். 3 அப்ெபாழுது தாவீது, அந்த ஸ்திரீ யார் என்று
விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான்; அவள் எலியாமின் குமாரத்தியும், ஏத்தியனான உரியாவின் மைனவியுமாகிய
பத்ேசபாள் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது தாவீது ஆள் அனுப்பி அவைள அைழத்துவரச் ெசான்னான்; அவள்
அவனிடத்தில் வந்தேபாது, அவேளாேட சயனித்தான்; பிற்பாடு அவள் தன் தீட்டு நீங்கும்படி
சுத்திகரித்துக்ெகாண்டு தன் வீட்டுக்குப் ேபானாள். 5 அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பம் தரித்து, தான் கர்ப்பவதிெயன்று
தாவீதுக்கு அறிவிக்கும்படி ஆள் அனுப்பினாள். 6 அப்ெபாழுது தாவீது: ஏத்தியனாகிய உரியாைவ
என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று ேயாவாபினண்ைடக்கு ஆள் அனுப்பினான்; அப்படிேய ேயாவாப் உரியாைவத்
தாவீதினிடத்திற்கு அனுப்பினான். 7 உரியா அவனிடத்தில் வந்தேபாது, தாவீது அவைனப் பார்த்து: ேயாவாப்
சுகமாயிருக்கிறானா, ஜனங்கள் சுகமாயிருக்கிறார்களா, யுத்தத்தின் ெசய்தி நற்ெசய்தியா என்று
விசாரித்தான். 8 பின்பு தாவீது உரியாைவ ேநாக்கி: நீ உன் வீட்டிற்குப் ேபாய், பாதசுத்தி ெசய் என்றான்;
உரியா ராஜ அரமைனயிலிருந்து புறப்பட்டேபாது, ராஜாவினிடத்திலிருந்து உச்சிதமான பதார்த்தங்கள்
அவன் பின்னாேல அனுப்பப்பட்டது. 9 ஆனாலும் உரியா தன் வீட்டிற்குப் ேபாகாமல், ராஜ அரமைனயின்
வாசலிேல தன் ஆண்டவனுைடய எல்லாச் ேசவகேராடுங்கூட படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 10 உரியா தன்
வீட்டிற்குப் ேபாகவில்ைலெயன்று தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, தாவீது உரியாைவ ேநாக்கி: நீ
பயணத்திலிருந்து வந்தவன் அல்லவா, நீ உன் வீட்டிற்குப் ேபாகாதிருக்கிறது என்ன என்று ேகட்டான். 11

உரியா தாவீைத ேநாக்கி: ெபட்டியும் இஸ்ரேவலும் யூதாவும் கூடாரங்களிேல தங்கி, என் ஆண்டவனாகிய
ேயாவாபும் என் ஆண்டவனின் ேசவகரும் ெவளியிேல பாளயமிறங்கியிருக்ைகயில், நான் புசிக்கிறதற்கும்,
குடிக்கிறதற்கும், என் மைனவிேயாேட சயனிக்கிறதற்கும், என் வீட்டுக்குள் பிரேவசிப்ேபனா? நான் அப்படிச்
ெசய்கிறதில்ைல என்று உம்முைடயேபரிலும் உம்முைடய ஆத்துமாவின்ேபரிலும் ஆைணயிட்டுச்
ெசால்லுகிேறன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது தாவீது உரியாைவ ேநாக்கி: இன்ைறக்கும் நீ இங்ேகயிரு;
நாைளக்கு உன்ைன அனுப்பிவிடுேவன் என்றான்; அப்படிேய உரியா அன்றும் மறுநாளும் எருசேலமில்
இருந்தான். 13 தாவீது அவைனத் தனக்கு முன்பாகப் புசித்துக் குடிக்கிறதற்கு அைழத்து, அவைன
ெவறிக்கப்பண்ணினான்; ஆனாலும் அவன் தன் வீட்டுக்குப் ேபாகாமல், சாயங்காலத்திேல தன் ஆண்டவனின்
ேசவகேராேட தன் படுக்ைகயிேல படுத்துக்ெகாண்டான். 14 காலேம தாவீது ேயாவாபுக்கு ஒரு நிருபத்ைத
எழுதி, உரியாவின் ைகயில் ெகாடுத்து அனுப்பினான். 15 அந்த நிருபத்திேல மும்முரமாய் நடக்கிற
ேபார்முகத்திேல நீங்கள் உரியாைவ நிறுத்தி, அவன் ெவட்டுண்டு சாகும்படிக்கு, அவைன விட்டுப்
பின்வாங்குங்கள் என்று எழுதியிருந்தான். 16 அப்படிேய ேயாவாப் அந்தப் பட்டணத்ைதச் சூழக்
காவல்ேபாட்டிருக்ைகயில் பராக்கிரமசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று தான் அறிந்த இடத்தில் உரியாைவ
நிறுத்தினான். 17 பட்டணத்து மனுஷர் புறப்பட்டு வந்து ேயாவாேபாேட யுத்தம்பண்ணுைகயில், தாவீதின்
ேசவகராகிய ஜனத்தில் சிலர் பட்டார்கள்; ஏத்தியனாகிய உரியாவும் ெசத்தான். 18 அப்ெபாழுது ேயாவாப்
அந்த யுத்தத்தின் ெசய்திகைளெயல்லாம் தாவீதுக்கு அறிவிக்க ஆள் அனுப்பி, 19 தான் அனுப்புகிற ஆைள
ேநாக்கி: நீ யுத்தத்தின் ெசய்திகைளெயல்லாம் ராஜாவுக்குச் ெசால்லித் தீர்ந்தேபாது, 20 ராஜாவுக்குக்
ேகாபம் எழும்பி, அவர்: நீங்கள் பட்டணத்திற்கு இத்தைன கிட்டப்ேபாய் யுத்தம் பண்ணேவண்டியது என்ன?
அலங்கத்தில் நின்று எய்வார்கள் என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா? 21 எருப்ேபேசத்தின் குமாரன்
அபிெமேலக்ைகக் ெகான்றது யார்? ேதேபசிேல ஒரு ெபண்பிள்ைள அலங்கத்திலிருந்து ஒரு
ஏந்திரக்கல்லின் துண்ைட அவன்ேமல் ேபாட்டதினால் அல்லேவா அவன் ெசத்தான்; நீங்கள் அலங்கத்திற்கு
இத்தைன கிட்டப்ேபானது என்ன என்று உன்ேனாேட ெசான்னால், அப்ெபாழுது நீ, உம்முைடய
ேசவகனாகிய உரியா என்னும் ஏத்தியனும் ெசத்தான் என்று ெசால் என்றான். 22 அந்த ஆள் ேபாய்,
உட்பிரேவசித்து, ேயாவாப் தன்னிடத்தில் ெசால்லியனுப்பின ெசய்திகைளெயல்லாம் தாவீதுக்கு அறிவித்து,
23 தாவீைதப் பார்த்து; அந்த மனுஷர் ைகமிஞ்சி, அவர்கள் ெவளிேய எங்களுக்கு எதிராகப் புறப்பட்டு
வந்தேபாது, நாங்கள் பட்டணவாசல்மட்டும் அவர்கைளத் துரத்திேனாம். 24 அப்ெபாழுது வில்வீரர்
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அலங்கத்திலிருந்து உம்முைடய ேசவகரின்ேமல் எய்ததினால், ராஜாவின் ேசவகரில் சிலர் ெசத்தார்கள்;
உம்முைடய ேசவகனாகிய உரியா என்னும் ஏத்தியனும் ெசத்தான் என்றான். 25 அப்ெபாழுது தாவீது அந்த
ஆைள ேநாக்கி: நீ ேயாவாபினிடத்தில் ேபாய், இந்தக் காரியத்ைதப்பற்றி விசாரப்படேவண்டாம்; பட்டயம்
ஒருேவைள ஒருவைனயும், ஒருேவைள ேவெறாருவைனயும் பட்சிக்கும்; நீ யுத்தத்ைதப் பலக்கப்பண்ணி,
பட்டணத்ைத இடித்துப்ேபாடு என்று அவனுக்குத் திடஞ்ெசால் என்றான். 26 தன் புருஷனாகிய உரியா
ெசத்தான் என்று அவன் மைனவி ேகள்விப்பட்டேபாது, அவள் தன் நாயகனுக்காக இழவு ெகாண்டாடினாள்.
27 துக்கநாள் ெசன்றபின்பு, தாவீது அவைள அைழத்தனுப்பி, தன் வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டான்; அவள்
அவனுக்கு மைனவியாகி, அவனுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். தாவீது ெசய்த இந்தக் காரியம் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாததாயிருந்தது.

கர்த்தர் நாத்தாைனத் தாவீதினிடத்தில் அனுப்பினார்; இவன் அவனிடத்தில் வந்து, அவைன
ேநாக்கி: ஒரு பட்டணத்தில் இரண்டு மனுஷர் இருந்தார்கள், ஒருவன் ஐசுவரியவான், மற்றவன்
தரித்திரன். 2 ஐசுவரியவானுக்கு ஆடுமாடுகள் ெவகு திரளாயிருந்தது. 3 தரித்திரனுக்ேகா தான்

ெகாண்டு வளர்த்த ஒேர ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டிையத்தவிர ேவெறான்றும் இல்லாதிருந்தது; அது
அவேனாடும் அவன் பிள்ைளகேளாடுங்கூட இருந்து வளர்ந்து, அவன் வாயின் அப்பத்ைதத் தின்று, அவன்
பாத்திரத்திேல குடித்து, அவன் மடியிேல படுத்துக்ெகாண்டு, அவனுக்கு ஒரு மகைளப்ேபால இருந்தது. 4

அந்த ஐசுவரியவானிடத்தில் வழிப்ேபாக்கன் ஒருவன் வந்தான்; அவன் தன்னிடத்தில் வந்த
வழிப்ேபாக்கனுக்குச் சைமயல் பண்ணுவிக்க, தன்னுைடய ஆடுமாடுகளில் ஒன்ைறப் பிடிக்க மனதில்லாமல்,
அந்தத் தரித்திரனுைடய ஆட்டுக்குட்டிையப் பிடித்து, அைதத் தன்னிடத்தில் வந்த மனுஷனுக்குச்
சைமயல்பண்ணுவித்தான் என்றான். 5 அப்ெபாழுது தாவீது: அந்த மனுஷன்ேமல் மிகவும்
ேகாபமூண்டவனாகி, நாத்தாைனப் பார்த்து: இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்த மனுஷன் மரணத்திற்குப்
பாத்திரன் என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 6 அவன் இரக்கமற்றவனாயிருந்து,
இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தபடியினால், அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக நாலத்தைன திரும்பச்
ெசலுத்தேவண்டும் என்றான். 7 அப்ெபாழுது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்கி: நீேய அந்த மனுஷன்;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணி, உன்ைனச் சவுலின் ைகக்குத் தப்புவித்து, 8 உன் ஆண்டவனுைடய வீட்ைட
உனக்குக் ெகாடுத்து, உன் ஆண்டவனுைடய ஸ்திரீகைளயும் உன் மடியிேல தந்து, இஸ்ரேவல்
வம்சத்ைதயும், யூதா வம்சத்ைதயும் உனக்குக் ைகயளித்ேதன்; இது ேபாதாதிருந்தால், இன்னும் உனக்கு
ேவண்டியைதத் தருேவன். 9 கர்த்தருைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பான இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்து,
அவருைடய வார்த்ைதைய நீ அசட்ைட பண்ணினது என்ன? ஏத்தியனாகிய உரியாைவ நீ பட்டயத்தால்
மடிவித்து, அவன் மைனவிைய உனக்கு மைனவியாக எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைன அம்ேமான் புத்திரரின்
பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாட்டாய். 10 இப்ேபாதும் நீ என்ைன அசட்ைடபண்ணி, ஏத்தியனாகிய
உரியாவின் மைனவிைய உனக்கு மைனவியாக எடுத்துக்ெகாண்டபடியினால், பட்டயம் என்ைறக்கும் உன்
வீட்ைடவிட்டு விலகாதிருக்கும். 11 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன் வீட்டிேல
ெபால்லாப்ைப உன்ேமல் எழும்பப்பண்ணி, உன் கண்கள் பார்க்க, உன் ஸ்திரீகைள எடுத்து, உனக்கு
அடுத்தவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அவன் இந்தச் சூரியனுைடய ெவளிச்சத்திேல உன் ஸ்திரீகேளாேட
சயனிப்பான். 12 நீ ஒளிப்பிடத்தில் அைதச் ெசய்தாய்; நாேனா இந்தக் காரியத்ைத இஸ்ரேவலர்
எல்லாருக்கு முன்பாகவும், சூரியனுக்கு முன்பாகவும் ெசய்விப்ேபன் என்றார் என்று ெசான்னான். 13

அப்ெபாழுது தாவீது நாத்தானிடத்தில்: நான் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ேதன் என்றான்.
நாத்தான் தாவீைத ேநாக்கி: நீ சாகாதபடிக்கு, கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்கச்ெசய்தார். 14 ஆனாலும் இந்தக்
காரியத்தினாேல கர்த்தருைடய சத்துருக்கள் தூஷிக்க நீ காரணமாயிருந்தபடியினால், உனக்குப் பிறந்த
பிள்ைள நிச்சயமாய் சாகும் என்று ெசால்லி, நாத்தான் தன் வீட்டுக்குப் ேபாய்விட்டான். 15 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் உரியாவின் மைனவி தாவீதுக்குப் ெபற்ற ஆண்பிள்ைளைய அடித்தார்; அது வியாதிப்பட்டுக்
ேகவலமாயிருந்தது. 16 அப்ெபாழுது தாவீது அந்தப் பிள்ைளக்காக ேதவனிடத்தில் பிரார்த்தைனபண்ணி,
உபவாசித்து, உள்ேள ேபாய், இராமுழுவதும் தைரயிேல கிடந்தான். 17 அவைனத் தைரயிலிருந்து
எழுந்திருக்கப்பண்ண, அவன் வீட்டிலுள்ள மூப்பரானவர்கள் எழுந்து, அவனண்ைடயில் வந்தாலும், அவன்
மாட்ேடன் என்று ெசால்லி, அவர்கேளாேட அப்பம் சாப்பிடாமல் இருந்தான். 18 ஏழாம் நாளில், பிள்ைள
ெசத்துப்ேபாயிற்று. பிள்ைள ெசத்துப்ேபாயிற்று என்று தாவீதின் ஊழியக்காரர் அவனுக்கு அறிவிக்க
ஐயப்பட்டார்கள்: பிள்ைள உயிேராடிருக்ைகயில், நாம் அவேராேட ேபசுகிறேபாது, அவர் நம்முைடய
ெசாற்ேகட்கவில்ைல; பிள்ைள ெசத்துப்ேபாயிற்று என்று அவேராேட எப்படிச் ெசால்லுேவாம்? அதிகமாக
வியாகுலப்படுவாேர என்று ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 19 தாவீது தன் ஊழியக்காரர் இரகசியமாய்ப்
ேபசிக்ெகாள்ளுகிறைதக் கண்டு, பிள்ைள ெசத்துப்ேபாயிற்று என்று அறிந்து, தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி:
பிள்ைள ெசத்துப்ேபாயிற்ேறா என்று ேகட்டான்; ெசத்துப்ேபாயிற்று என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது தாவீது
தைரைய விட்டு எழுந்து, ஸ்நானம்பண்ணி, எண்ெணய் பூசிக்ெகாண்டு, தன் வஸ்திரங்கைள மாற்றி,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் பிரேவசித்து, பணிந்துெகாண்டு, தன் வீட்டுக்கு வந்து, ேபாஜனம் ேகட்டான்;
அவன் முன்ேன அைத ைவத்தேபாது புசித்தான். 21 அப்ெபாழுது அவன் ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி: நீர்
ெசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன? பிள்ைள உயிேராடிருக்ைகயில் உபவாசித்து அழுதீர்; பிள்ைள மரித்தபின்பு,
எழுந்திருந்து அசனம் பண்ணுகிறீேர என்றார்கள். 22 அதற்கு அவன்: பிள்ைள இன்னும்
உயிேராடிருக்ைகயில், பிள்ைள பிைழக்கும்படிக்குக் கர்த்தர் எனக்கு இரங்குவாேரா, எப்படிேயா, யாருக்குத்
ெதரியும் என்று உபவாசித்து அழுேதன். 23 அது மரித்திருக்கிற இப்ேபாது நான் உபவாசிக்க ேவண்டியது
என்ன? இனி நான் அைதத் திரும்பிவரப்பண்ணக்கூடுேமா? நான் அதினிடத்துக்குப் ேபாேவேன அல்லாமல்,
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அது என்னிடத்துக்குத் திரும்பி வரப்ேபாகிறது இல்ைல என்றான். 24 பின்பு தாவீது தன் மைனவியாகிய
பத்ேசபாளுக்கு ஆறுதல் ெசால்லி, அவளிடத்தில் ேபாய், அவேளாேட சயனித்தான்; அவள் ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள்; அவனுக்குச் சாேலாேமான் என்று ேபரிட்டான்; அவனிடத்தில் கர்த்தர் அன்பாயிருந்தார். 25 அவர்
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன அனுப்ப, அவன் கர்த்தரின் நிமித்தம் அவனுக்கு ெயதிதியா என்று ேபரிட்டான்.

26 அதற்குள்ேள ேயாவாப் அம்ேமான் புத்திரருைடய ரப்பா பட்டணத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி,
ராஜதானிையப் பிடித்து, 27 தாவீதினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நான் ரப்பாவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, தண்ணீர்
ஓரமான பட்டணத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன். 28 நான் பட்டணத்ைதப் பிடிக்கிறதினால், என் ேபர்
வழங்காதபடிக்கு, நீர் மற்ற ஜனங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, பட்டணத்ைத முற்றிக்ைகேபாட்டு,
பிடிக்கேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 29 அப்படிேய தாவீது ஜனங்கைளெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டு, ரப்பாவுக்குப் ேபாய், அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, அைதப் பிடித்தான். 30 அவர்களுைடய
ராஜாவின் தைலேமலிருந்த கிரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; அது ஒரு தாலந்து நிைறெபான்னும்,
இரத்தினங்கள் பதித்ததுமாயிருந்தது; அது தாவீதினுைடய தைலயில் ைவக்கப்பட்டது; பட்டணத்திலிருந்து
ஏராளமான ெகாள்ைளையக் ெகாண்டுேபானான். 31 பின்பு அதிலிருந்த ஜனங்கைள அவன் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள வாள்களுக்கும், இருப்புப் பாைரகளுக்கும், இருப்புக் ேகாடரிகளுக்கும்
உட்படுத்தி, அவர்கைளச் ெசங்கற்சூைளையயும் கடக்கப்பண்ணினான்; இப்படி அம்ேமான் புத்திரரின்
பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் ெசய்து, தாவீது எல்லா ஜனத்ேதாடுங்கூட எருசேலமுக்குத் திரும்பினான்.

இதற்குப்பின்பு தாவீதின் குமாரனாகிய அப்சேலாமுக்குத் தாமார் என்னும் ேபருள்ள
சவுந்தரியமுள்ள ஒரு சேகாதரி இருந்தாள்; அவள் ேமல் தாவீதின் குமாரன் அம்ேனான்
ேமாகங்ெகாண்டான். 2 தன் சேகாதரியாகிய தாமாரினிமித்தம் ஏக்கங்ெகாண்டு

வியாதிப்பட்டான்; அவள் கன்னியாஸ்திரீயாயிருந்தாள்; அவளுக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய, அம்ேனானுக்கு
வருத்தமாய்க் கண்டது. 3 அம்ேனானுக்குத் தாவீதுைடய தைமயன் சிமியாவின் குமாரனாகிய ேயானதாப்
என்னும் ேபருள்ள ஒரு சிேநகிதன் இருந்தான்; அந்த ேயானதாப் மகா தந்திரவாதி. 4 அவன் இவைனப்
பார்த்து: ராஜகுமாரனாகிய நீ, நாளுக்குநாள் எதினாேல இப்படி ெமலிந்துேபாகிறாய், எனக்குச்
ெசால்லமாட்டாயா என்றான். அதற்கு அம்ேனான்: என் சேகாதரன் அப்சேலாமின் சேகாதரியாகிய
தாமாரின்ேமல் நான் ஆைச ைவத்திருக்கிேறன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது ேயானதாப் அவைனப் பார்த்து: நீ
வியாதிக்காரைனப்ேபால உன் படுக்ைகயின்ேமல் படுத்துக்ெகாள்; உன்ைனப் பார்க்கிறதற்கு உன்
தகப்பனார் வரும்ேபாது, நீ, என் சேகாதரியாகிய தாமார் வந்து, எனக்குப் ேபாஜனம்ெகாடுத்து, அவள்
ைகயினாேல சாப்பிடும்படிக்கு நான் பார்க்க, என் கண்களுக்கு முன்பாக சைமக்கும்படி
தயவுெசய்யேவண்டும் என்று ெசால் என்றான். 6 அப்படிேய அம்ேனான் வியாதிக்காரன்ேபால்
படுத்துக்ெகாண்டு, ராஜா தன்ைனப் பார்க்கவந்தேபாது, ராஜாைவ ேநாக்கி: என் சேகாதரியாகிய தாமார்
வந்து நான் அவள் ைகயினாேல சாப்பிடும்படிக்கு, என் கண்களுக்கு முன்பாக இரண்டு நல்ல
பணியாரங்கைளப் பண்ணும்படி உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 7 அப்ெபாழுது தாவீது: வீட்டுக்குத்
தாமாரிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ உன் சேகாதரனாகிய அம்ேனான் வீட்டுக்குப் ேபாய், அவனுக்கு சைமயல்
பண்ணிக்ெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 8 தாமார் தன் சேகாதரனாகிய அம்ேனான்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்கிற வீட்டுக்குப்ேபாய், மாெவடுத்துப் பிைசந்து, அவன் கண்களுக்கு முன்பாகத் தட்டி,
பணியாரங்கைளச் சுட்டு, 9 சட்டிைய எடுத்து, அவனுக்கு முன்பாக அைவகைள ைவத்தாள்; ஆனாலும் அவன்
சாப்பிடமாட்ேடன் என்றான்; பின்பு அம்ேனான்: எல்லாரும் என்ைனவிட்டு ெவளிேய ேபாகட்டும் என்றான்;
எல்லாரும் அவைன விட்டு ெவளிேய ேபானார்கள். 10 அப்ெபாழுது அம்ேனான் தாமாைரப் பார்த்து: நான்
உன் ைகயினாேல சாப்பிடும்படிக்கு, அந்தப் பலகாரத்ைத அைற வீட்டிேல ெகாண்டுவா என்றான்; அப்படிேய
தாமார் தான் ெசய்த பணியாரங்கைள அைற வீட்டில் இருக்கிற தன் சேகாதரனாகிய அம்ேனானிடத்தில்
ெகாண்டுேபானாள். 11 அவன் சாப்பிடும்படிக்கு அவள் அைவகைளக் கிட்ட ெகாண்டுவருைகயில், அவன்
அவைளப் பிடித்து, அவைளப் பார்த்து: என் சேகாதரிேய, நீ வந்து என்ேனாேட சயனி என்றான். 12 அதற்கு
அவள்: ேவண்டாம், என் சேகாதரேன, என்ைன அவமானப்படுத்தாேத, இஸ்ரேவலிேல இப்படிச்
ெசய்யத்தகாது; இப்படிப்பட்ட மதிேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம். 13 நான் என் ெவட்கத்ேதாேட
எங்ேக ேபாேவன்? நீயும் இஸ்ரேவலிேல மதிெகட்டவர்களில் ஒருவைனப்ேபால ஆவாய்; இப்ேபாதும் நீ
ராஜாேவாேட ேபசு, அவர் என்ைன உனக்குத் தராமல் மறுக்க மாட்டார் என்றாள். 14 அவன் அவள்
ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்ேடன் என்று அவைளப் பலவந்தமாய்ப் பிடித்து, அவேளாேட சயனித்து, அவைளக்
கற்பழித்தான். 15 பிற்பாடு அம்ேனான் அவைள மிகவும் ெவறுத்தான்; அவன் அவைள விரும்பின
விருப்பத்ைதப் பார்க்கிலும், அவைள ெவறுத்த ெவறுப்பு அதிகமாயிருந்தது. ஆைகயால்: நீ எழுந்து ேபாய்விடு
என்று அம்ேனான் அவேளாேட ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது அவள்: நீ எனக்கு முந்தி ெசய்த அநியாயத்ைதப்
பார்க்கிலும், இப்ெபாழுது என்ைனத் துரத்திவிடுகிற அந்த அநியாயம் ெகாடுைமயாயிருக்கிறது என்றாள்;
ஆனாலும் அவன் அவள் ெசால்ைலக் ேகட்க மனதில்லாமல், 17 தன்னிடத்தில் ேசவிக்கிற தன்
ேவைலக்காரைனக் கூப்பிட்டு: நீ இவைள என்ைன விட்டு ெவளிேய தள்ளி, கதைவப் பூட்டு என்றான். 18

அப்படிேய அவனிடத்தில் ேசவிக்கிறவன் அவைள ெவளிேய தள்ளி, கதைவப் பூட்டினான்; அவள்
பலவர்ணமான வஸ்திரத்ைத உடுத்திக்ெகாண்டிருந்தாள்; ராஜகுமாரத்திகளாகிய கன்னிைககள்
இப்படிக்ெகாத்த சால்ைவகைளத் தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 19 அப்ெபாழுது தாமார்: தன் தைலயின்ேமல்
சாம்பைல வாரிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தான் தரித்திருந்த பலவர்ணமான வஸ்திரத்ைதக் கிழித்து, தன்
ைகையத் தன் தைலயின்ேமல் ைவத்து, சத்தமிட்டு அழுதுெகாண்டு ேபானாள். 20 அப்ெபாழுது அவள்
சேகாதரனாகிய அப்சேலாம் அவைளப் பார்த்து: உன் சேகாதரனாகிய அம்ேனான் உன்ேனாடிருந்தாேனா?
இப்ேபாதும் என் சேகாதரிேய, நீ மவுனமாயிரு; அவன் உன்னுைடய சேகாதரன்; இந்தக் காரியத்ைத உன்

2 சாமுேவல் 12:24

268



14

மனதிேல ைவக்காேத என்றான்; அப்படிேய தாமார் தன் சேகாதரனாகிய அப்சேலாமின் வீட்டில் தனித்துக்
கிேலசப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.

21 தாவீது ராஜா இந்தச் ெசய்திகைளெயல்லாம் ேகள்விப்பட்டேபாது, ெவகு ேகாபமாெயரிந்தான். 22

அப்சேலாம் அம்ேனாேனாேட நன்ைமயாகிலும் தீைமயாகிலும் ேபசவில்ைல; தன் சேகாதரியாகிய தாமாைர
அம்ேனான் கற்பழித்த காரியத்தினிமித்தம் அப்சேலாம் அவைனப் பைகத்தான். 23 இரண்டு வருஷம்
ெசன்றபின்பு, அப்சேலாம் எப்பிராயீமுக்குச் சமீபமான பாலாத்ேசாரிேல ஆட்கைள ைவத்து, ஆடுகைள
மயிர்க்கத்தரிக்கிற ேவைலயில் இருந்தான்; அங்ேக ராஜகுமாரர் எல்லாைரயும் விருந்துக்கு அைழத்தான்.
24 அவன் ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், ஆட்கைள ைவத்து ஆடுகைள மயிர்கத்தரிக்கிேறன்; ராஜாவும்
அவருைடய ஊழியக்காரரும் உமது அடியாேனாேட வரும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 25 ராஜா
அப்சேலாைமப் பார்த்து: அப்படி ேவண்டாம், என் மகேன; நாங்கள் எல்லாரும் வருேவாமாகில் உனக்கு ெவகு
ெசலவுண்டாகும் என்றான்; அவைன வருந்திக்ேகட்டாலும், அவன் ேபாக மனதில்லாமல், அவைன
ஆசீர்வதித்தான். 26 அப்ெபாழுது அப்சேலாம்: அது கூடாதிருந்தால், என் சேகாதரனாகிய அம்ேனானாவது
எங்கேளாேட வரும்படி அவனுக்கு உத்தரவு ெசய்யும் என்றான். அதற்கு ராஜா: அவன் உன்ேனாேட
வரேவண்டியது என்ன என்றான். 27 அப்சேலாம் பின்ைனயும் அவைன வருந்திக்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடியினால், அவன் அம்ேனாைனயும், ராஜாவின் குமாரர் அைனவைரயும் அவேனாேட
ேபாகவிட்டான். 28 அப்சேலாம் தன் ேவைலக்காரைர ேநாக்கி: அம்ேனான் திராட்சரசம் குடித்துக்
களித்திருக்கும் சமயத்ைத நன்றாய்ப் பார்த்திருங்கள்; அப்ெபாழுது நான்: அம்ேனாைன அடியுங்கள் என்று
ெசால்லுேவன்; உடேன நீங்கள் பயப்படாமல் அவைனக் ெகான்றுேபாடுங்கள்; நான் அல்லேவா அைத
உங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன்; திடன்ெகாண்டு ைதரியமாயிருங்கள் என்று ெசால்லியிருந்தான். 29

அப்சேலாம் கற்பித்தபடிேய அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர் அம்ேனானுக்குச் ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ராஜகுமாரர் எல்லாரும் எழுந்திருந்து, அவரவர் தம் தம் ேகாேவறு கழுைதயின்ேமல் ஏறி ஓடிப்ேபானார்கள்.
30 அவர்கள் வழியில் இருக்கிறேபாேத, அப்சேலாம் ராஜகுமாரைரெயல்லாம் அடித்துக்
ெகான்றுேபாட்டான், அவர்களில் ஒருவரும் மீந்திருக்க விடவில்ைல என்கிறதாய், தாவீதுக்குச் ெசய்தி
வந்தது. 31 அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்திருந்து, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, தைரயிேல விழுந்து
கிடந்தான்; அவன் ஊழியக்காரர் எல்லாரும் தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு நின்றார்கள். 32

அப்ெபாழுது தாவீதின் தைமயனாகிய சிமியாவின் குமாரன் ேயானதாப் வந்து: ராஜகுமாரரான
வாலிபைரெயல்லாம் ெகான்று ேபாட்டார்கள் என்று என் ஆண்டவன் நிைனக்கேவண்டாம்; அம்ேனான்
மாத்திரம் ெசத்துப்ேபானான்; அவன் தன் சேகாதரியாகிய தாமாைரக் கற்பழித்த நாள்முதற்ெகாண்டு, அது
அப்சேலாமின் ெநஞ்சில் இருந்தது. 33 இப்ேபாதும் ராஜகுமாரர்கள் எல்லாரும் ெசத்தார்கள் என்கிற
ேபச்ைச ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தம்முைடய மனதிேல ைவக்கேவண்டாம்; அம்ேனான் ஒருவேன
ெசத்தான் என்றான்; அப்சேலாம் ஓடிப்ேபானான். 34 ஜாமக்காரச் ேசவகன் தன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்த்தேபாது, இேதா, அேநகம் ஜனங்கள் தனக்குப் பின்னாேல மைல ஓரமாய் வருகிறைதக் கண்டான். 35

அப்ெபாழுது ேயானதாப் ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, ராஜகுமாரர் வருகிறார்கள்; உமது அடிேயன்
ெசான்னபடிேய ஆயிற்று என்றான். 36 அவன் ேபசி முடிந்தேபாது, ராஜகுமாரர் வந்து, சத்தமிட்டு
அழுதார்கள்; ராஜாவும் அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரரும் மிகவும் புலம்பி அழுதார்கள்.

37 அப்சேலாேமா அம்மீயூதின் குமாரனாகிய தல்மாய் என்னும் ேகசூரின் ராஜாவினிடத்திற்கு
ஓடிப்ேபானான். தாவீது தினந்ேதாறும் தன் குமாரனுக்காகத் துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 38 அப்சேலாம்
ேகசூருக்கு ஓடிப்ேபாய், அங்ேக மூன்று வருஷம் இருந்தான். 39 தாவீது ராஜா அம்ேனான் ெசத்தபடியினால்,
அவனுக்காகத் துக்கித்து ஆறுதல் அைடந்தேபாது அப்சேலாைமப் பின்ெதாடரும் நிைனைவ விட்டுவிட்டான்.

ராஜாவின் இருதயம் அப்சேலாமின் ேமல் இன்னும் தாங்கலாயிருக்கிறைதச் ெசருயாவின் குமாரன்
ேயாவாப் கண்டு, 2 அவன் ெதக்ேகாவாவிலிருக்கிற புத்தியுள்ள ஒரு ஸ்தீரிைய அைழத்து: நீ இழவு
ெகாண்டாடுகிறவைளப்ேபால, துக்கவஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாண்டு, எண்ெணய்

பூசிக்ெகாள்ளாமல், இறந்து ேபானவனுக்காக ெநடுநாள் துக்கிக்கிற ஸ்திரீையப் ேபாலக் காண்பித்து, 3

ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், அவைர ேநாக்கி: இன்ன இன்ன பிரகாரமாகச் ெசால் என்று அவள்
ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகைள ேயாவாப் அவள் வாயிேல ேபாட்டான். 4 அப்படிேய ெதக்ேகாவா
ஊராளான அந்த ஸ்திரீ ராஜாேவாேட ேபசப்ேபாய், தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி: ராஜாேவ,
இரட்சியும் என்றாள். 5 ராஜா அவைளப் பார்த்து: உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்றதற்கு, அவள்: நான்
விதைவயானவள், என் புருஷன் ெசன்றுேபானான். 6 உமது அடியாளுக்கு இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள்;
அவர்கள் இருவரும் ெவளியிேல சண்ைடபண்ணி, அவர்கைள விலக்க ஒருவரும் இல்லாதபடியினால்,
ஒருவன் மற்றவைன அடித்துக் ெகான்றுேபாட்டான். 7 வம்சத்தார் எல்லாரும் உம்முைடய அடியாளுக்கு
விேராதமாய் எழும்பி, தன் சேகாதரைனக் ெகான்று ேபாட்டவைன ஒப்பி; அவன் ெகான்ற அவன்
சேகாதரனுைடய பிராணனுக்காக நாங்கள் அவைனக் ெகான்றுேபாடுேவாம்; சுதந்தரவாளனாயினும்
அவைனயும் அழித்துப்ேபாடுேவாம் என்கிறார்கள். இப்படி என் புருஷனுக்குப் ேபரும் நீதியும் பூமியின்ேமல்
ைவக்கப்படாதபடிக்கு, எனக்கு இன்னும் மீதியாயிருக்கிற ெபாறிையயும் அவித்துப்ேபாட
மனதாயிருக்கிறார்கள் என்றாள். 8 ராஜா அந்த ஸ்திரீையப் பார்த்து: நீ உன் வீட்டுக்குப் ேபா, உன்
காரியத்ைதக் குறித்து உத்தரவு ெகாடுப்ேபன் என்றான். 9 பின்னும் அந்தத் ெதக்ேகாவாவூர் ஸ்திரீ
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, ராஜாவின் ேமலும் அவர் சிங்காசனத்தின்ேமலும்
குற்றமில்லாதபடிக்கு, அந்தப் பழி என்ேமலும் என் தகப்பன் வீட்டின்ேமலும் சுமரக்கடவது என்றாள். 10

அதற்கு ராஜா: உனக்கு விேராதமாகப் ேபசுகிறவைன என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா; அப்ெபாழுது அவன் இனி
உன்ைனத் ெதாடாதிருப்பான் என்றான். 11 பின்னும் அவள்: இரத்தப்பழி வாங்குகிறவர்கள் அழிம்பு ெசய்து,

2 சாமுேவல் 14:11
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என் குமாரைன அதம்பண்ணப் ெபருகிப்ேபாகாதபடிக்கு, ராஜாவானவர் தம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர
நிைனப்பாராக என்றாள். அதற்கு ராஜா: உன் குமாரனுைடய மயிரில் ஒன்றாவது தைரயில் விழுவதில்ைல
என்று கர்த்தரின் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ: ராஜாவாகிய
என் ஆண்டவேனாேட உமது அடியாள் ஒரு வார்த்ைத ெசால்ல உத்தரவாக ேவண்டும் என்றாள். அவன்:
ெசால்லு என்றான். 13 அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ: பின்ைன ஏன் ேதவனுைடய ஜனத்திற்கு விேராதமாய்
இப்படிப்பட்ட நிைனைவ நீர் ெகாண்டிருக்கிறீர், துரத்துண்ட தம்முைடயவைன ராஜா திரும்ப
அைழக்காததினாேல, ராஜா இப்ெபாழுது ெசான்ன வார்த்ைதயினால் குற்றமுள்ளவைரப்ேபால்
இருக்கிறார். 14 நாம் மரிப்பது நிச்சயம், திரும்பச் ேசர்க்கக்கூடாதபடிக்கு, தைரயிேல சுவறுகிற
தண்ணீைரப்ேபால் இருக்கிேறாம்; ேதவன் ஜீவைன எடுத்துக்ெகாள்ளாமல், துரத்துண்டவன் முற்றிலும்
தம்ைம விட்டு விலக்கப்படாதிருக்கும் நிைனவுகைள நிைனக்கிறார். 15 இப்ெபாழுதும் நான் என்
ஆண்டவனாகிய ராஜாேவாேட இந்த வார்த்ைதையப் ேபசவந்த முகாந்தரம் என்னெவன்றால்: ஜனங்கள்
எனக்குப் பயமுண்டாக்கினதினால், நான் ராஜாேவாேட ேபசவந்ேதன்; ஒருேவைள ராஜா தமது
அடியாளுைடய வார்த்ைதயின்படி ெசய்வார் என்று உமது அடியாளாகிய நான் நிைனத்ததினாலும் வந்ேதேன
ஒழிய ேவறில்ைல. 16 என்ைனயும் என் குமாரைனயும் ஏகமாய் ேதவனுைடய சுதந்தரத்திற்குப் புறம்பாக்கி,
அழிக்க நிைனக்கிற மனுஷனுைடய ைகக்குத் தமது அடியாைள நீங்கலாக்கிவிடும்படிக்கு ராஜா ேகட்பார். 17

ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய வார்த்ைத எனக்கு ஆறுதலாயிருக்கும் என்று உமது அடியாளாகிய நான்
எண்ணிேனன்; நன்ைமையயும் தீைமையயும் ேகட்கும்படி, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் ேதவனுைடய
தூதைனப் ேபால இருக்கிறார்; இதற்காக உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் உம்ேமாேடக்கூட இருக்கிறார்
என்றாள். 18 அப்ெபாழுது ராஜா அந்த ஸ்திரீக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் உன்னிடத்தில் ேகட்கும்
காரியத்ைத நீ எனக்கு மைறக்க ேவண்டாம் என்றான். அதற்கு அந்த ஸ்திரீ, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவர்
ெசால்வாராக என்றாள். 19 அப்ெபாழுது ராஜா: இதிெலல்லாம் ேயாவாப் உனக்கு உட்ைகயாய்
இருக்கவில்ைலயா என்று ேகட்டான். அதற்கு ஸ்திரீ பிரதியுத்தரமாக, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன்
ெசான்னதற்ெகல்லாம் வலது பக்கத்திலாவது இடது பக்கத்திலாவது விலகுவதற்கு ஒருவராலும் கூடாது
என்று ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; உமது அடியானாகிய
ேயாவாப் தான் இைத எனக்குக் கற்பித்து, அவேன இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் உமது அடியாளின்
வாயிேல ேபாட்டான். 20 நான் இந்தக் காரியத்ைத உபமானமாய்ப் ேபசுகிறதற்கு உமது அடியானாகிய
ேயாவாப் அதற்குக் காரணமாயிருந்தான்; ஆனாலும் ேதசத்தில் நடக்கிறைதெயல்லாம் அறிய, என்
ஆண்டவனுைடய ஞானம் ேதவதூதனுைடய ஞானத்ைதப் ேபால் இருக்கிறது என்றாள். 21 அப்ெபாழுது
ராஜா ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்கிேறன், நீ ேபாய் அப்சேலாம் என்னும்
பிள்ைளயாண்டாைனத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான். 22 அப்ெபாழுது ேயாவாப் தைரயிேல
முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி, ராஜாைவ வாழ்த்தி, ராஜா தமது அடியானுைடய வார்த்ைதயின்படி
ெசய்ததினால், என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவின் கண்களில் எனக்குத் தையகிைடத்தது என்று இன்று உமது
அடியானுக்குத் ெதரியவந்தது என்றான். 23 பின்பு ேயாவாப் எழுந்து, ேகசூருக்குப் ேபாய், அப்சேலாைம
எருசேலமுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான். 24 ராஜா: அவன் என் முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டியதில்ைல;
தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் ேபாகட்டும் என்றான்; அப்படிேய அப்சேலாம் ராஜாவின் முகத்ைதப் பார்க்காமல்
தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபானான். 25 இஸ்ரேவலர் அைனவருக்குள்ளும் அப்சேலாைமப்ேபால்
சவுந்தரியமுள்ளவனும் ெமச்சிக்ெகாள்ளப்பட்டவனும் இல்ைல; உள்ளங்கால் ெதாடங்கி உச்சந்தைலமட்டும்
அவனில் ஒரு பழுதும் இல்லாதிருந்தது. 26 அவன் தன் தைலமயிர் தனக்குப் பாரமாயிருப்பதினால்
வருஷாந்தரம் சிைரத்துக்ெகாள்ளுவான்; சிைரக்கும்ேபாது, அவன் தைலமயிர் ராஜாவுைடய நிைறயின்படி
இருநூறு ேசக்கல் நிைறயாயிருக்கும். 27 அப்சேலாமுக்கு மூன்று குமாரரும், தாமார் என்னும் ேபர்ெகாண்ட
ஒரு குமாரத்தியும் பிறந்தார்கள்; இவள் ரூபவதியான ெபண்ணாயிருந்தாள்.

28 அப்சேலாம், ராஜாவின் முகத்ைதக் காணாமேல, இரண்டு வருஷம் எருசேலமிேல குடியிருந்தான். 29

ஆைகயால் அப்சேலாம் ேயாவாைப ராஜாவினிடத்தில் அனுப்பும்படி அைழப்பித்தான்; அவேனா
அவனிடத்திற்கு வரமாட்ேடன் என்றான்; இரண்டாம்விைசயும் அவன் அைழத்தனுப்பினான்; அவன்
வரமாட்ேடன் என்றான். 30 அப்ெபாழுது அவன் தன் ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: இேதா என் நிலத்திற்கு
அருேக ேயாவாபின் நிலம் இருக்கிறது; அதிேல அவனுக்கு வாற்ேகாதுைம விைளந்திருக்கிறது; நீங்கள்
ேபாய் அைதத் தீக்ெகாளுத்திப் ேபாடுங்கள் என்றான்; அப்படிேய அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர் அந்த
நிலத்ைத தீக்ெகாளுத்திப் ேபாட்டார்கள். 31 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எழுந்திருந்து, அப்சேலாமிடத்தில்
வீட்டிற்குள் ேபாய், என்னுைடய நிலத்ைத உம்முைடய ேவைலக்காரர் தீக்ெகாளுத்திப்ேபாட்டது என்ன
என்று அவைனக் ேகட்டான். 32 அப்சேலாம் ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, நான் ஏன் ேகசூரிலிருந்து
வந்ேதன்; நான் அங்ேக இருந்துவிட்டால் நலம் என்று ராஜாவுக்குச் ெசால்லும்படி உம்ைம ராஜாவினிடத்தில்
அனுப்புவதற்காக உம்ைம இங்ேக வரும்படி அைழப்பித்ேதன்; இப்ேபாதும் நான் ராஜாவின் முகத்ைதப்
பார்க்கட்டும்; என்ேமல் குற்றமிருந்தால் அவர் என்ைனக் ெகான்றுேபாடட்டும் என்றான். 33 ேயாவாப்
ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், அைத அவனுக்கு அறிவித்தேபாது, அப்சேலாைம அைழப்பித்தான்; அவன்
ராஜாவினிடத்தில் வந்து, ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான்,
அப்ெபாழுது ராஜா அப்சேலாைம முத்தமிட்டான்.

இதற்குப்பின்பு, அப்சேலாம் இரதங்கைளயும் குதிைரகைளயும், தனக்கு முன் ஓட ஐம்பது
ேசவகைரயும் சம்பாதித்தான். 2 ேமலும் அப்சேலாம் காைலேதாறும் எழுந்திருந்து, பட்டணத்து
வாசலுக்குப் ேபாகிற வழி ஓரத்திேல நின்றுெகாண்டு, எவனாகிலும் தனக்கு இருக்கிற வழக்கு

முகாந்தரமாய் ராஜாவினிடத்தில் நியாயத்திற்காகப் ேபாகும்ேபாது, அவைன அைழத்து, நீ எந்த ஊரான்
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என்று ேகட்பான்; அவன் உமது அடியான் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் ஒன்றுக்கடுத்த இன்ன ஊரான்
என்றால், 3 அப்ெபாழுது அப்சேலாம் அவைன ேநாக்கி: இேதா, உன் காரியம் ேநர்ைமயும்
நியாயமுமாயிருக்கிறது; ஆனாலும் ராஜாவினிடத்திேல உன் காரியத்ைத விசாரிப்பார் ஒருவரும் இல்ைல
என்பான். 4 பின்னும் அப்சேலாம்: வழக்கு வியாஜ்யமுள்ளவர்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வந்து, நான்
அவர்களுக்கு நியாயஞ்ெசய்யும்படிக்கு, என்ைன ேதசத்திேல நியாயாதிபதியாக ைவத்தால் நலமாயிருக்கும்
என்பான். 5 எவனாகிலும் ஒருவன் அவைன வணங்கவரும்ேபாது, அவன் தன் ைகைய நீட்டி அவைனத் தழுவி,
முத்தஞ்ெசய்வான். 6 இந்தப்பிரகாரமாக அப்சேலாம் ராஜாவினிடத்தில் நியாயத்திற்காக வரும்
இஸ்ரேவலருக்ெகல்லாம் ெசய்து, இஸ்ரேவல் மனுஷருைடய இருதயத்ைதக் கவர்ந்துெகாண்டான்.

7 நாற்பது வருஷம் ெசன்றபின்பு, அப்சேலாம் ராஜாைவ ேநாக்கி: நான் கர்த்தருக்குப் பண்ணின என்
ெபாருத்தைனைய எப்ேரானில் ெசலுத்தும்படிக்கு நான் ேபாக உத்தரவுெகாடும். 8 கர்த்தர் என்ைன
எருசேலமுக்குத் திரும்பி வரப்பண்ணினால், கர்த்தருக்கு ஆராதைன ெசய்ேவன் என்று உமது அடியானாகிய
நான் சீரியா ேதசத்தில் ேகசூரிேல குடியிருக்கும்ேபாது, ெபாருத்தைன பண்ணிேனன் என்றான். 9 அதற்கு
ராஜா, சமாதானத்ேதாேட ேபா என்றான்; அப்ெபாழுது அவன் எழுந்து எப்ேரானுக்கு ேபானான். 10

அப்சேலாம் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுக்ெகல்லாம் ேவவுகாரைர அனுப்பி, நீங்கள் எக்காளத்ெதானிையக்
ேகட்கும்ேபாது, அப்சேலாம் எப்ேரானிேல ராஜாவானான் என்று ெசால்லுங்கள் என்று ெசால்லச்ெசால்லி
ைவத்திருந்தான். 11 எருசேலமிலிருந்து வரவைழக்கப்பட்ட இருநூறுேபர் அப்சேலாேமாேட
கூடப்ேபானார்கள்; அவர்கள் வஞ்சகமின்றி அறியாைமயினால் ேபானார்கள். 12 அப்சேலாம் பலிகைளச்
ெசலுத்தும் ேபாது, தாவீதின் ஆேலாசைனக்காரனாகிய அகித்ேதாப்ேபல் என்னும் கீேலானியைனயும் அவன்
ஊராகிய கீேலாவிலிருந்து வரவைழப்பித்தான்; அப்படிேய கட்டுப்பாடு பலத்து, ஜனங்கள்
அப்சேலாமினிடத்தில் திரளாய் வந்து கூடினார்கள்.

13 அைத அறிவிக்கிற ஒருவன் தாவீதினிடத்தில் வந்து, இஸ்ரேவலில் ஒவ்ெவாருவருைடய இருதயமும்
அப்சேலாைமப் பற்றிப்ேபாகிறது என்றான். 14 அப்ெபாழுது தாவீது எருசேலமிேல தன்னிடத்திலுள்ள
தன்னுைடய எல்லா ஊழியக்காரைரயும் ேநாக்கி: எழுந்து ஓடிப்ேபாேவாம், இல்லாவிட்டால் நாம்
அப்சேலாமுக்குத் தப்ப இடமில்ைல; அவன் தீவிரித்து நம்மிடத்தில் வந்து, நம்ைமப் பிடித்து, நம்ேமல்
ெபால்லாப்பு வரப்பண்ணி, நகரத்ைதப் பட்டயக்கருக்கினால் சங்காரம்பண்ணாதபடிக்குத் தீவிரமாய்ப்
புறப்படுங்கள் என்றான். 15 ராஜாவின் ஊழியக்காரர் ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, ராஜாவாகிய எங்கள்
ஆண்டவன் கட்டைளயிடும் காரியத்ைதெயல்லாம் ெசய்ய உமது அடியாராகிய நாங்கள்
ஆயத்தமாயிருக்கிேறாம் என்றார்கள். 16 அப்படிேய ராஜாவும் அவனுைடய வீட்டார் எல்லாரும்
கால்நைடயாய்ப் புறப்பட்டார்கள்; வீட்ைடக்காக்க ராஜா மறுமைனயாட்டிகளாகிய பத்து ஸ்திரீகைளப்
பின்ைவத்தான். 17 ராஜாவும் சமஸ்த ஜனங்களும் கால்நைடயாய்ப் புறப்பட்டு, சற்றுத்தூரம் ேபாய், ஒரு
இடத்திேல தரித்து நின்றார்கள். 18 அவனுைடய ஊழியக்காரர் எல்லாரும், கிேரத்தியர் யாவரும்,
பிேலத்தியர் யாவரும் அவன் பக்கத்திேல நடந்து ேபானார்கள்; காத்தூரிலிருந்து கால்நைடயாய் வந்திருந்த
அறுநூறுேபராகிய கித்தியர் எல்லாரும் ராஜாவுக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது ராஜா
கித்தியனாகிய ஈத்தாையப் பார்த்து: நீ எங்களுடேன கூட வருவாேனன்? நீ திரும்பிப்ேபாய், ராஜாவுடேனகூட
இரு; நீ அந்நிய ேதசத்தான்; நீ உன் இடத்திற்குத் திரும்பிப் ேபாகலாம். 20 நீ ேநற்றுதாேன வந்தாய்; இன்று
நான் உன்ைன எங்கேளாேட நடந்துவரும்படிக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகலாமா நான் ேபாகக்கூடிய
இடத்திற்குப் ேபாகிேறன்; நீ உன் சேகாதரைரயும் அைழத்துெகாண்டு திரும்பிப்ேபா; கிருைபயும்
உண்ைமயும் உன்ேனாேட இருப்பதாக என்றான். 21 ஆனாலும் ஈத்தாய் ராஜாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் எங்ேகயிருப்பாேரா, அங்ேக உமது அடியானும், ெசத்தாலும் பிைழத்தாலும்,
இருப்பான் என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனயும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்றான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது ஈத்தாைய ேநாக்கி: நடந்துவா என்றான்; அப்படிேய
கித்தியனாகிய ஈத்தாயும் அவனுைடய எல்லா மனுஷரும் அவேனாடிருக்கிற எல்லாப் பிள்ைளகளும்
நடந்துேபானார்கள். 23 சகல ஜனங்களும் நடந்துேபாகிறேபாது, ேதசத்தார் எல்லாரும் மகா சத்தமாய்
அழுதார்கள்; ராஜா கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்; ஜனங்கள் எல்லாரும் வனாந்தரத்திற்குப் ேபாகிற வழிேய
நடந்துேபானார்கள். 24 சாேதாக்கும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அவேனாேடகூட இருந்து
சுமக்கிற சகல ேலவியரும் வந்து, ேதவனுைடய ெபட்டிைய அங்ேக ைவத்தார்கள்; ஜனங்கள் எல்லாரும்
நகரத்திலிருந்து கடந்து தீருமட்டும், அபியத்தார் திரும்பிப்ேபாயிருந்தான். 25 ராஜா சாேதாக்ைக ேநாக்கி:
ேதவனுைடய ெபட்டிைய நகரத்திற்குத் திரும்பக் ெகாண்டுேபா; கர்த்தருைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப
கிைடத்ததானால், நான் அைதயும் அவர் வாசஸ்தலத்ைதயும் பார்க்கிறதற்கு, என்ைனத் திரும்ப
வரப்பண்ணுவார். 26 அவர்: உன்ேமல் எனக்குப் பிரியமில்ைல என்பாராகில், இேதா, இங்ேக இருக்கிேறன்;
அவர் தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி எனக்குச் ெசய்வாராக என்றான். 27 பின்னும் ராஜா
ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக ேநாக்கி: நீ ஞானதிருஷ்டிக்காரன் அல்லேவா? நீ சமாதானத்ேதாேட
நகரத்திற்குத் திரும்பு; உன் மகன் அகிமாசும் அபியத்தாரின் மகன் ேயானத்தானுமாகிய உங்கள் குமாரர்
இரண்டுேபரும் உங்கேளாேடகூடத் திரும்பிப் ேபாகட்டும். 28 எனக்கு அறிவிக்கிறதற்கு
உங்களிடத்திலிருந்து ெசய்தி வருமட்டும், நான் வனாந்தரத்தின் ெவளிகளிேல தரித்திருப்ேபன் என்றான். 29

அப்படிேய சாேதாக்கும் அபியத்தாரும் ேதவனுைடய ெபட்டிைய எருசேலமுக்குத் திரும்பக் ெகாண்டுேபாய்,
அங்ேக இருந்தார்கள்.

30 தாவீது தன் முகத்ைத மூடி, ெவறுங்காலால் நடந்து அழுதுெகாண்டு, ஒலிவமைலயின்ேமல்
ஏறிப்ேபானான்; அவேனாடிருந்த சகல ஜனங்களும் முகத்ைத மூடி அழுதுெகாண்டு ஏறினார்கள். 31

அப்சேலாேமாேட கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்களுடன் அகித்ேதாப்ேபலும் ேசர்ந்திருக்கிறான் என்று தாவீதுக்கு

2 சாமுேவல் 15:31

271



16

அறிவிக்கப்பட்டேபாது, தாவீது: கர்த்தாேவ, அகித்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனையப்
பயித்தியமாக்கிவிடுவீராக என்றான். 32 தாவீது மைலயின் உச்சிமட்டும் வந்து, அங்ேக ேதவைனப்
பணிந்துெகாண்டேபாது, இேதா, அற்கியனாகிய ஊசாய் தன் வஸ்திரத்ைதக் கிழித்துக் ெகாண்டு,
தைலயின்ேமல் புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டவனாய் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டான். 33 தாவீது அவைனப்
பார்த்து: நீ என்ேனாேடகூட நடந்துவந்தால் எனக்குப் பாரமாயிருப்பாய். 34 நீ நகரத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய்,
அப்சேலாைம ேநாக்கி: ராஜாேவ, உம்முைடய ஊழியக்காரனாயிருப்ேபன்; முன் நான் உம்முைடய
தகப்பனுக்கு ஊழியக்காரனாயிருந்ேதன்; இப்ேபாது நான் உமக்கு ஊழியக்காரன் என்றாேயயாகில்,
எனக்காக அகித்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனைய அபத்தமாக்குவாய். 35 உன்ேனாேட அங்ேக சாேதாக்
அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ராஜாவின் வீட்டிேல பிறக்கிற ஏேதது ெசய்தி
உண்ேடா, என்ெனன்ன ேகள்விப்படுகிறாேயா, அைதெயல்லாம் சாேதாக் அபியத்தார் என்னும்
ஆசாரியர்களுக்கு அறிவிப்பாய். 36 அங்ேக அவர்கேளாேட சாேதாக்கின் மகன் அகிமாசும், அபியத்தாரின்
மகன் ேயானத்தானும், அவர்கள் இரண்டு குமாரரும் இருக்கிறார்கள்; நீங்கள் ேகள்விப்படுகிற
ெசய்திையெயல்லாம் அவர்கள் வசமாய் எனக்கு அனுப்புவீர்களாக என்றான். 37 அப்படிேய தாவீதின்
சிேநகிதனாகிய ஊசாய் நகரத்திற்கு வந்தான்; அப்சேலாமும் எருசேலமுக்கு வந்தான்.

தாவீது மைலயுச்சியிலிருந்து சற்றப்புறம் நடந்துேபானேபாது, இேதா, ேமவிேபாேசத்தின்
காரியக்காரனாகிய சீபா, ெபாதிகைளச் சுமக்கிற இரண்டு கழுைதகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுவந்து,
அவைனச் சந்தித்தான்; அைவகளில் இருநூறு அப்பங்களும், வற்றலான நூறு

திராட்சப்பழக்குைலகளும், வசந்தகாலத்துப் பலனான நூறு குைலகளும், ஒரு துருத்தி திராட்சரசமும்
இருந்தது. 2 ராஜா சீபாைவப்பார்த்து: இைவகள் என்னத்திற்கு என்று ேகட்டதற்கு, சீபா: கழுைதகள்
ராஜாவின் வீட்டார் ஏறுகிறதற்கும், அப்பங்களும் பழங்களும், வாலிபர் புசிக்கிறதற்கும், திராட்சரசம்
வனாந்தரத்தில் விடாய்த்துப்ேபானவர்கள் குடிக்கிறதற்குேம என்றான். 3 அப்ெபாழுது ராஜா: உன்
ஆண்டவனுைடய குமாரன் எங்ேக என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவ ேநாக்கி: எருசேலமில் இருக்கிறான்;
இன்று இஸ்ரேவல் வீட்டார் என் தகப்பனுைடய ராஜ்யத்ைத என் வசமாய்த் திரும்பப்பண்ணுவார்கள்
என்றான் என்று ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது ராஜா சீபாைவ ேநாக்கி: ேமவிேபாேசத்திற்கு
உண்டானெதல்லாம் உன்னுைடயதாயிற்று என்றான். அதற்குச் சீபா: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன,
உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தைய கிைடக்கேவண்டும் என்று நான் பணிந்து ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன்
என்றான்.

5 தாவீது ராஜா பகூரிம்மட்டும் வந்தேபாது, இேதா, சவுல் வீட்டு வம்சத்தானாயிருக்கிற ேகராவின்
குமாரனாகிய சீேமயி என்னும் ேபருள்ள ஒரு மனுஷன் அங்ேகயிருந்து புறப்பட்டு, தூஷித்துக்ெகாண்ேட
நடந்துவந்து, 6 சகல ஜனங்களும், சகல பலசாலிகளும், தாவீதின் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும்
நடக்ைகயில், தாவீதின்ேமலும், தாவீது ராஜாவுைடய சகல ஊழியக்காரர்ேமலும் கற்கைள எறிந்தான். 7

சீேமயி அவைனத் தூஷித்து: இரத்தப்பிரியேன, ேபலியாளின் மனுஷேன, ெதாைலந்துேபா, ெதாைலந்துேபா.
8 சவுலின் ஸ்தலத்தில் ராஜாவான உன்ேமல் கர்த்தர் சவுல் வீட்டாரின் இரத்தப்பழிையத்
திரும்பப்பண்ணினார்; கர்த்தர் ராஜ்யபாரத்ைத உன் குமாரனாகிய அப்சேலாமின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இப்ேபாதும் இேதா, உன் அக்கிரமத்தில் அகப்பட்டாய்; நீ இரத்தப்பிரியனான மனுஷன்
என்றான். 9 அப்ெபாழுது ெசருயாவின் குமாரன் அபிசாய் ராஜாைவ ேநாக்கி: அந்தச் ெசத்த நாய்
ராஜாவாகிய என் ஆண்டவைன தூஷிப்பாேனன்? நான் ேபாய் அவன் தைலைய வாங்கிப்ேபாடட்டுேம
என்றான். 10 அதற்கு ராஜா: ெசருயாவின் குமாரேர, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? அவன் என்ைனத்
தூஷிக்கட்டும்; தாவீைதத் தூஷிக்கேவண்டும் என்று கர்த்தர் அவனுக்குச் ெசான்னார்; ஆைகயால் ஏன்
இப்படிச் ெசய்கிறாய் என்று ேகட்கத்தக்கவன் யார் என்றான். 11 பின்னும் தாவீது அபிசாையயும் தன்
ஊழியக்காரர் எல்லாைரயும் பார்த்து: இேதா, என் கர்ப்பப்பிறப்பான என் குமாரேன என் பிராணைன
வாங்கத் ேதடும்ேபாது, இந்தப் ெபன்யமீனன் எத்தைன அதிகமாய்ச் ெசய்வான், அவன் தூஷிக்கட்டும்;
அப்படிச் ெசய்ய கர்த்தர் அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 12 ஒருேவைள கர்த்தர் என் சிறுைமையப்
பார்த்து, இந்த நாளில் அவன் நிந்தித்த நிந்தைனக்குப் பதிலாக எனக்கு நன்ைமையச் சரிக்கட்டுவார்
என்றான். 13 அப்படிேய தாவீதும் அவன் மனுஷரும் வழிேய நடந்துேபானார்கள்; சீேமயியும் மைலயின்
பக்கத்திேல அவனுக்கு எதிராக நடந்து தூஷித்து, அவனுக்கு எதிராகக் கற்கைள எறிந்து, மண்ைணத்
தூற்றிக்ெகாண்ேட வந்தான். 14 ராஜாவும் அவேனாடிருந்த சகல ஜனங்களும் விடாய்த்தவர்களாய்,
தங்குமிடத்திேல ேசர்ந்து, இைளப்பாறினார்கள்.

15 அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல் மனுஷராகிய சகல ஜனங்களும் அவேனாேடகூட அகித்ேதாப்ேபலும்
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 16 அற்கியனாகிய ஊசாய் என்னும் தாவீதின் சிேநகிதன் அப்சேலாமிடத்தில்
வந்தேபாது, ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்கி: ராஜாேவ வாழ்க, ராஜாேவ வாழ்க என்றான். 17 அப்ெபாழுது
அப்சேலாம் ஊசாையப் பார்த்து: உன் சிேநகிதன்ேமல் உனக்கு இருக்கிற தைய இதுதாேனா? உன்
சிேநகிதேனாேட நீ ேபாகாேத ேபானது என்ன என்று ேகட்டான். 18 அதற்கு ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்கி:
அப்படி அல்ல, கர்த்தரும் இந்த ஜனங்களும் இஸ்ரேவல் மனுஷர் அைனவரும் ெதரிந்துெகாள்ளுகிறவைரேய
நான் ேசர்ந்து அவேராேட இருப்ேபன். 19 இதுவும் அல்லாமல், நான் யாரிடத்தில் ேசவிப்ேபன்? அவருைடய
குமாரனிடத்தில் அல்லவா? உம்முைடய தகப்பனிடத்தில் எப்படி ேசவித்ேதேனா, அப்படிேய உம்மிடத்திலும்
ேசவிப்ேபன் என்றான். 20 அப்சேலாம் அகித்ேதாப்ேபைலப் பார்த்து, நாங்கள் ெசய்யேவண்டியது
இன்னெதன்று ஆேலாசைன ெசால்லும் என்றான். 21 அப்ெபாழுது அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம ேநாக்கி:
வீட்ைடக்காக்க உம்முைடய தகப்பன் பின்ைவத்த அவருைடய மறுமைனயாட்டிகளிடத்தில் பிரேவசியும்,
அப்ெபாழுது உம்முைடய தகப்பனுக்கு நாற்றமாய்ேபானீர் என்பைத இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ேகள்விப்பட்டு,

2 சாமுேவல் 15:32
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உம்ேமாடிருக்கிற எல்லாருைடய ைககளும் பலக்கும் என்றான். 22 அப்படிேய அப்சேலாமுக்கு
உப்பரிைகயின்ேமல் ஒரு கூடாரத்ைதப் ேபாட்டார்கள்; அங்ேக அப்சேலாம் சகல இஸ்ரேவலரின்
கண்களுக்கு முன்பாக, தன் தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டிகளிடத்தில் பிரேவசித்தான். 23 அந்நாட்களில்
அகித்ேதாப்ேபல் ெசால்லும் ஆேலாசைன ேதவனுைடய வாக்ைகப்ேபால இருந்தது; அப்படி
அகித்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனெயல்லாம் தாவீதுக்கும் இருந்தது, அப்சேலாமுக்கும் அப்படிேய இருந்தது.

பின்பு அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம ேநாக்கி: நான் பன்னீராயிரம்ேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு
எழுந்து, இன்று இராத்திரி தாவீைதப் பின்ெதாடர்ந்து ேபாகட்டும். 2 அவன் விடாய்த்தவனும்
ைகதளர்ந்தவனுமாயிருக்ைகயில், நான் அவனிடத்தில் ேபாய், அவைனத் திடுக்கிடப்பண்ணுேவன்;

அப்ெபாழுது அவேனாடிருக்கும் ஜனங்கெளல்லாரும் ஓடிப்ேபாவதினால், நான் ராஜா ஒருவைனமாத்திரம்
ெவட்டி, 3 ஜனங்கைளெயல்லாம் உம்முைடய வசமாய்த் திரும்பப்பண்ணுேவன், இப்படிச் ெசய்ய நீர்
வைகேதடினால், எல்லாரும் திரும்பினபின் ஜனங்கள் சமாதானத்ேதாடு இருப்பார்கள் என்றான். 4 இந்த
வார்த்ைத அப்சேலாமின் பார்ைவக்கும், இஸ்ரேவலுைடய சகல மூப்பரின் பார்ைவக்கும் நலமாய்த்
ேதான்றினது. 5 ஆகிலும் அப்சேலாம்: அற்கியனாகிய ஊசாையக் கூப்பிட்டு, அவன் வாய்ெமாழிையயும்
ேகட்ேபாம் என்றான்.

6 ஊசாய் அப்சேலாமிடத்தில் வந்தேபாது, அப்சேலாம் அவைனப் பார்த்து: இந்தப்பிரகாரமாக
அகிப்ேதாப்ேபல் ெசான்னான்; அவன் வார்த்ைதயின்படி ெசய்ேவாமா? அல்லெவன்றால், நீ ெசால் என்றான்.
7 அப்ெபாழுது ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்கி: அகித்ேதாப்ேபல் இந்தவிைச ெசான்ன ஆேலாசைன
நல்லதல்ல என்றான். 8 ேமலும் ஊசாய்: உம்முைடய தகப்பனும் அவன் மனுஷரும் பலசாலிகள் என்றும்,
ெவளியிேல குட்டிகைளப் பறிெகாடுத்த கரடிையப்ேபால மனெமரிகிறவர்கள் என்றும் நீர் அறிவீர்; உம்முைடய
தகப்பன் யுத்தவீரனுமாயிருக்கிறார்; அவர் இராக்காலத்தில் ஜனங்கேளாேட தங்கமாட்டார். 9 இேதா, அவர்
இப்ெபாழுது ஒரு ெகபியிலாவது, ேவேற யாேதாரிடத்திலாவது ஒளித்திருப்பார்; துவக்கத்திேலதாேன
நம்முைடயவர்களில் சிலர் பட்டார்கேளயானால், அைதக் ேகட்கிற யாவரும் அப்சேலாைமப் பின்ெசல்லுகிற
ஜனங்களில் சங்காரம் உண்டாயிற்று என்பார்கள். 10 அப்ெபாழுது சிங்கத்தின் இருதயத்திற்ெகாத்த
இருதயமுள்ள பலவானாயிருக்கிறவனுங்கூட கலங்கிப்ேபாவான்; உம்முைடய தகப்பன் சவுரியவான் என்றும்,
அவேராடிருக்கிறவர்கள் பலசாலிகள் என்றும், இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அறிவார்கள். 11 ஆதலால் நான்
ெசால்லுகிற ேயாசைனயாவது, தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாமட்டும் இருக்கிற கடற்கைர மணலத்தைன
திரட்சியான இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் உம்மண்ைடயில் கூட்டப்பட்டு, நீர்தாேனகூட யுத்தத்திற்குப்
ேபாகேவண்டும். 12 அப்ெபாழுது அவைரக் கண்டுபிடிக்கிற எவ்விடத்திலாகிலும் நாம் அவரிடத்தில் ேபாய்,
பனி பூமியின்ேமல் இறங்குவதுேபால அவர்ேமல் இறங்குேவாம்; அப்படிேய அவேராடிருக்கிற எல்லா
மனுஷரிலும் ஒருவனும் அவருக்கு மீந்திருப்பதில்ைல. 13 ஒரு பட்டணத்திற்குள் புகுந்தாேரயானால்,
இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அந்தப் பட்டணத்தின்ேமல் கயிறுகைளப் ேபாட்டு, அங்ேக ஒரு ெபாடிக்கல்லும்
காணப்படாேத ேபாகுமட்டும், அைத இழுத்து ஆற்றிேல ேபாடுவார்கள் என்றான். 14 அப்ெபாழுது
அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல் மனுஷர் அைனவரும்: அகித்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனையப்பார்க்கிலும்
அற்கியனாகிய ஊசாயின் ஆேலாசைன நல்லது என்றார்கள்; இப்படி கர்த்தர் அப்சேலாமின்ேமல்
ெபால்லாப்ைப வரப்பண்ணும்ெபாருட்டு, அகித்ேதாப்ேபலின் நல்ல ஆேலாசைனைய
அபத்தமாக்குகிறதற்குக் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டார்.

15 பின்பு ஊசாய், சாேதாக் அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியர்கைளப் பார்த்து: இன்ன இன்னபடி
அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும் இஸ்ரேவலின் மூப்பருக்கும் ஆேலாசைன ெசான்னான்; நாேனா இன்ன
இன்னபடி ஆேலாசைன ெசான்ேனன். 16 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் சீக்கிரமாய்த் தாவீதுக்கு
அறிவிக்கும்படிக்குச் ெசய்தி அனுப்பி; நீர் இன்று இராத்திரி வனாந்தரத்தின் ெவளிகளிேல தங்கேவண்டாம்;
ராஜாவும் அவேராடிருக்கிற சகல ஜனங்களும் விழுங்கப்படாதபடிக்குத் தாமதம் இல்லாமல்
அக்கைரப்படேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசால்லுங்கள் என்றான். 17 ேயானத்தானும் அகிமாசும், தாங்கள்
நகரத்தில் பிரேவசிக்கிறதினால் காணப்படாதபடிக்கு, இன்ெறாேகல் அண்ைட நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள்;
ஒரு ேவைலக்காரி ேபாய், அைத அவர்களுக்குச் ெசான்னாள்; அவர்கள் தாவீது ராஜாவுக்கு அைத
அறிவிக்கப்ேபானார்கள். 18 ஒரு பிள்ைளயாண்டான் அவர்கைளக் கண்டு, அப்சேலாமுக்கு அறிவித்தான்;
ஆைகயால் அவர்கள் இருவரும் சீக்கிரமாய்ப் ேபாய், பகூரிமிலிருக்கிற ஒரு மனுஷன் வீட்டிற்குள்
பிரேவசித்தார்கள்; அவன் முற்றத்தில் ஒரு கிணறு இருந்தது; அதில் இறங்கினார்கள். 19 வீட்டுக்காரி ஒரு
பாைய எடுத்து, கிணற்றுவாயின்ேமல் விரித்து, காரியம் ெவளிப்படாதபடிக்கு, அதின்ேமல் ெநாய்ையப்
பரப்பிைவத்தாள். 20 அப்சேலாமின் ேசவகர் அந்த ஸ்திரீயினிடத்தில் வீட்டிற்குள் வந்து: அகிமாசும்
ேயானத்தானும் எங்ேக என்று ேகட்டார்கள்; அவர்களுக்கு அந்த ஸ்திரீ: வாய்க்காலுக்கு அப்பாேல
ேபாய்விட்டார்கள் என்றாள்; இவர்கள் ேதடிக்காணாேதேபாய், எருசேலமுக்குத் திரும்பினார்கள். 21

இவர்கள் ேபானபிற்பாடு, அவர்கள் கிணற்றிலிருந்து ஏறிவந்து, தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவித்து, தாவீைத
ேநாக்கி: சீக்கிரமாய் எழுந்து ஆற்ைறக் கடந்துேபாங்கள்; இன்னபடி அகித்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு
விேராதமாய் ஆேலாசைன ெசான்னான் என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடிருந்த சகல
ஜனங்களும் எழுந்து ேயார்தாைனக் கடந்துேபானார்கள்; ெபாழுது விடிகிறதற்குள்ளாக ேயார்தாைனக்
கடவாதவன் ஒருவனும் இல்ைல. 23 அகித்ேதாப்ேபல் தன் ேயாசைனயின்படி நடக்கவில்ைல என்று
கண்டேபாது, தன் கழுைதயின்ேமல் ேசணம்ைவத்து ஏறி, தன் ஊரிலிருக்கிற தன் வீட்டுக்குப் ேபாய், தன்
வீட்டுக்காரியங்கைள ஒழுங்குபடுத்தி, நான்றுெகாண்டு ெசத்தான்; அவன் தகப்பன் கல்லைறயில் அவைன
அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

2 சாமுேவல் 17:23
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24 தாவீது மக்னாயீமுக்கு வந்தான்; அப்சேலாமும் சகல இஸ்ரேவலேராடுங்கூட ேயார்தாைனக்
கடந்தான். 25 அப்சேலாம், ேயாவாபுக்குப் பதிலாக அமாசாைவ இராணுவத்தைலவனாக்கினான்; இந்த
அமாசா, நாகாசின் குமாரத்தியும், ெசருயாவின் சேகாதரியும் ேயாவாபின் அத்ைதயுமாகிய அபிகாயிைலப்
பைடத்த இஸ்ரேவலனாகிய எத்திரா என்னும் ேபருள்ள ஒரு மனுஷனுைடய குமாரனாயிருந்தான். 26

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் அப்சேலாமும் கீேலயாத் ேதசத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள்.
27 தாவீது மக்னாயீமில் ேசர்ந்தேபாது, அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்து ரப்பா பட்டணத்தானாகிய ேசாபி

என்னும் நாகாசின் குமாரனும், ேலாேதபார் ஊரானான அம்மிேயலின் குமாரன் மாகீரும், ேராகிலிம்
ஊரானும் கீேலயாத்தியனுமாகிய பர்சிலாவும், 28 ெமத்ைதகைளயும், கலங்கைளயும்,
மண்பாண்டங்கைளயும், ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும், மாைவயும், வறுத்த பயற்ைறயும், ெபரும்
பயற்ைறயும், சிறு பயற்ைறயும், வறுத்த சிறு பயற்ைறயும், 29 ேதைனயும், ெவண்ெணையயும், ஆடுகைளயும்,
பால்கட்டிகைளயும், தாவீதுக்கும் அவேனாடிருந்த ஜனங்களுக்கும் சாப்பிடுகிறதற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அந்த ஜனங்கள் வனாந்தரத்திேல பசியும் இைளப்பும் தவனமுமாயிருப்பார்கள் என்று இப்படிச் ெசய்தார்கள்.

தாவீது தன்ேனாடிருந்த ஜனங்கைள இலக்கம் பார்த்து, அவர்கள்ேமல் ஆயிரத்துக்கு
அதிபதிகைளயும், நூற்றுக்கு அதிபதிகைளயும் ைவத்து, 2 பின்பு தாவீது ஜனங்களில் மூன்றில் ஒரு
பங்ைக ேயாவாபின் வசமாகவும், மூன்றில் ஒரு பங்ைகச் ெசருயாவின் குமாரனும் ேயாவாபின்

சேகாதரனுமான அபிசாயின் வசமாகவும், மூன்றில் ஒரு பங்ைகக் கித்தியனாகிய ஈத்தாயின் வசமாகவும்
அனுப்பி: நானும் உங்கேளாேடகூடப் புறப்பட்டு வருேவன் என்று ராஜா ஜனங்களிடத்தில் ெசான்னான். 3

ஜனங்கேளா: நீர் புறப்படேவண்டாம்; நாங்கள் முறிந்ேதாடிப்ேபானாலும், அவர்கள் எங்கள் காரியத்ைத ஒரு
ெபாருட்டாக எண்ணமாட்டார்கள்; எங்களில் பாதிப்ேபர் ெசத்துப்ேபானாலும், எங்கள் காரியத்ைதப்பற்றிக்
கவைலப்படமாட்டார்கள்; நீேரா, எங்களில் பதினாயிரம்ேபருக்குச் சரி; நீர் பட்டணத்தில் இருந்துெகாண்டு,
எங்களுக்கு உதவி ெசய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்கும் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது ராஜா அவர்கைளப்
பார்த்து: உங்களுக்கு நலமாய்த் ேதான்றுகிறைதச் ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, ராஜா ஒலிமுகவாசல்
ஓரத்திேல நின்றான்; ஜனங்கள் எல்லாரும் நூறுநூறாகவும், ஆயிரம் ஆயிரமாகவும் புறப்பட்டார்கள். 5 ராஜா
ேயாவாைபயும், அபிசாையயும், ஈத்தாையயும் ேநாக்கி: பிள்ைளயாண்டானாகிய அப்சேலாைம என்னிமித்தம்
ெமதுவாய் நடப்பியுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டான்; இப்படி ராஜா அப்சேலாைமக் குறித்து
அதிபதிகளுக்ெகல்லாம் கட்டைளயிட்டைத ஜனங்கள் எல்லாரும் ேகட்டிருந்தார்கள். 6 ஜனங்கள் ெவளிேய
இஸ்ரேவலருக்கு எதிராகப் புறப்பட்டபிற்பாடு, எப்பிராயீம் காட்டிேல யுத்தம் நடந்தது. 7 அங்ேக இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தாவீதின் ேசவகருக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்பட்டார்கள்; அங்ேக அன்ைறயதினம்
இருபதினாயிரம்ேபர் மடியத்தக்கதாக ெபரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று. 8 யுத்தம் அந்த ேதசம் எங்கும்
பரந்தது; அன்ைறயதினம் பட்டயம் பட்சித்த ஜனங்கைளப்பார்க்கிலும், காடு பட்சித்த ஜனம் அதிகம். 9

அப்சேலாம் தாவீதின் ேசவகருக்கு எதிர்ப்பட்டான்; அப்சேலாம் ேகாேவறு கழுைதயின்ேமல் ஏறிவரும்ேபாது,
அந்தக் ேகாேவறு கழுைத சன்னல் பின்னலான ஒரு ெபரிய கர்வாலிமரத்தின் கீழ் வந்ததினால், அவனுைடய
தைல கர்வாலி மரத்தில் மாட்டிக்ெகாண்டு, அவன் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுேவ ெதாங்கினான்; அவன்
ஏறியிருந்த ேகாேவறு கழுைத அப்பாேல ேபாயிற்று. 10 அைத ஒருவன் கண்டு, ேயாவாபுக்கு அறிவித்து:
இேதா, அப்சேலாைம ஒரு கர்வாலி மரத்திேல ெதாங்கக் கண்ேடன் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேயாவாப்
தனக்கு அைத அறிவித்தவைன ேநாக்கி: நீ அைதக்கண்டாேய; பின்ைன ஏன் அவைன அங்ேக ெவட்டி,
தைரயிேல தள்ளிப்ேபாடவில்ைல? நான் உனக்குப் பத்து ெவள்ளிக்காைசயும் ஒரு கச்ைசையயும் ெகாடுக்கக்
கடைமயுள்ளவனாயிருப்ேபேன என்றான். 12 அந்த மனுஷன் ேயாவாைப ேநாக்கி: என் ைககளில் ஆயிரம்
ெவள்ளிக்காசு நிறுத்துக் ெகாடுக்கப்பட்டாலும், நான் ராஜாவுைடய குமாரன்ேமல் என் ைகைய
நீட்டமாட்ேடன்; பிள்ைளயாண்டானாகிய அப்சேலாைம நீங்கள் அவரவர் காப்பாற்றுங்கள் என்று ராஜா
உமக்கும் அபிசாய்க்கும் ஈத்தாய்க்கும் எங்கள் காதுகள் ேகட்கக் கட்டைளயிட்டாேர. 13 ராஜாவுக்கு ஒரு
காரியமும் மைறவாயிருக்கமாட்டாது; ஆதலால், நான் அைதச் ெசய்ேவனாகில், என் பிராணனுக்ேக
விேராதமாகச் ெசய்பவனாேவன், நீரும் எனக்கு விேராதமாயிருப்பீர் என்றான். 14 ஆதலால் ேயாவாப்: நான்
இப்படி உன்ேனாேட ேபசி, தாமதிக்கமாட்ேடன் என்று ெசால்லி, தன் ைகயிேல மூன்று வல்லயங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, அப்சேலாம் இன்னும் கர்வாலி மரத்தின் நடுவிேல உயிேராேட ெதாங்குைகயில்,
அைவகைள அவன் ெநஞ்சிேல குத்தினான். 15 அப்ெபாழுது ேயாவாபின் ஆயுததாரிகளாகிய பத்து ேசவகர்
அப்சேலாைமச் சூழ்ந்து அவைன அடித்துக்ெகான்று ேபாட்டார்கள். 16 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எக்காளம்
ஊதி ஜனங்கைள நிறுத்திப்ேபாட்டபடியினால், ஜனங்கள் இஸ்ரேவைலப் பின்ெதாடருகிறைத விட்டுத்
திரும்பினார்கள். 17 அவர்கள் அப்சேலாைம எடுத்து, அவைனக் காட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய குழியிேல ேபாட்டு,
அவன்ேமல் மகா ெபரிய கற்குவியைலக் குவித்தார்கள்; இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள்
கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 18 அப்சேலாம் உயிேராேட இருக்ைகயில்: என் ேபைர
நிைனக்கப்பண்ணும்படியாக எனக்குக் குமாரன் இல்ைல என்று ெசால்லி, ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கிேல
தனக்ெகன்று ஒரு தூைண நிறுத்தி, அந்தத் தூணுக்குத் தன் ேபைரத் தரித்திருந்தான்; அது
இந்நாள்வைரக்கும் அப்சேலாமின் அைடயாளம் என்று ெசால்லப்படும்.

19 சாேதாக்கின் குமாரனாகிய அகிமாஸ்: கர்த்தர் ராஜாைவ அவர் சத்துருக்களின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி
நியாயஞ்ெசய்தார் என்னும் ெசய்திைய அவருக்குக் ெகாண்டுேபாக, நான் ஓடட்டுேம என்றான். 20 ேயாவாப்
அவைன ேநாக்கி: இன்ைனறயதினம் நீ ெசய்திையக் ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது; இன்ெனாரு நாளிேல நீ
ெசய்திையக் ெகாண்டு ேபாகலாம்; ராஜாவின் குமாரன் ெசத்தபடியினால், இன்ைறக்கு நீ ெசய்திையக்
ெகாண்டுேபாகேவண்டாம் என்று ெசால்லி, 21 ேயாவாப் கூஷிைய ேநாக்கி: நீ ேபாய், கண்டைத ராஜாவுக்கு
அறிவி என்றான்; கூஷி ேயாவாைப வணங்கி ஓடினான். 22 சாேதாக்கின் குமாரனாகிய அகிமாஸ் இன்னும்

2 சாமுேவல் 17:24

274



19

ேயாவாைப ேநாக்கி: எப்படியானாலும் கூஷியின் பிறகாேல நானும் ஓடட்டுேம என்று திரும்பக் ேகட்டதற்கு,
ேயாவாப்: என் மகேன, ெசால்லும்படி உனக்கு நல்ல ெசய்தி இல்லாதிருக்ைகயில், நீ ஓடேவண்டியது என்ன
என்றான். 23 அதற்கு அவன்: எப்படியானாலும் நான் ஓடுேவன் என்றான்; அப்ெபாழுது ேயாவாப்: ஓடு
என்றான்; அப்படிேய அகிமாஸ் சமனான பூமிவழியாேயாடி கூஷிக்கு முந்திக்ெகாண்டான்.

24 தாவீது இரண்டு ஒலிமுகக் ெகவுனிவாசலுக்கு நடுவாக உட்கார்ந்திருந்தான்; ஜாமங்காக்கிறவன்
அலங்கத்திலிருக்கிற ெகவுனியின்ேமல் நடந்து, தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, ஒரு மனுஷன் தனிேய
ஓடிவருகிறைதக் கண்டு, 25 கூப்பிட்டு ராஜாவுக்கு அறிவித்தான். அப்ெபாழுது ராஜா: அவன் ஒருவனாய்
வந்தால், அவன் வாயிேல நல்ல ெசய்தி இருக்கும் என்றான்; அவன் ஓடிகிட்டவரும்ேபாது, 26

ஜாமங்காக்கிறவன், ேவெறாருவன் ஓடிவருகிறைதக் கண்டு: அேதா பின்ெனாருவன் தனிேய ஓடிவருகிறான்
என்று வாசல் காக்கிறவேனாேட கூப்பிட்டுச் ெசான்னான்; அப்ெபாழுது ராஜா: அவனும் நல்ல ெசய்தி
ெகாண்டுவருகிறவன் என்றான். 27 ேமலும் ஜாமங்காக்கிறவன்; முந்தினவனுைடய ஓட்டம் சாேதாக்கின்
குமாரன் அகிமாசுைடய ஓட்டம்ேபாலிருக்கிறது என்று எனக்குத் ேதான்றுகிறது என்றான்; அப்ெபாழுது
ராஜா: அவன் நல்ல மனுஷன்; அவன் நல்ல ெசய்தி ெசால்ல வருகிறான் என்றான். 28 அகிமாஸ் வந்து
ராஜாைவ ேநாக்கி: சமாதானம் என்று ெசால்லி, முகங்குப்புற விழுந்து, ராஜாைவ வணங்கி, ராஜாவாகிய என்
ஆண்டவனுக்கு விேராதமாய்த் தங்கள் ைககைள எடுத்த மனுஷைர ஒப்புக்ெகாடுத்திருக்கிற உம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக என்றான். 29 அப்ெபாழுது ராஜா:
பிள்ைளயாண்டானாகிய அப்சேலாம் சுகமாயிருக்கிறானா என்று ேகட்டதற்கு, அகிமாஸ் ேயாவாப்
ராஜாவின் ேவைலக்காரைனயும் உம்முைடய அடியாைனயும் அனுப்புகிறேபாது, ஒரு ெபரிய சந்தடியிருந்தது;
ஆனாலும் அது இன்னெதன்று ெதரியாது என்றான். 30 அப்ெபாழுது ராஜா: நீ அங்ேக ேபாய் நில் என்றான்;
அவன் ஒரு பக்கத்தில் ேபாய் நின்றான். 31 இேதா, கூஷி வந்து: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, நற்ெசய்தி,
இன்று கர்த்தர் உமக்கு விேராதமாெயழும்பின எல்லாரின் ைகக்கும் உம்ைம நீங்கலாக்கி நியாயஞ்ெசய்தார்
என்றான். 32 அப்ெபாழுது ராஜா கூஷிையப் பார்த்து: பிள்ைளயாண்டானாகிய அப்சேலாம்
சுகமாயிருக்கிறனா என்று ேகட்டதற்கு, கூஷி என்பவன்: அந்தப் பிள்ைளயாண்டானுக்கு நடந்ததுேபால,
ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய சத்துருக்களுக்கும், ெபால்லாப்புச் ெசய்ய உமக்கு விேராதமாய்
எழும்புகிற யாவருக்கும் நடக்கக்கடவது என்றான். 33 அப்ெபாழுது ராஜா மிகவும் கலங்கி, ெகவுனிவாசலின்
ேமல்வீட்டிற்குள் ஏறிப்ேபாய் அழுதான்; அவன் ஏறிப்ேபாைகயில்: என் மகனாகிய அப்சேலாேம, என் மகேன,
என் மகனாகிய அப்சேலாேம, நான் உனக்குப் பதிலாகச் ெசத்ேதனானால் நலமாயிருக்கும்; அப்சேலாேம,
என் மகேன, என் மகேன, என்று ெசால்லி அழுதான்.

இேதா, ராஜா அப்சேலாமுக்காக அழுது புலம்புகிறார் என்று ேயாவாபுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 2

ராஜா தம்முைடய குமாரனுக்காக மனம் ெநாந்திருக்கிறார் என்று அன்ைறயதினம் ஜனங்கள்
ேகள்விப்பட்டார்கள்; அதினிமித்தம் அன்ைறயதினம் அந்த ெஜயம் ஜனத்திற்ெகல்லாம் துக்கமாய்

மாறிற்று. 3 யுத்தத்தில் முறிந்ேதாடுகிறதினால் ெவட்கப்பட்டுத் திருட்டளவாய் வருகிறவர்கள்ேபால,
ஜனங்கள் அன்ைறயதினம் திருட்டளவாய்ப் பட்டணத்திற்குள் வந்தார்கள். 4 ராஜா தன் முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டு, மகா சத்தமாய்: என் மகனாகிய அப்சேலாேம, அப்சேலாமாகிய என் மகேன, என் மகேன
என்று அலறிக்ெகாண்டிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது ேயாவாப் வீட்டிற்குள்ேள ராஜாவினிடத்திேல ேபாய்: இன்று
உம்முைடய ஜீவைனயும், உம்முைடய குமாரர் குமாரத்திகளின் ஜீவைனயும், உம்முைடய மைனவிகளின்
ஜீவைனயும், உம்முைடய மறுமைனயாட்டிகளின் ஜீவைனயும் தப்புவித்த உம்முைடய ஊழியக்காரர்
எல்லாரின் முகத்ைதயும் ெவட்கப்படுத்தினீர்; இன்று நீர் உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கைளச் சிேநகித்து,
உம்ைமச் சிேநகிக்கிறவர்கைளப் பைகக்கிறீர் என்று விளங்குகிறது. 6 அதிபதிகளும் ேசவகரும் உமக்கு
அற்பமானவர்கள் என்று இன்று விளங்கப்பண்ணுகிறீர்; அப்சேலாம் உயிேராடிருந்து, நாங்கள் அைனவரும்
இன்று ெசத்துப்ேபானால், அப்ெபாழுது உம்முைடய பார்ைவக்கு நலமாயிருக்கும் என்று இன்று
அறிந்துெகாண்ேடன். 7 இப்ேபாதும் எழுந்திருந்து ெவளிேய வந்து, உம்முைடய ஊழியக்காரேராேட
அன்பாய்ப் ேபசும்; நீர் ெவளிேய வராதிருந்தால், இன்று இரவு ஒருவரும் உம்ேமாேட தங்கியிருப்பதில்ைல
என்று கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிடுகிேறன்; அப்ெபாழுது உம்முைடய சிறுவயது முதல் இதுவைரக்கும் உமக்கு
ேநரிட்ட எல்லாத் தீைமையப்பார்க்கிலும், அது உமக்கு அதிக தீைமயாயிருக்கும் என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ராஜா எழுந்துேபாய், ஒலிமுகவாசலில் உட்கார்ந்தான்; இேதா, ராஜா ஒலிமுகவாசலில்
உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டேபாது, ஜனங்கள் எல்லாரும் ராஜாவுக்கு
முன்பாக வந்தார்கள்; இஸ்ரேவலேராெவனில் அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.

9 இஸ்ரேவலுைடய சகல ேகாத்திரங்களிலுமுள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் வாக்குவாதம் உண்டாகி,
அவர்கள்: ராஜா நம்முைடய சத்துருக்களின் ைகக்கு நம்ைம நீங்கலாக்கிவிட்டார், அவர்தாேன
ெபலிஸ்தரின் ைகக்கு நம்ைமத் தப்புவித்தார்; இப்ேபாேதா அப்சேலாமுக்குத் தப்ப, ேதசத்ைதவிட்டு
ஓடிப்ேபானார். 10 நமக்கு ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணிைவத்த அப்சேலாம் யுத்தத்திேல ெசத்தான்;
இப்ேபாதும் ராஜாைவத் திரும்ப அைழத்து வராமல் நீங்கள் சும்மாயிருப்பாேனன் என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டார்கள்.

11 இப்படி இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறது, ராஜா இருக்கிற வீட்டிேல அவனுக்குக்
ேகள்வியானபடியினால், தாவீது ராஜா சாேதாக் அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியர்களிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பி,
நீங்கள் யூதாவின் மூப்பேராேட ேபசி: ராஜாைவத் தம்முைடய வீட்டுக்குத் திரும்ப அைழத்துவர நீங்கள்
மற்றவர்களுக்குப் பிந்திப்ேபாவாேனன்? 12 நீங்கள் என் சேகாதரர், நீங்கள் என் எலும்பும் என்
மாம்சமுமானவர்கள்; ராஜாைவத் திரும்ப அைழத்துவர நீங்கள் பிந்தினவர்களாயிருப்பாேனன் என்று
ெசால்லுங்கள். 13 நீங்கள் அமாசாைவயும் ேநாக்கி: நீ என் எலும்பும் என் மாம்சமும் அல்லேவா? நீ
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ேயாவாபுக்குப் பதிலாக எந்நாளும் எனக்கு முன்பாகப் பைடத்தைலவனாயிராவிட்டால், ேதவன் அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 14 இப்படிேய
யூதாவின் சகல மனுஷருைடய இருதயத்ைதயும் ஒரு மனுஷனுைடய இருதயத்ைதப்ேபால்
இணங்கப்பண்ணினதினால், அவர்கள் ராஜாவுக்கு: நீர் உம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரேராடும் திரும்பி
வாரும் என்று ெசால்லி அனுப்பினார்கள். 15 ராஜா திரும்ப வருகிறதற்கு ேயார்தான்மட்டும் வந்தேபாது, யூதா
ேகாத்திரத்தார் ராஜாவுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், ராஜாைவ ேயார்தாைனக் கடக்கப்பண்ண கில்கால்
மட்டும் வந்தார்கள்.

16 பகூரிம் ஊரானான ெபன்யமீனனாகிய ேகராவின் மகன் சீேமயியும் தீவிரித்து, யூதா மனுஷேராடுங்கூடத்
தாவீது ராஜாவுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபானான். 17 அவேனாேட ெபன்யமீன் மனுஷர் ஆயிரம்ேபரும், சவுலின்
வீட்டு ேவைலக்காரனாகிய சீபாவும், அவேனாேடகூட அவனுைடய பதிைனந்து குமாரரும், அவனுைடய
இருபது ேவைலக்காரரும் இருந்தார்கள்; அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக ேயார்தாைன ேவகமாய்க் கடந்து
ேபானார்கள். 18 அவர்கள் ராஜாவின் வீட்டாைர இக்கைரப்படுத்தவும், அவன் விரும்பும் காரியத்துக்கு
உதவவும், ஒரு படகு இக்கைரயிேல வந்தது; அப்ெபாழுது ேகராவின் குமாரனாகிய சீேமயி ேயார்தாைனக்
கடக்கப்ேபாகிற ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தாழவிழுந்து, 19 ராஜாைவ ேநாக்கி: என் ஆண்டவன் என்
அக்கிரமத்ைத என்ேமல் சுமத்தாமலும், ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற
நாளிேல, உமது அடியான் ெசய்த துேராகத்ைத ராஜா நிைனக்காமலும், தமது மனதில் ைவக்காமலும்
இருப்பாராக. 20 உமது அடியானாகிய நான் பாவஞ்ெசய்ேதன் என்று அறிந்திருக்கிேறன்; இப்ேபாதும்,
இேதா, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுவர, ேயாேசப்பு வீட்டார் அைனவருக்கும் நான்
இன்று முந்திக்ெகாண்ேடன் என்றான். 21 அப்ெபாழுது ெசருயாவின் குமாரனாகிய அபிசாய்
பிரதியுத்தரமாக: கர்த்தர் அபிேஷகம்பண்ணினவைரச் சீேமயி தூஷித்தபடியினால், அவைன அதற்காகக்
ெகால்லேவண்டாமா என்றான். 22 அதற்குத் தாவீது: ெசருயாவின் குமாரேர, இன்று நீங்கள் எனக்குச்
சத்துருக்களாகிறதற்கு, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன? இன்று இஸ்ரேவலில் ஒருவன் ெகால்லப்படலாமா?
இன்று நான் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாேனன் என்று எனக்குத் ெதரியாதா என்று ெசால்லி, 23 ராஜா
சீேமயிையப் பார்த்து: நீ சாவதில்ைல என்று அவனுக்கு ஆைணயிட்டான்.

24 சவுலின் குமாரனாகிய ேமவிேபாேசத்தும் ராஜாவுக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்தான்; ராஜா ேபானநாள்முதல்,
அவன் சமாதானத்ேதாேட திரும்பிவருகிற நாள்மட்டும், அவன் தன் கால்கைளச் சுத்தம் பண்ணவுமில்ைல,
தன் தாடிையச் சவரம் பண்ணவுமில்ைல; தன் வஸ்திரங்கைள ெவளுக்கவுமில்ைல. 25 அவன்
எருசேலமிலிருந்து ராஜாவுக்கு எதிர்ெகாண்டு வருகிறேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து: ேமவிேபாேசத்ேத, நீ
என்ேனாடு கூட வராமல் ேபானது என்ன என்று ேகட்டான். 26 அதற்கு அவன்: ராஜாவாகிய என்
ஆண்டவேன, என் ேவைலக்காரன் என்ைன ேமாசம் ேபாக்கினான்; உமது அடியானாகிய நான்
முடவனானபடியினால், ஒரு கழுைதயின்ேமல் ேசணம்ைவத்து அதின்ேமல் ஏறி, ராஜாேவாேடகூடப்
ேபாகிேறன் என்று அடிேயன் ெசான்ேனன். 27 அவன் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனிடத்தில் உமது
அடியான்ேமல் வீண்பழி ெசான்னான்; ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனா ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால
இருக்கிறார்; உமது பார்ைவக்கு நலமாய்த் ேதான்றுகிறபடி ெசய்யும். 28 ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு
முன்பாக என் தகப்பன் வீட்டார் எல்லாரும் சாவுக்கு ஏதுவாயிருந்தார்கேள ஒழிய, மற்றப்படி அல்ல;
ஆனாலும் உமது பந்தியிேல சாப்பிடுகிறவர்கேளாேட உமது அடிேயைன ைவத்தீர்; இன்னும் நான்
ராஜாவிடத்தில் முைறயிட, இனி எனக்கு என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்றான். 29 அப்ெபாழுது ராஜா
அவைனப் பார்த்து: உன் காரியத்ைதக் குறித்து அதிகமாய் ேபசுவாேனன்? நீயும் சீபாவும் நிலத்ைதப்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் என்று நான் ெசால்லுகிேறன் என்றான். 30 அதற்கு ேமவிேபாேசத் ராஜாைவ
ேநாக்கி: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் சமாதானத்ேதாேட தம்முைடய வீட்டிற்கு வந்திருக்கும்ேபாது,
அவேன எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும் என்றான்.

31 கீேலயாத்தியனாகிய பர்சிலாவும் ேராகிலிமிலிருந்து வந்து, ேயார்தான் மட்டும் ராஜாைவ
வழிவிட்டனுப்ப, அவேனாேடகூட ேயார்தானின் துைறமட்டும் கடந்து வந்தான். 32 பர்சிலா எண்பது
வயதுெசன்ற கிழவனாயிருந்தான்; ராஜா மக்னாயீமிேல தங்கியிருக்குமட்டும் அவைனப் பராமரித்து வந்தான்;
அவன் மகா ெபரிய மனுஷனாயிருந்தான். 33 ராஜா பர்சிலாைவ ேநாக்கி: நீ என்ேனாேடகூடக் கடந்துவா,
எருசேலமிேல உன்ைன என்னிடத்தில் ைவத்து பராமரிப்ேபன் என்றான். 34 பர்சிலா ராஜாைவப் பார்த்து:
நான் ராஜாேவாேடகூட எருசேலமுக்கு வர. நான் இன்னும் உயிேராடிருக்கும் ஆயுசின் நாட்கள்
எம்மாத்திரம்? 35 இப்ெபாழுது நான் எண்பது வயதுள்ளவன்; இனி நலமானது இன்னெதன்றும் தீதானது
இன்னெதன்றும் எனக்குத் ெதரியுேமா? புசிக்கிறதும் குடிக்கிறதும் உமது அடிேயனுக்கு
ருசிகரமாயிருக்குேமா? சங்கீதக்காரர் சங்கீதக்காரிகளுைடய சத்தத்ைத இனிக் ேகட்கக்கூடுேமா? உமது
அடிேயனாகிய நான் இனி ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்குப் பாரமாயிருக்ேவண்டியது என்ன? 36 அடிேயன்
ெகாஞ்சதூரம் ேயார்தான்மட்டும் ராஜாேவாேடகூட வருேவன்; அதற்கு ராஜா இவ்வளவு ெபரிய
உபகாரத்ைத எனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன? 37 நான் என் ஊரிேல மரித்து, என் தாய் தகப்பன்மார்
கல்லைறயிேல அடக்கம்பண்ணப்படும்படிக்கு, உமது அடியான் திரும்பிப்ேபாகட்டும்; ஆனாலும், இேதா,
உமது அடியானாகிய கிம்காம் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனாேடகூட வருவான்; உம்முைடய பார்ைவக்கு
நலமானபடி அவனுக்குச் ெசய்யும் என்றான். 38 அப்ெபாழுது ராஜா: கிம்காம் என்ேனாேடகூட வரட்டும்; உன்
பார்ைவக்கு நலமானபடிேய நான் அவனுக்கு நடப்பித்து, நீ என்னிடத்தில் ேவண்டிக்ெகாள்வைதெயல்லாம்
நான் உனக்குச் ெசய்ேவன் என்றான். 39 ஜனங்கள் எல்லாரும் ேயார்தாைனக் கடந்தேபாது, ராஜா
பர்சிலாைவ முத்தமிட்டு அவைன ஆசீர்வதித்து, தானும் கடந்துேபானான்; அவேனா தன்னிடத்திற்குத்
திரும்பிப்ேபாய்விட்டான். 40 ராஜா கடந்து, கில்கால்மட்டும் ேபானான்; கிம்காம் அவேனாேடகூடக்
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கடந்துவந்தான்; யூதா ஜனம் அைனத்தும், இஸ்ரேவலில் பாதி ஜனமும், ராஜாைவ இக்கைரப்படுத்தி
வந்தபின்பு,

41 இேதா, இஸ்ரேவல் மனுஷர் எல்லாரும் ராஜாவினிடத்தில் வந்து, ராஜாைவ ேநாக்கி: எங்கள்
சேகாதரராகிய யூதா மனுஷர் திருட்டளவாய் உம்ைம அைழத்துவந்து, ராஜாைவயும், அவர் வீட்டாைரயும்,
அவேராேடகூட இருக்கிற தாவீதின் மனுஷர் அைனவைரயும், ேயார்தாைனக் கடக்கப்பண்ணினது என்ன
என்றார்கள். 42 அப்ெபாழுது யூதா மனுஷர் எல்லாரும் இஸ்ரேவல் மனுஷருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ராஜா
எங்கைளச் ேசர்ந்தவரானபடியினால் இைதச் ெசய்ேதாம்; இதற்காக நீங்கள் ேகாபிப்பாேனன்? நாங்கள்
ராஜாவின் ைகயிேல ஏதாகிலும் வாங்கித் தின்ேறாேமா? எங்களுக்கு ெவகுமானம் ெகாடுக்கப்பட்டேதா?
என்றார்கள். 43 இஸ்ரேவல் மனுஷேரா யூதா மனுஷருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ராஜாவினிடத்தில்
எங்களுக்குப் பத்துப்பங்கு இருக்கிறது; உங்கைளப்பார்க்கிலும் எங்களுக்குத் தாவீதினிடத்தில் அதிக
உரிைம உண்டு; பின்ைன ஏன் எங்கைள அற்பமாய் எண்ணினீர்கள்; எங்கள் ராஜாைவத் திரும்ப
அைழத்துவரேவண்டும் என்று முந்திச் ெசான்னவர்கள் நாங்கள் அல்லவா என்றார்கள்; ஆனாலும் இஸ்ரேவல்
மனுஷரின் ேபச்ைசப்பார்க்கிலும் யூதா மனுஷரின் ேபச்சு பலத்தது.

அப்ெபாழுது ெபன்யமீன் மனுஷனான பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபா என்னும் ேபருள்ள
ேபலியாளின் மனுஷன் ஒருவன் தற்ெசயலாய் அங்ேக இருந்தான்; அவன் எக்காளம் ஊதி:
எங்களுக்குத் தாவீதினிடத்தில் பங்கும் இல்ைல, ஈசாயின் குமாரனிடத்தில் எங்களுக்குச்

சுதந்தரமும் இல்ைல; இஸ்ரேவேல, நீங்கள் அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விடுங்கள் என்றான். 2

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மனுஷர் எல்லாரும் தாவீைத விட்டுப் பின்வாங்கி, பிக்கிரியின் குமாரனாகிய
ேசபாைவப் பின்பற்றிப் ேபானார்கள்; ேயார்தான் ெதாடங்கி எருசேலம் மட்டுமுள்ள யூதா மனுஷர் தங்கள்
ராஜாைவச் சார்ந்திருந்தார்கள்.

3 தாவீது எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டுக்கு வந்தேபாது, வீட்ைடக் காக்க ராஜா பின்ைவத்துப்ேபான பத்து
மறுமைனயாட்டிகைளயும் வருவித்து, அவர்கைள ஒரு காவல் வீட்டிேல ைவத்து பராமரித்தான்; அப்புறம்
அவர்களிடத்தில் அவன் பிரேவசிக்கவில்ைல; அப்படிேய அவர்கள் சாகிற நாள்மட்டும் அைடக்கப்பட்டு,
உயிேராடிருக்கிற நாெளல்லாம் விதைவகள்ேபால் இருந்தார்கள்.

4 பின்பு ராஜா அமாசாைவப் பார்த்து: நீ யூதா மனுஷைர மூன்று நாைளக்குள்ேள என்னிடத்தில்
வரவைழத்து, நீயும் கூட வந்து இருக்கேவண்டும் என்றான். 5 அப்ெபாழுது அமாசா: யூதாைவ அைழப்பிக்கப்
ேபாய், தனக்குக் குறித்த காலத்திேல வராமல் தாமதித்திருந்தான். 6 அப்ெபாழுது தாவீது அபிசாையப்
பார்த்து: அப்சேலாைமப்பார்க்கிலும் பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபா, இப்ெபாழுது நமக்குப் ெபால்லாப்புச்
ெசய்வான்; அவன் அரணான பட்டணங்களில் வந்தைடந்து, நம்முைடய கண்களுக்குத்
தப்பிப்ேபாகாதபடிக்கு, நீ உன் எஜமானுைடய ேசவகைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனப் பின்ெதாடர்ந்துேபா
என்றான். 7 அப்படிேய ேயாவாபின் மனுஷரும், கிேரத்தியரும் பிேலத்தியரும், சகல பலசாலிகளும் அவன்
பிறகாேல புறப்பட்டு, பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபாைவப் பின்ெதாடர எருசேலமிலிருந்து ேபானார்கள். 8

அவர்கள் கிபிேயான் கிட்ட இருக்கிற ெபரிய கல்லண்ைடயிேல வந்தேபாது, அமாசா அவர்களுக்கு
எதிர்ப்பட்டுவந்தான்; ேயாவாேபா, தான் உடுத்திக்ெகாண்டிருக்கிற தன் சட்ைடயின்ேமல் ஒரு கச்ைசையக்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்; அதில் உைறேயாேட ஒரு பட்டயம் அவன் இடுப்பண்ைடயிேல ெதாங்கிற்று; அவன்
புறப்படுைகயில் அது விழுந்தது. 9 அப்ெபாழுது ேயாவாப் அமாசாைவப் பார்த்து: என் சேகாதரேன,
சுகமாயிருக்கிறாயா என்று ெசால்லி, அமாசாைவ முத்தஞ்ெசய்யும்படி, தன் வலது ைகயினால் அவன்
தாடிையப் பிடித்து, 10 தன் ைகயிலிருக்கிற பட்டயத்திற்கு அமாசா எச்சரிக்ைகயாயிராதேபாது, ேயாவாப்
அவைன அவன் குடல்கள் தைரயிேல சரிந்துேபாகத்தக்கதாய், அதினால் வயிற்றிேல ஒேர குத்தாக
குத்தினான்; அவன் ெசத்துப்ேபானான்; அப்ெபாழுது ேயாவாபும் அவன் சேகாதரனாகிய அபிசாயும்
பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபாைவப் பின்ெதாடர்ந்தார்கள். 11 ேயாவாபுைடய வாலிபரில் ஒருவன்
ெசத்தவனண்ைடயிேல நின்று, ேயாவாபின்ேமல் பிரியப்படுகிறவன் எவேனா, தாவீதின் பட்சத்தில்
இருக்கிறவன் எவேனா, அவன் ேயாவாைபப் பின்பற்றிப்ேபாவானாக என்றான். 12 அமாசா நடுவழியிேல
இரத்தத்திேல புரண்டு கிடந்தபடியினால், ஜனங்கள் எல்லாரும் தரித்து நிற்பைத அவன் கண்டு, அமாசாைவ
வழியிலிருந்து வயலிேல இழுத்துப்ேபாட்டான்; அவனண்ைடயிேல வருகிறவர்கள் எல்லாரும் தரித்து
நிற்பைதக் கண்டு, ஒரு வஸ்திரத்ைத அவன்ேமல் ேபாட்டான். 13 அவன் வழியிலிருந்து எடுத்துப்ேபாடப்பட்ட
பிற்பாடு, எல்லாரும் கடந்து, பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபாைவத் ெதாடர, ேயாவாபுக்குப்
பின்ெசன்றார்கள். 14 அவன் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம் சுற்றி, ெபத்மாக்காவாகிய
ஆேபல்மட்டாகவும், ேபரீமின் கைடசிமட்டாகவும் வந்திருந்தான்; அவ்விடத்தாரும் கூடி, தாங்களும்
அவனுக்குப் பின்ெசன்றார்கள். 15 அவர்கள் ேபாய் ெபத்மாக்காவாகிய ஆேபலிேல அவைன
முற்றிக்ைகேபாட்டு, பட்டணத்திற்கு எதிராகத் ெதற்றுவைரக்கும் ெகாத்தளம் ேபாட்டார்கள்;
ேயாவாேபாேட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் அலங்கத்ைத விழப்பண்ணும்படி அழிக்க
எத்தனம்பண்ணினார்கள். 16 அப்ெபாழுது புத்தியுள்ள ஒரு ஸ்திரீ பட்டணத்திலிருந்து சத்தமிட்டு:
ேகளுங்கள், ேகளுங்கள்; நான் ேயாவாேபாேட ேபசேவண்டும்; அவைர இங்ேக கிட்டவரச் ெசால்லுங்கள்
என்றாள். 17 அவன் அவளுக்குச் சமீபத்தில் வந்தேபாது, அந்த ஸ்திரீ: நீர்தானா ேயாவாப் என்று ேகட்டாள்;
அவன் நான்தான் என்றான்; அப்ெபாழுது, அவள் அவைனப் பார்த்து: உமது அடியாளின் வார்த்ைதகைளக்
ேகளும் என்றாள்; அவன்: ேகட்கிேறன் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அவள்: பூர்வகாலத்து ஜனங்கள் ஆேபலிேல
விசாரித்தால் வழக்குத் தீரும் என்பார்கள். 19 இஸ்ரேவலிேல நான் சமாதானமும்
உண்ைமயுமுள்ளவளாயிருக்ைகயில், நீர் இஸ்ரேவலிேல தாய் பட்டணமாயிருக்கிறைத நிர்மூலமாக்கப்
பார்க்கிறீேரா? நீர் கர்த்தருைடய சுதந்தரத்ைத விழுங்கேவண்டியது என்ன என்றாள். 20 ேயாவாப்
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பிரதியுத்தரமாக: விழுங்கேவண்டும் அழிக்கேவண்டும் என்கிற ஆைச எனக்கு ெவகுதூரமாயிருப்பதாக. 21

காரியம் அப்படியல்ல; பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபா என்னும் ேபருள்ள எப்பிராயீம்
பர்வதத்தானாயிருக்கிற ஒரு மனுஷன், ராஜாவாகிய தாவீதுக்கு விேராதமாய்த் தன் ைகைய ஓங்கினான்;
அவைன மாத்திரம் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்; அப்ெபாழுது பட்டணத்ைத விட்டுப் ேபாேவன் என்றான். அப்ெபாழுது
அந்த ஸ்திரீ ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, அவன் தைல மதிலின்ேமலிருந்து உம்மிடத்திேல ேபாடப்படும்
என்று ெசால்லி, 22 அவள் ஜனங்களிடத்தில் ேபாய் புத்தியாய்ப் ேபசினதினால், அவர்கள் பிக்கிரியின்
குமாரனாகிய ேசபாவின் தைலைய ெவட்டி, ேயாவாபிடத்திேல ேபாட்டார்கள்; அப்ெபாழுது அவன் எக்காளம்
ஊதினான்; அவரவர் பட்டணத்ைத விட்டுக் கைலந்து, தங்கள் கூடாரங்களுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
ேயாவாபும் ராஜாவிடத்துக்குப் ேபாகும்படி எருசேலமுக்குத் திரும்பினான்.

23 ேயாவாப் இஸ்ரேவலுைடய எல்லா இராணுவத்தின்ேமலும், ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயா
கிேரத்தியர்ேமலும் பிேலத்தியர்ேமலும் தைலவராயிருந்தார்கள். 24 அேதாராம் பகுதிகைள வாங்குகிறவனும்,
அகிலூதின் குமாரனாகிய ேயாசபாத் மந்திரியும், 25 ேசவா சம்பிரதியும், சாேதாக்கும் அபியத்தாரும்
ஆசாரியருமாயிருந்தார்கள். 26 யயீரியனாகிய ஈராவும் தாவீதுக்குப் பிரதானியாயிருந்தான்.

தாவீதின் நாட்களில் மூன்று வருஷம் ஓயாத பஞ்சம் உண்டாயிருந்தது; அப்ெபாழுது தாவீது
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் விசாரித்தான். கர்த்தர்: கிபிேயானியைரக் ெகான்றுேபாட்ட
சவுலுக்காகவும், இரத்தப்பிரியரான அவன் வீட்டாருக்காகவும் இது உண்டாயிற்று என்றார். 2

அப்ெபாழுது ராஜா: கிபிேயானியைர அைழப்பித்தான்; கிபிேயானியேரா, இஸ்ரேவல் புத்திரராயிராமல்
எேமாரியரில் மீதியாயிருந்தவர்கள்; அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல் புத்திரர் ஆைணயிட்டிருந்தும், சவுல்
இஸ்ரேவல் புத்திரருக்காகவும், யூதாவுக்காகவும் காண்பித்த ைவராக்கியத்தினால் அவர்கைள ெவட்ட
வைகேதடினான். 3 ஆைகயால் தாவீது கிபிேயானியைரப் பார்த்து: நான் உங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்ன? நீங்கள் கர்த்தருைடய சுதந்தரத்ைத ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு, நான் ெசய்யேவண்டிய பிராயச்சித்தம்
என்ன என்று ேகட்டான். 4 அப்ெபாழுது கிபிேயானியர் அவைனப் பார்த்து: சவுேலாடும் அவன் வீட்டாேராடும்
எங்களுக்கு இருக்கிற காரியத்திற்காக எங்களுக்கு ெவள்ளியும் ெபான்னும் ேதைவயில்ைல; இஸ்ரேவலில்
ஒருவைனக் ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்பதும் எங்கள் விருப்பம் அல்ல என்றார்கள். அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால், நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டான். 5

அவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி: நாங்கள் இஸ்ரேவலின் எல்ைலயிெலங்கும் நிைலக்காதபடிக்கு, அழிந்துேபாக
எவன் எங்கைள நிர்மூலமாக்கி எங்களுக்குப் ெபால்லாப்புச் ெசய்ய நிைனத்தாேனா, 6 அவன் குமாரரில்
ஏழுேபர் கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட சவுலின் ஊராகிய கிபியாவிேல நாங்கள் அவர்கைளக் கர்த்தருக்ெகன்று
தூக்கிப்ேபாட, எங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படேவண்டும் என்றார்கள். நான் அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று ராஜா ெசான்னான். 7 ஆனாலும் தாவீதும் சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தானும்
கர்த்தைரக் ெகாண்டு இட்ட ஆைணயினிமித்தம், ராஜா சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தானின் மகன்
ேமவிேபாேசத்ைதத் தப்பவிட்டு, 8 ஆயாவின் குமாரத்தியாகிய ரிஸ்பாள் சவுலுக்குப் ெபற்ற அவளுைடய
இரண்டு குமாரராகிய அர்ேமானிையயும், ேமவிேபாேசத்ைதயும், சவுலின் குமாரத்தியாகிய ேமரப்
ேமேகாலாத்தியனான பர்சிலாவின் குமாரனாகிய ஆதரிேயலுக்குப் ெபற்ற அவளுைடய ஐந்து குமாரைரயும்
பிடித்து, 9 அவர்கைளக் கிபிேயானியர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; அவர்கைளக் கர்த்தருைடய சமுகத்தில்
மைலயின்ேமல் தூக்கிப்ேபாட்டார்கள்; அப்படிேய அவர்கள் ஏழுேபரும் ஒருமிக்க விழுந்தார்கள்;
வாற்ேகாதுைம அறுப்பு துவக்குகிற அறுப்புக்காலத்தின் முந்தின நாட்களிேல அவர்கள் ெகான்று
ேபாடப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது ஆயாவின் குமாரத்தியாகிய ரிஸ்பாள் இரட்டுப்புடைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதப் பாைறயின்ேமல் விரித்து, அறுப்புநாளின் துவக்கம் முதற்ெகாண்டு
வானத்திலிருந்து அவர்கள்ேமல் மைழ ெபய்யுமட்டும் பகலில் ஆகாயத்துப் பறைவகளாகிலும் இரவில்
காட்டுமிருகங்களாகிலும் அவர்கள்ேமல் விழெவாட்டாதிருந்தாள். 11 ஆயாவின் குமாரத்தியாகிய ரிஸ்பாள்
என்னும் சவுலின் மறுமைனயாட்டி ெசய்தது தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, 12 தாவீது ேபாய், ெபலிஸ்தர்
கில்ேபாவாவிேல சவுைல ெவட்டினேபாது, ெபத்சானின் வீதியிேல தூக்கிப்ேபாடப்பட்டதும்,
கீேலயாத்திலுள்ள யாேபஸ் பட்டணத்தார் அங்ேக ேபாய்த் திருட்டளவாய்க் ெகாண்டுவந்ததுமான சவுலின்
எலும்புகைளயும், அவன் குமாரனான ேயானத்தானின் எலும்புகைளயும், அவர்களிடத்திலிருந்து எடுத்து, 13

அங்ேக இருந்து அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, தூக்கிப்ேபாடப்பட்டவர்களின் எலும்புகைளயும்
அைவகேளாேட ேசர்த்து, 14 சவுலின் எலும்புகைளயும் அவன் குமாரனாகிய ேயானத்தானின்
எலும்புகைளயும், ெபன்யமீன் ேதசத்துச் ேசலா ஊரிலிருக்கிற அவன் தகப்பனாகிய கீசின் கல்லைறயில்
அடக்கம்பண்ணுவித்தான்; ராஜா கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ெசய்தார்கள்; அதற்குப்பின்பு ேதவன்
ேதசத்திற்காகச் ெசய்யப்பட்ட ேவண்டுதைலக் ேகட்டருளினார்.

15 பின்பு ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாேடகூட
அவன் ேசவகரும் ேபாய், ெபலிஸ்தேராடு யுத்தம்பண்ணினார்கள்; தாவீது விடாய்த்துப்ேபானான். 16

அப்ெபாழுது முந்நூறு ேசக்கல் நிைற ெவண்கலமான ஈட்டிையப் பிடிக்கிறவனும், புதுப்பட்டயத்ைத
அைரயிேல கட்டிக்ெகாண்டவனுமான இஸ்பிெபேனாப் என்னும் இராட்சத புத்திரரில் ஒருவன் தாவீைத
ெவட்டேவண்டும் என்று இருந்தான். 17 ெசருயாவின் குமாரனாகிய அபிசாய் ராஜாவுக்கு உதவியாக வந்து,
ெபலிஸ்தைன ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். அப்ெபாழுது தாவீதின் மனுஷர்: இஸ்ரேவலின் விளக்கு
அைணந்துேபாகாதபடிக்கு, நீர் இனி எங்கேளாேட யுத்தத்திற்குப் புறப்படேவண்டாம் என்று அவனுக்கு
ஆைணயிட்டுச் ெசான்னார்கள்.

18 அதற்குப் பின்பு ெபலிஸ்தேராேட திரும்பவும் ேகாபிேல யுத்தம்நடந்தது; ஊசாத்தியனாகிய சீேபக்காய்
இராட்சத சந்ததியான சாப்ைப ெவட்டிப்ேபாட்டான். 19 ெபலிஸ்தேராடு இன்னும் ேவெறாரு யுத்தம்
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ேகாபிேல உண்டானேபாது, யாெரெயார்கிமின் குமாரனாகிய எல்க்கானான் என்னும் ெபத்லேகமியன் காத்
ஊரானாகிய ேகாலியாத்தின் சேகாதரைன ெவட்டினான்; அவன் ஈட்டித் தாங்கானது ெநய்கிறவர்களின்
பைடமரம் அவ்வளவு ெபரிதாயிருந்தது. 20 இன்னும் ஒரு யுத்தம் காத் ஊரிேல நடந்தேபாது, அங்ேக
ெநட்ைடயனான ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அவன் ைககளில் அவ்வாறு விரல்களும் அவன் கால்களில்
அவ்வாறு விரல்களும், ஆக இருபத்து நான்கு விரல்களுள்ளவன்; இவனும் இராட்சத பிறவியாயிருந்து, 21

இஸ்ரேவைல நிந்தித்தான்; தாவீதின் சேகாதரனான சீேமயாவின் குமாரனாகிய ேயானத்தான் அவைன
ெவட்டினான். 22 இந்த நாலுேபரும் காத்தூரிேல இராட்சதனுக்குப் பிறந்தவர்கள்; இவர்கள் தாவீதின்
ைகயினாலும் அவன் ேசவகரின் ைகயினாலும் மடிந்தார்கள்.

கர்த்தர் தாவீைத அவனுைடய எல்லாச் சத்துருக்களின் ைகக்கும், சவுலின் ைகக்கும், நீங்கலாக்கி
விடுவித்தேபாது, அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பாடின பாட்டு:

2 கர்த்தர் என் கன்மைலயும், என் ேகாட்ைடயும், என் இரட்சகருமானவர். 3 ேதவன் நான்
நம்பியிருக்கிற துருக்கமும், என் ேகடகமும், என் இரட்சண்ணியக் ெகாம்பும், என் உயர்ந்த அைடக்கலமும்,
என் புகலிடமும், என் இரட்சகருமானவர்; என்ைன வல்லடிக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கிறவர் அவேர. 4

ஸ்துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கப்படுேவன்.

5 மரண அைலகள் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டு, துர்ச்சனப்பிரவாகம் என்ைனப் பயப்படுத்தினது. 6

பாதாளக் கட்டுகள் என்ைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டது; மரணக்கண்ணிகள் என்ேமல் விழுந்தது. 7 எனக்கு
உண்டான ெநருக்கத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, என் ேதவைன ேநாக்கி அபயமிட்ேடன்; தமது
ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; என் கூப்பிடுதல் அவர் ெசவிகளில் ஏறிற்று. 8 அப்ெபாழுது பூமி
அைசந்து அதிர்ந்தது; அவர் ேகாபங்ெகாண்டபடியால் வானத்தின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அைசந்தது. 9

அவர் நாசியிலிருந்து பட்சிக்கிற புைக எழும்பிற்று, அவர் வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டது, அதனால் தழல்
மூண்டது. 10 வானங்கைளத் தாழ்த்தி இறங்கினார்; அவர் பாதங்களின்கீழ் காரிருள் இருந்தது. 11

ேகருபீனின்ேமல் ஏறி ேவகமாய்ச் ெசன்றார். காற்றின் ெசட்ைடகளின் மீதில் தரிசனமானார். 12 ஆகாயத்து
ேமகங்களிேல கூடிய தண்ணீர்களின் இருைளத் தம்ைமச் சுற்றிலும் இருக்கும் கூடாரமாக்கினார். 13

அவருைடய சந்நிதிப் பிரகாசத்தினால் ெநருப்புத்தழலும் எரிந்தது. 14 கர்த்தர் வானத்திலிருந்து குமுறி,
உன்னதமானவர் தமது சத்தத்ைதத் ெதானிக்கப்பண்ணினார். 15 அவர் அம்புகைள எய்து, அவர்கைளச் சிதற
அடித்து, மின்னல்கைளப் பிரேயாகித்து, அவர்கைளக் கலங்கப்பண்ணினார். 16 கர்த்தருைடய
கண்டிதத்தினாலும், அவருைடய நாசியின் சுவாசக் காற்றினாலும் சமுத்திரத்தின் மதகுகள் திறவுண்டு,
பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது. 17 உயரத்திலிருந்து அவர் ைக நீட்டி, என்ைனப் பிடித்து,
ஜலப்பிரவாகத்திலிருக்கிற என்ைனத் தூக்கிவிட்டார். 18 என்னிலும் பலவான்களாயிருந்த என் பலத்த
சத்துருவுக்கும் என் பைகஞருக்கும் என்ைன விடுவித்தார். 19 என் ஆபத்து நாளிேல எனக்கு எதிரிட்டு
வந்தார்கள்; கர்த்தேரா எனக்கு ஆதரவாயிருந்தார். 20 என்ேமல் அவர் பிரியமாயிருந்தபடியால், விசாலமான
இடத்திேல என்ைனக் ெகாண்டுவந்து, என்ைனத் தப்புவித்தார்.

21 கர்த்தர் என் நீதிக்குத் தக்கதாக எனக்குப் பதில் அளித்தார்; என் ைககளின் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக
எனக்குச் சரிக்கட்டினார். 22 கர்த்தருைடய வழிகைளக் காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்; நான் என் ேதவனுக்குத்
துேராகம் பண்ணினதில்ைல. 23 அவருைடய நியாயங்கைளெயல்லாம் எனக்கு முன்பாக நிறுத்திேனன்; நான்
அவருைடய பிரமாணங்கைள விட்டு விலகாமல், 24 அவர் முன்பாக மனஉண்ைமயாயிருந்து, என்
துர்க்குணத்திற்கு என்ைன விலக்கிக் காத்துக்ெகாண்ேடன். 25 ஆைகயால் கர்த்தர் என் நீதிக்குத்
தக்கதாகவும், தம்முைடய கண்களுக்கு முன் இருக்கிற என் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாகவும் எனக்குப்
பலனளித்தார்.

26 தயவுள்ளவனுக்கு நீர் தயவுள்ளவராகவும், உத்தமனுக்கு நீர் உத்தமராகவும், 27 புனிதனுக்கு நீர்
புனிதராகவும், மாறுபாடானவனுக்கு நீர் மாறுபடுகிறவராகவும் ேதான்றுவீர். 28 சிறுைமப்பட்ட ஜனத்ைத
இரட்சிப்பீர்; ேமட்டிைமயானவர்கைளத் தாழ்த்த, உம்முைடய கண்கள் அவர்களுக்கு விேராதமாய்த்
திருப்பப்பட்டிருக்கிறது. 29 கர்த்தராகிய ேதவரீர் என் விளக்காயிருக்கிறீர்; கர்த்தர் என் இருைள
ெவளிச்சமாக்குகிறவர். 30 உம்மாேல நான் ஒரு ேசைனக்குள் பாய்ந்துேபாேவன்; என் ேதவனாேல ஒரு
மதிைலத் தாண்டுேவன். 31 ேதவனுைடய வழி உத்தமமானது; கர்த்தருைடய வசனம் புடமிடப்பட்டது;
தம்ைம நம்புகிற அைனவருக்கும் அவர் ேகடகமாயிருக்கிறார். 32 கர்த்தைர அல்லாமல் ேதவன் யார்?
நம்முைடய ேதவைனயன்றி கன்மைலயும் யார்? 33 ேதவன் எனக்குப் பலத்த அரணானவர்; அவர் என்
வழிையச் ெசவ்ைவப்படுத்துகிறவர். 34 அவர் என் கால்கைள மான்களுைடய கால்கைளப்ேபாலாக்கி, என்
உயர்தலங்களில் என்ைன நிறுத்துகிறார். 35 ெவண்கல வில்லும் என் புயங்களால் வைளயும்படி, என்
ைககைள யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார். 36 உம்முைடய இரட்சிப்பின் ேகடகத்ைதயும் எனக்குத் தந்தீர்;
உம்முைடய காருணியம் என்ைனப் ெபரியவனாக்கும். 37 என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு நான் நடக்கிற
வழிைய அகலமாக்கினீர். 38 என் சத்துருக்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து அவர்கைள அழிப்ேபன்; அவர்கைள
நிர்மூலமாக்கும்வைரக்கும் திரும்ேபன். 39 அவர்கள் எழுந்திருக்கமாட்டாதபடிக்கு என் பாதங்களின் கீழ்
விழுந்தார்கள்; அவர்கைள முறிய அடித்து ெவட்டிேனன். 40 யுத்தத்திற்கு நீர் என்ைனப் பலத்தால்
இைடகட்டி, என்ேமல் எழும்பினவர்கைள என்கீழ் மடங்கப்பண்ணினீர். 41 நான் என் பைகஞைரச்
சங்கரிக்கும்படியாக, என் சத்துருக்களின் பிடரிைய எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 42 அவர்கள் ேநாக்கிப்
பார்க்கிறார்கள், அவர்கைள இரட்சிப்பார் ஒருவருமில்ைல; கர்த்தைர ேநாக்கிப் பார்க்கிறார்கள்,
அவர்களுக்கு அவர் உத்தரவு ெகாடுக்கிறதில்ைல. 43 அவர்கைள பூமியின் தூளாக இடித்து, ெதருக்களின்
ேசற்ைறப்ேபால அவர்கைள மிதித்து சிதறப்பண்ணுகிேறன். 44 என் ஜனத்தின் சண்ைடகளுக்கு நீர் என்ைன
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விலக்கிவிட்டு, ஜாதிகளுக்கு என்ைனத் தைலவனாக ைவக்கிறீர்; நான் அறியாத ஜனங்கள் என்ைனச்
ேசவிக்கிறார்கள். 45 அந்நியர் இச்சகம் ேபசி எனக்கு அடங்கி, என் சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன எனக்குக்
கீழ்ப்படிகிறார்கள். 46 அந்நியர் முைனவிழுந்துேபாய், தங்கள் அரண்களிலிருந்து தத்தளிப்பாய்ப்
புறப்படுகிறார்கள்.

47 கர்த்தர் ஜீவனுள்ளவர்; என் கன்மைலயானவர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவாராக; என் இரட்சிப்பின்
கன்மைலயாகிய ேதவன் உயர்ந்திருப்பாராக. 48 அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழி வாங்கி, ஜனங்கைள
எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகிற ேதவனானவர். 49 அவேர என் சத்துருக்களுக்கு என்ைன விலக்கி விடுவிக்கிறவர்;
எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்கள்ேமல் என்ைன உயர்த்திக் ெகாடுைமயான மனுஷனுக்கு என்ைனத்
தப்புவிக்கிறீர். 50 இதினிமித்தம் கர்த்தாேவ, ஜாதிகளுக்குள் உம்ைமத் துதித்து, உம்முைடய நாமத்திற்குச்
சங்கீதம் பாடுேவன். 51 தாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்கு மகத்தான இரட்சிப்ைப அளித்து, தாம்
அபிேஷகம்பண்ணின தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் சதாகாலமும் கிருைப ெசய்கிறார்.

தாவீதுைடய கைடசி வார்த்ைதகள்: ேமன்ைமயாய் உயர்த்தப்பட்டு, யாக்ேகாபுைடய ேதவனால்
அபிேஷகம் ெபற்று, இஸ்ரேவலின் சங்கீதங்கைள இன்பமாய்ப் பாடின ஈசாயின் குமாரனாகிய
தாவீது என்னும் புருஷன் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்; 2 கர்த்தருைடய ஆவியானவர்

என்ைனக் ெகாண்டு ேபசினார்; அவருைடய வசனம் என்னுைடய நாவில் இருந்தது. 3 இஸ்ரேவலின்
ேதவனும் இஸ்ரேவலின் கன்மைலயுமானவர் எனக்குச் ெசால்லி உைரத்ததாவது: நீதிபரராய் மனுஷைர
ஆண்டு, ெதய்வபயமாய்த் துைரத்தனம்பண்ணுகிறவர் இருப்பார். 4 அவர் காைலயில் மந்தாரமில்லாமல்
உதித்து, மைழக்குப்பிற்பாடு தன் காந்தியினால் புல்ைலப் பூமியிலிருந்து முைளக்கப்பண்ணுகிற
சூரியனுைடய விடியற்கால ெவளிச்சத்ைதப்ேபால இருப்பார் என்றார். 5 என்னுைடய வீடு ேதவனிடத்தில்
இப்படியிராேதா? சகலமும் திட்டம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற நிச்சயமான நித்திய உடன்படிக்ைகைய என்னுடன்
அவர் ெசய்திருக்கிறார்; ஆதலால் என்னுைடய எல்லா இரட்சிப்பும் எல்லா வாஞ்ைசயும் வளர்ந்ேதாங்கச்
ெசய்யாேரா? 6 ேபலியாளின் மக்கள் அைனவருேமா, ைகயினால் பிடிக்கப்படக்கூடாததாய் எறிந்து
ேபாடப்படேவண்டிய முள்ளுக்குச் சமானமானவர்கள். 7 அைவகைள ஒருவன் ெதாடப்ேபானால்,
இருப்பாயுதத்ைதயும் ஈட்டித்தாங்ைகயும் ெகட்டியாய்ப் பிடித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; அைவகள் இருக்கிற
இடத்தில்தாேன அக்கினியினால் முற்றும் சுட்ெடரிக்கப்படும் என்றான்.

8 தாவீதுக்கு இருந்த பராக்கிரமசாலிகளின் நாமங்களாவன: தக்ெகேமானியின் குமாரனாகிய
ேயாேசப்பாெசெபத் என்பவன் ேசர்ைவக்காரரின் தைலவன்; இவன் எண்ணூறுேபர்களின்ேமல் விழுந்து,
அவர்கைள ஒருமிக்க ெவட்டிப்ேபாட்ட அதீேனாஏஸ்னி ஊரானானவன். 9 இவனுக்கு இரண்டாவது,
அேகாயின் குமாரனாகிய ேதாேதாவின் மகன் எெலயாசார் என்பவன்; இவன் ெபலிஸ்தர் யுத்தத்திற்குக்
கூடின ஸ்தலத்திேல இஸ்ரேவல் மனுஷர் ேபாைகயில், தாவீேதாேட இருந்து ெபலிஸ்தைர நிந்தித்த மூன்று
பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவனாயிருந்தான். 10 இவன் எழும்பித் தன் ைகசலித்து, தன் ைக பட்டயத்ேதாடு
ஒட்டிக்ெகாள்ளுமட்டும் ெபலிஸ்தைர ெவட்டினான்; அன்ைறயதினம் கர்த்தர் ெபரிய இரட்சிப்ைப
நடப்பித்தார்; ஜனங்கள் ெகாள்ைளயிட மாத்திரம் அவைனப் பின்ெசன்றார்கள். 11 இவனுக்கு மூன்றாவது,
ஆேகயின் குமாரனாகிய சம்மா என்னும் ஆராரியன்; சிறுபயறு நிைறந்த வயலிருந்த இடத்திேல ெபலிஸ்தர்
ஏராளமாய்க் கூடி, ஜனங்கள் ெபலிஸ்தைரக் கண்டு ஓடுகிறேபாது, 12 இவன் அந்த நிலத்தின் நடுவிேல
நின்று அைதக் காப்பாற்றி, ெபலிஸ்தைர மடங்கடித்துப்ேபாட்டான்; அதனால் கர்த்தர் ெபரிய இரட்சிப்ைப
நடப்பித்தார். 13 முப்பது தைலவருக்குள்ேள இந்த மூன்று ேபரும் அறுப்பு நாளிேல அதுல்லாம் ெகபியிேல
தாவீதிடத்தில் ேபாயிருந்தார்கள்; ெபலிஸ்தரின் தண்டு ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல பாளயமிறங்கினேபாது,
14 தாவீது அரணான ஒரு இடத்தில் இருந்தான்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் தாைணயம் ெபத்லேகமிேல
இருந்தது. 15 தாவீது ெபத்லேகமின் ஒலிமுகவாசலில் இருக்கிற கிணற்றின் தண்ணீரின் ேமல்
ஆவல்ெகாண்டு: என் தாகத்திற்குக் ெகாஞ்சந் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகிறவன் யார் என்றான். 16

அப்ெபாழுது இந்த மூன்று பராக்கிரமசாலிகளும் ெபலிஸ்தரின் பாளயத்திேல துணிந்து புகுந்துேபாய்,
ெபத்லேகமின் ஒலிமுகவாசலில் இருக்கிற கிணற்றிேல தண்ணீர் ெமாண்டு, தாவீதினிடத்தில் ெகாண்டு
வந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன் அைதக் குடிக்க மனதில்லாமல் அைதக் கர்த்தருக்ெகன்று ஊற்றிப்ேபாட்டு: 17

கர்த்தாேவ, தங்கள் பிராணைன எண்ணாமல் ேபாய்வந்த அந்த மனுஷரின் இரத்தத்ைதக் குடிக்கும்
இந்தச்ெசயல் எனக்குத் தூரமாயிருப்பதாக என்று ெசால்லி, அைதக் குடிக்க மனதில்லாதிருந்தான்; இப்படி
இந்த மூன்று பராக்கிரமசாலிகளும் ெசய்தார்கள். 18 ேயாவாபின் சேகாதரனும் ெசருயாவின் குமாரனுமான
அபிசாய் என்பவன், அந்த மூன்றுேபரில் பிரதானமானவன்; அவன் தன் ஈட்டிைய ஓங்கி முந்நூறு ேபைர
மடங்கடித்ததினால், இந்த மூன்று ேபர்களில் ேபர்ெபற்றவனானான். 19 இந்த மூன்றுேபர்களில் அவன்
ேமன்ைமயுள்ளவனாயிருந்ததினாலல்லேவா, அவர்களில் தைலவனானான்; ஆனாலும் அந்த முந்தின மூன்று
ேபருக்கு அவன் சமமானவன் அல்ல. 20 பராக்கிரமசாலியாகிய ேயாய்தாவின் குமாரனும் கப்ெசேயல்
ஊரானுமாகிய ெபனாயாவும் ெசய்ைககளில் வல்லவனாயிருந்தான்; அவன் ேமாவாப் ேதசத்தின் இரண்டு
வலுைமயான சிங்கங்கைளக் ெகான்றதுமல்லாமல், உைறந்த மைழ காலத்தில் அவன் இறங்கிப்ேபாய், ஒரு
ெகபிக்குள் இருந்த ஒரு சிங்கத்ைதயும் ெகான்றுேபாட்டான். 21 அவன் பயங்கர ரூபமான ஒரு
எகிப்தியைனயும் ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த எகிப்தியன் ைகயில் ஒரு ஈட்டியிருக்ைகயில், இவன் ஒரு
தடிையப்பிடித்து, அவனிடத்தில், ேபாய், அந்த எகிப்தியன் ைகயிலிருந்த ஈட்டிையப் பறித்து, அவன்
ஈட்டியினாேல அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 22 இைவகைள ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயா
ெசய்தபடியினால், மூன்று பராக்கிரமசாலிகளுக்குள்ேள ேபர்ெபற்றவனாயிருந்தான். 23 முப்பதுேபரிலும்
இவன் ேமன்ைமயுள்ளவன்; ஆனாலும் அந்த முந்தின மூன்று ேபருக்கும் இவன் சமானமானவன் அல்ல;
இவைனத் தாவீது தன் ெமய்க்காவலருக்குத் தைலவனாக ைவத்தான்.

2 சாமுேவல் 22:45
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24 ேயாவாபின் தம்பி ஆசேகல் மற்ற முப்பதுேபரில் ஒருவன்; அவர்கள் யாெரனில், ெபத்லேகம் ஊரானாகிய
ேதாேதாவின் குமாரன் எல்க்கானான், 25 ஆேராதியனாகிய சம்மா, ஆேராதியனாகிய எலிக்கா, 26

பல்தியனாகிய ஏெலஸ், இக்ேகசின் குமாரனாகிய ஈரா என்னும் ெதக்ேகாவியன். 27 ஆனேதாத்தியனாகிய
அபிேயசர், ஊசாத்தியனாகிய ெமபுன்னாயி, 28 அேகாகியனாகிய சல்ேமான், ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய
மகராயி, 29 பானாவின் குமாரனாகிய ஏேலப் என்னும் ெநத்ேதாபாத்தியன், ெபன்யமீன் புத்திரரின் கிபியா
ஊரானாகிய ரிபாயின் குமாரன் இத்தாயி, 30 பிரத்ேதானியனாகிய ெபனாயா, காகாஸ் நீேராைடகளின்
ேதசத்தானாகிய ஈத்தாயி, 31 அர்பாத்தியனாகிய அபிஅல்ெபான், பருமியனாகிய அஸ்மாேவத், 32

சால்ேபானியனாகிய எலியூபா, யாேசனின் குமாரரில் ேயானத்தான் என்பவன். 33 ஆராரியனாகிய சம்மா,
சாராரின் குமாரனாகிய அகியாம் என்னும் ஆராரியன், 34 மாகாத்தியனின் குமாரனாகிய அகஸ்பாயிம் மகன்
எலிப்ெபேலத், கீேலானியனாகிய அகித்ேதாப்ேபலின் குமாரன் எலியாம் என்பவன். 35 கர்ேமலியனாகிய
எஸ்ராயி, அர்பியனாகிய பாராயி, 36 ேசாபா ஊரானாகிய நாத்தானின் குமாரன் ஈகால், காதியனாகிய
பானி, 37 அம்ேமானியனாகிய ேசேலக், ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாபின் ஆயுததாரியான
ெபேராத்தியனாகிய நகராய், 38 இத்ரியனாகிய ஈரா, இத்ரியனாகிய காேரப், 39 ஏத்தியனாகிய உரியா
என்பவர்கேள; ஆக முப்பத்ேதழுேபர்.

கர்த்தருைடய ேகாபம் திரும்ப இஸ்ரேவலின்ேமல் மூண்டது. இஸ்ரேவல் யூதா என்பவர்கைள
இலக்கம் பார் என்று அவர்களுக்கு விேராதமாய்ச் ெசால்லுகிறதற்கு தாவீது ஏவப்பட்டான். 2

அப்படிேய ராஜா தன்ேனாடிருக்கிற ேசனாபதியாகிய ேயாவாைபப் பார்த்து: ஜனங்களின்
இலக்கத்ைத நான் அறியும்படிக்கு நீ தாண்முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டுமுள்ள இஸ்ரேவலரின்
ேகாத்திரெமங்கும் சுற்றித்திரிந்து ஜனங்கைளத் ெதாைகயிடுங்கள் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ேயாவாப்
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய கண்கள் காணும்படி உம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் ஜனங்கைள இப்ெபாழுது இருக்கிறைதப்பார்க்கிலும், நூறுமடங்கு அதிகமாய்
வர்த்திக்கப்பண்ணுவாராக; ஆனாலும் என் ஆண்டவனாகிய ராஜா இந்தக் காரியத்ைத விரும்புகிறது என்ன
என்றான். 4 ஆகிலும் ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவரும் ெசான்ன வார்த்ைத ெசல்லாதபடிக்கு, ராஜாவின்
வார்த்ைத பலத்தது; அப்படிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் ெதாைகயிட, ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவரும்
ராஜாைவவிட்டு புறப்பட்டுப்ேபாய், 5 ேயார்தாைனக் கடந்து, காத் என்னும் ஆறுகளின் நடுேவ இருக்கிற
பட்டணத்திற்கு வலதுபுறமான ஆேராேவரிலும் யாேசரிடத்திலும் பாளயமிறங்கி, 6 அங்ேகயிருந்து
கீேலயாத்திற்கும் தாதீம்ஒத்சிக்கும் ேபாய், அங்ேகயிருந்து தாண்யானுக்கும், சீேதானின்
சுற்றுப்புறங்களுக்கும் ேபாய், 7 பிற்பாடு தீரு என்னும் ேகாட்ைடக்கும் ஏவியர் கானானியருைடய சகல
பட்டணங்களுக்கும் ேபாய், அங்ேகயிருந்து யூதாவின் ெதன்புறமான ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபாய், 8 இப்படி
ேதசெமங்கும் சுற்றித்திரிந்து, ஒன்பது மாதமும் இருபது நாளும் ஆனபிற்பாடு எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 9

ேயாவாப் ஜனத்ைத இலக்கம் பார்த்த ெதாைகைய ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்; இஸ்ரேவலிேல பட்டயம்
உருவத்தக்க யுத்த ேசவகர் எட்டு லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள்; யூதா மனுஷர் ஐந்து லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள்.

10 இவ்விதமாய் ஜனங்கைள எண்ணினபின்பு, ராஜாவின் இருதயம் அவைன வாதித்தது; அப்ெபாழுது
தாவீது கர்த்தைர ேநாக்கி: நான் இப்படிச் ெசய்ததினாேல ெபரிய பாவஞ்ெசய்ேதன்; இப்ேபாதும்
ஆண்டவேர, உமது அடியானின் அக்கிரமத்ைத நீக்கிவிடும்; நான் மகா புத்தியீனமாய்ச் ெசய்ேதன் என்றான்.
11 தாவீது காலேம எழுந்திருந்தேபாது, தாவீதின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத் என்னும்
தீர்க்கதரிசிக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகிச் ெசான்னது: 12 நீ தாவீதினிடத்தில் ேபாய், மூன்று
காரியங்கைள உனக்கு முன்பாக ைவக்கிேறன்; அைவகளில் ஒரு காரியத்ைதத் ெதரிந்துெகாள், அைத நான்
உனக்குச் ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 13 அப்படிேய காத்
தாவீதினிடத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி: உம்முைடய ேதசத்திேல ஏழு வருஷம் பஞ்சம் வரேவண்டுேமா?
அல்லது மூன்று மாதம் உம்முைடய சத்துருக்கள் உம்ைமப் பின்ெதாடர, நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக
ஓடிப்ேபாகேவண்டுேமா? அல்லது உம்முைடய ேதசத்திேல மூன்று நாள் ெகாள்ைள ேநாய் உண்டாக
ேவண்டுேமா? இப்ேபாதும் என்ைன அனுப்பினவருக்கு நான் என்ன மறுஉத்தரவு ெகாண்டுேபாக ேவண்டும்
என்பைத நீர் ேயாசித்துப் பாரும் என்று ெசான்னான். 14 அப்ெபாழுது தாவீது காத்ைத ேநாக்கி: ெகாடிய
இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிேறன்; இப்ேபாது நாம் கர்த்தருைடய ைகயிேல விழுேவாமாக; அவருைடய
இரக்கங்கள் மகா ெபரியது; மனுஷர் ைகயிேல விழாதிருப்ேபனாக என்றான்.

15 அப்ெபாழுது கர்த்தர் இஸ்ரேவலிேல அன்று காலேமெதாடங்கி குறித்தகாலம் வைரக்கும் ெகாள்ைள
ேநாைய வரப்பண்ணினார்; அதினால் தாண்முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டுமுள்ள ஜனங்களில்
எழுபதினாயிரம்ேபர் ெசத்துப் ேபானார்கள். 16 ேதவதூதன் எருசேலைம அழிக்கத் தன் ைகைய அதின்ேமல்
நீட்டினேபாது, கர்த்தர் அந்தத் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, ஜனங்கைளச் சங்கரிக்கிற தூதைன ேநாக்கி:
ேபாதும், இப்ேபாது உன் ைகைய நிறுத்து என்றார்; அந்த ேவைளயில் கர்த்தருைடய தூதன் எபூசியனாகிய
அர்வனாவின் ேபாரடிக்கிற களத்திற்கு ேநேர இருந்தான். 17 ஜனத்ைத உபாதிக்கிற தூதைன தாவீது
கண்டேபாது, அவன் கர்த்தைர ேநாக்கி: இேதா, நான்தான் பாவஞ்ெசய்ேதன்; நான்தான் அக்கிரமம்
பண்ணிேனன்; இந்த ஆடுகள் என்ன ெசய்தது? உம்முைடய ைக எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டுக்கும்
விேராதமாயிருப்பதாக என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

18 அன்ைறயதினம் காத் என்பவன் தாவீதினிடத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி: நீர் ேபாய், எபூசியனாகிய
அர்வனாவின் களத்திேல கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும் என்றான். 19 காத்துைடய
வார்த்ைதயின்படிேய தாவீது கர்த்தர் கற்பித்த பிரகாரமாகப் ேபானான். 20 அர்வனா ஏறிட்டுப்பார்த்து:
ராஜாவும் அவனுைடய ஊழியக்காரரும் தன்னிடத்தில் வருகிறைதக்கண்டு, அர்வனா எதிர்ெகாண்டுேபாய்
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தைரமட்டும் குனிந்து ராஜாைவ வணங்கி, 21 ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தமது அடியானிடத்தில் வருகிற
காரியம் என்ன என்று ேகட்டதற்கு, தாவீது: வாைத ஜனத்ைதவிட்டு நிறுத்தப்படக் கர்த்தருக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டும்படிக்கு இந்தக் களத்ைத உன் ைகயிேல ெகாள்ளவந்ேதன் என்றான். 22 அர்வனா
தாவீைதப் பார்த்து: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் இைத வாங்கிக் ெகாண்டு, தம்முைடய பார்ைவக்கு
நலமானபடி பலியிடுவாராக; இேதா, தகனபலிக்கு மாடுகளும் விறகுக்குப் ேபாரடிக்கிற உருைளகளும்
மாடுகளின் நுகத்தடிகளும் இங்ேக இருக்கிறது என்று ெசால்லி, 23 அர்வனா ராஜேயாக்கியமாய் அைவ
எல்லாவற்ைறயும் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்த பின்பு, அர்வனா ராஜாைவ ேநாக்கி: உம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் உம்மிடத்தில் கிருைபயாயிருப்பாராக என்றான். 24 ராஜா அர்வனாைவப் பார்த்து: அப்படியல்ல;
நான் இலவசமாய் வாங்கி, என் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு சர்வாங்கதகனபலிகைளச் ெசலுத்தாமல், அைத
உன் ைகயிேல விைலக்கிரயமாய் வாங்குேவன் என்று ெசால்லி, தாவீது அந்தக் களத்ைதயும் மாடுகைளயும்
ஐம்பது ேசக்கல் நிைறெவள்ளிக்குக் ெகாண்டான். 25 அங்ேக தாவீது கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தினான்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் ேதசத்துக்காகச்
ெசய்யப்பட்ட ேவண்டுதைலக் ேகட்டருளினார்; இஸ்ரேவலின் ேமலிருந்த அந்த வாைத நிறுத்தப்பட்டது.
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1

1 இராஜாக்கள்

தாவீது ராஜா வயதுெசன்ற விர்த்தாப்பியனானேபாது, வஸ்திரங்களினால் அவைன மூடினாலும்,
அவனுக்கு அனல் உண்டாகவில்ைல. 2 அப்ெபாழுது அவனுைடய ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி:
ராஜசமுகத்தில் நின்று, அவருக்குப் பணிவிைட ெசய்யவும், ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு

அனல் உண்டாகும்படி உம்முைடய மடியிேல படுத்துக்ெகாள்ளவும் கன்னியாகிய ஒரு சிறு ெபண்ைண
ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்குத் ேதடுேவாம் என்று ெசால்லி, 3 இஸ்ரேவலின் எல்ைலயிெலல்லாம்
அழகான ஒரு ெபண்ைணத் ேதடி, சூேனம் ஊராளாகிய அபிஷாைகக் கண்டு, அவைள ராஜாவினிடத்தில்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அந்தப் ெபண் ெவகு அழகாயிருந்தாள்; அவள் ராஜாவுக்கு உதவியாயிருந்து
அவனுக்குப் பணிவிைட ெசய்தாள்; ஆனாலும் ராஜா அவைள அறியவில்ைல. 5 ஆகீத்திற்குப் பிறந்த
அேதானியா என்பவன்; நான் ராஜா ஆேவன் என்று ெசால்லி, தன்ைனத்தான் உயர்த்தி, தனக்கு
இரதங்கைளயும் குதிைர வீரைரயும், தனக்குமுன் ஓடும் ஐம்பது காலாட்கைளயும் சம்பாதித்தான். 6

அவனுைடய தகப்பன்: நீ இப்படிச் ெசய்வாேனன் என்று அவைன ஒருக்காலும் கடிந்து ெகாள்ளவில்ைல;
அவன் மிகவும் அழகுள்ளவனாயிருந்தான்; அப்சேலாமுக்குப்பின் அவனுைடய தாய் அவைனப் ெபற்றாள். 7

அவன் ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாேபாடும், ஆசாரியனாகிய அபியத்தாேராடும்
ஆேலாசைனபண்ணிவந்தான்; அவர்கள் அவனிடத்திலிருந்து அவனுக்கு உதவி ெசய்து வந்தார்கள். 8

ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கும், ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயாவும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும்,
சீேமயியும், ேரயியும், தாவீேதாடிருக்கிற பராக்கிரமசாலிகளும், அேதானியாவுக்கு
உடந்ைதயாயிருக்கவில்ைல. 9 அேதானியா இன்ேராேகலுக்குச் சமீபமான ேசாெகெலத் என்னும் கல்லின்
அருேக ஆடுமாடுகைளயும் ெகாழுத்த ஜந்துக்கைளயும் அடித்து, ராஜாவின் குமாரராகிய தன்
சேகாதரெரல்லாைரயும், ராஜாவின் ஊழியக்காரரான யூதாவின் மனுஷர் அைனவைரயும் அைழத்தான். 10

தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைனயும், ெபனாயாைவயும், பராக்கிரமசாலிகைளயும், தன் சேகாதரனாகிய
சாெலாேமாைனயும் அைழக்கவில்ைல. 11 அப்ெபாழுது நாத்தான் சாெலாேமானின் தாயாகிய பத்ேசபாைள
ேநாக்கி: நம்முைடய ஆண்டவனாகிய தாவீதுக்குத் ெதரியாமல், ஆகீத்தின் குமாரனாகிய அேதானியா
ராஜாவாகிற ெசய்திைய நீ ேகட்கவில்ைலயா? 12 இப்ேபாதும் உன் பிராணைனயும், உன் குமாரனாகிய
சாெலாேமானின் பிராணைனயும் தப்புவிக்கும்படிக்கு நீ வா, உனக்கு நான் ஆேலாசைன ெசால்லுேவன். 13

நீ தாவீது ராஜாவினிடத்தில் ேபாய்: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, எனக்குப்பின் உன் குமாரனாகிய
சாெலாேமான் ராஜாவாகி, அவேன என் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பான் என்று நீர் உமது அடியாளுக்கு
ஆைணயிடவில்ைலயா? அப்படியிருக்க, அேதானியா ராஜாவாகிறது என்ன? என்று அவரிடத்தில் ேகள். 14 நீ
அங்ேக ராஜாேவாேட ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், நானும் உனக்குப் பின்வந்து, உன் வார்த்ைதகைள
உறுதிப்படுத்துேவன் என்றான். 15 அப்படிேய பத்ேசபாள் பள்ளியைறக்குள் ராஜாவிடத்தில் ேபானாள்; ராஜா
மிகவும் வயது ெசன்றவனாயிருந்தான்; சூேனம் ஊராளாகிய அபிஷாக் ராஜாவுக்குப் பணிவிைட ெசய்து
ெகாண்டிருந்தாள். 16 பத்ேசபாள் குனிந்து, ராஜாைவ வணங்கினாள்; அப்ெபாழுது ராஜா: உனக்கு என்ன
ேவண்டும் என்று ேகட்டான். 17 அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவேன, எனக்குப்பின் உன் குமாரனாகிய
சாெலாேமான் ராஜாவாகி, அவேன என் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பான் என்று நீர் உம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தைரக் ெகாண்டு, உமது அடியாளுக்கு ஆைணயிட்டீேர. 18 இப்ெபாழுது, இேதா,
அேதானியா ராஜாவாகிறான்; என் ஆண்டவனாகிய ராஜாேவ, நீர் அைத அறியவில்ைல. 19 அவன்
மாடுகைளயும் ெகாழுத்த ஜந்துக்கைளயும் ஆடுகைளயும் திரளாக அடித்து, ராஜாவின் குமாரர்
அைனவைரயும் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைரயும், ேயாவாப் என்னும் பைடத்தைலவைனயும் அைழத்தான்;
ஆனாலும் உமது அடியானாகிய சாெலாேமாைன அைழக்கவில்ைல. 20 ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன,
ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்குப் பிறகு அவருைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பவன் இன்னான் என்று
தங்களுக்கு அறிவிக்க ேவண்டும் என்று இஸ்ரேவலர் அைனவரின் கண்களும் உம்ைம ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கிறது. 21 அறிவியாமற்ேபானால் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தம்முைடய பிதாக்கேளாேட
படுத்துக்ெகாண்டபின்பு, நானும் என் குமாரனாகிய சாெலாேமானும் குற்றவாளிகளாய் எண்ணப்படுேவாம்
என்றாள். 22 அவள் ராஜாேவாேட ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்தான். 23

தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்திருக்கிறார் என்று ராஜாவுக்குத் ெதரிவித்தார்கள்; அவன் ராஜாவுக்கு
முன்பாகப் பிரேவசித்து முகங்குப்புற விழுந்து ராஜாைவ வணங்கினான். 24 நாத்தான்: ராஜாவாகிய என்
ஆண்டவேன, அேதானியா எனக்குப்பின் ராஜாவாகி, அவேன என் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பான் என்று
நீர் ெசான்னதுண்ேடா? 25 அவன் இன்ைறயதினம் ேபாய், மாடுகைளயும் ெகாழுத்த ஜந்துக்கைளயும்,
ஆடுகைளயும் திரளாக அடித்து, ராஜாவின் குமாரர் அைனவைரயும் இராணுவத்தைலவைரயும்,
ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைரயும் அைழத்தான்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாகப் புசித்துக் குடித்து,
ராஜாவாகிய அேதானியா வாழ்க என்று ெசால்லுகிறார்கள். 26 ஆனாலும் உமது அடியானாகிய என்ைனயும்,
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ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைகயும், ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயாைவயும், உமது அடியானாகிய
சாெலாேமாைனயும் அவன் அைழக்கவில்ைல. 27 ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்குப்பின் தமது
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவன் இவன்தான் என்று நீர் உமது அடியானுக்குத் ெதரிவிக்காதிருக்ைகயில்,
இந்தக் காரியம் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் கட்டைளயால் நடந்திருக்குேமா என்றான். 28 அப்ெபாழுது
தாவீது ராஜா பிரதியுத்தரமாக: பத்ேசபாைள என்னிடத்தில் வரவைழயுங்கள் என்றான்; அவள்
ராஜசமுகத்தில் பிரேவசித்து ராஜாவுக்கு முன்ேன நின்றாள். 29 அப்ெபாழுது ராஜா: உன் குமாரனாகிய
சாெலாேமான் எனக்குப்பின் அரசாண்டு, அவேன என் ஸ்தானத்தில் என் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பான்
என்று நான் உனக்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிட்டபடிேய, இன்ைறக்குச் ெசய்து
தீர்ப்ேபன் என்பைத, 30 என் ஆத்துமாைவ எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்கலாக்கி மீட்ட கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று ஆைணயிட்டான். 31 அப்ெபாழுது பத்ேசபாள் தைரமட்டும்
குனிந்து ராஜாைவ வணங்கி, என் ஆண்டவனாகிய தாவீது ராஜா என்ைறக்கும் வாழ்க என்றாள். 32 பின்பு
தாவீது ராஜா, ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைகயும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைனயும் ேயாய்தாவின் குமாரன்
ெபனாயாைவயும் என்னிடத்தில் வரவைழயுங்கள் என்றான். 33 அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாகப்
பிரேவசித்தேபாது, ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுைடய ேசவகைரக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, என் குமாரனாகிய சாெலாேமாைன என் ேகாேவறுகழுைதயின்ேமல் ஏற்றி, அவைனக்
கீேகானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள். 34 அங்ேக ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய
நாத்தானும் அவைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணக்கடவர்கள்; பின்பு எக்காளம் ஊதி,
ராஜாவாகிய சாெலாேமான் வாழ்க என்று வாழ்த்துங்கள். 35 அதின் பின்பு அவன் நகர்வலம் வந்து, என்
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படி, அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள்; அவேன என் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவாயிருப்பான்; அவன் இஸ்ரேவலின்ேமலும் யூதாவின்ேமலும் தைலவனாயிருக்கும்படி அவைன
ஏற்படுத்திேனன் என்றான். 36 அப்ெபாழுது ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா ராஜாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
ஆெமன், ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய ேதவனாகிய கர்த்தரும் இப்படிேய ெசால்வாராக. 37 கர்த்தர்
ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனாேட எப்படி இருந்தாேரா, அப்படிேய அவர் சாெலாேமாேனாடும் இருந்து,
தாவீது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுைடய சிங்காசனத்ைதப்பார்க்கிலும் அவருைடய சிங்காசனத்ைதப்
ெபரிதாக்குவாராக என்றான். 38 அப்படிேய ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும்,
ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயாவும், கிேரத்தியரும் பிேலத்தியரும் ேபாய், சாெலாேமாைனத் தாவீது
ராஜாவினுைடய ேகாேவறுகழுைதயின்ேமல் ஏற்றி, அவைனக் கீேகானுக்கு நடத்திக்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
39 ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கு ைதலக்ெகாம்ைபக் கூடாரத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
சாெலாேமாைன அபிேஷகம்பண்ணினான்; அப்ெபாழுது எக்காளம் ஊதி, ஜனங்கெளல்லாரும் ராஜாவாகிய
சாெலாேமான் வாழ்க என்று வாழ்த்தினார்கள். 40 பிற்பாடு ஜனங்கெளல்லாரும் அவன் பிறகாேல
ேபானார்கள்; ஜனங்கள் நாகசுரங்கைள ஊதி, பூமி அவர்கள் சத்தத்தினால் அதிரத்தக்கதாக மகா
பூரிப்பாய்ச் சந்ேதாஷித்தார்கள். 41 அேதானியாவும் அவேனாடிருந்த எல்லா விருந்தாளிகளும்
ேபாஜனம்பண்ணி முடித்தேபாது, அைதக் ேகட்டார்கள்; ேயாவாப் எக்காளசத்தத்ைதக் ேகட்டேபாது,
நகரத்தில் உண்டாயிருக்கிற ஆரவாரம் என்ன என்று விசாரித்தான். 42 அவன் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில்,
ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரின் குமாரன் ேயானத்தான் வந்தான்; அப்ெபாழுது அேதானியா, உள்ேள வா, நீ
ெகட்டிக்காரன், நீ நற்ெசய்தி ெகாண்டு வருகிறவன் என்றான். 43 ேயானத்தான் அேதானியாவுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: ஏது, தாவீது ராஜாவாகிய நம்முைடய ஆண்டவன் சாெலாேமாைன ராஜாவாக்கினாேர. 44

ராஜா ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைகயும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைனயும், ேயாய்தாவின் குமாரன்
ெபனாயாைவயும், கிேரத்தியைரயும் பிேலத்தியைரயும் அவேனாேட அனுப்பினார்; அவர்கள் அவைன
ராஜாவுைடய ேகாேவறு கழுைதயின்ேமல் ஏற்றினார்கள். 45 ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கும்,
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும், அவைனக் கீேகானிேல ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணினார்கள்;
நகரெமல்லாம் முழங்கத்தக்கதாக அங்ேகயிருந்து பூரிப்ேபாேட புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; நீங்கள் ேகட்ட
இைரச்சல் அதுதான். 46 அல்லாமலும் சாெலாேமான் ராஜாங்கத்துக்குரிய சிங்காசனத்தின்ேமல்
வீற்றிருக்கிறான். 47 ராஜாவின் ஊழியக்காரரும் தாவீது ராஜாவாகிய நம்முைடய ஆண்டவைன வாழ்த்துதல்
ெசய்யவந்து: ேதவன் சாெலாேமானின் நாமத்ைத உம்முைடய நாமத்ைதப்பார்க்கிலும் பிரபலப்படுத்தி,
அவருைடய சிங்காசனத்ைத உம்முைடய சிங்காசனத்ைதப்பார்க்கிலும் ெபரிதாக்குவாராக என்றார்கள்;
ராஜா தம்முைடய கட்டிலின்ேமல் குனிந்து பணிந்துெகாண்டார். 48 பின்னும் ராஜா: என்னுைடய கண்கள்
காண இன்ைறயதினம் என் சிங்காசனத்தின்ேமல் ஒருவைன வீற்றிருக்கச்ெசய்த இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம் என்று ெசான்னார் என்றான். 49 அப்ெபாழுது அேதானியாவின்
விருந்தாளிகெளல்லாரும் அதிர்ந்து எழுந்திருந்து, அவரவர் தங்கள் வழிேய ேபாய்விட்டார்கள். 50

அேதானியா, சாெலாேமானுக்குப் பயந்ததினால் எழுந்துேபாய், பலிபீடத்தின் ெகாம்புகைளப்
பிடித்துெகாண்டான். 51 இேதா, அேதானியா ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குப் பயப்படுகிறான் என்றும்,
இேதா, அவன் பலிபீடத்தின் ெகாம்புகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு, ராஜாவாகிய சாெலாேமான் தமது
அடியாைனப் பட்டயத்தாேல ெகான்று ேபாடுவதில்ைல என்று இன்று எனக்கு ஆைணயிடுவாராக என்கிறான்
என்றும், சாெலாேமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 52 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: அவன் ேயாக்கியன் என்று
விளங்க நடந்துெகாண்டால் அவன் தைலமயிரில் ஒன்றும் தைரயிேல விழப்ேபாகிறதில்ைல; அவனிடத்தில்
ெபால்லாப்புக் காணப்படுேமயாகில், அவன் சாகேவண்டும் என்றான். 53 அவைனப் பலிபீடத்திலிருந்து
ெகாண்டுவர, ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஆட்கைள அனுப்பினான்; அவன் வந்து, ராஜாவாகிய
சாெலாேமாைன வணங்கினான்; சாெலாேமான் அவைனப் பார்த்து: உன் வீட்டிற்குப் ேபா என்றான்.

1 இராஜாக்கள் 1:27
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தாவீது மரணமைடயும் காலம் சமீபித்தேபாது, அவன் தன் குமாரனாகிய சாெலாேமானுக்குக்
கட்டைளயிட்டுச் ெசான்னது: 2 நான் பூேலாகத்தார் யாவரும் ேபாகிறவழிேய ேபாகிேறன்; நீ
திடன்ெகாண்டு புருஷனாயிரு. 3 நீ என்ன ெசய்தாலும், நீ எங்ேக ேபானாலும், எல்லாவற்றிலும்

புத்திமானாயிருக்கிறதற்கும், கர்த்தர் என்ைனக் குறித்து: உன் பிள்ைளகள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்,
முழு ஆத்துமாேவாடும் எனக்கு முன்பாக உண்ைமயாய் நடக்கும்படிக்குத் தங்கள் தங்கள் வழிையக்
காத்துக்ெகாண்டால், இஸ்ரேவலின் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கத்தக்க புருஷன் உனக்கு
இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என்று ெசான்ன தம்முைடய வார்த்ைதையத் திடப்படுத்துகிறதற்கும், 4 ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி, நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளகைளயும்,
கற்பைனகைளயும், நியாயங்கைளயும், சாட்சிகைளயும் ைகக்ெகாள்ள, அவர் வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு
அவருைடய காவைலக் காப்பாயாக. 5 ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாப், இஸ்ரேவலின் இரண்டு
ேசனாபதிகளாகிய ேநரின் குமாரன் அப்ேனருக்கும், ஏத்ேதரின் குமாரன் அமாசாவுக்கும் ெசய்த
காரியத்தினால் எனக்குச் ெசய்த குற்றத்ைத நீ அறிந்திருக்கிறாேய; அவன் அவர்கைளக் ெகான்று,
சமாதானகாலத்திேல யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதச் சிந்தி, யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதத் தன் அைரயிலுள்ள
கச்ைசயிலும் தன் கால்களில் இருந்த பாதரட்ைசயிலும் வடியவிட்டாேன. 6 ஆைகயால் உன்
யுக்தியின்படிேய நீ ெசய்து, அவனுைடய நைரமயிர் சமாதானமாய்ப் பாதாளத்தில் இறங்கெவாட்டாதிரு. 7

கீேலயாத்தியனான பர்சிலாயின் குமாரருக்குத் தையெசய்வாயாக; அவர்கள் உன் பந்தியிேல
சாப்பிடுகிறவர்களுடன் இருப்பார்களாக; உன் சேகாதரனாகிய அப்சேலாமுக்கு முன்பாக நான்
ஓடிப்ேபாைகயில், அவர்கள் என்ைன ஆதரித்தார்கள். 8 ேமலும் பகூரிம் ஊரானான ெபன்யமீனனாகிய
ேகராவின் மகன் சீேமயி உன்னிடத்தில் இருக்கிறான்; நான் மக்னாயீமுக்குப் ேபாகிற நாளிேல, அவன்
என்ைனக் ெகாடிய தூஷணமாய்த் தூஷித்தான்; ஆனாலும் அவன் ேயார்தானிேல எனக்கு
எதிர்ெகாண்டுவந்தபடியினால்: நான் உன்ைனப் பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாடுவதில்ைல என்று கர்த்தர்ேமல்
அவனுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்ேதன். 9 ஆகிலும் நீ அவைனக் குற்றமற்றவன் என்று எண்ணாேத; நீ
புத்திமான்; அவனுைடய நைரமயிைர இரத்தத்துடன் பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ண, நீ அவனுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைத அறிவாய் என்றான். 10 பின்பு தாவீது தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து, தாவீதின்
நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். 11 தாவீது இஸ்ரேவைல அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம்;
அவன் எப்ேரானில் ஏழு வருஷமும், எருசேலமில் முப்பத்துமூன்று வருஷமும் அரசாண்டான்.

12 சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருந்தான்; அவன்
ராஜ்யபாரம் மிகவும் ஸ்திரப்பட்டது. 13 ஆகீத்தின் குமாரனாகிய அேதானியா சாெலாேமானின் தாயாகிய
பத்ேசபாளிடத்தில் வந்தான். நீ சமாதானமாய் வருகிறாயா என்று அவள் ேகட்டதற்கு: சமாதானமாய்த்தான்
வருகிேறன் என்றான். 14 பின்பு அவன்: உம்ேமாேட நான் ேபசேவண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்றான்.
அதற்கு அவள்: ெசால் என்றாள். 15 அப்ெபாழுது அவன்: ராஜ்யம் என்னுைடயதாயிருந்தது என்றும், நான்
அரசாளுகிறதற்கு இஸ்ரேவலெரல்லாரும் என்ேமல் ேநாக்கமாய் இருந்தார்கள் என்றும் நீர் அறிவீர்;
ஆனாலும் ராஜ்யபாரம் என்ைனவிட்டுத் தாண்டி, என் சேகாதரனுக்கு ஆயிற்று; கர்த்தரால் அது அவருக்குக்
கிைடத்தது. 16 இப்ெபாழுது நான் உம்மிடத்தில் ஒரு மன்றாட்ைடக் ேகட்கிேறன்; அைத எனக்கு
மறுக்கேவண்டாம் என்றான். அவள்: ெசால் என்றாள். 17 அப்ெபாழுது அவன்: ராஜாவாகிய சாெலாேமான்
உம்முைடய ெசால்ைல மறுப்பதில்ைல; சூேனம் ஊராளாகிய அபிஷாைக எனக்கு அவர்
விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுக்க, அவேராேட ேபசும்படி ேவண்டுகிேறன் என்றான். 18 அதற்குப் பத்ேசபாள்;
நல்லது, நான் உனக்காக ராஜாவிடத்தில் ேபசுேவன் என்றாள். 19 பத்ேசபாள் அேதானியாவுக்காக
ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடத்தில் ேபசும்படி ேபானாள்; அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்திருந்து, அவளுக்கு
எதிர்ெகாண்டு வந்து அவைள வணங்கி, தன் சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்து, ராஜாவின் தாயார் தன்
வலதுபுறமாக உட்கார அவளுக்கு ஒரு ஆசனத்ைத ைவத்தான். 20 அப்ெபாழுது அவள்: நான் உம்ைம ஒரு
சிறிய மன்றாட்ைடக் ேகட்க விரும்புகிேறன்; எனக்கு அைத மறுக்க ேவண்டாம் என்றாள். அதற்கு ராஜா: என்
தாயாேர, ேகளும்; நான் உமக்கு மறுப்பதில்ைல என்றான். 21 அப்ெபாழுது அவள்: சூேனம் ஊராளாகிய
அபிஷாைக உம்முைடய சேகாதரனாகிய அேதானியாவுக்கு விவாகம்பண்ணிக்ெகாடுக்கேவண்டும் என்றாள்.
22 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் தன் தாயாருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீர் சூேனம் ஊராளாகிய அபிஷாைக
அேதானியாவுக்குக் ேகட்பாேனன்? அப்படியானால் ராஜ்யபாரத்ைதயும் அவனுக்குக் ேகளும்; அவன் எனக்கு
மூத்த சேகாதரன்; அவனுக்கும் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாருக்கும் ெசரூயாவின் குமாரன் ேயாவாபுக்குேம
அைதக் ேகளும் என்றான். 23 பின்பு சாெலாேமான் ராஜா: அேதானியா இந்த வார்த்ைதையத் தன்
பிராணனுக்குச் ேசதமாகச் ெசால்லாதிருந்தால், ேதவன் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும்
எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்று கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிட்டு, 24 இப்ேபாதும் இன்ைறக்கு அேதானியா
ெகாைலயுண்பான் என்று என்ைனத் திடப்படுத்தினவரும், என்ைன என் தகப்பனாகிய தாவீதின்
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கப்பண்ணி, தாம் ெசான்னபடி எனக்கு வீட்ைடக் கட்டுவித்தவருமாகிய
கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 25 ராஜாவாகிய சாெலாேமான்
ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயாவுக்குக் கட்டைளெகாடுத்து அவைன அனுப்பினான்; இவன் அவன்ேமல்
விழுந்து அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 26 ராஜா: ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைர ேநாக்கி: நீ உன்
நிலங்கள் இருக்கிற ஆனேதாத்திற்குப் ேபாய்விடு; நீ மரணத்திற்குப் பாத்திரவானாயிருந்தும், நீ என்
தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு முன்பாகக் கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய ெபட்டிையச் சுமந்தபடியினாலும், என்
தகப்பன் அநுபவித்த உபத்திரவத்ைதெயல்லாம் நீ கூட அநுபவித்தபடியினாலும், இன்ைறய தினம் நான்
உன்ைனக் ெகாைல ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். 27 அப்படிேய கர்த்தர் சீேலாவிேல ஏலியின்
வீட்டாைரக்குறித்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய நிைறேவற்றும்படியாக, சாெலாேமான் அபியத்தாைரக்
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கர்த்தருைடய ஆசாரியனாயிராதபடிக்குத் தள்ளிப்ேபாட்டான். 28 நடந்த இந்தச் ெசய்தி ேயாவாபுக்கு
வந்தேபாது, அவன் கர்த்தருைடய கூடாரத்திற்கு ஓடிப்ேபாய், பலிபீடத்தின் ெகாம்புகைளப்
பிடித்துக்ெகாண்டான்; ேயாவாப் அப்சேலாமின் பட்சம் சாயாதவனாயிருந்தும், அேதானியாவின் பட்சம்
சாய்ந்திருந்தான். 29 ேயாவாப் கர்த்தரின் கூடாரத்திற்கு ஓடிப்ேபானான் என்றும், இேதா,
பலிபீடத்தண்ைடயில் நிற்கிறான் என்றும், ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது,
சாெலாேமான் ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயாைவ அனுப்பி, நீ ேபாய் அவன்ேமல் விழு என்றான். 30

ெபனாயா கர்த்தரின் கூடாரத்திற்குப் ேபாய், அவைனப் பார்த்து: ெவளிேய வா என்று ராஜா ெசால்லுகிறார்
என்றான். அதற்கு அவன்: நான் வரமாட்ேடன்; இங்ேகேய சாேவன் என்றான்; ஆைகயால் ெபனாயா
ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், ேயாவாப் இன்னபடி ெசால்லி, இன்னபடி எனக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடுத்தான் என்று
மறுெசய்தி ெசான்னான். 31 அப்ெபாழுது ராஜா அவைன ேநாக்கி: அவன் ெசான்னபடிேய நீ ெசய்து,
அவைனக் ெகான்று, அடக்கம்பண்ணி, இவ்விதமாய் ேயாவாப் முகாந்தரமில்லாமல் சிந்தின இரத்தத்ைத
என்ைனவிட்டும் என் பிதாவின் வீட்ைடவிட்டும் விலக்கிப்ேபாடு. 32 அவன் தன்ைனப்பார்க்கிலும் நீதியும்
நற்குணமுமுள்ள இரண்டு ேபராகிய ேநரின் குமாரன் அப்ேனர் என்னும் இஸ்ரேவலின்
பைடத்தைலவன்ேமலும், ஏேதரின் குமாரன் அமாசா என்னும் யூதாவின் பைடத்தைலவன்ேமலும் விழுந்து,
என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் ெதரியாமல் அவர்கைளப் பட்டயத்தால் ெகான்ற அவனுைடய
இரத்தப்பழிையக் கர்த்தர் அவனுைடய தைலயின்ேமல் திரும்பப்பண்ணுவாராக. 33 இப்படிேய
அவர்களுைடய இரத்தப் பழி என்றும் ேயாவாபுைடய தைலயின்ேமலும், அவன் சந்ததியாரின்
தைலயின்ேமலும் திரும்பவும், தாவீதுக்கும் அவர் சந்ததியாருக்கும் அவர் வீட்டாருக்கும் அவர்
சிங்காசனத்திற்கும் என்ெறன்ைறக்கும் கர்த்தராேல சமாதானம் உண்டாயிருக்கவும்கடவது என்றான். 34

அப்படிேய ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா ேபாய், அவன்ேமல் விழுந்து அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்;
அவன் வனாந்தரத்திலிருக்கிற தன்னுைடய வீட்டிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 35 அவனுக்குப் பதிலாக
ராஜா ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயாைவ இராணுவத்தின்ேமலும், ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக
அபியத்தாரின் ஸ்தானத்திலும் ைவத்தான்.

36 பின்பு ராஜா சீேமயிைய அைழப்பித்து, அவைன ேநாக்கி: நீ எருசேலமிேல உனக்கு ஒரு வீட்ைடக்கட்டி,
அங்ேகயிருந்து எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாகாமல், அங்ேகதாேன குடியிரு. 37 நீ ெவளிேய ேபாய்க்
கீதேரான் ஆற்ைறக் கடக்கும் நாளில், நீ சாகேவ சாவாய்; அப்ெபாழுது உன் இரத்தப்பழி உன்
தைலயின்ேமல் இருக்கும் என்பைத நீ நிச்சயமாய் அறிந்துெகாள் என்றான். 38 சீேமயி ராஜாைவப் பார்த்து:
அது நல்ல வார்த்ைத; ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் ெசான்னபடிேய, உமது அடியானாகிய நான் ெசய்ேவன்
என்று ெசால்லி, சீேமயி அேநகநாள் எருசேலமிேல குடியிருந்தான். 39 மூன்று வருஷம் ெசன்றேபாது,
சீேமயியின் ேவைலக்காரர் இரண்டுேபர் மாக்காவின் குமாரனாகிய ஆகீஸ் என்னும் காத்தின்
ராஜாவினிடத்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்; உன் ேவைலக்காரர் காத் ஊரில் இருக்கிறார்கள் என்று சீேமயிக்கு
அறிவித்தார்கள். 40 அப்ெபாழுது சீேமயி எழுந்து, தன் கழுைதயின்ேமல் ேசணம் ைவத்து, தன்
ேவைலக்காரைரத் ேதட, காத் ஊரிலிருக்கிற ஆகீசிடத்துக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானான்; இப்படிச் சீேமயி
ேபாய், தன் ேவைலக்காரைரக் காத் ஊரிலிருந்து ெகாண்டுவந்தான். 41 சீேமயி எருசேலமிலிருந்து காத்
ஊருக்குப் ேபாய், திரும்பி வந்தான் என்று சாெலாேமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, 42 ராஜா சீேமயிைய
அைழப்பித்து: நீ ெவளிேய புறப்பட்டு எங்ேகயாவது ேபாகிற நாளிேல சாகேவசாவாய் என்பைத நீ நிச்சயமாய்
அறிந்துெகாள் என்று நான் உன்ைனக் கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிடச் ெசய்து, உனக்குத் திடச்சாட்சியாகச்
ெசால்லியிருக்க, அதற்கு நீ: நான் ேகட்ட வார்த்ைத நல்லெதன்று ெசால்லவில்ைலயா? 43 நீ கர்த்தரின்
ஆைணையயும், நான் உனக்குக் கற்பித்த கட்டைளையயும் ைகக்ெகாள்ளாேத ேபானெதன்ன? என்று
ெசால்லி, 44 பின்னும் ராஜா சீேமயிையப் பார்த்து: நீ என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குச் ெசய்ததும் உன்
மனதுக்குத் ெதரிந்திருக்கிறதுமான எல்லாப் ெபால்லாப்ைபயும் அறிந்திருக்கிறாய்; ஆைகயால் கர்த்தர் உன்
ெபால்லாப்ைப உன் தைலயின்ேமல் திரும்பப்பண்ணுவார். 45 ராஜாவாகிய சாெலாேமாேனா
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாயிருப்பான்; தாவீதின் சிங்காசனம் என்ைறக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக
உறுதியாயிருக்கும் என்று ெசால்லி, 46 ராஜா ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயாவுக்குக் கட்டைள
ெகாடுத்தான்; அவன் ெவளிேய ேபாய், அவன்ேமல் விழுந்து அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். ராஜ்யபாரம்
சாெலாேமானின் ைகயிேல ஸ்திரப்பட்டது.

சாெலாேமான் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாேனாேட சம்பந்தங்கலந்து, பார்ேவானின்
குமாரத்திைய விவாகம்பண்ணி, தன்னுைடய அரமைனையயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
எருசேலமின் சுற்றுமதிைலயும் கட்டித் தீருமட்டும் அவன்அவைளத் தாவீதின் நகரத்தில்

ெகாண்டுவந்து ைவத்தான். 2 அந்நாட்கள் மட்டும் கர்த்தருைடய நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயம்
கட்டப்படாதிருந்ததினால், ஜனங்கள் ேமைடகளிேல பலியிட்டு வந்தார்கள். 3 சாெலாேமான்
கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் கட்டைளகளில் நடந்தான்; ஆனாலும் அவன்
ேமைடகளிேல பலியிட்டுத் தூபங்காட்டி வந்தான்.

4 அப்படிேய ராஜா பலியிட கிபிேயானுக்குப் ேபானான்; அது ெபரிய ேமைடயாயிருந்தது; அந்தப்
பலிபீடத்தின்ேமல் சாெலாேமான் ஆயிரம் சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தினான். 5 கிபிேயானிேல
கர்த்தர் சாெலாேமானுக்கு இராத்திரியில் ெசாப்பனத்திேல தரிசனமாகி: நீ விரும்புகிறைத என்னிடத்தில்
ேகள் என்று ேதவன் ெசான்னார். 6 அதற்குச் சாெலாேமான்: என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உமது
அடியான் உம்ைமப்பற்றி உண்ைமயும் நீதியும் மனேநர்ைமயுமாய் உமக்கு முன்பாக நடந்தபடிேய ேதவரீர்
அவருக்குப் ெபரிய கிருைபெசய்து, அந்தப் ெபரிய கிருைபைய அவருக்குக் காத்து, இந்நாளில்
இருக்கிறபடிேய அவருைடய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஒரு குமாரைன அவருக்குத் தந்தீர். 7
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இப்ேபாதும் என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, ேதவரீர் உமது அடிேயைன என் தகப்பனாகிய தாவீதின்
ஸ்தானத்திேல ராஜாவாக்கினீேர, நாேனாெவன்றால் ேபாக்கு வரவு அறியாத சிறுபிள்ைளயாயிருக்கிேறன். 8

நீர் ெதரிந்துெகாண்டதும் ஏராளத்தினால் எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காததும் இலக்கத்திற்கு
உட்படாததுமான திரளான ஜனங்களாகிய உமது ஜனத்தின் நடுவில் அடிேயன் இருக்கிேறன். 9 ஆைகயால்
உமது ஜனங்கைள நியாயம் விசாரிக்கவும், நன்ைம தீைம இன்னெதன்று வைகயறுக்கவும், அடிேயனுக்கு
ஞானமுள்ள இருதயத்ைதத் தந்தருளும்; ஏராளமாயிருக்கிற இந்த உமது ஜனங்கைள நியாயம் விசாரிக்க
யாராேல ஆகும் என்றான். 10 சாெலாேமான் இந்தக் காரியத்ைதக் ேகட்டது ஆண்டவருைடய பார்ைவக்கு
உகந்த விண்ணப்பமாயிருந்தது. 11 ஆைகயினால் ேதவன் அவைன ேநாக்கி: நீ உனக்கு நீடித்த நாட்கைளக்
ேகளாமலும், ஐசுவரியத்ைதக் ேகளாமலும், உன் சத்துருக்களின் பிராணைனக் ேகளாமலும், நீ இந்தக்
காரியத்ைதேய ேகட்டு, நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஏற்ற ஞானத்ைத உனக்கு ேவண்டிக்ெகாண்டபடியினால்,
12 உன் வார்த்ைதகளின்படி ெசய்ேதன்; ஞானமும் உணர்வுமுள்ள இருதயத்ைத உனக்குத் தந்ேதன்; இதிேல
உனக்குச் சரியானவன் உனக்குமுன் இருந்ததுமில்ைல, உனக்குச் சரியானவன் உனக்குப்பின்
எழும்புவதுமில்ைல. 13 இதுவுமன்றி, நீ ேகளாத ஐசுவரியத்ைதயும் மகிைமையயும் உனக்குத் தந்ேதன்; உன்
நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்குச் சரியானவன் இருப்பதில்ைல. 14 உன்
தகப்பனாகிய தாவீது நடந்தது ேபால, நீயும் என் கட்டைளகைளயும் என் நியமங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு,
என் வழிகளில் நடப்பாயாகில், உன் நாட்கைளயும் நீடித்திருக்கப்பண்ணுேவன் என்றார். 15

சாெலாேமானுக்கு நித்திைர ெதளிந்தேபாது, அது ெசாப்பனம் என்று அறிந்தான்; அவன் எருசேலமுக்கு
வந்து, கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக நின்று, சர்வாங்க தகனபலிகைளயிட்டு,
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தி, தன் ஊழியக்காரர் எல்லாருக்கும் விருந்துெசய்தான்.

16 அப்ெபாழுது ேவசிகளான இரண்டு ஸ்திரீகள் ராஜாவினிடத்தில் வந்து, அவனுக்கு முன்பாக
நின்றார்கள். 17 அவர்களில் ஒருத்தி: என் ஆண்டவேன, நானும் இந்த ஸ்திரீயும் ஒேர வீட்டிேல
குடியிருக்கிேறாம்; நான் இவேளாேட வீட்டிலிருக்ைகயில் ஆண்பிள்ைள ெபற்ேறன். 18 நான் பிள்ைளெபற்ற
மூன்றாம் நாளிேல, இந்த ஸ்திரீயும் ஆண்பிள்ைள ெபற்றாள்; நாங்கள் ஒருமித்திருந்ேதாம், எங்கள்
இருவைரயும் தவிர, வீட்டுக்குள்ேள ேவெறாருவரும் இல்ைல. 19 இராத்திரி தூக்கத்திேல இந்த ஸ்திரீ தன்
பிள்ைளயின்ேமல் புரண்டுபடுத்ததினால் அது ெசத்துப்ேபாயிற்று. 20 அப்ெபாழுது, உமது அடியாள்
நித்திைரபண்ணுைகயில், இவள் நடுஜாமத்தில் எழுந்து, என் பக்கத்திேல கிடக்கிற என் பிள்ைளைய எடுத்து,
தன் மார்பிேல கிடத்திக்ெகாண்டு, ெசத்த தன் பிள்ைளைய எடுத்து, என் மார்பிேல கிடத்திவிட்டாள். 21 என்
பிள்ைளக்குப் பால்ெகாடுக்கக் காலேம நான் எழுந்திருந்தேபாது, அது ெசத்துக் கிடந்தது; ெபாழுது
விடிந்தபின் நான் அைத உற்றுப்பார்க்கும்ேபாது, அது நான் ெபற்ற பிள்ைள அல்லெவன்று கண்ேடன்
என்றாள். 22 அதற்கு மற்ற ஸ்திரீ: அப்படியல்ல, உயிேராடிருக்கிறது என் பிள்ைள, ெசத்தது உன் பிள்ைள
என்றாள். இவேளா: இல்ைல, ெசத்தது உன் பிள்ைள, உயிேராடிருக்கிறது என் பிள்ைள என்றாள்; இப்படி
ராஜாவுக்கு முன்பாக வாதாடினார்கள். 23 அப்ெபாழுது ராஜா: உயிேராடிருக்கிறது என் பிள்ைள, ெசத்தது
உன் பிள்ைள என்று இவள் ெசால்லுகிறாள்; அப்படியல்ல, ெசத்தது உன் பிள்ைள, உயிேராடிருக்கிறது என்
பிள்ைள என்று அவள் ெசால்லுகிறாள் என்று ெசால்லி, 24 ஒரு பட்டயத்ைதக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
அவர்கள் ஒரு பட்டயத்ைத ராஜாவினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 25 ராஜா உயிேராடிருக்கிற பிள்ைளைய
இரண்டாக பிளந்து, பாதிைய இவளுக்கும் பாதிைய அவளுக்கும் ெகாடுங்கள் என்றான். 26 அப்ெபாழுது
உயிேராடிருக்கிற பிள்ைளயின் தாய், தன் பிள்ைளக்காக அவள் குடல் துடித்ததினால், ராஜாைவ ேநாக்கி:
ஐேயா, என் ஆண்டவேன, உயிேராடிருக்கிற பிள்ைளையக் ெகால்லேவண்டாம்; அைத அவளுக்ேக
ெகாடுத்துவிடும் என்றாள்; மற்றவள் அது எனக்கும் ேவண்டாம், உனக்கும் ேவண்டாம், பிளந்து ேபாடுங்கள்
என்றாள். 27 அப்ெபாழுது ராஜா உயிேராடிருக்கிற பிள்ைளையக் ெகால்லாமல், அவளுக்குக்
ெகாடுத்துவிடுங்கள்; அவேள அதின் தாய் என்றான். 28 ராஜா தீர்த்த இந்த நியாயத்ைத இஸ்ரேவலர்
எல்லாரும் ேகள்விப்பட்டு, நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ேதவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்ெடன்று
கண்டு, அவனுக்குப் பயந்தார்கள்.

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் சமஸ்த இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாயிருந்தான். 2 அவனுக்கு இருந்த
பிரபுக்கள்: சாேதாக்கின் குமாரனாகிய அசரியா பிரதான மந்திரியாயிருந்தான். 3 சீசாவின்
குமாரராகிய ஏலிேகாேரப்பும் அகியாவும் சம்பிரதிகளாயிருந்தார்கள்; அகிலூதின் குமாரன்

ேயாசபாத் மந்திரியாயிருந்தான். 4 ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா பைடத்தைலவனும், சாேதாக்கும்
அபியத்தாரும் ஆசாரியர்களுமாயிருந்தார்கள். 5 நாத்தானின் குமாரன் அசரியா மணியகாரரின்
தைலவனாயிருந்தான்; நாத்தானின் குமாரன் சாபூத் ராஜாவின் பிரதானியும் இஷ்டனுமாயிருந்தான். 6

அகீஷார் அரமைன விசாரிப்புக்காரனும், அப்தாவின் குமாரன் அேதானீராம் பகுதி விசாரிப்புக்காரனுமாய்
இருந்தான். 7 ராஜாவுக்கும் அவன் அரமைனக்கும் ேவண்டிய உணவுப்ெபாருள்கைளச் ேசகரிக்கிற
பன்னிரண்டு மணியகாரர் சாெலாேமானுக்கு இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும் ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
மாதத்துக்கு ஒவ்ெவாருவராக வருஷமுழுவதும் பராமரித்துவந்தார்கள். 8 அவர்கள் நாமங்களாவன: ஊரின்
குமாரன், இவன் எப்பிராயீம் மைலத் ேதசத்தில் இருந்தான். 9 ேதக்ேகரின் குமாரன், இவன் மாக்காத்சிலும்,
சால்பீமிலும், ெபத்ஷிேமசிலும், ஏேலான்ெபத்தானானிலும் இருந்தான். 10 ஏேசதின் குமாரன், இவன்
அறுேபாத்தில் இருந்தான்; ேசாேகாவும் எப்ேபர் சீைமயைனத்தும் இவன் விசாரிப்பில் இருந்தது. 11

அபினதாபின் குமாரன், இவன் ேதாரின் நாட்டுப்புறமைனத்திற்கும் விசாரிப்புக்காரனாயிருந்தான்;
சாெலாேமானின் குமாரத்தியாகிய தாபாத் இவனுக்கு மைனவியாயிருந்தாள். 12 அகிலூதின் குமாரனாகிய
பானா, இவன் விசாரிப்பில், தானாகும், ெமகிேதாவும், சர்த்தனாவுக்குப் பக்கமாகவும் ெயஸ்ரேயலுக்குக்

1 இராஜாக்கள் 4:12
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கீழாகவும் ெபத்ெசயான் ெதாடங்கி ஆேபல் ெமெகால்லாமட்டும் யக்ெமயாமுக்கு அப்புறத்துமட்டும் இருக்கிற
ெபத்ெசயான் அைனத்தும் இருந்தது. 13 ேகேபரின் குமாரன், இவன் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தில்
இருந்தான்; கீேலயாத்திலுள்ள மனாேசயின் குமாரனாகிய யாவீரின் கிராமங்களும் மதில்களும் ெவண்கலத்
தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பாசான் ேதசத்தினுைடய அறுபது ெபரிய பட்டணங்களுள்ள அர்ேகாப் சீைமயும் இவன்
விசாரிப்பில் இருந்தது. 14 இத்ேதாவின் குமாரன் அகினதாப், இவன் மக்னாயீமில் இருந்தான். 15 அகிமாஸ்,
இவன் நப்தலியில் இருந்தான்; இவன் சாெலாேமானுக்கு இருந்த ஒரு குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத்
என்பவைள விவாகம்பண்ணினான். 16 ஊசாயின் குமாரன் பானா, இவன் ஆேசரிலும் ஆேலாத்திலும்
இருந்தான். 17 பருவாவின் குமாரன் ேயாசபாத், இவன் இசக்காரில் இருந்தான். 18 ஏலாவின் குமாரன்
சீேமயி, இவன் ெபன்யமீனில் இருந்தான். 19 ஊரியின் குமாரன் ேகேபர், இவன் எேமாரியரின் ராஜாவாகிய
சீேகானுக்கும் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகுக்கும் இருந்த ேதசமாகிய கீேலயாத் ேதசத்தில் இருந்தான்;
இவன் மாத்திரம் அத்ேதசத்தில் அதிபதியாய் இருந்தான்.

20 யூதாவும் இஸ்ரேவலும் கடற்கைர மணலத்தைன ஏராளமாயிருந்து, புசித்துக்குடித்து மகிழ்ந்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். 21 நதிெதாடங்கி, ெபலிஸ்தர் ேதசவழியாய் எகிப்தின் எல்ைலமட்டும் இருக்கிற சகல
ராஜ்யங்கைளயும் சாெலாேமான் ஆண்டுெகாண்டிருந்தான்; அவர்கள் சாெலாேமானுக்குக்
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து, அவன் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் அவைனச் ேசவித்தார்கள். 22

நாள் ஒன்றிற்குச் சாெலாேமானுக்குச் ெசல்லும் சாப்பாட்டுச் ெசலவு, முப்பது மரக்கால் ெமல்லிய மாவும்,
அறுபது மரக்கால் மாவும், 23 கைலமான்கைளயும் ெவளிமான்கைளயும் வைரயாடுகைளயும் ெகாழுைமயான
பறைவகைளயும் தவிர, ெகாழுக்கப்பட்ட பத்து மாடுகளும், ேமய்ச்சலிலிருந்து வந்த இருபது மாடுகளும் நூறு
ஆடுகளுமாம். 24 நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற திப்சாமுதற்ெகாண்டு
ஆசாமட்டுமுள்ளைவெயல்லாவற்ைறயும், நதிக்கு இப்புறத்திலுள்ள சகல ராஜாக்கைளயும் ஆண்டுவந்தான்;
அவைனச் சுற்றி எங்கும் சமாதானமாயிருந்தது. 25 சாெலாேமானுைடய நாெளல்லாம் தாண் துவக்கிப்
ெபெயர்ெசபாமட்டும், யூதாவும் இஸ்ரேவலும் அவரவர் தங்கள் தங்கள் திராட்சச்ெசடியின் நிழலிலும், தங்கள்
தங்கள் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் சுகமாய்க் குடியிருந்தார்கள். 26 சாெலாேமானுக்கு நாலாயிரம்
இரதக்குதிைரலாயங்களும், பன்னீராயிரம் குதிைர வீரரும் இருந்தார்கள். 27 ேமற்ெசால்லிய மணியகாரரில்
ஒவ்ெவாருவரும் தன்தன் மாதத்திேல சாெலாேமான் ராஜாவுக்கும், ராஜாவின் பந்திக்கு வரும் யாவருக்கும்
ேவண்டியைவகைள ஒரு குைறவுமின்றி பராமரித்து, 28 குதிைரகளுக்கும் ஒட்டகங்களுக்கும் ேவண்டிய
வாற்ேகாதுைமையயும், ைவக்ேகாைலயும், அவரவர் தங்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டைளயின்படி அைவகள்
இருக்கும் ஸ்தலத்திற்குக் ெகாண்டுவருவார்கள்.

29 ேதவன் சாெலாேமானுக்கு மிகுதியான ஞானத்ைதயும் புத்திையயும், கடற்கைர மணலத்தைனயான
மேனாவிருத்திையயும் ெகாடுத்தார். 30 சகல கிழக்கத்திப் புத்திரரின் ஞானத்ைதயும் எகிப்தியரின் சகல
ஞானத்ைதயும்பார்க்கிலும் சாெலாேமானின் ஞானம் சிறந்ததாயிருந்தது. 31 அவன் எஸ்ராகியனாகிய
ஏத்தானிலும், ஏமான், கல்ேகால், தர்தா என்னும் மாேகாலின் குமாரரிலும், மற்ற எல்லா மனுஷரிலும்
ஞானவானாயிருந்தான்; சுற்றிலும் இருந்த சகல ஜாதிகளிலும் அவன் கீர்த்தி பிரபலமாயிருந்தது. 32 அவன்
மூவாயிரம் நீதிெமாழிகைளச் ெசான்னான்; அவனுைடய பாட்டுகள் ஆயிரத்து ஐந்து. 33 லீபேனானில்
இருக்கிற ேகதுரு மரங்கள் முதற்ெகாண்டு சுவரில் முைளக்கிற ஈேசாப்புப் பூண்டு வைரக்குமுள்ள மரமுதலிய
தாவரங்கைளக்குறித்தும், மிருகங்கள் பறைவகள் ஊரும் பிராணிகள் மச்சங்கள் ஆகிய இைவகைளக்
குறித்தும் வாக்கியங்கைளச் ெசான்னான். 34 சாெலாேமானின் ஞானத்ைதக் குறித்துக் ேகள்விப்பட்ட
பூமியின் சகல ராஜாக்களிடத்திலுமிருந்து நானாஜாதியான ஜனங்களும் அவனுைடய ஞானத்ைதக்
ேகட்கிறதற்கு வந்தார்கள்.

சாெலாேமாைன அவனுைடய பிதாவின் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணினார்கள் என்று
தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் ேகள்விப்பட்டு, தன் ஊழியக்காரைர அவனிடத்தில் அனுப்பினான்; ஈராம்
தாவீதுக்குச் சகலநாளும் சிேநகிதனாயிருந்தான். 2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் ஈராமினிடத்தில்

ஆட்கைள அனுப்பி: 3 என் தகப்பனாகிய தாவீதின் சத்துருக்கைளக் கர்த்தர் அவருைடய பாதங்களுக்குக்
கீழ்ப்படுத்திவிடுமளவும், அவர்கள் தம்ைமச் சுற்றிலும் ெசய்கிற யுத்தத்தினால், அவர் தம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்ட, அவருக்குக் கூடாதிருந்தது என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர். 4

ஆனாலும் இப்ெபாழுேதா என் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்கும் எனக்கு இைளப்பாறுதைலத் தந்தார்;
விேராதியும் இல்ைல, இைடயூறும் இல்ைல. 5 ஆைகயால்: நான் உன் ஸ்தானத்தில் உன்
சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவக்கும் உன் குமாரேன என் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்று கர்த்தர்
என் தகப்பனாகிய தாவீதினிடத்தில் ெசான்னபடிேய, என் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்று இருக்கிேறன். 6 ஆதலால் லீபேனானில் எனக்காக ேகதுருமரங்கைள ெவட்டக்
கட்டைளயிடும்; சீேதானியைரப்ேபால மரெவட்டு ேவைல அறிந்தவர்கள் எங்களுக்குள்ேள ஒருவருமில்ைல
என்பது உமக்குத் ெதரியும்; அதற்காக என் ேவைலக்காரர் உம்முைடய ேவைலக்காரேராேட இருப்பார்கள்;
நீர் ெசால்வதின்படிெயல்லாம் உம்முைடய ேவைலக்காரரின் சம்பளத்ைத உமக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 7 ஈராம் சாெலாேமானின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டு: அந்த ஏராளமான ஜனங்கைள ஆளும்படி, தாவீதுக்கு ஒரு ஞானமுள்ள குமாரைனக்
ெகாடுத்த கர்த்தர் இன்று ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவாராக என்று ெசால்லி; 8 ஈராம் சாெலாேமானிடத்தில்
மனுஷைர அனுப்பி: நீர் எனக்குச் ெசால்லியனுப்பின காரியத்ைத நான் ேகட்ேடன்;
ேகதுருமரங்களுக்காகவும், ேதவதாரி விருட்சங்களுக்காகவும், உம்முைடய விருப்பத்தின்படிெயல்லாம் நான்
ெசய்ேவன். 9 என் ேவைலக்காரர் லீபேனானில் இருந்து அைவகைள இறக்கிக் கடலிேல
ெகாண்டுவருவார்கள்; அங்ேக நான் அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக் கட்டி, நீர் நியமிக்கும் இடத்துக்குக்
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கடல்வழியாய் அனுப்பி, அைவகைள அவிழ்த்து ஒப்பிப்ேபன்; அங்ேக நீர் அைவகைள ஒப்புக்ெகாண்டு என்
ஜனங்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து, என் விருப்பத்தின்படி ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 10

அப்படிேய ஈராம் சாெலாேமானுக்கு ேவண்டியமட்டும் ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவதாரி விருட்சங்கைளயும்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 11 சாெலாேமான் ஈராமின் அரமைனக்குப் ேபாஜனத்திற்காக
இருபதினாயிரக்கலம் ேகாதுைமையயும், இடித்துப் பிழிந்த ஒலிவமரங்களின் இருபதுகல எண்ெணையயும்
ெகாடுத்தான்; இப்படிச் சாெலாேமான் ஈராமுக்கு வருஷாந்தரம் ெகாடுத்துவந்தான். 12 கர்த்தர்
சாெலாேமானுக்குச் ெசால்லியிருந்தபடிேய அவனுக்கு ஞானத்ைதத் தந்தருளினார்; ஈராமுக்கும்
சாெலாேமானுக்கும் சமாதானம்உண்டாயிருந்து, இருவரும் உடன்படிக்ைக பண்ணிக்ெகாண்டார்கள்.

13 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இஸ்ரேவலெரல்லாரிலும் ஊழியத்துக்கு முப்பதினாயிரம் அமஞ்சி
ஆட்கைளப் பிடித்தான். 14 அவர்களில் ஒவ்ெவாரு மாதத்திற்குப் பதினாயிரம்ேபைர மாற்றி மாற்றி,
லீபேனானுக்கு அனுப்பினான்; அவர்கள் ஒரு மாதம் லீபேனானிலும், இரண்டு மாதம் தங்கள் வீடுகளிலும்
இருப்பார்கள்; அேதானீராம் அந்த அமஞ்சி ஆட்களின்ேமல் விசாரிப்புக்காரனாயிருந்தான். 15

சாெலாேமானிடத்தில் சுைம சுமக்கிறவர்கள் எழுபதினாயிரம்ேபரும், மைலகளில் மரம் ெவட்டுகிறவர்கள்
எண்பதினாயிரம்ேபரும், 16 இவர்கைளத் தவிர ேவைலைய விசாரித்து ேவைலயாட்கைளக்
கண்காணிக்கிறதற்கு தைலைமயான விசாரிப்புக்காரர் மூவாயிரத்து முந்நூறுேபரும் இருந்தார்கள். 17

ெவட்டின கல்லால் ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம்ேபாட, ெபரிதும் விைலேயறப்ெபற்றதுமான கற்கைளக்
ெகாண்டுவர ராஜா கட்டைளயிட்டான். 18 ஆலயத்ைதக் கட்ட, சாெலாேமானின் சிற்பாசாரிகளும், ஈராமின்
சிற்பாசாரிகளும், கிபலி ஊராரும், அந்த மரங்கைளயும் கற்கைளயும் ெவட்டி ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நானூற்று எண்பதாம் வருஷத்திலும்,
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் சீப் மாதமாகிய இரண்டாம்
மாதத்திலும், அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கினான். 2 சாெலாேமான் ராஜா

கர்த்தருக்குக் கட்டின ஆலயம் அறுபதுமுழ நீளமும், இருபதுமுழ அகலமும், முப்பதுமுழ உயரமுமாயிருந்தது.
3 ஆலயமாகிய அந்த மாளிைகயின் முகப்பிேல அவன் கட்டின மண்டபம் ஆலயத்தின் அகலத்திற்குச் சரியாய்
இருபதுமுழ நீளமும், ஆலயத்துக்கு முன்ேன பத்துமுழ அகலமுமாயிருந்தது. 4 பார்ைவக்குக் குறுகிப்ேபாகிற
ஒடுக்கமான ஜன்னல்கைள ஆலயத்திற்குச் ெசய்வித்தான். 5 அவன் ேதவாலயத்தின் சுவரும் சந்நிதி
ஸ்தானச் சுவருமாகிய ஆலயத்தின் சுவர்களுக்கு அடுத்ததாய்ச் சுற்றுக்கட்டுகைளக் கட்டி, அைவகளில்
அைறகைளச் சுற்றிலும் உண்டாக்கினான். 6 கீேழ இருக்கிற சுற்றுக்கட்டு ஐந்துமுழ அகலமும், நடுேவ
இருக்கிறது ஆறுமுழ அகலமும், மூன்றாவதாயிருக்கிறது ஏழுமுழ அகலமுமாயிருந்தது; அைவகள்
ஆலயத்தினுைடய சுவர்களிேல தாங்காதபடிக்கு ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் புறம்ேப ஒட்டுச்சுவர்கைளக்
கட்டுவித்தான். 7 ஆலயம் கட்டப்படுைகயில், அது பணிதீர்ந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட கற்களாேல
கட்டப்பட்டது; ஆைகயால் அது கட்டப்படுகிறேபாது, சுத்திகள் வாச்சிகள் முதலான எந்த இருப்பு
ஆயுதங்களின் சத்தமும் அதிேல ேகட்கப்படவில்ைல. 8 நடு அைறகளுக்குப் ேபாகிற வாசற்படி ஆலயத்தின்
வலதுபுறத்தில் இருந்தது; சுழற்படிகளால் நடு அைறகளுக்கும், நடு அைறகளிலிருந்து மூன்றாவது
அைறகளுக்கும் ஏறுவார்கள். 9 இவ்விதமாய் அவன் ஆலயத்ைதக் கட்டி, ேகதுரு மர உத்திரங்களாலும்
பலைககளாலும் ஆலயத்ைத மச்சுப்பாவி முடித்தான். 10 அவன் ஐந்துமுழ உயரமான சுற்றுக்கட்டுகைள
ஆலயத்தின்ேமெலங்கும் கட்டுவித்தான்; அைவகள் ேகதுருமரங்களால் ஆலயத்ேதாேட
இைணக்கப்பட்டிருந்தது.

11 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத சாெலாேமானுக்கு உண்டாயிற்று; அவர்: 12 நீ என்
கட்டைளகளின்படி நடந்து, என் நீதி நியாயங்கைள நிைறேவற்றி, என் கற்பைனகளின்படிெயல்லாம் நடந்து
ெகாள்ளும்படிக்கு, அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டால், நீ கட்டுகிற இந்த ஆலயத்ைதக்குறித்து நான் உன்
தகப்பனாகிய தாவீேதாேட ெசான்ன என் வார்த்ைதைய உன்னிடத்தில் நிைறேவற்றி, 13 இஸ்ரேவல் புத்திரர்
நடுவிேல வாசம்பண்ணி, என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவைலக் ைகவிடாதிருப்ேபன் என்றார். 14 அப்படிேய
சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தான்.

15 ஆலயத்துச் சுவர்களின் உட்புறத்ைத, தளம் ெதாடங்கிச் சுவர்களின் ேமல்மச்சுமட்டும்,
ேகதுருப்பலைககளால் மூடி, இப்படி உட்புறத்ைத மரேவைலயாக்கி, ஆலயத்தின் தளத்ைத ேதவதாரி
விருட்சங்களின் பலைககளால் தளவரிைசப்படுத்தினான். 16 தளவரிைச ெதாடங்கிச் சுவர்களின்
உயரமட்டும் ஆலயத்தின் பக்கங்கைளத் ெதாடர்ந்திருக்கிற இருபதுமுழ நீளமான மைறப்ைபயும்
ேகதுருப்பலைககளால் உண்டாக்கி, உட்புறத்ைத மகா பரிசுத்தமான சந்நிதிஸ்தானமாகக் கட்டினான். 17

அதின் முன்னிருக்கிற ேதவாலயமாகிய மாளிைக நாற்பதுமுழ நீளமாயிருந்தது. 18 ஆலயத்திற்குள் இருக்கிற
ேகதுருமரங்களில் ெமாக்குகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரேவைல ெசய்திருந்தது; பார்ைவக்கு ஒரு
கல்லாகிலும் காணப்படாமல் எல்லாம் ேகதுருமரமாயிருந்தது. 19 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ைவக்கிறதற்கு ஆலயத்துக்குள்ேள சந்நிதிஸ்தானத்ைத ஆயத்தப்படுத்தினான். 20

சந்நிதிஸ்தானம் முன்புறமட்டும் இருபதுமுழ நீளமும், இருபதுமுழ அகலமும், இருபதுமுழ
உயரமுமாயிருந்தது; அைதப் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடினான்; ேகதுருமரப் பலிபீடத்ைதயும் அப்படிேய
மூடினான். 21 ஆலயத்தின் உட்புறத்ைதச் சாெலாேமான் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடி, சந்நிதிஸ்தானத்தின்
மைறப்புக்கும் ெபான்சங்கிலிகைளக் குறுக்ேக ேபாட்டு, அைதப் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 22 இப்படி
ஆலயம் முழுவதும் கட்டித்தீருமட்டும், அவன் ஆலயம் முழுவைதயும் ெபான்தகட்டால் மூடி,
சந்நிதிஸ்தானத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற பலிபீடத்ைத முழுவதும் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 23

சந்நிதிஸ்தானத்தில் ஒலிவமரங்களால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்து ைவத்தான்; ஒவ்ெவான்றும்
பத்துமுழ உயரமுமாயிருந்தது. 24 ேகருபீனுக்கு இருக்கிற ஒருெசட்ைட ஐந்துமுழமும் ேகருபீனின் மற்றச்
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ெசட்ைட ஐந்து முழமுமாய், இப்படி ஒரு ெசட்ைடயின் கைடசிமுைன ெதாடங்கி மற்றச் ெசட்ைடயின்
கைடசி முைன மட்டும் பத்துமுழமாயிருந்தது. 25 மற்றக் ேகருபீனும் பத்து முழமாயிருந்தது; இரண்டு
ேகருபீன்களும் ஒேர அளவும் ஒேர திட்டமுமாயிருந்தது. 26 ஒரு ேகருபீன் பத்துமுழ உயரமாயிருந்தது;
மற்றக் ேகருபீனும் அப்படிேய இருந்தது. 27 அந்தக் ேகருபீன்கைள உள் ஆலயத்திேல ைவத்தான்;
ேகருபீன்களின் ெசட்ைடகள் விரித்திருந்ததினால், ஒரு ேகருபீனின் ெசட்ைட ஒரு பக்கத்துச்சுவரிலும்,
மற்றக் ேகருபீனின் ெசட்ைட மறுபக்கத்துச் சுவரிலும் ெதாடத்தக்கதாயிருந்தது; ஆலயத்தின் நடுைமயத்தில்,
அைவகளின் ெசட்ைடகள் ஒன்ேறாெடான்று ெதாடத்தக்கதாயிருந்தது. 28 அந்தக் ேகருபீன்கைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 29 ஆலயத்தின் சுவர்கைளெயல்லாம் அவன் சுற்றிலும் உள்ளும் புறம்புமாகக்
ேகருபீன்களும் ேபரீந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரங்களும் ெகாத்து ேவைலகளுமாக்கினான். 30

உள்ளும் புறம்புமாயிருக்கிற ஆலயத்துத் தளவரிைசையயும் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 31 சந்நிதி
ஸ்தானத்தின் வாசலுக்கு ஒலிவமரங்களால் இரட்ைடக் கதவுகைளச் ெசய்தான்; ேமல்சட்டமும் நிைலகளும்
மைறப்பின் அளவில் ஐந்தில் ஒரு பங்காயிருந்தது. 32 ஒலிவமரமான அந்த இரட்ைடக் கதவுகளில் அவன்
ேகருபீன்களும் ேபரீந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரங்கைளச் ெசய்து, அந்தக் ேகருபீன்களிலும்
ேபரீந்துகளிலும் ெபான்பதியத்தக்கதாய்ப் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 33 இப்படி ேதவாலயத்தின்
வாசலுக்கும் ஒலிவமர நிைலகைளச் ெசய்தான்; அது சுவர் அளவில் நாலத்ெதாரு பங்காயிருந்தது. 34 அதின்
இரண்டு கதவுகளும் ேதவதாரிப் பலைககளால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ஒரு கதவுக்கு இரண்டு மடிப்புப்
பலைககளும், மற்றக் கதவுக்கு இரண்டு மடிப்புப் பலைககளும் இருந்தது. 35 அைவகளில் ேகருபீன்களும்
ேபரீந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திர ேவைலையச் ெசய்து, சித்திரங்களுக்குச் சரியாகச்
ெசய்யப்பட்ட ெபான்தகட்டால் அைவகைள மூடினான். 36 அவன் உட்பிரகாரத்ைத மூன்று வரிைச ெவட்டின
கற்களாலும், ஒரு வரிைச ேகதுருப் பலைககளாலும் கட்டினான். 37 நாலாம் வருஷம் சீப்மாதத்திேல
கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் ேபாட்டு, 38 பதிேனாராம் வருஷம் பூல் என்னும் எட்டாம்
மாதத்திேல, அந்த ஆலயமுழுதும் சகல சட்டதிட்டத்தின்படிேய ஒருபங்கும் குைறயாமல் கட்டித் தீர்ந்தது;
அவன் அைதக் கட்டிமுடிக்க ஏழுவருஷம் ெசன்றது.

சாெலாேமான் தன் அரமைன முழுைதயும் கட்டிமுடிக்க பதின்மூன்று வருஷம் ெசன்றது. 2 அவன்
லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகையயும் கட்டினான்; அது நூறுமுழ நீளமும், ஐம்பதுமுழ அகலமும்,
முப்பதுமுழ உயரமுமாயிருந்தது; அைதக் ேகதுருமர உத்திரங்கள் பாவப்பட்ட

ேகதுருமரத்தூண்களின் நாலு வரிைசகளின்ேமல் கட்டினான். 3 ஒவ்ெவாரு வரிைசக்குப் பதிைனந்து
தூண்களாக நாற்பத்ைதந்து தூண்களின்ேமல் ைவக்கப்பட்ட உத்திரங்களின்ேமல் ேகதுருக்களால்
மச்சுப்பாவியிருந்தது. 4 மூன்று வரிைச ஜன்னல்கள் இருந்தது; மூன்று வரிைசயிலும் ஜன்னல்கள்,
ஒன்றுக்ெகான்று எதிராயிருந்தது. 5 ஜன்னல்களின் வாசல்களும் சட்டங்களும் எல்லாம் சதுரமாயிருந்தது;
மூன்று வரிைசயிலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்ெகான்று எதிராயிருந்தது. 6 ஐம்பதுமுழ நீளமும் முப்பதுமுழ
அகலமுமான மண்டபத்ைதயும், தூண்கள் நிறுத்திக் கட்டினான்; அந்த மண்டபமும், அதின் தூண்களும்,
உத்திரங்களும், மாளிைகயின் தூண்களுக்கும் உத்திரங்களுக்கும் எதிராயிருந்தது. 7 தான் இருந்து
நியாயம் தீர்க்கிறதற்கு நியாயாசனம் ேபாட்டிருக்கும் ஒரு நியாய விசாரைண மண்டபத்ைதயும் கட்டி, அதின்
ஒரு பக்கம் துவக்கி மறுபக்கமட்டும் ேகதுருப் பலைககளால் தளவரிைசப்படுத்தினான். 8 அவன்
வாசம்பண்ணும் அவனுைடய அரமைன மண்டபத்திற்குள்ேள அேதமாதிரியாகச் ெசய்யப்பட்ட ேவெறாரு
மண்டபமும் இருந்தது. சாெலாேமான் விவாகம்பண்ணின பார்ேவானின் குமாரத்திக்கும் அந்த
மண்டபத்ைதப்ேபால ஒரு மாளிைகையக் கட்டுவித்தான். 9 இைவகெளல்லாம், உள்ளும் புறம்பும்,
அஸ்திபாரமுதல் ேமல் திரைணகள் மட்டும், ெவளிேய இருக்கும் ெபரிய முற்றம்வைரக்கும், அளவுபடி ெவட்டி
வாளால் அறுக்கப்பட்ட விைலேயறப்ெபற்ற கற்களால் ெசய்யப்பட்டது. 10 அஸ்திபாரம் பத்துமுழக் கற்களும்,
எட்டுமுழக் கற்களுமான விைலேயறப்ெபற்ற ெபரிய கற்களாயிருந்தது. 11 அதின்ேமல் உயர அளவுபடி
பணிப்படுத்தின விைலேயறப்ெபற்ற கற்களும், ேகதுரு மரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 12 ெபரிய
முற்றத்திற்குச் சுற்றிலும் மூன்று வரிைசக் ேகதுருமர உத்திரங்களாலும் ஒரு வரிைச பணிப்படுத்தின
கற்களாலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் உட்பிராகாரத்திற்கும், அதின்
முன்மண்டபத்திற்கும் அப்படிேய ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

13 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஈராம் என்னும் ஒருவைனத் தீருவிலிருந்து அைழப்பித்தான். 14 இவன்
நப்தலி ேகாத்திரத்தாளாகிய ஒரு ைகம்ெபண்ணின் மகன்; இவன் தகப்பன் தீருநகரத்தானான கன்னான்;
இவன் சகலவித ெவண்கல ேவைலையயும் ெசய்யத்தக்க யுக்தியும் புத்தியும் அறிவும் உள்ளவனாயிருந்தான்;
இவன் ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடத்தில் வந்து, அவன் ேவைலையெயல்லாம் ெசய்தான். 15 இவன்
இரண்டு ெவண்கலத் தூண்கைள உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவாரு தூண் பதிெனட்டுமுழ உயரமும், ஒவ்ெவாரு
தூணின் சுற்றளவு பன்னிரண்டு முழ நூலளவுமாயிருந்தது. 16 அந்தத் தூண்களுைடய தைலப்பில் ைவக்க,
ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்ட இரண்டு கும்பங்கைள உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவாரு கும்பமும் ஐந்துமுழ
உயரமாயிருந்தது. 17 தூண்களுைடய முைனயின்ேமலுள்ள கும்பங்களுக்கு வைலேபான்ற பின்னல்களும்,
சங்கிலிேபான்ற ெதாங்கல்களும், ஒவ்ெவாரு கும்பத்திற்கும் எவ்ேவழாக இருந்தது. 18 தூண்கைளப்
பண்ணின விதமாவது: தைலப்பின் ேமலுள்ள கும்பங்கைள மூடும்படிக்கு, கும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும்
பின்னலின்ேமல் சுற்றிலும் இரண்டு வரிைச மாதளம்பழங்கைளச் ெசய்வித்தான். 19 மண்டபத்தின்
முன்னிருக்கும் அந்தத் தூண்களுைடய தைலப்பின் ேமலுள்ள கும்பங்கள் லீலிபுஷ்பங்களின் ேவைலயும்,
நாலுமுழ உயரமுமாயிருந்தது. 20 இரண்டு தூண்களின்ேமலுமுள்ள கும்பங்களில் ெசய்யப்பட்ட பின்னலுக்கு
அருேக இருந்த இடத்தில் விம்மிய இருநூறு மாதளம்பழங்களின் வரிைசகள் சுற்றிலும் இருந்தது; மற்றக்
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கும்பத்திலும் அப்படிேய இருந்தது. 21 அந்தத் தூண்கைள ேதவாலய வாசல் மண்டபத்தில் நிறுத்தினான்;
அவன் வலது புறத்தில் நிறுத்தின தூணுக்கு யாகீன் என்றும், இடதுபுறத்தில் நிறுத்தின தூணுக்கு ேபாவாஸ்
என்றும் ேபரிட்டான். 22 தூண்களுைடய சிகரத்தில் லீலிபுஷ்பேவைல ெசய்யப்பட்டிருந்தது; இவ்விதமாய்த்
தூண்களின் ேவைல முடிந்தது. 23 ெவண்கலக் கடல் என்னும் ெதாட்டிையயும் வார்ப்பித்தான்; சுற்றிலும்
சக்கராகாரமான அதினுைடய ஒருவிளிம்பு ெதாடங்கி மறுவிளிம்புமட்டும், அகலம் பத்துமுழமும், உயரம்
ஐந்துமுழமும், சுற்றளவு முப்பதுமுழ நூலளவுமாயிருந்தது. 24 அந்தக் கடல்ெதாட்டிையச் சுற்றி விளிம்புக்குக்
கீேழ அைதச் சுற்றிலும் ெமாக்குகள் ஒவ்ெவாரு முழத்திற்குப் பத்து பத்தாகச் ெசய்யப்பட்டிருந்தது;
வார்க்கப்பட்ட அந்த ெமாக்குகளின் வரிைசகள் இரண்டும் ெதாட்டிேயாடு ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்டிருந்தது.
25 அது பன்னிரண்டு ரிஷபங்களின் ேமல் நின்றது; அைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும், மூன்று ேமற்ேகயும்,
மூன்று ெதற்ேகயும், மூன்று கிழக்ேகயும் ேநாக்கியிருந்தது; கடல்ெதாட்டி ரிஷபங்களின் ேமலாகவும்,
அைவகளின் பின்புறங்கெளல்லாம் உள்ளாகவும் இருந்தது. 26 அதின் கனம் நாலுவிரற்கைடயும், அதின்
விளிம்பு பானபாத்திரத்தின் விளிம்புேபாலும், லீலிபுஷ்பம் ேபாலும் இருந்தது; அது இரண்டாயிரம் குடம்
தண்ணீர் பிடிக்கும். 27 பத்து ெவண்கல ஆதாரங்கைளயும் ெசய்தான்; ஒவ்ெவாரு ஆதாரம் நாலுமுழ நீளமும்,
நாலுமுழ அகலமும், மூன்றுமுழ உயரமுமாயிருந்தது. 28 அந்த ஆதாரங்களின் ேவைலப்பாடு என்னெவனில்,
அைவகளுக்குச் சவுக்ைககள் உண்டாயிருந்தது; சவுக்ைககேளா சட்டங்களின் நடுவில் இருந்தது. 29

சட்டங்களுக்கு நடுேவ இருக்கிற அந்தச் சவுக்ைககளில் சிங்கங்களும், காைளகளும், ேகருபீன்களும்,
சட்டங்களுக்கு ேமலாக ஒரு திரைணயும், சிங்கங்களுக்கும் காைளகளுக்கும் கீழாக சாய்வான
ேவைலப்பாடுள்ள ஜலதாைரகளும் அதேனாேட இருந்தது. 30 ஒவ்ெவாரு ஆதாரத்திற்கு நாலு ெவண்கல
உருைளகளும், ெவண்கலத் தட்டுகளும், அதின் நாலு ேகாடிகளுக்கு அச்சுகளும் இருந்தது; ெகாப்பைரயின்
கீழிருக்க, அந்தக் ெகாம்ைமகள் ஒவ்ெவான்றும் வார்ப்பு ேவைலயாக ஜலதாைரகளுக்கு ேநராயிருந்தது. 31

திரைணகளுக்குள்ளான அதின் வாய் ேமலாக ஒருமுழம் உயர்ந்திருந்தது; அதின் வாய் ஒன்றைர முழ
சக்கராகாரமும் தட்ைடயுமாய், அதின் வாயின்ேமல் சித்திரங்களும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; அைவகளின்
சவுக்ைககள் விருத்தமாயிராமல் சதுரமாயிருந்தது. 32 அந்த நாலுஉருைளகள் சவுக்ைககளின் கீழும்,
உருைளகளின் அச்சுகள் ஆதாரத்திலும் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு உருைள ஒன்றைர முழ உயரமாயிருந்தது. 33

உருைளகளின் ேவைல இரதத்து உருைளகளின் ேவைலக்கு ஒத்திருந்தது; அைவகளின் அச்சுகளும்,
சக்கரங்களும், வட்டங்களும், கம்பிகளும் எல்லாம் வார்ப்பு ேவைலயாயிருந்தது. 34 ஒவ்ெவாரு
ஆதாரத்தினுைடய நாலு ேகாடிகளிலும், ஆதாரத்திலிருந்து புறப்படுகிற நாலு ெகாம்ைமகள் இருந்தது. 35

ஒவ்ெவாரு ஆதாரத்தின் தைலப்பிலும் அைரமுழ உயரமான சக்கராகாரமும், ஒவ்ெவாரு ஆதாரத்தினுைடய
தைலப்பின்ேமலும் அதிலிருந்து புறப்படுகிற அதின் ைகப்பிடிகளும் சவுக்ைககளும் இருந்தது. 36

அைவகளிலிருக்கிற ைகப்பிடிகளுக்கும் சவுக்ைககளுக்கும் இருக்கிற சந்துகளிேல, ேகருபீன்கள் சிங்கங்கள்
ேபரீந்துகளுைடய சித்திரங்கைளத் தீர்த்திருந்தான்; சுற்றிலும் ஒவ்ெவான்றிலும், ஜலதாைரகளிலும்
இருக்கும் இடங்களுக்குத்தக்கதாய்ச் ெசய்தான். 37 இந்தப் பிரகாரமாக அந்தப் பத்து ஆதாரங்கைளயும்
ெசய்தான்; அைவகெளல்லாம் ஒேர வார்ப்பும், ஒேர அளவும், ஒேரவித ெகாத்து ேவைலயுமாயிருந்தது. 38

பத்து ெவண்கலக் ெகாப்பைரகைளயும் உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைர நாற்பது குடம் பிடிக்கும்;
நாலுமுழ அகலமான ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைரயும் அந்தப் பத்து ஆதாரங்களில் ஒவ்ெவான்றின்ேமலும்
ைவக்கப்பட்டது. 39 ஐந்து ஆதாரங்கைள ஆலயத்தின் வலதுபுறத்திலும், ஐந்து ஆதாரங்கைள ஆலயத்தின்
இடதுபுறத்திலும் ைவத்தான்; கடல்ெதாட்டிையக் கிழக்கில் ஆலயத்தின் வலதுபுறத்திேல ெதற்குக்கு ேநராக
ைவத்தான். 40 பின்பு ஈராம் ெகாப்பைரகைளயும் சாம்பல் எடுக்கிற கரண்டிகைளயும் கலங்கைளயும்
ெசய்தான். இவ்விதமாய் ஈராம் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்காக ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குச்
ெசய்யேவண்டிய எல்லா ேவைலையயும் ெசய்து முடித்தான். 41 அைவகள் என்னெவனில்: இரண்டு
தூண்களும், இரண்டு தூண்களுைடய முைனயின்ேமல் இருக்கிற இரண்டு உருண்ைடக் கும்பங்களும்,
தூண்களுைடய முைனயின்ேமல் இருக்கிற இரண்டு உருண்ைடக் கும்பங்கைள மூடும் இரண்டு வைலப்
பின்னல்களும், 42 தூண்களின் ேமலுள்ள இரண்டு உருண்ைடக் கும்பங்கைள மூடும்படி ஒவ்ெவாரு
வைலப்பின்னலுக்கும் பண்ணின இரண்டு வரிைச மாதளம்பழங்களும், ஆக இரண்டு வைலப்பின்னலுக்கும்
நானூறு மாதளம்பழங்களும், 43 பத்து ஆதாரங்களும், ஆதாரங்களின்ேமல் ைவத்த பத்துக்
ெகாப்பைரகளும், 44 ஒரு கடல் ெதாட்டியும், கடல் ெதாட்டியின் கீழிருக்கிற பன்னிரண்டு ரிஷபங்களும், 45

ெசப்புச்சட்டிகளும், சாம்பல் கரண்டிகளும், கலங்களும் ெசய்தான்; கர்த்தரின் ஆலயத்துக்காக ராஜாவாகிய
சாெலாேமானுக்கு ஈராம் ெசய்த இந்த எல்லாப் பணிமுட்டுகளும் சுத்தமான ெவண்கலமாயிருந்தது. 46

ேயார்தானுக்கு அடுத்த சமனான பூமியிேல, சுக்ேகாத்துக்கும் சர்தானுக்கும் நடுேவ களிமண் தைரயிேல
ராஜா இைவகைள வார்ப்பித்தான். 47 இந்தச் சகல பணிமுட்டுகளின் ெவண்கலம் மிகவும்
ஏராளமுமாயிருந்தபடியால், சாெலாேமான் அைவகைள நிறுக்கவில்ைல; அதினுைடய நிைற இவ்வளெவன்று
ஆராய்ந்து பார்க்கவுமில்ைல. 48 பின்னும் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குத் ேதைவயான
பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் சாெலாேமான் உண்டாக்கினான்; அைவயாவன, ெபான் பலிபீடத்ைதயும்,
சமுகத்தப்பங்கைள ைவக்கும் ெபான் ேமைஜையயும், 49 சந்நிதி ஸ்தானத்திற்கு முன்பாக ைவக்கும்
பசும்ெபான் விளக்குத்தண்டுகள், வலதுபுறமாக ஐந்ைதயும் இடதுபுறமாக ஐந்ைதயும், ெபான்னான அதின்
பூக்கேளாடும் விளக்குகேளாடும் கத்தரிகேளாடுங்கூட உண்டாக்கினான். 50 பசும்ெபான்
கிண்ணங்கைளயும், ெவட்டுக்கத்திகைளயும், கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும்,
மகாபரிசுத்தமான உள் ஆலயத்தினுைடய கதவுகளின் ெபான்னான முைளகைளயும், ேதவாலயமாகிய
மாளிைகக் கதவுகளின் ெபான்னான முைளகைளயும் ெசய்தான். 51 இவ்விதமாய் ராஜாவாகிய
சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்காகச் ெசய்த ேவைலகெளல்லாம் முடிந்தது; அப்ெபாழுது
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சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய தாவீது பரிசுத்தம்பண்ணும்படி ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பணிமுட்டுகைளயும் ெகாண்டுவந்து, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்களில்
ைவத்தான்.

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சீேயான் என்னும் தாவீதின்
நகரத்திலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் மூப்பைரயும், ேகாத்திரப்
பிரபுக்களாகிய இஸ்ரேவல் புத்திரரிலுள்ள பிதாக்களின் தைலவர் அைனவைரயும், எருசேலமில்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் தன்னிடத்திேல கூடிவரச்ெசய்தான். 2 இஸ்ரேவல் மனுஷெரல்லாரும் ஏழாம்
மாதமாகிய ஏத்தானீம் மாதத்துப் பண்டிைகயிேல, ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடத்தில் கூடிவந்தார்கள். 3

இஸ்ரேவலின் மூப்பர் அைனவரும் வந்திருக்ைகயில், ஆசாரியர் கர்த்தருைடய ெபட்டிைய எடுத்து, 4

ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்திலிருந்த பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அைனத்ைதயும்
சுமந்து ெகாண்டுவந்தார்கள்; ஆசாரியரும், ேலவியரும், அைவகைளச் சுமந்தார்கள். 5 ராஜாவாகிய
சாெலாேமானும் அவேனாேடகூடின இஸ்ரேவல் சைபயைனத்தும் ெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்து,
எண்ணிக்ைகயும் கணக்குமில்லாத திரளான ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் பலியிட்டார்கள். 6 அப்படிேய
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆலயத்தின் சந்நிதிஸ்தானமாகிய
மகாபரிசுத்தஸ்தானத்திேல ேகருபீன்களுைடய ெசட்ைடகளின்கீேழ ெகாண்டுவந்துைவத்தார்கள். 7

ேகருபீன்கள் ெபட்டியிருக்கும் ஸ்தானத்திேல தங்கள் இரண்டு ெசட்ைடகைளயும் விரித்து, உயர இருந்து
ெபட்டிையயும் அதின் தண்டுகைளயும் மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 8 தண்டுகளின் முைனகள்
சந்நிதிஸ்தானத்திற்கு முன்னான பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல காணப்படத்தக்கதாய் அந்தத் தண்டுகைள
முன்னுக்கு இழுத்தார்கள்; ஆகிலும் ெவளிேய அைவகள் காணப்படவில்ைல; அைவகள் இந்நாள் வைரக்கும்
அங்ேகதான் இருக்கிறது. 9 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டபின் கர்த்தர்
அவர்கேளாேட உடன்படிக்ைக பண்ணுகிறேபாது, ேமாேச ஓேரபிேல அந்தப் ெபட்டியில் ைவத்த இரண்டு
கற்பலைககேள அல்லாமல் அதிேல ேவெறான்றும் இருந்ததில்ைல. 10 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுைகயில், ேமகமானது கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று. 11 ேமகத்தினிமித்தம்
ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்ெசய்கிறதற்கு நிற்கக்கூடாமற்ேபாயிற்று; கர்த்தருைடய மகிைம கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று.

12 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: காரிருளிேல வாசம்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசான்னார் என்றும், 13

ேதவரீர் வாசம்பண்ணத்தக்க வீடும், நீர் என்ைறக்கும் தங்கத்தக்க நிைலயான ஸ்தானமுமாகிய ஆலயத்ைத
உமக்குக் கட்டிேனன் என்றும் ெசால்லி, 14 ராஜா முகம் திரும்பி, இஸ்ரேவல் சைபையெயல்லாம்
ஆசீர்வதித்தான்; இஸ்ரேவல் சைபயாெரல்லாரும் நின்றார்கள். 15 அவன் ெசான்னது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் தம்முைடய வாக்கினால்
ெசான்னைதத் தம்முைடய கரத்தினால் நிைறேவற்றினார். 16 அவர் நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவைல
எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாள்முதற்ெகாண்டு, என் நாமம் விளங்கும்படி, ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்று நான் இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலுமுள்ள ஒரு பட்டணத்ைதயும்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் அதிகாரியாயிருக்கும்படி தாவீைதேய
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 17 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்கிற விருப்பம் என் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்தில் இருந்தது. 18 ஆனாலும்
கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: என் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கிற
விருப்பம் உன் மனதிேல இருந்தது நல்லகாரியந்தான். 19 ஆகிலும் நீ அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய்,
உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் குமாரேன என் நாமத்திற்கு அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்றார். 20

இப்ேபாதும் கர்த்தர் ெசால்லிய தம்முைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற்றினார்; கர்த்தர் ெசான்னபடிேய, நான்
என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்தில் எழும்பி, இஸ்ரேவலின் சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்து,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டிேனன். 21 கர்த்தர் நம்முைடய
பிதாக்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினேபாது, அவர்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைக
இருக்கிற ெபட்டிக்காக அதிேல ஒரு ஸ்தானத்ைத உண்டாக்கிேனன் என்றான்.

22 பின்பு சாெலாேமான்: கர்த்தருைடய பலிபீடத்திற்குமுன்ேன இஸ்ரேவல் சைபயாெரல்லாருக்கும்
எதிராக நின்று, வானத்திற்கு ேநராய்த் தன் ைககைள விரித்து: 23 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
ேமேல வானத்திலும் கீேழ பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பான ேதவன் இல்ைல; தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
உமக்கு முன்பாக நடக்கிற உமது அடியாருக்கு உடன்படிக்ைகையயும் கிருைபையயும் காத்து வருகிறீர். 24

ேதவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உம்முைடய தாசனுக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக்
காத்தருளினீர்; அைத உம்முைடய வாக்கினால் ெசான்னீர்; இந்நாளில் இருக்கிறபடி, உம்முைடய
கரத்தினால் அைத நிைறேவற்றினீர். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, ேதவரீர் என் தகப்பனாகிய
தாவீது என்னும் உம்முைடய தாசைன ேநாக்கி: நீ எனக்கு முன்பாக நடந்ததுேபால, உன் குமாரரும் எனக்கு
முன்பாக நடக்கும்படி தங்கள் வழிையக் காப்பார்கேளயானால், இஸ்ரேவலின் சிங்காசனத்தின்ேமல்
வீற்றிருக்கும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என்று ெசான்னைத இப்ெபாழுது
அவனுக்கு நிைறேவற்றும். 26 இஸ்ரேவலின் ேதவேன, என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உம்முைடய
தாசனுக்குச் ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைத ெமய்ெயன்று விளங்குவதாக. 27 ேதவன் ெமய்யாக பூமியிேல
வாசம்பண்ணுவாேரா? இேதா, வானங்களும் வானாதி வானங்களும் உம்ைமக் ெகாள்ளாேத; நான் கட்டின
இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம்? 28 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது அடிேயன் இன்று உமது சந்நிதியில்
ெசய்கிற விண்ணப்பத்ைதயும் மன்றாட்ைடயும் ேகட்டு, உமது அடிேயனுைடய விண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் திருவுளத்தில் ெகாண்டருளும். 29 உமது அடிேயன் இவ்விடத்திேல ெசய்யும்
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விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்கும்படி என்னுைடய நாமம் விளங்குெமன்று நீர் ெசான்ன ஸ்தலமாகிய இந்த
ஆலயத்தின் ேமல் உம்முைடய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக. 30 உமது அடியானும், இந்த
ஸ்தலத்திேல விண்ணபஞ்ெசய்யப்ேபாகிற உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலும் பண்ணும் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டருளும்; பரேலாகமாகிய உம்முைடய வாசஸ்தலத்திேல அைத நீர் ேகட்பீராக, ேகட்டு மன்னிப்பீராக.
31 ஒருவன் தன் அயலானுக்குக் குற்றஞ்ெசய்திருக்ைகயில், இவன் அவைன ஆைணயிடச்ெசால்லும்ேபாது,
அந்த ஆைண இந்த ஆலயத்திேல உம்முைடய பலிபீடத்திற்கு முன் வந்தால், 32 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தில்
இருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு, துன்மார்க்கனுைடய நடக்ைகைய அவன் தைலயின்ேமல் சுமரப்பண்ணி,
அவைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்கவும், நீதிமானுக்கு அவனுைடய நீதிக்குத்தக்கதாய்ச் ெசய்து அவைன
நீதிமானாக்கவும் தக்கதாய் உமது அடியாைர நியாயந்தீர்ப்பீராக. 33 உம்முைடய ஜனங்களாகிய
இஸ்ரேவலர் உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ததினிமித்தம் சத்துருவுக்கு முன்பாக முறிந்துேபாய்,
உம்மிடத்திற்குத் திரும்பி, உம்முைடய நாமத்ைத அறிக்ைகபண்ணி, இந்த ஆலயத்துக்கு ேநராக உம்ைம
ேநாக்கி விண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ெசய்தால், 34 பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு,
உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து, அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நீர் ெகாடுத்த
ேதசத்துக்கு அவர்கைளத் திரும்பி வரப்பண்ணுவீராக. 35 அவர்கள் உமக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்ததினால் வானம் அைடபட்டு மைழெபய்யாதிருக்கும்ேபாது, அவர்கள் இந்த ஸ்தலத்திற்கு
ேநராக விண்ணப்பஞ்ெசய்து, உம்முைடய நாமத்ைத அறிக்ைகபண்ணி, தங்கைள ேதவரீர்
கிேலசப்படுத்துைகயில் தங்கள் பாவங்கைள விட்டுத் திரும்பினால். 36 பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவரீர்
ேகட்டு, உமது அடியாரும் உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலும் ெசய்த பாவத்ைத மன்னித்து, அவர்கள்
நடக்கேவண்டிய நல்வழிைய அவர்களுக்குப் ேபாதித்து, ேதவரீர் உமது ஜனத்திற்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்த உமது ேதசத்தில் மைழ ெபய்யக் கட்டைளயிடுவீராக. 37 ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாகிறேபாதும்,
ெகாள்ைளேநாய் உண்டாகிறேபாதும், வறட்சி, சாவி, ெவட்டுக்கிளி, பச்ைசக்கிளி உண்டாகிறேபாதும்,
அவர்கள் சத்துருக்கள் ேதசத்திலுள்ள பட்டணங்கைள முற்றிக்ைக ேபாடுகிறேபாதும், யாெதாரு
வாைதயாகிலும் யாெதாரு வியாதியாகிலும் வருகிறேபாதும், 38 உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவல்
அைனவரிலும் எந்த மனுஷனானாலும் தன் இருதயத்தின் வாைதைய உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்துக்கு
ேநராகத் தன் ைககைள விரித்துச் ெசய்யும் சகல விண்ணப்பத்ைதயும், சகல ேவண்டுதைலயும், 39

உம்முைடய வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 40 ேதவரீர் எங்கள்
பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்தில் அவர்கள் உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் உமக்குப் பயப்படும்படிக்கு
ேதவரீர் ஒருவேர எல்லா மனுப்புத்திரரின் இருதயத்ைதயும் அறிந்தவராதலால், நீர் அவனவன் இருதயத்ைத
அறிந்திருக்கிறபடிேய, அவனவனுைடய வழிகளுக்குத்தக்கதாகச் ெசய்து, அவனவனுக்குப் பலன் அளிப்பீராக.
41 உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவல் ஜாதியல்லாத அந்நிய ஜாதியார் உமது மகத்துவமான நாமத்ைதயும்,
உமது பலத்த கரத்ைதயும், உமது ஓங்கிய புயத்ைதயும் ேகள்விப்படுவார்கேள. 42 அப்படிக்ெகாத்த அந்நிய
ஜாதியானும், உமது நாமத்தினிமித்தம் தூர ேதசத்திலிருந்து வந்து, இந்த ஆலயத்துக்கு ேநராக
விண்ணப்பம்பண்ணினால், 43 உமது வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவரீர் அைதக் ேகட்டு,
பூமியின் ஜனங்கெளல்லாரும் உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவைலப்ேபால உமக்குப் பயப்படும்படிக்கும்,
நான் கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கு உம்முைடய நாமம் தரிக்கப்பட்டெதன்று அறியும்படிக்கும், உம்முைடய
நாமத்ைத அறியத்தக்கதாக, அந்த அந்நிய ஜாதியான் உம்ைம ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாள்வதின்படிெயல்லாம்
ேதவரீர் ெசய்வீராக. 44 நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள அனுப்பும் வழியிேல அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்கேளாடு
யுத்தம் பண்ணப் புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்துக்கும், உம்முைடய நாமத்துக்கு நான்
கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கும் ேநராக கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினால், 45 பரேலாகத்தில்
இருக்கிற ேதவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்கள் நியாயத்ைத
விசாரிப்பீராக. 46 பாவஞ்ெசய்யாத மனுஷன் இல்ைலேய; ஆைகயால், அவர்கள் உமக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்து, ேதவரீர் அவர்கள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு, அவர்கள் சத்துருக்கள் ைகயில் அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அந்தச் சத்துருக்கள் அவர்கைளத் தூரத்திலாகிலும் சமீபத்திலாகிலும் இருக்கிற தங்கள்
ேதசத்திற்குச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டு ேபாகும்ேபாது, 47 அவர்கள் சிைறப்பட்டுப் ேபாயிருக்கிற ேதசத்திேல
தங்களில் உணர்வைடந்து, மனந்திரும்பி: நாங்கள் பாவஞ்ெசய்து, அக்கிரமம்பண்ணி, துன்மார்க்கமாய்
நடந்ேதாம் என்று தங்கள் சிைறயிருப்பான ேதசத்திேல உம்ைம ேநாக்கி ேவண்டுதல் ெசய்து, 48 தங்கைளச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்ட தங்கள் சத்துருக்களின் ேதசத்திேல தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் தங்கள் முழு
ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடத்தில் திரும்பி, ேதவரீர் தங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள் ேதசத்திற்கும்,
ேதவரீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்திற்கும், உம்முைடய நாமத்திற்கு நான் கட்டின இந்த
ஆலயத்திற்கும் ேநராக உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணும்ேபாது, 49 உமது வாசஸ்தலமாகிய
பரேலாகத்திேல இருக்கிற ேதவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்கள்
நியாயத்ைத விசாரித்து, 50 உம்முைடய ஜனங்கள் உமக்கு விேராதமாய்ச் ெசய்த பாவத்ைதயும், அவர்கள்
உம்முைடய கட்டைளைய மீறிய அவர்கள் துேராகங்கைளயும் எல்லாம் மன்னித்து, அவர்கைளச்
சிைறபிடித்துக் ெகாண்டுேபாகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இரங்கத்தக்கதான இரக்கத்ைத அவர்களுக்குக்
கிைடக்கப்பண்ணுவீராக. 51 அவர்கள் எகிப்ெதன்கிற இருப்புக் காளவாயின் நடுவிலிருந்து ேதவரீர்
புறப்படப்பண்ணின உம்முைடய ஜனமும் உம்முைடய சுதந்தரமுமாய் இருக்கிறார்கேள. 52 அவர்கள்
உம்ைம ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாள்வதின்படிெயல்லாம் ேதவரீர் அவர்களுக்குச் ெசய்யும்படி, உம்முைடய
கண்கள் உமது அடியானின் ேவண்டுதலுக்கும், உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் ேவண்டுதலுக்கும்
திறந்திருப்பதாக. 53 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நீர் எங்கள் பிதாக்கைள எகிப்திலிருந்து

1 இராஜாக்கள் 8:53

293



9

புறப்படப்பண்ணும்ேபாது, உம்முைடய தாசனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்டு ெசான்னபடிேய, ேதவரீர் பூமியின்
சகல ஜனங்களிலும் அவர்கைள உமக்குச் சுதந்தரமாகப் பிரித்ெதடுத்தீேர என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

54 சாெலாேமான் கர்த்தைர ேநாக்கி, இந்த ெஜபத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் எல்லாம் ெசய்து
முடித்தபின்பு, அவன் கர்த்தருைடய பலிபீடத்திற்கு முன்பாகத் தன் ைககைள வானத்திற்கு ேநராக விரித்து,
முழங்காற்படியிட்டிருந்தைத விட்ெடழுந்து, 55 நின்றுெகாண்டு, இஸ்ரேவல் சைபையெயல்லாம்
ஆசீர்வதித்து, உரத்த சத்தத்ேதாேட ெசான்னது: 56 தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடிெயல்லாம்
தம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு இைளப்பாறுதைல அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம், அவர்
தம்முைடய தாசனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்டு ெசான்ன அவருைடய நல்வார்த்ைதகளில் எல்லாம் ஒரு
வார்த்ைதயானாலும் தவறிப்ேபாகவில்ைல. 57 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைமக் ைகவிடாமலும்,
நம்ைம ெநகிழவிடாமலும், அவர் நம்முைடய பிதாக்கேளாடு இருந்ததுேபால, நம்ேமாடும் இருந்து, 58 நாம்
அவருைடய வழிகளில் எல்லாம் நடக்கிறதற்கும், அவர் நம்முைடய பிதாக்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட
அவருைடய கற்பைனகைளயும், அவருைடய கட்டைளகைளயும், அவருைடய நியாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளுகிறதற்கும், நம்முைடய இருதயத்ைதத் தம்மிடத்தில் சாயப்பண்ணுவாராக. 59 கர்த்தேர
ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைலெயன்பைதப் பூமியின் ஜனங்கெளல்லாம் அறியும்படியாக, 60 அவர் தமது
அடியானுைடய நியாயத்ைதயும், தமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் நியாயத்ைதயும், அந்தந்த நாளில் நடக்கும்
காரியத்துக்குத்தக்கதாய் விசாரிப்பதற்கு, நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக விண்ணப்பம்பண்ணின இந்த
என்னுைடய வார்த்ைதகள் இரவும்பகலும் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சந்நிதியில் இருப்பதாக.
61 ஆதலால் இந்நாளில் இருக்கிறதுேபால, நீங்கள் அவர் கட்டைளகளில் நடந்து, அவர் கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ள, உங்கள் இருதயம் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தேராடு உத்தமமாய் இருக்கக்கடவது
என்றான். 62 பின்பு ராஜாவும் அவேனாேட இருந்த இஸ்ரேவலர் அைனவரும், கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
பலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள். 63 சாெலாேமான் கர்த்தருக்குச் சமாதானபலிகளாக, இருபத்தீராயிரம்
மாடுகைளயும், இலட்சத்திருபதினாயிரம் ஆடுகைளயும் பலியிட்டான்; இவ்விதமாய் ராஜாவும் இஸ்ரேவல்
புத்திரர் அைனவரும் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பிரதிஷ்ைடபண்ணினார்கள். 64 கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
இருந்த ெவண்கலப் பலிபீடம் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும், ேபாஜனபலிகைளயும், சமாதானபலிகளின்
நிணத்ைதயும் ெகாள்ளமாட்டாமல் சிறிதாயிருந்தபடியினால், ராஜா கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குமுன்
இருக்கிற பிராகாரத்தின் நடுைமயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தி, அன்ைறயதினம் அங்ேக சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும், ேபாஜனபலிகைளயும், சமாதானபலிகளின் நிணத்ைதயும் ெசலுத்தினான். 65

அக்காலத்தில்தாேன சாெலாேமானும், ஆமாத்தின் எல்ைலெதாடங்கி எகிப்தின் நதிமட்டும் இருந்துவந்து,
அவேனாேட இருந்த ெபரிய கூட்டமாகிய இஸ்ரேவல் அைனத்தும் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ஏழுநாளும், அதற்குப்பின்பு ேவேற ஏழுநாளும், ஆகப் பதினாலு நாள்வைரக்கும் பண்டிைகைய
ஆசரித்தார்கள். 66 எட்டாம் நாளிேல ஜனங்களுக்கு விைடெகாடுத்து அனுப்பினான்; அவர்கள் ராஜாைவ
வாழ்த்தி, கர்த்தர் தமது தாசனாகிய தாவீதுக்கும் தமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த எல்லா
நன்ைமக்காகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு மனமகிழ்ச்சிேயாேட தங்கள் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விட்டார்கள்.

சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் ராஜ அரமைனையயும், தான் ெசய்யேவண்டும் என்று
விரும்பின எல்லாவற்ைறயும் கட்டி முடித்தபின்பு, 2 கர்த்தர் கிபிேயானிேல சாெலாேமானுக்குத்
தரிசனமானதுேபால, இரண்டாந்தரமும் அவனுக்குத் தரிசனமானார். 3 கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: நீ

என் சமுகத்தில் ெசய்த உன் விண்ணப்பத்ைதயும் உன் ேவண்டுதைலயும் ேகட்ேடன்; நீ கட்டின இந்த
ஆலயத்தில் என் நாமம் என்ைறக்கும் விளங்கத்தக்கதாக, அைதப் பரிசுத்தமாக்கிேனன்; என் கண்களும் என்
இருதயமும் எந்நாளும் அங்ேகயிருக்கும். 4 நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ைறயும் நீ ெசய்து,
என் கட்டைளகைளயும் என் நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கு, என் சமுகத்தில் மன உத்தமமும்
ெசம்ைமயுமாய் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நடந்ததுேபால நடப்பாயானால், 5 இஸ்ரேவலின்
சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்காரும் புருஷன் உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என்று உன் தகப்பனாகிய
தாவீேதாேட நான் ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவலின் ேமலுள்ள உன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்ைத
என்ைறக்கும் நிைலக்கப்பண்ணுேவன். 6 நீங்களும் உங்கள் பிள்ைளகளும் என்ைனவிட்டுப் பின்வாங்கி, நான்
உங்களுக்கு முன்ைவத்த என் கற்பைனகைளயும் என் கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய், ேவேற
ேதவர்கைளச் ேசவித்து, அைவகைளப் பணிந்துெகாள்வீர்களாகில், 7 நான் இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்திேல அவர்கைள ைவக்காதபடிக்கு நிர்மூலமாக்கி, என் நாமம் விளங்க நான் பரிசுத்தமாக்கின இந்த
ஆலயத்ைத என் சமுகத்ைதவிட்டுத் தள்ளுேவன்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும்
பழெமாழியாகவும் வைசச்ெசால்லாகவும் இருப்பார்கள். 8 அப்ெபாழுது உன்னதமாயிருக்கிற இந்த
ஆலயத்ைதக் கடந்து ேபாகிறவன் எவனும் பிரமித்து, பகிடியாய் ஈசலிட்டு: கர்த்தர் இந்த ேதசத்துக்கும் இந்த
ஆலயத்துக்கும் இப்படிச் ெசய்தது என்ன? என்று ேகட்பார்கள். 9 அதற்கு அவர்கள்: தங்கள் பிதாக்கைள
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டு. ேவேற ேதவர்கைளப்
பற்றிக் ெகாண்டு, அவர்கைள நமஸ்கரித்துச் ேசவித்தபடியினால், கர்த்தர் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம்
அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணினார் என்று ெசால்லுவார்கள் என்றார்.

10 சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயமும் ராஜ அரமைனயுமாகிய இரண்டு மாளிைககைளயும் கட்டி
நிைறேவற்றுகிற இருபதாம் வருஷம் முடிவிேல, 11 தன்னுைடய விருப்பத்தின்படிெயல்லாம் தனக்குக்
ேகதுருமரங்கைளயும், ேதவதாரி விருட்சங்கைளயும், ெபான்ைனயும் ெகாடுத்துவந்த தீருவின் ராஜாவாகிய
ஈராமுக்கு, ராஜாவாகிய சாெலாேமான் கலிேலயா நாட்டிலுள்ள இருபது பட்டணங்கைளக் ெகாடுத்தான்.
12 ஈராம் தனக்குச் சாெலாேமான் ெகாடுத்த பட்டணங்கைளப் பார்க்கிறதற்குத் தீருவிலிருந்து புறப்பட்டு
வந்தான்; அைவகளில் அவன் பிரியப்படவில்ைல. 13 அதனாேல அவன்: என் சேகாதரேன, நீர் எனக்குக்
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ெகாடுத்த இந்தப் பட்டணங்கள் என்ன பட்டணங்கள்? என்றான். அைவகளுக்கு இந்நாள்மட்டும் வழங்கி
வருகிறபடி காபூல் நாடு என்று ேபரிட்டான். 14 ஈராம் ராஜாவுக்கு நூற்றிருபது தாலந்து ெபான்
அனுப்பியிருந்தான்.

15 பிடித்த அமஞ்சி ஆட்கைளக்ெகாண்டு சாெலாேமான் ராஜா தான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும், தன்
அரமைனையயும், மில்ேலாைவயும், எருசேலமின் மதிைலயும், ஆத்ேசாைரயும், ெமகிேதாைவயும்,
ேகேசைரயும் கட்டினான். 16 ேகேசைர ஏன் கட்டினான் என்றால், எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான்
புறப்பட்டுவந்து, அந்தக் ேகேசர் பட்டணத்ைதப் பிடித்து, அைத அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, அதிேல
குடியிருந்த கானானியைரக் ெகான்றுேபாட்டு, அைதச் சாெலாேமானின் மைனவியாகிய தன் குமாரத்திக்குச்
சீதனமாகக் ெகாடுத்திருந்தான். 17 சாெலாேமான் அந்தக் ேகேசர்பட்டணத்ைதயும்,
கீழ்ப்ெபத்ெதாேராைனயும், 18 பாலாத்ைதயும், வனாந்தர ெவளியிலுள்ள தத்ேமாைரயும், 19 தனக்கு
இருக்கிற ரஸ்துக்கைள ைவக்கும் சகல பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும்,
குதிைர வீரர் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும், எருசேலமிலும் லீபேனானிலும், தான் அரசாண்ட ேதசெமங்கும்
தனக்கு இஷ்டமானைதெயல்லாம் கட்டினான். 20 இஸ்ரேவல் புத்திரர் சங்காரம் பண்ணக்கூடாமல்
மீந்திருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரரின் ஜாதியல்லாத எேமாரியர், ஏத்தியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியருமான
சகல ஜனத்திலும், 21 அவர்களுக்குப் பிறகு ேதசத்தில் மீந்திருந்த சகல ஜனங்களுைடய பிள்ைளகைளயும்,
சாெலாேமான் இந்நாள்வைரக்கும் நடக்கிறதுேபால, அமஞ்சி ேவைல ெசய்ய
அடிைமப்படுத்திக்ெகாண்டான். 22 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒருவைரயும் சாெலாேமான்
அடிைமப்படுத்தவில்ைல; அவர்கள் யுத்தமனுஷரும், அவனுக்குப் பணிவிைடக்காரரும், பிரபுக்களும்,
ேசர்ைவக்காரரும், இரதவீரரும், குதிைரவீரருமாயிருந்தார்கள். 23 ஐந்நூற்ைறம்பதுேபர் சாெலாேமானின்
ேவைலைய விசாரித்து, ேவைலயாட்கைளக் கண்காணிக்கிறதற்குத் தைலைமயான
விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள். 24 பார்ேவானின் குமாரத்தி, தாவீதின் நகரத்திலிருந்து சாெலாேமான்
தனக்குக் கட்டின தன் மாளிைகயிேல குடிவந்தாள்; அப்ெபாழுது மில்ேலாைவக் கட்டினான். 25

சாெலாேமான் கர்த்தரின் ஆலயத்ைத முடித்தபின்பு, அவருக்குக் கட்டின பலிபீடத்தின்ேமல் வருஷத்தில்
மூன்றுமுைற சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதான பலிகைளயும் இட்டு, கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருக்கிற
பலிபீடத்தின்ேமல் தூபங்காட்டிவந்தான்.

26 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஏேதாம் ேதசத்தில் சிவந்த சமுத்திரக்கைரயிேல ஏேலாத்துக்குச்
சமீபத்திலுள்ள எசிேயான்ேகேபரிேல கப்பல்கைளச் ெசய்வித்தான். 27 அந்தக் கப்பல்களில் ஈராம் சமுத்திர
யாத்திைரயில் பழகின கப்பலாட்களாகிய தன் ேவைலக்காரைரச் சாெலாேமானுைடய
ேவைலக்காரேராேடகூட அனுப்பினான். 28 அவர்கள் ஓப்பீருக்குப்ேபாய், அவ்விடத்திலிருந்து நானூற்று
இருபது தாலந்து ெபான்ைன ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்.

கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்குறித்துச் சாெலாேமானுக்கு உண்டாயிருந்த கீர்த்தி ேசபாவின்
ராஜஸ்திரீக்குக் ேகள்வியானேபாது, அவள் விடுகைதகளினால் அவைனச் ேசாதிக்கிறதற்காக, 2

மிகுந்த பரிவாரத்ேதாடும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், மிகுதியான ெபான்ைனயும் இரத்தினங்கைளயும்
சுமக்கிற ஒட்டகங்கேளாடும், எருசேலமுக்கு வந்தாள்; அவள் சாேலாேமானிடத்தில் வந்தேபாது, தன்
மனதில் இருந்த எல்லாவற்ைறயுங்குறித்து அவனிடத்தில் சம்பாஷித்தாள். 3 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்
அவள் ேகட்டைவகைளெயல்லாம் விடுவித்தான். அவளுக்கு விடுவிக்கக்கூடாதபடிக்கு, ஒன்றாகிலும்
ராஜாவுக்கு மைறெபாருளாயிருக்கவில்ைல.

4 ேசபாவின் ராஜஸ்திரீ சாெலாேமானுைடய சகல ஞானத்ைதயும், அவன் கட்டின அரமைனையயும், 5

அவன் பந்தியின் ேபாஜனபதார்த்தங்கைளயும், அவன் ஊழியக்காரரின் வீடுகைளயும், அவன்
உத்திேயாகஸ்தரின் வரிைசையயும், அவன் வஸ்திரங்கைளயும், அவனுைடய பானபாத்திரக்காரைரயும்,
அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கும் நைடமண்டபத்ைதயும் கண்டேபாது அவள்
ஆச்சரியத்தால் பிரைமெகாண்டு, 6 ராஜாைவ ேநாக்கி: உம்முைடய வர்த்தமானங்கைளயும் உம்முைடய
ஞானத்ைதயும் குறித்து நான் என் ேதசத்தில் ேகட்ட ெசய்தி ெமய்யாயிற்று. 7 நான் வந்து அைத என்
கண்களால் காணுமட்டும் அந்த வார்த்ைதகைள நான் நம்பவில்ைல; இைவகளில் பாதியாகிலும் எனக்கு
அறிவிக்கப்படவில்ைல என்று காண்கிேறன்; நான் ேகள்விப்பட்ட பிரஸ்தாபத்ைதப்பார்க்கிலும், உம்முைடய
ஞானமும் ெசல்வமும் அதிகமாயிருக்கிறது. 8 உம்முைடய ஜனங்கள் பாக்கியவான்கள்; எப்ேபாதும் உமக்கு
முன்பாக நின்று, உம்முைடய ஞானத்ைதக் ேகட்கிற உம்முைடய ஊழியக்காரரும் பாக்கியவான்கள். 9

உம்ைம இஸ்ரேவலின் சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவக்க, உம்ேமல் பிரியங்ெகாண்ட உம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவாராக: கர்த்தர் இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும் சிேநகிக்கிறபடியினால், நியாயமும்
நீதியும் ெசய்கிறதற்கு உம்ைம ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார் என்றாள். 10 அவள் ராஜாவுக்கு நூற்றிருபது
தாலந்து ெபான்ைனயும், மிகுதியான கந்தவர்க்கங்கைளயும், இரத்தினங்கைளயும் ெகாடுத்தாள்; ேசபாவின்
ராஜஸ்திரீ ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த அவ்வளவு கந்தவர்க்கங்கள் பிற்பாடு ஒருக்காலும்
வரவில்ைல. 11 ஓப்பீரிலிருந்து ெபான்ைனக்ெகாண்டுவருகிற ஈராமின் கப்பல்களும், ஓப்பீரிலிருந்து மிகுந்த
வாசைனமரங்கைளயும் இரத்தினங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தது. 12 அந்த வாசைனமரங்களால் ராஜா
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கும் ராஜ அரமைனக்கும் ஊன்றுகால்கைளயும், சங்கீதக்காரருக்குச்
சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருகைளயும் உண்டாக்கினான்; அப்படிப்பட்ட வாசைன மரங்கள் பிற்பாடு
வந்ததுமில்ைல, இந்நாள்வைரக்கும் காணப்படவுமில்ைல. 13 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் தாேன
சந்ேதாஷமாய்ச் ேசபாவின் ராஜஸ்திரீக்கு ெவகுமதிகள் ெகாடுத்ததும் அல்லாமல், அவள் விருப்பப்பட்டுக்
ேகட்டது எல்லாவற்ைறயும் அவளுக்குக் ெகாடுத்தான்; பின்பு அவள் தன் பரிவாரத்ேதாேட தன் ேதசத்திற்குத்
திரும்பிப்ேபானாள்.

1 இராஜாக்கள் 10:13
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14 சாெலாேமானுக்கு வியாபாரிகளாலும், சுகந்த திரவிய வர்த்தகராலும், அரபிேதசத்து சகல
ராஜாக்களாலும், மாகாணங்களின் அதிபதிகளாலும் வந்த ெபான்ைனயல்லாமல், 15 ஒவ்ெவாரு வருஷத்தில்
அவனுக்கு வந்த ெபான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து நிைறயாயிருந்தது. 16 சாெலாேமான் ராஜா,
அடித்த ெபான்தகட்டால் இருநூறு பரிைசகைளச் ெசய்வித்தான்; ஒவ்ெவாரு பரிைசக்கு அறுநூறு ேசக்கல்
நிைறெபான் ெசன்றது. 17 அடித்த ெபான்தகட்டால் முந்நூறு ேகடகங்கைளயும் ெசய்வித்தான்; ஒவ்ெவாரு
ேகடகத்திற்கு மூன்று இராத்தல் ெபான் ெசன்றது; அைவகைள ராஜா லீபேனான் வனம் என்னும்
மாளிைகயிேல ைவத்தான். 18 ராஜா தந்தத்தினால் ெபரிய ஒரு சிங்காசனத்ைதயும் ெசய்வித்து, அைதப்
பசும்ெபான்தகட்டால் மூடினான். 19 அந்தச் சிங்காசனத்திற்கு ஆறு படிகள் இருந்தது; சிங்காசனத்தின்
தைலப்பு பின்னாக வைளவாயிருந்தது; உட்காரும் இடத்திற்கு இருபுறமும் ைகச்சாய்மானங்கள் இருந்தது;
இரண்டு சிங்கங்கள் ைகச்சாய்மானங்கள் அருேக நின்றது. 20 ஆறு படிகளின்ேமலும், இரண்டு பக்கத்திலும்,
பன்னிரண்டு சிங்கங்கள் நின்றது; எந்த ராஜ்யத்திலும் இப்படிப் பண்ணப்படவில்ைல. 21 ராஜாவாகிய
சாேலாேமானுக்கு இருந்த பானபாத்திரங்கெளல்லாம் ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்கிற மாளிைகயின்
பணிமுட்டுகெளல்லாம் பசும்ெபான்னுமாயிருந்தது; ஒன்றும் ெவள்ளியினால் ெசய்யப்படவில்ைல;
சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி ஒரு ெபாருளாய் எண்ணப்படவில்ைல. 22 ராஜாவுக்குச்
சமுத்திரத்திேல ஈராமின் கப்பல்கேளாேடகூடத் தர்ஷீசின் கப்பல்களும் இருந்தது; தர்ஷீசின் கப்பல்கள்
மூன்று வருஷத்துக்கு ஒருதரம் ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், யாைனத்தந்தங்கைளயும், குரங்குகைளயும்,
மயில்கைளயும் ெகாண்டுவரும். 23 பூமியின் சகல ராஜாக்கைளப்பார்க்கிலும், ராஜாவாகிய சாெலாேமான்
ஐசுவரியத்திலும் ஞானத்திலும் சிறந்தவனாயிருந்தான். 24 சாெலாேமானின் இருதயத்திேல ேதவன் அருளிய
ஞானத்ைதக் ேகட்கிறதற்காக, சகல ேதசத்தாரும் அவன் முகதரிசனத்ைதத் ேதடினார்கள். 25

வருஷாவருஷம் அவரவர் தங்கள் காணிக்ைகயாகிய ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைளயும், ெபாற்பாத்திரங்கைளயும்,
வஸ்திரங்கைளயும், ஆயுதங்கைளயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், குதிைரகைளயும், ேகாேவறு கழுைதகைளயும்
ெகாண்டு வருவார்கள். 26 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும் குதிைரவீரைரயும் ேசர்த்தான்; அவனுக்கு
ஆயிரத்துநானூறு இரதங்கள் இருந்தது, பன்னீராயிரம் குதிைரவீரரும் இருந்தார்கள்; அைவகைள
இரதங்கள் ைவக்கும் பட்டணங்களிலும், அவர்கைள எருசேலமில் தன்னிடத்திலும் ைவத்திருந்தான். 27

எருசேலமிேல ராஜா ெவள்ளிையக் கற்கள் ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கும்
காட்டத்திமரங்கள்ேபாலவும் அதிகமாக்கினான். 28 சாெலாேமான் தனக்குக் குதிைரகைளயும்
புடைவகைளயும் எகிப்திலிருந்து அைழப்பித்தான்; ராஜாவின் வர்த்தகர் புடைவகைள ஒப்பந்த
விைலக்கிரயத்திற்கு வாங்கினார்கள். 29 எகிப்திலிருந்து வந்த ஒவ்ெவாரு இரதத்தின் விைல அறுநூறு
ெவள்ளிக்காசும், ஒவ்ெவாரு குதிைரயின் விைல நூற்ைறம்பது ெவள்ளிக் காசுமாயிருந்தது; இந்தப்பிரகாரம்
ஏத்தியரின் ராஜாக்கெளல்லாருக்கும், சீரியாவின் ராஜாக்களுக்கும், அவர்கள் மூலமாய்க்
ெகாண்டுவரப்பட்டது.

ராஜாவாகிய சாெலாேமான், பார்ேவானின் குமாரத்திைய ேநசித்ததுமல்லாமல், ேமாவாபியரும்,
அம்ேமானியரும், ஏேதாமியரும், சீேதானியரும், ஏத்தியருமாகிய அந்நிய ஜாதியாரான அேநகம்
ஸ்திரீகள்ேமலும் ஆைசைவத்தான். 2 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரைர ேநாக்கி: நீங்கள்

அவர்களண்ைடக்கும் அவர்கள் உங்களண்ைடக்கும் பிரேவசிக்கலாகாது; அவர்கள் நிச்சயமாய்த் தங்கள்
ேதவர்கைளப் பின்பற்றும்படி உங்கள் இருதயத்ைதச் சாயப்பண்ணுவார்கள் என்று ெசால்லியிருந்தார்;
சாெலாேமான் அவர்கள்ேமல் ஆைசைவத்து, அவர்கேளாடு ஐக்கியமாயிருந்தான். 3 அவனுக்குப் பிரபுக்கள்
குலமான எழுநூறு மைனயாட்டிகளும், முந்நூறு மறுமைனயாட்டிகளும் இருந்தார்கள்; அவனுைடய ஸ்திரீகள்
அவன் இருதயத்ைத வழுவிப்ேபாகப்பண்ணினார்கள். 4 சாெலாேமான் வயது ெசன்றேபாது, அவனுைடய
மைனவிகள் அவன் இருதயத்ைத அந்நிய ேதவர்கைளப் பின்பற்றும்படி சாயப்பண்ணினார்கள்; அதினால்
அவனுைடய இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்ைதப்ேபால, தன் ேதவனாகிய கர்த்தேராேட
உத்தமமாயிருக்கவில்ைல. 5 சாெலாேமான் சீேதானியரின் ேதவியாகிய அஸ்தேராத்ைதயும்,
அம்ேமானியரின் அருவருப்பாகிய மில்ேகாைமயும் பின்பற்றினான். 6 சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய
தாவீைதப்ேபால கர்த்தைரப் பூரணமாய்ப் பின்பற்றாமல், கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 7 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் எருசேலமுக்கு எதிரான மைலயிேல ேமாவாபியரின்
அருவருப்பாகிய காேமாசுக்கும், அம்ேமான் புத்திரரின் அருவருப்பாகிய ேமாேளாகுக்கும் ேமைடையக்
கட்டினான். 8 இப்படிேய தங்கள் ேதவர்களுக்குத் தூபங்காட்டிப் பலியிடுகிற அந்நிய ஜாதியாரான தன்
ஸ்திரீகள் எல்லாருக்காகவும் ெசய்தான்.

9 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் சாெலாேமானுக்கு இரண்டு விைச தரிசனமாகி, அந்நிய
ேதவர்கைளப் பின்பற்ற ேவண்டாம் என்று கட்டைளயிட்டிருந்தும், அவன் கர்த்தைர விட்டுத் தன்
இருதயத்ைதத் திருப்பி, 10 அவர் கற்பித்தைதக் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானதினால் கர்த்தர் அவன்ேமல்
ேகாபமானார். 11 ஆைகயால் கர்த்தர் சாெலாேமாைன ேநாக்கி: நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்ட என்
உடன்படிக்ைகையயும் என் கட்டைளகைளயும் நீ ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய் இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்தபடியினால், ராஜ்யபாரத்ைத உன்னிடத்திலிருந்து பிடுங்கி, அைத உன் ஊழியக்காரனுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். 12 ஆகிலும் உன் தகப்பனாகிய தாவீதினிமித்தம், நான் அைத உன் நாட்களிேல
ெசய்வதில்ைல; உன் குமாரனுைடய ைகயினின்று அைதப் பிடுங்குேவன். 13 ஆனாலும் ராஜ்யம் முழுவைதயும்
நான் பிடுங்காமல், என் தாசனாகிய தாவீதினிமித்தமும், நான் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமினிமித்தமும், ஒரு
ேகாத்திரத்ைத நான் உன் குமாரனுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்றார்.

14 கர்த்தர் ஏேதாமியனாகிய ஆதாத் என்னும் ஒரு விேராதிையச் சாெலாேமானுக்கு எழுப்பினார்; இவன்
ஏேதாமிலிருந்த ராஜகுலமானவன். 15 தாவீது ஏேதாமில் இருக்கும்ேபாது பைடத்தைலவனாகிய ேயாவாப்
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ஏேதாமிலுள்ள ஆண்மக்கைளெயல்லாம் சங்கரித்து, ெவட்டுண்டவர்கைள அடக்கம்பண்ணப்ேபானான். 16

அவர்கைளெயல்லாம் சங்கரிக்குமளவும், தானும் இஸ்ரேவல் அைனத்தும் அங்ேக ஆறுமாதம்
இருக்கும்ேபாது, 17 ஆதாதும் அவேனாேடகூட அவன் தகப்பனுைடய ஊழியக்காரரில் சில ஏேதாமியரும்
எகிப்திற்குப்ேபாக ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆதாத் அப்ெபாழுது ஒரு சிறுபிள்ைளயாயிருந்தான். 18 அவர்கள்
மீதியானிலிருந்து எழுந்து, பாரானுக்குச் ெசன்று, பாரானிேல சில மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
எகிப்திற்குப் பார்ேவான் என்னும் எகிப்தின் ராஜாவினிடத்திற்குப் ேபானார்கள்; அவன் இவனுக்கு ஒரு வீடு
ெகாடுத்து, இவனுக்கு ஆகாரத்ைதத் திட்டம்பண்ணி, நிலத்ைதயும் ெகாடுத்தான். 19 ஆதாதுக்குப்
பார்ேவானின் கண்களில் மிகுந்த தைய கிைடத்தபடியினால், அவன் ராஜஸ்திரீயாகிய தாப்ெபேனஸ் என்னும்
தன் மைனவியின் சேகாதரிைய அவனுக்கு விவாகஞ்ெசய்துெகாடுத்தான். 20 தாப்ெபேனசின்
சேகாதரியாகிய இவள் அவனுக்குக் ேகனுபாத் என்னும் ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்; அவைனத்
தாப்ெபேனஸ் பார்ேவானின் வீட்டிேல வளர்த்தாள்; அப்படிேய ேகனுபாத் பார்ேவானின் வீட்டில் அவனுைடய
குமாரருடன் இருந்தான். 21 தாவீது தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தான் என்றும்,
பைடத்தைலவனாகிய ேயாவாப் இறந்துேபானான் என்றும், எகிப்திேல ஆதாத் ேகள்விப்பட்டேபாது, ஆதாத்
பார்ேவாைன ேநாக்கி: நான் என் சுயேதசத்துக்குப் ேபாக என்ைன அனுப்பேவண்டும் என்றான். 22 அதற்குப்
பார்ேவான்: இேதா, நீ உன் சுயேதசத்துக்குப்ேபாக விரும்புகிறதற்கு, என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன குைறவு
இருக்கிறது என்றான்; அதற்கு அவன்: ஒரு குைறவும் இல்ைல; ஆகிலும் என்ைன அனுப்பிவிடேவண்டும்
என்றான்.

23 எலியாதாவின் குமாரனாகிய ேரேசான் என்னும் ேவெறாரு விேராதிைய ேதவன் எழுப்பினார்; இவன்
தன் ஆண்டவனாகிய ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவின் ராஜாைவ விட்டு ஓடிப்ேபாய், 24 தாவீது ேசாபாவில்
உள்ளவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுைகயில், அவன் தன்ேனாேட சில மனுஷைரச் ேசர்த்துக் ெகாண்டு, அந்தக்
கூட்டத்திற்குத் தைலவனானான்; இவர்கள் தமஸ்குவுக்குப் ேபாய், அங்ேக குடியிருந்து, தமஸ்குவில்
ஆண்டார்கள். 25 ஆதாத் ெபால்லாப்புச் ெசய்ததுமல்லாமல், ேரேசான் சாெலாேமானுைடய நாெளல்லாம்
இஸ்ரேவலுக்கு விேராதியாகி, சீரியாவின்ேமல் ராஜாவாயிருந்து, இஸ்ரேவைலப் பைகத்தான்.

26 ேசேரதா ஊரிலுள்ள எப்பிராயீம் மனுஷனாகிய ேநபாத்தின் குமாரன் ெயெராெபயாம் என்னும்
சாெலாேமானின் ஊழியக்காரனும் ராஜாவுக்கு விேராதமாய்க் ைகெயடுத்தான்; அவனுைடய தாய் ெசரூகாள்
என்னும் ேபருள்ள ஒரு விதைவ. 27 அவன் ராஜாவுக்கு விேராதமாய்க் ைகெயடுத்த முகாந்தரம்
என்னெவன்றால், சாெலாேமான் மில்ேலாைவக்கட்டி, தன் தகப்பனாகிய தாவீதுைடய நகரத்தின்
இடிந்துேபான இடங்கைளப் பழுது பார்த்தேபாது, 28 ெயெராெபயாம் என்பவன்
பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான்; அவன் காரியசமர்த்தனான வாலிபன் என்று சாெலாேமான் கண்டு, ேயாேசப்பு
வம்சத்தாரின் காரியத்ைதெயல்லாம் அவன் விசாரிப்புக்கு ஒப்புவித்தான். 29 அக்காலத்திேல ெயெராெபயாம்
எருசேலமிலிருந்து ெவளிேய ேபாகிறேபாது, சீேலானியனான அகியா என்னும் தீர்க்கதரிசி
புதுச்சால்ைவையப் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்து, வழியிேல அவைனக் கண்டான்; இருவரும் வயல்ெவளியிேல
தனித்திருக்ைகயில், 30 அகியா தான் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த புதுச்சால்ைவையப் பிடித்து, அைதப்
பன்னிரண்டு துண்டாகக் கிழித்துப்ேபாட்டு, 31 ெயெராெபயாைம ேநாக்கி: பத்துத்துண்டுகைள
எடுத்துக்ெகாள்; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
ராஜ்யபாரத்ைதச் சாெலாேமானுைடய ைகயிலிருந்து எடுத்துக் கிழித்து, உனக்குப் பத்துக்
ேகாத்திரங்கைளக் ெகாடுப்ேபன். 32 ஆனாலும் என் தாசனாகிய தாவீதுக்காகவும், நான் இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களில் எல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலம் நகரத்துக்காகவும், ஒரு ேகாத்திரம் அவனுக்கு
இருக்கும். 33 அவர்கள் என்ைனவிட்டு, சீேதானியரின் ேதவியாகிய அஸ்தேராத்ைதயும், ேமாவாபியரின்
ேதவனாகிய காேமாைசயும், அம்ேமான் புத்திரரின் ேதவனாகிய மில்ேகாைமயும் பணிந்துெகாண்டு, அவன்
தகப்பனாகிய தாவீைதப்ேபால என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயாய் இருக்கிறைதச் ெசய்யவும், என்
கட்டைளகைளயும் என் நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும், அவர்கள் என் வழிகளில்
நடவாமற்ேபானபடியினால் அப்படிச் ெசய்ேவன். 34 ஆனாலும் ராஜ்யபார முழுவைதயும் நான் அவன்
ைகயிலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுவதில்ைல; நான் ெதரிந்துெகாண்டவனும், என் கற்பைனகைளயும் என்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டவனுமான என் தாசனாகிய தாவீதினிமித்தம், அவன் உயிேராடிருக்கும்
நாெளல்லாம் அவைன அதிபதியாக ைவப்ேபன். 35 ஆனாலும் ராஜ்யபாரத்ைத அவன் குமாரன் ைகயிலிருந்து
எடுத்து, அதிேல பத்துக் ேகாத்திரங்கைள உனக்குத் தருேவன். 36 என் நாமம் விளங்கும்படிக்கு, நான்
ெதரிந்துெகாண்ட நகரமாகிய எருசேலமிேல என் சமுகத்தில் என் தாசனாகிய தாவீதுக்கு எந்நாளும் ஒரு
விளக்கு இருக்கத்தக்கதாக, அவன் குமாரனுக்கு ஒரு ேகாத்திரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். 37 நீ உன்
மனவிருப்பத்தின்படி ஆண்டுெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாய் இருப்பதற்காக நான் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். 38 நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்டைதெயல்லாம் நீ ேகட்டுக் ைகக்ெகாண்டு, நீ என்
வழிகளில் நடந்து, என் தாசனாகிய தாவீது ெசய்ததுேபால, என் கட்டைளகைளயும் என் கற்பைனகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கு என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்கிறதுண்டானால், நான்
உன்ேனாடிருந்து, நான் தாவீதுக்குக் கட்டினதுேபால உனக்கும் நிைலயான வீட்ைடக் கட்டி இஸ்ரேவைல
உனக்குத் தருேவன். 39 இப்படி நான் இந்தக் காரியத்தினிமித்தம் தாவீதின் சந்ததிையச்
சிறுைமப்படுத்துேவன்; ஆகிலும் எந்நாளும் அப்படியிராது என்று ெசான்னான். 40 அதினிமித்தம்
சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக் ெகால்ல வைகேதடினான்; ெயெராெபயாம் எழுந்து, எகிப்திற்குச் சீஷாக்
என்னும் எகிப்தின் ராஜாவினிடத்தில் ஓடிப்ேபாய், சாெலாேமான் மரணமைடயுமட்டும் எகிப்தில் இருந்தான்.
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41 சாெலாேமானின் மற்ற நடபடிகளும், அவன் ெசய்தைவ அைனத்தும், அவனுைடய ஞானமும்,
சாெலாேமானுைடய நடபடிப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 42 சாெலாேமான் எருசேலமிேல
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம். 43 சாெலாேமான் தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்து, தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய
ெரெகாெபயாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்கும்படி, இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் சீேகமுக்கு வந்திருந்தபடியால்,
அவனும் சீேகமுக்குப் ேபானான். 2 ராஜாவாகிய சாெலாேமாைன விட்டு ஓடிப்ேபாய், எகிப்திேல
குடியிருந்த ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாேமா, எகிப்தில் இருக்ைகயில் இைதக்

ேகள்விப்பட்டான். 3 அவர்கள் ெயெராெபயாமுக்கு ஆள் அனுப்பி அவைன அைழப்பித்தார்கள்; அவனும்
இஸ்ரேவல் சைப அைனத்தும் வந்து, ெரெகாெபயாைம ேநாக்கி: 4 உம்முைடய தகப்பன் பாரமான
நுகத்ைத எங்கள்ேமல் ைவத்தார்; இப்ேபாதும் நீர் உம்முைடய தகப்பன் சுமத்தின கடினமான
ேவைலையயும், அவர் எங்கள்ேமல் ைவத்த பாரமான நுகத்ைதயும் இலகுவாக்கும்; அப்ெபாழுது உம்ைம
ேசவிப்ேபாம் என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்: நீங்கள் ேபாய், மூன்று நாள் ெபாறுத்து என்னிடத்தில்
திரும்பிவாருங்கள் என்றான்; அப்படிேய ஜனங்கள் ேபாயிருந்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய
ெரெகாெபயாம் தன் தகப்பனாகிய சாெலாேமான் உயிேராடிருக்ைகயில் அவன் சமுகத்தில் நின்ற
முதிேயாேராேட ஆேலாசைனபண்ணி, இந்த ஜனங்களுக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடுக்க, நீங்கள் என்ன
ேயாசைன ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டான். 7 அதற்கு அவர்கள்: நீர் இன்று இந்த ஜனங்களுக்கு
ேசவகனாகி, அவர்களுக்கு இணங்கி, அவர்கள் ெசாற்படி ெசய்து, மறுெமாழியாக நல்வார்த்ைதகைளச்
ெசால்வீரானால், எந்நாளும் அவர்கள் உமக்கு ஊழியக்காரராயிருப்பார்கள் என்றார்கள். 8 முதிேயார்
தனக்குச் ெசான்ன ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவிட்டு, தன்ேனாேட வளர்ந்து தன் சமுகத்தில் நிற்கிற
வாலிபேராேட ஆேலாசைனபண்ணி, 9 அவர்கைள ேநாக்கி: உம்முைடய தகப்பன் எங்கள்ேமல் ைவத்த
நுகத்ைத இலகுவாக்கும் என்று என்னிடத்தில் ெசான்ன இந்த ஜனங்களுக்கு மறுெமாழி ெகாடுக்க, நீங்கள்
என்ன ேயாசைன ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டான். 10 அப்ெபாழுது அவேனாேட வளர்ந்த வாலிபர்
அவைன ேநாக்கி: உம்முைடய தகப்பன் எங்கள் நுகத்ைதப் பாரமாக்கினார், நீர் அைத எங்களுக்கு
இலகுவாக்கும் என்று உம்மிடத்தில் ெசான்ன இந்த ஜனத்திற்கு நீர் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
என் சுண்டுவிரல் என் தகப்பனாருைடய இடுப்ைபப்பார்க்கிலும் பருமனாயிருக்கும். 11 இப்ேபாதும் என்
தகப்பன் பாரமான நுகத்ைத உங்கள்ேமல் ைவத்தார், நான் உங்கள் நுகத்ைத அதிக பாரமாக்குேவன்; என்
தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று
நீர் அவர்கேளாேட ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள். 12 மூன்றாம் நாள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று ராஜா
ெசால்லியிருந்தபடிேய, ெயெராெபயாமும் சகல ஜனங்களும் மூன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமிடத்தில்
வந்தார்கள். 13 ராஜா முதிேயார் தனக்குச் ெசான்ன ஆேலாசைனையத் தள்ளிவிட்டு, வாலிபருைடய
ஆேலாசைனயின்படிேய அவர்கேளாேட ேபசி: 14 என் தகப்பன உங்கள் நுகத்ைதப் பாரமாக்கினார், நான்
உங்கள் நுகத்ைத அதிக பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான்
உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று ஜனங்களுக்குக் கடினமான உத்தரவு ெகாடுத்தான். 15

ராஜா ஜனங்களுக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபானான்; கர்த்தர் சீேலானியனான அகியாைவக்ெகாண்டு
ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமுக்குச் ெசான்ன தம்முைடய வார்த்ைதைய உறுதிப்படுத்தும்படி
கர்த்தரால் இப்படி நடந்தது. 16 ராஜா தங்களுக்குச் ெசவிெகாடாதைத இஸ்ரேவலர் எல்லாரும்
கண்டேபாது, ஜனங்கள் ராஜாவுக்கு மறுஉத்தரவாக: தாவீேதாேட எங்களுக்குப் பங்ேகது? ஈசாயின்
குமாரனிடத்தில் எங்களுக்குச் சுதந்தரம் இல்ைல; இஸ்ரேவேல, உன் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விடு;
இப்ேபாது தாவீேத, உன் ெசாந்த வீட்ைடப் பார்த்துக்ெகாள் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலர் தங்கள்
கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விட்டார்கள். 17 ஆனாலும் யூதாவின் பட்டணங்களிேல குடியிருந்த இஸ்ரேவல்
புத்திரர்ேமல் ெரெகாெபயாம் ராஜாவாயிருந்தான். 18 பின்பு ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் பகுதி
விசாரிப்புக்காரனாகிய அேதாராைம அனுப்பினான்; இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவைனக் கல்ெலறிந்து
ெகான்றார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் தீவிரமாய் இரதத்தின்ேமல் ஏறி, எருசேலமுக்கு
ஓடிப்ேபானான். 19 அப்படிேய இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி இஸ்ரேவலர் தாவீதின் வம்சத்ைத விட்டு
கலகம்பண்ணிப் பிரிந்து ேபாயிருக்கிறார்கள். 20 ெயெராெபயாம் திரும்பிவந்தான் என்று
இஸ்ரேவலருக்ெகல்லாம் ேகள்வியானேபாது, அவைனச் சைபயினிடத்தில் அைழத்தனுப்பி, அவைனச்
சமஸ்த இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக்கினார்கள்; யூதா ேகாத்திரம் மாத்திரேமயன்றி ேவெறாருவரும்
தாவீதின் வம்சத்ைதப் பின்பற்றவில்ைல.

21 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேராேட யுத்தம்பண்ணவும்,
ராஜ்யத்ைதச் சாெலாேமானின் குமாரனாகிய தன்னிடமாகத் திருப்பிக்ெகாள்ளவும், யூதா வம்சத்தார்
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தார் அைனவருமாகிய ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட யுத்தவீரர் லட்சத்து எண்பதினாயிரம்
ேபைரக் கூட்டினான். 22 ேதவனுைடய மனுஷனாகிய ேசமாயாவுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைதயுண்டாகி,
அவர் ெசான்னது: 23 நீ யூதாவின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின் குமாரைனயும்
யூதா வம்சத்தார் அைனவைரயும், ெபன்யமீனைரயும், மற்ற ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: 24 நீங்கள் ேபாகாமலும்,
இஸ்ரேவல் புத்திரரான உங்கள் சேகாதரேராடு யுத்தம்பண்ணாமலும், அவரவர் தம்தம் வீட்டிற்குத்
திரும்புங்கள்; என்னாேல இந்தக் காரியம் நடந்தது என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள்: கர்த்தருைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு, கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய திரும்பிப்
ேபாய்விட்டார்கள்.
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25 ெயெராெபயாம் எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்தில் சீேகைமக் கட்டி, அதிேல வாசம்பண்ணி, அங்கிருந்து
ேபாய்ப் ெபனூேவைலக் கட்டினான். 26 ெயெராெபயாம்: இப்ேபாது ராஜ்யபாரம் தாவீது வம்ச வசமாய்த்
திரும்புகிறதாயிருக்கும். 27 இந்த ஜனங்கள் எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல பலிகைளச்
ெசலுத்தப்ேபானால், இந்த ஜனங்களின் இருதயம் யூதாவின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் என்னும் தங்கள்
ஆண்டவன் வசமாய்த் திரும்பி, அவர்கள் என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, யூதாவின் ராஜாவாகிய
ெரெகாெபயாமின் பாரிசமாய்ப் ேபாய் விடுவார்கள் என்று தன் மனதிேல சிந்தித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 28

ஆைகயால் ராஜாவானவன் ேயாசைனபண்ணி, ெபான்னினால் இரண்டு கன்றுக்குட்டிகைள உண்டாக்கி,
ஜனங்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எருசேலமுக்குப் ேபாகிறது உங்களுக்கு வருத்தம்; இஸ்ரேவலேர, இேதா,
இைவகள் உங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின உங்கள் ேதவர்கள் என்று ெசால்லி, 29

ஒன்ைறப் ெபத்ேதலிலும், ஒன்ைறத் தாணிலும் ஸ்தாபித்தான். 30 இந்தக் காரியம் பாவமாயிற்று; ஜனங்கள்
இந்த ஒரு கன்றுக்குட்டிக்காகத் தாண்மட்டும் ேபாவார்கள். 31 அவன் ேமைடயாகிய ஒரு ேகாவிைலயும்
கட்டி, ேலவியின் புத்திரராயிராத ஜனத்தின் ஈனமானவர்கைள ஆசாரியராக்கினான். 32 யூதாவில்
ஆசரிக்கப்படும் பண்டிைகக்ெகாப்பாக எட்டாம் மாதம் பதிைனந்தாம் ேததியிேல ெயெராெபயாம் ஒரு
பண்டிைகையயும் ெகாண்டாடி, பலிபீடத்தின்ேமல் பலியிட்டான்; அப்படிேய ெபத்ேதலிேல தான்
உண்டாக்கின கன்றுக்குட்டிகளுக்குப் பலியிட்டு, தான் உண்டுபண்ணின ேமைடகளின் ஆசாரியர்கைளப்
ெபத்ேதலிேல ஸ்தாபித்து, 33 தன் மனதிேல தாேன நியமித்துக் ெகாண்ட எட்டாம் மாதம் பதிைனந்தாம்
ேததியிேல ெபத்ேதலில் தான் உண்டாக்கின பலிபீடத்தின்ேமல் பலியிட்டு, இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குப்
பண்டிைகைய ஏற்படுத்தி, பலிபீடத்தின்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டினான்.

ெயெராெபயாம் தூபங்காட்ட பலிபீடத்தண்ைடயிேல நிற்ைகயில், இேதா, ேதவனுைடய மனுஷன்
ஒருவன் கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய, யூதாவிலிருந்து ெபத்ேதலுக்கு வந்து, 2 அந்தப்
பலிபீடத்ைத ேநாக்கி: பலிபீடேம பலிபீடேம, இேதா, தாவீதின் வம்சத்தில் ேயாசியா என்னும்

ேபருள்ள ஒரு குமாரன் பிறப்பான்; அவன் உன்ேமல் தூபங்காட்டுகிற ேமைடகளின் ஆசாரியர்கைள உன்ேமல்
பலியிடுவான்; மனுஷரின் எலும்புகளும் உன்ேமல் சுட்ெடரிக்கப்படும் என்பைதக் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் கூறி; 3 அன்ைறயதினம் அவன் ஒரு அைடயாளத்ைதயும் ெசால்லி, இேதா,
இந்தப் பலிபீடம் ெவடித்து, அதின்ேமலுள்ள சாம்பல் ெகாட்டுண்டுேபாகும்; கர்த்தர் உைரத்ததற்கு இதுேவ
அைடயாளம் என்றான். 4 ெபத்ேதலில் இருக்கிற அந்தப் பலிபீடத்திற்கு எதிராக ேதவனுைடய மனுஷன்
கூறின வார்த்ைதைய ராஜாவாகிய ெயெராெபயாம் ேகட்டேபாது, அவைனப் பிடியுங்கள் என்று தன் ைகையப்
பலிபீடத்திலிருந்து நீட்டினான்; அவனுக்கு விேராதமாய் நீட்டின ைக தன்னிடமாக முடக்கக்கூடாதபடிக்கு
மரத்துப்ேபாயிற்று. 5 ேதவனுைடய மனுஷன் கர்த்தருைடய வார்த்ைதயால் குறித்திருந்த
அைடயாளத்தின்படிேய பலிபீடம் ெவடித்து, சாம்பல் பலிபீடத்திலிருந்து ெகாட்டுண்டுேபாயிற்று. 6

அப்ெபாழுது ராஜா, ேதவனுைடய மனுஷனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சமுகத்ைத ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாண்டு, என் ைக முன்ேபாலிருக்கும்படிக்கு எனக்காக விண்ணப்பம்
பண்ணேவண்டும் என்றான்; அப்ெபாழுது ேதவனுைடய மனுஷன் கர்த்தருைடய சமுகத்ைத ேநாக்கி வருந்தி
விண்ணப்பம்ெசய்தான், ராஜாவின் ைக முன்னிருந்தபடி சீர்ப்பட்டது. 7 அப்ெபாழுது ராஜா ேதவனுைடய
மனுஷைன ேநாக்கி: நீ என்ேனாேடகூட வீட்டுக்கு வந்து இைளப்பாறு; உனக்கு ெவகுமானம் தருேவன்
என்றான். 8 ேதவனுைடய மனுஷன் ராஜாைவ ேநாக்கி: நீர் எனக்கு உம்முைடய வீட்டில் பாதி
ெகாடுத்தாலும், நான் உம்ேமாேட வருவதுமில்ைல, இந்த ஸ்தலத்தில் அப்பம் புசிப்பதுமில்ைல, தண்ணீர்
குடிப்பதுமில்ைல. 9 ஏெனன்றால் நீ அப்பம் புசியாமலும், தண்ணீர் குடியாமலும், ேபானவழியாய்த்
திரும்பாலும் இருெவன்று கர்த்தர் தம்முைடய வார்த்ைதயால் எனக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார் என்று
ெசால்லி, 10 அவன் ெபத்ேதலுக்கு வந்த வழியாய்த் திரும்பாமல், ேவறு வழியாய்ப் ேபாய்விட்டான்.

11 கிழவனான ஒரு தீர்க்கதரிசி ெபத்ேதலிேல குடியிருந்தான்; அவன் குமாரர் வந்து ேதவனுைடய மனுஷன்
அன்ைறயதினம் ெபத்ேதலிேல ெசய்த எல்லாச் ெசய்ைககைளயும், அவன் ராஜாேவாேட ெசான்ன
வார்த்ைதகைளயும் தங்கள் தகப்பனுக்கு அறிவித்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது அவர்கள் தகப்பன்: அவன் எந்த
வழி ேபானான் என்று அவர்கைளக் ேகட்டான். யூதாவிலிருந்து வந்த ேதவனுைடய மனுஷன் ேபானவழி
இன்னெதன்று அவன் குமாரர் பார்த்திருந்தபடியால், 13 அவன் தன் குமாரருடேன: கழுைதயின்ேமல்
ேசணம்ைவத்துக் ெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் கழுைதயின்ேமல் ேசணம்ைவத்துக் ெகாடுத்தபின், அவன்
அதின்ேமல் ஏறி, 14 ேதவனுைடய மனுஷைனத் ெதாடர்ந்துேபாய், ஒரு கர்வாலி மரத்தின்கீழ்
உட்கார்ந்திருக்கிற அவைனக் கண்டு: யூதாவிலிருந்து வந்த ேதவனுைடய மனுஷன் நீர்தானா என்று
அவைனக் ேகட்டதற்கு; அவன், நான்தான் என்றான். 15 அப்ெபாழுது அவைன ேநாக்கி: என்ேனாேட
வீட்டுக்கு வந்து அப்பம் புசியும் என்றான். 16 அதற்கு அவன்: நான் உம்ேமாேட திரும்பவும் உம்ேமாேட
உள்ேள ேபாகவுமாட்ேடன்; இந்த ஸ்தலத்திேல உம்ேமாேட நான் அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர்
குடிக்கவுமாட்ேடன். 17 ஏெனன்றால் நீ அப்பம் புசியாமலும், அங்ேக தண்ணீர் குடியாமலும், நீ ேபான
வழியாய்த் திரும்பிவராமலும் இரு என்று கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றான். 18

அதற்கு அவன்: உம்ைமப்ேபால நானும் தீர்க்கதரிசிதான்; அவன் அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் குடிக்க, நீ
அவைனத் திருப்பி, உன் வீட்டுக்கு அைழத்துக் ெகாண்டுவா என்று ஒரு தூதன் கர்த்தருைடய வார்த்ைதயாக
என்ேனாேட ெசான்னான் என்று அவனிடத்தில் ெபாய் ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது அவன் இவேனாேட
திரும்பிப் ேபாய், இவன் வீட்டிேல அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் குடித்தான். 20 அவர்கள் பந்தியில்
உட்கார்ந்திருக்கிறேபாது, அவைனத் திருப்பிக்ெகாண்டு வந்த தீர்க்கதரிசிக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
உண்டானதினால், 21 அவன் யூதாவிலிருந்து வந்த ேதவனுைடய மனுஷைனப் பார்த்துச் சத்தமிட்டு, உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கற்பித்த கட்டைளைய நீ ைகக்ெகாள்ளாமல் கர்த்தருைடய வாக்ைக மீறி,

1 இராஜாக்கள் 13:21
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22 அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கவும் ேவண்டாம் என்று அவர் விலக்கின ஸ்தலத்திற்கு நீ திரும்பி,
அப்பம் புசித்துத் தண்ணீர் குடித்தபடியினால், உன்னுைடய பிேரதம் உன் பிதாக்களின் கல்லைறயிேல
ேசருவதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 23 அவன் ேபாஜனபானம்பண்ணி முடிந்தபின்பு,
அந்தத் தீர்க்கதரிசிையத் திருப்பிக்ெகாண்டு வந்தவன் அவனுக்குக் கழுைதயின்ேமல்
ேசணம்ைவத்துக்ெகாடுத்தான். 24 அவன் ேபானபிற்பாடு வழியிேல ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டு
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டது; அவன் பிேரதம் வழியிேல கிடந்தது; கழுைத அதினண்ைடயிேல நின்றது;
சிங்கமும் பிேரதத்தண்ைடயிேல நின்றது. 25 அந்த வழிேய கடந்துவருகிற மனுஷர், வழியிேல கிடந்த
பிேரதத்ைதயும், பிேரதத்தண்ைடயிேல நிற்கிற சிங்கத்ைதயும் கண்டு, கிழவனான தீர்க்கதரிசி குடியிருந்த
பட்டணத்திேல வந்து ெசான்னார்கள். 26 அவைன வழியிலிருந்து திரும்பப்பண்ணின தீர்க்கதரிசி அைதக்
ேகட்டேபாது, அவன் கர்த்தருைடய வாக்ைக மீறின ேதவனுைடய மனுஷன்தான், கர்த்தர் அவனுக்குச்
ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய, கர்த்தர் அவைன ஒரு சிங்கத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அது அவைன
முறித்துக் ெகான்றுேபாட்டது என்று ெசால்லி, 27 தன் குமாரைர ேநாக்கி: எனக்குக் கழுைதயின்ேமல்
ேசணம்ைவத்துக் ெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் ேசணம்ைவத்துக் ெகாடுத்தார்கள். 28 அப்ெபாழுது அவன்
ேபாய், வழியிேல கிடக்கிற அவன் பிேரதத்ைதயும், பிேரதத்தண்ைடயிேல கழுைதயும் சிங்கமும்
நிற்கிறைதயும் கண்டான்; அந்தச் சிங்கம் பிேரதத்ைதத் தின்னவுமில்ைல, கழுைதைய முறித்துப்
ேபாடவுமில்ைல. 29 அப்ெபாழுது கிழவனான அந்தத் தீர்க்கதரிசி ேதவனுைடய மனுஷனின் பிேரதத்ைத
எடுத்து, அைதக் கழுைதயின்ேமல் ைவத்து, அதற்காகத் துக்கங்ெகாண்டாடவும் அைத அடக்கம்பண்ணவும்,
அைதத் தன் பட்டணத்திற்குக் ெகாண்டுவந்து, 30 அவன் பிேரதத்ைதத் தன்னுைடய கல்லைறயிேல
ைவத்தான். அவனுக்காக: ஐேயா, என் சேகாதரேன என்று புலம்பி, துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள். 31 அவைன
அடக்கம்பண்ணினபின்பு, அவன் தன் குமாரைர ேநாக்கி: நான் மரிக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய மனுஷன்
அடக்கம்பண்ணப்பட்ட கல்லைறயிேல என்ைனயும் நீங்கள் அடக்கம்பண்ணி, அவன் எலும்புகளண்ைடயிேல
என் எலும்புகைளயும் ைவயுங்கள். 32 அவன் ெபத்ேதலில் இருக்கிற பலிபீடத்திற்கும், சமாரியாவின்
பட்டணங்களில் இருக்கிற ேமைடகளாகிய சகல ேகாவில்களுக்கும் விேராதமாகக் கூறின கர்த்தருைடய
வார்த்ைத நிச்சயமாய் நிைறேவறும் என்றான்.

33 இந்த நடபடிக்குப்பின்பு, ெயெராெபயாம் தன் ெபால்லாத வழிையவிட்டுத் திரும்பாமல், மறுபடியும்
ஜனத்தில் ஈனமானவர்கைள ேமைடகளின் ஆசாரியராக்கினான்; எவன்ேமல் அவனுக்கு மனதிருந்தேதா
அவைனப் பிரதிஷ்ைடபண்ணினான்; அப்படிப்பட்டவர்கள் ேமைடகளின் ஆசாரியரானார்கள். 34

ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர பூமியின்ேமல் ைவக்காமல் அதம்பண்ணி அழிக்கும்படியாக இந்தக் காரியம்
அவர்களுக்குப் பாவமாயிற்று.

அக்காலத்திேல ெயெராெபயாமின் குமாரனாகிய அபியா வியாதியில் விழுந்தான். 2 அப்ெபாழுது
ெயெராெபயாம் தன் மைனவிையப் பார்த்து: நீ எழுந்து, நீ ெயெராெபயாமின் மைனவிெயன்று
ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு ேவஷம்மாறி சீேலாவுக்குப் ேபா; இந்த ஜனத்தின்ேமல் நான்

ராஜாவாேவன் என்று என்ேனாேட ெசான்ன தீர்க்கதரிசியாகிய அகியா அங்ேக இருக்கிறான். 3 நீ உன்
ைகயிேல பத்து அப்பங்கைளயும், பணியாரங்கைளயும், ஒரு கலசம் ேதைனயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
அவனிடத்துக்குப் ேபா; பிள்ைளக்குச் சம்பவிக்கப்ேபாகிறது இன்னெதன்று அவன் உனக்கு அறிவிப்பான்
என்றான். 4 அப்படிேய ெயெராெபயாமின் மைனவி ெசய்தாள்; அவள் எழுந்து சீேலாவுக்குப் ேபாய்,
அகியாவின் வீட்டிற்குள் பிரேவசித்தாள்; அகியாேவா முதிர் வயதானதினால் அவன் கண்கள் மங்கலைடந்து
பார்க்கக்கூடாதிருந்தான். 5 கர்த்தர் அகியாவினிடத்தில்: இேதா, ெயெராெபயாமின் மைனவி
வியாதியாருக்கிற தன் குமாரனுக்காக உன்ைன ஒரு விேசஷம் ேகட்க வருகிறாள்; நீ அவளுக்கு இன்ன
இன்ன பிரகாரமாகச் ெசால்லேவண்டும்; அவள் உட்பிரேவசிக்கிறேபாது, தன்ைன அந்நிய ஸ்திரீயாகக்
காண்பிப்பாள் என்றார். 6 ஆைகயால் வாசற்படிக்குள் பிரேவசிக்கும் அவளுைடய நைடயின் சத்தத்ைத
அகியா ேகட்டவுடேன, அவன்: ெயெராெபயாமின் மைனவிேய, உள்ேள வா; உன்ைன அந்நிய ஸ்திரீயாகக்
காண்பிக்கிறெதன்ன? துக்கெசய்திைய உனக்கு அறிவிக்க நான் அனுப்பப்பட்ேடன். 7 நீ ேபாய்
ெயெராெபயாைம ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்;
ஜனத்தினின்று உன்ைன நான் உயர்த்தி, உன்ைன இஸ்ரேவல் என்னும் என் ஜனத்தின்ேமல் அதிபதியாக
ைவத்ேதன். 8 நான் ராஜ்யபாரத்ைதத் தாவீது வம்சத்தாரின் ைகயிலிருந்து பிடுங்கி உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
ஆனாலும் என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதேய ெசய்ய, தன் முழு
இருதயத்ேதாடும் என்ைனப் பின்பற்றின என் தாசனாகிய தாவீைதப்ேபால நீ இராமல், 9 உனக்கு
முன்னிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் ெபால்லாப்புச் ெசய்தாய்; எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க, நீ ேபாய்
உனக்கு அந்நிய ேதவர்கைளயும் வார்க்கப்பட்ட விக்கிரகங்கைளயும் உண்டுபண்ணி, உனக்குப் புறம்ேப
என்ைனத் தள்ளிவிட்டாய். 10 ஆைகயால் இேதா, நான் ெயெராெபயாமுைடய வீட்டின்ேமல் ெபால்லாப்ைப
வரப்பண்ணி, ெயெராெபயாமுக்கு, சுவர்ேமல் நீர்விடும் ஒரு நாய் முதலாயிராதபடிக்கு, இஸ்ரேவலிேல
அைடபட்டவைனயும் விடுபட்டவைனயும் சங்காரம்பண்ணி, குப்ைப கழித்துப்ேபாடப்படுகிறதுேபால
ெயெராெபயாமின் பின்னடியாைர அவர்கள் கட்ேடாேட அற்றுப்ேபாகுமட்டும் கழித்துப்ேபாடுேவன் என்றார்.
11 ெயெராெபயாமின் சந்ததியாரில் பட்டணத்திேல சாகிறவைன நாய்கள் தின்னும்; ெவளியிேல
சாகிறவைன ஆகாயத்தின் பறைவகள் தின்னும்; கர்த்தர் இைத உைரத்தார். 12 ஆைகயால் நீ எழுந்து, உன்
வீட்டுக்குப்ேபா, உன் கால்கள் பட்டணத்திற்குள் பிரேவசிக்ைகயில் பிள்ைளயாண்டான் ெசத்துப்ேபாவான்.
13 அவனுக்காக இஸ்ரேவலெரல்லாரும் துக்கங்ெகாண்டாடி அவைன அடக்கம்பண்ணுவார்கள்;
ெயெராெபயாமின் வீட்டாரில் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக அவனிடத்திேல நல்ல
காரியம் காணப்பட்டதினால், ெயெராெபயாமின் சந்ததியில் அவன் ஒருவேன கல்லைறக்குட்படுவான். 14
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ஆனாலும் கர்த்தர் தமக்கு இஸ்ரேவலின்ேமல் ஒரு ராஜாைவ எழும்பப்பண்ணுவார்; அவன் அந்நாளிேல
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைரச் சங்கரிப்பான்; இப்ேபாேத இது நடந்ேதறும். 15 தண்ணீரிேல நாணல்
அைசகிறதுேபால, கர்த்தர் இஸ்ரேவைல முறிந்தைசயப்பண்ணி, அவர்கள் பிதாக்களுக்குத் தாம் ெகாடுத்த
இந்த நல்ல ேதசத்திலிருந்து இஸ்ரேவைல ேவேராேட பிடுங்கி, அவர்கள் தங்களுக்கு ேதாப்பு
விக்கிரகங்கைள ைவத்து, கர்த்தருக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கினபடியினால், அவர்கைள நதிக்கப்பாேல
சிதறடித்து, 16 ெயெராெபயாம் ெசய்ததும் இஸ்ரேவைலச் ெசய்யப்பண்ணினதுமான பாவத்தினிமித்தம்
இஸ்ரேவைல ஒப்புக்ெகாடுத்துவிடுவார் என்றான். 17 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாமின் மைனவி எழுந்து
புறப்பட்டு திர்சாவுக்கு வந்தாள்; அவள் வாசற்படியிேல வருைகயில் பிள்ைளயாண்டான் ெசத்துப்ேபானான்.
18 கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாகிய அகியா என்னும் தமது ஊழியக்காரைனக் ெகாண்டு ெசான்ன
வார்த்ைதயின்படிேய, அவர்கள் அவைன அடக்கம்பண்ணி, இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவனுக்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள்.

19 ெயெராெபயாம் யுத்தம்பண்ணினதும் ஆண்டதுமான அவனுைடய மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது. 20 ெயெராெபயாம் ராஜ்யபாரம்பண்ணின காலம்
இருபத்திரண்டு வருஷம்; அவன் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய நாதாப்
அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

21 சாெலாேமானின் குமாரனாகிய ெரெகாெபயாம் யூதாவிேல ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; ெரெகாெபயாம்
ராஜாவாகிறேபாது நாற்பத்ெதாரு வயதாயிருந்து, கர்த்தர் தம்முைடய நாமம் விளங்கும்படி இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட நகரமாகிய எருசேலமிேல பதிேனழு வருஷம் ராஜ்யபாரம்
பண்ணினான்; அம்ேமான் ஜாதியான அவனுைடய தாயின் ேபர் நாமாள். 22 யூதா ஜனங்கள் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, தாங்கள் ெசய்து வருகிற தங்களுைடய பாவங்களினால் தங்கள்
பிதாக்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும் அவருக்கு அதிக எரிச்சைல மூட்டினார்கள். 23 அவர்களும்
உயர்ந்த சகல ேமட்டின் ேமலும், பச்ைசயான சகல மரத்தின் கீழும், ேமைடகைளயும் சிைலகைளயும்
ேதாப்புவிக்கிரகங்கைளயும் தங்களுக்கு உண்டாக்கினார்கள். 24 ேதசத்திேல இலச்ைசயான
புணர்ச்சிக்காரரும் இருந்தார்கள்; கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத் துரத்திவிட்ட
ஜாதிகளுைடய அருவருப்புகளின்படிெயல்லாம் ெசய்தார்கள். 25 ெரெகாெபயாம் ராஜ்யபாரம்பண்ணும்
ஐந்தாம் வருஷத்திேல, எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் எருசேலமுக்கு விேராதமாய் வந்து, 26 கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய அரமைனயின் ெபாக்கிஷங்கைளயும், சாெலாேமான்
ெசய்வித்த ெபான் பரிைசகள் ஆகிய சகலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டான். 27 அைவகளுக்குப்
பதிலாக ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் ெவண்கலப் பரிைசகைளச் ெசய்வித்து, அைவகைள ராஜாவின்
வாசற்படிையக் காக்கிற ேசவகருைடய தைலவரின் ைகயில் ஒப்புவித்தான். 28 ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, அரமைனச்ேசவகர் அைவகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாய், திரும்பத்
தங்கள் அைறயிேல ைவப்பார்கள். 29 ெரெகாெபயாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 30 ெரெகாெபயாமுக்கும்
ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள் இருந்த நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 31

ெரெகாெபயாம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து, தாவீதின் நகரத்தில் தன் பிதாக்களண்ைடயில்
அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்; அம்ேமான் ஜாதியான அவன் தாய்க்கு நாமாள் என்று ேபர்; அவன் குமாரனாகிய
அபியாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாம் என்னும் ராஜாவின் பதிெனட்டாம் வருஷத்திேல
அபியாம் யூதாவின் ேமல் ராஜாவாகி, 2 மூன்று வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்;
அப்சேலாமின் குமாரத்தியாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் மாகாள். 3 தன் தகப்பன் தனக்கு

முன்ெசய்த எல்லாப் பாவங்களிலும் அவன் நடந்தான்; அவன் இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவீதின்
இருதயத்ைதப்ேபால், தன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக உத்தமமாயிருக்கவில்ைல. 4 ஆனாலும்
தாவீதினிமித்தம் அவனுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர், அவனுக்குப் பிற்பாடு அவன் குமாரைன
எழும்பப்பண்ணுகிறதினாலும், எருசேலைம நிைலநிறுத்துகிறதினாலும், அவனுக்கு எருசேலமில் ஒரு
விளக்ைகக் கட்டைளயிட்டு வந்தார். 5 தாவீது ஏத்தியனாகிய உரியாவின் சங்கதி ஒன்று தவிர கர்த்தர்
தனக்குக் கட்டைளயிட்டதிேல தான் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் ஒன்ைறயும் விட்டு விலகாமல், அவர்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து வந்தான். 6 ெரெகாெபயாமுக்கும், ெயெராெபயாமுக்கும்
அவர்கள் இருந்த நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 7 அபியாமின் மற்ற
வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது; அபியாமுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 8

அபியாம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில்
அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ஆசா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ெயெராெபயாமின் இருபதாம் வருஷத்திேல ஆசா யூதாவின்ேமல்
ராஜாவாகி, 10 நாற்பத்ெதாரு வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அப்சேலாமின்
குமாரத்தியாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் மாகாள். 11 ஆசா தன் தகப்பனாகிய தாவீைதப்ேபால் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 12 அவன் இலச்ைசயான புணர்ச்சிக்காரைர ேதசத்திலிருந்து
அகற்றி, தன் பிதாக்கள் உண்டுபண்ணின நரகலான விக்கிரகங்கைளெயல்லாம் விலக்கி, 13 ேதாப்பிேல
அருவருப்பான விக்கிரகத்ைத உண்டுபண்ணின தன் தாயாகிய மாகாைளயும் ராஜாத்தியாய் இராதபடிக்கு
விலக்கிவிட்டான்; அவளுைடய விக்கிரகத்ைதயும் ஆசா நிர்மூலமாக்கி, கீதேரான் ஆற்றண்ைடயிேல
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சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14 ேமைடகேளா தகர்க்கப்படவில்ைல; ஆனாலும் ஆசா உயிேராடிருந்த
நாெளல்லாம் அவன் இருதயம் கர்த்தேராேட உத்தமமாயிருந்தது. 15 தன் தகப்பனும் தானும்
பரிசுத்தப்படுத்தும்படி ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் பணிமுட்டுகைளயும் அவன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல ெகாண்டுவந்தான். 16 ஆசாவுக்கும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷாவுக்கும்
அவர்களுைடய நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது. 17 ஒருவரும் யூதாவின் ராஜாவாகிய
ஆசாவினிடத்தில் ேபாக்குவரத்தாயிராதபடிக்கு, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷா யூதாவுக்கு விேராதமாக
வந்து ராமாைவக் கட்டினான். 18 அப்ெபாழுது ஆசா கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்களில் மீதியான
எல்லா ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், ராஜாவின் அரமைனயின் ெபாக்கிஷங்கைளயும் எடுத்து,
அைவகைளத் தன் ஊழியக்காரர் ைகயிேல தமஸ்குவில் வாசமாயிருக்கிற எசிேயானின் மகனாகிய
தப்ரிேமானின் குமாரன் ெபனாதாத் என்னும் சீரியாவின் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பி: 19 எனக்கும்
உமக்கும் என் தகப்பனுக்கும் உம்முைடய தகப்பனுக்கும் உடன்படிக்ைக உண்ேட; இேதா, உமக்கு
ெவகுமதியாய் ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் அனுப்புகிேறன்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷா
என்ைனவிட்டு விலகிப்ேபாகும்படிக்கு, நீர் வந்து அவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிப்ேபாடும்
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 20 ெபனாதாத், ராஜாவாகிய ஆசாவுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, தனக்கு
உண்டான ேசனாபதிகைள இஸ்ரேவலின் பட்டணங்களுக்கு விேராதமாக அனுப்பி, ஈேயாைனயும்,
தாைணயும் ெபத்மாக்கா என்னும் ஆேபைலயும் கின்னேராத் அைனத்ைதயும் நப்தலியின்
முழுத்ேதசத்ேதாடுங்கூட முறிய அடித்தான். 21 பாஷா அைதக் ேகட்டேபாது, ராமாைவக் கட்டுகிறைதவிட்டு
திர்சாவிலிருந்து விட்டான். 22 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ஆசா யூதா எங்கும் ஒருவரும் தப்பாமல் எல்லாரும்
ேபாய், பாஷா கட்டின ராமாவின் கற்கைளயும் அதின் மரங்கைளயும் எடுத்துவர பைறமுைற இடுவித்து;
அைவகளினால் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலுள்ள ேகபாைவயும் மிஸ்பாைவயும் கட்டினான். 23 ஆசாவின் மற்ற
எல்லா வர்த்தமானங்களும், அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவன் கட்டின
பட்டணங்களின் வரலாறும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது; அவன் முதிர்வயதான காலத்தில் அவனுைடய கால்களில் வியாதி கண்டிருந்தது. 24 ஆசா
தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் நகரத்திேல தன்
பிதாக்களண்ைடயில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ேயாசபாத் அவன் ஸ்தானத்திேல
ராஜாவானான்.

25 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் இரண்டாம் வருஷத்திேல ெயெராெபயாமின் குமாரனாகிய நாதாப்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி, இரண்டு வருஷம் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான். 26 அவன்
கர்த்தருைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, தன் தகப்பன் வழியிலும், அவன் இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின அவனுைடய பாவத்திலும் நடந்தான். 27 இசக்கார் வம்சத்தானாகிய அகியாவின்
குமாரனான பாஷா, அவனுக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணி, நாதாபும் இஸ்ரேவலைனத்தும்
ெபலிஸ்தருக்கு இருந்த கிெபத்ேதாைன முற்றிக்ைகேபாட்டிருக்ைகயில், பாஷா அவைனக்
கிெபத்ேதானிேல ெவட்டிப்ேபாட்டான். 28 பாஷா யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் மூன்றாம் வருஷத்திேல
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டபின், அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 29 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம்
ெசய்ததும், இஸ்ரேவைலச் ெசய்யப்பண்ணினதுமான பாவங்களினிமித்தமும், அவன் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உண்டாக்கின ேகாபத்தினிமித்தமும், கர்த்தர் சீேலானியனான அகியா என்னும்
தமது ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு ெசால்லியிருந்த வார்த்ைதயின்படிேய, 30 அவன் ராஜாவானபின் அவன்
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைரெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ெயெராெபயாமுக்கு இருந்த
சுவாசமுள்ளெதான்ைறயும் அவன் அழிக்காமல் விடவில்ைல. 31 நாதாபின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன்
ெசய்தைவ யாவும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 32

ஆசாவுக்கும் இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய பாஷாவுக்கும் அவர்கள் நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம் நடந்து
ெகாண்டிருந்தது.

33 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் மூன்றாம் வருஷத்திேல அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷா,
இஸ்ரேவலைனத்தின் ேமலும் திர்சாவிேல ராஜாவாகி இருபத்து நாலு வருஷம் ஆண்டு, 34 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, ெயெராெபயாமின் வழியிலும், அவன் இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின அவனுைடய பாவத்திலும் நடந்தான்.

பாஷாவுக்கு விேராதமாகக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத ஆனானியின் குமாரனாகிய ெயகூவுக்கு
உண்டாயிற்று, அவர்: 2 நான் உன்ைனத் தூளிலிருந்து உயர்த்தி, உன்ைன என் ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலின்ேமல் தைலவனாக ைவத்திருக்ைகயில், நீ ெயெராெபயாமின் வழியிேல நடந்து, என்

ஜனமாகிய இஸ்ரேவல் தங்கள் பாவங்களால் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கும்படி அவர்கைளப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணுகிறபடியினால், 3 இேதா, நான் பாஷாவின் பின்னடியாைரயும் அவன் வீட்டாரின்
பின்னடியாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டு, உன் வீட்ைட ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின்
வீட்ைடப்ேபால ஆக்குேவன். 4 பாஷாவின் சந்ததியிேல பட்டணத்திேல சாகிறவைன நாய்கள் தின்னும்;
ெவளியிேல சாகிறவைன ஆகாயத்துப் பறைவகள் தின்னும் என்றார்.

5 பாஷாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்ததும், அவனுைடய வல்லைமயும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 6 பாஷா தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்து திர்சாவில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ஏலா அவன் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவானான். 7 பாஷா தன் ைககளின் ெசய்ைகயால் கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்கி, அவர் பார்ைவக்குச்
ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாப்பினிமித்தமும், அவன் ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர
ெவட்டிப்ேபாட்டதினிமித்தமும், இவர்கைளப்ேபால் ஆவான் என்று அவனுக்கும் அவன் வீட்டுக்கும்

1 இராஜாக்கள் 15:14

302



விேராதமாக ஆனானியின் குமாரனாகிய ெயகூ என்னும் தீர்க்கதரிசியினால் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
பின்னும் உண்டாயிற்று.

8 யூதாவின் ராஜாவான ஆசாவின் இருபத்தாறாம் வருஷத்திேல பாஷாவின் குமாரனாகிய ஏலா
இஸ்ரேவலின்ேமல் திர்சாவிேல ராஜாவாகி இரண்டு வருஷம் அரசாண்டான். 9 இரதங்களில்
பாதிபங்குக்குத் தைலவனாகிய சிம்ரி என்னும் அவன் ஊழியக்காரன் அவனுக்கு விேராதமாய்க்
கட்டுப்பாடுபண்ணி, அவன் திர்சாவிேல அவ்விடத்து அரமைன உக்கிராணக்காரனாகிய அர்சாவின் வீட்டிேல
குடித்து ெவறிெகாண்டிருக்ைகயில், 10 சிம்ரி உள்ேள புகுந்து, யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின்
இருபத்ேதழாம் வருஷத்தில் அவைன ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு, அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 11

அவன் ராஜாவாகி, சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தேபாது, அவன் பாஷாவின் வீட்டாைரெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டான்; அவன் இனத்தாைரயாகிலும், அவன் சிேநகிதைரயாகிலும், சுவரில் நீர்விடும் ஒரு
நாையயாகிலும், அவன் உயிேராேட ைவக்கவில்ைல. 12 அப்படிேய பாஷாவும், அவன் குமாரனாகிய ஏலாவும்,
தங்கள் வீணான விக்கிரகங்களினாேல இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்கிச்
ெசய்ததும் இஸ்ரேவைலச் ெசய்யப்பண்ணினதுமான அவர்களுைடய எல்லாப் பாவங்களினிமித்தமும், 13

கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாகிய ெயகூவினால் பாஷாைவக்குறித்துச் ெசால்லியிருந்த அவருைடய
வார்த்ைதயின்படிேய, சிம்ரி பாஷாவின் வீட்டாைரெயல்லாம் அழித்துப்ேபாட்டான். 14 ஏலாவின் மற்ற
வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது.

15 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் இருபத்ேதழாம் வருஷத்திேல சிம்ரி திர்சாவிேல ஏழுநாள்
ராஜாவாயிருந்தான்; ஜனங்கள் அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தருக்கு இருக்கிற கிெபத்ேதானுக்கு எதிராகப்
பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள். 16 சிம்ரி கட்டுப்பாடுபண்ணி, ராஜாைவக் ெகான்றுேபாட்டான் என்பைத
அங்ேக பாளயமிறங்கின ஜனங்கள் ேகட்டேபாது, இஸ்ரேவலெரல்லாம் அந்நாளிேலதாேன பாளயத்திேல
பைடத்தைலவனாகிய உம்ரிைய இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாக்கினார்கள். 17 அப்ெபாழுது உம்ரியும்
அவேனாேடகூட இஸ்ரேவல் அைனத்தும் கிெபத்ேதானிலிருந்து வந்து, திர்சாைவ முற்றிக்ைக
ேபாட்டார்கள். 18 பட்டணம் பிடிபட்டைதச் சிம்ரி கண்டேபாது, அவன் ராஜாவின் வீடாகிய அரமைனக்குள்
பிரேவசித்து, தான் இருக்கிற ராஜ அரமைனையத் தீக்ெகாளுத்தி, அதிேல ெசத்தான். 19 அவன் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, ெயெராெபயாமின் வழியிலும் அவன் இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின அவன் பாவத்திலும் நடந்ததினால், கட்டிக்ெகாண்ட அவனுைடய
பாவங்களினிமித்தம் அப்படி நடந்தது. 20 சிம்ரியின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் பண்ணின அவனுைடய
கட்டுப்பாடும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.

21 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இரண்டு வகுப்பாய்ப் பிரிந்து, பாதி ஜனங்கள் கீனாத்தின்
குமாரனாகிய திப்னிைய ராஜாவாக்க, அவைனப் பின்பற்றினார்கள்; பாதி ஜனங்கள் உம்ரிையப்
பின்பற்றினார்கள். 22 ஆனாலும் கீனாத்தின் குமாரனாகிய திப்னிையப் பின்பற்றின ஜனங்கைளப்பார்க்கிலும்,
உம்ரிையப் பின்பற்றின ஜனங்கள் பலத்துப்ேபானார்கள்; திப்னி ெசத்துப்ேபானான்; உம்ரி அரசாண்டான். 23

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் முப்பத்ேதாராம் வருஷத்தில், உம்ரி இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாகி,
பன்னிரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அவன் திர்சாவிேல ஆறு வருஷம் அரசாண்டு, 24 பின்பு
ேசேமரின் ைகயிலிருந்து சமாரியா மைலைய இரண்டு தாலந்து ெவள்ளிக்கு வாங்கி, அந்த மைலயின்ேமல்
ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி, அதற்கு மைலயினுைடய எஜமானாயிருந்த ேசேமருைடய ேபரின்படிேய சமாரியா
என்னும் ேபைரச் தரித்தான். 25 உம்ரி கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, தனக்கு
முன்னிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் ேகடாய் நடந்து, 26 ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் சகல
வழியிலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குத் தங்கள் வீணான விக்கிரகங்களாேல ேகாபம்
மூட்டும்படியாய் இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின அவனுைடய பாவங்களிலும் நடந்தான். 27 உம்ரி
ெசய்த அவனுைடய மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் காண்பித்த வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 28 உம்ரி தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து,
சமாரியாவிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ஆகாப் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

29 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் முப்பத்ெதட்டாம் வருஷத்தில் உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகாப்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி, சமாரியாவில் இஸ்ரேவலின்ேமல் இருபத்திரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம்
பண்ணினான். 30 உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகாப், தனக்கு முன்னிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 31 ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின்
பாவங்களில் நடப்பது அவனுக்குக் ெகாஞ்சக்காரியெமன்று நிைனத்தாற்ேபால் அவன் சீேதானியரின்
ராஜாவாகிய ஏத்பாகாலின் குமாரத்தி ேயசேபைல விவாகம்பண்ணினதுமல்லாமல், அவன் ேபாய்
பாகாைலயும் ேசவித்து அைதப் பணிந்துெகாண்டு, 32 தான் சமாரியாவிேல கட்டின பாகாலின் ேகாவிலில்
பாகாலுக்குப் பலிபீடத்ைத எடுப்பித்தான். 33 ஆகாப் ஒரு விக்கிரகத்ேதாப்ைபயும் ைவத்து, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கும்படிக்கு தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்கெளல்லாம் ெசய்தைதப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்ச் ெசய்துவந்தான். 34 அவன் நாட்களிேல ெபத்ேதல்
ஊரானாகிய ஈேயல் எரிேகாைவக் கட்டினான்; கர்த்தர் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாைவக்ெகாண்டு
ெசால்லியிருந்த வார்த்ைதயின்படிேய, அவன் அதின் அஸ்திபாரத்ைதப் ேபாடுகிறேபாது, அபிராம் என்னும்
தன் மூத்த குமாரைனயும், அதின் வாசல்கைள ைவக்கிறேபாது ெசகூப் என்னும் தன் இைளயகுமாரைனயும்
சாகக்ெகாடுத்தான்.

1 இராஜாக்கள் 16:34
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கீேலயாத்தின் குடிகளிேல திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாைப ேநாக்கி: என் வாக்கின்படிேய அன்றி
இந்த வருஷங்களிேல பனியும் மைழயும் ெபய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான். 2

பின்பு கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாயிற்று, அவர்: 3 நீ இவ்விடத்ைத விட்டுக் கீழ்த்திைசைய
ேநாக்கிப் ேபாய், ேயார்தானுக்கு ேநராயிருக்கிற ேகரீத் ஆற்றண்ைடயில் ஒளித்துக்ெகாண்டிரு. 4 அந்த
ஆற்றின் தண்ணீைரக் குடிப்பாய்; அங்ேக உன்ைனப் ேபாஷிக்க, காகங்களுக்குக் கட்டைளயிடுேவன்
என்றார். 5 அவன் ேபாய், கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய ேயார்தானுக்கு ேநராயிருக்கிற ேகரீத்
ஆற்றண்ைடயிேல தங்கியிருந்தான். 6 காகங்கள் அவனுக்கு விடியற்காலத்தில் அப்பமும் இைறச்சியும்,
சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இைறச்சியும் ெகாண்டு வந்தது; தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீைரக்
குடித்தான். 7 ேதசத்தில் மைழ ெபய்யாதபடியினால், சில நாளுக்குப்பின்பு அந்த ஆறு வற்றிப்ேபாயிற்று.

8 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாயிற்று, அவர்: 9 நீ எழுந்து, சீேதானுக்கடுத்த
சாறிபாத் ஊருக்குப்ேபாய், அங்ேக தங்கியிரு; உன்ைனப் பராமரிக்கும்படி அங்ேக இருக்கிற ஒரு விதைவக்கு
கட்டைளயிட்ேடன் என்றார். 10 அப்படிேய அவன் எழுந்து, சாறிபாத்துக்குப் ேபானான்; அந்தப்
பட்டணத்தின் ஒலிமுகவாசலுக்கு அவன் வந்தேபாது, அங்ேக ஒரு விதைவ விறகு
ெபாறுக்கிக்ெகாண்டிருந்தாள்; அவன் அவைளப் பார்த்துக் கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதற்குக் ெகாஞ்சம்
தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்குக் ெகாண்டுவா என்றான். 11 ெகாண்டுவர அவள் ேபாகிறேபாது அவன்
அவைள ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, ெகாஞ்சம் அப்பமும் உன் ைகயிேல எனக்குக் ெகாண்டுவா என்றான். 12

அதற்கு அவள்: பாைனயில் ஒரு பிடி மாவும் கலயத்தில் ெகாஞ்சம் எண்ெணயுேம அல்லாமல், என்னிடத்தில்
ஒரு அைடயும் இல்ைலெயன்று உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்;
இேதா, நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டுச் ெசத்துப்ேபாக, அைத எனக்கும் அவனுக்கும்
ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு ெபாறுக்குகிேறன் என்றாள். 13 அப்ெபாழுது எலியா அவைளப்
பார்த்து: பயப்படாேத; நீ ேபாய் உன் வார்த்ைதயின்படி ஆயத்தப்படுத்து; ஆனாலும் முதல் அதிேல எனக்கு
ஒரு சிறிய அைடையப் பண்ணி என்னிடத்தில் ெகாண்டுவா; பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும்
பண்ணலாம். 14 கர்த்தர் ேதசத்தின்ேமல் மைழையக் கட்டைளயிடும் நாள்மட்டும் பாைனயின் மா
ெசலவழிந்துேபாவதும் இல்ைல; கலசத்தின் எண்ெணய் குைறந்துேபாவதும் இல்ைல என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 15 அவள் ேபாய், எலியாவின் ெசாற்படி ெசய்தாள்; அவளும்,
இவனும், அவள் வீட்டாரும் அேநகநாள் சாப்பிட்டார்கள். 16 கர்த்தர் எலியாைவக்ெகாண்டு ெசான்ன
வார்த்ைதயின்படிேய, பாைனயிேல மா ெசலவழிந்துேபாகவும் இல்ைல; கலசத்தின் எண்ெணய்
குைறந்துேபாகவும் இல்ைல. 17 இைவகள் நடந்தபின்பு, வீட்டுக்காரியாகிய அந்த ஸ்திரீயின் மகன்
வியாதியில் விழுந்தான்; அவனுைடய சுவாசம் ேபாகுமட்டும் அவனுைடய வியாதி அதிகரித்துக்ெகாண்ேட
இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது அவள் எலியாைவ ேநாக்கி: ேதவனுைடய மனுஷேன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன?
என் அக்கிரமத்ைத நிைனக்கப்பண்ணவும், என் குமாரைனச் சாகப்பண்ணவுமா? என்னிடத்தில் வந்தீர்
என்றாள். 19 அதற்கு அவன்: உன் குமாரைன என்னிடத்தில் தா என்று ெசால்லி, அவைன அவள்
மடியிலிருந்து எடுத்து, தான் தங்கியிருக்கிற ேமல்வீட்டிேல அவைனக் ெகாண்டுேபாய், தன் கட்டிலின்ேமல்
ைவத்து: 20 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் தங்கியிருக்க இடங்ெகாடுத்த இந்த விதைவயின் மகைனச்
சாகப்பண்ணினதினால் அவளுக்குத் துக்கத்ைத வருவித்தீேரா என்று கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு; 21

அந்தப் பிள்ைளயின்ேமல் மூன்று தரம் குப்புறவிழுந்து: என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, இந்தப் பிள்ைளயின்
ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வரப்பண்ணும் என்று கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். 22

கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; பிள்ைளயினுைடய ஆத்துமா அவனுள் திரும்பிவந்தது; அவன்
பிைழத்தான். 23 அப்ெபாழுது எலியா பிள்ைளைய எடுத்து, ேமல்வீட்டிலிருந்து அவைனக் கீழ்வீட்டிற்குள்
ெகாண்டுவந்து, அவைன அவன் தாயினிடத்தில் ெகாடுத்து: பார் உன் பிள்ைள உயிேராடிருக்கிறான் என்று
ெசான்னான். 24 அப்ெபாழுது அந்த ஸ்திரீ எலியாைவ ேநாக்கி: நீர் ேதவனுைடய மனுஷன் என்றும்,
உம்முைடய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்ைத உண்ைம என்றும், இதினால் இப்ேபாது
அறிந்திருக்கிேறன் என்றாள்.

அேநகநாள் ெசன்று, மூன்றாம் வருஷமாைகயில், கர்த்தருைடய வார்த்ைத எலியாவுக்கு
உண்டாகி: நீ ேபாய் ஆகாபுக்கு உன்ைனக் காண்பி; நான் ேதசத்தின்ேமல் மைழையக்
கட்டைளயிடுேவன் என்றார். 2 அப்ெபாழுது எலியா ஆகாபுக்குத் தன்ைனக்

காண்பிக்கப்ேபானான்; பஞ்சேமாெவனில் சமாரியாவிேல ெகாடிதாயிருந்தது. 3 ஆனபடியால் ஆகாப்
அரமைன விசாரிப்புக்காரனாகிய ஒபதியாைவ அைழப்பித்தான்; ஒபதியா கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து
நடக்கிறவனாயிருந்தான். 4 ேயசேபல் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகைளச் சங்கரிக்கிறேபாது, ஒபதியா நூறு
தீர்க்கதரிசிகைளச் ேசர்த்து, அவர்கைளக் ெகபிக்கு ஐம்பது ஐம்பது ேபராக ஒளித்துைவத்து, அவர்களுக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுத்து, அவர்கைளப் பராமரித்து வந்தான். 5 ஆகாப் ஒபதியாைவப் பார்த்து: நீ
ேதசத்திலிருக்கிற எல்லா நீரூற்றுகளிடத்திலும், எல்லா ஆறுகளிடத்திலும் ேபா; நாம் சகல
மிருகஜீவன்கைளயும் சாகக்ெகாடாமல், குதிைரகைளயும் ேகாேவறு கழுைதகைளயுமாவது உயிேராேட
காப்பாற்றும்படிக்கு நமக்குப் புல் அகப்படுமா என்று பார் என்றான். 6 அப்படிேய ேதசத்ைதச்
சுற்றிப்பார்க்கும்படி, அைதப் பகுத்துக்ெகாண்டு, ஆகாப் ஒரு வழியாயும், ஒபதியா ேவெறாரு வழியாயும்
ேபானார்கள். 7 ஒபதியா வழியில் ேபாகும்ேபாது, எலியா அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டான்; அவன் இவைன
இன்னான் என்று அறிந்து, முகங்குப்புற விழுந்து, நீர் என் ஆண்டவனாகிய எலியா அல்லவா என்று
ேகட்டதற்கு; 8 அவன், நான்தான்; நீ ேபாய், இேதா, எலியா வந்திருக்கிறான் என்று உன் ஆண்டவனுக்குச்
ெசால் என்றான். 9 அதற்கு அவன்: ஆகாப் என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படிக்கு, நீர் உமது அடியாைன அவன்
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ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்க நான் என்ன பாவம் ெசய்ேதன். 10 உம்ைமத் ேதடும்படி என் ஆண்டவன் மனுஷைர
அனுப்பாத ஜாதியும் ராஜ்யமும் இல்ைல என்று உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன்; நீர் இல்ைலெயன்று அவர்கள் ெசான்னேபாது, அவன் அந்த ராஜ்யத்ைதயும் அந்த
ஜாதிையயும் உம்ைமக் காணவில்ைல என்று சத்தியம் வாங்கிக்ெகாண்டான். 11 இப்ேபாதும் நீ ேபாய், உன்
ஆண்டவனுக்கு, இேதா, எலியா வந்திருக்கிறான் என்று ெசால் என்று நீர் ெசால்லுகிறீேர. 12 நான் உம்ைம
விட்டுப்ேபானவுடேன ஒருேவைள கர்த்தருைடய ஆவியானவர் உம்ைம எடுத்து, நான் அறியாத இடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாவார்; அப்ெபாழுது நான் ஆகாபிடத்திற்குப் ேபாய் அறிவித்த பின்பு, அவன் உம்ைமக்
காணாவிட்டால், என்ைனக் ெகான்று ேபாடுவாேன; உமது அடியானாகிய நான் சிறுவயது முதல்
கர்த்தருக்குப் பயந்து நடக்கிறவன். 13 ேயசேபல் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றுேபாடுகிறேபாது,
நான் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசிகளில் நூறு ேபைர ஒவ்ெவாரு ெகபியிேல ஐம்பது ஐம்பது ேபராக
ஒளித்துைவத்து, அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுத்து, பராமரித்துவந்த என்னுைடய ெசய்ைக என்
ஆண்டவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்ைலேயா? 14 இப்ேபாதும் என் ஆண்டவன் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடும்படியாக, நீர்: இேதா, எலியா வந்திருக்கிறான் என்று ேபாய் அவனுக்குச் ெசால் என்று
ெசால்லுகிறீேர என்றான். 15 அதற்கு எலியா: இன்ைறக்கு என்ைன அவனுக்குக் காண்பிப்ேபன் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஒபதியா ேபாய், ஆகாைபச் சந்தித்து அவனுக்கு அைத அறிவித்தவுடேன, ஆகாப்
எலியாைவச் சந்திக்கப்ேபானான். 17 ஆகாப் எலியாைவக் கண்டேபாது, ஆகாப் அவைன ேநாக்கி:
இஸ்ரேவைலக் கலங்கப்பண்ணுகிறவன் நீயல்லவா என்றான். 18 அதற்கு அவன்: இஸ்ரேவைலக்
கலங்கப்பண்ணுகிறவன் நான் அல்ல; கர்த்தரின் கட்டைளகைள விட்டு பாகால்கைளப் பின்பற்றினதினால்
நீரும் உம்முைடய தகப்பன் வீட்டாருேம இஸ்ரேவைலக் கலங்கப்பண்ணுகிறவர்கள். 19 இப்ேபாதும்
கர்ேமல் பர்வதத்திேல இஸ்ரேவலைனத்ைதயும், பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் நானூற்ைறம்பதுேபைரயும்,
ேயசேபலின் பந்தியிேல சாப்பிடுகிற ேதாப்பு விக்கிரகத்தின் தீர்க்கதரிசிகள் நானூறுேபைரயும் என்னிடத்தில்
கூட்டிக்ெகாண்டுவர ஆட்கைள அனுப்பும் என்றான். 20 அப்படிேய ஆகாப்: இஸ்ரேவல் புத்திரர்
எல்லாரிடத்திலும் ஆட்கைள அனுப்பி, கர்ேமல் பர்வதத்திேல அந்தத் தீர்க்கதரிசிகைளக் கூடிவரும்படி
ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது எலியா சகல ஜனத்தண்ைடக்கும் வந்து: நீங்கள் எந்தமட்டும் இரண்டு
நிைனவுகளால் குந்திக்குந்தி நடப்பீர்கள்; கர்த்தர் ெதய்வமானால் அவைரப் பின்பற்றுங்கள்; பாகால்
ெதய்வமானால் அவைனப் பின்பற்றுங்கள் என்றான், ஜனங்கள் பிரதியுத்தரமாக அவனுக்கு ஒன்றும்
ெசால்லவில்ைல. 22 அப்ெபாழுது எலியா ஜனங்கைள ேநாக்கி: கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகளில்
மீந்திருக்கிறவன் நான் ஒருவன்; பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகேளா நானூற்ைறம்பதுேபர். 23 இப்ேபாதும்
இரண்டு காைளகைள எங்களிடத்தில் ெகாண்டுவரட்டும்; ஒரு காைளைய அவர்கள் ெதரிந்துெகாண்டு,
அைதச் சந்துசந்தாகத் துண்டித்து, ெநருப்புப் ேபாடாமல் விறகுகளின்ேமல் ைவக்கக்கடவர்கள்; நான் மற்றக்
காைளைய அப்படிேய ெசய்து, ெநருப்புப் ேபாடாமல் விறகுகளின்ேமல் ைவப்ேபன். 24 நீங்கள் உங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்பிடுங்கள்; நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதச் ெசால்லிக்
கூப்பிடுேவன்; அப்ெபாழுது அக்கினியினால் உத்தரவு அருளும் ெதய்வேம ெதய்வம் என்றான்; அதற்கு
ஜனங்கெளல்லாரும் இது நல்ல வார்த்ைத என்றார்கள்.

25 அப்ெபாழுது எலியா பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகைள ேநாக்கி: நீங்கள் அேநகரானதால் நீங்கேள முந்தி
ஒரு காைளையத் ெதரிந்துெகாண்டு அைத ஆயத்தம்பண்ணி, ெநருப்புப்ேபாடாமல் உங்கள் ேதவனுைடய
நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்பிடுங்கள் என்றான். 26 தங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட காைளைய அவர்கள்
வாங்கி, அைத ஆயத்தம்பண்ணி: பாகாேல, எங்களுக்கு உத்தரவு அருளும் என்று காைலெதாடங்கி
மத்தியானமட்டும் பாகாலின் நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்பிட்டார்கள்; ஆனாலும் ஒரு சத்தமும்
பிறக்கவில்ைல, மறு உத்தரவு ெகாடுப்பாரும் இல்ைல. அவர்கள் கட்டின பலிபீடத்திற்கு எதிேர குதித்து
ஆடினார்கள். 27 மத்தியானேவைளயிேல எலியா அவர்கைளப் பரியாசம்பண்ணி: உரத்த சத்தமாய்க்
கூப்பிடுங்கள்; அவன் ேதவனாேம, அவன் தியானத்தில் இருப்பான்; அல்லது அலுவலாயிருப்பான்; அல்லது
பிரயாணம் ேபாயிருப்பான்; அல்லது தூங்கினாலும் தூங்குவான்; அவைன எழுப்பேவண்டியதாக்கும் என்றான்.
28 அவர்கள் உரத்தசத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, தங்கள் வழக்கத்தின்படிேய இரத்தம் தங்கள்ேமல் வடியுமட்டும்
கத்திகளாலும் ஈட்டிகளாலும் தங்கைளக் கீறிக்ெகாண்டார்கள். 29 மத்தியானேவைள ெசன்றபின்பு,
அந்திப்பலிெசலுத்தும் ேநரமட்டாகச் சன்னதம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; ஆனாலும் ஒரு சத்தமும்
பிறக்கவில்ைல, மறு உத்தரவு ெகாடுப்பாரும் இல்ைல, கவனிப்பாரும் இல்ைல. 30 அப்ெபாழுது எலியா சகல
ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: என் கிட்ேட வாருங்கள் என்றான்; சகல ஜனங்களும் அவன் கிட்ேட வந்தேபாது,
தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைத அவன் ெசப்பனிட்டு: 31 உனக்கு இஸ்ரேவல் என்னும் ேபர்
இருப்பதாக என்று ெசால்லி, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையப்ெபற்ற யாக்ேகாபுைடய குமாரரால் உண்டான
ேகாத்திரங்களுைடய இலக்கத்தின்படிேய, பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து, 32 அந்தக் கற்களாேல
கர்த்தருைடய நாமத்திற்ெகன்று ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும் தானியம் அளக்கிற
இரண்டுபடி விைத விைதக்கத்தக்க இடமான ஒரு வாய்க்காைல உண்டாக்கி, 33 விறகுகைள அடுக்கி, ஒரு
காைளையச் சந்துசந்தாகத் துண்டித்து விறகுகளின்ேமல் ைவத்தான். 34 பிற்பாடு அவன்: நீங்கள் நாலு குடம்
தண்ணீர் ெகாண்டுவந்து, சர்வாங்க தகனபலியின்ேமலும், விறகுகளின்ேமலும் ஊற்றுங்கள் என்றான்; பின்பு
இரண்டாந்தரமும் அப்படிேய ஊற்றுங்கள் என்றான்; இரண்டாந்தரமும் ஊற்றினார்கள்; அதற்குப்பின்பு
மூன்றாந்தரமும் அப்படிேய ஊற்றுங்கள் என்றான்; மூன்றாந்தரமும் ஊற்றினார்கள். 35 அப்ெபாழுது தண்ணீர்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும் ஓடினது; வாய்க்காைலயும் தண்ணீரால் நிரப்பினான். 36 அந்திப்பலி ெசலுத்தும்
ேநரத்திேல, தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து; ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் ேதவனாகிய
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கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலிேல நீர் ேதவன் என்றும், நான் உம்முைடய ஊழியக்காரன் என்றும், நான் இந்தக்
காரியங்கைளெயல்லாம் உம்முைடய வார்த்ைதயின்படி ெசய்ேதன் என்றும் இன்ைறக்கு விளங்கப்பண்ணும்.
37 கர்த்தாேவ, நீர் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்றும், ேதவரீர் தங்கள் இருதயத்ைத மறுபடியும் திருப்பினீர்
என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு, என்ைனக் ேகட்டருளும், என்ைனக் ேகட்டருளும் என்றான். 38

அப்ெபாழுது: கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி, அந்தச் சர்வாங்க தகனபலிையயும், விறகுகைளயும்,
கற்கைளயும், மண்ைணயும் பட்சித்து, வாய்க்காலிலிருந்த தண்ணீைரயும் நக்கிப்ேபாட்டது. 39

ஜனங்கெளல்லாரும் இைதக் கண்டேபாது, முகங்குப்புற விழுந்து: கர்த்தேர ெதய்வம், கர்த்தேர ெதய்வம்
என்றார்கள். 40 அப்ெபாழுது எலியா அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவனும்
தப்பிப்ேபாகாதபடிக்கு அவர்கைளப் பிடியுங்கள் என்றான்; அவர்கைளப் பிடித்தேபாது, எலியா அவர்கைளக்
கீேழ கீேசான் ஆற்றங்கைரயிேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டான். 41 பின்பு எலியா
ஆகாைப ேநாக்கி: நீர் ேபாம், ேபாஜனபானம்பண்ணும், ெபருமைழயின் இைரச்சல் ேகட்கப்படுகிறது
என்றான். 42 ஆகாப் ேபாஜனபானம்பண்ணப்ேபானான்; பின்பு எலியா கர்ேமல் பர்வதத்தினுைடய
சிகரத்தின்ேமல் ஏறி, தைரயிேல பணிந்து, தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து, 43 தன்
ஊழியக்காரைன ேநாக்கி: நீ ேபாய்ச் சமுத்திரமுகமாய்ப் பார் என்றான்; அவன் ேபாய்ப் பார்த்து, ஒன்றும்
இல்ைல என்றான்; நீ இன்னும் ஏழுதரம் ேபாய்ப் பார் என்றான். 44 ஏழாந்தரம் இவன்: இேதா,
சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனுஷனுைடய உள்ளங்ைக அத்தைனச் சிறிய ேமகம் எழும்புகிறது என்றான்;
அப்ெபாழுது அவன் நீ ேபாய், ஆகாைப ேநாக்கி: மைழ உம்ைமத் தைடெசய்யாதபடிக்கு இரதத்ைதப் பூட்டி,
ேபாய்விடும் என்று ெசால் என்றான். 45 அதற்குள்ளாக வானம் ேமகங்களினாலும் காற்றினாலும் கறுத்து
ெபருமைழ உண்டாயிற்று; ஆகாப் இரதத்தில் ஏறி ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான். 46 கர்த்தருைடய ைக
எலியாவின்ேமல் இருந்ததினால், அவன் தன் அைரையக் கட்டிக்ெகாண்டு, ெயஸ்ரேயலுக்கு வருமட்டாக
ஆகாபுக்கு முன் ஓடினான்.

எலியா ெசய்த எல்லாவற்ைறயும், அவன் தீர்க்கதரிசிகெளல்லாைரயும் பட்டயத்தாேல
ெகான்றுேபாட்ட ெசய்தி அைனத்ைதயும், ஆகாப் ேயசேபலுக்கு அறிவித்தான். 2 அப்ெபாழுது
ேயசேபல் எலியாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: அவர்களிேல ஒவ்ெவாருவனுைடய பிராணனுக்குச்

ெசய்யப்பட்டதுேபால, நான் நாைள இந்ேநரத்தில் உன் பிராணனுக்குச் ெசய்யாேதேபானால், ேதவர்கள்
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர்கள் என்று ெசால்லச் ெசான்னாள். 3

அவனுக்கு அது ெதரிந்தேபாது எழுந்து, தன் பிராணைனக் காக்க யூதாைவச்ேசர்ந்த ெபெயர்ெசபாவுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், தன் ேவைலக்காரைன அங்ேக நிறுத்திவிட்டான். 4 அவன் வனாந்தரத்தில் ஒருநாள்
பிரயாணம் ேபாய், ஒரு சூைரச்ெசடியின் கீழ் உட்கார்ந்து, தான் சாகேவண்டும் என்று ேகாரி: ேபாதும்
கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ எடுத்துக்ெகாள்ளும்; நான் என் பிதாக்கைளப்பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல
என்று ெசால்லி, 5 ஒரு சூைரச்ெசடியின்கீழ்ப் படுத்துக்ெகாண்டு நித்திைரபண்ணினான்; அப்ெபாழுது ஒரு
தூதன் அவைனத் தட்டிெயழுப்பி: எழுந்திருந்து ேபாஜனம்பண்ணு என்றான். 6 அவன் விழித்துப்
பார்க்கிறேபாது, இேதா, தழலில் சுடப்பட்ட அைடயும், ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தைலமாட்டில்
இருந்தது; அப்ெபாழுது அவன், புசித்துக் குடித்துத் திரும்பப் படுத்துக்ெகாண்டான். 7 கர்த்தருைடய தூதன்
திரும்ப இரண்டாந்தரம் வந்து அவைனத் தட்டிெயழுப்பி: எழுந்திருந்து ேபாஜனம்பண்ணு; நீ
பண்ணேவண்டிய பிரயாணம் ெவகுதூரம் என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்துக் குடித்து,
அந்த ேபாஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவு பகல் ஓேரப் என்னும் ேதவனுைடய பர்வதமட்டும்
நடந்து ேபானான். 9 அங்ேக அவன் ஒரு ெகபிக்குள் ேபாய்த் தங்கினான்; இேதா, கர்த்தருைடய வார்த்ைத
அவனுக்கு உண்டாகி, அவர்: எலியாேவ, இங்ேக உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். 10 அதற்கு அவன்:
ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்காக ெவகு பக்திைவராக்கியமாயிருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் உமது
உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவிட்டார்கள்; உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து, உம்முைடய
தீர்க்கதரிசிகைளப் பட்டயத்தினால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிேறன்;
என் பிராணைனயும் வாங்கத் ேதடுகிறார்கள் என்றான். 11 அப்ெபாழுது அவர்: நீ ெவளிேய வந்து கர்த்தருக்கு
முன்பாகப் பர்வதத்தில் நில் என்றார்; அப்ெபாழுது, இேதா, கர்த்தர் கடந்துேபானார்; கர்த்தருக்கு முன்பாகப்
பர்வதங்கைளப் பிளக்கிறதும் கன்மைலகைள உைடக்கிறதுமான பலத்த ெபருங்காற்று உண்டாயிற்று;
ஆனாலும் அந்தக் காற்றிேல கர்த்தர் இருக்கவில்ைல; காற்றிற்குப்பின் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று; பூமி
அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்ைல. 12 பூமி அதிர்ச்சிக்குப்பின் அக்கினி உண்டாயிற்று; அக்கினியிலும்
கர்த்தர் இருக்கவில்ைல; அக்கினிக்குப்பின் அமர்ந்த ெமல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று. 13 அைத எலியா
ேகட்டேபாது, தன் சால்ைவயினால் தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு ெவளிேய வந்து, ெகபியின் வாசலில்
நின்றான். அப்ெபாழுது, இேதா, எலியாேவ, இங்ேக உனக்கு என்ன காரியம் என்கிற சத்தம் அவனுக்கு
உண்டாயிற்று. 14 அதற்கு அவன்: ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்காக ெவகு
பக்திைவராக்கியமாயிருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவிட்டார்கள்;
உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து, உம்முைடய தீர்க்கதரிசிகைளப் பட்டயத்தினால்
ெகான்றுேபாட்டார்கள், நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிேறன்; என் பிராணைனயும் வாங்கத்
ேதடுகிறார்கள் என்றான். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவைனப் பார்த்து: நீ தமஸ்குவின் வழியாய்
வனாந்தரத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய், ஆசேகைலச் சீரியாவின்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணி, 16 பின்பு
நிம்சியின் குமாரனாகிய ெயகூைவ இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணி, ஆேபல்ேமெகாலா
ஊரானான சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாைவ உன் ஸ்தானத்திேல தீர்க்கதரிசியாக அபிேஷகம்பண்ணு.
17 சம்பவிப்பதாவது: ஆசேகலின் பட்டயத்திற்குத் தப்பினவைன ெயகூ ெகான்றுேபாடுவான்; ெயகூவின்
பட்டயத்திற்குத் தப்பினவைன எலிசா ெகான்றுேபாடுவான். 18 ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதிருக்கிற
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முழங்கால்கைளயும், அவைன முத்தஞ்ெசய்யாதிருக்கிற வாய்கைளயுமுைடய ஏழாயிரம்ேபைர
இஸ்ரேவலிேல மீதியாக ைவத்திருக்கிேறன் என்றார். 19 அப்படிேய அவன் அவ்விடம் விட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், பன்னிரண்டு ஏர்பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாைவக் கண்டான்; அவன்
பன்னிரண்டாம் ஏைர ஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்; எலியா அவன் இருக்கும் இடமட்டும் ேபாய், அவன்ேமல் தன்
சால்ைவையப் ேபாட்டான். 20 அப்ெபாழுது அவன் மாடுகைளவிட்டு, எலியாவின் பிறேக ஓடி: நான் என்
தகப்பைனயும் என் தாையயும் முத்தஞ்ெசய்ய உத்தரவு ெகாடும், அதற்குப்பின் உம்ைமப் பின்ெதாடர்ேவன்
என்றான். அதற்கு அவன்: ேபாய்த் திரும்பிவா; நான் உனக்குச் ெசய்தைத நிைனத்துக்ெகாள் என்றான். 21

அப்ெபாழுது அவன் இவைன விட்டுப் ேபாய், ஒரு ஏர் மாடுகைளப் பிடித்து அடித்து, ஏரின் மரமுட்டுகளால்
அைவகளின் இைறச்சிையச் சைமத்து ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான்; அவர்கள் சாப்பிட்டபிற்பாடு, அவன்
எழுந்து, எலியாவுக்குப் பின்ெசன்று அவனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்தான்.

சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத் தன் ேசைனையெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
சமாரியாைவ முற்றிக்ைகேபாட்டு அதின்ேமல் யுத்தம்பண்ணினான்; அவேனாேடகூட முப்பதிரண்டு
ராஜாக்கள் இருந்ததுமல்லாமல், குதிைரகளும் இரதங்களும் இருந்தது. 2 அவன் நகரத்திற்குள்

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: 3 உன்னுைடய ெவள்ளியும்
உன்னுைடய ெபான்னும் என்னுைடயது; உன்னுைடய ஸ்திரீகளும் உன்னுைடய குமாரருக்குள்
சமர்த்தராயிருக்கிறவர்களும் என்னுைடயவர்கள் என்று ெபனாதாத் ெசால்லுகிறான் என்று அவனுக்குச்
ெசால்லச்ெசான்னான். 4 இஸ்ரேவலின் ராஜா அதற்குப் பிரதியுத்தரமாக: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன,
உம்முைடய வார்த்ைதயின்படிேய, நானும் எனக்கு உண்டான யாவும் உம்முைடயைவகள்தான் என்று
ெசால்லியனுப்பினான். 5 அந்த ஸ்தானாபதிகள் திரும்பவும் வந்து: ெபனாதாத் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், உன் ெவள்ளிையயும், உன் ெபான்ைனயும், உன் ஸ்திரீகைளயும், உன் குமாரர்கைளயும் நீ
எனக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று உமக்குச் ெசால்லியனுப்பிேனேன. 6 ஆனாலும் நாைள இந்ேநரத்தில்
என் ஊழியக்காரைர உன்னிடத்தில் அனுப்புேவன்; அவர்கள் உன் வீட்ைடயும் உன் ஊழியக்காரரின்
வீடுகைளயும் ேசாதித்து, உன் கண்ணுக்குப் பிரியமானைவகள் எல்லாவற்ைறயும் தங்கள் ைககளில்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாவார்கள் என்றார் என்று ெசான்னார்கள். 7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா,
ேதசத்தின் மூப்பைரெயல்லாம் அைழப்பித்து: இவன் ெபால்லாப்புத் ேதடுகிற விதத்ைதக் கவனித்துப்
பாருங்கள்; என் ஸ்திரீகைளயும், என் குமாரர்கைளயும், என் ெவள்ளிையயும், என் ெபான்ைனயும் ேகட்க,
இவன் என்னிடத்தில் ஆள் அனுப்பினேபாது, நான் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று இவனுக்கு மறுக்கவில்ைலேய
என்றான். 8 அப்ெபாழுது சகல மூப்பரும் சகல ஜனங்களும் அவைனப் பார்த்து: நீர் அவனுக்குச்
ெசவிெகாடுக்கவும், அவனுக்குச் சம்மதிக்கவும் ேவண்டாம் என்றார்கள். 9 அதினால் அவன் ெபனாதாத்தின்
ஸ்தானாபதிகைள ேநாக்கி: நீங்கள் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்குச் ெசால்ல ேவண்டியது
என்னெவன்றால், நீர் முதல் விைச உமது அடியானுக்குச் ெசால்லியனுப்பின யாவும் ெசய்ேவன்; இந்தக்
காரியத்ைதேயா நான் ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்லுங்கள் என்றான்; ஸ்தானாபதிகள் ேபாய், இந்த
மறுெமாழிைய அவனுக்குச் ெசான்னார்கள். 10 அப்ெபாழுது ெபனாதாத் அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி:
எனக்குப் பின் ெசல்லுகிற ஜனங்கள் எல்லாரும் ைகக்கு ஒரு பிடியாவது வாரிக்ெகாள்ள சமாரியாவின் தூள்
ேபாதுமானதாயிருந்தால், ேதவர்கள் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்குச்
ெசய்யக்கடவர்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜா பிரதியுத்தரமாக; ஆயுதம்
தரித்திருக்கிறவன், ஆயுதம் உரிந்து ேபாடுகிறவைனப்ேபாலப் ெபருைமபாராட்டலாகாது என்று அவனுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 12 ெபனாதாத்தும், மற்ற ராஜாக்களும் கூடாரங்களிேல
குடித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டு, தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி:
ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்றான்; அப்படிேய நகரத்தின்ேமல் சண்ைடெசய்ய ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். 13

அப்ெபாழுது ஒரு தீர்க்கதரிசி இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபிடத்தில் வந்து: அந்த ஏராளமான
ஜனக்கூட்டத்ைதெயல்லாம் கண்டாயா? இேதா, நாேன கர்த்தர் என்று நீ அறியும்படி இன்ைறக்கு அைத
உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 14 யாைரக்ெகாண்டு என்று
ஆகாப் ேகட்டான்; அதற்கு அவன்: மாகாணங்களுைடய அதிபதிகளின் ேசவகைரக்ெகாண்டு என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றான்; பின்பு அவன், யுத்தத்ைத யார் துவக்கேவண்டும் என்று ேகட்டதற்கு; அவன், நீர்தான்
என்றான். 15 அவன் மாகாணங்களுைடய அதிபதிகளின் ேசவகைர இலக்கம் பார்த்தான், அவர்கள்
இருநூற்று முப்பதிரண்டுேபர்; அவர்களுப்பின்பு, இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய சகல ஜனத்தின் இலக்கமும்
பார்த்து ஏழாயிரம்ேபர் என்று கண்டான். 16 அவர்கள் மத்தியான ேவைளயிேல ெவளிேய புறப்பட்டார்கள்;
ெபனாதாத்தும், அவனுக்கு உதவியாக வந்த முப்பத்திரண்டு ராஜாக்களாகிய மற்ற ராஜாக்களும்,
கூடாரங்களில் குடித்து ெவறி ெகாண்டிருந்தார்கள். 17 மாகாணங்களுைடய அதிபதிகளின் ேசவகர்
முன்தண்டாகப் புறப்படுகிறேபாது, ெபனாதாத் அனுப்பின மனுஷர்: சமாரியாவிலிருந்து மனுஷர் புறப்பட்டு
வருகிறார்கள் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். 18 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள் சமாதானத்திற்காகப்
புறப்பட்டு வந்தாலும் அவர்கைள உயிேராேட பிடியுங்கள்; அவர்கள் யுத்தத்திற்காகப் புறப்பட்டு வந்தாலும்
அவர்கைள உயிேராேட பிடியுங்கள் என்றான். 19 மாகாணங்களுைடய அதிபதிகளின் ேசவகரான
அவர்களும், அவர்கள் பின்ேன வருகிற இராணுவமும், நகரத்திலிருந்து ெவளிேய வந்தேபாது, 20 அவர்கள்
அவரவர் தங்களுக்கு எதிர்ப்படுகிறவர்கைள ெவட்டினார்கள்; சீரியர் முறிந்ேதாடி ேபானார்கள்; இஸ்ரேவலர்
அவர்கைளத் துரத்தினார்கள்; சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத், குதிைரயின் ேமல் ஏறிச் சில குதிைர
வீரேராடுங்கூடத் தப்பிேயாடிப்ேபானான். 21 இஸ்ரேவலின் ராஜா புறப்பட்டு, குதிைரகைளயும்,
இரதங்கைளயும் முறிய அடித்து, சீரியரில் மகா சங்காரம் உண்டாக ெவட்டினான். 22 பின்பு அந்தத்
தீர்க்கதரிசி இஸ்ரேவலின் ராஜாவினிடத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி: நீர் ேபாய் உம்ைமப்
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பலப்படுத்திக்ெகாண்டு, நீர் ெசய்யத்தக்கது இன்னெதன்று கவனித்துப்பாரும்; மறுவருஷத்திேல சீரியாவின்
ராஜா உமக்கு விேராதமாக வருவான் என்றான்.

23 சீரியாவின் ராஜாவுைடய ஊழியக்காரர் அவைனப் பார்த்து: அவர்களுைடய ேதவர்கள்
மைலத்ேதவர்கள், அதினால் அவர்கள் நம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள்; நாம் அவர்கேளாேட சமபூமியிேல
யுத்தம்பண்ணினால் நல்லது; அப்ெபாழுது அவர்கைள ேமற்ெகாள்வது நிச்சயம். 24 அதற்காக நீர்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால், இந்த ராஜாக்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் தங்கள் ஸ்தலத்திலிருந்து மாற்றி,
அவர்களுக்குப் பதிலாகச் ேசனாபதிகைள ஏற்படுத்தி; 25 நீர் மடியக்ெகாடுத்த ேசைனக்குச் சரியாய்ச்
ேசைனையயும், அந்தக் குதிைரகளுக்குச் சரியாய்க் குதிைரகைளயும், இரதங்களுக்குச் சரியாய்
இரதங்கைளயும் இலக்கம் பார்த்துக்ெகாள்ளும்; பிற்பாடு சமபூமியிேல நாம் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணி,
நிச்சயமாய் அவர்கைள ேமற்ெகாள்ேவாம் என்றார்கள்; அவன் அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு அப்படிேய ெசய்தான்.
26 மறுவருஷத்திேல ெபனாதாத் சீரியைர இலக்கம்பார்த்து, இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்பண்ண ஆப்ெபக்குக்கு
வந்தான். 27 இஸ்ரேவல் புத்திரரும் இலக்கம் பார்க்கப்பட்டு, ேதைவயானைதச் சம்பாதித்துக்ெகாண்டு,
அவர்கைள எதிர்க்கப்புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எதிேர இரண்டு சிறிய ெவள்ளாட்டுக் கிைடகைளப்ேபாலப்
பாளயமிறங்கினார்கள்; ேதசம் சீரியரால் நிைறந்திருந்தது. 28 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய மனுஷன் ஒருவன்
வந்து, இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: கர்த்தர் பள்ளத்தாக்குகளின் ேதவனாயிராமல், மைலகளின்
ேதவனாயிருக்கிறார் என்று சீரியர் ெசால்லியிருக்கிறபடியினால், நான் இந்த ஏராளமான
ஜனக்கூட்டத்ைதெயல்லாம் உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அதினால் நாேன கர்த்தர் என்று நீங்கள்
அறிவீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 29 ஏழுநாளளவும் அவர்கள் முகமுகமாய்ப்
பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள்; ஏழாம் நாளில் யுத்தம் கலந்து, இஸ்ரேவல் புத்திரர் ஒேர நாளிேல சீரியரில்
இலட்சம் காலாட்கைள மடங்கடித்தார்கள். 30 மீதியானவர்கள் ஆப்ெபக் பட்டணத்திற்குள்
ஓடிப்ேபானார்கள்; அங்ேக மீதியாயிருந்த இருபத்ேதழாயிரம்ேபரின்ேமல் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது;
ெபனாதாத்தும் ஓடிப்ேபாய் நகரத்திற்குள் புகுந்து, உள்ளைறயிேல பதுங்கினான். 31 அப்ெபாழுது அவன்
ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி: இேதா, இஸ்ரேவல் வம்சத்து ராஜாக்கள் தயவுள்ள ராஜாக்கள் என்று
ேகட்டிருக்கிேறாம்; நாங்கள் இரட்டுகைள எங்கள் அைரகளில் கட்டி, கயிறுகைள எங்கள் தைலகளில்
சுற்றிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் ராஜாவினிடத்தில் ேபாேவாம்; ஒருேவைள உம்ைம உயிேராேட ைவப்பார்
என்று ெசால்லி, 32 இரட்ைடத் தங்கள் அைரகளில் கட்டி, கயிறுகைளத் தங்கள் தைலகளில்
சுற்றிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின் ராஜாவினிடத்தில் வந்து: என்ைன உயிேராேட ைவயும் என்று உமது
அடியானாகிய ெபனாதாத் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறான் என்றார்கள். அதற்கு அவன், இன்னும் அவன்
உயிேராேட இருக்கிறானா, அவன் என் சேகாதரன் என்றான். 33 அந்த மனுஷர் நன்றாய்க் கவனித்து, அவன்
வாயின் ெசால்ைல உடேன பிடித்து: உமது சேகாதரனாகிய ெபனாதாத் இருக்கிறான் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: நீங்கள் ேபாய், அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான்; ெபனாதாத்
அவனிடத்தில் வந்தேபாது, அவைனத் தன் இரதத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டான். 34 அப்ெபாழுது ெபனாதாத்
இவைனப்பார்த்து: என் தகப்பன் உம்முைடய தகப்பனார் ைகயிேல பிடித்த பட்டணங்கைளத் திரும்பக்
ெகாடுத்துவிடுகிேறன்; என் தகப்பன் சமாரியாவிேல ெசய்ததுேபால, நீரும் தமஸ்குவிேல வீதிகைள
உண்டாக்கிக்ெகாள்ளலாம் என்றான். அதற்கு அவன், இந்த உடன்படிக்ைக ெசய்து நான் உம்ைம
அனுப்பிவிடுகிேறன் என்று ெசால்லி, அவேனாடு உடன்படிக்ைகபண்ணி அவைன அனுப்பிவிட்டான்.

35 அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவன் கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படி தன் ேதாழைன
ேநாக்கி: நீ என்ைன அடி என்றான்; அந்த மனுஷன் அவைனப்பார்த்து அடிக்கமாட்ேடன் என்றான். 36

அப்ெபாழுது அவன் இவைனப் பார்த்து: நீ கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமற் ேபானபடியால்,
இேதா, நீ என்ைனவிட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபானவுடேன ஒரு சிங்கம் உன்ைனக் ெகால்லும் என்றான்; அப்படிேய
இவன் அவைனவிட்டுப் புறப்பட்டவுடேன, ஒரு சிங்கம் இவைனக் கண்டு ெகான்றுேபாட்டது. 37 அதின்பின்
அவன் ேவெறாருவைனக் கண்டு: என்ைன அடி என்றான்; அந்த மனுஷன், அவைனக் காயமுண்டாக
அடித்தான். 38 அப்ெபாழுது அந்தத் தீர்க்கதரிசி ேபாய், தன் முகத்தின்ேமல் சாம்பைலப் ேபாட்டு,
ேவஷமாறினவனாய் வழியிேல ராஜாவுக்காகக் காத்திருந்தான். 39 ராஜா அவ்வழியாய் வருகிறேபாது, இவன்
ராஜாைவப் பார்த்துக் கூப்பிட்டு: உமது அடியான் யுத்தத்தில் நின்றேபாது, ஒருவன் விலகி, என்னிடத்தில்
ஒருவைனக் ெகாண்டுவந்து, இந்த மனுஷைனப் பத்திரம்பண்ணு; இவன் தப்பிப்ேபானால் உன் பிராணன்
அவன் பிராணனுக்கு ஈடாயிருக்கும், அல்லது ஒரு தாலந்து ெவள்ளிைய நீ ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 40

ஆனாலும் உமது அடியான் இங்கும் அங்கும் அலுவலாயிருக்கும்ேபாது, அவன் ேபாய்விட்டான் என்றான்.
இஸ்ரேவலின் ராஜா அவைனப் பார்த்து: நீ ெசான்ன தீர்ப்பின்படிேய ஆகும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவன்
சீக்கிரமாய்த் தன் முகத்தின் ேமலிருக்கும் சாம்பைலத் துைடத்துவிட்டதினால், இஸ்ரேவலின் ராஜா அவன்
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன் என்று அறிந்துெகாண்டான். 42 அப்ெபாழுது இவன் அவைன ேநாக்கி:
சங்காரத்திற்கு நான் நியமித்த மனுஷைன உன் ைகயிலிருந்து தப்பிப்ேபாகும்படி நீ விட்டபடியினால், உன்
பிராணன் அவன் பிராணனுக்கு ஈடாகவும், உன் ஜனம் அவன் ஜனத்திற்கு ஈடாகவும் இருக்கும் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றான். 43 அதினால் இஸ்ரேவலின் ராஜா சலிப்பும் விசனமுமாய்த் தன் வீட்டிற்குப்
ேபாகப்புறப்பட்டுச் சமாரியாவுக்கு வந்தான்.

இைவகளுக்குப் பின்பு, ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்துக்கு ெயஸ்ரேயலிேல சமாரியாவின்
ராஜாவாகிய ஆகாபின் அரமைன அண்ைடயில் ஒரு திராட்சத்ேதாட்டம் இருந்தது. 2 ஆகாப்
நாேபாத்ேதாேட ேபசி: உன் திராட்சத்ேதாட்டம் என் வீட்டிற்கு அடுத்திருக்கிறபடியால், அைதக்

கீைரக்ெகால்ைலயாக்கும்படி எனக்குக் ெகாடு, அைதப்பார்க்கிலும் நல்ல திராட்சத்ேதாட்டத்ைத அதற்குப்
பதிலாக உனக்குத் தருேவன்; அல்லது உனக்கு ேவண்டுமானால், அதின் விைலக்கிரயமான பணத்ைதத்
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தருேவன் என்றான். 3 நாேபாத் ஆகாைப ேநாக்கி: நான் என் பிதாக்களின் சுதந்தரத்ைத உமக்குக்
ெகாடாதபடி கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாராக என்றான். 4 இப்படி என் பிதாக்களின் சுதந்தரத்ைத உமக்குக்
ெகாேடன் என்று ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத் தன்ேனாேட ெசான்ன வார்த்ைதக்காக ஆகாப் சலிப்பும்
சினமுமாய்த் தன் வீட்டிற்கு வந்து, ேபாஜனம் பண்ணாமல், தன் கட்டிலின் ேமல் படுத்து, தன் முகத்ைதத்
திருப்பிக் ெகாண்டிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது அவன் மைனவியாகிய ேயசேபல் அவனிடத்தில் வந்து: நீர்
ேபாஜனம் பண்ணாதபடிக்கு, உம்முைடய மனம் சலிப்பாயிருக்கிறது என்ன என்று அவைனக் ேகட்டதற்கு, 6

அவன் அவைளப் பார்த்து: நான் ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்ேதாேட ேபசி: உன் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத
எனக்கு விைலக்கிரயமாய்க் ெகாடு; அல்லது உனக்கு ராசியானால் அதற்குப் பதிலாக ேவேற
திராட்சத்ேதாட்டத்ைத உனக்குத் தருேவன் என்ேறன். அதற்கு அவன்: என் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத
உமக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்னான் என்றான். 7 அப்ெபாழுது அவன் மைனவியாகிய ேயசேபல்
அவைன ேநாக்கி: நீர் இப்ேபாது இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிறவர் அல்லவா? நீர் எழுந்து
ேபாஜனம்பண்ணி மனமகிழ்ச்சியாயிரும்; ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்தின் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நான்
உமக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்னாள். 8 அவள் ஆகாபின் ெபயரால் நிருபங்கைள எழுதி, அவன்
முத்திைரைய அைவகளுக்குப் ேபாட்டு, அந்த நிருபங்கைள நாேபாத் இருக்கும் பட்டணத்தில் அவேனாேட
குடியிருக்கிற மூப்பரிடத்துக்கும் ெபரிேயாரிடத்துக்கும் அனுப்பினாள். 9 அந்த நிருபங்களில் அவள்
எழுதினது என்னெவன்றால்: நீங்கள் உபவாசம் என்று பிரசித்தப்படுத்தி, நாேபாத்ைத ஜனத்தின் முன்
நிறுத்தி, 10 ேதவைனயும் ராஜாைவயும் தூஷித்தாய் என்று அவன்ேமல் சாட்சி ெசால்லுகிற ேபலியாளின்
மக்களாகிய இரண்டுேபைர அவனுக்கு எதிராக நிறுத்தி, அவைன ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் அவன்
சாகும்படிக்கு அவைனக் கல்ெலறியுங்கள் என்று எழுதினாள். 11 அவன் பட்டணத்திேல குடியிருக்கிற
மூப்பரும் ெபரிேயாருமாகிய அவன் பட்டணத்து மனுஷர், ேயசேபல் தங்களுக்கு அனுப்பின நிருபங்களில்
எழுதிக் கட்டைளயிட்டிருந்தபடிேய ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள் உபவாசம் என்று பிரசித்தப்படுத்தி
நாேபாத்ைத ஜனத்தின் முன்ேன நிறுத்தினார்கள். 13 அப்ெபாழுது ேபலியாளின் மக்களாகிய இரண்டுேபர்
வந்து, அவனுக்கு எதிராக உட்கார்ந்து: நாேபாத் ேதவைனயும் ராஜாைவயும் தூஷித்தான் என்று ஜனத்திற்கு
முன்பாக அவன்ேமல் சாட்சி ெசான்னார்கள்; அதற்குப்பின்பு அவைனப் பட்டணத்திற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய், அவன் சாகும்படிக்கு அவைனக் கல்ெலறிந்து, 14 பிற்பாடு ேயசேபலுக்கு, நாேபாத்
கல்ெலறியுண்டு ெசத்தான் என்று ெசால்லியனுப்பினார்கள். 15 நாேபாத் கல்ெலறியுண்டு ெசத்தைத
ேயசேபல் ேகட்டேபாது, ஆகாைப ேநாக்கி: நீர் எழுந்திருந்து, ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத் உமக்கு
விைலக்கிரயமாய்க் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்ன திராட்சத்ேதாட்டத்ைதச் ெசாந்தமாய்
எடுத்துக்ெகாள்ளும்; நாேபாத் உயிேராடில்ைல, அவன் ெசத்துப் ேபானான் என்றாள். 16 நாேபாத்
ெசத்துப்ேபானைத ஆகாப் ேகட்டேபாது, அவன் ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்தின் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதச்
ெசாந்தமாய் எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி எழுந்து ேபானான்.

17 கர்த்தருைடய வார்த்ைத திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று, அவர்: 18 நீ எழுந்து,
சமாரியாவிலிருக்கிற இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாைபச் சந்திக்கும்படி ேபா; இேதா, அவன்
நாேபாத்தின் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதச் ெசாந்தமாய் எடுத்துக்ெகாள்ள அங்ேக ேபாயிருக்கிறான். 19 நீ
அவைனப் பார்த்து: நீ ெகாைல ெசய்ததும் எடுத்துக்ெகாண்டதும் இல்ைலேயா என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; நாய்கள் நாேபாத்தின் இரத்தத்ைத நக்கின ஸ்தலத்திேல உன்னுைடய இரத்தத்ைதயும்
நாய்கள் நக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார். 20 அப்ெபாழுது ஆகாப் எலியாைவ
ேநாக்கி: என் பைகஞேன, என்ைனக் கண்டுபிடித்தாயா என்றான். அதற்கு அவன்: கண்டுபிடித்ேதன்;
கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்ய நீ உன்ைன விற்றுப்ேபாட்டாய். 21 நான் உன்ேமல்
ெபால்லாப்பு வரப்பண்ணி, உன் சந்ததிைய அழித்துப் ேபாட்டு, ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர்விடும் ஒரு நாயாகிலும்
இராதபடிக்கு இஸ்ரேவலில் அைடபட்டவைனயும் விடுபட்டவைனயும் சங்கரித்து, 22 நீ எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கி, இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணினதினிமித்தம், உன்னுைடய குடும்பத்ைத ேநபாத்தின்
குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் குடும்பத்துக்கும், அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும்
சமானமாக்குேவன் என்றார் என்று ெசான்னான். 23 ேயேசேபைலயும் குறித்துக் கர்த்தர்: நாய்கள்
ேயசேபைல ெயஸ்ரேவலின் மதில் அருேக தின்னும். 24 ஆகாபின் சந்ததியில் பட்டணத்திேல சாகிறவைன
நாய்களும், ெவளியிேல சாகிறவைன ஆகாயத்துப் பறைவகளும் தின்னும் என்றார். 25 தன் மைனவியாகிய
ேயசேபல் தூண்டிவிட்டபடிேய, கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்ய, தன்ைன
விற்றுப்ேபாட்ட ஆகாைபப்ேபால ஒருவனுமில்ைல. 26 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்னின்று
துரத்திவிட்ட எேமாரியர் ெசய்தபடிெயல்லாம், அவன் நரகலான விக்கிரகங்கைளப் பின்பற்றி, மகா
அருவருப்பாய் நடந்துெகாண்டான். 27 ஆகாப் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தன் வஸ்திரங்கைளக்
கிழித்து, தன் சரீரத்தின்ேமல் இரட்ைடப்ேபார்த்துக்ெகாண்டு, உபவாசம்பண்ணி, இரட்டிேல படுத்துத்
தாழ்ைமயாய் நடந்துெகாண்டான். 28 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு
உண்டாயிற்று, அவர்: 29 ஆகாப் எனக்கு முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தினைதக் கண்டாயா? அவன் எனக்கு
முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்துகிறபடியினால், நான் அவன் நாட்களில் அந்தப் ெபால்லாப்ைப
வரப்பண்ணாமல், அவன் குமாரன் நாட்களில் அைத அவன் வீட்டின்ேமல் வரப்பண்ணுேவன் என்றார்.

சீரியருக்கும் இஸ்ரேவலருக்கும் மூன்று வருஷம் யுத்தமில்லாமலிருந்தது. 2 மூன்றாம் வருஷத்திேல
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாவினிடத்திற்குப் ேபாயிருக்கும்ேபாது, 3

இஸ்ரேவலின் ராஜா தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்
நம்முைடயெதன்று அறியீர்களா? நாம் அைதச் சீரியா ராஜாவின் ைகயிலிருந்து பிடித்துக்ெகாள்ளாமல்,
சும்மாயிருப்பாேனன் என்று ெசால்லி, 4 ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தின்ேமல்
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யுத்தம்பண்ண என்ேனாேடகூட வருகிறீரா என்று ேகட்டான். ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்கி:
நான்தான் நீர், என்னுைடய ஜனங்கள் உம்முைடய ஜனங்கள், என்னுைடய குதிைரகள் உம்முைடய
குதிைரகள் என்றான். 5 பின்னும் ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய இன்ைறக்கு விசாரித்து அறியும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா ஏறக்குைறய
நானூறு தீர்க்கதரிசிகைளக் கூடிவரச்ெசய்து: நான் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தின்ேமல்
யுத்தம்பண்ணப்ேபாகலாமா, ேபாகலாகாதா என்று அவர்கைளக் ேகட்டதற்கு; அவர்கள், ேபாம், ஆண்டவர்
ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள். 7 பின்பு ேயாசபாத்: நாம் விசாரித்து அறிகிறதற்கு
இவர்கைளயல்லாமல் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி ேவேற யாராகிலும் இங்ேக இல்ைலயா என்று ேகட்டான்.
8 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா, ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்து அறிகிறதற்கு
இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான்; ஆனாலும் நான் அவைனப்
பைகக்கிேறன்; அவன் என்ைனக்குறித்து நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிறவன்
என்றான். அதற்கு ேயாசபாத், ராஜாேவ, அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா பிரதானிகளில் ஒருவைனக் கூப்பிட்டு: இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயாைவச்
சீக்கிரமாய் அைழத்துவா என்றான். 10 இஸ்ரேவலின் ராஜாவும், யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும்,
சமாரியாவின் ஒலிமுகவாசலுக்கு முன்னிருக்கும் விசாலத்திேல ராஜவஸ்திரம் தரித்துக்ெகாண்டவர்களாய்,
அவரவர் தம்தம் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள்; சகல தீர்க்கதரிசிகளும் அவர்களுக்கு முன்பாகத்
தீர்க்கதரிசனஞ் ெசான்னார்கள். 11 ேகனானாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியா தனக்கு
இருப்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்கி, இைவகளால் நீர் சீரியைர முட்டி நிர்மூலமாக்கிப்ேபாடுவீர் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 12 சகல தீர்க்கதரிசிகளும் அதற்கு இைசவாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்துக்குப் ேபாம், உமக்கு வாய்க்கும்; கர்த்தர் அைத ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள். 13 மிகாயாைவ அைழக்கப்ேபான ஆள் அவனுடன் ேபசி: இேதா,
தீர்க்கதரிசிகளுைடய வார்த்ைதகள் ஏகவாக்காய் ராஜாவுக்கு நன்ைமயாயிருக்கிறது; உம்முைடய
வார்த்ைதயும் அவர்களில் ஒருவர் வார்த்ைதையப்ேபால இருக்கும்படி நன்ைமயாகச் ெசால்லும் என்றான். 14

அதற்கு மிகாயா: கர்த்தர் என்னிடத்தில் ெசால்வைதேய ெசால்லுேவன் என்று கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான்.

15 அவன் ராஜாவினிடத்தில் வந்தேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து: மிகாயாேவ, நாங்கள்
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணப்ேபாகலாமா, ேபாகலாகாதா என்று ேகட்டான். அதற்கு
அவன்: "ேபாம், உமக்கு வாய்க்கும்; கர்த்தர் அைத ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்" என்றான். 16

ராஜா அவைனப் பார்த்து: நீ கர்த்தருைடய நாமத்திேல உண்ைமைய அல்லாமல் ேவெறான்ைறயும்
என்னிடத்தில் ெசால்லாதபடிக்கு, நான் எத்தைனதரம் உன்ைன ஆைணயிடுவிக்கேவண்டும் என்று
ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது அவன்: இஸ்ரேவலெரல்லாரும் ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப்ேபால
மைலகளிேல சிதறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்: இவர்களுக்கு எஜமான் இல்ைல; அவரவர்
தம்தம் வீட்டிற்குச் சமாதானத்ேதாேட திரும்பக்கடவர்கள் என்றார் என்று ெசான்னான். 18 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: இவன் என்ைனக் குறித்து நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவன் என்று நான் உம்ேமாேட ெசால்லவில்ைலயா என்றான்.

19 அப்ெபாழுது அவன் ெசான்னது: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளும்; கர்த்தர் தம்முைடய
சிங்காசனத்தின் ேமல் வீற்றிருக்கிறைதயும், பரமேசைனெயல்லாம் அவரிடம் அவர் வலது பக்கத்திலும் அவர்
இடது பக்கத்திலும் நிற்கிறைதயும் கண்ேடன். 20 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: ஆகாப் ேபாய், கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்தில் விழும்படிக்கு, அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்கிறவன் யார் என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன் இப்படியும்
ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள். 21 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவி புறப்பட்டு வந்து, கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று;
நான் அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்ேவன் என்றது. 22 எதினால் என்று கர்த்தர் அைதக் ேகட்டார்.
அப்ெபாழுது அது: நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரின் வாயிலும் ெபாய்யின் ஆவியாய்
இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்: நீ அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து அப்படி நடக்கப்பண்ணுவாய்; ேபாய்
அப்படிச் ெசய் என்றார். 23 ஆதலால் கர்த்தர் ெபாய்யின் ஆவிைய இந்த உம்முைடய தீர்க்கதரிசிகளாகிய
இவர்கள் எல்லாருைடய வாயிலும் கட்டைளயிட்டார்; கர்த்தர் உம்ைமக் குறித்துத் தீைமயாகச் ெசான்னார்
என்றான். 24 அப்ெபாழுது ேகனானாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியா கிட்ேடவந்து, மிகாயாைவக்
கன்னத்தில் அடித்து, கர்த்தருைடய ஆவி எந்த வழியாய் என்ைன விட்டு உன்ேனாேட ேபசும்படி வந்தது
என்றான். 25 அதற்கு மிகாயா: நீ ஒளித்துக் ெகாள்ள உள்ளைறயிேல பதுங்கும் அந்நாளிேல அைதக்
காண்பாய் என்றான். 26 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: மிகாயாைவப் பிடித்து, அவைனப் பட்டணத்துத்
தைலவனாகிய ஆேமானிடத்திற்கும், ராஜாவின் குமாரனாகிய ேயாவாசிடத்திற்கும் திரும்பக்
ெகாண்டுேபாய், 27 இவைனச் சிைறச்சாைலயிேல ைவத்து, நான் சமாதானத்ேதாேட வருமளவும்,
இவனுக்கு இடுக்கத்தின் அப்பத்ைதயும் இடுக்கத்தின் தண்ணீைரயும் சாப்பிடக் ெகாடுங்கள் என்று ராஜா
ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 28 அப்ெபாழுது மிகாயா: நீர் சமாதானத்ேதாேட திரும்பி
வருகிறது உண்டானால், கர்த்தர் என்ைனக்ெகாண்டு ேபசினதில்ைல என்று ெசால்லி; ஜனங்கேள, நீங்கள்
எல்லாரும் இைதக் ேகளுங்கள் என்றான்.

29 பின்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவும், யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும் கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்துக்குப் ேபானார்கள். 30 இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: நான் ேவஷம்மாறி
யுத்தத்தில் பிரேவசிப்ேபன்; நீேரா ராஜவஸ்திரம் தரித்திரும் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் ராஜா
ேவஷம்மாறி, யுத்தத்தில் பிரேவசித்தான். 31 சீரியாவின் ராஜா தனக்கு இருக்கிற இரதங்களின் முப்பதிரண்டு
தைலவைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் சிறியவேராடும் ெபரியவேராடும் யுத்தம்பண்ணாமல் இஸ்ரேவலின் ராஜா

1 இராஜாக்கள் 22:5

310



ஒருவேனாேட மாத்திரம் யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டிருந்தான். 32 ஆதலால் இரதங்களின்
தைலவர் ேயாசபாத்ைதக் காண்ைகயில், இவன்தான் இஸ்ரேவலின் ராஜா என்று ெசால்லி யுத்தம்பண்ண
அவனுக்கு ேநராகச் சாய்ந்து வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கூக்குரலிட்டான். 33 இவன்
இஸ்ரேவலின் ராஜா அல்ல என்று இரதங்களின் தைலவர் கண்டு அவைனவிட்டு விலகிப்ேபானார்கள். 34

ஒருவன் நிைனயாமல் வில்ைல நாேணற்றி எய்தான்; அது இஸ்ரேவலின் ராஜாவினுைடய கவசத்தின்
சந்துகளுக்குள்பட்டது; அப்ெபாழுது அவன் தன் சாரதிையப் பார்த்து; நீ திருப்பி என்ைன
இராணுவத்துக்கப்பால் ெகாண்டுேபா; எனக்குக் காயம்பட்டது என்றான். 35 அன்ைறயதினம் யுத்தம்
அதிகரித்தது; ராஜாைவச் சீரியருக்கு எதிராக இரதத்தில் நிறுத்திைவத்தார்கள்; சாயங்காலத்திேல அவன்
இறந்து ேபானான்; காயத்தின் இரத்தம் இரதத்தின் தட்டிேல வடிந்தது. 36 ெபாழுதுேபாகும்ேபாது அவரவர்
தம்தம் பட்டணத்திற்கும், அவரவர் தம்தம் ேதசத்திற்கும், ேபாகலாம் என்று இராணுவத்தில்
பைறசாற்றப்பட்டது. 37 அப்படிேய ராஜா இறந்தபின்பு, சமாரியாவுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டான்; ராஜாைவச்
சமாரியாவில் அடக்கம்பண்ணினார்கள். 38 அந்த இரதத்ைதயும் அவனுைடய கவசத்ைதயும் சமாரியாவின்
குளத்திேல கழுவுகிறேபாது கர்த்தர் ெசால்லியிருந்த வார்த்ைதயின்படிேய, நாய்கள் அவன் இரத்தத்ைத
நக்கினது. 39 ஆகாபின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவன் கட்டின தந்த
அரமைனயின் வரலாறும், அவன் கட்டின எல்லாப் பட்டணங்களின் வரலாறும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 40 ஆகாப் தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய அகசியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

41 ஆசாவின் குமாரனாகிய ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் நாலாம் வருஷத்தில்
யூதாவின்ேமல் ராஜாவானான். 42 ேயாசபாத் ராஜாவாகிறேபாது முப்பத்ைதந்து வயதாயிருந்து,
இருபத்ைதந்து வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; சில்கியின் குமாரத்தியாகிய அவனுைடய
தாயின்ேபர் அசுபாள். 43 அவன் தன் தகப்பனாகிய ஆசாவின் வழிகளிெலல்லாம் நடந்தான்; அவன் அைத
விட்டு விலகாமல் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆகிலும் ேமைடகள்
தகர்க்கப்படவில்ைல; ஜனங்கள் இன்னும் ேமைடகளின்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டிவந்தார்கள். 44

ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாேவாேட சமாதானமாயிருந்தான். 45 ேயாசபாத்தின் மற்ற
வர்த்தமானங்களும், அவன் காட்டிய வல்லைமயும், அவன் பண்ணினயுத்தமும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 46 தன் தகப்பனாகிய ஆசாவின் நாட்களில் மீதியாய்
விட்டிருந்த இலச்ைசயான புணர்ச்சிக்காரைரயும் அவன் ேதசத்திலிருந்து அற்றுப்ேபாகப்பண்ணினான். 47

அப்ெபாழுது ஏேதாமில் ராஜா இல்ைல; பிரதிராஜா ஒருவன் இருந்தான். 48 ெபான்னுக்காக ஓப்பீருக்குப்
ேபாகும்படி, ேயாசபாத் தர்ஷீஸ் கப்பல்கைளச் ெசய்தான்; ஆனால் அைவகள் ேபாகவில்ைல; அைவகள்
எசிேயான்ேகேபரிேல உைடந்துேபாயின. 49 அப்ெபாழுது ஆகாபின் குமாரனாகிய அகசியா ேயாசபாத்ைத
ேநாக்கி: என் ேவைலக்காரர் உம்முைடய ேவைலக்காரேராடுங்கூடக் கப்பல்களிேல ேபாகட்டும் என்றான்;
அதற்கு ேயாசபாத் சம்மதிக்கவில்ைல. 50 ேயாசபாத் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து, தாவீதின்
நகரத்திேல தன் பிதாக்கேளாேட அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ேயாராம் அவன்
ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

51 ஆகாபின் குமாரனாகிய அகசியா யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின் பதிேனழாம் வருஷத்திேல
சமாரியாவில் ராஜாவாகி, இஸ்ரேவலின்ேமல் இரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 52 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதத் ெசய்து, தன் தகப்பன் வழியிலும், தன் தாயின் வழியிலும், இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரன் ெயெராெபயாமின் வழியிலும் நடந்து, 53 பாகாைலச்
ேசவித்து, அவைனப் பணிந்துெகாண்டு, தன் தகப்பன் ெசய்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்கினான்.
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ஆகாப் மரணமைடந்தபின், ேமாவாபியர் இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணிப் பிரிந்து
ேபானார்கள். 2 அகசியா சமாரியாவிலிருக்கிற தன் ேமல்வீட்டிலிருந்து கிராதியின் வழியாய்
விழுந்து, வியாதிப்பட்டு: இந்த வியாதி நீங்கிப் பிைழப்ேபனா என்று எக்ேரானின் ேதவனாகிய

பாகால்ேசபூ இடத்தில் ேபாய் விசாரியுங்கள் என்று ஆட்கைள அனுப்பினான். 3 கர்த்தருைடய தூதன்
திஸ்பியனாகிய எலியாைவ ேநாக்கி: நீ எழுந்து, சமாரியாவுைடய ராஜாவின் ஆட்களுக்கு எதிர்ப்படப்ேபாய்:
இஸ்ரேவலிேல ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீங்கள் எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேசபூ இடத்தில்
விசாரிக்கப்ேபாகிறீர்கள்? 4 இதினிமித்தம் நீ ஏறின கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல், சாகேவ சாவாய் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்பைத அவர்கேளாேட ெசால் என்றான்; அப்படிேய எலியா ேபாய்ச் ெசான்னான்.
5 அந்த ஆட்கள் அவனிடத்திற்குத் திரும்பிவந்தேபாது: நீங்கள் திரும்பி வந்தது என்ன என்று அவன்
அவர்களிடத்தில் ேகட்டான். 6 அதற்கு அவர்கள்: ஒரு மனுஷன் எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டுவந்து: நீங்கள்
உங்கைள அனுப்பின ராஜாவினிடத்தில் திரும்பிப்ேபாய், இஸ்ரேவலிேல ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீ
எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேசபூ இடத்தில் விசாரிக்கப்ேபாகிறாய்; இதினிமித்தம் நீ ஏறின
கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் சாகேவ சாவாய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்பைத அவேனாேட
ெசால்லுங்கள் என்றான் என்று ெசான்னார்கள். 7 அப்ெபாழுது அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களுக்கு
எதிர்ப்பட்டு வந்து, இந்த வார்த்ைதகைள உங்களிடத்தில் ெசான்ன மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் என்று
ேகட்டான். 8 அதற்கு அவர்கள்: அவன் மயிர் உைடையத் தரித்து, வார்க்கச்ைசையத் தன் அைரயிேல
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: திஸ்பியனாகிய எலியாதான் என்று ெசால்லி; 9

அவனிடத்திற்கு ஒரு தைலவைனயும், அவனுைடய ஐம்பது ேசவகைரயும் அனுப்பினான்; மைலயின் உச்சியில்
உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்ேபாய்: ேதவனுைடய மனுஷேன, ராஜா உன்ைன
வரச்ெசால்லுகிறார் என்றான். 10 அப்ெபாழுது எலியா, அந்த ஐம்பதுேபரின் தைலவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
நான் ேதவனுைடய மனுஷனானால், அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, உன்ைனயும் உன் ஐம்பது ேபைரயும்
பட்சிக்கக்கடவது என்றான்; உடேன அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, அவைனயும் அவன் ஐம்பது
ேபைரயும் பட்சித்தது. 11 மறுபடியும் அவனிடத்திற்கு ேவெறாரு தைலவைனயும், அவனுைடய ஐம்பது
ேசவகைரயும் அனுப்பினான். இவன் அவைன ேநாக்கி: ேதவனுைடய மனுஷேன, ராஜா உன்ைனச்
சீக்கிரமாய் வரச்ெசால்லுகிறார் என்றான். 12 எலியா அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் ேதவனுைடய
மனுஷனானால், அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, உன்ைனயும் உன் ஐம்பதுேபைரயும் பட்சிக்கக்கடவது
என்றான்; உடேன ேதவனுைடய அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, அவைனயும் அவன் ஐம்பதுேபைரயும்
பட்சித்தது. 13 திரும்பவும் மூன்றாந்தரம் ஒரு தைலவைனயும், அவனுைடய ஐம்பது ேசவகைரயும்
அனுப்பினான்; இந்த மூன்றாந்தைலவன் ஏறிவந்தேபாது, எலியாவுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு, அவைன
ேவண்டிக்ெகாண்டு: ேதவனுைடய மனுஷேன, என்னுைடய பிராணனும், உமது அடியாராகிய இந்த
ஐம்பதுேபரின் பிராணனும் உமது பார்ைவக்கு அருைமயாயிருப்பதாக. 14 இேதா, அக்கினி வானத்திலிருந்து
இறங்கி, முந்தின இரண்டு தைலவைரயும், அவரவருைடய ஐம்பது ேசவகைரயும் பட்சித்தது; இப்ேபாதும்
என்னுைடய பிராணன் உமது பார்ைவக்கு அருைமயாயிருப்பதாக என்றான். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
தூதன் எலியாைவ ேநாக்கி: அவேனாேடகூட இறங்கிப்ேபா, அவனுக்குப் பயப்படாேத என்றான்; அப்படிேய
அவன் எழுந்து அவேனாேடகூட ராஜாவினிடத்திற்கு இறங்கிப்ேபாய், 16 அவைனப் பார்த்து: இஸ்ரேவலிேல
ேதவன் இல்ைலெயன்றா நீ எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேசபூ இடத்தில் விசாரிக்க ஆட்கைள
அனுப்பினாய்; ஆதலால் நீ ஏறின கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் சாகேவ சாவாய் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றான். 17 எலியா ெசான்ன கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய அவன் இறந்து
ேபானான்; அவனுக்குக் குமாரன் இல்லாதபடியினால், அவன் ஸ்தானத்திேல யூதாவின் ராஜாவாகிய
ேயாசபாத்துைடய குமாரனான ேயாராமின் இரண்டாம் வருஷத்தில் ேயாராம் அவன் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவானான். 18 அகசியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.

கர்த்தர் எலியாைவச் சுழல்காற்றிேல பரேலாகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாகிறேபாது, எலியா
எலிசாேவாேடகூடக் கில்காலிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானான். 2 எலியா எலிசாைவ ேநாக்கி: நீ
இங்ேக இரு; கர்த்தர் என்ைனப் ெபத்ேதல்மட்டும் ேபாக அனுப்புகிறார் என்றான். அதற்கு எலிசா:

நான் உம்ைம விடுகிறதில்ைல என்று கர்த்தரின் ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்றான்; அப்படிேய இருவரும் ெபத்ேதலுக்குப் ேபானார்கள். 3 அப்ெபாழுது
ெபத்ேதலிலிருந்த தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் எலிசாவினிடத்தில் வந்து: இன்ைறக்குக் கர்த்தர் உனக்குத்
தைலைமயாயிருக்கிற உன் எஜமாைன உன்ைனவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்வார் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா
என்றார்கள். அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியும், சும்மா இருங்கள் என்றான். 4 பின்பு எலியா அவைன
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ேநாக்கி: எலிசாேவ, நீ இங்ேக இரு; கர்த்தர் என்ைன எரிேகாமட்டும் ேபாக அனுப்புகிறார் என்றான்.
அதற்கு அவன்: நான் உம்ைம விடுகிறதில்ைல என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும்
ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான்; அப்படிேய அவர்கள் எரிேகாவுக்கு வந்தார்கள். 5 எரிேகாவிலிருந்த
தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் எலிசாவினிடத்தில் வந்து: இன்ைறக்குக் கர்த்தர் உனக்குத்
தைலைமயாயிருக்கிற உன் எஜமாைன உன்ைனவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்வார் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா
என்று அவைனக் ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியும், சும்மா இருங்கள் என்றான். 6 பின்பு
எலியா அவைன ேநாக்கி: நீ இங்ேக இரு; கர்த்தர் என்ைன ேயார்தானுக்கு அனுப்புகிறார் என்றான். அதற்கு
அவன்: நான் உம்ைம விடுகிறதில்ைல என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்றான்; அப்படிேய இருவரும் ேபானார்கள். 7 தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஐம்பதுேபர்
ேபாய், தூரத்திேல பார்த்துக்ெகாண்டு நின்றார்கள்; அவர்கள் இருவரும் ேயார்தான் கைரயிேல நின்றார்கள்.
8 அப்ெபாழுது எலியா, தன் சால்ைவைய எடுத்து முறுக்கித் தண்ணீைர அடித்தான்; அது இருபக்கமாகப்
பிரிந்தது; அவர்கள் இருவரும் உலர்ந்த தைரவழியாய் அக்கைரக்குப் ேபானார்கள். 9 அவர்கள்
அக்கைரப்பட்டபின்பு, எலியா எலிசாைவ ேநாக்கி: நான் உன்ைனவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுமுன்ேன நான்
உனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன, ேகள் என்றான். அதற்கு எலிசா: உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின்வரம்
எனக்கு இரட்டிப்பாய்க் கிைடக்கும்படி ேவண்டுகிேறன் என்றான். 10 அதற்கு அவன்: அரிதான காரியத்ைதக்
ேகட்டாய்; உன்ைனவிட்டு நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுைகயில் என்ைன நீ கண்டால் உனக்குக் கிைடக்கும்;
இல்லாவிட்டால் கிைடயாது என்றான். 11 அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டு நடந்துேபாைகயில், இேதா,
அக்கினிரதமும் அக்கினிக்குதிைரகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவைரயும் பிரித்தது; எலியா
சுழல்காற்றிேல பரேலாகத்திற்கு ஏறிப்ேபானான். 12 அைத எலிசா கண்டு: என் தகப்பேன, என் தகப்பேன,
இஸ்ரேவலுக்கு இரதமும் குதிைரவீரருமாய் இருந்தவேர என்று புலம்பினான்; அவைன அப்புறம் காணாமல்,
தன் வஸ்திரத்ைதப் பிடித்து இரண்டு துண்டாகக் கிழித்தான். 13 பின்பு அவன் எலியாவின்ேமலிருந்து கீேழ
விழுந்த சால்ைவைய எடுத்துத் திரும்பிப்ேபாய், ேயார்தானின் கைரயிேல நின்று, 14 எலியாவின்ேமலிருந்து
கீேழ விழுந்த சால்ைவையப் பிடித்து: எலியாவின் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்ேக என்று ெசால்லித் தண்ணீைர
அடித்தான்; தண்ணீைர அடித்தவுடேன அது இருபக்கமாகப் பிரிந்ததினால் எலிசா இக்கைரப்பட்டான். 15

எரிேகாவில் பார்த்துக்ெகாண்டு நின்ற தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் அவைனக் கண்டவுடேன, எலியாவின் ஆவி
எலிசாவின்ேமல் இறங்கியிருக்கிறது என்று ெசால்லி, அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்த் தைரமட்டும் குனிந்து
அவைன வணங்கி: 16 இேதா, உமது அடியாேராேட ஐம்பது பலவான்கள் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் ேபாய்
உம்முைடய எஜமாைனத் ேதடும்படி உத்தரவு ெகாடும்; ஒருேவைள கர்த்தருைடய ஆவியானவர் அவைர
எடுத்து, பர்வதங்களில் ஒன்றின் ேமலாகிலும் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றிலாகிலும் ெகாண்டுேபாய்
ைவத்திருப்பார் என்றார்கள். அதற்கு அவன்: அவர்கைள அனுப்பேவண்டாம் என்றான். 17 அவன்
சலித்துப்ேபாகுமட்டும் அவர்கள் அவைன அலட்டிக்ெகாண்டிருந்தபடியால் அனுப்புங்கள் என்றான்; அப்படிேய
ஐம்பதுேபைர அனுப்பினார்கள்; அவர்கள் மூன்று நாள் அவைனத் ேதடியும் காணாமல், 18 எரிேகாவிலிருந்த
அவனிடத்திற்குத் திரும்பிவந்தேபாது, அவன் இவர்கைளப் பார்த்து: ேபாகேவண்டாம் என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லவில்ைலயா என்றான். 19 பின்பு அந்தப் பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாைவ ேநாக்கி:
இேதா, எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்தப் பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது; தண்ணீேரா ெகட்டது,
நிலமும் பாழ்நிலம் என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவன்: ஒரு புதுத்ேதாண்டிைய எடுத்து, அதிேல உப்புப்
ேபாட்டுக் ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான்; அைத அவனிடத்தில் ெகாண்டுவந்தேபாது, 21 அவன்
நீரூற்றண்ைடக்குப் ேபாய், உப்ைப அதிேல ேபாட்டு: இந்தத் தண்ணீைர ஆேராக்கியமாக்கிேனன்; இனி
இதினால் சாவும் வராது, நிலப்பாழும் இராது என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 22 எலிசா ெசான்ன
வார்த்ைதயின்படிேய அந்தத் தண்ணீர் இந்நாள் வைரக்கும் இருக்கிறபடி ஆேராக்கியமாயிற்று.

23 அவன் அவ்விடத்ைதவிட்டுப் ெபத்ேதலுக்குப் ேபானான்; அவன் வழிநடந்துேபாைகயில் பிள்ைளகள்
பட்டணத்திலிருந்து வந்து, அவைனப் பார்த்து: ெமாட்ைடத்தைலயா ஏறிப்ேபா என்று ெசால்லி
நிந்தித்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது அவன் திரும்பி அவர்கைளப் பார்த்து: கர்த்தரின் நாமத்திேல அவர்கைளச்
சபித்தான்; உடேன காட்டிலிருந்து இரண்டு கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து, அவர்களில் நாற்பத்திரண்டு
பிள்ைளகைளப் பீறிப்ேபாட்டது. 25 அவன் அவ்விடத்ைதவிட்டுக் கர்ேமல் பர்வதத்திற்குப்ேபாய்,
அங்ேகயிருந்து சமாரியாவுக்குத் திரும்பினான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின் பதிெனட்டாம் வருஷத்தில் ஆகாபின் குமாரனாகிய ேயாராம்
சமாரியாவிேல இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகிப் பன்னிரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 2

கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் தன் தகப்பைனப்ேபாலும் தன்
தாையப்ேபாலும் அல்ல; தன் தகப்பன் பண்ணுவித்த பாகாலின் சிைலைய அகற்றிவிட்டான். 3 என்றாலும்
இஸ்ரேவைலப் பாவஞ் ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன்
விட்டு நீங்காமல் அைவகளிேல சிக்கிக்ெகாண்டிருந்தான்.

4 ேமாவாபின் ராஜாவாகிய ேமசா ஆடுமாடுகள் ெபருத்தவனாயிருந்து, இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு
இலட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், இலட்சம் குறும்பாட்டுக்குட்டிகைளயும் ெசலுத்திவந்தான். 5 ஆகாப்
இறந்துேபானபின் ேமாவாபின் ராஜா இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு விேராதமாய்க் கலகம் பண்ணினான். 6

அக்காலத்திேல ேயாராம் என்னும் ராஜா சமாரியாவிலிருந்து புறப்பட்டு, இஸ்ரேவைலெயல்லாம் இலக்கம்
பார்த்துப்ேபாய்: 7 ேமாவாபின் ராஜா எனக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணினான்; ேமாவாபியர்ேமல்
யுத்தம்பண்ண, என்ேனாேடகூட வருகிறீரா என்று யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ைதக்
ேகட்டனுப்பினதற்கு; அவன் நான் வருகிேறன்; நான்தான், நீர், என்னுைடய ஜனங்கள் உம்முைடய ஜனங்கள்,

2 இராஜாக்கள் 3:7
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என்னுைடய குதிைரகள் உம்முைடய குதிைரகள் என்றான். 8 எந்த வழியாய்ப் ேபாேவாம் என்று ேகட்டான்;
அதற்கு அவன்: ஏேதாம் வனாந்தரவழியாய் என்றான். 9 அப்படிேய இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவின்
ராஜாவும் ஏேதாமின் ராஜாவும் ேசர்ந்து ேபானார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் ஏழுநாள் சுற்றித்திரிந்தேபாது,
அவர்கைளப் பின்ெசல்லுகிற இராணுவத்துக்கும் மிருகஜீவன்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாமற்ேபாயிற்று. 10

அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: ஐேயா, இந்த மூன்று ராஜாக்கைளயும் கர்த்தர் ேமாவாபியரின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்க வரவைழத்தாேர என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேயாசபாத்: நாம் கர்த்தரிடத்தில்
விசாரிக்கும்படி கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி ஒருவரும் இங்ேக இல்ைலயா என்று ேகட்டதற்கு, எலியாவின்
ைககளுக்குத் தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா இங்ேக இருக்கிறான் என்று இஸ்ரேவல்
ராஜாவின் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் மறுெமாழியாகச் ெசான்னான். 12 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் அவைன
ேநாக்கி: கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனிடத்தில் இருக்கிறது என்றான்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவும்
ேயாசபாத்தும் ஏேதாமின் ராஜாவும் அவனிடத்தில் ேபானார்கள். 13 எலிசா இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப்
பார்த்து: எனக்கும் உமக்கும் என்ன? நீர் உம்முைடய தகப்பனின் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும், உம்முைடய
தாயாரின் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும் ேபாம் என்றான்; அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜா: அப்படியல்ல, கர்த்தர்
இந்த மூன்று ராஜாக்கைளயும் ேமாவாபியரின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கிறதற்கு வரவைழத்தார் என்றான். 14

அதற்கு எலிசா: நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின் முகத்ைதப் பாராதிருந்தால் நான் உம்ைம
ேநாக்கவுமாட்ேடன், உம்ைமப் பார்க்கவுமாட்ேடன் என்று ேசைனகளுைடய கர்த்தருக்கு முன் நிற்கிற நான்
அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 15 இப்ேபாதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரைன
என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்தேபாது
கர்த்தருைடய கரம் அவன்ேமல் இறங்கி, 16 அவன்: கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், இந்தப்
பள்ளத்தாக்கிேல எங்கும் வாய்க்கால்கைள ெவட்டுங்கள். 17 நீங்கள் காற்ைறயும் காணமாட்டீர்கள்,
மைழையயும் காணமாட்டீர்கள்; ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடுமாடுகளும் உங்கள் மிருகஜீவன்களும்
குடிக்கும்படிக்கு, இந்தப் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 இது
கர்த்தரின் பார்ைவக்கு அற்பகாரியம்; ேமாவாபியைரயும் உங்கள் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 19 நீங்கள்
சகல ேகாட்ைடகைளயும் சகல சிறந்த பட்டணங்கைளயும் தகர்த்து நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி,
நீரூற்றுகைளெயல்லாம் தூர்த்து, நல்ல நிலத்ைதெயல்லாம் கல்ேமடுகளாக்கிக் ெகடுப்பீர்கள் என்றான். 20

மறுநாள் காலேம பலிெசலுத்தப்படும் ேநரத்தில், இேதா, தண்ணீர் ஏேதாம் ேதசவழியாய் வந்ததினால் ேதசம்
தண்ணீரால் நிரம்பிற்று. 21 தங்கேளாடு யுத்தம்பண்ண ராஜாக்கள் வருகிறைத ேமாவாபியெரல்லாரும்
ேகட்டேபாது, அவர்கள் ஆயுதம் தரிக்கத்தக்க வயதுள்ளவர்கைளயும், அதற்கு ேமல்தரமானவர்கள்
எல்லாைரயும் கூட்டி அைழத்துக்ெகாண்டு வந்து எல்ைலயிேல நின்றார்கள். 22 ேமாவாபியர் அதிகாலேம
எழுந்தேபாது சூரியன் தண்ணீரின்ேமல் பிரகாசித்ததினால் அந்தத் தண்ணீர் அவர்களுக்கு இரத்தம்ேபால்
சிவப்பாய்க் காணப்பட்டது. 23 அதினால் அவர்கள்: இது இரத்தம், அந்த ராஜாக்கள் தங்கைளத் தாங்கேள
ஒருவைர ஒருவர் ெவட்டிக்ெகாண்டு மாண்டுேபானார்கள்; ஆதலால் ேமாவாபியேர, ெகாள்ைளக்கு
வாருங்கள் என்று ெசான்னார்கள். 24 அவர்கள் இஸ்ரேவலின் பாளயத்திற்கு வந்தேபாேதாெவனில்,
இஸ்ரேவலர் எழும்பி, ேமாவாபியைரத் தங்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாகத்தக்கதாய் முறிய அடித்து, அவர்கள்
ேதசத்திற்குள் புகுந்து, அங்ேகயும் ேமாவாயியைர முறிய அடித்து, 25 பட்டணங்கைள இடித்து, சகல நல்ல
நிலத்திலும் கல்ெலறிந்து நிரப்பி, நீரூற்றுகைளெயல்லாம் தூர்த்து, நல்ல மரங்கைளெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; கிராேரேசத்திேலமாத்திரம் அதின் மதில்கள் இன்னும் இடிபடாதிருக்கிறேபாது;
கவண்காரர் அைதச் சுற்றிக்ெகாண்டு அைதயும் ேசதமாக்கினார்கள். 26 யுத்தம் மும்முரமாகிறெதன்று
ேமாவாபியரின் ராஜா கண்டேபாது, அவன் ஏேதாமின் ராஜாவின்ேமல் வலுைமயாய் விழுகிறதற்குப் பட்டயம்
உருவுகிற எழுநூறுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்; ஆனாலும் அவர்களாேல கூடாமற்ேபாயிற்று. 27

அப்ெபாழுது அவன் தன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாகப்ேபாகிற தன் ேசஷ்டபுத்திரைனப் பிடித்து,
அலங்கத்தின்ேமல் அவைனச் சர்வாங்க தகனமாகப் பலியிட்டான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்ேமல்
கடுங்ேகாபம் மூண்டதினால், அவர்கள் அவைனவிட்டுப் புறப்பட்டு, தங்கள் ேதசத்திற்குத் திரும்பிவிட்டார்கள்.

தீர்க்கதரிசிகளுைடய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மைனவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாைவப் பார்த்து:
உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்துேபானான்; உமது அடியான் கர்த்தருக்குப் பயந்து
நடந்தான் என்பைத அறிவீர்; கடன் ெகாடுத்தவன் இப்ேபாது என் இரண்டு குமாரைரயும் தனக்கு

அடிைமகளாக்கிக்ெகாள்ளவந்தான் என்றாள். 2 எலிசா அவைள ேநாக்கி: நான் உனக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும்? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது ெசால் என்றான். அதற்கு அவள்: ஒரு குடம்
எண்ெணய் அல்லாமல் உமது அடியாளுைடய வீட்டில் ேவெறான்றும் இல்ைல என்றாள். 3 அப்ெபாழுது
அவன்: நீ ேபாய், உன்னுைடய அயல்வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அேநகம் ெவறும்பாத்திரங்கைளக்
ேகட்டுவாங்கி, 4 உள்ேளேபாய், உன் பிள்ைளகளுடன் உள்ேள நின்று கதைவப் பூட்டி, அந்தப் பாத்திரங்கள்
எல்லாவற்றிலும் வார்த்து, நிைறந்தைத ஒரு பக்கத்தில் ைவ என்றான். 5 அவள் அவனிடத்திலிருந்துேபாய்,
தன் பிள்ைளகளுடன் கதைவப் பூட்டிக்ெகாண்டு, இவர்கள் பாத்திரங்கைள அவளிடத்தில் ெகாடுக்க, அவள்
அைவகளில் வார்த்தாள். 6 அந்தப் பாத்திரங்கள் நிைறந்தபின், அவள் தன் மகன் ஒருவைன ேநாக்கி:
இன்னும் ஒரு பாத்திரம் ெகாண்டுவா என்றாள். அதற்கு அவன்: ேவேற பாத்திரம் இல்ைல என்றான்;
அப்ெபாழுது எண்ெணய் நின்றுேபாயிற்று. 7 அவள் ேபாய் ேதவனுைடய மனுஷனுக்கு அைத அறிவித்தாள்.
அப்ெபாழுது அவன்: நீ ேபாய் அந்த எண்ெணைய விற்று, உன் கடைனத் தீர்த்து, மீந்தைதக்ெகாண்டு நீயும்
உன் பிள்ைளகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்றான்.

8 பின்பு ஒரு நாள் எலிசா சூேனமுக்குப் ேபாயிருக்கும்ேபாது, அங்ேகயிருந்த கனம்ெபாருந்திய ஒரு ஸ்திரீ
அவைன ேபாஜனம்பண்ண வருந்திக் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்; அப்படிேய அவன் பயணப்பட்டு
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வருகிறேபாெதல்லாம் ேபாஜனம்பண்ணும்படி அங்ேக வந்து தங்குவான். 9 அவள் தன் புருஷைன ேநாக்கி:
இேதா, நம்மிடத்தில் எப்ேபாதும் வந்துேபாகிற ேதவனுைடய மனுஷனாகிய இவர் பரிசுத்தவான் என்று
காண்கிேறன். 10 நாம் ெமத்ைதயின்ேமல் ஒருசிறிய அைறவீட்ைடக் கட்டி, அதில் அவருக்கு ஒரு
கட்டிைலயும், ேமைஜையயும், நாற்காலிையயும், குத்துவிளக்ைகயும் ைவப்ேபாம்; அவர் நம்மிடத்தில்
வரும்ேபாது அங்ேக தங்கலாம் என்றாள். 11 ஒரு நாள் அவன் அங்ேக வந்து, அந்த அைற வீட்டிேல தங்கி,
அங்ேக படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 12 அவன் தன் ேவைலக்காரனாகிய ேகயாைச ேநாக்கி: இந்தச்
சூேனமியாைள அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்; அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான்; அவள் அவனுக்கு
முன்பாக நின்றாள். 13 அவன் ேகயாசிையப் பார்த்து: இேதா, இப்படிப்பட்ட சகல சலக்கரைணேயாடும்
எங்கைள விசாரித்து வருகிறாேய, உனக்கு நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் ராஜாவினிடத்திலாவது
ேசனாபதியினிடத்திலாவது உனக்காக நான் ேபசேவண்டிய காரியம் உண்ேடா என்று அவைளக் ேகள்
என்றான். அதற்கு அவள்: என் ஜனத்தின் நடுேவ நான் சுகமாய்க் குடியிருக்கிேறன் என்றாள். 14 அவளுக்குச்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று ேகயாசிைய அவன் ேகட்டதற்கு; அவன், அவளுக்குப் பிள்ைள இல்ைல,
அவள் புருஷனும் ெபரிய வயதுள்ளவன் என்றான். 15 அப்ெபாழுது அவன்: அவைளக் கூப்பிடு என்றான்;
அவைளக் கூப்பிட்டேபாது, அவள் வந்து வாசற்படியிேல நின்றாள். 16 அப்ெபாழுது அவன்: ஒரு பிராண
உற்பத்திகாலத்திட்டத்திேல ஒருகுமாரைன அைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய் என்றான். அதற்கு அவள்: ஏது?
ேதவனுைடய மனுஷனாகிய என் ஆண்டவேன, உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் ெசால்லேவண்டாம் என்றாள்.
17 அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பந்தரித்து, எலிசா தன்ேனாேட ெசான்னபடி, ஒரு உற்பத்திகாலத்திட்டத்தில் ஒரு
குமாரைனப் ெபற்றாள். 18 அந்தப் பிள்ைள வளர்ந்தான், ஒரு நாள் அவன் அறுப்பறுக்கிறவர்களிடத்திலிருந்த
தன் தகப்பனண்ைடக்குப் ேபாயிருக்கும்ேபாது, 19 தன் தகப்பைனப் பார்த்து: என் தைல ேநாகிறது, என்
தைல ேநாகிறது என்றான்; அப்ெபாழுது அவன் ேவைலக்காரனிடத்தில், இவைன இவன் தாயினிடத்தில்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய் விடு என்றான். 20 அவைன எடுத்து, அவன் தாயினிடத்தில் ெகாண்டுேபானேபாது,
அவன் மத்தியானமட்டும் அவள் மடியில் இருந்து ெசத்துப்ேபானான். 21 அப்ெபாழுது அவள் ஏறிப்ேபாய்,
அவைன ேதவனுைடய மனுஷன் கட்டிலின்ேமல் ைவத்து, அவன் ைவக்கப்பட்ட அைறயின் கதைவப்
பூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், 22 தன் புருஷனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: நான் சீக்கிரமாய் ேதவனுைடய மனுஷன்
இருக்கும் இடமட்டும் ேபாய்வரும்படிக்கு; ேவைலக்காரரில் ஒருவைனயும் ஒருகழுைதையயும் எனக்கு
அனுப்பேவண்டும் என்று ெசால்லச்ெசான்னாள். 23 அப்ெபாழுது அவன்: இது அமாவாசியும் அல்ல ஓய்வு
நாளும் அல்லேவ; நீ இன்ைறக்கு அவரிடத்துக்குப் ேபாகேவண்டியது என்ன என்று ேகட்கச் ெசான்னான்.
அதற்கு அவள்: எல்லாம் சரிதான், நான் ேபாகேவண்டியதிருக்கிறது என்று ெசால்லியனுப்பி, 24

கழுைதயின்ேமல் ேசணம் ைவத்து ஏறி, தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: இைத ஓட்டிக்ெகாண்டுேபா; நான்
உனக்குச் ெசான்னால் ஒழிய, ேபாகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்ைத நிறுத்தாேத என்று ெசால்லிப் புறப்பட்டு,
25 கர்ேமல் பர்வதத்திலிருக்கிற ேதவனுைடய மனுஷனிடத்திற்குப் ேபானாள்; ேதவனுைடய மனுஷன்
தூரத்திேல அவைள வரக்கண்டு, தன் ேவைலக்காரனாகிய ேகயாசிையப் பார்த்து: அேதா சூேனமியாள்
வருகிறாள். 26 நீ அவளுக்கு எதிர்ெகாண்டு ஓடி, நீ சுகமாயிருக்கிறாயா? உன் புருஷன் சுகமாயிருக்கிறானா?
அந்தப் பிள்ைள சுகமாயிருக்கிறதா என்று அவளிடத்தில் ேகள் என்றான். அவள்: சுகந்தான் என்று ெசால்லி,
27 பர்வதத்திலிருக்கிற ேதவனுைடய மனுஷனிடத்தில் வந்து, அவன் காைலப் பிடித்துக்ெகாண்டாள்;
அப்ெபாழுது ேகயாசி அவைள விலக்கிவிட வந்தான்; ேதவனுைடய மனுஷன்: அவைளத் தடுக்காேத; அவள்
ஆத்துமா துக்கமாயிருக்கிறது; கர்த்தர் அைத எனக்கு அறிவியாமல் மைறத்துைவத்தார் என்றான். 28

அப்ெபாழுது அவள், நான் என் ஆண்டவனிடத்தில் ஒரு குமாரைன ேவண்டும் என்று ேகட்டதுண்டா? எனக்கு
அபத்தம் ெசால்லேவண்டாம் என்று நான் ெசால்லவில்ைலயா என்றாள். 29 அப்ெபாழுது அவன்
ேகயாசிையப் பார்த்து: நீ உன் இைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு, என் தடிைய உன் ைகயில் பிடித்துக்ெகாண்டு,
வழியில் ஒருவைனச் சந்தித்தாலும் அவைன வினவாமலும், உன்ைன ஒருவன் வினவினாலும் அவனுக்கு
மறுெமாழி ெசால்லாமலும் ேபாய், என் தடிைய அந்தப் பிள்ைளயின் முகத்தின்ேமல் ைவ என்றான். 30

பிள்ைளயின் தாேயா: நான் உம்ைம விடுகிறதில்ைல என்று கர்த்தரின் ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும்
ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றாள்; அப்ெபாழுது அவன் எழுந்திருந்து அவள் பின்ேன ேபானான். 31 ேகயாசி
அவர்களுக்கு முன்ேன ேபாய், அந்தத் தடிையப் பிள்ைளயின் முகத்தின்ேமல் ைவத்தான்; ஆனாலும் சத்தமும்
இல்ைல, உணர்ச்சியும் இல்ைல; ஆைகயால் அவன் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டு வந்து: பிள்ைள
விழிக்கவில்ைல என்று அவனுக்கு அறிவித்தான். 32 எலிசா வீட்டிற்குள் வந்தேபாது, இேதா, இந்தப் பிள்ைள
அவன் கட்டிலின்ேமல் ெசத்துக்கிடந்தான். 33 உள்ேள ேபாய்த் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன்
கதைவப்பூட்டி, கர்த்தைர ேநாக்கி ேவண்டுதல்ெசய்து, 34 கிட்ேடேபாய், தன் வாய் பிள்ைளயின்
வாயின்ேமலும், தன் கண்கள் அவன் கண்களின்ேமலும், தன் உள்ளங்ைககள் அவன் உள்ளங்ைககளின்ேமலும்
படும்படியாக அவன்ேமல் குப்புறப் படுத்துக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது பிள்ைளயின் உடல் அனல்ெகாண்டது.
35 அவன் எழுந்து, அைறவீட்டில் இங்கும் அங்கும் உலாவி, திரும்பக்கிட்டப் ேபாய் அவன்ேமல்
குப்புறப்படுத்தான்; அப்ெபாழுது அந்தப் பிள்ைள ஏழுதரம் தும்மித் தன் கண்கைளத் திறந்தான். 36

அப்ெபாழுது அவன்: ேகயாசிையக் கூப்பிட்டு, அந்தச் சூேனமியாைள அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்;
அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான்; அவள் அவனிடத்தில் வந்தேபாது; அவன், உன் குமாரைன
எடுத்துக்ெகாண்டுேபா என்றான். 37 அப்ெபாழுது அவள் உள்ேள ேபாய், அவன் பாதத்திேல விழுந்து,
தைரமட்டும் பணிந்து, தன் குமாரைன எடுத்துக்ெகாண்டு ெவளிேய ேபானாள்.

38 எலிசா கில்காலுக்குத் திரும்பிப்ேபாய் இருக்ைகயில், ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாயிற்று;
தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர், அவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள்; அவன் தன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்கி: நீ ெபரிய பாைனைய அடுப்பிேல ைவத்துத் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரருக்குக் கூழ்காய்ச்சு என்றான்.
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39 ஒருவன் கீைரகைளப் பறிக்க ெவளியிேலேபாய், ஒரு ேபய்க்ெகாம்மட்டிக் ெகாடிையக் கண்டு, அதன்
காய்கைள மடிநிைறய அறுத்துவந்து, அைவகைள அரிந்து கூழ்ப்பாைனயிேல ேபாட்டான்; அது
இன்னெதன்று அவர்களுக்குத் ெதரியாதிருந்தது. 40 சாப்பிட அைத ஜனங்களுக்கு வார்த்தார்கள்; அவர்கள்
அந்தக் கூழில் எடுத்துச் சாப்பிடுகிறேபாது, அைதச் சாப்பிடக்கூடாமல்: ேதவனுைடய மனுஷேன, பாைனயில்
சாவு இருக்கிறது என்று சத்தமிட்டார்கள். 41 அப்ெபாழுது அவன், மாைவக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, அைதப்
பாைனயிேல ேபாட்டு, ஜனங்கள் சாப்பிடும்படி அவர்களுக்கு வார் என்றான்; அப்புறம் பாைனயிேல ேதாஷம்
இல்லாமற்ேபாயிற்று.

42 பின்பு பாகால் சலீஷாவிலிருந்து ஒரு மனுஷன் ேதவனுைடய மனுஷனுக்கு முதற்பலனான
வாற்ேகாதுைமயின் இருபது அப்பங்கைளயும் தாள் கதிர்கைளயும் ெகாண்டுவந்தான்; அப்ெபாழுது அவன்:
ஜனங்களுக்குச் சாப்பிடக்ெகாடு என்றான். 43 அதற்கு அவனுைடய பணிவிைடக்காரன்: இைத நான்
நூறுேபருக்கு முன் ைவப்பது எப்படி என்றான். அதற்கு அவன்: அைத ஜனங்களுக்குச் சாப்பிடக்ெகாடு;
சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதியுண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 44 அப்ெபாழுது
அவர்களுக்கு முன்பாக அைத ைவத்தான்; கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய அவர்கள் சாப்பிட்டதுமன்றி
மீதியும் இருந்தது.

சீரிய ராஜாவின் பைடத்தைலவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் ெபரிய
மனுஷனும் எண்ணிக்ைகயுள்ளவனுமாயிருந்தான்; அவைனக் ெகாண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு
இரட்சிப்ைபக் கட்டைளயிட்டார்; மகா பராக்கிரமசாலியாகிய அவேனா குஷ்டேராகியாயிருந்தான்.

2 சீரியாவிலிருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு, இஸ்ரேவல் ேதசத்திலிருந்து ஒரு சிறுெபண்ைணச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டு வந்திருந்தார்கள்; அவள் நாகமானின் மைனவிக்குப் பணிவிைட
ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 3 அவள் தன் நாச்சியாைரப் பார்த்து: என் ஆண்டவன் சமாரியாவிலிருக்கிற
தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் ேபாவாரானால் நலமாயிருக்கும்; அவர் இவருைடய குஷ்டேராகத்ைத நீக்கிவிடுவார்
என்றாள். 4 அப்ெபாழுது அவன் ேபாய், இஸ்ரேவல் ேதசத்துப் ெபண் இன்ன இன்ன பிரகாரமாய்ச்
ெசால்லுகிறாள் என்று தன் ஆண்டவனிடத்தில் அறிவித்தான். 5 அப்ெபாழுது சீரியாவின் ராஜா: நல்லது
ேபாகலாம், இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு நிருபம் தருகிேறன் என்றான்; அப்படிேய அவன் தன் ைகயிேல
பத்துத்தாலந்து ெவள்ளிையயும், ஆறாயிரம் ேசக்கல் நிைறெபான்ைனயும், பத்து மாற்றுவஸ்திரங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், 6 இஸ்ரேவலின் ராஜாவிடத்தில் அந்த நிருபத்ைதக் ெகாடுத்தான். அதிேல: இந்த
நிருபத்ைத உம்மிடத்தில் என் ஊழியக்காரனாகிய நாகமான் ெகாண்டுவருவான்; நீர் அவன்
குஷ்டேராகத்ைத நீக்கிவிட அவைன உம்மிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிேறன் என்று எழுதியிருந்தது. 7

இஸ்ரேவலின் ராஜா அந்த நிருபத்ைத வாசித்தேபாது, அவன் தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: ஒரு
மனுஷைன அவன் குஷ்டேராகத்தினின்று நீக்கிவிடேவண்டும் என்று, அவன் என்னிடத்தில் நிருபம்
அனுப்புகிறதற்கு, ெகால்லவும் உயிர்ப்பிக்கவும் நான் ேதவனா? இவன் என்ைன விேராதிக்க சமயம்
ேதடுகிறான் என்பைதச் சிந்தித்துப்பாருங்கள் என்றான். 8 இஸ்ரேவலின் ராஜா தன் வஸ்திரங்கைளக்
கிழித்துக்ெகாண்ட ெசய்திைய ேதவனுைடய மனுஷனாகிய எலிசா ேகட்டேபாது, அவன்: நீர் உம்முைடய
வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாள்வாேனன்? அவன் என்னிடத்தில் வந்து, இஸ்ரேவலிேல தீர்க்கதரிசி
உண்ெடன்பைத அறிந்துெகாள்ளட்டும் என்று ராஜாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பினான். 9 அப்படிேய நாகமான்
தன் குதிைரகேளாடும் தன் இரதத்ேதாடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிேல நின்றான். 10 அப்ெபாழுது
எலிசா: அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ ேபாய், ேயார்தானில் ஏழுதரம் ஸ்நானம்பண்ணு; அப்ெபாழுது உன்
மாம்சம் மாறி, நீ சுத்தமாவாய் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு நாகமான் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு,
புறப்பட்டுப்ேபாய்: அவன் ெவளிேய வந்து நின்று, தன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுது, தன்
ைகயினால் அந்த இடத்ைதத் தடவி, இவ்விதமாய்க் குஷ்டேராகத்ைத நீக்கிவிடுவான் என்று எனக்குள்
நிைனத்திருந்ேதன். 12 நான் ஸ்நானம்பண்ணிச் சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரேவலின் தண்ணீர்கள்
எல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் நல்லதல்லேவா என்று ெசால்லி,
உக்கிரத்ேதாேட திரும்பிப்ேபானான். 13 அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி:
தகப்பேன, அந்தத் தீர்க்கதரிசி ஒரு ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய்ய உமக்குச் ெசால்லியிருந்தால் அைத நீர்
ெசய்வீர் அல்லவா? ஸ்நானம்பண்ணும், அப்ெபாழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்ேமாேட ெசால்லும்ேபாது,
அைதச் ெசய்யேவண்டியது எத்தைன அதிகம் என்று ெசான்னார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவன் இறங்கி,
ேதவனுைடய மனுஷன் வார்த்ைதயின்படிேய ேயார்தானில் ஏழுதரம் முழுகினேபாது, அவன் மாம்சம் ஒரு
சிறுபிள்ைளயின் மாம்சத்ைதப்ேபால மாறி, அவன் சுத்தமானான். 15 அப்ெபாழுது அவன் தன்
கூட்டத்ேதாெடல்லாம் ேதவனுைடய மனுஷனிடத்துக்குத் திரும்பிவந்து, அவனுக்கு முன்பாக நின்று: இேதா,
இஸ்ரேவலிலிருக்கிற ேதவைனத்தவிர பூமிெயங்கும் ேவேற ேதவன் இல்ைல என்பைத அறிந்ேதன்;
இப்ேபாதும் உமது அடிேயன் ைகயில் ஒரு காணிக்ைக வாங்கிக்ெகாள்ளேவண்டும் என்றான். 16 அதற்கு
அவன்: நான் வாங்குகிறதில்ைல என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்றான்; வாங்கேவண்டும் என்று அவைன வருந்தினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான். 17

அப்ெபாழுது நாகமான்: ஆனாலும் இரண்டு ேகாேவறு கழுைதகள் சுமக்கத்தக்க இரண்டு ெபாதி மண் உமது
அடிேயனுக்குக் கட்டைளயிடேவண்டும்; உமது அடிேயன் இனிக் கர்த்தருக்ேக அல்லாமல், அந்நிய
ேதவர்களுக்குச் சர்வாங்க தகனத்ைதயும் பலிையயும் ெசலுத்துவதில்ைல. 18 ஒரு காரியத்ைதேய கர்த்தர்
உமது அடிேயனுக்கு மன்னிப்பாராக; என் ஆண்டவன் பணிந்துெகாள்ள ரிம்ேமான் ேகாவிலுக்குள்
பிரேவசிக்கும்ேபாது, நான் அவருக்குக் ைகலாகு ெகாடுத்து ரிம்ேமான் ேகாவிலிேல பணியேவண்டியதாகும்;
இப்படி ரிம்ேமான் ேகாவிலில் நான் பணியேவண்டிய இந்தக் காரியத்ைதக் கர்த்தர் உமது அடிேயனுக்கு
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மன்னிப்பாராக என்றான். 19 அதற்கு அவன்: சமாதானத்ேதாேட ேபா என்றான்; இவன் புறப்பட்டுக்
ெகாஞ்சதூரம் ேபானேபாது,

20 ேதவனுைடய மனுஷனாகிய எலிசாவின் ேவைலக்காரன் ேகயாசி என்பவன், அந்தச் சீரியனாகிய
நாகமான் ெகாண்டுவந்தைத என் ஆண்டவன் அவன் ைகயிேல வாங்காமல் அவைன விட்டுவிட்டார்; நான்
அவன் பிறேக ஓடி, அவன் ைகயிேல ஏதாகிலும் வாங்குேவன் என்று கர்த்தருைடய ஜீவன்ேமல் ஆைணயிட்டு,
21 நாகமாைனப் பின்ெதாடர்ந்தான்; அவன் தன் பிறேக ஓடிவருகிறைத நாகமான் கண்டேபாது, அவனுக்கு
எதிர்ெகாண்டுேபாக இரதத்திலிருந்து குதித்து: சுகெசய்தியா என்று ேகட்டான். 22 அதற்கு அவன்:
சுகெசய்திதான்; தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் இரண்டு வாலிபர் இப்ெபாழுதுதான் எப்பிராயீம்
மைலத்ேதசத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தார்கள்; அவர்களுக்கு ஒரு தாலந்து ெவள்ளிையயும், இரண்டு
மாற்றுவஸ்திரங்கைளயும் தரேவண்டும் என்று ேகட்க, என் எஜமான் என்ைன அனுப்பினார் என்றான். 23

அதற்கு நாகமான்: தயவுெசய்து, இரண்டு தாலந்ைத வாங்கிக்ெகாள் என்று ெசால்லி, அவைன வருந்தி,
இரண்டு தாலந்து ெவள்ளிைய இரண்டு ைபகளில் இரண்டு மாற்றுவஸ்திரங்கேளாேட கட்டி, அவனுக்கு
முன்பாகச் சுமந்துேபாக, தன் ேவைலக்காரரான இரண்டுேபர்ேமல் ைவத்தான். 24 அவன் ேமட்டண்ைடக்கு
வந்தேபாது, அவன் அைத அவர்கள் ைகயிலிருந்து வாங்கி, வீட்டிேல ைவத்து, அந்த மனுஷைர
அனுப்பிவிட்டான்; அவர்கள் ேபாய்விட்டார்கள். 25 பின்பு அவன் உள்ேளேபாய்த் தன் எஜமானுக்கு முன்பாக
நின்றான்; ேகயாசிேய, எங்ேகயிருந்து வந்தாய் என்று எலிசா அவைனக் ேகட்டதற்கு, அவன்: உமது அடியான்
எங்கும் ேபாகவில்ைல என்றான். 26 அப்ெபாழுது அவன் இவைனப்பார்த்து: அந்த மனுஷன் உனக்கு
எதிர்ெகாண்டுவர தன் இரதத்திலிருந்து இறங்கித் திரும்புகிறேபாது என் மனம் உன்னுடன்கூடச்
ெசல்லவில்ைலயா? பணத்ைத வாங்குகிறதற்கும், வஸ்திரங்கைளயும் ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும்
திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும் ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
வாங்குகிறதற்கும் இது காலமா? 27 ஆைகயால் நாகமானின் குஷ்டேராகம் உன்ைனயும் உன்
சந்ததியாைரயும் என்ைறக்கும் பிடித்திருக்கும் என்றான்; உடேன அவன் உைறந்த மைழ நிறமான
குஷ்டேராகியாகி, அவன் சமுகத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.

தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் எலிசாைவ ேநாக்கி: இேதா, நாங்கள் உம்முடன் குடியிருக்கிற இந்த
இடம் எங்களுக்கு ெநருக்கமாய் இருக்கிறது. 2 நாங்கள் ேயார்தான்மட்டும்ேபாய் அவ்விடத்தில்
ஒவ்ெவாருவர் ஒவ்ெவாரு உத்திரத்ைத ெவட்டி, குடியிருக்க அங்ேக எங்களுக்கு ஒரு இடத்ைத

உண்டாக்குேவாம் என்றார்கள். அதற்கு அவன்: ேபாங்கள் என்றான். 3 அவர்களில் ஒருவன்: நீர் தயவுெசய்து
உமது அடியாேராேடகூட வரேவண்டும் என்றான். அதற்கு அவன்: நான் வருகிேறன் என்று ெசால்லி, 4

அவர்கேளாேடகூடப் ேபானான்; அவர்கள் ேயார்தான் நதியருேக வந்தேபாது மரங்கைள ெவட்டினார்கள். 5

ஒருவன் ஒரு உத்திரத்ைத ெவட்டி விழுத்துைகயில் ேகாடரி தண்ணீரில் விழுந்தது; அவன்: ஐேயா என்
ஆண்டவேன, அது இரவலாக வாங்கப்பட்டேத என்று கூவினான். 6 ேதவனுைடய மனுஷன் அது எங்ேக
விழுந்தது என்று ேகட்டான்; அவன் அந்த இடத்ைதக் காண்பித்தேபாது, ஒரு ெகாம்ைப ெவட்டி, அைத
அங்ேக எறிந்து, அந்த இரும்ைப மிதக்கப்பண்ணி, 7 அைத எடுத்துக்ெகாள் என்றான்; அப்படிேய அவன் தன்
ைகைய நீட்டி அைத எடுத்துக்ெகாண்டான்.

8 அக்காலத்தில் சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணி, இன்ன இன்ன
ஸ்தலத்திேல பாளயமிறங்குேவன் என்று தன் ஊழியக்காரேராேட ஆேலாசைனபண்ணினான். 9 ஆகிலும்
ேதவனுைடய மனுஷன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: இன்ன இடத்துக்குப் ேபாகாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிரும்; சீரியர் அங்ேக இறங்குவார்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 10 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ேதவனுைடய மனுஷன் தன்ைன எச்சரித்து, தனக்குக் குறித்துச்ெசான்ன ஸ்தலத்திற்கு
மனுஷைர அனுப்பிப்பார்த்து எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, இப்படி அேநகந்தரம் தன்ைனக் காத்துக்ெகாண்டான்.
11 இந்தக் காரியத்தினிமித்தம் சீரிய ராஜாவின் இருதயம் குழம்பி, அவன் தன் ஊழியக்காரைர அைழத்து:
நம்முைடயவர்களில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு உளவாயிருக்கிறவன் யார் என்று நீங்கள் எனக்கு
அறிவிக்கமாட்டீர்களா என்று ேகட்டான். 12 அப்ெபாழுது அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன்: அப்படியில்ைல;
என் ஆண்டவனாகிய ராஜாேவ, நீர் உம்முைடய பள்ளி அைறயிேல ேபசுகிற வார்த்ைதகைளயும்
இஸ்ரேவலிலிருக்கிற தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு அறிவிப்பான் என்றான். 13

அப்ெபாழுது அவன்: நான் மனுஷைர அனுப்பி அவைனப் பிடிக்கும்படி, நீங்கள் ேபாய் அவன் எங்ேக
இருக்கிறான் என்று பாருங்கள் என்றான்; அவன் ேதாத்தானில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது. 14 அப்ெபாழுது அவன் அங்ேக குதிைரகைளயும் இரதங்கைளயும் பலத்த
இராணுவத்ைதயும் அனுப்பினான்; அவர்கள் இராக்காலத்திேல வந்து பட்டணத்ைத
வைளந்துெகாண்டார்கள். 15 ேதவனுைடய மனுஷனின் ேவைலக்காரன் அதிகாலேம எழுந்து ெவளிேய
புறப்படுைகயில், இேதா, இராணுவமும் குதிைரகளும் இரதங்களும் பட்டணத்ைதச் சுற்றிக்ெகாண்டிருக்கக்
கண்டான்; அப்ெபாழுது ேவைலக்காரன் அவைன ேநாக்கி: ஐேயா, என் ஆண்டவேன, என்னெசய்ேவாம்
என்றான். 16 அதற்கு அவன்: பயப்படாேத; அவர்கேளாடிருக்கிறவர்கைளப்பார்க்கிலும்
நம்ேமாடிருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான். 17 அப்ெபாழுது எலிசா விண்ணப்பம்பண்ணி: கர்த்தாேவ, இவன்
பார்க்கும்படி இவன் கண்கைளத் திறந்தருளும் என்றான்; உடேன கர்த்தர் அந்த ேவைலக்காரன்
கண்கைளத் திறந்தார்; இேதா, எலிசாைவச்சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிைரகளாலும் இரதங்களாலும்
அந்த மைல நிைறந்திருக்கிறைத அவன் கண்டான். 18 அவர்கள் அவனிடத்தில் வருைகயில், எலிசா
கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணி: இந்த ஜனங்களுக்குக் கண்மயக்கம் உண்டாகும்படி ெசய்யும்
என்றான்; எலிசாவுைடய வார்த்ைதயின்படிேய அவர்களுக்குக் கண்மயக்கம் உண்டாகும்படி ெசய்தார். 19

அப்ெபாழுது எலிசா அவர்கைள ேநாக்கி: இது வழி அல்ல; இது பட்டணமும் அல்ல; என் பிறேக வாருங்கள்;
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நீங்கள் ேதடுகிற மனுஷனிடத்தில் நான் உங்கைள வழிநடத்துேவன் என்று ெசால்லி, அவர்கைளச்
சமாரியாவுக்கு அைழத்துக் ெகாண்டுேபானான். 20 அவர்கள் சமாரியாவில் வந்தேபாது, எலிசா: கர்த்தாேவ,
இவர்கள் பார்க்கும்படிக்கு இவர்கள் கண்கைளத் திறந்தருளும் என்றான்; பார்க்கும்படிக்குக் கர்த்தர்
அவர்கள் கண்கைளத் திறக்கும்ேபாது, இேதா, இவர்கள் சமாரியாவின் நடுேவ இருந்தார்கள். 21

இஸ்ரேவலின் ராஜா அவர்கைளக் கண்டேபாது, எலிசாைவப் பார்த்து: என் தகப்பேன, நான் அவர்கைள
ெவட்டிப்ேபாடலாமா என்று ேகட்டான். 22 அதற்கு அவன்: நீர் ெவட்டேவண்டாம்; நீர் உம்முைடய
பட்டயத்தாலும், உம்முைடய வில்லினாலும் சிைறயாக்கிக்ெகாண்டவர்கைள ெவட்டுகிறீேரா? இவர்கள்
புசித்துக் குடித்து, தங்கள் ஆண்டவனிடத்துக்குப் ேபாகும்படிக்கு, அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்ெகதிரில்
ைவயும் என்றான். 23 அப்ெபாழுது அவர்களுக்குப் ெபரிய விருந்துபண்ணி, அவர்கள் புசித்துக்குடித்தபின்பு,
அவர்கைள அனுப்பிவிட்டான்; அவர்கள் தங்கள் ஆண்டவனிடத்துக்குப் ேபாய்விட்டார்கள்; சீரியரின்
தண்டுகள் இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல அப்புறம் வரவில்ைல.

24 இதற்குப்பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத் தன் இராணுவத்ைதெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாைவ முற்றிக்ைகேபாட்டான். 25 அதினால் சமாரியாவிேல ெகாடிய
பஞ்சமுண்டாயிற்று; ஒரு கழுைதத் தைல எண்பது ெவள்ளிக்காசுக்கும், புறாக்களுக்குப் ேபாடுகிற காற்படி
பயறு ஐந்து ெவள்ளிக்காசுக்கும் விற்கப்படுமட்டும் அைத முற்றிக்ைகேபாட்டார்கள். 26 இஸ்ரேவலின் ராஜா
அலங்கத்தின்ேமல் நடந்துேபாைகயில், ஒரு ஸ்திரீ அவைனப்பார்த்துக் கூப்பிட்டு, ராஜாவாகிய என்
ஆண்டவேன, இரட்சியும் என்றாள். 27 அதற்கு அவன்: கர்த்தர் உன்ைன இரட்சிக்காதிருந்தால் நான்
எதிலிருந்து எடுத்து உன்ைன இரட்சிக்கலாம்? களஞ்சியத்திலிருந்தா, ஆைலயிலிருந்தா என்று ெசால்லி,
28 ராஜா பின்ைனயும் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு என்னேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவள்: இந்த
ஸ்திரீ என்ைன ேநாக்கி: உன் மகைனத் தா, அவைன இன்று தின்ேபாம்; நாைளக்கு என் மகைனத் தின்ேபாம்
என்றாள். 29 அப்படிேய என் மகைன ஆக்கித் தின்ேறாம்; மறுநாளில் நான் இவைள ேநாக்கி: நாம் உன்
மகைனத் தின்ன அவைனத் தா என்ேறன்; அவள் தன் மகைன ஒளித்து விட்டாள் என்றாள். 30 அந்த
ஸ்திரீயின் வார்த்ைதகைள ராஜா ேகட்டவுடேன, அலங்கத்தின்ேமல் நடந்துேபாகிற அவன் தன்
வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டான்; அவன் உள்ேள தன் சரீரத்தின்ேமல் இரட்டு உடுத்தியிருக்கிறைத
ஜனங்கள் கண்டார்கள். 31 அவன்: சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவின் தைல இன்ைறக்கு அவன்ேமல்
இருந்தால், ேதவன் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்று
ெசான்னான். 32 எலிசா தன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான்; மூப்பரும் அவேனாடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது ராஜா: ஒரு மனுஷைனத் தனக்கு முன்ேன அனுப்பினான்; இந்த ஆள் எலிசாவினிடத்துக்கு
வருமுன்ேன, அவன் அந்த மூப்பைர ேநாக்கி: என் தைலைய வாங்க, அந்தக் ெகாைலபாதகனுைடய மகன்
ஆள் அனுப்பினான்; பார்த்தீர்களா? அந்த ஆள் வரும்ேபாது, நீங்கள் அவைன உள்ேள வரெவாட்டாமல்
கதைவப் பூட்டிப்ேபாடுங்கள்; அவனுக்குப் பின்னாக அவன் ஆண்டவனுைடய காலின் சத்தம் ேகட்கிறது
அல்லவா என்றான். 33 அவர்கேளாேட அவன் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அந்த ஆள் அவனிடத்தில் வந்து:
இேதா, இந்தப் ெபால்லாப்பு கர்த்தரால் உண்டானது; நான் இனிக் கர்த்தருக்காகக் காத்திருக்க
ேவண்டியது என்ன என்று ராஜா ெசால்லுகிறார் என்றான்.

அப்ெபாழுது எலிசா: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்: நாைள இந்ேநரத்தில்
சமாரியாவின் வாசலிேல ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமா ஒருேசக்கலுக்கும், இரண்டுமரக்கால்
வாற்ேகாதுைம ஒருேசக்கலுக்கும் விற்கப்படும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 2

அப்ெபாழுது ராஜாவுக்குக் ைகலாகு ெகாடுக்கிற பிரதானி ஒருவன் ேதவனுைடய மனுஷனுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: இேதா, கர்த்தர் வானத்திேல மதகுகைள உண்டாக்கினாலும் இப்படி நடக்குமா என்றான்.
அதற்கு அவன்: உன்னுைடய கண்களினாேல அைதக் காண்பாய்; ஆனாலும் அதிேல சாப்பிடமாட்டாய்
என்றான்.

3 குஷ்டேராகிகளான நாலுேபர் ஒலிமுகவாசலில் இருந்தார்கள்; அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்கி:
நாம் இங்ேக இருந்து சாகேவண்டியது என்ன? 4 பட்டணத்திற்குள் ேபாேவாெமன்றாலும் பட்டணத்தில்
பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதினால் அங்ேக சாேவாம்; நாம் இங்ேக இருந்தாலும் சாேவாம்; ஆைகயால்
இப்ெபாழுது சீரியருைடய இராணுவத்திற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அவர்கள் நம்ைம உயிேராேட
ைவத்தால் பிைழக்கிேறாம்; நம்ைமக் ெகான்றால் சாகிேறாம் என்று ெசால்லி, 5 சீரியருைடய
இராணுவத்திற்குப் ேபாக இருட்ேடாேட எழுந்திருந்து, சீரியருைடய பாளயத்தின் முன்னணியில்
வந்தார்கள்; அங்ேக ஒருவருமில்ைல. 6 ஆண்டவர் சீரியரின் இராணுவத்திற்கு இரதங்களின்
இைரச்சைலயும், குதிைரகளின் இைரச்சைலயும், மகா இராணுவத்தின் இைரச்சைலயும்
ேகட்கப்பண்ணினதினால், அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்கி: இேதா, நம்மிடத்தில் ேபாருக்குவர,
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஏத்தியரின் ராஜாக்கைளயும் எகிப்தியரின் ராஜாக்கைளயும் நமக்கு விேராதமாகக் கூலி
ெபாருத்தினான் என்று ெசால்லி, 7 இருட்ேடாேட எழுந்திருந்து ஓடிப்ேபாய், தங்கள் கூடாரங்கைளயும்
தங்கள் குதிைரகைளயும் தங்கள் கழுைதகைளயும் தங்கள் பாளயத்ைதயும் அைவகள் இருந்த பிரகாரமாக
விட்டு, தங்கள் பிராணன் மாத்திரம் தப்பும்படி ஓடிப்ேபானார்கள்.

8 அந்தக் குஷ்டேராகிகள் பாளயத்தின் முன்னணிமட்டும் வந்தேபாது, ஒரு கூடாரத்திற்குள் பிரேவசித்து
புசித்துக் குடித்து, அதிலிருந்த ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், வஸ்திரங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்
ஒளித்துைவத்து, திரும்பிவந்து, ேவெறாரு கூடாரத்திற்குள் பிரேவசித்து, அதிலிருந்தும் அப்படிேய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய் ஒளித்துைவத்து, 9 பின்பு அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்கி: நாம் ெசய்கிறது
நியாயமல்ல, இந்நாள் நற்ெசய்தி அறிவிக்கும் நாள்; நாம் மவுனமாயிருந்து, ெபாழுது விடியுமட்டும்
காத்திருந்தால் குற்றம் நம்ேமல் சுமரும்; இப்ேபாதும் நாம் ேபாய் ராஜாவின் அரமைனயாருக்கு இைத
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அறிவிப்ேபாம் வாருங்கள் என்றார்கள். 10 அப்படிேய அவர்கள் வந்து, பட்டணத்து வாசல் காவலாளைன
ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: நாங்கள் சீரியரின் பாளயத்திற்குப் ேபாய்வந்ேதாம்; அங்ேக ஒருவரும் இல்ைல, ஒரு
மனுஷனுைடய சத்தமும் இல்ைல, கட்டியிருக்கிற குதிைரகளும் கட்டியிருக்கிற கழுைதகளும்,
கூடாரங்களும் இருந்த பிரகாரம் இருக்கிறது என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவன்
வாசல்காக்கிற மற்றவர்கைளக் கூப்பிட்டான்; அவர்கள் உள்ேள ேபாய் ராஜாவின் அரமைனயாருக்கு அைத
அறிவித்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது இராஜா இராத்திரியில் எழுந்து, தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: சீரியர்
நமக்குச் ெசய்கிற காரியத்ைத உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துகிேறன்; நாம் பட்டினியாயிருக்கிேறாம் என்று
அவர்கள் அறிவார்கள்; ஆைகயால் நாம் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானால் நம்ைம உயிேராேட
பிடித்துக்ெகாண்டு பட்டணத்திற்குள் பிரேவசிக்கலாம் என்று எண்ணி, அவர்கள் பாளயத்ைத விட்டுப்
புறப்பட்டு ெவளியில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்றான். 13 அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன்
பிரதியுத்தரமாக: இங்ேக மீதியான குதிைரகளில் ஐந்து குதிைரகைளக் ெகாண்டுேபாக உத்தரவு ெகாடும்;
இேதா, இங்ேக மீதியான இஸ்ரேவலின் சகல ஏராளத்திலும், மாண்டுேபான இஸ்ரேவலின் சகல
கூட்டத்திலும், அைவகள் மாத்திரம் மீந்திருக்கிறது; அைவகைள நாம் அனுப்பிப்பார்ப்ேபாம் என்றான். 14

அப்படிேய இரண்டு இரதக்குதிைரகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; ராஜா ேபாய் வாருங்கள் என்று ெசால்லி,
சீரியரின் இராணுவத்ைதத் ெதாடர்ந்து ேபாகும்படி அனுப்பினான். 15 அவர்கள் ேயார்தான்மட்டும்
அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்துேபானார்கள்; சீரியர் தீவிரித்து ஓடுைகயில், அவர்கள் எறிந்துேபாட்ட
வஸ்திரங்களாலும் தட்டுமுட்டுகளாலும் வழிெயல்லம் நிைறந்திருந்தது; அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும்பிவந்து
ராஜாவுக்கு அைத அறிவித்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் புறப்பட்டு, சீரியரின் பாளயத்ைதக்
ெகாள்ைளயிட்டார்கள்; கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய, ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமா
ஒருேசக்கலுக்கும், இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும் விற்கப்பட்டது. 17 ராஜா தனக்குக்
ைகலாகுெகாடுக்கிற அந்தப் பிரதானிைய ஒலிமுகவாசலில் விசாரிப்பாயிருக்கக் கட்டைளயிட்டிருந்தான்;
ஒலிமுகவாசலிேல ஜனங்கள் அவைன ெநருங்கி மிதித்ததினாேல, ராஜா ேதவனுைடய மனுஷனிடத்தில்
வந்தேபாது ெசால்லியிருந்தபடிேய. அவன் ெசத்துப்ேபானான். 18 இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம
ஒருேசக்கலுக்கும், ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமா ஒருேசக்கலுக்கும், நாைள இந்ேநரத்திேல சமாரியாவின்
ஒலிமுகவாசலில் விற்கும் என்று ேதவனுைடய மனுஷன் ராஜாேவாேட ெசான்னதின்படிேய நடந்தது. 19

அதற்கு அந்தப் பிரதானி ேதவனுைடய மனுஷனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இேதா, கர்த்தர் வானத்திேல
மதகுகைள உண்டாக்கினாலும், இந்த வார்த்ைதயின்படி நடக்குமா என்று ெசால்ல; இவன், இேதா,
உன்னுைடய கண்களினாேல அைதக் காண்பாய், ஆனாலும் அதிேல சாப்பிடமாட்டாய் என்றாேன. 20

அந்தப் பிரகாரமாகத்தாேன அவனுக்கு நடந்தது; ஒலிமுகவாசலிேல ஜனங்கள் அவைன ெநருங்கி
மிதித்ததினாேல அவன் ெசத்துப்ேபானான்.

எலிசா தான் உயிர்ப்பித்த பிள்ைளயின் தாயாகிய ஸ்திரீைய ேநாக்கி: நீ உன் வீட்டாேராடுங்கூட
எழுந்து புறப்பட்டுப்ேபாய் எங்ேகயாகிலும் சஞ்சரி; கர்த்தர் பஞ்சத்ைத வருவிப்பார்; அது ஏழு வருஷம்
ேதசத்தில் இருக்கும் என்று ெசால்லியிருந்தான். 2 அந்த ஸ்திரீ எழுந்து, ேதவனுைடய மனுஷன்

ெசான்ன வார்த்ைதயின்படி ெசய்து, தன் வீட்டாேராடுங்கூடப் புறப்பட்டு, ெபலிஸ்தரின் ேதசத்தில்ேபாய்,
ஏழுவருஷம் சஞ்சரித்தாள். 3 ஏழுவருஷம் ெசன்றபின்பு, அவள் ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைத விட்டுத்
திரும்பவந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவினிடத்தில் முைறயிடும்படி ேபானாள். 4

அந்ேநரத்தில் ராஜா, ேதவனுைடய மனுஷனின் ேவைலக்காரனாயிருந்த ேகயாசியுடேன ேபசி: எலிசா
ெசய்த அதிசயங்கைளெயல்லாம் நீ எனக்கு விவரமாய்ச் ெசால் என்றான். 5 ெசத்துப்ேபானவைன
உயிர்ப்பித்தார் என்பைத அவன் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறேபாது, இேதா, அவன் உயிர்ப்பித்த பிள்ைளயின்
தாயாகிய அந்த ஸ்திரீ வந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவினிடத்தில் முைறயிட்டாள்;
அப்ெபாழுது ேகயாசி: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, இவள்தான் அந்த ஸ்திரீ; எலிசா உயிர்ப்பித்த
இவளுைடய குமாரன் இவன்தான் என்றான். 6 ராஜா அந்த ஸ்திரீையக் ேகட்டதற்கு, அவள்: அைத
அவனுக்கு விவரித்துச் ெசான்னாள்; அப்ெபாழுது ராஜா அவளுக்கு ஒரு பிரதானிைய நியமித்து, அவளுக்கு
உண்டானது எல்லாவற்ைறயும், அவள் ேதசத்ைத விட்டுப்ேபான நாள்முதல் இதுவைரக்கும் உண்டான அந்த
வயலின் வருமானம் அைனத்ைதயும் அவளுக்குக் கிைடக்கும்படி ெசய் என்றான்.

7 சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத் வியாதியாயிருந்தான்; எலிசா தமஸ்குவுக்கு வந்தான்; ேதவனுைடய
மனுஷன் இவ்விடத்தில் வந்திருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது. 8 ராஜா ஆசேகைல
ேநாக்கி: நீ உன் ைகயிேல ஒரு காணிக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய மனுஷனுக்கு
எதிர்ெகாண்டுேபாய், நான் இந்த வியாதி நீங்கிப் பிைழப்ேபனா என்று அவைனக் ெகாண்டு கர்த்தரிடத்தில்
விசாரிக்கச் ெசான்னான். 9 ஆசேகல் தமஸ்குவின் சகல உச்சிதங்களிலும் நாற்பது ஒட்டகங்களின்
சுைமயான காணிக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு முன்பாக நின்று,
சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத் என்னும் உம்முைடய குமாரன் என்ைன உம்மிடத்தில் அனுப்பி, இந்த
வியாதி நீங்கிப் பிைழப்ேபனா என்று ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். 10 எலிசா அவைன ேநாக்கி: நீ ேபாய்,
வியாதி நீங்கிப் பிைழப்பீர் என்று அவனுக்குச் ெசால்லு; ஆனாலும் அவன் சாகேவ சாவான் என்பைதக்
கர்த்தர் எனக்குக் காண்பித்தார் என்றான். 11 பின்பு ேதவனுைடய மனுஷன்: தன் முகத்ைதத் திருப்பாமல்
அவன் சலித்துப்ேபாகுமட்டும் அவைன ேநாக்கிக்ெகாண்ேட அழுதான். 12 அப்ெபாழுது ஆசேகல்: என்
ஆண்டவன் அழுகிறது என்ன என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நீ இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குச் ெசய்யும் தீங்ைக
நான் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அழுகிேறன்; நீ அவர்கள் ேகாட்ைடகைள அக்கினிக்கு இைரயாக்கி,
அவர்கள் வாலிபைரப் பட்டயத்தால் ெகான்று, அவர்கள் குழந்ைதகைளத் தைரேயாேட ேமாதி, அவர்கள்
கர்ப்பவதிகைளக் கீறிப்ேபாடுவாய் என்றான். 13 அப்ெபாழுது ஆசேகல், இத்தைன ெபரிய காரியத்ைதச்
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ெசய்ய நாயாகிய உமது அடியான் எம்மாத்திரம் என்றான். அதற்கு எலிசா: நீ சீரியாவின்ேமல் ராஜாவாவாய்
என்பைதக் கர்த்தர் எனக்குத் ெதரிவித்தார் என்றான். 14 இவன் எலிசாைவவிட்டுப் புறப்பட்டு, தன்
ஆண்டவனிடத்தில் வந்தேபாது, அவன்: எலிசா உனக்கு என்ன ெசான்னான் என்று ேகட்டதற்கு; இவன், நீர்
வியாதி நீங்கிப் பிைழப்பீர் என்று எனக்குச் ெசான்னான் என்று ெசால்லி, 15 மறுநாளிேல ஒரு
சமுக்காளத்ைத எடுத்து, தண்ணீரிேல ேதாய்த்து அவன் முகத்தின்ேமல் விரித்தான்; அதினால் அவன்
ெசத்துப்ேபானான்; ஆசேகல் அவனுக்குப் பதிலாய் ராஜாவானான்.

16 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் குமாரன் ேயாராமுைடய ஐந்தாம் வருஷத்தில், ேயாசபாத்
யூதாவிேல இன்னும் ராஜாவாயிருக்ைகயில், ேயாசபாத்தின் குமாரனாகிய ேயாராம் என்னும் யூதாவின் ராஜா
ராஜ்யபாரம்பண்ணத் துவக்கினான். 17 அவன் ராஜாவாகிறேபாது முப்பத்திரண்டு வயதாயிருந்து, எட்டு
வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான். 18 அவன் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழியிேல நடந்து,
ஆகாபின் வீட்டார் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்தான்; ஆகாபின் குமாரத்தி அவனுக்கு மைனவியாயிருந்தாள்;
அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 19 கர்த்தர்: உன் குமாரருக்குள்ேள
எந்நாளும் ஒரு விளக்ைக உனக்குக் கட்டைளயிடுேவன் என்று தம்முைடய தாசனாகிய தாவீதுக்குச்
ெசான்னதின்படிேய, அவனிமித்தம் அவர் யூதாைவ முற்றிலும் ெகடுக்கவில்ைல. 20 அவன் நாட்களில்
யூதாவுைடய ைகயின்கீழிருந்த ஏேதாமியர் கலகம்பண்ணி, தங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ
ஏற்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். 21 அதினாேல ேயாராம் சகல இரதங்கேளாடுங்கூடச் சாயீருக்குப் புறப்பட்டுப்
ேபானான்; அவன் இராத்திரியில் எழுந்திருந்து, தன்ைன வைளந்துெகாண்ட ஏேதாமியைரயும் இரதங்களின்
தைலவைரயும் முறிய அடித்தேபாது, ஜனங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 22 அப்படிேய
யூதாவுைடய ைகயின் கீழிருந்த ஏேதாமியர், இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறதுேபால, கலகம்
பண்ணினார்கள்; அக்காலத்தில்தாேன லிப்னா பட்டணத்தாரும் கலகம்பண்ணினார்கள். 23 ேயாராமின்
மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 24 ேயாராம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து, தன் பிதாக்களிடத்திேல
தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுக்குப் பதிலாக அவன் குமாரனாகிய அகசியா
ராஜாவானான்.

25 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் குமாரன் ேயாராமுைடய பன்னிரண்டாம் வருஷத்திேல, யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரன் அகசியா ராஜாவானான். 26 அகசியா ராஜாவாகிறேபாது, இருபத்திரண்டு
வயதாயிருந்து, ஒேர வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஒம்ரியின்
குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர் அத்தாலியாள். 27 அவன் ஆகாபுைடய வீட்டாரின் வழிேய நடந்து,
ஆகாபின் வீட்டாைரப்ேபால் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் ஆகாப்
வீட்டாேராேட சம்பந்தங்கலந்திருந்தான். 28 அவன் ஆகாபின் குமாரனாகிய ேயாராேமாேடகூடக்
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்குச் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலாடு யுத்தம்பண்ணப்ேபானான்; சீரியர்
ேயாராைமக் காயப்படுத்தினார்கள். 29 ராஜாவாகிய ேயாராம் தான் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலாடு
யுத்தம்பண்ணுைகயில், சீரியர் ராமாவிேல தன்ைன ெவட்டின காயங்கைள ஆற்றிக்ெகாள்ள
ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபாயிருந்தான்; ஆகாபின் குமாரனாகிய ேயாராம் வியாதியாயிருந்தபடியினால், யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரன் அகசியா ெயஸ்ரேயலில் இருக்கிற அவைனப் பார்க்கிறதற்குப் ேபானான்.

அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவைன அைழத்து: நீ
இைடகட்டிக்ெகாண்டு, இந்தத் ைதலக்குப்பிைய உன் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு,
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்குப் ேபா. 2 நீ அங்ேக ேசர்ந்தேபாது, நிம்சியின் மகனான

ேயாசபாத்தின் குமாரன் ெயகூ எங்ேக இருக்கிறான் என்று பார்த்து, அங்ேக உட்பிரேவசித்து, அவைனத் தன்
சேகாதரரின் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்கப்பண்ணி, அவைன உள்ளான ஒரு அைறயிேல
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், 3 ைதலக்குப்பிைய எடுத்து, அவன் தைலயின்ேமல் வார்த்து: உன்ைன
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணிேனன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால்லி,
கதைவத் திறந்து தாமதியாமல் ஓடிப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய தீர்க்கதரிசியின் ஊழியக்காரனாகிய அந்த
வாலிபன் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்குப் ேபானான். 5 அவன் உட்பிரேவசித்தேபாது, ேசனாபதிகள்
அங்ேக உட்கார்ந்திருந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: ேசனாபதிேய, உமக்குச் ெசால்லேவண்டிய ஒரு
வார்த்ைத உண்டு என்றான். அதற்கு ெயகூ: எங்கெளல்லாருக்குள்ளும் யாருக்கு என்று ேகட்டதற்கு, அவன்,
ேசனாபதியாகிய உமக்குத்தான் என்றான். 6 அவன் எழுந்து, அைறவீட்டிற்குள் பிரேவசித்தான்; அவன்
அந்தத் ைதலத்ைத அவன் தைலயின்ேமல் வார்த்து, அவைன ேநாக்கி: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், உன்ைனக் கர்த்தருைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணிேனன். 7 நான் என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்தப்பழிையயும்,
கர்த்தருைடய சகல ஊழியக்காரரின் இரத்தப்பழிையயும், ேயசேபலின் ைகயிேல வாங்கும்படிக்கு நீ உன்
ஆண்டவனாகிய ஆகாபின் குடும்பத்ைத அழித்துவிடக்கடவாய். 8 ஆகாபின் குடும்பெமல்லாம் அழியும்படிக்கு,
நான் ஆகாபுக்குச் சுவரில் நீர் விடும் ஒரு நாய் முதலாய் இராதபடிக்கு, இஸ்ரேவலிேல அவனுைடயவர்களில்
அைடபட்டவைனயும் விடுபட்டவைனயும் கருவறுத்து, 9 ஆகாபின் குடும்பத்ைத ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்துக்கும், அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும் சரியாக்குேவன்.
10 ேயசேபைல ெயஸ்ரேயலின் நிலத்திேல நாய்கள் தின்றுவிடும்; அவைள அடக்கம்பண்ணுகிறவன்
இல்ைலெயன்கிறார் என்று ெசால்லி, கதைவத் திறந்து ஓடிப்ேபானான். 11 ெயகூ தன் ஆண்டவனுைடய
ஊழியக்காரரிடத்துக்குத் திரும்பிவந்தேபாது, அவர்கள் அவைன ேநாக்கி: சுகெசய்தியா? அந்தப்
பயித்தியக்காரன் உன்னிடத்தில் வந்தது என்ன என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்: அந்த மனுஷைனயும்,
அவன் ெசான்ன காரியத்ைதயும் நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றான். 12 அதற்கு அவர்கள்: அது ெபாய், அைத
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எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்றார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணிேனன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று இன்ன இன்ன பிரகாரமாக என்னிடத்தில்
ெசான்னான் என்றான். 13 அப்ெபாழுது அவர்கள் தீவிரமாய் அவரவர் தங்கள் வஸ்திரத்ைதப் படிகளின்
உயரத்தில் அவன் கீேழ விரித்து, எக்காளம் ஊதி: ெயகூ ராஜாவானான் என்றார்கள். 14 அப்படிேய நிம்சியின்
மகனாகிய ேயாசபாத்தின் குமாரன் ெயகூ என்பவன் ேயாராமுக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணினான்;
ேயாராேமா இஸ்ரேவலர் எல்லாேராடுங்கூட கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திேல சீரியாவின் ராஜாவாகிய
ஆசேகலினிமித்தம் காவல் ைவத்துைவத்தான். 15 ஆனாலும் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலாேட
பண்ணினயுத்தத்திேல, சீரியர் தன்ைன ெவட்டின காயங்கைள ெயஸ்ரேயலிேல ஆற்றிக்ெகாள்ளுகிறதற்கு,
ராஜாவாகிய ேயாராம் திரும்பிப்ேபாயிருந்தான். ெயகூ என்பவன்; இது உங்களுக்குச் சம்மதியாயிருந்தால்
ெயஸ்ரேயலில் இைத அறிவிக்கிறதற்கு ஒருவரும் பட்டணத்திலிருந்து தப்பிப்ேபாகும்படி விடாதிருங்கள்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது ெயகூ இரதத்தின்ேமல் ஏறி, ெயஸ்ரேயலுக்கு ேநராகப் ேபானான், ேயாராம்
அங்ேக வியாதியாய்க் கிடந்தான்; ேயாராைமப்பார்க்க, யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவும் அங்ேக
வந்திருந்தான். 17 ெயஸ்ரேயலில் ேகாபுரத்தின்ேமல் நிற்கிற ஜாமக்காரன், ெயகூவின் கூட்டம் வருகிறைதக்
கண்டு: ஒரு கூட்டத்ைதக் காண்கிேறன் என்றான். அப்ெபாழுது ேயாராம்: நீ ஒரு குதிைரவீரைனப் கூப்பிட்டு,
அவர்களுக்கு எதிராக அனுப்பிச் சமாதானமா என்று ேகட்கச்ெசால் என்றான். 18 அந்தக் குதிைரவீரன்:
அவனுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், சமாதானமா என்று ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். அதற்கு ெயகூ:
சமாதானத்ைதப்பற்றி உனக்கு என்ன? என் பிறேக திரும்பிவா என்றான். அப்ெபாழுது ஜாமக்காரன்:
அனுப்பப்பட்டவன் அவர்கள் இருக்கும் இடமட்டும் ேபானேபாதிலும் திரும்பிவரவில்ைல என்றான். 19

ஆைகயால் ேவெறாரு குதிைரவீரைன அனுப்பினான், அவன் அவர்களிடத்தில் ேபாய்: சமாதானமா என்று
ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். அதற்கு ெயகூ: சமாதானத்ைதப்பற்றி உனக்கு என்ன? என் பிறேக
திரும்பிவா என்றான். 20 அப்ெபாழுது ஜாமக்காரன்: அவன் அவர்கள் இருக்கும் இடமட்டும் ேபானேபாதிலும்
திரும்பிவரவில்ைல என்றும், ஓட்டுகிறது நிம்சியின் குமாரனாகிய ெயகூ ஓட்டுகிறதுேபால இருக்கிறது;
அதிேவகமாய் ஓட்டுகிறான் என்றும் ெசான்னான். 21 அப்ெபாழுது ேயாராம்: இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்து
என்றான்; அவனுைடய இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்தினேபாது, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாராமும்,
யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவும் அவனவன் தன்தன் இரதத்தில் ஏறி ெயகூவுக்கு ேநராகப் புறப்பட்டு,
ெயஸ்ரேயலியனாகிய நாேபாத்தின் நிலத்திேல அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டார்கள். 22 ேயாராம் ெயகூைவக்
கண்டவுடேன: ெயகூேவ, சமாதானமா என்றான். அதற்கு ெயகூ: உன் தாயாகிய ேயசேபலின்
ேவசித்தனங்களும் அவளுைடய பில்லி சூனியங்களும், இத்தைன ஏராளமாயிருக்ைகயில் சமாதானம் ஏது
என்றான். 23 அப்ெபாழுது ேயாராம் தன் இரதத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்டு ஓடிப்ேபாய், அகசியாைவ ேநாக்கி:
அகசியாேவ, இது சதி என்றான். 24 ெயகூ தன் ைகயால் வில்ைல நாேணற்றி, அம்பு ேயாராமுைடய
ெநஞ்சில் உருவிப் புறப்படத்தக்கதாய், அவைன அவன் புயங்களின் நடுேவ எய்தான்; அதினால் அவன் தன்
இரதத்திேல சுருண்டு விழுந்தான். 25 அப்ெபாழுது ெயகூ, தன் ேசனாபதியாகிய பித்காைர ேநாக்கி:
அவைன எடுத்து, ெயஸ்ரேயலியனாகிய நாேபாத்தின் வயல்நிலத்தில் எறிந்துேபாடு; நானும் நீயும் ஒரு
ேசாடாய் அவன் தகப்பனாகிய ஆகாபின் பிறேக குதிைர ஏறிவருகிறேபாது, கர்த்தர் இந்த ஆக்கிைனைய
அவன்ேமல் சுமத்தினார் என்பைத நிைனத்துக்ெகாள். 26 ேநற்று நாேபாத்தின் இரத்தத்ைதயும், அவன்
குமாரரின் இரத்தத்ைதயும் கண்ேடன் அல்லவா என்றும், இந்த நிலத்தில் உனக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுேவன்
என்றும் அப்ெபாழுது கர்த்தர் ெசான்னாேர; இப்ேபாதும் அவைன எடுத்து, கர்த்தருைடய
வார்த்ைதயின்படிேய இந்த நிலத்தில் எறிந்துேபாடு என்றான். 27 இைத யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியா
கண்டு, ேதாட்டத்தின் வீட்டுவழியாய் ஓடிப்ேபானான்; ெயகூ அவைனப் பின்ெதாடர்ந்து: அவைனயும்
இரதத்திேல ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் இப்ேலயாம் கிட்ட இருக்கிற கூர்மைலயின்ேமல்
ஏறுகிற வழியிேல அப்படிச் ெசய்தார்கள்; அவன் ெமகிேதாவுக்கு ஓடிப்ேபாய் அங்ேக ெசத்துப்ேபானான். 28

அவனுைடய ஊழியக்காரர் அவைன இரதத்தின்ேமல் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவைனத் தாவீதின்
நகரத்தில் அவன் பிதாக்கேளாடு அவனுைடய கல்லைறயிேல அடக்கம்பண்ணினார்கள். 29 இந்த அகசியா,
ஆகாபுைடய குமாரனாகிய ேயாராமின் பதிேனாராம் வருஷத்தில் யூதாவின்ேமல் ராஜாவானான்.

30 ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்கு வந்தான்; அைத ேயசேபல் ேகட்டேபாது, தன் கண்களுக்கு ைமயிட்டு, தன்
தைலையச் சிங்காரித்துக்ெகாண்டு, ஜன்னல் வழியாய் எட்டிப்பார்த்து, 31 ெயகூ ஒலிமுகவாசலில்
வந்தேபாது, அவள்: தன் ஆண்டவைனக் ெகான்ற சிம்ரி ேஷமம் அைடந்தானா என்றாள். 32 அப்ெபாழுது
அவன் தன் முகத்ைத அந்த ஜன்னலுக்கு ேநராக ஏெறடுத்து: என் பட்சத்தில் இருக்கிறது யார்? யார்? என்று
ேகட்டதற்கு, இரண்டு மூன்று பிரதானிகள் அவைன எட்டிப்பார்த்தார்கள். 33 அப்ெபாழுது அவன்: அவைளக்
கீேழ தள்ளுங்கள் என்றான்; அப்படிேய அவைளக் கீேழ தள்ளினதினால், அவளுைடய இரத்தம் சுவரிலும்
குதிைரகளிலும் ெதறித்தது; அவன் அவைள மிதித்துக்ெகாண்டு, 34 உள்ேளேபாய், புசித்துக் குடித்த பின்பு:
நீங்கள் ேபாய் சபிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திரீையப் பார்த்து, அவைள அடக்கம்பண்ணுங்கள்; அவள் ஒரு
ராஜகுமாரத்தி என்றான். 35 அவர்கள் அவைள அடக்கம்பண்ணப்ேபாகிறேபாது, அவளுைடய
தைலேயாட்ைடயும் கால்கைளயும் உள்ளங்ைககைளயுேம அல்லாமல் ேவெறான்ைறயும் காணவில்ைல. 36

ஆைகயால் அவர்கள் திரும்பவந்து அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: இது கர்த்தர்
திஸ்பியனாகிய எலியா என்னும் தம்முைடய ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைத;
ெயஸ்ரேயலின் நிலத்திேல நாய்கள் ேயசேபலின் மாம்சத்ைதச் தின்னும் என்றும், 37 இன்னது
ேயசேபெலன்று ெசால்லக்கூடாதபடிக்கு, ேயசேபலின் பிேரதம் ெயஸ்ரேயலின் நிலத்திேல
வயல்ெவளியின்ேமல் ேபாடும் எருைவப்ேபால் ஆகும் என்றும் ெசான்னாேர என்றான்.

2 இராஜாக்கள் 9:37
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ஆகாபுக்குச் சமாரியாவிேல எழுபது குமாரர் இருந்தபடியினால், ெயகூ சமாரியாவிலிருக்கிற
ெயஸ்ரேயலின் பிரபுக்களாகிய மூப்பரிடத்துக்கும், ஆகாபுைடய பிள்ைளகைள
வளர்க்கிறவர்களிடத்துக்கும் நிருபங்கைள எழுதியனுப்பினான். 2 அதில்: உங்கள்

ஆண்டவனுைடய குமாரர்கள் உங்கேளாடிருக்கிறார்கேள; இரதங்களும், குதிைரகளும், அரணான
பட்டணமும் ஆயுதங்களும் உங்களுக்கு உண்ேட. 3 இப்ேபாதும் இந்த நிருபம் உங்களிடத்தில் வரும்ேபாது
நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுைடய குமாரரில் உத்தமமும் ெசம்ைமயுமாயிருக்கிறவைனப் பார்த்து, அவைன
அவன் தகப்பனுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவத்து, உங்கள் ஆண்டவனுைடய குடும்பத்துக்காக
யுத்தம்பண்ணுங்கள் என்று எழுதியிருந்தது. 4 அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இேதா, இரண்டு ராஜாக்கள்
அவனுக்கு முன்பாக நிற்கவில்ைலேய; நாங்கள் எப்படி நிற்ேபாம் என்றார்கள். 5 ஆைகயால் அரமைன
விசாரிப்புக்காரனும், நகர விசாரிப்புக்காரனும், மூப்பரும், பிள்ைளகளின் விசாரிப்புக்காரரும்: நாங்கள்
உமது அடியார்கள், நீர் எங்களுக்குச் ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; நாங்கள் ஒருவைரயும்
ராஜாவாக்குவதில்ைல; உமது பார்ைவக்குச் சம்மதியானைதச் ெசய்யும் என்று ெயகூவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பினார்கள்.

6 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்களுக்கு இரண்டாம் நிருபத்ைத எழுதினான்; அதில்: நீங்கள் என் பட்சத்தில்
ேசர்ந்து என் ெசால்ைலக் ேகட்பீர்களானால், உங்கள் ஆண்டவனுைடய குமாரரின் தைலகைள வாங்கி,
நாைள இந்ேநரத்தில் ெயஸ்ரேயலுக்கு என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று எழுதியிருந்தது. ராஜாவின்
குமாரராகிய எழுபதுேபரும் தங்கைள வளர்க்கிற பட்டணத்தின் ெபரிய மனுஷேராடு இருந்தார்கள். 7 இந்த
நிருபம் அவர்களிடத்தில் வந்தேபாது, அவர்கள் ராஜாவின் குமாரராகிய எழுபது ேபைரயும் பிடித்து ெவட்டி,
அவர்கள் தைலகைளக் கூைடகளில் ைவத்து, ெயஸ்ரேயலிலிருக்கிற அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். 8

அனுப்பப்பட்ட ஆள் வந்து: ராஜகுமாரரின் தைலகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள் என்று அவனுக்கு
அறிவித்தேபாது, அவன் விடியற்காலமட்டும் அைவகைள ஒலிமுகவாசலில் இரண்டு குவியலாகக் குவித்து
ைவயுங்கள் என்றான். 9 மறுநாள் காலேம அவன் ெவளிேய வந்து நின்று, சகல ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி:
நீங்கள் நீதிமான்களல்லவா? இேதா, நான் என் ஆண்டவனுக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடுபண்ணி அவைனக்
ெகான்றுேபாட்ேடேன; ஆனாலும் இவர்கள் எல்லாைரயும் ெகான்றவன் யார்? 10 ஆதலால் கர்த்தர்
ஆகாபின் குடும்பத்தாருக்கு விேராதமாகச் ெசான்ன கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளில் ஒன்றும் தைரயிேல
விழவில்ைல என்பைத அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்; கர்த்தர் தம்முைடய ஊழியக்காரனாகிய
எலியாைவக்ெகாண்டு ெசான்னைதச் ெசய்தார் என்றான். 11 ெயஸ்ரேயலிலும் ஆகாபின் குடும்பத்தாரில்
மீதியான யாவைரயும், அவனுக்கு இருந்த எல்லா மந்திரிகைளயும், அவைனச் ேசர்ந்த மனுஷைரயும்,
அவனுைடய ஆசாரியர்கைளயும், அவனுக்கு ஒருவைரயும் மீதியாக ைவக்காதபடிக்கு, ெயகூ
ெகான்றுேபாட்டான். 12 பின்பு அவன் எழுந்து சமாரியாவுக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்; வழியிேல அவன்
ஆட்டுமயிர் கத்தரிக்கிற ேமய்ப்பரின் ஊர் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தேபாது, 13 யூதாவின் ராஜாவாகிய
அகசியாவின் சேகாதரைர அங்ேக கண்டு, நீங்கள் யார் என்று ேகட்டான். அவர்கள்: நாங்கள் அகசியாவின்
சேகாதரர்; நாங்கள் ராஜாவின் பிள்ைளகைளயும் ராஜஸ்திரீயின் பிள்ைளகைளயும் வினவுகிறதற்குப்
ேபாகிேறாம் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது அவன்: இவர்கைள உயிேராேட பிடியுங்கள் என்றான்; அவர்கைள
உயிேராேட பிடித்து, நாற்பத்திரண்டுேபர்களாகிய அவர்கைள ஆட்டுமயிர் கத்தரிக்கிற துரவண்ைடயிேல
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவைனயும் அவன் மீதியாக விடவில்ைல.

15 அவன் அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டேபாது, தனக்கு எதிர்ப்பட்ட ேரகாபின் குமாரனாகிய ேயானதாைபச்
சந்தித்து, அவைன உபசரித்து: என் இருதயம் உன் இருதயத்ேதாேட ெசம்ைமயாய் இருக்கிறதுேபால உன்
இருதயமும் ெசம்ைமயாயிருக்கிறதா என்று ேகட்டான். அதற்கு ேயானதாப்: அப்படிேய இருக்கிறது
என்றான்; அப்படியிருக்கிறதானால், உன் ைகையத் தா என்று ெசான்னான்; அவன் தன் ைகையக்
ெகாடுத்தேபாது, அவைனத் தன்னிடத்தில் இரதத்தின்ேமல் ஏறிவரச்ெசால்லி, 16 நீ என்ேனாேட கூடவந்து
கர்த்தருக்காக எனக்கு இருக்கிற பக்திைவராக்கியத்ைதப் பார் என்றான்; அப்படிேய இவைன அவன்
இரதத்தின்ேமல் ஏற்றினார்கள். 17 அவன் சமாரியாவுக்கு வந்தேபாது, கர்த்தர் எலியாேவாேட ெசான்ன
வார்த்ைதயின்படிேய, சமாரியாவில் ஆகாபுக்கு மீதியான யாவைரயும் அழித்துத் தீருமளவும்
சங்காரஞ்ெசய்தான். 18 பின்பு ெயகூ ஜனங்கைளெயல்லாம் கூட்டி, அவர்கைள ேநாக்கி: ஆகாப் பாகாைலச்
ேசவித்தது ெகாஞ்சம், ெயகூ அவைனச் ேசவிப்பது மிகுதி. 19 இப்ேபாதும் பாகாலின் சகல
தீர்க்கதரிசிகைளயும், அவனுைடய சகல பணிவிைடக்காரைரயும், அவனுைடய சகல ஆசாரியைரயும்
என்னிடத்தில் அைழப்பியுங்கள்; ஒருவனும் குைறயலாகாது; நான் பாகாலுக்குப் ெபரிய பலியிடப்ேபாகிேறன்;
வராதவன் எவேனா அவன் உயிேராடிருப்பதில்ைல என்றான்; பாகாலின் பணிவிைடக்காரைர அழிக்கும்படி
ெயகூ இைதத் தந்திரமாய்ச் ெசய்தான். 20 பாகாலுக்குப் பண்டிைகயின் ஆசரிப்ைபக் கூறுங்கள் என்று
ெயகூ ெசான்னான்; அப்படிேய கூறினார்கள். 21 ெயகூ இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும் அைதச்
ெசால்லியனுப்பினபடியினால், பாகாலின் பணிவிைடக்காரர் எல்லாரும் வந்தார்கள்; வராதவன்
ஒருவனுமில்ைல; அவர்கள் பாகாலின் ேகாவிலுக்குள் பிரேவசித்ததினால் பாகாலின் ேகாவில் நாற்சாரியும்
நிைறந்திருந்தது. 22 அப்ெபாழுது அவன், வஸ்திரசாைல விசாரிப்புக்காரைன ேநாக்கி: பாகாலின்
பணிவிைடக்காரருக்ெகல்லாம் வஸ்திரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்; அவர்களுக்கு
வஸ்திரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 23 பின்பு ெயகூ: ேரகாபின் குமாரனாகிய
ேயானதாேபாடுங்கூடப் பாகாலின் ேகாவிலுக்குள் பிரேவசித்து, பாகாலின் பணிவிைடக்காரைர ேநாக்கி:
பாகாலின் ஊழியக்காரேர அல்லாமல் கர்த்தரின் ஊழியக்காரரில் ஒருவரும் இங்ேக உங்கேளாடு
இராதபடிக்குத் திட்டமாய்ப் பாருங்கள் என்றான். 24 அவர்கள் பலிகைளயும் சர்வாங்க தகனங்கைளயும்
ெசலுத்த உட்பிரேவசித்த பின்பு, ெயகூ ெவளியிேல எண்பதுேபைரத் தனக்கு ஆயத்தமாக ைவத்து: நான்

2 இராஜாக்கள் 10:2
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உங்கள் ைகயில் ஒப்புவிக்கிற மனுஷரில் ஒருவைன எவன் தப்பவிடுகிறாேனா அவனுைடய ஜீவனுக்குப்
பதிலாக அவைனத் தப்பவிட்டவனுைடய ஜீவன் ஈடாயிருக்கும் என்றான். 25 சர்வாங்க தகனபலியிட்டுத்
தீர்ந்தேபாது, ெயகூ ேசவகைரயும் ேசர்ைவக்காரைரயும் ேநாக்கி: உள்ேளேபாய், அவர்கைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்; ஒருவைரயும் ெவளிேய விடேவண்டாம் என்றான்; அப்படிேய பட்டயக்கருக்கினால்
ேசவகரும் ேசர்ைவக்காரரும் அவர்கைள ெவட்டி எறிந்துேபாட்டு, பாகால் ேகாவிைலச் ேசர்ந்த ஸ்தலம்
எங்கும் ேபாய், 26 பாகால் ேகாவில் விக்கிரகங்கைள ெவளிேய எடுத்துவந்து, அைவகைளத் தீக்ெகாளுத்தி,
27 பாகாலின் சிைலையத் தகர்த்து, பாகாலின் ேகாவிைல இடித்து, அைத இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்கிறதுேபால மலஜலாதி இடமாக்கினார்கள். 28 இப்படிேய ெயகூ பாகாைல இஸ்ரேவலில்
இராதபடிக்கு அழித்துப்ேபாட்டான். 29 ஆனாலும் ெபத்ேதலிலும் தாணிலும் ைவத்த
ெபாற்கன்றுக்குட்டிகளால், இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள ெயகூ விட்டு விலகவில்ைல. 30 கர்த்தர் ெயகூைவ ேநாக்கி: என்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைத நீ நன்றாய்ச் ெசய்து, என் இருதயத்தில் இருந்தபடிெயல்லாம் ஆகாபின்
குடும்பத்துக்குச் ெசய்தபடியினால், உன் குமாரர் இஸ்ரேவலுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் நாலு
தைலமுைறயாக வீற்றிருப்பார்கள் என்றார். 31 ஆனாலும் ெயகூ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி தன் முழு இருதயத்ேதாடும் நடக்கக் கவைலப்படவில்ைல; இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள விட்டு அவன் விலகவும் இல்ைல. 32 அந்நாட்கள்
முதல் கர்த்தர் இஸ்ரேவைலக் குைறந்துேபாகப்பண்ணினார்; ஆசேகல் அவர்கைள இஸ்ரேவலின்
எல்ைலகளிெலல்லாம் முறிய அடித்து, 33 ேயார்தான் துவக்கிக் கிழக்கிலுள்ள அர்ேனான் நதிக்குச் சமீபமான
ஆேராேவர் முதற்ெகாண்டிருக்கிற கீேலயாத்திலும் பாசானிலுமுள்ள காதியர், ரூேபனியர், மனாேசயர்
இவர்களுைடய ேதசமாகிய கீேலயாத் முழுவைதயும் முறிய அடித்தான்.

34 ெயகூவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 35 ெயகூ தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவைனச் சமாரியாவில் அடக்கம் பண்ணினார்கள்; அவன்
ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய ேயாவாகாஸ் ராஜாவானான். 36 ெயகூ சமாரியாவிேல
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜ்யபாரம்பண்ணின நாட்கள் இருபத்ெதட்டு வருஷம்.

அகசியாவின் தாயாகிய அத்தாலியாள் தன் குமாரன் இறந்து ேபானைதக் கண்டேபாது, எழும்பி
ராஜவம்சத்தார் யாவைரயும் சங்காரம்பண்ணினாள். 2 ேயாராம் என்னும் ராஜாவின் குமாரத்தியும்
அகசியாவின் சேகாதரியுமாகிய ேயாேசபாள், ெகாைலயுண்ணப்படுகிற ராஜகுமாரரின்

நடுவிலிருக்கிற அகசியாவின் மகனாகிய ேயாவாைசக் களவாய் எடுத்தாள்; அவன் ெகால்லப்படாதபடி,
அவைனயும் அவன் தாதிையயும் அத்தாலியாளுக்குத் ெதரியாமல் பள்ளியைறயில் ஒளித்துைவத்தார்கள். 3

இவேளாேடகூட அவன் ஆறுவருஷம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஒளித்து ைவக்கப்பட்டிருந்தான்;
அத்தாலியாள் ேதசத்தின்ேமல் ராஜ்யபாரம்பண்ணினாள்.

4 ஏழாம் வருஷத்திேல ேயாய்தா நூறுேபருக்கு அதிபதிகைளயும் தைலவைரயும் காவலாளைரயும்
அைழப்பித்து, அவர்கைளத் தன்னிடத்தில் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல வரச்ெசால்லி, அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகபண்ணி, அவர்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல ஆைணயிடுவித்துக்ெகாண்டு,
அவர்களுக்கு ராஜாவின் குமாரைனக் காண்பித்து, 5 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியம்
என்னெவன்றால், ஓய்வுநாளில் முைறப்படி இங்ேக வருகிற உங்களில் மூன்றில் ஒருபங்கு ராஜாவின்
அரமைனக் காவல் காக்கேவண்டும். 6 மூன்றில் ஒரு பங்கு சூர் என்னும் வாசலிலும், மூன்றில் ஒரு பங்கு
காவலாளரின் காவலின் பிறேக இருக்கிற வாசலிலுமிருந்து ஆலயக்காவைலப் பத்திரமாய்க்
காக்கேவண்டும். 7 இப்படிேய ஓய்வு நாளில் முைறப்படிேய உங்களில் இரண்டு பங்குேபர், ராஜாவினிடத்தில்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும். 8 நீங்கள் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளக் ைகயிேல
பிடித்தவர்களாய், ராஜாைவச் சுற்றிலும் வரிைசயாய் நின்று ெகாண்டிருக்கேவண்டும்; வரிைசகளுக்குள்
புகுந்துவருகிறவன் ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்; ராஜா ெவளிேய ேபாகும்ேபாதும் உள்ேள வரும்ேபாதும்
நீங்கள் அவேராேட இருங்கள் என்றான். 9 ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம்
நூறுேபருக்கு அதிபதிகள் ெசய்து, அவரவர் ஓய்வுநாளில் முைறப்படி வருகிறவர்களும் முைறப்படி
ேபாகிறவர்களுமாகிய தங்கள் மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவினிடத்தில்
வந்தார்கள். 10 ஆசாரியன் கர்த்தரின் ஆலயத்தில் தாவீது ராஜா ைவத்திருந்த ஈட்டிகைளயும்
ேகடகங்கைளயும் நூறுேபருக்கு அதிபதிகளிடத்தில் ெகாடுத்தான். 11 காவலாளர் அவரவர் தங்கள்
ஆயுதங்கைளப் பிடித்தவர்களாய், ஆலயத்தின் வலதுபக்கம் ெதாடங்கி அதின் இடது பக்கமட்டும்,
பலிபீடத்திற்கு எதிராகவும் ஆலயத்திற்கு எதிராகவும் ராஜாைவச் சுற்றிலும் நின்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
அவன்: ராஜகுமாரைன ெவளிேய ெகாண்டுவந்து, கிரீடத்ைத அவன்ேமல் ைவத்து, சாட்சியின் ஆகமத்ைத
அவன் ைகயிேல ெகாடுத்தான்; இப்படி அவைன ராஜாவாக்கி அபிேஷகம் பண்ணி: ராஜா வாழ்க என்று
ெசால்லி ைகெகாட்டினார்கள். 13 ஓடிவருகிற ஜனங்கள் ெசய்த ஆரவாரத்ைத அத்தாலியாள் ேகட்டேபாது:
அவள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு ஜனங்களிடத்தில் வந்து, 14 இேதா, ராஜா முைறைமயின்படிேய
தூணண்ைடயிேல நிற்கிறைதயும், ராஜாவண்ைடயில் நிற்கிற பிரபுக்கைளயும், எக்காளம்
ஊதுகிறவர்கைளயும், ேதசத்து ஜனங்கள் எல்லாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு எக்காளம் ஊதுகிறைதயும்
கண்டவுடேன, அத்தாலியாள் தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம் என்று
கூவினாள். 15 ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா இராணுவத்தைலவராகிய நூறு ேபருக்கு
அதிபதிகளானவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டு: இவைள வரிைசகளுக்குப் புறம்ேப ெகாண்டுேபாங்கள்;
இவைளப் பின்பற்றுகிறவைனப் பட்டயத்தாேல ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
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அவைளக் ெகால்லலாகாது என்று ஆசாரியன் ெசால்லியிருந்தான். 16 அவர்கள் அவளுக்கு இடம்
உண்டாக்கினேபாது, ராஜாவின் அரமைனக்குள் குதிைரகள் பிரேவசிக்கிற வழியிேல அவள் ேபாைகயில்,
அவைளக் ெகான்று ேபாட்டார்கள்.

17 அப்ெபாழுது ேயாய்தா, அவர்கள் கர்த்தருைடய ஜனமாயிருக்கும்படிக்கு, ராஜாவும் ஜனங்களும்
கர்த்தேராேட உடன்படிக்ைகபண்ணவும், ராஜாவும் ஜனங்களும் ஒருவேராெடாருவர் உடன்படிக்ைக
பண்ணவும் ெசய்து, 18 பின்பு ேதசத்தின் ஜனங்கள் எல்லாரும் பாகாலின் ேகாவிலில் ேபாய், அைத இடித்து,
அதின் பலிபீடங்கைளயும் அதின் விக்கிரகங்கைளயும் முற்றிலும் உைடத்து, பாகாலின் பூஜாசாரியாகிய
மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு முன்பாகக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். ஆசாரியன் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
விசாரிக்கும் உத்திேயாகஸ்தைர ஏற்படுத்தினான். 19 நூறுேபருக்கு அதிபதிகைளயும், தைலவைரயும்,
காவலாளைரயும் ேதசத்தின் ஜனங்கைளயும் கூட்டி, ராஜாைவக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து
இறங்கப்பண்ணி, அவைனக் காவலாளரின் வாசல் வழியாய் ராஜ அரமைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்; அங்ேக அவன் ராஜாக்களுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தான். 20 ேதசத்தின்
ஜனங்கள் எல்லாரும் மகிழ்ந்து நகரம் அைமதலாயிற்று. அத்தாலியாைளேயா ராஜாவின்
அரமைனயண்ைடயில் பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 21 ேயாவாஸ் ராஜாவாகிறேபாது ஏழு
வயதாயிருந்தான்.

ெயகூவின் ஏழாம் வருஷத்தில் ேயாவாஸ் ராஜாவாகி, எருசேலமிேல நாற்பது வருஷம் ராஜ்யபாரம்
பண்ணினான்; ெபெயர்ெசபா ஊராளாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் சிபியாள். 2 ஆசாரியனாகிய
ேயாய்தா ேயாவாைசப் ேபாதகம்பண்ணின நாெளல்லாம் அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 3 ேமைடகைள மாத்திரம் அகற்றவில்ைல; ஜனங்கள் இன்னும்
ேமைடகள்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டி வந்தார்கள்.

4 ேயாவாஸ் ஆசாரியைர ேநாக்கி: பிரதிஷ்ைடயாக்கப்பட்ட ெபாருள்களாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்படுகிற எல்லாப் பணங்கைளயும், இலக்கத்திற்குட்படுகிறவர்களின்
பணத்ைதயும், மீட்புக்காக மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்ைதயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக்
ெகாண்டுவரும்படி, அவரவர் தம்தம் மனதிேல நியமித்திருக்கும் எல்லாப் பணத்ைதயும், 5 ஆசாரியர்கள்
அவரவர் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் ைகயில் வாங்கிக்ெகாண்டு, ஆலயத்தில் எங்ெகங்ேக பழுது
காண்கிறேதா, அங்ேகெயல்லாம் ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கேவண்டும் என்றான். 6 ஆனாலும் ராஜாவாகிய
ேயாவாசின் இருபத்துமூன்றாம் வருஷமட்டும் ஆசாரியர்கள் ஆலயத்ைதப் பழுதுபாராேதேபானபடியினால், 7

ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாைவயும் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் அைழப்பித்து: நீங்கள்
ஆலயத்ைதப் பழுதுபாராேதேபானெதன்ன? இனி நீங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் ைகயிேல
பணத்ைத வாங்காமல், அைத ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கிறதற்காக விட்டுவிடுங்கள் என்றான். 8

அப்ெபாழுது ஆசாரியர்கள் ஜனத்தின் ைகயிேல பணத்ைத வாங்கிக்ெகாள்ளாமலும், ஆலயத்ைதப்
பழுதுபாராமலும் இருக்கிறதற்குச் சம்மதித்தார்கள். 9 ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா ஒரு ெபட்டிைய எடுத்து,
அதின் மூடியிேல ஒரு துவாரமிட்டு, அைதப் பலிபீடத்தண்ைடயிேல கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஜனங்கள்
உட்பிரேவசிக்கும் வலதுபக்கத்தில் ைவத்தான்; வாசற்படிையக் காக்கிற ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்ைதெயல்லாம் அதிேல ேபாட்டார்கள். 10 ெபட்டியிேல மிகுந்த
பணம் உண்ெடன்று அவர்கள் காணும்ேபாது, ராஜாவின் சம்பிரதியும் பிரதான ஆசாரியனும் வந்து:
கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல ேசகரிக்கப்பட்ட பணத்ைத எண்ணி முடிப்புக்கட்டி, 11 எண்ணின பணத்ைதக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல விசாரிப்புக்காரர் ைகயிேல ெகாடுப்பார்கள்; அைத அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கிற தச்சருக்கும், சிற்பாசாரிகளுக்கும், 12 ெகாற்றருக்கும், கல்தச்சருக்கும்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான மரங்கைளயும் ெவட்டின கற்கைளயும்
ெகாள்ளுகிறதற்கும், ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கிறதற்குச் ெசல்லும் எல்லாச் ெசலவுக்கும் ெகாடுப்பார்கள்.
13 கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்தினாேல ெவள்ளிக்கிண்ணங்களும்,
கீதவாத்தியங்களும், கலங்களும், எக்காளங்களும், ெபாற்பாத்திரங்களும், ெவள்ளிப் பாத்திரங்களும்
பண்ணப்படாமல், 14 கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்கும்படிக்கு ேவைல ெசய்கிறவர்களுக்ேக
அைதக் ெகாடுத்தார்கள். 15 ேவைலெசய்கிறவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படிக்கு, பணத்ைத
வரப்பற்றிக்ெகாண்ட மனுஷர் ைகயிேல கணக்குக் ேகளாதிருந்தார்கள்; அவர்கள் உண்ைமயாய் அைத
நடப்பித்தார்கள். 16 குற்றப்பிராயசித்தப் பணமும் பாவபிராயசித்தப் பணமும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்காகக் ெகாண்டுவரப்படவில்ைல; அது ஆசாரியைரச் ேசர்ந்தது.

17 அதற்குப் பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகல் வந்து, காத்தூரின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி அைதப்
பிடித்தான்; அதின் பின்பு எருசேலமுக்கு விேராதமாய்ப் ேபாக ஆசேகல் தன் முகத்ைதத் திருப்பினான். 18

அப்ெபாழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ், தன் பிதாக்களாகிய ேயாசபாத் ேயாராம் அகசியா என்னும்
யூதாவின் ராஜாக்கள் பரிசுத்தம்பண்ணிைவத்த எல்லாவற்ைறயும், தான் பரிசுத்தம் பண்ணிைவத்தைதயும்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரமைனயிலுமுள்ள ெபாக்கிஷங்களில் அகப்பட்ட ெபான்
யாைவயும் எடுத்து சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகலுக்கு அனுப்பினான்; அப்ெபாழுது அவன் எருசேலைம
விட்டுத் திரும்பிப்ேபானான். 19 ேயாவாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 20 ேயாவாசின் ஊழியக்காரர் எழும்பி
கட்டுப்பாடு பண்ணிக்ெகாண்டு, சில்லாவுக்குப் ேபாகிற வழியிலிருக்கிற மில்ேலா வீட்டிேல அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 21 சிமியாதின் குமாரன், ேயாசகார் ேசாேமரின் குமாரன் ேயாசபாத் என்னும்
அவனுைடய ஊழியக்காரர் அவைனக் ெகான்றார்கள்; இறந்துேபான அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில்
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அவனுைடய பிதாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய அமத்சியா அவன்
ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

அகசியா என்னும் யூதாவுைடய ராஜாவின் குமாரனாகிய ேயாவாசுைடய இருபத்துமூன்றாம்
வருஷத்தில் ெயகூவின் குமாரனாகிய ேயாவாகாஸ் இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாரியாவிேல
பதிேனழுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 2 கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து,

இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளப்
பின்பற்றி நடந்தான்; அைவகைள விட்டு அவன் விலகவில்ைல. 3 ஆைகயால் கர்த்தருக்கு
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபமூண்டு, அவர்கைளச் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகலின் ைகயிலும் ஆசேகலின்
குமாரனாகிய ெபனாதாத்தின் ைகயிலும் அந்நாட்களிெலல்லாம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 4 ேயாவாகாஸ்
கர்த்தருைடய சமுகத்ைத ேநாக்கிப் பிரார்த்தித்தான்; சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரேவைல ஒடுக்குகிறதினால்
அவர்கள் ஒடுங்கிப்ேபாகிறைதப் பார்த்து: கர்த்தர் அவனுக்குச் ெசவிெகாடுத்தார். 5 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு
ஒரு ரட்சகைனக் ெகாடுத்ததினால், அவர்கள் சீரியருைடய ைகயின்கீழிருந்து நீங்கலானார்கள்; ஆதலால்
இஸ்ரேவல் புத்திரர் முன்ேபால் தங்கள் கூடாரங்களிேல குடியிருந்தார்கள். 6 ஆகிலும் இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ெயெராெபயாம் வீட்டாரின் பாவங்கைள அவர்கள் விட்டு விலகாமல் அதிேல
நடந்தார்கள்; சமாரியாவிலிருந்த விக்கிரகத்ேதாப்பும் நிைலயாயிருந்தது. 7 ேயாவாகாசுக்குச் சீரியாவின்
ராஜா, ஐம்பது குதிைரவீரைரயும், பத்து இரதங்கைளயும், பதினாயிரம் காலாட்கைளயுேம அல்லாமல்,
ஜனங்களில் ேவெறான்றும் மீதியாக ைவக்கவில்ைல; அவன் அவர்கைள அழித்துப் ேபாரடிக்கும் இடத்துத்
தூைளப்ேபால ஆக்கிப்ேபாட்டான். 8 ேயாவாகாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும்,
அவனுைடய வல்லைமயும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.
9 ேயாவாகாஸ் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவைனச் சமாரியாவிேல அடக்கம்
பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ேயாவாஸ் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 10 யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாவாசுைடய முப்பத்ேதழாம் வருஷத்தில் ேயாவாகாசின் குமாரனாகிய ேயாவாஸ்,
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி சமாரியாவிேல பதினாறுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 11 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின்
குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள விட்டு விலகாமல் அைவகளிெலல்லாம் நடந்தான். 12

ேயாவாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய
அமத்சியாேவாடு அவன் யுத்தம்பண்ணின வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 13 ேயாவாஸ் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், ெயெராெபயாம்
அவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்தான்; ேயாவாஸ் சமாரியாவில் இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களண்ைடயிேல
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 14 அவன் நாட்களில் எலிசா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாய்க் கிடந்தான்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் அவனிடத்துக்குப் ேபாய், அவன்ேமல் விழுந்து, அழுது:
என் தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு இரதமும் குதிைரவீரருமாயிருந்தவேர என்றான். 15 எலிசா
அவைனப் பார்த்து: வில்ைலயும் அம்புகைளயும் பிடியும் என்றான்; அப்படிேய வில்ைலயும் அம்புகைளயும்
பிடித்துக்ெகாண்டான். 16 அப்ெபாழுது அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்கி: உம்முைடய ைகைய
வில்லின்ேமல் ைவயும் என்றான்; அவன் தன் ைகைய ைவத்தேபாது, எலிசா தன் ைககைள ராஜாவுைடய
ைககள்ேமல் ைவத்து: 17 கிழக்ேக இருக்கிற ஜன்னைலத் திறவும் என்றான்; அவன் அைதத் திறந்தேபாது,
எலிசா: எய்யும் என்றான்; இவன் எய்தேபாது, அவன்: அது கர்த்தருைடய ரட்சிப்பின் அம்பும், சீரியரினின்று
விடுதைலயாக்கும் ரட்சிப்பின் அம்புமானது; நீர் ஆப்ெபக்கிேல சீரியைரத் தீர முறிய அடிப்பீர் என்றான். 18

பின்பு அம்புகைளப் பிடியும் என்றான்; அைவகைளப் பிடித்தான். அப்ெபாழுது அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ
ேநாக்கி: தைரயிேல அடியும் என்றான்; அவன் மூன்று தரம் அடித்து நின்றான். 19 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
மனுஷன் அவன்ேமல் ேகாபமாகி: நீர் ஐந்து ஆறுவிைச அடித்தீரானால், அப்ெபாழுது சீரியைரத் தீர முறிய
அடிப்பீர்; இப்ெபாழுேதா சீரியைர மூன்றுவிைச மாத்திரம் முறிய அடிப்பீர் என்றான். 20 எலிசா
மரணமைடந்தான்; அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்; மறுவருஷத்திேல ேமாவாபியரின் தண்டுகள்
ேதசத்திேல வந்தது. 21 அப்ெபாழுது அவர்கள், ஒரு மனுஷைன அடக்கம்பண்ணப்ேபாைகயில், அந்தத்
தண்ைடக் கண்டு, அந்த மனுஷைன எலிசாவின் கல்லைறயில் ேபாட்டார்கள்; அந்த மனுஷனின் பிேரதம்
அதிேல விழுந்து எலிசாவின் எலும்புகளின்ேமல் பட்டேபாது, அந்த மனுஷன் உயிரைடந்து தன் கால்கைள
ஊன்றி எழுந்திருந்தான். 22 ேயாவாகாசின் நாட்களிெலல்லாம் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகல்
இஸ்ரேவைல ஒடுக்கினான். 23 ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இரங்கி, ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு
என்பவர்கேளாடு ெசய்த தமது உடன்படிக்ைகயினிமித்தம் அவர்கைள அழிக்கச் சித்தமாயிராமலும்,
அவர்கைள இன்னும் தம்முைடய முகத்ைதவிட்டுத் தள்ளாமலும் அவர்கள்ேமல் மனதுருகி, அவர்கைள
நிைனத்தருளினார். 24 சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகல் இறந்துேபாய், அவன் குமாரனாகிய ெபனாதாத்
அவன் ஸ்தானத்திேல ராஜாவான பின்பு, 25 ேயாவாகாசின் குமாரனாகிய ேயாவாஸ், ஆசேகேலாேட
யுத்தம்பண்ணி, தன் தகப்பனாகிய ேயாவாகாசின் ைகயிலிருந்து பிடித்துக்ெகாண்ட பட்டணங்கைள அவன்
குமாரனாகிய ெபனாதாத்தின் ைகயிலிருந்து திரும்பப் பிடித்துக்ெகாண்டான்; மூன்று விைச ேயாவாஸ்
அவைன முறிய அடித்து இஸ்ரேவலின் பட்டணங்கைளத் திரும்பக் கட்டிக்ெகாண்டான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாகாசின் குமாரன் ேயாவாசுைடய இரண்டாம் வருஷத்திேல
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின் குமாரன் அமத்சியா ராஜாவானான். 2 அவன்
ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, எருசேலமிேல இருபத்ெதான்பது வருஷம்

ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; எருசேலம் நகரத்தாளான அவன் தாயின் ேபர் ெயாவதானாள். 3 அவன் கர்த்தரின்
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பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் தன் தகப்பனாகிய தாவீைதப்ேபாலல்ல; தன்
தகப்பனாகிய ேயாவாஸ் ெசய்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 4 ேமைடகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்ைல;
ஜனங்கள் இன்னும் ேமைடகளின்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டி வந்தார்கள். 5 ராஜ்யபாரம் அவன் ைகயிேல
ஸ்திரப்பட்டேபாது, அவனுைடய தகப்பனாகிய ராஜாைவக் ெகான்றுேபாட்ட தன் ஊழியக்காரைரக்
ெகான்றுேபாட்டான். 6 ஆனாலும் பிள்ைளகளினிமித்தம் பிதாக்கள் ெகாைலெசய்யப்படாமலும்
பிதாக்களினிமித்தம் பிள்ைளகள் ெகாைலெசய்யப்படாமலும், அவனவன் ெசய்த பாவத்தினிமித்தம் அவனவன்
ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும் என்று ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி,
கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட பிரகாரம் ெகாைலெசய்தவர்களின் பிள்ைளகைள அவன் ெகால்லாதிருந்தான். 7

அவன் உப்புப்பள்ளத்தாக்கிேல ஏேதாமியரில் பதினாயிரம்ேபைர மடங்கடித்து, யுத்தஞ்ெசய்து ேசலாைவப்
பிடித்து, அதற்கு இந்நாள் வைரக்கும் இருக்கிற ெயாக்திேயல் என்னும் ேபைரத் தரித்தான். 8 அப்ெபாழுது
அமத்சியா ெயகூவின் குமாரனாகிய ேயாவாகாசின் குமாரன் ேயாவாஸ் என்னும் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: நம்முைடய சாமர்த்தியத்ைதப் பார்ப்ேபாம் வா என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 9 அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாவுக்கு ஆள்
அனுப்பி: லீபேனானிலுள்ள முட்ெசடியானது, லீபேனானிலுள்ள ேகதுரு மரத்ைத ேநாக்கி, நீ உன் மகைள
என் மகனுக்கு மைனவியாக விவாகஞ் ெசய்துெகாடு என்று ெசால்லச்ெசால்லிற்று; ஆனாலும்
லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டுமிருகம் அந்த வழி ேபாைகயில் ஓடி அந்த முட்ெசடிைய மிதித்துப் ேபாட்டது. 10

நீ ஏேதாமியைர முறிய அடித்ததினால் உன் இருதயம் உன்ைனக் கர்வங்ெகாள்ளப்பண்ணினது; நீ ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாண்டு உன் வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாேடகூட யூதாவும் விழும்படிக்கு, ெபால்லாப்ைபத்
ேதடிக்ெகாள்வாேனன் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 11 ஆனாலும் அமத்சியா ெசவிெகாடாேதேபானான்;
ஆைகயால், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் வந்தான்; யூதாவிலுள்ள ெபத்ஷிேமசிேல அவனும்,
யூதாவின் ராஜா அமத்சியாவும், தங்கள் சாமர்த்தியத்ைதப் பார்க்கிறேபாது, 12 யூதா ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலருக்கு முன்பாக முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 13 அகசியாவின்
குமாரனாகிய ேயாவாசின் குமாரன் அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜாைவேயா, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ேயாவாஸ் ெபத்ஷிேமசிேல பிடித்து, எருசேலமுக்கு வந்து, எருசேலமின் அலங்கத்திேல எப்பிராயீம் வாசல்
ெதாடங்கி மூைலவாசல்மட்டும் நானூறு முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டு, 14 கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும்
ராஜாவுைடய அரமைனப் ெபாக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட ெபான் ெவள்ளி யாைவயும், சகல
பணிமுட்டுகைளயும், கிரியிருப்பவர்கைளயும் பிடித்துக்ெகாண்டு சமாரியாவுக்குத் திரும்பிப்ேபானான். 15

ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவனுைடய வல்லைமயும், அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய
அமத்சியாேவாடு யுத்தம்பண்ணின விதமும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது. 16 ேயாவாஸ் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், சமாரியாவில் இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய ெயெராெபயாம் அவன்
ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 17 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாகாசின் குமாரன் ேயாவாஸ்
மரணமைடந்தபின், யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின் குமாரன் அமத்சியா பதிைனந்துவருஷம்
உயிேராடிருந்தான். 18 அமத்சியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 19 எருசேலமிேல அவனுக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடு
பண்ணினார்கள்; அப்ெபாழுது லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்; ஆனாலும் அவர்கள் அவன் பிறேக லாகீசுக்கு
மனுஷைர அனுப்பி, அங்ேக அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு, 20 குதிைரகள்ேமல் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்தார்கள்; அவன் எருசேலமில் இருக்கிற தாவீதின் நகரத்திேல தன் பிதாக்களண்ைடயிேல
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 21 யூதா ஜனங்கள் யாவரும் பதினாறு வயதுள்ள அசரியாைவ அைழத்து வந்து
அவைன அவன் தகப்பனாகிய அமத்சியாவின் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள். 22 ராஜா தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின்பு, இவன் ஏலாைதக் கட்டி, அைதத் திரும்ப யூதாவின்
வசமாக்கிக்ெகாண்டான். 23 யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின் குமாரன் அமத்சியாவின்
பதிைனந்தாம்வருஷத்தில், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின் குமாரன் ெயெராெபயாம் ராஜாவாகி
சமாரியாவில் நாற்பத்ெதாரு வருஷம் அரசாண்டு, 24 கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கள்
ஒன்ைறயும் அவன் விட்டு விலகவில்ைல. 25 காத்ேதப்ேபர் ஊரானாகிய அமித்தாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின்
குமாரன் ேயானா என்னும் தம்முைடய ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லியிருந்த வார்த்ைதயின்படிேய, அவன் ஆமாத்தின் எல்ைல முதற்ெகாண்டு சமபூமியின்
கடல்மட்டுமுள்ள இஸ்ரேவலின் எல்ைலகைளத் திரும்பச் ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 26 இஸ்ரேவலின்
உபத்திரவம் மிகவும் ெகாடிது என்றும், அைடபட்டவனுமில்ைல, விடுபட்டவனுமில்ைல, இஸ்ரேவலுக்கு
ஒத்தாைச ெசய்கிறவனுமில்ைல என்றும் கர்த்தர் பார்த்தார். 27 இஸ்ரேவலின் ேபைர வானத்தின் கீழிருந்து
குைலத்துப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லாமல், ேயாவாசின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் ைகயால்
அவர்கைள இரட்சித்தார். 28 ெயெராெபயாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவன்
யுத்தம்பண்ணி, யூதாவுக்கு இருந்த தமஸ்குைவயும் ஆமாத்ைதயும் இஸ்ரேவலுக்காகத் திரும்பச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ட அவனுைடய வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 29 ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களாகிய தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய சகரியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ெயெராெபயாமின் இருபத்ேதழாம் வருஷத்தில், யூதாவின் ராஜாவாகிய
அமத்சியாவின் குமாரன் அசரியா ராஜாவானான். 2 அவன் ராஜாவாகிறேபாது பதினாறு
வயதாயிருந்து, ஐம்பத்திரண்டு வருஷம் எருசேலமிேல அரசாண்டான்; எருசேலம் நகரத்தாளான
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அவன் தாயின் ேபர் எக்ேகாலியாள். 3 அவன் தன் தகப்பனாகிய அமத்சியா ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 4 ேமைடகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்ைல; ஜனங்கள்
இன்னும் ேமைடகள்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டிவந்தார்கள். 5 கர்த்தர் இந்த ராஜாைவ வாதித்ததினால்,
அவன் தன் மரணநாள்மட்டும் குஷ்டேராகியாயிருந்து, தனித்து ஒரு வீட்டிேல வாசம்பண்ணினான்; ராஜாவின்
குமாரனாகிய ேயாதாம் அரமைன விசாரிப்புக்காரனாயிருந்து, ேதசத்தின் ஜனங்கைள நியாயம்
விசாரித்தான். 6 அசரியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 7 அசரியா தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவைனத் தாவீதின் நகரத்திேல அவன் பிதாக்களண்ைடயிேல
அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ேயாதாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

8 யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் முப்பத்ெதட்டாம் வருஷத்திேல ெயெராெபயாமின் குமாரனாகிய
சகரியா இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாரியாவிேல ஆறுமாதம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 9 தன் பிதாக்கள்
ெசய்ததுேபால, கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன் விட்டு
விலகவில்ைல. 10 யாேபசின் குமாரனாகிய சல்லூம் அவனுக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடுபண்ணி, ஜனத்தின்
முன்பாக அவைன ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு, அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 11 சகரியாவின் மற்ற
வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 12 உன்
குமாரர் நாலாம் தைலமுைற மட்டும் இஸ்ரேவலுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர்
ெயகூேவாேட ெசான்ன வார்த்ைத இதுதான்; அப்படிேய ஆயிற்று.

13 யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் முப்பத்ெதான்பதாம் வருஷத்தில் யாேபசின் குமாரனாகிய சல்லூம்
ராஜாவாகி, சமாரியாவில் ஒரு மாதம் அரசாண்டான். 14 காதியின் குமாரனாகிய ெமனாேகம்
திர்சாவிலிருந்து சமாரியாவுக்கு வந்து, யாேபசின் குமாரனாகிய சல்லூைமச் சமாரியாவிேல ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டு, அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 15 சல்லூமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்த
கட்டுப்பாடும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 16

அப்ெபாழுது ெமனாேகம் திப்சா பட்டணத்ைதயும், அதிலுள்ள யாைவயும், திர்சா ெதாடங்கி அதின்
எல்ைலகைளயும் முறிய அடித்தான்; அவர்கள் தனக்கு வாசைலத் திறக்கவில்ைல என்று அவர்கைள ெவட்டி,
அவர்களுைடய கர்ப்பவதிகைளெயல்லாம் கீறிப்ேபாட்டான்.

17 யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் முப்பத்ெதான்பதாம் வருஷத்தில், காதியின் குமாரனாகிய
ெமனாேகம் இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாகி சமாரியாவிேல பத்துவருஷம், ராஜ்யபாரம்பண்ணி, அவன் தன்
நாட்களிெலல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 18 இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள விட்டு
விலகாதிருந்தான். 19 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய பூல், ேதசத்திற்கு விேராதமாய் வந்தான்; அப்ெபாழுது
ெமனாேகம் பூலின் உதவியினால் ராஜ்யபாரத்ைத தன் ைகயில் பலப்படுத்தும்ெபாருட்டு, அவனுக்கு ஆயிரம்
தாலந்து ெவள்ளி ெகாடுத்தான். 20 இந்தப் பணத்ைத அசீரியாவின் ராஜாவுக்குக் ெகாடுக்கும்படி,
ெமனாேகம் இஸ்ரேவலில் பலத்த ஐசுவரியவான்களிடத்தில் ஆள் ஒன்றிற்கு ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கல்
தண்டினான்; அப்படிேய அசீரியாவின் ராஜா ேதசத்திேல நிற்காமல் திரும்பிப்ேபானான். 21 ெமனாேகமின்
மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில்
அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 22 ெமனாேகம் தன் பிதாக்கேளாடு நித்திைரயைடந்தபின், அவன்
குமாரனாகிய ெபக்காகியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

23 யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் ஐம்பதாம் வருஷத்தில், ெமனாேகமின் குமாரனாகிய ெபக்காகியா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி சமாரியாவிேல இரண்டுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 24 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின்
குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள விட்டு விலகவில்ைல. 25 ஆனாலும் ெரமலியாவின்
குமாரனாகிய ெபக்கா என்னும் அவனுைடய ேசர்ைவக்காரன் அவனுக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணி,
கீேலயாத் புத்திரரில் ஐம்பதுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனயும் அர்ேகாைபயும் ஆரிேயையயும்
ராஜாவின் வீடாகிய அரமைனயிேல சமாரியாவில் ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு, அவன் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவானான். 26 ெபக்காகியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.

27 யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் ஐம்பத்திரண்டாம் வருஷத்தில், ெரமலியாவின் குமாரனாகிய
ெபக்கா இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி சமாரியாவிேல இருபதுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 28 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின்
குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன் விட்டு விலகவில்ைல. 29 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ெபக்காவின் நாட்களில் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிேலசர் வந்து, ஈேயாைனயும், ெபத்மாக்கா
என்னும் ஆேபைலயும், யேனாவாைகயும், ேகேதைசயும், ஆத்ேசாைரயும், கீேலயாத்ைதயும்,
கலிேலயாவாகிய நப்தலி ேதசமைனத்ைதயும் பிடித்து, குடிகைளச் சிைறயாக அசீரியாவுக்குக்
ெகாண்டுேபானான். 30 ஏலாவின் குமாரனாகிய ஓெசயா ெரமலியாவின் குமாரனாகிய ெபக்காவுக்கு
விேராதமாய் கட்டுப்பாடுபண்ணி, அவைன உசியாவின் குமாரனாகிய ேயாதாமின் இருபதாம் வருஷத்தில்
ெவட்டிக்ெகான்றுேபாட்டு, அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 31 ெபக்காவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும்,
அவன் ெசய்தைவ யாவும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.
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32 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ெரமலியாவின் குமாரன் ெபக்காவின் இரண்டாம் வருஷத்தில், யூதாவின்
ராஜாவாகிய உசியாவின் குமாரன் ேயாதாம் ராஜாவானான். 33 அவன் ராஜாவாகிறேபாது, இருபத்ைதந்து
வயதாயிருந்து, எருசேலமிேல பதினாறுவருஷம் அரசாண்டான்; சாேதாக்கின் குமாரத்தியாகிய அவன்
தாயின் ேபர் எருசாள். 34 அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; தன் தகப்பனாகிய
உசியா ெசய்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 35 ேமைடகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்ைல; ஜனங்கள் இன்னும்
ேமைடகளின்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டி வந்தார்கள்; இவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் உயர்ந்த
வாசைலக் கட்டினான். 36 ேயாதாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 37 அந்நாட்களிேல கர்த்தர் சீரியாவின்
ராஜாவாகிய ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவின் குமாரனாகிய ெபக்காைவயும் யூதாவுக்கு விேராதமாக
அனுப்பத்ெதாடங்கினார். 38 ேயாதாம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின். தன் தகப்பனாகிய
தாவீதின் பட்டணத்திேல தன் பிதாக்களண்ைடயில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய
ஆகாஸ் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ெரமலியாவின் குமாரனாகிய ெபக்காவின் பதிேனழாம் வருஷத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகிய
ேயாதாமின் குமாரன் ஆகாஸ் ராஜாவானான். 2 ஆகாஸ் ராஜாவாகிறேபாது இருபது
வயதாயிருந்து, எருசேலமிேல பதினாறுவருஷம் அரசாண்டான்; அவன் தன் தகப்பனாகிய

தாவீைதப்ேபால் தன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல், 3 இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழியிேல நடந்து, கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத் துரத்தின ஜாதிகளுைடய
அருவருப்புகளின்படிேய தன் குமாரைன முதலாய்த் தீக்கடக்கப்பண்ணினான். 4 ேமைடகளிலும்
மைலகளின்ேமலும் பச்ைசயான சகல மரத்தின் கீழும் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டிவந்தான். 5 அப்ெபாழுது
சீரியாவின் ராஜாவாகிய ேரத்சீனும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ெரமலியாவின் குமாரன் ெபக்காவும்,
எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்பண்ண வந்து ஆகாைச முற்றிக்ைக ேபாட்டார்கள்; ஆனாலும் ெஜயிக்கமாட்டாேத
ேபானார்கள். 6 அக்காலத்திேல சீரியாவின் ராஜாவாகிய ேரத்சீன் ஏலாத்ைதத் திரும்பச் சீரியாேவாேட
ேசர்த்துக்ெகாண்டு. யூதைர ஏலாத்திலிருந்து துரத்தினான்; சீரியர் ஏலாத்திற்கு வந்து இந்நாள்வைரக்கும்
அவ்விடத்திேல குடியிருக்கிறார்கள். 7 ஆகாஸ் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிேலசரிடத்திற்கு
ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: நான் உம்முைடய அடியானும் உம்முைடய குமாரனுமாயிருக்கிேறன்; நீர் வந்து,
எனக்கு விேராதமாெயழும்பின சீரியா ராஜாவின் ைகக்கும், இஸ்ரேவல் ராஜாவின் ைகக்கும் என்ைன
நீங்கலாக்கிவிடும் என்று ெசால்லச் ெசால்லி; 8 கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரமைனப்
ெபாக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் எடுத்து, அசீரியாவின் ராஜாவுக்குக்
காணிக்ைகயாக அனுப்பினான். 9 அசீரியா ராஜா அவனுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, தமஸ்குவுக்குப்ேபாய் அைதப்
பிடித்து, அதின் குடிகைளக் கீர்பட்டணத்திற்குச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாய், ேரத்சீைனக்
ெகான்றுேபாட்டான். 10 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ஆகாஸ் தமஸ்குவிலுள்ள அசீரியாவின் ராஜாவாகிய
திகிலாத்பிேலசருக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய்த் தமஸ்குவிலுள்ள பலிபீடத்ைதக் கண்டான். ராஜாவாகிய
ஆகாஸ் அந்தப் பலிபீடத்தின் சாயைலயும், அதினுைடய சகல ேவைலப்பாடாகிய அதின் மாதிரிையயும்
ஆசாரியனாகிய உரியாவுக்கு அனுப்பினான். 11 ராஜாவாகிய ஆகாஸ் தமஸ்குவிலிருந்து வருகிறதற்குள்
ஆசாரியனாகிய உரியா அப்படிக்ெகாத்த பலிபீடத்ைதக் கட்டி, ராஜாவாகிய ஆகாஸ் தமஸ்குவிலிருந்து
அனுப்பின கட்டைளயின்படிெயல்லாம் ெசய்தான். 12 ராஜா தமஸ்குவிலிருந்து வந்தேபாது, அவன் அந்தப்
பலிபீடத்ைதப் பார்த்து, அந்தப் பலிபீடத்தண்ைடயில் ேசர்ந்து, அதின்ேமல் பலியிட்டு, 13 தன் சர்வாங்க
தகனபலிையயும் தன் ேபாஜனபலிையயும் தகனித்து, தன் பானபலிைய வார்த்து, தன் சமாதானபலிகளின்
இரத்தத்ைத அந்தப் பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தான். 14 கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருந்த ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைத அவன் தன் பலிபீடத்திற்கும் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கும் நடுேவ ஆலயத்தின் முகப்பிலிருந்து
எடுத்து, அைதத் தன் பலிபீடத்திற்கு வடபுறமாய் ைவத்தான். 15 ராஜாவாகிய ஆகாஸ் ஆசாரியனாகிய
உரியாைவ ேநாக்கி: இந்தப் ெபரிய பலிபீடத்தின்ேமல் நீ காைலச் சர்வாங்க தகனபலிையயும், மாைலப்
ேபாஜனபலிையயும், ராஜாவின் சர்வாங்க தகனபலிையயும், அவருைடய ேபாஜனபலிையயும்,
ேதசத்தினுைடய சகல ஜனத்தின் சர்வாங்க தகனபலிையயும், அவர்கள் ேபாஜனபலிையயும், அவர்கள்
பானபலிகைளயும் ெசலுத்தி, அதின்ேமல் சர்வாங்க தகனங்களின் சகல இரத்தத்ைதயும், பலிகளின் சகல
இரத்தத்ைதயும் ெதளிப்பாயாக; அந்த ெவண்கலப் பலிபீடேமா, நான் சன்னதம் ேகட்கிறதற்கு உதவும்
என்றான். 16 ராஜாவாகிய ஆகாஸ் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ஆசாரியனாகிய உரியா ெசய்தான். 17

பின்னும் ராஜாவாகிய ஆகாஸ் ஆதாரங்களின் சவுக்ைககைள அறுத்துவிட்டு, அைவகளின் ேமலிருந்த
ெகாப்பைரகைள எடுத்து, கடல்ெதாட்டிையக் கீேழ நிற்கிற ெவண்கல ரிஷபங்களின்ேமலிருந்து இறக்கி,
அைதக் கற்களின் தளவரிைசயிேல ைவத்து, 18 ஆலயத்தின் அருேக கட்டியிருந்த ஓய்வுநாளின்
மண்டபத்ைதயும், ராஜா பிரேவசிக்கும் மண்டபத்ைதயும், அசீரியருைடய ராஜாவினிமித்தம் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தினான். 19 ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 20 ஆகாஸ் தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவன் தாவீதின் நகரத்தில் தன் பிதாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்;
அவன் குமாரனாகிய எேசக்கியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசின் பன்னிரண்டாம் வருஷத்தில், ஏலாவின் குமாரனாகிய ஓெசயா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகி, சமாரியாவிேல ஒன்பதுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணி, 2 கர்த்தரின்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரேவலின்

ராஜாக்கைளப்ேபால் ெசய்யவில்ைல. 3 அவனுக்கு விேராதமாக அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சல்மனாசார்
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வந்தான்; அப்ெபாழுது ஓெசயா அவைனச் ேசவிக்கிறவனாகி, அவனுக்குப் பகுதி கட்டினான். 4 ஓெசயா
எகிப்தின் ராஜாவாகிய ேசா என்பவனிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பினதும், தனக்கு வருஷந்ேதாறும்
ெசய்ததுேபால், பகுதி அனுப்பாேத ேபானதுமான கலக ேயாசைனைய அசீரியாவின் ராஜா
ஓெசயாவினிடத்திேல கண்டு, அவைனப் பிடித்துக் கட்டிச் சிைறச்சாைலயிேல ைவத்தான். 5 அசீரியா ராஜா
ேதசம் எங்கும் ேபாய், சமாரியாவுக்கும் வந்து அைத மூன்றுவருஷம் முற்றிக்ைக ேபாட்டிருந்தான். 6

ஓெசயாவின் ஒன்பதாம் வருஷத்தில் அசீரியா ராஜா சமாரியாைவப் பிடித்து, இஸ்ரேவைல அசீரியாவுக்குச்
சிைறயாகக் ெகாண்டுேபாய் அவர்கைளக் ேகாசான் நதி ஓரமான ஆலாகிலும் ஆேபாரிலும் ேமதியரின்
பட்டணங்களிலும் குடிேயற்றினான். 7 எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுைடய ைகயின்கீழிருந்த தங்கைள
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாக இஸ்ரேவல் புத்திரர்
பாவஞ்ெசய்து, அந்நிய ேதவர்களுக்குப் பயந்து நடந்து, 8 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத்
துரத்தின ஜாதிகளின் வழிபாடுகளிலும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிபாடுகளிலும்
நடந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 9 ெசய்யத்தகாத காரியங்கைள இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு விேராதமாக இரகசியத்தில் ெசய்ததுமன்றி, காவல்காக்கிற ேகாபுரங்கள் ெதாடங்கி அரணான
பட்டணங்கள்மட்டுமுள்ள தங்கள் ஊர்களிெலல்லாம் தங்களுக்கு ேமைடகைளயும் கட்டி, 10 உயரமான
சகல ேமட்டின்ேமலும் பச்ைசயான சகல மரத்தின்கீழும் தங்களுக்குச் சிைலகைளயும் விக்கிரகத்
ேதாப்புகைளயும் நிறுத்தி, 11 கர்த்தர் தங்கைள விட்டுக் குடிவிலக்கின ஜாதிகைளப்ேபால, சகல
ேமைடகளிலும் தூபங்காட்டி, கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாகத் துர்க்கிரிையகைளச் ெசய்து, 12 இப்படிச்
ெசய்யத்தகாது என்று கர்த்தர் தங்களுக்குச் ெசால்லியிருந்தும், நரகலான விக்கிரகங்கைளச் ேசவித்து
வந்தார்கள். 13 நீங்கள் உங்கள் ெபால்லாத வழிகைள விட்டுத் திரும்பி, நான் உங்கள் பிதாக்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டதும், என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு உங்களுக்குச்
ெசால்லியனுப்பினதுமான நியாயப்பிரமாணத்தின்படிெயல்லாம் என் கற்பைனகைளயும் என்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகள் ஞான திருஷ்டிக்காரர்
எல்லாைரயுங்ெகாண்டு இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்கும் திடச்சாட்சியாய் எச்சரித்துக்ெகாண்டிருந்தும், 14

அவர்கள் ெசவிெகாடாமல், தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்ேமல் விசுவாசியாமற்ேபான கடினக் கழுத்துள்ள
தங்கள் பிதாக்கைளப்ேபால், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தி, 15 அவருைடய கட்டைளகைளயும், அவர்
தங்கள் பிதாக்கேளாேடபண்ணின அவருைடய உடன்படிக்ைகையயும், அவர் தங்களுக்குத்
திடச்சாட்சியாய்க் காண்பித்த அவருைடய சாட்சிகைளயும் ெவறுத்துவிட்டு, வீணான விக்கிரகங்கைளப்
பின்பற்றி வீணராகி, அவர்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கைளப்ேபால, ெசய்ய ேவண்டாெமன்று கர்த்தர்
தங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டு விலக்கியிருந்த ஜாதிகளுக்குப் பின்ெசன்று, 16 தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
கற்பைனகைளெயல்லாம் விட்டுவிட்டு, இரண்டு கன்றுக்குட்டிகளாகிய வார்ப்பித்த விக்கிரகங்கைளத்
தங்களுக்கு உண்டாக்கி, விக்கிரகத் ேதாப்புகைள நாட்டி, வானத்தின் ேசைனகைளெயல்லாம்
பணிந்துெகாண்டு, பாகாைலச் ேசவித்தார்கள். 17 அவர்கள் தங்கள் குமாரைரயும் தங்கள்
குமாரத்திகைளயும் தீக்கடக்கப்பண்ணி, குறிேகட்டு நிமித்தங்கள் பார்த்து, கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்க
அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்கிறதற்குத் தங்கைள விற்றுப்ேபாட்டார்கள். 18 ஆைகயால்
கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்ேமல் மிகவும் ேகாபமைடந்து, அவர்கைளத் தம்முைடய முகத்ைதவிட்டு அகற்றினார்;
யூதா ேகாத்திரம் மாத்திரேம மீதியாயிற்று. 19 யூதா ஜனங்களும் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் இஸ்ரேவல் உண்டாக்கின வழிபாடுகளில் நடந்தார்கள். 20 ஆைகயால்
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் சந்ததியாைரெயல்லாம் புறக்கணித்து, அவர்கைளத் தமது முகத்ைதவிட்டுத்
தள்ளுமட்டாக ஒடுக்கி, அவர்கைளக் ெகாள்ைளக்காரர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 21 இஸ்ரேவலர்
தாவீது வம்சத்ைதவிட்டுப் பிரிந்து, ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாைம ராஜாவாக்கினார்கள்;
அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவைலக் கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்கவும், ெபரிய பாவத்ைதச்
ெசய்யவும்பண்ணினான். 22 அப்படிேய இஸ்ரேவல் புத்திரர் ெயெராெபயாம் ெசய்த எல்லாப் பாவங்களிலும்
நடந்து, 23 கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய ஊழியக்காரர் எல்லாைரயும் ெகாண்டு
ெசால்லியிருந்தபடி. அவர்கைளத் தமது சமுகத்ைதவிட்டு அகற்றுகிறவைரக்கும், அைவகைள விட்டு
விலகாதிருந்தார்கள்; இப்படிேய இஸ்ரேவலர் தங்கள் ேதசத்தினின்று அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறார்கள்.

24 அசீரியா ராஜா, பாபிேலானிலும், கூத்தாவிலும், ஆபாவிலும், ஆமாத்திலும், ெசப்பவார்யிமிலும் இருந்து
மனுஷைர வரப்பண்ணி, அவர்கைள இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குப் பதிலாகச் சமாரியாவின் பட்டணங்களிேல
குடிேயற்றினான்; இவர்கள் சமாரியாைவச் ெசாந்தமாய்க் கட்டிக்ெகாண்டு அதின் பட்டணங்களிேல
குடியிருந்தார்கள். 25 அவர்கள் அங்ேக குடிேயறினது முதல், கர்த்தருக்குப் பயப்படாததினால், கர்த்தர்
அவர்களுக்குள்ேள சிங்கங்கைள அனுப்பினார்; அைவகள் அவர்களில் சிலைரக் ெகான்றுேபாட்டது. 26

அப்ெபாழுது ஜனங்கள் அசீரியா ராஜாைவ ேநாக்கி: நீர் இங்ேகயிருந்து அனுப்பி, சமாரியாவின்
பட்டணங்களிேல குடிேயற்றுவித்த ஜாதிகள் அந்த ேதசத்து ேதவனுைடய காரியத்ைத அறியாதபடியினால்,
அவர் அவர்களுக்குள்ேள சிங்கங்கைள அனுப்பினார்; அந்த ேதசத்து ேதவனுைடய காரியத்ைத அவர்கள்
அறியாதபடியினால், அைவகள் அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுகிறது என்று ெசான்னார்கள். 27 அதற்கு
அசீரியா ராஜா: நீங்கள் அங்ேகயிருந்து ெகாண்டுவந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைன அங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; அவர்கள் அங்ேக குடியிருக்கும்படிக்கு, அவன் அவர்களுக்கு அந்த ேதசத்து
ேதவனுைடய காரியத்ைதப் ேபாதிக்கக்கடவன் என்று கட்டைளயிட்டான். 28 அப்படிேய அவர்கள்
சமாரியாவிலிருந்து ெகாண்டுேபாயிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவன் வந்து, ெபத்ேதலிேல குடியிருந்து,

2 இராஜாக்கள் 17:28
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கர்த்தருக்குப் பயந்து நடக்கேவண்டிய விதத்ைத அவர்களுக்குப் ேபாதித்தான். 29 ஆனாலும் அந்தந்த ஜாதி
தங்கள் தங்கள் ேதவர்கைளத் தங்களுக்கு உண்டுபண்ணி, அந்தந்த ஜாதியார் குடிேயறின தங்கள் தங்கள்
பட்டணங்களில் சமாரியர் உண்டுபண்ணின ேமைடகளின் ேகாவில்களில் ைவத்தார்கள். 30 பாபிேலானின்
மனுஷர் சுக்ேகாத் ெபேனாத்ைதயும், கூத்தின் மனுஷர் ேநர்காைலயும், ஆமாத்தின் மனுஷர் அசிமாைவயும்,
31 ஆவியர் நிேபகாைசயும் தர்தாக்ைகயும் உண்டாக்கினார்கள், ெசப்பர்வியர் ெசப்பர்வாயிமின்
ேதவர்களாகிய அத்ரமேலக்குக்கும் அன்னமேலக்குக்கும் தங்கள் பிள்ைளகைள அக்கினியில் தகனித்து
வந்தார்கள். 32 அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்ததுமன்றி, ேமைடகளிலுள்ள ேகாவில்களில் தங்களுக்காக
ஆராதைன ெசய்கிறதற்கு, தங்களுக்குள் ஈனமானவர்கைள ஆசாரியர்களாகவும் ஏற்படுத்தினார்கள். 33

அப்படிேய கர்த்தருக்குப் பயந்தும், தாங்கள் விட்டுவந்த ஜாதிகளுைடய முைறைமயின்படிேய தங்கள்
ேதவர்கைளச் ேசவித்தும் வந்தார்கள். 34 இந்நாள்வைரக்கும் அவர்கள் தங்கள் முந்தின முைறகளின்படிேய
ெசய்து வருகிறார்கள்; அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடக்கிறதுமில்ைல, தங்கள் சுய திட்டங்கள்
முைறைமகளின்படியாகிலும், கர்த்தர் இஸ்ரேவல் என்று ேபரிட்ட யாக்ேகாபின் புத்திரருக்குக் கற்பித்த
நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கற்பைனக்கும் ஒத்தபடியாகிலும் ெசய்கிறதுமில்ைல. 35 கர்த்தர் இவர்கேளாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணி, இவர்களுக்குக் கற்பித்தது என்னெவன்றால்: நீங்கள் அந்நிய ேதவர்களுக்குப்
பயப்படாமலும், அவர்கைளப் பணிந்துெகாள்ளாமலும், ேசவியாமலும், அவர்களுக்குப் பலியிடாமலும், 36

உங்கைள மகா வல்லைமயினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின
கர்த்தருக்ேக பயந்து, அவைரேய பணிந்துெகாண்டு, அவருக்ேக பலியிட்டு, 37 அவர் உங்களுக்கு
எழுதிக்ெகாடுத்த திட்டங்களின்படியும், முைறைமகளின்படியும், நியாயப்பிரமாணத்தின்படியும்,
கற்பைனகளின்படியும், நீங்கள் சகல நாளும் ெசய்கிறதற்குக் கவனமாயிருந்து அந்நிய ேதவர்களுக்குப்
பயப்படாதிருங்கள். 38 நான் உங்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மறவாமலும், அந்நிய
ேதவர்களுக்குப் பயப்படாமலும், 39 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்ேக பயந்து நடப்பீர்களாக; அப்ெபாழுது
அவர் உங்கள் எல்லாச் சத்துருக்களின் ைகக்கும் உங்கைளத் தப்புவிப்பார் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லியிருந்தார். 40 ஆனாலும் அவர்கள் ெசவிெகாடாமல் தங்கள் முந்தின முைறைமகளின்படிேய
ெசய்தார்கள். 41 அப்படிேய அந்த ஜாதிகள் கர்த்தருக்குப் பயந்தும், தங்கள் விக்கிரகங்கைளச் ேசவித்தும்
வந்தார்கள்; அவர்கள் பிள்ைளகளும் அவர்கள் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளும் தங்கள் பிதாக்கள் ெசய்தபடிேய
இந்நாள்வைரக்கும் ெசய்து வருகிறார்கள்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஏலாவின் குமாரன் ஓெசயாவின் மூன்றாம் வருஷத்திேல ஆகாஸ்
என்னும் யூதாவுைடய ராஜாவின் குமாரனாகிய எேசக்கியா ராஜாவானான். 2 அவன்
ராஜாவாகிறேபாது, இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, எருசேலமிேல இருபத்ெதான்பது வருஷம்

அரசாண்டான்; சகரியாவின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் ேபர் ஆபி. 3 அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது
ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 4 அவன் ேமைடகைள அகற்றி,
சிைலகைளத் தகர்த்து, விக்கிரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, ேமாேச பண்ணியிருந்த ெவண்கலச் சர்ப்பத்ைத
உைடத்துப்ேபாட்டான்; அந்நாட்கள்மட்டும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் அதற்குத் தூபங்காட்டி வந்தார்கள்; அதற்கு
நிகுஸ்தான் என்று ேபரிட்டான். 5 அவன் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின்ேமல் ைவத்த
நம்பிக்ைகயிேல, அவனுக்குப் பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்களிெலல்லாம்
அவைனப்ேபால் ஒருவனும் இருந்ததில்ைல. 6 அவன் கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்காமல் அவைரச்
சார்ந்திருந்து, கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கற்பித்த அவருைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடந்தான். 7

ஆைகயால் கர்த்தர் அவேனாடிருந்தார்; அவன் ேபாகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று; அவன்
அசீரியா ராஜாைவச் ேசவிக்காமல், அவன் அதிகாரத்ைதத் தள்ளிவிட்டான். 8 அவன் ெபலிஸ்தைரக்
காசாமட்டும் அதின் எல்ைலகள் பரியந்தமும், காவலாளர் காக்கிற ேகாபுரங்கள் ெதாடங்கி அரணான
நகரங்கள் பரியந்தமும் முறிய அடித்தான்.

9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஏலாவின் குமாரன் ஓெசயாவின் ஏழாம் வருஷத்திற்குச் சரியான எேசக்கியா
ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திேல அசீரியா ராஜாவாகிய சல்மனாசார் சமாரியாவுக்கு விேராதமாய் வந்து
அைத முற்றிக்ைக ேபாட்டான். 10 மூன்றுவருஷம் ெசன்றபின்பு, அவர்கள் அைதப் பிடித்தார்கள்;
எேசக்கியாவின் ஆறாம் வருஷத்திலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஓெசயாவின் ஒன்பதாம் வருஷத்திலும்
சமாரியா பிடிபட்டது. 11 அசீரியா ராஜா இஸ்ரேவைல அசீரியாவுக்குச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ேகாசான் நதிேயாரமான ஆலாகிலும் ஆேபாரிலும் ேமதியரின் பட்டணங்களிலும் குடிேயற்றினான். 12

அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடாமல், அவருைடய
உடன்படிக்ைகையயும் கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச கற்பித்த யாவற்ைறயும் மீறி, அதற்குச்
ெசவிெகாடாமலும் அதின்படி ெசய்யாமலும் ேபானார்கள்.

13 யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின் பதினாலாம் வருஷத்திேல அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்
யூதாவிலிருக்கிற அரணான சகல பட்டணங்களுக்கும் விேராதமாய் வந்து அைவகைளப் பிடித்தான். 14

அப்ெபாழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா லாகீசிலுள்ள அசீரியா ராஜாவுக்கு ஆள் அனுப்பி: நான்
குற்றஞ்ெசய்ேதன்; என்ைனவிட்டுத் திரும்பிப்ேபாம்; நீர் என்ேமல் சுமத்துவைதச் சுமப்ேபன் என்று
ெசான்னான்; அப்படிேய அசீரியா ராஜா யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின்ேமல் முந்நூறு தாலந்து
ெவள்ளிையயும் முப்பது தாலந்து ெபான்ைனயும் சுமத்தினான். 15 ஆதலால் எேசக்கியா கர்த்தரின்
ஆலயத்திலும் ராஜாவுைடய அரமைன ெபாக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட எல்லா ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தான்.
16 அக்காலத்திேல யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா கர்த்தருைடய ஆலயக்கதவுகளிலும் நிைலகளிலும்
தான் அழுத்தியிருந்த ெபான் தகடுகைளக் கழற்றி அைவகைள அசீரியா ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான். 17

ஆகிலும் அசீரியா ராஜா லாகீசிலிருந்து தர்தாைனயும் ரப்சாரீைசயும் ரப்சாக்ேகையயும் ெபரிய
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ேசைனேயாேட எருசேலமுக்கு எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் அனுப்பினான்; அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்து,
வண்ணார் துைறயின் வழியிலுள்ள ேமல்குளத்துச் சாலகத்தண்ைடயிேல நின்று, 18 ராஜாைவ
அைழப்பித்தார்கள்; அப்ெபாழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் அரமைன
விசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும் சம்பிரதியும், ஆசாப்பின் குமாரனாகிய ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும்
அவர்களிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 19 ரப்சாக்ேக அவர்கைள ேநாக்கி: அசீரியா ராஜாவாகிய
மகாராஜாவானவர் உைரக்கிறதும், நீங்கள் எேசக்கியாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியதும் என்னெவன்றால்: நீ
நம்பியிருக்கிற இந்த நம்பிக்ைக என்ன? 20 யுத்தத்திற்கு மந்திராேலாசைனயும் வல்லைமயும் உண்ெடன்று நீ
ெசால்லுகிறாேய, அது வாய்ப்ேபச்ேசயன்றி ேவறல்ல; நீ என்ைன விேராதிக்கும்படி யார்ேமல் நம்பிக்ைக
ைவத்திருக்கிறாய்? 21 இேதா, ெநரிந்த நாணல்ேகாலாகிய அந்த எகிப்ைத நம்புகிறாய்; அதின்ேமல் ஒருவன்
சாய்ந்தால், அது அவன் உள்ளங்ைகயில் பட்டு உருவிப்ேபாம்; எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான் தன்ைன
நம்புகிற யாவருக்கும் இப்படிேய இருப்பான். 22 நீங்கள் என்னிடத்தில்: எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
நம்புகிேறாம் என்று ெசால்லுவீர்களாகில், அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய பலிபீடங்கைளயும்
அல்லேவா எேசக்கியா அகற்றி, யூதாைவயும் எருசேலைமயும் ேநாக்கி: எருசேலமிலிருக்கிற இந்தப்
பலிபீடத்தின்முன் பணியுங்கள் என்றாேன. 23 நான் உனக்கு இரண்டாயிரம் குதிைரகைளக் ெகாடுப்ேபன்; நீ
அைவகள்ேமல் ஏறத்தக்கவர்கைளச் சம்பாதிக்கக் கூடுமானால் அசீரியா ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனாேட
சபதங்கூறு. 24 கூறாேதேபானால், நீ என் ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரரில் ஒேர ஒரு சிறிய தைலவனின்
முகத்ைத எப்படித் திருப்புவாய்? இரதங்கேளாடு குதிைரவீரரும் வருவார்கள் என்று எகிப்ைதயா நம்புகிறாய்?
25 இப்ேபாதும் கர்த்தருைடய கட்டைளயில்லாமல் இந்த ஸ்தலத்ைத அழிக்கவந்ேதேனா? இந்த
ேதசத்திற்கு விேராதமாய்ப் ேபாய் அைத அழித்துப்ேபாடு என்று கர்த்தர் என்ேனாேட ெசான்னாேர என்றான்.
26 அப்ெபாழுது இல்க்கியாவின் குமாரன் எலியாக்கீமும், ெசப்னாவும், ேயாவாகும், ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து:
உமது அடியாேராேட சீரியபாைஷயிேல ேபசும், அது எங்களுக்குத் ெதரியும்; அலங்கத்திலிருக்கிற ஜனத்தின்
ெசவிகள் ேகட்க எங்கேளாேட யூதபாைஷயிேல ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 27 அதற்கு ரப்சாக்ேக:
உங்கேளாடுங்கூடத் தங்கள் மலத்ைதத் தின்னவும் தங்கள் நீைரக் குடிக்கவும் அலங்கத்திேல தங்கியிருக்கிற
மனுஷரண்ைடக்ேக அல்லாமல், உன் ஆண்டவனண்ைடக்கும் உன்னண்ைடக்குமா என் ஆண்டவன் இந்த
வார்த்ைதகைளப் ேபச என்ைன அனுப்பினார் என்று ெசால்லி, 28 ரப்சாக்ேக நின்றுெகாண்டு
யூதபாைஷயிேல உரத்தசத்தமாய்: அசீரியா ராஜாவாகிய மகாராஜாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 29

எேசக்கியா உங்கைள வஞ்சியாதபடி பாருங்கள்; அவன் உங்கைள என் ைகயிலிருந்து தப்புவிக்கமாட்டான்.
30 கர்த்தர் நம்ைம நிச்சயமாய்த் தப்புவிப்பார்; இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல என்று ெசால்லி, எேசக்கியா உங்கைளக் கர்த்தைர நம்பப்பண்ணுவான்;
அதற்கு இடங்ெகாடாதிருங்கள் என்று ராஜா ெசால்லுகிறார். 31 எேசக்கியாவின் ெசால்ைலக்
ேகளாதிருங்கள்; அசீரியா ராஜா ெசால்லுகிறதாவது: நீங்கள் என்ேனாேட ராசியாகி, காணிக்ைகேயாேட
என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் வந்து, உங்கைள உங்கள் ேதசத்துக்கு ஒப்பான தானியமும்
திராட்சத்ேதாட்டமுமுள்ள ேதசமும், அப்பமும் திராட்சரசமுமுள்ள ேதசமும், ஒலிவ எண்ெணயும்
ேதனுமுள்ள ேதசமுமாகிய சீைமக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகுமளவும், 32 அவனவன் தன்தன்
திராட்சச்ெசடியின் கனிையயும் தன்தன் அத்திமரத்தின் கனிையயும் புசித்து, அவனவன் தன்தன் கிணற்றின்
தண்ணீைரக் குடியுங்கள்; இவ்விதமாய் நீங்கள் சாகாமல் பிைழப்பீர்கள்; கர்த்தர் நம்ைமத் தப்புவிப்பார் என்று
உங்கைளப் ேபாதைனெசய்ய எேசக்கியாவுக்குச் ெசவிெகாடாதிருங்கள். 33 ஜாதிகளுைடய ேதவர்களில்
யாராவது தங்கள் ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவின் ைகக்குத் தப்புவித்ததுண்ேடா? 34 ஆமாத், அர்பாத்
பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக? ெசப்பர்வாயிம், ஏனா, ஈவாப் பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக?
அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக்குத் தப்புவித்ததுண்ேடா? 35 கர்த்தர் எருசேலைம என் ைகக்குத்
தப்புவிப்பார் என்பதற்கு, அந்த ேதசங்களுைடய எல்லா ேதவர்களுக்குள்ளும் தங்கள் ேதசத்ைத என்
ைகக்குத் தப்புவித்தவர் யார் என்கிறார் என்று ெசான்னான். 36 ஆனாலும் ஜனங்கள் அவனுக்கு ஒரு
வார்த்ைதயும் பிரதியுத்தரமாகச் ெசால்லாமல் மவுனமாயிருந்தார்கள்; அவனுக்கு மறுஉத்தரவு
ெசால்லேவண்டாம் என்று ராஜா கட்டைளயிட்டிருந்தான். 37 அப்ெபாழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய
எலியாக்கீம் என்னும் அரமைன விசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும் சம்பிரதியும், ஆசாப்பின் குமாரன்
ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, எேசக்கியாவினிடத்தில் வந்து,
ரப்சாக்ேகயின் வார்த்ைதகைள அவனுக்குத் ெதரிவித்தார்கள்.

ராஜாவாகிய எேசக்கியா அைதக்ேகட்டேபாது, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து, இரட்டு
உடுத்திக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் பிரேவசித்து, 2 அரமைன விசாரிப்புக்காரனாகிய
எலியாக்கீைமயும், சம்பிரதியாகிய ெசப்னாைவயும், ஆசாரியர்களின் மூப்பைரயும், ஆேமாத்தின்

குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியினிடத்துக்கு இரட்டு உடுத்திக்ெகாண்டவர்களாக
அனுப்பினான். 3 இவர்கள் அவைன ேநாக்கி: இந்த நாள் ெநருக்கமும் கண்டிதமும் தூஷணமும்
அநுபவிக்கிற நாள்; பிள்ைளேபறு ேநாக்கியிருக்கிறது, ெபறேவா ெபலனில்ைல. 4 ஜீவனுள்ள ேதவைன
நிந்திக்கும்படி அசீரியா ராஜாவாகிய தன் ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக ெசான்ன
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உமது ேதவனாகிய கர்த்தர் ேகட்டிருக்கிறார்; உமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேகட்டிருக்கிற வார்த்ைதகளினிமித்தம் தண்டைன ெசய்வார்; ஆைகயால் இன்னும்
மீதியாயிருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பஞ்ெசய்வீராக என்று எேசக்கியா ெசால்லச்ெசான்னார்
என்றார்கள். 5 இவ்விதமாய் எேசக்கியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் ஏசாயாவினிடத்தில் வந்து
ெசான்னார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஏசாயா அவர்கைள ேநாக்கி: அசீரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் என்ைனத்
தூஷித்ததும் நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல பயப்படாேதயும். 7 இேதா, அவன் ஒரு ெசய்திையக்
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ேகட்டு, தன் ேதசத்துக்குத் திரும்புவதற்கான ஆவிைய நான் அவனுக்குள் அனுப்பி, அவைன அவன்
ேதசத்திேல பட்டயத்தால் விழப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்பைத உங்கள்
ஆண்டவனிடத்தில் ெசால்லுங்கள் என்றான்.

8 அசீரியா ராஜா லாகீைசவிட்டுப் புறப்பட்டான் என்று ேகள்விப்பட்டு, ரப்சாக்ேக திரும்பிப்ேபாய், அவன்
லிப்னாவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணுகிறைதக் கண்டான். 9 இேதா, எத்திேயாப்பியா ராஜாவாகிய தீராக்கா
உம்ேமாடு யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டான் என்று ெசால்லக் ேகள்விப்பட்டான்; அப்ெபாழுது அவன் திரும்ப
எேசக்கியாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: 10 நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், எருசேலம் அசீரியா ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதில்ைலெயன்று நீ நம்பியிருக்கிற உன் ேதவன் உன்ைன எத்த ஒட்டாேத. 11 இேதா,
அசீரியா ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும் சங்கரித்த ெசய்திைய நீ ேகட்டிருக்கிறாேய, நீ தப்புவாேயா? 12

என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட ேகாசாைனயும் ஆராைனயும் ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின்
புத்திரைரயும், அவர்களுைடய ேதவர்கள் தப்புவித்ததுண்ேடா? 13 ஆமாத்தின் ராஜாவும், அர்பாத்தின்
ராஜாவும், ெசப்பர்வாயிம் ஏனா ஈவா பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்ேக? என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 14

எேசக்கியா ஸ்தானாபதிகளின் ைகயிலிருந்து நிருபத்ைத வாங்கி வாசித்த பின்பு, அவன் கர்த்தரின்
ஆலயத்திற்குப்ேபாய், அைதக் கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து, 15 கர்த்தைர ேநாக்கி: ேகருபீன்களின்
மத்தியில் வாசம்பண்ணுகிற இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ. நீர் ஒருவேர பூமியின்
ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனானவர்; நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கினீர். 16 கர்த்தாேவ, உமது
ெசவிையச் சாய்த்துக் ேகளும்; கர்த்தாேவ, நீர் உமது கண்கைளத் திறந்துபாரும்; சனெகரிப் ஜீவனுள்ள
ேதவைன நிந்திக்கும்படிக்குச் ெசால்லியனுப்பின வார்த்ைதகைளக் ேகளும். 17 கர்த்தாேவ, அசீரியா
ராஜாக்கள் அந்த ஜாதிகைளயும் அவர்கள் ேதசத்ைதயும் நாசமாக்கி, 18 அவர்களுைடய ேதவர்கைள
ெநருப்பிேல ேபாட்டுவிட்டது ெமய்தான்; அைவகள் ேதவர்கள் அல்லேவ, மனுஷர் ைகேவைலயான மரமும்
கல்லும்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள நிர்த்தூளியாக்கினார்கள். 19 இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் ஒருவேர ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு, எங்கைள
அவன் ைகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

20 அப்ெபாழுது ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா எேசக்கியாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பினது:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகிய
சனெகரிபின்நிமித்தம் நீ என்ைன ேநாக்கிப் பண்ணின விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன். 21 அவைனக்குறித்துக்
கர்த்தர் ெசால்லுகிற வசனமாவது: சீேயான் குமாரத்தியாகிய கன்னியாஸ்திரீ உன்ைன இகழ்ந்து, உன்ைனப்
பரிகாசம்பண்ணுகிறாள்; எருசேலம் குமாரத்தி உன் பின்னாேல தைலையத் துலுக்குகிறாள். 22 யாைர
நிந்தித்துத் தூஷித்தாய்? யாருக்கு விேராதமாய் உன் சத்தத்ைத உயர்த்தினாய்? நீ இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்கு விேராதமாயல்லேவா உன் கண்கைள ேமட்டிைமயாக ஏெறடுத்தாய்? 23 உன்
ஸ்தானாபதிகைளக்ெகாண்டு நீ ஆண்டவைர நிந்தித்து: என் இரதங்களின் திரளினாேல நான் மைலகளின்
ெகாடுமுடிகளுக்கும் லீபேனானின் சிகரங்களுக்கும் வந்து ஏறிேனன்; அதின் உயரமான
ேகதுருமரங்கைளயும், உச்சிதமான ேதவதாரி விருட்சங்கைளயும் நான் ெவட்டி, அதின் கைடயாந்தரத்
தாபரமட்டும், அதின் ெசழுைமயான வனமட்டும் வருேவன் என்றும், 24 நான் அந்நிய ேதசங்களில்
கிணறுெவட்டி தண்ணீர் குடித்ேதன்; என் உள்ளங்கால்களினால் அரணிப்பான இடங்களின்
அகழிகைளெயல்லாம் வறளவும்பண்ணிேனன் என்றும் ெசான்னாய். 25 நான் ெவகுகாலத்திற்குமுன் அைத
நியமித்து, பூர்வநாட்கள் முதல் அைதத் திட்டம்பண்ணிேனன் என்பைத நீ ேகட்டதில்ைலேயா? இப்ெபாழுது
நீ அரணான பட்டணங்கைளப் பாழான மண்ேமடுகள் ஆக்கும்படிக்கு நாேன அைதச்
சம்பவிக்கப்பண்ணிேனன். 26 அதினாேல அைவகளின் குடிகள் ைகயிைளத்தவர்களாகி, கலங்கி
ெவட்கப்பட்டு, ெவளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிைலக்கும், வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும்,
ஒங்கிவளருமுன் தீய்ந்துேபாகும் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். 27 உன் இருப்ைபயும், உன் ேபாக்ைகயும்,
உன் வரைவயும், நீ எனக்கு விேராதமாய்க் ெகாந்தளிக்கிறைதயும் அறிேவன். 28 நீ எனக்கு விேராதமாய்க்
ெகாந்தளித்து, வீரியம் ேபசினது என் ெசவிகளில் ஏறினபடியினால், நான் என் துறட்ைட உன் மூக்கிலும் என்
கடிவாளத்ைத உன் வாயிலும் ேபாட்டு, நீ வந்தவழிேய உன்ைனத் திருப்பிக்ெகாண்டுேபாேவன் என்று
அவைனக்குறித்துச் ெசால்லுகிறார். 29 உனக்கு அைடயாளமாயிருப்பது என்னெவன்றால்: இந்த
வருஷத்திேல தப்பிப் பயிராகிறைதயும், இரண்டாம் வருஷத்திேல தானாய் விைளகிறைதயும் சாப்பிடுவீர்கள்;
மூன்றாம் வருஷத்திேலா விைதத்து அறுத்து, திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின் கனிகைளப்
புசிப்பீர்கள். 30 யூதா வம்சத்தாரில் தப்பி மீந்திருக்கிறவர்கள் மறுபடியும் கீேழ ேவர்பற்றி ேமேல
கனிெகாடுப்பார்கள். 31 மீதியாயிருக்கிறவர்கள் எருசேலமிலும், தப்பினவர்கள் சீேயான் மைலயிலும் இருந்து
புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ைவராக்கியம் இைதச் ெசய்யும். 32 ஆைகயால் கர்த்தர்
அசீரியா ராஜாைவக்குறித்து: அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல; இதின்ேமல் அம்பு
எய்வதுமில்ைல; இதற்குமுன் ேகடகத்ேதாேட வருவதுமில்ைல; இதற்கு எதிராகக் ெகாத்தளம்
ேபாடுவதுமில்ைல. 33 அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரேவசியாமல், தான் வந்தவழிேய திரும்பிப்ேபாவான். 34

என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நிமித்தமும் நான் இந்த நகரத்ைத இரட்சிக்கும்படிக்கு, இதற்கு
ஆதரவாயிருப்ேபன் என்பைதக் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லியனுப்பினான்.

35 அன்று இராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னெவன்றால்: கர்த்தருைடய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின்
பாளயத்தில் லட்சத்ெதண்பத்ைதயாயிரம்ேபைரச் சங்கரித்தான்; அதிகாலேம எழுந்திருக்கும்ேபாது, இேதா,
அவர்கள் எல்லாரும் ெசத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள். 36 அப்ெபாழுது அசீரியா ராஜாவாகிய
சனெகரிப் பிரயாணப்பட்டு, திரும்பிப்ேபாய் நினிேவயில் இருந்துவிட்டான். 37 அவன் தன் ேதவனாகிய

2 இராஜாக்கள் 19:8

332



20

21

நிஸ்ேராகின் ேகாவிலிேல பணிந்துெகாள்ளுகிறேபாது, அவன் குமாரனாகிய அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும்
அவைனப் பட்டயத்தினால் ெவட்டிப்ேபாட்டு, ஆரராத் ேதசத்திற்குத் தப்பி ஓடிப்ேபானார்கள்; அவன்
குமாரனாகிய எசரத்ேதான் அவன் பட்டத்திற்கு வந்து அரசாண்டான்.

அந்நாட்களில் எேசக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி:
நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத ஒழுங்குப்படுத்தும்; நீர் பிைழக்கமாட்டீர், மரித்துப்ேபாவீர் என்று

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 2 அப்ெபாழுது எேசக்கியா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத்
திருப்பிக்ெகாண்டு, கர்த்தைர ேநாக்கி: 3 ஆ கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு முன்பாக உண்ைமயும்
மனஉத்தமமுமாய் நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்ேதன் என்பைத நிைனத்தருளும் என்று
விண்ணப்பம்பண்ணினான். எேசக்கியா மிகவும் அழுதான். 4 ஏசாயா பாதி முற்றத்ைதவிட்டு அப்புறம்
ேபாகிறதற்குமுன்ேன, கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் ெசான்னது: 5 நீ
திரும்பிப்ேபாய், என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எேசக்கியாைவ ேநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின்
ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: உன் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன், உன்
கண்ணீைரக் கண்ேடன்; இேதா, நான் உன்ைனக் குணமாக்குேவன்; மூன்றாம் நாளிேல நீ கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குப் ேபாவாய். 6 உன் நாட்கேளாேட பதிைனந்து வருஷங்கைளக் கூட்டுேவன்; உன்ைனயும்
இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா ராஜாவின் ைகக்குத் தப்புவித்து, என்நிமித்தமும் என் தாசனாகிய
தாவீதின்நிமித்தமும் இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாய் இருப்ேபன் என்று ெசால் என்றார். 7 பின்பு ஏசாயா:
அத்திப்பழத்து அைடையக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; அைத அவர்கள் ெகாண்டுவந்து, பிளைவயின்ேமல்
பற்றுப்ேபாட்டேபாது அவன் பிைழத்தான். 8 எேசக்கியா ஏசாயாைவ ேநாக்கி: கர்த்தர் என்ைனக்
குணமாக்குவதற்கும், மூன்றாம் நாளிேல நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாவதற்கும் அைடயாளம்
என்ன என்றான். 9 அதற்கு ஏசாயா: கர்த்தர் தாம் ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்வாெரன்பதற்கு,
கர்த்தரால் உனக்கு உண்டாகும் அைடயாளமாகச் சாைய பத்துப்பாைக முன்னிட்டுப் ேபாகேவண்டுேமா,
பத்துப்பாைக பின்னிட்டுத் திரும்ப ேவண்டுேமா என்று ேகட்டான். 10 அதற்கு எேசக்கியா: சாைய
பாத்துப்பாைக முன்னிட்டுப்ேபாகிறது ேலசான காரியம்; அப்படி ேவண்டாம்; சாைய பத்துப்பாைக
பின்னிட்டுத் திரும்பேவண்டும் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கர்த்தைர ேநாக்கிக்
கூப்பிடுைகயில், அவர் ஆகாசுைடய சூரிய கடியாரத்தில் பாைகக்குப் பாைக முன்ேபான சாைய
பத்துப்பாைக பின்னிட்டுத் திரும்பும்படி ெசய்தார்.

12 அக்காலத்திேல பலாதானின் குமாரனாகிய ெபேராதாக்பலாதான் என்னும் பாபிேலானின் ராஜா
எேசக்கியா வியாதிப்பட்டிருக்கிறைதக் ேகட்டு, அவனிடத்துக்கு நிருபங்கைளயும் ெவகுமானத்ைதயும்
அனுப்பினான். 13 எேசக்கியா அவர்கைள அங்கிகரித்து, பின்பு அவர்களுக்குத் தன் ெபாக்கிஷசாைல
அைனத்ைதயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், நல்ல பரிமளைதலத்ைதயும், தன்
ஆயுதசாைல அைனத்ைதயும் தன் ெபாக்கிஷசாைலகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் காண்பித்தான்; தன்
அரமைனயிலும் தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் எேசக்கியா அவர்களுக்குக் காண்பியாத ெபாருள் ஒன்றும்
இல்ைல. 14 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந்து: அந்த மனுஷர் என்ன
ெசான்னார்கள், எங்ேகயிருந்து உம்மிடத்தில் வந்தார்கள் என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கியா:
பாபிேலான் என்னும் தூரேதசத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்றான். 15 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில்
என்னத்ைதப் பார்த்தார்கள் என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கியா: என் வீட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தார்கள்; என் ெபாக்கிஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக் காண்பியாத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல
என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஏசாயா எேசக்கியாைவ ேநாக்கி: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளும். 17

இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது உமது வீட்டில் உள்ளதிலும், உமது பிதாக்கள் இந்நாள்வைரக்கும்
ேசர்த்ததிலும் ஒன்றும் மீதியாக ைவக்கப்படாமல் எல்லாம் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும். 18 நீர்
ெபறப்ேபாகிற உமது சந்தானமாகிய உமது குமாரர்களிலும் சிலர் பாபிேலான் ராஜாவின் அரமைனயிேல
அரமைன ேவைலக்காரராயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
எேசக்கியா ஏசாயாைவ ேநாக்கி: நீர் ெசான்ன கர்த்தருைடய வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என்
நாட்களிலாவது சமாதானமும் உண்ைமயும் இருக்குேம என்றான். 20 எேசக்கியாவின் மற்ற
வர்த்தமானங்களும், அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும், அவன் ஒரு குளத்ைதயும் சாலகத்ைதயும்
உண்டாக்கினதினாேல தண்ணீைர நகரத்திற்குள்ேள வரப்பண்ணினதும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 21 எேசக்கியா தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய மனாேச அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

மனாேச ராஜாவாகிறேபாது பன்னிரண்டு வயதாயிருந்து, ஐம்பத்ைதந்துவருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; அவன் தாயின் ேபர் எப்சிபாள். 2 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத்
துரத்தின ஜாதிகளுைடய அருவருப்புகளின்படிேய, அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, 3 தன் தகப்பனாகிய எேசக்கியா இடித்துப்ேபாட்ட ேமைடகைளத் திரும்பவும்
கட்டி, பாகாலுக்குப் பலிபீடங்கைள எடுப்பித்து, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் ெசய்ததுேபால
விக்கிரகத்ேதாப்ைப உண்டாக்கி, வானத்தின் ேசைனகைளெயல்லாம் பணிந்துெகாண்டு அைவகைளச்
ேசவித்தான். 4 எருசேலமிேல என் நாமத்ைத விளங்கப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லிக் குறித்த
கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல அவன் பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 5 கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் இரண்டு
பிராகாரங்களிலும் வானத்தின் ேசைனகளுக்ெகல்லாம் பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 6 தன் குமாரைனத்
தீமிதிக்கப்பண்ணி, நாள்பார்க்கிறவனும் நிமித்தம்பார்க்கிறவனுமாயிருந்து, அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கைளயும்
குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் ைவத்து, கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக அவர் பார்ைவக்குப்

2 இராஜாக்கள் 21:6
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ெபால்லாப்பானைத மிகுதியாய்ச் ெசய்தான். 7 இந்த ஆலயத்திலும், நான் இஸ்ரேவலின் சகல
ேகாத்திரங்களிலுமிருந்து ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமிலும், என்நாமத்ைத என்ைறக்கும்
விளங்கப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் தாவீேதாடும் அவன் குமாரனாகிய சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லிக்
குறித்த ஆலயத்திேல அவன் பண்ணின ேதாப்புவிக்கிரகத்ைத ைவத்தான். 8 நான் அவர்களுக்குக் கற்பித்த
எல்லாவற்றின்படிேயயும், என் தாசனாகிய ேமாேச அவர்களுக்குக் கற்பித்த எல்லா
நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேயயும் ெசய்ய ஜாக்கிரைதயாய் இருந்தார்கேளயானால், நான் இனி
இஸ்ரேவலின் காைல அவர்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத விட்டு அைலயப்பண்ணுவதில்ைல
என்று ெசால்லியிருந்தார். 9 ஆனாலும் அவர்கள் ேகளாேதேபானார்கள்; கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
முன்பாக அழித்த ஜாதிகள் ெசய்த ெபால்லாப்ைபப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்ச் ெசய்ய மனாேச அவர்கைள
ஏவிவிட்டான். 10 ஆைகயால் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய ஊழியக்காரைரக் ெகாண்டு
உைரத்தது: 11 யூதாவின் ராஜாவாகிய மனாேச தனக்கு முன்னிருந்த எேமாரியர் ெசய்த
எல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும் ேகடாக இந்த அருவருப்புகைளச் ெசய்து, தன் நரகலான விக்கிரகங்களால்
யூதாைவயும் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணினபடியினால், 12 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: இேதா, ேகட்கப்ேபாகிற யாவருைடய இரண்டு காதுகளிலும் அது
ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும்படியான ெபால்லாப்ைப நான் எருசேலமின்ேமலும் யூதாவின்ேமலும்
வரப்பண்ணி, 13 எருசேலமின்ேமல் சமாரியாவின் மட்டநூைலயும் ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு நூைலயும்
பிடிப்ேபன்; ஒருவன் ஒரு தாலத்ைதத் துைடத்துப் பின்பு அைதக் கவிழ்த்துைவக்கிறதுேபால எருசேலைமத்
துைடத்துவிடுேவன். 14 அவர்கள் தங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதற்ெகாண்டு
இந்நாள்வைரக்கும் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, எனக்குக் ேகாபம்
மூட்டிவந்தபடியினால், என் சுதந்தரத்தில் மீதியானைதக் ைகவிட்டு, அவர்கள் பைகஞரின் ைகயில்
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 15 தங்கள் பைகஞருக்ெகல்லாம் ெகாள்ைளயும் சூைறயுமாய்ப் ேபாவார்கள்
என்றார். 16 கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்யும்படியாக, மனாேச யூதாைவப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின அந்தப் பாவமும் தவிர, அவன் எருசேலைம நாலு மூைலவைரயும்
இரத்தப்பழிகளால் நிரப்பத்தக்கதாய், குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதயும் மிகுதியாகச் சிந்தினான்.

17 மனாேசயின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், அவன் ெசய்த பாவமும் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 18 மனாேச தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின், அவன் ஊசாவின் ேதாட்டமாகிய தன் அரமைனத் ேதாட்டத்தில்
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய ஆேமான் ராஜாவானான்.

19 ஆேமான் ராஜாவானேபாது இருபத்திரண்டு வயதாயிருந்து, இரண்டு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; ேயாத்பா ஊரானாகிய ஆரூத்சின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர் ெமசுல்ேலேமத். 20

அவன் தன் தகப்பனாகிய மனாேச ெசய்ததுேபால, கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து,
21 தன் தகப்பன் நடந்த எல்லா வழியிலும் நடந்து, தன் தகப்பன் ேசவித்த நரகலான விக்கிரகங்கைளச்
ேசவித்து அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டு, 22 கர்த்தரின் வழியிேல நடவாமல், தன் பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டுவிட்டான். 23 ஆேமானின் ஊழியக்காரர் அவனுக்கு விேராதமாய்க்
கட்டுப்பாடுபண்ணி, ராஜாைவ அவன் அரமைனயிேல ெகான்றுேபாட்டார்கள். 24 அதினால் ேதசத்து
ஜனங்கள் ராஜாவாகிய ஆேமானுக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணினவர்கைளெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவன் குமாரனாகிய ேயாசியாைவ அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள். 25 ஆேமான்
ெசய்த மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது. 26 அவன் ஊசாவின் ேதாட்டத்திலுள்ள அவனுைடய கல்லைறயில்
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் ஸ்தானத்திேல அவன் குமாரனாகிய ேயாசியா ராஜாவானான்.

ேயாசியா ராஜாவாகிறேபாது, எட்டு வயதாயிருந்து, முப்பத்ெதாரு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; ேபாஸ்காத் ஊரானாகிய அதாயாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர்
எதிதாள். 2 அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன் தகப்பனாகிய

தாவீதின் வழியிெலல்லாம் வலது இடதுபுறம் விலகாமல் நடந்தான்.
3 ராஜாவாகிய ேயாசியாவின் பதிெனட்டாம் வருஷத்திேல, ராஜா ெமசுல்லாமின் குமாரனாகிய

அத்சலியாவின் மகன் சாப்பான் என்னும் சம்பிரதிையக் கர்த்தரின் ஆலயத்துக்கு அனுப்பி: 4 நீ பிரதான
ஆசாரியனாகிய இல்க்கியாவினிடத்தில் ேபாய், கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டதும்
வாசல் காக்கிறவர்கள் ஜனத்தின் ைகயிேல வாங்கப்பட்டதுமான பணத்ைத அவன் ெதாைகபார்த்து, 5

பிற்பாடு அவர்கள் அைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய விசாரிக்கிறவர்கள் ைகயிேல ெகாடுத்து,
அவர்கள் அைதக் கர்த்தரின் ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்கிறதற்காக அதிலிருக்கிற ேவைலக்காரராகிய, 6

தச்சருக்கும், சிற்பாசாரிகளுக்கும், ெகாற்றருக்கும், ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கும்படி ேவண்டிய
மரங்கைளயும் ெவட்டின கற்கைளயும் வாங்குகிறதற்கும் ெசலவழிக்கேவண்டும். 7 ஆகிலும் அந்தப்
பணத்ைதத் தங்கள் ைகயில் ஒப்புவித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்கேளா காரியத்ைத உண்ைமயாய்
நடப்பிக்கிறபடியினால், அவர்களிடத்தில் அதின் கணக்ைகக் ேகட்கேவண்டியதில்ைல என்று ெசால்
என்றான். 8 அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா சம்பிரதியாகிய சாப்பாைன ேநாக்கி: நான்
கர்த்தரின் ஆலயத்திேல நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்ைதக் கண்டுபிடித்ேதன் என்று ெசால்லி, அந்தப்
புஸ்தகத்ைதச் சாப்பானிடத்தில் ெகாடுத்தான்; அவன் அைத வாசித்தான். 9 அப்ெபாழுது சம்பிரதியாகிய
சாப்பான் ராஜாவினிடத்தில் வந்து, ராஜாவுக்கு மறுஉத்தரவு ெசால்லி, ஆலயத்திேல ெதாைகயிட்டுக் கண்ட
பணத்ைத உமது அடியார் ேசர்த்துக் கட்டி, அைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய
விசாரிக்கிறவர்கள் ைகயிேல ெகாடுத்தார்கள் என்று ெசான்னான். 10 சம்பிரதியாகிய சாப்பான் பின்ைனயும்

2 இராஜாக்கள் 21:7
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ராஜாைவ ேநாக்கி: ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா என்னிடத்தில் ஒரு புஸ்தகத்ைதக் ெகாடுத்தான் என்று
அறிவித்து, அைத ராஜாவுக்கு முன்பாக வாசித்தான். 11 ராஜா நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தின்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, 12 ஆசாரியனாகிய
இல்க்கியாவுக்கும், சாப்பானின் குமாரனாகிய அகீக்காமுக்கும், மிகாயாவின் குமாரனாகிய அக்ேபாருக்கும்,
சம்பிரதியாகிய சாப்பானுக்கும், ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய அசாயாவுக்கும் ராஜா கட்டைளயிட்டது: 13

கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தப் புஸ்தகத்தின் வார்த்ைதகளினிமித்தம் நீங்கள் ேபாய், எனக்காகவும்
ஜனத்திற்காகவும் யூதாவைனத்திற்காகவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரியுங்கள்; நமக்காக எழுதியிருக்கிற
எல்லாவற்றின்படிேயயும் ெசய்ய நம்முைடய பிதாக்கள் இந்தப் புஸ்தகத்தின் வார்த்ைதகளுக்குச்
ெசவிெகாடாதபடியினால், நம்ேமல் பற்றிெயரிந்த கர்த்தருைடய உக்கிரம் ெபரியது என்றான். 14

அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகிய இல்க்கியாவும், அகீக்காமும், அக்ேபாரும், சாப்பானும், அசாயாவும், அர்காசின்
குமாரனாகிய திக்வாவின் மகனான சல்லூம் என்னும் வஸ்திரசாைல விசாரிப்புக்காரன் மைனவியாகிய
உல்தாள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளிடத்திற்குப்ேபாய் அவேளாேட ேபசினார்கள்; அவள் எருசேலமின்
இரண்டாம் வகுப்பிேல குடியிருந்தாள். 15 அவள் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கைள என்னிடத்தில்
அனுப்பினவரிடத்தில் நீங்கள் ேபாய்: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: 16

இேதா, யூதாவின் ராஜா வாசித்த புஸ்தகத்தின் வார்த்ைதகளிெலல்லாம் காட்டியிருக்கிற ெபால்லாப்ைப
நான் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமலும், அதின் குடிகளின்ேமலும் வரப்பண்ணுேவன். 17 அவர்கள் என்ைனவிட்டு,
தங்கள் ைககளின் கிரிையகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்க ேவேற ேதவர்களுக்குத்
தூபங்காட்டினபடியினால், என் உக்கிரம் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமல் பற்றிெயரியும்; அது அவிந்துேபாவது
இல்ைலெயன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால்லுங்கள். 18 கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறதற்கு
உங்கைள அனுப்பின யூதாவின் ராஜாவினிடத்தில் நீங்கள் ேபாய்: நீர் ேகட்ட வார்த்ைதகைளக் குறித்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 19 நான் இந்த ஸ்தலத்திற்கும் அதின்
குடிகளுக்கும் விேராதமாக, அவர்கள் பாழும் சாபமுமாவார்கள் என்று ெசான்னைத நீ ேகட்டேபாது, உன்
இருதயம் இளகி, நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக உன்ைனத் தாழ்த்தி, உன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு,
எனக்குமுன்பாக அழுதபடியினால் நானும் உன் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன். 20 ஆைகயால், இேதா, நான்
உன்ைன உன் பிதாக்களண்ைடயிேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீ சமாதானத்ேதாேட உன் கல்லைறயில்
ேசர்வாய்; நான் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமல் வரப்பண்ணும் சகல ெபால்லாப்ைபயும் உன் கண்கள்
காண்பதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்பைதச் ெசால்லுங்கள் என்றாள்; இந்த மறுஉத்தரைவ
அவர்கள் ேபாய் ராஜாவுக்குச் ெசான்னார்கள்.

அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவிலும் எருசேலமிலும் இருந்த மூப்பைரெயல்லாம் அைழப்பித்தான்;
அவர்கள் அவனிடத்தில் கூடினேபாது, 2 ராஜாவும், அவேனாடு யூதாவின் மனுஷர் யாவரும்
எருசேலமின் குடிகள் அைனவரும், ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிசிகளும், சிறிேயார் துவக்கிப்

ெபரிேயார் மட்டுமுள்ள சகலரும் கர்த்தரின் ஆலயத்துக்குப் ேபானார்கள்; கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல
கண்ெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைக புஸ்தகத்தின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்கள் காதுகள் ேகட்க
வாசித்தான். 3 அப்ெபாழுது ராஜா, தூண் அருேக நின்று, கர்த்தைரப் பின்பற்றி நடக்கவும், அவருைடய
கற்பைனகைளயும் அவருைடய சாட்சிகைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் முழு இருதயத்ேதாடும் முழு
ஆத்துமாேவாடும் ைகக்ெகாள்ளவும், அந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற அந்த உடன்படிக்ைகயின்
வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றவும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உடன்படிக்ைகபண்ணினான்; ஜனங்கள்
எல்லாரும் உடன்படிக்ைகக்கு உட்பட்டார்கள். 4 பின்பு ராஜா: பாகாலுக்கும் விக்கிரகத்ேதாப்புக்கும்
வானத்தின் சகல ேசைனகளுக்கும் பண்ணப்பட்டிருந்த சகல பணிமுட்டுகைளயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலிருந்து புறம்பாக்க, பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்க்கியாவுக்கும் இரண்டாம் வகுப்பிலுள்ள
ஆசாரியர்களுக்கும் வாசல் காக்கிறவர்களுக்கும் கட்டைளயிட்டு, அைவகைள எருசேலமுக்குப் புறம்பாய்க்
கீதேரான் ெவளிகளில் சுட்ெடரித்து, அைவகளின் சாம்பைலப் ெபத்ேதலுக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பண்ணினான். 5 யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசேலைமச் சுற்றிலும் ேமைடகளின்ேமல்
தூபங்காட்ட, யூதாவின் ராஜாக்கள் ைவத்த பூஜாசாரிகைளயும், பாகாலுக்கும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும்
கிரகங்களுக்கும் வானத்தின் சகல ேசைனகளுக்கும் தூபங்காட்டினவர்கைளயும் அகற்றிவிட்டான். 6

ேதாப்பு விக்கிரகத்ைத கர்த்தரின் ஆலயத்திலிருந்து எருசேலமுக்குப் புறம்ேப கீதேரான் ஆற்றிற்குக்
ெகாண்டுேபாய், அைதக் கீதேரான் ஆற்று ஓரத்திேல சுட்ெடரித்து, அைதத் தூளாக்கி, அந்தத் தூைள
ஜனபுத்திரருைடய பிேரதக் குழிகளின்ேமல் ேபாடுவித்தான். 7 கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு அருேக ஸ்திரீகள்
ேதாப்பு விக்கிரகத்துக்குக் கூடாரங்கைள ெநய்த இடத்திலுள்ள இலச்ைசயான புணர்ச்சிக்காரரின்
வீடுகைள இடித்துப்ேபாட்டான். 8 அவன் யூதாவின் பட்டணங்களிலுள்ள எல்லா ஆசாரியைரயும்
வரச்ெசால்லி, ேகபாமுதல் ெபெயர்ெசபாமட்டும் ஆசாரியர்கள் தூபங்காட்டியிருந்த ேமைடகைளத்
தீட்டாக்கி, ஒலிமுகவாசல்களின் ேமைடகைளயும், பட்டணத்து வாசலுக்குப்ேபாகும் வழிக்கு
இடதுபுறமாயிருக்கிற பட்டணத்தைலவனாகிய ேயாசுவாவின் வாசற்படியில் இருந்த ேமைடையயும்
இடித்துப்ேபாட்டான். 9 ேமைடகளின் ஆசாரியர்கள் எருசேலமிலிருக்கிற கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல்
பலியிடாமல், தங்கள் சேகாதரருக்குள்ேள புளிப்பில்லாத அப்பங்கைளப் புசிக்கிறதற்குமாத்திரம்
உத்தாரம்ெபற்றார்கள். 10 ஒருவனும் ேமாேளகுக்ெகன்று தன் குமாரைனயாகிலும் தன்
குமாரத்திையயாகிலும் தீக்கடக்கப்பண்ணாதபடிக்கு, இன்ேனாம் புத்திரரின் பள்ளத்தாக்கிலிருக்கிற
ேதாப்ேபத் என்னும் ஸ்தலத்ைதயும் அவன் தீட்டாக்கி, 11 கர்த்தரின் ஆலயத்திற்குள் ேபாகிற
இடந்ெதாடங்கி, பட்டணத்துக்குப் புறம்ேப இருக்கிற நாத்தான்ெமெலக் என்னும் பிரதானியின்
அைறவீடுமட்டும் யூதாவின் ராஜாக்கள் சூரியனுக்ெகன்று ைவத்திருந்த குதிைரகைள அகற்றி, சூரியனின்
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இரதங்கைள அக்கினியில் சுட்ெடரித்தான். 12 யூதாவின் ராஜாக்கள் உண்டாக்கினதும், ஆகாசுைடய
ேமல்வீட்டில் இருந்ததுமான பலிபீடங்கைளயும், மனாேச கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் இரண்டு
பிராகாரங்களிலும் உண்டாக்கின பலிபீடங்கைளயும் ராஜா இடித்து, அைவகளின் தூைள அங்ேகயிருந்து
எடுத்துக் கீதேரான் ஆற்றில் ெகாட்டினான். 13 எருசேலமுக்கு எதிேர இருக்கிற நாசமைலயின்
வலதுபுறத்தில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய சாெலாேமான் சீேதானியரின் அருவருப்பாகிய
அஸ்தேராத்திற்கும், ேமாவாபியரின் அருவருப்பாகிய காேமாசுக்கும், அம்ேமான் புத்திரரின் அருவருப்பாகிய
மில்ேகாமுக்கும் கட்டியிருந்த ேமைடகைளயும் ராஜா தீட்டாக்கி, 14 சிைலகைள உைடத்து,
விக்கிரகத்ேதாப்புகைள நிர்மூலமாக்கி, அைவகளின் ஸ்தலத்ைத மனுஷரின் எலும்புகளால் நிரப்பினான். 15

இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலில்
உண்டாக்கியிருந்த பலிபீடமும் ேமைடயும் ஆகிய அவ்விரண்ைடயும் அவன் இடித்து, அந்த ேமைடையச்
சுட்ெடரித்துத் தூளாக்கி, விக்கிரகத்ேதாப்ைபயும் சுட்ெடரித்தான். 16 ேயாசியா திரும்பிப்பார்க்கிறேபாது
அங்ேக அந்த மைலயிலிருக்கிற கல்லைறகைளக் கண்டு, ஆட்கைள அனுப்பி, அந்தக் கல்லைறகளிலுள்ள
எலும்புகைள எடுத்து வரச்ெசய்து, இப்படி நடக்கும் என்று ேதவனுைடய மனுஷன் கூறின கர்த்தருைடய
வார்த்ைதயின்படிேய, அைவகைள அந்தப் பலிபீடத்தின்ேமல் சுட்ெடரித்து அைதத் தீட்டாக்கினான். 17

அப்ெபாழுது அவன்: நான் காண்கிற அந்தக் குறிப்பைடயாளம் என்ன என்று ேகட்டதற்கு, அந்தப் பட்டணத்து
மனுஷர்: அது யூதாவிலிருந்து வந்து, நீர் ெசய்த இந்தக் கிரிையகைளப் ெபத்ேதலின் பலிபீடத்திற்கு
விேராதமாய்க் கூறி, அறிவித்த ேதவனுைடய மனுஷனின் கல்லைற என்றார்கள். 18 அதற்கு அவன்:
இருக்கட்டும், ஒருவனும் அவன் எலும்புகைளத் ெதாடேவண்டாம் என்றான்; அப்படிேய அவன் எலும்புகைளச்
சமாரியாவிலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியின் எலும்புகேளாடு விட்டுவிட்டார்கள். 19 கர்த்தருக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் சமாரியாவின் பட்டணங்களில் உண்டாக்கியிருந்த
ேமைடகளின் ேகாவில்கைளெயல்லாம் ேயாசியா தகர்த்து, ெபத்ேதலிேல தான் ெசய்த
ெசய்ைககளின்படிேய அைவகளுக்குச் ெசய்து, 20 அவ்விடங்களில் இருக்கிற ேமைடகளின்
ஆசாரியர்கைளெயல்லாம் பலிபீடங்களின்ேமல் ெகான்றுேபாட்டு, அைவகளின்ேமல் மனுஷரின்
எலும்புகைளச் சுட்ெடரித்து, எருசேலமுக்குத் திரும்பினான்.

21 பின்பு ராஜா: இந்த உடன்படிக்ைகயின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரியுங்கள் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கட்டைளயிட்டான். 22 இஸ்ரேவைல
நியாயம் விசாரித்த நியாயாதிபதிகளின் நாட்கள் ெதாடங்கி, இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள்
ஆகிய அவர்களுைடய சகல நாட்களிலும் இந்தப் பஸ்காைவப்ேபால் பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்ைல. 23

ராஜாவாகிய ேயாசியாவின் பதிெனட்டாம் வருஷத்திேல கர்த்தருக்கு இந்தப் பஸ்கா எருசேலமிேல
ஆசரிக்கப்பட்டது. 24 ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கண்ெடடுத்த புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றும்படிக்கு, ேயாசியா
அஞ்சனக்காரைரயும், குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும், சுரூபங்கைளயும் நரகலான விக்கிரகங்கைளயும்,
யூதாேதசத்திலும் எருசேலமிலும் காணப்பட்ட எல்லா அருவருப்புகைளயும் நிர்மூலமாக்கினான். 25

கர்த்தரிடத்துக்குத் தன் முழு இருதயத்ேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும் தன் முழு பலத்ேதாடும்
ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்றபடிெயல்லாம் ெசய்ய மனைதச் சாய்த்தான்; அவைனப்
ேபாெலாத்த ராஜா அவனுக்குமுன் இருந்ததுமில்ைல, அவனுக்குப்பின் எழும்பினதுமில்ைல. 26 ஆகிலும்,
மனாேச கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்கின சகல காரியங்களினிமித்தமும் அவர் யூதாவின்ேமல் ெகாண்ட
தம்முைடய மகா ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத விட்டுத் திரும்பாமல்: 27 நான் இஸ்ரேவைலத் தள்ளிவிட்டது
ேபால யூதாைவயும் என் முகத்ைதவிட்டுத் தள்ளி, நான் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த எருசேலம் நகரத்ைதயும்,
என் நாமம் விளங்கும் என்று நான் ெசான்ன ஆலயத்ைதயும் ெவறுத்துவிடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.
28 ேயாசியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது.

29 அவன் நாட்களில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான்ேநேகா அசீரியா ராஜாவுக்கு விேராதமாய்
ஐபிராத்து நதிக்குப் ேபாகிறேபாது ராஜாவாகிய ேயாசியா அவனுக்கு எதிராகப் புறப்பட்டான்;
பார்ேவான்ேநேகா அவைன ெமகிேதாவிேல கண்டேபாது, அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 30

மரணமைடந்த அவைன அவனுைடய ஊழியக்காரர் ரதத்தின்ேமல் ஏற்றி, ெமகிேதாவிலிருந்து
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்து, அவைன அவன் கல்லைறயில் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அப்ெபாழுது
ேதசத்தின் ஜனங்கள் ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாவாகாைச அைழத்து, அவைன அபிேஷகம்பண்ணி,
அவன் தகப்பன் ஸ்தானத்தில் அவைன ராஜாவாக்கினார்கள்.

31 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்துமூன்று வயதாயிருந்து, மூன்று மாதம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; லிப்னா ஊரானாகிய எேரமியாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர் அமுத்தாள். 32

அவன் தன் பிதாக்கள் ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 33

அவன் எருசேலமில் அரசாளாதபடிக்கு, பார்ேவான்ேநேகா அவைன ஆமாத் ேதசமான ரிப்லாவிேல பிடித்துக்
கட்டுவித்து, ேதசத்தின்ேமல் நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும் ஒரு தாலந்து ெபான்ைனயும் அபராதமாகச்
சுமத்தி, 34 ேயாசியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீைம அவன் தகப்பனாகிய ேயாசியாவின் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவாக ைவத்து, அவன் ேபைர ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றி, ேயாவாகாைசக் ெகாண்டுேபாய் விட்டான்;
இவன் எகிப்திேல ேபாய் அங்ேக மரணமைடந்தான். 35 அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் ேயாயாக்கீம்
பார்ேவானுக்குக் ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் பார்ேவானுைடய கட்டைளயின்படி அந்தப் பணத்ைதக்
ெகாடுக்கும்படி அவன் ேதசத்ைத மதிப்பிட்டு, அவரவர் மதிப்பின்படி அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
பார்ேவான்ேநேகாவுக்குக் ெகாடுக்கத்தக்கதாக ேதசத்து ஜனங்களின் ைகயிேல தண்டினான்.
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36 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, பதிெனாருவருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; ரூமா ஊரானாகிய ெபதாயாமின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் ேபர் ெசபுதாள். 37 அவன்
தன் பிதாக்கள் ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.

அவன் நாட்களிேல பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் வந்தான்; ேயாயாக்கீம் மூன்று
வருஷம் அவைனச் ேசவித்து, பின்பு அவனுக்கு விேராதமாகக் கலகம்பண்ணினான். 2 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் கல்ேதயரின் தண்டுகைளயும், சீரியரின் தண்டுகைளயும், ேமாவாபியரின் தண்டுகைளயும்,

அம்ேமான் புத்திரரின் தண்டுகைளயும் அவன்ேமல் வரவிட்டார்; தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய
ஊழியக்காரைரக்ெகாண்டு கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய அவர் அைவகைள யூதாைவ
அழிக்கும்படிக்கு வரவிட்டார். 3 மனாேச தன் எல்லாச் ெசய்ைககளினாலும் ெசய்த பாவங்களினிமித்தம்
யூதாைவத் தமது சமுகத்ைத விட்டு அகற்றும்படி கர்த்தருைடய கட்டைளயினால் அப்படி நடந்தது. 4 அவன்
சிந்தின குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காகவும் எருசேலைமக் குற்றமற்ற இரத்தத்தால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர்
மன்னிக்கச் சித்தமில்லாதிருந்தார். 5 ேயாயாக்கீமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் ெசய்தைவ யாவும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப் புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 6 ேயாயாக்கீம் தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீன் அவன் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவானான். 7 எகிப்தின் ராஜா அப்புறம் தன் ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரவில்ைல; எகிப்தின்
நதிதுவக்கி ஐபிராத்து நதிமட்டும் எகிப்தின் ராஜாவுக்கு இருந்த யாைவயும் பாபிேலான் ராஜா
பிடித்திருந்தான்.

8 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாகிறேபாது பதிெனட்டு வயதாயிருந்து, எருசேலமிேல மூன்று மாதம்
அரசாண்டான்; எருசேலம் ஊரானாகிய எல்நாத்தானின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர் ெநகுஸ்தாள். 9

அவன் தன் தகப்பன் ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 10

அக்காலத்திேல பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ேசவகர் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்; நகரம்
முற்றிக்ைக ேபாடப்பட்டது. 11 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய ேசவகர் நகரத்ைத
முற்றிக்ைக ேபாடுைகயில் அவன் தானும் அதற்கு விேராதமாய் வந்தான். 12 அப்ெபாழுது யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீனும், அவன் தாயும், அவன் ஊழியக்காரரும், அவன் பிரபுக்களும், பிரதானிகளும்
பாபிேலான் ராஜாவினிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அவைனப் பாபிேலான் ராஜா தன் ஆளுைகயின்
எட்டாம் வருஷத்திேல பிடித்துக்ெகாண்டான். 13 அங்ேகயிருந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் சகல
ெபாக்கிஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய அரமைனயின் ெபாக்கிஷங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகிய சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் உண்டாக்கியிருந்த ெபான்
பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடிேய உைடத்துப்ேபாட்டு, 14 எருசேலமியர்
அைனவரும் சகல பிரபுக்களும் சகல பராக்கிரமசாலிகளுமாகிய பதினாயிரம்ேபைரயும், சகல தச்சைரயும்
ெகால்லைரயும் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபானான்; ேதசத்தில் ஏைழ ஜனங்கேள அல்லாமல் ேவெறாருவரும்
மீதியாயிருக்கவில்ைல. 15 அவன் ேயாயாக்கீைனயும், ராஜாவின் தாையயும், ராஜாவின் ஸ்திரீகைளயும்,
அவன் பிரதானிகைளயும், ேதசத்தின் பராக்கிரமசாலிகைளயும் எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்குச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபானான். 16 இப்படிேய பாபிேலான் ராஜா பராக்கிரமசாலிகளான மனுஷராகிய
ஏழாயிரம்ேபைரயும், தச்சரும் ெகால்லருமாகிய ஆயிரம்ேபைரயும், யுத்தம்பண்ணத்தக்க பலசாலிகைளயும்
பாபிேலானுக்குச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபானான். 17 அவனுக்குப் பதிலாகப் பாபிேலான் ராஜா அவன்
சிறிய தகப்பனாகிய மத்தனியாைவ ராஜாவாக ைவத்து, அவனுக்குச் சிேதக்கியா என்று மறுேபரிட்டான்.

18 சிேதக்கியா ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயிருந்து, பதிெனாருவருஷம் எருசேலமிேல
அரசாண்டான்; லிப்னா ஊரானாகிய எேரமியாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் ேபர் அமுத்தாள். 19

ேயாயாக்கீம் ெசய்தபடிெயல்லாம் அவனும் கர்த்தருைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 20

எருசேலைமயும் யூதாைவயும் கர்த்தர் தம்முைடய சமுகத்ைதவிட்டு அகற்றித் தீருமளவும்,
அைவகளின்ேமலுள்ள அவருைடய ேகாபத்தினால் இப்படி நடந்ததும் அல்லாமல், சிேதக்கியா
பாபிேலானிேல ராஜாவுக்கு விேராதமாகக் கலகமும்பண்ணினான்.

அவன் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியிேல பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய எல்லா இராணுவமும் எருசேலமுக்கு விேராதமாய்
வந்து, அதற்கு எதிேர பாளயமிறங்கி, சுற்றிலும் அதற்கு எதிராகக் ெகாத்தளங்கைளக்

கட்டினார்கள். 2 அப்படிேய சிேதக்கியா ராஜாவின் பதிேனாராம் வருஷமட்டும் நகரம் முற்றிக்ைக
ேபாடப்பட்டிருந்தது. 3 நாலாம் மாதம் ஒன்பதாந்ேததியிேல பஞ்சம் நகரத்திேல அதிகரித்து, ேதசத்தின்
ஜனத்திற்கு ஆகாரம் இல்லாமற்ேபாயிற்று; நகரத்தின் மதிலில் திறப்பு கண்டது. 4 அப்ெபாழுது கல்ேதயர்
நகரத்ைதச் சூழ்ந்திருக்ைகயில், யுத்தமனுஷர் எல்லாரும் இராத்திரிகாலத்தில் ராஜாவுைடய ேதாட்டத்தின்
வழியாய் இரண்டு மதில்களுக்கு நடுவான வாசலால் தப்பி, அவர்களும் ராஜாவுமாய் சமனான பூமிைய
ேநாக்கி ஓடிப்ேபானார்கள். 5 கல்ேதயரின் இராணுவத்தார் ராஜாைவப் பின்ெதாடர்ந்து எரிேகாவின்
சமனான பூமியில் அவைனப் பிடித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய இராணுவெமல்லாம் அவைன விட்டுச்
சிதறிப்ேபாயிற்று. 6 அவர்கள் ராஜாைவப் பிடித்து, அவைன ரிப்லாவிலிருக்கிற பாபிேலான்
ராஜாவினிடத்துக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவைன நியாயந்தீர்த்து, 7 சிேதக்கியாவின் குமாரைர அவன்
கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டி, சிேதக்கியாவின் கண்கைளக் குருடாக்கி, அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல
விலங்குகைளப் ேபாட்டு, அவைனப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.

8 ஐந்தாம் மாதம் ஏழாந்ேததியிேல ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாபிேலான் ராஜாவின் பத்ெதான்பதாம்
வருஷத்திேல, பாபிேலான் ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய ெநபுசராதான் என்னும் காவல் ேசனாபதி
எருசேலமுக்கு வந்து, 9 கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜாவின் அரமைனையயும், எருசேலமின் சகல
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கட்டடங்கைளயும், ெபரிய வீடுகள் எல்லாவற்ைறயும் அக்கினியால் சுட்ெடரித்துவிட்டான். 10 காவல்
ேசனாபதிேயாடிருந்த கல்ேதயரின் இராணுவத்தாெரல்லாரும் எருசேலைமச் சுற்றிலும் இருந்த
அலங்கங்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 11 நகரத்தில் மீதியான மற்ற ஜனத்ைதயும், பாபிேலான் ராஜாவின்
வசமாக ஓடிவந்துவிட்டவர்கைளயும், மற்ற ஜனக்கூட்டத்ைதயும், காவல் ேசனாபதியாகிய ெநபுசராதான்
சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான். 12 ேதசத்தில் ஏைழயான சிலைரத் திராட்சத்ேதாட்டக்காரராகவும்
பயிரிடுங்குடிகளாகவும் விட்டிருந்தான். 13 கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்த ெவண்கலத் தூண்கைளயும்,
அதிலிருந்த ஆதாரங்கைளயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்த ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும்,
கல்ேதயர் உைடத்துப்ேபாட்டு, அைவகளின் ெவண்கலத்ைதப் பாபிேலானுக்கு
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 14 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் பாத்திரங்கைளயும், கத்திகைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும், ஆராதைனக்கடுத்த சகல ெவண்கலப் பணிமுட்டுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
15 சுத்தப் ெபான்னும் சுத்த ெவள்ளியுமான தூபகலசங்கைளயும் கலங்கைளயும் காவல் ேசனாபதி
எடுத்துக்ெகாண்டான். 16 சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்காகப் பண்ணுவித்த இரண்டு
தூண்களும், ஒரு கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களுமாகிய அந்தச் சகல பணிமுட்டுகளுைடய
ெவண்கலத்திற்கும் நிைறயில்ைல. 17 ஒரு தூணின் உயரம் பதிெனட்டு முழமாயிருந்தது; அதின்ேமல் அதற்கு
மூன்றுமுழ உயரமான ெவண்கலத் தைலப்பும் உண்டாயிருந்தது; குமிழிேல சுற்றிலும் ெசய்யப்பட்டிருந்த
பின்னலும் மாதளம்பழங்களும் எல்லாம் ெவண்கலமாயிருந்தது; மற்றத் தூணும் அதின் பின்னலும்
அைதப்ேபால் இருந்தது. 18 காவல் ேசனாபதி பிரதான ஆசாரியனாகிய ெசராயாைவயும், இரண்டாம்
ஆசாரியனாகிய ெசப்பனியாைவயும், வாசல்காக்கும் மூன்று காவற்காரைரயும் பிடித்தான். 19 நகரத்திேல
அவன் யுத்தமனுஷரின் விசாரிப்புக்காரனாகிய பிரதானி ஒருவைனயும், ராஜாவின் மந்திரிகளிேல நகரத்தில்
அகப்பட்ட ஐந்துேபைரயும், ேதசத்தின் ஜனத்ைதச் ேசவகம் எழுதுகிற தைலவனான
இராணுவச்சம்பிரதிையயும், ேதசஜனத்திேல நகரத்தில் அகப்பட்ட அறுபதுேபைரயும் பிடித்தான். 20

அவர்கைளக் காவல் ேசனாபதியாகிய ெநபுசராதான் பிடித்து, ரிப்லாவில் இருக்கிற பாபிேலான்
ராஜாவினிடத்துக்குக் ெகாண்டுேபானான். 21 அவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜா ஆமாத் ேதசத்தின்
பட்டணமான ரிப்லாவிேல ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான்; இப்படிேய யூதா ஜனங்கள் தங்கள்
ேதசத்திலிருந்து சிைறயிருப்புக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 22 பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார், யூேதயாேதசத்தில் மீதியாக ைவத்த ஜனத்தின்ேமல், சாப்பானின் குமாரனாகிய
அகீக்காமின் மகன் ெகதலியாைவ அதிகாரியாக ைவத்தான்.

23 பாபிேலான் ராஜா ெகதலியாைவ அதிகாரியாக ைவத்தைத, சகல இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும்
அவர்களுைடய மனுஷரும் ேகட்டேபாது, அவர்கள் மிஸ்பாவில் இருக்கிற ெகதலியாவினிடத்தில்
வந்தார்கள்; அவர்கள் யாெரனில், ெநத்தனியாவின் குமாரன் இஸ்மேவலும், கேரயாவின் குமாரன்
ேயாகனானும், ெநத்ேதாப்பாத்தியனாகிய தன்கூேமத்தின் குமாரன் ெசராயாவும், மாகாத்தியனான
ஒருவனுைடய குமாரன் யசனியாவும் அவர்கள் மனுஷருேம. 24 அப்ெபாழுது ெகதலியா அவர்களுக்கும்
அவர்கள் மனுஷருக்கும் ஆைணயிட்டு: நீங்கள் கல்ேதயைரச் ேசவிக்கப் பயப்படேவண்டாம்; ேதசத்திலிருந்து
பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவியுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்களுக்கு நன்ைம உண்டாகும் என்றான். 25 ஏழாம்
மாதத்திேல, ராஜவம்சத்திேல பிறந்த எலிசாமாவின் குமாரனாகிய ெநத்தனியாவின் குமாரன் இஸ்மேவல்
பத்து மனுஷேராேடகூட வந்து, ெகதலியாைவயும், அவேனாேட மிஸ்பாவிலிருந்த யூதைரயும், கல்ேதயைரயும்
ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். 26 அப்ெபாழுது சிறிேயாரும் ெபரிேயாருமாகிய ஜனங்கள் யாவரும்
ேசனாபதிகளும் கல்ேதயருக்குப் பயந்ததினாேல எழுந்து புறப்பட்டு எகிப்திற்குப் ேபானார்கள்.

27 யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீனுைடய சிைறயிருப்பின் முப்பத்ேதழாம் வருஷம் பன்னிரண்டாம்
மாதம் இருபத்ேதழாந்ேததியிேல, ஏவில் ெமெராதாக் என்னும் பாபிேலான் ராஜா, தான் ராஜாவான
வருஷத்திேல, யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீைனச் சிைறச்சாைலயிலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, அவன்
தைலைய உயர்த்தி, 28 அவேனாேட அன்பாய்ப் ேபசி, அவனுைடய சிங்காசனத்ைதத் தன்ேனாேட
பாபிேலானிலிருந்த ராஜாக்களின் சிங்காசனங்களுக்கு உயரமாக ைவத்து, 29 அவனுைடய சிைறச்சாைல
வஸ்திரங்கைள மாற்றினான்; அவன் உயிேராடிருந்த சகல நாளும் நித்தம் தனக்கு முன்பாகப்
ேபாஜனம்பண்ணும்படி ெசய்தான். 30 அவன் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் அவனுைடய ெசலவுக்காக,
ராஜாவினால் கட்டைளயான அனுதினத் திட்டத்தின்படி, அனுதினமும் ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், 2 ேகனான், மகலாெலேயல், யாேரத், 3 ஏேனாக்கு, ெமத்தூசலா,
லாேமக்கு, 4 ேநாவா, ேசம், காம், யாப்ேபத்,

5 யாப்ேபத்தின் குமாரர், ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ்
என்பவர்கள். 6 ேகாமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா என்பவர்கள். 7 யாவானின் குமாரர்,
எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், ெதாதானீம் என்பவர்கள்.

8 காமின் குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயிம், பூத், கானான் என்பவர்கள். 9 கூஷின் குமாரர், ேசபா, ஆவிலா,
சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள்; ராமாவின் குமாரர், ேசபா, திதான் என்பவர்கள். 10 கூஷ் நிம்ேராைதப்
ெபற்றான்; இவன் பூமியிேல பராக்கிரமசாலியானான். 11 மிஸ்ராயிம் லூதீமியைரயும், ஆனாமியைரயும்,
ெலகாபியைரயும், நப்தூகியைரயும், 12 பத்ரூசியைரயும், ெபலிஸ்தைரப் ெபற்ற கஸ்லூகியைரயும்,
கப்ேதாரியைரயும் ெபற்றான். 13 கானான் தன் மூத்தமகனாகிய சீேதாைனயும், ேகத்ைதயும், 14

எபூசியைரயும், எேமாரியைரயும், கிர்காசியைரயும், 15 ஏவியைரயும், அர்கீயைரயும், சீனியைரயும், 16

அர்வாதியைரயும், ெசமாரியைரயும், காமாத்தியைரயும் ெபற்றான்.
17 ேசமின் குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், ேமசக் என்பவர்கள்.

18 அர்பக்சாத் சாலாைவப் ெபற்றான்; சாலா ஏேபைரப் ெபற்றான். 19 ஏேபருக்கு இரண்டு குமாரர்
பிறந்தார்கள்; ஒருவன் ேபர் ேபேலகு, ஏெனனில் அவன் நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவன் சேகாதரன்
ேபர் ெயாக்தான். 20 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைதயும், சாேலப்ைபயும், ஆசர்மாேவத்ைதயும், ேயராைகயும்,
21 அேதாராைமயும், ஊசாைலயும், திக்லாைவயும், 22 ஏபாைலயும், அபிமாேவைலயும், ேசபாைவயும், 23

ஓப்பீைரயும், ஆவிலாைவயும், ேயாபாைபயும், ெபற்றான்; இவர்கள் எல்லாரும் ெயாக்தானின் குமாரர். 24

ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, 25 ஏேபர், ேபேலகு, ெரகூ, 26 ெசரூகு, நாேகார், ேதராகு, 27 ஆபிராமாகிய
ஆபிரகாம். 28 ஆபிரகாமின் குமாரர், ஈசாக்கு, இஸ்மேவல் என்பவர்கள்.

29 இவர்களுைடய சந்ததிகளாவன: இஸ்மேவலின் மூத்த குமாரனாகிய ெநபாேயாத், ேகதார், அத்பிேயல்,
மிப்சாம், 30 மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், ேதமா, 31 ெயத்தூர், நாபீஸ், ேகத்மா என்பவர்கள்; இவர்கள்
இஸ்மேவலின் குமாரர்.

32 ஆபிரகாமின் மறுமைனயாட்டியாகிய ேகத்தூராள் ெபற்ற குமாரர், சிம்ரான், யக்க்ஷான், ேமதான்,
மீதியான், இஸ்பாக், சூவா என்பவர்கள்; யக்க்ஷானின் குமாரர், ேசபா, ேததான் என்பவர்கள். 33 மீதியானின்
குமாரர், ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் ேகத்தூராளின்
குமாரர்.

34 ஆபிரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்கின் குமாரர், ஏசா, இஸ்ரேவல் என்பவர்கள்.
35 ஏசாவின் குமாரர், எலீப்பாஸ், ெரகுேவல், எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு என்பவர்கள். 36 எலீப்பாசின்

குமாரர், ேதமான், ஓமார், ெசப்பி, கத்தாம், ேகனாஸ், திம்னா, அமேலக்கு என்பவர்கள். 37 ெரகுேவலின்
குமாரர், நகாத், ேசராகு, சம்மா, மீசா என்பவர்கள். 38 ேசயீரின் குமாரர், ேலாத்தான், ேசாபால், சிபிேயான்,
ஆனா, தீேசான், எத்ேசர், தீசான் என்பவர்கள். 39 ேலாத்தானின் குமாரர், ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்;
ேலாத்தானின் சேகாதரி திம்னாள் என்பவள். 40 ேசாபாலின் குமாரர், அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்பி,
ஓனாம் என்பவர்கள்; சிபிேயானின் குமாரர், அயா, ஆனாகு என்பவர்கள். 41 ஆனாகின் குமாரரில் ஒருவன்
திேஷான் என்பவன்; திேஷானின் குமாரர், அம்ராம், எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள். 42

ஏத்ேசரின் குமாரர், பில்கான், சகவான், யாக்கான் என்பவர்கள்; திஷானின் குமாரர் ஊத்ஸ், அரான்
என்பவர்கள். 43 இஸ்ரேவல் புத்திரைர ஒரு இராஜா ஆளாததற்குமுன்ேன, ஏேதாம் ேதசத்தில் அரசாண்ட
இராஜாக்களானவர்கள்: ேபேயாரின் குமாரன் ேபலா என்பவன்; இவன் பட்டணத்தின் ேபர் தின்காபா. 44

ேபலா மரித்தபின் ேபாஸ்ரா ஊரானாகிய ேசராகின் குமாரன் ேயாபாப் அவன் ஸ்தானத்தில்
இராஜாவானான். 45 ேயாபாப் மரித்தபின், ேதமானியரின் ேதசத்தானாகிய ஊசாம் அவன் ஸ்தானத்தில்
இராஜாவானான். 46 ஊசாம் மரித்தபின், ேபதாதின் குமாரன் ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான்,
இவன் மீதியானியைர ேமாவாபின் நாட்டிேல முறிய அடித்தவன்; இவன் பட்டணத்தின் ேபர் ஆவீத். 47 ஆதாத்
மரித்தபின், மஸ்ேரக்கா ஊரானாகிய சம்லா அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான். 48 சம்லா மரித்தபின்,
நதிேயாரமான ேரேகாேபாத்தானாகிய சவுல் அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான். 49 சவுல் மரித்தபின்,
அக்ேபாரின் குமாரன் பாகாலானான் அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான். 50 பாகாலானான் மரித்தபின்,
ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான்; இவன் பட்டணத்தின் ேபர் பாகி; ேமசகாபின் குமாரத்தியாகிய
மாத்திேரத்தின் மகளான அவன் மைனவியின் ேபர் ெமேகதேபல். 51 ஆதாத் மரித்தபின், ஏேதாமில் ஏற்பட்ட
பிரபுக்களானவர்கள்; திம்னா பிரபு, அல்யா பிரபு, எேதத் பிரபு, 52 அேகாலிபாமா பிரபு, ஏலா பிரபு, பிேனான்
பிரபு, 53 ேகனாஸ் பிரபு, ேதமான் பிரபு, மிப்சார் பிரபு, 54 மக்திேயல் பிரபு, ஈராம் பிரபு, இவர்கேள ஏேதாமின்
பிரபுக்கள்.
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இஸ்ரேவலின் குமாரர், ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான், 2 தாண்,
ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன், நப்தலி, காத், ஆேசர் என்பவர்கள்; 3 யூதாவின் குமாரர், ஏர், ஓனான், ேசலா
என்பவர்கள்; இந்த மூன்று குமாரர் சூவாவின் மகளான கானான் ஸ்திரீயினிடத்தில் அவனுக்குப்

பிறந்தவர்கள்; ஏர் என்னும் யூதாவின் மூத்த குமாரன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாதவனானபடியால்
அவர் அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார். 4 அவன் மருமகளாகிய தாமார் அவனுக்குப் பாேரைசயும் ேசராைவயும்
ெபற்றாள்; யூதாவின் குமாரர் எல்லாரும் ஐந்துேபர். 5 பாேரசின் குமாரர், எஸ்ேரான், ஆமூல் என்பவர்கள். 6

ேசராவின் குமாரர் எல்லாரும் சிம்ரி, ஏத்தான், ஏமான், கல்ேகால், தாரா என்னும் ஐந்துேபர். 7 சாபத்தீடான
விஷயத்திேல துேராகம்பண்ணி இஸ்ரேவைலக் கலங்கப்பண்ணின ஆகார் என்பவன், கர்மீ புத்திரரில்
ஒருவன். 8 ஏத்தானின் குமாரர் அசரியா முதலானவர்கள். 9 எஸ்ேரானுக்குப் பிறந்த குமாரர், ெயர்ெமேயல்,
ராம், ெகலுபா என்பவர்கள். 10 ராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான்; அம்மினதாப் யூதா புத்திரரின் பிரபுவாகிய
நகேசாைனப் ெபற்றான். 11 நகேசான் சல்மாைவப் ெபற்றான்; சல்மா ேபாவாைசப் ெபற்றான். 12 ேபாவாஸ்
ஓேபைதப் ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான். 13 ஈசாய் தன் மூத்த குமாரன் எலியாைபயும், அபினதாப்
என்னும் இரண்டாம் குமாரைனயும், சம்மா என்னும் மூன்றாம் குமாரைனயும், 14 ெநதெனேயல் என்னும்
நாலாம் குமாரைனயும், ரதாயி என்னும் ஐந்தாம் குமாரைனயும், 15 ஓத்ேசம் என்னும் ஆறாம் குமாரைனயும்,
தாவீது என்னும் எட்டாம் குமாரைனயும் ெபற்றான். 16 அவர்கள் சேகாதரிகள் ெசருயாள், அபிகாயில்
என்பவர்கள்; ெசருயாளின் குமாரர், அபிசாய், ேயாவாப், ஆசேகல் என்னும் மூன்றுேபர். 17 அபிகாயில்
அமாசாைவப் ெபற்றாள்; அமாசாவின் தகப்பன் இஸ்மேவலியனாகிய ெயத்ேதர் என்பவன். 18 எஸ்ேரானின்
குமாரன் காேலப் எரீேயாத் என்னப்பட்ட தன் ெபண்ஜாதியாகிய அசுபாளாேல ெபற்ற குமாரர், ஏேசர்,
ேசாபாப், அர்ேதான் என்பவர்கள். 19 அசுபாள் ெசன்றுேபானபின் காேலப் எப்ராத்ைத
விவாகம்பண்ணினான்; இவள் அவனுக்கு ஊைரப் ெபற்றாள். 20 ஊர் ஊரிையப் ெபற்றான்; ஊரி
ெபசெலேயைலப் ெபற்றான். 21 பிற்பாடு, எஸ்ேரான் அறுபது வயதானேபாது கிெலயாத்தின் தகப்பனாகிய
மாகீரின் குமாரத்திைய விவாகம்பண்ணி, அவளிடத்தில் பிரேவசித்தான்; இவள் அவனுக்குச் ெசகூைபப்
ெபற்றாள். 22 ெசகூப் யாவீைரப் ெபற்றான்; இவனுக்குக் கீெலயாத் ேதசத்தில் இருபத்து மூன்று ஊர்கள்
இருந்தது. 23 ேகசூைரயும், ஆராைமயும் யாவீரின் கிராமங்கைளயும், ேகனாத்திலுள்ள கிராமங்களாகிய
அறுபது ஊர்கைளயும் அவர்கள் ைகயிேல வாங்கினார்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் கிெலயாத்தின்
தகப்பனாகிய மாகீரின் குமாரர். 24 காேலபின் ஊரான எப்ராத்தாவில் எஸ்ேரான் இறந்துேபானபின்,
எஸ்ேரானின் ெபண்ஜாதியாகிய அபியாள் அவனுக்குத் ெதக்ெகாவாவின் தகப்பனாகிய அசூைரப் ெபற்றாள்.
25 எஸ்ேரானுக்கு முதற்பிறந்த ெயர்ெமேயலின் குமாரர், ராம் என்னும் மூத்தவனும், பூனா, ஓெரன், ஓத்ேசம்,
அகியா என்பவர்களுேம. 26 அத்தாராள் என்னும் ேபருள்ள ேவெறாரு மைனவியும் ெயர்ெமேயலுக்கு
இருந்தாள்; இவள் ஓனாமின் தாய். 27 ெயர்ெமேயலுக்கு முதற்பிறந்த ராமின் குமாரர், மாஸ், யாமின்,
எக்ேகர் என்பவர்கள். 28 ஓனாமின் குமாரர், சம்மாய், யாதா என்பவர்கள்; சம்மாயின் குமாரர் நாதாப்,
அபிசூர் என்பவர்கள். 29 அபிசூருைடய மைனவியின் ேபர் அபியாேயல்; அவள் அவனுக்கு அக்பாைனயும்
ேமாளிைதயும் ெபற்றாள். 30 நாதாபின் குமாரர், ேசேலத், அப்பாயிம் என்பவர்கள்; ேசேலத் புத்திரரில்லாமல்
மரித்தான். 31 அப்பாயிமின் குமாரர் இஷி முதலானவர்கள்; இஷியின் குமாரர் ேசசான் முதலானவர்கள்;
ேசசானின் குமாரத்தி அக்லாய். 32 சம்மாயின் சேகாதரனாகிய யாதாவின் குமாரர், ெயத்ெதர், ேயானத்தான்
என்பவர்கள்; ெயத்ெதர் குமாரரில்லாமல் மரித்தான். 33 ேயானத்தானின் குமாரர், ேபேலத், சாசா
என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயர்ெமேயலின் புத்திரர். 34 ேசசானுக்குக் குமாரத்திகேளயன்றி குமாரர்கள்
இல்ைல; ேசசானுக்கு யர்கா என்னும் ேபருள்ள எகிப்திய ேவைலக்காரன் ஒருவன் இருந்தான். 35 ேசசான்
தன் குமாரத்திையத் தன் ேவைலக்காரனாகிய யர்காவுக்குக் ெகாடுத்தான்; அவள் அவனுக்கு அத்தாயிையப்
ெபற்றாள். 36 அத்தாயி நாதாைனப் ெபற்றான். நாதான் சாபாைதப் ெபற்றான். 37 சாபாத் எப்லாைலப்
ெபற்றான்; எப்லால் ஓேபைதப் ெபற்றான். 38 ஓேபத் ஏகூைவப் ெபற்றான்; ஏகூ அசரியாைவப் ெபற்றான். 39

அசரியா எேலத்ைசப் ெபற்றான்; ஏெலத்ஸ் எெலயாசாைவப் ெபற்றான். 40 எெலயாசா சிஸ்மாையப்
ெபற்றான்; சிஸ்மாய் சல்லூைமப் ெபற்றான். 41 சல்லூம் எக்கமியாைவப் ெபற்றான்; எக்கமியா
எலிசாமாைவப் ெபற்றான். 42 ெயர்ெமேயலின் சேகாதரனாகிய காேலபின் குமாரர், சீப்பின் தகப்பனாகிய
ேமசா என்னும் முதற்பிறந்தவனும், எப்ேரானின் தகப்பனாகிய ெமேரசாவின் குமாரருேம. 43 எப்ேரானின்
குமாரர், ேகாராகு, தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா என்பவர்கள். 44 ெசமா ேயார்க்ேகயாமின் தகப்பனாகிய
ெரக்ேகைமப் ெபற்றான்; ெரக்ேகம் சம்மாையப் ெபற்றான். 45 சம்மாயின் குமாரன் மாேகான்; மாேகான்
ெபத்சூரின் தகப்பன். 46 காேலபின் மறுமைனயாட்டியாகிய எப்பாள் ஆராைனயும், ேமாசாைவயும்,
காேசைசயும் ெபற்றாள்; ஆரான் காேசைசப் ெபற்றான். 47 யாதாயின் குமாரர் ேரேகம், ேயாதாம், ேகசாம்,
ேபேலத், எப்பா, சாகாப் என்பவர்கள். 48 காேலபின் மறுமைனயாட்டியாகிய மாகாள் ேசேபைரயும்
திர்கானாைவயும் ெபற்றாள். 49 அவள் மத்மன்னாவின் தகப்பனாகிய சாகாைபயும், மக்ேபனாவுக்கும்
கீேபயாவுக்கும் தகப்பனாகிய ேசவாைவயும் ெபற்றாள்; காேலபின் குமாரத்தி அக்சாள் என்பவள். 50

எப்ராத்தாளிடத்தில் முதற்பிறந்த ஊருைடய குமாரனாகிய காேலபின் குமாரர், கீரியாத்யாரீமின் மூப்பனான
ேசாபாலும், 51 ெபத்ெலேகமின் மூப்பனான சல்மாவும், ெபத்காேதரின் மூப்பனான ஆேரப்புேம. 52

கீரியாத்யாரிமின் மூப்பனான ேசாபாலின் குமாரர், ஆேராேவ, ஆசியம் ெமனுேகாத் என்பவர்கள். 53

கீரியாத்யாரிமிலிருந்த வம்சங்கள், எத்திரியரும் பூகியரும் சுமாத்தியரும் மிஸ்ராவியருேம; இவர்களிடத்தில்
ேசாராத்தியரும், எஸ்தேவாலியரும் பிறந்தார்கள். 54 சல்மாவின் சந்ததிகள், ெபத்ெலேகமியரும்,
ேநத்ேதாப்பாத்தியரும், ெபத்ேயாவாப் என்னும் அதேராத் ஊராரும், மானாத்தியரிலும் ேசாரியரிலும் பாதி
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ஜனங்களுேம. 55 யாேபசில் குடியிருந்த கணக்கரின் வம்சங்கள், திராத்தியரும் சிமாத்தியரும்
சுக்காத்தியருேம; ேரகாப் வீட்டாரின் தகப்பனாகிய அம்மாத்தின் சந்ததியாரான ேகனியர் இவர்கேள.

தாவீதுக்கு எப்ேரானிேல பிறந்த குமாரர்: ெயஸ்ெரேயல் ஊராளான அகிேநாவாமிடத்தில் பிறந்த
அம்ேனான் முதற்ேபறானவன்; கர்ேமலின் ஊராளான அபிகாேயலிடத்தில் பிறந்த கீேலயாப்
இரண்டாம் குமாரன். 2 ேகசூரின் ராஜாவாகிய தல்மாயின் குமாரத்தி மாக்காள் ெபற்ற அப்சேலாம்

மூன்றாம் குமாரன்; ஆகீத் ெபற்ற அேதானியா நாலாம் குமாரன். 3 அபித்தாள் ெபற்ற ெசப்பத்தியா ஐந்தாம்
குமாரன்; அவன் ெபண்ஜாதியாகிய எக்லாள் ெபற்ற இத்ேரயாம் ஆறாம் குமாரன். 4 இந்த ஆறு குமாரர்
அவனுக்கு எப்ேரானிேல பிறந்தார்கள்; அங்ேக ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் அரசாண்டான்; எருசேலமிேலா
முப்பத்துமூன்று வருஷம் அரசாண்டான். 5 எருசேலமில் அவனுக்குப் பிறந்தவர்கள்: அம்மிேயலின்
குமாரத்தியாகிய பத்ேசபாளிடத்தில் சிமீயா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான் என்னும் நாலுேபரும், 6

இப்கார், எலிசாமா, எலிப்ெபேலத், 7 ேநாகா, ேநேபக், யப்பியா, 8 எலிசாமா, எலியாதா, எலிேபேலத்
என்னும் ஒன்பதுேபருேம. 9 மறுமைனயாட்டிகளின் குமாரைரயும் இவர்கள் சேகாதரியாகிய தாமாைரயும்
தவிர, இவர்கெளல்லாரும் தாவீதின் குமாரர். 10 சாெலாேமானின் குமாரன் ெரெகாெபயாம்; இவனுைடய
குமாரன் அபியா; இவனுைடய குமாரன் ஆசா; இவனுைடய குமாரன் ேயாசபாத். 11 இவனுைடய குமாரன்
ேயாராம்; இவனுைடய குமாரன் அகசியா; இவனுைடய குமாரன் ேயாவாஸ். 12 இவனுைடய குமாரன்
அமத்சியா; இவனுைடய குமாரன் அசரியா; இவனுைடய குமாரன் ேயாதாம். 13 இவனுைடய குமாரன்
ஆகாஸ்; இவனுைடய குமாரன் எேசக்கியா; இவனுைடய குமாரன் மனாேச. 14 இவனுைடய குமாரன்
ஆேமான்; இவனுைடய குமாரன் ேயாசியா. 15 ேயாசியாவின் குமாரர், முதல் பிறந்த ேயாகனானும்,
ேயாயாக்கீம் என்னும் இரண்டாம் குமாரனும், சிேதக்கியா என்னும் மூன்றாம் குமாரனும், சல்லூம் என்னும்
நாலாம் குமாரனுேம. 16 ேயாயாக்கீமின் குமாரர், எெகானியா முதலானவர்கள்; இவனுக்கு மகனானவன்
சிேதக்கியா. 17 கட்டுண்ட எெகானியாவின் குமாரர் சலாத்திேயல், 18 மல்கீராம், ெபதாயா, ேசனாசார்,
ெயகமியா, ஒசாமா, ெநதபியா என்பவர்கள். 19 ெபதாயாவின் குமாரர், ெசருபாேபல், சிேமயி என்பவர்கள்;
ெசருபாேபலின் குமாரர், ெமசுல்லாம், அனனியா என்பவர்கள்; இவர்கள் சேகாதரி ெசேலாமீத் என்பவள். 20

அசூபா, ஒேகல், ெபரகியா, அசதியா, ஊசாேபேசத் என்னும் ஐந்துேபருேம. 21 அனனியாவின் குமாரர்,
ெபலத்தியா, எசாயா என்பவர்கள்; இவனுைடய குமாரன் ெரபாயா; இவனுைடய குமாரன் அர்னான்;
இவனுைடய குமாரன் ஒபதியா; இவனுைடய குமாரன் ெசக்கனியா. 22 ெசக்கனியாவின் குமாரர் ெசமாயா
முதலானவர்கள்; ெசமாயாவின் குமாரர், அத்தூஸ், எெகயால், பாரியா, ெநயாரியா, ெசப்பாத் என்னும்
ஆறுேபர். 23 ெநயாரியாவின் குமாரர், எலிேயானாய், எேசக்கியா, அஸ்ரீக்காம் என்னும் மூன்றுேபர். 24

எலிேயானாயின் குமாரர், ஒதாயா, எலியாசிப், ெபலாயா, அக்கூப், ேயாகனான், ெதலாயா, ஆனானி என்னும்
ஏழுேபர்.

யூதாவின் குமாரர், பாேரஸ், எஸ்ேரான், கர்மீ, ஊர், ேசாபால் என்பவர்கள். 2 ேசாபாலின் குமாரன்
ராயா யாகாத்ைதப் ெபற்றான்; யாகாத் அகுமாயிையயும், லாகாைதயும் ெபற்றான்; ேசாராத்தியரின்
வம்சங்கள் இைவகேள. 3 ஏதாம் என்னும் மூப்பனின் சந்ததியார், ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ்

என்பவர்கள்; இவர்களுைடய சேகாதரியின் ேபர் அத்ெசெலல்ேபானி; 4 ேகேதாருக்கு மூப்பனான
ெபனுெவல், உஷாவுக்கு மூப்பனான எேசர் என்பவர்கள்; இவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்கு மூப்பனான
எப்ராத்தாவுக்கு முதற்பிறந்த ஊரின் குமாரர். 5 ெதக்ேகாவாவுக்கு மூப்பனான அசூருக்கு ஏலாள், நாராள்
என்னும் இரண்டு ெபண்ஜாதிகள் இருந்தார்கள். 6 நாராள் அவனுக்கு அகுசாைமயும், எப்ேபைரயும்,
ெதமனிையயும், ஆகாஸ்தாரிையயும் ெபற்றாள்; நாராளின் குமாரர்கள் இவர்கேள. 7 ஏலாளின் குமாரர்,
ேசேரத், எத்ேசாகார், எத்னான் என்பவர்கள். 8 ேகாஸ் என்பவன் அனூைபயும், ேசாேபபாைகயும், ஆருமின்
குமாரனாகிய அகர்ேகலின் வம்சங்கைளயும் ெபற்றான். 9 யாேபஸ் தன் சேகாதரைரப்பார்க்கிலும் கனம்
ெபற்றவனாயிருந்தான். அவன் தாய்: நான் துக்கத்ேதாேட அவைனப் ெபற்ேறன் என்று ெசால்லி அவனுக்கு
யாேபஸ் என்று ேபரிட்டாள். 10 யாேபஸ் இஸ்ரேவலின் ேதவைன ேநாக்கி: ேதவரீர் என்ைன ஆசீர்வதித்து,
என் எல்ைலையப் ெபரிதாக்கி, உமது கரம் என்ேனாடிருந்து, தீங்கு என்ைனத் துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு
அதற்கு என்ைன விலக்கிக் காத்தருளும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவன் ேவண்டிக்ெகாண்டைத
ேதவன் அருளினார். 11 சூகாவின் சேகாதரனாகிய ேகலூப் ேமகீைரப் ெபற்றான்; இவன் எஸ்ேதானின்
தகப்பன். 12 எஸ்ேதான் ெபத்ராபாைவயும், பேசயாைகயும், இர்நாகாஷின் தகப்பனாகிய ெதகினாைகயும்
ெபற்றான்; இவர்கள் ேரகாவூர் மனுஷர். 13 ேகனாசின் குமாரர், ஒத்னிேயல், ெசராயா என்பவர்கள்;
ஒத்னிேயலின் குமாரரில் ஒருவன் ஆத்தாத். 14 ெமேயானத்தாய் ஒபிராைவப் ெபற்றான்; ெசராயா கராஷீமன்
பள்ளத்தாக்குக்கு மூப்பனாகிய ேயாவாைபப் ெபற்றான்; அவர்கள் ெதாழிலாளிகளாயிருந்தார்கள். 15

எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபின் குமாரர், ஈரு, ஏலா, நாகாம்; ஏலாவின் குமாரரில் ஒருவன் ேகனாஸ்.
16 எகெலேலலின் குமாரர், சீப், சீப்பா, திரியா, அசாெரேயல். 17 எஸ்றாவின் குமாரர் ெயத்ேதர், ேமேரத்,
ஏப்ேபர், யாேலான்; ேமேரத்தின் ெபண்ஜாதி மிரியாைமயும், சம்மாயிையயும், எஸ்ெதேமாவா ஊருக்கு
மூப்பனான இஸ்பாைவயும் ெபற்றாள். 18 அவன் ெபண்ஜாதியாகிய எகுதியாள், ேகேதாரின் தகப்பனாகிய
யாேரைதயும், ேசாக்ேகாவின் தகப்பனாகிய ஏேபைரயும், சேனாவாவின் தகப்பனாகிய எக்குத்திேயைலயும்
ெபற்றாள்; ேமேரத் விவாகம் பண்ணின பார்ேவானின் குமாரத்தியாகிய பித்தியாளின் குமாரர் இவர்கேள. 19

நாகாமின் சேகாதரியாகிய ஒதியாவினுைடய ெபண்ஜாதியின் குமாரர், கர்மியனாகிய ஆபிேகயிலாவும்,
மாகாத்தியனாகிய எஸ்ேதேமாவாவுேம. 20 ஷீேமானின் குமாரர், அம்ேனான், ரின்னா, ெபன்கானான்,
தீேலான் என்பவர்கள், இஷியின் குமாரர், ேசாேகதும் ெபன்ேசாேகதுேம. 21 யூதாவின் குமாரனாகிய
ேசலாகின் புத்திரர்: ேலக்காவூர் மூப்பனான ஏரும், மேரசாவூர் மூப்பனான லாதாகும், ெமல்லிய புடைவ
ெநய்த அஸ்ெபயா வீட்டு வம்சங்களும், 22 ேயாக்கீமும், ேகாேசபாவின் மனுஷரும், ேமாவாபியைர ஆண்ட
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ேயாவாஸ், சாராப் என்பவர்களும், யசுபிெலேகமுேம; இைவகள் பூர்வகாலத்தின் ெசய்திகள். 23 இவர்கள்
குயவராயிருந்து, ெநத்தாயிமிலும் ெகேதராவிலும் குடியிருந்தார்கள்; ராஜாவின் ேவைலைய
விசாரிக்கிறதற்கு அங்ேக வாசம்பண்ணினார்கள்.

24 சிமிேயானின் குமாரர், ெநமுேவல், யாமின், யாரீப், ேசரா, சவுல் என்பவர்கள். 25 இவன் குமாரன்
சல்லூம்; இவன் குமாரன் மிப்சாம்; இவன் குமாரன் மிஸ்மா. 26 மிஸ்மாவின் குமாரரில் ஒருவன் அம்முேவல்;
இவன் குமாரன் சக்கூர்; இவன் குமாரன் சீேமயி. 27 சீேமயிக்குப் பதினாறு குமாரரும் ஆறு குமாரத்திகளும்
இருந்தார்கள்; அவன் சேகாதரருக்கு அேநகம் பிள்ைளகள் இருந்ததில்ைல; அவர்கள் வம்செமல்லாம்
யூதாவின் புத்திரைரப்ேபாலப் ெபருகினதுமில்ைல. 28 அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவிலும், ெமாலாதாவிலும்,
ஆத்சார்சூவாவிலும், 29 பில்லாவிலும், ஏத்சாமிலும், ேதாலாதிலும், 30 ெபத்தூேவலிலும், ஒர்மாவிலும்,
சிக்லாகிலும், 31 ெபத்மர்காேபாத்திலும், ஆத்சார்சூசிமிலும், ெபத்பிரியிலும், சாராயிமிலும்
குடியிருந்தார்கள்; தாவீது ராஜாவாகுமட்டும் இைவகள் அவர்கள் பட்டணங்களாயிருந்தது. 32

அவர்களுைடய ேபட்ைடகள், ஏத்தாம், ஆயின், ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான் என்னும் ஐந்து பட்டணங்கள்.
33 அந்தப் பட்டணங்கைளச் சுற்றிலும், பாகால்மட்டுமுள்ள அவர்களுைடய எல்லாப் ேபட்ைடகளும்,
அவர்கள் வாசஸ்தலங்களும், அவர்களுைடய வம்ச அட்டவைணயும் இைவகேள. 34 ெமேசாபாபும்,
யம்ேலகும், அமத்சியாவின் குமாரன் ேயாஷாவும், 35 ேயாேவலும், ஆசிேயலின் மகன் ெசராயாவுக்குப் பிறந்த
ேயாசிபியாவின் குமாரன் ஏகூவும், 36 எலிேயானாயும், யாக்ேகாபாவும், ெயெசாகாயாவும், அசாயாவும்,
ஆதிேயலும், ெயசிமிேயலும், ெபனாயாவும், 37 ெசமாயா ெபற்ற சிம்ரியின் மகன் ெயதாயாவுக்குப் பிறந்த
அல்ேலானின் புத்திரனாகிய சீப்பியின் குமாரன் சீசாவும் என்று, 38 ேபர்ேபராய் எழுதியிருக்கிற இவர்கள்
தங்கள் வம்சங்களில் பிரபுக்களாயிருந்தார்கள்; இவர்கள் பிதாக்களின் வீட்டார் ஏராளமாய்ப் பரம்பினார்கள்.
39 தங்கள் ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சைலத் ேதடும்படிக்கு ேதேதாரின் எல்ைலயாகிய பள்ளத்தாக்கின்
கீழ்ப்புறமட்டும் ேபாய், 40 நல்ல ெசழிப்பான ேமய்ச்சைலயும், அமரிக்ைகயும், சுகமுமுள்ள விஸ்தாரமான
ேதசத்ைதயும் கண்டுபிடித்தார்கள்; பூர்வத்திேல காமின் சந்ததியார் அங்ேக குடியிருந்தார்கள். 41

ேபர்ேபராய் எழுதியிருக்கிற இவர்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின் நாட்களிேல அங்ேக ேபாய்,
அங்ேக கண்டுபிடித்தவர்களின் கூடாரங்கைளயும் தாபரங்கைளயும் அழித்து, இந்நாளிேல
இருக்கிறதுேபால, அவர்கைளச் சங்காரம்பண்ணி, அங்ேக தங்கள் ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சல்
இருந்தபடியினால், அவர்கள் அந்த ஸ்தலத்திேல குடிேயறினார்கள். 42 சிமிேயானின் புத்திரராகிய
இவர்களில் ஐந்நூறு மனுஷரும், அவர்கள் தைலைமக்காரராகிய இஷியின் குமாரரான ெபலத்தியாவும்,
ெநகரியாவும், ெரப்பாயாவும், ஊசிேயலும், ேசயீர் மைலத்ேதசத்திற்குப் ேபாய், 43 அமேலக்கியரில் தப்பி
மீதியாயிருந்தவர்கைள மடங்கடித்து, இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி அங்ேக குடிேயறினார்கள்.

ரூபன் இஸ்ரேவலுக்கு முதற்பிறந்த ேசஷ்டபுத்திரன்; ஆனாலும் அவன் தன் தகப்பனுைடய
மஞ்சத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தினபடியினால், ேகாத்திரத்து அட்டவைணயிேல அவன் முதற் பிறந்தவனாக
எண்ணப்படாமல், அவனுைடய ேசஷ்டபுத்திர சுதந்தரம் இஸ்ரேவலின் குமாரனாகிய ேயாேசப்பின்

குமாரருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 2 யூதா தன் சேகாதரரிேல பலத்ததினால் ராஜாதிபத்தியம் அவன்
சந்ததியில் உண்டானது; ஆகிலும் ேசஷ்டபுத்திர சுதந்தரம் ேயாேசப்புைடயதாயிற்று. 3 இஸ்ரேவலின்
முதற்ேபறான ரூபனின் குமாரன் ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ என்பவர்கள். 4 ேயாேவலின் குமாரரில்
ஒருவன் ெசமாயா; இவன் குமாரன் ேகாக்; இவன் குமாரன் சிேமய். 5 இவன் குமாரன் மீகா; இவன் குமாரன்
ராயா; இவன் குமாரன் பாகால். 6 இவன் குமாரன் ேபரா; ரூபனியரின் பிரபுவான இவைன அசீரியா
ராஜாவாகிய தில்காத்பில்ேநசர் சிைறபிடித்துப்ேபானான். 7 தங்கள் சந்ததிகளின்படிேய தங்கள் வம்ச
அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட அவன் சேகாதரரில் தைலவர் ஏேயலும், சகரியாவும், 8 ேயாேவலின்
மகனாகிய ேசமாவுக்குப் பிறந்த ஆசாசின் குமாரன் ேபலாவும்; இவன் சந்ததியார் ஆேராேவரிலும்,
ேநேபாமட்டும், பாகால்ெமேயான்மட்டும் வாசம்பண்ணினார்கள். 9 கிழக்ேக ஐபிராத்து நதிெதாடங்கி
வனாந்தரத்தின் எல்ைலமட்டும் அவர்கள் வாசம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் ஆடுமாடுகள் கீேலயாத்ேதசத்தில்
மிகுதியாயிற்று. 10 சவுலின் நாட்களில் ஆகாரியேராடு அவர்கள் யுத்தம்பண்ணி, தங்கள் ைகயால் அவர்கள்
விழுந்தபின், அவர்கள் கூடாரங்களிேல கீேலயாத்தின் கீழ்ப்புறெமல்லாம் குடிேயறினார்கள்.

11 காத்தின் புத்திரர் அவர்களுக்கு எதிேர பாசான் ேதசத்திேல சல்கா மட்டும் வாசம்பண்ணினார்கள். 12

அவர்களில் ேயாேவல் தைலவனும், சாப்பாம் அவனுக்கு இரண்டாவதுமாயிருந்தான்; யானாயும் சாப்பாத்தும்
பாசானில் இருந்தார்கள். 13 அவர்கள் பிதாக்களின் வீட்டாராகிய அவர்கள் சேகாதரர், மிகாேவல்,
ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராயி, யாக்கான், சீகா, ஏேபர் என்னும் ஏழு ேபர். 14 இவர்கள் ஊரிக்குப் பிறந்த
அபிேயலின் குமாரர்; ஊரி என்பவன் ெயெராவாவுக்கும், ெயெராவா கீேலயாத்துக்கும், கீேலயாத்
மிகாேவலுக்கும், மிகாேவல் எசிசாயிக்கும், எசிசாயி யாேதாவுக்கும், யாேதா பூசுக்கும்
குமாரராயிருந்தவர்கள். 15 கூனியின் குமாரனாகிய அப்திேயலின் மகன் அகி, அவர்கள் பிதாக்களின் வீட்டுத்
தைலவனாயிருந்தான். 16 அவர்கள் கீேலயாத்திலிருக்கிற பாசானிலும், அதின் ெவளிநிலங்களிலும்,
சாேரானின் எல்லாப் ேபட்ைடகளிலும் அைவகளின் கைடயாந்தரங்கள் மட்டும் வாசம்பண்ணினார்கள். 17

இவர்கெளல்லாரும் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாதாமின் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ெயெராெபயாமின் நாட்களிலும் தங்கள் வம்சத்து அட்டவைணப்படி ெதாைக ஏற்றப்பட்டார்கள்.

18 ரூபன் புத்திரரிலும், காத்தியரிலும், மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தாரிலும் ேகடகமும் பட்டயமும்
எடுத்து, வில்ெலய்து, யுத்தத்திற்குப் பழகி, பைடக்குப் ேபாகத்தக்க ேசவகர் நாற்பத்துநாலாயிரத்து
எழுநூற்று அறுபதுேபராயிருந்தார்கள். 19 அவர்கள் ஆகாரியேராடும், ெயத்தூர் நாப்பீஸ் ேநாதாப்
என்பவர்கேளாடும் யுத்தம்பண்ணுகிறேபாது, 20 அவர்கேளாேட எதிர்க்கத் துைணெபற்றபடியினால்,
ஆகாரியரும் இவர்கேளாடிருக்கிற யாவரும் அவர்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள்
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யுத்தத்திேல ேதவைன ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, அவர்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்தபடியினால் அவர்கள்
விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளினார். 21 அவர்கள் இவர்களுக்கு இருந்த மிருகஜீவன்களாகிய
ஐம்பதினாயிரும் ஒட்டகங்கைளயும், இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதினாயிரம் ஆடுகைளயும், இரண்டாயிரம்
கழுைதகைளயும், மனுஷரில் லட்சம்ேபர்கைளயும் பிடித்தார்கள். 22 யுத்தம் ேதவனால் நடந்தபடியினால்
அேநகர் ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள்; தாங்கள் சிைறப்பட்டுப்ேபாகுமட்டும் இவர்களுைடய ஸ்தலத்திேல
குடியிருந்தார்கள்.

23 மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்துப் புத்திரரும் அந்த ேதசத்தில் குடியிருந்து, பாசான் ெதாடங்கிப்
பாகால் எர்ேமான் மட்டும், ெசனீர் மட்டும், எர்ேமான் பர்வதமட்டும் ெபருகியிருந்தார்கள். 24 அவர்கள்
தங்கள் பிதாக்களின் வீட்டுத் தைலவராகிய ஏப்ேபர், இஷி, ஏலிேயல், அஸரிேயல், எேரமியா, ஒதாவியா,
யாதிேயல் என்பவர்கள் பராக்கிரம வீரரான மனுஷரும் ேபர்ெபற்ற தைலவருமாயிருந்தார்கள். 25 அவர்கள்
தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனுக்குத் துேராகம்பண்ணி, ேதவன் அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்திருந்த ேதச
ஜனங்களின் ேதவர்கைளப் பின்பற்றிச் ேசாரம்ேபானார்கள். 26 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவன் அசீரியா
ராஜாவாகிய பூலின் ஆவிையயும், அசீரியா ராஜாவாகிய தில்காத்பில்ேநசரின் ஆவிையயும் எழுப்பினதினாேல,
அவன் ரூபனியரும் காத்தியரும் மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தாருமாகிய அவர்கைளச் சிைறபிடித்து,
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறதுேபால, ஆலாவுக்கும் ஆேபாருக்கும் ஆராவுக்கும் ேகாசான்
ஆற்றங்கைரக்கும் ெகாண்டுேபானான்.

ேலவியின் குமாரர், ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கள். 2 ேகாகாத்தின் குமாரர், அம்ராம்,
இத்சார், எப்ேரான் ஊசிேயல் என்பவர்கள். 3 அம்ராமின் பிள்ைளகள், ஆேரான், ேமாேச, மிரியாம்
என்பவர்கள்; ஆேரானின் குமாரர், நாதாப், அபியூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள். 4

எெலயாசார் பிெனகாைசப் ெபற்றான்; பிெனகாஸ் அபிசுவாைவப் ெபற்றான். 5 அபிசுவா புக்கிையப்
ெபற்றான்; புக்கி ஊசிையப் ெபற்றான். 6 ஊசி ெசராகியாைவப் ெபற்றான்; ெசராகியா ெமராேயாைதப்
ெபற்றான். 7 ெமராேயாத் அமரியாைவப் ெபற்றான்; அமரியா அகிதூைபப் ெபற்றான். 8 அகிதூப்
சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக் அகிமாைசப் ெபற்றான். 9 அகிமாஸ் அசரியாைவப் ெபற்றான்; அசரியா
ேயாகனாைனப் ெபற்றான். 10 ேயாகனான் அசரியாைவப் ெபற்றான்; சாெலாேமான் எருசேலமில் கட்டின
ஆலயத்திேல ஆசாரிய பணிவிைடையச் ெசய்தவன் இவன்தான். 11 அசரியா அமரியாைவப் ெபற்றான்;
அமரியா அகிதூைபப் ெபற்றான். 12 அகிதூப் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக் சல்லூைமப் ெபற்றான். 13

சல்லூம் இல்க்கியாைவப் ெபற்றான்; இல்க்கியா அசரியாைவப் ெபற்றான். 14 அசரியா ெசராயாைவப்
ெபற்றான்; ெசராயா ேயாசதாக்ைகப் ெபற்றான். 15 கர்த்தர் ேநபுகாத்ேநச்சாைரக் ெகாண்டு யூதா
ஜனங்கைளயும் எருசேலமியைரயும் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாகச் ெசய்தேபாது ேயாசதாக்கும்
சிைறப்பட்டுப்ேபானான்.

16 ேலவியின் குமாரர், ெகர்ேசாம், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கேள. 17 ெகர்ேசாமுைடய குமாரரின்
நாமங்கள், லிப்னி, சிேமயி என்பைவகள். 18 ேகாகாத்தின் குமாரர், அம்ராம், இத்சார், எப்ேரான், ஊசிேயல்
என்பவர்கள். 19 ெமராரியின் குமாரர், மேகலி, மூசி என்பவர்கள். ேலவியருக்கு அவர்கள் பிதாக்கள் வழியாய்
உண்டான வம்சங்கள்: 20 ெகர்ேசாமின் குமாரன் லிப்னி; இவன் குமாரன் யாகாத்; இவன் குமாரன் சிம்மா.
21 இவன் குமாரன் ேயாவா; இவன் குமாரன் இத்ேதா; இவன் குமாரன் ேசரா; இவன் குமாரன் யாத்திராயி.
22 ேகாகாத்தின் குமாரரில் ஒருவன் அம்மினதாப், இவன் குமாரன் ேகாராகு; இவன் குமாரன் ஆசீர். 23

இவன் குமாரன் எல்க்கானா; இவன் குமாரன் அபியாசாப்; இவன் குமாரன் ஆசீர். 24 இவன் குமாரன்
எல்க்கானா; இவன் குமாரன் ஊரிேயல்; இவன் குமாரன் ஊசியா; இவன் குமாரன் சவுல். 25 எல்க்கானாவின்
குமாரர், அமாசாயி, ஆகிேமாத் என்பவர்கள். 26 எல்க்கானாவின் குமாரரில் ஒருவன் ேசாபாய்; இவன்
குமாரன் நாகாத். 27 இவன் குமாரன் எலியாப்; இவன் குமாரன் எேராகாம்; இவன் குமாரன் எல்க்கானா. 28

சாமுேவலின் குமாரர், அவனுைடய முதற்ேபறான வஷ்னீ அபியா என்பவர்கள். 29 ெமராரியின் குமாரரில்
ஒருவன் மேகலி; இவன் குமாரன் லிப்னி; இவன் குமாரன் சிேமயி; இவன் குமாரன் ஊசா. 30 இவன் குமாரன்
சிெமயா; இவன் குமாரன் அகியா; இவன் குமாரன் அசாயா.

31 கர்த்தருைடய ெபட்டி நிைலெபற்றேபாது, தாவீது கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் சங்கீத ேசைவைய
நடத்துகிறதற்கு ஸ்தாபித்தவர்களும், 32 சாெலாேமான் எருசேலமிேல கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டித்
தீருமட்டும் ஆசரிப்புக்கூடார வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக சங்கீத ேசவைனயுடன் தங்கள்
முைறைமயின்படிேய பணிவிைட ெசய்துவந்தவர்களுமாகிய மனுஷரும் அவர்கள் குமாரருமானவர்கள். 33

ேகாகாத்தியரின் குமாரரில் ஏமான் என்னும் பாடகன்; இவன் ேயாேவலின் குமாரன்; இவன் சாமுேவலின்
குமாரன். 34 இவன் எல்க்கானாவின் குமாரன்; இவன் ெயெராகாமின் குமாரன்; இவன் எலிேயலின் குமாரன்;
இவன் ேதாவாகின் குமாரன். 35 இவன் சூப்பின் குமாரன்; இவன் இல்க்கானாவின் குமாரன்; இவன்
மாகாத்தின் குமாரன்; இவன் அமாசாயின் குமாரன். 36 இவன் எல்க்கானாவின் குமாரன்; இவன்
ேயாேவலின் குமாரன்; இவன் அசரியாவின் குமாரன்; இவன் ெசப்பனியாவின் குமாரன். 37 இவன் தாகாதின்
குமாரன்; இவன் ஆசீரின் குமாரன்; இவன் எபியாசாப்பின் குமாரன்; இவன் ேகாராகின் குமாரன். 38 இவன்
இத்சாரின் குமாரன்; இவன் ேகாகாத்தின் குமாரன்; இவன் இஸ்ரேவலின் குமாரனாகிய ேலவியின் குமாரன்.
39 இவன் சேகாதரனாகிய ஆசாப் இவன் வலது பக்கத்திேல நிற்பான்; ஆசாப் ெபரகியாவின் குமாரன்;
இவன் சிேமயாவின் குமாரன். 40 இவன் மிகாேவலின் குமாரன்; இவன் பாெசயாவின் குமாரன்; இவன்
மல்கியாவின் குமாரன். 41 இவன் எத்னியின் குமாரன்; இவன் ேசராவின் குமாரன்; இவன் அதாயாவின்
குமாரன். 42 இவன் ஏத்தானின் குமாரன்; இவன் சிம்மாவின் குமாரன்; இவன் சீேமயின் குமாரன். 43 இவன்
யாகாதின் குமாரன்; இவன் ெகர்ேசாமின் குமாரன்; இவன் ேலவியின் குமாரன். 44 ெமராரியின் புத்திரராகிய

1 நாளாகமம் 6:44

343



7

இவர்களுைடய சேகாதரர் இடதுபக்கத்திேல நிற்பார்கள்; அவர்களில் ஏதான் என்பவன் கிஷியின் குமாரன்;
இவன் அப்தியின் குமாரன்; இவன் மல்லூகின் குமாரன். 45 இவன் அஸபியாவின் குமாரன்; இவன்
அமத்சியாவின் குமாரன்; இவன் இல்க்கியாவின் குமாரன். 46 இவன் அம்சியின் குமாரன்; இவன் பானியின்
குமாரன்; இவன் சாேமரின் குமாரன். 47 இவன் மேகலியின் குமாரன்; இவன் மூசியின் குமாரன்; இவன்
ெமராரியின் குமாரன்; இவன் ேலவியின் குமாரன். 48 அவர்கள் சேகாதரராகிய மற்ற ேலவியர் ேதவனுைடய
ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தின் பணிவிைடக்ெகல்லாம் ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

49 ஆேரானும் அவன் குமாரரும் சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தின்ேமல் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டும்
பீடத்தின்ேமல் தூபங்காட்டி, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் எல்லா ேவைலக்கும், ேதவனுைடய தாசனாகிய
ேமாேச கற்பித்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவலுக்காகப் பாவநிவிர்த்தியுண்டாக்குகிறதற்கும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 50 ஆேரானின் குமாரரில் எெலயாசார் என்பவனுைடய குமாரன் பிேனகாஸ்;
இவன் குமாரன் அபிசுவா. 51 இவன் குமாரன் புக்கி; இவன் குமாரன் ஊசி; இவன் குமாரன் ெசராகியா. 52

இவன் குமாரன் ெமராேயாத்; இவன் குமாரன் அமரியா; இவன் குமாரன் அகித்தூப். 53 இவன் குமாரன்
சாேதாக்; இவன் குமாரன் அகிமாஸ்.

54 அவர்கள் ேபட்ைடகளின்படிேய அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளான அவர்கள் வாசஸ்தலங்களாவன:
ேகாகாத்தியரின் வம்சமான ஆேரானின் புத்திரருக்கு விழுந்த சீட்டின்படிேய, 55 யூதா ேதசத்திலிருக்கிற
எப்ேராைனயும் அைதச் சுற்றியிருக்கிற ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 56 அந்தப் பட்டணத்தின்
வயல்கைளயும் அதின் பட்டிகைளயும் எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 57

இப்படிேய ஆேரானின் புத்திரருக்கு எப்ேரான் என்னும் அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒன்ைறயும்
லிப்னாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், யாத்தீைரயும் எஸ்தேமாவாைவயும் அவற்றின்
ெவளிநிலங்கைளயும், 58 ஈேலைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ெதபீைரயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், 59 ஆசாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ெபத்ேசேமைசயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், 60 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திேல ேகபாைவயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
அெலேமத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ஆனேதாத்ைதயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள் வம்சங்களுக்குக் ெகாடுத்த இவர்கள் பட்டணங்கெளல்லாம் பதின்மூன்று. 61

ேகாகாத்தின் மற்றப் புத்திரருக்கு ேவெறாரு ேகாத்திர வம்சத்திலும், பாதிக் ேகாத்திரமாகிய மனாேசயின்
பாதியிலும் விழுந்த சீட்டின்படிேய பத்துப் பட்டணங்கள் இருந்தது. 62 ெகர்ேசாமின் புத்திரருக்கு அவர்கள்
வம்சங்களின்படிேய, இசக்கார் ேகாத்திரத்திலும் ஆேசர் ேகாத்திரத்திலும், நப்தலி ேகாத்திரத்திலும்,
பாசானிலிருக்கிற மனாேச ேகாத்திரத்திலும் பதின்மூன்று பட்டணங்கள் இருந்தது. 63 ெமராரியின்
புத்திரருக்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படிேய, ரூபன் ேகாத்திரத்திலும், காத் ேகாத்திரத்திலும், ெசபுேலான்
ேகாத்திரத்திலும் விழுந்த சீட்டின்படி பன்னிரண்டு பட்டணங்கள் இருந்தது. 64 அப்படிேய இஸ்ரேவல்
புத்திரர் ேலவியருக்குக் ெகாடுத்த பட்டணங்களும் அைவகளின் ெவளிநிலங்களும் என்னெவன்றால், 65

சீட்டுப்ேபாட்டு, சிலருக்கு யூதா புத்திரரின் ேகாத்திரத்திலும், சிமிேயான் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திலும்,
ெபன்யமீன் புத்திரரின் ேகாத்திரத்திலும், ேபர்ேபராகச் ெசால்லப்பட்ட அந்தப் பட்டணங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 66 ேகாகாத் புத்திரரில் மற்ற வம்சங்களுக்கு அவர்கள் எல்ைலயான பட்டணங்கள்
அவர்களுக்கு எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்திேல இருந்தது. 67 எைவெயனில், அைடக்கலப்பட்டணங்களில்
அவர்களுக்கு எப்பிராயீம் மைலத்ேதசத்திலிருக்கிற சீேகைமயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ேகேசைரயும்
அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், 68 ேயாக்ேமயாைமயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், ேபத்ஓேராைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், 69 ஆயேலாைனயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும், காத்ரிம்ேமாைனயும் அதின்
ெவளிநிலங்கைளயும், 70 மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்திேல ஆேனைரயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும்,
பீலியாைமயும் அதின் ெவளிநிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; இைவகள் காகாத் புத்திரரிலுள்ள மற்ற
வம்சங்களுக்கு இருந்தது. 71 ெகர்ேசாம் புத்திரருக்கு மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திர வம்சத்திேல
பாசானிலிருக்கிற ேகாலானும் அதின் ெவளிநிலங்களும், அஸ்தேராத்தும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 72

இசக்கார் ேகாத்திரத்திேல ேகேதசும் அதின் ெவளிநிலங்களும், தாபிராத்தும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 73

ராேமாத்தும் அதின் ெவளிநிலங்களும், ஆேனமும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 74 ஆேசர் ேகாத்திரத்திேல
மாஷாலும் அதின் ெவளிநிலங்களும், அப்ேதானும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 75 உக்ேகாக்கும் அதின்
ெவளிநிலங்களும், ேரேகாபும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 76 நப்தலி ேகாத்திரத்திேல கலிேலயாவிலிருக்கிற
ேகேதசும் அதின் ெவளிநிலங்களும், அம்ேமானும் அதின் ெவளிநிலங்களும், கீரியாத்தாயிமும் அதின்
ெவளிநிலங்களும் இருந்தது. 77 ெமராரியின் மற்றப் புத்திரருக்கு ெசபுேலான் ேகாத்திரத்திேல ரிம்ேமானும்
அதின் ெவளிநிலங்களும், தாேபாரும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 78 எரிேகாவுக்கு அப்புறமாயிருக்கிற
ேயார்தானுக்கு அப்பாேல ேயார்தானுக்குக் கிழக்ேக இருக்கிற ரூபன் ேகாத்திரத்திேல வனாந்தரத்திலுள்ள
ேபேசரும் அதின் ெவளிநிலங்களும், யாத்சாவும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 79 ேகேதேமாத்தும் அதின்
ெவளிநிலங்களும், ேமப்பாத்தும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 80 காத் ேகாத்திரத்திேல கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்தும் அதின் ெவளிநிலங்களும், மக்னாயீமும் அதின் ெவளிநிலங்களும், 81 எஸ்ேபானும் அதின்
ெவளிநிலங்களும், யாேசரும் அதின் ெவளிநிலங்களும் இருந்தது.

இசக்காருைடய குமாரர், ேதாலா, பூவா, யசுப், சிம்ேரான் என்னும் நாலு ேபர். 2 ேதாலாவின்
குமாரர், ஊசி, ெரப்பாயா, ெயரிேயல், யக்மாயி, இப்சாம், சாமுேவல் என்பவர்கள்; ேதாலாவுக்குப்
பிறந்த இவர்கள் தங்கள் பிதாக்கள் வம்சத்தைலவரும் தங்கள் சந்ததிகளிேல

பராக்கிரமசாலிகளுமாயிருந்தார்கள்; தாவீதின் நாட்களில் அவர்கள் ெதாைக இருபதினாயிரத்து அறுநூறு
ேபராயிருந்தது. 3 ஊசியின் குமாரரில் ஒருவன் இஸ்ரகியா; இஸ்ரகியாவின் குமாரர், மிகாேயல், ஒபதியா,
ேயாேவல், இஷியா என்பவர்கள்; இவர்கள் ஐந்துேபரும் தைலவராயிருந்தார்கள். 4 அவர்கள் பிதாக்கள்
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வம்சத்தாரான அவர்கள் சந்ததிகளில் யுத்தமனுஷரான கூட்டங்கள் முப்பத்தாறாயிரம்ேபர்
அவர்கேளாடிருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு அேநகம் ெபண்ஜாதிகளும் பிள்ைளகளும் இருந்தார்கள். 5

இசக்காருைடய மற்ற எல்லா வம்சங்களிலும் அவர்களுக்குச் சேகாதரரான பராக்கிரமசாலிகள் தங்கள்
வம்ச அட்டவைணகளின்படிெயல்லாம் எண்பத்ேதழாயிரம்ேபராயிருந்தார்கள்.

6 ெபன்யமீன் குமாரர், ேபலா, ெபேகர், ெயதியாேயல் என்னும் மூன்றுேபர். 7 ேபலாவின் குமாரர்,
எஸ்ேபான், ஊசி, ஊசிேயல், ெயரிேமாத், இரி என்பவர்கள்; இவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்தில்
பராக்கிரமசாலிகளான ஐந்து தைலவராயிருந்தார்கள்; இவர்கள் வம்ச அட்டவைணக்குள்ளானவர்கள்
இருபத்தீராயிரத்து முப்பத்துநாலுேபர். 8 ெபேகரின் குமாரர், ெசமிரா, ேயாவாஸ், எலிேயசர், எலிேயானாய்,
உம்ரி, ெயரிேமாத், அபியா, ஆனேதாத், அலேமத் என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் ெபேகரின் குமாரர். 9

தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்தைலவராகிய அவர்கள் சந்ததிகளின் அட்டவைணக்குள்ளான
பராக்கிரமசாலிகள் இருபதினாயிரத்து இருநூறுேபர். 10 ெயதியாேயலின் குமாரரில் ஒருவன் பில்கான்;
பில்கானின் குமாரர், ஏயூஷ், ெபன்யமீன், ஏகூத், ெகனானா, ேசத்தான், தர்ஷீஸ், அகிஷாகார் என்பவர்கள். 11

ெயதியாேயலின் குமாரராகிய இவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்கள் வம்சத்தாரில் தைலவராயிருந்தார்கள்;
இவர்களில் யுத்தத்திற்குப் ேபாகத்தக்க ேசவகரான பராக்கிரமசாலிகள் பதிேனழாயிரத்து இருநூறுேபர். 12

சுப்பீமும், உப்பீமும் ஈரின் குமாரர், ஊசிம் ஆேகரின் குமாரரில் ஒருவன்.
13 நப்தலியின் குமாரரான பில்காளின் ேபரன்மார், யாத்திேயல், கூனி, எத்ேசர், சல்லூம் என்பவர்கள்.
14 மனாேசயின் புத்திரரில் ஒருவன் குலஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்த அஸ்ரிேயல்; அவன்

மறுமைனயாட்டியாகிய அராமிய ஸ்திரீயினிடத்தில் கீேலயாத்தின் தகப்பனாகிய மாகீர் பிறந்தான். 15 மாகீர்
மாக்காள் என்னும் ேபருள்ள உப்பீம் சுப்பீம் என்பவர்களின் சேகாதரிைய விவாகம் பண்ணினான்;
மனாேசயின் இரண்டாம் குமாரன் ெசேலாப்பியாத்; ெசேலாப்பியாத்திற்குக் குமாரத்திகள் இருந்தார்கள். 16

மாகீரின் ெபண்ஜாதியாகிய மாக்காள் ஒரு குமாரைனப் ெபற்று, அவனுக்குப் ேபேரஸ் என்று ேபரிட்டாள்;
இவன் சேகாதரன் ேபர் ேசேரஸ்; இவனுைடய குமாரர் ஊலாம், ேரேகம் என்பவர்கள். 17 ஊலாமின்
குமாரரில் ஒருவன் ேபதான்; இவர்கள் மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீருக்குப் பிறந்த கீேலயாத் புத்திரர். 18

இவன் சேகாதரியாகிய அம்ெமாெளேகத் இஸ்ேகாைதயும் அபிேயசைரயும் மாகலாைவயும் ெபற்றாள். 19

ெசமிதாவின் குமாரர், அகியான், ேசேகம், லிக்ேக, அனியாம் என்பவர்கள்.
20 எப்பிராயீமின் குமாரரில் ஒருவன் சுத்ெதலாக்; இவனுைடய குமாரன் ேபேரத்; இவனுைடய குமாரன்

தாகாத்; இவனுைடய குமாரன் எலாதா; இவனுைடய குமாரன் தாகாத். 21 இவனுைடய குமாரன் சாபாத்;
இவனுைடய குமாரர் சுத்ெதலாக், எத்ேசர், எலியாத்; இவர்கள் ேதசத்தில் பிறந்த காத்தூராருைடய
ஆடுமாடுகைளப் பிடிக்கப்ேபானபடியால் அவர்கள் இவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 22 அவர்கள்
தகப்பனாகிய எப்பிராயீம் அேநகநாள் துக்கங்ெகாண்டாடுைகயில், அவன் சேகாதரர் அவனுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லவந்தார்கள். 23 பின்பு அவன் தன் ெபண்ஜாதியினிடத்தில் பிரேவசித்ததினால், அவள் கர்ப்பந்தரித்து
ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்; அவன், தன் குடும்பத்துக்குத் தீங்கு உண்டானதினால், இவனுக்குப் ெபரீயா
என்று ேபரிட்டான். 24 இவனுைடய குமாரத்தியாகிய ேசராள் கீழ்ப்புறமும் ேமற்புறமுமான
ெபத்ேதாேராைனயும், ஊேசன்ேசராைவயும் கட்டினவள். 25 அவனுைடய குமாரர், ேரப்பாக், ேரேசப்
என்பவர்கள்; இவனுைடய குமாரன் ேதலாக்; இவனுைடய குமாரன் தாகான். 26 இவனுைடய குமாரன்
லாதான்; இவனுைடய குமாரன் அம்மீயூத்; இவனுைடய குமாரன் எலிஷாமா. 27 இவனுைடய குமாரன் நூன்;
இவனுைடய குமாரன் ேயாசுவா. 28 அவர்களுைடய காணியாட்சியும், வாசஸ்தலங்களும், கிழக்ேகயிருக்கிற
நாரானும், ேமற்ேகயிருக்கிற ேகேசரும் அதின் கிராமங்களும், ெபத்ேதலும் அதின் கிராமங்களும், சீேகமும்
அதின் கிராமங்களும், காசாமட்டுக்குமுள்ள அதின் கிராமங்களும், 29 மனாேச புத்திரரின் பக்கத்திேல
ெபத்ெசயானும் அதின் கிராமங்களும், தானாகும் அதின் கிராமங்களும், ெமகிேதாவும் அதின் கிராமங்களும்,
ேதாரும் அதின் கிராமங்களுேம; இவ்விடங்களில் இஸ்ரேவலின் குமாரனாகிய ேயாேசப்பின் புத்திரர்
குடியிருந்தார்கள்.

30 ஆேசரின் குமாரர், இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, ெபரீயா என்பவர்கள்; இவர்கள் சேகாதரி ேசராள். 31

ெபரீயாவின் குமாரர், ஏேபர், மல்கிேயல் என்பவர்கள்; இவன் பிர்சாவீத்தின் தகப்பன். 32 ஏேபர்
யப்ேலத்ைதயும், ேசாேமைரயும், ஒத்தாைமயும், இவர்கள் சேகாதரியாகிய சூகாைளயும் ெபற்றான். 33

யப்ேலத்தின் குமாரர், பாசாக், பிம்மால், அஸ்வாத் என்பவர்கள்; இவர்கேள யப்ேலத்தின் குமாரர். 34

ேசாேமரின் குமாரர் அகி, ேராகா, எகூபா, ஆராம் என்பவர்கள். 35 அவன் சேகாதரனாகிய ஏேலமின் குமாரர்
ேசாபாக், இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் என்பவர்கள். 36 ேசாபாக்கின் குமாரர் சூவாக், அர்ெனப்பர், சூகால்,
ேபரி, இம்ரா, 37 ேபேசர், ஓத், சம்மா, சில்சா, இத்ரான், ேபரா என்பவர்கள். 38 ெயத்ேதரின் குமாரர்,
எப்புேன, பிஸ்பா, ஆரா என்பவர்கள். 39 உல்லாவின் குமாரர், ஆராக், அன்னிேயல், ரித்சியா என்பவர்கள். 40

ஆேசரின் புத்திரராகிய இவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்தைலவரும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட பராக்கிரமசாலிகளும், பிரபுக்களின் தைலவருமாயிருந்தார்கள்; அவர்கள் வம்ச
அட்டவைணகளில் யுத்தத்திற்குப் ேபாகத்தக்க ேசவகரின் இலக்கம் இருபத்தாறாயிரம்ேபர்.

ெபன்யமீன், ேபலா என்னும் தன் மூத்த குமாரைனயும், அஸ்பால் என்னும் இரண்டாம் குமாரைனயும்,
அகராக் என்னும் மூன்றாம் குமாரைனயும், 2 ேநாகா என்னும் நாலாம் குமாரைனயும், ரப்பா என்னும்
ஐந்தாம் குமாரைனயும் ெபற்றான். 3 ேபலாவுக்கு இருந்த குமாரர், ஆதார், ேகரா, அபியூத்

என்பவர்கள். 4 அபிசுவா, நாமான், அேகாவா, 5 ேகரா, ெசப்புப்பான், ஊராம் என்பவர்கள் எகூதின் குமாரர்.
6 ேகபாவின் குடிகளுக்கு மூப்பான தைலவராயிருந்து, இவர்கைள மனாகாத்திற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானவர்கள், நாமான், அகியா, ேகரா என்பவர்கேள. 7 ேகரா அவர்கைள அங்ேக
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபான பின்பு, ஊசாைவயும் அகியூைதயும் ெபற்றான். 8 அவர்கைள அனுப்பிவிட்டபின்,
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சகராயீம் ேமாவாப் ேதசத்திேல ஊசிம், பாராள் என்னும் தன் ெபண்ஜாதிகளிடத்திேல ெபற்ற
பிள்ைளகைளத்தவிர, 9 தன் ெபண்ஜாதியாகிய ஓேதசாேல ேயாவாைபயும், சீபீயாைவயும், ேமசாைவயும்,
மல்காைமயும், 10 எயூைசயும், சாகியாைவயும், மிர்மாைவயும் ெபற்றான்; பிதாக்களின் தைலவரான இவர்கள்
அவனுைடய குமாரர். 11 ஊசிம் வழியாய் அவன் அபிதூைபயும் எல்பாைலயும் ெபற்றான். 12 எல்பாலின்
குமாரர், ஏேபர், மீஷாம், சாேமத்; இவன் ஓேனாைவயும் ேலாைதயும் அதின் கிராமங்கைளயும்
உண்டாக்கினவன். 13 ெபரீயாவும் ேசமாவும் ஆயேலான் குடிகளுைடய பிதாக்களிேல
தைலவராயிருந்தார்கள்; இவர்கள் காத்தின் குடிகைள ஓட்டிவிட்டார்கள். 14 அகிேயா, சாஷாக், எேரேமாத்,
15 ெசபதியா, ஆராத், ஆேதர், 16 மிகாேயஸ், இஸ்பா, ேயாகா என்பவர்கள் ெபரீயாவின் குமாரர். 17

ெசபதியா, ெமசுல்லாம், இஸ்கி, ஏேபர், 18 இஸெமராயி, இஸ்லியா, ேயாபாப் என்பவர்கள் எல்பாலின்
குமாரர். 19 யாக்கிம், சிக்ரி, சப்தி, 20 எலிேயனாய், சில்தாய், எலிேயல், 21 அதாயா, ெபராயா, சிம்ராத்
என்பவர்கள் சிமியின் குமாரர். 22 இஸ்பான், ஏேபர், ஏலிேயல், 23 அப்ேதான், சிக்ரி, ஆனான், 24 அனனியா,
ஏலாம், அந்ேதாதியா, 25 இபிதியா, ெபனூேயல் என்பவர்கள் சாஷாக்கின் குமாரர். 26 சம்ேசராய்,
ெசகரியா, அத்தாலியா, 27 யெரஷியா, எலியா, சிக்ரி என்பவர்கள் எெராகாமின் குமாரர். 28 இவர்கள்
தங்கள் சந்ததிகளின் பிதாக்களிேல தைலவராயிருந்து, எருசேலமிேல குடியிருந்தார்கள். 29 கிபிேயானிேல
குடியிருந்தவன், கிபிேயானின் மூப்பன்; அவன் ெபண்ஜாதியின் ேபர் மாக்காள். 30 அவன் மூத்த குமாரன்
அப்ேதான் என்பவன்; மற்றவர்கள், சூர், கீஸ், பாகால், நாதாப், 31 ேகேதார், அகிேயா, ேசேகர் என்பவர்கள்.
32 மிக்ேலாத் சிமியாைவப் ெபற்றான்; இவர்களும் தங்கள் சேகாதரேராடுங்கூட எருசேலமிேல தங்கள்
சேகாதரருக்குச் சமீபத்தில் குடியிருந்தார்கள். 33 ேநர் கீைசப் ெபற்றான்; கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்; சவுல்
ேயானத்தாைனயும், மல்கிசூவாைவயும், அபினதாைபயும், எஸ்பாைலயும் ெபற்றான். 34 ேயானத்தானின்
குமாரன் ேமரிபால்; ேமரிபால் மீகாைவப் ெபற்றான். 35 மீகாவின் குமாரர், பித்ேதான், ேமேலக், தேரயா,
ஆகாஸ் என்பவர்கள். 36 ஆகாஸ் ேயாகதாைவப் ெபற்றான்; ேயாகதா அலேமத்ைதயும், அஸ்மாேவத்ைதயும்,
சிம்ரிையயும் ெபற்றான்; சிம்ரி ேமாசாைவப் ெபற்றான். 37 ேமாசா பினியாைவப் ெபற்றான்; இவன் குமாரன்
ரப்பா; இவன் குமாரன் எலியாசா; இவன் குமாரன் ஆத்ேசல். 38 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு குமாரர் இருந்தார்கள்;
அவர்கள் நாமங்களாவன, அஸ்ரீக்காம், ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ெசகரியா, ஒபதியா, ஆனான்; இவர்கள்
எல்லாரும் ஆத்ேசலின் குமாரர். 39 அவன் சேகாதரனாகிய எேசக்கின் குமாரர், ஊலாம் என்னும்
மூத்தகுமாரனும், ஏகூஸ் என்னும் இரண்டாம் குமாரனும், எலிேபேலத் என்னும் மூன்றாம் குமாரனுேம. 40

ஊலாமின் குமாரர் பராக்கிரமசாலிகளான வில்வீரராய் இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு அேநகம் புத்திரர்
ெபளத்திரர் இருந்தார்கள்; அவர்கள் ெதாைக நூற்ைறம்பதுேபர்; இவர்கள் எல்லாரும் ெபன்யமீன் புத்திரர்.

இஸ்ரேவல் எல்லாரும் தங்கள் வம்சவரலாற்றின்படி எண்ணப்பட்டார்கள்; இவர்கள் நாமங்கள்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது, யூதா ேகாத்திரத்தார் தங்கள்
துேராகத்தினிமித்தம், பாபிேலானுக்குச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 2 தங்கள்

காணியாட்சியிலும் தங்கள் பட்டணங்களிலும் முன் குடியிருந்தவர்கள் இஸ்ரேவலரும் ஆசாரியரும்
ேலவியரும் நிதினீமியருேம. 3 யூதா புத்திரரிலும், ெபன்யமீன் புத்திரரிலும், எப்பிராயீம் மனாேச
என்பவர்களின் புத்திரரிலும், எருசேலமில் குடியிருந்தவர்கள் யாெரன்றால், 4 யூதாவின் புத்திரனாகிய
ேபேரசின் சந்ததியில் பானியின் குமாரனாகிய இம்ரியின் மகனான உம்ரிக்குப் பிறந்த அம்மியூதின் குமாரன்
ஊத்தாய். 5 ேசலாவின் சந்ததியில் மூத்தவனாகிய அசாயாவும், அவன் பிள்ைளகளும், 6 ேசராவின்
சந்ததியில் ெயகுேவலும், அவன் சேகாதரராகிய அறுநூற்றுத்ெதாண்ணூறுேபருேம. 7 ெபன்யமீன் புத்திரரில்
அெசனூவாவின் குமாரனாகிய ஓதாவியாவுக்குப் பிறந்த ெமசுல்லாமின் மகன் சல்லு. 8 எேராகாமின்
குமாரன் இப்ெனயா; மிக்கிரியின் குமாரனாகிய ஊசியின் மகன் ஏலா; இப்னியாவின் குமாரனாகிய
ேரகுேவலுக்குப் பிறந்த ெசபதியாவின் மகன் ெமசுல்லாம் என்பவர்களும்; 9 தங்கள் சந்ததிகளின்படி இருந்த
இவர்கள் சேகாதரராகிய ெதாளாயிரத்து ஐம்பத்தாறுேபருேம; இந்த மனுஷர் எல்லாரும், தங்கள்
பிதாக்களின் வம்சத்திேல பிதாக்களின் தைலவராயிருந்தார்கள்.

10 ஆசாரியர்களில் ெயதாயா, ேயாயாரீப், யாகின். 11 அகிதூபின் குமாரனாகிய ெமராேயாதின் மகன்
சாேதாக்குக்குப் பிறந்த ெமசுல்லாவின் குமாரனாகிய இல்க்கியாவின் மகன் அசரியா என்பவன்
ேதவாலயத்து விசாரைணக்கர்த்தன். 12 மல்கியாவின் குமாரனாகிய பஸ்கூருக்குப் பிறந்த எேராகாமின்
மகன் அதாயா; இம்ெமரின் குமாரனாகிய ெமசில்ேலமித்தின் மகன் ெமசுல்லாமுக்குப் பிறந்த யாெசராவின்
குமாரனாகிய ஆதிேயலின் மகன் மாசாய் என்பவர்களும், 13 அவர்கள் சேகாதரரும், தங்கள் பிதாக்களின்
வம்சத்தைலவரான ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபதுேபர் ேதவாலயத்துக்கடுத்த பணிவிைடக்குத்
திறைமயுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். 14 ேலவியரில் ெமராரியின் சந்ததியான அசபியாவின் குமாரனாகிய
அஸ்ரீகாமுக்குப் பிறந்த அசூபின் மகன் ெசமாயா, 15 பக்பக்கார், ஏேரஸ், காலால், ஆசாபின் குமாரனாகிய
சிக்ரிக்குப் பிறந்த மிகாவின் மகன் மத்தனியா, 16 எதுத்தூனின் குமாரனாகிய காலாலுக்குப் பிறந்த
ெசமாயாவின் மகன் ஒபதியா; ெநத்ேதாபாத்தியரின் கிராமங்களில் குடியிருந்த எல்க்கானாவின்
குமாரனாகிய ஆசாவின் மகன் ெபரகியா, 17 வாசல் காவலாளிகளாகிய சல்லூம், அக்கூப், தல்ேமான்,
அகிமான் என்பவர்களும், இவர்கள் சேகாதரருேம; இவர்கள் தைலவன் சல்லூம். 18 ேலவி புத்திரரின்
ேசைனகளில் இவர்கள் கிழக்ேகயிருக்கிற ராஜாவின் வாசைலக் காவல் காத்துவந்தார்கள். 19 ேகாராகின்
குமாரனாகிய எபியாசாபுக்குப் பிறந்த ேகாேரயின் மகன் சல்லூமும், அவன் பிதாவின் வம்சத்தாராகிய
அவனுைடய சேகாதரருமான ேகாராகியர் பணிவிைடேவைலைய விசாரித்து, அவர்கள் பிதாக்கள்
கர்த்தருைடய பாளயத்திேல வாசஸ்தலத்திற்குப்ேபாகிற வழிையக் காவல்காத்ததுேபால, வாசஸ்தலத்து
வாசல்கைளக் காத்துவந்தார்கள். 20 எெலயாசாரின் குமாரனாகிய பிேனகாசுடேன கர்த்தர்
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இருந்தபடியினால், அவன் முற்காலத்திேல அவர்கள்ேமல் விசாரைணக்காரனாயிருந்தான். 21

ெமெசல்மியாவின் குமாரனாகிய சகரியா ஆசரிப்புக் கூடாரவாசல் காவல்காரனாயிருந்தான். 22

வாசல்கைளக் காக்கிறதற்குத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட இவர்கெளல்லாரும் இருநூற்றுப்
பன்னிரண்டுேபராயிருந்து, தங்கள் கிராமங்களின்படிேய தங்கள் வம்சத்து அட்டவைணகளில்
எழுதப்பட்டார்கள்; தாவீதும், ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய சாமுேவலும், அவர்கைளத் தங்கள் ேவைலகளில்
ைவத்தார்கள். 23 அப்படிேய அவர்களும், அவர்கள் குமாரரும் கர்த்தருைடய ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்து
வாசல்கைளக் காக்கிறவர்கைள முைறமுைறயாய் விசாரித்து வந்தார்கள். 24 வாசல்கைளக் காக்கிறவர்கள்
நாலு திைசகளாகிய கிழக்கிலும் ேமற்கிலும் வடக்கிலும் ெதற்கிலும் இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் சேகாதரர்
தங்கள் கிராமங்களிலிருந்து, ஏழுநாளுக்கு ஒருவிைச மாறிமாறி அவர்கேளாடிருக்க வருவார்கள். 26

ேதவாலயத்தின் பண்டகசாைலகள்ேமலும் ெபாக்கிஷசாைலகள்ேமலுமுள்ள விசாரைண உத்திேயாகம்
ேலவியரான அந்த நாலு பிரதான காவலாளர்வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது. 27 காவல் அவர்களுக்கு
ஒப்புவித்திருந்தபடியால் அவர்கள் ேதவாலயத்ைதச் சுற்றிலும் இராத்தங்கியிருந்து, காலேம கதவுகைளத்
திறந்துவிடுவார்கள். 28 அவர்களில் சிலரிடத்தில் ஆராதைன பணிமுட்டுகள் ஒப்புவித்திருந்தது; அவர்கள்
அைவகைள எண்ணி உள்ேள ெகாண்டுேபாய், எண்ணி ெவளிேய ெகாண்டுவருவார்கள். 29 அவர்களில் சிலர்
மற்றப் பணிமுட்டுகளின்ேமலும், பரிசுத்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றின்ேமலும், ெமல்லிய மா, திராட்சரசம்,
எண்ெணய், சாம்பிராணி, சுகந்தவர்க்கங்களின்ேமலும் விசாரைணக்காரராயிருந்தார்கள். 30 ஆசாரியரின்
குமாரரில் சிலர் சுகந்தவர்க்கத்தால் பரிமளைதலம் இறக்குவார்கள். 31 ேலவியரில் ேகாராகியனான
சல்லூமின் மூத்த குமாரனாகிய மத்தித்தியாவுக்குப் பலகாரம் சுடுகிற ேவைலயின் விசாரிப்பு
ஒப்புவித்திருந்தது. 32 அவர்கள் சேகாதரராகிய ேகாகாத்தியரின் புத்திரரில் சிலருக்கு ஓய்வுநாள்ேதாறும்
சமுகத்து அப்பங்கைள ஆயத்தப்படுத்தும் விசாரிப்பு இருந்தது. 33 இவர்களில் ேலவியருைடய பிதாக்களின்
தைலவராகிய சங்கீதக்காரர் இரவும் பகலும் தங்கள் ேவைலைய நடத்தேவண்டியதிருந்தபடியினால், மற்ற
ேவைலக்கு நீங்கலாகித் தங்கள் அைறகளில் இருந்தார்கள். 34 ேலவியரில் பிதாக்களின் தைலவராகிய
இவர்கள் தங்கள் சந்ததிகளுக்குத் தைலைமயானவர்கள்; இவர்கள் எருசேலமிேல குடியிருந்தார்கள்.

35 கிபிேயானிேல குடியிருந்தவர்கள் யாெரன்றால், கிபிேயானின் மூப்பனாகிய ெயகிேயல், இவன்
ெபண்ஜாதியின் ேபர் மாக்காள். 36 அவன் மூத்த குமாரனாகிய அப்ேதானும், சூர், கீஸ், பாகால், ேநர்,
நாதாப், 37 ேகேதார், அகிேயா, சகரியா, மிக்ேலாத் என்பவர்களுேம. 38 மிக்ேலாத் சீமியாைமப் ெபற்றான்;
இவர்களும் தங்கள் சேகாதரேராடுங்கூட எருசேலமிலிருக்கிற தங்கள் சேகாதரருக்குச் சமீபத்தில்
குடியிருந்தார்கள். 39 ேநர் கீைசப் ெபற்றான்; கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்; சவுல் ேயானத்தாைனயும்,
மல்கிசுவாைவயும், அபினதாைபயும், எஸ்பாைலயும் ெபற்றான். 40 ேயானத்தானின் குமாரன் ெமரிபால்;
ெமரிபால் மீகாைவப் ெபற்றான். 41 மீகாவின் குமாரர், பித்ேதான், ேமேலக், தேரயா, ஆகாஸ் என்பவர்கள்.
42 ஆகாஸ் யாராைகப் ெபற்றான்; யாராக் அெலேமத்ைதயும், அஸ்மேவத்ைதயும், சிம்ரிையயும் ெபற்றான்;
சிம்ரி ேமாசாைவப் ெபற்றான். 43 ேமாசா பினியாைவப் ெபற்றான்; இவன் குமாரன் ரப்பாயா; இவன் குமாரன்
எலியாசா; இவன் குமாரன் ஆத்ேசல். 44 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு குமாரர் இருந்தார்கள்; அவர்கள்
நாமங்களாவன, அசரீக்காம், ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ேசராயா, ஒபதியா, ஆனான், இவர்கள் ஆத்ேசலின்
குமாரர்.

ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலேராேட யுத்தம்பண்ணினார்கள்; இஸ்ரேவல் ெபலிஸ்தருக்கு முன்பாக
முறிந்ேதாடி, கில்ேபாவா மைலயிேல ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர் சவுைலயும் அவன்
குமாரைரயும் ெநருங்கித் ெதாடர்ந்து, சவுலின் குமாரராகிய ேயானத்தாைனயும் அபினதாைபயும்

மல்கிசூவாைவயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 3 சவுலுக்கு விேராதமாய் யுத்தம் பலத்தது; வில்வீரர்
அவைனக்கண்டு ெநருங்கினார்கள்; அப்ெபாழுது சவுல் வில்வீரருக்கு மிகவும் பயப்பட்டு, 4 தன்
ஆயுததாரிைய ேநாக்கி: அந்த விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து என்ைன அவமானப்படுத்தாதபடிக்கு,
நீ உன் பட்டயத்ைத உருவி, என்ைனக் குத்திப்ேபாடு என்றான்; அவனுைடய ஆயுததாரி மிகவும்
பயப்பட்டதினால் அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். அப்ெபாழுது சவுல் பட்டயத்ைத நட்டு அதின்ேமல்
விழுந்தான். 5 சவுல் ெசத்துப்ேபானைத அவன் ஆயுததாரி கண்டேபாது, அவனும் பட்டயத்தின்ேமல் விழுந்து
ெசத்துப்ேபானான். 6 அப்படிேய சவுலும், அவன் மூன்று குமாரரும், அவன் வீட்டு மனுஷர் அைனவரும் கூடச்
ெசத்துப்ேபானார்கள். 7 ஜனங்கள் முறிந்ேதாடினைதயும், சவுலும் அவன் குமாரரும் ெசத்துப்ேபானைதயும்,
பள்ளத்தாக்கிலுள்ள இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் கண்டேபாது தங்கள் பட்டணங்கைள விட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர் வந்து, அைவகளில் குடியிருந்தார்கள்.

8 ெவட்டுண்டவர்களின் வஸ்திரங்கைள உரிந்துெகாள்ளப் ெபலிஸ்தர் மறுநாளில் வந்தேபாது, அவர்கள்
சவுைலயும் அவன் குமாரைரயும் கில்ேபாவா மைலயிேல விழுந்துகிடக்கக்கண்டு, 9 அவன் வஸ்திரங்கைள
உரிந்து, அவன் தைலையயும், அவன் ஆயுதங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, தங்கள் விக்கிரகங்களுக்கும்
ஜனங்களுக்கும் அைதப் பிரசித்தப்படுத்தும்படி ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்திேல சுற்றிலும் ெசய்தி அனுப்பி, 10

அவன் ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ேதவர்களின் ேகாவிலிேல ைவத்து, அவன் தைலையத் தாேகான் ேகாவிலிேல
தூக்கிைவத்தார்கள். 11 ெபலிஸ்தர் சவுலுக்குச் ெசய்த எல்லாவற்ைறயுங்கீேலயாத்ேதசத்து யாேபஸ்
பட்டணத்தார் யாவரும் ேகட்டேபாது, 12 பராக்கிரமசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்துேபாய், சவுலின்
உடைலயும், அவன் குமாரரின் உடல்கைளயும் எடுத்து, யாேபசுக்குக் ெகாண்டுவந்து, அவர்கள் எலும்புகைள
யாேபசிலிருக்கிற ஒரு கர்வாலி மரத்தின்கீழ் அடக்கம்பண்ணி, ஏழுநாள் உபவாசம்பண்ணினார்கள். 13

அப்படிேய சவுல் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ைகக்ெகாள்ளாமல், கர்த்தருக்குச் ெசய்த தன்
துேராகத்தினிமித்தமும், அவன் கர்த்தைரத் ேதடாமல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கைளக் ேகட்கும்படிக்குத்
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ேதடினதினிமித்தமும் ெசத்துப்ேபானான். 14 அதற்காக அவர் அவைனக் ெகான்று, ராஜ்யபாரத்ைத ஈசாயின்
குமாரனாகிய தாவீது வசமாகத் திருப்பினார்.

இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் எப்ேரானிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் கூடிவந்து: இேதா, நாங்கள்
உம்முைடய எலும்பும் உம்முைடய மாம்சமுமானவர்கள். 2 சவுல் இன்னும்
ராஜாவாயிருக்கும்ேபாேத, நீர் இஸ்ரேவைல நடத்திக்ெகாண்டுேபாய் நடத்திக்ெகாண்டு வருவீர்;

என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவைல நீர் ேமய்த்து, என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் தைலவனாயிருப்பீர் என்று
உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் உமக்குச் ெசால்லியும் இருக்கிறார் என்றார்கள். 3 அப்படிேய
இஸ்ரேவலின் மூப்பெரல்லாரும் எப்ேரானிேல ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள்; தாவீது எப்ேரானிேல
கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக பண்ணிக்ெகாண்டபின்பு, கர்த்தர்
சாமுேவைலக்ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய அவர்கள் தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம்பண்ணினார்கள். 4 பின்பு தாவீது இஸ்ரேவலைனத்ேதாடுங்கூட ஏபூசாகிய எருசேலமுக்குப்
ேபானான்; எபூசியர் அத்ேதசத்தின் குடிகளாயிருந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது ஏபூசின் குடிகள் தாவீைத
ேநாக்கி: நீ இதற்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல என்றார்கள்; ஆனாலும் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப்
பிடித்தான்; அது தாவீதின் நகரமாயிற்று. 6 எபூசியைர முறிய அடிக்கிறதில் எவன்
முந்தினவனாயிருக்கிறாேனா, அவன் தைலவனும் ேசனாபதியுமாயிருப்பாெனன்று தாவீது
ெசால்லியிருந்தான்; ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாப் முந்தி ஏறித் தைலவனானான். 7 தாவீது அந்தக்
ேகாட்ைடயில் வாசம்பண்ணினபடியினால், அது தாவீதின் நகரம் என்னப்பட்டது. 8 பிற்பாடு அவன்
நகரத்ைத மில்ேலா ெதாடங்கிச் சுற்றிலும் கட்டினான்; ேயாவாப் நகரத்தின் மற்ற இடங்கைளப்
பழுதுபார்த்தான். 9 தாவீது நாளுக்குநாள் விருத்தியைடந்தான்; ேசைனகளுைடய கர்த்தர் அவேனாேடகூட
இருந்தார்.

10 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய, தாவீைத ராஜாவாக்கும்படி அவன்
வசமாயிருந்து ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிற அவனிடத்திலும், சகல இஸ்ரேவலரிடத்திலும், வீரதத்துவத்ைதப்
பாராட்டின பிரதான பராக்கிரமசாலிகளும், 11 தாவீதுக்கு இருந்த அந்தப் பராக்கிரமசாலிகளின்
இலக்கமுமாவது: அக்ேமானியின் குமாரனாகிய யாேஷாபியாம் என்னும் ேசர்ைவக்காரரின் தைலவன்: இவன்
முந்நூறுேபர்களின்ேமல் தன் ஈட்டிைய ஓங்கி அவர்கைள ஒருமிக்கக் ெகான்றுேபாட்டான். 12 இவனுக்கு
இரண்டாவது அேகாயின் குமாரனாகிய ேதாேதாவின் மகன் எெலயாசார்; இவன் மூன்று
பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவன். 13 ெபலிஸ்தர் பாஸ்தம்மீமிலிருக்கிற வாற்ேகாதுைம நிைறந்த
வயல்நிலத்தில் யுத்தத்திற்குக் கூடிவந்தேபாதும், ஜனம் ெபலிஸ்தைரக் கண்டு ஓடினேபாதும் இவன்
தாவீேதாேட அங்ேக இருந்தான். 14 அப்ெபாழுது அவர்கள் இந்த நிலத்தின் நடுவிேல நின்று அைதக்
காப்பாற்றிப் ெபலிஸ்தைர மடங்கடித்தார்கள்; அதினாேல கர்த்தர் ெபரிய ரட்சிப்ைப நடப்பித்தார். 15

முப்பது தைலவரில் மூன்றுேபர் அதுல்லாம் என்னும் கன்மைலக் ெகபியிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில்
ேபாயிருந்தார்கள்; ெபலிஸ்தரின் பாளயம் ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கில் இறங்குகிறேபாது, 16 தாவீது
அரணான ஒரு இடத்திலிருந்தான்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் தாைணயம் ெபத்லேகமில் இருந்தது. 17

தாவீது ெபத்லேகமின் ஒலிமுகவாசலிலிருக்கிற கிணற்றின் தண்ணீர்ேமல் ஆவல்ெகாண்டு, என்
தாகத்திற்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகிறவன் யார் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அந்த மூன்றுேபர்
ெபலிஸ்தரின் பாளயத்திற்குள் துணிந்து புகுந்துேபாய், ெபத்லேகமின் ஒலிமுகவாசலிலிருக்கிற கிணற்றிேல
தண்ணீர் ெமாண்டு, தாவீதினிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன் அைதக் குடிக்க மனதில்லாமல்
அைதக் கர்த்தருக்ெகன்று ஊற்றிப்ேபாட்டு: 19 நான் இைதச் ெசய்யாதபடிக்கு, என் ேதவன் என்ைனக்
காத்துக்ெகாள்ளக்கடவர்; தங்கள் பிராணைன எண்ணாமல் ேபாய் அைதக் ெகாண்டுவந்த இந்த மனுஷரின்
ரத்தத்ைதக் குடிப்ேபேனா என்று ெசால்லி அைதக் குடிக்கமாட்ேடன் என்றான். இப்படி இந்த மூன்று
பராக்கிரமசாலிகளும் ெசய்தார்கள். 20 ேயாவாபின் சேகாதரனாகிய அபிசாய் அந்த மூன்றுேபரில்
பிரதானமானவன்; அவன் தன் ஈட்டிைய ஓங்கி, முந்நூறுேபைர மடங்கடித்ததினால் இந்த மூன்றுேபரில்
ேபர்ெபற்றவனானான். 21 இந்த மூன்றுேபரில் அவன் மற்ற இரண்டுேபரிலும் ேமன்ைமயுள்ளவனானதினால்,
அவர்களில் தைலவனானான்; ஆனாலும் அந்த முந்தின மூன்றுேபருக்கு அவன் சமானமானவனல்ல. 22

பராக்கிரமசாலியாகிய ேயாய்தாவின் குமாரனும், கப்ேசேயல் ஊரானுமாகிய ெபனாயாவும் ெசய்ைககளில்
வல்லவனாயிருந்தான்; அவன் ேமாவாப் ேதசத்தின் இரண்டு வலுைமயான சிங்கங்கைளக்
ெகான்றதுமல்லாமல், உைறந்த மைழ ெபய்த நாளில் அவன் ஒரு ெகபிக்குள்ேள இறங்கிப்ேபாய், ஒரு
சிங்கத்ைதக் ெகான்றான். 23 ஐந்து முழ உயரமான ஒரு எகிப்தியைனயும் அவன் ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த
எகிப்தியன் ைகயில் ெநய்கிறவர்களின் பைடமரக் கனதியான ஒரு ஈட்டி இருக்ைகயில், இவன் ஒரு தடிையப்
பிடித்து, அவனிடத்தில் ேபாய், அந்த எகிப்தியன் ைகயிலிருந்த ஈட்டிையப் பறித்து, அவன் ஈட்டியினாேல
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 24 இைவகைள ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயா ெசய்தபடியினால்,
மூன்று பராக்கிரமசாலிகளுக்குள்ேள ேபர்ெபற்றவனாய் இருந்தான். 25 முப்பதுேபரிலும் இவன்
ேமன்ைமயுள்ளவன்; ஆனாலும் அந்த முந்தின மூன்றுேபருக்கும் இவன் சமானமானவனல்ல; அவைனத்
தாவீது தன் ெமய்க்காவலருக்குத் தைலவனாக ைவத்தான்.

26 இராணுவத்திலிருந்த மற்றப் பராக்கிரமசாலிகள்: ேயாவாபின் தம்பி ஆசேகல், ெபத்லேகம்
ஊரானாகிய ேதாேதாவின் குமாரன் ஏல்க்கானான், 27 ஆேராதியனாகிய சம்ேமாத், ெபேலானியனாகிய
ஏெலஸ், 28 ெதக்ேகாவியனாகிய இக்ேகசின் குமாரன் ஈரா, ஆனேதாத்தியனாகிய அபிேயசர், 29

ஊசாத்தியனாகிய சிெபக்காய், அேகாகியனாகிய ஈலாய், 30 ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய மகராயி,
ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய பானாவின் குமாரன் ஏேலத், 31 ெபன்யமீன் புத்திரரின் கிேபயா ஊரானாகிய
ரிபாயின் குமாரன் இத்தாயி, பிரத்ேதானியனாகிய ெபனாயா, 32 காகாஸ் நீேராைடத் ேதசத்தானாகிய
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ஊராயி, அர்பாத்தியனாகிய அபிேயல், 33 பகரூமியனாகிய அஸ்மாேவத், சால்ேபானியனாகிய ஏலியாபா, 34

கீேசானியனாகிய ஆேசமின் குமாரர், ஆராரியனாகிய சாகியின் குமாரன் ேயானத்தான். 35 ஆராரியனாகிய
சாக்காரின் குமாரன் அகியாம், ஊரின் குமாரன் ஏலிபால், 36 ெமகராத்தியனாகிய எப்ேபர்,
ெபேலானியனாகிய அகியா, 37 கர்ேமலியனாகிய ஏஸ்ேரா, ஏஸ்பாயின் குமாரன் நாராயி, 38 நாத்தானின்
சேகாதரன் ேயாேவல், அகரியின் குமாரன் மிப்கார், 39 அம்ேமானியனாகிய ேசேலக், ெசருயாவின்
குமாரனாகிய ேயாவாபின் ஆயுததாரியான ெபேராத்தியனாகிய நாராயி, 40 இத்தரியனாகிய ஈரா,
இத்தரியனாகிய காெரப், 41 ஏத்தியனாகிய உரியா, அக்லாயின் குமாரன் சாபாத், 42 ரூபனியரின்
தைலவனாகிய சீசாவின் குமாரன் அதினா என்னும் ரூபனியன்; அவேனாேட முப்பது ேபர் இருந்தார்கள். 43

மாகாவின் குமாரன் ஆனான், மிதினியனாகிய ேயாசபாத், 44 அஸ்தேரத்தியனாகிய உசியா,
ஆேராேவரியனாகிய ஓத்தாமின் குமாரர் சமாவும், ேயகிேயலும், 45 சிம்ரியின் குமாரன் ஏதியாேயல்,
தித்சியனாகிய அவன் சேகாதரன் ேயாகா, 46 மாகாவியரின் புத்திரன் ஏலிேயல், ஏல்நாமின் குமாரர்
ஏரிபாயும், ெயாசவியாவும், ேமாவாபியனான இத்மாவும், 47 ெமேசாபாயா ஊராராகிய ஏலிேயலும், ஓேபதும்,
யாசீேயலுேம.

தாவீது கீசின் குமாரனாகிய சவுலினிமித்தம் இன்னும் மைறவாயிருக்ைகயில், சிக்லாகிலிருக்கிற
அவனிடத்திற்கு வந்து, 2 யுத்தத்திற்கு ஒத்தாைச ெசய்த வில்வீரரும், கவண்கல் எறிகிறதற்கும்
வில்லினால் அம்பு எய்கிறதற்கும் வலது இடது ைகவாட்டமான பராக்கிரமசாலிகளான மற்ற

மனுஷருமாவன: சவுலின் சேகாதரராகிய ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில், 3 கிேபயா ஊரானாகிய ேசமாவின்
குமாரர் அகிேயசர் என்னும் தைலவனும், ேயாவாசும், அஸ்மாேவத்தின் குமாரராகிய எசிேயலும், ேபேலத்தும்,
ெபராக்கா, ஆனேதாத்தியனான ஏகூ என்பவர்களும், 4 முப்பதுேபரில் பராக்கிரமனும் முப்பதுேபருக்குப்
ெபரியவனுமான இஸ்மாயா என்னும் கிபிேயானியனும், எேரமியா, யகாசிேயல், ேயாகனான்,
ெகேதரூரானான ேயாசபாத், 5 எலுசாயி, எரிேமாத், பிகலியா, ெசமரியா, அருப்பியனான ெசப்பத்தியா, 6

எல்க்கானா, எஷியா, அசாரிேயல், ெயாேவேசர், யெசாெபயாம் என்னும் ேகாேரகியரும், 7 ெயாேவலா,
ெசபதியா என்னும் ேகேதார் ஊரானான எேராகாமின் குமாரருேம. 8 காத்தியரில் பரிைசயும் ஈட்டியும்
பிடித்து, சிங்கமுகம் ேபான்ற முகமும், மைலகளிலிருக்கிற ெவளிமான் ேவகம் ேபான்ற
ேவகமுமுள்ளவர்களாயிருந்து, யுத்தேசவகரான பராக்கிரமசாலிகள் சிலரும் வனாந்தரத்திலுள்ள அரணான
இடத்தில் இருக்கிற தாவீது பட்சமாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். 9 யாெரன்றால், எத்ேசர் என்னும் தைலவன்,
அவனுக்கு இரண்டாவது ஒபதியா; மூன்றாவது எலியாப், 10 நாலாவது மிஸ்மன்னா, ஐந்தாவது எேரமியா, 11

ஆறாவது அத்தாயி, ஏழாவது எலிேயல், 12 எட்டாவது ேயாகனான், ஒன்பதாவது எல்சபாத், 13 பத்தாவது
எேரமியா, பதிேனாராவது மக்பன்னாயி, 14 காத் புத்திரரான இவர்கள் இராணுவத்தைலவராயிருந்தார்கள்;
அவர்களில் சிறியவன் நூறுேபருக்கும் ெபரியவன் ஆயிரம்ேபருக்கும் ேசர்ைவக்காரராயிருந்தார்கள். 15

ேயார்தான் கைரபுரண்டு ேபாயிருக்கிற முதலாம் மாதத்தில் அைதக் கடந்து, கிழக்ேகயும் ேமற்ேகயும்
பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கிற யாவைரயும் துரத்திவிட்டவர்கள் இவர்கேள. 16 பின்னும் ெபன்யமீன்
புத்திரரிலும் யூதா புத்திரரிலும் சிலர் அரணான ஸ்தலத்தில் இருக்கிற தாவீதினிடத்தில் வந்தார்கள். 17

தாவீது புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு உத்தரவு ெகாடுத்து: நீங்கள் எனக்கு
உதவி ெசய்ய சமாதானமாய் என்னிடத்தில் வந்தீர்களானால், என் இருதயம் உங்கேளாடு இைசந்திருக்கும்;
என் ைககளில் ெகாடுைம இல்லாதிருக்க, என்ைன என் சத்துருக்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்க
வந்தீர்கேளயாகில், நம்முைடய பிதாக்களின் ேதவன் அைதப் பார்த்துக் கண்டிப்பாராக என்றான். 18

அப்ெபாழுது அதிபதிகளுக்குத் தைலவனான அமாசாயின்ேமல் ஆவி இறங்கினதினால், அவன்: தாவீேத,
நாங்கள் உம்முைடயவர்கள்; ஈசாயின் குமாரேன, உமது பட்சமாயிருப்ேபாம்; உமக்குச் சமாதானம்,
சமாதானம்; உமக்கு உதவி ெசய்கிறவர்களுக்கும் சமாதானம்; உம்முைடய ேதவன் உமக்குத் துைண
நிற்கிறார் என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைளத் தண்டுக்குத்
தைலவராக்கினான். 19 சவுலின்ேமல் யுத்தம்பண்ணப்ேபாகிற ெபலிஸ்தருடேனகூடத் தாவீது வருகிறேபாது,
மனாேசயிலும் சிலர் அவன் பட்சயமாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்; ெபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் ேயாசைனபண்ணி, அவன்
நம்முைடய தைலகளுக்கு ேமாசமாய்த் தன் ஆண்டவனாகிய சவுலின் பட்சயமாய்ப் ேபாவான் என்று அவைன
அனுப்பிவிட்டார்கள்; அதனால் அவர்கள் இவர்களுக்கு உதவி ெசய்யவில்ைல. 20 அப்படிேய அவன்
சிக்லாகுக்குத் திரும்பிப்ேபாைகயில், மனாேசயில் அத்னாக், ேயாசபாத், எதியாேவல், மிகாேயல், ேயாசபாத்,
எலிகூ, சில்த்தாயி என்னும் மனாேச ேகாத்திரத்தாரின் ஆயிரத்துச் ேசர்ைவக்காரர் அவன் பட்சமாய்
வந்தார்கள். 21 அந்தத் தண்டுக்கு விேராதமாய் இவர்கள் தாவீதுக்கு உதவி ெசய்தார்கள்;
இவர்கெளல்லாரும் பராக்கிரமசாலிகளும் இராணுவத்தில் ேசர்ைவக்காரருமாயிருந்தார்கள். 22

அக்காலத்திேல நாளுக்குநாள் தாவீதுக்கு உதவிெசய்யும் மனுஷர் அவனிடத்தில் வந்து ேசர்ந்தபடியால்,
அவர்கள் ேதவேசைனையப்ேபால மகா ேசைனயானார்கள்.

23 கர்த்தருைடய வாக்கின்படிேய, சவுலின் ராஜ்யபாரத்ைதத் தாவீதினிடமாய்த் திருப்ப,
எப்ேரானிலிருக்கிற அவனிடத்துக்கு வந்த யுத்தசன்னத்தரான தைலவரின் இலக்கமாவன: 24 யூதா
புத்திரரில் பரிைசயும் ஈட்டியும் பிடித்து, யுத்த சன்னத்தரானவர்கள் ஆறாயிரத்து எண்ணூறுேபர். 25

சிமிேயான் புத்திரரில் பராக்கிரமசாலிகளாகிய யுத்தவீரர் ஏழாயிரத்து நூறுேபர். 26 ேலவி புத்திரரில்
நாலாயிரத்து அறுநூறுேபர். 27 ஆேரான் சந்ததியாரின் அதிபதியாகிய ேயாய்தாவும், அவேனாடிருந்த
மூவாயிரத்து எழுநூறுேபரும், 28 பராக்கிரமசாலியான சாேதாக் என்னும் வாலிபனும், அவன் தகப்பன்
வம்சத்தாரான இருபத்திரண்டு தைலவருேம. 29 ெபன்யமீன் புத்திரரான சவுலின் சேகாதரரில்
மூவாயிரம்ேபர்; அதுவைரக்கும் அவர்களில் மிச்சமானவர்கள் சவுலின் குடும்பத்ைதக்
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காப்பாற்றப்பார்த்தார்கள். 30 எப்பிராயீம் புத்திரரில் தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்தில் ேபர்ெபற்ற மனுஷரான
பராக்கிரமசாலிகள் இருபதினாயிரத்து எண்ணூறுேபர். 31 மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தில் தாவீைத
ராஜாவாக்குகிறதற்கு வரும்படி, ேபர்ேபராகக் குறிக்கப்பட்டவர்கள் பதிெனண்ணாயிரம்ேபர். 32 இசக்கார்
புத்திரரில், இஸ்ரேவலர் ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அறிந்து காலாகாலங்களுக்குத் தகுந்த
ேயாசைன ெசால்லத்தக்க தைலவர்கள் இருநூறுேபரும், இவர்கள் வாக்குக்குச் ெசவிெகாடுத்த
இவர்களுைடய எல்லாச் சேகாதரருேம. 33 ெசபுேலான் புத்திரரில் சகலவித யுத்த ஆயுதங்களாலும் யுத்தம்
ெசய்கிறதற்கும், தங்கள் அணிையக் காத்து நிற்கிறதற்கும் பழகி, வஞ்சைன ெசய்யாமல் யுத்தத்திற்குப்
ேபாகத்தக்கவர்கள் ஐம்பதினாயிரம்ேபர். 34 நப்தலி புத்திரரில் ஆயிரம் தைலவர்கள் பரிைசயும் ஈட்டியும்
பிடித்த அவர்கேளாேடகூட இருந்தவர்கள் முப்பத்ேதழாயிரம்ேபர். 35 தாண் புத்திரரில் யுத்தத்திற்குத்
ேதறினவர்கள் இருபத்து எண்ணாயிரத்து அறுநூறுேபர். 36 ஆேசர் புத்திரரில் யுத்தத்திற்குத்
ேதறினவர்களாய் ேசவகம்பண்ணப்ேபாகத்தக்கவர்கள் நாற்பதினாயிரம்ேபர். 37 ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயான ரூபனியரிலும், காத்தியரிலும், மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தாரிலும், யுத்தம்பண்ண
சகலவித ஆயுதங்கைளயும் தரித்தவர்கள் நூற்றிருபதினாயிரம்ேபர். 38 தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக்குகிறதற்கு, இந்த யுத்தமனுஷர் எல்லாரும் அணிஅணியாய் ைவக்கப்பட்டவர்களாக, உத்தம
இருதயத்ேதாேட எப்ேரானுக்கு வந்தார்கள்; இஸ்ரேவலில் மற்ற யாவரும் தாவீைத ராஜாவாக்குகிறதற்கு
ஒருமனப்பட்டிருந்தார்கள். 39 அவர்கள் அங்ேக தாவீேதாேடகூட மூன்று நாள் இருந்து,
ேபாஜனபானம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் சேகாதரர் அவர்களுக்காகச் சகலத்ைதயும்
ஆயத்தம்பண்ணியிருந்தார்கள். 40 இசக்கார், ெசபுேலான், நப்தலியின் எல்ைலமட்டும் அவர்களுக்குச்
சமீபமாயிருந்தவர்களும், கழுைதகள் ேமலும், ஒட்டகங்கள் ேமலும், ேகாேவறு கழுைதகள் ேமலும், மாடுகள்
ேமலும், தின்பண்டங்களாகிய மா, அத்திப்பழ அைடகள், வற்றலான திராட்சப்பழங்கள், திராட்சரசம்,
எண்ெணய், ஆடுமாடுகள் ஆகிய இைவகைள ேவண்டிய மட்டும் ஏற்றிக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; இஸ்ரேவலிேல
மகிழ்ச்சியுண்டாயிற்று.

தாவீது ஆயிரம்ேபருக்குத் தைலவேராடும் நூறுேபருக்குத் தைலவேராடும் சகல அதிபதிகேளாடும்
ஆேலாசைனபண்ணி, 2 இஸ்ரேவல் சைபையெயல்லாம் ேநாக்கி: உங்களுக்குச் சம்மதியும்
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் சித்தமுமாயிருந்தால், இஸ்ரேவலின் ேதசங்களிெலல்லாம்

இருக்கிற நம்முைடய மற்றச் சேகாதரரும், அவர்கேளாேட தங்கள் ெவளிநிலங்களில் இருக்கிற ஆசாரியரும்
ேலவியரும் நம்ேமாேட கூடும்படிக்கு நாம் சீக்கிரமாய் அவர்களிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பி, 3 நமது
ேதவனுைடய ெபட்டிையத் திரும்ப நம்மிடத்துக்குக் ெகாண்டு வருேவாமாக; சவுலின் நாட்களில் அைதத்
ேதடாேதேபாேனாம் என்றான். 4 இந்தக் காரியம் சகல ஜனத்தின் பார்ைவக்கும்
ெசம்ைமயாயிருந்தபடியால், சைபயார் எல்லாரும் அப்படிேய ெசய்ேவாம் என்றார்கள். 5 அப்படிேய
ேதவனுைடய ெபட்டிையக் கீரியாத்யாரீமிலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது எகிப்ைதச் ேசர்ந்த சீேகார்
நதிதுவக்கி ஆமாத்தின் எல்ைலமட்டுமுள்ள இஸ்ரேவைலெயல்லாங்கூட்டி, 6 ேகருபீன்களின் நடுேவ
வாசம்பண்ணுகிற கர்த்தராகிய ேதவனுைடய நாமம் ெதாழுதுெகாள்ளப்படுகிற அவருைடய ெபட்டிைய
யூதாவிலிருக்கிற கீரியாத் யாரீமுக்கடுத்த பாலாவிலிருந்து ெகாண்டுவரும்படிக்கு, அவனும் இஸ்ரேவலர்
அைனவரும் அவ்விடத்திற்குப் ேபானார்கள். 7 அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய அபினதாபின்
வீட்டிலிருந்து ஒரு புது ரதத்தின்ேமல் ஏற்றிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்; ஊசாவும் அகிேயாவும் ரதத்ைத
நடத்தினார்கள். 8 தாவீதும் சகல இஸ்ரேவலரும் தங்கள் முழு பலத்ேதாடும் ேதவனுக்கு முன்பாகச்
சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருகைளயும் ேமளங்கைளயும் ைகத்தாளங்கைளயும் பூரிைககைளயும் ேசவித்து
மகிழ்ச்சியாய் ஆடிப்பாடினார்கள். 9 அவர்கள் கீேதானின் களமட்டும் வந்தேபாது, மாடுகள்
இடறினபடியினால், ஊசா ெபட்டிையப் பிடிக்கத் தன் ைகைய நீட்டினான். 10 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
ஊசாவின்ேமல் ேகாபம் மூண்டவராகி, அவன் தன் ைகைய ெபட்டியண்ைடக்கு நீட்டினதினிமித்தம் அவைன
அடித்தார்; அங்ேக அவன் ேதவசமுகத்தில் ெசத்தான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஊசாைவ அடித்ததினிமித்தம்
தாவீது விசனப்பட்டு, அந்த ஸ்தலத்திற்கு இந்நாள் மட்டும் வழங்கிவருகிற ேபேரஸ் ஊசா என்னும் ேபரிட்டு,
12 அன்ைறயதினம் ேதவனுக்குப் பயந்து: ேதவனுைடய ெபட்டிைய நான் என்னிடத்துக்குக் ெகாண்டுவருவது
எப்படிெயன்று ெசால்லி, 13 ெபட்டிையத் தன்னிடத்தில் தாவீதின் நகரத்திேல ெகாண்டுவராமல், அைதக்
கித்தியனாகிய ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டிேல ேசர்த்தான். 14 ேதவனுைடய ெபட்டி ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டிேல
அவனிடத்தில் மூன்று மாதம் இருக்ைகயில், கர்த்தர் ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்ைடயும் அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வதித்தார்.

தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் தாவீதினிடத்தில் ஸ்தானாபதிகைளயும், அவனுக்கு ஒரு வீட்ைடக்
கட்டுகிறதற்குக் ேகதுரு மரங்கைளயும், தச்சைரயும், கல்தச்சைரயும் அனுப்பினான். 2 கர்த்தர்
தன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகத் திடப்படுத்தி, இஸ்ரேவல் என்னும் தம்முைடய

ஜனத்தினிமித்தம் தன்னுைடய ராஜ்யத்ைத மிகவும் உயர்த்தினார் என்று தாவீது அறிந்துெகாண்டான்.
3 எருசேலமிேல தாவீது பின்னும் அேநக ஸ்திரீகைள விவாகம்பண்ணி, பின்னும் குமாரைரயும்

குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 4 எருசேலமிேல அவனுக்குப் பிறந்த குமாரரின் நாமங்களாவன: சம்முவா,
ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், 5 இப்கார், எலிசூவா, எல்ெபேலத், 6 ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பியா, 7

எலிஷாமா, ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத் என்பைவகள்.
8 தாவீது சமஸ்த இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டைதப் ெபலிஸ்தர்

ேகள்விப்பட்டேபாது, ெபலிஸ்தர் எல்லாரும் தாவீைதத் ேதடும்படி வந்தார்கள்; அைதத் தாவீது ேகட்டேபாது
அவர்களுக்கு விேராதமாகப் புறப்பட்டான். 9 ெபலிஸ்தர் வந்து ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல
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பரவியிருந்தார்கள். 10 ெபலிஸ்தருக்கு விேராதமாகப் ேபாகலாமா, அவர்கைள என் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது ேதவைனக் ேகட்டேபாது, கர்த்தர்: ேபா, அவர்கைள உன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 11 அவர்கள் பாகால்பிராசீமுக்கு வந்தேபாது, தாவீது அங்ேக அவர்கைள
முறிய அடித்து: தண்ணீர்கள் உைடந்ேதாடுகிறதுேபால, ேதவன் என் ைகயினால் என் சத்துருக்கைள
உைடந்ேதாடப்பண்ணினார் என்றான்; அதினிமித்தம் அந்த ஸ்தலத்திற்குப் பாகால்பிராசீம் என்னும்
ேபரிட்டார்கள். 12 அங்ேக அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; தாவீது கற்பித்தபடி
அைவகள் அக்கினியாேல சுட்ெடரிக்கப்பட்டன. 13 ெபலிஸ்தர் மறுபடியும் வந்து அந்தப் பள்ளத்தாக்கிேல
இறங்கினார்கள். 14 அப்ெபாழுது தாவீது திரும்ப ேதவனிடத்தில் விசாரித்ததற்கு, ேதவன் நீ அவர்களுக்குப்
பின்னாேல ேபாகாமல், அவர்களுக்குப் பக்கமாய்ச் சுற்றி, முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு எதிேரயிருந்து,
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, 15 முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளின் நுனிகளிேல ெசல்லுகிற இைரச்சைல நீ
ேகட்கும்ேபாது, யுத்தத்திற்குப் புறப்படு; ெபலிஸ்தரின் பாளயத்ைத முறிய அடிக்க, ேதவன் உனக்கு முன்ேன
புறப்பட்டிருப்பார் என்றார். 16 ேதவன் தனக்குக் கற்பித்தபடிேய தாவீது ெசய்தேபாது, ெபலிஸ்தரின்
இராணுவத்ைதக் கிபிேயான் துவக்கிக் காேசர்மட்டும் முறிய அடித்தார்கள். 17 அப்படிேய தாவீதின் கீர்த்தி
சகல ேதசங்களிலும் பிரசித்தமாகி, அவனுக்குப் பயப்படுகிற பயத்ைதக் கர்த்தர் சகல ஜாதிகளின்ேமலும்
வரப்பண்ணினார்.

அவன் தனக்குத் தாவீதின் நகரத்தில் வீடுகைள உண்டாக்கி, ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு ஒரு
ஸ்தலத்ைத ஆயத்தப்படுத்தி, அதற்கு ஒரு கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான். 2 பிற்பாடு தாவீது: ேலவியர்
ஒழிய ேவெறாருவரும் ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுக்கலாகாது; ேதவனுைடய ெபட்டிைய

எடுக்கவும், என்ைறக்கும் அவருக்குப் பணிவிைடெசய்யவும், அவர்கைளேய கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்டார்
என்றான். 3 அப்படிேய கர்த்தருைடய ெபட்டிக்குத் தான் ஆயத்தப்படுத்தின அதின் ஸ்தலத்திற்கு அைதக்
ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது இஸ்ரேவைலெயல்லாம் எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 4 ஆேரானின்
புத்திரைரயும், 5 ேலவியராகிய ேகாகாத் புத்திரரில் பிரபுவாகிய ஊரிேயைலயும், அவன் சேகாதரராகிய
நூற்றிருபதுேபைரயும், 6 ெமராரியின் புத்திரரில் பிரபுவாகிய அசாயாைவயும், அவன் சேகாதரராகிய
இருநூற்றிருபதுேபைரயும், 7 ெகர்ேசான் புத்திரரில் பிரபுவாகிய ேயாேவைலயும், அவன் சேகாதரராகிய
நூற்றுமுப்பதுேபைரயும், 8 எலிசாப்பான் புத்திரரில் பிரபுவாகிய ெசமாயாைவயும், அவன் சேகாதரராகிய
இருநூறுேபைரயும், 9 எப்ேரான் புத்திரரில் பிரபுவாகிய எலிேயைலயும், அவன் சேகாதரராகிய
எண்பதுேபைரயும், 10 ஊசிேயல் புத்திரரில் பிரபுவாகிய அம்மினதாைபயும், அவன் சேகாதரராகிய
நூற்றுப்பன்னிரண்டுேபைரயும் தாவீது கூடிவரப்பண்ணினான். 11 பின்பு தாவீது ஆசாரியராகிய
சாேதாக்ைகயும், அபியத்தாைரயும், ேலவியராகிய ஊரிேயல், அசாயா, ேயாேவல், ெசமாயா, எலிேயல்,
அம்மினதாப் என்பவர்கைளயும் அைழத்து, 12 அவர்கைள ேநாக்கி: ேலவியரில் நீங்கள் பிதாக்களுைடய
சந்ததிகளின் தைலவர், நீங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ெபட்டிைய அதற்கு நான்
ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தலத்திற்குக் ெகாண்டுவரும்படி, உங்கைளயும் உங்கள் சேகாதரைரயும்
பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். 13 முதலில் நீங்கள் அைதச் சுமக்காதபடியினாலும், நாம் நம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தைர நியாயமானபடிேய ேதடாேதேபானபடியினாலும், அவர் நமக்குள்ேள
அடிவிழப்பண்ணினார் என்றான். 14 ஆசாரியரும் ேலவியரும் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரத் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 15 பின்பு ேலவி புத்திரர்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய, ேமாேச கற்பித்த பிரகாரம் ேதவனுைடய ெபட்டிைய அதின்
தண்டுகளினாேல தங்கள் ேதாள்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 தாவீது ேலவியரின் பிரபுக்கைள
ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் சேகாதரராகிய பாடகைரத் தம்புரு சுரமண்டலம் ைகத்தாளம் முதலிய
கீதவாத்தியங்கள் முழங்க, தங்கள் சத்தத்ைத உயர்த்தி, சந்ேதாஷம் உண்டாகப் பாடும்படி நிறுத்தேவண்டும்
என்று ெசான்னான். 17 அப்படிேய ேலவியர் ேயாேவலின் குமாரனாகிய ஏமாைனயும், அவன் சேகாதரரில்
ெபரகியாவின் குமாரனாகிய ஆசாப்ைபயும், ெமராரியின் புத்திரரான தங்கள் சேகாதரரில் குஷாயாவின்
குமாரனாகிய ஏத்தாைனயும், 18 இவர்கேளாடுங்கூட இரண்டாவது வரிைசயாகத் தங்கள் சேகாதரராகிய
சகரியா, ேபன், யாசிேயல், ெசமிரேமாத், ெயகிேயல், உன்னி, எலியாப், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தித்தியா,
எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்னும் வாசல் காவலாளைரயும் நிறுத்தினார்கள். 19

பாடகராகிய ஏமானும், ஆசாப்பும், ஏத்தானும், பஞ்சேலாகக் ைகத்தாளங்கைளத் ெதானிக்கப்பண்ணிப்
பாடினார்கள். 20 சகரியா, ஆசிேயல், ெசமிரேமாத், ெயகிேயல், உன்னி, எலியாப், மாெசயா, ெபனாயா
என்பவர்கள் அல்ேமாத் என்னும் இைசயில் பாடி, தம்புருகைள வாசித்தார்கள். 21 மத்தித்தியா,
எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல், அசசியா என்பவர்கள் ெசமனீத் என்னும் இைசயில் பாடி,
சுரமண்டலங்கைள ேநர்த்தியாய் வாசித்தார்கள். 22 ேலவியருக்குள்ேள ெகனானியா என்பவன்
சங்கீதத்தைலவனாயிருந்தான்; அவன் நிபுணனானபடியால், கீதவித்ைதையப் படிப்பித்தான். 23 ெபரகியாவும்
எல்க்கானாவும் ெபட்டிக்கு முன்பாகக் காவல்காத்துவந்தார்கள். 24 ெசபனியா, ேயாசபாத், ெநதெனேயல்,
அமாசாயி, சகரியா, ெபனாயா, எலிேயசர் என்னும் ஆசாரியர் ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப்
பூரிைககைள ஊதினார்கள்; ஓேபத்ஏேதாமும், எகியாவும் ெபட்டிக்கு வாசல் காவலாளராயிருந்தார்கள். 25

இப்படித் தாவீதும், இஸ்ரேவலின் மூப்பரும், ஆயிரத்துச் ேசர்ைவக்காரரும் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து மகிழ்ச்சிேயாேட ெகாண்டுவரப்ேபானார்கள். 26 கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்கிற ேலவியருக்கு ேதவன் அநுக்கிரகம் பண்ணினபடியால், அவர்கள் ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலியிட்டார்கள். 27 தாவீதும், ெபட்டிையச் சுமக்கிற சகல
ேலவியரும், பாடகரும், பாடகரின் ேவைலைய விசாரிக்கிற தைலவனாகிய ெகனானியாவும், ெமல்லிய
புடைவயான சால்ைவகைளத் தரித்திருந்தார்கள்; தாவீது சணல்நூல் ஏேபாத்ைதத் தரித்திருந்தான். 28
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அப்படிேய இஸ்ரேவலைனத்தும் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகம்பீரத்ேதாடும்,
எக்காளங்கள் பூரிைககள் ைகத்தாளங்களின் ெதானிேயாடும், தம்புருகைளயும் சுரமண்டலங்கைளயும்
வாசிக்கிற சத்தத்ேதாடும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 29 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி, தாவீதின்
நகரமட்டும் வந்தேபாது, சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாள் பலகணி வழியாய்ப் பார்த்து, தாவீது ராஜா
ஆடிப்பாடி வருகிறைதக் கண்டு, அவைனத் தன் இருதயத்திேல அவமதித்தாள்.

அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய உள்ேள ெகாண்டுவந்தேபாது, தாவீது அதற்குப் ேபாட்ட
கூடாரத்தின் நடுேவ அவர்கள் அைத ைவத்து, ேதவனுைடய சந்நிதியில் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தினார்கள். 2 தாவீது சர்வாங்க

தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தித் தீர்ந்தபின்பு, அவன் ஜனத்ைதக் கர்த்தருைடய
நாமத்திேல ஆசீர்வதித்து, 3 புருஷர் ெதாடங்கி ஸ்திரீகள்மட்டும், இஸ்ரேவலராகிய அைனவருக்கும்
அவரவருக்கு ஒவ்ெவாரு அப்பத்ைதயும், ஒவ்ெவாரு இைறச்சித் துண்ைடயும், ஒவ்ெவாருபடி
திராட்சரசத்ைதயும் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தான்.

4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பிரஸ்தாபம்பண்ணித் துதித்துப் புகழுகிறதற்கு கர்த்தருைடய
ெபட்டிக்கு முன்பாகச் ேசவிக்கத்தக்க ேலவியரில் சிலைர நியமித்தான். 5 அவர்களில் ஆசாப் தைலவனும்,
சகரியா அவனுக்கு இரண்டாவதுமாயிருந்தான்; ஏெயல், ெசமிரேமாத், ெயகிேயல், மத்தித்தியா, எலியாப்,
ெபனாயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்பவர்கள் தம்புரு சுரமண்டலம் என்னும் கீதவாத்தியங்கைள
வாசிக்கவும், ஆசாப் ைகத்தாளங்கைளக் ெகாட்டவும், 6 ெபனாயா, யாகாசிேயல் என்னும் ஆசாரியர்
எப்ேபாதும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாகப் பூரிைககைள ஊதவும்
நியமிக்கப்பட்டார்கள்.

7 அப்படி ஆரம்பித்த அந்நாளிேலதாேன கர்த்தருக்குத் துதியாகப் பாடும்படி தாவீது ஆசாப்பிடத்திலும்
அவன் சேகாதரரிடத்திலும் ெகாடுத்த சங்கீதமாவது:

8 கர்த்தைரத் துதித்து, அவருைடய நாமத்ைதப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள்; அவருைடய ெசய்ைககைள
ஜனங்களுக்குள்ேள பிரசித்தப்படுத்துங்கள். 9 அவைரப் பாடி, அவைரக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருைடய
அதியசங்கைளெயல்லாம் தியானித்துப் ேபசுங்கள். 10 அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக்குறித்து
ேமன்ைமபாராட்டுங்கள்; கர்த்தைரத் ேதடுகிறவர்களின் இருதயம் மகிழ்வதாக. 11 கர்த்தைரயும் அவர்
வல்லைமையயும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்ைத நித்தமும் ேதடுங்கள். 12 அவருைடய தாசனாகிய
இஸ்ரேவலின் சந்ததிேய! அவரால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களாகிய யாக்ேகாபின் புத்திரேர! 13 அவர்
ெசய்த அதிசயங்கைளயும் அவருைடய அற்புதங்கைளயும் அவர் வாக்கின் நியாயத்தீர்ப்புகைளயும்
நிைனவுகூறுங்கள். 14 அவேர நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்; அவருைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமிெயங்கும்
விளங்கும்.

15 ஆயிரந்தைலமுைறக்ெகன்று அவர் கட்டைளயிட்ட வாக்ைகயும், ஆபிரகாேமாேட அவர் பண்ணின
உடன்படிக்ைகையயும், 16 அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும் நிைனத்திருங்கள்.
17 அைத யாக்ேகாபுக்குப் பிரமாணமாகவும், இஸ்ரேவலுக்கு நித்திய உடன்படிக்ைகயாகவும் உறுதிப்படுத்தி:
18 உங்கள் சுதந்தரபாகமாக கானான் ேதசத்ைத உனக்குத் தருேவன் என்றார். 19 அக்காலத்தில் அவர்கள்
ெகாஞ்சத்ெதாைகக்குட்பட்ட ெசாற்பஜனங்களும் பரேதசிகளுமாயிருந்தார்கள். 20 அவர்கள் ஒரு ஜனத்ைத
விட்டு மறு ஜனத்தண்ைடக்கும், ஒரு ராஜ்யத்ைத விட்டு மறு ேதசத்தாரண்ைடக்கும் ேபானார்கள். 21

அவர்கைளெயாடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடங்ெகாடாமல், அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்கைளக்
கடிந்துெகாண்டு: 22 நான் அபிேஷகம்பண்ணினவர்கைள நீங்கள் ெதாடாமலும், என்னுைடய
தீர்க்கதரிசிகளுக்குத் தீங்குெசய்யாமலும் இருங்கள் என்றார்.

23 பூமியின் சகல குடிகேள, கர்த்தைரப் பாடி, நாளுக்குநாள் அவருைடய ரட்சிப்ைபச் சுவிேசஷமாய்
அறிவியுங்கள். 24 ஜாதிகளுக்குள் அவருைடய மகிைமையயும், சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருைடய
அதிசயங்கைளயும் விவரித்துச் ெசால்லுங்கள். 25 கர்த்தர் ெபரியவரும் மிகவும்
துதிக்கப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; எல்லா ேதவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவேர. 26 சகல
ஜனங்களுைடய ேதவர்களும் விக்கிரகங்கள்தாேன; கர்த்தேரா வானங்கைள உண்டாக்கினவர். 27

மகிைமயும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது; வல்லைமயும் மகிழ்ச்சியும் அவர் ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது.
28 ஜனங்களின் வம்சங்கேள, கர்த்தருக்கு மகிைமையயும் வல்லைமையயும் ெசலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்ேக
அைதச் ெசலுத்துங்கள். 29 கர்த்தருக்கு அவருைடய நாமத்திற்குரிய மகிைமையச் ெசலுத்தி,
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து, அவருைடய சந்நிதியில் பிரேவசியுங்கள்; பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 30 பூேலாகத்தாேர, நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள்;
அவர் பூச்சக்கரத்ைத அைசயாதபடிக்கு உறுதிப்படுத்துகிறவர். 31 வானங்கள் மகிழ்ந்து, பூமி பூரிப்பதாக;
கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ேள ெசால்லப்படுவதாக. 32 சமுத்திரமும் அதின்
நிைறவும் முழங்கி, நாடும் அதிலுள்ள யாவும் களிகூருவதாக. 33 அப்ெபாழுது கர்த்தருக்கு முன்பாகக்
காட்டுவிருட்சங்களும் ெகம்பீரிக்கும்; அவர் பூமிைய நியாயந்தீர்க்க வருகிறார். 34 கர்த்தைரத் துதியுங்கள்,
அவர் நல்லவர், அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 35 எங்கள் ரட்சிப்பின் ேதவேன, நாங்கள் உமது பரிசுத்த
நாமத்ைதப் ேபாற்றி, உம்ைமத் துதிக்கிறதினால் ேமன்ைமபாராட்டும்படிக்கு, எங்கைள இரட்சித்து,
எங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ஜாதிகளுக்கு எங்கைள நீங்கலாக்கியருளும் என்று ெசால்லுங்கள். 36

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு சதாகாலங்களிலும் ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக; அதற்கு
ஜனங்கெளல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லிக் கர்த்தைரத் துதித்தார்கள்.

37 பின்பு ெபட்டிக்கு முன்பாக நித்தம் அன்றாடக முைறயாய்ச் ேசவிக்கும்படி, அவன் அங்ேக கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஆசாப்ைபயும், அவன் சேகாதரைரயும், ஓேபத்ஏேதாைமயும்,
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அவர்களுைடய சேகாதரராகிய அறுபத்ெதட்டுப்ேபைரயும் ைவத்து, 38 எதித்தூனின் குமாரனாகிய இந்த
ஓேபத்ஏேதாைமயும் ஓசாைவயும் வாசல்காக்கிறவர்களாக ைவத்தான். 39 கிபிேயானிலுள்ள
ேமட்டின்ேமலிருக்கிற கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற சர்வாங்கதகன
பலிபீடத்தின்ேமல் சர்வாங்கதகனங்கைள நித்தமும், அந்திசந்தியில், கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குக் கற்பித்த
நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிெயல்லாம் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துவதற்காக, 40 அங்ேக அவன்
ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைகயும், அவன் சேகாதரராகிய ஆசாரியைரயும் ைவத்து, 41 இவர்கேளாடுங்கூட
ஏமாைனயும், எதித்தூைனயும், ேபர்ேபராகக் குறித்துத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மற்றச் சிலைரயும்:
கர்த்தருைடய கிருைப என்றுமுள்ளது என்று அவைரத் துதிக்கவும், 42 பூரிைககைளயும்
ைகத்தாளங்கைளயும் ேதவைனப் பாடுகிறதற்குரிய கீதவாத்தியங்கைளயும் ெதானிக்கச்ெசய்யவும்
அவர்களுடன் ஏமாைனயும் எதித்தூைனயும் ைவத்து, எதித்தூனின் குமாரைர வாசல் காக்கிறவர்களாகக்
கட்டைளயிட்டான். 43 பின்பு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்; தாவீதும் தன்
வீட்டாைர ஆசீர்வதிக்கத்திரும்பினான்.

தாவீது தன் வீட்டிேல வாசமாயிருக்கிறேபாது, அவன் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன ேநாக்கி:
பாரும், நான் ேகதுருமர வீட்டிேல வாசம்பண்ணுகிேறன்; கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிேயா திைரகளின்கீழ் இருக்கிறது என்றான்.

2 அப்ெபாழுது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்கி: உம்முைடய இருதயத்தில் இருக்கிறைதெயல்லாம் ெசய்யும்;
ேதவன் உம்ேமாடு இருக்கிறார் என்றான். 3 அன்று இராத்திரியிேல, ேதவனுைடய வார்த்ைத நாத்தானுக்கு
உண்டாகி, அவர்: 4 நீ ேபாய், என் தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
நான் வாசமாயிருக்க நீ எனக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டாம். 5 நான் இஸ்ரேவைல வரப்பண்ணின
நாள்முதற்ெகாண்டு இந்நாள்வைரக்கும் நான் ஒரு ஆலயத்திேல வாசம்பண்ணாமல், ஒரு கூடாரத்திலிருந்து
மறு கூடாரத்துக்கும், ஒரு வாசஸ்தலத்திலிருந்து மறு வாசஸ்தலத்துக்கும் ேபாேனன். 6 நான் சகல
இஸ்ரேவேலாடும் உலாவி வந்த எவ்விடத்திலாகிலும், நான் என் ஜனத்ைத ேமய்க்கக் கற்பித்த இஸ்ரேவலின்
நியாயாதிபதிகளில் யாெதாருவைன ேநாக்கி: நீங்கள் எனக்குக் ேகதுருமரத்தால் ெசய்யப்பட்ட
ஆலயத்ைதக் கட்டாதிருக்கிறது என்ன என்று யாெதாரு வார்த்ைத ெசான்னது உண்ேடா? 7 இப்ேபாதும், நீ
என் தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ என்
ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் அதிபதியாயிருக்கும்படி, ஆடுகளின் பின்ேன நடந்த உன்ைன
ஆட்டுமந்ைதையவிட்டு எடுத்து, 8 நீ ேபான இடெமல்லாம் உன்ேனாேட இருந்து, உன்
சத்துருக்கைளெயல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி, பூமியிலிருக்கிற ெபரிேயார்களின் நாமத்திற்கு
ஒத்த நாமத்ைத உனக்கு உண்டாக்கிேனன். 9 நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு இடத்ைதயும்
ஏற்படுத்தி, அவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திேல குடியிருக்கவும், இனி அவர்கள் அைலயாமலும், முன்ேபாலும்,
நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் நியாயாதிபதிகைளக் கட்டைளயிட்ட நாள்முதல் நடந்ததுேபாலும்,
நியாயக்ேகட்டின் மக்களால் இனிச் சிறுைமப்படாமலும் இருக்கவும் அவர்கைள நாட்டிேனன். 10 உன்
சத்துருக்கைளெயல்லாம் கீழ்ப்படுத்திேனன். இப்ேபாதும் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவார்
என்பைத உனக்கு அறிவிக்கிேறன். 11 நீ உன் பிதாக்களிடத்திேல ேபாக, உன் நாட்கள் நிைறேவறும்ேபாது,
நான் உனக்குப்பின்பு உன் புத்திரரில் ஒருவனாகிய உன் சந்ததிைய எழும்பப்பண்ணி, அவன் ராஜ்யத்ைத
நிைலப்படுத்துேவன். 12 அவன் எனக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவன் சிங்காசனத்ைத என்ைறக்கும்
நிைலக்கப்பண்ணுேவன். 13 நான் அவனுக்குப் பிதாவாயிருப்ேபன், அவன் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பான்;
உனக்கு முன்னிருந்தவைனவிட்டு என் கிருைபைய நான் விலகப்பண்ணினதுேபால, அவைனவிட்டு
விலகப்பண்ணாமல், 14 அவைன என் ஆலயத்திலும் என் ராஜ்யத்திலும் என்ெறன்ைறக்கும்
நிைலக்கப்பண்ணுேவன்; அவனுைடய ராஜாசனம் என்ெறன்ைறக்கும் நிைலெபற்றிருக்கும் என்று ெசால்
என்றார். 15 நாத்தான் இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும் இந்த எல்லாத் தரிசனத்தின்படியும் தாவீதுக்குச்
ெசான்னான்.

16 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா உட்பிரேவசித்து, கர்த்தருைடய சமுகத்திலிருந்து: ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
ேதவரீர் என்ைன இதுவைரக்கும் ெகாண்டுவந்ததற்கு நான் எம்மாத்திரம்? என் வீடும் எம்மாத்திரம்? 17

ேதவேன, இது இன்னும் உம்முைடய பார்ைவக்குக் ெகாஞ்சக்காரியமாயிருக்கிறது என்று ேதவனான
கர்த்தராயிருக்கிற நீர் உமது அடியானுைடய வீட்ைடக்குறித்து ெவகுதூரமாயிருக்கும் காலத்துச்
ெசய்திையயும் ெசால்லி, என்ைன மகா ேமன்ைமயான சந்ததியின் மனுஷனாகப் பார்த்தீர். 18 உமது
அடியானுக்கு உண்டாகும் கனத்ைதப்பற்றி, தாவீது அப்புறம் உம்ேமாேட ெசால்வது என்ன? ேதவரீர் உமது
அடியாைன அறிவீர். 19 கர்த்தாேவ, உமது அடியானின் நிமித்தமும், உமது இருதயத்தின்படியும், இந்தப்
ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் அறியப்பண்ணும்படிக்கு, இந்தப் ெபரிய காரியத்ைதெயல்லாம் ெசய்தீர். 20

கர்த்தாேவ, நாங்கள் எங்கள் காதுகளால் ேகட்ட எல்லாவற்றின்படியும் ேதவரீருக்கு நிகரானவர் இல்ைல;
உம்ைமத் தவிர ேவேற ேதவனும் இல்ைல. 21 உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு நிகரான ஜனமும் உண்ேடா?
பூேலாகத்தில் இந்த ஒேர ஜாதிைய ேதவனாகிய நீர் உமக்கு ஜனமாக மீட்கும்படி, பயங்கரமான ெபரிய
காரியங்களினால் உமக்குக் கீர்த்திைய உண்டாக்கி, நீர் எகிப்திற்கு நீங்கலாக்கி மீட்ட உமது ஜனத்திற்கு
முன்பாக ஜாதிகைளத் துரத்தி, 22 உமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலர் என்ைறக்கும் உமது ஜனமாயிருப்பதற்கு
அவர்கைள நிைலப்படுத்தி, கர்த்தராகிய நீர்தாேம அவர்களுக்கு ேதவனானீர். 23 இப்ேபாதும் கர்த்தாேவ,
ேதவரீர் அடியாைனயும் அவன் வீட்ைடயும் குறித்துச் ெசான்ன வார்த்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
நிைலவரப்பட்டிருப்பதாக; ேதவரீர் ெசான்னபடிேய ெசய்தருளும். 24 ஆம், அது நிைலவரப்பட்டிருக்கவும்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு ேதவன் என்றும், உமது அடியானாகிய
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தாவீதின் வீடு உமக்கு முன்பாகத் திடமானெதன்றும் ெசால்லப்படுவதினால், உமது நாமம் என்ைறக்கும்
மகிைமப்படவும்கடவது. 25 உனக்கு வீடு கட்டுேவன் என்று என் ேதவனாகிய நீர் உமது அடியான் ெசவிேகட்க
ெவளிப்படுத்தினீர்; ஆைகயால் உமக்கு முன்பாக விண்ணப்பம்பண்ண, உமது அடியானுக்கு மனத்ைதரியம்
கிைடத்தது. 26 இப்ேபாதும் கர்த்தாேவ, நீேர ேதவன்; நீர் உமது அடியாைனக்குறித்து இந்த நல்ல
விேசஷத்ைதச் ெசான்னீர். 27 இப்ேபாதும் உமது அடியானின் வீடு என்ைறக்கும் உமக்கு முன்பாக
இருக்கும்படிக்கு, அைத ஆசீர்வதித்தருளினீர்; கர்த்தராகிய ேதவரீர் அைத ஆசீர்வதித்தபடியினால், அது
என்ைறக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றான்.

இதற்குப்பின்பு, தாவீது ெபலிஸ்தைர முறிய அடித்து, அவர்கைளக் கீழ்ப்படுத்தி, காத்
பட்டணத்ைதயும் அதின் கிராமங்கைளயும் ெபலிஸ்தரின் ைகயிலிருந்து பிடித்துக்ெகாண்டான். 2

அவன் ேமாவாபியைரயும் முறிய அடித்ததினால், ேமாவாபியர் தாவீைதச் ேசவித்து அவனுக்குக்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தினார்கள். 3 ேசாபாவின் ராஜாவாகிய ஆதாேரசர் ஐபிராத் நதியண்ைடயில்
தன் இராணுவத்ைத நிறுத்தப்ேபாகிறேபாது, தாவீது அவைனயும் ஆமாத்தின் கிட்ேட முறிய அடித்தான். 4

அவனுக்கு இருந்த ஆயிரம் இரதங்கைளயும் ஏழாயிரம் குதிைர வீரைரயும் இருபதினாயிரம்
காலாட்கைளயும் பிடித்து, இரதங்களில் நூறு இரதங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு, மற்றைவகைளெயல்லாம்
துண்டாடிப்ேபாட்டான். 5 ேசாபாவின் ராஜாவாகிய ஆதாேரசருக்கு உதவிெசய்யத் தமஸ்கு
பட்டணத்தாராகிய சீரியர் வந்தார்கள்; தாவீது சீரியரில் இருபத்தீராயிரம்ேபைர ெவட்டிப்ேபாட்டு, 6

தமஸ்குவுக்கடுத்த சீரியாவிேல தாைணயங்கைள ைவத்தான்; சீரியர் தாவீைதச் ேசவித்து அவனுக்குக்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தினார்கள்; தாவீது ேபானஇடத்திெலல்லாம் கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றினார்.
7 ஆதாேரசரின் ேசவகருக்கு இருந்த ெபான் பரிைசகைளத் தாவீது எடுத்து, அைவகைள எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவந்தான். 8 ஆதாேரசரின் பட்டணங்களாகிய திப்காத்திலும் கூனிலுமிருந்து தாவீது ெவகு
திரளான ெவண்கலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தான்; அதினாேல சாெலாேமான் ெவண்கலக்
கடல்ெதாட்டிையயும் தூண்கைளயும் ெவண்கலத் தட்டுமுட்டுகைளயும் உண்டாக்கினான். 9 தாவீது
ேசாபாவின் ராஜாவாகிய ஆதாேரசரின் இராணுவத்ைதெயல்லாம் முறிய அடித்த ெசய்திைய ஆமாத்தின்
ராஜாவாகிய ேதாயூ ேகட்டேபாது, 10 அவன் தாவீது ராஜாவின் சுகெசய்திைய விசாரிக்கவும், அவன்
ஆதாேரசேராடு யுத்தம்பண்ணி, அவைன முறிய அடித்ததற்காக அவனுக்கு வினவுதல் ெசால்லவும், தன்
குமாரனாகிய அேதாராைமயும், ெபான்னும் ெவள்ளியும் ெவண்கலமுமான சகலவிதத் தட்டுமுட்டுகைளயும்,
அவனிடத்துக்கு அனுப்பினான்; ஆதாேரசர் ேதாயூவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணுகிறவனாயிருந்தான். 11 அந்தத்
தட்டுமுட்டுகைளயும், தான் ஏேதாமியர், ேமாவாபியர், அம்ேமான் புத்திரர், ெபலிஸ்தர், அமேலக்கியர் என்னும்
சகல ஜாதிகளின் ைகயிலும் வாங்கின ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும் கூடத் தாவீது ராஜா கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டான். 12 ெசருயாவின் குமாரன் அபிசாயி உப்புப் பள்ளத்தாக்கிேல
பதிெனண்ணாயிரம் ஏேதாமியைர முறிய அடித்தான். 13 ஆைகயால் தாவீது ஏேதாமிேல தாைணயம்
ேபாட்டான்; ஏேதாமியர் எல்லாரும் அவைனச் ேசவிக்கிறவர்களானார்கள்; தாவீது ேபானஇடத்திெலல்லாம்
கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றினார்.

14 தாவீது இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ஆண்டு, தன்னுைடய ஜனத்திற்ெகல்லாம் நியாயமும் நீதியும் ெசய்தான்.
15 ெசருயாவின் குமாரன் ேயாவாப் இராணுவத்தைலவனாயிருந்தான்; ஆகிலூதின் குமாரனாகிய ேயாசபாத்
மந்திரியாயிருந்தான். 16 அகிதூபின் குமாரன் சாேதாக்கும், அபியத்தாரின் குமாரன் அபிெமேலக்கும்
ஆசாரியராயிருந்தார்கள்; சவிஷா சம்பிரதியாயிருந்தான். 17 ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா
கிேரத்தியருக்கும் பிேலத்தியருக்கும் தைலவனாயிருந்தான்; தாவீதின் புத்திரர் ராஜாவினிடத்தில்
பிரதானிகளாயிருந்தார்கள்.

அதன்பின்பு, அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவாகிய நாகாஸ் மரித்து, அவன் குமாரன் அவன்
ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். 2 அப்ெபாழுது தாவீது: ஆனூனின் தகப்பனாகிய நாகாஸ் எனக்குத்
தயவு ெசய்ததுேபால, நானும் அவன் குமாரனாகிய இவனுக்குத் தயவுெசய்ேவன் என்று ெசால்லி,

அவன் தகப்பனுக்காக அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பினான்; தாவீதின்
ஊழியக்காரர் ஆனூனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்திேல வந்தேபாது, 3 அம்ேமான்
புத்திரரின் பிரபுக்கள் ஆனூைனப் பார்த்து: தாவீது ஆறுதல் ெசால்லுகிறவர்கைள உம்மிடத்தில் அனுப்பினது,
உம்முைடய தகப்பைனக் கனம்பண்ணுகிறதாய் உமக்குத் ேதான்றுகிறேதா? ேதசத்ைத ஆராயவும், அைதக்
கவிழ்த்துப்ேபாடவும், உளவுபார்க்கவும் அல்லேவா, அவன் ஊழியக்காரர் உம்மிடத்தில் வந்தார்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 4 அப்ெபாழுது ஆனூன்: தாவீதின் ஊழியக்காரைரப் பிடித்து, அவர்கள் தாடிையச் சிைரத்து,
அவர்களுைடய வஸ்திரங்கைள இருப்பிடமட்டும் ைவத்துவிட்டு, மற்ற பாதிையக் கத்தரித்துப்ேபாட்டு,
அவர்கைள அனுப்பிவிட்டான். 5 அந்த மனுஷர் வருைகயில், அவர்கள் ெசய்தி தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் மிகவும் ெவட்கப்பட்டபடியினால், அவர்களுக்கு எதிராக ராஜா ஆட்கைள
அனுப்பி: உங்கள் தாடி வளருமட்டும் நீங்கள் எரிேகாவிலிருந்து, பிற்பாடு வாருங்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 6 அம்ேமான் புத்திரர் தாங்கள் தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக் கண்டேபாது,
ஆனூனும் அம்ேமான் புத்திரரும் ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவிலும் மாக்காேசாபா என்னும் சீரியரின்
ேதசத்திலுமிருந்து தங்களுக்கு இரதங்களும் குதிைர வீரரும் கூலிக்கு வரும்படி ஆயிரம் தாலந்து ெவள்ளி
அனுப்பி, 7 முப்பத்தீராயிரம் இரதங்கைளயும், மாக்காவின் ராஜாைவயும், அவன் ஜனத்ைதயும்
கூலிப்பைடயாக அைழப்பித்தான்; இவர்கள் வந்து, ேமேதபாவுக்கு முன்புறத்திேல பாளயமிறங்கினார்கள்;
அம்ேமான் புத்திரரும் தங்கள் பட்டணங்களிலிருந்து கூடிக்ெகாண்டு யுத்தம்பண்ணவந்தார்கள். 8 அைதத்
தாவீது ேகட்டேபாது, ேயாவாைபயும் பலசாலிகளின் இராணுவம் முழுவைதயும் அனுப்பினான். 9 அம்ேமான்
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புத்திரர் புறப்பட்டுவந்து, பட்டணத்து வாசலண்ைடயில் அணிவகுத்தார்கள்; வந்த ராஜாக்கள் தனித்து
ெவளியிேல ேபாருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றார்கள். 10 யுத்த இராணுவங்களின் முகப்புத் தனக்கு முன்னும்
பின்னும் இருக்கிறைத ேயாவாப் கண்டு, அவன் இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட அைனவரிலும் ஒரு
பங்ைகப் பிரித்ெதடுத்து, அைதச் சீரியருக்கு எதிராக நிறுத்தி, 11 மற்ற ஜனத்ைத அம்ேமான் புத்திரருக்கு
எதிராகப் ேபாருக்கு ஆயத்தப்படுத்தி, தன் சேகாதரனாகிய அபிசாயிக்கு ஒப்புவித்து, அவைன ேநாக்கி: 12

என்ைனப்பார்க்கிலும் சீரியர் பலங்ெகாண்டால் நீ எனக்குத் துைணநில்; உன்ைனப்பார்க்கிலும் அம்ேமான்
புத்திரர் பலங்ெகாண்டால் நான் உனக்குத் துைண நிற்ேபன். 13 ைதரியமாயிரு; நாம் நம்முைடய
ஜனத்திற்காகவும், நமது ேதவனுைடய பட்டணங்களுக்காகவும் திடன்ெகாண்டிருக்கக்கடேவாம்; கர்த்தர்
தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான். 14 பின்பு ேயாவாபும் அவேனாடிருந்த ஜனமும்
சீரியேராடு யுத்தம்பண்ணச் ேசர்ந்தார்கள்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடினார்கள். 15 சீரியர்
முறிந்ேதாடுகிறைத அம்ேமான் புத்திரர் கண்டேபாது, அவர்களும் அவன் சேகாதரனாகிய அபிசாயிக்கு
முன்பாக முறிந்ேதாடிப் பட்டணத்திற்கு உட்பட்டார்கள்; ேயாவாப் திரும்ப எருசேலமுக்கு வந்தான். 16

தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்பட்டைதக் கண்டேபாது, அவர்கள் நதிக்கு
அப்புறத்திலிருக்கிற சீரியைர வரவைழத்தார்கள்; ஆதாேரசரின் பைடத்தைலவனாகிய ேசாப்பாக்
அவர்களுக்கு முன்னாேல நடந்துேபானான். 17 அது தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டேபாது, அவன்
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து, அவர்களுக்குச் சமீபமாய் வந்தேபாது,
அவர்களுக்கு எதிராக இராணுவங்கைள நிறுத்தினான்; தாவீது சீரியருக்கு எதிராக இராணுவங்கைளப்
ேபாருக்கு ஆயத்தப்படுத்தினபின் அவேனாடு யுத்தம்பண்ணினார்கள். 18 சீரியர் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
முறிந்ேதாடினார்கள்; தாவீது சீரியரில் ஏழாயிரம் இரதங்களின் மனுஷைரயும், நாற்பதினாயிரம்
காலாட்கைளயும் ெகான்று, பைடத்தைலவனாகிய ேசாப்பாக்ைகயும் ெகான்றான். 19 தாங்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்பட்டைத ஆதாேரசரின் ேசவகர் கண்டேபாது, அவர்கள்
தாவீேதாேட சமாதானம்பண்ணி, அவைனச் ேசவித்தார்கள்; அப்புறம் அம்ேமான் புத்திரருக்கு உதவிெசய்ய
சீரியர் மனதில்லாதிருந்தார்கள்.

மறுவருஷம், ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்குப் புறப்படும் காலம் வந்தேபாது, ேயாவாப்
இராணுவபலத்ைதக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்ைதப் பாழ்க்கடித்து
ரப்பாவுக்கு வந்து அைத முற்றிக்ைகேபாட்டான்; தாவீேதா எருசேலமில் இருந்துவிட்டான்;

ேயாவாப் ரப்பாைவ அடித்துச் சங்கரித்தான். 2 தாவீது வந்து, அவர்கள் ராஜாவுைடய தைலயின்ேமல்
இருந்த கிரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; அது ஒரு தாலந்து ெபான்நிைறயும் ரத்தினங்கள்
பதித்ததுமாயிருந்தது; அது தாவீதின் தைலயில் ைவக்கப்பட்டது; பட்டணத்திலிருந்து ஏராளமான
ெகாள்ைளையயும் ெகாண்டுேபானான். 3 பின்பு அதிலிருந்த ஜனங்கைள அவன் ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கைள வாள்களுக்கும், இருப்புப்பாைரகளுக்கும், ேகாடரிகளுக்கும் உட்படுத்தி; இப்படி அம்ேமான்
புத்திரரின் பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் தாவீது ெசய்து, எல்லா ஜனத்ேதாடுங்கூட எருசேலமுக்குத்
திரும்பினான்.

4 அதற்குப்பின்பு ேகேசரிேல ெபலிஸ்தேராடு யுத்தம் உண்டாயிற்று; அப்ெபாழுது ஊசாத்தியனாகிய
சிெபக்காய் இராட்சத புத்திரரில் ஒருவனான சிப்பாயி என்பவைனக் ெகான்றான்; அதினால் அவர்கள்
வசப்படுத்தப்பட்டார்கள். 5 திரும்பப் ெபலிஸ்தேராடு யுத்தம் உண்டாகிறேபாது, யாவீரின் குமாரனாகிய
எல்க்கானான் காத்தூரானாகிய ேகாலியாத்தின் சேகாதரனான லாேகமிையக் ெகான்றான்; அவன் ஈட்டித்
தாங்கு ெநய்கிறவர்களின் பைடமரம் அவ்வளவு ெபரிதாயிருந்தது. 6 மறுபடியும் ஒரு யுத்தம் காத்திேல
நடந்தேபாது, அங்ேக ெநட்ைடயனான ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அவனுக்கு அவ்வாறு விரலாக
இருபத்துநாலு விரல்கள் இருந்தது, அவனும் இராட்சத சந்ததியாயிருந்து, 7 இஸ்ரேவைல நிந்தித்தான்;
தாவீதின் சேகாதரனாகிய சிேமயாவின் குமாரன் ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான். 8 காத்தூரிலிருந்த
இராட்சதனுக்குப் பிறந்த இவர்கள் தாவீதின் ைகயினாலும் அவன் ேசவகரின் ைகயினாலும் மடிந்தார்கள்.

சாத்தான் இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய் எழும்பி, இஸ்ரேவைலத் ெதாைகயிடுகிறதற்குத் தாவீைத
ஏவிவிட்டது. 2 அப்படிேய தாவீது ேயாவாைபயும், ஜனத்தின் ேசர்ைவக்காரைரயும் ேநாக்கி:
நீங்கள் ேபாய், ெபெயர்ெசபாெதாடங்கித் தாண்மட்டும் இருக்கிற இஸ்ரேவைல எண்ணி, அவர்கள்

இலக்கத்ைத நான் அறியும்படிக்கு, என்னிடத்தில் ெகாண்டு வாருங்கள் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ேயாவாப்:
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் இப்ேபாது இருக்கிறைதப்பார்க்கிலும் நூறத்தைனயாய் அவர்
வர்த்திக்கப்பண்ணுவாராக; ஆனாலும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, அவர்கெளல்லாரும் என்
ஆண்டவனின் ேசவகரல்லவா? என் ஆண்டவன் இைத விசாரிப்பாேனன்? இஸ்ரேவலின்ேமல் குற்றமுண்டாக
இது நடக்கேவண்டியது என்ன என்றான். 4 ேயாவாப் அப்படிச் ெசால்லியும், ராஜாவின் வார்த்ைத
ேமலிட்டபடியினால், ேயாவாப் புறப்பட்டு, இஸ்ரேவல் எங்கும் சுற்றித்திரிந்து எருசேலமுக்கு வந்து, 5

ஜனத்ைத இலக்கம்பார்த்து, ெதாைகையத் தாவீதிடத்தில் ெகாடுத்தான்; இஸ்ரேவலிெலல்லாம் பட்டயம்
உருவத்தக்கவர்கள் பதிெனாரு லட்சம்ேபரும், யூதாவில் பட்டயம் உருவத்தக்கவர்கள் நாலுலட்சத்து
எழுபதினாயிரம்ேபரும் இருந்தார்கள். 6 ஆனாலும் ராஜாவின் வார்த்ைத ேயாவாபுக்கு
அருவருப்பாயிருந்தபடியினால், ேலவி ெபன்யமீன் ேகாத்திரங்களில் உள்ளவர்கைள அவர்களுைடய
இலக்கத்திற்குட்பட எண்ணாேதேபானான். 7 இந்தக் காரியம் ேதவனுைடய பார்ைவக்கு
ஆகாததானபடியினால் அவர் இஸ்ரேவைல வாதித்தார். 8 தாவீது ேதவைன ேநாக்கி: நான் இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்ததினால் மிகவும் பாவஞ்ெசய்ேதன்; இப்ேபாதும் உம்முைடய அடிேயனின் அக்கிரமத்ைத
நீக்கிவிடும்; ெவகு புத்தியீனமாய்ச் ெசய்ேதன் என்றான். 9 அப்ெபாழுது கர்த்தர், தாவீதின்
ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத்துடேன ேபசி, 10 நீ தாவீதினிடத்தில் ேபாய்: மூன்று காரியங்கைள உனக்கு
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முன்பாக ைவக்கிேறன்; அைவகளில் ஒரு காரியத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்; அைத நான் உனக்குச் ெசய்ேவன்
என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 11 அப்படிேய காத் தாவீதினிடத்தில் வந்து, அவைன
ேநாக்கி: 12 மூன்று வருஷத்துப் பஞ்சேமா? அல்லது உன் பைகஞரின் பட்டயம் உன்ைனப் பின்ெதாடர நீ
உன் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடிப்ேபாகச் ெசய்யும் மூன்றுமாதச் சங்காரேமா? அல்லது
மூன்றுநாள் கர்த்தருைடய தூதன் இஸ்ரேவலுைடய எல்ைலெயங்கும் சங்காரம் உண்டாகும்படி ேதசத்தில்
நிற்கும் கர்த்தருைடய பட்டயமாகிய ெகாள்ைள ேநாேயா? இைவகளில் ஒன்ைறத் ெதரிந்துெகாள் என்று
கர்த்தர் உைரக்கிறார். இப்ேபாதும் என்ைன அனுப்பினவருக்கு நான் என்ன மறுஉத்தரவு
ெகாண்டுேபாகேவண்டும் என்பைத ேயாசித்துப்பாரும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது தாவீது காத்ைத ேநாக்கி:
ெகாடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிேறன்; இப்ேபாது நான் கர்த்தருைடய ைகயிேல விழுேவனாக;
அவருைடய இரக்கங்கள் மகா ெபரியது; மனுஷர் ைகயிேல விழாதிருப்ேபனாக என்றான். 14 ஆைகயால்
கர்த்தர் இஸ்ரேவலிேல ெகாள்ைள ேநாைய வரப்பண்ணினார்; அதினால் இஸ்ரேவலில் எழுபதினாயிரம்ேபர்
மடிந்தார்கள். 15 எருசேலைமயும் அழிக்க ேதவன் ஒரு தூதைன அனுப்பினார்; ஆனாலும் அவன்
அழிக்ைகயில் கர்த்தர் பார்த்து, அந்தத் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, சங்கரிக்கிற தூதைன ேநாக்கி: ேபாதும்;
இப்ேபாது உன் ைகைய நிறுத்து என்றார்; கர்த்தருைடய தூதன் எபூசியனாகிய ஒர்னானின்
களத்தண்ைடயிேல நின்றான். 16 தாவீது தன் கண்கைள ஏெறடுத்து, பூமிக்கும் வானத்திற்கும் நடுேவ நிற்கிற
கர்த்தருைடய தூதன் உருவின பட்டயத்ைதத் தன் ைகயில் பிடித்து, அைத எருசேலமின்ேமல் நீட்டியிருக்கக்
கண்டான்; அப்ெபாழுது தாவீதும் மூப்பர்களும் இரட்டுப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். 17

தாவீது ேதவைன ேநாக்கி: ஜனத்ைத எண்ணச்ெசான்னவன் நான் அல்லேவா? நான்தான் பாவஞ்ெசய்ேதன்;
ெபால்லாப்பு நடப்பித்ேதன்; இந்த ஆடுகள் என்ன ெசய்தது? என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, வாதிக்கும்படி
உம்முைடய கரம் உம்முைடய ஜனத்திற்கு விேராதமாயிராமல், எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டிற்கும்
விேராதமாயிருப்பதாக என்றான். 18 அப்ெபாழுது எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களத்திேல கர்த்தருக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும்படி, தாவீது அங்ேக ேபாகேவண்டுெமன்று தாவீதுக்குச் ெசால் என்று
கர்த்தருைடய தூதன் காத்துக்குக் கட்டைளயிட்டான். 19 அப்படிேய தாவீது கர்த்தரின் நாமத்திேல காத்
ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய ேபானான். 20 ஒர்னான் திரும்பிப் பார்த்தான்; அவனும் அவேனாடிருக்கிற
அவனுைடய நாலு குமாரரும் அந்த ேதவதூதைனக் கண்டு ஒளித்துக்ெகாண்டார்கள்; ஒர்னாேனா
ேபாரடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 21 தாவீது ஒர்னானிடத்தில் வந்தேபாது, ஒர்னான் கவனித்துத் தாவீைதப்
பார்த்து, அவன் களத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, தைரமட்டும் குனிந்து தாவீைத வணங்கினான். 22

அப்ெபாழுது தாவீது ஒர்னாைன ேநாக்கி: இந்தக் களத்தின் நிலத்திேல நான் கர்த்தருக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டும்படிக்கு அைத எனக்குக் ெகாடு; வாைத ஜனத்ைதவிட்டு நிறுத்தப்பட, எனக்கு அைதப்
ெபறும் விைலக்குக் ெகாடு என்றான். 23 ஒர்னான் தாவீைத ேநாக்கி: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் அைத
வாங்கிக் ெகாண்டு, தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி ெசய்வாராக; இேதா, சர்வாங்க தகனங்களுக்கு
மாடுகளும், விறகுக்குப் ேபாரடிக்கிற உருைளகளும், ேபாஜனபலிக்குக் ேகாதுைமயும் ஆகிய யாைவயும்
ெகாடுக்கிேறன் என்றான். 24 அதற்குத் தாவீது ராஜா ஒர்னாைன ேநாக்கி: அப்படியல்ல, நான்
உன்னுைடயைத இலவசமாய் வாங்கி, கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனத்ைதப் பலியிடாமல், அைத ெபறும்
விைலக்கு வாங்குேவன் என்று ெசால்லி, 25 தாவீது அந்த நிலத்திற்கு அறுநூறு ேசக்கல் நிைறெபான்ைன
ஒர்னானுக்குக் ெகாடுத்து, 26 அங்ேக கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதான பலிகைளயும் ெசலுத்தி, கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினான்; அப்ெபாழுது அவர்
வானத்திலிருந்து சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தின்ேமல் இறங்கின அக்கினியினால் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு
ெகாடுத்ததுமல்லாமல், 27 ேதவதூதன் தன்னுைடய பட்டயத்ைத உைறயிேல திரும்பப் ேபாடேவண்டும்
என்று கர்த்தர் அவனுக்குச் ெசான்னார்.

28 எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களத்திேல கர்த்தர் தனக்கு உத்தரவு அருளினைதத் தாவீது அக்காலத்திேல
கண்டு அங்ேகதாேன பலியிட்டான். 29 ேமாேச வனாந்தரத்தில் உண்டாக்கின கர்த்தருைடய வாசஸ்தலமும்
சர்வாங்க தகனபலிபீடமும் அக்காலத்திேல கிபிேயானின் ேமட்டில் இருந்தது. 30 தாவீது கர்த்தருைடய
தூதனின் பட்டயத்திற்குப் பயந்திருந்தபடியால், அவன் ேதவசந்நிதியில் ேபாய் விசாரிக்கக்கூடாதிருந்தது.

அப்ெபாழுது தாவீது: ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஆலயம் இருக்கும் ஸ்தலம் இதுேவ; இஸ்ரேவல்
பலியிடும் சர்வாங்க தகனபலிபீடம் இருக்கும் ஸ்தலமும் இதுேவ என்றான்.

2 பின்பு தாவீது இஸ்ரேவல் ேதசத்திலிருக்கிற அந்நிய ஜாதியாைரக் கூடிவரச்ெசய்து,
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்கான கல்லுகைள ெவட்டிப் பணிப்படுத்தும் கல்தச்சைர
ஏற்படுத்தினான். 3 தாவீது வாசல்களின் கதவுகளுக்கு ேவண்டிய ஆணிகளுக்கும் கீல்களுக்கும் மிகுதியான
இரும்ைபயும், நிறுத்து முடியாத ஏராளமான ெவண்கலத்ைதயும், 4 எண்ணிறந்த ேகதுருமரங்கைளயும்
சம்பாதித்தான்; சீேதானியரும், தீரியரும் தாவீதுக்குத் திரளான ேகதுருமரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 5

தாவீது: என் குமாரனாகிய சாெலாேமான் வாலிபனும் இைளஞனுமாயிருக்கிறான்; கர்த்தருக்குக்
கட்டப்படும் ஆலயம் சகல ேதசங்களிலும் கீர்த்தியும் மகிைமயும் உைடயதாய் விளங்கும்படி மகா
ெபரியதாயிருக்க ேவண்டும்; ஆைகயால் அதற்காக ேவண்டியைவகைள இப்ெபாழுேத ேசகரம்
பண்ணேவண்டும் என்று ெசால்லி, தாவீது தன் மரணத்திற்கு முன்ேன திரளாய்ச் சவதரித்து ைவத்தான்.

6 அவன் தன் குமாரனாகிய சாெலாேமாைன அைழத்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்காக அவனுக்குக் கட்டைளெகாடுத்து, 7 சாெலாேமாைன ேநாக்கி: என்
குமாரேன, நான் என் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்ட என் இருதயத்தில்
நிைனத்திருந்ேதன். 8 ஆனாலும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி: நீ திரளான இரத்தத்ைதச்
சிந்தி, ெபரிய யுத்தங்கைளப்பண்ணினாய்; நீ என் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டாம்; எனக்கு
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முன்பாக மிகுதியான இரத்தத்ைதத் தைரயிேல சிந்தப்பண்ணினாய். 9 இேதா, உனக்குப் பிறக்கப்ேபாகிற
குமாரன் அைமதியுள்ள புருஷனாயிருப்பான்; சுற்றிலுமிருக்கும் அவன் சத்துருக்கைளெயல்லாம் விலக்கி
அவைன அமர்ந்திருக்கச் ெசய்ேவன்; ஆைகயால் அவன் ேபர் சாெலாேமான் என்னப்படும்; அவன் நாட்களில்
இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாதானத்ைதயும் அமரிக்ைகையயும் அருளுேவன். 10 அவன் என் நாமத்திற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவன் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பான், நான் அவனுக்குப் பிதாவாயிருப்ேபன்;
இஸ்ரேவைல ஆளும் அவனுைடய ராஜாங்கத்தின் சிங்காசனத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் நிைலப்படுத்துேவன்
என்றார். 11 இப்ேபாதும் என் குமாரேன, நீ பாக்கியவானாயிருந்து, கர்த்தர் உன்ைனக்குறித்துச்
ெசான்னபடிேய உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி, அவர் உன்னுடேனகூட இருப்பாராக.
12 கர்த்தர் உனக்கு ஞானத்ைதயும் உணர்ைவயும் அருளிச்ெசய்து, உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவைல ஆளும்படி உனக்குக் கட்டைளயிடுவாராக. 13

கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காக ேமாேசக்குக் கற்பித்த நியமங்கைளயும் நியாயங்கைளயும் ெசய்ய நீ
கவனமாயிருந்தால் பாக்கியவானாயிருப்பாய்; நீ பலங்ெகாண்டு ைதரியமாயிரு, பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இரு. 14 இேதா, நான் என் சிறுைமயிேல கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக ஒரு லட்சம்
தாலந்து ெபான்ைனயும், பத்து லட்சம் தாலந்து ெவள்ளிையயும், நிறுத்து முடியாத திரளான
ெவண்கலத்ைதயும் இரும்ைபயும் சவதரித்தும், மரங்கைளயும் கற்கைளயும் சவதரித்தும் ைவத்ேதன்; நீ
இன்னும் அைவகளுக்கு அதிகமாய்ச் சவதரிப்பாய். 15 ேவைல ெசய்யத்தக்க திரளான சிற்பாசாரிகளும்,
தச்சரும், கல்தச்சரும், எந்த ேவைலயிலும் நிபுணரானவர்களும் உன்ேனாடிருக்கிறார்கள். 16

ெபான்னுக்கும், ெவள்ளிக்கும், ெவண்கலத்துக்கும், இரும்புக்கும் கணக்கில்ைல; நீ எழும்பிக் காரியத்ைத
நடப்பி; கர்த்தர் உன்ேனாேட இருப்பாராக என்றான். 17 தன் குமாரனாகிய சாெலாேமானுக்கு
உதவிெசய்ய, தாவீது இஸ்ரேவலின் பிரபுக்கள் அைனவருக்கும் கற்பித்துச் ெசான்னது: 18 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாடிருந்து நான்கு திைசயிலும் உங்களுக்கு இைளப்பாறுதைலத் தந்தார்
அல்லவா? ேதசத்தின் குடிகைள என் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; கர்த்தருக்கு முன்பாகவும், அவருைடய
ஜனத்திற்கு முன்பாகவும், ேதசம் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. 19 இப்ேபாதும் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்ைதயும்,
உங்கள் ஆத்துமத்ைதயும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடுகிறதற்கு ேநராக்கி, கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையயும், ேதவனுைடய பரிசுத்தப் பணிமுட்டுகைளயும், கர்த்தருைடய நாமத்திற்குக்
கட்டப்படும் அந்த ஆலயத்திற்குள் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, நீங்கள் எழும்பி, ேதவனாகிய கர்த்தரின் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதக் கட்டுங்கள் என்றான்.

தாவீது கிழவனும் பூரண வயதுள்ளவனுமானேபாது, தன் குமாரனாகிய சாெலாேமாைன
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக்கினான். 2 இஸ்ரேவலின் எல்லாப் பிரபுக்கைளயும், ஆசாரியைரயும்,
ேலவியைரயும் கூடிவரும்படி ெசய்தான். 3 அப்ெபாழுது முப்பது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட

ேலவியர் ேபர்ேபராக எண்ணப்பட்டார்கள்; தைலதைலயாக எண்ணப்பட்ட அவர்களுைடய இலக்கம்
முப்பத்ெதண்ணாயிரம். 4 அவர்களில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய
விசாரிக்கிறவர்களும், ஆறாயிரம்ேபர் தைலவரும் மணியக்காரருமாயிருக்கேவண்டும் என்றும், 5

நாலாயிரம்ேபர் வாசல் காக்கிறவர்களாயிருக்கேவண்டும் என்றும், துதி ெசய்கிறதற்குத் தான் பண்ணுவித்த
கீதவாத்தியங்களால் நாலாயிரம்ேபர் கர்த்தைரத் துதிக்கிறவர்களாயிருக்கேவண்டும் என்றும் தாவீது
ெசால்லி, 6 அவர்கைள ேலவியின் குமாரராகிய ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்களுைடய
வகுப்புகளின்படி வகுத்தான். 7 ெகர்ேசானியரில், லாதானும், சிேமயும் இருந்தார்கள். 8 லாதானின் குமாரர்,
ெயகிேயல், ேசத்தாம், ேயாேவல் என்னும் மூன்றுேபர்; இவர்களில் முந்தினவன் தைலைமயாயிருந்தான். 9

சிேமயின் குமாரர், ெசேலாமித், ஆசிேயல், ஆரான் என்னும் மூன்று ேபர்; இவர்கள் லாதான் வம்சப்
பிதாக்களில் தைலைமயாயிருந்தார்கள். 10 யாகாத், சீனா, எயூஷ், ெபரீயா என்னும் நாலுேபரும் சிேமயின்
குமாரராயிருந்தார்கள். 11 யாகாத் தைலைமயாயிருந்தான்; சீனா இரண்டாம் குமாரனாயிருந்தான்;
எயூஷூக்கும் ெபரீயாவுக்கும் அேநகம் குமாரர் இராதபடியினால், அவர்கள் பிதாக்களின் குடும்பத்தாரில் ஒேர
வம்சமாக எண்ணப்பட்டார்கள். 12 ேகாகாத்தின் குமாரர், அம்ராம், இத்சார், எப்ேரான், ஊசிேயல் என்னும்
நாலுேபர். 13 அம்ராமின் குமாரர், ஆேரான், ேமாேச என்பவர்கள்; ஆேரானும் அவன் குமாரரும்
பரிசுத்தத்திற்குப் பரிசுத்தமான ஸ்தலத்ைத என்ைறக்கும் பரிசுத்தமாய்க் காக்கிறதற்கும், என்ைறக்கும்
கர்த்தருக்கு முன்பாக தூபங்காட்டுகிறதற்கும், அவருக்கு ஆராதைன ெசய்கிறதற்கும், அவர் நாமத்திேல
ஆசீர்வாதம் ெகாடுக்கிறதற்கும் பிரித்துைவக்கப்பட்டார்கள். 14 ேதவனுைடய மனுஷனாகிய ேமாேசயின்
குமாரேராெவனில், ேலவிேகாத்திரத்தாருக்குள் எண்ணப்பட்டார்கள். 15 ேமாேசயின் குமாரர், ெகர்ேசாம்
எலிேயசர் என்பவர்கள். 16 ெகர்ேசாமின் குமாரரில் ெசபுேவல் தைலைமயாயிருந்தான். 17 எலிேயசருைடய
குமாரரில் ெரகபியா என்னும் அவன் குமாரன் தைலைமயாயிருந்தான்; எலிேயசருக்கு ேவேற குமாரர்
இல்ைல; ெரகபியாவின் குமாரர் அேநகராயிருந்தார்கள். 18 இத்சாரின் குமாரரில் ெசேலாமித்
தைலைமயாயிருந்தான். 19 எப்ேரானின் குமாரரில் எரியா என்பவன் தைலைமயாயிருந்தான்; இரண்டாவது
அமரியா, மூன்றாவது யாகாசிேயல், நாலாவது எக்காமியாம். 20 ஊசிேயலின் குமாரரில் மீகா என்பவன்
தைலைமயாயிருந்தான்; இரண்டாவது இஷியா. 21 ெமராரியின் குமாரர், மேகலி, மூசி என்பவர்கள்;
மேகலியின் குமாரர், எெலயாசார், கீஸ் என்பவர்கள். 22 எெலயாசார் மரிக்கிறேபாது, அவனுக்குக்
குமாரத்திகேள அல்லாமல் குமாரர் இல்ைல; கீசின் குமாரராகிய இவர்களுைடய சேகாதரர் இவர்கைள
விவாகம்பண்ணினார்கள். 23 மூசியின் குமாரர், மகலி, ஏேதர், எேரேமாத் என்னும் மூன்றுேபர். 24 தங்கள்
பிதாக்களுைடய குடும்பங்களின்படிேய, பிதாக்களில் தைலைமயாயிருந்த ேலவி புத்திரரின்
ேபர்டாப்பின்படிேய, தைலதைலயாக எண்ணப்பட்ட இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட இவர்களுைடய
சந்ததியார் கர்த்தருைடய ஆலயத்துப் பணிவிைடையச் ெசய்தார்கள். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
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கர்த்தர் தமது ஜனத்ைத இைளப்பாறியிருக்கப்பண்ணினார்; அவர் என்ெறன்ைறக்கும் எருசேலமில்
வாசம்பண்ணுவாெரன்றும், 26 இனி ேலவியர் வாசஸ்தலத்ைதயாகிலும் அதின் ஊழியத்திற்கடுத்த அதின்
பணிமுட்டுகளில் எைதயாகிலும் சுமக்கத் ேதைவயில்ைல என்றும், 27 தாவீது அவர்கைளக் குறித்துச்
ெசான்ன கைடசி வார்த்ைதகளின்படிேய, ேலவி புத்திரரில் ெதாைகக்குட்பட்டவர்கள் இருபது வயதுமுதல்
அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாயிருந்தார்கள். 28 அவர்கள் ஆேரானுைடய குமாரரின் கீழ் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ஊழியமாய் நின்று, பிராகாரங்கைளயும், அைறகைளயும், சகல பரிசுத்த பணிமுட்டுகளின்
சுத்திகரிப்ைபயும், ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ஆராதைனக்கடுத்த ேவைலையயும் விசாரிப்பதும், 29

சமுகத்தப்பங்கைளயும், ேபாஜனபலிக்கு ெமல்லிய மாைவயும், புளிப்பில்லாத அதிரசங்கைளயும்,
சட்டிகளிேல ெசய்கிறைதயும் சுடுகிறைதயும், திட்டமான சகல நிைறையயும் அளைவயும் விசாரிப்பதும், 30

நாள்ேதாறும் காைலயிலும் மாைலயிலும் கர்த்தைரப் ேபாற்றித் துதித்து, ஓய்வு நாட்களிலும்,
அமாவாைசகளிலும், பண்டிைககளிலும், கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலிகள் ெசலுத்தப்படுகிற சகல
ேவைளகளிலும், 31 இலக்கத்திற்குள்ளான அவர்கள் தங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டபடிேய, எப்ெபாழுதும்
அந்தப் பிரகாரமாய்ச் ெசய்ய, கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்பதும், 32 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் காவைலயும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் காவைலயும் தங்கள் சேகாதரராகிய ஆேரானுைடய குமாரரின் காவைலயும் காப்பதும்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் பணிவிைடையச் ெசய்வதும், அவர்கள் ேவைலயாயிருந்தது.

ஆேரான் புத்திரரின் வகுப்புகளாவன: ஆேரானின் குமாரர், நாதாப், அபியூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் என்பவர்கள். 2 நாதாபும், அபியூவும் குமாரர் இல்லாமல் தங்கள் தகப்பனுக்கு முன்ேன
மரித்தபடியினால், எெலயாசாரும் இத்தாமாரும் ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள். 3 தாவீது

சாேதாக்ைகக்ெகாண்டு எெலயாசாரின் புத்திரைரயும், அகிெமேலக்ைகக்ெகாண்டு இத்தாமாரின்
புத்திரைரயும் அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய ஊழியத்துக்கு முைறப்படி அவர்கைள வகுத்தான். 4 அவர்கைள
வகுக்கிறேபாது, இத்தாமாரின் புத்திரைரப்பார்க்கிலும் எெலயாசாரின் புத்திரருக்குள்ேள
தைலைமயானவர்கள் அதிகமானேபர் காணப்பட்டபடியினால், எெலயாசாரின் புத்திரரில் பதினாறுேபர்
தங்கள் பிதாக்களுைடய குடும்பத்துக்கும், இத்தாமாரின் புத்திரரில் எட்டுப்ேபர் தங்கள் பிதாக்களுைடய
குடும்பத்துக்கும் தைலைமயாக ைவக்கப்பட்டார்கள். 5 எெலயாசாரின் புத்திரரிலும் இத்தாமாரின்
புத்திரரிலும், பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும், ேதவனுக்கு அடுத்த காரியங்களில் பிரபுக்களாயிருக்கும்படிக்கும்,
இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வித்தியாசம்பண்ணாமல் சீட்டுப்ேபாட்டு அவர்கைள வகுத்தார்கள். 6

ேலவியரில் சம்பிரதியாகிய ெசமாயா என்னும் ெநதெனேயலின் குமாரன், ராஜாவுக்கும், பிரபுக்களுக்கும்,
ஆசாரியனாகிய சாேதாக்குக்கும், அபியத்தாரின் குமாரனாகிய அகிெமேலக்குக்கும், ஆசாரியரும்
ேலவியருமான பிதாக்களின் தைலவருக்கும் முன்பாக அவர்கள் நாமங்கைள எழுதினான்; ஒரு பிதாவின்
வீட்டுச் சீட்டு எெலயாசாருக்கு விழுந்தது; பின்பு அந்தப்படிேய இத்தாமாருக்கும் விழுந்தது. 7 முதலாவாது
சீட்டு ேயாயாரீபின் ேபர்வழிக்கும் இரண்டாவது ெயதாயாவின் ேபர்வழிக்கும், 8 மூன்றாவது ஆரிமின்
ேபர்வழிக்கும், நான்காவது ெசேயாரீமின் ேபர்வழிக்கும், 9 ஐந்தாவது மல்கியாவின் ேபர்வழிக்கும், ஆறாவது
மியாமீனின் ேபர்வழிக்கும், 10 ஏழாவது அக்ேகாத்சின் ேபர்வழிக்கும், எட்டாவது அபியாவின் ேபர்வழிக்கும்,
11 ஒன்பதாவது ெயசுவாவின் ேபர்வழிக்கும், பத்தாவது ெசக்கனியாவின் ேபர்வழிக்கும், 12 பதிேனாராவது
எலியாசீபின் ேபர்வழிக்கும், பன்னிரண்டாவது யாக்கீமின் ேபர்வழிக்கும், 13 பதின்மூன்றாவது உப்பாவின்
ேபர்வழிக்கும், பதினான்காவது எெசெபயாபின் ேபர்வழிக்கும், 14 பதிைனந்தாவது பில்காவின் ேபர்வழிக்கும்,
பதினாறாவது இம்ேமரின் ேபர்வழிக்கும், 15 பதிேனழாவது ஏசீரின் ேபர்வழிக்கும், பதிெனட்டாவது
அப்ேசசின் ேபர்வழிக்கும், 16 பத்ெதான்பதாவது ெபத்தகியாவின் ேபர்வழிக்கும், இருபதாவது
எெகெசக்கிேயலின் ேபர்வழிக்கும், 17 இருபத்ேதாராவது யாகினின் ேபர்வழிக்கும், இருபத்திரண்டாவது
காமுேவலின் ேபர்வழிக்கும், 18 இருபத்துமூன்றாவது ெதலாயாவின் ேபர்வழிக்கும், இருபத்துநான்காவது
மாசியாவின் ேபர்வழிக்கும் விழுந்தது. 19 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கள் தகப்பனாகிய
ஆேரானுக்குக் கற்பித்தபடிேய, அவர்கள் அவனுைடய கட்டைளயின் பிரகாரம், தங்கள் முைறவரிைசகளில்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் பிரேவசிக்கும் அவர்களுைடய ஊழியத்திற்காகப் பண்ணப்பட்ட வகுப்புகள்
இைவகேள.

20 ேலவியின் மற்றப் புத்திரருக்குள்ேள இருக்கிற அம்ராமின் புத்திரரில் சூபேவலும், சூபேவலின் குமாரரில்
எேகதியாவும், 21 ெரகபியாவின் குமாரரில் மூத்தவனாகிய இஷியாவும், 22 இத்சாரியரில் ெசெலேமாத்தும்,
ெசெலேமாத்தின் குமாரரில் யாகாத்தும், 23 எப்ேரானின் குமாரரில் மூத்தவனாகிய எரியாவும், இரண்டாம்
குமாரனாகிய அம்ரியாவும், மூன்றாம் குமாரனாகிய யாகாசிேயலும், நான்காம் குமாரனாகிய எக்காமியாமும்,
24 ஊசிேயலின் குமாரரில் மீகாவும், மீகாவின் குமாரரில் சாமீரும், 25 மீகாவின் சேகாதரனாகிய இஷியாவும்,
இஷியாவின் குமாரரில் சகரியாவும், 26 ெமராரியின் குமாரராகிய மேகலி, மூசி என்பவர்களும், யாசியாவின்
குமாரனாகிய ேபேனாவும், 27 ெமராரியின் குமாரனாகிய யாசியாவின் குமாரரான ேபேனா, ேசாகாம்,
சக்கூர், இப்ரி என்பவர்களும், 28 மேகலியின் குமாரரில் புத்திரனில்லாத எெலயாசாரும், 29 கீசின்
புத்திரரில் ெயராமிேயலும், 30 மூசியின் குமாரரான மேகலி, ஏேதர், எரிேமாத் என்பவர்களுமாகிய இவர்கள்
தங்கள் பிதாக்களுைடய குடும்பங்களின்படிேய ேலவியரின் புத்திரரானவர்கள். 31 இவர்களும் ராஜாவாகிய
தாவீதுக்கும் சாேதாக்குக்கும் அகிெமேலக்குக்கும் ஆசாரியரிலும் ேலவியரிலும் பிதாக்களாயிருக்கிற
தைலவருக்கும் முன்பாக, தங்கள் சேகாதரராகிய ஆேரானின் புத்திரர் ெசய்ததுேபால, தங்களிலிருக்கிற
பிதாக்களான தைலவருக்கும், அவர்களுைடய சிறிய சேகாதரருக்கும், சரிசமானமாய்ச் சீட்டுப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
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ேமலும் சுரமண்டலங்களாலும், தம்புருகளாலும் ைகத்தாளங்களாலும், தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற
ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூன் என்பவர்களின் குமாரரில் சிலைர, தாவீதும் ேதவாலயச் ேசைனகளின்
பிரபுக்களும் ஊழியத்திற்ெகன்று பிரித்துைவத்தார்கள்; தங்கள் ஊழியத்தின் கிரிையக்குக்

குறித்துைவக்கப்பட்ட மனுஷர்களின் ெதாைகயாவது: 2 ராஜாவுைடய கட்டைளப்பிரமாணமாய்த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற ஆசாப்பின் வசத்திலிருக்கிற, ஆசாப்பின் குமாரரில் சக்கூர், ேயாேசப்பு,
ெநதானியா, அஷாேரலா என்பவர்களும், 3 கர்த்தைரப் ேபாற்றித் துதித்துத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற
தங்கள் தகப்பனாகிய எதுத்தூனின் வசத்திேல சுரமண்டலங்கைள வாசிக்க, எதுத்தூனின் குமாரராகிய
ெகதலியா, ேசரீ, எஷாயா, அஷபியா, மத்தித்தியா என்னும் ஆறுேபரும், 4 ெகாம்ைபத் ெதானிக்கப்பண்ண,
ேதவவிஷயத்தில் ராஜாவுக்கு ஞானதிருஷ்டியுள்ள புருஷனாகிய ஏமானின் குமாரரான புக்கியா, மத்தனியா,
ஊசிேயல், ெசபுேவல், எரிேமாத், அனனியா, அனானி, எலியாத்தா, கிதல்தி, ெராமந்திேயசர்,
ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்தி, ஒத்திர், மகாசிேயாத் என்பவர்களுேம. 5 இவர்கெளல்லாரும் ஏமானின்
குமாரராயிருந்தார்கள்; ேதவன் ஏமானுக்குப் பதினாலு குமாரைரயும் மூன்று குமாரத்திகைளயும்
ெகாடுத்தார். 6 இவர்கள் அைனவரும் ராஜாவுைடய கட்டைளப்பிரமாணமாய்க் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
தாளங்கள் தம்புருகள் சுரமண்டலங்களாகிய கீதவாத்தியம் வாசிக்க, ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ஊழியமாக
அவரவர் தங்கள் தங்கள் தகப்பன்மாராகிய ஆசாப், எதுத்தூன், ஏமான் என்பவர்கள் வசத்தில் இருந்தார்கள்.
7 கர்த்தைரப் பாடும் பாட்டுகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு, நிபுணரான தங்கள் சேகாதரேராடுங்கூட அவர்கள்
இலக்கத்திற்கு இருநூற்ெறண்பத்ெதட்டுப்ேபராயிருந்தார்கள். 8 அவர்களில் சிறியவனும் ெபரியவனும்,
ஆசானும், மாணாக்கனும், சரிசமானமாய் முைறவரிைசக்காகச் சீட்டுப்ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 9

முதலாவது சீட்டு ஆசாப் வம்சமான ேயாேசப்பின் ேபர்வழிக்கும், இரண்டாவது ெகதலியா, அவன் சேகாதரர்,
அவன் குமாரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 10 மூன்றாவது சக்கூர், அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 11 நான்காவது இஸ்ரி, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 12 ஐந்தாவது ெநத்தனியா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 13 ஆறாவது புக்கியா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 14 ஏழாவது எசேரலா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 15 எட்டாவது எஷாயா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 16 ஒன்பதாவது மத்தனீயா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 17 பத்தாவது சிேமயா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 18 பதிேனாராவது அசாரிேயல், அவன் குமாரர் அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 19 பன்னிரண்டாவது அஷாபியா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 20 பதின்மூன்றாவது சுபேவல், அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 21 பதினான்காவது மத்தித்தியா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 22 பதிைனந்தாவது எேரேமாத், அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 23 பதினாறாவது அனனியா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 24 பதிேனழாவது ேயாஸ்ேபக்காஷா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 25 பதிெனட்டாவது ஆனானி, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 26 பத்ெதான்பதாவது மேலாத்தி, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 27 இருபதாவது எலியாத்தா, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 28 இருபத்ேதாராவது ஒத்திர், அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 29 இருபத்திரண்டாவது கிதல்தி, அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 30 இருபத்துமூன்றாவது மகாசிேயாத், அவன் குமாரர், அவன்
சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும், 31 இருபத்துநான்காவது ெராமந்திேயசர், அவன் குமாரர்,
அவன் சேகாதரெரன்னும் பன்னிரண்டு ேபர்வழிக்கும் விழுந்தது.

வாசல்காக்கிறவர்களின் வகுப்புகளாவன: ேகாராகியர் சந்ததியான ஆசாபின் புத்திரரிேல
ேகாேரயின் குமாரன் ெமெஷேலமியா என்பவன், 2 ெமெஷேலமியாவின் குமாரர், மூத்தவனாகிய
சகரியாவும், 3 எதியாேயல், ெசபதியா, யதனிேயல், ஏலாம், ேயாகனான், எலிேயானாய் என்னும்

இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் குமாரரும், 4 ஓேபத்ஏேதாமின் குமாரர்,
மூத்தவனாகிய ெசமாயாவும், 5 ேயாசபாத், ேயாவாக், சாக்கார், ெநதெனேயல், அம்மிேயல், இசக்கார்,
ெபயுள்தாயி என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம் குமாரருேம; ேதவன்
அவைன ஆசீர்வதித்திருந்தார். 6 அவன் குமாரனாகிய ெசமாயாவுக்கும் குமாரர் பிறந்து, அவர்கள்
பராக்கிரமசாலிகளாயிருந்து, தங்கள் தகப்பன் குடும்பத்தாைர ஆண்டார்கள். 7 ெசமாயாவுக்கு இருந்த
குமாரர் ஒத்னியும், பலசாலிகளாகிய ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சாபாத் என்னும் அவன் சேகாதரரும்,
எலிகூவும் ெசமகியாவுேம. 8 ஓேபத்ஏேதாமின் புத்திரரும் அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் சேகாதரருமாகிய
ஊழியத்திற்குப் பலத்த பராக்கிரமசாலிகளான அவர்கெளல்லாரும் அறுபத்திரண்டுேபர். 9

ெமெஷேலமியாவின் குமாரரும் சேகாதரருமான பராக்கிரமசாலிகள் பதிெனட்டுப்ேபர். 10 ெமராரியின்
புத்திரரில் ஓசா என்பவனுைடய குமாரர்கள்: சிம்ரி என்னும் தைலைமயானவன்; இவன்
மூத்தவனாயிராவிட்டாலும் இவன் தகப்பன் இவைனத் தைலவனாக ைவத்தான். 11 இல்க்கியா, ெதபலியா,
சகரியா என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் குமாரரானவர்கள்; ஓசாவின் குமாரரும் சேகாதரரும்
எல்லாம் பதின்மூன்றுேபர். 12 காவல்காரரான தைலவரின்கீழ்த் தங்கள் சேகாதரருக்ெகாத்த முைறயாய்க்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் வாசல்காக்கிறவர்களாய்ச் ேசவிக்க இவர்கள் வகுக்கப்பட்டு, 13 தங்கள்
பிதாக்களின் குடும்பத்தாராகிய சிறியவர்களும், ெபரியவர்களுமாய் இன்ன வாசலுக்கு இன்னாெரன்று
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சீட்டுப்ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 14 கீழ்ப்புறத்திற்குச் ெசேலமியாவுக்குச் சீட்டு விழுந்தது; விேவகமுள்ள
ேயாசைனக்காரனாகிய சகரியா என்னும் அவன் குமாரனுக்குச் சீட்டுப் ேபாட்டேபாது, அவன் சீட்டு
வடபுறத்திற்ெகன்று விழுந்தது. 15 ஓேபத்ஏேதாமுக்குத் ெதன்புறத்திற்கும், அவன் குமாரருக்கு அசுப்பீம்
வீட்டிற்கும், 16 சூப்பீமுக்கும், ஓசாவுக்கும் மண்ேபாட்டு உயர்த்தப்பட்ட வழியும் காவலுக்கு எதிர்காவலும்
இருக்கிற ேமற்புறமான வாசலுக்கும் சீட்டு விழுந்தது. 17 கிழக்ேக ேலவியரான ஆறுேபரும், வடக்ேக
பகலிேல நாலுேபரும், ெதற்ேக பகலிேல நாலுேபரும், அசுப்பீம் வீட்டண்ைடயில் இரண்டிரண்டுேபரும், 18

ெவளிப்புறமான வாசல் அண்ைடயில் ேமற்ேக இருக்கிற உயர்ந்த வழிக்கு நாலுேபரும், ெவளிப்புறமான
வழியில் இரண்டுேபரும் ைவக்கப்பட்டார்கள். 19 ேகாராகின் புத்திரருக்குள்ளும், ெமராரியின்
புத்திரருக்குள்ளும், வாசல் காக்கிறவர்களின் வகுப்புகள் இைவகேள.

20 மற்ற ேலவியரில் அகியா என்பவன் ேதவனுைடய ஆலயத்துப் ெபாக்கிஷங்கைளயும்,
பிரதிஷ்ைடயாக்கப்பட்ட ெபாருள்களின் ெபாக்கிஷங்கைளயும் விசாரிக்கிறவனாயிருந்தான். 21 லாதானின்
குமாரர் யாெரன்றால், ெகர்ேசானியனான அவனுைடய குமாரரில் தைலைமயான பிதாக்களாயிருந்த
ெயகிேயலியும், 22 ெயகிேயலியின் குமாரராகிய ேசத்தாமும், அவன் சேகாதரனாகிய ேயாேவலுேம; இவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்துப் ெபாக்கிஷங்கைள விசாரிக்கிறவர்களாயிருந்தார்கள். 23 அம்ராமீயரிலும்,
இத்சாகாரியரிலும், எப்ேரானியரிலும், ஊசிேயரியரிலும், சிலர் அப்படிேய விசாரிக்கிறவர்களாயிருந்தார்கள்.
24 ேமாேசயின் குமாரனாகிய ெகர்ேசாமின் சந்ததியான ெசபுேவல் ெபாக்கிஷப் பிரதானியாயிருந்தான். 25

எலிேயசர் மூலமாய் அவனுக்கு இருந்த சேகாதரரானவர்கள், இவன் குமாரன் ெரகபியாவும், இவன் குமாரன்
எஷாயாவும், இவன் குமாரன் ேயாராமும், இவன் குமாரன் சிக்கிரியும், இவன் குமாரன் ெசேலாமித்துேம. 26

ராஜாவாகிய தாவீதும், ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதிகளும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளுமான பிதாக்களின்
தைலவரும், ேசனாபதிகளும் யுத்தத்தில் அகப்பட்ட ெகாள்ைளகளில் எடுத்து, 27 கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதப் பரிபாலிக்கும்படிக்குப் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்ட ெபாருள்களின்
ெபாக்கிஷங்கைளெயல்லாம் அந்தச் ெசேலாமித்தும் அவனுைடய சேகாதரரும் விசாரித்தார்கள். 28

ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய சாமுேவலும், கீசின் குமாரனாகிய சவுலும், ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனரும்,
ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாபும், அவரவர் பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்ட அைனத்தும்
ெசேலாமித்தின் ைகயின்கீழும் அவன் சேகாதரர் ைகயின்கீழும் இருந்தது. 29 இத்சாகாரியரில்
ெகனானியாவும் அவன் குமாரரும் ேதசகாரியங்கைளப் பார்க்கும்படி ைவக்கப்பட்டு, இஸ்ரேவலின்ேமல்
விசாரிப்புக்காரரும் மணியக்காரருமாயிருந்தார்கள். 30 எப்ேரானியரில் அசபியாவும் அவன்
சேகாதரருமாகிய ஆயிரத்து எழுநூறு பராக்கிரமசாலிகள் ேயார்தானுக்கு இப்பாேல ேமற்ேக இருக்கிற
இஸ்ரேவலின்ேமல் கர்த்தருைடய எல்லா ஊழியத்திற்கும் ராஜாவின் ேவைலக்கும் ைவக்கப்பட்டார்கள். 31

எப்ேரானியரில் எரியாவும் இருந்தான்; அவன் தன் பிதாக்களின் வம்சங்களான எப்ேரானியரில்
தைலைமயானவன்; தாவீது அரசாண்ட நாற்பதாம் வருஷத்திேல அவர்கள் ேதடப்பட்டேபாது
அவர்களுக்குள்ேள கீேலயாத்ேதசத்து ஏேசரிேல பராக்கிரம வீரர் காணப்பட்டார்கள். 32 பலசாலிகளாகிய
அவனுைடய சேகாதரர் இரண்டாயிரத்து எழுநூறு பிரதான தைலவராயிருந்தார்கள்; அவர்கைளத் தாவீது
ராஜா ேதவனுக்கடுத்த சகல காரியத்திற்காகவும், ராஜாவின் காரியத்திற்காவும், ரூபனியர்ேமலும், காதியர்
ேமலும், மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தின்ேமலும் ைவத்தான்.

தங்கள் இலக்கத்தின்படி இருக்கிற இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு வம்சங்களின் தைலவரும்,
ஆயிரத்துக்குச் ேசர்ைவக்காரரும், நூற்றிற்குச் ேசர்ைவக்காரரும், இவர்களுைடய தைலவரும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; இவர்கள் வருஷத்திலுண்டான மாதங்களிெலல்லாம் மாதத்திற்கு மாதம்

ராஜாைவச் ேசவிக்கிறதற்கு வகுக்கப்பட்ட வரிைசகளின்படிெயல்லாம் மாறிமாறி வருவார்கள்; ஒவ்ெவாரு
வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 2 முதலாவது மாதத்துக்கு முதல் வகுப்பின்ேமல்
சப்திேயலின் குமாரன் யெஷாெபயாம் இருந்தான்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
3 அவன் ேபேரசின் சந்ததியாரில் சகல ேசனாபதிகளின் தைலவனாயிருந்து முதல் மாதம் விசாரித்தான். 4

இரண்டாவது மாதத்தின் வகுப்பின்ேமல் அேகாகியனான ேதாதாயி இருந்தான்; அவன் வகுப்பிேல மிக்ேலாத்
தளகர்த்தனாயிருந்தான்; அவன் வகுப்பிேல இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 5 மூன்றாவது
மாதத்தின் மூன்றாம் ேசனாபதி ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயா என்னும் தைலைமயான பிரதானி;
அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 6 இந்தப் ெபனாயா அந்த முப்பது
பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவனும் அந்த முப்பது ேபர்களின் தைலவனுமாயிருந்தான்; அவனுைடய வகுப்ைப
அவன் குமாரனாகிய அமிசபாத் விசாரித்தான். 7 நாலாவது மாதத்தின் நாலாம் ேசனாபதி ேயாவாபின்
சேகாதரனாகிய ஆசேகலும், அவனுக்குப்பின்பு அவன் குமாரன் ெசப்தியாவுேம; அவன் வகுப்பில்
இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 8 ஐந்தாவது மாதத்தின் ஐந்தாம் ேசனாபதி இஸ்ராகியனான
சம்கூத் என்பவன்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 9 ஆறாவது மாதத்தின் ஆறாம்
ேசனாபதி இக்ேகசின் குமாரன் ஈரா என்னும் ெதக்ேகாவியன்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 10 ஏழாவது மாதத்தின் ஏழாம் ேசனாபதி எப்பிராயீம் புத்திரரில் ஒருவனாகிய ஏேலஸ்
என்னும் ெபேலானியன்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 11 எட்டாவது மாதத்தின்
எட்டாம் ேசனாபதி சாரியரில் ஒருவனாகிய சிெபக்காயி என்னும் ஊஷாத்தியன்; அவன் வகுப்பில்
இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 12 ஒன்பதாவது மாதத்தின் ஒன்பதாம் ேசனாபதி ெபன்யமீனரில்
அபிேயசர் என்னும் ஆனேதாத்தான்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 13 பத்தாவது
மாதத்தின் பத்தாம் ேசனாபதி சாரியரில் ஒருவனாகிய மக்ராயி என்னும் ெநத்ேதாபாத்தியன்; அவன் வகுப்பில்
இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 14 பதிேனாராவது மாதத்தின் பதிேனாராம் ேசனாபதி எப்பிராயீம்
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புத்திரரில் ெபனாயா என்னும் பிரத்ேதானியன்; அவன் வகுப்பில் இருபத்துநாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 15

பன்னிரண்டாவது மாதத்தின் பன்னிரண்டாம் ேசனாபதி ஒத்னிேயல் சந்ததியான எல்தாயி என்னும்
ெநத்ேதாபாத்தியன்; அவன் வகுப்பில் இருபத்து நாலாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள்.

16 இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுக்குத் தைலவர்கள்: ரூபனியருக்குத் தைலவன் சிக்ரியின் குமாரன்
எலிேயசர்; சிமிேயானியருக்கு மாக்காவின் குமாரன் ெசப்பத்தியா. 17 ேலவியருக்கு ேகமுேவலின் குமாரன்
அஷாபியா; ஆேரான் சந்ததிக்குச் சாேதாக். 18 யூதாவுக்குத் தாவீதின் சேகாதரரில் ஒருவனாகிய எலிகூ;
இசக்காரருக்கு மிகாேவலின் குமாரன் ஒம்ரி. 19 ெசபுேலானுக்கு ஒப்தியாவின் குமாரன் இஸ்மாயா:
நப்தலிக்கு அஸ்ரிேயலின் குமாரன் எரிேமாத். 20 எப்பிராயீம் புத்திரருக்கு அசசியாவின் குமாரன் ஓெசயா;
மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்திற்குப் ெபதாயாவின் குமாரன் ேயாேவல். 21 கீேலயாத்திலுள்ள மனாேசயின்
பாதிக்ேகாத்திரத்திற்குச் சகரியாவின் குமாரன் இத்ேதா; ெபன்யமீனுக்கு அப்ேனரின் குமாரன் யாசிேயல். 22

தாணுக்கு எேராகாமின் குமாரன் அசாரிேயல்; இவர்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுக்குத்
தைலவராயிருந்தார்கள். 23 இஸ்ரேவைல வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் அத்தைனயாய்ப்
ெபருகப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடியால், தாவீது இருபது வயதுமுதல் அதற்குக்
கீழ்ப்பட்டவர்களின் இலக்கத்ைதத் ெதாைகேயற்றவில்ைல. 24 ெசருயாவின் குமாரன் ேயாவாப்
எண்ணத்துவக்கியும் முடிக்காேத ேபானான்; அதற்காக இஸ்ரேவலின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வந்தது; ஆதலால்
அந்தத் ெதாைக தாவீது ராஜாவின் நாளாகமக் கணக்கிேல ஏறவில்ைல.

25 ராஜாவுைடய ெபாக்கிஷங்களின்ேமல் ஆதிேயலின் குமாரன் அஸ்மாேவத்தும், பட்டணங்களிலும்
கிராமங்களிலும் துருக்கங்களிலுமுள்ள நிலத்தின் வருமான பண்டகசாைலகளின்ேமல் உசியாவின் குமாரன்
ேயானத்தானும், 26 நிலத்ைதப் பயிரிட வயல்ெவளியின் ேவைல ெசய்கிறவர்களின்ேமல் ேகலூப்பின் குமாரன்
எஸ்ரியும், 27 திராட்சத்ேதாட்டங்களின்ேமல் ராமாத்தியனான சீேமயும், திராட்சத்ேதாட்டங்களின்
வரத்தாகிய திராட்சரசம் ைவக்கும் இடங்களின்ேமல் சிப்மியனாகிய சப்தியும், 28 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள
ஒலிவமரங்களின்ேமலும் முசுக்கட்ைட விருட்சங்களின்ேமலும் ெகேதரியனான பால்கானானும், எண்ெணய்
கிடங்குகளின்ேமல் ேயாவாசும், 29 சாேரானில் ேமய்கிற மாடுகளின்ேமல் சாேரானியனான சித்ராயும்,
பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள மாடுகளின்ேமல் அத்லாயின் குமாரன் சாப்பாத்தும், 30 ஒட்டகங்களின்ேமல்
இஸ்மேவலியனாகிய ஓபிலும், கழுைதகளின்ேமல் ெமேராேனாத்தியனாகிய எெகதியாவும், 31

ஆடுகளின்ேமல் ஆகாரியனான யாசிசும் விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள்; இவர்கெளல்லாரும் தாவீது
ராஜாவின் ெபாருள்களுக்கு விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள்.

32 தாவீதின் சிறிய தகப்பனாகிய ேயானத்தான் என்னும் புத்தியும் படிப்புமுள்ள மனுஷன்
ஆேலாசைனக்காரனாயிருந்தான்; அக்ேமானியின் குமாரன் ெயகிேயல் ராஜாவின் குமாரேராடிருந்தான். 33

அகித்ேதாப்ேபல் ராஜாவுக்கு ஆேலாசைனக்காரனாயிருந்தான்; அர்கியனான ஊஷாயி ராஜாவின்
ேதாழனாயிருந்தான். 34 ெபனாயாவின் குமாரன் ேயாய்தாவும் அபியத்தாரும் அகித்ேதாப்ேபலுக்கு
உதவியாயிருந்தார்கள்; ேயாவாப் ராஜாவின் பைடத்தைலவனாயிருந்தான்.

ேகாத்திரங்களின் தைலவரும், ராஜாைவச் ேசவிக்கிற வகுப்புகளின் தைலவரும், ஆயிரம்ேபருக்கு
அதிபதிகளும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளும், ராஜாவுக்கும் ராஜகுமாரருக்கும் உண்டான எல்லா
ஆஸ்திையயும் மிருகஜீவன்கைளயும் விசாரிக்கிற தைலவருமாகிய இஸ்ரேவலின் சகல

பிரபுக்கைளயும், பிரதானிகைளயும், பலசாலிகைளயும், சகல பராக்கிரமசாலிகைளயும் தாவீது
எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 2 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய தாவீது எழுந்திருந்து காலூன்றி நின்று: என்
சேகாதரேர, என் ஜனேம, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்; கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் நமது
ேதவனுைடய பாதபடியும் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்ட நான் என் மனதிேல நிைனத்து,
கட்டுகிறதற்கு ஆயத்தமும் பண்ணிேனன். 3 ஆனாலும் ேதவன்: நீ என் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டாம்; நீ யுத்த மனுஷனாயிருந்து, ரத்தத்ைதச் சிந்தினாய் என்றார். 4 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவல்
அைனத்தின்ேமலும் என்ைறக்கும் ராஜாவாயிருக்க, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் என் தகப்பனுைடய
வீட்டாரிெலல்லாம் என்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார்; அவர் யூதாைவயும் யூதாவின் வம்சத்தில் என் தகப்பன்
குடும்பத்ைதயும் தைலைமயாகத் ெதரிந்துெகாண்டு, என்ைன எல்லா இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக்க, என்
தகப்பனுைடய குமாரருக்குள் என்ேமல் பிரியம் ைவத்தார். 5 கர்த்தர் எனக்கு அேநகம் குமாரைரத்
தந்தருளினார்; ஆனாலும் இஸ்ரேவைல ஆளும் கர்த்தருைடய ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தின்ேமல்
உட்காருகிறதற்கு, அவர் என்னுைடய எல்லாக் குமாரரிலும் என் குமாரனாகிய சாெலாேமாைனத்
ெதரிந்துெகாண்டு, 6 அவர் என்ைன ேநாக்கி: உன் குமாரனாகிய சாெலாேமாேன என் ஆலயத்ைதயும் என்
பிராகாரங்கைளயும் கட்டக்கடவன்; அவைன எனக்குக் குமாரனாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன்; நான்
அவனுக்குப் பிதாவாயிருப்ேபன். 7 இந்நாளில் நடக்கிறபடிேய அவன் என் கற்பைனகளின்படியும் என்
நியாயங்களின்படியும் ெசய்ய உறுதியாயிருப்பானானால், அவன் ராஜ்யபாரத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
திடப்படுத்துேவன் என்றார். 8 இப்ேபாதும் நீங்கள் என்ெறன்ைறக்கும் இந்த நல்ல ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாய்
அனுபவித்து, உங்களுக்குப் பிறகு அைத உங்கள் பிள்ைளகளுக்குச் சுதந்தரமாய்ப்
பின்ைவக்கும்ெபாருட்டாக, நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாண்டு விசாரியுங்கள் என்று கர்த்தரின் சைபயாகிய இஸ்ரேவல் அைனத்தின்
கண்களுக்குமுன்பாகவும், நமது ேதவனுைடய ெசவிேகட்கவும் உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறன். 9 என்
குமாரனாகிய சாெலாேமாேன, நீ உன் பிதாவின் ேதவைன அறிந்து, அவைர உத்தம இருதயத்ேதாடும்
உற்சாக மனேதாடும் ேசவி; கர்த்தர் எல்லா இருதயங்கைளயும் ஆராய்ந்து, நிைனவுகளின்
ேதாற்றங்கைளெயல்லாம் அறிகிறார்; நீ அவைரத் ேதடினால் உனக்குத் ெதன்படுவார்; நீ அவைர
விட்டுவிட்டால் அவர் உன்ைன என்ைறக்கும் ைகவிடுவார். 10 இப்ேபாதும் எச்சரிக்ைகயாயிரு; பரிசுத்த
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ஸ்தலமாக ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காகக் கர்த்தர் உன்ைனத் ெதரிந்து ெகாண்டார்; நீ திடன்ெகாண்டு
அைத நடப்பி என்று ெசான்னான்.

11 தாவீது தன் குமாரனாகிய சாெலாேமானுக்கு மண்டபமும், அதின் அைறகளும், அதின்
ெபாக்கிஷசாைலகளும், அதின் ேமல்வீடுகளும், அதின் உள்ளைறகளும், கிருபாசன ஸ்தானமும்
இருக்கேவண்டிய மாதிரிையயும், 12 ஆவியினால் தனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டபடிெயல்லாம் அவன்
ெசய்யேவண்டிய கர்த்தருைடய ஆலயப்பிராகாரங்களும், ேதவனுைடய ஆலயத்துப் ெபாக்கிஷங்கைளயும்,
பரிசுத்தமாக ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகளின் ெபாக்கிஷங்கைளயும் ைவக்கும் சகல சுற்றைறகளும்
இருக்கேவண்டிய மாதிரிையயும், 13 ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும் வரிைசகளாக வகுக்கிறதற்கும்,
கர்த்தருைடய ஆலயப்பணிவிைட ேவைல அைனத்திற்கும், கர்த்தருைடய ஆலயத்து ேவைலயின்
பணிமுட்டுகள் அைனத்திற்குமுரிய கட்டைளையயும் ெகாடுத்தான். 14 அவன் பற்பல ேவைலக்கு ேவண்டிய
சகல ெபாற்பாத்திரங்களுக்காக நிைறயின்படி ெபான்ைனயும், பற்பல ேவைலக்கு ேவண்டிய சகல
ெவள்ளிப்பாத்திரங்களுக்காக நிைறயின்படி ெவள்ளிையயும், 15 ெபான் விளக்குத்தண்டுகளுக்கும்
அைவகளின் ெபான் விளக்குகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு விளக்குத்தண்டுக்கும் அதின் விளக்குகளுக்கும்
நிைறயின்படி ேவண்டிய ெபான்ைனயும், ெவள்ளி விளக்குத்தண்டுகளிள் ஒவ்ெவாரு விளக்குத்தண்டுக்கும்
அதின் விளக்குகளுக்கும் நிைறயின்படி ேவண்டிய ெவள்ளிையயும், 16 சமுகத்தப்பங்கைள ைவக்கும்
ஒவ்ெவாரு ேமைஜக்கும் நிைறயின்படி ேவண்டிய ெபான்ைனயும், ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு ேவண்டிய
ெவள்ளிையயும், 17 முள்குறடுகளுக்கும் கலங்களுக்கும் தட்டுகளுக்கும் ேவண்டிய பசும்ெபான்ைனயும்,
ெபான் கிண்ணிகளில் ஒவ்ெவாரு கிண்ணிக்கும் நிைறயின்படி ேவண்டியைதயும், ெவள்ளிக்கிண்ணிகளில்
ஒவ்ெவாரு கிண்ணிக்கும் நிைறயின்படி ேவண்டியைதயும், 18 தூபங்காட்டும் பீடத்திற்கு நிைறயின்படி
ேவண்டிய புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும் ெகாடுத்து, ெசட்ைடகைள விரித்துக் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூடும் ெபான் ேகருபீன்களான வாகனத்தின் மாதிரிையயும் ெகாடுத்து, 19 இந்த
மாதிரியின்படி சகல ேவைலகளும் எனக்குத் ெதரியப்படுத்த, இைவெயல்லாம் கர்த்தருைடய கரத்தினால்
எனக்கு எழுதிக்ெகாடுக்கப்பட்டது என்றான். 20 தாவீது தன் குமாரனாகிய சாெலாேமாைன ேநாக்கி: நீ
பலங்ெகாண்டு ைதரியமாயிருந்து, இைத நடப்பி: நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு; ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்னும் என் ேதவன் உன்ேனாேட இருப்பார்; கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்கடுத்த சகல
கிரிையகைளயும் நீ முடித்துத் தீருமட்டும், அவர் உன்ைனவிட்டு விலகவுமாட்டார்,
உன்ைனக்ைகவிடவுமாட்டார். 21 இேதா, ேதவனுைடய ஆலயத்து ேவைலக்ெகல்லாம் ஆசாரியர்
ேலவியருைடய வகுப்புகள் இருக்கிறது; அந்த எல்லாக் கிரிையக்கும் சகலவித ேவைலயிலும் நிபுணரான
மனப்பூர்வமுள்ள சகல மனுஷரும், உன் ெசாற்படிெயல்லாம் ேகட்கும் பிரபுக்களும், சகல ஜனங்களும்
உன்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றான்.

பின்பு தாவீது ராஜா சைபயார் எல்லாைரயும் ேநாக்கி: ேதவன் ெதரிந்துெகாண்ட என்
குமாரனாகிய சாெலாேமான் இன்னும் வாலிபனும் இைளஞனுமாயிருக்கிறான்; ெசய்யேவண்டிய
ேவைலேயா ெபரியது; அது ஒரு மனுஷனுக்கு அல்ல, ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் கட்டும் அரமைன.

2 நான் என்னாேல இயன்றமட்டும் என் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று ெபான் ேவைலக்குப்
ெபான்ைனயும், ெவள்ளி ேவைலக்கு ெவள்ளிையயும், ெவண்கல ேவைலக்கு ெவண்கலத்ைதயும், இரும்பு
ேவைலக்கு இரும்ைபயும், மரேவைலக்கு மரத்ைதயும், பதிக்கப்படத்தக்க காந்தியுள்ள கற்கைளயும்,
பலவருணக் கற்கைளயும், விைலேயறப்ெபற்ற சகலவித ரத்தினங்கைளயும், ெவண்கற்பாளங்கைளயும்,
ேகாேமதகம் முதலிய கற்கைளயும் ஏராளமாகச் சவதரித்ேதன். 3 இன்னும் என் ேதவனுைடய
ஆலயத்தின்ேமல் நான் ைவத்திருக்கிற வாஞ்ைசயினால், பரிசுத்த ஆலயத்துக்காக நான் சவதரித்த
அைனத்ைதயும் தவிர, எனக்குச் ெசாந்தமான ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் என் ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்ெகன்று ெகாடுக்கிேறன். 4 அைறகளின் சுவர்கைள மூடுவதற்காகவும். ெபான்ேவைலக்குப்
ெபான்னும், ெவள்ளிேவைலக்கு ெவள்ளியும் உண்டாயிருக்கிறதற்காகவும், கம்மாளர் ெசய்யும் ேவைல
அைனத்திற்காகவும், ஓப்பீரின் தங்கமாகிய மூவாயிரம் தாலந்து தங்கத்ைதயும், சுத்த ெவள்ளியாகிய
ஏழாயிரம் தாலந்து ெவள்ளிையயும் ெகாடுக்கிேறன். 5 இப்ேபாதும் உங்களில் இன்ைறயதினம் கர்த்தருக்குத்
தன் ைகக்காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த மனபூர்வமானவர்கள் யார் என்றான். 6 அப்ெபாழுது வம்சங்களின்
பிரபுக்களும், இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின் பிரபுக்களும், ஆயிரம் ேபருக்கு அதிபதிகளும், நூறுேபருக்கு
அதிபதிகளும், ராஜாவின் ேவைலக்காரராகிய பிரபுக்களும் மனப்பூர்வமாய், 7 ேதவனுைடய ஆலயத்து
ேவைலக்கு ஐயாயிரம் தாலந்து ெபான்ைனயும், பதினாயிரம் தங்கக்காைசயும், பதினாயிரம் தாலந்து
ெவள்ளிையயும், பதிெணண்ணாயிரம் தாலந்து ெவண்கலத்ைதயும், லட்சம் தாலந்து இரும்ைபயும்
ெகாடுத்தார்கள். 8 யார் ைகயில் ரத்தினங்கள் இருந்தேதா, அவர்கள் அைவகைளயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்துப் ெபாக்கிஷத்திற்ெகன்று ெகர்ேசானியனான ெயகிேயலின் ைகயிேல ெகாடுத்தார்கள். 9 இப்படி
மனப்பூர்வமாய்க் ெகாடுத்ததற்காக ஜனங்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; உத்தம இருதயத்ேதாேட
உற்சாகமாய்க் கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; தாவீது ராஜாவும் மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டான். 10

ஆைகயால் தாவீது சைப அைனத்தின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம் ெசலுத்திச்
ெசான்னது: எங்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, சதாகாலங்களிலும் ேதவரீருக்கு
ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக. 11 கர்த்தாேவ, மாட்சிைமயும் வல்லைமயும் மகிைமயும் ெஜயமும் மகத்துவமும்
உம்முைடயைவகள்; வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளைவகெளல்லாம் உம்முைடயைவகள்; கர்த்தாேவ,
ராஜ்யமும் உம்முைடயது; ேதவரீர், எல்லாருக்கும் தைலவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர். 12 ஐசுவரியமும் கனமும்
உம்மாேல வருகிறது; ேதவரீர் எல்லாவற்ைறயும் ஆளுகிறவர்; உம்முைடய கரத்திேல சத்துவமும்
வல்லைமயும் உண்டு; எவைரயும் ேமன்ைமப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முைடய கரத்தினால் ஆகும். 13
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இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவேன, நாங்கள் உமக்கு ஸ்ேதாத்திரம் ெசலுத்தி, உமது மகிைமயுள்ள நாமத்ைதத்
துதிக்கிேறாம். 14 இப்படி மனப்பூர்வமாய்க் ெகாடுக்கும் திராணி உண்டாவதற்கு நான் எம்மாத்திரம்? என்
ஜனங்கள் எம்மாத்திரம்? எல்லாம் உம்மால் உண்டானது; உமது கரத்திேல வாங்கி உமக்குக் ெகாடுத்ேதாம்.
15 உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுைடய பிதாக்கள் எல்லாைரப்ேபாலும் அரேதசிகளும்
பரேதசிகளுமாயிருக்கிேறாம்; பூமியின்ேமல் எங்கள் நாட்கள் ஒரு நிழைலப்ேபால இருக்கிறது;
நிைலத்திருப்ேபாம் என்னும் நம்பிக்ைகயில்ைல. 16 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய பரிசுத்த
நாமத்திற்ெகன்று உமக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்கு, நாங்கள் சவதரித்திருக்கிற இந்தப் ெபாருள்கள்
எல்லாம் உமது கரத்திலிருந்து வந்தது; எல்லாம் உம்முைடயது. 17 என் ேதவேன, நீர் இருதயத்ைதச்
ேசாதித்து, உத்தம குணத்தில் பிரியமாயிருக்கிறீர் என்பைத அறிேவன்; இைவெயல்லாம் நான் உத்தம
இருதயத்ேதாேட மனப்பூர்வமாய்க் ெகாடுத்ேதன்; இப்ெபாழுது இங்ேகயிருக்கிற உம்முைடய ஜனமும்
உமக்கு மனப்பூர்வமாய்க் ெகாடுக்கிறைதக் கண்டு சந்ேதாஷித்ேதன். 18 ஆபிரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரேவல்
என்னும் எங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது ஜனத்தின் இருதயத்தில் உண்டான இந்தச்
சிந்ைதையயும் நிைனைவயும் என்ைறக்கும் காத்து, அவர்கள் இருதயத்ைத உமக்கு ேநராக்கியருளும். 19

என் குமாரனாகிய சாெலாேமான் உம்முைடய கற்பைனகைளயும் உம்முைடய சாட்சிகைளயும், உம்முைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும், இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து, நான் ஆயத்தம்பண்ணின
இந்த அரமைனையக் கட்டும்படிக்கும், அவனுக்கு உத்தம இருதயத்ைதத் தந்தருளும் என்றான்.

20 அதின்பின்பு தாவீது சைப அைனத்ைதயும் ேநாக்கி: இப்ேபாது உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்தரியுங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது சைபயார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தைர ஸ்ேதாத்தரித்து, தைல குனிந்து கர்த்தைரயும் ராஜாைவயும் பணிந்துெகாண்டு, 21 கர்த்தருக்குப்
பலியிட்டு, மறுநாளிேல சர்வாங்க தகனபலிகளாக ஆயிரம் காைளகைளயும், ஆயிரம்
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆயிரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், அைவகளுக்கடுத்த பானபலிகைளயும் இஸ்ரேவல்
அைனத்திற்காகவும் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தினார்கள். 22 அவர்கள் அன்ைறயதினம் மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ேதாேட கர்த்தருக்கு முன்பாகப் ேபாஜனபானம்பண்ணி, தாவீதின் குமாரனாகிய
சாெலாேமாைன இரண்டாம் விைச ராஜாவாக்கி, கர்த்தருக்கு முன்பாக அவைன அதிபதியாகவும்,
சாேதாக்ைக ஆசாரியனாகவும் அபிேஷகம்பண்ணினார்கள். 23 அப்படிேய சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய
தாவீதின் ஸ்தானத்திேல கர்த்தருைடய சிங்காசனத்தில் ராஜாவாய் வீற்றிருந்து பாக்கியசாலியாயிருந்தான்;
இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தார்கள். 24 சகல பிரபுக்களும் பராக்கிரமசாலிகளும்
தாவீது ராஜாவினுைடய சகல குமாரருங்கூட ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்கு அடங்கியிருந்தார்கள். 25

இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் காணக் கர்த்தர் சாெலாேமாைன மிகவும் ெபரியவனாக்கி, அவனுக்கு முன்ேன
இஸ்ரேவலில் ராஜாவான ஒருவனுக்கும் இல்லாதிருந்த ராஜரிக மகத்துவத்ைத அவனுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். 26 இவ்விதமாய் ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீது இஸ்ரேவல் அைனத்துக்கும்
ராஜாவாயிருந்தான். 27 அவன் இஸ்ரேவைல அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம்; எப்ேரானிேல ஏழு
வருஷமும், எருசேலமிேல முப்பத்துமூன்று வருஷமும் ராஜாவாயிருந்தான். 28 அவன் தீர்க்காயுசும்
ஐசுவரியமும் மகிைமயுமுள்ளவனாய், நல்ல முதிர்வயதிேல மரணமைடந்தபின், அவன் குமாரனாகிய
சாெலாேமான் அவன் ஸ்தானத்திேல அரசாண்டான். 29 தாவீது ராஜாவினுைடய ஆதிேயாடந்தமான
நடபடிகளும், அவன் அரசாண்ட விபரமும், அவனுைடய வல்லைமயும், அவனுக்கும் இஸ்ரேவலுக்கும்,
அந்தந்த ேதசங்களின் ராஜ்யங்கள் அைனத்துக்கும் நடந்த காலசம்பவங்களும், 30

ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய சாமுேவலின் பிரபந்தத்திலும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானின் பிரபந்தத்திலும்,
ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத்தின் பிரபந்தத்திலும் எழுதியிருக்கிறது.
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தாவீதின் குமாரனாகிய சாெலாேமான் தன் ராஜ்யத்திேல பலப்பட்டான்; அவனுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் அவனுடேன இருந்து அவைன மிகவும் ெபரியவனாக்கினார். 2 சாெலாேமான்
ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதிகளும், நூறுேபருக்கு அதிபதிகளும், நியாயாதிபதிகளும், இஸ்ரேவல்

எங்குமிருக்கிற வம்சங்களின் தைலவராகிய சகல பிரபுக்களுமான இஸ்ரேவல் அைனவேராடும் ேபசி, 3

அவனும் அவேனாேடகூடச் சைபயார் அைனவரும், கிபிேயானிலிருக்கிற ேமைடக்குப் ேபானார்கள். 4

தாவீது ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு எருசேலமிேல கூடாரம்ேபாட்டு ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தலத்திற்குக்
கீரியாத்யாரீமிலிருந்து அைதக் ெகாண்டுவந்தான்; கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச வனாந்தரத்திேல
பண்ணின ேதவனுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரம் அங்ேக இருந்தது. 5 ஊரின் புத்திரனாகிய ஊரியின் குமாரன்
ெபசெலேயல் உண்டுபண்ணின ெவண்கலப் பலிபீடமும் அங்ேக கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்திற்கு முன்பாக
இருந்தது; சாெலாேமானும் சைபயாரும் அைத நாடிப்ேபானார்கள். 6 அங்ேக சாெலாேமான்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கு முன்பாகக் கர்த்தரின் சந்நிதியிலிருக்கிற ெவண்கலப் பலிபீடத்தின்ேமல் ஆயிரம்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்திப் பலியிட்டான்.

7 அன்று இராத்திரியிேல ேதவன் சாெலாேமானுக்குத் தரிசனமாகி: நீ விரும்புகிறைத என்னிடத்தில் ேகள்
என்றார். 8 சாெலாேமான் ேதவைன ேநாக்கி: ேதவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குப் ெபரிய கிருைப
ெசய்து, என்ைன அவன் ஸ்தானத்திேல ராஜாவாக்கினீர். 9 இப்ேபாதும் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் என்
தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு அருளின உமது வாக்குத்தத்தம் உறுதிப்படுவதாக; ேதவரீர் பூமியின் தூளத்தைன
ஏராளமான ஜனத்தின்ேமல் என்ைன ராஜாவாக்கினீர். 10 இப்ேபாதும் நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாகப்
ேபாக்கும் வரத்துமாயிருக்கத்தக்க ஞானத்ைதயும் அறிைவயும் எனக்குத் தந்தருளும்; ஏராளமாயிருக்கிற
இந்த உம்முைடய ஜனத்ைத நியாயம் விசாரிக்கத்தக்கவன் யார் என்றான். 11 அப்ெபாழுது ேதவன்
சாெலாேமாைன ேநாக்கி: இந்த விருப்பம் உன் இருதயத்தில் இருந்தபடியாலும், நீ ஐசுவரியத்ைதயும்
சம்பத்ைதயும் கனத்ைதயும், உன் பைகஞரின் பிராணைனயும், நீடித்த ஆயுைசயும் ேகளாமல், நான் உன்ைன
அரசாளப்பண்ணின என்ஜனத்ைத நியாயம் விசாரிக்கத்தக்க ஞானத்ைதயும் விேவகத்ைதயும் நீ
ேகட்டபடியினாலும், 12 ஞானமும் விேவகமும் தந்திருக்கிறதுமல்லாமல், உனக்குமுன் இருந்த
ராஜாக்களுக்காகிலும் உனக்குப்பின் இருக்கும் ராஜாக்களுக்காகிலும் இல்லாத ஐசுவரியத்ைதயும்
சம்பத்ைதயும் கனத்ைதயும் உனக்குத் தருேவன் என்றார். 13 இப்படிச் சாெலாேமான் கிபிேயானிலிருக்கிற
ேமட்டிற்குப் ேபாய், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் சந்நிதியிலிருந்து எருசேலமுக்கு வந்து, இஸ்ரேவைல
அரசாண்டான்.

14 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும் குதிைரவீரைரயும் ேசர்த்தான்; அவனுக்கு ஆயிரத்து நானூறு
இரதங்கள் இருந்தன; பன்னீராயிரம் குதிைரவீரரும் இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்களின்
பட்டணங்களிலும், அவர்கைள ராஜாவாகிய தன்னிடத்தில் எருசேலமிலும் ைவத்திருந்தான். 15 ராஜா
எருசேலமிேல ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் கற்கள்ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்கில்
இருக்கிற காட்டத்திமரங்கள்ேபாலவும் அதிகமாக்கினான். 16 சாெலாேமானுக்கு இருந்த குதிைரகளும்
புடைவகளும் எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டன; ராஜாவின் வர்த்தகர் புடைவகைள ஒப்பந்த
விைலக்கிரயத்துக்கு வாங்கினார்கள். 17 அவர்கள் எகிப்திலிருந்து ஒரு இரதத்ைத அறுநூறு
ெவள்ளிக்காசுக்கும், ஒரு குதிைரைய நூற்ைறம்பது ெவள்ளிக்காசுக்கும் ெகாண்டுவருவார்கள்; அந்தப்படிேய
ஏத்தியரின் சகல ராஜாக்களுக்கும், சீரியாவின் ராஜாக்களுக்கும் அவர்கள் மூலமாய்க் ெகாண்டுவரப்பட்டன.

சாெலாேமான் கர்த்தருைடய நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயத்ைதயும், தன் ராஜரிகத்திற்கு ஒரு
அரமைனையயும் கட்ட நிர்ணயம்பண்ணி, 2 சுைமசுமக்கிறதற்கு எழுபதினாயிரம்ேபைரயும்,
மைலயில் மரம் ெவட்டுகிறதற்கு எண்பதினாயிரம் ேபைரயும், இவர்கள்ேமல் தைலவராக

மூவாயிரத்து அறுநூறுேபைரயும் எண்ணி ஏற்படுத்தினான். 3 தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராமிடத்தில் ஆள்
அனுப்பி: என் தகப்பனாகிய தாவீது தாம் வாசமாயிருக்கும் அரமைனையத் தமக்குக் கட்டும்படிக்கு, நீர்
அவருக்குத் தயவுெசய்து, அவருக்குக் ேகதுருமரங்கைள அனுப்பினதுேபால எனக்கும் தயவு ெசய்யும். 4

இேதா, என் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாகச் சுகந்தவர்க்கங்களின் தூபம் காட்டுகிறதற்கும்,
சமுகத்தப்பங்கைள எப்ேபாதும் ைவக்கிறதற்கும், காைலயிலும் மாைலயிலும், ஓய்வு நாட்களிலும்,
மாதப்பிறப்புகளிலும், எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பண்டிைககளிலும், இஸ்ரேவல் நித்திய காலமாகச்
ெசலுத்தேவண்டியபடி சர்வாங்கதகனபலிகைளச் ெசலுத்துகிறதற்கும், அவருைடய நாமத்திற்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டி அைத அவருக்குப் பிரதிஷ்ைடப்பண்ணும்படி நான் எத்தனித்திருக்கிேறன். 5 எங்கள்
ேதவன் எல்லா ேதவர்கைளப் பார்க்கிலும் ெபரியவர்; ஆைகயால் நான் கட்டப்ேபாகிற ஆலயம்
ெபரியதாயிருக்கும். 6 வானங்களும், வானாதிவானங்களும், அவைரக் ெகாள்ளக்கூடாதிருக்க அவருக்கு
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்ட வல்லவன் யார்? அவர் சந்நிதியில் தூபங்காட்டுகிறதற்ேக ஒழிய, ேவேற

2 நாளாகமம் 1:2
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முகாந்தரமாய் அவருக்கு ஆலயம் கட்டுகிறதற்கு நான் எம்மாத்திரம்? 7 இப்ேபாதும் என் தகப்பனாகிய
தாவீது குறித்தவர்களும், என்னிடத்தில் யூதாவிலும் எருசேலமிலும் இருக்கிறவர்களுமாகிய நிபுணேராடு,
ெபான்னிலும், ெவள்ளியிலும், ெவண்கலத்திலும், இரும்பிலும், இரத்தாம்பரநூலிலும், சிவப்பு நூலிலும்,
இளநீல நூலிலும் ேவைலெசய்ய நிபுணனும், ெகாத்துேவைலெசய்ய அறிந்தவனுமாகிய ஒரு மனுஷைன
என்னிடத்தில் அனுப்பும். 8 லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவதாரி விருட்சங்கைளயும் வாசைன
மரங்கைளயும் எனக்கு அனுப்பும்; லீபேனானின் மரங்கைள ெவட்ட உம்முைடய ேவைலக்காரர்
பழகினவர்கெளன்று அறிேவன்; எனக்கு மரங்கைளத் திரளாக ஆயத்தப்படுத்த என் ேவைலக்காரர்
உம்முைடய ேவைலக்காரேராடுங்கூட இருப்பார்கள். 9 நான் கட்டப்ேபாகிற ஆலயம் ெபரியதும்
ஆச்சரியப்படத்தக்கதுமாயிருக்கும். 10 அந்த மரங்கைள ெவட்டுகிற உம்முைடய ேவைலக்காரருக்கு
இருபதினாயிரம் மரக்கால் ேகாதுைம அரிசிையயும், இருபதினாயிரம் மரக்கால் வாற்ேகாதுைமையயும்,
இருபதினாயிரம் குடம் திராட்சரசத்ைதயும், இருபதினாயிரம் குடம் எண்ெணையயும் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசால்லி அனுப்பினான்.

11 அப்ெபாழுது தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் சாெலாேமானுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: கர்த்தர் தம்முைடய
ஜனத்ைதச் சிேநகித்ததினால், உம்ைம அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவத்தார். 12 கர்த்தருக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதயும், தமது ராஜரிகத்திற்கு ஒரு அரமைனையயும் கட்டத்தக்க யுக்தியும் புத்தியுமுைடய
ஞானமுள்ள குமாரைன, தாவீது ராஜாவுக்குக் கட்டைளயிட்டவராகிய வானத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கின இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக. 13 இப்ேபாதும் ஈராம்
அபிெயன்னும் புத்திமானாகிய நிபுணைன அனுப்புகிேறன். 14 அவன் தாணின் குமாரத்திகளில் ஒரு ஸ்திரீயின்
குமாரன்; அவன் தகப்பன் தீருேதசத்தான்; அவன் ெபான்னிலும், ெவள்ளியிலும், ெவண்கலத்திலும,
இரும்பிலும், கற்களிலும், மரங்களிலும், இரத்தாம்பர நூலிலும், இளநீலநூலிலும் ெமல்லிய நூலிலும், சிவப்பு
நூலிலும் ேவைல ெசய்யவும், சகலவிதக் ெகாத்துேவைல ெசய்யவும், என்ெனன்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று
அவனுக்குச் ெசால்லப்படுேமா, அைவகைளெயல்லாம் உம்மிடத்திலுள்ள நிபுணேராடும், உம்முைடய
தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் என் ஆண்டவனின் நிபுணேராடுங்கூட யூகித்துச் ெசய்யவும் அறிந்தவன். 15

என் ஆண்டவன் தாம் ெசான்னபடி ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும், எண்ெணையயும்,
திராட்சரசத்ைதயும் தம்முைடய ஊழியக்காரருக்கு அனுப்புவாராக. 16 நாங்கள் உமக்குத் ேதைவயான
மரங்கைளெயல்லாம் லீபேனானிேல ெவட்டி, அைவகைளத் ெதப்பங்களாய்க் கட்டி கடல் வழியாய்
ேயாப்பாமட்டும் ெகாண்டுவருேவாம்; பிற்பாடு நீர் அைவகைள எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாகலாம் என்று
எழுதி அனுப்பினான். 17 தன் தகப்பனாகிய தாவீது இஸ்ரேவல் ேதசத்திலுண்டான மறுஜாதியாைரெயல்லாம்
எண்ணித் ெதாைகயிட்டதுேபால, சாெலாேமானும் அவர்கைள எண்ணினான்; அவர்கள் லட்சத்துஐம்பத்து
மூவாயிரத்து அறுநூறுேபராயிருந்தார்கள். 18 இவர்களில் அவன் எழுபதினாயிரம்ேபைரச் சுைமசுமக்கவும்,
எண்பதினாயிரம்ேபைர மைலயில் மரம்ெவட்டவும், மூவாயிரத்து அறுநூறுேபைர ஜனத்தின் ேவைலைய
விசாரிக்கும் தைலவராயிருக்கவும் ைவத்தான்.

பின்பு சாெலாேமான் எருசேலமிேல தன் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குக் காண்பிக்கப்பட்ட ேமாரியா
என்னும் மைலயில் எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களம் என்னும் தாவீது குறித்துைவத்த ஸ்தலத்திேல
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டத் துவக்கினான். 2 அவன் தான் ராஜ்யபாரம்பண்ணின நாலாம்

வருஷம் இரண்டாம் மாதம் இரண்டாம் ேததியிேல கட்டத்ெதாடங்கினான். 3 ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுகிறதற்கு, சாெலாேமான் ேபாட்ட அஸ்திபாரமானது, முற்காலத்து அளவின்படிேய அறுபதுமுழ நீளமும்,
இருபதுமுழ அகலமுமாயிருந்தது. 4 முகப்பு மண்டபம் ஆலயத்தினுைடய அகலத்தின்படிேய இருபது முழ
நீளமும், நூற்றிருபது முழ உயரமுமாயிருந்தது; அதின் உட்புறத்ைதப் பசும்ெபான் தகட்டால் மூடினான். 5

ஆலயத்தின் ெபரிய மாளிைகைய ேதவதாரு பலைககளினால் ெசய்து பசும்ெபான்னினால் இைழத்து,
அதின்ேமல் ேபரீச்சுேவைலையயும் சங்கிலிேவைலையயும் சித்தரித்து, 6 அந்த மாளிைகைய
இரத்தினங்களால் அலங்கரித்தான்; ெபான்னானது பர்வாயீமின் ெபான்னாயிருந்தது. 7 அந்த மாளிைகயின்
உத்திரங்கைளயும், நிைலகைளயும், அதின் சுவர்கைளயும், அதின் கதவுகைளயும் ெபான்தகட்டால் மூடி,
ெகாத்துேவைலயால் சுவர்களிேல ேகருபீன்கைளச் ெசய்வித்தான். 8 மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்ைதயும்
கட்டினான்; அதின் நீளம் ஆலயத்தினுைடய அகலத்தின்படி இருபதுமுழமும், அதின் அகலம் இருபது
முழமுமாயிருந்தது; அைத அறுநூறு தாலந்து பசும்ெபான்னினால் இைழத்தான். 9 ஆணிகளின் நிைற ஐம்பது
ெபான் ேசக்கலானது; ேமல் அைறகைளயும் ெபான்னினால் இைழத்தான். 10 அவன் மகா பரிசுத்தமான
ஆலயத்திேல இரண்டு ேகருபீன்கைளயும் சித்திரேவைலயாய் உண்டுபண்ணினான்; அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 11 அந்தக் ேகருபீன்களுைடய ெசட்ைடகளின் நீளம் இருபது முழமானது;
ஒன்றினுைடய ஒரு ெசட்ைட ஐந்து முழமாயிருந்து, ஆலயத்துச் சுவைரத் ெதாட்டது; மறுெசட்ைட ஐந்து
முழமாயிருந்து, மற்றக் ேகருபீனின் ெசட்ைடையத் ெதாட்டது. 12 மற்றக் ேகருபீனின் ஒரு ெசட்ைடயும்
ஐந்து முழமாயிருந்து, ஆலயத்துச்சுவைரத் ெதாட்டது; அதின் மறுெசட்ைடயும் ஐந்து முழமாயிருந்து, மற்றக்
ேகருபீனின் ெசட்ைடையத் ெதாட்டது. 13 இப்படிேய அந்தக் ேகருபீன்களின் ெசட்ைடகள் இருபதுமுழ
விரிவாயிருந்தது; அைவகள் தங்கள் கால்களால் ஊன்றி நின்றது; அைவகளின் முகங்கள் ஆலயத்து
உட்புறமாய் ேநாக்கியிருந்தது. 14 இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவுப்புநூலாலும்
ெமல்லியநூலாலும் திைரையயும், அதிேல ேகருபீன்களின் உருவங்கைளயும் உண்டுபண்ணினான். 15

ஆலயத்திற்கு முன்னாக முப்பத்ைதந்துமுழ உயரமான இரண்டு தூண்கைளயும், அைவகளுைடய
முைனகளின் ேமலிருக்கும் ஐந்துமுழ உயரமான கும்பங்கைளயும் உண்டாக்கி, 16 சந்நிதிக்கு முன்னிருக்கச்
சங்கிலிகைளயும் பண்ணி, தூண்களின் முைனகளின் ேமல் பற்றைவத்து, நூறு மாதளம் பழங்கைளயும்
பண்ணி அந்தச் சங்கிலிகளில் ேகார்த்தான். 17 அந்தத் தூண்கைள அவன் ேதவாலயத்திற்கு முன்பாக
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ஒன்ைற வலதுபுறத்திலும் ஒன்ைற இடது புறத்திலும் நாட்டி, வலதுபுறமானதற்கு யாகீன் என்றும்,
இடதுபுறமானதற்குப் ேபாவாஸ் என்றும் ேபரிட்டான்.

அன்றியும் இருபது முழநீளமும் இருபதுமுழ அகலமும் பத்துமுழ உயரமுமான ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதயும் பண்ணினான். 2 ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும் வார்ப்பித்தான்;
சக்கராகாரமான அதினுைடய ஒரு விளிம்பு ெதாடங்கி மறு விளிம்புமட்டும் பத்துமுழ அகலமும்,

ஐந்துமுழ உயரமும், சுற்றளவு முப்பதுமுழ நூலளவுமாயிருந்தது. 3 அதின் கீழ்ப்புறமாய் ரிஷபங்களின்
உருவங்கள் ஒவ்ெவாரு முழத்திற்குப் பத்து உருவமாக அந்தக் கடல்ெதாட்டியின் சக்கரத்தில் இருந்தது;
ெதாட்டிேயாடு ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்ட அந்த ரிஷபங்களின் இரண்டு வரிைசகள் இருந்தது. 4 அது
பன்னிரண்டு ரிஷபங்களின்ேமல் நின்றது; இைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும், மூன்று ேமற்ேகயும், மூன்று
ெதற்ேகயும், மூன்று கிழக்ேகயும் ேநாக்கியிருந்தது; கடல்ெதாட்டி அைவகளின்ேமல் உயர இருந்தது;
அைவகளின் பின்பக்கெமல்லாம் உட்புறமாய் இருந்தது. 5 அதின் கனம் நாலு விரற்கைடயும், அதின் விளிம்பு
பானபாத்திரத்தின் விளிம்புேபாலும், லீலிபுஷ்பம்ேபாலும் இருந்தது; அது மூவாயிரங்குடம் தண்ணீர்
பிடிக்கத்தக்கதாயிருந்தது. 6 கழுவுகிறதற்குப் பத்துக் ெகாப்பைரகைளயும் உண்டாக்கி, ஐந்ைத
வலதுபுறத்திலும், ஐந்ைத இடதுபுறத்திலும் ைவத்தான்; சர்வாங்க தகனமாகிறைவகைள அைவகளில்
அைலசுவார்கள்; கடல்ெதாட்டிேயா ஆசாரியர்கள் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளுகிறதற்கு இருந்தது.
7 பத்துப் ெபான் விளக்குத்தண்டுகைளயும், அைவகளுைடய பிரமாணத்தின்படி ெசய்வித்து, அைவகைள
ேதவாலயத்தில் வலதுபுறத்திேல ஐந்தும் இடதுபுறத்திேல ஐந்துமாக ைவத்தான். 8 பத்து ேமைஜகைளயும்
ெசய்து, அைவகைள ேதவாலயத்தில் வலதுபுறத்திேல ஐந்தும் இடதுபுறத்திேல ஐந்துமாக ைவத்து, நூறு
ெபான் கலங்கைளயும் பண்ணினான். 9 ேமலும் ஆசாரியரின் பிராகாரத்ைதயும், ெபரிய பிராகாரத்ைதயும்,
பிராகாரத்தின் வாசல்கைளயும் உண்டாக்கி, அைவகளின் கதவுகைள ெவண்கலத்தால் மூடினான். 10

கடல்ெதாட்டிைய கீழ்த்திைசயான வலதுபுறத்திேல ெதற்குமுகமாக ைவத்தான். 11 ஈராம்
ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பெலடுக்கிற கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும் ெசய்தான்; இவ்விதமாய் ஈராம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குச் ெசய்யேவண்டிய ேவைலையச்
ெசய்துமுடித்தான். 12 அைவகள் என்னெவனில், இரண்டு தூண்களும், இரண்டு தூண்களுைடய
முைனயின்ேமலிருக்கிற கும்பங்களும், குமிழ்களும், தூண்களுைடய முைனயின் ேமலிருக்கிற குமிழ்களான
இரண்டு கும்பங்கைள மூடுகிறதற்கு இரண்டு வைலப்பின்னல்களும், 13 தூண்களின்ேமலுள்ள குமிழ்களான
இரண்டு கும்பங்கைள மூடுகிறதற்கு, ஒவ்ெவாரு வைலப்பின்னலின் இரண்டு வரிைச மாதளம்பழங்களாக,
இரண்டு வைலப்பின்னலிலுமிருக்கிற நானூறு மாதளம்பழங்களுேம. 14 ஆதாரங்கைளயும்,
ஆதாரங்களின்ேமலிருக்கும் ெகாப்பைரகைளயும், 15 ஒரு கடல்ெதாட்டிையயும், அதின் கீழிருக்கும்
பன்னிரண்டு ரிஷபங்கைளயும், 16 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் கரண்டிகைளயும், முள்துறடுகள் முதலான
பணிமுட்டுகைளயும், ஈராம்அபி ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குக் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்காக சுத்தமான
ெவண்கலத்தால் பண்ணினான். 17 ேயார்தானுக்கடுத்த சமனான பூமியில் சுக்ேகாத்திற்கும் சேரத்தாவுக்கும்
நடுேவ களிமண் தைரயிேல ராஜா அைவகைள வார்ப்பித்தான். 18 இந்தப் பணிமுட்டுகைளெயல்லாம்
சாெலாேமான் ெவகு ஏராளமாய் உண்டுபண்ணினான்; ெவண்கலத்தின் நிைற ெதாைகக்கு
அடங்காததாயிருந்தது. 19 ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு ேவண்டிய சகல பணிமுட்டுகைளயும்;
ெபாற்பீடத்ைதயும், சமுகத்தப்பங்கைள ைவக்கும் ேமைஜகைளயும், 20 முைறயின்படிேய சந்நிதிக்கு
முன்பாக விளக்குக் ெகாளுத்துகிறதற்குப் பசும்ெபான் விளக்குத்தண்டுகைளயும், அைவகளின்
விளக்குகைளயும், 21 சுத்த தங்கத்தினால் ெசய்த பூக்கைளயும், விளக்குகைளயும், கத்தரிகைளயும், 22

பசும்ெபான் கத்திகைளயும், கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும் சாெலாேமான்
பண்ணினான்; மகா பரிசுத்தஸ்தலத்தின் உட்கதவுகளும், ஆலயமாகிய வீட்டின் கதவுகளும், ஆலயத்தின்
வாசல் கதவுகளும் எல்லாம் ெபான்னாயிருந்தது.

கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்காகச் சாெலாேமான் ெசய்த ேவைலெயல்லாம் முடிந்தேபாது,
சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய தாவீது பரிசுத்தம்பண்ணும்படி ேநர்ந்தைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், சகல பணிமுட்டுகைளயும், ேதவனுைடய ஆலயத்தின்

ெபாக்கிஷங்களில் ைவத்தான். 2 பின்பு கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையச் சீேயான் என்னும்
தாவீதின் நகரத்திலிருந்து ெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் மூப்பைரயும், ேகாத்திரப்
பிரப்புக்களாகிய இஸ்ரேவல் புத்திரரின் வம்சத் தைலவர் எல்லாைரயும் எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான். 3

அப்படிேய இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ஏழாம் மாதத்தின் பண்டிைகயிேல ராஜாவினிடத்தில் கூடிவந்தார்கள். 4

இஸ்ரேவலின் மூப்பர் எல்லாரும் வந்தபின்பு ேலவியர் ெபட்டிைய எடுத்து, 5 ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்திலிருக்கிற பரிசுத்த பணிமுட்டுகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகைளக்
ெகாண்டுவந்தவர்கள் ேலவியரான ஆசாரியேர. 6 ராஜாவாகிய சாெலாேமானும், அவேனாேட கூடின
இஸ்ரேவல் சைபயார் அைனவரும், ெபட்டிக்கு முன்பாக எண்ணிக்ைகக்கும் ெதாைகக்கும் அடங்காத
ஏராளமான ஆடுமாடுகைளப் பலியிட்டார்கள். 7 அப்படிேய ஆசாரியர் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய, ஆலயத்தின் சந்நிதியாகிய மகா பரிசுத்தமான ஸ்தலத்திேல, ேகருபீன்களுைடய
ெசட்ைடகளுக்குக் கீழாகக் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள். 8 ேகருபீன்கள், ெபட்டியிருக்கும்
ஸ்தானத்தின்ேமல், தங்கள் இரண்டிரண்டு ெசட்ைடகைள விரித்து உயர இருந்து ெபட்டிையயும் அதின்
தண்டுகைளயும் மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 9 ெபட்டியிலிருக்கிற தண்டுகளின் முைனகள் சந்நிதி ஸ்தலத்திற்கு
முன்ேன காணப்படத்தக்கதாய் அந்தத் தண்டுகைள இழுத்தார்கள்; புறம்ேப அைவகள் காணப்படவில்ைல;
அது இந்நாள்வைரக்கும் அங்ேக இருக்கிறது. 10 இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டபின்,
கர்த்தர் ஓேரபிேல அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக பண்ணினேபாது, ேமாேச அந்தப் ெபட்டியிேல ைவத்த

2 நாளாகமம் 4:2
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இரண்டு கற்பலைககேள அல்லாமல் அதிேல ேவெறான்றும் இருந்ததில்ைல. 11 வகுப்புகளின் முைறகைளப்
பாராமல், ஆசாரியர் எல்ேலாரும் தங்கைளப் பரிசுத்தம் பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 12 ஆசாப், ஏமான்,
எதுத்தூனுைடய கூட்டத்தாரும், அவர்களுைடய குமாரர் சேகாதரருைடய கூட்டத்தாருமாகிய பாடகரான
ேலவியரைனவரும் ெமல்லிய புடைவகைளத் தரித்து, ைகத்தாளங்கைளயும் தம்புருகைளயும்
சுரமண்டலங்கைளயும் பிடித்துப் பலிபீடத்திற்குக் கிழக்ேக நின்றார்கள்; அவர்கேளாடும் கூடப் பூரிைககைள
ஊதுகிற ஆசாரியர்கள் நூற்றிருபதுேபர் நின்றார்கள். 13 அவர்கள் ஒருமிக்கப் பூரிைககைள ஊதி,
ஏகசத்தமாய் கர்த்தைரத் துதித்து ஸ்ேதாத்திரித்துப் பாடினார்கள்; ஆசாரியர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து
புறப்படுைகயிலும், பாடகர் பூரிைககள் தாளங்கள் கீதவாத்தியங்களுைடய சத்தத்ைத ெதானிக்கப்பண்ணி,
கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது என்று அவைர ஸ்ேதாத்திரிக்ைகயிலும், கர்த்தருைடய
வீடாகிய ேதவாலயம் ேமகத்தினால் நிைறயப்பட்டது. 14 அந்த ேமகத்தினிமித்தம் ஆசாரியர்கள்
ஊழியஞ்ெசய்து நிற்கக்கூடாமற் ேபாயிற்று; கர்த்தருைடய மகிைம ேதவனுைடய ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று.

அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: காரிருளிேல வாசம்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசான்னார் என்றும், 2

ேதவரீர் வாசம்பண்ணத்தக்க வீடும், நீர் என்ைறக்கும் தங்கத்தக்க நிைலயான ஸ்தானமுமாகிய
ஆலயத்ைத உமக்குக் கட்டிேனன் என்றும் ெசால்லி, 3 ராஜா முகம் திரும்பி, இஸ்ரேவல் சைபயார்

எல்லாைரயும் ஆசீர்வதித்தான்; இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்லாரும் நின்றார்கள். 4 அவன் ெசான்னது:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் தம்முைடய
வாக்கினால் ெசான்னைத, தம்முைடய கரத்தினால் நிைறேவற்றினார். 5 அவர்: நான் என் ஜனத்ைத எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாள்முதற்ெகாண்டு, என் நாமம் விளங்கும்படி, ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டுெமன்று நான் இஸ்ரேவலுைடய எல்லாக்ேகாத்திரங்களிலுமுள்ள ேவேற யாெதாரு
பட்டணத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும், என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின்ேமல் அதிபதியாயிருக்கும்படி ேவேற
ஒருவைரத் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும், 6 என் நாமம் விளங்கும் ஸ்தானமாக எருசேலைமயும், என் ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலின்ேமல் அதிபதியாயிருக்கத் தாவீைதயும் ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 7 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கிற விருப்பம் என் தகப்பனாகிய
தாவீதின் மனதில் இருந்தது. 8 ஆனாலும் கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: என் நாமத்திற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கிற விருப்பம் உன் மனதிேல இருந்தது நல்ல காரியந்தான். 9 ஆகிலும் நீ
அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய்; உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் குமாரேன என் நாமத்திற்கு அந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்றார். 10 இப்ேபாதும் கர்த்தர் ெசால்லிய தமது வார்த்ைதைய
நிைறேவற்றினார்; கர்த்தர் ெசான்னபடிேய, நான் என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்தில் எழும்பி,
இஸ்ரேவலுைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டி, 11 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருடேன பண்ணின உடன்படிக்ைகயிருக்கிற ெபட்டிைய
அதிேல ைவத்ேதன் என்று ெசால்லி,

12 கர்த்தருைடய பலிபீடத்திற்கு முன்ேன இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்லாருக்கும் எதிராக நின்று தன்
ைககைள விரித்தான். 13 சாெலாேமான் ஐந்து முழ நீளமும், ஐந்து முழ அகலமும், மூன்று முழ உயரமுமான
ஒரு ெவண்கலப் பிரசங்கபீடத்ைத உண்டாக்கி, அைத நடுப்பிராகாரத்திேல ைவத்திருந்தான்; அதின்ேமல்
அவன் நின்று, இஸ்ரேவலின் சைபயார் எல்லாருக்கும் எதிராக முழங்காற்படியிட்டு, தன் ைககைள
வானத்திற்கு ேநராக விரித்து: 14 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, வானத்திலும், பூமியிலும் உமக்கு
ஒப்பான ேதவனில்ைல; தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் உமக்கு முன்பாக நடக்கிற உமது அடியாருக்கு
உடன்படிக்ைகையயும் கிருைபையயும் காத்துவருகிறீர். 15 ேதவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உமது
அடியானுக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக் காத்தருளினீர்; உம்முைடய வாக்கினால் அைதச் ெசான்னீர்;
உம்முைடய கரத்தினால் அைத இந்நாளில் இருக்கிறபடி நிைறேவற்றினீர். 16 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, ேதவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உமது அடியாைன ேநாக்கி: நீ எனக்கு முன்பாக
நடந்தது ேபால, உன் குமாரரும் என் நியாயப்பிரமாணத்தில் நடக்கும்படி தங்கள் வழிையக்
காப்பார்கேளயானால், இஸ்ரேவலின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு
இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என்று ெசான்னைத இப்ெபாழுது அவனுக்கு நிைறேவற்றும். 17 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, ேதவரீர் உமது அடியானாகிய தாவீதுக்குச் ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைத ெமய்
என்று விளங்குவதாக. 18 ேதவன் ெமய்யாக மனுஷேராேட பூமியிேல வாசம்பண்ணுவாேரா? இேதா,
வானங்களும், வானாதி வானங்களும் உம்ைமக் ெகாள்ளாேத; நான் கட்டின இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம்? 19

என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது அடிேயன் உமது சந்நிதியில் ெசய்கிற விண்ணப்பத்ைதயும்
மன்றாட்ைடயும் ேகட்டு, உமது அடிேயனுைடய விண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் திருவுளத்தில்
ெகாண்டருளும். 20 உமது அடிேயன் இவ்விடத்திேல ெசய்யும் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க, என் நாமம்
விளங்குெமன்று நீர் ெசான்ன ஸ்தலமாகிய இந்த ஆலயத்தின்ேமல் உம்முைடய கண்கள் இரவும் பகலும்
திறந்திருப்பதாக. 21 உமது அடிேயனும், இந்த ஸ்தலத்திேல விண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாகிற உமது ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலும் பண்ணும் ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும்; பரேலாகமாகிய உம்முைடய வாசஸ்தலத்திேல நீர்
அைதக் ேகட்பீராக, ேகட்டு மன்னிப்பீராக. 22 ஒருவன் தன் அயலானுக்குக் குற்றம் ெசய்திருக்ைகயில்,
இவன் அவைன ஆைணயிடச் ெசால்லும்ேபாது, அந்த ஆைண இந்த ஆலயத்திேல உம்முைடய
பலிபீடத்திற்கு முன்பாக வந்தால், 23 அப்ெபாழுது பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு,
துன்மார்க்கனுைடய நடக்ைகைய அவன் தைலயின்ேமல் சுமரப்பண்ணி, அவனுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டவும்,
நீதிமானுக்கு அவனுைடய நீதிக்குத்தக்கதாய்ச் ெசய்து அவைன நீதிமானாக்கவுந்தக்கதாய், உமது
அடியாைர நியாயந்தீர்ப்பீராக. 24 உம்முைடய ஜனங்களாகிய இஸ்ரேவலர் உமக்கு விேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்ததினிமித்தம் சத்துருவுக்கு முன்பாக முறிந்துேபாய், உம்மிடத்திற்குத் திரும்பி, உம்முைடய
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நாமத்ைத அறிக்ைகபண்ணி, இந்த ஆலயத்திேல உம்முைடய சந்நிதியில் விண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் ெசய்தால், 25 பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு, உம்முைடய ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து, அவர்களுக்கும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கும் நீர் ெகாடுத்த ேதசத்துக்கு
அவர்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுவீராக. 26 அவர்கள் உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ததினால், வானம்
அைடபட்டு மைழ ெபய்யாதிருக்கும்ேபாது, அவர்கள் இந்த ஸ்தலத்திற்கு ேநராக விண்ணப்பஞ்ெசய்து,
உம்முைடய நாமத்ைத அறிக்ைகபண்ணி, ேதவரீர் தங்கைளக் கிேலசப்படுத்துைகயில் தங்கள் பாவங்கைள
விட்டுத் திரும்பினால், 27 பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு, உமது அடியாரும் உமது ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலும் ெசய்த பாவத்ைத மன்னித்து, அவர்கள் நடக்கேவண்டிய நல்வழிைய அவர்களுக்குப் ேபாதித்து,
ேதவரீர் உமது ஜனத்திற்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த உம்முைடய ேதசத்தில் மைழெபய்யக்
கட்டைளயிடுவீராக. 28 ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாகிறேபாதும், ெகாள்ைளேநாய் உண்டாகிறேபாதும்,
வறட்சி, சாவி, ெவட்டுக்கிளி, பச்ைசக்கிளி உண்டாகிறேபாதும், அவர்களுைடய சத்துருக்கள் அவர்கள்
வாசஞ்ெசய்கிற ேதசத்திேல அவர்கைள முற்றிக்ைக ேபாடுகிறேபாதும், யாெதாரு வாைதயாகிலும் யாெதாரு
வியாதியாகிலும் வந்திருக்கிறேபாதும், 29 எந்த மனுஷனானாலும், இஸ்ரேவலாகிய உம்முைடய ஜனத்தில்
எவனானாலும், தன் தன் வாைதையயும் வியாகுலத்ைதயும் உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்திற்கு ேநராகத் தன்
ைககைள விரித்துச் ெசய்யும் சகல விண்ணப்பத்ைதயும், சகல ேவண்டுதைலயும், 30 உம்முைடய
வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 31 ேதவரீர் எங்கள் பிதாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்தில் அவர்கள் உயிேராடிருக்கும் நாெளல்லாம் உமக்குப் பயப்பட்டு, உம்முைடய வழிகளில்
நடக்கும்படிக்கு ேதவரீர் ஒருவேர மனுப்புத்திரரின் இருதயத்ைத அறிந்தவரானதால், நீர் அவனவன்
இருதயத்ைத அறிந்திருக்கிறபடிேய அவனவனுைடய எல்லா வழிகளுக்கும் தக்கதாய்ச் ெசய்து பலன்
அளிப்பீராக. 32 உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவல் ஜாதியல்லாத அந்நிய ஜாதியார் உம்முைடய
மகத்துவமான நாமத்தினிமித்தமும், உம்முைடய பலத்த கரத்தினிமித்தமும், ஓங்கிய உம்முைடய
புயத்தினிமித்தமும், தூரேதசங்களிலிருந்து வந்து, இந்த ஆலயத்துக்கு ேநராக நின்று
விண்ணப்பம்பண்ணினால், 33 உமது வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவரீர் அைதக் ேகட்டு,
பூமியின் ஜனங்கெளல்லாரும் உம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவைலப்ேபால, உம்முைடய நாமத்ைத அறிந்து
உமக்குப் பயப்பட்டு, நான் கட்டின இந்த ஆலயத்திற்கு உம்முைடய நாமம் தரிக்கப்பட்டெதன்று
அறியும்படிக்கு, அந்த அந்நிய ஜாதியான் உம்ைம ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாள்வதின்படிேய ேதவரீர் ெசய்வீராக.
34 நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள அனுப்பும் வழியிேல அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்கேளாடு யுத்தம்பண்ணப்
புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்துக்கும், உம்முைடய நாமத்திற்கு நான் கட்டின இந்த
ஆலயத்திற்கும் ேநராக விண்ணப்பம்பண்ணினால், 35 பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவரீர் அவர்கள்
விண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்கள் நியாயத்ைத விசாரிப்பீராக. 36 பாவஞ்ெசய்யாத
மனுஷன் இல்ைலேய; ஆைகயால் அவர்கள் உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்து, ேதவரீர் அவர்கள்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டு, அவர்கள் சத்துருக்கள் ைகயில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுக்கிறதினால், அவர்கைளச்
சிைறபிடிக்கிறவர்கள் அவர்கைளத் தூரத்திலாகிலும் சமீபத்திலாகிலும் இருக்கிற தங்கள் ேதசத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாயிருக்ைகயில், 37 அவர்கள் சிைறபட்டுப்ேபான ேதசத்திேல தங்களில் உணர்வைடந்து,
மனத்திரும்பி: நாங்கள் பாவஞ்ெசய்து அக்கிரமம்பண்ணி, துன்மார்க்கமாய் நடந்ேதாம் என்று தங்கள்
சிைறயிருப்பான ேதசத்திேல உம்ைம ேநாக்கிக் ெகஞ்சி, 38 தாங்கள் சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட
தங்கள் சிைறயிருப்பான ேதசத்திேல, தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் தங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும்
உம்மிடத்தில் திரும்பி, ேதவரீர் தங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள் ேதசத்திற்கும், ேதவரீர்
ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்திற்கும், உம்முைடய நாமத்திற்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்திற்கும் ேநராக
உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினால், 39 உம்முைடய வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்திலிருக்கிற
ேதவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதயும் ெஜபங்கைளயும் ேகட்டு, அவர்கள் நியாயத்ைத விசாரித்து, உமக்கு
விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்த உம்முைடய ஜனத்திற்கு மன்னித்தருளும். 40 இப்ேபாதும் என் ேதவேன, இந்த
ஸ்தலத்திேல ெசய்யப்படும் விண்ணப்பத்திற்கு உம்முைடய கண்கள் திறந்தைவகளும், உம்முைடய ெசவிகள்
கவனிக்கிறைவகளுமாயிருப்பதாக. 41 ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய தாபர ஸ்தலத்திற்கு ேதவரீர்
உமது வல்லைம விளங்கும் ெபட்டியுடன் எழுந்தருளும்; ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது ஆசாரியர்
இரட்சிப்ைபத் தரித்து, உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள் நன்ைமயிேல மகிழ்வார்களாக. 42 ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் அபிேஷகம்பண்ணினவனின் முகத்ைதப் புறக்கணியாமல், உம்முைடய தாசனாகிய
தாவீதுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணின கிருைபகைள நிைனத்தருளும் என்றான்.

சாெலாேமான் ெஜபம்பண்ணி முடிக்கிறேபாது, அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி, சர்வாங்க
தகனபலிையயும் மற்றப் பலிகைளயும் பட்சித்தது; கர்த்தருைடய மகிைமயும் ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று.
2 கர்த்தருைடய மகிைம கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத நிரப்பினதினால், ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய

ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கக்கூடாதிருந்தது. 3 அக்கினி இறங்குகிறைதயும், கர்த்தருைடய மகிைம
ஆலயத்தின்ேமல் தங்கியிருக்கிறைதயும், இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் கண்டேபாது, தளவரிைசமட்டும்
தைரயிேல முகங்குப்புறக் குனிந்து பணிந்து, கர்த்தர் நல்லவர், அவருைடய கிருைப என்றுமுள்ளது என்று
ெசால்லி, அவைரத் துதித்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது ராஜாவும் சகல ஜனங்களும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
பலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள். 5 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இருபத்தீராயிரம் மாடுகைளயும்,
லட்சத்திருபதினாயிரம் ஆடுகைளயும் பலியிட்டான்; இவ்விதமாய் ராஜாவும் சகல ஜனங்களும் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதப் பிரதிஷ்ைட பண்ணினார்கள். 6 ஆசாரியர்கள் தங்கள் பணிவிைடகைளச் ெசய்து நின்றார்கள்;
தாவீது ராஜா ேலவியைரக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய கிருைப என்றுமுள்ளது என்று அவைரத் துதித்துப்
பாடும்படியாக ெசய்வித்த கர்த்தரின் கீதவாத்தியங்கைள அவர்களும் வாசித்து ேசவித்து நின்றார்கள்;
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ஆசாரியர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக நின்று பூரிைககைள ஊதினார்கள்; இஸ்ரேவலர் எல்லாரும்
நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 7 சாெலாேமான் உண்டாக்கின ெவண்கலப்பலிபீடம் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் ேபாஜன பலிகைளயும் நிணத்ைதயும் ெகாள்ளமாட்டாதிருந்தபடியினால், கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்கு முன்னிருக்கிற பிராகாரத்தின் நடுைமயத்ைதச் சாெலாேமான் பரிசுத்தப்படுத்தி, அங்ேக
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகளின் நிணத்ைதயும் ெசலுத்தினான். 8 அக்காலத்தில்தாேன
சாெலாேமானும், ஆமாத்தின் எல்ைலயிலிருந்து எகிப்தின் நதிமட்டும் வந்து, அவேனாேடகூட இருந்த மகா
ெபரிய கூட்டமாகிய இஸ்ரேவல் அைனத்தும் ஏழுநாளளவும் பண்டிைகைய ஆசரித்து, 9 எட்டாம் நாைள
விேசஷித்த ஆசரிப்பு நாளாய்க் ெகாண்டாடினார்கள்; ஏழுநாள் பலிபீடத்துப் பிரதிஷ்ைடையயும், ஏழு நாள்
பண்டிைகையயும் ஆசரித்தார்கள். 10 ஏழாம் மாதத்தின் இருபத்துமூன்றாம் ேததியிேல தங்கள் தங்கள்
கூடாரங்களுக்குப் ேபாக ஜனங்களுக்கு விைட ெகாடுத்தான்; கர்த்தர் தாவீதுக்கும், சாெலாேமானுக்கும்,
தமது ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த நன்ைமக்காகச் சந்ேதாஷமும் மனமகிழ்ச்சியுமாய்ப் ேபானார்கள்.

11 இவ்விதமாய் சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜ அரமைனையயும் கட்டித் தீர்த்தான்;
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும், தன் அரமைனயிலும் சாெலாேமான் ெசய்ய மனதாயிருந்தெதல்லாம்
அனுகூலமாயிற்று. 12 கர்த்தர் இரவிேல சாெலாேமானுக்குத் தரிசனமாகி: நான் உன் விண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டு, இந்த ஸ்தலத்ைத எனக்குப் பலியிடும் ஆலயமாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். 13 நான்
மைழயில்லாதபடிக்கு வானத்ைத அைடத்து, அல்லது ேதசத்ைத அழிக்க ெவட்டுக்கிளிகளுக்குக்
கட்டைளயிட்டு, அல்லது என் ஜனத்திற்குள் ெகாள்ைள ேநாைய அனுப்பும்ேபாது, 14 என் நாமம்
தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தி, ெஜபம்பண்ணி, என் முகத்ைதத் ேதடி, தங்கள் ெபால்லாத
வழிகைளவிட்டுத் திரும்பினால், அப்ெபாழுது பரேலாகத்திலிருக்கிற நான் ேகட்டு, அவர்கள் பாவத்ைத
மன்னித்து, அவர்கள் ேதசத்துக்கு ேக்ஷமத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். 15 இந்த ஸ்தலத்திேல ெசய்யப்படும்
ெஜபத்திற்கு, என் கண்கள் திறந்தைவகளும், என் ெசவிகள் கவனிக்கிறைவகளுமாயிருக்கும். 16 என் நாமம்
இந்த ஆலயத்தில் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படி, நான் இைதத் ெதரிந்துெகாண்டு
பரிசுத்தப்படுத்திேனன்; என் கண்களும் என் இருதயமும் எந்நாளும் இங்ேக இருக்கும். 17 உன்
தகப்பனாகிய தாவீது நடந்ததுேபால, நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து, நான் உனக்குக் கற்பித்தபடிெயல்லாம்
ெசய்து, என் கட்டைளகைளயும் என் நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்வாயானால், 18 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவைல அரசாளும் புருஷன் உனக்கு இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என்று நான் உன் தகப்பனாகிய
தாவீேதாேட உடன்படிக்ைகபண்ணினபடிேய, உன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்ைத
நிைலக்கப்பண்ணுேவன். 19 நீங்கள் வழிவிலகி, நான் உங்களுக்கு முன்ைவத்த என் கட்டைளகைளயும் என்
கற்பைனகைளயும் விட்டுப்ேபாய், ேவேற ேதவர்கைளச் ேசவித்து, அவர்கைளப்
பணிந்துெகாள்வீர்கேளயாகில், 20 நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த என் ேதசத்தில் இருந்து அவர்கைளப்
பிடுங்கி, என் நாமத்திற்ெகன்று நான் பரிசுத்தப்படுத்தின இந்த ஆலயத்ைத என் சமுகத்தினின்று தள்ளி,
அைத எல்லா ஜனசதளங்களுக்குள்ளும் பழெமாழியாகவும் வைசச்ெசால்லாகவும் ைவப்ேபன். 21

அப்ெபாழுது உன்னதமாயிருக்கிற இந்த ஆலயத்ைதக் கடந்துேபாகிறவன் எவனும் பிரமித்து: கர்த்தர் இந்த
ேதசத்திற்கும் இந்த ஆலயத்திற்கும் இப்படிச் ெசய்தது என்ன என்று ேகட்பான். 22 அதற்கு அவர்கள்: தங்கள்
பிதாக்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டு, ேவேற
ேதவர்கைளப் பற்றிக்ெகாண்டு, அைவகைள நமஸ்கரித்து, ேசவித்தபடியினால், கர்த்தர் இந்தத்
தீங்ைகெயல்லாம் அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணினார் என்று ெசால்லுவார்கள் என்றார்.

சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் தன் அரமைனையயும் கட்ட இருபது வருஷகாலம்
ெசன்றபின்பு, 2 ஈராம் தனக்குக் ெகாடுத்திருந்த பட்டணங்கைளச் சாெலாேமான் கட்டி,
அைவகளில் இஸ்ரேவல் புத்திரைரக் குடிேயற்றினான்.

3 பின்பு சாெலாேமான் ஆமாத்ேசாபாவுக்குப் ேபாய், அைத ெஜயித்தான். 4 அவன் வனாந்தரத்திலுள்ள
தத்ேமாைரயும், ஆமாத்ேதசத்திேல இரஸ்துக்களின் பட்டணங்கள் அைனத்ைதயும் கட்டினான். 5

சாெலாேமான் ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும், கீழ்ப்ெபத்ெதாேராைனயும், அலங்கங்களும் கதவுகளும்
தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள அரணான பட்டணங்களாகக் கட்டி, 6 பாலாத்ைதயும், தனக்கு இருக்கிற
இரஸ்துக்கைள ைவக்கும் சகல பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள் இருக்கும் சகல பட்டணங்கைளயும்,
குதிைர வீரர் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும், எருசேலமிலும் லீபேனானிலும் தான் ஆளும் ேதசெமங்கும்
தனக்கு இஷ்டமானைதெயல்லாம் கட்டினான். 7 இஸ்ரேவல் புத்திரர் சங்காரம்பண்ணாதிருந்த இஸ்ரேவல்
ஜாதியல்லாத ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியரில் மீதியான சகல ஜனத்திலும், 8

அவர்களுக்குப்பிறகு ேதசத்திலிருந்த அவர்கள் பிள்ைளகைள சாெலாேமான் இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்கிறபடி பகுதி கட்டச்ெசய்தான். 9 இஸ்ரேவல் புத்திரரில் ஒருவைரயும் சாெலாேமான் தன்
ேவைலையச் ெசய்ய அடிைமப்படுத்தவில்ைல; அவர்கள் யுத்த மனுஷரும், அவனுைடய ேசர்ைவக்காரரின்
தைலவரும், அவனுைடய இரதங்களுக்கும் குதிைரவீரருக்கும் தைலவருமாயிருந்தார்கள். 10 ராஜாவாகிய
சாெலாேமானுைடய ஊழியக்காரரின் தைலவராகிய இவர்களில் இருநூற்று ஐம்பதுேபர் ஜனத்ைத
ஆண்டார்கள். 11 சாெலாேமான்: கர்த்தருைடய ெபட்டி வந்த ஸ்தலங்கள் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது;
ஆதலால், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய தாவீதின் அரமைனயிேல என் மைனவி வாசம்பண்ணலாகாது என்று
ெசால்லி, பார்ேவானின் குமாரத்திையத் தாவீதின் நகரத்திலிருந்து தான் அவளுக்குக் கட்டின
மாளிைகக்குக் குடிவரப்பண்ணினான்.

12 அதுமுதற்ெகாண்டு சாெலாேமான் தான் மண்டபத்திற்கு முன்பாகக் கட்டியிருந்த கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தின்ேமல், 13 ஒவ்ெவாரு நாளின் கட்டைளக்குத்தக்கதாய் ேமாேசயுைடய கற்பைனயின்படிேய
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ஓய்வுநாட்களிலும் மாதப்பிறப்புகளிலும், வருஷத்தில் மூன்றுதரம் ஆசரிக்கிற பண்டிைககளாகிய
புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகயிலும், வாரங்களின் பண்டிைகயிலும், கூடாரப்பண்டிைகயிலும், கர்த்தருக்குச்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தினான். 14 அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுைடய பிரமாணத்தின்படிேய,
ஆசாரியர்கள் தங்கள் தங்கள் ஊழியத்ைதச் ெசய்யும் வகுப்புகைளயும், ேலவியர் ஒவ்ெவாரு நாளின்
கட்டைளப்படிேய துதித்து ேசவித்து ஆசாரியருக்கு முன்பாகத் தங்கள் ஊழியத்ைதச் ெசய்யும்
முைறகைளயும், வாசல் காப்பவர்கள் ஒவ்ெவாரு வாசலில் காவல்காக்கும் வகுப்புகைளயும்
நிற்கப்பண்ணினான்; ேதவனுைடய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படிக் கட்டைளயிட்டிருந்தான். 15 சகல
காரியத்ைதயும் ெபாக்கிஷங்களின் காரியத்ைதயும் குறித்து, ராஜா ஆசாரியருக்கும் ேலவியருக்கும்
ெகாடுத்த கட்டைளைய விட்டு அவர்கள் விலகாதிருந்தார்கள். 16 இப்படிேய கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கு
அஸ்திபாரம் ேபாடப்பட்ட நாள் முதல் அைத முடிக்குமட்டும் சாெலாேமானின் ேவைலெயல்லாம் நடந்ேதறிக்
கர்த்தருைடய ஆலயம் கட்டித்தீர்ந்தது.

17 பின்பு சாெலாேமான் ஏேதாம் ேதசத்துக் கடல் ஓரத்திலிருக்கும் எசிேயான்ேகேபருக்கும்
ஏேலாத்துக்கும் ேபானான். 18 அவனுக்கு ஈராம் தன் ஊழியக்காரர் முகாந்தரமாய்க் கப்பல்கைளயும்,
சமுத்திர யாத்திைரயில் பழகின ேவைலயாட்கைளயும் அனுப்பினான்; அவர்கள் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரேராேடகூட ஓப்பீருக்குப் ேபாய், அங்ேகயிருந்து நானூற்று ஐம்பது தாலந்து ெபான்ைன ஏற்றி
ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்.

ேசபாவின் ராஜஸ்திரீ சாெலாேமானின் கீர்த்திையக் ேகள்விப்பட்டேபாது, விடுகைதகளினாேல
சாெலாேமாைனச் ேசாதிக்கிறதற்காக, மிகுந்த பரிவாரத்ேதாடும், கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
மிகுதியான ெபான்ைனயும் இரத்தினங்கைளயும் சுமக்கிற ஒட்டகங்கேளாடும் எருசேலமுக்கு

வந்தாள்; அவள் சாெலாேமானிடத்தில் வந்தேபாது, தன் மனதிலிருந்த எல்லாவற்ைறயும் குறித்து
அவனிடத்தில் சம்பாஷித்தாள். 2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் அவள் ேகட்டைவகைளெயல்லாம்
விடுவித்தான்; அவளுக்கு விடுவிக்காதபடிக்கு ஒன்றாகிலும் சாெலாேமானுக்கு
மைறெபாருளாயிருக்கவில்ைல. 3 ேசபாவின் ராஜஸ்திரீ சாெலாேமானுைடய பானபாத்திரக்காரைரயும்,
அவர் அரமைனையயும், 4 அவன் பந்தியின் ேபாஜனபதார்த்தங்கைளயும், அவன் ஊழியக்காரரின்
வீடுகைளயும், அவன் உத்திேயாகஸ்தரின் வரிைசையயும், அவர்கள் வஸ்திரங்கைளயும், அவனுைடய
பானபாத்திரக்காரைரயும், அவர்கள் வஸ்திரங்கைளயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்
நைடமண்டபத்ைதயும் கண்டேபாது அவள் ஆச்சரியத்தால் பிரைமெகாண்டு, 5 ராஜாைவ ேநாக்கி:
உம்முைடய வர்த்தமானங்கைளயும் உம்முைடய ஞானத்ைதயும் குறித்து, நான் என் ேதசத்திேல ேகட்ட
ெசய்தி ெமய்யாயிற்று. 6 நான் வந்து அைத என் கண்களால் காணுமட்டும் அவர்கள் வார்த்ைதகைள
நம்பவில்ைல; உம்முைடய ெபரிய ஞானத்தில் பாதியாகிலும் அவர்கள் எனக்கு அறிவிக்கவில்ைல; நான்
ேகள்விப்பட்ட பிரஸ்தாபத்ைதப்பார்க்கிலும் அதிகம் உண்டாயிருக்கிறது. 7 உம்முைடய ஜனங்கள்
பாக்கியவான்கள்; எப்ேபாதும் உமக்கு முன்பாக நின்று, உம்முைடய ஞானத்ைதக் ேகட்கிற உம்முைடய
ஊழியக்காரரும் பாக்கியவான்கள். 8 உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீர்
ராஜாவாயிருக்கும்படிக்கு, உம்ைமத் தம்முைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கப்பண்ண, உம்ேமல்
பிரியங்ெகாண்ட உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவாராக; உம்முைடய ேதவன்
இஸ்ரேவைல என்ெறன்ைறக்கும் நிைலநிறுத்தும்படிக்குச் சிேநகிக்கிறதினாேல, அவர் நியாயமும் நீதியும்
ெசய்கிறதற்கு உம்ைம அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவத்தார் என்றாள். 9 அவள் ராஜாவுக்கு நூற்றிருபது
தாலந்து ெபான்ைனயும், மிகுதியான கந்தவர்க்கங்கைளயும், இரத்தினங்கைளயும் ெகாடுத்தாள்; ேசபாவின்
ராஜஸ்திரீ ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த அப்படிப்பட்ட கந்தவர்க்கங்கைளப்ேபால
ஒருக்காலும் வரவில்ைல. 10 ஓப்பீரிலிருந்து ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருகிற ஈராமின் ேவைலக்காரரும்
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரரும் வாசைன மரங்கைளயும் இரத்தினங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 11

அந்த வாசைனமரங்களால் ராஜா கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கும் ராஜ அரமைனக்கும் ஊன்றுகால்கைளயும்,
சங்கீதக்காரருக்குச் சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருகைளயும் உண்டாக்கினான்; அப்படிப்பட்டைவகள்
அதற்கு முன்ேன யூேதயா ேதசத்தில் ஒருக்காலும் காணப்படவில்ைல. 12 ேசபாவின் ராஜஸ்திரீ ராஜாவுக்குக்
ெகாண்டுவந்தைவகைளப்பார்க்கிலும் அதிகமாய் அவள் ஆைசப்பட்டுக் ேகட்ட எல்லாவற்ைறயும்
ராஜாவாகிய சாெலாேமான் அவளுக்குக் ெகாடுத்தான்; பின்பு அவள் தன் பரிவாரத்ேதாடுங்கூட தன்
ேதசத்திற்குத் திரும்பிப்ேபானாள்.

13 வியாபாரிகளும் வர்த்தகரும் ெகாண்டுவரும் ெபான்ைனத்தவிர, சாெலாேமானுக்கு ஒவ்ெவாரு
வருஷத்திலும் வந்த ெபான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து நிைறயாயிருந்தது. 14 அரபிேதசத்துச் சகல
ராஜாக்களும் மாகாணங்களின் அதிபதிகளும் சாெலாேமானுக்குப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவருவார்கள். 15 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இருநூறு பரிைசகைள அடித்த ெபான்தகட்டால்
ெசய்வித்தான்; ஒவ்ெவாரு பரிைசக்கு அறுநூறு ேசக்கல் நிைற ெபான் தகட்ைடச் ெசலவழித்தான். 16

அடித்த ெபான்தகட்டால் முந்நூறு ேகடகங்கைளயும் உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவாரு ேகடகத்திற்கு முந்நூறு
ேசக்கல் நிைற ெபான்ைனச் ெசலவழித்தான்; அைவகைள ராஜா லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகயிேல
ைவத்தான். 17 ராஜா தந்தத்தினால் ஒரு ெபரிய சிங்காசனத்ைதயும் ெசய்வித்து, அைதப்பசும்ெபான்
தகட்டால் மூடினான். 18 அந்தச் சிங்காசனத்துக்குப் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட ஆறு படிகளும், ஒரு
பாதபடியும், உட்காரும் இடத்திற்கு இருபுறத்திலும் ைகச்சாய்மானங்களும் இருந்தது; இரண்டு சிங்கங்கள்
ைகச்சாய்மானங்கள் அருேக நின்றது. 19 அந்த ஆறு படிகளின்ேமலும், இரண்டு பக்கத்திலும் பன்னிரண்டு
சிங்கங்கள் நின்றது; எந்த ராஜ்யத்திலும் இப்படிப் பண்ணப்படவில்ைல. 20 ராஜாவாகிய சாெலாேமானுக்கு
இருந்த பானபாத்திரங்கெளல்லாம் ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகயின்

2 நாளாகமம் 8:14
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பணிமுட்டுகெளல்லாம் பசும்ெபான்னுமாயிருந்தது; ஒன்றும் ெவள்ளியினால் ெசய்யப்படவில்ைல;
சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி ஒரு ெபாருளாய் எண்ணப்படவில்ைல. 21 ராஜாவின் கப்பல்கள்
ஈராமின் ேவைலக்காரருடன் தர்ஷீசுக்குப் ேபாய்வரும்; தர்ஷீசின் கப்பல்கள் மூன்று வருஷத்துக்கு ஒருதரம்
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், யாைனத் தந்தங்கைளயும், குரங்குகைளயும், மயில்கைளயும் ெகாண்டுவரும்.
22 பூமியின் சகல ராஜாக்கைளப்பார்க்கிலும் ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஐசுவரியத்திலும் ஞானத்திலும்
சிறந்தவனாயிருந்தான். 23 சாெலாேமானின் இருதயத்திேல ேதவன் அருளிய ஞானத்ைதக் ேகட்பதற்கு
பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் அவன் முகதரிசனத்ைதத் ேதடினார்கள். 24 வருஷாவருஷம் அவரவர் தங்கள்
காணிக்ைகயாகிய ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைளயும், ெபாற்பாத்திரங்கைளயும், வஸ்திரங்கைளயும்,
ஆயுதங்கைளயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும், குதிைரகைளயும், ேகாேவறு கழுைதகைளயும்
ெகாண்டுவருவார்கள். 25 சாெலாேமானுக்கு நாலாயிரம் குதிைர லாயங்களும் இரதங்களும் இருந்தன,
பன்னீராயிரம் குதிைர வீரரும் இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்கள் ைவக்கும் பட்டணங்களிலும்,
அவர்கைள எருசேலமில் தன்னிடத்திலும் ராஜா ைவத்திருந்தான். 26 நதி துவக்கிப் ெபலிஸ்தரின்
ேதசமட்டுக்கும் எகிப்தின் எல்ைலவைரக்கும் இருக்கிற சகல ராஜாக்கைளயும் அவன் ஆண்டான். 27

எருசேலமிேல ராஜா ெவள்ளிையக் கற்கள்ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கும்
காட்டத்தி மரங்கள்ேபாலவும் அதிகமாக்கினான். 28 எகிப்திலும் மற்ற ேதசங்களிலுமிருந்து
சாெலாேமானுக்குக் குதிைரகள் ெகாண்டுவரப்பட்டது.

29 சாெலாேமானுைடய ஆதியந்தமான மற்ற நடபடிகள் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானின் புஸ்தகத்திலும்,
சீேலானியனாகிய அகியா எழுதின தீர்க்கதரிசனத்திலும், ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாைமக்குறித்து ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய இத்ேதா எழுதின தரிசனங்களிலும் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது. 30 சாெலாேமான் எருசேலமிேல இஸ்ரேவைலெயல்லாம் நாற்பது வருஷம்
அரசாண்டான். 31 பின்பு சாெலாேமான் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தான்; அவைன அவன்
தகப்பனாகிய தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் ஸ்தானத்திேல அவன் குமாரனாகிய
ெரெகாெபயாம் ராஜாவானான்.

ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்கும்படி இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் சீேகமுக்கு வந்திருந்தபடியால்,
அவனும் சீேகமுக்குப் ேபானான். 2 ராஜாவாகிய சாெலாேமாைன விட்டு ஓடிப்ேபாய்,
எகிப்திலிருந்த ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாம் அைதக் ேகட்டேபாது, அவன்

எகிப்திலிருந்து திரும்பிவந்தான். 3 ஆள் அனுப்பி அவைன அைழப்பித்தார்கள்; பின்பு ெயெராெபயாமும்
இஸ்ரேவலைனத்துமாய் வந்து, ெரெகாெபயாைம ேநாக்கி: 4 உம்முைடய தகப்பன் பாரமான நுகத்ைத
எங்கள்ேமல் ைவத்தார்; இப்ேபாதும் நீர் உம்முைடய தகப்பன் சுமத்தின கடினமான ேவைலையயும், அவர்
எங்கள்ேமல் ைவத்த பாரமான நுகத்ைதயும் இலகுவாக்கும்; அப்ெபாழுது உம்ைமச் ேசவிப்ேபாம்
என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்: நீங்கள் மூன்று நாைளக்குப்பிற்பாடு திரும்ப என்னிடத்தில் வாருங்கள்
என்றான்; அப்படிேய ஜனங்கள் ேபாயிருந்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் தன்
தகப்பனாகிய சாெலாேமான் உயிேராடிருக்ைகயில் அவன் சமுகத்தில் நின்ற முதிேயாேராேட
ஆேலாசைனபண்ணி, இந்த ஜனங்களுக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடுக்க நீங்கள் என்ன ஆேலாசைன
ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டான். 7 அதற்கு அவர்கள்: நீர் இந்த ஜனங்களுக்குத் தயைவயும் பட்சத்ைதயும்
காண்பித்து, அவர்களுக்கு நல்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வீரானால், என்ைறக்கும் அவர்கள் உமக்கு
ஊழியக்காரராயிருப்பார்கள் என்றார்கள். 8 முதிேயார் ெசான்ன ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவிட்டு,
தன்ேனாேட வளர்ந்தவர்களும் தன் சமுகத்தில் நிற்கிறவர்களுமாகிய வாலிபேராேட ஆேலாசைனபண்ணி, 9

அவர்கைள ேநாக்கி: உம்முைடய தகப்பன் எங்கள்ேமல் ைவத்த நுகத்ைத இலகுவாக்கும் என்று
என்னிடத்தில் ெசான்ன இந்த ஜனங்களுக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடுக்க நீங்கள் என்ன ஆேலாசைன
ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டான். 10 அவேனாேட வளர்ந்த வாலிபர் அவைன ேநாக்கி: உம்முைடய
தகப்பன் எங்கள் நுகத்ைதப் பாரமாக்கினார், நீர் அைத எங்களுக்கு இலகுவாக்கும் என்று உம்மிடத்தில்
ெசான்ன இந்த ஜனத்திற்கு நீர் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: என் சுண்டுவிரல் என் தகப்பனுைடய
இடுப்ைபப்பார்க்கிலும் பருமனாயிருக்கும். 11 இப்ேபாதும் என் தகப்பன் பாரமான நுகத்ைத உங்கள்ேமல்
ைவத்தார், நான் உங்கள் நுகத்ைத அதிக பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல
தண்டித்தார், நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று ெசால்லும் என்றார்கள். 12 மூன்றாம்
நாள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று ராஜா ெசால்லியிருந்தபடிேய, ெயெராெபயாமும் சகல ஜனங்களும்
மூன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமிடத்தில் வந்தார்கள். 13 ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் முதிேயார்
ஆேலாசைனையத் தள்ளிவிட்டு, அவர்களுக்குக் கடினமான உத்தரவு ெகாடுத்தான். 14 வாலிபருைடய
ஆேலாசைனயின்படிேய அவர்கேளாேட ேபசி, என் தகப்பன் உங்கள் நுகத்ைதப் பாரமாக்கினார்; நான்
அைத அதிக பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான் உங்கைளத்
ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று ெசான்னான். 15 ராஜா ஜனங்களுக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபானான்;
கர்த்தர் சீேலானியனான அகியாைவக்ெகாண்டு ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமுக்குச் ெசான்ன
தமது வார்த்ைதைய உறுதிப்படுத்தும்படி ேதவனாேல இப்படி நடந்தது. 16 ராஜா தங்களுக்குச்
ெசவிெகாடாதைத இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் கண்டேபாது, ஜனங்கள் ராஜாவுக்கு மறுஉத்தரமாக:
தாவீேதாேட எங்களுக்குப் பங்ேகது? ஈசாயின் குமாரனிடத்தில் எங்களுக்குச் சுதந்தரம் இல்ைல;
இஸ்ரேவேல உன் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விடு; இப்ேபாது தாவீேத, உன் ெசாந்த வீட்ைடப்
பார்த்துக்ெகாள் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் தங்கள் கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்விட்டார்கள். 17

ஆனாலும் யூதாவின் பட்டணங்களிேல குடியிருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேமல் ெரெகாெபயாம்
ராஜாவாயிருந்தான். 18 பின்பு ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் பகுதி விசாரிப்புக்காரனாகிய அேதாராைம
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அனுப்பினான்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் அவைனக் கல்ெலறிந்து ெகான்றார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய
ெரெகாெபயாம் தீவிரமாய் இரதத்தின்ேமல் ஏறி எருசேலமுக்கு ஓடிப்ேபானான். 19 அப்படிேய
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி இஸ்ரேவலர் தாவீதின் வம்சத்ைத விட்டுக் கலகம்பண்ணிப் பிரிந்து
ேபாயிருக்கிறார்கள்.

ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது, இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்பண்ணவும், ராஜ்யத்ைதத்
தன்னிடமாகத் திருப்பிக்ெகாள்ளவும், யூதா வம்சத்தாரும் ெபன்யமீன் வம்சத்தாருமாகிய
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட யுத்தவீரரான லட்சத்து எண்பதினாயிரம்ேபைரக் கூட்டினான். 2

ேதவனுைடய மனுஷனாகிய ெசமாயாவுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி. அவர் ெசான்னது: 3 நீ
யூதாவின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின் குமாரைனயும், யூதாவிலும் ெபன்யமீனிலும்
இருக்கிற எல்லா இஸ்ரேவலைரயும் ேநாக்கி: 4 நீங்கள் ேபாகாமலும், உங்கள் சேகாதரேராடு
யுத்தம்பண்ணாமலும், அவரவர் தம்தம் வீட்டுக்குத் திரும்புங்கள்; என்னாேல இந்தக் காரியம் நடந்தது என்று
கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து, ெயெராெபயாமுக்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணுவைத விட்டுத் திரும்பிப் ேபாய்விட்டார்கள். 5

ெரெகாெபயாம் எருசேலமில் வாசமாயிருந்து, யூதாவிேல அரணான பட்டணங்கைளக் கட்டினான். 6 அவன்
ெபத்லேகமும், ஏத்தாமும், ெதக்ெகாவாவும், 7 ெபத்சூரும், ேசாேகாவும், அதுல்லாமும், 8 காத்தும்,
மேரஷாவும், சீப்பும், 9 அேதாராயீமும், லாகீசும், அேசக்காவும், 10 ேசாராவும், ஆயிேலானும், எப்ேரானும்
ஆகிய யூதாவிலும் ெபன்யமீனிலும் இருக்கிற அரணிப்பான பட்டணங்கைளக் கட்டி, 11 அந்த
அரணிப்புகைளப் பலப்படுத்தி, அைவகளிேல தைலவைரயும், ஆகாரமும் எண்ெணயும் திராட்சரசமுமுள்ள
பண்டகசாைலகைளயும், 12 யூதாவும் ெபன்யமீனும் அவன் பட்சத்திலிருக்க, ஒவ்ெவாரு பட்டணத்திலும்
பரிைசகைளயும் ஈட்டிகைளயும் ைவத்து, அைவகைள மிகுதியும் பலப்படுத்தினான். 13 இஸ்ரேவெலங்கும்
இருக்கிற ஆசாரியரும் ேலவியரும் தங்கள் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்து அவனிடத்தில் வந்தார்கள். 14

ேலவியர் கர்த்தருக்கு ஆசாரிய ஊழியஞ்ெசய்யாதபடிக்கு ெயெராெபயாமும் அவன் குமாரரும் அவர்கைளத்
தள்ளிப்ேபாட்டபடியினால், தங்கள் ெவளிநிலங்கைளயும் தங்கள் காணியாட்சிகைளயும்விட்டு, யூதா
ேதசத்துக்கும் எருசேலமுக்கும் வந்தார்கள். 15 அவன் ேமைடகளுக்ெகன்றும், ேபய்களுக்ெகன்றும், தான்
உண்டாக்கின கன்றுக்குட்டிகளுக்ெகன்றும் ஆசாரியர்கைள ஏற்படுத்தினான். 16 அந்த ேலவியரின்
பிறகாேல இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடுகிறதற்கு,
தங்கள் இருதயத்ைத ேநராக்கினவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பலியிடும்படிக்கு
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 17 இப்படி மூன்று வருஷமட்டும் யூதாவின் ராஜ்யத்ைதப் பலப்படுத்தி,
சாெலாேமானின் குமாரனாகிய ெரெகாெபயாைமத் திடப்படுத்தினார்கள்; தாவீதும் சாெலாேமானும் நடந்த
வழியிேல மூன்று வருஷமட்டும் நடந்தார்கள். 18 ெரெகாெபயாம் தாவீதின் குமாரனாகிய எரிேமாத்தின்
குமாரத்தி மகலாத்ைதயும், ஈசாயின் குமாரனாகிய எலியாபின் குமாரத்தி அபியாேயைலயும்
விவாகம்பண்ணினான். 19 இவள் அவனுக்கு ஏயூஸ் சமரியா சாகாம் என்னும் குமாரைரப் ெபற்றாள். 20

அவளுக்குப்பிறகு அப்சேலாமின் குமாரத்தியாகிய மாகாைள விவாகம்பண்ணினான்; அவள் அவனுக்கு
அபியாைவயும், அத்தாயிையயும், சீசாைவயும். ெசேலாமித்ைதயும் ெபற்றாள். 21 ெரெகாெபயாம்
தன்னுைடய மைனவிகள் மறுமைனயாட்டிகள் எல்லாரிலும், அப்சேலாமின் குமாரத்தியாகிய மகாைளச்
சிேநகித்தான்; பதிெனட்டு மைனவிகைளயும் அறுபது மறுமைனயாட்டிகைளயும் விவாகம்பண்ணி,
இருபத்ெதட்டுக் குமாரைரயும் அறுபது குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 22 ெரெகாெபயாம் மாகாளின்
குமாரனாகிய அபியாைவ அவன் சேகாதரருக்குள்ேள தைலவனும் ெபரியவனுமாக ஏற்படுத்தினான்; அவைன
ராஜாவாக்க நிைனத்தான். 23 அவன் புத்தியாய் நடந்து, யூதா ெபன்யமீனுைடய எல்லா ேதசங்களிலுமுள்ள
அரணான சகல பட்டணங்களிலும் தன் குமாரர் யாவைரயும் பிரித்துைவத்து, அவர்களுக்கு ேவண்டிய
ஆகாரத்ைதக் ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு அேநகம் ெபண்கைளத் ேதடினான்.

ெரெகாெபயாம் ராஜ்யத்ைதத் திடப்படுத்தித் தன்ைனப் பலப்படுத்திக்ெகாண்டபின், அவனும்
அவேனாேட இஸ்ரேவலர் அைனவரும் கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணத்ைத விட்டுவிட்டார்கள். 2

அவர்கள் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணினபடியினால், ராஜாவாகிய
ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாம் வருஷத்தில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் ஆயிரத்து இருநூறு
இரதங்கேளாடும், அறுபதினாயிரம் குதிைரவீரேராடும் எருசேலமுக்கு விேராதமாய் வந்தான்; 3

அவேனாேடகூட எகிப்திலிருந்து வந்த லூபியர், சூக்கியர், எத்திேயாப்பியரான ஜனங்கள் எண்ணிக்ைகக்கு
அடங்காதவர்களாயிருந்தார்கள். 4 அவன் யூதாவுக்கு அடுத்த அரணான பட்டணங்கைளப் பிடித்து,
எருசேலம் மட்டும் வந்தான். 5 அப்ெபாழுது ெசமாயா தீர்க்கதரிசி ெரெகாெபயாமிடத்துக்கும்,
சீஷாக்கினிமித்தம் எருசேலமிேல வந்து கூடியிருக்கிற யூதாவின் பிரபுக்களிடத்துக்கும் வந்து, அவர்கைள
ேநாக்கி: நீங்கள் என்ைன விட்டுவிட்டீர்கள், ஆைகயால் நான் உங்கைளயும் சீஷாக்கின் ைகயிேல விழும்படி
விட்டுவிட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 6 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் பிரபுக்களும்
ராஜாவும் தங்கைளத் தாழ்த்தி: கர்த்தர் நீதியுள்ளவர் என்றார்கள். 7 அவர்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தினைதக்
கர்த்தர் கண்டேபாது, கர்த்தருைடய வார்த்ைத ெசமாயாவுக்கு உண்டாகி, அவர் ெசான்னது: அவர்கள்
தங்கைளத் தாழ்த்தினார்கள், ஆைகயால் அவர்கைள அழிக்கமாட்ேடன்; என் உக்கிரம்
சீஷாக்ைகக்ெகாண்டு எருசேலமின்ேமல் ஊற்றப்படாதபடிக்கு, அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சம் சகாயத்ைதக்
கட்டைளயிடுேவன். 8 ஆனாலும் என்ைனச் ேசவிக்கிறதற்கும், அந்நிய ேதசங்களின் ராஜ்யங்கைளச்
ேசவிக்கிறதற்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்ைத அவர்கள் அறியும்படிக்கு அவைனச் ேசவிக்கிறவர்களாவார்கள்
என்றார். 9 அப்படிேய எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் எருசேலமுக்கு விேராதமாய் வந்து, கர்த்தருைடய
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ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய அரமைனப் ெபாக்கிஷங்கைளயும், சாெலாேமான்
ெசய்வித்த ெபான்பரிைசகள் ஆகிய சகலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டான். 10 அைவகளுக்குப்
பதிலாக ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் ெவண்கலப் பரிைசகைளச் ெசய்வித்து, அைவகைள ராஜாவின்
வாசற்படிையக் காக்கிற ேசவகருைடய தைலவரின் ைகயில் ஒப்புவித்தான். 11 ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, அரமைனச் ேசவகர் வந்து, அைவகைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
திரும்பத் தங்கள் அைறயிேல ைவப்பார்கள். 12 அவன் தன்ைனத் தாழ்த்தினபடியினால், கர்த்தர் அவைன
முழுதும் அழிக்காதபடிக்கு அவருைடய ேகாபம் அவைன விட்டுத் திரும்பிற்று; யூதாவிேல இன்னும் சில
காரியங்கள் சீராயிருந்தது. 13 அப்படிேய ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் எருசேலமிேல தன்ைனத்
திடப்படுத்திக்ெகாண்டு அரசாண்டான்; ெரெகாெபயாம் ராஜாவாகிறேபாது நாற்பத்ெதாரு வயதாயிருந்து,
கர்த்தர் தம்முைடய நாமம் விளங்கும்படி இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட
நகரமாகிய எருசேலமிேல பதிேனழு வருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அம்ேமான் ஜாதியான அவனுைடய
தாயின் ேபர் நாமாள். 14 அவன் கர்த்தைரத் ேதடுகிறதற்குத் தன் இருதயத்ைத ேநராக்காமல்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 15 ெரெகாெபயாமின் ஆதிேயாடந்தமான நடபடிகள் ெசமாயாவின்
புஸ்தகத்திலும், ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய இத்ேதாவின் வம்ச அட்டவைணயிலும் அல்லேவா
எழுதியிருக்கிறது; ெரெகாெபயாமுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும் சகல நாளும் யுத்தம்
நடந்துெகாண்டிருந்தது. 16 ெரெகாெபயாம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின் தாவீதின்
நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்; அவன் குமாரனாகிய அபியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ராஜாவாகிய ெயெராெபயாமின் பதிெனட்டாம் வருஷத்தில் அபியா யூதாவின்ேமல் ராஜாவாகி, 2

மூன்று வருஷம் எருசேலமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; கிபியா ஊரானாகிய ஊரிேயலின்
குமாரத்தியாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் மிகாயாள்; அபியாவுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும் யுத்தம்

நடந்தது. 3 அபியா ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட நாலுலட்சம்ேபராகிய பராக்கிரம ேசவகரின் இராணுவத்தாைர
யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம்பண்ணினான்; ெயெராெபயாம் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எட்டுலட்சம்ேபராகிய பலத்த
பராக்கிரமசாலிகைள அவனுக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு நிறுத்தினான். 4 அப்ெபாழுது அபியா எப்பிராயீம்
மைலத்ேதசத்திலுள்ள ெசமராயீம் என்னும் மைலயின்ேமல் ஏறி நின்று: ெயெராெபயாேம, எல்லா
இஸ்ரேவலேர, ேகளுங்கள். 5 இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும் ஆளும் ராஜ்யபாரத்ைத இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் தாவீதுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் மாறாத உடன்படிக்ைகயாய்க் கட்டைளயிட்டைத
நீங்கள் அறியீர்களா? 6 ஆகிலும் தாவீதின் குமாரனாகிய சாெலாேமானின் ஊழியக்காரனான
ெயெராெபயாம் என்னும் ேநபாத்தின் குமாரன் எழும்பி, தன் எஜமானுக்கு விேராதமாகக்
கலகம்பண்ணினான். 7 ேபலியாளின் மக்களாகிய வீணர் அவேனாேடகூடி, சாெலாேமானின் குமாரனாகிய
ெரெகாெபயாம் அவர்கைள எதிர்க்கக்கூடாமல் வாலவயதும் திடனற்ற மனதுமாயிருக்ைகயில், அவனுக்கு
விேராதமாய்த் தங்கைளப் பலப்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். 8 இப்ேபாதும் தாவீதுைடய குமாரன்
ைகயிலிருக்கிற கர்த்தருைடய ராஜ்யத்திற்கு விேராதமாக நீங்கள் ெபலன் ெகாள்ளலாெமன்று
நிைனக்கிறீர்கள்; நீங்கள் ஏராளமான கூட்டம்; ெயெராெபயாம் உங்களுக்கு ேதவர்களாக உண்டாக்கின
ெபான் கன்றுக்குட்டிகளும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறேத. 9 நீங்கள் ஆேரானின் குமாரராகிய கர்த்தருைடய
ஆசாரியைரயும், ேலவியைரயும் தள்ளிவிட்டு, ேதசாேதசங்களின் ஜனங்கைளப்ேபால உங்களுக்கு
ஆசாரியர்கைள உண்டுபண்ணவில்ைலேயா? இளங்காைளயினாலும், ஏழு கடாக்களினாலும், தன்ைனப்
பிரதிஷ்ைடயாக்கும்படி வருகிற எவனும் ெதய்வம் அல்லாதைவகளுக்கு ஆசாரியனாகிறாேன. 10

எங்களுக்ேகா கர்த்தேர ேதவன்; நாங்கள் அவைரவிட்டு விலகவில்ைல; கர்த்தருக்கு ஊழியஞ்ெசய்கிற
ஆசாரியர்கள் ஆேரானின் குமாரரும், பணிவிைட ெசய்கிறவர்கள் ேலவியருமாேம. 11 அவர்கள்
தினந்ேதாறும் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சுகந்த வாசைனயான தூபத்ைதயும் ெசலுத்தி,
காைலயிலும், மாைலயிலும், பரிசுத்தமான ேமைஜயின்ேமல் சமுகத்தப்பங்கைள அடுக்கிைவக்கிறைதயும்,
ெபான் குத்துவிளக்ைகயும் அதின் விளக்குகைளச் சாயங்காலந்ேதாறும் ஏற்றுகிறைதயும் விசாரிக்கிறார்கள்;
நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் காவைலக் காக்கிேறாம்; நீங்கேளா அவைர விட்டு விலகினீர்கள்.
12 இேதா, ேதவன் எங்கள் ேசனாபதியாய் எங்கேளாேடகூட இருக்கிறார்; உங்களுக்கு விேராதமாகப்
பூரிைககைளப் ெபருந்ெதானியாய் முழக்குகிற ஆசாரியர்களும் இருக்கிறார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரேர,
உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாக யுத்தஞ்ெசய்யாேதயுங்கள்; ெசய்தால்
உங்களுக்குச் சித்திக்காது என்றான். 13 ெயெராெபயாம் அவர்களுக்குப் பின்னாக வரத்தக்கதாக ஒரு
பதிவிைடையச் சுற்றிப்ேபாகப் பண்ணினான்; அப்படிேய அவர்கள் யூதாவுக்கு முன் இருந்தார்கள்; அந்தப்
பதிவிைட அவர்களுக்குப்பின் இருந்தது. 14 யூதா ஜனங்கள் திரும்பிப்பார்க்கிறேபாது, முன்னும் பின்னும்
யுத்தம் நடக்கிறைதக் கண்டு, கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; ஆசாரியர்கள் பூரிைககைள
முழக்கினார்கள். 15 யூதா மனுஷர் ஆர்ப்பரித்தார்கள்; யூதா மனுஷர் ஆர்ப்பரிக்கிறேபாது. ேதவன்
ெயெராேபயாைமயும் இஸ்ரேவலைனத்ைதயும் அபியாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாக முறிய அடித்தார். 16

இஸ்ரேவல் புத்திரர் யூதாவுக்கு முன்பாக முறிந்ேதாடினார்கள்; ேதவன் அவர்கைள இவர்கள் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 17 அபியாவும் அவனுைடய ஜனங்களும் அவர்களில் மகா சங்காரம்பண்ணினார்கள்;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ஐந்துலட்சம்ேபர் இஸ்ரேவலில் ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 18 அப்படிேய
இஸ்ரேவல் புத்திரர் அக்காலத்திேல தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; யூதா புத்திரேரா தங்கள் பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தைரச் சார்ந்துெகாண்டதினால் ேமற்ெகாண்டார்கள். 19 அபியா ெயெராெபயாைமப்
பின்ெதாடர்ந்து, அவனுக்கு உண்டான பட்டணங்களாகிய ெபத்ேதைலயும் அதின் கிராமங்கைளயும்,
எஷானாைவயும் அதின் கிராமங்கைளயும், எப்ெபேராைனயும் அதின் கிராமங்கைளயும் பிடித்தான். 20

அப்புறம் அபியாவின் நாட்களில் ெயெராெபயாம் பலங்ெகாள்ளமாட்டாேதேபாய், கர்த்தர் அவைன

2 நாளாகமம் 13:20

373



14

15

அடித்ததினால் மரணமைடந்தான். 21 அபியா பலத்துப்ேபானான்; அவன் பதினாலு ஸ்திரீகைள
விவாகம்பண்ணி, இருபத்திரண்டு குமாரைரயும் பதினாறு குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 22 அபியாவின்
மற்றக் கிரிையகளும், அவன் நடபடிகளும் அவன் வர்த்தமானங்களும், தீர்க்கதரிசியாகிய இத்ேதாவின்
சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறது.

அபியா தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின், அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில்
அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் ஸ்தானத்திேல அவன் குமாரனாகிய ஆசா ராஜாவானான்;
இவனுைடய நாட்களில் ேதசம் பத்து வருஷமட்டும் அமரிக்ைகயாயிருந்தது. 2 ஆசா தன்

ேதவனாகிய கர்த்தரின் பார்ைவக்கு நன்ைமயும் ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்தான். 3 அந்நிய ேதவர்களின்
பலிபீடங்கைளயும் ேமைடகைளயும் அகற்றி, சிைலகைள உைடத்து, விக்கிரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, 4

தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடவும், நியாயப்பிரமாணத்தின்படியும் கற்பைனயின்படியும்
ெசய்யவும் யூதாவுக்குக் கற்பித்து, 5 யூதாவுைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலுமிருந்து ேமைடகைளயும்
விக்கிரகங்கைளயும் அகற்றினான்; அவனுக்கு முன்பாக ராஜ்யம் அமரிக்ைகயாயிருந்தது. 6 கர்த்தர்
அவனுக்கு இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளயிட்டதினால், அந்த வருஷங்களில் அவனுக்கு விேராதமான யுத்தம்
இல்லாதிருந்தது; ேதசம் அமரிக்ைகயாயிருந்தபடியினால் யூதாவிேல அரணான பட்டணங்கைளக்
கட்டினான். 7 அவன் யூதாைவ ேநாக்கி: ேதசம் நமக்கு முன்பாக அமர்ந்திருக்ைகயில், நாம் இந்தப்
பட்டணங்கைளக் கட்டி, அைவகளுக்கு அலங்கங்கள், ேகாபுரங்கள், வாசல்கள் உண்டுபண்ணி, தாழ்ப்பாள்
ேபாட்டுப் பலப்படுத்துேவாமாக; நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடிேனாம், ேதடினேபாது, சுற்றிலும்
நமக்கு இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளயிட்டார் என்றான்; அப்படிேய கட்டினார்கள்; அவர்களுக்குக் காரியம்
வாய்த்தது. 8 யூதாவிேல பரிைசயும் ஈட்டியும் பிடிக்கிற மூன்றுலட்சம்ேபரும், ெபன்யமீனிேல ேகடகம் பிடித்து
வில்ைல நாேணற்றுகிற இரண்டுலட்சத்து எண்பதினாயிரம்ேபருமான ேசைன ஆசாவுக்கு இருந்தது,
இவர்கெளல்லாரும் பராக்கிரமசாலிகள். 9 அவர்களுக்கு விேராதமாக எத்திேயாப்பியனாகிய ேசரா
பத்துலட்சம்ேபர்கள் ேசர்ந்த ேசைனேயாடும் முந்நூறு இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டு மேரசாமட்டும் வந்தான்.
10 அப்ெபாழுது ஆசா அவனுக்கு எதிராகப் புறப்பட்டான்; மேரசாவுக்கு அடுத்த ெசப்பத்தா என்னும்
பள்ளத்தாக்கில் யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள். 11 ஆசா தன் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கிக்
கூப்பிட்டு: கர்த்தாேவ, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவிெசய்கிறது உமக்கு ேலசான
காரியம்; எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, எங்களுக்குத் துைணநில்லும்; உம்ைமச் சார்ந்து உம்முைடய
நாமத்தில் ஏராளமான இந்தக் கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்ேதாம்; கர்த்தாேவ, நீர் எங்கள் ேதவன்; மனுஷன்
உம்ைம ேமற்ெகாள்ளவிடாேதயும் என்றான். 12 அப்ெபாழுது கர்த்தர் அந்த எத்திேயாப்பியைர ஆசாவுக்கும்
யூதாவுக்கும் முன்பாக முறிய அடித்ததினால் எத்திேயாப்பியர் ஓடிப்ேபானார்கள். 13 அவர்கைள ஆசாவும்
அவேனாடிருந்த ஜனங்களும் ேகரார்மட்டும் துரத்தினார்கள்; எத்திேயாப்பியர் திரும்ப
பலங்ெகாள்ளாதபடிக்கு முறிந்து விழுந்தார்கள்; கர்த்தருக்கும் அவருைடய ேசைனக்கும் முன்பாக
ெநாறுங்கிப்ேபானார்கள்; அவர்கள் மிகுதியாகக் ெகாள்ைள அடித்து, 14 ேகராரின்
சுற்றுப்பட்டணங்கைளெயல்லாம் முறிய அடித்தார்கள்; கர்த்தரால் அவர்களுக்குப் பயங்கரம் உண்டாயிற்று;
அந்தப் பட்டணங்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளயிட்டார்கள், அைவகளில் ெகாள்ைள மிகுதியாய் அகப்பட்டது.
15 மிருகஜீவன்கள் இருந்த ெகாட்டாரங்கைளயும் அவர்கள் இடித்துப்ேபாட்டு, திரளான ஆடுகைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும் சாய்த்துக்ெகாண்டு எருசேலமுக்குத் திரும்பினார்கள்.

அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவி ஓேததின் குமாரனாகிய அசரியாவின்ேமல் இறங்கினதினால், 2

அவன் ெவளிேய ஆசாவுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபாய், அவைன ேநாக்கி: ஆசாேவ, யூதா ெபன்யமீன்
ேகாத்திரங்களின் சகல மனுஷேர, ேகளுங்கள்; நீங்கள் கர்த்தேராடிருந்தால், அவர்

உங்கேளாடிருப்பார்; நீங்கள் அவைரத் ேதடினால், உங்களுக்கு ெவளிப்படுவார்; அவைர விட்டீர்கேளயாகில்,
அவர் உங்கைள விட்டுவிடுவார். 3 இஸ்ரேவலிேல அேநக நாளாய் ெமய்யான ேதவனும் இல்ைல,
உபேதசிக்கிற ஆசாரியனும் இல்ைல, ேவதமும் இல்ைல. 4 தங்கள் ெநருக்கத்திேல இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்குத் திரும்பி, அவைரத் ேதடினேபாது, அவர் அவர்களுக்கு ெவளிப்பட்டார். 5

அக்காலங்களிேல ெவளிேய ேபாகிறவர்களுக்கும் உள்ேள வருகிறவர்களுக்கும் சமாதானம் இல்ைல;
ேதசங்களின் குடிகள் எல்லாருக்குள்ளும் மகா அமளி உண்டாயிருந்து, 6 ஜாதிைய ஜாதியும், பட்டணத்ைதப்
பட்டணமும் ெநாறுக்கினது; ேதவன் அவர்கைளச் சகலவித இடுக்கத்தினாலும் கலங்கப்பண்ணினார். 7

நீங்கேளா உங்கள் ைககைள ெநகிழவிடாமல் திடன்ெகாள்ளுங்கள்; உங்கள் கிரிையகளுக்குப் பலன் உண்டு
என்றான். 8 ஆசா இந்த வார்த்ைதகைளயும் தீர்க்கதரிசியாகிய ஓேததின் தீர்க்கதரிசனத்ைதயும்
ேகட்டேபாது, அவன் திடன்ெகாண்டு, அருவருப்புகைள யூதா ெபன்யமீன் ேதசம் அைனத்திலும்,
எப்பிராயீமின் மைலத்ேதசத்தில் தான் பிடித்த பட்டணங்களிலுமிருந்து அகற்றி, கர்த்தருைடய மண்டபத்தின்
முன்னிருந்த கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைதப் புதுப்பித்து, 9 அவன் யூதா ெபன்யமீன் ஜனங்கைளயும்,
அவர்கேளாேடகூட எப்பிராயீமிலும் மனாேசயிலும் சிமிேயானிலும் இருந்து வந்து அவர்கேளாடு
சஞ்சரித்தவர்கைளயும் கூட்டினான்; அவனுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் அவேனாடிருக்கிறைதக் கண்டு,
இஸ்ரேவலிலிருந்து திரளான ஜனங்கள் அவன் பட்சத்தில் ேசர்ந்தார்கள். 10 ஆசா அரசாண்ட
பதிைனந்தாம் வருஷம் மூன்றாம் மாதத்திேல அவர்கள் எருசேலமிேல கூடி, 11 தாங்கள் ெகாள்ைளயிட்டு
ஓட்டிக்ெகாண்டு வந்தைவகளில் அந்நாளிேல எழுநூறு மாடுகைளயும் ஏழாயிரம் ஆடுகைளயும் கர்த்தருக்குப்
பலியிட்டு, 12 தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் தங்கள் முழு
ஆத்துமாேவாடும் ேதடுேவாம் என்றும்; 13 சிறிேயார் ெபரிேயார் ஸ்திரீ புருஷர் எல்லாரிலும், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடாதவன் எவேனா அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்னும் ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்து, 14 மகா சத்தத்ேதாடும் ெகம்பீரத்ேதாடும் பூரிைககேளாடும் எக்காளங்கேளாடும்
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கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆைணயிட்டார்கள். 15 இந்த ஆைணக்காக யூதா ஜனங்கள் யாவரும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் ஆைணயிட்டு, தங்கள் முழுமனேதாடும் அவைரத்
ேதடினார்கள்; கர்த்தர் அவர்களுக்கு ெவளிப்பட்டு, சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தமில்லாதபடிக்கு அவர்கைள
இைளப்பாறப்பண்ணினார். 16 ேதாப்பிேல அருவருப்பான விக்கிரகத்ைத உண்டுபண்ணின ராஜாவாகிய
ஆசாவின் தாயான மாகாைளயும் ராஜாத்தியாய் இராதபடிக்கு ஆசா விலக்கிப்ேபாட்டு, அவளுைடய
விக்கிரகத்ைதயும் நிர்மூலமாக்கித் தகர்த்து, கீதேரான் ஆற்றண்ைடயிேல சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 17

ேமைடகேளா இஸ்ரேவலிலிருந்து தகர்க்கப்படவில்ைல; ஆனாலும், ஆசாவின் இருதயம் அவன்
நாட்களிெலல்லாம் உத்தமமாயிருந்தது. 18 தன் தகப்பனும் தானும் பரிசுத்தம்பண்ணும்படி
ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் பணிமுட்டுகைளயும் அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்திேல
ெகாண்டுவந்தான். 19 ஆசா அரசாண்ட முப்பத்ைதந்தாம் வருஷமட்டும் யுத்தம் இல்லாதிருந்தது.

ஆசா அரசாண்ட முப்பத்தாறாம் வருஷத்திேல, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷா யூதாவுக்கு
விேராதமாய் வந்து, ஒருவரும் யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவினிடத்தில் ேபாக்கும்
வரத்துமாயிராதபடிக்கு ராமாைவக் கட்டினான். 2 அப்ெபாழுது ஆசா கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும்

ராஜாவின் அரமைனயிலுமுள்ள ெபாக்கிஷங்களிலுள்ள ெவள்ளியும் ெபான்னும் எடுத்து, தமஸ்குவில்
வாசம்பண்ணுகிற ெபன்னாதாத் என்னும் சீரியாவின் ராஜாவினிடத்துக்கு அனுப்பி: 3 எனக்கும் உமக்கும்,
என் தகப்பனுக்கும் உம்முைடய தகப்பனுக்கும் உடன்படிக்ைக உண்ேட; இேதா, ெவள்ளியும் ெபான்னும்
உமக்கு அனுப்பிேனன்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷா என்ைனவிட்டு விலகிப்ேபாகும்படிக்கு நீர் வந்து,
அவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிப்ேபாடும் என்று ெசால்லி அனுப்பினான். 4 ெபன்னாதாத்
ராஜாவாகிய ஆசாவுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, தனக்கு உண்டான ேசனாபதிகைள இஸ்ரேவலின்
பட்டணங்களுக்கு விேராதமாக அனுப்பினான்; அவர்கள் ஈேயாைனயும், தாைணயும், ஆேபல்மாயீைமயும்,
நப்தலி பட்டணங்களின் எல்லாப் பண்டகசாைலகைளயும் முறிய அடித்தார்கள். 5 இைதப் பாஷா
ேகட்டேபாது, ராமாைவக் கட்டுகிறைத நிறுத்தி, தன் ேவைலையவிட்டு ஒழிந்தான். 6 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகிய ஆசா யூதா அைனத்ைதயுங் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், பாஷா கட்டின ராமாவின் கற்கைளயும்
அதின் மரங்கைளயும் எடுத்துவந்து, அைவகளால் ேகபாைவயும் மிஸ்பாைவயும் கட்டினான். 7

அக்காலத்திேல ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய அனானி யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவினிடத்தில் வந்து,
அவைன ேநாக்கி: நீர் உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைரச் சார்ந்துெகாள்ளாமல், சீரியாவின் ராஜாைவச்
சார்ந்துெகாண்டபடியினால், சீரியா ராஜாவின் இராணுவம் உமது ைகக்குத் தப்பிப்ேபாயிற்று. 8 மிகவும்
ஏராளமான இரதங்களும் குதிைர வீரருமுள்ள எத்திேயாப்பியரும் லூபியரும் மகா ேசைனயாயிருந்தார்கள்
அல்லவா? நீர் கர்த்தைரச் சார்ந்து ெகாண்டேபாேதாெவனில், அவர்கைள உமது ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர. 9 தம்ைமப்பற்றி உத்தம இருதயத்ேதாடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முைடய வல்லைமைய
விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருைடய கண்கள் பூமிெயங்கும் உலாவிக்ெகாண்டிருக்கிறது; இந்த விஷயத்தில்
மதியில்லாதவராயிருந்தீர்; ஆைகயால் இதுமுதற்ெகாண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் ேநரிடும் என்றான். 10

அதினிமித்தம் ஆசா ஞானதிருஷ்டிக்காரன்ேமல் சினந்து கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக் காவலைறயிேல
ைவத்தான்; இதல்லாமலும் அக்காலத்தில் ஜனங்களுக்குள் சிலைரக் ெகாடூரமாய் நடப்பித்தான். 11

ஆசாவின் ஆதிேயாடந்தமான நடபடிகெளல்லாம் யூதாைவயும் இஸ்ரேவைலயும் ேசர்ந்த ராஜாக்களின்
புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது. 12 ஆசா அரசாண்ட முப்பத்ெதான்பதாம் வருஷத்திேல தன் கால்களில்
வியாதிகண்டு, அவன் ேநாவு மிகவும் உக்கிரமாயிருந்தது; அவன் தன் வியாதியிலும் கர்த்தைர அல்ல,
பரிகாரிகைளேய ேதடினான். 13 ஆசா தான் அரசாண்ட நாற்பத்ேதாராம் வருஷத்தில் மரித்து, தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தான். 14 ைதலக்காரரால் ெசய்யப்பட்ட கந்தவர்க்கங்களினாலும்
பரிமளங்களினாலும் நிைறந்த ஒரு ெமத்ைதயின்ேமல் அவைன வளர்த்தி, அவனுக்காக ெவகு திரளான
கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தின பின்பு, அவன் தாவீதின் நகரத்தில் தனக்கு ெவட்டிைவத்திருந்த
அவனுைடய கல்லைறயிேல, அவைன அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

அவன் ஸ்தானத்திேல அவன் குமாரனாகிய ேயாசபாத் ராஜாவாகி, இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய்ப்
பலப்பட்டான். 2 அவன் யூதாவின் அரணான பட்டணங்களிெலல்லாம் இராணுவத்ைதயும், யூதா
ேதசத்திலும், தன் தகப்பனாகிய ஆசா பிடித்த எப்பிராயீமின் பட்டணங்களிலும்

தாைணயங்கைளயும் ைவத்தான். 3 கர்த்தர் ேயாசபாத்ேதாடிருந்தார்; அவன் பாகால்கைளத் ேதடாமல்,
தன் தகப்பனாகிய தாவீது முன்நாட்களில் நடந்த வழிகளில் நடந்து, 4 தன் தகப்பனுைடய ேதவைனத் ேதடி,
இஸ்ரேவலுைடய ெசய்ைகயின்படி நடவாமல், அவருைடய கற்பைனகளின்படி நடந்துெகாண்டான். 5

ஆைகயால் கர்த்தர் அவன் ைகயில் ராஜ்யபாரத்ைதத் திடப்படுத்தினார்; யூதா ேகாத்திரத்தார் எல்லாரும்
ேயாசபாத்துக்குக் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவனுக்கு ஐசுவரியமும் கனமும்
மிகுதியாயிருந்தது. 6 கர்த்தருைடய வழிகளில் அவன் இருதயம் உற்சாகங்ெகாண்டது; அவன்
ேமைடகைளயும் விக்கிரகத் ேதாப்புகைளயும் யூதாைவ விட்டகற்றினான். 7 அவன் அரசாண்ட மூன்றாம்
வருஷத்தில் யூதாவின் பட்டணங்களிேல உபேதசம்பண்ணும்படிக்கு, அவன் தன் பிரபுக்களாகிய
ெபன்னாயிைலயும், ஒபதியாைவயும், சகரியாைவயும் ெநதெனேயைலயும், மிகாயாைவயும், 8

இவர்கேளாேடகூடச் ெசமாயா, ெநதனியா, ெசபதியா, ஆசேகல், ெசமிரேமாத், ேயானத்தான், அேதானியா,
ெதாபியா, ேதாபத்ேதானியா என்னும் ேலவியைரயும், இவர்கேளாேடகூட ஆசாரியரான எலிஷமாைவயும்,
ேயாராைமயும் அனுப்பினான். 9 இவர்கள் யூதாவிேல உபேதசித்து, கர்த்தருைடய ேவதபுஸ்தகத்ைத
ைவத்துக்ெகாண்டு, யூதாவின் பட்டணங்களிெலல்லாம் திரிந்து ஜனங்களுக்குப் ேபாதித்தார்கள். 10

யூதாைவச் சுற்றியிருக்கிற ேதசங்களுைடய ராஜ்யங்களின்ேமெலல்லாம் கர்த்தரால் உண்டான பயங்கரம்
வந்ததினால், ேயாசபாத்ேதாடு யுத்தம்பண்ணாதிருந்தார்கள். 11 ெபலிஸ்தரிலும் சிலர் ேயாசபாத்துக்குப்
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பகுதிப்பணத்ேதாேடகூடக் காணிக்ைககைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அரபியரும் அவனுக்கு ஏழாயிரத்து
எழுநூறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஏழாயிரத்து எழுநூறு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
12 இப்படிேய ேயாசபாத் வரவர மிகவும் ெபரியவனாகி, யூதாவிேல ேகாட்ைடகைளயும், ரஸ்துக்கைள
ைவக்கும் பட்டணங்கைளயும் கட்டினான். 13 யூதாவின் பட்டணங்களில் அவன் ெபரிய ேவைலகைள
நடத்தினான்; எருசேலமிேல பராக்கிரமசாலிகளான ேசவகர் அவனுக்கு இருந்தார்கள். 14 தங்கள்
பிதாக்களுைடய வம்சங்களின்படி அவர்களுைடய இலக்கமாவது: யூதாவிேல ஆயிரத்துக்கு அதிபதிகளில்
அத்னா தைலைமயானவன்; அவனிடத்திேல பராக்கிரமசாலிகள் மூன்று லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 15

அவனுக்கு உதவியாக ேயாகனான் என்னும் ேசனாபதியிருந்தான்; அவனிடத்திேல இரண்டுலட்சத்து
எண்பதினாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 16 அவனுக்கு உதவியாக கர்த்தருக்குத் தன்ைன உற்சாகமாய்
ஒப்புக்ெகாடுத்த சிக்ரியின் குமாரனாகிய அமசியா இருந்தான்; அவனிடத்திேல பராக்கிரமசாலிகள் இரண்டு
லட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 17 ெபன்யமீனிேல எலியாதா என்னும் பராக்கிரமசாலி இருந்தான்;
அவனிடத்திேல வில்லும் ேகடகமும் பிடிக்கிறவர்கள் இரண்டுலட்சம்ேபர் இருந்தார்கள். 18 அவனுக்கு
உதவியாக ேயாசபாத் இருந்தான்; அவனிடத்திேல ேசவகத்திற்கு ஆயுதபாணிகள்
லட்சத்துஎண்பதினாயிரம்ேபர் இருந்தார்கள். 19 ராஜா யூதா எங்குமுள்ள அரணான பட்டணங்களில்
ைவத்தவர்கைளத்தவிர இவர்கேள ராஜாைவச் ேசவித்தவர்கள்.

ேயாசபாத்துக்கு மிகுந்த ஐசுவரியமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது; அவன் ஆகாேபாேட
சம்பந்தங்கலந்து, 2 சில வருஷங்கள் ெசன்றபின்பு, சமாரியாவிலிருக்கிற ஆகாபிடத்துக்குப்
ேபானான்; அப்ெபாழுது ஆகாப் அவனுக்கும் அவேனாடிருக்கிற ஜனத்திற்கும் அேநகம்

ஆடுமாடுகைள அடிப்பித்து, கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்கு வரும்படி அவைன ஏவினான். 3 எப்படிெயனில்,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்துக்கு என்ேனாேட வருகிறீரா என்று ேகட்டதற்கு அவன்: நான் தான் நீர், என்னுைடய ஜனங்கள்
உம்முைடய ஜனங்கள், உம்ேமாேடகூட யுத்தத்திற்கு வருகிேறன் என்றான். 4 பின்னும் ேயாசபாத்
இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய இன்ைறக்கு விசாரித்து அறியும் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா நானூறு தீர்க்கதரிசிகைளக் கூடிவரச்ெசய்து: நாங்கள்
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணப் ேபாகலாமா, ேபாகலாகாதா என்று அவர்கைளக்
ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: ேபாம், ேதவன் ராஜாவின் ைகயில் அைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள். 6

பின்பு ேயாசபாத்: நாம் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இவர்கைளயல்லாமல் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி ேவேற
யாராகிலும் இங்ேக இல்ைலயா என்று ேகட்டான். 7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத
ேநாக்கி: கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயா என்னும் மற்ெறாருவன்
இருக்கிறான்; ஆனாலும் நான் அவைனப் பைகக்கிேறன்; அவன் என்ைனக்குறித்து நன்ைமயாக அல்ல,
தீைமயாகேவ எப்ெபாழுதும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவன் என்றான். அதற்கு ேயாசபாத்: ராஜாேவ,
அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான். 8 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா பிரதானிகளில் ஒருவைனக்
கூப்பிட்டு: இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயாைவச் சீக்கிரமாய் அைழத்துவா என்றான். 9 இஸ்ரேவலின்
ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும், சமாரியாவின் ஒலிமுகவாசலுக்கு முன்னிருக்கும்
விசாலமான இடத்திேல ராஜவஸ்திரம் தரித்துக்ெகாண்டவர்களாய், அவரவர் தம்தம் சிங்காசனத்திேல
உட்கார்ந்திருந்தார்கள்; சகல தீர்க்கதரிசிகளும் அவர்களுக்கு முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசான்னார்கள்.
10 ெகனானாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியா தனக்கு இருப்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்கி, இைவகளால் நீர்
சீரியைர முட்டி நிர்மூலமாக்கிப்ேபாடுவீர் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 11 சகல
தீர்க்கதரிசிகளும் அதற்கு இைசவாகத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்குப் ேபாம்,
உமக்கு வாய்க்கும், கர்த்தர் அைத ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள். 12 மிகாயாைவ
அைழக்கப்ேபான ஆள் அவனுடேன ேபசி: இேதா, தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகள் ஏகவாக்காய் ராஜாவுக்கு
நன்ைமயாயிருக்கிறது; உம்முைடய வார்த்ைதயும் அவர்களில் ஒருவர் வார்த்ைதையப்ேபால
இருக்கும்படிக்கு நன்ைமயாகச் ெசால்லும் என்றான். 13 அதற்கு மிகாயா: என் ேதவன் ெசால்வைதேய
ெசால்ேவன் என்று கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்றான். 14 அவன்
ராஜாவினிடத்தில் வந்தேபாது, ராஜா அவைனப் பார்த்து: மிகாயாேவ, நாங்கள் கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணப்ேபாகலாமா, ேபாகலாகாதா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: ேபாங்கள்;
உங்களுக்கு வாய்க்கும்; உங்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள் என்றான். 15 ராஜா அவைனப்
பார்த்து: நீ கர்த்தருைடய நாமத்திேல உண்ைமைய அல்லாமல் ெவெறான்ைறயும் என்னிடத்தில்
ெசால்லாதபடிக்கு, நான் எத்தைனதரம் உன்ைன ஆைணயிடுவிக்கேவண்டும் என்று ெசான்னான். 16

அப்ெபாழுது அவன்: இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் ேமய்ப்பனில்லாத ஆடுகைளப் ேபால மைலகளில்
சிதறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்: இவர்களுக்கு எஜமான் இல்ைல; அவரவர் தம்தம்
வீட்டிற்குச் சமாதானத்ேதாேட திரும்பக்கடவர்கள் என்றார் என்று ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: இவன் என்ைனக் குறித்து நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லுகிறவன் என்று நான் உம்ேமாேட ெசால்லவில்ைலயா என்றான். 18 அப்ெபாழுது
அவன் ெசான்னது: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; கர்த்தர் தம்முைடய சிங்காசனத்தின் ேமல்
வீற்றிருக்கிறைதயும், பரம ேசைனெயல்லாம் அவர் வலது பக்கத்திலும் அவர் இடது பக்கத்திலும்
நிற்கிறைதயும் கண்ேடன். 19 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்தில் ேபாய் விழும்படிக்கு, அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்கிறவன் யார் என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன்
இப்படியும் ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள். 20 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவி புறப்பட்டு வந்து, கர்த்தருக்கு
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முன்பாக நின்று: நான் அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்ேவன் என்றது; எதினால் என்று கர்த்தர் அைதக்
ேகட்டார். 21 அப்ெபாழுது அது: நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரின் வாயிலும் ெபாய்யின்
ஆவியாய் இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்: நீ அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து அப்படி நடக்கப் பண்ணுவாய்;
ேபாய் அப்படிேய ெசய் என்றார். 22 ஆனதினால் கர்த்தர் ெபாய்யின் ஆவிைய இந்த உம்முைடய
தீர்க்கதரிசிகளின் வாயிேல கட்டைளயிட்டார்; கர்த்தர் உம்ைமக்குறித்துத் தீைமயாகச் ெசான்னார்
என்றான். 23 அப்ெபாழுது ெகனானாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியா கிட்ேட வந்து: மிகாயாைவக்
கன்னத்தில் அடித்து, கர்த்தருைடய ஆவி எந்த வழியாய் என்ைனவிட்டு உன்ேனாேட ேபசும்படி வந்தது
என்றான். 24 அதற்கு மிகாயா: நீ ஒளித்துக்ெகாள்ள உள்ளைறயிேல பதுங்கும் அந்நாளிேல அைதக்
காண்பாய் என்றான். 25 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா: நீங்கள் மிகாயாைவப் பிடித்து, அவைனப்
பட்டணத்துத் தைலவனாகிய ஆேமானிடத்துக்கும், ராஜகுமாரனாகிய ேயாவாசிடத்துக்கும் திரும்பக்
ெகாண்டுேபாய், 26 அவைனச் சிைறச்சாைலயிேல ைவத்து, நான் சமாதானத்ேதாேட திரும்பிவருமளவும்,
அவனுக்கு இடுக்கத்தின் அப்பத்ைதயும் இடுக்கத்தின் தண்ணீைரயும் சாப்பிடக் ெகாடுங்கள் என்று ராஜா
ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள் என்றான். 27 அப்ெபாழுது மிகாயா: நீர் சமாதானத்ேதாேட
திரும்பிவந்தால், கர்த்தர் என்ைனக்ெகாண்டு ேபசினதில்ைல என்று ெசால்லி; ஜனங்கேள, நீங்கள்
எல்லாரும் ேகளுங்கள் என்றான்.

28 பின்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவும், யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும் கீேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்துக்குப் ேபானார்கள். 29 இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைதப் பார்த்து: நான் ேவஷம்மாறி
யுத்தத்தில் பிரேவசிப்ேபன்; நீேரா ராஜவஸ்திரம் தரித்திரும் என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் ராஜா
ேவஷம்மாறி யுத்தத்திேல பிரேவசித்தான். 30 சீரியாவின் ராஜா தனக்கு இருக்கிற இரதங்களின் தைலவைர
ேநாக்கி: நீங்கள் சிறியவேராடும் ெபரியவேராடும் யுத்தம்பண்ணாமல், இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஒருவேனாேடமாத்திரம் யுத்தம்பண்ணுங்கள் என்று கட்டைளயிட்டிருந்தான். 31 ஆதலால் இரதங்களின்
தைலவர் ேயாசபாத்ைதக் காண்ைகயில், இவன் தான் இஸ்ரேவலின் ராஜா என்று ெசால்லி யுத்தம்பண்ண
அவைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கூக்குரல் இட்டான்; கர்த்தர் அவனுக்கு
அநுசாரியாயிருந்தார்; அவர்கள் அவைன விட்டு விலகும்படி ேதவன் ெசய்தார். 32 இவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜா அல்ல என்று இரதங்களின் தைலவர் கண்டேபாது அவைனவிட்டுத் திரும்பினார்கள். 33 ஒருவன்
நிைனயாமல் வில்ைல நாேணற்றி எய்தான், அது இஸ்ரேவலின் ராஜாவினுைடய கவசத்தின்
சந்துக்கிைடயிேலபட்டது; அப்ெபாழுது அவன் தன் சாரதிையப் பார்த்து: நீ திருப்பி என்ைன
இராணுவத்துக்கப்பால் ெகாண்டுேபா, எனக்குக் காயம்பட்டது என்றான். 34 அன்ைறயதினம் யுத்தம்
அதிகரித்தது; இஸ்ரேவலின் ராஜா சீரியருக்கு எதிராக இரதத்தில் சாயங்காலமட்டும் நின்றிருந்து, சூரியன்
அஸ்தமிக்கும்ேபாது இறந்துேபானான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத், எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச் சமாதானத்ேதாேட
திரும்பிவந்தான். 2 அப்ெபாழுது அனானியின் குமாரனாகிய ெயகூ என்னும் ஞானதிருஷ்டிக்காரன்
புறப்பட்டு, அவைனச் சந்தித்து, ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: துன்மார்க்கனுக்குத்

துைணநின்று, கர்த்தைரப் பைகக்கிறவர்கைள நீர் சிேநகிக்கலாமா? இதினிமித்தம் கர்த்தருைடய
கடுங்ேகாபம் உம்ேமல் வர இருந்தது. 3 ஆகிலும் நீர் விக்கிரகத்ேதாப்புகைள ேதசத்ைத விட்டகற்றி,
ேதவைனத் ேதட உம்முைடய இருதயத்ைத ேநராக்கின விஷயத்தில் நன்ைமயான காரியங்கள்
உம்மிடத்திேல காணப்பட்டது உண்டு என்றான்.

4 ேயாசபாத் எருசேலமிேல வாசமாயிருந்து, திரும்பப் ெபயர்ெசபா ெதாடங்கி, எப்பிராயீம்
மைலத்ேதசமட்டுமுள்ள ஜனத்திற்குள்ேள பிரயாணமாய்ப் ேபாய், அவர்கைளத் தங்கள் பிதாக்களுைடய
ேதவனாகிய கர்த்தர் இடத்திற்குத் திரும்பப்பண்ணினான். 5 அவன் யூதாவின் அரணான பட்டணங்களாகிய
ஒவ்ெவாரு பட்டணத்திலும் நியாயாதிபதிகைள ைவத்து, 6 அந்த நியாயாதிபதிகைள ேநாக்கி: நீங்கள்
ெசய்கிற காரியத்ைதக் குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; நீங்கள் மனுஷனுைடய கட்டைளயினால் அல்ல,
கர்த்தருைடய கட்டைளயினால் நியாயம் விசாரிக்கிறீர்கள்; நியாயம் விசாரிக்கிற விஷயத்திேல அவர்
உங்களுடேன இருக்கிறார். 7 ஆதலால் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கடவது,
எச்சரிக்ைகயாயிருந்து காரியத்ைத நடத்துங்கள்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திேல அநியாயமும்
முகதாட்சிணியமும் இல்ைல, பரிதானமும் அவரிடத்திேல ெசல்லாது என்றான். 8 அவர்கள் எருசேலமில்
வந்திருக்கும்ேபாது, ேயாசபாத் ேலவியரிலும், ஆசாரியரிலும், இஸ்ரேவலுைடய வம்சத்தைலவரிலும்,
சிலைரக் கர்த்தருைடய நியாயங்கைளக்குறித்தும் விவாத விஷயங்கைளக்குறித்தும் விசாரிக்கும்படி
எருசேலமிேல நியமித்து, 9 அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டதாவது: நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து,
உண்ைமேயாடும் உத்தம இருதயத்ேதாடும் நடந்து ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால், 10 நானாவித
இரத்தப்பழிச் சங்கதிகளும், பிரமாணத்திற்கும், கற்பைனக்கும், கட்டைளகளுக்கும், நியாயங்களுக்கும்
அடுத்த நானாவித வழக்குச் சங்கதிகளும், தங்கள் பட்டணங்களிேல குடியிருக்கிற உங்கள்
சேகாதரரிடத்திலிருந்து உங்களிடத்தில் வரும்ேபாது, அவர்கள் கர்த்தருக்கு ேநரஸ்தராகாதபடிக்கும்,
உங்கள்ேமலும் உங்கள் சேகாதரர்ேமலும் கடுங்ேகாபம் வராதபடிக்கும், நீங்கள் அவர்கைள எச்சரியுங்கள்;
நீங்கள் இப்படிச் ெசய்தால் ேநரஸ்தராகமாட்டீர்கள். 11 இேதா, ஆசாரியனாகிய அமரியா, கர்த்தருக்கடுத்த
எல்லா நியாயத்திலும், இஸ்மேவலின் குமாரனாகிய ெசபதியா என்னும் யூதா வம்சத்தின் தைலவன்
ராஜாவுக்கடுத்த எல்லா நியாயத்திலும் உங்களுக்கு ேமலான நியாயாதிபதிகள்; ேலவியரும் உங்கள்
ைகக்குள் உத்திேயாகஸ்தராயிருக்கிறார்கள்; நீங்கள் திடமனதாயிருந்து காரியங்கைள நடத்துங்கள்,
உத்தமனுக்குக் கர்த்தர் துைண என்றான்.

2 நாளாகமம் 19:11
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இதற்குப்பின்பு ேமாவாப் புத்திரரும், அம்ேமான் புத்திரரும், அவர்கேளாேட அம்ேமானியருக்கு
அப்புறத்திலுள்ள மனுஷருங்கூட ேயாசபாத்திற்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ண வந்தார்கள். 2 சிலர்
வந்து, ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: உமக்கு விேராதமாய் ஏராளமான ஜனங்கள் கடலுக்கு

அக்கைரயிலிருக்கிற சீரியாவிலிருந்து வருகிறார்கள்; இேதா, அவர்கள் எங்ேகதியாகிய ஆசாேசான்
தாமாரில் இருக்கிறார்கள் என்று அறிவித்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் பயந்து, கர்த்தைரத்
ேதடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு, யூதாெவங்கும் உபவாசத்ைதக் கூறுவித்தான். 4 அப்படிேய யூதா ஜனங்கள்
கர்த்தரிடத்திேல சகாயந்ேதடக் கூடினார்கள்; யூதாவிலுள்ள எல்லாப் பட்டணங்களிலும் இருந்து அவர்கள்
கர்த்தைரத் ேதட வந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல புதுப்பிராகாரத்து
முகப்பிேல, யூதா ஜனங்களும் எருசேலமியரும் கூடின சைபயிேல நின்று: 6 எங்கள் பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, பரேலாகத்திலிருக்கிற நீர் அல்லேவா ேதவன்; ேதவரீர் ஜாதிகளுைடய
ராஜ்யங்கைளெயல்லாம் ஆளுகிறவர்; உம்முைடய கரத்திேல வல்லைமயும் பராக்கிரமமும் இருக்கிறது,
ஒருவரும் உம்ேமாடு எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது. 7 எங்கள் ேதவனாகிய நீர் உம்முைடய ஜனமாகிய
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக இந்த ேதசத்துக் குடிகைளத் துரத்திவிட்டு இைத உம்முைடய சிேநகிதனாகிய
ஆபிரகாமுைடய சந்ததிக்கு என்ைறக்குெமன்று ெகாடுக்கவில்ைலயா? 8 ஆதலால் அவர்கள் இங்ேக
குடியிருந்து, இதிேல உம்முைடய நாமத்திற்ெகன்று ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக் கட்டினார்கள். 9

எங்கள்ேமல் பட்டயம், நியாயதண்டைன, ெகாள்ைளேநாய், பஞ்சம் முதலான தீைமகள் வந்தால்,
அப்ெபாழுது உம்முைடய நாமம் இந்த ஆலயத்தில் விளங்குகிறபடியால், நாங்கள் இந்த ஆலயத்திலும் உமது
சந்நிதியிலும் வந்து நின்று, எங்கள் இடுக்கணில் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுைகயில், ேதவரீர் ேகட்டு
இரட்சிப்பீர் என்று ெசால்லியிருக்கிறார்கள். 10 இப்ேபாதும், இேதா, இஸ்ரேவலர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
வருகிறேபாது, அம்ேமான் புத்திரர், ேமாவாபியர், ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாருைடய சீைமகள் வழியாய்ப் ேபாக
நீர் உத்தரவு ெகாடுக்கவில்ைல; ஆைகயால் அவர்கைள விட்டு விலகி, அவர்கைள
நாசப்படுத்தாதிருந்தார்கள். 11 இப்ேபாதும், இேதா, அவர்கள் எங்களுக்கு நன்ைமக்குத் தீைமையச்
சரிக்கட்டி, ேதவரீர் எங்கைளச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணின உம்முைடய சுதந்தரத்திலிருந்து எங்கைளத்
துரத்திவிட வருகிறார்கள். 12 எங்கள் ேதவேன, அவர்கைள நீர் நியாயந்தீர்க்கமாட்டீேரா? எங்களுக்கு
விேராதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்குப் ெபலனில்ைல; நாங்கள்
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல; ஆைகயால் எங்கள் கண்கள் உம்ைமேய
ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது என்றான். 13 யூதா ேகாத்திரத்தார் அைனவரும், அவர்கள் குழந்ைதகளும்,
அவர்கள் ெபண்ஜாதிகளும், அவர்கள் குமாரருங்கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது
சைபயின் நடுவிலிருக்கிற மத்தனியாவின் குமாரனாகிய ஏெயலின் மகனான ெபனாயாவுக்குப் பிறந்த
சகரியாவின் புத்திரன் யகாசிேயல் என்னும் ஆசாப்பின் புத்திரரில் ஒருவனான ேலவியன்ேமல் கர்த்தருைடய
ஆவி இறங்கினதினால் அவன் ெசான்னது: 15 சகல யூதா ேகாத்திரத்தாேர, எருசேலமின் குடிகேள,
ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ேத, ேகளுங்கள்; நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்குப் பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிறார்; இந்த யுத்தம் உங்களுைடயதல்ல,
ேதவனுைடயது. 16 நாைளக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் ேபாங்கள்; இேதா, அவர்கள் சிஸ்
என்னும் ேமட்டுவழியாய் வருகிறார்கள்; நீங்கள் அவர்கைள ெயருேவல் வனாந்தரத்திற்கு எதிரான
பள்ளத்தாக்கின் கைடயாந்தரத்திேல கண்டு சந்திப்பீர்கள். 17 இந்த யுத்தத்ைதப் பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள்
அல்ல; யூதா மனுஷேர, எருசேலம் ஜனங்கேள, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசய்யும்
இரட்சிப்ைபப் பாருங்கள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்; நாைளக்கு அவர்களுக்கு எதிராகப்
புறப்படுங்கள; கர்த்தர் உங்கேளாேட இருக்கிறார் என்றான். 18 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் தைரமட்டும்
முகங்குனிந்தான்; சகல யூதா ேகாத்திரத்தாரும் எருசேலமின் குடிகளும் கர்த்தைரப் பணிந்துெகாள்ளக்
கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழவிழுந்தார்கள். 19 ேகாகாத்தியரின் புத்திரரிலும் ேகாராகியரின் புத்திரரிலும்
இருந்த ேலவியர் எழுந்திருந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர மகா சத்தத்ேதாேட ெகம்பீரமாய்த்
துதித்தார்கள். 20 அவர்கள் அதிகாலேம எழுந்திருந்து, ெதக்ெகாவாவின் வனாந்தரத்திற்குப் ேபாகப்
புறப்பட்டார்கள்; புறப்படுைகயில் ேயாசபாத் நின்று: யூதாேவ, எருசேலமின் குடிகேள, ேகளுங்கள்; உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நம்புங்கள், அப்ெபாழுது நிைலப்படுவீர்கள்; அவருைடய தீர்க்கதரிசிகைள நம்புங்கள்,
அப்ெபாழுது சித்திெபறுவீர்கள் என்றான். 21 பின்பு அவன் ஜனத்ேதாேட ஆேலாசைனபண்ணி,
பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்ைதத் துதிக்கவும், ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்னாக நடந்துேபாய்,
கர்த்தைரத் துதியுங்கள், அவர் கிருைப என்றும் உள்ளெதன்று கர்த்தைரப் பாடவும், பாடகைர நிறுத்தினான்.
22 அவர்கள் பாடித் துதிெசய்யத் ெதாடங்கினேபாது, யூதாவுக்கு விேராதமாய் வந்து பதிவிருந்த அம்ேமான்
புத்திரைரயும், ேமாவாபியைரயும், ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாைரயும், ஒருவருக்கு விேராதமாய் ஒருவைரக்
கர்த்தர் எழும்பப்பண்ணினதினால் அவர்கள் ெவட்டுண்டு விழுந்தார்கள். 23 எப்படிெயனில், அம்ேமான்
புத்திரரும் ேமாவாபியரும், ேசயீர் மைலத்ேதசக்குடிகைளச் சங்கரிக்கவும் அழிக்கவும் அவர்களுக்கு
விேராதமாய் எழும்பினார்கள்; ேசயீர் குடிகைள அழித்துத் தீர்ந்தேபாது, தாங்களும் தங்களில்
ஒருவைரெயாருவர் அழிக்கத்தக்கவிதமாய்க் ைககலந்தார்கள். 24 யூதா மனுஷர் வனாந்தரத்திலுள்ள
சாமக்கூட்டண்ைடயிேல வந்து, அந்த ஏராளமான கூட்டமிருக்கும் திக்ைக ேநாக்குகிறேபாது, இேதா,
அவர்கள் தைரயிேல விழுந்துகிடக்கிற பிேரதங்களாகக் கண்டார்கள்; ஒருவரும் தப்பவில்ைல. 25

ேயாசபாத்தும் அவனுைடய ஜனங்களும் அவர்கள் உைடைமகைளக் ெகாள்ைளயிட வந்தேபாது, அவர்கள்
கண்ட ஏராளமான ெபாருள்களும் பிேரதங்களிலிருந்து உரிந்துேபாட்ட ஆைட ஆபரணங்களும், தாங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாதிருந்தது; மூன்று நாளாய்க் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்; அது அவ்வளவு
மிகுதியாயிருந்தது. 26 நாலாம் நாளில் ெபராக்காவிேல கூடினார்கள்; அங்ேக கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்
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ெசலுத்தினார்கள்; ஆதலால் அவ்விடத்திற்கு இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி ெபராக்கா என்னும் ேபர்
தரித்தார்கள். 27 பின்பு கர்த்தர் அவர்கைள அவர்கள் சத்துருக்கள்ேபரில் களிகூரச் ெசய்தபடியால் யூதா
மனுஷர் யாவரும் எருசேலம் ஜனங்களும், அவர்களுக்கு முன்னாேல ேயாசபாத்தும் மகிழ்ச்சிேயாேட
எருசேலமுக்குத் திரும்பினார்கள். 28 அவர்கள் தம்புருகேளாடும் சுரமண்டலங்கேளாடும் பூரிைககேளாடும்
எருசேலமிலிருக்கிற கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு வந்தார்கள். 29 கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் சத்துருக்கேளாடு
யுத்தம்பண்ணினார் என்று ேகள்விப்பட்ட அந்தந்த ேதசத்து ராஜ்யத்தார்ேமல் ேதவனால் உண்டான
பயங்கரம் வந்தது. 30 இவ்விதமாய் ேதவன் சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தமில்லாத இைளப்பாறுதைல அவனுக்குக்
கட்டைளயிட்டதினால், ேயாசபாத்தின் ராஜ்யபாரம் அமரிக்ைகயாயிருந்தது.

31 ேயாசபாத் யூதாைவ அரசாண்டான்; அவன் ராஜாவாகிறேபாது, முப்பத்ைதந்து வயதாயிருந்து,
இருபத்ைதந்து வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டான்; சில்கியின் குமாரத்தியாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர்
அசுபாள். 32 அவன் தன் தகப்பனாகிய ஆசாவின் வழியிேல நடந்து, அைதவிட்டு விலகாதிருந்து, கர்த்தரின்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 33 ஆனாலும் ேமைடகள் தகர்க்கப்படவில்ைல; ஜனங்கள்
தங்கள் இருதயத்ைதத் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனுக்கு இன்னும் ேநராக்காதிருந்தார்கள். 34

ேயாசபாத்தின் ஆதியந்தமான மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் கண்டிருக்கிற
ஆனானியின் குமாரனாகிய ெயகூவின் வசனங்களில் எழுதியிருக்கிறது.

35 அதற்குப்பின்பு யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் ெபால்லாப்புச் ெசய்கிறவனான அகசியா என்னும்
இஸ்ரேவலின் ராஜாேவாேட ேதாழைமபண்ணினான். 36 தர்ஷீசுக்குப் ேபாகும்படிக்குக் கப்பல்கைளச்
ெசய்ய அவேனாேட கூடிக்ெகாண்டான்; அப்படிேய எசிேயான்ேகேபரிேல கப்பல்கைளச் ெசய்தார்கள். 37

மேரசா ஊரானாகிய ெதாதாவாவின் குமாரனான எலிேயசர் ேயாசபாத்துக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி: நீர் அகசியாேவாேட கூடிக்ெகாண்டபடியினால், கர்த்தர் உம்முைடய கிரிையகைள
முறித்துப்ேபாட்டார் என்றான்; அந்தக் கப்பல்கள் உைடந்துேபாயிற்று, அவர்கள் தர்ஷீசுக்குப்
ேபாகக்கூடாமற்ேபாயிற்று.

ேயாசபாத் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்து, தாவீதின் நகரத்தில் தன்
பிதாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய
ேயாராம் ராஜாவானான். 2 அவனுக்கு ேயாசபாத்தின் குமாரராகிய அசரியா, ஏகிேயல், சகரியா,

அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தியா என்னும் சேகாதரர் இருந்தார்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின் குமாரர். 3 அவர்களுைடய தகப்பன் ெவள்ளியும் ெபான்னும் உச்சிதங்களுமான
அேநகம் நன்ெகாைடகைளயும், யூதாவிேல அரணான பட்டணங்கைளயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்;
ேயாராம் ேசஷ்டபுத்திரனானபடியினால், அவனுக்கு ராஜ்யத்ைதக் ெகாடுத்தான். 4 ேயாராம் தன்
தகப்பனுைடய ராஜ்யபாரத்திற்கு வந்து தன்ைனப் பலப்படுத்திக்ெகாண்டபின்பு, அவன் தன்னுைடய
சேகாதரர் எல்லாைரயும் இஸ்ரேவலின் பிரபுக்களில் சிலைரயும் பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டான். 5

ேயாராம் ராஜாவாகிறேபாது, முப்பத்திரண்டு வயதாயிருந்து, எட்டு வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டான். 6

அவன் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழியிேல நடந்து, ஆகாபின் வீட்டார் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்தான்;
ஆகாபின் குமாரத்தி அவனுக்கு மைனவியாயிருந்தாள்; அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 7 கர்த்தர் தாவீதுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் ஒரு விளக்ைகக்
கட்டைளயிடுேவன் என்று ெசால்லி, அவேனாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகயினிமித்தம் தாவீதின் வம்சத்ைத
அழிக்கச் சித்தமில்லாதிருந்தார். 8 அவன் நாட்களில் யூதாவுைடய ைகயின்கீழிருந்த ஏேதாமியர்
கலகம்பண்ணி, தங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். 9 அதினால் ேயாராம் தன்
பிரபுக்கேளாடும் தன் சகல இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டுப்ேபானான்; அவன் இராத்திரியில் எழுந்திருந்து,
தன்ைன வைளந்துெகாண்ட ஏேதாமியைரயும் இரதங்களின் தைலவைரயும் முறிய அடித்தான். 10 ஆகிலும்
யூதாவுைடய ைகயின் கீழிருந்த ஏேதாமியர் இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறதுேபால, கலகம் பண்ணிப்
பிரிந்தார்கள்; அவன் தன் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டபடியினால், அக்காலத்திேல லீப்னா
பட்டணத்தாரும் கலகம்பண்ணினார்கள். 11 அவன் யூதாவுைடய மைலகளின்ேமல் ேமைடகைள
உண்டாக்கி, எருசேலமின் குடிகைளச் ேசாரம்ேபாகப்பண்ணி, யூதாைவயும் அதற்கு ஏவிவிட்டான். 12

அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா எழுதின ஒரு நிருபம் அவனிடத்திற்கு வந்தது; அதில்: உம்முைடய
தகப்பனான தாவீதின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், நீ உன் தகப்பனாகிய
ேயாசபாத்தின் வழிகளிலும், யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் வழிகளிலும் நடவாமல், 13 இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழியிேல நடந்து, ஆகாபுைடய குடும்பத்தின் ேசாரமார்க்கத்திற்கு ஒத்தபடிேய யூதாைவயும்
எருசேலமின் குடிகைளயும் ேசாரம்ேபாகப்பண்ணி, உன்ைனப்பார்க்கிலும் நல்லவர்களாயிருந்த உன்
தகப்பன் வீட்டாரான உன் சேகாதரைரயும் ெகான்றுேபாட்டபடியினால், 14 இேதா, கர்த்தர் உன்
ஜனத்ைதயும், உன் பிள்ைளகைளயும், உன் மைனவிகைளயும், உனக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் மகா
வாைதயாக வாதிப்பார். 15 நீேயா உனக்கு உண்டாகும் குடல் ேநாயினால் உன் குடல்கள் நாளுக்கு நாள்
இற்று விழுமட்டும் ெகாடிய வியாதியினால் வாதிக்கப்படுவாய் என்று எழுதியிருந்தது. 16 அப்படிேய கர்த்தர்
ெபலிஸ்தரின் ஆவிையயும், எத்திேயாப்பியாவுக்கடுத்த ேதசத்தாரான அரபியரின் ஆவிையயும் ேயாராமுக்கு
விேராதமாக எழுப்பினார். 17 அவர்கள் யூதாவில் வந்து, பலாத்காரமாய்ப் புகுந்து, ராஜாவின் அரமைனயில்
அகப்பட்ட எல்லாப் ெபாருள்கைளயும், அவன் பிள்ைளகைளயும், அவன் மைனவிகைளயும்
பிடித்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்; ேயாவாகாஸ் என்னும் அவன் குமாரரில் இைளயவைன அல்லாமல் ஒரு
குமாரனும் அவனுக்கு மீதியாக ைவக்கப்படவில்ைல. 18 இைவகள் எல்லாவற்றிற்கும் பிற்பாடு கர்த்தர் அவன்
குடல்களில் உண்டான தீராத ேநாயினால் அவைன வாதித்தார். 19 அப்படி நாளுக்குநாள் இருந்து, இரண்டு
வருஷம் முடிகிற காலத்தில் அவனுக்கு உண்டான ேநாயினால் அவன் குடல்கள் சரிந்து ெகாடிய
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வியாதியினால் ெசத்துப்ேபானான்; அவனுைடய பிதாக்களுக்காகக் கந்தவர்க்கங்கைளக்
ெகாளுத்தினதுேபால், அவனுைடய ஜனங்கள் அவனுக்காகக் ெகாளுத்தவில்ைல. 20 அவன்
ராஜாவாகிறேபாது முப்பத்திரண்டு வயதாயிருந்து, எட்டு வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டு,
விரும்புவாரில்லாமல் இறந்துேபானான்; அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; ஆனாலும்
ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன ைவக்கவில்ைல.

எருசேலமின் குடிகள், அவன் இைளயகுமாரனாகிய அகசியாைவ அவன் ஸ்தானத்தில்
ராஜாவாக்கினார்கள்; அரபியேராேட கூடவந்து பாளயமிறங்கின தண்டிலிருந்தவர்கள் மூத்த
குமாரைரெயல்லாம் ெகான்றுேபாட்டார்கள்; இவ்விதமாய் அகசியா என்னும் யூதாவின்

ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரன் அரசாண்டான். 2 அகசியா ராஜாவாகிறேபாது இருபத்திரண்டு
வயதாயிருந்து, ஒரு வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டான்; ஒம்ரியின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் ேபர்
அத்தாலியாள். 3 அவனும் ஆகாப் குடும்பத்தாரின் வழிகளில் நடந்தான்; துன்மார்க்கமாய் நடக்க,
அவனுைடய தாய் அவனுக்கு ஆேலாசைனக்காரியாயிருந்தாள். 4 அவன் ஆகாபின் குடும்பத்தாைரப்ேபால்
கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன் தகப்பன் ெசன்றுேபானபின்பு, அவர்கள்
அவனுக்குக் ேகடாக அவனுைடய ஆேலாசைனக்காரராயிருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய ஆேலாசைனக்கு
உட்பட்டவனாய், அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாராம் என்னும் ஆகாபின் குமாரேனாேடகூட,
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்திற்குச் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகலுக்கு விேராதமாக
யுத்தம்பண்ணப்ேபானான்; அங்ேக சீரியர் ேயாராைமக் காயப்படுத்தினார்கள். 6 அப்ெபாழுது தான்
சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலாடு யுத்தம்பண்ணுைகயில், தன்ைன அவர்கள் ராமாவிேல ெவட்டின
காயங்கைள ெயஸ்ெரேயலிேல ஆற்றிக்ெகாள்ள அவன் திரும்பினான்; அப்ெபாழுது ஆகாபின் குமாரனாகிய
ேயாராம் வியாதியாயிருந்தபடியினால் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரன் அகசியா,
ெயஸ்ெரேயலிலிருக்கிற அவைனப் பார்க்கிறதற்குப் ேபானான். 7 அகசியா ேயாராமிடத்துக்கு வந்தது
அவனுக்கு ேதவனால் உண்டான ேகடாக லபித்தது; எப்படிெயன்றால், அவன் வந்தேபாது
ேயாராமுடேனகூட, கர்த்தர் ஆகாபின் குடும்பத்தாைரச் சங்கரிக்க அபிேஷகம்பண்ணுவித்த நிம்சியின்
குமாரனாகிய ெயகூவுக்கு ேநராக ெவளிேய ேபானான். 8 ெயகூ, ஆகாபின் குடும்பத்தாருக்கு ஆக்கிைன
நடப்பிக்கும்ேபாது, அவன் அகசியாைவச் ேசவிக்கிற யூதாவின் பிரபுக்கைளயும், அகசியாவுைடய
சேகாதரரின் குமாரைரயும் கண்டுபிடித்துக் ெகான்று ேபாட்டான். 9 பின்பு, அவன் அகசியாைவத் ேதடினான்;
சமாரியாவில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்த அவைன அவர்கள் பிடித்து, ெயகூவினிடத்தில் ெகாண்டுவந்து,
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு: இவன் தன் முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தைரத் ேதடின ேயாசபாத்தின் குமாரன்
என்று ெசால்லி, அவைன அடக்கம் பண்ணினார்கள்; அப்படிேய அரசாளுகிறதற்குப் ெபலன்ெகாள்ளத்தக்க
ஒருவரும் அகசியாவின் குடும்பத்திற்கு இல்லாமற்ேபாயிற்று.

10 அகசியாவின் தாயாகிய அத்தாலியாள் தன் குமாரன் இறந்துேபானைதக் கண்டேபாது, அவள் எழும்பி,
யூதா குடும்பத்திலுள்ள ராஜவம்சமான யாவைரயும் சங்காரம்பண்ணினாள். 11 ராஜாவின் குமாரத்தியாகிய
ேயாேசபியாத், ெகான்று ேபாடப்படுகிற ராஜகுமாரருக்குள் இருக்கிற அகசியாவின் ஆண்பிள்ைளயாகிய
ேயாவாைசக் களவாெயடுத்துக்ெகாண்டு, அவைனயும் அவன் தாதிையயும் சயனவீட்டிேல ைவத்தாள்;
அப்படிேய அத்தாலியாள் அவைனக்ெகான்றுேபாடாதபடிக்கு, ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரத்தியும்
ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவின் ெபண்ஜாதியுமாகிய ேயாேசபியாத் அவைன ஒளித்துைவத்தாள்; அவள்
அகசியாவின் சேகாதரியாயிருந்தாள். 12 இவர்கேளாடு அவன் ஆறுவருஷமாய்க் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திேல ஒளித்துைவக்கப்பட்டிருந்தான்; அத்தாலியாள் ேதசத்தின்ேமல் ராஜ்யபாரம்பண்ணினாள்.

ஏழாம் வருஷத்திேல ேயாய்தா திடன்ெகாண்டு, நூறுேபருக்கு அதிபதிகளாகிய எேராகாமின்
குமாரன் அசரியாைவயும், ேயாகனானின் குமாரன் இஸ்மேவைலயும், ஓேபதின் குமாரன்
அசரியாைவயும், ஆதாயாவின் குமாரன் மாெசயாைவயும், சிக்ரியின் குமாரன் எலிஷாபாத்ைதயும்

தன் உடன்படிக்ைகக்கு உட்படுத்தினான். 2 அவர்கள் யூதாவிேல சுற்றித்திரிந்து, யூதாவின்
பட்டணங்களிெலல்லாம் இருக்கிற ேலவியைரயும், இஸ்ரேவலுைடய பிதாக்களின் வம்சத்தைலவைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 3 அந்தச் சைபயார் எல்லாரும் ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
ராஜாேவாேட உடன்படிக்ைக ெசய்தார்கள்; ேயாய்தா அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, கர்த்தர் தாவீதின்
குமாரைரக்குறித்துச் ெசான்னபடிேய ராஜாவின் குமாரன் ராஜாவாக ேவண்டும். 4 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
காரியம் என்னெவன்றால், இவ்வாரத்தில், முைறப்படி வருகிற ஆசாரியரும் ேலவியருமான உங்களில்
மூன்றில் ஒருபங்கு ஒலிமுகவாசல்கைளயும், 5 மூன்றில் ஒரு பங்கு ராஜாவின் அரமைனையயும், மூன்றில்
ஒருபங்கு அஸ்திபார வாசைலயும் காக்கவும், ஜனங்கெளல்லாம் கர்த்தருைடய ஆலயப் பிராகாரங்களில்
இருக்கவும் ேவண்டும். 6 ஆசாரியரும் ேலவியரில் ஊழியம் ெசய்கிறவர்களும் தவிர, ஒருவரும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் பிரேவசிக்கேவண்டாம்; அவர்கேள உட்பிரேவசிப்பார்களாக; அவர்கள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள்; ஜனங்கெளல்லாரும் கர்த்தருைடய காவைலக் காப்பார்களாக. 7 ேலவியர்
அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டவர்களாய், ராஜாைவச் சுற்றிலும்
வரிைசயாய் நின்றுெகாண்டிருக்கேவண்டும்; ஆலயத்துக்குட்படுகிற எவனும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்;
ராஜா உட்பிரேவசிக்கிறேபாதும் ெவளிேய புறப்படுகிறேபாதும் நீங்கள் அவேராேட இருங்கள் என்றான். 8

ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ேலவியரும் யூதா ேகாத்திரத்தார் அைனவரும்
ெசய்து, அவரவர் அவ்வாரத்து முைறப்படி வருகிறவர்களும், முைற தீர்ந்து ேபாகிறவர்களுமான தம்தம்
மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானார்கள்; வகுப்புகள் பிரிந்துேபாக ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா உத்தரவு
ெகாடுக்கவில்ைல. 9 தாவீது ராஜா ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ைவத்திருந்த ஈட்டிகைளயும்
ேகடகங்கைளயும் பரிைசகைளயும் ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா நூறுேபருக்கு அதிபதியினிடத்தில் ெகாடுத்து,
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10 அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளக் ைகயிேல பிடித்துக்ெகாண்டவர்களாய் ஆலயத்தின் வலது
பக்கந்ெதாடங்கி, ஆலயத்தின் இடதுபக்கமட்டும், பலிபீடத்திற்கும் ஆலயத்திற்கும் எதிேர ராஜாைவச்
சுற்றிலும் நிற்க ஜனங்கைளெயல்லாம் நிறுத்தினான். 11 பின்பு ராஜகுமாரைன ெவளிேய ெகாண்டுவந்து,
கிரீடத்ைத அவன்ேமல் ைவத்து, சாட்சியின் ஆகமத்ைத அவன் ைகயிேல ெகாடுத்து, அவைன
ராஜாவாக்கினார்கள்; ேயாய்தாவும் அவன் குமாரரும் அவைன அபிேஷகம்பண்ணி, ராஜா வாழ்க என்றார்கள்.
12 ஜனங்கள் ஓடிவந்து, ராஜாைவப் புகழுகிற சத்தத்ைத அத்தாலியாள் ேகட்டேபாது, அவள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ஜனங்களிடத்தில் வந்து, 13 இேதா, நைடயிலுள்ள தன்னுைடய தூணண்ைடயிேல ராஜா
நிற்கிறைதயும், ராஜாவண்ைடயில் நிற்கிற பிரபுக்கைளயும், எக்காளம் ஊதுகிறவர்கைளயும், ேதசத்து
ஜனங்கெளல்லாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு எக்காளங்கள் ஊதுகிறைதயும், கீதவாத்தியங்கைளப்
பிடித்துக்ெகாண்டு பாடகரும் சங்கீதத்தைலவரும் துதிக்கிறைதயும் கண்டாள்; அப்ெபாழுது அத்தாலியாள்
தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம் என்று கூவினாள். 14 ஆசாரியனாகிய
ேயாய்தா இராணுவத்தைலவராகிய நூறுேபருக்கு அதிபதிகளானவர்கைள ெவளிேய அைழத்து, அவர்கைள
ேநாக்கி: இவைள வரிைசக்குப்புறம்ேப ெகாண்டுேபாங்கள்; இவைளப் பின்பற்றுகிறவைனப் பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான். கர்த்தரின் ஆலயத்திேல அவைளக் ெகான்றுேபாடாேதயுங்கள் என்று
ஆசாரியன் ெசால்லியிருந்தான். 15 அவர்கள் அவளுக்கு இடமுண்டாக்கினேபாது, அவள் ராஜாவின்
அரமைனயிலிருக்கிற குதிைரகளின் வாசலுக்குள் பிரேவசிக்கும் இடமட்டும் ேபானாள்; அங்ேக அவைளக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்.

16 அப்ெபாழுது ேயாய்தா தாங்கள் கர்த்தருைடய ஜனமாயிருக்கும்படிக்கு, தானும் சகல ஜனங்களும்
ராஜாவும் உடன்படிக்ைக பண்ணிக்ெகாள்ளும்படி ெசய்தான். 17 அப்ெபாழுது ஜனங்கெளல்லாரும்
பாகாலின் ேகாவிலுக்குப் ேபாய், அைத இடித்து, அதின் பலிபீடங்கைளயும், அதின் விக்கிரகங்கைளயும்
தகர்த்து, பாகாலின் பூசாசாரியாகிய மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு முன்பாகக் ெகான்றுேபாட்டார்கள். 18

தாவீது கட்டைளயிட்டபிரகாரம் சந்ேதாஷத்ேதாடும் சங்கீதத்ேதாடும் கர்த்தரின் சர்வாங்க தகனபலிகைள
ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய ெசலுத்தத்தக்கதாக. ேயாய்தா கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத விசாரிக்கும் உத்திேயாகங்கைளத் தாவீது கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்ெகன்று பகுத்து ைவத்த
ேலவியரான ஆசாரியர்களின் ைகயில் ஒப்புவித்து, 19 யாெதாரு காரியத்தினால் தீட்டுப்பட்டவன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் பிரேவசியாதபடிக்கு, அதின் வாசல்களுக்குக் காவலாளைர நிறுத்தினான். 20

நூறுேபருக்கு அதிபதிகைளயும், ெபரியவர்கைளயும், ஜனத்ைத ஆளுகிறவர்கைளயும், ேதசத்து சமஸ்த
ஜனங்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, ராஜாைவக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து இறங்கப்பண்ணி, உயர்ந்த
வாசல்வழியாய் ராஜ அரமைனக்குள் அைழத்து வந்து அரசாளும் சிங்காசனத்தின்ேமல் ராஜாைவ
உட்காரப்பண்ணினார்கள். 21 ேதசத்து ஜனங்கெளல்லாரும் மகிழ்ந்தார்கள்; அத்தாலியாைளப்
பட்டயத்தால் ெகான்றபின்பு நகரம் அமரிக்ைகயாயிற்று.

ேயாவாஸ் ராஜாவாகிறேபாது ஏழு வயதாயிருந்து, நாற்பது வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டான்;
ெபெயர்ெசபா பட்டணத்தாளான அவன் தாயின் ேபர் சிபியாள். 2 ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவின்
நாெளல்லாம் ேயாவாஸ் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். 3 அவனுக்கு

ேயாய்தா இரண்டு ஸ்திரீகைள விவாகஞ்ெசய்து ெகாடுத்தான்; அவர்களால் குமாரைரயும்
குமாரத்திகைளயும் ெபற்றான். 4 அதற்குப்பின்பு கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்பிக்க ேயாவாஸ்
விருப்பங்ெகாண்டான். 5 அவன் ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள ேநாக்கி:
நீங்கள் யூதா பட்டணங்களுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைத வருஷாவருஷம்
பழுதுபார்க்கிறதற்கு, இஸ்ரேவெலங்கும் பணம் ேசகரியுங்கள்; இந்தக் காரியத்ைதத் தாமதமில்லாமல்
ெசய்யுங்கள் என்றான்; ஆனாலும் ேலவியர் தாமதம்பண்ணினார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜா ேயாய்தா என்னும்
தைலவைன அைழப்பித்து: சாட்சியின் வாசஸ்தலத்துக்குக் ெகாடுக்க, கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச
கட்டைளயிட்ட வரிைய யூதாவினிடத்திலும், எருசேலமியரிடத்திலும், இஸ்ரேவல் சைபயாரிடத்திலும் வாங்கி
வருகிறதற்கு, ேலவியைர நீர் விசாரியாமற்ேபானெதன்ன? 7 அந்தப் ெபால்லாத ஸ்திரீயாகிய
அத்தாலியாளுைடய மக்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் பலவந்தமாய்த் திறந்து, கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலுள்ள பிரதிஷ்ைட பண்ணப்பட்டைவகைளெயல்லாம் பாகால்களுக்காகச் ெசலவு
பண்ணிப்ேபாட்டார்கேள என்றான். 8 அப்ெபாழுது ராஜாவின் ெசாற்படி ஒரு ெபட்டிைய உண்டாக்கி,
அைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்து வாசலுக்குப் புறம்ேப ைவத்து, 9 கர்த்தரின் தாசனாகிய ேமாேச
வனாந்தரத்தில் இஸ்ரேவலுக்குக் கட்டைளயிட்ட வரிையக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று
யூதாவிலும் எருசேலமிலும் பைறசாற்றுவித்தார்கள். 10 அப்ெபாழுது எல்லாப் பிரபுக்களும் எல்லா
ஜனங்களும் சந்ேதாஷமாய்க் ெகாண்டு வந்து ெபட்டி நிைறய அதிேல ேபாட்டார்கள். 11 ெவகுபணம்
உண்ெடன்று கண்டு, ேலவியர் ைகயால் அந்தப் ெபட்டி ராஜாவின் விசாரிப்புக்காரர் அண்ைடயிேல
ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, ராஜாவின் சம்பிரதியும் பிரதான ஆசாரியனுைடய விசாரிப்புக்காரனும் வந்து,
ெபட்டியிலிருக்கிறைதக் ெகாட்டிெயடுத்து, அைதத் திரும்ப அதின் ஸ்தானத்திேல ைவப்பார்கள்; இப்படி
நாளுக்கு நாள் ெசய்து மிகுந்த பணத்ைதச் ேசர்த்தார்கள். 12 அைத ராஜாவும் ேயாய்தாவும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ேவைலைய விசாரிக்கும் ஊழியக்காரர் ைகயிேல ெகாடுத்தார்கள்; அதினால் அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்பிக்கும்படி கல்தச்சைரயும், தச்சைரயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்கும்படி ெகாற்றைரயும் கன்னாைரயும் கூலிக்கு அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். 13 அப்படி
ேவைலைய விசாரிக்கிறவர்கள் தங்கள் ைகயினாேல ேவைலைய நடந்ேதறப்பண்ணி, ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத அதின் முந்தின சீருக்குக் ெகாண்டுவந்து அைதப் பலப்படுத்தினார்கள். 14 அைத முடித்துத்
தீர்ந்தபின்பு, மீந்த பணத்ைத ராஜாவுக்கும் ேயாய்தாவுக்கும் முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அதினாேல
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கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ெசய்யப்படும் பணிமுட்டுகைளயும், ஆராதைன பலி முதலியைவகளுக்கு ேவண்டிய
பணிமுட்டுகைளயும், கலசங்கைளயும், ெபாற்பாத்திரங்கைளயும், ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைளயும்
பண்ணுவித்தான்; ேயாய்தாவின் நாெளல்லாம் நித்தம் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்திவந்தார்கள். 15 ேயாய்தா தீர்க்காயுசுள்ளவனாய் முதிர்வயதில் மரித்தான்; அவன்
மரணமைடகிறேபாது நூற்றுமுப்பது வயதாயிருந்தான். 16 அவன் ேதவனுக்காகவும் அவருைடய
ஆலயத்திற்காகவும் இஸ்ரேவலுக்கு நன்ைம ெசய்தபடியினால், அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில்
ராஜாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணினார்கள். 17 ேயாய்தா மரணமைடந்தபின்பு யூதாவின் பிரபுக்கள்
வந்து, ராஜாைவப் பணிந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜா அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுத்தான். 18

அப்படிேய அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்ைத விட்டுவிட்டு, ேதாப்பு
விக்கிரகங்கைளயும் சிைலகைளயும் ேசவித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள் ெசய்த இந்தக்
குற்றத்தினிமித்தம் யூதாவின்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும் கடுங்ேகாபம் மூண்டது. 19 அவர்கைளத்
தம்மிடத்திற்குத் திரும்பப்பண்ணக் கர்த்தர் அவர்களிடத்திேல தீர்க்கதரிசிகைள அனுப்பினார்; அவர்கள்
ஜனங்கைளத் திடச்சாட்சியாகக் கடிந்து ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் ெசவிெகாடுக்கவில்ைல. 20

அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவி ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவின் குமாரனான சகரியாவின்ேமல்
இறங்கினதினால், அவன் ஜனத்திற்கு எதிேர நின்று: நீங்கள் கர்த்தருைடய கற்பைனகைள மீறுகிறது என்ன?
இதினால் நீங்கள் சித்திெபறமாட்டீர்கள் என்று ேதவன் ெசால்லுகிறார்; நீங்கள் கர்த்தைர
விட்டுவிட்டதினால் அவர் உங்கைளக் ைகவிடுவார் என்றான். 21 அதினால் அவர்கள் அவனுக்கு
விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணி, கர்த்தருைடய ஆலயப்பிராகாரத்தில் ராஜாவினுைடய கற்பைனயின்படி
அவைனக் கல்ெலறிந்து ெகான்றார்கள். 22 அப்படிேய அவனுைடய தகப்பனாகிய ேயாய்தா தனக்குச் ெசய்த
தையைய ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் நிைனயாமல் அவனுைடய குமாரைனக் ெகான்று ேபாட்டான்; இவன்
சாகும்ேபாது: கர்த்தர் அைதப் பார்ப்பார், அைதக் ேகட்பார் என்றான். 23 மறுவருஷத்திேல சீரியாவின்
ேசைனகள் அவனுக்கு விேராதமாக யூதாவிலும் எருசேலமிலும் வந்து, ஜனத்திலிருக்கிற
பிரபுக்கைளெயல்லாம் அழித்து, ெகாள்ைளயிட்ட அவர்கள் உைடைமகைளெயல்லாம் தமஸ்குவின்
ராஜாவுக்கு அனுப்பினார்கள். 24 சீரியாவின் ேசைன சிறுகூட்டமாய் வந்திருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள்
பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டுவிட்டபடியினால், கர்த்தர் மகா ெபரிய ேசைனைய அவர்கள்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள் ேயாவாசுக்கு தண்டைன ெசய்தார்கள். 25 அவர்கள் அவைன மகா
ேவதைனக்குள்ளானவனாக விட்டுப்ேபானார்கள்; அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபானபின்பு, அவனுைடய
ஊழியக்காரர் ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவுைடய குமாரரின் இரத்தப்பழியினிமித்தம், அவனுக்கு
விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணி, அவன் படுக்ைகயிேல அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ெசத்துப்ேபான
அவைனத் தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; ஆனாலும் ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன
ைவக்கவில்ைல. 26 அவனுக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடுபண்ணினவர்கள், அம்ேமானிய ஸ்திரீயான
சீமாத்தின் குமாரனாகிய சாபாத்தும், ேமாவாப் ஸ்திரீயான சிம்ரீத்தின் குமாரனாகிய ேயாசபாத்துேம. 27

அவன் குமாரைரப்பற்றியும், அவன்ேமல் சுமந்த ெபரிய பாரத்ைதப்பற்றியும், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அவன்
பலப்படுத்தினைதப்பற்றியும் ராஜாக்களின் புஸ்தகமான சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறது; அவன்
குமாரனாகிய அமத்சியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

அமத்சியா இருபத்ைதந்தாம் வயதிேல ராஜாவாகி, இருபத்ெதான்பது வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; எருசேலம் நகரத்தாளாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் ேயாவதானாள். 2 அவன்
கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும் முழுமனேதாேட அப்படிச்

ெசய்யவில்ைல. 3 ராஜ்யபாரம் அவனுக்கு ஸ்திரப்பட்டேபாது, அவன் தன் தகப்பனாகிய ராஜாைவக்
ெகாைலெசய்த தன்னுைடய ஊழியக்காரைரக் ெகான்றுேபாட்டான். 4 ஆனாலும் பிள்ைளகளினிமித்தம்
பிதாக்களும், பிதாக்களினிமித்தம் பிள்ைளகளும் ெகாைலெசய்யப்படாமல், அவனவன் ெசய்த
பாவத்தினிமித்தம் அவனவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுெமன்று ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறபடி, கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபிரகாரம், அவர்களுைடய பிள்ைளகைள அவன்
ெகால்லாதிருந்தான். 5 அமத்சியா யூதா மனுஷைரக் கூடிவரச் ெசய்து, அவர்கள் பிதாக்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய, யூதா ெபன்யமீன் ேதசங்கள் எங்கும் ஆயிரம்ேபருக்கு அதிபதிகைளயும், நூறுேபருக்கு
அதிபதிகைளயும் ைவத்து, இருபதுவயதுமுதற்ெகாண்டு அதற்கு ேமற்பட்டவர்கைள இலக்கம்பார்த்து,
யுத்தத்திற்குப் புறப்படவும், ஈட்டிையயும் ேகடகத்ைதயும் பிடிக்கவுந்தக்க யுத்தவீரர் மூன்றுலட்சம்ேபெரன்று
கண்டான். 6 இஸ்ரேவலிலும் லட்சம் பராக்கிரமசாலிகைள நூறு தாலந்து ெவள்ளி ெகாடுத்துக் கூலிக்கு
அமர்த்தினான். 7 ேதவனுைடய மனுஷன் ஒருவன் அவனிடத்தில் வந்து: ராஜாேவ, இஸ்ரேவலின் ேசைன
உம்முடேன வரலாகாது; கர்த்தர் எப்பிராயீமின் சகல புத்திரராகிய இஸ்ரேவேலாடும் இருக்கவில்ைல. 8

ேபாக மனதானால் நீர் ேபாம், காரியத்ைத நடத்தும்; யுத்தத்திற்குத் திடன்ெகாண்டு நில்லும்; ேதவன்
உம்ைமச் சத்துருவுக்கு முன்பாக விழப்பண்ணுவார்; ஒத்தாைச ெசய்யவும் விழப்பண்ணவும் ேதவனாேல
கூடும் என்றான். 9 அப்ெபாழுது அமத்சியா: அப்படியானால் நான் இஸ்ரேவலின் ேசைனக்குக் ெகாடுத்த
நூறு தாலந்திற்காகச் ெசய்ய ேவண்டியது என்ன என்று ேதவனுைடய மனுஷைனக் ேகட்டான். அதற்கு
ேதவனுைடய மனுஷன்: அைதப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்க் கர்த்தர் உமக்குக் ெகாடுக்கக்கூடும் என்றான். 10

அப்ெபாழுது அமத்சியா எப்பீராயீமரில் தன்னிடத்துக்கு வந்த ேசைனையத் தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபாய்விடப்
பிரித்துவிட்டான்; அதினால் அவர்களுக்கு யூதாவின்ேமல் மிகுந்த ேகாபமூண்டு, உக்கிரமான எரிச்சேலாேட
தங்களிடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள். 11 அமத்சியாேவா திடன்ெகாண்டு, தன் ஜனத்ைதக் கூட்டி, உப்புப்
பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், ேசயீர் புத்திரரில் பதினாயிரம்ேபைர ெவட்டினான். 12 யூதா புத்திரர்,
பதினாயிரம்ேபைர உயிேராடு பிடித்து, ஒரு கன்மைலயுச்சியிேல ெகாண்டுேபாய், அவர்கெளல்லாரும்
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ெநாறுங்கிப்ேபாகத்தக்கதாய் அந்தக் கன்மைலயுச்சியிலிருந்து கீேழ தள்ளிவிட்டார்கள். 13 தன்ேனாடுகூட
யுத்தத்திற்கு வராதபடிக்கு, அமத்சியா திருப்பிவிட்ட யுத்த புருஷர், சமாரியா துவக்கிப்
ெபத்ெதாேரான்மட்டுமுள்ள யூதா பட்டணங்களின்ேமல் விழுந்து, அைவகளில் மூவாயிரம்ேபைர ெவட்டி,
திரளாய்க் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்.

14 அமத்சியா ஏேதாமியைர முறிய அடித்து, ேசயீர் புத்திரரின் ெதய்வங்கைளக் ெகாண்டுவந்தபின்பு. அவன்
அைவகைளத் தனக்கு ெதய்வங்களாக ைவத்து, அைவகளுக்கு முன்பாகப் பணிந்து அைவகளுக்குத்
தூபங்காட்டினான். 15 அப்ெபாழுது, கர்த்தர் அமத்சியாவின்ேமல் ேகாபமூண்டவராகி, அவனிடத்துக்கு ஒரு
தீர்க்கதரிசிைய அனுப்பினார்; இவன் அவைன ேநாக்கி: தங்கள் ஜனத்ைத உமது ைகக்குத்
தப்புவிக்காேதேபான ஜனத்தின் ெதய்வங்கைள நீர் நாடுவாேனன் என்றான். 16 தன்ேனாேட அவன் இப்படிப்
ேபசினேபாது, ராஜா அவைன ேநாக்கி: உன்ைன ராஜாவுக்கு ஆேலாசைனக்காரனாக ைவத்தார்கேளா?
அைத விட்டுவிடு; நீ ஏன் ெவட்டப்படேவண்டும் என்றான்; அப்ெபாழுது அந்தத் தீர்க்கதரிசி அைத
விட்டுவிட்டு: நீர் இப்படிச் ெசய்து, என் ஆேலாசைனையக் ேகளாமற்ேபானபடியினால், ேதவன் உம்ைம
அழிக்க ேயாசைனயாயிருக்கிறார் என்பைத அறிேவன் என்றான்.

17 பின்பு யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியா ேயாசைனபண்ணி, ெயகூவின் குமாரனாகிய ேயாவாகாசின்
புத்திரன் ேயாவாஸ் என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு: நம்முைடய சாமர்த்தியத்ைதப் பார்ப்ேபாம் வா என்று
ெசால்லியனுப்பினான். 18 அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய
அமத்சியாவுக்கு ஆள் அனுப்பி: லீபேனானிலுள்ள முட்ெசடியானது லீபேனானிலுள்ள ேகதுருமரத்ைத
ேநாக்கி: நீ உன் மகைள என் மகனுக்கு மைனவியாக விவாகஞ்ெசய்து ெகாடு என்று ேகட்கச்ெசால்லிற்று;
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டுமிருகம் அந்த வழி ேபாைகயில் ஓடி அந்த முட்ெசடிைய
மிதித்துப்ேபாட்டது. 19 நீ ஏேதாமியைர அடித்தாய் என்று ெபருைமபாராட்ட உன் இருதயம் உன்ைனக்
கர்வங்ெகாள்ளப்பண்ணினது; இப்ேபாதும் நீ உன் வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாேட யூதாவும்கூட
விழும்படிக்கு, ெபால்லாப்ைபத் ேதடிக்ெகாள்வாேனன் என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 20 ஆனாலும்
அமத்சியா ெசவிெகாடாேதேபானான்; அவர்கள் ஏேதாமின் ெதய்வங்கைள நாடினதினிமித்தம் அவர்கைள
அவர்கள் சத்துருக்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படிக்கு ேதவனாேல இப்படி நடந்தது. 21 அப்படிேய
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் வந்தான்; யூதாவிலிருக்கிற ெபத்ஷிேமசிேல அவனும், அமத்சியா
என்னும் யூதாவின் ராஜாவும் தங்கள் சாமர்த்தியத்ைதப் பார்த்தார்கள். 22 யூதா இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
முறிந்து, அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 23 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்
அகசியாவின் குமாரனாகிய ேயாவாசுக்குப் பிறந்த அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜாைவப் ெபத்ஷிேமசிேல
பிடித்து, அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்து, எருசேலமின் அலங்கத்திேல எப்பிராயீம்
வாசல்ெதாடங்கி மூைலவாசல்மட்டும் நானூறு முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டு, 24 ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
ஓேபத் ஏேதாமின் வசத்திேல அகப்பட்ட சகல ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், சகல பணிமுட்டுகைளயும்,
ராஜாவின் அரமைனப் ெபாக்கிஷங்கைளயும், கிரியிருப்பவர்கைளயும், பிடித்துக்ெகாண்டு சமாரியாவுக்குத்
திரும்பிப்ேபானான்.

25 ேயாவாகாசின் குமாரனாகிய ேயாவாஸ் என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜா மரணமைடந்தபின்பு, ேயாவாசின்
குமாரனாகிய அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜா பதிைனந்து வருஷம் உயிேராடிருந்தான். 26

அமத்சியாவின் ஆதிேயாடந்த நடபடியான மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதா இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 27 அமத்சியா கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்கின
காலமுதற்ெகாண்டு எருசேலமிலிருந்தவர்கள் அவனுக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடு
பண்ணிக்ெகாண்டார்கள்; அதினிமித்தம் அவன் லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்; ஆனாலும் அவன் பிறேக
லாகீசுக்கு மனுஷைர அனுப்பினார்கள்; அவர்கள் அங்ேக அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு, 28 குதிைரகள்ேமல்
அவைன எடுத்து வந்து, யூதாவின் நகரத்தில் அவன் பிதாக்களண்ைடயிேல அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

அப்ெபாழுது யூதா ஜனங்கள் எல்லாரும் பதினாறு வயதான உசியாைவ அைழத்துவந்து, அவைன
அவன் தகப்பனாகிய அமத்சியாவின் ஸ்தானத்திேல ராஜாவாக்கினார்கள். 2 ராஜா தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின்பு, இவன் ஏேலாைதக் கட்டி, அைதத் திரும்ப யூதாவின்

வசமாக்கிக் ெகாண்டான். 3 உசியா ராஜாவாகிறேபாது, பதினாறு வயதாயிருந்து, ஐம்பத்திரண்டு வருஷம்
எருசேலமில் அரசாண்டான்; எருசேலம் நகரத்தாளான அவன் தாயின் ேபர் எக்ேகாலியாள். 4 அவன் தன்
தகப்பனாகிய அமத்சியா ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, 5

ேதவனுைடய தரிசனங்களில் புத்திமானாயிருந்த சகரியாவின் நாட்களிேல ேதவைனத் ேதட
மனதிணங்கியிருந்தான்; அவன் கர்த்தைரத் ேதடின நாட்களில் ேதவன் அவன் காரியங்கைள வாய்க்கச்
ெசய்தார். 6 அவன் புறப்பட்டுப்ேபாய், ெபலிஸ்தேராடு யுத்தம்பண்ணி, காத்தின் அலங்கத்ைதயும், யப்ேனயின்
அலங்கத்ைதயும், அஸ்ேதாத்தின் அலங்கத்ைதயும் இடித்துப்ேபாட்டு, அஸ்ேதாத் நாட்டிலும்
ெபலிஸ்தருக்குள்ளும் பட்டணங்கைளக் கட்டினான். 7 ெபலிஸ்தைரயும் கூர்பாகாலிேல குடியிருக்கிற
அரபியைரயும் ெமகுனியைரயும் ெவல்ல, ேதவன் அவனுக்குத் துைண நின்றார். 8 அம்ேமானியர்
உசியாவுக்குக் காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தார்கள்; அவனுைடய கீர்த்தி எகிப்தின் எல்ைலமட்டும்
எட்டினது; அவன் மிகவும் ெபலங்ெகாண்டான். 9 உசியா எருசேலமிேல மூைலவாசல்ேமலும், பள்ளத்தாக்கு
வாசல்ேமலும், அலங்கத்துக் ேகாடிகள்ேமலும் ேகாபுரங்கைளக் கட்டி அைவகைளப் பலப்படுத்தினான். 10

அவனுக்குப் பள்ளத்தாக்கிலும் சமபூமியிலும் அேநகம் ஆடுமாடுகளும், மைலகளிேலயும், வயல்ெவளியிேலயும்,
பயிர்க்குடிகளும், திராட்சத்ேதாட்டக்காரரும் உண்டாயிருந்தபடியினால், அவன் வனாந்தரத்திேல
ேகாபுரங்கைளக் கட்டி, அேநக துரவுகைள ெவட்டினான்; அவன் ெவள்ளாண்ைமப் பிரியனாயிருந்தான். 11

2 நாளாகமம் 26:11
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உசியாவுக்கு யுத்தவீரரின் ேசைனயும் இருந்தது; அது சம்பிரதியாகிய ஏெயலினாலும் ஆதிக்கக்காரனாகிய
மாேசயாவினாலும் இலக்கம்பார்க்கப்பட்டபடிேய, ராஜாவின் பிரபுக்களில் ஒருவனாகிய அனனியாவின்கீழ்
வகுப்பு வகுப்பாய்ச் ேசவகம்பண்ணப் புறப்பட்டது. 12 பராக்கிரமசாலிகளான வம்சத்தைலவரின்
ெதாைகெயல்லாம் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு. 13 இவர்கள் ைகயின்கீழ்ச் சத்துருக்களுக்கு விேராதமாக
ராஜாவுக்குத் துைண நிற்க, பராக்கிரமத்ேதாேட யுத்தம்பண்ணுகிற மூன்றுலட்சத்து ஏழாயிரத்து
ஐந்நூறுேபரான ேசைன இருந்தது. 14 இந்தச் ேசைனயிலுள்ளவருக்ெகல்லாம் உசியா ேகடகங்கைளயும்,
ஈட்டிகைளயும், தைலச்சீராக்கைளயும், மார்க்கவசங்கைளயும், வில்லுகைளயும், கல்ெலறிகிற
கவண்கைளயும் ஆயத்தப்படுத்தினான். 15 ேகாபுரங்கள்ேமலும் அலங்கக்ேகாடிகள்ேமலும் நின்று
அம்புகைளயும் ெபரிய கற்கைளயும் பிரேயாகிக்கிறதற்கு நிபுணரான ெதாழிலாளிகள் கற்பித்த
யந்திரங்கைளயும் அவன் எருசேலமில் உண்டாக்கினான்; அப்படிேய அவன் கீர்த்தி ெவகுதூரம் பரம்பிற்று;
அவன் பலப்படுமட்டும் ஆச்சரியமாய் அவனுக்கு அநுகூலமுண்டாயிற்று.

16 அவன் பலப்பட்டேபாது, தனக்குக் ேகடுண்டாகுமட்டும், அவனுைடய மனம் ேமட்டிைமயாகி, தன்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாக மீறுதல் ெசய்து, தூபபீடத்தின்ேமல் தூபங்காட்ட கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் பிரேவசித்தான். 17 ஆசாரியனாகிய அசரியாவும், அவேனாேடகூடக் கர்த்தரின்
ஆசாரியரான பராக்கிரமசாலிகளாகிய எண்பதுேபரும், அவன் பிறேக உட்பிரேவசித்து, 18 ராஜாவாகிய
உசியாேவாடு எதிர்த்து நின்று: உசியாேவ, கர்த்தருக்குத் தூபங்காட்டுகிறது உமக்கு அடுத்ததல்ல;
தூபங்காட்டுகிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆேரானின் குமாரராகிய ஆசாரியருக்ேக அடுக்கும்; பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத விட்டு ெவளிேய ேபாம்; மீறுதல் ெசய்தீர்; இது ேதவனாகிய கர்த்தராேல உமக்கு ேமன்ைமயாக
லபியாது என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது உசியா ேகாபங்ெகாண்டான்; அவன் தூபகலசத்ைதத் தன் ைகயிேல
பிடித்து, ஆசாரியேராேட ேகாபமாய்ப் ேபசுகிறேபாது, ஆசாரிருக்கு முன்பாகக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல
தூபபீடத்தின் முன்நிற்கிற அவனுைடய ெநற்றியிேல குஷ்டேராகம் ேதான்றிற்று. 20 பிரதான ஆசாரியனாகிய
அசரியாவும் சகல ஆசாரியரும் அவைனப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா, அவன் தன் ெநற்றியிேல குஷ்டேராகம்
பிடித்தவெனன்று கண்டு, அவைனத் தீவிரமாய் அங்ேகயிருந்து ெவளிப்படப்பண்ணினார்கள்; கர்த்தர் தன்ைன
அடித்ததினால் அவன் தானும் ெவளிேய ேபாகத் தீவிரப்பட்டான். 21 ராஜாவாகிய உசியா தன்
மரணநாள்மட்டும் குஷ்டேராகியாயிருந்து, கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப் புறம்பாக்கப்பட்டபடியினால், ஒரு
தனித்த வீட்டிேல குஷ்டேராகியாய் வாசம்பண்ணினான்; அவன் குமாரனாகிய ேயாதாம் ராஜாவின் அரமைன
விசாரிப்புக்காரனாயிருந்து, ேதசத்தின் ஜனங்கைள நியாயம் விசாரித்தான். 22 உசியாவின் ஆதிேயாடந்த
நடபடியான மற்ற வர்த்தமானங்கைள ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி எழுதினான்.
23 உசியா தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்த பின்பு, ஜனங்கள் அவைனக் குஷ்டேராகிெயன்று
ெசால்லி, அவைன அவன் பிதாக்களண்ைடயில், ராஜாக்கைள அடக்கம்பண்ணுகிற இடத்திற்கு அருகான
நிலத்திேல அடக்கம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ேயாதாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ேயாதாம் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, பதினாறு வருஷம் எருசேலமிேல
அரசாண்டான்; சாேதாக்கின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் ேபர் எருசாள். 2 அவன் தன்
தகப்பனாகிய உசியா ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்

ெசய்தான்; ஆனாலும் அவைனப்ேபாலக் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்குள் பிரேவசியாதிருந்தான்; ஜனங்கள்
இன்னும் தங்ைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் உயர்ந்த
வாசைலக் கட்டினதுமல்லாமல், ஓேபலின் மதிலின்ேமல் அேநக கட்டடங்கைளயும் கட்டினான். 4 யூதாவின்
மைலகளிேல பட்டணங்கைளயும், காடுகளிேல ேகாட்ைடகைளயும் ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். 5 அவன்
அம்ேமான் புத்திரருைடய ராஜாேவாடு யுத்தம்பண்ணி அவர்கைள ேமற்ெகாண்டான்; ஆதலால் அம்ேமான்
புத்திரர் அவனுக்கு அந்த வருஷத்திேல நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும், பதினாயிரங்கலக் ேகாதுைமையயும்,
பதினாயிரங்கலம் வாற்ேகாதுைமையயும் ெகாடுத்தார்கள்; இரண்டாம் மூன்றாம் வருஷத்திலும் அம்ேமான்
புத்திரர் அப்படிேய அவனுக்குச் ெசலுத்தினார்கள். 6 ேயாதாம் தன் வழிகைளத் தன் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு முன்பாக ேநராக்கினதினால் பலப்பட்டான். 7 ேயாதாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும்,
அவனுைடய சகல யுத்தங்களும், அவனுைடய நைடகளும், இஸ்ரேவல் யூதா ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறது. 8 அவன் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, பதினாறு வருஷம்
எருசேலமில் அரசாண்டான். 9 ேயாதாம் தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின்பு, அவைனத் தாவீதின்
நகரத்திேல அடக்கம் பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ஆகாஸ் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

ஆகாஸ் ராஜாவாகிறேபாது இருபது வயதாயிருந்து, பதினாறு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; ஆனாலும் அவன், தன் தகப்பனாகிய தாவீைதப்ேபால், கர்த்தரின் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல், 2 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிகளில் நடந்து, பாகால்களுக்கு

வார்ப்பு விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தான். 3 அவன் இன்ேனாம் குமாரரின் பள்ளத்தாக்கிேல தூபங்காட்டி,
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத் துரத்தின ஜாதிகளுைடய அருவருப்புகளின்படிேய தன்
குமாரைர அக்கினியிேல தகித்துப்ேபாட்டு, 4 ேமைடகளிலும், மைலகளிலும், பச்ைசயான சகல மரங்களின்
கீழும் பலியிட்டுத் தூபங்காட்டி வந்தான். 5 ஆைகயால் அவனுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் அவைனச்
சீரியருைடய ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள் அவைன முறிய அடித்து, அவனுக்கு
இருக்கிறவர்களிேல ெபரிய கூட்டத்ைதச் சிைறபிடித்துத் தமஸ்குவுக்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள்; அவன்
இஸ்ரேவலுைடய ராஜாவின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டான்; இவன் அவைன ெவகுவாய் முறிய
அடித்தான். 6 எப்படிெயனில், யூதா மனுஷர் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டபடியினால்,
ெரமலியாவின் குமாரனாகிய ெபக்கா அவர்களில் ஒேர நாளில் லட்சத்திருபதினாயிரம்ேபைரக் ெகான்று
ேபாட்டான்; அவர்கள் எல்லாரும் மகா வீரராயிருந்தவர்கள். 7 அன்றியும் எப்பிராயீமின் பராக்கிரமசாலியான
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சிக்ரியும், ராஜாவின் குமாரனாகிய மாேசயாைவயும், அரமைனத் தைலவனாகிய அஸ்ரிக்காைமயும்,
ராஜாவுக்கு இரண்டாவதான எல்க்கானாைவயும் ெகான்றுேபாட்டான். 8 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள்
சேகாதரரில் இரண்டு லட்சம்ேபராகிய ஸ்திரீகைளயும் குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் சிைறபிடித்து,
அவர்களுைடய அேநக திரவியங்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டு, ெகாள்ைளப்ெபாருைளச் சமாரியாவுக்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள்.

9 அங்ேக ஓேதத் என்னும் ேபருள்ள கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி ஒருவன் இருந்தான்; அவன் சமாரியாவுக்கு
வருகிற ேசைனக்கு எதிராகப் ேபாய், அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் யூதாவின்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டபடியினால் அவர்கைள உங்கள் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
நீங்கேளா வானபரியந்தம் எட்டுகிற உக்கிரத்ேதாேட அவர்கைளச் சங்காரம் பண்ணினீர்கள். 10 இப்ேபாதும்
யூதாவின் புத்திரைரயும் எருசேலமியைரயும் நீங்கள் உங்களுக்கு ேவைலக்காரராகவும்
ேவைலக்காரிகளாகவும் கீழ்ப்படுத்தேவண்டும் என்று நிைனக்கிறீர்கள்; ஆனாலும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு விேராதமான குற்றங்கள் உங்களிடத்திலும் இல்ைலேயா? 11 ஆதலால் நீங்கள் எனக்குச்
ெசவிெகாடுத்து, நீங்கள் உங்கள் சேகாதரரிடத்தில் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுவந்தவர்கைளத் திரும்ப
அனுப்பிவிடுங்கள்; கர்த்தருைடய உக்கிரமான ேகாபம் உங்கள்ேமல் இருக்கிறது என்றான். 12 அப்ெபாழுது
எப்பிராயீம் புத்திரரின் தைலவரில் சிலேபராகிய ேயாகனானின் குமாரன் அசரியாவும், ெமஷிெலேமாத்தின்
குமாரன் ெபரகியாவும், சல்லூமின் குமாரன் எகிஸ்கியாவும், அத்லாயின் குமாரன் அமாசாவும்
யுத்தத்திலிருந்து வந்தவர்களுக்கு விேராதமாக எழும்பி, 13 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் சிைறபிடித்த
இவர்கைள இங்ேக உள்ேள ெகாண்டுவரேவண்டாம்; நம்ேமல் திரளான குற்றமும், இஸ்ரேவலின்ேமல்
உக்கிரமான ேகாபமும் இருக்ைகயில், நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்ேமல் குற்றம்
சுமரப்பண்ணத்தக்கதாய், நம்முைடய பாவங்கைளயும் நம்முைடய குற்றங்கைளயும் அதிகமாக்க
நிைனக்கிறீர்கள் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ஆயுதபாணிகளானவர்கள் சிைறபிடித்தவர்கைளயும்,
ெகாள்ைளயுைடைமகைளயும், பிரபுக்களுக்கு முன்பாகவும் சமஸ்த சைபக்கு முன்பாகவும் விட்டுவிட்டார்கள்.
15 அப்ெபாழுது ேபர் குறிக்கப்பட்ட மனுஷர் எழும்பி, சிைறபிடிக்கப்பட்டவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அவர்களில் வஸ்திரமில்லாத சகலருக்கும் ெகாள்ைளயில் எடுக்கப்பட்ட வஸ்திரங்கைளக் ெகாடுத்து,
உடுப்ைபயும் பாதரட்ைசகைளயும் ேபாடுவித்து, அவர்களுக்குச் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் ெகாடுத்து,
அவர்களுக்கு எண்ெணய் வார்த்து, அவர்களில் பலட்சயமானவர்கைளெயல்லாம் கழுைதகள்ேமல் ஏற்றி,
ேபரீச்சமரங்களின் பட்டணமாகிய எரிேகாவிேல அவர்கள் சேகாதரரிடத்துக்குக் ெகாண்டுவந்துவிட்டு,
சமாரியாவுக்குத் திரும்பினார்கள்.

16 அக்காலத்திேல ஆகாஸ் என்னும் ராஜா, அசீரியாவின் ராஜாக்கள் தனக்கு ஒத்தாைசபண்ண
அவர்களிடத்துக்கு ஆட்கைள அனுப்பினான். 17 ஏேதாமியரும் கூடவந்து, யூதாைவ முறிய அடித்து, சிலைரச்
சிைறபிடித்துப்ேபாயிருந்தார்கள். 18 ெபலிஸ்தரும் யூதாவிேல சமபூமியிலும் ெதற்ேகயும் இருக்கிற
பட்டணங்களின்ேமல் விழுந்து, ெபத்ஷிேமைசயும், ஆயேலாைனயும், ெகெதேராத்ைதயும், ெசாக்ேகாைவயும்
அதின் கிராமங்கைளயும், திம்னாைவயும் அதின் கிராமங்கைளயும், கிம்ேசாைவயும் அதின்
கிராமங்கைளயும்பிடித்து அங்ேக குடிேயறினார்கள். 19 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசினிமித்தம் கர்த்தர்
யூதாைவத் தாழ்த்தினார்; அவன் யூதாைவச் சீர்குைலத்து, கர்த்தருக்கு விேராதமாய் மிகவும்
துேராகம்பண்ணினான். 20 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய தில்காத்பில்ேநசர் அவனிடத்தில் வந்தான்; அவைன
ெநருக்கினாேன அல்லாமல் அவைனப் பலப்படுத்தவில்ைல. 21 ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஒரு
பங்கும், ராஜ அரமைனயில் ஒரு பங்கும், பிரபுக்களின் ைகயில் ஒரு பங்கும் எடுத்து, அசீரியாவின்
ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தும், அவனுக்கு உதவி கிைடக்கவில்ைல. 22 தான் ெநருக்கப்படுகிற காலத்திலும்
கர்த்தருக்கு விேராதமாய் அந்த ஆகாஸ் என்னும் ராஜா துேராகம்பண்ணிக்ெகாண்ேட இருந்தான். 23

எப்படிெயன்றால்: சீரியா ராஜாக்களின் ெதய்வங்கள் அவர்களுக்குத் துைண ெசய்கிறபடியினால், அவர்கள்
எனக்கும் துைணெசய்ய அவர்களுக்குப் பலியிடுேவன் என்று ெசால்லி, தன்ைன முறிய அடித்த தமஸ்குவின்
ெதய்வங்களுக்கு அவன் பலியிட்டான்; ஆனாலும் அது அவனும் இஸ்ரேவல் அைனத்தும் நாசமாகிறதற்கு
ஏதுவாயிற்று. 24 ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் பணிமுட்டுகைளச் ேசர்த்து, ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
பணிமுட்டுகைளத் துண்டுதுண்டாக்கி, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் கதவுகைளப் பூட்டிப்ேபாட்டு, எருசேலமில்
மூைலக்குமூைல பலிபீடங்கைள உண்டுபண்ணி, 25 அந்நிய ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டும்படிக்கு,
யூதாவின் ஒவ்ெவாரு பட்டணத்திலும் ேமைடகைள உண்டுபண்ணி; தன் பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் ேகாபமூட்டினான். 26 அவனுைடய மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவனுைடய ஆதிேயாடந்தமான
சகல நடபடிகளும் யூதா இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது. 27 ஆகாஸ் தன்
பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின்பு, அவைன எருசேலம் நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணினார்கள்;
ஆனாலும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைனக் ெகாண்டுவந்து ைவக்கவில்ைல; அவன்
குமாரனாகிய எேசக்கியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

எேசக்கியா இருபத்ைதந்தாம் வயதில் ராஜாவாகி, இருபத்ெதான்பது வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான்; சகரியாவின் குமாரத்தியாகிய அவனுைடய தாயின் ேபர் அபியாள். 2 அவன் தன்
தகப்பனாகிய தாவீது ெசய்தபடிெயல்லாம் கர்த்தரின் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.

3 அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் முதலாம் வருஷம் முதலாம் மாதத்தில் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
கதவுகைளத் திறந்து, அைவகைளப் பழுதுபார்த்து, 4 ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும் அைழத்துவந்து,
அவர்கைளக் கிழக்கு வீதியிேல கூடிவரச்ெசய்து, 5 அவர்கைள ேநாக்கி: ேலவியேர, ேகளுங்கள்: நீங்கள்
இப்ேபாது உங்கைளப் பரிசுத்தம் பண்ணிக்ெகாண்டு, உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தம்பண்ணி, அசுத்தமானைதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள்.
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6 நம்முைடய பிதாக்கள் துேராகம்பண்ணி, நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, அவைர விட்டு விலகி, தங்கள் முகங்கைளக் கர்த்தருைடய வாசஸ்தலத்ைத
விட்டுத் திருப்பி, அதற்கு முதுைகக் காட்டினார்கள். 7 அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்குச் சர்வாங்க தகனபலி ெசலுத்தாமலும், தூபங்காட்டாமலும், விளக்குகைள அைணத்துப்ேபாட்டு,
மண்டபத்தின் கதவுகைளயும் பூட்டிப்ேபாட்டார்கள். 8 ஆைகயால் கர்த்தருைடய கடுங்ேகாபம்
யூதாவின்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும் வந்து, அவர் இவர்கைள, நீங்கள் உங்கள் கண்களினால் காண்கிறபடி,
துயரத்துக்கும் திைகப்புக்கும் பழிப்புக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 9 இேதா, இதினிமித்தம் நம்முைடய
பிதாக்கள் பட்டயத்தினால் விழுந்து, நம்முைடய குமாரரும் நம்முைடய குமாரத்திகளும் நம்முைடய
மைனவிகளும் சிைறயிருப்பில் அகப்பட்டார்கள். 10 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
உக்கிரேகாபம் நம்ைமவிட்டுத் திரும்பும்படிக்கு, அவேராேட உடன்படிக்ைகபண்ண என் மனதிேல
நிர்ணயித்துக்ெகாண்ேடன். 11 என் குமாரேர, இப்ெபாழுது அசதியாயிராேதயுங்கள்; நீங்கள் கர்த்தருக்குப்
பணிவிைட ெசய்யும்படி அவருக்கு முன்பாக நிற்கவும், அவருக்கு ஊழியஞ்ெசய்கிறவர்களும்
தூபங்காட்டுகிறவர்களுமாயிருக்கவும் உங்கைள அவர் ெதரிந்து ெகாண்டார் என்றான்.

12 அப்ெபாழுது ேகாகாத் புத்திரரில் அமாசாயின் குமாரன் மாகாத்தும், அசரியாவின் குமாரன் ேயாேவலும்,
ெமராரியின் புத்திரரில் அப்தியின் குமாரன் கீசும், எகேலலின் குமாரன் அசரியாவும், ெகர்ேசானியரில்
சிம்மாவின் குமாரன் ேயாவாகும், ேயாவாகின் குமாரன் ஏேதனும், 13 எலிச்சாப்பான் புத்திரரில் சிம்ரியும்,
ஏெயலும், ஆசாப்பின் புத்திரரில் சகரியாவும், மத்தனியாவும், 14 ஏமானின் புத்திரரில் எகிேயலும், சிேமயியும்,
எதுத்தூனின் புத்திரரில் ெசமாயாவும், ஊசிேயலும் என்னும் ேலவியர் எழும்பி, 15 தங்கள் சேகாதரைரக்
கூடிவரச்ெசய்து, பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய வசனங்களுக்ெகாத்த ராஜாவினுைடய
கற்பைனயின்படிேய கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுத்திகரிக்க வந்தார்கள். 16 ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதச் சுத்திகரிக்கும்படி உட்புறத்திேல பிரேவசித்து, கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கண்ட சகல
அசுத்தத்ைதயும் ெவளிேய கர்த்தருைடய ஆலயப்பிராகாரத்தில் ெகாண்டு வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது ேலவியர்
அைத எடுத்து ெவளிேய கீதேரான் ஆற்றிற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். 17 முதல் மாதம் முதல் ேததியிேல
அவர்கள் பரிசுத்தம்பண்ணத்துவக்கி, எட்டாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய மண்டபத்திேல பிரேவசித்து,
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத எட்டுநாளில் பரிசுத்தம்பண்ணி, முதலாம் மாதம் பதினாறாம் ேததியில் அைத
முடித்தார்கள். 18 அவர்கள் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவினிடத்திேல ேபாய்: நாங்கள் கர்த்தரின்
ஆலயத்ைதயும், சர்வாங்க தகனபலிபீடத்ைதயும், அதினுைடய சகல பணிமுட்டுகைளயும்,
சமுகத்தப்பங்களின் ேமைஜையயும், அதின் சகல பணிமுட்டுகைளயும் சுத்திகரித்து, 19 ராஜாவாகிய ஆகாஸ்
அரசாளும்ேபாது தம்முைடய பாதகத்தினால் எறிந்துேபாட்ட சகல பணிமுட்டுகைளயும் முஸ்திப்பாக்கிப்
பரிசுத்தம்பண்ணிேனாம்; இேதா, அைவகள் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு முன்பாக இருக்கிறது என்றார்கள்.

20 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய எேசக்கியா காலேம எழுந்திருந்து, நகரத்தின் பிரபுக்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, கர்த்தரின் ஆலயத்திற்குப் ேபானான். 21 அப்ெபாழுது ராஜ்யபாரத்திற்காகவும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்திற்காகவும் யூதாவுக்காகவும் ஏழு காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஏழு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பாவநிவாரணபலியாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகைளக் கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல் பலியிடுங்கள் என்று அவன் ஆசாரியராகிய ஆேரானின்
புத்திரருக்குச் ெசான்னான். 22 அப்படிேய ஆசாரியர் காைளகைள அடித்து, அந்த இரத்தத்ைதப் பிடித்துப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தார்கள்; ஆட்டுக்கடாக்கைள அடித்து, அைவகளின் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தார்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் அடித்து, அைவகளின் இரத்தத்ைதயும்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தார்கள். 23 பிற்பாடு பாவநிவாரண பலிக்கான ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைள
ராஜாவுக்கும் சைபயாருக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகள்ேமல் அவர்கள் தங்கள் ைககைள
ைவத்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் அைனத்திற்காகவும், சர்வாங்க தகனபலிையயும் பாவநிவாரணபலிையயும்
ெசலுத்துங்கள் என்று ராஜா ெசால்லியிருந்தான்; ஆதலால் ஆசாரியர் அைவகைள அடித்து, இஸ்ரேவல்
அைனத்திற்கும் பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்க, அைவகளின் இரத்தத்தால் பலிபீடத்தின்ேமல்
பிராயச்சித்தஞ்ெசய்தார்கள். 25 அவன், தாவீதும், ராஜாவின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத்தும்,
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் கற்பித்தபடிேய, ைகத்தாளங்கைளயும் தம்புருகைளயும்
சுரமண்டலங்கைளயும் வாசிக்கிற ேலவியைரக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல நிறுத்தினான்; இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும் என்கிற கற்பைன கர்த்தரால் அவருைடய தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு உண்டாயிருந்தது.
26 அப்படிேய ேலவியர் தாவீதின் கீதவாத்தியங்கைளயும், ஆசாரியர் பூரிைககைளயும் பிடித்து நின்றார்கள்.
27 அப்ெபாழுது எேசக்கியா சர்வாங்க தகனபலிகைளப் பலிபீடத்தின்ேமல் ெசலுத்தக் கட்டைளயிட்டான்;
அைதச் ெசலுத்தத் துவக்கின ேநரத்தில் கர்த்தைரத் துதிக்கும் கீதமும் பூரிைககளும், இஸ்ரேவல்
ராஜாவாகிய தாவீது ஏற்படுத்தின கீதவாத்தியங்களும் முழங்கத்ெதாடங்கினது. 28 கீதத்ைதப்பாடி,
பூரிைககைள ஊதிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்தித் தீருமட்டும் சைபயார்
எல்லாரும் பணிந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 29 பலியிட்டுத் தீர்ந்தேபாது, ராஜாவும் அவேனாடிருந்த
அைனவரும் தைலகுனிந்து பணிந்துெகாண்டார்கள். 30 பின்பு எேசக்கியா ராஜாவும் பிரபுக்களும் ேலவியைர
ேநாக்கி: நீங்கள் தாவீதும் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய ஆசாபும் பாடின வார்த்ைதகளினால் கர்த்தைரத்
துதியுங்கள் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது மகிழ்ச்சிேயாேட துதிெசய்து தைலகுனிந்து பணிந்துெகாண்டார்கள்.
31 அதின்பின்பு எேசக்கியா: இப்ேபாதும் நீங்கள் கர்த்தருக்ெகன்று உங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணினீர்கள்;
ஆைகயால் கிட்டவந்து, கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குத் தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்திரபலிகைளயும்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது சைபயார் தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்திரபலிகைளயும்,
இஷ்டமுள்ளவர்கெளல்லாம் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். 32 சைபயார் ெகாண்டுவந்த
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சர்வாங்க தகனபலிகளின் ெதாைக எழுபது காைளகளும், நூறு ஆட்டுக்கடாக்களும், இருநூறு
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இைவகெளல்லாம் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனமாயின. 33 அறுநூறு காைளகளும்
மூவாயிரம் ஆடுகளும் பிரதிஷ்ைடயாக்கப்பட்டது. 34 ஆனாலும் ஆசாரியர்கள் ெகாஞ்சம்ேபரானதினால்
அவர்களால் அந்தச் சர்வாங்க தகனமான ஜீவன்கைளெயல்லாம் அடித்துத் ேதாலுரிக்க முடியாதிருந்தது;
அதினாேல அந்த ேவைல தீருமட்டாகவும், மற்ற ஆசாரியர் தங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணுமட்டாகவும்,
அவர்கள் சேகாதரராகிய ேலவியர் அவர்களுக்கு உதவிெசய்தார்கள்; தங்கைளப்
பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ள ேலவியர் ஆசாரியைரப்பார்க்கிலும் மன உற்சாகமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்.
35 சர்வாங்க தகனபலிகளும், ஸ்ேதாத்திரபலிகளின் ெகாழுப்பும், சர்வாங்கதகனங்களுக்கடுத்த
பானபலிகளும் மிகுதியாயிருந்தது; இவ்விதமாய் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ஆராதைன திட்டம்
பண்ணப்பட்டது. 36 ேதவன் ஜனத்ைத ஆயத்தப்படுத்தினைதக்குறித்து எேசக்கியாவும் ஜனங்கள் எல்லாரும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யும்படியான ேயாசைன சடுதியாய் உண்டாயிற்று.

அதன்பின்பு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரிக்கும்படி, எருசேலமில்
இருக்கிற கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு வாருங்கள் என்று எேசக்கியா இஸ்ரேவல் யூதா எங்கும்
ஆட்கைள அனுப்பினதும் அன்றி, எப்பிராயீம் மனாேச ேகாத்திரங்களுக்கும் நிருபங்கைள

எழுதியனுப்பினான். 2 பஸ்காைவ இரண்டாம் மாதத்தில் ஆசரிக்கும்படி, ராஜாவும் அவனுைடய பிரபுக்களும்
எருசேலமிலுள்ள சைபயார் யாவரும் ேயாசைனபண்ணியிருந்தார்கள். 3 ஆசாரியர் ேபாதுமானேபர்
தங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணாமலும், ஜனங்கள் எருசேலமில் இன்னும் கூடிவராமலும் இருந்தபடியினால்,
அதின் காலத்தில் அைத ஆசரிக்கக்கூடாமற்ேபாயிற்று. 4 இந்தக் காரியம் ராஜாவின் பார்ைவக்கும் சமஸ்த
சைபயின் பார்ைவக்கும் நியாயமாய்க் காணப்பட்டது. 5 எழுதியிருக்கிறபடி ெவகுகாலமாய் அவர்கள் அைத
ஆசரிக்கவில்ைல; ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரிக்கும்படி
எருசேலமுக்கு வாருங்கள் என்று ெபெயர்ெசபாமுதல் தாண்மட்டுமுள்ள இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும்
பைறசாற்றுவிக்கத் தீர்மானம் பண்ணினார்கள். 6 அப்படிேய ராஜாவும் அவனுைடய பிரபுக்களும் ெகாடுத்த
நிருபங்கைள அஞ்சல்காரர் வாங்கி, ராஜாவுைடய கட்டைளயின்படிேய இஸ்ரேவல் யூதா எங்கும் ேபாய்:
இஸ்ரேவல் புத்திரேர, ஆபிரகாம் ஈசாக்கு இஸ்ரேவல் என்பவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்குத்
திரும்புங்கள்; அப்ெபாழுது அசீரியருைடய ராஜாக்களின் ைகக்குத் தப்பியிருக்கிற மீதியான
உங்களண்ைடக்கு அவர் திரும்புவார். 7 தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குத்
துேராகம்பண்ணின உங்கள் பிதாக்கைளப்ேபாலவும் உங்கள் சேகாதரைரப்ேபாலவும் இராேதயுங்கள்;
அதற்காக, நீங்கள் காண்கிறபடிேய, அவர்கள் பாழாய்ப்ேபாகிறதற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர. 8 இப்ேபாதும்
உங்கள் பிதாக்கைளப்ேபால உங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தாேதயுங்கள்; நீங்கள் கர்த்தருக்கு
உடன்பட்டு, அவர் சதாகாலத்துக்கும் பரிசுத்தம்பண்ணின அவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து, உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைரச் ேசவியுங்கள்; அப்ெபாழுது அவருைடய உக்கிரமான ேகாபம் உங்கைள விட்டுத்
திரும்பும். 9 நீங்கள் கர்த்தரிடத்துக்குத் திரும்பினால், உங்கள் சேகாதரரும் உங்கள் பிள்ைளகளும்
தங்கைளச் சிைறபிடித்தவர்களுக்கு முன்பாக இரக்கம் ெபறுகிறதற்கும், இந்த ேதசத்திற்குத்
திரும்புகிறதற்கும் அது ஏதுவாகும்; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் கிருைபயும் இரக்கமுமுள்ளவர்; நீங்கள்
அவரிடத்திற்குத் திரும்பினால், அவர் தம்முைடய முகத்ைத உங்கைளவிட்டு விலக்குவதில்ைல என்றார்கள்.
10 அப்படி அந்த அஞ்சல்காரர் எப்பிராயீம் மனாேச ேதசங்களில் ெசபுேலான்மட்டுக்கும் ஊரூராகத்
திரிந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் இவர்கைளப்பார்த்து நைகத்துப் பரிகாசம்பண்ணினார்கள். 11 ஆகிலும்,
ஆேசரிலும், மனாேசயிலும், ெசபுேலானிலும், சிலர் மனத்தாழ்ைமயாகி எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 12

யூதாவிலும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய, ராஜாவும் பிரபுக்களும், கட்டைளயிட்ட பிரகாரம்
ெசய்கிறதற்கு, ேதவனுைடய கரம் அவர்கைள ஒருமனப்படுத்திற்று. 13 அப்படிேய இரண்டாம் மாதத்தில்
புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க ெவகு ஜனங்கள் எருசேலமில் மகாெபரிய சைபயாய்க்
கூடினார்கள். 14 அவர்கள் எழும்பி, எருசேலமில் உண்டான பலிபீடங்கைளயும், தூபபீடங்கைளயும் அகற்றிக்
கீதேரான் ஆற்றிேல ேபாட்டார்கள். 15 பின்பு இந்த இரண்டாம் மாதம் பதினாலாந்ேததியில் பஸ்காவின்
ஆட்டுக் குட்டிகைள அடித்தார்கள்; ஆசாரியரும் ேலவியரும் ெவட்கி, தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணி, சர்வாங்க
தகனபலிகைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குக் ெகாண்டுவந்து, 16 ேதவனுைடய மனுஷனாகிய ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்ற தங்கள் முைறைமயின்படிேய தங்கள் ஸ்தானத்திேல நின்றார்கள்; ஆசாரியர்
ேலவியரின் ைகயிலிருந்து இரத்தத்ைத வாங்கித்ெதளித்தார்கள். 17 சைபயிேல அேநகர் தங்கைளப்
பரிசுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளாதிருந்தார்கள்; ஆைகயால் சுத்தமில்லாத எல்லாைரயும் கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தம்பண்ண, ேலவியர் அவர்களுக்காகப் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டிகைள அடிக்கும் காரியத்ைத
விசாரித்தார்கள். 18 அேதெனன்றால் எப்பிராயீம், மனாேச, இசக்கார், ெசபுேலான் மனுஷரில் ஏராளமான
அேநகம் ஜனங்கள் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாள்ளாதிருந்தும், எழுதியிராத பிரகாரமாகப் பஸ்காைவச்
சாப்பிட்டார்கள். 19 எேசக்கியா அவர்களுக்காக விண்ணப்பம்பண்ணி, தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தரான ேதவைனத் ேதடும்படிக்கு, தங்கள் இருதயத்ைத ேநராக்கினவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்ேகற்ற
சுத்தாங்கம் அைடயாதிருந்தாலும், கிருைபயுள்ள கர்த்தர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மன்னிப்பாராக என்றான்.
20 கர்த்தர் எேசக்கியாவின் விண்ணப்பத்ைதக்ேகட்டு, ஜனங்களுக்கு அநுகூலஞ் ெசய்தார். 21 அப்படிேய
எருசேலமிேல காணப்பட்ட இஸ்ரேவல் புத்திரர் புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகைய ஏழுநாளளவும் மகா
ஆனந்தத்ேதாேட ஆசரித்தார்கள்; ேலவியரும் ஆசாரியரும் தினந்தினம் கர்த்தருக்ெகன்று ேபேராைசயாய்த்
ெதானிக்கும் கீதவாத்தியங்களால் கர்த்தைரத் துதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 22 கர்த்தருக்கு அடுத்த
காரியத்தில் நல்ல உணர்வுள்ள எல்லா ேலவியேராடும் எேசக்கியா பட்சமாய்ப் ேபசினான்; இப்படி அவர்கள்
பண்டிைகயின் ஏழு நாள் அளவும் புசித்து, ஸ்ேதாத்திரபலிகைளச் ெசலுத்தி, தங்கள் பிதாக்களின்
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ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 23 பின்பு ேவேற ஏழுநாளளவும் ஆசரிக்கச்
சைபயார் எல்லாரும் ேயாசைனபண்ணி, அந்த ஏழுநாளும் ஆனந்தத்ேதாேட ஆசரித்தார்கள். 24 யூதாவின்
ராஜாவாகிய எேசக்கியா சைபக்கு ஆயிரம் காைளகைளயும் ஏழாயிரம் ஆடுகைளயும் ெகாடுத்தான்;
பிரபுக்களும் சைபக்கு ஆயிரம் காைளகைளயும் பதினாயிரம் ஆடுகைளயும் ெகாடுத்தார்கள்; ஆசாரியரில்
அேநகம்ேபர் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணினார்கள். 25 யூதாவின் சைபயைனத்தும், ஆசாரியரும், ேலவியரும்,
இஸ்ரேவலிலிருந்து வந்தவர்களுைடய சைபயைனத்துமாகிய இஸ்ரேவல் ேதசத்திலிருந்து வந்த அந்நியரும்,
யூதாவில் குடியிருந்தவர்களும் மகிழ்ச்சியாயிருந்தார்கள். 26 அப்படிேய எருசேலமில் மகா சந்ேதாஷம்
உண்டாயிருந்தது; தாவீதின் குமாரனாகிய சாெலாேமான் என்னும் இஸ்ரேவலுைடய ராஜாவின் நாட்கள்
முதற்ெகாண்டு இப்படி எருசேலமில் நடந்ததில்ைல. 27 ேலவியரான ஆசாரியர்கள் எழுந்து நின்று, ஜனத்ைத
ஆசீர்வதித்தார்கள்; அவர்களுைடய சத்தம் ேகட்கப்பட்டு, அவர்களுைடய விண்ணப்பம் அவருைடய பரிசுத்த
வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தில் வந்து எட்டினது.

இைவெயல்லாம் முடிந்தபின்பு, வந்திருந்த இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் யூதாவின் பட்டணங்களுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், யூதா ெபன்யமீெனங்கும் எப்பிராயீமிலும் மனாேசயிலுங்கூட உண்டான
சிைலகைள உைடத்து, விக்கிரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, ேமைடகைளயும் பீடங்கைளயும் இடித்து,

அைவகைளெயல்லாம் தகர்த்துப்ேபாட்டார்கள்; பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள்
ஊர்களிலிருக்கிற தங்கள் காணியாட்சிக்குத் திரும்பினார்கள். 2 எேசக்கியா ஆசாரியர் ேலவியருைடய
வகுப்புகைள அவர்கள் வரிைசகளின்படிேயயும், அவரவைர அவர்கள் ஊழியத்தின்படிேயயும் திட்டப்படுத்தி,
ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும், சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தவும்,
கர்த்தருைடய பாளயத்தின் வாசல்களில் ஊழியஞ்ெசய்து துதித்து ஸ்ேதாத்திரிக்கவும் ஒழுங்குப்படுத்தினான்.
3 ராஜா கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய அந்திசந்திகளில் ெசலுத்தேவண்டிய
சர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும், ஓய்வுநாட்களிலும் மாதப்பிறப்புகளிலும் பண்டிைககளிலும் ெசலுத்தேவண்டிய
சர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும் தன் ஆஸ்தியிலிருந்ெதடுத்துத் தன் பங்ைகக் ெகாடுத்தான். 4 ஆசாரியரும்
ேலவியரும் கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணத்ைத உற்சாகமாய்க் ைகக்ெகாள்ளும்படி, அவர்களுக்குரிய
பாகத்ைதக் ெகாடுக்க ஜனங்களுக்கும் எருசேலமின் குடிகளுக்கும் கட்டைளயிட்டான். 5 இந்த வார்த்ைத
பிரசித்தமானேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர் தானியத்திலும், திராட்சரசத்திலும், எண்ெணயிலும், ேதனிலும்,
நிலத்தின் எல்லா வரத்திலும் முதற்பலன்கைளத் திரளாகக் ெகாண்டுவந்து, சகலத்திலும் தசமபாகத்ைதப்
பரிபூரணமாய்க் ெகாடுத்தார்கள். 6 யூதாவின் பட்டணங்களில் குடியிருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரரும், யூதா
புத்திரரும், மாடுகளிலும் ஆடுகளிலும் தசமபாகத்ைதயும், தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தம்பண்ணப்பட்டைவகளில் தசமபாகத்ைதயும் ெகாண்டுவந்து குவியல் குவியலாக ைவத்தார்கள். 7

மூன்றாம் மாதத்தில் குவியல் ெசய்யத்ெதாடங்கி ஏழாம் மாதத்தில் முடித்தார்கள். 8 எேசக்கியாவும்
பிரபுக்களும் வந்து, அந்தக் குவியல்கைளக் காணும்ேபாது, கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரஞ்ெசலுத்தி,
அவருைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவைலப் புகழ்ந்தார்கள். 9 அந்தக் குவியல்கைளக் குறித்து எேசக்கியா
ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும் விசாரித்தேபாது, 10 சாேதாக்கின் சந்ததியானாகிய அசரியா என்னும்
பிரதான ஆசாரியன் அவைன ேநாக்கி: இந்தக் காணிக்ைகையக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குக்
ெகாண்டுவரத் ெதாடங்கினதுமுதல் நாங்கள் சாப்பிட்டுத் திருப்தியைடந்ேதாம்; இன்னும் மிச்சமும்
இருக்கிறது; கர்த்தர் தம்முைடய ஜனத்ைத ஆசீர்வதித்ததினால் இந்தத் திரட்சியான அம்பாரம்
மீந்திருக்கிறது என்றான். 11 அப்ெபாழுது எேசக்கியா கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் பண்டகசாைலகைள
ஆயத்தப்படுத்தச் ெசான்னான். 12 அவர்கள் அைவகைள ஆயத்தப்படுத்தினபின்பு, அைவகளிேல
காணிக்ைககைளயும், தசம பாகத்ைதயும், பரிசுத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளயும் உண்ைமயாய்
எடுத்துைவத்தார்கள்; அைவகளின்ேமல் ேலவியனாகிய ெகானனியா தைலவனும், அவன் தம்பியாகிய சிேமயி
இரண்டாவதுமாயிருந்தான். 13 ராஜாவாகிய எேசக்கியாவும், ேதவனுைடய ஆலய விசாரைணக்காரனாகிய
அசரியாவும் பண்ணின கட்டைளயின்படிேய, ெயகிேயலும், அசசியாவும், நாகாத்தும், ஆசேகலும்,
ெயரிேமாத்தும், ேயாசபாத்தும், ஏலிேயலும், இஸ்மகியாவும், மாகாத்தும், ெபனாயாவும், ெகானனியாவின்
கீழும் அவன் தம்பியாகிய சிேமயியின் கீழும் விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள். 14 கிழக்குவாசைலக் காக்கிற
இம்னாவின் குமாரனாகிய ேகாேர என்னும் ேலவியன், கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தப்பட்ட காணிக்ைககைளயும்
மகா பரிசுத்தமானைவகைளயும் பங்கிடும்படிக்கு, ேதவனுக்குச் ெசலுத்தும் உற்சாகக் காணிக்ைககள்ேமல்
அதிகாரியாயிருந்தான். 15 அவனுைடய ைகக்கு உதவியாக ஆசாரியரின் பட்டணங்களில்
வகுப்புகளின்படியிருக்கிற தங்கள் சேகாதரரிேல ெபரியவனுக்கும் சிறியவனுக்கும் சரிசமானமாய்க்
ெகாடுக்கும்படிக்கு, உண்ைமயுள்ளவர்களாக எண்ணப்பட்ட ஏேதனும், மின்யமீனும், ெயசுவாவும்,
ெசமாயாவும், அமரியாவும், ெசக்கனியாவும் ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள். 16 வம்ச அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட
மூன்று வயதுமுதல், அதற்கு ேமற்பட்ட ஆண்பிள்ைளகைளத்தவிர, கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள்
பிரேவசிக்கிற அவரவருக்கும் தங்கள் வகுப்புகளின்படிேய, தங்கள் முைறகளிேல தாங்கள் ெசய்கிற தங்கள்
பணிவிைடக்குத்தக்கதாய் அநுதின படி ெகாடுக்கப்பட்டது. 17 தங்கள் பிதாக்களின் வம்ச
அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட தங்கள் வகுப்புகளின்படிேய தங்கள் முைறகளிலிருக்கிற இருபது
வயதுமுதல், அதற்கு ேமற்பட்ட ஆசாரியருக்கும், ேலவியருக்கும், 18 அவர்களுைடய எல்லாக் கூட்டத்தின்
அட்டவைணயிலும் எழுதப்பட்ட அவர்களுைடய எல்லாக் குழந்ைதகளுக்கும், மைனவிகளுக்கும்,
குமாரருக்கும், குமாரத்திகளுக்கும் பங்கு ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள் பரிசுத்தமானைத உண்ைமயின்படி
பரிசுத்தமாய் விசாரித்தார்கள். 19 ஆசாரியரில் எல்லா ஆண்பிள்ைளகளுக்கும் ேலவியருக்குள்ேள
அட்டவைணயில் எழுதப்பட்டவர்கள் எல்லாருக்கும் படிெகாடுக்க, ஆசாரியருைடய ஒவ்ெவாரு
பட்டணத்துக்கடுத்த ெவளிநிலங்களிலும் ஆேரான் புத்திரரில் ேபர்ேபராகக் குறிக்கப்பட்ட மனுஷர்
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இருந்தார்கள். 20 இந்தப் பிரகாரமாக எேசக்கியா யூதாெவங்கும் நடப்பித்து, தன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
முன்பாக நன்ைமயும் ெசம்ைமயும் உண்ைமயுமானைதச் ெசய்தான். 21 அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
ேவைலயிலும், தன் ேதவைனத் ேதடும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கற்பைனக்கும் அடுத்த காரியத்திலும்
என்ன ெசய்யத் ெதாடங்கினாேனா, அைதெயல்லாம் தன் முழு இருதயத்ேதாடும் ெசய்து சித்திெபற்றான்.

இக்காரியங்கள் நடந்ேதறிவருைகயில் அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப் வந்து, யூதாவுக்குள்
பிரேவசித்து, அரணான பட்டணங்களுக்கு எதிராகப் பாளயமிறங்கி, அைவகைளத் தன்
வசமாக்கிக் ெகாள்ள நிைனத்தான். 2 சனெகரிப் வந்து, எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்பண்ண

ேநாக்கங்ெகாண்டிருப்பைத எேசக்கியா கண்டேபாது, 3 நகரத்திற்குப் புறம்ேபயிருக்கிற ஊற்றுகைளத்
தூர்த்துப்ேபாட, தன் பிரபுக்கேளாடும் தன் பராக்கிரமசாலிகேளாடும் ஆேலாசைனபண்ணினான்; அதற்கு
அவர்கள் உதவியாயிருந்தார்கள். 4 அசீரியா ராஜாக்கள் வந்து, அதிக தண்ணீைரக் கண்டுபிடிப்பாேனன்
என்று ெசால்லி, அேநகம் ஜனங்கள் கூடி, எல்லா ஊற்றுகைளயும் நாட்டின் நடுவில் பாயும் ஓைடையயும்
தூர்த்துப்ேபாட்டார்கள். 5 அவன் திடன்ெகாண்டு, இடிந்துேபான மதிைலெயல்லாம் கட்டி, அைவகைளயும்
ெவளியிலுள்ள மற்ற மதிைலயும் ெகாத்தளங்கள்மட்டும் உயர்த்தி, தாவீது நகரத்தின் ேகாட்ைடையப்
பலப்படுத்த, திரளான ஆயுதங்கைளயும் ேகடகங்கைளயும்பண்ணி, 6 ஜனத்தின்ேமல் பைடத்தைலவைர
ைவத்து, அவர்கைள நகரவாசலின் வீதியிேல தன்னண்ைடயில் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள ேநாக்கி: 7

நீங்கள் திடன்ெகாண்டு ைதரியமாயிருங்கள்; அசீரியா ராஜாவுக்கும் அவேனாடிருக்கிற ஏராளமான
கூட்டத்திற்கும் பயப்படாமலும் கலங்காமலுமிருங்கள்; அவேனாடிருக்கிறவர்கைளப்பார்க்கிலும்
நம்ேமாடிருக்கிறவர்கள் அதிகம். 8 அவேனாடிருக்கிறது மாம்ச புயம், நமக்குத் துைணநின்று நம்முைடய
யுத்தங்கைள நடத்த நம்ேமாடிருக்கிறவர் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்தாேன என்று ெசால்லி,
அவர்கைளத் ேதற்றினான்; யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகளின்ேமல்
ஜனங்கள் நம்பிக்ைக ைவத்தார்கள்.

9 இதின்பின்பு அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப் தன் முழுச் ேசைனயுடன் லாகீசுக்கு எதிராய்
முற்றிக்ைகேபாட்டிருக்ைகயில், யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவிடத்துக்கும், எருசேலமிலுள்ள யூதா
ஜனங்கள் யாவரிடத்துக்கும் தன் ஊழியக்காரைர அனுப்பி: 10 அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், முற்றிக்ைக ேபாடப்பட்ட எருசேலமிேல நீங்கள் இருக்கும்படிக்கு, நீங்கள்
எதின்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிறீர்கள்? 11 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைம அசீரியருைடய
ராஜாவின் ைகக்குத் தப்புவிப்பார் என்று எேசக்கியா ெசால்லி, நீங்கள் பசியினாலும் தாகத்தினாலும்
சாகும்படி உங்கைளப் ேபாதிக்கிறான் அல்லவா? 12 அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய
பலிபீடங்கைளயும் தள்ளிவிட்டவனும், ஒேர பலிபீடத்திற்கு முன்பாகப் பணிந்து, அதின்ேமல்
தூபங்காட்டுங்கள் என்று யூதாவுக்கும் எருசேலமியருக்கும் ெசான்னவனும் அந்த எேசக்கியாதான் அல்லவா?
13 நானும் என் பிதாக்களும் ேதசத்துச் சகல ஜனங்களுக்கும் ெசய்தைத அறியீர்கேளா? அந்த
ேதசங்களுைடய ஜாதிகளின் ேதவர்கள் அவர்கள் ேதசத்ைத நம்முைடய ைகக்குத் தப்புவிக்க அவர்களுக்குப்
ெபலன் இருந்தேதா? 14 உங்கள் ேதவன் உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவிக்கக்கூடும்படிக்கு, என் பிதாக்கள்
பாழாக்கின அந்த ஜாதிகளுைடய எல்லா ேதவர்களிலும் எவன் தன் ஜனத்ைத என் ைகக்குத் தப்புவிக்கப்
பலவானாயிருந்தான்? 15 இப்ேபாதும் எேசக்கியா உங்கைள வஞ்சிக்கவும், இப்படி உங்கைளப்
ேபாதிக்கவும் இடங்ெகாடுக்கேவண்டாம்; நீங்கள் அவைன நம்பவும் ேவண்டாம்; ஏெனன்றால் எந்த ஜாதியின்
ேதவனும், எந்த ராஜ்யத்தின் ேதவனும் தன் ஜனத்ைத என் ைகக்கும் என் பிதாக்களின் ைகக்கும்
தப்புவிக்கக்கூடாதிருந்தேத; உங்கள் ேதவன் உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவிப்பது எப்படி என்கிறார் என்று
ெசால்லி, 16 அவனுைடய ஊழியக்காரர் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாகவும், அவருைடய தாசனாகிய
எேசக்கியாவுக்கு விேராதமாகவும் பின்னும் அதிகமாய்ப் ேபசினார்கள். 17 ேதசங்களுைடய ஜாதிகளின்
ேதவர்கள் தங்கள் ஜனங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவிக்காதிருந்ததுேபால, எேசக்கியாவின் ேதவனும் தன்
ஜனங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவிப்பதில்ைலெயன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர நிந்திக்கவும்,
அவருக்கு விேராதமாகப் ேபசவும் அவன் நிருபங்கைளயும் எழுதினான். 18 அவர்கள்
அலங்கத்தின்ேமலிருக்கிற எருசேலமின் ஜனங்கைளப் பயப்படுத்தி, கலங்கப்பண்ணி, தாங்கள்
நகரத்ைதப்பிடிக்கும்படி, அவர்கைளப் பார்த்து: யூதபாைஷயிேல மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, 19 மனுஷர்
ைகேவைலயினால் ெசய்யப்பட்டதும், பூச்சக்கரத்து ஜனங்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்டதுமாயிருக்கிற
ேதவர்கைளக் குறித்துப் ேபசுகிறபிரகாரமாக எருசேலமின் ேதவைனயும் குறித்துப் ேபசினார்கள். 20

இதினிமித்தம் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவும் ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும்
பிரார்த்தித்து, வானத்ைத ேநாக்கி அபயமிட்டார்கள். 21 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஒரு தூதைன அனுப்பினார்;
அவன் அசீரியருைடய ராஜாவின் பாளயத்திலுள்ள சகல பராக்கிரமசாலிகைளயும், தைலவைரயும்,
ேசனாபதிகைளயும் அதம்பண்ணினான்; அப்படிேய சனெகரிப் ெசத்தமுகமாய்த் தன் ேதசத்திற்குத்
திரும்பினான்; அங்ேக அவன் தன் ேதவனுைடய ேகாவிலுக்குள் பிரேவசிக்கிறேபாது, அவனுைடய
கர்ப்பப்பிறப்பான சிலர் அவைனப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 22 இப்படிக் கர்த்தர்
எேசக்கியாைவயும் எருசேலமின் குடிகைளயும் அசீரியருைடய ராஜாவாகிய. சனெகரிபின் ைகக்கும் மற்ற
எல்லாருைடய ைகக்கும் நீங்கலாக்கி இரட்சித்து, அவர்கைளச் சுற்றுப்புறத்தாருக்கு விலக்கி ஆதரித்து
நடத்தினார். 23 அேநகம்ேபர் கர்த்தருக்ெகன்று எருசேலமுக்குக் காணிக்ைககைளயும், யூதாவின்
ராஜாவாகிய எேசக்கியாவுக்கு உச்சிதங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் இதற்குப்பிற்பாடு சகல
ஜாதிகளின் பார்ைவக்கும் ேமன்ைமப்பட்டவனாயிருந்தான்.

24 அந்நாட்களில் எேசக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான்; அவன் கர்த்தைர ேநாக்கி
ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, அவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணி, அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்ைதக்
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கட்டைளயிட்டார். 25 எேசக்கியா தனக்குச் ெசய்யப்பட்ட உபகாரத்திற்குத்தக்கதாய் நடவாமல்
மனேமட்டிைமயானான்; ஆைகயால் அவன்ேமலும், யூதாவின்ேமலும், எருசேலமின்ேமலும் கடுங்ேகாபம்
மூண்டது. 26 எேசக்கியாவின் மனேமட்டிைமயினிமித்தம் அவனும் எருசேலமின் குடிகளும் தங்கைளத்
தாழ்த்தினபடியினால், கர்த்தருைடய கடுங்ேகாபம் எேசக்கியாவின் நாட்களிேல அவர்கள்ேமல் வரவில்ைல.
27 எேசக்கியாவுக்கு மிகுதியான ஐசுவரியமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது; ெவள்ளியும், ெபான்னும்,
இரத்தினங்களும் கந்தவர்க்கங்களும், ேகடகங்களும், விேநாதமான ஆபரணங்களும் ைவக்கும்படியான
ெபாக்கிஷசாைலகைளயும், 28 தனக்கு வந்துெகாண்டிருந்த தானியமும் திராட்சரசமும் எண்ெணயும்
ைவக்கும்படியான பண்டகசாைலகைளயும், சகல வைகயுள்ள மிருகஜீவன்களுக்குக் ெகாட்டாரங்கைளயும்,
மந்ைதகளுக்குத் ெதாழுவங்கைளயும் உண்டாக்கினான். 29 அவன் தனக்குப் பட்டணங்கைளக் கட்டுவித்து
ஏராளமான ஆடுமாடுகைள ைவத்திருந்தான்; ேதவன் அவனுக்கு மகாதிரளான ஆஸ்திையக் ெகாடுத்தார். 30

இந்த எேசக்கியா கீேயான் என்னும் ஆற்றிேல அைணகட்டி, அதின் தண்ணீைர ேமற்ேகயிருந்து தாழத்
தாவீதின் நகரத்திற்கு ேநராகத் திருப்பினான்; எேசக்கியா ெசய்தெதல்லாம் வாய்த்தது. 31 ஆகிலும்
பாபிேலான் பிரபுக்களின் ஸ்தானாபதிகள் ேதசத்திேல நடந்த அற்புதத்ைதக் ேகட்க அவனிடத்துக்கு
அனுப்பப்பட்ட விஷயத்தில் அவன் இருதயத்தில் உண்டான எல்லாவற்ைறயும் அறியும்படி அவைனச்
ேசாதிக்கிறதற்காக ேதவன் அவைனக் ைகவிட்டார். 32 எேசக்கியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன்
ெசய்த நன்ைமகளும் ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்திலும், யூதா இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் புஸ்தகத்திலும் எழுதியிருக்கிறது. 33 எேசக்கியா தன் பிதாக்கேளாேட
நித்திைரயைடந்தபின்பு, அவைனத் தாவீது வம்சத்தாரின் கல்லைறகளில் பிரதானமான கல்லைறயில்
அடக்கம்பண்ணினார்கள்; யூதாவைனத்தும் எருசேலமின் குடிகளும் அவன் மரித்தேபாது அவைனக்
கனம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய மனாேச அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

மனாேச ராஜாவாகிறேபாது பன்னிரண்டு வயதாயிருந்து, ஐம்பத்ைதந்து வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான். 2 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாகத் துரத்தின ஜாதிகளுைடய
அருவருப்புகளின்படிேய, அவன் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 3

அவன் தன் தகப்பனாகிய எேசக்கியா தகர்த்துப்ேபாட்ட ேமைடகைளத் திரும்பவும் கட்டி, பாகால்களுக்குப்
பலிபீடங்கைள எடுப்பித்து, விக்கிரகத்ேதாப்புகைள உண்டாக்கி, வானத்தின் ேசைனையெயல்லாம்
பணிந்துெகாண்டு, அைவகைளச் ேசவித்து, 4 எருசேலமிேல என் நாமம் என்ெறன்ைறக்கும் விளங்கும் என்று
கர்த்தர் ெசான்ன தம்முைடய ஆலயத்திேல பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 5 கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் இரண்டு
பிராகாரங்களிலும் வானத்தின் ேசைனகளுக்ெகல்லாம் பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். 6 அவன் இன்ேனாம்
குமாரரின் பள்ளத்தாக்கிேல தன் குமாரைரத் தீமிதிக்கப்பண்ணி, நாளும் நிமித்தமும் பார்த்து,
பில்லிசூனியங்கைள அநுசரித்து, அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கைளயும் குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் ைவத்து,
கர்த்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக அவர் பார்ைவக்கு மிகுதியும் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 7 இந்த
ஆலயத்திலும், இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் நான் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமிலும், என்
நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் விளங்கப்பண்ணுேவன் என்றும், 8 நான் ேமாேசையக்ெகாண்டு
இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த சகல நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கட்டைளகளுக்கும் நியாயங்களுக்கும்
ஒத்தபடிேய அவர்களுக்கு நான் கற்பித்தைவகைளெயல்லாம் அவர்கள் ெசய்யச் சாவதானமாய்
இருந்தார்கேளயாகில், நான் இனி அவர்கள் காைல அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நிைலப்படுத்திைவத்த
ேதசத்திலிருந்து விலகப்பண்ணுவதில்ைலெயன்றும், ேதவன் தாவீேதாடும் அவன் குமாரனாகிய
சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லியிருந்த ேதவனுைடய ஆலயத்தில்தாேன, அவன் தான் பண்ணுவித்த
விக்கிரகமாகிய சிைலைய ஸ்தாபித்தான். 9 அப்படிேய கர்த்தர் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு முன்பாக அழித்த
ஜாதிகைளப் பார்க்கிலும், யூதாவும் எருசேலமின் குடிகளும் ெபால்லாப்புச் ெசய்யதக்கதாய், மனாேச
அவர்கைள வழிதப்பிப்ேபாகப்பண்ணினான். 10 கர்த்தர் மனாேசேயாடும் அவனுைடய ஜனத்ேதாடும்
ேபசினேபாதிலும், அவர்கள் கவனிக்காேத ேபானார்கள். 11 ஆைகயால் கர்த்தர்: அசீரியா ராஜாவின்
ேசனாபதிகைள அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணினார்; அவர்கள் மனாேசைய முட்ெசடிகளில் பிடித்து, இரண்டு
ெவண்கலச்சங்கிலியால் அவைனக் கட்டிப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 12 இப்படி அவன்
ெநருக்கப்படுைகயில், தன் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கிக் ெகஞ்சி, தன் பிதாக்களின் ேதவனுக்கு
முன்பாக மிகவும் தன்ைனத் தாழ்த்தினான். 13 அவைர ேநாக்கி, அவன்
விண்ணப்பம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறேபாது, அவர் அவன் ெகஞ்சுதலுக்கு இரங்கி, அவன் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டு, அவைனத் திரும்ப எருசேலமிலுள்ள தன்னுைடய ராஜ்யத்திற்கு வரப்பண்ணினார்; கர்த்தேர ேதவன்
என்று அப்ெபாழுது மனாேச அறிந்தான்.

14 பின்பு அவன் தாவீதுைடய நகரத்தின் ெவளி அலங்கத்ைதக் கீேயானுக்கு ேமற்ேகயிருக்கிற
பள்ளத்தாக்கு ெதாடங்கி மீன்வாசல்மட்டும் கட்டி, ஓேபைலச் சுற்றிலும் அைத வைளத்து, அைத மிகவும்
உயர்த்தி, யூதாவிலுள்ள அரணான பட்டணங்களிெலல்லாம் இராணுவத்தைலவைர ைவத்து, 15

கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து அந்நிய ேதவர்கைளயும் அந்த விக்கிரகத்ைதயும் எடுத்துப்ேபாட்டு,
கர்த்தருைடய ஆலயமுள்ள மைலயிலும் எருசேலமிலும் தான் கட்டியிருந்த எல்லாப் பலிபீடங்கைளயும்
அகற்றி, பட்டணத்திற்குப் புறம்பாகப் ேபாடுவித்து, 16 கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைதச் ெசப்பனிட்டு,
அதின்ேமல் சமாதானபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்திர பலிகைளயும் ெசலுத்தி, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தைரச் ேசவிக்கேவண்டும் என்று யூதாவுக்குக் கட்டைளயிட்டான். 17 ஆகிலும் ஜனங்கள் இன்னும்
ேமைடகளில் பலியிட்டுவந்தார்கள்; என்றாலும் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்ெகன்ேற அப்படிச்
ெசய்தார்கள். 18 மனாேசயின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் தன் ேதவைன ேநாக்கிப் பண்ணின
விண்ணப்பமும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்தில் அவேனாேட ேபசின
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ஞானதிருஷ்டிக்காரரின் வார்த்ைதகளும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது. 19

அவனுைடய விண்ணப்பமும், அவன் ெகஞ்சுதலுக்குக் கர்த்தர் இரங்கினதும், அவன் தன்ைனத்
தாழ்த்தினதற்கு முன்ேன பண்ணின அவனுைடய எல்லாப் பாவமும் துேராகமும், அவன் ேமைடகைளக் கட்டி
விக்கிரகத் ேதாப்புகைளயும் சிைலகைளயும் ஸ்தாபித்த இடங்களும், ஓசாயின் பிரபந்தத்தில்
எழுதியிருக்கிறது. 20 மனாேச தன் பிதாக்கேளாேட நித்திைரயைடந்தபின்பு, அவைன அவன் வீட்டிேல
அடக்கம் பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய ஆேமான் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

21 ஆேமான் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்திரண்டு வயதாயிருந்து, இரண்டு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான். 22 அவன் தன் தகப்பனாகிய மனாேச ெசய்ததுேபால கர்த்தரின் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; தன் தகப்பனாகிய மனாேச பண்ணுவித்திருந்த விக்கிரகங்களுக்ெகல்லாம்
ஆேமான் பலியிட்டு, அைவகைளச் ேசவித்தான். 23 தன் தகப்பனாகிய மனாேச தன்ைனத்
தாழ்த்திக்ெகாண்டதுேபால, இந்த ஆேமான் என்பவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தாமல்
ேமன்ேமலும் அக்கிரமம் ெசய்துவந்தான். 24 அவன் ஊழியக்காரர் அவனுக்கு விேராதமாய்க்
கட்டுப்பாடுபண்ணி, அவன் அரமைனயிேல அவைனக் ெகான்று ேபாட்டார்கள். 25 அப்ெபாழுது ேதசத்து
ஜனங்கள் ஆேமான் என்னும் ராஜாவுக்கு விேராதமாய்க் கட்டுப்பாடுபண்ணின யாவைரயும் ெவட்டிப்ேபாட்டு,
அவன் குமாரனாகிய ேயாசியாைவ அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள்.

ேயாசியா ராஜாவாகிறேபாது எட்டு வயதாயிருந்து, முப்பத்ெதாரு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டான். 2 அவன் கர்த்தருைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன்
தகப்பனாகிய தாவீதின் வழிகளில், வலது இடதுபுறமாக விலகாமல் நடந்தான். 3 அவன் தன்

ராஜ்யபாரத்தின் எட்டாம் வருஷத்தில், தான் இன்னும் இளவயதாயிருக்ைகயில், தன் தகப்பனாகிய தாவீதின்
ேதவைனத் ேதட ஆரம்பித்து, பன்னிரண்டாம் வருஷத்தில் ேமைடகள், ேதாப்புகள், சுரூபங்கள்,
விக்கிரகங்கள் ஆகிய இைவகள் அற்றுப்ேபாகும்படி, யூதாைவயும், எருசேலைமயும் சுத்திகரிக்கத்
ெதாடங்கினான். 4 அவனுக்கு முன்பாகப் பாகால்களின் பலிபீடங்கைள இடித்தார்கள்;
அைவகளின்ேமலிருந்த சிைலகைள ெவட்டி, விக்கிரகத் ேதாப்புகைளயும் வார்ப்பு விக்கிரகங்கைளயும்
ெவட்டு விக்கிரகங்கைளயும் உைடத்து ெநாறுக்கி, அைவகளுக்குப் பலியிட்டவர்களுைடய
பிேரதக்குழிகளின்ேமல் தூவி, 5 பூஜாசாரிகளின் எலும்புகைள அவர்களுைடய பீடங்களின்ேமல்
சுட்ெடரித்து, இவ்விதமாய் யூதாைவயும் எருசேலைமயும் சுத்திகரித்தான். 6 அப்படிேய அவன் மனாேச
எப்பிராயீம் சிமிேயான் என்னும் பட்டணங்களிலும், நப்தலிமட்டும், பாழான அைவகளின் சுற்றுப்புறங்களிலும்
ெசய்தான். 7 அவன் இஸ்ரேவல் ேதசம் எங்குமுள்ள பலிபீடங்கைளயும் விக்கிரகத் ேதாப்புகைளயும்
தகர்த்து, விக்கிரகங்கைள ெநாறுக்கித் தூளாக்கி, எல்லாச் சிைலகைளயும் ெவட்டிப்ேபாட்டபின்பு
எருசேலமுக்குத் திரும்பினான்.

8 அவன் ேதசத்ைதயும் ஆலயத்ைதயும் சுத்திகரித்தபின்பு, அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் பதிெனட்டாம்
வருஷத்திேல, அத்சலியாவின் குமாரனாகிய சாப்பாைனயும், நகரத்தைலவனாகிய மாெசயாைவயும்,
ேயாவாகாசின் குமாரனாகிய ேயாவாக் என்னும் மந்திரிையயும், தன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்கும்படிக்கு அனுப்பினான். 9 அவர்கள் பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்க்கியாவினிடத்தில் வந்து,
வாசற்படிையக் காக்கிற ேலவியர் மனாேசயிலும் எப்பிராயீமிலும் இஸ்ரேவலில் மீதியானவர்கெளல்லாரின்
ைகயிலும் யூதா ெபன்யமீன் எங்கும் ேசர்த்து, எருசேலமுக்குத் திரும்பி ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குக்
ெகாண்டுவந்த பணத்ைத ஒப்புவித்து, 10 ேவைலையச் ெசய்விக்கும்படி, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
விசாரிப்புக்காரரானவர்களின் ைகயில் அைதக் ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள் அைதக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்த்துச் சீர்ப்படுத்துகிறதற்கு ஆலயத்தில் ேவைல ெசய்கிறவர்கள் ைகயிேல
ெகாடுத்தார்கள். 11 அப்படிேய யூதாவின் ராஜாக்கள் ெகடுத்துப்ேபாட்ட அைறகைளப் பழுதுபார்க்க
ெவட்டின கற்கைளயும், இைணப்புக்கு மரங்கைளயும், பாவுகிறதற்குப் பலைககைளயும் வாங்கத் தச்சருக்கும்
சிற்பாசாரிகளுக்கும் அைதக் ெகாடுத்தார்கள். 12 இந்த மனுஷர் ேவைலைய உண்ைமயாய்ச் ெசய்தார்கள்;
ேவைலைய நடத்த ெமராரியின் புத்திரரில் யாகாத் ஒபதியா என்னும் ேலவியரும், ேகாகாதியரின் புத்திரரில்
சகரியாவும், ெமசுல்லாமும் அவர்கள்ேமல் விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள்; இந்த ேலவியர் எல்லாரும்
கீதவாத்தியங்கைள வாசிக்க அறிந்தவர்கள். 13 அவர்கள் சுைமகாரைர விசாரிக்கிறவர்களாயும், பற்பல
ேவைலகைளச் ெசய்கிறவர்கள் எல்லாைரயும் கண்காணிக்கிறவர்களாயும் இருந்தார்கள்; ேலவியரில்
இன்னும் சிலர் கணக்கரும் மணியக்காரரும் வாசற்காவலாளருமாயிருந்தார்கள். 14 கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்ைத அவர்கள் எடுக்கிறேபாது ேமாேசையக்ெகாண்டு
கட்டைளயிடப்பட்ட கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணப் புஸ்தகத்ைத ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா
கண்ெடடுத்தான். 15 அப்ெபாழுது இல்க்கியா சம்பிரதியாகிய சாப்பாைன ேநாக்கி: கர்த்தருைடய
ஆலயத்திேல நியாயப்பிரமாணப்புஸ்தகத்ைதக் கண்ெடடுத்ேதன் என்று ெசால்லி, அந்தப் புஸ்தகத்ைதச்
சாப்பான் ைகயில் ெகாடுத்தான். 16 சாப்பான் அந்தப் புஸ்தகத்ைத ராஜாவினிடத்திற்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அவைன ேநாக்கி: உம்முைடய ஊழியக்காரருக்கு கட்டைளயிடப்பட்டைவகைளெயல்லாம் அவர்கள்
ெசய்கிறார்கள். 17 கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல ேசர்ந்த பணத்ைத அவர்கள் கூட்டி, அைத விசாரிப்புக்காரர்
ைகயிலும், ேவைல ெசய்கிறவர்கள் ைகயிலும் ெகாடுத்தார்கள் என்று ராஜாவுக்கு மறுெசய்தி ெசான்னதும்
அல்லாமல், 18 ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா என் ைகயில் ஒரு புஸ்தகத்ைதக் ெகாடுத்தான் என்பைதச்
சம்பிரதியாகிய சாப்பான் ராஜாவுக்கு அறிவித்து, ராஜாவுக்கு முன்பாக அைத வாசித்தான். 19

நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைள ராஜா ேகட்டேபாது, அவன் தன் வஸ்திரங்கைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டு, 20 இல்க்கியாவுக்கும், சாப்பானின் குமாரனாகிய அகிக்காமுக்கும், மீகாவின்
குமாரனாகிய அப்ேதானுக்கும், சம்பிரதியாகிய சாப்பானுக்கும், ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய
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அசாயாவுக்கும் கட்டைளயிட்டுச் ெசான்னது: 21 கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தப் புஸ்தகத்தினுைடய
வார்த்ைதகளினிமித்தம் நீங்கள் ேபாய், எனக்காகவும் இஸ்ரேவலிலும் யூதாவிலும் மீதியானவர்களுக்காகவும்
கர்த்தரிடத்தில் விசாரியுங்கள்; இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற எல்லாவற்றின்படிேயயும் ெசய்யும்படிக்கு
கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய நம்முைடய பிதாக்கள் ைகக்ெகாள்ளாேதேபானபடியினால், நம்ேமல் மூண்ட
கர்த்தருைடய உக்கிரம் ெபரியது என்றான். 22 அப்ெபாழுது இல்க்கியாவும் ராஜா அனுப்பின மற்றவர்களும்
அஸ்ராவின் குமாரனாகிய திக்வாதின் மகனான சல்லூம் என்னும் வஸ்திரசாைல விசாரிப்புக்காரன்
மைனவியாகிய உல்தாள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளிடத்திற்குப் ேபானார்கள்; அவள் எருசேலமில்
இரண்டாம் வகுப்பிேல குடியிருந்தாள்; அவேளாேட அைதப்பற்றிப் ேபசினார்கள். 23 அவள் இவர்கைள
ேநாக்கி: உங்கைள என்னிடத்தில் அனுப்பினவருக்கு நீங்கள் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறதாவது, 24 இேதா, யூதாவின் ராஜாவுக்கு முன்பாக
வாசிக்கப்பட்ட புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சகல சாபங்களுமாகிய ெபால்லாப்ைப நான் இந்த
ஸ்தலத்தின்ேமலும் இதின் குடிகளின்ேமலும் வரப்பண்ணுேவன். 25 அவர்கள் என்ைனவிட்டு, தங்கள்
ைககளின் கிரிையகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க ேவேற ேதவர்களுக்குத்
தூபங்காட்டினபடியினால், என் உக்கிரம் அவிந்துேபாகாதபடி இந்த ஸ்தலத்தின்ேமல் இறங்கும் என்று
கர்த்தர் உைரக்கிறார். 26 கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறதற்கு உங்கைள அனுப்பின யூதாவின்
ராஜாவினிடத்தில் நீங்கள் ேபாய்: நீ ேகட்ட வார்த்ைதகைளக்குறித்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், 27 இந்த ஸ்தலத்திற்கும் அதின் குடிகளுக்கும் விேராதமாக ேதவன்
ெசான்ன அவருைடய வார்த்ைதகைள நீ ேகட்ைகயில், உன் இருதயம் இளகி, எனக்கு முன்பாக நீ
உன்ைனத் தாழ்த்தி, எனக்கு முன்பாகப் பணிந்து, உன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, எனக்கு
முன்பாக அழுதபடியினால், நானும் உன் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 28

இேதா, நான் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமலும் இதின் குடிகளின்ேமலும் வரப்பண்ணும் எல்லாப் ெபால்லாப்ைபயும்
உன் கண்கள் காணாதபடிக்கு, நீ சமாதானத்ேதாேட உன் கல்லைறயில் ேசர்த்துக்ெகாள்ளபட. நான்
உன்ைன உன் பிதாக்களண்ைடயிேல ேசரப்பண்ணுேவன் என்கிறார் என்று ெசான்னாள்; அவர்கள்
ராஜாவுக்கு மறுெசய்தி ெகாண்டுேபானார்கள்.

29 அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவிலும் எருசேலமிலுமுள்ள மூப்பைரெயல்லாம் அைழப்பித்துக் கூடிவரச்ெசய்து,
30 ராஜாவும், சகல யூதா மனுஷரும், எருசேலமின் குடிகளும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், ெபரிேயார்முதல்
சிறிேயார் மட்டுமுள்ள சகலருமாய்க் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப் ேபானார்கள்; கர்த்தருைடய
ஆலயத்திேல கண்ெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைகப் புஸ்தகத்தின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்கள்
காதுகள் ேகட்க வாசித்தான். 31 ராஜா தன் ஸ்தானத்திேல நின்று, அந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற
உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகளின்படிேய தான் ெசய்வதினாேல, கர்த்தைரப் பின்பற்றி நடப்ேபன் என்றும்,
தன் முழு இருதயத்ேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவருைடய கற்பைனகைளயும் அவருைடய
சாட்சிகைளயும் அவருைடய கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுேவன் என்றும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
உடன்படிக்ைகபண்ணி, 32 எருசேலமிலும் ெபன்யமீனிலும் காணப்பட்ட யாவைரயும் அதற்கு
உட்படப்பண்ணினான்; அப்படிேய எருசேலமின் குடிகள் தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய அந்த
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயின்படிேய ெசய்தார்கள். 33 ேயாசியா இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய ேதசங்கள்
எங்கும் உண்டான அருவருப்புகைளெயல்லாம் அகற்றி. இஸ்ரேவலிேல காணப்பட்டவர்கைளெயல்லாம்
தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரச் ேசவிக்கும்படி ெசய்தான்; அவன் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் அவர்கள்
தங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்கினதில்ைல.

அதற்குப் பின்பு ேயாசியா எருசேலமிேல கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவ ஆசரித்தான்; அவர்கள் முதலாம்
மாதம் பதினாலாந்ேததியிேல பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்தார்கள். 2 அவன் ஆசாரியர்கைள
அவர்கள் முைறவரிைசகளில் ைவத்து, அவர்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஆராதைன

ெசய்யத் திட்டப்படுத்தி, 3 இஸ்ரேவைலெயல்லாம் உபேதசிக்கிறவர்களும், கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுமாகிய ேலவியைர ேநாக்கி: பரிசுத்தப்ெபட்டிையத் தாவீதின் குமாரனாகிய
சாெலாேமான் என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜா கட்டின ஆலயத்திேல ைவயுங்கள்; ேதாளின்ேமல் அைதச்
சுமக்கும் பாரம் உங்களுக்குரியதல்ல; இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கும், அவருைடய
ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கும் ஊழியஞ்ெசய்து, 4 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய தாவீது எழுதின கட்டைளக்கும்,
அவன் குமாரனாகிய சாெலாேமான் எழுதின கட்டைளக்கும் ஒத்தபடிேய உங்கள் பிதாக்களின்
குடும்பத்தாருக்காகக் குறிக்கப்பட்ட வரிைசயிேல உங்கைள ஆயத்தப்படுத்தி, 5 ஜனங்களாகிய உங்கள்
சேகாதரருக்காகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல பிதாக்களுைடய வம்சப் பிரிவுகளின்படிேயயும், ேலவியருைடய
வம்சத்தார் வகுக்கப்பட்டபடிேயயும் நின்று, 6 பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்து, உங்கைளப்
பரிசுத்தம்பண்ணி, ேமாேசையக்ெகாண்டு கர்த்தர் ெசான்னபடிேய உங்கள் சேகாதரர் ெசய்யும்படி,
அவர்களுக்கு அைவகைள ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்றான். 7 வந்திருந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும், அவர்கள்
இலக்கத்தின்படிேய, பஸ்கா பலிக்காக முப்பதினாயிரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளயும், மூவாயிரம் காைளகைளயும், ராஜாவாகிய ேயாசியா தன்னுைடய
ஆஸ்தியிலிருந்து ெகாடுத்தான். 8 அவனுைடய பிரபுக்களும் மனப்பூர்வமான காணிக்ைகயாக ஜனத்திற்கும்
ஆசாரியருக்கும் ேலவியருக்கும் ெகாடுத்தார்கள்; ேதவனுைடய ஆலய விசாரைணக்கர்த்தாவாகிய
இல்க்கியாவும் சகரியாவும் ெயகிேயலும் ஆசாரியர்களுக்குப் பஸ்கா பலிக்ெகன்று இரண்டாயிரத்து அறுநூறு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், முந்நூறு காைளகைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 9 ெகானானியா, ெசமாயா,
ெநதெனேயல் என்னும் அவர்கள் சேகாதரரும், அசபியா, ஏெயல், ேயாசபாத் என்னும் ேலவியரின்
பிரபுக்களும், ேலவியருக்குப் பஸ்கா பலிக்ெகன்று ஐயாயிரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஐந்நூறு
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காைளகைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 10 இப்படி ஆராதைன திட்டம்பண்ணப்பட்டேபாது, ராஜாவினுைடய
கட்டைளயின்படிேய, ஆசாரியர் தங்கள் ஸ்தானத்திலும், ேலவியர் தங்கள் வகுப்புகளின் வரிைசயிலும் நின்று,
11 பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்தார்கள்; ஆசாரியர் அவர்கள் ைகயிலிருந்து இரத்தத்ைத வாங்கித்
ெதளித்தார்கள்; ேலவியர் ேதாலுரித்தார்கள். 12 ேமாேசயின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி ஜனங்கள்
கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்தும்படி, அவர்கள் தகனபலி மிருகங்கைளப் பிதாக்களுைடய
வம்சப்பிரிவுகளின்படிேய, இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கத்தக்கதாய் அைவகைளப் பிரித்துைவத்தார்கள்;
காைளகைளயும் அப்படிேய ெசய்தார்கள். 13 அவர்கள் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய நியாயமுைறைமயின்படிேய
அக்கினியில் ெபாரித்து, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மற்றைவகைளப் பாைனகளிலும் ெகாப்பைரகளிலும்
சட்டிகளிலும் சைமத்து, ஜனங்களுக்ெகல்லாம் தீவிரமாய்ப் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 14 பின்பு
தங்களுக்காகவும் ஆசாரியருக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்; ஆேரானின் புத்திரராகிய ஆசாரியர்கள்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் நிணத்ைதயும் ெசலுத்துகிறதில், இரவு மட்டும் ேவைலயாயிருந்தபடியினால்,
ேலவியர் தங்களுக்காகவும், ஆேரானின் புத்திரராகிய ஆசாரியருக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். 15

தாவீதும், ஆசாபும், ஏமானும், ராஜாவின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய எதுத்தூனும் கற்பித்தபடிேய, ஆசாபின்
புத்திரராகிய பாடகர் தங்கள் ஸ்தானத்திலும், வாசல்காவலாளர் ஒவ்ெவாரு வாசலிலும் நின்றார்கள்;
அவர்கள் தங்கள் ஊழியத்ைத விட்டு விலகக்கூடாதிருந்தது; ேலவியரான அவர்கள் சேகாதரர்
அவர்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். 16 அப்படிேய ராஜாவாகிய ேயாசியாவினுைடய கட்டைளப்படி,
பஸ்காைவ ஆசரிக்கிறதற்கும், கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல் சர்வாங்க தகனபலிகைள இடுகிறதற்கும்
அடுத்த கர்த்தருைடய ஆராதைனெயல்லாம் அன்ைறயதினம் திட்டமாய்ச் ெசய்யப்பட்டது. 17 அங்ேக
வந்திருந்த இஸ்ரேவல் புத்திரர் அக்காலத்தில் பஸ்காைவயும், புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகையயும் ஏழு
நாளளவும் ஆசரித்தார்கள். 18 தீர்க்கதரிசியாகிய சாமுேவலின் நாள் ெதாடங்கி, இஸ்ரேவலிேல
அப்படிக்ெகாத்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்ைல; ேயாசியாவும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், யூதாவைனத்தும்,
இஸ்ரேவலில் வந்திருந்தவர்களும், எருசேலமின் குடிகளும் ஆசரித்த பஸ்காைவப்ேபால இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களில் ஒருவரும் ஆசரித்ததில்ைல. 19 ேயாசியாவுைடய ராஜ்யபாரத்தின் பதிெனட்டாம் வருஷத்திேல
இந்தப் பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது.

20 ேயாசியா ேதவாலயத்திற்கு அடுத்தைதத் திட்டப்படுத்தின இந்த எல்லா நடபடிகளுக்கும்பின்பு,
எகிப்தின் ராஜாவாகிய ேநேகா ஐபிராத்து நதிேயாரமான கர்ேகமிஸ் பட்டணத்தின்ேமல் யுத்தம்
பண்ணவந்தான்; அப்ெபாழுது ேயாசியா அவனுக்கு விேராதமாய் யுத்தஞ்ெசய்யப்புறப்பட்டான். 21 அவன்
இவனிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகைள அனுப்பி: யூதாவின் ராஜாேவ, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? நான்
இப்ேபாது உமக்கு விேராதமாய் அல்ல, என்ேனாேட யுத்தம்பண்ணுகிற ஒருவனுக்கு விேராதமாய்ப்
ேபாகிேறன்; நான் தீவிரிக்க ேவண்டுெமன்று ேதவன் ெசான்னார்; ேதவன் என்ேனாடிருக்கிறார்; அவர்
உம்ைம அழிக்காதபடிக்கு அவருக்கு எதிரிைட ெசய்வைத விட்டுவிடும் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 22

ஆனாலும் ேயாசியா தன் முகத்ைத அவைன விட்டுத் திருப்பாமலும், ேநேகா ெசான்ன ேதவனுைடய வாயின்
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவிெகாடாமலும், அவேனாேட யுத்தம்பண்ண ேவஷம்மாறி, ெமகிேதாவின்
பள்ளத்தாக்கிேல யுத்தம்பண்ணுகிறதற்கு வந்தான். 23 வில்வீரர் ேயாசியா ராஜாவின்ேமல் அம்ெபய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ராஜா தன் ஊழியக்காரைர ேநாக்கி: என்ைன அப்புறம் ெகாண்டுேபாங்கள், எனக்குக் ெகாடிய
காயம்பட்டது என்றான். 24 அப்ெபாழுது அவனுைடய ஊழியக்காரர் அந்த இரதத்தின்ேமலிருந்த அவைன
இறக்கி, அவனுக்கு இருந்த இரண்டாவது இரதத்தின்ேமல் ஏற்றி அவைன எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் மரணமைடந்து தன் பிதாக்களின் கல்லைறயில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்;
யூதாவிலும் எருசேலமிலுமுள்ள யாவரும் ேயாசியாவுக்காகத் துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள். 25 எேரமியா
ேயாசியாவின்ேமல் புலம்பல் பாடினான்; சகல பாடகரும் பாடகிகளும் இந்நாள்வைரக்கும் தங்கள்
புலம்பல்களில் ேயாசியாவின்ேமல் பாடுகிறார்கள்; அைவகள் இந்நாள்வைரக்கும் இஸ்ரேவலிேல
வழங்கிவருகிறது; அைவகள் புலம்பலின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது. 26 ேயாசியாவின் மற்ற
வர்த்தமானங்களும், கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்ெகாத்த அவன் ெசய்த
நன்ைமகளும், 27 அவனுைடய ஆதிேயாடந்த நடபடிகளும், இஸ்ரேவல் யூதா ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறது.

அப்ெபாழுது ஜனங்கள் ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாவாகாைச அைழத்து, அவைன
எருசேலமிேல அவன் தகப்பன் ஸ்தானத்திேல ராஜாவாக்கினார்கள். 2 ேயாவாகாஸ்
ராஜாவாகிறேபாது இருபத்துமூன்று வயதாயிருந்து, மூன்று மாதம் எருசேலமில் அரசாண்டான். 3

அவன் எருசேலமில் அரசாளாதபடிக்கு எகிப்தின் ராஜா அவைனத் தள்ளிவிட்டு, ேதசத்தின்ேமல் நூறு
தாலந்து ெவள்ளியும் ஒரு தாலந்து ெபான்னுமான தண்டத்ைதச் சுமத்தி, 4 அவனுைடய அண்ணனாகிய
எலியாக்கீைம யூதாவின்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும் ராஜாவாக்கி, அவன் ேபைர ேயாயாக்கீம் என்று
மாற்றினான்; அவன் தம்பியாகிய ேயாவாகாைச எகிப்தின் ராஜாவாகிய ேநேகா எகிப்திற்குக்
ெகாண்டுேபானான்.

5 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ைதந்து வயதாயிருந்து, பதிெனாரு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டு, தன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 6 அவனுக்கு
விேராதமாகப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் வந்து, அவைனப் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாக இரண்டு ெவண்கலச் சங்கிலியால் அவைனக் கட்டினான். 7 கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
பணிமுட்டுகளிலும் சிலவற்ைற ேநபுகாத்ேநச்சார் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அைவகைளப்
பாபிேலானிலுள்ள தன்னுைடய ேகாவிலிேல ைவத்தான். 8 ேயாயாக்கீமுைடய மற்ற வர்த்தமானங்களும்,
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அவன் ெசய்ததும், அவனிடத்திேல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமான அவனுைடய அருவருப்புகளும், இஸ்ரேவல்
யூதா ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது; அவன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீன்
ராஜாவானான்.

9 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாகிறேபாது எட்டு வயதாயிருந்து, மூன்று மாதமும் பத்து நாளும் எருசேலமில்
அரசாண்டு, கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 10 மறுவருஷத்தின் ஆரம்பத்திேல
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜா அவைனயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் திவ்வியமான பணிமுட்டுகைளயும்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுவரப்பண்ணி, அவன் சிறிய தகப்பனாகிய சிேதக்கியாைவ யூதாவின்ேமலும்
எருசேலமின்ேமலும் ராஜாவாக்கினான்.

11 சிேதக்கியா ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயிருந்து, பதிேனாரு வருஷம் எருசேலமில்
அரசாண்டு, 12 தன் ேதவனாகிய கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன்
கர்த்தருைடய வாக்ைக உைரத்த எேரமியா என்கிற தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தவில்ைல.
13 ேதவன்ேமல் தன்ைன ஆைணயிடுவித்துக்ெகாண்ட ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜாவுக்கு
விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணி, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்குத் திரும்பாதபடிக்கு, தன்
கழுத்ைத அழுத்தமாக்கி, தன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினான். 14 ஆசாரியரில் பிரதானமானவர்கள்
யாவரும் ஜனங்களும் கூடிப் புறஜாதிகளுைடய சகல அருவருப்புகளின்படியும் மிகவும் துேராகம்பண்ணி,
கர்த்தர் எருசேலமிேல பரிசுத்தம்பண்ணின அவருைடய ஆலயத்ைத தீட்டுப்படுத்தினார்கள். 15

அவர்களுைடய பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது ஜனத்ைதயும் தமது வாசஸ்தலத்ைதயும்
காப்பதற்கான இரக்கமுள்ளவராயிருந்தபடியால், அவர்களிடத்துக்குத் தம்முைடய ஸ்தானாபதிகைள
ஏற்ெகனேவ அனுப்பினார். 16 ஆனாலும் அவர்கள் ேதவனுைடய ஸ்தானாபதிகைளப் பரியாசம்பண்ணி,
அவருைடய வார்த்ைதகைள அசட்ைடெசய்து, அவருைடய தீர்க்கதரிசிகைள நிந்தித்தபடியால்,
கர்த்தருைடய உக்கிரம் அவருைடய ஜனத்தின்ேமல் மூண்டது; சகாயமில்லாமல் ேபாயிற்று. 17 ஆதலால்
அவர் அவர்கள்ேமல் கல்ேதயரின் ராஜாைவ வரப்பண்ணினார்; அவன் அவர்கள் வாலிபைர அவர்களுைடய
பரிசுத்தமான ஆலயத்திேல பட்டயத்தினால் ெகான்று, வாலிபைரயும் கன்னியாஸ்திரீகைளயும்
முதிேயாைரயும் விருத்தாப்பியைரயும் தப்பவிடவில்ைல; எல்லாைரயும் ேதவன் அவன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 18 அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ெபரிதும் சிறிதுமான பணிமுட்டுகள்
அைனத்ைதயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்களும் ராஜாவுக்கும் அவன் பிரபுக்களும் இருந்த
ெபாக்கிஷங்களுமாகிய அைனத்ைதயும் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான். 19 அவர்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதத் தீக்ெகாளுத்தி, எருசேலமின் அலங்கத்ைத இடித்து, அதின் மாளிைககைளெயல்லாம்
அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, அதிலிருந்த திவ்வியமான பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் அழித்தார்கள். 20

பட்டயத்திற்குத் தப்பின மீதியானவர்கைள அவன் பாபிேலானுக்குச் சிைறபிடித்துப்ேபானான்; ெபர்சியா
ராஜ்யபாரம் ஸ்தாபிக்கப்படுமட்டும் அங்ேக அவர்கள் அவனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும்
அடிைமகளாயிருந்தார்கள். 21 கர்த்தர் எேரமியாவின் வாயினாேல ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவறும்படிக்கு,
ேதசம் தன்னுைடய ஓய்வு வருஷங்கைள இரம்மியமாய் அநுபவித்துத் தீருமட்டும், அது பாழாய்க்கிடந்த
நாெளல்லாம், அதாவது, எழுபது வருஷம் முடியுமட்டும் ஓய்ந்திருந்தது.

22 எேரமியாவின் வாயினாேல கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவறும்படி, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரசின் முதலாம் வருஷத்திேல கர்த்தர் ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின் ஆவிைய
ஏவினதினாேல, அவன்: பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்கைளெயல்லாம் எனக்குத்
தந்தருளி, யூதாவிலுள்ள எருசேலமிேல தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவிக்கும்படி எனக்குக்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 23 அவருைடய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறாேனா
அவன் ேபாகட்டும், அவனுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் அவேனாடிருப்பாராக என்று ெபர்சியாவின்
ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் அறிவிக்கிறார் என்று, தன் ராஜ்யம் எங்கும் எழுதியனுப்பி விளம்பரம்பண்ணினான்.

2 நாளாகமம் 36:9
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எேரமியாவின் வாயினாேல கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவறும்படி, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரசுைடய முதலாம் வருஷத்திேல, கர்த்தர் ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின் ஆவிைய
ஏவினதினாேல அவன்: 2 பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்கைளெயல்லாம்

எனக்குத் தந்தருளி, யூதாவிலுள்ள எருசேலமிேல தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி எனக்குக்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 3 அவருைடய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறாேனா,
அவேனாேட அவனுைடய ேதவன் இருப்பாராக; அவன் யூதாவிலுள்ள எருசேலமுக்குப்ேபாய், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டக்கடவன்; எருசேலமில் வாசம்பண்ணுகிற ேதவேன ேதவன்.
4 அந்த ஜனங்களில் மீதியாயிருக்கிறவன் எவ்விடத்தில் தங்கியிருக்கிறாேனா, அவ்விடத்து ஜனங்கள்
எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று அவனிடத்தில் உற்சாகமாய்க் காணிக்ைக ெகாடுத்து
அனுப்புகிறதுமன்றி, அவனுக்குப் ெபான் ெவள்ளி முதலிய திரவியங்கைளயும், மிருகஜீவன்கைளயும்
ெகாடுத்து, உதவி ெசய்யேவண்டும் என்று ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன்
ராஜ்யெமங்கும் எழுதியனுப்பி விளம்பரம்பண்ணுவித்தான். 5 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்குப் ேபாகும்படி யூதா ெபன்யமீன் வம்சங்களின் தைலவரும் ஆசாரியரும்
ேலவியருமன்றி, எவர்கள் ஆவிைய ேதவன் ஏவினாேரா அவர்கள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள். 6 அவர்கைளச்
சுற்றிலும் குடியிருக்கிற யாவரும் மனஉற்சாகமாய்க் காணிக்ைக ெகாடுத்ததுமன்றி, ெவள்ளிப்
பணிமுட்டுகைளயும் ெபான்ைனயும் மற்ற வஸ்துக்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும் உச்சிதமான
ெபாருள்கைளயும் ெகாடுத்து, அவர்கள் ைககைளத் திடப்படுத்தினார்கள். 7 ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிலிருந்து ெகாண்டுவந்து, தன் ேதவனுைடய ேகாவிலிேல ைவத்திருந்த கர்த்தருைடய ஆலயத்துப்
பணிமுட்டுகைளயும் ேகாேரஸ் ராஜா எடுத்துக்ெகாடுத்தான். 8 அைவகைளப் ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரஸ் ெபாக்கிஷக்காரனாகிய மித்திேரதாத்தின் ைகயினால் எடுக்கச்ெசய்து, யூதாவின் அதிபதியாகிய
ேசஸ்பாத்சாரிடத்தில் எண்ணிக்ெகாடுத்தான். 9 அைவகளின் ெதாைகயாவது: ெபான் தட்டுகள் முப்பது,
ெவள்ளித்தாலங்கள் ஆயிரம், கத்திகள் இருபத்ெதான்பது. 10 ெபாற்கிண்ணங்கள் முப்பது, ெவள்ளிக்
கிண்ணங்கள் நானூற்றுப்பத்து, மற்றப் பணிமுட்டுகள் ஆயிரம். 11 ெபான் ெவள்ளிப் பணிமுட்டுகெளல்லாம்
ஐயாயிரத்து நானூறு, இைவகைளெயல்லாம் ேசஸ்பாத்சார், சிைறயிருப்பினின்று விடுதைலெபற்றவர்கள்
பாபிேலானிலிருந்து எருசேலமுக்குப் ேபாைகயில், எடுத்துக் ெகாண்டுேபானான்.

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானவர்களுக்குள்ேள,
சிைறயிருப்பிலிருந்து எருசேலமுக்கும் யூதாவிலுள்ள தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களுக்கும், 2

ெசருபாேபல், ெயசுவா, ெநேகமியா, ெசராயா, ெரலாயா, ெமார்ெதகாய், பில்சான், மிஸ்பார்,
பிக்வாய், ேரகூம், பானா என்பவர்கேளாேடகூட திரும்பிவந்த ேதசத்துப் புத்திரராகிய இஸ்ரேவல் ஜனமான
மனிதரின் ெதாைகயாவது: 3 பாேராஷின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்திரண்டுேபர். 4

ெசபத்தியாவின் புத்திரர் முந்நூற்று எழுபத்திரண்டுேபர். 5 ஆராகின் புத்திரர் எழுநூற்று எழுபத்ைதந்துேபர்.
6 ெயசுவா ேயாவாப் என்பவர்களுைடய சந்ததிக்குள்ளிருந்த பாகாத் ேமாவாபின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து
எண்ணூற்றுப் பன்னிரண்டுேபர். 7 ஏலாமின் புத்திரர் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்குேபர். 8

சத்தூவின் புத்திரர் ெதாளாயிரத்து நாற்பத்ைதந்துேபர். 9 சக்காயின் புத்திரர் எழுநூற்று அறுபதுேபர். 10

பானியின் புத்திரர் அறுநூற்று நாற்பத்திரண்டுேபர். 11 ெபபாயின் புத்திரர் அறுநூற்று இருபத்துமூன்றுேபர்.
12 அஸ்காதின் புத்திரர் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்திரண்டுேபர். 13 அெதானிகாமின் புத்திரர் அறுநூற்று
அறுபத்தாறுேபர். 14 பிக்வாயின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தாறுேபர். 15 ஆதீனின் புத்திரர் நானூற்று
ஐம்பத்து நான்குேபர். 16 எேசக்கியாவின் சந்ததியான அேதரின் புத்திரர் ெதாண்ணூற்ெறட்டுப்ேபர். 17

ேபசாயின் புத்திரர் முந்நூற்று இருபத்துமூன்றுேபர். 18 ேயாராகின் புத்திரர் நூற்றுப் பன்னிரண்டுேபர். 19

ஆசூமின் புத்திரர் இருநூற்று இருபத்துமூன்றுேபர். 20 கிபாரின் புத்திரர் ெதாண்ணூற்ைறந்துேபர். 21

ெபத்லேகமின் புத்திரர் நூற்றிருபத்துமூன்றுேபர். 22 ெநத்ேதாபாவின் மனிதர் ஐம்பத்தாறுேபர். 23

ஆனேதாத்தின் மனிதர் நூற்றிருபத்ெதட்டுப்ேபர். 24 அஸ்மாேவத்தின் புத்திரர் நாற்பத்திரண்டுேபர். 25

கீரியாத்யாரீம், ெகபிரா, ேபேராத் என்பைவகளின் புத்திரர் எழுநூற்று நாற்பத்துமூன்றுேபர். 26 ராமா, காபா
என்பைவகளின் புத்திரர் அறுநூற்று இருபத்ெதாருேபர். 27 மிக்மாசின் மனிதர் நூற்றிருபத்திரண்டுேபர். 28

ெபத்ேதல், ஆயி என்பைவகளின் மனிதர் இருநூற்று இருபத்துமூன்றுேபர். 29 ேநேபாவின் புத்திரர்
ஐம்பத்திரண்டுேபர். 30 மக்பீஷின் புத்திரர் நூற்ைறம்பத்தாறுேபர். 31 மற்ற ஏலாமின் புத்திரர் ஆயிரத்து
இருநூற்று ஐம்பத்து நான்குேபர். 32 ஆரீமின் புத்திரர் முந்நூற்றுஇருபதுேபர். 33 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா
என்பைவகளின் புத்திரர் எழுநூற்று இருபத்ைதந்துேபர். 34 எரிேகாவின் புத்திரர் முந்நூற்று
நாற்பத்ைதந்துேபர். 35 ேசனாகின் புத்திரர் மூவாயிரத்து அறுநூற்று முப்பதுேபர். 36 ஆசாரியரானவர்கள்:
ெயசுவாவின் குடும்பத்தானாகிய ெயதாயாவின் புத்திரர் ெதாளாயிரத்து எழுபத்துமூன்றுேபர். 37 இம்ேமரின்
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புத்திரர் ஆயிரத்து ஐம்பத்திரண்டுேபர். 38 பஸ்கூரின் புத்திரர் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்ேதழுேபர். 39

ஆரீமின் புத்திரர் ஆயிரத்துப்பதிேனழுேபர். 40 ேலவியரானவர்கள்: ஒதாயாவின் சந்ததியான ெயசுவா
கத்மிேயல் என்பவர்களின் புத்திரர் எழுபத்து நான்குேபர். 41 பாடகர்களானவர்கள்: ஆசாபின் புத்திரர்
நூற்றிருபத்ெதட்டுப்ேபர். 42 வாசல் காவலாளரின் புத்திரரானவர்கள்: சல்லூமின் புத்திரரும், அேதரின்
புத்திரரும், தல்ேமானின் புத்திரரும், அக்கூபின் புத்திரரும், அதிதாவின் புத்திரரும், ேசாபாயின்
புத்திரருமானவர்கெளல்லாரும் நூற்றுமுப்பத்ெதான்பதுேபர். 43 நிதனீமியரானவர்கள்: சீகாவின் புத்திரர்,
அசுபாவின் புத்திரர், தபாேகாத்தின் புத்திரர், 44 ேகேராசின் புத்திரர், சீயாகாவின் புத்திரர், பாேதானின்
புத்திரர், 45 ெலபானாகின் புத்திரர், அகாபாவின் புத்திரர், அக்கூபின் புத்திரர், 46 ஆகாபின் புத்திரர்,
சல்மாயின் புத்திரர், ஆனானின் புத்திரர், 47 கித்ேதலின் புத்திரர், காகாரின் புத்திரர், ராயாகின் புத்திரர், 48

ேரத்சீனின் புத்திரர், ெநேகாதாவின் புத்திரர், காசாமின் புத்திரர், 49 ஊசாவின் புத்திரர், பாெசயாகின்
புத்திரர், ேபசாயின் புத்திரர், 50 அஸ்னாவின் புத்திரர், ெமயூனீமின் புத்திரர், ெநபுசீமின் புத்திரர், 51

பக்பூக்கின் புத்திரர், அகுபாவின் புத்திரர், அர்கூரின் புத்திரர், 52 பஸ்லூதின் புத்திரர், ெமகிதாவின் புத்திரர்,
அர்ஷாவின் புத்திரர், 53 பர்ேகாசின் புத்திரர், சிெசராவின் புத்திரர் தாமாவின் புத்திரர், 54 ெநத்சியாவின்
புத்திரர், அதிபாவின் புத்திரருேம. 55 சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின் புத்திரரானவர்கள்:
ேசாதாயின் புத்திரர், ெசாெபேரத்தின் புத்திரர், ெபருதாவின் புத்திரர், 56 யாலாகின் புத்திரர், தர்ேகானின்
புத்திரர், கித்ேதலின் புத்திரர், 57 ெசபத்தியாவின் புத்திரர், அத்தீலின் புத்திரர், ெசபாயீமிலுள்ள
ெபாெகேரத்தின் புத்திரர், ஆமியின் புத்திரருேம. 58 நிதனீமியரும் சாெலாேமானுைடய ேவைலயாட்களின்
புத்திரரும் எல்லாரும் முந்நூற்றுத் ெதாண்ணூற்றிரண்டுேபர். 59 ெதல்ெமலாகிலும், ெதல்அர்சாவிலும்,
ேகருபிலும், ஆேதானிலும், இம்ேமரிலுமிருந்து வந்து, தாங்கள் இஸ்ரேவலர் என்று தங்கள் பிதாக்களின்
வம்சத்ைதயும், தங்கள் பூர்ேவாத்தரத்ைதயும் ெசால்லமாட்டாமல் இருந்தவர்கள்: 60 ெதலாயாவின் புத்திரர்,
ெதாபியாவின் புத்திரர், ெநேகாதாவின் புத்திரர், ஆக அறுநூற்று ஐம்பத்திரண்டுேபர். 61 ஆசாரியரின்
புத்திரரில் அபாயாவின் புத்திரர், ேகாசின் புத்திரர், கீேலயாத்தியனான பர்சிலாயின் குமாரத்திகளில்
ஒருத்திைய விவாகம்பண்ணி, அவர்கள் வம்சநாமம் தரிக்கப்பட்ட பர்சிலாயின் புத்திரேர. 62 இவர்கள்
தங்கள் வம்ச அட்டவைணையத் ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய ஊழியத்திற்கு விலக்கமானவர்கள்
என்று எண்ணப்பட்டார்கள். 63 ஊரீம் தும்மீம் என்பைவகளுள்ள ஒரு ஆசாரியன் எழும்புமட்டும், இவர்கள்
மகா பரிசுத்தமானதிேல புசிக்கத் தகாெதன்று திர்ஷாதா அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 64 சைபயார்
எல்லாரும் ஏகத்திற்கு நாற்பத்தீராயிரத்து முந்நூற்று அறுபதுேபராயிருந்தார்கள். 65 அவர்கைளத்தவிர
ஏழாயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்ேதழுேபரான அவர்களுைடய ேவைலக்காரரும் ேவைலக்காரிகளும், இருநூறு
பாடகரும் பாடகிகளும் அவர்களுக்கு இருந்தார்கள். 66 அவர்களுைடய குதிைரகள் எழுநூற்று முப்பத்தாறு,
அவர்களுைடய ேகாேவறு கழுைதகள் இருநூற்று நாற்பத்ைதந்து, 67 அவர்களுைடய ஒட்டகங்கள்
நானூற்று முப்பத்ைதந்து, கழுைதகள் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று இருபது. 68 வம்சங்களின் தைலவரில் சிலர்
எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கு வந்தேபாது, ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அதின் ஸ்தானத்திேல
எடுப்பிக்கும்படிக்கு, அதற்கான மன உற்சாகமாய்க் காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தார்கள். 69 அவர்கள்
தங்கள் சக்திக்குத்தக்கதாக திருப்பணிப் ெபாக்கிஷத்திற்கு அறுபத்ேதாராயிரம் தங்கக்காைசயும், ஐயாயிரம்
இராத்தல் ெவள்ளிையயும், நூறு ஆசாரிய வஸ்திரங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 70 ஆசாரியரும், ேலவியரும்,
ஜனங்களில் சிலரும், பாடகரும், வாசல்காவலாளரும், நிதனீமியரும், தங்கள்தங்கள் பட்டணங்களிலும்,
இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிலும் குடிேயறினார்கள்.

இஸ்ரேவல் புத்திரர் பட்டணங்களிேல குடிேயறி, ஏழாம் மாதமானேபாது, ஜனங்கள் ஏேகாபித்து
எருசேலமிேல கூடினார்கள். 2 அப்ெபாழுது ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவும், அவன்
சேகாதரராகிய ஆசாரியரும், ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபலும், அவன் சேகாதரரும்

எழும்பி, ேதவனுைடய மனிதனாகிய ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி
சர்வாங்கதகனங்கைளப் பலியிடும்படிக்கு, இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின் பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். 3

அவர்கள் அத்ேதசத்தின் ஜனங்களுக்குப் பயந்ததினால், பலிபீடத்ைத அதின் ஆதாரங்களின்ேமல் ஸ்தாபித்து,
அதின்ேமல் அவர்கள் கர்த்தருக்கு அந்திசந்தி சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள். 4

எழுதியிருக்கிறபடிேய அவர்கள் கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரித்து, நித்திய நியமத்தின்படியும்
அன்றாடகக்கணக்கின்படியும் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் பலியிட்டார்கள். 5 அதற்குப்பின்பு நித்தமும்,
மாதப்பிறப்புகளிலும், கர்த்தருைடய சகல பரிசுத்த பண்டிைககளிலும் ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும்,
கர்த்தருக்கு அவரவர் ெசலுத்தும் உற்சாகபலிையயும் ெசலுத்தினார்கள். 6 ஏழாம் மாதம் முதல்ேததியில்
கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தத்ெதாடங்கினார்கள்; ஆனாலும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் இன்னும் ேபாடப்படவில்ைல. 7 அப்ெபாழுது ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரஸ்
தங்களுக்குப் பிறப்பித்த உத்தரவின்படிேய அவர்கள் கல்தச்சருக்கும் தச்சருக்கும் பணத்ைதயும்,
லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளச் சமுத்திரவழியாய் ேயாபாமட்டும் ெகாண்டுவரச் சீேதானியருக்கும்
தீரியருக்கும் ேபாஜனபானத்ைதயும் எண்ெணையயும் ெகாடுத்தார்கள்.

8 அவர்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு வந்த இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம்
மாதத்திேல, ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவும்,
மற்றுமுள்ள அவர்கள் சேகாதரராகிய ஆசாரியரும் ேலவியரும், சிைறயிருப்பிலிருந்து எருசேலமுக்கு வந்த
அைனவரும், ஆரம்பஞ்ெசய்து, இருபதுவயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட ேலவியைரக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ேவைலைய நடத்தும்படி ைவத்தார்கள். 9 அப்படிேய ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ேவைலையச்
ெசய்கிறவர்கைள நடத்தும்படி ெயசுவாவும் அவன் குமாரரும் சேகாதரரும், கத்மிேயலும் அவன் குமாரரும்,
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யூதாவின் குமாரரும், எனாதாத்தின் குமாரரும், அவர்கள் சேகாதரராகிய ேலவியரும் ஒருமனப்பட்டு
நின்றார்கள். 10 சிற்பாசாரிகள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு அஸ்திபாரம்ேபாடுகிறேபாது, இஸ்ரேவல்
ராஜாவாகிய தாவீதுைடய கட்டைளயின்படிேய, கர்த்தைரத் துதிக்கும்படிக்கு, வஸ்திரங்கள் தரிக்கப்பட்டு,
பூரிைககைள ஊதுகிற ஆசாரியைரயும், தாளங்கைளக் ெகாட்டுகிற ஆசாபின் குமாரராகிய ேலவியைரயும்
நிறுத்தினார்கள். 11 கர்த்தர் நல்லவர், இஸ்ரேவலின்ேமல் அவருைடய கிருைப என்றுமுள்ளது என்று
அவைரப் புகழ்ந்து துதிக்ைகயில், மாறிமாறிப் பாடினார்கள்; கர்த்தைரத் துதிக்ைகயில், ஜனங்கள் எல்லாரும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் ேபாடப்படுகிறதினிமித்தம் மகா ெகம்பீரமாய் ஆரவாரித்தார்கள். 12

முந்தின ஆலயத்ைதக்கண்டிருந்த முதிர்வயதான ஆசாரியரிலும், ேலவியரிலும், பிதாக்கள் வம்சங்களின்
தைலவரிலும் அேநகர் இந்த ஆலயத்துக்குத் தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அஸ்திபாரம்
ேபாடப்படுகிறைதக் கண்டேபாது, மகா சத்தமிட்டு அழுதார்கள்; ேவேற அேநகம்ேபேரா ெகம்பீர
சந்ேதாஷமாய் ஆர்ப்பரித்தார்கள். 13 ஜனங்கள் மகா ெகம்பீரமாய் ஆர்ப்பரிக்கிறதினால் அவர்கள் சத்தம்
ெவகுதூரம் ேகட்கப்பட்டது; ஆனாலும் சந்ேதாஷ ஆரவாரத்தின் சத்தம் இன்னெதன்றும், ஜனங்களுைடய
அழுைகயின் சத்தம் இன்னெதன்றும் பகுத்தறியக்கூடாதிருந்தது.

சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டுகிறார்கள் என்று யூதாவுக்கும் ெபன்யமீனுக்கும் இருந்த சத்துருக்கள் ேகள்விப்பட்டேபாது, 2

அவர்கள் ெசருபாேபலிடத்துக்கும் தைலவரான பிதாக்களிடத்துக்கும் வந்து: உங்கேளாேடகூட
நாங்களும் கட்டுேவாம்; உங்கைளப்ேபால நாங்களும் உங்கள் ேதவைன நாடுேவாம்; இவ்விடத்துக்கு
எங்கைள வரப்பண்ணின அசீரியாவின் ராஜாவாகிய எசரத்ேதான் நாட்கள் முதற்ெகாண்டு அவருக்கு
நாங்களும் பலியிட்டுவருகிேறாம் என்று அவர்கேளாேட ெசான்னார்கள். 3 அதற்குச் ெசருபாேபலும்,
ெயசுவாவும், இஸ்ரேவலில் மற்றுமுள்ள தைலவரான பிதாக்களும் அவர்கைள ேநாக்கி: எங்கள் ேதவனுக்கு
ஆலயத்ைதக்கட்டுகிறதற்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமில்ைல; ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரஸ் ராஜா எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி. நாங்கேள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
அைதக் கட்டுேவாம் என்றார்கள். 4 அதினால் அந்த ேதசத்து ஜனங்கள் யூதா ஜனத்தின் ைககைளத்
தளரப்பண்ணி, கட்டாதபடிக்கு அவர்கைளச் சங்கடப்படுத்தி, 5 ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின்
காலமுழுதும், தரியு என்னும் ெபர்சியா ராஜா அரசாண்ட காலமட்டும், அவர்கள் ேயாசைனைய
அவத்தமாக்கும்படி அவர்களுக்கு விேராதமாய் ஆேலாசைனக்காரருக்கு ைகக்கூலி கட்டினார்கள். 6

அகாஸ்ேவரு அரசாளுகிறேபாது, அவனுைடய ராஜ்யபாரத்தின் துவக்கத்திேல, யூதாவிலும் எருசேலமிலும்
குடியிருக்கிறவர்களுக்கு விேராதமாகப் பிரியாது எழுதினார்கள்.

7 அர்தசஷ்டாவின் நாட்களிலும், பிஸ்லாமும், மித்திேரதாத்தும், தாெபேயலும், மற்றுமுள்ள அவர்கள்
வைகயராவும், ெபர்சியா ராஜாவான அர்தசஷ்டாவுக்கு ஒரு மனு எழுதினார்கள்; அந்த மனு சீரிய எழுத்திலும்
சீரியபாைஷயிலும் எழுதியிருந்தது. 8 ஆேலாசைனத் தைலவனாகிய ெரகூமும் கணக்கனாகிய சிம்சாவும்
எருசேலமுக்கு விேராதமாக அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு எழுதின மனுவிேல ைகெயாப்பம்
ேபாட்டவர்கள் யாெரன்றால்: 9 ஆேலாசைனத் தைலவனாகிய ெரகூமும், கணக்கனாகிய சிம்சாயும்,
மற்றுமுள்ள அவர்கள் வைகயராவாகிய தீனாவியர், அபற்சாத்தியர், தர்ேபலியர், அப்பார்சியர், அற்ேகவியர்,
பாபிேலானியர், சூஷங்கியர், ெதகாவியர், ஏலாமியரானவர்களும், 10 ெபரியவரும் ேபர்ெபற்றவருமான
அஸ்னாப்பார் அவ்விடங்களிலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாவின்பட்டணத்திேல
குடிேயறப்பண்ணின மற்ற ஜனங்களும், நதிக்கு இப்பாேல இருக்கிற மற்ற ஜனங்களுேம. 11 அவர்கள்
அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு அனுப்பின மனுவின் நகலாவது: நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற உமது
அடியார் முதலானவர்கள் அறிவிக்கிறது என்னெவன்றால்,

12 உம்மிடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்கு வந்த யூதர் எருசேலமிேல கூடி, கலகமும் ெபால்லாப்புமான
அந்தப் பட்டணத்திற்கு அஸ்திபாரங்கைள இைணத்து, அதின் மதில்கைள எழுப்பிக்கட்டுகிறார்கள் என்பது
ராஜாவுக்கு அறியலாவதாக. 13 இப்ேபாதும் இந்தப் பட்டணம் கட்டப்பட்டு, அலங்கங்கள் எடுப்பிக்கப்பட்டுத்
தீர்ந்தால், அவர்கள் பகுதிையயும் தீர்ைவையயும் ஆயத்ைதயும் ெகாடுக்கமாட்டார்கள்; அதினால்
ராஜாக்களின் வருமானத்திற்கு நஷ்டம் வரும் என்று ராஜாவுக்கு அறியலாவதாக. 14 இப்ேபாதும், நாங்கள்
அரமைன உப்புத் தின்கிறபடியினால், ராஜாவுக்குக் குைறவுவரப் பார்த்திருக்கிறது எங்களுக்கு
அடாதகாரியம்; ஆைகயால் நாங்கள் இைத அனுப்பி, ராஜாவுக்குத் ெதரியப்படுத்துகிேறாம். 15 உம்முைடய
பிதாக்களின் நடபடி புஸ்தகங்களில் ேசாதித்துப்பார்க்க உத்தரவாகேவண்டும்; அப்ெபாழுது இந்தப்
பட்டணம் கலகமும், ராஜாக்களுக்கும் சீைமகளுக்கும் நஷ்டமும் உண்டாக்குகிற பட்டணம் என்றும்,
பூர்வகாலமுதல் கலாதி உள்ளதாயிருந்தபடியினால் இந்தப் பட்டணம் பாழ்க்கடிக்கப்பட்டது என்றும், அந்த
நடபடி புஸ்தகங்களில் கண்டறியலாம். 16 ஆைகயால் இந்தப் பட்டணம் கட்டப்பட்டு, இதின் அலங்கங்கள்
எடுப்பிக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தால், நதிக்கு இப்புறத்திேல உமக்கு ஒன்றும் இராேதேபாகும் என்பைத ராஜாவுக்கு
அறியப்படுத்துகிேறாம் என்று எழுதி அனுப்பினார்கள். 17 அப்ெபாழுது ராஜா ஆேலாசைனத் தைலவனாகிய
ெரகூமுக்கும், கணக்கனாகிய சிம்சாயிக்கும், சமாரியாவில் குடியிருக்கிற மற்றுமுள்ள அவர்களுைடய
வைகயராவுக்கும், நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களுக்கும் எழுதியனுப்பின பிரதியுத்தரமாவது:
உங்களுக்குச் சமாதானம், 18 நீங்கள் அனுப்பின மனு நமது சமுகத்தில் தீர்க்கமாய் வாசிக்கப்பட்டது. 19

நம்முைடய உத்தரவினால் ேசாதித்துப் பார்க்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணம் பூர்வகாலமுதல் ராஜாக்களுக்கு
விேராதமாய் எழும்பினது என்றும், அதிேல கலகமும் ராஜதுேராகமும் காணப்பட்டது என்றும், 20

எருசேலமில் வல்லைமயுள்ள ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் என்றும், அவர்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற
சகல ேதசங்கைளயும் ஆண்டுவந்தார்கள் என்றும், பகுதியும் தீர்ைவயும் ஆயமும் அவர்களுக்குச்
ெசலுத்தப்பட்டது என்றும் ெதரியவருகிறது. 21 இப்ெபாழுதும் நம்மிடத்திலிருந்து மறுஉத்தரவு
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பிறக்கும்வைரயும் அந்த மனிதர் அந்தப் பட்டணத்ைதக் கட்டாமல் நிறுத்திவிடும்படி கட்டைளயிடுங்கள். 22

இதிேல நீங்கள் தவறாதபடி எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; ராஜாக்களுக்கு நஷ்டமும் ேசதமும் வரேவண்டியது
என்ன என்று எழுதி அனுப்பினான். 23 ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டாவுைடய உத்தரவின் நகல் ெரகூமுக்கும்,
கணக்கனாகிய சிம்சாயிக்கும், அவர்கள் வைகயராவுக்கு முன்பாக வாசிக்கப்பட்டேபாது, அவர்கள்
தீவிரத்துடேன எருசேலமிலிருக்கிற யூதரிடத்திற்குப்ேபாய், பலவந்தத்ேதாடும் கட்டாயத்ேதாடும் அவர்கைள
ேவைலெசய்யாதபடிக்கு நிறுத்திப்ேபாட்டார்கள். 24 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்தின் ேவைல தைடபட்டு, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியு ராஜ்யபாரம்பண்ணின இரண்டாம்
வருஷமட்டும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.

அப்ெபாழுது ஆகாய் தீர்க்கதரிசியும், இத்ேதாவின் குமாரனாகிய சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிசியும்,
யூதாவிலும் எருசேலமிலுமுள்ள யூதருக்கு இஸ்ரேவல் ேதவனின் நாமத்திேல தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபலும் ேயாசதாக்கின்

குமாரனாகிய ெயசுவாவும் எழும்பி, எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கினார்கள்;
அவர்களுக்குத் திடன் ெசால்ல ேதவனுைடய தீர்க்கதரிசிகளும் இருந்தார்கள். 3 அக்காலத்திேல நதிக்கு
இப்புறத்தில் இருக்கிற நாடுகளுக்கு அதிபதியாகிய தத்னாய் என்பவனும், ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், அவர்கள்
வைகயராவும் அவர்களிடத்துக்கு வந்து, இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த மதிைல எடுப்பிக்கவும்
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டவன் யார் என்று அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது அதற்கு ஏற்ற
உத்தரைவயும், இந்த மாளிைகையக் கட்டுகிற மனிதரின் நாமங்கைளயும் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனாம். 5

ஆனாலும் இந்தச் ெசய்தி தரியுவினிடத்திற்குப் ேபாய் எட்டுகிறவைரக்கும் இவர்கள் யூதருைடய மூப்பரின்
ேவைலையத் தடுக்காதபடிக்கு, அவர்களுைடய ேதவனின் கண் அவர்கள்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்தது;
அப்ெபாழுது இைதக்குறித்து அவர்கள் ெசான்ன மறுெமாழிையக் கடிதத்தில் எழுதியனுப்பினார்கள்.

6 நதிக்கு இப்புறத்திலிருக்கிற தத்னாய் என்னும் ேதசாதிபதியும், ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், நதிக்கு
இப்புறத்திலிருக்கிற அப்பற்சாகியரான அவன் வைகயராவும், ராஜாவாகிய தரியுவுக்கு எழுதியனுப்பின
கடிதத்தின் நகலாவது: 7 ராஜாவாகிய தரியுவுக்குச் சகல சமாதானமும் உண்டாவதாக. 8 நாங்கள் யூதர்
சீைமயிலுள்ள மகா ேதவனுைடய ஆலயத்துக்குப் ேபாேனாம்; அது ெபருங்கற்களால் கட்டப்படுகிறது;
மதில்களின்ேமல் உத்திரங்கள் பாய்ச்சப்பட்டு, அந்த ேவைல துரிசாய் நடந்து, அவர்களுக்குக்
ைககூடிவருகிறெதன்பது ராஜாவுக்குத் ெதரியலாவதாக. 9 அப்ெபாழுது நாங்கள் அவர்கள் மூப்பர்கைள
ேநாக்கி: இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டவும், இந்த மதிைல எடுப்பிக்கவும் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டது யார்
என்று ேகட்ேடாம். 10 இதுவுமல்லாமல், அவர்களுக்குள்ேள தைலவரான மனிதர் இன்னாெரன்று உமக்கு
எழுதி அறியப்படுத்தும்படி, அவர்கள் நாமங்கள் என்னெவன்றும் ேகட்ேடாம். 11 அவர்கள் எங்களுக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: நாங்கள் பரேலாகத்துக்கும் பூேலாகத்துக்கும் ேதவனாயிருக்கிறவருக்கு அடியாராயிருந்து,
இஸ்ரேவலின் ெபரிய ராஜா ஒருவன் அேநக வருஷங்களுக்குமுன்ேன கட்டித்தீர்த்த இந்த ஆலயத்ைத
நாங்கள் மறுபடியும் கட்டுகிேறாம். 12 எங்கள் பிதாக்கள் பரேலாகத்தின் ேதவனுக்குக்
ேகாபமூட்டினபடியினால், அவர் இவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும்
கல்ேதயன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் இந்த ஆலயத்ைத நிர்மூலமாக்கி, ஜனத்ைதப்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான். 13 ஆனாலும் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேகாேரசின் முதலாம்
வருஷத்திேல ேகாேரஸ் ராஜாவானவர் ேதவனுைடய இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி கட்டைளயிட்டார். 14

ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிலிருந்த ேதவாலயத்திலிருந்து எடுத்து, பாபிேலான் ேகாவிலில் ெகாண்டுேபாய்
ைவத்திருந்த ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ெபான் ெவள்ளிப் பணிமுட்டுகைளயும் ராஜாவாகிய ேகாேரஸ்
பாபிேலான் ேகாவிலிலிருந்து எடுத்து. அவர் ேதசாதிபதியாக நியமித்த ெசஸ்பாத்சாெரன்னும்
நாமமுள்ளவனிடத்தில் அைவகைள ஒப்புவித்து, 15 அவைன ேநாக்கி: நீ இந்தப் பணிமுட்டுகைள எடுத்து,
எருசேலமிலிருக்கும் ேதவாலயத்துக்குக் ெகாண்டுேபா; ேதவனுைடய ஆலயம் அதின் ஸ்தானத்திேல
கட்டப்படேவண்டும் என்றார். 16 அப்ெபாழுது அந்தச் ெசஸ்பாத்சார் வந்து, எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்தின் அஸ்திபாரத்ைதப் ேபாட்டான்; அந்நாள்முதல் இது வைரக்கும் அது கட்டப்பட்டு வருகிறது; அது
இன்னும் முடியவில்ைல என்றார்கள். 17 இப்ெபாழுதும் ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால், எருசேலமிலுள்ள
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்ட, ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் கட்டைளயிட்டதுண்ேடா என்று பாபிேலானில்
இருக்கிற ராஜாவின் கஜானாவிேல ஆராய்ந்து பார்க்கவும், இந்த விஷயத்தில் ராஜாவினுைடய சித்தம்
இன்னெதன்று எங்களுக்கு எழுதியனுப்பவும் உத்தரவாகேவண்டும் என்று எழுதியனுப்பினார்கள்.

அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய தரியு இட்ட கட்டைளயின்படிேய பாபிேலான் கஜானாவிலுள்ள தஸ்திர
அைறையச் ேசாதித்தார்கள். 2 ேமதிய சீைமயிலிருக்கிற அக்ேமதா பட்டணத்தின் அரமைனயிேல
ஒரு சுருள் அகப்பட்டது; அதிேல எழுதியிருந்த விபரமாவது: 3 ராஜாவாகிய ேகாேரசின் முதலாம்

வருஷத்தில், ேகாேரஸ் ராஜா எருசேலமிலிருந்த ேதவாலயத்ைதக் குறித்துப் பிறப்பித்த உத்தரவு
என்னெவன்றால்: ேதவாலயமானது பலி ெசலுத்தப்பட்டுவந்த ஸ்தானத்திேல கட்டப்படக்கடவது; அதின்
அஸ்திபாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக; அது அறுபது முழ உயரமும், அறுபது முழ அகலமுமாயிருக்கேவண்டும். 4

அது மூன்று வரிைச ெபருங்கற்களாலும், ஒரு மச்சுவரிைச புது உத்திரங்களாலும் கட்டப்படக்கடவது;
அதற்குச் ெசல்லும் ெசலவு ராஜாவின் அரமைனயிலிருந்து ெகாடுக்கப்படுவதாக. 5 அன்றியும்
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிலிருந்த ஆலயத்திலிருந்து எடுத்து, பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு வந்த
ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கடுத்த ெபான் ெவள்ளிப் பணிமுட்டுகள் எருசேலமிலுள்ள ேதவாலயமாகிய தங்கள்
ஸ்தானத்திற்குப் ேபாய்ச்ேசரும்படிக்குத் திரும்பக் ெகாடுக்கப்படக்கடவது; அைவகைள ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுேபாகக்கடவர்கள் என்று எழுதியிருந்தது. 6 அப்ெபாழுது தரியு ராஜா
எழுதியனுப்பினதாவது: இப்ெபாழுதும், நதிக்கு அப்புறத்திலிருக்கிற ேதசாதிபதியாகிய தத்னாயும்
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ேசத்தார்ெபாஸ்னாயுமாகிய நீங்களும், நதிக்கு அப்புறத்திலிருக்கிற அப்பற்சாகியரான உங்கள் வைகயரா
யாவரும் அவ்விடத்ைதவிட்டு விலகியிருங்கள். 7 ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய அவர்கள்
ெசய்யட்டும், யூதருைடய அதிபதியும், யூதரின் மூப்பரும், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அதின் ஸ்தானத்திேல
கட்டக்கடவர்கள். 8 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத யூதரின் மூப்பர் கட்டும் விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்குச்
ெசய்யத்தக்கதாய், நம்மால் உண்டான கட்டைள என்னெவன்றால், அந்த மனிதருக்குத் தைட
உண்டாகாதபடிக்கு, நதிக்கு அப்புறத்தில் வாங்கப்படும் பகுதியாகிய ராஜாவின் திரவியத்திேல
அவர்களுக்குத் தாமதமில்லாமல் ெசல்லும் ெசலவு ெகாடுக்கேவண்டும். 9 பரேலாகத்தின் ேதவனுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயிடத் ேதைவயான இளங்காைளகள், ஆட்டுக்கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள்,
ேகாதுைம, உப்பு, திராட்சரசம், எண்ெணய் முதலானைவ தினந்தினம் அவர்கள் ெசாற்படி
தாழ்ச்சியில்லாமல் ெகாடுக்கப்படக்கடவது. 10 எருசேலமிலிருக்கிற ஆசாரியர்கள் பரேலாகத்தின்
ேதவனுக்குச் சுகந்த வாசைனயான பலிகைளச் ெசலுத்தி, ராஜாவுக்கும் அவர் குமாரருக்கும்
தீர்க்காயுசுண்டாக மன்றாடும்படிக்கு இப்படிச் ெசய்யப்படுவதாக. 11 பின்னும் நம்மால் பிறக்கும் கட்டைள
என்னெவன்றால்: எந்த மனிதனாவது இந்தக் கட்டைளைய மாற்றினால், அவன் வீட்டிலிருந்து ஒரு உத்திரம்
பிடுங்கி நாட்டப்பட்டு, அவன் அதில் தூக்கிப்ேபாடப்படவும், அதினிமித்தமாக அவனுைடய வீடு
குப்ைபேமடாக்கப்படவுங்கடவது. 12 ஆைகயால் இைத மாற்றவும், எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதக் ெகடுக்கவும், தங்கள் ைகைய நீட்டப்ேபாகிற சகல ராஜாக்கைளயும் சகல ஜனங்கைளயும்
தம்முைடய நாமத்ைத அங்ேக விளங்கப்பண்ணின ேதவன் நிர்மூலமாக்கக்கடவர்; தரியுவாகிய நாம் இந்தக்
கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதாம்; இதின்படி ஜாக்கிரைதயாய்ச் ெசய்யப்படக்கடவது என்று எழுதியனுப்பினான்.

13 அப்ெபாழுது நதிக்கு இப்புறத்திலிருக்கிற ேதசாதிபதியாகிய தத்னாயும், ேசத்தார்ெபாஸ்னாயும்,
அவர்கள் வைகயராவும், தரியு ராஜா கட்டைளயிட்ட பிரகாரம் ஜாக்கிரைதயாய்ச் ெசய்தார்கள். 14

அப்படிேய யூதரின் மூப்பர் கட்டினார்கள்; தீர்க்கதரிசியாகிய ஆகாயும் இத்ேதாவின் குமாரனாகிய
சகரியாவும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி வந்தபடியினால் அவர்களுைடய காரியம் ைககூடிவந்தது; அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய கட்டைளப்படிேயயும், ேகாேரஸ், தரியு, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா
என்பவர்களுைடய கட்டைளப்படிேயயும் அைதக்கட்டி முடித்தார்கள். 15 ராஜாவாகிய தரியு அரசாளுகிற
ஆறாம் வருஷம் ஆதார் என்னும் மாதம் மூன்றாந்ேததியிேல அந்த ஆலயம் கட்டி முடிந்தது. 16 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் புத்திரரும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்த மற்றவர்களும், ேதவனுைடய
ஆலயப் பிரதிஷ்ைடையச் சந்ேதாஷமாய்க் ெகாண்டாடினார்கள். 17 ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
பிரதிஷ்ைடக்காக நூறு காைளகைளயும், இருநூறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், நானூறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுைடய இலக்கத்தின்படிேய, இஸ்ரேவல் அைனத்தின் பாவநிவாரணபலிக்காகப்
பன்னிரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பலியிட்டு, 18 ேமாேசயின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய,
அவர்கள் எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய ஆராதைனக்ெகன்று ஆசாரியைர அவர்கள் வகுப்புகளின்படியும்,
ேலவியைர அவர்கள் முைறவரிைசகளின்படியும் நிறுத்தினார்கள்.

19 சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் முதலாம் மாதம் பதினாலாந்ேததியிேல பஸ்காைவயும்
ஆசரித்தார்கள். 20 ஆசாரியரும் ேலவியரும் ஒருமனப்பட்டுத் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டதினால்,
எல்லாரும் சுத்தமாயிருந்து, சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாருக்காகவும், ஆசாரியரான தங்கள்
சேகாதரருக்காகவும், தங்களுக்காகவும் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டிகைள அடித்தார்கள். 21 அப்படிேய
சிைறயிருப்பிலிருந்து திரும்பிவந்த இஸ்ரேவல் புத்திரரும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர நாடும்படி,
பூேலாக ஜாதிகளின் அசுத்தத்ைத விட்டு, அவர்களண்ைடயிேல ேசர்ந்த அைனவரும் அைதப் புசித்து, 22

புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகைய ஏழுநாளாகச் சந்ேதாஷத்துடேன ஆசரித்தார்கள்; கர்த்தர் அவர்கைள
மகிழ்ச்சியாக்கி, அவர்கள் ைககைள இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்னும் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ேவைலயிேல
பலப்படுத்தத்தக்கதாய் அசீரியருைடய ராஜாவின் இருதயத்ைத அவர்கள் பட்சத்தில்
சார்ந்திருக்கப்பண்ணினார்.

இந்த வர்த்தமானங்களுக்குப்பின்பு, ெசராயாவின் குமாரனாகிய எஸ்றா, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டா அரசாளுகிற காலத்திேல பாபிேலானிலிருந்து வந்தான்; இந்தச் ெசராயா அசரியாவின்
குமாரன், இவன் இல்க்கியாவின் குமாரன், 2 இவன் சல்லூமின் குமாரன், இவன் சாேதாக்கின்

குமாரன், இவன் அகிதூபின் குமாரன், 3 இவன் அமரியாவின் குமாரன், இவன் அசரியாவின் குமாரன், இவன்
ெமராேயாதின் குமாரன், 4 இவன் ேசராகியாவின் குமாரன், இவன் ஊசியின் குமாரன், இவன் புக்கியின்
குமாரன், 5 இவன் அபிசுவாவின் குமாரன், இவன் பிெனகாசின் குமாரன், இவன் எெலயாசாரின் குமாரன்,
இவன் பிரதான ஆசாரியனான ஆேரானின் குமாரன். 6 இந்த எஸ்றா இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அருளிய ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்திேல ேதறின ேவதபாரகனாயிருந்தான்; அவனுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய கரம் அவன்ேமல் இருந்ததினால், அவன் ேகட்டைவகைளெயல்லாம் ராஜா அவனுக்குக்
ெகாடுத்தான். 7 அவேனாேடகூட இஸ்ரேவல் புத்திரரிலும், ஆசாரியரிலும், ேலவியரிலும், பாடகரிலும்,
வாசல் காவலாளரிலும், நிதனீமியரிலும், சிலர் அர்தசஷ்டா ராஜாவின் ஏழாம் வருஷத்திேல எருசேலமுக்குப்
ேபானார்கள். 8 ஐந்தாம் மாதத்தில் அவன் எருசேலமுக்கு வந்தான்; அது அந்த ராஜாவின் ஏழாம்
வருஷமானது. 9 முதலாம் மாதம் முதல் ேததியிேல அவன் பாபிேலானிலிருந்து பிரயாணமாகப் புறப்பட்டு,
ஐந்தாம் மாதம் முதல்ேததியிேல தன் ேதவனுைடய தயவுள்ள கரம் தன்ேமலிருந்ததினால் எருசேலமுக்கு
வந்தான். 10 கர்த்தருைடய ேவதத்ைத ஆராயவும், அதின்படி ெசய்யவும், இஸ்ரேவலிேல கட்டைளகைளயும்
நீதிநியாயங்கைளயும் உபேதசிக்கவும், எஸ்றா தன் இருதயத்ைதப் பக்குவப்படுத்தியிருந்தான்.

11 கர்த்தருைடய கற்பைனகளின் வார்த்ைதகளிலும், அவர் இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகளிலும்,
படித்துத் ேதறின ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனுக்கு, ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா ெகாடுத்த
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சன்னதின் நகலாவது: 12 ராஜாதிராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய
நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ேபாதிக்கிற உத்தம ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனுக்குப் பூரண
சமாதானமுண்டாக வாழ்த்தி எழுதுகிறது என்னெவன்றால்: 13 நம்முைடய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற
இஸ்ரேவல் ஜனத்திலும், அதின் ஆசாரியரிலும், ேலவியரிலும், உன்ேனாேடகூட எருசேலமுக்குப் ேபாக
மனப்பூர்வமாயிருக்கிற யாவரும் ேபாகலாம் என்று நம்மாேல உத்தரவாகிறது. 14 நீ உன் ைகயிலிருக்கிற
உன் ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி, யூதாைவயும் எருசேலைமயும் விசாரித்து நடத்தவும், 15

ராஜாவும் அவருைடய மந்திரிமாரும் எருசேலமில் வாசம்பண்ணுகிற இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு
மனப்பூர்வமாய்க் ெகாடுத்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், 16 பாபிேலான் சீைமெயங்கும் உனக்குக்
கிைடக்கும் எல்லா ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், உன்னுைடய ஜனமும் ஆசாரியரும் எருசேலமிலுள்ள
தங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று மனஉற்சாகமாய்க் ெகாடுக்கும் காணிக்ைககைளயும் நீ
ெகாண்டுேபாகவும், நீ ராஜாவினாலும் அவருைடய ஏழு மந்திரிமாராலும் அனுப்பப்படுகிறாய். 17 ஆைகயால்
அந்தத் திரவியத்தினால் நீ தாமதமின்றி காைளகைளயும், ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
அைவகளுக்கடுத்த ேபாஜனபலிகைளயும், பானபலிகைளயும் வாங்கி, அைவகைள எருசேலமிலுள்ள உங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்துப் பலிபீடத்தின்ேமல் ெசலுத்துவாயாக. 18 மீதியான ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
ெகாண்டு ெசய்யேவண்டியதின்னெதன்று உனக்கும் உன் சேகாதரருக்கும் நலமாய்த் ேதான்றுகிறபடி அைத
உங்கள் ேதவனுைடய சித்தத்தின்படிேய ெசய்யுங்கள். 19 உன் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ஆராதைனக்காக
உனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட பணிமுட்டுகைளயும் நீ எருசேலமின் ேதவனுைடய சந்நிதியில்
ஒப்புவிக்கக்கடவாய். 20 பின்னும் உன் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு அவசியமாய்க்
ெகாடுக்கேவண்டியிருப்பைத, நீ ராஜாவின் கஜானாவிலிருந்து வாங்கிக் ெகாடுப்பாயாக. 21 நதிக்கு
அப்புறத்திலிருக்கிற எல்லா கஜான்சிகளுக்கும் அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவாகிய நாம் இடுகிற கட்டைள
என்னெவன்றால், பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ேபாதிக்கும் ேவதபாரகனாகிய
எஸ்றா என்னும் ஆசாரியன் நூறு தாலந்து ெவள்ளி, நூறுகலக்ேகாதுைம, நூறுகலத் திராட்சரசம், நூறுகலம்
எண்ெணய்மட்டும் உங்கைளக் ேகட்பைவ எல்லாவற்ைறயும், 22 ேவண்டிய உப்ைபயும், தாமதமில்லாமல்
ெகாடுக்கவும், 23 பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய கற்பைனயின்படிேய, எது ேதைவயாயிருக்குேமா
அதுெவல்லாம் பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு ஜாக்கிரைதயாய்ச் ெசலுத்தப்படவும் ேவண்டும்;
ராஜாவும் அவர் குமாரரும் ஆளும் ராஜ்யத்தின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வருவாேனன். 24 பின்னும் ஆசாரியரும்,
ேலவியரும், பாடகரும், வாசல் காவலாளரும், நிதனீமியரும், ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
பணிவிைடக்காரருமான ஒருவன்ேமலும் பகுதியாகிலும் தீர்ைவயாகிலும் ஆயமாகிலும் சுமத்தலாகாெதன்று
அவர்கைளக்குறித்து உங்களுக்கு அறியப்படுத்துகிேறாம். 25 பின்னும் நதிக்கு அப்புறத்திலிருந்து உன்
ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணங்கைள அறிந்த சகல ஜனங்கைளயும் நியாயம் விசாரிக்கத்தக்க
துைரகைளயும், நியாயாதிபதிகைளயும், எஸ்றாவாகிய நீ உன்னிலுள்ள உன் ேதவனுைடய ஞானத்தின்படிேய
ஏற்படுத்துவாயாக; அந்தப் பிரமாணங்கைள அறியாதவர்களுக்கு அைவகைள உபேதசிக்கவுங்கடவாய். 26

உன் ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேயயும், ராஜாவினுைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேயயும்
ெசய்யாதவெனவனும் உடேன மரணத்துக்காகிலும், ேதசத்துக்குப் புறம்பாக்குதலுக்காகிலும்,
அபராதத்துக்காகிலும், காவலுக்காகிலும் தீர்க்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படக்கடவன் என்று எழுதியிருந்தது.

27 எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத அலங்கரிக்க, இப்படிப்பட்ட ேயாசைனைய ராஜாவின்
இருதயத்தில் அருளி, ராஜாவுக்கும் அவருைடய மந்திரிமார்களுக்கும் ராஜாவின் ைகக்குள்ளான பலத்த
எல்லா மகாப்பிரபுக்களுக்கும் முன்பாக எனக்குத் தயவு கிைடக்கப்பண்ணின எங்கள் பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 28 அப்படிேய என் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கரம் என்ேமல்
இருந்ததினால் நான் திடன்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலில் சில தைலவைர என்ேனாேடகூட வரும்படி
ேசர்த்துக்ெகாண்ேடன்.

அர்தசஷ்டா ராஜா அரசாளும் காலத்தில் பாபிேலானிலிருந்து என்ேனாேடகூட வந்த தங்கள்
பிதாக்கள் வம்சங்களின் தைலவரும் அவர்கள் வம்ச அட்டவைணகளுமாவன: 2 பிெனகாசின்
புத்திரரில் ெகர்ேசாம், இத்தாமாரின் புத்திரரில் தானிேயல், தாவீதின் புத்திரரில் அத்தூஸ், 3

பாேராஷின் புத்திரரில் ஒருவனான ெசக்கனியாவின் புத்திரரில் சகரியாவும், அவேனாேடகூட வம்ச
அட்டவைணயில் எழுதியிருக்கிற நூற்ைறம்பது ஆண்மக்களும், 4 பாகாத்ேமாவாபின் புத்திரரில்
ெசரகியாவின் குமாரனாகிய எலிேயானாயும், அவேனாேடகூட இருநூறு ஆண்மக்களும், 5 ெசக்கனியாவின்
புத்திரரில் யகசிேயலின் குமாரனும், அவேனாேடகூட முந்நூறு ஆண்மக்களும், 6 ஆதினின் புத்திரரில்
ேயானத்தானின் குமாரனாகிய ஏேபதும், அவேனாேடகூட ஐம்பது ஆண்மக்களும், 7 ஏலாமின் புத்திரரில்
அதலியாவின் குமாரனாகிய எஷாயாவும், அவேனாேடகூட எழுபது ஆண்மக்களும், 8 ெசப்பதியாவின்
புத்திரரில் மிகேவலின் குமாரனாகிய ெசப்பதியாவும், அவேனாேடகூட எண்பது ஆண்மக்களும், 9

ேயாவாபின் புத்திரரில் ெயகிேயலின் குமாரனாகிய ஒபதியாவும், அவேனாேடகூட இருநூற்றுப் பதிெனட்டு
ஆண்மக்களும், 10 ெசேலாமித்தின் புத்திரரில் ெயாசிபியாவின் குமாரனும், அவேனாேடகூட நூற்றறுபது
ஆண்மக்களும், 11 ெபயாயின் புத்திரரில் ெபயாயின் குமாரனாகிய சகரியாவும், அவேனாேடகூட
இருபத்ெதட்டு ஆண்மக்களும், 12 அஸ்காதின் புத்திரரில் காத்தானின் குமாரனாகிய ேயாகனானும்,
அவேனாேடகூட நூற்றுப்பத்து ஆண்மக்களும், 13 அேதானிகாமின் கைடசிப் புத்திரரான எலிேபேலத்,
ஏெயல், ெசமாயா என்னும் நாமங்களுள்ளவர்களும், அவர்கேளாேடகூட அறுபது ஆண்மக்களும், 14

பிக்வாயின் புத்திரரில் ஊத்தாயும், சபூதும், அவர்கேளாேடகூட எழுபது ஆண்மக்களுேம.
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15 இவர்கைள நான் அகாவாவுக்கு ஓடுகிற நதியண்ைடயிேல கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேனன்; அங்ேக மூன்று
நாள் தங்கியிருந்ேதாம்; நான் ஜனங்கைளயும் ஆசாரியைரயும் பார்ைவயிடும்ேபாது, ேலவியின் புத்திரரில்
ஒருவைரயும் அங்ேக காணவில்ைல. 16 ஆைகயால் நான் எலிேயசர், அரிேயல், ெசமாயா, எல்நாத்தான்,
யாரிப், எல்நாத்தான், நாத்தான், சகரியா, மிசுல்லாம் என்னும் தைலவைரயும், ேயாயாரிப், எல்நாத்தான்
என்னும் புத்திமான்கைளயும் அைழப்பித்து, 17 கசிப்பியா என்னும் ஸ்தலத்திலிருக்கிற தைலவனாகிய
இத்ேதாவிடத்திற்குச் ெசய்தி ெகாண்டுேபாக அவர்களுக்குக் கற்பித்து, நமது ேதவனுைடய ஆலயத்துப்
பணிவிைடக்காரைர எங்களிடத்திற்கு அைழத்துவரும்படி, அவர்கள் கசிப்பியா என்னும் ஸ்தலத்திலிருக்கிற
தங்கள் சேகாதரனாகிய இத்ேதாவுக்கும், நிதனீமியருக்கும் ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லிக்ெகாடுத்ேதன். 18 அவர்கள் எங்கள் ேமலிருந்த எங்கள் ேதவனுைடய தையயுள்ள கரத்தின்படிேய,
இஸ்ரேவலுக்குப் பிறந்த ேலவியின் குமாரனாகிய மேகலியின் புத்திரரில் புத்தியுள்ள மனுஷனாகிய
ெசெரபியாவும் அவன் குமாரரும் சேகாதரருமான பதிெனட்டுப்ேபைரயும், 19 ெமராரியரின் புத்திரரில்
அஷபியாவும் அவேனாேட எஷாயாவும் அவன் சேகாதரரும் அவர்கள் குமாரருமான இருபதுேபைரயும், 20

தாவீதும் பிரபுக்களும் ேலவியருக்குப் பணிவிைடக்காரராக ைவத்த நிதனீமியரில் இருநூற்று இருபது
ேபைரயும், எங்களிடத்தில் அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவர்கள் எல்லாருைடய ேபர்களும்
குறிக்கப்பட்டன. 21 அப்ெபாழுது நாங்கள் எங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாக எங்கைளத் தாழ்த்துகிறதற்கும்,
எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ைளகளுக்காகவும் எங்கள் சகல ெபாருள்களுக்காகவும் ெசவ்ைவயான
வழிையத் ேதடுகிறதற்கும், நான் அங்ேக அந்த அகாவா நதியண்ைடயிேல உபவாசத்ைதக் கூறிேனன். 22

வழியிேல சத்துருைவ விலக்கி, எங்களுக்குத் துைணெசய்யும்படிக்கு, நான் ராஜாவினிடத்தில் ேசவகைரயும்
குதிைரவீரைரயும் ேகட்க ெவட்கப்பட்டிருந்ேதன்; எங்கள் ேதவனுைடய கரம் தம்ைமத் ேதடுகிறவர்கள்
எல்லார் ேமலும் அவர்களுக்கு நன்ைமயாக இருக்கிறெதன்றும், அவருைடய வல்லைமயும் அவருைடய
ேகாபமும் அவைர விட்டு விலகுகிறவர்கள் எல்லார்ேமலும் இருக்கிறெதன்றும், நாங்கள் ராஜாவுக்குச்
ெசால்லியிருந்ேதாம். 23 அப்படிேய நாங்கள் உபவாசம்பண்ணி, எங்கள் ேதவனிடத்திேல அைதத்
ேதடிேனாம்; எங்கள் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளினார். 24 பின்பு நான் ஆசாரியரின் தைலவரிேல
பன்னிரண்டுேபராகிய ெசெரபியாைவயும், அஷ்பியாைவயும், அவர்கள் சேகாதரரிேல பத்துப்ேபைரயும்
பிரித்ெதடுத்து, 25 ராஜாவும், அவருைடய ஆேலாசைனக்காரரும், அவருைடய பிரபுக்களும், அங்ேகயிருந்த
சகல இஸ்ரேவலரும், எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று எடுத்துக்ெகாடுத்த காணிக்ைகயாகிய
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், பணிமுட்டுகைளயும் அவர்களிடத்தில் நிறுத்துக் ெகாடுத்ேதன். 26 அவர்கள்
ைகயிேல நான் அறுநூற்று ஐம்பது தாலந்து ெவள்ளிையயும், நூறு தாலந்து நிைறயான ெவள்ளிப்
பணிமுட்டுகைளயும், நூறுதாலந்து ெபான்ைனயும், 27 ஆயிரம் தங்கக்காசு ெபறுமான இருபது
ெபாற்கிண்ணங்கைளயும், ெபான்ைனப்ேபால எண்ணப்பட்ட பளபளப்பான இரண்டு நல்ல
ெவண்கலப்பாத்திரங்கைளயும் நிறுத்துக்ெகாடுத்து, 28 அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமானவர்கள்; இந்தப் பணிமுட்டுகளும், உங்கள் பிதாக்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
மனஉற்சாகமாய்ச் ெசலுத்தப்பட்ட இந்த ெவள்ளியும், இந்தப் ெபான்னும் பரிசுத்தமானைவகள். 29 நீங்கள்
அைத எருசேலமிலிருக்கிற ேதவனுைடய ஆலயத்தின் அைறகளில் ஆசாரியர் ேலவியருைடய
பிரபுக்களுக்கும், இஸ்ரேவலுைடய வம்சத்தைலவர்களுக்கும் முன்பாக நிறுத்து ஒப்புவிக்குமட்டும்
விழிப்பாயிருந்து, அைதக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்ேறன். 30 அப்படிேய அந்த ஆசாரியரும் ேலவியரும்,
அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் பணிமுட்டுகைளயும் எருசேலமிலிருக்கிற எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, நிறுத்து வாங்கிக்ெகாண்டார்கள்.

31 நாங்கள் எருசேலமுக்குப்ேபாக, முதலாம் மாதம் பன்னிரண்டாந்ேததியிேல, அகாவா நதிையவிட்டுப்
பயணம் புறப்பட்ேடாம்; எங்கள் ேதவனுைடய கரம் எங்கள்ேமலிருந்து, வழியிேல சத்துருவின் ைகக்கும்,
பதிவிருக்கிறவர்களின் ைகக்கும் எங்கைளத் தப்புவித்தது. 32 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்து, அங்ேக
மூன்றுநாள் இருந்தபின்பு, 33 நாலாம் நாளிேல அந்த ெவள்ளியும் ெபான்னும் பணிமுட்டுகளும், எங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ஆசாரியனாகிய உரியாவின் குமாரன் ெமேரேமாத்தின் ைகயிலும், பிெனகாசின்
குமாரன் எெலயாசாரின் ைகயிலும், எல்லாவற்றிற்கும் இருந்த நிைறயின்படிேயயும் நிறுத்து,
ஒப்புவிக்கப்பட்டது; ெயசுவாவின் குமாரன் ேயாசபாத்தும், பின்னூயின் குமாரன் ெநாவதியாவும் என்கிற
ேலவியரும் அவர்கேளாேடகூட இருந்தார்கள். 34 அந்த நிைறெயல்லாம் அக்காலத்தில் எழுதப்பட்டது. 35

சிைறப்பட்டு மீண்டவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குச் சர்வாங்க தகனபலிகளாக இஸ்ரேவல்
அைனத்தினிமித்தம் பன்னிரண்டு காைளகைளயும், ெதாண்ணூற்றாறு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், எழுபத்ேதழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், பாவநிவாரணத்துக்காகப் பன்னிரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் பலியிட்டு,
அைவெயல்லாம் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தினார்கள். 36 பின்பு ராஜாவின்
சன்னதுகைள நதிக்கு இப்புறத்திலிருக்கிற ராஜாவின் ேதசாதிபதிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும்
ஒப்புவித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள் ஜனங்களுக்கும் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கும்
உதவியாயிருந்தார்கள்.

இைவகள் ெசய்து முடிந்தபின்பு, பிரபுக்கள் என்னிடத்தில் ேசர்ந்து: இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்,
ஆசாரியரும் ேலவியரும் ஆகிய இவர்கள், கானானியர், ஏத்தியர், ெபரிசியர், எபூசியர், அம்ேமானியர்,
ேமாவாபியர், எகிப்தியர், அம்ேமாரியர் என்னும் இந்த ேதசங்களின் ஜனங்களுக்கும், அவர்களுைடய

அருவருப்புகளுக்கும் விலகியிருக்கவில்ைல. 2 எப்படிெயன்றால், அவர்களுைடய குமாரத்திகளிேல
தங்களுக்கும் தங்கள் குமாரருக்கும் ெபண்கைளக் ெகாண்டார்கள்; இப்படிேய பரிசுத்த வித்து ேதசங்களின்
ஜனங்கேளாேட கலந்து ேபாயிற்று; பிரபுக்களின் ைகயும், அதிகாரிகளின் ைகயும், இந்தக் குற்றத்தில்
முந்தினதாயிருக்கிறது என்றார்கள். 3 இந்த வர்த்தமானத்ைத நான் ேகட்டெபாழுது, என் வஸ்திரத்ைதயும்
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என் சால்ைவையயும் நான் கிழித்து, என் தைலயிலும் என் தாடியிலுமுள்ள மயிைரப் பிடுங்கித்
திைகத்தவனாய் உட்கார்ந்திருந்ேதன். 4 அப்ெபாழுது சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்களுைடய
குற்றத்தினிமித்தம் இஸ்ரேவலுைடய ேதவனின் வார்த்ைதகளுக்கு நடுங்குகிற யாவரும் என்ேனாேட
கூடிக்ெகாண்டார்கள்; நாேனா அந்திப்பலி ெசலுத்தப்படுமட்டும் திைகத்தவனாய்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். 5 அந்திப்பலி ேநரத்திேல நான் துக்கத்ேதாேட எழுந்து, கிழித்துக்ெகாண்ட
வஸ்திரத்ேதாடும் சால்ைவேயாடும் முழங்காற்படியிட்டு, என் ைககைள என் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேநராக
விரித்து: 6 என் ேதவேன, நான் என் முகத்ைத என் ேதவனாகிய உமக்கு முன்பாக ஏெறடுக்க ெவட்கிக்
கலங்குகிேறன்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்கள் தைலக்கு ேமலாகப் ெபருகிற்று; எங்கள் குற்றம்
வானபரியந்தம் வளர்ந்துேபாயிற்று. 7 எங்கள் பிதாக்களின் நாட்கள்முதல் இந்நாள்மட்டும் நாங்கள் ெபரிய
குற்றத்துக்கு உள்ளாயிருக்கிேறாம்; எங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தம் நாங்களும், எங்கள் ராஜாக்களும்,
எங்கள் ஆசாரியர்களும், இந்நாளிலிருக்கிறதுேபால, அந்நியேதச ராஜாக்களின் ைகயிேல, பட்டயத்துக்கும்,
சிைறயிருப்புக்கும், ெகாள்ைளக்கும், ெவட்கத்துக்கும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடாம். 8 இப்ெபாழுதும் எங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்களிேல தப்பின சிலைர மீதியாக ைவக்கவும், தம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
எங்களுக்கு ஒரு குச்ைசக் ெகாடுக்கவும், இப்படிேய எங்கள் ேதவன் எங்கள் கண்கைளப் பிரகாசிப்பித்து,
எங்கள் அடிைமத்தனத்திேல எங்களுக்குக் ெகாஞ்சம் உயிர் ெகாடுக்கவும், அவராேல ெகாஞ்சேநரமாவது
கிருைப கிைடத்தது. 9 நாங்கள் அடிைமகளாயிருந்ேதாம்; ஆனாலும் எங்கள் அடிைமத்தனத்திேல எங்கள்
ேதவன் எங்கைளக் ைகவிடாமல், எங்களுக்கு உயிர்ெகாடுக்கவும்; நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத எடுப்பித்து, பாழாய்ப்ேபான அைதப் புதுப்பிக்கும்படிக்கும் எங்களுக்கு யூதாவிலும் எருசேலமிலும்
ஒரு ேவலிையக் கட்டைளயிடும்படிக்கும், ெபர்சியாவின் ராஜாக்கள் சமுகத்தில் எங்களுக்குத்
தையகிைடக்கச் ெசய்தார். 10 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவேன, நாங்கள் இனி என்னெசால்லுேவாம்;
ேதவரீர் உமது ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு கற்பித்த உமது கற்பைனகைள
விட்டுவிட்ேடாம். 11 நீங்கள் சுதந்தரிக்கிறதற்கு உட்பிரேவசிக்கும் ேதசமானது; ேதசாேதசங்களுைடய
ஜனங்களின் அசங்கியத்தினாலும், அவர்கள் அைத ஒரு முைனெதாடங்கி மறுமுைனமட்டும்
நிைறயப்பண்ணின அவர்களுைடய அருவருப்புகளினாலும் அவர்களுைடய அசுத்தத்தினாலும்,
தீட்டுப்பட்டதாயிருக்கிறது. 12 ஆதலால் நீங்கள் பலத்துக்ெகாண்டு, ேதசத்தின் நன்ைமையப் புசித்து, அைத
நித்தியகாலமாக உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு உம்பிளிக்ைகயாகப் பின்ைவக்கும்படிக்கு, நீங்கள் உங்கள்
குமாரத்திகைள அவர்களுைடய குமாரருக்குக் ெகாடாமலும், அவர்களுைடய குமாரத்திகைள உங்கள்
குமாரருக்குக்ெகாள்ளாமலும், அவர்களுைடய சமாதானத்ைதயும் நன்ைமையயும் ஒருக்காலும் நாடாமலும்
இருப்பீர்களாக என்றீேர. 13 இப்ெபாழுதும் எங்கள் ேதவேன, எங்கள் ெபால்லாத ெசய்ைககளினாலும்,
எங்கள் ெபரிய குற்றத்தினாலும், இைவகெளல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்தும், ேதவரீர் எங்கள்
அக்கிரமத்துக்குத்தக்க ஆக்கிைனைய எங்களுக்கு இடாமல், எங்கைள இப்படித் தப்பவிட்டிருக்ைகயில், 14

நாங்கள் உமது கற்பைனகைள வீணாக்கவும், இந்த அருவருப்புகளுள்ள ஜனங்கேளாேட
சம்பந்தங்கலக்கவும் தகுேமா? அப்படிச் ெசய்தால், எங்களில் ஒருவரும் மீந்து தப்பாதபடிக்கு, ேதவரீர்
எங்கைள நிர்மூலமாக்குமட்டும் எங்கள்ேமல் ேகாபமாயிருப்பீரல்லேவா? 15 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் நீதியுள்ளவர்; ஆைகயால் இந்நாளில் இருக்கிறதுேபால, நாங்கள் தப்பி மீந்திருக்கிேறாம்;
இேதா, நாங்கள் உமக்கு முன்பாகக் குற்றத்திற்குள்ளானவர்கள்; இதினிமித்தம் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக
நிற்கத்தக்கவர்கள் அல்ல என்று பிரார்த்தித்ேதன்.

எஸ்றா இப்படி விண்ணப்பம்பண்ணி, அறிக்ைகயிட்டு அழுது, ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு
முன்பாகத் தாழவிழுந்துகிடக்ைகயில், இஸ்ரேவலில் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பிள்ைளகளுமான மகா
ெபரிய சைப அவனிடத்தில் வந்து கூடிற்று; ஜனங்கள் மிகவும் அழுதார்கள். 2 அப்ெபாழுது

ஏலாமின் புத்திரரில் ஒருவனாகிய ெயகிேயலின் குமாரன் ெசக்கனியா எஸ்றாைவ ேநாக்கி: நாங்கள்
ேதசத்து ஜனங்களிலுள்ள அந்நிய ஸ்திரீகைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டதினால், எங்கள் ேதவனுக்கு
விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; ஆகிலும் இப்ெபாழுது இந்தக் காரியத்திேல இன்னும் இஸ்ரேவலுக்காக
நம்பிக்ைக உண்டு. 3 இப்ெபாழுதும் அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாைரயும், அவர்களிடத்தில் பிறந்தவர்கைளயும்,
என் ஆண்டவனுைடய ஆேலாசைனக்கும், நமது ேதவனுைடய கற்பைனக்கு நடுங்குகிறவர்களின்
ஆேலாசைனக்கும் ஏற்றபிரகாரம் அகற்றிப்ேபாடுேவாம் என்று நம்முைடய ேதவேனாேட உடன்படிக்ைகப்
பண்ணக்கடேவாம்; நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேய ெசய்யப்படுவதாக. 4 எழுந்திரும்; இந்தக் காரியத்ைத
நடப்பிக்கிறது உமக்கு அடுத்தது; நாங்களும் உம்ேமாேடகூட இருப்ேபாம்; நீர் திடன்ெகாண்டு இைதச்
ெசய்யும் என்றான். 5 அப்ெபாழுது எஸ்றா எழுந்திருந்து, ஆசாரியரிலும் ேலவியரிலும் பிரதானமானவர்களும்
இஸ்ரேவல் அைனவரும் இந்த வார்த்ைதயின்படி ெசய்யும்படிக்கு, அவர்கைள ஆைணயிடச்ெசான்னான்;
அவர்கள் ஆைணயிட்டார்கள். 6 அதின்பின்பு எஸ்றா ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு முன்னிருந்து எழுந்து,
எலியாசிபின் குமாரனாகிய ேயாகனானின் அைறக்குள் பிரேவசித்தான்; அங்ேக வந்தேபாது, அவன்
சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்களுைடய குற்றத்தினிமித்தம் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும்
துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 7 அப்ெபாழுது சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாரும் எருசேலமிேல
வந்து கூடேவண்டும் என்றும், 8 மூன்று நாைளக்குள்ேள பிரபுக்கள் மூப்பர்களுைடய ஆேலாசைனயின்படிேய
எவனாகிலும் வராேதேபானால், அவனுைடய ெபாருெளல்லாம் ஜப்தி ெசய்யப்பட்டு, சிைறயிருப்பிலிருந்து
வந்த சைபக்கு அவன் புறம்பாக்கப்படுவான் என்றும், யூதாவிலும் எருசேலமிலும் விளம்பரம்பண்ணினார்கள்.
9 அப்படிேய யூதா ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தார் எல்லாரும் மூன்று நாைளக்குள்ேள எருசேலமிேல
கூடினார்கள்; அது ஒன்பதாம் மாதம் இருபதாந்ேததியாயிருந்தது; ஜனங்கள் எல்லாரும் ேதவனுைடய
ஆலயத்தின் வீதியிேல அந்தக்காரியத்தினாலும் அைடமைழயினாலும் நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 10
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அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகிய எஸ்றா எழுந்திருந்து அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இஸ்ரேவலின்ேமலிருக்கிற
குற்றத்ைத அதிகரிக்கப்பண்ண, மறு ஜாதியான ஸ்திரீகைள விவாகம்பண்ணினதினால் பாவஞ்ெசய்தீர்கள்.
11 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அறிக்ைகயிட்டு, அவருைடய
பிரியத்தின்படிேய ெசய்து, ேதசத்தின் ஜனங்கைளயும், மறுஜாதியான ஸ்திரீகைளயும் விட்டு விலகுங்கள்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது சைபயார் யாவரும் மகா சத்தத்ேதாேட பிரதியுத்தரமாக: ஆம், நீர் ெசான்ன
வார்த்ைதகளின்படிேய ெசய்யேவண்டியதுதான். 13 ஆனாலும் ஜனங்கள் திரளாயிருக்கிறார்கள், இது
மாரிகாலமுமாயிருக்கிறது, இங்ேக ெவளியிேல நிற்க எங்களாேல கூடாது; இது ஒருநாள் இரண்டுநாள்
ேவைலயல்ல; இந்தக் காரியத்திேல கட்டைள மீறினவர்களாகிய நாங்கள் அேநகர். 14 ஆைகயால் இதற்குச்
சைபெயங்கும் எங்கள் பிரபுக்கள் விசாரிப்புக்காரராக ைவக்கப்படேவண்டும்; இந்தக் காரியத்தினிமித்தம்
நம்முைடய ேதவனுக்கு இருக்கிற உக்கிரேகாபம் எங்கைள விட்டுத் திரும்பும்படி, எங்கள் பட்டணங்களில்
மறுஜாதியான ஸ்திரீகைளக்ெகாண்ட அைனவரும் ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தின் மூப்பேராடும்
நியாயாதிபதிகேளாடும் குறித்தகாலங்களில் வரக்கடவர்கள் என்றார்கள். 15 ஆசேகலின் குமாரன்
ேயானத்தானும், திக்காவின் குமாரன் யக்சியாவும் மாத்திரம் அைத விசாரிக்கும்படிக்கு ைவக்கப்பட்டார்கள்;
ெமசுல்லாமும், சப்ேபதா என்னும் ேலவியனும் அவர்களுக்கு உதவியாயிருந்தார்கள். 16

சிைறயிருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் இந்தப்பிரகாரம் ெசய்தார்கள்; ஆசாரியனாகிய எஸ்றாவும் தங்கள்
பிதாக்களுைடய குடும்பத்தின்படிேய ேபர்ேபராக அைழக்கப்பட்ட பிதாவம்சங்களின் தைலவர் அைனவரும்,
இந்தக் காரியத்ைத விசாரிக்கும்படி, பத்தாம் மாதம் முதல் ேததியிேல, தனித்து உட்கார்ந்து, 17

அந்நியஜாதியான ஸ்திரீகைளக்ெகாண்டவர்கள் எல்லாருைடய காரியத்ைதயும் முதலாம் மாதம் முதல்
ேததியிேல விசாரித்து முடித்தார்கள்.

18 ஆசாரிய புத்திரரில் மறுஜாதியான மைனவிகைளக் ெகாண்டவர்களாகக் காணப்பட்டவர்கள்
யாெரன்றால்: ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவின் குமாரரிலும் அவன் சேகாதரரிலும், மாெசயா,
எலிேயசர், யாரீப், ெகதலியா என்பவர்கள். 19 இவர்கள் தங்கள் ஸ்திரீகைளத் தள்ளிவிடுேவாம் என்று
ைகயடித்துக்ெகாடுத்து; தாங்கள் குற்றவாளிகளானபடியினால் குற்றநிவாரணபலியாக ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவச் ெசலுத்தினார்கள். 20 இம்ேமரின் புத்திரரில் அனானியும், ெசபதியாவும், 21 ஆரீமின்
புத்திரரில் மாெசயா, எலியா, ெசமாயா, ெயகிேயல், உசியா என்பவர்களும்; 22 பஸ்கூரின் புத்திரரில்
எலிேயானாய், மாெசயா, இஸ்மேவல், ெநதெனேயல், ேயாசபாத், எலாசா என்பவர்களும்; 23 ேலவியரில்
ேயாசபாத், சிேமயி, ெகலிதா என்னும் ேபருமுள்ள ெகலாயா, ெபத்தகீயா, யூதா, எலிேயசர் என்பவர்களும்;
24 பாடகரில் எலியாசியும், வாசல் காவலாளரில் சல்லூம், ேதேலம், ஊரி என்பவர்களும்; 25 மற்ற
இஸ்ரேவலருக்குள்ேள பாேராஷின் புத்திரரில் ரமீயா, ெயசியா, மல்கியா, மியாமின், எெலயாசார், மல்கிஜா,
ெபனாயா என்பவர்களும்; 26 ஏலாமின் புத்திரரில் மத்தனியா, சகரியா, ெயகிேயல், அப்தி, ெயரிேமாத்,
எலியா என்வர்களும்; 27 சத்தூவின் புத்திரரில் எலிேயானாய், எலியாசிப், மத்தனியா, ெயரிேமாத், சாபாத்,
அசிசா என்பவர்களும்; 28 ெபபாயின் புத்திரரில் ேயாகனான், அனனியா, சாபாயி, அத்லாயி என்பவர்களும்;
29 பானியின் புத்திரரில் ெமசுல்லாம், மல்லூக், அதாயா, யாசுப், ெசயால், ராேமாத் என்பவர்களும், 30

பாகாத்ேமாவாபின் புத்திரரில் அத்னா, ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தனியா, ெபசெலேயல், பின்னூயி,
மனாேச என்பவர்களும்; 31 ஆரீமின் புத்திரரில் எலிேயசர், இஷியா, மல்கியா, ெசமாயா, ஷிமிேயான், 32

ெபன்யமீன், மல்லூக், ெசமரியா என்பவர்களும்; 33 ஆசூமின் புத்திரரில் மத்னாயி, மத்தத்தா, சாபாத்,
எலிெபேலத், எெரமாயி, மனாேச, சிெமயி என்பவர்களும்; 34 பானியின் புத்திரரில் மாதாயி, அம்ராம்,
ஊேவல், 35 ெபனாயா, ெபதியா, ெகல்லூ, 36 வனியா, ெமெரேமாத், எெலயாசீப், 37 மத்தனியா, மதனாய்,
யாசாய், 38 பானி, பின்னூயி, சிெமயி, 39 ெசேலமியா, நாத்தான், அதாயா, 40 மக்நாத்பாயி, சாசாயி,
சாராயி, 41 அசெரேயல், ெசேலமியா, ெசமரியா, 42 சல்லூம், அமரியா, ேயாேசப் என்பவர்களும்; 43

ேநேபாவின் புத்திரரில் ஏெயல், மத்தித்தியா, சாபாத், ெசபினா, யதாய், ேயாேவல், ெபனாயா
என்பவர்களுேம. 44 இவர்கள் எல்லாரும் மறுஜாதியான ஸ்திரீகைளக் ெகாண்டவர்கள்; இவர்களில் சிலர்
ெகாண்டிருந்த ஸ்திரீகளிடத்தில் பிள்ைளகைளப் ெபற்றிருந்தார்கள்.
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ெநேகமியா

அகலியாவின் குமாரனாகிய ெநேகமியாவின் நடபடிகள்: இருபதாம் வருஷம் கிஸ்ேலயு மாதத்தில்
நான் சூசான் என்னும் அரமைனயில் இருக்கும்ேபாது சம்பவித்தது என்னெவன்றால், 2 என்
சேகாதரரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும், ேவேற சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள்;

அவர்களிடத்தில் நான் சிைறயிருப்பில் மீந்து தப்பின யூதரின் ெசய்திையயும், எருசேலமின் ெசய்திையயும்
விசாரித்ேதன். 3 அதற்கு அவர்கள்: சிைறயிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்தத் ேதசத்திேல மகா தீங்ைகயும்
நிந்ைதையயும் அநுபவிக்கிறார்கள்; எருசேலமின் அலங்கம் இடிபட்டதும், அதின் வாசல்கள் அக்கினியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டதுமாய்க்கிடக்கிறது என்றார்கள். 4 இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது நான்
உட்கார்ந்து அழுது, சில நாளாய்த் துக்கித்து, உபவாசித்து, மன்றாடி, பரேலாகத்தின் ேதவைன ேநாக்கி: 5

பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு, உடன்படிக்ைகையயும் கிருைபையயும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான
ேதவேன, 6 உமது அடியாராகிய இஸ்ரேவல் புத்திரருக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக
மன்றாடி, இஸ்ரேவல் புத்திரராகிய நாங்கள் உமக்கு விேராதமாகச் ெசய்த பாவங்கைள அறிக்ைகயிடுகிற
அடிேயனுைடய ெஜபத்ைதக் ேகட்கிறதற்கு, உம்முைடய ெசவி கவனித்தும், உம்முைடய கண்கள் திறந்தும்
இருப்பதாக; நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவஞ்ெசய்ேதாம். 7 நாங்கள் உமக்கு முன்பாக மிகவும்
ெகட்டவர்களாய் நடந்ேதாம்; நீர் உம்முைடய தாசனாகிய ேமாேசக்குக் கற்பித்த கற்பைனகைளயும்,
கட்டைளகைளயும், நியாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளாேதேபாேனாம். 8 நீங்கள் கட்டைளைய மீறினால்,
நான் உங்கைள ஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடிப்ேபன் என்றும், 9 நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி, என்
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்வீர்களானால், உங்களிேல தள்ளுண்டு ேபானவர்கள்
வானத்தின் கைடயாந்தரத்தில் இருந்தாலும், நான் அங்ேகயிருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்து, என் நாமம்
விளங்கும்படி நான் ெதரிந்துெகாண்ட ஸ்தலத்துக்கு அவர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன் என்றும் ேதவரீர்
உம்முைடய தாசனாகிய ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்ட வார்த்ைதைய நிைனத்தருளும். 10 ேதவரீர் உமது
மகா வல்லைமயினாலும், உமது பலத்த கரத்தினாலும், மீட்டுக்ெகாண்ட உமது அடியாரும் உமது ஜனங்களும்
இவர்கள்தாேன. 11 ஆண்டவேர, உமது அடியானின் ெஜபத்ைதயும், உமது நாமத்துக்குப் பயப்படேவண்டும்
என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ெஜபத்ைதயும் உமது ெசவிகள் கவனித்திருப்பதாக; இன்ைறக்கு உமது
அடியானுக்குக் காரியத்ைதக் ைககூடிவரப்பண்ணி, இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம்
கிைடக்கப்பண்ணியருளும் என்று பிரார்த்தித்ேதன். நான் ராஜாவுக்குப் பானபாத்திரக்காரனாயிருந்ேதன்.

அர்தசஷ்டா ராஜாவின் இருபதாம் வருஷம் நிசான் மாதத்திேல, திராட்சரசம் ராஜாவுக்கு முன்பாக
ைவத்திருக்ைகயில், நான் அைத எடுத்து அவருக்குக் ெகாடுத்ேதன்; நான் முன் ஒருேபாதும் அவர்
சமுகத்தில் துக்கமாயிருந்ததில்ைல. 2 அப்ெபாழுது ராஜா என்ைனப் பார்த்து: நீ

துக்கமுகமாயிருக்கிறது என்ன? உனக்கு வியாதியில்ைலேய, இது மனதின் துக்கேம ஒழிய ேவெறான்றும்
அல்ல என்றார்; அப்ெபாழுது நான் மிகவும் பயந்து, 3 ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜா என்ைறக்கும் வாழ்க; என்
பிதாக்களின் கல்லைறகள் இருக்கும் ஸ்தலமாகிய நகரம் பாழானதும், அதின் வாசல்கள் அக்கினியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டதுமாய்க் கிடக்கும்ேபாது, நான் துக்கமுகத்ேதாடு இராதிருப்பது எப்படி என்ேறன். 4

அப்ெபாழுது ராஜா என்ைனப் பார்த்து: நீ ேகட்கிற காரியம் என்ன என்றார். அப்ெபாழுது நான்:
பரேலாகத்தின் ேதவைன ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணி, 5 ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்து,
அடிேயனுக்கு உமது சமுகத்தில் தைய கிைடத்ததானால், என் பிதாக்களின் கல்லைறகளிருக்கும்
பட்டணத்ைதக் கட்டும்படி, யூதா ேதசத்துக்கு நீர் என்ைன அனுப்ப ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்ேறன். 6

அப்ெபாழுது ராஜஸ்திரீயும், பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள். ராஜா என்ைனப் பார்த்து: உன் பிரயாணம்
எத்தைன நாள் ெசல்லும், நீ எப்ெபாழுது திரும்பி வருவாய் என்று ேகட்டார். இவ்வளவுகாலம் ெசல்லுெமன்று
நான் ராஜாவுக்குச் ெசான்னேபாது, என்ைன அனுப்ப அவருக்குச் சித்தமாயிற்று. 7 பின்னும் நான்
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால், நான் யூதா ேதசத்துக்குப்ேபாய்ச் ேசருமட்டும்,
நதிக்கு அப்புறத்திலிருக்கிற ேதசாதிபதிகள் என்ைன வழிவிட்டனுப்பும்படிக்கு அவர்களுக்குக் கடிதங்கள்
ெகாடுக்கும்படிக்கும், 8 ேதவாலயத்துக்கு இருக்கிற அரணின் கதவு ேவைலக்கும், நகர அலங்கத்தின்
ேவைலக்கும், நான் தங்கப்ேபாகிற வீட்டின் ேவைலக்கும் ேவண்டிய மரங்கைள ராஜாவின் வனத்துக்
காவலாளனாகிய ஆசாப் எனக்குக் ெகாடுக்கும்படிக்கும், அவனுக்கும் ஒரு கடிதம் கட்டைளயிடப்படுவதாக
என்ேறன்; என் ேதவனுைடய தயவுள்ளகரம் என்ேமல் இருந்தபடியால், ராஜா அைவகைள எனக்குக்
கட்டைளயிட்டார். 9 அப்படிேய நான் நதிக்கு அப்புறத்திலிருக்கிற ேதசாதிபதிகளிடத்துக்கு வந்து,
ராஜாவின் கடிதங்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்; ராஜா என்ேனாேடகூட இராணுவச்
ேசர்ைவக்காரைரயும், குதிைரவீரைரயும் அனுப்பியிருந்தார். 10 இைத ஓேரானியனான சன்பல்லாத்தும்,
அம்ேமானியனான ெதாபியா என்னும் ஊழியக்காரனும் ேகட்டேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நன்ைமைய
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விசாரிக்க ஒருவன் வந்தான் என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் விசனமாயிருந்தது. 11 நான் எருசேலமுக்கு
வந்து, அங்ேக மூன்றுநாள் இருந்தபின்பு, 12 நான் சில மனுஷைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, ராத்திரியில் எழுந்து
நகரேசாதைன ெசய்ேதன்; ஆனாலும் எருசேலமுக்காகச் ெசய்யும்படி என் ேதவன் என் மனதிேல ைவத்தைத
நான் ஒருவருக்கும் அறிவிக்கவில்ைல; நான் ஏறிப்ேபான மிருகேமயல்லாமல் ேவெறாரு மிருகமும்
என்ேனாடிருந்ததில்ைல. 13 நான் அன்று இராத்திரி பள்ளத்தாக்கின் வாசல் வழியாய்ப் புறப்பட்டு,
வலுசர்ப்பத்துரைவக் கடந்து, குப்ைபேமட்டு வாசலுக்கு வந்து, எருசேலமில் இடிந்துேபான அலங்கத்ைதயும்,
அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்ட அதின் வாசல்கைளயும் பார்ைவயிட்ேடன். 14 அவ்விடத்ைத விட்டு
ஊருணிவாசலண்ைடக்கும், ராஜாவின் குளத்தண்ைடக்கும் ேபாேனன்; நான் ஏறியிருந்த மிருகம் அங்ேக
நடந்துேபாகிறதற்கு வழியில்லாதிருந்தது. 15 அன்று இராத்திரியிேலேய நான் ஆற்ேறாரமாய்ப் ேபாய்,
அலங்கத்ைதப் பார்ைவயிட்டுத் திரும்பி, பள்ளத்தாக்கின் வாசல்வழியாய் வந்துவிட்ேடன். 16 நான்
ேபானதும், நான் ெசய்ததும் அதிகாரிகள் ஒருவருக்கும் ெதரியாது; அதுவைரயிலும் நான் யூதருக்காகிலும்,
ஆசாரியர்கள் ெபரியவர்கள் அதிகாரிகளுக்காகிலும், ேவைலெசய்கிற மற்றவர்களுக்காகிலும் ஒன்றும்
அறிவிக்கவில்ைல. 17 பின்பு நான் அவர்கைள ேநாக்கி: எருசேலம் பாழாயிருக்கிறைதயும், அதின் வாசல்கள்
அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்கிடக்கிறைதயும், நாம் இருக்கிற சிறுைமையயும் பார்க்கிறீர்கேள; நாம்
இனி நிந்ைதக்குள்ளாயிராதபடிக்கு, எருசேலமின் அலங்கத்ைதக் கட்டுேவாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி,
18 என் ேதவனுைடய கரம் என்ேமல் நன்ைமயாக இருக்கிறைதயும், ராஜா என்ேனாேட ெசான்ன
வார்த்ைதகைளயும் அவர்களுக்கு அறிவித்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்: எழுந்து கட்டுேவாம் வாருங்கள்
என்று ெசால்லி, அந்த நல்ல ேவைலக்குத் தங்கள் ைககைளத் திடப்படுத்தினார்கள். 19 ஓேரானியனான
சன்பல்லாத்தும், அம்ேமானியனான ெதாபியா என்னும் ஊழியக்காரனும், அரபியனான ேகேஷமும் இைதக்
ேகட்டேபாது, எங்கைளப் பரியாசம்பண்ணி, எங்கைள நிந்தித்து: நீங்கள் ெசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன?
நீங்கள் ராஜாவுக்கு விேராதமாகக் கலகம்பண்ணப்ேபாகிறீர்கேளா என்றார்கள். 20 அதற்கு நான்
மறுெமாழியாக: பரேலாகத்தின் ேதவனானவர் எங்களுக்குக் காரியத்ைதக் ைககூடிவரப்பண்ணுவார்;
அவருைடய ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எழுந்து கட்டுேவாம்; உங்களுக்ேகாெவன்றால் எருசேலமிேல
பங்குமில்ைல பாத்தியமுமில்ைல; உங்கள் ேபர்விளங்க ஒன்றும் இல்ைலெயன்று அவர்களுடேன
ெசான்ேனன்.

அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய எலியாசீபும், அவன் சேகாதரராகிய ஆசாரியர்களும் எழுந்து,
ஆட்டுவாசைலக் கட்டினார்கள்; அைதக் கட்டி, அவர்கள் பிரதிஷ்ைடபண்ணி, அதின் கதவுகைள
ைவத்து, ேமயா என்கிற ெகாம்ைமமுதல் அனாெனேயலின் ெகாம்ைமமட்டும் கட்டிப்

பிரதிஷ்ைடபண்ணினார்கள். 2 அவன் அருேக எரிேகாவின் மனுஷர் கட்டினார்கள்; அவர்கள் அருேக
இம்ரியின் குமாரனாகிய சக்கூர் கட்டினான். 3 மீன்வாசைல அெசனாவின் குமாரர் கட்டினார்கள்; அதற்கு
உத்தரம்பாவி, அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுக்கைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள். 4 அவர்கள்
அருேக ேகாசின் குமாரனாகிய உரியாவின் மகன் ெமெரேமாத் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவர்கள் அருேக
ெமேஷசாெபேயலின் குமாரனாகிய ெபரகியாவின் மகன் ெமசுல்லாம் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவர்கள்
அருேக பானாவின் குமாரனாகிய சாேதாக் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 5 அவர்கள் அருேக ெதக்ேகாவா
ஊரார் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்களுைடய பிரபுக்கேளா, தங்கள் ஆண்டவருைடய ேவைலக்குத்
தங்கள் கழுத்ைதக் ெகாடுக்கவில்ைல. 6 பைழய வாசைலப் பெசயாகின் குமாரனாகிய ேயாய்தாவும்,
ேபேசாதியாவின் குமாரனாகிய ெமசுல்லாமும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்கள் அதற்கு
உத்தரம்பாவி, அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள். 7 அவர்கள்
அருேக கிபிேயான் மிஸ்பா ஊர்களின் மனுஷரான ெமலதீயா என்னும் கிபிேயானியனும், யாேதான் என்னும்
ெமெராேனாத்தியனும், நதிக்கு இப்புறத்திலிருக்கிற அதிபதியின் சமஸ்தானமட்டும் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள். 8 அவர்கள் அருேக தட்டாரில் ஒருவனாகிய அராயாவின் குமாரன் ஊசிேயல் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான்; அவன் அருேக ைதலக்காரரில் ஒருவன் குமாரனாகிய அனனியா பழுதுபார்த்துக்கட்டினான்;
அதுமுதற்ெகாண்டு அகலமான மதில்மட்டும் எருசேலம் இடிக்காமல் விட்டிருந்தது. 9 அவர்கள் அருேக
எருசேலம் பட்டணத்தின் பாதிக்குப் பிரபுவாகிய ஊரின் குமாரன் ெரப்பாயா பழுதுபார்த்துக்கட்டினான். 10

அவர்கள் அருேக அருமாப்பின் குமாரன் ெயதாயா தன் வீட்டுக்கு எதிரானைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்;
அவன் அருேக ஆசாப்ெநயாவின் குமாரன் அத்தூஸ் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 11 மற்றப் பங்ைகயும்,
சூைளகளின் ெகாம்ைமையயும், ஆரீமின் குமாரன் மல்கிஜாவும், பாகாத்ேமாவாபின் குமாரன் அசூபும்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 12 அவன் அருேக எருசேலம் பட்டணத்தின் மறுபாதிக்குப் பிரபுவாகிய
அேலாேகசின் குமாரன் சல்லூமும், அவன் குமாரத்திகளும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 13

பள்ளத்தாக்கின்வாசைல ஆனூனும், சாேனாவாகின் குடிகளும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்கள்
அைதக் கட்டி, அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு,
குப்ைபேமட்டுவாசல்மட்டாக அலங்கத்தில் ஆயிரம் முழம் கட்டினார்கள். 14 குப்ைபேமட்டுவாசைலப்
ெபத்ேகேரமின் மாகாணத்துப் பிரபுவாகிய ெரக்காவின் குமாரன் மல்கியா பழுதுபார்த்து, அைதக் கட்டி,
அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டான். 15 ஊருணிவாசைல மிஸ்பாவின்
மாகாணத்துப் பிரபுவாகிய ெகால்ேலாேசயின் குமாரன் சல்லூம் பழுதுபார்த்து, அைதக் கட்டி, மச்சுப்பாவி,
அதற்குக் கதவுகைளயும் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு, ராஜாவின் சிங்காரத்
ேதாட்டத்தண்ைடயிலிருக்கிற சீேலாவாவின் குளத்து மதிைலயும், தாவீதின் நகரத்திலிருந்து இறங்குகிற
படிகள்மட்டாக இருக்கிறைதயும் கட்டினான். 16 அவனுக்குப் பின்னாகப் ெபத்சூர் மாகாணத்தின் பாதிக்குப்
பிரபுவாகிய அஸ்பூகின் குமாரன் ெநேகமியா தாவீதின் கல்லைறகளுக்கு எதிரான இடமட்டாகவும்,
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ெவட்டப்பட்ட குளமட்டாகவும், பராக்கிரமசாலிகளின் வீடுமட்டாகவும் இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். 17 அவனுக்குப் பின்னாக ேலவியரில் பானியின் குமாரன் ேரகூமும், அவன் அருேக ேககிலா
மாகாணத்தில் தன்னுைடய பாதிப்பங்குக்குப் பிரபுவாகிய அசபியாவும் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 18

அவனுக்குப் பின்னாக அவனுைடய சேகாதரரில் ேககிலா மாகாணத்து மறுபாதிக்குப் பிரபுவாகிய
எனாதாதின் குமாரன் பாபாயி பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 19 அவன் அருேக மிஸ்பாவின் பிரபுவாகிய
ெயசுவாவின் குமாரன் ஏசர் என்பவன் மதிலின் ேகாடியிேல ஆயுதசாைலயின் படிகளுக்கு எதிேரயிருக்கிற
ேவெறாரு பங்ைகப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 20 அவனுக்குப் பின்னாகச் சாபாயின் குமாரன் பாரூக்
அந்தக் ேகாடி துவக்கிப் பிரதான ஆசாரியனாகிய எலியாசீபின் வாசற்படிமட்டும் இருக்கிற பின்ெனாரு
பங்ைக ெவகு ஜாக்கிரைதேயாேட பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 21 அவனுக்குப் பின்னாகக் ேகாசின்
குமாரனாகிய உரியாவின் மகன் ெமெரேமாத் எலியாசீபின் வீட்டு வாசற்படி துவக்கி அவனுைடய வீட்டின்
கைடக்ேகாடிமட்டும் இருக்கிற பின்ெனாரு பங்ைகப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 22 அவனுக்குப் பின்னாகச்
சமனான பூமியில் வாசமாயிருக்கிற ஆசாரியர்கள் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 23 அவர்களுக்குப்
பின்னாக ெபன்யமீனும், அசூபும் தங்கள் வீட்டுக்கு எதிேர இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்;
அவர்களுக்குப் பின்னாக அனனியாவின் குமாரனாகிய மாேசயாவின் மகன் அசரியா தன் வீட்டின் அருேக
இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 24 அவனுக்குப் பின்னாக எனாதாதின் குமாரன் பின்னூவி
அசரியாவின் வீடு துவக்கி அலங்கத்துக் ேகாடி வைளவுவைரக்கும் இருக்கிற ேவெறாரு பங்ைகப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 25 ஊசாயின் குமாரன் பாலால் வைளவுக்கு எதிேரயும், காவல் வீட்டின்
முற்றத்துக்கடுத்த ராஜாவின் உயரமான அரமைனக்கு ெவளிப்புறமாயிருக்கிற ெகாம்ைமக்கு எதிேரயும்
இருக்கிறைதக் கட்டினான்; அவனுக்குப் பின்னாகப் பாேராஷின் குமாரன் ெபதாயாவும், 26 ஓேபலிேல
குடியிருக்கிற நிதனீமியைரச் ேசர்ந்த மனிதரும் கிழக்ேகயிருக்கிற தண்ணீர்வாசலுக்கு ெவளிப்புறமான
ெகாம்ைமக்கு எதிேரயிருக்கிற இடமட்டும் கட்டினார்கள். 27 அவர்களுக்குப் பின்னாகத் ெதக்ேகாவா
ஊரார் ெவளிப்புறமான ெபரிய ெகாம்ைமக்கு எதிேர ஓேபலின் மதில்மட்டும் இருக்கிற பின்ெனாரு பங்ைகப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 28 குதிைரவாசல் முதற்ெகாண்டு ஆசாரியர்கள் அவரவர் தங்கள் வீடுகளுக்கு
எதிேர இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். 29 அவர்களுக்குப் பின்னாக இம்ேமரின் குமாரன்
சாேதாக் தன் வீட்டுக்கு எதிேர இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்; அவனுக்குப் பின்னாகக்
கிழக்குவாசைலக் காக்கிற ெசக்கனியாவின் குமாரன் ெசமாயா பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 30 அவனுக்குப்
பின்னாகச் ெசல்மீயாவின் குமாரன் அனனியாவும், சாலாபின் ஆறாவது குமாரனாகிய ஆனூனும், ேவெறாரு
பங்ைகப் பழுதுபார்த்துக்கட்டினார்கள்; அவர்களுக்குப் பின்னாகப் ெபரகியாவின் குமாரன் ெமசுல்லாம், தன்
அைறவீட்டுக்கு எதிேர இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 31 அவனுக்குப் பின்னாகத் தட்டானின்
குமாரன் மல்கியா மிப்காத் என்னும் வாசலுக்கு எதிேர நிதனீமியரும் மளிைகக்காரரும் குடியிருக்கிற
ஸ்தலமுதல் ேகாடியின் ேமல்வீடுமட்டாகவும் இருக்கிறைதப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 32 ேகாடியின்
ேமல்வீட்டுக்கும் ஆட்டுவாசலுக்கும் நடுேவ இருக்கிறைதத் தட்டாரும் மளிைகக்காரரும் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினார்கள்.

நாங்கள் அலங்கத்ைதக் கட்டுகிற ெசய்திையச் சன்பல்லாத் ேகட்டேபாது, அவன் ேகாபித்து,
எரிச்சலைடந்து, யூதைரச் சக்கந்தம்பண்ணி: 2 அந்த அற்பமான யூதர் ெசய்கிறது என்ன,
அவர்களுக்கு இடங்ெகாடுக்கப்படுேமா, பலியிடுவார்கேளா, ஒருநாளிேல முடித்துப்ேபாடுவார்கேளா,

சுட்ெடரித்துப் ேபாடப்பட்டு மண்ேமடுகளான கற்களுக்கு உயிர் ெகாடுப்பார்கேளா, என்று தன்
சேகாதரருக்கும் சமாரியாவின் ேசைனக்கும் முன்பாகச் ெசான்னான். 3 அப்ெபாழுது அம்ேமானியனாகிய
ெதாபியா அவன் பக்கத்தில் நின்று: அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன, ஒரு நரி ஏறிப்ேபானால் அவர்களுைடய
கல்மதில் இடிந்துேபாகும் என்றான். 4 எங்கள் ேதவேன, நாங்கள் அவமதிக்கப்படுகிறைதக் ேகட்டு, அவர்கள்
நிந்திக்கிற நிந்ைதைய அவர்கள் தைலயின்ேமல் திருப்பி, அவர்கைளச் சிைறயிருப்பின் ேதசத்திேல
சூைறக்கு ஒப்புக்ெகாடும். 5 அவர்கள் அக்கிரமத்ைத மூடிப்ேபாடாேதயும்; அவர்கள் பாவம் உமக்கு
முன்பாகக் ெகாைலக்கப்படாதிருப்பதாக; கட்டுகிறவர்களுக்கு மனமடிவுண்டாகப் ேபசினார்கேள. 6

நாங்கள் அலங்கத்ைதக் கட்டிவந்ேதாம்; அலங்கெமல்லாம் பாதிமட்டும் ஒன்றாய் இைணந்து உயர்ந்தது;
ஜனங்கள் ேவைலெசய்கிறதற்கு ஆவலாயிருந்தார்கள்.

7 எருசேலமின் அலங்கத்ைதக் கட்டுகிற ேவைல வளர்ந்ேதறுகிறது என்றும், இடிக்கப்பட்ட இடங்கள்
அைடபட்டு வருகிறது என்றும் சன்பல்லாத்தும், ெதாபியாவும், அரபியரும், அம்ேமானியரும்,
அஸ்ேதாத்தியரும் ேகட்டேபாது, அவர்கள் மிகவும் எரிச்சலாகி, 8 எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்பண்ண
எல்லாரும் ஏகமாய் வரவும், ேவைலையத் தடுக்கவும் கட்டுப்பாடு பண்ணினார்கள். 9 ஆனாலும் நாங்கள்
எங்கள் ேதவைன ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள் நிமித்தம் இரவும்பகலும் ஜாமங்காக்கிறவர்கைள
ைவத்ேதாம். 10 அப்ெபாழுது யூதா மனிதர்: சுைமகாரரின் ெபலன் குைறந்துேபாகிறது; மண்ேமடு
மிச்சமாயிருக்கிறது; நாங்கள் அலங்கத்ைதக் கட்டக்கூடாது என்றார்கள். 11 எங்கள்
சத்துருக்கேளாெவன்றால்; நாங்கள் அவர்கள் நடுேவ வந்து, அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுமட்டும், அவர்கள்
அைத அறியாமலும் பாராமலும் இருக்கேவண்டும்; இவ்விதமாய் அந்த ேவைலைய ஓயப்பண்ணுேவாம்
என்றார்கள். 12 அைத அவர்களண்ைடயிேல குடியிருக்கிற யூதரும், பல இடங்களிலுமிருந்து
எங்களிடத்துக்கு வந்து, பத்துவிைச எங்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது நான்: அலங்கத்துக்குப்
பின்னாக இருக்கிற பள்ளமான இடங்களிலும் ேமடுகளிலும், பட்டயங்கைளயும், ஈட்டிகைளயும்,
வில்லுகைளயும் பிடித்திருக்கிற ஜனங்கைளக் குடும்பங்குடும்பமாக நிறுத்திேனன். 14 அைத நான் பார்த்து
எழும்பி, பிரபுக்கைளயும், அதிகாரிகைளயும் மற்ற ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: அவர்களுக்குப்
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பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ஆண்டவைர நிைனத்து, உங்கள்
சேகாதரருக்காகவும், உங்கள் குமாரருக்காகவும், உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும், உங்கள்
மைனவிகளுக்காகவும், உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம்பண்ணுங்கள் என்ேறன். 15 எங்களுக்குச் ெசய்தி
ெதரியவந்தெதன்றும், ேதவன் அவர்கள் ஆேலாசைனைய அபத்தமாக்கினாெரன்றும், எங்கள் பைகஞர்
ேகட்டேபாது, நாங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் ேவைலையச் ெசய்ய அலங்கத்துக்குத் திரும்பிேனாம்.
16 அன்றுமுதற்ெகாண்டு என் ேவைலக்காரரில் பாதிப்ேபர் ேவைல ெசய்தார்கள், பாதிப்ேபர் ஈட்டிகைளயும்
பரிைசகைளயும் வில்லுகைளயும் கவசங்கைளயும் பிடித்து நின்றார்கள்; அதிகாரிகள் யூதா வம்சத்தார்
எல்லாருக்கும் பின்னாக நின்றார்கள். 17 அலங்கத்திேல கட்டுகிறவர்களும், சுைமசுைமக்கிறவர்களும்,
சுைமேயற்றுகிறவர்களும், அவரவர் ஒரு ைகயினாேல ேவைலெசய்து, மறுைகயினாேல ஆயுதம்
பிடித்திருந்தார்கள். 18 கட்டுகிறவர்கள் அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதத் தங்கள் இடுப்பிேல
கட்டிக்ெகாண்டவர்களாய் ேவைலெசய்தார்கள்; எக்காளம் ஊதுகிறவன் என்னண்ைடயிேல நின்றான். 19

நான் பிரபுக்கைளயும் அதிகாரிகைளயும் மற்ற ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: ேவைல ெபரிதும்
விஸ்தாரமுமாயிருக்கிறது; நாம் அலங்கத்தின்ேமல் சிதறப்பட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் தூரமாயிருக்கிேறாம்.
20 நீங்கள் எவ்விடத்திேல எக்காளச் சத்தத்ைதத் ேகட்கிறீர்கேளா அவ்விடத்திேல வந்து, எங்கேளாேட
கூடுங்கள்; நம்முைடய ேதவன் நமக்காக யுத்தம்பண்ணுவார் என்ேறன். 21 இப்படிேய நாங்கள்
ேவைலெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம்; அவர்களிேல பாதிப்ேபர் கிழக்கு ெவளுக்கும் ேநரமுதல் நட்சத்திரங்கள்
காணுமட்டும் ஈட்டிகைளப் பிடித்திருந்தார்கள். 22 அக்காலத்திேல நான் ஜனங்கைளப் பார்த்து: இராமாறு
நமக்குக் காவலுக்கும் பகல்மாறு ேவைலக்கும் உதவ, அவரவர் தங்கள் ேவைலக்காரேராடுங்கூட
எருசேலமுக்குள்ேள இராத்தங்கக்கடவர்கள் என்று ெசால்லி, 23 நானாகிலும், என் சேகாதரராகிலும், என்
ேவைலக்காரராகிலும், என்ைனப் பின்பற்றி காவல்காக்கிற ேசவகராகிலும் எங்கள் வஸ்திரங்கைளக்
கைளந்துேபாடாதிருந்ேதாம்; அவரவருக்கு ஆயுதமும் தண்ணீரும் இருந்தது.

ஜனங்களுக்குள் அேநகரும் அவர்களுைடய ஸ்திரீகளும் யூதராகிய தங்கள் சேகாதரர்ேமல்
முைறயிடுகிற ெபரிய கூக்குரலுண்டாயிற்று. 2 அெதன்னெவன்றால், அவர்களில் சிலர்: நாங்கள்
எங்கள் குமாரேராடும் எங்கள் குமாரத்திகேளாடும் அேநகரானபடியினால், சாப்பிட்டுப்

பிைழக்கும்படிக்கு நாங்கள் தானியத்ைதக் கடனாக வாங்கிேனாம் என்றார்கள். 3 ேவறு சிலர்: எங்கள்
நிலங்கைளயும் எங்கள் திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் எங்கள் வீடுகைளயும் நாங்கள் அைடமானமாக
ைவத்து, இந்தப் பஞ்சத்திேல தானியம் வாங்கிேனாம் என்றார்கள். 4 இன்னும் சிலர்: ராஜாவுக்குத்
தீர்ைவெசலுத்த, நாங்கள் எங்கள் நிலங்கள்ேமலும் எங்கள் திராட்சத்ேதாட்டங்கள்ேமலும், பணத்ைதக்
கடனாக வாங்கிேனாம் என்றும்; 5 எங்கள் உடலும் எங்கள் சேகாதரர் உடலும் சரி; எங்கள் பிள்ைளகளும்
அவர்கள் பிள்ைளகளும் சரி; ஆனாலும், இேதா, நாங்கள் எங்கள் குமாரைரயும் எங்கள் குமாரத்திகைளயும்
அடிைமத்தனத்திற்கு உட்படுத்தேவண்டியதாயிருக்கிறது; அப்படிேய எங்கள் குமாரத்திகளில் சிலர்
அடிைமப்பட்டுமிருக்கிறார்கள்; அவர்கைள மீட்க எங்களுக்கு நிர்வாகமில்ைல; எங்கள் நிலங்களும் எங்கள்
திராட்சத்ேதாட்டங்களும் ேவேற மனிதர் ைகவசமாயிற்று என்றார்கள். 6 அவர்கள் கூக்குரைலயும், இந்த
வார்த்ைதகைளயும் நான் ேகட்டேபாது, மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு, 7 என் மனதிேல ஆேலாசைனபண்ணி,
பிற்பாடு பிரபுக்கைளயும் அதிகாரிகைளயும் கடிந்துெகாண்டு: நீங்கள் அவரவர் தங்கள் சேகாதரர்ேமல் ஏன்
வட்டி சுமத்துகிறீர்கள் என்று ெசால்லி, அவர்களுக்கு விேராதமாக ஒரு ெபரிய சைப கூடிவரச்ெசய்து, 8

அவர்கைள ேநாக்கி: புறஜாதியாருக்கு விற்கப்பட்ட யூதராகிய எங்கள் சேகாதரைர நாங்கள் எங்கள்
சக்திக்குத்தக்கதாய் மீட்டிருக்ைகயில், நீங்கள் திரும்ப உங்கள் சேகாதரைர விற்கலாமா? இவர்கள் நமக்கு
விைலப்பட்டுப்ேபாகலாமா என்ேறன்; அப்ெபாழுது அவர்கள் மறு உத்தரவு ெசால்ல இடமில்லாமல்
மவுனமாயிருந்தார்கள். 9 பின்னும் நான் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ெசய்கிற காரியம் நல்லதல்ல;
நம்முைடய பைகஞராகிய புறஜாதியார் நிந்திக்கிறதினிமித்தம் நீங்கள் நம்முைடய ேதவனுக்குப் பயந்து
நடக்கேவண்டாமா? 10 நானும் என் சேகாதரரும் என் ேவைலக்காரரும் இவ்விதமாகவா அவர்களுக்குப்
பணமும் தானியமும் கடன் ெகாடுத்திருக்கிேறாம்? இந்த வட்டிைய விட்டுவிடுேவாமாக. 11 நீங்கள்
இன்ைறக்கு அவர்கள் நிலங்கைளயும், அவர்கள் திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும், அவர்கள்
ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், அவர்கள் வீடுகைளயும், நீங்கள் பணத்திலும் தானியத்திலும் திராட்சரசத்திலும்
எண்ெணயிலும் நூற்றுக்ெகான்று வீதமாக அவர்களிடத்தில் தண்டிவருகிற வட்டிையயும், அவர்களுக்குத்
திரும்பக் ெகாடுத்துவிடுங்கள் என்ேறன். 12 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைதத் திரும்பக் ெகாடுத்துவிட்டு,
இனி அப்படி அவர்களிடத்தில் ேகட்கமாட்ேடாம்; நீர் ெசால்லுகிறபடிேய ெசய்ேவாம் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது நான் ஆசாரியர்கைள அைழத்து, அவர்கள் இந்த வார்த்ைதயின்படி ெசய்ய அவர்கைள
ஆைணயிடுவித்துக்ெகாண்ேடன். 13 நான் என் வஸ்திரத்ைத உதறிப்ேபாட்டு, இப்படி இந்த வார்த்ைதைய
நிைறேவற்றாத எந்த மனிதைனயும் அவன் வீட்டிலும் அவன் சம்பாத்தியத்திலும் இருந்து ேதவன்
உதறிப்ேபாடக்கடவர்; இந்தப் பிரகாரமாக அவன் உதறிப்ேபாடப்பட்டு, ெவறுைமயாய்ப் ேபாவானாக
என்ேறன்; அதற்குச் சைபயார் எல்லாரும் ஆெமன் என்று ெசால்லி, கர்த்தைரத் துதித்தார்கள்; பின்பு
ஜனங்கள் இந்த வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்தார்கள். 14 நான் யூதா ேதசத்திேல அதிபதியாயிருக்கும்படி
ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா எனக்குக் கற்பித்த நாளாகிய அவருைடய இருபதாம் வருஷம் ெதாடங்கி
அவருைடய முப்பத்திரண்டாம் வருஷம் வைரக்குமிருந்த பன்னிரண்டு வருஷகாலமாய், நானும் என்
சேகாதரரும் அதிபதிகள் வாங்குகிற படிைய வாங்கிச் சாப்பிடவில்ைல. 15 எனக்கு முன்னிருந்த அதிபதிகள்
ஜனங்களுக்குப் பாரமாயிருந்து, அவர்கள் ைகயிேல அப்பமும் திராட்சரசமும் வாங்கினதும் அல்லாமல்,
நாற்பது ேசக்கல் ெவள்ளியும் வாங்கிவந்தார்கள்; அவர்கள் ேவைலக்காரர் முதலாய் ஜனங்கள்ேமல்
அதிகாரம் ெசலுத்தினார்கள்; நாேனா ேதவனுக்குப் பயந்ததினால் இப்படிச் ெசய்யவில்ைல. 16 ஒரு
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வயைலயாவது நாங்கள் ெகாள்ளவில்ைல; அந்த அலங்கத்தின் ேவைலயிேல முயன்று நின்ேறன்; என்
ேவைலக்காரரைனவரும் கூட்டமாய் அந்த ேவைலக்குக் கூடிவந்தார்கள். 17 யூதரும் மூப்பருமான
நூற்ைறம்பதுேபரும், எங்கைளச் சுற்றிலுமிருக்கிற புறஜாதிகளிடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்கு வந்தவர்களும்
என் பந்தியில் சாப்பிட்டார்கள். 18 நாெளான்றுக்கு ஒரு காைளயும், முதல்தரமான ஆறு ஆடும்
சைமக்கப்பட்டது; பட்சிகளும் சைமக்கப்பட்டது; பத்துநாைளக்கு ஒருதரம் நானாவிதத் திராட்சரசமும்
ெசலவழிந்தது; இப்படிெயல்லாம் இருந்தேபாதும், இந்த ஜனங்கள் பட்டபாடு கடினமாயிருந்தபடியால்,
அதிபதிகள் வாங்குகிற படிைய நான் வாங்கவில்ைல. 19 என் ேதவேன, நான் இந்த ஜனத்துக்காகச் ெசய்த
எல்லாவற்றின்படியும் எனக்கு நன்ைமயுண்டாக என்ைன நிைனத்தருளும்.

நான் அலங்கத்ைதக் கட்டிமுடித்தைதயும், இனி அதிேல திறப்பு ஒன்றுமில்ைல என்பைதயும்,
சன்பல்லாத்தும், ெதாபியாவும், அரபியனான ேகேஷமும் எங்களுக்குண்டாயிருந்த மற்றப் பைகஞரும்
ேகள்விப்பட்டேபாது, 2 நான் வாசல்களுக்கு இன்னும் கதவு ேபாடாதிருக்ைகயில், சன்பல்லாத்தும்,

ேகேஷமும் ஆள் அனுப்பி: நாம் ஓேனா பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற கிராமங்கள் ஒன்றில் ஒருவைரெயாருவர்
கண்டு ேபசுேவாம் வாரும் என்று கூப்பிட்டார்கள்; அவர்கேளாெவன்றால் எனக்குப்ெபால்லாப்புச் ெசய்ய
நிைனத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது நான் அவர்களிடத்திற்கு ஆட்கைள அனுப்பி: நான் ெபரிய ேவைலையச்
ெசய்கிேறன், நான் வரக்கூடாது; நான் அந்த ேவைலையவிட்டு உங்களிடத்திற்கு வருகிறதினால் அது
மினக்ெகட்டுப்ேபாவாேனன் என்று ெசால்லச்ெசான்ேனன். 4 அவர்கள் இந்தப்பிரகாரமாக நாலுதரம்
எனக்குச் ெசால்லியனுப்பினார்கள்; நானும் இந்தப்பிரகாரமாகேவ அவர்களுக்கு மறுெமாழி அனுப்பிேனன்.
5 ஐந்தாந்தரமும் சன்பல்லாத்து அந்தப் பிரகாரமாகேவ தன் ேவைலக்காரைனயும், அவன் ைகயிேல
முத்திைரேபாடாத ஒரு கடிதத்ைதயும் எனக்கு அனுப்பினான். 6 அதிேல: நீரும் யூதரும் கலகம்பண்ண
நிைனக்கிறீர்கள் என்றும், அதற்காக நீர் அலங்கத்ைதக் கட்டுகிறீர் என்றும், இவ்விதமாக நீர் அவர்களுக்கு
ராஜாவாகப் ேபாகிறீர் என்றும், 7 யூதாவிேல ஒரு ராஜா இருக்கிறார் என்று உம்ைமக்குறித்து எருசேலமிேல
கூறுகிற தீர்க்கதரிசிகைளயும் சம்பாதித்தீெரன்றும் புறஜாதிகளுக்குள்ேள பிரஸ்தாபமாயிருக்கிறது,
கஷ்மூவும் அப்படிச் ெசால்லுகிறான்; இப்ேபாதும் இந்தச் ெசய்தி ராஜாவுக்கு எட்டுேம; ஆைகயால் நாம்
ஒருவேராெடாருவர் ஆேலாசைன பண்ணுகிறதற்காக நீர் வரேவண்டும் என்று எழுதியிருந்தது. 8 அதற்கு
நான்: நீர் ெசால்லுகிற அந்தக் காரியங்களில் ஒன்றும் நடக்கவில்ைல; அைவகள் உம்முைடய
மேனாராஜ்யேம ஒழிய ேவறல்ல என்று ெசால்லியனுப்பிேனன். 9 அந்த ேவைல நடந்ேதறாதபடிக்கு, எங்கள்
ைக சலித்துப்ேபாகும் என்று ெசால்லி, அவர்கள் எல்லாரும் எங்கைளப் பயமுறுத்தப்பார்த்தார்கள். ஆதலால்
ேதவேன, நீர் என் ைககைளத் திடப்படுத்தியருளும்.

10 ெமகதாெபேயலின் குமாரனாகிய ெதலாயாவின் மகன் ெசமாயா தன் வீட்டிேல
அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, நான் அவனிடத்தில் ேபாேனன்; அப்ெபாழுது அவன்: நாம் இருவருமாய்
ேதவனுைடய வீடாகிய ஆலயத்துக்குள்ேள ேபாய், ேதவாலயத்தின் கதவுகைளப் பூட்டுேவாம் வாரும்;
உம்ைமக் ெகான்றுேபாட வருவார்கள், இரவிேல உம்ைமக் ெகான்றுேபாட வருவார்கள் என்றான். 11

அதற்கு நான்: என்ைனப்ேபான்ற மனிதன் ஓடிப்ேபாவாேனா? என்ைனப் ேபான்றவன் உயிர் பிைழக்கும்படி
ேதவாலயத்திேல ேபாய்ப் பதுங்குவாேனா? நான் ேபாவதில்ைல என்ேறன். 12 ேதவன் அவைன
அனுப்பவில்ைலெயன்றும், ெதாபியாவும் சன்பல்லாத்தும் அவனுக்குக் கூலிெகாடுத்ததினால், அவன் எனக்கு
விேராதமாய் அந்தத் தீர்க்கதரிசனத்ைதச் ெசான்னான் என்றும் அறிந்துெகாண்ேடன். 13 நான் ப.யந்து
அப்படிச் ெசய்து பாவங் கட்டிக்ெகாள்ளுகிறதற்கும், என்ைன நிந்திக்கத்தக்க அபகீர்த்திக்கு முகாந்தரம்
உண்டாக்குகிறதற்கும் அவனுக்குக் ைகக்கூலி ெகாடுத்திருந்தார்கள். 14 என் ேதவேன, ெதாபியாவும்
சன்பல்லாத்தும் ெசய்த இந்தச் ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக நீர் அவர்கைளயும், ெநாவதியாள் என்னும்
தீர்க்கதரிசியானவைளயும், எனக்குப் பயமுண்டாக்கப்பார்த்த மற்றத் தீர்க்கதரிசிகைளயும்
நிைனத்துக்ெகாள்ளும்.

15 அப்படிேய அலங்கமானது ஐம்பத்திரண்டு நாைளக்குள்ேள கட்டப்பட்டு, எலூல் மாதம்
இருபத்ைதந்தாந்ேததியிேல முடிந்தது. 16 எங்கள் பைகஞர் எல்லாரும் அைதக் ேகட்டேபாதும், எங்கள்
சுற்றுப்புறத்தாராகிய புறஜாதியான அைனவரும் கண்டேபாதும், மிகவும் முைனயற்றுப்ேபாய், இந்தக் கிரிைய
எங்கள் ேதவனால் ைககூடி வந்தெதன்று அறிந்தார்கள். 17 அந்த நாட்களில் யூதாவிலுள்ள ெபரிய
மனிதரிடத்திலிருந்து ெதாபியாவுக்குப் ேபாகிறதும், ெதாபியாவினிடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு
வருகிறதுமான கடிதங்கள் அேநகமாயிருந்தது. 18 அவன் ஆராகின் குமாரனாகிய ெசகனியாவுக்கு
மருமகனாயிருந்ததும் அல்லாமல், அவன் குமாரனாகிய ேயாகனான் ெபரகியாவின் குமாரனாகிய
ெமசுல்லாமின் குமாரத்திைய விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியாலும், யூதாவில் அேநகர் அவனுக்கு
ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்திருந்தார்கள். 19 அவன் ெசய்யும் நன்ைமகைளயும் அவர்கள் எனக்கு முன்பாக
விவரித்து, என் வார்த்ைதகைள அவனுக்குக் ெகாண்டுேபாவார்கள்; ெதாபியா எனக்குப் பயமுண்டாகக்
கடிதங்கைள அனுப்புவான்.

அலங்கம் கட்டிமுடிந்து, கதவுகள் ேபாடப்பட்டு, வாசல் காவலாளைரயும், பாடகைரயும்,
ேலவியைரயும் ஏற்படுத்தினபின்பு, 2 நான் என் சேகாதரனாகிய ஆனானிையயும்,
அேநகைரப்பார்க்கிலும் உண்ைமயுள்ளவனும் ேதவனுக்குப் பயந்தவனுமாயிருந்த

அரமைனத்தைலவனாகிய அனனியாைவயும், எருசேலமின் காவல் விசாரைணக்கு ஏற்படுத்திேனன். 3

அவர்கைள ேநாக்கி: ெவயில் ஏறுமட்டும் எருசேலமின் வாசல்கள் திறக்கப்படேவண்டாம்; நீங்கள்
நிற்கும்ேபாேத கதவுகைளச் சாத்தித் தாழ்ப்பாள் ேபாட்டு, எருசேலமின் குடிகளில் காவலாளர் அவரவர்
தங்கள் காவலிேல, அவரவர் தங்கள் வீடுகளுக்கு எதிராக நிறுத்தப்படேவண்டும் என்ேறன். 4 பட்டணம்
விஸ்தாரமும் ெபரிதுமாயிருந்தது; அதற்குள்ேள ஜனங்கள் ெகாஞ்சமாயிருந்தார்கள், வீடுகளும்
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கட்டப்படவில்ைல. 5 அப்ெபாழுது வம்ச அட்டவைணகைளப் பார்க்கிறதற்கு, நான் பிரபுக்கைளயும்
அதிகாரிகைளயும் ஜனங்கைளயும் கூடிவரச்ெசய்ய, என் ேதவன் என் மனதிேல ஒரு எண்ணத்ைத
உண்டாக்கினார்; முந்தி வந்தவர்களின் வம்ச அட்டவைணப் புஸ்தகம் அப்ெபாழுது எனக்கு அகப்பட்டது;
அதிேல எழுதியிருக்க நான் கண்டது என்னெவன்றால்: 6 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
சிைறபிடித்துப்ேபானவர்களும், சிைறயிருப்பிலிருந்து ெசருபாேபேலாடும், ெயசுவா, ெநேகமியா, அசரியா,
ராமியா, நகமானி, ெமார்ெதகாய், பில்சான், மிஸ்ெபேரத், பிக்வாயி, ெநகூம், பானா என்பவர்கேளாடுங்கூட
வந்து, 7 எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும் திரும்பித் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிேல
குடியிறங்கினவர்களுமான இந்தத் ேதசத்தின் புத்திரராகிய இஸ்ரேவல் ஜனங்களான மனிதரின்
ெதாைகயாவது: 8 பாேராஷின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்திரண்டுேபர். 9 ெசபத்தியாவின்
புத்திரர் முந்நூற்று எழுபத்திரண்டுேபர். 10 ஆராகின் புத்திரர் அறுநூற்று ஐம்பத்திரண்டுேபர். 11 ெயசுவா
ேயாவாப் என்பவர்களின் சந்ததிக்குள்ளிருந்த பாகாத் ேமாவாபின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்றுப்
பதிெனட்டுப்ேபர். 12 ஏலாமின் புத்திரர் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்துநாலுேபர். 13 சத்தூவின் புத்திரர்
எண்ணூற்று நாற்பத்ைதந்துேபர். 14 சக்காயின் புத்திரர் எழுநூற்று அறுபதுேபர். 15 பின்னூவின் புத்திரர்
அறுநூற்று நாற்பத்ெதட்டுப்ேபர். 16 ெபபாயின் புத்திரர் அறுநூற்று இருபத்ெதட்டுப்ேபர். 17 அஸ்காதின்
புத்திரர் இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று இருபத்திரண்டுேபர். 18 அேதானிகாமின் புத்திரர் அறுநூற்று
அறுபத்ேதழுேபர். 19 பிக்வாயின் புத்திரர் இரண்டாயிரத்து அறுபத்ேதழுேபர். 20 ஆதீனின் புத்திரர்
அறுநூற்று ஐம்பத்ைதந்துேபர். 21 எேசக்கியாவின் சந்ததியான ஆேதரின் புத்திரர் ெதாண்ணூற்று
எட்டுப்ேபர். 22 ஆசூமின் புத்திரர் முந்நூற்று இருபத்ெதட்டுப்ேபர். 23 ேபசாயின் புத்திரர் முந்நூற்று
இருபத்துநாலுேபர். 24 ஆரீப்பின் புத்திரர் நூற்றுப்பன்னிரண்டுேபர். 25 கிபிேயானின் புத்திரர் ெதாண்ணூற்று
ஐந்துேபர். 26 ெபத்லேகம் ஊராரும், ெநத்ேதாபா ஊராரும் நூற்று எண்பத்ெதட்டுப்ேபர். 27 ஆனேதாத்தூர்
மனிதர் நூற்று இருபத்ெதட்டுப்ேபர். 28 ெபத்அஸ்மாேவத் ஊரார் நாற்பத்திரண்டுேபர். 29 கீரியாத்யாரீம்,
ெகபிரா, ேபேராத் ஊர்களின் மனிதர் எழுநூற்று நாற்பத்துமூன்றுேபர். 30 ராமா, காபா ஊர்களின் மனிதர்
அறுநூற்று இருபத்ெதாருேபர். 31 மிக்மாஸ் ஊரார் நூற்று இருபத்திரண்டுேபர். 32 ெபத்ேதல், ஆயி
ஊர்களின் மனிதர் நூற்று இருபத்துமூன்றுேபர். 33 ேவெறாரு ேநேபா ஊரார் ஐம்பத்திரண்டுேபர். 34

மற்ெறாரு ஏலாம் புத்திரர் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்துநாலுேபர். 35 ஆரீம் புத்திரர் முந்நூற்று
இருபதுேபர். 36 எரிேகா புத்திரர் முந்நூற்று நாற்பத்ைதந்துேபர். 37 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா ஊர்களின்
புத்திரர் எழுநூற்று இருபத்ெதாருேபர். 38 ெசனாகா புத்திரர் மூவாயிரத்துத் ெதாளாயிரத்து முப்பதுேபர். 39

ஆசாரியரானவர்கள்: ெயசுவா குடும்பத்தானாகிய ெயதாயாவின் புத்திரர் ெதாளாயிரத்து
எழுபத்துமூன்றுேபர். 40 இம்ேமரின் புத்திரர் ஆயிரத்து ஐம்பத்திரண்டுேபர். 41 பஸ்கூரின் புத்திரர் ஆயிரத்து
இருநூற்று நாற்பத்ேதழுேபர். 42 ஆரீமின் புத்திரர் ஆயிரத்துப் பதிேனழுேபர். 43 ேலவியரானவர்கள்:
ஒதியாவின் புத்திரருக்குள்ேள கத்மிேயலின் குமாரனாகிய ெயசுவாவின் புத்திரர் எழுபத்துநாலுேபர். 44

பாடகரானவர்கள்: ஆசாபின் புத்திரர் நூற்று நாற்பத்ெதட்டுப்ேபர். 45 வாசல் காவலாளரானவர்கள்:
சல்லூமின் புத்திரர், அேதரின் புத்திரர், தல்ேமானின் புத்திரர், அக்கூபின் புத்திரர், அதிதாவின் புத்திரர்,
ேசாபாயின் புத்திரர், ஆக நூற்று முப்பத்ெதட்டுப்ேபர். 46 நிதனீமியரானவர்கள்: சீகாவின் புத்திரர்,
அசுபாவின் புத்திரர், தபாேகாத்தின் புத்திரர், 47 ேகேராசின் புத்திரர், சீயாவின் புத்திரர், பாேதானின்
புத்திரர், 48 ெலபானாவின் புத்திரர், அகாபாவின் புத்திரர், சல்மாயின் புத்திரர், 49 ஆனானின் புத்திரர்,
கித்ேதலின் புத்திரர், காகாரின் புத்திரர், 50 ராயாகின் புத்திரர், ேரத்சீனின் புத்திரர், ெநேகாதாவின் புத்திரர்,
51 காசாமின் புத்திரர், ஊசாவின் புத்திரர், பாெசயாகின் புத்திரர், 52 ேபசாயின் புத்திரர், ெமயுநீமின்
புத்திரர், ெநபிஷசீமின் புத்திரர், 53 பக்பூக்கின் புத்திரர், அகுபாவின் புத்திரர், அர்கூரின் புத்திரர், 54

பஸ்லீதின் புத்திரர், ெமகிதாவின் புத்திரர், அர்ஷாவின் புத்திரர், 55 பர்ேகாசின் புத்திரர், சிெசராவின்
புத்திரர், தாமாவின் புத்திரர், 56 ெநத்சியாகின் புத்திரர், அதிபாவின் புத்திரர், 57 சாெலாேமானுைடய
ேவைலக்காரரின் புத்திரரானவர்கள்: ேசாதாயின் புத்திரர், ெசாெபேரத்தின் புத்திரர், ெபரிதாவின் புத்திரர்,
58 யாலாவின் புத்திரர், தர்ேகானின் புத்திரர், கித்ேதலின் புத்திரர், 59 ெசபத்தியாவின் புத்திரர், அத்தீலின்
புத்திரர், ெபாெகேரத் ெசபாயிமிலுள்ள புத்திரர், ஆேமானின் புத்திரர். 60 நிதனீமியரும், சாெலாேமானுைடய
ேவைலயாட்களின் புத்திரரும் ஏகத்துக்கு முந்நூற்றுத் ெதாண்ணூற்றிரண்டுேபர். 61 ெதல்ெமலாகிலும்,
ெதல்அர்சாவிலும், ேகருபிலும், ஆேதானிலும், இம்ேமரிலும் இருந்துவந்தும், தாங்கள் இஸ்ரேவலர் என்று
தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்ைதயும், தங்கள் பூர்ேவாத்தரத்ைதயும் ெசால்லமாட்டாமல் இருந்தவர்கள்: 62

ெதலாயாவின் புத்திரர், ெதாபியாவின் புத்திரர், ெநேகாதாவின் புத்திரர், ஆக அறுநூற்று நாற்பத்திரண்டுேபர்.
63 ஆசாரியர்களில் அபாயாவின் புத்திரர், ேகாசின் புத்திரர், கிேலயாத்தியனான பர்சிலாயின்
குமாரத்திகளில் ஒருத்திைய விவாகம்பண்ணி, அவர்கள் வம்ச நாமம் தரிக்கப்பட்ட பர்சிலாயின் புத்திரர். 64

இவர்கள் தங்கள் வம்ச அட்டவைணையத் ேதடி, அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய ஊழியத்துக்கு
விலக்கமானவர்கள் என்று எண்ணப்பட்டார்கள். 65 ஊரீம் தும்மீம் என்பைவகளுள்ள ஒரு ஆசாரியன்
எழும்புமட்டும், அவர்கள் மகா பரிசுத்தமானதிேல புசிக்கத்தகாெதன்று திர்ஷாதா அவர்களுக்குச்
ெசான்னான்.

66 சைபயார் எல்லாரும் ஏகத்துக்கு நாற்பத்தீராயிரத்து முந்நூற்று அறுபதுேபராயிருந்தார்கள். 67

அவர்கைளத்தவிர ஏழாயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்ேதழுேபரான அவர்களுைடய ேவைலக்காரரும்
ேவைலக்காரிகளும், இருநூற்று நாற்பத்ைதந்து பாடகரும், பாடகிகளும் அவர்களுக்கு இருந்தார்கள். 68

அவர்களுைடய குதிைரகள் எழுநூற்று முப்பத்தாறு, அவர்கள் ேகாேவறு கழுைதகள் இருநூற்று
நாற்பத்ைதந்து. 69 ஒட்டகங்கள் நானூற்று முப்பத்ைதந்து, கழுைதகள் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று இருபது. 70
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வம்சத்தைலவரில் சிலர் ேவைலக்ெகன்று ெகாடுத்ததாவது: திர்ஷாதா ஆயிரம் தங்கக்காைசயும், ஐம்பது
கலங்கைளயும், ஐந்நூற்று முப்பது ஆசாரிய வஸ்திரங்கைளயும் ெபாக்கிஷத்துக்குக் ெகாடுத்தான். 71

வம்சத்தைலவரில் சிலர் ேவைலயின் ெபாக்கிஷத்துக்கு இருபதினாயிரம் தங்கக்காைசயும், இரண்டாயிரத்து
இருநூறு ராத்தல் ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தார்கள். 72 மற்ற ஜனங்கள் இருபதினாயிரம் தங்கக்காைசயும்,
இரண்டாயிரம் ராத்தல் ெவள்ளிையயும், அறுபத்ேதழு ஆசாரிய வஸ்திரங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 73

ஆசாரியரும், ேலவியரும், வாசல் காவலாளரும், பாடகரும், ஜனங்களில் சிலரும், நிதனீமியரும், இஸ்ரேவலர்
அைனவரும் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களில் குடிேயறினார்கள்; ஏழாம் மாதமானேபாது, இஸ்ரேவல் புத்திரர்
தங்கள் பட்டணங்களில் இருந்தார்கள்.

ஜனங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னான வீதியிேல ஒருமனப்பட்டுக் கூடி, கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்குக் கற்பித்த ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரேவண்டுெமன்று
ேவதபாரகனாகிய எஸ்றாவுக்குச் ெசான்னார்கள். 2 அப்படிேய ஏழாம் மாதம் முதல் ேததியில்

ஆசாரியனாகிய எஸ்றா நியாயப்பிரமாணத்ைதப் புருஷரும் ஸ்திரீகளும், ேகட்டு அறியத்தக்க
அைனவருமாகிய சைபக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து, 3 தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னான வீதிக்கு
எதிேரயிருந்து காலேம ெதாடங்கி மத்தியானமட்டும் புருஷருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும், ேகட்டு அறியத்தக்க
மற்றவர்களுக்கும் முன்பாக அைத வாசித்தான்; சகல ஜனங்களும் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்திற்குக்
கவனமாய்ச் ெசவிெகாடுத்தார்கள். 4 ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா அதற்ெகன்று மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஒரு
பிரசங்கபீடத்தின்ேமல் நின்றான்; அவனண்ைடயில் அவனுக்கு வலதுபக்கமாக மத்தித்தியாவும், ெசமாவும்,
அனாயாவும், உரியாவும், இல்க்கியாவும், மாெசயாவும், அவனுக்கு இடதுபக்கமாகப் ெபதாயாவும், மீசேவலும்,
மல்கியாவும், அசூமும், அஸ்பதானாவும், சகரியாவும், ெமசுல்லாமும் நின்றார்கள். 5 எஸ்றா சகல
ஜனங்களுக்கும் உயர நின்று, சகல ஜனங்களும் காணப் புஸ்தகத்ைதத் திறந்தான்; அவன் அைதத்
திறந்தேபாது, ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்துநின்றார்கள். 6 அப்ெபாழது எஸ்றா மகத்துவமுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரித்தான்; ஜனங்கெளல்லாரும் தங்கள் ைககைளக் குவித்து, அதற்கு மறுெமாழியாக,
ஆெமன், ஆெமன் என்று ெசால்லி, குனிந்து, முகங்குப்புற விழுந்து, கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 7

ெயசுவா, பானி, ெசெரபியா, யாமின், அக்கூப், செபதாயி, ஒதியா, மாெசயா, ேகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத்,
ஆனான், ெபலாயா என்பவர்களும், ேலவியரும், நியாயப்பிரமாணத்ைத ஜனங்களுக்கு
விளங்கப்பண்ணினார்கள்; ஜனங்கள் தங்கள் நிைலயிேல நின்றார்கள். 8 அவர்கள் ேதவனுைடய
நியாயப்பிரமாணப் புஸ்தகத்ைத தீர்க்கமாக வாசித்து, அர்த்தஞ்ெசால்லி, வாசித்தைத அவர்களுக்கு
விளங்கப்பண்ணினார்கள். 9 ஜனங்கள் எல்லாரும் நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது,
அழுதபடியால், திர்ஷாதா என்னப்பட்ட ெநேகமியாவும், ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனும்,
ஜனங்களுக்கு விளக்கிக்காட்டின ேலவியரும் சகல ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: இந்த நாள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமான நாள்; நீங்கள் துக்கப்படவும் அழவும் ேவண்டாம் என்றார்கள். 10

பின்னும் அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ேபாய்க் ெகாழுைமயானைதப் புசித்து, மதுரமானைதக் குடித்து,
ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்குப் பங்குகைள அனுப்புங்கள்; இந்த நாள் நம்முைடய ஆண்டவருக்குப்
பரிசுத்தமான நாள், விசாரப்படேவண்டாம்; கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேத உங்களுைடய ெபலன்
என்றான். 11 ேலவியரும் ஜனங்கைளெயல்லாம் அமர்த்தி: அழாதிருங்கள், இந்த நாள் பரிசுத்தமான நாள்,
விசாரப்படேவண்டாம் என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட
வார்த்ைதகைள உணர்ந்துெகாண்டபடியால், புசித்துக் குடிக்கவும், பங்குகைள அனுப்பவும், மிகுந்த
சந்ேதாஷம் ெகாண்டாடவும் ேபானார்கள்.

13 மறுநாளில் ஜனத்தின் சகல வம்சத்தைலவரும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், நியாயப்பிரமாணத்தின்
வார்த்ைதகைள அறிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று ேவதபாரகனாகிய எஸ்றாவினிடத்தில் கூடிவந்தார்கள். 14

அப்ெபாழுது நியாயப்பிரமாணத்திேல, இஸ்ரேவல் புத்திரர் ஏழாம் மாதத்தின் பண்டிைகயிேல கூடாரங்களில்
குடியிருக்க ேவண்டும் என்று கர்த்தர் ேமாேசையக்ெகாண்டு கற்பித்த காரியம் எழுதியிருக்கிறைதக்
கண்டார்கள். 15 ஆைகயால் எழுதியிருக்கிறபடி கூடாரங்கைளப் ேபாடும்படிக்கு, நீங்கள் மைலகளுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய் ஒலிவக்கிைளகைளயும், காட்டு ஒலிவக்கிைளகைளயும், மிருதுச் ெசடிகளின்
கிைளகைளயும், ேபரீச்ச மட்ைடகைளயும், அடர்ந்த மரக்கிைளகைளயும் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று
தங்களுைடய சகல பட்டணங்களிலும், எருசேலமிலும் கூறிப் பிரசித்தப்படுத்தினார்கள். 16 அப்படிேய
ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, அவரவர் தங்கள் வீடுகள்ேமலும், தங்கள்
முற்றங்களிலும், ேதவனுைடய ஆலயப்பிராகாரங்களிலும், தண்ணீர்வாசல் வீதியிலும், எப்பிராயீம்வாசல்
வீதியிலும் தங்களுக்குக் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள். 17 இந்தப்பிரகாரமாகச் சிைறயிருப்பிலிருந்து
திரும்பி வந்தவர்களின் சைபயார் எல்லாரும் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு, கூடாரங்களில் குடியிருந்தார்கள்;
இப்படிேய நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவின் நாட்கள்முதல் அந்நாள் மட்டும் இஸ்ரேவல் புத்திரர்
ெசய்யாதிருந்து இப்ெபாழுது ெசய்தபடியால், மிகுந்த சந்ேதாஷமுண்டாயிருந்தது. 18 முதலாம்
நாள்ெதாடங்கிக் கைடசி நாள்மட்டும், தினம்தினம் ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணபுஸ்தகம்
வாசிக்கப்பட்டது; ஏழுநாள் பண்டிைகைய ஆசரித்தார்கள்; எட்டாம்நாேளாெவனில், முைறைமயின்படிேய
விேசஷித்த ஆசரிப்பு நாளாயிருந்தது.

அந்த மாதம் இருபத்துநாலாந்ேததியிேல இஸ்ரேவல் புத்திரர் உபவாசம்பண்ணி, இரட்டுடுத்தி,
தங்கள்ேமல் புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டவர்களாய்க் கூடிவந்தார்கள். 2 இஸ்ரேவல் சந்ததியார்
மறுஜாதியாைரெயல்லாம் விட்டுப்பிரிந்து வந்து நின்று, தங்கள் பாவங்கைளயும், தங்கள் பிதாக்களின்

அக்கிரமங்கைளயும் அறிக்ைகயிட்டார்கள். 3 அவர்கள் எழுந்திருந்து, தங்கள் நிைலயில் நின்றார்கள்;
அப்ெபாழுது ஒரு ஜாமமட்டும் அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் நியாயப்பிரமாணப் புஸ்தகம்
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வாசிக்கப்பட்டது; பின்பு ஒரு ஜாமமட்டும் அவர்கள் பாவஅறிக்ைகபண்ணி, தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 4 ெயசுவா, பானி, கத்மிேயல், ெசப்பனியா, புன்னி, ெசெரபியா, பானி, ெகனானி
என்பவர்கள் ேலவியருைடய படிகளின்ேமல் நின்று, தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி மகா சத்தமாய்
ஓலமிட்டார்கள். 5 பின்பு ேலவியரான ெயசுவா, கத்மிேயல், பானி, ஆசாப்ெநயா, ெசெரபியா, ஒதியா,
ெசபனியா, ெபத்தகியா என்பவர்கள் ஜனங்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எழுந்திருந்து, அநாதியாய்
என்ெறன்ைறக்குமிருக்கிற உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள் என்று ெசால்லி, கர்த்தைர
ேநாக்கி: எந்த ஸ்துதி ஸ்ேதாத்திரத்துக்கும் ேமலான உம்முைடய மகிைமயுள்ள நாமத்துக்கு
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக. 6 நீர் ஒருவேர கர்த்தர்; நீர் வானங்கைளயும், வானாதி வானங்கைளயும்,
அைவகளுைடய சர்வ ேசைனகைளயும், பூமிையயும் அதிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும், சமுத்திரங்கைளயும்
அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கினீர்; அைவகைளெயல்லாம் நீர் காப்பாற்றுகிறீர்;
வானேசைனகள் உம்ைம பணிந்துெகாள்ளுகிறது. 7 ஆபிராைமத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவைன ஊர் என்னும்
கல்ேதயரின் பட்டணத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, அவனுக்கு ஆபிரகாம் என்னும் ேபரிட்ட ேதவனாகிய
கர்த்தர் நீர். 8 அவன் இருதயத்ைத உமக்கு முன்பாக உண்ைமயுள்ளதாகக்கண்டு, கானானியர், ஏத்தியர்,
எேமாரியர், ெபரிசியர், எபூசியர், கிர்காசியருைடய ேதசத்ைத அவன் சந்ததிக்குக் ெகாடுக்கும்படி,
அவேனாடு உடன்படிக்ைகபண்ணி. உம்முைடய வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றினீர்; நீர் நீதியுள்ளவர். 9

எகிப்திேல எங்கள் பிதாக்கள் அநுபவித்த சிறுைமைய நீர் கண்டு, சிவந்த சமுத்திரத்தில் அவர்கள்
கூப்பிடுதைலக் ேகட்டீர். 10 பார்ேவானிடத்திலும், அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரரிடத்திலும், அவன்
ேதசத்தின் சகல ஜனத்தினிடத்திலும், அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்தீர்; அவர்கள் உமது
ஜனங்கைள அகந்ைதயாய் நடத்தினார்கள் என்பைத அறிந்திருந்தீர்; இப்படிேய இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்கிறபடி உமக்குக் கீர்த்திைய உண்டாக்கினீர். 11 நீர் அவர்களுக்கு முன்பாகச் சமுத்திரத்ைதப்
பிரித்ததினால், கடலின் நடுவாகக் கால்நைனயாமல் நடந்தார்கள்; வலுவான தண்ணீர்களிேல
கல்ைலப்ேபாடுகிறதுேபால, அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தவர்கைள ஆழங்களிேல ேபாட்டுவிட்டீர். 12 நீர்
பகலிேல ேமகஸ்தம்பத்தினாலும். அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிைய அவர்களுக்கு ெவளிச்சமாக்க இரவிேல
அக்கினிஸ்தம்பத்தினாலும், அவர்கைள வழிநடத்தினீர். 13 நீர் சீனாய்மைலயிலிறங்கி, வானத்திலிருந்து
அவர்கேளாேட ேபசி, அவர்களுக்குச் ெசம்ைமயான நீதிநியாயங்கைளயும், நல்ல கட்டைளகளும்
கற்பைனகளுமாகிய உண்ைமயான பிரமாணங்கைளயும் ெகாடுத்தீர். 14 உமது பரிசுத்த ஓய்வுநாைள
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தி, உமது தாசனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்டு, அவர்களுக்குக்
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும், நியாயப்பிரமாணங்கைளயும் கற்பித்தீர். 15 அவர்கள் பசிக்கு
வானத்திலிருந்து அப்பம் ெகாடுத்து, அவர்கள் தாகத்துக்குக் கன்மைலயிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படப்பண்ணி,
நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ட ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளப்பிரேவசியுங்கள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னீர். 16 எங்கள் பிதாக்களாகிய அவர்கேளா அகங்காரமாய் நடந்து, தங்கள்
கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தி, உம்முைடய கற்பைனகளுக்குச் ெசவிெகாடாேதேபானார்கள். 17 அவர்கள்
ெசவிெகாடுக்க மனதில்லாமலும், அவர்களிடத்திேல நீர் ெசய்த உம்முைடய அற்புதங்கைள நிைனயாமலும்
ேபாய், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தி, தங்கள் அடிைமத்தனத்துக்குத் திரும்பும்படிக்கு அவர்கள்
கலகம்பண்ணி, ஒரு தைலவைன ஏற்படுத்தினார்கள்; ஆகிலும் ெவகுவாய் மன்னிக்கிறவரும், இரக்கமும்
மனஉருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மகா கிருைபயுமுள்ளவருமான ேதவனாகிய நீர் அவர்கைளக்
ைகவிடவில்ைல. 18 அவர்கள் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கன்றுக்குட்டிையத் தங்களுக்கு உண்டாக்கி: இது
உன்ைன எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவந்த உன் ெதய்வம் என்று ெசால்லி, ேகாபமூட்டத்தக்க ெபரிய
அக்கிரமங்கைளச் ெசய்திருந்தாலும், 19 நீர் உம்முைடய மிகுந்த மனவுருக்கத்தின்படிேய, அவர்கைள
வனாந்தரத்திேல ைகவிடவில்ைல; அவர்கைள வழிநடத்தப் பகலிேல ேமகஸ்தம்பமும் அவர்களுக்கு
ெவளிச்சத்ைதயும் அவர்கள் நடக்கேவண்டிய வழிையயும் காட்ட இரவிேல அக்கினிஸ்தம்பமும், அவர்கைள
விட்டு விலகவில்ைல. 20 அவர்களுக்கு அறிைவ உணர்த்த உம்முைடய நல் ஆவிையக் கட்டைளயிட்டீர்;
அவர்கள் வாய்க்கு உம்முைடய மன்னாைவ அருளி, அவர்கள் தாகத்துக்குத் தண்ணீைரக் ெகாடுத்தீர். 21

இப்படி நாற்பது வருஷமாக வனாந்தரத்தில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் குைறவுபடாதபடிக்கு, அவர்கைளப்
பராமரித்து வந்தீர்; அவர்கள் வஸ்திரங்கள் பழைமயாய்ப் ேபாகவுமில்ைல, அவர்கள் கால்கள் வீங்கவுமில்ைல.
22 அவர்களுக்கு ராஜ்யங்கைளயும் ஜனங்கைளயும் ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைள எல்ைல எல்ைலயாக
அவர்களுக்குப் பங்கிட்டீர்; எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானின் ேதசத்ைதயும், பாசானின் ராஜாவாகிய
ஓகின் ேதசத்ைதயும் கட்டிக்ெகாண்டார்கள். 23 அவர்கள் பிள்ைளகைள வானத்து
நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப் ெபருகப்பண்ணி, சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி நீர் அவர்கள் பிதாக்களுக்குச்
ெசான்ன ேதசத்திேல அவர்கைள அைழத்துவந்தீர். 24 அப்படிேய பிள்ைளகள் உட்பிரேவசித்து, ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக் ெகாண்டார்கள்; நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக ேதசத்தின் குடிகளாகிய கானானியைரத்
தாழ்த்தி, அவர்கைளயும் அவர்கள் ராஜாக்கைளயும், ேதசத்தின் ஜனங்கைளயும், தங்கள் இஷ்டப்படி ெசய்ய,
அவர்கள் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 25 அவர்கள் அரணான பட்டணங்கைளயும், ெசழுைமயான
பூமிையயும் கட்டிக்ெகாண்டு, சகலவித உைடைமகள் நிைறந்த வீடுகைளயும், ெவட்டப்பட்ட துரவுகைளயும்,
ஏராளமான திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், கனிெகாடுக்கும் விருட்சங்கைளயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, புசித்துத் திருப்தியாகிக் ெகாழுத்து, உம்முைடய ெபரிய தையயினால் ெசல்வமாய்
வாழ்ந்தார்கள். 26 ஆனாலும் அவர்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களாகி, உமக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணி,
உம்முைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதத் தங்களுக்குப் புறம்ேப எறிந்துவிட்டு, தங்கைள உம்மிடத்தில்
திருப்பும்படி அவர்கைளத் திடசாட்சியாய்க் கடிந்துெகாண்ட உம்முைடய தீர்க்கதரிசிகைளக்
ெகான்றுேபாட்டு, ேகாபமூட்டுகிற ெபரிய அக்கிரமங்கைளச் ெசய்தார்கள். 27 ஆைகயால் அவர்கைள

ெநேகமியா 9:27

411



10

ெநருக்குகிற அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்; அவர்கள் ெநருக்கம்
அநுபவிக்கிற காலத்தில் அவர்கள் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறேபாேதா, நீர் பரேலாகத்திலிருந்து ேகட்டு,
உம்முைடய மிகுந்த இரக்கத்தினால் அவர்கைள அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகக்கு நீங்கலாக்கிவிடுகிற
இரட்சகர்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். 28 அவர்களுக்கு இைளப்பாறுதல் உண்டானேபாேதா, உமக்கு
முன்பாக மறுபடியும் ெபால்லாப்புச் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள்; ஆைகயால் அவர்கள் சத்துருக்கள்
அவர்கைள ஆளும்படிக்கு, அவர்கள் ைகயிேல ஒப்புவித்தீர்; அவர்கள் மனந்திரும்பி, உம்ைம ேநாக்கிக்
கூப்பிட்டேபாேதா, நீர் பரேலாகத்திலிருந்து ேகட்டு, அவர்கைள உம்முைடய இரக்கங்களின்படிேய
அேநகந்தரம் விடுதைலயாக்கிவிட்டீர். 29 அவர்கைள உம்முைடய நியாயப்பிரமாணத்துக்குத் திருப்ப
அவர்கைளத் திடசாட்சியாய்க் கடிந்து ெகாண்டீர்; ஆனாலும் அவர்கள் அகங்காரங்ெகாண்டு, உம்முைடய
கற்பைனகளுக்குச் ெசவிெகாடாமல், கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற மனுஷன் ெசய்து பிைழக்கிற உம்முைடய நீதி
நியாயங்களுக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்து, தங்கள் ேதாைள முரண்டுத்தனமாய் விலக்கி,
ெசவிெகாடாமல், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். 30 நீர் அேநக வருஷமாக
அவர்கள்ேமல் ெபாறுைமயாயிருந்து, உம்முைடய ஆவியினால் ேபசின உம்முைடய
தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு அவர்கைளத் திடசாட்சியாய்க் கடிந்துெகாண்டாலும், அவர்கள்
ெசவிெகாடாதபடியினாேல அவர்கைள அந்நிய ேதசஜனங்களின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 31 ஆகிலும்
உம்முைடய மிகுந்த இரக்கங்களின்படிேய, அவர்கைள நிர்மூலமாக்காமலும் அவர்கைளக் ைகவிடாமலும்
இருந்தீர்; நீர் கிருைபயும் இரக்கமுமுள்ள ேதவன். 32 இப்ெபாழுதும் உடன்படிக்ைகையயும் கிருைபையயும்
காக்கிற வல்லைமயும் பயங்கரமுமுள்ள மகா ேதவனாகிய எங்கள் ேதவேன, அசீரியா ராஜாக்களின் நாட்கள்
முதற்ெகாண்டு இந்நாள்வைரக்கும் எங்களுக்கும், எங்கள் ராஜாக்களுக்கும், எங்கள் பிரபுக்களுக்கும்,
எங்கள் ஆசாரியர்களுக்கும், எங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், எங்கள் பிதாக்களுக்கும், உம்முைடய ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் ேநரிட்ட சகல வருத்தமும் உமக்கு முன்பாக அற்பமாய்க் காணப்படாதிருப்பதாக. 33

எங்களுக்கு ேநரிடப்பண்ணின எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதியுள்ளவர்; நீர் உண்ைமயாய் நடப்பித்தீர்; நாங்கேளா
ஆகாமியம்பண்ணிேனாம். 34 எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள் பிரபுக்களும், எங்கள் ஆசாரியர்களும், எங்கள்
பிதாக்களும், உம்முைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ெசய்யாமலும், உம்முைடய கற்பைனகைளயும், நீர்
அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்ட உம்முைடய சாட்சிகைளயும் கவனியாமலும் ேபானார்கள். 35 அவர்கள்
தங்கள் ராஜ்யத்திலும், நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த உம்முைடய ெபரிய தையயிலும், நீர் அவர்களுக்கு
முன்பாகத் திறந்துைவத்த விசாலமும் ெசழிப்புமான ேதசத்திலும் உமக்கு ஊழியஞ்ெசய்யாமலும், தங்கள்
துர்க்கருமங்கைள விட்டுத் திரும்பாமலும் ேபானார்கள். 36 இேதா, இன்ைறயதினம் நாங்கள்
அடிைமகளாயிருக்கிேறாம். இேதா, பலைனயும் நன்ைமையயும் அனுபவிக்கும்படி நீர் எங்கள்
பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்தத் ேதசத்தில்தாேன நாங்கள் அடிைமகளாயிருக்கிேறாம். 37 அதின்
வருமானம் எங்கள் பாவங்களினிமித்தம் நீர் எங்கள்ேமல் ைவத்த ராஜாக்களுக்குத் திரளாகப் ேபாகிறது;
அவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமானபடிேய எங்கள் சரீரங்கைளயும் எங்கள் மிருக ஜீவன்கைளயும்
ஆளுகிறார்கள்; நாங்கள் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிேறாம். 38 இைவெயல்லாம் இப்படி
இருக்கிறபடியால், நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்ைகபண்ணி அைத எழுதி ைவக்கிேறாம்; எங்கள்
பிரபுக்களும், எங்கள் ேலவியரும், எங்கள் ஆசாரியரும் அதற்கு முத்திைர ேபாடுவார்கள் என்றார்கள்.

முத்திைரேபாட்டவர்கள் யாெரன்றால்: அகலியாவின் குமாரனாகிய திர்ஷாதா என்னும்
ெநேகமியா, சிேதகியா, 2 ெசராயா, அசரியா, எேரமியா, 3 பஸ்கூர், அமரியா, மல்கிஜா, 4

அத்தூஸ், ெசபனியா, மல்லூக், 5 ஆரீம், ெமெரேமாத், ஒபதியா, 6 தானிேயல், கிேநேதான்,
பாருக், 7 ெமசுல்லாம், அபியா, மீயாமின், 8 மாசியா, பில்காய், ெசமாயா என்னும் ஆசாரியர்களும், 9

ேலவியராகிய அசனியாவின் குமாரன் ெயசுவா, எனாதாதின் குமாரரில் ஒருவனாகிய பின்னூயி, கத்மிேயல்
என்பவர்களும், 10 அவர்கள் சேகாதரராகிய ெசபனியா, ஒதியா, ேகலிதா, ெபலாயா, ஆனான், 11 மீகா,
ேரேகாப், அசபியா, 12 சக்கூர், ெசெரபியா, ெசபனியா, 13 ஒதியா, பானி, ெபனினு என்பவர்களும், 14

ஜனத்தின் தைலவராகிய பாேராஷ், பாகாத்ேமாவாப், ஏலாம், சத்தூ, பானி, 15 புன்னி, அஸ்காத், ெபபாயி,
16 அேதானியா, பிக்வாய், ஆதின், 17 ஆேதர், இஸ்கியா, அசூர், 18 ஒதியா, ஆசூம், ெபத்சாய், 19 ஆரீப்,
ஆனேதாத், ெநபாய், 20 மக்பியாஸ், ெமசுல்லாம், ஏசீர், 21 ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக், யதுவா, 22

ெபலத்தியா, ஆனான், ஆனாயா, 23 ஓெசயா, அனனியா, அசூப், 24 அல்ேலாேகஸ், பிலகா, ேசாேபக், 25

ேரகூம், அஷபனா, மாெசயா, 26 அகியா, கானான், ஆனான், 27 மல்லூக், ஆரிம், பானா என்பவர்களுேம. 28

ஜனங்களில் மற்றவர்களாகிய ஆசாரியரும், ேலவியரும், வாசல் காவலாளரும், பாடகரும், நிதனீமியரும்,
ேதசங்களின் ஜனங்கைளவிட்டுப் பிரிந்து விலகி ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்துக்குத் திரும்பின
அைனவரும், அவர்கள் மைனவிகளும், அவர்கள் குமாரரும், அவர்கள் குமாரத்திகளுமாகிய அறிவும் புத்தியும்
உள்ளவர்கெளல்லாரும், 29 தங்களுக்குப் ெபரியவர்களாகிய தங்கள் சேகாதரேராேட கூடிக்ெகாண்டு:
ேதவனுைடய தாசனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்டு ெகாடுக்கப்பட்ட ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி
நடந்துெகாள்ேவாம் என்றும், எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் கற்பைனகைளயும் சகல
நீதிநியாயங்கைளயும், கட்டைளகைளயும் எல்லாம் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ேவாம் என்றும், 30

நாங்கள் எங்கள் குமாரத்திகைள ேதசத்தின் ஜனங்களுக்குக் ெகாடாமலும், எங்கள் குமாரருக்கு அவர்கள்
குமாரத்திகைளக்ெகாள்ளாமலும் இருப்ேபாம் என்றும், 31 ேதசத்தின் ஜனங்கள் ஓய்வுநாளிேல
சரக்குகைளயும், எந்தவிதத்தானியதவசத்ைதயும் விற்கிறதற்குக் ெகாண்டுவந்தால், நாங்கள் அைத
ஓய்வுநாளிலும் பரிசுத்தநாளிலும் அவர்கள் ைகயில் ெகாள்ளாதிருப்ேபாம் என்றும், நாங்கள் ஏழாம்
வருஷத்ைத விடுதைல வருஷமாக்கிச் சகல கடன்கைளயும் விட்டுவிடுேவாம் என்றும் ஆைணயிட்டுப்
பிரமாணம்பண்ணினார்கள். 32 ேமலும்: நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ஆராதைனக்காக

ெநேகமியா 9:28
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சமுகத்தப்பங்களுக்கும், நித்திய ேபாஜனபலிக்கும், ஓய்வு நாட்களிலும் மாதப்பிறப்புகளிலும் ெசலுத்தும்
நித்திய சர்வாங்க தகனபலிகளுக்கும், பண்டிைககளுக்கும், பிரதிஷ்ைடயான ெபாருள்களுக்கும்,
இஸ்ரேவலுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்கும் பலிகளுக்கும், 33 எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் சகல
ேவைலக்கும், வருஷந்ேதாறும் நாங்கள் ேசக்கலில் மூன்றில் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுப்ேபாம் என்கிற கடைன
எங்கள்ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம். 34 நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின்ேமல் எரிகிறதற்காக, குறிக்கப்பட்ட காலங்களில் வருஷாவருஷம் எங்கள்
பிதாக்களுைடய குடும்பங்களின்படிேய, எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுவரேவண்டிய விறகு
காணிக்ைகக்காகவும், ஆசாரியருக்கும். ேலவியருக்கும், ஜனத்துக்கும் சீட்டுப்ேபாட்ேடாம். 35 நாங்கள்
வருஷந்ேதாறும் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு எங்கள் ேதசத்தின் முதற்பலைனயும், சகலவித
விருட்சங்களின் எல்லா முதற்கனிகைளயும் ெகாண்டுவரவும், 36 நியாயப்பிரமாணத்தில்
எழுதியிருக்கிறபடிேய, எங்கள் குமாரரில் முதற்ேபறுகைளயும், எங்கள் ஆடுமாடுகளாகிய மிருகஜீவன்களின்
தைலயீற்றுகைளயும், எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கும் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்திேல
ஊழியஞ்ெசய்கிற ஆசாரியரிடத்துக்கும் ெகாண்டுவரவும், 37 நாங்கள் எங்கள் பிைசந்தமாவில்
முதற்பாகத்ைதயும், எங்கள் பைடப்புகைளயும், சகல மரங்களின் முந்தின பலனாகிய
திராட்சப்பழரசத்ைதயும், எண்ெணையயும், எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் அைறகளில் ைவக்கும்படி
ஆசாரியரிடத்துக்கும், எங்கள் நிலப்பயிர்களில் தசமபாகம் ேலவியரிடத்துக்கும் ெகாண்டுவரவும்,
ேலவியராகிய இவர்கள் எங்கள் ெவள்ளாண்ைமயின் பட்டணங்களிெலல்லாம் தசமபாகம் ேசர்க்கவும், 38

ேலவியர் தசமபாகம் ேசர்க்கும்ேபாது ஆேரானின் குமாரனாகிய ஒரு ஆசாரியன் ேலவியேராேடகூட
இருக்கவும், தசமபாகமாகிய அதிேல ேலவியர் பத்தில் ஒரு பங்ைக எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்திலுள்ள
ெபாக்கிஷ அைறகளில் ெகாண்டுவரவும் திட்டம்பண்ணிக்ெகாண்ேடாம். 39 பரிசுத்தஸ்தலத்தின்
பணிமுட்டுகளும், ஊழியஞ்ெசய்கிற ஆசாரியரும், வாசல் காவலாளரும், பாடகரும் இருக்கிற அந்த
அைறகளிேல இஸ்ரேவல் புத்திரரும் ேலவிபுத்திரரும் தானியம் திராட்சரசம் எண்ெணய் என்பைவகளின்
பைடப்புகைளக் ெகாண்டுவரேவண்டியது; இவ்விதமாய் நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப்
பராமரியாமல் விடுவதில்ைலெயன்று திட்டம்பண்ணிக்ெகாண்ேடாம்.

ஜனத்தின் அதிகாரிகள் எருசேலமிேல குடியிருந்தார்கள்; மற்ற ஜனங்கள், தங்களுக்குள்ேள
பத்துப்ேபரில் ஒருவைன எருசேலெமன்னும் பரிசுத்த நகரத்திலும் ஒன்பதுேபைர மற்றப்
பட்டணங்களிலும் குடியிருக்கப்பண்ண, சீட்டுகைளப் ேபாட்டார்கள். 2 ஆனாலும் எருசேலமிேல

குடியிருக்க மனப்பூர்வமாய்ச் சம்மதித்த மனுஷர்கைளெயல்லாம் ஜனங்கள் வாழ்த்தினார்கள். 3 யூதாவின்
பட்டணங்களில் இஸ்ரேவலரும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், நிதனீமியரும், சாெலாேமானுைடய
ேவைலக்காரரின் புத்திரரும், அவரவர் தங்கள் பட்டணங்களிலுள்ள தங்கள் காணிபூமியிேல
குடியிருந்தார்கள்; எருசேலமிேல குடியிருந்த நாடுகளின் தைலவர் யாெரன்றால்: 4 எருசேலமிேல யூதா
புத்திரரில் சிலரும், ெபன்யமீன் புத்திரரில் சிலரும் குடியிருந்தார்கள்; யூதா புத்திரரிேல ேபேரசின்
புத்திரருக்குள் ஒருவனான மகலாெலேயலின் குமாரனாகிய ெசபதியாவின் குமாரன் அமரியாவுக்குப் பிறந்த
சகரியாவுக்குக் குமாரனான உசியாவின் மகன் அத்தாயாவும், 5 சீேலானின் குமாரன் சகரியாவுக்குக்
குமாரனாகிய ேயாயாரிபுக்குக் குமாரனான அதாயாவுக்குப் பிறந்த அசாயாவின் குமாரன் ெகால்ேலாேச
ெபற்ற பாருக்கின் மகன் மாெசயாவுேம. 6 எருசேலமிேல குடியிருக்கிற ேபேரசின் புத்திரெரல்லாரும்
நானூற்று அறுபத்ெதட்டுப் பராக்கிரமசாலிகளாயிருந்தார்கள். 7 ெபன்யமீன் புத்திரரில் யாெரன்றால், சல்லு
என்பவன்; இவன் ெமசுல்லாமுக்கும், இவன் ேயாேவலுக்கும், இவன் ெபதாயாவுக்கும், இவன்
ெகாலாயாவுக்கும், இவன் மாெசயாவுக்கும், இவன் இதிேயலுக்கும், இவன் எசாயாவுக்கும் குமாரனானவன்.
8 அவனுக்குப்பின் கப்பாய், சல்லாய் முதலானவர்கள் ெதாளாயிரத்து இருபத்ெதட்டுப்ேபர். 9 அவர்கள்ேமல்
விசாரிப்புக்காரனான சிக்ரியின் குமாரன் ேயாேவலும், பட்டணத்தின்ேமல் இரண்டாவது
விசாரிப்புக்காரனான ெசனூவாவின் குமாரன் யூதாவுேம. 10 ஆசாரியர்களில் ேயாயாரிபின் குமாரன்
ெயதாயா, யாகின் என்பவர்களும், 11 அகிதூபின் குமாரன் ெமராேயாத்துக்குப் பிறந்த சாேதாக்கின் குமாரன்
ெமசுல்லாம் ெபற்ற இல்க்கியாவின் மகன் ெசராயா என்னும் ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
விசாரைணக்கர்த்தனும், 12 ஆலயத்திேல பணிவிைட ெசய்கிற அவர்கள் சேகாதரராகிய எண்ணூற்று
இருபத்திரண்டுேபரும், மல்கியாவின் குமாரன் பஸ்கூருக்கு மகனான சகரியாவின் குமாரன் அம்சிக்குப்
பிறந்த ெபல்லியாவின் குமாரன் எேராகாமுக்குப் பிறந்த அதாயாவும், 13 பிதா வம்சத்தைலவராகிய
அவனுைடய சேகாதரர் இருநூற்று நாற்பத்திரண்டுேபரும், இம்ேமரின் குமாரன் ெமசில்ேலேமாத்தின்
மகனாகிய அகசாய்க்குப் பிறந்த அசெரேயலின் மகன் அமாசாயும், 14 அவர்களுைடய சேகாதரராகிய
பராக்கிரமசாலிகள் நூற்று இருபத்ெதட்டுப்ேபருேம; இவர்கள்ேமல் அெகேதாலிமின் குமாரன் சப்திேயல்
விசாரிப்புக்காரனாயிருந்தான். 15 ேலவியரிேல புன்னியின் குமாரன் அசபியாவின் மகனாகிய அஸ்ரிக்காமின்
குமாரனான அசூபின் மகன் ெசமாயாவும், 16 ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ெவளிேவைலைய விசாரிக்கிற
ேலவியரின் தைலவரிேல செபதாயும், ேயாசபாத்தும், 17 ஆசாபின் குமாரன் சப்தியின் குமாரனாகிய
மீகாவின் மகன் மத்தனியா ெஜபத்தில் ஸ்ேதாத்திரப்பாட்ைடத் துவக்குகிற தைலவனும் அவன் சேகாதரரில்
இரண்டாவதான பக்பூக்கியா என்னும் ஒருவனும், எதுத்தூனின் குமாரன் காலாவின் மகனாகிய சமுவாவின்
குமாரன் அப்தாவுேம. 18 பரிசுத்த பட்டணத்திலிருந்த ேலவியர் எல்லாரும் இருநூற்று எண்பத்துநாலுேபர்.
19 வாசல் காவலாளர் அக்கூபும், தல்ேமானும், வாசல்களில் காவல்காக்கிற அவர்கள் சேகாதரரும் நூற்று
எழுபத்திரண்டுேபர். 20 மற்ற இஸ்ரேவலரும், ஆசாரியரும், ேலவியரும், யூதாவின் சகல பட்டணங்களிலும்,
அவரவர் தங்கள் சுதந்தரத்திலிருந்தார்கள். 21 நிதனீமியர் ஓேபலிேல குடியிருந்தார்கள்; அவர்கள்ேமல்
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சீகாவும் கிஸ்பாவும் விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள். 22 எருசேலமிலிருக்கிற ேலவியரின் விசாரிப்புக்காரன்
மீகாவின் குமாரன் மத்தனியாவின் மகனாகிய அசபியாவுக்குப் பிறந்த பானியின் குமாரன் ஊசி என்பவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ஊழியத்துக்கு நிற்கிற பாடகராகிய ஆசாபின் குமாரரில் ஒருவன். 23 பாடகராகிய
அவர்களுக்காக அன்றாடகப்படி ெகாடுக்கப்படும்படி ராஜாவினால் கட்டைளயிடப்பட்டிருந்தது. 24 யூதாவின்
குமாரனாகிய ேசராக்கின் புத்திரரில் ெமெசசாெபேயலின் குமாரன் ெபத்தகியா ஜனத்தின்
காரியங்களுக்ெகல்லாம் ராஜாவின் சமுகத்தில் நின்றான். 25 தங்கள் நாட்டுப்புறங்களான கிராமங்களில்
இருக்கிறவர்களுக்குள்ேள யூதாவின் புத்திரரில் சிலர் கீரியாத்அர்பாவிலும் அதின் கிராமங்களிலும்,
தீேபானிலும் அதின் கிராமங்களிலும், எகாப்ெசேயலிலும் அதின் கிராமங்களிலும், 26 ெயசுவாவிலும்,
ேமாலாதாகிலும், ெபத்ெபேலதிலும், 27 ஆத்சார்சூகாவிலும், ெபெயர்ெசபாவிலும் அதின் கிராமங்களிலும்,
28 சிக்லாகிலும், ேமேகானாகிலும் அதின் கிராமங்களிலும், 29 என்ரிம்ேமானிலும், சாேரயாகிலும்,
யர்மூத்திலும், 30 சாேனாவாகிலும், அதுல்லாமிலும் அைவகளின் கிராமங்களிலும், லாகீசிலும் அதின்
நாட்டுப்புறங்களிலும், அெசக்காவிலும் அதின் கிராமங்களிலும், ெபெயர்ெசபா ெதாடங்கி இன்ேனாமின்
பள்ளத்தாக்குமட்டும் குடிேயறினார்கள். 31 ேகபாவின் ஊராராயிருந்த ெபன்யமீன் புத்திரர், மிக்மாஸ், ஆயா,
ெபத்ேதல் ஊர்களிலும் அதின் கிராமங்களிலும், 32 ஆனேதாத், ேநாப், அனனியா, 33 ஆத்ேசார், ராமா,
கித்தாயிம், 34 ஆதீத், ெசேபாயிம், ெநபலாத், 35 ேலாத், ஓேனா என்னும் ஊர்களிலும், சிற்பாசாரிகளின்
பள்ளத்தாக்கிலும் குடியிருந்தார்கள். 36 ேலவியரிேல சில வகுப்பார் யூதாவிலும், சிலர் ெபன்யமீனிலும்
இருந்தார்கள்.

ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபேலாடும் ெயசுவாேவாடும் வந்த ஆசாரியரும் ேலவியரும்
யாெரன்றால்: ெசராயா, எேரமியா, எஸ்றா, 2 அமரியா, மல்லூக், அத்தூஸ், 3 ெசகனியா, ெரகூம்,
ெமெரேமாத், 4 இத்ேதா, கிேநேதா, அபியா, 5 மியாமின், மாதியா, பில்கா, 6 ெசமாயா,

ேயாயாரிப், ெயதாயா, 7 சல்லு, ஆேமாக், இல்க்கியா, ெயதாயா என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயசுவாவின்
நாட்களில், ஆசாரியருக்கும் தங்கள் சேகாதரருக்கும் தைலவராயிருந்தார்கள். 8 ேலவியர் யாெரன்றால்:
ெயசுவா, பின்னூயி, கத்மிேயல், ெசெரபியா, யூதா, மத்தனியா என்பவர்கள்; இவனும் இவன் சேகாதரரும்
துதிெசய்தைல விசாரித்தார்கள். 9 பக்புக்கியா, உன்னி என்கிற அவர்கள் சேகாதரர் அவர்களுக்கு எதிேர
காவல்காத்திருந்தார்கள். 10 ெயசுவா ெயாயகீைமப் ெபற்றான், ெயாயகீம் எலியாசிைபப் ெபற்றான்,
எலியாசிப் ெயாயதாைவப் ெபற்றான். 11 ெயாயதா ேயானத்தாைனப் ெபற்றான், ேயானத்தான் யதுவாைவப்
ெபற்றான். 12 ெயாயகீமின் நாட்களிேல பிதாவம்சங்களின் தைலவரான ஆசாரியர்கள் யாெரன்றால்:
ெசராயாவின் சந்ததியில் ெமராயா, எேரமியாவின் சந்ததியில் அனனியா, 13 எஸ்றாவின் சந்ததியில்
ெமசுல்லாம், அமரியாவின் சந்ததியில் ேயாகனான், 14 ெமலிகுவின் சந்ததியில் ேயானத்தான்,
ெசபனியாவின் சந்ததியில் ேயாேசப்பு, 15 ஆரீமின் சந்ததியில் அத்னா, ெமராேயாதின் சந்ததியில் எல்காய்,
16 இத்ேதாவின் சந்ததியில் சகரியா, கிெநேதானின் சந்ததியில் ெமசுல்லாம், 17 அபியாவின் சந்ததியில்
சிக்ரி, மினியாமீன் ெமாவதியா என்பவர்களின் சந்ததியில் பில்தாய். 18 பில்காவின் சந்ததியில் சம்முவா,
ெசமாயாவின் சந்ததியில் ேயானத்தான், 19 ேயாயரிபின் சந்ததியில் மத்தனா, ெயதாயாவின் சந்ததியில்
ஊசி, 20 சல்லாயின் சந்ததியில் கல்லாய், ஆேமாக்கின் சந்ததியில் ஏேபர், 21 இல்க்கியாவின் சந்ததியில்
அசபியா, ெயதாயாவின் சந்ததியில் ெநதெனேயல் என்பவர்கள். 22 எலியாசிபின் நாட்களில் ெயாயதா,
ேயாகனான், யதுவா என்கிற ேலவியர் பிதா வம்சங்களின் தைலவராக எழுதப்பட்டார்கள்; ெபர்சியனாகிய
தரியுவின் ராஜ்யபாரமட்டும் இருந்த ஆசாரியர்களும் அப்படிேய எழுதப்பட்டார்கள். 23 ேலவி புத்திரராகிய
பிதா வம்சங்களின் தைலவர் எலியாசிபின் குமாரனாகிய ேயாகனானின் நாட்கள் மட்டும் நாளாகமப்
புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டார்கள். 24 ேலவியரின் தைலவராகிய அசபியாவும், ெசெரபியாவும், கத்மிேயலின்
குமாரன் ெயசுவாவும், அவர்களுக்கு எதிேர நிற்கிற அவர்கள் சேகாதரரும், ேதவனுைடய மனுஷனாகிய
தாவீதினுைடய கற்பைனயின்படிேய துதிக்கவும் ேதாத்திரிக்கவும், ஒருவருக்ெகாருவர் எதிர்முகமாக
முைறமுைறயாயிருந்தார்கள். 25 மத்தனியா, பக்புக்கியா, ஒபதியா, ெமசுல்லாம், தல்ேமான், அக்கூப்
என்பவர்கள் வாசல்களிலிருக்கிற ெபாக்கிஷ அைறகைளக் காவல்காக்கிறவர்களாயிருந்தார்கள். 26

ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவின் குமாரன் ெயாயகீமின் நாட்களிலும், அதிபதியாகிய
ெநேகமியாவும், ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனும் இருக்கிற நாட்களிலும் அவர்கள்
இருந்தார்கள்.

27 எருசேலமின் அலங்கத்ைதப் பிரதிஷ்ைடபண்ணுைகயில், துதியினாலும் பாடலினாலும், ைகத்தாளம்
தம்புரு சுரமண்டலம் முதலான கீதவாத்தியங்களினாலும், பிரதிஷ்ைடைய மகிழ்ச்சிேயாேட ெகாண்டாட
எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிற ேலவியைர எருசேலமுக்கு வரும்படி ேதடினார்கள். 28 அப்படிேய பாடகரின்
புத்திரர் எருசேலமின் சுற்றுப்புறங்களான சமபூமியிலும், ெநத்ேதாபாத்தியரின் கிராமங்களிலும், 29

ெபத்கில்காலிலும், ேகபா, அஸ்மாேவத் ஊர்களின் நாட்டுப்புறங்களிலும் இருந்து வந்து கூடினார்கள்;
பாடகர் எருசேலைமச் சுற்றிலும் தங்களுக்குக் கிராமங்கைளக் கட்டியிருந்தார்கள். 30 ஆசாரியரும்
ேலவியரும் தங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு, ஜனத்ைதயும் பட்டணவாசல்கைளயும் அலங்கத்ைதயும்
சுத்தம்பண்ணினார்கள். 31 அப்ெபாழுது நான் யூதாவின் பிரபுக்கைள அலங்கத்தின்ேமல் ஏறப்பண்ணி,
துதிெசய்து நடந்துேபாகும்படி இரண்டு ெபரிய கூட்டத்தாைர நிறுத்திேனன்; அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார்
அலங்கத்தின்ேமல் வலதுபுறமாகக் குப்ைபேமட்டு வாசலுக்குப் ேபானார்கள். 32 அவர்கள் பிறகாேல
ஒசாயாவும், யூதாவின் பிரபுக்களில் பாதிப்ேபரும், 33 அசரியா, எஸ்றா, ெமசுல்லாம், 34 யூதா, ெபன்யமீன்,
ெசமாயா, எேரமியா என்பவர்களும், 35 பூரிைககைளப் பிடிக்கிற ஆசாரியரின் புத்திரரில் ஆசாப்பின் குமாரன்
சக்கூரின் மகனாகிய மிகாயாவுக்குக் குமாரனான மத்தனியாவின் மகன் ெசமாயாவுக்குப் பிறந்த
ேயானத்தானின் குமாரன் சகரியாவும், 36 ேதவனுைடய மனுஷனாகிய தாவீதின் கீதவாத்தியங்கைள
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வாசிக்கிற அவன் சேகாதரரான ெசமாயா, அசெரேயல், மிலாலாய், கிலாலாய், மகாய், ெநதெனேயல், யூதா,
அனானி என்பவர்களும் ேபானார்கள்; ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா இவர்களுக்கு முன்பாக நடந்தான். 37

அங்ேகயிருந்து அவர்கள் தங்களுக்கு எதிரான ஊருணிவாசலுக்கு வந்தேபாது, அலங்கத்ைதப் பார்க்கிலும்
உயரமான தாவீது நகரத்தின் படிகளில் ஏறி, தாவீது வீட்டின் ேமலாகக் கிழக்ேகயிருக்கிற தண்ணீர்வாசல்
மட்டும் ேபானார்கள். 38 துதிெசய்கிற இரண்டாம் கூட்டத்தார் எதிேரயிருக்கிற வழியாய் நடந்து
ேபானார்கள், அவர்கள் பிறகாேல நான் ேபாேனன்; ஜனத்தில் பாதிப்ேபர் அலங்கத்தின்ேமல் சூைளகளின்
ெகாம்ைமையக் கடந்து, அகழ் மதில்மட்டும் ெநடுகப்ேபாய், 39 எப்பிராயீம்வாசைலயும், பைழயவாசைலயும்,
மீன்வாசைலயும், அனாெனேயலின் ெகாம்ைமையயும், ேமயா என்கிற ெகாம்ைமையயும் கடந்து,
ஆட்டுவாசல்மட்டும் புறப்பட்டுக் காவல்வீட்டுவாசலிேல நின்றார்கள். 40 அதற்குப்பின்பு துதிெசய்கிற இரண்டு
கூட்டத்தாரும் ேதவனுைடய ஆலயத்திேல வந்து நின்றார்கள்; நானும் என்ேனாேடகூட இருக்கிற
தைலவரில் பாதிப்ேபரும், 41 பூரிைககைளப் பிடிக்கிற எலியாக்கீம், மாெசயா, மினியாமீன், மிகாயா,
எலிேயானாய், சகரியா, அனானியா என்கிற ஆசாரியர்களும், 42 மாெசயா, ெசமாயா, எெலயாசார், ஊசி,
ேயாகனான், மல்கியா, ஏலாம், ஏேசர் என்பவர்களும் நின்ேறாம்; பாடகரும், அவர்கள் விசாரிப்புக்காரனாகிய
ெயஷரகியாவும் சத்தமாய்ப் பாடினார்கள். 43 அந்நாளிேல மிகுதியான பலிகைளச் ெசலுத்தி, ேதவன்
தங்களுக்கு மகா சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கினதினால் மகிழ்ச்சியாயிருந்தார்கள்; ஸ்திரீகளும்
பிள்ைளகளுங்கூடக் களிகூர்ந்தார்கள்; எருசேலமின் களிப்பு தூரத்திேல ேகட்கப்பட்டது.

44 அன்ைறயதினம் ெபாக்கிஷங்கைளயும், பைடப்புகைளயும், முதல் கனிகைளயும், தசமபாகங்கைளயும்
ைவக்கும் அைறகளின்ேமல், ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவியர்களுக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேய
வரேவண்டிய பட்டணங்களுைடய நிலங்களின் பங்குகைள அைவகளில் ேசர்க்கும்படிக்கு, சில மனுஷர்
விசாரிப்புக்காரராக ைவக்கப்பட்டார்கள்; ஊழியஞ்ெசய்து நிற்கிற ஆசாரியர்ேமலும் ேலவியர்ேமலும் யூதா
மனிதர் சந்ேதாஷமாயிருந்தார்கள். 45 பாடகரும், வாசல் காவலாளரும், தாவீதும் அவன் குமாரனாகிய
சாெலாேமானும் கற்பித்தபடிேய தங்கள் ேதவனுைடய காவைலயும், சுத்திகரிப்பின் காவைலயும்
காத்தார்கள். 46 தாவீதும் ஆசாப்பும் இருந்த பூர்வநாட்களில் பாடகரின் தைலவரும் ைவக்கப்பட்டு,
ேதவனுக்குத் துதியும் ேதாத்திரங்களும் ெசலுத்துகிற சங்கீதங்கள் திட்டம்பண்ணப்பட்டிருந்தது. 47

ஆைகயால் ெசருபாேபலின் நாட்களிலும், ெநேகமியாவின் நாட்களிலும், இஸ்ரேவலர் எல்லாரும்
பாடகருக்கும் வாசல் காவலாளருக்கும் அன்றாடகத் திட்டமாகிய பங்குகைளக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள்
ேலவியருக்ெகன்று பிரதிஷ்ைடபண்ணிக்ெகாடுத்தார்கள்; ேலவியர் ஆேரானின் புத்திரருக்ெகன்று அவர்கள்
பங்ைகப் பிரதிஷ்ைடபண்ணிக்ெகாடுத்தார்கள்.

அன்ைறயதினம் ஜனங்கள் ேகட்க, ேமாேசயின் புஸ்தகத்ைத வாசித்தார்கள்; அதிேல
அம்ேமானியரும் ேமாவாபியரும், இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுக்க
எதிர்ெகாண்டுவராமல், அவர்கைளச் சபிக்க அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் பிேலயாைமக்

கூலிெபாருந்திக்ெகாண்டபடியினால், 2 அவர்கள் என்ைறக்கும், அந்தச் சாபத்ைத ஆசீர்வாதமாகத்
திருப்பின எங்கள் ேதவனுைடய சைபக்குட்படலாகாது என்று எழுதியிருக்கிறதாகக் காணப்பட்டது. 3

ஆைகயால் அவர்கள் அந்தக் கட்டைளையக் ேகட்டேபாது, பல ஜாதியான ஜனங்கைளெயல்லாம்
இஸ்ரேவைலவிட்டுப் பிரித்துவிட்டார்கள்.

4 இதற்குமுன்ேன எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் அைறகைள விசாரிக்க ைவக்கப்பட்ட
ஆசாரியனாகிய எலியாசிப் ெதாபியாேவாேட சம்பந்தங்கலந்தவனாயிருந்து, 5 முற்காலத்தில்
காணிக்ைககளும், சாம்பிராணியும், பணிமுட்டுகளும், ேலவியருக்கும் பாடகருக்கும் வாசல்
காவலாளருக்கும் கட்டைளபண்ணப்பட்ட தானியம் திராட்சரசம் எண்ெணய் என்பைவகளிேல தசமபாகமும்,
ஆசாரியைரச் ேசருகிற பைடப்பான காணிக்ைககளும் ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் ஒரு ெபரிய அைறைய
அவனுக்கு ஆயத்தம்பண்ணியிருந்தான். 6 இெதல்லாம் நடக்கும்ேபாது நான் எருசேலமில் இல்ைல;
பாபிேலான் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டாவின் முப்பத்திரண்டாம் வருஷத்திேல நான் ராஜாவினிடத்திற்குேபாய்,
சில நாளுக்குப்பின்பு திரும்ப ராஜாவினிடத்தில் உத்தரவு ெபற்றுக்ெகாண்டு, 7 எருசேலமுக்கு வந்ேதன்;
அப்ெபாழுது எலியாசிப் ெதாபியாவுக்கு ேதவனுைடய ஆலயத்துப் பிராகாரங்களில் ஒரு அைறைய
ஆயத்தம்பண்ணினதினால், ெசய்த ெபால்லாப்ைப அறிந்துெகாண்ேடன். 8 அதினால் நான் மிகவும்
மனமடிவாகி. ெதாபியாவின் வீட்டுத் தட்டுமுட்டுகைளெயல்லாம் அந்த அைறயிலிருந்து ெவளிேய
எறிந்துவிட்ேடன். 9 பின்பு நான் அைறவீடுகைளச் சுத்திகரிக்கச்ெசால்லி, ேதவனுைடய
ஆலயப்பணிமுட்டுகைளயும் காணிக்ைககைளயும் சாம்பிராணிையயும் அங்ேக திரும்பக் ெகாண்டுவந்து
ைவத்ேதன். 10 பின்ைனயும் ேலவியருக்கு அவர்கள் பங்குகள் ெகாடுக்கப்படவில்ைலெயன்பைதயும்,
பணிவிைட ெசய்கிற ேலவியரும் பாடகரும் அவரவர் தங்கள் ெவளிநிலங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்
என்பைதயும் நான் அறிந்துெகாண்ேடன். 11 அப்ெபாழுது நான் தைலைமயானவர்கேளாேட வழக்காடி,
ேதவனுைடய ஆலயம் ைகவிடப்பட்டுப்ேபாவாேனன் என்று ெசால்லி, அவர்கைளச் ேசர்த்து, அவரவர்
நிைலயில் அவர்கைள ைவத்ேதன். 12 அப்ெபாழுது யூதர் எல்லாரும் தானியம் திராட்சரசம் எண்ெணய்
என்பைவகளில் தசமபாகத்ைதப் ெபாக்கிஷ அைறகளில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது நான்
ஆசாரியனாகிய ெசேலமியாைவயும், ேவதபாரகனாகிய சாேதாக்ைகயும், ேலவியரில் ெபதாயாைவயும்,
இவர்களுக்குக் ைகத்துைணயாக மத்தனியாவின் குமாரன் சக்கூரின் மகனாகிய ஆனாைனயும் ெபாக்கிஷ
அைறகளின்ேமல் விசாரிப்புக்காரராக ைவத்ேதன்; அவர்கள் உண்ைமயுள்ளவர்கள் என்று
எண்ணப்பட்டார்கள்; ஆைகயால் தங்கள் சேகாதரருக்குப் பங்கிடுகிற ேவைல அவர்களுக்கு
ஒப்புவிக்கப்பட்டது. 14 என் ேதவேன, நான் என் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்காகவும் அதின்
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முைறைமகளுக்காகவும் ெசய்த நற்கிரிையகைளக் குைலத்துப்ேபாடாமல், இந்தக் காரியத்திேல என்ைன
நிைனத்தருளும்.

15 அந்த நாட்களில் நான் யூதாவிேல ஓய்வுநாளில் சிலர் ஆைலகைள மிதிக்கிறைதயும், சிலர் தானியப்
ெபாதிகைளக் கழுைதகள்ேமல் ஏற்றிக்ெகாண்டு வருகிறைதயும், திராட்சரசம், திராட்சப்பழம், அத்திப்பழம்
முதலானைவகளின் பற்பல சுைமகைள ஓய்வுநாளிேல எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவருகிறைதயும் கண்டு,
அவர்கள் தின்பண்டம் விற்கிற நாைளப்பற்றி அவர்கைளத் திடசாட்சியாய்க் கடிந்துெகாண்ேடன். 16

மீைனயும், சகலவித சரக்குகைளயும் ெகாண்டுவந்து, ஓய்வுநாளிேல யூதா புத்திரருக்கும் எருசேலமில்
இருக்கிறவர்களுக்கும் விற்கிற சில தீரியரும் உள்ேள குடியிருந்தார்கள். 17 ஆைகயால் நான் யூதாவின்
ெபரியவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு: நீங்கள் ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகிற இந்தப் ெபால்லாத
ெசய்ைகெயன்ன? 18 உங்கள் பிதாக்கள் இப்படிச் ெசய்ததினாலல்லவா, நமது ேதவன் நம்ேமலும் இந்த
நகரத்தின்ேமலும் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் வரப்பண்ணினார்; நீங்கேளாெவன்றால் ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகிறதினால், இஸ்ரேவலின் ேமலிருக்கிற உக்கிரத்ைத
அதிகரிக்கப்பண்ணுகிறீர்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன். 19 ஆைகயால் ஓய்வுநாளுக்கு முன்ேன
எருசேலமின் பட்டணவாசலில், மாைலமயங்கும்ேபாது, கதவுகைளப் பூட்டவும், ஓய்வுநாள் முடியுமட்டும்
அைவகைளத் திறவாதிருக்கவும் ேவண்டுெமன்று கட்டைளயிட்டு, ஓய்வுநாளிேல ஒரு சுைமயும் உள்ேள
வராதபடிக்கு வாசலண்ைடயிேல என் ேவைலக்காரரில் சிலைர நிறுத்திேனன். 20 அதினால் வர்த்தகரும்,
சகலவித சரக்குகைள விற்கிறவர்களும், இரண்ெடாருதரம் எருசேலமுக்குப் புறம்ேப இராத்தங்கினார்கள்.
21 அப்ெபாழுது நான் அவர்கைளத் திடசாட்சியாய்க் கடிந்துெகாண்டு, நீங்கள் அலங்கத்தண்ைடயிேல
இராத்தங்குகிறது என்ன? நீங்கள் மறுபடியும் இப்படி ெசய்தால், உங்கள்ேமல் ைகேபாடுேவன் என்று
அவர்கேளாேட ெசான்ேனன்; அதுமுதல் அவர்கள் ஓய்வுநாளில் வராதிருந்தார்கள். 22 ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கு, உங்கைளச் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு வாசல்கைளக் காக்க வாருங்கள் என்று
ேலவியருக்கும் ெசான்ேனன். என் ேதவேன, இைதக்குறித்து நீர் என்ைன நிைனத்தருளி, உம்முைடய மிகுந்த
கிருைபயின்படி எனக்கு இரங்குவீராக.

23 அஸ்ேதாத், அம்ேமான், ேமாவாப் ஜாதிகளான ஸ்திரீகைளச் ேசர்த்துக் ெகாண்ட சில யூதைரயும் அந்த
நாட்களில் கண்ேடன். 24 அவர்கள் பிள்ைளகள் ேபசினேபச்சில் பாதி அஸ்ேதாத் பாைஷயாயிருந்தது;
இவர்கள் அந்தந்த ஜாதிகளின் பாைஷையத்தவிர, யூதபாைஷையத் திட்டமாகப் ேபச அறியாதிருந்தார்கள்.
25 அவர்கைளயும் நான் கடிந்துெகாண்டு அவர்கள்ேமல் வரும் சாபத்ைதக் கூறி, அவர்களில் சிலைர அடித்து,
மயிைரப் பிய்த்து: நீங்கள் உங்கள் குமாரத்திகைள அவர்கள் குமாரருக்குக் ெகாடாமலும், அவர்கள்
குமாரத்திகளில் ஒருவைரயும் உங்கள் குமாரருக்காகிலும் உங்களுக்காகிலும் ெகாள்ளாமலும்
இருக்கேவண்டுெமன்று அவர்கைள ேதவன்ேமல் ஆைணயிடப்பண்ணி, நான் அவர்கைள ேநாக்கி: 26

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இதினாேல பாவஞ்ெசய்தானல்லவா? அவைனப்ேபான்ற ராஜா
அேநகம் ஜாதிகளுக்குள்ேள உண்டாயிருந்ததில்ைல; அவன் தன் ேதவனால்
சிேநகிக்கப்பட்டவனாயிருந்தான்; ேதவன் அவைன இஸ்ரேவலைனத்தின் ேமலும் ராஜாவாக ைவத்தார்;
அப்படிப்பட்டவைனயும் மறுஜாதியான ஸ்திரீகள் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணினார்கேள. 27 நீங்கள் மறுஜாதியான
ஸ்திரீகைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறதினால், நம்முைடய ேதவனுக்குத் துேராகிகளாகி, இந்தப் ெபரிய
ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் ெசய்யும்படி, உங்களுக்கு இடங்ெகாடுப்ேபாேமா என்ேறன். 28 ெயாயதாவின்
புத்திரரிேல பிரதான ஆசாரியனாகிய எலியாசிபினுைடய குமாரன் ஒருவன் ஓேரானியனான
சன்பல்லாத்துக்கு மருமகனானான்; ஆைகயால் அவைன என்ைனவிட்டுத் துரத்திேனன். 29 என் ேதவேன,
அவர்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதயும், ஆசாரிய ஊழியத்துக்கும் ேலவியருக்கும் இருக்கிற
உடன்படிக்ைகையயும் தீட்டுப்படுத்தினார்கள் என்று அவர்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ளும்.

30 இப்படிேய நான் மறுஜாதியாைரெயல்லாம் நீக்கி, ஆசாரியைரயும் ேலவியைரயும் சுத்திகரித்து,
அவரவைர அவர்கள் ேவைலயின் முைறகளில் நிறுத்தி, 31 குறிக்கப்பட்ட காலங்களிேல
ெசலுத்தப்படேவண்டிய விறகு காணிக்ைகையயும், முதற்பலன்கைளயுங்குறித்துத் திட்டம்பண்ணிேனன். என்
ேதவேன எனக்கு நன்ைமயுண்டாக என்ைன நிைனத்தருளும்.

ெநேகமியா 13:15
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எஸ்தர்

இந்து ேதசம்முதல் எத்திேயாப்பியா ேதசம்வைரக்குமுள்ள நூற்றிருபத்ேதழு நாடுகைளயும்
அரசாண்ட அகாஸ்ேவருவின் நாட்களிேல சம்பவித்ததாவது: 2 ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு சூசான்
அரமைனயிலிருக்கிற தன் ராஜ்யத்தின் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருந்தான். 3 அவன் தன்

ராஜ்யபாரத்தின் மூன்றாம் வருஷத்திேல தன்னுைடய பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரருக்கும்
விருந்துபண்ணினான்; அப்ெபாழுது ெபர்சியா ேமதியா ேதசங்களிலுள்ள மகத்தானவர்களும், நாடுகளின்
அதிபதிகளும், பிரபுக்களும், அவன் சமுகத்தில் வந்திருந்தார்கள். 4 அவன் தன் ராஜ்யத்தின் மகிைமயான
ஐசுவரியத்ைதயும், தன் மகத்துவத்தின் சிறந்த பிரதாபத்ைதயும் அேநக நாளாகிய நூற்ெறண்பது நாளளவும்
விளங்கச்ெசய்துெகாண்டிருந்தான். 5 அந்த நாட்கள் முடிந்தேபாது, ராஜா சூசான் அரமைனயில் வந்திருந்த
ெபரிேயார்முதல் சிறிேயார்மட்டுமுள்ள சமஸ்த ஜனங்களுக்கும் ராஜ அரமைனையச்ேசர்ந்த
சிங்காரத்ேதாட்டத்திலுள்ள மண்டபத்தில் ஏழுநாள் விருந்து ெசய்வித்தான். 6 அங்ேக ெவண்கலத்
தூண்களின்ேமலுள்ள ெவள்ளி வைளயங்களில் ெமல்லிய நூலும் சிவப்பு நூலுமான கயிறுகளால் ெவள்ைளயும்
பச்ைசயும் இளநீலமுமாகிய ெதாங்குதிைரகள் விதானித்திருந்தது; சிவப்பும் நீலமும் ெவள்ைளயும்
கறுப்புமான கற்கள் பதித்திருந்த தளவரிைசயின்ேமல் ெபாற்சரிைகயும் ெவள்ளிச்சரிைகயுமான ெமத்ைதகள்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 7 ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட நானாவித பாத்திரங்களிேல பானம் ெகாடுக்கப்பட்டது;
முதல்தரமான திராட்சரசம் ராஜஸ்திதிக்கு ஏற்கப் பரிபூரணமாய்ப் பரிமாறப்பட்டது. 8 அவரவருைடய
மனதின்படிேய ெசய்யலாம் என்று ராஜா தன் அரமைனயின் ெபரிய மனுஷருக்ெகல்லாம்
கட்டைளயிட்டிருந்தபடியினால், முைறப்படி பானம்பண்ணினார்கள்; ஒருவனும் பலவந்தம்பண்ணவில்ைல. 9

ராஜஸ்திரீயாகிய வஸ்தியும் ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவின் அரமைனயிேல ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு விருந்து
ெசய்தாள். 10 ஏழாம் நாளிேல ராஜா திராட்சரசத்தினால் களிப்பாயிருக்கும்ேபாது, மகாரூபவதியாயிருந்த
ராஜஸ்திரீயாகிய வஸ்தியின் ெசளந்தரியத்ைத ஜனங்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் காண்பிக்கும்படி, ராஜகிரீடம்
தரிக்கப்பட்டவளாக, அவைள ராஜாவுக்கு முன்பாக அைழத்துவரேவண்டுெமன்று, 11 ராஜாவாகிய
அகாஸ்ேவருவின் சமுகத்தில் ேசவிக்கிற ெமகுமான், பிஸ்தா, அற்ேபானா, பிக்தா, அபக்தா, ேசதார்,
கர்காஸ் என்னும் ஏழு பிரதானிகளுக்கும் கட்டைளயிட்டான். 12 ஆனாலும் பிரதானிகள் மூலமாய் ராஜா
ெசால்லியனுப்பின கட்டைளக்கு ராஜஸ்திரீயாகிய வஸ்தி வரமாட்ேடன் என்றாள்; அப்ெபாழுது ராஜா
கடுங்ேகாபமைடந்து, தனக்குள்ேள மூர்க்கெவறிெகாண்டான். 13 அச்சமயத்தில் ராஜசமுகத்ைதத்
தரிசிக்கிறவர்களும், ராஜ்யத்தின் முதல் ஆசனங்களில் உட்காருகிறவர்களுமான கர்ேஷனா, ேசதார்,
அத்மாதா, தர்ஷீஸ், ேமேரஸ், மர்ேசனா, ெமமுகான் என்னும் ெபர்சியர் ேமதியருைடய ஏழு பிரபுக்களும்
அவன் சமீபத்தில் இருந்தார்கள். 14 ராஜா நியாயப்பிரமாணத்ைதயும் ராஜநீதிையயும் அறிந்தவர்களிடத்தில்
ேபசுவது தனக்கு வழக்கமானபடியால், காலாகால வர்த்தமானங்கைள அறிந்த பண்டிதர்கைள ேநாக்கி: 15

ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு பிரதானிகள் மூலமாய்ச் ெசால்லியனுப்பின கட்டைளயின்படி ராஜஸ்திரீயாகிய
வஸ்தி ெசய்யாமற்ேபானதினிமித்தம், ேதசச்சட்டத்தின்படி அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன என்று
ேகட்டான். 16 அப்ெபாழுது ெமமுகான் ராஜாவுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் முன்ேன பிரதியுத்தரமாக:
ராஜஸ்திரீயாகிய வஸ்தி ராஜாவுக்கு மாத்திரம் அல்ல, ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவினுைடய சகல
நாடுகளிலுமுள்ள சகல பிரபுக்களுக்கும் சகல ஜனங்களுக்குங்கூட அநியாயஞ்ெசய்தாள். 17 ராஜாவாகிய
அகாஸ்ேவரு ராஜஸ்திரீயாகிய வஸ்திையத் தமக்கு முன்பாக அைழத்துவரச் ெசான்னேபாது, அவள்
வரமாட்ேடாம் என்கிற ெசய்தி எல்லா ஸ்திரீகளுக்கும் பிரசித்தமானால், அவர்களும் தங்கள் புருஷைரத்
தங்கள் பார்ைவயில் அற்பமாய் எண்ணுவார்கள். 18 இன்ைறயதினேம ெபர்சியாவிலும் ேமதியாவிலுமுள்ள
பிரபுக்களின் ஸ்திரீகள் ராஜஸ்திரீயின் ெசய்திையக் ேகட்கும்ேபாது, ராஜாவின் பிரபுக்களுக்ெகல்லாம்
அப்படிேய ெசால்லுவார்கள்; மிகுந்த அசட்ைடயும் எரிச்சலும் விைளயும். 19 ராஜாவுக்குச்
சம்மதியாயிருந்தால், வஸ்தி இனி ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவுக்கு முன்பாக வரக்கூடாது என்றும்,
அவளுைடய ராஜேமன்ைமைய அவைளப் பார்க்கிலும் உத்தமியாகிய மற்ெறாரு ஸ்திரீக்கு ராஜா
ெகாடுப்பாராக என்றும், அவரால் ஒரு ராஜகட்டைள பிறந்து, அது மீறப்படாதபடிக்கு, ெபர்சியாவுக்கும்
ேமதியாவுக்கும் உரிய ேதசச் சட்டத்திலும் எழுதப்படேவண்டும். 20 இப்படி ராஜா தீர்த்த காரியம் தமது
விஸ்தீரணமான ராஜ்யெமங்கும் ேகட்கப்படும்ேபாது, ெபரிேயார்முதல் சிறிேயார்மட்டுமுள்ள எல்லா
ஸ்திரீகளும் தங்கள் புருஷைரக் கனம்பண்ணுவார்கள் என்றான். 21 இந்த வார்த்ைத ராஜாவுக்கும்
பிரபுக்களுக்கும் நலமாய்த் ேதான்றினதினால், ராஜா ெமமுகானுைடய வார்த்ைதயின்படிேய ெசய்து, 22

எந்தப் புருஷனும் தன் வீட்டுக்குத் தாேன அதிகாரியாயிருக்கேவண்டும் என்றும், இைத அந்தந்த
ஜனங்களுைடய பாைஷயிேல பிரசித்தம்பண்ணேவண்டும் என்றும், அந்தந்த நாட்டில் வழங்குகிற
அட்சரத்திலும், அந்தந்த ஜாதியார் ேபசுகிற பாைஷயிலும், ராஜாவின் சகல நாடுகளுக்கும் கட்டைள எழுதி
அனுப்பினான்.
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இைவகளுக்குப்பின்பு, ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவின் உக்கிரம் தணிந்தேபாது, அவன் வஸ்திையயும்
அவள் ெசய்தைதயும் அவைளக்குறித்துத் தீர்மானிக்கப்பட்டைதயும் நிைனத்தான். 2 அப்ெபாழுது
ராஜாைவச் ேசவிக்கிற அவனுைடய ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி: ரூபவதிகளாயிருக்கிற

கன்னிப்ெபண்கைள ராஜாவுக்காகத் ேதடேவண்டும். 3 அதற்காக ராஜா தம்முைடய ராஜ்யத்தின்
நாடுகளிெலல்லாம் விசாரிப்புக்காரைர ைவக்கேவண்டும்; இவர்கள் ரூபவதிகளாயிருக்கிற சகல
கன்னிப்ெபண்கைளயும் கூட்டி, சூசான் அரமைனயிலிருக்கிற கன்னிமாடத்துக்கு அைழத்துவந்து,
ஸ்திரீகைளக் காவல்பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ேயகாயின் வசத்திேல ஒப்புவிக்கேவண்டும்;
அவர்களுைடய சுத்திகரிப்புக்கு ேவண்டியைவகள் அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். 4 அப்ெபாழுது
ராஜாவின் கண்களுக்குப் பிரியமான கன்னி வஸ்திக்குப் பதிலாகப் பட்டத்து ஸ்திரீயாகேவண்டும்
என்றார்கள்; இந்த வார்த்ைத ராஜாவுக்கு நலமாய்த் ேதான்றினபடியால் அப்படிேய ெசய்தான்.

5 அப்ெபாழுது சூசான் அரமைனயிேல ெபன்யமீனியனாகிய கீசின் குமாரன் சீேமயினுைடய மகனாகிய
யாவீரின் குமாரன் ெமார்ெதகாய் என்னும் ேபருள்ள ஒரு யூதன் இருந்தான். 6 அவன் பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவின் ராஜாவாகிய எெகானியாைவப் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாகிறேபாது,
அவேனாேடகூட எருசேலமிலிருந்து பிடித்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டவர்களில் ஒருவனாயிருந்தான். 7 அவன்
தன் சிறிய தகப்பன் குமாரத்தியாகிய எஸ்தர் என்னும் அத்சாைள வளர்த்தான்; அவளுக்குத்
தாய்தகப்பனில்ைல; அந்தப் ெபண் ரூபவதியும் ெசளந்தரியமுைடயவளுமாயிருந்தாள்; அவள் தகப்பனும்
அவள் தாயும் மரணமைடந்தேபாது, ெமார்ெதகாய் அவைளத் தன் குமாரத்தியாக எடுத்துக்ெகாண்டான். 8

ராஜாவின் கட்டைளயும் தீர்மானமும் பிரசித்தமாகி, அேநகம் ெபண்கள் கூட்டப்பட்டு, சூசான்
அரமைனயிலுள்ள ேயகாயின் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்படுகிறேபாது, எஸ்தரும் ராஜாவின் அரமைனக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, ஸ்திரீகைளக் காவல்பண்ணுகிற ேயகாயின் வசத்தில்
ஒப்புவிக்கப்பட்டாள். 9 அந்தப் ெபண் அவன் பார்ைவக்கு நன்றாயிருந்ததினால், அவளுக்கு அவன்
கண்களிேல தைய கிைடத்தது; ஆைகயால் அவளுைடய சுத்திகரிப்புக்கு ேவண்டியைவகைளயும்,
அவளுக்குத் ேதைவயான மற்றைவகைளயும் அவளுக்குக் ெகாடுக்கவும், ராஜ அரமைனயிலிருக்கிற ஏழு
தாதிமார்கைள அவளுக்கு நியமிக்கவும் ஜாக்கிரைதப்பட்டு கன்னிமாடத்தில் சிறந்த ஒரு இடத்திேல
அவைளயும் அவள் தாதிமார்கைளயும் ைவத்தான். 10 எஸ்தேராெவன்றால் தன் குலத்ைதயும், தன்
பூர்ேவாத்தரத்ைதயும் அறிவிக்காதிருந்தாள்; ெமார்ெதகாய் அைதத் ெதரிவிக்கேவண்டாெமன்று அவளுக்குக்
கற்பித்திருந்தான். 11 எஸ்தருைடய சுகெசய்திையயும் அவளுக்கு நடக்குங்காரியத்ைதயும் அறிய
ெமார்ெதகாய் நாேடாறும் கன்னிமாடத்து முற்றத்துக்கு முன்பாக உலாவுவான். 12 ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும்
ஆறுமாதம் ெவள்ைளப்ேபாளத் ைதலத்தினாலும், ஆறுமாதம் சுகந்தவர்க்கங்களினாலும், ஸ்திரீகளுக்குரிய
மற்றச் சுத்திகரிப்புகளினாலும் ேஜாடிக்கப்படுகிற நாட்கள் நிைறேவறி, இவ்விதமாய் ஸ்திரீகளின்
முைறைமப்படி பன்னிரண்டு மாதமாகச் ெசய்யப்பட்டுத் தீர்ந்தபின்பு, ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவினிடத்தில்
பிரேவசிக்க, அவளவளுைடய முைற வருகிறேபாது, 13 இப்படி ேஜாடிக்கப்பட்ட ெபண் ராஜாவினிடத்தில்
பிரேவசிப்பாள்; கன்னிமாடத்திலிருந்து தன்ேனாேடகூட ராஜ அரமைனக்குப்ேபாக, அவள் தனக்கு
ேவண்டுெமன்று ேகட்பைவெயல்லாம் அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 14 சாயங்காலத்திேல அவள் உள்ேள
பிரேவசித்து, காலேம, அபிமான ஸ்திரீகைளக் காவல்பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய சாஸ்காசுைடய
விசாரிப்புக்குள்ளிருக்கிற ஸ்திரீகளின் இரண்டாம் மாடத்துக்குத் திரும்பிவருவாள்; ராஜா தன்ைன விரும்பிப்
ேபர்ெசால்லி அைழப்பித்தாெலாழிய அவள் ஒருேபாதும் ராஜாவினிடத்தில் பிரேவசிக்கக்கூடாது. 15

ெமார்ெதகாய் தனக்குக் குமாரத்தியாய் ஏற்றுக்ெகாண்டவளும், அவன் சிறியதகப்பனாகிய அபியாேயலின்
குமாரத்தியுமான எஸ்தர் ராஜாவினிடத்தில் பிரேவசிக்கிறதற்கு முைறவந்தேபாது, அவள் ஸ்திரீகைளக்
காவல்பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய ேயகாய் நியமித்த காரியேமயல்லாமல் ேவெறான்றும்
ேகட்கவில்ைல; எஸ்தருக்குத் தன்ைனக் காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் தைய கிைடத்தது. 16 அப்படிேய
எஸ்தர் ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு அரசாளுகிற ஏழாம் வருஷம் ேதேபத் மாதமாகிய பத்தாம் மாதத்திேல
ராஜாவினிடத்தில் அரமைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டாள். 17 ராஜா சகல
ஸ்திரீகைளப்பார்க்கிலும் எஸ்தர்ேமல் அன்புைவத்தான்; சகல கன்னிைககைளப்பார்க்கிலும் அவளுக்கு
அவன் சமுகத்தில் அதிக தையயும் பட்சமும் கிைடத்தது; ஆைகயால் அவன் ராஜகிரீடத்ைத அவள்
சிரசின்ேமல் ைவத்து, அவைள வஸ்தியின் ஸ்தானத்திேல பட்டத்து ஸ்திரீயாக்கினான். 18 அப்ெபாழுது
ராஜா தன்னுைடய எல்லாப் பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரருக்கும், எஸ்தரினிமித்தம் ஒரு ெபரிய
விருந்துெசய்து, நாடுகளுக்குச் சலக்கரைண உண்டாக்கி, ராஜஸ்திதிக்குத்தக்க ெவகுமானங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 19 இரண்டாந்தரம் கன்னிைககள் ேசர்க்கப்படும்ேபாது, ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரமைன
வாசலில் உட்கார்ந்திருந்தான். 20 எஸ்தர் ெமார்ெதகாய் தனக்குக் கற்பித்திருந்தபடி, தன்
பூர்ேவாத்தரத்ைதயும் தன் குலத்ைதயும் ெதரிவிக்காதிருந்தாள்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாய் இடத்திேல
வளரும்ேபாது அவன் ெசாற்ேகட்டு நடந்ததுேபால, இப்ெபாழுதும் அவன் ெசாற்ேகட்டு நடந்துவந்தாள். 21

அந்நாட்களில் ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரமைன வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறேபாது, வாசல்காக்கிற
ராஜாவின் இரண்டு பிரதானிகளாகிய பிக்தானும் ேதேரசும் வர்மம் ைவத்து, ராஜாவாகிய
அகாஸ்ேவருவின்ேமல் ைகேபாட வைக ேதடினார்கள். 22 இந்தக் காரியம் ெமார்ெதகாய்க்குத்
ெதரியவந்ததினால், அவன் அைத ராஜாத்தியாகிய எஸ்தருக்கு அறிவித்தான்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாயின்
ேபரால் அைத ராஜாவுக்குச் ெசான்னாள். 23 அந்தக் காரியம் விசாரிக்கப்படுகிறேபாது, அது ெமய்ெயன்று
காணப்பட்டது; ஆைகயால் அவர்கள் இருவரும் மரத்திேல தூக்கிப்ேபாடப்பட்டார்கள்; இது ராஜ
சமுகத்திேல நாளாகமப்புஸ்தகத்திேல எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
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இந்த நடபடிகளுக்குப்பின்பு, ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனாகிய ஆமான்
என்னும் ஆகாகியைன ேமன்ைமப்படுத்தி, தன்னிடத்திலிருக்கிற சகல பிரபுக்களுக்கும் ேமலாக
அவனுைடய ஆசனத்ைத உயர்த்திைவத்தான். 2 ஆைகயால் ராஜாவின் அரமைன வாசலிலிருக்கிற

ராஜாவின் ஊழியக்காரர் எல்லாரும் ஆமாைன வணங்கி நமஸ்கரித்து வந்தார்கள்; அவனுக்கு இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும் என்று ராஜா கட்டைளயிட்டிருந்தான்; ஆனாலும் ெமார்ெதகாய் அவைன
வணங்கவுமில்ைல, நமஸ்கரிக்கவுமில்ைல. 3 அப்ெபாழுது ராஜாவின் அரமைன வாசலிலிருக்கிற ராஜாவின்
ஊழியக்காரர் ெமார்ெதகாையப் பார்த்து: நீ ராஜாவின் கட்டைளைய மீறுகிறது என்ன என்று ேகட்டார்கள்.
4 இப்படி அவர்கள் நாளுக்குநாள் அவனுடேன ெசால்லியும், அவன் தங்களுக்குச் ெசவிெகாடாதேபாது,
தான் யூதன் என்று அவன் அவர்களுக்கு அறிவித்திருந்தபடியால், ெமார்ெதகாயின் ெசாற்கள் நிைலநிற்குேமா
என்று பார்க்கிறதற்கு, அைத ஆமானுக்கு அறிவித்தார்கள். 5 ஆமான் ெமார்ெதகாய் தன்ைன வணங்கி
நமஸ்கரியாதைதக் கண்டேபாது, மூர்க்கம் நிைறந்தவனானான். 6 ஆனாலும் ெமார்ெதகாயின்ேமல்
மாத்திரம் ைகேபாடுவது அவனுக்கு அற்பக்காரியமாகக் கண்டது; ெமார்ெதகாயின் ஜனங்கள்
இன்னாெரன்று ஆமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தபடியால், அகாஸ்ேவருவின் ராஜ்யெமங்கும் இருக்கிற
ெமார்ெதகாயின் ஜனமாகிய யூதைரெயல்லாம் சங்கரிக்க அவன் வைகேதடினான். 7 ராஜாவாகிய
அகாஸ்ேவருவின் பன்னிரண்டாம் வருஷம் நிசான் மாதமாகிய முதலாம் மாதத்திேல ஆமானுக்கு முன்பாகப்
பூர் என்னப்பட்ட சீட்டு ஒவ்ெவாரு நாைளயும் ஒவ்ெவாரு மாதத்ைதயும் குறித்துப் ேபாடப்பட்டு, ஆதார்
மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதத்தின்ேமல் விழுந்தது. 8 அப்ெபாழுது ஆமான் அகாஸ்ேவரு ராஜாைவ
ேநாக்கி: உம்முைடய ராஜ்யத்தின் சகல நாடுகளிலுமுள்ள ஜனங்களுக்குள்ேள ஒருவித ஜனங்கள் சிதறுண்டு
பரம்பியிருக்கிறார்கள்; அவர்களுைடய வழக்கங்கள் சகல ஜனங்களுைடய வழக்கங்களுக்கும்
விகற்பமாயிருக்கிறது; அவர்கள் ராஜாவின் சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறதில்ைல; ஆைகயால்
அவர்கைள இப்படி விட்டிருக்கிறது ராஜாவுக்கு நியாயமல்ல. 9 ராஜாவுக்கு சம்மதியானால், அவர்கைள
அழிக்கேவண்டுெமன்று எழுதி அனுப்பேவண்டியது; அப்ெபாழுது நான் ராஜாவின் கஜானாவிேல
ெகாண்டுவந்து ெசலுத்த பதினாயிரம் தாலந்து ெவள்ளிைய எண்ணிக் காரியக்காரர் ைகயில் ெகாடுப்ேபன்
என்றான். 10 அப்ெபாழுது ராஜா தன் ைகயிலிருக்கிற தன் ேமாதிரத்ைதக் கழற்றி, அைத ஆகாகியனான
அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனும் யூதரின் சத்துருவுமாகிய ஆமானிடத்தில் ெகாடுத்து, 11 ஆமாைன ேநாக்கி:
அந்த ெவள்ளிைய நீ ைவத்துக்ெகாள்; அந்த ஜனத்துக்கு உன் இஷ்டப்படி ெசய்யலாம் என்றான். 12 முதலாம்
மாதம் பதின்மூன்றாந்ேததியிேல, ராஜாவின் சம்பிரதிகள் அைழக்கப்பட்டார்கள்; ஆமான்
கற்பித்தபடிெயல்லாம் ராஜாவின் ேதசாதிபதிகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு நாட்டின்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்த
துைரகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு ஜனத்தின் பிரபுக்களுக்கும், அந்தந்த நாட்டில் வழங்கும் அட்சரத்திலும், அந்தந்த
ஜாதியார் ேபசும் பாைஷயிலும் எழுதப்பட்டது; ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவின் ேபரால் அது எழுதப்பட்டு,
ராஜாவின் ேமாதிரத்தினால் முத்திைர ேபாடப்பட்டது. 13 ஆதார் மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதம்
பதின்மூன்றாந் ேததியாகிய ஒேரநாளிேல சிறிேயார் ெபரிேயார் குழந்ைதகள் ஸ்திரீகள் ஆகிய சகல
யூதைரயும் அழித்துக் ெகான்று நிர்மூலமாக்கவும், அவர்கைளக் ெகாள்ைளயிடவும், அஞ்சற்காரர் ைகயிேல
ராஜாவின் நாடுகளுக்ெகல்லாம் கட்டைளகள் அனுப்பப்பட்டது. 14 அந்த நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருக்கேவண்டும் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கூறி அறிவிக்கிறதற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்ட
கட்டைளயின் நகல் இதுேவ, இது ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் பிரசித்தம் பண்ணப்பட்டது. 15 அந்த அஞ்சற்காரர்
ராஜாவின் உத்தரவினால் தீவிரமாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அந்தக் கட்டைள சூசான் அரமைனயில்
பிறந்தது. ராஜாவும் ஆமானும் குடிக்கும்படி உட்கார்ந்தார்கள்; சூசான் நகரம் கலங்கிற்று.

நடந்த யாவற்ைறயும் ெமார்ெதகாய் அறிந்தேபாது, ெமார்ெதகாய் தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து,
இரட்டுடுத்தி, சாம்பல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, நகரத்தின் நடுேவ புறப்பட்டுப்ேபாய், துயரமுள்ள மகா
சத்தத்துடேன அலறிக்ெகாண்டு, 2 ராஜாவின் அரமைன வாசல் முகப்புமட்டும் வந்தான்;

இரட்டுடுத்தினவனாய் ராஜாவின் அரமைன வாசலுக்குள் பிரேவசிக்க ஒருவனுக்கும் உத்தரவில்ைல. 3

ராஜாவின் உத்தரவும் அவனுைடய கட்டைளயும் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ஸ்தலத்திலுமுள்ள
யூதருக்குள்ேள மகா துக்கமும், உபவாசமும், அழுைகயும், புலம்பலும் உண்டாகி, அேநகர் இரட்டுடுத்திச்
சாம்பலில் கிடந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது எஸ்தரின் தாதிமார்களும், அவளுைடய பிரதானிகளும் ேபாய்,
அைத அவளுக்கு அறிவித்தார்கள்; அதினாேல ராஜாத்தி மிகவும் துக்கப்பட்டு, ெமார்ெதகாய் உடுத்திருந்த
இரட்ைட எடுத்துப்ேபாட்டு, அவைன உடுத்துவிக்கிறதற்கு வஸ்திரங்கைள அனுப்பினாள்; அவேனா
அைவகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது எஸ்தர் தன் பணிவிைடக்ெகன்று ராஜாவினால்
நியமித்திருந்த அவனுைடய பிரதானிகளில் ஒருவனாகிய ஆத்தாைக அைழப்பித்து: காரியம் என்ன? அதின்
முகாந்தரம் என்ன? என்று அறியும்படி, ெமார்ெதகாயினிடத்தில் விசாரிக்க அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டாள்.
6 அப்படிேய ஆத்தாகு ராஜாவின் அரமைன வாசலுக்கு முன்னான பட்டண வீதியிலிருக்கிற
ெமார்ெதகாயினிடத்தில் புறப்பட்டுப்ேபானான். 7 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் தனக்குச் சம்பவித்த
எல்லாவற்ைறப்பற்றியும், யூதைர அழிக்கும்படி ஆமான் ராஜாவின் கஜானாவுக்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்
என்று ெசான்ன பணத்ெதாைகையப் பற்றியும் அவனுக்கு அறிவித்ததும் அன்றி, 8 யூதர்கைள அழிக்கும்படி
சூசானில் பிறந்த கட்டைளயின் நகைலயும் அவனிடத்தில் ெகாடுத்து, அைத எஸ்தருக்குக் காண்பித்துத்
ெதரியப்படுத்தவும், அவள் அகத்தியமாய் ராஜாவினிடத்திற் ேபாய், அவனிடத்தில் தன் ஜனங்களுக்காக
விண்ணப்பம்பண்ணவும் மன்றாடவும் ேவண்டுெமன்று அவளுக்குச் ெசால்லச்ெசான்னான். 9 ஆத்தாகு வந்து,
ெமார்ெதகாயின் வார்த்ைதகைள எஸ்தருக்கு அறிவித்தான். 10 அப்ெபாழுது எஸ்தர் ஆத்தாகினிடத்தில்
ெமார்ெதகாய்க்குச் ெசால்லியனுப்பினது: 11 யாராவது அைழப்பிக்கப்படாமல், உள்முற்றத்தில்
ராஜாவினிடத்தில் பிரேவசித்தால், புருஷரானாலும் ஸ்திரீயானாலும் சரி, அவர்கள் பிைழக்கும்படிக்கு
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அவர்களுக்கு ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல நீட்டினாெலாழிய மற்றப்படி சாகேவண்டும் என்கிற ஒரு தவறாத
சட்டமுண்டு, இது ராஜாவின் சகல ஊழியக்காரருக்கும், ராஜாவினுைடய நாடுகளிலுள்ள சகல
ஜனங்களுக்கும் ெதரியும்; நான் இந்த முப்பது நாளளவும் ராஜாவினிடத்தில் வரவைழப்பிக்கப்படவில்ைல
என்று ெசால்லச்ெசான்னாள். 12 எஸ்தரின் வார்த்ைதகைள ெமார்ெதகாய்க்குத் ெதரிவித்தார்கள். 13

ெமார்ெதகாய் எஸ்தருக்குத் திரும்பச் ெசால்லச்ெசான்னது: நீ ராஜாவின் அரமைனயிலிருக்கிறதினால்,
மற்ற யூதர் தப்பக்கூடாதிருக்க, நீ தப்புவாெயன்று உன் மனதிேல நிைனவுெகாள்ளாேத. 14 நீ இந்தக்
காலத்திேல மவுனமாயிருந்தால், யூதருக்குச் சகாயமும் இரட்சிப்பும் ேவெறாரு இடத்திலிருந்து எழும்பும்,
அப்ெபாழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள்; நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு
உதவியாயிருக்கும்படி உனக்கு ராஜேமன்ைம கிைடத்திருக்கலாேம, யாருக்குத் ெதரியும், என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 15 அப்ெபாழுது எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்கு மறுபடியும் ெசால்லச்ெசான்னது: 16 நீர்
ேபாய், சூசானில் இருக்கிற யூதைரெயல்லாம் கூடிவரச்ெசய்து, மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும்
குடியாமலுமிருந்து, எனக்காக உபவாசம்பண்ணுங்கள்; நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுேவாம்;
இவ்விதமாக சட்டத்ைத மீறி, ராஜாவினிடத்தில் பிரேவசிப்ேபன்; நான் ெசத்தாலும் சாகிேறன் என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள். 17 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் புறப்பட்டுப்ேபாய், எஸ்தர் தனக்குக்
கற்பித்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான்.

மூன்றாம் நாளிேல எஸ்தர் ராஜவஸ்திரந் தரித்துக்ெகாண்டு, ராஜ அரமைனயின் உள்முற்றத்தில்,
ராஜா ெகாலுவிருக்கும் ஸ்தானத்துக்கு எதிராக வந்து நின்றாள்; ராஜா அரமைனவாசலுக்கு
எதிரான ெகாலுமண்டபத்தில் ராஜாசனத்திேல வீற்றிருந்தான். 2 ராஜா ராஜஸ்திரீயாகிய எஸ்தர்

முற்றத்தில் நிற்கிறைதக் கண்டேபாது, அவளுக்கு அவன் கண்களில் தைய கிைடத்ததினால், ராஜா தன்
ைகயிலிருக்கிற ெபாற் ெசங்ேகாைல எஸ்தரிடத்திற்கு நீட்டினான்; அப்ெபாழுது எஸ்தர் கிட்டவந்து
ெசங்ேகாலின் நுனிையத் ெதாட்டாள். 3 ராஜா அவைள ேநாக்கி: எஸ்தர் ராஜாத்திேய, உனக்கு என்ன
ேவண்டும்? நீ ேகட்கிற மன்றாட்டு என்ன? நீ ராஜ்யத்தில் பாதிமட்டும் ேகட்டாலும், உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்
என்றான். 4 அப்ெபாழுது எஸ்தர்: ராஜாவுக்குச் சித்தமானால், நான் தமக்குச் ெசய்வித்த விருந்துக்கு
ராஜாவும் ஆமானும் இன்ைறக்கு வரேவண்டும் என்றாள். 5 அப்ெபாழுது ராஜா எஸ்தர் ெசாற்படி ெசய்ய,
ஆமாைனத் தீவிரித்து வரும்படி ெசால்லி, எஸ்தர் ெசய்த விருந்துக்கு ராஜாவும் ஆமானும் வந்தார்கள். 6

விருந்திேல திராட்சரசம் பரிமாறப்படுைகயில், ராஜா எஸ்தைரப் பார்த்து: உன் ேவண்டுதல் என்ன? அது
உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்கிறது என்ன? நீ ராஜ்யத்தில் பாதிமட்டும் ேகட்டாலும் கிைடக்கும்
என்றான். 7 அதற்கு எஸ்தர் பிரதியுத்தரமாக: 8 ராஜாவின் கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடத்து, என்
ேவண்டுதைலக் கட்டைளயிடவும், என் விண்ணப்பத்தின்படி ெசய்யவும், ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால்,
ராஜாவும் ஆமானும் நான் இன்னும் தங்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாகிற விருந்துக்கு வரேவண்டும் என்பேத என்
ேவண்டுதலும் என் விண்ணப்பமுமாயிருக்கிறது; நாைளக்கு ராஜாவின் ெசாற்படி ெசய்ேவன் என்றாள். 9

அன்ைறயதினம் ஆமான் சந்ேதாஷமும் மனமகிழ்ச்சியுமாய்ப் புறப்பட்டான்; ஆனாலும் ராஜாவின் அரமைன
வாசலிலிருக்கிற ெமார்ெதகாய் தனக்கு முன் எழுந்திராமலும் அைசயாமலும் இருக்கிறைத ஆமான்
கண்டேபாது, அவன் ெமார்ெதகாயின்ேமல் உக்கிரம் நிைறந்தவனானான். 10 ஆகிலும் ஆமான் அைத
அடக்கிக்ெகாண்டு, தன் வீட்டுக்கு வந்து, தன் சிேநகிதைரயும் தன் மைனவியாகிய சிேரைஷயும் அைழத்து,
11 தன் ஐசுவரியத்தின் மகிைமையயும், தன் பிள்ைளகளின் திரட்சிையயும், ராஜா தன்ைனப் ெபரியவனாக்கி,
தன்ைனப் பிரபுக்கள்ேமலும் ராஜாவின் ஊழியக்காரர்ேமலும் உயர்த்தின எல்லாவற்ைறயும் ஆமான்
அவர்களுக்கு விவரித்துச் ெசான்னான். 12 பின்ைனயும் ஆமான்: ராஜஸ்திரீயாகிய எஸ்தரும் தான் ெசய்த
விருந்துக்கு ராஜாவுடேனகூட என்ைனத்தவிர ேவெறாருவைரயும் அைழக்கவில்ைல; நாைளக்கும்
ராஜாவுடேனகூட நான் விருந்துக்கு வரவைழக்கப்பட்டிருக்கிேறன். 13 ஆனாலும் அந்த யூதனாகிய
ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரமைனவாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறைத நான் காணுமளவும் அைவெயல்லாம்
எனக்கு ஒன்றுமில்ைலெயன்றான். 14 அப்ெபாழுது அவன் மைனவியாகிய சிேரஷூம் அவனுைடய சிேநகிதர்
எல்லாரும் அவைனப் பார்த்து: ஐம்பது முழ உயரமான ஒரு தூக்குமரம் ெசய்யப்படேவண்டும்; அதிேல
ெமார்ெதகாையத் தூக்கிப்ேபாடும்படி நாைளயதினம் நீர் ராஜாவுக்குச் ெசால்லேவண்டும்; பின்பு
சந்ேதாஷமாய் ராஜாவுடேனகூட விருந்துக்குப் ேபாகலாம் என்றார்கள்; இந்தக் காரியம் ஆமானுக்கு
நன்றாய்க் கண்டதினால் தூக்குமரத்ைதச் ெசய்வித்தான்.

அந்த இராத்திரியிேல ராஜாவுக்கு நித்திைர வராதபடியினால், காலவர்த்தமானங்கள்
எழுதியிருக்கிற நடபடி புஸ்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்; அது ராஜசமுகத்தில்
வாசிக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது வாசற் காவலாளரில் ராஜாவின் இரண்டு பிரதானிகளாகிய

பிக்தானாவும் ேதேரசும், ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவருவின்ேமல் ைகேபாடப்பார்த்த ெசய்திைய ெமார்ெதகாய்
அறிவித்தான் என்று எழுதியிருக்கிறது வாசிக்கப்பட்டது. 3 அப்ெபாழுது ராஜா: இதற்காக ெமார்ெதகாய்க்கு
கனமும் ேமன்ைமயும் ெசய்யப்பட்டதா என்று ேகட்டான். அதற்கு ராஜாைவச் ேசவிக்கிற ஊழியக்காரர்:
அவனுக்கு ஒன்றும் ெசய்யப்படவில்ைல என்று ெசான்னார்கள். 4 ஆமான் தான் ெசய்த தூக்குமரத்திேல
ெமார்ெதகாையத் தூக்கிப்ேபாடேவண்டுெமன்று, ராஜாவிடத்தில் ேபசும்படி ராஜஅரமைனயின்
ெவளிமுற்றத்திேல வந்திருந்தான். அப்ெபாழுது ராஜா: முற்றத்திலிருக்கிறது யார் என்று ேகட்டான். 5

ராஜாவின் ஊழியக்காரர் அவைன ேநாக்கி: இேதா, ஆமான் முற்றத்திேல நிற்கிறான் என்றார்கள்; ராஜா:
அவன் உள்ேள வரட்டும் என்றான். 6 ஆமான் உள்ேள வந்தேபாது, ராஜா அவைன ேநாக்கி: ராஜா
கனம்பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு என்ன ெசய்யப்படேவண்டும் என்று ேகட்டான்; அதற்கு ஆமான்,
என்ைனயன்றி, யாைர ராஜா கனம்பண்ண விரும்புவார் என்று தன் மனதிேல நிைனத்து, 7 ராஜாைவ
ேநாக்கி: ராஜா கனம்பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால், 8 ராஜா
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உடுத்திக்ெகாள்ளுகிற ராஜவஸ்திரமும், ராஜா ஏறுகிற குதிைரயும், அவர் சிரசிேல தரிக்கப்படும் ராஜமுடியும்
ெகாண்டுவரப்படேவண்டும். 9 அந்த வஸ்திரமும் குதிைரயும் ராஜாவுைடய பிரதான பிரபுக்களில்
ஒருவனுைடய ைகயிேல ெகாடுக்கப்படேவண்டும்; ராஜா கனம்பண்ண விரும்புகிற மனுஷைன
அலங்கரித்தபின், அவைனக் குதிைரயின்ேமல் ஏற்றி, நகரவீதியில் உலாவும்படி ெசய்து, ராஜா கனம்பண்ண
விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படிேய ெசய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறப்படேவண்டும் என்றான்.
10 அப்ெபாழுது ராஜா ஆமாைன ேநாக்கி: சீக்கிரமாய் நீ ெசான்னபடி வஸ்திரத்ைதயும் குதிைரையயும்
ெகாண்டுேபாய், ராஜ அரமைனயின் வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிற யூதனாகிய ெமார்ெதகாய்க்கு
அந்தப்பிரகாரம் ெசய்; நீ ெசான்ன எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் தவறாதபடி பார் என்றான். 11 அப்படிேய ஆமான்
வஸ்திரத்ைதயும் குதிைரையயும் ெகாண்டுேபாய், ெமார்ெதகாைய அலங்கரித்து, அவைனக் குதிைரயின்ேமல்
ஏற்றி, நகரவீதியில் உலாவும்படி ெசய்து, ராஜா கனம்பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படிேய
ெசய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறினான். 12 பின்பு ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்
அரமைனவாசலுக்குத் திரும்பி வந்தான்; ஆமாேனாெவன்றால் சஞ்சலப்பட்டு முக்காடிட்டுக்ெகாண்டு தன்
வீட்டுக்குத் தீவிரித்துப்ேபானான். 13 ஆமான் தனக்கு ேநரிட்ட எல்லாவற்ைறயும் தன் மைனவியாகிய
சிேரஷூக்கும் தன் சிேநகிதர் எல்லாருக்கும் அறிவித்தேபாது, அவனுைடய ஆேலாசைனக்காரரும் அவன்
மைனவியாகிய சிேரஷூம் அவைனப் பார்த்து: ெமார்ெதகாய்க்கு முன்பாக நீர் தாழ்ந்துேபாகத்
ெதாடங்கினீர்; அவன் யூதகுலமானால், நீர் அவைன ேமற்ெகாள்ளாமல் அவனுக்கு முன்பாகத்
தாழ்ந்துேபாவது நிச்சயம் என்றார்கள். 14 அவர்கள் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, ராஜாவின்
பிரதானிகள் வந்து, எஸ்தர் ெசய்த விருந்துக்கு வர ஆமாைனத் துரிதப்படுத்தினார்கள்.

ராஜாத்தியாகிய எஸ்தருடேன விருந்துண்ண, ராஜாவும் ஆமானும் வந்தேபாது, 2 இரண்டாம் நாள்
விருந்தில் திராட்சரசம் பரிமாறப்படும்ேபாது, ராஜா எஸ்தைர ேநாக்கி: எஸ்தர் ராஜாத்திேய, உன்
ேவண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்கிற மன்றாட்டு என்ன? நீ ராஜ்யத்தில்

பாதிமட்டும் ேகட்டாலும் கிைடக்கும் என்றான். 3 அப்ெபாழுது ராஜாத்தியாகிய எஸ்தர் பிரதியுத்தரமாக:
ராஜாேவ, உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கிருைப கிைடத்து, ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால் என்
ேவண்டுதலுக்கு என் ஜீவனும், என் மன்றாட்டுக்கு என் ஜனங்களும் எனக்குக் கட்டைளயிடப்படுவதாக. 4

எங்கைள அழித்துக்ெகான்று நிர்மூலமாக்கும்படி நானும் என் ஜனங்களும் விற்கப்பட்ேடாம்;
அடிைமகளாகவும் ெவள்ளாட்டிகளாகவும் விற்கப்பட்டுப் ேபானாலும் நான் மவுனமாயிருப்ேபன்;
இப்ெபாழுேதா ராஜாவுக்கு உண்டாகும் நஷ்டத்துக்கு அந்தச் சத்துரு உத்தரவாதம்பண்ண முடியாது
என்றாள். 5 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு மறுெமாழியாக, ராஜாத்தியாகிய எஸ்தைர ேநாக்கி:
இப்படிச் ெசய்யத் துணிகரங்ெகாண்டவன் யார்? அவன் எங்ேக? என்றான். 6 அதற்கு எஸ்தர்: சத்துருவும்
பைகஞனுமாகிய அந்த மனிதன் இந்தத் துஷ்ட ஆமான்தான் என்றாள்; அப்ெபாழுது ராஜாவுக்கும்
ராஜாத்திக்கும் முன்பாக ஆமான் திகிலைடந்தான். 7 ராஜா உக்கிரத்ேதாேட திராட்சரசப்பந்திைய
விட்ெடழுந்து, அரமைனத் ேதாட்டத்திற்குப் ேபானான்; ராஜாவினால் தனக்குப் ெபால்லாப்பு
நிர்ணயிக்கப்பட்டெதன்று ஆமான் கண்டு, ராஜாத்தியாகிய எஸ்தரிடத்தில் தன் பிராணனுக்காக
விண்ணப்பம்பண்ண எழுந்து நின்றான். 8 ராஜா அரமைனத் ேதாட்டத்திலிருந்து திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்ட
இடத்துக்குத் திரும்பி வருைகயில், எஸ்தர் உட்கார்ந்திருக்கிற ெமத்ைதயின்ேமல் ஆமான் விழுந்து
கிடந்தான்; அப்ெபாழுது ராஜா: நான் அரமைனயிலிருக்கும்ேபாேத என் கண்முன்ேன இவன் ராஜாத்திையப்
பலவந்தம் ெசய்யேவண்டுெமன்றிருக்கிறாேனா என்றான்; இந்த வார்த்ைத ராஜாவின் வாயிலிருந்து
பிறந்தவுடேன ஆமானின் முகத்ைத மூடிப்ேபாட்டார்கள். 9 அப்ெபாழுது ராஜசமுகத்தில் இருக்கிற
பிரதானிகளில் அற்ேபானா என்னும் ஒருவன்: இேதா, ராஜாவின் நன்ைமக்காகப் ேபசின ெமார்ெதகாய்க்கு
ஆமான் ெசய்வித்த ஐம்பது முழ உயரமான தூக்குமரம் ஆமானின் வீட்டண்ைட நாட்டப்பட்டிருக்கிறது
என்றான்; அப்ெபாழுது ராஜா: அதிேல அவைனத் தூக்கிப்ேபாடுங்கள் என்றான். 10 அப்படிேய ஆமான்
ெமார்ேதகாய்க்கு ஆயத்தம்பண்ணின தூக்குமரத்தில் ஆமாைனேய தூக்கிப்ேபாட்டார்கள்; அப்ெபாழுது
ராஜாவின் உக்கிரம் தணிந்தது.

அன்ைறயதினம் அகாஸ்ேவரு ராஜா யூதரின் சத்துருவாயிருந்த ஆமானின் வீட்ைட ராஜாத்தியாகிய
எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்தான்; ெமார்ெதகாய் ராஜசமுகத்தில் வந்தான்; அவன் தனக்கு இன்ன உறவு
என்று எஸ்தர் அறிவித்திருந்தாள். 2 ராஜா ஆமானின் ைகயிலிருந்து வாங்கிப்ேபாட்ட தம்முைடய

ேமாதிரத்ைத எடுத்து, அைத ெமார்ெதகாய்க்குக் ெகாடுத்தான்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாைய ஆமானின்
அரமைனக்கு அதிகாரியாக ைவத்தாள். 3 பின்னும் எஸ்தர் ராஜசமுகத்தில் ேபசி, அவன் பாதங்களில்
விழுந்து அழுது, ஆகாகியனான ஆமானின் தீவிைனையயும் அவன் யூதருக்கு விேராதஞ்ெசய்ய ேயாசித்த
ேயாசைனையயும் பரிகரிக்க அவனிடத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணினாள். 4 அப்ெபாழுது ராஜா
ெபாற்ெசங்ேகாைல எஸ்தருக்கு நீட்டினான்; எஸ்தர் எழுந்திருந்து ராஜசமுகத்தில் நின்று: 5 ராஜாவுக்குச்
சித்தமாயிருந்து அவர் சமுகத்தில் எனக்குக் கிருைபகிைடத்து, ராஜசமுகத்தில் நான் ெசால்லும் வார்த்ைத
சரிெயன்று காணப்பட்டு, அவருைடய கண்களுக்கு நான் பிரியமாயிருந்தால், ராஜாவின் நாடுகளிெலல்லாம்
இருக்கிற யூதைர அழிக்கேவண்டும் என்று அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனாகிய ஆமான் என்னும் ஆகாகியன்
தீவிைனயாய் எழுதின கட்டைளகள் ெசல்லாமற்ேபாகப்பண்ணும்படி எழுதி அனுப்பப்படேவண்டும். 6 என்
ஜனத்தின்ேமல் வரும் ெபால்லாப்ைப நான் எப்படிப் பார்க்கக்கூடும்? என் குலத்துக்கு வரும் அழிைவ நான்
எப்படிச் சகிக்கக்கூடும்? என்றாள். 7 அப்ெபாழுது அகாஸ்ேவரு ராஜா ராஜாத்தியாகிய எஸ்தைரயும்
யூதனாகிய ெமார்ெதகாையயும் ேநாக்கி: இேதா, ஆமானின் வீட்ைட எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்ேதன்; அவன்
யூதர்ேமல் தன் ைகையப் ேபாட எத்தனித்தபடியினால் அவைன மரத்திேல தூக்கிப்ேபாட்டார்கள். 8

இப்ேபாதும் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி நீங்கள் ராஜாவின் நாமத்தினால் யூதருக்காக எழுதி ராஜாவின்
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ேமாதிரத்தினால் முத்திைர ேபாடுங்கள்; ராஜாவின் ேபரால் எழுதப்பட்டு, ராஜாவின் ேமாதிரத்தினால்
முத்திைர ேபாடப்பட்டைதச் ெசல்லாமற்ேபாகப்பண்ண ஒருவராலும் கூடாது என்றான். 9 சீவான் மாதம்
என்னும் மூன்றாம் மாதம் இருபத்துமூன்றாந்ேததியாகிய அக்காலத்திேலதாேன ராஜாவின் சம்பிரதிகள்
அைழக்கப்பட்டார்கள்; ெமார்ெதகாய் கற்பித்தபடிெயல்லாம் யூதருக்கும் இந்து ேதசம்முதல் எத்திேயாப்பியா
ேதசமட்டுமுள்ள நூற்றிருபத்ேதழு நாடுகளின் ேதசாதிபதிகளுக்கும், அதிபதிகளுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும்,
அந்தந்த நாட்டில் வழங்கும் அட்சரத்திலும், அந்தந்த ஜாதியார் ேபசும் பாைஷயிலும், யூதருக்கும் அவர்கள்
அட்சரத்திலும் அவர்கள் பாைஷயிலும் எழுதப்பட்டது. 10 அந்தக் கட்டைளகள் அகாஸ்ேவரு ராஜாவின்
ேபரால் எழுதப்பட்டு, ராஜாவின் ேமாதிரத்தினால் முத்திைர ேபாடப்பட்டபின், குதிைரகள்ேமலும் ேவகமான
ஒட்டகங்கள்ேமலும், ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும் ஏறிப்ேபாகிற அஞ்சற்காரர் ைகயில் அனுப்பப்பட்டது. 11

அைவகளில், அகாஸ்ேவரு ராஜாவுைடய எல்லா நாடுகளிலும் ஆதார் மாதம் என்கிற பன்னிரண்டாம் மாதம்
பதின்மூன்றாந்ேததியாகிய அந்த ஒேர நாளிேல, 12 அந்தந்தப் பட்டணத்திலிருக்கிற யூதர் ஒன்றாய்ச்
ேசர்ந்து, தங்கள் பிராணைனக் காப்பாற்றவும், தங்கைள விேராதிக்கும் சத்துருக்களாகிய ஜனத்தாரும்
ேதசத்தாருமான எல்லாைரயும், அவர்கள் குழந்ைதகைளயும், ஸ்திரீகைளயும் அழித்துக் ெகான்று
நிர்மூலமாக்கவும், அவர்கள் உைடைமகைளக் ெகாள்ைளயிடவும், ராஜா யூதருக்குக் கட்டைளயிட்டார்
என்று எழுதியிருந்தது. 13 யூதர் தங்கள் பைகஞருக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டும்படி நியமித்த
அன்ைறயதினத்தில் ஆயத்தமாயிருக்க ேவண்டுெமன்று அந்தந்த நாட்டிலுள்ள சகல ஜனங்களுக்கும்
கூறப்படுகிறதற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயின் நகல் இதுேவ; இது ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும்
பிரசித்தம்பண்ணப்பட்டது. 14 அப்படிேய ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேமலும், ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும்
ஏறின அஞ்சற்காரர் ராஜாவின் வார்த்ைதயினாேல ஏவப்பட்டு, தீவிரத்ேதாேட புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
அந்தக் கட்டைள சூசான் அரமைனயில் ெகாடுக்கப்பட்டது. 15 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் இளநீலமும்
ெவள்ைளயுமான ராஜவஸ்திரமும், ெபரிய ெபான்முடியும், பட்டும் இரத்தாம்பரமும் அணிந்தவனாய்
ராஜாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டான்; சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது. 16 இவ்விதமாய்
யூதருக்கு ெவளிச்சமும், மகிழ்ச்சியும், களிப்பும், கனமும் உண்டாயிற்று. 17 ராஜாவின் வார்த்ைதயும்
அவனுைடய கட்டைளயும் ேபாய்ச்ேசர்ந்த எல்லா நாடுகளிலும், எல்லாப் பட்டணங்களிலும், யூதருக்குள்ேள
அது மகிழ்ச்சியும், களிப்பும், விருந்துண்டு ெகாண்டாடும் நல்ல நாளுமாயிருந்தது; யூதருக்குப் பயப்படுகிற
பயம் ேதசத்து ஜனங்கைளப் பிடித்ததினால், அவர்களில் அேநகர் யூத மார்க்கத்தில் அைமந்தார்கள்.

ராஜாவின் வார்த்ைதயின்படியும் அவனுைடய கட்டைளயின்படியும் ெசய்யப்படுகிறதற்கு, ஆதார்
மாதம் என்கிற பன்னிரண்டாம் மாதம் பதின்மூன்றாந்ேததியிேல, யூதரின் பைகஞர் அவர்கைள
ேமற்ெகாள்ளலாம் என்று நம்பினார்கேள; அந்நாளிேலதாேன, யூதரானவர்கள் தங்கள் பைகஞைர

ேமற்ெகாள்ளும்படிக்குக் காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. 2 யூதர் அகாஸ்ேவரு ராஜாவின் சகல
நாடுகளிலுமுள்ள பட்டணங்களிேல தங்களுக்குப் ெபால்லாப்பு வரப்பண்ணப்பார்த்தவர்கள்ேமல் ைகேபாடக்
கூடிக்ெகாண்டார்கள்; ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாதிருந்தது; அவர்கைளப்பற்றி சகல
ஜனங்களுக்கும் பயமுண்டாயிற்று. 3 நாடுகளின் சகல அதிகாரிகளும், ேதசாதிபதிகளும், துைரகளும்,
ராஜாவின் காரியங்கைள நடப்பிக்கிறவர்களும், யூதருக்குத் துைணநின்றார்கள்; ெமார்ெதகாயினால்
உண்டான பயங்கரம் அவர்கைளப் பிடித்தது. 4 ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரமைனயில்
ெபரியவனாயிருந்தான்; அவனுைடய கீர்த்தி எல்லா நாடுகளிலும் பிரசித்தமாயிற்று; இந்த ெமார்ெதகாய்
என்பவன் ேமன்ேமலும் ெபரியவனானான். 5 அப்படிேய யூதர் தங்கள் சத்துருக்கைளெயல்லாம் பட்டயத்தால்
ெவட்டிக்ெகான்று நிர்மூலமாக்கி, தங்கள் இஷ்டப்படி தங்கள் பைகஞருக்குச் ெசய்தார்கள். 6 யூதர் சூசான்
அரமைனயிலும் ஐந்நூறுேபைரக் ெகான்று நிர்மூலமாக்கினார்கள். 7 அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனாகிய
ஆமான் என்னும் யூதருைடய சத்துருவின் குமாரரான பர்சான்தாத்தா, தல்ேபான், அஸ்பாதா, 8 ெபாராதா,
அதலியா, அரிதாத்தா, 9 பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய், வாய்சாதா ஆகிய பத்துப்ேபைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 10 ஆனாலும் ெகாள்ைளயிடத் தங்கள் ைகைய நீட்டவில்ைல. 11 அன்ைறயதினம்
சூசான் அரமைனயில் ெகான்றுேபாடப்பட்டவர்களின் ெதாைக ராஜசமுகத்தில் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 12

அப்ெபாழுது ராஜா, ராஜாத்தியாகிய எஸ்தைர ேநாக்கி: யூதர் சூசான் அரமைனயில் ஐந்நூறுேபைரயும்
ஆமானின் பத்துக் குமாரைரயும் ெகான்று நிர்மூலமாக்கினார்கள்; ராஜாவின் மற்ற நாடுகளிலும் என்ன
ெசய்திருப்பார்கேளா! இப்ேபாதும் உன் ேவண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக் கட்டைளயிடப்படும்; உன்
மன்றாட்டு என்ன? அதின்படி ெசய்யப்படும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது எஸ்தர்: ராஜாவுக்குச்
சித்தமாயிருந்தால், இன்ைறயதினத்துக் கட்டைளயின்படிேய சூசானிலிருக்கிற யூதர் நாைளயதினமும்
ெசய்யவும், ஆமானின் பத்துக் குமாரரின் உடைலயும் தூக்குமரத்தில் தூக்கிப்ேபாடவும் உத்தரவாக ேவண்டும்
என்றாள். 14 அப்படிேய ெசய்யும்படிக்கு ராஜா உத்தரவு ெகாடுத்தான்; அதற்குச் சூசானிேல கட்டைள
பிறந்தது; ஆமானின் பத்துக் குமாரருைடய உடைலயும் தூக்கிப்ேபாட்டார்கள். 15 சூசானிலிருக்கிற யூதர்
ஆதார் மாதத்தின் பதினாலாந்ேததியிலும் கூடிச்ேசர்ந்து, சூசானில் முந்நூறுேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும் ெகாள்ைளயிடத் தங்கள் ைகைய நீட்டவில்ைல. 16 ராஜாவின்
நாடுகளிலுள்ள மற்ற யூதர்கள் தங்கள் பிராணைனத் தற்காக்கவும், தங்கள் பைகஞருக்கு விலகி
இைளப்பாறுதல் அைடயவும் ஒருமிக்கச் ேசர்ந்து, தங்கள் விேராதிகளில் எழுபத்ைதயாயிரம்ேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும் ெகாள்ைளயிடத் தங்கள் ைகைய நீட்டவில்ைல. 17 ஆதார் மாதத்தின்
பதின்மூன்றாந்ேததியிேல இப்படிச் ெசய்து, பதினாலாந்ேததியிேல இைளப்பாறி, அைத விருந்துண்டு
சந்ேதாஷப்படுகிற பண்டிைக நாளாக்கினார்கள். 18 சூசானிலுள்ள யூதேராெவன்றால், அந்த மாதத்தின்
பதின்மூன்றாந்ேததியிலும் பதினாலாந்ேததியிலும் ஏகமாய்க்கூடி, பதிைனந்தாந்ேததியில் இைளப்பாறி,
அைத விருந்துண்டு சந்ேதாஷப்படுகிற பண்டிைக நாளாக்கினார்கள். 19 ஆதலால் அலங்கமில்லாத
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ஊர்களில் குடியிருக்கிற நாட்டுப்புறத்தாரான யூதர்கள் ஆதார் மாதத்தின் பதினாலாந்ேததிையச்
சந்ேதாஷமும், விருந்துண்கிற பூரிப்புமான நாளும், ஒருவருக்ெகாருவர் வரிைசகைள அனுப்புகிற
நாளுமாக்கினார்கள்.

20 ெமார்ெதகாய் இந்த வர்த்தமானங்கைள எழுதி, சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருக்கிற அகாஸ்ேவரு
ராஜாவின் சகல நாடுகளிலுமுள்ள எல்லா யூதருக்கும் நிருபங்கைள அனுப்பி, 21 வருஷந்ேதாறும் ஆதார்
மாதத்தின் பதினாலாம் பதிைனந்தாந்ேததிகைள, யூதர் தங்கள் பைகஞருக்கு நீங்கலாகி இைளப்பாறுதல்
அைடந்த நாட்களாகவும், அவர்கள் சஞ்சலம் சந்ேதாஷமாகவும், அவர்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறின
மாதமாகவும் ஆசரித்து, 22 அந்நாட்களில் விருந்துண்டு சந்ேதாஷங்ெகாண்டாடவும், ஒருவருக்ெகாருவர்
வரிைசகைள அனுப்பவும், எளியவர்களுக்குத் தானதர்மஞ்ெசய்யவும் ேவண்டுெமன்று திட்டம்பண்ணினான்.
23 அப்ெபாழுது யூதர் தாங்கள் ெசய்யத்ெதாடங்கினபடியும் ெமார்ெதகாய் தங்களுக்கு எழுதினபடியும்
ெசய்யச் சம்மதித்தார்கள். 24 அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனாகிய ஆமான் என்னும் ஆகாகியன்,
யூதருக்ெகல்லாம் சத்துருவாயிருந்து யூதைரச் சங்கரிக்க நிைனத்து, அவர்கைள அழிக்கவும்
நிர்மூலமாக்கவும், பூர் என்னப்பட்ட சீட்ைடப் ேபாடுவித்தான். 25 ஆனாலும் எஸ்தர், ராஜசமுகத்தில் ேபாய்,
யூதருக்கு விேராதமாய் அவன் நிைனத்த அவனுைடய ெபால்லாத ேயாசைன அவனுைடய தைலயின்ேமல்
திரும்பும்படி கட்டைள பிறப்பித்ததினாேல, அவைனயும் அவன் குமாரைரயும் மரத்திேல
தூக்கிப்ேபாட்டார்கள். 26 ஆைகயினால் அந்த நாட்கள் பூர் என்னும் ேபரினால் பூரீம் என்னப்பட்டது; அவன்
அந்த நிருபத்தில் எழுதியிருந்த எல்லா வார்த்ைதகளினிமித்தமும், தாங்கேள இந்த விஷயத்தில்
அநுபவித்தைவகளினிமித்தமும், தங்களுக்கு ேநரிட்டைவகளினிமித்தமும், 27 யூதர் அைதத் திட்டப்படுத்தி,
அந்த இரண்டு நாட்கைளக்குறித்து எழுதியிருக்கிறபடிேய, அைவகைள வருஷந்ேதாறும், அைவகளின்
சரியான காலத்திேல ஆசரியாமலிருப்பதில்ைல என்பைதயும், 28 இந்த நாட்கள் எல்லாத்
தைலமுைறகளிலும், வம்சங்களிலும், ேதசங்களிலும், ஊர்களிலும் நிைனவுகூரப்பட்டு ஆசரிக்கப்படேவண்டும்
என்பைதயும், இந்தப் பூரீம் என்னும் பண்டிைக நாட்கள் யூதருக்குள்ேள தவறிப்ேபாகாமலும், அைவகைள
நிைனவுகூருதல் தங்கள் சந்ததியாருக்குள்ேள ஒழிந்துேபாகாமலும் இருக்கேவண்டும் என்பைதயும்,
தங்கள்ேமலும், தங்கள் சந்ததியார்ேமலும், தங்கள் மார்க்கத்தில் அைமயப்ேபாகிற மற்ற யாவர்ேமலும்
கடனாக நியமித்துக் ெகாண்டார்கள். 29 பூரிைமக்குறித்து எழுதியிருக்கிற இந்த இரண்டாம் நிருபத்ைதத்
திடப்படுத்தும்படிக்கு, அபியாேயலின் குமாரத்தியாகிய எஸ்தர் என்னும் ராஜாத்தியும், யூதனாகிய
ெமார்ெதகாயும், பின்னும் மகா உறுதியாய் எழுதினார்கள். 30 யூதனாகிய ெமார்ெதகாயும், ராஜாத்தியாகிய
எஸ்தரும் யூதருக்கு உறுதிப்பாடுபண்ணினதும், அவர்கள்தாேன உபவாசத்ேதாடும் அலறுதேலாடும்
ஆசரிப்ேபாம் என்று தங்கள்ேமலும் தங்கள் சந்ததியார்ேமலும் கடனாக நியமித்துக்ெகாண்டதுமான, பூரீம்
என்னப்பட்ட இந்த நாட்கள் அைவகளின் சரியான காலங்களில் ஆசரிக்கப்படும் காரியத்ைத உறுதியாக்க,
31 அவன் அகாஸ்ேவருவின் ராஜ்யத்திலுள்ள நூற்றிருபத்ேதழு நாடுகளிலும் இருக்கிற எல்லா யூதருக்கும்
சமாதானமும் உண்ைமயுமான வார்த்ைதகைளயுைடய நிருபங்கைள அனுப்பினான். 32 இப்படிேய எஸ்தரின்
கட்டைளயானது பூரீம் நாட்கைளப்பற்றின இந்த வர்த்தமானங்கைளத் திடப்படுத்தினது; அது ஒரு
புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டது.

ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவரு ேதசத்தின்ேமலும், சமுத்திரத்திலுள்ள தீவுகளின்ேமலும், பகுதி
ஏற்படுத்தினான். 2 வல்லைமயும் பராக்கிரமமுமான அவனுைடய எல்லாச் ெசய்ைககளும், ராஜா
ெபரியவனாக்கின ெமார்ெதகாயினுைடய ேமன்ைமயின் விர்த்தாந்தமும், ேமதியா ெபர்சியா

ராஜாக்களின் நடபடி புஸ்தகத்தில் அல்லேவா எழுதியிருக்கிறது. 3 யூதனாகிய ெமார்ெதகாய் ராஜாவாகிய
அகாஸ்ேவருவுக்கு இரண்டாவதானவனும், யூதருக்குள் ெபரியவனும், தன் திரளான சேகாதரருக்குப்
பிரியமானவனுமாயிருந்ததும் அன்றி தன் ஜனங்களுைடய நன்ைமைய நாடி, தன் குலத்தாருக்ெகல்லாம்
சமாதானமுண்டாகப் ேபசுகிறவனுமாயிருந்தான்.
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ேயாபு

ஊத்ஸ் ேதசத்திேல ேயாபு என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; அந்த மனுஷன்
உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து ெபால்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாயிருந்தான். 2

அவனுக்கு ஏழு குமாரரும், மூன்று குமாரத்திகளும் பிறந்தார்கள். 3 அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகளும்,
மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும், ஐந்நூறு ஏர்மாடுகளும், ஐந்நூறு கழுைதகளுமாகிய மிருகஜீவன்கள்
இருந்ததுமன்றி, திரளான பணிவிைடக்காரரும் இருந்தார்கள்; அதினால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்திப்
புத்திரர் எல்லாரிலும் ெபரியவனாயிருந்தான். 4 அவன் குமாரர், அவனவன் தன்தன் நாளிேல தன்தன்
வீட்டிேல விருந்துெசய்து, தங்கள் மூன்று சேகாதரிகைளயும் தங்கேளாேட ேபாஜனம்பண்ணும்படி
அைழப்பார்கள். 5 விருந்துெசய்கிற அவரவருைடய நாள்முைற முடிகிறேபாது, ேயாபு: ஒருேவைள என்
குமாரர் பாவஞ்ெசய்து, ேதவைனத் தங்கள் இருதயத்திேல தூஷித்திருப்பார்கள் என்று ெசால்லி, அவர்கைள
அைழத்தனுப்பி, பரிசுத்தப்படுத்தி, அதிகாலேம எழுந்து, அவர்கள் எல்லாருைடய இலக்கத்தின்படிேயயும்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்துவான்; இந்தப்பிரகாரமாக ேயாபு அந்நாட்களிெலல்லாம்
ெசய்துவருவான். 6 ஒருநாள் ேதவபுத்திரர் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வந்து நின்றேபாது, சாத்தானும்
அவர்கள் நடுவிேல வந்து நின்றான். 7 கர்த்தர் சாத்தாைனப் பார்த்து: நீ எங்ேகயிருந்து வருகிறாய் என்றார்.
சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பூமிெயங்கும் உலாவி, அதில் சுற்றித்திரிந்து வருகிேறன் என்றான்.
8 கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி: என் தாசனாகிய ேயாபின்ேமல் கவனம் ைவத்தாேயா? உத்தமனும்
சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவைனப்ேபால பூமியில்
ஒருவனும் இல்ைல என்றார். 9 அதற்குச் சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ேயாபு விருதாவாகவா
ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்கிறான்? 10 நீர் அவைனயும் அவன் வீட்ைடயும் அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் சுற்றி ேவலியைடக்கவில்ைலேயா? அவன் ைககளின் கிரிையைய ஆசீர்வதித்தீர்;
அவனுைடய சம்பத்து ேதசத்தில் ெபருகிற்று. 11 ஆனாலும் உம்முைடய ைகைய நீட்டி அவனுக்கு
உண்டானைவெயல்லாம் ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிேர உம்ைமத்
தூஷிக்காேனா பாரும் என்றான். 12 கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி: இேதா, அவனுக்கு
உண்டானைவெயல்லாம் உன் ைகயிலிருக்கிறது; அவன்ேமல் மாத்திரம் உன் ைகைய நீட்டாேத என்றார்;
அப்ெபாழுது சாத்தான் கர்த்தருைடய சந்நிதிையவிட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானான். 13 பின்பு ஒருநாள்
ேயாபுைடய குமாரரும், அவன் குமாரத்திகளும், தங்கள் மூத்த சேகாதரன் வீட்டிேல புசித்து, திராட்சரசம்
குடிக்கிறேபாது, 14 ஒரு ஆள் அவனிடத்தில் வந்து: எருதுகள் உழுகிறேபாது, கழுைதகள் அைவகளின்
பக்கத்திேல ேமய்ந்து ெகாண்டிருக்ைகயில், 15 சேபயர் அைவகள்ேமல் விழுந்து, அைவகைளச்
சாய்த்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்; ேவைலயாட்கைளயும் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான்
ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி, அைத உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்ேதன் என்றான். 16 இவன் இப்படிப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ேவெறாருவன் வந்து: வானத்திலிருந்து ேதவனுைடய அக்கினி விழுந்து,
ஆடுகைளயும் ேவைலயாட்கைளயும் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டது; நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி, அைத உமக்கு
அறிவிக்கும்படி வந்ேதன் என்றான். 17 இவன் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ேவெறாருவன் வந்து:
கல்ேதயர் மூன்று பவுஞ்சாய் வந்து, ஒட்டகங்கள்ேமல் விழுந்து, அைவகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள்,
ேவைலயாட்கைளயும் பட்டயக்கருக்கினால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி, அைத
உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்ேதன் என்றான். 18 இவன் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ேவெறாருவன்
வந்து: உம்முைடய குமாரரும் உம்முைடய குமாரத்திகளும், தங்கள் மூத்த சேகாதரன் வீட்டிேல புசித்துத்
திராட்சரசம் குடிக்கிறேபாது, 19 வனாந்தரவழியாய்ப் ெபருங்காற்று வந்து, அந்த வீட்டின் நாலு மூைலயிலும்
அடிக்க, அது பிள்ைளகளின்ேமல் விழுந்ததினால் அவர்கள் இறந்து ேபானார்கள்; நான் ஒருவன் மாத்திரம்
தப்பி, அைத உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்ேதன் என்றான். 20 அப்ெபாழுது ேயாபு எழுந்திருந்து, தன்
சால்ைவையக் கிழித்து, தன் தைலையச் சிைரத்து, தைரயிேல விழுந்து பணிந்து: 21 நிர்வாணியாய் என்
தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்ேதன்; நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்குத் திரும்புேவன்; கர்த்தர் ெகாடுத்தார்,
கர்த்தர் எடுத்தார்; கர்த்தருைடய நாமத்துக்கு ஸ்ேதாத்திரம் என்றான். 22 இைவெயல்லாவற்றிலும் ேயாபு
பாவஞ்ெசய்யவுமில்ைல, ேதவைனப்பற்றிக் குைறெசால்லவுமில்ைல.

பின்ெனாருநாளிேல ேதவபுத்திரர் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வந்து நின்றேபாது, சாத்தானும்
அவர்கள் நடுவிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வந்து நின்றான். 2 கர்த்தர் சாத்தாைனப் பார்த்து: நீ
எங்ேகயிருந்து வருகிறாய் என்றார்; சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பூமிெயங்கும் உலாவி,

அதில் சுற்றித்திரிந்து வருகிேறன் என்றான். 3 அப்ெபாழுது கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி: நீ என் தாசனாகிய
ேயாபின்ேமல் கவனம் ைவத்தாேயா? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு
விலகுகிறவனுமான மனுஷனாகிய அவைனப்ேபால பூமியில் ஒருவனுமில்ைல; முகாந்தரமில்லாமல் அவைன
நிர்மூலமாக்கும்படி நீ என்ைன ஏவினேபாதிலும், அவன் இன்னும் தன் உத்தமத்திேல உறுதியாய் நிற்கிறான்
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என்றார். 4 சாத்தான் கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ேதாலுக்குப் பதிலாகத் ேதாைலயும், தன் ஜீவனுக்குப்
பதிலாகத் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும், மனுஷன் ெகாடுத்துவிடுவான். 5 ஆனாலும் நீர் உம்முைடய
ைகைய நீட்டி, அவன் எலும்ைபயும் அவன் மாம்சத்ைதயும் ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன் உமது
முகத்துக்கு எதிேர உம்ைமத் தூஷிக்காேனா பாரும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி:
இேதா, அவன் உன் ைகயிலிருக்கிறான்; ஆகிலும் அவன் பிராணைனமாத்திரம் தப்பவிடு என்றார். 7

அப்ெபாழுது சாத்தான் கர்த்தருைடய சந்நிதிையவிட்டுப் புறப்பட்டு, ேயாபின் உள்ளங்கால் ெதாடங்கி அவன்
உச்சந்தைலமட்டும் ெகாடிய பருக்களால் அவைன வாதித்தான். 8 அவன் ஒரு ஓட்ைட எடுத்து, தன்ைனச்
சுறண்டிக்ெகாண்டு சாம்பலில் உட்கார்ந்தான். 9 அப்ெபாழுது அவன் மைனவி அவைனப் பார்த்து: நீர்
இன்னும் உம்முைடய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறீேரா? ேதவைனத் தூஷித்து ஜீவைன விடும் என்றாள்.
10 அதற்கு அவன்: நீ பயித்தியக்காரி ேபசுகிறதுேபாலப் ேபசுகிறாய்; ேதவன் ைகயிேல நன்ைமையப் ெபற்ற
நாம் தீைமையயும் ெபறேவண்டாேமா என்றான்; இைவகள் எல்லாவற்றிலும் ேயாபு தன் உதடுகளினால்
பாவஞ்ெசய்யவில்ைல. 11 ேயாபுைடய மூன்று சிேநகிதராகிய ேதமானியனான எலிப்பாசும், சூகியனான
பில்தாதும், நாகமாத்தியனான ேசாப்பாரும், ேயாபுக்கு ேநரிட்ட தீைமகள் யாைவயும் ேகள்விப்பட்டேபாது,
அவனுக்காகப் பரிதபிக்கவும், அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்லவும், ஒருவேராெடாருவர் ேயாசைன
பண்ணிக்ெகாண்டு, அவரவர் தங்கள் ஸ்தலங்களிலிருந்து வந்தார்கள். 12 அவர்கள் தூரத்தில் வருைகயில்
தங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, அவைன உருத்ெதரியாமல், சத்தமிட்டு அழுது, அவரவர்
தங்கள் சால்ைவையக் கிழித்து, வானத்ைதப் பார்த்து: தங்கள் தைலகள்ேமல் புழுதிையத் தூற்றிக்ெகாண்டு,
13 வந்து, அவன் துக்கம் மகாெகாடிய துக்கம் என்று கண்டு, ஒருவரும் அவேனாடு ஒரு வார்த்ைதையயும்
ேபசாமல், இரவு பகல் ஏழு நாள், அவேனாடுகூடத் தைரயிேல உட்கார்ந்திருந்தார்கள்.

அதற்குப்பின்பு ேயாபு தன் வாையத்திறந்து, தான் பிறந்த நாைளச் சபித்து, 2 வசனித்துச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: 3 நான் பிறந்தநாளும் ஒரு ஆண்பிள்ைள உற்பத்தியாயிற்ெறன்று ெசால்லப்பட்ட
இராத்திரியும் அழிவதாக. 4 அந்த நாள் அந்தகாரப்படுவதாக; ேதவன் உயரத்திலிருந்து அைத

விசாரியாமலும், ஒளி அதின்ேமல் பிரகாசியாமலும், 5 அந்தகாரமும் மரணஇருளும் அைதக் கைறப்படுத்தி,
மப்பு அைத மூடி, மந்தாரநாளின் பயங்கரங்கள் அைத அருக்களிப்பாக்குவதாக. 6 அந்த இராத்திரிைய
அந்தகாரம் பிடிப்பதாக; வருஷத்தின் நாட்களில் அது சந்ேதாஷப்படுகிற நாளாயிராமலும் மாதங்களின்
கணக்கிேல அது வராமலும் ேபாவதாக. 7 அந்த இராத்திரி தனிைமயாயிருப்பதாக; அதிேல ெகம்பீரசத்தம்
இல்லாமற்ேபாவதாக. 8 நாைளச் சபிக்கிறவர்களும், லிவியாதாைன எழும்பப்பண்ணத்தக்கவர்களும்,
அைதச் சபிப்பார்களாக. 9 அதின் அஸ்தமனகாலத்தில் ேதான்றிய நட்சத்திரங்கள் இருண்டு, அது
எதிர்பார்த்திருந்த ெவளிச்சம் உண்டாகாமலும், விடியற்காலத்து ெவளுப்ைப அது காணாமலும் இருப்பதாக.
10 நான் இருந்த கர்ப்பத்தின் வாசைல அது அைடக்காமலும், என் கண்கள் காண்கிற வருத்தத்ைத
மைறத்துவிடாமலும் இருந்தேத. 11 நான் கர்ப்பத்தில்தாேன அழியாமலும், கர்ப்பத்திலிருந்து
புறப்படுகிறேபாேத சாகாமலும் ேபானெதன்ன? 12 என்ைன ஏந்திக்ெகாள்ள மடியும், நான் பாலுண்ண
ஸ்தனங்களும் உண்டாயிருந்தெதன்ன? 13 அப்படியில்லாதிருந்தால், அைசயாமல்கிடந்து அமர்ந்திருந்து,
14 பாழ்நிலங்களில் தங்களுக்கு மாளிைகையக் கட்டின பூமியின் ராஜாக்கேளாடும் மந்திரிமார்கேளாடும், 15

அல்லது, ெபான்ைன உைடயவர்களும், தங்கள் வீடுகைள ெவள்ளியினால் நிரப்பினவர்களுமான
பிரபுக்கேளாடுங்கூட நான் இப்ெபாழுது தூங்கி இைளப்பாறுேவேன. 16 அல்லது, ெவளிப்படாத
முதிராப்பிண்டம்ேபாலவும், ெவளிச்சத்ைதக் காணாத சிசுக்கள்ேபாலவும் இருப்ேபேன. 17

துன்மார்க்கருைடய ெதாந்தரவு அங்ேக ஓய்ந்திருக்கிறது; ெபலனற்று விடாய்த்துப்ேபானவர்கள் அங்ேக
இைளப்பாறுகிறார்கள். 18 கட்டுண்டிருந்தவர்கள் அங்ேக ஏகமாக அைமந்திருக்கிறார்கள்;
ஒடுக்குகிறவனுைடய சத்தம் அங்ேக ேகட்கப்படுகிறதில்ைல. 19 சிறியவனும் ெபரியவனும் அங்ேக
சரியாயிருக்கிறார்கள்; அடிைம தன் எஜமானுக்கு நீங்கலாயிருக்கிறான். 20 மரணத்துக்கு ஆைசயாய்க்
காத்திருந்து, புைதயைலத் ேதடுகிறதுேபால அைதத் ேதடியும் அைடயாமற்ேபாகிறவர்களும், 21

பிேரதக்குழிையக் கண்டுபிடித்ததினால் மிகவும் களிகூர்ந்து, 22 அதற்காகச் சந்ேதாஷப்படுகிற
நிர்ப்பாக்கியருமாகிய இவர்களுக்கு ெவளிச்சமும், மனச்சஞ்சலமுள்ள இவர்களுக்கு ஜீவனும்
ெகாடுக்கப்படுகிறதினால் பலன் என்ன? 23 தன் வழிையக் காணக்கூடாதபடிக்கு, ேதவனால்
வைளந்துெகாள்ளப்பட்டவனுக்கு ெவளிச்சத்தினால் பலன் என்ன? 24 என் ேபாஜனத்துக்கு முன்ேன
எனக்குப் ெபருமூச்சு உண்டாகிறது; என் கதறுதல் ெவள்ளம்ேபால் புரண்டுேபாகிறது. 25 நான் பயந்த
காரியம் எனக்கு ேநரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது. 26 எனக்குச் சுகமுமில்ைல,
இைளப்பாறுதலுமில்ைல, அைமதலுமில்ைல; எனக்குத் தத்தளிப்ேப ேநரிட்டது.

அப்ெபாழுது ேதமானியனாகிய எலிப்பாஸ் பிரதியுத்தரமாக: 2 நாங்கள் உம்முடேன
ேபசத்துணிந்தால், ஆயாசப்படுவீேரா? ஆனாலும் ேபசாமல் அடக்கிக்ெகாள்ளத்தக்கவன் யார்? 3

இேதா, நீர் அேநகருக்குப் புத்திெசால்லி, இைளத்த ைககைளத் திடப்படுத்தினீர். 4 விழுகிறவைன
உம்முைடய வார்த்ைதகளால் நிற்கப்பண்ணி, தள்ளாடுகிற முழங்கால்கைளப் பலப்படுத்தினீர். 5

இப்ெபாழுேதா துன்பம் உமக்கு ேநரிட்டபடியினால் ஆயாசப்படுகிறீர்; அது உம்ைமத் ெதாட்டதினால்
கலங்குகிறீர். 6 உம்முைடய ேதவபக்தி உம்முைடய உறுதியாயும், உம்முைடய வழிகளின் உத்தமம்
உம்முைடய நம்பிக்ைகயாயும் இருக்கேவண்டியதல்லேவா? 7 குற்றமில்லாமல் அழிந்தவன் உண்ேடா?
சன்மார்க்கர் அதம்பண்ணப்பட்டது எப்ேபா? இைத நிைனத்துப்பாரும். 8 நான் கண்டிருக்கிறபடி,
அநியாயத்ைத உழுது, தீவிைனைய விைதத்தவர்கள், அைதேய அறுக்கிறார்கள். 9 ேதவனுைடய
சுவாசத்தினாேல அவர்கள் அழிந்து, அவருைடய நாசியின் காற்றினாேல நிர்மூலமாகிறார்கள். 10

சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப்பும், துஷ்டசிங்கத்தின் முழக்கமும் அடங்கும்; பாலசிங்கங்களின் பற்களும்

ேயாபு 4:10
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தகர்ந்துேபாகும். 11 கிழச்சிங்கம் இைரயில்லாைமயால் மாண்டுேபாகும், பாலசிங்கங்கள்
சிதறுண்டுேபாகும். 12 இப்ேபாதும் ஒரு வார்த்ைத என்னிடத்தில் இரகசியமாய் அறிவிக்கப்பட்டது,
அதினுைடய ெமல்லிய ஓைச என் ெசவியில் விழுந்தது. 13 மனுஷர்ேமல் அயர்ந்த நித்திைர இறங்குைகயில்,
இராத்தரிசனங்களில் பலவித ேதாற்றங்கள் உண்டாகும்ேபாது, 14 திகிலும் நடுக்கமும் என்ைனப் பிடித்தது,
என் எலும்புகெளல்லாம் நடுங்கினது. 15 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவி என் முகத்துக்கு முன்பாகக் கடந்தது, என்
உடலின் மயிர் சிலிர்த்தது. 16 அது ஒரு உருப்ேபால என் கண்களுக்குமுன் நின்றது, ஆனாலும் அதின் ரூபம்
இன்னெதன்று விளங்கவில்ைல; அைமதலுண்டாயிற்று, அப்ெபாழுது நான் ேகட்ட சத்தமாவது: 17 மனுஷன்
ேதவைனப்பார்க்கிலும் நீதிமானாயிருப்பாேனா? மனுபுத்திரன் தன்ைன உண்டாக்கினவைரப்பார்க்கிலும்
சுத்தமாயிருப்பாேனா? 18 ேகளும், அவர் தம்முைடய பணிவிைடக்காரரிடத்தில் நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல;
தம்முைடய தூதரின்ேமலும் புத்தியீனத்ைதச் சுமத்துகிறாேர, 19 புழுதியில் அஸ்திபாரம் ேபாட்டு, மண்
வீடுகளில் வாசம்பண்ணி, ெபாட்டுப்பூச்சியால் அரிக்கப்படுகிறவர்கள்ேமல் அவர் நம்பிக்ைக ைவப்பது எப்படி?
20 காைலமுதல் மாைலவைரக்கும் மடிந்து, கவனிப்பார் ஒருவருமில்லாமல், நித்திய அழிவைடகிறார்கள். 21

அவர்களிலிருக்கிற அவர்களுைடய ேமன்ைம ேபாய்விடுமல்லேவா? ஞானமைடயாமல் சாகிறார்கேள என்று
ெசான்னான்.

இப்ேபாது கூப்பிடும், உமக்கு உத்தரவு ெகாடுப்பார் உண்ேடா பார்ப்ேபாம்? பரிசுத்தவான்களில்
யாைர ேநாக்கிப் பார்ப்பீர்? 2 ேகாபம் நிர்மூடைனக் ெகால்லும்; ெபாறாைம புத்தியில்லாதவைன
அதம்பண்ணும். 3 நிர்மூடன் ஒருவன் ேவரூன்றுகிறைத நான் கண்டு உடேன அவன்

வாசஸ்தலத்ைதச் சபித்ேதன். 4 அவன் பிள்ைளகள் இரட்சிப்புக்குத் தூரமாகி, தப்புவிப்பாரில்லாமல்,
வாசலிேல ெநாறுக்கப்பட்டார்கள். 5 பசித்தவன் அவன் விைளச்சைல முட்ெசடிகளுக்குள்ளுமிருந்து
பறித்துத் தின்றான்; பறிகாரன் அவன் ஆஸ்திைய விழுங்கினான். 6 தீங்கு புழுதியிலிருந்து
உண்டாகிறதுமில்ைல; வருத்தம் மண்ணிலிருந்து முைளக்கிறதுமில்ைல. 7 அக்கினிப்ெபாறிகள் ேமேல
பறக்கிறதுேபால, மனுஷன் வருத்தம் அநுபவிக்கப் பிறந்திருக்கிறான். 8 ஆனாலும் நான் ேதவைன நாடி, என்
நியாயத்ைத ேதவனிடத்தில் ஒப்புவிப்ேபன். 9 ஆராய்ந்து முடியாத ெபரிய காரியங்கைளயும், எண்ணிமுடியாத
அதிசயங்கைளயும் அவர் ெசய்கிறார். 10 தாழ்ந்தவர்கைள உயரத்தில் ைவத்து, துக்கிக்கிறவர்கைள
இரட்சித்து உயர்த்துகிறார். 11 அவர் பூமியின்ேமல் மைழைய வருஷிக்கப்பண்ணி, ெவளிநிலங்களின்ேமல்
தண்ணீர்கைள வருவிக்கிறார். 12 தந்திரக்காரரின் ைககள் காரியத்ைத முடிய நடத்தக்கூடாதபடிக்கு,
அவர்களுைடய உபாயங்கைள அவர் அபத்தமாக்குகிறார். 13 அவர் ஞானிகைள அவர்களுைடய
தந்திரத்திேல பிடிக்கிறார்; திரியாவரக்காரரின் ஆேலாசைன கவிழ்க்கப்படும். 14 அவர்கள் பகற்காலத்திேல
அந்தகாரத்துக்குள்ளாகி, மத்தியான ேவைளயிேல இரவில் தடவுகிறதுேபால தடவித் திரிகிறார்கள். 15

ஆனாலும் எளியவைன அவர்கள் வாயிலிருக்கிற பட்டயத்துக்கும், ெபலவானின் ைகக்கும் விலக்கி
இரட்சிக்கிறார். 16 அதினால் தரித்திரனுக்கு நம்பிக்ைக உண்டு; தீைமயானது தன் வாைய மூடும். 17

இேதா, ேதவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; ஆைகயால் சர்வவல்லவருைடய சிட்ைசைய அற்பமாக
எண்ணாதிரும். 18 அவர் காயப்படுத்திக் காயங்கட்டுகிறார்; அவர் அடிக்கிறார், அவருைடய ைக ஆற்றுகிறது.
19 ஆறு இக்கட்டுகளுக்கு உம்ைம நீங்கலாக்குவார்; ஏழாவதிலும் ெபால்லாப்பு உம்ைமத் ெதாடாது. 20

பஞ்சகாலத்திேல அவர் உம்ைம மரணத்துக்கும், யுத்தத்திேல பட்டயத்தின் ெவட்டுக்கும் விலக்கி மீட்பார். 21

நாவின் சவுக்குக்கும் மைறக்கப்படுவீர்; பாழாக்குதல் வரும்ேபாதும் பயப்படாமலிருப்பீர். 22

பாழாக்குதைலயும் பஞ்சத்ைதயும் பார்த்து நைகப்பீர்; காட்டுமிருகங்களுக்கும் பயப்படாமலிருப்பீர். 23

ெவளியின் கல்லுகேளாடும் உமக்கு உடன்படிக்ைகயிருக்கும்; ெவளியின் மிருகங்களும் உம்ேமாேட
சமாதானமாயிருக்கும். 24 உம்முைடய கூடாரம் சமாதானத்ேதாடிருக்கக் காண்பீர்; உம்முைடய
வாசஸ்தலத்ைத விசாரிக்கும்ேபாது குைறைவக் காணமாட்டீர். 25 உம்முைடய சந்தானம் ெபருகி,
உம்முைடய சந்ததியார் பூமியின் பூண்டுகைளப்ேபால இருப்பார்கள் என்பைத அறிந்துெகாள்வீர். 26

தானியம் ஏற்றகாலத்திேல அம்பாரத்தில் ேசருகிறதுேபால, முதிர்வயதிேல கல்லைறயில் ேசருவீர். 27

இேதா, நாங்கள் ஆராய்ந்து அறிந்தது இதுதான்; காரியம் இப்படியிருக்கிறது; இைத நீர் ேகட்டு உமக்கு
நன்ைமயுண்டாக அறிந்துெகாள்ளும் என்றான்.

ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 என் சஞ்சலம் நிறுக்கப்பட்டு, என் நிர்ப்பந்தம் எல்லாம் தராசிேல
ைவக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். 3 அப்ெபாழுது அது கடற்கைர மணைலப்பார்க்கிலும்
பாரமாயிருக்கும்; ஆைகயால் என் துக்கம் ெசால்லிமுடியாது. 4 சர்வவல்லவரின் அம்புகள் எனக்குள்

ைதத்திருக்கிறது; அைவகளின் விஷம் என் உயிைரக் குடிக்கிறது; ேதவனால் உண்டாகும் பயங்கரங்கள்
எனக்கு முன்பாக அணியணியாய் நிற்கிறது. 5 புல்லிருக்கிற இடத்திேல காட்டுக்கழுைத கத்துேமா?
தனக்குத் தீவனமிருக்கிற இடத்திேல எருது கதறுேமா? 6 ருசியில்லாத பதார்த்தத்ைத உப்பில்லாமல்
சாப்பிடக்கூடுேமா? முட்ைடயின் ெவள்ைளக்கருவில் சுைவ உண்ேடா? 7 உங்கள் வார்த்ைதகைள என்
ஆத்துமா ெதாடமாட்ேடன் என்கிறது; அைவகள் அேராசிகமான ேபாஜனம்ேபால் இருக்கிறது. 8 ஆ, என்
மன்றாட்டு எனக்கு அருளப்பட்டு, நான் வாஞ்சிப்பைத ேதவன் எனக்குத் தந்து, 9 ேதவன் என்ைன
ெநாறுக்கச் சித்தமாய், தம்முைடய ைகைய நீட்டி என்ைனத் துண்டித்துப்ேபாட்டால் நலமாயிருக்கும். 10

அப்ெபாழுதாவது எனக்கு ஆறுதல் இருக்குேம; அப்ெபாழுது என்ைனத் தப்பவிடாத ேநாவிேல
மரத்திருப்ேபன்; பரிசுத்தருைடய வார்த்ைதகைள நான் மைறத்துைவக்கவில்ைல, அவர் என்ைனத்
தப்பவிடாராக. 11 நான் காத்துக்ெகாண்டிருக்க என் ெபலன் எம்மாத்திரம்? என் ஜீவைன
நீடித்திருக்கப்பண்ண என் முடிவு எப்படிப்பட்டது? 12 என் ெபலன் கற்களின் ெபலேனா? என் மாம்சம்
ெவண்கலேமா? 13 எனக்கு உதவியானது ஒன்றும் இல்ைலயல்லேவா? சகாயம் என்ைனவிட்டு நீங்கிற்ேற. 14

உபாதிக்கப்படுகிறவனுக்கு அவனுைடய சிேநகிதனால் தைய கிைடக்கேவண்டும்; அவேனா
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சர்வவல்லவருக்குப் பயப்படாேத ேபாகிறான். 15 என் சேகாதரர் காட்டாறுேபால ேமாசம்பண்ணுகிறார்கள்;
ஆறுகளின் ெவள்ளத்ைதப்ேபாலக் கடந்து ேபாகிறார்கள். 16 அைவகள் குளிர்காலப் பனிக்கட்டியினாலும்,
அதில் விழுந்திருக்கிற உைறந்த மைழயினாலும் கலங்கலாகி, 17 உஷ்ணங்கண்டவுடேன உருகி வற்றி,
அனல்பட்டவுடேன தங்கள் ஸ்தலத்தில் உருவழிந்து ேபாகின்றன. 18 அைவகளுைடய வழிகளின் ேபாக்குகள்
இங்குமங்கும் பிரியும்; அைவகள் விருதாவிேல பரவி ஒன்றும் இல்லாமற்ேபாகும். 19 ேதமாவின் பயணக்காரர்
ேதடி, ேசபாவின் பயணக்கூட்டங்கள் அைவகள்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்து, 20 தாங்கள் இப்படி
நம்பினதினாேல ெவட்கப்படுகிறார்கள்; அவ்விடமட்டும் வந்து கலங்கிப்ேபாகிறார்கள். 21 அப்படிேய
நீங்களும் இப்ெபாழுது ஒன்றுக்கும் உதவாமற்ேபானீர்கள்; என் ஆபத்ைதக் கண்டு பயப்படுகிறீர்கள். 22

எனக்கு ஏதாகிலும் ெகாண்டு வாருங்கள் என்றும், உங்கள் ஆஸ்தியிலிருந்து எனக்கு யாெதாரு ெவகுமானம்
ெகாடுங்கள் என்றும்; 23 அல்லது சத்துருவின் ைகக்கு என்ைனத் தப்புவியுங்கள், வல்லடிக்காரரின் ைகக்கு
என்ைன நீங்கலாக்கி மீட்டுவிடுங்கள் என்றும் நான் ெசான்னதுண்ேடா? 24 எனக்கு உபேதசம்பண்ணுங்கள்,
நான் மவுனமாயிருப்ேபன்; நான் எதிேல தவறிேனேனா அைத எனக்குத் ெதரியப்படுத்துங்கள். 25

ெசம்ைமயான வார்த்ைதகளில் எவ்வளவு வல்லைம உண்டு? உங்கள் கடிந்துெகாள்ளுதலினால் காரியம்
என்ன? 26 கடிந்துெகாள்ள நீங்கள் வார்த்ைதகைள ேயாசித்து, நம்பிக்ைகயற்றவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
காற்றிேல விட்டுவிடுகிறீர்கேளா? 27 இப்படிச் ெசய்து திக்கற்றவன்ேமல் நீங்கள் விழுந்து, உங்கள்
சிேநகிதனுக்குப் படுகுழிைய ெவட்டுகிறீர்கள். 28 இப்ேபாதும் உங்களுக்குச் சித்தமானால் என்ைன
ேநாக்கிப் பாருங்கள்; அப்ெபாழுது நான் ெபாய்ெசால்லுகிேறேனா என்று உங்களுக்குப் பிரத்தியட்சமாய்
விளங்கும். 29 நீங்கள் திரும்புங்கள்; அக்கிரமம் காணப்படாதிருக்கும்; திரும்புங்கள் என் நீதி அதிேல
விளங்கும். 30 என் நாவிேல அக்கிரமம் உண்ேடா? என் வாய் ஆகாதைவகைளப் பகுத்தறியாேதா?

பூமியிேல ேபாராட மனுஷனுக்குக் குறிக்கப்பட்ட காலம் உண்டல்லேவா? அவன் நாட்கள் ஒரு
கூலிக்காரன் நாட்கைளப்ேபால் இருக்கிறதல்லேவா? 2 ஒரு ேவைலயாள் நிழைல வாஞ்சித்து, ஒரு
கூலிக்காரன் தன் கூலிைய வரப்பார்த்திருக்கிறதுேபால, 3 மாையயான மாதங்கள் என்னுைடய

சுதந்தரமாகி, சஞ்சலமான இராத்திரிகள் எனக்குக் குறிக்கப்பட்டது. 4 நான் படுத்துக்ெகாள்ளுகிறேபாது,
எப்ெபாழுது எழுந்திருப்ேபன்? இராக்காலம் எப்ெபாழுது முடியும் என்று ெசால்லி, கிழக்கு ெவளுக்குமட்டும்
அரண்டு புரளுகிறதினால் எனக்குப் ேபாதுெமன்றுேபாகிறது. 5 என் மாம்சம் பூச்சிகளினாலும், அைடபற்றின
புழுதியினாலும் மூடப்பட்டிருக்கிறது; என் ேதால் ெவடித்து அருவருப்பாயிற்று. 6 என் நாட்கள் ெநய்கிறவன்
எறிகிற நாடாவிலும் தீவிரமாய் ஓடுகிறது; அைவகள் நம்பிக்ைகயில்லாமல் முடிந்துேபாகும். 7 என் பிராணன்
காற்ைறப்ேபாலிருக்கிறெதன்றும், என் கண்கள் இனி நன்ைமையக் காணப்ேபாகிறதில்ைலெயன்றும்
நிைனத்தருளும். 8 இப்ேபாது என்ைனக் காண்கிறவர்களின் கண்கள் இனி என்ைனக் காண்பதில்ைல;
உம்முைடய கண்கள் என்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கிறது; நாேனா இல்லாமற்ேபாகிேறன். 9 ேமகம்
பறந்துேபாகிறதுேபால, பாதாளத்தில் இறங்குகிறவன் இனி ஏறிவரான். 10 இனி தன் வீட்டுக்குத் திரும்பான்,
அவன் ஸ்தலம் இனி அவைன அறியாது. 11 ஆைகயால் நான் என் வாைய அடக்காமல், என் ஆவியின்
ேவதைனயினால் ேபசி, என் ஆத்துமத்தின் கசப்பினால் அங்கலாய்ப்ேபன். 12 ேதவரீர் என்ேமல் காவல்
ைவக்கிறதற்கு நான் சமுத்திரேமா? நான் ஒரு திமிங்கிலேமா? 13 என் கட்டில் எனக்கு ஆறுதல் ெகாடுக்கும்
என்றும், என் படுக்ைக என் தவிப்ைப ஆற்றும் என்றும் நான் ெசால்ேவனாகில், 14 நீர் ெசாப்பனங்களால்
என்ைனக் கலங்கப்பண்ணி, தரிசனங்களால் எனக்குத் திகிலுண்டாக்குகிறீர். 15 அதினால் என் ஆத்துமா,
ெநருக்குண்டு சாகிறைதயும், என் எலும்புகேளாேட உயிேராடிருக்கிறைதப்பார்க்கிலும், மரணத்ைதயும்
விரும்புகிறது. 16 இப்படியிருக்கிறைத அேராசிக்கிேறன்; எந்நாளும் உயிேராடிருக்க விரும்ேபன், என்ைன
விட்டுவிடும்; என் நாட்கள் மாையதாேன. 17 மனுஷைன நீர் ஒரு ெபாருட்டாக எண்ணுகிறதற்கும்,
அவன்ேமல் சிந்ைத ைவக்கிறதற்கும், 18 காைலேதாறும் அவைன விசாரிக்கிறதற்கும், நிமிஷந்ேதாறும்
அவைனச் ேசாதிக்கிறதற்கும், அவன் எம்மாத்திரம்? 19 நான் என் உமிழ்நீைர விழுங்காதபடி எத்தைனகாலம்
என்ைன ெநகிழாமலும், என்ைன விடாமலும் இருப்பீர். 20 மன்னுயிைரக்காப்பவேர, பாவஞ்ெசய்ேதனானால்
உமக்கு நான் ெசய்யேவண்டியது என்ன? நான் எனக்குத்தாேன பாரமாயிருக்கும்படிக்கு, நீர் என்ைன உமக்கு
இலக்காக ைவத்தது என்ன? 21 என் மீறுதைல நீர் மன்னியாமலும், என் அக்கிரமத்ைத நீக்காமலும்
இருக்கிறது என்ன? இப்ெபாழுேத மண்ணில் படுத்துக்ெகாள்ேவன்; விடியற்காலத்திேல என்ைனத்
ேதடுவீரானால் நான் இேரன் என்றான்.

அப்ெபாழுது சூகியனான பில்தாத் பிரதியுத்தரமாக: 2 நீர் எந்தமட்டும் இப்படிப்பட்டைவகைளப்
ேபசுவீர்? எதுவைரக்கும் உம்முைடய வாயின் வார்த்ைதகள் பலமான காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்? 3

ேதவன் நியாயத்ைதப் புரட்டுவாேரா? சர்வவல்லவர் நீதிையப் புரட்டுவாேரா? 4 உம்முைடய
பிள்ைளகள் அவருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்திருந்தாலும் அவர்களுைடய பாதகத்தின் ஆக்கிைனக்கு
அவர்கைள அவர் ஒப்புக்ெகாடுத்திருந்தாலும், 5 நீர் ேதவைன ஏற்கனேவ ேதடி, சர்வவல்லவைர ேநாக்கி
விண்ணப்பஞ்ெசய்து, 6 சுத்தமும் ெசம்ைமயுமாய் இருந்தீேரயானால், அப்ெபாழுது அவர் உமக்காக விழித்து
நீதியுள்ள உம்முைடய வாசஸ்தலத்ைதச் சாங்ேகாபாங்கமாக்குவார். 7 உம்முைடய துவக்கம்
அற்பமாயிருந்தாலும், உம்முைடய முடிவு சம்பூரணமாயிருக்கும். 8 ஆைகயால், நீர் முந்தின
தைலமுைறயாரிடத்தில் விசாரித்து, அவர்கள் முன்ேனார்களின் ெசய்திைய ஆராய்ந்துபாரும். 9 நாம் ேநற்று
உண்டானவர்கள், ஒன்றும் அறிேயாம்; பூமியின்ேமல் நம்முைடய நாட்கள் நிழைலப்ேபாலிருக்கிறது. 10

அவர்கள் உமக்கு உபேதசித்து, உமக்குத் ெதரிவித்து, தங்கள் இருதயத்திலிருக்கும் நியாயங்கைள
ெவளிப்படுத்துவார்கள் அல்லேவா? 11 ேசறில்லாமல் நாணல் ஓங்கி வளருேமா? தண்ணீரில்லாமல்
ேகாைரப்புல் முைளக்குேமா? 12 அது இன்னும் பச்ைசயாயிருக்கும்ேபாேத, அறுக்கப்படாதிருந்தும் மற்ற
எந்தப் புல்ைலப்பார்க்கிலும் சீக்கிரமாய் வாடிப்ேபாம் அல்லேவா? 13 ேதவைன மறக்கிற எல்லாருைடய
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வழிகளும் அப்படிேய இருக்கும்; மாயக்காரரின் நம்பிக்ைக அழிந்துேபாகும். 14 அவனுைடய வீண் எண்ணம்
அற்றுப்ேபாய், அவனுைடய நம்பிக்ைக சிலந்திப்பூச்சி வீடுேபாலிருக்கும். 15 ஒருவன் அதின் வீட்டின்ேமல்
சாய்ந்தால், அது நிைலக்கமாட்டாது, அைதப் பிடித்தால், அது நிற்காது. 16 ெவயில் எரிக்காததற்கு முன்ேன
அவன் பச்ைசச்ெசடி, அதின் ெகாடிகள் அவன் ேதாட்டத்தின்ேமேல படரும்; 17 அதின் ேவர்கள்
கற்குவியலில் சிக்கி, கற்பாைறைய நாடும். 18 அது அதினிடத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமானபின், அது
இருந்த இடம் உன்ைன நான் கண்டதில்ைலெயன்று மறுதலிக்கும். 19 இேதா, அவன் வழியின் மகிழ்ச்சி
இப்படிேய ேபாகிறது; ஆனாலும் ேவேற ேபர் மண்ணிலிருந்து முைளப்பார்கள். 20 இேதா, ேதவன்
உத்தமைன ெவறுக்கிறதுமில்ைல, ெபால்லாதவர்களுக்குக் ைகெகாடுக்கிறதுமில்ைல. 21 இனி அவர்
உம்முைடய வாைய நைகப்பினாலும், உம்முைடய உதடுகைளக் ெகம்பீரத்தினாலும் நிரப்புவார். 22 உம்ைமப்
பைகக்கிறவர்கள் ெவட்கத்தால் மூடப்படுவார்கள்; துன்மார்க்கருைடய கூடாரம் அழிந்துேபாகும் என்றான்.

அதற்கு ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 ஆம், காரியம் இப்படியிருக்கிறது என்று அறிேவன்; ேதவனுக்கு
முன்பாக மனுஷன் நீதிமானாயிருப்பெதப்படி? 3 அவர் அவேனாேட வழக்காடச் சித்தமாயிருந்தால்,
ஆயிரத்தில் ஒன்றுக்காகிலும் அவருக்கு உத்தரவு ெசால்லமாட்டாேன. 4 அவர் இருதயத்தில்

ஞானமுள்ளவர், ெபலத்தில் பராக்கிரமமுள்ளவர்; அவருக்கு விேராதமாகத் தன்ைனக் கடினப்படுத்தி
வாழ்ந்தவன் யார்? 5 அவர் பர்வதங்கைளச் சடிதியாய்ப் ேபர்க்கிறார்; தம்முைடய ேகாபத்தில் அைவகைளப்
புரட்டிப்ேபாடுகிறார். 6 பூமியின் தூண்கள் அதிரத்தக்கதாய் அைத அதின் ஸ்தானத்தினின்று
அைசயப்பண்ணுகிறார். 7 அவர் சூரியனுக்குக் கட்டைளயிட அது உதிக்காதிருக்கும்; அவர்
நட்சத்திரங்கைள மைறத்துப்ேபாடுகிறார். 8 அவர் ஒருவேர வானங்கைள விரித்து, சமுத்திர
அைலகளின்ேமல் நடக்கிறவர். 9 அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்திரங்கைளயும், மிருகசீரிஷத்ைதயும்,
அறுமீைனயும், தட்சண மண்டலங்கைளயும் உண்டாக்கினவர். 10 ஆராய்ந்து முடியாத ெபரிய
காரியங்கைளயும், எண்ணி முடியாத அதிசயங்கைளயும் அவர் ெசய்கிறார். 11 இேதா, அவர் என் அருகில்
ேபாகிறார், நான் அவைரக் காேணன்; அவர் கடந்துேபாகிறார், நான் அவைர அறிேயன். 12 இேதா, அவர்
பறித்துக்ெகாண்டுேபாகிறார், அவைர மறிப்பவன் யார்? நீர் என்ன ெசய்கிறீர் என்று அவைரக் ேகட்பவன்
யார்? 13 ேதவன் தம்முைடய ேகாபத்ைதத் திருப்பமாட்டார்; ஒருவருக்ெகாருவர் துைணநிற்கிற
அகங்காரிகள் அவருக்கு அடங்கேவண்டும். 14 இப்படியிருக்க, அவருக்கு மறுெமாழி ெகாடுக்கவும்,
அவேராேட வழக்காடும் வார்த்ைதகைளத் ெதரிந்து ெகாள்ளவும் நான் எம்மாத்திரம்? 15 நான்
நீதிமானாயிருந்தாலும் அவேராேட வழக்காடாமல், என் நியாயாதிபதியினிடத்தில் இரக்கத்துக்குக்
ெகஞ்சுேவன். 16 நான் ெகஞ்ச. அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினாலும், அவர் என் விண்ணப்பத்துக்குச்
ெசவிெகாடுத்தார் என்று நம்ேபன். 17 அவர் புசலினால் என்ைன முறிக்கிறார்; முகாந்தரமில்லாமல் அேநகம்
காயங்கைள எனக்கு உண்டாக்குகிறார். 18 நான் மூச்சுவிட எனக்கு இடங்ெகாடாமல், கசப்பினால்
என்ைன நிரப்புகிறார். 19 ெபலத்ைதப் பார்த்தால், அவேர ெபலத்தவர்; நியாயத்ைதப் பார்த்தால் என்
பட்சத்தில் சாட்சி ெசால்லுகிறவன் யார்? 20 நான் என்ைன நீதிமானாக்கினாலும் என் வாேய என்ைனக்
குற்றவாளியாக்கும்; நான் உத்தமன் என்று ெசான்னாலும், நான் மாறுபாடானவன் என்று அது
சாட்சிெகாடுக்கும். 21 நான் உத்தமெனன்றாலும் என் உள்ளத்ைத நான் அறிேயன்; என் ஜீவைன
அேராசிப்ேபன். 22 ஒரு காரியம் உண்டு, அைதச் ெசால்லுகிேறன்; சன்மார்க்கைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
அவர் அழிக்கிறார். 23 சவுக்கானது அசுப்பிேல வாதித்துக் ெகால்லும்ேபாது, அவர் குற்றமில்லாதவர்களின்
ேசாதைனையப் பார்த்து நைகக்கிறார். 24 உலகம் துன்மார்க்கர் ைகயில் விடப்பட்டிருக்கிறது;
அதிலிருக்கிற நியாயாதிபதிகளின் முகத்ைத மூடிப்ேபாடுகிறார்; அவர் இைதச் ெசய்கிறதில்ைலெயன்றால்,
பின்ைன யார் இைதச் ெசய்கிறார். 25 என் நாட்கள் அஞ்சற்காரர் ஓட்டத்திலும் தீவிரமாயிருக்கிறது;
அைவகள் நன்ைமையக் காணாமல் பறந்துேபாம். 26 அைவகள் ேவகமாய் ஓடுகிற கப்பல்கைளப்ேபாலவும்,
இைரயின்ேமல் பாய்கிற கழுைகப்ேபாலவும் கடந்துேபாகிறது. 27 என் அங்கலாய்ப்ைப நான் மறந்து, என்
முகத்தின் துக்கத்ைத மாற்றி, திடன்ெகாள்ேவன் என்று ெசான்னால், 28 என் வருத்தங்கைளப்பற்றிப்
பயமாயிருக்கிேறன்; என்ைனக் குற்றமில்லாதவனாக எண்ணமாட்டீர் என்று அறிேவன். 29 நான்
ெபால்லாதவனாயிருந்தால், விருதாவாய்ப் ேபாராடேவண்டியது என்ன? 30 நான் உைறந்த மைழத்
தண்ணீரில் முழுகி, என் ைககைளச் சவுக்காரத்தினால் சுத்தம்பண்ணினாலும், 31 நீர் என்ைனச்
ேசற்றுப்பள்ளத்திேல அமிழ்த்துவீர். அப்ெபாழுது என் வஸ்திரேம என்ைன அருவருக்கும். 32 நான் அவருக்குப்
பிரதியுத்தரம் ெசால்லுகிறதற்கும், நாங்கள் கூடி நியாயத்திற்கு வருகிறதற்கும், அவர் என்ைனப்ேபால
மனுஷன் அல்லேவ. 33 எங்கள் இருவர்ேமலும் தன் ைகைய ைவக்கத்தக்க மத்தியஸ்தன் எங்களுக்குள்
இல்ைலேய. 34 அவர் தமது மிலாற்ைற என்ைனவிட்டு அகற்றுவாராக; அவருைடய பயங்கரம் என்ைனக்
கலங்கப்பண்ணாதிருப்பதாக. 35 அப்ெபாழுது நான் அவருக்குப் பயப்படாமல் ேபசுேவன்; இப்ெபாழுேதா
அப்படிச் ெசய்ய இடமில்ைல.

என் ஆத்துமா ஜீவைன அேராசிக்கிறது, நான் என் துயரத்துக்கு எனக்குள்ேள இடங்ெகாடுத்து,
என் மனச்சஞ்சலத்தினாேல ேபசுேவன். 2 நான் ேதவைன ேநாக்கி: என்ைனக் குற்றவாளிெயன்று
தீர்க்காதிரும்; நீர் எதினிமித்தம் என்ேனாேட வழக்காடுகிறீர், அைத எனக்குத் ெதரியப்படுத்தும்

என்ேபன். 3 நீர் என்ைன ஒடுக்கி, உம்முைடய ைககளின் கிரிையைய ெவறுத்து, துன்மார்க்கரின்
ேயாசைனையக் கிருைபயாய்ப் பார்க்கிறது உமக்கு நன்றாயிருக்குேமா? 4 மாம்சக்கண்கள் உமக்கு
உண்ேடா? மனுஷன் பார்க்கிறபிரகாரமாய்ப் பார்க்கிறீேரா? 5 நீர் என் அக்கிரமத்ைதக் கிண்டிக்கிளப்பி, என்
பாவத்ைத ஆராய்ந்து விசாரிக்கிறதற்கு, 6 உம்முைடய நாட்கள் ஒரு மனுஷனுைடய நாட்கைளப்ேபாலவும்,
உம்முைடய வருஷங்கள் ஒரு புருஷனுைடய ஜீவகாலத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கிறேதா? 7 நான்
துன்மார்க்கன் அல்ல என்பது உமக்குத் ெதரியும்; உம்முைடய ைகக்கு என்ைனத் தப்புவிக்கிறவன் இல்ைல.
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8 உம்முைடய கரங்கள் என்ைனயும் எனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும் உருவாக்கிப் பைடத்திருந்தும், என்ைன
நிர்மூலமாக்குகிறீர். 9 களிமண்ேபால என்ைன உருவாக்கினீர் என்பைதயும், என்ைனத் திரும்பத்
தூளாகப்ேபாகப்பண்ணுவீர் என்பைதயும் நிைனத்தருளும். 10 நீர் என்ைனப் பால்ேபால் வார்த்து,
தயிர்ேபால் உைறயப்பண்ணினீர் அல்லேவா? 11 ேதாைலயும் சைதையயும் எனக்குத் தரித்து,
எலும்புகளாலும் நரம்புகளாலும் என்ைன இைசத்தீர். 12 எனக்கு ஜீவைனத் தந்ததும் அல்லாமல், தயைவயும்
எனக்குப் பாராட்டினீர்; உம்முைடய பராமரிப்பு என் ஆவிையக் காப்பாற்றினது. 13 இைவகள் உம்முைடய
உள்ளத்தில் மைறந்திருந்தாலும், இது உமக்குள் இருக்கிறது என்று அறிேவன். 14 நான் பாவஞ்ெசய்தால்,
அைத நீர் என்னிடத்தில் விசாரித்து, என் அக்கிரமத்ைத என்ேமல் சுமத்தாமல் விடீர். 15 நான்
துன்மார்க்கனாயிருந்தால் எனக்கு ஐேயா! நான் நீதிமானாயிருந்தாலும் என் தைலைய நான்
எடுக்கமாட்ேடன்; அவமானத்தால் நிரப்பப்பட்ேடன்; நீர் என் சிறுைமையப் பார்த்தருளும், அது
அதிகரிக்கிறது. 16 சிங்கத்ைதப்ேபால என்ைன ேவட்ைடயாடி, எனக்கு விேராதமாய் உமது அதிசய
வல்லைமைய விளங்கப்பண்ணுகிறீர். 17 நீர் உம்முைடய சாட்சிகைள எனக்கு விேராதமாய்
இரட்டிக்கப்பண்ணுகிறீர்; என்ேமல் உம்முைடய ேகாபத்ைத அதிகரிக்கப்பண்ணுகிறீர்; ேபாராட்டத்தின்ேமல்
ேபாராட்டம் அதிகரிக்கிறது. 18 நீர் என்ைனக் கர்ப்பத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினது என்ன? ஒரு
கண்ணும் என்ைனக் காணாதபடி, நான் அப்ெபாழுேத ஜீவித்துப்ேபானால் நலமாேம. 19 நான் ஒருக்காலும்
இல்லாதது ேபாலிருந்து, கர்ப்பத்திலிருந்து பிேரதக்குழிக்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டிருப்ேபன். 20 என்
நாட்கள் ெகாஞ்சமல்லேவா? 21 காரிருளும் மரணாந்தகாரமுமான இருண்ட ேதசமும், இருள்சூழ்ந்த
ஒழுங்கில்லாத மரணாந்தகாரமுள்ள ேதசமும், ஒளியும் இருளாகும் ேதசமுமாகிய, ேபானால் திரும்பிவராத
ேதசத்துக்கு, நான் ேபாகுமுன்ேன, 22 நான் சற்று இைளப்பாறும்படி நீர் என்ைனவிட்டு ஓய்ந்திரும் என்றான்.

அப்ெபாழுது நாகமாத்தியனாகிய ேசாப்பார் பிரதியுத்தரமாக: 2 ஏராளமான வார்த்ைதகளுக்கு
உத்தரவு ெசால்லேவண்டாேமா? வாய்ச்சாலகன் நீதிமானாய் விளங்குவாேனா? 3 உம்முைடய
வீம்புவார்த்ைதகளுக்கு மனுஷர் மவுனமாயிருப்பார்கேளா? நீர் பரியாசம்பண்ணும்ேபாது, ஒருவரும்

உம்ைம ெவட்கப்படுத்தேவண்டாேமா? 4 என் ெசால் சுத்தம் என்றும், நான் ேதவரீருைடய பார்ைவக்குத்
துப்புரவானவன் என்றும் நீர் ெசால்லுகிறீர். 5 ஆனாலும் ேதவன் ேபசி, உமக்கு விேராதமாய்த் தம்முைடய
உதடுகைளத் திறந்து, 6 உமக்கு ஞானத்தின் இரகசியங்கைள ெவளிப்படுத்தினால் நலமாயிருக்கும்;
உள்ளபடி பார்த்தால், அது இரட்டிப்புள்ளதாயிருக்கிறது; ஆைகயால் உம்முைடய அக்கிரமத்திற்ேகற்றபடி
ேதவன் உம்ைமத் தண்டிக்கவில்ைலெயன்று அறிந்துெகாள்ளும். 7 ேதவனுைடய அந்தரங்க ஞானத்ைத நீர்
ஆராய்ந்து, சர்வவல்லவருைடய சம்பூரணத்ைத நீர் அறியக்கூடுேமா? 8 அது வானபரியந்தம் உயர்ந்தது;
உம்மால் என்ன ஆகும்? அது பாதாளத்திலும் ஆழமானது, நீர் அறியக்கூடியது என்ன? 9 அதின் அளவு
பூமிையப்பார்க்கிலும் நீளமும், சமுத்திரத்ைதப்பார்க்கிலும் அகலமுமாயிருக்கிறது. 10 அவர் பிடித்தாலும்,
அவர் அைடத்தாலும், அவர் நியாயத்தில் ெகாண்டுவந்து நிறுத்தினாலும், அவைரத் தைடபண்ணுகிறவன்
யார்? 11 மனுஷருைடய மாயத்ைத அவர் அறிவார்; அக்கிரமத்ைத அவர் கண்டும், அைதக்
கவனியாதிருப்பாேரா? 12 புத்தியில்லாத மனுஷன் காட்டுக்கழுைதக்குட்டிக்கு ஒப்பாகப் பிறந்திருந்தாலும்,
ெபருெநஞ்சுள்ளவனாயிருக்கிறான். 13 நீர் உம்முைடய இருதயத்ைத ஆயத்தப்படுத்தி, உம்முைடய
ைககைள அவருக்கு ேநராக விரித்தால் நலமாயிருக்கும். 14 உம்முைடய ைகயிேல அக்கிரமம் இருந்தால்,
அைதத் தூரத்தில் அகற்றிவிட்டு, அநியாயம் உம்முைடய கூடாரங்களில் வாசமாயிருக்கெவாட்டாதிரும். 15

அப்ெபாழுது உம்முைடய முகத்ைத மாசில்லாமல் ஏெறடுத்து, பயப்படாமல் திடன்ெகாண்டிருப்பீர். 16

அப்ெபாழுது நீர் வருத்தத்ைத மறந்து, கடந்துேபான தண்ணீைரப்ேபால அைத நிைனப்பீர். 17 அப்ெபாழுது
உம்முைடய ஆயுசுகாலம் பட்டப்பகைலப்பார்க்கிலும் பிரகாசமாயிருக்கும்; இருள் அைடந்த நீர்
விடியற்காலத்ைதப்ேபாலிருப்பீர். 18 நம்பிக்ைக உண்டாயிருக்கிறதினால் திடனாயிருப்பீர்; ேதாண்டி
ஆராய்ந்து சுகமாய்ப் படுத்துக்ெகாள்வீர். 19 பயப்படுத்துவாரில்லாமல் நித்திைர ெசய்வீர்; அேநகர் உமது
முகத்ைத ேநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவார்கள். 20 துன்மார்க்கருைடய கண்கள் பூத்துப்ேபாய், அவர்கள்
அைடக்கலம் அவர்கைள விட்ெடாழிந்து, அவர்கள் நம்பிக்ைக சாகிறவன் சுவாசம்ேபால் அழிந்துேபாகும்
என்றான்.

ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 ஆம், நீங்கேள ஞானமுள்ள ஜனங்கள்; உங்களுடேன ஞானம் சாகும். 3

உங்கைளப்ேபால எனக்கும் புத்தியுண்டு; உங்களிலும் நான் தாழ்ந்தவன் அல்ல;
இப்படிப்பட்டைவகைள அறியாதவன் யார்? 4 என் சிேநகிதரால் நான் நிந்திக்கப்பட்டு, ேதவைன

ேநாக்கிப் பிரார்த்திப்ேபன்; அவர் எனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார்; உத்தமனாகிய நீதிமான்
பரியாசம்பண்ணப்படுகிறான். 5 ஆபத்துக்குள்ளானவன் சுகமாயிருக்கிறவனுைடய நிைனவில்
இகழ்ச்சியைடகிறான்; காலிடறினவர்களுக்கு இது ேநரிடும். 6 கள்ளருைடய கூடாரங்களில் ெசல்வமுண்டு;
ேதவைனக் ேகாபப்படுத்துகிறவர்களுக்குச் சாங்ேகாபாங்கமுண்டு; அவர்கள் ைகயிேல ேதவன்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுக்கிறார். 7 இப்ேபாதும் நீ மிருகங்கைளக் ேகட்டுப்பார், அைவகள் உனக்குப்
ேபாதிக்கும் ஆகாயத்துப் பறைவகைளக் ேகள், அைவகள் உனக்கு அறிவிக்கும். 8 அல்லது பூமிைய
விசாரித்துக் ேகள், அது உனக்கு உபேதசிக்கும்; சமுத்திரத்தின் மச்சங்கைளக் ேகள், அைவகள் உனக்கு
விவரிக்கும். 9 கர்த்தருைடய கரம் இைதச் ெசய்தெதன்று இைவகெளல்லாவற்றினாலும் அறியாதவன் யார்?
10 சகல பிராணிகளின் ஜீவனும், மாம்சமான சகல மனுஷரின் ஆவியும் அவர் ைகயிலிருக்கிறது. 11

வாயானது ேபாஜனத்ைத ருசிபார்க்கிறதுேபால, ெசவியானது வார்த்ைதகைளச்
ேசாதித்துப்பார்க்கிறதல்லவா? 12 முதிேயாரிடத்தில் ஞானமும் வயது ெசன்றவர்களிடத்தில் புத்தியும்
இருக்குேம. 13 அவரிடத்தில் ஞானமும் வல்லைமயும் எத்தைன அதிகமாய் இருக்கும்? அவருக்குத்தான்
ஆேலாசைனயும் புத்தியும் உண்டு. 14 இேதா, அவர் இடித்தால் கட்டமுடியாது; அவர் மனுஷைன
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அைடத்தால் விடுவிக்கமுடியாது. 15 இேதா, அவர் தண்ணீர்கைள அடக்கினால் எல்லாம் உலர்ந்துேபாம்;
அவர் அைவகைள வரவிட்டால், பூமிையக் கீழதுேமலதாக்கும். 16 அவரிடத்தில் ெபலனும் ஞானமுமுண்டு;
ேமாசம் ேபாகிறவனும் ேமாசம் ேபாக்குகிறவனும், அவர் ைகயின் கீழிருக்கிறார்கள். 17 அவர்
ஆேலாசைனக்காரைரச் சிைறபிடித்து, நியாயாதிபதிகைள மதிமயக்குகிறார். 18 அவர் ராஜாக்களுைடய
கட்டுகைள அவிழ்த்து, அவர்கள் இடுப்புகைளக் கச்ைசகட்டுகிறார். 19 அவர் மந்திரிகைளச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாய், ெபலவான்கைளக் கவிழ்த்துப்ேபாடுகிறார். 20 அவர்
நம்பிக்ைகயுள்ளவர்களுைடய வாக்ைக விலக்கி, முதிர்வயதுள்ளவர்களின் ஆேலாசைனைய
வாங்கிப்ேபாடுகிறார். 21 அவர் பிரபுக்களின்ேமல் இகழ்ச்சி வரப்பண்ணுகிறார்; பலவான்களின் கச்ைசையத்
தளர்ந்துேபாகப்பண்ணுகிறார். 22 அவர் அந்தகாரத்திலிருக்கிற ஆழங்கைள ெவளியரங்கமாக்கி, மரண
இருைள ெவளிச்சத்தில் ெகாண்டுவருகிறார். 23 அவர் ஜாதிகைளப் ெபருகவும் அழியவும்பண்ணுகிறார்;
அவர் ஜாதிகைளப் பரவவும் குறுகவும் பண்ணுகிறார். 24 அவர் பூமியிலுள்ள ஜனத்தினுைடய அதிபதிகளின்
ெநஞ்ைச அகற்றிப்ேபாட்டு, அவர்கைள வழியில்லாத அந்தரத்திேல அைலயப்பண்ணுகிறார். 25 அவர்கள்
ெவளிச்சமற்ற இருளிேல தடவித்திரிகிறார்கள்; ெவறித்தவர்கைளப்ேபால அவர்கைளத் தடுமாறித்
திரியப்பண்ணுகிறார்.

இேதா, இைவகெளல்லாவற்ைறயும் என் கண் கண்டு, என் காது ேகட்டு அறிந்திருக்கிறது. 2

நீங்கள் அறிந்திருக்கிறைத நானும் அறிந்திருக்கிேறன்; நான் உங்களுக்குத் தாழ்ந்தவன் அல்ல. 3

சர்வவல்லவேராேட நான் ேபசினால் நல்லது; ேதவேனாேட நியாயத்திற்காக வழக்காட
விரும்புேவன். 4 நீங்கள் ெபாய்ையப் பிைணக்கிறவர்கள்; நீங்கள் எல்லாரும் காரியத்துக்குதவாத
ைவத்தியர்கள். 5 நீங்கள் ேபசாமலிருந்தால் நலமாகும்; அது உங்களுக்கு ஞானமாயிருக்கும். 6 நீங்கள் என்
நியாயத்ைதக் ேகட்டு, என் உதடுகள் ெசால்லும் விேசஷங்கைளக் கவனியுங்கள். 7 நீங்கள் ேதவனுக்காக
நியாயக்ேகடாய்ப் ேபசி, அவருக்காக வஞ்சகமாய் வசனிக்கேவண்டுேமா? 8 அவருக்கு
முகதாட்சிணியம்பண்ணுவீர்கேளா? ேதவனுக்காக வழக்காடுவீர்கேளா? 9 அவர் உங்கைள
ஆராய்ந்துபார்த்தால் அது உங்களுக்கு நலமாயிருக்குேமா? மனுஷைனப் பரியாசம் பண்ணுகிறதுேபால
அவைரப் பரியாசம்பண்ணுவீர்கேளா? 10 நீங்கள் அந்தரங்கமாய் முகதாட்சிணியம்பண்ணினால், அவர்
உங்கைள எவ்விதத்திலும் கண்டிப்பார். 11 அவருைடய மகத்துவம் உங்கைளத் திடுக்கிடப்பண்ணாேதா?
அவருைடய பயங்கரம் உங்கைளப் பிடிக்கமாட்டாேதா? 12 உங்கள் ேபைர நிைனக்கப்பண்ணும்
அைடயாளங்கள் சாம்பலுக்குச் சரி; உங்கள் ேமட்டிைமகள் ேசற்றுக்குவியல்களுக்குச் சமானம். 13 நீங்கள்
மவுனமாயிருங்கள், நான் ேபசுகிேறன், எனக்கு வருகிறது வரட்டும். 14 நான் என் பற்களினால் என்
சைதையப் பிடுங்கி, என் பிராணைன என் ைகயிேல ைவப்பாேனன்? 15 அவர் என்ைனக்
ெகான்றுேபாட்டாலும், அவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருப்ேபன்; ஆனாலும் என் வழிகைள அவருக்கு முன்பாக
ரூபகாரம்பண்ணுேவன். 16 அவேர என் இரட்சிப்பு; மாயக்காரேனா அவர் சந்நிதியில் ேசரான். 17 என்
வசனத்ைதயும், நான் ெசால்லிக் காண்பிக்கிறைதயும், உங்கள் ெசவிகளால் கவனமாய்க் ேகளுங்கள். 18

இேதா, என் நியாயங்கைள அணியணியாக ைவத்ேதன்; என் நீதி விளங்கும் என்று அறிேவன். 19 என்ேனாேட
வழக்காடேவண்டுெமன்று இருக்கிறவன் யார்? நான் மவுனமாயிருந்தால் ஜீவித்துப்ேபாேவேன. 20 இரண்டு
காரியங்கைள மாத்திரம் எனக்குச் ெசய்யாதிருப்பீராக; அப்ெபாழுது உமது முகத்துக்கு முன்பாக
ஒளித்துக்ெகாள்ளாதிருப்ேபன். 21 உம்முைடய ைகைய என்ைனவிட்டுத் தூரப்படுத்தும்; உம்முைடய
பயங்கரம் என்ைனக் கலங்கப்பண்ணாதிருப்பதாக. 22 நீர் கூப்பிடும், நான் உத்தரவு ெகாடுப்ேபன்; அல்லது
நான் ேபசுேவன்; நீர் எனக்கு மறுெமாழி ெசால்லும். 23 என் அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் எத்தைன? என்
மீறுதைலயும் என்பாவத்ைதயும் எனக்கு உணர்த்தும். 24 நீர் உமது முகத்ைத மைறத்து, என்ைன உமக்குப்
பைகஞனாக எண்ணுவாேனன்? 25 காற்றடித்த சருைக ெநாறுக்குவீேரா? காய்ந்துேபான துரும்ைபப்
பின்ெதாடருவீேரா? 26 மகா கசப்பான தீர்ப்புகைள என்ேபரில் எழுதுகிறீர்; என் சிறுவயதின்
அக்கிரமங்கைள எனக்குப் பலிக்கப்பண்ணுகிறீர். 27 என் கால்கைளத் ெதாழுவடித்துப்ேபாட்டு, என்
வழிகைளெயல்லாம் காவல்பண்ணுகிறீர்; என் காலடிகளில் அைடயாளத்ைதப் ேபாடுகிறீர். 28

இப்படிப்பட்டவன் அழுகிப்ேபாகிற வஸ்துேபாலவும், ெபாட்டரித்த வஸ்திரம் ேபாலவும் அழிந்து ேபாவான்.
ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் சஞ்சலம்
நிைறந்தவனுமாயிருக்கிறான். 2 அவன் பூைவப்ேபாலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழைலப்ேபால
நிைலநிற்காமல் ஓடிப்ேபாகிறான். 3 ஆகிலும் இப்படிப்பட்டவன்ேமல் நீர் உம்முைடய கண்கைளத்

திறந்துைவத்து, உம்முைடய நியாயத்துக்கு என்ைனக் ெகாண்டுேபாவீேரா? 4 அசுத்தமானதிலிருந்து
சுத்தமானைதப் பிறப்பிக்கத்தக்கவன் உண்ேடா? ஒருவனுமில்ைல. 5 அவனுைடய நாட்கள் இம்மாத்திரம்
என்று குறிக்கப்பட்டிருக்ைகயால், அவனுைடய மாதங்களின் ெதாைக உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; அவன்
கடந்துேபாகக்கூடாத எல்ைலைய அவனுக்கு ஏற்படுத்தினீர். 6 அவன் ஒரு கூலிக்காரைனப்ேபால் தன்
நாளின் ேவைலயாயிற்று என்று ரம்மியப்படுமட்டும் அவன் ஓய்ந்திருக்கும்படி உமது பார்ைவைய அவைனவிட்டு
விலக்கும். 7 ஒரு மரத்ைதக்குறித்தாவது நம்பிக்ைகயுண்டு; அது ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டாலும் திரும்பத்
தைழக்கும், அதின் இளங்கிைளகள் துளிர்க்கும்; 8 அதின் ேவர் தைரயிேல பைழயதாகி, அதின் அடிக்கட்ைட
மண்ணிேல ெசத்தாலும், 9 தண்ணீரின் வாசைனயினால் அது துளிர்த்து, இளமரம்ேபாலக் கிைளவிடும். 10

மனுஷேனாெவன்றால் ெசத்தபின் ஒழிந்துேபாகிறான், மனுபுத்திரன் ஜீவித்துப்ேபானபின் அவன் எங்ேக? 11

தண்ணீர் ஏரியிலிருந்து வடிந்து, ெவள்ளம் வற்றிச் சுவறிப்ேபாகிறதுேபால, 12 மனுஷன் படுத்துக்கிடக்கிறான்,
வானங்கள் ஒழிந்துேபாகுமளவும் எழுந்திருக்கிறதும் இல்ைல, நித்திைர ெதளிந்து விழிக்கிறதும் இல்ைல. 13

நீர் என்ைனப் பாதாளத்தில் ஒளித்து, உமது ேகாபம் தீருமட்டும் என்ைன மைறத்து, என்ைனத் திரும்ப
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நிைனக்கும்படிக்கு எனக்கு ஒரு காலத்ைதக் குறித்தால் நலமாயிருக்கும். 14 மனுஷன் ெசத்தபின்
பிைழப்பாேனா? எனக்கு மாறுதல் எப்ேபாது வருெமன்று எனக்குக் குறிக்கப்பட்ட ேபாராட்டத்தின்
நாெளல்லாம் நான் காத்திருக்கிேறன். 15 என்ைனக் கூப்பிடும், அப்ெபாழுது நான் உமக்கு உத்தரவு
ெசால்லுேவன்; உமது ைககளின் கிரிையயின்ேமல் விருப்பம் ைவப்பீராக. 16 இப்ெபாழுது என் நைடகைள
எண்ணுகிறீர்; என் பாவத்தின்ேமலல்லேவா கவனமாயிருக்கிறீர். 17 என் மீறுதல் ஒரு கட்டாகக் கட்டப்பட்டு
முத்திைரேபாடப்பட்டிருக்கிறது, என் அக்கிரமத்ைத ஒருமிக்கச் ேசர்த்தீர். 18 மைலமுதலாய் விழுந்து
கைரந்துேபாகும்; கன்மைல தன் இடத்ைதவிட்டுப்ேபர்ந்துேபாகும். 19 தண்ணீர் கற்கைளக் குைடயும்;
ஜலப்பிரவாகம் பூமியின் தூளில் முைளத்தைத மூடும்; அப்படிேய மனுஷன் ெகாண்டிருக்கும் நம்பிக்ைகைய
அழிக்கிறீர். 20 நீர் என்ைறக்கும் அவைனப் ெபலனாய் ெநருக்குகிறதினால் அவன் ேபாய்விடுகிறான்; அவன்
முகரூபத்ைத மாறப்பண்ணி அவைன அனுப்பிவிடுகிறீர். 21 அவன் பிள்ைளகள் கனமைடந்தாலும் அவன்
உணரான்; அவர்கள் சிறுைமப்பட்டாலும் அவர்கைளக் கவனியான். 22 அவன் மாம்சம் அவனிலிருக்குமளவும்
அதற்கு ேநாவிருக்கும்; அவன் ஆத்துமா அவனுக்குள்ளிருக்குமட்டும் அதற்குத் துக்கமுண்டு என்றான்.

அப்ெபாழுது ேதமானியனாகிய எலிப்பாஸ் பிரதியுத்தரமாக: 2 ஞானவான் காற்ைறப்ேபான்ற
நியாயங்கைளச் ெசால்லி, தன் வயிற்ைறக் ெகாண்டல்காற்றினால் நிரப்பி, 3 பிரேயாஜனமில்லாத
வார்த்ைதகளாலும், உபேயாகமில்லாத வசனங்களாலும் தர்க்கிக்கலாேமா? 4 நீர் பயபக்திைய

வீெணன்று ெசால்லி, ேதவனுக்கு முன்பாக ெஜபத்தியானத்ைதக் குைறயப்பண்ணுகிறீர். 5 உம்முைடய வாய்
உம்முைடய அக்கிரமத்ைதச் ெசால்லிக்காட்டுகிறது; நீர் தந்திரமுள்ளவர்களின் நாைவத்
ெதரிந்துெகாண்டீர். 6 நான் அல்ல, உம்முைடய வாேய உம்ைமக் குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறது; உம்முைடய
உதடுகேள உமக்கு விேராதமாகச் சாட்சியிடுகிறது. 7 மனுஷரில் முந்திப் பிறந்தவர் நீர் தாேனா?
பர்வதங்களுக்குமுன்ேன உருவாக்கப்பட்டீேரா? 8 நீர் ேதவனுைடய இரகசிய ஆேலாசைனையக் ேகட்டு,
ஞானத்ைத உம்மிடமாய்ச் ேசர்த்துக்ெகாண்டீேரா? 9 நாங்கள் அறியாத எந்தக் காரியத்ைத நீர்
அறிந்திருக்கிறீர்? எங்களுக்கு விளங்காத எந்தக் காரியமாவது உமக்கு விளங்கியிருக்கிறேதா? 10

உம்முைடய தகப்பைனப்பார்க்கிலும் ெபரிய வயதுள்ள நைரத்ேதாரும் விருத்தாப்பியரும் எங்களுக்குள்
இருக்கிறார்கேள. 11 ேதவன் அருளிய ஆறுதல்களும், உம்ேமாேட ெசால்லப்படுகிற மிருதுவான ேபச்சும்
உமக்கு அற்பகாரியமாயிருக்கிறேதா? 12 உம்முைடய இருதயம் உம்ைம எங்ேக ெகாண்டுேபாகிறது?
உம்முைடய கண்கள் ெநறித்துப்பார்க்கிறது என்ன? 13 ேதவனுக்கு விேராதமாக உம்முைடய ஆவிைய
எழுப்பி உம்முைடய வாயிலிருந்து வசனங்கைளப் புறப்படப்பண்ணுகிறீர். 14 மனுஷனானவன்
பரிசுத்தமாயிருக்கிறதற்கும், ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்தவன் நீதிமானாயிருக்கிறதற்கும், அவன் எம்மாத்திரம்?
15 இேதா, தம்முைடய பரிசுத்தவான்கைளயும் அவர் நம்புகிறதில்ைல; வானங்களும் அவர் பார்ைவக்குச்
சுத்தமானைவகள் அல்ல. 16 அநியாயத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபாலக் குடிக்கிற மனுஷன் எத்தைன அதிகமாய்
அருவருப்பும் அசுத்தமுமாயிருக்கிறான்? 17 உமக்குக் காரியத்ைதத் ெதரியப்பண்ணுேவன் என்ைனக்
ேகளும்; நான் கண்டைத உமக்கு விவரித்துச் ெசால்லுேவன். 18 ஞானிகள் தங்கள் பிதாக்கள் ெசால்லக்
ேகட்டு மைறக்காமல் அறிவித்தைதேய நான் ெசால்லுேவன். 19 அவர்களுக்குமாத்திரம் பூமி
அளிக்கப்பட்டது; அந்நியர் அவர்கள் நடுேவ கடந்துேபாக இடமில்ைல. 20 துன்மார்க்கன் உயிேராடிருக்கிற
நாெளல்லாம் துன்பத்தால் வாதிக்கப்படுகிறான்; பலவந்தம்பண்ணுகிறவனுக்கு அவன் வருஷங்களின்
ெதாைக மைறக்கப்பட்டிருக்கிறது. 21 பயங்கரமான சத்தம் அவன் காதுகளில் ெதானிக்கிறது; அவன்
சமாதானமாயிருக்ைகயில் பாழாக்கிறவன் அவன்ேமல் வருவான். 22 இருளிலிருந்து திரும்பிவர அவனுக்கு
நம்பிக்ைகயில்லாமல், பதிவிருக்கிறவர்களின் பட்டயத்துக்கு அவன் பயப்படுகிறான். 23 அப்பம் எங்ேக
கிைடக்கும் என்று அவன் அைலந்து திரிகிறான்; அந்தகாரநாள் தனக்குச் சமீபித்திருக்கிறைத அறிவான். 24

இக்கட்டும் ெநருக்கமும் அவைனக் கலங்கப்பண்ணி, யுத்தசன்னத்தனான ராஜாைவப்ேபால அவைன
ேமற்ெகாள்ளும். 25 அவன் ேதவனுக்கு விேராதமாகக் ைகநீட்டி, சர்வவல்லவருக்கு விேராதமாகப்
பராக்கிரமம் பாராட்டுகிறான். 26 கடினக்கழுத்ேதாடும், பருத்த குமிழுள்ள தன் ேகடயங்கேளாடும் அவருக்கு
எதிராக ஓடுகிறான். 27 அவன் முகத்ைதக் ெகாழுப்பு மூடியிருக்கிறது; அடிவயிறு ெதாந்திவிட்டிருக்கிறது. 28

ஆனாலும் பாழான பட்டணங்களிலும், குடிேபான கற்குவியலான வீடுகளிலும் வாசம்பண்ணுவான். 29 அவன்
ஐசுவரியவானாவதுமில்ைல, அவன் ஆஸ்தி நிைலப்பதுமில்ைல; அப்படிப்பட்டவர்களின் ெசல்வம் பூமியில்
நீடித்திருப்பதில்ைல. 30 இருளுக்கு அவன் தப்புவதில்ைல; அக்கினி ஜூவாைல அவனுைடய கிைளையக்
காய்ந்துேபாகப்பண்ணும்; அவருைடய வாயின் சுவாசத்தால் அற்றுப்ேபாவான்; 31 வழிதப்பினவன் மாையைய
நம்பானாக; நம்பினால் மாையேய அவன் பலனாயிருக்கும். 32 அது அவன் நாள் வருமுன்ேன அவனுக்குப்
பூரணமாய்ப் பலிக்கும்; அவனுைடய ெகாப்புப் பச்ைசெகாள்வதில்ைல. 33 பிஞ்சுகள் உதிர்ந்துேபாகிற
திராட்சச்ெசடிையப்ேபாலவும், பூக்கள் உதிர்ந்து ேபாகிற ஒலிவமரத்ைதப் ேபாலவும் அவன் இருப்பான். 34

மாயக்காரரின் கூட்டம் ெவறுைமயாய்ப்ேபாகும்; பரிதானம் வாங்கினவர்களின் கூடாரங்கைள அக்கினி
பட்சிக்கும். 35 அப்படிப்பட்டவன் அநியாயத்ைதக் கர்ப்பந்தரித்து அக்கிரமத்ைதப் ெபறுகிறான்; அவர்கள்
கர்ப்பம் மாையையப் பிறப்பிக்கும் என்றான்.

அதற்கு ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 இப்படிப்பட்ட அேநகங் காரியங்கைள நான் ேகட்டிருக்கிேறன்;
நீங்கள் எல்லாரும் அலட்டுண்டாக்குகிற ேதற்றரவாளர். 3 காற்ைறப்ேபான்ற வார்த்ைதகளுக்கு
முடிவிராேதா? இப்படி நீ உத்தரவுெசால்ல உனக்குத் துணிவு உண்டானெதன்ன? 4

உங்கைளப்ேபால நானும் ேபசக்கூடும்; நான் இருக்கும் நிைலைமயில் நீங்கள் இருந்தால், நான்
உங்களுக்கு விேராதமாக வார்த்ைதகைளக் ேகார்த்து, உங்களுக்கு எதிேர என் தைலையத்
துலுக்கவுங்கூடும். 5 ஆனாலும் நான் என் வாயினால் உங்களுக்குத் திடன்ெசால்லுேவன், என் உதடுகளின்
அைசவு உங்கள் துக்கத்ைத ஆற்றும். 6 நான் ேபசினாலும் என் துக்கம் ஆறாது; நான் ேபசாமலிருந்தாலும்
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எனக்கு என்ன ஆறுதல்? 7 இப்ேபாது அவர் என்ைன இைளத்துப்ேபாகச் ெசய்தார்; என்
கூட்டத்ைதெயல்லாம் பாழாக்கினீர். 8 நீர் என்ைனச் சுருங்கிப்ேபாகப்பண்ணினது அதற்குச் சாட்சி; என்
ெமலிவு என்னில் அத்தாட்சியாக நின்று, என் முகத்துக்கு முன்பாக உத்தரவு ெசால்லும். 9 என்ைனப்
பைகக்கிறவனுைடய ேகாபம் என்ைனப் பீறுகிறது, என் ேபரில் பற்கடிக்கிறான்; என் சத்துரு ெகாடிய
கண்ணினால் என்ைனப் பார்க்கிறான். 10 எனக்கு விேராதமாகத் தங்கள் வாைய விரிவாய்த் திறந்தார்கள்;
நிந்ைதயாக என்ைனக் கன்னத்தில் அடித்தார்கள்; எனக்கு விேராதமாக ஏகமாய்க் கூட்டங்கூடினார்கள். 11

ேதவன் என்ைன அநியாயக்காரன் வசமாக ஒப்புவித்து, துன்மார்க்கரின் ைகயில் என்ைன
அகப்படப்பண்ணினார். 12 நான் சுகமாய் வாழ்ந்திருந்ேதன்; அவர் என்ைன ெநருக்கி, என் பிடரிையப்
பிடித்து, என்ைன ெநாறுக்கி, என்ைனத் தமக்கு இலக்காக நிறுத்தினார். 13 அவருைடய வில்லாளர்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்; என் ஈரைலத் தப்பவிடாமல் பிளந்தார்; என் பிச்ைசத் தைரயில்
ஊற்றிவிட்டார். 14 ெநாறுக்குதலின்ேமல் ெநாறுக்குதைல என்ேமல் வரப்பண்ணினார்;
பராக்கிரமசாலிையப்ேபால என்ேமல் பாய்ந்தார். 15 நான் இரட்டுச்ேசைலையத் ைதத்து, என்
ேதாளின்ேமல் ேபார்த்துக்ெகாண்ேடன்; என் மகிைமையப் புழுதியிேல ேபாட்டுவிட்ேடன். 16 அழுகிறதினால்
என் முகம் அழுக்கைடந்தது; மரண இருள் என் கண்ணிைமகளின்ேமல் உண்டாயிருக்கிறது. 17 என்
ைககளிேல ெகாடுைமயில்லாதிருக்ைகயிலும், என் ெஜபம் சுத்தமாயிருக்ைகயிலும், அப்படியாயிற்று. 18

பூமிேய, என் இரத்தத்ைத மூடிப்ேபாடாேத; என் அலறுதலுக்கு மைறவிடம் உண்டாகாதிருப்பதாக. 19

இப்ேபாதும் இேதா, என் சாட்சி பரேலாகத்திலிருக்கிறது எனக்குச் சாட்சி பகருகிறவர் உன்னதங்களில்
இருக்கிறார். 20 என் சிேநகிதர் என்ைனப் பரியாசம்பண்ணுகிறார்கள்; என் கண் ேதவைன ேநாக்கிக்
கண்ணீர் ெசாரிகிறது. 21 ஒரு மனுபுத்திரன் தன் சிேநகிதனுக்காக வழக்காடுகிறதுேபால, ேதவேனாேட
மனுஷனுக்காக வழக்காடுகிறவர் ஒருவர் உண்டானால் நலமாயிருக்கும். 22 குறுகின வருஷங்களுக்கு முடிவு
வருகிறது; நான் திரும்பிவராதவழிேய ேபாேவன்.

என் சுவாசம் ஒழிகிறது, என் நாட்கள் முடிகிறது; பிேரதக்குழி எனக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறது. 2

பரியாசம்பண்ணுகிறவர்கள் என்னிடத்தில் இல்ைலேயா? அவர்கள் ெசய்யும் அநியாயங்கைள என்
கண் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. 3 ேதவரீர் என் காரியத்ைத ேமல்ேபாட்டுக்ெகாண்டு,

எனக்காகப் பிைணப்படுவீராக; ேவேற யார் எனக்குக் ைகெகாடுக்கத்தக்கவர்? 4 நீர் அவர்கள்
இருதயத்துக்கு ஞானத்ைத மைறத்தீர்; ஆைகயால் அவர்கைள உயர்த்தாதிருப்பீர். 5 எவன் தன்
சிேநகிதருக்குக் ேகடாகத் துேராகம் ேபசுகிறாேனா, அவன் பிள்ைளகளின் கண்களும் பூத்துப்ேபாகும். 6

ஜனங்களுக்குள்ேள அவர் என்ைனப் பழெமாழியாக ைவத்தார்; அவர்கள் முகத்துக்குமுன் நான்
அருவருப்பாேனன். 7 இதினிமித்தம் என் கண்கள் சஞ்சலத்தினால் இருளைடந்தது; என்
அவயவங்கெளல்லாம் நிழைலப்ேபாலிருக்கிறது. 8 சன்மார்க்கர் இதற்காகப் பிரமிப்பார்கள்;
குற்றமில்லாதவன் மாயக்காரனுக்கு விேராதமாக எழும்புவான். 9 நீதிமான் தன்வழிைய உறுதியாய்ப்
பிடிப்பான்; சுத்தமான ைககளுள்ளவன் ேமன்ேமலும் பலத்துப்ேபாவான். 10 இப்ேபாதும் நீங்கள் எல்லாரும்
ேபாய்வாருங்கள்; உங்களில் ஞானமுள்ள ஒருவைனயும் காேணன். 11 என் நாட்கள் ேபாயிற்று; என்
இருதயத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த சிந்தைனகள் அற்றுப்ேபாயிற்று. 12 அைவகள் இரைவப்
பகலாக்கிற்று; இருைள ெவளிச்சம் ெதாடர்ந்துவரும் என்று எண்ணச்ெசய்தது. 13 அப்படி நான்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும், பாதாளம் எனக்கு வீடாயிருக்கும்; இருளில் என் படுக்ைகையப் ேபாடுேவன்.
14 அழிைவப்பார்த்து, நீ எனக்குத் தகப்பன் என்கிேறன்; புழுக்கைளப் பார்த்து, நீங்கள் எனக்குத் தாயும்
எனக்குச் சேகாதரியும் என்கிேறன். 15 என் நம்பிக்ைக இப்ேபாது எங்ேக? நான் நம்பியிருந்தைதக்
காண்பவன் யார்? 16 அது பாதாளத்தின் காவலுக்குள் இறங்கும்; அப்ேபாது தூளில் ஏகமாய்
இைளப்பாறுேவாம் என்றான்.

அப்ெபாழுது சூகியனான பில்தாத் பிரதியுத்தரமாக: 2 நீங்கள் எந்தமட்டும் ேபச்சுகைள
முடிக்காதிருப்பீர்கள்? புத்திமான்களாயிருங்கள்; நாங்களும் ேபசட்டும். 3 நாங்கள்
மிருகங்கைளப்ேபால எண்ணப்பட்டு, உங்கள் பார்ைவக்குத் தீழ்ப்பானவர்களாயிருப்பாேனன்? 4

ேகாபத்தினால் உம்ைமத்தாேன பீறுகிற உமதுநிமித்தம் பூமி பாழாய்ப்ேபாகுேமா? கன்மைல
தன்னிடத்ைதவிட்டுப் ேபருேமா? 5 துன்மார்க்கனுைடய விளக்கு அைணந்துேபாகும்; அவன் அடுப்பின்
ெநருப்பும் அவிந்துேபாகும். 6 அவன் கூடாரத்தில் ெவளிச்சம் அந்தகாரப்படும்; அவன் விளக்கு அவனுடேன
அைணந்துேபாகும். 7 அவன் ெபலனாய் நடந்த நைடகள் குைறந்துேபாகும் அவன் ஆேலாசைன அவைன
விழப்பண்ணும். 8 அவன் தன் கால்களினால் வைலயில் அகப்பட்டு, வைலச்சிக்கலிேல நடக்கிறான். 9

கண்ணி அவன் குதிகாைலப் பிடிக்கும்; பறிகாரர் அவைன ேமற்ெகாள்வார்கள். 10 அவனுக்காகச் சுருக்கு
தைரயிலும், அவனுக்காகக் கண்ணி வழியிலும் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 11 சுற்றிலுமிருந்துண்டாகும்
பயங்கரங்கள் அவைனத் திடுக்கிடப்பண்ணி, அவன் கால்கைளத் திைசெதரியாமல் அைலயப்பண்ணும். 12

அவன் ெபலைனப் பட்டினி தின்றுேபாடும்; அவன் பக்கத்தில் ேகடு ஆயத்தப்பட்டு நிற்கும். 13 அது அவன்
அங்கத்தின் பலத்ைதப் பட்சிக்கும்; பயங்கரமான மரணேம அவன் அவயவங்கைளப் பட்சிக்கும். 14 அவன்
நம்பிக்ைக அவன் கூடாரத்திலிருந்து ேவேராேட பிடுங்கப்படும்; அது அவைனப் பயங்கர ராஜாவினிடத்தில்
துரத்தும். 15 அவனுக்கு ஒன்றுமில்லாமற் ேபானதினால், பயங்கரம் அவன் கூடாரத்தில் குடியிருக்கும்;
கந்தகம் அவன் வாசஸ்தலத்தின்ேமல் ெதளிக்கப்படும். 16 கீேழ இருக்கிற அவன் ேவர்கள் அழிந்துேபாகும்;
ேமேல இருக்கிற அவன் கிைளகள் பட்டுப்ேபாகும். 17 அவைன நிைனக்கும் நிைனப்புப் பூமியிலிருந்தழியும்,
வீதிகளில் அவன் ேபரில்லாமற்ேபாகும். 18 அவன் ெவளிச்சத்திலிருந்து இருளில் துரத்திவிடப்பட்டு,
பூேலாகத்திலிருந்து தள்ளுண்டுேபாவான். 19 அவன் ஜனத்துக்குள்ேள அவனுக்குப் புத்திரனும் இல்ைல
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ெபளத்திரனும் இல்ைல; அவன் வீட்டில் மீதியாயிருக்கத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்ைல. 20 அவன் காலத்ேதார்
அவன் நாளுக்காகத் திடுக்கிட்டதுேபால, பின்னடியாரும் பிரமிப்பார்கள். 21 அக்கிரமக்காரன் குடியிருந்த
ஸ்தானங்கள் இைவகள்தான்; ேதவைன அறியாமற்ேபானவனுைடய ஸ்தலம் இதுேவ என்பார்கள் என்றான்.

ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 நீங்கள் எந்தமட்டும் என் ஆத்துமாைவ வருத்தப்படுத்தி,
வார்த்ைதகளினால் என்ைன ெநாறுக்குவீர்கள்? 3 இப்ேபாது பத்துதரம் என்ைன நிந்தித்தீர்கள்;
நீங்கள் எனக்குக் கடினமுகம் காண்பிக்கிறதினால் உங்களுக்கு ெவட்கமில்ைல. 4 நான்

தப்பிநடந்தது ெமய்யானாலும், என் தப்பிதம் என்ேனாேடதான் இருக்கிறது. 5 நீங்கள் எனக்கு விேராதமாகப்
ெபருைமபாராட்டி, எனக்கு நிந்ைதயாக என்ைனக் கடிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்றிருப்பீர்களாகில், 6

ேதவன் என்ைனக் கவிழ்த்து, தம்முைடய வைலைய என்ேமல் வீசினார் என்று அறியுங்கள். 7 இேதா,
ெகாடுைம என்று கூப்பிடுகிேறன், ேகட்பார் ஒருவரும் இல்ைல; கூக்குரலிடுகிேறன், நியாயவிசாரைண
இல்ைல. 8 நான் கடந்துேபாகக்கூடாதபடிக்கு அவர் என் பாைதைய ேவலியைடத்து, என் வழிகைள
இருளாக்கிவிட்டார். 9 என்னிலிருந்த என் மகிைமைய அவர் உரிந்துெகாண்டு, என் சிரசின் கிரீடத்ைத
எடுத்துப்ேபாட்டார். 10 அவர் என்ைன நான்கு புறத்திலும் நாசமாக்கினார், நான் அற்றுப்ேபாகிேறன்; என்
நம்பிக்ைகைய ஒரு ெசடிையப்ேபாலப் பிடுங்கிப்ேபாட்டார். 11 அவர் தமது ேகாபத்ைத என்ேமல்
எரியப்பண்ணினார்; என்ைனத் தம்முைடய சத்துருக்களில் ஒருவனாக எண்ணிக்ெகாள்ளுகிறார். 12

அவருைடய தண்டுப்பைடகள் ஏகமாய் வந்து, எனக்கு விேராதமாய்த் தங்கள் வழிைய உயர்த்தி, என்
கூடாரத்ைதச் சுற்றிப் பாளயமிறங்கினார்கள். 13 என் சேகாதரைர என்ைனவிட்டுத் தூரப்படுத்தினார்;
எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு அந்நியராய்ப் ேபானார்கள். 14 என் பந்துஜனங்கள்
விலகிப்ேபானார்கள். என் சிேநகிதர் என்ைன மறந்துவிட்டார்கள். 15 என் வீட்டு ஜனங்களும், என்
ேவைலக்காரிகளும், என்ைன அந்நியனாக எண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் பார்ைவக்கு நான் பரேதசியாேனன்.
16 நான் என் ேவைலக்காரைனக் கூப்பிடுகிறேபாது அவன் எனக்கு உத்தரவு ெகாடான்; என் வாயினால்
நான் அவைனக் ெகஞ்சேவண்டியதாயிற்று. 17 என் சுவாசம் என் மைனவிக்கு ேவறுபட்டிருக்கிறது; என்
கர்ப்பத்தின் பிள்ைளகளுக்காகப் பரிதபிக்கிேறன். 18 சிறுபிள்ைளகளும் என்ைன
அசட்ைடபண்ணுகிறார்கள்; நான் எழுந்தால், அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்ப் ேபசுகிறார்கள். 19 என்
பிராணசிேநகிதர் எல்லாரும் என்ைன ெவறுக்கிறார்கள்; நான் சிேநகித்தவர்கள் எனக்கு
விேராதிகளானார்கள். 20 என் எலும்புகள் என் ேதாேலாடும் என் மாம்சத்ேதாடும் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறது
என் பற்கைள மூடக் ெகாஞ்சம் ேதால்மாத்திரம் தப்பினது. 21 என் சிேநகிதேர, எனக்கு இரங்குங்கள்,
எனக்கு இரங்குங்கள்; ேதவனுைடய ைக என்ைனத் ெதாட்டது. 22 ேதவைனப்ேபால நீங்களும் என்ைனத்
துன்பப்படுத்துவாேனன்? என் மாம்சம் பட்சிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் திருப்தியற்றிருக்கிறெதன்ன? 23 ஆ,
நான் இப்ெபாழுது ெசால்லும் வார்த்ைதகள் எழுதப்பட்டால் நலமாயிருக்கும்; அைவகள் ஒரு புஸ்தகத்தில்
வைரயப்பட்டு, 24 அல்லது என்ைறக்கும் நிைலக்க அைவகள் கருங்கல்லிேல உளிெவட்டாகவும் ஈய
எழுத்தாகவும் பதிந்தால் நலமாயிருக்கும். 25 என் மீட்பர் உயிேராடிருக்கிறார் என்றும், அவர் கைடசி நாளில்
பூமியின்ேமல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிேறன். 26 இந்த என் ேதால்முதலானைவ
அழுகிப்ேபானபின்பு, நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து ேதவைனப் பார்ப்ேபன். 27 அவைர நாேன பார்ப்ேபன்;
அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்கேள அவைரக் காணும்; இந்த வாஞ்ைசயால் என் உள்ளிந்திரியங்கள்
எனக்குள் ேசார்ந்துேபாகிறது. 28 காரியத்தின் மூலம் எனக்குள் கண்டுபிடிக்கப்படுைகயில், நாம் ஏன்
அவைனத் துன்பப்படுத்துகிேறாம் என்று நீங்கள் ெசால்லேவண்டியதாேம. 29 பட்டயத்துக்குப் பயப்படுங்கள்;
நியாயத்தீர்ப்பு உண்ெடன்கிறைத நீங்கள் அறியும்ெபாருட்டு, மூர்க்கமானது பட்டயத்தினால் உண்டாகும்
ஆக்கிைனைய வரப்பண்ணும் என்றான்.

அப்ெபாழுது நாகமாத்தியனான ேசாப்பார் பிரதியுத்தரமாக: 2 இதற்காக மறு உத்தரவு ெகாடுக்க
என் சிந்தைனகள் என்ைன ஏவுகிறபடியால் நான் தீவிரித்துச் ெசால்லுகிேறன். 3 நிந்தித்ேதன்
என்று நான் கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டைதக் ேகட்ேடன்; ஆனாலும் உணர்வினால் என் ஆவி

பிரதியுத்தரம் ெசால்ல என்ைன ஏவுகிறது. 4 துன்மார்க்கனின் ெகம்பீரம் குறுகினது என்பைதயும்,
மாயக்காரனின் சந்ேதாஷம் ஒரு நிமிஷம்மாத்திரம் நிற்கும் என்பைதயும், 5 அவர் மனுஷைனப் பூமியில்
ைவத்த ஆதிகாலமுதல் இப்படியிருக்கிறது என்பைதயும் நீர் அறியீேரா? 6 அவனுைடய ேமன்ைம
வானபரியந்தம் உயர்ந்தாலும், அவனுைடய தைல ேமகங்கள்மட்டும் எட்டினாலும், 7 அவன் தன்
மலத்ைதப்ேபால என்ைறக்கும் அழிந்துேபாவான்; அவைனக் கண்டவர்கள், அவன் எங்ேக? என்பார்கள். 8

அவன் ஒரு ெசாப்பனத்ைதப்ேபால் பறந்துேபாய்க் காணப்படாதவனாவான்; இரவில் ேதான்றும்
தரிசனத்ைதப்ேபால் பறக்கடிக்கப்படுவான். 9 அவைனப் பார்த்த கண் இனி அவைனப் பார்ப்பதில்ைல; அவன்
இருந்த ஸ்தலம் இனி அவைனக் காண்பதில்ைல. 10 அவன் பிள்ைளகள் எளிைமயானவர்களின்
சகாயத்ைதத் ேதடுவார்கள்; அவன் பறித்தைத அவன் ைககள் திரும்பக் ெகாடுக்கேவண்டியதாகும். 11 அவன்
எலும்புகள் அவனுைடய வாலவயதின் பாவங்களினால் நிைறந்திருந்து, அவேனாேடகூட மண்ணிேல
படுத்துக்ெகாள்ளும். 12 ெபால்லாப்பு அவன் வாயிேல இனிைமயாயிருப்பதால், அவன் அைதத் தன்
நாவின்கீழ் அடக்கி, 13 அைத விடாமல் பதனம்பண்ணி, தன் வாய்க்குள்ேள ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்,
14 அவன் ேபாஜனம் அவன் குடல்களில் மாறி, அவனுக்குள் விரியன்பாம்புகளின் பிச்சாய்ப்ேபாகும். 15 அவன்
விழுங்கின ஆஸ்திையக் கக்குவான்; ேதவன் அைத அவன் வயிற்றிலிருந்து ெவளிேய தள்ளிவிடுவார். 16 அவன்
விரியன்பாம்புகளின் விஷத்ைத உறிஞ்சுவான்; விரியனின் நாக்கு அவைனக் ெகால்லும். 17 ேதனும் ெநய்யும்
ஓடும் வாய்க்கால்கைளயும் ஆறுகைளயும் அவன் காண்பதில்ைல. 18 தான் பிரயாசப்பட்டுத் ேதடினைத அவன்
விழுங்காமல் திரும்பக் ெகாடுப்பான்; அவன் திரும்பக் ெகாடுக்கிறது அவன் ஆஸ்திக்குச் சரியாயிருக்கும்;
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அவன் களிகூராதிருப்பான். 19 அவன் ஒடுக்கி, ஏைழகைளக் ைகவிட்டு, தான் கட்டாத வீட்ைடப்
பறித்தபடியினாலும், 20 தன் வயிறு திருப்தியற்றிருந்தபடியினாலும், அவன் இச்சித்த காரியங்களில்
அவனுக்கு ஒன்றும் இருப்பதில்ைல. 21 அவன் ேபாஜனத்தில் ஒன்றும் மீதியாவதில்ைல; ஆைகயால் அவன்
ஆஸ்தி நிைலநிற்பதில்ைல. 22 அவன் ேவண்டுெமன்கிற பரிபூரணம் அவனுக்கு வந்தபின், அவனுக்கு
வியாகுலம் உண்டாகும்; சிறுைமப்படுகிற ஒவ்ெவாருவருைடய ைகயும் அவன்ேமல் வரும். 23 தன் வயிற்ைற
நிரப்பத்தக்கது இன்னும் அவனுக்கு இருந்தாலும், அவர் அவன்ேமல் தமது ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத
வரவிட்டு, அவன் ேபாஜனம்பண்ணுைகயில், அைத அவன்ேமல் ெசாரியப்பண்ணுவார். 24 இருப்பு
ஆயுதத்துக்கு அவன் தப்பிேயாடினாலும் உருக்குவில் அவைன உருவ எய்யும். 25 உருவின பட்டயம் அவன்
சரீரத்ைதயும், மின்னுகிற அம்பு அவன் பிச்ைசயும் உருவிப்ேபாகும்; பயங்கரங்கள் அவன்ேமல் வரும். 26

அவன் ஒளிக்கும் இடங்களில் காரிருள் அடங்கியிருக்கும்; அவியாத அக்கினி அவைனப் பட்சிக்கும்; அவன்
கூடாரத்தில் மீதியாயிருக்கிறவன் தீங்கு அநுபவிப்பான். 27 வானங்கள் அவன் அக்கிரமத்ைத ெவளிப்படுத்தி,
பூமி அவனுக்கு விேராதமாக எழும்பும். 28 அவன் வீட்டின் சம்பத்துப் ேபாய்விடும்; அவருைடய ேகாபத்தின்
நாளிேல அைவகள் கைரந்து ேபாகும். 29 இதுேவ ேதவனால் துன்மார்க்கனுக்குக் கிைடக்கும் பங்கும்,
அவன் ெசய்ைகக்கு ேதவனால் அவனுக்கு வரும் சுதந்தரமுமாம் என்றான்.

ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 என் வசனத்ைதக் கவனமாய்க் ேகளுங்கள்; இது நீங்கள் என்ைனத்
ேதற்றரவுபண்ணுவதுேபால இருக்கும். 3 நான் ேபசப்ேபாகிேறன், சகித்திருங்கள்; நான்
ேபசினபின்பு பரியாசம்பண்ணுங்கள். 4 நான் மனுஷைனப்பார்த்தா அங்கலாய்க்கிேறன்?

அப்படியானாலும் என் ஆவி விசனப்படாதிருக்குமா? 5 என்ைனக் கவனித்துப்பாருங்கள், அப்ெபாழுது
நீங்கள் பிரமித்து, உங்கள் வாையக் ைகயால் ெபாத்திக்ெகாள்வீர்கள். 6 இைத நான் நிைனக்ைகயில்
கலங்குகிேறன்; நடுக்கம் என் மாம்சத்ைதப் பிடிக்கும். 7 துன்மார்க்கர் ஜீவித்து விருத்தராகி,
வல்லவராவாேனன்? 8 அவர்கேளாடுங்கூட அவர்கள் சந்ததியார் அவர்களுக்கு முன்பாகவும், அவர்கள்
பிள்ைளகள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகவும் திடப்படுகிறார்கள். 9 அவர்கள் வீடுகள் பயமில்லாமல்
பத்திரப்பட்டிருக்கும்; ேதவனுைடய மிலாறு அவர்கள்ேமல் வருகிறதில்ைல. 10 அவர்களுைடய எருது
ெபாலிந்தால், வீணாய்ப்ேபாகாது; அவர்களுைடய பசு சிைன அழியாமல் ஈனுகிறது. 11 அவர்கள் தங்கள்
குழந்ைதகைள ஒரு மந்ைதையப்ேபால ெவளிேய ேபாகவிடுகிறார்கள்; அவர்கள் பிள்ைளகள் குதித்து
விைளயாடுகிறார்கள். 12 அவர்கள் தம்புைரயும் சுரமண்டலத்ைதயும் எடுத்துப் பாடி, கின்னரத்தின்
ஓைசக்குச் சந்ேதாஷப்படுகிறார்கள். 13 அவர்கள் ெசல்வவான்களாய்த் தங்கள் நாட்கைளப் ேபாக்கி, ஒரு
க்ஷணப்ெபாழுதிேல பாதாளத்தில் இறங்குகிறார்கள். 14 அவர்கள் ேதவைன ேநாக்கி: எங்கைளவிட்டு
விலகியிரும், உம்முைடய வழிகைள அறிய விரும்ேபாம்; 15 சர்வவல்லவைர நாம் ேசவிக்க அவர் யார்?
அவைர ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணுவதினால் நமக்குப் பிரேயாஜனம் என்ன என்கிறார்கள். 16 ஆனாலும்
அவர்கள் வாழ்வு அவர்கள் ைகயிலிராது; துன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன எனக்குத் தூரமாயிருப்பதாக. 17

எத்தைனச் சடுதியில் துன்மார்க்கரின் விளக்கு அைணந்துேபாகும்; அவர் தமது ேகாபத்தினால்
ேவதைனகைளப் பகிர்ந்துெகாடுக்ைகயில், அவர்கள் ஆபத்து அவர்கள்ேமல் வரும். 18 அவர்கள்
காற்றுமுகத்திலிருக்கிற துரும்ைபப்ேபாலவும், ெபருங்காற்று பறக்கடிக்கிற பதைரப்ேபாலவும்
இருக்கிறார்கள். 19 ேதவன் அவனுைடய அக்கிரமத்ைத அவன் பிள்ைளகளுக்கு ைவத்து ைவக்கிறார்; அவன்
உணரத்தக்கவிதமாய் அைத அவனுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுகிறார். 20 அவனுைடய அழிைவ அவனுைடய
கண்கள் காணும், சர்வவல்லவருைடய உக்கிரத்ைதக் குடிப்பான். 21 அவன் மாதங்களின் ெதாைக
குறுக்கப்படும்ேபாது, அவனுக்குப் பிற்பாடு அவன் வீட்ைடப்பற்றி அவனுக்கு இருக்கும் விருப்பெமன்ன? 22

உயர்ந்ேதாைர நியாயந்தீர்க்கிற ேதவனுக்கு அறிைவ உணர்த்த யாராலாகும்? 23 ஒருவன் நிர்வாகத்ேதாடும்
சுகத்ேதாடும் வாழ்ந்து குைறயற்ற ெபலனுள்ளவனாய்ச் சாகிறான். 24 அவனுைடய பால்பாத்திரங்கள்
பாலால் நிரம்பியிருக்கிறது, அவன் எலும்புகளில் ஊன் புஷ்டியாயிருக்கிறது. 25 ேவெறாருவன் ஒரு நாளாவது
சந்ேதாஷத்ேதாேட சாப்பிடாமல், மனக்கிேலசத்ேதாேட சாகிறான். 26 இருவரும் சமமாய் மண்ணிேல
படுத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; புழுக்கள் அவர்கைள மூடும். 27 இேதா, நான் உங்கள் நிைனவுகைளயும்,
நீங்கள் என்ைனப்பற்றி அநியாயமாய்க் ெகாண்டிருக்கும் ஆேலாசைனகைளயும் அறிேவன். 28

பிரபுவினுைடய வீடு எங்ேக? துன்மார்க்கருைடய கூடாரம் எங்ேக? என்று ெசால்லுகிறீர்கள்? 29

வழிநடந்துேபாகிறவர்கைள நீங்கள் ேகட்கவில்ைலயா, அவர்கள் ெசால்லும் குறிப்புகைள நீங்கள்
அறியவில்ைலயா? 30 துன்மார்க்கன் ஆபத்து நாளுக்ெகன்று ைவக்கப்படுகிறான்; அவன் ேகாபாக்கிைனயின்
நாளுக்ெகன்று ெகாண்டுவரப்படுகிறான். 31 அவன் வழிைய அவன் முகத்துக்கு முன்பாகத் தூண்டிக்
காண்பிக்கிறவன் யார்? அவன் ெசய்ைகக்குத் தக்க பலைன அவனுக்குச் சரிக்கட்டுகிறவன் யார்? 32 அவன்
கல்லைறக்குக் ெகாண்டுவரப்படுகிறான்; அவன் ேகாரி காக்கப்பட்டிருக்கும். 33 பள்ளத்தாக்கின்
புல்பத்ைதகள் அவனுக்கு இன்பமாயிருக்கும்; அவனுக்கு முன்னாக எண்ணிறந்த ஜனங்கள் ேபானதுேபால,
அவனுக்குப் பின்னாக ஒவ்ெவாருவரும் அவ்விடத்துக்குச் ெசல்லுவார்கள். 34 நீங்கள் வீணான ஆறுதைல
எனக்குச் ெசல்லுகிறது என்ன? உங்கள் மறுெமாழிகளில் உண்ைமக்ேகடு இருக்கிறது என்றான்.

அப்ெபாழுது ேதமானியனான எலிப்பாஸ் பிரதியுத்தரமாக: 2 ஒரு மனுஷன் விேவகியாயிருந்து,
தனக்குத்தான் பிரேயாஜனமாயிருக்கிறதினால் ேதவனுக்குப் பிரேயாஜனமாயிருப்பாேனா? 3 நீர்
நீதிமானாயிருப்பதினால் சர்வவல்லவருக்கு நன்ைமயுண்டாகுேமா? நீர் உம்முைடய வழிகைள

உத்தமமாக்குகிறது அவருக்கு ஆதாயமாயிருக்குேமா? 4 அவர் உமக்குப் பயந்து உம்ேமாேட வழக்காடி,
உம்ேமாேட நியாயத்துக்கு வருவாேரா? 5 உம்முைடய ெபால்லாப்பு ெபரியதும், உம்முைடய அக்கிரமங்கள்
முடிவில்லாதைவகளுமாய் இருக்கிறதல்லேவா? 6 முகாந்தரமில்லாமல் உம்முைடய சேகாதரர் ைகயில்
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அடகுவாங்கி, ஏைழகளின் வஸ்திரங்கைளப் பறித்துக்ெகாண்டீர். 7 விடாய்த்தவனுக்குத் தாகத்துக்குத்
தண்ணீர் ெகாடாமலும், பசித்தவனுக்கு ேபாஜனம் ெகாடாமலும் ேபானீர். 8 பலவானுக்ேக ேதசத்தில்
இடமுண்டாயிற்று; கனவான் அதில் குடிேயறினான். 9 விதைவகைள ெவறுைமயாய் அனுப்பிவிட்டீர்;
தாய்தகப்பன் இல்லாதவர்களின் புயங்கள் முறிக்கப்பட்டது. 10 ஆைகயால் கண்ணிகள் உம்ைமச்
சூழ்ந்திருக்கிறது; அசுப்பிேல உமக்கு வந்த பயங்கரம் உம்ைமக் கலங்கப்பண்ணுகிறது. 11 நீர்
பார்க்கக்கூடாதபடிக்கு இருள் வந்தது, ஜலப்பிரவாகம் உம்ைம மூடுகிறது. 12 ேதவன் பரேலாகத்தின்
உன்னதங்களிலிருக்கிறார் அல்லேவா? நட்சத்திரங்களின் உயரத்ைதப் பாரும், அைவகள் எத்தைன
உயரமாயிருக்கிறது. 13 நீர்: ேதவன் எப்படி அறிவார், அந்தகாரத்துக்கு அப்புறத்திலிருக்கிறவர் நியாயம்
விசாரிக்கக்கூடுேமா? 14 அவர் பாராதபடிக்கு ேமகங்கள் அவருக்கு மைறவாயிருக்கிறது; பரமண்டலங்களின்
சக்கரத்திேல அவர் உலாவுகிறார் என்று ெசால்லுகிறீர். 15 அக்கிரம மாந்தர் பூர்வத்தில் நடந்த
மார்க்கத்ைதக் கவனித்துப் பார்த்தீேரா? 16 காலம் வருமுன்ேன அவர்கள் வாடிப்ேபானார்கள்;
அவர்களுைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல் ெவள்ளம் புரண்டது. 17 ேதவன் அவர்கள் வீடுகைள நன்ைமயால்
நிரப்பியிருந்தாலும், அவர்கள் அவைர ேநாக்கி: எங்கைளவிட்டு விலகும், சர்வவல்லவராேல எங்களுக்கு
என்ன ஆகும் என்றார்கள். 18 ஆைகயால் துன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன எனக்குத் தூரமாயிருப்பதாக. 19

எங்கள் நிைலைம நிர்மூலமாகாமல், அவர்களுக்கு மீதியானைதேயா அக்கினி பட்சித்தெதன்பைத
நீதிமான்கள் கண்டு சந்ேதாஷப்படுகிறார்கள். 20 குற்றமில்லாதவன் அவர்கைளப் பார்த்து நைகக்கிறான். 21

நீர் அவேராேட பழகி சமாதானமாயிரும்; அதினால் உமக்கு நன்ைமவரும். 22 அவர் வாயினின்று பிறந்த
ேவதப்பிரமாணத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவர் வார்த்ைதகைள உம்முைடய இருதயத்தில் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டுகிேறன். 23 நீர் சர்வவல்லவரிடத்தில் மனந்திரும்பினால், திரும்பக் கட்டப்படுவீர்; அக்கிரமத்ைத
உமது கூடாரத்துக்குத் தூரமாக்குவீர். 24 அப்ெபாழுது தூைளப்ேபால் ெபான்ைனயும், ஆற்றுக்
கற்கைளப்ேபால் ஓப்பீரின் தங்கத்ைதயும் ேசர்த்துைவப்பீர். 25 அப்ெபாழுது சர்வவல்லவர் தாேம உமக்குப்
பசும்ெபான்னும், உமக்குச் ெசாக்கெவள்ளியுமாயிருப்பார். 26 அப்ெபாழுது சர்வவல்லவர்ேமல்
மனமகிழ்ச்சியாயிருந்து, ேதவனுக்கு ேநராக உம்முைடய முகத்ைத ஏெறடுப்பீர். 27 நீர் அவைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ண, அவர் உமக்குச் ெசவிெகாடுப்பார்; அப்ெபாழுது நீர் உம்முைடய ெபாருத்தைனகைளச்
ெசலுத்துவீர். 28 நீர் ஒரு காரியத்ைத நிருணயம்பண்ணினால், அது உமக்கு நிைலவரப்படும்; உம்முைடய
பாைதகளில் ெவளிச்சம் பிரகாசிக்கும். 29 மனுஷர் ஒடுக்கப்படும்ேபாது திடப்படக்கடவர்கள் என்று நீர்
ெசால்ல, தாழ்ந்ேதார் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். 30 குற்றமற்றிராதவைனயுங்கூடத் தப்புவிப்பார்; உம்முைடய
ைககளின் சுத்தத்தினிமித்தம் அவன் தப்பிப்ேபாவான் என்றான்.

ேயாபு பிரதியுத்தரமாக: 2 இன்ைறயதினமும் என் அங்கலாய்ப்பு முரண்டுத்தனமாக
எண்ணப்படுகிறது; என் தவிப்ைபப்பார்க்கிலும் என் வாைத கடினமானது. 3 நான் அவைர எங்ேக
கண்டு சந்திக்கலாம் என்பைத அறிந்தால் நலமாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது நான் அவர் ஆசனத்துக்கு

முன்பாக வந்து ேசர்ந்து, 4 என் நியாயத்ைத அவருக்கு முன்பாக வரிைசயாய் ைவத்து, காரியத்ைத ரூபிக்கும்
வார்த்ைதகளால் என் வாைய நிரப்புேவன். 5 அவருைடய மறுெமாழிகைள நான் அறிந்து, அவர் எனக்குச்
ெசால்வைத உணர்ந்துெகாள்ளுேவன். 6 அவர் தம்முைடய மகா வல்லைமயின்படிேய என்ேனாேட
வழக்காடுவாேரா? அவர் அப்படிச் ெசய்யாமல் என்ேமல் தைய ைவப்பார். 7 அங்ேக சன்மார்க்கன் அவேராேட
வழக்காடலாம்; அப்ெபாழுது என்ைன நியாயந்தீர்க்கிறவரின் ைகக்கு என்ைறக்கும் நீங்கலாய்த்
தப்புவித்துக்ெகாள்ேவன். 8 இேதா, நான் முன்னாகப்ேபானாலும் அவர் இல்ைல; பின்னாகப்ேபானாலும்
அவைரக் காேணன். 9 இடதுபுறத்தில் அவர் கிரிைய ெசய்தும் அவைரக் காேணன்; வலது புறத்திலும் நான்
அவைரக் காணாதபடிக்கு ஒளித்திருக்கிறார். 10 ஆனாலும் நான் ேபாகும் வழிைய அவர் அறிவார்; அவர்
என்ைனச் ேசாதித்தபின் நான் ெபான்னாக விளங்குேவன். 11 என் கால்கள் அவர் அடிகைளப்
பற்றிப்பிடித்தது; அவருைடய ெநறிையவிட்டு நான் சாயாமல் அைதக் ைகக்ெகாண்ேடன். 12 அவர்
உதடுகளின் கற்பைனகைள விட்டு நான் பின்வாங்குவதில்ைல; அவருைடய வாயின் வார்த்ைதகைள எனக்கு
ேவண்டிய ஆகாரத்ைதப் பார்க்கிலும் அதிகமாய்க் காத்துக்ெகாண்ேடன். 13 அவேராெவன்றால் ஒேர
மனமாயிருக்கிறார்; அவைரத் திருப்பத்தக்கவர் யார்? அவருைடய சித்தத்தின்படிெயல்லாம் ெசய்வார். 14

எனக்குக் குறித்திருக்கிறைத அவர் நிைறேவற்றுவார்; இப்படிப்பட்டைவகள் இன்னும் அேநகம் அவரிடத்தில்
உண்டு. 15 ஆைகயால் அவருக்கு முன்பாகக் கலங்குகிேறன்; நான் சிந்திக்கிறேபாது, அவருக்குப்
பயப்படுகிேறன். 16 ேதவன் என் இருதயத்ைத இளக்கரிக்கப்பண்ணினார்; சர்வவல்லவர் என்ைனக்
கலங்கப்பண்ணினார். 17 அந்தகாரம் வராததற்கு முன்ேன நான் சங்கரிக்கப்படாமலும், இருைள அவர்
எனக்கு மைறக்காமலும் ேபானதினால் இப்படியிருக்கிேறன்.

சர்வவல்லவருக்குக் காலங்கள் மைறக்கப்படாதிருக்க, அவைர அறிந்தவர்கள் அவர் நியமித்த
நாட்கைள அறியாதிருக்கிறெதன்ன? 2 சிலர் எல்ைலக்குறிப்புகைள ஒற்றி, மந்ைதகைளப்
பலாத்காரமாய்ச் சாய்த்துக்ெகாண்டுேபாய் பட்சிக்கிறார்கள். 3 தாய் தகப்பன் இல்லாதவர்களின்

கழுைதைய ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாய், விதைவயின் மாட்ைட ஈடாக எடுத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 4 ேதசத்தில்
சிறுைமப்பட்டவர்கள் ஏகமாய் ஒளித்துக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, எளிைமயானவர்கைள வழிைய விட்டு
விலக்குகிறார்கள். 5 இேதா, அவர்கள் காட்டுக்கழுைதகைளப்ேபால இைரேதட அதிகாலேம தங்கள்
ேவைலக்குப் புறப்படுகிறார்கள்; வனாந்தரெவளிதான் அவர்களுக்கும் அவர்கள் பிள்ைளகளுக்கும் ஆகாரம்
ெகாடுக்கேவண்டும். 6 துன்மார்க்கருைடய வயலில் அவர்கள் அவனுக்காக அறுப்பு அறுத்து, அவனுைடய
திராட்சத்ேதாட்டத்தின் பழங்கைளச் ேசர்க்கிறார்கள். 7 குளிரிேல ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கு ஒன்றும்
இல்லாததினால், வஸ்திரமில்லாமல் இராத்தங்கி, 8 மைலகளிலிருந்துவரும் மைழகளிேல நைனந்து,
ஒதுக்கிடமில்லாததினால் கன்மைலயிேல அண்டிக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 9 அவர்கேளா தகப்பனில்லாத
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பிள்ைளைய முைலையவிட்டுப்பறித்து, தரித்திரன் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறைத அடகுவாங்குகிறார்கள்.
10 அவைன வஸ்திரமில்லாமல் நடக்கவும், பட்டினியாய் அரிக்கட்டுகைளச் சுமக்கவும், 11 தங்கள்
மதில்களுக்குள்ேள ெசக்காட்டவும், தாகத்தவனமாய் ஆைலயாட்டவும்பண்ணுகிறார்கள். 12 ஊரில் மனுஷர்
தவிக்கிறார்கள், குற்றுயிராய்க்கிடக்கிறவர்களின் ஆத்துமா கூப்பிடுகிறது; என்றாலும், ேதவன் அைதக்
குற்றமாக அவர்கள்ேமல் சுமத்துகிறதில்ைல. 13 அவர்கள் ெவளிச்சத்துக்கு விேராதமாய் நடக்கிறவர்களின்
கூட்டத்தார்; அவர்கள் அவருைடய வழிகைள அறியாமலும், அவருைடய பாைதகளில் தரிக்காமலும்
இருக்கிறார்கள். 14 ெகாைலபாதகன் ெபாழுது விடிகிறேபாது எழுந்து, சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைனக்
ெகான்று, இராக்காலத்திேல திருடைனப்ேபால் திரிகிறான். 15 விபசாரனுைடய கண் மாைல மயங்குகிற
ேவைளக்குக் காத்திருந்து: என்ைன ஒரு கண்ணும் காணமாட்டாெதன்று முகத்ைத மூடிக்ெகாள்ளுகிறான்.
16 அவர்கள் பகலில் அைடயாளம் பார்த்த வீடுகைள இருட்டிேல கன்னமிடுகிறார்கள்; அவர்கள்
ெவளிச்சத்ைத அறியார்கள். 17 விடியுங்காலமும் அவர்களுக்கு மரண இருள்ேபால் இருக்கிறது;
அப்படிப்பட்டவன் மரண இருளின் பயங்கரத்ேதாடு பழகியிருக்கிறான். 18 நீேராட்டத்ைதப்ேபால் தீவிரமாய்ப்
ேபாவான்; ேதசத்தில் அவன் பங்கு சபிக்கப்பட்டுப் ேபாகிறதினால், அவன் திராட்சத்ேதாட்டங்களின் வழிைய
இனிக்காண்பதில்ைல. 19 வறட்சியும் உஷ்ணமும் உைறந்த மைழையப் பட்சிக்கும்; அப்படிேய
பாதாளமானது பாவிகைளப் பட்சிக்கும். 20 அவைனப் ெபற்ற கர்ப்பம் அவைன மறக்கும்; புழு திருப்திகரமாய்
அவைனத் தின்னும்; அவன் அப்புறம் நிைனக்கப்படுவதில்ைல; அக்கிரமமானது பட்டமரத்ைதப்ேபால
முறிந்துவிழும். 21 பிள்ைளெபறாத மலடியின் ஆஸ்திையப் பட்சித்துவிட்டு, விதைவக்கு நன்ைம
ெசய்யாேதேபாகிறான். 22 தன் பலத்தினாேல வல்லவர்கைளத் தன் பாரிசமாக்குகிறான்; அவன்
எழும்புகிறேபாது ஒருவனுக்கும் பிராணைனப்பற்றி நிச்சயமில்ைல. 23 ேதவன் அவனுக்குச் சுகவாழ்ைவக்
கட்டைளயிட்டால், அதின்ேமல் உறுதியாய் நம்பிக்ைக ைவக்கிறான்; ஆனாலும் அவருைடய கண்கள்
அப்படிப்பட்டவர்களின் வழிகளுக்கு விேராதமாயிருக்கிறது. 24 அவர்கள் ெகாஞ்சக்காலம் உயர்ந்திருந்து,
காணாமற்ேபாய், தாழ்த்தப்பட்டு, மற்ற எல்லாைரப்ேபாலும் அடக்கப்படுகிறார்கள்; கதிர்களின்
நுனிையப்ேபால அறுக்கப்படுகிறார்கள். 25 அப்படியில்ைலெயன்று என்ைனப் ெபாய்யனாக்கி, என்
வார்த்ைதகைள வியர்த்தமாக்கத்தக்கவன் யார் என்றான்.

அப்ெபாழுது சூகியனான பில்தாத் பிரதியுத்தரமாக: 2 அதிகாரமும் பயங்கரமும் அவரிடத்தில்
இருக்கிறது; அவர் தமது உன்னதமான ஸ்தலங்களில் சமாதானத்ைத உண்டாக்குகிறார். 3

அவருைடய ேசைனகளுக்குத் ெதாைகயுண்ேடா? அவருைடய ெவளிச்சம் யார்ேமல்
உதிக்காமலிருக்கிறது? 4 இப்படியிருக்க, மனுஷன் ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாயிருப்பது எப்படி?
ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்தவன் சுத்தமாயிருப்பது எப்படி? 5 சந்திரைன அண்ணாந்துபாரும், அதுவும்
பிரகாசியாமலிருக்கிறது; நட்சத்திரங்களும் அவர் பார்ைவக்குச் சுத்தமானைவகள் அல்ல. 6

புழுவாயிருக்கிற மனிதனும், பூச்சியாயிருக்கிற மனுபுத்திரனும் எம்மாத்திரம் என்றான்.
ேயாபு மறுெமாழியாக: 2 திடனில்லாதவனுக்கு நீ எப்படி ஒத்தாைசபண்ணினாய்? ெபலனற்ற
ைகைய நீ எப்படி ஆதரித்தாய்? 3 நீ ஞானமில்லாதவனுக்கு எப்படி உசாவுதுைணயாயிருந்து,
ெமய்ப்ெபாருைளக் குைறவற அறிவித்தாய்? 4 யாருக்கு அறிைவப் ேபாதித்தாய்?

உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆவி யாருைடயது? 5 ஜலத்தின் கீழ் மடிந்தவர்களுக்கும், அவர்கேளாேட
தங்குகிறவர்களுக்கும் தத்தளிப்பு உண்டு. 6 அவருக்கு முன்பாகப் பாதாளம் ெவளியாய்த் திறந்திருக்கிறது;
நரகம் மூடப்படாதிருக்கிறது. 7 அவர் உத்தரமண்டலத்ைத ெவட்டெவளியிேல விரித்து, பூமிைய
அந்தரத்திேல ெதாங்கைவக்கிறார். 8 அவர் தண்ணீர்கைளத் தம்முைடய கார்ேமகங்களில்
கட்டிைவக்கிறார்; அதின் பாரத்தினால் ேமகம் கிழிகிறதில்ைல. 9 அவர் தமது சிங்காசனம் நிற்கும்
ஆகாசத்ைத ஸ்திரப்படுத்தி, அதின்ேமல் தமது ேமகத்ைத விரிக்கிறார். 10 அவர் தண்ணீர்கள்ேமல்
சக்கரவட்டம் தீர்த்தார்; ெவளிச்சமும் இருளும் முடியுமட்டும் அப்படிேய இருக்கும். 11 அவருைடய
கண்டிதத்தால் வானத்தின் தூண்கள் அதிர்ந்து தத்தளிக்கும். 12 அவர் தமது வல்லைமயினால் சமுத்திரக்
ெகாந்தளிப்ைப அமரப்பண்ணி, தமது ஞானத்தினால் அதின் மூர்க்கத்ைத அடக்குகிறார். 13 தமது
ஆவியினால் வானத்ைத அலங்கரித்தார்; அவருைடய கரம் ெநளிவான சர்ப்ப நட்சத்திரத்ைத உருவாக்கிற்று.
14 இேதா, இைவகள் அவருைடய கிரிையயில் கைடேகாடியானைவகள், அவைரக்குறித்து நாங்கள்
ேகட்டது எவ்வளவு ெகாஞ்சம்; அவருைடய வல்லைமயின் இடிமுழக்கத்ைத அறிந்தவன் யார் என்றான்.

ேயாபு பின்னும் தன் பிரசங்கவாக்கியத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெசான்னது: 2 என் சுவாசம் என்னிலும்,
ேதவன் தந்த ஆவி என் நாசியிலும் இருக்குமட்டும், 3 என் உதடுகள் தீைமையச்
ெசால்வதுமில்ைல; என் நாக்கு கபடம் ேபசுவதுமில்ைலெயன்று, 4 என் நியாயத்ைதத்

தள்ளிவிடுகிற ேதவனும், என் ஆத்துமாைவக் கசப்பாக்குகிற சர்வவல்லவருமானவருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 5 நீங்கள் ேபசுகிறது நீதிெயன்று நான் ஒத்துக்ெகாள்வது எனக்குத்
தூரமாயிருப்பதாக; என் ஆவி பிரியுமட்டும் என் உத்தமத்ைத என்ைனவிட்டு விலக்ேகன். 6 என் நீதிையக்
ெகட்டியாய்ப் பிடித்திருக்கிேறன்; அைத நான் விட்டுவிேடன்; நான் உயிேராடிருக்குமளவும் என் இருதயம்
என்ைன நிந்திக்காது. 7 என் பைகஞன் ஆகாதவைனப்ேபாலும், எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவன்
அக்கிரமக்காரைனப்ேபாலும் இருப்பானாக. 8 மாயக்காரன் ெபாருைளத் ேதடி ைவத்திருந்தாலும், ேதவன்
அவன் ஆத்துமாைவ எடுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவன் நம்பிக்ைக என்ன? 9 ஆபத்து அவன்ேமல்
வரும்ேபாது, ேதவன் அவன் கூப்பிடுதைலக் ேகட்பாேரா? 10 அவன் சர்வவல்லவர்ேமல்
மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாேனா? அவன் எப்ெபாழுதும் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பாேனா? 11

ேதவனுைடய கரத்தின் கிரிையையக் குறித்து உங்களுக்கு உபேதசிப்ேபன்; சர்வவல்லவரிடத்தில்
இருக்கிறைத நான் மைறக்கமாட்ேடன். 12 இேதா, நீங்கள் எல்லாரும் அைதக் கண்டிருந்தும், நீங்கள்
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இத்தைன வீண் எண்ணங்ெகாண்டிருக்கிறது என்ன? 13 ெபால்லாத மனுஷனுக்கு ேதவனிடத்திலிருந்து
வருகிற பங்கும், ெகாடூரக்காரர் சர்வவல்லவரால் அைடகிற சுதந்தரமும் என்னெவனில், 14 அவனுைடய
குமாரர் ெபருகினால் பட்டயத்துக்கு இைரயாவார்கள்; அவன் கர்ப்பப்பிறப்புகள் ஆகாரத்தினால்
திருப்தியாவதில்ைல. 15 அவனுக்கு மீதியானவர்கள் ெசத்துப் புைதக்கப்படுவார்கள்; அவனுைடய
விதைவகள் புலம்புவதில்ைல. 16 அவன் புழுதிையப்ேபாலப் பணத்ைதக் குவித்துக்ெகாண்டாலும்,
மண்ைணப்ேபால வஸ்திரங்கைளச் சவதரித்தாலும், 17 அவன் சவதரித்தைத நீதிமான் உடுத்திக்ெகாண்டு,
குற்றமில்லாதவன் அவன் பணத்ைதப் பகிர்ந்துெகாள்ளுவான். 18 அவனுைடய வீடு ெபாட்டுப்பூச்சிகட்டின
வீட்ைடப்ேபாலும், காவல்காக்கிறவன் ேபாட்ட குடிைசையப் ேபாலுமாகும். 19 அவன் ஐசுவரியவானாய்த்
தூங்கிக் கிடந்து, ஒன்றும் பறிெகாடாேத ேபானாலும், அவன் தன் கண்கைளத் திறக்கும்ேபாது
ஒன்றுமில்லாதிருக்கும். 20 ெவள்ளத்ைதப்ேபால திகில்கள் அவைன வாரிக்ெகாண்டுேபாகும்;
இராக்காலத்தில் ெபருங்காற்று அவைன அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும். 21 ெகாண்டல்காற்று அவைனத்
தூக்கிக்ெகாண்டுேபாக, அவன் ேபாய்விடுவான்; அது அவைன அவன் ஸ்தலத்திலிருந்து
தள்ளிக்ெகாண்டுேபாகும். 22 அவர் இைவகைள அவன்ேமல் வரப்பண்ணி அவைனத் தப்பவிடாதிருப்பார்;
அவருைடய ைகக்குத் தப்பிேயாடப் பார்ப்பான். 23 ஜனங்கள் அவைனப் பார்த்துக் ைகெகாட்டி, அவைன
அவன் ஸ்தலத்ைத விட்டு ெவருட்டிவிடுவார்கள்.

ெவள்ளிக்கு விைளவிடம் உண்டு, ெபான்னுக்குப் புடமிடும் ஸ்தலமுமுண்டு. 2 இரும்பு
மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்படும்; ெசம்பு கற்களில் உருக்கி எடுக்கப்படும். 3 மனிதன்
அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் இருக்கிற கற்கைளக் கைடயாந்தரமட்டும் ஆராய்ந்து ேதடி,

இருளுக்கும் அங்ேக முடிவுண்டாக்குகிறான். 4 கடக்கக்கூடாததும் நிைலயாததுமான ஆறு எழும்பினாலும்,
உைழப்பாளியானவன் அைத மனுஷரால் வற்றிப்ேபாகப்பண்ணிச் ெசல்லுகிறான். 5 பூமியின்ேமல் ஆகாரம்
விைளயும்; அதின் கீழிடங்களிலிருக்கிறைவகேளா, அக்கினியால் மாறினது ேபாலிருக்கும். 6 அதின்
கல்லுகளில் இந்திரநீலம் விைளயும்; அதின் ெபாடியில் ெபான்ெபாடிகளும் உண்டாயிருக்கும். 7 ஒரு
வழியுண்டு, அது ஒரு பட்சிக்கும் ெதரியாது; வல்லூறின் கண்ணும் அைதக் கண்டதில்ைல; 8

துஷ்டமிருகங்களின் கால் அதில் படவில்ைல; சிங்கம் அைதக் கடந்ததில்ைல. 9 அவன் தன் ைககைளக்
கற்பாைறயின்ேமல் நீட்டி, மைலகைள ேவேராேட புரட்டுகிறான். 10 கன்மைலகளுக்குள்ளும்
நீர்க்கால்கைள ெவட்டுகிறான்; அவன் கண் விைலயுயர்ந்த எல்லாவற்ைறயும் காணும். 11 ஒரு துளியும்
கசியாதபடி ஆறுகைள அைடக்கிறான்; மைறவிடத்திலிருக்கிறைத ெவளிச்சத்திேல ெகாண்டுவருகிறான். 12

ஆனாலும் ஞானம் கண்ெடடுக்கப்படுவது எங்ேக? புத்தி விைளகிற இடம் எது? 13 அதின் விைல
மனுஷனுக்குத் ெதரியாது; அது ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேல அகப்படுகிறதில்ைல. 14 ஆழமானது: அது
என்னிடத்தில் இல்ைலெயன்கிறது; சமுத்திரமானதும், அது என்னிடத்தில் இல்ைலெயன்கிறது. 15 அதற்கு
ஈடாகத் தங்கத்ைதக் ெகாடுக்கவும், அதற்குக் கிரயமாக ெவள்ளிைய நிறுக்கவும் கூடாது. 16 ஓப்பீரின்
தங்கமும், விைலேயறப்ெபற்ற ேகாேமதகமும், இந்திர நீலக்கல்லும் அதற்கு ஈடல்ல. 17 ெபான்னும் பளிங்கும்
அதற்கு ஒப்பல்ல; பசும்ெபான்னாபரணங்களுக்கு அைத மாற்றக்கூடாது. 18 பவளத்ைதயும் ஸ்படிகத்ைதயும்
அத்ேதாேட ஒப்பிட்டுப் ேபசலாகாது; முத்துகைளப்பார்க்கிலும் ஞானத்தின் விைல உயர்ந்தது. 19

எத்திேயாப்பியாவின் புஷ்பராகம் அதற்கு நிகரல்ல; பசும்ெபான்னும் அதற்குச் சரியல்ல. 20 இப்படியிருக்க,
ஞானம் எங்ேகயிருந்து வரும்; புத்தி தங்கும் இடம் எங்ேக? 21 அது ஜீவனுள்ள சகலருைடய கண்களுக்கும்
ஒளித்தும், ஆகாசத்துப்பறைவகளுக்கு மைறந்தும் இருக்கிறது. 22 நாசமும், மரணமும், நாங்கள் எங்கள்
காதுகளினாேலமாத்திரம் அதின் கீர்த்திையக் ேகட்ேடாம் என்கிறது. 23 ேதவேனா அதின் வழிைய அறிவார்,
அதின் ஸ்தானம் அவருக்ேக ெதரியும். 24 அவர் பூமியின் கைடயாந்தரங்கைளப் பார்த்து, வானங்களின்கீழ்
இருக்கிறைதெயல்லாம் காண்கிறார். 25 அவர் காற்றுக்கு அதின் நிைறைய நியமித்து, ஜலத்துக்கு அதின்
அளைவப் பிரமாணித்து, 26 மைழக்குத் திட்டத்ைதயும், இடிமுழக்கத்ேதாேட கூடிய மின்னலுக்கு வழிையயும்
ஏற்படுத்துகிறார். 27 அவர் அைதப் பார்த்துக் கணக்கிட்டார்; அைத ஆராய்ந்து ஆயத்தப்படுத்தி, 28

மனுஷைன ேநாக்கி: இேதா, ஆண்டவருக்குப் பயப்படுவேத ஞானம்; ெபால்லாப்ைப விட்டு விலகுவேத புத்தி
என்றார் என்று ெசான்னான்.

பின்னும் ேயாபு தன் பிரசங்க வாக்கியத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெசான்னது: 2 ெசன்றுேபான
மாதங்களிலும், ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றிவந்த நாட்களிலும் எனக்கு உண்டாயிருந்த சீர்
இப்ெபாழுது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். 3 அப்ெபாழுது அவர் தீபம் என்தைலயின்ேமல்

பிரகாசித்தது; அவர் அருளின ெவளிச்சத்தினால் இருைளக் கடந்துேபாேனன். 4 ேதவனுைடய
இரகசியச்ெசயல் என் கூடாரத்தின்ேமல் இருந்தது. 5 அப்ெபாழுது சர்வவல்லவர் என்ேனாடிருந்தார்; என்
பிள்ைளகள் என்ைனச் சூழ்ந்திருந்தார்கள். 6 என் பாதங்கைள நான் ெநய்யினால் கழுவிேனன்;
கன்மைலகளிலிருந்து எனக்காக எண்ெணய் நதிேபால ஓடிவந்தது; அந்தச் ெசல்வநாட்களின் சீர்
இப்ேபாதிருந்தால் நலமாயிருக்கும். 7 நான் பட்டணவீதியால் வாசலுக்குள் புறப்பட்டுப்ேபாய், வீதியில் என்
ஆசனத்ைதப் ேபாடும்ேபாது, 8 வாலிபர் என்ைனக் கண்டு ஒளித்துக்ெகாள்வார்கள்; முதிேயார் எழுந்திருந்து
நிற்பார்கள். 9 பிரபுக்கள் ேபசுகிறைத நிறுத்தி, ைகயினால் தங்கள் வாையப் ெபாத்திக்ெகாள்வார்கள். 10

ெபரிேயாரின் சத்தம் அடங்கி, அவர்கள் நாக்கு அவர்கள் ேமல்வாேயாடு ஒட்டிக்ெகாள்ளும். 11 என்ைனக்
ேகட்ட காது என்ைனப் பாக்கியவான் என்றது; என்ைனக் கண்ட கண் எனக்குச் சாட்சியிட்டது. 12

முைறயிடுகிற ஏைழையயும், திக்கற்ற பிள்ைளையயும், உதவியற்றவைனயும் இரட்சித்ேதன். 13

ெகட்டுப்ேபாக இருந்தவனுைடய ஆசீர்வாதம் என்ேமல் வந்தது; விதைவயின் இருதயத்ைதக்
ெகம்பீரிக்கப்பண்ணிேனன். 14 நீதிையத் தரித்துக்ெகாண்ேடன்; அது என் உடுப்பாயிருந்தது; என் நியாயம்
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எனக்குச் சால்ைவயும் பாைகயுமாய் இருந்தது. 15 நான் குருடனுக்குக் கண்ணும், சப்பாணிக்குக்
காலுமாயிருந்ேதன். 16 நான் எளியவர்களுக்குத் தகப்பனாயிருந்து, நான் அறியாத வழக்ைக
ஆராய்ந்துபார்த்ேதன். 17 நான் அநியாயக்காரருைடய கைடவாய்ப் பற்கைள உைடத்து, அவர்கள்
பறித்தைத அவர்கள் பற்களிலிருந்து பிடுங்கிேனன். 18 என் கூட்டிேல நான் ஜீவித்துப் ேபாேவன்; என்
நாட்கைள மணலத்தைனயாய்ப் ெபருகப்பண்ணுேவன் என்ேறன். 19 என் ேவர் தண்ணீர்களின் ஓரமாய்ப்
படர்ந்தது; என் கிைளயின்ேமல் பனி இராமுழுவதும் தங்கியிருந்தது. 20 என் மகிைம என்னில்
ெசழித்ேதாங்கி, என் ைகயிலுள்ள என் வில் புதுப்ெபலன் ெகாண்டது. 21 எனக்குச் ெசவிெகாடுத்துக்
காத்திருந்தார்கள்; என் ஆேலாசைனையக் ேகட்டு மவுனமாயிருந்தார்கள். 22 என் ேபச்சுக்குப்
ேபசாமலிருந்தார்கள்; என் வசனம் அவர்கள்ேமல் துளிதுளியாய் விழுந்தது. 23 மைழக்குக்
காத்திருக்கிறதுேபால் எனக்குக் காத்திருந்து, பின் மாரிக்கு ஆைசயுள்ளவர்கள்ேபால் தங்கள் வாைய
ஆெவன்று திறந்திருந்தார்கள். 24 நான் அவர்கைளப் பார்த்து நைகக்கும்ேபாது, அவர்கள்
துணிகரங்ெகாள்ளவில்ைல; என் முகக்கைளைய மாறச்ெசய்யவும் இல்ைல. 25 அவர்கள் வழிேயேபாக
எனக்குச் சித்தமாகும்ேபாது, நான் தைலவனாய் உட்கார்ந்து, இராணுவத்துக்குள் ராஜாைவப்ேபாலும்,
துக்கித்தவர்கைளத் ேதற்றரவுபண்ணுகிறவைனப்ேபாலும் இருந்ேதன்.

இப்ேபாேதா என்னிலும் இளவயதானவர்கள் என்ைனப் பரியாசம்பண்ணுகிறார்கள்;
இவர்களுைடய பிதாக்கைள நான் என் மந்ைதையக் காக்கும் நாய்கேளாேட ைவக்கவுங்கூட
ெவட்கப்பட்டிருப்ேபன். 2 விருத்தாப்பியத்தினாேல ெபலனற்றுப்ேபான அவர்கள் ைககளினால்

எனக்கு என்ன உதவியிருந்தது. 3 குைறச்சலினாலும் பசியினாலும் அவர்கள் வாடி, ெவகுநாளாய்ப் பாழும்
ெவறுைமயுமான அந்தரெவளிக்கு ஓடிப்ேபாய், 4 ெசடிகளுக்குள் இருக்கிற தைழகைளப் பிடுங்குவார்கள்;
காட்டுப்பூண்டுகளின் கிழங்குகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது. 5 அவர்கள் மனுஷரின் நடுவிலிருந்து
துரத்தப்பட்டார்கள்; கள்ளைனத் துரத்துகிறதுேபால்: கள்ளன் கள்ளன் என்று அவர்கைளத்
துரத்திவிட்டார்கள். 6 அவர்கள் பள்ளத்தாக்குகளின் ெவடிப்புகளிலும், பூமியின் ெகபிகளிலும்,
கன்மைலகளிலும் ேபாய் குடியிருந்தார்கள். 7 ெசடிகளுக்குள்ளிருந்து கதறி, காஞ்ெசாறிகளின்கீழ்
ஒதுங்கினார்கள். 8 அவர்கள் மூடரின் மக்களும், நீசரின் பிள்ைளகளும், ேதசத்திலிருந்து
துரத்துண்டவர்களுமாய் இருந்தார்கள். 9 ஆனாலும் இப்ேபாது நான் அவர்களுக்குப் பாட்டும் பழெமாழியும்
ஆேனன். 10 என்ைன அருவருத்து, எனக்குத்தூரமாகி, என் முகத்துக்கு முன்பாகத் துப்பக்
கூசாதிருக்கிறார்கள். 11 நான் கட்டின கட்ைட அவர் அவிழ்த்து, என்ைனச் சிறுைமப்படுத்தினபடியினால்,
அவர்களும் கடிவாளத்ைத என் முகத்துக்கு முன்பாக உதறிவிட்டார்கள். 12 வலதுபாரிசத்தில் வாலிபர்
எழும்பி, என் கால்கைளத் தவறிவிழப்பண்ணி, தங்கள் ேகடான வழிகைள எனக்கு ேநராக
ஆயத்தப்படுத்துகிறார்கள். 13 என் பாைதையக் ெகடுத்து, என் ஆபத்ைத வர்த்திக்கப்பண்ணுகிறார்கள்;
அதற்கு அவர்களுக்கு ஒத்தாைசபண்ணுகிறவர்கள் ேதைவயில்ைல. 14 ெபரிதான திறப்புண்டாக்கி, தாங்கள்
ெகடுத்த வழியில் புரண்டு வருகிறார்கள். 15 பயங்கரங்கள் என்ேமல் திரும்பி வருகிறது, அைவகள்
காற்ைறப்ேபால என் ஆத்துமாைவப் பின்ெதாடருகிறது; என் சுகவாழ்வு ஒரு ேமகத்ைதப்ேபால்
கடந்துேபாயிற்று. 16 ஆைகயால் இப்ேபாது என் ஆத்துமா என்னில் முறிந்துேபாயிற்று; உபத்திரவத்தின்
நாட்கள் என்ைனப்பிடித்துக்ெகாண்டது. 17 இராக்காலத்திேல என் எலும்புகள் துைளக்கப்பட்டு, என்
நரம்புகளுக்கு இைளப்பாறுதல் இல்லாதிருக்கிறது. 18 ேநாயின் உக்கிரத்தினால் என் உடுப்பு
ேவறுபட்டுப்ேபாயிற்று; அது என் அங்கியின் கழுத்துப்பட்ைடையப்ேபால, என்ைனச் சுற்றிக்ெகாண்டது. 19

ேசற்றிேல தள்ளப்பட்ேடன்; தூளுக்கும் சாம்பலுக்கும் ஒப்பாேனன். 20 உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன்; நீர்
எனக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடாதிருக்கிறீர்; ெகஞ்சி நிற்கிேறன், என்ேமல் பராமுகமாயிருக்கிறீர். 21 என்ேமல்
ெகாடூரமுள்ளவராக மாறினீர்; உம்முைடய கரத்தின் வல்லைமயால் என்ைன விேராதிக்கிறீர். 22 நீர்
என்ைனத் தூக்கி, என்ைனக் காற்றிேல பறக்கவிட்டு, என்ைனப் பயத்தினால் உருகிப்ேபாகப்பண்ணுகிறீர். 23

சகல ஜீவாத்துமாக்களுக்கும் குறிக்கப்பட்ட தாவரமாகிய மரணத்துக்கு என்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்பீர் என்று
அறிேவன். 24 ஆனாலும் நான் யாெதாருவைன அவன் ஆபத்திேல தவிக்கப்பண்ணினதும், 25 துன்னாைளக்
கண்டவனுக்காக நான் அழாதிருந்ததும், எளியவனுக்காக என் ஆத்துமா வியாகுலப்படாதிருந்ததும்
உண்டானால், அவர் என் மனுவுக்கு இடங்ெகாடாமல், எனக்கு விேராதமாய்த் தமது ைகைய நீட்டுவாராக.
26 நன்ைமக்குக் காத்திருந்த எனக்குத் தீைம வந்தது; ெவளிச்சத்ைத வரப்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த எனக்கு
இருள் வந்தது. 27 என் குடல்கள் ெகாதித்து, அமராதிருக்கிறது; உபத்திரவநாட்கள் என்ேமல் வந்தது. 28

ெவயில் படாதிருந்தும், நான் கறுகறுத்துத் திரிகிேறன்; நான் சைபயிலிருந்து எழுந்திருக்கும்ேபாது
அலறுகிேறன். 29 நான் மைலப்பாம்புகளுக்குச் சேகாதரனும், ேகாட்டான்களுக்குத் ேதாழனுமாேனன். 30

என் ேதால் என்ேமல் கறுத்துப்ேபாயிற்று; என் எலும்புகள் உஷ்ணத்தினால் காய்ந்துேபாயிற்று. 31 என்
சுரமண்டலம் புலம்பலாகவும், என் கின்னரம் அழுகிறவர்களின் ஓலமாகவும் மாறின.

என் கண்கேளாேட உடன்படிக்ைகபண்ணின நான் ஒரு கன்னிைகயின்ேமல்
நிைனப்பாயிருப்பெதப்படி? 2 அப்ெபாழுது உன்னதங்களிலிருந்து ேதவன் அளிக்கும் பங்கும்,
உன்னதத்திலிருந்து சர்வவல்லவர் ெகாடுக்கும் சுதந்தரமும் கிைடக்குேமா? 3

மாறுபாடானவனுக்கு ஆபத்தும், அக்கிரமச் ெசய்ைகக்காரருக்கு ஆக்கிைனயுமல்லேவா கிைடக்கும். 4

அவர் என் வழிகைளப் பார்த்து, என் நைடகைளெயல்லாம் எண்ணுகிறார் அல்லேவா? 5 நான் மாையயிேல
நடந்ேதேனா, என் கால் கபடுெசய்யத் தீவிரித்தேதா என்று, 6 சுமுத்திைரயான தராசிேல ேதவன் என்ைன
நிறுத்து, என் உத்தமத்ைத அறிவாராக. 7 என் நைடகள் வழிையவிட்டு விலகினதும், என் இருதயம் என்
கண்கைளப் பின்ெதாடர்ந்ததும், ஏதாகிலும் ஒரு மாசு என் ைககளில் ஒட்டிக்ெகாண்டதும் உண்டானால், 8
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அப்ெபாழுது நான் விைதத்தைத ேவெறாருவன் புசிப்பானாக; என் பயிர்கள் ேவரற்றுப்ேபாகக்கடவது. 9 என்
மனம் யாெதாரு ஸ்திரீயின்ேமல் மயங்கி, அயலானுைடய வாசைல நான் எட்டிப்பார்த்ததுண்டானால், 10

அப்ெபாழுது என் மைனவி ேவெறாருவனுக்கு மாவைரப்பாளாக; ேவற்று மனிதர் அவள்ேமல் சாய்வார்களாக.
11 அது ேதாஷம், அது நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படும் அக்கிரமமாேம. 12 அது பாதாளபரியந்தம்
பட்சிக்கும் அக்கினியாய் என் சம்பத்ைதெயல்லாம் நிர்மூலமாக்கும். 13 என் ேவைலக்காரனானாலும், என்
ேவைலக்காரியானாலும், என்ேனாடு வழக்காடும்ேபாது, அவர்கள் நியாயத்ைத நான்
அசட்ைடபண்ணியிருந்தால், 14 ேதவன் எழும்பும்ேபாது, நான் என்ன ெசய்ேவன்; அவர் விசாரிக்கும்ேபாது,
நான் அவருக்கு என்ன மறுஉத்தரவு ெசால்லுேவன். 15 தாயின் கர்ப்பத்தில் என்ைன உண்டுபண்ணினவர்
அவைனயும் உண்டுபண்ணினார் அல்லேவா? ஒேரவிதமான கர்ப்பத்தில் எங்கைள உருவாக்கினார்
அல்லேவா? 16 எளியவர்கள் வாஞ்சித்தைத நான் ெகாடாதிருந்து, விதைவயின் கண்கைளப்
பூத்துப்ேபாகப்பண்ணி, 17 தாய்தகப்பனில்லாத பிள்ைள என் ஆகாரத்தில் சாப்பிடாமல், நான் ஒருவனாய்ச்
சாப்பிட்டதுண்ேடா? 18 என் சிறுவயதுமுதல் அவன் தகப்பனிடத்தில் வளர்வதுேபால என்ேனாேட
வளர்ந்தான்; நான் என் தாயின் கர்ப்பத்திேல பிறந்ததுமுதல் அப்படிப்பட்டவர்கைளக் ைகலாகுெகாடுத்து
நடத்திேனன். 19 ஒருவன் உடுப்பில்லாததினால் மடிந்துேபாகிறைதயும், ஏைழக்கு மூட
வஸ்திரமில்லாதிருக்கிறைதயும் நான் கண்டேபாது, 20 அவன் என் ஆட்டுமயிர்க் கம்பளியினாேல
அனல்ெகாண்டதினால், அவன் இைட என்ைனப் புகழாதிருந்ததும், 21 ஒலிமுகவாசலில் எனக்குச்
ெசல்வாக்கு உண்ெடன்று நான் கண்டு, திக்கற்றவனுக்கு விேராதமாய் என் ைகைய நீட்டினதும்
உண்டானால், 22 என் ைகப்பட்ைட ேதாளிலிருந்து சரிந்து, என் புயத்து எலும்பு முறிந்துேபாவதாக. 23

ேதவன் ஆக்கிைனயிடுவார் என்றும், அவருைடய மகத்துவத்ைத உத்தரிக்கக்கூடாது என்றும், எனக்குப்
பயங்கரமாயிருந்தது. 24 நான் ெபான்னின்ேமல் என் நம்பிக்ைகைய ைவத்து, தங்கத்ைதப்பார்த்து: நீ என்
ஆதரவு என்று நான் ெசான்னதும், 25 என் ஆஸ்திெபரியெதன்றும், என் ைகக்கு மிகுதியும் கிைடத்தெதன்றும்
நான் மகிழ்ந்ததும், 26 சூரியன் பிரகாசிக்கும்ேபாதும், அல்லது சந்திரன் மகிைமயாய்ச் ெசல்லும்ேபாதும்,
நான் அைத ேநாக்கி: 27 என் மனம் இரகசியமாய் மயக்கப்பட்டு, என் வாய் என் ைகைய முத்தி
ெசய்ததுண்டானால், 28 இதுவும் நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படத்தக்க அக்கிரமமாயிருக்கும்;
அதினால் உன்னதத்திலிருக்கிற ேதவைன மறுதலிப்ேபேன. 29 என் பைகஞனுைடய ஆபத்திேல நான்
மகிழ்ந்து, ெபால்லாப்பு அவனுக்கு ேநரிட்டேபாது களிகூர்ந்திருந்ேதேனா? 30 அவன் ஜீவனுக்குச்
சாபத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி விரும்பி, வாயினால் பாவஞ்ெசய்ய நான் இடங்ெகாடுக்கவில்ைல. 31 அவன்
இனத்தார்களில் திருப்தியாகாதவைனக் காண்பிப்பவன் யாெரன்று என் கூடாரத்தின் மனுஷர்
ெசால்லார்கேளா? 32 பரேதசி வீதியிேல இராத்தங்கினதில்ைல; வழிப்ேபாக்கனுக்கு என் வாசல்கைளத்
திறந்ேதன். 33 நான் ஆதாைமப்ேபால என் மீறுதல்கைள மூடி, என் அக்கிரமத்ைத என் மடியிேல
ஒளித்துைவத்ேதேனா? 34 திரளான என் கூட்டத்துக்கு நான் பயந்ததினாலாவது, இனத்தார் ஜனத்தார்
பண்ணும் இகழ்ச்சி என்ைனத் திடுக்கிடப்பண்ணினதினாலாவது, நான் ேபசாதிருந்து, வாசற்படிைய விட்டுப்
புறப்படாதிருந்ேதேனா? 35 ஆ, என் வழக்ைகக் ேகட்கிறவன் ஒருவன் இருந்தால் நலமாயிருக்கும்; இேதா,
சர்வவல்லவர் எனக்கு உத்தரவு அருளிச்ெசய்யவும், என் எதிராளி தன் வழக்ைக எழுதிக்ெகாடுக்கவும் எனக்கு
விருப்பமுண்டு. 36 அைத நான் என் ேதாளின்ேமல் ைவத்து, எனக்குக் கிரீடமாகத் தரித்துக்ெகாள்ேவேன. 37

அவனுக்கு நான் என் நைடகைளத் ெதாைக ெதாைகயாய்க் காண்பித்து, ஒரு பிரபுைவப்ேபால அவனிடத்தில்
ேபாேவன். 38 எனக்கு விேராதமாக என் காணி பூமி கூப்பிடுகிறதும், அதின் பைடச்சால்கள்கூட அழுகிறதும்,
39 கூலிெகாடாமல் நான் அதின் பலைனப் புசித்து, பயிரிட்டவர்களின் ஆத்துமாைவ
உபத்திரவப்படுத்தினதும் உண்டானால், 40 அதில் ேகாதுைமக்குப் பதிலாக முள்ளும், வாற்ேகாதுைமக்குப்
பதிலாகக் கைளயும் முைளக்கக்கடவது என்றான். ேயாபின் வார்த்ைதகள் முடிந்தது.

ேயாபு தன் பார்ைவக்கு நீதிமானாயிருந்தபடியினால், அவனுக்கு அந்த மூன்று மனுஷரும்
பிரதியுத்தரம் ெசால்லி ஓய்ந்தார்கள். 2 அதினால் ராமின் வம்சத்தானான பூசியனாகிய
பரெகேயலின் குமாரன் எலிகூவுக்குக் ேகாபம்மூண்டது, ேயாபு, ேதவைனப்பார்க்கிலும்

தன்ைனத்தான் நீதிமானாக்கினதினிமித்தம், அவன்ேமலும் அவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது. 3

ெகாடுக்கத்தக்க மறுெமாழி ேயாபின் மூன்று சிேநகிதருக்கும் அகப்படாதிருந்தும், அவர்கள் அவைன
ஆகாதவெனன்று தீர்த்ததினிமித்தம், அவர்கள்ேமலும் அவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது. 4 அவர்கள்
தன்ைனப்பார்க்கிலும் வயதுெசன்றவர்களானபடியினால், எலிகூ ேயாபின் வார்த்ைதகள் முடிந்து தீருமட்டும்
காத்திருந்தான். 5 அந்த மூன்று மனுஷரின் வாயிலும் மறுஉத்தரவு பிறக்கவில்ைலெயன்று எலிகூ
கண்டேபாது, அவனுக்குக் ேகாபம் மூண்டது. 6 ஆதலால் பரெகேயலின் குமாரன் எலிகூ என்னும் பூசியன்
பிரதியுத்தரமாக: நான் இளவயதுள்ளவன், நீங்கேளா விருத்தாப்பியர்; ஆைகயால் நான் அஞ்சி, என்
அபிப்பிராயத்ைத உங்களுக்கு முன்பாக ெவளிப்படுத்தப் பயந்திருந்ேதன். 7 முதிேயார் ேபசட்டும், வயது
ெசன்றவர்கள் ஞானத்ைத அறிவிக்கட்டும் என்றிருந்ேதன். 8 ஆனாலும் மனுஷரில் ஒரு ஆவியுண்டு;
சர்வவல்லவருைடய சுவாசேம அவர்கைள உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். 9 ெபரிேயாெரல்லாம் ஞானிகளல்ல;
முதிேயாெரல்லாம் நீதிைய அறிந்தவர்களுமல்ல. 10 ஆைகயால் எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; நானும் என்
அபிப்பிராயத்ைத ெவளிப்படுத்துேவன் என்ேறன். 11 இேதா, உங்கள் வசனங்கள் முடியுமட்டும்
காத்திருந்ேதன்; நீங்கள் ெசால்லத்தக்கைத ஆராய்ந்து ேதடுமட்டும், உங்கள் நியாயங்களுக்குச்
ெசவிெகாடுத்ேதன். 12 நான் உங்கள் ெசால்ைலக் கவனித்ேதன்; ஆனாலும் இேதா, உங்களில் ேயாபுக்கு
நியாயத்ைதத் ெதரியக்காட்டி, அவருைடய வசனங்களுக்கு ஏற்ற பிரதியுத்தரம் ெசால்லுகிறவனில்ைல. 13

ஞானத்ைதக் கண்டுபிடித்ேதாம் என்று நீங்கள் ெசால்லாதபடி பாருங்கள்; மனுஷனல்ல, ேதவேன அவைர
ெஜயங்ெகாள்ளேவண்டும். 14 அவர் என்ைனப்பார்த்துப் ேபசினதில்ைல; நீங்கள் ெசான்ன
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வார்த்ைதகளினால் நான் அவருக்குப் பிரதியுத்தரம் ெசால்வதுமில்ைல. 15 அவர்கள் கலங்கி அப்புறம்
பிரதியுத்தரம் ெசால்லாதிருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்கு ேபச்சு அற்றுப் ேபாயிற்று. 16 அவர்கள் ேபசார்கேளா
என்று காத்திருந்ேதன்; ஆனாலும் அவர்கள் அப்புறம் மறுெமாழி ெகாடாமலிருந்தபடியினால், 17 நானும்
பிரதியுத்தரமாக எனக்குத் ேதான்றியமட்டும் ெசால்லுேவன்; நானும் என் அபிப்பிராயத்ைத
ெவளிப்படுத்துேவன். 18 வார்த்ைதகள் எனக்குள் நிைறந்திருக்கிறது; என் உள்ளத்திலுள்ள ஆவி என்ைன
ெநருக்கி ஏவுகிறது. 19 இேதா, என் உள்ளம் அைடக்கப்பட்டிருந்து, புதுத் துருத்திகைள முதலாய்ப்
பீறப்பண்ணுகிற புதுரசத்ைதப் ேபாலிருக்கிறது. 20 நான் ஆறுதலைடயும்படி ேபசுேவன்; என் உதடுகைளத்
திறந்து பிரதியுத்தரம் ெசால்லுேவன். 21 நான் ஒருவனுைடய முகத்ைதப் பாராமலும், ஒரு மனுஷனுக்கும்
இச்சகம் ேபசாமலும் இருப்ேபனாக. 22 நான் இச்சகம் ேபச அறிேயன்; ேபசினால் என்ைன
உண்டாக்கினவர் சீக்கிரமாய் என்ைன எடுத்துக்ெகாள்வார்.

ேயாேப, என் நியாயங்கைளக் ேகளும்; என் வார்த்ைதகளுக்ெகல்லாம் ெசவிெகாடும். 2 இேதா,
என் வாைய இப்ேபாது திறந்ேதன்; என் வாயிலிருக்கிற என் நாவானது ேபசும். 3 என்
வார்த்ைதகள் என் இருதயத்தின் உண்ைமக்கு ஒத்திருக்கும்; நான் அறிந்தைத என் உதடுகள்

சுத்தமாய் வசனிக்கும். 4 ேதவனுைடய ஆவியானவர் என்ைன உண்டாக்கினார்; சர்வவல்லவருைடய
சுவாசம் எனக்கு உயிர்ெகாடுத்தது. 5 உம்மாேல கூடுமானால் எனக்கு மறுெமாழி ெகாடும்; நீர் ஆயத்தப்பட்டு
எனக்கு எதிராக நில்லும். 6 இேதா, உம்ைமப்ேபால நானும் ேதவனால் உண்டானவன்; நானும் மண்ணினால்
உருவாக்கப்பட்டவன். 7 இேதா, நீர் எனக்குப் பயப்பட்டுக் கலங்கத் ேதைவயில்ைல; என் ைக உம்ேமல்
பாரமாயிருக்கமாட்டாது. 8 நான் காதாரக் ேகட்க நீர் ெசான்னதும், எனக்குக் ேகள்வியான உம்முைடய
வார்த்ைதகளின் சத்தமும் என்னெவன்றால்: 9 நான் மீறுதல் இல்லாத சுத்தன், நான் குற்றமற்றவன், என்னில்
அக்கிரமமில்ைல. 10 இேதா, என்னில் அவர் குற்றம்பிடிக்கப்பார்க்கிறார், என்ைனத் தமக்குச் சத்துருவாக
எண்ணிக்ெகாள்ளுகிறார். 11 அவர் என் கால்கைளத் ெதாழுவிேல மாட்டி, என் நைடகைளெயல்லாம்
காவல்படுத்துகிறார் என்று ெசான்னீர். 12 இதிேல நீர் நீதியுள்ளவர் அல்லெவன்று உமக்குப்
பிரதியுத்தரமாகச் ெசால்லுகிேறன்; மனுஷைனப்பார்க்கிலும் ேதவன் ெபரியவராயிருக்கிறார். 13 அவர்
தம்முைடய ெசயல்கள் எல்லாவற்ைறயுங்குறித்துக் காரணம் ெசால்லவில்ைலெயன்று நீர் அவேராேட ஏன்
வழக்காடுகிறீர்? 14 ேதவன் ஒருவிைச ெசால்லியிருக்கிற காரியத்ைத இரண்டாம்விைச பார்த்துத்
திருத்துகிறவரல்லேவ. 15 கனநித்திைர மனுஷர்ேமல் இறங்கி, அவர்கள் படுக்ைகயின்ேமல்
அயர்ந்திருக்ைகயில், 16 அவர் இராக்காலத்துத் தரிசனமான ெசாப்பனத்திேல மனுஷருைடய ெசவிக்குத்
தாம் ெசய்யும் காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தி, அைத அவர்களுக்கு வரும் தண்டைனயினாேல முத்திைரேபாட்டு,
17 மனுஷன் தன்னுைடய ெசய்ைகையவிட்டு நீங்கவும், மனுஷருைடய ெபருைம அடங்கவும் ெசய்கிறார். 18

இவ்விதமாய் அவன் ஆத்துமாைவப் படுகுழிக்கும், அவன் ஜீவைனப் பட்டய ெவட்டுக்கும் தப்புவிக்கிறார். 19

அவன் தன் படுக்ைகயிேல வாைதயினாலும், தன் சகல எலும்புகளிலும் அேகாரமான ேநாவினாலும்
தண்டிக்கப்படுகிறான். 20 அவன் ஜீவன் அப்பத்ைதயும், அவன் ஆத்துமா ருசிகரமான ேபாஜனத்ைதயும்
அேராசிக்கும். 21 அவன் மாம்சம் காணப்படாதபடிக்கு அழிந்து, மூடப்பட்டிருந்த அவன் எலும்புகள்
ெவளிப்படுகிறது. 22 அவன் ஆத்துமா பாதாளத்துக்கும், அவன் பிராணன் சாவுக்கும் சமீபிக்கிறது. 23

ஆயிரத்தில் ஒருவராகிய சாமாசிபண்ணுகிற தூதனானவர் மனுஷனுக்குத் தம்முைடய நிதானத்ைத
அறிவிக்கும்படிக்கு, அவனுக்கு அநுசாரியாயிருந்தாேரயாகில், 24 அவர் அவனுக்கு இரங்கி, அவன்
படுகுழியில் இறங்காதபடிக்கு: நீர் அவைன இரட்சியும்; மீட்கும் ெபாருைள நான் கண்டுபிடித்ேதன் என்பார்.
25 அப்ெபாழுது அவன் மாம்சம் வாலிபத்தில் இருந்தைதப்பார்க்கிலும் ஆேராக்கியமைடயும்; தன் வாலவயது
நாட்களுக்குத் திரும்புவான். 26 அவன் ேதவைன ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணும்ேபாது, அவன் அவருைடய
சமுகத்ைதக் ெகம்பீரத்ேதாேட பார்க்கும்படி அவர் அவன்ேமல் பிரியமாகி, அந்த மனுஷனுக்கு அவனுைடய
நீதியின் பலைனக் ெகாடுப்பார். 27 அவன் மனுஷைர ேநாக்கிப் பார்த்து: நான் பாவஞ்ெசய்து
ெசம்ைமயானைதப் புரட்டிேனன், அது எனக்குப் பிரேயாஜனமாயிருக்கவில்ைல. 28 என் ஆத்துமா
படுகுழியில் இறங்காதபடி, அவர் அைத இரட்சிப்பார்; ஆைகயால் என் பிராணன் ெவளிச்சத்ைதக் காணும்
என்று ெசால்லுவான். 29 இேதா, ேதவன் மனுஷனுைடய ஆத்துமாைவப் படுகுழிக்கு விலக்குகிறதற்கும்,
அவைன ஜீவனுள்ேளாரின் ெவளிச்சத்தினாேல பிரகாசிப்பிக்கிறதற்கும், 30 அவர் இைவகைளெயல்லாம்
அவனிடத்தில் பலமுைற நடப்பிக்கிறார். 31 ேயாேப, நீர் கவனித்து என் ெசால்ைலக் ேகளும்; நான்
ேபசப்ேபாகிேறன், நீர் மவுனமாயிரும். 32 ெசால்லத்தக்க நியாயங்கள் இருந்தேதயானால், எனக்கு
மறுஉத்தரவு ெகாடும்; நீர் ேபசும், உம்ைம நீதிமானாகத் தீர்க்க எனக்கு ஆைசயுண்டு. 33 ஒன்றும்
இல்லாதிருந்தேதயாகில் நீர் என் ெசால்ைலக் ேகளும், மவுனமாயிரும், நான் உமக்கு ஞானத்ைத
உபேதசிப்ேபன் என்றான்.

பின்னும் எலிகூ மாறுத்தரமாக: 2 ஞானிகேள, என் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; அறிவாளிகேள,
எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள். 3 வாயானது ேபாஜனத்ைத ருசிபார்க்கிறதுேபால, ெசவியானது
வார்த்ைதகைளச் ேசாதித்துப்பார்க்கும். 4 நமக்காக நியாயமானைதத் ெதரிந்துெகாள்ேவாமாக;

நன்ைம இன்னெதன்று நமக்குள்ேள அறிந்துெகாள்ேவாமாக. 5 ேயாபு: நான் நீதிமான்; ேதவன் என்
நியாயத்ைதத் தள்ளிவிட்டார் என்றும், 6 நியாயம் என்னிடத்தில் இருந்தும் நான் ெபாய்யெனன்று
எண்ணப்படுகிேறன்; மீறுதல் இல்லாதிருந்தும், அம்பினால் எனக்கு உண்டான காயம்
ஆறாததாயிருக்கிறெதன்றும் ெசான்னாேர. 7 ேயாைபப்ேபாலேவ, பரியாசம்பண்ணுதைலத்
தண்ணீைரப்ேபால் குடித்து, 8 அக்கிரமக்காரேராேட கூடிக்ெகாண்டு, துன்மார்க்கேராேட திரிகிறவன் யார்?
9 எப்பயடிெயனில், ேதவன்ேமல் பிரியம் ைவக்கிறது மனுஷனுக்குப் பிரேயாஜனம் அல்ல என்றாேர. 10

ஆைகயால் புத்திமான்கேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; அக்கிரமம் ேதவனுக்கும், அநீதி
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சர்வவல்லவருக்கும் தூரமாயிருக்கிறது. 11 மனுஷனுைடய ெசய்ைகக்குத்தக்கைத அவனுக்குச் சரிக்கட்டி,
அவனவன் நடக்ைகக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப் பலனளிக்கிறார். 12 ேதவன் அநியாயஞ் ெசய்யாமலும்,
சர்வவல்லவர் நீதிையப் புரட்டாமலும் இருக்கிறது ெமய்ேய. 13 பூமியின்ேமல் மனுஷனுக்கு அதிகாரம்
ெகாடுத்தவர் யார்? பூச்சக்கரம் முழுைதயும் ஒழுங்குப்படுத்தினவர் யார்? 14 அவர் தம்முைடய இருதயத்ைத
அவனுக்கு விேராதமாகத் திருப்பினாராகில், அவனுைடய ஆவிையயும் அவனுைடய சுவாசத்ைதயும்
தம்மிடத்தில் இழுத்துக்ெகாள்ளுவார். 15 அப்படிேய மாம்சமான யாவும் ஏகமாய் ஜீவித்துப்ேபாம், மனுஷன்
தூளுக்குத் திரும்புவான். 16 உமக்கு உணர்விருந்தால் இைதக் ேகளும், என் வார்த்ைதகளின் சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடும். 17 நீதிையப் பைகக்கிற ஒருவன் ஆளக்கூடுேமா? மகா நீதிபரைரக் குற்றப்படுத்துவீேரா? 18

ஒரு ராைஜைவப் பார்த்து, நீ ெபால்லாதவன் என்றும், அதிபதிகைளப் பார்த்து, நீங்கள் அக்கிரமக்காரர்
என்றும் ெசால்லத்தகுேமா? 19 இப்படியிருக்க, பிரபுக்களின் முகத்ைதப்பாராமலும், ஏைழையப்பார்க்கிலும்
ஐசுவரியவாைன அதிகமாய் எண்ணாமலும் இருக்கிறவைர ேநாக்கி இப்படிச் ெசால்லலாமா? இவர்கள்
எல்லாரும் அவர் கரங்களின் கிரிையேய. 20 இப்படிப்பட்டவர்கள் சடிதியில் சாவார்கள்; ஜனங்கள்
பாதிஜாமத்தில் கலங்கி ஒழிந்துேபாவார்கள்; காணாத ைகயினால் பலவந்தர் அழிந்துேபாவார்கள். 21

அவருைடய கண்கள் மனுஷருைடய வழிகைள ேநாக்கியிருக்கிறது; அவர்களுைடய நைடகைளெயல்லாம்
அவர் பார்க்கிறார். 22 அக்கிரமக்காரர் ஒளித்துக்ெகாள்ளத்தக்க அந்தகாரமுமில்ைல, மரணஇருளுமில்ைல.
23 மனுஷன் ேதவேனாேட வழக்காடும்படி அவர் அவன்ேமல் மிஞ்சினெதான்ைறயும் சுமத்தமாட்டார். 24

ஆராய்ந்து முடியாத நியாயமாய் அவர் வல்லைமயுள்ளவர்கைள ெநாறுக்கி, ேவேற மனுஷைர அவர்கள்
ஸ்தானத்திேல நிறுத்துகிறார். 25 அவர்கள் கிரிையகைள அவர் அறிந்தவரானபடியால், அவர்கள்
நசுங்கிப்ேபாகத்தக்கதாய் இராக்காலத்தில் அவர்கைளக் கவிழ்த்துப்ேபாடுகிறார். 26 அவர்கள் அவைர
விட்டுப் பின்வாங்கி அவருைடய எல்லா வழிகைளயும் உணர்ந்துெகாள்ளாமல் ேபானபடியினாலும், 27

எளியவர்களின் கூக்குரல் அவரிடத்தில் ேசரும்படி ெசய்ததினாலும், சிறுைமயானவனுைடய கூக்குரைலக்
ேகட்கிற அவர், 28 எல்லாரும் பார்க்கும்படி அவர்கைளத் துன்மார்க்கெரன்று அடிக்கிறார். 29 மாயக்காரன்
ஆளாதபடிக்கும், ஜனங்கள் சிக்கிக்ெகாள்ளப்படாதபடிக்கும், 30 ஒரு ஜனத்துக்கானாலும் ஒரு
மனுஷனுக்கானாலும், அவர் சமாதானத்ைத அருளினால் யார் கலங்கப்பண்ணுவான்? அவர் தமது முகத்ைத
மைறத்தால் அவைரக் காண்கிறவன் யார்? 31 நான் தண்டிக்கப்பட்ேடன்; நான் இனிப்
பாவஞ்ெசய்யமாட்ேடன். 32 நான் காணாத காரியத்ைத நீர் எனக்குப் ேபாதியும், நான்
அநியாயம்பண்ணிேனனானால், நான் இனி அப்படிச் ெசய்வதில்ைல என்று ேதவைன ேநாக்கிச்
ெசால்லத்தகுேம. 33 நீர் அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடாெமன்கிறபடியினால், உம்ேமாடிருக்கிறவர்களில்
ஒருவைன உமக்குப் பதிலாக அைதச் ெசய்யச்ெசால்வீேரா? நான் அல்ல, நீேர ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்;
அல்லெவன்றால், நீர் அறிந்திருக்கிறைதச் ெசால்லும். 34 ேயாபு அறிவில்லாமல் ேபசினார்; அவர்
வார்த்ைதகள் ஞானமுள்ளைவகள் அல்லெவன்று, 35 புத்தியுள்ள மனுஷர் என் பட்சமாய்ப் ேபசுவார்கள்;
ஞானமுள்ள மனுஷனும் எனக்குச் ெசவிெகாடுப்பான். 36 அக்கிரமக்காரர் ெசான்ன
மறுஉத்தரவுகளினிமித்தம் ேயாபு முற்றமுடிய ேசாதிக்கப்படேவண்டியேத என் அேபட்ைச. 37 தம்முைடய
பாவத்ேதாேட மீறுதைலக் கூட்டினார்; அவர் எங்களுக்குள்ேள ைகெகாட்டி, ேதவனுக்கு விேராதமாய்த்
தம்முைடய வார்த்ைதகைள மிகுதியாக வசனித்தார் என்றான்.

பின்னும் எலிகூ மாறுத்தரமாக: 2 என் நீதி ேதவனுைடய நீதிையப்பார்க்கிலும் ெபரியெதன்று நீர்
ெசான்னது நியாயம் என்று எண்ணுகிறீேரா? 3 நான் பாவியாயிராததினால் எனக்குப்
பிரேயாஜனெமன்ன? பலன் என்ன? என்று ெசான்னீர். 4 உமக்கும் உம்ேமாேட இருக்கிற

உம்முைடய சிேநகிதருக்கும் நான் பிரதியுத்தரம் ெசால்லுகிேறன். 5 நீர் வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்து,
உம்ைமப்பார்க்கிலும் உயரமாயிருக்கிற ஆகாயமண்டலங்கைளக் கண்ேணாக்கும். 6 நீர் பாவஞ்ெசய்தால்
அதினாேல அவருக்கு என்ன நஷ்டம்? உம்முைடய மீறுதல்கள் மிகுதியானாலும், அதினாேல அவருக்கு என்ன
ேசதம்? 7 நீர் நீதிமானாயிருந்தால், அதினாேல அவருக்கு என்ன கிைடக்கும்? அல்லது அவர் உம்முைடய
ைகயில் என்ன லாபத்ைதப் ெபறுவார்? 8 உம்முைடய பாவத்தினால் உம்ைமப்ேபான்ற மனுஷனுக்கு
நஷ்டமும், உம்முைடய நீதியினால் மனுபுத்திரனுக்கு லாபமும் உண்டாகும். 9 அேநகரால் பலவந்தமாய்
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் முைறயிட்டு, வல்லவர்களுைடய புயத்தினிமித்தம் அலறுகிறார்கள். 10 பூமியின்
மிருகங்கைளப்பார்க்கிலும் எங்கைளப் புத்திமான்களும், ஆகாசத்துப் பறைவகைளப்பார்க்கிலும் எங்கைள
ஞானவான்களுமாக்கி, 11 என்ைன உண்டாக்கினவரும், இரவிலும் கீதம்பாட அருள்ெசய்கிறவருமாகிய என்
சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய ேதவன் எங்ேக என்று ேகட்பவன் ஒருவனுமில்ைல. 12 அங்ேக அவர்கள்
ெபால்லாதவர்களின் ெபருைமயினிமித்தம் கூப்பிடுகிறார்கள்; அவேரா மறுஉத்தரவு ெகாடுக்கிறதில்ைல. 13

ேதவன் வீண்வார்த்ைதக்குச் ெசவிெகாடார், சர்வவல்லவர் அைதக் கவனியார். 14 அவருைடய தரிசனம்
உமக்குக் கிைடக்கிறதில்ைல என்று நீர் ெசால்லுகிறீேர; ஆனாலும் நியாயத்தீர்ப்பு அவரிடத்தில் இருக்கிறது;
ஆைகயால் அவருக்குக் காத்துக்ெகாண்டிரும். 15 இப்ேபாது அவருைடய ேகாபமானது நியாயத்ைத
முற்றிலும் விசாரியாது; அவர் இன்னும் ஒன்ைறயும் குைறயற்றவிதமாய்த் தீர்க்கவில்ைல. 16 ஆைகயால்
ேயாபு வீணாய்த் தம்முைடய வாையத் திறந்து, அறிவில்லாமல் வார்த்ைதகைள மிகுதியாய் வசனிக்கிறார்
என்றான்.

பின்னும் எலிகூ: 2 நான் ேபசிமுடியுமட்டும் சற்ேறெபாறும்; இன்னும் ேதவன் பட்சத்தில் நான்
ெசால்லேவண்டிய நியாயங்கைள உமக்குச் ெசால்லிக்காண்பிப்ேபன். 3 நான் தூரத்திலிருந்து என்
ஞானத்ைதக் ெகாண்டுவந்து, என்ைன உண்டாக்கினவருைடய நீதிைய விளங்கப்பண்ணுேவன். 4

ெமய்யாகேவ என் வார்த்ைதகள் ெபாய்யற்றிருக்கும்; உம்ேமாேட ேபசுகிறவன் அறிவில் ேதறினவன். 5

இேதா, ேதவன் மகத்துவமுள்ளவர், அவர் ஒருவைரயும் புறக்கணியார்; மன உருக்கத்திலும் அவர்
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மகத்துவமுள்ளவர். 6 அவர் துன்மார்க்கைரப் பிைழக்க ஒட்டாதிருக்கிறார்; சிறுைமயானவர்களின்
நியாயத்ைத விசாரிக்கிறார். 7 அவர் தம்முைடய கண்கைள நீதிமான்கைளவிட்டு விலக்காமல், அவர்கைள
ராஜாக்கேளாேட கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும், உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்ைறக்கும் உட்கார்ந்திருக்கவும்
ெசய்கிறார். 8 அவர்கள் விலங்குகள் ேபாடப்பட்டு, உபத்திரவத்தின் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், 9

அவர், அவர்கள் கிரிையையயும், மிஞ்சிப்ேபான அவர்களுைடய மீறுதல்கைளயும் அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தி, 10 அக்கிரமத்ைத விட்டுத் திரும்பும்படி அவர்கள் ெசவிையத் திறந்து கடிந்துெகாள்ளுகிறார்.
11 அவர்கள் அடங்கி அவைரச் ேசவித்தால், தங்கள் நாட்கைள நன்ைமயாகவும், தங்கள் வருஷங்கைளச்
ெசல்வவாழ்வாகவும் ேபாக்குவார்கள். 12 அடங்கார்கேளயாகில் பட்டயத்துக்கு இைரயாகி, ஞானம்
அைடயாமல் மாண்டுேபாவார்கள். 13 மாயமுள்ள இருதயத்தார் குேராதத்ைதக்
குவித்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; அவர்கைள அவர் கட்டிைவக்கும்ேபாது ெகஞ்சிக் கூப்பிடுவார்கள். 14

அவர்கள் வாலவயதிேல மாண்டுேபாவார்கள்; இலச்ைசயானவர்களுக்குள்ேள அவர்கள் பிராணன் முடியும்.
15 சிறுைமப்பட்டவர்கைள அவர் சிறுைமக்கு நீங்கலாக்கி, அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்ைகயில் அவர்கள்
ெசவிையத் திறக்கிறார். 16 அப்படிேய அவர் உம்ைமயும் ெநருக்கத்தினின்று விலக்கி, ஒடுக்கமில்லாத
விசாலத்திேல ைவப்பார்; உம்முைடய ேபாஜனபந்தி ெகாழுைமயான பதார்த்தங்களால் நிைறந்திருக்கும். 17

ஆகாதவன்ேமல் வரும் நியாயத்தீர்ப்பு நிைறேவறப் பார்ப்பீர்; நியாயமும் நீதியும் உம்ைம ஆதரிக்கும். 18

உக்கிரமுண்டாயிருக்கிறதினால் அவர் உம்ைம ஒரு அடியினால் வாரிக்ெகாண்டுேபாகாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிரும்; அப்ெபாழுது மீட்கும் ெபாருைள மிகுதியாய்க் ெகாடுத்தாலும் அதற்கு நீர்
நீங்கலாகமாட்டீர். 19 உம்முைடய ெசல்வத்ைத அவர் மதிப்பாேரா? உம்முைடய ெபான்ைனயும், பூரண
பராக்கிரமத்ைதயும் அவர் மதிக்கமாட்டாேர. 20 ஜனங்கள் தங்கள் இடத்ைதவிட்டு
வாரிக்ெகாள்ளப்படப்ேபாகிற இரைவ வாஞ்சிக்காதிரும். 21 அக்கிரமத்துக்குத் திரும்பாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிரும்; உபத்திரவத்ைதப்பார்க்கிலும் அக்கிரமத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டீேர. 22 இேதா,
ேதவன் தம்முைடய வல்லைமயில் உயர்ந்திருக்கிறார்; அவைரப் ேபால் ேபாதிக்கிறவர் யார்? 23 அவருைடய
வழியின் நியாயத்ைத விசாரிக்கத்தக்கவன் யார்? நீர் அநியாயம் ெசய்தீர் என்று ெசால்லத்தக்கவன் யார்? 24

மனுஷர் ேநாக்கிப்பார்க்கிற அவருைடய கிரிையைய நீர் மகிைமப்படுத்த நிைனயும். 25 எல்லா மனுஷரும்
அைதக் காண்கிறார்கேள; தூரத்திலிருந்து அது மனுஷருக்கு ெவளிப்படுகிறது. 26 இேதா, ேதவன்
மகத்துவமுள்ளவர்; நாம் அவைர அறிய முடியாது; அவருைடய வருஷங்களின் இலக்கம் ஆராய்ந்து
முடியாதது. 27 அவர் நீர்த்துளிகைள அணுைவப்ேபால ஏறப்பண்ணுகிறார்; அைவகள் ேமகத்திலிருந்து
மைழயாய்ச் ெசாரிகிறது. 28 அைத ேமகங்கள் ெபய்து, மனுஷர்ேமல் மிகுதியாய்ப் ெபாழிகிறது. 29

ேமகங்களின் பரவுதைலயும், அவருைடய கூடாரத்திலிருந்து எழும்பும் குமுறல்கைளயும் அறியமுடியுேமா? 30

இேதா, அதின்ேமல் தம்முைடய மின்னலின் ஒளிைய விரிக்கிறார்; சமுத்திரத்தின் ஆழங்கைளயும் மூடுகிறார்.
31 அைவகளால் ஜனங்கைள தண்டிக்கிறவரும், ஆகாரங்ெகாடுத்து இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். 32

அவர் மின்னலின் ஒளிையத் தமது ைகக்குள்ேள மூடி, அது இன்னின்னைத அடிக்கேவண்டுெமன்று
கட்டைளயிடுகிறார். 33 அதினால், அவர் ெசய்ய நிைனக்கிறைதயும், மந்தாரம் எழும்பப்ேபாகிறைதயும்,
ஆடுமாடுகள் அறியப்படுத்தும்.

இதினால் என் இருதயம் தத்தளித்து, தன்னிடத்ைதவிட்டுத் ெதறிக்கிறது. 2 அவருைடய
சத்தத்தினால் உண்டாகிற அதிர்ச்சிையயும், அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற முழக்கத்ைதயும்
கவனமாய்க் ேகளுங்கள். 3 அவர் வானத்தின் கீெழங்கும் அந்தத் ெதானிையயும், பூமியின்

கைடயாந்தரங்கள்ேமல் அதின் மின்னைலயும் ெசல்லவிடுகிறார். 4 அதற்குப்பின்பு அவர் சத்தமாய் முழங்கி,
தம்முைடய மகத்துவத்தின் சத்தத்ைதக் குமுறப்பண்ணுகிறார்; அவருைடய சத்தம் ேகட்கப்படும்ேபாது
அைதத் தவிர்க்கமுடியாது. 5 ேதவன் தம்முைடய சத்தத்ைத ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்;
நாம் கிரகிக்கக்கூடாத ெபரிய காரியங்கைள அவர் ெசய்கிறார். 6 அவர் உைறந்த மைழையயும்,
கல்மைழையயும், தம்முைடய வல்லைமயின் ெபருமைழையயும் பார்த்து: பூமியின்ேமல் ெபய்யுங்கள் என்று
கட்டைளயிடுகிறார். 7 தாம் உண்டாக்கின சகல மனுஷரும் தம்ைம அறியும்படிக்கு, அவர் சகல
மனுஷருைடய ைகையயும் முத்திரித்துப்ேபாடுகிறார். 8 அப்ெபாழுது காட்டுமிருகங்கள் தங்கள் குைககளில்
புகுந்து, தங்கள் ெகபிகளில் தங்கும். 9 ெதற்ேகயிருந்து சூறாவளியும், வடகாற்றினால் குளிரும் வரும். 10

தம்முைடய சுவாசத்தினால் ேதவன் குளிைரக் ெகாடுக்கிறார்; அப்ெபாழுது ஜலத்தின் ேமற்பரப்பானது
உைறந்துேபாகும். 11 அவர் நீர்த்துளிகைள ேமகத்தில் ஏற்றி, மின்னலினால் ேமகத்ைதச்
சிதறப்பண்ணுகிறார். 12 அவர் அைவகளுக்குக் கட்டைளயிடுகிற யாைவயும், அைவகள் பூச்சக்கரத்தில்
நடப்பிக்கும்படி, அவர் அைவகைளத் தம்முைடய ஞான ஆேலாசைனகளின்படிேய சுற்றித்
திரியப்பண்ணுகிறார். 13 ஒன்றில் தண்டைனயாகவும், ஒன்றில் தம்முைடய பூமிக்கு உபேயாகமாகவும்,
ஒன்றில் கிருைபயாகவும், அைவகைள வரப்பண்ணுகிறார். 14 ேயாேப, இதற்குச் ெசவிெகாடும்; தரித்துநின்று
ேதவனுைடய ஆச்சரியமான கிரிையகைளத் தியானித்துப்பாரும். 15 ேதவன் அைவகைளத் திட்டம்பண்ணி,
தம்முைடய ேமகத்தின் மின்னைலப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும் விதத்ைத அறிவீேரா? 16 ேமகங்கள்
ெதாங்கும்படி ைவக்கும் நிைறையயும், பூரண ஞானமுள்ளவரின் அற்புதமான ெசய்ைககைளயும், 17

ெதன்றலினால் அவர் பூமிைய அைமயப்பண்ணும்ேபாது, உம்முைடய வஸ்திரங்கள் உஷ்ணமாயிருக்கும்
வைகையயும் அறிவீேரா? 18 வார்க்கப்பட்ட கண்ணாடிையப்ேபால் ெகட்டியான ஆகாயமண்டலங்கைள நீர்
அவேராேடகூட இருந்து விரித்தீேரா? 19 அவருக்கு நாம் ெசால்லத்தக்கைத எங்களுக்குப் ேபாதியும்;
அந்தகாரத்தினிமித்தம் முைறதப்பிப் ேபசுகிேறாம். 20 நான் ேபசத்துணிந்ேதன் என்று யாதாெமாருவன்
அவருக்கு முன்பாகச் ெசால்லத்தகுேமா? ஒருவன் ேபசத்துணிந்தால் அவன் விழுங்கப்பட்டுப்ேபாவாேன. 21

இப்ேபாதும் காற்று வீசி ஆகாய மண்டலங்களிலுள்ள மப்பு நீங்கப்பண்ணியிருக்கிறசமயத்தில்

ேயாபு 36:6
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வடக்ேகயிருந்து ெபான்மயமான காந்தி வருகிறேபாது, 22 ஆகாயமண்டலத்திேல பிரகாசிக்கிற சூரியைன
முதலாய் ஒருவரும் ேநாக்கிப் பார்க்கக்கூடாேத; ேதவனிடத்திேலா பயங்கரமான மகத்துவமுண்டு. 23

சர்வவல்லவைர நாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது; அவர் வல்லைமயிலும் நியாயத்திலும் ெபருத்தவர்; அவர் மகா
நீதிபரர்; அவர் ஒடுக்கமாட்டார். 24 ஆைகயால் மனுஷர் அவருக்குப் பயப்படேவண்டும்; தங்கள் எண்ணத்தில்
ஞானிகளாயிருக்கிற எவர்கைளயும் அவர் மதிக்கமாட்டார் என்றான்.

அப்ெபாழுது கர்த்தர்: ெபருங்காற்றிலிருந்து ேயாபுக்கு உத்தரவாக: 2 அறிவில்லாத
வார்த்ைதகளினால் ஆேலாசைனைய அந்தகாரப்படுத்துகிற இவன் யார்? 3 இப்ேபாதும்
புருஷைனப்ேபால் இைடகட்டிக்ெகாள்; நான் உன்ைனக்ேகட்ேபன்; நீ எனக்கு உத்தரவு ெசால்லு.

4 நான் பூமிைய அஸ்திபாரப்படுத்துகிறேபாது நீ எங்ேகயிருந்தாய்? நீ அறிவாளியானால் அைத அறிவி. 5

அதற்கு அளவு குறித்தவர் யார்? அதின்ேமல் நூல்ேபாட்டவர் யார்? இைத நீ அறிந்திருந்தால் ெசால்லு. 6

அதின் ஆதாரங்கள் எதின்ேமல் ேபாடப்பட்டது? அதின் ேகாடிக்கல்ைல ைவத்தவர் யார்? 7 அப்ெபாழுது
விடியற்காலத்து நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய்ப்பாடி, ேதவபுத்திரர் எல்லாரும் ெகம்பீரித்தார்கேள. 8

கர்ப்பத்திலிருந்து உதிக்கிறதுேபால் சமுத்திரம் புரண்டுவந்தேபாது, அைதக் கதவுகளால் அைடத்தவர் யார்?
9 ேமகத்ைத அதற்கு வஸ்திரமாகவும், இருைள அதற்குப் புடைவயாகவும் நான் உடுத்தினேபாதும், 10 நான்
அதற்கு எல்ைலையக் குறித்து, அதற்குத் தாழ்ப்பாள்கைளயும் கதவுகைளயும் ேபாட்டு: 11 இம்மட்டும் வா,
மிஞ்சி வராேத; உன் அைலகளின் ெபருைம இங்ேக அடங்கக்கடவது என்று நான் ெசால்லுகிறேபாதும் நீ
எங்ேகயிருந்தாய்? 12 துஷ்டர்கள் பூமியிலிருந்து உதறிப்ேபாடப்படும்படிக்கு, அதின் கைடயாந்தரங்கைளப்
பிடிக்கும்ெபாருட்டு, 13 உன் ஜீவகாலத்தில் எப்ேபாதாவது நீ விடியற்காலத்துக்குக் கட்டைள ெகாடுத்து,
அருேணாதயத்துக்கு அதின் இடத்ைதக் காண்பித்ததுண்ேடா? 14 பூமி முத்திைரயிடப்பட்ட களிமண்ேபால்
ேவேற ரூபங்ெகாள்ளும்; சகலமும் வஸ்திரம் தரித்திருக்கிறது ேபால் காணப்படும். 15 துன்மார்க்கரின் ஒளி
அவர்கைள விட்டு எடுபடும்; ேமட்டிைமயான புயம் முறிக்கப்படும். 16 நீ சமுத்திரத்தின் அடித்தலங்கள்மட்டும்
புகுந்து, ஆழத்தின் அடியில் உலாவினதுண்ேடா? 17 மரணவாசல்கள் உனக்குத் திறந்ததுண்ேடா? மரண
இருளின் வாசல்கைள நீ பார்த்ததுண்ேடா? 18 நீ பூமியின் விசாலங்கைள ஆராய்ந்து அறிந்ததுண்ேடா?
இைவகைளெயல்லாம் நீ அறிந்திருந்தால் ெசால்லு. 19 ெவளிச்சம் வாசமாயிருக்கும் இடத்துக்கு
வழிெயங்ேக? இருள் குடிெகாண்டிருக்கும் ஸ்தானெமங்ேக? 20 அதின் எல்ைல இன்னெதன்று உனக்குத்
ெதரியுேமா? அதின் வீட்டுக்குப்ேபாகிற பாைதைய அறிந்திருக்கிறாேயா? 21 நீ அைத அறியும்படி அப்ேபாது
பிறந்திருந்தாேயா? உன் நாட்களின் ெதாைக அவ்வளவு ெபரிேதா? 22 உைறந்த மைழயின்
பண்டசாைலகளுக்குள் நீ பிரேவசித்தாேயா? கல்மைழயிலிருக்கிற பண்டசாைலகைளப் பார்த்தாேயா? 23

ஆபத்து வருங்காலத்திலும், கலகமும் யுத்தமும் வருங்காலத்திலும், பிரேயாகிக்கும்படி நான் அைவகைள
ைவத்துைவத்திருக்கிேறன். 24 ெவளிச்சம் பரவப்படுகிறதற்கும், கீழ்காற்று பூமியின்ேமல் வீசுகிறதற்குமான
வழி எங்ேக? 25 பாழும் அந்தரெவளியுமான தைரையத் திருப்தியாக்கி, இளம்பூண்டுகளின் முைளகைள
முைளக்கப்பண்ணும்படி, 26 பூமிெயங்கும் மனுஷர் குடியில்லாத இடத்திலும், மனுஷசஞ்சாரமில்லாத
வனாந்தரத்திலும் மைழைய வருஷிக்கப்பண்ணி, 27 ெவள்ளத்துக்கு நீர்க்கால்கைளயும்,
இடிமுழக்கங்கேளாடு வரும் மின்னலுக்கு வழிகைளயும் பகுத்தவர் யார்? 28 மைழக்கு ஒரு தகப்பனுண்ேடா?
பனித்துளிகைள ஜநிப்பித்தவர் யார்? 29 உைறந்த தண்ணீர் யாருைடய வயிற்றிலிருந்து புறப்படுகிறது?
ஆகாயத்தினுைடய உைறந்த பனிையப் ெபற்றவர் யார்? 30 ஜலம் கல்லுருவங்ெகாண்டு மைறந்து, ஆழத்தின்
முகம் ெகட்டியாய் உைறந்திருக்கிறேத. 31 அறுமீன் நட்சத்திரத்தின் சுகிர்த சம்பந்தத்ைத நீ
இைணக்கக்கூடுேமா? அல்லது மிருகசீரிஷத்தின் கட்டுகைள அவிழ்ப்பாேயா? 32 இராசிகைள அதினதின்
காலத்திேல வரப்பண்ணுவாேயா? துருவச்சக்கர நட்சத்திரத்ைதயும் அைதச் ேசர்ந்த நட்சத்திரங்கைளயும்
வழிநடத்துவாேயா? 33 வானத்தின் நியமங்கைள நீ அறிவாேயா? அது பூமிையயாளும் ஆளுைகைய நீ
திட்டம்பண்ணுவாேயா? 34 ஏராளமான தண்ணீர் உன்ேமல் ெசாரியேவணும் என்று உன் சத்தத்ைத
ேமகங்கள் பரியந்தம் உயர்த்துவாேயா? 35 நீ மின்னல்கைள அைழத்தனுப்பி, அைவகள் புறப்பட்டுவந்து:
இேதா, இங்ேகயிருக்கிேறாம் என்று உனக்குச் ெசால்லும்படி ெசய்வாேயா? 36 அந்தக்கரணங்களில்
ஞானத்ைத ைவத்தவர் யார்? உள்ளத்தில் புத்திையக் ெகாடுத்தவர் யார்? 37 ஞானத்தினாேல
ெகாடிமாசிகைள எண்ணுபவர் யார்? 38 தூளானது ஏகபாளமாகவும், மண்கட்டிகள் ஒன்ேறாெடான்று
ஒட்டிக்ெகாள்ளவும், ஆகாயத்துருத்திகளிலுள்ள தண்ணீைரப் ெபாழியப்பண்ணுகிறவர் யார்? 39 நீ
சிங்கத்துக்கு இைரைய ேவட்ைடயாடி, 40 சிங்கக்குட்டிகள் தாங்கள் தங்கும் இடங்களிேல கிடந்து
ெகபியிேல பதிவிருக்கிறேபாது, அைவகளின் ஆைசையத் திருப்தியாக்குவாேயா? 41 காக்ைகக்குஞ்சுகள்
ேதவைன ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, ஆகாரமில்லாமல் பறந்து அைலகிறேபாது, அைவகளுக்கு இைரையச்
சவதரித்துக் ெகாடுக்கிறவர் யார்?

வைரயாடுகள் ஈனுங்காலத்ைத அறிவாேயா? மான்கள் குட்டிேபாடுகிறைதக் கவனித்தாேயா? 2

அைவகள் சிைனப்பட்டிருந்து வருகிற மாதங்கைள நீ எண்ணி, அைவகள் ஈனுங்காலத்ைத
அறிவாேயா? 3 அைவகள் ெநாந்து குனிந்து தங்கள் குட்டிகைளப் ேபாட்டு, தங்கள் ேவதைனகைள

நீக்கிவிடும். 4 அைவகளின் குட்டிகள் பலத்து, வனத்திேல வளர்ந்து, அைவகளண்ைடக்குத் திரும்ப
வராமற்ேபாய்விடும். 5 காட்டுக்கழுைதையத் தன்னிச்ைசயாய்த் திரியவிட்டவர் யார்? அந்தக்
காட்டுக்கழுைதயின் கட்டுகைள அவிழ்த்தவர் யார்? 6 அதற்கு நான் வனாந்தரத்ைத வீடாகவும்,
உவர்நிலத்ைத வாசஸ்தலமாகவும் ெகாடுத்ேதன். 7 அது பட்டணத்தின் இைரச்சைல அலட்சியம்பண்ணி,
ஓட்டுகிறவனுைடய கூக்குரைல மதிக்கிறதில்ைல. 8 அது மைலகளிேல தன் ேமய்ச்சைலக் கண்டுபிடித்து,
சகலவிதப் பச்ைசப்பூண்டுகைளயும் ேதடித்திரியும். 9 காண்டாமிருகம் உன்னிடத்தில் ேசவிக்கச்
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சம்மதிக்குேமா? அது உன் முன்னைணக்கு முன்பாக இராத்தங்குேமா? 10 பைடச்சால்கைள உழ நீ
காண்டாமிருகத்ைதக் கயிறுேபாட்டு ஏரிேல பூட்டுவாேயா? அது உனக்கு இைசந்து பரம்படிக்குேமா? 11 அது
அதிக ெபலமுள்ளெதன்று நீ நம்பி அதினிடத்தில் ேவைல வாங்குவாேயா? 12 உன் தானியத்ைத அது
உன்வீட்டில் ெகாண்டுவந்து, உன் களஞ்சியத்தில் ேசர்க்கும் என்று நீ அைத நம்புவாேயா? 13 தீக்குருவிகள்
தங்கள் ெசட்ைடகைள அைசவாட்டி ஓடுகிற ஓட்டம், நாைர தன் ெசட்ைடகளாலும் இறகுகளாலும்
பறக்கிறதற்குச் சமானமல்லேவா? 14 அது தன் முட்ைடகைளத் தைரயிேல இட்டு, அைவகைள மணலிேல
அனலுைறக்க ைவத்துவிட்டுப்ேபாய், 15 காலால் மிதிபட்டு உைடந்துேபாகும் என்பைதயும்,
காட்டுமிருகங்கள் அைவகைள மிதித்துவிடும் என்பைதயும் நிைனக்கிறதில்ைல. 16 அது தன் குஞ்சுகள்
தன்னுைடயதல்லாததுேபால அைவகைளக்காக்காத கடினகுணமுள்ளதாயிருக்கும்; அைவகளுக்காக
அதற்குக் கவைலயில்லாதபடியினால் அது பட்ட வருத்தம் விருதாவாம். 17 ேதவன் அதற்குப் புத்திையக்
ெகாடாமல், ஞானத்ைத விலக்கிைவத்தார். 18 அது ெசட்ைட விரித்து எழும்பும்ேபாது, குதிைரையயும்
அதின்ேமல் ஏறியிருக்கிறவைனயும் அலட்சியம்பண்ணும். 19 குதிைரக்கு நீ வீரியத்ைதக் ெகாடுத்தாேயா?
அதின் ெதாண்ைடயில் குமுறைல ைவத்தாேயா? 20 ஒரு ெவட்டுக்கிளிைய மிரட்டுகிறதுேபால அைத
மிரட்டுவாேயா? அதினுைடய நாசியின் ெசருக்கு பயங்கரமாயிருக்கிறது. 21 அது தைரயிேல தாளடித்து, தன்
பலத்தில் களித்து, ஆயுதங்கைளத் தரித்தவருக்கு எதிராகப் புறப்படும். 22 அது கலங்காமலும்,
பட்டயத்துக்குப் பின்வாங்காமலுமிருந்து, பயப்படுதைல அலட்சியம்பண்ணும். 23 அம்பறாத்தூணியும்,
மின்னுகிற ஈட்டியும், ேகடகமும் அதின்ேமல் கலகலக்கும்ேபாது, 24 கர்வமும் மூர்க்கமுங்ெகாண்டு தைரைய
விழுங்கிவிடுகிறதுேபால் அநுமானித்து, எக்காளத்தின் ெதானிக்கு அஞ்சாமல் பாயும். 25 எக்காளம்
ெதானிக்கும்ேபாது அது நிகிெயன்று கைனக்கும்; யுத்தத்ைதயும், பைடத்தைலவரின் ஆர்ப்பரிப்ைபயும்,
ேசைனகளின் ஆரவாரத்ைதயும் தூரத்திலிருந்து ேமாப்பம்பிடிக்கும். 26 உன் புத்தியினாேல ராஜாளி பறந்து,
ெதற்குக்கு எதிராகத் தன் ெசட்ைடகைள விரிக்கிறேதா? 27 உன் கற்பைனயினாேல கழுகு உயரப் பறந்து,
உயரத்திேல தன் கூட்ைடக் கட்டுேமா? 28 அது கன்மைலயிலும், கன்மைலயின் சிகரத்திலும், அரணான
ஸ்தலத்திலும் தங்கி வாசம்பண்ணும். றல். 29 அங்ேகயிருந்து இைரைய ேநாக்கும்; அதின் கண்கள்
தூரத்திலிருந்து அைதப் பார்க்கும். 30 அதின் குஞ்சுகள் இரத்தத்ைத உறிஞ்சும்; பிணம் எங்ேகேயா அங்ேக
கழுகு ேசரும் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தர் ேயாபுக்கு உத்தரமாக: 2 சர்வவல்லவேராேட வழக்காடி அவருக்குப் புத்தி
படிப்பிக்கிறவன் யார்? ேதவன் ேபரில் குற்றம் பிடிக்கிறவன் இைவகளுக்கு உத்தரவு
ெசால்லக்கடவன் என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேயாபு கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 4 இேதா, நான்

நீசன்; நான் உமக்கு என்ன மறுஉத்தரவு ெசால்லுேவன்; என் ைகயினால் என் வாையப்
ெபாத்திக்ெகாள்ளுகிேறன். 5 நான் இரண்ெடாருதரம் ேபசிேனன்; இனி நான் பிரதியுத்தரம் ெகாடாமலும்
ேபசாமலும் இருப்ேபன் என்றான். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ெபருங்காற்றில் இருந்து ேயாபுக்கு உத்தரவு
அருளினார். 7 இப்ேபாதும் புருஷைனப்ேபால நீ அைரகட்டிக்ெகாள்; நான் உன்ைனக் ேகட்ேபன்; நீ எனக்கு
உத்தரவு ெசால்லு. 8 நீ என் நியாயத்ைத அவமாக்குவாேயா? நீ உன்ைன நீதிமானாக்கிக்ெகாள்ளும்படிக்கு
என்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவாேயா? 9 ேதவனுைடய புயத்ைதப்ேபால் உனக்குப் புயமுண்ேடா? அவைரப்ேபால்
இடிமுழக்கமாய்ச் சத்தமிடக்கூடுேமா? 10 இப்ேபாதும் நீ முக்கியத்தாலும் மகத்துவத்தாலும் உன்ைன
அலங்கரித்து, மகிைமையயும் கனத்ைதயும் தரித்துக்ெகாண்டு, 11 நீ உன் ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத வீசி,
அகந்ைதயுள்ளவைனெயல்லாம் ேதடிப்பார்த்து தாழ்த்திவிட்டு, 12 ெபருைமயுள்ளவைனெயல்லாம் கவனித்து,
அவைனப் பணியப்பண்ணி, துன்மார்க்கைர அவர்களிருக்கிற ஸ்தலத்திேல மிதித்துவிடு. 13 நீ அவர்கைள
ஏகமாய்ப் புழுதியிேல புைதத்து, அவர்கள் முகங்கைள அந்தரங்கத்திேல கட்டிப்ேபாடு. 14 அப்ெபாழுது உன்
வலதுைக உனக்கு இரட்சிப்பு உண்டுபண்ணும் என்று ெசால்லி நான் உன்ைனப் புகழுேவன். 15 இப்ேபாதும்
பிெகேமாத்ைத நீ கவனித்துப்பார்; உன்ைன உண்டாக்கினதுேபால அைதயும் உண்டாக்கிேனன்; அது
மாட்ைடப்ேபால் புல்ைலத்தின்னும். 16 இேதா, அதினுைடய ெபலன் அதின் இடுப்பிலும், அதின் வீரியம்
அதின் வயிற்றின் நரம்புகளிலும் இருக்கிறது. 17 அது தன் வாைலக் ேகதுருமரத்ைதப்ேபால் நீட்டுகிறது;
அதின் இடுப்பு நரம்புகள் பின்னிக்ெகாண்டிருக்கிறது. 18 அதின் எலும்புகள் ெகட்டியான
ெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும், அதின் அஸ்திகள் இருப்புக் கம்பிகைளப்ேபாலவும் இருக்கிறது. 19 அது
ேதவனுைடய கிரிையகளில் பிரதானமான ஒரு கிரிைய, அைத உண்டாக்கினவர் அதற்கு ஒரு
பட்டயத்ைதயும் ெகாடுத்தார். 20 காட்டுமிருகங்கள் யாவும் விைளயாடுகிற மைலகள் அதற்கு ேமய்ச்சைல
விைளவிக்கும். 21 அது நிழலுள்ள ெசடிகளின் கீழும், நாணலின் மைறவிலும், உைளயிலும்
படுத்துக்ெகாள்ளும். 22 தைழகளின் நிழல் அைதக்கவிந்து, நதியின் அலரிகள் அைதச் சூழ்ந்துெகாள்ளும்.
23 இேதா, நதி புரண்டு வந்தாலும் அது பயந்ேதாடாது; ேயார்தான் நதியத்தைன தண்ணீர் அதின் முகத்தில்
ேமாதினாலும் அது அைசயாமலிருக்கும். 24 அதின் கண்கள் பார்த்திருக்க அைத யார் பிடிக்கக்கூடும்?
மூக்கணாங்கயிறுேபாட அதின் மூக்ைக யார் குத்தக்கூடும்?

லிவியாதாைன தூண்டிலினால் பிடிக்கக்கூடுேமா? அதின் நாக்ைக நீ விடுகிற கயிற்றினாேல
பிடிக்கக்கூடுேமா? 2 அதின் மூக்ைக நார்க்கயிறு ேபாட்டுக் கட்டக்கூடுேமா? குறட்டினால் அதின்
தாைடைய உருவக் குத்தக்கூடுேமா? 3 அது உன்ைனப் பார்த்து அேநக விண்ணப்பஞ்ெசய்யுேமா?

உன்ைன ேநாக்கி இச்சகவார்த்ைதகைளச் ெசால்லுேமா? 4 அது உன்ேனாேட உடன்படிக்ைகபண்ணுேமா?
அைதச் சதாகாலமும் அடிைமெகாள்வாேயா? 5 ஒரு குருவிேயாேட விைளயாடுகிறதுேபால், நீ அதேனாேட
விைளயாடி, அைத நீ உன் ெபண்மக்களண்ைடயிேல கட்டிைவப்பாேயா? 6 கூட்டாளிகள் அைதப் பிடிக்கப்
பிரயத்தனப்பட்டு, அைத வியாபாரிகளுக்குப் பங்கிடுவார்கேளா? 7 நீ அதின் ேதாைல அேநக
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அம்புகளினாலும், அதின் தைலைய எறிவல்ைலயங்களினாலும் எறிவாேயா? 8 அதின்ேமல் உன்
ைகையப்ேபாடு, யுத்தத்ைத நிைனத்துக்ெகாள்; இனி அப்படிச் ெசய்யத் துணியமாட்டாய். 9 இேதா, அைதப்
பிடிக்கலாம் என்று நம்பினவன் ேமாசம்ேபாய், அைதப் பார்த்தவுடேன விழுவான் அல்லேவா? 10 அைத
எழுப்பத்தக்க ைதரியவான் இல்லாதிருக்க, எனக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? 11 தனக்குப்
பதில்ெகாடுக்கப்படும்படி, முந்தி எனக்குக் ெகாடுத்தவன் யார்? வானத்தின் கீழுள்ளைவகள் எல்லாம்
என்னுைடயைவகள். 12 அதின் அங்கங்களும், அதின் வீரியமும், அதின் உடல் இைசவின் ேநர்த்தியும்
இன்னெதன்று நான் ெசால்லாமல் மைறக்கமாட்ேடன். 13 அது மூடியிருக்கிற அதின் ேபார்ைவையக்
கிளப்பக்கூடியவன் யார்? அதின் இரண்டு தாைடகளின் நடுேவ கடிவாளம் ேபாடத்தக்கவன் யார்? 14 அதின்
முகத்தின் கதைவத் திறக்கக்கூடியவன் யார்? சுற்றிலுமிருக்கிற அதின் பற்கள் பயங்கரமானைவகள். 15

முத்திைரப் பதிப்புப்ேபால அழுத்தங்ெகாண்டு அடர்த்தியாயிருக்கிற அதின் பரிைசகளின் அரணிப்பு மகா
சிறப்பாயிருக்கிறது. 16 அைவகள் நடுேவ காற்றும் புகமாட்டாத ெநருக்கமாய் அைவகள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணக்கப்பட்டிருக்கிறது. 17 அைவகள் ஒன்ேறாெடான்று ஒட்டிக்ெகாண்டு இைணபிரியாமல்
பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. 18 அது தும்முைகயில் ஒளி, வீசும், அதின் கண்கள் அருேணாதயத்தின்
புருவங்கைளப்ேபால் இருக்கிறது. 19 அதின் வாயிலிருந்து எரிகிற பந்தங்கள் புறப்பட்டு, அக்கினிப்ெபாறிகள்
பறக்கும். 20 ெகாதிக்கிற சட்டியிலும் ெகாப்பைரயிலும் இருந்து புறப்படுகிறதுேபால, அதின்
நாசிகளிலிருந்து புைக புறப்படும். 21 அதின் சுவாசம் கரிகைளக்ெகாளுத்தும், அதின் வாயிலிருந்து
ஜூவாைல புறப்படும். 22 அதின் கழுத்திேல ெபலன் குடிெகாண்டிருக்கும்; பயங்கரம் அதற்குமுன் கூத்தாடும்.
23 அதின் உடற்கூறுகள், அைசயாத ெகட்டியாய் ஒன்ெறாெடான்று ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும். 24 அதின்
ெநஞ்சு கல்ைலப்ேபாலவும், ஏந்திரத்தின் அடிக்கல்ைலப்ேபாலவும் ெகட்டியாயிருக்கும். 25 அது
எழும்பும்ேபாது பலசாலிகள் அஞ்சி பயத்தினால் மயங்கித் திைகப்பார்கள். 26 அைதத் தாக்குகிறவனுைடய
பட்டயம், ஈட்டி, வல்ைலயம், கவசம், ஒன்றும் அதற்குமுன் நிற்காது. 27 அது இரும்ைப ைவக்ேகாலாகவும்,
ெவண்கலத்ைத உளுத்த மரமாகவும் எண்ணும். 28 அம்பு அைதத் துரத்தாது; கவண்கற்கள் அதற்குத்
துரும்பாகும். 29 அது ெபருந்தடிகைளத் தாளடிகளாக எண்ணி, ஈட்டியின் அைசைவ இகழும். 30 அதின்
கீழாகக் கூர்ைமயான கற்கள் கிடந்தாலும், அது ேசற்றின்ேமல் ஓடுகிறதுேபாலக் கருக்கான
அைவகளின்ேமலும் ஓடும். 31 அது ஆழத்ைத உைலப்பாைனையப்ேபால் ெபாங்கப்பண்ணி, கடைலத்
ைதலம்ேபாலக் கலக்கிவிடும். 32 அது தனக்குப் பின்னாகப் பாைதையத் துலங்கப்பண்ணும்; ஆழமானது
ெவளுப்பான நைரையப்ேபால் விளங்கும். 33 பூமியின்ேமல் அதற்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்ைல; அது
நிர்ப்பயமாயிருக்க உண்டுபண்ணப்பட்டது. 34 அது ேமட்டிைமயானைதெயல்லாம் அற்பமாய் எண்ணுகிறது;
அது அகங்காரமுள்ள ஜீவன்களுக்ெகல்லாம் ராஜாவாயிருக்கிறது என்றார்.

அப்ெபாழுது ேயாபு கர்த்தருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 2 ேதவரீர் சகலத்ைதயும் ெசய்ய வல்லவர்; நீர்
ெசய்ய நிைனத்தது தைடபடாது என்பைத அறிந்திருக்கிேறன். 3 அறிவில்லாமல் ஆேலாசைனைய
மைறக்கிற இவன் யார்? ஆைகயால் நான் எனக்குத் ெதரியாதைதயும், என் புத்திக்கு

எட்டாதைதயும், நான் அறியாதைதயும் அலப்பிேனன் என்கிேறன். 4 நீர் எனக்குச் ெசவிெகாடும்,
அப்ெபாழுது நான் ேபசுேவன்; நான் உம்ைமக் ேகள்விேகட்ேபன், நீர் எனக்கு உத்தரவு ெசால்லும். 5 என்
காதினால் உம்ைமக்குறித்துக் ேகள்விப்பட்ேடன்; இப்ெபாழுேதா என் கண் உம்ைமக் காண்கிறது. 6

ஆைகயால் நான் என்ைன அருவருத்து, தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிேறன் என்றான். 7

கர்த்தர் இந்த வார்த்ைதகைள ேயாேபாேட ேபசினபின், கர்த்தர் ேதமானியனான எலிப்பாைச ேநாக்கி:
உன்ேமலும் உன் இரண்டு சிேநகிதர்ேமலும் எனக்குக் ேகாபம் மூளுகிறது; என் தாசனாகிய ேயாபு
ேபசினதுேபால், நீங்கள் என்ைனக்குறித்து நிதானமாய்ப் ேபசவில்ைல. 8 ஆதலால் நீங்கள் ஏழு
காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெதரிந்துெகாண்டு, என் தாசனாகிய ேயாபினிடத்தில் ேபாய்,
உங்களுக்காகச் சர்வாங்க தகனபலிகைள இடுங்கள்; என் தாசனாகிய ேயாபும் உங்களுக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்வான்; நான் அவன் முகத்ைதப் பார்த்து, உங்கைள உங்கள் புத்தியீனத்துக்குத்தக்கதாக
நடத்தாதிருப்ேபன்; என் தாசனாகிய ேயாபு ேபசினதுேபால், நீங்கள் என்ைனக்குறித்து நிதானமாய்ப்
ேபசவில்ைல என்றார். 9 அப்ெபாழுது ேதமானியனான எலிப்பாசும் சூகியனான பில்தாதும்
நாகமாத்தியனான ேசாப்பாரும்ேபாய், கர்த்தர் தங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது
கர்த்தர் ேயாபின் முகத்ைதப் பார்த்தார். 10 ேயாபு தன் சிேநகிதருக்காக ேவண்டுதல் ெசய்தேபாது, கர்த்தர்
அவன் சிைறயிருப்ைப மாற்றினார். ேயாபுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும்
இரண்டத்தைனயாய்க் கர்த்தர் அவனுக்குத் தந்தருளினார். 11 அப்ெபாழுது அவனுைடய எல்லாச்
சேகாதரரும் சேகாதரிகளும், முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அைனவரும் அவனிடத்தில் வந்து, அவன்
வீட்டிேல அவேனாேட ேபாஜனம்பண்ணி, கர்த்தர் அவன்ேமல் வரப்பண்ணின சகல தீங்கினிமித்தம்
அவனுக்காக அங்கலாய்த்து, அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்லி, அவரவர் ஒவ்ெவாரு தங்கக்காைசயும், அவரவர்
ஒவ்ெவாரு ெபான் ஆபரணத்ைதயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 12 கர்த்தர் ேயாபின் முன்னிைலைமையப்
பார்க்கிலும் அவன் பின்னிைலைமைய ஆசீர்வதித்தார்; பதினாலாயிரம் ஆடுகளும், ஆறாயிரம்
ஒட்டகங்களும், ஆயிரம் ஏர்மாடுகளும், ஆயிரம் கழுைதகளும் அவனுக்கு உண்டாயின. 13 ஏழு குமாரரும்,
மூன்று குமாரத்திகளும் அவனுக்குப் பிறந்தார்கள். 14 மூத்த மகளுக்கு எமீமாள் என்றும், இரண்டாம்
மகளுக்குக் ெகத்சீயாள் என்றும், மூன்றாம் மகளுக்குக் ேகேரனாப்புக் என்றும் ேபரிட்டான். 15 ேதசத்தில்
எங்கும் ேயாபின் குமாரத்திகைளப்ேபால் ெசளந்தரியமான ெபண்கள் காணப்படவில்ைல; அவர்கள் தகப்பன்
அவர்கள் சேகாதரரின் நடுவிேல அவர்களுக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுத்தான். 16 இதற்குப்பின்பு ேயாபு நூற்று
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நாற்பது வருஷம் உயிேராடிருந்து, நாலு தைலமுைறயாகத் தன் பிள்ைளகைளயும் தன் பிள்ைளகளுைடய
பிள்ைளகைளயும் கண்டான். 17 ேயாபு ெநடுநாளிருந்து, பூரண வயதுள்ளவனாய் மரித்தான்.
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துன்மார்க்கருைடய ஆேலாசைனயில் நடவாமலும், பாவிகளுைடய வழியில் நில்லாமலும்,
பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும், 2 கர்த்தருைடய ேவதத்தில் பிரியமாயிருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ேவதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 3 அவன்

நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனிையத் தந்து, இைலயுதிராதிருக்கிற
மரத்ைதப்ேபாலிருப்பான். அவன் ெசய்வெதல்லாம் வாய்க்கும். 4 துன்மார்க்கேரா அப்படியிராமல், காற்றுப்
பறக்கடிக்கும் பதைரப்ேபால் இருக்கிறார்கள். 5 ஆைகயால் துன்மார்க்கர் நியாயத்தீர்ப்பிலும், பாவிகள்
நீதிமான்களின் சைபயிலும் நிைலநிற்பதில்ைல. 6 கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழிைய அறிந்திருக்கிறார்;
துன்மார்க்கரின் வழிேயா அழியும்.

ஜாதிகள் ெகாந்தளிப்பாேனன்? ஐனங்கள் விருதாக்காரியத்ைதச் சிந்திப்பாேனன்? 2 கர்த்தருக்கு
விேராதமாகவும், அவர் அபிேஷகம்பண்ணினவருக்கு விேராதமாகவும், பூமியின் இராஜாக்கள் எழும்பி
நின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆேலாசைனபண்ணி: 3 "அவர்கள் கட்டுகைள அறுத்து, அவர்கள்

கயிறுகைள நம்ைமவிட்டு எறிந்துேபாடுேவாம்" என்கிறார்கள். 4 பரேலாகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நைகப்பார்;
ஆண்டவர் அவர்கைள இகழுவார். 5 அப்ெபாழுது அவர் தமது ேகாபத்திேல அவர்கேளாேட ேபசுவார். தமது
உக்கிரத்திேல அவர்கைளக் கலங்கப்பண்ணுவார். 6 "நான் என்னுைடய பரிசுத்தபர்வதமாகிய சீேயானில்
என்னுைடய இராஜாைவ அபிேஷகம்பண்ணி ைவத்ேதன்" என்றார். 7 தீர்மானத்தின் விவரம் ெசால்லுேவன்;
கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி, "நீர் என்னுைடய குமாரன், இன்று நான் உம்ைம ஜநிப்பித்ேதன்; 8 என்ைனக்
ேகளும், அப்ெபாழுது ஜாதிகைள உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், பூமியின் எல்ைலகைள உமக்குச்
ெசாந்தமாகவும் ெகாடுப்ேபன்; 9 இரும்புக் ேகாலால் அவர்கைள ெநாறுக்கி, குயக்கலத்ைதப்ேபால்
அவர்கைள உைடத்துப்ேபாடுவீர்" என்று ெசான்னார். 10 இப்ேபாதும் இராஜாக்கேள, உணர்வைடயுங்கள்,
பூமியின் நியாயாதிபதிகேள, எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 11 பயத்துடேன கர்த்தைரச் ேசவியுங்கள்,
நடுக்கத்துடேன களிகூருங்கள். 12 குமாரன் ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், நீங்கள் வழியிேல அழியாமலும்
இருக்கும்படிக்கு, அவைர முத்தஞ்ெசய்யுங்கள்; ெகாஞ்சக்காலத்திேல அவருைடய ேகாபம் பற்றிெயரியும்;
அவைர அண்டிக்ெகாள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள்.

கர்த்தாேவ, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய்ப் ெபருகியிருக்கிறார்கள்! எனக்கு விேராதமாய்
எழும்புகிறவர்கள் அேநகர். 2 ேதவனிடத்தில் அவனுக்கு இரட்சிப்பு இல்ைல என்று, என்
ஆத்துமாைவக் குறித்துச் ெசால்லுகிறவர்கள் அேநகராயிருக்கிறார்கள். (ேசலா) 3 ஆனாலும்

கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனச் சூழ்ந்துள்ள ேகடகமும், என் மகிைமயும், என் தைலைய
உயர்த்துகிறவருமாயிருக்கிறீர். 4 நான் கர்த்தைர ேநாக்கிச் சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்ேடன்; அவர் தமது பரிசுத்த
பர்வதத்திலிருந்து எனக்குச் பதிலருளினார். (ேசலா) 5 நான் படுத்து நித்திைர ெசய்ேதன்;
விழித்துக்ெகாண்ேடன்; கர்த்தர் என்ைனத் தாங்குகிறார். 6 எனக்கு விேராதமாகச் சுற்றிலும்
பைடெயடுத்துவருகிற பதினாயிரம்ேபருக்கும் நான் பயப்பேடன். 7 கர்த்தாேவ, எழுந்தருளும்; என் ேதவேன,
என்ைன இரட்சியும். நீர் என் பைகஞர் எல்லாைரயும் தாைடயிேல அடித்து, துன்மார்க்கருைடய பற்கைளத்
தகர்த்துப்ேபாட்டீர். 8 இரட்சிப்பு கர்த்தருைடயது; ேதவரீருைடய ஆசீர்வாதம் உம்முைடய ஜனத்தின்ேமல்
இருப்பதாக. (ேசலா)

என் நீதியின் ேதவேன, நான் கூப்பிடுைகயில் எனக்குச் பதிலருளும்; ெநருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு
விசாலமுண்டாக்கினீர்; எனக்கு இரங்கி, என் விண்ணப்பைதக் ேகட்டருளும். 2 மனுபுத்திரேர,
எதுவைரக்கும் என் மகிைமைய அவமானப்படுத்தி, வீணானைத விரும்பி, ெபாய்ைய நாடுவீர்கள்.

(ேசலா) 3 பக்தியுள்ளவைனக் கர்த்தர் தமக்காகத் ெதரிந்துெகாண்டாெரன்று அறியுங்கள்; நான் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிடுைகயில் அவர் ேகட்பார். 4 நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவஞ் ெசய்யாதிருங்கள்;
உங்கள் படுக்ைகயிேல உங்கள் இருதயத்தில் ேபசிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருங்கள். (ேசலா) 5 நீதியின்
பலிகைளச் ெசலுத்தி, கர்த்தர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருங்கள். 6 எங்களுக்கு நன்ைம காண்பிப்பவன் யார்?
என்று ெசால்லுகிறவர்கள் அேநகர்; கர்த்தாேவ, உம்முைடய முகத்தின் ஒளிைய எங்கள்ேமல்
பிரகாசிக்கப்பண்ணும். 7 அவர்களுக்குத் தானியமும் திராட்ைசரசமும் ெபருகியிருக்கிற காலத்தின்
சந்ேதாஷத்ைதப்பார்க்கிலும், அதிக சந்ேதாஷத்ைத என் இருதயத்தில் தந்தீர். 8 சமாதானத்ேதாேட
படுத்துக்ெகாண்டு நித்திைரெசய்ேவன்; கர்த்தாேவ, நீர் ஒருவேர என்ைனச் சுகமாய்த் தங்கப்பண்ணுகிறீர்.

கர்த்தாேவ, என் வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவிெகாடும், என் தியானத்ைதக் கவனியும். 2 நான்
உம்ைமேய ேநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிேறன்; என் இராஜாேவ, என் ேதவேன, என்
ேவண்டுதலின் சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும். 3 கர்த்தாேவ, காைலயிேல என் சத்தத்ைதக்

ேகட்டருளுவீர்; காைலயிேல உமக்கு ேநேர வந்து ஆயத்தமாகி, காத்திருப்ேபன். 4 நீர் துன்மார்க்கத்தில்
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பிரியப்படுகிற ேதவன் அல்ல; தீைம உம்மிடத்தில் ேசர்வதில்ைல. 5 வீம்புக்காரர் உம்முைடய கண்களுக்கு
முன்பாக நிைலநிற்கமாட்டார்கள்; அக்கிரமக்காரர் யாவைரயும் ெவறுக்கிறீர். 6 ெபாய் ேபசுகிறவர்கைள
அழிப்பீர்; இரத்தப் பிரியைனயும் சூதுள்ள மனுஷைனயும் கர்த்தர் அருவருக்கிறார். 7 நாேனா உமது மிகுந்த
கிருைபயினாேல உமது ஆலயத்துக்குள் பிரேவசித்து, உமது பரிசுத்த சந்நிதிக்கு ேநேர பயபக்தியுடன்
பணிந்துெகாள்ளுேவன். 8 கர்த்தாேவ, என் சத்துருக்களினிமித்தம் என்ைன உம்முைடய நீதியிேல நடத்தி,
எனக்கு முன்பாக உம்முைடய வழிையச் ெசவ்ைவப்படுத்தும். 9 அவர்கள் வாயில் உண்ைம இல்ைல,
அவர்கள் உள்ளம் ேகடுபாடுள்ளது; அவர்கள் ெதாண்ைட திறக்கப்பட்ட பிேரதக்குழி; தங்கள் நாவினால்
இச்சகம் ேபசுகிறார்கள். 10 ேதவேன, அவர்கைளக் குற்றவாளிகளாகத் தீர்த்திடும்; அவர்கள் தங்கள்
ஆேலாசைனகளாேலேய விழும்படி ெசய்திடும்; அவர்கள் துேராகங்களினுைடய திரட்சியினிமித்தம்
அவர்கைளத் தள்ளிவிடும்; உமக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கேள. 11 உம்மில் அைடக்கலம்
புகுேவார் யாவரும் சந்ேதாஷித்து, எந்நாளும் ெகம்பீரிப்பார்களாக; நீர் அவர்கைளக் காப்பாற்றுவீர்;
உம்முைடய நாமத்ைத ேநசிக்கிறவர்கள் உம்மில் களிகூருவார்களாக. 12 கர்த்தாேவ, நீர் நீதிமாைன
ஆசீர்வதித்து, காருணியம் என்னுங் ேகடகத்தினால் அவைனச் சூழ்ந்து ெகாள்ளுவீர்.

கர்த்தாேவ, உம்முைடய ேகாபத்திேல என்ைனக் கடிந்துெகாள்ளாேதயும், உம்முைடய
உக்கிரத்திேல என்ைனத் தண்டியாேதயும். 2 என்ேமல் இரக்கமாயிரும் கர்த்தாேவ, நான்
ெபலனற்றுப்ேபாேனன்; என்ைனக் குணமாக்கும் கர்த்தாேவ, என் எலும்புகள் நடுங்குகின்றன. 3 என்

ஆத்துமா மிகவும் வியாகுலப்படுகிறது; கர்த்தாேவ, எதுவைரக்கும் இரங்காதிருப்பீர். 4 திரும்பும் கர்த்தாேவ,
என் ஆத்துமாைவ விடுவியும்; உம்முைடய கிருைபயினிமித்தம் என்ைன இரட்சியும். 5 மரணத்தில் உம்ைம
நிைனவுகூர்வதில்ைல, பாதாளத்தில் உம்ைமத் துதிப்பவன் யார்? 6 என் ெபருமூச்சினால்
இைளத்துப்ேபாேனன்; இராமுழுவதும் என் கண்ணீரால் என் படுக்ைகைய மிகவும் ஈரமாக்கி, என் கட்டிைல
நைனக்கிேறன். 7 துயரத்தினால் என் கண் குழி விழுந்துேபாயிற்று, என் சத்துருக்கள் அைனவர் நிமித்தமும்
மங்கிப்ேபாயிற்று. 8 அக்கிரமக்காரேர, நீங்கள் எல்லாரும் என்ைனவிட்டு அகன்றுேபாங்கள்; கர்த்தர் என்
அழுைகயின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார். 9 கர்த்தர் என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்; கர்த்தர் என் ெஜபத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார். 10 என் பைகஞர் எல்லாரும் ெவட்கி மிகவும் கலங்கிப்ேபாவார்கள்; அவர்கள்
பின்னாகத் திரும்பிச் சடிதியிேல ெவட்கப்படுவார்கள்.

என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்மில் அைடக்கலம் புகுகிேறன்; என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள்
எல்லாருக்கும் என்ைன விலக்கி இரட்சியும். 2 சத்துரு சிங்கம்ேபால் என் ஆத்துமாைவப்
பிடித்துக்ெகாண்டுேபாய், விடுவிக்கிறவன் இல்லாைமயால், அைதப் பீறாதபடிக்கு என்ைனத்

தப்புவியும். 3 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் இைதச் ெசய்ததும், என் ைககளில் நியாயக்ேகடு
இருக்கிறதும், 4 என்ேனாேட சமாதானமாயிருந்தவனுக்கு நான் தீைமெசய்ததும், காரணமில்லாமல்
எனக்குச் சத்துருவானவைன நான் ெகாள்ைளயிட்டதும் உண்டானால், 5 பைகஞன் என் ஆத்துமாைவத்
ெதாடர்ந்துபிடித்து, என் பிராணைனத் தைரயிேல தள்ளி மிதித்து, என் மகிைமையப் புழுதியிேல
தாழ்த்தக்கடவன். (ேசலா) 6 கர்த்தாேவ, நீர் உம்முைடய ேகாபத்தில் எழுந்திருந்து, என் சத்துருக்களுைடய
மூர்க்கங்களினிமித்தம் உம்ைம உயர்த்தி, எனக்காக விழித்துக்ெகாள்ளும்; நியாயத்தீர்ப்ைப
நியமித்திருக்கிறீேர. 7 ஜனக்கூட்டம் உம்ைமச் சூழ்ந்துெகாள்ளட்டும்; அவர்களுக்காகத் திரும்பவும்
உன்னதத்திற்கு எழுந்தருளும். 8 கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு நியாயஞ் ெசய்வார்; கர்த்தாேவ, என் நீதியின்படியும்
என்னிலுள்ள உண்ைமயின்படியும் எனக்கு நியாயஞ்ெசய்யும். 9 துன்மார்க்கனுைடய ெபால்லாங்கு
ஒழிவதாக; நீதிமாைன ஸ்திரப்படுத்துவீராக; நீதியுள்ளவராயிருக்கிற ேதவரீர் இருதயங்கைளயும்
உள்ளிந்திரியங்கைளயும் ேசாதித்தறிகிறவர். 10 ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கைள இரட்சிக்கிற
ேதவனிடத்தில் என் ேகடகம் இருக்கிறது. 11 ேதவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி; அவர் நாள்ேதாறும்
பாவியின்ேமல் சினங்ெகாள்ளுகிற ேதவன். 12 அவன் மனந்திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முைடய
பட்டயத்ைதக் கருக்காக்குவார்; அவர் தம்முைடய வில்ைல நாேணற்றி, அைத ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார்.
13 அவனுக்கு மரணாயுதங்கைள ஆயத்தம்பண்ணினார்; தம்முைடய அம்புகைள அக்கினி
அம்புகளாக்கினார். 14 இேதா, அவன் அக்கிரமத்ைதப் ெபறக் கர்ப்பேவதைனப்படுகிறான்; தீவிைனையக்
கர்ப்பந்தரித்து, ெபாய்ையப் ெபறுகிறான். 15 குழிைய ெவட்டி, அைத ஆழமாக்கினான்; தான் ெவட்டின
குழியில் தாேன விழுந்தான். 16 அவன் தீவிைன அவன் சிரசின்ேமல் திரும்பும், அவன் ெகாடுைம அவன்
உச்சந்தைலயின்ேமல் இறங்கும். 17 நான் கர்த்தைர அவருைடய நீதியின்படி துதிப்ேபன். நான்
உன்னதமான கர்த்தருைடய நாமத்ைதக் கீர்த்தனம் பண்ணுேவன்.

எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமம் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு
ேமன்ைமயுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முைடய மகத்துவத்ைத வானங்களுக்கு ேமலாக ைவத்தீர். 2

பைகஞைனயும் பழிகாரைனயும் அடக்கிப்ேபாட, ேதவரீர் உம்முைடய சத்துருக்களினிமித்தம்
குழந்ைதகள் பாலகர் வாயினால் ெபலன் உண்டுபண்ணினீர். 3 உமது விரல்களின் கிரிையயாகிய
உம்முைடய வானங்கைளயும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரைனயும் நட்சத்திரங்கைளயும் நான் பார்க்கும்ேபாது, 4

மனுஷைன நீர் நிைனக்கிறதற்கும், மனுஷகுமாரைன நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிேறன்.
5 நீர் அவைனத் ேதவதூதரிலும் சற்றுச் சிறியவனாக்கினீர்; மகிைமயினாலும் கனத்தினாலும் அவைன
முடிசூட்டினீர். 6 உம்முைடய கரத்தின் கிரிையகளின்ேமல் நீர் அவனுக்கு ஆளுைக தந்து. 7

ஆடுமாடுகெளல்லாவற்ைறயும், காட்டுமிருகங்கைளயும், 8 ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும், சமுத்திரத்து
மீன்கைளயும், கடல்களில் சஞ்சரிக்கிறைவகைளயும் அவனுைடய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர். 9 எங்கள்
ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமம் பூமிெயங்கும் எவ்வளவு ேமன்ைமயுள்ளதாயிருக்கிறது!

சங்கீதம் 5:5
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கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும் உம்ைமத் துதிப்ேபன்; உம்முைடய அதிசயங்கைளெயல்லாம்
விவரிப்ேபன். 2 உம்மில் மகிழ்ந்து களிகூருேவன்; உன்னதமானவேர, உமது நாமத்ைதக் கீர்த்தனம்
பண்ணுேவன். 3 என் சத்துருக்கள் பின்னாகத் திரும்பும்ேபாது, உமது சமுகத்தில் அவர்கள்

இடறுண்டு அழிந்துேபாவார்கள். 4 நீர் என் நியாயத்ைதயும் என் வழக்ைகயும் தீர்த்து, நீதியுள்ள
நியாயாதிபதியாய் சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கிறீர். 5 ஜாதிகைளக் கடிந்துெகாண்டு, துன்மார்க்கைர
அழித்து, அவர்கள் நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் இல்லாதபடி குைலத்துப்ேபாட்டீர். 6 சத்துருக்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் பாழாக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள் பட்டணங்கைள நிர்மூலமாக்கினீர்; அவர்கைளப் பற்றிய
நிைனவும் அற்றுப் ேபாயிற்று. 7 கர்த்தேரா என்ெறன்ைறக்கும் வீற்றிருப்பார்; தம்முைடய சிங்காசனத்ைத
நியாயத்தீர்ப்புக்ெகன்று எற்படுத்தியிருக்கிறார். 8 அவர் பூவுலைக நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து, சகல
ஜனங்களுக்கும் ெசம்ைமயாய் நீதிெசய்வார். 9 சிறுைமப்பட்டவனுக்குக் கர்த்தர் அைடக்கலமானவர்;
ெநருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவேர தஞ்சமானவர். 10 கர்த்தாேவ, உம்ைமத் ேதடுகிறவர்கைள நீர்
ைகவிடுகிறதில்ைல; ஆதலால், உமது நாமத்ைத அறிந்தவர்கள் உம்ைம நம்பியிருப்பார்கள். 11 சீேயானில்
வாசமாயிருக்கிற கர்த்தைரக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவர் ெசய்ைககைள ஜனங்களுக்குள்ேள அறிவியுங்கள்.
12 எெனனில் இரத்தப்பழிகைளக்குறித்து அவர் விசாரைண ெசய்யும்ேபாது, அவர்கைள நிைனக்கிறார்;
சிறுைமப்பட்டவர்களுைடய கூக்குரைல மறவார். 13 மரணவாசல்களிலிருந்து என்ைனத் தூக்கிவிடுகிற
கர்த்தாேவ, நான் உம்முைடய துதிகைளெயல்லாம் சீேயான் குமாரத்தியின் வாசல்களில் விவரித்து,
உம்முைடய இரட்சிப்பினால் களிகூரும்படிக்கு, 14 ேதவரீர் எனக்கு இரங்கி, என்ைனப் பைகக்கிறவர்களால்
எனக்குவரும் துன்பத்ைத ேநாக்கிப்பாரும். 15 ஜாதிகள் தாங்கள் ெவட்டின குழியில் தாங்கேள
விழுந்தார்கள்: அவர்கள் மைறவாய் ைவத்த வைலயில் அவர்களுைடய கால்கேள அகப்பட்டுக்ெகாண்டன.
16 கர்த்தர் தாம் ெசய்த நியாயத்தினால் அறியப்படுகிறார்; துன்மார்க்கன் தன் ைககளின் ெசய்ைகயிேல
சிக்கிக்ெகாண்டான். (இகாேயான், ேசலா.) 17 துன்மார்க்கரும், ேதவைன மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும்,
நரகத்திேல தள்ளப்படுவார்கள். 18 எளியவன் என்ைறக்கும் மறக்கப்படுவதில்ைல;
சிறுைமப்பட்டவர்களுைடய நம்பிக்ைக ஒருேபாதும் ெகட்டுப்ேபாவதில்ைல. 19 எழுந்தருளும் கர்த்தாேவ,
மனுஷன் ெபலன்ெகாள்ளாதபடி ெசய்யும்; ஜாதிகள் உம்முைடய சமுகத்தில் நியாயந்தீர்க்கப்படக்கடவர்கள்.
20 ஜாதிகள் தங்கைள மனுஷர்தான் என்று அறியும்படிக்கு, அவர்களுக்குப் பயமுண்டாக்கும், கர்த்தாேவ.
(ேசலா)

கர்த்தாேவ, ஏன் தூரத்தில் நிற்கிறீர்? துன்பம் ேநரிடுகிற சமயங்களில் நீர் ஏன் மைறந்திருக்கிறீர்? 2

துன்மார்க்கன் தன் ெபருைமயினால் சிறுைமப்பட்டவைனக் கடூரமாய்த் துன்பப்படுத்துகிறான்;
அவர்கள் நிைனத்த சதிேமாசங்களில் அவர்கேள அகப்படுவார்கள். 3 துன்மார்க்கன் தன்

உள்ளத்தின் இச்ைசயில் ெபருைம பாராட்டுகிறான், ெபாருைள அபகரிக்கிறவன் கர்த்தைரச் சபித்து
அசட்ைடபண்ணுகிறான். 4 துன்மார்க்கன் தன் கர்வத்தினால் ேதவைனத் ேதடான்; அவன்
நிைனவுகெளல்லாம் ேதவன் இல்ைல என்பேத. 5 அவன் வழிகள் எப்ேபாதும் ேகடுள்ளைவகள்; உம்முைடய
நியாயத்தீர்ப்புகள் அவன் பார்ைவக்கு எட்டாமல் மிகவும் உயரமாயிருக்கின்றன; தன் எதிராளிகள்
எல்லார்ேமலும் சீறுகிறான். 6 "நான் அைசக்கப்படுவதில்ைல, தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் தீங்கு
என்ைன அணுகுவதில்ைல" என்று தன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்ளுகிறான். 7 அவன் வாய்
சபிப்பினாலும் கபடத்தினாலும் ெகாடுைமயினாலும் நிைறந்திருக்கிறது; அவன் நாவின்கீழ் தீவிைனயும்
அக்கிரமமும் உண்டு. 8 கிராமங்களின் ஒளிப்பிடங்களிேல பதிவிருந்து, மைறவிடங்களிேல குற்றமற்றவைனக்
ெகால்லுகிறான்; திக்கற்றவர்கைளப் பிடிக்க அவன் கண்கள் ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 9 தன்
ெகபியிலிருக்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால மைறவில் பதிவிருக்கிறான்; ஏைழையப் பிடிக்கப் பதிவிருந்து,
அவைனத் தன் வைலக்குள் இழுத்துப் பிடித்துக்ெகாள்ளுகிறான். 10 திக்கற்றவர்கள் தன் பலவான்கள்
ைகயில் விழும்படி அவன் பதுங்கிக் கிடக்கிறான். 11 " ேதவன் அைத மறந்தார் என்று, அவர் தம்முைடய
முகத்ைத மைறத்து, ஒருக்காலும் அைதக் காணமாட்டார்" என்றும், தன் இருதயத்திேல
ெசால்லிெகாள்ளுகிறான். 12 கர்த்தாேவ, எழுந்தருளும்; ேதவேன, உம்முைடய ைகைய உயர்த்தும்;
சிறுைமப்பட்டவர்கைள மறவாேதயும். 13 துன்மார்க்கன் ேதவைன அசட்ைடபண்ணி, "நீர் ேகட்டு
விசாரிப்பதில்ைல" என்று தன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்வாேனன்? 14 அைதப் பார்த்திருக்கிறீேர!
உபத்திரவத்ைதயும் குேராதத்ைதயும் கவனித்திருக்கிறீேர; நீர் பதிலளிப்பீர்; ஏைழயானவன் தன்ைன உமக்கு
ஒப்புவிக்கிறான்; திக்கற்ற பிள்ைளகளுக்குச் சகாயர் நீேர. 15 துன்மார்க்கனும்
ெபால்லாதவனுமாயிருக்கிறவனுைடய புயத்ைத முறித்துவிடும்; அவனுைடய துன்மார்கம்
காணாமற்ேபாகுமட்டும் அைதத் ேதடி விசாரியும். 16 கர்த்தர் சதாகாலங்களுக்கும் இராஜாவாயிருக்கிறார்;
புறஜாதியார் அவருைடய ேதசத்திலிருந்து அழிந்து ேபாவார்கள். 17 கர்த்தாேவ, சிறுைமப்பட்டவர்களுைடய
ேவண்டுதைலக் ேகட்டிருக்கிறீர்; அவர்கள் இருதயத்ைத ஸ்திரப்படுத்துவீர். 18 மண்ணான மனுஷன் இனிப்
பலவந்தஞ்ெசய்யத் ெதாடராதபடிக்கு, ேதவரீர் திக்கற்ற பிள்ைளகளுக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும்
நீதிெசய்ய உம்முைடய ெசவிையச் சாய்த்துக் ேகட்டருளுவீர்.

நான் கர்த்தரிடத்தில் அைடக்கலம் புகுந்திருக்கிேறன்; பின்ைன ஏன் நீங்கள் என் ஆத்துமாைவ
ேநாக்கி, "பட்சிையப்ேபால உன் மைலக்குப் பறந்துேபா" என்று ெசால்லுகிறீர்கள். 2 இேதா,
துன்மார்க்கர் வில்ைல வைளத்து, ெசம்ைமயான இருதயத்தார்ேமல் அந்தகாரத்தில் எய்யும்படி

தங்கள் அம்புகைள நாணிேல ெதாடுக்கிறார்கள். 3 அஸ்திபாரங்களும் நிர்மூலமாகின்றனேவ, நீதிமான்
என்னெசய்வான்? 4 கர்த்தர் தம்முைடய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார்; கர்த்தருைடய சிங்காசனம்
பரேலாகத்தில் இருக்கிறது; அவருைடய கண்கள் மனுபுத்திரைரப் பார்க்கின்றன அவருைடய இைமகள்
அவர்கைளச் ேசாதித்தறிகின்றன. 5 கர்த்தர் நீதிமாைனச் ேசாதித்தறிகிறார்; துன்மார்க்கைனயும்
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ெகாடுைமயில் பிரியமுள்ளவைனயும் அவருைடய உள்ளம் ெவறுக்கிறது. 6 துன்மார்க்கர்ேமல் கண்ணிகைள
வருஷிக்கப்பண்ணுவார்; அக்கினியும் கந்தகமும் அனல் காற்றும் அவர்கள் குடிக்கும் பாத்திரத்தின் பங்கு. 7

கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நீதியின்ேமல் பிரியப்படுவார்; அவருைடய முகம் ெசம்ைமயானவைன
ேநாக்கியிருக்கிறது.

இரட்சியும் கர்த்தாேவ, பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்ேபாகிறான்; உண்ைமயுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில்
இல்ைல. 2 அவரவர் தங்கள் ேதாழேராேட ெபாய் ேபசுகிறார்கள்; இச்சக உதடுகளால்
இருமனதாய்ப் ேபசுகிறார்கள். 3 இச்சகம் ேபசுகிற எல்லா உதடுகைளயும், ெபருைமகைளப்

ேபசுகிற நாைவயும் கர்த்தர் அறுத்துப்ேபாடுவாராக. 4 அவர்கள், எங்கள் நாவுகளால் ேமற்ெகாள்ளுேவாம்,
எங்கள் உதடுகள் எங்களுைடயைவ; யார் எங்களுக்கு ஆண்டவன் என்று ெசால்லுகிறார்கள். 5 ஏைழகள்
பாழாக்கப்பட்டதினிமித்தமும், எளியவர்கள் விடும் ெபருமூச்சினிமித்தமும், நான் இப்ெபாழுது எழுந்து, அவன்
ஏங்குகிற பாதுகாப்பிேல அவைன ைவப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 கர்த்தருைடய ெசாற்கள்
மண் உைலயில் ஏழுதரம் உருக்கி, புடமிடப்பட்ட ெவள்ளிக்ெகாப்பான சுத்தெசாற்களாயிருக்கின்றன. 7

கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கைளக் காப்பாற்றி, அவர்கைள என்ைறக்கும் இந்த தைலமுைறயாரிடமிருந்து
விலக்கிக் காத்துக்ெகாள்ளுவீர். 8 மனுபுத்திரரில் சண்டாளர் உயர்ந்திருக்கும்ேபாது, துன்மார்க்கர் எங்கும்
சுற்றித்திரிவார்கள்.

கர்த்தாேவ, எதுவைரக்கும் என்ைன மறந்திருப்பீர், எதுவைரக்கும் உம்முைடய முகத்ைத எனக்கு
மைறப்பீர்? 2 என் இருதயத்திேல சஞ்சலத்ைத நித்தம் நித்தம் ைவத்து, எதுவைரக்கும் என்
ஆத்துமாவிேல ஆேலாசைனபண்ணிக்ெகாண்டிருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் என் சத்துரு என்ேமல்

தன்ைன உயர்த்துவான்? 3 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் ேநாக்கிப்பார்த்து, எனக்குப் பதில் அருளும்;
நான் மரணநித்திைர அைடயாதபடிக்கு என் கண்கைளத் ெதளிவாக்கும். 4 அவைன ேமற்ெகாண்ேடன்
என்று என் பைகஞன் ெசால்லாதபடிக்கும், நான் தள்ளாடுகிறதினால் என் சத்துருக்கள் களிகூராதபடிக்கும்
இப்படிச் ெசய்தருளும். 5 நான் உம்முைடய கிருைபயின்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிேறன்; உம்முைடய
இரட்சிப்பினால் என் இருதயம் களிகூரும். 6 கர்த்தர் எனக்கு நன்ைமெசய்தபடியால் அவைரப் பாடுேவன்.

"ேதவன் இல்ைல" என்று மதிேகடன் தன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்ளுகிறான். அவர்கள்
தங்கைளக்ெகடுத்து, அருவருப்பான கிரிையகைளச் ெசய்துவருகிறார்கள்; நன்ைமெசய்கிறவன்
ஒருவனும் இல்ைல. 2 ேதவைனத் ேதடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்ேடா என்று பார்க்க, கர்த்தர்

பரேலாகத்திலிருந்து மனுபுத்திரைரக் கண்ேணாக்கினார். 3 எல்லாரும் வழிவிலகி, ஏகமாய்க்
ெகட்டுப்ேபானார்கள்; நன்ைம ெசய்கிறவன் இல்ைல, ஒருவனாகிலும் இல்ைல. 4 அக்கிரமக்காரரில்
ஒருவனுக்கும் அறிவு இல்ைலேயா? அப்பத்ைதப் பட்சிக்கிறதுேபால, என் ஜனத்ைதப் பட்சிக்கிறார்கேள;
அவர்கள் கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறதில்ைல. 5 அங்ேக அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்; ேதவன்
நீதிமானுைடய சந்ததிேயாேட இருக்கிறாேர. 6 சிறுைமப்பட்டவனுக்குக் கர்த்தர் அைடக்கலமாயிருக்கிறார்
என்பதால், நீங்கள் அவனுைடய ஆேலாசைனைய அலட்சியம்பண்ணினீர்கள். 7 சீேயானிலிருந்து
இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக; கர்த்தர் தம்முைடய ஜனத்தின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பும்ேபாது,
யாக்ேகாபுக்குக் களிப்பும், இஸ்ரேவலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

கர்த்தாேவ, யார் உம்முைடய கூடாரத்தில் தங்குவான்? யார் உம்முைடய பரிசுத்த பர்வதத்தில்
வாசம் பண்ணுவான்? 2 உத்தமனாய் நடந்து, நீதிைய நடப்பித்து, மனதாரச் சத்தியத்ைதப்
ேபசுகிறவன்தாேன. 3 அவன் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும், தன் ேதாழனுக்குத்

தீங்குெசய்யாமலும், தன் அயலான்ேமல் ெசால்லப்படும் நிந்ைதயான ேபச்ைச எடுக்காமலும் இருக்கிறான். 4

ஆகாதவன் அவன் பார்ைவக்குத் அற்பமானவன்; கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்கைளேயா கனம் பண்ணுகிறான்;
ஆைணயிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாதிருக்கிறான். 5 தன் பணத்ைத வட்டிக்குக்
ெகாடாமலும், குற்றமில்லாதவனுக்கு விேராதமாய்ப் இலஞ்சம் வாங்காமலும் இருக்கிறான். இப்படிச்
ெசய்கிறவன் என்ெறன்ைறக்கும் அைசக்கப்படுவதில்ைல.

ேதவேன, என்ைனக் காப்பாற்றும், உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன். 2 என் ெநஞ்சேம, நீ கர்த்தைர
ேநாக்கி: ேதவரீர், என் ஆண்டவராயிருக்கிறீர், என் ெசல்வம் உமக்கு ேவண்டியதாயிராமல்; 3

பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் பிரியத்ைதயும் ைவத்திருக்கிற
மகாத்துமாக்களுக்கும், அது ேவண்டியதாயிருக்கிறது என்று ெசான்னாய். 4 அந்நியேதவைன நாடிப்
பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு ேவதைனகள் ெபருகும்; அவர்கள் ெசலுத்துகிற இரத்த பானபலிகைள நான்
ெசலுத்தமாட்ேடன், அவர்கள் நாமங்கைள என் உதடுகளினால் உச்சரிக்கவுமாட்ேடன். 5 கர்த்தர் என்
சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்ைத ேதவரீர் காப்பாற்றுகிறீர். 6 ேநர்த்தியான
இடங்களில் எனக்குப் பங்கு கிைடத்தது; ஆம், சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு. 7 எனக்கு ஆேலாசைன
தந்த கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்; இராக்காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்ைன உணர்த்தும். 8

கர்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக ைவத்திருக்கிேறன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில்
இருக்கிறபடியால் நான் அைசக்கப்படுவதில்ைல. 9 ஆைகயால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிைம
களிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும் நம்பிக்ைகேயாேட தங்கியிருக்கும். 10 என் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தில்
விடீர்; உம்முைடய பரிசுத்தவாைன அழிைவக் காணெவாட்டீர். 11 ஜீவமார்க்கத்ைத எனக்குத்
ெதரியப்படுத்துவீர்; உம்முைடய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முைடய வலதுபாரிசத்தில் நித்திய
ேபரின்பமும் உண்டு.

கர்த்தாேவ, நியாயத்ைதக் ேகட்டருளும், என் கூப்பிடுதைலக் கவனியும்; கபடமில்லாத
உதடுகளினின்று பிறக்கும் என் விண்ணப்பத்திற்குச் ெசவிெகாடும். 2 உம்முைடய சந்நிதியிலிருந்து
என் நியாயம் ெவளிப்படுவதாக; உம்முைடய கண்கள் நியாயமானைவகைள ேநாக்குவனவாக. 3
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நீர் என் இருதயத்ைதப் பரிேசாதித்து, இராக்காலத்தில் அைத விசாரித்து, என்ைனப் புடமிட்டுப்பார்த்தும்
ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர்; என் வாய் மீறாதபடிக்குத் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கிேறன். 4 மனுஷரின்
ெசய்ைககைளக்குறித்து, நான் உம்முைடய உதடுகளின் வாக்கினாேல துஷ்டனுைடய பாைதகளுக்கு
விலக்கமாய் என்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளுகிேறன். 5 என் நைடகள் உமது வழிகளில் உறுதிப்பட்டன. என்
காலடிகள் வழுவிப்ேபாகவிலைல. 6 ேதவேன, நான் உம்ைம ேநாக்கிக் ெகஞ்சுகிேறன், ஏெனனில் நீர்
எனக்குப் பதிலருளுவீர். என்னிடத்தில் உம்முைடய ெசவிையச் சாய்த்து, என் வார்த்ைதையக் ேகட்டருளும்.
7 உம்மிடம் அைடக்கலம் புகுேவாைர அவர்களுக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்களினின்று உமது
வலதுகரத்தினால் தப்புவித்து இரட்சிக்கிறவேர! உம்முைடய அதிசயமான கிருைபைய விளங்கப்பண்ணும். 8

கண்மணிையப்ேபால என்ைனக் காத்து. 9 என்ைன ஒடுக்குகிற துன்மார்க்கருக்கும், என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாள்ளுகிற என் பிராணின் பைகஞருக்கும் மைறவாக, உம்முைடய ெசட்ைடகளின் நிழலிேல
என்ைனக் காப்பாற்றும். 10 அவர்கள் ெகாழுத்துப்ேபாய், தங்கள் வாயினால் இருமாப்பாய் ேபசுகிறார்கள்.
11 நாங்கள் ெசல்லும் பாைதகளில் இப்ெபாழுது எங்கைள வைளந்துெகாண்டார்கள்; எங்கைளத்
தைரயிேல தள்ளும்படி அவர்கள் கண்கள் எங்கைள ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 12 பீறுகிறதற்கு
ஆவலுள்ள சிங்கத்துக்கும், மைறவிடங்களில் பதிவிருக்கிற பால சிங்கத்துக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். 13

கர்த்தாேவ, உம்முைடய பட்டயத்தினால் என் ஆத்துமாைவத் துன்மார்க்கனுைடய ைகக்கு தப்புவியும். 14

கர்த்தாேவ, மனுஷருைடய ைகக்கும், இம்ைமயில் தங்கள் பங்ைகப் ெபற்றிருக்கிற இவ்வுலக மக்களின்
ைகக்கும் உம்முைடய கரத்தினால் என்ைனத் தப்புவியும்; அவர்கள் வயிற்ைற உமது திரவியத்தினால்
நிரப்புகிறீர்; அவர்கள் புத்திரபாக்கியத்தினால் திருப்தியைடந்து, தங்களுக்கு மீதியான ெபாருைளத் தங்கள்
பிள்ைளகளுக்கு விட்டுச்ெசல்கிறார்கள். 15 நாேனா நீதியில் உம்முைடய முகத்ைதத் தரிசிப்ேபன்; நான்
விழிக்கும்ேபாது உமது சாயலால் திருப்தியாேவன்.

என் ெபலனாகிய கர்த்தாேவ, உம்மில் அன்புகூருேவன். 2 கர்த்தர் என் கன்மைலயும், என்
ேகாட்ைடயும், என் இரட்சகரும், என் ேதவனும், நான் அைடக்கலம் புகும் என் துருகமும், என்
ேகடகமும், என் இரட்சணியக் ெகாம்பும், என் உயர்ந்த அைடக்கலமுமாயிருக்கிறார். 3 துதிக்குப்

பாத்திரராகிய கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாகி
இரட்சிக்கப்படுேவன். 4 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச் சுற்றிக்ெகாண்டன; துர்ச்சனப்பிரவாகம் என்ைனப்
பயப்படுத்தினது. 5 பாதாளக்கட்டுகள் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டதன; மரணக் கண்ணிகள் என்ேமல்
விழுந்தன. 6 எனக்கு உண்டான ெநருக்கத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன், என் ேதவைன ேநாக்கி
அபயமிட்ேடன்; தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்ைதக் ேகட்டார், என் கூப்பிடுதல் அவர் சந்நிதியில்
ேபாய், அவர் ெசவிகளில் ஏறிற்று. 7 அவர் ேகாபங்ெகாண்டபடியால் பூமி அைசந்து அதிர்ந்தது,
பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அைசந்தன. 8 அவர் நாசியிலிருந்து புைக எழும்பிற்று, அவர்
வாயிலிருந்து பட்சிக்கிற அக்கினி புறப்பட்டது; அதனால் தழல் மூண்டது. 9 வானங்கைளத் தாழ்த்தி
இறங்கினார்; அவர் பாதங்களின்கீழ் காரிருள் இருந்தது. 10 ேகருபீன்ேமல் ஏறி ேவகமாய்ச் ெசன்றார்;
காற்றின் ெசட்ைடகைளக் ெகாண்டு பறந்தார். 11 இருைளத் தமக்கு மைறவிடமாக்கினார்; நீர் ெகாண்டு
கறுத்த கார்ேமகங்கைளயும் தம்ைமச்சூழக் கூடாரமாக்கினார். 12 அவருைடய சந்நிதிப் பிரகாசத்தினால்
அவருைடய ேமகங்கள், கல்மைழயும் ெநருப்புத்தழைலயும் ெபாழிந்தன. 13 கர்த்தர் வானங்களிேல
குமுறினார், உன்னதமானவர் தமது சத்தத்ைதத் ெதானிக்கப்பண்ணினார்; கல்மைழயும் ெநருப்புத்தழலும்
ெபாழிந்தன. 14 தம்முைடய அம்புகைள எய்து, அவர்கைளச் சிதறடித்தார்; மின்னல்கைளப் பிரேயாகித்து,
அவர்கைளக் கலங்கப்பண்ணினார். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தாேவ, உம்முைடய கண்டிதத்தினாலும்
உம்முைடய நாசியின் சுவாசக்காற்றினாலும் தண்ணீர்களின் ஆழங்கள் ெதன்பட்டன, பூதலத்தின்
அஸ்திபாரங்கள் ெவளிப்பட்டன. 16 உயரத்திலிருந்து அவர் ைகநீட்டி, என்ைனப் பிடித்து,
ஜலப்பிரவாகத்திலிருந்து என்ைனத் தூக்கிவிட்டார். 17 என்னிலும் பலவான்களாயிருந்த என் பலத்த
சத்துருவுக்கும் என்ைனப் பைகக்கிறவர்களுக்கும் என்ைன விடுவித்தார். 18 என் ஆபத்துநாளில் எனக்கு
எதிரிட்டு வந்தார்கள்; கர்த்தேரா எனக்கு ஆதரவாயிருந்தார். 19 என்ேமல் அவர்
பிரியமாயிருந்தபடியால்பிரியமாயிருந்தபடியால், விசாலமான இடத்திேல என்ைனக் ெகாண்டுவந்து,
என்ைனத் தப்புவித்தார். 20 கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாக எனக்குப் பதிலளித்தார்; என் ைககளின்
சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக எனக்குச் சரிக்கட்டினார். 21 ஏெனனில் கர்த்தருைடய வழிகைளக்
ைகக்ெகாண்டுவந்ேதன்; நான் என் ேதவைனவிட்டுத் துன்மார்க்கமாய் விலகினதில்ைல. 22 அவருைடய
நியாயங்கைளெயல்லாம் எனக்கு முன்பாக இருக்கின்றன; அவருைடய பிரமாணங்கைள நான்
தள்ளிப்ேபாடவில்ைல. 23 அவர் முன்பாக நான் உத்தமனாயிருந்து, என் துர்க்குணத்துக்கு என்ைன
விலக்கிக் காத்துக்ெகாண்ேடன். 24 ஆைகயால் கர்த்தர் என் நீதிக்குத் தக்கதாகவும், தம்முைடய
கண்களுக்கு முன்னிருக்கிற என் ைககளின் சுத்தத்திற்கும் தக்கதாகவும் எனக்குப் பலனளித்தார். 25

தயவுள்ளவனுக்கு நீர் தயவுள்ளவராகவும், உத்தமனுக்கு நீர் உத்தமராகவும்; 26 புனிதனுக்கு நீர்
புனிதராகவும், மாறுபாடுள்ளவனுக்கு நீர் மாறுபடுகிறவராகவும் ேதான்றுவீர். 27 ேதவரீர் சிறுைமப்பட்ட
ஜனத்ைத இரட்சிப்பீர்; ேமட்டிைமயான கண்கைளத் தாழ்த்துவீர். 28 ேதவரீர் என் விளக்ைக ஏற்றுவீர்; என்
ேதவனாகிய கர்த்தர் என் இருைள ெவளிச்சமாக்குவார். 29 உம்மாேல ஒரு ேசைனக்குள் பாய்ந்துேபாேவன்;
என் ேதவனாேல ஒரு மதிைலத் தாண்டுேவன். 30 ேதவனுைடய வழி உத்தமமானது; கர்த்தருைடய வசனம்
புடமிடப்பட்டது; தம்ைம நம்புகிற அைனவருக்கும் அவர் ேகடகமாயிருக்கிறார். 31 கர்த்தைர அல்லாமல்
ேதவன் யார்? நம்முைடய ேதவைனயன்றிக் கன்மைலயும் யார்? 32 என்ைனப் பலத்தால் இைடகட்டி, என்
வழிையச் ெசவ்ைவப்படுத்துகிறவர் ேதவேன. 33 அவர் என் கால்கைள மான்களுைடய
கால்கைளப்ேபாலாக்கி, என் உயர்தலங்களில் என்ைன நிறுத்துகிறார். 34 ெவண்கல வில்லும் என்
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புயங்களால் வைளயும்படி, என் ைககைள யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார். 35 உம்முைடய இரட்சிப்பின்
ேகடகத்ைதயும் எனக்குத் தந்தீர்; உம்முைடய வலதுகரம் என்ைனத் தாங்குகிறது; உம்முைடய காருணியம்
என்ைனப் ெபரியவனாக்கும். 36 என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு, நான் நடக்கிற வழிைய அகலமாக்கினீர். 37

என் சத்துருக்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் பிடித்ேதன்; அவர்கைள நிர்மூலமாக்கும் வைரக்கும்
நான் திரும்பவில்ைல. 38 அவர்கள் எழுந்திருக்க முடியாதபடி அவர்கைள ெவட்டிேனன். 39 யுத்தத்திற்கு நீர்
என்ைனப் பலத்தால் இைடகட்டி, என்ேமல் எழும்பினவர்கைள என் கீழ் மடங்கப்பண்ணினீர். 40 நான் என்
பைகஞைரச் சங்கரிக்கும்படியாக, என் சத்துருக்களின் பிடரிைய எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தீர். 41 அவர்கள்
கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்கைள இரட்சிப்பார் ஒருவருமில்ைல; கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள்,
அவர்களுக்கு அவர் பதிலளிக்கிறதில்ைல. 42 நான் அவர்கைளக் காற்றுமுகத்திேல பறக்கிற தூளாக
இடித்து, ெதருக்களிலுள்ள ேசற்ைறப்ேபால் அவர்கைள எறிந்துேபாடுகிேறன். 43 ஜனங்களின்
கலகங்களுக்கு நீர் என்ைனத் தப்புவித்தீர், ஜாதிகளுக்கு என்ைனத் தைலவனாக்குகிறீர்; நான் அறியாத
ஜனங்கள் என்ைனச் ேசவிக்கிறார்கள். 44 அவர்கள் என் சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன எனக்குக்
கீழ்ப்படிகிறார்கள்; அந்நியரும் என்னிடம் கூனிக் குறுகுகிறார்கள். 45 அந்நியர் மனமடிந்து, தங்கள்
அரண்களிலிருந்து தத்தளிப்பாய்ப் புறப்படுகிறார்கள். 46 கர்த்தர் ஜீவனுள்ளவர்; என் கன்மைலயானவர்
ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவாராக; என் இரட்சிப்பின் ேதவன் உயர்ந்திருப்பாராக. 47 அவர் எனக்காகப் பழிக்குப்
பழிவாங்குகிற ேதவன். அவர் ஜனங்கைள எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகிறவர். 48 அவேர என் சத்துருக்களுக்கு
என்ைன விலக்கி விடுவிக்கிறவர்; எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்கைளவிட என்ைன நீர் உயர்த்தி,
ெகாடுைமயான மனுஷனுக்கு என்ைனத் தப்புவிக்கிறீர். 49 இதினிமித்தம் கர்த்தாேவ, ஜாதிகளுக்குள்ேள
உம்ைமத் துதித்து, உம்முைடய நாமத்திற்குச் சங்கீதம் பாடுேவன். 50 தாம் ஏற்படுத்தின இராஜாவுக்கு
மகத்தான இரட்சிப்ைப அளித்து, தாம் அபிேஷகம்பண்ணின தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் சதாகாலமும்
கிருைப ெசய்கிறார்.

வானங்கள் ேதவனுைடய மகிைமைய ெவளிப்படுத்துகின்றன, ஆகாய விரிவு அவருைடய
கரங்களின் கிரிையைய அறிவிக்கிறது. 2 பகலுக்குப் பகல் வார்த்ைதகைளப் ெபாழிகிறது,
இரவுக்கு இரவு அறிைவத் ெதரிவிக்கிறது. 3 அைவகளுக்குப் ேபச்சுமில்ைல, வார்த்ைதயுமில்ைல,

அைவகளின் சத்தம் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல. 4 ஆகிலும் அைவகளின் சத்தம் பூமிெயங்கும், அைவகளின்
வசனங்கள் பூவுலகின் கைடசிவைரக்கும் ெசல்லுகின்றன; அைவகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்ைத
ஸ்தாபித்தார். 5 அது தன் மணவைறயிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளைனப்ேபால் இருக்கிறது,
பராக்கிரமசாலிையப்ேபால் தன் பாைதயில் ஓட மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது. 6 அது வானங்களின் ஒரு
முைனயிலிருந்து புறப்பட்டு, அைவகளின் மறுமுைனவைரக்கும் சுற்றிேயாடுகிறது; அதின் ெவம்ைமக்கு
மைறவானது ஒன்றுமில்ைல. 7 கர்த்தருைடய ேவதம் குைறவற்றதும், ஆத்துமாைவ
உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருைடய சாட்சி முழுைமயானதும், ேபைதைய
ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது. 8 கர்த்தருைடய நியாயங்கள் ெசம்ைமயும், இருதயத்ைதச்
சந்ேதாஷிப்பிக்கிறைவயுமாய் இருக்கிறது; கர்த்தருைடய கற்பைன தூய்ைமயும், கண்கைளத்
ெதளிவிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. 9 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும், என்ைறக்கும்
நிைலக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருைடய நியாயங்கள் உண்ைமயும், அைவகள் அைனத்தும் நீதியுமாய்
இருக்கின்றன. 10 அைவ ெபான்னிலும், மிகுந்த பசும்ெபான்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கைவயும், ேதனிலும்
ேதன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் ெதளிேதனிலும் மதுரமுள்ளைவயுமாய் இருக்கின்றன. 11 அன்றியும்
அைவகளால் உமது அடிேயன் எச்சரிக்கப்படுகிேறன்; அைவகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பலன்
உண்டு. 12 தன் பிைழகைள உணருகிறவன் யார்? மைறந்து கிடக்கும் பிைழகளிலிருந்து என்ைனச்
சுத்திகரியும். 13 துணிகரமான பாவங்களுக்கும் உமது அடிேயைன விலக்கிக்காரும்; அைவகள் என்ைன
ஆண்டுெகாள்ள ஒட்டாதிரும்; அப்ெபாழுது நான் உத்தமனாகி, ெபரும்பாதகத்துக்கு நீங்கலாயிருப்ேபன். 14

என் கன்மைலயும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாேவ, என் வாயின் வார்த்ைதகளும், என் இருதயத்தின்
தியானமும், உமது சமுகத்துக்குப் பிரியமாய் இருப்பதாக.

ஆபத்துநாளிேல கர்த்தர் உமது விண்ணப்பத்துக்குப் பதிலருளுவாராக; யாக்ேகாபின்
ேதவனுைடய நாமம் உமக்கு உயர்ந்த அைடக்கலமாவதாக. 2 அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து
உமக்கு ஒத்தாைசயனுப்பி, சீேயானிலிருந்து உம்ைம ஆதரிப்பாராக. 3 நீர் ெசலுத்தும்

காணிக்ைககைளெயல்லாம் அவர் நிைனத்து, உமது சர்வாங்க தகனபலிையப் பிரியமாய்
ஏற்றுக்ெகாள்வாராக. (ேசலா) 4 அவர் உமது மனவிருப்பத்தின்படி உமக்குத் தந்தருளி, உமது
ஆேலாசைனகைளெயல்லாம் நிைறேவற்றுவாராக. 5 நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து, எங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்திேல ெகாடிேயற்றுேவாம்; உமது ேவண்டுதல்கைளெயல்லாம் கர்த்தர்
நிைறேவற்றுவாராக. 6 கர்த்தர் தாம் அபிேஷகம்பண்ணினவைர இரட்சிக்கிறார் என்பைத இப்ெபாழுது
அறிந்திருக்கிேறன்; தமது வலதுகரம் ெசய்யும் இரட்சிப்பின் வல்லைமகைளக் காண்பித்து, தமது பரிசுத்த
வானத்திலிருந்து அவருைடய விண்ணபத்துக்கு பதில்ருளுவார். 7 சிலர் இரதங்கைளக்குறித்தும், சிலர்
குதிைரகைளக்குறித்தும் ேமன்ைம பாராட்டுகிறார்கள்; நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதக்குறித்ேத ேமன்ைமபாராட்டுேவாம். 8 அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள்; நாங்கேளா எழுந்து
நிமிர்ந்து நிற்கிேறாம். 9 கர்த்தாேவ, இரட்சியும்; நாங்கள் கூப்பிடுகிற நாளிேல ராஜா எங்களுக்குச்
ெசவிெகாடுப்பாராக.

கர்த்தாேவ, உம்முைடய வல்லைமயிேல இராஜா மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்; உம்முைடய
இரட்சிப்பிேல எவ்வளவாய்க் களிகூருகிறார்! 2 அவருைடய மனவிருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்குத்
தந்தருளி, அவருைடய உதடுகளின் விண்ணப்பத்ைதத் தள்ளாதிருக்கிறீர். (ேசலா) 3 உத்தம
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ஆசீர்வாதங்கேளாடு நீர் அவருக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்து, அவர் சிரசில் ெபாற்கிரீடம் தரிப்பிக்கிறீர். 4 அவர்
உம்மிடத்தில் ஆயுைசக்ேகட்டார்; நீர் அவருக்கு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள தீர்க்காயுைச அளித்தீர். 5 உமது
இரட்சிப்பினால் அவர் மகிைம ெபரிதாயிருக்கிறது; ேமன்ைமையயும் மகத்துவத்ைதயும் அவருக்கு அருளினீர்.
6 அவைர நித்திய ஆசீர்வாதங்கைள அவர்களுக்கு அருளுகிறீர்; அவைர உம்முைடய சமுகத்தின்
மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். 7 ஏெனனில் இராஜா கர்த்தர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிறார்;
உன்னதமானவருைடய தயவினால் அைசக்கப்படாதிருப்பார். 8 உமது ைக உமது
சத்துருக்கெளல்லாைரயும் எட்டிப்பிடிக்கும்; உமது வலதுகரம் உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கைளக்
கண்டுபிடிக்கும். 9 உமது ேகாபத்தின் காலத்திேல அவர்கைள அக்கினிச் சூைளயாக்கிப்ேபாடுவீர்; கர்த்தர்
தமது ேகாபத்திேல அவர்கைள அழிப்பார்; அக்கினி அவர்கைளப் பட்சிக்கும். 10 அவர்கள் கனிைய
பூமியிலிருந்தும் அவர்கள் வித்ைத மனுபுத்திரரிலிருந்தும் ஒழிப்பீர். 11 அவர்கள் உமக்கு விேராதமாய்ப்
ெபால்லாங்கு நிைனத்தார்கள்; தீவிைன ெசய்ய முயன்றார்கள்; ஒன்றும் வாய்க்காமற்ேபாயிற்று. 12

உம்முைடய அம்புகைள நாேணற்றி அவர்கள் முகத்திற்கு ேநேர எய்து அவர்கைளப் புறங்காட்டி
ஓடச்ெசய்கிறீர். 13 கர்த்தாேவ, உம்முைடய பலத்திேல நீர் எழுந்தருளும்; அப்ெபாழுது உம்முைடய
வல்லைமையப் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணுேவாம்.

என் ேதவேன, என் ேதவேன, ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்? எனக்கு இரட்ச்சியாமலும் ெசய்யாமலும்,
நான் கதறிச் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர்? 2 என் ேதவேன,
நான் பகலிேல கூப்பிடுகிேறன், உத்தரவு பதிலில்ைல; இரவிேல கூப்பிடுகிேறன், எனக்கு

அைமதலில்ைல. 3 இஸ்ரேவலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற ேதவரீேர பரிசுத்தர். 4 எங்கள் பிதாக்கள்
உம்மிடத்தில் நம்பிக்ைக ைவத்தார்கள்; நம்பின அவர்கைள நீர் விடுவித்தீர். 5 உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்டுத்
தப்பினார்கள்; உம்ைம நம்பி ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதிருந்தார்கள். 6 நாேனா ஒரு புழு, மனுஷனல்ல;
மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும், ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிேறன். 7 என்ைனப்
பார்க்கிறவர்கெளல்லாரும் என்ைனப் பரியாசம்பண்ணி, உதட்ைடப் பிதுக்கி, தைலையத் துலுக்கி: 8

கர்த்தர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருந்தாேன, அவர் இவைன விடுவிக்கட்டும்; இவன்ேமல் பிரியமாயிருக்கிறாேர,
இப்ெபாழுது இவைன இரட்சிக்கட்டும் என்கிறார்கள். 9 நீேர என்ைனக் கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தவர்; என்
தாயின் மார்பில் இருக்கும் ேபாேத என்ைன உம்ேமல் நம்பிக்ைகயாய் இருக்கப்பண்ணினீர். 10

கர்ப்பத்திலிருந்து ெவளிப்பட்டேபாேத உமது சார்பில் விழுந்ேதன்; நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது
முதல் நீர் என் ேதவனாயிருக்கிறீர். 11 என்ைனவிட்டுத் தூரமாகாேதயும்; ஆபத்து ெநருங்கியிருக்கிறது,
சகாயரும் இல்ைல. 12 அேநகம் காைளகள் என்ைனச் சூழ்ந்திருக்கின்றன; பாசான் ேதசத்துப் பலத்த
எருதுகள் என்ைன வைளந்து ெகாண்டன. 13 பீறி ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால், என்ேமல் தங்கள்
வாையத் திறக்கிறார்கள். 14 தண்ணீைரப்ேபால ஊற்றுண்ேடன்; என் எலும்புகெளல்லாம் கட்டுவிட்டன, என்
இருதயம் ெமழுகுேபாலாகி, என் குடல்களின் நடுேவ உருகிற்று. 15 என் ெபலன் ஓட்ைடப்ேபால் காய்ந்தது;
என் நாவு ேமல்வாேயாேட ஒட்டிக்ெகாண்டது; என்ைன மரணத்தூளிேல ேபாடுகிறீர். 16 நாய்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்திருக்கினறன; ெபால்லாதவர்களின் கூட்டம் என்ைன வைளந்துெகாண்டது; என் ைககைளயும் என்
கால்கைளயும் உருவக் குத்தினார்கள். 17 என் எலும்புகைளெயல்லாம் நான் எண்ணலாம்; அவர்கள் என்ைன
ேநாக்கிப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 18 என் வஸ்திரங்கைளத் தங்களுக்குள்ேள பங்கிட்டு, என்
உைடயின்ேமல் சீட்டுப்ேபாடுகிறார்கள். 19 ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குத் தூரமாகாேதயும்; என்
ெபலேன, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத் தீவிரித்துக்ெகாள்ளும். 20 என் ஆத்துமாைவப் பட்டயத்திற்கும்,
எனக்கு அருைமயானைத நாய்களின் ெகாடூரத்திற்க்கும் தப்புவியும். 21 என்ைனச் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து
இரட்சியும்; நான் காண்டாமிருகத்தின் ெகாம்புகளில் இருக்கும்ேபாது எனக்குச் பதிலருளினீர். 22

உம்முைடய நாமத்ைத என் சேகாதரருக்கு அறிவித்து, சைபநடுவில் உம்ைமத் துதிப்ேபன். 23 கர்த்தருக்குப்
பயப்படுகிறவர்கேள, அவைரத் துதியுங்கள்; யாக்ேகாபின் சந்ததியாேர, நீங்கள் எல்லாரும் அவைரக்
கனம்பண்ணுங்கள்; இஸ்ரேவலின் வம்சத்தாேர, நீங்கள் எல்லாரும் அவர்ேபரில் பயபக்தியாயிருங்கள். 24

உபத்திரவப்பட்டவனுைடய உபத்திரவத்ைத அவர் அற்பமாெயண்ணாமலும் அருவருக்காமலும், தம்முைடய
முகத்ைத அவனுக்கு மைறக்காமலுமிருந்து, தம்ைம ேநாக்கி அவன் கூப்பிடுைகயில் அவைனக்
ேகட்டருளினார். 25 மகா சைபயிேல நான் ெசலுத்தும் துதி உம்மாேல உண்டாகும்; அவருக்குப்
பயப்படுகிறவர்களுக்கு முன்பாக என் ெபாருத்தைனகைளச் ெசலுத்துேவன். 26 சிறுைமபட்டவர்கள் புசித்துத்
திருப்தியைடவார்கள்; கர்த்தைரத் ேதடுகிறவர்கள் அவைரத் துதிப்பார்கள்; உங்கள் இருதயம்
என்ெறன்ைறக்கும் வாழும். 27 பூமியின் எல்ைலகெளல்லாம் நிைனவுகூர்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்பும்;
ஜாதிகளுைடய வம்சங்கெளல்லாம் உமது சமுகத்தில் ெதாழுதுெகாள்ளும். 28 ராஜ்யம் கர்த்தருைடயது;
அவர் ஜாதிகைள ஆளுகிறவர். 29 பூமியின் ெசல்வந்தர் யாவரும் புசித்துப் பணிந்துெகாள்வார்கள்; புழுதியில்
இறங்குகிறவர்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக வணங்குவார்கள். ஒருவனும் தன் ஆத்துமா அழியாதபடி
அைதக் காக்கக்கூடாேத. 30 ஒரு சந்ததி அவைரச் ேசவிக்கும்; தைலமுைற தைலமுைறயாக அது
ஆண்டவருைடய சந்ததி என்னப்படும். 31 அவர்கள் வந்து: அவேர இைவகைளச் ெசய்தார் என்று
பிறக்கப்ேபாகிற ஜனங்களுக்கு அவருைடய நீதிைய அறிவிப்பார்கள்.

கர்த்தர் என் ேமய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியைடேயன். 2 அவர் என்ைனப் புல்லுள்ள
இடங்களில் ேமய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்ைடயில் என்ைனக் ெகாண்டுேபாய்விடுகிறார். 3

அவர் என் ஆத்துமாைவத் ேதற்றி, தம்முைடய நாமத்தினிமித்தம் என்ைன நீதியின் பாைதகளில்
நடத்துகிறார். 4 நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிேல நடந்தாலும் ெபால்லாப்புக்குப் பயப்பேடன்;
ஏெனனில் ேதவரீர் என்ேனாேடகூட இருக்கிறீர்; உமது ேகாலும் உமது தடியும் என்ைனத் ேதற்றும். 5 என்
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சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திைய ஆயத்தப்படுத்தி, என் தைலைய எண்ெணயால்
அபிேஷகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. 6 என் ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் நன்ைமயும்
கிருைபயும் என்ைனத் ெதாடரும்; நான் கர்த்தருைடய வீட்டிேல நீடித்த நாள்களாய் நிைலத்திருப்ேபன்.

பூமியும் அதின் நிைறவும், உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருைடயைவ. 2 ஏெனனில் அவேர
அைதக் கடல்களுக்கு ேமலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி, அைத நதிகளுக்கு ேமலாக ஸ்தாபித்தார். 3

யார் கர்த்தருைடய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
நிைலத்திருப்பான்? 4 ைககளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து, தன்
ஆத்துமாைவ மாையக்கு ஒப்புக்ெகாடாமலும், கபடாய் ஆைணயிடாமலும் இருக்கிறவேன. 5 அவன்
கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்ைதயும், தன் இரட்சிப்பின் ேதவனால் நீதிையயும் ெபறுவான். 6 இதுேவ அவைரத்
ேதடி விசாரித்து, அவருைடய சமுகத்ைத நாடுகிற யாக்ேகாபு என்னும் சந்ததி. (ேசலா) 7 வாசல்கேள,
உங்கள் தைலகைள உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகேள, உயருங்கள்; மகிைமயின் இராஜா
உட்பிரேவசிப்பார். 8 யார் இந்த மகிைமயின் இராஜா? அவர் வல்லைமயும் பராக்கிரமமுமுள்ள கர்த்தர்;
அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமமுமுள்ள கர்த்தராேம. 9 வாசல்கேள, உங்கள் தைலகைள உயர்த்துங்கள்;
அநாதி கதவுகேள, உயருங்கள், மகிைமயின் இராஜா உட்பிரேவசிப்பார். 10 யார் இந்த மகிைமயின்
இராஜா? அவர் ேசைனகளின் கர்த்தரானவர்; அவேர மகிைமயின் இராஜா. (ேசலா)

கர்த்தாேவ, உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாைவ உயர்த்துகிேறன். 2 என் ேதவேன, உம்ைம
நம்பியிருக்கிேறன், நான் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடி ெசய்யும்; என் சத்துருக்கள் என்ைன
ேமற்ெகாண்டு மகிழவிடாேதயும். 3 உம்ைம ேநாக்கிக் காத்திருக்கிற ஒருவரும் ெவட்கப்பட்டுப்

ேபாகாதபடி ெசய்யும்; முகாந்தரமில்லாமல் துேராகம்பண்ணுகிறவர்கேள ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவார்களாக. 4

கர்த்தாேவ, உம்முைடய வழிகைள எனக்குத் ெதரிவியும்; உம்முைடய பாைதகைள எனக்குப்
ேபாதித்தருளும். 5 உம்முைடய சத்தியத்திேல என்ைன நடத்தி, என்ைனப் ேபாதித்தருளும்; நீேர என்
இரட்சிப்பின் ேதவன், உம்ைம ேநாக்கி நாள்முழுதும் காத்திருக்கிேறன். 6 கர்த்தாேவ, உம்முைடய
இரக்கங்கைளயும் உம்முைடய காருணியங்கைளயும் நிைனத்தருளும், அைவ அநாதி காலமுதல்
இருக்கின்றனேவ. 7 என் இளவயதின் பாவங்கைளயும் என் மீறுதல்கைளயும் நிைனயாதிரும்; கர்த்தாேவ,
உம்முைடய தயவினிமித்தம் என்ைன உமது கிருைபயின்படிேய நிைனத்தருளும். 8 கர்த்தர் நல்லவரும்
உத்தமருமாயிருக்கிறார்; ஆைகயால் பாவிகளுக்கு வழிையத் ெதரிவிக்கிறார். 9 சிறுைமபட்டவர்கைள
நியாயத்திேல நடத்தி, சிறுைமபட்டவர்களுக்குத் தமது வழிையப் ேபாதிக்கிறார். 10 கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகையயும் அவருைடய சாட்சிகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு, அவருைடய
பாைதகெளல்லாம் கிருைபயும் சத்தியமுமானைவ. 11 கர்த்தாேவ, என் அக்கிரமம் ெபரிது; உம்முைடய
நாமத்தினிமித்தம் அைத மன்னித்தருளும். 12 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன் எவேனா அவனுக்குத் தாம்
ெதரிந்துெகாள்ளும் வழிையப் ேபாதிப்பார். 13 அவன் ஆத்துமா நன்ைமயில் தங்கும்; அவன் சந்ததி பூமிையச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும். 14 கர்த்தருைடய இரகசியம் அவருக்குப் பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது;
அவர்களுக்குத் தம்முைடய உடன்படிக்ைகையத் ெதரியப்படுத்துவார். 15 என் கண்கள் எப்ேபாதும் கர்த்தைர
ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன; அவேர என் கால்கைள வைலக்கு நீங்கலாக்கிவிடுவார். 16 என்ேமல்
ேநாக்கமாகி, எனக்கு இரங்கும்; நான் தனித்தவனும் சிறுைமப்பட்டவனுமாய் இருக்கிேறன். 17 என்
இருதயத்தின் வியாகுலங்கள் ெபருகியிருக்கின்றன; என் இடுக்கண்களிலிருந்து என்ைன நீங்கலாக்கிவிடும்.
18 என் சிறுைமையயும் என் துன்பத்ைதயும் பார்த்து, என்பாவங்கைளெயல்லாம் மன்னித்தருளும். 19 என்
சத்துருக்கைளப் பாரும்; அவர்கள் ெபருகியிருந்து, உக்கிர ெவறுப்பாய் என்ைன ெவறுக்கிறார்கள். 20 என்
ஆத்துமாைவக் காப்பாற்றி என்ைன விடுவியும்; நான் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடி ெசய்யும்; உம்மிடம்
அைடக்கலம் புகுந்துள்ேளன். 21 உத்தமமும், ேநர்ைமயும் என்ைனக் காக்கட்டும்; நான் உமக்குக்
காத்திருக்கிேறன். 22 ேதவேன, இஸ்ரேவைல அவனுைடய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்கலாக்கி
மீட்டுவிடும்.

கர்த்தாேவ, என்ைன நியாயம் விசாரியும், நான் என் உத்தமத்திேல நடக்கிேறன்; நான் கர்த்தைர
நம்பியிருக்கிேறன், ஆைகயால் நான் தள்ளாடுவதில்ைல. 2 கர்த்தாேவ, என்ைனப் பரீட்சித்து,
என்ைனச் ேசாதித்துப்பாரும்; என் உள்ளிந்திரியங்கைளயும் என் இருதயத்ைதயும்

புடமிட்டுப்பாரும். 3 உம்முைடய கிருைப என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது; உம்முைடய
சத்தியத்திேல நடக்கிேறன். 4 வீணேராேட நான் உட்காரவில்ைல, வஞ்சகரிடத்தில் நான் ேசருவதில்ைல.
5 ெபால்லாதவர்களின் கூட்டத்ைதப் பைகக்கிேறன்; துன்மார்க்கேராேட உட்காேரன். 6 கர்த்தாேவ, நான்
துதியின் சத்தத்ைத ெதானிக்கப்பண்ணி, உம்முைடய அதிசயங்கைளெயல்லாம் விவரிப்பதற்காக, 7 நான்
குற்றமில்லாைம விளங்கும்படி என் ைககைளக் கழுவி, உம்முைடய பீடத்ைதச் சுற்றிவருகிேறன். 8

கர்த்தாேவ, உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்ைதயும், உமது மகிைம தங்கியிருக்கும் ஸ்தலத்ைதயும்
வாஞ்சிக்கிேறன். 9 என் ஆத்துமாைவப் பாவிகேளாடும், என் ஜீவைன இரத்தப்பிரியேராடுங்கூட
வாரிக்ெகாள்ளாேதயும். 10 அவர்கள் ைககளிேல தீவிைன இருக்கிறது; அவர்கள் வலதுைக
இலஞ்சத்தினால் நிைறந்திருக்கிறது. 11 நாேனா என் உத்தமத்திேல நடப்ேபன்; என்ைன மீட்டுக்ெகாண்டு
என்ேமல் இரக்கமாயிரும். 12 என் கால் ெசம்ைமயான இடத்திேல நிற்கிறது; சைபகளிேல நான் கர்த்தைரத்
துதிப்ேபன்.

கர்த்தர் என் ெவளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுேவன்? கர்த்தர் என் ஜீவனின்
அரணானவர், யாருக்கு அஞ்சுேவன்? 2 என் சத்துருக்களும் என் பைகஞருமாகிய
ெபால்லாதவர்கள் என் மாம்சத்ைதப் பட்சிக்க, என்ைன ெநருங்குைகயில் அவர்கேள
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இடறிவிழுந்தார்கள். 3 எனக்கு விேராதமாக ஒரு பாளயமிறங்கினாலும், என் இருதயம் பயப்படாது;
என்ேமல் யுத்தம் எழும்பினாலும், இதிேல நான் நம்பிக்ைகயாயிருப்ேபன். 4 கர்த்தரிடத்தில் ஒன்ைற நான்
ேகட்ேடன், அைதேய நாடுேவன்; நான் கர்த்தருைடய மகிைமையப் பார்க்கும்படியாகவும், அவருைடய
ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி ெசய்யும்படியாகவும், நான் என் ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
தங்கியிருப்பைதேய நாடுேவன். 5 தீங்குநாளில் அவர் என்ைனத் தம்முைடய கூடாரத்தில் மைறத்து,
என்ைனத் தமது கூடார மைறவிேல ஒளித்துைவத்து, என்ைனக் கன்மைலயின்ேமல் உயர்த்துவார். 6

இப்ெபாழுது என் தைல என்ைனச் சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு ேமலாக உயர்த்தப்படும்;
அதினிமித்தம் அவருைடய கூடாரத்திேல நான் ஆனந்தபலிகைளயிட்டு, கர்த்தைரப் பாடி, அவைரக்
கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 7 கர்த்தாேவ, நான் கூப்பிடுகிற சத்தத்ைத நீர் ேகட்டு, எனக்கு இரங்கி, எனக்கு
பதில் அருளும். 8 என் முகத்ைதத் ேதடுங்கள் என்று ெசான்னீேர, உம்முைடய முகத்ைதேய ேதடுேவன்
கர்த்தாேவ, என்று என் இருதயம் உம்மிடத்தில் ெசால்லிற்று. 9 உமது முகத்ைத எனக்கு மைறயாேதயும்; நீர்
ேகாபத்துடன் உமது அடிேயைன விலக்கிப்ேபாடாேதயும்; நீேர எனக்குச் சகாயர்; என் இரட்சிப்பின்
ேதவேன, என்ைன ெநகிழவிடாதிரும் என்ைனக் ைகவிடாதிரும். 10 என் தகப்பனும் என் தாயும் என்ைனக்
ைகவிட்டாலும், கர்த்தர் என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவார். 11 கர்த்தாேவ, உமது வழிைய எனக்குப்
ேபாதியும், என் எதிராளிகளினிமித்தம் ெசவ்ைவயான பாைதயில் என்ைன நடத்தும். 12 என் சத்தருக்களின்
இஷ்டத்துக்கு என்ைன ஒப்புக் ெகாடாேதயும்; ெபாய்ச்சாட்சிகளும் ஆக்கிரமித்துச் சீறுகிறவர்களும் எனக்கு
விேராதமாய் எழும்பியிருக்கிறார்கள். 13 நாேனா, ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்திேல கர்த்தருைடய நன்ைமையக்
காண்ேபன் என்று விசுவாசியாதிருந்தால் ெகட்டுப்ேபாயிருப்ேபன். 14 கர்த்தருக்குக் காத்திரு,
திடமனதாயிரு, அவர் உன் இருதயத்ைத ஸ்திரப்படுத்துவார், கர்த்தருக்ேக காத்திரு.

என் கன்மைலயாகிய கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன்; நீர் ேகளாதவர்ேபால
மவுனமாயிராேதயும்; நீர் மவுனமாயிருந்தால் நான் குழியில் இறங்குகிறவர்களுக்கு ஒப்பாேவன். 2

நான் உம்ைம ேநாக்கிச் சத்தமிட்டு, உம்முைடய மகா பரிசுத்த சந்நிதிக்கு ேநராகக்
ைகெயடுக்ைகயில், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும். 3 அயலானுக்குச் சமாதான
வாழ்த்துதைலச் ெசால்லியும், தங்கள் இருதங்களில் ெபால்லாப்ைப ைவத்திருக்கிற துன்மார்க்கேராடும்
அக்கிரமக்காரேராடும் என்ைன வாரிக்ெகாள்ளாேதயும். 4 அவர்களுைடய கிரிையகளுக்கும் அவர்களுைடய
நடத்ைதகளின் ெபால்லாங்குக்கும் தக்கதாக அவர்களுக்குச் ெசய்யும்; அவர்கள் ைககளின்
ெசய்ைகக்குத்தக்கதாக அவர்களுக்கு அளியும், அவர்களுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டும். 5 அவர்கள்
கர்த்தருைடய ெசய்ைககைளயும் அவர் கரத்தின் கிரிையகைளயும் உணராதபடியால், அவர்கைள
இடித்துப்ேபாடுவார், அவர்கைளக் கட்டமாட்டார். 6 கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் என்
விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார். 7 கர்த்தர் என் ெபலனும் என் ேகடகமுமாயிருக்கிறார்; என்
இருதயம் அவைர நம்பியிருந்தது; நான் சகாயம் ெபற்ேறன்; ஆைகயால் என் இருதயம் களிகூருகிறது; என்
பாட்டினால் அவைரத் துதிப்ேபன். 8 கர்த்தர் அவர்களுைடய ெபலன்; அவேர தாம்
அபிேஷகம்பண்ணினவனுக்கு அரணான அைடக்கலமானவர். 9 ேதவரீர் உமது ஜனத்ைத இரட்சித்து, உமது
சுதந்தரத்ைத ஆசீர்வதியும்; அவர்கைளப் ேபாஷித்து, அவர்கைள என்ெறன்ைறக்கும் உயர்த்தியருளும்.

ேதவ புத்திரேர, கர்த்தருக்கு மகிைமையயும் வல்லைமையயும் ெசலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்ேக
அைதச் ெசலுத்துங்கள். 2 கர்த்தருைடய நாமத்திற்குரிய மகிைமைய அவருக்குச் ெசலுத்துங்கள்;
பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 3 கர்த்தருைடய சத்தம்

தண்ணீர்களின்ேமல் ெதானிக்கிறது; மகிைமயுள்ள ேதவன் முழங்குகிறார்; கர்த்தர் திரளான
தண்ணீர்களின்ேமல் இருக்கிறார். 4 கர்த்தருைடய சத்தம் வல்லைமயுள்ளது; கர்த்தருைடய சத்தம்
மகத்துவமுள்ளது. 5 கர்த்தருைடய சத்தம் ேகதுருமரங்கைள முறிக்கிறது; கர்த்தர் லீபேனானின்
ேகதுமரங்கைள முறிக்கிறார். 6 அைவகைளக் கன்றுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும், லீபேனாைனயும்
சீரிேயாைனயும் காண்டாமிருகக் குட்டிகைளப்ேபாலவும் துள்ளப்பண்ணுகிறார். 7 கர்த்தருைடய சத்தம்
அக்கினி ஜூவாைலகைளப் பிளக்கும். 8 கர்த்தருைடய சத்தம் வனாந்தரத்ைத அதிரப்பண்ணும்; கர்த்தர்
காேதஸ் வனாந்தரத்ைத அதிரப்பண்ணுகிறார். 9 கர்த்தருைடய சத்தம் ெபண்மான்கைள ஈனும்படி ெசய்து,
காடுகைள ெவளியாக்கும்; அவருைடய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் "கர்த்தருக்கு மகிைம" என்று
ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். 10 கர்த்தர் ஜலப்பிரளயத்தின்ேமல் வீற்றிருந்தார்; கர்த்தர் என்ெறன்ைறக்கும்
ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார். 11 கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் ெபலன் ெகாடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச்
சமாதானம் அருளி, அவர்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.

கர்த்தாேவ, என் சத்துருக்கள் என்ைன ேமற்ெகாண்டு மகிழெவாட்டாமல், நீர் என்ைனக்
ைகதூக்கி எடுத்தபடியினால், நான் உம்ைமப் ேபாற்றுேவன். 2 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன், என்ைன நீர் குணமாக்கினீர். 3 கர்த்தாேவ, நீர் என்

ஆத்துமாைவப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணி, நான் குழியில் இறங்காதபடி என்ைன உயிேராேட காத்தீர்.
4 கர்த்தருைடய பரிசுத்தவான்கேள, அவைரக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருைடய பரிசுத்தத்தின் நிைனவு
கூருதைலக் ெகாண்டாடுங்கள். 5 ஏெனனில் அவருைடய ேகாபம் ஒர் இைமப்ெபாழுேத, அவருைடய
தயேவா ஆயுள் காலம் வைர; சாயங்காலத்தில் அழுைக தங்கும், விடியற்காலத்திேல களிப்புண்டாகும். 6

நான் ஒருக்காலும் அைசக்கப்படுவதில்ைலெயன்று, என்று, நான் வளமுடன் இருக்ைகயில் ெசான்ேனன். 7

கர்த்தாேவ, உம்முைடய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்ைதத் திடமாய் நிற்கப்பண்ணியிருந்தீர்; உமது முகத்ைத
நீர் மைறத்துக்ெகாண்டேபாேதா நான் கலங்கினவனாேனன்; 8 நான் குழியில் இறங்குைகயில் என்
இரத்தத்தால் என்ன லாபமுண்டு? புழுதி உம்ைமத் துதிக்குேமா? அது உமது சத்தியத்ைத அறிவிக்குேமா? 9

கர்த்தாேவ, நீ எனக்குச் ெசவிெகாடுத்து என்ேமல் இரக்கமாயிரும்; கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குச் சகாயராயிரும்
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என்று ெசால்லி; 10 கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன்; கர்த்தைர ேநாக்கிக் ெகஞ்சிேனன். 11

என் புலம்பைல ஆனந்தக்களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர்; என் மகிைம அைமதியாய் இராமல் உம்ைமக்
கீர்த்தனம்பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்ைடக் கைளந்துேபாட்டு, மகிழ்ச்சியினால் என்ைன
இைடகட்டினீர். 12 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் துதிப்ேபன்.

கர்த்தாேவ, உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன்; நான் ஒருக்காலும் ெவட்கமைடயாதபடி ெசய்யும்; உமது
நீதியினிமித்தம் என்ைன விடுவியும். 2 உமது ெசவிைய எனக்குச் சாய்த்து, சீக்கிரமாய் என்ைனத்
தப்புவியும்; நீர் எனக்குப் பலத்த துருகமும், எனக்கு அைடக்கலமான அரணுமாயிரும். 3 என்

கன்மைலயும் என் ேகாட்ைடயும் நீேர; உமது நாமத்தினிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி, என்ைன நடத்தியருளும்.
4 அவர்கள் எனக்கு மைறவாய் ைவத்த வைலக்கு என்ைன நீங்கலாக்கிவிடும்; ேதவரீேர எனக்கு அரண். 5

உமது ைகயில் என் ஆவிைய ஒப்புவிக்கிேறன்; சத்தியபரனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன மீட்டுக்ெகாண்டீர்.
6 வீண்மாையகைளப் பற்றிக்ெகாள்ளுகிறவர்கைள நான் ெவறுத்து, கர்த்தைரேய நம்பியிருக்கிேறன். 7

உமது, கிருைபயிேல களிகூர்ந்து மகிழுேவன்; நீர் என் உபத்திரவத்ைதப் பார்த்து, என் ஆத்தும
வியாகுலங்கைள அறிந்திருக்கிறீர். 8 சத்துருவின் ைகயில் என்ைன ஒப்புக்ெகாடாமல், என் பாதங்கைள
விசாலத்திேல நிறுத்தினீர். 9 எனக்கு இரங்கும் கர்த்தாேவ, நான் ெநருக்கப்படுகிேறன்; துக்கத்தினால் என்
கண்ணும் என் ஆத்துமாவும் என் வயிறுங்கூடக் கருகிப்ேபாயிற்று. 10 என் பிராணன் சஞ்சலத்தினாலும், என்
வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கழிந்துேபாயிற்று; என் அக்கிரமத்தினாேல என் ெபலன் குைறந்து, என்
எலும்புகள் உலர்ந்துேபாயிற்று. 11 என் சத்துருக்களாகிய யாவர் நிமித்தமும், நான் என் அயலாருக்கு
நிந்ைதயும், எனக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு அருக்களிப்புமாேனன்; வீதியிேல என்ைனக் கண்டவர்கள்
எனக்கு விலகி ஓடிப்ேபானார்கள். 12 ெசத்தவைனப்ேபால எல்லாராலும் முழுவதும் மறக்கப்பட்ேடன்;
உைடந்த பாத்திரத்ைதப்ேபாலாேனன். 13 அேநகர் ெசால்லும் அவதூைறக் ேகட்ேடன்; எனக்கு
விேராதமாக அவர்கள் ஏகமாய் ஆேலாசைன பண்ணுகிறதினால் திகில் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது; என்
பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிறார்கள். 14 நாேனா, கர்த்தாேவ, உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன்; நீேர என் ேதவன்
என்று ெசான்ேனன். 15 என் காலங்கள் உமது கரத்திலிருக்கிறது; என் சத்துருக்களின் ைகக்கும் என்ைனத்
துன்பப்படுத்துகிறவர்களின் ைகக்கும் என்ைனத் தப்புவியும். 16 நீர் உமது முகத்ைத உமது
ஊழியக்காரன்ேமல் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உமது கிருைபயினாேல என்ைன இரட்சியும். 17 கர்த்தாேவ,
உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன்; நான் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதபடி ெசய்யும்; துன்மார்க்கர் ெவட்கப்பட்டுப்
பாதாளத்தில் மவுனமாயிருக்கட்டும். 18 நீதிமானுக்கு விேராதமாய்ப் ெபருைமேயாடும் இகழ்ச்சிேயாடும்
கடினமாய்ப் ேபசுகிற ெபாய் உதடுகள் கட்டப்பட்டுப்ேபாவதாக. 19 உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும்,
மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உம்ைம நம்புகிறவர்களுக்கும், நீர் உண்டு பண்ணிைவத்திருக்கிற உம்முைடய
நன்ைம எவ்வளவு ெபரிதாயிருக்கிறது! 20 மனுஷருைடய அகங்காரத்துக்கு அவர்கைள உமது சமுகத்தின்
மைறவிேல மைறத்து, நாவுகளின் சண்ைடக்கு அவர்கைள விலக்கி, உமது கூடாரத்திேல ஒளித்துைவத்துக்
காப்பாற்றுகிறீர். 21 கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்குத் தமது கிருைபைய அதிசயமாய்
விளங்கப்பண்ணினபடியால், அவருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 22 உம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக இராதபடிக்கு
ெவட்டுண்ேடன் என்று நான் என் மனக்கலக்கத்திேல ெசான்ேனன்; ஆனாலும் நான் உம்ைம ேநாக்கிக்
கூப்பிட்டேபாது, என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர். 23 கர்த்தருைடய பரிசுத்தவான்கேள,
நீங்கெளல்லாரும் அவரில் அன்பு கூருங்கள்; உண்ைமயானவைனக் கர்த்தர் தற்காத்து, இடும்பு
ெசய்கிறவனுக்குப் பூரணமாய்ப் பதிலளிப்பார். 24 கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்கேள, நீங்கெளல்லாரும்
திடமனதாயிருங்கள், அவர் உங்கள் இருதயத்ைத ஸ்திரப்படுத்துவார்.

எவனுைடய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவனுைடய பாவம் மூடப்பட்டேதா, அவன்
பாக்கியவான். 2 எவனுைடய அக்கிரமத்ைதக் கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாேரா, எவனுைடய
ஆவியில் கபடமில்லாதிருக்கிறேதா, அவன் பாக்கியவான். 3 நான் அடக்கிைவத்தமட்டும், நித்தம்

என் கதறுதலினாேல என் எலும்புகள் உலர்ந்துேபாயிற்று. 4 இரவும் பகலும் என்ேமல் உம்முைடய ைக
பாரமாயிருந்ததினால், என் சாரம் உஷ்ணகால வறட்சிேபால வறண்டுேபாயிற்று. (ேசலா) 5 நான் என்
அக்கிரமத்ைத மைறக்காமல், என் பாவத்ைத உமக்கு அறிவித்ேதன்; என் மீறுதல்கைளக் கர்த்தருக்கு
அறிக்ைகயிடுேவன் என்ேறன்; ேதவரீர் என் பாவத்தின் ேதாஷத்ைத மன்னித்தீர். (ேசலா) 6 இதற்காகச்
சகாயங்கிைடக்குங்காலத்தில் பக்தியுள்ளவெனவனும் உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பஞ் ெசய்வான்;
அப்ெபாழுது மிகுந்த ஜலப்பிரவாகம் வந்தாலும் அது அவைன அணுகாது. 7 நீர் எனக்கு
மைறவிடமாயிருக்கிறீர்; என்ைன நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கிக்காத்து, இரட்சணியப் பாடல்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாள்ளும்படி ெசய்வீர். (ேசலா) 8 நான் உனக்குப் ேபாதித்து, நீ நடக்கேவண்டிய வழிைய உனக்குக்
காட்டுேவன்; உன்ேமல் என் கண்ைண ைவத்து, உனக்கு ஆேலாசைன ெசால்லுேவன். 9 வாரினாலும்
கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டாெலாழிய, உன் கிட்டச் ேசராத புத்தியில்லாக் குதிைரையப்ேபாலவும்
ேகாேவறு கழுைதையப்ேபாலவும் இருக்கேவண்டாம். 10 துன்மார்க்கனுக்கு அேநக ேவதைனகளுண்டு;
கர்த்தைர நம்பியிருக்கிறவைனேயா கிருைப சூழ்ந்து ெகாள்ளும். 11 நீதிமான்கேள, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து
களிகூருங்கள்; ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் ஆனந்தமுழக்கமிடுங்கள்.

நீதிமான்கேள, கர்த்தருக்குள் களிகூருங்கள்; துதிெசய்வது ெசம்ைமயானவர்களுக்குத் தகும். 2

சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தைரத் துதித்து, பத்து நரம்பு வீைணயினாலும் அவைரக் கீர்த்தனம்
பண்ணுங்கள். 3 அவருக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; ஆனந்த சத்தத்ேதாேட வாத்தியங்கைள

ேநர்த்தியாய் வாசியுங்கள். 4 கர்த்தருைடய வார்த்ைத உத்தமமும், அவருைடய ெசய்ைகெயல்லாம்
சத்தியமுமாயிருக்கிறது. 5 அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார்; பூமி கர்த்தருைடய
காருணியத்தினால் நிைறந்திருக்கிறது. 6 கர்த்தருைடய வார்த்ைதயினால் வானங்களும், அவருைடய
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வாயின் சுவாசத்தினால் அைவகளின் சர்வேசைனயும் உண்டாக்கப்பட்டது. 7 அவர் சமுத்திர ஜலங்கைளக்
குவியலாகச் ேசர்த்து, ஆழமான ஜலங்கைளப் ெபாக்கிஷைவப்பாக ைவக்கிறார். 8 பூமிெயல்லாம்
கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதாக; உலகத்திலுள்ள குடிகெளல்லாம் அவருக்கு அஞ்சியிருப்பதாக. 9 அவர்
ெசால்ல ஆகும், அவர் கட்டைளயிட நிற்கும். 10 கர்த்தர் ஜாதிகளின் ஆேலாசைனைய விருதாவாக்கி,
ஜனங்களுைடய நிைனவுகைள அவமாக்குகிறார். 11 கர்த்தருைடய ஆேலாசைன நித்தியகாலமாகவும்,
அவருைடய இருதயத்தின் நிைனவுகள் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் நிற்கும். 12 கர்த்தைரத்
தங்களுக்குத் ெதய்வமாகக்ெகாண்ட ஜாதியும், அவர் தமக்குச் சுதந்தரமாகத் ெதரிந்துெகாண்ட ஜனமும்
பாக்கியமுள்ளது. 13 கர்த்தர் வானத்திலிருந்து ேநாக்கிப்பார்த்து, எல்லா மனுபுத்திரைரயும் காண்கிறார். 14

தாம் வாசமாயிருக்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் எல்லார்ேமலும் கண்ேணாக்கமாயிருக்கிறார்.
15 அவர்களுைடய இருதயங்கைளெயல்லாம் அவர் உருவாக்கி, அவர்கள் ெசய்ைககைளெயல்லாம்
கவனித்திருக்கிறார். 16 எந்த ராஜாவும் தன் ேசைனயின் மிகுதியால் இரட்சிக்கப்படான்; சவுரியவானும் தன்
பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான். 17 இரட்சிக்கிறதற்குக் குதிைர விருதா; அது தன் மிகுந்த வீரியத்தால்
தப்புவியாது. 18 தமக்குப் பயந்து, தமது கிருைபக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்கைள
மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும்; 19 பஞ்சத்தில் அவர்கைள உயிேராேட காக்கவும், கர்த்தருைடய கண்
அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கிறது. 20 நம்முைடய ஆத்துமா கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறது; அவேர
நமக்குத் துைணயும் நமக்குக் ேகடகமுமானவர். 21 அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைத நாம்
நம்பியிருக்கிறபடியால், நம்முைடய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும். 22 கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம
நம்பியிருக்கிறபடிேய உமது கிருைப எங்கள்ேமல் இருப்பதாக.

கர்த்தைர நான் எக்காலத்திலும் ஸ்ேதாத்திரிப்ேபன்; அவர் துதி எப்ேபாதும் என் வாயிலிருக்கும். 2

கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா ேமன்ைமபாராட்டும்; சிறுைமப்பட்டவர்கள் அைதக்ேகட்டு
மகிழுவார்கள். 3 என்ேனாேட கூடக் கர்த்தைர மகிைமப்படுத்துங்கள்; நாம் ஒருமித்து அவர்

நாமத்ைத உயர்த்துேவாமாக. 4 நான் கர்த்தைரத் ேதடிேனன், அவர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்து, என்னுைடய
எல்லாப் பயத்துக்கும் என்ைன நீங்கலாக்கிவிட்டார். 5 அவர்கள் அவைர ேநாக்கிப்பார்த்துப்
பிரகாசமைடந்தார்கள்; அவர்கள் முகங்கள் ெவட்கப்படவில்ைல. 6 இந்த ஏைழ கூப்பிட்டான், கர்த்தர்
ேகட்டு, அவைன அவன் இடுக்கண்களுக்ெகல்லாம் நீங்கலாக்கி இரட்சித்தார். 7 கர்த்தருைடய தூதன்
அவருக்குப் பயந்தவர்கைளச் சூழப் பாளயமிறங்கி அவர்கைள விடுவிக்கிறார். 8 கர்த்தர் நல்லவர் என்பைத
ருசித்துப்பாருங்கள்; அவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 9 கர்த்தருைடய
பரிசுத்தவான்கேள, அவருக்குப் பயந்திருங்கள்; அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குக் குைறவில்ைல. 10

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியைடந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தைரத் ேதடுகிறவர்களுக்ேகா ஒரு
நன்ைமயுங்குைறவுபடாது. 11 பிள்ைளகேள, வந்து எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பயப்படுதைல
உங்களுக்குப் ேபாதிப்ேபன். 12 நன்ைமையக் காணும்படி, ஜீவைன விரும்பி, நீடித்த நாட்கைள
அேபட்சிக்கிற மனுஷன் யார்? 13 உன் நாைவப் ெபால்லாப்புக்கும், உன் உதடுகைளக் கபட்டுவசனிப்புக்கும்
விலக்கிக் காத்துக்ெகாள். 14 தீைமைய விட்டு விலகி, நன்ைம ெசய்; சமாதானத்ைதத் ேதடி, அைதத்
ெதாடர்ந்துெகாள். 15 கர்த்தருைடய கண்கள் நீதிமான்கள்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கிறது; அவருைடய
ெசவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்குத் திறந்திருக்கிறது. 16 தீைமெசய்கிறவர்களுைடய ேபைரப் பூமியில்
இராமல் அற்றுப்ேபாகப்பண்ண, கர்த்தருைடய முகம் அவர்களுக்கு விேராதமாயிருக்கிறது. 17 நீதிமான்கள்
கூப்பிடும்ேபாது கர்த்தர் ேகட்டு, அவர்கைள அவர்களுைடய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும்
நீங்கலாக்கிவிடுகிறார். 18 ெநாறுங்குண்ட இருதயமுள்ளவர்களுக்குக் கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து, நருங்குண்ட
ஆவியுள்ளவர்கைள இரட்சிக்கிறார். 19 நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அேநகமாயிருக்கும், கர்த்தர்
அைவகெளல்லாவற்றிலும் நின்று அவைன விடுவிப்பார். 20 அவனுைடய எலும்புகைளெயல்லாம்
காப்பாற்றுகிறார்; அைவகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்ைல. 21 தீைம துன்மார்க்கைனக் ெகால்லும்;
நீதிமாைனப் பைகக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகளாவார்கள். 22 கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாைவ
மீட்டுக்ெகாள்ளுகிறார்; அவைர நம்புகிற ஒருவன்ேமலும் குற்றஞ்சுமராது.

கர்த்தாேவ, நீர் என் வழக்காளிகேளாேட வழக்காடி, என்ேனாடு யுத்தம்பண்ணுகிறவர்கேளாேட
யுத்தம் பண்ணும். 2 நீர் ேகடகத்ைதயும் பரிைசையயும் பிடித்து, எனக்கு ஒத்தாைசயாக எழுந்து
நில்லும். 3 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கேளாடு எதிர்த்து நின்று, ஈட்டிையேயாங்கி அவர்கைள

மறித்து: நான் உன் இரட்சிப்பு என்று என் ஆத்துமாவுக்குச் ெசால்லும். 4 என் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்கள் ெவட்கப்பட்டுக் கலங்குவார்களாக; எனக்குத் தீங்குெசய்ய நிைனக்கிறவர்கள்
நாணமைடவார்களாக. 5 அவர்கள் காற்றுமுகத்தில் பறக்கும் பதைரப்ேபாலாவார்களாக; கர்த்தருைடய
தூதன் அவர்கைளத் துரத்துவானாக. 6 அவர்களுைடய வழி இருளும் சறுக்கலுமாயிருப்பதாக;
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளப் பின்ெதாடருவானாக. 7 முகாந்தரமில்லாமல் எனக்காகத் தங்கள்
வைலையக் குழியில் ஒளித்துைவத்தார்கள்; முகாந்தரமில்லாமல் என் ஆத்துமாவுக்குப் படுகுழி
ெவட்டினார்கள். 8 அவன் நிைனயாத அழிவு அவனுக்கு வரவும், அவன் மைறவாய் ைவத்த வைல அவைனேய
பிடிக்கவுங்கடவது; அவேன அந்தக் குழியில் விழுந்து அழிவானாக. 9 என் ஆத்துமா கர்த்தரில் களிகூர்ந்து,
அவருைடய இரட்சிப்பில் மகிழ்ந்திருக்கும். 10 சிறுைமப்பட்டவைன அவனிலும் பலவானுைடய ைகக்கும்,
சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைனக் ெகாள்ைளயிடுகிறவனுைடய ைகக்கும் தப்புவிக்கிற உமக்ெகாப்பானவர்
யார் கர்த்தாேவ, என்று என் எலும்புகெளல்லாம் ெசால்லும். 11 ெகாடுைமயான சாட்சிகள் எழும்பி, நான்
அறியாதைத என்னிடத்தில் ேகட்கிறார்கள். 12 நான் ெசய்த நன்ைமக்குப் பதிலாகத் தீைமெசய்கிறார்கள்;
என் ஆத்துமா திக்கற்றுப்ேபாகப் பார்க்கிறார்கள். 13 அவர்கள் வியாதியாயிருந்தேபாது இரட்டு என்
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உடுப்பாயிருந்தது; நான் உபவாசத்தால் என் ஆத்துமாைவ உபத்திரவப்படுத்திேனன்; என் ெஜபமும் என்
மடியிேல திரும்பவந்தது. 14 நான் அவைன என் சிேநகிதனாகவும் சேகாதரனாகவும் பாவித்து
நடந்துெகாண்ேடன்; தாய்க்காகத் துக்கிக்கிறவைனப்ேபால் துக்கவஸ்திரம் தரித்துத் தைலகவிழ்த்து
நடந்ேதன். 15 ஆனாலும் எனக்கு ஆபத்துண்டானேபாது அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டுக் கூட்டங்கூடினார்கள்;
நீசரும் நான் அறியாதவர்களும் எனக்கு விேராதமாய்க் கூட்டங்கூடி, ஓயாமல் என்ைன நிந்தித்தார்கள். 16

அப்பத்திற்காக இச்சகம் ேபசுகிற பரியாசக்காரேராேட ேசர்ந்துெகாண்டு என்ேபரில் பற்கடிக்கிறார்கள். 17

ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும் இைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பீர்? என் ஆத்துமாைவ அழிவுக்கும், எனக்கு
அருைமயானைதச் சிங்கக்குட்டிகளுக்கும் தப்புவியும். 18 மகா சைபயிேல உம்ைமத் துதிப்ேபன், திரளான
ஜனங்களுக்குள்ேள உம்ைமப் புகழுேவன். 19 வீணாய் எனக்குச் சத்துருக்களானவர்கள் என்னிமித்தம்
சந்ேதாஷியாமலும், முகாந்தரமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள் கண் சிமிட்டாமலும் இருப்பார்களாக.
20 அவர்கள் சமாதானமாய்ப் ேபசாமல், ேதசத்திேல அைமதலாயிருக்கிறவர்களுக்கு விேராதமாய்
வஞ்சகமான காரியங்கைளக் கருதுகிறார்கள். 21 எனக்கு விேராதமாகத் தங்கள் வாைய விரிவாய்த் திறந்து,
ஆ ஆ, ஆ ஆ, எங்கள் கண் கண்டது என்கிறார்கள். 22 கர்த்தாேவ, நீர் இைதக் கண்டீர்,
மவுனமாயிராேதயும்; ஆண்டவேர, எனக்குத் தூரமாகாேதயும். 23 என் ேதவேன, என் ஆண்டவேர, எனக்கு
நியாயஞ்ெசய்யவும் என் வழக்ைகத் தீர்க்கவும் விழித்துக்ெகாண்டு எழுந்தருளும். 24 என் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, உம்முைடய நீதியின்படி என்ைன நியாயம் விசாரியும், என்ைனக்குறித்து அவர்கைள
மகிழெவாட்டாதிரும். 25 அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திேல: ஆ ஆ, இதுேவ நாங்கள் விரும்பினது என்று
ெசால்லாதபடிக்கும், அவைன விழுங்கிவிட்ேடாம் என்று ேபசாதபடிக்கும் ெசய்யும். 26 எனக்கு ேநரிட்ட
ஆபத்துக்காகச் சந்ேதாஷிக்கிறவர்கள் ஏகமாய் ெவட்கி நாணி, எனக்கு விேராதமாய்ப்
ெபருைமபாராட்டுகிறவர்கள் ெவட்கத்தாலும் இலச்ைசயாலும் மூடப்படக்கடவர்கள். 27 என் நீதிவிளங்க
விரும்புகிறவர்கள் ெகம்பீரித்து மகிழ்ந்து, தமது ஊழியக்காரனுைடய சுகத்ைத விரும்புகிற கர்த்தருக்கு
மகிைம உண்டாவதாக என்று எப்ேபாதும் ெசால்லக்கடவர்கள். 28 என் நாவு உமது நீதிையயும்,
நாள்முழுவதும் உமது துதிையயும் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்.

துன்மார்க்கனுைடய துேராகப்ேபச்சு என் உள்ளத்திற்குத் ெதரியும்; அவன் கண்களுக்குமுன்
ெதய்வபயம் இல்ைல. 2 அவன், தன் அக்கிரமம் அருவருப்பானெதன்று காணப்படுமளவும், தன்
பார்ைவக்ேகற்றபடி தனக்குத்தாேன இச்சகம் ேபசுகிறான். 3 அவன் வாயின் வார்த்ைதகள்

அக்கிரமமும் வஞ்சகமுமுள்ளது; புத்தியாய் நடந்துெகாள்வைதயும் நன்ைம ெசய்வைதயும் விட்டுவிட்டான். 4

அவன் தன் படுக்ைகயின்ேமல் அக்கிரமத்ைத ேயாசித்து, நல்லதல்லாத வழியிேல நிைலத்து, ெபால்லாப்ைப
ெவறுக்காதிருக்கிறான். 5 கர்த்தாேவ, உமது கிருைப வானங்களில் விளங்குகிறது; உமது சத்தியம்
ேமகமண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது. 6 உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள் ேபாலவும், உமது நியாயங்கள்
மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாேவ, மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் காப்பாற்றுகிறீர். 7 ேதவேன,
உம்முைடய கிருைப எவ்வளவு அருைமயானது! அதினால் மனுபுத்திரர் உமது ெசட்ைடகளின் நிழலிேல
வந்தைடகிறார்கள். 8 உமது ஆலயத்திலுள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியைடவார்கள்; உமது ேபரின்ப
நதியினால் அவர்கள் தாகத்ைதத் தீர்க்கிறீர். 9 ஜீவவூற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முைடய
ெவளிச்சத்திேல ெவளிச்சம் காண்கிேறாம். 10 உம்ைம அறிந்தவர்கள்ேமல் உமது கிருைபையயும்,
ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கள்ேமல் உமது நீதிையயும் பாராட்டியருளும். 11 ெபருைமக்காரரின் கால்
என்ேமல் வராமலும், துன்மார்க்கருைடய ைக என்ைனப் பறக்கடியாமலும் இருப்பதாக. 12 அேதா
அக்கிரமக்காரர் விழுந்தார்கள்; எழுந்திருக்கமாட்டாமல் தள்ளுண்டுேபானார்கள்.

ெபால்லாதவர்கைளக்குறித்து எரிச்சலைடயாேத; நியாயக்ேகடு ெசய்கிறவர்கள்ேமல் ெபாறாைம
ெகாள்ளாேத. 2 அவர்கள் புல்ைலப்ேபால் சீக்கிரமாய் அறுப்புண்டு, பசும்பூண்ைடப்ேபால்
வாடிப்ேபாவார்கள். 3 கர்த்தைர நம்பி நன்ைமெசய்; ேதசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்ைத

ேமய்ந்துெகாள். 4 கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் ேவண்டுதல்கைள உனக்கு
அருள்ெசய்வார். 5 உன் வழிையக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிரு; அவேர
காரியத்ைத வாய்க்கப்பண்ணுவார். 6 உன் நீதிைய ெவளிச்சத்ைதப் ேபாலவும், உன் நியாயத்ைதப்
பட்டப்பகைலப்ேபாலவும் விளங்கப்பண்ணுவார். 7 கர்த்தைர ேநாக்கி அமர்ந்து, அவருக்குக் காத்திரு;
காரியசித்தியுள்ளவன் ேமலும் தீவிைனகைளச் ெசய்கிற மனுஷன் ேமலும் எரிச்சலாகாேத. 8 ேகாபத்ைத
ெநகிழ்ந்து, உக்கிரத்ைத விட்டுவிடு; ெபால்லாப்புச் ெசய்ய ஏதுவான எரிச்சல் உனக்கு ேவண்டாம். 9

ெபால்லாதவர்கள் அறுப்புண்டுேபாவார்கள்; கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்கேளா பூமிையச் சுதந்தரித்துக்
ெகாள்வார்கள். 10 இன்னுங் ெகாஞ்சேநரந்தான், அப்ேபாது துன்மார்க்கன் இரான்; அவன் ஸ்தானத்ைத
உற்று விசாரித்தாயானால் அவன் இல்ைல. 11 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமிையச் சுதந்தரித்து, மிகுந்த
சமாதானத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள். 12 துன்மார்க்கன் நீதிமானுக்கு விேராதமாய்த் தீங்கு
நிைனத்து, அவன் ேபரில் பற்கடிக்கிறான். 13 ஆண்டவர் அவைனப்பார்த்து நைகக்கிறார்; அவனுைடய நாள்
வருகிறெதன்று காண்கிறார். 14 சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைன மடிவிக்கவும், ெசம்ைம மார்க்கத்தாைர
விழப்பண்ணவும், துன்மார்க்கர் பட்டயத்ைத உருவி, தங்கள் வில்ைல நாேணற்றுகிறார்கள். 15 ஆனாலும்
அவர்கள் பட்டயம் அவர்களுைடய இருதயத்திற்குள் உருவிப்ேபாகும்; அவர்கள் வில்லுகள் முறியும். 16

அேநக துன்மார்க்கருக்குள்ள ெசல்வத்திரட்சிையப்பார்க்கிலும், நீதிமானுக்குள்ள ெகாஞ்சேம நல்லது. 17

துன்மார்க்கருைடய புயங்கள் முறியும்; நீதிமான்கைளேயா கர்த்தர் தாங்குகிறார். 18 உத்தமர்களின்
நாட்கைளக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்; அவர்கள் சுதந்தரம் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும். 19 அவர்கள்
ஆபத்துக்காலத்திேல ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாதிருந்து, பஞ்சகாலத்திேல திருப்தியைடவார்கள். 20

சங்கீதம் 35:14

458



38

39

துன்மார்க்கேரா அழிந்துேபாவார்கள், கர்த்தருைடய சத்துருக்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளின் நிணத்ைதப்ேபால்
புைகந்து ேபாவார்கள், அவர்கள் புைகயாய்ப் புைகந்து ேபாவார்கள். 21 துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கிச்
ெசலுத்தாமற் ேபாகிறான்; நீதிமாேனா இரங்கிக்ெகாடுக்கிறான். 22 அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்
பூமிையச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்; அவரால் சபிக்கப்பட்டவர்கேளா அறுப்புண்டுேபாவார்கள். 23

நல்ல மனுஷனுைடய நைடகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும், அவனுைடய வழியின்ேமல் அவர்
பிரியமாயிருக்கிறார். 24 அவன் விழுந்தாலும் தள்ளுண்டு ேபாவதில்ைல; கர்த்தர் தமது ைகயினால்
அவைனத் தாங்குகிறார். 25 நான் இைளஞனாயிருந்ேதன், முதிர்வயதுள்ளவனுமாேனன்; ஆனாலும் நீதிமான்
ைகவிடப்பட்டைதயும், அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இரந்து திரிகிறைதயும் நான் காணவில்ைல. 26 அவன்
நித்தம் இரங்கிக் கடன் ெகாடுக்கிறான், அவன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும். 27 தீைமைய விட்டு விலகி,
நன்ைம ெசய்; என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருப்பாய். 28 கர்த்தர் நியாயத்ைத விரும்புகிறவர்; அவர் தமது
பரிசுத்தவான்கைளக் ைகவிடுவதில்ைல; அவர்கள் என்ைறக்கும் காக்கப்படுவார்கள்; துன்மார்க்கருைடய
சந்ததிேயா அறுப்புண்டுேபாகும். 29 நீதிமான்கள் பூமிையச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, என்ைறக்கும் அதிேல
வாசமாயிருப்பார்கள். 30 நீதிமானுைடய வாய் ஞானத்ைத உைரத்து, அவனுைடய நாவு நியாயத்ைதப்
ேபசும். 31 அவனுைடய ேதவன் அருளிய ேவதம் அவன் இருதயத்தில் இருக்கிறது; அவன் நைடகளில்
ஒன்றும் பிசகுவதில்ைல. 32 துன்மார்க்கன் நீதிமான்ேமல் கண்ைவத்து, அவைனக் ெகால்ல
வைகேதடுகிறான். 33 கர்த்தேரா அவைன இவன் ைகயில் விடுவதில்ைல; அவன் நியாயம்
விசாரிக்கப்படுைகயில், அவைன ஆக்கிைனக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதுமில்ைல. 34 நீ கர்த்தருக்குக் காத்திருந்து,
அவருைடய வழிையக் ைகக்ெகாள்; அப்ெபாழுது நீ பூமிையச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்கு அவர் உன்ைன
உயர்த்துவார்; துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டுேபாவைத நீ காண்பாய். 35 ெகாடிய பலவந்தனான ஒரு
துன்மார்க்கைனக் கண்ேடன் அவன் தனக்ேகற்ற நிலத்தில் முைளத்திருக்கிற பச்ைசமரத்ைதப்ேபால்
தைழத்தவனாயிருந்தான். 36 ஆனாலும் அவன் ஒழிந்துேபானான்; பாருங்கள், அவன் இல்ைல; அவைனத்
ேதடிேனன், அவன் காணப்படவில்ைல. 37 நீ உத்தமைன ேநாக்கி, ெசம்ைமயானவைனப் பார்த்திரு; அந்த
மனுஷனுைடய முடிவு சமாதானம். 38 அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழிக்கப்படுவார்கள்; அறுப்புண்டுேபாவேத
துன்மார்க்கரின் முடிவு. 39 நீதிமான்களுைடய இரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும்; இக்கட்டுக்காலத்தில் அவேர
அவர்கள் அைடக்கலம். 40 கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவிெசய்து, அவர்கைள விடுவிப்பார்; அவர்கள் அவைர
நம்பியிருக்கிறபடியால், அவர்கைளத் துன்மார்க்கருைடய ைகக்குத் தப்புவித்து இரட்சிப்பார்.

கர்த்தாேவ, உம்முைடய ேகாபத்தில் என்ைனக் கடிந்துெகாள்ளாேதயும்; உம்முைடய உக்கிரத்தில்
என்ைனத் தண்டியாேதயும். 2 உம்முைடய அம்புகள் எனக்குள்ேள ைதத்திருக்கிறது; உமது ைக
என்ைன இருத்துகிறது. 3 உமது ேகாபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆேராக்கியமில்ைல; என்

பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சவுக்கியமில்ைல. 4 என் அக்கிரமங்கள் என் தைலக்கு ேமலாகப்
ெபருகிற்று, அைவகள் பாரச்சுைமையப்ேபால என்னால் தாங்கக்கூடாத பாரமாயிற்று. 5 என்
மதிேகட்டினிமித்தம் என் புண்கள் அழுகி நாற்றெமடுத்தது. 6 நான் ேவதைனப்பட்டு ஒடுங்கிேனன்; நாள்
முழுவதும் துக்கப்பட்டுத் திரிகிேறன். 7 என் குடல்கள் எரிபந்தமாய் எரிகிறது; என் மாம்சத்தில் ஆேராக்கியம்
இல்ைல. 8 நான் ெபலனற்றுப்ேபாய், மிகவும் ெநாறுக்கப்பட்ேடன்; என் இருதயத்தின் ெகாந்தளிப்பினால்
கதறுகிேறன். 9 ஆண்டவேர, என் ஏங்கெலல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது; என் தவிப்பு உமக்கு
மைறவாயிருக்கவில்ைல. 10 என் உள்ளம் குழம்பி அைலகிறது; என் ெபலன் என்ைன விட்டு விலகி, என்
கண்களின் ஒளி முதலாய் இல்லாமற்ேபாயிற்று. 11 என் சிேநகிதரும் என் ேதாழரும் என் வாைதையக் கண்டு
விலகுகிறார்கள்; என் இனத்தாரும் தூரத்திேல நிற்கிறார்கள். 12 என் பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிறவர்கள்
எனக்குக் கண்ணிகைள ைவக்கிறார்கள்; எனக்குப் ெபால்லாங்கு ேதடுகிறவர்கள் ேகடானைவகைளப் ேபசி,
நாள்முழுவதும் வஞ்சைனகைள ேயாசிக்கிறார்கள். 13 நாேனா ெசவிடைனப்ேபாலக் ேகளாதவனாகவும்,
ஊைமயைனப்ேபால வாய் திறவாதவனாகவும் இருக்கிேறன். 14 காதுேகளாதவனும், தன் வாயில்
மறுஉத்தரவுகள் இல்லாதவனுமாயிருக்கிற மனுஷைனப் ேபாலாேனன். 15 கர்த்தாேவ, உமக்குக்
காத்திருக்கிேறன்; என் ேதவனாகிய ஆண்டவேர, நீர் மறுஉத்தரவு ெகாடுப்பீர். 16 அவர்கள் என்னிமித்தம்
சந்ேதாஷப்படாதபடிக்கு இப்படிச் ெசான்ேனன்; என் கால் தவறும்ேபாது என்ேமல் ெபருைம
பாராட்டுவார்கேள. 17 நான் தடுமாறி விழ ஏதுவாயிருக்கிேறன்; என் துக்கம் எப்ெபாழுதும் என் முன்பாக
இருக்கிறது. 18 என் அக்கிரமத்ைத நான் அறிக்ைகயிட்டு, என் பாவத்தினிமித்தம் விசாரப்படுகிேறன். 19 என்
சத்துருக்கள் வாழ்ந்து பலத்திருக்கிறார்கள்; முகாந்தரமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள்
ெபருகியிருக்கிறார்கள். 20 நான் நன்ைமையப் பின்பற்றுகிறபடியால், நன்ைமக்குத் தீைம ெசய்கிறவர்கள்
என்ைன விேராதிக்கிறார்கள். 21 கர்த்தாேவ, என்ைனக் ைகவிடாேதயும்; என் ேதவேன, எனக்குத்
தூரமாயிராேதயும். 22 என் இரட்சிப்பாகிய ஆண்டவேர, எனக்குச் சகாயஞ்ெசய்யத் தீவிரியும்.

என் நாவினால் பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்கு நான் என் வழிகைளக் காத்து, துன்மார்க்கன் எனக்கு
முன்பாக இருக்குமட்டும் என் வாையக் கடிவாளத்தால் அடக்கிைவப்ேபன் என்ேறன். 2 நான்
மவுனமாகி, ஊைமயனாயிருந்ேதன், நலமானைதயும் ேபசாமல் அமர்ந்திருந்ேதன்; ஆனாலும் என்

துக்கம் அதிகரித்தது; 3 என் இருதயம் எனக்குள்ேள அனல்ெகாண்டது; நான் தியானிக்ைகயில் அக்கினி
மூண்டது; அப்ெபாழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் ெசய்ேதன். 4 கர்த்தாேவ, நான் எவ்வளவாய்
நிைலயற்றவன் என்று உணரும்படி என்முடிைவயும், என் நாட்களின் அளவு இவ்வளவு என்பைதயும் எனக்குத்
ெதரிவியும். 5 இேதா, என் நாட்கைள நாலு விரற்கைடயளவாக்கினீர்; என் ஆயுசு உமது பார்ைவக்கு
இல்லாதது ேபாலிருக்கிறது; எந்த மனுஷனும் மாையேய என்பது நிச்சயம். (ேசலா) 6 ேவஷமாகேவ மனுஷன்
திரிகிறான்; விருதாவாகேவ சஞ்சலப்படுகிறான்; ஆஸ்திையச் ேசர்க்கிறான். யார் அைத
வாரிக்ெகாள்ளுவான் என்று அறியான். 7 இப்ேபாதும் ஆண்டவேர, நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிேறன்?
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நீேர என் நம்பிக்ைக. 8 என் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றிலுமிருந்து என்ைன விடுதைலயாக்கும், மூடனுைடய
நிந்தைனக்கு என்ைன ஒப்புக்ெகாடாேதயும். 9 நீேர இைதச் ெசய்தீர் என்று நான் என் வாையத் திறவாமல்
மவுனமாயிருந்ேதன். 10 என்னிலிருந்து உம்முைடய வாைதைய எடுத்துப்ேபாடும்; உமது கரத்தின் அடிகளால்
நான் ேசார்ந்து ேபாேனன். 11 அக்கிரமத்தினிமித்தம் நீர் மனுஷைனக் கடிந்துெகாண்டு தண்டிக்கிறேபாது,
அவன் வடிைவப் ெபாட்டரிப்ைபப்ேபால் அழியப்பண்ணுகிறீர்; நிச்சயமாக எந்த மனுஷனும் மாையேய.
(ேசலா) 12 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு, என் கூப்பிடுதலுக்குச் ெசவிெகாடும்; என் கண்ணீருக்கு
மவுனமாயிராேதயும்; என் பிதாக்கெளல்லாைரயும்ேபால நானும் உமக்குமுன்பாக அந்நியனும்
பரேதசியுமாயிருக்கிேறன். 13 நான் இனி இராமற்ேபாகுமுன்ேன, ேதறுதலைடயும்படி என்னிடத்தில்
ெபாறுைமயாயிரும்.

கர்த்தருக்காகப் ெபாறுைமயுடன் காத்திருந்ேதன்; அவர் என்னிடமாய்ச் சாய்ந்து, என்
கூப்பிடுதைலக் ேகட்டார். 2 பயங்கரமான குழியிலும் உைளயான ேசற்றிலுமிருந்து என்ைனத்
தூக்கிெயடுத்து, என் கால்கைளக் கன்மைலயின்ேமல் நிறுத்தி, என் அடிகைள உறுதிப்படுத்தி, 3

நமது ேதவைனத் துதிக்கும் புதுப்பாட்ைட அவர் என் வாயிேல ெகாடுத்தார்; அேநகர் அைதக் கண்டு, பயந்து,
கர்த்தைர நம்புவார்கள். 4 அகங்காரிகைளயும் ெபாய்ையச் சார்ந்திருக்கிறவர்கைளயும் ேநாக்காமல்,
கர்த்தைரேய தன் நம்பிக்ைகயாக ைவக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 5 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர்
எங்கள் நிமித்தஞ்ெசய்த உம்முைடய அதிசயங்களும் உம்முைடய ேயாசைனகளும் அேநகமாயிருக்கிறது;
ஒருவரும் அைவகைள உமக்கு விவரித்துச் ெசால்லி முடியாது. நான் அைவகைளச் ெசால்லி
அறிவிக்கேவண்டுமானால் அைவகள் எண்ணிக்ைகக்கு ேமலானைவகள். 6 பலிையயும் காணிக்ைகையயும்
நீர் விரும்பாமல், என் ெசவிகைளத் திறந்தீர்; சர்வாங்க தகனபலிையயும் பாவநிவாரணபலிையயும் நீர்
ேகட்கவில்ைல. 7 அப்ெபாழுது நான்: இேதா, வருகிேறன், புஸ்தகச்சுருளில் என்ைனக் குறித்து
எழுதியிருக்கிறது; 8 என் ேதவேன, உமக்குப் பிரியமானைதச் ெசய்ய விரும்புகிேறன்; உமது
நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று ெசான்ேனன். 9 மகா சைபயிேல நீதிையப்
பிரசங்கித்ேதன்; என் உதடுகைள மூேடன், கர்த்தாேவ, நீர் அைத அறிவீர். 10 உம்முைடய நீதிைய நான் என்
இருதயத்திற்குள் மைறத்து ைவக்கவில்ைல; உமது சத்தியத்ைதயும் உமது இரட்சிப்ைபயும்
ெசால்லியிருக்கிேறன்; உமது கிருைபையயும் உமது உண்ைமையயும் மகா சைபக்கு அறிவியாதபடிக்கு நான்
ஒளித்துைவக்கவில்ைல. 11 கர்த்தாேவ நீர் உம்முைடய இரக்கங்கைள எனக்குக்
கிைடயாமற்ேபாகப்பண்ணாேதயும்; உமது கிருைபயும் உமது உண்ைமயும் எப்ெபாழுதும் என்ைனக்
காக்கக்கடவது. 12 எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காத தீைமகள் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது, என்
அக்கிரமங்கள் என்ைனத் ெதாடர்ந்து பிடித்தது, நான் நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடாதிருக்கிறது, அைவகள் என்
தைலமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறது, என் இருதயம் ேசார்ந்துேபாகிறது. 13 கர்த்தாேவ, என்ைன
விடுவித்தருளும்; கர்த்தாேவ, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத் தீவிரியும். 14 என் பிராணைன அழிக்கத்
ேதடுகிறவர்கள் ஏகமாய் ெவட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குெசய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு
இலச்ைசயைடவார்களாக. 15 என்ேபரில் ஆ ஆ! ஆ ஆ! என்று ெசால்லுகிறவர்கள், தங்கள் ெவட்கத்தின்
பலைனயைடந்து ைகவிடப்படுவார்களாக. 16 உம்ைமத் ேதடுகிற அைனவரும் உமக்குள் மகிழ்ந்து
சந்ேதாஷப்படுவார்களாக; உம்முைடய இரட்சிப்ைப விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தருக்கு மகிைம உண்டாவதாக
என்று எப்ெபாழுதும் ெசால்வார்களாக. 17 நான்சிறுைமயும் எளிைமயுமானவன், கர்த்தேரா என்ேமல்
நிைனவாயிருக்கிறார்; ேதவரீர் என் துைணயும் என்ைன விடுவிக்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; என் ேதவேன,
தாமதியாேதயும்.

சிறுைமப்பட்டவன்ேமல் சிந்ைதயுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவைன
விடுவிப்பார். 2 கர்த்தர் அவைனப் பாதுகாத்து அவைன உயிேராேட ைவப்பார்; பூமியில் அவன்
பாக்கியவானாயிருப்பான்; அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவைன ஒப்புக்ெகாடீர். 3

படுக்ைகயின்ேமல் வியாதியாய்க் கிடக்கிற அவைனக் கர்த்தர் தாங்குவார்; அவனுைடய வியாதியிேல அவன்
படுக்ைக முழுவைதயும் மாற்றிப்ேபாடுவீர். 4 கர்த்தாேவ, என்ேமல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்ேதன், என் ஆத்துமாைவக் குணமாக்கும் என்று நான் ெசான்ேனன். 5 அவன் எப்ெபாழுது
சாவான், அவன் ேபர் எப்ெபாழுது அழியும்? என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விேராதமாய்ச்
ெசால்லுகிறார்கள். 6 ஒருவன் என்ைனப் பார்க்கவந்தால் வஞ்சைனயாய்ப் ேபசுகிறான்; அவன் தன்
இருதயத்தில் அக்கிரமத்ைதச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு, ெதருவிேல ேபாய், அைதத் தூற்றுகிறான். 7 என்
பைகஞெரல்லாரும் என்ேமல் ஏகமாய் முணுமுணுத்து, எனக்கு விேராதமாயிருந்து, எனக்குப் ெபால்லாங்கு
நிைனத்து, 8 தீராவியாதி அவைனப் பிடித்துக் ெகாண்டது; படுக்ைகயில் கிடக்கிற அவன் இனி
எழுந்திருப்பதில்ைல என்கிறார்கள். 9 என் பிராணசிேநகிதனும், நான் நம்பினவனும், என் அப்பம்
புசித்தவனுமாகிய மனுஷனும், என்ேமல் தன் குதிகாைலத் தூக்கினான். 10 கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு இரங்கி,
நான் அவர்களுக்குச் சரிக்கட்ட என்ைன எழுந்திருக்கப்பண்ணும். 11 என் சத்துரு என்ேமல்
ெஜயங்ெகாள்ளாததினால், நீர் என்ேமல் பிரியமாயிருக்கிறீெரன்று அறிேவன். 12 நீர் என் உத்தமத்திேல
என்ைனத் தாங்கி, என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய சமுகத்தில் என்ைன நிைலநிறுத்துவீர். 13 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அநாதியாய் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படத்தக்கவர்.
ஆெமன், ஆெமன்.

மானானது நீேராைடகைள வாஞ்சித்துக் கதறுவதுேபால, ேதவேன, என் ஆத்துமா உம்ைம
வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது. 2 என் ஆத்துமா ேதவன்ேமல், ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமேலேய
தாகமாயிருக்கிறது; நான் எப்ெபாழுது ேதவனுைடய சந்நிதியில் வந்து நிற்ேபன்? 3 உன் ேதவன்

எங்ேக என்று அவர்கள் நாள்ேதாறும் என்னிடத்தில் ெசால்லுகிறபடியால், இரவும் பகலும் என் கண்ணீேர
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எனக்கு உணவாயிற்று. 4 முன்ேன நான் பண்டிைகைய ஆசரிக்கிற ஜனங்கேளாேட கூட நடந்து,
கூட்டத்தின் களிப்பும் துதியுமான சத்தத்ேதாேட ேதவாலயத்திற்குப் ேபாய்வருேவேன; இைவகைள நான்
நிைனக்கும்ேபாது என் உள்ளம் எனக்குள்ேள உருகுகிறது. 5 என் ஆத்துமாேவ, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன்
எனக்குள் தியங்குகிறாய்? ேதவைன ேநாக்கிக் காத்திரு; அவர் சமுகத்து இரட்சிப்பினிமித்தம் நான் இன்னும்
அவைரத் துதிப்ேபன். 6 என் ேதவேன, என் ஆத்துமா எனக்குள் கலங்குகிறது; ஆைகயால் ேயார்தான்
ேதசத்திலும் எர்ேமான் மைலகளிலும் சிறுமைலயிலுமிருந்து உம்ைம நிைனக்கிேறன். 7 உமது மதகுகளின்
இைரச்சலால் ஆழத்ைத ஆழம் கூப்பிடுகிறது; உமது அைலகளும் திைரகளும் எல்லாம் என்ேமல்
புரண்டுேபாகிறது. 8 ஆகிலும் கர்த்தர் பகற்காலத்திேல தமது கிருைபையக் கட்டைளயிடுகிறார்;
இராக்காலத்திேல அவைரப் பாடும் பாட்டு என் வாயிலிருக்கிறது; என் ஜீவனுைடய ேதவைன ேநாக்கி
விண்ணப்பஞ்ெசய்கிேறன். 9 நான் என் கன்மைலயாகிய ேதவைன ேநாக்கி: ஏன் என்ைன மறந்தீர்?
சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு, நான் ஏன் துக்கத்துடேன திரியேவண்டும் என்று ெசால்லுகிேறன். 10 உன்
ேதவன் எங்ேக என்று என் சத்துருக்கள் நாள்ேதாறும் என்ேனாேட ெசால்லி, என்ைன நிந்திப்பது என்
எலும்புகைள உருவக்குத்துகிறதுேபால் இருக்கிறது. 11 என் ஆத்துமாேவ, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன்
எனக்குள் தியங்குகிறாய்? ேதவைன ேநாக்கிக் காத்திரு; என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என்
ேதவனுமாயிருக்கிறவைர நான் இன்னும் துதிப்ேபன்.

ேதவேன, நீர் என் நியாயத்ைத விசாரித்து, பக்தியில்லாத ஜாதியாேராடு எனக்காக வழக்காடி,
சூதும் அநியாயமுமான மனுஷனுக்கு என்ைனத் தப்புவியும். 2 என் அரணாகிய ேதவன் நீர்; ஏன்
என்ைனத் தள்ளிவிடுகிறீர்? சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்துடேன திரியேவண்டும்?

3 உமது ெவளிச்சத்ைதயும் உமது சத்தியத்ைதயும் அனுப்பியருளும்; அைவகள் என்ைன நடத்தி, உமது
பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்ைனக் ெகாண்டுேபாவதாக. 4 அப்ெபாழுது நான்
ேதவனுைடய பீடத்தண்ைடக்கும், எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிற ேதவனிடத்திற்கும் பிரேவசிப்ேபன்.
ேதவேன, என் ேதவேன, உம்ைமச் சுரமண்டலத்தால் துதிப்ேபன். 5 என் ஆத்துமாேவ, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்? ேதவைன ேநாக்கிக் காத்திரு; என் முகத்திற்கு இரட்சிப்பும் என்
ேதவனுமாயிருக்கிறவைர நான் இன்னும் துதிப்ேபன்;

ேதவேன, எங்கள் பிதாக்களுைடய நாட்களாகிய பூர்வநாட்களில் நீர் நடப்பித்த கிரிையகைள
அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்தார்கள்; அைவகைள எங்கள் காதுகளால் ேகட்ேடாம். 2 ேதவரீர்
உம்முைடய ைகயினாேல ஜாதிகைளத் துரத்தி, இவர்கைள நாட்டி; ஜனங்கைளத் துன்பப்படுத்தி,

இவர்கைளப் பரவப்பண்ணினீர். 3 அவர்கள் தங்கள் பட்டயத்தால் ேதசத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ளவில்ைல;
அவர்கள் புயமும் அவர்கைள இரட்சிக்கவில்ைல; நீர் அவர்கள்ேமல் பிரியமாயிருந்தபடியால், உம்முைடய
வலதுகரமும், உம்முைடய புயமும், உம்முைடய முகத்தின் பிரகாசமும் அவர்கைள இரட்சித்தது. 4 ேதவேன,
நீர் என் ராஜா; யாக்ேகாபுக்கு இரட்சிப்ைபக் கட்டைளயிடும். 5 உம்மாேல எங்கள் சத்துருக்கைளக் கீேழ
விழத்தாக்கி, எங்களுக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்கைள உம்முைடய நாமத்தினால் மிதிப்ேபாம். 6 என்
வில்ைல நான் நம்ேபன், என் பட்டயம் என்ைன இரட்சிப்பதில்ைல. 7 நீேர எங்கள் சத்துருக்களினின்று
எங்கைள இரட்சித்து, எங்கைளப் பைகக்கிறவர்கைள ெவட்கப்படுத்துகிறீர். 8 ேதவனுக்குள் நித்தம்
ேமன்ைமபாராட்டுேவாம்; உமது நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் துதிப்ேபாம். (ேசலா) 9 நீர் எங்கைளத்
தள்ளிவிட்டு, நாணப்பண்ணுகிறீர்; எங்கள் ேசைனகளுடேன ெசல்லாதிருக்கிறீர். 10 சத்துருவுக்கு நாங்கள்
இைடந்து பின்னிட்டுத் திரும்பிப்ேபாகப்பண்ணுகிறீர்; எங்கள் பைகஞர் தங்களுக்ெகன்று எங்கைளக்
ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள். 11 நீர் எங்கைள ஆடுகைளப்ேபால இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுத்து,
ஜாதிகளுக்குள்ேள எங்கைளச் சிதறடிக்கிறீர். 12 நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள இலவசமாக விற்கிறீர்;
அவர்கள் கிரயத்தினால் உமக்கு லாபமில்ைலேய. 13 எங்கள் அயலாருக்கு எங்கைள நிந்ைதயாகவும்,
எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாருக்குப் பரியாசமும் சக்கந்தமுமாகவும் ைவக்கிறீர். 14 நாங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ேள
பழெமாழியாயிருக்கவும், ஜனங்கள் எங்கைளக்குறித்துத் தைலதூக்கவும் ெசய்கிறீர். 15 நிந்தித்துத்
தூஷிக்கிறவனுைடய சத்தத்தினிமித்தமும், சத்துருவினிமித்தமும், பழிவாங்குகிறவனிமித்தமும், 16 என்
இலச்ைச நித்தம் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது; என் முகத்தின் ெவட்கம் என்ைன மூடுகிறது. 17

இைவெயல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்திருந்தும், உம்ைம நாங்கள் மறக்கவும் இல்ைல, உம்முைடய
உடன்படிக்ைகக்குத் துேராகம்பண்ணவும் இல்ைல. 18 நீர் எங்கைள வலுசர்ப்பங்களுள்ள இடத்திேல
ெநாறுக்கி, மரண இருளினாேல எங்கைள மூடியிருந்தும், 19 எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவும் இல்ைல,
எங்கள் காலடி உம்முைடய பாைதைய விட்டு விலகவும் இல்ைல. 20 நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய
நாமத்ைத மறந்து, அந்நியேதவைன ேநாக்கிக் ைகெயடுத்திருந்ேதாமானால், 21 ேதவன் அைத ஆராய்ந்து,
விசாரியாதிருப்பாேரா? இருதயத்தின் அந்தரங்கங்கைள அவர் அறிந்திருக்கிறாேர. 22 உமது நிமித்தம்
எந்ேநரமும் ெகால்லப்படுகிேறாம்; அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால எண்ணப்படுகிேறாம். 23 ஆண்டவேர,
விழித்துக்ெகாள்ளும்; ஏன் நித்திைரபண்ணுகிறீர்? எழுந்தருளும், எங்கைள என்ைறக்கும் தள்ளிவிடாதிரும்.
24 ஏன் உம்முைடய முகத்ைத மைறத்து, எங்கள் சிறுைமையயும் எங்கள் ெநருக்கத்ைதயும் மறந்துவிடுகிறீர்?
25 எங்கள் ஆத்துமா புழுதிமட்டும் தாழ்ந்திருக்கிறது; எங்கள் வயிறு தைரேயாடு ஒட்டியிருக்கிறது. 26

எங்களுக்கு ஒத்தாைசயாக எழுந்தருளும்; உம்முைடய கிருைபயினிமித்தம் எங்கைள மீட்டுவிடும்.
என் இருதயம் நல்ல விேசஷத்தினால் ெபாங்குகிறது; நான் ராஜாைவக் குறித்துப் பாடின கவிையச்
ெசால்லுகிேறன்; என் நாவு விைரவாய் எழுதுகிறவனுைடய எழுத்தாணி. 2 எல்லா மனுபுத்திரரிலும்
நீர் மகா சவுந்தரியமுள்ளவர்; உம்முைடய உதடுகளில் அருள் ெபாழிகிறது; ஆைகயால் ேதவன்

உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் ஆசீர்வதிக்கிறார். 3 சவுரியவாேன, உமது மகிைமயும் உமது மகத்துவமுமாகிய
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உம்முைடய பட்டயத்ைத நீர் உம்முைடய அைரயிேல கட்டிக்ெகாண்டு, 4 சத்தியத்தினிமித்தமும், நீதியுடன்
கூடிய சாந்தத்தினிமித்தமும், உமது மகத்துவத்திேல ெஜயமாக ஏறிவாரும்; உமது வலதுகரம்
பயங்கரமானைவகைள உமக்கு விளங்கப்பண்ணும். 5 உம்முைடய அம்புகள் கூர்ைமயானைவகள், அைவகள்
ராஜாவுைடய சத்துருக்களின் இருதயத்திற்குள் பாயும்; ஜனசதளங்கள் உமக்குக் கீேழ விழுவார்கள். 6

ேதவேன, உமது சிங்காசனம் என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது, உமது ராஜ்யத்தின் ெசங்ேகால் நீதியுள்ள
ெசங்ேகாலாயிருக்கிறது. 7 நீர் நீதிைய விரும்பி, அக்கிரமத்ைத ெவறுக்கிறீர்; ஆதலால் ேதவேன,
உம்முைடய ேதவன் உமது ேதாழைரப்பார்க்கிலும் உம்ைம ஆனந்தைதலத்தினால் அபிேஷகம்பண்ணினார்.
8 தந்தத்தினால் ெசய்த அரமைனகளிலிருந்து புறப்படுைகயில், நீர் மகிழும்படி உமது வஸ்திரங்கெளல்லாம்
ெவள்ைளப்ேபாளம் சந்தனம் லவங்கம் இைவகளின் வாசைன ெபாருந்தியதாயிருக்கிறது. 9 உமது
நாயகிகளுக்குள்ேள அரசரின் குமாரத்திகளுண்டு, ராஜஸ்திரீ ஓப்பீரின் தங்கம் அணிந்தவளாய் உமது
வலதுபாரிசத்தில் நிற்கிறாள். 10 குமாரத்திேய ேகள், நீ உன் ெசவிையச் சாய்த்து சிந்தித்துக்ெகாள்; உன்
ஜனத்ைதயும் உன் தகப்பன் வீட்ைடயும் மறந்துவிடு. 11 அப்ெபாழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார்; அவர்
உன் ஆண்டவர், ஆைகயால் அவைரப் பணிந்துெகாள். 12 தீரு குமாரத்தி காணிக்ைக ெகாண்டுவருவாள்;
ஜனங்களில் ஜசுவரியவான்களும் உன் தயைவ நாடி வணங்குவார்கள். 13 ராஜகுமாரத்தி உள்ளாகப் பூரண
மகிைமயுள்ளவள்; அவள் உைட ெபாற்சரிைகயாயிருக்கிறது. 14 சித்திரத்ைதயலாைட தரித்தவளாய்,
ராஜாவினிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டு வரப்படுவாள்; அவள் பின்னாேல ெசல்லும் அவளுைடய
ேதாழிகளாகிய கன்னிைககள் உம்மிடத்தில் கூட்டிக்ெகாண்டு வரப்படுவார்கள். 15 அவர்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடும் களிப்ேபாடும் வந்து, ராஜ அரமைனக்குள் பிரேவசிப்பார்கள். 16 உமது பிதாக்களுக்குப்
பதிலாக உமது குமாரர் இருப்பார்கள்; அவர்கைளப் பூமிெயங்கும் பிரபுக்களாக ைவப்பீர். 17 உமது
நாமத்ைத எல்லாத் தைலமுைறகளிலும் பிரஸ்தாபப்படுத்துேவன்; இதினிமித்தம் ஜனங்கள் உம்ைம
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் துதிப்பார்கள்.

ேதவன் நமக்கு அைடக்கலமும் ெபலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அனுகூலமான துைணயுமானவர். 2

ஆைகயால் பூமி நிைலமாறினாலும், மைலகள் நடுச்சமுத்திரத்தில் சாய்ந்துேபானாலும், 3 அதின்
ஜலங்கள் ெகாந்தளித்துப் ெபாங்கி, அதின் ெபருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும், நாம்

பயப்பேடாம். (ேசலா) 4 ஒரு நதியுண்டு, அதின் நீர்க்கால்கள் ேதவனுைடய நகரத்ைதயும், உன்னதமானவர்
வாசம்பண்ணும் பரிசுத்தஸ்தலத்ைதயும் சந்ேதாஷிப்பிக்கும். 5 ேதவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார், அது
அைசயாது; அதிகாைலயிேல ேதவன் அதற்குச் சகாயம் பண்ணுவார். 6 ஜாதிகள் ெகாந்தளித்தது,
ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது; அவர் தமது சத்தத்ைத முழங்கப்பண்ணினார், பூமி உருகிப்ேபாயிற்று. 7

ேசைனகளின் கர்த்தர் நம்ேமாடிருக்கிறார்; யாக்ேகாபின் ேதவன் நமக்கு உயர்ந்த அைடக்கலமானவர்.
(ேசலா) 8 பூமியிேல பாழ்க்கடிப்புகைள நடப்பிக்கிற கர்த்தருைடய ெசய்ைககைள வந்துபாருங்கள். 9 அவர்
பூமியின் கைடமுைனமட்டும் யுத்தங்கைள ஓயப்பண்ணுகிறார்; வில்ைல ஒடித்து, ஈட்டிைய முறிக்கிறார்;
இரதங்கைள ெநருப்பினால் சுட்ெடரிக்கிறார். 10 நீங்கள் அமர்ந்திருந்து, நாேன ேதவெனன்று
அறிந்துெகாள்ளுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள்ேள உயர்ந்திருப்ேபன், பூமியிேல உயர்ந்திருப்ேபன். 11 ேசைனகளின்
கர்த்தர் நம்ேமாடிருக்கிறார், யாக்ேகாபின் ேதவன் நமக்கு உயர்ந்த அைடக்கலமானவர். (ேசலா)

சகல ஜனங்கேள, ைகெகாட்டி, ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள். 2

உன்னதமானவராகிய கர்த்தர் பயங்கரமானவரும், பூமியின் மீெதங்கும் மகத்துவமான
ராஜாவுமாயிருக்கிறார். 3 ஜனங்கைள நமக்கு வசப்படுத்தி, ஜாதிகைள நம்முைடய

பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்துவார். 4 தமக்குப் பிரியமான யாக்ேகாபின் சிறப்பான ேதசத்ைத நமக்குச்
சுதந்தரமாகத் ெதரிந்தளிப்பார். (ேசலா) 5 ேதவன் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும், கர்த்தர் எக்காள சத்தத்ேதாடும் உயர
எழுந்தருளினார். 6 ேதவைனப் ேபாற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்; நம்முைடய ராஜாைவப் ேபாற்றிப் பாடுங்கள்,
பாடுங்கள். 7 ேதவன் பூமியைனத்திற்கும் ராஜா; கருத்துடேன அவைரப் ேபாற்றிப் பாடுங்கள். 8 ேதவன்
ஜாதிகள்ேமல் அரசாளுகிறார்; ேதவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கிறார். 9 ஜனங்களின்
பிரபுக்கள் ஆபிரகாமின் ேதவனுைடய ஜனங்களாகச் ேசர்க்கப்படுகிறார்கள்; பூமியின் ேகடகங்கள்
ேதவனுைடயைவகள்; அவர் மகா உன்னதமானவர்.

கர்த்தர் ெபரியவர், அவர் நமது ேதவனுைடய நகரத்திலும், தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும்
துதிக்கப்படத்தக்கவர். 2 வடதிைசயிலுள்ள சீேயான் பர்வதம் வடிப்பமான ஸ்தானமும் சர்வபூமியின்
மகிழ்ச்சியுமாயிருக்கிறது, அதுேவ மகாராஜாவின் நகரம். 3 அதின் அரமைனகளில் ேதவன்

உயர்ந்த அைடக்கலமாக அறியப்பட்டிருக்கிறார். 4 இேதா, ராஜாக்கள் கூடிக்ெகாண்டு, ஏகமாய்க்
கடந்துவந்தார்கள். 5 அவர்கள் அைதக் கண்டேபாது பிரமித்துக் கலங்கி விைரந்ேதாடினார்கள். 6 அங்ேக
நடுக்கங்ெகாண்டு, பிரசவ ேவதைனப்படுகிற ஸ்திரீையப்ேபால ேவதைனப்பட்டார்கள். 7 கீழ்காற்றினால்
தர்ஷீசின் கப்பல்கைள நீர் உைடக்கிறீர். 8 நாம் ேகள்விப்பட்டபடிேய நமது ேதவனுைடய நகரமாகிய
ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் நகரத்திேல கண்ேடாம்; ேதவன் அைத என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார்.
(ேசலா) 9 ேதவேன, உமது ஆலயத்தின் நடுவிேல, உமது கிருைபையச் சிந்தித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். 10

ேதவேன, உமது நாமம் விளங்குகிறதுேபால உமது புகழ்ச்சியும் பூமியின் கைடயாந்தரங்கள் பரியந்தமும்
விளங்குகிறது; உமது வலதுகரம் நீதியால் நிைறந்திருக்கிறது. 11 உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகளினிமித்தம்
சீேயான் பர்வதம் மகிழ்வதாக, யூதாவின் குமாரத்திகள் களிகூருவார்களாக. 12 சீேயாைனச் சுற்றி உலாவி,
அதின் ெகாத்தளங்கைள எண்ணுங்கள். 13 பின்வரும் சந்ததிக்கு நீங்கள் விவரிப்பதற்காக, அதின்
அலங்கத்ைதக் கவனித்து, அதின் அரமைனகைள உற்றுப்பாருங்கள். 14 இந்த ேதவன்
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நம்முைடய ேதவன்; மரணபரியந்தம் நம்ைம நடத்துவார்.
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ஜனங்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் இைதக் ேகளுங்கள். 2 பூமியின் குடிகேள, சிறிேயாரும்
ெபரிேயாரும் ஐசுவரியவான்களும் எளியவர்களுமாகிய நீங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்ச்
ெசவிெகாடுங்கள். 3 என் வாய் ஞானத்ைதப் ேபசும்; என் இருதயம் உணர்ைவத் தியானிக்கும். 4

என் ெசவிைய உவைமெமாழிக்குச் சாய்த்து, என் மைறெபாருைளச் சுரமண்டலத்தின்ேமல்
ெவளிப்படுத்துேவன். 5 என்ைனத் ெதாடருகிறவர்களுைடய அக்கிரமம் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாள்ளுந்தீங்குநாட்களில், நான் பயப்படேவண்டியெதன்ன? 6 தங்கள் ெசல்வத்ைத நம்பி தங்கள்
திரளான ஐசுவரியத்தினால் ெபருைமபாராட்டுகிற, 7 ஒருவனாவது, தன் சேகாதரன் அழிைவக் காணாமல்
இனி என்ைறக்கும் உயிேராடிருக்கும்படி, 8 எவ்விதத்தினாலாவது அவைன மீட்டுக்ெகாள்ளவும்,
அவனிமித்தம் மீட்கும்ெபாருைள ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கவுங்கூடாேத. 9 அவர்கள் ஆத்துமமீட்பு மிகவும்
அருைமயாயிருக்கிறது; அது ஒருேபாதும் முடியாது. 10 ஞானிகளும் மரித்து, அஞ்ஞானிகளும் நிர்மூடரும்
ஏகமாய் அழிந்து, தங்கள் ஆஸ்திைய மற்றவர்களுக்கு ைவத்துப்ேபாகிறைதக் காண்கிறான். 11 தங்கள்
வீடுகள் நித்தியகாலமாகவும், தங்கள் வாசஸ்தலங்கள் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் இருக்குெமன்பது
அவர்கள் உள்ளத்தின் அபிப்பிராயம்; அவர்கள் தங்கள் நாமங்கைளத் தங்கள் நிலங்களுக்குத் தரிக்கிறார்கள்.
12 ஆகிலும் கனம்ெபாருந்தியவனாயிருக்கிற மனுஷன் நிைலத்திருக்கிறதில்ைல; அழிந்துேபாகும்
மிருகங்களுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். 13 இதுதான் அவர்கள் வழி, இதுதான் அவர்கள் ைபத்தியம்; ஆகிலும்
அவர்கள் சந்ததியார் அவர்கள் ெசால்ைல ெமச்சிக்ெகாள்ளுகிறார்கள். (ேசலா) 14 ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால
பாதாளத்திேல கிடத்தப்படுகிறார்கள்; மரணம் அவர்கைள ேமய்ந்துேபாடும்; ெசம்ைமயானவர்கள்
அதிகாைலயில் அவர்கைள ஆண்டுெகாள்வார்கள்; அவர்கள் தங்கள் வாசஸ்தலத்தில்
நிைலத்திருக்கக்கூடாதபடி அவர்களுைடய ரூபத்ைதப் பாதாளம் அழிக்கும். 15 ஆனாலும் ேதவன் என்
ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தின் வல்லைமக்குத் தப்புவித்து மீட்பார், அவர் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்வார். (ேசலா)
16 ஒருவன் ஐசுவரியவானாகி, அவன் வீட்டின் மகிைம ெபருகும்ேபாது, நீ பயப்படாேத. 17 அவன்
மரிக்கும்ேபாது ஒன்றும் ெகாண்டுேபாவதில்ைல; அவன் மகிைம அவைனப் பின்பற்றிச் ெசல்வதுமில்ைல. 18

அவன் உயிேராடிருக்ைகயில் தன் ஆத்துமாைவ வாழ்த்தினாலும்: நீ உனக்கு நன்ைமைய நாடினாய் என்று
மனுஷர் அவைனப் புகழந்தாலும், 19 அவன் என்ெறன்ைறக்கும் ெவளிச்சத்ைதக் காணாத தன் பிதாக்களின்
சந்ததிையச் ேசருவான். 20 கனம் ெபாருந்தினவனாயிருந்தும் அறிவில்லாத மனுஷன் அழிந்துேபாகும்
மிருகங்களுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்.

வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் வசனித்து, சூரியன் உதிக்குந்திைச ெதாடங்கி அது
அஸ்தமிக்குந் திைசவைரக்குமுள்ள பூமிையக் கூப்பிடுகிறார். 2 பூரண வடிவுள்ள சீேயானிலிருந்து
ேதவன் பிரகாசிக்கிறார். 3 நம்முைடய ேதவன் வருவார், மவுனமாயிரார்; அவருக்குமுன் அக்கினி

பட்சிக்கும்; அவைரச் சுற்றிலும் மகா புசல் ெகாந்தளிப்பாயிருக்கும். 4 அவர் தம்முைடய ஜனத்ைத
நியாயந்தீர்க்க உயர இருக்கும் வானங்கைளயும் பூமிையயும் கூப்பிடுவார். 5 பலியினாேல என்ேனாேட
உடன்படிக்ைக பண்ணின என்னுைடய பரிசுத்தவான்கைள என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார். 6

வானங்கள் அவருைடய நீதிைய அறிவிக்கும்; ேதவேன நியாயாதிபதி. (ேசலா) 7 என் ஜனேம, ேகள், நான்
ேபசுேவன்; இஸ்ரேவேல, உனக்கு விேராதமாய்ச் சாட்சியிடுேவன்; நாேன ேதவன், உன்
ேதவனாயிருக்கிேறன். 8 உன் பலிகளினிமித்தம் உன்ைனக் கடிந்துெகாள்ேளன்; உன் தகனபலிகள்
எப்ேபாதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. 9 உன் வீட்டிலிருந்து காைளகைளயும், உன்
ெதாழுவங்களிலிருந்து ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் நான் வாங்கிக்ெகாள்வதில்ைல. 10 சகல காட்டுஜீவன்களும்,
பர்வதங்களில் ஆயிரமாயிரமாய்த் திரிகிற மிருகங்களும் என்னுைடயைவகள். 11 மைலகளிலுள்ள
பறைவகைளெயல்லாம் அறிேவன்; ெவளியில் நடமாடுகிறைவகெளல்லாம் என்னுைடயைவகள். 12 நான்
பசியாயிருந்தால் உனக்குச் ெசால்ேலன்; பூமியும் அதின் நிைறவும் என்னுைடயைவகேள. 13 நான்
எருதுகளின் மாம்சம் புசித்து, ஆட்டுக்கடாக்களின் இரத்தம் குடிப்ேபேனா? 14 நீ ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்திரபலியிட்டு, உன்னதமானவருக்கு உன் ெபாருத்தைனகைளச் ெசலுத்தி; 15 ஆபத்துக்காலத்தில்
என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடு; நான் உன்ைன விடுவிப்ேபன், நீ என்ைன மகிைமப்படுத்துவாய். 16 ேதவன்
துன்மார்க்கைன ேநாக்கி: நீ என் பிரமாணங்கைள எடுத்துைரக்கவும், என் உடன்படிக்ைகைய உன்
வாயினால் ெசால்லவும், உனக்கு என்ன நியாயமுண்டு. 17 சிட்ைசைய நீ பைகத்து, என் வார்த்ைதகைள
உனக்குப் பின்னாக எறிந்துேபாடுகிறாய். 18 நீ திருடைனக் காணும்ேபாது அவேனாடு ஒருமித்துப்ேபாகிறாய்;
விபசாரேராடும் உனக்குப் பங்குண்டு. 19 உன் வாையப் ெபால்லாப்புக்குத் திறக்கிறாய், உன் நாவு
சற்பைனையப் பிைணக்கிறது. 20 நீ உட்கார்ந்து உன் சேகாதரனுக்கு விேராதமாய்ப் ேபசி, உன் தாயின்
மகனுக்கு அவதூறு உண்டாக்குகிறாய். 21 இைவகைள நீ ெசய்யும்ேபாது நான் மவுனமாயிருந்ேதன்,
உன்ைனப்ேபால் நானும் இருப்ேபன் என்று நிைனவு ெகாண்டாய்; ஆனாலும் நான் உன்ைனக்
கடிந்துெகாண்டு, அைவகைள உன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒவ்ெவான்றாக நிறுத்துேவன். 22 ேதவைன
மறக்கிறவர்கேள, இைதச் சிந்தித்துக்ெகாள்ளுங்கள்; இல்லாவிட்டால் நான் உங்கைளப் பீறிப்ேபாடுேவன்,
ஒருவரும் உங்கைள விடுவிப்பதில்ைல. 23 ஸ்ேதாத்திர பலியிடுகிறவன் என்ைன மகிைமப்படுத்துகிறான்; தன்
வழிையச் ெசவ்ைவப்படுத்துகிறவனுக்கு ேதவனுைடய இரட்சிப்ைப ெவளிப்படுத்துேவன் என்று
ெசால்லுகிறார்.

ேதவேன, உமது கிருைபயின்படி எனக்கு இரங்கும், உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என்
மீறுதல்கள் நீங்க என்ைனச் சுத்திகரியும். 2 என் அக்கிரமம் நீங்க என்ைன முற்றிலும் கழுவி, என்
பாவமற என்ைனச் சுத்திகரியும். 3 என் மீறுதல்கைள நான் அறிந்திருக்கிேறன்; என் பாவம்

எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது. 4 ேதவரீர் ஒருவருக்ேக விேராதமாக நான் பாவஞ்ெசய்து, உமது
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கண்களுக்கு முன்பாகப் ெபால்லாங்கானைத நடப்பித்ேதன்; நீர் ேபசும்ேபாது உம்முைடய நீதி விளங்கவும்,
நீர் நியாயந்தீர்க்கும்ேபாது, உம்முைடய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இைத அறிக்ைகயிடுகிேறன். 5 இேதா, நான்
துர்க்குணத்தில் உருவாேனன்; என் தாய் என்ைனப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள். 6 இேதா, உள்ளத்தில்
உண்ைமயிருக்க விரும்புகிறீர்; அந்தக்கரணத்தில் ஞானத்ைத எனக்குத் ெதரியப்படுத்துவீர். 7 நீர் என்ைன
ஈேசாப்பினால் சுத்திகரியும், அப்ெபாழுது நான் சுத்தமாேவன்; என்ைனக் கழுவியருளும்; அப்ெபாழுது நான்
உைறந்த மைழயிலும் ெவண்ைமயாேவன். 8 நான் சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் ேகட்கும்படிச் ெசய்யும்,
அப்ெபாழுது நீர் ெநாறுக்கின எலும்புகள் களிகூரும். 9 என் பாவங்கைளப் பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்ைத
மைறத்து, என் அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் நீக்கியருளும். 10 ேதவேன, சுத்த இருதயத்ைத என்னிேல
சிருஷ்டியும், நிைலவரமான ஆவிைய என் உள்ளத்திேல புதுப்பியும். 11 உமது சமுகத்ைத விட்டு என்ைனத்
தள்ளாமலும், உமது பரிசுத்த ஆவிைய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும் இரும். 12 உமது
இரட்சணியத்தின் சந்ேதாஷத்ைதத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்ைனத் தாங்கும்படி
ெசய்யும். 13 அப்ெபாழுது பாதகருக்கு உமது வழிகைள உபேதசிப்ேபன்; பாவிகள் உம்மிடத்தில்
மனந்திரும்புவார்கள். 14 ேதவேன, என்ைன இரட்சிக்குந்ேதவேன, இரத்தப்பழிகளுக்கு என்ைன
நீங்கலாக்கிவிடும்; அப்ெபாழுது என் நாவு உம்முைடய நீதிையக் ெகம்பீரமாய்ப் பாடும். 15 ஆண்டவேர, என்
உதடுகைளத் திறந்தருளும்; அப்ெபாழுது என் வாய் உம்முைடய புகைழ அறிவிக்கும். 16 பலிைய நீர்
விரும்புகிறதில்ைல, விரும்பினால் ெசலுத்துேவன்; தகனபலியும் உமக்குப் பிரியமானதல்ல. 17

ேதவனுக்ேகற்கும் பலிகள் ெநாறுங்குண்ட ஆவிதான்; ேதவேன, ெநாறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமான
இருதயத்ைத நீர் புறக்கணியீர். 18 சீேயானுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்ைம ெசய்யும்; எருசேலமின்
மதில்கைளக் கட்டுவீராக. 19 அப்ெபாழுது தகனபலியும் சர்வாங்க தகனபலியுமாகிய நீதியின் பலிகளில்
பிரியப்படுவீர்; அப்ெபாழுது உமது பீடத்தின்ேமல் காைளகைளப் பலியிடுவார்கள்.

பலவாேன, ெபால்லாப்பில் ஏன் ெபருைமபாராட்டுகிறாய்? ேதவனுைடய கிருைப எந்நாளுமுள்ளது.
2 நீ ேகடுகைளச் ெசய்ய எத்தனம்பண்ணுகிறாய், கபடுெசய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன்
கத்திையப்ேபால் இருக்கிறது. 3 நன்ைமையப்பார்க்கிலும் தீைமையயும், யாதார்த்தம்

ேபசுகிறைதப்பார்க்கிலும் ெபாய்ையயும் விரும்புகிறாய். (ேசலா) 4 கபடமுள்ள நாேவ, சங்கரிக்கும் சகல
வார்த்ைதகைளயும் நீ விரும்புகிறாய்; 5 ேதவன் உன்ைன என்ெறன்ைறக்கும் இராதபடி அழித்துப்ேபாடுவார்;
அவர் உன்ைனப் பிடித்து, உன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து பிடுங்கி, நீ ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்தில் இராதபடிக்கு
உன்ைன நிர்மூலமாக்குவார். (ேசலா) 6 நீதிமான்கள் அைதக்கண்டு பயந்து, அவைனப்பார்த்து நைகத்து: 7

இேதா, ேதவைனத் தன் ெபலனாக எண்ணாமல், தன் ெசல்வப்ெபருக்கத்ைத நம்பி, தன் தீவிைனயில்
பலத்துக்ெகாண்ட மனுஷன் இவன்தான் என்பார்கள். 8 நாேனா ேதவனுைடய ஆலயத்தில் பச்ைசயான
ஒலிவமரத்ைதப் ேபாலிருக்கிேறன், ேதவனுைடய கிருைபைய என்ெறன்ைறக்கும் நம்பியிருக்கிேறன். 9 நீேர
இைதச் ெசய்தீர் என்று உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் துதித்து, உமது நாமத்திற்குக் காத்திருப்ேபன்;
உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாயிருக்கிறது.

ேதவன் இல்ைல என்று மதிேகடன் தன் இருதயத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்ளுகிறான்; அவர்கள்
தங்கைளக் ெகடுத்து, அருவருப்பான அக்கிரமங்கைளச் ெசய்து வருகிறார்கள்;
நன்ைமெசய்கிறவன் ஒருவனும் இல்ைல. 2 ேதவைனத் ேதடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்ேடா என்று

பார்க்க, ேதவன் பரேலாகத்திலிருந்து மனுபுத்திரைரக் கண்ேணாக்கினார். 3 அவர்கள் எல்லாரும்
வழிவிலகி, ஏகமாய்க் ெகட்டுப்ேபானார்கள்; நன்ைமெசய்கிறவன் இல்ைல, ஒருவனாகிலும் இல்ைல. 4

அக்கிரமக்காரருக்கு அறிவு இல்ைலயா? அப்பத்ைதப் பட்சிக்கிறதுேபால் என் ஜனத்ைதப்
பட்சிக்கிறார்கேள; அவர்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறதில்ைல. 5 உனக்கு விேராதமாய்ப்
பாளயமிறங்கினவனுைடய எலும்புகைளத் ேதவன் சிதறப்பண்ணினபடியால், பயமில்லாத இடத்தில் மிகவும்
பயந்தார்கள்; ேதவன் அவர்கைள ெவறுத்தபடியினால் நீ அவர்கைள ெவட்கப்படுத்தினாய். 6

சீேயானிலிருந்து இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சிப்பு வருவதாக; ேதவன் தம்முைடய ஜனத்தின் சிைறயிருப்ைபத்
திருப்பும்ேபாது, யாக்ேகாபுக்குக் களிப்பும் இஸ்ரேவலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

ேதவேன, உமது நாமத்தினிமித்தம் என்ைன இரட்சித்து, உமது வல்லைமயினால் எனக்கு நியாயஞ்
ெசய்யும். 2 ேதவேன, என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, என் வாயின் வார்த்ைதகளுக்குச்
ெசவிெகாடும். 3 அந்நியர் எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறார்கள்; ெகாடியர் என் பிராணைன

வாங்கத் ேதடுகிறார்கள்; ேதவைனத் தங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி ேநாக்கார்கள். (ேசலா) 4 இேதா,
ேதவன் எனக்குச் சகாயர்; ஆண்டவர் என் ஆத்துமாைவ ஆதரிக்கிறவர்கேளாேட இருக்கிறார். 5 அவர் என்
சத்துருக்களுக்குத் தீைமக்குத் தீைமையச் சரிக்கட்டுவார், உமது சத்தியத்தினிமித்தம் அவர்கைள
நிர்மூலமாக்கும். 6 உற்சாகத்துடன் நான் உமக்குப் பலியிடுேவன்; கர்த்தாேவ, உமது நாமத்ைதத்
துதிப்ேபன், அது நலமானது. 7 அவர் எல்லா ெநருக்கத்ைதயும் நீக்கி, என்ைன விடுவித்தார்; என் கண் என்
சத்துருக்களில் நீதி சரிக்கட்டுதைலக் கண்டது.

ேதவேன, என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்; என் விண்ணப்பத்திற்கு மைறந்திராேதயும். 2 எனக்குச்
ெசவிெகாடுத்து, உத்தரவு அருளிச்ெசய்யும்; சத்துருவினுைடய கூக்குரலினிமித்தமும்,
துன்மார்க்கர் ெசய்யும் இடுக்கத்தினிமித்தமும் என் தியானத்தில் முைறயிடுகிேறன். 3 அவர்கள்

என்ேமல் பழிசாட்டி, குேராதங்ெகாண்டு, என்ைனப் பைகக்கிறார்கள். 4 என் இருதயம் எனக்குள்
வியாகுலப்படுகிறது; மரணத்திகில் என்ேமல் விழுந்தது. 5 பயமும் நடுக்கமும் என்ைனப் பிடித்தது;
அருக்களிப்பு என்ைன மூடிற்று. 6 அப்ெபாழுது நான்: ஆ, எனக்குப் புறாைவப்ேபால் சிறகுகள் இருந்தால்,
நான்பறந்துேபாய் இைளப்பாறுேவன். 7 நான் தூரத்தில் அைலந்து திரிந்து வனாந்தரத்தில் தங்கியிருப்ேபன்.
(ேசலா) 8 ெபருங்காற்றுக்கும் புசலுக்கும் தப்பத் தீவிரித்துக்ெகாள்ளுேவன் என்ேறன். 9 ஆண்டவேர,
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அவர்கைள அழித்து, அவர்கள் பாைஷையப் பிரிந்துேபாகப்பண்ணும்; ெகாடுைமையயும் சண்ைடையயும்
நகரத்திேல கண்ேடன்; 10 அைவகள் இரவும்பகலும் அதின் மதில்கள்ேமல் சுற்றித்திரிகிறது; அக்கிரமமும்
வாைதயும் அதின் நடுவில் இருக்கிறது; 11 ேகடுபாடுகள் அதின் நடுவில் இருக்கிறது; ெகாடுைமயும் கபடும்
அதின் வீதிையவிட்டு விலகிப்ேபாகிறதில்ைல. 12 என்ைன நிந்தித்தவன் சத்துரு அல்ல, அப்படியிருந்தால்
சகிப்ேபன்; எனக்கு விேராதமாய்ப் ெபருைம பாராட்டினவன் என் பைகஞன் அல்ல, அப்படியிருந்தால்
அவனுக்கு மைறந்திருப்ேபன். 13 எனக்குச் சமமான மனுஷனும், என் வழிகாட்டியும், என் ேதாழனுமாகிய
நீேய அவன். 14 நாம் ஒருமித்து, இன்பமான ஆேலாசைனபண்ணி, கூட்டத்ேதாேட ேதவாலயத்துக்குப்
ேபாேனாம். 15 மரணம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து பிடிப்பதாக; அவர்கள் உயிேராேட பாதாளத்தில்
இறங்குவார்களாக; அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலும் அவர்கள் உள்ளத்திலும் ெபால்லாங்கு இருக்கிறது. 16

நாேனா ேதவைன ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன்; கர்த்தர் என்ைன இரட்சிப்பார். 17 அந்திசந்தி மத்தியான
ேவைளகளிலும் நான் தியானம்பண்ணி முைறயிடுேவன்; அவர் என் சத்தத்ைதக் ேகட்பார். 18 திரளான
கூட்டமாய்க் கூடி என்ேனாடு எதிர்த்தார்கள்; அவேரா எனக்கு ேநரிட்ட ேபாைர நீக்கி, என் ஆத்துமாைவச்
சமாதானத்துடன் மீட்டுவிட்டார். 19 ஆதிமுதலாய் வீற்றிருக்கிற ேதவன் ேகட்டு, அவர்களுக்குப்
பதிலளிப்பார்; அவர்களுக்கு மாறுதல்கள் ேநரிடாததினால், அவர்கள் ேதவனுக்குப்
பயப்படாமற்ேபாகிறார்கள். (ேசலா) 20 அவன் தன்ேனாேட சமாதானமாயிருந்தவர்களுக்கு விேராதமாய்த்
தன் ைகைய நீட்டி தன் உடன்படிக்ைகைய மீறி நடந்தான். 21 அவன் வாயின் ெசாற்கள்
ெவண்ெணையப்ேபால ெமதுவானைவகள், அவன் இருதயேமா யுத்தம்; அவன் வார்த்ைதகள் எண்ெணயிலும்
மிருதுவானைவகள். ஆனாலும் அைவகள் உருவின பட்டயங்கள். 22 கர்த்தர்ேமல் உன் பாரத்ைத
ைவத்துவிடு, அவர் உன்ைன ஆதரிப்பார்; நீதிமாைன ஒருேபாதும் தள்ளாடெவாட்டார். 23 ேதவேன, நீர்
அவர்கைள அழிவின் குழியில் இறங்கப்பண்ணுவீர்; இரத்தப்பிரியரும் சூதுள்ள மனுஷரும் தங்கள் ஆயுளின்
நாட்களில் பாதிவைரயிலாகிலும் பிைழத்திருக்கமாட்டார்கள்; நாேனா உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன்.

ேதவேன, எனக்கு இரங்கும்; மனுஷன் என்ைன விழுங்கப்பார்க்கிறான், நாள்ேதாறும் ேபார்ெசய்து,
என்ைன ஒடுக்குகிறான். 2 என் சத்துருக்கள் நாள்ேதாறும் என்ைன விழுங்கப்பார்க்கிறார்கள்;
உன்னதமானவேர, எனக்கு விேராதமாய் அகங்கரித்துப் ேபார்ெசய்கிறவர்கள் அேநகர். 3 நான்

பயப்படுகிற நாளில் உம்ைம நம்புேவன். 4 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப் புகழுேவன்;
ேதவைன நம்பியிருக்கிேறன், நான் பயப்பேடன்; மாம்சமானவன் எனக்கு என்ன ெசய்வான்? 5 நித்தமும் என்
வார்த்ைதகைளப் புரட்டுகிறார்கள்; எனக்குத் தீங்குெசய்வேத அவர்கள் முழு எண்ணமாயிருக்கிறது. 6

அவர்கள் ஏகமாய்க் கூடி, பதிவிருக்கிறார்கள்; என் பிராணைன வாங்க விரும்பி, என் காலடிகைளத்
ெதாடர்ந்துவருகிறார்கள். 7 அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்தினால் தப்புவார்கேளா? ேதவேன,
ேகாபங்ெகாண்டு ஜனங்கைளக் கீேழ தள்ளும். 8 என் அைலச்சல்கைள ேதவரீர் எண்ணியிருக்கிறீர்; என்
கண்ணீைர உம்முைடய துருத்தியில் ைவயும்; அைவகள் உம்முைடய கணக்கில் அல்லேவா இருக்கிறது? 9

நான் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடும் நாளில் என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டுத் திரும்புவார்கள்; ேதவன் என்
பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்பைத அறிேவன். 10 ேதவைன முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப்
புகழுேவன்; கர்த்தைர முன்னிட்டு அவருைடய வார்த்ைதையப் புகழுேவன். 11 ேதவைன நம்பியிருக்கிேறன்,
நான் பயப்பேடன்; மனுஷன் எனக்கு என்னெசய்வான்? 12 ேதவேன, நான் உமக்குப்
பண்ணினெபாருத்தைனகள் என்ேமல் இருக்கிறது; உமக்கு ஸ்ேதாத்திரங்கைளச் ெசலுத்துேவன். 13 நான்
ேதவனுக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ேளாருைடய ெவளிச்சத்திேல நடக்கும்படி, நீர் என் ஆத்துமாைவ
மரணத்துக்கும் என் கால்கைள இடறலுக்கும் தப்புவியாதிருப்பீேரா?

எனக்கு இரங்கும், ேதவேன, எனக்கு இரங்கும்; உம்ைம என் ஆத்துமா அண்டிக்ெகாள்ளுகிறது;
விக்கினங்கள் கடந்துேபாகுமட்டும் உமது ெசட்ைடகளின் நிழலிேல வந்து அைடேவன். 2

எனக்காக யாைவயும் ெசய்து முடிக்கப்ேபாகிற ேதவனாகிய உன்னதமான ேதவைன ேநாக்கிக்
கூப்பிடுேவன். 3 என்ைன விழுங்கப்பார்க்கிறவன் என்ைன நிந்திக்ைகயில், அவர் பரேலாகத்திலிருந்து
ஒத்தாைச அனுப்பி, என்ைன இரட்சிப்பார்: (ேசலா). ேதவன் தமது கிருைபையயும் தமது சத்தியத்ைதயும்
அனுப்புவார். 4 என் ஆத்துமா சிங்கங்களின் நடுவிலிருக்கிறது; தீைய இைறக்கிற மனுபுத்திரருக்குள்ேள
கிடக்கிேறன்; அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும், அவர்கள் நாவு கருக்கான பட்டயமுமாயிருக்கிறது. 5

ேதவேன, வானங்களுக்கு ேமலாக உயர்ந்தருளும்; உமது மகிைம பூமியைனத்தின்ேமலும் உயர்ந்திருப்பதாக.
6 என் கால்களுக்குக் கண்ணிைய ைவத்திருக்கிறார்கள்; என் ஆத்துமா ெதாய்ந்துேபாயிற்று; எனக்கு
முன்பாகக் குழிைய ெவட்டி, அதின் நடுவிேல விழுந்தார்கள் (ேசலா) 7 என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது,
ேதவேன, என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; நான் பாடிக்கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 8 என் மகிைமேய,
விழி; வீைணேய, சுரமண்டலேம, விழியுங்கள்; அதிகாைலயில் விழித்துக்ெகாள்ேவன். 9 ஆண்டவேர,
ஜனங்களுக்குள்ேள உம்ைமத் துதிப்ேபன்; ஜாதிகளுக்குள்ேள உம்ைமக் கீர்த்தனம் பண்ணுேவன். 10 உமது
கிருைப வானபரியந்தமும், உமது சத்தியம் ேமகமண்டலங்கள்பரியந்தமும் எட்டுகிறது. 11 ேதவேன,
வானங்களுக்கு ேமலாக உயர்ந்தருளும்; உமது மகிைம பூமியைனத்தின்ேமலும் உயர்ந்திருப்பதாக.

மவுனமாயிருக்கிறவர்கேள, நீங்கள் ெமய்யாய் நீதிையப் ேபசுவீர்கேளா? மனுபுத்திரேர,
நியாயமாய்த் தீர்ப்புெசய்வீர்கேளா? 2 மனதார நியாயக்ேகடு ெசய்கிறீர்கள்; பூமியிேல உங்கள்
ைககளின் ெகாடுைமைய நிறுத்துக் ெகாடுக்கிறீர்கள். 3 துன்மார்க்கர் கர்ப்பத்திேல

உற்பவித்ததுமுதல் ேபதலிக்கிறார்கள்; தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் ெபாய்ெசால்லி
வழிதப்பிப்ேபாகிறார்கள். 4 சர்ப்பத்தின் விஷத்திற்கு ஒப்பான விஷம் அவர்களில் இருக்கிறது. 5

பாம்பாட்டிகள் விேநாதமாய் ஊதினாலும் அவர்கள் ஊதும் சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடாதபடிக்குத் தன்
காைத அைடக்கிற ெசவிட்டுவிரியைனப்ேபால் இருக்கிறார்கள். 6 ேதவேன, அவர்கள் வாயிலுள்ள
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பற்கைளத் தகர்த்துப்ேபாடும்; கர்த்தாேவ, பாலசிங்கங்களின் கைடவாய்ப்பற்கைள ெநாறுக்கிப்ேபாடும். 7

கடந்ேதாடுகிற தண்ணீைரப்ேபால் அவர்கள் கழிந்துேபாகட்டும்; அவன் தன் அம்புகைளத் ெதாடுக்கும்ேபாது
அைவகள் சின்னபின்னமாய்ப் ேபாகக்கடவது. 8 கைரந்துேபாகிற நத்ைதையப்ேபால்
ஒழிந்துேபாவார்களாக; ஸ்திரீயின் முதிராப் பிண்டத்ைதப்ேபால் சூரியைனக் காணாதிருப்பார்களாக. 9 முள்
ெநருப்பினால் உங்கள் பாைனகளில் சூேடறுமுன்ேன பச்ைசயானைதயும் எரிந்துேபானைதயும் அவர் சுழல்
காற்றினால் அடித்துக்ெகாண்டுேபாவார். 10 பழிவாங்குதைல நீதிமான் காணும்ேபாது மகிழுவான்; அவன்
தன் பாதங்கைளத் துன்மார்க்கனுைடய இரத்தத்திேல கழுவுவான். 11 அப்ெபாழுது, ெமய்யாய்
நீதிமானுக்குப் பலன் உண்ெடன்றும், ெமய்யாய் பூமியிேல நியாயஞ்ெசய்கிற ேதவன் உண்ெடன்றும் மனுஷன்
ெசால்லுவான்.

என் ேதவேன, என் சத்துருக்களுக்கு என்ைனத் தப்புவியும்; என்ேமல் எழும்புகிறவர்களுக்கு
என்ைன விலக்கி உயர்ந்த அைடக்கலத்திேல ைவயும். 2 அக்கிரமக்காரருக்கு என்ைனத்
தப்புவித்து, இரத்தப்பிரியரான மனுஷருக்கு என்ைன விலக்கி இரட்சியும். 3 இேதா, என்

பிராணனுக்குப் பதிவிருக்கிறார்கள்; கர்த்தாேவ, என்னிடத்தில் மீறுதலும் பாவமும் இல்லாதிருந்தும்,
பலவான்கள் எனக்கு விேராதமாய்க் கூட்டங்கூடுகிறார்கள். 4 என்னிடத்தில் அக்கிரமம் இல்லாதிருந்தும்,
ஓடித்திரிந்து யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாகிறார்கள்; எனக்குத் துைணெசய்ய விழித்து என்ைன ேநாக்கிப்பாரும்.
5 ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலின் ேதவேன, நீர் சகல ஜாதிகைளயும் விசாரிக்க
விழித்ெதழும்பும்; வஞ்சகமாய்த் துேராகஞ்ெசய்கிற ஒருவருக்கும் தைய ெசய்யாேதயும். (ேசலா) 6 அவர்கள்
சாயங்காலத்தில் திரும்பிவந்து, நாய்கைளப்ேபால ஊைளயிட்டு, ஊைரச்சுற்றித் திரிகிறார்கள். 7 இேதா,
தங்கள் வார்த்ைதகைளக் கக்குகிறார்கள்; அவர்கள் உதடுகளில் பட்டயங்கள் இருக்கிறது, ேகட்கிறவன் யார்
என்கிறார்கள். 8 ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கைளப்பார்த்து நைகப்பீர்; புறஜாதிகள் யாவைரயும்
இகழுவீர். 9 அவன் வல்லைமைய நான் கண்டு, உமக்குக் காத்திருப்ேபன்; ேதவேன எனக்கு உயர்ந்த
அைடக்கலம். 10 என் ேதவன் தம்முைடய கிருைபயினால் என்ைனச் சந்திப்பார்; ேதவன் என்
சத்துருக்களுக்கு வரும் நீதிசரிக்கட்டுதைல நான் காணும்படி ெசய்வார். 11 அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடாேதயும், என் ஜனங்கள் மறந்துேபாவார்கேள; எங்கள் ேகடகமாகிய ஆண்டவேர, உமது
வல்லைமயினால் அவர்கைளச் சிதறடித்து, அவர்கைளத் தாழ்த்திப்ேபாடும். 12 அவர்கள் உதடுகளின் ேபச்சு
அவர்கள் வாயின் பாவமாயிருக்கிறது; அவர்கள் இட்ட சாபமும் ெசால்லிய ெபாய்யும் ஆகிய
இைவகளினிமித்தம் தங்கள் ெபருைமயில் அகப்படுவார்களாக. 13 ேதவன் பூமியின் எல்ைலவைரக்கும்
யாக்ேகாபிேல அரசாளுகிறவர் என்று அவர்கள் அறியும்ெபாருட்டு, அவர்கைள உம்முைடய உக்கிரத்திேல
நிர்மூலமாக்கும்; இனி இராதபடிக்கு அவர்கைள நிர்மூலமாக்கும். (ேசலா) 14 அவர்கள் சாயங்காலத்தில்
திரும்பிவந்து, நாய்கைளப்ேபால ஊைளயிட்டு, ஊைரச்சுற்றித் திரிகிறார்கள். 15 அவர்கள் உணவுக்காக
அைலந்து திரிந்து திருப்தியைடயாமல், முறுமுறுத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 16 நாேனா உம்முைடய
வல்லைமையப் பாடி, காைலயிேல உம்முைடய கிருைபைய மகிழ்ச்சிேயாடு புகழுேவன்; எனக்கு
ெநருக்கமுண்டான நாளிேல நீர் எனக்குத் தஞ்சமும் உயர்ந்த அைடக்கலமுமானீர். 17 என் ெபலேன,
உம்ைமக் கீர்த்தனம்பண்ணுேவன்; ேதவன் எனக்கு உயர்ந்த அைடக்கலமும், கிருைபயுள்ள என்
ேதவனுமாயிருக்கிறார்.

ேதவேன, நீர் எங்கைளக் ைகவிட்டீர், எங்கைளச் சிதறடித்தீர், எங்கள்ேமல் ேகாபமாயிருந்தீர்;
மறுபடியும் எங்களிடமாய்த் திரும்பியருளும். 2 பூமிைய அதிரப்பண்ணி, அைத ெவடிப்பாக்கினீர்;
அதின் ெவடிப்புகைளப் ெபாருந்தப்பண்ணும்; அது அைசகின்றது. 3 உம்முைடய ஜனங்களுக்குக்

கடினமான காரியத்ைதக் காண்பித்தீர்; தத்தளிப்பின் மதுபானத்ைத எங்களுக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தீர். 4

சத்தியத்தினிமித்தம் ஏற்றும்படியாக, உமக்குப் பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு ெகாடிையக் ெகாடுத்தீர்.
(ேசலா) 5 உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும்படி, உமது வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எனக்குச்
ெசவிெகாடுத்தருளும். 6 ேதவன் தமது பரிசுத்தத்ைதக் ெகாண்டு விளம்பினார், ஆைகயால் களிகூருேவன்;
சீேகைமப் பங்கிட்டு, சுக்ேகாத்தின் பள்ளத்தாக்ைக அளந்துெகாள்ளுேவன். 7 கீேலயாத் என்னுைடயது,
மனாேசயும் என்னுைடயது, எப்பிராயீம் என் தைலயின் ெபலன், யூதா என் நியாயப்பிரமாணிகன். 8 ேமாவாப்
என் பாதபாத்திரம், ஏேதாமின்ேமல் என் பாதரட்ைசைய எறிந்துேபாடுேவன்; ெபலிஸ்தியாேவ, என்னிமித்தம்
ஆர்ப்பரித்துக்ெகாள். 9 அரணான பட்டணத்திற்குள் என்ைன நடத்திக்ெகாண்டுேபாகிறவர் யார்?
ஏேதாம்மட்டும் எனக்கு வழி காட்டுகிறவர் யார்? 10 எங்கள் ேசைனகேளாேட புறப்படாமலிருந்த ேதவரீர்
அல்லேவா? எங்கைளத் தள்ளிவிட்டிருந்த ேதவரீர் அல்லேவா? 11 இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிெசய்யும்;
மனுஷனுைடய உதவி விருதா. 12 ேதவனாேல பராக்கிரமம் ெசய்ேவாம்; அவேர எங்கள் சத்துருக்கைள
மிதித்துப்ேபாடுவார்.

ேதவேன, என் கூப்பிடுதைலக் ேகட்டு, என் விண்ணப்பத்ைதக் கவனியும். 2 என் இருதயம்
ெதாய்யும்ேபாது பூமியின் கைடயாந்தரத்திலிருந்து உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன்; எனக்கு
எட்டாத உயரமான கன்மைலயில் என்ைனக் ெகாண்டுேபாய்விடும். 3 நீர் எனக்கு அைடக்கலமும்,

சத்துருவுக்கு எதிேர ெபலத்த துருகமுமாயிருந்தீர். 4 நான் உம்முைடய கூடாரத்தில் சதாகாலமும்
தங்குேவன்; உமது ெசட்ைடகளின் மைறவிேல வந்து அைடேவன். (ேசலா) 5 ேதவேன, நீர் என்
ெபாருத்தைனகைளக் ேகட்டீர்; உமது நாமத்திற்குப் பயப்படுகிறவர்களின் சுதந்தரத்ைத எனக்குத் தந்தீர். 6

ராஜாவின் நாட்கேளாேட நாட்கைளக் கூட்டுவீர்; அவர் வருஷங்கள் தைலமுைற தைலமுைறயாக
இருக்கும். 7 அவர் ேதவனுக்கு முன்பாக என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருப்பார்; தையயும் உண்ைமயும்
அவைரக் காக்கக் கட்டைளயிடும். 8 இப்படிேய தினமும் என் ெபாருத்தைனகைள நான் ெசலுத்தும்படியாக,
உமது நாமத்ைத என்ைறக்கும் கீர்த்தனம்பண்ணுேவன்.
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ேதவைனேய ேநாக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது; அவரால் என் இரட்சிப்பு வரும். 2 அவேர
என் கன்மைலயும், என் இரட்சிப்பும், என் உயர்ந்த அைடக்கலமுமானவர்; நான் அதிகமாய்
அைசக்கப்படுவதில்ைல. 3 நீங்கள் எதுவைரக்கும் ஒரு மனுஷனுக்குத் தீங்குெசய்ய நிைனப்பீர்கள்,

நீங்கள் அைனவரும் சங்கரிக்கப்படுவீர்கள், சாய்ந்த மதிலுக்கும் இடிந்த சுவருக்கும் ஒப்பாவீர்கள். 4

அவனுைடய ேமன்ைமயிலிருந்து அவைனத் தள்ளும்படிக்ேக அவர்கள் ஆேலாசைனபண்ணி, அபத்தம்ேபச
விரும்புகிறார்கள்; தங்கள் வாயினால் ஆசீர்வதித்து, தங்கள் உள்ளத்தில் சபிக்கிறார்கள். (ேசலா) 5 என்
ஆத்துமாேவ, ேதவைனேய ேநாக்கி அமர்ந்திரு; நான் நம்புகிறது அவராேல வரும். 6 அவேர என்
கன்மைலயும், என் இரட்சிப்பும், என் உயர்ந்த அைடக்கலமுமானவர்; நான் அைசக்கப்படுவதில்ைல. 7 என்
இரட்சிப்பும், என் மகிைமயும் ேதவனிடத்தில் இருக்கிறது; ெபலனான என் கன்மைலயும் என் அைடக்கலமும்
ேதவனுக்குள் இருக்கிறது. 8 ஜனங்கேள, எக்காலத்திலும் அவைர நம்புங்கள்; அவர் சமுகத்தில் உங்கள்
இருதயத்ைத ஊற்றிவிடுங்கள்; ேதவன் நமக்கு அைடக்கலமாயிருக்கிறார். (ேசலா) 9 கீழ்மக்கள் மாையயும்,
ேமன்மக்கள் ெபாய்யுமாேம; தராசிேல ைவக்கப்பட்டால் அவர்கெளல்லாரும் மாையயிலும் ேலசானவர்கள்.
10 ெகாடுைமைய நம்பாதிருங்கள்; ெகாள்ைளயினால் ெபருைமபாராட்டாதிருங்கள்; ஐசுவரியம்
விருத்தியானால் இருதயத்ைத அதின்ேமல் ைவக்காேதயுங்கள். 11 ேதவன் ஒருதரம் விளம்பினார்,
இரண்டுதரம் ேகட்டிருக்கிேறன்; வல்லைம ேதவனுைடயது என்பேத. 12 கிருைபயும் உம்முைடயது,
ஆண்டவேர! ேதவரீர் அவனவன் ெசய்ைகக்குத் தக்கதாகப் பலனளிக்கிறீர்.

ேதவேன, நீர் என்னுைடய ேதவன்; அதிகாலேம உம்ைமத் ேதடுகிேறன்; வறண்டதும் விடாய்த்ததும்
தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திேல என் ஆத்துமா உம்ேமல் தாகமாயிருக்கிறது, என் மாம்சமானது
உம்ைம வாஞ்சிக்கிறது. 2 இப்படிேய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்ைமப்பார்க்க ஆைசயாயிருந்து,

உமது வல்லைமையயும் உமது மகிைமையயும் கண்ேடன். 3 ஜீவைனப்பார்க்கிலும் உமது கிருைப நல்லது;
என் உதடுகள் உம்ைமத் துதிக்கும். 4 என் ஜீவனுள்ளமட்டும் நான் உம்ைமத் துதித்து, உமது நாமத்ைதச்
ெசால்லிக் ைகெயடுப்ேபன். 5 நிணத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும் உண்டதுேபால என் ஆத்துமா திருப்தியாகும்;
என் வாய் ஆனந்தக்களிப்புள்ள உதடுகளால் உம்ைமப் ேபாற்றும். 6 என் படுக்ைகயின்ேமல் நான் உம்ைம
நிைனக்கும்ேபாது, இராச்சாமங்களில் உம்ைமத் தியானிக்கிேறன். 7 நீர் எனக்குத்
துைணயாயிருந்ததினால், உமது ெசட்ைடகளின் நிழலிேல களிகூருகிேறன். 8 என் ஆத்துமா உம்ைமத்
ெதாடர்ந்து பற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறது; உமது வலதுகரம் என்ைனத் தாங்குகிறது. 9 என் பிராணைன
அழிக்கத் ேதடுகிறவர்கேளா, பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்குவார்கள். 10 அவர்கள் பட்டயத்தால்
விழுவார்கள்; நரிகளுக்கு இைரயாவார்கள். 11 ராஜாேவா ேதவனில் களிகூருவார்; அவர்ேபரில்
சத்தியம்பண்ணுகிறவர்கள் யாவரும் ேமன்ைம பாராட்டுவார்கள்; ெபாய் ேபசுகிறவர்களின் வாய்
அைடக்கப்படும்.

ேதவேன, என் விண்ணப்பத்தில் என் சத்தத்ைதக் ேகட்டருளும்; சத்துருவால் வரும் பயத்ைத நீக்கி,
என் பிராணைனக் காத்தருளும். 2 துன்மார்க்கர் ெசய்யும் இரகசிய ஆேலாசைனக்கும்,
அக்கிரமக்காரருைடய கலகத்துக்கும் என்ைன விலக்கி மைறத்தருளும். 3 அவர்கள் தங்கள்

நாைவப் பட்டயத்ைதப்ேபால் கூர்ைமயாக்கி, 4 மைறவுகளில் உத்தமன்ேமல் எய்யும் ெபாருட்டுக் கசப்பான
வார்த்ைதகளாகிய தங்கள் அம்புகைள நாேணற்றுகிறார்கள்; சற்றும் பயமின்றிச் சடிதியில் அவன்ேமல்
எய்கிறார்கள். 5 அவர்கள் ெபால்லாத காரியத்தில் தங்கைள உறுதிப்படுத்திக்ெகாண்டு, மைறவான
கண்ணிகைள ைவக்க ஆேலாசைனபண்ணி, அைவகைளக் காண்பவன் யார் என்கிறார்கள். 6 அவர்கள்
நியாயக்ேகடுகைள ஆய்ந்துேதடி, தந்திரமான ேயாசைன நிைறேவறும்படி பிரயத்தனம்பண்ணுகிறார்கள்;
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுைடய உட்கருத்தும் இருதயமும் ஆழமாயிருக்கிறது. 7 ஆனாலும் ேதவன்
அவர்கள்ேமல் அம்புகைள எய்வார், சடிதியாய் அவர்கள் காயப்படுவார்கள். 8 அவர்கள் தள்ளப்பட்டு, கீேழ
விழும்படி அவர்கள் நாவுகேள அவர்கைளக் ெகடுக்கும்; அவர்கைளக் காண்கிற யாவரும் ஓடிப்ேபாவார்கள்.
9 எல்லா மனுஷரும் பயந்து, ேதவனுைடய ெசயைல அறிவித்து, அவர் கிரிையைய உணர்ந்து ெகாள்வார்கள்.
10 நீதிமான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து, அவைர நம்புவான்; ெசம்ைமயான இருதயமுள்ளவர்கள் யாவரும்
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

ேதவேன, சீேயானில் உமக்காகத் துதியானது அைமந்து காத்திருக்கிறது; ெபாருத்தைன உமக்குச்
ெசலுத்தப்படும். 2 ெஜபத்ைதக் ேகட்கிறவேர, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். 3

அக்கிரம விஷயங்கள் என்ேமல் மிஞ்சி வல்லைமெகாண்டது; ேதவரீேரா எங்கள் மீறுதல்கைள
நிவிர்த்தியாக்குகிறீர். 4 உம்முைடய பிராகாரங்களில் வாசமாயிருக்கும்படி நீர் ெதரிந்துெகாண்டு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறவன் பாக்கியவான்; உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்ைமயால்
திருப்தியாேவாம். 5 பூமியின் கைடயாந்தரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரங்களிலுமுள்ளவர்கள் எல்லாரும்
நம்பும் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிற எங்கள் இரட்சிப்பின் ேதவேன, நீர் பயங்கரமான காரியங்கைளச்
ெசய்கிறதினால் எங்களுக்கு நீதியுள்ள உத்தரவு அருளுகிறீர். 6 வல்லைமைய இைடகட்டிக்ெகாண்டு,
உம்முைடய பலத்தினால் பர்வதங்கைள உறுதிப்படுத்தி, 7 சமுத்திரங்களின் மும்முரத்ைதயும்
அைவகளுைடய அைலகளின் இைரச்சைலயும், ஜனங்களின் அமளிையயும் அமர்த்துகிறீர். 8 கைடயாந்தர
இடங்களில் குடியிருக்கிறவர்களும் உம்முைடய அைடயாளங்களினிமித்தம் பயப்படுகிறார்கள்;
காைலையயும் மாைலையயும் களிகூரப்பண்ணுகிறீர். 9 ேதவரீர் பூமிைய விசாரித்து அதற்கு
நீர்ப்பாய்ச்சுகிறீர்; தண்ணீர் நிைறந்த ேதவநதியினால் அைத மிகவும் ெசழிப்பாக்குகிறீர்; இப்படி நீர் அைதத்
திருத்தி, அவர்களுக்குத் தானியத்ைத விைளவிக்கிறீர். 10 அதின் வரப்புகள் தணியத்தக்கதாய் அதின்
பைடச்சால்களுக்குத் தண்ணீர் இைறத்து, அைத மைழகளால் கைரயப்பண்ணி, அதின் பயிைர
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ஆசீர்வதிக்கிறீர். 11 வருஷத்ைத உம்முைடய நன்ைமயால் முடிசூட்டுகிறீர்; உமது பாைதகள் ெநய்யாய்ப்
ெபாழிகிறது. 12 வனாந்தர தாபரங்களிலும் ெபாழிகிறது; ேமடுகள் சுற்றிலும் பூரிப்பாயிருக்கிறது. 13

ேமய்ச்சலுள்ள ெவளிகளில் ஆடுகள் நிைறந்திருக்கிறது; பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடியிருக்கிறது;
அைவகள் ெகம்பீரித்துப் பாடுகிறது.

பூமியின் குடிகேள, நீங்கள் எல்லாரும் ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள். 2 அவர்
நாமத்தின் மகத்துவத்ைதக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருைடய துதியின் மகிைமையக்
ெகாண்டாடுங்கள். 3 ேதவைன ேநாக்கி: உமது கிரிையகளில் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிறீர்;

உமது மகத்துவமான வல்லைமயினிமித்தம் உம்முைடய சத்தருக்கள் உமக்கு இச்சகம்ேபசி அடங்குவார்கள்.
4 பூமியின்மீெதங்கும் உம்ைமப்பணிந்துெகாண்டு உம்ைமத் துதித்துப் பாடுவார்கள்; அவர்கள் உம்முைடய
நாமத்ைதத் துதித்துப் பாடுவார்கள் என்று ெசால்லுங்கள். (ேசலா) 5 ேதவனுைடய ெசய்ைககைள வந்து
பாருங்கள்; அவர் மனுபுத்திரரிடத்தில் நடப்பிக்குங்கிரிையயில் பயங்கரமானவர். 6 கடைல உலர்ந்த
தைரயாக மாற்றினார்; ஆற்ைறக் கால்நைடயாய்க் கடந்தார்கள்; அங்ேக அவரில் களிகூர்ந்ேதாம். 7 அவர்
தம்முைடய வல்லைமயினால் என்ெறன்ைறக்கும் அரசாளுகிறார்; அவருைடய கண்கள் ஜாதிகள்ேமல்
ேநாக்கமாயிருக்கிறது; துேராகிகள் தங்கைள உயர்த்தாதிருப்பார்களாக. (ேசலா) 8 ஜனங்கேள,
நம்முைடய ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்து, அவைரத் துதிக்குஞ்சத்தத்ைதக் ேகட்கப்பண்ணுங்கள். 9 அவர்
நம்முைடய கால்கைளத் தள்ளாடெவாட்டாமல், நம்முைடய ஆத்துமாைவ உயிேராேட ைவக்கிறார். 10

ேதவேன, எங்கைளச் ேசாதித்தீர்; ெவள்ளிையப் புடமிடுகிறதுேபால எங்கைளப் புடமிட்டீர். 11 எங்கைள
வைலயில் அகப்படுத்தி, எங்கள் இடுப்புகளின்ேமல் வருத்தமான பாரத்ைத ஏற்றினீர். 12 மனுஷைர எங்கள்
தைலயின்ேமல் ஏறிப்ேபாகப்பண்ணினீர்; தீையயும் தண்ணீைரயும் கடந்து வந்ேதாம்; ெசழிப்பான இடத்தில்
எங்கைளக் ெகாண்டுவந்து விட்டீர். 13 சர்வாங்க தகனபலிகேளாேட உமது ஆலயத்திற்குள் பிரேவசிப்ேபன்;
14 என் இக்கட்டில் நான் என் உதடுகைளத் திறந்து, என் வாயினால் ெசால்லிய என் ெபாருத்தைனகைள
உமக்குச் ெசலுத்துேவன். 15 ஆட்டுக்கடாக்களின் நிணப்புைகயுடேன ெகாழுைமயானைவகைள உமக்குத்
தகனபலியாக இடுேவன்; காைளகைளயும் ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கைளயும் உமக்குப் பலியிடுேவன். (ேசலா)
16 ேதவனுக்குப் பயந்தவர்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ேகளுங்கள்; அவர் என் ஆத்துமாவுக்குச்
ெசய்தைதச் ெசால்லுேவன். 17 அவைர ேநாக்கி என் வாயினால் கூப்பிட்ேடன், என் நாவினால் அவர்
புகழப்பட்டார். 18 என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்ைத ெகாண்டிருந்ேதனானால், ஆண்டவர் எனக்குச்
ெசவிெகாடார். 19 ெமய்யாய் ேதவன் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தார், என் ெஜபத்தின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்.
20 என் ெஜபத்ைதத் தள்ளாமலும், தமது கிருைபைய என்ைனவிட்டு விலக்காமலும் இருந்த ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக.

ேதவேன, பூமியில் உம்முைடய வழியும், எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் உம்முைடய இரட்சணியமும்
விளங்கும்படியாய், 2 ேதவரீர் எங்களுக்கு இரங்கி, எங்கைள ஆசீர்வதித்து, உம்முைடய முகத்ைத
எங்கள்ேமல் பிரகாசிக்கப்பண்ணும். (ேசலா) 3 ேதவேன, ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிப்பார்களாக;

சகல ஜனங்களும் உம்ைமத் துதிப்பார்களாக. 4 ேதவரீர் ஜனங்கைள நிதானமாய் நியாயந்தீர்த்து,
பூமியிலுள்ள ஜாதிகைள நடத்துவீர்; ஆதலால் ஜாதிகள் சந்ேதாஷித்து, ெகம்பீரத்ேதாேட மகிழக்கடவர்கள்.
(ேசலா) 5 ேதவேன, ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிப்பார்களாக; சகல ஜனங்களும் உம்ைமத் துதிப்பார்களாக. 6

பூமி தன் பலைனத் தரும், ேதவனாகிய எங்கள் ேதவேன எங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். 7 ேதவன் எங்கைள
ஆசீர்வதிப்பார்; பூமியின் எல்ைலகெளல்லாம் அவருக்குப் பயந்திருக்கும்.

ேதவன் எழுந்தருளுவார், அவருைடய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு, அவைரப் பைகக்கிறவர்கள்
அவருக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாவார்கள். 2 புைக பறக்கடிக்கப்படுவதுேபால அவர்கைளப்
பறக்கடிப்பீர்; ெமழுகு அக்கினிக்குமுன் உருகுவதுேபால துன்மார்க்கர் ேதவனுக்குமுன்

அழிவார்கள். 3 நீதிமான்கேளா ேதவனுக்குமுன்பாக மகிழ்ந்து களிகூர்ந்து, ஆனந்த சந்ேதாஷமைடவார்கள்.
4 ேதவைனப் பாடி, அவருைடய நாமத்ைதக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்; வனாந்தரங்களில் ஏறிவருகிறவருக்கு
வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள்; அவருைடய நாமம் ேயேகாவா, அவருக்கு முன்பாகக் களிகூருங்கள். 5

தம்முைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருக்கிற ேதவன், திக்கற்ற பிள்ைளகளுக்குத் தகப்பனும்,
விதைவகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். 6 ேதவன் தனிைமயானவர்களுக்கு வீடுவாசல்
ஏற்படுத்தி, கட்டுண்டவர்கைள விடுதைலயாக்குகிறார்; துேராகிகேளா வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள். 7

ேதவேன, நீர் உம்முைடய ஜனங்களுக்கு முன்ேன ெசன்று, அவாந்தரெவளியிேல நடந்து வருைகயில்.
(ேசலா) 8 பூமி அதிர்ந்தது; ேதவனாகிய உமக்கு முன்பாக வானமும் ெபாழிந்தது; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாயிருக்கிற ேதவனுக்கு முன்பாகேவ இந்தச் சீனாய்மைலயும் அைசந்தது. 9 ேதவேன, சம்பூரண
மைழையப் ெபய்யப்பண்ணினீர்; இைளத்துப்ேபான உமது சுதந்தரத்ைதத் திடப்படுத்தினீர். 10 உம்முைடய
மந்ைத அதிேல தங்கியிருந்தது; ேதவேன, உம்முைடய தையயினாேல ஏைழகைளப் பராமரிக்கிறீர். 11

ஆண்டவர் வசனம் தந்தார்; அைதப் பிரசித்தப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி. 12 ேசைனகளின்
ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள்; வீட்டிலிருந்த ஸ்திரீயானவள் ெகாள்ைளப்ெபாருைளப் பங்கிட்டாள். 13

நீங்கள் அடுப்பினடியில் கிடந்தவர்களாயிருந்தாலும், ெவள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாச்சிறகுகள்
ேபாலவும், பசும்ெபான் நிறமாகிய அதின் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள். 14 சர்வவல்லவர் அதில்
ராஜாக்கைளச் சிதறடித்தேபாது, அது சல்ேமான் மைலயின் உைறந்த மைழேபால் ெவண்ைமயாயிற்று. 15

ேதவபர்வதம் பாசான் பர்வதம் ேபாலிருக்கிறது; பாசான் பர்வதம் உயர்ந்த சிகரங்களுள்ளது. 16 உயர்ந்த
சிகரமுள்ள பர்வதங்கேள, ஏன் துள்ளுகிறீர்கள்; இந்தப் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்க ேதவன் விரும்பினார்;
ஆம், கர்த்தர் இதிேல என்ெறன்ைறக்கும் வாசமாயிருப்பார். 17 ேதவனுைடய இரதங்கள் பதினாயிரங்களும்,
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ஆயிரமாயிரங்களுமாயிருக்கிறது; ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான சீனாயிலிருந்த வண்ணமாய்
அைவகளுக்குள் இருக்கிறார். 18 ேதவரீர் உன்னதத்திற்கு ஏறி, சிைறப்பட்டவர்கைளச் சிைறயாக்கிக்
ெகாண்டுேபானீர்; ேதவனாகிய கர்த்தர் மனுஷருக்குள் வாசம்பண்ணும்ெபாருட்டு, துேராகிகளாகிய
மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர். 19 எந்நாளும் ஆண்டவருக்கு
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக; நம்ேமல் பாரஞ்சுமத்தினாலும் நம்ைம இரட்சிக்கிற ேதவன் அவேர. (ேசலா) 20

நம்முைடய ேதவன் இரட்சிப்ைப அருளும் ேதவனாயிருக்கிறார்; ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் மரணத்திற்கு
நீங்கும் வழிகளுண்டு. 21 ெமய்யாகேவ ேதவன் தம்முைடய சத்துருக்களின் சிரைசயும், தன் அக்கிரமங்களில்
துணிந்து நடக்கிறவனுைடய மயிருள்ள உச்சந்தைலையயும் உைடப்பார். 22 உன் கால்கள் சத்துருக்களின்
இரத்தத்தில் பதியும்படியாகவும், உன் நாய்களின் நாவு அைத நக்கும்படியாகவும், 23 என்னுைடய ஜனத்ைதப்
பாசானிலிருந்து திரும்ப அைழத்து வருேவன்; அைதச் சமுத்திர ஆழங்களிலிருந்தும் திரும்ப அைழத்து
வருேவன் என்று ஆண்டவர் ெசான்னார். 24 ேதவேன, உம்முைடய நைடகைளக் கண்டார்கள்; என் ேதவனும்
என் ராஜாவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல நடந்து வருகிற நைடகைளேய கண்டார்கள். 25 முன்னாகப்
பாடுகிறவர்களும், பின்னாக வீைணகைள வாசிக்கிறவர்களும், சுற்றிலும் தம்புரு வாசிக்கிற கன்னிைககளும்
நடந்தார்கள். 26 இஸ்ரேவலின் ஊற்றிலிருந்து ேதான்றினவர்கேள, சைபகளின் நடுேவ ஆண்டவராகிய
ேதவைன ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 27 அங்ேக அவர்கைள ஆளுகிற சின்ன ெபன்யமீனும், யூதாவின் பிரபுக்களும்,
அவர்கள் கூட்டமும், ெசபுேலானின் பிரபுக்களும், நப்தலியின் பிரபுக்களும் உண்டு. 28 உன் ேதவன் உனக்குப்
பலத்ைதக் கட்டைளயிட்டார்; ேதவேன, நீர் எங்கள் நிமித்தம் உண்டு பண்ணினைதத் திடப்படுத்தும். 29

எருசேலமிலுள்ள உம்முைடய ஆலயத்தினிமித்தம், ராஜாக்கள் உமக்குக் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு
வருவார்கள். 30 நாணலிலுள்ள மிருககூட்டத்ைதயும், ஜனங்களாகிய கன்றுகேளாடுகூட ரிஷப
கூட்டத்ைதயும் அதட்டும்; ஒவ்ெவாருவனும் ெவள்ளிப்பணங்கைளக் ெகாண்டுவந்து பணிந்துெகாள்ளுவான்;
யுத்தங்களில் பிரியப்படுகிற ஜனங்கைளச் சிதறடிப்பார். 31 பிரபுக்கள் எகிப்திலிருந்து வருவார்கள்;
எத்திேயாப்பியா ேதவைன ேநாக்கி ைகெயடுக்கத் தீவிரிக்கும். 32 பூமியின் ராஜ்யங்கேள, ேதவைனப் பாடி,
ஆண்டவைரக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள். (ேசலா) 33 ஆதிமுதலாயிருக்கிற வானாதி வானங்களின்ேமல்
எழுந்தருளியிருக்கிறவைரப் பாடுங்கள்; இேதா, தமது சத்தத்ைதப் பலத்த சத்தமாய் முழங்கப்பண்ணுகிறார்.
34 ேதவனுைடய வல்லைமையப் பிரசித்தப்படுத்துங்கள்; அவருைடய மகிைம இஸ்ரேவலின்ேமலும்,
அவருைடய வல்லைம ேமகமண்டலங்களிலும் உள்ளது. 35 ேதவேன, உமது பரிசுத்த ஸ்தலங்களிலிருந்து
பயங்கரமாய் விளங்குகிறீர்; இஸ்ரேவலின் ேதவன் தம்முைடய ஜனங்களுக்குப் ெபலைனயும் சத்துவத்ைதயும்
அருளுகிறவர்; ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக.

ேதவேன, என்ைன இரட்சியும்; ெவள்ளங்கள் என் ஆத்துமாமட்டும் ெபருகிவருகிறது. 2 ஆழமான
உைளயில் அமிழ்ந்திருக்கிேறன், நிற்க நிைலயில்ைல, நிைலயாத ஜலத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிேறன்;
ெவள்ளங்கள் என்ேமல் புரண்டுேபாகிறது. 3 நான் கூப்பிடுகிறதினால் இைளத்ேதன்; என்

ெதாண்ைட வறண்டுேபாயிற்று; என் ேதவனுக்கு நான் காத்திருக்ைகயால், என் கண்கள் பூத்துப்ேபாயிற்று. 4

நிமித்தமில்லாமல் என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள் என் தைலமயிரிலும் அதிகமாயிருக்கிறார்கள்; வீணாக
எனக்குச் சத்துருக்களாகி என்ைனச் சங்கரிக்கேவண்டுெமன்றிருக்கிறவர்கள் பலத்திருக்கிறார்கள்; நான்
எடுத்துக்ெகாள்ளாதைத நான் ெகாடுக்கேவண்டியதாயிற்று. 5 ேதவேன, நீர் என் புத்தியீனத்ைத
அறிந்திருக்கிறீர்; என் குற்றங்கள் உமக்கு மைறந்திருக்கவில்ைல. 6 ேசைனகளின் கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, உமக்காகக் காத்திருக்கிறவர்கள் என்னிமித்தம் ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதிருப்பார்களாக;
இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத் ேதடுகிறவர்கள் என்னிமித்தம் நாணமைடயாதிருப்பார்களாக. 7

உமதுநிமித்தம் நிந்ைதையச் சகித்ேதன்; இலச்ைச என் முகத்ைத மூடிற்று. 8 என் சேகாதரருக்கு ேவற்று
மனுஷனும், என் தாயின் பிள்ைளகளுக்கு அந்நியனுமாேனன். 9 உம்முைடய வீட்ைடக்குறித்து உண்டான
பக்திைவராக்கியம் என்ைனப் பட்சித்தது; உம்ைம நிந்திக்கிறவர்களுைடய நிந்தைனகள் என்ேமல்
விழுந்தது. 10 என் ஆத்துமா வாடும்படி உபவாசித்து அழுேதன்; அதுவும் எனக்கு நிந்ைதயாய் முடிந்தது. 11

இரட்ைட என் உடுப்பாக்கிேனன்; அப்ெபாழுதும் அவர்களுக்குப் பழெமாழியாேனன். 12 வாசலில்
உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்ப் ேபசுகிறார்கள்; மதுபானம் பண்ணுகிறவர்களின்
பாடலாேனன். 13 ஆனாலும் கர்த்தாேவ, அநுக்கிரககாலத்திேல உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பஞ்ெசய்கிேறன்;
ேதவேன, உமது மிகுந்த கிருைபயினாலும் உமது இரட்சிப்பின் சத்தியத்தினாலும் எனக்குச்
ெசவிெகாடுத்தருளும். 14 நான் அமிழ்ந்திப்ேபாகாதபடிக்குச் ேசற்றினின்று என்ைனத் தூக்கிவிடும்;
என்ைனப் பைகக்கிறவர்களினின்றும் நிைலயாத ஜலத்தினின்றும் நான் நீங்கும்படி ெசய்யும். 15

ஜலப்பிரவாகங்கள் என்ேமல் புரளாமலும், ஆழம் என்ைன விழுங்காமலும், பாதாளம் என்ேமல் தன் வாைய
அைடத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பதாக. 16 கர்த்தாேவ, என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும், உம்முைடய
தைய நலமாயிருக்கிறது; உமது உருக்கமான இரக்கங்களின்படி என்ைனக் கடாட்சித்தருளும். 17 உமது
முகத்ைத உமது அடிேயனுக்கு மைறயாேதயும்; நான் வியாகுலப்படுகிேறன், எனக்குத் தீவிரமாய்ச்
ெசவிெகாடுத்தருளும். 18 நீர் என் ஆத்துமாவினிடத்தில் வந்து அைத விடுதைலபண்ணும்; என்
சத்துருக்களினிமித்தம் என்ைன மீட்டுவிடும். 19 ேதவரீர் என் நிந்ைதையயும் என் ெவட்கத்ைதயும் என்
அவமானத்ைதயும் அறிந்திருக்கிறீர்; என் சத்துருக்கள் எல்லாரும் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். 20

நிந்ைத என் இருதயத்ைதப் பிளந்தது; நான் மிகவும் ேவதைனப்படுகிேறன்; எனக்காக
பரிதபிக்கிறவனுண்ேடா என்று காத்திருந்ேதன், ஒருவனும் இல்ைல; ேதற்றுகிறவர்களுக்குக்
காத்திருந்ேதன், ஒருவைனயும் காேணன். 21 என் ஆகாரத்தில் கசப்புக் கலந்து ெகாடுத்தார்கள், என்
தாகத்துக்குக் காடிையக் குடிக்கக்ெகாடுத்தார்கள். 22 அவர்களுைடய பந்தி அவர்களுக்குக் கண்ணியும்,
அவர்களுைடய ெசல்வம் அவர்களுக்கு வைலயுமாயிருக்கக்கடவது. 23 அவர்களுைடய கண்கள் காணாதபடி
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அந்தகாரப்படக்கடவது; அவர்கள் இடுப்புகைள எப்ேபாதும் தள்ளாடப்பண்ணும். 24 உம்முைடய
உக்கிரத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றும்; உம்முைடய ேகாபாக்கினி அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து பிடிப்பதாக. 25

அவர்கள் வாசஸ்தலம் பாழாகக்கடவது; அவர்களுைடய கூடாரங்களில் குடியில்லாமற்ேபாவதாக. 26

ேதவரீர் அடித்தவைன அவர்கள் துன்பப்படுத்தி, நீர் காயப்படுத்தினவர்கைள ேநாகப் ேபசுகிறார்கேள. 27

அக்கிரமத்தின்ேமல் அக்கிரமத்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்தும், அவர்கள் உமது நீதிக்கு
வந்ெதட்டாதிருப்பார்களாக. 28 ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்து அவர்கள் ேபர் கிறுக்கப்பட்டுப்ேபாவதாக;
நீதிமான்கள் ேபேராேட அவர்கள் ேபர் எழுதப்படாதிருப்பதாக. 29 நாேனா சிறுைமயும் துயரமுமுள்ளவன்;
ேதவேன, உம்முைடய இரட்சிப்பு எனக்கு உயர்ந்த அைடக்கலமாவதாக. 30 ேதவனுைடய நாமத்ைதப்
பாட்டினால் துதித்து, அவைர ஸ்ேதாத்திரத்தினால் மகிைமப்படுத்துேவன். 31 ெகாம்பும் விரிகுளம்புமுள்ள
காைளெயருைதப்பார்க்கிலும், இதுேவ கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருக்கும். 32 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள்
இைதக் கண்டு சந்ேதாஷப்படுவார்கள்; ேதவைனத் ேதடுகிறவர்கேள, உங்கள் இருதயம் வாழும். 33 கர்த்தர்
எளியவர்களின் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்கிறார், கட்டுண்ட தம்முைடயவர்கைள அவர் புறக்கணியார். 34

வானமும் பூமியும் சமுத்திரங்களும் அைவகளில் சஞ்சரிக்கிறயாவும் அவைரத் துதிக்கக்கடவது. 35 ேதவன்
சீேயாைன இரட்சித்து, யூதாவின் பட்டணங்கைளக் கட்டுவார்; அப்ெபாழுது அங்ேக குடியிருந்து அைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 36 அவருைடய ஊழியக்காரரின் சந்ததியார் அைதச் சுதந்தரித்துக்
ெகாள்வார்கள்; அவருைடய நாமத்ைத ேநசிக்கிறவர்கள் அதில் வாசமாயிருப்பார்கள்.

ேதவேன, என்ைன விடுவியும், கர்த்தாேவ, எனக்குச் சகாயஞ்ெசய்யத்தீவிரியும். 2 என் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்கள் ெவட்கி நாணுவார்களாக; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள்
பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்ைசயைடவார்களாக. 3 ஆ ஆ, ஆ ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள் அைடயும்

ெவட்கத்தினால் பின்னிட்டுப்ேபாவார்களாக. 4 உம்ைமத் ேதடுகிற யாவரும் உம்மில் மகிழ்ந்து
சந்ேதாஷப்படுவார்களாக; உமது இரட்சிப்பில் பிரியப்படுகிறவர்கள் ேதவனுக்கு மகிைமயுண்டாவதாக என்று
எப்ெபாழுதும் ெசால்வார்களாக. 5 நாேனா சிறுைமயும் எளிைமயுமானவன்; ேதவேன, என்னிடத்தில்
தீவிரமாய் வாரும்: நீேர என் துைணயும் என்ைன விடுவிக்கிறவருமானவர், கர்த்தாேவ, தாமதியாேதயும்.

கர்த்தாேவ, உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன்; நான் ஒருேபாதும் ெவட்கம் அைடயாதபடி ெசய்யும். 2

உமது நீதியினிமித்தம் என்ைன விடுவித்து, என்ைனக் காத்தருளும்; உமது ெசவிைய எனக்குச்
சாய்த்து, என்ைன இரட்சியும். 3 நான் எப்ெபாழுதும் வந்தைடயத்தக்க கன்மைலயாயிரும்;

என்ைன இரட்சிப்பதற்குக் கட்டைளயிட்டீேர; நீேர என் கன்மைலயும் என் ேகாட்ைடயுமாய் இருக்கிறீர். 4

என் ேதவேன, துன்மார்க்கனுைடய ைகக்கும், நியாயக்ேகடும் ெகாடுைமயுமுள்ளவனுைடய ைகக்கும்
என்ைனத் தப்புவியும். 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நீேர என் ேநாக்கமும், என் சிறுவயது ெதாடங்கி என்
நம்பிக்ைகயுமாயிருக்கிறீர். 6 நான் கர்ப்பத்தில் உற்பவித்தது முதல் உம்மால் ஆதரிக்கப்பட்ேடன்; என்
தாயின் வயிற்றிலிருந்து என்ைன எடுத்தவர் நீேர; உம்ைமேய நான் எப்ெபாழுதும் துதிப்ேபன். 7 அேநகருக்கு
நான் ஒரு புதுைமேபாலாேனன்; நீேரா எனக்குப் பலத்த அைடக்கலமாயிருக்கிறீர். 8 என் வாய் உமது
துதியினாலும், நாள்ேதாறும் உமது மகத்துவத்தினாலும் நிைறந்திருப்பதாக. 9 முதிர்ந்த வயதில் என்ைனத்
தள்ளிவிடாமலும், என் ெபலன் ஒடுங்கும்ேபாது என்ைனக் ைகவிடாமலும் இரும். 10 என் சத்துருக்கள்
எனக்கு விேராதமாய்ப் ேபசி, என் ஆத்துமாவுக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள் ஏகமாய் ஆேலாசைனபண்ணி: 11

ேதவன் அவைனக் ைகவிட்டார், அவைனத் ெதாடர்ந்து பிடியுங்கள்; அவைன விடுவிப்பார் இல்ைல
என்கிறார்கள். 12 ேதவேன, எனக்குத் தூரமாயிராேதயும்; என் ேதவேன, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத்
தீவிரியும். 13 என் ஆத்துமாைவ விேராதிக்கிறவர்கள் ெவட்கி அழியவும், எனக்குப் ெபால்லாப்புத்
ேதடுகிறவர்கள் நிந்ைதயாலும் இலச்ைசயாலும் மூடப்படவுங்கடவர்கள். 14 நாேனா எப்ெபாழுதும்
நம்பிக்ைகெகாண்டிருந்து, ேமன்ேமலும் உம்ைமத் துதிப்ேபன். 15 என் வாய் நாள்ேதாறும் உமது நீதிையயும்
உமது இரட்சிப்ைபயும் ெசால்லும்; அைவகளின் ெதாைகைய நான் அறிேயன். 16 கர்த்தராகிய
ஆண்டவருைடய வல்லைமைய முன்னிட்டு நடப்ேபன்; உம்முைடய நீதிையப்பற்றிேய
ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 17 ேதவேன, என் சிறுவயதுமுதல் எனக்குப் ேபாதித்து வந்தீர்; இதுவைரக்கும்
உம்முைடய அதிசயங்கைள அறிவித்துவந்ேதன். 18 இப்ெபாழுதும் ேதவேன, இந்தச் சந்ததிக்கு உமது
வல்லைமையயும், வரப்ேபாகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்ைதயும் நான் அறிவிக்குமளவும், முதிர்வயதும்
நைரமயிருமுள்ளவனாகும்வைரக்கும் என்ைனக் ைகவிடீராக. 19 ேதவேன, உம்முைடய நீதி உன்னதமானது,
ெபரிதானைவகைள நீர் ெசய்தீர்; ேதவேன, உமக்கு நிகரானவர் யார்? 20 அேநக இக்கட்டுகைளயும்
ஆபத்துகைளயும் காணும்படி ெசய்த என்ைன நீர் திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து, திரும்பவும் என்ைனப் பூமியின்
பாதாளங்களிலிருந்து ஏறப்பண்ணுவீர். 21 என் ேமன்ைமையப் ெபருகப்பண்ணி, என்ைன மறுபடியும்
ேதற்றுவீர். 22 என் ேதவேன, நான் வீைணையக் ெகாண்டு உம்ைமயும் உம்முைடய சத்தியத்ைதயும்
துதிப்ேபன்; இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தேர, சுரமண்டலத்ைதக் ெகாண்டு உம்ைமப் பாடுேவன். 23 நான்
பாடும்ேபாது என் உதடுகளும், நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட என் ஆத்துமாவும் ெகம்பீரித்து மகிழும். 24 எனக்குப்
ெபால்லாப்ைபத் ேதடுகிறவர்கள் ெவட்கி இலச்ைசயைடந்தபடியால், நாள்ேதாறும் என் நாவு உமது
நீதிையக் ெகாண்டாடும்.

ேதவேன, ராஜாவுக்கு உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகைளயும், ராஜாவின் குமாரனுக்கு உம்முைடய
நீதிையயும் ெகாடுத்தருளும். 2 அவர் உம்முைடய ஜனங்கைள நீதிேயாடும், உம்முைடய
ஏைழகைள நியாயத்ேதாடும் விசாரிப்பார். 3 பர்வதங்கள் ஜனத்திற்குச் சமாதானத்ைதத் தரும்,

ேமடுகள் நீதியின் விைளேவாடிருக்கும். 4 ஜனத்தில் சிறுைமப்படுகிறவர்கைள அவர் நியாயம் விசாரித்து,
ஏைழயின் பிள்ைளகைள இரட்சித்து, இடுக்கண் ெசய்கிறவைன ெநாறுக்குவார். 5 சூரியனும்
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சந்திரனுமுள்ளமட்டும், அவர்கள் உமக்குத் தைலமுைற தைலமுைறயாகப் பயந்திருப்பார்கள். 6

புல்லறுப்புண்ட ெவளியின்ேமல் ெபய்யும் மைழையப்ேபாலவும், பூமிைய நைனக்கும் தூறைலப்ேபாலவும்
இறங்குவார். 7 அவருைடய நாட்களில் நீதிமான் ெசழிப்பான்; சந்திரனுள்ளவைரக்கும் மிகுந்த சமாதானம்
இருக்கும். 8 ஒரு சமுத்திரந்ெதாடங்கி மறுசமுத்திரம்வைரக்கும், நதிெதாடங்கி பூமியின்
எல்ைலகள்வைரக்கும் அவர் அரசாளுவார். 9 வனாந்தரத்தார் அவருக்கு முன்பாகக் குனிந்து
வணங்குவார்கள்; அவருைடய சத்துருக்கள் மண்ைண நக்குவார்கள். 10 தர்ஷீசின் ராஜாக்களும் தீவுகளின்
ராஜாக்களும் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவருவார்கள்; ேஷபாவிலும் ேசபாவிலுமுள்ள ராஜாக்கள்
ெவகுமானங்கைளக் ெகாண்டுவருவார்கள். 11 சகல ராஜாக்களும் அவைரப் பணிந்துெகாள்வார்கள்; சகல
ஜாதிகளும் அவைரச் ேசவிப்பார்கள். 12 கூப்பிடுகிற எளியவைனயும், உதவியற்ற சிறுைமயானவைனயும்
அவர் விடுவிப்பார். 13 பலவீனனுக்கும் எளியவனுக்கும் அவர் இரங்கி, எளியவர்களின் ஆத்துமாக்கைள
இரட்சிப்பார். 14 அவர்கள் ஆத்துமாக்கைள வஞ்சகத்திற்கும் ெகாடுைமக்கும் தப்புவிப்பார்; அவர்களுைடய
இரத்தம் அவருைடய பார்ைவக்கு அருைமயாயிருக்கும். 15 அவர் பிைழத்திருப்பார், ேஷபாவின் ெபான்
அவருக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவர்நிமித்தம் இைடவிடாமல் ெஜபம்பண்ணப்படும், எந்நாளும்
ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படுவார். 16 பூமியிேல மைலகளின் உச்சிகளில் ஒரு பிடி தானியம் விைதக்கப்பட்டிருக்கும்;
அதின் விைளவு லீபேனாைனப்ேபால அைசயும்; பூமியின் புல்ைலப்ேபால நகரத்தார் ெசழித்ேதாங்குவார்கள்.
17 அவருைடய நாமம் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்; சூரியனுள்ளமட்டும் அவருைடய நாமம் சந்தான
பரம்பைரயாய் நிைலக்கும்; மனுஷர் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், எல்லா ஜாதிகளும் அவைரப்
பாக்கியமுைடயவர் என்று வாழ்த்துவார்கள். 18 இஸ்ரேவலின் ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக; அவேர அதிசயங்கைளச் ெசய்கிறவர். 19 அவருைடய மகிைமெபாருந்திய
நாமத்துக்கு என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருைடய மகிைமயால்
நிைறந்திருப்பதாக. ஆெமன், ஆெமன். 20 ஈசாயின் புத்திரனாகிய தாவீதின் விண்ணப்பங்கள் முடிந்தது.

சுத்த இருதயமுள்ளவர்களாகிய இஸ்ரேவலருக்கு ேதவன் நல்லவராகேவ இருக்கிறார். 2

ஆனாலும் என் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும், என் அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் சற்ேற தப்பிற்று. 3

துன்மார்க்கரின் வாழ்ைவ நான் காண்ைகயில், வீம்புக்காரராகிய அவர்கள்ேமல் ெபாறாைம
ெகாண்ேடன். 4 மரணபரியந்தம் அவர்களுக்கு இடுக்கண்களில்ைல; அவர்களுைடய ெபலன்
உறுதியாயிருக்கிறது. 5 நரர் படும் வருத்தத்தில் அகப்படார்கள்; மனுஷர் அைடயும் உபாதிைய
அைடயார்கள். 6 ஆைகயால் ெபருைம சரப்பணிையப்ேபால் அவர்கைளச் சுற்றிக்ெகாள்ளும், ெகாடுைம
ஆைடையப்ேபால் அவர்கைள மூடிக்ெகாள்ளும். 7 அவர்கள் கண்கள் ெகாழுப்பினால் எடுப்பாய்ப்
பார்க்கிறது; அவர்கள் இருதயம் விரும்புவதிலும் அதிகமாய் நடந்ேதறுகிறது. 8 அவர்கள் சீர்ெகட்டுப்ேபாய்,
அகந்ைதயாய்க் ெகாடுைம ேபசுகிறார்கள்; இறுமாப்பாய்ப் ேபசுகிறார்கள். 9 தங்கள் வாய் வானமட்டும்
எட்டப்ேபசுகிறார்கள்; அவர்கள் நாவு பூமிெயங்கும் உலாவுகிறது. 10 ஆைகயால் அவருைடய ஜனங்கள்
இந்த வழியாகேவ திரும்புகிறார்கள்; தண்ணீர்கள் அவர்களுக்குப் பரிபூரணமாய்ச் சுரந்துவரும். 11

ேதவனுக்கு அது எப்படித் ெதரியும்? உன்னதமானவருக்கு அைதப்பற்றி அறிவு உண்ேடா? என்று
ெசால்லுகிறார்கள். 12 இேதா, இவர்கள் துன்மார்க்கர்; இவர்கள் என்றும் சுகஜீவிகளாயிருந்து, ஆஸ்திையப்
ெபருகப்பண்ணுகிறார்கள். 13 நான் விருதாவாகேவ என் இருதயத்ைதச் சுத்தம்பண்ணி,
குற்றமில்லாைமயிேல என் ைககைளக் கழுவிேனன். 14 நாள்ேதாறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும், காைலேதாறும்
தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிேறன். 15 இவ்விதமாய்ப் ேபசுேவன் என்று நான் ெசான்ேனனானால், இேதா,
உம்முைடய பிள்ைளகளின் சந்ததிக்குத் துேராகியாேவன். 16 இைத அறியும்படிக்கு ேயாசித்துப்பார்த்ேதன்;
நான் ேதவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசித்து, 17 அவர்கள் முடிைவக் கவனித்து உணருமளவும்,
அது என் பார்ைவக்கு விசனமாயிருந்தது. 18 நிச்சயமாகேவ நீர் அவர்கைளச் சறுக்கலான இடங்களில்
நிறுத்தி, பாழான இடங்களில் விழப்பண்ணுகிறீர். 19 அவர்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளவு
பாழாய்ப்ேபாகிறார்கள்! பயங்கரங்களால் அழிந்து நிர்மூலமாகிறார்கள். 20 நித்திைர ெதளிந்தவுடேன
ெசாப்பனம் ஒழிவதுேபால், ஆண்டவேர, நீர்விழிக்கும்ேபாது, அவர்கள் ேவஷத்ைத இகழுவீர். 21 இப்படியாக
என் மனம் கசந்தது, என் உள்ளிந்திரியங்களிேல குத்துண்ேடன். 22 நான் காரியம் அறியாத மூடனாேனன்;
உமக்கு முன்பாக மிருகம் ேபாலிருந்ேதன். 23 ஆனாலும் நான் எப்ெபாழுதும் உம்ேமாடிருக்கிேறன்; என்
வலதுைகையப் பிடித்துத் தாங்குகிறீர். 24 உம்முைடய ஆேலாசைனயின்படி நீர் என்ைன நடத்தி, முடிவிேல
என்ைன மகிைமயில் ஏற்றுக்ெகாள்வீர். 25 பரேலாகத்தில் உம்ைமயல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு?
பூேலாகத்தில் உம்ைமத் தவிர எனக்கு ேவேற விருப்பமில்ைல. 26 என் மாம்சமும் என் இருதயமும்
மாண்டுேபாகிறது; ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும் என் இருதயத்தின் கன்மைலயும் என் பங்குமாயிருக்கிறார். 27

இேதா, உம்ைமவிட்டுத் தூரமாய்ப்ேபாகிறவர்கள் நாசமைடவார்கள்; உம்ைமவிட்டுச் ேசாரம்ேபாகிற
அைனவைரயும் சங்கரிப்பீர். 28 எனக்ேகா, ேதவைன அண்டிக்ெகாண்டிருப்பேத நலம்; நான் உமது
கிரிையகைளெயல்லாம் ெசால்லிவரும்படி கர்த்தராகிய ஆண்டவர்ேமல் என் நம்பிக்ைகைய
ைவத்திருக்கிேறன்.

ேதவேன, நீர் எங்கைள என்ெறன்ைறக்கும் ஏன் தள்ளிவிடுகிறீர்? உமது ேமய்ச்சலின் ஆடுகள்ேமல்
உமது ேகாபம் ஏன் புைககிறது? 2 நீர் பூர்வகாலத்தில் சம்பாதித்த உமது சைபையயும், நீர்
மீட்டுக்ெகாண்ட உமது சுதந்தரமான ேகாத்திரத்ைதயும், நீர் வாசமாயிருந்த சீேயான்

பர்வதத்ைதயும் நிைனத்தருளும். 3 ெநடுங்காலமாகப் பாழாய்க்கிடக்கிற ஸ்தலங்களில் உம்முைடய
பாதங்கைள எழுந்தருளப்பண்ணும்; பரிசுத்தஸ்தலத்திேல சத்துரு அைனத்ைதயும் ெகடுத்துப்ேபாட்டான். 4

உம்முைடய சத்துருக்கள் உம்முைடய ஆலயங்களுக்குள்ேள ெகர்ச்சித்து, தங்கள் ெகாடிகைள
அைடயாளங்களாக நாட்டுகிறார்கள். 5 ேகாடரிகைள ஓங்கிச் ேசாைலயிேல மரங்கைள ெவட்டுகிறவன்
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ேபர்ெபற்றவனானான். 6 இப்ெபாழுேதா அவர்கள் அதின் சித்திரேவைலகள் முழுவைதயும் வாச்சிகளாலும்
சம்மட்டிகளாலும் தகர்த்துப்ேபாடுகிறார்கள். 7 உமது பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத அக்கினிக்கு இைரயாக்கி, உமது
நாமத்தின் வாசஸ்தலத்ைதத் தைரமட்டும் இடித்து, அசுத்தப்படுத்தினார்கள். 8 அவர்கைள ஏகமாய்
நிர்த்தூளியாக்குேவாம் என்று தங்கள் இருதயத்தில் ெசால்லி, ேதசத்திலுள்ள ஆலயங்கைளெயல்லாம்
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டார்கள். 9 எங்களுக்கு இருந்த அைடயாளங்கைளக் காேணாம்; தீர்க்கதரிசியும்
இல்ைல; இது எதுவைரக்கும் என்று அறிகிறவனும் எங்களிடத்தில் இல்ைல. 10 ேதவேன, எதுவைரக்கும்
சத்துரு நிந்திப்பான்? பைகவன் உமது நாமத்ைத எப்ெபாழுதும் தூஷிப்பாேனா? 11 உமது வலதுகரத்ைத என்
முடக்கிக்ெகாள்ளுகிறீர்; அைத உமது மடியிலிருந்து எடுத்து ஓங்கி நிர்மூலமாக்கும். 12 பூமியின் நடுவில்
இரட்சிப்புகைளச் ெசய்துவருகிற ேதவன் பூர்வகாலமுதல் என்னுைடய ராஜா. 13 ேதவரீர் உமது
வல்லைமயினால் சமுத்திரத்ைத இரண்டாகப் பிளந்து, ஜலத்திலுள்ள வலுசர்ப்பங்களின் தைலகைள
உைடத்தீர். 14 ேதவரீர் முதைலகளின் தைலகைள நருக்கிப்ேபாட்டு, அைத வனாந்தரத்து ஜனங்களுக்கு
உணவாகக் ெகாடுத்தீர். 15 ஊற்ைறயும் ஆற்ைறயும் பிளந்துவிட்டீர்; மகா நதிகைளயும்
வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினீர். 16 பகலும் உம்முைடயது, இரவும் உம்முைடயது; ேதவரீர் ஒளிையயும்
சூரியைனயும் பைடத்தீர். 17 பூமியின் எல்ைலகைளெயல்லாம் திட்டம்பண்ணினீர்; ேகாைடகாலத்ைதயும்
மாரிகாலத்ைதயும் உண்டாக்கினீர். 18 கர்த்தாேவ, சத்துரு உம்ைம நிந்தித்தைதயும், மதியீன ஜனங்கள்
உமது நாமத்ைதத் தூஷித்தைதயும் நிைனத்துக்ெகாள்ளும். 19 உமது காட்டுப்புறாவின் ஆத்துமாைவத்
துஷ்டருைடய கூட்டத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடாேதயும்; உமது ஏைழகளின் கூட்டத்ைத என்ைறக்கும்
மறவாேதயும். 20 உம்முைடய உடன்படிக்ைகைய நிைனத்தருளும்; பூமியின் இருளான இடங்கள்
ெகாடுைமயுள்ள குடியிருப்புகளால் நிைறந்திருக்கிறேத. 21 துன்பப்பட்டவன் ெவட்கத்ேதாேட
திரும்பவிடாதிரும்; சிறுைமயும் எளிைமயுமானவன் உமது நாமத்ைதத் துதிக்கும்படி ெசய்யும். 22 ேதவேன,
எழுந்தருளும், உமக்காக நீேர வழக்காடும்; மதியீனனாேல நாேடாறும் உமக்கு வரும் நிந்ைதைய
நிைனத்துக்ெகாள்ளும். 23 உம்முைடய சத்துருக்களின் ஆரவாரத்ைத மறவாேதயும்; உமக்கு விேராதமாய்
எழும்புகிறவர்களின் அமளி எப்ெபாழுதும் அதிகரிக்கிறது.

உம்ைமத் துதிக்கிேறாம், ேதவேன, உம்ைமத் துதிக்கிேறாம்; உமது நாமம்
சமீபமாயிருக்கிறெதன்று உமது அதிசயமான கிரிையகள் அறிவிக்கிறது. 2 நியமிக்கப்பட்ட
காலத்திேல, யதார்த்தமாய் நியாயந்தீர்ப்ேபன். 3 பூமியானது அதின் எல்லாக் குடிகேளாடும்

கைரந்துேபாகிறது; அதின் தூண்கைள நான் நிைலநிறுத்துகிேறன். (ேசலா) 4 வீம்புக்காரைர ேநாக்கி, வீம்பு
ேபசாேதயுங்கள் என்றும்; துன்மார்க்கைர ேநாக்கி, ெகாம்ைப உயர்த்தாதிருங்கள் என்றும் ெசான்ேனன். 5

உங்கள் ெகாம்ைப உயரமாய் உயர்த்தாதிருங்கள்; இறுமாப்புள்ள கழுத்துைடயவர்களாய்ப் ேபசாதிருங்கள்.
6 கிழக்கிலும் ேமற்கிலும் வனாந்தரதிைசயிலுமிருந்து ெஜயம் வராது. 7 ேதவேன நியாயாதிபதி; ஒருவைனத்
தாழ்த்தி, ஒருவைன உயர்த்துகிறார். 8 கலங்கிப் ெபாங்குகிற மதுபானத்தினால் நிைறந்த பாத்திரம்
கர்த்தருைடய ைகயிலிருக்கிறது, அதிலிருந்து வார்க்கிறார்; பூமியிலுள்ள துன்மார்க்கர் யாவரும் அதின்
வண்டல்கைள உறிஞ்சிக் குடிப்பார்கள். 9 நாேனா என்ெறன்ைறக்கும் இைத அறிவித்து, யாக்ேகாபின்
ேதவைனக் கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 10 துன்மார்க்கருைடய ெகாம்புகைளெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாடுேவன்;
நீதிமானுைடய ெகாம்புகேளா உயர்த்தப்படும்.

யூதாவில் ேதவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரேவலில் அவருைடய நாமம் ெபரியது. 2 சாேலமில்
அவருைடய கூடாரமும், சீேயானில் அவருைடய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது. 3 அங்ேகயிருந்து
வில்லின் அம்புகைளயும், ேகடகத்ைதயும், பட்டயத்ைதயும், யுத்தத்ைதயும் முறித்தார். (ேசலா) 4

மகத்துவமுள்ளவேர, ெகாள்ைளயுள்ள பர்வதங்கைளப்பார்க்கிலும் நீர் பிரகாசமுள்ளவர். 5 ைதரிய
ெநஞ்சுள்ளவர்கள் ெகாள்ைளயிடப்பட்டு, நித்திைரயைடந்து அசந்தார்கள்; வல்லைமயுள்ள எல்லா
மனுஷருைடய ைககளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்ேபாயிற்று. 6 யாக்ேகாபின் ேதவேன, உம்முைடய
கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிைரகளும் உறங்கி விழுந்தது. 7 நீர், நீேர, பயங்கரமானவர்; உமது
ேகாபம் மூளும்ேபாது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? 8 நியாயம் விசாரிக்கவும் பூமியில்
சிறுைமப்பட்டவர்கள் யாவைரயும் இரட்சிக்கவும், ேதவரீர் எழுந்தருளினேபாது, 9 வானத்திலிருந்து
நியாயத்தீர்ப்புக் ேகட்கப்பண்ணினீர்; பூமி பயந்து அமர்ந்தது. (ேசலா) 10 மனுஷனுைடய ேகாபம் உமது
மகிைமைய விளங்கப்பண்ணும்; மிஞ்சுங்ேகாபத்ைத நீர் அடக்குவீர். 11 ெபாருத்தைனப்பண்ணி அைத
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு நிைறேவற்றுங்கள்; அவைரச் சூழ்ந்திருக்கிற அைனவரும்
பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவரக்கடவர்கள். 12 பிரபுக்களின் ஆவிைய அடக்குவார்;
பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர்.

நான் ேதவைன ேநாக்கி என் சத்தத்ைத உயர்த்திக் ெகஞ்சிேனன், என் சத்தத்ைத ேதவனிடத்தில்
உயர்த்திேனன், அவர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தார். 2 என் ஆபத்துநாளில் ஆண்டவைரத்
ேதடிேனன்; இரவிலும் என் ைக தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்தது; என் ஆத்துமா

ஆறுதலைடயாமற்ேபாயிற்று. 3 நான் ேதவைன நிைனத்தேபாது அலறிேனன்; நான் தியானிக்கும்ேபாது என்
ஆவி ெதாய்ந்து ேபாயிற்று. (ேசலா) 4 நான் தூங்காதபடி என் கண்ணிைமகைளப் பிடித்திருக்கிறீர்; நான்
ேபசமாட்டாதபடி சஞ்சலப்படுகிேறன். 5 பூர்வநாட்கைளயும், ஆதிகாலத்து வருஷங்கைளயும் சிந்திக்கிேறன்.
6 இராக்காலத்தில் என் சங்கீதத்ைத நான் நிைனத்து, என் இருதயத்ேதாேட
சம்பாஷித்துக்ெகாள்ளுகிேறன்; என் ஆவி ஆராய்ச்சிெசய்தது. 7 ஆண்டவர் நித்தியகாலமாய்த்
தள்ளிவிடுவாேரா? இனி ஒருேபாதும் தைய ெசய்யாதிருப்பாேரா? 8 அவருைடய கிருைப முற்றிலும்
அற்றுப்ேபாயிற்ேறா? வாக்குத்தத்தமானது தைலமுைற தைலமுைறக்கும் ஒழிந்துேபாயிற்ேறா? 9 ேதவன்
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இரக்கஞ்ெசய்ய மறந்தாேரா? ேகாபத்தினாேல தமது உருக்கமான இரக்கங்கைள
அைடத்துக்ெகாண்டாேரா? என்ேறன். (ேசலா) 10 அப்ெபாழுது நான்: இது என் பலவீனம்; ஆனாலும்
உன்னதமானவருைடய வலதுகரத்திலுள்ள வருஷங்கைள நிைனவுகூருேவன். 11 கர்த்தருைடய
ெசயல்கைள நிைனவுகூருேவன், உம்முைடய பூர்வகாலத்து அதிசயங்கைளேய நிைனவுகூருேவன்; 12

உம்முைடய கிரிையகைளெயல்லாம் தியானித்து, உம்முைடய ெசயல்கைள ேயாசிப்ேபன் என்ேறன். 13

ேதவேன, உமது வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது; நம்முைடய ேதவைனப்ேபாலப் ெபரிய ேதவன் யார்? 14

அதிசயங்கைளச் ெசய்கிற ேதவன் நீேர; ஜனங்களுக்குள்ேள உம்முைடய வல்லைமைய விளங்கப்பண்ணினீர்.
15 யாக்ேகாபு ேயாேசப்பு என்பவர்களின் புத்திரராகிய உம்முைடய ஜனங்கைள, உமது புயத்தினாேல
மீட்டுக்ெகாண்டீர். (ேசலா) 16 ஜலங்கள் உம்ைமக் கண்டது; ேதவேன, ஜலங்கள் உம்ைமக் கண்டு
தத்தளித்தது; ஆழங்களும் கலங்கினது. 17 ேமகங்கள் ஜலங்கைளப் ெபாழிந்தது; ஆகாயமண்டலங்கள்
முழக்கமிட்டது; உம்முைடய அம்புகளும் ெதறிப்புண்டு பறந்தது. 18 உம்முைடய குமுறலின் சத்தம்
சுழல்காற்றில் முழங்கினது; மின்னல்கள் பூச்சக்கரத்ைதப் பிரகாசிப்பித்தது; பூமி குலுங்கி அதிர்ந்தது. 19

உமது வழி கடலிலும், உமது பாைதகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது; உமது காலடிகள்
ெதரியப்படாமற்ேபாயிற்று. 20 ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களின் ைகயால், உமது ஜனங்கைள ஒரு ஆட்டு
மந்ைதையப்ேபால வழிநடத்தினீர்.

என் ஜனங்கேள, என் உபேதசத்ைதக் ேகளுங்கள்; என் வாயின் வசனங்களுக்கு உங்கள்
ெசவிகைளச் சாயுங்கள். 2 என் வாைய உவைமகளால் திறப்ேபன்; பூர்வகாலத்து
மைறெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துேவன். 3 அைவகைள நாங்கள் ேகள்விப்பட்டு அறிந்ேதாம்;

எங்கள் பிதாக்கள் அைவகைள எங்களுக்குத் ெதரிவித்தார்கள். 4 பின்வரும் சந்ததியான பிள்ைளகளுக்கு
நாங்கள் அைவகைள மைறக்காமல், கர்த்தரின் துதிகைளயும் அவருைடய பலத்ைதயும், அவர் ெசய்த
அவருைடய அதியங்கைளயும் விவரிப்ேபாம். 5 அவர் யாக்ேகாபிேல சாட்சிைய ஏற்படுத்தி, இஸ்ரேவலிேல
ேவதத்ைத ஸ்தாபித்து, அைவகைளத் தங்கள் பிள்ைளகளுக்கு அறிவிக்கும்படி நம்முைடய பிதாக்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். 6 இனிப் பிறக்கும் பிள்ைளகளாகிய பின்சந்ததியார் அைத அறிந்துெகாண்டு, அவர்கள்
எழும்பித் தங்கள் பிள்ைளகளுக்கு அைவகைளச் ெசால்லும்படிக்கும்; 7 ேதவன்ேமல் அவர்கள் தங்கள்
நம்பிக்ைகைய ைவத்து, ேதவனுைடய ெசயல்கைள மறவாமல், அவர் கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்; 8 இருதயத்ைதச் ெசவ்ைவப்படுத்தாமலும், ேதவைன உறுதியாய்ப்
பற்றிக்ெகாள்ளாமலும் இருந்த முரட்டாட்டமும் கலகமுமுள்ள சந்ததியாகிய தங்கள் பிதாக்களுக்கு
அவர்கள் ஒப்பாகாதபடிக்கும், இைவகைளக் கட்டைளயிட்டார். 9 ஆயுதமணிந்த வில்வீரரான எப்பிராயீம்
புத்திரர் யுத்தநாளிேல முதுகு காட்டினார்கள். 10 அவர்கள் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகையக்
ைகக்ெகாள்ளாமலும், அவருைடய கட்டைளகளின்படி நடக்கச் சம்மதியாமலும், 11 அவருைடய
ெசயல்கைளயும், அவர் தங்களுக்குக் காண்பித்த அதிசயங்கைளயும் மறந்தார்கள். 12 அவர்களுைடய
பிதாக்களுக்கு முன்பாக, எகிப்து ேதசத்துச் ேசாவான் ெவளியிேல, அவர் அதிசயமானைவகைளச் ெசய்தார்.
13 கடைலப் பிளந்து, அவர்கைளக் கடக்கப்பண்ணி, ஜலத்ைதக் குவியலாக நிற்கும்படிச்ெசய்தார். 14

பகலிேல ேமகத்தினாலும், இராமுழுவதும் அக்கினி ெவளிச்சத்தினாலும் அவர்கைள வழிநடத்தினார். 15

வனாந்தரத்திேல கன்மைலகைளப் பிளந்து, மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீைர அவர்களுக்குக் குடிக்கக்
ெகாடுத்தார். 16 கன்மைலயிலிருந்து நீேராட்டங்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, தண்ணீைர நதிேபால
ஓடிவரும்படி ெசய்தார். 17 என்றாலும், அவர்கள் பின்னும் அவருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்து, வறண்ட
ெவளியிேல உன்னதமானவருக்குக் ேகாபம் மூட்டினார்கள். 18 தங்கள் இச்ைசக்ேகற்ற
ேபாஜனத்ைதக்ேகட்டு, தங்கள் இருதயத்தில் ேதவைனப் பரீட்ைசபார்த்தார்கள். 19 அவர்கள் ேதவனுக்கு
விேராதமாய்ப் ேபசி: ேதவன் வனாந்தரத்திேல ேபாஜனபந்திைய ஆயத்தப்படுத்தக்கூடுேமா? 20 இேதா அவர்
கன்மைலைய அடித்ததினால் தண்ணீர் புறப்பட்டு, நதிகளாய்ப் புரண்டுவந்தது; அவர் அப்பத்ைதயும்
ெகாடுக்கக்கூடுேமா? தம்முைடய ஜனத்திற்கு மாம்சத்ைதயும் ஆயத்தப்படுத்துவாேரா? என்றார்கள். 21

ஆைகயால் கர்த்தர் அைதக் ேகட்டுக் ேகாபங்ெகாண்டார்; அவர்கள் ேதவைன விசுவாசியாமலும்,
அவருைடய இரட்சிப்ைப நம்பாமலும் ேபானதினால், 22 யாக்ேகாபுக்கு விேராதமாய் அக்கினி
பற்றிெயரிந்தது; இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய்க் ேகாபம் மூண்டது. 23 அவர் உயரத்திலுள்ள ேமகங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டு, வானத்தின் கதவுகைளத் திறந்து, 24 மன்னாைவ அவர்களுக்கு ஆகாரமாக
வருஷிக்கப்பண்ணி, வானத்தின் தானியத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 25 தூதர்களின் அப்பத்ைத
மனுஷன் சாப்பிட்டான்; அவர்களுக்கு ஆகாரத்ைதப் பூரணமாய் அனுப்பினார். 26 ஆகாசத்திேல கீழ்காற்ைற
வரப்பண்ணி, தம்முைடய வல்லைமயினால் ெதன்றைலயும் வீசச்ெசய்து, 27 மாம்சத்ைதத்
தூளத்தைனயாயும், சிறகுள்ள பறைவகைளக் கடற்கைர மணலத்தைனயாயும் வருஷிக்கப்பண்ணி, 28

அைவகைள அவர்கள் பாளயத்தின் நடுவிலும், அவர்கள் கூடாரங்கைளச் சுற்றிலும் இறங்கப்பண்ணினார். 29

அவர்கள் புசித்துத் திருப்தியைடந்தார்கள்; அவர்கள் இச்சித்தைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 30 அவர்கள்
தங்கள் இச்ைசைய ெவறுக்கவில்ைல; அவர்களுைடய ேபாஜனம் அவர்கள் வாயில் இருக்கும்ேபாேத. 31

ேதவேகாபம் அவர்கள்ேமல் எழும்பி, அவர்களில் ெகாழுத்தவர்கைளச் சங்கரித்து, இஸ்ரேவலில்
விேசஷித்தவர்கைள மடியப்பண்ணிற்று. 32 இைவெயல்லாம் நடந்தும், அவர் ெசய்த அதிசயங்கைள அவர்கள்
நம்பாமல், பின்னும் பாவஞ்ெசய்தார்கள். 33 ஆதலால் அவர்கள் நாட்கைள விருதாவிலும், அவர்கள்
வருஷங்கைளப் பயங்கரத்திலும் கழியப்பண்ணினார். 34 அவர்கைள அவர் ெகால்லும்ேபாது அவைரக்குறித்து
விசாரித்து, அவர்கள் திரும்பிவந்து ேதவைன அதிகாலேம ேதடி; 35 ேதவன் தங்கள் கன்மைலெயன்றும்,
உன்னதமான ேதவன் தங்கள் மீட்பர் என்றும், நிைனவுகூர்ந்தார்கள். 36 ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள்
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வாயினால் அவருக்கு இச்சகம்ேபசி, தங்கள் நாவினால் அவரிடத்தில் ெபாய்ெசான்னார்கள். 37 அவர்கள்
இருதயம் அவரிடத்தில் நிைலவரப்படவில்ைல; அவருைடய உடன்படிக்ைகயில் அவர்கள்
உண்ைமயாயிருக்கவில்ைல. 38 அவேரா அவர்கைள அழிக்காமல், இரக்கமுள்ளவராய் அவர்கள்
அக்கிரமத்ைத மன்னித்தார்; அவர் தமது உக்கிரம் முழுவைதயும் எழுப்பாமல், அேநகந்தரம் தமது
ேகாபத்ைத விலக்கிவிட்டார். 39 அவர்கள் மாம்செமன்றும், திரும்பிவராமல் அகலுகிற காற்ெறன்றும்
நிைனவுகூர்ந்தார். 40 எத்தைனதரேமா வனாந்தரத்திேல அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டி, அவாந்தர ெவளியிேல
அவைர விசனப்படுத்தினார்கள். 41 அவர்கள் திரும்பி ேதவைனப் பரீட்ைச பார்த்து, இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தைர மட்டுப்படுத்தினார்கள். 42 அவருைடய கரத்ைதயும், அவர் தங்கைளச் சத்துருவுக்கு விலக்கி
மீட்ட நாைளயும் நிைனயாமற் ேபானார்கள். 43 அவர் எகிப்திேல தம்முைடய அைடயாளங்கைளயும்,
ேசாவான் ெவளியிேல தம்முைடய அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார். 44 அவர்களுைடய நதிகைள இரத்தமாக
மாற்றி, அவர்களுைடய ஆறுகளிலுள்ள ஜலத்ைதக் குடிக்கக்கூடாதபடி ெசய்தார். 45 அவர்கைள
அழிக்கும்படி வண்டு ஜாதிகைளயும், அவர்கைளக் ெகடுக்கும்படி தவைளகைளயும் அவர்களுக்குள்ேள
அனுப்பினார். 46 அவர்களுைடய விைளச்சைலப் புழுக்களுக்கும், அவர்களுைடய பிரயாசத்தின் பலைன
ெவட்டுக்கிளிகளுக்கும் ெகாடுத்தார். 47 கல்மைழயினால் அவர்களுைடய திராட்சச்ெசடிகைளயும்,
ஆலாங்கட்டியினால் அவர்களுைடய அத்திமரங்கைளயும் அழித்து, 48 அவர்களுைடய மிருகஜீவன்கைளக்
கல்மைழக்கும், அவர்களுைடய ஆடுமாடுகைள இடிகளுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 49 தமது உக்கிரமான
ேகாபத்ைதயும், மூர்க்கத்ைதயும், சினத்ைதயும், உபத்திரவத்ைதயும், தீங்குெசய்யும் தூதர்கைளயும்
அவர்களுக்குள்ேள அனுப்பினார். 50 அவர் தம்முைடய ேகாபத்துக்கு வழிதிறந்து, அவர்கள் ஆத்துமாைவ
மரணத்துக்கு விலக்கிக் காவாமல், அவர்கள் ஜீவைனக் ெகாள்ைளேநாய்க்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 51

எகிப்திேல தைலச்சன்கள் அைனத்ைதயும், காமின் கூடாரங்களிேல அவர்களுைடய ெபலனில்
முதற்பலனான யாவைரயும் அழித்து; 52 தம்முைடய ஜனங்கைள ஆடுகைளப்ேபால் புறப்படப்பண்ணி,
அவர்கைள வனாந்தரத்திேல மந்ைதையப்ேபால் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்; 53 அவர்கள் பயப்படாதபடிக்கு
அவர்கைளப் பத்திரமாய் வழிநடத்தினார்; அவர்கள் சத்துருக்கைளக் கடல் மூடிப்ேபாட்டது. 54 அவர்கைளத்
தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் எல்ைலவைரக்கும், தமது வலதுகரம் சம்பாதித்த இந்தப் பர்வதமட்டுக்கும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, 55 அவர்கள் முகத்திற்கு முன்பாக ஜாதிகைளத் துரத்திவிட்டு, ேதசத்ைத
நூல்ேபாட்டுப் பங்கிட்டு, அவர்களுைடய கூடாரங்களில் இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கைளக் குடிேயற்றினார்.
56 ஆனாலும் அவர்கள் உன்னதமான ேதவைனப் பரீட்ைச பார்த்து, அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டி, அவருைடய
சாட்சிகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய், 57 தங்கள் பிதாக்கைளப்ேபால வழிவிலகி, துேராகம்பண்ணி,
ேமாசம்ேபாக்கும் வில்ைலப்ேபால் துவண்டு, 58 தங்கள் ேமைடகளினால் அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டி, தங்கள்
விக்கிரகங்களினால் எரிச்சல் உண்டாக்கினார்கள். 59 ேதவன் அைதக் ேகட்டு உக்கிரமாகி, இஸ்ரேவைல
மிகவும் ெவறுத்து, 60 தாம் மனுஷருக்குள்ேள ேபாட்ட கூடாரமாகிய சீேலாவிலுள்ள வாசஸ்தலத்ைத
விட்டுவிலகி, 61 தமது பலத்ைதச் சிைறயிருப்புக்கும், தமது மகிைமையச் சத்துருவின் ைகக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து, 62 தமது ஜனத்ைதப் பட்டயத்துக்கு இைரயாக்கி, தமது சுதந்தரத்தின்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டார். 63 அவர்கள் வாலிபைர அக்கினி பட்சித்தது, அவர்கள் கன்னியாஸ்திரீகள்
வாழ்க்ைகப்படாதிருந்தார்கள். 64 அவர்களுைடய ஆசாரியர்கள் பட்டயத்தால் விழுந்தார்கள்,
அவர்களுைடய விதைவகள் அழவில்ைல. 65 அப்ெபாழுது ஆண்டவர் நித்திைர ெதளிந்தவைனப்ேபாலவும்,
திராட்சரசத்தால் ெகம்பீரிக்கிற பராக்கிரமசாலிையப்ேபாலவும் விழித்து, 66 தம்முைடய சத்துருக்கைளப்
பின்புறமாக அடித்து, அவர்களுக்கு நித்திய நிந்ைதைய வரப்பண்ணினார். 67 அவர் ேயாேசப்பின்
கூடாரத்ைதப் புறக்கணித்தார்; எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்ைத அவர் ெதரிந்துெகாள்ளாமல், 68 யூதா
ேகாத்திரத்ைதயும் தமக்குப் பிரியமான சீேயான் பர்வதத்ைதயும் ெதரிந்துெகாண்டார். 69 தம்முைடய
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத மைலகைளப்ேபாலவும், என்ைறக்கும் நிற்கும்படி தாம் அஸ்திபாரப்படுத்தின
பூமிையப்ேபாலவும் கட்டினார். 70 தம்முைடய தாசனாகிய தாவீைதத் ெதரிந்துெகாண்டு,
ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிலிருந்து அவைன எடுத்தார். 71 கறவலாடுகளின் பின்னாகத் திரிந்த அவைன,
தம்முைடய ஜனமாகிய யாக்ேகாைபயும் தம்முைடய சுதந்தரமாகிய இஸ்ரேவைலயும் ேமய்ப்பதற்காக,
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார். 72 இவன் அவர்கைளத் தன் இருதயத்தின் உண்ைமயின்படிேய ேமய்த்து, தன்
ைககளின் திறைமயினால் அவர்கைள நடத்தினான்.

ேதவேன, புறஜாதியார் உமது சுதந்தரத்தில் வந்து, உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி,
எருசேலைம மண்ேமடுகளாக்கினார்கள். 2 உமது ஊழியக்காரரின் பிேரதங்கைள ஆகாயத்துப்
பறைவகளுக்கும், உமது பரிசுத்தவான்களின் மாம்சத்ைதப் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகக்

ெகாடுத்தார்கள். 3 எருசேலைமச் சுற்றிலும் அவர்களுைடய இரத்தத்ைத தண்ணீைரப்ேபாலச்
சிந்தினார்கள்; அவர்கைள அடக்கம்பண்ணுவாருமில்ைல. 4 எங்கள் அயலாருக்கு நிந்ைதயும், எங்கள்
சுற்றுப்புறத்தாருக்குப் பரியாசமும் சக்கந்தமுமாேனாம். 5 எதுவைரக்கும் கர்த்தாேவ! நீர் என்ைறக்கும்
ேகாபமாயிருப்பீேரா? உம்முைடய எரிச்சல் அக்கினிையப் ேபால் எரியுேமா? 6 உம்ைம அறியாத
ஜாதிகள்ேமலும், உமது நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளாத ராஜ்யங்கள்ேமலும், உம்முைடய உக்கிரத்ைத
ஊற்றிவிடும். 7 அவர்கள் யாக்ேகாைபப் பட்சித்து, அவன் குடியிருப்ைபப் பாழாக்கினார்கேள. 8

பூர்வகாலத்து அக்கிரமங்கைள எங்களுக்கு விேராதமாக நிைனயாேதயும்; உம்முைடய இரக்கங்கள்
சீக்கிரமாய் எங்களுக்கு ேநரிடுவதாக; நாங்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாேனாம். 9 எங்கைள
இரட்சிக்கும் ேதவேன, நீர் உமது நாமத்தின் மகிைமயினிமித்தம் எங்களுக்கு உதவிெசய்து, உமது
நாமத்தினிமித்தம் எங்கைள விடுவித்து, எங்கள் பாவங்கைள நிவிர்த்தியாக்கும். 10 அவர்களுைடய ேதவன்
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எங்ேக என்று புறஜாதிகள் ெசால்வாேனன்? உமது ஊழியக்காரருைடய சிந்துண்ட இரத்தத்தின்
பழிவாங்குதல் ஜாதிகளுக்குள்ேள எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக விளங்கும்படி ெசய்யும். 11

கட்டுண்டவனுைடய ெபருமூச்சு உமக்கு முன்பாக வரட்டும்; ெகாைலக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கைள உமது
புயபலத்தினால் உயிேராேட காத்தருளும். 12 ஆண்டவேர, எங்கள் அயலார் உம்ைம நிந்தித்த நிந்ைதைய,
ஏழத்தைனயாக அவர்கள் மடியிேல திரும்பப்பண்ணும். 13 அப்ெபாழுது, உம்முைடய ஜனங்களும்
உம்முைடய ேமய்ச்சலின் ஆடுகளுமாகிய நாங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் புகழுேவாம்; தைலமுைற
தைலமுைறயாக உமது துதிையச் ெசால்லிவருேவாம்.

இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, ேயாேசப்ைப ஆட்டுமந்ைதையப்ேபால் நடத்துகிறவேர, ெசவிெகாடும்;
ேகருபீன்கள் மத்தியில் வாசம்பண்ணுகிறவேர, பிரகாசியும். 2 எப்பிராயீம் ெபன்யமீன் மனாேச
என்பவர்களுக்கு முன்பாக, நீர் உமது வல்லைமைய எழுப்பி, எங்கைள இரட்சிக்க வந்தருளும். 3

ேதவேன, எங்கைளத் திருப்பிக் ெகாண்டுவாரும், உமது முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும், அப்ெபாழுது
இரட்சிக்கப்படுேவாம். 4 ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது ஜனத்தின் விண்ணப்பத்துக்கு
விேராதமாய் நீர் எதுவைரக்கும் ேகாபங்ெகாள்வீர். 5 கண்ணீராகிய அப்பத்ைத அவர்களுக்குப்
ேபாஜனமாகவும், மிகுதியான கண்ணீைரேய அவர்களுக்குப் பானமாகவும் ெகாடுத்தீர். 6 எங்கள்
அயலாருக்கு எங்கைள வழக்காக ைவக்கிறீர்; எங்கள் சத்துருக்கள் எங்கைளப் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள்.
7 ேசைனகளின் ேதவேன, எங்கைளத் திருப்பிக்ெகாண்டுவாரும், உமது முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும்,
அப்ெபாழுது இரட்சிக்கப்படுேவாம். 8 நீர் எகிப்திலிருந்து ஒரு திராட்சக்ெகாடிையக் ெகாண்டுவந்து,
ஜாதிகைளத் துரத்திவிட்டு, அைத நாட்டினீர். 9 அதற்கு இடத்ைத ஆயத்தப்படுத்தினீர்; அது ேவரூன்றி,
ேதசெமங்கும் படர்ந்தது. 10 அதின் நிழலால் மைலகளும் அதின் கிைளகளால் திவ்வியமான ேகதுருக்களும்
மூடப்பட்டது. 11 அது தன் ெகாடிகைளச் சமுத்திரமட்டாகவும், தன் கிைளகைள நதிமட்டாகவும்
படரவிட்டது. 12 இப்ெபாழுேதா வழிநடக்கிற யாவரும் அைதப் பறிக்கும்படியாக, அதின் அைடப்புகைள ஏன்
தகர்த்துப்ேபாட்டீர்? 13 காட்டுப்பன்றி அைத உழுதுேபாடுகிறது, ெவளியின் மிருகங்கள் அைத
ேமய்ந்துேபாடுகிறது. 14 ேசைனகளின் ேதவேன, திரும்பி வாரும், வானத்திலிருந்து கண்ேணாக்கிப்பார்த்து,
இந்தத் திராட்சச்ெசடிைய விசாரித்தருளும்; 15 உம்முைடய வலதுகரம் நாட்டின ெகாடிையயும், உமக்கு நீர்
திடப்படுத்தின கிைளையயும் கடாட்சித்தருளும். 16 அது அக்கினியால் சுடப்பட்டும் ெவட்டுண்டும் ேபாயிற்று;
உம்முைடய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துேபாகிறார்கள். 17 உமது கரம் உமது வலதுபாரிசத்துப்
புருஷன்மீதிலும், உமக்கு நீர் திடப்படுத்தின மனுஷகுமாரன்மீதிலும் இருப்பதாக. 18 அப்ெபாழுது
உம்ைமவிட்டுப் பின்வாங்கமாட்ேடாம்; எங்கைள உயிர்ப்பியும், அப்ெபாழுது உமது நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம். 19 ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, எங்கைளத் திருப்பிக்ெகாண்டு வாரும்;
உமது முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும், அப்ெபாழுது இரட்சிக்கப்படுேவாம்.

நம்முைடய ெபலனாகிய ேதவைனக் ெகம்பீரமாய்ப் பாடி, யாக்ேகாபின் ேதவைனக்குறித்து
ஆர்ப்பரியுங்கள். 2 தம்புரு வாசித்து, வீைணையயும் இனிய ஓைசயான சுரமண்டலத்ைதயும்
எடுத்து, சங்கீதம் பாடுங்கள். 3 மாதப்பிறப்பிலும், நியமித்தகாலத்திலும், நம்முைடய

பண்டிைகநாட்களிலும், எக்காளம் ஊதுங்கள். 4 இது இஸ்ரேவலுக்குப் பிரமாணமும், யாக்ேகாபின் ேதவன்
விதித்த நியாயமுமாயிருக்கிறது. 5 நாம் அறியாத பாைஷையக்ேகட்ட எகிப்துேதசத்ைதவிட்டுப்
புறப்படுைகயில், இைத ேயாேசப்பிேல சாட்சியாக ஏற்படுத்தினார். 6 அவன் ேதாைளச் சுைமக்கு
விலக்கிேனன்; அவன் ைககள் கூைடக்கு நீங்கலாக்கப்பட்டது. 7 ெநருக்கத்திேல நீ கூப்பிட்டாய், நான்
உன்ைனத் தப்புவித்ேதன்; இடிமுழக்கம் உண்டாகும் மைறவிடத்திலிருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளிேனன்;
ேமரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்தில் உன்ைனச் ேசாதித்து அறிந்ேதன். (ேசலா) 8 என் ஜனேம ேகள், உனக்குச்
சாட்சியிட்டுச் ெசால்லுேவன்; இஸ்ரேவேல, நீ எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தால் நலமாயிருக்கும். 9 உனக்குள்
ேவறு ேதவன் உண்டாயிருக்கேவண்டாம்; அந்நிய ேதவைன நீ நமஸ்கரிக்கவும் ேவண்டாம். 10 உன்ைன
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன; உன் வாைய விரிவாய்த் திற,
நான் அைத நிரப்புேவன். 11 என் ஜனேமா என் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடுக்கவில்ைல; இஸ்ரேவல் என்ைன
விரும்பவில்ைல. 12 ஆைகயால் அவர்கைள அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்திற்கு விட்டுவிட்ேடன்; தங்கள்
ேயாசைனகளின்படிேய நடந்தார்கள். 13 ஆ, என் ஜனம் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்து, இஸ்ரேவல் என்
வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும்! 14 நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகைளத் தாழ்த்தி, என்
ைகைய அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விேராதமாகத் திருப்புேவன். 15 அப்ெபாழுது கர்த்தைரப்
பைகக்கிறவர்கள் அவருக்கு இச்சகம் ேபசி அடங்குவார்கள்; அவர்களுைடய காலம் என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும். 16 உச்சிதமான ேகாதுைமயினால் அவர்கைளப் ேபாஷிப்பார்; கன்மைலயின் ேதனினால்
உன்ைனத் திருப்தியாக்குேவன்.

ேதவசைபயிேல ேதவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார்; ேதவர்களின் நடுவிேல அவர் நியாயம்
விசாரிக்கிறார். 2 எதுவைரக்கும் நீங்கள் அநியாயத்தீர்ப்புச்ெசய்து, துன்மார்க்கருக்கு
முகதாட்சிணியம்பண்ணுவீர்கள். (ேசலா) 3 ஏைழக்கும் திக்கற்றபிள்ைளக்கும் நியாயஞ்ெசய்து,

சிறுைமப்பட்டவனுக்கும் திக்கற்றவனுக்கும் நீதி ெசய்யுங்கள். 4 பலவீனைனயும் எளியவைனயும் விடுவித்து,
துன்மார்க்கரின் ைகக்கு அவர்கைளத் தப்புவியுங்கள். 5 அறியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறார்கள்,
அந்தகாரத்திேல நடக்கிறார்கள்; ேதசத்தின் அஸ்திபாரங்கெளல்லாம் அைசகிறது. 6 நீங்கள் ேதவர்கள்
என்றும், நீங்கெளல்லாரும் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்றும் நான் ெசால்லியிருந்ேதன். 7 ஆனாலும்
நீங்கள் மனுஷைரப்ேபாலச் ெசத்து, ேலாகப்பிரபுக்களில் ஒருவைனப்ேபால விழுந்து ேபாவீர்கள். 8 ேதவேன,
எழுந்தருளும், பூமிக்கு நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்; நீேர சகல ஜாதிகைளயும் சுதந்தரமாகக் ெகாண்டிருப்பவர்.
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ேதவேன, மவுனமாயிராேதயும், ேபசாமலிராேதயும்; ேதவேன, சும்மாயிராேதயும். 2 இேதா,
உம்முைடய சத்துருக்கள் ெகாந்தளித்து, உம்முைடய பைகஞர் தைலெயடுக்கிறார்கள். 3 உமது
ஜனத்துக்கு விேராதமாக உபாய தந்திரங்கைள ேயாசித்து, உமது மைறவிலிருக்கிறவர்களுக்கு

விேராதமாக ஆேலாசைனபண்ணுகிறார்கள். 4 அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியாராயிராமலும், இஸ்ரேவலின்
ேபர் இனி நிைனக்கப்படாமலும் ேபாவதற்காக, அவர்கைள அதம்பண்ணுேவாம் வாருங்கள் என்கிறார்கள். 5

இப்படி, ஏேதாமின் கூடாரத்தாரும், இஸ்மேவலரும், ேமாவாபியரும், ஆகாரியரும், 6 ேகபாலரும்,
அம்ேமானியரும், அமேலக்கியரும், தீருவின் குடிகேளாடுகூடிய ெபலிஸ்தரும், 7 ஏகமனநிர்ணயமாய்
ஆேலாசைனெசய்து, உமக்கு விேராதமாய் ஒப்பந்தம் பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 8 அசீரியரும்
அவர்கேளாேடகூடக் கலந்து, ேலாத்தின் புத்திரருக்குப் புயபலமானார்கள். (ேசலா) 9 மீதியானியருக்குச்
ெசய்தது ேபாலவும், கீேசான் என்னும் ஆற்றண்ைட எந்ேதாரிேல அழிக்கப்பட்டு, 10 நிலத்துக்கு
எருவாய்ப்ேபான சிெசரா, யாபீன் என்பவர்களுக்குச் ெசய்ததுேபாலவும், அவர்களுக்குச் ெசய்யும். 11

அவர்கைளயும் அவர்கள் அதிபதிகைளயும் ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும், அவர்கள் பிரபுக்கைளெயல்லாம்
ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும் சமமாக்கும். 12 ேதவனுைடய வாசஸ்தலங்கைள எங்களுக்குச் சுதந்தரமாக
நாங்கள் கட்டிக்ெகாள்ேவாம் என்று ெசால்லுகிறார்கேள. 13 என் ேதவேன, அவர்கைளச் சுழல்காற்றின்
புழுதிக்கும், காற்று முகத்தில் பறக்கும் துரும்புக்கும் சமமாக்கும். 14 ெநருப்பு காட்ைடக்
ெகாளுத்துவதுேபாலவும், அக்கினி ஜூவாைலகள் மைலகைள எரிப்பது ேபாலவும், 15 நீர் உமது புசலினாேல
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து, உமது ெபருங்காற்றினாேல அவர்கைளக் கலங்கப்பண்ணும். 16 கர்த்தாேவ,
அவர்கள் உமது நாமத்ைதத் ேதடும்படிக்கு, அவர்கள் முகங்கைள அவமானத்தாேல மூடும். 17 ேயேகாவா
என்னும் நாமத்ைதயுைடய ேதவரீர் ஒருவேர பூமியைனத்தின்ேமலும் உன்னதமானவர் என்று மனுஷர்
உணரும்படி, 18 அவர்கள் என்ைறக்கும் ெவட்கிக் கலங்கி, நாணமைடந்து அழிந்துேபாவார்களாக.

ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, உமது வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானைவகள்! 2 என் ஆத்துமா
கர்த்தருைடய ஆலயப்பிராகாரங்களின்ேமல் வாஞ்ைசயும் தவனமுமாயிருக்கிறது; என் இருதயமும்
என் மாம்சமும் ஜீவனுள்ள ேதவைன ேநாக்கிக் ெகம்பீர சத்தமிடுகிறது. 3 என் ராஜாவும் என்

ேதவனுமாகிய ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, உம்முைடய பீடங்களண்ைடயில் அைடக்கலான் குருவிக்கு வீடும்,
தைகவிலான் குருவிக்குத் தன் குஞ்சுகைள ைவக்கும் கூடும் கிைடத்தேத. 4 உம்முைடய வீட்டில்
வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் எப்ெபாழுதும் உம்ைமத் துதித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்
(ேசலா) 5 உம்மிேல ெபலன்ெகாள்ளுகிற மனுஷனும், தங்கள் இருதயங்களில் ெசவ்ைவயான வழிகைளக்
ெகாண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். 6 அழுைகயின் பள்ளத்தாக்ைக உருவ நடந்து அைத
நீரூற்றாக்கிக் ெகாள்ளுகிறார்கள்; மைழயும் குளங்கைள நிரப்பும். 7 அவர்கள் பலத்தின்ேமல் பலம்
அைடந்து, சீேயானிேல ேதவசந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள். 8 ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
என் விண்ணப்பத்ைத ேகளும்; யாக்ேகாபின் ேதவேன, ெசவிெகாடும். (ேசலா) 9 எங்கள் ேகடகமாகிய
ேதவேன, கண்ேணாக்கமாயிரும்; நீர் அபிேஷகம் பண்ணினவரின் முகத்ைதப் பாரும். 10 ஆயிரம்
நாைளப்பார்க்கிலும் உமது பிராகாரங்களில் ெசல்லும் ஒேர நாள் நல்லது; ஆகாமியக் கூடாரங்களில்
வாசமாயிருப்பைதப் பார்க்கிலும் என் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பைதேய
ெதரிந்துெகாள்ளுேவன். 11 ேதவனாகிய கர்த்தர் சூரியனும் ேகடகமுமானவர்; கர்த்தர் கிருைபையயும்
மகிைமையயும் அருளுவார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்ைமைய வழங்காதிரார். 12 ேசைனகளின்
கர்த்தாேவ, உம்ைம நம்பியிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

கர்த்தாேவ, உமது ேதசத்தின்ேமல் பிரியம் ைவத்து, யாக்ேகாபின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பினீர். 2

உமது ஜனத்தின் அக்கிரமத்ைத மன்னித்து, அவர்கள் பாவத்ைதெயல்லாம் மூடினீர். (ேசலா) 3

உமது உக்கிரத்ைதெயல்லாம் அடக்கிக்ெகாண்டு, உமது ேகாபத்தின் எரிச்சைலவிட்டுத்
திரும்பினீர். 4 எங்கள் இரட்சிப்பின் ேதவேன, நீர் எங்கைளத் திருப்பிக் ெகாண்டுவாரும், எங்கள்ேமலுள்ள
உமது ேகாபத்ைத ஆறப்பண்ணும். 5 என்ைறக்கும் எங்கள்ேமல் ேகாபமாயிருப்பீேரா? தைலமுைற
தைலமுைறயாக உமது ேகாபத்ைத நீடித்திருக்கப்பண்ணுவீேரா? 6 உமது ஜனங்கள் உம்மில்
மகிழ்ந்திருக்கும்படி நீர் எங்கைளத் திரும்ப உயிர்ப்பிக்கமாட்டீேரா? 7 கர்த்தாேவ, உமது கிருைபைய
எங்களுக்குக் காண்பித்து, உமது இரட்சிப்ைப எங்களுக்கு அருளிச்ெசய்யும். 8 கர்த்தராகிய ேதவன்
விளம்புவைதக் ேகட்ேபன்; அவர் தம்முைடய ஜனங்களுக்கும் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம்
கூறுவார்; அவர்கேளா மதிேகட்டுக்குத் திரும்பாதிருப்பார்களாக. 9 நம்முைடய ேதசத்தில் மகிைம
வாசமாயிருக்கும்படி, அவருைடய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது. 10

கிருைபயும், சத்தியமும் ஒன்ைறெயான்று சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும் ஒன்ைறெயான்று
முத்தஞ்ெசய்யும். 11 சத்தியம் பூமியிலிருந்து முைளக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழப்பார்க்கும். 12 கர்த்தர்
நன்ைமயானைதத் தருவார்; நம்முைடய ேதசமும் தன் பலைனக் ெகாடுக்கும். 13 நீதி அவருக்கு முன்னாகச்
ெசன்று, அவருைடய அடிச்சுவடுகளின் வழியிேல நம்ைம நிறுத்தும்.

கர்த்தாேவ, உமது ெசவிையச் சாய்த்து, என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருளும்; நான் சிறுைமயும்
எளிைமயுமானவன். 2 என் ஆத்துமாைவக் காத்தருளும், நான் பக்தியுள்ளவன்; என் ேதவேன,
உம்ைம நம்பியிருக்கிற உமது அடிேயைன நீர் இரட்சியும். 3 ஆண்டவேர, எனக்கு இரங்கும்,

நாேடாறும் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன். 4 உமது அடிேயனுைடய ஆத்துமாைவ மகிழ்ச்சியாக்கும்;
ஆண்டவேர, உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாைவ உயர்த்துகிேறன். 5 ஆண்டவேர, நீர் நல்லவரும்,
மன்னிக்கிறவரும், உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவர்ேமலும் கிருைப மிகுந்தவருமாயிருக்கிறீர். 6

கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்திற்குச் ெசவிெகாடுத்து, என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதத் கவனியும். 7 நான்
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துயரப்படுகிற நாளில் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன்; நீர் என்ைனக் ேகட்டருளுவீர். 8 ஆண்டவேர,
ேதவர்களுக்குள்ேள உமக்கு நிகருமில்ைல; உம்முைடய கிரிையகளுக்கு ஒப்புமில்ைல. 9 ஆண்டவேர, நீர்
உண்டாக்கின எல்லா ஜாதிகளும் வந்து, உமக்கு முன்பாகப் பணிந்து, உமது நாமத்ைத
மகிைமப்படுத்துவார்கள். 10 ேதவரீர் மகத்துவமுள்ளவரும் அதிசயங்கைளச் ெசய்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; நீர்
ஒருவேர ேதவன். 11 கர்த்தாேவ, உமது வழிைய எனக்குப் ேபாதியும், நான் உமது சத்தியத்திேல நடப்ேபன்;
நான் உமது நாமத்திற்குப் பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்ைத ஒருமுகப்படுத்தும். 12 என் ேதவனாகிய
ஆண்டவேர; உம்ைம என் முழு இருதயத்ேதாடும் துதித்து, உமது நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
மகிைமப்படுத்துேவன். 13 நீர் எனக்குப் பாராட்டின உமது கிருைப ெபரியது; என் ஆத்துமாைவத் தாழ்ந்த
பாதாளத்திற்குத் தப்புவித்தீர். 14 ேதவேன, அகங்காரிகள் எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறார்கள்,
ெகாடுைமக்காரராகிய கூட்டத்தார் என் பிராணைன வாங்கத் ேதடுகிறார்கள், உம்ைமத் தங்களுக்கு
முன்பாக நிறுத்தி ேநாக்காதிருக்கிறார்கள். 15 ஆனாலும் ஆண்டவேர, நீர் மனவுருக்கமும், இரக்கமும், நீடிய
ெபாறுைமயும், பூரண கிருைபயும், சத்தியமுமுள்ள ேதவன். 16 என்ேமல் ேநாக்கமாகி, எனக்கு இரங்கும்;
உமது வல்லைமைய உமது அடியானுக்கு அருளி, உமது அடியாளின் குமாரைன இரட்சியும். 17 கர்த்தாேவ,
நீர் எனக்குத் துைணெசய்து என்ைனத் ேதற்றுகிறைத என் பைகஞர் கண்டு ெவட்கப்படும்படிக்கு, எனக்கு
அநுகூலமாக ஒரு அைடயாளத்ைதக் காண்பித்தருளும்.

அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது. 2 கர்த்தர் யாக்ேகாபின்
வாசஸ்தலங்கெளல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும் சீேயானின் வாசல்களில் பிரியமாயிருக்கிறார். 3

ேதவனுைடய நகரேம! உன்ைனக் குறித்து மகிைமயான விேசஷங்கள் வசனிக்கப்படும். (ேசலா) 4

என்ைன அறிந்தவர்களுக்குள்ேள ராகாைபயும் பாபிேலாைனயும் குறித்துப் ேபசுேவன்; இேதா,
ெபலிஸ்தியரிலும், தீரியரிலும், எத்திேயாப்பியரிலுங்கூட, இன்னான் அங்ேக பிறந்தான் என்றும்; 5

சீேயாைனக் குறித்து, இன்னான் இன்னான் அதிேல பிறந்தாெனன்றும் ெசால்லப்படும்; உன்னதமானவர்
தாேம அைத ஸ்திரப்படுத்துவார். 6 கர்த்தர் ஜனங்கைளப் ேபெரழுதும்ேபாது, இன்னான் அதிேல பிறந்தான்
என்று அவர்கைளத் ெதாைகயிடுவார். (ேசலா) 7 எங்கள் ஊற்றுகெளல்லாம் உன்னில் இருக்கிறது என்று
பாடுவாரும் ஆடுவாரும் ஏகமாய்ச் ெசால்லுவார்கள்.

என் இரட்சிப்பின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, இரவும் பகலும் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன். 2

என் விண்ணப்பம் உமது சமுகத்தில் வருவதாக; என் கூப்பிடுதலுக்கு உமது ெசவிையச்
சாய்த்தருளும். 3 என் ஆத்துமா துக்கத்தால் நிைறந்திருக்கிறது; என் ஜீவன் பாதாளத்திற்குச்

சமீபமாய் வந்திருக்கிறது. 4 நான் குழியில் இறங்குகிறவர்கேளாடு எண்ணப்பட்டு, ெபலனற்ற
மனுஷைனப்ேபாலாேனன். 5 மரித்தவர்களில் ஒருவைனப்ேபால் ெநகிழப்பட்டிருக்கிேறன்; நீர் இனி
ஒருேபாதும் நிைனயாதபடி, உமது ைகயால் அறுப்புண்டுேபாய்ப் பிேரதக்குழிகளிேல
கிடக்கிறவர்கைளப்ேபாலாேனன். 6 என்ைனப் பாதாளக்குழியிலும் இருளிலும் ஆழங்களிலும் ைவத்தீர். 7

உம்முைடய ேகாபம் என்ைன இருத்துகிறது; உம்முைடய அைலகள் எல்லாவற்றினாலும் என்ைன
வருத்தப்படுத்துகிறீர். (ேசலா) 8 எனக்கு அறிமுகமானவர்கைள எனக்குத் தூரமாக விலக்கி, அவர்களுக்கு
என்ைன அருவருப்பாக்கினீர்; நான் ெவளிேய புறப்படக்கூடாதபடி அைடபட்டிருக்கிேறன். 9 துக்கத்தினால்
என் கண் ெதாய்ந்துேபாயிற்று; கர்த்தாேவ, அநுதினமும் நான் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு, உமக்கு ேநராக
என் ைககைள விரிக்கிேறன். 10 மரித்தவர்களுக்கு அதிசயங்கைளச் ெசய்வீேரா? ெசத்துப்ேபான வீரர்
எழுந்து உம்ைமத் துதிப்பார்கேளா? (ேசலா) 11 பிேரதக்குழியில் உமது கிருைபயும், அழிவில் உமது
உண்ைமயும் விவரிக்கப்படுேமா? 12 இருளில் உமது அதிசயங்களும், மறதியின் பூமியில் உமது நீதியும்
அறியப்படுேமா? 13 நாேனா கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன்; காைலயிேல என் விண்ணப்பம்
உமக்கு முன்பாக வரும். 14 கர்த்தாேவ, ஏன் என் ஆத்துமாைவத் தள்ளிவிடுகிறீர்? ஏன் உமது முகத்ைத
எனக்கு மைறக்கிறீர்? 15 சிறுவயதுமுதல் நான் சிறுைமப்பட்டவனும் மாண்டுேபாகிறவனுமாயிருக்கிேறன்;
உம்மால் வரும் திகில்கள் என்ேமல் சுமந்திருக்கிறது, நான் மனங்கலங்குகிேறன். 16 உம்முைடய
எரிச்சல்கள் என்ேமல் புரண்டுேபாகிறது; உம்முைடய பயங்கரங்கள் என்ைன அதம்பண்ணுகிறது. 17

அைவகள் நாேடாறும் தண்ணீைரப்ேபால் என்ைனச் சூழ்ந்து, ஏகமாய் என்ைன வைளந்து ெகாள்ளுகிறது.
18 சிேநகிதைனயும் ேதாழைனயும் எனக்குத் தூரமாக விலக்கினீர்; எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் மைறந்து
ேபானார்கள்.

கர்த்தரின் கிருைபகைள என்ெறன்ைறக்கும் பாடுேவன்; உமது உண்ைமையத் தைலமுைற
தைலமுைறயாக என் வாயினால் அறிவிப்ேபன். 2 கிருைப என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்திரப்பட்டிருக்கும்;
உமது உண்ைமைய வானங்களிேல ஸ்தாபிப்பீர் என்ேறன். 3 என்னால்

ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவேனாேட உடன்படிக்ைகபண்ணி, என் தாசனாகிய தாவீைத ேநாக்கி: 4

என்ெறன்ைறக்கும் உன் சந்ததிைய நிைலப்படுத்தி, தைலமுைற தைலமுைறயாக உன் சிங்காசனத்ைத
ஸ்தாபிப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ேடன் என்றீர். (ேசலா) 5 கர்த்தாேவ, வானங்கள் உம்முைடய
அதிசயங்கைளத் துதிக்கும், பரிசுத்தவான்களின் சைபயிேல உம்முைடய உண்ைமயும் விளங்கும். 6

ஆகாயமண்டலத்தில் கர்த்தருக்கு நிகரானவர் யார்? பலவான்களின் புத்திரரில் கர்த்தருக்கு ஒப்பானவர்
யார்? 7 ேதவன் பரிசுத்தவான்களுைடய ஆேலாசைனச் சைபயில் மிகவும் பயப்படத்தக்கவர், தம்ைமச்
சூழ்ந்திருக்கிற அைனவராலும் அஞ்சப்படத்தக்கவர். 8 ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உம்ைமப்ேபால் வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் யார்? உம்முைடய உண்ைம உம்ைமச் சூழ்ந்திருக்கிறது. 9 ேதவரீர்
சமுத்திரத்தின் ெபருைமைய ஆளுகிறவர்; அதின் அைலகள் எழும்பும்ேபாது அைவகைள
அடங்கப்பண்ணுகிறீர். 10 நீர் ராகாைப ெவட்டுண்ட ஒருவைனப்ேபால் ெநாறுக்கினீர்; உமது வல்லைமயான
புயத்தினால் உம்முைடய சத்துருக்கைளச் சிதறடித்தீர். 11 வானங்கள் உம்முைடயது, பூமியும் உம்முைடயது,
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பூேலாகத்ைதயும் அதிலுள்ள யாவைரயும் நீேர அஸ்திபாரப்படுத்தினீர். 12 வடக்ைகயும் ெதற்ைகயும் நீர்
உண்டாக்கினீர்; தாேபாரும் எர்ேமானும் உம்முைடய நாமம் விளங்கக் ெகம்பீரிக்கும். 13 உமக்கு
வல்லைமயுள்ள புயமிருக்கிறது; உம்முைடய கரம் பராக்கிரமமுள்ளது; உம்முைடய வலதுகரம்
உன்னதமானது. 14 நீதியும் நியாயமும் உம்முைடய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம்; கிருைபயும் சத்தியமும்
உமக்கு முன்பாக நடக்கும். 15 ெகம்பீரசத்தத்ைத அறியும் ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ளவர்கள்; கர்த்தாேவ,
அவர்கள் உம்முைடய முகத்தின் ெவளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். 16 அவர்கள் உம்முைடய நாமத்தில்
நாேடாறும் களிகூர்ந்து, உம்முைடய நீதியால் உயர்ந்திருப்பார்கள். 17 நீேர அவர்கள் பலத்தின்
மகிைமயாயிருக்கிறீர்; உம்முைடய தயவினால் எங்கள் ெகாம்பு உயரும். 18 கர்த்தரால் எங்கள் ேகடகமும்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரால் எங்களுைடய ராஜாவும் உண்டு. 19 அப்ெபாழுது நீர் உம்முைடய பக்தனுக்குத்
தரிசனமாகி: சகாயஞ்ெசய்யத்தக்க சக்திைய ஒரு சவுரியவான்ேமல் ைவத்து, ஜனத்தில்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவைன உயர்த்திேனன். 20 என் தாசனாகிய தாவீைதக் கண்டுபிடித்ேதன்; என்
பரிசுத்த ைதலத்தினால் அவைன அபிேஷகம் பண்ணிேனன். 21 என் ைக அவேனாேட உறுதியாயிருக்கும்;
என் புயம் அவைனப் பலப்படுத்தும். 22 சத்துரு அவைன ெநருக்குவதில்ைல; நியாயக்ேகட்டின் மகன் அவைன
ஒடுக்குவதில்ைல. 23 அவன் சத்துருக்கைள அவனுக்கு முன்பாக மடங்கடித்து, அவைனப்
பைகக்கிறவர்கைள ெவட்டுேவன். 24 என் உண்ைமயும் என் கிருைபயும் அவேனாடிருக்கும்; என்
நாமத்தினால் அவன் ெகாம்பு உயரும். 25 அவன் ைகையச் சமுத்திரத்தின்ேமலும், அவன் வலது கரத்ைத
ஆறுகள்ேமலும் ஆளும்படி ைவப்ேபன். 26 அவன் என்ைன ேநாக்கி: நீர் என் பிதா, என் ேதவன், என்
இரட்சிப்பின் கன்மைலெயன்று ெசால்லுவான். 27 நான் அவைன எனக்கு முதற்ேபறானவனும், பூமியின்
ராஜாக்கைளப்பார்க்கிலும் மகா உயர்ந்தவனுமாக்குேவன். 28 என் கிருைபைய என்ெறன்ைறக்கும்
அவனுக்காகக் காப்ேபன்; என் உடன்படிக்ைக அவனுக்காக உறுதிப்படுத்தப்படும். 29 அவன் சந்ததி
என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கவும், அவன் ராஜாசனம் வானங்களுள்ளமட்டும் நிைலநிற்கவும் ெசய்ேவன்.
30 அவன் பிள்ைளகள் என் நியாயங்களின்படி நடவாமல், என் ேவதத்ைத விட்டு விலகி; 31 என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல் என் நியமங்கைள மீறி நடந்தால்; 32 அவர்கள் மீறுதைல
மிலாற்றினாலும், அவர்கள் அக்கிரமத்ைத வாைதகளினாலும் தண்டிப்ேபன். 33 ஆனாலும் என் கிருைபைய
அவைன விட்டு விலக்காமலும், என் உண்ைமயில் பிசகாமலும் இருப்ேபன். 34 என் உடன்படிக்ைகைய
மீறாமலும், என் உதடுகள் விளம்பினைத மாற்றாமலும் இருப்ேபன். 35 ஒருவிைச என் பரிசுத்தத்தின்ேபரில்
ஆைணயிட்ேடன், தாவீதுக்கு நான் ெபாய்ெசால்ேலன். 36 அவன் சந்ததி என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்;
அவன் சிங்காசனம் சூரியைனப்ேபால எனக்கு முன்பாக நிைலநிற்கும். 37 சந்திரைனப்ேபால அது
என்ெறன்ைறக்கும் உறுதியாயும், ஆகாயமண்டலத்துச் சாட்சிையப்ேபால் உண்ைமயாயும் இருக்கும் என்று
விளம்பினீர். (ேசலா) 38 ஆனாலும் நீர் எங்கைள ெவறுத்துத் தள்ளிவிட்டீர்; நீர்
அபிேஷகம்பண்ணுவித்தவன்ேமல் உக்கிரமானீர். 39 உமது அடியானுடன் நீர் பண்ணின உடன்படிக்ைகைய
ஒழித்துவிட்டு, அவன் கிரீடத்ைதத் தைரயிேல தள்ளி அவமானப்படுத்தினீர். 40 அவன் மதில்கைளெயல்லாம்
தகர்த்துப்ேபாட்டு, அவன் அரணான ஸ்தலங்கைளப் பாழாக்கினீர். 41 வழிநடக்கிற யாவரும் அவைனக்
ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள்; தன் அயலாருக்கு நிந்ைதயானான். 42 அவன் சத்துருக்களின் வலது ைகைய நீர்
உயர்த்தி, அவன் விேராதிகள் யாவரும் சந்ேதாஷிக்கும்படி ெசய்தீர். 43 அவன் பட்டயத்தின் கருக்ைக
மழுக்கிப்ேபாட்டு, அவைன யுத்தத்தில் நிற்காதபடி ெசய்தீர். 44 அவன் மகிைமைய அற்றுப்ேபாகப்பண்ணி,
அவன் சிங்காசனத்ைதத் தைரயிேல தள்ளினீர். 45 அவன் வாலிபநாட்கைளக் குறுக்கி, அவைன
ெவட்கத்தால் மூடினீர். (ேசலா) 46 எதுவைரக்கும், கர்த்தாேவ! நீர் என்ைறக்கும் மைறந்திருப்பீேரா? உமது
ேகாபம் அக்கினிையப்ேபால எரியுேமா? 47 என் ஜீவன் எவ்வளவு நிைலயற்றது என்பைத நிைனத்தருளும்;
மனுபுத்திரர் யாவைரயும் வீணாகச் சிருஷ்டிக்கேவண்டியெதன்ன? 48 மரணத்ைதக் காணாமல்
உயிேராடிருப்பவன் யார்? தன் ஆத்துமாைவப் பாதாள வல்லடிக்கு விலக்கிவிடுகிறவன் யார்? (ேசலா) 49

ஆண்டவேர, நீர் தாவீதுக்கு உம்முைடய உண்ைமையக்ெகாண்டு சத்தியம்பண்ணின உமது பூர்வ கிருைபகள்
எங்ேக? 50 ஆண்டவேர, உம்முைடய சத்துருக்கள் உம்முைடய ஊழியக்காரைரயும், நீர் அபிேஷகம்
பண்ணினவனின் காலடிகைளயும் நிந்திக்கிறபடியினால், 51 கர்த்தாேவ, உமது அடியார் சுமக்கும்
நிந்ைதையயும், வலுைமயான ஜனங்கெளல்லாராலும் நான் என் மடியில் சுமக்கும் என் நிந்ைதையயும்
நிைனத்தருளும். 52 கர்த்தருக்கு என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக. ஆெமன். ஆெமன்.

ஆண்டவேர, ேதவரீர் தைலமுைற தைலமுைறயாக எங்களுக்கு அைடக்கலமானவர். 2

பர்வதங்கள் ேதான்றுமுன்னும், நீர் பூமிையயும், உலகத்ைதயும் உருவாக்குமுன்னும், நீேர
அநாதியாய் என்ெறன்ைறக்கும் ேதவனாயிருக்கிறீர். 3 நீர் மனுஷைர நீர்த்துளியாக்கி,

மனுபுத்திரேர, திரும்புங்கள் என்கிறீர். 4 உமது பார்ைவக்கு ஆயிரம் வருஷம் ேநற்றுக்கழிந்த நாள்ேபாலவும்
இராச்சாமம்ேபாலவும் இருக்கிறது. 5 அவர்கைள ெவள்ளம்ேபால் வாரிக்ெகாண்டு ேபாகிறீர்; நித்திைரக்கு
ஒத்திருக்கிறார்கள்; காைலயிேல முைளக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். 6 அது காைலயிேல
முைளத்துப் பூத்து, மாைலயிேல அறுப்புண்டு உலர்ந்துேபாகும். 7 நாங்கள் உமது ேகாபத்தினால் அழிந்து
உமது உக்கிரத்தினால் கலங்கிப்ேபாகிேறாம். 8 எங்கள் அக்கிரமங்கைள உமக்கு முன்பாகவும், எங்கள்
அந்தரங்க பாவங்கைள உமது முகத்தின் ெவளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர். 9 எங்கள் நாட்கெளல்லாம் உமது
ேகாபத்தால் ேபாய்விட்டது; ஒரு கைதையப்ேபால் எங்கள் வருஷங்கைளக் கழித்துப்ேபாட்ேடாம். 10

எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம், ெபலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமாயிருந்தாலும், அதின்
ேமன்ைமயானது வருத்தமும் சஞ்சலமுேம; அது சீக்கரமாய்க் கடந்து ேபாகிறது நாங்களும்
பறந்துேபாகிேறாம். 11 உமது ேகாபத்தின் வல்லைமையயும், உமக்குப் பயப்படத்தக்க விதமாய் உமது
உக்கிரத்ைதயும் அறிந்து ெகாள்ளுகிறவன் யார்? 12 நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி, எங்கள்
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நாட்கைள எண்ணும் அறிைவ எங்களுக்குப் ேபாதித்தருளும். 13 கர்த்தாேவ, திரும்பிவாரும், எதுவைரக்கும்
ேகாபமாயிருப்பீர்? உமது அடியாருக்காகப் பரிதபியும். 14 நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாெளல்லாம் களிகூர்ந்து
மகிழும்படி, காைலயிேல எங்கைள உமது கிருைபயால் திருப்தியாக்கும். 15 ேதவரீர் எங்கைளச்
சிறுைமப்படுத்தின நாட்களுக்கும், நாங்கள் துன்பத்ைதக் கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்கைள
மகிழ்ச்சியாக்கும். 16 உமது கிரிைய உமது ஊழியக்காரருக்கும், உமது மகிைம அவர்கள் பிள்ைளகளுக்கும்
விளங்குவதாக. 17 எங்கள் ேதவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் ேமல் இருப்பதாக; எங்கள் ைககளின்
கிரிையைய எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும்; ஆம், எங்கள் ைககளின் கிரிையைய எங்களிடத்தில்
உறுதிப்படுத்தியருளும்.

உன்னதமானவரின் மைறவிலிருக்கிறவன் சர்வவல்லவருைடய நிழலில் தங்குவான். 2 நான்
கர்த்தைர ேநாக்கி: நீர் என் அைடக்கலம், என் ேகாட்ைட, என் ேதவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர்
என்று ெசால்லுேவன். 3 அவர் உன்ைன ேவடனுைடய கண்ணிக்கும், பாழாக்கும் ெகாள்ைள

ேநாய்க்கும் தப்புவிப்பார். 4 அவர் தமது சிறகுகளாேல உன்ைன மூடுவார்; அவர் ெசட்ைடகளின் கீேழ
அைடக்கலம் புகுவாய்; அவருைடய சத்தியம் உனக்குப் பரிைசயும் ேகடகமுமாகும். 5 இரவில் உண்டாகும்
பயங்கரத்துக்கும், பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும், 6 இருளில் நடமாடும் ெகாள்ைள ேநாய்க்கும்,
மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய். 7 உன் பக்கத்தில் ஆயிரம்ேபரும், உன்
வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம்ேபரும் விழுந்தாலும், அது உன்ைன அணுகாது. 8 உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ
அைதப் பார்த்து, துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலைனக் காண்பாய். 9 எனக்கு அைடக்கலமாயிருக்கிற
உன்னதமான கர்த்தைர உனக்குத் தாபரமாகக்ெகாண்டாய். 10 ஆைகயால் ெபால்லாப்பு உனக்கு
ேநரிடாது, வாைத உன் கூடாரத்ைத அணுகாது. 11 உன் வழிகளிெலல்லாம் உன்ைனக் காக்கும்படி,
உனக்காகத் தம்முைடய தூதர்களுக்குக் கட்டைளயிடுவார். 12 உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு
அவர்கள் உன்ைனத் தங்கள் ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்டு ேபாவார்கள். 13 சிங்கத்தின்ேமலும் விரியன்
பாம்பின்ேமலும் நீ நடந்து, பாலசிங்கத்ைதயும் வலுசர்ப்பத்ைதயும் மிதித்துப்ேபாடுவாய். 14 அவன்
என்னிடத்தில் வாஞ்ைசயாயிருக்கிறபடியால் அவைன விடுவிப்ேபன்; என் நாமத்ைத அவன்
அறிந்திருக்கிறபடியால் அவைன உயர்ந்த அைடக்கலத்திேல ைவப்ேபன். 15 அவன் என்ைன ேநாக்கிக்
கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்ெசய்ேவன்; ஆபத்தில் நாேன அவேனாடிருந்து,
அவைனத் தப்புவித்து, அவைனக் கனப்படுத்துேவன். 16 நீடித்த நாட்களால் அவைனத் திருப்தியாக்கி, என்,
இரட்சிப்ைப அவனுக்குக் காண்பிப்ேபன்.

கர்த்தைரத் துதிப்பதும், உன்னதமானவேர, உமது நாமத்ைதக் கீர்த்தனம்பண்ணுவதும், 2

பத்துநரம்பு வீைணயினாலும், தம்புருவினாலும், தியானத்ேதாடு வாசிக்கும் சுரமண்டலத்தினாலும்,
3 காைலயிேல உமது கிருைபையயும், இரவிேல உமது சத்தியத்ைதயும் அறிவிப்பதும்

நலமாயிருக்கும். 4 கர்த்தாேவ, உமது ெசய்ைககளால் என்ைன மகிழ்ச்சியாக்கினீர், உமது கரத்தின்
கிரிையகளினிமித்தம் ஆனந்தசத்தமிடுேவன். 5 கர்த்தாேவ, உமது கிரிையகள் எவ்வளவு
மகத்துவமானைவகள்! உமது ேயாசைனகள் மகா ஆழமானைவகள். 6 மிருககுணமுள்ள மனுஷன் அைத
அறியான்; மூடன் அைத உணரான். 7 துன்மார்க்கர் புல்ைலப்ேபாேல தைழத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும்
ெசழிக்கும்ேபாது, அது அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் அழிந்துேபாவதற்ேக ஏதுவாகும். 8 கர்த்தாேவ, நீர்
என்ெறன்ைறக்கும் உன்னதமானவராயிருக்கிறீர். 9 கர்த்தாேவ, உமது சத்துருக்கள் அழிவார்கள்; உமது
சத்துருக்கள் அழிந்ேதேபாவார்கள்; சகல அக்கிரமக்காரரும் சிதறுண்டுேபாவார்கள். 10 என் ெகாம்ைபக்
காண்டாமிருகத்தின் ெகாம்ைபப்ேபால உயர்த்துவீர்; புது எண்ெணயால் அபிேஷகம் பண்ணப்படுகிேறன். 11

என் சத்துருக்களுக்கு ேநரிடுவைத என் கண் காணும்; எனக்கு விேராதமாய் எழும்புகிற துன்மார்க்கருக்கு
ேநரிடுவைத என் காது ேகட்கும். 12 நீதிமான் பைனையப்ேபால் ெசழித்து, லீபேனானிலுள்ள
ேகதுருைவப்ேபால் வளருவான். 13 கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் ேதவனுைடய
பிராகாரங்களில் ெசழித்திருப்பார்கள். 14 கர்த்தர் உத்தமெரன்றும், என் கன்மைலயாகிய அவரிடத்தில்
அநீதியில்ைலெயன்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி, 15 அவர்கள் முதிர்வயதிலும் கனிதந்து, புஷ்டியும்
பசுைமயுமாயிருப்பார்கள்.

கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார், மகத்துவத்ைத அணிந்துெகாண்டிருக்கிறார்; கர்த்தர்
பராக்கிரமத்ைத அணிந்து, அவர் அைதக் கச்ைசயாகக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறார்; ஆதலால்
பூச்சக்கரம் அைசயாதபடி நிைலெபற்றிருக்கிறது. 2 உமது சிங்காசனம் பூர்வமுதல் உறுதியானது;

நீர் அநாதியாயிருக்கிறீர். 3 கர்த்தாேவ, நதிகள் எழும்பின; நதிகள் இைரச்சலிட்டு எழும்பின; நதிகள்
அைலதிரண்டு எழும்பின. 4 திரளான தண்ணீர்களின் இைரச்சைலப்பார்க்கிலும், சமுத்திரத்தின்
வலுைமயான அைலகைளப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் உன்னதத்திேல வல்லைமயுள்ளவர். 5 உமது சாட்சிகள்
மிகவும் உண்ைமயுள்ளைவகள்; கர்த்தாேவ, பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின்
அலங்காரமாயிருக்கிறது.

நீதிையச் சரிக்கட்டுகிற ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீதிையச் சரிக்கட்டுகிற ேதவேன, பிரகாசியும். 2

பூமியின் நியாயாதிபதிேய, நீர் எழுந்து, ெபருைமக்காரருக்குப் பதிலளியும். 3 கர்த்தாேவ,
துன்மார்க்கர் எதுவைரக்கும் மகிழ்ந்து, துன்மார்க்கர் எதுவைரக்கும் களிகூர்ந்திருப்பார்கள்? 4

எதுவைரக்கும் அக்கிரமக்காரர் யாவரும் வாயாடி, கடினமாய்ப் ேபசி, ெபருைமபாராட்டுவார்கள்? 5

கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது ஜனத்ைத ெநாறுக்கி, உமது சுதந்தரத்ைத ஒடுக்குகிறார்கள். 6 விதைவையயும்
பரேதசிையயும் ெகான்று, திக்கற்ற பிள்ைளகைளக் ெகாைலெசய்து: 7 கர்த்தர் பாரார், யாக்ேகாபின்
ேதவன் கவனியார் என்று ெசால்லுகிறார்கள். 8 ஜனத்தில் மிருககுணமுள்ளவர்கேள, உணர்வைடயுங்கள்;
மூடேர, எப்ெபாழுது புத்திமான்களாவீர்கள்? 9 காைத உண்டாக்கினவர் ேகளாேரா? கண்ைண
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உருவாக்கினவர் காணாேரா? 10 ஜாதிகைள தண்டிக்கிறவர் கடிந்துெகாள்ளாேரா? மனுஷனுக்கு அறிைவப்
ேபாதிக்கிறவர் அறியாேரா? 11 மனுஷனுைடய ேயாசைனகள் வீெணன்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். 12

கர்த்தாேவ, துன்மார்க்கனுக்குக் குழிெவட்டப்படும்வைரக்கும், நீர் தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்கப்பண்ணி,
13 சிட்சித்து, உம்முைடய ேவதத்ைதக்ெகாண்டு ேபாதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 14 கர்த்தர் தம்முைடய
ஜனத்ைத ெநகிழவிடாமலும், தம்முைடய சுதந்தரத்ைதக் ைகவிடாமலும் இருப்பார். 15 நியாயம்
நீதியினிடமாகத் திரும்பும்; ெசம்ைமயான இருதயத்தார் யாவரும் அைதப் பின்பற்றுவார்கள். 16

துன்மார்க்கருக்கு விேராதமாய் என் பட்சத்தில் எழும்புகிறவன் யார்? அக்கிரமக்காரருக்கு விேராதமாய் என்
பட்சத்தில் நிற்பவன் யார்? 17 கர்த்தர் எனக்குத் துைணயாயிராவிட்டால், என் ஆத்துமா சீக்கிரமாய்
மவுனத்தில் வாசம் பண்ணியிருக்கும். 18 என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் ெசால்லும்ேபாது, கர்த்தாேவ,
உமது கிருைப என்ைனத் தாங்குகிறது. 19 என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் ெபருகுைகயில், உம்முைடய
ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாைவத் ேதற்றுகிறது. 20 தீைமையக் கட்டைளயினால் பிறப்பிக்கிற
ெகாடுங்ேகாலாசனம் உமக்கு இைசந்திருக்குேமா? 21 அவர்கள் நீதிமானுைடய ஆத்துமாவுக்கு
விேராதமாய்க் கூட்டங்கூடி, குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதக் குற்றப்படுத்துகிறார்கள். 22 கர்த்தேரா எனக்கு
அைடக்கலமும், என் ேதவன் நான் நம்பியிருக்கிற கன்மைலயுமாயிருக்கிறார். 23 அவர்களுைடய
அக்கிரமத்ைத அவர்கள்ேமல் திருப்பி, அவர்களுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம் அவர்கைளச் சங்கரிப்பார்;
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தேர அவர்கைளச் சங்கரிப்பார்.

கர்த்தைரக் ெகம்பீரமாய்ப் பாடி, நம்முைடய இரட்சணியக் கன்மைலையச் சங்கீர்த்தனம்
பண்ணக்கடேவாம் வாருங்கள். 2 துதித்தலுடேன அவர் சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து,
சங்கீதங்களால் அவைர ஆர்ப்பரித்துப் பாடக்கடேவாம். 3 கர்த்தேர மகா ேதவனும், எல்லா

ேதவர்களுக்கும் மகாராஜனுமாயிருக்கிறார். 4 பூமியின் ஆழங்கள் அவர் ைகயில் இருக்கிறது; பர்வதங்களின்
உயரங்களும் அவருைடயைவகள். 5 சமுத்திரம் அவருைடயது, அவேர அைத உண்டாக்கினார்;
ெவட்டாந்தைரையயும் அவருைடய கரம் உருவாக்கிற்று. 6 நம்ைம உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக
நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்காற்படியிடக்கடேவாம் வாருங்கள். 7 அவர் நம்முைடய ேதவன்; நாம் அவர்
ேமய்ச்சலின் ஜனங்களும், அவர் ைகக்குள்ளான ஆடுகளுமாேம. 8 இன்று அவருைடய
சத்தத்ைதக்ேகட்பீர்களாகில், வனாந்தரத்தில் ேகாபம் மூட்டினேபாதும் ேசாதைன நாளிலும் நடந்ததுேபால,
உங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தாேதயுங்கள். 9 அங்ேக உங்கள் பிதாக்கள் என்ைனச் ேசாதித்து,
என்ைனப் பரீட்ைச பார்த்து, என் கிரிையையயும் கண்டார்கள். 10 நாற்பதுவருஷமாய் நான் அந்தச்
சந்ததிைய அேராசித்து, அவர்கள் வழுவிப்ேபாகிற இருதயமுள்ள ஜனெமன்றும், என்னுைடய வழிகைள
அறியாதவர்கெளன்றும் ெசால்லி, 11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரேவசிப்பதில்ைலெயன்று,
என்னுைடய ேகாபத்திேல ஆைணயிட்ேடன்.

கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; பூமியின் குடிகேள, எல்லாரும் கர்த்தைரப் பாடுங்கள். 2

கர்த்தைரப் பாடி, அவருைடய நாமத்ைத ஸ்ேதாத்திரித்து, நாளுக்குநாள் அவருைடய
இரட்சிப்ைபச் சுவிேசஷமாய் அறிவியுங்கள். 3 ஜாதிகளுக்குள் அவருைடய மகிைமையயும், சகல

ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருைடய அதிசயங்கைளயும் விவரித்துச் ெசால்லுங்கள். 4 கர்த்தர் ெபரியவரும்,
மிகவும் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; எல்லா ேதவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவேர. 5

சகல ஜனங்களுைடய ேதவர்களும் விக்கிரகங்கள்தாேன; கர்த்தேரா வானங்கைள உண்டாக்கினவர். 6

மகிைமயும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லைமயும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த
ஸ்தலத்திலுள்ளது. 7 ஜனங்களின் வம்சங்கேள, கர்த்தருக்கு மகிைமையயும் வல்லைமையயும்
ெசலுத்துங்கள், கர்த்தருக்ேக அைதச் ெசலுத்துங்கள். 8 கர்த்தருக்கு அவருைடய நாமத்திற்குரிய
மகிைமையச் ெசலுத்தி, காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து, அவருைடய பிராகாரங்களில் பிரேவசியுங்கள்.
9 பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்; பூேலாகத்தாேர, நீங்கள் யாவரும்
அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். 10 கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார், ஆைகயால் பூச்சக்கரம் அைசயாதபடி
உறுதிப்பட்டிருக்கும் அவர் ஜனங்கைள நிதானமாய் நியாயந்தீர்ப்பார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ேள
ெசால்லுங்கள். 11 வானங்கள் மகிழ்ந்து, பூமி பூரிப்பாகி, சமுத்திரமும் அதின் நிைறவும் முழங்குவதாக. 12

நாடும் அதிலுள்ள யாவும் களிகூருவதாக; அப்ெபாழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக காட்டுவிருட்சங்கெளல்லாம்
ெகம்பீரிக்கும். 13 அவர் வருகிறார், அவர் பூமிைய நியாயந்தீர்க்க வருகிறார்; அவர் பூேலாகத்ைத நீதிேயாடும்,
ஜனங்கைளச் சத்தியத்ேதாடும் நியாயந்தீர்ப்பார்.

கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார்; பூமி பூரிப்பாகி, திரளான தீவுகள் மகிழக்கடவது. 2 ேமகமும்
மந்தாரமும் அவைரச் சூழ்ந்திருக்கிறது; நீதியும் நியாயமும் அவருைடய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம்.
3 அக்கினி அவருக்கு முன்ெசன்று, சுற்றிலும் இருக்கிற அவருைடய சத்துருக்கைளச்

சுட்ெடரிக்கிறது. 4 அவருைடய மின்னல்கள் பூச்சக்கரத்ைதப் பிரகாசிப்பித்தது; பூமி அைதக்கண்டு
அதிர்ந்தது. 5 கர்த்தரின் பிரசன்னத்தினால் பர்வதங்கள் ெமழுகுேபால உருகிற்று, சர்வ பூமியினுைடய
ஆண்டவரின் பிரசன்னத்தினாேலேய உருகிப்ேபாயிற்று. 6 வானங்கள் அவருைடய நீதிைய
ெவளிப்படுத்துகிறது; சகல ஜனங்களும் அவருைடய மகிைமையக் காண்கிறார்கள். 7 ெசாரூபங்கைள
வணங்கி, விக்கிரகங்கைளப்பற்றிப் ெபருைமபாராட்டுகிற யாவரும் ெவட்கப்பட்டுப் ேபாவார்களாக;
ேதவர்கேள, நீங்கெளல்லாரும் அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 8 சீேயான் ேகட்டு மகிழ்ந்தது;
கர்த்தாேவ, உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகளினிமித்தம் யூதாவின் குமாரத்திகள் களிகூர்ந்தார்கள். 9

கர்த்தாேவ, பூமி முழுவதுக்கும் நீர் உன்னதமானவர்; எல்லா ேதவர்களிலும் நீேர மிகவும் உயர்ந்தவர். 10

கர்த்தரில் அன்புகூருகிறவர்கேள, தீைமைய ெவறுத்துவிடுங்கள்; அவர் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களின்
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ஆத்துமாக்கைளக் காப்பாற்றி, துன்மார்க்கரின் ைகக்கு அவர்கைளத் தப்புவிக்கிறார். 11 நீதிமானுக்காக
ெவளிச்சமும், ெசம்ைமயான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விைதக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12 நீதிமான்கேள,
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து, அவருைடய பரிசுத்தத்தின் நிைனவுகூருதைலக் ெகாண்டாடுங்கள்.

கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; அவர் அதிசயங்கைளச் ெசய்திருக்கிறார்; அவருைடய
வலது கரமும், அவருைடய பரிசுத்த புயமும், இரட்சிப்ைப உண்டாக்கினது. 2 கர்த்தர் தமது
இரட்சிப்ைபப் பிரஸ்தாபமாக்கி, தமது நீதிைய ஜாதிகளுைடய கண்களுக்கு முன்பாக

விளங்கப்பண்ணினார். 3 அவர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்காகத் தமது கிருைபையயும் உண்ைமையயும்
நிைனவுகூர்ந்தார்; பூமியின் எல்ைலகெளல்லாம் நமது ேதவனுைடய இரட்சிப்ைபக் கண்டது. 4 பூமியின்
குடிகேள, நீங்கெளல்லாரும் கர்த்தைர ேநாக்கி ஆனந்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள்; முழக்கமிட்டுக் ெகம்பீரமாய்ப்
பாடுங்கள். 5 சுரமண்டலத்தால் கர்த்தைரக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், சுரமண்டலத்தாலும் கீதசத்தத்தாலும்
அவைரக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள். 6 கர்த்தராகிய ராஜாவின் சமுகத்தில் பூரிைககளாலும் எக்காள
சத்தத்தாலும் ஆனந்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள். 7 சமுத்திரமும் அதின் நிைறவும், பூச்சக்கரமும் அதின் குடிகளும்
முழங்குவதாக. 8 கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆறுகள் ைகெகாட்டி, பர்வதங்கள் ஏகமாய்க் ெகம்பீரித்துப்
பாடக்கடவது. 9 அவர் பூமிைய நியாயந்தீர்க்க வருகிறார்; பூேலாகத்ைத நீதிேயாடும் ஜனங்கைள
நிதானத்ேதாடும் நியாயந்தீர்ப்பார்.

கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார், ஜனங்கள் தத்தளிப்பார்களாக; அவர் ேகருபீன்களின் மத்தியில்
வீற்றிருக்கிறார், பூமி அைசவதாக. 2 கர்த்தர் சீேயானில் ெபரியவர், அவர் எல்லா ஜனங்கள்ேமலும்
உயர்ந்தவர். 3 மகத்துவமும் பயங்கரமுமான உமது நாமத்ைத அவர்கள் துதிப்பார்களாக; அது

பரிசுத்தமுள்ளது. 4 ராஜாவின் வல்லைம நீதியில் பிரியப்படுகிறது, ேதவரீர் நியாயத்ைத நிைலநிறுத்துகிறீர்;
நீர் யாக்ேகாபில் நியாயமும் நீதியும் ெசய்கிறீர். 5 நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர உயர்த்தி, அவர்
பாதபடியிேல பணியுங்கள்; அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர். 6 அவருைடய ஆசாரியரில் ேமாேசயும் ஆேரானும், அவர்
நாமத்ைதப்பற்றிக் கூப்பிடுகிறவர்களில் சாமுேவலும், கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; அவர்
அவர்களுக்கு மறுஉத்தரவு அருளினார். 7 ேமகஸ்தம்பத்திலிருந்து அவர்கேளாேட ேபசினார்; அவர்கள்
அவருைடய சாட்சிப்பிரமாணங்கைளயும் அவர் தங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளையயும்
ைகக்ெகாண்டார்கள். 8 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு உத்தரவு அருளினீர்; நீர்
அவர்கள் கிரிையகளினிமித்தம் நீதி சரிக்கட்டினேபாதிலும், அவர்களுக்கு மன்னிக்கிற ேதவனாயிருந்தீர். 9

நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர உயர்த்தி, அவருைடய பரிசுத்த பர்வதத்திற்கு ேநராகப் பணியுங்கள்;
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தமுள்ளவர்.

பூமியின் குடிகேள, எல்லாரும் கர்த்தைரக் ெகம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள். 2 மகிழ்ச்சிேயாேட
கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்து, ஆனந்தசத்தத்ேதாேட அவர் சந்நிதிமுன் வாருங்கள். 3

கர்த்தேர ேதவெனன்று அறியுங்கள்; நாம் அல்ல, அவேர நம்ைம உண்டாக்கினார்; நாம் அவர்
ஜனங்களும், அவர் ேமய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிேறாம். 4 அவர் வாசல்களில் துதிேயாடும், அவர்
பிராகாரங்களில் புகழ்ச்சிேயாடும் பிரேவசித்து, அவைரத் துதித்து, அவருைடய நாமத்ைத
ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 5 கர்த்தர் நல்லவர், அவருைடய கிருைப என்ெறன்ைறக்கும், அவருைடய உண்ைம
தைலமுைற தைலமுைறக்கும் உள்ளது.

இரக்கத்ைதயும், நியாயத்ைதயும் குறித்துப் பாடுேவன்; கர்த்தாேவ, உம்ைமக்
கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 2 உத்தமமான வழியிேல விேவகமாய் நடப்ேபன்; எப்ெபாழுது
என்னிடத்தில் வருவீர்! என் வீட்டிேல உத்தம இருதயத்ேதாடு நடந்துெகாள்ளுேவன். 3 தீங்கான

காரியத்ைத என் கண்முன் ைவக்கமாட்ேடன்; வழி விலகுகிறவர்களின் ெசய்ைகைய ெவறுக்கிேறன்; அது
என்ைனப் பற்றாது. 4 மாறுபாடான இருதயம் என்ைன விட்டு அகலேவண்டும்; ெபால்லாதவைன
அறியமாட்ேடன். 5 பிறைன இரகசியமாய் அவதூறுபண்ணுகிறவைனச் சங்கரிப்ேபன்; ேமட்டிைமக்
கண்ணைனயும் ெபருெநஞ்சுள்ளவைனயும் ெபாறுக்கமாட்ேடன். 6 ேதசத்தில் உண்ைமயானவர்கள்
என்ேனாேட வாசம்பண்ணும்படி என் கண்கள் அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கும்; உத்தமமான வழியில்
நடக்கிறவன் என்ைனச் ேசவிப்பான். 7 கபடுெசய்கிறவன் என் வீட்டுக்குள் இருப்பதில்ைல;
ெபாய்ெசால்லுகிறவன் என் கண்முன் நிைலப்பதில்ைல. 8 அக்கிரமக்காரர் ஒருவரும் கர்த்தருைடய
நகரத்தில் இராதபடி ேவர் அறுப்புண்டுேபாக, ேதசத்திலுள்ள அக்கிரமக்காரர் யாவைரயும் அதிகாலேம
சங்கரிப்ேபன்.

கர்த்தாேவ, என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகளும்; என் கூப்பிடுதல் உம்மிடத்தில் ேசர்வதாக. 2 என்
ஆபத்துநாளிேல உமது முகத்ைத எனக்கு மைறயாேதயும்; உமது ெசவிைய என்னிடத்தில் சாயும்;
நான் கூப்பிடுகிற நாளிேல எனக்குத் தீவிரமாய் உத்தரவு அருளிச்ெசய்யும். 3 என் நாட்கள்

புைகையப்ேபால் ஒழிந்தது; என் எலும்புகள் ஒரு ெகாள்ளிையப்ேபால் எரியுண்டது. 4 என் இருதயம்
புல்ைலப்ேபால் ெவட்டுண்டு உலர்ந்தது; என் ேபாஜனத்ைதப் புசிக்க மறந்ேதன். 5 என் ெபருமூச்சின்
சத்தத்தினால், என் எலும்புகள் என் மாம்சத்ேதாடு ஒட்டிக்ெகாள்ளுகிறது. 6 வனாந்தர நாைரக்கு
ஒப்பாேனன்; பாழான இடங்களில் தங்கும் ஆந்ைதையப் ேபாலாேனன். 7 நான் நித்திைரயில்லாமல்
வீட்டின்ேமல் தனித்திருக்கும் குருவிையப்ேபால் இருக்கிேறன். 8 நாேடாறும் என் சத்துருக்கள் என்ைன
நிந்திக்கிறார்கள்; என்ேமல் மூர்க்கெவறிெகாண்டவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்ச் சாபம் இடுகிறார்கள். 9 நீர்
என்ைன உயரத்தூக்கி, தாழத்தள்ளினீர், உமது சினத்திற்கும் கடுங்ேகாபத்திற்கும் உள்ளாேனன். 10

ஆதலால், நான் சாம்பைல அப்பமாகப் புசித்து, என் பானங்கைளக் கண்ணீேராேட கலக்கிேறன். 11 என்
நாட்கள் சாய்ந்துேபாகிற நிழைலப்ேபாலிருக்கிறது; புல்ைலப்ேபால் உலர்ந்துேபாகிேறன். 12 கர்த்தராகிய

சங்கீதம் 102:12

481



103

104

நீேரா என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கிறீர்; உம்முைடய ேபர் பிரஸ்தாபம் தைலமுைற தைலமுைறயாக நிற்கும்.
13 ேதவரீர் எழுந்தருளி சீேயானுக்கு இரங்குவீர்; அதற்குத் தைய ெசய்யுங்காலமும், அதற்காகக் குறித்த
ேநரமும் வந்தது. 14 உம்முைடய ஊழியக்காரர் அதின் கல்லுகள்ேமல் வாஞ்ைசைவத்து, அதின் மண்ணுக்குப்
பரிதபிக்கிறார்கள். 15 கர்த்தர் சீேயாைனக் கட்டி, தமது மகிைமயில் ெவளிப்படுவார். 16

திக்கற்றவர்களுைடய ெஜபத்ைத அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்ைத அங்கீகரிப்பார். 17

அப்ெபாழுது ஜாதிகள் கர்த்தருைடய நாமத்துக்கும், பூமியிலுள்ள ராஜாக்கெளல்லாரும் உம்முைடய
மகிைமக்கும் பயப்படுவார்கள். 18 பின்சந்ததிக்காக இது எழுதப்படும்; சிருஷ்டிக்கப்படும் ஜனம் கர்த்தைரத்
துதிக்கும். 19 கர்த்தர் கட்டுண்டவர்களின் ெபருமூச்ைசக் ேகட்கவும், ெகாைலக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கைள
விடுதைலயாக்கவும், 20 தம்முைடய உயர்ந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பார்த்து, வானங்களிலிருந்து
பூமியின்ேமல் கண்ேணாக்கமானார். 21 கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்ய, ஜனங்களும் ராஜ்யங்களும்
ஏகமாய்க் கூடிக்ெகாள்ளுைகயில், 22 சீேயானில் கர்த்தருைடய நாமத்ைதயும், எருசேலமில் அவருைடய
துதிையயும் பிரஸ்தாபப்படுத்துவார்கள். 23 வழியிேல என் ெபலைன அவர் ஒடுக்கி, என் நாட்கைளக்
குறுகப்பண்ணினார். 24 அப்ெபாழுது நான்: என் ேதவேன, பாதி வயதில் என்ைன எடுத்துக்ெகாள்ளாேதயும்;
உம்முைடய வருஷங்கள் தைலமுைற தைலமுைறயாக இருக்கும். 25 நீர் ஆதியிேல பூமிைய
அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்; வானங்கள் உம்முைடய கரத்தின் கிரிையயாயிருக்கிறது. 26 அைவகள்
அழிந்துேபாகும், நீேரா நிைலத்திருப்பீர்; அைவகெளல்லாம் வஸ்திரம்ேபால் பழைமயாய்ப்ேபாகும்;
அைவகைள ஒரு சால்ைவையப்ேபால் மாற்றுவீர், அப்ெபாழுது மாறிப்ேபாகும். 27 நீேரா
மாறாதவராயிருக்கிறீர்; உமது ஆண்டுகள் முடிந்துேபாவதில்ைல. 28 உமது அடியாரின் பிள்ைளகள்
தாபரித்திருப்பார்கள்; அவர்கள் சந்ததி உமக்கு முன்பாக நிைலெபற்றிருக்கும் என்று ெசான்ேனன்.

என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரி; என் முழு உள்ளேம, அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைத
ஸ்ேதாத்திரி. 2 என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரி; அவர் ெசய்த சகல உபகாரங்கைளயும்
மறவாேத. 3 அவர் உன் அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் மன்னித்து, உன் ேநாய்கைளெயல்லாம்

குணமாக்கி, 4 உன் பிராணைன அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு, உன்ைனக் கிருைபயினாலும் இரக்கங்களினாலும்
முடிசூட்டி, 5 நன்ைமயினால் உன் வாையத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் சமானமாய் உன் வயது திரும்ப
வால வயது ேபாலாகிறது. 6 ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் நீதிையயும் நியாயத்ைதயும் ெசய்கிறார். 7

அவர் தமது வழிகைள ேமாேசக்கும், தமது கிரிையகைள இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் ெதரியப்பண்ணினார். 8

கர்த்தர் உருக்கமும், இரக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருைபயுமுள்ளவர். 9 அவர் எப்ெபாழுதும்
கடிந்துெகாள்ளார்; என்ைறக்கும் ேகாபங்ெகாண்டிரார். 10 அவர் நம்முைடய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக
நமக்குச் ெசய்யாமலும், நம்முைடய அக்கிரமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும் இருக்கிறார்.
11 பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாயிருக்கிறேதா, அவருக்குப் பயப்படுகிறவர்கள்ேமல் அவருைடய
கிருைபயும் அவ்வளவு ெபரிதாயிருக்கிறது. 12 ேமற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரேமா, அவ்வளவு
தூரமாய் அவர் நம்முைடய பாவங்கைள நம்ைமவிட்டு விலக்கினார். 13 தகப்பன் தன் பிள்ைளகளுக்கு
இரங்குகிறதுேபால, கர்த்தர் தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார். 14 நம்முைடய உருவம்
இன்னெதன்று அவர் அறிவார்; நாம் மண்ெணன்று நிைனவுகூருகிறார். 15 மனுஷனுைடய நாட்கள் புல்லுக்கு
ஒப்பாயிருக்கிறது; ெவளியின் புஷ்பத்ைதப்ேபால் பூக்கிறான். 16 காற்று அதின்ேமல் வீசினவுடேன அது
இல்லாமற்ேபாயிற்று; அது இருந்த இடமும் இனி அைத அறியாது. 17 கர்த்தருைடய கிருைபேயா
அவருக்குப் பயந்தவர்கள்ேமலும், அவருைடய நீதி அவர்கள் பிள்ைளகளுைடய பிள்ைளகள்ேமலும்
அநாதியாய் என்ெறன்ைறக்கும் உள்ளது. 18 அவருைடய உடன்படிக்ைகையக் ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய
கட்டைளகளின்படி ெசய்ய நிைனக்கிறவர்கள் ேமேலேய உள்ளது. 19 கர்த்தர் வானங்களில் தமது
சிங்காசனத்ைத ஸ்தாபித்திருக்கிறார்; அவருைடய ராஜரிகம் சர்வத்ைதயும் ஆளுகிறது. 20 கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்டு, அவருைடய வசனத்தின்படி ெசய்கிற பலத்த சவுரியவான்களாகிய அவருைடய
தூதர்கேள, அவைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 21 கர்த்தருக்குப் பிரியமானைதச் ெசய்து, அவர்
பணிவிைடக்காரராயிருக்கிற அவருைடய சர்வேசைனகேள, அவைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 22 கர்த்தர்
ஆளுகிற எவ்விடங்களிலுமுள்ள அவருைடய சகல கிரிையகேள, அவைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்; என்
ஆத்துமாேவ, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரி.

என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரி; என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் மிகவும்
ெபரியவராயிருக்கிறீர்; மகிைமையயும் மகத்துவத்ைதயும் அணிந்துெகாண்டிருக்கிறீர். 2 ஒளிைய
வஸ்திரமாகத் தரித்து, வானங்கைளத் திைரையப்ேபால் விரித்திருக்கிறீர். 3 தமது

ேமல்வீடுகைளத் தண்ணீர்களால் மச்சுப்பாவி, ேமகங்கைளத் தமது இரதமாக்கி, காற்றினுைடய
ெசட்ைடகளின்ேமல் ெசல்லுகிறார். 4 தம்முைடய தூதர்கைளக் காற்றுகளாகவும், தம்முைடய
ஊழியக்காரைர அக்கினி ஜூவாைலகளாகவும் ெசய்கிறார். 5 பூமி ஒருேபாதும் நிைலேபராதபடி அதின்
ஆதாரங்கள்ேமல் அைத ஸ்தாபித்தார். 6 அைத வஸ்திரத்தினால் மூடுவதுேபால ஆழத்தினால் மூடினீர்;
பர்வதங்களின்ேமல் தண்ணீர்கள் நின்றது. 7 அைவகள் உமது கண்டிதத்தால் விலகிேயாடி, உமது குமுறலின்
சத்தத்தால் விைரந்துேபாயிற்று. 8 அைவகள் மைலகளில் ஏறி, பள்ளத்தாக்குகளில் இறங்கி, நீர்
அைவகளுக்கு ஏற்படுத்தின இடத்தில் ெசன்றது. 9 அைவகள் திரும்பவும் வந்து பூமிைய மூடிக்ெகாள்ளாதபடி
கடவாதிருக்கும் எல்ைலைய அைவகளுக்கு ஏற்படுத்தினீர். 10 அவர் பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைள
வரவிடுகிறார்; அைவகள் மைலகள் நடுேவ ஓடுகிறது. 11 அைவகள் ெவளியின் ஜீவன்களுக்ெகல்லாம்
தண்ணீர் ெகாடுக்கும்; அங்ேக காட்டுக்கழுைதகள் தங்கள் தாகத்ைதத் தீர்த்துக்ெகாள்ளும். 12 அைவகளின்
ஓரமாய் ஆகாயத்துப்பறைவகள் சஞ்சரித்து, கிைளகள் ேமலிருந்து பாடும். 13 தம்முைடய
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ேமல்வீடுகளிலிருந்து பர்வதங்களுக்குத் தண்ணீர் இைறக்கிறார்; உமது கிரிையகளின் பலனாேல பூமி
திருப்தியாயிருக்கிறது. 14 பூமியிலிருந்து ஆகாரம் உண்டாகும்படி, அவர் மிருகங்களுக்குப் புல்ைலயும்,
மனுஷருக்கு உபேயாகமான பயிர்வைககைளயும் முைளப்பிக்கிறார். 15 மனுஷனுைடய இருதயத்ைத
மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சரசத்ைதயும், அவனுக்கு முகக்கைளைய உண்டுபண்ணும் எண்ெணையயும்,
மனுஷனுைடய இருதயத்ைத ஆதரிக்கும் ஆகாரத்ைதயும் விைளவிக்கிறார். 16 கர்த்தருைடய
விருட்சங்களும், அவர் நாட்டின லீபேனானின் ேகதுருக்களும் சாரத்தினால் நிைறந்திருக்கும். 17 அங்ேக
குருவிகள் கூடுகட்டும்; ேதவதாருவிருட்சங்கள் ெகாக்குகளின் குடியிருப்பு. 18 உயர்ந்த பர்வதங்கள்
வைரயாடுகளுக்கும், கன்மைலகள் குழிமுசல்களுக்கும் அைடக்கலம். 19 சந்திரைனக்
காலக்குறிப்புகளுக்காகப் பைடத்தார்; சூரியன் தன் அஸ்தமனத்ைத அறியும். 20 நீர் இருைளக்
கட்டைளயிடுகிறீர், இராக்காலமாகும்; அதிேல சகல காட்டு ஜீவன்களும் நடமாடும். 21 பாலசிங்கங்கள்
இைரக்காக ெகர்ச்சித்து, ேதவனால் தங்களுக்கு ஆகாரம் கிைடக்கும்படித்ேதடும். 22 சூரியன்
உதிக்ைகயில் அைவகள் ஒதுங்கி, தங்கள் தாபரங்களில் படுத்துக்ெகாள்ளும். 23 அப்ெபாழுது மனுஷன்
சாயங்காலமட்டும் தன் ேவைலக்கும், தன் பண்ைணக்கும் புறப்படுகிறான். 24 கர்த்தாேவ, உமது கிரிையகள்
எவ்வளவு திரளாயிருக்கிறது! அைவகைளெயல்லாம் ஞானமாய்ப் பைடத்தீர்; பூமி உம்முைடய
ெபாருள்களினால் நிைறந்திருக்கிறது. 25 ெபரிதும் விஸ்தாரமுமான இந்தச் சமுத்திரமும் அப்படிேய
நிைறந்திருக்கிறது; அதிேல சஞ்சரிக்கும் சிறியைவகளும் ெபரியைவகளுமான எண்ணிறந்த ஜீவன்கள்
உண்டு. 26 அதிேல கப்பல்கள் ஓடும்; அதிேல விைளயாடும்படி நீர் உண்டாக்கின திமிங்கிலங்களும் உண்டு.
27 ஏற்றேவைளயில் ஆகாரத்ைதத் தருவீர் என்று அைவகெளல்லாம் உம்ைம ேநாக்கிக் காத்திருக்கும். 28

நீர்ெகாடுக்க, அைவகள் வாங்கிக்ெகாள்ளும்; நீர் உம்முைடய ைகையத் திறக்க, அைவகள் நன்ைமயால்
திருப்தியாகும். 29 நீர் உமது முகத்ைத மைறக்க, திைகக்கும்; நீர் அைவகளின் சுவாசத்ைத
வாங்கிக்ெகாள்ள, அைவகள் மாண்டு, தங்கள் மண்ணுக்குத் திரும்பும். 30 நீர் உம்முைடய ஆவிைய
அனுப்பும்ேபாது, அைவகள் சிருஷ்டிக்கப்படும்; நீர் பூமியின் ரூபத்ைதயும் புதிதாக்குகிறீர். 31 கர்த்தருைடய
மகிைம என்ெறன்ைறக்கும் விளங்கும்; கர்த்தர் தம்முைடய கிரிையகளிேல மகிழுவார். 32 அவர் பூமிைய
ேநாக்கிப்பார்க்க, அது அதிரும்; அவர் பர்வதங்கைளத் ெதாட, அைவகள் புைகயும். 33 நான்
உயிேராடிருக்குமட்டும் என் கர்த்தைரப் பாடுேவன்; நான் உள்ளளவும் என் ேதவைனக்
கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 34 நான் அவைரத் தியானிக்கும் தியானம் இனிதாயிருக்கும்; நான் கர்த்தருக்குள்
மகிழுேவன். 35 பாவிகள் பூமியிலிருந்து நிர்மூலமாகி, துன்மார்க்கர் இனி இராமற்ேபாவார்கள். என்
ஆத்துமாேவ, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரி, அல்ேலலூயா.

கர்த்தைரத் துதித்து, அவருைடய நாமத்ைதப் பிரஸ்தாபமாக்குங்கள், அவருைடய
ெசய்ைககைள ஜனங்களுக்குள்ேள பிரசித்தப்படுத்துங்கள். 2 அவைரப் பாடி, அவைரக்
கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்; அவருைடய அதிசயங்கைளெயல்லாம் தியானித்துப் ேபசுங்கள். 3

அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக் குறித்து ேமன்ைமபாராட்டுங்கள்; கர்த்தைரத் ேதடுகிறவர்களின் இருதயம்
மகிழ்வதாக. 4 கர்த்தைரயும் அவர் வல்லைமையயும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்ைத நித்தமும் ேதடுங்கள். 5

அவருைடய தாசனாகிய ஆபிரகாமின் சந்ததிேய! அவரால் ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்டவர்களாகிய
யாக்ேகாபின் புத்திரேர! 6 அவர் ெசய்த அதிசயங்கைளயும், அவருைடய அற்புதங்கைளயும், அவர் வாக்கின்
நியாயத்தீர்ப்புகைளயும் நிைனவுகூருங்கள். 7 அவேர நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர், அவருைடய
நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமிெயங்கும் விளங்கும். 8 ஆயிரந்தைலமுைறக்ெகன்று அவர் கட்டைளயிட்ட
வாக்ைகயும், ஆபிரகாேமாேட அவர் பண்ணின உடன்படிக்ைகையயும், 9 அவர் ஈசாக்குக்கு இட்ட
ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும் நிைனத்திருக்கிறார். 10 அைத யாக்ேகாபுக்குப் பிரமாணமாகவும்,
இஸ்ரேவலுக்கு நித்தியஉடன்படிக்ைகயாகவும் உறுதிப்படுத்தி: 11 உங்கள் சுதந்தரபாகமான கானான்
ேதசத்ைத உனக்குத் தருேவன் என்றார். 12 அக்காலத்தில் அவர்கள் ெகாஞ்சத் ெதாைகக்குட்பட்ட ெசாற்ப
ஜனங்களும் பரேதசிகளுமாயிருந்தார்கள். 13 அவர்கள் ஒரு ஜனத்ைதவிட்டு மறு ஜனத்தண்ைடக்கும், ஒரு
ராஜ்யத்ைதவிட்டு மறு ேதசத்தாரண்ைடக்கும் ேபானார்கள். 14 அவர்கைள ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும்
இடங்ெகாடாமல், அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்கைளக் கடிந்து ெகாண்டு: 15 நான்
அபிேஷகம்பண்ணினவர்கைள நீங்கள் ெதாடாமலும், என்னுைடய தீர்க்கதரிசிகளுக்குத் தீங்கு ெசய்யாமலும்
இருங்கள் என்றார். 16 அவர் ேதசத்திேல பஞ்சத்ைத வருவித்து, ஆகாரெமன்னும் ஆதரவுேகாைல முற்றிலும்
முறித்தார். 17 அவர்களுக்கு முன்னாேல ஒரு புருஷைன அனுப்பினார்; ேயாேசப்பு சிைறயாக
விற்கப்பட்டான். 18 அவன் கால்கைள விலங்குேபாட்டு ஒடுக்கினார்கள்; அவன் பிராணன் இரும்பில்
அைடபட்டிருந்தது. 19 கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவறுமளவும் அவருைடய வசனம் அவைனப்
புடமிட்டது. 20 ராஜா ஆள் அனுப்பி, அவைனக் கட்டவிழ்க்கச் ெசான்னான்; ஜனங்களின் அதிபதி அவைன
விடுதைலபண்ணினான். 21 தன் பிரபுக்கைள அவன் மனதின்படி கட்டவும், தன் மூப்பர்கைள
ஞானிகளாக்கவும், 22 அவைனத் தன் வீட்டுக்கு ஆண்டவனும், தன் ஆஸ்திக்ெகல்லாம்
அதிபதியுமாக்கினான். 23 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் எகிப்திற்கு வந்தான்; யாக்ேகாபு காமின் ேதசத்திேல
பரேதசியாயிருந்தான். 24 அவர் தம்முைடய ஜனங்கைள மிகவும் பலுகப்பண்ணி, அவர்களுைடய
சத்துருக்கைளப்பார்க்கிலும் அவர்கைளப் பலவான்களாக்கினார். 25 தம்முைடய ஜனங்கைளப் பைகக்கவும்,
தம்முைடய ஊழியக்காரைர வஞ்சைனயாய் நடத்தவும், அவர்களுைடய இருதயத்ைத மாற்றினார். 26

தம்முைடய தாசனாகிய ேமாேசையயும் தாம் ெதரிந்துெகாண்ட ஆேராைனயும் அனுப்பினார். 27 இவர்கள்
அவர்களுக்குள் அவருைடய அைடயாளங்கைளயும், காமின் ேதசத்திேல அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார்கள். 28

அவர் இருைள அனுப்பி, அந்தகாரத்ைத உண்டாக்கினார்; அவருைடய வார்த்ைதகைள எதிர்ப்பாரில்ைல.

சங்கீதம் 105:28

483



106

29 அவர்களுைடய தண்ணீர்கைள இரத்தமாக மாற்றி, அவர்களுைடய மச்சங்கைளச் சாகப்பண்ணினார்.
30 அவர்களுைடய ேதசம் தவைளகைளத் திரளாய்ப் பிறப்பித்தது; அவர்களுைடய ராஜாக்களின்
அைறவீடுகளிலும் அைவகள் வந்தது. 31 அவர் கட்டைளயிட, அவர்களுைடய எல்ைலகளிெலங்கும்
வண்டுகளும் ேபன்களும் வந்தது. 32 அவர்களுைடய மைழகைளக் கல்மைழயாக்கி, அவர்களுைடய
ேதசத்திேல ஜூவாலிக்கிற அக்கினிைய வரப்பண்ணினார். 33 அவர்களுைடய திராட்சச் ெசடிகைளயும்
அத்திமரங்கைளயும் அழித்து, அவர்களுைடய எல்ைலகளிலுள்ள மரங்கைளயும் முறித்தார். 34 அவர்
கட்டைளயிட, எண்ணிமுடியாத ெவட்டுக்கிளிகளும் பச்ைசப்புழுக்களும் வந்து, 35 அவர்களுைடய
ேதசத்திலுள்ள சகல பூண்டுகைளயும் அரித்து, அவர்களுைடய நிலத்தின் கனிையத் தின்றுேபாட்டது. 36

அவர்களுைடய ேதசத்திேல தைலச்சன்கள் அைனத்ைதயும், அவர்களுைடய ெபலனில் முதற்ெபலனான
யாவைரயும் சங்கரித்தார். 37 அப்ெபாழுது அவர்கைள ெவள்ளிேயாடும் ெபான்ேனாடும்
புறப்படப்பண்ணினார்; அவர்கள் ேகாத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்ைல. 38

எகிப்தியர் அவர்களுக்குப் பயந்ததினால், அவர்கள் புறப்பட்டேபாது மகிழ்ந்தார்கள். 39 அவர் ேமகத்ைத
மைறவுக்காக விரித்து, இரைவ ெவளிச்சமாக்குகிறதற்காக அக்கினிையயும் தந்தார். 40 ேகட்டார்கள், அவர்
காைடகைள வரப்பண்ணினார்; வான அப்பத்தினாலும் அவர்கைளத் திருப்தியாக்கினார். 41 கன்மைலையத்
திறந்தார், தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு, வறண்ட ெவளிகளில் ஆறாய் ஓடிற்று. 42 அவர் தம்முைடய பரிசுத்த
வாக்குத்தத்தத்ைதயும், தம்முைடய தாசனாகிய ஆபிரகாைமயும் நிைனத்து, 43 தம்முைடய ஜனத்ைதக்
களிப்ேபாடும், தாம் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைளக் ெகம்பீர சத்தத்ேதாடும் புறப்படப்பண்ணி, 44 தமது
கட்டைளகைளக் காத்து நடக்கும்படிக்கும், தமது நியாயப்பிரமாணங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும், 45

அவர்களுக்குப் புறஜாதிகளுைடய ேதசங்கைளக் ெகாடுத்தார்; அந்நிய ஜனங்களுைடய பிரயாசத்தின்
பலைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள். அல்ேலலூயா.

அல்ேலலூயா, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 2

கர்த்தருைடய வல்லைமயான ெசய்ைககைளச் ெசால்லி, அவருைடய துதிையெயல்லாம்
பிரஸ்தாபப்படுத்தத்தக்கவன் யார்? 3 நியாயத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களும்,

எக்காலத்திலும் நீதிையச் ெசய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். 4 கர்த்தாேவ, நீர்
ெதரிந்துெகாண்டவர்களின் நன்ைமைய நான் கண்டு, உம்முைடய ஜாதியின் மகிழ்ச்சியால் மகிழ்ந்து,
உம்முைடய சுதந்தரத்ேதாேட ேமன்ைமபாராட்டும்படிக்கு, 5 உம்முைடய ஜனங்களுக்கு நீர் பாராட்டும்
கிருைபயின்படி என்ைன நிைனத்து, உம்முைடய இரட்சிப்பினால் என்ைனச் சந்தித்தருளும். 6 எங்கள்
பிதாக்கேளாடுங்கூட நாங்களும் பாவஞ்ெசய்து, அக்கிரமம் நடப்பித்து, ஆகாமியம் பண்ணிேனாம். 7 எங்கள்
பிதாக்கள் எகிப்திேல உம்முைடய அதிசயங்கைள உணராமலும், உம்முைடய கிருைபகளின் திரட்சிைய
நிைனயாமலும் ேபாய், சிவந்த சமுத்திர ஓரத்திேல கலகம்பண்ணினார்கள். 8 ஆனாலும் அவர் தமது
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தும்படி, தம்முைடய நாமத்தினிமித்தம் அவர்கைள இரட்சித்தார். 9 அவர் சிவந்த
சமுத்திரத்ைத அதட்டினார், அது வற்றிப்ேபாயிற்று; ெவட்டாந்தைரயில் நடக்கிறதுேபால அவர்கைள
ஆழங்களில் நடந்துேபாகப்பண்ணினார். 10 பைகஞன் ைகக்கு அவர்கைள விலக்கி இரட்சித்து, சத்துருவின்
ைகக்கு அவர்கைள விலக்கி மீட்டார். 11 அவர்கள் சத்துருக்கைளத் தண்ணீர்கள் மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில் ஒருவனும் மீந்திருக்கவில்ைல. 12 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவருைடய வார்த்ைதகைள
விசுவாசித்து, அவருைடய துதிையப் பாடினார்கள். 13 ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருைடய கிரிையகைள
மறந்தார்கள்; அவருைடய ஆேலாசைனக்கு அவர்கள் காத்திராமல், 14 வனாந்தரத்திேல
இச்ைசயுள்ளவர்களாகி, அவாந்தரெவளியிேல ேதவைனப் பரீட்ைசபார்த்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ேகட்டைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார், அவர்கள் ஆத்துமாக்களிேலா இைளப்ைப அனுப்பினார். 16

பாளயத்தில் அவர்கள் ேமாேசயின்ேமலும், கர்த்தருைடய பரிசுத்தனாகிய ஆேரானின்ேமலும்
ெபாறாைமெகாண்டார்கள். 17 பூமி பிளந்து தாத்தாைன விழுங்கி, அபிராமின் கூட்டத்ைத மூடிப்ேபாட்டது.
18 அவர்கள் கூட்டத்தில் அக்கினி பற்றிெயரிந்தது; அக்கினி ஜூவாைல துன்மார்க்கைர எரித்துப்ேபாட்டது.
19 அவர்கள் ஓேரபிேல ஒரு கன்றுக்குட்டிையயுண்டாக்கி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்ைத
நமஸ்கரித்தார்கள். 20 தங்கள் மகிைமையப் புல்ைலத் தின்கிற மாட்டின் சாயலாக மாற்றினார்கள். 21

எகிப்திேல ெபரிய கிரிையகைளயும், காமின் ேதசத்திேல அதிசயங்கைளயும், சிவந்த
சமுத்திரத்தண்ைடயிேல பயங்கரமானைவகைளயும் ெசய்தவராகிய, 22 தங்கள் இரட்சகரான ேதவைன
மறந்தார்கள். 23 ஆைகயால், அவர்கைள நாசம்பண்ணுேவன் என்றார்; அப்ெபாழுது அவரால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ேமாேச, அவர்கைள அவர் அழிக்காதபடிக்கு, அவருைடய உக்கிரத்ைத
ஆற்றும்ெபாருட்டு, அவருக்கு முன்பாகத் திறப்பின் வாயிேல நின்றான். 24 அவருைடய வார்த்ைதைய
விசுவாசியாமல், இச்சிக்கப்படத்தக்க ேதசத்ைத அசட்ைடபண்ணினார்கள். 25 கர்த்தருைடய
சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடாமல், தங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது அவர்கள்
வனாந்தரத்திேல மடியவும், அவர்கள் சந்ததி ஜாதிகளுக்குள்ேள அழியவும், 27 அவர்கள் பற்பல ேதசங்களிேல
சிதறடிக்கப்படவும், அவர்களுக்கு விேராதமாகத் தம்முைடய ைகைய எடுத்தார். 28 அவர்கள்
பாகால்ேபேயாைரப் பற்றிக்ெகாண்டு, ஜீவனில்லாதைவகளுக்கு இட்ட பலிகைளப் புசித்து, 29 தங்கள்
கிரிையகளினால் அவருக்குக் ேகாபம் மூட்டினார்கள்; ஆைகயால் வாைத அவர்களுக்குள் புகுந்தது. 30

அப்ெபாழுது பிெனகாஸ் எழுந்து நின்று நியாயஞ்ெசய்தான்; அதினால் வாைத நிறுத்தப்பட்டது. 31 அது
தைலமுைற தைலமுைறயாக என்ைறக்கும் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. 32 ேமரிபாவின்
தண்ணீர்களிடத்திலும் அவருக்குக் கடுங்ேகாபம் மூட்டினார்கள்; அவர்கள் நிமித்தம் ேமாேசக்கும்
ெபால்லாப்பு வந்தது. 33 அவர்கள் அவன் ஆவிைய விசனப்படுத்தினதினாேல, தன் உதடுகளினால்
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பதறிப்ேபசினான். 34 கர்த்தர் தங்களுக்குச் ெசான்னபடி, அவர்கள் அந்த ஜனங்கைள அழிக்கவில்ைல. 35

ஜாதிகளுடேன கலந்து, அவர்கள் கிரிையகைளக் கற்று; 36 அவர்களுைடய விக்கிரகங்கைளச்
ேசவித்தார்கள்; அைவகள் அவர்களுக்குக் கண்ணியாயிற்று. 37 அவர்கள் தங்கள் குமாரைரயும் தங்கள்
குமாரத்திகைளயும் பிசாசுகளுக்குப் பலியிட்டார்கள். 38 அவர்கள் கானான் ேதசத்து விக்கிரகங்களுக்குப்
பலியிட்டு, தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளுைடய குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்தினார்கள்; ேதசம்
இரத்தத்தால் தீட்டுப்பட்டது. 39 அவர்கள் தங்கள் கிரிையகளினால் அசுத்தமாகி, தங்கள் ெசய்ைககளினால்
ேசாரம்ேபானார்கள். 40 அதினால் கர்த்தருைடய ேகாபம் தமது ஜனத்தின்ேமல் மூண்டது; அவர் தமது
சுதந்தரத்ைத அருவருத்தார். 41 அவர்கைள ஜாதிகளுைடய ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்களுைடய
பைகஞர் அவர்கைள ஆண்டார்கள். 42 அவர்களுைடய சத்துருக்கள் அவர்கைள ஒடுக்கினார்கள்;
அவர்களுைடய ைகயின்கீழ்த் தாழ்த்தப்பட்டார்கள். 43 அேநகந்தரம் அவர்கைள விடுவித்தார்; அவர்கேளா
தங்கள் ேயாசைனயினால் அவருக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணி, தங்களுைடய அக்கிரமத்தினால்
சிறுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள். 44 அவர்கள் கூப்பிடுதைல அவர் ேகட்கும்ேபாேதா, அவர்களுக்கு உண்டான
இடுக்கத்ைத அவர் கண்ேணாக்கி, 45 அவர்களுக்காகத் தமது உடன்படிக்ைகைய நிைனத்து, தமது மிகுந்த
கிருைபயின்படி மனஸ்தாபப்பட்டு, 46 அவர்கைளச் சிைறபிடித்த யாவரும் அவர்களுக்கு இரங்கும்படி
ெசய்தார். 47 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்ைதப் ேபாற்றி, உம்ைமத்
துதிக்கிறதில் ேமன்ைமபாராட்டும்படி எங்கைள இரட்சித்து, எங்கைள ஜாதிகளிலிருந்து ேசர்த்தருளும். 48

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் அநாதியாய் என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படத்தக்கவர்.
ஜனங்கெளல்லாரும்: ஆெமன், அல்ேலலூயா, என்பார்களாக.

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 2 கர்த்தரால் சத்துருவின்
ைகக்கு நீங்கலாக்கி மீட்கப்பட்டு, 3 கிழக்கிலும் ேமற்கிலும் வடக்கிலும் ெதற்கிலுமுள்ள பல
ேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்க்கப்பட்டவர்கள், அப்படிச் ெசால்லக்கடவர்கள். 4 அவர்கள்

தாபரிக்கும் ஊைரக்காணாமல், வனாந்தரத்திேல அவாந்தரவழியாய், 5 பசியாகவும், தாகமாகவும், ஆத்துமா
ெதாய்ந்ததாகவும் அைலந்து திரிந்தார்கள். 6 தங்கள் ஆபத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்,
அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்கைள விடுவித்தார். 7 தாபரிக்கும் ஊருக்குப்ேபாய்ச்ேசர, அவர்கைளச்
ெசவ்ைவயான வழியிேல நடத்தினார். 8 தவனமுள்ள ஆத்துமாைவக் கர்த்தர் திருப்தியாக்கி, பசியுள்ள
ஆத்துமாைவ நன்ைமயினால் நிரப்புகிறாெரன்று, 9 அவருைடய கிருைபயினிமித்தமும், மனுபுத்திரருக்கு
அவர் ெசய்கிற அதிசயங்களினிமித்தமும் அவைரத் துதிப்பார்களாக. 10 ேதவனுைடய வார்த்ைதகளுக்கு
விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணி, உன்னதமானவருைடய ஆேலாசைனைய அசட்ைடபண்ணினவர்கள், 11

அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் ைவக்கப்பட்டிருந்து, ஒடுக்கத்திலும் இரும்பிலும் கட்டுண்டு
கிடந்தார்கள். 12 அவர்களுைடய இருதயத்ைத அவர் வருத்தத்தால் தாழ்த்தினார்; சகாயரில்லாமல் விழுந்து
ேபானார்கள். 13 தங்கள் ஆபத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து
அவர்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சித்தார். 14 அந்தகாரத்திலும் மரணஇருளிலுமிருந்து அவர்கைள
ெவளிப்படப்பண்ணி, அவர்கள் கட்டுகைள அறுத்தார். 15 கர்த்தர் ெவண்கலக் கதவுகைள உைடத்து,
இருப்புத் தாழ்ப்பாள்கைள முறித்தாெரன்று, 16 அவருைடய கிருைபயினிமித்தமும், மனுபுத்திரருக்கு அவர்
ெசய்கிற அதிசயங்களினிமித்தமும் அவைரத் துதிப்பார்களாக. 17 நிர்மூடர் தங்கள் பாதகமார்க்கத்தாலும்
தங்கள் அக்கிரமங்களாலும் ேநாய்ெகாண்டு ஒடுங்கிப்ேபாகிறார்கள். 18 அவர்கள் ஆத்துமா சகல
ேபாஜனத்ைதயும் அேராசிக்கிறது, அவர்கள் மரணவாசல்கள் பரியந்தம் சமீபிக்கிறார்கள். 19 தங்கள்
ஆபத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள்; அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கிறார். 20 அவர் தமது வசனத்ைத அனுப்பி அவர்கைளக் குணமாக்கி, அவர்கைள அழிவுக்குத்
தப்புவிக்கிறார். 21 அவர்கள் கர்த்தைர அவருைடய கிருைபயினிமித்தமும், மனுபுத்திரருக்கு அவர் ெசய்கிற
அதிசயங்களினிமித்தமும் துதித்து, 22 ஸ்ேதாத்திரபலிகைளச் ெசலுத்தி, அவருைடய கிரிையகைள ஆனந்த
சத்தத்ேதாேட விவரிப்பார்களாக. 23 கப்பேலறி, கடல்யாத்திைரபண்ணி, திரளான தண்ணீர்களிேல
ெதாழில் ெசய்கிறார்கேள, 24 அவர்கள் கர்த்தருைடய கிரிையகைளயும், ஆழத்திேல அவருைடய
அதிசயங்கைளயும் காண்கிறார்கள். 25 அவர் கட்டைளயிட ெபருங்காற்று எழும்பி, அதின் அைலகைளக்
ெகாந்தளிக்கப்பண்ணும். 26 அவர்கள் ஆகாயத்தில் ஏறி, ஆழங்களில் இறங்குகிறார்கள், அவர்கள் ஆத்துமா
கிேலசத்தினால் கைரந்துேபாகிறது. 27 ெவறித்தவைனப்ேபால் அைலந்து தடுமாறுகிறார்கள்;
அவர்களுைடய ஞானெமல்லாம் முழுகிப்ேபாகிறது. 28 அப்ெபாழுது தங்கள் ஆபத்திேல அவர்கள் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்கி விடுவிக்கிறார். 29

ெகாந்தளிப்ைப அமர்த்துகிறார், அதின் அைலகள் அடங்குகின்றது. 30 அைமதலுண்டானதினிமித்தம்
அவர்கள் சந்ேதாஷப்படுகிறார்கள்; தாங்கள் நாடின துைறமுகத்தில் அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்து
ேசர்க்கிறார். 31 அவர்கள் கர்த்தைர அவருைடய கிருைபயினிமித்தமும், மனுபுத்திரருக்கு அவர் ெசய்கிற
அதியசயங்களினிமித்தமும் துதித்து, 32 ஜனங்களின் சைபயிேல அவைர உயர்த்தி, மூப்பர்களின் சங்கத்திேல
அவைரப் ேபாற்றுவார்களாக. 33 அவர் ஆறுகைள அவாந்தரெவளியாகவும், நீரூற்றுகைள வறண்ட
ஸ்தலமாகவும், 34 குடிகளுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம் ெசழிப்பான ேதசத்ைத உவர் நிலமாகவும்
மாற்றுகிறார். 35 அவர் அவாந்தரெவளிையத் தண்ணீர்த்தடாகமாகவும், வறண்ட நிலத்ைத நீரூற்றுகளாகவும்
மாற்றி, 36 பசித்தவர்கைள அங்ேக குடிேயற்றுகிறார்; அங்ேக அவர்கள் குடியிருக்கும் நகரத்ைதக் கட்டி, 37

வயல்கைள உண்டாக்கி விைதத்து, திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டுகிறார்கள், அைவகள் வரத்துள்ள
பலைனத் தரும். 38 அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கிறார், மிகுதியும் ெபருகுகிறார்கள்; அவர்களுைடய
மிருகஜீவன்கள் குைறயாதிருக்கப்பண்ணுகிறார். 39 பின்பு அவர்கள் இடுக்கத்தினாலும், ஆபத்தினாலும்,
துயரத்தினாலும் குைறவுபட்டுத் தாழ்வைடகிறார்கள். 40 அவர் பிரபுக்களின்ேமல் இகழ்ச்சிவரப்பண்ணி,
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வழியில்லாத அவாந்தர ெவளியிேல அவர்கைளத் திரியச்ெசய்து, 41 எளியவைனேயா சிறுைமயினின்று
எடுத்து, உயர்ந்த அைடக்கலத்திேல ைவத்து, அவன் வம்சங்கைள மந்ைதையப்ேபாலாக்குகிறார். 42

உத்தமர்கள் அைதக்கண்டு மகிழுவார்கள்; நியாயக்ேகெடல்லாம் தன் வாைய மூடும். 43 எவன்
ஞானமுள்ளவேனா அவன் இைவகைளக் கவனிக்கக்கடவன்; ஞானவான்கள் கர்த்தருைடய கிருைபகைள
உணர்ந்துெகாள்வார்கள்.

ேதவேன, என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; நான் பாடிக் கீர்த்தனம் பண்ணுேவன்; என்
மகிைமயும் பாடும். 2 வீைணேய, சுரமண்டலேம, விழியுங்கள், நான் அதிகாைலயில் விழிப்ேபன்.
3 கர்த்தாேவ, ஜனங்களுக்குள்ேள உம்ைமத் துதிப்ேபன்; ஜாதிகளுக்குள்ேள உம்ைமக்

கீர்த்தனம் பண்ணுேவன். 4 உமது கிருைப வானங்களுக்கு ேமலாகவும், உமது சத்தியம் ேமகமண்டலங்கள்
பரியந்தமும் எட்டுகிறது. 5 ேதவேன, வானங்களுக்கு ேமலாக உயர்ந்திரும்; உமது மகிைம
பூமியைனத்தின்ேமலும் உயர்ந்திருப்பதாக. 6 உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும்ெபாருட்டு, உமது
வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எங்கள் ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும். 7 ேதவன் தமது பரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டு
விளம்பினார், ஆைகயால் களிகூருேவன்; சீேகைமப் பங்கிட்டு, சுக்ேகாத்தின் பள்ளத்தாக்ைக
அளந்துெகாள்ளுேவன். 8 கீேலயாத் என்னுைடயது, மனாேசயும் என்னுைடயது; எப்பிராயீம் என் தைலயின்
ெபலன், யூதா என் நியாயப்பிரமாணிகன். 9 ேமாவாப் என் பாதபாத்திரம்; ஏேதாமின்ேமல் என்
பாதரட்ைசைய எறிேவன்; ெபலிஸ்தியாவின்ேமல் ஆர்ப்பரிப்ேபன். 10 அரணான பட்டணத்திற்குள் என்ைன
நடத்திக்ெகாண்டு ேபாகிறவன் யார்? ஏேதாம்மட்டும் எனக்கு வழிகாட்டுகிறவன் யார்? 11 எங்கள்
ேசைனகேளாேட புறப்படாமலிருந்த ேதவரீரல்லவா? எங்கைளத் தள்ளிவிட்டிருந்த ேதவரீரல்லவா? 12

இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிெசய்யும்; மனுஷனுைடய உதவி விருதா. 13 ேதவனாேல
பராக்கிரமஞ்ெசய்ேவாம்; அவேர எங்கள் சத்துருக்கைள மிதித்துப்ேபாடுவார்.

நான் துதிக்கும் ேதவேன, மவுனமாயிராேதயும். 2 துன்மார்க்கனுைடய வாயும், கபட்டுவாயும்,
எனக்கு விேராதமாய்த் திறந்திருக்கிறது; கள்ளநாவினால் என்ேனாேட ேபசுகிறார்கள். 3

பைகயுண்டாக்கும் வார்த்ைதகளால் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டு, முகாந்தரமில்லாமல்
என்ேனாேட ேபார்ெசய்கிறார்கள். 4 என் சிேநகத்துக்குப் பதிலாக என்ைன விேராதிக்கிறார்கள், நாேனா
ெஜபம் பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 5 நன்ைமக்குப் பதிலாக எனக்குத் தீைமெசய்கிறார்கள், என்
சிேநகத்துக்குப் பதிலாக என்ைனப் பைகக்கிறார்கள். 6 அவனுக்கு ேமலாகத் துஷ்டைன ஏற்படுத்திைவயும்,
சாத்தான் அவன் வலதுபக்கத்தில் நிற்பானாக. 7 அவன் நியாயம் விசாரிக்கப்படும்ேபாது
குற்றவாளியாகக்கடவன்; அவன் ெஜபம் பாவமாகக்கடவது. 8 அவன் நாட்கள் ெகாஞ்சமாகக்கடவது; அவன்
உத்திேயாகத்ைத ேவெறாருவன் ெபறக்கடவன். 9 அவன் பிள்ைளகள் திக்கற்றவர்களும், அவன் மைனவி
விதைவயுமாகக்கடவர்கள். 10 அவன் பிள்ைளகள் அைலந்து திரிந்து பிச்ைசெயடுத்து, தங்கள் பாழான
வீடுகளிலிருந்து இரந்துண்ணக்கடவர்கள். 11 கடன் ெகாடுத்தவன் அவனுக்கு உள்ளெதல்லாவற்ைறயும்
அபகரித்துக்ெகாள்வானாக; அவன் பிரயாசத்தின் பலைன அந்நியர் பறித்துக்ெகாள்ளக்கடவர்கள். 12

அவனுக்கு ஒருவரும் இரக்கங்காண்பியாமலும், அவனுைடய திக்கற்ற பிள்ைளகளுக்குத் தயவு
ெசய்யாமலும்ேபாவார்களாக. 13 அவன் சந்ததியார் நிர்மூலமாகக்கடவர்கள்; இரண்டாந்தைலமுைறயில்
அவர்கள் ேபர் அற்றுப்ேபாவதாக. 14 அவன் பிதாக்களின் அக்கிரமம் கர்த்தருக்கு முன்பாக
நிைனக்கப்படக்கடவது, அவன் தாயின் பாவம் நீங்காமலிருப்பதாக. 15 அைவகள் நித்தமும் கர்த்தருக்கு
முன்பாக இருக்கக்கடவது; அவர்கள் ேபர் பூமியிலிராமல் நிர்மூலமாவதாக. 16 அவன் தையெசய்ய
நிைனயாமல், சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைனத் துன்பப்படுத்தி, மனமுறிவுள்ளவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி
ேதடினாேன. 17 சாபத்ைத விரும்பினான், அது அவனுக்கு வரும்; அவன் ஆசீர்வாதத்ைத
விரும்பாமற்ேபானான், அது அவனுக்குத் தூரமாய் விலகிப்ேபாகும். 18 சாபத்ைத அவன் தனக்கு அங்கியாக
உடுத்திக்ெகாண்டான்; அது அவன் உள்ளத்தில் தண்ணீைரப்ேபாலவும், அவன் எலும்புகளில்
எண்ெணையப்ேபாலவும் பாயும். 19 அது அவன் மூடிக்ெகாள்ளுகிற வஸ்திரமாகவும், நித்தமும்
கட்டிக்ெகாள்ளுகிற கச்ைசயாகவும் இருப்பதாக. 20 இதுதான் என்ைன விேராதிக்கிறவர்களுக்கும், என்
ஆத்துமாவுக்கு விேராதமாய்த் தீங்கு ேபசுகிறவர்களுக்கும் கர்த்தரால் வரும் பலன். 21 ஆண்டவராகிய
கர்த்தாேவ, நீர் உமது நாமத்தினிமித்தம் என்ைன ஆதரித்து, உமது கிருைப நலமானதினால், என்ைன
விடுவித்தருளும். 22 நான் சிறுைமயும் எளிைமயுமானவன், என் இருதயம் எனக்குள் குத்துண்டிருக்கிறது. 23

சாயும் நிழைலப்ேபால் அகன்றுேபாேனன்; ெவட்டுக்கிளிையப்ேபால் பறக்கடிக்கப்படுகிேறன். 24

உபவாசத்தினால் என் முழங்கால்கள் தளர்ச்சியைடகிறது; என் மாம்சம் புஷ்டியற்று உலர்ந்து ேபாகிறது. 25

நான் அவர்களுக்கு நிந்ைதயாேனன்; அவர்கள் என்ைனப் பார்த்து, தங்கள் தைலையத் துலுக்குகிறார்கள். 26

என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ எனக்குச் சகாயம்பண்ணும்; உமது கிருைபயின்படி என்ைன இரட்சியும். 27

இது உமது கரம் என்றும், கர்த்தாேவ, ேதவரீர் இைதச் ெசய்தீர் என்றும், அவர்கள் அறிவார்களாக. 28

அவர்கள் சபித்தாலும், நீர் ஆசீர்வதியும்; அவர்கள் எழும்பினாலும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவார்களாக; உமது
அடியாேனா மகிழக்கடவன். 29 என் விேராதிகள் இலச்ைசயால் மூடப்பட்டு, தங்கள் ெவட்கத்ைதச்
சால்ைவையப்ேபால் தரித்துக்ெகாள்ளக்கடவர்கள். 30 கர்த்தைர நான் என் வாயினால் மிகவும் துதித்து,
அேநகர் நடுவிேல அவைரப் புகழுேவன். 31 ஆக்கிைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறவர்களினின்று எளியவனுைடய
ஆத்துமாைவ இரட்சிக்கும்படி அவர் அவன் வலதுபாரிசத்தில் நிற்பார்.

கர்த்தர் என் ஆண்டவைர ேநாக்கி: நான் உம்முைடய சத்துருக்கைள உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்
ேபாடும்வைரக்கும், நீர் என்னுைடய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்றார். 2 கர்த்தர்
சீேயானிலிருந்து உமது வல்லைமயின் ெசங்ேகாைல அனுப்புவார்; நீர் உம்முைடய

சங்கீதம் 107:41

486



111

112

113

114

115

சத்துருக்களின் நடுேவ ஆளுைகெசய்யும். 3 உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிேல உம்முைடய ஜனங்கள்
மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரமுமுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள்; விடியற்காலத்துக் கர்ப்பத்தில் பிறக்கும்
பனிக்குச் சமானமாய் உம்முைடய ெயளவன ஜனம் உமக்குப் பிறக்கும். 4 நீர் ெமல்கிேசேதக்கின்
முைறைமயின்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆைணயிட்டார்; மனம்
மாறாமலுமிருப்பார். 5 உம்முைடய வலதுபாரிசத்திலிருக்கிற ஆண்டவர், தமது ேகாபத்தின் நாளிேல
ராஜாக்கைள ெவட்டுவார். 6 அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயந்தீர்ப்பார்; எல்லா இடங்கைளயும் பிேரதங்களால்
நிரப்புவார்; விஸ்தாரமான ேதசங்களின்ேமல் தைலவர்களாயிருக்கிறவர்கைள ெநாறுக்கிப்ேபாடுவார். 7

வழியிேல அவர் நதியில் குடிப்பார்; ஆைகயால் அவர் தமது தைலைய எடுப்பார்.
அல்ேலலூயா, ெசம்ைமயானவர்களுைடய சங்கத்திலும் சைபயிலும் கர்த்தைர முழு
இருதயத்ேதாடும் துதிப்ேபன். 2 கர்த்தரின் ெசய்ைககள் ெபரியைவகளும், அைவகளில்
பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறைவகளுமாயிருக்கிறது. 3 அவருைடய ெசயல்

மகிைமயும் மகத்துவமுமுள்ளது, அவருைடய நீதி என்ெறன்ைறக்கும் நிற்கும். 4 அவர் தம்முைடய
அதிசயமான ெசய்ைககைள நிைனவுகூரும்படி ெசய்தார், கர்த்தர் இரக்கமும் மனவுருக்கமுமுள்ளவர். 5

தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் ெகாடுத்தார்; தமது உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்கும் நிைனப்பார்.
6 ஜாதிகளின் சுதந்தரத்ைதத் தமது ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்ததினால், தமது கிரிையகளின் ெபலத்ைத
அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தினார். 7 அவருைடய கரத்தின் கிரிையகள் சத்தியமும் நியாயமுமானைவகள்;
அவருைடய கட்டைளகெளல்லாம் உண்ைமயானைவகள். 8 அைவகள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள
சதாகாலங்களுக்கும் உறுதியானைவகள், அைவகள் உண்ைமயும் ெசம்ைமயுமாய்ச் ெசய்யப்பட்டைவகள். 9

அவர் தமது ஜனத்திற்கு மீட்ைப அனுப்பி, தமது உடன்படிக்ைகைய நித்திய உடன்படிக்ைகயாகக்
கட்டைளயிட்டார்; அவருைடய நாமம் பரிசுத்தமும் பயங்கரமுமானது. 10 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதேல
ஞானத்தின் ஆரம்பம்; அவருைடய கற்பைனகளின்படி ெசய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தியுண்டு; அவர் புகழ்ச்சி
என்ைறக்கும் நிற்கும்.

அல்ேலலூயா, கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவருைடய கட்டைளகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற
மனுஷன் பாக்கியவான். 2 அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திருக்கும், ெசம்ைமயானவர்களின் வம்சம்
ஆசீர்வதிக்கப்படும். 3 ஆஸ்தியும் ஐசுவரியமும் அவன் வீட்டிலிருக்கும்; அவனுைடய நீதி

என்ைறக்கும் நிற்கும். 4 ெசம்ைமயானவர்களுக்கு இருளிேல ெவளிச்சம் உதிக்கும்; அவன் இரக்கமும்
மனவுருக்கமும் நீதியுமுள்ளவன். 5 இரங்கிக் கடன்ெகாடுத்து, தன் காரியங்கைள நியாயமானபடி
நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 6 அவன் என்ெறன்ைறக்கும் அைசக்கப்படாதிருப்பான்; நீதிமான்
நித்திய கீர்த்தியுள்ளவன். 7 துர்ச்ெசய்திையக் ேகட்கிறதினால் பயப்படான்; அவன் இருதயம் கர்த்தைர
நம்பித் திடனாயிருக்கும். 8 அவன் இருதயம் உறுதியாயிருக்கும்; அவன் தன் சத்துருக்களில்
சரிக்கட்டுதைலக் காணுமட்டும் பயப்படாதிருப்பான். 9 வாரியிைறத்தான், ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான்,
அவனுைடய நீதி என்ெறன்ைறக்கும் நிற்கும்; அவன் ெகாம்பு மகிைமயாய் உயர்த்தப்படும். 10 துன்மார்க்கன்
அைதக் கண்டு மனமடிவாகி, தன் பற்கைளக் கடித்துக் கைரந்துேபாவான்; துன்மார்க்கருைடய ஆைச
அழியும்.

அல்ேலலூயா, கர்த்தருைடய ஊழியக்காரேர, துதியுங்கள்; கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
துதியுங்கள். 2 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் கர்த்தருைடய நாமம்
ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படக்கடவது. 3 சூரியன் உதிக்கும் திைசெதாடங்கி அது அஸ்தமிக்கும்

திைசமட்டும் கர்த்தருைடய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. 4 கர்த்தர் எல்லா ஜாதிகள்ேமலும் உயர்ந்தவர்;
அவருைடய மகிைம வானங்களுக்கு ேமலானது. 5 உன்னதங்களில் வாசம்பண்ணுகிற நம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் சமானமானவர் யார்? 6 அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளைவகைளப்
பார்க்கும்படி தம்ைமத் தாழ்த்துகிறார். 7 அவர் சிறியவைனப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்;
எளியவைனக் குப்ைபயிலிருந்து உயர்த்துகிறார். 8 அவைனப் பிரபுக்கேளாடும், தமது ஜனத்தின்
அதிபதிகேளாடும் உட்காரப்பண்ணுகிறார். 9 மலடிையச் சந்ேதாஷமான பிள்ைளத்தாய்ச்சியாக்கி, வீட்டிேல
குடியிருக்கப்பண்ணுகிறார். அல்ேலலூயா.

இஸ்ரேவல் எகிப்திலும், யாக்ேகாபின் குடும்பம் அந்நிய பாைஷக்காரரான ஜனத்திலுமிருந்து
புறப்பட்டேபாது, 2 யூதா அவருக்குப் பரிசுத்த ஸ்தானமும், இஸ்ரேவல் அவருக்கு
இராஜ்யமுமாயிற்று. 3 கடல் கண்டு விலகி ஓடிற்று; ேயார்தான் பின்னிட்டுத் திரும்பினது. 4

மைலகள் ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும், குன்றுகள் ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும் துள்ளினது. 5 கடேல,
நீ விலகிேயாடுகிறதற்கும்; ேயார்தாேன, நீ பின்னிட்டுத் திரும்புகிறதற்கும்; 6 மைலகேள, நீங்கள்
ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்; குன்றுகேள, நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும் துள்ளுகிறதற்கும்,
உங்களுக்கு என்ன வந்தது? 7 பூமிேய, நீ ஆண்டவருக்கு முன்பாகவும், யாக்ேகாபுைடய ேதவனுக்கு
முன்பாகவும் அதிரு. 8 அவர் கன்மைலையத் தண்ணீர்த் தடாகமாகவும், கற்பாைறைய நீரூற்றுகளாகவும்
மாற்றுகிறார்.

எங்களுக்கு அல்ல, கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு அல்ல, உமது கிருைபயினிமித்தமும், உமது
சத்தியத்தினிமித்தமும், உம்முைடய நாமத்திற்ேக மகிைம வரப்பண்ணும். 2 அவர்களுைடய
ேதவன் இப்ெபாழுது எங்ேக என்று புறஜாதிகள் ெசால்வாேனன்? 3 நம்முைடய ேதவன்

பரேலாகத்தில் இருக்கிறார்; தமக்குச் சித்தமான யாைவயும் ெசய்கிறார். 4 அவர்களுைடய விக்கிரகங்கள்
ெவள்ளியும் ெபான்னும், மனுஷருைடய ைகேவைலயுமாயிருக்கிறது. 5 அைவகளுக்கு வாயிருந்தும் ேபசாது;
அைவகளுக்குக் கண்களிருந்தும் காணாது. 6 அைவகளுக்குக் காதுகளிருந்தும் ேகளாது; அைவகளுக்கு
மூக்கிருந்தும் முகராது. 7 அைவகளுக்குக் ைககளிருந்தும் ெதாடாது; அைவகளுக்குக் கால்களிருந்தும்
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நடவாது; தங்கள் ெதாண்ைடயால் சத்தமிடவும் மாட்டாது. 8 அைவகைளப் பண்ணுகிறவர்களும்,
அைவகைள நம்புகிறவர்கள் யாவரும், அைவகைளப்ேபாலேவ இருக்கிறார்கள். 9 இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர
நம்பு; அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும் அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாயிருக்கிறார். 10 ஆேரான்
குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர நம்புங்கள்; அவேர அவர்களுக்குத் துைணயும் அவர்களுக்குக்
ேகடகமுமாயிருக்கிறார். 11 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவர்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்; அவேர அவர்களுக்குத்
துைணயும் அவர்களுக்குக் ேகடகமுமாயிருக்கிறார். 12 கர்த்தர் நம்ைம நிைனத்திருக்கிறார், அவர்
ஆசீர்வதிப்பார்; இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாைர ஆசீர்வதிப்பார், அவர் ஆேரான் குடும்பத்தாைர ஆசீர்வதிப்பார்.
13 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற ெபரிேயாைரயும் சிறிேயாைரயும் ஆசீர்வதிப்பார். 14 கர்த்தர் உங்கைளயும்
உங்கள் பிள்ைளகைளயும் வர்த்திக்கப்பண்ணுவார். 15 வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த கர்த்தராேல
நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். 16 வானங்கள் கர்த்தருைடயைவகள்; பூமிையேயா மனுபுத்திரருக்குக்
ெகாடுத்தார். 17 மரித்தவர்களும் மவுனத்தில் இறங்குகிற அைனவரும் கர்த்தைரத் துதியார்கள். 18 நாேமா,
இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரிப்ேபாம். அல்ேலலூயா.

கர்த்தர் என் சத்தத்ைதயும் என் விண்ணப்பத்ைதயும் ேகட்டதினால், அவரில் அன்புகூருகிேறன்.
2 அவர் தமது ெசவிைய எனக்குச் சாய்த்தபடியால், நான் உயிேராடிருக்குமளவும் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவன். 3 மரணக்கட்டுகள் என்ைனச் சுற்றிக்ெகாண்டது, பாதாள

இடுக்கண்கள் என்ைனப் பிடித்தது; இக்கட்ைடயும் சஞ்சலத்ைதயும் அைடந்ேதன். 4 அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாண்டு: கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ விடுவியும் என்று
ெகஞ்சிேனன். 5 கர்த்தர் கிருைபயும் நீதியுமுள்ளவர், நம்முைடய ேதவன் மனவுருக்கமானவர். 6 கர்த்தர்
கபடற்றவர்கைளக் காக்கிறார்; நான் ெமலிந்துேபாேனன், அவர் என்ைன இரட்சித்தார். 7 என் ஆத்துமாேவ,
கர்த்தர் உனக்கு நன்ைம ெசய்தபடியால், நீ உன் இைளப்பாறுதலுக்குத் திரும்பு. 8 என் ஆத்துமாைவ
மரணத்துக்கும், என் கண்ைணக் கண்ணீருக்கும், என் காைல இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர். 9 நான்
கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்திேல நடப்ேபன். 10 விசுவாசித்ேதன், ஆைகயால் ேபசுகிேறன்;
நான் மிகுதியும் வருத்தப்பட்ேடன். 11 எந்த மனுஷனும் ெபாய்யன் என்று என் மனக்கலக்கத்திேல
ெசான்ேனன். 12 கர்த்தர் எனக்குச் ெசய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும், அவருக்கு என்னத்ைதச்
ெசலுத்துேவன். 13 இரட்சிப்பின் பாத்திரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவன். 14 நான் கர்த்தருக்குச் ெசய்த ெபாருத்தைனகைள அவருைடய
ஜனங்கெளல்லாருக்கு முன்பாகவும் ெசலுத்துேவன். 15 கர்த்தருைடய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர்
பார்ைவக்கு அருைமயானது. 16 கர்த்தாேவ, நான் உமது அடிேயன்; நான் உமது அடியாளின் புத்திரனும்,
உமது ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிேறன்; என் கட்டுகைள அவிழ்த்துவிட்டீர். 17 நான் உமக்கு
ஸ்ேதாத்திரபலிையச் ெசலுத்தி, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுேவன். 18 நான் கர்த்தருக்குச்
ெசய்த ெபாருத்தைனகைள அவருைடய ஜனங்கெளல்லாருக்கு முன்பாகவும், 19 கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
பிராகாரங்களிலும், எருசேலேம உன் நடுவிலும் நிைறேவற்றுேவன். அல்ேலலூயா.

ஜாதிகேள, எல்லாரும் கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; ஜனங்கேள, எல்லாரும் அவைரப் ேபாற்றுங்கள்.
2 அவர் நம்ேமல் ைவத்த கிருைப ெபரியது; கர்த்தரின் உண்ைம என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது.
அல்ேலலூயா.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 2 அவர் கிருைப
என்றுமுள்ளெதன்று இஸ்ரேவல் ெசால்வதாக. 3 அவர் கிருைப என்றுமுள்ளெதன்று, ஆேரானின்
குடும்பத்தார் ெசால்வார்களாக. 4 அவர் கிருைப என்றுமுள்ளெதன்று, கர்த்தருக்குப்

பயப்படுகிறவர்கள் ெசால்வார்களாக. 5 ெநருக்கத்திலிருந்து கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன், கர்த்தர்
என்ைனக் ேகட்டருளி விசாலத்திேல ைவத்தார். 6 கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்பேடன்;
மனுஷன் எனக்கு என்ன ெசய்வான்? 7 எனக்கு அநுகூலம் பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில் கர்த்தர் என் பட்சத்தில்
இருக்கிறார்; என் சத்துருக்களில் சரிக்கட்டுதைலக் காண்ேபன். 8 மனுஷைன நம்புவைதப்பார்க்கிலும்,
கர்த்தர் ேபரில் பற்றுதலாயிருப்பேத நலம். 9 பிரபுக்கைள நம்புவைதப்பார்க்கிலும் கர்த்தர் ேபரில்
பற்றுதலாயிருப்பேத நலம். 10 எல்லா ஜாதியாரும் என்ைன வைளந்து ெகாள்ளுகிறார்கள்; கர்த்தருைடய
நாமத்தினால் அவர்கைளச் சங்கரிப்ேபன். 11 என்ைனச் சுற்றிலும் வைளந்து ெகாள்ளுகிறார்கள்;
கர்த்தருைடய நாமத்தினால் அவர்கைளச் சங்கரிப்ேபன். 12 ேதனீக்கைளப்ேபால என்ைன
வைளந்துெகாள்ளுகிறார்கள்; முள்ளில் பற்றின ெநருப்ைபப்ேபால அைணந்து ேபாவார்கள்; கர்த்தருைடய
நாமத்தினால் அவர்கைளச் சங்கரிப்ேபன். 13 நான் விழும்படி நீ என்ைனத் தள்ளினாய்; கர்த்தேரா எனக்கு
உதவி ெசய்தார். 14 கர்த்தர் என் ெபலனும், என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானார். 15

நீதிமான்களுைடய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் ெகம்பீர சத்தம் உண்டு; கர்த்தரின் வலதுகரம்
பராக்கிரமஞ்ெசய்யும். 16 கர்த்தரின் வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கிறது; கர்த்தரின் வலதுகரம்
பராக்கிரமஞ்ெசய்யும். 17 நான் சாவாமல், பிைழத்திருந்து, கர்த்தருைடய ெசய்ைககைள விவரிப்ேபன். 18

கர்த்தர் என்ைன ெவகுவாய்த் தண்டித்தும், என்ைனச் சாவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கவில்ைல. 19 நீதியின்
வாசல்கைளத் திறவுங்கள்; நான் அைவகளுக்குள் பிரேவசித்துக் கர்த்தைரத் துதிப்ேபன். 20 கர்த்தரின்
வாசல் இதுேவ; நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரேவசிப்பார்கள். 21 நீர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்து, எனக்கு
இரட்சிப்பாயிருந்தபடியால், நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன். 22 வீடுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின
கல்ேல, மூைலக்குத் தைலக்கல்லாயிற்று. 23 அது கர்த்தராேல ஆயிற்று, அது நம்முைடய கண்களுக்கு
ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. 24 இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள்; இதிேல களிகூர்ந்து மகிழக்கடேவாம். 25

கர்த்தாேவ, இரட்சியும்; கர்த்தாேவ, காரியத்ைத வாய்க்கப்பண்ணும். 26 கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல
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வருகிறவர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து உங்கைள ஆசீர்வதிக்கிேறாம். 27

கர்த்தர் நம்ைமப் பிரகாசிப்பிக்கிற ேதவனாயிருக்கிறார்; பண்டிைகப் பலிையக் ெகாண்டுேபாய் பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள். 28 நீர் என் ேதவன், நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்; நீர் என் ேதவன்,
நான் உம்ைம உயர்த்துேவன். 29 கர்த்தைரத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது.

கர்த்தருைடய ேவதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள். 2 அவருைடய
சாட்சிகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அவைர முழு இருதயத்ேதாடும் ேதடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.
3 அவர்கள் அநியாயம் ெசய்வதில்ைல; அவருைடய வழிகளில் நடக்கிறார்கள். 4 உமது

கட்டைளகைள நாங்கள் கருத்தாய்க் ைகக்ெகாள்ளும்படி நீர் கற்பித்தீர். 5 உமது பிரமாணங்கைளக்
ைகக்ெகாள்ளும்படி, என் நைடகள் ஸ்திரப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். 6 நான் உம்முைடய
கற்பைனகைளெயல்லாம் கண்ேணாக்கும்ேபாது, ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதில்ைல. 7 உம்முைடய
நீதிநியாயங்கைள நான் கற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது, ெசம்ைமயான இருதயத்தால் உம்ைமத் துதிப்ேபன். 8

உமது பிரமாணங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளுேவன்; முற்றிலும் என்ைனக் ைகவிடாேதயும். 9 வாலிபன் தன்
வழிைய எதினால் சுத்தம்பண்ணுவான்? உமது வசனத்தின்படி தன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளுகிறதினால்தாேன.
10 என் முழு இருதயத்ேதாடும் உம்ைமத் ேதடுகிேறன், என்ைன உமது கற்பைனகைளவிட்டு
வழிதப்பவிடாேதயும். 11 நான் உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாதபடிக்கு, உமது வாக்ைக
என்னிருதயத்தில் ைவத்து ைவத்ேதன். 12 கர்த்தாேவ, நீர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; உம்முைடய
பிரமாணங்கைள எனக்குப் ேபாதியும். 13 உம்முைடய வாக்கின் நியாயத்தீர்ப்புகைளெயல்லாம் என்
உதடுகளால் விவரித்திருக்கிேறன். 14 திரளான ெசல்வத்தில் களிகூருவதுேபால, நான் உமது சாட்சிகளின்
வழியில் களிகூருகிேறன். 15 உமது கட்டைளகைளத் தியானித்து, உமது வழிகைளக் கண்ேணாக்குகிேறன்.
16 உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிேறன்; உமது வசனத்ைத மறேவன். 17 உமது
அடிேயனுக்கு அனுகூலமாயிரும்; அப்ெபாழுது நான் பிைழத்து, உமது வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுேவன். 18

உமது ேவதத்திலுள்ள அதிசயங்கைள நான் பார்க்கும்படிக்கு, என் கண்கைளத் திறந்தருளும். 19 பூமியிேல
நான் பரேதசி; உமது கற்பைனகைள எனக்கு மைறயாேதயும். 20 உமது நியாயங்கள்ேமல் என் ஆத்துமா
எக்காலமும் ைவத்திருக்கிற வாஞ்ைசயினால் ெதாய்ந்து ேபாகிறது. 21 உமது கற்பைனகைள விட்டு
வழிவிலகின சபிக்கப்பட்ட அகங்காரிகைள நீர் கடிந்துெகாள்ளுகிறீர். 22 நிந்ைதையயும் அவமானத்ைதயும்
என்ைன விட்டகற்றும்; நான் உம்முைடய சாட்சிகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிேறன். 23 பிரபுக்களும்
உட்கார்ந்து எனக்கு விேராதமாய்ப் ேபசிக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; உமது அடிேயேனா, உமது பிரமாணங்கைளத்
தியானிக்கிேறன். 24 உம்முைடய சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமும், என் ஆேலாசைனக்காரருமாயிருக்கிறது.
25 என் ஆத்துமா மண்ேணாடு ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறது; உமது வசனத்தின்படி என்ைன உயிர்ப்பியும். 26

என் வழிகைள நான் உமக்கு விவரித்துக் காட்டினேபாது எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தீர்; உமது பிரமாணங்கைள
எனக்குப் ேபாதியும். 27 உமது கட்டைளகளின் வழிைய எனக்கு உணர்த்தியருளும்; அப்ெபாழுது உமது
அதிசயங்கைளத் தியானிப்ேபன். 28 சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கைரந்து ேபாகிறது; உமது வசனத்தின்படி
என்ைன எடுத்து நிறுத்தும். 29 ெபாய்வழிைய என்ைனவிட்டு விலக்கி, உம்முைடய ேவதத்ைத எனக்கு
அருள்ெசய்யும். 30 ெமய்வழிைய நான் ெதரிந்துெகாண்டு, உம்முைடய நியாயங்கைள எனக்கு முன்பாக
நிறுத்திேனன். 31 உமது சாட்சிகள்ேமல் பற்றுதலாயிருக்கிேறன்; கர்த்தாேவ, என்ைன
ெவட்கத்திற்குட்படப்பண்ணாேதயும். 32 நீர் என் இருதயத்ைத விசாலமாக்கும்ேபாது, நான் உமது
கற்பைனகளின் வழியாக ஓடுேவன். 33 கர்த்தாேவ, உமது பிரமாணங்களின் வழிைய எனக்குப் ேபாதியும்;
முடிவுபரியந்தம் நான் அைதக் காத்துக்ெகாள்ளுேவன். 34 எனக்கு உணர்ைவத் தாரும்; அப்ெபாழுது நான்
உமது ேவதத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்டு, என் முழு இருதயத்ேதாடும் அைதக் ைகக்ெகாள்ளுேவன். 35 உமது
கற்பைனகளின் பாைதயில் என்ைன நடத்தும்; நான் அதில் பிரியமாயிருக்கிேறன். 36 என் இருதயம்
ெபாருளாைசையச் சாராமல், உமது சாட்சிகைளச் சாரும்படி ெசய்யும். 37 மாையையப் பாராதபடி நீர் என்
கண்கைள விலக்கி, உமது வழிகளில் என்ைன உயிர்ப்பியும். 38 உமக்குப் பயப்படுகிறதற்கு ஏற்ற உமது
வாக்ைக உமது அடிேயனுக்கு உறுதிப்படுத்தும். 39 நான் அஞ்சுகிற நிந்ைதைய விலக்கியருளும்; உம்முைடய
நியாயத்தீர்ப்புகள் நல்லைவகள். 40 இேதா, உம்முைடய கட்டைளகள்ேமல் வாஞ்ைசயாயிருக்கிேறன்;
உமது நீதியால் என்ைன உயிர்ப்பியும். 41 கர்த்தாேவ, உம்முைடய வாக்கின்படி, உமது தயவும் உமது
இரட்சிப்பும் எனக்கு வருவதாக. 42 அப்ெபாழுது என்ைன நிந்திக்கிறவனுக்கு உத்தரவு ெசால்லுேவன்;
உம்முைடய வசனத்ைத நம்பியிருக்கிேறன். 43 சத்திய வசனம் முற்றிலும் என் வாயினின்று நீங்கவிடாேதயும்;
உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகளுக்குக் காத்திருக்கிேறன். 44 நான் எப்ெபாழுதும் என்ைறக்கும் உமது
ேவதத்ைதக் காத்துக்ெகாள்ளுேவன். 45 நான் உம்முைடய கட்டைளகைள ஆராய்கிறபடியால்,
விசாலத்திேல நடப்ேபன். 46 நான் உம்முைடய சாட்சிகைளக் குறித்து, ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும்
ெவட்கப்படாமல் ேபசுேவன். 47 நான் பிரியப்படுகிற உமது கற்பைனகளின்ேபரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்ேபன்.
48 நான் பிரியப்படுகிற உமது கற்பைனகளுக்குக் ைகெயடுப்ேபன், உமது பிரமாணங்கைளத் தியானிப்ேபன்.
49 நீர் என்ைன நம்பப்பண்ணின வசனத்ைத உமது அடிேயனுக்காக நிைனத்தருளும். 50 அதுேவ என்
சிறுைமயில் எனக்கு ஆறுதல், உம்முைடய வாக்கு என்ைன உயிர்ப்பித்தது. 51 அகந்ைதக்காரர் என்ைன
மிகவும் பரியாசம்பண்ணியும், நான் உமது ேவதத்ைதவிட்டு விலகினதில்ைல. 52 கர்த்தாேவ, ஆதிமுதலான
உமது நியாயத்தீர்ப்புகைள நான் நிைனத்து என்ைனத் ேதற்றுகிேறன். 53 உமது ேவதத்ைத விட்டு விலகுகிற
துன்மார்க்கர்நிமித்தம் நடுக்கம் என்ைனப் பிடித்தது. 54 நான் பரேதசியாய்த் தங்கும் வீட்டிேல உமது
பிரமாணங்கள் எனக்குக் கீதங்களாயின. 55 கர்த்தாேவ, இராக்காலத்தில் உமது நாமத்ைத நிைனத்து,
உமது ேவதத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகிேறன். 56 நான் உமது கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டபடியினால்,
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இது எனக்குக் கிைடத்தது. 57 கர்த்தாேவ, நீேர என் பங்கு; நான் உமது வசனங்கைளக்
ைகக்ெகாள்ளுேவன் என்ேறன். 58 முழு இருதயத்ேதாடும் உம்முைடய தயவுக்காகக் ெகஞ்சுகிேறன்; உமது
வாக்கின்படி எனக்கு இரங்கும். 59 என் வழிகைளச் சிந்தித்துக்ெகாண்டு, என் கால்கைள உம்முைடய
சாட்சிகளுக்கு ேநராகத் திருப்பிேனன். 60 உமது கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளும்படி, நான் தாமதியாமல்
தீவிரித்ேதன். 61 துன்மார்க்கரின் கூட்டங்கள் என்ைனக் ெகாள்ைளயிட்டும், உம்முைடய ேவதத்ைத நான்
மறக்கவில்ைல. 62 உமது நீதியான நியாயத்தீர்ப்புகளினிமித்தம், உம்ைமத் துதிக்கும்படி பாதிராத்திரியில்
எழுந்திருப்ேபன். 63 உமக்குப் பயந்து, உமது கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிற அைனவருக்கும் நான்
ேதாழன். 64 கர்த்தாேவ, பூமி உமது கிருைபயினால் நிைறந்திருக்கிறது; உமது பிரமாணங்கைள எனக்குப்
ேபாதியும். 65 கர்த்தாேவ, உமது வசனத்தின்படி உமது அடிேயைன நன்றாய் நடத்தினீர். 66 உத்தம
நிதானிப்ைபயும் அறிைவயும் எனக்குப் ேபாதித்தருளும், உம்முைடய கற்பைனகளின்ேபரில்
விசுவாசமாயிருக்கிேறன். 67 நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழிதப்பி நடந்ேதன்; இப்ெபாழுேதா
உம்முைடய வார்த்ைதையக் காத்து நடக்கிேறன். 68 ேதவரீர் நல்லவரும், நன்ைம
ெசய்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; உமது பிரமாணங்கைள எனக்குப் ேபாதியும். 69 அகங்காரிகள் எனக்கு
விேராதமாய்ப் ெபாய்கைளப் பிைணக்கிறார்கள்; நாேனா, முழு இருதயத்ேதாடும் உம்முைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுேவன். 70 அவர்கள் இருதயம் நிணந்துன்னிக் ெகாழுத்திருக்கிறது;
நாேனா, உம்முைடய ேவதத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிேறன். 71 நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது;
அதினால் உமது பிரமாணங்கைளக் கற்றுக்ெகாள்ளுகிேறன். 72 அேநகமாயிரம் ெபான்
ெவள்ளிையப்பார்க்கிலும், நீர் விளம்பின ேவதேம எனக்கு நலம். 73 உம்முைடய கரங்கள் என்ைன
உண்டாக்கி, என்ைன உருவாக்கிற்று; உம்முைடய கற்பைனகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள என்ைன
உணர்வுள்ளவனாக்கும். 74 நான் உம்முைடய வசனத்திற்குக் காத்திருக்கிறபடியால், உமக்குப் பயந்தவர்கள்
என்ைனக் கண்டு சந்ேதாஷப்படுவார்கள். 75 கர்த்தாேவ, உமது நியாயத்தீர்ப்புகள் நீதியுள்ளெதன்றும்,
உண்ைமயின்படி என்ைன உபத்திரவப்படுத்தினீெரன்றும் அறிேவன். 76 நீர் உமது அடிேயனுக்குக் ெகாடுத்த
உமது வாக்கின்படி, உமது கிருைப என்ைனத் ேதற்றுவதாக. 77 நான் பிைழத்திருக்கும்படிக்கு உமது
இரக்கங்கள் எனக்குக் கிைடப்பதாக; உம்முைடய ேவதம் என் மனமகிழ்ச்சி. 78 அகங்காரிகள் என்ைனப்
ெபாய்களினால் ெகடுக்கப் பார்த்தபடியால் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவார்களாக; நாேனா உமது கட்டைளகைளத்
தியானிப்ேபன். 79 உமக்குப் பயந்து, உமது சாட்சிகைள அறிந்திருக்கிறவர்கள் என்னண்ைடக்குத்
திரும்புவார்களாக. 80 நான் ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாதபடிக்கு, என் இருதயம் உமது பிரமாணங்களில்
உத்தமமாயிருக்கக்கடவது. 81 உம்முைடய இரட்சிப்புக்கு என் ஆத்துமா தவிக்கிறது; உம்முைடய
வசனத்துக்குக் காத்திருக்கிேறன். 82 எப்ெபாழுது என்ைனத் ேதற்றுவீர் என்று, உம்முைடய வாக்கின்ேமல்
ேநாக்கமாய் என் கண்கள் பூத்துப்ேபாகிறது. 83 புைகயிலுள்ள துருத்திையப் ேபாலாேனன்; உமது
பிரமாணங்கைளேயா மறேவன். 84 உமது அடிேயனுைடய நாட்கள் எம்மாத்திரம்? என்ைனத்
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு நீர் எப்ெபாழுது நியாயத்தீர்ப்பு ெசய்வீர்? 85 உம்முைடய ேவதத்துக்கு
விேராதமாய் அகங்காரிகள் எனக்குக் குழிகைள ெவட்டினார்கள். 86 உம்முைடய கற்பைனகெளல்லாம்
உண்ைமயாயிருக்கிறது; அநியாயமாய் என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறார்கள்; நீர் எனக்குச் சகாயம்பண்ணும்.
87 அவர்கள் என்ைனப் பூமியிலிராமல் நீக்கிவிடச் சற்ேற தப்பிற்று; ஆனாலும் நான் உமது கட்டைளகைள
விட்டுவிடவில்ைல. 88 உமது கிருைபயின்படிேய என்ைன உயிர்ப்பியும்; அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய
வாக்கின் சாட்சிையக் காத்து நடப்ேபன். 89 கர்த்தாேவ, உமது வசனம் என்ெறன்ைறக்கும் வானங்களில்
நிைலத்திருக்கிறது. 90 உம்முைடய உண்ைம தைலமுைற தைலமுைறயாக இருக்கும்; பூமிைய
உறுதிப்படுத்தினீர், அது நிைலத்திருக்கிறது. 91 உம்முைடய பிரமாணங்கைள நிைறேவற்றும்படி அைவகள்
இந்நாள்வைரக்கும் நிற்கிறது; சமஸ்தமும் உம்ைமச் ேசவிக்கும். 92 உமது ேவதம் என்
மனமகிழ்ச்சியாயிராதிருந்தால், என் துக்கத்திேல அழிந்துேபாயிருப்ேபன். 93 நான் ஒருேபாதும் உம்முைடய
கட்டைளகைள மறக்கமாட்ேடன்; அைவகளால் நீர் என்ைன உயிர்ப்பித்தீர். 94 நான் உம்முைடயவன்,
என்ைன இரட்சியும்; உம்முைடய கட்டைளகைள ஆராய்கிேறன். 95 துன்மார்க்கர் என்ைன அழிக்கக்
காத்திருக்கிறார்கள்; நான் உமது சாட்சிகைளச் சிந்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 96 சகல
சம்பூரணத்திற்கும் எல்ைலையக் கண்ேடன்; உம்முைடய கற்பைனேயா மகா விஸ்தாரம். 97 உமது
ேவதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாயிருக்கிேறன்! நாள் முழுவதும் அது என் தியானம். 98 நீர் உம்முைடய
கற்பைனகைளக் ெகாண்டு என்ைன என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானமுள்ளவனாக்குகிறீர்; அைவகள்
என்ைறக்கும் என்னுடேன இருக்கிறது. 99 உம்முைடய சாட்சிகள் என் தியானமாயிருக்கிறபடியால்,
எனக்குப் ேபாதித்தவர்கெளல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாயிருக்கிேறன். 100 உம்முைடய கட்டைளகைள நான்
ைகக்ெகாண்டிருக்கிறபடியால், முதிேயார்கைளப்பார்க்கிலும் ஞானமுள்ளவனாயிருக்கிேறன். 101

உம்முைடய வசனத்ைத நான் காத்து நடக்கும்படிக்கு, சகல ெபால்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்கைள
விலக்குகிேறன். 102 நீர் எனக்குப் ேபாதித்திருக்கிறபடியால், நான் உம்முைடய நியாயங்கைள விட்டு
விலேகன். 103 உம்முைடய வார்த்ைதகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிைமயானைவகள்; என் வாய்க்கு
அைவகள் ேதனிலும் மதுரமாயிருக்கும். 104 உமது கட்டைளகளால் உணர்வைடந்ேதன், ஆதலால் எல்லாப்
ெபாய்வழிகைளயும் ெவறுக்கிேறன். 105 உம்முைடய வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாைதக்கு
ெவளிச்சமுமாயிருக்கிறது. 106 உம்முைடய நீதி நியாயங்கைளக் காத்து நடப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ேடன்;
அைத நிைறேவற்றுேவன். 107 நான் மிகவும் உபத்திரவப்படுகிேறன்; கர்த்தாேவ, உம்முைடய
வசனத்தின்படிேய என்ைன உயிர்ப்பியும். 108 கர்த்தாேவ, என் வாயின் உற்சாகபலிகைள நீர் அங்கீகரித்து,
உமது நியாயங்கைள எனக்குப் ேபாதித்தருளும். 109 என் பிராணன் எப்ெபாழுதும் என் ைகயில் இருக்கிறது;
ஆனாலும் உம்முைடய ேவதத்ைத மறேவன். 110 துன்மார்க்கர் எனக்குக் கண்ணிைவக்கிறார்கள்; ஆனாலும்
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நான் உம்முைடய கட்டைளகைள விட்டு வழிதவேறன். 111 உம்முைடய சாட்சிகைள நித்திய
சுதந்தரமாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிேறன், அைவகேள என் இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி. 112 முடிவுபரியந்தம்
இைடவிடாமல் உம்முைடய பிரமாணங்களின்படி ெசய்ய என் இருதயத்ைதச் சாய்த்ேதன். 113 வீண்
சிந்தைனகைள நான் ெவறுத்து, உமது ேவதத்தில் பிரியப்படுகிேறன். 114 என் மைறவிடமும் என் ேகடகமும்
நீேர; உம்முைடய வசனத்துக்குக் காத்திருக்கிேறன். 115 ெபால்லாதவர்கேள, என்ைனவிட்டு
அகன்றுேபாங்கள்; என் ேதவனுைடய கற்பைனகைள நான் ைகக்ெகாள்ளுேவன். 116 நான்
பிைழத்திருப்பதற்கு உமது வார்த்ைதயின்படி என்ைன ஆதரித்தருளும்; என் நம்பிக்ைக விருதாவாய்ப்ேபாக
என்ைன ெவட்கத்திற்கு உட்படுத்தாேதயும். 117 என்ைன ஆதரித்தருளும்; அப்ெபாழுது நான்
இரட்சிக்கப்பட்டு, எக்காலமும் உம்முைடய பிரமாணங்களின்ேபரில் ேநாக்கமாயிருப்ேபன். 118 உமது
பிரமாணங்கைளவிட்டு வழிவிலகுகிற யாவைரயும் மிதித்துப் ேபாடுகிறீர்; அவர்களுைடய உபாயம் ெவறும்
ெபாய்ேய. 119 பூமியிலுள்ள துன்மார்க்கர் யாவைரயும் களிம்ைபப்ேபால அகற்றிவிடுகிறீர்; ஆைகயால் உமது
சாட்சிகளில் பிரியப்படுகிேறன். 120 உமக்குப் பயப்படும் பயத்தால் என் உடம்பு சிலிர்க்கிறது; உமது
நியாயத்தீர்ப்புகளுக்குப் பயப்படுகிேறன். 121 நியாயமும் நீதியும் ெசய்கிேறன்; என்ைன ஒடுக்குகிறவர்களுக்கு
என்ைன ஒப்புக்ெகாடாேதயும். 122 உமது அடிேயனுக்கு நன்ைமயாகத் துைணநில்லும்; அகங்காரிகள்
என்ைனெயாடுக்கெவாட்டாேதயும். 123 உமது இரட்சிப்புக்கும் உமது நீதியின் வார்த்ைதக்கும்
காத்திருக்கிறதினால் என் கண்கள் பூத்துப்ேபாகிறது. 124 உமது அடிேயைன உமது கிருைபயின்படிேய
நடத்தி, உமது பிரமாணங்கைள எனக்குப் ேபாதியும். 125 நான் உமது அடிேயன்; உம்முைடய சாட்சிகைள
நான் அறியும்படி என்ைன உணர்வுள்ளவனாக்கும். 126 நீதிையச்ெசய்யக் கர்த்தருக்கு ேவைளவந்தது;
அவர்கள் உம்முைடய நியாயப்பிராணத்ைத மீறினார்கள். 127 ஆதலால் நான் ெபான்னிலும்
பசும்ெபான்னிலும் அதிகமாய் உமது கற்பைனகளில் பிரியப்படுகிேறன். 128 எல்லாவற்ைறப்பற்றியும் நீர்
அருளின எல்லாக் கட்டைளகளும் ெசம்ைமெயன்று எண்ணி, சகல ெபாய்வழிகைளயும் ெவறுக்கிேறன். 129

உம்முைடய சாட்சிகள் அதிசயமானைவகள்; ஆைகயால் என் ஆத்துமா அைவகைளக் ைகக்ெகாள்ளும். 130

உம்முைடய வசனத்தின் பிரசித்தம் ெவளிச்சம் தந்து, ேபைதகைள உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். 131

உம்முைடய கற்பைனகைள நான் வாஞ்சிக்கிறபடியால், என் வாைய ஆெவன்று திறந்து அைவகளுக்கு
ஏங்குகிேறன். 132 உம்முைடய நாமத்ைத ேநசிக்கிறவர்களுக்கு வழங்கும் நியாயத்தின்படிேய என்ைன
ேநாக்கிப்பார்த்து, எனக்கு இரங்கும். 133 உம்முைடய வார்த்ைதயிேல என் காலடிகைள நிைலப்படுத்தி, ஒரு
அநியாயமும் என்ைன ஆளெவாட்டாேதயும். 134 மனுஷர் ெசய்யும் இடுக்கத்துக்கு என்ைன விலக்கி
விடுவித்தருளும்; அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய கட்டைளகைளக் காத்துக்ெகாள்ளுேவன். 135 உமது
அடிேயன்ேமல் உமது முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணி, உமது பிரமாணங்கைள எனக்குப் ேபாதியும். 136

உம்முைடய ேவதத்ைத மனுஷர் காத்துநடவாதபடியால், என் கண்களிலிருந்து நீர்த்தாைரகள் ஓடுகிறது. 137

கர்த்தாேவ, நீர் நீதிபரர், உமது நியாயத்தீர்ப்புகள் ெசம்ைமயானைவகள். 138 நீர் கட்டைளயிட்ட சாட்சிகள்
நீதியும், மகா உண்ைமயுமானைவகள். 139 என் சத்துருக்கள் உம்முைடய வசனங்கைள மறந்தபடியால், என்
பக்திைவராக்கியம் என்ைனப் பட்சிக்கிறது. 140 உமது வார்த்ைத மிகவும் புடமிடப்பட்டது, உமது அடிேயன்
அதில் பிரியப்படுகிேறன். 141 நான் சிறியவனும் அசட்ைடபண்ணப்பட்டவனுமாயிருக்கிேறன்; ஆனாலும்
உமது கட்டைளகைள மறேவன். 142 உம்முைடய நீதி நித்திய நீதி, உம்முைடய ேவதம் சத்தியம். 143

இக்கட்டும் ெநருக்கமும் என்ைனப் பிடித்தது; ஆனாலும் உம்முைடய கற்பைனகள் என் மனமகிழ்ச்சி. 144

உம்முைடய சாட்சிகளின் நீதி என்ைறக்கும் நிற்கும்; என்ைன உணர்வுள்ளவனாக்கும், அப்ெபாழுது நான்
பிைழத்திருப்ேபன். 145 முழு இருதயத்ேதாடும் கூப்பிட்ேடன், கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்;
உம்முைடய பிரமாணங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளுேவன். 146 உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன், என்ைன
இரட்சியும்; அப்ெபாழுது நான் உம்முைடய சாட்சிகைளக் காத்துக்ெகாள்ளுேவன். 147 அதிகாைலயில்
நான் எழுந்து சத்தமிட்ேடன்; உம்முைடய வசனத்துக்குக் காத்திருக்கிேறன். 148 உமது வசனத்ைதத்
தியானிக்கும்படி, குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்ேன என் கண்கள் விழித்துக்ெகாள்ளும். 149 உம்முைடய
கிருைபயின்படி என் சத்தத்ைதக் ேகளும்; கர்த்தாேவ, உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்பின்படி என்ைன
உயிர்ப்பியும். 150 தீவிைனையப் பின்பற்றுகிறவர்கள் சமீபிக்கிறார்கள்; அவர்கள் உம்முைடய ேவதத்துக்குத்
தூரமாயிருக்கிறார்கள். 151 கர்த்தாேவ, நீர் சமீபமாயிருக்கிறீர்; உமது கற்பைனகெளல்லாம் உண்ைம. 152

நீர் உம்முைடய சாட்சிகைள என்ெறன்ைறக்கும் நிற்க ஸ்தாபித்தீர் என்பைத, அைவகளால் நான்
ெநடுநாளாய் அறிந்திருக்கிேறன். 153 என் உபத்திரவத்ைதப் பார்த்து, என்ைன விடுவியும்; உமது ேவதத்ைத
மறேவன். 154 எனக்காக நீர் வழக்காடி என்ைன மீட்டுக்ெகாள்ளும், உம்முைடய வார்த்ைதயின்படிேய
என்ைன உயிர்ப்பியும். 155 இரட்சிப்பு துன்மார்க்கருக்குத் தூரமாயிருக்கிறது, அவர்கள் உமது
பிரமாணங்கைளத் ேதடார்கள். 156 கர்த்தாேவ, உம்முைடய இரக்கங்கள் மிகுதியாயிருக்கிறது; உமது
நியாயங்களின்படி என்ைன உயிர்ப்பியும். 157 என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களும் என்ைன
விேராதிக்கிறவர்களும் அேநகர்; ஆனாலும் உம்முைடய சாட்சிகைள விட்டுவிலேகன். 158 உமது
வசனத்ைதக் காத்துக்ெகாள்ளாத துேராகிகைள நான் கண்டேபாது, எனக்கு அருவருப்பாயிருந்தது. 159

இேதா, உம்முைடய கட்டைளகைள ேநசிக்கிேறன்; கர்த்தாேவ, உமது கிருைபயின்படி என்ைன
உயிர்ப்பியும். 160 உம்முைடய வசனம் சமூலமும் சத்தியம், உம்முைடய நீதி நியாயெமல்லாம் நித்தியம். 161

பிரபுக்கள் காரணமில்லாமல் என்ைனத் துன்பப்படுத்தினார்கள், ஆனாலும் என் இருதயம் உமது
வசனத்திற்ேக பயப்படுகிறது. 162 மிகுந்த ெகாள்ைளயுைடைமையக் கண்டுபிடிக்கிறவன் மகிழுகிறதுேபால,
நான் உமது வார்த்ைதயின் ேபரில் மகிழுகிேறன். 163 ெபாய்ையப் பைகத்து அருவருக்கிேறன்; உம்முைடய
ேவதத்ைதேயா ேநசிக்கிேறன். 164 உமது நீதிநியாயங்களினிமித்தம், ஒருநாளில் ஏழுதரம் உம்ைமத்
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துதிக்கிேறன். 165 உம்முைடய ேவதத்ைத ேநசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானமுண்டு; அவர்களுக்கு
இடறலில்ைல. 166 கர்த்தாேவ, உம்முைடய இரட்சிப்புக்கு நான் காத்திருந்து, உம்முைடய
கற்பைனகளின்படி ெசய்கிேறன். 167 என் ஆத்துமா உமது சாட்சிகைளக் காக்கும்; அைவகைள நான்
மிகவும் ேநசிக்கிேறன். 168 உமது கட்டைளகைளயும் உமது சாட்சிகைளயும் காத்து நடக்கிேறன்; என்
வழிகெளல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. 169 கர்த்தாேவ, என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில்
வருவதாக; உமது வசனத்தின்படிேய என்ைன உணர்வுள்ளவனாக்கும். 170 என் விண்ணப்பம் உமது
சந்நிதியில் வருவதாக; உமது வார்த்ைதயின்படி என்ைன விடுவித்தருளும். 171 உம்முைடய பிரமாணங்கைள
நீர் எனக்குப் ேபாதிக்கும்ேபாது, என் உதடுகள் உமது துதிையப் பிரஸ்தாபப்படுத்தும். 172 உமது
கற்பைனகெளல்லாம் நீதியுள்ளைவகள்; ஆதலால், என் நாவு உம்முைடய வசனத்ைத விவரித்துச் ெசால்லும்.
173 நான் உம்முைடய கட்டைளகைளத் ெதரிந்துெகாண்டபடியால், உமது கரம் எனக்குத்
துைணயாயிருப்பதாக. 174 கர்த்தாேவ, உம்முைடய இரட்சிப்பின்ேமல் ஆவலாயிருக்கிேறன்; உம்முைடய
ேவதம் என் மனமகிழ்ச்சி. 175 என் ஆத்துமா பிைழத்திருந்து உம்ைமத் துதிக்கக்கடவது; உமது
நியாயத்தீர்ப்புகள் எனக்கு உதவியாயிருப்பதாக. 176 காணாமற்ேபான ஆட்ைடப்ேபால
வழிதப்பிப்ேபாேனன்; உமது அடிேயைனத் ேதடுவீராக; உமது கற்பைனகைள நான் மறேவன்.

என் ெநருக்கத்திேல கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன்; அவர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தார். 2

கர்த்தாேவ, ெபாய் உதடுகளுக்கும் கபடநாவுக்கும் என் ஆத்துமாைவத் தப்புவியும். 3 கபடநாேவ,
உனக்கு என்ன கிைடக்கும்? உனக்கு என்ன ெசய்யப்படும்? 4 பலவானுைடய கூர்ைமயான

அம்புகளும், சூைரச்ெசடிகைள எரிக்கும் தழலுேம கிைடக்கும். 5 ஐேயா! நான் ேமேசக்கிேல சஞ்சரித்தது
ேபாதும், ேகதாரின் கூடாரங்களண்ைடயிேல குடியிருந்ததும் ேபாதும்! 6 சமாதானத்ைதப்
பைகக்கிறவர்களிடத்தில் என் ஆத்துமா குடியிருந்ததும் ேபாதும்! 7 நான் சமாதானத்ைத நாடுகிேறன்;
அவர்கேளா, நான் ேபசும்ேபாது யுத்தத்துக்கு எத்தனப்படுகிறார்கள்.

எனக்கு ஒத்தாைச வரும் பர்வதங்களுக்கு ேநராக என் கண்கைள ஏெறடுக்கிேறன். 2

வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாைச வரும். 3 உன்
காைலத் தள்ளாடெவாட்டார்; உன்ைனக் காக்கிறவர் உறங்கார். 4 இேதா, இஸ்ரேவைலக்

காக்கிறவர் உறங்குகிறதுமில்ைல தூங்குகிறதுமில்ைல. 5 கர்த்தர் உன்ைனக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன்
வலது பக்கத்திேல உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். 6 பகலிேல ெவயிலாகிலும், இரவிேல நிலவாகிலும்
உன்ைனச் ேசதப்படுத்துவதில்ைல. 7 கர்த்தர் உன்ைன எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன்
ஆத்துமாைவக் காப்பார். 8 கர்த்தர் உன் ேபாக்ைகயும் உன் வரத்ைதயும் இதுமுதற்ெகாண்டு என்ைறக்குங்
காப்பார்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் ெசான்னேபாது
மகிழ்ச்சியாயிருந்ேதன். 2 எருசேலேம, உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று. 3

எருசேலம் இைசவிைணப்பான நகரமாய்க் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 4 அங்ேக இஸ்ரேவலுக்குச்
சாட்சியாகக் கர்த்தருைடய ஜனங்களாகிய ேகாத்திரங்கள் கர்த்தரின் நாமத்ைத ஸ்ேதாத்திரிப்பதற்குப்
ேபாகும். 5 அங்ேக தாவீதின் வம்சத்தாருைடய சிங்காசனங்களாகிய நியாயாசனங்கள்
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 எருசேலமின் சமாதானத்துக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; உன்ைன
ேநசிக்கிறவர்கள் சுகித்திருப்பார்களாக. 7 உன் அலங்கத்திற்குள்ேள சமாதானமும், உன்
அரமைனகளுக்குள்ேள சுகமும் இருப்பதாக. 8 என் சேகாதரர் நிமித்தமும் என் சிேநகிதர் நிமித்தமும்,
உன்னில் சமாதானம் இருப்பதாக என்ேபன். 9 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தினிமித்தம் உனக்கு
நன்ைமயுண்டாகத் ேதடுேவன்.

பரேலாகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவேர, உம்மிடத்திற்கு என் கண்கைள ஏெறடுக்கிேறன். 2

இேதா, ேவைலக்காரரின் கண்கள் தங்கள் எஜமான்களின் ைகைய
ேநாக்கியிருக்குமாப்ேபாலவும், ேவைலக்காரியின் கண்கள் தன் எஜமாட்டியின் ைகைய

ேநாக்கியிருக்குமாப்ேபாலவும், எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு இரக்கஞ்ெசய்யும்வைரக்கும்,
எங்கள் கண்கள் அவைர ேநாக்கியிருக்கிறது. 3 எங்களுக்கு இரங்கும் கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு இரங்கும்;
நிந்தைனயினால் மிகவும் நிைறந்திருக்கிேறாம். 4 சுகஜீவிகளுைடய நிந்தைனயினாலும்,
அகங்காரிகளுைடய இகழ்ச்சியினாலும், எங்கள் ஆத்துமா மிகவும் நிைறந்திருக்கிறது.

மனுஷர் நமக்கு விேராதமாய் எழும்பினேபாது, கர்த்தர் நமது பக்கத்திலிராவிட்டால், 2 கர்த்தர்
தாேம நமது பக்கத்திலிராவிட்டால், 3 அவர்கள் ேகாபம் நம்ேமல் எரிைகயில், நம்ைம
உயிேராேட விழுங்கியிருப்பார்கள். 4 அப்ெபாழுது தண்ணீர்கள் நம்ேமல் பாய்ந்து, ெவள்ளங்கள்

நமது ஆத்துமாவின்ேமல் ெபருகி, 5 ெகாந்தளிக்கும் ஜலங்கள் நமது ஆத்துமாவின்ேமல்
புரண்டுேபாயிருக்கும் என்று இஸ்ரேவல் இப்ெபாழுது ெசால்வதாக. 6 நம்ைம அவர்களுைடய பற்களுக்கு
இைரயாக ஒப்புக்ெகாடாதிருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 7 ேவடருைடய கண்ணிக்குத் தப்பின
குருவிையப்ேபால நம்முைடய ஆத்துமா தப்பிற்று, கண்ணி ெதறித்தது, நாம் தப்பிேனாம். 8 நம்முைடய
சகாயம் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கின கர்த்தருைடய நாமத்தில் உள்ளது.

கர்த்தைர நம்புகிறவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் அைசயாமல் நிைலத்திருக்கும் சீேயான்
பர்வதத்ைதப்ேபால் இருப்பார்கள். 2 பர்வதங்கள் எருசேலைமச் சுற்றிலும் இருக்குமாப்ேபால்,
கர்த்தர் இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் தம்முைடய ஜனத்ைதச் சுற்றிலும் இருக்கிறார். 3

நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்குத் தங்கள் ைககைள நீட்டாதபடிக்கு, ஆகாமியத்தின் ெகாடுங்ேகால்
நீதிமான்களுைடய சுதந்தரத்தின்ேமல் நிைலத்திராது. 4 கர்த்தாேவ, நல்லவர்களுக்கும் இருதயத்தில்
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ெசம்ைமயானவர்களுக்கும் நன்ைம ெசய்யும். 5 தங்கள் ேகாணலான வழிகளுக்குச் சாய்கிறவர்கைளக்
கர்த்தர் அக்கிரமக்காரேராேட ேபாகப்பண்ணுவார். இஸ்ரேவலுக்ேகா சமாதானம் உண்டு.

சீேயானின் சிைறயிருப்ைபக் கர்த்தர் திருப்பும்ேபாது, ெசாப்பனம் காண்கிறவர்கள்ேபால்
இருந்ேதாம். 2 அப்ெபாழுது நம்முைடய வாய் நைகப்பினாலும், நம்முைடய நாவு
ஆனந்தசத்தத்தினாலும் நிைறந்திருந்தது; அப்ெபாழுது: கர்த்தர் இவர்களுக்குப் ெபரிய

காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 3 கர்த்தர் நமக்குப்
ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தார்; இதினிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிேறாம். 4 கர்த்தாேவ, ெதற்கத்தி
ெவள்ளங்கைளத் திருப்புவதுேபால, எங்கள் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பும். 5 கண்ணீேராேட விைதக்கிறவர்கள்
ெகம்பீரத்ேதாேட அறுப்பார்கள். 6 அள்ளித்தூவும் விைதையச் சுமக்கிறவன் அழுதுெகாண்டு ேபாகிறான்;
ஆனாலும் தான் அறுத்த அரிகைளச் சுமந்துெகாண்டு ெகம்பீரத்ேதாேட திரும்பிவருவான்.

கர்த்தர் வீட்ைடக் கட்டாராகில், அைதக் கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா; 2 கர்த்தர்
நகரத்ைதக் காவாராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா. 3 நீங்கள் அதிகாைலயில்
எழுந்து, ேநரப்பட ேவைலயிேல தரித்து, வருத்தத்தின் அப்பத்ைதச் சாப்பிடுகிறதும் விருதா;

அவேர தமக்குப் பிரியமானவனுக்கு நித்திைர அளிக்கிறார். 4 இேதா, பிள்ைளகள் கர்த்தரால் வரும்
சுதந்தரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிைடக்கும் பலன். 5 வாலவயதின் குமாரர் பலவான் ைகயிலுள்ள
அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். (6) அைவகளால் தன் அம்பறாத்தூணிைய நிரப்பின புருஷன்
பாக்கியவான்; அவர்கள் நாணமைடயாமல் ஒலிமுகவாசலில் சத்துருக்கேளாேட ேபசுவார்கள்.

கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவேனா, அவன் பாக்கியவான். 2 உன்
ைககளின் பிரயாசத்ைத நீ சாப்பிடுவாய்; உனக்குப் பாக்கியமும் நன்ைமயும் உண்டாயிருக்கும். 3

உன் மைனவி உன் வீட்ேடாரங்களில் கனிதரும் திராட்சக்ெகாடிையப்ேபால் இருப்பாள்; உன்
பிள்ைளகள் உன் பந்திையச் சுற்றிலும் ஒலிவமரக் கன்றுகைளப்ேபால் இருப்பார்கள். 4 இேதா,
கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். 5 கர்த்தர் சீேயானிலிருந்து
உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார்; நீ ஜீவனுள்ள நாெளல்லாம் எருசேலமின் வாழ்ைவக் காண்பாய். 6 நீ உன்
பிள்ைளகளின் பிள்ைளகைளயும், இஸ்ரேவலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்ைதயும் காண்பாய்.

என் சிறுவயது ெதாடங்கி அேநகந்தரம் என்ைன ெநருக்கினார்கள். 2 என் சிறுவயது ெதாடங்கி
அேநகந்தரம் என்ைன ெநருக்கியும், என்ைன ேமற்ெகாள்ளாமற் ேபானார்கள். 3 உழுகிறவர்கள்
என் முதுகின்ேமல் உழுது, தங்கள் பைடச்சால்கைள நீளமாக்கினார்கள். 4 கர்த்தேரா

நீதியுள்ளவர்; துன்மார்க்கருைடய கயிறுகைள அவர் அறுத்தார் என்று, இஸ்ரேவல் இப்ெபாழுது
ெசால்வதாக. 5 சீேயாைனப் பைகக்கிற அைனவரும் ெவட்கிப் பின்னிட்டுத் திரும்பக்கடவர்கள். 6

வீட்டின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கு அவர்கள் ஒப்பாவார்களாக; அது வளருமுன் உலர்ந்துேபாகும். 7

அறுக்கிறவன் அதினால் தன் ைகையயும், அரிகைளக் கட்டுகிறவன் தன் மடிையயும் நிரப்புவதில்ைல. 8

கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக; கர்த்தரின் நாமத்தினால் உங்கைள
ஆசீர்வதிக்கிேறாம் என்று வழிப்ேபாக்கர் ெசால்வதுமில்ைல.

கர்த்தாேவ, ஆழங்களிலிருந்து உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன். 2 ஆண்டவேர, என்
சத்தத்ைதக் ேகளும்; என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது ெசவிகள் கவனித்திருப்பதாக.
3 கர்த்தாேவ, நீர் அக்கிரமங்கைளக் கவனித்திருப்பீரானால், யார் நிைலநிற்பான், ஆண்டவேர.

4 உமக்குப் பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு உண்டு. 5 கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிேறன்; என்
ஆத்துமா காத்திருக்கிறது; அவருைடய வார்த்ைதைய நம்பியிருக்கிேறன். 6 எப்ெபாழுது விடியும் என்று
விடியற்காலத்துக்குக் காத்திருக்கிற ஜாமக்காரைரப்பார்க்கிலும் அதிகமாய் என் ஆத்துமா ஆண்டவருக்குக்
காத்திருக்கிறது. 7 இஸ்ரேவல் கர்த்தைர நம்பியிருப்பதாக; கர்த்தரிடத்தில் கிருைபயும், அவரிடத்தில்
திரளான மீட்பும் உண்டு. 8 அவர் இஸ்ரேவைல அதின் சகல அக்கிரமங்களின்றும் மீட்டுக்ெகாள்வார்.

கர்த்தாேவ, என் இருதயம் இறுமாப்புள்ளதல்ல, என் கண்கள் ேமட்டிைமயுள்ளைவகளுமல்ல;
ெபரிய காரியங்களிலும், எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தைலயிடுகிறதுமில்ைல. 2

தாயின் பால்மறந்த குழந்ைதையப்ேபால நான் என் ஆத்துமாைவ அடக்கி அமரப்பண்ணிேனன்;
என் ஆத்துமா பால்மறந்த குழந்ைதையப்ேபால் இருக்கிறது. 3 இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவல்
கர்த்தைர நம்பியிருப்பதாக.

கர்த்தாேவ, தாவீைதயும் அவனுைடய சகல உபத்திரவத்ைதயும் நிைனத்தருளும். 2 அவன்: நான்
கர்த்தருக்கு ஒரு இடத்ைதயும், யாக்ேகாபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்ைதயும்
காணுமட்டும், 3 என் வீடாகிய கூடாரத்தில் பிரேவசிப்பதுமில்ைல, என் படுக்ைகயாகிய

கட்டிலின்ேமல் ஏறுவதுமில்ைல, 4 என் கண்களுக்கு நித்திைரையயும், என் இைமகளுக்கு உறக்கத்ைதயும்
வரவிடுவதுமில்ைல என்று, 5 கர்த்தருக்கு ஆைணயிட்டு, யாக்ேகாபின் வல்லவருக்குப்
ெபாருத்தைனபண்ணினான். 6 இேதா, நாம் எப்பிராத்தாவிேல அதின் ெசய்திையக் ேகட்டு, வனத்தின்
ெவளிகளில் அைதக் கண்ேடாம். 7 அவருைடய வாசஸ்தலங்களுக்குள் பிரேவசித்து, அவர் பாதபடியில்
பணிேவாம். 8 கர்த்தாேவ, உமது வல்லைம விளங்கும் ெபட்டியுடன் நீர் உமது தாபர ஸ்தலத்திற்குள்
எழுந்தருளும். 9 உம்முைடய ஆசாரியர்கள் நீதிையத் தரித்து, உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள்
ெகம்பீரிப்பார்களாக. 10 நீர் அபிேஷகம்பண்ணுவித்தவனின் முகத்ைத உமது தாசனாகிய தாவீதினிமித்தம்
புறக்கணியாதிரும். 11 உன் கர்ப்பத்தின் கனிைய உன் சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவப்ேபன் என்றும், 12 உன்
குமாரர் என் உடன்படிக்ைகையயும், நான் ேபாதிக்கும் என் சாட்சிகைளயும் காத்து நடந்தால், அவர்கள்
குமாரரும் என்ெறன்ைறக்கும் உன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார்கள் என்றும், கர்த்தர் தாவீதுக்கு
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உண்ைமயாய் ஆைணயிட்டார்; அவர் தவறமாட்டார். 13 கர்த்தர் சீேயாைனத் ெதரிந்துெகாண்டு, அது
தமக்கு வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்பினார். 14 இது என்ெறன்ைறக்கும் நான் தங்கும் இடம்; இைத நான்
விரும்பினபடியால், இங்ேக வாசம் பண்ணுேவன். 15 அதின் ஆகாரத்ைத நான் ஆசீர்வதித்து வருேவன்;
அதின் ஏைழகைள நான் அப்பத்தினால் திருப்தியாக்குேவன். 16 அதின் ஆசாரியர்களுக்கு இரட்சிப்ைப
உடுத்துேவன்; அதிலுள்ள பரிசுத்தவான்கள் மிகவும் ெகம்பீரிப்பார்கள். 17 அங்ேக தாவீதுக்காக ஒரு
ெகாம்ைப முைளக்கப்பண்ணுேவன்; நான் அபிேஷகம் பண்ணுவித்தவனுக்காக ஒரு விளக்ைக
ஆயத்தம்பண்ணிேனன். 18 அவன் சத்துருக்களுக்கு ெவட்கத்ைத உடுத்துேவன்; அவன் மீதிேலா அவன்
கிரீடம் பூக்கும் என்றார்.

இேதா, சேகாதரர் ஒருமித்து வாசம்பண்ணுகிறது எத்தைன நன்ைமயும் எத்தைன
இன்பமுமானது? 2 அது ஆேரானுைடய சிரசின்ேமல் ஊற்றப்பட்டு, அவனுைடய தாடியிேல
வடிகிறதும், அவனுைடய அங்கிகளின்ேமல் இறங்குகிறதுமான நல்ல ைதலத்துக்கும், 3

எர்ேமான்ேமலும், சீேயான் பர்வதங்கள்ேமலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது; அங்ேக கர்த்தர்
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசீர்வாதத்ைதயும் ஜீவைனயும் கட்டைளயிடுகிறார்.

இேதா, இராக்காலங்களில் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நிற்கும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரேர,
நீங்கெளல்லாரும் கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 2 உங்கள் ைககைளப் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு
ேநராக எடுத்து, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 3 வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கின

கர்த்தர் சீேயானிலிருந்து உன்ைன ஆசீர்வதிப்பாராக.
அல்ேலலூயா, கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதியுங்கள்; கர்த்தரின் ஊழியக்காரேர, துதியுங்கள். 2

கர்த்தருைடய வீட்டிலும், நமது ேதவனுைடய ஆலயப்பிராகாரங்களிலும் நிற்கிறவர்கேள,
கர்த்தைரத் துதியுங்கள். 3 கர்த்தர் நல்லவர்; அவருைடய நாமத்ைதக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்;

அது இன்பமானது. 4 கர்த்தர் யாக்ேகாைபத் தமக்காகவும், இஸ்ரேவைலத் தமக்குச் ெசாந்தமாகவும்
ெதரிந்துெகாண்டார். 5 கர்த்தர் ெபரியவர் என்றும், நம்முைடய ஆண்டவர் எல்லா ேதவர்களுக்கும்
ேமலானவர் என்றும் நான் அறிேவன். 6 வானத்திலும் பூமியிலும், சமுத்திரங்களிலும், எல்லா ஆழங்களிலும்,
கர்த்தர் தமக்குச் சித்தமானைதெயல்லாம் ெசய்கிறார். 7 அவர் பூமியின் கைடயாந்தரங்களிலிருந்து
ேமகங்கைள எழும்பப்பண்ணி, மைழயுடன் மின்னைலயும் உண்டாக்கி, காற்ைறத் தமது
பண்டசாைலகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார். 8 அவர் எகிப்திேல மனுஷருைடய
தைலப்பிள்ைளகைளயும் மிருகத்தின் தைலயீற்றுகைளயும் அடித்தார். 9 எகிப்துேதசேம, உன் நடுவில்
பார்ேவான்ேமலும் அவனுைடய எல்லா ஊழியக்காரர்ேமலும் அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
அனுப்பினார். 10 அவர் அேநகம் ஜாதிகைள அடித்து, பலத்த ராஜாக்கைளக் ெகான்று; 11 எேமாரியரின்
ராஜாவாகிய சீேகாைனயும், பாசானின் ராஜாவாகிய ஓைகயும், கானானின் சகல ராஜ்யங்கைளயும் அழித்து,
12 அவர்கள் ேதசத்ைதத் தம்முைடய ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்தார். 13

கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமம் என்ைறக்குமுள்ளது; கர்த்தாேவ, உம்முைடய பிரஸ்தாபம் தைலமுைற
தைலமுைறக்கும் இருக்கும். 14 கர்த்தர் தம்முைடய ஜனத்தின் நியாயத்ைத விசாரித்து, தம்முைடய
ஊழியக்காரர்ேமல் பரிதாபப்படுவார். 15 அஞ்ஞானிகளுைடய விக்கிரகங்கள் ெவள்ளியும் ெபான்னும்,
மனுஷருைடய ைகேவைலயுமாயிருக்கிறது. 16 அைவகளுக்கு வாயிருந்தும் ேபசாது, அைவகளுக்குக்
கண்களிருந்தும் காணாது. 17 அைவகளுக்குக் காதுகளிருந்தும் ேகளாது, அைவகளுைடய வாயிேல
சுவாசமுமில்ைல. 18 அைவகைளப் பண்ணுகிறவர்களும், அைவகைள நம்புகிறவர்கள் யாவரும்,
அைவகைளப்ேபால் இருக்கிறார்கள். 19 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்;
ஆேரான் குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 20 ேலவி குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்கேள, கர்த்தைர ஸ்ேதாத்திரியுங்கள். 21 எருசேலமில்
வாசம்பண்ணுகிற கர்த்தருக்கு சீேயானிலிருந்து ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக. அல்ேலலூயா.

கர்த்தைர துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 2 ேதவாதி ேதவைனத்
துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 3 கர்த்தாதி கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப
என்றுமுள்ளது. 4 ஒருவராய் ெபரிய அதிசயங்கைளச் ெசய்கிறவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப

என்றுமுள்ளது. 5 வானங்கைள ஞானமாய் உண்டாக்கினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது.
6 தண்ணீர்களுக்கு ேமேல பூமிையப் பரப்பினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 7 ெபரிய
சுடர்கைள உண்டாக்கினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது; 8 பகலில் ஆளச் சூரியைனப்
பைடத்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 9 இரவில் ஆளச் சந்திரைனயும்
நட்சத்திரங்கைளயும் பைடத்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது; 10 எகிப்தியருைடய
தைலச்சன்கைளச் சங்கரித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 11 அவர்கள் நடுவிலிருந்து
இஸ்ரேவைலப் புறப்படப்பண்ணினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 12 பலத்த
ைகயினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் அைதச் ெசய்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 13

சிவந்த சமுத்திரத்ைத இரண்டாகப் பிரித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 14 அதின்
நடுேவ இஸ்ரேவைலக் கடந்துேபாகப்பண்ணினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 15

பார்ேவாைனயும் அவன் ேசைனகைளயும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் கவிழ்த்துப்ேபாட்டவைரத் துதியுங்கள்; அவர்
கிருைப என்றுமுள்ளது. 16 தம்முைடய ஜனங்கைள வனாந்தரத்தில் நடத்தினவைரத் துதியுங்கள்; அவர்
கிருைப என்றுமுள்ளது. 17 ெபரிய ராஜாக்கைளச் சங்கரித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப
என்றுமுள்ளது. 18 பிரபலமான ராஜாக்கைள அழித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 19

எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகாைன அழித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 20
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பாசானின் ராஜாவாகிய ஓைக அழித்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 21 அவர்கள்
ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாகத் தந்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 22 அைதத் தம்முைடய
தாசனாகிய இஸ்ரேவலுக்குச் சுதந்திரமாகேவ தந்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 23

நம்முைடய தாழ்வில் நம்ைம நிைனத்தவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 24 நம்முைடய
சத்துருக்களின் ைகயிலிருந்து நம்ைம விடுதைலபண்ணினவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது.
25 மாம்ச ேதகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரங் ெகாடுக்கிறவைரத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது. 26

பரேலாகத்தின் ேதவைனத் துதியுங்கள்; அவர் கிருைப என்றுமுள்ளது.
பாபிேலான் ஆறுகள் அருேக நாங்கள் உட்கார்ந்து, அங்ேக சீேயாைன நிைனத்து அழுேதாம். 2

அதின் நடுவிலிருக்கும் அலரிச்ெசடிகளின்ேமல் எங்கள் கின்னரங்கைளத் தூக்கிைவத்ேதாம். 3

எங்கைளச் சிைறபிடித்தவர்கள் அங்ேக எங்கள் பாடல்கைளயும், எங்கைளப் பாழாக்கினவர்கள்
மங்கள கீதத்ைதயும் விரும்பி: சீேயானின் பாட்டுகளில் சிலைத எங்களுக்குப் பாடுங்கள் என்று
ெசான்னார்கள். 4 கர்த்தரின் பாட்ைட அந்நிய ேதசத்தில் நாங்கள் பாடுவெதப்படி? 5 எருசேலேம, நான்
உன்ைன மறந்தால் என் வலதுைக தன் ெதாழிைல மறப்பதாக. 6 நான் உன்ைன நிைனயாமலும்,
எருசேலைம என் முக்கியமான மகிழ்ச்சியிலும் அதிகமாக எண்ணாமலும்ேபானால், என் நாவு என் ேமல்
வாேயாடு ஒட்டிக்ெகாள்வதாக. 7 கர்த்தாேவ, எருசேலமின் நாளில் ஏேதாமின் புத்திரைர நிைனயும்;
அவர்கள்: அைத இடித்துப்ேபாடுங்கள், அஸ்திபாரமட்டும் இடித்துப்ேபாடுங்கள் என்று ெசான்னார்கேள. 8

பாபிேலான் குமாரத்திேய, பாழாய்ப்ேபாகிறவேள, நீ எங்களுக்குச் ெசய்தபடி உனக்குப் பதில் ெசய்கிறவன்
பாக்கியவான். 9 உன் குழந்ைதகைளப் பிடித்து, கல்லின்ேமல் ேமாதியடிக்கிறவன் பாக்கியவான்.

உம்ைம என் முழு இருதயத்ேதாடும் துதிப்ேபன்; ேதவர்களுக்கு முன்பாக உம்ைமக் கீர்த்தனம்
பண்ணுேவன். 2 உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு ேநராக நான் பணிந்து, உமது
கிருைபயினிமித்தமும் உமது உண்ைமயினிமித்தமும் உமது நாமத்ைதத் துதிப்ேபன்; உமது சகல

பிரஸ்தாபத்ைதப்பார்க்கிலும் உமது வார்த்ைதைய நீர் மகிைமப்படுத்தியிருக்கிறீர். 3 நான் கூப்பிட்ட
நாளிேல எனக்கு மறுஉத்தரவு அருளினீர்; என் ஆத்துமாவிேல ெபலன்தந்து என்ைனத் ைதரியப்படுத்தினீர்; 4

கர்த்தாேவ, பூமியின் ராஜாக்கெளல்லாரும் உமது வாயின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும்ேபாது உம்ைமத்
துதிப்பார்கள். 5 கர்த்தரின் மகிைம ெபரிதாயிருப்பதினால், அவர்கள் கர்த்தரின் வழிகைளப் பாடுவார்கள். 6

கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்ைமயுள்ளவைன ேநாக்கிப் பார்க்கிறார்; ேமட்டிைமயானவைனேயா
தூரத்திலிருந்து அறிகிறார். 7 நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்ைன உயிர்ப்பிப்பீர்; என்
சத்துருக்களின் ேகாபத்துக்கு விேராதமாக உமது ைகைய நீட்டுவீர்; உமது வலதுகரம் என்ைன
இரட்சிக்கும். 8 கர்த்தர் எனக்காக யாைவயும் ெசய்து முடிப்பார்; கர்த்தாேவ, உமது கிருைப என்றுமுள்ளது;
உமது கரத்தின் கிரிையகைள ெநகிழவிடாதிருப்பீராக.

கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன ஆராய்ந்து, அறிந்திருக்கிறீர். 2 என் உட்காருதைலயும் என்
எழுந்திருக்குதைலயும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர்; என் நிைனவுகைளத் தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர். 3

நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்ைனச் சூழ்ந்திருக்கிறீர்; என் வழிகெளல்லாம் உமக்குத்
ெதரியும். 4 என் நாவில் ெசால் பிறவாததற்கு முன்ேன, இேதா, கர்த்தாேவ, அைதெயல்லாம் நீர்
அறிந்திருக்கிறீர். 5 முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நீர் என்ைன ெநருக்கி, உமது கரத்ைத என்ேமல்
ைவக்கிறீர். 6 இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும், எனக்கு எட்டாத உயரமுமாயிருக்கிறது. 7

உம்முைடய ஆவிக்கு மைறவாக எங்ேக ேபாேவன்? உம்முைடய சமுகத்ைதவிட்டு எங்ேக ஓடுேவன்? 8 நான்
வானத்திற்கு ஏறினாலும், நீர் அங்ேக இருக்கிறீர்; நான் பாதாளத்தில் படுக்ைக ேபாட்டாலும், நீர் அங்ேகயும்
இருக்கிறீர். 9 நான் விடியற்காலத்துச் ெசட்ைடகைள எடுத்து, சமுத்திரத்தின் கைடயாந்தரங்களிேல
ேபாய்த் தங்கினாலும், 10 அங்ேகயும் உமது ைக என்ைன நடத்தும், உமது வலதுகரம் என்ைனப் பிடிக்கும். 11

இருள் என்ைன மூடிக்ெகாள்ளுெமன்றாலும், இரவும் என்ைனச் சுற்றி ெவளிச்சமாயிருக்கும். 12 உமக்கு
மைறவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது; இரவும் பகைலப்ேபால ெவளிச்சமாயிருக்கும்; உமக்கு இருளும்
ெவளிச்சமும் சரி. 13 நீர் என் உள்ளிந்திரியங்கைளக் ைகக்ெகாண்டிருக்கிறீர்; என் தாயின் கர்ப்பத்தில்
என்ைனக் காப்பாற்றினீர். 14 நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால், உம்ைமத்
துதிப்ேபன்; உமது கிரிையகள் அதிசயமானைவகள்; அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய்த் ெதரியும். 15 நான்
ஒளிப்பிடத்திேல உண்டாக்கப்பட்டு, பூமியின் தாழ்விடங்களிேல விசித்திர விேநாதமாய்
உருவாக்கப்பட்டேபாது, என் எலும்புகள் உமக்கு மைறவாயிருக்கவில்ைல. 16 என் கருைவ உம்முைடய
கண்கள் கண்டது; என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதேபாேத அைவகள் அைனத்தும், அைவகள்
உருேவற்படும் நாட்களும், உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. 17 ேதவேன, உமது ஆேலாசைனகள்
எனக்கு எத்தைன அருைமயானைவகள்; அைவகளின் ெதாைக எவ்வளவு அதிகம். 18 அைவகைள நான்
எண்ணப்ேபானால், மணைலப்பார்க்கிலும் அதிகமாம்; நான் விழிக்கும்ேபாது இன்னும் உம்மண்ைடயில்
இருக்கிேறன். 19 ேதவேன, நீர் துன்மார்க்கைன அழித்தீரானால் நலமாயிருக்கும்; இரத்தப்பிரியேர, நீங்கள்
என்ைன விட்டு அகன்றுேபாங்கள். 20 அவர்கள் உம்ைமக் குறித்துத் துன்மார்க்கமாய்ப் ேபசுகிறார்கள்;
உம்முைடய சத்துருக்கள் உமது நாமத்ைத வீணாய் வழங்குகிறார்கள். 21 கர்த்தாேவ, உம்ைமப்
பைகக்கிறவர்கைள நான் பைகயாமலும், உமக்கு விேராதமாய் எழும்புகிறவர்கைள அருவருக்காமலும்
இருப்ேபேனா? 22 முழுப்பைகயாய் அவர்கைளப் பைகக்கிேறன்; அவர்கைள எனக்குப் பைகஞராக
எண்ணுகிேறன். 23 ேதவேன, என்ைன ஆராய்ந்து, என் இருதயத்ைத அறிந்துெகாள்ளும்; என்ைனச்
ேசாதித்து, என் சிந்தைனகைள அறிந்துெகாள்ளும். 24 ேவதைன உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில்
உண்ேடா என்று பார்த்து, நித்திய வழியிேல என்ைன நடத்தும்.
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கர்த்தாேவ, ெபால்லாத மனுஷனுக்கு என்ைனத் தப்புவியும்; ெகாடுைமயுள்ளவனுக்கு என்ைன
விலக்கி இரட்சியும். 2 அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் ெபால்லாப்புகைளச் சிந்தித்து,
யுத்தஞ்ெசய்ய நாள்ேதாறும் கூட்டங்கூடுகிறார்கள். 3 சர்ப்பத்ைதப்ேபால் தங்கள் நாைவ

கூர்ைமயாக்குகிறார்கள்; அவர்கள் உதடுகளின்கீழ் விரியன் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது. (ேசலா) 4

கர்த்தாேவ, துன்மார்க்கனுைடய ைககளுக்கு என்ைன நீங்கலாக்கி ெகாடியவனுக்கு என்ைன விலக்கி
இரட்சியும்; அவர்கள் என் நைடகைளக் கவிழ்க்கப்பார்க்கிறார்கள். 5 அகங்காரிகள் எனக்குக்
கண்ணிையயும் கயிறுகைளயும் மைறவாய் ைவக்கிறார்கள்; வழிேயாரத்திேல வைலைய விரித்து, எனக்குச்
சுருக்குகைள ைவக்கிறார்கள். (ேசலா) 6 நான் கர்த்தைர ேநாக்கி: நீர் என் ேதவன் என்ேறன்; கர்த்தாேவ,
என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடும். 7 ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, என் இரட்சிப்பின்
ெபலேன, யுத்தநாளில் என் தைலைய மூடினீர். 8 கர்த்தாேவ, துன்மார்க்கனுைடய ஆைசகள்
சித்தியாதபடிெசய்யும்; அவன் தன்ைன உயர்த்தாதபடி அவனுைடய ேயாசைனைய
நடந்ேதறெவாட்டாேதயும். (ேசலா) 9 என்ைன வைளந்துெகாள்ளுகிறவர்களுைடய உதடுகளின் தீவிைனகள்
அவர்கள் தைலகைளேய மூடுவதாக. 10 ெநருப்புத்தழல் அவர்கள்ேமல் விழுவதாக; அக்கினியிலும், அவர்கள்
எழுந்திருக்கக்கூடாத படுகுழிகளிலும் தள்ளப்படுவார்களாக. 11 ெபால்லாத நாவுள்ளவன் பூமியிேல
நிைலப்பதில்ைல; ெகாடுைமயான மனுஷைன பறக்கடிக்கப் ெபால்லாப்பு அவைன ேவட்ைடயாடும். 12

சிறுைமயானவனின் வழக்ைகயும், எளியவர்களின் நியாயத்ைதயும் கர்த்தர் விசாரிப்பாெரன்று அறிேவன். 13

நீதிமான்கள் உமது நாமத்ைதத் துதிப்பார்கள்; ெசம்ைமயானவர்கள் உமது சமுகத்தில் வாசம்
பண்ணுவார்கள்.

கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன், என்னிடத்திற்கு வரத்தீவிரியும்; நான் உம்ைம
ேநாக்கிக் கூப்பிடுைகயில், என் சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடும். 2 என் விண்ணப்பம் உமக்கு
முன்பாகத் தூபமாகவும், என் ைகெயடுப்பு அந்திப்பலியாகவும் இருக்கக்கடவது. 3 கர்த்தாேவ,

என் வாய்க்குக் காவல்ைவயும்; என் உதடுகளின் வாசைலக் காத்துக்ெகாள்ளும். 4 அக்கிரமஞ்ெசய்கிற
மனுஷேராேட ஆகாமியக் கிரிையகைள நடப்பிக்கும்படி என் இருதயத்ைதத் துன்மார்க்கத்திற்கு
இணங்கெவாட்டாேதயும்; அவர்களுைடய ருசியுள்ள பதார்த்தங்களில் ஒன்ைறயும் நான் சாப்பிடாமல்
இருப்ேபனாக. 5 நீதிமான் என்ைனத் தயவாய்க்குட்டி, என்ைனக் கடிந்துெகாள்ளட்டும்; அது என் தைலக்கு
எண்ெணையப்ேபாலிருக்கும்; என் தைல அைத அல்லத்தட்டுவதில்ைல; அவர்கள் இக்கட்டுகளில் நான்
இன்னும் ெஜபம்பண்ணுேவன். 6 அவர்களுைடய நியாயாதிபதிகள் கன்மைலச் சார்புகளிலிருந்து
தள்ளுண்டுேபாகிறேபாது, என் வார்த்ைதகள் இன்பமானைவகெளன்று ேகட்பார்கள். 7 பூமியின்ேமல்
ஒருவன் மரத்ைத ெவட்டிப் பிளக்கிறதுேபால, எங்கள் எலும்புகள் பாதாளவாய்க்கு ேநராய்ச்
சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 ஆனாலும் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, என் கண்கள் உம்ைம
ேநாக்கியிருக்கிறது; உம்ைம நம்யிருக்கிேறன்; என் ஆத்துமாைவ ெவறுைமயாக விடாேதயும். 9 அவர்கள்
எனக்கு ைவத்த கண்ணியின் சிக்குகளுக்கும், அக்கிரமக்காரரின் சுருக்குகளுக்கும் என்ைன விலக்கி
இரட்சியும். 10 துன்மார்க்கர் தங்கள் வைலகளில் அகப்படுவார்களாக; நாேனா அதற்குத் தப்பிக்
கடந்துேபாேவன்.

கர்த்தைர ேநாக்கிச் சத்தமிட்டுக் கூப்பிடுகிேறன்; கர்த்தைர ேநாக்கிச் சத்தமிட்டுக்
ெகஞ்சுகிேறன். 2 அவருக்கு முன்பாக என் சஞ்சலத்ைத ஊற்றுகிேறன்; அவருக்கு முன்பாக என்
ெநருக்கத்ைத அறிக்ைகயிடுகிேறன். 3 என் ஆவி என்னில் தியங்கும்ேபாது, நீர் என் பாைதைய

அறிந்திருக்கிறீர்; நான் நடக்கிற வழியில் மைறவாக எனக்குக் கண்ணிைவத்தார்கள். 4 வலதுபுறமாய்க்
கண்ேணாக்கிப் பாரும், என்ைன அறிவார் ஒருவரும் இல்ைல; எனக்கு அைடக்கலமில்லாமற் ேபாயிற்று; என்
ஆத்துமாைவ விசாரிப்பார் ஒருவரும் இல்ைல. 5 கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன்; நீேர என்
அைடக்கலமும், ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்திேல என் பங்குமாயிருக்கிறீர் என்ேறன். 6 என் கூக்குரலுக்குச்
ெசவிெகாடும், நான் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ேடன்; என்ைனப் பின்ெதாடருகிறவர்களுக்கு என்ைனத் தப்புவியும்,
அவர்கள் என்னிலும் பலவான்களாயிருக்கிறார்கள். 7 உமது நாமத்ைத நான் துதிக்கும்படி, என்
ஆத்துமாைவக் காவலுக்கு நீங்கலாக்கிவிடும்; எனக்கு நீர் தயவு ெசய்யும்ேபாது நீதிமான்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாள்ளுவார்கள்.

கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும், என் விண்ணப்பங்களுக்குச் ெசவிெகாடும்; உமது
உண்ைமயின்படியும் உமது நீதியின்படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளிச்ெசய்யும். 2 ஜீவனுள்ள
ஒருவனும் உமக்கு முன்பாக நீதிமான் அல்லாததினாேல, அடிேயைன நியாயந்தீர்க்கப்

பிரேவசியாேதயும். 3 சத்துரு என் ஆத்துமாைவத் ெதாடர்ந்து, என் பிராணைனத் தைரேயாேட நசுக்கி,
ெவகுகாலத்துக்கு முன் மரித்தவர்கள்ேபால் என்ைன இருளில் இருக்கப்பண்ணுகிறான். 4 என் ஆவி
என்னில் தியங்குகிறது; என் இருதயம் எனக்குள் ேசார்ந்துேபாகிறது. 5 பூர்வநாட்கைள நிைனக்கிேறன்,
உமது ெசய்ைககைளெயல்லாம் தியானிக்கிேறன்; உமது கரத்தின் கிரிையகைள ேயாசிக்கிேறன். 6 என்
ைககைள உமக்கு ேநராக விரிக்கிேறன்; வறண்ட நிலத்ைதப்ேபால் என் ஆத்துமா உம்ேமல்
தாகமாயிருக்கிறது. (ேசலா) 7 கர்த்தாேவ, சீக்கிரமாய் எனக்குச் ெசவிெகாடும், என் ஆவி ெதாய்ந்து
ேபாகிறது; நான் குழியில் இறங்குகிறவர்களுக்கு ஒப்பாகாதபடிக்கு, உமது முகத்ைத எனக்கு
மைறயாேதயும். 8 அதிகாைலயில் உமது கிருைபையக் ேகட்கப்பண்ணும், உம்ைம நம்பியிருக்கிேறன், நான்
நடக்கேவண்டிய வழிைய எனக்குக் காண்பியும்; உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாைவ உயர்த்துகிேறன். 9

கர்த்தாேவ, என் சத்துருக்களுக்கு என்ைனத் தப்புவியும்; உம்ைமப் புகலிடமாகக் ெகாள்ளுகிேறன். 10

உமக்குப் பிரியமானைதச் ெசய்ய எனக்குப் ேபாதித்தருளும், நீேர என் ேதவன்; உம்முைடய நல்ல ஆவி
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என்ைனச் ெசம்ைமயான வழியிேல நடத்துவாராக. 11 கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமத்தினிமித்தம் என்ைன
உயிர்ப்பியும்; உம்முைடய நீதியின்படி என் ஆத்துமாைவ இடுக்கத்திற்கு நீங்கலாக்கிவிடும். 12 உம்முைடய
கிருைபயின்படி என் சத்துருக்கைள அழித்து, என் ஆத்துமாைவ ஒடுக்குகிற யாவைரயும் சங்காரம்பண்ணும்;
நான் உமது அடிேயன்.

என் ைககைளப் ேபாருக்கும் என் விரல்கைள யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கன்மைலயாகிய
கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 2 அவர் என் தயாபரரும், என் ேகாட்ைடயும், என் உயர்ந்த
அைடக்கலமும், என்ைன விடுவிக்கிறவரும், என் ேகடகமும், நான் நம்பினவரும், என் ஜனங்கைள

எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார். 3 கர்த்தாேவ, மனுஷைன நீர் கவனிக்கிறதற்கும்,
மனுபுத்திரைன நீர் எண்ணுகிறதற்கும், அவன் எம்மாத்திரம்? 4 மனுஷன் மாையக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்;
அவன் நாட்கள் கடந்துேபாகிற நிழலுக்குச் சமானம். 5 கர்த்தாேவ, நீர் உமது வானங்கைளத் தாழ்த்தி
இறங்கி, பர்வதங்கள் புைகயும்படி அைவகைளத் ெதாடும். 6 மின்னல்கைள வரவிட்டுச் சத்துருக்கைளச்
சிதறடியும், உமது அம்புகைள எய்து அவர்கைளக் கலங்கடியும். 7 உயரத்திலிருந்து உமது கரத்ைத நீட்டி,
ஜலப்பிரவாகத்துக்கு என்ைன விலக்கி இரட்சியும். 8 மாையையப் ேபசும் வாயும், கள்ளத்தனமான
வலதுைகயும் உைடய அந்நிய புத்திரரின் ைகக்கு என்ைன விலக்கித் தப்புவியும். 9 கர்த்தாேவ, நான்
உமக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுேவன்; தம்புரினாலும் பத்து நரம்பு வீைணயினாலும் உம்ைமக்
கீர்த்தனம்பண்ணுேவன். 10 நீேர ராஜாக்களுக்கு ெஜயத்ைதத் தந்து, உமதடியானாகிய தாவீைதப்
ெபால்லாத பட்டயத்திற்குத் தப்புவிக்கிறவர். 11 மாையையப் ேபசும் வாயும், கள்ளத்தனமான வலதுைகயும்
உைடய அந்நிய புத்திரரின் ைகக்கு என்ைன விலக்கித் தப்புவியும். 12 அப்ெபாழுது எங்கள் குமாரர்
இளைமயில் ஓங்கி வளருகிற விருட்சக்கன்றுகைளப்ேபாலவும், எங்கள் குமாரத்திகள் சித்திரந்தீர்ந்த
அரமைன மூைலக்கற்கைளப்ேபாலவும் இருப்பார்கள். 13 எங்கள் களஞ்சியங்கள் சகலவித
வஸ்துக்கைளயும் ெகாடுக்கத்தக்கதாய் நிரம்பியிருக்கும்; எங்கள் கிராமங்களில் எங்கள் ஆடுகள் ஆயிரம்
பதினாயிரமாய்ப் பலுகும். 14 எங்கள் எருதுகள் பலத்தைவகளாயிருக்கும்; சத்துரு உட்புகுதலும்
குடிேயாடிப்ேபாகுதலும் இராது; எங்கள் வீதிகளில் கூக்குரலும் உண்டாகாது. 15 இவ்விதமான சீைரப்ெபற்ற
ஜனம் பாக்கியமுள்ளது; கர்த்தைர ெதய்வமாகக் ெகாண்டிருக்கிற ஜனம் பாக்கியமுள்ளது.

ராஜாவாகிய என் ேதவேன, உம்ைம உயர்த்தி, உம்முைடய நாமத்ைத எப்ெபாழுதும்
என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்திரிப்ேபன். 2 நாேடாறும் உம்ைம ஸ்ேதாத்திரித்து, எப்ெபாழுதும்
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய நாமத்ைதத் துதிப்ேபன். 3 கர்த்தர் ெபரியவரும் மிகவும்

புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; அவருைடய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாது. 4 தைலமுைற
தைலமுைறயாக உம்முைடய கிரிையகளின் புகழ்ச்சிையச் ெசால்லி, உம்முைடய வல்லைமயுள்ள
ெசய்ைககைள அறிவிப்பார்கள். 5 உம்முைடய சிறந்த மகிைமப் பிரதாபத்ைதயும், உம்முைடய அதிசயமான
கிரிையகைளயுங்குறித்துப் ேபசுேவன். 6 ஜனங்கள் உம்முைடய பயங்கரமான கிரிையகளின் வல்லைமையச்
ெசால்லுவார்கள்; உம்முைடய மகத்துவத்ைத நான் விவரிப்ேபன். 7 அவர்கள் உமது மிகுந்த தயைவ
நிைனத்து ெவளிப்படுத்தி, உமது நீதிையக் ெகம்பீரித்துப் பாடுவார்கள். 8 கர்த்தர் இரக்கமும் மன
உருக்கமும், நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருைபயும் உள்ளவர். 9 கர்த்தர் எல்லார்ேமலும் தயவுள்ளவர்; அவர்
இரக்கங்கள் அவருைடய எல்லாக் கிரிையகளின்ேமலுமுள்ளது. 10 கர்த்தாேவ, உம்முைடய
கிரிையகெளல்லாம் உம்ைமத் துதிக்கும்; உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள் உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிப்பார்கள். 11

மனுபுத்திரருக்கு உமது வல்லைமயுள்ள ெசய்ைககைளயும், உமது ராஜ்யத்தின் சிறந்த
மகிைமப்பிரதாபத்ைதயும் ெதரிவிக்கும்படிக்கு; 12 உமது ராஜ்யத்தின் மகிைமைய அறிவித்து, உமது
வல்லைமையக் குறித்துப் ேபசுவார்கள். 13 உம்முைடய ராஜ்யம் சதாகாலங்களிலுமுள்ள ராஜ்யம்,
உம்முைடய ஆளுைக தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் உள்ளது. 14 கர்த்தர் விழுகிற யாவைரயும் தாங்கி,
மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவைரயும் தூக்கிவிடுகிறார். 15 எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உம்ைம
ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது; ஏற்ற ேவைளயிேல நீர் அைவகளுக்கு ஆகாரங்ெகாடுக்கிறீர். 16 நீர் உமது
ைகையத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் வாஞ்ைசையயும் திருப்தியாக்குகிறீர். 17 கர்த்தர் தமது
வழிகளிெலல்லாம் நீதியுள்ளவரும், தமது கிரிையகளிெலல்லாம் கிருைபயுள்ளவருமாயிருக்கிறார். 18 தம்ைம
ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்ைமயாய்த் தம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர்
சமீபமாயிருக்கிறார். 19 அவர் தமக்குப் பயந்தவர்களுைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்து, அவர்கள்
கூப்பிடுதைலக் ேகட்டு, அவர்கைள இரட்சிக்கிறார். 20 கர்த்தர் தம்மில் அன்புகூருகிற யாவைரயும்
காப்பாற்றி, துன்மார்க்கர் யாவைரயும் அழிப்பார். 21 என் வாய் கர்த்தரின் துதிையச் ெசால்வதாக;
மாம்சேதகமுள்ள யாவும் அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைத எப்ெபாழுதும் என்ெறன்ைறக்கும்
ஸ்ேதாத்திரிக்கக்கடவது.

அல்ேலலூயா, என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி. 2 நான் உயிேராடிருக்குமட்டும் கர்த்தைரத்
துதிப்ேபன்; நான் உள்ளளவும் என் ேதவைனக் கீர்த்தனம் பண்ணுேவன். 3 பிரபுக்கைளயும்,
இரட்சிக்கத்திராணியில்லாத மனுபுத்திரைனயும் நம்பாேதயுங்கள். 4 அவனுைடய ஆவி பிரியும்,

அவன் தன் மண்ணுக்குத் திரும்புவான்; அந்நாளிேல அவன் ேயாசைனகள் அழிந்துேபாகும். 5 யாக்ேகாபின்
ேதவைனத் தன் துைணயாகக் ெகாண்டிருந்து, தன் ேதவனாகிய கர்த்தர்ேமல் நம்பிக்ைகைய ைவக்கிறவன்
பாக்கியவான். 6 அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் சமுத்திரத்ைதயும் அைவகளிலுள்ள யாைவயும்
உண்டாக்கினவர்; அவர் என்ெறன்ைறக்கும் உண்ைமையக் காக்கிறவர். 7 அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு
நியாயஞ்ெசய்கிறார்; பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுக்கிறார்; கட்டுண்டவர்கைளக் கர்த்தர்
விடுதைலயாக்குகிறார். 8 குருடரின் கண்கைளக் கர்த்தர் திறக்கிறார்; மடங்கடிக்கப்பட்டவர்கைளக்
கர்த்தர் தூக்கிவிடுகிறார். நீதிமான்கைளக் கர்த்தர் சிேநகிக்கிறார். 9 பரேதசிகைளக் கர்த்தர்
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காப்பாற்றுகிறார்; அவர் திக்கற்ற பிள்ைளையயும் விதைவையயும் ஆதரிக்கிறார்; துன்மார்க்கரின்
வழிையேயா கவிழ்த்துப் ேபாடுகிறார். 10 கர்த்தர் சதாகாலங்களிலும் அரசாளுகிறார்; சீேயாேன, உன்
ேதவன் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார். அல்ேலலூயா.

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; நம்முைடய ேதவைனக் கீர்த்தனம்பண்ணுகிறது நல்லது, துதித்தேல
இன்பமும் ஏற்றதுமாயிருக்கிறது. 2 கர்த்தர் எருசேலைமக் கட்டுகிறார்; துரத்துண்ட
இஸ்ரேவலைரக் கூட்டிச் ேசர்க்கிறார். 3 இருதயம் ெநாறுங்குண்டவர்கைளக்

குணமாக்குகிறார், அவர்களுைடய காயங்கைளக் கட்டுகிறார். 4 அவர் நட்சத்திரங்களின் இலக்கத்ைத
எண்ணி, அைவகளுக்ெகல்லாம் ேபரிட்டு அைழக்கிறார். 5 நம்முைடய ஆண்டவர் ெபரியவரும் மகா
ெபலமுள்ளவருமாயிருக்கிறார்; அவருைடய அறிவு அளவில்லாதது. 6 கர்த்தர் சாந்தகுணமுள்ளவர்கைள
உயர்த்துகிறார்; துன்மார்க்கைரத் தைரமட்டும் தாழ்த்துகிறார். 7 கர்த்தைரத் துதியுடன்
பாடிக்ெகாண்டாடுங்கள்; நம்முைடய ேதவைனச் சுரமண்டலத்தால் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள். 8 அவர்
வானத்ைத ேமகங்களால் மூடி, பூமிக்கு மைழைய ஆயத்தப்படுத்தி, மைலகளில் புல்ைல முைளப்பிக்கிறார். 9

அவர் மிருகஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்ைகக் குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரங்ெகாடுக்கிறார். 10 அவர்
குதிைரயின் பலத்தில் விருப்பமாயிரார்; வீரனுைடய கால்களில் பிரியப்படார். 11 தமக்குப் பயந்து, தமது
கிருைபக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள்ேமல் கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார். 12 எருசேலேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்திரி; சீேயாேன, உன் ேதவைனத் துதி. 13 அவர் உன் வாசல்களின் தாழ்ப்பாள்கைளப் பலப்படுத்தி,
உன்னிடத்திலுள்ள உன் பிள்ைளகைள ஆசீர்வதிக்கிறார். 14 அவர் உன் எல்ைலகைளச்
சமாதானமுள்ளைவகளாக்கி, உசிதமான ேகாதுைமயினால் உன்ைனத் திருப்தியாக்குகிறார். 15 அவர் தமது
வார்த்ைதையப் பூமியிேல அனுப்புகிறார்; அவருைடய ெசால் மகா தீவிரமாய்ச் ெசல்லுகிறது. 16

பஞ்ைசப்ேபால் உைறந்த மைழையத் தருகிறார்; சாம்பைலப்ேபால உைறந்த பனிையத் தூவுகிறார். 17 அவர்
தமது கல்மைழையத் துணிக்ைககளாக அனுப்புகிறார்; அவருைடய குளிருக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? 18

அவர் தமது வார்த்ைதைய அனுப்பி, அைவகைள உருகப்பண்ணுகிறார்; தமது காற்ைற வீசும்படி ெசய்ய,
தண்ணீர்கள் ஓடும். 19 யாக்ேகாபுக்குத் தம்முைடய வசனங்கைளயும், இஸ்ரேவலுக்குத் தமது
பிரமாணங்கைளயும் தமது நியாயங்கைளயும் அறிவிக்கிறார். 20 அவர் ேவேற எந்த ஜாதிக்கும் இப்படிச்
ெசய்ததில்ைல; அவருைடய நியாயங்கைள அறியாமற் ேபாகிறார்கள். அல்ேலலூயா.

அல்ேலலூயா, வானங்களில் உள்ளைவகேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; உன்னதங்களில் அவைரத்
துதியுங்கள். 2 அவருைடய தூதர்கேள, நீங்கள் யாவரும் அவைரத் துதியுங்கள்; அவருைடய
ேசைனகேள, நீங்கள் யாவரும் அவைரத் துதியுங்கள். 3 சூரிய சந்திரேர, அவைரத் துதியுங்கள்;

பிரகாசமுள்ள சகல நட்சத்திரங்கேள, அவைரத் துதியுங்கள். 4 வானாதி வானங்கேள, அவைரத் துதியுங்கள்;
ஆகாயமண்டலத்தின் ேமலுள்ள தண்ணீர்கேள, அவைரத் துதியுங்கள். 5 அைவகள் கர்த்தரின் நாமத்ைதத்
துதிக்கக்கடவது; அவர் கட்டைளயிட அைவகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. 6 அவர் அைவகைள
என்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நிைலக்கும்படி ெசய்தார்; மாறாத பிரமாணத்ைத அைவகளுக்கு
நியமித்தார். 7 பூமியிலுள்ளைவகேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; மகாமச்சங்கேள, சகல ஆழங்கேள, 8

அக்கினிேய, கல்மைழேய, உைறந்த மைழேய, மூடுபனிேய, அவர் ெசாற்படி ெசய்யும் ெபருங்காற்ேற, 9

மைலகேள, சகல ேமடுகேள, கனிமரங்கேள, சகல ேகதுருக்கேள, 10 காட்டுமிருகங்கேள, சகல நாட்டு
மிருகங்கேள, ஊரும் பிராணிகேள, இறகுள்ள பறைவகேள, 11 பூமியின் ராஜாக்கேள, சகல ஜனங்கேள,
பிரபுக்கேள, பூமியிலுள்ள சகல நியாயாதிபதிகேள, 12 வாலிபேர, கன்னிைககேள, முதிர் வயதுள்ளவர்கேள,
பிள்ைளகேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள். 13 அவர்கள் கர்த்தரின் நாமத்ைதத் துதிக்கக்கடவர்கள்; அவருைடய
நாமம் மாத்திரம் உயர்ந்தது; அவருைடய மகிைம பூமிக்கும் வானத்திற்கும் ேமலானது. 14 அவர் தம்முைடய
பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும், தம்ைமச் ேசர்ந்த ஜனமாகிய இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும் ெகாண்டாட்டமாக,
தம்முைடய ஜனத்திற்கு ஒரு ெகாம்ைப உயர்த்தினார். அல்ேலலூயா.

அல்ேலலூயா, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; பரிசுத்தவான்களின் சைபயிேல
அவருைடய துதி விளங்குவதாக. 2 இஸ்ரேவல் தன்ைன உண்டாக்கினவரில் மகிழவும், சீேயான்
குமாரர் தங்கள் ராஜாவில் களிகூரவுங்கடவர்கள். 3 அவருைடய நாமத்ைத நடனத்ேதாேட

துதித்து, தம்புரினாலும் கின்னரத்தினாலும் அவைரக் கீர்த்தனம் பண்ணக்கடவர்கள். 4 கர்த்தர் தம்முைடய
ஜனத்தின்ேமல் பிரியம் ைவக்கிறார்; சாந்தகுணமுள்ளவர்கைள இரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார். 5

பரிசுத்தவான்கள் மகிைமேயாேட களிகூர்ந்து, தங்கள் படுக்ைககளின்ேமல் ெகம்பீரிப்பார்கள். 6

ஜாதிகளிடத்தில் பழிவாங்கவும், ஜனங்கைள தண்டிக்கவும், 7 அவர்களுைடய ராஜாக்கைளச்
சங்கிலிகளாலும், அவர்களுைடய ேமன்மக்கைள இருப்பு விலங்குகளாலும் கட்டவும், எழுதப்பட்ட
நியாயத்தீர்ப்ைப அவர்கள்ேபரில் ெசலுத்தவும், 8 அவர்கள் வாயில் கர்த்தைர உயர்த்தும் துதியும், அவர்கள்
ைகயில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் இருக்கும். 9 இந்தக் கனம் அவருைடய பரிசுத்தவான்கள்
யாவருக்கும் உண்டாகும். அல்ேலலூயா.

அல்ேலலூயா, ேதவைன அவருைடய பரிசுத்தஸ்தலத்தில் துதியுங்கள்; அவருைடய வல்லைம
விளங்கும் ஆகாயவிரிைவப்பார்த்து அவைரத் துதியுங்கள். 2 அவருைடய வல்லைமயுள்ள
கிரிையகளுக்காக அவைரத் துதியுங்கள்; மாட்சிைம ெபாருந்திய அவருைடய மகத்துவத்திற்காக

அவைரத் துதியுங்கள். 3 எக்காளெதானிேயாேட அவைரத் துதியுங்கள்; வீைணேயாடும் சுரமண்டலத்ேதாடும்
அவைரத் துதியுங்கள். 4 தம்புேராடும் நடனத்ேதாடும் அவைரத் துதியுங்கள்; யாேழாடும் தீங்குழேலாடும்
அவைரத் துதியுங்கள். 5 ஓைசயுள்ள ைகத்தாளங்கேளாடும் அவைரத் துதியுங்கள்; ேபேராைசயுள்ள
ைகத்தாளங்கேளாடும் அவைரத் துதியுங்கள். 6 சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தைரத் துதிப்பதாக. அல்ேலலூயா.
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நீதிெமாழிகள்

தாவீதின் குமாரனும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவுமாகிய சாெலாேமானின் நீதிெமாழிகள்: 2 இைவகளால்
ஞானத்ைதயும் ேபாதகத்ைதயும் அறிந்து, புத்திமதிகைள உணர்ந்து, 3 விேவகம், நீதி, நியாயம்,
நிதானம் என்பைவகைளப்பற்றிய உபேதசத்ைத அைடயலாம். 4 இைவகள் ேபைதகளுக்கு

வினாைவயும், வாலிபருக்கு அறிைவயும் விேவகத்ைதயும் ெகாடுக்கும். 5 புத்திமான் இைவகைளக் ேகட்டு,
அறிவில் ேதறுவான்; விேவகி நல்லாேலாசைனகைள அைடந்து; 6 நீதிெமாழிையயும், அதின்
அர்த்தத்ைதயும், ஞானிகளின் வாக்கியங்கைளயும், அவர்கள் உைரத்த புைதெபாருள்கைளயும்
அறிந்துெகாள்வான். 7 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதேல ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்ைதயும்
ேபாதகத்ைதயும் அசட்ைட பண்ணுகிறார்கள். 8 என் மகேன, உன் தகப்பன் புத்திையக் ேகள், உன் தாயின்
ேபாதகத்ைதத் தள்ளாேத. 9 அைவகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும், உன் கழுத்துக்குச்
சரப்பணியுமாயிருக்கும். 10 என் மகேன, பாவிகள் உனக்கு நயங்காட்டினாலும் நீ சம்மதியாேத. 11

எங்கேளாேட வா, இரத்தஞ்சிந்தும்படி நாம் பதிவிருந்து, குற்றமற்றிருக்கிறவர்கைள முகாந்தரமின்றிப்
பிடிக்கும்படி ஒளித்திருப்ேபாம்; 12 பாதாளம் விழுங்குவதுேபால் நாம் அவர்கைள உயிேராேட
விழுங்குேவாம்; குழியில் இறங்குகிறவர்கள் விழுங்கப்படுவதுேபால் அவர்கைள முழுைமயும் விழுங்குேவாம்;
13 விைலயுயர்ந்த சகலவிதப் ெபாருள்கைளயும் கண்டைடேவாம்; ெகாள்ைளப்ெபாருளினால் நம்முைடய
வீடுகைள நிரப்புேவாம். 14 எங்கேளாேட பங்காளியாயிரு; நம்ெமல்லாருக்கும் ஒேர ைப இருக்கும் என்று
அவர்கள் ெசால்வார்களாகில்; 15 என் மகேன, நீ அவர்கேளாேட வழிநடவாமல், உன் காைல அவர்கள்
பாைதக்கு விலக்குவாயாக. 16 அவர்கள் கால்கள் தீங்குெசய்ய ஓடி, இரத்தஞ்சிந்தத் தீவிரிக்கிறது. 17

எவ்வைகயான பட்சியானாலும் சரி, அதின் கண்களுக்கு முன்பாக வைலைய விரிப்பது விருதா. 18

இவர்கேளா தங்கள் இரத்தத்திற்ேக பதிவிருக்கிறார்கள், தங்கள் பிராணனுக்ேக ஒளிைவத்திருக்கிறார்கள்.
19 ெபாருளாைசயுள்ள எல்லாருைடய வழியும் இதுேவ; இது தன்ைனயுைடயவர்களின் உயிைர வாங்கும். 20

ஞானமானது ெவளிேய நின்று கூப்பிடுகிறது, வீதிகளில் சத்தமிடுகிறது. 21 அது சந்தடியுள்ள ெதருக்களின்
சந்திலும், ஒலிமுகவாசலிலும் நின்று கூப்பிட்டு, பட்டணத்தில் தன் வார்த்ைதகைள வசனித்துச்
ெசால்லுகிறது: 22 ேபைதகேள, நீங்கள் ேபைதைமைய விரும்புவதும், நிந்தைனக்காரேர, நீங்கள்
நிந்தைனயில் பிரியப்படுவதும், மதியீனேர, நீங்கள் ஞானத்ைத ெவறுப்பதும், எதுவைரக்கும் இருக்கும். 23

என் கடிந்துெகாள்ளுதலுக்குத் திரும்புங்கள்; இேதா, என் ஆவிைய உங்களுக்கு அருளுேவன், என்
வார்த்ைதகைள உங்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபன். 24 நான் கூப்பிட்டும், நீங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம் என்கிறீர்கள்;
நான் என் ைகைய நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்ைல. 25 என் ஆேலாசைனையெயல்லாம் நீங்கள்
தள்ளி, என் கடிந்துெகாள்ளுதைல ெவறுத்தீர்கள். 26 ஆைகயால், நானும் உங்கள் ஆபத்துக்காலத்தில்
நைகத்து, நீங்கள் பயப்படுங்காரியம் வரும்ேபாது ஆகடியம்பண்ணுேவன். 27 நீங்கள் பயப்படுங்காரியம்
புசல்ேபால் வரும்ேபாதும், ஆபத்து சூறாவளிேபால் உங்களுக்கு ேநரிடும்ேபாதும், ெநருக்கமும் இடுக்கணும்
உங்கள்ேமல் வரும்ேபாதும், ஆகடியம்பண்ணுேவன். 28 அப்ெபாழுது அவர்கள் என்ைன ேநாக்கிக்
கூப்பிடுவார்கள்; நான் மறுஉத்தரவு ெகாடுக்கமாட்ேடன்; அவர்கள் அதிகாைலயிேல என்ைனத் ேதடுவார்கள்,
என்ைனக் காணமாட்டார்கள். 29 அவர்கள் அறிைவ ெவறுத்தார்கள், கர்த்தருக்குப் பயப்படுதைலத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 30 என் ஆேலாசைனைய அவர்கள் விரும்பவில்ைல; என்
கடிந்துெகாள்ளுதைலெயல்லாம் அசட்ைட பண்ணினார்கள். 31 ஆைகயால் அவர்கள் தங்கள் வழியின்
பலைனப் புசிப்பார்கள்; தங்கள் ேயாசைனகளினால் திருப்தியைடவார்கள். 32 ேபைதகளின் மாறுபாடு
அவர்கைளக் ெகால்லும், மூடரின் நிர்விசாரம் அவர்கைள அழிக்கும்; 33 எனக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறவன்
எவேனா, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அைமதியாயிருப்பான்.

என் மகேன, நீ உன் ெசவிைய ஞானத்திற்குச் சாய்த்து, உன் இருதயத்ைதப் புத்திக்கு
அைமயப்பண்ணும்ெபாருட்டு, 2 நீ என் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, என் கட்டைளகைள
உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி, 3 ஞானத்ைத வா என்று கூப்பிட்டு, புத்திையச் சத்தமிட்டு அைழத்து,

4 அைத ெவள்ளிையப்ேபால் நாடி, புைதயல்கைளத் ேதடுகிறதுேபால் ேதடுவாயாகில், 5 அப்ெபாழுது
கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் இன்னெதன்று நீ உணர்ந்து, ேதவைன அறியும் அறிைவக் கண்டைடவாய். 6

கர்த்தர் ஞானத்ைதத் தருகிறார்; அவர் வாயினின்று அறிவும் புத்தியும் வரும். 7 அவர் நீதிமான்களுக்ெகன்று
ெமய்ஞ்ஞானத்ைத ைவத்துைவத்திருக்கிறார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு அவர் ேகடகமாயிருக்கிறார்.
8 அவர் நியாயத்தின் ெநறிகைளத் தற்காத்து, தம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் பாைதையக்
காப்பாற்றுகிறார். 9 அப்ெபாழுது நீதிையயும், நியாயத்ைதயும், நிதானத்ைதயும், சகல நல்வழிகைளயும்
அறிந்துெகாள்ளுவாய். 10 ஞானம் உன் இருதயத்தில் பிரேவசித்து, அறிவு உன் ஆத்துமாவுக்கு
இன்பமாயிருக்கும்ேபாது, 11 நல்ேயாசைன உன்ைனக் காப்பாற்றும், புத்தி உன்ைனப் பாதுகாக்கும். 12

அதினால் நீ துன்மார்க்கருைடய வழிக்கும், மாறுபாடு ேபசுகிற மனுஷனுக்கும், 13 அந்தகார வழிகளில்
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நடக்க நீதிெநறிகைளவிட்டு, 14 தீைமெசய்ய மகிழ்ந்து, துன்மார்க்கருைடய மாறுபாடுகளில்
களிகூருகிறவர்களுக்கும், 15 மாறுபாடான பாைதகளிலும் ேகாணலான வழிகளிலும் நடக்கிறவர்களுக்கும் நீ
தப்புவிக்கப்படுவாய். 16 தன் இளவயதின் நாயகைன விட்டு, தன் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய மறந்து,
17 இச்சகமான வார்த்ைதகைளப் ேபசும் அந்நிய ெபண்ணாகிய பரஸ்திரீக்கும் தப்புவிக்கப்படுவாய். 18

அவளுைடய வீடு மரணத்துக்கும், அவளுைடய பாைதகள் மரித்ேதாரிடத்திற்கும் சாய்கிறது. 19 அவளிடத்தில்
ேபாகிறவர்களில் ஒருவரும் திரும்புகிறதில்ைல, ஜீவபாைதகளில் வந்து ேசருகிறதுமில்ைல. 20 ஆதலால் நீ
நல்லவர்களின் வழியிேல நடந்து, நீதிமான்களின் பாைதகைளக் காத்துக்ெகாள்வாயாக. 21

ெசவ்ைவயானவர்கள் பூமியிேல வாசம்பண்ணுவார்கள்; உத்தமர்கள் அதிேல தங்கியிருப்பார்கள். 22

துன்மார்க்கேரா பூமியிலிருந்து அறுப்புண்டுேபாவார்கள்; துேராகிகள் அதில் இராதபடிக்கு
நிர்மூலமாவார்கள்.

என் மகேன, என் ேபாதகத்ைத மறவாேத; உன் இருதயம் என் கட்டைளகைளக் காக்கக்கடவது. 2

அைவகள் உனக்கு நீடித்த நாட்கைளயும், தீர்க்காயுைசயும், சமாதானத்ைதயும் ெபருகப்பண்ணும். 3

கிருைபயும் சத்தியமும் உன்ைனவிட்டு விலகாதிருப்பதாக; நீ அைவகைள உன் கழுத்திேல பூண்டு,
அைவகைள உன் இருதயமாகிய பலைகயில் எழுதிக்ெகாள். 4 அதினால் ேதவனுைடய பார்ைவயிலும்
மனுஷருைடய பார்ைவயிலும் தையயும் நற்புத்தியும் ெபறுவாய். 5 உன் சுயபுத்தியின்ேமல் சாயாமல், உன்
முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தரில் நம்பிக்ைகயாயிருந்து, 6 உன் வழிகளிெலல்லாம் அவைர
நிைனத்துக்ெகாள்; அப்ெபாழுது அவர் உன் பாைதகைளச் ெசவ்ைவப்படுத்துவார். 7 நீ உன்ைன
ஞானிெயன்று எண்ணாேத; கர்த்தருக்குப் பயந்து, தீைமைய விட்டு விலகு. 8 அது உன் நாபிக்கு
ஆேராக்கியமும், உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமாகும். 9 உன் ெபாருளாலும், உன் எல்லா விைளவின்
முதற்பலனாலும் கர்த்தைரக் கனம்பண்ணு. 10 அப்ெபாழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன்
ஆைலகளில் திராட்சரசம் புரண்ேடாடும். 11 என் மகேன, நீ கர்த்தருைடய சிட்ைசைய அற்பமாக
எண்ணாேத, அவர் கடிந்துெகாள்ளும்ேபாது ேசார்ந்துேபாகாேத. 12 தகப்பன் தான் ேநசிக்கிற புத்திரைனச்
சிட்சிக்கிறதுேபால, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாேரா அவைனச் சிட்சிக்கிறார். 13 ஞானத்ைதக்
கண்டைடகிற மனுஷனும், புத்திையச் சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள். 14 அதின் வர்த்தகம்
ெவள்ளி வர்த்தகத்திலும், அதின் ஆதாயம் பசும்ெபான்னிலும் உத்தமமானது. 15 முத்துக்கைளப்பார்க்கிலும்
அது விைலேயறப்ெபற்றது; நீ இச்சிக்கத்தக்கெதான்றும் அதற்கு நிகரல்ல. 16 அதின் வலதுைகயில்
தீர்க்காயுசும், அதின் இடதுைகயில் ெசல்வமும் கனமும் இருக்கிறது. 17 அதின் வழிகள் இனிதான வழிகள்,
அதின் பாைதகெளல்லாம் சமாதானம். 18 அது தன்ைன அைடந்தவர்களுக்கு ஜீவவிருட்சம், அைதப்
பற்றிக்ெகாள்ளுகிற எவனும் பாக்கியவான். 19 கர்த்தர் ஞானத்தினாேல பூமிைய அஸ்திபாரப்படுத்தி,
புத்தியினாேல வானங்கைள ஸ்தாபித்தார். 20 அவருைடய ஞானத்தினாேல ஆழங்கள் பிரிந்தது, ஆகாயமும்
பனிையப் ெபய்கிறது. 21 என் மகேன, இைவகள் உன் கண்கைள விட்டுப் பிரியாதிருப்பதாக;
ெமய்ஞ்ஞானத்ைதயும் நல்லாேலாசைனையயும் காத்துக்ெகாள். 22 அைவகள் உன் ஆத்துமாவுக்கு ஜீவனும்,
உன் கழுத்துக்கு அலங்காரமுமாயிருக்கும். 23 அப்ெபாழுது நீ பயமின்றி உன் வழியில் நடப்பாய், உன் கால்
இடறாது. 24 நீ படுக்கும்ேபாது பயப்படாதிருப்பாய்; நீ படுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது உன் நித்திைர
இன்பமாயிருக்கும். 25 சடிதியான திகிலும், துஷ்டர்களின் பாழ்க்கடிப்பும் வரும்ேபாது நீ அஞ்சேவண்டாம்.
26 கர்த்தர் உன் நம்பிக்ைகயாயிருந்து, உன் கால் சிக்கிக்ெகாள்ளாதபடி காப்பார். 27 நன்ைமெசய்யும்படி
உனக்குத் திராணியிருக்கும்ேபாது, அைத ெசய்யத்தக்கவர்களுக்குச் ெசய்யாமல் இராேத. 28

உன்னிடத்தில் ெபாருள் இருக்ைகயில் உன் அயலாைன ேநாக்கி: நீ ேபாய்த் திரும்பவா, நாைளக்குத்
தருேவன் என்று ெசால்லாேத. 29 அச்சமின்றி உன்னிடத்தில் வாசம்பண்ணுகிற உன் அயலானுக்கு
விேராதமாகத் தீங்கு நிைனயாேத. 30 ஒருவன் உனக்குத் தீங்குெசய்யாதிருக்க, காரணமின்றி அவேனாேட
வழக்காடாேத. 31 ெகாடுைமயுள்ளவன்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத; அவனுைடய வழிகளில் ஒன்ைறயும்
ெதரிந்துெகாள்ளாேத. 32 மாறுபாடுள்ளவன் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன்; நீதிமான்கேளாேட
அவருைடய இரகசியம் இருக்கிறது. 33 துன்மார்க்கனுைடய வீட்டில் கர்த்தரின் சாபம் இருக்கிறது,
நீதிமான்களுைடய வாசஸ்தலத்ைதேயா அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். 34 இகழ்ேவாைர அவர் இகழுகிறார்;
தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகா கிருைபயளிக்கிறார். 35 ஞானவான்கள் கனத்ைதச் சுதந்தரிப்பார்கள்;
மதிேகடேரா கனவீனத்ைத அைடவார்கள்.

பிள்ைளகேள, நீங்கள் தகப்பன் ேபாதகத்ைதக் ேகட்டு, புத்திைய அைடயும்படி கவனியுங்கள். 2 நான்
உங்களுக்கு நற்ேபாதகத்ைதத் தருகிேறன்; என் உபேதசத்ைத விடாதிருங்கள். 3 நான் என்
தகப்பனுக்குப் பிரியமான குமாரனும், என் தாய்க்கு மிகவும் அருைமயான ஒேர பிள்ைளயுமானவன். 4

அவர் எனக்குப் ேபாதித்துச் ெசான்னது: உன் இருதயம் என் வார்த்ைதகைளக் காத்துக்ெகாள்ளக்கடவது;
என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள், அப்ெபாழுது பிைழப்பாய். 5 ஞானத்ைதச் சம்பாதி, புத்திையயும்
சம்பாதி; என் வாயின் வார்த்ைதகைள மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு. 6 அைத விடாேத, அது
உன்ைனத் தற்காக்கும்; அதின்ேமல் பிரியமாயிரு, அது உன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளும். 7 ஞானேம
முக்கியம், ஞானத்ைதச் சம்பாதி; என்னத்ைதச் சம்பாதித்தாலும் புத்திையச் சம்பாதித்துக்ெகாள். 8 நீ அைத
ேமன்ைமப்படுத்து, அது உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்தும்; நீ அைதத் தழுவிக்ெகாண்டால், அது உன்ைனக்
கனம்பண்ணும். 9 அது உன் தைலக்கு அலங்காரமான முடிையக் ெகாடுக்கும்; அது மகிைமயான கிரீடத்ைத
உனக்குச் சூட்டும். 10 என் மகேன, ேகள், என் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்; அப்ெபாழுது உன் ஆயுசின்
வருஷங்கள் அதிகமாகும். 11 ஞானமார்க்கத்ைத நான் உனக்குப் ேபாதித்ேதன்; ெசவ்ைவயான
பாைதகளிேல உன்ைன நடத்திேனன். 12 நீ அைவகளில் நடக்கும்ேபாது உன் நைடகளுக்கு இடுக்கண்
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உண்டாவதில்ைல; நீ அைவகளில் ஓடினாலும் இடறமாட்டாய். 13 புத்திமதிைய உறுதியாய்ப் பற்றிக்ெகாள்,
அைத விட்டுவிடாேத; அைதக்காத்துக்ெகாள், அதுேவ உனக்கு ஜீவன். 14 துன்மார்க்கருைடய பாைதயில்
பிரேவசியாேத; தீேயாருைடய வழியில் நடவாேத. 15 அைத ெவறுத்துவிடு, அதின் வழியாய்ப் ேபாகாேத;
அைத விட்டு விலகிக் கடந்துேபா. 16 ெபால்லாப்புச் ெசய்தாெலாழிய அவர்களுக்கு நித்திைர வராது;
அவர்கள் யாைரயாகிலும் விழப்பண்ணாதிருந்தால் அவர்கள் தூக்கம் கைலந்துேபாகும். 17 அவர்கள்
ஆகாமியத்தின் அப்பத்ைதப் புசித்து, ெகாடுைமயின் இரசத்ைதக் குடிக்கிறார்கள். 18 நீதிமான்களுைடய
பாைத நடுப்பகல்வைரக்கும் அதிகமதிகமாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியப்பிரகாசம் ேபாலிருக்கும். 19

துன்மார்க்கருைடய பாைதேயா காரிருைளப்ேபாலிருக்கும்; தாங்கள் இடறுவது இன்னதில் என்று
அறியார்கள். 20 என் மகேன, என் வார்த்ைதகைளக் கவனி; என் வசனங்களுக்கு உன் ெசவிையச் சாய். 21

அைவகள் உன் கண்கைள விட்டுப் பிரியாதிருப்பதாக; அைவகைள உன் இருதயத்துக்குள்ேள
காத்துக்ெகாள். 22 அைவகைளக் கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அைவகள் ஜீவனும், அவர்கள்
உடலுக்ெகல்லாம் ஆேராக்கியமுமாம். 23 எல்லாக் காவேலாடும் உன் இருதயத்ைதக் காத்துக்ெகாள்,
அதினிடத்தினின்று ஜீவவூற்று புறப்படும். 24 வாயின் தாறுமாறுகைள உன்ைன விட்டகற்றி, உதடுகளின்
மாறுபாட்ைட உனக்குத் தூரப்படுத்து. 25 உன் கண்கள் ேநராய் ேநாக்கக்கடவது; உன் கண்ணிைமகள்
உனக்கு முன்ேன ெசவ்ைவயாய்ப் பார்க்கக்கடவது. 26 உன் கால் நைடையச் சீர்தூக்கிப்பார்; உன்
வழிகெளல்லாம் நிைலவரப்பட்டிருப்பதாக. 27 வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாேத; உன் காைலத்
தீைமக்கு விலக்குவாயாக.

என் மகேன, என் ஞானத்ைதக் கவனித்து, என் புத்திக்கு உன் ெசவிையச் சாய்; 2 அப்ெபாழுது நீ
விேவகத்ைதப் ேபணிக்ெகாள்வாய், உன் உதடுகள் அறிைவக் காத்துக்ெகாள்ளும். 3 பரஸ்திரீயின்
உதடுகள் ேதன்கூடுேபால் ஒழுகும்; அவள் வாய் எண்ெணயிலும் மிருதுவாயிருக்கும். 4 அவள்

ெசய்ைகயின் முடிேவா எட்டிையப்ேபாலக் கசப்பும், இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம்ேபால்
கூர்ைமயுமாயிருக்கும். 5 அவள் காலடிகள் மரணத்துக்கு இறங்கும்; அவள் நைடகள் பாதாளத்ைதப்
பற்றிப்ேபாகும். 6 நீ ஜீவமார்க்கத்ைதச் சிந்தித்துக் ெகாள்ளாதபடிக்கு, அவளுைடய நைடகள் மாறிமாறி
விகாரப்படும்; அைவகைள அறியமுடி.யாது. 7 ஆதலால் பிள்ைளகேள; இப்ெபாழுது எனக்குச்
ெசவிெகாடுங்கள்; என் வாயின் வசனங்கைள விட்டு நீங்காதிருங்கள். 8 உன் வழிைய அவளுக்குத்
தூரப்படுத்து; அவளுைடய வீட்டின் வாசைலக் கிட்டிச் ேசராேத. 9 ேசர்ந்தால் உன் ேமன்ைமைய
அந்நியர்களுக்கும், உன் ஆயுசின் காலத்ைதக் ெகாடூரருக்கும் ெகாடுத்துவிடுவாய். 10 அந்நியர் உன்
ெசல்வத்தினால் திருப்தியைடவார்கள்; உன் பிரயாசத்தின்பலன் புறத்தியாருைடய வீட்டில் ேசரும். 11

முடிவிேல உன் மாம்சமும் உன் சரீரமும் உருவழியும்ேபாது நீ துக்கித்து: 12 ஐேயா, ேபாதகத்ைத நான்
ெவறுத்ேதேன, கடிந்துெகாள்ளுதைல என் மனம் அலட்சியம் பண்ணினேத! 13 என் ேபாதகரின் ெசால்ைல
நான் ேகளாமலும், எனக்கு உபேதசம்பண்ணினவர்களுக்கு என் ெசவிையச் சாயாமலும் ேபாேனேன! 14

சைபக்குள்ளும் சங்கத்துக்குள்ளும் ெகாஞ்சங்குைறய எல்லாத் தீைமக்குமுள்ளாேனேன! என்று
முைறயிடுவாய். 15 உன் கிணற்றிலுள்ள தண்ணீைரயும், உன் துரவில் ஊறுகிற ஜலத்ைதயும் பானம்பண்ணு.
16 உன் ஊற்றுகள் ெவளியிலும் உன் வாய்க்கால்கள் வீதிகளிலும் பாய்வதாக. 17 அைவகள் அந்நியருக்கும்
உரியைவகளாயிராமல், உனக்ேக உரியைவகளாயிருப்பதாக. 18 உன் ஊற்றுக்கண் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக;
உன் இளவயதின் மைனவிேயாேட மகிழ்ந்திரு. 19 அவேள ேநசிக்கப்படத்தக்க ெபண்மானும், அழகான
வைரயாடும் ேபாலிருப்பாளாக; அவளுைடய ஸ்தனங்கேள எப்ெபாழுதும் உன்ைனத் திருப்திெசய்வதாக;
அவளுைடய ேநசத்தால் நீ எப்ெபாழுதும் மயங்கியிருப்பாயாக. 20 என் மகேன, நீ பரஸ்திரீயின் ேமல்
மயங்கித் திரிந்து, அந்நிய ஸ்திரீயின் மார்ைபத் தழுவேவண்டியெதன்ன? 21 மனுஷனுைடய வழிகள்
கர்த்தரின் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது; அவனுைடய வழிகெளல்லாவற்ைறயும் அவர்
சீர்தூக்கிப்பார்க்கிறார். 22 துன்மார்க்கைன அவனுைடய அக்கிரமங்கேள பிடித்துக்ெகாள்ளும்; தன்
பாவக்கயிறுகளால் கட்டப்படுவான். 23 அவன் புத்திையக் ேகளாததினால் மடிந்து, தன் மதிேகட்டின்
மிகுதியினால் மயங்கிப்ேபாவான்.

என் மகேன, நீ உன் சிேநகிதனுக்காகப் பிைணப்பட்டு, அந்நியனுக்குக்
ைகயடித்துக்ெகாடுத்தாயானால், 2 நீ உன் வாய்ெமாழிகளால் சிக்குண்டாய், உன் வாயின்
வார்த்ைதகளால் பிடிபட்டாய். 3 இப்ெபாழுது என் மகேன, உன் சிேநகிதனுைடய ைகயில் நீ

அகப்பட்டுக்ெகாண்டபடியால், நீ உன்ைனத் தப்புவித்துக்ெகாள்ள ஒன்று ெசய். 4 உன் கண்ணுக்கு
நித்திைரயும், உன் கண்ணிைமக்குத் தூக்கமும் வரவிடாமல், உன் சிேநகிதனிடத்தில் ேபாய், உன்ைனத்
தாழ்த்தி, அவைன வருந்திக் ேகட்டுக்ெகாள். 5 ெவளிமான் ேவட்ைடக்காரன் ைகக்கும், குருவி ேவடன்
ைகக்கும் தப்புவதுேபால, நீ உன்ைனத் தப்புவித்துக்ெகாள். 6 ேசாம்ேபறிேய, நீ எறும்பினிடத்தில் ேபாய்,
அதின் வழிகைளப் பார்த்து, ஞானத்ைதக் கற்றுக்ெகாள். 7 அதற்குப் பிரபுவும், தைலவனும், அதிகாரியும்
இல்லாதிருந்தும், 8 ேகாைடகாலத்தில் தனக்கு ஆகாரத்ைதச் சம்பாதித்து, அறுப்புக்காலத்தில் தனக்குத்
தானியத்ைதச் ேசர்த்துைவக்கும். 9 ேசாம்ேபறிேய, நீ எவ்வளவு ேநரம் படுத்திருப்பாய்? எப்ெபாழுது உன்
தூக்கத்ைதவிட்டு எழுந்திருப்பாய்? 10 இன்னுங் ெகாஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னும் ெகாஞ்சம் உறங்கட்டும்,
இன்னுங் ெகாஞ்சம் ைகமுடக்கிக்ெகாண்டு நித்திைர ெசய்யட்டும் என்பாேயா? 11 உன் தரித்திரம்
வழிப்ேபாக்கைனப் ேபாலவும், உன் வறுைம ஆயுதமணிந்தவைனப்ேபாலவும் வரும். 12 ேபலியாளின்
மனுஷனாகிய ஒரு துன்மார்க்கன் ஆகடியம் ேபசித்திரிகிறான். 13 அவன் தன் கண்களால் ைசைககாட்டி,
தன் கால்களால் ேபசி, தன் விரல்களால் ேபாதைன ெசய்கிறான். 14 அவன் இருதயத்திேல திரியாவரமுண்டு;
இைடவிடாமல் ெபால்லாப்ைபப் பிைணத்து, வழக்குகைள உண்டுபண்ணுகிறான். 15 ஆைகயால் சடிதியில்
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அவனுக்கு ஆபத்து வரும்; சகாயமின்றிச் சடிதியில் நாசமைடவான். 16 ஆறு காரியங்கைளக் கர்த்தர்
ெவறுக்கிறார், ஏழும் அவருக்கு அருவருப்பானைவகள். 17 அைவயாவன: ேமட்டிைமயான கண், ெபாய்நாவு,
குற்றமற்றவர்களுைடய இரத்தம் சிந்துங்ைக, 18 துராேலாசைனையப் பிைணக்கும் இருதயம், தீங்கு
ெசய்வதற்கு விைரந்ேதாடுங்கால், 19 அபத்தம் ேபசும் ெபாய்ச்சாட்சி, சேகாதரருக்குள்ேள விேராதத்ைத
உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இைவகேள. 20 என் மகேன, உன் தகப்பன் கற்பைனையக் காத்துக்ெகாள்; உன்
தாயின் ேபாதகத்ைதத் தள்ளாேத. 21 அைவகைள எப்ெபாழுதும் உன் இருதயத்திேல அணிந்து,
அைவகைள உன் கழுத்திேல கட்டிக்ெகாள். 22 நீ நடக்கும்ேபாது அது உனக்கு வழிகாட்டும்; நீ
படுக்கும்ேபாது அது உன்ைனக் காப்பாற்றும்; நீ விழிக்கும்ேபாது அது உன்ேனாேட சம்பாஷிக்கும். 23

கட்டைளேய விளக்கு, ேவதேம ெவளிச்சம், ேபாதகசிட்ைசேய ஜீவவழி. 24 அது உன்ைனத் துன்மார்க்க
ஸ்திரீக்கும், இச்சகம்ேபசும் நாைவயுைடய பரஸ்திரீக்கும் விலக்கிக் காக்கும். 25 உன் இருதயத்திேல அவள்
அழைக இச்சியாேத; அவள் தன் கண்ணிைமகளினால் உன்ைனப் பிடிக்கவிடாேத. 26 ேவசியினிமித்தம் ஒரு
அப்பத்துணிக்ைகையயும் இரக்கேவண்டியதாகும்; விபசாரியானவள் அருைமயான உயிைர
ேவட்ைடயாடுகிறாள். 27 தன் வஸ்திரம் ேவகாமல் மடியிேல எவனாவது ெநருப்ைப
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடுேமா? 28 தன் கால் சுடாமல் எவனாவது தழலின்ேமல் நடக்கக்கூடுேமா? 29

பிறனுைடய மைனவியிடத்தில் பிரேவசிப்பவனும், அப்படிேய அவைளத்ெதாடுகிற எவனும், ஆக்கிைனக்குத்
தப்பான். 30 திருடன் தன் பசிைய ஆற்றத் திருடினால் ஜனங்கள் அவைன இகழமாட்டார்கள்; 31 அவன்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் ஏழு மடங்கு ெகாடுத்துத் தீரேவண்டும்; தன் வீட்டிலுள்ள ெபாருள்கைளெயல்லாம்
ெகாடுக்கேவண்டியதாகும். 32 ஸ்திரீயுடேன விபசாரம்பண்ணுகிறவன் மதிெகட்டவன்; அப்படிச் ெசய்கிறவன்
தன் ஆத்துமாைவக் ெகடுத்துப்ேபாடுகிறான். 33 வாைதையயும் இலச்ைசையயும் அைடவான்; அவன் நிந்ைத
ஒழியாது. 34 ஸ்திரீையப்பற்றிய எரிச்சல் புருஷனுக்கு மூர்க்கத்ைத உண்டுபண்ணும்; அவன் பழிவாங்கும்
நாளில் தப்பவிடான். 35 அவன் எந்த ஈட்ைடயும் பாரான்; அேநகம் ெவகுமதிகைளக் ெகாடுத்தாலும்
அமர்ந்திருக்கமாட்டான்.

என் மகேன, நீ என் வார்த்ைதகைளக்காத்து, என் கட்டைளகைள உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்து. 2

என் கட்டைளகைளயும் என் ேபாதகத்ைதயும் உன் கண்மணிையப்ேபால் காத்துக்ெகாள்,
அப்ெபாழுது பிைழப்பாய். 3 அைவகைள உன் விரல்களில் கட்டி, அைவகைள உன்

இருதயபலைகயில் எழுதிக்ெகாள். 4 இச்சகவார்த்ைதகைளப் ேபசும் அந்நியப் ெபண்ணாகிய பரஸ்திரீக்கு
உன்ைன விலக்கிக் காப்பதற்காக, 5 ஞானத்ைத ேநாக்கி, நீ என் சேகாதரி என்றும், புத்திையப்பார்த்து, நீ
என் இனத்தாள் என்றும் ெசால்வாயாக. 6 நான் என் வீட்டின் ஜன்னலருேக நின்று, பலகணி வழியாய்ப்
பார்த்தேபாது, 7 ேபைதயர்களாகிய வாலிபருக்குள்ேள ஒரு புத்தியீன வாலிபைனக்கண்டு அவைனக்
கவனித்ேதன். 8 அவன் மாைலமயங்கும் அஸ்தமன ேநரத்திலும், இரவின் இருண்ட அந்தகாரத்திலும். 9

அவள் இருக்கும் சந்துக்கடுத்த ெதருவில் ெசன்று, அவள் வீட்டுவழியாய் நடந்துேபானான். 10 அப்ெபாழுது
இேதா, ேவசியின் ஆைடயாபரணந்தரித்த தந்திரமனமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டாள். 11 அவள்
வாயாடியும் அடங்காதவளுமானவள்; அவள் கால்கள் வீட்டிேல தரிக்கிறதில்ைல. 12 சிலேவைள
ெவளியிலிருப்பாள், சிலேவைள வீதியிலிருப்பாள், சந்துகள்ேதாறும் பதிவிருப்பாள். 13 அவள் அவைனப்
பிடித்து முத்தஞ்ெசய்து, முகம் நாணாமல் அவைனப் பார்த்து: 14 சமாதான பலிகள் என்ேமல் சுமந்திருந்தது,
இன்ைறக்குத்தான் என் ெபாருத்தைனகைள நிைறேவற்றிேனன். 15 ஆதலால், நான் உன்ைனச்
சந்திக்கப்புறப்பட்டு, உன் முகத்ைத ஆவேலாடு ேதடிேனன்; இப்ெபாழுது உன்ைனக் கண்டுபிடித்ேதன். 16

என் மஞ்சத்ைத இரத்தின கம்பளங்களாலும், எகிப்து ேதசத்து விசித்திரமான ெமல்லிய வஸ்திரங்களாலும்
சிங்காரித்ேதன். 17 என் படுக்ைகைய ெவள்ைளப்ேபாளத்தாலும் சந்தனத்தாலும் இலவங்கப்பட்ைடயாலும்
வாசைன கட்டிேனன். 18 வா, விடியற்காலம்வைரக்கும் சம்ேபாகமாயிருப்ேபாம், இன்பங்களினால்
பூரிப்ேபாம். 19 புருஷன் வீட்டிேல இல்ைல, தூரப்பிரயாணம் ேபானான். 20 பணப்ைபையத் தன் ைகயிேல
ெகாண்டுேபானான், குறிக்கப்பட்ட நாளிேல வீட்டுக்கு வருவான் என்று ெசால்லி, 21 தன் மிகுதியான இனிய
ெசாற்களால் அவைன வசப்படுத்தி, தன் உதடுகளின் மதுரவாக்கினால் அவைன இணங்கப்பண்ணினாள். 22

உடேன அவன் அவள் பின்ேன ெசன்றான்; ஒரு மாடு அடிக்கப்படும்படி ெசல்வதுேபாலும், ஒரு மூடன்
விலங்கிடப்பட்டு தண்டைனக்குப் ேபாவதுேபாலும், 23 ஒரு குருவி தன் பிராணைன வாங்கும் கண்ணிைய
அறியாமல் அதில் விழத்தீவிரிக்கிறதுேபாலும், அவளுக்குப் பின்ேன ேபானான்; அம்பு அவன் ஈரைலப்
பிளந்தது. 24 ஆதலால் பிள்ைளகேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; என் வாயின் வார்த்ைதகைளக்
கவனியுங்கள். 25 உன் இருதயம் அவள் வழியிேல சாயேவண்டாம்; அவள் பாைதயிேல மயங்கித் திரியாேத.
26 அவள் அேநகைரக் காயப்படுத்தி, விழப்பண்ணினாள்; பலவான்கள் அேநகைரக் ெகாைலெசய்தாள். 27

அவள் வீடு பாதாளத்துக்குப்ேபாகும் வழி; அது மரண அைறகளுக்குக் ெகாண்டுேபாய்விடும்.
ஞானம் கூப்பிடுகிறதில்ைலேயா? புத்தி சத்தமிடுகிறதில்ைலேயா? 2 அது வழியருேகயுள்ள
ேமைடகளிலும், நாற்சந்திகளிலும் நிற்கிறது. 3 அது ஊர்வாசல்களின் ஓரத்திலும், பட்டணத்தின்
முகப்பிலும், நைட கூடங்களிலும் நின்று சத்தமிட்டு: 4 மனுஷேர, உங்கைள ேநாக்கிக்

கூப்பிடுகிேறன்; என் சத்தம் மனுபுத்திரருக்குத் ெதானிக்கும். 5 ேபைதகேள, விேவகம் அைடயுங்கள்;
மூடர்கேள, புத்தியுள்ள சிந்ைதயாயிருங்கள். 6 ேகளுங்கள், ேமம்பாடான காரியங்கைளப் ேபசுேவன்; என்
உதடுகள் உத்தம காரியங்கைள வசனிக்கும். 7 என் வாய் சத்தியத்ைத விளம்பும், ஆகாமியம் என்
உதடுகளுக்கு அருவருப்பானது. 8 என் வாயின் வாக்குகெளல்லாம் நீதியானைவகள்; அைவகளில் புரட்டும்
விபரீதமும் இல்ைல. 9 அைவகெளல்லாம் புத்தியுள்ளவனுக்குத் ெதளிவும், ஞானத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு
யதார்த்தமுமாயிருக்கும். 10 ெவள்ளிையப்பார்க்கிலும் என் புத்திமதிையயும், பசும்ெபான்ைனப்பார்க்கிலும்
ஞானத்ைதயும் அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 முத்துக்கைளப்பார்க்கிலும் ஞானேம நல்லது;
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இச்சிக்கப்படத்தக்கைவகெளல்லாம் அதற்கு நிகரல்ல. 12 ஞானமாகிய நான் விேவகத்ேதாேட
வாசம்பண்ணி, நல்யுக்தியான அறிவுகைளக் கண்டைடகிேறன். 13 தீைமைய ெவறுப்பேத கர்த்தருக்குப்
பயப்படும் பயம்; ெபருைமையயும், அகந்ைதையயும், தீய வழிையயும், புரட்டுவாையயும் நான் ெவறுக்கிேறன்.
14 ஆேலாசைனயும் ெமய்ஞ்ஞானமும் என்னுைடயைவகள்; நாேன புத்தி, வல்லைம என்னுைடயது. 15

என்னாேல ராஜாக்கள் அரசாளுகிறார்கள், பிரபுக்கள் நீதிெசலுத்துகிறார்கள். 16 என்னாேல
அதிகாரிகளும், பிரபுக்களும், பூமியிலுள்ள சகல நியாயாதிபதிகளும் ஆளுைக ெசய்துவருகிறார்கள். 17

என்ைனச் சிேநகிக்கிறவர்கைள நான் சிேநகிக்கிேறன்; அதிகாைலயில் என்ைனத் ேதடுகிறவர்கள்
என்ைனக் கண்டைடவார்கள். 18 ஐசுவரியமும், கனமும், நிைலயான ெபாருளும், நீதியும் என்னிடத்தில்
உண்டு. 19 ெபான்ைனயும் தங்கத்ைதயும் பார்க்கிலும் என் பலன் நல்லது; சுத்த ெவள்ளிையப்பார்க்கிலும்
என் வருமானம் நல்லது. 20 என்ைனச் சிேநகிக்கிறவர்கள் ெமய்ப்ெபாருைளச் சுதந்தரிக்கும்படிக்கும்,
அவர்களுைடய களஞ்சியங்கைள நான் நிரப்பும்படிக்கும், 21 அவர்கைள நீதியின் வழியிலும்,
நியாயபாைதகளுக்குள்ளும் நடத்துகிேறன். 22 கர்த்தர் தமது கிரிையகளுக்குமுன் பூர்வமுதல் என்ைனத்
தமது வழியின் ஆதியாகக்ெகாண்டிருந்தார். 23 பூமி உண்டாகுமுன்னும், ஆதிமுதற்ெகாண்டும் அநாதியாய்
நான் அபிேஷகம்பண்ணப்பட்ேடன். 24 ஆழங்களும், ஜலம் புரண்டுவரும் ஊற்றுகளும் உண்டாகுமுன்ேன
நான் ஜநிப்பிக்கப்பட்ேடன். 25 மைலகள் நிைலெபறுவதற்கு முன்னும், குன்றுகள் உண்டாவதற்கு முன்னும்,
26 அவர் பூமிையயும் அதின் ெவளிகைளயும், பூமியிலுள்ள மண்ணின் திரள்கைளயும் உண்டாக்குமுன்னும்
நான் ஜநிப்பிக்கப்பட்ேடன். 27 அவர் வானங்கைளப் பைடக்ைகயில் நான் அங்ேக இருந்ேதன்; அவர்
சமுத்திர விலாசத்ைத வட்டணிக்ைகயிலும், 28 உயரத்தில் ேமகங்கைள ஸ்தாபித்து, சமுத்திரத்தின்
ஊற்றுகைள அைடத்து ைவக்ைகயிலும், 29 சமுத்திர ஜலம் தன் கைரைய விட்டு மீறாதபடிக்கு அதற்கு
எல்ைலையக் கட்டைளயிட்டு, பூமியின் அஸ்திபாரங்கைள நிைலப்படுத்துைகயிலும், 30 நான் அவர் அருேக
ெசல்லப்பிள்ைளயாயிருந்ேதன்; நித்தம் அவருைடய மனமகிழ்ச்சியாயிருந்து, எப்ெபாழுதும் அவர் சமுகத்தில்
களிகூர்ந்ேதன். 31 அவருைடய பூவுலகத்தில் சந்ேதாஷப்பட்டு, மனுமக்களுடேன மகிழ்ந்து
ெகாண்டிருந்ேதன். 32 ஆதலால் பிள்ைளகேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; என் வழிகைளக் காத்து
நடக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். 33 நீங்கள் புத்திையக் ேகட்டு, ஞானமைடயுங்கள்; அைத விட்டு
விலகாதிருங்கள். 34 என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து, என் கதவு நிைலயருேக காத்திருந்து,
எனக்குச் ெசவிெகாடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 35 என்ைனக் கண்டைடகிறவன் ஜீவைனக்
கண்டைடகிறான்; கர்த்தரிடத்தில் தயைவயும் ெபறுவான். 36 எனக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்கிறவேனா,
தன் ஆத்துமாைவச் ேசதப்படுத்துகிறான்; என்ைன ெவறுக்கிறவர்கள் யாவரும் மரணத்ைத விரும்புகிறவர்கள்
என்று ெசால்லுகிறது.

ஞானம் தன் வீட்ைடக் கட்டி, தன் ஏழு தூண்கைளயும் சித்திரந்தீர்த்து, 2 தன் ெகாழுத்த
ஜந்துக்கைள அடித்து, திராட்சரசத்ைத வார்த்துைவத்து, தன் ேபாஜனபந்திைய ஆயத்தப்படுத்தி, 3

தன் பணிவிைடக்காரிகைள அனுப்பி, பட்டணத்தின் உயர்ந்த ேமைடகளின்ேமல் நின்று கூப்பிட்டு, 4

புத்தியீனைன ேநாக்கி: எவன் ேபைதேயா அவன் இவ்விடத்தில் வரக்கடவன். 5 நீங்கள் வந்து என்
அப்பத்ைதப் புசித்து, நான் வார்த்த திராட்சரசத்ைதப் பானம்பண்ணுங்கள். 6 ேபதைமைய விட்டு
விலகுங்கள், அப்ெபாழுது பிைழத்திருப்பீர்கள்; புத்தியின் வழியிேல நடவுங்கள் என்று விளம்புகிறது. 7

பரியாசக்காரைனக் கண்டிக்கிறவன் இலச்ைசயைடகிறான்; துன்மார்க்கைனக் கண்டிக்கிறவன் தன்ைனக்
கைறப்படுத்திக்ெகாள்ளுகிறான். 8 பரியாசக்காரைனக் கடிந்துெகாள்ளாேத, அவன் உன்ைனப் பைகப்பான்;
ஞானமுள்ளவைனக் கடிந்துெகாள், அவன் உன்ைன ேநசிப்பான். 9 ஞானமுள்ளவனுக்குப் ேபாதகம்பண்ணு,
அவன் ஞானத்தில் ேதறுவான்; நீதிமானுக்கு உபேதசம் பண்ணு, அவன் அறிவில் விருத்தியைடவான். 10

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதேல ஞானத்தின் ஆரம்பம்; பரிசுத்தரின் அறிேவ அறிவு. 11 என்னாேல உன் நாட்கள்
ெபருகும்; உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். 12 நீ ஞானியானால் உனக்ெகன்று ஞானியாவாய்; நீ
பரியாசக்காரனானால் நீேய அதின் பயைன அநுபவிப்பாய் என்று ெசால்லுகிறது. 13 மதியற்ற ஸ்திரீ
வாயாடியும் ஒன்றுமறியாத நிர்மூடமுமாயிருக்கிறாள். 14 அவள் தன் வீட்டுவாசற்படியிலும் பட்டணத்தின்
ேமைடகளிலும் ஆசனம் ேபாட்டு உட்கார்ந்து, 15 தங்கள் வழிகைள ேநாக்கி ேநேர ேபாகும்
வழிப்ேபாக்கைரப் பார்த்து: 16 எவன் ேபைதேயா அவன் இவ்விடத்தில் வரக்கடவன் என்றும், 17 மதியீனைன
ேநாக்கி: திருட்டுத்தண்ணீர் தித்திக்கும், அந்தரங்கத்தில் புசிக்கும் அப்பம் இன்பமாயிருக்கும் என்றும்
ெசால்லிக் கூப்பிடுகிறாள். 18 ஆயினும் மரித்தவர்கள் அவ்விடத்தில் உண்ெடன்றும், அவளுைடய
விருந்தாளிகள் நரகபாதாளங்களில் கிடக்கிறார்கெளன்றும் அவன் அறியான்.

சாெலாேமானின் நீதிெமாழிகள்: ஞானமுள்ள மகன் தகப்பைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துகிறான்;
மூடத்தனமுள்ளவேனா தாய்க்குச் சஞ்சலமாயிருக்கிறான். 2 அநியாயத்தின் திரவியங்கள்
ஒன்றுக்கும் உதவாது; நீதிேயா மரணத்துக்குத் தப்புவிக்கும். 3 கர்த்தர் நீதிமான்கைளப்

பசியினால் வருந்தவிடார்; துன்மார்க்கருைடய ெபாருைளேயா அகற்றிவிடுகிறார். 4 ேசாம்பற்ைகயால்
ேவைலெசய்கிறவன் ஏைழயாவான்; சுறுசுறுப்புள்ளவன் ைகேயா ெசல்வத்ைத உண்டாக்கும். 5

ேகாைடகாலத்தில் ேசர்க்கிறவன் புத்தியுள்ள மகன்; அறுப்புகாலத்தில் தூங்குகிறவேனா இலச்ைசைய
உண்டாக்குகிற மகன். 6 நீதிமானுைடய சிரசின்ேமல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும்; ெகாடுைமேயா
துன்மார்க்கனுைடய வாைய அைடக்கும். 7 நீதிமானுைடய ேபர் புகழ்ெபற்று விளங்கும்; துன்மார்க்கனுைடய
ேபேரா அழிந்துேபாகும். 8 இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன் கட்டைளகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்;
அலப்புகிற மூடேனா விழுவான். 9 உத்தமமாய் நடக்கிறவன் பத்திரமாய் நடக்கிறான்; ேகாணலான வழிகளில்
நடக்கிறவேனா கண்டுபிடிக்கப்படுவான். 10 கண்சாைட காட்டுகிறவன் ேநாவு உண்டாக்குகிறான்;
அலப்புகிற மூடன் விழுவான். 11 நீதிமானுைடய வாய் ஜீவஊற்று; ெகாடுைமேயா துன்மார்க்கனுைடய வாைய
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அைடக்கும். 12 பைக விேராதங்கைள எழுப்பும்; அன்ேபா சகல பாவங்கைளயும் மூடும். 13 புத்திமானுைடய
உதடுகளில் விளங்குவது ஞானம்; மதிேகடனுைடய முதுகுக்கு ஏற்றது பிரம்பு. 14 ஞானவான்கள் அறிைவச்
ேசர்த்து ைவக்கிறார்கள்; மூடனுைடய வாய்க்குக் ேகடு சமீபித்திருக்கிறது. 15 ஐசுவரியவானுைடய ெபாருள்
அவனுக்கு அரணான பட்டணம்; ஏைழகளின் வறுைமேயா அவர்கைளக் கலங்கப்பண்ணும். 16

நீதிமானுைடய பிரயாசம் ஜீவைனயும், துன்மார்க்கனுைடய விைளேவா பாவத்ைதயும் பிறப்பிக்கும். 17

புத்திமதிகைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகிறவன் ஜீவவழியில் இருக்கிறான்; கண்டைனைய ெவறுக்கிறவேனா
ேமாசம்ேபாகிறான். 18 பைகைய மைறக்கிறவன் ெபாய் உதடன்; புறங்கூறுகிறவன் மதிேகடன். 19

ெசாற்களின் மிகுதியில் பாவமில்லாமற்ேபாகாது; தன் உதடுகைள அடக்குகிறவேனா புத்திமான். 20

நீதிமானுைடய நாவு சுத்தெவள்ளி; துன்மார்க்கனுைடய மனம் அற்பவிைலயும் ெபறாது. 21 நீதிமானுைடய
உதடுகள் அேநகைரப் ேபாஷிக்கும்; மூடேரா மதியீனத்தினால் மாளுவார்கள். 22 கர்த்தரின் ஆசீர்வாதேம
ஐசுவரியத்ைதத் தரும்; அதேனாேட அவர் ேவதைனையக் கூட்டார். 23 தீவிைனெசய்வது மூடனுக்கு
விைளயாட்டு; புத்திமானுக்ேகா ஞானம் உண்டு. 24 துன்மார்க்கன் பயப்படும் காரியம் அவனுக்கு வந்து
ேநரிடும்; நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 25 சுழல்காற்று கடந்துேபாவதுேபால்
துன்மார்க்கன் கடந்துேபாவான்; நீதிமாேனா நித்திய அஸ்திபாரமுள்ளவன்; 26 பற்களுக்குக் காடியும்,
கண்களுக்குப் புைகயும் எப்படியிருக்கிறேதா, அப்படிேய ேசாம்ேபறியும் தன்ைன அனுப்புகிறவர்களுக்கு
இருக்கிறான். 27 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்கைளப் ெபருகப்பண்ணும்; துன்மார்க்கருைடய
வருஷங்கேளா குறுகிப்ேபாகும். 28 நீதிமான்களின் நம்பிக்ைக மகிழ்ச்சியாகும்; துன்மார்க்கருைடய
அேபட்ைசேயா அழியும். 29 கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு அரண், அக்கிரமக்காரருக்ேகா கலக்கம். 30

நீதிமான் என்றும் அைசக்கப்படுவதில்ைல; துன்மார்க்கர் பூமியில் வசிப்பதில்ைல. 31 நீதிமானுைடய வாய்
ஞானத்ைத ெவளிப்படுத்தும்; மாறுபாடுள்ள நாேவா அறுப்புண்டுேபாகும். 32 நீதிமான்களுைடய உதடுகள்
பிரியமானைவகைளப்ேபச அறியும்; துன்மார்க்கருைடய வாேயா மாறுபாடுள்ளது.

கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; சுமுத்திைரயான நிைறகல்ேலா அவருக்குப் பிரியம்.
2 அகந்ைத வந்தால் இலச்ைசயும் வரும்; தாழ்ந்த சிந்ைதயுள்ளவர்களிடத்தில் ஞானம் உண்டு. 3

ெசம்ைமயானவர்களுைடய உத்தமம் அவர்கைள நடத்தும்; துேராகிகளின் மாறுபாேடா
அவர்கைளப் பாழாக்கும். 4 ேகாபாக்கிைன நாளில் ஐசுவரியம் உதவாது; நீதிேயா மரணத்துக்குத்
தப்புவிக்கும். 5 உத்தமனுைடய நீதி அவன் வழிையச் ெசம்ைமப்படுத்தும்; துன்மார்க்கேனா தன்
துன்மார்க்கத்தினால் விழுவான். 6 ெசம்ைமயானவர்களுைடய நீதி அவர்கைளத் தப்புவிக்கும்;
துேராகிகேளா தங்கள் தீவிைனயிேல பிடிபடுவார்கள். 7 துன்மார்க்கன் மரிக்கும்ேபாது அவன் நம்பிக்ைக
அழியும்; அக்கிரமக்காரரின் அேபட்ைச ெகட்டுப்ேபாகும். 8 நீதிமான் இக்கட்டினின்று விடுவிக்கப்படுவான்;
அவன் இருந்த இடத்திேல துன்மார்க்கன் வருவான். 9 மாயக்காரன் தனக்கு அடுத்தவைன வாயினால்
ெகடுக்கிறான்; நீதிமாேனா அறிவினால் தப்புகிறான். 10 நீதிமான்கள் நன்றாயிருந்தால் பட்டணம்
களிகூரும்; துன்மார்க்கர் அழிந்தால் ெகம்பீரம் உண்டாகும். 11 ெசம்ைமயானவர்களுைடய
ஆசீர்வாதத்தினால் பட்டணம் நிைலெபற்ேறாங்கும்; துன்மார்க்கருைடய வாயினால் அது இடிந்துவிழும். 12

மதிெகட்டவன் பிறைன அவமதிக்கிறான்; புத்திமாேனா தன் வாைய அடக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 13

புறங்கூறித் திரிகிறவன் இரகசியத்ைத ெவளிப்படுத்துகிறான்; ஆவியில் உண்ைமயுள்ளவேனா காரியத்ைத
அடக்குகிறான். 14 ஆேலாசைனயில்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்துேபாவார்கள்; அேநக
ஆேலாசைனக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும். 15 அந்நியனுக்காகப் பிைணப்படுகிறவன் ெவகு
பாடுபடுவான்; பிைணப்படுவைத ெவறுப்பவன் சுகமாயிருப்பான். 16 நல்ெலாழுக்கமுள்ள ஸ்திரீ மானத்ைதக்
காப்பாள்; பராக்கிரமசாலிகள் ஐசுவரியத்ைதக் காப்பார்கள். 17 தையயுள்ள மனுஷன் தன் ஆத்துமாவுக்கு
நன்ைம ெசய்துெகாள்ளுகிறான்; கடூரேனா தன் உடைல அைலக்கழிக்கிறான். 18 துன்மார்க்கன்
விருதாேவைலையச் ெசய்கிறான்; நீதிைய விைதக்கிறவேனா ெமய்ப்பலைனப் ெபறுவான். 19 நீதி ஜீவனுக்கு
ஏதுவாகிறதுேபால், தீைமையப் பின்ெதாடருகிறவன் மரணத்துக்கு ஏதுவாகிறான். 20 மாறுபாடுள்ள
இருதயமுைடயவர்கள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள்; உத்தம மார்க்கத்தாேரா அவருக்குப்
பிரியமானவர்கள். 21 ைகேயாேட ைகேகாத்தாலும், துஷ்டன் தண்டைனக்குத் தப்பான்; நீதிமான்களுைடய
சந்ததிேயா விடுவிக்கப்படும். 22 மதிேகடாய் நடக்கிற அழகுள்ள ஸ்திரீ, பன்றியின் மூக்கிலுள்ள ெபான்
மூக்குத்திக்குச் சமானம். 23 நீதிமான்களுைடய ஆைச நன்ைமேய; துன்மார்க்கருைடய நம்பிக்ைகேயா
ேகாபாக்கிைனயாய் முடியும். 24 வாரியிைறத்தும் விருத்தியைடவாரும் உண்டு; அதிகமாய்ப்
பிசினித்தனம்பண்ணியும் வறுைமயைடவாரும் உண்டு. 25 உதாரகுணமுள்ள ஆத்துமா ெசழிக்கும்; எவன்
தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறாேனா அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். 26 தானியத்ைதக் கட்டிைவக்கிறவைன
ஜனங்கள் சபிப்பார்கள்; விற்கிறவனுைடய தைலயின்ேமல் ஆசீர்வாதம் தங்கும். 27 நன்ைமைய
ஜாக்கிரைதயுடன் ேதடுகிறவன் தையையப் ெபறுவான்; தீைமையத் ேதடுகிறவனுக்ேகா தீைமேய வரும். 28

தன் ஐசுவரியத்ைத நம்புகிறவன் விழுவான்; நீதிமான்கேளா துளிைரப்ேபாேல தைழப்பார்கள். 29 தன்
வீட்ைடக் கைலக்கிறவன் காற்ைறச் சுதந்தரிப்பான்; மூடன் ஞானமுள்ளவனுக்கு அடிைமயாவான். 30

நீதிமானுைடய பலன் ஜீவவிருட்சம்; ஆத்துமாக்கைள ஆதாயப்படுத்திக்ெகாள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன். 31

இேதா, நீதிமானுக்கு பூமியில் சரிக்கட்டப்படுேம; துன்மார்க்கனுக்கும் பாவிக்கும் எத்தைன அதிகம்.
புத்திமதிகைள விரும்புகிறவன் அறிைவ விரும்புகிறான்; கடிந்து ெகாள்ளுதைல ெவறுக்கிறவேனா
மிருககுணமுள்ளவன். 2 நல்லவன் கர்த்தரிடத்தில் தைய ெபறுவான்; துர்ச்சிந்தைனகளுள்ள
மனுஷைன அவர் ஆக்கிைனக்குட்படுத்துவார். 3 துன்மார்க்கத்தினால் மனுஷன் நிைலவரப்படான்;

நீதிமான்களுைடய ேவேரா அைசயாது. 4 குணசாலியான ஸ்திரீ தன் புருஷனுக்குக் கிரீடமாயிருக்கிறாள்;
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இலச்ைச உண்டுபண்ணுகிறவேளா அவனுக்கு எலும்புருக்கியாயிருக்கிறாள். 5 நீதிமான்களுைடய
நிைனவுகள் நியாயமானைவகள்; துன்மார்க்கருைடய ஆேலாசைனகேளா சூதானைவகள். 6

துன்மார்க்கரின் வார்த்ைதகள் இரத்தஞ்சிந்தப் பதிவிருப்பைதப்பற்றியது; உத்தமர்களுைடய வாேயா
அவர்கைளத் தப்புவிக்கும். 7 துன்மார்க்கர் கவிழ்க்கப்பட்டு ஒழிந்துேபாவார்கள்; நீதிமான்களுைடய வீேடா
நிைலநிற்கும். 8 தன் புத்திக்குத்தக்கதாக மனுஷன் புகழப்படுவான்; மாறுபாடான இருதயமுள்ளவேனா
இகழப்படுவான். 9 ஆகாரமில்லாதவனாயிருந்தும், தன்ைனத்தான்
கனம்பண்ணிக்ெகாள்ளுகிறவைனப்பார்க்கிலும், கனமற்றவனாயிருந்தும் பணிவிைடக்காரனுள்ளவன்
உத்தமன். 10 நீதிமான் தன் மிருகஜீவைனக் காப்பாற்றுகிறான்; துன்மார்க்கருைடய இரக்கமும்
ெகாடுைமேய. 11 தன் நிலத்ைதப் பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தினால் திருப்தியைடவான்; வீணைரப்
பின்பற்றுகிறவேனா மதியற்றவன். 12 துன்மார்க்கன் துஷ்டருைடய வைலைய விரும்புகிறான்; நீதிமானுைடய
ேவர் கனி ெகாடுக்கும். 13 துன்மார்க்கனுக்கு அவன் உதடுகளின் துேராகேம கண்ணி; நீதிமாேனா
ெநருக்கத்தினின்று நீங்குவான். 14 அவனவன் தன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தியைடவான்; அவனவன்
ைகக்கிரிையயின் பலனுக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குக் கிைடக்கும். 15 மதியீனனுைடய வழி அவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயாயிருக்கும்; ஆேலாசைனக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறவேனா ஞானமுள்ளவன். 16

மூடனுைடய ேகாபம் சீக்கிரத்தில் ெவளிப்படும்; இலச்ைசைய மூடுகிறவேனா விேவகி. 17 சத்தியவாசகன்
நீதிைய ெவளிப்படுத்துவான்; ெபாய்ச்சாட்சிக்காரேனா வஞ்சகத்ைத ெவளிப்படுத்துவான். 18

பட்டயக்குத்துகள்ேபால் ேபசுகிறவர்களும் உண்டு; ஞானமுள்ளவர்களுைடய நாேவா ஒளஷதம். 19 சத்திய
உதடு என்றும் நிைலத்திருக்கும்; ெபாய்நாேவா ஒரு நிமிஷமாத்திரம் இருக்கும்; 20 தீங்ைகப்
பிைணக்கிறவர்களின் இருதயத்தில் இருக்கிறது கபடம்; சமாதானம்பண்ணுகிற ஆேலாசைனக்காரருக்கு
உள்ளது சந்ேதாஷம். 21 நீதிமானுக்கு ஒரு ேகடும் வராது; துன்மார்க்கேரா தீைமயினால்
நிைறயப்படுவார்கள். 22 ெபாய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள்; உண்ைமயாய்
நடக்கிறவர்கேளா அவருக்குப் பிரியம். 23 விேவகமுள்ள மனுஷன் அறிைவ அடக்கிைவக்கிறான்; மூடருைடய
இருதயேமா மதியீனத்ைதப் பிரசித்தப்படுத்தும். 24 ஜாக்கிரைதயுள்ளவர்களுைடய ைக ஆளுைக ெசய்யும்;
ேசாம்ேபறிேயா பகுதிகட்டுவான். 25 மனுஷனுைடய இருதயத்திலுள்ள கவைல அைத ஒடுக்கும்;
நல்வார்த்ைதேயா அைத மகிழ்ச்சியாக்கும். 26 நீதிமான் தன் அயலாைனப்பார்க்கிலும் ேமன்ைமயுள்ளவன்;
துன்மார்க்கருைடய வழிேயா அவர்கைள ேமாசப்படுத்தும். 27 ேசாம்ேபறி தான் ேவட்ைடயாடிப் பிடித்தைதச்
சைமப்பதில்ைல; ஜாக்கிரைதயுள்ளவனுைடய ெபாருேளா அருைமயானது. 28 நீதியின் பாைதயில் ஜீவன்
உண்டு; அந்தப் பாைதயில் மரணம் இல்ைல.

ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனுைடய ேபாதகத்ைதக் ேகட்கிறான்; பரியாசக்காரேனா
கடிந்துெகாள்ளுதலுக்குச் ெசவிெகாடான். 2 மனுஷன் தன் வாயின் பலனால் நன்ைமையப்
புசிப்பான்; துேராகிகளின் ஆத்துமாேவா ெகாடுைமையப் புசிக்கும். 3 தன் வாையக் காக்கிறவன்

தன் பிராணைனக் காக்கிறான்; தன் உதடுகைள விரிவாய்த் திறக்கிறவேனா கலக்கமைடவான். 4

ேசாம்ேபறியுைடய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் ெபறாது; ஜாக்கிரைதயுள்ளவர்களுைடய ஆத்துமாேவா
புஷ்டியாகும்; 5 நீதிமான் ெபாய்ப்ேபச்ைச ெவறுக்கிறான்; துன்மார்க்கேனா ெவட்கமும் இலச்ைசயும்
உண்டாக்குகிறான். 6 நீதி உத்தமமார்க்கத்தாைனத் தற்காக்கும்; துன்மார்க்கேமா பாவிையக்
கவிழ்த்துப்ேபாடும். 7 ஒன்றுமில்லாதிருக்கத் தன்ைனச் ெசல்வனாகப் பாராட்டுகிறவனும் உண்டு; மிகுந்த
ெசல்வமிருக்கத் தன்ைனத் தரித்திரனாகப் பாராட்டுகிறவனும் உண்டு. 8 மனுஷனுைடய ஐசுவரியம் அவன்
பிராணைன மீட்கும்; தரித்திரேனா மிரட்டுதைலக் ேகளாதிருக்கிறான். 9 நீதிமான்களின் ெவளிச்சம்
சந்ேதாஷிப்பிக்கும்; துன்மார்க்கரின் தீபேமா அைணந்துேபாகும். 10 அகந்ைதயினால் மாத்திரம் வாது
பிறக்கும்; ஆேலாசைனையக் ேகட்கிறவர்களிடத்திேலா ஞானம் உண்டு. 11 வஞ்சைனயால் ேதடின ெபாருள்
குைறந்துேபாகும்; ைகப்பாடாய்ச் ேசர்க்கிறவேனா விருத்தியைடவான். 12 ெநடுங்காலமாய்க்
காத்திருக்குதல் இருதயத்ைத இைளக்கப்பண்ணும்; விரும்பினது வரும்ேபாேதா ஜீவவிருட்சம்ேபால்
இருக்கும். 13 திருவசனத்ைத அவமதிக்கிறவன் நாசமைடவான்; கற்பைனக்குப் பயப்படுகிறவேனா
பலனைடவான். 14 ஞானவான்களுைடய ேபாதகம் ஜீவஊற்று; அதினால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத்
தப்பலாம். 15 நற்புத்தி தையைய உண்டாக்கும்; துேராகிகளுைடய வழிேயா கரடுமுரடானது. 16

விேவகியானவன் அறிேவாடு நடந்துெகாள்ளுகிறான்; மூடேனா தன் மூடத்தனத்ைத ெவளிப்படுத்துகிறான்.
17 துேராகமுள்ள தூதன் தீதிேல விழுவான்; உண்ைமயுள்ள ஸ்தானாபதிேயா ஒளஷதம். 18 புத்திமதிகைளத்
தள்ளுகிறவன் தரித்திரத்ைதயும் இலச்ைசையயும் அைடவான்; கடிந்து ெகாள்ளுதைலக் கவனித்து
நடக்கிறவேனா கனமைடவான். 19 வாஞ்ைச நிைறேவறுவது ஆத்துமாவுக்கு இனிது; தீைமைய விட்டு
விலகுவது மூடருக்கு அருவருப்பு. 20 ஞானிகேளாேட சஞ்சரிக்கிறவன் ஞானமைடவான்; மூடருக்குத்
ேதாழேனா நாசமைடவான். 21 பாவிகைளத் தீவிைன ெதாடரும்; நீதிமான்களுக்ேகா நன்ைம பலனாக
வரும். 22 நல்லவன் தன் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளுக்குச் சுதந்தரம் ைவத்துப்ேபாகிறான்; பாவியின்
ஆஸ்திேயா நீதிமானுக்காகச் ேசர்த்துைவக்கப்படும். 23 ஏைழகளின் வயல் மிகுதியான ஆகாரத்ைத
விைளவிக்கும்; நியாயம் கிைடயாமல் ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களும் உண்டு. 24 பிரம்ைபக் ைகயாடாதவன் தன்
மகைனப் பைகக்கிறான்; அவன்ேமல் அன்பாயிருக்கிறவேனா அவைன ஏற்கனேவ தண்டிக்கிறான். 25

நீதிமான் தனக்குத் திருப்தியாகப் புசிக்கிறான்; துன்மார்க்கருைடய வயிேறா பசித்திருக்கும்.
புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்ைடக் கட்டுகிறாள்; புத்தியில்லாத ஸ்திரீேயா தன் ைககளினால் அைத
இடித்துப்ேபாடுகிறாள். 2 நிதானமாய் நடக்கிறவன் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறான்; தன் வழிகளில்
தாறுமாறானவேனா அவைர அலட்சியம்பண்ணுகிறான். 3 மூடன் வாயிேல அவன் அகந்ைதக்ேகற்ற
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மிலாறுண்டு; ஞானவான்களின் உதடுகேளா அவர்கைளக் காப்பாற்றும். 4 எருதுகளில்லாத இடத்தில்
களஞ்சியம் ெவறுைமயாயிருக்கும்; காைளகளின் ெபலத்தினாேலா மிகுந்த வரத்துண்டு. 5

ெமய்ச்சாட்சிக்காரன் ெபாய்ெசால்லான்; ெபாய்ச்சாட்சிக்காரேனா ெபாய்கைள ஊதுகிறான். 6

பரியாசக்காரன் ஞானத்ைதத் ேதடியும் கண்டுபிடியான்; புத்தியுள்ளவனுக்ேகா அறிவு ேலசாய்வரும். 7

மூடனுைடய முகத்துக்கு விலகிப்ேபா; அறிவுள்ள உதடுகைள அங்ேக காணாய். 8 தன் வழிையச்
சிந்தித்துக்ெகாள்வது விேவகியின் ஞானம்; மூடர்களுைடய வஞ்சைனேயா மூடத்தனம். 9 மூடர்
பாவத்ைதக்குறித்துப் பரியாசம்பண்ணுகிறார்கள்; நீதிமான்களுக்குள்ேள தைய உண்டு. 10 இருதயத்தின்
கசப்பு இருதயத்திற்ேக ெதரியும்; அதின் மகிழ்ச்சிக்கு அந்நியன் உடந்ைதயாகான். 11 துன்மார்க்கனுைடய
வீடு அழியும்; ெசம்ைமயானவனுைடய கூடாரேமா ெசழிக்கும். 12 மனுஷனுக்குச் ெசம்ைமயாய்த் ேதான்றுகிற
வழி உண்டு; அதின் முடிேவா மரணவழிகள். 13 நைகப்பிலும் மனதுக்குத் துக்கமுண்டு; அந்த மகிழ்ச்சியின்
முடிவு சஞ்சலம். 14 பின்வாங்கும் இருதயமுள்ளவன் தன் வழிகளிேலயும், நல்ல மனுஷேனா தன்னிேல தானும்
திருப்தியைடவான். 15 ேபைதயானவன் எந்த வார்த்ைதையயும் நம்புவான்; விேவகிேயா தன் நைடயின்ேமல்
கவனமாயிருக்கிறான். 16 ஞானமுள்ளவன் பயந்து தீைமக்கு விலகுகிறான்; மதியீனேனா மூர்க்கங்ெகாண்டு
துணிகரமாயிருக்கிறான். 17 முற்ேகாபி மதிேகட்ைடச் ெசய்வான்; துர்ச்சிந்தைனக்காரன்
ெவறுக்கப்படுவான். 18 ேபைதயர் புத்தியீனத்ைதச் சுதந்தரிக்கிறார்கள்; விேவகிகேளா அறிவினால்
முடிசூட்டப்படுகிறார்கள். 19 தீேயார் நல்ேலாருக்கு முன்பாகவும், துன்மார்க்கர் நீதிமான்களுைடய
வாசற்படிகளிலும் குனிவதுண்டு. 20 தரித்திரன் தனக்கடுத்தவனாலும் பைகக்கப்படுகிறான்;
ஐசுவரியவானுக்ேகா அேநக சிேநகிதருண்டு. 21 பிறைன அவமதிக்கிறவன் பாவஞ்ெசய்கிறான்;
தரித்திரனுக்கு இரங்குகிறவேனா பாக்கியமைடவான். 22 தீைமைய ேயாசிக்கிறவர்கள்
தவறுகிறார்களல்லேவா? நன்ைமைய ேயாசிக்கிறவர்களுக்ேகா கிருைபயும் சத்தியமுமுண்டு. 23 சகல
பிரயாசத்தினாலும் பிரேயாஜனமுண்டு; உதடுகளின் ேபச்ேசா வறுைமைய மாத்திரம் தரும். 24 ஞானிகளுக்கு
முடி அவர்கள் ெசல்வம்; மூடரின் மதியீனம் மூடத்தனேம. 25 ெமய்ச்சாட்சி ெசால்லுகிறவன் உயிர்கைள
இரட்சிக்கிறான்; வஞ்சைனக்காரேனா ெபாய்கைள ஊதுகிறான். 26 கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவனுக்குத்
திடநம்பிக்ைக உண்டு; அவன் பிள்ைளகளுக்கும் அைடக்கலம் கிைடக்கும். 27 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல்
ஜீவஊற்று; அதினால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத் தப்பலாம். 28 ஜனத்திரட்சி ராஜாவின் மகிைம; ஜனக்குைறவு
தைலவனின் முறிவு. 29 நீடிய சாந்தமுள்ளவன் மகாபுத்திமான்; முற்ேகாபிேயா புத்தியீனத்ைத
விளங்கப்பண்ணுகிறான். 30 ெசாஸ்தமனம் உடலுக்கு ஜீவன்; ெபாறாைமேயா எலும்புருக்கி. 31 தரித்திரைன
ஒடுக்குகிறவன் அவைன உண்டாக்கினவைர நிந்திக்கிறான்; தரித்திரனுக்குத் தையெசய்கிறவேனா அவைரக்
கனம்பண்ணுகிறான்; 32 துன்மார்க்கன் தன் தீைமயிேல வாரிக்ெகாள்ளப்படுவான்; நீதிமாேனா தன்
மரணத்திேல நம்பிக்ைகயுள்ளவன். 33 புத்திமானுைடய இருதயத்தில் ஞானம் தங்கும்; மதியீனரிடத்தில்
உள்ளேதா ெவளிப்படும். 34 நீதி ஜனத்ைத உயர்த்தும்; பாவேமா எந்த ஜனத்துக்கும் இகழ்ச்சி. 35 ராஜாவின்
தைய விேவகமுள்ள பணிவிைடக்காரன் ேமலிருக்கும்; அவனுைடய ேகாபேமா இலச்ைசயுண்டாக்குகிறவன்
ேமலிருக்கும்.

ெமதுவான பிரதியுத்தரம் உக்கிரத்ைத மாற்றும்; கடுஞ்ெசாற்கேளா ேகாபத்ைத எழுப்பும். 2

ஞானிகளின் நாவு அறிைவ உபேயாகப்படுத்தும்; மூடரின் வாேயா புத்தியீனத்ைதக் கக்கும். 3

கர்த்தரின் கண்கள் எவ்விடத்திலுமிருந்து, நல்ேலாைரயும் தீேயாைரயும் ேநாக்கிப்பார்க்கிறது. 4

ஆேராக்கியமுள்ள நாவு ஜீவவிருட்சம்; நாவின் மாறுபாேடா ஆவிைய ெநாறுக்கும். 5 மூடன் தன் தகப்பன்
புத்திைய அலட்சியம்பண்ணுகிறான்; கடிந்துெகாள்ளுதைலக் கவனித்து நடக்கிறவேனா விேவகி. 6

நீதிமானுைடய வீட்டில் அதிக ெபாக்கிஷமுண்டு; துன்மார்க்கனுைடய வருமானத்திேலா துன்பமுண்டு. 7

ஞானிகளின் உதடுகள் அறிைவ இைறக்கும்; மூடரின் இருதயேமா அப்படியல்ல. 8 துன்மார்க்கருைடய பலி
கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; ெசம்ைமயானவர்களின் ெஜபேமா அவருக்குப் பிரியம். 9 துன்மார்க்கருைடய
வழி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; நீதிையப் பின்பற்றுகிறவைனேயா அவர் ேநசிக்கிறார். 10 வழிைய விட்டு
விலகுகிறவனுக்குப் புத்திமதி விசனமாயிருக்கும்; கடிந்துெகாள்ளுதைல ெவறுக்கிறவன் சாவான். 11

பாதாளமும் அழிவும் கர்த்தரின் பார்ைவக்குப் பிரத்தியட்சமாயிருக்க, மனுபுத்திரருைடய இருதயம் அதிக
பிரத்தியட்சமாயிருக்குமல்லேவா? 12 பரியாசக்காரன் தன்ைனக் கடிந்துெகாள்ளுகிறவைன ேநசியான்;
ஞானவான்களிடத்தில் ேபாகவுமாட்டான். 13 மனமகிழ்ச்சி முகமலர்ச்சிையத் தரும்; மேனாதுக்கத்தினாேல
ஆவி முறிந்துேபாகும். 14 புத்திமானுைடய மனம் அறிைவத்ேதடும்; மூடரின் வாேயா மதியீனத்ைத ேமயும். 15

சிறுைமப்பட்டவனுைடய நாட்கெளல்லாம் தீங்குள்ளைவகள்; மனரம்மியேமா நித்திய விருந்து. 16

சஞ்சலத்ேதாடு கூடிய அதிகப்ெபாருளிலும், கர்த்தைரப் பற்றும் பயத்ேதாடு கூடிய ெகாஞ்சப்ெபாருேள
உத்தமம். 17 பைகேயாடிருக்கும் ெகாழுத்த எருதின் கறிையப்பார்க்கிலும், சிேநகத்ேதாடிருக்கும்
இைலக்கறிேய நல்லது. 18 ேகாபக்காரன் சண்ைடைய எழுப்புகிறான்; நீடியசாந்தமுள்ளவேனா
சண்ைடைய அமர்த்துகிறான். 19 ேசாம்ேபறியின் வழி முள்ேவலிக்குச் சமானம்; நீதிமானுைடய வழிேயா
ராஜபாைத. 20 ஞானமுள்ள மகன் தகப்பைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துகிறான்; மதியற்ற மனுஷேனா தன் தாைய
அலட்சியம்பண்ணுகிறான். 21 மூடத்தனம் புத்தியீனனுக்குச் சந்ேதாஷம்; புத்திமாேனா தன் நடக்ைகையச்
ெசம்ைமப்படுத்துகிறான். 22 ஆேலாசைனயில்லாைமயால் எண்ணங்கள் சித்தியாமற்ேபாகும்;
ஆேலாசைனக்காரர் அேநகர் இருந்தால் அைவகள் உறுதிப்படும். 23 மனுஷனுக்குத் தன் வாய்ெமாழியினால்
மகிழ்ச்சியுண்டாகும்; ஏற்றகாலத்தில் ெசான்ன வார்த்ைத எவ்வளவு நல்லது! 24 கீழான பாதாளத்ைத விட்டு
விலகும்படி, விேவகிக்கு ஜீவவழியானது உன்னதத்ைத ேநாக்கும் வழியாம். 25 அகங்காரியின் வீட்ைடக்
கர்த்தர் பிடுங்கிப்ேபாடுவார்; விதைவயின் எல்ைலையேயா நிைலப்படுத்துவார். 26 துன்மார்க்கருைடய
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நிைனவுகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள்; சுத்தவான்களுைடய வார்த்ைதகேளா இன்பமானைவகள்.
27 ெபாருளாைசக்காரன் தன் வீட்ைடக் கைலக்கிறான்; பரிதானங்கைள ெவறுக்கிறவேனா பிைழப்பான். 28

நீதிமானுைடய மனம் பிரதியுத்தரம் ெசால்ல ேயாசிக்கும்; துன்மார்க்கனுைடய வாேயா தீைமகைளக்
ெகாப்பளிக்கும். 29 துன்மார்க்கருக்குக் கர்த்தர் தூரமாயிருக்கிறார்; நீதிமான்களின் ெஜபத்ைதேயா
ேகட்கிறார். 30 கண்களின் ஒளி இருதயத்ைதப் பூரிப்பாக்கும்; நற்ெசய்தி எலும்புகைளப் புஷ்டியாக்கும். 31

ஜீவனுக்ேகதுவான கடிந்துெகாள்ளுதைல ஏற்றுக்ெகாள்ளும் காது ஞானிகளிடத்ேத தங்கும். 32

புத்திமதிையத் தள்ளிவிடுகிறவன் தன் ஆத்துமாைவ ெவறுக்கிறான்; கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்கிறவேனா
ஞானமைடவான். 33 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் ஞானத்ைதப் ேபாதிக்கும்; ேமன்ைமக்கு முன்னானது
தாழ்ைம.

மனதின் ேயாசைனகள் மனுஷனுைடயது; நாவின் பிரதியுத்தரம் கர்த்தரால் வரும். 2

மனுஷனுைடய வழிகெளல்லாம் அவன் பார்ைவக்குச் சுத்தமானைவகள்; கர்த்தேரா ஆவிகைள
நிறுத்துப்பார்க்கிறார். 3 உன் ெசய்ைககைளக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவி; அப்ெபாழுது உன்

ேயாசைனகள் உறுதிப்படும். 4 கர்த்தர் சகலத்ைதயும் தமக்ெகன்று பைடத்தார்; தீங்குநாளுக்காகத்
துன்மார்க்கைனயும் உண்டாக்கினார். 5 மனேமட்டிைமயுள்ளவெனவனும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவன்;
ைகேயாேட ைகேகாத்தாலும் அவன் தண்டைனக்குத் தப்பான். 6 கிருைபயினாலும் சத்தியத்தினாலும்
பாவம் நிவிர்த்தியாகும்; கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறதினால் மனுஷர் தீைமைய விட்டு விலகுவார்கள். 7

ஒருவனுைடய வழிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருந்தால், அவனுைடய சத்துருக்களும் அவேனாேட
சமாதானமாகும்படி ெசய்வார். 8 அநியாயமாய் வந்த அதிக வருமானத்திலும், நியாயமாய் வந்த ெகாஞ்ச
வருமானேம உத்தமம். 9 மனுஷனுைடய இருதயம் அவனுைடய வழிைய ேயாசிக்கும்; அவனுைடய
நைடகைள உறுதிப்படுத்துகிறவேரா கர்த்தர். 10 ராஜாவின் உதடுகளில் திவ்வியவாக்கு பிறக்கும்;
நியாயத்தில் அவன் வாய் தவறாது. 11 சுமுத்திைரயான நிைறேகாலும் தராசும் கர்த்தருைடயது;
ைபயிலிருக்கும் நிைறகல்ெலல்லாம் அவருைடய ெசயல். 12 அநியாயஞ்ெசய்வது ராஜாக்களுக்கு
அருவருப்பு; நீதியினால் சிங்காசனம் உறுதிப்படும். 13 நீதியுள்ள உதடுகள் ராஜாக்களுக்குப் பிரியம்;
நிதானமாய்ப் ேபசுகிறவனில் ராஜாக்கள் பிரியப்படுவார்கள். 14 ராஜாவின் ேகாபம் மரணதூதருக்குச்
சமானம்; ஞானமுள்ளவேனா அைத ஆற்றுவான். 15 ராஜாவின் முகக்கைளயில் ஜீவன் உண்டு; அவனுைடய
தைய பின்மாரிெபய்யும் ேமகத்ைதப்ேபால் இருக்கும். 16 ெபான்ைனச் சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்ைதச்
சம்பாதிப்பது எவ்வளவு உத்தமம்! ெவள்ளிைய சம்பாதிப்பதிலும் புத்திையச் சம்பாதிப்பது எவ்வளவு ேமன்ைம!
17 தீைமைய விட்டு விலகுவேத ெசம்ைமயானவர்களுக்குச் சமனான பாைத; தன் நைடையக்
கவனித்திருக்கிறவன் தன் ஆத்துமாைவக் காக்கிறான். 18 அழிவுக்கு முன்னானது அகந்ைத; விழுதலுக்கு
முன்னானது மனேமட்டிைம. 19 அகங்காரிகேளாேட ெகாள்ைளப்ெபாருைளப் பங்கிடுவைதப்பார்க்கிலும்,
சிறுைமயானவர்கேளாேட மனத்தாழ்ைமயாயிருப்பது நலம். 20 விேவகத்துடன் காரியத்ைத நடப்பிக்கிறவன்
நன்ைம ெபறுவான்; கர்த்தைர நம்புகிறவன் பாக்கியவான். 21 இருதயத்தில் ஞானமுள்ளவன்
விேவகிெயன்னப்படுவான்; உதடுகளின் மதுரம் கல்விையப் ெபருகப்பண்ணும். 22 புத்தி தன்ைன
உைடயவர்களுக்கு ஜீவஊற்று; மதியீனரின் ேபாதைன மதியீனேம. 23 ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு
அறிைவயூட்டும்; அவன் உதடுகளுக்கு அது ேமன்ேமலும் கல்விையக் ெகாடுக்கும். 24 இனிய ெசாற்கள்
ேதன்கூடுேபால் ஆத்துமாவுக்கு மதுரமும், எலும்புகளுக்கு ஒளஷதமுமாகும். 25 மனுஷனுக்குச்
ெசம்ைமயாய்த் ேதான்றுகிற வழியுண்டு; அதின் முடிேவா மரண வழிகள். 26 பிரயாசப்படுகிறவன்
தனக்காகேவ பிரயாசப்படுகிறான்; அவன் வாய் அைத அவனிடத்தில் வருந்திக் ேகட்கும். 27 ேபலியாளின்
மகன் கிண்டிவிடுகிறான்; எரிகிற அக்கினிேபான்றது அவன் உதடுகளில் இருக்கிறது. 28 மாறுபாடுள்ளவன்
சண்ைடையக் கிளப்பிவிடுகிறான்; ேகாள் ெசால்லுகிறவன் பிராண சிேநகிதைரயும் பிரித்துவிடுகிறான். 29

ெகாடுைமயானவன் தன் அயலானுக்கு நயங்காட்டி, அவைன நலமல்லாத வழியிேல நடக்கப்பண்ணுகிறான்.
30 அவன் மாறுபாடானைவகைள ேயாசிக்கும்படி தன் கண்கைள மூடி, தீைமையச் ெசய்யும்படி தன்
உதடுகைளக் கடிக்கிறான். 31 நீதியின் வழியில் உண்டாகும் நைர மயிரானது மகிைமயான கிரீடம். 32

பலவாைனப்பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன்; பட்டணத்ைதப் பிடிக்கிறவைனப்பார்க்கிலும் தன்
மனைத அடக்குகிறவன் உத்தமன். 33 சீட்டு மடியிேல ேபாடப்படும்; காரியசித்திேயா கர்த்தரால் வரும்.

சண்ைடேயாடுகூடிய வீடுநிைறந்த ெகாழுைமயான பதார்த்தங்கைளப் பார்க்கிலும்,
அமரிக்ைகேயாேட சாப்பிடும் ெவறும் துணிக்ைகேய நலம். 2 புத்தியுள்ள ேவைலக்காரன்
இலச்ைசயுண்டாக்குகிற புத்திரைன ஆண்டு, சேகாதரருக்குள்ள சுதந்தரத்தில் பங்கைடவான். 3

ெவள்ளிையக் குைகயும், ெபான்ைனப் புடமும் ேசாதிக்கும்; இருதயங்கைளச் ேசாதிக்கிறவேரா கர்த்தர். 4

துஷ்டன் அக்கிரம உதடுகள் ெசால்வைத உற்றுக்ேகட்கிறான்; ெபாய்யன் ேகடுள்ள நாவுக்குச்
ெசவிெகாடுக்கிறான். 5 ஏைழையப் பரியாசம்பண்ணுகிறவன் அவைன உண்டாக்கினவைர நிந்திக்கிறான்;
ஆபத்ைதக் குறித்துக் களிக்கிறவன் தண்டைனக்குத் தப்பான். 6 பிள்ைளகளின் பிள்ைளகள் முதிேயாருக்குக்
கிரீடம்; பிள்ைளகளின் ேமன்ைம அவர்கள் பிதாக்கேள. 7 ேமன்ைமயானைவகைளப் ேபசும் உதடு
மூடனுக்குத் தகாது; ெபாய் ேபசும் உதடு பிரபுவுக்கு எவ்வளேவனும் தகாது. 8 பரிதானம் வாங்குகிறவர்களின்
பார்ைவக்கு அது இரத்தினம் ேபாலிருக்கும்; அது ேநாக்கும் திைசெயல்லாம் காரியம் வாய்க்கும். 9

குற்றத்ைத மூடுகிறவன் சிேநகத்ைத நாடுகிறான்; ேகட்டைதச் ெசால்லுகிறவன் பிராணசிேநகிதைரயும்
பிரித்துவிடுகிறான். 10 மூடைன நூறடி அடிப்பைதப்பார்க்கிலும், புத்திமாைன வாயினால் கண்டிப்பேத
அதிகமாய் உைறக்கும். 11 துஷ்டன் கலகத்ைதேய ேதடுகிறான்; குரூரதூதன் அவனுக்கு விேராதமாக
அனுப்பப்படுவான். 12 தன் மதிேகட்டில் திரியும் மதியீனனுக்கு எதிர்ப்படுவைதப்பார்க்கிலும், குட்டிகைளப்
பறிெகாடுத்த கரடிக்கு எதிர்ப்படுவது வாசி. 13 நன்ைமக்குத் தீைமெசய்கிறவன் எவேனா, அவன்
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வீட்ைடவிட்டுத் தீைம நீங்காது. 14 சண்ைடயின் ஆரம்பம் மதைகத் திறந்துவிடுகிறதுேபாலிருக்கும்;
ஆதலால் விவாதம் எழும்புமுன் அைத விட்டுவிடு. 15 துன்மார்க்கைன நீதிமானாக்குகிறவனும், நீதிமாைனக்
குற்றவாளியாக்குகிறவனுமாகிய இவ்விருவரும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவர்கள். 16 ஞானத்ைதக்
ெகாள்ளும்படி மூடன் ைகயிேல ெராக்கம் என்னத்திற்கு? அதின்ேமல் அவனுக்கு மனமில்ைலேய. 17

சிேநகிதன் எல்லாக் காலத்திலும் சிேநகிப்பான்; இடுக்கணில் உதவேவ சேகாதரன் பிறந்திருக்கிறான். 18

புத்தியீனன் தன் சிேநகிதனுக்கு முன்பாகக் ைகயடித்துக்ெகாடுத்துப் பிைணப்படுகிறான். 19 வாதுப்பிரியன்
பாதகப்பிரியன்; தன் வாசைல உயர்த்திக் கட்டுகிறவன் அழிைவ நாடுகிறான். 20 மாறுபாடான
இருதயமுள்ளவன் நன்ைமையக் கண்டைடவதில்ைல; புரட்டு நாவுள்ளவன் தீைமயில் விழுவான். 21

மூடபுத்திரைனப் ெபறுகிறவன் தனக்குச் சஞ்சலமுண்டாக அவைனப் ெபறுகிறான்; மதியீனனுைடய
தகப்பனுக்கு மகிழ்ச்சியில்ைல. 22 மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஒளஷதம்; முறிந்த ஆவிேயா எலும்புகைள
உலரப்பண்ணும். 23 துன்மார்க்கன், நீதியின் வழிையப்புரட்ட. மடியிலுள்ள பரிதானத்ைத வாங்குகிறான். 24

ஞானம் புத்திமானுக்கு முன்பாக இருக்கும்; மூடனுைடய கண்கேளா பூமியின் கைடயாந்தரங்களில்
ெசல்லும். 25 மூடபுத்திரன் தன் பிதாவுக்குச் சலிப்பும், தன்ைனப் ெபற்றவர்களுக்குக் கசப்புமானவன். 26

நீதிமாைன தண்டம் பிடிக்கிறதும், நியாயஞ்ெசய்கிறவைனப் பிரபுக்கள் அடிக்கிறதும் தகுதியல்ல. 27

அறிவாளி தன் வார்த்ைதகைள அடக்குகிறான்; விேவகி குளிர்ந்த மனமுள்ளவன். 28 ேபசாதிருந்தால்
மூடனும் ஞானவான் என்று எண்ணப்படுவான்; தன் உதடுகைள மூடுகிறவன் புத்திமான் என்று
எண்ணப்படுவான்.

பிரிந்து ேபாகிறவன் தன் இச்ைசயின்படி ெசய்யப்பார்க்கிறான், எல்லா ஞானத்திலும் தைலயிட்டுக்
ெகாள்ளுகிறான். 2 மூடன் ஞானத்தில் பிரியங்ெகாள்ளாமல், தன் மனதிலுள்ளைவகைள
ெவளிப்படுத்தப் பிரியப்படுகிறான். 3 துன்மார்க்கன் வர அவமானம் வரும்; அவமானத்ேதாேட

நிந்ைதயும் வரும். 4 மனுஷனுைடய வாய்ெமாழிகள் ஆழமான ஜலம்ேபாலிருக்கும்; ஞானத்தின் ஊற்று
பாய்கிற ஆற்ைறப்ேபாலிருக்கும். 5 வழக்கிேல நீதிமாைனத் ேதாற்கடிக்கிறதற்கு, துன்மார்க்கனுக்கு
முகதாட்சிணியம்பண்ணுவது நல்லதல்ல. 6 மூடனுைடய உதடுகள் விவாதத்தில் நுைழயும், அவன் வாய்
அடிகைள வரவைழக்கும். 7 மூடனுைடய வாய் அவனுக்குக் ேகடு, அவன் உதடுகள் அவன் ஆத்துமாவுக்குக்
கண்ணி. 8 ேகாள்காரனுைடய வார்த்ைதகள் விைளயாட்டுப்ேபாலிருக்கும், ஆனாலும் அைவகள்
உள்ளத்திற்குள் ைதக்கும். 9 தன் ேவைலயில் அசதியாயிருப்பவன் அழிம்பனுக்குச் சேகாதரன். 10 கர்த்தரின்
நாமம் பலத்த துருகம்; நீதிமான் அதற்குள் ஓடிச் சுகமாயிருப்பான். 11 ஐசுவரியவானுைடய ெபாருள்
அவனுக்கு அரணான பட்டணம்; அது அவன் எண்ணத்தில் உயர்ந்த மதில்ேபாலிருக்கும். 12 அழிவு வருமுன்
மனுஷனுைடய இருதயம் இறுமாப்பாயிருக்கும்; ேமன்ைமக்கு முன்னானது தாழ்ைம. 13 காரியத்ைதக்
ேகட்குமுன் உத்தரம் ெசால்லுகிறவனுக்கு, அது புத்தியீனமும் ெவட்கமுமாயிருக்கும். 14 மனுஷனுைடய ஆவி
அவன் பலவீனத்ைதத் தாங்கும்; முறிந்த ஆவி யாரால் தாங்கக்கூடும்? 15 புத்திமானுைடய மனம் அறிைவச்
சம்பாதிக்கும்; ஞானியின் ெசவி அறிைவ நாடும். 16 ஒருவன் ெகாடுக்கும் ெவகுமதி அவனுக்கு
வழியுண்டாக்கி, ெபரிேயார்களுக்கு முன்பாக அவைனக் ெகாண்டுேபாய்விடும். 17 தன் வழக்கிேல முதல்
ேபசுகிறவன் நீதிமான்ேபால் காணப்படுவான்; அவன் அயலாேனா வந்து அவைன பரிேசாதிக்கிறான். 18

சீட்டுப்ேபாடுதல் விேராதங்கைள ஒழித்து, பலவான்கள் நடுேவ சிக்கறுக்கும். 19 அரணான பட்டணத்ைத
வசப்படுத்துவைதப்பார்க்கிலும் ேகாபங்ெகாண்ட சேகாதரைன வசப்படுத்துவது அரிது; அவர்களுைடய
விேராதங்கள் ேகாட்ைடத் தாழ்ப்பாள்கள் ேபாலிருக்கும். 20 அவனவன் வாயின் பலனால் அவனவன் வயிறு
நிரம்பும்; அவனவன் உதடுகளின் விைளவினால் அவனவன் திருப்தியாவான். 21 மரணமும் ஜீவனும் நாவின்
அதிகாரத்திலிருக்கும்; அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதின் கனிையப் புசிப்பார்கள். 22 மைனவிையக்
கண்டைடகிறவன் நன்ைமயானைதக் கண்டைடகிறான்; கர்த்தரால் தையயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறான். 23

தரித்திரன் ெகஞ்சிக்ேகட்கிறான்; ஐசுவரியவான் கடினமாய் உத்தரவுெகாடுக்கிறான். 24 சிேநகிதருள்ளவன்
சிேநகம் பாராட்டேவண்டும்; சேகாதரனிலும் அதிக ெசாந்தமாய்ச் சிேநகிப்பவனுமுண்டு.

மாறுபாடான உதடுகளுள்ள மூடைனப்பார்க்கிலும், உத்தமனாய் நடக்கிற தரித்திரேன வாசி. 2

ஆத்துமா அறிவில்லாமலிருப்பது நல்லதல்ல; கால் துரிதமானவன் தப்பி நடக்கிறான். 3

மனுஷனுைடய மதியீனம் அவன் வழிையத் தாறுமாறாக்கும்; என்றாலும் அவன் மனம் கர்த்தருக்கு
விேராதமாய்த் தாங்கலைடயும். 4 ெசல்வம் அேநக சிேநகிதைரச் ேசர்க்கும்; தரித்திரேனா தன்
சிேநகிதனாலும் ெநகிழப்படுவான். 5 ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன் ஆக்கிைனக்குத் தப்பான்; ெபாய்கைளப்
ேபசுகிறவனும் தப்புவதில்ைல. 6 பிரபுவின் தையைய அேநகர் வருந்திக் ேகட்பார்கள்;
ெகாைடெகாடுக்கிறவனுக்கு எவனும் சிேநகிதன். 7 தரித்திரைன அவனுைடய சேகாதரர் எல்லாரும்
பைகக்கிறார்கேள, எத்தைன அதிகமாய் அவன் சிேநகிதர் அவனுக்குத் தூரமாவார்கள்; அவர்களுைடய
வார்த்ைதகைள அவன் நாடுகிறான், அைவகேளா ெவறும் வார்த்ைதகேள. 8 ஞானத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் தன் ஆத்துமாைவச் சிேநகிக்கிறான்; புத்திையக் காக்கிறவன் நன்ைமயைடவான்.
9 ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன் ஆக்கிைனக்குத் தப்பான்; ெபாய்கைளப் ேபசுகிறவன் நாசமைடவான். 10

மூடனுக்குச் ெசல்வம் தகாது; பிரபுக்கைள ஆண்டுெகாள்வது அடிைமக்கு எவ்வளவும் தகாது. 11

மனுஷனுைடய விேவகம் அவன் ேகாபத்ைத அடக்கும்; குற்றத்ைத மன்னிப்பது அவனுக்கு மகிைம. 12

ராஜாவின் ேகாபம் சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப்புக்குச் சமானம்; அவனுைடய தைய புல்லின்ேமல் ெபய்யும்
பனிேபாலிருக்கும். 13 மூடனாகிய மகன் தன் தகப்பனுக்கு மிகுந்த துக்கம்; மைனவியின் சண்ைடகள் ஓயாத
ஒழுக்கு. 14 வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் ைவக்கும் சுதந்தரம்; புத்தியுள்ள மைனவிேயா கர்த்தர் அருளும் ஈவு.
15 ேசாம்பல் தூங்கிவிழப்பண்ணும்; அசதியானவன் பட்டினியாயிருப்பான். 16 கட்டைளைய
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காத்துக்ெகாள்ளுகிறவன் தன் ஆத்துமாைவக் காக்கிறான்; தன் வழிகைள அவமதிக்கிறவன் சாவான். 17

ஏைழக்கு இரங்குகிறவன் கர்த்தருக்குக் கடன்ெகாடுக்கிறான்; அவன் ெகாடுத்தைத அவர் திரும்பக்
ெகாடுப்பார். 18 நம்பிக்ைகயிருக்குமட்டும் உன் மகைனச் சிட்ைசெசய்; ஆனாலும் அவைனக் ெகால்ல உன்
ஆத்துமாைவ எழும்பெவாட்டாேத. 19 கடுங்ேகாபி ஆக்கிைனக்குள்ளாவான்; நீ அவைனத் தப்புவித்தால்
திரும்பவும் தப்புவிக்கேவண்டியதாய் வரும். 20 உன் அந்தியகாலத்தில் நீ ஞானமுள்ளவனாயிருக்கும்படி,
ஆேலாசைனையக்ேகட்டு, புத்திமதிைய ஏற்றுக்ெகாள். 21 மனுஷனுைடய இருதயத்தின் எண்ணங்கள்
அேநகம்; ஆனாலும் கர்த்தருைடய ேயாசைனேய நிைலநிற்கும். 22 நன்ைமெசய்ய மனுஷன்
ெகாண்டிருக்கும் ஆைசேய தைய; ெபாய்யைனப் பார்க்கிலும் தரித்திரன் வாசி. 23 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல்
ஜீவனுக்ேகதுவானது; அைத அைடந்தவன் திருப்தியைடந்து நிைலத்திருப்பான்; தீைம அவைன அணுகாது.
24 ேசாம்ேபறி தன் ைகையக் கலத்திேல ைவத்து, அைதத் திரும்பத் தன் வாயண்ைடக்கு
எடுக்காமலிருக்கிறான். 25 பரியாசக்காரைன அடி, அப்ெபாழுது ேபைத எச்சரிக்கப்படுவான்; புத்திமாைனக்
கடிந்துெகாள், அவன் அறிவுள்ளவனாவான். 26 தன் தகப்பைனக் ெகாள்ைளயடித்து, தன் தாையத்
துரத்திவிடுகிறவன், இலச்ைசையயும் அவமானத்ைதயும் உண்டாக்குகிற மகன். 27 என் மகேன, அறிைவத்
தரும் வார்த்ைதகைள விட்டு விலகச்ெசய்யும் ேபாதகங்கைள நீ ேகளாேத. 28 ேபலியாளின் சாட்சிக்காரன்
நியாயத்ைத நிந்திக்கிறான்; துன்மார்க்கருைடய வாய் அக்கிரமத்ைத விழுங்கும். 29 பரியாசக்காரருக்கு
தண்டைனகளும், மூடருைடய முதுகுக்கு அடிகளும் ஆயத்தமாயிருக்கிறது.

திராட்சரசம் பரியாசஞ்ெசய்யும்; மதுபானம் அமளிபண்ணும்; அதினால் மயங்குகிற ஒருவனும்
ஞானவானல்ல. 2 ராஜாவின் உறுக்குதல் சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப்புக்குச் சமானம்; அவைனக்
ேகாபப்படுத்துகிறவன் தன் பிராணனுக்ேக துேராகஞ்ெசய்கிறான். 3 வழக்குக்கு விலகுவது

மனுஷனுக்கு ேமன்ைம; மூடனானவன் எவனும் அதிேல தைலயிட்டுக்ெகாள்வான். 4 ேசாம்ேபறி
குளிருகிறெதன்று உழமாட்டான்; அறுப்பிேல பிச்ைசேகட்டாலும் அவனுக்கு ஒன்றுங்கிைடயாது. 5

மனுஷனுைடய இருதயத்திலுள்ள ேயாசைன ஆழமான தண்ணீர்ேபாலிருக்கிறது; புத்திமாேனா அைத
ெமாண்ெடடுப்பான். 6 மனுஷர் ெபரும்பாலும் தங்கள் தயாளத்ைதப் பிரசித்தப்படுத்துவார்கள்; உண்ைமயான
மனுஷைனக் கண்டுபிடிப்பவன் யார்? 7 நீதிமான் தன் உத்தமத்திேல நடக்கிறான்; அவனுக்குப்பிறகு அவன்
பிள்ைளகளும் பாக்கியவான்களாயிருப்பார்கள். 8 நியாயாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் ராஜா தன் கண்களினால்
சகல ெபால்லாப்ைபயும் சிதறப்பண்ணுகிறான். 9 என் இருதயத்ைதச் சுத்தமாக்கிேனன், என் பாவமறத்
துப்புரவாேனன் என்று ெசால்லத்தக்கவன் யார்? 10 ெவவ்ேவறான நிைறகல்லும், ெவவ்ேவறான மரக்காலும்
ஆகிய இவ்விரண்டும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள். 11 பிள்ைளயானாலும், அதின் ெசய்ைக சுத்தேமா
ெசம்ைமேயா என்பது, அதின் நடக்ைகயினால் விளங்கும். 12 ேகட்கிற காதும், காண்கிற கண்ணும் ஆகிய
இவ்விரண்ைடயும் கர்த்தர் உண்டாக்கினார். 13 தூக்கத்ைத விரும்பாேத, விரும்பினால் தரித்திரனாவாய்;
கண்விழித்திரு, அப்ெபாழுது ஆகாரத்தினால் திருப்தியாவாய். 14 ெகாள்ளுகிறவன்: நல்லதல்ல, நல்லதல்ல
என்பான்; ேபாய்விட்டபின்ேபா ெமச்சிக்ெகாள்வான். 15 ெபான்னும் மிகுதியான முத்துக்களும் உண்டு;
அறிவுள்ள உதடுகேளா விைலயுயர்ந்த இரத்தினம். 16 அந்நியனுக்காகப் பிைணப்பட்டவனுைடய
வஸ்திரத்ைத எடுத்துக்ெகாள்; அந்நிய ஸ்திரீயினிமித்தம் அவன் ைகயில் ஈடுவாங்கிக்ெகாள். 17

வஞ்சைனயினால் வந்த ேபாஜனம் மனுஷனுக்கு இன்பமாயிருக்கும்; பின்ேபா அவனுைடய வாய் பருக்ைகக்
கற்களால் நிரப்பப்படும். 18 ஆேலாசைனயினால் எண்ணங்கள் ஸ்திரப்படும்; நல்ேயாசைன ெசய்து
யுத்தம்பண்ணு. 19 தூற்றிக்ெகாண்டு திரிகிறவன் இரகசியங்கைள ெவளிப்படுத்துவான்; ஆதலால் தன்
உதடுகளினால் அலப்புகிறவேனாேட கலவாேத. 20 தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் தூஷிக்கிறவனுைடய
தீபம் காரிருளில் அைணந்துேபாகும். 21 ஆரம்பத்திேல துரிதமாகக் கிைடத்த சுதந்தரம் முடிவிேல
ஆசீர்வாதம் ெபறாது. 22 தீைமக்குச் சரிக்கட்டுேவன் என்று ெசால்லாேத; கர்த்தருக்குக் காத்திரு, அவர்
உன்ைன இரட்சிப்பார். 23 ெவவ்ேவறான நிைறகற்கள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானைவகள்; கள்ளத்தராசு
நல்லதல்ல. 24 கர்த்தராேல மனுஷருைடய நைடகள் வாய்க்கும்; ஆைகயால் மனுஷன் தன் வழிைய
அறிந்துெகாள்வெதப்படி? 25 பரிசுத்தமானைத விழுங்குகிறதும், ெபாருத்தைன ெசய்தபின்பு ேயாசிக்கிறதும்,
மனுஷனுக்குக் கண்ணியாயிருக்கும். 26 ஞானமுள்ள ராஜா துன்மார்க்கைர சிதறடித்து, அவர்கள்ேமல்
உருைளைய உருட்டுவான். 27 மனுஷனுைடய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாயிருக்கிறது; அது உள்ளத்தில்
உள்ளைவகைளெயல்லாம் ஆராய்ந்துபார்க்கும். 28 தையயும் சத்தியமும் ராஜாைவக் காக்கும்;
தையயினாேல தன் சிங்காசனத்ைத நிற்கப்பண்ணுவான். 29 வாலிபரின் அலங்காரம் அவர்கள் பராக்கிரமம்;
முதிர்வயதானவர்களின் மகிைம அவர்கள் நைர. 30 காயத்தின் தழும்புகளும், உள்ளத்தில் உைறக்கும்
அடிகளும், ெபால்லாதவைன அழுக்கறத் துைடக்கும்.

ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் ைகயில் நீர்க்கால்கைளப் ேபாலிருக்கிறது; அைதத் தமது
சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறார். 2 மனுஷனுைடய வழிெயல்லாம் அவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயாகத் ேதான்றும்; கர்த்தேரா இருதயங்கைள நிறுத்துப்பார்க்கிறார். 3

பலியிடுவைதப்பார்க்கிலும், நீதியும் நியாயமும் ெசய்வேத கர்த்தருக்குப் பிரியம். 4 ேமட்டிைமயான
பார்ைவயும், அகந்ைதயான மனமுமுள்ள துன்மார்க்கர் ேபாடும் ெவளிச்சம் பாவேம. 5

ஜாக்கிரைதயுள்ளவனுைடய நிைனவுகள் ெசல்வத்துக்கும், பதறுகிறவனுைடய நிைனவுகள் தரித்திரத்துக்கும்
ஏதுவாகும். 6 ெபாய்நாவினால் ெபாருைளச் சம்பாதிப்பது சாைவத் ேதடுகிறவர்கள் விடுகிற
சுவாசம்ேபாலிருக்கும். 7 துன்மார்க்கர் நியாயஞ்ெசய்ய மனதில்லாதிருக்கிறபடியால், அவர்கள்
பாழ்க்கடிக்கப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 8 குற்றமுள்ளவன் தன் வழிகளில் மாறுபாடுள்ளவன்; சுத்தமுள்ளவேனா
தன் கிரிையயில் ெசம்ைமயானவன். 9 சண்ைடக்காரிேயாேட ஒரு ெபரிய வீட்டில்
குடியிருப்பைதப்பார்க்கிலும், வீட்டின்ேமல் ஒரு மூைலயில் தங்கியிருப்பேத நலம். 10 துன்மார்க்கனுைடய
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மனம் ெபால்லாப்ைபச் ெசய்ய விரும்பும்; அவன் கண்களில் அவன் அயலானுக்கு இரக்கங்கிைடயாது. 11

பரியாசக்காரைன தண்டிக்கும்ேபாது ேபைத ஞானமைடவான்; ஞானவான் ேபாதிக்கப்படும்ேபாது
அறிவைடவான். 12 நீதிபரர் துன்மார்க்கருைடய வீட்ைடக் கவனித்துப்பார்க்கிறார்; துன்மார்க்கைரத்
தீங்கில் கவிழ்த்துப்ேபாடுவார். 13 ஏைழயின் கூக்குரலுக்குத் தன் ெசவிைய அைடத்துக்ெகாள்ளுகிறவன்,
தானும் சத்தமிட்டுக் கூப்பிடும்ேபாது ேகட்கப்படமாட்டான். 14 அந்தரங்கமாய்க் ெகாடுக்கப்பட்ட ெவகுமதி
ேகாபத்ைதத் தணிக்கும்; மடியிலுள்ள பரிதானம் குேராதத்ைத ஆற்றும். 15 நியாயந்தீர்ப்பது நீதிமானுக்குச்
சந்ேதாஷமும், அக்கிரமக்காரருக்ேகா அழிவுமாம். 16 விேவகத்தின் வழிைய விட்டுத் தப்பி நடக்கிற மனுஷன்
ெசத்தவர்களின் கூட்டத்தில் தாபரிப்பான். 17 சிற்றின்பப்பிரியன் தரித்திரனாவான்; மதுபானத்ைதயும்
எண்ெணையயும் விரும்புகிறவன் ஐசுவரியவானாவதில்ைல. 18 நீதிமானுக்குப் பதிலாகத் துன்மார்க்கனும்,
ெசம்ைமயானவனுக்குப் பதிலாக துேராகியும் மீட்கும் ெபாருளாவார்கள். 19 சண்ைடக்காரியும்
ேகாபக்காரியுமான ஸ்திரீயுடன் குடியிருப்பைதப்பார்க்கிலும் வனாந்தரத்தில் குடியிருப்பது நலம். 20

ேவண்டிய திரவியமும் எண்ெணயும் ஞானவானுைடய வாசஸ்தலத்தில் உண்டு; மூடேனா அைதச்
ெசலவழித்துப்ேபாடுகிறான். 21 நீதிையயும் தையையயும் பின்பற்றுகிறவன் ஜீவைனயும் நீதிையயும்
மகிைமையயும் கண்டைடவான். 22 பலவான்களுைடய பட்டணத்தின் மதிைல ஞானமுள்ளவன் ஏறிப்பிடித்து,
அவர்கள் நம்பின அரைண இடித்துப்ேபாடுவான். 23 தன் வாையயும் தன் நாைவயும் காக்கிறவன் தன்
ஆத்துமாைவ இடுக்கண்களுக்கு விலக்கிக் காக்கிறான். 24 அகங்காரமும் இடும்புமுள்ளவனுக்குப்
பரியாசக்காரெனன்று ேபர், அவன் அகந்ைதயான சினத்ேதாேட நடக்கிறான். 25 ேசாம்ேபறியின் ைககள்
ேவைலெசய்யச் சம்மதியாததினால், அவன் ஆைச அவைனக் ெகால்லும். 26 அவன் நாள்ேதாறும் ஆவலுடன்
இச்சிக்கிறான்; நீதிமாேனா பிசினித்தனமில்லாமல் ெகாடுப்பான். 27 துன்மார்க்கருைடய பலி
அருவருப்பானது; அைதத் துர்ச்சிந்ைதேயாேட ெசலுத்தினாேலா எத்தைன அதிகமாய் அருவருக்கப்படும்.
28 ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன் ெகட்டுப்ேபாவான்; ெசவிெகாடுக்கிறவேனா எப்ெபாழுதும் ேபசத்தக்கவனாவான்.
29 துன்மார்க்கன் தன் முகத்ைதக் கடினப்படுத்துகிறான்; ெசம்ைமயானவேனா தன் வழிைய
ேநர்ப்படுத்துகிறான். 30 கர்த்தருக்கு விேராதமான ஞானமுமில்ைல, புத்தியுமில்ைல, ஆேலாசைனயுமில்ைல.
31 குதிைர யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ெஜயேமா கர்த்தரால் வரும்.

திரளான ஐசுவரியத்ைதப்பார்க்கிலும் நற்கீர்த்திேய ெதரிந்து ெகாள்ளப்படத்தக்கது; ெபான்
ெவள்ளிையப் பார்க்கிலும் தையேய நலம். 2 ஐசுவரியவானும் தரித்திரனும் ஒருவைரெயாருவர்
சந்திக்கிறார்கள்; அவர்கள் அைனவைரயும் உண்டாக்கினவர் கர்த்தர். 3 விேவகி ஆபத்ைதக்

கண்டு மைறந்து ெகாள்ளுகிறான்; ேபைதகள் ெநடுகப்ேபாய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். 4 தாழ்ைமக்கும்
கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐசுவரியமும் மகிைமயும் ஜீவனுமாம். 5 மாறுபாடுள்ளவனுைடய
வழியிேல முள்ளுகளும் கண்ணிகளுமுண்டு; தன் ஆத்துமாைவக் காக்கிறவன் அைவகளுக்குத் தூரமாய்
விலகிப்ேபாவான். 6 பிள்ைளயானவன் நடக்கேவண்டிய வழியிேல அவைன நடத்து; அவன் முதிர்வயதிலும்
அைத விடாதிருப்பான். 7 ஐசுவரியவான் தரித்திரைன ஆளுகிறான்; கடன் வாங்கினவன் கடன்
ெகாடுத்தவனுக்கு அடிைம. 8 அநியாயத்ைத விைதக்கிறவன் வருத்தத்ைத அறுப்பான்; அவன் உக்கிரத்தின்
மிலாறு ஒழியும். 9 கருைணக்கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்; அவன் தன் ஆகாரத்தில் தரித்திரனுக்குக்
ெகாடுக்கிறான். 10 பரியாசக்காரைனத் துரத்திவிடு; அப்ெபாழுது வாது நீங்கும், விேராதமும் அவமானமும்
ஒழியும். 11 சுத்த இருதயத்ைத விரும்புகிறவனுைடய உதடுகள் இனிைமயானைவகள்; ராஜா அவனுக்குச்
சிேநகிதனாவான். 12 கர்த்தருைடய கண்கள் ஞானத்ைதக் காக்கும்; துேராகிகளின் வார்த்ைதகைளேயா
அவர் தாறுமாறாக்குகிறார். 13 ெவளியிேல சிங்கம், வீதியிேல ெகாைலயுண்ேபன் என்று ேசாம்ேபறி
ெசால்லுவான். 14 பரஸ்திரீகளின் வாய் ஆழமான படுகுழி; கர்த்தருைடய ேகாபத்திற்கு ஏதுவானவன் அதிேல
விழுவான். 15 பிள்ைளயின் ெநஞ்சில் மதியீனம் ஒட்டியிருக்கும்; அைதத் தண்டைனயின் பிரம்பு அவைன
விட்டு அகற்றும். 16 தனக்கு அதிகம் உண்டாகத் தரித்திரைன ஒடுக்குகிறவன் தனக்குக்
குைறச்சலுண்டாகேவ ஐசுவரியவானுக்குக் ெகாடுப்பான். 17 உன் ெசவிையச் சாய்த்து, ஞானிகளுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, என் ேபாதகத்ைத உன் இருதயத்தில் ைவ. 18 அைவகைள உன் உள்ளத்தில்
காத்து, அைவகைள உன் உதடுகளில் நிைலத்திருக்கப்பண்ணும்ேபாது, அது இன்பமாயிருக்கும். 19 உன்
நம்பிக்ைக கர்த்தர்ேமல் இருக்கும்படி, இன்ைறயதினம் அைவகைள உனக்குத் ெதரியப்படுத்துகிேறன். 20

சத்திய வார்த்ைதகளின் யதார்த்தத்ைத நான் உனக்குத் ெதரிவிக்கும்படிக்கும், நீ உன்ைன
அனுப்பினவர்களுக்குச் சத்திய வார்த்ைதகைள மறுெமாழியாகச் ெசால்லும்படிக்கும், 21

ஆேலாசைனையயும் ஞானத்ைதயும் பற்றி நான் உனக்கு முக்கியமானைவகைள எழுதவில்ைலயா? 22

ஏைழயாயிருக்கிறான் என்று ஏைழையக் ெகாள்ைளயிடாேத; சிறுைமயானவைன நியாயஸ்தலத்தில்
உபத்திரவப்படுத்தாேத. 23 கர்த்தர் அவர்களுக்காக வழக்காடி, அவர்கைளக்
ெகாள்ைளயிடுகிறவர்களுைடய பிராணைனக் ெகாள்ைளயிடுவார். 24 ேகாபக்காரனுக்குத் ேதாழனாகாேத;
உக்கிரமுள்ள மனுஷேனாேட நடவாேத. 25 அப்படிச் ெசய்தால். நீ அவனுைடய வழிகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு,
உன் ஆத்துமாவுக்குக் கண்ணிைய வருவிப்பாய். 26 ைகயடித்து உடன்பட்டு, கடனுக்காகப்
பிைணப்படுகிறவர்களில் ஒருவனாகாேத. 27 ெசலுத்த உனக்கு ஒன்றுமில்லாதிருந்தால், நீ படுத்திருக்கும்
படுக்ைகையயும் அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டியதாகுேம. 28 உன் பிதாக்கள் நாட்டின பூர்வ
எல்ைலக்குறிைய மாற்றாேத. 29 தன் ேவைலயில் ஜாக்கிரைதயாயிருக்கிறவைன நீ கண்டால், அவன்
நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல், ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான்.

நீ ஒரு அதிபதிேயாேட ேபாஜனம்பண்ண உட்கார்ந்தால், உனக்கு முன்பாக இருக்கிறைத
நன்றாய்க் கவனித்துப்பார். 2 நீ ேபாஜனப்பிரியனாயிருந்தால், உன் ெதாண்ைடயிேல கத்திைய
ைவ. 3 அவனுைடய ருசியுள்ள பதார்த்தங்கைள இச்சியாேத; அைவகள் கள்ளப்ேபாஜனமாேம. 4
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ஐசுவரியவானாகேவண்டுெமன்று பிரயாசப்படாேத; சுயபுத்திையச் சாராேத. 5 இல்லாமற்ேபாகும்
ெபாருள்ேமல் உன் கண்கைளப் பறக்கவிடுவாேனன்? அது கழுைகப்ேபால சிறகுகைளத் தனக்கு
உண்டுபண்ணிக்ெகாண்டு, ஆகாயமார்க்கமாய்ப் பறந்துேபாகும். 6 வன்கண்ணனுைடய ஆகாரத்ைதப்
புசியாேத; அவனுைடய ருசியுள்ள பதார்த்தங்கைள இச்சியாேத. 7 அவன் இருதயத்தின் நிைனவு
எப்படிேயா, அப்படிேய அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்ேனாேட
ெசான்னாலும், அவன் இருதயம் உன்ேனாேட இராது. 8 நீ புசித்த துணிக்ைகைய வாந்திபண்ணி, உன்
இனிய ெசாற்கைள இழந்துேபாவாய். 9 மூடனுைடய ெசவிகள் ேகட்கப்ேபசாேத; அவன் உன்
வார்த்ைதகளின் ஞானத்ைத அசட்ைட பண்ணுவான். 10 பூர்வ எல்ைலக்குறிைய மாற்றாேத; திக்கற்ற
பிள்ைளகளுைடய நிலங்கைள அபகரித்துக்ெகாள்ளாேத. 11 அவர்களுைடய மீட்பர் வல்லவர்; அவர்
உன்னுடேன அவர்களுக்காக வழக்காடுவார். 12 உன் இருதயத்ைதப் புத்திமதிக்கும், உன் ெசவிகைள
அறிவின் வார்த்ைதகளுக்கும் சாய்ப்பாயாக. 13 பிள்ைளைய தண்டியாமல் விடாேத; அவைனப் பிரம்பினால்
அடித்தால் அவன் சாகான். 14 நீ பிரம்பினால் அவைன அடிக்கிறதினால் பாதாளத்துக்கு அவன்
ஆத்துமாைவத் தப்புவிப்பாேய. 15 என் மகேன, உன் இருதயம் ஞானமுள்ளதாயிருந்தால், என்னிேல என்
இருதயம் மகிழும். 16 உன் உதடுகள் ெசம்ைமயானைவகைளப் ேபசினால், என் உள்ளிந்திரியங்கள் மகிழும்.
17 உன் மனைதப் பாவிகள்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ள விடாேத; நீ நாேடாறும் கர்த்தைரப் பற்றும்
பயத்ேதாடிரு. 18 நிச்சயமாகேவ முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்ைக வீண்ேபாகாது. 19 என் மகேன, நீ
ெசவிெகாடுத்து ஞானமைடந்து, உன் இருதயத்ைத நல்வழியிேல நடத்து. 20 மதுபானப்பிரியைரயும்
மாம்சப்ெபருந்தீனிக்காரைரயும் ேசராேத. 21 குடியனும் ேபாஜனப்பிரியனும் தரித்திரராவார்கள்; தூக்கம்
கந்ைதகைள உடுத்துவிக்கும். 22 உன்ைனப் ெபற்ற தகப்பனுக்குச் ெசவிெகாடு; உன் தாய்
வயதுெசன்றவளாகும்ேபாது அவைள அசட்ைடபண்ணாேத. 23 சத்தியத்ைத வாங்கு, அைத விற்காேத;
அப்படிேய ஞானத்ைதயும் உபேதசத்ைதயும் புத்திையயும் வாங்கு. 24 நீதிமானுைடய தகப்பன் மிகவும்
களிகூருவான்; ஞானமுள்ள பிள்ைளையப் ெபற்றவன் அவனால் மகிழுவான். 25 உன் தகப்பனும் உன் தாயும்
சந்ேதாஷப்படுவார்கள்; உன்ைனப் ெபற்றவள் மகிழுவாள். 26 என் மகேன, உன் இருதயத்ைத எனக்குத் தா;
உன் கண்கள் என் வழிகைள ேநாக்குவதாக. 27 ேவசி ஆழமான படுகுழி; பரஸ்திரீ இடுக்கமான கிணறு. 28

அவள் ெகாள்ைளக்காரைனப்ேபால் பதிவிருந்து, மனுஷருக்குள்ேள பாதகைரப் ெபருகப்பண்ணுகிறாள். 29

ஐேயா! யாருக்கு ேவதைன? யாருக்குத் துக்கம்? யாருக்குச் சண்ைடகள்? யாருக்குப் புலம்பல்? யாருக்குக்
காரணமில்லாத காயங்கள்? யாருக்கு இரத்தங்கலங்கின கண்கள்? 30 மதுபானம் இருக்கும் இடத்திேல
தங்கித் தரிப்பவர்களுக்கும், கலப்புள்ள சாராயத்ைத நாடுகிறவர்களுக்குந்தாேன. 31 மதுபானம்
இரத்தவருணமாயிருந்து, பாத்திரத்தில் பளபளப்பாய்த் ேதான்றும்ேபாது, நீ அைதப் பாராேத; அது
ெமதுவாய் இறங்கும். 32 முடிவிேல அது பாம்ைபப்ேபால் கடிக்கும், விரியைனப்ேபால் தீண்டும். 33 உன்
கண்கள் பரஸ்திரீகைள ேநாக்கும்; உன் உள்ளம் தாறுமாறானைவகைளப் ேபசும். 34 நீ நடுக்கடலிேல
சயனித்திருக்கிறவைனப்ேபாலும், பாய்மரத்தட்டிேல படுத்திருக்கிறவைனப்ேபாலும் இருப்பாய். 35 என்ைன
அடித்தார்கள், எனக்கு ேநாகவில்ைல; என்ைன அைறந்தார்கள், எனக்குச் சுரைணயில்ைல; நான் அைதப்
பின்னும் ெதாடர்ந்து ேதட எப்ெபாழுது விழிப்ேபன் என்பாய்.

ெபால்லாத மனுஷர்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத; அவர்கேளாேட இருக்கவும் விரும்பாேத. 2

அவர்கள் இருதயம் ெகாடுைமைய ேயாசிக்கும், அவர்கள் உதடுகள் தீவிைனையப் ேபசும். 3 வீடு
ஞானத்தினாேல கட்டப்பட்டு, விேவகத்தினாேல நிைலநிறுத்தப்படும். 4 அறிவினாேல அைறகளில்

அருைமயும் இனிைமயுமான சகலவிதப் ெபாருள்களும் நிைறந்திருக்கும். 5 ஞானமுள்ளவன் ெபலமுள்ளவன்;
அறிவுள்ளவன் தன் வல்லைமைய அதிகரிக்கப்பண்ணுகிறான். 6 நல்ேயாசைனெசய்து யுத்தம்பண்ணு;
ஆேலாசைனக்காரர் அேநகரால் ெஜயங்கிைடக்கும். 7 மூடனுக்கு ஞானம் எட்டாத உயரமாயிருக்கும்;
அவன் நியாயஸ்தலத்தில் தன் வாையத் திறவான். 8 தீவிைனெசய்ய உபாயஞ்ெசய்கிறவன் துஷ்டன்
என்னப்படுவான். 9 தீயேநாக்கம் பாவமாம்; பரியாசக்காரன் மனுஷருக்கு அருவருப்பானவன். 10

ஆபத்துக்காலத்தில் நீ ேசார்ந்துேபாவாயானால், உன் ெபலன் குறுகினது. 11 மரணத்துக்கு
ஒப்பிக்கப்பட்டவர்கைளயும், ெகாைலயுண்ணப்ேபாகிறவர்கைளயும் விடுவிக்கக்கூடுமானால் விடுவி. 12

அைத அறிேயாம் என்பாயாகில், இருதயங்கைளச் ேசாதிக்கிறவர் அறியாேரா? உன் ஆத்துமாைவக்
காக்கிறவர் கவனியாேரா? அவர் மனுஷருக்கு அவனவன் கிரிையக்குத்தக்கதாகப் பலனளியாேரா? 13 என்
மகேன, ேதைனச் சாப்பிடு, அது நல்லது; கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் ேதன் உன் வாய்க்கு இன்பமாயிருக்கும். 14

அப்படிேய ஞானத்ைத அறிந்துெகாள்வது உன் ஆத்துமாவுக்கு இன்பமாயிருக்கும்; அைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டால், அது முடிவில் உதவும், உன் நம்பிக்ைக வீண்ேபாகாது. 15 துஷ்டேன, நீ நீதிமானுைடய
வாசஸ்தலத்துக்கு விேராதமாய்ப் பதிவிராேத; அவன் தங்கும் இடத்ைதப் பாழாக்கிப்ேபாடாேத. 16 நீதிமான்
ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான்; துன்மார்க்கேரா தீங்கிேல இடறுண்டு கிடப்பார்கள். 17

உன் சத்துரு விழும்ேபாது சந்ேதாஷப்படாேத; அவன் இடறும்ேபாது உன் இருதயம் களிகூராதிருப்பதாக.
18 கர்த்தர் அைதக் காண்பார், அது அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது
அவனிடத்தினின்று அவர் தமது ேகாபத்ைத நீக்கிவிடுவார். 19 ெபால்லாதவர்கைளக்குறித்து
எரிச்சலாகாேத; துன்மார்க்கர்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத. 20 துன்மார்க்கனுக்கு நல்முடிவு இல்ைல;
துன்மார்க்கருைடய விளக்கு அைணந்துேபாகும். 21 என் மகேன, நீ கர்த்தருக்கும் ராஜாவுக்கும் பயந்து நட,
கலகக்காரேராடு கலவாேத. 22 சடிதியில் அவர்களுைடய ஆபத்து எழும்பும்; அவர்கள் இருவரின்
சங்காரத்ைதயும் அறிந்தவன் யார்? 23 பின்னும் ஞானமுள்ளவர்களின் புத்திமதிகள் என்னெவனில்:
நியாயத்திேல முகதாட்சிணியம் நல்லதல்ல. 24 துன்மார்க்கைனப் பார்த்து: நீதிமானாயிருக்கிறாய் என்று
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ெசால்லுகிறவைன ஜனங்கள் சபிப்பார்கள், பிரைஜகள் அவைன ெவறுப்பார்கள். 25 அவைனக்
கடிந்துெகாள்ளுகிறவர்கள்ேமல் பிரியமுண்டாகும், அவர்களுக்கு உத்தம ஆசீர்வாதம் கிைடக்கும். 26

ெசம்ைமயான மறுெமாழி ெசால்லுகிறவன் உதடுகைள முத்தமிடுகிறவனுக்குச் சமானம். 27 ெவளியில் உன்
ேவைலைய எத்தனப்படுத்தி, வயலில் அைத ஒழுங்காக்கி, பின்பு உன் வீட்ைடக் கட்டு. 28 நியாயமின்றிப்
பிறனுக்கு விேராதமாய்ச் சாட்சியாக ஏற்படாேத; உன் உதடுகளினால் வஞ்சகம் ேபசாேத. 29 அவன்
எனக்குச் ெசய்தபிரகாரம் நானும் அவனுக்குச் ெசய்ேவன், அவன் ெசய்த ெசய்ைகக்குத்தக்கதாக நானும்
அவனுக்குச் சரிக்கட்டுேவன் என்று நீ ெசால்லாேத. 30 ேசாம்ேபறியின் வயைலயும், மதியீனனுைடய
திராட்சத்ேதாட்டத்ைதயும் கடந்துேபாேனன். 31 இேதா, அெதல்லாம் முள்ளுக்காடாயிருந்தது; நிலத்தின்
முகத்ைதக் காஞ்ெசாறி மூடினது, அதின் கற்சுவர் இடிந்துகிடந்தது. 32 அைதக் கண்டு
சிந்தைனபண்ணிேனன்; அைத ேநாக்கிப் புத்தியைடந்ேதன். 33 இன்னுங்ெகாஞ்சம் உறங்கட்டும்,
இன்னுங்ெகாஞ்சம் ைகமுடக்கிக்ெகாண்டு நித்திைர ெசய்யட்டும் என்பாேயா? 34 உன் தரித்திரம்
வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலும் உன் வறுைம ஆயுதமணிந்தவைனப்ேபாலும் வரும்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின் மனுஷர் ேபர்த்ெதழுதின சாெலாேமானுைடய
நீதிெமாழிகள்: 2 காரியத்ைத மைறப்பது ேதவனுக்கு ேமன்ைம; காரியத்ைத ஆராய்வேதா
ராஜாக்களுக்கு ேமன்ைம. 3 வானத்தின் உயரமும், பூமியின் ஆழமும், ராஜாக்களின்

இருதயங்களும் ஆராய்ந்துமுடியாது. 4 ெவள்ளியினின்று களிம்ைப நீக்கிவிடு, அப்ெபாழுது தட்டானால்
நல்ல உைடைம பிறக்கும். 5 ராஜாவின் முன்னின்று துஷ்டைர நீக்கிவிடு, அப்ெபாழுது அவனுைடய
சிங்காசனம் நீதியினால் நிைலநிற்கும். 6 ராஜாவின் சமுகத்தில் ேமன்ைமபாராட்டாேத;
ெபரிேயார்களுைடய ஸ்தானத்தில் நில்லாேத. 7 உன் கண்கள் கண்ட பிரபுவின் சமுகத்தில் நீ
தாழ்த்தப்படுவது நல்லதல்ல; அவன் உன்ைனப் பார்த்து: ேமேல வா என்று ெசால்வேத உனக்கு ேமன்ைம. 8

வழக்காடப் பதற்றமாய்ப் ேபாகாேத; முடிவிேல உன் அயலான் உன்ைன ெவட்கப்படுத்தும்ேபாது, நீ என்ன
ெசய்யலாம் என்று திைகப்பாேய. 9 நீ உன் அயலானுடேனமாத்திரம் உன் வியாஜ்யத்ைதக்குறித்து வழக்காடு,
மற்றவனிடத்தில் இரகசியத்ைத ெவளிப்படுத்தாேத. 10 மற்றப்படி அைதக் ேகட்கிறவன் உன்ைன
நிந்திப்பான்; உன் அவமானம் உன்ைனவிட்டு நீங்காது. 11 ஏற்ற சமயத்தில் ெசான்ன வார்த்ைத
ெவள்ளித்தட்டில் ைவக்கப்பட்ட ெபாற்பழங்களுக்குச் சமானம். 12 ேகட்கிற ெசவிக்கு, ஞானமாய்க்
கடிந்துெகாண்டு புத்திெசால்லுகிறவன், ெபாற்கடுக்கனுக்கும் அபரஞ்சிப் பூஷணத்திற்கும் சரி. 13

ேகாைடகாலத்தில் உைறந்தமைழயின் குளிர்ச்சி எப்படியிருக்கிறேதா, அப்படிேய உண்ைமயான
ஸ்தானாபதியும் தன்ைன அனுப்பினவனுக்கு இருப்பான்; அவன் தன் எஜமான்களுைடய ஆத்துமாைவக்
குளிரப்பண்ணுவான். 14 ெகாடுப்ேபன் என்று ெசால்லியும் ெகாடாமலிருக்கிற வஞ்சகன் மைழயில்லாத
ேமகங்களுக்கும் காற்றுக்கும் சரி. 15 நீண்ட ெபாறுைமயினால் பிரபுைவயும் சம்மதிக்கப்பண்ணலாம்; இனிய
நாவு எலும்ைபயும் ெநாறுக்கும். 16 ேதைனக் கண்டுபிடித்தாயானால் மட்டாய்ச் சாப்பிடு; மிதமிஞ்சிச்
சாப்பிட்டால் வாந்திபண்ணுவாய். 17 உன் அயலான் சலித்து உன்ைன ெவறுக்காதபடிக்கு, அடிக்கடி அவன்
வீட்டில் கால்ைவக்காேத. 18 பிறனுக்கு விேராதமாய்ப் ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லுகிற மனுஷன்
தண்டாயுதத்துக்கும் கட்கத்துக்கும் கூர்ைமயான அம்புக்கும் ஒப்பானவன். 19 ஆபத்துக்காலத்தில்
துேராகிைய நம்புவது உைடந்த பல்லுக்கும் ெமாழி புரண்ட காலுக்கும் சமானம். 20

மனதுக்கமுள்ளவனுக்குப் பாட்டுகைளப் பாடுகிறவன், குளிர்காலத்தில் வஸ்திரத்ைதக்
கைளகிறவைனப்ேபாலவும், ெவடியுப்பின்ேமல் வார்த்த காடிையப்ேபாலவும் இருப்பான். 21 உன் சத்துரு
பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப் புசிக்க ஆகாரங்ெகாடு; அவன் தாகமாயிருந்தால், குடிக்கத் தண்ணீர் ெகாடு.
22 அதினால் நீ அவன் தைலயின்ேமல் எரிகிற தழல்கைளக் குவிப்பாய்; கர்த்தர் உனக்குப் பலனளிப்பார். 23

வடகாற்று மைழையயும், புறங்கூறுகிற நாவு ேகாபமுகத்ைதயும் பிறப்பிக்கும். 24 சண்ைடக்காரிேயாேட ஒரு
ெபரிய வீட்டில் குடியிருப்பைதப்பார்க்கிலும், வீட்டின்ேமல் ஒரு மூைலயில் தங்குவேத நலம். 25

தூரேதசத்திலிருந்து வரும் நற்ெசய்தி விடாய்த்த ஆத்துமாவுக்குக் கிைடக்கும் குளிர்ந்த தண்ணீருக்குச்
சமானம். 26 துன்மார்க்கருக்கு முன்பாக நீதிமான் தள்ளாடுவது கலங்கின கிணற்றுக்கும் ெகட்டுப்ேபான
சுைனக்கும் ஒப்பாகும். 27 ேதைன மிகுதியாய் உண்பது நல்லதல்ல, தற்புகைழ நாடுவதும் புகழல்ல. 28 தன்
ஆவிைய அடக்காத மனுஷன் மதிலிடிந்த பாழான பட்டணம்ேபாலிருக்கிறான்.

உஷ்ணகாலத்திேல உைறந்த பனியும், அறுப்புக்காலத்திேல மைழயும் தகாததுேபால, மூடனுக்கு
மகிைம தகாது. 2 அைடக்கலான் குருவி அைலந்துேபாவதுேபாலும், தைகவிலான் குருவி பறந்து
ேபாவதுேபாலும், காரணமில்லாமலிட்ட சாபம் தங்காது. 3 குதிைரக்குச் சவுக்கும், கழுைதக்குக்

கடிவாளமும், மூடனுைடய முதுகுக்குப் பிரம்பும் ஏற்றது. 4 மூடனுக்கு அவன் மதியீனத்தின்படி மறுஉத்தரவு
ெகாடாேத; ெகாடுத்தால் நீயும் அவைனப் ேபாலாவாய். 5 மூடனுக்கு அவன் மதியீனத்தின்படி மறுஉத்தரவு
ெகாடு; ெகாடாவிட்டால் அவன் தன் பார்ைவக்கு ஞானியாயிருப்பான். 6 மூடன் ைகயிேல ெசய்தி
அனுப்புகிறவன் தன் கால்கைளேய தறித்துக்ெகாண்டு நஷ்டத்ைத அைடகிறான். 7 ெநாண்டியின் கால்கள்
குந்திக்குந்தி நடக்கும், அப்படிேய மூடரின் வாயிலுள்ள உவைமச்ெசால்லும் குந்தும். 8 மூடனுக்குக்
கனத்ைதக் ெகாடுக்கிறவன் கவணிேல கல்ைலக்கட்டுகிறவன்ேபாலிருப்பான். 9 மூடன் வாயில் அகப்பட்ட
பழெமாழி ெவறியன் ைகயில் அகப்பட்ட முள்ளு. 10 ெபலத்தவன் அைனவைரயும் ேநாகப்பண்ணி,
மூடைனயும் ேவைலெகாள்ளுகிறான், மீறி நடக்கிறவர்கைளயும் ேவைலெகாள்ளுகிறான். 11 நாயானது தான்
கக்கினைதத் தின்னும்படி திரும்புவதுேபால, மூடனும் தன் மூடத்தனத்துக்குத் திரும்புகிறான். 12 தன்
பார்ைவக்கு ஞானியாயிருப்பவைனக் கண்டாயானால், அவைனப்பார்க்கிலும் மூடைனக்குறித்து அதிக
நம்பிக்ைகயாயிருக்கலாம். 13 வழியிேல சிங்கம் இருக்கும், நடுவீதியிேல சிங்கம் இருக்கும் என்று

நீதிெமாழிகள் 24:25

512



27

28

ேசாம்ேபறி ெசால்லுவான். 14 கதவு கீல்முைளயில் ஆடுகிறதுேபால, ேசாம்ேபறியும் படுக்ைகயில்
ஆடிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 15 ேசாம்ேபறி தன் ைகையக் கலத்திேல ைவத்து அைதத் தன் வாய்க்குத் திரும்ப
எடுக்க வருத்தப்படுகிறான். 16 புத்தியுள்ள மறுஉத்தரவு ெசால்லத்தகும் ஏழுேபைரப்பார்க்கிலும் ேசாம்ேபறி
தன் பார்ைவக்கு அதிக ஞானமுள்ளவன். 17 வழிேய ேபாைகயில் தனக்கடாத வழக்கில் தைலயிடுகிறவன்
நாையக் காைதப் பிடித்திழுக்கிறவைனப் ேபாலிருக்கிறான். 18 ெகாள்ளிகைளயும் அம்புகைளயும்
சாவுக்ேகதுவானைவகைளயும் எறிகிற ைபத்தியக்காரன் எப்படியிருக்கிறாேனா, 19 அப்படிேய,
தனக்கடுத்தவைன வஞ்சித்து: நான் விைளயாட்டுக்கல்லேவா ெசய்ேதன் என்று ெசால்லுகிற மனுஷனும்
இருக்கிறான். 20 விறகில்லாமல் ெநருப்பு அவியும்; ேகாள்ெசால்லுகிறவனில்லாமல் சண்ைட அடங்கும். 21

கரிகள் தழலுக்கும், விறகு ெநருப்புக்கும் ஏதுவானதுேபால, வாதுப்பிரியன் சண்ைடகைள மூட்டுகிறதற்கு
ஏதுவானவன். 22 ேகாள்காரனுைடய வார்த்ைதகள் விைளயாட்டுப் ேபாலிருக்கும்; ஆனாலும் அைவகள்
உள்ளத்திற்குள் ைதக்கும். 23 ேநச அனைலக் காண்பிக்கிற உதடுகேளாடு கூடிய தீயெநஞ்சம் ெவள்ளிப்பூச்சு
பூசிய ஓட்ைடப்ேபாலிருக்கும். 24 பைகஞன் தன் உள்ளத்தில் கபடத்ைத மைறத்து, தன் உதடுகளினால்
சூதுேபசுகிறான். 25 அவன் இதம்ேபசினாலும் அவைன நம்பாேத; அவன் இருதயத்தில் ஏழு அருவருப்புகள்
உண்டு. 26 பைகைய வஞ்சகமாய் மைறத்து ைவக்கிறவெனவேனா, அவனுைடய ெபால்லாங்கு மகா
சைபயிேல ெவளிப்படுத்தப்படும். 27 படுகுழிைய ெவட்டுகிறவன் தாேன அதில் விழுவான்; கல்ைலப்
புரட்டுகிறவன்ேமல் அந்தக் கல் திரும்ப விழும். 28 கள்ளநாவு தன்னால் கிேலசப்பட்டவர்கைளப் பைகக்கும்;
இச்சகம் ேபசும் வாய் அழிைவ உண்டுபண்ணும்.

நாைளயத்தினத்ைதக்குறித்துப் ெபருைம பாராட்டேத; ஒரு நாள் பிறப்பிப்பைத அறியாேய. 2 உன்
வாய் அல்ல, புறத்தியாேன உன்ைனப் புகழட்டும்; உன் உதடு அல்ல, அந்நியேன உன்ைனப்
புகழட்டும். 3 கல் கனமும், மணல் பாரமுமாயிருக்கும்; மூடனுைடய ேகாபேமா இவ்விரண்டிலும்

பாரமாம். 4 உக்கிரம் ெகாடுைமயுள்ளது, ேகாபம் நிஷ்டூரமுள்ளது; ெபாறாைமேயாெவன்றால், அதற்கு
முன்னிற்கத்தக்கவன் யார்? 5 மைறவான சிேநகத்ைதப்பார்க்கிலும் ெவளிப்பைடயான கடிந்துெகாள்ளுதல்
நல்லது. 6 சிேநகிதன் அடிக்கும் அடிகள் உண்ைமயானைவகள்; சத்துரு இடும் முத்தங்கேளா
வஞ்சைனயுள்ளைவகள். 7 திருப்தியைடந்தவன் ேதன்கூட்ைடயும் மிதிப்பான்; பசியுள்ளவனுக்ேகா கசப்பான
பதார்த்தங்களும் தித்திப்பாயிருக்கும். 8 தன் கூட்ைடவிட்டு அைலகிற குருவி எப்படியிருக்கிறேதா,
அப்படிேய தன் ஸ்தானத்ைதவிட்டு அைலகிற மனுஷனும் இருக்கிறான். 9 பரிமளைதலமும் சுகந்ததூபமும்
இருதயத்ைதக் களிப்பாக்குவதுேபால, ஒருவனுைடய சிேநகிதன் உட்கருத்தான ஆேலாசைனயினால்
பாராட்டும் இன்பமானது களிப்பாக்கும். 10 உன் சிேநகிதைனயும், உன் தகப்பனுைடய சிேநகிதைனயும்
விட்டுவிடாேத; உன் ஆபத்துகாலத்தில் உன் சேகாதரனுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகாேத; தூரத்திலுள்ள
சேகாதரனிலும் சமீபத்திலுள்ள அயலாேன வாசி. 11 என் மகேன, என்ைன நிந்திக்கிறவனுக்கு நான் உத்தரவு
ெகாடுக்கத்தக்கதாக, நீ ஞானவானாகி, என் இருதயத்ைதச் சந்ேதாஷப்படுத்து. 12 விேவகி ஆபத்ைதக்
கண்டு மைறந்து ெகாள்ளுகிறான்; ேபைதகேளா ெநடுகப்ேபாய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். 13

அந்நியனுக்காகப் பிைணப்படுகிறவனுைடய வஸ்திரத்ைத எடுத்துக்ெகாள், அந்நிய ஸ்திரீக்காக
ஈடுவாங்கிக்ெகாள். 14 ஒருவன் அதிகாைலயிேல எழுந்து உரத்தசத்தத்ேதாேட தன் சிேநகிதனுக்குச்
ெசால்லும் ஆசீர்வாதம் சாபமாக எண்ணப்படும். 15 அைடமைழநாளில் ஓயாத ஒழுக்கும் சண்ைடக்காரியான
ஸ்திரீயும் சரி. 16 அவைள அடக்கப்பார்க்கிறவன் காற்ைற அடக்கித் தன் வலதுைகயினால் எண்ெணையப்
பிடிக்கப்பார்க்கிறான். 17 இரும்ைப இரும்பு கருக்கிடும்; அப்படிேய மனுஷனும் தன் சிேநதிதனுைடய
முகத்ைதக் கருக்கிடுகிறான். 18 அத்திமரத்ைதக் காக்கிறவன் அதின் கனிையப் புசிப்பான்; தன் எஜமாைனக்
காக்கிறவன் கனமைடவான். 19 தண்ணீரில் முகத்துக்கு முகம் ஒத்திருக்குமாப்ேபால, மனுஷரில்
இருதயத்திற்கு இருதயம் ஒத்திருக்கும். 20 பாதாளமும் அழிவும் திருப்தியாகிறதில்ைல; அதுேபால
மனுஷனுைடய கண்களும் திருப்தியாகிறதில்ைல. 21 ெவள்ளிக்குக் குைகயும், ெபான்னுக்குப் புடமும்
ேசாதைன; மனுஷனுக்கு அவனுக்கு உண்டாகும் புகழ்ச்சிேய ேசாதைன. 22 மூடைன உரலில் ேபாட்டு
உலக்ைகயினால் ெநாய்ேயாேட ெநாய்யாகக் குத்தினாலும், அவனுைடய மூடத்தனம் அவைன விட்டு
நீங்காது. 23 உன் ஆடுகளின் நிைலைமைய நன்றாய் அறிந்துெகாள்; உன் மந்ைதகளின்ேமல் கவனமாயிரு.
24 ெசல்வம் என்ைறக்கும் நிைலயாது; கிரீடம் தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் நிைலநிற்குேமா? 25 புல்
முைளக்கும், பச்சிைலகள் ேதான்றும், மைலப்பூண்டுகள் ேசர்க்கப்படும். 26 ஆட்டுக்குட்டிகள் உனக்கு
வஸ்திரத்ைதயும், கடாக்கள் வயல் வாங்கத்தக்க கிரயத்ைதயும் ெகாடுக்கும். 27 ெவள்ளாட்டுப்பால் உன்
ஆகாரத்துக்கும், உன் வீட்டாரின் ஆகாரத்துக்கும் உன் ேவைலக்காரிகளின் பிைழப்புக்கும்
ேபாதுமானபடியிருக்கும்.

ஒருவனும் ெதாடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடிப்ேபாகிறார்கள்; நீதிமான்கேளா
சிங்கத்ைதப்ேபாேல ைதரியமாயிருக்கிறார்கள். 2 ேதசத்தின் பாவத்தினிமித்தம் அதின்
அதிகாரிகள் அேநகராயிருக்கிறார்கள்; புத்தியும் அறிவுமுள்ள மனுஷனாேலா அதின் நற்சீர்

நீடித்திருக்கும். 3 ஏைழகைள ஒடுக்குகிற தரித்திரன் ஆகாரம் விைளயாதபடி ெவள்ளமாய்
அடித்துக்ெகாண்டுேபாகிற மைழையப்ேபாலிருக்கிறான். 4 ேவதப்பிரமாணத்ைத விட்டு விலகுகிறவர்கள்
துன்மார்க்கைரப் புகழுகிறார்கள்; ேவத பிரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்கேளா அவர்கேளாேட
ேபாராடுகிறார்கள். 5 துஷ்டர் நியாயத்ைத அறியார்கள்; கர்த்தைரத் ேதடுகிறவர்கேளா சகலத்ைதயும்
அறிவார்கள். 6 இருவழிகளில் நடக்கிற திரியாவரக்காரன் ஐசுவரியவானாயிருந்தாலும், ேநர்ைமயாய்
நடக்கிற தரித்திரன் அவனிலும் வாசி. 7 ேவதப்பிரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவன் விேவகமுள்ள
புத்திரன்; ேபாஜனப்பிரியருக்குத் ேதாழனாயிருக்கிறவேனா தன் தகப்பைன அவமானப்படுத்துகிறான். 8

அநியாய வட்டியினாலும் ஆதாயத்தினாலும் தன் ஆஸ்திையப் ெபருகப்பண்ணுகிறவன், தரித்திரர்ேபரில்

நீதிெமாழிகள் 28:8

513



29

30

இரங்குகிறவனுக்காக அைதச் ேசகரிக்கிறான். 9 ேவதத்ைதக் ேகளாதபடி தன் ெசவிைய
விலக்குகிறவனுைடய ெஜபமும் அருவருப்பானது. 10 உத்தமர்கைள ேமாசப்படுத்தி, ெபால்லாத வழியிேல
நடத்துகிறவன் தான் ெவட்டின குழியில் தாேன விழுவான்; உத்தமர்கேளா நன்ைமையச் சுதந்தரிப்பார்கள்.
11 ஐசுவரியவான் தன் பார்ைவக்கு ஞானவான்; புத்தியுள்ள தரித்திரேனா அவைனப் பரிேசாதிக்கிறான். 12

நீதிமான்கள் களிகூரும்ேபாது மகா ெகாண்டாட்டம் உண்டாகும்; துன்மார்க்கர் எழும்பும்ேபாேதா மனுஷர்
மைறந்து ெகாள்ளுகிறார்கள். 13 தன் பாவங்கைள மைறக்கிறவன் வாழ்வைடயமாட்டான்; அைவகைள
அறிக்ைக ெசய்து விட்டுவிடுகிறவேனா இரக்கம் ெபறுவான். 14 எப்ெபாழுதும் பயந்திருக்கிறவன்
பாக்கியவான்; தன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்துகிறவேனா தீங்கில் விழுவான். 15 ஏைழ ஜனங்கைள ஆளும்
துஷ்ட அதிகாரி ெகர்ச்சிக்கும் சிங்கத்துக்கும் அைலந்து திரிகிற கரடிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறான். 16 பிரபு
புத்தியீனனாயிருந்தால் அவன் ெசய்யும் இடுக்கண் மிகுதி; ெபாருளாைசைய ெவறுக்கிறவன் தீர்க்காயுைசப்
ெபறுவான். 17 இரத்தப்பழிக்காக ஒடுக்கப்பட்டவன் குழியில் ஒளிக்க ஓடிவந்தால், அவைன
ஆதரிக்கேவண்டாம். 18 உத்தமனாய் நடக்கிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; மாறுபாடான இருவழியில்
நடக்கிறவேனா அவற்றில் ஒன்றிேல விழுவான். 19 தன் நிலத்ைதப் பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தால்
திருப்தியாவான்; வீணைரப் பின்பற்றுகிறவேனா வறுைமயால் நிைறந்திருப்பான். 20 உண்ைமயுள்ள மனுஷன்
பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கைளப் ெபறுவான்; ஐசுவரியவானாகிறதற்குத் தீவிரிக்கிறவேனா ஆக்கிைனக்குத்
தப்பான். 21 முகதாட்சிணியம் நல்லதல்ல, முகதாட்சிணியமுள்ளவன் ஒரு துண்டு அப்பத்துக்காக அநியாயஞ்
ெசய்வான். 22 வன்கண்ணன் ெசல்வனாகிறதற்குப் பதறுகிறான், வறுைம தனக்கு வருெமன்று
அறியாதிருக்கிறான். 23 தன் நாவினால் முகஸ்துதி ேபசுகிறவைனப்பார்க்கிலும், கடிந்துெகாள்ளுகிறவன்
முடிவில் அங்கீகாரம் ெபறுவான். 24 தன் தகப்பைனயும் தன் தாையயும் ெகாள்ைளயிட்டு, அது துேராகமல்ல
என்பவன் பாழ்க்கடிக்கிற மனுஷனுக்குத் ேதாழன். 25 ெபருெநஞ்சன் வழக்ைகக் ெகாளுவுகிறான்; கர்த்தைர
நம்புகிறவேனா ெசழிப்பான். 26 தன் இருதயத்ைத நம்புகிறவன் மூடன்; ஞானமாய் நடக்கிறவேனா
இரட்சிக்கப்படுவான். 27 தரித்திரருக்குக் ெகாடுப்பவன் தாழ்ச்சியைடயான்; தன் கண்கைள ஏைழகளுக்கு
விலக்குகிறவனுக்ேகா அேநக சாபங்கள் வரும். 28 துன்மார்க்கர் எழும்பும்ேபாது மனுஷர்
மைறந்துெகாள்ளுகிறார்கள்; அவர்கள் அழியும்ேபாேதா நீதிமான்கள் ெபருகுகிறார்கள்.

அடிக்கடி கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டும் தன் பிடரிையக் கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றிச் சடிதியில்
நாசமைடவான். 2 நீதிமான்கள் ெபருகினால் ஜனங்கள் மகிழுவார்கள்; துன்மார்க்கர்
ஆளும்ேபாேதா ஜனங்கள் தவிப்பார்கள். 3 ஞானத்தில் பிரியப்படுகிறவன் தன் தகப்பைன

மகிழப்பண்ணுகிறான்; ேவசிகேளாேட ெதாந்திப்பானவேனா ஆஸ்திைய அழிக்கிறான். 4 நியாயத்தினால்
ராஜா ேதசத்ைத நிைலநிறுத்துகிறான்; பரிதானப்பிரியேனா அைதக் கவிழ்க்கிறான். 5 பிறைன முகஸ்துதி
ெசய்கிறவன், அவன் கால்களுக்கு வைலைய விரிக்கிறான். 6 துஷ்டனுைடய துேராகத்திேல
கண்ணியிருக்கிறது; நீதிமாேனா பாடி மகிழுகிறான். 7 நீதிமான் ஏைழகளின் நியாயத்ைதக்
கவனித்தறிகிறான்; துன்மார்க்கேனா அைத அறிய விரும்பான். 8 பரியாசக்காரர் பட்டணத்தில்
தீக்ெகாளுத்திவிடுகிறார்கள்; ஞானிகேளா குேராதத்ைத விலக்குகிறார்கள். 9 ஞானி மூடனுடன்
வழக்காடுைகயில், சினந்தாலும் சிரித்தாலும் அைமதியில்ைல. 10 இரத்தப்பிரியர் உத்தமைனப்
பைகக்கிறார்கள்; ெசம்ைமயானவர்கேளா அவனுைடய பிராணைனக் காப்பாற்றுகிறார்கள். 11 மூடன் தன்
உள்ளத்ைதெயல்லாம் ெவளிப்படுத்துகிறான்; ஞானிேயா அைதப் பின்னுக்கு அடக்கிைவக்கிறான். 12

அதிபதியானவன் ெபாய்களுக்குச் ெசவிெகாடுத்தால், அவன் ஊழியக்காரர் யாவரும் துன்மார்க்கராவார்கள்.
13 தரித்திரனும் ெகாடுைமக்காரனும் ஒருவைரெயாருவர் சந்திக்கிறார்கள்; அவ்விருவருைடய
கண்களுக்கும் கர்த்தர் ெவளிச்சங்ெகாடுக்கிறார். 14 ஏைழகளுைடய நியாயத்ைத உண்ைமயாய்
விசாரிக்கிற ராஜாவின் சிங்காசனம் என்றும் நிைலெபற்றிருக்கும். 15 பிரம்பும் கடிந்துெகாள்ளுதலும்
ஞானத்ைதக் ெகாடுக்கும்; தன் இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட பிள்ைளேயா தன் தாய்க்கு ெவட்கத்ைத
உண்டுபண்ணுகிறான். 16 துன்மார்க்கர் ெபருகினால் பாவமும் ெபருகும்; நீதிமான்கேளா அவர்கள்
விழுவைதக் காண்பார்கள். 17 உன் மகைனச் சிட்ைசெசய், அவன் உனக்கு ஆறுதல் ெசய்வான், உன்
ஆத்துமாவுக்கு ஆனந்தத்ைதயும் உண்டாக்குவான். 18 தீர்க்கதரிசனமில்லாத இடத்தில் ஜனங்கள்
சீர்ெகட்டுப்ேபாவார்கள்; ேவதத்ைதக் காக்கிறவேனா பாக்கியவான். 19 அடிைமயானவன்
வார்த்ைதகளினாேல அடங்கான்; அைவகைள அவன் அறிந்தாலும் உத்தரவு ெகாடான். 20 தன்
வார்த்ைதகளில் பதறுகிற மனுஷைனக் கண்டாயானால், அவைன நம்புவைதப்பார்க்கிலும் மூடைன
நம்பலாம். 21 ஒருவன் தன் அடிைமையச் சிறு பிராயமுதல் இளக்காரமாக வளர்த்தால், முடிவிேல அவன்
தன்ைனப் புத்திரனாகப் பாராட்டுவான். 22 ேகாபக்காரன் வழக்ைகக் ெகாளுவுகிறான்; மூர்க்கன்
ெபரும்பாதகன். 23 மனுஷனுைடய அகந்ைத அவைனத் தாழ்த்தும்; மனத்தாழ்ைமயுள்ளவேனா
கனமைடவான். 24 திருடேனாேட பங்கிட்டுக்ெகாள்ளுகிறவன் தன் ஆத்துமாைவப் பைகக்கிறான்; சாபத்ைத
அவன் ேகட்டாலும் காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தமாட்டான். 25 மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணிைய
வருவிக்கும்; கர்த்தைர நம்புகிறவேனா உயர்ந்த அைடக்கலத்திேல ைவக்கப்படுவான். 26 ஆளுைக
ெசய்கிறவனுைடய முகதரிசனத்ைதத் ேதடுகிறவர்கள் அேநகர்; ஆனாலும் அவனவனுைடய நியாயம்
கர்த்தராேல தீரும். 27 நீதிமானுக்கு அநியாயக்காரன் அருவருப்பானவன்; சன்மார்க்கனும்
துன்மார்க்கனுக்கு அருவருப்பானவன்.

யாக்ேகயின் குமாரனாகிய ஆகூர் என்னும் புருஷன் ஈத்திேயலுக்கு வசனித்து, ஈத்திேயலுக்கும்
ஊகாலுக்கும் உைரத்த உபேதச வாக்கியங்களாவன: 2 மனுஷெரல்லாரிலும் நான் மூடன்;
மனுஷருக்ேகற்ற புத்தி எனக்கு இல்ைல. 3 நான் ஞானத்ைதக் கற்கவும் இல்ைல, பரிசுத்தரின்
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அறிைவ அறிந்துெகாள்ளவும் இல்ைல. 4 வானத்துக்கு ஏறியிறங்கினவர் யார்? காற்ைறத் தமது
ைகப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார்? தண்ணீர்கைள வஸ்திரத்திேல கட்டினவர் யார்? பூமியின்
எல்ைலகைளெயல்லாம் ஸ்தாபித்தவர் யார்? அவருைடய நாமம் என்ன? அவர் குமாரனுைடய நாமம் என்ன?
அைத அறிவாேயா? 5 ேதவனுைடய வசனெமல்லாம் புடமிடப்பட்டைவகள்; தம்ைம
அண்டிக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் ேகடகமானவர். 6 அவருைடய வசனங்கேளாடு ஒன்ைறயும்
கூட்டாேத, கூட்டினால் அவர் உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வார், நீ ெபாய்யனாவாய். 7 இரண்டு மனு
உம்மிடத்தில் ேகட்கிேறன்; நான் மரிக்கும்பரியந்தமும் அைவகைள எனக்கு மறுக்காமல் தாரும். 8

மாையையயும் ெபாய்வசனிப்ைபயும் எனக்குத் தூரப்படுத்தும்; தரித்திரத்ைதயும் ஐசுவரியத்ைதயும் எனக்குக்
ெகாடாதிருப்பீராக. 9 நான் பரிபூரணம் அைடகிறதினால் மறுதலித்து, கர்த்தர் யார் என்று
ெசால்லாதபடிக்கும்; தரித்திரப்படுகிறதினால் திருடி, என் ேதவனுைடய நாமத்ைத வீணிேல
வழங்காதபடிக்கும், என் படிைய எனக்கு அளந்து என்ைனப் ேபாஷித்தருளும். 10 எஜமானிடத்தில்
அவனுைடய ேவைலக்காரன்ேமல் குற்றஞ்சுமத்தாேத; அவன் உன்ைனச் சபிப்பான், நீ குற்றவாளியாகக்
காணப்படுவாய். 11 தங்கள் தகப்பைனச் சபித்தும், தங்கள் தாைய ஆசீர்வதியாமலும் இருக்கிற
சந்ததியாருமுண்டு. 12 தாங்கள் அழுக்கறக் கழுவப்படாமலிருந்தும், தங்கள் பார்ைவக்குச் சுத்தமாகத்
ேதான்றுகிற சந்ததியாருமுண்டு. 13 ேவெறாரு சந்ததியாருமுண்டு; அவர்கள் கண்கள் எத்தைன
ேமட்டிைமயும் அவர்கள் இைமகள் எத்தைன ெநறிப்புமானைவகள். 14 ேதசத்தில் சிறுைமயானவர்கைளயும்
மனுஷரில் எளிைமயானவர்கைளயும் பட்சிப்பதற்குக் கட்கங்கைளெயாத்த பற்கைளயும் கத்திகைளெயாத்த
கைடவாய்ப்பற்கைளயுமுைடய சந்ததியாருமுண்டு. 15 தா, தா, என்கிற இரண்டு குமாரத்திகள் அட்ைடக்கு
உண்டு. திருப்தியைடயாத மூன்றுண்டு, ேபாதும் என்று ெசால்லாத நான்குமுண்டு. 16 அைவயாவன:
பாதாளமும், மலட்டுக் கர்ப்பமும், தண்ணீரால் திருப்தியைடயாத நிலமும், ேபாதுெமன்று ெசால்லாத
அக்கினியுேம. 17 தகப்பைனப் பரியாசம்பண்ணி, தாயின் கட்டைளைய அசட்ைடபண்ணுகிற கண்ைண
நதியின் காகங்கள் பிடுங்கும், கழுகின் குஞ்சுகள் தின்னும். 18 எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமானைவகள்
மூன்றுண்டு, என் புத்திக்ெகட்டாதைவகள் நான்குமுண்டு. 19 அைவயாவன: ஆகாயத்தில் கழுகினுைடய
வழியும், கன்மைலயின்ேமல் பாம்பினுைடய வழியும், நடுக்கடலில் கப்பலினுைடய வழியும், ஒரு கன்னிைகைய
நாடிய மனுஷனுைடய வழியுேம. 20 அப்படிேய விபசாரஸ்திரீயினுைடய வழியும் இருக்கிறது; அவள் தின்று,
தன் வாையத் துைடத்து; நான் ஒரு பாவமும் ெசய்யவில்ைல என்பாள். 21 மூன்றினிமித்தம் பூமி
சஞ்சலப்படுகிறது, நான்ைகயும் அது தாங்கமாட்டாது. 22 அரசாளுகிற அடிைமயினிமித்தமும்,
ேபாஜனத்தால் திருப்தியான மூடனினிமித்தமும், 23 பைகக்கப்படத்தக்கவளாயிருந்தும், புருஷனுக்கு
வாழ்க்ைகப்பட்ட ஸ்திரீயினிமித்தமும், தன் நாச்சியாருக்குப் பதிலாக இல்லாளாகும் அடிைமப்
ெபண்ணினிமித்தமுேம. 24 பூமியில் சிறியைவகளாயிருந்தும், மகா ஞானமுள்ளைவகள் நான்குண்டு. 25

அைவயாவன: அற்பமான ெஜந்துவாயிருந்தும், ேகாைடகாலத்திேல தங்கள் ஆகாரத்ைதச் சம்பாதிக்கிற
எறும்பும், 26 சத்துவமற்ற ெஜந்துவாயிருந்தும், தங்கள் வீட்ைடக் கன்மைலயிேல ேதாண்டிைவக்கும்
குழிமுசல்களும், 27 ராஜா இல்லாதிருந்தும், பவுஞ்சு பவுஞ்சாய்ப் புறப்படுகிற ெவட்டுக்கிளிகளும், 28 தன்
ைககளினால் வைலையப் பின்னி, அரசர் அரமைனகளிலிருக்கிற சிலந்திப் பூச்சியுேம. 29 விேநாதமாய்
அடிைவத்து நடக்கிறைவகள் மூன்றுண்டு; விேநாத நைடயுள்ளைவகள் நாலுமுண்டு. 30 அைவயாவன:
மிருகங்களில் சவுரியமானதும் ஒன்றுக்கும் பின்னிைடயாததுமாகிய சிங்கமும், 31 ேபார்க்குதிைரயும்,
ெவள்ளாட்டுக் கடாவும், ஒருவரும் எதிர்க்கக்கூடாத ராஜாவுேம. 32 நீ ேமட்டிைமயானதினால் ைபத்திமாய்
நடந்து, துர்ச்சிந்தைனயுள்ளவனாயிருந்தாயானால், ைகயினால் வாைய மூடு. 33 பாைலக் கைடதல்
ெவண்ைணையப் பிறப்பிக்கும்; மூக்ைகப் பிைசதல் இரத்தத்ைதப் பிறப்பிக்கும்; அப்படிேய ேகாபத்ைதக்
கிண்டிவிடுதல் சண்ைடையப் பிறப்பிக்கும்.

ராஜாவாகிய ேலமுேவலுக்கடுத்த வசனங்கள்; அவன் தாய் அவனுக்குப் ேபாதித்த உபேதசமாவது:
2 என் மகேன, என் கர்ப்பத்தின் குமாரேன, என் ெபாருத்தைனகளின் புத்திரேன, 3 ஸ்திரீகளுக்கு
உன் ெபலைனயும் ராஜாக்கைளக் ெகடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன் வழிகைளயும் ெகாடாேத. 4

திராட்சரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்குத் தகுதியல்ல; ேலமுேவேல, அது ராஜாக்களுக்குத் தகுதியல்ல;
மதுபானம் பிரபுக்களுக்குத் தகுதியல்ல. 5 மதுபானம்பண்ணினால் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்ைத மறந்து,
சிறுைமப்படுகிறவர்களுைடய நியாயத்ைதயும் புரட்டுவார்கள். 6 மடிந்துேபாகிறவனுக்கு மதுபானத்ைதயும்,
மனங்கசந்தவர்களுக்குத் திராட்சரசத்ைதயும் ெகாடுங்கள்; 7 அவன் குடித்துத் தன் குைறைவ மறந்து, தன்
வருத்தத்ைத அப்புறம் நிைனயாதிருக்கட்டும். 8 ஊைமயனுக்காகவும் திக்கற்றவர்கெளல்லாருைடய
நியாயத்துக்காகவும் உன் வாையத் திற. 9 உன் வாையத் திறந்து, நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து, சிறுைமயும்
எளிைமயுமானவனுக்கு நியாயஞ்ெசய். 10 குணசாலியான ஸ்திரீையக் கண்டு பிடிப்பவன் யார்? அவளுைடய
விைல முத்துக்கைளப்பார்க்கிலும் உயர்ந்தது. 11 அவள் புருஷனுைடய இருதயம் அவைள நம்பும்; அவன்
சம்பத்துக் குைறயாது. 12 அவள் உயிேராடிருக்கிற நாெளல்லாம் அவனுக்குத் தீைமையயல்ல,
நன்ைமையேய ெசய்கிறாள். 13 ஆட்டுமயிைரயும் சணைலயும் ேதடி, தன் ைககளினால் உற்சாகத்ேதாேட
ேவைலெசய்கிறாள். 14 அவள் வியாபாரக் கப்பல்கைளப்ேபாலிருக்கிறாள்; தூரத்திலிருந்து தன்
ஆகாரத்ைதக் ெகாண்டுவருகிறாள். 15 இருட்ேடாேட எழுந்து தன் வீட்டாருக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து, தன்
ேவைலக்காரிகளுக்குப் படியளக்கிறாள். 16 ஒரு வயைல விசாரித்து அைத வாங்குகிறாள்; தன் ைககளின்
சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நாட்டுகிறாள். 17 தன்ைன ெபலத்தால்
இைடக்கட்டிக்ெகாண்டு, தன் ைககைளப் பலப்படுத்துகிறாள். 18 தன் வியாபாரம் பிரேயாஜனமுள்ளெதன்று
அறிந்திருக்கிறாள்; இரவிேல அவள் விளக்கு அைணயாதிருக்கும். 19 தன் ைககைள இராட்டினத்தில்
ைவக்கிறாள்; அவள் விரல்கள் கதிைரப் பிடிக்கும். 20 சிறுைமயானவர்களுக்குத் தன் ைகையத் திறந்து,
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ஏைழகளுக்குத் தன் கரங்கைள நீட்டுகிறாள். 21 தன் வீட்டார் அைனவருக்கும் இரட்ைடப்புைர
உடுப்பிருக்கிறதால், தன் வீட்டாரினிமித்தம் குளிருக்குப் பயப்படாள். 22 இரத்தினக் கம்பளங்கைளத்
தனக்கு உண்டுபண்ணுகிறாள்; ெமல்லிய புடைவயும் இரத்தாம்பரமும் அவள் உடுப்பு. 23 அவள் புருஷன்
ேதசத்து மூப்பர்கேளாேட நியாயஸ்தலங்களில் உட்கார்ந்திருக்ைகயில் ேபர்ெபற்றவனாயிருக்கிறான். 24

ெமல்லிய புடைவகைள உண்டுபண்ணி விற்கிறாள்; கச்ைசகைள வர்த்தகரிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறாள். 25

அவள் உைட பலமும் அலங்காரமுமாயிருக்கிறது; வருங்காலத்ைதப் பற்றியும் மகிழுகிறாள். 26 தன் வாைய
ஞானம் விளங்கத் திறக்கிறாள்; தையயுள்ள ேபாதகம் அவள் நாவின்ேமல் இருக்கிறது. 27 அவள் ேசாம்பலின்
அப்பத்ைதப் புசியாமல், தன் வீட்டுக்காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்ேணாக்கமாயிருக்கிறாள். 28

அவள் பிள்ைளகள் எழும்பி, அவைளப் பாக்கியவதி என்கிறார்கள்; அவள் புருஷனும் அவைளப்பார்த்து: 29

அேநகம் ெபண்கள் குணசாலிகளாயிருந்ததுண்டு; நீேயா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ேமற்பட்டவள் என்று
அவைளப் புகழுகிறான். 30 ெசளந்தரியம் வஞ்சைனயுள்ளது, அழகும் வீண், கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற
ஸ்திரீேய புகழப்படுவாள். 31 அவள் ைககளின் பலைன அவளுக்குக் ெகாடுங்கள்; அவளுைடய ெசய்ைககள்
வாசல்களில் அவைளப் புகழக்கடவது.
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பிரசங்கி

தாவீதின் குமாரனும் எருசேலமின் ராஜாவுமாகிய பிரசங்கியின் வாக்கியங்கள். 2 மாைய, மாைய,
எல்லாம் மாைய என்று பிரசங்கி ெசால்லுகிறான். 3 சூரியனுக்குக் கீேழ மனுஷன் படுகிற எல்லாப்
பிரயாசத்தினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன? 4 ஒரு சந்ததி ேபாகிறது, மறு சந்ததி வருகிறது;

பூமிேயா என்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கிறது. 5 சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது; தான் உதித்த
இடத்திற்ேக அது திரும்பவும் தீவிரிக்கிறது. 6 காற்று ெதற்ேக ேபாய், வடக்ேகயுஞ்சுற்றி, சுழன்று சுழன்று
அடித்து, தான் சுற்றின இடத்துக்ேக திரும்பவும் வரும். 7 எல்லா நதிகளும் சமுத்திரத்திேல ஓடி விழுந்தும்
சமுத்திரம் நிரம்பாது; தாங்கள் உற்பத்தியான இடத்திற்ேக நதிகள் மறுபடியும் திரும்பும். 8 எல்லாம்
வருத்தத்தினால் நிைறந்திருக்கிறது; அது மனுஷரால் ெசால்லிமுடியாது; காண்கிறதினால் கண்
திருப்தியாகிறதில்ைல, ேகட்கிறதினால் ெசவி நிரப்பப்படுகிறதுமில்ைல. 9 முன் இருந்தேத இனிேமலும்
இருக்கும்; முன் ெசய்யப்பட்டேத பின்னும் ெசய்யப்படும்; சூரியனுக்குக் கீேழ நூதனமானது ஒன்றுமில்ைல.
10 இைதப் பார், இது நூதனம் என்று ெசால்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்றுண்ேடா? அது நமக்கு முன்னுள்ள
பூர்வகாலங்களிலும் இருந்தேத. 11 முன் இருந்தைவகைளப்பற்றி ஞாபகம் இல்ைல; அப்படிேய பின்வரும்
காரியங்கைளப்பற்றியும் இனி ேமலிருப்பவர்களுக்கு ஞாபகம் இராது. 12 பிரசங்கியாகிய நான் எருசேலமில்
இஸ்ரேவலருக்கு ராஜாவாயிருந்ேதன். 13 வானத்தின்கீழ் நடப்பைதெயல்லாம் ஞானமாய் விசாரித்து
ஆராய்ச்சி ெசய்கிறதற்கு என் மனைதப் பிரேயாகம்பண்ணிேனன்; மனுபுத்திரர் இந்தக் கடுந்ெதால்ைலயில்
அடிபடும்படிக்கு ேதவன் அைத அவர்களுக்கு நியமித்திருக்கிறார். 14 சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படுகிற
காரியங்கைளெயல்லாம் கவனித்துப் பார்த்ேதன்; இேதா, எல்லாம் மாையயும், மனதுக்குச்
சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது. 15 ேகாணலானைத ேநராக்கக்கூடாது; குைறவானைத எண்ணிமுடியாது. 16

இேதா, நான் ெபரியவனாயிருந்து, எனக்குமுன் எருசேலமிலிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் ஞானமைடந்து
ேதறிேனன்; என் மனம் மிகுந்த ஞானத்ைதயும் அறிைவயும் கண்டறிந்தது என்று நான் என் உள்ளத்திேல
ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். 17 ஞானத்ைத அறிகிறதற்கும், ைபத்தியத்ைதயும் மதியீனத்ைதயும் அறிகிறதற்கும்,
நான் என் மனைதப் பிரேயாகம்பண்ணிேனன்; இதுவும் மனதுக்குச் சஞ்சலமாயிருக்கிறெதன்று கண்ேடன்.
18 அதிக ஞானத்திேல அதிக சலிப்புண்டு; அறிவுெபருத்தவன் ேநாவுெபருத்தவன்.

நான் என் உள்ளத்திேல ெசால்லிக்ெகாண்டது என்னெவன்றால்: வா, இப்ெபாழுது உன்ைனச்
சந்ேதாஷத்தினாேல ேசாதித்துப்பார்ப்ேபன், இன்பத்ைத அநுபவி என்ேறன்; இேதா, இதுவும்
மாையயாயிருந்தது. 2 நைகப்ைபக்குறித்து, அது ைபத்தியம் என்றும், சந்ேதாஷத்ைதக்குறித்து, அது

என்ன ெசய்யும்? என்றும் ெசான்ேனன். 3 வானத்தின்கீழ் மனுபுத்திரர் உயிேராடிருக்கும் நாளளவும் ெபற்று
அநுபவிக்கத்தக்கது இன்னெதன்று அறியும்ெபாருட்டும், என் இருதயத்ைத ஞானத்தால்
ேதற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, நான் என் ேதகத்ைத மதுபானத்தால் சீராட்டிக்ெகாண்டிருக்கவும்,
மதியீனத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்டிருக்கவும் என் உள்ளத்தில் வைகேதடிேனன். 4 நான் ெபரிய ேவைலகைளச்
ெசய்ேதன்; எனக்காக வீடுகைளக் கட்டிேனன், திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டிேனன். 5 எனக்காகத்
ேதாட்டங்கைளயும் சிங்காரவனங்கைளயும் உண்டாக்கி, அைவகளில் சகலவைகக் கனிவிருட்சங்கைளயும்
நாட்டிேனன். 6 மரங்கள் பயிராகும் ேதாப்புக்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறதற்குக் குளங்கைள உண்டுபண்ணிேனன். 7

ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும் சம்பாதித்ேதன்; வீட்டிலும் ேவைலக்காரர் பிறந்தார்கள்;
எனக்குமுன் எருசேலமிலிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் ஆடுமாடு முதலான திரண்ட ஆஸ்திகள் எனக்கு
இருந்தது. 8 ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், ராஜசம்பத்ைதயும் மாகாணங்களிலுள்ள ெபாருள்கைளயும்
ேசகரித்ேதன்; சங்கீதக்காரைரயும் சங்கீதக்காரிகைளயும், மனுபுத்திரருக்கு இன்பமான பலவித
வாத்தியங்கைளயும் சம்பாதித்ேதன். 9 எனக்குமுன் எருசேலமிலிருந்த எல்லாைரப்பார்க்கிலும் நான்
ெபரியவனும் திரவிய சம்பன்னனுமாேனன்; என் ஞானமும் என்ேனாேடகூட இருந்தது. 10 என் கண்கள்
இச்சித்தைவகளில் ஒன்ைறயும் நான் அைவகளுக்குத் தைடபண்ணவில்ைல; என் இருதயத்துக்கு ஒரு
சந்ேதாஷத்ைதயும் நான் ேவண்டாெமன்று விலக்கவில்ைல; நான் ெசய்த முயற்சிகளிெலல்லாம் என் மனம்
மகிழ்ச்சிெகாண்டிருந்தது; இதுேவ என் பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றினாலும் எனக்கு வந்த பலன். 11 என்
ைககள் ெசய்த சகல ேவைலகைளயும், நான் பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்ைதயும் கண்ேணாக்கிப் பார்த்ேதன்;
இேதா, எல்லாம் மாையயும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருந்தது; சூரியனுக்குக் கீேழ பலன் ஒன்றுமில்ைல. 12

பின்பு நான், ஞானமானது என்ன என்றும், ைபத்தியமும் மதியீனமும் என்ன என்றும் பார்த்து அறியும்படி
திரும்பிேனன்; ராஜாவுக்குப் பின்வரும் மனுஷன் என்ன ெசய்யக்கூடும்? ெசய்தைதேய ெசய்வான். 13

இருைளப்பார்க்கிலும் ெவளிச்சம் எவ்வளவு உத்தமேமா, அவ்வளவாய் மதியீனத்ைதப்பார்க்கிலும் ஞானம்
உத்தமெமன்று கண்ேடன். 14 ஞானியின் கண்கள் அவன் முகத்திேல இருக்கிறது; மூடேனா இருளிேல
நடக்கிறான்; ஆகிலும் அவர்கெளல்லாருக்கும் ஒேர விதமாய்ச் சம்பவிக்கிறது என்று கண்ேடன். 15

மூடனுக்குச் சம்பவிக்கிறதுேபால எனக்கும் சம்பவிக்கிறேத; அப்படியிருக்க நான் அதிக
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ஞானமைடந்ததினால் காரியெமன்ன என்று சிந்தித்ேதன்; இதுவும் மாைய என்று என் உள்ளத்தில்
எண்ணிேனன். 16 மூடன் என்றாலும் ஞானிெயன்றாலும் என்ைறக்கும் நிைனவில் இருப்பதில்ைல;
இப்ெபாழுது இருக்கிறெதல்லாம் வருங்காலத்தில் மறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; மூடன் எப்படி சாகிறாேனா
அப்படிேய ஞானியும் சாகிறான். 17 ஆைகயால் இந்த ஜீவைன ெவறுத்ேதன்; சூரியனுக்குக்கீேழ ெசய்யப்படும்
கிரிையெயல்லாம் எனக்கு விசனமாயிருந்தது; எல்லாம் மாையயும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது. 18

சூரியனுக்குக்கீேழ நான் பட்ட பிரயாசத்ைதெயல்லாம் ெவறுத்ேதன்; எனக்குப் பின்வரப்ேபாகிறவனுக்கு
அைத நான் ைவத்துப்ேபாகேவண்டியதாகுேம. 19 அவன் புத்திமானாயிருப்பாேனா, மூடனாயிருப்பாேனா,
அைத யார் அறிவார்? ஆகிலும் சூரியனுக்குக்கீேழ நான் பிரயாசப்பட்டு ஞானமாய்ச் சம்பாதித்த சகல
வஸ்துக்களின்ேபரிலும் அவன் அதிகாரியாவான்; இதுவும் மாையேய. 20 ஆைகயால் சூரியனுக்குக்கீேழ நான்
பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்தின்ேமலுமுள்ள ஆைசைய விட்டுவிட வைகபார்த்ேதன். 21 ஒருவன் புத்தி, யுக்தி,
நிதானத்ேதாடு பிரயாசப்படுகிறான்; ஆகிலும் அப்படிப் பிரயாசப்படாதிருந்த ேவெறாருவனுக்கு அவன்
அைதச் ெசாந்தமாக விட்டுவிடேவண்டியதாகும்; இதுவும் மாையயும் ெபரிய தீங்குமாய் இருக்கிறது. 22

மனுஷன் சூரியனுக்குக்கீேழ படுகிற எல்லாப் பிரயாசத்தினாலும் அவனுைடய இருதயத்தின்
எண்ணங்களினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன? 23 அவன் நாட்கெளல்லாம் அலுப்புள்ளது, அவன் ேவைலகள்
வருத்தமுள்ளது; இராத்திரியிலும் அவன் மனதுக்கு இைளப்பாறுதலில்ைல; இதுவும் மாையேய. 24 மனுஷன்
புசித்துக் குடித்து, தன் பிரயாசத்தின் பலைன அநுபவிப்பைதப்பார்க்கிலும், அவனுக்கு ஒரு நன்ைமயும்
இல்ைல; இதுவும் ேதவனுைடய கரத்திலிருந்து வருகிறது என்று நான் கண்ேடன். 25 என்ைனப்பார்க்கிலும்
சம்பிரமமாய்ச் சாப்பிடத்தக்கவன் யார்? என்ைனப்பார்க்கிலும் துரிதமாய்ச் சம்பாதிக்கத்தக்கவன் யார்? 26

ேதவன் தமது பார்ைவக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ஞானத்ைதயும் அறிைவயும் இன்பத்ைதயும்
அளிக்கிறார்; பாவஞ்ெசய்கிறவனுக்ேகா தமது பார்ைவக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவன் வசமாய் ைவத்துவிட்டுப்
ேபாகும்ெபாருட்டுச் ேசர்த்துக் குவித்துைவக்கும் ெதால்ைலைய அவர் நியமித்திருக்கிறார்; இதுவும்
மாையயும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது.

ஒவ்ெவான்றிற்கும் ஒவ்ெவாரு காலமுண்டு; வானத்தின் கீழிருக்கிற ஒவ்ெவாரு காரியத்துக்கும்
ஒவ்ெவாரு சமயமுண்டு. 2 பிறக்க ஒரு காலமுண்டு, இறக்க ஒரு காலமுண்டு; நட ஒரு காலமுண்டு,
நட்டைதப் பிடுங்க ஒரு காலமுண்டு; 3 ெகால்ல ஒரு காலமுண்டு, குணமாக்க ஒரு காலமுண்டு;

இடிக்க ஒரு காலமுண்டு, கட்ட ஒரு காலமுண்டு; 4 அழ ஒரு காலமுண்டு, நைகக்க ஒரு காலமுண்டு; புலம்ப
ஒரு காலமுண்டு, நடனம்பண்ண ஒரு காலமுண்டு; 5 கற்கைள எறிந்துவிட ஒரு காலமுண்டு, கற்கைளச்
ேசர்க்க ஒரு காலமுண்டு; தழுவ ஒரு காலமுண்டு, தழுவாமலிருக்க ஒரு காலமுண்டு; 6 ேதட ஒரு
காலமுண்டு, இழக்க ஒரு காலமுண்டு; காப்பாற்ற ஒரு காலமுண்டு, எறிந்துவிட ஒரு காலமுண்டு; 7 கிழிக்க
ஒரு காலமுண்டு, ைதக்க ஒரு காலமுண்டு; மவுனமாயிருக்க ஒரு காலமுண்டு, ேபச ஒரு காலமுண்டு; 8

சிேநகிக்க ஒரு காலமுண்டு, பைகக்க ஒரு காலமுண்டு; யுத்தம்பண்ண ஒரு காலமுண்டு, சமாதானம்பண்ண
ஒரு காலமுண்டு. 9 வருத்தப்பட்டுப் பிரயாசப்படுகிறவனுக்கு அதினால் பலன் என்ன? 10 மனுபுத்திரர்
பாடுபடும்படி ேதவன் அவர்களுக்கு நியமித்த ெதால்ைலையக் கண்ேடன். 11 அவர் சகலத்ைதயும் அதினதின்
காலத்திேல ேநர்த்தியாகச் ெசய்திருக்கிறார்; உலகத்ைதயும் அவர்கள் உள்ளத்திேல ைவத்திருக்கிறார்;
ஆதலால் ேதவன் ஆதிமுதல் அந்தம்மட்டும் ெசய்துவரும் கிரிையைய மனுஷன் கண்டுபிடியான். 12

மகிழ்ச்சியாயிருப்பதும் உயிேராடிருக்ைகயில் நன்ைமெசய்வதுேமயல்லாமல், ேவெறாரு நன்ைமயும்
மனுஷனுக்கு இல்ைலெயன்று அறிந்ேதன். 13 அன்றியும் மனுஷர் யாவரும் புசித்துக் குடித்து தங்கள் சகலப்
பிரயாசத்தின் பலைனயும் அநுபவிப்பது ேதவனுைடய அநுக்கிரகம். 14 ேதவன் ெசய்வது எதுேவா அது
என்ைறக்கும் நிைலக்கும் என்று அறிேவன்; அதிேனாேட ஒன்றும் கூட்டவுங்கூடாது, அதிலிருந்து ஒன்றும்
குைறக்கவுங்கூடாது; மனுஷர் தமது சமுகத்தில் பயந்திருக்கும்படி ேதவன் இப்படிச் ெசய்துவருகிறார். 15

முன் நடந்தேத இப்ெபாழுதும் நடக்கிறது; இனி நடக்கப்ேபாகிறதும் முன்னேம நடந்தது; நடந்தைதேயா
ேதவன் விசாரிப்பார். 16 பின்னும் சூரியனுக்குக் கீேழ நான் நியாயஸ்தலத்ைதக் கண்ேடன், அங்ேக
அநியாயம் இருந்தது; நீதிஸ்தலத்ைதயும் கண்ேடன்,. அங்ேக அநீதி இருந்தது. 17 சகல எண்ணங்கைளயும்
சகல ெசய்ைககைளயும் நியாயந்தீர்க்குங்காலம் இனி இருக்கிறபடியால் சன்மார்க்கைனயும்
துன்மார்க்கைனயும் ேதவன் நியாயந்தீர்ப்பார் என்று என் உள்ளத்தில் எண்ணிேனன். 18 மனுபுத்திரர்
தாங்கள் மிருகங்கைளப்ேபால் இருக்கிறார்கெளன்பைத அவர்கள் காணும்படிக்கு ேதவன் அவர்கைளச்
ேசாதிக்கிறாெரன்று நான் மனுஷருைடய நிைலைமையக்குறித்து என் உள்ளத்தில் எண்ணிேனன். 19

மனுபுத்திரருக்குச் சம்பவிக்கிறது மிருகங்களுக்கும் சம்பவிக்கும்; அவர்களுக்கும் இைவகளுக்கும் ஏக
சம்பவமுண்டு; இைவகள் சாகிறதுேபாலேவ அவர்களும் சாகிறார்கள்; ஜீவன்களுக்ெகல்லாம் சுவாசம்
ஒன்ேற; மிருகத்ைதப்பார்க்கிலும் மனுஷன் ேமன்ைமயுள்ளவன் அல்ல; எல்லாம் மாையேய. 20 எல்லாம் ஒேர
இடத்துக்குப் ேபாகிறது; எல்லாம் மண்ணிேல உண்டாகிறது, எல்லாம் மண்ணுக்குத் திரும்புகிறது. 21 உயர
ஏறும் மனுஷனுைடய ஆவிையயும், தாழ பூமியிலிறங்கும் மிருகங்களுைடய ஆவிையயும் அறிகிறவன் யார்? 22

இப்படியிருக்கிறபடியால், மனுஷன் தன் ெசய்ைககளில் மகிழ்ச்சியாயிருக்கும் நன்ைமையேயயல்லாமல்,
ேவேற நன்ைம இல்ைலெயன்று கண்ேடன்; இதுேவ அவன் பங்கு; தனக்குப் பின்வரும் காரியங்கைளக்
காணும்படிக்கு அவைனத் திரும்பிவரப்பண்ணுகிறவன் யார்?

இதற்குப்பின்பு நான் சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படும் ெகாடுைமகைளெயல்லாம்
சிந்தித்துப்பார்த்ேதன்; இேதா, ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் கண்ணீைரக் கண்ேடன், அவர்கைளத்
ேதற்றுவாரில்ைல; ஒடுக்குகிறவர்கள் பட்சத்தில் ெபலம் இருந்தது, அப்படியிருந்தும்

ேதற்றுவாரில்ைல. 2 ஆதலால் இன்னும் உயிேராடிருந்து பிைழக்கிறவர்கைளப்பார்க்கிலும் முன்னேம
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காலஞ்ெசன்று மரித்தவர்கைளேய பாக்கியவான்கள் என்ேறன். 3 இவ்விருதிறத்தாருைடய
நிைலைமையப்பார்க்கிலும் இன்னும் பிறவாதவனுைடய நிைலைமேய வாசி; அவன் சூரியனுக்குக் கீேழ
ெசய்யப்படும் துர்ச்ெசய்ைககைளக் காணவில்ைலேய. 4 மனுஷன் படும் எல்லாப் பிரயாசமும், பயன்படும்
எல்லாக் கிரிையயும், அயலானுைடய ெபாறாைமக்கு ஏதுவாயிருக்கிறைத நான் கண்ேடன்; இதுவும்
மாையயும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது. 5 மூடன் தன் ைககைளக் கட்டிக்ெகாண்டு, தன்
சைதையேய தின்கிறான். 6 வருத்தத்ேதாடும் மனச்சஞ்சலத்ேதாடும் இரண்டு ைகப்பிடியும்
நிைறயக்ெகாண்டிருப்பைதப்பார்க்கிலும், அைமச்சேலாடு ஒரு ைகப்பிடி நிைறயக் ெகாண்டிருப்பேத நலம்.
7 பின்பு நான் திரும்பிக்ெகாண்டு சூரியனுக்குக் கீேழ மாையயான ேவெறாரு காரியத்ைதக் கண்ேடன். 8

ஒருவன் ஒண்டிக்காரனாயிருக்கிறான்; அவனுக்கு உடனாளியுமில்ைல, அவனுக்குப் பிள்ைளயும்
சேகாதரனுமில்ைல; அப்படியிருந்தும் அவன் படும் பிரயாசத்துக்கு முடிவில்ைல; அவன் கண் ஐசுவரியத்தால்
திருப்தியாகிறதுமில்ைல; நான் ஒரு நன்ைமையயும் அநுபவியாமல் யாருக்காகப் பிரயாசப்படுகிேறன் என்று
அவன் சிந்திக்கிறதுமில்ைல; இதுவும் மாைய, தீராத ெதால்ைல. 9 ஒண்டியாயிருப்பதிலும் இருவர்
கூடியிருப்பது நலம்; அவர்களுைடய பிரயாசத்தினால் அவர்களுக்கு நல்ல பலனுண்டாகும். 10 ஒருவன்
விழுந்தால் அவன் உடனாளி அவைனத் தூக்கிவிடுவான்; ஒண்டியாயிருந்து விழுகிறவனுக்கு ஐேயா,
அவைனத் தூக்கிவிடத் துைணயில்ைலேய. 11 இரண்டுேபராய்ப் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவர்களுக்குச்
சூடுண்டாகும்; ஒண்டியாயிருக்கிறவனுக்குச் சூடுண்டாவது எப்படி? 12 ஒருவைன யாதாெமாருவன்
ேமற்ெகாள்ள வந்தால் இருவரும் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம்; முப்புரிநூல் சீக்கிரமாய் அறாது. 13 இனி
ஆேலாசைனையக் ேகளாத கிழவனும் மூடனுமாகிய ராஜாைவப்பார்க்கிலும், ஏைழயும் ஞானியுமாகிய
இைளஞேன வாசி. 14 அரசாளச் சிைறச்சாைலயிலிருந்து புறப்படுவாருமுண்டு; ராஜாங்கத்தில் பிறந்து
ஏைழயாவாருமுண்டு. 15 சூரியனுக்குக்கீேழ ஜீவனுள்ேளார் யாவரும் ராஜாவின் பட்டத்திற்கு வரப்ேபாகிற
பிள்ைளயின் பட்சத்தில் சார்ந்திருப்பைதக் கண்ேடன். 16 அவர்களுக்குமுன் அப்படிச் ெசய்த ஜனங்களின்
இலக்கத்திற்கு முடிவில்ைல; இனி இருப்பவர்கள் இவன்ேமலும் பிரியம் ைவக்காமற்ேபாவார்கள்; இதுவும்
மாையயும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது.

நீ ேதவாலயத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது உன் நைடையக் காத்துக்ெகாள்; மூடர் பலியிடுவதுேபாலப்
பலியிடுவைதப்பார்க்கிலும் ெசவிெகாடுக்கச் ேசர்வேத நலம். தாங்கள் ெசய்கிறது தீைமெயன்று
அறியாதிருக்கிறார்கள். 2 ேதவசமுகத்தில் நீ துணிகரமாய் உன் வாயினால் ேபசாமலும், மனம்பதறி

ஒரு வார்த்ைதையயும் ெசால்லாமலும் இரு; ேதவன் வானத்திலிருக்கிறார்; நீ பூமியிலிருக்கிறாய், ஆதலால்
உன் வார்த்ைதகள் சுருக்கமாயிருப்பதாக. 3 ெதால்ைலயின் திரட்சியினால் ெசாப்பனம் பிறக்கிறதுேபால,
வார்த்ைதகளின் திரட்சியினால் மூடனுைடய சத்தம் பிறக்கும். 4 நீ ேதவனுக்கு ஒரு ெபாருத்தைன
பண்ணிக்ெகாண்டால், அைதச் ெசலுத்தத் தாமதியாேத; அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறதில்ைல; நீ
ேநர்ந்துெகாண்டைதச் ெசய். 5 நீ ேநர்ந்துெகாண்டைதச் ெசய்யாமற் ேபாவைதப்பார்க்கிலும்,
ேநர்ந்துெகாள்ளாதிருப்பேத நலம். 6 உன் மாம்சத்ைதப் பாவத்துக்குள்ளாக்க உன் வாய்க்கு
இடங்ெகாடாேத; அது புத்திபிசகினால் ெசய்தது என்று தூதனுக்குமுன் ெசால்லாேத; ேதவன் உன்
வார்த்ைதகளினாேல ேகாபங்ெகாண்டு, உன் ைககளின் கிரிையைய அழிப்பாேனன்? 7 அேநக
ெசாப்பனங்கள் மாையயாயிருப்பதுேபால, அேநக வார்த்ைதகளும், வியர்த்தமாயிருக்கும்; ஆைகயால் நீ
ேதவனுக்குப் பயந்திரு. 8 ஒரு ேதசத்தில் ஏைழகள் ஒடுக்கப்படுகிறைதயும், நியாயமும் நீதியும்
புரட்டப்படுகிறைதயும் நீ காண்பாயானால், அைதக்குறித்து ஆச்சரியப்படாேத; உயர்ந்தவன்ேமல்
உயர்ந்தவன் காவலாளியாயிருக்கிறான்; அவர்கள்ேமல் உயர்ந்தவரும் ஒருவருண்டு. 9 பூமியில் விைளயும்
பலன் யாவருக்குமுரியது; ராஜாவும் வயலின் பலனால் ஆதரிக்கப்படுகிறான். 10 பணப்பிரியன் பணத்தினால்
திருப்தியைடவதில்ைல; ெசல்வப்பிரியன் ெசல்வப்ெபருக்கினால் திருப்தியைடவதில்ைல; இதுவும் மாையேய.
11 ெபாருள் ெபருகினால் அைதத் தின்கிறவர்களும் ெபருகுகிறார்கள்; அைத உைடயவர்கள் தங்கள்
கண்களினால் அைதக் காண்பேதயன்றி அவர்களுக்குப் பிரேயாஜனம் என்ன? 12 ேவைலெசய்கிறவன்
ெகாஞ்சமாய்ப் புசித்தாலும், அதிகமாய்ப் புசித்தாலும் அவன் நித்திைர இன்பமாயிருக்கும்; ெசல்வனுைடய
ெபருக்ேகா அவைனத் தூங்கெவாட்டாது. 13 சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட ேவெறாரு ெகாடிய
தீங்குமுண்டு; அதாவது, ஐசுவரியமானது அைத உைடயவர்களுக்ேக ேகடுண்டாகும்படி ேசகரித்து
ைவக்கப்படுவதாம். 14 அந்த ஐசுவரியம் விக்கினத்தால் அழிந்துேபாகிறது; அவன் ஒரு புத்திரைனப்
ெபறுகிறான்; அவன் ைகயில் யாெதான்றும் இல்ைல. 15 தன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து நிர்வாணியாய்
வந்தான்; வந்ததுேபாலேவ நிர்வாணியாய்த் திரும்பப் ேபாவான்; அவன் தன் பிரயாசத்தினால் உண்டான
பலெனான்ைறயும் தன் ைகயிேல எடுத்துக் ெகாண்டுேபாவதில்ைல. 16 அவன் வந்த பிரகாரேம ேபாகிறான்,
இதுவும் ெகாடுைமயான தீங்கு; அவன் காற்றுக்குப் பிரயாசப்பட்டதினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? 17 அவன்
தன் நாட்களிெலல்லாம் இருளிேல புசித்து, மிகவும் சலித்து, ேநாயும் துன்பமும் அைடகிறான். 18 இேதா,
உயிேராடிருக்கும்படி ேதவன் அருளிச்ெசய்த நாெளல்லாம் மனுஷன் புசித்துக் குடித்து, சூரியனுக்குக் கீேழ
தான் படும் பிரயாசம் அைனத்தின் பலைனயும் அநுபவிப்பேத நலமும் உத்தமுமான காரியெமன்று நான்
கண்ேடன், இதுேவ அவன் பங்கு. 19 ேதவன் ஐசுவரியத்ைதயும் சம்பத்ைதயும் எவனுக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறாேரா, அவன்அதிேல புசிக்கவும், தன் பங்ைகப் ெபறவும், தன் பிரயாசத்திேல
மகிழ்ச்சியாயிருக்கவும் அவனுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது ேதவனுைடய அநுக்கிரகம். 20 அவனுைடய
இருதயத்திேல மகிழும்படி ேதவன் அவனுக்கு அநுக்கிரகம் பண்ணுகிறபடியினால், அவன் தன் ஜீவனுள்ள
நாட்கைள அதிகமாய் நிைனயான்.
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சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட ேவெறாரு தீங்குமுண்டு; அது மனுஷருக்குள்ேள ெபரும்பாலும்
நடந்துவருகிறது. 2 அதாவது, ஒருவனுக்கு ேதவன் ெசல்வத்ைதயும் சம்பத்ைதயும் கனத்ைதயும்
ெகாடுக்கிறார்; அவன் என்ன இச்சித்தாலும் அெதல்லாம் அவனுக்குக் குைறவில்லாமல் கிைடக்கும்;

ஆனாலும் அைவகைள அநுபவிக்கும் சக்திைய ேதவன் அவனுக்குக் ெகாடுக்கவில்ைல; அந்நிய மனுஷன்
அைத அநுபவிக்கிறான்; இதுவும் மாையயும், ெகாடிய ேநாயுமானது. 3 ஒருவன் நூறு பிள்ைளகைளப் ெபற்று,
அேநகம் வருஷம் ஜீவித்து, தீர்க்காயுைச அைடந்திருந்தாலும், அவன் ஆத்துமா அந்தச் ெசல்வத்தால்
திருப்தியைடயாமலும், அவனுக்குப் பிேரதக்கல்லைற முதலாய் இல்லாமலும் ேபாகுமானால்,
அவைனப்பாக்கிலும் கருவழிந்த பிண்டம் வாசி என்கிேறன். 4 அது மாையயாய்த் ேதான்றி இருளிேல
மைறந்துேபாய்விடுகிறது; அதின் ேபர் அந்தகாரத்தால் மூடப்படும். 5 அது சூரியைனக் கண்டதுமில்ைல,
ஒன்ைறயும் அறிந்ததுமில்ைல; அவனுக்கு இல்லாத அைமச்சல் அதற்கு உண்டு. 6 அவன் இரண்டாயிரம்
வருஷம் பிைழத்திருத்தாலும் ஒரு நன்ைமையயும் காண்பதில்ைல; எல்லாரும் ஒேர இடத்துக்குப்
ேபாகிறார்கள் அல்லவா? 7 மனுஷன் படும் பிரயாசெமல்லாம் அவன் வாய்க்காகத்தாேன? அவன் மனதுக்ேகா
திருப்தியில்ைல. 8 இப்படியிருக்க, மூடைனப்பார்க்கிலும் ஞானிக்கு உண்டாகும் ேமன்ைம என்ன?
ஜீவனுள்ேளாருக்கு முன்பாக நடந்துெகாள்ளும்படி அறிந்த ஏைழக்கும் உண்டாகும் ேமன்ைம என்ன? 9

ஆைசயானது அைலந்து ேதடுகிறைதப் பார்க்கிலும் கண் கண்டேத நலம்; இதுவும் மாையயும் மனைதச்
சஞ்சலப்படுத்துகிறதுமாயிருக்கிறது. 10 இருக்கிறவன் எவனும் ேதான்றுமுன்னேம ேபரிடப்பட்டிருக்கிறான்;
அவன் மனுஷெனன்று ெதரிந்திருக்கிறது; தன்னிலும் பலத்தவேராேட ேபாராட அவனால் கூடாது. 11

மாையையப் ெபருகப்பண்ணுகிற அேநக விேசஷங்கள் உண்டாயிருக்கிறபடியால் அதினாேல மனுஷருக்குப்
பிரேயாஜனெமன்ன? 12 நிழைலப்ேபான்ற மாையயான தன் ஜீவகாலத்ைதப் ேபாக்கும் மனுஷனுக்கு இந்த
ஜீவனில் நன்ைம இன்னெதன்று அறிந்தவன் யார்? தனக்குப்பின்பு சூரியனுக்குக் கீேழ சம்பவிக்குங்காரியம்
இன்னெதன்று மனுஷனுக்கு அறிவிப்பவன் யார்?

பரிமளைதலத்ைதப்பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தியும், ஒருவனுைடய ஜனனநாைளப்பார்க்கிலும்
மரணநாளும் நல்லது. 2 விருந்து வீட்டுக்குப் ேபாவதிலும் துக்கவீட்டுக்குப் ேபாவது நலம்; இதிேல
எல்லா மனுஷரின் முடிவும் காணப்படும்; உயிேராடிருக்கிறவன் இைதத் தன் மனதிேல சிந்திப்பான். 3

நைகப்ைபப் பார்க்கிலும் துக்கிப்பு நலம்; முகதுக்கத்தினாேல இருதயம் சீர்ப்படும். 4 ஞானிகளின் இருதயம்
துக்கவீட்டிேல இருக்கும்; மூடரின் இருதயம் களிப்பு வீட்டிேல இருக்கும். 5 ஒருவன் மூடரின் பாட்ைடக்
ேகட்பதிலும், ஞானியின் கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்பது நலம். 6 மூடனின் நைகப்பு பாைனயின்கீழ்
எரிகிற முள்ளுகளின் படபடப்ைபப்ேபாலிருக்கும்; இதுவும் மாையேய. 7 இடுக்கணானது ஞானிையயும்
ைபத்தியக்காரனாக்கும்; பரிதானம் இருதயத்ைதக் ெகடுக்கும். 8 ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்ைதப்
பார்க்கிலும் அதின் முடிவு நல்லது; ெபருைமயுள்ளவைனப் பார்க்கிலும் ெபாறுைமயுள்ளவன் உத்தமன். 9 உன்
மனதில் சீக்கிரமாய்க் ேகாபங்ெகாள்ளாேத; மூடரின் ெநஞ்சிேல ேகாபம் குடிெகாள்ளும். 10

இந்நாட்கைளப்பார்க்கிலும் முன் நாட்கள் நலமாயிருந்தது என்று ெசால்லாேத; நீ இைதக்குறித்துக்
ேகட்பது ஞானமல்ல. 11 சுதந்தரத்ேதாேட ஞானம் நல்லது; சூரியைனக் காண்கிறவர்களுக்கு இதினாேல
பிரேயாஜனமுண்டு. 12 ஞானம் ேகடகம், திரவியமும் ேகடகம்; ஞானம் தன்ைன உைடயவர்களுக்கு
ஜீவைனத் தரும்; இதுேவ அறிவின் ேமன்ைம. 13 ேதவனுைடய ெசயைலக் கவனித்துப்பார்; அவர்
ேகாணலாக்கினைத ேநர்ைமயாக்கத்தக்கவன் யார்? 14 வாழ்வுகாலத்தில் நன்ைமைய அநுபவித்திரு,
தாழ்வுகாலத்தில் சிந்தைனெசய்; மனுஷன் தனக்குப்பின் வருவெதான்ைறயும் கண்டுபிடியாதபடிக்கு ேதவன்
இவ்விரண்ைடயும் ஒன்றுக்ெகான்று எதிரிைடயாக ைவத்திருக்கிறார். 15 இைவ எல்லாவற்ைறயும் என்
மாையயின் நாட்களில் கண்ேடன்; தன் நீதியிேல ெகட்டுப்ேபாகிற நீதிமானுமுண்டு, தன் பாவத்திேல
நீடித்திருக்கிற பாவியுமுண்டு. 16 மிஞ்சின நீதிமானாயிராேத, உன்ைன அதிக ஞானியுமாக்காேத; உன்ைன
நீ ஏன் ெகடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? 17 மிஞ்சின துஷ்டனாயிராேத, அதிக ேபைதயுமாயிராேத; உன்
காலத்துக்கு முன்ேன நீ ஏன் சாகேவண்டும்? 18 நீ இைதப் பற்றிக்ெகாள்வதும் அைதக் ைகவிடாதிருப்பதும்
நலம்; ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறவன் இைவகள் எல்லாவற்றினின்றும் காக்கப்படுவான். 19 நகரத்திலுள்ள
பத்து அதிபதிகைளப் பார்க்கிலும், ஞானம் ஞானிைய அதிக ெபலவானாக்கும். 20 ஒரு பாவமும் ெசய்யாமல்,
நன்ைமேய ெசய்யத்தக்க நீதிமான் பூமியிலில்ைல. 21 ெசால்லப்படும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
கவனியாேத; கவனித்தால் உன் ேவைலக்காரன் உன்ைன நிந்திப்பைதக் ேகள்விப்படேவண்டியதாகும். 22

அேநகந்தரம் நீயும் பிறைர நிந்தித்தாெயன்று, உன் மனதுக்குத் ெதரியுேம. 23 இைவ எல்லாவற்ைறயும்
ஞானத்தினால் ேசாதித்துப்பார்த்ேதன்; நான் ஞானவானாேவன் என்ேறன், அது எனக்குத் தூரமாயிற்று. 24

தூரமும் மகா ஆழமுமாயிருக்கிறைதக் கண்டைடகிறவன் யார்? 25 ஞானத்ைதயும், காரணகாரியத்ைதயும்
விசாரித்து ஆராய்ந்து அறியவும், மதிேகட்டின் ஆகாமியத்ைதயும் புத்திமயக்கத்தின் ைபத்தியத்ைதயும்
அறியவும் என் மனைதச் ெசலுத்திேனன். 26 கண்ணிகளும் வைலகளுமாகிய ெநஞ்சமும், கயிறுகளுமாகிய
ைககளுமுைடய ஸ்திரீயானவள், சாவிலும் அதிக கசப்புள்ளவெளன்று கண்ேடன்; ேதவனுக்கு முன்பாக
சற்குணனாயிருக்கிறவன் அவளுக்குத் தப்புவான்; பாவிேயா அவளால் பிடிபடுவான். 27 காரியத்ைத
அறியும்படிக்கு ஒவ்ெவான்றாய் விசாரைணபண்ணி, இேதா, இைதக் கண்டுபிடித்ேதன் என்று பிரசங்கி
ெசால்லுகிறான்: 28 என் மனம் இன்னும் ஒன்ைறத் ேதடுகிறது, அைத நான் கண்டுபிடிக்கவில்ைல; ஆயிரம்
ேபருக்குள்ேள ஒரு புருஷைனக் கண்ேடன்; இவர்கெளல்லாருக்குள்ளும் ஒரு ஸ்திரீைய நான் காணவில்ைல.
29 இேதா, ேதவன் மனுஷைனச் ெசம்ைமயானவனாக உண்டாக்கினார்; அவர்கேளா அேநக
உபாயதந்திரங்கைளத் ேதடிக்ெகாண்டார்கள்; இைதமாத்திரம் கண்ேடன்.
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ஞானமுள்ளவனுக்கு ஒப்பானவன் யார்? காரியத்தின் தாற்பரியத்ைத அறிந்தவன் யார்?
மனுஷனுைடய ஞானம் அவன் முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும், அவன் முகத்தின் மூர்க்கம் மாறும்.
2 ராஜாவின் கட்டைளையக் ைகக்ெகாண்டு நட என்று நான் உனக்கு எச்சரிக்கிேறன்; நீ ேதவனுக்கு

இட்ட ஆைணயின்படிேய இைதச் ெசய். 3 நீ அவன் சமுகத்ைத விட்டுவிலகத் துரிதப்படாேத; ெபால்லாத
காரியத்திேல பிடிவாதமாய் நில்லாேத: அவன் தனக்கு இஷ்டமானெதல்லாம் ெசய்வான். 4 ராஜாவின்
வார்த்ைத எங்ேகேயா அங்ேக அதிகாரம் உண்டு; நீர் என்ன ெசய்கிறீர் என்று அவனுக்குச் ெசால்லத்
தக்கவன் யார்? 5 கற்பைனையக் ைகக்ெகாள்ளுகிறவன் ஒரு தீங்ைகயும் அறியான்; ஞானியின் இருதயம்
காலத்ைதயும் நியாயத்ைதயும் அறியும். 6 எல்லாக் காரியத்துக்கும் காலமும் நியாயமுமுண்டு; ஆதலால்
மனுஷனுக்கு ேநரிடும் சஞ்சலம் மிகுதி. 7 இன்னது சம்பவிக்கும் என்று அவன் அறியாேன; அது
இன்னவிதமாய்ச் சம்பவிக்கும் என்று அவனுக்குச் ெசால்லத்தக்கவன் யார்? 8 ஆவிைய விடாதிருக்கிறதற்கு
ஆவியின்ேமல் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரமில்ைல; மரணநாளின்ேமலும் அவனுக்கு அதிகாரமில்ைல;
அந்தப் ேபாருக்கு நீங்கிப்ேபாவதுமில்ைல; துன்மார்க்கைரத் துன்மார்க்கம் விடுவிக்கவுமாட்டாது. 9

இைவெயல்லாவற்ைறயும் நான் பார்த்து, சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படும் எல்லாக் கிரிையகைளயும்
சிந்தித்ேதன்; ஒரு மனுஷன் தனக்ேக ேகடுண்டாக ெவெறாரு மனுஷைன ஆளுகிற காலமுமுண்டு. 10

பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குப் ேபாக்குவரவு ெசய்த துன்மார்க்கர் அடக்கம்பண்ணப்பட்டைதக் கண்ேடன்;
அவர்கள் அப்படிச் ெசய்துவந்த பட்டணத்திேலேய மறக்கப்பட்டுப்ேபானார்கள்; இதுவும் மாையேய. 11

துர்க்கிரிையக்குத்தக்க தண்டைன சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால், மனுபுத்திரரின் இருதயம் ெபால்லாப்ைபச்
ெசய்ய அவர்களுக்குள்ேள துணிகரங்ெகாண்டிருக்கிறது. 12 பாவி நூறுதரம் ெபால்லாப்ைபச் ெசய்து நீடித்து
வாழ்ந்தாலும் என்ன? ேதவனுக்கு அஞ்சி, அவருக்கு முன்பாகப் பயந்திருப்பவர்கேள நன்றாயிருப்பார்கள்
என்று அறிந்திருக்கிேறன். 13 துன்மார்க்கேனா நன்றாயிருப்பதில்ைல; அவன் ேதவனுக்கு முன்பாக
பயப்படாதிருக்கிறபடியால், நிழைலப்ேபாலிருக்கிற அவனுைடய வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதுமில்ைல. 14

பூமியின்ேமல் நடக்கிற ேவெறாரு மாையயான காரியமுமுண்டு; அதாவது, துன்மார்க்கரின் கிரிையக்கு
வருவதுேபால, நீதிமான்களுக்கும் வரும்; நீதிமான்களின் கிரிையக்கு வருவதுேபால, துன்மார்க்கருக்கும்
வரும்; இதுவும் மாைய என்ேறன். 15 ஆைகயால் நான் களிப்ைபப் புகழ்ந்ேதன்; புசிப்பதும் குடிப்பதும்
மகிழ்வதுேமயல்லாமல் சூரியனுக்குக்கீேழ மனுஷனுக்கு ேவெறாரு நன்ைமயும் இல்ைல; சூரியனுக்குக்கீேழ
ேதவன் அவனுக்குத் தந்த ஜீவகாலத்தில் அவன் பிரயாசத்தினால் அவனுக்கு நிைலக்கும் பலன் இதுேவ. 16

நான் ஞானத்ைத அறியவும், மனுஷன் இரவும் பகலும் கண்ணுறக்கமில்லாமல் பூமியிேல ெசய்யும்
ேவைலகைளப் பார்க்கவும் என் மனைதச் ெசலுத்தினேபாது, 17 ேதவன் ெசய்யும் சகல கிரிையகைளயும்
நான் கவனித்துப்பார்த்து, சூரியனுக்குக்கீேழ ெசய்யப்படும் கிரிையைய மனுஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடாெதன்று
கண்ேடன். அைத அறியும்படி மனுஷன் பிரயாசப்பட்டாலும் அறியமாட்டான்; அைத அறியலாம் என்று ஞானி
எண்ணினாலும் அவனும் அைத அறிந்துெகாள்ளமாட்டான்.

இைவ எல்லாவற்ைறயும் நான் என் மனதிேல வைகயறுக்கும்படிக்குச் சிந்தித்ேதன்; நீதிமான்களும்
ஞானிகளும், தங்கள் கிரிையகளுடன், ேதவனுைடய ைகவசமாயிருக்கிறார்கள்; தனக்குமுன்
இருக்கிறவர்கைளக்ெகாண்டு ஒருவனும் விருப்ைபயாவது ெவறுப்ைபயாவது அறியான். 2

எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஒேரவிதமாய்ச் சம்பவிக்கும்; சன்மார்க்கனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், நற்குணமும்
சுத்தமுமுள்ளவனுக்கும் சுத்தமில்லாதவனுக்கும், பலியிடுகிறவனுக்கும் பலியிடாதவனுக்கும், ஒேரவிதமாய்ச்
சம்பவிக்கும்; நல்லவனுக்கு எப்படிேயா ெபால்லாதவனுக்கும் அப்படிேய; ஆைணயிடுகிறவனுக்கும்
ஆைணயிடப் பயப்படுகிறவனுக்கும் சமமாய்ச் சம்பவிக்கும். 3 எல்லாருக்கும் ஒேரவிதமாய்ச் சம்பவிக்கிறது
சூரியனுக்குக் கீேழ நடக்கிறெதல்லாவற்றிலும் விேசஷித்த தீங்காம்; ஆதலால் மனுபுத்திரரின் இருதயம்
தீைமயினால் நிைறந்திருக்கிறது; அவர்கள் உயிேராடிருக்கும் நாளளவும் அவர்கள் இருதயம்
ைபத்தியங்ெகாண்டிருந்து, பின்பு அவர்கள் ெசத்தவர்களிடத்திற்குப் ேபாகிறார்கள். 4 இதற்கு
நீங்கலாயிருக்கிறவன் யார்? உயிேராடிருக்கிற அைனவரிடத்திலும் நம்பிக்ைகயுண்டு; ெசத்த
சிங்கத்ைதப்பார்க்கிலும் உயிருள்ள நாய் வாசி. 5 உயிேராடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பைத
அறிவார்கேள, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள்; இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்ைல, அவர்கள்
ேபர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 அவர்கள் சிேநகமும், அவர்கள் பைகயும், அவர்கள் ெபாறாைமயும்
எல்லாம் ஒழிந்துேபாயிற்று; சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படுகிறெதான்றிலும் அவர்களுக்கு இனி என்ைறக்கும்
பங்கில்ைல. 7 நீ ேபாய், உன் ஆகாரத்ைதச் சந்ேதாஷத்துடன் புசித்து, உன் திராட்சரசத்ைத
மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி; ேதவன் உன் கிரிையகைள அங்கீகாரம்பண்ணியிருக்கிறார். 8 உன் வஸ்திரங்கள்
எப்ெபாழுதும் ெவள்ைளயாயும், உன் தைலக்கு எண்ெணய் குைறயாததாயும் இருப்பதாக. 9

சூரியனுக்குக்கீேழ ேதவன் உனக்கு நியமித்திருக்கிற மாையயான நாட்களிெலல்லாம் நீ ேநசிக்கிற
மைனவிேயாேட நிைலயில்லாத இந்த ஜீவவாழ்ைவ அநுபவி; இந்த ஜீவனுக்குரிய வாழ்விலும், நீ
சூரியனுக்குக்கீேழ படுகிற பிரயாசத்திலும் பங்கு இதுேவ. 10 ெசய்யும்படி உன் ைகக்கு ேநரிடுகிறது எதுேவா,
அைத உன் ெபலத்ேதாேட ெசய்; நீ ேபாகிற பாதாளத்திேல ெசய்ைகயும் வித்ைதயும் அறிவும் ஞானமும்
இல்ைலேய. 11 நான் திரும்பிக்ெகாண்டு சூரியனுக்குக் கீேழ கண்டதாவது: ஓடுகிறதற்கு
ேவகமுள்ளவர்களின் ேவகமும், யுத்தத்துக்குச் சவுரியவான்களின் சவுரியமும் ேபாதாது; பிைழப்புக்கு
ஞானமுள்ளவர்களின் ஞானமும் ேபாதாது; ஐசுவரியம் அைடகிறதற்குப் புத்திமான்களின் புத்தியும் ேபாதாது;
தயவு அைடகிறதற்கு வித்துவான்களின் அறிவும் ேபாதாது; அவர்கெளல்லாருக்கும் சமயமும் ேதவச்ெசயலும்
ேநரிடேவண்டும். 12 தன் காலத்ைத மனுஷன் அறியான்; மச்சங்கள் ெகாடிய வைலயில்
அகப்படுவதுேபாலவும், குருவிகள் கண்ணியில் பிடிபடுவதுேபாலவும், மனுபுத்திரர் ெபால்லாத காலத்திேல
சடிதியில் தங்களுக்கு ேநரிடும் ஆபத்தில் அகப்படுவார்கள். 13 சூரியனுக்குக் கீேழ ஞானமுள்ள
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காரியத்ைதயும் கண்ேடன்; அது என் பார்ைவக்குப் ெபரிதாய்த் ேதான்றிற்று. 14 ஒரு சிறு பட்டணம்
இருந்தது, அதிேல இருந்த குடிகள் ெகாஞ்ச மனிதர்; அதற்கு விேராதமாய் ஒரு ெபரிய ராஜா வந்து, அைத
வைளந்துெகாண்டு, அதற்கு எதிராகப் ெபரிய ெகாத்தளங்கைளக் கட்டினான். 15 அதிேல ஞானமுள்ள ஒரு
ஏைழ மனிதன் இருந்தான்; அவன் தன் ஞானத்தினாேல அந்தப் பட்டணத்ைத விடுவித்தான்; ஆனாலும் அந்த
ஏைழ மனிதைன ஒருவரும் நிைனக்கவில்ைல. 16 ஆைகயால் ஏைழயின் ஞானம் அசட்ைடபண்ணப்பட்டு,
அவன் வார்த்ைதகள் ேகட்கப்படாமற்ேபானாலும், ெபலத்ைதப்பார்க்கிலும் ஞானேம உத்தமம் என்ேறன். 17

மூடைர ஆளும் அதிபதியின் கூக்குரைலப்பார்க்கிலும் ஞானிகளுைடய அமரிக்ைகயான வார்த்ைதகேள
ேகட்கப்படத்தக்கைவகள். 18 யுத்த ஆயுதங்கைளப்பார்க்கிலும் ஞானேம நலம்; பாவியான ஒருவன் மிகுந்த
நன்ைமையக் ெகடுப்பான்.

ெசத்த ஈக்கள் ைதலக்காரனுைடய பரிமளைதலத்ைத நாறிக் ெகட்டுப்ேபாகப்பண்ணும்;
ஞானத்திலும் கனத்திலும் ேபர்ெபற்றவைனச் ெசாற்ப மதியீனமும் அப்படிேய ெசய்யும். 2

ஞானியின் இருதயம் வலதுைகயிலும், மூடனின் இருதயேமா இடதுைகயிலும் இருக்கும். 3 மூடன்
வழியிேல நடக்கிறேபாதும் மதிெகட்டவனாயிருக்கிறான்; தான் மூடெனன்று அவன் எல்லாருக்கும்
ெசால்லுகிறான். 4 அதிபதியின் ேகாபம் உன்ேமல் எழும்பினால் உன் ஸ்தானத்ைத விட்டு விலகாேத;
இணங்குதல் ெபரிய குற்றங்கைளயும் அமர்த்திப்ேபாடும். 5 நான் சூரியனுக்குக்கீேழ கண்ட ஒரு தீங்குண்டு,
அது அதிபதியினிடத்தில் ேதான்றும் தப்பிதேம. 6 மூடர் மகா உயர்ந்த நிைலயில் ைவக்கப்படுகிறார்கள்;
சீமான்கேளா தாழ்ந்த நிைலயில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். 7 ேவைலக்காரர் குதிைரகள்ேமல்
ஏறிப்ேபாகிறைதயும், பிரபுக்கள் ேவைலக்காரர்ேபால் தைரயிேல நடக்கிறைதயும் கண்ேடன். 8 படுகுழிைய
ெவட்டுகிறவன் அதிேல விழுவான்; அைடப்ைபப் பிடுங்குகிறவைனப் பாம்பு கடிக்கும். 9 கல்லுகைளப்
ெபயர்க்கிறவன் அைவகளால் காயப்படுவான்; மரத்ைதப் பிளக்கிறவன் அதினால் ேமாசப்படுவான். 10 இருப்பு
ஆயுதம் மழுங்கலாயிருக்க, அைத ஒருவன் தீட்டாமற்ேபானால், அதிக பலத்ைதப்
பிரேயாகம்பண்ணேவண்டியதாகும்; ஆைகயால் ஒரு காரியத்ைதச் ெசவ்ைவயாய்ச் ெசய்வதற்கு ஞானேம
பிரதானம். 11 தைடகட்டப்படாத பாம்பு கடிக்குேம, அலப்புவாயனும் அதற்கு ஒப்பானவன். 12

ஞானியினுைடய வாய்ெமாழிகள் தையயுள்ளைவகள்; மூடனுைடய உதடுகேளா அவைனேய விழுங்கும். 13

அவன் வாய்ெமாழிகளின் துவக்கம் மதியீனமும், அவன் வாக்கின் முடிவு ெகாடிய ைபத்தியமுமாம். 14 மூடன்
மிகுதியாய்ப் ேபசுகிறான், நடக்கப்ேபாகிறது இன்னெதன்று மனுஷன் அறியான்; தனக்குப்பிற்பாடு
சம்பவிக்கப்ேபாகிறைத அவனுக்கு அறிவிப்பவன் யார்? 15 ஊருக்குப் ேபாகும் வழிைய மூடன்
அறியாததினால், அவன் ெதால்ைல ஒவ்ெவாருவைரயும் இைளக்கப்பண்ணும். 16 ராஜா சிறுபிள்ைளயுமாய்,
பிரபுக்கள் அதிகாலேம உண்கிறவர்களுமாயிருக்கப்பட்ட ேதசேம, உனக்கு ஐேயா! 17 ராஜா குலமகனுமாய்,
பிரபுக்கள் ெவறிக்க உண்ணாமல் ெபலன்ெகாள்ள ஏற்றேவைளயில் உண்கிறவர்களுமாயிருக்கப்பட்ட
ேதசேம, நீ பாக்கியமுள்ளது. 18 மிகுந்த ேசாம்பலினால் ேமல்மச்சுப் பழுதாகும்; ைககளின் ெநகிழ்வினாேல
வீடு ஒழுக்காகும். 19 விருந்து சந்ேதாஷத்துக்ெகன்று ெசய்யப்படும்; திராட்சரசம் ஜீவனுள்ேளாைரக்
களிப்பாக்கும்; பணேமா எல்லாவற்றிற்கும் உதவும். 20 ராஜாைவ உன் மனதிலும் நிந்தியாேத,
ஐசுவரியவாைன உன் படுக்ைகயிலும் நிந்தியாேத; ஆகாயத்துப்பறைவ அந்தச் சத்தத்ைதக்
ெகாண்டுேபாகும், ெசட்ைடகளுள்ளது அந்தச் ெசய்திைய அறிவிக்கும்.

உன் ஆகாரத்ைதத் தண்ணீர்கள்ேமல் ேபாடு; அேநக நாட்களுக்குப் பின்பு அதின் பலைனக்
காண்பாய். 2 ஏழுேபருக்கும் எட்டுேபருக்கும் பங்கிட்டுக்ெகாடு; பூமியின்ேமல் என்ன ஆபத்து
ேநரிடுேமா உனக்குத் ெதரியாது. 3 ேமகங்கள் நிைறந்திருந்தால் மைழையப் பூமியின்ேமல்

ெபாழியும்; மரமானது ெதற்ேக விழுந்தாலும் வடக்ேக விழுந்தாலும், விழுந்த இடத்திேலேய மரம் கிடக்கும்.
4 காற்ைறக் கவனிக்கிறவன் விைதக்கமாட்டான்; ேமகங்கைள ேநாக்குகிறவன் அறுக்கமாட்டான். 5

ஆவியின் வழி இன்னெதன்றும், கர்ப்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னெதன்றும் நீ
அறியாதிருக்கிறதுேபாலேவ, எல்லாவற்ைறயும் ெசய்கிற ேதவனுைடய ெசயல்கைளயும் நீ அறியாய். 6

காைலயிேல உன் விைதைய விைத; மாைலயிேல உன் ைகைய ெநகிழவிடாேத; அதுேவா, இதுேவா, எது
வாய்க்குேமா என்றும், இரண்டும் சரியாய்ப் பயன்படுேமா என்றும் நீ அறியாேய. 7 ெவளிச்சம் இன்பமும்,
சூரியைனக் காண்பது கண்களுக்குப் பிரியமுமாேம. 8 மனுஷன் அேநக வருஷம் ஜீவித்து,
அைவகளிெலல்லாம் மகிழ்ச்சியாயிருந்தாலும், அவன் இருளின் நாட்கைளயும் நிைனக்கேவண்டும்;
அைவகள் அேநகமாயிருக்கும்; வந்து சம்பவிப்பெதல்லாம் மாையேய. 9 வாலிபேன! உன் இளைமயிேல
சந்ேதாஷப்படு, உன் வாலிப நாட்களிேல உன் இருதயம் உன்ைனப் பூரிப்பாக்கட்டும்; உன் ெநஞ்சின்
வழிகளிலும், உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட; ஆனாலும் இைவெயல்லாவற்றினிமித்தமும் ேதவன்
உன்ைன நியாயத்திேல ெகாண்டுவந்து நிறுத்துவார் என்று அறி. 10 நீ உன் இருதயத்திலிருந்து
சஞ்சலத்ைதயும், உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்ைகயும் நீக்கிப்ேபாடு; இளவயதும் வாலிபமும் மாையேய.

நீ உன் வாலிபப்பிராயத்திேல உன் சிருஷ்டிகைர நிைன; தீங்குநாட்கள் வராததற்குமுன்னும்,
எனக்குப் பிரியமானைவகளல்ல என்று நீ ெசால்லும் வருஷங்கள் ேசராததற்குமுன்னும்., 2

சூரியனும், ெவளிச்சமும், சந்திரனும், நட்சத்திரங்களும், அந்தகாரப்படாததற்குமுன்னும், 3

மைழக்குப்பின் ேமகங்கள் திரும்பத்திரும்ப வராததற்குமுன்னும், வீட்டுக் காவலாளிகள் தள்ளாடி,
ெபலசாலிகள் கூனிப்ேபாய், எந்திரம் அைரக்கிறவர்கள் ெகாஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து, பலகணிவழியாய்ப்
பார்க்கிறவர்கள் இருண்டுேபாகிறதற்குமுன்னும், 4 ஏந்திர சத்தம் தாழ்ந்ததினால் ெதருவாசலின் கதவுகள்
அைடபட்டு, குருவியின் சத்தத்துக்கும் எழுந்திருக்கேவண்டியதாகி, கீதவாத்தியக் கன்னிைககெளல்லாம்
அடங்கிப்ேபாகாததற்குமுன்னும், 5 ேமட்டுக்காக அச்சமுண்டாகி, வழியிேல பயங்கள் ேதான்றி,
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வாதுைமமரம், பூப்பூத்து, ெவட்டுக்கிளியும் பாரமாகி, பசித்தீவனமும் அற்றுப்ேபாகாததற்கு முன்னும், மனுஷன்
தன் நித்திய வீட்டுக்குப் ேபாகிறதினாேல, துக்கங்ெகாண்டாடுகிறவர்கள் வீதியிேல திரியாததற்குமுன்னும், 6

ெவள்ளிக்கயிறு கட்டுவிட்டு, ெபாற்கிண்ணி நசுங்கி, ஊற்றின் அருேக சால்உைடந்து, துரவண்ைடயில்
உருைள ெநாறுங்கி, 7 இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்குத் திரும்பி, ஆவி தன்ைனத்தந்த
ேதவனிடத்திற்கு மறுபடியும் ேபாகாததற்குமுன்னும், அவைர உன் வாலிபப்பிராயத்திேல நிைன. 8 மாைய
மாைய, எல்லாம் மாைய என்று பிரசங்கி ெசால்லுகிறான். 9 ேமலும், பிரசங்கி ஞானவானாயிருந்தபடியால்,
அவன் ஜனத்துக்கு அறிைவப் ேபாதித்து, கவனமாய்க் ேகட்டாராய்ந்து, அேநகம் நீதிெமாழிகைளச் ேசர்த்து
எழுதினான். 10 இதமான வார்த்ைதகைளக் கண்டுபிடிக்க பிரசங்கி வைகேதடினான்; எழுதின வாக்கியங்கள்
ெசவ்ைவயும் சத்தியமுமானைவகள். 11 ஞானிகளின் வாக்கியங்கள் தாற்றுக்ேகால்கள்ேபாலவும்
சங்கத்தைலவர்களால் அைறயப்பட்ட ஆணிகள்ேபாலவும் இருக்கிறது; அைவகள் ஒேர ேமய்ப்பனால்
அளிக்கப்பட்டது. 12 என் மகேன! இைவகளினாேல புத்தியைடவாயாக; அேநகம் புஸ்தகங்கைள
உண்டுபண்ணுகிறதற்கு முடிவில்ைல; அதிக படிப்பு உடலுக்கு இைளப்பு. 13 காரியத்தின்
கைடத்ெதாைகையக் ேகட்ேபாமாக, ேதவனுக்குப் பயந்து, அவர் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்; எல்லா
மனுஷர்ேமலும் விழுந்த கடைம இதுேவ. 14 ஒவ்ெவாரு கிரிையையயும், அந்தரங்கமான ஒவ்ெவாரு
காரியத்ைதயும், நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும், ேதவன் நியாயத்திேல ெகாண்டுவருவார்.
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உன்னதப்பாட்டு

சாெலாேமான் பாடின உன்னதப்பாட்டு. 2 அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் என்ைன
முத்தமிடுவாராக: உமது ேநசம் திராட்சரசத்ைதப்பார்க்கிலும் இன்பமானது. 3 உமது
பரிமளைதலங்கள் இன்பமான வாசைனயுள்ளைவகள்; உமது நாமம் ஊற்றுண்ட

பரிமளைதலமாயிருக்கிறது; ஆைகயால் கன்னியர்கள் உம்ைம ேநசிக்கிறார்கள். 4 என்ைன
இழுத்துக்ெகாள்ளும், உமக்குப் பின்ேன ஓடிவருேவாம்; ராஜா என்ைனத் தமது அைறகளில்
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்; நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுேவாம்; திராட்சரசத்ைதப்பார்க்கிலும்
உமது ேநசத்ைத நிைனப்ேபாம்; உத்தமர்கள் உம்ைம ேநசிக்கிறார்கள். 5 எருசேலமின் குமாரத்திகேள!
ேகதாரின் கூடாரங்கைளப்ேபாலவும், சாெலாேமானின் திைரகைளப்ேபாலவும் நான் கறுப்பாயிருந்தாலும்,
அழகாயிருக்கிேறன். 6 நான் கறுப்பாயிருக்கிேறன் என்று பாராேதயுங்கள்; ெவய்யில் என்ேமற்பட்டது; என்
தாயின் பிள்ைளகள் என்ேமல் ேகாபமாயிருந்து, என்ைனத் திராட்சத்ேதாட்டங்களுக்குக் காவற்காரியாக
ைவத்தார்கள்; என் ெசாந்தத் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதேயா நான் காக்கவில்ைல. 7 என் ஆத்தும ேநசேர!
உமது மந்ைதைய எங்ேக ேமய்த்து, அைத மத்தியானத்தில் எங்ேக மடக்குகிறீர்? எனக்குச் ெசால்லும்; உமது
ேதாழரின் மந்ைதகள் அருேக அைலந்து திரிகிறவைளப்ேபால நான் இருக்கேவண்டியெதன்ன? 8

ஸ்திரீகளில் ரூபவதிேய! அைத நீ அறியாயாகில், மந்ைதயின் காலடிகைளத் ெதாடர்ந்துேபாய்,
ேமய்ப்பர்களுைடய கூடாரங்களண்ைடயில் உன் ஆட்டுக்குட்டிகைள ேமயவிடு. 9 என் பிரியேம!
பார்ேவானுைடய இரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்ைன ஒப்பிடுகிேறன். 10

ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்களும், ஆரங்கள் பூண்ட உன் கழுத்தும் அழகாயிருக்கிறது. 11 ெவள்ளிப்
ெபாட்டுகளுள்ள ெபான் ஆபரணங்கைள உனக்குப் பண்ணுேவாம். 12 ராஜா தமது
பந்தியிலிருக்குந்தைனயும் என்னுைடய நளதைதலம் தன் வாசைனைய வீசும். 13 என் ேநசர் எனக்கு என்
ஸ்தனங்களின் நடுவில் தங்கும் ெவள்ைளப்ேபாளச் ெசண்டு. 14 என் ேநசர் எனக்கு எங்ேகதி ஊர்
திராட்சத்ேதாட்டங்களில் முைளக்கும் மருேதான்றிப் பூங்ெகாத்து. 15 என் பிரியேம! நீ ரூபவதி; நீ ருபவதி;
உன் கண்கள் புறாக்கண்கள். 16 நீர் ரூபமுள்ளவர்; என் ேநசேர! நீர் இன்பமானவர்; நம்முைடய மஞ்சம்
பசுைமயானது. 17 நம்முைடய வீட்டின் உத்திரங்கள் ேகதுருமரம், நம்முைடய மச்சு ேதவதாருமரம்.

நான் சாேரானின் ேராஜாவும், பள்ளத்தாக்குகளின் லீலிபுஷ்பமுமாயிருக்கிேறன். 2

முள்ளுகளுக்குள்ேள லீலிபுஷ்பம் எப்படியிருக்கிறேதா, அப்படிேய குமாரத்திகளுக்குள்ேள எனக்குப்
பிரியமானவளும் இருக்கிறாள். 3 காட்டுமரங்களுக்குள்ேள கிச்சிலிமரம் எப்படியிருக்கிறேதா,

அப்படிேய குமாரருக்குள்ேள என் ேநசர் இருக்கிறார்; அதின் நிழலிேல வாஞ்ைசயாய் உட்காருகிேறன்,
அதின் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாயிருக்கிறது. 4 என்ைன விருந்துசாைலக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்;
என்ேமல் பறந்த அவருைடய ெகாடி ேநசேம. 5 திராட்சரசத்தால் என்ைனத் ேதற்றுங்கள்,
கிச்சிலிப்பழங்களால் என்ைன ஆற்றுங்கள்; ேநசத்தால் ேசாகமைடந்திருக்கிேறன். 6 அவர் இடதுைக என்
தைலயின்கீழ் இருக்கிறது; அவர் வலதுைக என்ைன அைணத்துக்ெகாள்ளுகிறது. 7 எருசேலமின்
குமாரத்திகேள! எனக்குப் பிரியமானவளுக்கு மனதாகுமட்டும், நீங்கள் அவைள விழிக்கப்பண்ணாமலும்
எழுப்பாமலுமிருக்கும்படி ெவளிமான்கள்ேமலும் ெவளியின் மைரகள்ேமலும் உங்கைள ஆைணயிடுகிேறன். 8

இது என் ேநசருைடய சத்தம்! இேதா, அவர் மைலகள்ேமல் குதித்தும் ேமடுகள்ேமல் துள்ளியும் வருகிறார். 9

என் ேநசர் ெவளிமானுக்கும் மைரக்குட்டிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறார்; இேதா, அவர் எங்கள் மதிலுக்குப் புறம்ேப
நின்று பலகணி வழியாய்ப் பார்த்து, கிராதியின் வழியாய்த் தமது மலர்ந்த முகத்ைதக் காண்பிக்கிறார். 10 என்
ேநசர் என்ேனாேட ேபசி: என் பிரியேம! என் ரூபவதிேய! எழுந்துவா. 11 இேதா, மாரிகாலம் ெசன்றது,
மைழெபய்து ஒழிந்தது. 12 பூமியிேல புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது; குருவிகள் பாடுங்காலம் வந்தது,
காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது ேதசத்தில் ேகட்கப்படுகிறது. 13 அத்திமரம் காய்காய்த்தது;
திராட்சக்ெகாடிகள் பூப்பூத்து வாசைனயும் பரிமளிக்கிறது; என் பிரியேம! என் ரூபவதிேய! நீ எழுந்து வா. 14

கன்மைலயின் ெவடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மைறவிடங்களிலும் தங்குகிற என் புறாேவ! உன் முகரூபத்ைத
எனக்குக் காண்பி, உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்கட்டும்; உன் சத்தம் இன்பமும், உன் முகரூபம்
அழகுமாயிருக்கிறது என்றார். 15 திராட்சத் ேதாட்டங்கைளக் ெகடுக்கிற குழிநரிகைளயும் சிறுநரிகைளயும்
நமக்குப் பிடியுங்கள்; நம்முைடய திராட்சத்ேதாட்டங்கள் பூவும் பிஞ்சுமாயிருக்கிறேத. 16 என் ேநசர்
என்னுைடயவர், நான் அவருைடயவள். அவர் லீலிபுஷ்பங்களுக்குள்ேள ேமய்கிறார். 17 என் ேநசேர! பகல்
குளிர்ச்சியாகி, நிழல் சாய்ந்துேபாகும்வைரக்கும், நீர் திரும்பி, குன்றும் பிளப்புமான கன்மைலகளில்
குதித்துவரும் கைலமானுக்கும் மைரகளின் குட்டிக்கும் சமானமாயிரும்.

இராக்காலங்களில் என் படுக்ைகயிேல என் ஆத்தும ேநசைரத் ேதடிேனன்; ேதடியும் நான் அவைரக்
காணவில்ைல. 2 நான் எழுந்து நகரத்தின் வீதிகளிலும் ெதருக்களிலும் திரிந்து, என் ஆத்தும
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ேநசைரத் ேதடுேவன் என்ேறன்; ேதடியும் நான் அவைரக் காணவில்ைல. 3 நகரத்திேல திரிகிற காவலாளர்
என்ைனக் கண்டார்கள்: என் ஆத்தும ேநசைரக் கண்டீர்களா என்று அவர்கைளக் ேகட்ேடன். 4 நான்
அவர்கைள விட்டுக் ெகாஞ்ச தூரம் கடந்துேபானவுடேன, என் ஆத்தும ேநசைரக் கண்ேடன்; அவைர நான்
என் தாயின் வீட்டிலும் என்ைனப் ெபற்றவளின் அைறயிலும் ெகாண்டுவந்து விடுமட்டும் விடாமல்
பற்றிக்ெகாண்ேடன். 5 எருசேலமின் குமாரத்திகேள! எனக்குப் பிரியமானவர்களுக்கு மனதாகுமட்டும்
நீங்கள் அவைள விழிக்கப்பண்ணாமலும் எழுப்பாமலுமிருக்கும்படி, ெவளிமான்கள்ேமலும் ெவளியின்
மைரகள்ேமலும் உங்கைள ஆைணயிடுகிேறன். 6 ெவள்ைளப்ேபாளத்தினாலும் சாம்பிராணியினாலும்
வர்த்தகருைடய சகலவித கந்தப்ெபாடியினாலும் உண்டாகிய வாசைனைய வீசி, தூபஸ்தம்பங்கைளப்ேபால்
வனாந்தரத்திலிருந்து வருகிற இவர் யார்? 7 இேதா, சாெலாேமானுைடய மஞ்சம்; இஸ்ரேவலின்
சவுரியவான்களில் அறுபது சவுரியவான்கள் அைதச் சுற்றிநிற்கிறார்கள். 8 இவர்கெளல்லாரும் பட்டயம்
பிடித்து, யுத்தத்துக்குப் பழகினவர்களாயிருக்கிறார்கள்; இராக்கால பயத்தினிமித்தம் அவனவனுைடய
பட்டயம் அவனவன் அைரயிலிருக்கிறது. 9 சாெலாேமான் ராஜா தனக்கு லீபேனானின் மரத்தினால் ஒரு
இரதத்ைதப் பண்ணுவித்தார். 10 அதின் தூண்கைள ெவள்ளியினாலும், அதின் தட்ைடப் ெபான்னினாலும்,
அதின் ஆசனத்ைத இரத்தாம்பரத்தினாலும் பண்ணுவித்தார்; அதின் உட்புறத்திேல எருசேலமின்
குமாரத்திகளினிமித்தம் ேநசம் என்னும் சமுக்காளம் விரித்திருந்தது. 11 சீேயான் குமாரத்திகேள! நீங்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாய், ராஜாவாகிய சாெலாேமானின் கலியாணநாளிலும், மனமகிழ்ச்சியின் நாளிலும்,
அவருைடய தாயார் அவருக்குச் சூட்டின முடிேயாடிருக்கிற அவைரப் பாருங்கள்.

நீ ரூபவதி, என் பிரியேம! நீ ரூபவதி; உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கண்கள்
புறாக்கண்களாயிருக்கிறது; உன் கூந்தல் கீேலயாத் மைலயில் தைழேமயும் ெவள்ளாட்டு
மந்ைதையப் ேபாலிருக்கிறது. 2 உன்பற்கள், மயிர் கத்தரிக்கப்பட்டபின் குளிப்பாட்டப்பட்டுக்

கைரேயறுகிறைவகளும், ஒன்றாகிலும் மலடாயிராமல் எல்லாம் இரட்ைடக் குட்டியீன்றைவகளுமான
ஆட்டுமந்ைதையப்ேபாலிருக்கிறது. 3 உன் உதடுகள் சிவப்பு நூலுக்குச் சமானமும், உன் வாக்கு
இன்பமுமாயிருக்கிறது; உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள் ெவடித்த மாதளம்பழம்ேபாலிருக்கிறது.
4 உன் கழுத்து, பராக்கிரமசாலிகளின் ேகடகங்களாகிய ஆயிரம் பரிைசகள் தூக்கியிருக்கிற ஆயுத
சாைலயாக்கப்பட்ட தாவீதின் ேகாபுரம்ேபாலிருக்கிறது. 5 உன் இரண்டு ஸ்தனங்களும் லீலிபுஷ்பங்களில்
ேமயும் ெவளிமானின் இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச் சமானம். 6 பகல் குளிர்ச்சியாகி நிழல் சாய்ந்து
ேபாகும்வைரக்கும், நான் ெவள்ைளப்ேபாளமைலயிலும் சாம்பிராணிமைலயிலும் ேபாயிருப்ேபன். 7 என்
பிரியேம! நீ பூரண ரூபவதி; உன்னில் பழுெதான்றுமில்ைல. 8 லீபேனானிலிருந்து என்ேனாேட வா, என்
மணவாளிேய! லீபேனானிலிருந்து என்ேனாேட வா. அமனாவின் ெகாடுமுடியிலிருந்தும், ேசனீர் எர்ேமானின்
ெகாடுமுடியிலிருந்தும், சிங்கங்களின் தாபரங்களிலிருந்தும், சிவிங்கிகளின் மைலகளிலிருந்தும் கீேழ பார். 9

என் இருதயத்ைதக் கவர்ந்து ெகாண்டாய்; என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய! உன்
கண்களிெலான்றினாலும் உன் கழுத்திலுள்ள ஒரு சரப்பணியினாலும் என் இருதயத்ைதக் கவர்ந்து
ெகாண்டாய். 10 உன் ேநசம் எவ்வளவு இன்பமாயிருக்கிறது; என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய!
திராட்சரசத்ைதப் பார்க்கிலும் உன் ேநசம் எவ்வளவு மதுரமாயிருக்கிறது! சகல
கந்தவர்க்கங்கைளப்பார்க்கிலும் உன் பரிமள ைதலங்கள் எவ்வளவு வாசைனயாயிருக்கிறது! 11 என்
மணவாளிேய! உன் உதடுகளிலிருந்து ேதன் ஒழுகுகிறது, உன் நாவின்கீழ் ேதனும் பாலும் இருக்கிறது, உன்
வஸ்திரங்களின் வாசைன லீபேனானின் வாசைனக்ெகாப்பாயிருக்கிறது. 12 என் சேகாதரிேய! என்
மணவாளிேய! நீ அைடக்கப்பட்ட ேதாட்டமும், மைறவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றும், முத்திரிக்கப்பட்ட
கிணறுமாயிருக்கிறாய். 13 உன் ேதாட்டம் மாதளஞ்ெசடிகளும், அருைமயான கனிமரங்களும், மருேதான்றிச்
ெசடிகளும், நளதச்ெசடிகளும், 14 நளதமும், குங்குமமும், வசம்பும், லவங்கமும், சகலவித தூபவர்க்க
மரங்களும், ெவள்ைளப்ேபாளச்ெசடிகளும், சந்தன விருட்சங்களும், சகலவித கந்தவர்க்கச்ெசடிகளுமுள்ள
சிங்கார வனமாயிருக்கிறது. 15 ேதாட்டங்களுக்கு நீரூற்றும், ஜீவதண்ணீரின் துரவும், லீபேனானிலிருந்து
ஓடிவரும் வாய்க்கால்களும் உண்டாயிருக்கிறது. 16 வாைடேய! எழும்பு; ெதன்றேல! வா; கந்தப்பிசின்கள்
வடிய என் ேதாட்டத்தில் வீசு; என் ேநசர் தம்முைடய ேதாட்டத்துக்கு வந்து, தமது அருைமயான கனிகைளப்
புசிப்பாராக.

என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய! நான் என் ேதாட்டத்தில் வந்ேதன், என்
ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதயும் என் கந்தவர்க்கங்கைளயும் ேசர்த்ேதன்; என் ேதன்கூட்ைட என்
ேதேனாடு புசித்ேதன்; என் திராட்சரசத்ைத என் பாேலாடும் குடித்ேதன். சிேநகிதேர! புசியுங்கள்;

பிரியமானவர்கேள! குடியுங்கள், பூர்த்தியாய்க் குடியுங்கள். 2 நான் நித்திைரபண்ணிேனன், என் இதயேமா
விழித்திருந்தது; கதைவத் தட்டுகிற என் ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்: என் சேகாதரிேய! என் பிரியேம!
என் புறாேவ! என் உத்தமிேய! கதைவத் திற; என் தைல பனியினாலும், என் தைலமயிர் இரவில் ெபய்யும்
தூறலினாலும் நைனந்திருக்கிறது என்றார். 3 என் வஸ்திரத்ைதக் கழற்றிப்ேபாட்ேடன்; நான் எப்படி அைதத்
திரும்பவும் உடுப்ேபன், என் பாதங்கைளக் கழுவிேனன், நான் எப்படி அைவகைளத் திரும்பவும்
அழுக்காக்குேவன் என்ேறன். 4 என் ேநசர் தமது ைகையக் கதவுத் துவாரத்தின் வழியாய் நீட்டினார்,
அப்ெபாழுது என் உள்ளம் அவர்நிமித்தம் ெபாங்கினது. 5 என் ேநசருக்குக் கதைவத் திறக்க நான்
எழுந்ேதன்; பூட்டின ைகப்பிடிகள்ேமல் என் ைககளிலிருந்து ெவள்ைளப்ேபாளமும், என் விரல்களிலிருந்து
வாசைனயுள்ள ெவள்ைளப்ேபாளமும் வடிந்தது. 6 என் ேநசருக்குக் கதைவத் திறந்ேதன்; என் ேநசேரா
இல்ைல, ேபாய்விட்டார்; அவர் ெசான்ன வார்த்ைதயால், என் ஆத்துமா ேசார்ந்துேபாயிற்று. அவைரத்
ேதடிேனன், அவைரக் காணவில்ைல; அவைரக் கூப்பிட்ேடன், அவர் எனக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடுக்கவில்ைல.
7 நகரத்தில் திரிகிற காவலாளர் என்ைனக் கண்டு, என்ைன அடித்து, என்ைனக் காயப்படுத்தினார்கள்;
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அலங்கத்தின் காவற்காரர் என்ேமலிருந்த என் ேபார்ைவைய எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 8 எருசேலமின்
குமாரத்திகேள! என் ேநசைரக் கண்டீர்களானால், நான் ேநசத்தால் ேசாகமைடந்திருக்கிேறன் என்று
அவருக்குச் ெசால்லும்படி உங்கைள ஆைணயிடுகிேறன். 9 ஸ்திரீகளுக்குள் ரூபவதிேய! மற்ற
ேநசைரப்பார்க்கிலும் உன் ேநசர் எதினால் விேசஷித்தவர்? நீ இப்படி எங்கைள ஆைணயிட, மற்ற
ேநசைரப்பார்க்கிலும் உன் ேநசர் எதினால் விேசஷித்தவர்? 10 என் ேநசர் ெவண்ைமயும் சிவப்புமானவர்;
பதினாயிரம்ேபர்களில் சிறந்தவர். 11 அவர் தைல தங்கமயமாயிருக்கிறது; அவர் தைலமயிர் சுருள்
சுருளாயும், காகத்ைதப்ேபால் கருைமயாயுமிருக்கிறது. 12 அவருைடய கண்கள் தண்ணீர் நிைறந்த
நதிகளின் ஓரமாய்த் தங்கும் புறாக்கண்களுக்கு ஒப்பானைவகளும், பாலில் கழுவப்பட்டைவகளும்,
ேநர்த்தியாய்ப் பதிக்கப்பட்டைவகளுமாயிருக்கிறது. 13 அவர் கன்னங்கள்
கந்தவர்க்கப்பாத்திகைளப்ேபாலவும், வாசைனயுள்ள புஷ்பங்கைளப்ேபாலவுமிருக்கிறது; அவர் உதடுகள்
லீலிபுஷ்பங்கைளப் ேபான்றது, வாசைனயுள்ள ெவள்ைளப்ேபாளம் அதிலிருந்து வடிகிறது. 14 அவர் கரங்கள்
படிகப்பச்ைச பதித்த ெபான்வைளயல்கைளப்ேபாலிருக்கிறது; அவர் அங்கம் இந்திரநீல இரத்தினங்கள்
இைழத்த பிரகாசமான யாைனத் தந்தத்ைதப்ேபாலிருக்கிறது. 15 அவர் கால்கள் பசும்ெபான்
ஆதாரங்களின்ேமல் நிற்கிற ெவள்ைளக்கல் தூண்கைளப்ேபாலிருக்கிறது; அவர் ரூபம்
லீபேனாைனப்ேபாலவும் ேகதுருக்கைளப்ேபாலவும் சிறப்பாயிருக்கிறது. 16 அவர் வாய் மிகவும்
மதுரமாயிருக்கிறது; அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். இவேர என் ேநசர்; எருசேலமின் குமாரத்திகேள! இவர்
என் சிேநகிதர்.

உன் ேநசர் எங்ேக ேபானார்? ஸ்திரீகளில் ரூபவதிேய! உன் ேநசர் எவ்விடம் ேபாய்விட்டார்?
உன்ேனாேடகூட நாங்களும் அவைரத் ேதடுேவாம். 2 ேதாட்டங்களில் ேமயவும், லீலிபுஷ்பங்கைளக்
ெகாய்யவும், என் ேநசர் தமது ேதாட்டத்துக்கும் கந்தவர்க்கப்பாத்திகளுக்கும் ேபானார். 3 நான் என்

ேநசருைடயவள், என் ேநசர் என்னுைடயவர்; அவர் லீலிபுஷ்பங்களுக்குள்ேள ேமய்கிறார். 4 என் பிரியேம! நீ
திர்சாைவப் ேபால் ெசளந்தரியமும், எருசேலைமப் ேபால் வடிவமும், ெகாடிகள் பறக்கும் பைடையப்ேபால்
ெகடியுமானவள். 5 உன் கண்கைள என்ைனவிட்டுத் திருப்பு, அைவகள் என்ைன ெவன்றது; உன் அளகபாரம்
கீேலயாத் மைலயிேல தைழேமயும் ெவள்ளாட்டு மந்ைதையப்ேபாலிருக்கிறது. 6 உன் பற்கள்
குளிப்பாட்டப்பட்டுக் கைரேயறுகிறைவகளும், ஒன்றானாலும் மலடாயிராமல் இரட்ைடக்
குட்டியீன்றைவகளுமான ஆட்டுமந்ைதையப்ேபாலிருக்கிறது. 7 உன் முக்காட்டின் நடுேவ உன் கன்னங்கள்
ெவடித்த மாதளம்பழம்ேபாலிருக்கிறது. 8 ராஜஸ்திரீகள் அறுபதுேபரும், மறுமைனயாட்டிகள்
எண்பதுேபருமுண்டு; கன்னியருக்குத் ெதாைகயில்ைல. 9 என் புறாேவா, என் உத்தமிேயா ஒருத்திேய; அவள்
தன் தாய்க்கு ஒேர பிள்ைள; அவள் தன்ைனப் ெபற்றவளுக்கு அருைமயானவள்; குமாரத்திகள் அவைளக்
கண்டு, அவைள வாழ்த்தினார்கள்; ராஜஸ்திரீகளும் மறுமைனயாட்டிகளும் அவைளப் ேபாற்றினார்கள். 10

சந்திரைனப்ேபால் அழகும், சூரியைனப்ேபால் பிரகாசமும், ெகாடிகள் பறக்கும் பைடையப்ேபால்
ெகடியுமுள்ளவளாய், அருேணாதயம் ேபால் உதிக்கிற இவள் யார்? 11 பள்ளத்தாக்கிேல பழுத்த கனிகைளப்
பார்க்கவும், திராட்சச்ெசடிகள் துளிர்விட்டு, மாதளஞ்ெசடிகள் பூத்ததா என்று அறியவும், வாதுைமத்
ேதாட்டத்துக்குப் ேபாேனன். 12 நிைனயாததுக்குமுன்ேன என் ஆத்துமா என்ைன அம்மினதாபின்
இரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிற்று. 13 திரும்பிவா, திரும்பிவா, சூலமித்திேய! நாங்கள் உன்ைனப்
பார்க்கும்படிக்கு, திரும்பிவா, திரும்பிவா. சூலமித்தியில் நீங்கள் என்னத்ைதப் பார்க்கிறீர்கள்? அவள்
இரண்டு ேசைனயின் கூட்டத்துக்குச் சமானமானவள்.

ராஜகுமாரத்திேய! பாதரட்ைசகளிட்ட உன் பாதங்கள் மிகவும் அழகாயிருக்கிறது; உன் இடுப்பின்
வடிவு விசித்திரத் ெதாழிற்காரரின் ேவைலயாகிய பூஷணம்ேபாலிருக்கிறது. 2 உன் நாபி
திராட்சரசம் நிைறந்த வட்டக்கலசம்ேபாலிருக்கிறது; உன் வயிறு லீலிபுஷ்பங்கள் சூழ்ந்த ேகாதுைம

அம்பாரம்ேபாலிருக்கிறது. 3 உன் இரண்டு ஸ்தனங்களும் ெவளிமானின் இரட்ைடக்குட்டிகளுக்குச்
சமானமாயிருக்கிறது. 4 உன் கழுத்து யாைனத்தந்தத்தினால் ெசய்த ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும், உன் கண்கள்
எஸ்ேபானிேல பத்ரபீம் வாசலண்ைடயிலிருக்கும் குளங்கைளப்ேபாலவும், உன் மூக்கு தமஸ்குவின் திைசைய
ேநாக்கும் லீபேனானின் ேகாபுரத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கிறது. 5 உன் சிரசு கர்ேமல்
மைலையப்ேபாலிருக்கிறது; உன் தைலமயிர் இரத்தாம்பரமயமாயிருக்கிறது; ராஜா நைடக்காவணங்களில்
மயங்கி நிற்கிறார். 6 மனமகிழ்ச்சிைய உண்டாக்கும் என் பிரியேம! நீ எவ்வளவு ரூபவதி, நீ எவ்வளவு
இன்பமுள்ளவள். 7 உன் உயரம் பைனமரத்ெதாழுங்குேபாலவும், உன் ஸ்தனங்கள்
திராட்சக்குைலகள்ேபாலவும் இருக்கிறது. 8 நான் பைனமரத்திேலறி, அதின் மடல்கைளப் பிடிப்ேபன்
என்ேறன்; இப்ெபாழுதும் உன் ஸ்தனங்கள் திராட்சக்குைலகள்ேபாலவும், உன் மூக்கின் வாசைன
கிச்சிலிப்பழங்கள்ேபாலவும் இருக்கிறது. 9 உன் ெதாண்ைட, என் ேநசர் குடிக்ைகயில்
ெமதுவாயிறங்குகிறதும், உறங்குகிறவர்களின் உதடுகைளப் ேபசப்பண்ணுகிறதுமான, நல்ல
திராட்சரசத்ைதப்ேபாலிருக்கிறது. 10 நான் என் ேநசருைடயவள், அவர் பிரியம் என்ேமலிருக்கிறது. 11

வாரும் என் ேநசேர! வயல்ெவளியில் ேபாய், கிராமங்களில் தங்குேவாம். 12 அதிகாைலயிேல
திராட்சத்ேதாட்டங்களுக்குப் ேபாேவாம்; திராட்சக்ெகாடி துளிர்த்து அதின் பூ மலர்ந்தேதா என்றும்,
மாதளஞ்ெசடிகள் பூப்பூத்தேதா என்றும் பார்ப்ேபாம்; அங்ேக என் ேநசத்தின் உச்சிதங்கைள உமக்குத்
தருேவன். 13 தூதாயீம் பழம் வாசைன வீசும்; நமது வாசல்களண்ைடயிேல புதியைவகளும்
பைழயைவகளுமான சகலவித அருைமயான கனிகளுமுண்டு; என் ேநசேர! அைவகைள உமக்கு
ைவத்திருக்கிேறன்.

உன்னதப்பாட்டு 5:8
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ஆ, நீர் என் தாயின் பால்குடித்த என் சேகாதரைனப்ேபாலிருந்தீரானால், நான் உம்ைம ெவளியிேல
சந்தித்து முத்தமிடுேவன்; என்ைன நிந்திக்கவுமாட்டார்கள். 2 நான் உம்ைமக் கூட்டிக்ெகாண்டு, என்
தாயின் வீட்டுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாேவன்; நீர் என்ைனப் ேபாதிப்பீர், கந்தவர்க்கமிட்ட

திராட்சரசத்ைதயும், என் மாதளம்பழரசத்ைதயும் உமக்குக் குடிக்கக்ெகாடுப்ேபன். 3 அவர் இடதுைக என்
தைலயின்கீழிருக்கும், அவர் வலதுைக என்ைன அைணக்கும். 4 எருசேலமின் குமாரத்திகேள! எனக்குப்
பிரியமானவளுக்கு மனதாகுமட்டும் நீங்கள் அவைள விழிக்கப்பண்ணாமலும் எழுப்பாமலும் இருக்க
உங்கைள ஆைணயிடுகிேறன். 5 தன் ேநசர்ேமல் சார்ந்துெகாண்டு வனாந்தரத்திலிருந்து வருகிற இவள்
யார்? கிச்சிலிமரத்தின்கீழ் உம்ைம எழுப்பிேனன்; அங்ேக உமது தாய் உம்ைமப் ெபற்றாள்; அங்ேக உம்ைமப்
ெபற்றவள் ேவதைனப்பட்டு உம்ைமப் ெபற்றாள். 6 நீர் என்ைன உமது இருதயத்தின்ேமல்
முத்திைரையப்ேபாலவும், உமது புயத்தின்ேமல் முத்திைரையப்ேபாலவும் ைவத்துக்ெகாள்ளும்; ேநசம்
மரணத்ைதப்ேபால் வலிது; ேநசைவராக்கியம் பாதாளத்ைதப்ேபால் ெகாடிதாயிருக்கிறது; அதின் தழல்
அக்கினித்தழலும் அதின் ஜூவாைல கடும் ஜூவாைலயுமாயிருக்கிறது. 7 திரளான தண்ணீர்கள் ேநசத்ைத
அவிக்கமாட்டாது, ெவள்ளங்களும் அைதத் தணிக்கமாட்டாது; ஒருவன் தன் வீட்டிலுள்ள
ஆஸ்திகைளெயல்லாம் ேநசத்துக்காகக் ெகாடுத்தாலும், அது முற்றிலும் அசட்ைடபண்ணப்படும். 8 நமக்கு
ஒரு சிறிய சேகாதரியுண்டு, அவளுக்கு ஸ்தனங்களில்ைல; நம்முைடய சேகாதரிையக் ேகட்கும் நாளில்
அவளுக்காக நாம் என்ன ெசய்ேவாம்? 9 அவள் ஒரு மதிலானால், அதின்ேமல் ெவள்ளிக்ேகாட்ைடையக்
கட்டுேவாம்; அவள் கதவானால், ேகதுருப்பலைககைள அதற்கு இைணப்ேபாம். 10 நான் மதில்தான், என்
ஸ்தனங்கள் ேகாபுரங்கள்; அவருைடய கண்களில் கடாட்சம் ெபறலாேனன். 11 பாகால் ஆேமானிேல
சாெலாேமானுக்கு ஒரு திராட்சத்ேதாட்டம் உண்டாயிருந்தது, அந்தத் ேதாட்டத்ைதக் காவலாளிகள்
வசத்திேல அதின் பலனுக்காக, ஒவ்ெவாருவன் ஆயிரம் ெவள்ளிக்காசு ெகாண்டுவரும்படி விட்டார். 12 என்
திராட்சத்ேதாட்டம் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது; சாெலாேமாேன! உமக்கு அந்த ஆயிரமும், அதின்
கனிையக் காக்கிறவர்களுக்கு இருநூறும் ேசரும். 13 ேதாட்டங்களில் வாசம்பண்ணுகிறவேள! ேதாழர் உன்
சத்தத்ைதக் ேகட்கிறார்கள்; நானும் அைதக் ேகட்கட்டும். 14 என் ேநசேர! தீவிரியும், கந்தவர்க்கங்களின்
மைலகள்ேமலுள்ள ெவளிமானுக்கும் மைரகளின் குட்டிக்கும் சமானமாயிரும்.

உன்னதப்பாட்டு 8:14
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ஏசாயா

ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா, யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா, ேயாதாம், ஆகாஸ்,
எேசக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில், யூதாைவயும் எருசேலைமயும் குறித்துக்கண்ட தரிசனம். 2

வானங்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய, ெசவிெகாடு; கர்த்தர் ேபசுகிறார்; நான் பிள்ைளகைள வளர்த்து
ஆதரித்ேதன்; அவர்கேளா எனக்கு விேராதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள். 3 மாடு தன் எஜமாைனயும்,
கழுைத தன் ஆண்டவனின் முன்னைணையயும் அறியும்; இஸ்ரேவேலா அறிவில்லாமலும், என் ஜனம்
உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார். 4 ஐேயா, பாவமுள்ள ஜாதியும், அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த
ஜனமும், ெபால்லாதவர்களின் சந்ததியும், ேகடு உண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள்; கர்த்தைர
விட்டு, இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்குக் ேகாபமுண்டாக்கி, பின்வாங்கிப்ேபானார்கள். 5 இன்னும் நீங்கள் ஏன்
அடிக்கப்படேவண்டும்? அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்ேபாகிறீர்கேள; தைலெயல்லாம் வியாதியும்
இருதயெமல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது. 6 உள்ளங்கால் ெதாடங்கி உச்சந்தைலமட்டும் அதிேல
சுகேமயில்ைல; அது காயமும், வீக்கமும், ெநாதிக்கிற இரணமுமுள்ளது; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும்,
கட்டப்படாமலும், எண்ெணயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது. 7 உங்கள் ேதசம் பாழாயிருக்கிறது;
உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்ைட அந்நியர் உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக பட்சிக்கிறார்கள்; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்ேதசம்ேபால் இருக்கிறது.
8 சீேயான் குமாரத்தி திராட்சத்ேதாட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுேபாலவும், ெவள்ளரித்ேதாட்டத்திலுள்ள ஒரு
குடிைசேபாலவும், முற்றிக்ைக ேபாடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்ேபாலவும் மீந்திருக்கிறாள். 9 ேசைனகளின்
கர்த்தர் நமக்குக் ெகாஞ்சம் மீதிைய ைவக்காதிருந்தாரானால், நாம் ேசாேதாைமப்ேபாலாகி,
ெகாேமாராவுக்கு ஒத்திருப்ேபாம். 10 ேசாேதாமின் அதிபதிகேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்; ெகாேமாராவின் ஜனேம, நமது ேதவனுைடய ேவதத்துக்குச் ெசவிெகாடுங்கள். 11 உங்கள்
பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும்,
ெகாழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு அேராசிகமாயிருக்கிறது; காைளகள், ஆட்டுக்குட்டிகள்,
கடாக்களுைடய இரத்தத்தின்ேமல் எனக்குப்பிரியமில்ைல. 12 நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்ேபாது, என்
பிராகாரங்கைள இப்படி மிதிக்கேவண்டுெமன்று உங்களிடத்தில் ேகட்டது யார்? 13 இனி வீண்
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டுவரேவண்டாம்; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது; நீங்கள்
அக்கிரமத்ேதாேட ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்ைபயும், ஓய்வு நாைளயும், சைபக்கூட்டத்ைதயும் நான்
இனிச்சகிக்கமாட்ேடன். 14 உங்கள் மாதப்பிறப்புகைளயும், உங்கள் பண்டிைககைளயும் என் ஆத்துமா
ெவறுக்கிறது; அைவகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது; அைவகைளச் சுமந்து இைளத்துப்ேபாேனன். 15

நீங்கள் உங்கள் ைககைள விரித்தாலும், என் கண்கைள உங்கைளவிட்டு மைறக்கிேறன்; நீங்கள் மிகுதியாய்
ெஜபம்பண்ணினாலும் ேகேளன்; உங்கள் ைககள் இரத்தத்தினால் நிைறந்திருக்கிறது. 16 உங்கைளக்
கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; உங்கள் கிரிையகளின் ெபால்லாப்ைப என் கண்களுக்கு மைறவாக அகற்றிவிட்டு,
தீைமெசய்தைல விட்டு ஓயுங்கள்; 17 நன்ைமெசய்யப் படியுங்கள்; நியாயத்ைதத் ேதடுங்கள்;
ஒடுக்கப்பட்டவைன ஆதரித்து, திக்கற்றப்பிள்ைளயின் நியாயத்ைதயும், விதைவயின் வழக்ைகயும்
விசாரியுங்கள். 18 வழக்காடுேவாம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; உங்கள் பாவங்கள்
சிேவெரன்றிருந்தாலும் உைறந்த மைழையப்ேபால் ெவண்ைமயாகும்; அைவகள்
இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்ைசப்ேபாலாகும். 19 நீங்கள் மனம்ெபாருந்திச் ெசவிெகாடுத்தால்,
ேதசத்தின் நன்ைமையப் புசிப்பீர்கள். 20 மாட்ேடாம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு
இைரயாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இைதச் ெசால்லிற்று. 21 உண்ைமயுள்ள நகரம் எப்படி
ேவசியாய்ப்ேபாயிற்று! அது நியாயத்தால் நிைறந்திருந்தது, நீதி அதில் குடிெகாண்டிருந்தது; இப்ெபாழுேதா
அதின் குடிகள் ெகாைலபாதகர். 22 உன் ெவள்ளி களிம்பாயிற்று; உன் திராட்சரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது.
23 உன் பிரபுக்கள் முரடரும் திருடரின் ேதாழருமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
பரிதானத்ைத விரும்பி, ைகக்கூலிைய நாடித்திரிகிறான்; திக்கற்ற பிள்ைளயின் நியாயத்ைத விசாரியார்கள்;
விதைவயின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்ைல. 24 ஆைகயால் ேசைனகளின் கர்த்தரும்
இஸ்ரேவலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறதாவது; ஓேகா, நான் என் சத்துருக்களில் ேகாபம்
ஆறி, என் பைகஞருக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுேவன். 25 நான் என் ைகைய உன்னிடமாய்த் திருப்பி, உன்
களிம்பு நீங்க உன்ைனச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு, உன் ஈயத்ைதெயல்லாம் நீக்குேவன். 26 உன்
நியாயாதிபதிகைள முன்னிருந்ததுேபாலவும், உன் ஆேலாசைனக்காரைர ஆதியில் இருந்தது ேபாலவும்
திரும்பக் கட்டைளயிடுேவன்; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும், சத்திய நகரம் என்றும் ெபயர்ெபறுவாய். 27 சீேயான்
நியாயத்தினாலும், அதிேல திரும்பிவருகிறவர்கள் நீதியினாலும் மீட்கப்படுவார்கள். 28 துேராகிகளும்
பாவிகளுேமா ஏகமாய் ெநாறுங்குண்டுேபாவார்கள்; கர்த்தைர விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள்.
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29 நீங்கள் விரும்பின கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் ெவட்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் ெதரிந்துெகாண்ட
ேதாப்புகளினிமித்தம் நாணமைடவீர்கள். 30 இைலயுதிர்ந்த கர்வாலிமரத்ைதப் ேபாலவும், தண்ணீரில்லாத
ேதாப்ைபப் ேபாலவும் இருப்பீர்கள். 31 பராக்கிரமசாலி சணற்கூளமும், அவன் கிரிைய
அக்கினிப்ெபாறியுமாகி, இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் ெவந்துேபாகும் என்று ெசால்லுகிறார்.

ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா யூதாைவயும் எருசேலைமயும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம். 2

கைடசிநாட்களில் கர்த்தருைடய ஆலயமாகிய பர்வதம் பர்வதங்களின் ெகாடுமுடியில்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, மைலகளுக்கு ேமலாய் உயர்த்தப்படும்; எல்லா ஜாதிகளும் அதற்கு

ஓடிவருவார்கள். 3 திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து: நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும், யாக்ேகாபின்
ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கும் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அவர் தமது வழிகைள நமக்குப் ேபாதிப்பார்; நாம் அவர்
பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்; ஏெனனில் சீேயானிலிருந்து ேவதமும், எருசேலமிலிருந்து கர்த்தரின்
வசனமும் ெவளிப்படும். 4 அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயந்தீர்த்து, திரளான ஜனங்கைளக் கடிந்து ெகாள்வார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும், தங்கள் ஈட்டிகைள அரிவாள்களாகவும்
அடிப்பார்கள்; ஜாதிக்கு விேராதமாய் ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்ைல, இனி அவர்கள் யுத்தத்ைதக்
கற்பதுமில்ைல. 5 யாக்ேகாபின் வம்சத்தாேர, கர்த்தரின் ெவளிச்சத்திேல நடப்ேபாம் வாருங்கள். 6

யாக்ேகாபின் வம்சத்தாராகிய உம்முைடய ஜனத்ைதக் ைகெநகிழ்ந்தீர்; அவர்கள் கீழ்த்திைசயாரின்
ேபாதகத்தால் நிைறந்து, ெபலிஸ்தைரப்ேபால் நாள்பார்க்கிறவர்களாயிருந்து, அந்நிய புத்திரர்ேமல்
பிரியப்படுகிறார்கேள. 7 அவர்கள் ேதசம் ெவள்ளியினாலும் ெபான்னினாலும் நிைறந்திருக்கிறது; அவர்கள்
ெபாக்கிஷங்களுக்கு முடிவில்ைல; அவர்கள் ேதசம் குதிைரகளாலும் நிைறந்திருக்கிறது; அவர்கள்
இரதங்களுக்கும் முடிவில்ைல. 8 அவர்கள் ேதசம் விக்கிரகங்களாலும் நிைறந்திருக்கிறது; தங்கள்
ைககளின் கிரிையையயும், தங்கள் விரல்கள் உண்டுபண்ணினைதயும் பணிந்துெகாள்ளுகிறார்கள். 9

சிறியவனும் குனிகிறான், ெபரியவனும் பணிகிறான்; ஆைகயால் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருப்பீர். 10

கர்த்தரின் பயங்கரத்திற்கும், அவருைடய மகிைமப்பிரதாபத்திற்கும் விலகி, நீ கன்மைலயில் ஒதுங்கி,
மண்ணில் ஒளித்துக்ெகாள். 11 நரரின் ேமட்டிைமயான கண்கள் தாழ்த்தப்படும், மனுஷரின் வீறாப்பும்
தணியும்; கர்த்தர் ஒருவேர அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார். 12 எல்லாம் தாழ்த்தப்படும்ெபாருட்டு
ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் நாளானது ெபருைமயும் ேமட்டிைமயுமானைவ எல்லாவற்றின்ேமலும்,
உயர்ந்தைவ எல்லாவற்றின்ேமலும், 13 லீபேனானிலுள்ள உயரமும் ஓங்கலுமான எல்லாக்
ேகதுருக்களின்ேமலும், பாசானிலுள்ள எல்லாக் கர்வாலி மரங்களின்ேமலும், 14 உன்னதமான எல்லாப்
பர்வதங்களின்ேமலும், உயரமான எல்லா மைலகளின்ேமலும், 15 உயர்ந்த எல்லாக் ேகாபுரத்தின்ேமலும்,
அரணான எல்லா மதிலின்ேமலும், 16 தர்ஷீசின் கப்பல்கள் எல்லாவற்றின்ேமலும், எல்லாச் சித்திர
விேநாதங்களின்ேமலும் வரும். 17 அப்ெபாழுது நரரின் ேமட்டிைம தாழ்ந்து, மனுஷரின் வீறாப்புத் தணியும்;
கர்த்தர் ஒருவேர அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார். 18 விக்கிரகங்கள் கட்ேடாேட ஒழிந்துேபாம். 19 பூமிையத்
தத்தளிக்கப்பண்ணக் கர்த்தர் எழும்பும்ேபாது, அவருைடய பயங்கரத்திற்கும், அவருைடய
மகிைமப்பிரதாபத்திற்கும் விலகி, கன்மைலகளின் ெகபிகளிலும், பூமியின் குைககளிலும்
புகுந்துெகாள்வார்கள். 20 பூமிையத் தத்தளிக்கப்பண்ணக் கர்த்தர் எழும்பும் அந்நாளிேல, அவருைடய
பயங்கரத்திற்கும், அவருைடய மகிைமப்பிரதாபத்திற்கும் விலகி, கன்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும்
குன்றுகளின் சந்துக்களிலும் புகுந்துெகாள்ளும்படிக்கு, 21 மனுஷன் பணிந்துெகாள்ளத் தனக்கு
உண்டாக்கியிருந்த தன் ெவள்ளி விக்கிரகங்கைளயும், தன் ெபான் விக்கிரகங்கைளயும், மூஞ்சூறுகளுக்கும்
துரிஞ்சில்களுக்கும் எறிந்துவிடுவான். 22 நாசியிேல சுவாசமுள்ள மனுஷைன நம்புவைத விட்டுவிடுங்கள்;
எண்ணப்படுவதற்கு அவன் எம்மாத்திரம்.

இேதா, ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசேலமிலிருந்தும் யூதாவிலிருந்தும் சகலவிதமான
ஆதரவுகளாகிய அப்பெமன்கிற எல்லா ஆதரைவயும், தண்ணீெரன்கிற எல்லா ஆதரைவயும்; 2

பராக்கிரமசாலிையயும், யுத்தவீரைனயும், நியாயாதிபதிையயும், தீர்க்கதரிசிையயும்,
சாஸ்திரிையயும், மூப்பைனயும்; 3 ஐம்பதுேபருக்கு அதிபதிையயும், கனம்ெபாருந்தினவைனயும்
ஆேலாசைனக்காரைனயும், ெதாழில்களில் சாமர்த்தியமுள்ளவைனயும், சாதுரியைனயும் விலக்குவார். 4

வாலிபைர அவர்களுக்கு அதிபதிகளாகத் தருேவன் என்கிறார்; பிள்ைளகள் அவர்கைள ஆளுவார்கள். 5

ஜனங்கள் ஒடுக்கப்படுவார்கள்; ஒருவருக்ெகாருவரும், அயலானுக்கு அயலானும் விேராதமாயிருப்பார்கள்;
வாலிபன் முதிர்வயதுள்ளவனுக்கும், கீழ்மகன் ேமன்மகனுக்கும் இடும்பு ெசய்வான். 6 அப்ெபாழுது ஒருவன்
தன் தகப்பன் வீட்டானாகிய தன் சேகாதரைனப்பிடித்து: உனக்கு வஸ்திரம் இருக்கிறது, நீ எங்களுக்கு
அதிபதியாயிரு; ேகட்டுக்கு இனமான இந்தக் காரியம் உன் ைகயின் கீழாவதாக என்று ெசால்ல; 7 அவன்
அந்நாளிேல தன் ைகைய உயர்த்தி: நான் சீர்ப்படுத்துகிறவனாயிருக்கமாட்ேடன்; என் வீட்டிேல
அப்பமுமில்ைல வஸ்திரமுமில்ைல; என்ைன ஜனங்களுக்கு அதிபதியாக ைவக்கேவண்டாம் என்பான். 8

ஏெனன்றால் எருசேலம் பாழாக்கப்பட்டது, யூதா விழுந்துேபாயிற்று; அவர்கள் நாவும், அவர்கள்
கிரிையகளும், கர்த்தருைடய மகிைமயின் கண்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கத்தக்கதாக அவருக்கு
விேராதமாயிருக்கிறது. 9 அவர்கள் முகப்பார்ைவ அவர்களுக்கு விேராதமாய்ச் சாட்சியிடும்; அவர்கள்
தங்கள் பாவத்ைத மைறக்காமல், ேசாேதாம் ஊராைரப்ேபால ெவளிப்படுத்துகிறார்கள்; அவர்கள்
ஆத்துமாவுக்கு ஐேயா! தங்களுக்ேக தீைமைய வருவித்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 10 உங்களுக்கு
நன்ைமயுண்டாகும் என்று நீதிமான்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்; அவர்கள் தங்கள் கிரிையகளின் பலைன
அனுபவிப்பார்கள். 11 துன்மார்க்கனுக்கு ஐேயா! அவனுக்குக் ேகடு உண்டாகும்; அவன் ைககளின் பலன்
அவனுக்குக் கிைடக்கும். 12 பிள்ைளகள் என் ஜனங்கைள ஒடுக்குகிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்; ஸ்திரீகள்
அவர்கைள ஆளுகிறார்கள். என் ஜனேம, உன்ைன நடத்துகிறவர்கள் உன்ைன ேமாசம்ேபாக்கி, நீ
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நடக்கேவண்டிய வழிைய அழித்துப்ேபாடுகிறார்கள். 13 கர்த்தர் வழக்காட எழுந்திருந்து, ஜனங்கைள
நியாயந்தீர்க்க நிற்கிறார். 14 கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் மூப்பைரயும், அதின் பிரபுக்கைளயும் நியாயம்
விசாரிப்பார். நீங்கேள இந்தத் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதப் பட்சித்துப்ேபாட்டீர்கள்; சிறுைமயானவனிடத்தில்
ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருள் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறது. 15 நீங்கள் என் ஜனத்ைத ெநாறுக்கிச்
சிறுைமயானவர்களின் முகத்ைத ெநரிக்கிறது என்னெவன்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார். 16 பின்னும் கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: சீேயான் குமாரத்திகள் அகந்ைதயாயிருந்து,
கழுத்ைத ெநறித்து நடந்து, கண்களால் மருட்டிப்பார்த்து, ஒய்யாரமாய் நடந்து, தங்கள் கால்களில் சிலம்பு
ஒலிக்கத் திரிகிறார்கள். 17 ஆதலால் ஆண்டவர் சீேயான் குமாரத்திகளின் உச்சந்தைலைய
ெமாட்ைடயாக்குவார்; கர்த்தர் அவர்கள் மானத்ைதக் குைலப்பார். 18 அந்நாளிேல ஆண்டவர்
அவர்களுைடய ஆபரணங்களாகிய சிலம்புகைளயும், சுட்டிகைளயும், பிைறச்சிந்தாக்குகைளயும், 19

ஆரங்கைளயும், அஸ்தகடகங்கைளயும், தைலமுக்காடுகைளயும், 20 சிரபூஷணங்கைளயும்,
பாதசரங்கைளயும், மார்க்கச்ைசகைளயும், சுகந்தபரணிகைளயும், 21 தாயித்துகைளயும்,
ேமாதிரங்கைளயும், மூக்குத்திகைளயும், 22 விேநாத வஸ்திரங்கைளயும், சால்ைவகைளயும்,
ேபார்ைவகைளயும், குப்பிகைளயும், 23 கண்ணாடிகைளயும், சல்லாக்கைளயும், குல்லாக்கைளயும்,
துப்பட்டாக்கைளயும் உரிந்துேபாடுவார். 24 அப்ெபாழுது, சுகந்தத்துக்குப் பதிலாகத் துர்க்கந்தமும்,
கச்ைசக்குப் பதிலாகக் கயிறும், மயிர்ச்சுருளுக்குப் பதிலாக ெமாட்ைடயும், ஆடம்பரமான
வஸ்திரங்களுக்குப் பதிலாக இரட்டுக்கச்சும், அழகுக்குப் பதிலாகக் கருகிப்ேபாகுதலும் இருக்கும். 25 உன்
புருஷர் கட்கத்தினாலும், உன் ெபலசாலிகள் யுத்தத்திலும் விழுவார்கள். 26 அவளுைடய வாசல்கள்
துக்கித்துப் புலம்பும்; அவள் ெவறுைமயாக்கப்பட்டுத் தைரயிேல உட்காருவாள் என்கிறார்.

அந்நாளில் ஏழு ஸ்திரீகள் ஒேர புருஷைனப் பிடித்து: நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த ஆகாரத்ைதப் புசித்து,
எங்கள் ெசாந்த வஸ்திரத்ைத உடுப்ேபாம்; எங்கள் நிந்ைத நீங்கும்படிக்கு உன் ேபர்மாத்திரம்
எங்கள்ேமல் விளங்கட்டும் என்பார்கள். 2 இஸ்ரேவலில் தப்பினவர்களுக்கு அந்நாளிேல கர்த்தரின்

கிைள அலங்காரமும் மகிைமயுமாயிருக்கும்; பூமியின் கனி அவர்களுக்குச் சிறப்பும் அலங்காரமுமாயிருக்கும்.
3 அப்ெபாழுது ஆண்டவர், சீேயான் குமாரத்திகளின் அழுக்ைகக் கழுவி, நியாயத்தின் ஆவியினாலும்,
சுட்ெடரிப்பின் ஆவியினாலும், எருசேலமின் இரத்தப்பழிகைள அதின் நடுவிலிருந்து நீக்கிவிடும்ேபாது, 4

சீேயானில் மீதியாயிருந்து, எருசேலமில் தரித்திருந்து ஜீவனுக்ெகன்று ேபெரழுதப்பட்டவெனவனும்
பரிசுத்தெனன்று ெசால்லப்படுவான். 5 அப்ெபாழுது கர்த்தர் சீேயான் மைலயிலுள்ள எல்லா
வாசஸ்தலங்களிலும், அதின் சைபகளின்ேமலும், பகலில் ேமகத்ைதயும் புைகையயும், இரவில்
ெகாழுந்துவிட்டு எரியும் அக்கினிப்பிரகாசத்ைதயும் உண்டாக்குவார்; மகிைமயானைவகளின் ேமெலல்லாம்
காவல் உண்டாயிருக்கும். 6 பகலிேல ெவயிலுக்கு நிழலாகவும், ெபருங்காற்றுக்கும் மைழக்கும்
அைடக்கலமாகவும், மைறவிடமாகவும், ஒரு கூடாரம் உண்டாயிருக்கும்.

இப்ெபாழுது நான் என் ேநசரிடத்தில் அவருைடய திராட்சத்ேதாட்டத்ைதக் குறித்து என்
ேநசருக்ேகற்ற ஒரு பாட்ைடப் பாடுேவன்; என் ேநசருக்கு மகா ெசழிப்பான ேமட்டிேல ஒரு
திராட்சத்ேதாட்டம் உண்டு. 2 அவர் அைத ேவலியைடத்து, அதிலுள்ள கற்கைளப் ெபாறுக்கி,

அதிேல நற்குல திராட்சச்ெசடிகைள நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு ேகாபுரத்ைதக்கட்டி, அதில் ஆைலையயும்
உண்டுபண்ணி, அது நல்ல திராட்சப்பழங்கைளத் தருெமன்று காத்திருந்தார்; அதுேவா கசப்பான
பழங்கைளத் தந்தது. 3 எருசேலமின் குடிகேள, யூதாவின் மனுஷேர, எனக்கும் என்
திராட்சத்ேதாட்டத்துக்கும் நியாயந்தீருங்கள். 4 நான் என் திராட்சத்ேதாட்டத்திற்காகச் ெசய்யாத எந்த
ேவைலைய அதற்கு இனிச் ெசய்யலாம்? அது நல்ல திராட்சப்பழங்கைளத் தருெமன்று நான் காத்திருக்க,
அது கசப்பான பழங்கைளத் தந்தெதன்ன? 5 இப்ேபாதும் நான் என் திராட்சத்ேதாட்டத்துக்குச் ெசய்வைத
உங்களுக்கு அறிவிப்ேபன்; அதின் ேவலிைய எடுத்துப்ேபாடுேவன், அது ேமய்ந்துேபாடப்படும்; அதின்
அைடப்ைபத் தகர்ப்ேபன், அது மிதியுண்டுேபாகும். 6 அைதப் பாழாக்கிவிடுேவன்; அதின் கிைள
நறுக்கப்படாமலும், கைள ெகாத்தி எடுக்கப்படாமலும் ேபாவதினால், முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சிலும்
முைளக்கும்; அதின்ேமல் மைழ ெபய்யாதபடிக்கு ேமகங்களுக்கும் கட்டைளயிடுேவன் என்கிறார். 7

ேசைனகளின் கர்த்தருைடய திராட்சத்ேதாட்டம் இஸ்ரேவலின் வம்சேம; அவருைடய மனமகிழ்ச்சியின்
நாற்று யூதாவின் மனுஷேர; அவர் நியாயத்துக்குக் காத்திருந்தார், இேதா, ெகாடுைம; நீதிக்குக்
காத்திருந்தார், இேதா, முைறப்பாடு. 8 தாங்கள்மாத்திரம் ேதசத்தின் நடுவில் வாசமாயிருக்கும்படி
மற்றவர்களுக்கு இடமில்லாமற்ேபாகுமட்டும், வீட்ேடாேட வீட்ைடச் ேசர்த்து, வயேலாேட வயைலக்
கூட்டுகிறவர்களுக்கு ஐேயா! 9 ேசைனகளின் கர்த்தர் என் ெசவி ேகட்கச் ெசான்னது: ெமய்யாகேவ அந்தத்
திரளான வீடுகள் பாழாகும்; ெபரியைவகளும் ேநர்த்தியானைவகளுமாகிய வீடுகள் குடியில்லாதிருக்கும். 10

பத்ேதர் நிலமாகிய திராட்சத்ேதாட்டம் ஒேரபடி ரசம் தரும்; ஒரு கல விைத ஒரு குறுணி விைளயும். 11

சாராயத்ைத நாடி அதிகாலேம எழுந்து, மதுபானம் தங்கைளச் சூடாக்கும்படி தரித்திருந்து,
இருட்டிப்ேபாகுமளவும் குடித்துக்ெகாண்ேடயிருக்கிறவர்களுக்கு ஐேயா! 12 அவர்கள் சுரமண்டலத்ைதயும்,
தம்புருைவயும், ேமளத்ைதயும், நாகசுரத்ைதயும், மதுபானத்ைதயும் ைவத்து விருந்துெகாண்டாடுகிறார்கள்;
ஆனாலும் கர்த்தரின் கிரிையைய ேநாக்குகிறதுமில்ைல; அவர் கரத்தின் ெசய்ைகையச்
சிந்திக்கிறதுமில்ைல. 13 என் ஜனங்கள் அறிவில்லாைமயினால் சிைறப்பட்டுப்ேபாகிறார்கள்; அவர்களில்
கனமுள்ளவர்கள் பட்டினியினால் ெதாய்ந்துேபாகிறார்கள்; அவர்களுைடய திரளான கூட்டத்தார்
தாகத்தால் நாவறண்டு ேபாகிறார்கள். 14 அதினிமித்தம் பாதாளம் தன்ைன விரிவாக்கி, தன் வாைய
ஆெவன்று மட்டில்லாமல் திறந்தது; அவர்கள் மகிைமயும், அவர்கள் திரள் கூட்டமும், அவர்கள் ஆடம்பரமும்,
அவர்களில் களிகூருகிறவர்களும் அதற்குள் இறங்கிப்ேபாவார்கள். 15 சிறியவன் தாழ்த்தப்படுவான்,
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ெபரியவனும் தாழ்ச்சியைடவான்; ேமட்டிைமயானவர்களின் கண்கள் தாழ்ந்துேபாகும். 16 ேசைனகளின்
கர்த்தர் நியாயத்தீர்ப்பினால் உயர்ந்து, பரிசுத்தமுள்ள ேதவன் நீதியினால் பரிசுத்தராய் விளங்குவார். 17

அப்ெபாழுது ஆட்டுக்குட்டிகள் கண்டவிடெமல்லாம் ேமயும்; ெகாழுத்தவர்களுைடயதாயிருந்து
பாழாய்ப்ேபான நிலங்கைளப் பரேதசிகள் அநுபவிப்பார்கள். 18 மாையயின் கயிறுகளால் அக்கிரமத்ைதயும்,
வண்டியின் வடங்களால் பாவத்ைதயும் இழுத்துக்ெகாண்டு வந்து, 19 நாம் பார்க்கும்படி அவர் தீவிரித்துத்
தமது கிரிையையச் சீக்கிரமாய் நடப்பிக்கட்டுெமன்றும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருைடய ஆேலாசைனைய
நாம் அறியும்படி அது சமீபித்து வரட்டுெமன்றும் ெசால்லுகிறவர்களுக்கு ஐேயா! 20 தீைமைய
நன்ைமெயன்றும், நன்ைமையத் தீைமெயன்றும் ெசால்லி, இருைள ெவளிச்சமும், ெவளிச்சத்ைத
இருளுமாகப் பாவித்து, கசப்ைபத் தித்திப்பும், தித்திப்ைபக் கசப்புெமன்று சாதிக்கிறவர்களுக்கு ஐேயா! 21

தங்கள் பார்ைவக்கு ஞானிகளும், தங்கள் எண்ணத்துக்குப் புத்திமான்களுமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு ஐேயா!
22 சாராயத்ைதக் குடிக்க வீரரும், மதுைவக் கலந்துைவக்கப் பராக்கிரமசாலிகளுமாயிருந்து, 23

பரிதானத்திற்காகக் குற்றவாளிைய நீதிமானாகத் தீர்த்து, நீதிமானின் நியாயத்ைத அவனுக்கு விேராதமாய்ப்
புரட்டுகிறவர்களுக்கு ஐேயா! 24 இதினிமித்தம் அக்கினிஜூவாைல ைவக்ேகாைலப் பட்சிப்பதுேபாலவும்,
ெசத்ைதயானது ெநருப்புக்கு இைரயாகி எரிந்துேபாவதுேபாலவும், அவர்கள் ேவர் வாடி, அவர்கள் துளிர்
தூசிையப்ேபால் பறந்துேபாகும்; அவர்கள் ேசைனகளின் கர்த்தருைடய ேவதத்ைத ெவறுத்து,
இஸ்ரேவலிலுள்ள பரிசுத்தருைடய வசனத்ைத அசட்ைடபண்ணினார்கேள. 25 ஆைகயால் கர்த்தருைடய
ேகாபம் தமது ஜனங்களுக்கு விேராதமாய் மூண்டது; அவர் தமது ைகைய அவர்களுக்கு விேராதமாய் நீட்டி,
பர்வதங்கள் அதிரத்தக்கதாயும், அவர்கள் பிணங்கள் நடுவீதிகளில் குப்ைப ேபாலாகத்தக்கதாயும்,
அவர்கைள அடித்தார்; இைவ எல்லாவற்றிலும் அவருைடய ேகாபம் ஆறாமல், இன்னும் அவருைடய ைக
நீட்டினபடிேய இருக்கிறது. 26 அவர் தூரத்திலுள்ள ஜாதியாருக்கு ஒரு ெகாடிைய ஏற்றி, அவர்கைளப்
பூமியின் கைடயாந்தரங்களிலிருந்து பயில்காட்டி அைழப்பார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தீவிரமும் ேவகமுமாய்
வருவார்கள். 27 அவர்களில் விடாய்த்தவனும் இடறுகிறவனும் இல்ைல; தூங்குகிறவனும் உறங்குகிறவனும்
இல்ைல; அவர்களில் ஒருவனுைடய இடுப்பின் கச்ைச அவிழ்வதும், பாதரட்ைசகளின் வார் அறுந்துேபாவதும்
இல்ைல. 28 அவர்கள் அம்புகள் கூர்ைமயும், அவர்கள் வில்லுகெளல்லாம் நாேணற்றினைவகளும், அவர்கள்
குதிைரகளின் குளம்புகள் கற்பாைறயாக எண்ணப்பட்டைவகளும், அவர்கள் உருைளகள் சுழல்காற்றுக்கு
ஒத்தைவகளுமாயிருக்கும். 29 அவர்கள் ெகர்ச்சிப்பு சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப்புேபாலிருக்கிறது;
பாலசிங்கங்கைளப்ேபாலக் ெகர்ச்சித்து, உறுமி, இைரையப் பிடித்து, தப்புவிக்கிறவன் இல்லாமல், அைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விடுவார்கள். 30 அந்நாளில், சமுத்திரம் இைரவதுேபால் அவர்களுக்கு விேராதமாய்
இைரவார்கள்; அப்ெபாழுது ேதசத்ைதப்பார்த்தால், இேதா, அந்தகாரமும் வியாகுலமும் உண்டு; அதின்
ேமகங்களினால் ெவளிச்சம் இருண்டுேபாகும்.

உசியா ராஜா மரணமைடந்த வருஷத்தில், ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமுமான
சிங்காசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கக்கண்ேடன்; அவருைடய வஸ்திரத்ெதாங்கலால் ேதவாலயம்
நிைறந்திருந்தது. 2 ேசராபீன்கள் அவருக்கு ேமலாக நின்றார்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும்

அவ்வாறு ெசட்ைடகளிருந்தன; அவனவன் இரண்டு ெசட்ைடகளால் தன்தன் முகத்ைத மூடி, இரண்டு
ெசட்ைடகளால் தன்தன் கால்கைள மூடி, இரண்டு ெசட்ைடகளால் பறந்து; 3 ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்கி:
ேசைனகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியைனத்தும் அவருைடய மகிைமயால்
நிைறந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் ெசான்னார்கள். 4 கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின்
நிைலகள் அைசந்து, ஆலயம் புைகயினால் நிைறந்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்: ஐேயா! அதமாேனன், நான்
அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன்;
ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ராஜாைவ என் கண்கள் கண்டேத என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது ேசராபீன்களில்
ஒருவன் பலிபீடத்திலிருந்து, தன் ைகயிேல பிடித்த குறட்டால் ஒரு ெநருப்புத் தழைல எடுத்து, என்னிடத்தில்
பறந்துவந்து, 7 அதினால் என் வாையத் ெதாட்டு: இேதா, இது உன் உதடுகைளத் ெதாட்டதினால் உன்
அக்கிரமம் நீங்கி, உன் பாவம் நிவிர்த்தியானது என்றான். 8 பின்பு: யாைர நான் அனுப்புேவன், யார் நமது
காரியமாய்ப் ேபாவான் என்று உைரக்கிற ஆண்டவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அதற்கு நான்: இேதா,
அடிேயன் இருக்கிேறன்; என்ைன அனுப்பும் என்ேறன். 9 அப்ெபாழுது அவர்: நீ ேபாய், இந்த ஜனங்கைள
ேநாக்கி, நீங்கள் காதாரக் ேகட்டும் உணராமலும், கண்ணாரக்கண்டும் அறியாமலும் இருங்கள் என்று
ெசால். 10 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும், தங்கள் காதுகளினால் ேகளாமலும், தங்கள்
இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும், நான் அவர்கைள ஆேராக்கியமாக்காமலுமிருக்க, நீ அவர்கள்
இருதயத்ைதக் ெகாழுத்ததாக்கி, அவர்கள் காதுகைள மந்தப்படுத்தி, அவர்கள் கண்கைள மூடிப்ேபாடு
என்றார். 11 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, எதுவைரக்கும் என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்: பட்டணங்கள்
குடியில்லாமலும், வீடுகள் மனுஷசஞ்சாரமில்லாமலும் பாழாகி, பூமி அவாந்தரெவளியாகி, 12 கர்த்தர்
மனுஷைரத் தூரமாக விலக்குவதினால், ேதசத்தின் நடுைமயம் முற்றிலும் ெவறுைமயாக்கப்படும்வைரக்குேம.
13 ஆகிலும் அதில் இன்னும் பத்தில் ஒரு பங்கிருக்கும், அதுவும் திரும்ப நிர்மூலமாக்கப்படும்; கர்வாலிமரமும்
அரசமரமும் இைலயற்றுப்ேபானபின்பு, அைவகளில் அடிமரம் இருப்பதுேபால, அதின் அடிமரமும் பரிசுத்த
வித்தாயிருக்கும் என்றார்.

உசியாவினுைடய குமாரனாகிய ேயாதாமின் குமாரன் ஆகாஸ் என்னும் யூதாேதசத்து ராஜாவின்
நாட்களிேல, ேரத்சீன் என்னும் சீரியாவின் ராஜாவும், ெரமலியாவின் குமாரனாகிய ெபக்கா என்னும்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்பண்ணவந்தார்கள், அவர்களால் அைதப்

பிடிக்கக்கூடாமற்ேபாயிற்று. 2 சீரியர் எப்பிராயீைமச் சார்ந்திருக்கிறார்கெளன்று தாவீதின் குடும்பத்துக்கு
அறிவிக்கப்பட்டேபாது, ராஜாவின் இருதயமும் அவன் ஜனத்தின் இருதயமும் காட்டிலுள்ள மரங்கள்

ஏசாயா 7:2
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காற்றினால் அைசகிறது ேபால் அைசந்தது. 3 அப்ெபாழுது கர்த்தர் ஏசாயாைவ ேநாக்கி: நீயும் உன் மகன்
ேசயார் யாசூபுமாக வண்ணார் துைறவழியிலுள்ள ேமற்குளத்து மதகின் கைடசிமட்டும் ஆகாசுக்கு
எதிர்ெகாண்டுேபாய், 4 நீ அவைன ேநாக்கி: சீரியர் எப்பிராயீேமாடும், ெரமலியாவின் மகேனாடும் உனக்கு
விேராதமாகத் துராேலாசைனபண்ணி, 5 நாம் யூதாவுக்கு விேராதமாய்ப்ேபாய், அைத ெநருக்கி, அைத
நமக்குள்ேள பங்கிட்டுக்ெகாண்டு, அதற்குத் தேபயாலின் குமாரைன ராஜாவாக ஏற்படுத்துேவாம் என்று
ெசான்னதினிமித்தம்; 6 நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்கப்பார்; இந்த இரண்டு புைககிற
ெகாள்ளிக்கட்ைடகளாகிய சீரியேராேட வந்த ேரத்சீனும், ெரமலியாவின் மகனும்ெகாண்ட
உக்கிரக்ேகாபத்தினிமித்தம் உன் இருதயம் துவளேவண்டாம். 7 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்: அந்த
ஆேலாசைன நிைலநிற்பதில்ைல, அதின்படி சம்பவிப்பதுமில்ைல; 8 சீரியாவின் தைல தமஸ்கு, தமஸ்குவின்
தைல ேரத்சீன்; இன்னும் அறுபத்ைதந்து வருஷங்களிேல எப்பிராயீம் ஒரு ஜனமாயிராதபடிக்கு
ெநாறுங்குண்டுேபாகும். 9 எப்பிராயீமின் தைல சமாரியா, சமாரியாவின் தைல ெரமலியாவின் மகன்; நீங்கள்
விசுவாசியாவிட்டால் நிைலெபறமாட்டீர்கள் என்று ெசால் என்றார். 10 பின்னும் கர்த்தர் ஆகாைச ேநாக்கி:
11 நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் ஒரு அைடயாளத்ைத ேவண்டிக்ெகாள்; அைத
ஆழத்திலிருந்தாகிலும், உன்னதத்திலிருந்தாகிலும் உண்டாகக் ேகட்டுக்ெகாள் என்று ெசான்னார்; 12

ஆகாேசா: நான் ேகட்கமாட்ேடன், நான் கர்த்தைரப் பரீட்ைச ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். 13 அப்ெபாழுது
ஏசாயா: தாவீதின் வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள்; நீங்கள் மனுஷைர விசனப்படுத்துகிறது ேபாதாேதன்று என்
ேதவைனயும் விசனப்படுத்தப் பார்க்கிறீர்கேளா? 14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாேம உங்களுக்கு ஒரு
அைடயாளத்ைதக் ெகாடுப்பார்; இேதா, ஒரு கன்னிைக கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாள்,
அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ேபரிடுவாள். 15 தீைமைய ெவறுத்து நன்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ள அறியும்
வயதுமட்டும் அவர் ெவண்ெணையயும் ேதைனயும் சாப்பிடுவார். 16 அந்தப் பிள்ைள தீைமைய ெவறுக்கவும்,
நன்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ளவும் அறிகிறதற்குமுன்ேன, நீ அருவருக்கிற ேதசம் அதின் இரண்டு
ராஜாக்களால் விட்டுவிடப்படும். 17 எப்பிராயீம் யூதாைவவிட்டுப் பிரிந்த நாள்முதல் வராத நாட்கைளக்
கர்த்தர் உன்ேமலும், உன் ஜனத்தின்ேமலும், உன் பிதாவுைடய வம்சத்தின்ேமலும், அசீரியாவின்
ராஜாவினாேல வரப்பண்ணுவார். 18 அந்நாட்களிேல, கர்த்தர் எகிப்து நதிகளின் கைடயாந்தரத்திலுள்ள
ஈையயும், அசீரியாேதசத்திலிருக்கும் ேதனீையயும் பயில்காட்டி அைழப்பார். 19 அைவகள் வந்து ஏகமாய்
வனாந்தரங்களின் பள்ளத்தாக்குகளிலும், கன்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும், எல்லா முட்காடுகளிலும்,
ேமய்ச்சலுள்ள எல்லா இடங்களிலும் தங்கும். 20 அக்காலத்தில் ஆண்டவர் கூலிக்கு வாங்கின சவரகன்
கத்தியினால், அதாவது, நதியின் அக்கைரயிலுள்ள அசீரியா ராஜாவினால், தைலமயிைரயும் கால்மயிைரயும்
சிைரப்பித்து, தாடிையயும் வாங்கிப்ேபாடுவிப்பார். 21 அக்காலத்தில் ஒருவன் ஒரு இளம்பசுைவயும், இரண்டு
ஆடுகைளயும் வளர்த்தால், 22 அைவகள் பூரணமாய்ப் பால்கறக்கிறபடியினால் ெவண்ெணையச்
சாப்பிடுவான்; ேதசத்தின் நடுவில் மீதியாயிருப்பவெனவனும் ெவண்ெணையயும் ேதைனயுேம சாப்பிடுவான்.
23 அந்நாளிேல, ஆயிரம் ெவள்ளிக்காசு ெபறும் ஆயிரம் திராட்சச்ெசடியிருந்த நிலெமல்லாம் முட்ெசடியும்
ெநரிஞ்சிலுமாகும். 24 ேதசெமங்கும் முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சிலும் உண்டாயிருப்பதினால், அம்புகைளயும்
வில்ைலயும் பிடித்து அங்ேக ேபாகேவண்டியதாயிருக்கும். 25 மண்ெவட்டியால் ெகாத்தப்படுகிற மைலகள்
உண்ேட; முட்ெசடிகளுக்கும் ெநரிஞ்சில்களுக்கும் பயப்படுவதினால் அைவகளில் ஒன்றிற்கும்
ேபாகக்கூடாைமயினால், அைவகள் மாடுகைள ஓட்டிவிடுவதற்கும், ஆடுகள் மிதிப்பதற்குமான
இடமாயிருக்கும் என்றான்.

பின்னும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ஒரு ெபரிய பத்திரத்ைத எடுத்து மனுஷன் எழுதுகிற
பிரகாரமாய் அதிேல மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ் என்று எழுது என்றார். 2 அப்ெபாழுது நான்
உண்ைமயுள்ள சாட்சிக்காரராகிய ஆசாரியனான உரியாைவயும், ெயெபெரகியாவின் குமாரனான

சகரியாைவயும் அதற்குச் சாட்சிகளாக ைவத்துக்ெகாண்ேடன். 3 நான் தீர்க்கதரிசியானவைளச்
ேசர்ந்தேபாது, அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி:
மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ் என்னும் ேபைர அவனுக்கு இடு. 4 இந்தப் பாலகன், அப்பா, அம்மா என்று கூப்பிட
அறியுமுன்ேன, தமஸ்குவின் ஆஸ்தியும், சமாரியாவின் ெகாள்ைளயும், அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும் என்றார். 5 பின்னும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: 6 இந்த ஜனம் ெமதுவாய் ஓடுகிற
சீேலாவாவின் தண்ணீர்கைள அசட்ைடபண்ணி, ேரத்சீைனயும் ெரமலியாவின் குமாரைனயும் சார்ந்து
சந்ேதாஷிக்கிறபடியினால், 7 இேதா, ஆண்டவர் வல்லைமயுள்ள திரளான ஆற்றுநீைரப்ேபான்ற அசீரியாவின்
ராஜாைவயும், அவனுைடய சகல ஆடம்பரத்ைதயும் அவர்கள்ேமல் புரளப்பண்ணுவார்; அது அவர்களுைடய
ஓைடகெளல்லாவற்றின்ேமலும் ேபாய், அவர்களுைடய எல்லாக் கைரகள்ேமலும் புரண்டு, 8 யூதாவுக்குள்
புகுந்து பிரவாகித்துக் கடந்து, கழுத்துமட்டும் வரும் என்றார். இம்மானுேவேல, அவன் ெசட்ைடகளின் விரிவு
உமது ேதசத்தின் விசாலத்ைத மூடும். 9 ஜனங்கேள, நீங்கள் கூட்டங்கூடுங்கள், முறியடிக்கப்படுவீர்கள்;
தூரேதசத்தாராகிய நீங்கள் எல்லாரும் ெசவிெகாடுங்கள்; இைடக்கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்,
முறிந்ேதாடுவீர்கள், 10 ஆேலாசைன ெசய்யுங்கள், அது அபத்தமாகும்; வார்த்ைதைய வசனியுங்கள், அது
நிற்காது; ேதவன் எங்கேளாேட இருக்கிறார். 11 கர்த்தருைடய கரம் என்ேமல் அமர்ந்து, அவர் என்னுடேன
ேபசி, நான் இந்த ஜனத்தின் வழியிேல நடவாதபடி எனக்குப் புத்திெசால்லி விளம்பினதாவது: 12 இந்த
ஜனங்கள் கட்டுப்பாடு என்று ெசால்லுகிறைதெயல்லாம் நீங்கள் கட்டுப்பாடு என்று ெசால்லாமலும், அவர்கள்
பயப்படுகிற பயத்தின்படி நீங்கள் பயப்படாமலும், கலங்காமலும், 13 ேசைனகளின் கர்த்தைரேய
பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; அவேர உங்கள் பயமும், அவேர உங்கள் அச்சமுமாயிருப்பாராக. 14 அவர்
உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாயிருப்பார்; ஆகிலும் இஸ்ரேவலின் இரண்டு ேகாத்திரத்துக்கும் தடுக்கலின்
கல்லும், இடறுதலின் கன்மைலயும், எருசேலமின் குடிகளுக்குச் சுருக்கும் கண்ணியுமாயிருப்பார். 15
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அவர்களில் அேநகர் இடறிவிழுந்து ெநாறுங்கிச் சிக்குண்டு பிடிபடுவார்கள். 16 சாட்சி ஆகமத்ைதக் கட்டி,
என் சீஷருக்குள்ேள ேவதத்ைத முத்திைரயிடு என்றார். 17 நாேனா யாக்ேகாபின் குடும்பத்துக்குத் தமது
முகத்ைத மைறக்கிற கர்த்தருக்காகக் காத்திருந்து, அவருக்கு எதிர்பார்த்திருப்ேபன். 18 இேதா, நானும்
கர்த்தர் எனக்குக் ெகாடுத்த பிள்ைளகளும் சீேயான் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற ேசைனகளின்
கர்த்தராேல இஸ்ரேவலில் அைடயாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிேறாம். 19 அவர்கள்
உங்கைள ேநாக்கி: அஞ்சனம்பார்க்கிறவர்களிடத்திலும், முணுமுெணன்று ஓதுகிற குறிகாரரிடத்திலும்
விசாரியுங்கள் என்று ெசால்லும்ேபாது, ஜனங்கள் தன் ேதவனிடத்தில் விசாரிக்கேவண்டியதல்லேவா?
உயிருள்ளவர்களுக்காகச் ெசத்தவர்களிடத்தில் விசாரிக்கலாேமா? 20 ேவதத்ைதயும் சாட்சி ஆகமத்ைதயும்
கவனிக்கேவண்டும்; இந்த வார்த்ைதயின்படிேய ெசால்லாவிட்டால், அவர்களுக்கு விடியற்காலத்து
ெவளிச்சமில்ைல. 21 இடுக்கண் அைடந்தவர்களாயும் பட்டினியாயும் ேதசத்ைதக் கடந்துேபாவார்கள்;
அவர்கள் பட்டினியாயிருக்கும்ேபாது, மூர்க்கெவறிெகாண்டு, தங்கள் ராஜாைவயும் தங்கள் ேதவைனயும்
தூஷிப்பார்கள். 22 அவர்கள் அண்ணாந்துபார்ப்பார்கள், பூமிையயும் ேநாக்கிப்பார்ப்பார்கள்; ஆனாலும்
இேதா, இக்கட்டும் அந்தகாரமும் இருக்கும்; இடுக்கத்தால் இருளைடந்து, அந்தகாரத்திேல தள்ளுண்டு
அைலவார்கள்.

ஆகிலும் அவர் ெசபுேலான் நாட்ைடயும், நப்தலி நாட்ைடயும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின
காலத்திலிருந்ததுேபால அது இருண்டிருப்பதில்ைல; ஏெனன்றால் அவர் கடற்கைரயருகிலும்,
ேயார்தான் நதிேயாரத்திலுமுள்ள புறஜாதியாருைடய கலிேலயாவாகிய அத்ேதசத்ைதப்

பிற்காலத்திேல மகிைமப்படுத்துவார். 2 இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார்கள்;
மரண இருளின் ேதசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்ேமல் ெவளிச்சம் பிரகாசித்தது. 3 அந்த ஜாதிையத்
திரளாக்கி, அதற்கு மகிழ்ச்சிையப் ெபருகப்பண்ணினீர்; அறுப்பில் மகிழ்கிறதுேபாலவும், ெகாள்ைளையப்
பங்கிட்டுக் ெகாள்ளுைகயில் களிகூருகிறதுேபாலவும், உமக்கு முன்பாக மகிழுகிறார்கள். 4 மீதியானியரின்
நாளில் நடந்ததுேபால, அவர்கள் சுமந்த நுகத்தடிையயும், அவர்கள் ேதாளின்ேமலிருந்த மிலாற்ைறயும்,
அவர்கள் ஆேளாட்டியின் ேகாைலயும் முறித்துப்ேபாட்டீர். 5 அமளியாய் யுத்தம்பண்ணுகிற வீரருைடய
ஆயுதவர்க்கங்களும், இரத்தத்தில் புரண்ட உடுப்பும் அக்கினிக்கு இைரயாகச் சுட்ெடரிக்கப்படும். 6 நமக்கு
ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் ெகாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர்
ேதாளின்ேமலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆேலாசைனக்கர்த்தா, வல்லைமயுள்ள ேதவன், நித்திய
பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும். 7 தாவீதின் சிங்காசனத்ைதயும் அவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் அவர்
திடப்படுத்தி, அைத இதுமுதற்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும்
நிைலப்படுத்தும்படிக்கு, அவருைடய கர்த்தத்துவத்தின் ெபருக்கத்துக்கும், அதின் சமாதானத்துக்கும்
முடிவில்ைல; ேசைனகளின் கர்த்தருைடய ைவராக்கியம் இைதச் ெசய்யும். 8 ஆண்டவர் யாக்ேகாபுக்கு ஒரு
வார்த்ைதைய அனுப்பினார்; அது இஸ்ரேவலின்ேமல் இறங்கிற்று. 9 ெசங்கல்கட்டு இடிந்துேபாயிற்று,
ெபாளிந்த கல்லாேல திரும்பக் கட்டுேவாம்; காட்டத்திமரங்கள் ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டது, அைவகளுக்குப்
பதிலாகக் ேகதுருமரங்கைள ைவப்ேபாம் என்று, 10 அகந்ைதயும், மனப்ெபருைமயுமாய்ச் ெசால்லுகிற
எப்பிராயீமரும், சமாரியாவின் குடிகளுமாகிய எல்லா ஜனத்துக்கும் அது ெதரியவரும். 11 ஆதலால் கர்த்தர்
ேரத்சீனுைடய சத்துருக்கைள அவர்கள்ேமல் உயர்த்தி, அவர்களுைடய மற்றச் சத்துருக்கைள
அவர்கேளாேட கூட்டிக் கலப்பார். 12 முற்புறத்தில் சீரியரும், பிற்புறத்தில் ெபலிஸ்தரும் வந்து,
இஸ்ரேவைலத் திறந்தவாயால் பட்சிப்பார்கள்; இைவெயல்லாவற்றிலும் அவருைடய ேகாபம் ஆறாமல்,
இன்னும் அவருைடய ைகநீட்டினபடிேய இருக்கிறது. 13 ஜனங்கள் தங்கைள அடிக்கிறவரிடத்தில்
திரும்பாமலும், ேசைனகளின் கர்த்தைரத் ேதடாமலும் இருக்கிறார்கள். 14 ஆைகயால் கர்த்தர்
இஸ்ரேவலிேல தைலையயும், வாைலயும், கிைளையயும், நாணைலயும், ஒேர நாளிேல ெவட்டிப்ேபாடுவார்.
15 மூப்பனும் கனம்ெபாருந்தினவனுேம தைல, ெபாய்ப்ேபாதகம்பண்ணுகிற தீர்க்கதரிசிேய வால். 16 இந்த
ஜனத்ைத நடத்துகிறவர்கள் எத்தருமாய், அவர்களால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் நாசமைடகிறவர்களுமாய்
இருக்கிறார்கள். 17 ஆதலால், ஆண்டவர் அவர்கள் வாலிபர்ேமல் பிரியமாயிருப்பதில்ைல;
அவர்களிலிருக்கிற திக்கற்ற பிள்ைளகள்ேமலும் விதைவகள்ேமலும் இரங்குவதுமில்ைல; அவர்கள்
அைனவரும் மாயக்காரரும் ெபால்லாதவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்; எல்லா வாயும் ஆகாமியம் ேபசும்;
இைவெயல்லாவற்றிலும் அவருைடய ேகாபம் ஆறாமல், இன்னும் அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய
இருக்கிறது. 18 ஆகாமியமானது அக்கினிையப்ேபால எரிகிறது; அது முட்ெசடிையயும் ெநரிஞ்சிைலயும்
பட்சிக்கும், அது ெநருங்கிய காட்ைடக் ெகாளுத்தும், புைக திரண்டு எழும்பும். 19 ேசைனகளின்
கர்த்தருைடய சினத்தால் ேதசம் அந்தகாரப்பட்டு, ஜனங்கள் அக்கினிக்கு இைரயாவார்கள்; ஒருவனும் தன்
சேகாதரைனத் தப்பவிடான். 20 வலதுபுறத்தில் பட்சித்தாலும் பசித்திருப்பார்கள்; இடதுபுறத்தில் தின்றாலும்
திருப்தியைடயார்கள்; அவனவன் தன்தன் புயத்தின் மாம்சத்ைதத்தின்பான். 21 மனாேச எப்பிராயீைமயும்,
எப்பிராயீம் மனாேசையயும் பட்சிப்பார்கள்; இவர்கள் ஏகமாய் யூதாவுக்கு விேராதமாயிருப்பார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றிலும் அவருைடய ேகாபம் ஆறாமல், இன்னும் அவருைடய ைகநீட்டினபடிேய
இருக்கிறது.

ஏைழகைள வழக்கிேல ேதாற்கப்பண்ணவும், என் ஜனத்தில் சிறுைமயானவர்களின் நியாயத்ைதப்
புரட்டவும், விதைவகைளச் சூைறயாடவும், திக்கற்ற பிள்ைளகைளக் ெகாள்ைளயிடவும், 2

அநியாயமான தீர்ப்புகைளச் ெசய்கிறவர்களுக்கும், ெகாடுைமயான கட்டைளகைள
எழுதுகிறவர்களுக்கும் ஐேயா! 3 விசாரிப்பின் நாளிலும், தூரத்திலிருந்து வரும் பாழ்க்கடிப்பின் நாளிலும்
நீங்கள் என்ன ெசய்வீர்கள்? உதவி ெபறும்படி யாரிடத்தில் ஓடுவீர்கள்? உங்கள் மகிைமைய எங்ேக ைவத்து
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விடுவீர்கள்? 4 கட்டுண்டவர்களின்கீழ் முடங்கினாெலாழிய ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களுக்குள் விழுவார்கள்;
இைவெயல்லாவற்றிலும் அவருைடய ேகாபம் ஆறாமல், இன்னும் அவருைடய ைக நீட்டினபடிேய
இருக்கிறது. 5 என் ேகாபத்தின் ேகாலாகிய அசீரியனுக்கு ஐேயா! அவன் ைகயிலிருக்கிறது என் சினத்தின்
தண்டாயுதம். 6 அவபக்தியான ஜனங்களுக்கு விேராதமாய் நான் அவைன அனுப்பி, எனக்குக் ேகாபமூட்டின
ஜனத்ைதக் ெகாள்ைளயிடவும், சூைறயாடவும், அைத வீதிகளின் ேசற்ைறப்ேபால் மிதித்துப்ேபாடவும்
அவனுக்குக் கட்டைளெகாடுப்ேபன். 7 அவேனா அப்படி எண்ணுகிறதுமில்ைல, அவன் இருதயம்
அப்படிப்பட்டைத நிைனக்கிறதுமில்ைல; அேநகம் ஜாதிகைள அழிக்கவும், சங்கரிக்கவுேம தன் மனதிேல
நிைனவுெகாள்ளுகிறான். 8 அவன்: என் பிரபுக்கள் அைனவரும் ராஜாக்களல்லேவா? 9 கல்ேனாபட்டணம்
கர்ேகமிைசப்ேபாலானதில்ைலேயா? ஆமாத் அர்பாத்ைதப்ேபாலானதில்ைலேயா? சமாரியா
தமஸ்குைவப்ேபாலானதில்ைலேயா? 10 எருசேலைமயும் சமாரியாைவயும்பார்க்கிலும் விேசஷித்த
சிைலகளுள்ள விக்கிரக ராஜ்யங்கைள என் ைக கண்டுபிடித்திருக்க, 11 நான் சமாரியாவுக்கும், அதின்
விக்கிரகங்களுக்கும் ெசய்ததுேபால், எருசேலமுக்கும் அதின் விக்கிரகங்களுக்கும் ெசய்யாமலிருப்ேபேனா
என்று ெசால்லுகிறான். 12 ஆதலால்: ஆண்டவர் சீேயான் மைலயிலும் எருசேலமிலும் தமது
ெசயைலெயல்லாம் முடித்திருக்கும்ேபாது, அசீரிய ராஜாவினுைடய ெபருைமயான ெநஞ்சின் விைனையயும்,
அவன் கண்களின் ேமட்டிைமயான பார்ைவையயும் நான் விசாரிப்ேபன் என்கிறார். 13 அவன் என் ைகயின்
ெபலத்தினாலும், என் ஞானத்தினாலும் இைதச் ெசய்ேதன்; நான் புத்திமான், நான் ஜனங்களின் எல்லகைள
மாற்றி, அவர்கள் பண்டகசாைலகைளக் ெகாள்ைளயிட்டு வல்லவைனப்ேபால் குடிகைளத் தாழ்த்திேனன். 14

ஒரு குருவிக்கூட்ைடக் கண்டுபிடிக்கிறதுேபால் என் ைக ஜனங்களின் ஆஸ்திையக் கண்டுபிடித்தது;
விட்டுவிடப்பட்ட முட்ைடகைள வாரிக்ெகாள்வதுேபால் பூமிையெயல்லாம் நான் வாரிக்ெகாண்ேடன்;
ஒருவரும் ெசட்ைடைய அைசத்ததுமில்ைல, வாையத்திறந்ததுமில்ைல, கீச்ெசன்று சத்தமிட்டதுமில்ைல
என்று ெசால்லுகிறான். 15 ேகாடரியானது தன்னால் ெவட்டுகிறவனுக்கு விேராதமாய்
ேமன்ைமபாராட்டலாேமா? வாளானது தன்ைனக் ைகயாடுகிறவனுக்கு விேராதமாய்ப்
ெபருைமபாராட்டலாேமா? பாராட்டினால், தடியானது தன்ைனப் பிடித்தவைன மிரட்டினாற்ேபாலவும்,
ேகாலானது நான் மரக்கட்ைடயல்லெவன்று எழும்பினாற்ேபாலவும் இருக்குேம. 16 ஆைகயால்
ேசைனகளின் ஆண்டவராகிய கர்த்தர், அவைனச் ேசர்ந்த ெகாழுத்தவர்களுக்குள்ேள இைளப்ைப
அனுப்புவார்; பட்சிக்கும் அக்கினிையப் ேபாலும் ஒரு அக்கினிைய அவன் மகிைமயின்கீழ் ெகாளுத்துவார். 17

இஸ்ரேவலின் ஒளியானவர் அக்கினியும், அதின் பரிசுத்தர் அக்கினி ஜூவாைலயுமாகி, ஒேர நாளிேல
அவனுைடய முட்ெசடிகைளயும், ெநரிஞ்சில்கைளயும் தகித்துப் பட்சித்து, 18 அவனுைடய வனத்தின்
மகிைமையயும், அவனுைடய பயிர்நிலத்தின் மகிைமையயும், உள்ளும்புறம்புமாய் அழியப்பண்ணுவார்;
ெகாடிபிடிக்கிறவன் கைளத்து விழுவதுேபாலாகும். 19 காட்டில் அவனுக்கு மீதியான மரங்கள்
ெகாஞ்சமாயிருக்கும், ஒரு சிறுபிள்ைள அைவகைள எண்ணி எழுதலாம். 20 அக்காலத்திேல இஸ்ரேவலின்
மீதியானவர்களும், யாக்ேகாபின் வம்சத்தில் தப்பினவர்களும், பின்ெனாருேபாதும் தங்கைள அடித்தவைனச்
சார்ந்துெகாள்ளாமல் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராகிய கர்த்தைரேய உண்ைமயாய்ச் சார்ந்துெகாள்வார்கள்.
21 மீதியாயிருப்பவர்கள், யாக்ேகாபில் மீதியாயிருப்பவர்கேள, வல்லைமயுள்ள ேதவனிடத்தில்
திரும்புவார்கள். 22 இஸ்ரேவேல, உன் ஜனங்கள் சமுத்திரத்தின் மணலத்தைனயாயிருந்தாலும், அவர்களில்
மீதியாயிருப்பவர்கள் மாத்திரம் திரும்புவார்கள்; தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிவு நிைறந்த நீதிேயாேட புரண்டு
வரும். 23 ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேதசத்துக்குள்ெளங்கும் தீர்மானிக்கப்பட்ட அழிைவ
வரச்ெசய்வார். 24 ஆைகயால் சீேயானில் வாசமாயிருக்கிற என் ஜனேம, அசீரியனுக்குப் பயப்படாேத; அவன்
உன்ைனக் ேகாலால் அடித்து, எகிப்தியைரப்ேபால் தன் தண்டாயுதத்ைத உன்ேமல் ஓங்குவான். 25

ஆனாலும் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்துக்குள்ேள என் உக்கிரமும், அவர்கைளச் சங்கரிக்கப்ேபாகிறதினால்
என் ேகாபமும் தீர்ந்துேபாகும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 26 ஓேரப்
கன்மைலயண்ைடயிேல மீதியானியர் ெவட்டுண்டதுேபால் ேசைனகளின் கர்த்தர் அவன்ேமல் ஒரு சவுக்ைக
எழும்பிவரப்பண்ணி, எகிப்திேல தமது ேகாைலக் கடலின்ேமல் ஓங்கினதுேபால் அைத அவன்ேமல்
ஓங்குவார். 27 அந்நாளில் உன் ேதாளினின்று அவன் சுைமயும், உன் கழுத்தினின்று அவன் நுகமும்
நீக்கப்படும்; அபிேஷகத்தின் நுகம் முறிந்துேபாகும். 28 அவன் ஆயாத்துக்கு வந்து, மிக்ேராைனக் கடந்து,
மிக்மாசிேல தன் ரஸ்துக்கைள ைவத்திருக்கிறான். 29 கணவாையத் தாண்டி, ேகபாவிேல
பாளயமிறங்குகிறார்கள்; ராமா அதிர்கிறது; சவுலின் ஊராகிய கிபியா ஓடிப்ேபாகிறது. 30 காலீம்
குமாரத்திேய, உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிடு; ஏைழ ஆனேதாத்ேத, லாயீஷ் ஊர்மட்டும் எட்ட சத்தமிட்டுக்
கூப்பிடு. 31 மத்ேமனா வலைசவாங்கிப்ேபாகும், ேகபிமின் குடிகள் தப்பிஓடக் கூட்டங்கூடுகிறார்கள். 32

இனி ஒருநாள் ேநாபிேல தங்கி, சீேயான் குமாரத்தியின் பர்வதத்துக்கும், எருசேலமின் ேமட்டுக்கும்
விேராதமாய்க் ைகநீட்டி மிரட்டுவான். 33 இேதா, ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேதாப்புகைளப்
பயங்கரமாய் ெவட்டுவார்; ஓங்கி வளர்ந்தைவகள் ெவட்டுண்டு ேமட்டிைமயானைவகள் தாழ்த்தப்படும். 34

அவர் காட்டின் அடர்த்திையக் ேகாடரியினாேல ெவட்டிப்ேபாடுவார்; மகத்துவமானவராேல லீபேனான்
விழும்.

ஈசாெயன்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் ேதான்றி, அவன் ேவர்களிலிருந்து ஒரு கிைள
எழும்பிச் ெசழிக்கும். 2 ஞானத்ைதயும் உணர்ைவயும் அருளும் ஆவியும், ஆேலாசைனையயும்
ெபலைனயும் அருளும் ஆவியும், அறிைவயும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்ைதயும் அருளும்

ஆவியுமாகிய கர்த்தருைடய ஆவியானவர் அவர்ேமல் தங்கியிருப்பார். 3 கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் அவருக்கு
உகந்த வாசைனயாயிருக்கும்; அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயந்தீர்க்காமலும், தமது காது ேகட்டபடி
தீர்ப்புச்ெசய்யாமலும், 4 நீதியின்படி ஏைழகைள நியாயம்விசாரித்து, யதார்த்தத்தின்படி பூமியிலுள்ள
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சிறுைமயானவர்களுக்குத் தீர்ப்புச்ெசய்து, பூமிையத் தமது வாக்கின் ேகாலால் அடித்து, தமது வாயின்
சுவாசத்தால் துன்மார்க்கைரச் சங்கரிப்பார். 5 நீதி அவருக்கு அைரக்கட்டும், சத்தியம் அவருக்கு
இைடக்கச்ைசயுமாயிருக்கும். 6 அப்ெபாழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டிேயாேட தங்கும், புலி
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிேயாேட படுத்துக்ெகாள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காைளயும்,
ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு ைபயன் அைவகைள நடத்துவான். 7 பசுவும் கரடியும் கூடிேமயும், அைவகளின்
குட்டிகள் ஒருமித்துப்படுத்துக்ெகாள்ளும்; சிங்கம் மாட்ைடப்ேபால் ைவக்ேகால் தின்னும். 8 பால்
குடிக்குங்குழந்ைத விரியன் பாம்பு வைளயின்ேமல் விைளயாடும், பால் மறந்த பிள்ைள கட்டுவிரியன் புற்றிேல
தன் ைகைய ைவக்கும். 9 என் பரிசுத்த பர்வதெமங்கும் தீங்குெசய்வாருமில்ைல; ேகடுெசய்வாருமில்ைல;
சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிைறந்திருக்கிறதுேபால், பூமி கர்த்தைர அறிகிற அறிவினால் நிைறந்திருக்கும். 10

அக்காலத்திேல, ஜனங்களுக்குக் ெகாடியாக நிற்கும் ஈசாயின் ேவருக்காக ஜாதிகள் விசாரித்துக்
ேகட்பார்கள்; அவருைடய தாபரஸ்தலம் மகிைமயாயிருக்கும். 11 அக்காலத்திேல, ஆண்டவர்
அசீரியாவிலும், எகிப்திலும், பத்ேராசிலும், எத்திேயாப்பியாவிலும், ெபர்சியாவிலும், சிேநயாரிலும்,
ஆமாத்திலும், சமுத்திரத் தீவுகளிலும், தம்முைடய ஜனத்தில் மீதியானவர்கைள மீட்டுக்ெகாள்ளத் திரும்ப
இரண்டாம்விைச தமது கரத்ைத நீட்டி, 12 ஜாதிகளுக்கு ஒரு ெகாடிைய ஏற்றி, இஸ்ரேவலில்
துரத்துண்டவர்கைளச் ேசர்த்து, யூதாவில் சிதறடிக்கப்பட்டவர்கைள பூமியின் நான்கு திைசகளிலுமிருந்து
கூட்டுவார். 13 எப்பிராயீமின் ெபாறாைம நீங்கும், யூதாவின் சத்துருக்கள் சங்கரிக்கப்படுவார்கள்; எப்பிராயீம்
யூதாவின்ேமல் ெபாறாைமயாயிரான், யூதா எப்பிராயீைமத் துன்பப்படுத்தான். 14 அவர்கள் இருவரும்
ஏகமாய்க்கூடி ேமற்ேகயிருக்கிற ெபலிஸ்தருைடய எல்ைலகளின்ேமல் பாய்ந்து, கீழ்த்திைசயாைரக்
ெகாள்ைளயிட்டு, ஏேதாமின்ேமலும் ேமாவாபின்ேமலும் ைகேபாடுவார்கள்; அம்ேமான் புத்திரர்
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள். 15 எகிப்தின் சமுத்திரமுைனையக் கர்த்தர் முற்றிலும் அழித்து, தம்முைடய
காற்றின் வலுைமயினால் நதியின்ேமல் தமது ைகைய நீட்டி, ஏழாறுகளாகப் பிரித்து, ஜனங்கள்
கால்நைனயாமல் கடந்துேபாகும்படி பண்ணுவார். 16 இஸ்ரேவலர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
புறப்பட்டநாளில் அவர்களுக்கு இருந்ததுேபால, அசீரியாவிேல அவருைடய ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு
ஒரு ெபரும்பாைதயிருக்கும்.

அக்காலத்திேல நீ ெசால்வது: கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்; நீர் என்ேமல்
ேகாபமாயிருந்தீர்; ஆனாலும் உம்முைடய ேகாபம் நீங்கிற்று; நீர் என்ைனத் ேதற்றுகிறீர். 2 இேதா,
ேதவேன என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாமல் நம்பிக்ைகயாயிருப்ேபன்; கர்த்தராகிய ேயேகாவா

என் ெபலனும், என் கீதமுமானவர்; அவேர எனக்கு இரட்சிப்புமானவர். 3 நீங்கள் இரட்சிப்பின்
ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சிேயாேட தண்ணீர் ெமாண்டுெகாள்வீர்கள். 4 அக்காலத்திேல நீங்கள் ெசால்வது:
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; அவர் நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்; அவருைடய ெசய்ைககைள
ஜனங்களுக்குள்ேள அறிவியுங்கள்; அவருைடய நாமம் உயர்ந்தெதன்று பிரஸ்தாபம்பண்ணுங்கள். 5

கர்த்தைரக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், அவர் மகத்துவமான கிரிையகைளச் ெசய்தார்; இது பூமிெயங்கும்
அறியப்படக்கடவது என்பீர்கள். 6 சீேயானில் வாசமாயிருக்கிறவேள, நீ சத்தமிட்டுக் ெகம்பீரி; இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தர் உன் நடுவில் ெபரியவராயிருக்கிறார்.

ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா பாபிேலான்ேமல் வரக்கண்டபாரம். 2 உயர்ந்த
பர்வதத்தின்ேமல் ெகாடிேயற்றுங்கள்; உரத்த சத்தமிட்டு ஜனங்கைள வரவைழயுங்கள்; அவர்கள்
பிரபுக்களின் வாசல்களுக்குள் பிரேவசிப்பதற்குச் ைசைக காட்டுங்கள். 3 நான்

பரிசுத்தமாக்கினவர்களுக்குக் கட்டைள ெகாடுத்ேதன்; என் ேகாபத்ைத நிைறேவற்ற என்
பராக்கிரமசாலிகைள அைழத்தும் இருக்கிேறன்; அவர்கள் என் மகத்துவத்தினாேல களிகூருகிறவர்கள்
என்கிறார். 4 திரளான ஜனங்களின் சத்தத்துக்ெகாத்த ெவகு கூட்டத்தின் இைரச்சலும், கூட்டப்பட்ட
ஜாதிகளுைடய ராஜ்யங்களின் அமளியான இைரச்சலும் மைலகளில் ேகட்கப்படுகிறது; ேசைனகளின்
கர்த்தர் யுத்தராணுவத்ைத இலக்கம்பார்க்கிறார். 5 கர்த்தர் வருகிறார்; அவருைடய ேகாபத்தின்
ஆயுதங்களும், ேதசத்ைதெயல்லாம் அழிக்க, வானங்கவிழ்ந்த கைடயாந்தர ேதசத்திலிருந்து வருகிறது. 6

அலறுங்கள், கர்த்தரின் நாள் சமீபமாயிருக்கிறது; அது சர்வவல்லவரிடத்திலிருந்து மகா சங்காரமாய் வரும்.
7 ஆதலால் எல்லாக் ைககளும் ெநகிழ்ந்து, எல்லா மனுஷரின் இருதயமும் கைரந்துேபாகும். 8 அவர்கள்
திகிலைடவார்கள்; ேவதைனகளும் வாைதகளும் அவர்கைளப்பிடிக்கும்; பிள்ைள ெபறுகிறவைளப்ேபால
ேவதைனப்படுவார்கள்; ஒருவைரெயாருவர் பிரமித்துப்பார்ப்பார்கள்; அவர்கள் முகங்கள் ெநருப்பான
முகங்களாயிருக்கும். 9 இேதா, ேதசத்ைதப் பாழாக்கி, அதின் பாவிகைள அதிலிருந்து அழிப்பதற்காகக்
கர்த்தருைடய நாள் கடூரமும், மூர்க்கமும், உக்கிரேகாபமுமாய் வருகிறது. 10 வானத்தின் நட்சத்திரங்களும்
ராசிகளும் ஒளி ெகாடாதிருக்கும்; சூரியன் உதிக்ைகயில் இருண்டுேபாகும்; சந்திரன் ஒளி
ெகாடாதிருக்கும். 11 பாவத்தினிமித்தம் உலகத்ைதயும், அக்கிரமத்தினிமித்தம் துன்மார்க்கைரயும் நான்
தண்டித்து, அகங்காரரின் ெபருைமைய ஒழியப்பண்ணி, ெகாடியரின் இடும்ைபத் தாழ்த்துேவன். 12

புருஷைனப் பசும்ெபான்னிலும், மனுஷைன ஓப்பீரின் தங்கத்திலும் அபூர்வமாக்குேவன். 13 இதினிமித்தம்
ேசைனகளின் கர்த்தருைடய உக்கிரத்தினால் அவருைடய கடுங்ேகாபத்தின் நாளிேல பூமி
தன்னிடத்ைதவிட்டு நீங்கும்படி வானத்ைத அதிரப்பண்ணுேவன். 14 துரத்தப்பட்ட ெவளிமாைனப்ேபாலும்,
யாரும் ேசர்க்காத ஆட்ைடப்ேபாலும் இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்ைடக்குப்ேபாக
முகத்ைதத்திருப்பி, அவரவர் தங்கள் ேதசத்துக்கு ஓடிப்ேபாவார்கள். 15 அகப்பட்டவெனவனும் குத்துண்டு,
அவர்கைளச் ேசர்ந்திருந்தவெனவனும் பட்டயத்தால் விழுவான். 16 அவர்கள் குழந்ைதகள் அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக ேமாதியடிக்கப்படும்; அவர்கள் வீடுகள் ெகாள்ைளயிடப்படும்; அவர்கள் மைனவிகள்
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அவமானப்படுவார்கள். 17 இேதா, நான் அவர்களுக்கு விேராதமாய் ேமதியைர எழுப்புேவன்; அவர்கள்
ெவள்ளிைய மதியாமலும், ெபான்னின்ேமல் பிரியப்படாமலும், 18 வில்லுகளால் இைளஞைரச்
சிைதத்துவிடுவார்கள்; கர்ப்பக்கனியின்ேமல் அவர்கள் இரங்குவதில்ைல; அவர்கள் கண் பிள்ைளகைளத்
தப்பவிடுவதுமில்ைல. 19 ராஜ்யங்களுக்குள் அலங்காரமும், கல்ேதயருைடய பிரதான மகிைமயுமாகிய
பாபிேலானானது ேதவனால் ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் கவிழ்க்கப்பட்டதுேபால கவிழ்க்கப்படும். 20 இனி
ஒருேபாதும், அதில் ஒருவரும் குடிேயறுவதுமில்ைல, தைலமுைறேதாறும் அதில் ஒருவரும் தங்கித்
தரிப்பதுமில்ைல; அங்ேக அரபியன் கூடாரம் ேபாடுவதுமில்ைல; அங்ேக ேமய்ப்பர் மந்ைதைய
மறிப்பதுமில்ைல. 21 காட்டுமிருகங்கள் அங்ேக படுத்துக்ெகாள்ளும்; ஊைளயிடும் பிராணிகள் அவர்கள்
வீடுகைள நிரப்பும், ேகாட்டான்கள் அங்ேக குடிெகாள்ளும்; காட்டாடு அங்ேக துள்ளும். 22 அவர்கள் பாழான
மாளிைககளில் ஓரிகள் ஊைளயிடும்; வலுசர்ப்பங்கள் அவர்கள் ெசல்விக்ைகயான அரமைனகளில் ஏகமாய்க்
கூடும்; அதின் காலம் சீக்கிரம் வரும், அதின் நாட்கள் நீடித்திராது என்கிறார்.

கர்த்தர் யாக்ேகாபுக்கு இரங்கி, பின்னும் இஸ்ரேவலைரத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள
அவர்கள் ேதசத்திேல தாபரிக்கப்பண்ணுவார்; அந்நியரும் அவர்கேளாடு ேசர்க்ைகயாகி,
யாக்ேகாபின் வம்சத்ேதாேட கூடிக்ெகாள்வார்கள். 2 ஜனங்கள் அவர்கைள அைழத்துக்

ெகாண்டுேபாய் அவர்கள் ஸ்தானத்தில் விடுவார்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் கர்த்தருைடய ேதசத்திேல
அவர்கைள ேவைலக்காரராகவும் ேவைலக்காரிகளாகவும் ைகயாண்டு, தங்கைளச் சிைறயாக்கினவர்கைளச்
சிைறயாக்கி, தங்கைள ஒடுக்கினவர்கைள ஆளுவார்கள். 3 கர்த்தர் உன் துக்கத்ைதயும், உன்
தத்தளிப்ைபயும், நீ அடிைமயாக்கப்பட்டிருந்த கடினமான அடிைமத்தனத்ைதயும் நீக்கி, உன்ைன
இைளப்பாறப்பண்ணும் அக்காலத்திேல, 4 நீ பாபிேலான் ராஜாவின்ேமல் ெசால்லும் வாக்கியமாவது:
ஒடுக்கினவன் ஒழிந்துேபானாேன! ெபான்னகரி ஒழிந்துேபாயிற்ேற! 5 கர்த்தர் துஷ்டரின்
தண்டாயுதத்ைதயும், அரசாண்டவர்களின் ெசங்ேகாைலயும் முறித்துப்ேபாட்டார். 6 உக்கிரங்ெகாண்டு
ஓயாத அடியாய் ஜனங்கைள அடித்து, ேகாபமாய் ஜாதிகைள அரசாண்டவன், தடுப்பாரில்லாமல்
துன்பப்படுத்தப்படுகிறான். 7 பூமிமுழுதும் இைளப்பாறி அைமந்திருக்கிறது; ெகம்பீரமாய் முழங்குகிறார்கள்.
8 ேதவதாரு விருட்சங்களும், லீபேனானின் ேகதுருக்களும், உன்னிமித்தம் சந்ேதாஷப்பட்டு, நீ விழுந்து
கிடந்தது முதற்ெகாண்டு எங்கைள ெவட்டவருவார் ஒருவரும் இல்ைல என்று ெசால்லுகிறது. 9 கீேழ
இருக்கிற பாதாளம் உன்னிமித்தம் அதிர்ந்து, உன் வருைகக்கு எதிர்ெகாண்டு, பூமியில் அதிபதிகளாயிருந்து
ெசத்த இராட்சதர் யாவைரயும் உன்னிமித்தம் எழுப்பி, ஜாதிகளுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும்
அவர்களுைடய சிங்காசனங்களிலிருந்து எழுந்திருக்கப்பண்ணுகிறது. 10 அவர்கெளல்லாரும் உன்ைன
ேநாக்கி: நீயும் எங்கைளப்ேபால பலட்சயமானாேயா? எங்களுக்குச் சமானமானாேயா? என்று
ெசால்லுவார்கள். 11 உன் ஆடம்பரமும், உன் வாத்தியங்களின் முழக்கமும் பாதாளத்தில்
தள்ளுண்டுேபாயிற்று; புழுக்கேள உன் படுக்ைக, பூச்சிகேள உன் ேபார்ைவ. 12 அதிகாைலயின் மகனாகிய
விடிெவள்ளிேய, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாேய! ஜாதிகைள ஈனப்படுத்தினவேன, நீ தைரயிேல விழ
ெவட்டப்பட்டாேய! 13 நான் வானத்துக்கு ஏறுேவன், ேதவனுைடய நட்சத்திரங்களுக்கு ேமலாக என்
சிங்காசனத்ைத உயர்த்துேவன்; வடபுறங்களிலுள்ள ஆராதைனக் கூட்டத்தின் பர்வதத்திேல வீற்றிருப்ேபன்
என்றும், 14 நான் ேமகங்களுக்கு ேமலாக உன்னதங்களில் ஏறுேவன்; உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாேவன்
என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் ெசான்னாேய. 15 ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திேல
தள்ளுண்டுேபானாய். 16 உன்ைனக் காண்கிறவர்கள் உன்ைன உற்றுப்பார்த்து, உன்ைனக்குறித்துச்
சிந்தித்து; இவன்தானா பூமிையத் தத்தளிக்கவும், ராஜ்யங்கைள அதிரவும் ெசய்து, 17 உலகத்ைத
வனாந்தரமாக்கி, அதின் நகரங்கைள அழித்து, சிைறப்பட்டவர்கைளத் தங்கள் வீடுகளுக்குப்
ேபாகவிடாமலிருந்தவன் என்பார்கள். 18 ஜாதிகளுைடய சகல ராஜாக்களும், அவரவர் தங்கள் அைறயிேல
மகிைமேயாேட கிடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். 19 நீேயா அழுகிப்ேபான கிைளையப்ேபாலவும்,
பட்டயக்குத்தால் ெகாைலயுண்டவர்களின் உடுப்ைபப்ேபாலவும், ஒரு குழியின் கற்களுக்குள்ேள
கிடக்கிறவர்கைளப்ேபாலவும், காலால் மிதிக்கப்பட்ட பிணத்ைதப்ேபாலவும், உன் கல்லைறக்குப் புறம்பாய்
எறிந்துவிடப்பட்டாய். 20 நீ அவர்கேளாேட அடக்கம்பண்ணப்படுவதில்ைல; நீ உன் ேதசத்ைதக் ெகடுத்து
உன் ஜனத்ைதக் ெகான்றுேபாட்டாய்; தீைமெசய்கிறவர்களுைடய சந்ததி ஒருேபாதும் ேபர்ெபறுவதில்ைல.
21 அவன் புத்திரர் எழும்பித்ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, உலகத்ைதப் பட்டணங்களால்
நிரப்பாதபடிக்கு, அவர்கள் பிதாக்களுைடய அக்கிரமத்தினிமித்தம் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய ஆயத்தம்
பண்ணுங்கள். 22 நான் அவர்களுக்கு விேராதமாய் எழும்புேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; பாபிேலானுைடய ேபைரயும், அதில் மீந்திருக்கிறைதயும், புத்திரைனயும் ெபளத்திரைனயும்
சங்கரிப்ேபெனன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 23 அைத முள்ளம்பன்றிகளுக்குச் சுதந்தரமும், தண்ணீர் நிற்கும்
பள்ளங்களுமாக்கி, அைதச் சங்காரம் என்னும் துைடப்பத்தினால் ெபருக்கிவிடுேவன் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 24 நான் நிைனத்திருக்கிறபடிேய நடக்கும்; நான் நிர்ணயித்தபடிேய நிைலநிற்கும்
என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ஆைணயிட்டுச் ெசான்னார். 25 அசீரியைன என் ேதசத்திேல முறித்து, என்
மைலகளின்ேமல் அவைன மிதித்துப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது அவனுைடய நுகம் அவர்கள்ேமலிருந்து விலகி,
அவனுைடய சுைம அவர்கள் ேதாளிலிருந்து நீங்கும். 26 ேதசமைனத்தின்ேமலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
ேயாசைன இதுேவ; சகல ஜாதிகள்ேமலும் நீட்டப்பட்டிருக்கிற ைகயும் இதுேவ என்றார். 27 ேசைனகளின்
கர்த்தர் இப்படி நிர்ணயித்திருக்கிறார், யார் அைத வியர்த்தமாக்குவான்? அவருைடய ைக
நீட்டப்பட்டிருக்கிறது, யார் அைதத் திருப்புவான்? 28 ஆகாஸ் ராஜா மரணமைடந்த வருஷத்திேல உண்டான
பாரம் என்னெவன்றால்: 29 முழு ெபலிஸ்தியாேவ, உன்ைன அடித்த ேகால் முறிந்தெதன்று
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அக்களிப்பாயிராேத; பாம்பின் ேவரிலிருந்து கட்டுவிரியன் ேதான்றும்; அதின் கனி பறக்கிற அக்கினி
சர்ப்பமாயிருக்கும். 30 தரித்திரரின் தைலப்பிள்ைளகள் திருப்தியாய்ப் புசித்து, எளியவர்கள் சுகமாய்ப்
படுத்திருப்பார்கள்; உன் ேவைரப் பஞ்சத்தினாேல சாகப்பண்ணுேவன், உன்னில் மீதியானவர்கைள அவன்
ெகான்று ேபாடுவான். 31 வாசேல அலறு; நகரேம கதறு; ெபலிஸ்தியாேவ, நீ முழுதும் கைரந்து ேபாகிறாய்;
ஏெனன்றால், வடக்ேக இருந்து புைகக்காடாய் வருகிறான்; அவன் கூட்டங்களில் தனித்தவனில்ைல. 32

இப்ேபாதும் இந்த ஜாதியின் ஸ்தானாபதிகளுக்கு என்ன மாறுத்தரவு ெசால்லப்படும்? கர்த்தர் சீேயாைன
அஸ்திபாரப்படுத்தினார்; அவருைடய ஜனத்தில் சிறுைமயானவர்கள் அதிேல திடன்ெகாண்டு தங்குவார்கள்
என்பேத.

ேமாவாபின் பாரம். இரவிேல ேமாவாபிலுள்ள ஆர் என்னும் பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது, அது
சங்காரமாயிற்று; இரவிேல ேமாவாபிலுள்ள கீர் என்னும் பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது, அது
சங்காரமாயிற்று. 2 அழும்படி ேமைடகளாகிய பாயித்துக்கும் தீேபானுக்கும் ேபாகிறார்கள்;

ேநேபாவினிமித்தமும் ேமெதபாவினிமித்தமும் ேமாவாப் அலறுகிறது; அவர்களுைடய தைலகெளல்லாம்
ெமாட்ைடயடித்திருக்கும்; தாடிகெளல்லாம் கத்தரித்திருக்கும். 3 அதின் வீதிகளில் இரட்ைடக்
கட்டிக்ெகாண்டு, எல்லாரும் அதின் வீடுகள்ேமலும், அதின் ெதருக்களிலும் அலறி,
அழுதுெகாண்டிருக்கிறார்கள். 4 எஸ்ேபான் ஊராரும் எெலயாேல ஊராரும் கூக்குரலிடுகிறார்கள்;
அவர்கள் சத்தம் யாகாஸ்மட்டும் ேகட்கப்படுகிறது; ஆைகயால் ேமாவாபின் ஆயுதபாணிகள் கதறுகிறார்கள்;
அவனவனுைடய ஆத்துமா அவனவனில் கிேலசப்படுகிறது. 5 என் இருதயம் ேமாவாபினிமித்தம் ஓலமிடுகிறது;
அதிலிருந்து ஓடிவருகிறவர்கள் மூன்று வயது கிடாரிையப்ேபால அைலகிறார்கள்; லூகித்துக்கு ஏறிப்ேபாகிற
வழியிேல அழுைகேயாேட ஏறுகிறார்கள்; ஒேரானாயீமின் வழியிேல ெநாறுங்குதலின் கூக்குரல்
இடுகிறார்கள். 6 நிம்ரீமின் நீர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கள் பாழாய்ப்ேபாகும்; புல் உலர்ந்து, முைள அழிந்து,
பச்ைசயில்லாமற் ேபாகிறது. 7 ஆதலால் மிகுதியாகச் ேசர்த்தைதயும், அவர்கள் சம்பாதித்து ைவத்தைதயும்,
அலரிகளின் ஆற்றுக்கப்பாேல எடுத்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள். 8 கூக்குரல் ேமாவாபின் எல்ைலெயங்கும்
சுற்றும்; எக்லாயிம்மட்டும் அதின் அலறுதலும், ெபேரலீம்மட்டும் அதின் புலம்புதலும் எட்டும். 9 தீேமானின்
தண்ணீர்கள் இரத்தத்தால் நிைறந்திருக்கும்; தீேமானின்ேமல் அதிகக்ேகடுகைளக் கட்டைளயிடுேவன்;
ேமாவாபிேல தப்பினவர்கள்ேமலும், ேதசத்தில் மீதியானவர்கள்ேமலும் சிங்கத்ைத வரப்பண்ணுேவன்.

ேதசாதிபதிக்குச் ெசலுத்தும் ஆட்டுக்குட்டிகைள நீங்கள் ேசலாபட்டணந்துவக்கி வனாந்தரமட்டும்
ேசர்த்துச் சீேயான் குமாரத்தியின் மைலக்கு அனுப்புங்கள். 2 இல்லாவிட்டால் கூட்ைடவிட்டுத்
துரத்தப்பட்டு அைலகிற குருவிையப்ேபால ேமாவாபின் குமாரத்திகள் அர்ேனான் நதியின்

துைறகளிடத்திலிருப்பார்கள். 3 நீ ஆேலாசைனபண்ணி, நியாயஞ்ெசய்து, மத்தியானத்திேல உன் நிழைல
இரைவப்ேபாலாக்கி, துரத்தப்பட்டவர்கைள மைறத்துக்ெகாள், ஓடிவருகிறவர்கைளக் காட்டிக்ெகாடாதிரு.
4 ேமாவாேப, துரத்திவிடப்பட்ட என் ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் தங்கட்டும்; சங்கரிக்கிறவனுக்குத் தப்ப
அவர்களுக்கு அைடக்கலமாயிரு; ஒடுக்குகிறவன் இல்லாேதேபாவான்; சங்கரிப்பு ஒழிந்துேபாம்;
மிதிக்கிறவர்கள் ேதசத்தில் இராதபடிக்கு அழிந்துேபாவார்கள். 5 கிருைபயினாேல சிங்காசனம்
ஸ்தாபிக்கப்படும்; நியாயம் விசாரித்துத் துரிதமாய் நீதிெசய்கிற ஒருவர் அதின்ேமல் தாவீதின் கூடாரத்திேல
நியாயாதிபதியாய் உண்ைமேயாேட வீற்றிருப்பார். 6 ேமாவாபின் ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும்,
அவன் அகங்காரத்ைதயும், அவன் உக்கிரத்ைதயும் குறித்துக் ேகட்ேடாம்; அவன் ெமத்தப் ெபருைமக்காரன்;
ஆனாலும் அவன் வீம்பு ெசல்லாது. 7 ஆைகயால், ேமாவாபியர் ஒருவருக்காக ஒருவர் அலறுவார்கள்,
எல்லாரும் ஏகமாய் அலறுவார்கள்; கிராேரேசத் ஊரின் அஸ்திபாரங்கள் தகர்க்கப்பட்டேத என்று
அைவகளுக்காகப் ெபருமூச்சு விடுவார்கள். 8 எஸ்ேபான் ஊர் வயல்கள் வாடிப்ேபாயின; சிப்மா ஊர்
திராட்சச்ெசடியின் நல்ல ெகாடிகைள ஜாதிகளின் அதிபதிகள் நறுக்கிப்ேபாட்டார்கள்; அைவகள்
யாேசர்மட்டும் ெசன்று வனாந்தரத்தில் படர்ந்திருந்தது; அைவகளின் ெகாடிகள் நீண்டு கடலுக்கப்பாேல
எட்டியிருந்தது. 9 ஆைகயால் யாேசருக்காக அழுததுேபால, சிப்மா ஊர் திராட்சச்ெசடிக்காகவும் மிகவும்
அழுேவன்; எஸ்ேபாேன, எெலயாேலேய, உனக்கு என் கண்ணீைரப் பாய்ச்சுேவன்; உன் வசந்தகாலத்துப்
பழங்களுக்காகவும், உன் திராட்சப்பழ அறுப்புக்காகவும் ஆரவாரிக்கிற சந்ேதாஷ சத்தம் விழுந்துேபாயிற்று.
10 பயிர்ெவளியிலிருந்து சந்ேதாஷமும் களிப்பும் அற்றுப்ேபாயின; திராட்சத்ேதாட்டங்களில் பாடலுமில்ைல
ஆர்ப்பரிப்புமில்ைல; ஆைலயில் இரசத்ைத மிதிக்கிறவனுமில்ைல; சந்ேதாஷ ஆரவாரத்ைத
ஓயப்பண்ணிேனன். 11 ஆைகயால் ேமாவாபினிமித்தம் என் குடல்களும், கிராேரசினிமித்தம் என் உள்ளமும்
சுரமண்டலத்ைதப்ேபால ெதானிக்கிறது. 12 ேமாவாப் ேமைடகளின்ேமல் சலித்துப்ேபானான் என்று
காணப்படும்ேபாது, பிரார்த்தைன ெசய்யத் தன் பரிசுத்த ஸ்தானத்திேல பிரேவசிப்பான்; ஆனாலும்
அநுகூலப்படமாட்டான். 13 ேமாவாைபக்குறித்து அக்காலத்திேல கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைத இதுேவ. 14

ஒரு கூலிக்காரனுைடய வருஷங்களுக்ெகாத்த மூன்று வருஷங்களுக்குள்ேள ேமாவாபின் மகிைமயும் அதின்
மகா ஜனக்கூட்டமும் சீரழிந்துேபாகும்; அதில் மீதியாயிருப்பது மிகவும் சிறிதும் அற்பமுமாயிருக்கும் என்று
கர்த்தர் இப்ெபாழுது ெசால்லுகிறார்.

தமஸ்குவின் பாரம். இேதா, தமஸ்குவானது நகரமாயிராமல் தள்ளப்பட்டு, பாழான மண்ேமடாகும்.
2 ஆேராேவரின் பட்டணங்கள் பாழாய் விடப்பட்டு, மந்ைதகளின் ெவளியாயிருக்கும்;
மிரட்டுவாரில்லாமல் அைவகள் அங்ேக படுத்துக்ெகாள்ளும். 3 அரண் எப்பிராயீைமயும், ராஜாங்கம்

தமஸ்குைவயும் விட்ெடாழியும்; இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய மகிைமக்கு ேநரிட்டதுேபால சீரியாவில்
மீதியாயிருப்பவர்களுக்கும் ேநரிடும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 அக்காலத்திேல
யாக்ேகாபின் மகிைம குைறந்துேபாகும், அவனுைடய ெகாழுத்த ேதகம் ெமலிந்துேபாகும். 5 ஒருவன்
ஓங்கின பயிைர அரிந்து, தன் ைகயினால் கதிர்கைள அறுத்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல கதிர்கைளச்
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ேசர்க்கிறதுேபாலிருக்கும். 6 ஆனாலும் ஒலிவமரத்ைத உலுக்கும்ேபாது நுனிக்ெகாம்பிேல இரண்டு மூன்று
காய்களும், காய்க்கிற அதின் கிைளகளிேல நாைலந்து காய்களும் மீதியாயிருப்பதுேபால, அதிேல
பின்பறிப்புக்குக் ெகாஞ்சம் மீதியாயிருக்குெமன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7

அக்காலத்திேல மனுஷன் தன் ைககளின் கிரிையயாகிய பீடங்கைள ேநாக்காமலும், தன் விரல்கள்
உண்டுபண்ணின ேதாப்புவிக்கிரகங்கைளயும், சிைலகைளயும் ேநாக்காமலும், 8 தன்ைன
உண்டாக்கினவைரேய ேநாக்குவான், அவன் கண்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரேய ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கும். 9 அக்காலத்திேல அவர்களுைடய அரணான பட்டணங்கள் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
மீதியாய் ைவக்கப்பட்ட தைழையப்ேபாலவும், நுனிக்ெகாம்ைபப்ேபாலவுமாகி, பாழாய்க்கிடக்கும். 10 உன்
ெபலமாகிய கன்மைலைய நீ நிைனயாமல், உன் இரட்சிப்பாகிய ேதவைன மறந்தாய்; ஆதலால் நீ
ேநர்த்தியான நாற்றுகைள நட்டாலும், அந்நிய ேதசத்துக் கன்றுகைள ைவத்தாலும், 11 பகற்காலத்திேல
உன் நாற்ைற வளரவும், விடியற்காலத்திேல உன் விைதைய முைளக்கவும் பண்ணினாலும், பலைனச்
ேசர்க்கும் நாளிேல துக்கமும் கடும்ேவதைனயுேம உங்கள் அறுப்பாயிருக்கும். 12 ஐேயா! கடல்கள்
ெகாந்தளிக்கிறதுேபால ெகாந்தளிக்கிற அேநக ஜனங்களின் திரளும், பலத்த தண்ணீர்கள்
இைரகிறதுேபால இைரகிற ஜனக்கூட்டங்களின் அமளியும் உண்டாயிருக்கிறது. 13 ஜனக்கூட்டங்கள்
திரளான தண்ணீர்கள் இைரகிறதுேபால இைரந்தாலும், அவர்கைள அவர் அதட்டுவார்; அவர்கள் தூரமாய்
ஓடிப்ேபாவார்கள்; மைலகளிேல காற்றினால் பறக்கடிக்கிற பதைரப்ேபாலவும், சுழல்காற்றிேல அகப்பட்ட
துரும்ைபப்ேபாலவும் துரத்தப்படுவார்கள். 14 இேதா, சாயங்காலத்திேல கலக்கமுண்டாகும்,
விடியற்காலத்துக்குமுன் அவர்கள் ஒழிந்துேபாவார்கள்; இதுேவ நம்ைமக் ெகாள்ைளயாடுகிறவர்களின்
பங்கும், நம்ைமச் சூைறயாடுகிறவர்களின் வீதமுமாயிருக்கும்.

எத்திேயாப்பியாவின் நதிகளுக்கு அக்கைரயிேல நிழலிடும் ெசட்ைடகளுைடயதும், 2

கடல்வழியாய்த் தண்ணீர்களின்ேமல் நாணல் படவுகளிேல ஸ்தானாபதிகைள அனுப்புகிறதுமான
ேதசத்துக்கு ஐேயா! ேவகமான தூதர்கேள, ெநடுந்தூரமாய்ப் பரவியிருக்கிறதும்,

சிைரக்கப்பட்டதும், துவக்கமுதல் இதுவைரக்கும் ெகடியாயிருந்ததும், அளவிடப்பட்டதும்,
மிதிக்கப்பட்டதும், நதிகள் பாழாக்குகிறதுமான ஜாதியண்ைடக்குப் ேபாங்கள். 3 பூச்சக்கரத்தில்
வாசமாயிருக்கிறவர்களும், ேதசத்துக் குடிகளுமாகிய நீங்கெளல்லாரும், மைலகளின்ேமல்
ெகாடிேயற்றப்படும்ேபாது பாருங்கள், எக்காளம் ஊதப்படும்ேபாது ேகளுங்கள். 4 நான் அமர்ந்திருந்து
பயிரின்ேமல் காயும் காந்தியுள்ள ெவயிைலப்ேபாலவும், அறுப்புக்காலத்து உஷ்ணத்தில் உண்டாகும்
பனிேமகத்ைதப்ேபாலவும், என் வாசஸ்தலத்திலிருந்து கண்ேணாக்குேவன் என்று கர்த்தர் என்னுடேன
ெசான்னார். 5 திராட்சச்ெசடிகள் அறுப்புக்கு முன்ேன பூப்பூத்து முற்றிக் காய்க்கிற காய்கள்
பிஞ்சாயிருக்கும்ேபாேத, அவர் அரிவாள்களினாேல கப்புக்கவர்கைள அறுத்துக் ெகாடிகைளயரிந்து
அகற்றிப்ேபாடுவார். 6 அைவகள் ஏகமாய் மைலகளின் பட்சிகளுக்கும், பூமியின் மிருகங்களுக்கும் விடப்படும்;
பட்சிகள் அதின்ேமல் ேகாைடகாலத்திலும், காட்டுமிருகங்கெளல்லாம் அதின்ேமல் மாரிகாலத்திலும்
தங்கும். 7 அக்காலத்திேல ெநடுந்தூரமாய்ப் பரவியிருக்கிறதும், சிைரக்கப்பட்டதும், துவக்கமுதல்
இதுவைரக்கும் ெகடியாயிருந்ததும், அளவிடப்பட்டதும், மிதிக்கப்பட்டதும், நதிகள் பாழாக்குகிறதுமான
ஜாதியானது, ேசைனகளின் கர்த்தரின் நாமம் தங்கும் ஸ்தலமாகிய சீேயான் மைலயில் ேசைனகளின்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவரப்படும்.

எகிப்தின் பாரம். இேதா, கர்த்தர் ேவகமான ேமகத்தின்ேமல் ஏறி எகிப்துக்கு வருவார்;
அப்ெபாழுது எகிப்தின் விக்கிரகங்கள் அவருக்கு முன்பாகக் குலுங்கும், எகிப்தின் இருதயம்
தனக்குள்ேள கைரந்து ேபாகும். 2 சேகாதரேனாேட சேகாதரனும், சிேநகிதேனாேட

சிேநகிதனும், பட்டணத்ேதாேட பட்டணமும், ராஜ்யத்ேதாேட ராஜ்யமும் யுத்தம்பண்ணும்படியாய்,
எகிப்தியைர எகிப்தியேராேட ேபார் கலக்கப்பண்ணுேவன். 3 அதினால் எகிப்தியருைடய ஆவி
அவர்களுக்குள் ேசார்ந்துேபாகும்; அவர்கள் ஆேலாசைனைய முழுகிப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது
விக்கிரகங்கைளயும், மந்திரவாதிகைளயும், சன்னதக்காரர்கைளயும், குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும்
ேதடுவார்கள். 4 நான் எகிப்தியைரக் கடினமான அதிபதியின் ைகயில் ஒப்புவிப்ேபன்; கடூரமான ராஜா
அவர்கைள ஆளுவான் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 5 அப்ெபாழுது கடலின்
தண்ணீர்கள் குைறந்து, நதியும் வற்றி வறண்டுேபாம். 6 ஆறுகைளத் திருப்பிவிடுவார்கள்; அரணிப்பான
அகழிகள் ெவறுைமயாகி வறண்டுேபாகும்; ெகாறுக்ைகயும் நாணலும் வாடும். 7 நதிேயாரத்திலும்
நதிமுகத்திலும் இருக்கிற மடலுள்ள ெசடிகளும், நதியருேக விைதக்கப்பட்ட யாவும் உலர்ந்துேபாகும்; அது
பறக்கடிக்கப்பட்டு இல்லாேதேபாகும். 8 மீன்பிடிக்கிறவர்கள் ெபருமூச்சுவிடுவார்கள், நதியிேல
தூண்டில்ேபாடுகிற யாவரும் துக்கிப்பார்கள்; தண்ணீர்களின்ேமல் வைலகைள வீசுகிறவர்கள்
சலித்துப்ேபாவார்கள். 9 ெமல்லிய சணைலப் பக்குவப்படுத்துகிறவர்களும், சல்லாக்கைள ெநய்கிறவர்களும்
நாணுவார்கள். 10 மீன் வளர்க்கிற குளங்கைளக் கூலிக்கு அைணக்கட்டுகிற அைனவருைடய
அைணக்கட்டுகளும் உைடந்துேபாகும். 11 ேசாவான் பட்டணத்தின் பிரபுக்களானவர்கள் மூடர்கள்;
பார்ேவானுைடய ஞானமுள்ள ஆேலாசைனக்காரரின் ஆேலாசைன மதியீனமாயிற்று: நான் ஞானிகளின்
புத்திரன், நான் பூர்வ ராஜாக்களின் குமாரன் என்று பார்ேவானுடேன எப்படிச் ெசால்லுகிறீர்கள்? 12 அவர்கள்
எங்ேக? உன் ஞானிகள் எங்ேக? ேசைனகளின் கர்த்தர் எகிப்ைதக்குறித்துப்பண்ணின ேயாசைனைய
அவர்கள் உனக்குத் ெதரிவிக்கட்டும்; அல்லது தாங்கேள அறிந்துெகாள்ளட்டும். 13 ேசாவான் பிரபுக்கள்
மூடரானார்கள்; ேநாப்பின் பிரபுக்கள் ேமாசம்ேபானார்கள்; எகிப்ைதயும் அதின் ேகாத்திரத்தைலவைரயும்
வழிதப்பப்பண்ணுகிறார்கள். 14 கர்த்தர் அதின் நடுவில் தாறுமாறுகளின் ஆவிைய வரப்பண்ணினார்;
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ஆனதுெகாண்டு ெவறியன் வாந்திபண்ணி, தள்ளாடித் திரிகிறதுேபால, அவர்கள் எகிப்ைத அதின்
எல்லாச்ெசய்ைகயிலும் தள்ளாடித் திரியப்பண்ணுகிறார்கள். 15 எகிப்தில் தைலயாகிலும் வாலாகிலும்
கிைளயாகிலும் நாணலாகிலும் ெசய்யும் ேவைல ஒன்றுமிராது. 16 அக்காலத்திேல எகிப்தியர்
ெபண்டுகைளப்ேபாலிருந்து, ேசைனகளின் கர்த்தர் தங்கள்ேமல் அைசக்கும் ைகயைசவினாேல அஞ்சி
நடுங்குவார்கள். 17 ேசைனகளின் கர்த்தர் அவர்களுக்கு விேராதமாக நிர்ணயித்துக்ெகாண்ட
ஆேலாசைனயினிமித்தம் யூதாவின் ேதசம் எகிப்தியருக்குப் பயங்கரமாயிருக்கும்; தனக்குள் அைத
நிைனக்கிறவெனவனும் திடுக்கிடுவான். 18 அக்காலத்திேல எகிப்துேதசத்திலிருக்கும் ஐந்து பட்டணங்கள்
கானான் பாைஷையப் ேபசி, ேசைனகளின் கர்த்தைர முன்னிட்டு ஆைணயிடும்; அைவகளில் ஒன்று
நிர்மூலமான பட்டணம் என்னப்படும். 19 அக்காலத்திேல எகிப்து ேதசத்தின் நடுவிேல கர்த்தருக்கு ஒரு
பலிபீடமும், அதின் எல்ைலயருேக கர்த்தருக்கு ஒரு ஸ்தம்பமும் உண்டாயிருக்கும். 20 அது
எகிப்துேதசத்திேல ேசைனகளின் கர்த்தருக்கு அைடயாளமும் சாட்சியுமாயிருக்கும்;
ஒடுக்குகிறவர்களினிமித்தம் அவர்கள் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு ஒரு
இரட்சகைனயும், ஒரு ெபலவாைனயும் அனுப்பி அவர்கைள விடுவிப்பார். 21 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
எகிப்தியருக்கு அறியப்படுவார்; எகிப்தியர் கர்த்தைர அக்காலத்திேல அறிந்து, அவருக்குப் பலிகேளாடும்
காணிக்ைககேளாடும் ஆராதைனெசய்து, கர்த்தருக்குப் ெபாருத்தைனகைளப் பண்ணி அைவகைளச்
ெசலுத்துவார்கள். 22 கர்த்தர் எகிப்தியைர வாைதயினால் அடிப்பார்; அடித்து குணமாக்குவார்; அவர்கள்
கர்த்தரிடத்தில் மனந்திரும்புவார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டு, அவர்கைளக்
குணமாக்குவார். 23 அக்காலத்திேல எகிப்திலிருந்து அசீரியாவுக்குப் ேபாகிறெபரும்பாைத
உண்டாயிருக்கும்; அசீரியர் எகிப்துக்கும், எகிப்தியர் அசீரியாவுக்கும் வந்து, எகிப்தியர் அசீரியேராடுங்கூட
ஆராதைன ெசய்வார்கள். 24 அக்காலத்திேல இஸ்ரேவல் எகிப்ேதாடும் அசீரியாேவாடும் மூன்றாவதாக
பூமியின் நடுவில் ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். 25 அவர்கைளக்குறித்துச் ேசைனகளின் கர்த்தர்: எகிப்தியராகிய
என் ஜனமும், அசீரியராகிய என் கரத்தின் கிரிையயும், இஸ்ரேவலராகிய என் சுதந்தரமும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என்று ெசால்லி, அவர்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.

தர்த்தான், அசீரியா ராஜாவாகிய சர்ேகானாேல அனுப்பப்பட்டு, அஸ்ேதாத்துக்கு வந்து,
அஸ்ேதாத்தின்ேமல் யுத்தம்பண்ணி, அைதப் பிடித்த வருஷத்திேல, 2 கர்த்தர் ஆேமாத்சின்
குமாரனாகிய ஏசாயாைவ ேநாக்கி: நீ ேபாய் உன் அைரயிலிருக்கிற இரட்ைட அவிழ்த்து, உன்

கால்களிலிருக்கிற பாதரட்ைசகைளக் கழற்று என்றார்; அவன் அப்படிேய ெசய்து, வஸ்திரமில்லாமலும்
ெவறுங்காலுமாய் நடந்தான். 3 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: எகிப்தின்ேமலும் எத்திேயாப்பியாவின்ேமலும் வரும்
மூன்று வருஷத்துக் காரியங்களுக்கு அைடயாளமும் குறிப்புமாக என் ஊழியக்காரனாகிய ஏசாயா
வஸ்திரமில்லாமலும் ெவறுங்காலுமாய் நடக்கிறதுேபால, 4 அசீரியா ராஜா, தான் சிைறபிடிக்கப்ேபாகிற
எகிப்தியரும், தான் குடிவிலக்கப்ேபாகிற எத்திேயாப்பியருமாகிய இைளஞைரயும் கிழவைரயும்,
வஸ்திரமில்லாமலும் ெவறுங்காலுமாய் எகிப்தியருக்கு ெவட்கமுண்டாகும்படி, இருப்பிடம்
மூடப்படாதவர்களாய்க் ெகாண்டுேபாவான். 5 அப்ெபாழுது இந்தக் கடற்கைரக்குடிகள் தாங்கள்
நம்பியிருந்த எத்திேயாப்பியாைவக்குறித்தும், தாங்கள் ெபருைமபாராட்டின எகிப்ைதக்குறித்தும் கலங்கி
ெவட்கி: 6 இேதா, அசீரிய ராஜாவின் முகத்துக்குத் தப்பும்படிக்கு நாங்கள் நம்பி, சகாயத்துக்ெகன்று
ஓடிவந்து அண்டினவன் இப்படியானாேன; நாங்கள் எப்படி விடுவிக்கப்படுேவாம் என்று அக்காலத்திேல
ெசால்லுவார்கள் என்றார்.

கடல் வனாந்தரத்தின் பாரம். சுழல் காற்று ெதன்திைசயிலிருந்து எழும்பிக் கடந்து
வருகிறதுேபால, பயங்கரமான ேதசமாகிய வனாந்தரத்திலிருந்து அது வருகிறது. 2 ெகாடிய
தரிசனம் எனக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது; துேராகி துேராகம்பண்ணி, பாழாக்குகிறவன்

பாழாக்கிக்ெகாண்ேட இருக்கிறான்; ஏலாேம எழும்பு; ேமதியாேவ முற்றிக்ைகேபாடு; அதினாேல உண்டான
தவிப்ைபெயல்லாம் ஒழியப்பண்ணிேனன். 3 ஆைகயால், என் இடுப்பு மகாேவதைனயால் நிைறந்திருக்கிறது;
பிள்ைளெபறுகிறவளின் ேவதைனகளுக்கு ஒத்த ேவதைனகள் என்ைனப் பிடித்தது; ேகட்டதினால்
உைளவுெகாண்டு, கண்டதினால் கலங்கிேனன். 4 என் இருதயம் திைகத்தது; திகில் என்ைனத்
திடுக்கிடப்பண்ணிற்று; எனக்கு இன்பந்தந்த இரவு பயங்கரமாயிற்று. 5 பந்திைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
ஜாமக்காரைர ைவயுங்கள், புசியுங்கள், குடியுங்கள், பிரபுக்கேள, எழுந்து பரிைசகளுக்கு எண்ெணய்
பூசுங்கள். 6 ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ேபாய், காண்பைதத் ெதரிவிக்கும்படி ஜாமக்காரைன ைவ
என்றார். 7 அவன் ஒரு இரதத்ைதயும், ேஜாடுேஜாடான குதிைரவீரைனயும், ேஜாடுேஜாடாகக்
கழுைதகளின்ேமலும் ஒட்டகங்களின்ேமலும் ஏறிவருகிறவர்கைளயும் கண்டு, மிகுந்த கவனமாய்க்
கவனித்துக்ெகாண்ேட இருந்து: 8 ஆண்டவேர, நான் பகல்முழுதும் என் காவலிேல நின்று, இராமுழுதும்
நான் என் காவலிடத்திேல தரித்திருக்கிேறன் என்று சிங்கத்ைதப்ேபால் சத்தமிட்டுக் கூப்பிடுகிறான். 9

இேதா, ஒரு ேஜாடு குதிைர பூண்ட இரதத்தின்ேமல் ஏறியிருக்கிற ஒரு மனுஷன் வருகிறான்; பாபிேலான்
விழுந்தது, விழுந்தது; அதின் விக்கிரக ேதவர்கைளெயல்லாம் தைரேயாேட ேமாதி உைடத்தார் என்று
பிரதியுத்தரம் ெசால்லுகிறான். 10 என் ேபாரடிப்பின் தானியேம, என் களத்தின் ேகாதுைமேய, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தரால் நான் ேகள்விப்பட்டைத உங்களுக்கு அறிவித்ேதன். 11 தூமாவின்
பாரம். ேசயீரிலிருந்து என்ைன ேநாக்கி: ஜாமக்காரேன, இரவு எவ்வளவு ெசன்றது? என்று கூப்பிட்டுக்ேகட்க;
12 அதற்கு ஜாமக்காரன்: விடியற்காலம் வருகிறது, இராக்காலமும் வருகிறது; நீங்கள் ேகட்க மனதானால்
திரும்பிவந்து ேகளுங்கள் என்று ெசால்லுகிறான். 13 அரபியாவின் பாரம். திதானியராகிய
பயணக்கூட்டங்கேள, நீங்கள் அரபியாவின் காடுகளில் இராத்தங்குவீர்கள். 14 ேதமாேதசத்தின் குடிகேள,
நீங்கள் தாகமாயிருக்கிறவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாண்டுேபாய், தப்பி ஓடுகிறவர்களுக்கு அப்பங்ெகாடுக்க
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எதிர்ெகாண்டுேபாங்கள். 15 அவர்கள், பட்டயங்களுக்கும், உருவின கட்கத்துக்கும், நாேணற்றின
வில்லுக்கும், யுத்தத்தின் ெகாடுைமக்கும் தப்பி ஓடுகிறார்கள். 16 ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்கி: ஒரு
கூலிக்காரனுைடய வருஷங்களுக்ெகாத்த ஒேர வருஷத்திேல ேகதாருைடய மகிைமெயல்லாம்
அற்றுப்ேபாகும். 17 ேகதார் புத்திரராகிய பராக்கிரம வில்வீரரின் ெதாைகயில் மீதியானவர்கள் ெகாஞ்சப்
ேபராயிருப்பார்கள் என்றார்; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் இைத உைரத்தார்.

தரிசனப் பள்ளத்தாக்கின் பாரம். உன்னில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் வீடுகளின்ேமல் ஏறுவதற்கு
உனக்கு இப்ெபாழுது வந்தது என்ன? 2 சந்தடிகளால் நிைறந்து ஆரவாரம்பண்ணி,
களிகூர்ந்திருந்த நகரேம, உன்னிடத்தில் ெகாைலயுண்டவர்கள் பட்டயத்தால்

ெகாைலயுண்டதில்ைல, யுத்தத்தில் ெசத்ததும் இல்ைல. 3 உன் அதிபதிகள் எல்லாரும் ஏகமாய் ஓடி
அைலந்தும், வில்வீரரால் கட்டப்படுகிறார்கள்; உன்னில் அகப்பட்ட யாவரும் தூரத்துக்கு ஓடியும் ஏகமாய்க்
கட்டப்படுகிறார்கள். 4 ஆைகயால், என்ைன ேநாக்கிப் பாராேதயுங்கள்; என் ஜனமாகிய குமாரத்தி
பாழாய்ப்ேபானதினிமித்தம் மனங்கசந்து அழுேவன்; எனக்கு ஆறுதல் ெசால்ல வராேதயுங்கள் என்கிேறன். 5

ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவராேல இது தரிசனப் பள்ளத்தாக்கிேல அமளியும், மிதியுண்குதலும்,
கலக்கமுமுள்ள நாளாயிருக்கிறது; இது அலங்கத்ைதத் தகர்த்து, பர்வதத்துக்கு ேநேர ஆர்ப்பரிக்கும்
நாளாயிருக்கிறது. 6 ஏலாமியன் அம்பறாத்தூணிைய எடுத்து, இரதங்கேளாடும் காலாட்கேளாடும்
குதிைரவீரேராடும் வருகிறான்; கீர் ேகடகத்ைத ெவளிப்படுத்தும். 7 மகா வடிவான உன் பள்ளத்தாக்குகள்
இரதங்களால் நிரப்பப்படும்; குதிைரவீரர் வாசல்கள் மட்டும் வந்து அணிவகுத்து நிற்பார்கள். 8 அவன்
யூதாவின் மைறைவ நீக்கிப்ேபாடுவான்; அந்நாளிேல வனமாளிைகயாகிய ஆயுதசாைலைய ேநாக்குவாய். 9

நீங்கள் தாவீது நகரத்தின் இடிதல்கள் அேநகமாயிருப்பைதக் கண்டு, கீழ்க்குளத்துத் தண்ணீர்கைளக்
கட்டிைவத்து, 10 எருசேலமின் வீடுகைள எண்ணி, அலங்கத்ைத அரணிப்பாக்கும்படி வீடுகைள இடித்து, 11

இரண்டு மதில்களுக்கு நடுேவ பைழய குளத்துத் தண்ணீர்களுக்கு ஒரு அகைழ உண்டுபண்ணுவீர்கள்;
ஆனாலும் அைதச் ெசய்தவைர நீங்கள் ேநாக்காமலும், அைத ஏற்படுத்தித் தூரத்திலிருந்து
வரப்பண்ணினவைரக் கவனியாமலும் ேபாகிறீர்கள். 12 ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அக்காலத்திேல அழவும், புலம்பவும், ெமாட்ைடயிடவும், இரட்டுடுத்தவும் கட்டைளயிட்டார். 13 நீங்கேளா,
சந்ேதாஷித்துக்களித்து, ஆடுமாடுகைள அடித்து, இைறச்சிையச் சாப்பிட்டு, திராட்சரசத்ைதக் குடித்து:
புசிப்ேபாம் குடிப்ேபாம், நாைளக்குச் சாேவாம் என்று ெசால்வீர்கள். 14 ெமய்யாகேவ நீங்கள் சாகுமட்டும்
இந்த அக்கிரமம் உங்களுக்கு நிவிர்த்தியாவதில்ைல என்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறாெரன்பது என் ெசவி ேகட்கும்படி ேசைனகளின் கர்த்தரால் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 15

ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரத்ததாவது: நீ அரமைன விசாரிப்புக்காரனும்
ெபாக்கிஷக்காரனுமாகிய ெசப்னா என்பவனிடத்தில் ேபாய்ச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், 16

உயர்ந்த ஸ்தலத்திேல தன் கல்லைறைய ெவட்டி, கன்மைலயிேல தனக்கு வாசஸ்தலத்ைதத்
ேதாண்டுகிறவைனப்ேபால, நீ உனக்கு இங்ேக கல்லைறைய ெவட்டும்படிக்கு உனக்கு இங்ேக என்ன
இருக்கிறது? உனக்கு இங்ேக யார் இருக்கிறார்கள்? 17 இேதா, ெபலவான் ஒருவைனத்
துரத்துகிறவண்ணமாகக் கர்த்தர் உன்ைனத் துரத்திவிட்டு, நிச்சயமாய் உன்ைன மூடிப்ேபாடுவார். 18 அவர்
உன்ைன உண்ைடையப்ேபால அகலமும் விசாலமுமான ேதசத்திேல சுழற்றி எறிந்துவிடுவார்; அங்ேக நீ
சாவாய்; அங்ேக உன் மகிைமயின் இரதங்கள் உன் ஆண்டவனுைடய வீட்டுக்கு இகழ்ச்சியாக இருக்கும். 19

உன்ைன உன் நிைலையவிட்டுத் துரத்திவிடுேவன்; உன் ஸ்தானத்திலிருந்து நீ பிடுங்கிப்ேபாடப்படுவாய். 20

அந்நாளிேல இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் என் ஊழியக்காரைன நான் அைழத்து: 21

உன் வஸ்திரத்ைத அவனுக்குத் தரித்து, உன் கச்ைசயால் அவைன இைடக்கட்டி, உன் அதிகாரத்ைத அவன்
ைகயிேல ெகாடுப்ேபன்; அவன் எருசேலமின் குடிகளுக்கும், யூதாவின் வம்சத்துக்கும் தகப்பனாயிருப்பான்.
22 தாவீதுைடய வீட்டின் திறவுேகாைல அவன் ேதாளின்ேமல் ைவப்ேபன்; ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு
அவன் திறப்பான், ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு அவன் பூட்டுவான். 23 அவைன உறுதியான இடத்திேல
ஆணியாகக் கடாவுேவன்; அவன் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு மகிைமயான சிங்காசனமாக இருப்பான். 24

அதின்ேமல் அவன் தகப்பன் வம்சத்தாராகிய புத்திரர் ெபளத்திரருைடய மகிைம அைனத்ைதயும், சிறிதும்
ெபரிதுமான சகல பானபாத்திரங்கைளயும் தூக்கி ைவப்பார்கள். 25 உறுதியான இடத்தில்
கடாவப்பட்டிருந்த ஆணி அந்நாளிேல பிடுங்கப்பட்டு, முறிந்துவிழும்; அப்ெபாழுது அதின்ேமல் ெதாங்கின
பாரம் அறுந்து விழும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறார்; கர்த்தேர இைத உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார்.

தீருவின் பாரம். தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, அலறுங்கள்; அது வீடு இல்லாதபடிக்கும், அதில் வருவார்
இல்லாதபடிக்கும் பாழாக்கப்பட்டது; இந்தச் ெசய்தி கித்தீம் ேதசத்திலிருந்து அவர்களுக்குத்
ெதரிவிக்கப்படுகிறது. 2 தீவுக்குடிகேள, மவுனமாயிருங்கள்; சீேதானின் வர்த்தகர் சமுத்திரத்திேல

யாத்திைரபண்ணி உன்ைன நிரப்பினார்கள். 3 சீேகார் நதியின் மிகுந்த நீர்ப்பாய்ச்சல்களால் விைளயும்
பயிர்வைககளும், ஆற்றங்கைரயின் அறுப்பும் அதின் வருமானமாயிருந்தது; அது ஜாதிகளின்
சந்ைதயாயிருந்தது. 4 சீேதாேன, ெவட்கப்படு; நான் இனிக் கர்ப்பேவதைனப்படுகிறதும் இல்ைல;
ெபறுகிறதும் இல்ைல; இைளஞைர வளர்க்கிறதும் இல்ைல; கன்னிைககைள ஆதரிக்கிறதும் இல்ைல என்று
சமுத்திரக் ேகாட்ைடயான கடல்துைற ெசால்லுகிறது. 5 எகிப்தின் ெசய்தி ேகட்கப்பட்டதினால் ேநாய்
உண்டானதுேபால, தீருவின் ெசய்தி ேகட்கப்படுவதினாலும் ேநாய் உண்டாகும். 6 கைரதுைறக் குடிகேள,
நீங்கள் தர்ஷீஸ்மட்டும் புறப்பட்டுப்ேபாய் அலறுங்கள். 7 பூர்வநாட்கள்முதல் நிைலெபற்று களிகூர்ந்திருந்த
உங்கள் பட்டணம் இதுதானா? பரேதசம் ேபாய்ச் சஞ்சரிக்கிறதற்கு அவள் கால்கேள அவைளத் தூரமாய்க்
ெகாண்டுேபாகும். 8 கிரீடம் தரிப்பிக்கும் தீருவுக்கு விேராதமாக இைத ேயாசித்துத் தீர்மானித்தவர் யார்?
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அதின் வர்த்தகர் பிரபுக்களும், அதின் வியாபாரிகள் பூமியின் கனவான்களுமாேம. 9 சர்வ சிங்காரத்தின்
ேமன்ைமையக் குைலக்கவும், பூமியின் கனவான்கள் யாவைரயும் கனவீனப்படுத்தவும், ேசைனகளின்
கர்த்தேர இைத ேயாசித்துத் தீர்மானித்தார். 10 தர்ஷீஸின் குமாரத்திேய, நதிையப்ேபால நீ உன் ேதசத்தில்
பாய்ந்துேபா, உனக்கு அைணயில்ைல. 11 கர்த்தர் தமது ைகையச் சமுத்திரத்தின்ேமல் நீட்டி,
ராஜ்யங்கைளக் குலுங்கப்பண்ணினார்; கானானின் அரண்கைள அழிக்க அவர் அதற்கு விேராதமாய்க்
கட்டைளெகாடுத்து: 12 ஒடுங்குண்ட கன்னியாகிய சீேதான் குமாரத்திேய, இனிக் களிகூர்ந்துெகாண்டிராய்;
எழுந்து கித்தீமுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபா, அங்கும் உனக்கு இைளப்பாறுதல் இல்ைலெயன்றார். 13

கல்ேதயருைடய ேதசத்ைதப் பார்; அந்த ஜனம் முன்னிருந்ததில்ைல; அசீரியன் வனாந்தரத்தாருக்காக
அைத அஸ்திபாரப்படுத்தினான்; அவர்கள் அதின் ேகாபுரங்கைள உண்டாக்கி, அதின் அரமைனகைளக்
கட்டினார்கள்; அவர் அைத அழிவுக்ெகன்று நியமித்தார். 14 தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, அலறுங்கள்; உங்கள்
அரண் பாழாக்கப்பட்டது. 15 அக்காலத்திேல தீரு, ஒரு ராஜாவுைடய நாட்களின்படி, எழுபது வருஷம்
மறக்கப்பட்டிருக்கும்; எழுபது வருஷங்களின் முடிவிேல தீருவுக்குச் சம்பவிப்பது ேவசியின் பாடலுக்குச்
சமானமாயிருக்கும். 16 மறக்கப்பட்ட ேவசிேய, நீ வீைணைய எடுத்து நகரத்ைதச் சுற்றித்திரி; நீ
நிைனக்கப்படும்படி அைத இனிதாக வாசித்துப் பல பாட்டுகைளப் பாடு. 17 எழுபது வருஷங்களின் முடிவிேல
கர்த்தர் வந்து தீருைவச் சந்திப்பார்; அப்ெபாழுது அது தன் பைணயத்துக்கு திரும்பிவந்து, பூமியிலுள்ள சகல
ராஜ்யங்கேளாடும் ேவசித்தனம்பண்ணும். 18 அதின் வியாபாரமும், அதின் பைணயமும் கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமாக்கப்படும்; அது ெபாக்கிஷமாய்ச் ேசர்க்கப்படுவதும் இல்ைல; பூட்டி ைவக்கப்படுவதும் இல்ைல;
கர்த்தருைடய சமுகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் திருப்தியாகச் சாப்பிடவும் நல்ல வஸ்திரங்கைளத்
தரிக்கவும் அதின் வியாபாரம் அவர்கைளச் ேசரும்.

இேதா, கர்த்தர் ேதசத்ைத ெவறுைமயும் பாழுமாக்கி, அைதக் கவிழ்த்து, அதின் குடிகைளச்
சிதறடிப்பார். 2 அப்ெபாழுது, ஜனத்துக்கு எப்படிேயா அப்படிேய ஆசாரியனுக்கும்
ேவைலக்காரனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய எஜமானுக்கும், ேவைலக்காரிக்கு எப்படிேயா அப்படிேய

எஜமானிக்கும், ெகாண்டவனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய விற்றவனுக்கும், கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு எப்படிேயா
அப்படிேய கடன்வாங்கினவனுக்கும், வட்டிவாங்கினவனுக்கு எப்படிேயா அப்படிேய வட்டிெகாடுத்தவனுக்கும்
எல்லாருக்கும் சரியாக நடக்கும். 3 ேதசம் முழுதும் ெகாள்ைளயாகி, முற்றிலும் ெவறுைமயாகும்; இது
கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைத. 4 ேதசம் புலம்பி வாடும்; பூமி சத்துவமற்று உலர்ந்துேபாகும்; ேதசத்து
ஜனத்திேல உயர்ந்தவர்கள் தவிப்பார்கள். 5 ேதசம் தன் குடிகளின் மூலமாய் தீட்டுப்பட்டது; அவர்கள்
நியாயப்பிரமாணங்கைள மீறி, கட்டைளைய மாறுபாடாக்கி, நித்திய உடன்படிக்ைகைய முறித்தார்கள். 6

இதினிமித்தம் சாபம் ேதசத்ைதப் பட்சித்தது, அதின் குடிகள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள்; ேதசத்தார்
தகிக்கப்பட்டார்கள், சிலர்மாத்திரம் மீந்திருக்கிறார்கள். 7 திராட்சரசம் துக்கங்ெகாண்டாடும்,
திராட்சச்ெசடி வதங்கும்; மனக்களிப்பாயிருந்தவர்கள் எல்லாரும் ெபருமூச்சுவிடுவார்கள். 8 ேமளங்களின்
சந்ேதாஷம் ஓயும், களிகூருகிறவர்களின் சந்தடி ஒழியும், வீைணயின் களிப்பு நின்றுேபாகும். 9 பாடேலாேட
திராட்சரசம் குடியார்கள்; மதுபானம் அைதக் குடிக்கிறவர்களுக்குக் கசக்கும். 10 ெவறுைமயாய்ப்ேபான
நகரம் தகர்ந்து, ஒருவரும் உள்ேள பிரேவசிக்கக்கூடாதபடி, வீடுகெளல்லாம் அைடபட்டுக்கிடக்கும். 11

திராட்சரசத்துக்காக வீதிகளிேல கூக்குரல் உண்டு; எல்லாச் சந்ேதாஷமும் மங்கி, ேதசத்தின் மகிழ்ச்சி
அற்றுப்ேபாகும். 12 நகரத்தில் மீதியாயிருப்பது அழிேவ; வாசல்கள் இடிக்கப்பட்டுப்பாழாய்க் கிடக்கும். 13

ஒலிவமரத்ைத உலுக்கும்ேபாதும், திராட்சப்பழங்கைள அறுத்துத் தீரும்ேபாதும், பின்பறிப்புக்குக் ெகாஞ்சம்
மீந்திருப்பதுேபால, ேதசத்துக்குள்ளும் இந்த ஜனங்களின் நடுவிலும் ெகாஞ்சம் மீந்திருக்கும். 14 அவர்கள்
சத்தமிட்டுக் ெகம்பீரிப்பார்கள்; கர்த்தருைடய மகத்துவத்தினிமித்தம் சமுத்திரத்தினின்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள்.
15 ஆைகயால் கர்த்தைர, ெவளுக்குந்திைசயிலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்ைதச்
சமுத்திரத் தீவுகளிலும் மகிைமப்படுத்துங்கள். 16 நீதிபரனுக்கு மகிைம என்று பாடும் கீதங்கைள பூமியின்
கைடயாந்தரத்திலிருந்து ேகட்கிேறாம்; நாேனா, இைளத்துப்ேபாேனன், இைளத்துப்ேபாேனன்; எனக்கு
ஐேயா! துேராகிகள் துேராகம் பண்ணுகிறார்கள்; துேராகிகள் மிகுதியாய்த் துேராகம்பண்ணுகிறார்கள்
என்கிேறன். 17 ேதசத்துக் குடிகேள, திகிலும், படுகுழியும், கண்ணியும் உங்களுக்கு ேநரிடும். 18 அப்ெபாழுது
திகிலின் சத்தத்திற்கு விலகி ஓடுகிறவன் படுகுழியில் விழுவான்; படுகுழியிலிருந்து ஏறுகிறவன் கண்ணியில்
அகப்படுவான்; உயர இருக்கும் மதகுகள் திறவுண்டு, பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கும். 19 ேதசம்
ெநாறுங்கேவ ெநாறுங்கும், ேதசம் முறியேவ முறியும், ேதசம் அைசயேவ அைசயும். 20 ெவறித்தவைனப்ேபால
ேதசம் தள்ளாடி, ஒரு குடிைலப்ேபாலப் ெபயர்த்துப்ேபாடப்படும்; அதின் பாதகம் அதின்ேமல்
பாரமாயிருக்ைகயால், அது விழுந்துேபாகும், இனி எழுந்திராது. 21 அக்காலத்தில் கர்த்தர் உன்னதமான
ேசைனைய உன்னதத்திலும், பூமியின் ராஜாக்கைளப் பூமியிலும் விசாரிப்பார். 22 அவர்கள் ெகபியில்
ஏகமாய்க் கட்டுண்டவர்களாகச் ேசர்ந்து, காவலில் அைடக்கப்பட்டு, அேநகநாள் ெசன்றபின்பு
விசாரிக்கப்படுவார்கள். 23 அப்ெபாழுது ேசைனகளின் கர்த்தர் சீேயான் மைலயிலும் எருசேலமிலும்
ஆளுைகெசய்வதால், சந்திரன் கலங்கும், சூரியன் நாணமைடயும்; அவருைடய மூப்பர்களுக்கு முன்பாக
மகிைம உண்டாயிருக்கும்.

கர்த்தாேவ, நீேர என் ேதவன்; உம்ைம உயர்த்தி, உமது நாமத்ைதத் துதிப்ேபன்; நீர்
அதிசயமானைவகைளச் ெசய்தீர்; உமது பூர்வ ஆேலாசைனகள் சத்தியமும் உறுதியுமானைவகள்.
2 நீர் நகரத்ைத மண்ேமடும், அரணான பட்டணத்ைதப் பாழுமாக்கினீர்; அந்நியரின் ராஜதானிைய

ஊராயிராதபடிக்கும், என்ைறக்கும் கட்டப்படாதபடிக்கும் ெசய்தீர். 3 ஆைகயால் பலத்த ஜனங்கள் உம்ைம
மகிைமப்படுத்துவார்கள்; ெகாடூரமான ஜாதிகளின் நகரம் உமக்குப் பயப்படும். 4 ெகாடூரமானவர்களின் சீறல்

ஏசாயா 25:4

541



26

27

மதிைல ேமாதியடிக்கிற ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபால் இருக்ைகயில், நீர் ஏைழக்குப் ெபலனும்,
ெநருக்கப்படுகிற எளியவனுக்குத் திடனும், ெபருெவள்ளத்துக்குத் தப்பும் அைடக்கலமும், ெவயிலுக்கு
ஒதுங்கும் நிழலுமானீர். 5 வறட்சியான இடத்தின் காங்ைக ேமகத்தினால் தணிவதுேபால், அந்நியரின்
மும்முரத்ைதத் தணியப்பண்ணுவீர்; ேமகத்தின் நிழலினால் ெவயில் தணிகிறதுேபால் ெபலவந்தரின்
ஆரவாரம் தணியும். 6 ேசைனகளின் கர்த்தர் இந்த மைலயிேல சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு விருந்ைத
ஆயத்தப்படுத்துவார்; அது ெகாழுைமயான பதார்த்தங்களும், பழைமயான திராட்சரசமும், ஊனும்
நிணமுமுள்ள பதார்த்தங்களும், ெதளிந்த பழைமயான திராட்சரசமும் நிைறந்த விருந்தாயிருக்கும். 7 சகல
ஜனங்கள்ேமலுமுள்ள முக்காட்ைடயும், சகல ஜாதிகைளயும் மூடியிருக்கிற மூடைலயும், இந்த மைலயிேல
அகற்றிப்ேபாடுவார். 8 அவர் மரணத்ைத ெஜயமாக விழுங்குவார்; கர்த்தராகிய ேதவன் எல்லா
முகங்களிலுமிருந்து கண்ணீைரத் துைடத்து, தமது ஜனத்தின் நிந்ைதைய பூமியிலிராதபடிக்கு முற்றிலும்
நீக்கிவிடுவார்; கர்த்தேர இைதச் ெசான்னார். 9 அக்காலத்திேல: இேதா, இவேர நம்முைடய ேதவன்;
இவருக்காகக் காத்திருந்ேதாம், இவர் நம்ைம இரட்சிப்பார்; இவேர கர்த்தர், இவருக்காகக்
காத்திருந்ேதாம்; இவருைடய இரட்சிப்பினால் களிகூர்ந்து மகிழுேவாம் என்று ெசால்லப்படும். 10

கர்த்தருைடய கரம் இந்த மைலயிேல தங்கும்; கூளம் எருக்களத்தில் மிதிக்கப்படுவதுேபால, ேமாவாப்
அவர்கீழ் மிதிக்கப்பட்டுப்ேபாகும். 11 நீந்துகிறவன் நீந்துவதற்காகத் தன் ைககைள விரிப்பதுேபால் அவர்
தமது ைககைள அவர்கள் நடுவிேல விரித்து, அவர்கள் ெபருைமையயும், அவர்கள் ைககளின்
சதிசர்ப்பைனகைளயும் தாழ்த்திவிடுவார். 12 அவர் உன் மதில்களுைடய உயர்ந்த அரைணக் கீேழ தள்ளித்
தாழ்த்தித் தைரயிேல தூளாக அழிப்பார்.

அக்காலத்திேல யூதாேதசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது: ெபலனான நகரம் நமக்கு உண்டு;
இரட்சிப்ைபேய அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார். 2 சத்தியத்ைதக்
ைகக்ெகாண்டுவருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ேள பிரேவசிப்பதற்காக வாசல்கைளத் திறவுங்கள். 3

உம்ைம உறுதியாய்ப் பற்றிக்ெகாண்ட மனைதயுைடயவன் உம்ைமேய நம்பியிருக்கிறபடியால், நீர் அவைனப்
பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்ெகாள்வீர். 4 கர்த்தைர என்ெறன்ைறக்கும் நம்புங்கள்; கர்த்தராகிய
ேயேகாவா நித்திய கன்மைலயாயிருக்கிறார். 5 அவர் உயரத்திேல வாசமாயிருக்கிறவர்கைளயும் கீேழ
தள்ளுகிறார்; உயர்ந்த நகரத்ைதயும் தாழ்த்துகிறார்; அவர் தைரமட்டும் தாழ்த்தி அது மண்ணாகுமட்டும்
இடியப்பண்ணுவார். 6 கால் அைத மிதிக்கும், சிறுைமயானவர்களின் காலும் எளிைமயானவர்களின்
அடிகளுேம அைத மிதிக்கும். 7 நீதிமானுைடய பாைத ெசம்ைமயாயிருக்கிறது; மகா நீதிபரராகிய நீர்
நீதிமானுைடய பாைதையச் ெசம்ைமப்படுத்துகிறீர். 8 கர்த்தாேவ, உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகளின்
வழியிேல உமக்குக் காத்திருக்கிேறாம்; உமது நாமமும், உம்ைம நிைனக்கும் நிைனவும் எங்கள்
ஆத்துமவாஞ்ைசயாயிருக்கிறது. 9 என் ஆத்துமா இரவிேல உம்ைம வாஞ்சிக்கிறது; எனக்குள் இருக்கிற
என் ஆவியால் அதிகாைலயிலும் உம்ைமத் ேதடுகிேறன்; உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியிேல
நடக்கும்ேபாது பூச்சக்கரத்துக்குடிகள் நீதிையக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். 10 துன்மார்க்கனுக்குத்
தையெசய்தாலும் நீதிையக் கற்றுக்ெகாள்ளான்; நீதியுள்ள ேதசத்திலும் அவன் அநியாயஞ்ெசய்து
கர்த்தருைடய மகத்துவத்ைதக் கவனியாேதேபாகிறான். 11 கர்த்தாேவ, உமது ைக ஓங்கியிருக்கிறது;
அவர்கள் அைதக் காணாதிருக்கிறார்கள்; ஆனாலும் உமது ஜனத்துக்காக நீர் ெகாண்ட
ைவராக்கியத்ைதக்கண்டு ெவட்கப்படுவார்கள்; அக்கினி உம்முைடய சத்துருக்கைளப் பட்சிக்கும். 12

கர்த்தாேவ, எங்களுக்குச் சமாதானத்ைதக் கட்டைளயிடுவீர்; எங்கள் கிரிையகைளெயல்லாம்
எங்களுக்காக நடத்திவருகிறவர் நீேர. 13 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்ைமயல்லாமல் ேவேற
ஆண்டவன்மார் எங்கைள ஆண்டார்கள்; இனி உம்ைம மாத்திரம் சார்ந்து உம்முைடய நாமத்ைதப்
பிரஸ்தாபப்படுத்துேவாம். 14 அவர்கள் ெசத்தவர்கள், ஜீவிக்கமாட்டார்கள்; மாண்ட இராட்சதர் திரும்ப
எழுந்திரார்கள்; நீர் அவர்கைள விசாரித்துச் சங்கரித்து, அவர்கள் ேபைரயும் அழியப்பண்ணினீர். 15 இந்த
ஜாதிையப் ெபருகப்பண்ணினீர்; கர்த்தாேவ, இந்த ஜாதிையப் ெபருகப்பண்ணினீர்; நீர் மகிைமப்பட்டீர்,
ேதசத்தின் எல்ைல எல்லாவற்ைறயும் ெநடுந்தூரத்தில் தள்ளிைவத்தீர். 16 கர்த்தாேவ, ெநருக்கத்தில்
உம்ைமத் ேதடினார்கள்; உம்முைடய தண்டைன அவர்கள் ேமலிருக்ைகயில் அந்தரங்க
ேவண்டுதல்ெசய்தார்கள். 17 கர்த்தாேவ, ேபறுகாலம் சமீபித்திருக்ைகயில் ேவதைனப்பட்டு, தன்
அம்பாயத்தில் கூப்பிடுகிற கர்ப்பவதிையப்ேபால, உமக்கு முன்பாக இருக்கிேறாம். 18 நாங்கள்
கர்ப்பமாயிருந்து ேவதைனப்பட்டு, காற்ைறப் ெபற்றவர்கைளப்ேபால் இருக்கிேறாம்; ேதசத்தில் ஒரு
இரட்சிப்ைபயும் ெசய்யமாட்டாதிருக்கிேறாம்; பூச்சக்கரத்துக்குடிகள் விழுகிறதுமில்ைல. 19 மரித்த
உம்முைடயவர்கள் பிேரதமான என்னுைடயவர்கேளாேடகூட எழுந்திருப்பார்கள்; மண்ணிேல
தங்கியிருக்கிறவர்கேள, விழித்துக் ெகம்பீரியுங்கள்; உம்முைடய பனி பூண்டுகளின்ேமல் ெபய்யும் பனிேபால்
இருக்கும்; மரித்ேதாைரப் பூமி புறப்படப்பண்ணும். 20 என் ஜனேம, நீ ேபாய் உன் அைறகளுக்குள்ேள
பிரேவசித்து, உன் கதவுகைளப் பூட்டிக்ெகாண்டு, சினம் கடந்துேபாகுமட்டும் ெகாஞ்சேநரம்
ஒளித்துக்ெகாள். 21 இேதா, பூமியினுைடய குடிகளின் அக்கிரமத்தினிமித்தம் அவர்கைள விசாரிக்கும்படி
கர்த்தர் தம்முைடய ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருவார்; பூமி தன் இரத்தப்பழிகைள ெவளிப்படுத்தி,
தன்னிடத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கைள இனி மூடாதிருக்கும்.

அக்காலத்திேல கர்த்தர் லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்ைப, லிவியாதான் என்னும் ேகாணலான
சர்ப்பத்ைதேய, கடிதும் ெபரிதும் பலத்ததுமான தமது பட்டயத்தால் தண்டிப்பார்; சமுத்திரத்தில்
இருக்கிற வலுசர்ப்பத்ைதக் ெகான்றுேபாடுவார். 2 அக்காலத்திேல நல்ல திராட்சரசத்ைதத் தரும்

திராட்சத்ேதாட்டம் உண்டாயிருக்கும்; அைதக் குறித்துப் பாடுங்கள். 3 கர்த்தராகிய நான் அைதக்
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காப்பாற்றி, அடிக்கடி அதற்குத் தண்ணீர்ப்பாய்ச்சி, ஒருவரும் அைதச் ேசதப்படுத்தாதபடிக்கு அைத
இரவும்பகலும் காத்துக்ெகாள்ேவன். 4 உக்கிரம் என்னிடத்தில் இல்ைல; முட்ெசடிையயும் ெநரிஞ்சிைலயும்
எனக்கு விேராதமாய் யுத்தத்தில் ெகாண்டுவருகிறவன் யார்? நான் அைவகள்ேமல் வந்து, அைவகைள
ஏகமாய்க் ெகாளுத்திவிடுேவன்; 5 இல்லாவிட்டால் அவன் என்ெபலைனப் பற்றிக்ெகாண்டு என்ேனாேட
ஒப்புரவாகட்டும்; அவன் என்ேனாேட ஒப்புரவாவான். 6 யாக்ேகாபு ேவர்பற்றி, இஸ்ரேவல் பூத்துக்காய்த்து
உலகத்ைதப் பலனால் நிரப்பும் நாட்கள் வரும். 7 அவர் அவைன அடித்தவர்கைள அடித்ததுேபால இவைன
அடிக்கிறாேரா? அவர்கள் ெகால்லப்படும் ெகாைலயாய் இவன் ெகால்லப்படுகிறாேனா? 8 ேதவரீர்
ஜனத்ைதத் துரத்திவிடுைகயில் மட்டாய் அதேனாேட வழக்காடுகிறீர்; ெகாண்டல் காற்றடிக்கிற நாளிேல
அவர் தம்முைடய கடுங்காற்றினால் அைத விலக்கிவிடுகிறார். 9 ஆைகயால், அதினால் யாக்ேகாபின்
அக்கிரமம் நிக்கிரகம்பண்ணப்படும்; ேதாப்புவிக்கிரகங்களும் சிைலகளும் இனி நிற்காதபடி அவர்கள்
பலிபீடங்களின் கல்லுகைளெயல்லாம் ெநாறுக்கப்பட்ட சுண்ணாம்பு கல்லுகளாக்கிவிடும்ேபாது,
அவர்களுைடய பாவத்ைத அவர் அகற்றுவாெரன்பேத அதினால் உண்டாகும் பலன். 10 அரணான நகரம்
அவாந்தைரயாகும், அந்த வாசஸ்தலம் தள்ளுண்டு வனாந்தரத்ைதப்ேபால விட்டுவிடப்பட்டதாயிருக்கும்;
கன்றுக்குட்டிகள் அங்ேக ேமய்ந்து, அங்ேக படுத்துக்ெகாண்டு, அதின் தைழகைளத் தின்னும். 11 அதின்
ெகாப்புகள் உலரும்ேபாது ஒடிந்துேபாகும்; ஸ்திரீகள் வந்து அைவகைளக் ெகாளுத்திவிடுவார்கள்; அது
உணர்வுள்ள ஜனமல்ல; ஆைகயால் அைத உண்டாக்கினவர் அதற்கு இரங்காமலும், அைத உருவாக்கினவர்
அதற்குக் கிருைபெசய்யாமலும் இருப்பார். 12 அக்காலத்திேல, கர்த்தர் ஆற்றங்கைரயின்
விைளவுெதாடங்கி எகிப்தின் நதிமட்டும் ேபாரடிப்பார்; இஸ்ரேவல் புத்திரேர, நீங்கள் ஒவ்ெவாருவராய்ச்
ேசர்க்கப்படுவீர்கள். 13 அக்காலத்திேல ெபரிய எக்காளம் ஊதப்படும்; அப்ெபாழுது, அசீரியா ேதசத்திேல
சிதறடிக்கப்பட்டவர்களும், எகிப்துேதசத்திேல துரத்திவிடப்பட்டவர்களும் வந்து, எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்த
பர்வதத்திேல கர்த்தைரப் பணிந்துெகாள்ளுவார்கள்.

எப்பிராயீமுைடய ெவறியரின் ெபருைமயான கிரீடத்துக்கு ஐேயா, மதுபானத்தால்
மயக்கமைடந்தவர்களின் ெசழிப்பான பள்ளத்தாக்குைடய ெகாடுமுடியின்ேமலுள்ள அலங்கார
ேஜாடிப்பு வாடிப்ேபாகும் புஷ்பேம! 2 இேதா, திராணியும் வல்லைமயுமுைடய ஒருவன்

ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறான்; அவன் கல்மைழப்ேபாலவும், சங்காரப் புசல்ேபாலவும், புரண்டுவருகிற
ெபருெவள்ளம்ேபாலவும் வந்து, ைகயினாேல அைதத் தைரயில் தள்ளிவிடுவான். 3 எப்பிராயீமுைடய
ெவறியரின் ெபருைமயான கிரீடம் காலால் மிதித்துப்ேபாடப்படும். 4 ெசழிப்பான பள்ளத்தாக்குைடய
ெகாடுமுடியின்ேமலுள்ள அலங்கார ேஜாடிப்பாகிய வாடிய புஷ்பம், பருவகாலத்துக்குமுன் பழுத்ததும்,
காண்கிறவன் பார்த்து, அது தன் ைகயில் இருக்கும்ேபாேத விழுங்குகிறதுமான முதல் கனிையப்ேபால
இருக்கும். 5 அக்காலத்திேல ேசைனகளின் கர்த்தர் தமது ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு மகிைமயான
கிரீடமாகவும், அலங்காரமான முடியாகவும், 6 நியாயம் விசாரிக்க உட்காருகிறவனுக்கு நியாயத்தின்
ஆவியாகவும், யுத்தத்ைத அதின் வாசல்மட்டும் திருப்புகிறவர்களின் பராக்கிரமமாகவும் இருப்பார். 7

ஆனாலும் இவர்களும் திராட்சரசத்தால் மயங்கி, மதுபானத்தால் வழிதப்பிப்ேபாகிறார்கள்; ஆசாரியனும்
தீர்க்கதரிசியும் மதுபானத்தால் மதிமயங்கி, திராட்சரசத்தால் விழுங்கப்பட்டு, சாராயத்தினால் வழிதப்பி,
தீர்க்கதரிசனத்தில் ேமாசம்ேபாய், நியாயந்தீர்க்கிறதில் இடறுகிறார்கள். 8 ேபாஜனபீடங்கெளல்லாம்
வாந்தியினாலும் அசுத்தத்தினாலும் நிைறந்திருக்கிறது; சுத்தமான இடமில்ைல. 9 அவர் யாருக்கு அறிைவப்
ேபாதிப்பார்? யாருக்கு உபேதசத்ைத உணர்த்துவார்? பால்மறந்தவர்களுக்கும், முைல
மறக்கப்பண்ணப்பட்டவர்களுக்குேம. 10 கற்பைனயின்ேமல் கற்பைனயும் கற்பைனயின்ேமல் கற்பைனயும்,
பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாணமும், இங்ேக ெகாஞ்சமும் அங்ேக
ெகாஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள். 11 பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாைஷயினாலும் இந்த ஜனத்ேதாேட
ேபசுவார். 12 இதுேவ நீங்கள் இைளத்தவைன இைளப்பாறப்பண்ணத்தக்க இைளப்பாறுதல்; இதுேவ
ஆறுதல் என்று அவர்கேளாேட அவர் ெசான்னாலும் ேகட்கமாட்ேடாம் என்கிறார்கள். 13 ஆதலால் அவர்கள்
ேபாய், பின்னிட்டு விழுந்து, ெநாறுங்கும்படிக்கும், சிக்குண்டு பிடிபடும்படிக்கும், கர்த்தருைடய வார்த்ைத
அவர்களுக்குக் கற்பைனயின்ேமல் கற்பைனயும், கற்பைனயின்ேமல் கற்பைனயும், பிரமாணத்தின்ேமல்
பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாணமும், இங்ேக ெகாஞ்சமும் அங்ேக ெகாஞ்சமுமாக இருக்கும்.
14 ஆைகயால் எருசேலமிலுள்ள இந்த ஜனத்ைத ஆளுகிற நிந்தைனக்காரேர, கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள்: மரணத்ேதாேட உடன்படிக்ைகையயும், பாதாளத்ேதாேட
ஒப்பந்தமும் பண்ணிேனாம்; வாைத ெபருெவள்ளமாய்ப் புரண்டுவந்தாலும் எங்கைள அணுகாது; நாங்கள்
ெபாய்ைய எங்களுக்கு அைடக்கலமாக்கி, மாையயின் மைறவிேல வந்து அைடந்ேதாம் என்கிறீர்கேள. 16

ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறதாவது: இேதா, அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்ைல நான்
சீேயானிேல ைவக்கிேறன்; அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும், விைலேயறப்ெபற்றதும், திட அஸ்திபாரமுள்ளதுமான
மூைலக்கல்லாயிருக்கும், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். 17 நான் நியாயத்ைத நூலும், நீதிையத் தூக்கு
நூலுமாக ைவப்ேபன்; ெபாய் என்னும் அைடக்கலத்ைதக் கல்மைழ அழித்துவிடும்; மைறவிடத்ைத
ஜலப்பிரவாகம் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும். 18 நீங்கள் மரணத்ேதாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக விருதாவாகி,
நீங்கள் பாதாளத்ேதாடு ெசய்த ஒப்பந்தம் நிற்காேதேபாகும்; வாைத புரண்டுவரும்ேபாது அதின்கீழ்
மிதிக்கப்படுவீர்கள். 19 அது புரண்டுவந்தமாத்திரத்தில் உங்கைள அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்; அது
நாள்ேதாறும் இரவும்பகலும் புரண்டுவரும்; அைதப்பற்றிப் பிறக்குஞ்ெசய்திையக் ேகட்பதும் சஞ்சலத்ைத
உண்டாக்கும். 20 கால் நீட்டப் படுக்ைகயின் நீளம்ேபாதாது; மூடிக்ெகாள்ளப் ேபார்ைவயின் அகலமும்
ேபாதாது. 21 கர்த்தர் தமது கிரிையயாகிய அபூர்வமான கிரிையையச் ெசய்யவும், தமது ேவைலயாகிய
அபூர்வமான ேவைலைய நிைறேவற்றவும், அவர் ெபராத்சீம் மைலயிேல எழும்பினதுேபால எழும்பி,
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கிபிேயானின் பள்ளத்தாக்கில் ேகாபங்ெகாண்டதுேபால ேகாபங்ெகாள்வார். 22 இப்ெபாழுதும் உங்கள்
கட்டுகள் பலத்துப்ேபாகாதபடிக்குப் பரியாசம்பண்ணாதிருங்கள்; ேதசம் அைனத்தின்ேமலும்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட சங்காரத்தின் ெசய்திையச் ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவராேல
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். 23 ெசவிெகாடுத்து என் சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்; நான் ெசால்வைதக் கவனித்துக்
ேகளுங்கள். 24 உழுகிறவன் விைதக்கிறதற்காக நாள்ேதாறும் உழுகிறதுண்ேடா? தன் நிலத்ைதக் ெகாத்தி
நாள்ேதாறும் பரம்படிக்கிறது உண்ேடா? 25 அவன் அைத ேமலாக நிரவினபின்பு, அதற்ேகற்ற இடத்தில்
உளுந்ைதத் ெதளித்து, சீரகத்ைதத் தூவி, முதல்தரமான ேகாதுைமையயும் ெதரிந்துெகாண்ட
வாற்ேகாதுைமையயும் கம்ைபயும் விைதக்கிறான் அல்லேவா? 26 அவனுைடய ேதவன் அவைன நன்றாய்ப்
ேபாதித்து, அவைன உணர்த்துகிறார். 27 உளுந்து தூலத்தாேல ேபாரடிக்கப்படுகிறதில்ைல; சீரகத்தின்ேமல்
வண்டியின் உருைளச் சுற்ற விடப்படுகிறதுமில்ைல; உளுந்து ேகாலினாலும் சீரகம் மிலாற்றினாலும்
அடிக்கப்படும். 28 அப்பத்துக்குத் தானியம் இடிக்கப்படும்; இைடவிடாமல் அவன் அைதப்
ேபாரடிக்கிறதில்ைல; அவன் தன் வண்டியின் உருைளயால் அைத நசுக்குகிறதுமில்ைல, தன் குதிைரகளால்
அைத ெநாறுக்குகிறதுமில்ைல. 29 இதுவும் ேசைனகளின் கர்த்தராேல உண்டாகிறது; அவர்
ஆேலாசைனயில் ஆச்சரியமானவர், ெசயலில் மகத்துவமானவர்.

தாவீது வாசம்பண்ணின நகரமாகிய அரிேயேல, அரிேயேல, ஐேயா! வருஷாவருஷம்
பண்டிைககைள அனுசரித்துவந்தாலும், 2 அரிேயலுக்கு இடுக்கம் உண்டாக்குேவன்; அப்ெபாழுது
துக்கமும் சலிப்பும் உண்டாகும்; அது எனக்கு அரிேயலாகத்தான் இருக்கும். 3 உன்ைனச் சூழப்

பாளயமிறங்கி, உன்ைனத் ெதற்றுகளால் முற்றிக்ைகேபாட்டு, உனக்கு விேராதமாகக் ெகாத்தளங்கைள
எடுப்பிப்ேபன். 4 அப்ெபாழுது நீ தாழ்த்தப்பட்டுத் தைரயிலிருந்து ேபசுவாய்; உன் ேபச்சுப் பணிந்ததாய்
மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு, உன் சத்தம் அஞ்சனம்பார்க்கிறவனுைடய சத்தத்ைதப்ேபால் தைரயிலிருந்து
முணுமுணுத்து, உன் வாக்கு மண்ணிலிருந்து கசுகுெசன்று உைரக்கும். 5 உன்ேமல் வருகிற அந்நியரின்
திரள் ெபாடித்தூளத்தைனயாகவும், பலவந்தரின் திரள் பறக்கும் பதர்களத்தைனயாகவும் இருக்கும்; அது
திடீெரன்று சடிதியாய்ச் சம்பவிக்கும். 6 இடிகளினாலும், பூமி அதிர்ச்சியினாலும், ெபரிய இைரச்சலினாலும்,
ெபருங்காற்றினாலும், புசலினாலும், பட்சிக்கிற அக்கினிஜூவாைலயினாலும், ேசைனகளின் கர்த்தராேல
விசாரிக்கப்படுவாய். 7 அரிேயலின்ேமல் யுத்தம்பண்ணுகிற திரளான சகல ஜாதிகளும், அதின்ேமலும் அதின்
அரண்ேமலும் யுத்தம்பண்ணி, அதற்கு இடுக்கண் ெசய்கிற அைனவரும், இராக்காலத்தரிசனமாகிய
ெசாப்பனத்ைதக் காண்கிறவர்களுக்கு ஒப்பாயிருப்பார்கள். 8 அது, பசியாயிருக்கிறவன் தான்
புசிக்கிறதாகச் ெசாப்பனம் கண்டும், விழிக்கும்ேபாது அவன் ெவறுைமயாயிருக்கிறதுேபாலவும்,
தாகமாயிருக்கிறவன், தான் குடிக்கிறதாகச் ெசாப்பனம் கண்டும், விழிக்கும்ேபாது அவன் விடாய்த்து
தவனத்ேதாடிருக்கிறதுேபாலவும் சீேயான் மைலக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணுகிற திரளான சகல
ஜாதிகளும் இருக்கும். 9 தரித்துநின்று திைகயுங்கள்; பிரமித்துக் கூப்பிடுங்கள்; ெவறித்திருக்கிறார்கள்,
திராட்சரசத்தினால் அல்ல; தள்ளாடுகிறார்கள், மதுபானத்தினால் அல்ல. 10 கர்த்தர் உங்கள்ேமல்
கனநித்திைரயின் ஆவிைய வரப்பண்ணி, உங்கள் கண்கைள அைடத்து, ஞானதிருஷ்டிக்காரராகிய உங்கள்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் தைலவர்களுக்கும் முக்காடு ேபாட்டார். 11 ஆதலால் தரிசனெமல்லாம் உங்களுக்கு
முத்திரிக்கப்பட்ட புஸ்தகத்தின் வசனங்கைளப்ேபாலிருக்கும்; வாசிக்க அறிந்திருக்கிற ஒருவனுக்கு அைதக்
ெகாடுத்து; நீ இைத வாசி என்றால், அவன்: இது என்னால் கூடாது, இது முத்திரித்திருக்கிறது என்பான். 12

அல்லது வாசிக்கத் ெதரியாதவனிடத்தில் புஸ்தகத்ைதக் ெகாடுத்து; நீ இைத வாசி என்றால், அவன்: எனக்கு
வாசிக்கத் ெதரியாது என்பான். 13 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் ேசர்ந்து, தங்கள்
உதடுகளினால் என்ைனக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயேமா எனக்குத் தூரமாய்
விலகியிருக்கிறது; அவர்கள் எனக்குப் பயப்படுகிற பயம் மனுஷராேல ேபாதிக்கப்பட்ட
கற்பைனயாயிருக்கிறது. 14 ஆதலால் இேதா, நான் அற்புதமும் ஆச்சரியமுமான பிரகாரமாக இந்த
ஜனங்களுக்குள்ேள ஒரு அதிசயத்ைதச் ெசய்ேவன்; அவர்களுைடய ஞானிகளின் ஞானம் ெகட்டு,
அவர்களுைடய விேவகிகளின் விேவகம் மைறந்துேபாகும் என்று ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 தங்கள்
ஆேலாசைனையக் கர்த்தருக்கு மைறக்கும்படிக்கு மைறவிடங்களில் ஒளித்து, தங்கள் கிரிையகைள
அந்தகாரத்தில் நடப்பித்து: நம்ைமக் காண்கிறவர் யார்? நம்ைம அறிகிறவர் யார்? என்கிறவர்களுக்கு ஐேயா!
16 ஆ, நீங்கள் எவ்வளவு மாறுபாடுள்ளவர்கள்! குயவன் களிமண்ணுக்குச் சமானமாக எண்ணப்படலாேமா?
உண்டாக்கப்பட்டது தன்ைன உண்டாக்கினவைரக்குறித்து: அவர் என்ைன உண்டாக்கினதில்ைல என்றும்;
உருவாக்கப்பட்டது தன்ைன உருவாக்கினவைரக்குறித்து: அவருக்குப் புத்தியில்ைலெயன்றும்
ெசால்லத்தகுேமா? 17 இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்திலல்லேவா லீபேனான் ெசழிப்பான வயல்ெவளியாக
மாறும்; ெசழிப்பான வயல்ெவளி காடாக எண்ணப்படும். 18 அக்காலத்திேல ெசவிடர் புஸ்தகத்தின்
வசனங்கைளக் ேகட்பார்கள்; குருடரின் கண்கள் இருளுக்கும் அந்தகாரத்துக்கும் நீங்கலாகிப்
பார்ைவயைடயும். 19 சிறுைமயானவர்கள் கர்த்தருக்குள் மிகவும் மகிழ்ந்து, மனுஷரில் எளிைமயானவர்கள்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்குள் களிகூருவார்கள். 20 ெகாடியன் அற்றுப்ேபாவான், சக்கந்தக்காரன்
இல்லாமற்ேபாவான். 21 ஒரு வார்த்ைதயினிமித்தம் மனுஷைனக் குற்றப்படுத்தி, நியாயவாசலில் தங்கைளக்
கடிந்துெகாள்ளுகிறவனுக்குக் கண்ணிைவத்து, நீதிமாைன நிர்நிமித்தமாய்த் துரத்தி, இப்படி
அக்கிரமஞ்ெசய்ய வைகேதடுகிற யாவரும் சங்கரிக்கப்படுவார்கள். 22 ஆைகயால், ஆபிரகாைம
மீட்டுக்ெகாண்ட கர்த்தர் யாக்ேகாபின் வம்சத்ைதக்குறித்து: இனி யாக்ேகாபு ெவட்கப்படுவதில்ைல; இனி
அவன் முகம் ெசத்துப்ேபாவதுமில்ைல. 23 அவன் என் கரங்களின் ெசயலாகிய தன் பிள்ைளகைள தன்
நடுவிேல காணும்ேபாது, என் நாமத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவார்கள்; யாக்ேகாபின் பரிசுத்தைர அவர்கள்
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பரிசுத்தப்படுத்தி, இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குப் பயப்படுவார்கள். 24 வழுவிப்ேபாகிற மனைத உைடயவர்கள்
புத்திமான்களாகி, முறுமுறுக்கிறவர்கள் உபேதசம் கற்றுக்ெகாள்ளுவார்கள்.

பாவத்ேதாேட பாவத்ைதக் கூட்டும்படி, என்ைன அல்லாமல் ஆேலாசைனபண்ணி, என்ஆவிைய
அல்லாமல் தங்கைள மூடிக்ெகாள்ளப் பார்க்கிறவர்களும், 2 என் வாக்ைகக் ேகளாமல்
பார்ேவானின் ெபலத்தினாேல ெபலக்கவும், எகிப்தின் நிழலிேல ஒதுங்கவும் ேவண்டும் என்று

எகிப்துக்குப் ேபாகிறவர்களுமாகிய முரட்டாட்டமுள்ள புத்திரருக்கு ஐேயா! என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3

பார்ேவானுைடய ெபலன் உங்களுக்கு ெவட்கமாகவும் எகிப்தினுைடய நிழெலாதுக்கு உங்களுக்கு
இலச்ைசயாகவும் இருக்கும். 4 அவர்கள் பிரபுக்கள் ேசாவானிேலேபாய், அவர்கள் ஸ்தானாபதிகள்
ஆேனஸ்மட்டும் ேசருகிறார்கள். 5 ஆனாலும் தங்கள் சகாயத்துக்கும் பிரேயாஜனத்துக்கும் உதவாமல்,
ெவட்கத்துக்கும் நிந்ைதக்குேம உதவும் ஜனத்தினாேல யாவரும் ெவட்கப்படுவார்கள். 6 ெதற்ேகேபாகிற
மிருகஜீவன்களின் பாரம். துஷ்டசிங்கமும், கிழச்சிங்கமும், விரியனும், பறக்கிற ெகாள்ளிவாய்ச்சர்ப்பமும்
வருகிறதும், ெநருக்கமும் இடுக்கமும் அைடவிக்கிறதுமான ேதசத்துக்கு, அவர்கள் கழுைத மறிகளுைடய
முதுகின்ேமல் தங்கள் ஆஸ்திகைளயும், ஒட்டகங்களுைடய முதுகின்ேமல் தங்கள் ெபாக்கிஷங்கைளயும்,
தங்களுக்கு உதவாத ஜனத்தண்ைடக்கு ஏற்றிக்ெகாண்டுேபாகிறார்கள். 7 எகிப்தியர் சகாயம்பண்ணுவது
வியர்த்தமும் வீணுமாம்; ஆைகயால், சும்மாயிருப்பேத அவர்களுக்குப் ெபலன் என்று அதற்காகக்
கூறுகிேறன். 8 இப்ெபாழுது நீ ேபாய், இது பிற்காலத்துக்கு என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படி, இைத
அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பலைகயில் எழுதி, ஒரு புஸ்தகத்தில் வைர. 9 இவர்கள் கலகமுள்ள
ஜனங்களும், ெபாய்ேபசுகிற பிள்ைளகளும், கர்த்தருைடய ேவதத்ைதக் ேகட்க மனதில்லாத
புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள். 10 இவர்கள் தரிசனக்காரைர ேநாக்கி: தரிசனங் காணேவண்டாம் என்றும்,
ஞானதிருஷ்டிக்காரைர ேநாக்கி: யதார்த்தமாய் எங்களுக்குத் தரிசனஞ்ெசால்லாமல், எங்களுக்கு இதமான
ெசாற்கைள உைரத்து, மாயமானைவகைளத் திருஷ்டியுங்கள் என்றும், 11 நீங்கள் வழிைய விட்டு,
பாைதயினின்று விலகி, இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைர எங்கள் முன்பாக இராமல் ஓயப்பண்ணுங்கள் என்றும்
ெசால்லுகிறார்கள். 12 நீங்கள் இந்த வார்த்ைதைய ெவறுத்து, இடுக்கமும் தாறுமாறும் ெசய்கிறைத நம்பி,
அைதச் சார்ந்து ெகாள்ளுகிறபடியால், 13 இந்த அக்கிரமம் உங்களுக்கு உயர்ந்த சுவரில் விழப்
பிதுங்கிநிற்கிறதும், திடீெரன்று சடிதியாய் இடியப்ேபாகிறதுமான ெவடிப்ைபப்ேபால இருக்கும் என்று
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் ெசால்லுகிறார். 14 அவர்கைள அவர் தப்பவிடாமல் உைடயும்படி குயக்கலத்ைத
ெநாறுக்குவதுேபால அவர்கைள ெநாறுக்குவார்; அடுப்பிேல ெநருப்பு எடுக்கிறதற்கும், குளத்திேல தண்ணீர்
ெமாள்ளுகிறதற்கும் ெநாறுங்கின துண்டுகளில், ஒரு ஓடாகிலும் அகப்படாேதேபாகும். 15 நீங்கள்
மனந்திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; அமரிக்ைகயும் நம்பிக்ைகயுேம உங்கள்
ெபலனாயிருக்கும் என்று இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற கர்த்தராகிய ேதவன் ெசால்லுகிறார்;
நீங்கேளா அப்படிச் ெசய்ய மனதாயிராமல்; 16 அப்படியல்ல, குதிைரகளின்ேமல் ஏறி ஓடிப்ேபாேவாம்
என்கிறீர்கள்; அப்படிேய ஓடிப்ேபாவீர்கள், ேவகமான வாகனங்களின்ேமல் ஏறிப்ேபாேவாம் என்கிறீர்கள்;
அப்படிேய உங்கைளத் துரத்துகிறவர்கள் ேவகமாய்த் துரத்துவார்கள். 17 நீங்கள் மைலயுச்சியின்ேமல் ஒரு
கம்பத்ைதப்ேபாலவும், ேமட்டின்ேமல் ஒரு ெகாடிையப்ேபாலவும் மீந்திருக்குமட்டாக, ஒருவன் பயமுறுத்த
ஆயிரம்ேபரும், ஐந்துேபர் பயமுறுத்த நீங்கள் அைனவரும் ஓடிப்ேபாவீர்கள். 18 ஆனாலும் உங்களுக்கு
இரங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள்ேமல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார்; கர்த்தர் நீதிெசய்கிற
ேதவன்; அவருக்குக் காத்திருக்கிற அைனவரும் பாக்கிவான்கள். 19 சீேயாைனச் ேசர்ந்த ஜனங்கள்
எருசேலமில் வாசமாயிருப்பார்கள்; இனி நீ அழுதுெகாண்டிராய்; உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர்
உருக்கமாய் இரங்கி, அைதக் ேகட்டவுடேன உனக்கு மறுஉத்தரவு அருளுவார். 20 ஆண்டவர் உங்களுக்குத்
துன்பத்தின் அப்பத்ைதயும், உபத்திரவத்தின் தண்ணீைரயும் ெகாடுத்தாலும், உன் ேபாதகர்கள் இனி
ஒருேபாதும் மைறந்திருக்கமாட்டார்கள்; உன் கண்கள் உன் ேபாதகர்கைளக் காணும். 21 நீங்கள்
வலதுபுறமாய்ச் சாயும்ேபாதும், இடதுபுறமாய்ச் சாயும்ேபாதும்: வழி இதுேவ, இதிேல நடவுங்கள் என்று
உங்களுக்குப் பின்னாேல ெசால்லும் வார்த்ைதைய உங்கள் காதுகள் ேகட்கும். 22 உன் சுரூபங்கைள மூடிய
ெவள்ளித்தகட்ைடயும், உன் விக்கிரகங்களின் ெபான் ஆைடயாபரணத்ைதயும் தீட்டாக எண்ணி,
அைவகைளத் தீட்டுப்பட்ட வஸ்திரம்ேபால எறிந்துவிட்டு, அைதச் சீ! ேபா என்பாய். 23 அப்ெபாழுது நீ
நிலத்தில் விைதக்கும் உன் விைதக்கு அவர் மைழையயும், நிலத்தின் பலனாகிய ஆகாரத்ைதயும் தருவார்;
அது ெகாழுைமயும் புஷ்டியுமாய் இருக்கும்; அக்காலத்திேல உன் ஆடுமாடுகள் விஸ்தாரமான ேமய்ச்சலுள்ள
ஸ்தலத்திேல ேமயும்; 24 நிலத்ைத உழுகிற எருதுகளும் கழுைதமறிகளும், முறத்தினாலும்
தூற்றுக்கூைடயினாலும் தூற்றப்பட்ட ருசியுள்ள கப்பிகைளத் தின்னும். 25 ேகாபுரங்கள் விழுகிற மகா
சங்காரத்தின் நாளிேல, உயரமான சகலமைலகளின்ேமலும், உயரமான சகலேமடுகளின்ேமலும் ஆறுகளும்
வாய்க்கால்களும் உண்டாகும். 26 கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் முறிைவக் கட்டி, அதின் அடிக்காயத்ைதக்
குணமாக்கும் நாளிேல, சந்திரனுைடய ெவளிச்சம் சூரியனுைடய ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும், சூரியனுைடய
ெவளிச்சம் ஏழத்தைனயாய் ஏழு பகலின் ெவளிச்சத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும். 27 இேதா, கர்த்தருைடய
நாமம் தூரத்திலிருந்து வரும்; அவருைடய ேகாபம் எரிகிறதும் கனன்று புைககிறதுமாயிருக்கும்; அவருைடய
உதடுகள் சினத்தால் நிைறந்து, அவருைடய நாவு பட்சிக்கிற அக்கினிேபால இருக்கும். 28 நாசம் என்னும்
சல்லைடயிேல ஜாதிகைள அரிக்கும்படிக்கு அவர் ஊதும் சுவாசம் கழுத்துமட்டும் எட்டுகிற
ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபாலவும், ஜனங்களுைடய வாயிேல ேபாட்டு அைலக்கழிக்கிற
கடிவாளத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும். 29 பண்டிைக ஆசரிக்கப்படும் இராத்திரியிேல பாடுகிறதுேபாலப்
பாடுவீர்கள்; கர்த்தருைடய பர்வதமாகிய இஸ்ரேவலின் கன்மைலயண்ைடக்குப்ேபாக நாகசுரத்ேதாேட
நடந்து வருகிறேபாது மகிழுகிறதுேபால மகிழுவீர்கள். 30 கர்த்தர் மகத்துவமானவர்; தமது சத்தத்ைதக்
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ேகட்கப்பண்ணி, உக்கிர ேகாபத்தினாலும், பட்சிக்கிற அக்கினிஜூவாைலயினாலும், இடி ெபருெவள்ளம்
கல்மைழயினாலும், தமது புயத்தின் வல்லைமையக் காண்பிப்பார். 31 அப்ெபாழுது தண்டாயுதத்தினால்
அடித்த அசீரியன் கர்த்தருைடய சத்தத்தினாேல ெநாறுங்குண்டு ேபாவான். 32 கர்த்தர் அவன்ேமல் சுமத்தும்
ஆக்கிைனத்தண்டம் ெசல்லுமிடெமங்கும், ேமளங்களும் வீைணகளும் அதினுடன் ேபாகும்; ெகாடிய
யுத்தங்களினால் அவைன எதிர்த்து யுத்தஞ்ெசய்வார். 33 ேதாப்ேபத் ஏற்கனேவ ஏற்படுத்தப்பட்டது;
ராஜாவுக்கு அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது; அைத ஆழமும் விசாலமுமாக்கினார்; ேவகும்படி அக்கினியும்
மிகுந்த விறகுமுண்டு: கர்த்தரின் சுவாசம் ெகந்தகத் தீையப்ேபால அைதக் ெகாளுத்தும்.

சகாயமைடயும்படி இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தைர ேநாக்காமலும், கர்த்தைரத் ேதடாமலும்,
எகிப்துக்குப்ேபாய், குதிைரகள்ேமல் நம்பிக்ைகைவத்து, இரதங்கள் அேநகமாயிருப்பதினால்
அைவகைள நாடி, குதிைரவீரர் மகா ெபலசாலிகளாயிருப்பதினால் அவர்கைள

நம்பிக்ெகாண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐேயா! 2 அவரும் ஞானமுள்ளவர்; அவர் தம்முைடய வார்த்ைதகைள
மறுக்காமல், தீங்கு வரப்பண்ணி, தீைம ெசய்கிறவர்களின் வீட்டுக்கும், அக்கிரமக்காரருக்குச்
சகாயஞ்ெசய்கிறவர்களுக்கும் விேராதமாக எழும்புவார். 3 எகிப்தியர் ெதய்வம் அல்ல, மனுஷர்தாேன;
அவர்களுைடய குதிைரகள் ஆவியல்ல, மாம்சந்தாேன; கர்த்தர் தமது கரத்ைத நீட்டுவார், அப்ெபாழுது
சகாயம் ெசய்கிறவனும் இடறி, சகாயம் ெபறுகிறவனும் விழுந்து, அைனவரும் ஏகமாய் அழிந்துேபாவார்கள்.
4 கர்த்தர் என்னுடேன ெசான்னது: சிங்கமும் பாலசிங்கமும் தங்கள் இைரையப் பிடித்திருக்கும்ேபாது
ெகர்ச்சித்து, தங்களுக்கு விேராதமாய்க் கூப்பிடுகிற திரளான ேமய்ப்பரின் சத்தத்தினாேல கலங்காமலும்,
அவர்கள் அமளியினாேல பணியாமலும் இருக்கிறதுேபால, ேசைனகளின் கர்த்தர் சீேயான் மைலக்காகவும்,
அதின் ேமட்டுக்காகவும் யுத்தம்பண்ண இறங்குவார். 5 பறந்து காக்கிற பட்சிகைளப்ேபால, ேசைனகளின்
கர்த்தர் எருசேலமின்ேமல் ஆதரவாக இருப்பார்; அவர் அைதக் காத்துத் தப்பப்பண்ணுவார்; அவர்
கடந்துவந்து அைத விடுவிப்பார். 6 இஸ்ரேவல் புத்திரேர, நீங்கள் முற்றிலும் விட்டுவிலகினவரிடத்தில்
திரும்புங்கள். 7 உங்களுக்குப் பாவமாக உங்கள் ைககள் ெசய்திருந்த ெவள்ளி விக்கிரகங்கைளயும், ெபான்
விக்கிரகங்கைளயும், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அக்காலத்திேல ெவறுத்துவிடுவீர்கள். 8 அப்ெபாழுது
வீரனுைடய பட்டயம் அல்லாத பட்டயத்தாேல அசீரியன் விழுவான்; நீசனுைடய பட்டயம் அல்லாத பட்டயேம
அவைனப் பட்சிக்கும்; அவன் பட்டயத்துக்குத் தப்ப ஓடுவான்; அவன் வாலிபர் கைலந்துேபாவார்கள். 9

அவனுைடய கன்மைல பயத்தினால் ஒழிந்துேபாம், அவர்களுைடய பிரபுக்கள் ெகாடிையக் கண்டு
கலங்குவார்கள் என்பைத, சீேயானில் ெநருப்ைபயும் எருசேலமில் சூைளையயுமுைடய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

இேதா, ஒரு ராஜா நீதியாக அரசாளுவார்; பிரபுக்களும் நியாயமாகத் துைரத்தனம்பண்ணுவார்கள்.
2 அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும், ெபருெவள்ளத்துக்குப் புகலிடமாகவும், வறண்ட நிலத்துக்கு
நீர்க்கால்களாகவும், விடாய்த்த பூமிக்குப் ெபருங்கன்மைலயின் நிழலாகவும் இருப்பார். 3

அப்ெபாழுது காண்கிறவர்களின் கண்கள் மங்கலாயிராது; ேகட்கிறவர்களின் ெசவிகள் கவனித்ேத
இருக்கும். 4 பதற்றமுள்ளவர்களின் இருதயம் அறிைவ உணர்ந்துெகாள்ளும், ெதற்றுவாயருைடய நாவு
தைடயின்றித் ெதளிவாய்ப் ேபசும். 5 மூடன் இனி தயாளன் என்று மதிக்கப்படான்; ேலாபி இனி உதாரன்
என்று ெசால்லப்படுவதுமில்ைல. 6 ஏெனன்றால் மூடன், மூடத்தனத்ைதப் ேபசுகிறான்; அவன் இருதயம்
அநியாயத்ைத நடப்பிக்கும்; அவன் மாயம்பண்ணி, கர்த்தருக்கு விேராதமாய் விபரீதம் ேபசி, பசியுள்ள
ஆத்துமாைவ ெவறுைமயாக ைவத்து, தாகமுள்ளவனுக்குத் தாகந்தீர்க்காதிருக்கிறான். 7 ேலாபியின்
எத்தனங்களும் ெபால்லாதைவகள்; ஏைழகள் நியாயமாய்ப் ேபசும்ேபாது, அவன் கள்ளவார்த்ைதகளாேல
எளியவர்கைளக் ெகடுக்கும்படி தீவிைனகைள ேயாசிக்கிறான். 8 தயாளகுணமுள்ளவன்
தயாளமானைவகைள ேயாசிக்கிறான், தயாளமானைவகளிேல நிைலத்தும் இருக்கிறான். 9 சுகஜீவிகளாகிய
ஸ்திரீகேள, எழுந்திருந்து என் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; நிர்விசாரமான குமாரத்திகேள, என்
வசனத்துக்குச் ெசவிெகாடுங்கள். 10 நிர்விசாரிகேள, ஒரு வருஷமும் சில நாட்களுமாய்த் தத்தளிப்பீர்கள்;
திராட்சப்பலன் அற்றுப்ேபாகும்; அறுப்புக்காலம் வராது. 11 சுகஜீவிகேள, நடுங்குங்கள்; நிர்விசாரிகேள,
தத்தளியுங்கள்; உைடைய உரிந்து கைளந்துேபாட்டு, அைரயில் இரட்ைடக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 12

ெசழிப்பான வயல்களினிமித்தமும் கனிதரும் திராட்சச் ெசடிகளினிமித்தமும் மாரடித்துப் புலம்புவார்கள். 13

என் ஜனத்தினுைடய நிலத்திலும், களிகூர்ந்திருந்த நகரத்திலுள்ள சந்ேதாஷம் நிைறந்த எல்லா வீடுகளிலும்,
முட்ெசடியும் ெநரிஞ்சிலும் முைளக்கும். 14 அரமைன பாழாக விடப்படும், ஜனம் நிைறந்த நகரம்
ெவறுைமயாகும், ேமடும் துருக்கமும் என்ைறக்கும் ெகபிகளாகும், அைவகள் காட்டுக்கழுைதகள் களிக்கும்
இடமாயும் மந்ைதகளுக்கு ேமய்ச்சலிடமாயும் இருக்கும். 15 உன்னதத்திலிருந்து நம்ேமல் ஆவி
ஊற்றப்படுமட்டும் அப்படிேய இருக்கும்; அப்ெபாழுது வனாந்தரம் ெசழிப்பான வயல்ெவளியாகும்; ெசழிப்பான
வயல்ெவளி காடாக எண்ணப்படும். 16 வனாந்தரத்திேல நியாயம் வாசமாயிருக்கும், ெசழிப்பான
வயல்ெவளியிேல நீதி தங்கித்தரிக்கும். 17 நீதியின் கிரிைய சமாதானமும், நீதியின் பலன் என்றுமுள்ள
அமரிக்ைகயும் சுகமுமாம். 18 என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களிலும், நிைலயான வாசஸ்தலங்களிலும்,
அைமதியாய்த் தங்கும் இடங்களிலும் குடியிருக்கும். 19 ஆனாலும் காடு அழிய கல்மைழ ெபய்யும், அந்த
நகரம் மகா தாழ்வாய்த் தாழ்ந்துேபாகும். 20 மாடுகைளயும் கழுைதகைளயும் நடத்திக்ெகாண்டுேபாய்,
நீர்வளம் ெபாருந்திய இடங்களிெலல்லாம் விைத விைதக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள்.

ெகாள்ைளயிடப்படாதிருந்தும், ெகாள்ைளயிடுகிறவனும், துேராகம்பண்ணாதிருக்கிறவர்களுக்குத்
துேராகம்பண்ணுகிறவனுமாகிய உனக்கு ஐேயா! நீ ெகாள்ைளயிட்டு முடிந்தபின்பு
ெகாள்ைளயிடப்படுவாய்; நீ துேராகம்பண்ணித் தீர்ந்தபின்பு உனக்குத் துேராகம்பண்ணுவார்கள்.

2 கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு இரங்கும், உமக்குக் காத்திருக்கிேறாம்; ேதவரீர் காைலயில் அவர்கள் புயமும்,
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இக்கட்டுக்காலத்தில் எங்கள் இரட்சிப்புமாயிரும். 3 அமளியின் சத்தத்தினாேல ஜனங்கள் அைலந்ேதாடி,
நீர் எழுந்திருக்கும்ேபாது ஜாதிகள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள். 4 ெவட்டுக்கிளிகள் ேசர்க்கிறதுேபால உங்கள்
ெகாள்ைள ேசர்க்கப்படும்; ெவட்டுக்கிளிகள் குதித்துத் திரிகிறதுேபால மனுஷர் அதின்ேமல் குதித்துத்
திரிவார்கள். 5 கர்த்தர் உயர்ந்தவர், அவர் உன்னதத்தில் வாசமாயிருக்கிறார்; அவர் சீேயாைன
நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிரப்புகிறார். 6 பூரணரட்சிப்பும் ஞானமும் அறிவும் உன் காலங்களுைடய
உறுதியாயிருக்கும்; கர்த்தருக்குப் பயப்படுதேல அதின் ெபாக்கிஷம். 7 இேதா, அவர்களுைடய
பராக்கிரமசாலிகள் ெவளியிேல அலறுகிறார்கள்; சமாதானத்து ஸ்தானாபதிகள் மனங்கசந்து
அழுகிறார்கள். 8 பாைதகள் பாழாயின; வழிப்ேபாக்கர் இல்ைல; உடன்படிக்ைகைய மீறுகிறான்;
நகரங்கைள இகழ்ச்சிபண்ணுகிறான்; மனுஷைன எண்ணாேத ேபாகிறான். 9 ேதசம் துக்கித்து
விடாய்த்திருக்கிறது; லீபேனான் ெவட்கி வாடுகிறது; சாேரான் வனாந்தரத்துக்கு ஒப்பாகிறது; பாசானும்
கர்ேமலும் பாழாக்கப்படுகிறது. 10 இப்ெபாழுது எழுந்தருளுேவன், இப்ெபாழுது உயருேவன், இப்ெபாழுது
ேமன்ைமப்படுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 பதைரக் கர்ப்பந்தரித்துத் தாளடிையப் ெபறுவீர்கள்;
அக்கினிையப் ேபால் உங்கள் சுவாசேம உங்கைளப் பட்சிக்கும். 12 ஜனங்கள் சுண்ணாம்ைபப்ேபால
நீற்றப்படுவார்கள்; ெவட்டப்பட்ட முட்ெசடிகைளப்ேபாலத் தீயில் எரிக்கப்படுவார்கள். 13

தூரத்திலுள்ளவர்கேள, நான் ெசய்கிறைதக் ேகளுங்கள்; சமீபத்திலிருக்கிறவர்கேள, என் பராக்கிரமத்ைத
அறிந்துெகாள்ளுங்கள் என்கிறார். 14 சீேயானிலுள்ள பாவிகள் திைகக்கிறார்கள்; மாயக்காரைர
நடுக்கம்பிடிக்கிறது; பட்சிக்கும் அக்கினிக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார்? நித்தியஜூவாைலக்கு
முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்கிறார்கள். 15 நீதியாய் நடந்து, ெசம்ைமயானைவகைளப் ேபசி,
இடுக்கண் ெசய்வதால் வரும் ஆதாயத்ைத ெவறுத்து, பரிதானங்கைள வாங்காதபடிக்குத் தன் ைககைள
உதறி, இரத்தஞ்சிந்துவதற்கான ேயாசைனகைளக் ேகளாதபடிக்குத் தன் ெசவிைய அைடத்து,
ெபால்லாப்ைபக் காணாதபடிக்குத் தன் கண்கைள மூடுகிறவெனவேனா, 16 அவன் உயர்ந்த இடங்களில்
வாசம்பண்ணுவான்; கன்மைலகளின் அரண்கள் அவனுைடய உயர்ந்த அைடக்கலமாகும்; அவன் அப்பம்
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய்க் கிைடக்கும். 17 உன் கண்கள்
ராஜாைவ மகிைம ெபாருந்தினவராகக் காணும், தூரத்திலுள்ள ேதசத்ைதயும் பார்க்கும். 18 உன் மனம்
பயங்கரத்ைத நிைனவுகூரும்; கணக்கன் எங்ேக? தண்டல்காரன் எங்ேக? ேகாபுரங்கைள எண்ணினவன்
எங்ேக? 19 உனக்கு விளங்காத பாைஷையயும், அறிதற்கரிய ஒருவிதமான ேபச்ைசயுமுைடய அந்தக் குரூர
ஜனங்கைள இனி நீ காணாய். 20 நம்முைடய பண்டிைககள் ஆசரிக்கப்படும் நகரமாகிய சீேயாைன
ேநாக்கிப்பார்; உன் கண்கள் எருசேலைம அமரிக்ைகயான தாபரமாகவும், ெபயர்க்கப்படாத கூடாரமாகவும்
காணும்; இனி அதின் முைளகள் என்ைறக்கும் பிடுங்கப்படுவதுமில்ைல, அதின் கயிறுகளில் ஒன்றும்
அறுந்துேபாவதுமில்ைல. 21 மகிைமயுள்ள கர்த்தர் அங்ேக நமக்கு மகா விசாலமான நதிகளும்
ஆறுகளுமுள்ள ஸ்தலம் ேபாலிருப்பார்; வலிக்கிற படவு அங்ேக ஓடுவதும் இல்ைல; ெபரிய கப்பல் அங்ேக
கடந்துவருவதும் இல்ைல. 22 கர்த்தர் நம்முைடய நியாயாதிபதி, கர்த்தர் நம்முைடய நியாயப்பிரமாணிகர்,
கர்த்தர் நம்முைடய ராஜா, அவர் நம்ைம இரட்சிப்பார். 23 உன் கயிறுகள் தளர்ந்துேபாகும்; பாய்மரத்ைதக்
ெகட்டிப்படுத்தவும், பாைய விரிக்கவுங்கூடாமற்ேபாகும்; அப்ெபாழுது திரளான ெகாள்ைளப்ெபாருள்
பங்கிடப்படும்; சப்பாணிகளும் ெகாள்ைளயாடுவார்கள். 24 வியாதிப்பட்டிருக்கிேறன் என்று நகரவாசிகள்
ெசால்வதில்ைல; அதில் வாசமாயிருக்கிற ஜனத்தின் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஜாதிகேள, ேகட்கிறதற்குக் கிட்டிவாருங்கள்; ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்; பூமியும் அதின் நிைறவும்,
பூச்சக்கரமும் அதில் உற்பத்தியான யாவும் ேகட்கக்கடவது. 2 சகல ஜாதிகளின்ேமலும்
கர்த்தருைடய கடுங்ேகாபமும், அைவகளுைடய சகல ேசைனகளின்ேமலும் அவருைடய

உக்கிரமும் மூளுகிறது; அவர்கைளச் சங்காரத்துக்கு நியமித்து, ெகாைலக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கிறார். 3

அவர்களிேல ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் ெவளிேய எறியுண்டுகிடப்பார்கள்; அவர்களுைடய பிேரதங்கள்
நாற்றெமடுக்கும்; அவர்களுைடய இரத்தத்தினாேல மைலகளும் கைரந்துேபாகும். 4 வானத்தின் சர்வ
ேசைனயும் கைரந்து, வானங்கள் புஸ்தகச்சுருைளப்ேபால் சுருட்டப்பட்டு, அைவகளின் சர்வேசைனயும்
திராட்சச்ெசடியின் இைலகள் உதிருகிறதுேபாலவும், அத்திமரத்தின் காய்கள் உதிருகிறதுேபாலவும்
உதிர்ந்து விழும். 5 வானங்களில் என் பட்டயம் ெவறிெகாண்டது; இேதா, ஏேதாமின்ேமலும், நான்
சங்காரத்துக்கு நியமித்த ஜனத்தின்ேமலும், அது நியாயஞ்ெசய்ய இறங்கும். 6 ேபாஸ்றாவிேல கர்த்தருக்கு
ஒரு யாகமும், ஏேதாம் ேதசத்திேல மகாசங்காரமும் உண்டு; கர்த்தருைடய பட்டயம் இரத்தத்தால்
திருப்தியாகி, நிணத்தினால் பூரிக்கின்றது; ஆட்டுக்குட்டிகள் கடாக்களுைடய இரத்தத்தினாலும்,
ஆட்டுக்கடாக்களுைடய குண்டிக்காய்களின் ெகாழுப்பினாலும் திருப்தியாகும். 7 அைவகேளாேட
காண்டாமிருகங்களும், ரிஷபங்கேளாேட காைளகளும் வந்து மடியும்; அவர்கள் ேதசம்
இரத்தெவறிெகாண்டு, அவர்கள் மண் நிணத்தினால் ெகாழுத்துப்ேபாகும். 8 அது கர்த்தர் பழிவாங்கும் நாள்,
சீேயானுைடய வழக்கினிமித்தம் பதிலளிக்கும் வருஷம். 9 அதின் ஆறுகள் பிசினாகவும், அதின் மண்
கந்தகமாகவும் மாறி, அதின் நிலம் எரிகிற கீலாய்ப்ேபாகும். 10 இரவும் பகலும் அது அவியாது; அதின் புைக
என்ெறன்ைறக்கும் எழும்பும்; தைலமுைற தைலமுைறயாக அது பாழாயிருக்கும்; சதாகாலம் சதாகாலமாக
அைத ஒருவரும் கடந்துேபாவதில்ைல. 11 நாைரயும் முள்ளம்பன்றியும் அைதச் சுதந்தரிக்கும், ஆந்ைதயும்
காக்ைகயும் அதிேல குடியிருக்கும்; அதின்ேமல் ெவட்டெவளியின் நூைலயும், ெவறுைமயின் தூக்ைகயும்
பிடிப்பார். 12 ராஜ்யபாரம்பண்ண அதின் ேமன்மக்கைள அைழத்தால், அங்ேக அவர்களில் ஒருவரும்
இரார்கள்; அதின் பிரபுக்கள் அைனவரும் இல்லாமற்ேபாவார்கள். 13 அதின் அரமைனகளில்
முட்ெசடிகளும், அதின் ேகாட்ைடகளில் காஞ்ெசாறிகளும் முட்பூண்டுகளும் முைளக்கும்; அது
வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், ேகாட்டான்களின் மாளிைகயுமாயிருக்கும். 14 அங்ேக காட்டுமிருகங்களும்
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ஓரிகளும் ஒன்ைறெயான்று சந்தித்து, காட்டாட்ைடக் காட்டாடு கூப்பிடும்; அங்ேக சாக்குருவிகளும் தங்கி,
இைளப்பாறும் இடத்ைதக் கண்டைடயும். 15 அங்ேக வல்லூறும் கூடுகட்டி, முட்ைடயிட்டு, குஞ்சுெபாரித்து,
அைவகைளத் தன் நிழலிேல கூட்டிக்ெகாள்ளும்; அங்ேக கூளிகளும் ேஜாடுேஜாடாகச் ேசரும். 16

கர்த்தருைடய புஸ்தகத்திேல ேதடி வாசியுங்கள்; இைவகளில் ஒன்றும் குைறயாது; இைவகளில் ஒன்றும்
ேஜாடில்லாதிராது; அவருைடய வாய் இைதச் ெசால்லிற்று; அவருைடய ஆவி அைவகைளச் ேசர்க்கும். 17

அவேர அைவகளுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டார்; அவருைடய ைகேய அைத அைவகளுக்கு அளவுநூலால் பகிர்ந்து
ெகாடுத்தது; அைவகள் என்ைறக்கும் அைதச் சுதந்தரித்துத் தைலமுைற தைலமுைறயாக அதிேல
சஞ்சரிக்கும்.

வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து, கடுெவளி களித்து, புஷ்பத்ைதப்ேபால ெசழிக்கும். 2 அது
மிகுதியாய்ச் ெசழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபேனானின் மகிைமயும், கர்ேமல்
சாேரான் என்பைவகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருைடய

மகிைமையயும், நமது ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதயும் காண்பார்கள். 3 தளர்ந்த ைககைளத் திடப்படுத்தி,
தள்ளாடுகிற முழங்கால்கைளப் பலப்படுத்துங்கள். 4 மனம் பதறுகிறவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
பயப்படாதிருங்கள், திடன் ெகாள்ளுங்கள்; இேதா, உங்கள் ேதவன் நீதிையச் சரிக்கட்டவும், உங்கள் ேதவன்
பதிலளிக்கவும் வருவார்; அவர் வந்து உங்கைள இரட்சிப்பார் என்று ெசால்லுங்கள். 5 அப்ெபாழுது
குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, ெசவிடரின் ெசவிகள் திறவுண்டுேபாகும். 6 அப்ெபாழுது முடவன்
மாைனப்ேபால் குதிப்பான்; ஊைமயன் நாவும் ெகம்பீரிக்கும்; வனாந்தரத்திேல தண்ணீர்களும்,
கடுெவளியிேல ஆறுகளும் பாய்ந்ேதாடும். 7 ெவட்டாந்தைர தண்ணீர்த்தடாகமும், வறண்ட நிலம்
நீரூற்றுகளுமாகும், வலுசர்ப்பங்கள் தாபரித்துக்கிடந்த இடங்களிேல புல்லும் ெகாறுக்ைகயும் நாணலும்
உண்டாகும். 8 அங்ேக ெபரும்பாைதயான வழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த வழி என்னப்படும்; தீட்டுள்ளவன்
அதிேல நடந்துவருவதில்ைல; அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் ேபைதயராயிருந்தாலும் திைசெகட்டுப்
ேபாவதில்ைல. 9 அங்ேக சிங்கம் இருப்பதில்ைல; துஷ்டமிருகம் அங்ேக ேபாவதுமில்ைல, அங்ேக
காணப்படவுமாட்டாது; மீட்கப்பட்டவர்கேள அதில் நடப்பார்கள். 10 கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி,
ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி, சீேயானுக்கு வருவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தைலயின்ேமலிருக்கும்;
சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் அைடவார்கள்; சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்ேபாகும்.

எேசக்கியா ராஜா அரசாண்ட பதினாலாம் வருஷத்திேல அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்
யூதாவிலிருக்கிற அரணான சகல பட்டணங்களுக்கும் விேராதமாய் வந்து, அைவகைளப்
பிடித்துக்ெகாண்டான். 2 அப்ெபாழுது அசீரியா ராஜா லாகீசிலிருந்து ரப்சாக்ேகையப் ெபரிய

ேசைனேயாேட எருசேலமுக்கு எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் அனுப்பினான்; அவன் வந்து
வண்ணார்துைறயின் வழியிலுள்ள ேமல்குளத்துச் சாலகத்தண்ைடயிேல நின்றான். 3 அப்ெபாழுது
இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் அரமைன விசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
சம்பிரதியும், ஆசாப்பின் குமாரனாகிய ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும் அவனிடத்திற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 4 ரப்சாக்ேக அவர்கைள ேநாக்கி: அசீரியா ராஜாவாகிய மகாராஜாவானவர்
உைரக்கிறதும், நீங்கள் எேசக்கியாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியதும் என்னெவன்றால்: நீ நம்பியிருக்கிற இந்த
நம்பிக்ைக என்ன? 5 யுத்தத்துக்கு மந்திராேலாசைனயும் வல்லைமயும் உண்ெடன்று ெசால்லுகிறாேய, அது
வாய்ப்ேபச்ேசயன்றி ேவறல்ல; நீ என்ைன விேராதிக்கும்படி யார்ேமல் நம்பிக்ைகைவத்திருக்கிறாய்? 6

இேதா, ெநரிந்த நாணல்ேகாலாகிய அந்த எகிப்ைத நம்புகிறாய்; அதின்ேமல் ஒருவன் சாய்ந்தால், அது
அவன் உள்ளங்ைகயில் பட்டுருவிப்ேபாகும்; எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான் தன்ைன நம்புகிற யாவருக்கும்
அப்படிேய இருப்பான். 7 நீ என்னிடத்தில்: நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர நம்புகிேறாம் என்று
ெசால்வாயாகில், அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய பலிபீடங்கைளயும் அல்லேவா எேசக்கியா
அகற்றி, யூதாைவயும், எருசேலைமயும் ேநாக்கி: இந்தப் பலிபீடத்தின்முன் பணியுங்கள் என்றாேன. 8 நான்
உனக்கு இரண்டாயிரம் குதிைரகைளக் ெகாடுப்ேபன்; நீ அைவகள்ேமல் ஏறத்தக்கவர்கைளச்
சம்பாதிக்கக்கூடுமானால் அசீரியா ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனாேட சபதங்கூறு. 9 கூறாேதேபானால், நீ
என் ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரரில் ஒேர ஒரு சிறிய தைலவனுைடய முகத்ைத எப்படித் திருப்புவாய்?
இரதங்கேளாடு குதிைரவீரரும் வருவார்கள் என்று எகிப்ைதயா நம்புகிறாய்? 10 இப்ெபாழுதும்
கர்த்தருைடய கட்டைளயில்லாமல் இந்தத் ேதசத்ைத அழிக்க வந்ேதேனா? இந்தத் ேதசத்துக்கு
விேராதமாய்ப் ேபாய் அைத அழித்துப்ேபாடு என்று கர்த்தர் என்ேனாேட ெசான்னாேர என்று ெசான்னான்.
11 அப்ெபாழுது எலியாக்கீமும் ெசப்னாவும் ேயாவாக்கும், ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து: உம்முைடய
அடியாேராேட சீரியபாைஷயிேல ேபசும், அது எங்களுக்குத் ெதரியும்; அலங்கத்திலிருக்கிற ஜனத்தின்
ெசவிகள் ேகட்க எங்கேளாேட யூதபாைஷயிேல ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 12 அதற்கு ரப்சாக்ேக:
உங்கேளாடுங்கூடத் தங்கள் மலத்ைதத் தின்னவும், தங்கள் நீைரக் குடிக்கவும், அலங்கத்திேல
தங்கியிருக்கிற புருஷரண்ைடக்ேக அல்லாமல், உன் ஆண்டவனண்ைடக்கும், உன்னண்ைடக்குமா, என்
ஆண்டவன் இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச என்ைன அனுப்பினார் என்று ெசால்லி; 13 ரப்சாக்ேக
நின்றுெகாண்டு, யூதபாைஷயிேல உரத்தசத்தமாய்: அசீரியா ராஜாவாகிய மகாராஜாவுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 14 எேசக்கியா உங்கைள வஞ்சியாதபடி பாருங்கள்; அவன் உங்கைளத்
தப்புவிக்கமாட்டான். 15 கர்த்தர் நம்ைம நிச்சயமாய்த் தப்புவிப்பார், இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவின்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல என்று ெசால்லி, எேசக்கியா உங்கைளக் கர்த்தைர
நம்பப்பண்ணுவான்; அதற்கு இடங்ெகாடாதிருங்கள் என்று ராஜா ெசால்லுகிறார். 16 எேசக்கியாவின்
ெசால்ைலக் ேகளாதிருங்கள். அசீரியா ராஜா ெசால்லுகிறதாவது: நீங்கள் என்ேனாேட இராசியாகி,
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காணிக்ைகேயாேட என்னிடத்தில் வாருங்கள். 17 நான் வந்து, உங்கைளத் தானியமும்
திராட்சத்ேதாட்டமுமுள்ள ேதசமும், அப்பமும் திராட்சரசமுமுள்ள ேதசமுமாகிய உங்கள் ேதசத்துக்கு
ஒப்பான ேதசத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகுமளவும், அவனவன் தன்தன் திராட்சச்ெசடியின்
கனிையயும், தன்தன் அத்திமரத்தின் கனிையயும் புசித்து, அவனவன் தன் தன் கிணற்றின் தண்ணீைரக்
குடியுங்கள். 18 கர்த்தர் நம்ைமத் தப்புவிப்பார் என்று உங்கைளப் ேபாதைனெசய்ய எேசக்கியாவுக்குச்
ெசவிெகாடாதிருங்கள்; ஜாதிகளுைடய ேதவர்களில் யாராவது தங்கள் ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவின்
ைகக்குத் தப்புவித்ததுண்ேடா? 19 ஆமாத் அர்பாத் பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக? ெசப்பர்வாயீமின்
ேதவர்கள் எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக்குத் தப்புவித்ததுண்ேடா? 20 கர்த்தர் எருசேலைம என்
ைகக்குத் தப்புவிப்பார் என்பதற்கு, அந்தத் ேதசங்களுைடய எல்லா ேதவர்களுக்குள்ளும் தங்கள் ேதசத்ைத
என் ைகக்குத் தப்புவித்தவர் யார் என்று ராஜா ெசால்லுகிறார் என்றான். 21 அவர்கேளா அவனுக்கு ஒரு
வார்த்ைதையயும் பிரதியுத்தரமாகச் ெசால்லாமல் மவுனமாயிருந்தார்கள்; அவனுக்கு மறுஉத்தரவு
ெசால்லேவண்டாம் என்று ராஜா கட்டைளயிட்டிருந்தான். 22 அப்ெபாழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய
எலியாக்கீம் என்னும் அரமைன விசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும் சம்பிரதியும், ஆசாப்பின் குமாரனாகிய
ேயாவாக் என்னும் கணக்கனும், வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, எேசக்கியாவினிடத்தில் வந்து,
ரப்சாக்ேகயின் வார்த்ைதகைள அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்.

ராஜாவாகிய எேசக்கியா அைதக்ேகட்டேபாது, தன் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து, இரட்டு
உடுத்திக்ெகாண்டு, கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் பிரேவசித்து, 2 அரமைன விசாரிப்புக்காரனாகிய
எலியாக்கீைமயும், சம்பிரதியாகிய ெசப்னாைவயும், ஆசாரியர்களின் மூப்பைரயும், ஆேமாத்சின்

குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியினிடத்திற்கு இரட்டு உடுத்தவர்களாக அனுப்பினான். 3

இவர்கள் அவைன ேநாக்கி: இந்த நாள் ெநருக்கமும், கண்டிதமும், தூஷணமும் அநுபவிக்கிற நாள்;
பிள்ைளப்ேபறு ேநாக்கியிருக்கிறது; ெபறேவா ெபலன் இல்ைல. 4 ஜீவனுள்ள ேதவைன நிந்திக்கும்படி,
அசீரியா ராஜாவாகிய தன் ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக ெசான்ன வார்த்ைதகைள உமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் ேகட்டிருக்கிறார்; உமது ேதவனாகிய கர்த்தர் ேகட்டிருக்கிற வார்த்ைதகளினிமித்தம்
தண்டைன ெசய்வார்; ஆைகயால், இன்னும் மீதியாயிருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பஞ்ெசய்வீராக என்று
எேசக்கியா ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள். 5 இவ்விதமாய் எேசக்கியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர்
ஏசாயாவினிடத்தில் வந்து ெசான்னார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஏசாயா அவர்கைள ேநாக்கி: அசீரியா ராஜாவின்
ஊழியக்காரர் என்ைனத் தூஷித்ததும் நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல பயப்படாேதயும். 7 இேதா,
அவன் ஒரு ெசய்திையக் ேகட்டு, தன் ேதசத்துக்குத் திரும்புவதற்கான ஆவிைய நான் அவனுக்குள் அனுப்பி,
அவைன அவன் ேதசத்திேல பட்டயத்தால் விழப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்பைத உங்கள்
ஆண்டவனிடத்தில் ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 அசீரியா ராஜா லாகீைச விட்டுப்புறப்பட்டான் என்று
ேகள்விப்பட்டு, ரப்சாக்ேக திரும்பிப்ேபாய், அவன் லிப்னாவின்ேமல் யுத்தம்பண்ணுகிறைதக் கண்டான். 9

அப்ெபாழுது, எத்திேயாப்பியாவின் ராஜாவாகிய திராக்கா உம்ேமாடு யுத்தம்பண்ணப் புறப்பட்டான் என்று
ெசால்லக் ேகள்விப்பட்டான்; அைதக் ேகட்டேபாது அவன் எேசக்கியாவினிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகைள
அனுப்பி: 10 நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
எருசேலம் அசீரியா ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல என்று நீ நம்பியிருக்கிற உன் ேதவன்
உன்ைன எத்தெவாட்டாேத. 11 இேதா, அசீரியா ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும் சங்கரித்த ெசய்திைய நீ
ேகள்விப்பட்டிருக்கிறாய்; நீ தப்புவாேயா? 12 என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட ேகாசாைனயும், ஆராைனயும்,
ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் புத்திரைரயும் அவர்களுைடய ேதவர்கள்
தப்புவித்ததுண்ேடா? 13 ஆமாத்தின் ராஜாவும், அர்பாத்தின் ராஜாவும், ெசப்பர்வாயீம் ஏனா ஈவா
பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்ேக என்று ெசால்லுங்கள் என்றார். 14 எேசக்கியா ஸ்தானாபதிகளின்
ைகயிலிருந்த நிருபத்ைத வாங்கி வாசித்தான்; பின்பு எேசக்கியா கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாய்
அைதக் கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து, 15 கர்த்தைர ேநாக்கி: 16 ேசைனகளின் கர்த்தாேவ,
ேகருபீன்களின் மத்தியில் வாசம்பண்ணுகிற இஸ்ரேவலின் ேதவேன, நீர் ஒருவேர பூமியின்
ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனானவர்; நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கினீர். 17 கர்த்தாேவ, உமது
ெசவிையச் சாய்த்துக்ேகளும்; கர்த்தாேவ, நீர் உமது கண்கைளத் திறந்துபாரும், சனெகரிப் ஜீவனுள்ள
ேதவைன நிந்திக்கும்படிக்குச் ெசால்லியனுப்பின வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகளும். 18 கர்த்தாேவ,
அசீரியா ராஜாக்கள் அந்த ஜாதிகைளயும், அவர்கள் ேதசத்ைதயும் நாசமாக்கி, 19 அவர்களுைடய
ேதவர்கைள ெநருப்பிேல ேபாட்டுவிட்டது ெமய்தான்; அைவகள் ேதவர்கள் அல்லேவ, மனுஷர்
ைகேவைலயான மரமும் கல்லுந்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள நிர்த்தூளியாக்கினார்கள். 20 இப்ேபாதும்
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் ஒருவேர கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்கெளல்லாம் அறியும்படிக்கு,
எங்கைள அவன் ைகக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான். 21 அப்ெபாழுது
ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா, எேசக்கியாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பினது: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிபினிமித்தம் நீ என்ைன ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணினாேய. 22 அவைனக்குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிற வசனமாவது: சீேயான்
குமாரத்தியாகிய கன்னியாஸ்திரீ உன்ைன இகழ்ந்து, உன்ைனப் பரிகாசம்பண்ணுகிறாள்; எருசேலம்
குமாரத்தி உன் பின்னாேல தைலையத் துலுக்குகிறாள். 23 யாைர நிந்தித்துத் தூஷித்தாய்? யாருக்கு
விேராதமாய் உன் சத்தத்ைத உயர்த்தினாய்? நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு விேராதமாய் அல்லேவா உன்
கண்கைள ேமட்டிைமயாய் ஏெறடுத்தாய். 24 உன் ஊழியக்காரைரக்ெகாண்டு நீ ஆண்டவைர நிந்தித்து: என்
இரதங்களின் திரளினாேல நான் மைலகளின் ெகாடுமுடிகளுக்கும் லீபேனானின் சிகரங்களுக்கும் வந்து
ஏறிேனன்; அதின் உயரமான ேகதுருமரங்கைளயும், உச்சிதமான ேதவதாரு விருட்சங்கைளயும் நான்
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ெவட்டி, உயர்ந்த அதின் கைடசி எல்ைலமட்டும், அதின் ெசழுைமயான வனமட்டும் வருேவன் என்றும், 25

நான் கிணறு ெவட்டித் தண்ணீர் குடித்ேதன்; என் உள்ளங்காலினால் அரணிப்பான இடங்களின்
அகழிகைளெயல்லாம் வறளவும்பண்ணிேனன் என்றும் ெசான்னாய். 26 நான் ெவகுகாலத்துக்குமுன் அைத
நியமித்து, பூர்வநாட்கள்முதல் அைதத் திட்டம்பண்ணிேனன் என்பைத நீ ேகட்டதில்ைலேயா? இப்ெபாழுது
நீ அரணான பட்டணங்கைளப் பாழான மண்ேமடுகளாக்கும்படி நாேன அைதச் சம்பவிக்கப்பண்ணிேனன். 27

அதினாேல அைவகளின் குடிகள் ைகயிைளத்தவர்களாகி, கலங்கி ெவட்கப்பட்டு, ெவளியின் பூண்டுக்கும்,
பச்சிைலக்கும், வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும், ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துேபாகும் பயிருக்கும்
சமானமானார்கள். 28 உன் இருப்ைபயும், உன் ேபாக்ைகயும், உன் வரைவயும், நீ எனக்கு விேராதமாய்க்
ெகாந்தளிக்கிறைதயும் அறிேவன். 29 நீ எனக்கு விேராதமாய்த் ெகாந்தளித்து, வீரியம்ேபசினது என்
ெசவிகளில் ஏறினபடியினாேல, நான் என் துறட்ைட உன் மூக்கிலும் என் கடிவாளத்ைத உன் வாயிலும்
ேபாட்டு, நீ வந்த வழிேய உன்ைனத் திரும்பப்பண்ணுேவன். 30 உனக்கு அைடயாளமாயிருப்பது
என்னெவன்றால்: இந்த வருஷத்திேல தப்பிப் பயிராகிறைதயும், இரண்டாம் வருஷத்திேல தானாய்
விைளகிறைதயும் சாப்பிடுவீர்கள்; மூன்றாம் வருஷத்திேலா விைதத்து அறுத்து, திராட்சத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, அைவகளின் கனிகைளப் புசிப்பீர்கள். 31 யூதா வம்சத்தாரில் தப்பி மீந்திருக்கிறவர்கள் மறுபடியும்
கீேழ ேவர்பற்றி ேமேல கனிெகாடுப்பார்கள். 32 மீதியாயிருக்கிறவர்கள் எருசேலமிலும், தப்பினவர்கள்
சீேயான் மைலயிலுமிருந்து புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ைவராக்கியம் இைதச் ெசய்யும்.
33 ஆைகயால் கர்த்தர் அசீரியா ராஜாைவக்குறித்து: அவன் இந்த நகரத்துக்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல;
இதின்ேமல் அம்பு எய்வதுமில்ைல; இதற்கு முன்பாகக் ேகடகத்ேதாேட வருவதுமில்ைல; இதற்கு எதிராகக்
ெகாத்தளம் ேபாடுவதுமில்ைல. 34 அவன் இந்த நகரத்துக்குள் பிரேவசியாமல், தான் வந்தவழிேய
திரும்பிப்ேபாவான். 35 என்னிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதினிமித்தமும், நான் இந்த நகரத்ைத
இரட்சிக்கும்படிக்கு இதற்கு ஆதரவாயிருப்ேபன் என்பைதக் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால்லியனுப்பினான். 36 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில்
லட்சத்ெதண்பத்ைதயாயிரம் ேபைரச் சங்கரித்தான்; அதிகாலேம எழுந்திருக்கும்ேபாது, இேதா,
அவர்கெளல்லாரும் ெசத்த பிேரதங்களாய்க் கிடந்தார்கள். 37 அப்ெபாழுது அசீரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்
பிராயணப்பட்டுத் திரும்பிப்ேபாய், நினிேவயில் இருந்துவிட்டான். 38 அவன் தன் ேதவனாகிய நிஸ்ேராகின்
ேகாவிலிேல பணிந்துெகாள்ளுகிறேபாது, அவன் குமாரராகிய அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும் அவைனப்
பட்டயத்தினால் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அரராத் ேதசத்துக்குத் தப்பி ஓடிப்ேபானார்கள்; அவன் குமாரனாகிய
எசரத்ேதான் அவன் பட்டத்திற்கு வந்து அரசாண்டான்.

அந்நாட்களில் எேசக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஆேமாத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவைன ேநாக்கி:
நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத ஒழுங்குபடுத்தும், நீர் பிைழக்கமாட்டீர், மரித்துப்ேபாவீர் என்று

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 2 அப்ெபாழுது எேசக்கியா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத்
திருப்பிக்ெகாண்டு, கர்த்தைர ேநாக்கி: 3 ஆ கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு முன்பாக உண்ைமயும் மன
உத்தமமுமாய் நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்ேதன் என்பைத நிைனத்தருளும் என்று
விண்ணப்பம்பண்ணி, எேசக்கியா மிகவும் அழுதான். 4 அப்ெபாழுது எசாயாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய
வார்த்ைதயாவது: 5 நீ ேபாய் எேசக்கியாைவ ேநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் ேதவனாயிருக்கிற
கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், உன் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்; உன் கண்ணீைரக் கண்ேடன்;
இேதா, உன் நாட்கேளாேட பதிைனந்து வருஷம் கூட்டுேவன். 6 நான் உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும்
அசீரியா ராஜாவின் ைகக்குத்தப்புவித்து, இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாயிருப்ேபன். 7 இேதா, ஆகாசுைடய
சூரியகடியாரத்தில் பாைகக்குப் பாைக இறங்கின சாையையப் பத்துப்பாைக பின்னிட்டுத் திருப்புேவன்
என்றார். 8 தாம் ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயின்படி கர்த்தர் ெசய்வார் என்பதற்கு இது கர்த்தரால் உனக்கு
அைடயாளமாயிருக்கும் என்று ெசால் என்றார்; அப்படிேய கடியாரத்தில் இறங்கியிருந்த சூரியசாைய
பத்துப்பாைக திரும்பிற்று. 9 யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா வியாதிப்பட்டு, தன் வியாதி நீங்கிச்
ெசாஸ்தமானேபாது எழுதிைவத்ததாவது: 10 நான் என் பூரண ஆயுசின் வருஷங்களுக்குச் ேசராமல்
பாதாளத்தின் வாசல்களுக்குட்படுேவன் என்று என் நாட்கள் அறுப்புண்கிறேபாது ெசான்ேனன். 11

கர்த்தைர, கர்த்தைர, நான் இனி உயிேராடிருக்கிறவர்களின் ேதசத்திேல தரிசிப்பதில்ைல; இனி
பூேலாகக்குடிகேளாேட இருந்து மனுஷைர நான் காண்பதில்ைல. 12 என் ஆயுசு ேமய்ப்பனுைடய
கூடாரத்ைதப்ேபால என்ைனவிட்டுப் ெபயர்ந்து ேபாகிறது; ெநய்கிறவன் பாைவ அறுக்கிறதுேபால என்
ஜீவைன அறுக்கக் ெகாடுக்கிேறன்; என்ைனப் பாவிலிருந்து அறுத்துவிடுகிறார்; இன்று இரவுக்குள்ேள
என்ைன முடிவைடயப்பண்ணுவீர். 13 விடியற்காலமட்டும் நான் எண்ணமிட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அவர்
சிங்கம்ேபால என் எலும்புகைளெயல்லாம் ெநாறுக்குவார்; இன்று இரவுக்குள்ேள என்ைன
முடிவைடயப்பண்ணுவீர் என்று ெசால்லி, 14 நமுட்ைடப்ேபாலும், தைகவிலான் குருவிையப்ேபாலும்
கூவிேனன், புறாைவப்ேபால் புலம்பிேனன்; என் கண்கள் உயரப் பார்க்கிறதினால் பூத்துப்ேபாயின;
கர்த்தாேவ, ஒடுங்கிப்ேபாகிேறன்; என் காரியத்ைத ேமற்ேபாட்டுக்ெகாள்ளும் என்ேறன். 15 நான் என்ன
ெசால்லுேவன்? அவர் எனக்கு வாக்கு அருளினார்; அந்தப் பிரகாரேம ெசய்தார்; என் ஆயுசின்
வருஷங்களிெலல்லாம் என் ஆத்துமாவின் கசப்ைப நிைனத்து நடந்துெகாள்ேவன். 16 ஆண்டவேர,
இைவகளினால் மனுஷர் பிைழக்கிறார்கள்; இைவகெளல்லாம் என் உயிர்க்கு உயிராயிருக்கிறது; என்ைனச்
ெசாஸ்தப்படவும் பிைழக்கவும்பண்ணினீர். 17 இேதா, சமாதானத்துக்குப் பதிலாக மகா கசப்பு வந்திருந்தது,
ேதவரீேரா என் ஆத்துமாைவ ேநசித்து அழிவின் குழிக்கு விலக்கினீர்; என் பாவங்கைளெயல்லாம் உமது
முதுகுக்குப் பின்னாக எறிந்துவிட்டீர். 18 பாதாளம் உம்ைமத் துதியாது, மரணம் உம்ைமப் ேபாற்றாது;
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குழியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முைடய சத்தியத்ைத தியானிப்பதில்ைல. 19 நான் இன்று ெசய்கிறதுேபால,
உயிேராடிருக்கிறவன், உயிேராடிருக்கிறவேன, உம்ைமத் துதிப்பான், தகப்பன் பிள்ைளகளுக்கு உமது
சத்தியத்ைதத் ெதரிவிப்பான். 20 கர்த்தர் என்ைன இரட்சிக்க வந்தார்; ஆைகயால் எங்கள் ஜீவநாெளல்லாம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல என் கீதவாத்தியங்கைள வாசித்துப் பாடுேவாம் என்று எழுதிைவத்தான். 21

அத்திப்பழத்து அைடையக் ெகாண்டுவந்து, பிளைவயின்ேமல் பற்றுப்ேபாடுங்கள்; அப்ெபாழுது பிைழப்பார்
என்று ஏசாயா ெசால்லியிருந்தான். 22 அப்ெபாழுது எேசக்கியா: நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப்
ேபாவதற்கு அைடயாளம் என்னெவன்று ேகட்டிருந்தான்.

அக்காலத்திேல பலாதானின் குமாரனாகிய ெமேராதாக்பலாதான் என்னும் பாபிேலானின் ராஜா,
எேசக்கியா வியாதிப்பட்டிருந்து ஆேராக்கியமானைதக் ேகள்விப்பட்டு, அவனிடத்திற்கு
நிருபங்கைளயும் ெவகுமானத்ைதயும் அனுப்பினான். 2 எேசக்கியா அவர்கைளக் கண்டு

சந்ேதாஷப்பட்டு, தன் ெபாக்கிஷசாைலையயும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
நல்ல பரிமள ைதலத்ைதயும், தன் ஆயுதசாைல அைனத்ைதயும், தன் ெபாக்கிஷசாைலகளில்
உள்ளெதல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்குக் காண்பித்தான்; எேசக்கியா தன் அரமைனயிலும், தன் ராஜ்யத்தில்
எங்கும் அவர்களுக்குக் காண்பியாத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல. 3 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி
எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந்து: அந்த மனுஷர் என்ன ெசான்னார்கள் எங்ேகயிருந்து உம்மிடத்தில்
வந்தார்கள் என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கியா: பாபிேலான் என்னும் தூரேதசத்திலிருந்து
என்னிடத்திற்கு வந்தார்கள் என்றான். 4 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில் என்னத்ைதப்
பார்த்தார்கள் என்று ேகட்டான். அதற்கு எேசக்கியா: என் வீட்டிலுள்ளெதல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார்கள்; என்
ெபாக்கிஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக் காண்பியாத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 5 அப்ெபாழுது
ஏசாயா எேசக்கியாைவ ேநாக்கி: ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் வார்த்ைதையக் ேகளும். 6 இேதா, நாட்கள்
வரும்; அப்ெபாழுது உன் வீட்டில் உள்ளதிலும், உன் பிதாக்கள் இந்நாள் வைரக்கும் ேசர்த்ததிலும் ஒன்றும்
மீதியாய் ைவக்கப்படாமல் எல்லாம் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும். 7 நீ ெபறப்ேபாகிற உன்
சந்ததியாகிய உன் குமாரரிலும் சிலர் பாபிேலான் ராஜாவின் அரமைனயிேல அரமைன
ேவைலக்காரராயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 8 அப்ெபாழுது எேசக்கியா
ஏசாயாைவ ேநாக்கி: நீர் ெசான்ன கர்த்தருைடய வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என்
நாட்களிலாவது சமாதானமும் உண்ைமயும் இருக்குேம என்றான்.

என் ஜனத்ைத ஆற்றுங்கள், ேதற்றுங்கள்; 2 எருசேலமுடன் பட்சமாய்ப் ேபசி, அதின் ேபார்
முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் சகல
பாவங்களினிமித்தமும் கர்த்தரின் ைகயில் இரட்டிப்பாய் அைடந்து தீர்ந்தது என்றும், அதற்குக்

கூறுங்கள் என்று உங்கள் ேதவன் ெசால்லுகிறார். 3 கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள்,
அவாந்தரெவளியிேல நம்முைடய ேதவனுக்குப் பாைதையச் ெசவ்ைவபண்ணுங்கள் என்றும், 4

பள்ளெமல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மைலயும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, ேகாணலானது ெசவ்ைவயாகி,
கரடுமுரடானைவ சமமாக்கப்படும் என்றும், 5 கர்த்தரின் மகிைம ெவளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும்
அைத ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அைத உைரத்தது என்றும் வனாந்தரத்திேல கூப்பிடுகிற சத்தம்
உண்டாயிற்று. 6 பின்னும் கூப்பிட்டுச் ெசால் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்ைதக் கூப்பிட்டுச்
ெசால்ேவன் என்ேறன். அதற்கு: மாம்செமல்லாம் புல்ைலப்ேபாலவும், அதின் ேமன்ைமெயல்லாம் ெவளியின்
பூைவப்ேபாலவும் இருக்கிறது. 7 கர்த்தரின் ஆவி அதின்ேமல் ஊதும்ேபாது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும்;
ஜனேம புல். 8 புல் உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது ேதவனுைடய வசனேமா என்ெறன்ைறக்கும் நிற்கும்
என்பைதேய ெசால் என்று உைரத்தது. 9 சீேயான் என்னும் சுவிேசஷகிேய, நீ உயர்ந்த பர்வதத்தில் ஏறு;
எருசேலம் என்னும் சுவிேசஷகிேய, நீ உரத்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு, பயப்படாமல் சத்தமிட்டு, யூதா
பட்டணங்கைள ேநாக்கி: இேதா, உங்கள் ேதவன் என்று கூறு. 10 இேதா, கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார்; இேதா, அவர் அளிக்கும் பலன்
அவேராேடகூட வருகிறது; அவர் ெகாடுக்கும் பிரதிபலன் அவருைடய முகத்துக்கு முன்பாகச் ெசல்லுகிறது.
11 ேமய்ப்பைனப்ேபால தமது மந்ைதைய ேமய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகைளத் தமது புயத்தினால் ேசர்த்து,
தமது மடியிேல சுமந்து, கறவலாடுகைள ெமதுவாய் நடத்துவார். 12 தண்ணீர்கைளத் தமது ைகப்பிடியால்
அளந்து, வானங்கைள ஜாணளவாய்ப் பிரமாணித்து, பூமியின் மண்ைண மரக்காலில் அடக்கி, பர்வதங்கைளத்
துலாக்ேகாலாலும், மைலகைளத் தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்? 13 கர்த்தருைடய ஆவிைய அளவிட்டு,
அவருக்கு ஆேலாசைனக்காரனாயிருந்து, அவருக்குப் ேபாதித்தவன் யார்? 14 தமக்கு அறிைவ உணர்த்தவும்,
தம்ைம நியாயவழியிேல உபேதசிக்கவும், தமக்கு ஞானத்ைதக் கற்றுக்ெகாடுக்கவும், தமக்கு விேவகத்தின்
வழிைய அறிவிக்கவும், அவர் யாேராேட ஆேலாசைன பண்ணினார்? 15 இேதா, ஜாதிகள் ஏற்றச்சாலில்
ெதாங்கும் துளிேபாலவும், தராசிேலபடியும் தூசிேபாலவும், எண்ணப்படுகிறார்கள்; இேதா, தீவுகைள ஒரு
அணுைவப்ேபால் தூக்குகிறார். 16 லீபேனான் எரிக்கும் விறகுக்குப் ேபாதாது; அதிலுள்ள மிருகஜீவன்கள்
தகனபலிக்கும் ேபாதாது. 17 சகல ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்ைல, அவர்கள் சூனியத்தில்
சூனியமாகவும், மாையயாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள். 18 இப்படியிருக்க, ேதவைன யாருக்கு
ஒப்பிடுவீர்கள்? எந்தச் சாயைல அவருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? 19 கன்னான் ஒரு சுரூபத்ைத வார்க்கிறான்,
தட்டான் ெபான்தகட்டால் அைத மூடி, அதற்கு ெவள்ளிச்சங்கிலிகைளப் ெபாருந்தைவக்கிறான். 20

அதற்குக் ெகாடுக்க வைகயில்லாதவன் உளுத்துப்ேபாகாத மரத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு, அைசயாத ஒரு
சுரூபத்ைதச் ெசய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சைனத் ேதடுகிறான். 21 நீங்கள் அறியீர்களா? நீங்கள்
ேகள்விப்படவில்ைலயா? ஆதிமுதல் உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்படவில்ைலயா? பூமி
அஸ்திபாரப்பட்டதுமுதல் உணராதிருக்கிறீர்களா? 22 அவர் பூமி உண்ைடயின்ேமல் வீற்றிருக்கிறவர்; அதின்
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குடிகள் ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபால இருக்கிறார்கள்; அவர் வானங்கைள ெமல்லிய திைரயாகப் பரப்பி,
அைவகைளக் குடியிருக்கிறதற்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார். 23 அவர் பிரபுக்கைள மாையயாக்கி, பூமியின்
நியாயாதிபதிகைள அவாந்தரமாக்குகிறார். 24 அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்ைல,
விைதக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்களுைடய அடிமரம் திரும்ப பூமியிேல ேவர்விடுவதுமில்ைல; அவர்கள்ேமல்
அவர் ஊதேவ பட்டுப்ேபாவார்கள்; ெபருங்காற்று அவர்கைள ஒரு துரும்ைபப்ேபால்
அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும். 25 இப்படியிருக்க, என்ைன யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? எனக்கு யாைர
நிகராக்குவீர்கள்? என்று பரிசுத்தர் ெசால்லுகிறார். 26 உங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பாருங்கள்;
அைவகைளச் சிருஷ்டித்தவர் யார்? அவர் அைவகளின் ேசைனைய இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி,
அைவகைளெயல்லாம் ேபர்ேபராக அைழக்கிறவராேம; அவருைடய மகா ெபலத்தினாலும், அவருைடய மகா
வல்லைமயினாலும், அைவகளில் ஒன்றும் குைறயாமலிருக்கிறது. 27 யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல: என் வழி
கர்த்தருக்கு மைறவாயிற்று என்றும், என் நியாயம் என் ேதவனிடத்தில் எட்டாமல் ேபாகிறது என்றும் நீ
ெசால்வாேனன்? 28 பூமியின் கைடயாந்தரங்கைளச் சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி ேதவன்
ேசார்ந்துேபாவதுமில்ைல, இைளப்பைடவதுமில்ைல; இைத நீ அறியாேயா? இைத நீ ேகட்டதில்ைலேயா?
அவருைடய புத்தி ஆராய்ந்துமுடியாதது. 29 ேசார்ந்துேபாகிறவனுக்கு அவர் ெபலன் ெகாடுத்து,
சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்ைதப் ெபருகப்பண்ணுகிறார். 30 இைளஞர் இைளப்பைடந்து
ேசார்ந்துேபாவார்கள், வாலிபரும் இடறிவிழுவார்கள். 31 கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்கேளா
புதுப்ெபலன் அைடந்து, கழுகுகைளப்ேபாலச் ெசட்ைடகைள அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும்
இைளப்பைடயார்கள், நடந்தாலும் ேசார்ந்துேபாகார்கள்.

தீவுகேள, எனக்கு முன்பாக மவுனமாயிருங்கள்; ஜனங்கள் தங்கள் ெபலைனப்
புதிதாக்கிக்ெகாண்டு, சமீபித்து வந்து, பின்பு ேபசக்கடவர்கள்; நாம் ஒருமிக்க நியாயாசனத்துக்கு
முன்பாகச் ேசருேவாம். 2 கிழக்கிலிருந்து நீதிமாைன எழுப்பி, தமது பாதபடியிேல வரவைழத்தவர்

யார்? ஜாதிகைள அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவைன ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவனாக்கி, அவர்கைள அவன்
பட்டயத்துக்குத் தூசியும், அவன் வில்லுக்குச் சிதறடிக்கப்பட்ட தாளடியுமாக்கி, 3 அவன் அவர்கைளத்
துரத்தவும், தன் கால்கள் நடவாதிருந்த பாைதயிேல சமாதானத்ேதாேட நடக்கவும் பண்ணினவர் யார்? 4

அைதச் ெசய்து நிைறேவற்றி, ஆதிமுதற்ெகாண்டு தைலமுைறகைள வரவைழக்கிறவர் யார்?
முந்தினவராயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான்தாேன; பிந்தினவர்கேளாடும் இருப்பவராகிய நான்தாேன. 5

தீவுகள் அைதக் கண்டு பயப்படும், பூமியின் கைடயாந்தரங்கள் நடுங்கும்; அவர்கள் ேசர்ந்துவந்து, 6

ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்தாைச ெசய்து திடன்ெகாள் என்று சேகாதரனுக்குச் சேகாதரன் ெசால்லுகிறான். 7

சித்திரேவைலக்காரன் தட்டாைனயும், சுத்தியாேல ெமல்லிய தகடு தட்டுகிறவன் அைடகல்லின்ேமல்
அடிக்கிறவைனயும் உற்சாகப்படுத்தி, இைசக்கிறதற்கான பக்குவெமன்று ெசால்லி, அது அைசயாதபடிக்கு
அவன் ஆணிகளால் அைத இறுக்குகிறான். 8 என் தாசனாகிய இஸ்ரேவேல, நான் ெதரிந்துெகாண்ட
யாக்ேகாேப, என் சிேநகிதனான ஆபிரகாமின் சந்ததிேய, 9 நான் பூமியின் கைடயாந்தரங்களிலிருந்து,
உன்ைன எடுத்து, அதின் எல்ைலகளிலிருந்து அைழத்து வந்து: நீ என் தாசன், நான் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன், நான் உன்ைன ெவறுத்துவிடவில்ைல என்று ெசான்ேனன். 10 நீ பயப்படாேத, நான்
உன்னுடேன இருக்கிேறன்; திைகயாேத, நான் உன் ேதவன்; நான் உன்ைனப் பலப்படுத்தி உனக்குச்
சகாயம்பண்ணுேவன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்ைனத் தாங்குேவன். 11 இேதா, உன்ேமல்
எரிச்சலாயிருக்கிற யாவரும் ெவட்கி இலச்ைசயைடவார்கள்; உன்ேனாேட வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி
ஒன்றுமில்லாமற்ேபாவார்கள். 12 உன்ேனாேட ேபாராடினவர்கைளத் ேதடியும் காணாதிருப்பாய்;
உன்ேனாேட யுத்தம்பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல்ெபாருளாவார்கள். 13 உன் ேதவனாயிருக்கிற
கர்த்தராகிய நான் உன் வலதுைகையப் பிடித்து: பயப்படாேத, நான் உனக்குத் துைணநிற்கிேறன் என்று
ெசால்லுகிேறன். 14 யாக்ேகாபு என்னும் பூச்சிேய, இஸ்ரேவலின் சிறுகூட்டேம, பயப்படாேத; நான்
உனக்குத் துைணநிற்கிேறன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உைரக்கிறார். 15

இேதா, ேபாரடிக்கிறதற்கு நான் உன்ைனப் புதிதும் கூர்ைமயுமான பற்களுள்ள இயந்தரமாக்குகிேறன்; நீ
மைலகைள மிதித்து ெநாறுக்கி, குன்றுகைளப் பதருக்கு ஒப்பாக்கிவிடுவாய். 16 அைவகைளத் தூற்றுவாய்,
அப்ெபாழுது காற்று அைவகைளக் ெகாண்டுேபாய், சுழல்காற்று அைவகைளப் பறக்கடிக்கும்; நீேயா
கர்த்தருக்குள்ேள களிகூர்ந்து, இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்குள்ேள ேமன்ைமபாராட்டிக் ெகாண்டிருப்பாய். 17

சிறுைமயும் எளிைமயுமானவர்கள் தண்ணீைரத் ேதடி, அது கிைடயாமல், அவர்கள் நாவு தாகத்தால்
வறளும்ேபாது, கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய நான்
அவர்கைளக் ைகவிடாதிருப்ேபன். 18 உயர்ந்த ேமடுகளில் ஆறுகைளயும், பள்ளத்தாக்குகளின் நடுேவ
ஊற்றுகைளயும் திறந்து, வனாந்தரத்ைதத் தண்ணீர்த் தடாகமும், வறண்ட பூமிைய நீர்க்ேகணிகளுமாக்கி,
19 வனாந்தரத்திேல ேகதுருமரங்கைளயும், சீத்தீம்மரங்கைளயும், மிருதுச்ெசடிகைளயும்,
ஒலிவமரங்கைளயும் நட்டு, அவாந்தரெவளியிேல ேதவதாருவிருட்சங்கைளயும், பாய்மரவிருட்சங்கைளயும்,
புன்ைனமரங்கைளயும் உண்டுபண்ணுேவன். 20 கர்த்தருைடய கரம் அைதச் ெசய்தது என்றும், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தர் அைதப் பைடத்தார் என்றும், யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள். 21 உங்கள்
வழக்ைகக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; உங்கள் பலமான நியாயங்கைள
ெவளிப்படுத்துங்கள் என்று யாக்ேகாபின் ராஜா உைரக்கிறார். 22 அவர்கள் அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
சம்பவிக்கப்ேபாகிறைவகைள நமக்குத் ெதரிவிக்கட்டும்; அைவகளில் முந்தி சம்பவிப்பைவகள்
இன்னைவகெளன்று ெசால்லி, நாம் நம்முைடய மனைத அைவகளின்ேமல் ைவக்கும்படிக்கும், பிந்தி
சம்பவிப்பைவகைளயும் நாம் அறியும்படிக்கும் நமக்குத் ெதரிவிக்கட்டும்; வருங்காரியங்கைள நமக்கு
அறிவிக்கட்டும். 23 பின்வரும் காரியங்கைள எங்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் ேதவர்கள்
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என்று அறிேவாம்; அல்லது நன்ைமயாவது தீைமயாவது ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது நாங்கள் திைகத்து
ஏகமாய்க் கூடி அைதப்பார்ப்ேபாம். 24 இேதா, நீங்கள் சூனியத்திலும் சூனியமாயிருக்கிறீர்கள்; உங்கள்
ெசயல் ெவறுைமயிலும் ெவறுைமயானது; உங்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுகிறவன் அருவருப்பானவன். 25

நான் வடக்ேகயிருந்து ஒருவைன எழும்பப்பண்ணுேவன், அவன் வருவான்; சூரிேயாதய திைசயிலிருந்து என்
நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுவான்; அவன் வந்து அதிபதிகைளச் ேசற்ைறப்ேபாலவும், குயவன்
களிமண்ைண மிதிப்பதுேபாலவும் மிதிப்பான். 26 நாம் அைத அறியும்படியாக ஆதியில் ெசான்னவன் யார்?
நாம் அவைன யதார்த்தவான் என்று ெசால்லும்படி பூர்வகாலத்தில் அறிவித்தவன் யார்? அறிவிக்கிறவன்
ஒருவனும் இல்ைலேய; உைரக்கிறவனும் இல்ைலேய; உங்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டிருக்கிறவனும்
இல்ைலேய. 27 முதல் முதல், நாேன, சீேயாைன ேநாக்கி: இேதா, அைவகைளப் பார் என்று ெசால்லி,
எருசேலமுக்குச் சுவிேசஷகைரக் ெகாடுக்கிேறன். 28 நான் பார்த்ேதன், அவர்களில் அறிவிக்கிறவன்
ஒருவனுமில்ைல; நான் ேகட்குங் காரியத்துக்குப் பிரதியுத்தரம் ெகாடுக்கத்தக்க ஒரு ஆேலாசைனக்காரனும்
அவர்களில் இல்ைல. 29 இேதா, அவர்கள் எல்லாரும் மாைய, அவர்கள் கிரிையகள் விருதா; அவர்களுைடய
விக்கிரகங்கள் காற்றும் ெவறுைமயுந்தாேன.

இேதா, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் ெதரிந்துெகாண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப்
பிரியமானவரும் இவேர; என் ஆவிைய அவர்ேமல் அமரப்பண்ணிேனன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு
நியாயத்ைத ெவளிப்படுத்துவார். 2 அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முைடய சத்தத்ைத

உயர்த்தவும் அைத வீதியிேல ேகட்கப்பண்ணவுமாட்டார். 3 அவர் ெநரிந்த நாணைல முறியாமலும்,
மங்கிெயரிகிற திரிைய அைணயாமலும், நியாயத்ைத உண்ைமயாக ெவளிப்படுத்துவார். 4 அவர்
நியாயத்ைதப் பூமியிேல நிைலப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்ைல, பதறுவதுமில்ைல; அவருைடய
ேவதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். 5 வானங்கைளச் சிருஷ்டித்து, அைவகைள விரித்து, பூமிையயும்,
அதிேல உற்பத்தியாகிறைவகைளயும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்ைதயும், அதில்
நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவிையயும் ெகாடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய ேதவன் ெசால்லுகிறதாவது: 6 நீர்
குருடருைடய கண்கைளத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்கைளக் காவலிலிருந்தும், இருளில்
இருக்கிறவர்கைளச் சிைறச்சாைலயிலிருந்தும் விடுவிக்கவும், 7 கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்ைம
அைழத்து, உம்முைடய ைகையப்பிடித்து, உம்ைமத் தற்காத்து, உம்ைம ஜனத்திற்கு உடன்படிக்ைகயாகவும்
ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் ைவக்கிேறன். 8 நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிைமைய
ேவெறாருவனுக்கும், என் துதிைய விக்கிரகங்களுக்கும் ெகாேடன். 9 பூர்வகாலத்தில்
ெதரிவிக்கப்பட்டைவகள், இேதா, நிைறேவறலாயின; புதியைவகைளயும் நாேன அறிவிக்கிேறன்; அைவகள்
ேதான்றாததற்கு முன்ேன, அைவகைள உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 10 சமுத்திரத்தில்
யாத்திைரபண்ணுகிறவர்கேள, அதிலுள்ளைவகேள, தீவுகேள, அைவகளின் குடிகேள, கர்த்தருக்குப்
புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்; பூமியின் கைடயாந்தரத்திலிருந்து அவருைடய துதிையப் பாடுங்கள். 11

வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், ேகதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது;
கன்மைலகளிேல குடியிருக்கிறவர்கள் ெகம்பீரித்து, பர்வதங்களின் ெகாடுமுடியிலிருந்து
ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. 12 கர்த்தருக்கு மகிைமையச் ெசலுத்தி, அவர் துதிையத் தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக.
13 கர்த்தர் பராக்கிரமசாலிையப்ேபால் புறப்பட்டு, யுத்தவீரைனப்ேபால் ைவராக்கியமூண்டு, முழங்கிக்
ெகர்ச்சித்து, தம்முைடய சத்துருக்கைள ேமற்ெகாள்ளுவார். 14 நான் ெவகுகாலம் மவுனமாயிருந்ேதன்;
சும்மாயிருந்து எனக்குள்ேள அடக்கிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; இப்ெபாழுது பிள்ைள ெபறுகிறவைளப்ேபாலச்
சத்தமிட்டு, அவர்கைளப் பாழாக்கி விழுங்குேவன். 15 நான் மைலகைளயும் குன்றுகைளயும் பாழாக்கி,
அைவகளிலுள்ள பூண்டுகைளெயல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகைளத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகைள
வற்றிப்ேபாகப்பண்ணுேவன். 16 குருடைர அவர்கள் அறியாத வழியிேல நடத்தி, அவர்களுக்குத் ெதரியாத
பாைதகளில் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருைள ெவளிச்சமும்,
ேகாணைலச் ெசவ்ைவயுமாக்குேவன்; இந்தக் காரியங்கைள நான் அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்கைளக்
ைகவிடாதிருப்ேபன். 17 சித்திரேவைலயான விக்கிரகங்கைள நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்கைள
ேநாக்கி: நீங்கள் எங்கள் ேதவர்கள் என்று ெசால்லுகிறவர்கள் பின்னைடந்து மிகவும் ெவட்கப்படுவார்கள். 18

ெசவிடேர, ேகளுங்கள்; குருடேர, நீங்கள் காணும்படி ேநாக்கிப்பாருங்கள். 19 என் தாசைனயல்லாமல்
குருடன் யார்? நான் அனுப்பிய தூதைனயல்லாமல் ெசவிடன் யார்? உத்தமைனயல்லாமல் குருடன் யார்?
கர்த்தருைடய ஊழியக்காரைனயல்லாமல் அந்தகன் யார்? 20 நீ அேநக காரியங்கைளக் கண்டும்
கவனியாதிருக்கிறாய்; அவனுக்குச் ெசவிகைளத் திறந்தாலும் ேகளாேதேபாகிறான். 21 கர்த்தர் தமது
நீதியினிமித்தம் அவன்ேமல் பிரியம் ைவத்திருந்தார்; அவர் ேவதத்ைத முக்கியப்படுத்தி அைத
மகிைமயுள்ளதாக்குவார். 22 இந்த ஜனேமா ெகாள்ைளயிடப்பட்டும், சூைறயாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்;
அவர்கள் அைனவரும் ெகபிகளிேல அகப்பட்டு, காவலைறகளிேல அைடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்;
தப்புவிப்பார் இல்லாமல் ெகாள்ைளயாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூைறயாவார்கள். 23 உங்களில்
இதற்குச் ெசவிெகாடுத்துப் பின்வருகிறைதக் கவனித்துக் ேகட்கிறவன் யார்? 24 யாக்ேகாைபச் சூைறயிட்டு
இஸ்ரேவைலக் ெகாள்ைளக்காரருக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கிறவர் யார்? அவர்கள் பாவஞ்ெசய்து விேராதித்த
கர்த்தர் அல்லேவா? அவருைடய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருைடய ேவதத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமலும் ேபானார்கேள. 25 இவர்கள்ேமல் அவர் தமது ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைதயும், யுத்தத்தின்
வலிைமையயும் வரப்பண்ணி, அவர்கைளச்சூழ அக்கினிஜூவாைலகைளக் ெகாளுத்தியிருந்தும்
உணராதிருந்தார்கள்; அது அவர்கைளத் தகித்தும், அைத மனதிேல ைவக்காேதேபானார்கள்.
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இப்ேபாதும் யாக்ேகாேப, உன்ைனச் சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரேவேல, உன்ைன
உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: பயப்படாேத; உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்ேடன்;
உன்ைனப் ேபர்ெசால்லி அைழத்ேதன்; நீ என்னுைடயவன். 2 நீ தண்ணீர்கைளக் கடக்கும்ேபாது

நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்; நீ ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது அைவகள் உன்ேமல் புரளுவதில்ைல; நீ
அக்கினியில் நடக்கும்ேபாது ேவகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜூவாைல உன்ேபரில் பற்றாது. 3 நான்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகருமாயிருக்கிற உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்; உன்ைன
மீட்கும்ெபாருளாக எகிப்ைதயும், உனக்கு ஈடாக எத்திேயாப்பியாைவயும் ேசபாைவயும் ெகாடுத்ேதன். 4 நீ
என் பார்ைவக்கு அருைமயானபடியினால் கனம்ெபற்றாய்; நானும் உன்ைனச் சிேநகித்ேதன், ஆதலால்
உனக்குப் பதிலாக மனுஷர்கைளயும், உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். 5 பயப்படாேத,
நான் உன்ேனாேட இருக்கிேறன்; நான் உன் சந்ததிையக் கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்ைன ேமற்கிலும்
இருந்து கூட்டிச்ேசர்ப்ேபன். 6 நான் வடக்ைக ேநாக்கி: ெகாடு என்றும், ெதற்ைக ேநாக்கி: ைவத்திராேத
என்றும் ெசால்லி, தூரத்திலிருந்து என் குமாரைரயும், பூமியின் கைடயாந்தரத்திலிருந்து என்
குமாரத்திகைளயும், 7 நான் என் மகிைமக்ெகன்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கிப் பைடத்து, என்
நாமந்தரிக்கப்பட்ட யாவைரயும் ெகாண்டுவா என்ேபன். 8 கண்களிருந்தும் குருடராயிருக்கிற ஜனத்ைதயும்,
காதுகளிருந்தும் ெசவிடராயிருக்கிறவர்கைளயும் புறப்பட்டு வரப்பண்ணுங்கள். 9 சகல ஜாதிகளும்
ஏகமாய்ச் ேசர்ந்துெகாண்டு, சகல ஜனங்களும் கூடிவரட்டும்; இைத அறிவித்து, முந்தி சம்பவிப்பைவகைள
நமக்குத் ெதரிவிக்கிறவன் யார்? ேகட்டு ெமய்ெயன்று ெசால்லக்கூடும்படிக்கு, அவர்கள் தங்கள்
சாட்சிகைளக் ெகாண்டுவந்து யதார்த்தவான்களாய் விளங்கட்டும். 10 நாேன அவெரன்று நீங்கள் உணர்ந்து
என்ைன அறிந்து விசுவாசிக்கும்படிக்கு, நீங்களும் நான் ெதரிந்துெகாண்ட என் தாசனும் எனக்குச்
சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; எனக்குமுன் ஏற்பட்ட ேதவன் இல்ைல;
எனக்குப்பின் இருப்பதும் இல்ைல. 11 நான், நாேன கர்த்தர்; என்ைனயல்லாமல் இரட்சகர் இல்ைல. 12

நாேன அறிவித்து, இரட்சித்து, விளங்கப்பண்ணிேனன்; உங்களில் இப்படிச் ெசய்யத்தக்க அந்நிய ேதவன்
இல்ைல; நாேன ேதவன் என்பதற்கு நீங்கள் எனக்குச் சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 நாள்
உண்டாகாததற்குமுன்னும் நாேன இருக்கிேறன்; என் ைகக்குத் தப்புவிக்கத்தக்கவன் இல்ைல; நான்
ெசய்கிறைதத் தடுப்பவன் யார்? 14 நான் உங்களுக்காக அரண்கெளல்லாம் இடிந்துவிழவும், கல்ேதயர்
படவுகளிலிருந்து அலறவும் ெசய்யத்தக்கவர்கைளப் பாபிேலானுக்கு அனுப்பிேனெனன்று, உங்கள் மீட்பரும்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 15 நாேன உங்கள் பரிசுத்தராகிய கர்த்தரும்,
இஸ்ரேவலின் சிருஷ்டிகரும், உங்கள் ராஜாவுமானவர். 16 சமுத்திரத்திேல வழிையயும் வலிய
தண்ணீர்களிேல பாைதையயும் உண்டாக்கி, 17 இரதங்கைளயும் குதிைரகைளயும் இராணுவங்கைளயும்
பராக்கிரமசாலிகைளயும் புறப்படப்பண்ணி, அைவகள் எழுந்திராதபடிக்கு ஒருமித்து விழுந்துகிடக்கவும், ஒரு
திரி அைணகிறதுேபால் அைவகள் அைணந்துேபாகவும்பண்ணுகிற கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: 18

முந்தினைவகைள நிைனக்கேவண்டாம்; பூர்வமானைவகைளச் சிந்திக்கேவண்டாம். 19 இேதா, நான் புதிய
காரியத்ைதச் ெசய்கிேறன்; இப்ெபாழுேத அது ேதான்றும்; நீங்கள் அைத அறியீர்களா? நான்
வனாந்தரத்திேல வழிையயும், அவாந்தரெவளியிேல ஆறுகைளயும் உண்டாக்குேவன். 20 நான்
ெதரிந்துெகாண்ட என் ஜனத்தின் தாகத்துக்கு வனாந்தரத்திேல தண்ணீர்கைளயும் அவாந்தரெவளியிேல
ஆறுகைளயும் உண்டாக்குவதினால், காட்டுமிருகங்களும், வலுசர்ப்பங்களும், ேகாட்டான் குஞ்சுகளும்
என்ைனக் கனம்பண்ணும். 21 இந்த ஜனத்ைத எனக்ெகன்று ஏற்படுத்திேனன்; இவர்கள் என் துதிையச்
ெசால்லிவருவார்கள். 22 ஆனாலும் யாக்ேகாேப, நீ என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடவில்ைல; இஸ்ரேவேல, நீ
என்ைனக்குறித்து மனஞ்சலித்துப்ேபானாய். 23 உன் ஆடுகைளத் தகனபலிகளாக நீ எனக்குச்
ெசலுத்தவில்ைல; உன் பலிகளாேல நீ என்ைனக் கனம்பண்ணவுமில்ைல; காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தும்படி
நான் உன்ைனச் சங்கடப்படுத்தாமலும், தூபங்காட்டும்படி உன்ைன வருத்தப்படுத்தாமலும் இருந்ேதன். 24 நீ
எனக்குப் பணங்களால் சுகந்தபட்ைடையக் ெகாள்ளாமலும், உன் பலிகளின் நிணத்தினால் என்ைனத்
திருப்தியாக்காமலும், உன் பாவங்களினால் என்ைனச் சங்கடப்படுத்தி, உன் அக்கிரமங்களினால் என்ைன
வருத்தப்படுத்தினாய். 25 நான், நாேன உன் மீறுதல்கைள என் நிமித்தமாகேவ குைலத்துப்ேபாடுகிேறன்; உன்
பாவங்கைள நிைனயாமலும் இருப்ேபன். 26 நாம் ஒருவேராெடாருவர் வழக்காடும்படி எனக்கு நிைனப்பூட்டு;
நீ நீதிமானாக விளங்கும்படி உன் காரியத்ைதச் ெசால். 27 உன் ஆதிதகப்பன் பாவஞ்ெசய்தான்; உனக்கு
முன்னின்று ேபசுகிறவர்களும் எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணினார்கள். 28 ஆைகயால், நான்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் தைலவர்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கி, யாக்ேகாைபச் சாபத்துக்கும்,
இஸ்ரேவைல நிந்தைனக்கும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.

இப்ேபாதும், என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நான் ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவேல, ேகள். 2

உன்ைன உண்டாக்கினவரும், தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்ைன உருவாக்கினவரும், உனக்குத் துைண
ெசய்கிறவருமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நான்

ெதரிந்துெகாண்ட ெயஷூரேன, பயப்படாேத. 3 தாகமுள்ளவன்ேமல் தண்ணீைரயும், வறண்ட
நிலத்தின்ேமல் ஆறுகைளயும் ஊற்றுேவன்; உன் சந்ததியின்ேமல் என் ஆவிையயும், உன் சந்தானத்தின்ேமல்
என் ஆசீர்வாதத்ைதயும் ஊற்றுேவன். 4 அதினால் அவர்கள் புல்லின் நடுேவ நீர்க்கால்களின் ஓரத்திலுள்ள
அலரிச்ெசடிகைளப்ேபால வளருவார்கள். 5 ஒருவன், நான் கர்த்தருைடயவன் என்பான்; ஒருவன்,
யாக்ேகாபின் ேபைரத் தரித்துக்ெகாள்வான்; ஒருவன், தான் கர்த்தருைடயவன் என்று
ைகெயழுத்துப்ேபாட்டு, இஸ்ரேவலின் நாமத்ைதத் தரித்துக்ெகாள்வான். 6 நான் முந்தினவரும், நான்
பிந்தினவருந்தாேன; என்ைனத்தவிர ேதவன் இல்ைலெயன்று, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரும்,
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ேசைனகளின் கர்த்தராகிய அவனுைடய மீட்பரும் ெசால்லுகிறார். 7 பூர்வகாலத்து ஜனங்கைள நான்
ஸ்தாபித்தது முதற்ெகாண்டு, என்ைனப்ேபால எைதயாகிலும் வரவைழத்து, இன்னின்னெதன்று
முன்னறிவித்து, எனக்கு முன்ேன வரிைசயாக நிறுத்தத்தக்கவன் யார்? நிகழ்காரியங்கைளயும்
வருங்காரியங்கைளயும் தங்களுக்கு அவர்கள் அறிவிக்கட்டும். 8 நீங்கள் கலங்காமலும் பயப்படாமலும்
இருங்கள்; அக்காலமுதற்ெகாண்டு நான் அைத உனக்கு விளங்கப்பண்ணினதும் முன்னறிவித்ததும்
இல்ைலேயா? இதற்கு நீங்கேள என் சாட்சிகள்; என்ைனத்தவிர ேதவனுண்ேடா? ேவெறாரு கன்மைலயும்
இல்ைலேய; ஒருவைனயும் அறிேயன். 9 விக்கிரகங்கைள உருவாக்குகிற யாவரும் வீணர்; அவர்களால்
இச்சிக்கப்பட்டைவகள் ஒன்றுக்கும் உதவாது; அைவகள் ஒன்றும் காணாமலும் ஒன்றும் அறியாமலும்
இருக்கிறெதன்று தங்களுக்கு ெவட்கமுண்டாக அைவகளுக்குத் தாங்கேள சாட்சிகளாயிருக்கிறார்கள். 10

ஒன்றுக்கும் உதவாத ெதய்வத்ைத உருவாக்கி, விக்கிரகத்ைத வார்ப்பிக்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன்? 11

இேதா, அவனுைடய கூட்டாளிகெளல்லாரும் ெவட்கமைடவார்கள்; ெதாழிலாளிகள் நரஜீவன்கள்தாேன;
அவர்கள் எல்லாரும் கூடிவந்து நிற்கட்டும்; அவர்கள் ஏகமாய்த் திைகத்து ெவட்கப்படுவார்கள். 12 ெகால்லன்
இரும்ைபக் குறட்டால் இடுக்கி, உைலயிேல காயைவத்து, சுத்திகளால் அைத உருவாக்கி, தன்
புயபலத்தினால் அைதப் பண்படுத்துகிறான்; பட்டினியாயிருந்து ெபலனற்றுப்ேபாகிறான்; தண்ணீர் குடியாமல்
கைளத்துப்ேபாகிறான். 13 தச்சன் நூல்பிடித்து, மட்டப்பலைகயால் மரத்துக்குக் குறிேபாட்டு, உளிகளினால்
உருப்படுத்தி, கவராசத்தினால் அைத வகுத்து, மனுஷ சாயலாக மனுஷரூபத்தின்படி உருவமாக்குகிறான்;
அைதக் ேகாவிலிேல நாட்டிைவக்கிறான். 14 அவன் தனக்குக் ேகதுருக்கைள ெவட்டுகிறான்; ஒரு
மருதமரத்ைதயாவது ஒரு கர்வாலிமரத்ைதயாவது, ெதரிந்துெகாண்டு, காட்டுமரங்களிேல ெபலத்த
மரத்ைதத் தன் காரியத்துக்காக வளர்க்கிறான்; அல்லது அேசாகமரத்ைத நடுகிறான், மைழ அைத
வளரச்ெசய்யும். 15 மனுஷனுக்கு அைவகள் அடுப்புக்காகும்ேபாது, அவன் அைவகளில் எடுத்துக்
குளிர்காய்கிறான்; ெநருப்ைப மூட்டி அப்பமும் சுடுகிறான்; அதினால் ஒரு ெதய்வத்ைதயும் உண்டுபண்ணி,
அைதப் பணிந்துெகாள்ளுகிறான்; ஒரு விக்கிரகத்ைதயும் அதினால் ெசய்து, அைத வணங்குகிறான். 16

அதில் ஒரு துண்ைட அடுப்பில் எரிக்கிறான்; ஒரு துண்டினால் இைறச்சிையச் சைமத்துப் புசித்து,
ெபாரியைலப் ெபாரித்து திருப்தியாகி, குளிருங்காய்ந்து: ஆஆ, அனலாேனன்; ெநருப்ைபக் கண்ேடன் என்று
ெசால்லி; 17 அதில் மீதியான துண்ைடத் தனக்கு விக்கிரகெதய்வமாகச் ெசய்து, அதற்குமுன் விழுந்து, அைத
வணங்கி: நீ என் ெதய்வம், என்ைன இரட்சிக்கேவண்டும் என்று அைத ேநாக்கி மன்றாடுகிறான். 18

அறியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறார்கள்; காணாதபடிக்கு அவர்கள் கண்களும், உணராதபடிக்கு
அவர்கள் இருதயமும் அைடக்கப்பட்டிருக்கிறது. 19 அதில் பாதிைய அடுப்பில் எரித்ேதன்; அதின்
தழலின்ேமல் அப்பத்ைதயும் சுட்டு, இைறச்சிையயும் ெபாரித்துப் புசித்ேதன்; அதில் மீதியான துண்ைட நான்
அருவருப்பான விக்கிரகமாக்கலாமா? ஒரு மரக்கட்ைடைய வணங்கலாமா என்று ெசால்ல, தன் மனதில்
அவனுக்குத் ேதான்றவில்ைல; அம்மாத்திரம் அறிவும் ெசாரைணயும் இல்ைல. 20 அவன் சாம்பைல
ேமய்கிறான்; வஞ்சிக்கப்பட்டமனம் அவைன ேமாசப்படுத்தினது; அவன் தன் ஆத்துமாைவத்
தப்புவிக்காமலும்: என் வலது ைகயிேல அபத்தம் அல்லேவா இருக்கிறெதன்று ெசால்லாமலும் இருக்கிறான்.
21 யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல, இைவகைள நிைன; நீ என் தாசன்; நான் உன்ைன உருவாக்கிேனன்; நீ என்
தாசன்; இஸ்ரேவேல, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்ைல. 22 உன் மீறுதல்கைள ேமகத்ைதப்ேபாலவும், உன்
பாவங்கைளக் கார்ேமகத்ைதப்ேபாலவும் அகற்றிவிட்ேடன்; என்னிடத்தில் திரும்பு; உன்ைன நான்
மீட்டுக்ெகாண்ேடன். 23 வானங்கேள, களித்துப் பாடுங்கள்; கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார்; பூதலத்தின்
தாழ்விடங்கேள, ஆர்ப்பரியுங்கள்; பர்வதங்கேள, காடுகேள, காட்டிலுள்ள சகல மரங்கேள, ெகம்பீரமாய்
முழங்குங்கள்; கர்த்தர் யாக்ேகாைபமீட்டு, இஸ்ரேவலிேல மகிைமப்படுகிறார். 24 உன் மீட்பரும், தாயின்
கர்ப்பத்தில் உன்ைன உருவாக்கினவருமான கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: நாேன எல்லாவற்ைறயும் ெசய்கிற
கர்த்தர்; நான் ஒருவராய் வானங்கைள விரித்து, நாேன பூமிையப் பரப்பினவர். 25 நான்
கட்டுக்கைதக்காரரின் குறிகைள அபத்தமாக்கி, குறிெசால்லுகிறவர்கைள நிர்மூடராக்கி, ஞானிகைள
ெவட்கப்படுத்தி, அவர்கள் அறிைவப் ைபத்தியமாகப்பண்ணுகிறவர். 26 நான் என் ஊழியக்காரரின்
வார்த்ைதைய நிைலப்படுத்தி, என் ஸ்தானாபதிகளின் ஆேலாசைனைய நிைறேவற்றி: குடிேயறுவாய் என்று
எருசேலமுக்கும், கட்டப்படுவீர்கள் என்று யூதாவின் பட்டணங்களுக்கும் ெசால்லி, அைவகளின் பாழான
ஸ்தலங்கைள எடுப்பிப்பவர். 27 நான் ஆழத்ைத ேநாக்கி: வற்றிப்ேபா என்றும், உன் நதிகைள
ெவட்டாந்தைரயாக்குேவன் என்றும் ெசால்லுகிறவர். 28 ேகாேரைசக் குறித்து: அவன் என் ேமய்ப்பன்; அவன்
எருசேலைம ேநாக்கி: நீ கட்டப்படு என்றும்; ேதவாலயத்ைத ேநாக்கி: நீ அஸ்திபாரப்படு என்று ெசால்லி,
எனக்குப் பிரியமானைதெயல்லாம் நிைறேவற்றுவான் என்று ெசால்லுகிறவர் நான்.

கர்த்தராகிய நான் அபிேஷகம்பண்ணின ேகாேரசுக்கு முன்பாக ஜாதிகைளக் கீழ்ப்படுத்தி,
ராஜாக்களின் இைடக்கட்டுகைள அவிழ்க்கும்படிக்கும், அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள்
பூட்டப்படாதிருக்க, கதவுகைளத் திறந்து ைவக்கும்படிக்கும், அவைனப் பார்த்து, அவன்

வலதுைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டு, அவனுக்குச் ெசால்லுகிறதாவது: 2 நான் உனக்கு முன்ேன ேபாய்,
ேகாணலானைவகைளச் ெசவ்ைவயாக்குேவன். 3 உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழக்கிற இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன என்று நீ அறியும்படிக்கு, 4 ெவண்கலக் கதவுகைள உைடத்து, இருப்புத்
தாழ்ப்பாள்கைள முறித்து, அந்தகாரத்தில் இருக்கிற ெபாக்கிஷங்கைளயும், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற
புைதயல்கைளயும் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; நான் என் தாசனாகிய யாக்ேகாபினிமித்தமும், நான்
ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவலினிமித்தமும், நான் உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்து, நீ என்ைன
அறியாதிருந்தும், உனக்கு நாமம் தரித்ேதன். 5 நாேன கர்த்தர், ேவெறாருவர் இல்ைல; என்ைனத்தவிர
ேதவன் இல்ைல. 6 என்ைனத்தவிர ஒருவரும் இல்ைலெயன்று சூரியன் உதிக்கிற திைசயிலும், அது
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அஸ்தமிக்கிற திைசயிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்ைன அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இைடக்கட்டு
கட்டிேனன்; நாேன கர்த்தர், ேவெறாருவர் இல்ைல. 7 ஒளிையப் பைடத்து, இருைளயும் உண்டாக்கிேனன்,
சமாதானத்ைதப்பைடத்து தீங்ைகயும் உண்டாக்குகிறவர் நாேன; கர்த்தராகிய நாேன
இைவகைளெயல்லாம் ெசய்கிறவர். 8 வானங்கேள, உயர இருந்து ெசாரியுங்கள்; ஆகாயமண்டலங்கள்
நீதிையப் ெபாழியக்கடவது; பூமி திறவுண்டு, இரட்சிப்பின் கனிையத்தந்து, நீதியுங்கூட விைளவதாக;
கர்த்தராகிய நான் இைவகைள உண்டாக்குகிேறன். 9 மண்ேணாடுகளுக்ெகாத்த ஓடாயிருந்தும், தன்ைன
உருவாக்கினவேராேட வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐேயா! களிமண் தன்ைன உருவாக்கினவைன ேநாக்கி: என்ன
ெசய்கிறாெயன்று ெசால்லத்தகுேமா? உன் கிரிையயானது: அவருக்குக் ைககள் இல்ைலெயன்று
ெசால்லலாேமா? 10 தகப்பைன ேநாக்கி: ஏன் ஜநிப்பித்தாய் என்றும், தாைய ேநாக்கி: ஏன் ெபற்றாய் என்றும்
ெசால்லுகிறவனுக்கு ஐேயா! 11 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும் அவைன உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறதாவது: வருங்காரியங்கைள என்னிடத்தில் ேகளுங்கள்; என் பிள்ைளகைளக்குறித்தும், என்
கரங்களின் கிரிையகைளக்குறித்தும் எனக்குக் கட்டைளயிடுங்கள். 12 நான் பூமிைய உண்டுபண்ணி, நாேன
அதின்ேமல் இருக்கிற மனுஷைனச் சிருஷ்டித்ேதன்; என் கரங்கள் வானங்கைள விரித்தன; அைவகளின்
சர்வேசைனையயும் நான் கட்டைளயிட்ேடன். 13 நான் நீதியின்படி அவைன எழுப்பிேனன்; அவன்
வழிகைளெயல்லாம் ெசவ்ைவப்படுத்துேவன்; அவன் என் நகரத்ைதக் கட்டி, சிைறப்பட்டுப்ேபான
என்னுைடயவர்கைளக் கிரயமில்லாமலும் பரிதானமில்லாமலும் விடுதைலயாக்குவான் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 எகிப்தின் சம்பாத்தியமும், எத்திேயாப்பியாவின் வர்த்தகலாபமும், ெநடிய
ஆட்களாகிய சேபயரின் வர்த்தகலாபமும், உன்னிடத்திற்குத் தாண்டிவந்து, உன்னுைடயதாகும்; அவர்கள்
உன் பின்ேன ெசன்று, விலங்கிடப்பட்டு நடந்துவந்து: உன்னுடேன மாத்திரம் ேதவன் இருக்கிறார் என்றும்,
அவைரயல்லாமல் ேவேற ேதவன் இல்ைலெயன்றும் ெசால்லி, உன்ைனப் பணிந்துெகாண்டு, உன்ைன
ேநாக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 15 இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
இரட்சகருமாகிய நீர் ெமய்யாகேவ உம்ைம மைறத்துக்ெகாண்டிருக்கிற ேதவனாயிருக்கிறீர். 16

விக்கிரகங்கைள உண்டுபண்ணுகிற அைனவரும் ெவட்கப்பட்டு இலச்ைசயைடந்து, ஏகமாய்க்
கலங்கிப்ேபாவார்கள். 17 இஸ்ரேவேலா, கர்த்தராேல நித்திய இரட்சிப்பினால் இரட்சிக்கப்படுவான்;
நீங்கள் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ெவட்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள். 18

வானங்கைளச் சிருஷ்டித்து பூமிையயும் ெவறுைமயாயிருக்கச் சிருஷ்டியாமல் அைதக் குடியிருப்புக்காகச்
ெசய்து பைடத்து, அைத உருேவற்படுத்தின ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: நாேன கர்த்தர்,
ெவெறாருவர் இல்ைல. 19 நான் அந்தரங்கத்திலும், பூமியின் அந்தகாரமான இடத்திலும் ேபசினதில்ைல;
விருதாவாக என்ைனத் ேதடுங்கெளன்று நான் யாக்ேகாபின் சந்ததிக்குச் ெசான்னதுமில்ைல; நான் நீதிையப்
ேபசி, யதார்த்தமானைவகைள அறிவிக்கிற கர்த்தர். 20 ஜாதிகளினின்று தப்பினவர்கேள, கூட்டங்கூடி
வாருங்கள்; ஏகமாய்ச் ேசருங்கள்; தங்கள் விக்கிரகமாகிய மரத்ைதச் சுமந்து, இரட்சிக்கமாட்டாத
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள். 21 நீங்கள் ெதரிவிக்கும்படி ேசர்ந்து, ஏகமாய்
ேயாசைனபண்ணுங்கள்; இைதப் பூர்வகாலமுதற்ெகாண்டு விளங்கப்பண்ணி, அந்நாள் துவக்கி இைத
அறிவித்தவர் யார்? கர்த்தராகிய நான் அல்லேவா? நீதிபரரும் இரட்சகருமாகிய என்ைனயல்லாமல் ேவேற
ேதவன் இல்ைல; என்ைனத்தவிர ேவெறாருவரும் இல்ைல. 22 பூமியின் எல்ைலெயங்குமுள்ளவர்கேள,
என்ைன ேநாக்கிப்பாருங்கள்; அப்ெபாழுது இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைல.
23 முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் என்ைன முன்னிட்டு ஆைணயிடும் என்று நான்
என்ைனக்ெகாண்ேட ஆைணயிட்டிருக்கிேறன்; இந்த நீதியான வார்த்ைத என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது;
இது மாறுவது இல்ைலெயன்கிறார். 24 கர்த்தரிடத்தில் மாத்திரம் நீதியும் வல்லைமயுமுண்ெடன்று அவனவன்
ெசால்லி அவரிடத்தில் வந்து ேசருவான்; அவருக்கு விேராதமாய் எரிச்சல் ெகாண்டிருக்கிற யாவரும்
ெவட்கப்படுவார்கள். 25 இஸ்ரேவலின் சந்ததியாகிய யாவரும் கர்த்தருக்குள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.

ேபல் பணியும், ேநேபா குனியும், அைவகளின் விக்கிரகங்கள் காட்டு மிருகங்களுக்கும் நாட்டு
மிருகங்களுக்கும் சுைமயாகும்; நீங்கள் சுமந்த சுைமகள் இைளத்துப்ேபான மிருகங்களுக்குப்
பாரமாயிருக்கும். 2 அைவகள் ஏகமாய்க் குனிந்து பணியும்; சுைமகைள அைவகள்

தப்புவிக்கமாட்டாது; அைவகள் தாேம சிைறப்பட்டுப்ேபாகும். 3 யாக்ேகாபின் சந்ததியாேர இஸ்ரேவல்
சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்கேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; தாயின் வயிற்றில் ேதான்றினதுமுதல்
உங்கைள ஏந்தி, தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியானதுமுதல் உங்கைளத் தாங்கிேனன். 4 உங்கள்
முதிர்வயதுவைரக்கும் நான் அப்படிச் ெசய்ேவன்; நைரவயதுமட்டும் நான் உங்கைளத் தாங்குேவன்; நான்
அப்படிச் ெசய்து வந்ேதன்; இனிேமலும் நான் ஏந்துேவன், நான் சுமப்ேபன், தப்புவிப்ேபன். 5 யாருக்கு
என்ைனச் சாயலும் சமமுமாக்கி, யாருக்கு நான் ஒப்பாகும்படிக்கு என்ைன ஒப்பிடுவீர்கள்? 6 ைபயிலிருக்கிற
ெபான்ைனக்ெகாட்டி, ெவள்ளிையத் தராசில் நிறுத்து, தட்டானுடேன கூலி ெபாருத்திக்ெகாள்ளுகிறார்கள்;
அவன் ஒரு ெதய்வத்ைத உண்டாக்குகிறான்; அைத வணங்கிப் பணிந்துெகாள்ளுகிறார்கள். 7 அைதத்
ேதாளின்ேமல் எடுத்து, அைதச் சுமந்து, அைத அதின் ஸ்தானத்திேல ைவக்கிறார்கள்; அங்ேக அது நிற்கும்;
தன் இடத்ைதவிட்டு அைசயாது; ஒருவன் அைத ேநாக்கிக் கூப்பிட்டால், அது மறுஉத்தரவு
ெகாடுக்கிறதுமில்ைல, அவன் இக்கட்ைட நீக்கி அவைன இரட்சிக்கிறதுமில்ைல. 8 இைத நிைனத்துப்
புருஷராயிருங்கள்; பாதகேர, இைத மனதில் ைவயுங்கள். 9 முந்திப் பூர்வகாலத்தில் நடந்தைவகைள
நிைனயுங்கள்; நாேன ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைல; நாேன ேதவன், எனக்குச் சமானமில்ைல. 10

அந்தத்திலுள்ளைவகைள ஆதி முதற்ெகாண்டும், இன்னும் ெசய்யப்படாதைவகைளப்
பூர்வகாலமுதற்ெகாண்டும் அறிவிக்கிேறன்; என் ஆேலாசைன நிைலநிற்கும், எனக்குச்
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சித்தமானைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, 11 உராய்ஞ்சுகிற ஒரு பட்சிையக்
கிழக்கிலிருந்தும், என் ஆேலாசைனைய நிைறேவற்றும் மனுஷைன தூரேதசத்திலிருந்தும்
வரவைழக்கிறவராயிருக்கிேறன்; அைதச் ெசான்ேனன், அைத நிைறேவற்றுேவன்; அைதத்
திட்டம்பண்ணிேனன், அைதச் ெசய்து முடிப்ேபன். 12 முரட்டு இருதயமுள்ளவர்கேள, நீதிக்குத்
தூரமானவர்கேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள். 13 என் நீதிையச் சமீபிக்கப்பண்ணுகிேறன், அது
தூரமாயிருப்பதில்ைல; என் இரட்சிப்புத் தாமதிப்பதுமில்ைல; நான் சீேயானில் இரட்சிப்ைபயும்,
இஸ்ரேவலுக்கு என் மகிைமையயும் கட்டைளயிடுேவன்.

பாபிேலான் குமாரத்தியாகிய கன்னிைகேய, நீ இறங்கி மண்ணிேல உட்காரு; கல்ேதயரின்
குமாரத்திேய, தைரயிேல உட்காரு; உனக்குச் சிங்காசனமில்ைல; நீ ெசருக்குக்காரியும்
சுகெசல்வியும் என்று இனி அைழக்கப்படுவதில்ைல. 2 ஏந்திரத்ைத எடுத்து மாவைர; உன்

முக்காட்ைட நீக்கிவிடு; ெவறுங்காலும் அம்மணத்ெதாைடயுமாய் ஆறுகைளக் கடந்துேபா. 3 உன்
நிர்வாணம் ெவளிப்படும்; உன் இலச்ைச காணப்படும்; நான் ஒருவைனயும் பாராமல் நீதிையச்
சரிக்கட்டுேவன். 4 எங்கள் மீட்பருைடய நாமம் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராகிய ேசைனகளுைடய கர்த்தர்
என்பது. 5 கல்ேதயரின் குமாரத்திேய, நீ அந்தகாரத்துக்குள் பிரேவசித்து மவுனமாய் உட்காரு; இனி நீ
ராஜ்யங்களின் நாயகிெயன்று அைழக்கப்படுவதில்ைல. 6 நான் என் ஜனத்தின்ேமல் கடுங்ேகாபமைடந்து,
என் சுதந்தரத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கி, அவர்கைள உன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; நீ
அவர்கள்ேமல் இரக்கம்ைவயாமல், முதிர்வயதுள்ளவர்களின்ேமல் உன் நுகத்ைத மகா பாரமாக்கி, 7

என்ெறன்ைறக்கும் நாயகியாயிருப்ேபெனன்று ெசால்லி, இந்தக் காரியங்கைள இதுவைரக்கும் உன்
மனதிேல ைவயாமலும், அதின் முடிைவ நிைனயாமலும்ேபானாய். 8 இப்ெபாழுதும் சுகெசல்விேய,
விசாரமில்லாமல் வாழ்கிறவேள: நான்தான், என்ைனத்தவிர ஒருவருமில்ைல; நான் விதைவயாவதில்ைல,
நான் சந்தான ேசதத்ைத அறிவதில்ைலெயன்று உன் இருதயத்திேல ெசால்லுகிறவேள, நான்
ெசால்லுகிறைதக் ேகள். 9 சந்தான ேசதமும் விதைவயிருப்பும் ஆகிய இவ்விரண்டும் உனக்குச் சடிதியாக
ஒேரநாளில் வரும்; உன் திரளான சூனியங்களினிமித்தமும், உன் ெவகுவான ஸ்தம்பன
வித்ைதகளினிமித்தமும் அைவகள் பூரணமாய் உன்ேமல் வரும். 10 உன் துன்மார்க்கத்திேல நீ
திடநம்பிக்ைகயாயிருந்து: என்ைனப் பார்க்கிறவர் ஒருவரும் இல்ைலெயன்றாய். உன் ஞானமும் உன்
அறிவுேம உன்ைனக் ெகடுத்தது; நான்தான், என்ைனத் தவிர ஒருவருமில்ைலெயன்று உன் இருதயத்தில்
எண்ணினாய். 11 ஆைகயால் தீங்கு உன்ேமல் வரும், அது எங்ேகயிருந்து உதித்தெதன்று நீ அறியாய்;
விக்கினம் உன்ேமல் வரும், நீ அைத நிவிர்த்தியாக்கமாட்டாய்; நீ அறியாதபடிக்குச் சடிதியாய் உண்டாகும்
பாழ்க்கடிப்பு உன்ேமல் வரும். 12 நீ உன் சிறுவயதுமுதல் பிரயாசப்பட்டுப் பழகிவருகிற உன் ஸ்தம்பன
வித்ைதகைளயும், உன் திரளான சூனியங்கைளயும் நீ அநுசரித்து நில்; அைவகளால் உனக்குப் பிரேயாஜனம்
உண்ேடா, பலன் உண்ேடா, பார்ப்ேபாம். 13 உன் திரளான ேயாசைனகளினால் நீ இைளத்துப்ேபானாய்;
இப்ெபாழுதும் ேஜாசியரும், நட்சத்திரம் பார்க்கிறவர்களும், அமாவாசி கணிக்கிறவர்களும் எழும்பி, உனக்கு
ேநரிடுகிறைவகளுக்கு உன்ைன விலக்கி இரட்சிக்கட்டும். 14 இேதா, அவர்கள் தாளடிையப்ேபால்
இருப்பார்கள், ெநருப்பு அவர்கைளச் சுட்ெடரிக்கும்; அவர்கள் தங்கள் பிராணைன
அக்கினிஜூவாைலயினின்று விடுவிப்பதில்ைல; அது குளிர்காயத்தக்க தழலுமல்ல; எதிேர உட்காரத்தக்க
அடுப்புமல்ல. 15 உன் சிறுவயதுமுதல் நீ பிரயாசப்பட்டு எவர்களுடன் வியாபாரம்பண்ணினாேயா, அவர்களும்
அப்படிேய இருப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள் ேபாக்கிேல ேபாய் அைலவார்கள்; உன்ைன இரட்சிப்பார்
இல்ைல.

இஸ்ரேவெலன்னும் ெபயர்ெபற்று, யூதாவின் நீருற்றிலிருந்து சுரந்தவர்களும், கர்த்தருைடய
நாமத்தின்ேமல் ஆைணயிட்டு உண்ைமயும் நீதியும் இல்லாமல் இஸ்ரேவலின் ேதவைன
அறிக்ைகயிடுகிறவர்களுமான யாக்ேகாபின் வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள். 2 அவர்கள் தங்கைளப்

பரிசுத்த நகரத்தார் என்று ெசால்லி, ேசைனகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவன்ேமல்
பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள். 3 பூர்வகாலத்தில் நடந்தைவகைள ஆதிமுதல் அறிவித்ேதன், அைவகள் என்
வாயிலிருந்து பிறந்தன, அைவகைள ெவளிப்படுத்திேனன்; அைவகைளச் சடிதியாய்ச் ெசய்ேதன், அைவகள்
நடந்தன. 4 நீ கடினமுள்ளவெனன்றும், உன் பிடரி நரம்பு இரும்ெபன்றும், உன் ெநற்றி ெவண்கலெமன்றும்
அறிந்திருக்கிேறன். 5 ஆைகயால்: என் விக்கிரகம் அைவகைளச் ெசய்தெதன்றும், நான் ெசய்த சுரூபமும்,
நான் வார்ப்பித்த விக்கிரகமும் அைவகைளக் கட்டைளயிட்டெதன்றும் நீ ெசால்லாதபடிக்கு, நான்
அைவகைள முன்னேம உனக்குஅறிவித்து, அைவகள் வராததற்கு முன்ேன உனக்கு ெவளிப்படுத்திேனன். 6

அைவகைளக் ேகள்விப்பட்டாேய, அைவகைளெயல்லாம் பார், இப்ெபாழுது நீங்களும் அைவகைள
அறிவிக்கலாமல்லேவா? இதுமுதல் புதியைவகளானைவகைளயும், நீ அறியாத
மைறெபாருளானைவகைளயும் உனக்குத் ெதரிவிக்கிேறன். 7 அைவகள் ஆதிமுதற்ெகாண்டு அல்ல,
இப்ெபாழுேத உண்டாக்கப்பட்டன; இேதா, அைவகைள அறிேவன் என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு,
இந்நாட்களுக்கு முன்ேன நீ அைவகைளக் ேகள்விப்படவில்ைல. 8 நீ ேகள்விப்படவுமில்ைல,
அறியவுமில்ைல; ஆதிமுதல் உன் ெசவி திறந்திருக்கவுமில்ைல; நீ துேராகம் பண்ணுவாெயன்பைதயும்,
தாயின் கர்ப்பந்ெதாடங்கி நீ மீறுகிறவெனன்று ெபயர் ெபற்றைதயும் அறிந்திருக்கிேறன். 9 என்
நாமத்தினிமித்தம் என் ேகாபத்ைத நிறுத்திைவத்ேதன்; உன்ைனச் சங்கரிக்காதபடிக்கு நான் என்
புகழ்ச்சியினிமித்தம் உன்ேமல் ெபாறுைமயாயிருப்ேபன். 10 இேதா, உன்ைனப் புடமிட்ேடன்; ஆனாலும்
ெவள்ளிையப்ேபாலல்ல, உபத்திரவத்தின் குைகயிேல உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். 11 என்னிமித்தம்,
என்னிமித்தேம, அப்படிச் ெசய்ேவன்; என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படிக் குைலக்கப்படலாம்? என்
மகிைமைய நான் ேவெறாருவருக்குங்ெகாேடன். 12 யாக்ேகாேப, நான் அைழத்திருக்கிற இஸ்ரேவேல,
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எனக்குச் ெசவிெகாடு; நான் அவேர, நான் முந்தினவரும், நான் பிந்தினவருமாேம. 13 என் கரேம பூமிைய
அஸ்திபாரப்படுத்தி, என் வலதுைக வானங்கைள அளவிட்டது; நான் அைவகளுக்குக் கட்டைளயிட,
அைவகள் அைனத்தும் நிற்கும். 14 நீங்கெளல்லாரும் கூடிவந்து ேகளுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன்
அவருக்குச் சித்தமானைதப் பாபிேலானில் ெசய்வான்; அவன் புயம் கல்ேதயரின்ேமல் இருக்கும் என்பைத
இவர்களில் அறிவித்தவன் யார்? 15 நான், நாேன அைதச் ெசான்ேனன்; நான் அவைன அைழத்ேதன்; நான்
அவைன வரப்பண்ணிேனன்; அவன் வழி வாய்க்கும். 16 நீங்கள் என் சமீபத்தில் வந்து, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்; நான் ஆதிமுதற்ெகாண்டு அந்தரங்கத்தில் ேபசவில்ைல; அது உண்டான காலந்துவக்கி அங்ேக
நான் இருந்ேதன்; இப்ெபாழுேதா கர்த்தராகிய ஆண்டவரும், அவருைடய ஆவியும் என்ைன அனுப்புகிறார்.
17 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது:
பிரேயாஜனமாயிருக்கிறைத உனக்குப் ேபாதித்து, நீ நடக்கேவண்டிய வழியிேல உன்ைன நடத்துகிற உன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன. 18 ஆ, என் கற்பைனகைளக் கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது
உன் சமாதானம் நதிையப்ேபாலும், உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அைலகைளப்ேபாலும் இருக்கும். 19

அப்ெபாழுது உன் சந்ததி மணலத்தைனயாகவும், உன் கர்ப்பப்பிறப்பு அதின் அணுக்களத்தைனயாகவும்
இருக்கும்; அப்ெபாழுது அதின் ெபயர் நம்ைம விட்டு அற்றுப்ேபாகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும். 20

பாபிேலானிலிருந்து புறப்படுங்கள்; கல்ேதயைரவிட்டு ஓடிவாருங்கள்; கர்த்தர் தம்முைடய தாசனாகிய
யாக்ேகாைப மீட்டுக்ெகாண்டாெரன்று ெசால்லுங்கள்; இைதக் ெகம்பீரசத்தமாய்க் கூறிப்
பிரசித்தப்படுத்துங்கள், பூமியின் கைடயாந்தரமட்டும் ெவளிப்படுத்துங்கள் என்கிறார். 21 அவர் அவர்கைள
வனாந்தரங்களில் நடத்தும்ேபாது, அவர்களுக்குத் தாகவிடாயிருந்ததில்ைல; கன்மைலயிலிருந்து
தண்ணீைர அவர்களுக்குச் சுரக்கப்பண்ணினார், கன்மைலையப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது. 22

துன்மார்க்கருக்குச் சமாதானம் இல்ைலெயன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
தீவுகேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்; தாயின்
கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் என்ைன அைழத்து, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்ைகயில்
என் நாமத்ைதப் பிரஸ்தாபப்படுத்தினார். 2 அவர் என் வாையக் கூர்ைமயான பட்டயமாக்கி, தமது

கரத்தின் நிழலினால் என்ைன மைறத்து, என்ைனத் துலக்கமான அம்பாக்கி, என்ைனத் தமது
அம்பறாத்தூணியிேல மூடிைவத்தார். 3 அவர் என்ைன ேநாக்கி: நீ என் தாசன்; இஸ்ரேவேல, நான் உன்னில்
மகிைமப்படுேவன் என்றார். 4 அதற்கு நான்: விருதாவாய் உைழக்கிேறன், வீணும் வியர்த்தமுமாய் என்
ெபலைனச் ெசலவழிக்கிேறன்; ஆகிலும் என் நியாயம் கர்த்தரிடத்திலும், என் பலன் என் ேதவனிடத்திலும்
இருக்கிறது என்று ெசான்ேனன். 5 யாக்ேகாைபத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின்
கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத் தாசனாக என்ைன உருவாக்கினார்; இஸ்ரேவேலா
ேசராேதேபாகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருைடய பார்ைவயில் கனமைடேவன், என் ேதவன் என்
ெபலனாயிருப்பார். 6 யாக்ேகாபின் ேகாத்திரங்கைள எழுப்பவும், இஸ்ரேவலில் காக்கப்பட்டவர்கைளத்
திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கைடசிபரியந்தமும்
என்னுைடய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்ைம ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் ைவப்ேபன் என்கிறார். 7

இஸ்ரேவலின் மீட்பரும் அதின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர், மனுஷரால் அசட்ைடபண்ணப்பட்டவரும்,
ஜாதியாரால் அருவருக்கப்பட்டவரும், அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிறவைர ேநாக்கி,
உண்ைமயுள்ள கர்த்தர் நிமித்தமும், உம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்ட இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்நிமித்தமும்,
ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்திருந்து, பிரபுக்கள் பணிந்துெகாள்வார்கள் என்று ெசால்லுகிறார். 8 பின்னும்
கர்த்தர்: அநுக்கிரககாலத்திேல நான் உமக்குச் ெசவிெகாடுத்து, இரட்சணிய நாளிேல உமக்கு உதவி
ெசய்ேதன்; நீர் பூமிையச் சீர்ப்படுத்தி, பாழாய்க்கிடக்கிற இடங்கைளச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணவும்; 9

கட்டுண்டவர்கைள ேநாக்கி: புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்றும்; இருளில் இருக்கிறவர்கைள ேநாக்கி:
ெவளிப்படுங்கள் என்றும் ெசால்லவும், நான் உம்ைமக் காப்பாற்றி, உம்ைம ஜனங்களுக்கு
உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன்; அவர்கள் வழிேயாரங்களிேல ேமய்வார்கள்; சகல ேமடுகளிலும்
அவர்களுக்கு ேமய்ச்சல் உண்டாயிருக்கும். 10 அவர்கள் பசியாயிருப்பதுமில்ைல, தாகமாயிருப்பதுமில்ைல;
உஷ்ணமாகிலும், ெவயிலாகிலும் அவர்கள்ேமல் படுவதுமில்ைல; அவர்களுக்கு இரங்குகிறவர் அவர்கைள
நடத்தி, அவர்கைள நீரூற்றுகளிடத்திற்குக் ெகாண்டுேபாய்விடுவார். 11 என் மைலகைளெயல்லாம்
வழிகளாக்குேவன்; என் பாைதகள் உயர்த்தப்படும். 12 இேதா, இவர்கள் தூரத்திலிருந்து வருவார்கள்;
இேதா, அவர்கள் வடக்கிலும் ேமற்கிலுமிருந்து வருவார்கள்; இவர்கள் சீனீம் ேதசத்திலுமிருந்து வருவார்கள்
என்கிறார். 13 வானங்கேள, ெகம்பீரித்துப் பாடுங்கள்; பூமிேய, களிகூரு; பர்வதங்கேள, ெகம்பீரமாய்
முழங்குங்கள்; கர்த்தர் தம்முைடய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் ெசய்தார்; சிறுைமப்பட்டிருக்கிற
தம்முைடயவர்கள்ேமல் இரக்கமாயிருப்பார். 14 சீேயாேனா: கர்த்தர் என்ைனக் ைகவிட்டார், ஆண்டவர்
என்ைன மறந்தார் என்று ெசால்லுகிறாள். 15 ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ைளக்கு இரங்காமல், தன்
பாலகைன மறப்பாேளா? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்ைன மறப்பதில்ைல. 16 இேதா, என்
உள்ளங்ைககளில் உன்ைன வைரந்திருக்கிேறன்; உன் மதில்கள் எப்ேபாதும் என்முன் இருக்கிறது. 17 உன்
குமாரர் தீவிரித்து வருவார்கள்; உன்ைன நிர்மூலமாக்கினவர்களும் உன்ைனப் பாழாக்கினவர்களும் உன்ைன
விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 18 உன் கண்கைள ஏெறடுத்துச் சுற்றிலும் பார்; அவர்கெளல்லாரும்
ஏகமாய்க்கூடி உன்னிடத்தில் வருகிறார்கள்; நீ அவர்கெளல்லாைரயும் ஆபரணமாகத் தரித்து, மணமகள்
அணிந்துெகாள்வதுேபால, நீ அவர்கைள அணிந்துெகாள்வாய் என்று, என் ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார். 19 அப்ெபாழுது உன் வனாந்தரங்களும், உன் பாழிடங்களும்,
நிர்மூலமான உன் ேதசமும், இனிக் குடிகளின் திரளினாேல உனக்கு ெநருக்கமாயிருக்கும்; உன்ைன
விழுங்கினவர்கள் தூரமாவார்கள். 20 பிள்ைளகளற்றிருந்த உனக்கு உண்டாயிருக்கப்ேபாகிற பிள்ைளகள்:
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இடம் எங்களுக்கு ெநருக்கமாயிருக்கிறது; நாங்கள் குடியிருக்கும்படிக்கு விலகியிரு என்று, உன் காதுகள்
ேகட்கச்ெசால்லுவார்கள். 21 அப்ெபாழுது நீ: இவர்கைள எனக்குப் பிறப்பித்தவர் யார்? நான்
பிள்ைளகளற்றும், தனித்தும், சிைறப்பட்டும், நிைலயற்றும் இருந்ேதேன; இவர்கைள எனக்கு வளர்த்தவர்
யார்? இேதா, நான் ஒன்றியாய் விடப்பட்டிருந்ேதேன; இவர்கள் எங்ேகயிருந்தவர்கள்? என்று உன்
இருதயத்தில் ெசால்லுவாய். 22 இேதா, ஜாதிகளுக்கு ேநராக என் கரத்ைத உயர்த்தி, ஜனங்களுக்கு
ேநராக என் ெகாடிைய ஏற்றுேவன்; அப்ெபாழுது உன் குமாரைரக் ெகாடுங்ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்டு
வருவார்கள்; உன் குமாரத்திகள் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டு வரப்படுவார்கள் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 23 ராஜாக்கள் உன்ைன வளர்க்கும் தந்ைதகளும், அவர்களுைடய நாயகிகள்
உன் ைகத்தாய்களுமாயிருப்பார்கள்; தைரயிேல முகங்குப்புறவிழுந்து உன்ைனப் பணிந்து, உன் கால்களின்
தூைள நக்குவார்கள்; நான் கர்த்தர், எனக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள் ெவட்கப்படுவதில்ைல என்பைத
அப்ெபாழுது அறிந்துெகாள்வாய். 24 பராக்கிரமன் ைகயிலிருந்து ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்
பறிக்கக்கூடுேமா? அல்லது நீதியாய்ச் சிைறப்பட்டுப்ேபானவர்கைள விடுவிக்ககூடுேமா? 25 என்றாலும்
இேதா, பராக்கிரமனால் சிைறப்படுத்தப்பட்டவர்களும் விடுவிக்கப்படுவார்கள்; ெபலவந்தனால்
ெகாள்ைளயிடப்பட்டதும் விடுதைலயாக்கப்படும்; உன்ேனாடு வழக்காடுகிறவர்கேளாேட நான் வழக்காடி,
உன் பிள்ைளகைள இரட்சித்துக்ெகாள்ளுேவன். 26 உன்ைன ஒடுக்கினவர்களுைடய மாம்சத்ைத
அவர்களுக்ேக தின்னக்ெகாடுப்ேபன்; மதுபானத்தால் ெவறிெகாள்வதுேபால் தங்களுைடய இரத்தத்தினால்
ெவறிெகாள்வார்கள்; கர்த்தரும் யாக்ேகாபின் வல்லவருமாகிய நான் உன் இரட்சகரும் உன்
மீட்பருமாயிருக்கிறைத மாம்சமான யாவரும் அறிந்துெகாள்வார்கெளன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: நான் உங்கள் தாைய அனுப்பிவிட்டேபாது, அவளுக்குக் ெகாடுத்த
தள்ளுதற்சீட்டு எங்ேக? அல்லது எனக்குக் கடன் ெகாடுத்த எவனுக்கு உங்கைள நான்
விற்றுப்ேபாட்ேடன்? இேதா, உங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தம் நீங்கள் விற்கப்பட்டீர்கள்; உங்கள்

பாதகங்களினிமித்தம் உங்கள் தாய் அனுப்பிவிடப்பட்டாள். 2 நான் வந்தேபாது ஒருவனும்
இல்லாமற்ேபானெதன்ன? நான் கூப்பிட்டேபாது மறுஉத்தரவு ெகாடுக்க ஒருவனும்
இல்லாமற்ேபானெதன்ன? மீட்கக்கூடாதபடிக்கு என் கரம் குறுகிற்ேறா? விடுவிக்கிறதற்கு என்னிடத்தில்
ெபலனில்லாமற்ேபாயிற்ேறா? இேதா, என் கண்டிதத்தினாேல கடைல வற்றப்பண்ணி, நதிகைள
ெவட்டாந்தைரயாக்கிப்ேபாடுகிேறன்; அைவகளிலுள்ள மீன் தண்ணீரில்லாமல் தாகத்தால் ெசத்து
நாறுகின்றது. 3 நான் வானங்களுக்குக் காரிருைள உடுத்தி, இரட்ைட அைவகளின் மூடுசீைலயாக்குகிேறன்.
4 இைளப்பைடந்தவனுக்கு சமயத்திற்ேகற்ற வார்த்ைத ெசால்ல நான் அறியும்படிக்கு, கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் எனக்குக் கல்விமானின் நாைவத் தந்தருளினார்; காைலேதாறும் என்ைன எழுப்புகிறார்;
கற்றுக்ெகாள்ளுகிறவர்கைளப்ேபால, நான் ேகட்கும்படி என் ெசவிையக் கவனிக்கச்ெசய்கிறார். 5

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என் ெசவிையத் திறந்தார்; நான் எதிர்க்கவுமில்ைல, நான் பின்வாங்கவுமில்ைல. 6

அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுைகயும், தாைடமயிைரப் பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என் தாைடகைளயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவமானத்துக்கும் உமிழ்நீருக்கும் என் முகத்ைத மைறக்கவில்ைல. 7 கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் எனக்குத் துைணெசய்கிறார்; ஆைகயால் நான் ெவட்கப்பேடன்; நான்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதில்ைலெயன்று அறிந்திருக்கிேறன்; ஆதலால் என் முகத்ைதக்
கற்பாைறையப்ேபாலாக்கிேனன். 8 என்ைன நீதிமானாக்குகிறவர் சமீபமாயிருக்கிறார்; என்ேனாேட
வழக்காடுகிறவன் யார்? ஏகமாய் நிற்ேபாமாக, யார் எனக்கு எதிராளி? அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும். 9

இேதா, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குத் துைணெசய்கிறார்; என்ைன ஆக்கிைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறவன்
யார்? இேதா, அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு வஸ்திரத்ைதப்ேபாலப் பழசாவார்கள்; ெபாட்டுப்பூச்சி அவர்கைள
அரிக்கும். 10 உங்களில் எவன் கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவருைடய தாசனின் ெசால்ைலக் ேகட்டு, தனக்கு
ெவளிச்சமில்லாததினால் இருட்டிேல நடக்கிறாேனா, அவன் கர்த்தருைடய நாமத்ைத நம்பி, தன்
ேதவைனச் சார்ந்துெகாள்ளக்கடவன். 11 இேதா, ெநருப்ைபக் ெகாளுத்தி, அக்கினிப்ெபாறிகளால்
சூழப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் அைனவரும், உங்கள் அக்கினி தீபத்திலும், நீங்கள் மூட்டின
அக்கினிஜூவாைலயிலும் நடவுங்கள்; ேவதைனயில் கிடப்பீர்கள்; என் கரத்தினால் இது உங்களுக்கு
உண்டாகும்.

நீதிையப் பின்பற்றி கர்த்தைரத் ேதடுகிற நீங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; நீங்கள் ெவட்டி
எடுக்கப்பட்ட கன்மைலையயும், நீங்கள் ேதாண்டி எடுக்கப்பட்ட துரவின் குழிையயும்
ேநாக்கிப்பாருங்கள். 2 உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாைமயும், உங்கைளப் ெபற்ற சாராைளயும்

ேநாக்கிப்பாருங்கள்; அவன் ஒருவனாயிருக்ைகயில் நான் அவைன அைழத்து, அவைன ஆசீர்வதித்து,
அவைனப் ெபருகப்பண்ணிேனன். 3 கர்த்தர் சீேயானுக்கு ஆறுதல் ெசய்வார்; அவர் அதின் பாழான
ஸ்தலங்கைளெயல்லாம் ேதறுதலைடயச்ெசய்து, அதின் வனாந்தரத்ைத ஏேதைனப்ேபாலவும், அதின்
அவாந்தரெவளிையக் கர்த்தரின் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும் ஆக்குவார்; சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும்
கீதசத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும். 4 என் ஜனங்கேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்; என் ஜாதியாேர, என்
வாக்ைகக் கவனியுங்கள்; ேவதம் என்னிலிருந்து ெவளிப்படும்; என் பிரமாணத்ைத ஜனங்களின் ெவளிச்சமாக
ஸ்தாபிப்ேபன். 5 என் நீதி சமீபமாயிருக்கிறது; என் இரட்சிப்பு ெவளிப்படும்; என் புயங்கள் ஜனங்கைள
நியாயந்தீர்க்கும்; தீவுகள் எனக்குக் காத்திருந்து, என் புயத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருக்கும். 6 உங்கள்
கண்கைள வானத்துக்கு ஏெறடுங்கள், கீேழ இருக்கிற பூமிையயும் ேநாக்கிப்பாருங்கள்; வானம்
புைகையப்ேபால் ஒழிந்துேபாம், பூமி வஸ்திரத்ைதப்ேபால் பழசாய்ப்ேபாகும்; அதின் குடிகளும் அப்படிேய
ஒழிந்துேபாவார்கள்; என் இரட்சிப்ேபா என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்; என் நீதி அற்றுப்ேபாவதில்ைல. 7

நீதிைய அறிந்தவர்கேள, என் ேவதத்ைத இருதயத்தில் பதித்திருக்கிற ஜனங்கேள, எனக்குச்
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ெசவிெகாடுங்கள்; மனுஷரின் நிந்தைனக்குப் பயப்படாமலும், அவர்கள் தூஷணங்களால் கலங்காமலும்
இருங்கள். 8 ெபாட்டுப்பூச்சி அவர்கைள வஸ்திரத்ைதப்ேபால் அரித்து, புழு அவர்கைள ஆட்டுமயிைரப்ேபால்
தின்னும்; என்னுைடய நீதிேயா என்ெறன்ைறக்கும் நிைலக்கும், என் இரட்சிப்பு தைலமுைற
தைலமுைறேதாறும் இருக்கும். 9 எழும்பு, எழும்பு, ெபலன்ெகாள்; கர்த்தரின் புயேம, முந்தின நாட்களிலும்
பூர்வ தைலமுைறகளிலும் எழும்பினபடி எழும்பு; இராகாைபத் துண்டித்ததும் வலுசர்ப்பத்ைத வைதத்ததும்
நீதானல்லேவா? 10 மகா ஆழத்தின் தண்ணீர்களாகிய சமுத்திரத்ைத வற்றிப்ேபாகப்பண்ணினதும்,
மீட்கப்பட்டவர்கள் கடந்துேபாகக் கடலின் பள்ளங்கைள வழியாக்கினதும் நீதானல்லேவா? 11 அப்படிேய
கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடி சீேயானுக்குத் திரும்பிவருவார்கள்; நித்திய
மகிழ்ச்சி அவர்கள் தைலயின்ேமல் இருக்கும்; சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் அைடவார்கள்; சஞ்சலமும்
தவிப்பும் ஓடிப்ேபாகும். 12 நான், நாேன உங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்கிறவர்; சாகப்ேபாகிற மனுஷனுக்கும்,
புல்லுக்ெகாப்பாகிற மனுபுத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும், வானங்கைள விரித்து, பூமிைய
அஸ்திபாரப்படுத்தி, உன்ைன உண்டாக்கின கர்த்தைர மறக்கிறதற்கும் நீ யார்? 13 இடுக்கண் ெசய்கிறவன்
அழிக்க ஆயத்தமாகிறேபாது, நீ அவனுைடய உக்கிரத்துக்கு நித்தம் இைடவிடாமல் பயப்படுகிறெதன்ன?
இடுக்கண் ெசய்கிறவனுைடய உக்கிரம் எங்ேக? 14 சிைறப்பட்டுப்ேபானவன் தீவிரமாய் விடுதைலயாவான்;
அவன் கிடங்கிேல சாவதுமில்ைல, அவனுைடய அப்பம் குைறவுபடுவதுமில்ைல. 15 உன் ேதவனாயிருக்கிற
கர்த்தர் நாேன; அைலகள் ெகாந்தளிக்கத்தக்கதாய் சமுத்திரத்ைதக் குலுக்குகிற ேசைனகளின் கர்த்தர்
என்கிற நாமமுள்ளவர். 16 நான் வானத்ைத நிைலப்படுத்தி, பூமிைய அஸ்திபாரப்படுத்தி, சீேயாைன ேநாக்கி:
நீ என் ஜனெமன்று ெசால்லுவதற்காக, நான் என் வார்த்ைதைய உன் வாயிேல அருளி, என் கரத்தின்
நிழலினால் உன்ைன மைறக்கிேறன். 17 எழும்பு, எழும்பு, கர்த்தருைடய உக்கிரத்தின் பாத்திரத்ைத அவர்
ைகயில் வாங்கிக் குடித்திருக்கிற எருசேலேம, எழுந்துநில், தத்தளிக்கச்ெசய்யும் பாத்திரத்தின்
வண்டல்கைள உறிஞ்சிக் குடித்தாய். 18 அவள் ெபற்ற புத்திரெரல்லாரிலும் அவைள நடத்துவார்
ஒருவருமில்ைல; அவள் வளர்த்த குமாரெரல்லாரிலும் அவைளக் ைகெகாடுத்து அைழப்பார் ஒருவருமில்ைல.
19 இவ்விரண்டும் உனக்குச் சம்பவித்தது; உனக்குப் பரிதபிக்கிறவன் யார்? பாழ்க்கடிப்பும், சங்காரமும்,
பஞ்சமும், பட்டயமும் வந்தன; யாைரக்ெகாண்டு உனக்கு ஆறுதல் ெசய்ேவன்? 20 உன் குமாரர் மூர்ச்சித்து
விழுந்தார்கள்; அவர்கள், வைலயிேல சிக்குண்ட கைலமாைனப்ேபால, எல்லா வீதிகளின் முைனயிலும்,
கர்த்தருைடய உக்கிரத்தினாலும், உன் ேதவனுைடய கண்டிதத்தினாலும் நிைறந்தவர்களாய்க்
கிடக்கிறார்கள். 21 ஆைகயால் சிறுைமப்பட்டவேள, மதுபானங்குடியாமல் ெவறிெகாண்டவேள, நீ ேகள். 22

கர்த்தராகிய உன் ஆண்டவரும் தம்முைடய ஜனத்துக்காக வழக்காடப்ேபாகிற உன் ேதவனுமானவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, தத்தளிப்பின் பாத்திரத்ைத உன் ைகயிலிருந்து
நீக்கிப்ேபாடுகிேறன், இனி என் உக்கிரத்தினுைடய பாத்திரத்தின் வண்டல்கைள நீ குடிப்பதில்ைல. 23

உன்ைன ேநாக்கி: நாங்கள் கடந்துேபாகும்படிக்குக் குனிெயன்று ெசால்லி, கடந்துேபாகிறவர்களுக்கு நீ
உன் முதுைகத் தைரயும் வீதியுமாக்கும்படி, உன்ைனச் சஞ்சலப்படுத்தினவர்களின் ைகயில் அைதக்
ெகாடுப்ேபன் என்றார்.

எழும்பு, எழும்பு, சீேயாேன, உன் வல்லைமையத் தரித்துக்ெகாள்; பரிசுத்த நகரமாகிய எருசேலேம,
உன் அலங்கார வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாள்; விருத்தேசதனமில்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி
உன்னிடத்தில் வருவதில்ைல. 2 தூசிைய உதறிவிட்டு எழுந்திரு; எருசேலேம, வீற்றிரு;

சிைறப்பட்டுப்ேபான சீேயான் குமாரத்திேய, உன் கழுத்திலுள்ள கட்டுகைள அவிழ்த்துவிடு. 3 விைலயின்றி
விற்கப்பட்டீர்கள், பணமின்றி மீட்கப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 பூர்வத்தில் என் ஜனங்கள்
தங்கும்படி எகிப்துக்குப் ேபானார்கள்; அசீரியனும் முகாந்தரமில்லாமல் அவர்கைள ஒடுக்கினான் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 5 இப்ெபாழுது எனக்கு இங்ேக என்ன இருக்கிறது, என் ஜனங்கள்
விருதாவாய்க் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்; அவர்கைள ஆளுகிறவர்கள் அவர்கைள
அலறப்பண்ணுகிறார்கள்; நித்தமும் இைடவிடாமல் என் நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 6 இதினிமித்தம், என் ஜனங்கள் என் நாமத்ைத அறிவார்கள்; இைதச் ெசால்லுகிறவர்
நாேன என்று அக்காலத்திேல அறிவார்கள்; இேதா, இங்ேக இருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7

சமாதானத்ைதக் கூறி, நற்காரியங்கைளச் சுவிேசஷமாய் அறிவித்து, இரட்சிப்ைபப் பிரசித்தப்படுத்தி: உன்
ேதவன் ராஜரிகம்பண்ணுகிறாெரன்று சீேயானுக்குச் ெசால்லுகிற சுவிேசஷகனுைடய பாதங்கள்
மைலகளின்ேமல் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன. 8 உன் ஜாமக்காரருைடய சத்தம் ேகட்கப்படும்; அவர்கள்
சத்தமிட்டு ஏகமாய்க் ெகம்பீரிப்பார்கள்; ஏெனன்றால், கர்த்தர் சீேயாைனத் திரும்பிவரப்பண்ணும்ேபாது,
அைதக் கண்ணாரக்காண்பார்கள். 9 எருசேலமின் பாழான ஸ்தலங்கேள, முழங்கி ஏகமாய்க் ெகம்பீரித்துப்
பாடுங்கள்; கர்த்தர் தம்முைடய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல்ெசய்து எருசேலைம மீட்டுக்ெகாண்டார். 10 எல்லா
ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முைடய பரிசுத்த புயத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்; பூமியின்
எல்ைலகளில் உள்ளவர்கெளல்லாரும் நமது ேதவனுைடய இரட்சிப்ைபக் காண்பார்கள். 11 புறப்படுங்கள்,
புறப்படுங்கள், அவ்விடம்விட்டுப் ேபாங்கள்; அசுத்தமானைதத் ெதாடாதிருங்கள்; கர்த்தருைடய
பாத்திரங்கைளச் சுமக்கிறவர்கேள, அதின் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு உங்கைளச் சுத்திகரியுங்கள். 12 நீங்கள்
தீவிரித்துப் புறப்படுவதில்ைல; நீங்கள் ஓடிப்ேபாகிறவர்கள்ேபால ஓடிப்ேபாவதுமில்ைல; கர்த்தர் உங்கள்
முன்ேன ேபாவார்; இஸ்ரேவலின் ேதவன் உங்கள் பிறேக உங்கைளக் காக்கிறவராயிருப்பார். 13 இேதா,
என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு, ேமன்ைமயும் மகா உன்னதமுமாயிருப்பார். 14

மனுஷைனப்பார்க்கிலும் அவருைடய முகப்பார்ைவயும், மனுபுத்திரைரப்பார்க்கிலும் அவருைடய ரூபமும்,
இவ்வளவு அந்தக்ேகடு அைடந்தபடியினாேல, அவைரக்கண்ட அேநகர் பிரமிப்பைடந்தார்கள். 15 அப்படிேய,
அவர் அேநகம் ஜாதிகளின்ேமல் ெதளிப்பார்; அவர் நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாைய மூடுவார்கள்;
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ஏெனனில், தங்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்படாதிருந்தைத அவர்கள் காண்பார்கள்; ேகள்விப்படாதிருந்தைத
அவர்கள் அறிந்துெகாள்வார்கள்.

எங்கள் மூலமாய்க் ேகள்விப்பட்டைத விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருைடய புயம் யாருக்கு
ெவளிப்பட்டது? 2 இளங்கிைளையப்ேபாலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற
ேவைரப்ேபாலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்; அவருக்கு அழகுமில்ைல,

ெசளந்தரியமுமில்ைல; அவைரப் பார்க்கும்ேபாது, நாம் அவைர விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு
இல்லாதிருந்தது. 3 அவர் அசட்ைடப்பண்ணப்பட்டவரும், மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும், துக்கம்
நிைறந்தவரும், பாடு அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்; அவைரவிட்டு, நம்முைடய முகங்கைள
மைறத்துக்ெகாண்ேடாம்; அவர் அசட்ைடபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அவைர எண்ணாமற்ேபாேனாம். 4

ெமய்யாகேவ அவர் நம்முைடய பாடுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய துக்கங்கைளச் சுமந்தார்; நாேமா,
அவர் ேதவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு, சிறுைமப்பட்டவெரன்று எண்ணிேனாம். 5 நம்முைடய
மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முைடய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் ெநாறுக்கப்பட்டார்;
நமக்குச் சமாதானத்ைத உண்டுபண்ணும் ஆக்கிைன அவர்ேமல் வந்தது; அவருைடய தழும்புகளால்
குணமாகிேறாம். 6 நாெமல்லாரும் ஆடுகைளப்ேபால வழிதப்பித் திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிேல
ேபாேனாம்; கர்த்தேரா நம்ெமல்லாருைடய அக்கிரமத்ைதயும் அவர்ேமல் விழப்பண்ணினார். 7 அவர்
ெநருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முைடய வாைய அவர் திறக்கவில்ைல;
அடிக்கப்படும்படி ெகாண்டுேபாகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபாலவும், தன்ைன
மயிர்க்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்ைடப்ேபாலவும், அவர் தம்முைடய வாையத்
திறவாதிருந்தார். 8 இடுக்கணிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்; அவருைடய வம்சத்ைத
யாரால் ெசால்லிமுடியும்; ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திலிருந்து அறுப்புண்டுேபானார்; என் ஜனத்தின்
மீறுதலினிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார். 9 துன்மார்க்கேராேட அவருைடய பிேரதக்குழிைய
நியமித்தார்கள்; ஆனாலும் அவர் மரித்தேபாது ஐசுவரியவாேனாேட இருந்தார்; அவர் ெகாடுைம
ெசய்யவில்ைல; அவர் வாயில் வஞ்சைன இருந்ததுமில்ைல. 10 கர்த்தேரா அவைர ெநாறுக்கச்சித்தமாகி,
அவைரப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அவருைடய ஆத்துமா தன்ைனக் குற்றநிவாரணபலியாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர் தமது சந்ததிையக் கண்டு, நீடித்த நாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச்
சித்தமானது அவர் ைகயினால் வாய்க்கும். 11 அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலைனக் கண்டு
திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்ைமப்பற்றும் அறிவினால் அேநகைர நீதிமான்களாக்குவார்;
அவர்களுைடய அக்கிரமங்கைளத் தாேம சுமந்துெகாள்வார். 12 அவர் தம்முைடய ஆத்துமாைவ
மரணத்திலூற்றி, அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு, அேநகருைடய பாவத்ைதத் தாேம சுமந்து,
அக்கிரமக்காரருக்காக ேவண்டிக்ெகாண்டதினிமித்தம் அேநகைர அவருக்குப் பங்காகக் ெகாடுப்ேபன்;
பலவான்கைள அவர் தமக்குக் ெகாள்ைளயாகப் பங்கிட்டுக்ெகாள்வார்.

பிள்ைளெபறாத மலடிேய, மகிழ்ந்துபாடு; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள, ெகம்பீரமாய்ப் பாடி ஆனந்த
சத்தமிடு; வாழ்க்ைகப்பட்டவளுைடய பிள்ைளகைளப் பார்க்கிலும், அநாத ஸ்திரீயினுைடய
பிள்ைளகள் அதிகம் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 2 உன் கூடாரத்தின் இடத்ைத விசாலமாக்கு;

உன் வாசஸ்தலங்களின் திைரகள் விரிவாகட்டும்; தைடெசய்யாேத; உன் கயிறுகைள நீளமாக்கி, உன்
முைளகைள உறுதிப்படுத்து. 3 நீ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடங்ெகாண்டு ெபருகுவாய்; உன்
சந்ததியார் ஜாதிகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, பாழாய்க்கிடந்த பட்டணங்கைளக் குடிேயற்றுவிப்பார்கள்.
4 பயப்படாேத, நீ ெவட்கப்படுவதில்ைல; நாணாேத, நீ இலச்ைசயைடவதில்ைல; உன் வாலிபத்தின்
ெவட்கத்ைத நீ மறந்து, உன் விதைவயிருப்பின் நிந்ைதைய இனி நிைனயாதிருப்பாய். 5 உன் சிருஷ்டிகேர
உன் நாயகர்; ேசைனகளின் கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர், அவர்
சர்வபூமியின் ேதவன் என்னப்படுவார். 6 ைகவிடப்பட்டு மனம்ெநாந்தவளான ஸ்திரீையப்ேபாலவும்,
இளம்பிராயத்தில் விவாகஞ்ெசய்து தள்ளப்பட்ட மைனவிையப்ேபாலவும் இருக்கிற உன்ைனக் கர்த்தர்
அைழத்தார் என்று உன் ேதவன் ெசால்லுகிறார். 7 இைமப்ெபாழுது உன்ைனக் ைகவிட்ேடன்; ஆனாலும்
உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன். 8 அற்பகாலம் மூண்ட ேகாபத்தினால் என்
முகத்ைத இைமப்ெபாழுது உனக்கு மைறத்ேதன்; ஆனாலும் நித்திய கிருைபயுடன் உனக்கு இரங்குேவன்
என்று கர்த்தராகிய உன் மீட்பர் ெசால்லுகிறார். 9 இது எனக்கு ேநாவாவின் காலத்திலுண்டான
ெவள்ளம்ேபாலிருக்கும்; ேநாவாவின் காலத்திலுண்டான ெவள்ளம் இனி பூமியின்ேமல் புரண்டுவருவதில்ைல
என்று நான் ஆைணயிட்டதுேபால, உன்ேமல் நான் ேகாபங்ெகாள்வதில்ைலெயன்றும், உன்ைன நான்
கடிந்துெகாள்வதில்ைலெயன்றும் ஆைணயிட்ேடன். 10 மைலகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள்
நிைலெபயர்ந்தாலும், என் கிருைப உன்ைனவிட்டு விலகாமலும், என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்ைக
நிைலெபயராமலும் இருக்கும் என்று, உன்ேமல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11

சிறுைமப்பட்டவேள, ெபருங்காற்றில் அடிபட்டவேள, ேதற்றரவற்றவேள, இேதா, நான் உன் கல்லுகைளப்
பிரகாசிக்கும்படி ைவத்து, நீலரத்தினங்கைள உன் அஸ்திபாரமாக்கி, 12 உன் பலகணிகைளப் பளிங்கும்,
உன் வாசல்கைள மாணிக்கக் கற்களும், உன் மதில்கைளெயல்லாம் உச்சிதமான கற்களுமாக்குேவன். 13

உன் பிள்ைளகெளல்லாரும் கர்த்தரால் ேபாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்; உன் பிள்ைளகளுைடய சமாதானம்
ெபரிதாயிருக்கும். 14 நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; ெகாடுைமக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய்;
திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்ைன அணுகுவதில்ைல. 15 இேதா, உனக்கு விேராதமாய்க்
கூட்டங்கூடினால், அது என்னாேல கூடுகிற கூட்டமல்ல; எவர்கள் உனக்கு விேராதமாய்க் கூடுகிறார்கேளா,
அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள். 16 இேதா, கரிெநருப்ைப ஊதி, தன் கிரிையக்கான ஆயுதத்ைத
உண்டுபண்ணுகிற ெகால்லைனயும் நான் சிருஷ்டித்ேதன்; ெகடுத்து நிக்கிரகமாக்குகிறவைனயும் நான்
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சிருஷ்டித்ேதன். 17 உனக்கு விேராதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காேதேபாகும்; உனக்கு
விேராதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாைவயும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்; இது கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரரின் சுதந்தரமும், என்னாலுண்டான அவர்களுைடய நீதியுமாயிருக்கிறெதன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

ஓ, தாகமாயிருக்கிறவர்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்ைடக்கு வாருங்கள்;
பணமில்லாதவர்கேள, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி
விைலயுமின்றித் திராட்சரசமும் பாலும் ெகாள்ளுங்கள். 2 நீங்கள் அப்பமல்லாததற்காகப்

பணத்ைதயும், திருப்திெசய்யாத ெபாருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்ைதயும் ெசலவழிப்பாேனன்? நீங்கள்
எனக்குக் கவனமாய்ச் ெசவிெகாடுத்து, நலமானைதச் சாப்பிடுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமா
ெகாழுப்பான பதார்த்தத்தினால் மகிழ்ச்சியாகும். 3 உங்கள் ெசவிையச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்:
ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்கள் ஆத்துமா பிைழக்கும்; தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருைபகைள
உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்ைகயாக ஏற்படுத்துேவன். 4 இேதா, அவைர ஜனக்கூட்டங்களுக்குச்
சாட்சியாகவும், ஜனங்களுக்குத் தைலவராகவும், அதிபதியாகவும் ஏற்படுத்திேனன். 5 இேதா, நீ
அறியாதிருந்த ஜாதிைய வரவைழப்பாய்; உன்ைன அறியாதிருந்த ஜாதி உன் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
நிமித்தமும், இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தரின் நிமித்தமும் உன்னிடத்திற்கு ஓடிவரும்; அவர் உன்ைன
ேமன்ைமப்படுத்தியிருக்கிறார்; 6 கர்த்தைரக் கண்டைடயத்தக்க சமயத்தில் அவைரத் ேதடுங்கள்; அவர்
சமீபமாயிருக்ைகயில் அவைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுங்கள். 7 துன்மார்க்கன் தன் வழிையயும், அக்கிரமக்காரன்
தன் நிைனவுகைளயும் விட்டு, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்; அவர் அவன்ேமல் மனதுருகுவார்; நம்முைடய
ேதவனிடத்திற்ேக திரும்பக்கடவன்; அவர் மன்னிக்கிறதற்குத் தைய ெபருத்திருக்கிறார். 8 என் நிைனவுகள்
உங்கள் நிைனவுகள் அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லெவன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9

பூமிையப்பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறேதா, அப்படிேய உங்கள் வழிகைளப்பார்க்கிலும் என்
வழிகளும், உங்கள் நிைனவுகைளப்பார்க்கிலும் என் நிைனவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. 10 மாரியும் உைறந்த
மைழயும் வானத்திலிருந்து இறங்கி, அவ்விடத்துக்குத் திரும்பாமல் பூமிைய நைனத்து, அதில் முைள கிளம்பி
விைளயும்படிச்ெசய்து, விைதக்கிறவனுக்கு விைதையயும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுக்கிறது
எப்படிேயா, 11 அப்படிேய என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது ெவறுைமயாய்
என்னிடத்திற்குத் திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறைதச்ெசய்து, நான் அைத அனுப்பின காரியமாகும்படி
வாய்க்கும். 12 நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய்ப் புறப்பட்டு, சமாதானமாய்க் ெகாண்டுேபாகப்படுவீர்கள்; பர்வதங்களும்
மைலகளும் உங்களுக்கு முன்பாகக் ெகம்பீரமாய் முழங்கி, ெவளியின் மரங்கெளல்லாம் ைகெகாட்டும். 13

முட்ெசடிக்குப் பதிலாகத் ேதவதாரு விருட்சம் முைளக்கும்; காஞ்ெசாறிக்குப் பதிலாக மிருதுச்ெசடி
எழும்பும்; அது கர்த்தருக்குக் கீர்த்தியாகவும், நிர்மூலமாகாத நித்திய அைடயாளமாகவும் இருக்கும்.

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: நீங்கள் நியாயத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு, நீதிையச் ெசய்யுங்கள்; என்
இரட்சிப்பு வரவும், என் நீதி ெவளிப்படவும் சமீபமாயிருக்கிறது. 2 இப்படிச் ெசய்கிற மனுஷனும்,
இைதப் பற்றிக்ெகாண்டிருந்து, ஓய்வு நாைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி ஆசரித்து, ஒரு

ெபால்லாப்ைபயும் ெசய்யாதபடி தன் ைகையக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கிற மனுபுத்திரனும் பாக்கியவான். 3

கர்த்தைரச் ேசர்ந்த அந்நியபுத்திரன்: கர்த்தர் என்ைனத் தம்முைடய ஜனத்ைதவிட்டு முற்றிலும்
பிரித்துப்ேபாடுவாெரன்று ெசால்லானாக; அண்ணகனும்: இேதா, நான் பட்டமரெமன்று ெசால்லானாக. 4

என் ஓய்வு நாட்கைள ஆசரித்து, எனக்கு இஷ்டமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, என்
உடன்படிக்ைகையப் பற்றிக்ெகாள்ளுகிற அண்ணகர்கைளக் குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: 5 நான் அவர்களுக்கு என் ஆலயத்திலும், என் மதில்களுக்குள்ளும் குமாரருக்கும்
குமாரத்திகளுக்குமுரிய இடத்ைதயும் கீர்த்திையயும்பார்க்கிலும், உத்தம இடத்ைதயும் கீர்த்திையயும்
ெகாடுப்ேபன், என்றும் அழியாத நித்திய நாமத்ைத அவர்களுக்கு அருளுேவன். 6 கர்த்தைரச் ேசவிக்கவும்,
கர்த்தருைடய நாமத்ைத ேநசிக்கவும், அவருக்கு ஊழியக்காரராயிருக்கவும், அவைரச் ேசர்ந்து, ஓய்வு
நாைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி ஆசரித்து, என் உடன்படிக்ைகையப் பற்றிக்ெகாண்டிருக்கிற
அந்நிய புத்திரர் அைனவைரயும், 7 நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்குக் ெகாண்டுவந்து: என் ெஜபவீட்டிேல
அவர்கைள மகிழப்பண்ணுேவன்; அவர்களுைடய சர்வாங்கதகனங்களும், அவர்களுைடய பலிகளும், என்
பலிபீடத்தின்ேமல் அங்கிகரிக்கப்பட்டிருக்கும்; என்னுைடய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ெஜபவீடு என்னப்படும்.
8 இஸ்ரேவலில் தள்ளுண்டவர்கைளச் ேசர்க்கிற கர்த்தராகிய ஆண்டவர்: அவனிடத்தில்
ேசர்க்கப்பட்டவர்கைளயல்லாமல் இன்னும் அவனிடத்தில் ேசர்ப்ேபன் என்கிறார். 9 ெவளியில் சஞ்சரிக்கிற
சகல மிருகங்கேள, காட்டிலுள்ள சகல மிருகங்கேள, பட்சிக்க வாருங்கள். 10 அவனுைடய காவற்காரர்
எல்லாரும் ஒன்றும் அறியாத குருடர்; அவர்கெளல்லாரும் குைலக்கமாட்டாத ஊைமயான நாய்கள்;
தூக்கமயக்கமாய்ப் புலம்புகிறவர்கள், படுத்துக்ெகாள்ளுகிறவர்கள், நித்திைரப் பிரியர்; 11

திருப்தியைடயாமலிருக்கும் ெபருவயிற்று நாய்கள்; பகுத்தறிவில்லாத ேமய்ப்பர்; அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
தன் தன் வழிையயும், அவனவன் தன்தன் மூைலயிலிருந்து தன்தன் ெபாழிைவயும்
ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 12 வாருங்கள், திராட்சரசத்ைதக் ெகாண்டுவருேவன், மதுைவக் குடிப்ேபாம்;
நாைளயத்தினம் இன்ைறயத்தினம்ேபாலவும், இதற்கு அதிகமாகவும் இருக்கும் என்பார்கள்.

நீதிமான் மடிந்து ேபாகிறான், ஒருவரும் அைத மனதில் ைவக்கிறதில்ைல; புத்திமான்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகிறார்கள், ஆனாலும் தீங்குவராததற்குமுன்ேன நீதிமான்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகிறான் என்பைதச் சிந்திப்பார் இல்ைல. 2 ேநர்ைமயாய் நடந்தவர்கள்

சமாதானத்துக்குள் பிரேவசித்து, தங்கள் படுக்ைககளில் இைளப்பாறுகிறார்கள். 3 நாள் பார்க்கிறவளின்
பிள்ைளகேள, விபசாரனுக்கும் ேவசிக்கும் பிறந்த சந்ததியாேர, நீங்கள் இங்ேக கிட்டிவாருங்கள். 4 நீங்கள்

ஏசாயா 54:17

562



58

யாைரப் பரியாசம்பண்ணுகிறீர்கள்? யாருக்கு விேராதமாய் வாையத் திறந்து, நாக்ைக நீட்டுகிறீர்கள்? நீங்கள்
துேராகம்பண்ணுகிற பிள்ைளகளும், கள்ளச் சந்ததியாருமல்லேவா? 5 நீங்கள் பச்ைசயான சகல
மரத்தின்கீழும், விக்கிரக ேதவர்கேளாேட ேமாகாக்கினியில் ெவந்து, பள்ளத்தாக்குகளிேல கன்மைல
ெவடிப்புகளின் கீழ்ப் பிள்ைளகைளக் ெகான்றுேபாடுகிறவர்கள். 6 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள வழவழப்பான
சிைலகளிடத்தில் உன் பங்கு இருக்கிறது; அைவகள், அைவகேள உன் வீதம்; அைவகளுக்கு நீ பானபலிைய
வார்த்து, ேபாஜனபலிையயும் ெசலுத்துகிறாய்; இைவகளின்ேமல் பிரியப்படுேவேனா? 7 நீ உயரமும்
உன்னதமுமான மைலகளின்ேமல் உன் மஞ்சத்ைத ைவக்கிறாய்; அங்ேகயும் பலியிடும்படி ஏறுகிறாய். 8

கதவுகளுக்கும் நிைலகளுக்கும் பின்னாக உன் ஞாபகக்குறிைய ைவக்கிறாய்; நீ என்ைனவிட்டுப்ேபாய்
மற்றவர்களுக்கு உன்ைன ெவளிப்படுத்தினாய்; ஏறிப்ேபாய் உன் மஞ்சத்ைத அகலமாக்கி, அவர்கேளாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணினாய்; அவர்களுைடய மஞ்சத்ைதக் காண்கிற எல்லா இடத்திலும் அைத
ேநசிக்கிறாய். 9 நீ ைதலத்ைதப் பூசிக்ெகாண்டு ராஜாவினிடத்தில் ேபாகிறாய்; உன் பரிமளங்கைள
மிகுதியாக்கி, உன் ஸ்தானாபதிகைளத் தூரத்துக்கு அனுப்பி, உன்ைனப் பாதாளமட்டும் தாழ்த்துகிறாய். 10

வழிதூரமானதால் உழன்றுேபாகிறாய்; அது விருதாெவன்று நீ ெசால்லுகிறதில்ைல; உன் ைகெபலத்ைதக்
கண்டுபிடித்தாய்; ஆைகயால் நீ ஆயாசப்படவில்ைல. 11 நீ யாருக்கு அஞ்சிப் பயப்படுகிறாய், நீ
ெபாய்ெசால்லுகிறாேய; நீ என்ைன நிைனயாமலும், உன் மனதிேல ைவக்காமலும்ேபாகிறாய்; நான்
ெவகுகாலம் மவுனமாயிருந்ேதன் அல்லவா? ஆைகயால் எனக்குப் பயப்படாதிருக்கிறாய். 12 உன் நீதிையயும்
உன் கிரிையகைளயும் நான் ெவளிப்படுத்துேவன், அைவகள் உனக்கு உதவாது. 13 நீ கூப்பிடும்ேபாது, உன்
கணங்கள் உன்ைனத் தப்புவிக்கட்டும்; காற்று அைவகைளெயல்லாம் பறக்கடித்து, மாைய அைவகைளக்
ெகாண்டுேபாகும்; என்ைன நம்பியிருக்கிறவேனா ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்து, என் பரிசுத்த பர்வதத்திேல
காணியாட்சிக்காரனாயிருப்பான். 14 வழிைய உயர்த்தி உயர்த்தி, அைதச் ெசம்ைமப்படுத்தி, இடறல்கைள
என் ஜனத்தின் வழியிலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுங்கள் என்னப்படும். 15 நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற
நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் ெசால்லுகிறார்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்திலும் வாசம்பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவிைய உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும்,
ெநாறுங்கினவர்களின் இருதயத்ைத உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், ெநாறுங்குண்டு பணிந்த
ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம்பண்ணுகிேறன். 16 நான் எப்ேபாதும் வழக்காடமாட்ேடன்; நான்
என்ைறக்கும் ேகாபமாயிருப்பதுமில்ைல; ஏெனன்றால், ஆவியும், நான் உண்டுபண்ணின ஆத்துமாக்களும்,
என் முகத்துக்கு முன்பாகச் ேசார்ந்துேபாகுேம. 17 நான் அவர்கள் ெபாருளாைசெயன்னும்
அக்கிரமத்தினிமித்தம் கடுங்ேகாபமாகி, அவர்கைள அடித்ேதன்; நான் மைறந்து, கடுங்ேகாபமாயிருந்ேதன்;
தங்கள் மனம்ேபானேபாக்கிேல மாறுபாடாய் நடந்தார்கேள. 18 அவர்கள் வழிகைள நான் பார்த்து,
அவர்கைளக் குணமாக்குேவன்; அவர்கைள நடத்தி, திரும்பவும் அவர்களுக்கும் அவர்களிேல
துக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிப்ேபன். 19 தூரமாயிருக்கிறவர்களுக்கும்
சமீபமாயிருக்கிறவர்களுக்கும் சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறும் உதடுகளின் பலைனச் சிருஷ்டிக்கிேறன்;
அவர்கைளக் குணமாக்குேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 20 துன்மார்க்கேரா ெகாந்தளிக்கும்
கடைலப்ேபாலிருக்கிறார்கள்; அது அமர்ந்திருக்கக் கூடாமல், அதின் ஜலங்கள் ேசற்ைறயும் அழுக்ைகயும்
கைரயில் ஒதுக்குகிறது. 21 துன்மார்க்கருக்குச் சமாதானம் இல்ைலெயன்று என் ேதவன் ெசால்லுகிறார்.

சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்ெகாள்ளாேத; எக்காளத்ைதப்ேபால் உன் சத்தத்ைத உயர்த்தி, என்
ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதைலயும், யாக்ேகாபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்கைளயும்
ெதரிவி. 2 தங்கள் ேதவனுைடய நியாயத்ைத விட்டு விலகாமல் நீதிையச் ெசய்துவருகிற

ஜாதியாைரப்ேபால் அவர்கள் நாேடாறும் என்ைனத் ேதடி, என் வழிகைள அறிய விரும்புகிறார்கள்;
நீதிநியாயங்கைள என்னிடத்தில் விசாரித்து, ேதவனிடத்தில் ேசர விரும்புகிறார்கள். 3 நாங்கள்
உபவாசம்பண்ணும்ேபாது நீர் ேநாக்காமலிருக்கிறெதன்ன? நாங்கள் எங்கள் ஆத்துமாக்கைள
ஒடுக்கும்ேபாது நீர் அைத அறியாமலிருக்கிறெதன்ன என்கிறார்கள்; இேதா, நீங்கள் உபவாசிக்கும் நாளிேல
உங்கள் இச்ைசயின்படி நடந்து, உங்கள் ேவைலகைளெயல்லாம் கட்டாயமாய்ச் ெசய்கிறீர்கள். 4 இேதா,
வழக்குக்கும் வாதுக்கும் துஷ்டத்தனத்ைதயுைடய ைகயினால் குத்துகிறதற்கும் உபவாசிக்கிறீர்கள்; நீங்கள்
உங்கள் கூக்குரைல உயரத்திேல ேகட்கப்பண்ணும்படியாய், இந்நாளில் உபவாசிக்கிறதுேபால்
உபவாசியாதிருங்கள். 5 மனுஷன் தன் ஆத்துமாைவ ஒடுக்குகிறதும், தைலவணங்கி நாணைலப்ேபால்
இரட்டிலும் சாம்பலிலும் படுத்துக்ெகாள்ளுகிறதும், எனக்குப் பிரியமான உபவாச நாளாயிருக்குேமா?
இைதயா உபவாசெமன்றும் கர்த்தருக்குப் பிரியமான நாெளன்றும் ெசால்லுவாய்? 6 அக்கிரமத்தின்
கட்டுகைள அவிழ்க்கிறதும், நுகத்தடியின் பிைணயல்கைள ெநகிழ்க்கிறதும், ெநருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கைள
விடுதைலயாக்கிவிடுகிறதும், சகல நுகத்தடிகைளயும் உைடத்துப் ேபாடுகிறதும், 7 பசியுள்ளவனுக்கு உன்
ஆகாரத்ைதப் பகிர்ந்துெகாடுக்கிறதும், துரத்துண்ட சிறுைமயானவர்கைள வீட்டிேல
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறதும், வஸ்திரமில்லாதவைனக் கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரங் ெகாடுக்கிறதும், உன்
மாம்சமானவனுக்கு உன்ைன ஒளிக்காமலிருக்கிறதும் அல்லேவா எனக்கு உகந்த உபவாசம். 8 அப்ெபாழுது
விடியற்கால ெவளுப்ைபப்ேபால உன் ெவளிச்சம் எழும்பி, உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து, உன் நீதி
உனக்கு முன்னாேல ெசல்லும்; கர்த்தருைடய மகிைம உன்ைனப் பின்னாேல காக்கும். 9 அப்ெபாழுது நீ
கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் மறுஉத்தரவு ெகாடுப்பார்; நீ சத்தமிடுவாய்: இேதா, நான் இருக்கிேறன் என்று
ெசால்லுவார். நுகத்தடிையயும், விரல் நீட்டுதைலயும், நிபச்ெசால்ைலயும், நீ உன் நடுவிலிருந்து அகற்றி, 10

பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்துமாைவச் சாய்த்து, சிறுைமப்பட்ட ஆத்துமாைவத் திருப்தியாக்கினால்,
அப்ெபாழுது இருளில் உன் ெவளிச்சம் உதித்து, உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்ைதப் ேபாலாகும். 11 கர்த்தர்
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நித்தமும் உன்ைன நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாைவத் திருப்தியாக்கி, உன்
எலும்புகைள நிணமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டத்ைதப் ேபாலவும், வற்றாத
நீரூற்ைறப்ேபாலவும் இருப்பாய். 12 உன்னிடத்திலிருந்து ேதான்றினவர்கள் பூர்வமுதல் பாழாய்க்கிடந்த
ஸ்தலங்கைளக் கட்டுவார்கள்; தைலமுைற தைலமுைறயாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள்ேமல் நீ கட்டுவாய்;
திறப்பானைத அைடக்கிறவன் என்றும், குடியிருக்கும்படி பாைதகைளத் திருத்துகிறவன் என்றும் நீ ெபயர்
ெபறுவாய். 13 என் பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளிேல உனக்கு இஷ்டமானைதச் ெசய்யாதபடி, உன் காைல
விலக்கி, உன் வழிகளின்படி நடவாமலும், உனக்கு இஷ்டமானைதச் ெசய்யாமலும், உன் ெசாந்தப்ேபச்ைசப்
ேபசாமலிருந்து, ஓய்வு நாைள மனமகிழ்ச்சியின் நாெளன்றும், கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாைள மகிைமயுள்ள
நாெளன்றும் ெசால்லி, அைத மகிைமயாக எண்ணுவாயானால், 14 அப்ெபாழுது கர்த்தரில்
மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய்; பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்ைன ஏறியிருக்கும்படிபண்ணி, உன்
தகப்பனாகிய யாக்ேகாபுைடய சுதந்தரத்தால் உன்ைனப் ேபாஷிப்ேபன்; கர்த்தருைடய வாய் இைதச்
ெசால்லிற்று.

இேதா, இரட்சிக்கக்கூடாதபடிக்குக் கர்த்தருைடய ைக குறுகிப்ேபாகவுமில்ைல;
ேகட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருைடய ெசவி மந்தமாகவுமில்ைல. 2 உங்கள் அக்கிரமங்கேள
உங்களுக்கும் உங்கள் ேதவனுக்கும் நடுவாகப்பிரிவிைன உண்டாக்குகிறது; உங்கள் பாவங்கேள

அவர் உங்களுக்குச் ெசவிெகாடாதபடிக்கு அவருைடய முகத்ைத உங்களுக்கு மைறக்கிறது. 3 ஏெனன்றால்,
உங்கள் ைககள் இரத்தத்தாலும், உங்கள் விரல்கள் அக்கிரமத்தாலும், கைறப்பட்டிருக்கிறது; உங்கள்
உதடுகள் ெபாய்ையப் ேபசி, உங்கள் நாவு நியாயக்ேகட்ைட வசனிக்கிறது. 4 நீதிையத் ேதடுகிறவனுமில்ைல,
சத்தியத்தின்படி வழக்காடுகிறவனுமில்ைல; மாையைய நம்பி, அபத்தமானைதப் ேபசுகிறார்கள்; தீைமையக்
கர்ப்பந்தரித்து, அக்கிரமத்ைதப் ெபறுகிறார்கள். 5 கட்டுவிரியனின் முட்ைடகைள அைடகாத்து, சிலந்தியின்
ெநசவுகைள ெநய்கிறார்கள்; அைவகளின் முட்ைடகைளச் சாப்பிடுகிறவன் சாவான்; அைவகள்
ெநருக்கப்பட்டேதயானால் விரியன் புறப்படும். 6 அைவகளின் ெநசவுகள் வஸ்திரங்களுக்ேகற்றைவகள்
அல்ல; தங்கள் கிரிையகளாேல தங்கைள மூடிக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; அவர்கள் கிரிையகள்
அக்கிரமக்கிரிையகள்; ெகாடுைமயான ெசய்ைக அவர்கள் ைககளிலிருக்கிறது. 7 அவர்கள் கால்கள்
ெபால்லாப்புச் ெசய்ய ஓடி, குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்தத் தீவிரிக்கிறது; அவர்கள் நிைனவுகள்
அக்கிரமநிைனவுகள்; பாழ்க்கடிப்பும் அழிவும் அவர்கள் வழிகளிலிருக்கிறது. 8 சமாதான வழிைய
அறியார்கள்; அவர்கள் நைடகளில் நியாயமில்ைல; தங்கள் பாைதகைளத் தாங்கேள
ேகாணலாக்கிக்ெகாண்டார்கள்; அைவகளில் நடக்கிற ஒருவனும் சமாதானத்ைத அறியான். 9 ஆதலால்,
நியாயம் எங்களுக்குத் தூரமாயிருக்கிறது; நீதி எங்கைளத் ெதாடர்ந்து பிடிக்காது; ெவளிச்சத்துக்குக்
காத்திருந்ேதாம், இேதா, இருள்; பிரகாசத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம், ஆனாலும் அந்தகாரத்திேல
நடக்கிேறாம். 10 நாங்கள் குருடைரேபால் சுவைரப்பிடித்து, கண்ணில்லாதவர்கைளப்ேபால் தடவுகிேறாம்;
இரவில் இடறுகிறதுேபாலப் பட்டப்பகலிலும் இடறுகிேறாம்; ெசத்தவர்கைளப்ேபால் பாழிடங்களில்
இருக்கிேறாம். 11 நாங்கள் அைனவரும் கரடிகைளப்ேபால உறுமி, புறாக்கைளப்ேபாலக்
கூவிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம், நியாயத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம், அைதக் காேணாம்; இரட்சிப்புக்குக்
காத்திருந்ேதாம், அது எங்களுக்குத் தூரமாயிற்று. 12 எங்கள் மீறுதல்கள் உமக்கு முன்பாக
மிகுதியாயிருந்து, எங்கள் பாவங்கள் எங்களுக்கு விேராதமாய்ச் சாட்சி ெசால்லுகிறது; எங்கள் மீறுதல்கள்
எங்கேளாேட இருக்கிறது; எங்கள் அக்கிரமங்கைள அறிந்திருக்கிேறாம். 13 கர்த்தருக்கு விேராதமாய்த்
துேராகம்பண்ணி, ெபாய்ேபசி, எங்கள் ேதவைனவிட்டுப் பின்வாங்கிேனாம்; ெகாடுைமயாகவும் கலகமாகவும்
ேபசிேனாம்; கள்ளவார்த்ைதகைளக் கர்ப்பந்தரித்து, இருதயத்திலிருந்து பிறப்பிக்கப்பண்ணிேனாம். 14

நியாயம் பின்னிட்டு அகன்றது; நீதி தூரமாய் நின்றது; சத்தியம் வீதியிேல இடறி, யதார்த்தம் வந்து
ேசரமாட்டாமற்ேபாகிறது. 15 சத்தியம் தள்ளுபடியாயிற்று; ெபால்லாப்ைப விட்டு விலகுகிறவன்
ெகாள்ைளயாகிறான்; இைதக் கர்த்தர் பார்த்து நியாயமில்ைலெயன்று விசனமுள்ளவரானார். 16 ஒருவரும்
இல்ைலெயன்று கண்டு, விண்ணப்பம்பண்ணுகிறவன் இல்ைலெயன்று ஆச்சரியப்பட்டார்; ஆதலால்
அவருைடய புயேம அவருக்கு இரட்சிப்பாகி, அவருைடய நீதிேய அவைரத் தாங்குகிறது. 17 அவர் நீதிைய
மார்க்கவசமாக அணிந்து, இரட்சிப்ெபன்னும் சீராைவத் தமது சிரசில் தரித்து, நீதி சரிக்கட்டுதெலன்னும்
வஸ்திரங்கைள உடுப்பாக உடுத்து, ைவராக்கியத்ைதச் சால்ைவயாகப் ேபார்த்துக்ெகாண்டார். 18

கிரிையகளுக்குத்தக்க பலைன அளிப்பார்; தம்முைடய சத்துருக்களிடத்தில் உக்கிரத்ைதச் சரிக்கட்டி,
தம்முைடய பைகஞருக்குத்தக்க பலைனயும், தீவுகளுக்குத்தக்க பலைனயும் சரிக்கட்டுவார். 19 அப்ெபாழுது
சூரியன் அஸ்தமிக்குந்திைசெதாடங்கி கர்த்தரின் நாமத்துக்கும், சூரியன் உதிக்குந்திைச ெதாடங்கி
அவருைடய மகிைமக்கும் பயப்படுவார்கள்; ெவள்ளம்ேபால் சத்துரு வரும்ேபாது, கர்த்தருைடய ஆவியானவர்
அவனுக்கு விேராதமாய்க் ெகாடிேயற்றுவார். 20 மீட்பர் சீேயானுக்கும், யாக்ேகாபிேல மீறுதைலவிட்டுத்
திரும்புகிறவர்களுக்கும், வருவார் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 உன்ேமலிருக்கிற என் ஆவியும், நான்
உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்ைதகளும், இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் உன் வாயிலிருந்தும், உன்
சந்ததியின் வாயிலிருந்தும், உன் சந்ததியினுைடய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவதில்ைலெயன்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; இது எனக்கு அவர்கேளாடிருக்கும் என் உடன்படிக்ைகெயன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருைடய மகிைம உன்ேமல் உதித்தது. 2 இேதா, இருள்
பூமிையயும், காரிருள் ஜனங்கைளயும் மூடும்; ஆனாலும் உன்ேமல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருைடய
மகிைம உன்ேமல் காணப்படும். 3 உன் ெவளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன்

ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள். 4 சுற்றிலும் உன் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்;
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அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்க்கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள்; உன் குமாரர் தூரத்திலிருந்து வந்து, உன்
குமாரத்திகள் உன் பக்கத்திேல வளர்க்கப்படுவார்கள். 5 அப்ெபாழுது நீ அைதக் கண்டு ஓடிவருவாய்; உன்
இருதயம் அதிசயப்பட்டுப் பூரிக்கும்; கடற்கைரயின் திரளான கூட்டம் உன் வசமாகத் திரும்பும், ஜாதிகளின்
பலத்த ேசைன உன்னிடத்துக்கு வரும். 6 ஒட்டகங்களின் ஏராளமும், மீதியான் ஏப்பாத் ேதசங்களின்
ேவகமான ஒட்டகங்களும் உன்ைன மூடும்; ேசபாவிலுள்ளவர்கள் யாவரும் ெபான்ைனயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ெகாண்டுவந்து, கர்த்தரின் துதிகைளப் பிரசித்தப்படுத்துவார்கள். 7 ேகதாரின்
ஆடுகெளல்லாம் உன்னிடத்தில் ேசர்க்கப்படும்; ெநபாேயாத்தின் கடாக்கள் உன்ைனச் ேசவித்து,
அங்கிகரிக்கப்பட்டதாய் என் பலிபீடத்தின்ேமல் ஏறும்; என் மகிைமயின் ஆலயத்ைத மகிைமப்படுத்துேவன். 8

ேமகத்ைதப்ேபாலவும், தங்கள் பலகணித்துவாரங்களுக்குத் தீவிரிக்கிற புறாக்கைளப்ேபாலவும்
பறந்துவருகிற இவர்கள் யார்? 9 தீவுகள் எனக்குக் காத்திருக்கும்; அவர் உன்ைன மகிைமப்டுத்தினார் என்று
உன் பிள்ைளகைளயும், அவர்கேளாேடகூட அவர்கள் ெபான்ைனயும், அவர்கள் ெவள்ளிையயும் உன்
ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்துக்ெகன்றும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்ெகன்றும்,
தூரத்திலிருந்துெகாண்டுவர, தர்ஷீசின் கப்பல்களும் ஏற்கனேவ எனக்குக் காத்திருக்கும். 10 அந்நியரின்
புத்திரர் உன் மதில்கைளக் கட்டி, அவர்களுைடய ராஜாக்கள் உன்ைனச் ேசவிப்பார்கள்; என்
கடுங்ேகாபத்தினால் உன்ைன அடித்ேதன்; ஆனாலும் என் கிருைபயினால் உனக்கு இரங்கிேனன். 11

உன்னிடத்துக்கு ஜாதிகளின் பலத்த ேசைனையக் ெகாண்டுவரும்படிக்கும், அவர்களுைடய ராஜாக்கைள
அைழத்துவரும்படிக்கும், உன் வாசல்கள் இரவும் பகலும் பூட்டப்படாமல் எப்ெபாழுதும் திறந்திருக்கும். 12

உன்ைனச் ேசவிக்காத ஜாதியும் ராஜ்யமும் அழியும்; அந்த ஜாதிகள் நிச்சயமாய்ப் பாழாகும். 13 என் பரிசுத்த
ஸ்தானத்ைதச் சிங்காரிக்கும்படிக்கு, லீபேனானின்மகிைமயும், ேதவதாரு விருட்சங்களும், பாய்மர
விருட்சங்களும், புன்ைனமரங்களுங்கூட உன்னிடத்திற்குக் ெகாண்டுவரப்படும்; என் பாதஸ்தானத்ைத
மகிைமப்டுத்துேவன். 14 உன்ைன ஒடுக்கினவர்களின் பிள்ைளகளும் குனிந்து உன்னிடத்தில் வந்து, உன்ைன
அசட்ைடபண்ணின யாவரும் உன் காலடியில் பணிந்து, உன்ைனக் கர்த்தருைடய நகரம் என்றும்,
இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தரின் சீேயான் என்றும் ெசால்வார்கள். 15 நீ ெநகிழப்பட்டதும், ைகவிடப்பட்டதும்,
ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமாயிருந்தாய்; ஆனாலும் உன்ைன நித்திய மாட்சிைமயாகவும், தைலமுைற
தைலமுைறயாயிருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் ைவப்ேபன். 16 நீ ஜாதிகளின் பாைலக் குடித்து, ராஜாக்களின்
முைலப்பாைலயும் உண்டு, கர்த்தராகிய நான் இரட்சகெரன்றும், யாக்ேகாபின் வல்லவர் உன் மீட்பெரன்றும்
அறிந்துெகாள்வாய். 17 நான் ெவண்கலத்துக்குப் பதிலாகப் ெபான்ைனயும், இரும்புக்குப் பதிலாக
ெவள்ளிையயும், மரங்களுக்குப் பதிலாக ெவண்கலத்ைதயும், கற்களுக்குப் பதிலாக இரும்ைபயும்
வரப்பண்ணி, உன் கண்காணிகைளச் சமாதானமுள்ளவர்களும், உன் தண்டற்காரைர
நீதியுள்ளவர்களுமாக்குேவன். 18 இனிக்ெகாடுைம உன் ேதசத்திலும், அழிவும் நாசமும் உன் எல்ைலகளிலும்
ேகட்கப்படமாட்டாது; உன்மதில்கைள இரட்சிப்ெபன்றும், உன் வாசல்கைளத் துதிெயன்றும் ெசால்லுவாய்.
19 இனிச்சூரியன் உனக்குப் பகலிேல ெவளிச்சமாயிராமலும், சந்திரன் தன் ெவளிச்சத்தால் உனக்குப்
பிரகாசியாமலும், கர்த்தேர உனக்கு நித்திய ெவளிச்சமும், உன் ேதவேன உனக்கு மகிைமயுமாயிருப்பார். 20

உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதுமில்ைல; உன் சந்திரன் மைறவதுமில்ைல; கர்த்தேர உனக்கு நித்திய
ெவளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துேபாகும். 21 உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும்,
என்ைறக்கும் பூமிையச் சுதந்தரிக்குங்குடிகளும், நான் நட்ட கிைளகளும், நான் மகிைமப்படும்படி என்
கரங்களின் கிரிையகளுமாயிருப்பார்கள். 22 சின்னவன் ஆயிரமும், சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான்;
கர்த்தராகிய நான் ஏற்றகாலத்தில் இைதத் தீவிரமாய் நடப்பிப்ேபன்.

கர்த்தராகிய ேதவனுைடய ஆவியானவர் என்ேமல் இருக்கிறார்; சிறுைமப்பட்டவர்களுக்குச்
சுவிேசஷத்ைத அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்ைன அபிேஷகம்பண்ணினார்; இருதயம்
ெநாறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதைலயும், சிைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதைலையயும்,

கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தைலயும் கூறவும், 2 கர்த்தருைடய அநுக்கிரகவருஷத்ைதயும்,
நம்முைடய ேதவன் நீதிையச் சரிக்கட்டும் நாைளயும் கூறவும், துயரப்பட்ட அைனவருக்கும் ஆறுதல்
ெசய்யவும், 3 சீேயானிேல துயரப்பட்டவர்கைளச் சீர்ப்படுத்தவும், அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச்
சிங்காரத்ைதயும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த ைதலத்ைதயும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின்
உைடையயும் ெகாடுக்கவும் அவர் என்ைன அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முைடய மகிைமக்ெகன்று
நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கெளன்னப்படுவார்கள். 4 அவர்கள் ெநடுங்காலம் பாழாய்க் கிடந்தைவகைளக்
கட்டி, பூர்வத்தில் நிர்மூலமானைவகைள எடுப்பித்து, தைலமுைற தைலமுைறயாய் இடிந்துகிடந்த பாழான
பட்டணங்கைளப் புதிதாய்க் கட்டுவார்கள். 5 மறுஜாதியார் நின்றுெகாண்டு உங்கள் மந்ைதகைள ேமய்த்து,
அந்நிய புத்திரர் உங்கள் பண்ைணயாட்களும், உங்கள் திராட்சத்ேதாட்டக்காரருமாயிருப்பார்கள். 6

நீங்கேளா கர்த்தரின் ஆசாரியெரன்று ெசால்லப்படுவீர்கள்; உங்கைள நமது ேதவனுைடய
பணிவிைடக்காரெரன்பார்கள்; நீங்கள் ஜாதிகளின் ெசல்வத்ைத அநுபவித்து, அவர்கள் மகிைமையக்
ெகாண்டு ேமன்ைமபாராட்டுவீர்கள். 7 உங்கள் ெவட்கத்துக்குப் பதிலாக இரண்டத்தைனயாய்ப் பலன்
வரும்; இலச்ைசக்குப் பதிலாகத் தங்கள் பாகத்தில் சந்ேதாஷப்படுவார்கள்; அதினிமித்தம் தங்கள் ேதசத்தில்
இரட்டிப்பான சுதந்தரம் அைடவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும். 8 கர்த்தராகிய நான்
நியாயத்ைத விரும்பி, ெகாள்ைளப்ெபாருளினால் இடப்பட்ட தகனபலிைய ெவறுக்கிேறன்; நான் அவர்கள்
கிரிையைய உண்ைமயாக்கி, அவர்கேளாேட நித்திய உடன்படிக்ைக பண்ணுேவன். 9 அவர்கள்
சந்ததியானது ஜாதிகளின் நடுவிலும், அவர்கள் சந்தானமானது ஜனங்களின் நடுவிலும் அறியப்பட்டிருக்கும்;
அவர்கைளப் பார்க்கிற யாவரும் அவர்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதம் ெபற்ற சந்ததிெயன்று
அறிந்துெகாள்வார்கள். 10 கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிேறன்; என் ேதவனுக்குள் என் ஆத்துமா
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களிகூர்ந்திருக்கிறது; மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்ைன அலங்கரித்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கும்,
மணவாட்டி நைககளினால் தன்ைனச் சிங்காரித்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கும் ஒப்பாக, அவர் இட்சிப்பின்
வஸ்திரங்கைள எனக்கு உடுத்தி, நீதியின் சால்ைவைய எனக்குத் தரித்தார். 11 பூமி தன் பூண்டுகைள
விைளவிப்பது ேபாலவும், ேதாட்டம் தன்னில் விைதக்கப்பட்டைவகைள முைளவிப்பதுேபாலவும்,
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதிையயும் துதிையயும் முைளக்கப்பண்ணுவார்.

சீேயானினிமித்தமும் எருசேலமினிமித்தமும் நான் மவுனமாயிராமலும், அதின் நீதி பிரகாசத்ைதப்
ேபாலவும், அதின் இரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டிையப்ேபாலவும் ெவளிப்படுமட்டும் அமராமலும்
இருப்ேபன். 2 ஜாதிகள் உன் நீதிையயும், சகல ராஜாக்களும் உன் மகிைமையயும் காண்பார்கள்;

கர்த்தருைடய வாய் ெசால்லும் புது நாமத்தால் நீ அைழக்கப்படுவாய். 3 நீ கர்த்தருைடய ைகயில்
அலங்காரமான கிரீடமும், உன் ேதவனுைடய கரத்தில் ராஜமுடியுமாயிருப்பாய். 4 நீ இனிக்
ைகவிடப்பட்டவள் என்னப்படாமலும், உன் ேதசம் இனிப்பாழான ேதசெமன்னப்படாமலும், நீ எப்சிபா
என்றும், உன் ேதசம் பியூலா என்றும் ெசால்லப்படும்; கர்த்தர் உன்ேமல் பிரியமாயிருக்கிறார்; உன் ேதசம்
வாழ்க்ைகப்படும். 5 வாலிபன் கன்னிைகைய விவாகம்பண்ணுவதுேபால, உன் மக்கள் உன்ைன
விவாகம்பண்ணுவார்கள்; மணவாளன் மணவாட்டியின்ேமல் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதுேபால, உன் ேதவன்
உன்ேமல் மகிழ்ச்சியாயிருப்பார். 6 எருசேலேம, உன் மதில்களின்ேமல் பகல்முழுதும் இராமுழுதும்
ஒருக்காலும் மவுனமாயிராத ஜாமக்காரைரக் கட்டைளயிடுகிேறன். கர்த்தைரப்
பிரஸ்தாபம்பண்ணுகிறவர்கேள, நீங்கள் அமரிக்ைகயாயிருக்கலாகாது. 7 அவர் எருசேலைம ஸ்திரப்படுத்தி,
பூமியிேல அைதப் புகழ்ச்சியாக்கும்வைரக்கும் அவைர அமர்ந்திருக்கவிடாதிருங்கள். 8 இனி நான் உன்
தானியத்ைத உன் சத்துருக்களுக்கு ஆகாரமாகக் ெகாேடன்; உன் பிரயாசத்தினாலாகிய உன்
திராட்சரசத்ைத அந்நிய புத்திரர் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று கர்த்தர் தமது வலது கரத்தின்ேமலும் தமது
வல்லைமயுள்ள புயத்தின்ேமலும் ஆைணயிட்டார். 9 அைதச் ேசர்த்தவர்கேள அைதப் புசித்துக் கர்த்தைரத்
துதிப்பார்கள்; அைதக் கூட்டிைவத்தவர்கேள என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பிராகாரங்களில் அைதக்
குடிப்பார்கள். 10 வாசல்கள் வழியாய்ப் பிரேவசியுங்கள், பிரேவசியுங்கள்; ஜனத்துக்கு வழிையச்
ெசவ்ைவப்படுத்துங்கள்; பாைதைய உயர்த்துங்கள், உயர்த்துங்கள்; அதிலுள்ள கற்கைளப்
ெபாறுக்கிப்ேபாடுங்கள்; ஜனங்களுக்காகக் ெகாடிைய ஏற்றுங்கள். 11 நீங்கள் சீேயான் குமாரத்திைய
ேநாக்கி: இேதா, உன் இரட்சிப்பு வருகிறது; இேதா, அவர் அருளும் பலன் அவேராடும், அவர் ெசய்யும்
பிரதிபலன் அவர் முன்பாகவும் வருகிறது என்று ெசால்லுங்கள் என்று, கர்த்தர் பூமியின்
கைடயாந்தரம்வைரக்கும் கூறுகிறார். 12 அவர்கைளப் பரிசுத்த ஜனெமன்றும், கர்த்தரால்
மீட்கப்பட்டவர்கெளன்றும் ெசால்லுவார்கள்; நீ ேதடிக்ெகாள்ளப்பட்டெதன்றும், ைகவிடப்படாத
நகரெமன்றும் ெபயர்ெபறுவாய்.

ஏேதாமிலும் அதிலுள்ள ேபாஸ்றா பட்டணத்திலுமிருந்து, சாயந்தீர்ந்த
வஸ்திரங்களுைடயவராகவும், மகத்துவமாய் உடுத்திருக்கிறவராகவும், தமது மகத்தான
வல்லைமயிேல எழுந்தருளினவராகவும் வருகிற இவர் யார்? நீதியாய்ப் ேபசி இரட்சிக்க

வல்லவராகிய நான்தாேன. 2 உம்முைடய உடுப்புச் சிவப்பாகவும், உம்முைடய வஸ்திரங்கள் ஆைலைய
மிதிக்கிறவன் வஸ்திரங்கள் ேபாலவும் இருக்கிறெதன்ன? 3 நான் ஒருவனாய் ஆைலைய மிதித்ேதன்;
ஜனங்களில் ஒருவனும் என்ேனாடிருந்ததில்ைல; நான் என் ேகாபத்திேல அவர்கைள மிதித்து, என்
உக்கிரத்திேல அவர்கைள நசுக்கிப்ேபாட்ேடன்; அதினால் அவர்கள் இரத்தம் என் வஸ்திரங்களின்ேமல்
ெதறித்தது, என் உடுப்ைபெயல்லாம் கைறப்படுத்திக்ெகாண்ேடன். 4 நீதிையச் சரிக்கட்டும் நாள் என்
மனதிலிருந்தது; என்னுைடயவர்கைள மீட்கும் வருஷம் வந்தது. 5 நான் பார்த்ேதன், துைண ெசய்வார்
ஒருவருமில்ைல; தாங்குவார் ஒருவருமில்ைல என்று ஆச்சரியப்பட்ேடன்; அப்ெபாழுது என் புயேம எனக்கு
இரட்சிப்பாகி, என் உக்கிரேம என்ைனத் தாங்கிற்று. 6 நான் என் ேகாபத்திேல ஜனங்கைள மிதித்து, என்
உக்கிரத்திேல அவர்கைள ெவறியாக்கி, அவர்கள் சாரத்ைதத் தைரயிேல இறங்கப்பண்ணிேனன். 7 கர்த்தர்
எங்களுக்குச் ெசய்தருளின எல்லாவற்றிற்கும் தக்கதாகவும், அவர் தம்முைடய இரக்கங்களின்படியும்
தம்முைடய திரளான தயவுகளின்படியும், இஸ்ரேவல் வம்சத்துக்குச் ெசய்த மகா நன்ைமக்குத்தக்கதாகவும்,
கர்த்தருைடய கிரிையகைளயும், கர்த்தருைடய துதிகைளயும் பிரஸ்தாபம் பண்ணுேவன். 8 அவர்கள் என்
ஜனந்தாெனன்றும், அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்யாதிருக்கும் பிள்ைளகெளன்றும் ெசால்லி, அவர்களுக்கு
இரட்சகரானார். 9 அவர்களுைடய எல்லா ெநருக்கத்திலும் அவர் ெநருக்கப்பட்டார்; அவருைடய
சமுகத்தின் தூதனானவர் அவர்கைள இரட்சித்தார் அவர் தமது அன்பினிமித்தமும், தமது
பரிதாபத்தினிமித்தமும் அவர்கைள மீட்டு, பூர்வ நாட்களிெலல்லாம் அவர்கைளத் தூக்கிச் சுமந்துவந்தார். 10

அவர்கேளா கலகம்பண்ணி, அவருைடய பரிசுத்த ஆவிைய விசனப்படுத்தினார்கள்; அதினால் அவர்
அவர்களுக்குச் சத்துருவாய் மாறி, அவேர அவர்களுக்கு விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணினார். 11 ஆகிலும் அவர்
பூர்வநாட்கைளயும், ேமாேசையயும், தம்முைடய ஜனத்ைதயும் நிைனவுகூர்ந்தார்; ஆனாலும் அவர்கைளயும்
தமது மந்ைதயின் ேமய்ப்பைனயும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணினவர் இப்ெபாழுது எங்ேக? 12 அவர்கள்
நடுவிேல தம்முைடய பரிசுத்த ஆவிைய இருக்கக் கட்டைளயிட்டு, ேமாேசயின் வலதுைகையக் ெகாண்டு
அவர்கைளத் தமது மகிைமயின் புயத்தினாேல நடத்தி, தமக்கு நித்தியகீர்த்திைய உண்டாக்க அவர்களுக்கு
முன்பாகத் தண்ணீைரப் பிளந்து, 13 ஒரு குதிைர வனாந்தர ெவளியிேல நடக்கிறதுேபால, அவர்கள்
இடறாதபடிக்கு அவர்கைள ஆழங்களில் நடக்கப்பண்ணினவர் எங்ேக? 14 கர்த்தருைடய ஆவியானவர்
அவர்கைளப் பள்ளத்தாக்கிேல ேபாய் இறங்குகிற மிருகஜீவன்கைளப்ேபால இைளப்பாறப்பண்ணினார்;
இப்படிேய ேதவரீர், உமக்கு மகிைமயுள்ள கீர்த்திைய உண்டாக்கும்படி உம்முைடய ஜனத்ைத நடத்தினீர். 15

ேதவரீர் பரேலாகத்திலிருந்து கண்ேணாக்கி, பரிசுத்தமும் மகிைமயுமுள்ள உம்முைடய
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வாசஸ்தலத்திலிருந்து பாரும், உம்முைடய ைவராக்கியமும், உம்முைடய வல்லைமயும் எங்ேக? உம்முைடய
உள்ளத்தின் ெகாதிப்ைபயும், உம்முைடய மனஉருக்கத்ைதயும் எனக்கு முன்பாக
அடக்கிக்ெகாள்ளுகிறீேரா? 16 ேதவரீர் எங்கள் பிதாவாயிருக்கிறீர்; ஆபிரகாம் எங்கைள அறியான்,
இஸ்ரேவலுக்கு நாங்கள் அறியப்பட்டவர்களுமல்ல; கர்த்தாேவ, நீர் எங்கள் பிதாவும், எங்கள்
மீட்பருமாயிருக்கிறீர்; இது பூர்வகாலமுதல் உம்முைடய நாமம். 17 கர்த்தாேவ, நீர் எங்கைள உம்முைடய
வழிகைளவிட்டுத் தப்பிப்ேபாகப்பண்ணி, எங்கள் இருதயத்ைத உமக்குப் பயப்படாதபடிக்குக்
கடினப்படுத்துவாேனன்? உம்முைடய ஊழியக்காரரினிமித்தமும், உம்முைடய சுதந்தரமான
ேகாத்திரங்களினிமித்தமும் திரும்பியருளும். 18 பரிசுத்தமுள்ள உமது ஜனங்கள் ெகாஞ்சக் காலமாத்திரம்
அைதச் சுதந்தரித்தார்கள்; எங்கள் சத்துருக்கள் உம்முைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத மிதித்துப்ேபாட்டார்கள்.
19 நாங்கேள உம்முைடயவர்கள், அவர்கைள ஒருெபாழுதும் நீர் ஆண்டதில்ைல; அவர்களுக்கு உமது நாமம்
தரிக்கப்பட்டதுமில்ைல.

ஆ, உமது நாமத்ைதச் சத்துருக்களுக்குத் ெதரியப்பண்ணுவதற்கும், ஜாதிகள் உம்முைடய
சந்நிதிக்கு முன் தத்தளிப்பதற்கும், 2 ேதவரீர் வானங்கைளக் கிழித்திறங்கி, உருக்கும் அக்கினி
எரியுமாப்ேபாலவும், அக்கினி தண்ணீைரப் ெபாங்கப்பண்ணுமாப்ேபாலவும், பர்வதங்கள் உமக்கு

முன்பாக உருகும்படி ெசய்யும். 3 நாங்கள் எதிர்பார்த்திராத பயங்கரமான காரியங்கைள நீர் ெசய்தேபாது,
நீர் இறங்கினீர், உமது சந்நிதியில் பர்வதங்கள் உருகிப்ேபாயின. 4 ேதவேன, உமக்குக்
காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் ெசய்பைவகைள, நீேரயல்லாமல் உலகத்ேதாற்றமுதற்ெகாண்டு ஒருவரும்
ேகட்டதுமில்ைல, ெசவியால் உணர்ந்ததுமில்ைல, அைவகைளக் கண்டதுமில்ைல. 5 மகிழ்ச்சியாய்
நீதிையச் ெசய்கிறவர்கைளயும், உம்முைடய வழிகளில் உம்ைம நிைனக்கிறவர்கைளயும் சந்திக்கிறீர்;
நாங்கேளா, அைவகளுக்கு விேராதமாக எப்ெபாழுதும் பாவஞ்ெசய்தபடியினாேல, ேதவரீர்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டீர்; இன்னமும் தப்பியிருக்கிேறாம். 6 நாங்கள் அைனவரும் தீட்டானவர்கள்ேபால
இருக்கிேறாம்; எங்களுைடய நீதிகெளல்லாம் அழுக்கான கந்ைதேபால இருக்கிறது, நாங்கள் அைனவரும்
இைலகைளப்ேபால் உதிருகிேறாம்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்ைறப்ேபால் எங்கைள
அடித்துக்ெகாண்டுேபாகிறது. 7 உமது நாமத்ைத ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறவனும், உம்ைமப்
பற்றிக்ெகாள்ளும்படிக்கு விழித்துக்ெகாள்ளுகிறவனும் இல்ைல; ேதவரீர் உம்முைடய முகத்ைத எங்கைள
விட்டு மைறத்து, எங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தம் எங்கைளக் கைரயப்பண்ணுகிறீர். 8 இப்ெபாழுதும்
கர்த்தாேவ, நீர் எங்களுைடய பிதா, நாங்கள் களிமண்; நீர் எங்கைள உருவாக்குகிறவர், நாங்கள்
அைனவரும் உமது கரத்தின் கிரிைய. 9 கர்த்தாேவ, அதிகமாய்க் கடுங்ேகாபங்ெகாள்ளாமலும், என்ைறக்கும்
அக்கிரமத்ைத நிைனத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பீராக; இேதா, பாரும், நாங்கள் அைனவரும் உம்முைடய
ஜனங்கேள. 10 உமது பரிசுத்த பட்டணங்கள் வனாந்தரமாயின; சீேயான் வனாந்தரமாயிற்று; எருசேலம்
பாழாய்க் கிடக்கிறது. 11 எங்கள் பிதாக்கள் உம்ைமத் துதித்த பரிசுத்தமும் மகிைமயுமான எங்களுைடய
ஆலயம் அக்கினிக்கு இைரயாகி, இன்பமான எங்களுைடய ஸ்தானங்கெளல்லாம் பாழாயின. 12 கர்த்தாேவ,
இைவகள் இப்படியிருந்தும் அடக்கிக்ெகாண்டிருப்பீேரா? மவுனமாயிருந்து, அதிகமாய் எங்கைளச்
சிறுைமப்படுத்துவீேரா?

என்ைனக்குறித்து விசாரித்துக் ேகளாதிருந்தவர்களாேல ேதடப்பட்ேடன்; என்ைனத்
ேதடாதிருந்தவர்களாேல கண்டறியப்பட்ேடன்; என்னுைடய நாமம் விளங்காதிருந்த ஜாதிைய
ேநாக்கி: இேதா, இங்ேக இருக்கிேறன் என்ேறன். 2 நலமல்லாத வழியிேல தங்கள்

நிைனவுகளின்படி நடக்கிற முரட்டாட்டமான ஜனத்தண்ைடக்கு நாள் முழுவதும் என் ைககைள நீட்டிேனன்.
3 அந்த ஜனங்கள் என் சந்நிதியிேல நித்தம் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கி, ேதாட்டங்களிேல பலியிட்டு,
ெசங்கற்களின்ேமல் தூபங்காட்டி, 4 பிேரதக்குழிகளண்ைடயில் உட்கார்ந்து, பாழான ஸ்தலங்களில்
இராத்தங்கி, பன்றியிைறச்சிையத் தின்று, தங்கள் பாத்திரங்களில் அருவருப்பானைவகளின் ஆணத்ைத
ைவத்திருந்து: 5 நீ உன்மட்டிலிரு, என் சமீபத்தில் வராேத, உன்ைனப்பார்க்கிலும் நான் பரிசுத்தன் என்று
ெசால்லுகிறார்கள்; இவர்கள் என் ேகாபத்தாலாகிய புைகயும், நாள்முழுவதும் எரிகிற
அக்கினியுமாயிருப்பார்கள். 6 இேதா, அது எனக்கு முன்பாக எழுதியிருக்கிறது; நான் மவுனமாயிராமல்
சரிக்குச் சரிக்கட்டுேவன். 7 உங்கள் அக்கிரமங்களுக்கும் மைலகளில் தூபங்காட்டி, ேமைடகளின்ேமல்
என்ைன நிந்தித்த உங்கள் பிதாக்களுைடய அக்கிரமங்களுக்கும் தக்கதாக அவர்கள் மடியிேல
சரிக்கட்டுேவன்; நான் அவர்கள் முந்தின ெசய்ைகயின் பலைன அவர்கள் மடியிேல அளப்ேபெனன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 8 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: ஒரு திராட்சக்குைலயில் இரசம்
காணப்படும்ேபாது: அைத அழிக்காேத, அதிேல ஆசீர்வாதம் உண்ெடன்று ெசால்லுகிறபடி, நான் என்
ஊழியக்காரரினிமித்தம் அைனத்ைதயும் அழிக்காதபடி ெசய்ேவன். 9 யாக்ேகாபிலிருந்து ஒரு வித்ைதயும்,
யூதாவிலிருந்து என் மைலகைளச் சுதந்தரிப்பவைரயும் எழும்பப்பண்ணுேவன்; நான்
ெதரிந்துெகாண்டவர்கள் அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, என் ஊழியக்காரர் அங்ேக வாசம்பண்ணுவார்கள்.
10 என்ைனத் ேதடுகிற என் ஜனத்துக்குச் சாேரான் ஆட்டுத்ெதாழுவமாகவும், ஆேகாரின் பள்ளத்தாக்கு
மாட்டுக்கிைடயாகவும் இருக்கும். 11 ஆனாலும் கர்த்தைர விட்டு, என் பரிசுத்த பர்வதத்ைத மறந்து, காத்
என்னும் ெதய்வத்துக்குப் பந்திைய ஆயத்தம்பண்ணி, ேமனி என்னும் ெதய்வத்துக்குப் பானபலிைய நிைறய
வார்க்கிறவர்கேள, 12 உங்கைள நான் பட்டயத்துக்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்; நீங்கள் அைனவரும்
ெகாைலெசய்யப்படக் குனிவீர்கள்; நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் மறுஉத்தரவு ெகாடுக்கவில்ைல; நான் ேபசியும்
நீங்கள் ேகட்கவில்ைல; என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, எனக்குப் பிரியமல்லாதைதத்
ெதரிந்துெகாண்டீர்கள். 13 ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்: இேதா, என் ஊழியக்காரர்
புசிப்பார்கள், நீங்கேளா பசியாயிருப்பீர்கள்; இேதா, என் ஊழிக்காரர் குடிப்பார்கள், நீங்கேளா
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தாகமாயிருப்பீர்கள்; இேதா, என் ஊழியக்காரர் சந்ேதாஷப்படுவார்கள், நீங்கேளா ெவட்கப்படுவீர்கள். 14

இேதா, என் ஊழியக்காரர் மனமகிழ்ச்சியினாேல ெகம்பீரிப்பார்கள், நீங்கேளா மனேநாவினாேல அலறி,
ஆவியின் முறிவினாேல புலம்புவீர்கள். 15 நான் ெதரிந்து ெகாண்டவர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் நாமத்ைதச்
சாபவார்த்ைதயாகப் பின்ைவத்துப் ேபாவீர்கள்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உன்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு,
தம்முைடய ஊழியக்காரருக்கு ேவேற நாமத்ைதத் தரிப்பார். 16 அதினாேல பூமியிேல தன்ைன
ஆசீர்வதிக்கிறவன் சத்திய ேதவனுக்குள் தன்ைன ஆசீர்வதிப்பான்; பூமியிேல ஆைணயிடுகிறவன் சத்திய
ேதவன் ேபரில் ஆைணயிடுவான்; முந்தின இடுக்கண்கள் மறக்கப்பட்டு, அைவகள் என் கண்களுக்கு
மைறந்துேபாயின. 17 இேதா, நான் புதிய வானத்ைதயும் புதிய பூமிையயும் சிருஷ்டிக்கிேறன்; முந்தினைவகள்
இனி நிைனக்கப்படுவதுமில்ைல, மனதிேல ேதான்றுவதுமில்ைல. 18 நான் சிருஷ்டிக்கிறதினாேல நீங்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் மகிழ்ந்து களிகூர்ந்திருங்கள்; இேதா, எருசேலைமக் களிகூருதலாகவும், அதின்
ஜனத்ைத மகிழ்ச்சியாகவும் சிருஷ்டிக்கிேறன். 19 நான் எருசேலமின்ேமல் களிகூர்ந்து, என் ஜனத்தின்ேமல்
மகிழ்ச்சியாயிருப்ேபன்; அழுைகயின் சத்தமும், கூக்குரலின் சத்தமும் அதில் இனிக் ேகட்கப்படுவதில்ைல.
20 அங்ேக இனி அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகனும், தன் நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவனும் உண்டாயிரார்கள்; நூறு
வயதுெசன்று மரிக்கிறவனும் வாலிபெனன்று எண்ணப்படுவான், நூறு வயதுள்ளவனாகிய பாவிேயா
சபிக்கப்படுவான். 21 வீடுகைளக் கட்டி, அைவகளில் குடியிருப்பார்கள், திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி,
அைவகளின் கனிையப் புசிப்பார்கள். 22 அவர்கள் கட்டுகிறதும், ேவெறாருவர் குடியிருக்கிறதும், அவர்கள்
நாட்டுகிறதும், ேவெறாருவர் கனிபுசிக்கிறதுமாயிருப்பதில்ைல; ஏெனனில் விருட்சத்தின் நாட்கைளப்ேபால
என் ஜனத்தின் நாட்களிருக்கும்; நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள் தங்கள் ைககளின் கிரிையகைள
ெநடுநாளாய் அநுபவிப்பார்கள். 23 அவர்கள் விருதாவாக உைழப்பதில்ைல; அவர்கள் துன்பமுண்டாகப்
பிள்ைளகைளப் ெபறுவதுமில்ைல; அவர்களும், அவர்கேளாேடகூட அவர்கள் சந்தானமும் கர்த்தராேல
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியாயிருப்பார்கள். 24 அப்ெபாழுது அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்ேன நான்
மறுஉத்தரவு ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் ேபசும்ேபாேத நான் ேகட்ேபன். 25 ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒருமித்து
ேமயும்; சிங்கம் மாட்ைடப்ேபால ைவக்ேகாைலத் தின்னும்; புழுதி சர்ப்பத்துக்கு இைரயாகும்; என் பரிசுத்த
பர்வதெமங்கும் அைவகள் தீங்குெசய்வதுமில்ைல, ேகடுண்டாக்குவதுமில்ைலெயன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: வானம் எனக்குச் சிங்காசனம், பூமி எனக்குப் பாதபடி;
நீங்கள் எனக்குக் கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது? நான் தங்கியிருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது?
2 என்னுைடய கரம் இைவகைளெயல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இைவகெளல்லாம் உண்டாயின

என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; ஆனாலும் சிறுைமப்பட்டு, ஆவியில் ெநாறுங்குண்டு, என் வசனத்துக்கு
நடுங்குகிறவைனேய ேநாக்கிப்பார்ப்ேபன். 3 மாட்ைட ெவட்டுகிறவன் மனுஷைனக் ெகால்லுகிறவனாகவும்,
ஆட்ைடப் பலியிடுகிறவன் நாையக் கழுத்தறுக்கிறவனாகவும், காணிக்ைகையப் பைடக்கிறவன் பன்றி
இரத்தத்ைதப் பைடக்கிறவனாகவும், தூபங்காட்டுகிறவன் விக்கிரகத்ைத ஸ்ேதாத்திரிக்கிறவனாகவும்
இருக்கிறான்; இவர்கள் தங்கள் வழிகைளேய ெதரிந்துெகாள்ளுகிறார்கள்; இவர்களுைடய ஆத்துமா
தங்கள் அருவருப்புகளின்ேமல் விருப்பமாயிருக்கிறது. 4 நான் கூப்பிட்டும் மறுஉத்தரவு
ெகாடுக்கிறவனில்லாமலும், நான் ேபசியும் அவர்கள் ேகளாமலும், அவர்கள் என் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, நான் விரும்பாதைதத் ெதரிந்துெகாண்டதினிமித்தம், நானும் அவர்களுைடய
ஆபத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுைடய திகில்கைள அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணுேவன். 5

கர்த்தருைடய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவர்கேள, அவருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; என்
நாமத்தினிமித்தம் உங்கைளப் பைகத்து, உங்கைள அப்புறப்படுத்துகிற உங்கள் சேகாதரர், கர்த்தர்
மகிைமப்படுவாராக என்கிறார்கேள; அவர் உங்களுக்குச் சந்ேதாஷம் உண்டாகும்படி காணப்படுவார்;
அவர்கேளா ெவட்கப்படுவார்கள். 6 நகரத்திலிருந்து அமளியின் இைரச்சலும் ேதவாலயத்திலிருந்து
சத்தமும் ேகட்கப்படும்; அது தமது சத்துருக்களுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டுகிற கர்த்தருைடய சந்தந்தாேன.
7 பிரசவேவதைனப்படுமுன் ெபற்றாள், கர்ப்பேவதைன வருமுன் ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்றாள். 8

இப்படிப்பட்டைவகைளக் ேகள்விப்பட்டது யார்? இப்படிப்பட்டைவகைளக் கண்டது யார்? ஒரு ேதசத்துக்கு
ஒேர நாளில் பிள்ைளப்ேபறு வருேமா? ஒரு ஜாதி ஒருமிக்கப் பிறக்குேமா? சீேயாேனாெவனில், ஒருமிக்க
ேவதைனப்பட்டும், தன் குமாரைரப் ெபற்றும் இருக்கிறது. 9 ெபறப்பண்ணுகிறவராகிய நான்
ெபறச்ெசய்யாமல் இருப்ேபேனா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; பிரசவிக்கப்பண்ணுகிறவராகிய நான்
பிரசவத்ைதத் தடுப்ேபேனா என்று உன் ேதவன் ெசால்லுகிறார். 10 எருசேலைம ேநசிக்கிற
நீங்கெளல்லாரும் அவேளாேடகூடச் சந்ேதாஷப்பட்டு, அவைளக்குறித்துக் களிகூருங்கள்; அவள்நிமித்தம்
துக்கித்திருந்த நீங்கெளல்லாரும் அவேளாேடகூட மிகவும் மகிழுங்கள். 11 நீங்கள் அவளுைடய
ஆறுதல்களின் முைலப்பாைல உண்டு திருப்தியாகி, நீங்கள் சூப்பிக்குடித்து, அவளுைடய மகிைமயின்
பிரகாசத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாகுங்கள்; 12 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
சமாதானத்ைத ஒரு நதிையப்ேபாலவும், ஜாதிகளின் மகிைமையப் புரண்டு ஓடுகிற ஆற்ைறப்ேபாலவும்
அவளிடமாகப் பாயும்படி ெசய்கிேறன்; அப்ெபாழுது நீங்கள் முைலப்பால் குடிப்பீர்கள்; இடுப்பில் ைவத்துச்
சுமக்கப்படுவீர்கள்; முழங்காலில் ைவத்துத் தாலாட்டப்படுவீர்கள். 13 ஒருவைன அவன் தாய்
ேதற்றுவதுேபால் நான் உங்கைளத் ேதற்றுேவன்; நீங்கள் எருசேலமிேல ேதற்றப்படுவீர்கள். 14 நீங்கள்
அைதக் காணும்ேபாது, உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து, உங்கள் எலும்புகள் பசும்புல்ைலப்ேபாலச் ெசழிக்கும்;
அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஊழியக்காரரிடத்தில் அவருைடய கரமும், அவருைடய சத்துருக்களிடத்தில்
அவருைடய சினமும் அறியப்படும். 15 இேதா, தம்முைடய ேகாபத்ைத உக்கிரமாகவும், தம்முைடய
கடிந்துெகாள்ளுதைல அக்கினிஜூவாைலயாகவும் ெசலுத்தக் கர்த்தர் அக்கினிேயாடும் வருவார்,
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ெபருங்காற்ைறப்ேபான்ற தம்முைடய இரதங்கேளாடும் வருவார். 16 கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது
பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாேராடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் ெகாைலயுண்டவர்கள்
அேநகராயிருப்பார்கள். 17 தங்கைளத்தாங்கேள பரிசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளுகிறவர்களும், ேதாப்புகளின்
நடுவிேல தங்கைளத் தாங்கேள ஒருவர்பின் ஒருவராய்ச் சுத்திகரித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களும்,
பன்றியிைறச்சிையயும், அருவருப்பானைதயும், எலிையயும் சாப்பிடுகிறவர்களும் ஏகமாய்ச்
சங்கரிக்கப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 நான் அவர்கள் கிரிையகைளயும், அவர்கள்
நிைனவுகைளயும் அறிந்திருக்கிேறன்; நான் சகல ஜாதியாைரயும் பாைஷக்காரைரயுங்
கூட்டிச்ேசர்க்குங்காலம் வரும்; அவர்கள் வந்து என் மகிைமையக் காண்பார்கள். 19 நான் அவர்களில் ஒரு
அைடயாளத்ைதக் கட்டைளயிடுேவன்; அவர்களில் தப்பினவர்கைள, என் கீர்த்திையக் ேகளாமலும், என்
மகிைமையக் காணாமலுமிருக்கிற ஜாதிகளின் ேதசங்களாகிய தர்ஷீசுக்கும், வில்வீரர் இருக்கிற பூலுக்கும்,
லூதுக்கும், தூபாலுக்கும், யாவானுக்கும், தூரத்திலுள்ள தீவுகளுக்கும் அனுப்புேவன்; அவர்கள் என்
மகிைமைய ஜாதிகளுக்குள்ேள அறிவிப்பார்கள். 20 இஸ்ரேவல் புத்திரர் சுத்தமான பாத்திரத்தில்
காணிக்ைகையக் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டு வருகிறதுேபால, உங்கள்
சேகாதரெரல்லாைரயும் அவர்கள் குதிைரகளின்ேமலும், இரதங்களின்ேமலும், குலாரி வண்டிகளின்ேமலும்,
ேகாேவறு கழுைதகளின்ேமலும், ேவகமான ஒட்டகங்களின்ேமலும், சகல ஜாதிகளிடத்திலுமிருந்து
எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்குக் ெகாண்டுவாருவார்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 அவர்களிலும் சிலைர ஆசாரியராகவும் ேலவியராகவும் ெதரிந்துெகாள்ேவன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 22 நான் பைடக்கப்ேபாகிற புதிய வானமும் புதிய பூமியும் எனக்கு முன்பாக
நிற்பதுேபால, உங்கள் சந்ததியும், உங்கள் நாமமும் நிற்குெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 23 அப்ெபாழுது:
மாதந்ேதாறும், ஓய்வுநாள்ேதாறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் ெதாழுதுெகாள்வார்கெளன்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 24 அவர்கள் ெவளிேய ேபாய் எனக்கு விேராதமாய்ப் பாதகஞ்ெசய்த மனுஷருைடய
பிேரதங்கைளப் பார்ப்பார்கள்; அவர்களுைடய பூச்சி சாகாமலும், அவர்களுைடய அக்கினி அவியாமலும்
இருக்கும்; அவர்கள் மாம்சமான யாவருக்கும் அேராசிகமாயிருப்பார்கள்.
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ெபன்யமீன் ேதசத்திலுள்ள ஆனேதாத் ஊரிலிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனாகிய இல்க்கியாவின்
குமாரன் எேரமியாவினுைடய வசனங்கள்: 2 ஆேமானுைடய குமாரனாகிய ேயாசியா என்கிற
யூதாவுைடய ராஜாவின் நாட்களில், அவன் அரசாண்ட பதின்மூன்றாம் வருஷத்தில் இவனுக்குக்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாயிற்று. 3 அப்புறம் ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்கிற
யூதாவுைடய ராஜாவின் நாட்களிலும், ேயாசியாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியா என்கிற யூதாவுைடய
ராஜாவின் பதிேனாராம் வருஷத்து முடிவுமட்டாகவும், எருசேலம் ஊரார் ஐந்தாம் மாதத்தில்
சிைறப்பட்டுப்ேபாகும்வைரக்கும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாயிற்று. 4 கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 5 நான் உன்ைனத் தாயின் வயிற்றில் உருவாக்குமுன்ேன உன்ைன
அறிந்ேதன்; நீ கர்ப்பத்திலிருந்து ெவளிப்படுமுன்ேன நான் உன்ைனப் பரிசுத்தம்பண்ணி, உன்ைன
ஜாதிகளுக்குத் தீர்க்கதரிசியாகக் கட்டைளயிட்ேடன் என்று ெசான்னார். 6 அப்ெபாழுது நான்: ஆ
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, இேதா, நான் ேபச அறிேயன்; சிறுபிள்ைளயாயிருக்கிேறன் என்ேறன். 7 ஆனாலும்
கர்த்தர்: நான் சிறுபிள்ைளெயன்று நீ ெசால்லாேத, நான் உன்ைன அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ ேபாய்,
நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிறைவகைளெயல்லாம் நீ ேபசுவாயாக. 8 நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; உன்ைனக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடேன இருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லி, 9

கர்த்தர் தமது கரத்ைத நீட்டி, என் வாையத் ெதாட்டு: இேதா, என் வார்த்ைதகைள உன் வாயிேல
ைவக்கிேறன். 10 பார், பிடுங்கவும், இடிக்கவும், அழிக்கவும், கவிழ்க்கவும், கட்டவும், நாட்டவும் உன்ைன நான்
இன்ைறயதினம் ஜாதிகளின்ேமலும் ராஜ்யங்களின்ேமலும் ஏற்படுத்திேனன் என்று கர்த்தர் என்னுடேன
ெசான்னார். 11 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி அவர்: எேரமியாேவ, நீ என்னத்ைதக்
காண்கிறாய் என்று ேகட்டார்; வாதுைம மரத்தின் கிைளையக் காண்கிேறன் என்ேறன். 12 அப்ெபாழுது
கர்த்தர்: நீ கண்டது சரிேய; என் வார்த்ைதையத் தீவிரமாய் நிைறேவற்றுேவன் என்றார். 13 கர்த்தருைடய
வார்த்ைத இரண்டாந்தரம் எனக்கு உண்டாகி, அவர்: நீ காண்கிறது என்ன என்று ேகட்டார்; ெபாங்குகிற
பாைனையக் காண்கிேறன், அதின் வாய் வடக்ேகயிருந்து ேநாக்குகிறது என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது கர்த்தர்
என்ைன ேநாக்கி: வடக்ேகயிருந்து தீங்கு ேதசத்தினுைடய குடிகள் எல்லார்ேமலும் வரும். 15 இேதா, நான்
வடதிைச ராஜ்யங்களின் வம்சங்கைளெயல்லாம் கூப்பிடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் வந்து
அவனவன் தன்தன் சிங்காசனத்ைத எருசேலமின் ஒலிமுகவாசல்களுக்கும், அதின் சுற்றுமதில்கள்
எல்லாவற்றிற்கும் விேராதமாகவும், யூதா ேதசத்து எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும் விேராதமாகவும்
ைவப்பார்கள். 16 அவர்கள் என்ைனவிட்டு அந்நிய ேதவர்களுக்குத் தூபங்காட்டி, தங்கள் ைககளின்
கிரிையையப் பணிந்துெகாண்ட அவர்களுைடய சகல தீைமகளினிமித்தமும் நான் என் நியாயத்தீர்ப்புகைள
அவர்களுக்கு விேராதமாகக் கூறுேவன். 17 ஆைகயால் நீ உன் அைரையக் கட்டிக்ெகாண்டு நின்று, நான்
உனக்குக் கட்டைளயிடுகிறைவகைளெயல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசால்; நான் உன்ைன அவர்களுக்கு
முன்பாகக் கலங்கப்பண்ணாதபடிக்கு, நீ அவர்கள் முகத்துக்கு அஞ்சாதிரு. 18 இேதா, ேதசமைனத்துக்கும்,
யூதாவின் ராஜாக்களுக்கும், அதின் பிரபுக்களுக்கும், அதின் ஆசாரியர்களுக்கும், ேதசத்தின் ஜனங்களுக்கும்
எதிராக நான் உன்ைன இன்ைறயதினம் அரணிப்பான பட்டணமும், இருப்புத்தூணும், ெவண்கல அலங்கமும்
ஆக்கிேனன். 19 அவர்கள் உனக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆனாலும் உன்ைன
ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; உன்ைன இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடேன இருக்கிேறன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 நீ ேபாய், எருசேலமின் ெசவிகள்
ேகட்கும்படிக் கூப்பிட்டுச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: விைதக்கப்படாத ேதசமாகிய
வனாந்தரத்திேல நீ என்ைனப் பின்பற்றிவந்த உன் இளவயதின் பக்திையயும், நீ

வாழ்க்ைகப்பட்டேபாது உனக்கிருந்த ேநசத்ைதயும் நிைனத்திருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3

இஸ்ரேவல் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமும், அவருைடய விைளவின் முதற்பலனுமாயிருந்தது; அைதப் பட்சித்த
யாவரும் குற்றவாளிகளானார்கள்; ெபால்லாப்பு அவர்கள்ேமல் வந்தெதன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4

யாக்ேகாபின் குடும்பத்தாேர, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தின் வம்சங்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 5 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: எங்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து
வரப்பண்ணினவரும், அவாந்தரெவளியும், பள்ளங்களுமுள்ள ேதசமும், வறட்சியும், மரண இருளுமுள்ள
ேதசமும், ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற ேதசமுமான வனாந்தரத்தில்
எங்கைள நடத்தினவருமாகிய கர்த்தர் எங்ேகெயன்று உங்கள் பிதாக்கள் ேகளாமல், 6 என்ைனவிட்டுத்
தூரப்பட்டு, மாையையப் பின்பற்றி, வீணராய்ப் ேபாகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்ைதக்
கண்டார்கள்? 7 ெசழிப்பான ேதசத்தின் கனிையயும் நன்ைமையயும் சாப்பிடும்படிக்கு நான் உங்கைள

எேரமியா 1:2

570



அவ்விடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்; ஆனாலும் நீங்கள் அதற்குள் பிரேவசித்தேபாது, என்
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி, என் சுதந்தரத்ைத அருவருப்பாக்கினீர்கள். 8 கர்த்தர் எங்ேகெயன்று
ஆசாரியர்கள் ெசால்லாமலும், ேவதத்ைதப் ேபாதிக்கிறவர்கள் என்ைன அறியாமலுமிருந்து, ேமய்ப்பர்கள்
எனக்குத் துேராகம்பண்ணினார்கள்; தீர்க்கதரிசிகள் பாகாைலக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி,
வீணானைவகைளப் பின்பற்றினார்கள். 9 ஆதலால் இன்னும் நான் உங்கேளாேட வழக்காடுேவன், உங்கள்
பிள்ைளகளின் பிள்ைளகேளாடும் வழக்காடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 நீங்கள் கித்தீமின்
தீவுகள்மட்டும் கடந்துேபாய்ப் பார்த்து, ேகதாருக்கு ஆள் அனுப்பி நன்றாய் விசாரித்து, இப்படிப்பட்ட காரியம்
உண்ேடா என்றும், 11 எந்த ஜாதியாவது ேதவர்களல்லாத தங்கள் ேதவர்கைள மாற்றினது உண்ேடா என்றும்
பாருங்கள்; என் ஜனங்கேளா வீணானைவகளுக்காகத் தங்கள் மகிைமைய மாற்றினார்கள். 12 வானங்கேள,
இதினிமித்தம் பிரமித்துக் ெகாந்தளித்து, மிகவும் திடுக்கிடுங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 என்
ஜனங்கள் இரண்டு தீைமகைளச் ெசய்தார்கள்; ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றாகிய என்ைன விட்டுவிட்டார்கள்;
தண்ணீர் நிற்காத ெதாட்டிகளாகிய ெவடிப்புள்ள ெதாட்டிகைளத் தங்களுக்கு ெவட்டிக்ெகாண்டார்கள். 14

இஸ்ரேவல் ஒரு ேவைலக்காரேனா? அவன் வீட்டில் பிறந்த அடிைமேயா? ஏன் ெகாள்ைளயானான்? 15

பாலசிங்கங்கள் அவன்ேமல் ெகர்ச்சித்து, முழங்கி, அவன் ேதசத்ைதப் பாழாக்கிவிட்டன; அவன்
பட்டணங்கள் குடியிராமல் சுட்ெடரிக்கப்பட்டன. 16 ேநாப், தகபாேனஸ் என்னும் பட்டணங்களின்
புத்திரரும், உன் உச்சந்தைலைய ெநாறுக்கினார்கள். 17 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன வழியிேல
நடத்திக்ெகாண்டுேபாகுங்காலத்தில், நீ அவைர விட்டுப்ேபாகிறதினால் அல்லேவா இைத உனக்கு
ேநரிடப்பண்ணினாய்? 18 இப்ேபாதும் சீேகாரின் தண்ணீைரக் குடிப்பதற்கு எகிப்துக்குப் ேபாகிறதினால்
உனக்குப் பிரேயாஜனம் என்ன? ஐப்பிராத்து நதியின் தண்ணீைரக் குடிப்பதற்கு அசீரியாவுக்குப்
ேபாகிறதினால் உனக்குப் பிரேயாஜனம் என்ன? 19 உன் தீைம உன்ைனத் தண்டிக்கும், உன் மாறுபாடுகள்
உன்ைனக் கண்டிக்கும்; நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர விடுகிறதும், என்ைனப்பற்றும் பயம் உன்னிடத்தில்
இல்லாமலிருக்கிறதும், எத்தைன ெபால்லாப்பும் கசப்புமான காரியம் என்று உணர்ந்துெகாள் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 20 பூர்வகாலந்துவக்கி நான் உன் நுகத்தடிைய
முறித்து, உன் கட்டுகைள அறுத்ேதன்; நான் அடிைமப்படுவதில்ைலெயன்று நீயும் ெசான்னாேய; ஆகிலும்,
உயரமான சகல ேமட்டின்ேமலும், பச்ைசயான சகல மரத்தின்கீழும் நீ ேவசியாய்த் திரிகிறாய். 21 நான்
உன்ைன முற்றிலும் நற்கனிதரும் உயர்குலத் திராட்சச்ெசடியாக நாட்டிேனன்; நீ எனக்குக்
காட்டுத்திராட்சச்ெசடியின் ஆகாத ெகாடிகளாய் மாறிப்ேபானது என்ன? 22 நீ உன்ைன உவர்மண்ணினாேல
கழுவி, அதிக சவுக்காரத்ைதக் ைகயாடினாலும், உன் அக்கிரமத்தின் கைறகள் எனக்கு முன்பாக
இருக்குெமன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 23 நான் தீட்டுப்படவில்ைல; நான் பாகால்கைளப்
பின்பற்றவில்ைல என்று நீ எப்படிச் ெசால்லுகிறாய்? பள்ளத்தாக்கிேல நீ நடக்கிற மார்க்கத்ைதப் பார்; நீ
ெசய்தைத உணர்ந்துெகாள்; தாறுமாறாய் ஓடுகிற ேவகமான ெபண்ெணாட்டகம் நீ. 24 வனாந்தரத்திேல
பழகினதும், தன் இச்ைசயின் மதெவறியிேல காற்ைற உட்ெகாள்ளுகிறதுமான காட்டுக்கழுைத நீ; அதின்
ஆவைல நிறுத்தி, அைதத் திருப்புகிறவன் யார்? அைதத் ேதடுகிறவர்கள் ஒருவரும்
வருத்தப்படேவண்டியதில்ைல; அதின் மாசத்தில் அைதக் கண்டுபிடிப்பார்கள். 25 உன் கால்
ெவறுங்காலாகாதபடிக்கும், உன் ெதாண்ைட வறட்சியைடயாதபடிக்கும் அடக்கிக்ெகாள் என்றால், நீ: அது
கூடாதகாரியம்; நான் அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன்; அந்நியைர ேநசிக்கிேறன்; அவர்கள் பிறேக ேபாேவன்
என்கிறாய். 26 திருடன் அகப்படுகிறேபாது, எப்படி ெவட்கப்படுகிறாேனா, அப்படிேய இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
ெவட்கப்படுவார்கள்; கட்ைடையப் பார்த்து, நீ என் தகப்பன் என்றும்; கல்ைலப்பார்த்து, நீ என்ைனப்
ெபற்றாய் என்றும் ெசால்லுகிற அவர்களும், அவர்கள் ராஜாக்களும், அவர்கள் பிரபுக்களும், அவர்கள்
ஆசாரியர்களும், அவர்கள் தீர்க்தரிசிகளும் ெவட்கப்படுவார்கள். 27 அவர்கள் தங்கள் முகத்ைதயல்ல,
தங்கள் முதுைக எனக்குக் காட்டினார்கள்; தங்கள் ஆபத்துக்காலத்திேலா எழுந்து எங்கைள இரட்சியும்
என்கிறார்கள். 28 நீ உனக்கு உண்டுபண்ணின ேதவர்கள் எங்ேக? உன் ஆபத்துக்காலத்தில் உன்ைன
இரட்சிக்கக்கூடுமானால் அைவகள் எழும்பட்டும்; யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின் இலக்கமும், உன்
ேதவர்களின் இலக்கமும் சரி. 29 என்ேனாேட நீங்கள் வழக்காடுவாேனன்? நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு
விேராதமாய்த் துேராகம் பண்ணினீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30 நான் உங்கள் பிள்ைளகைள
அடித்தது விருதா; சிட்ைசைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்; அழிக்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால உங்கள்
பட்டயம் உங்கள் தீர்க்கதரிசிகைளப் பட்சித்தது. 31 சந்ததியாேர, நீங்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையச்
சிந்தித்துப்பாருங்கள்: நான் இஸ்ரேவலுக்கு வனாந்தரமும், காரிருளான பூமியுமாக இருந்ேதேனா? பின்ைன
ஏன் என் ஜனங்கள்; நாங்கேள எஜமான்கள், இனி உம்மிடத்தில் நாங்கள் வருவதில்ைலெயன்று
ெசால்லுகிறார்கள். 32 ஒரு ெபண் தன் ஆபரணத்ைதயும், ஒரு மணவாட்டி தன் ஆைடகைளயும்
மறப்பாேளா? என் ஜனங்கேளா எண்ணிமுடியாத நாட்களாய் என்ைன மறந்துவிட்டார்கள். 33 ேநசத்ைதத்
ேதடும்படிக்கு நீ உன் வழிகைள நயப்படுத்துகிறெதன்ன? இவ்விதமாய் நீ ெபால்லாத ஸ்திரீகளுக்கும் உன்
வழிகைளக் கற்றுக்ெகாடுத்தாய். 34 உன் வஸ்திர ஓரங்களிலும் குற்றமில்லாத ஏைழ ஆத்துமாக்களின்
இரத்தம் காணப்படுகிறது; அைதத் ேதாண்டித் ேதடுகிறதினால் அல்ல, அது எல்லாவற்றின்ேமலும்
ெவளியாயிருக்கிறதினால் அைதக் கண்டுபிடித்ேதன். 35 ஆகிலும்: குற்றமில்லாதிருக்கிேறன் என்றும்,
அவருைடய ேகாபம் என்ைனவிட்டுத் திரும்பிற்று என்றும் ெசால்லுகிறாய்; இேதா, நான்
பாவஞ்ெசய்யவில்ைலெயன்று நீ ெசால்லுகிறதினிமித்தம் நான் உன்ேனாேட வழக்காடுேவன். 36 நீ உன்
வழிைய மாற்றிமாற்றி இவ்வளவாய் விலகிப்ேபாகிறது என்ன? நீ அசீரியாவினால் ெவட்கிப்ேபானதுேபால
எகிப்தினாலும் ெவட்கிப்ேபாவாய். 37 நீ உன் ைககைள உன் தைலயின்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு
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இவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாவாய்; ஏெனனில், உன் நம்பிக்ைககைளக் கர்த்தர் ெவறுத்திருக்கிறார்;
அைவகளால் உனக்குக் காரியம் வாய்க்காது.

ஒரு புருஷன் தன் மைனவிையத் தள்ளிவிட, அவள் அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அந்நியபுருஷனுக்கு மைனவியானால், அவன் அவளிடத்தில் இனித் திரும்பப் ேபாவாேனா? அந்த
ேதசம் மிகவும் தீட்டுப்படுமல்லேவா? என்று மனுஷர் ெசால்லுவார்கள்; நீேயாெவன்றால் அேநக

ேநசேராேட ேவசித்தனம்பண்ணினாய்; ஆகிலும் என்னிடத்திற்குத் திரும்பிவா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
2 நீ ேமடுகளின்ேமல் உன் கண்கைள ஏெறடுத்து, நீ ேவசித்தனம்பண்ணாத இடம் ஒன்று உண்ேடா என்று
பார்; வனாந்தரத்திேல அரபியன் காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறதுேபால, நீ வழி ஓரங்களில் உன் ேநசருக்குக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்து, உன் ேவசித்தனங்களாலும், உன் அக்கிரமங்களாலும் ேதசத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தினாய். 3 அதினிமித்தம் மைழ வருஷியாமலும், பின்மாரியில்லாமலும் ேபாயிற்று; உனக்ேகா,
ேசாரஸ்திரீயின் ெநற்றியிருக்கிறது; நீேயா: நாணமாட்ேடன் என்கிறாய். 4 நீ இதுமுதல் என்ைன ேநாக்கி:
என் பிதாேவ, ேதவரீர் என் இளவயதின் அதிபதிெயன்று ெசால்லி, 5 சதாகாலமும் ேகாபத்ைத ைவப்பாேரா?
அைத என்ெறன்ைறக்கும் காப்பாேரா என்கிறாய் அல்லேவா? இேதா, இப்படி நீ ெசால்லியும்
ெபால்லாப்புகைளச்ெசய்து, மிஞ்சிப்ேபாகிறாய் என்கிறார். 6 ேயாசியா ராஜாவின் நாட்களிேல கர்த்தர்
என்ைன ேநாக்கி: சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவல் என்பவள் ெசய்தைதக் கண்டாயா? அவள் உயரமான சகல
மைலயின்ேமலும், பச்ைசயான சகல மரத்தின்கீழும் ேபாய், அங்ேக ேவசித்தனம்பண்ணினாள். 7 அவள்
இப்படிெயல்லாம் ெசய்த பின்பு: நீ என்னிடத்தில் திரும்பிவா என்று நான் ெசான்ேனன்; அவேளா
திரும்பவில்ைல; இைத அவளுைடய சேகாதரியாகிய யூதா என்கிற துேராகி கண்டாள். 8 சீர்ெகட்ட
இஸ்ரேவல் என்பவள் விபசாரம்பண்ணின முகாந்தரங்கள் எல்லாவற்றினிமித்தமும் நான் அவைள
அனுப்பிவிட்டு, அவளுைடய தள்ளுதற்சீட்ைட அவளுக்குக் ெகாடுத்தேபாதும், அவளுைடய சேகாதரியாகிய
யூதா என்கிற துேராகி பயப்படாமல்; இவளும் ேபாய் ேவசித்தனம்பண்ணினாள், இைத நான் கண்ேடன். 9

பிரசித்தமான அவளுைடய ேவசித்தனத்தினாேல ேதசம் தீட்டுப்பட்டுப்ேபாயிற்று; கல்ேலாடும் மரத்ேதாடும்
விபசாரம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தாள் என்றார். 10 இைவகைளெயல்லாம் கண்டும், யூதா என்கிற
அவளுைடய சேகாதரியாகிய துேராகி, கள்ளத்தனமாய்த் திரும்பினாேளயன்றி, முழு இருதயத்ேதாடும்
என்னிடத்தில் திரும்பவில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 பின்னும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: யூதா
என்கிற துேராகிையப்பார்க்கிலும் சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவல் என்பவள் தன்ைன நீதியுள்ளவளாக்கினாள். 12 நீ
ேபாய் வடதிைசைய ேநாக்கிக் கூறேவண்டிய வார்த்ைதகள் என்னெவன்றால்: சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவேல,
திரும்பு என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் உங்கள்ேமல் என் ேகாபத்ைத இறங்கப்பண்ணுவதில்ைல; நான்
கிருைபயுள்ளவெரன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் என்ைறக்கும் ேகாபம் ைவக்கமாட்ேடன். 13 நீேயா,
உன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணி, பச்ைசயான சகல மரத்தின்கீழும்
அந்நியேராேட ேசாரமார்க்கமாய் நடந்து, உன் அக்கிரமத்ைதயும், என் சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபானைதயும் ஒத்துக்ெகாள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 சீர்ெகட்ட பிள்ைளகேள,
திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் உங்கள் நாயகர்; நான் உங்கைள ஊரில் ஒருவனும்,
வம்சத்தில் இரண்டு ேபருமாகத் ெதரிந்து, உங்கைளச் சீேயானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, 15

உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ேமய்ப்பர்கைளக் ெகாடுப்ேபன், அவர்கள் உங்கைள அறிேவாடும்
புத்திேயாடும் ேமய்ப்பார்கள். 16 நீங்கள் ேதசத்திேல ெபருகிப் பலுகுகிற அந்நாட்களிேல, அவர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிெயன்று இனிச் ெசால்வதில்ைல; அது அவர்கள் மனதில் எழும்புவதும்
இல்ைல; அது அவர்கள் நிைனவில் வருவதும் இல்ைல; அைதக் குறித்து விசாரிப்பதும் இல்ைல; அது இனிச்
ெசப்பனிடப்படுவதும் இல்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 அக்காலத்திேல எருசேலைமக்
கர்த்தருைடய சிங்காசனம் என்பார்கள்; சகல ஜாதியாரும் எருசேலமில் விளங்கிய கர்த்தருைடய
நாமத்தினிமித்தம் அதினிடமாகச் ேசர்வார்கள்; அவர்கள் இனித் தங்கள் ெபால்லாத இருதயத்தின்
இச்ைசயின்படி நடவார்கள். 18 அந்நாட்களிேல யூதா வம்சத்தார் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேராேட ேசர்ந்து,
அவர்கள் ஏகமாய் வடேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு, நான் தங்கள் பிதாக்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த
ேதசத்திற்கு வருவார்கள். 19 நான் உன்ைனப் பிள்ைளகளின் வரிைசயிேல ைவத்து,
ஜனக்கூட்டங்களுக்குள்ேள நல்ல சுதந்தரமாகிய ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுப்பது எப்படிெயன்று
ெசான்ேனன்; ஆனாலும் நீ என்ைன ேநாக்கி, என் பிதாேவ என்று அைழப்பாய்; நீ என்ைனவிட்டு
விலகுவதில்ைல என்று திரும்பவும் ெசான்ேனன். 20 ஒரு மைனவி தன் புருஷனுக்குத்
துேராகம்ெசய்வதுேபால, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாராகிய நீங்கள் எனக்குத் துேராகம்ெசய்தது ெமய் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் வழிைய மாறுபாடாக்கி, தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைர மறந்ததினிமித்தம் அழுதுெகாண்டு விண்ணப்பஞ்ெசய்யும் சத்தம் உயர்ந்த ஸ்தானங்களிேல
ேகட்கப்படும். 22 சீர்ெகட்ட பிள்ைளகேள, திரும்புங்கள்; உங்கள் சீர்ேகடுகைளக் குணமாக்குேவன் என்றார்.
இேதா, உம்மிடத்தில் வருகிேறாம்; நீேர எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 23 குன்றுகைளயும், திரளான
மைலகைளயும் நம்புகிறது விருதா என்பது ெமய்; இஸ்ரேவலின் இரட்சிப்பு எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குள் இருப்பது என்பது ெமய்ேய. 24 இந்த இலச்ைசயானது எங்கள் சிறுவயதுமுதல் எங்கள்
பிதாக்களுைடய பிரயாசத்ைதயும், அவர்கள் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும், அவர்கள் குமாரைரயும்
குமாரத்திகைளயும் பட்சித்துப்ேபாட்டது. 25 எங்கள் இலச்ைசயிேல கிடக்கிேறாம்; எங்கள் அவமானம்
எங்கைள மூடியிருக்கிறது; நாங்களும், எங்கள் பிதாக்களும் எங்கள் சிறுவயது முதல் இந்நாள்வைரக்கும்
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ெசால்ைலக் ேகளாமலும்ேபாேனாம்.
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இஸ்ரேவேல, நீ திரும்புகிறதற்கு மனதாயிருந்தால் என்னிடத்தில் திரும்பு என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; நீ உன் அருவருப்புகைள என் பார்ைவயினின்று அகற்றிவிட்டால், நீ இனி அைலந்து
திரிவதில்ைல. 2 நீ உண்ைமேயாடும், நியாயத்ேதாடும், நீதிேயாடும், கர்த்தருைடய

ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிடுவாய்; புறஜாதிகளும் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு, அவருக்குள்
ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள். 3 யூதா மனுஷேராடும், எருசேலமியேராடும் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் முள்ளுகளுக்குள்ேள விைதயாதிருங்கள், உங்கள் தரிசு நிலத்ைதப்
பண்படுத்துங்கள். 4 யூதா மனுஷேர, எருசேலமின் குடிகேள, உங்கள் கிரிையகளுைடய
ெபால்லாப்பினிமித்தம் என் உக்கிரம் அக்கினிையப்ேபால எழும்பி, அவிப்பார் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு
நீங்கள் கர்த்தருக்ெகன்று உங்கைள விருத்தேசதனம்பண்ணி, உங்கள் இருதயத்தின் நுனித்ேதாைல
நீக்கிப்ேபாடுங்கள். 5 ேதசத்தில் எக்காளம் ஊதுங்கள் என்று ெசால்லி, யூதாவில் அறிவித்து, எருசேலமில்
ேகட்கப்பண்ணுங்கள்; நாம் அரணான பட்டணங்களுக்கு உட்படும்படிக்குச் ேசருங்கள் என்று ெசால்லி,
உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிடுங்கள். 6 சீேயானுக்கு ேநேர ெகாடிேயற்றுங்கள்; கூடுங்கள்; நிற்காதிருங்கள்;
நான் வடக்ேகயிருந்து ெபால்லாப்ைபயும், மகா சங்காரத்ைதயும் வரப்பண்ணுகிேறன். 7 உன் ேதசத்ைதப்
பாழாக்கிவிடும்படிக்குச் சிங்கம் தன் புதரிலிருந்து எழும்பி, ஜாதிகைள சங்கரிக்கிறவன் தன்
ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறான்; உன் பட்டணங்கள் குடியிராதபடி அழிக்கப்படும் என்கிறார். 8

இதினிமித்தம் இரட்ைடக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; புலம்பி அலறுங்கள்; கர்த்தருைடய உக்கிரேகாபம்
நம்ைமவிட்டுத் திரும்பவில்ைலேய. 9 அந்நாளிேல ராஜாவின் இருதயமும், பிரபுக்களின் இருதயமும்
மடிந்துேபாகும்; ஆசாரியர்கள் திடுக்கிட்டு, தீர்க்கதரிசிகள் திைகப்பார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
10 அப்ெபாழுது நான்: ஆ! கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, உங்களுக்குச் சமாதானமிருக்கும் என்று
ெசான்னதினால், ெமய்யாகேவ இந்த ஜனத்துக்கும் எருசேலமுக்கும் மிகுதியான ேமாசத்ைத
வரப்பண்ணினீர்; பட்டயம் பிராணன்மட்டும் எட்டுகிறேத என்ேறன். 11 வனாந்தரத்திலுள்ள
உயர்நிலங்களிலிருந்து, ஒரு தீக்காற்று என் ஜனமாகிய குமாரத்திக்கு ேநராக அடிக்கும் என்று
அக்காலத்திேல இந்த ஜனத்ேதாடும் எருசேலேமாடும் ெசால்லப்படும்; அது தூற்றவுமாட்டாது
சுத்திகரிக்கவுமாட்டாது. 12 இைதப்பார்க்கிலும் பலமான காற்று என் காரியமாய் வரும்; இப்ெபாழுது
நானும் அவர்கேளாேட நியாயம் ேபசுேவன். 13 இேதா, ேமகங்கைளப்ேபால எழும்பிவருகிறான்; அவனுைடய
இரதங்கள் ெபருங்காற்ைறப்ேபாலிருக்கிறது; அவன் குதிைரகள் கழுகுகளிலும் ேவகமானைவகள்; நமக்கு
ஐேயா! நாம் பாழாக்கப்படுகிேறாேம. 14 எருசேலேம, நீ இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்ைதப்
ெபால்லாப்பறக் கழுவு; எந்தமட்டும் அக்கிரமநிைனவுகள் உன் உள்ளத்திேல தங்கும். 15 தாணிலிருந்து ஒரு
சத்தம் வந்து, ெசய்திைய அறிவிக்கிறது; எப்பிராயீமின் மைலயிலிருந்து வந்து, தீங்ைகப்
பிரசித்தம்பண்ணுகிறது. 16 ஜாதிகளுக்கு அைத நீங்கள் பிரஸ்தாபம்பண்ணுங்கள்; இேதா, காவற்ேசவகர்
தூரேதசத்திலிருந்து வந்து, யூதாவுைடய பட்டணங்களுக்கு விேராதமாய் உரத்த சத்தமிடுவார்கள் என்று
எருசேலமுக்குக் கூறுங்கள். 17 அதற்கு விேராதமாய் அவர்கள் வயல்ெவளிகளின் காவற்காரைரப் ேபாலச்
சுற்றிலுமிருப்பார்கள்; அது எனக்கு விேராதமாய்க் கலகஞ்ெசய்தது என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 உன்
நடக்ைகயும் உன் கிரிையகளுேம இைவகைள உனக்கு ேநரிடப்பண்ணின; இது இத்தைன கசப்பாயிருந்து,
உன் இருதயமட்டும் எட்டுகிறதற்குக் காரணம் உன் ெபால்லாப்புத்தாேன. 19 என் குடல்கள், என் குடல்கேள
ேநாகிறது; என் உள்ளம் ேவதைனப்படுகிறது, என் இருதயம் என்னில் கதறுகிறது; நான் ேபசாமல்
அமர்ந்திருக்கக்கூடாது; என் ஆத்துமாேவ, எக்காளத்தின் சத்தத்ைதயும், யுத்தத்தின் ஆர்ப்பரிப்ைபயும்
ேகட்டாேய. 20 நாசத்துக்குேமல் நாசம் வருகிறதாகக் கூறப்படுகிறது; ேதசெமல்லாம் பாழாகிறது;
அசுப்பிேல என் கூடாரங்களும், ஒரு நிமிஷத்திேல என் திைரகளும் பாழாக்கப்படுகிறது. 21 நான்
எதுவைரக்கும் ெகாடிையக்கண்டு, எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். 22 என் ஜனங்கேளா
மதியற்றவர்கள், என்ைன அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் ைபத்தியமுள்ள பிள்ைளகள்,
அவர்களுக்கு உணர்ேவ இல்ைல; ெபால்லாப்புச்ெசய்ய அவர்கள் அறிவாளிகள், நன்ைமெசய்யேவா அவர்கள்
அறிவில்லாதவர்கள். 23 பூமிையப் பார்த்ேதன், அது ஒழுங்கின்ைமயும் ெவறுைமயுமாயிருந்தது;
வானங்ைளயும் பார்த்ேதன், அைவகளுக்கு ஒளியில்லாதிருந்தது. 24 பர்வதங்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகள்
அதிர்ந்தன; எல்லாக் குன்றுகளும் அைசந்தன. 25 பின்னும் நான் பார்க்கும்ேபாது, மனுஷனில்ைல;
ஆகாசத்துப் பறைவகெளல்லாம் பறந்துேபாயின. 26 பின்னும் நான் பார்க்கும்ேபாது, கர்த்தராலும்,
அவருைடய உக்கிரேகாபத்தாலும் பயிர்நிலம் வனாந்தரமாயிற்று; அதின் பட்டணங்கெளல்லாம்
இடிந்துேபாயின. 27 ேதசெமல்லாம் பாழாய்ப்ேபாகும்; ஆகிலும் சர்வசங்காரம் ெசய்ேயன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 28 இதினிமித்தம் பூமி புலம்பும், உயர இருக்கிற வானங்கள் கறுத்துப்ேபாகும்; நான் அைதச்
ெசான்ேனன், அைத நிர்ணயம்பண்ணிேனன்; நான் மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல; நான் அைதவிட்டுப்
திரும்புவதும் இல்ைல. 29 குதிைரவீரரும் வில்வீரரும் இடும் சத்தத்தினாேல சகல ஊராரும் ஓடி,
அடர்த்தியான காடுகளில் புகுந்து, கன்மைலகளிலும் ஏறுவார்கள்; ஒரு மனுஷனும் அைவகளிேல
குடியிராதபடி எல்லா ஊர்களும் விடப்பட்டிருக்கும். 30 பாழாய்ப்ேபான நீ இப்ெபாழுது என்ன ெசய்வாய்? நீ
இரத்தாம்பரம் உடுத்தாலும், ெபான்னாபரணங்களால் உன்ைனச் சிங்காரித்தாலும், உன் கண்களில்
ைமயிட்டுக்ெகாண்டாலும், வீணாய் உன்ைன அழகுபடுத்துவாய்; ேசாரநாயகர் உன்ைன அசட்ைடபண்ணி,
உன் பிராணைன வாங்கத் ேதடுவார்கள். 31 கர்ப்பேவதைனப்படுகிறவளின் சத்தமாகவும், முதல்விைச
பிள்ைள ெபறுகிறவளின் வியாகுலமாகவும், சீேயான் குமாரத்தியின் சத்தத்ைதக் ேகட்கிேறன்; அவள்
ெபருமூச்சுவிட்டு, தன் ைககைள விரித்து: ஐேயா! ெகாைலபாதகர்களாேல என் ஆத்துமா
ேசார்ந்துேபாகிறேத என்கிறாள்.
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5
நியாயஞ்ெசய்கிற மனுஷைனக் கண்டுபிடிப்பீர்கேளா என்றும், சத்தியத்ைதத் ேதடுகிறவன் உண்ேடா
என்றும், எருசேலமின் ெதருக்களிேல திரிந்துபார்த்து, விசாரித்து, அதின் வீதிகளிேல ேதடுங்கள்;
காண்பீர்களானால் அதற்கு மன்னிப்புத் தருேவன். 2 அவர்கள்: கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு

ெசால்லுகிேறாம் என்றாலும், ெபாய்யாைணயிடுகிறார்கேள. 3 கர்த்தாேவ, உம்முைடய கண்கள்
சத்தியத்ைத அல்லேவா ேநாக்குகின்றது; அவர்கைள அடிக்கிறீர், ஆனாலும் அவர்களுக்கு ேநாகாது;
அவர்கைள நிர்மூலமாக்குகிறீர், ஆனாலும் புத்திைய ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்கிறார்கள்; தங்கள்
முகங்கைளக் கன்மைலையப்பார்க்கிலும் ெகட்டியாக்கி, திரும்பமாட்ேடாம் என்கிறார்கள். 4 அப்ெபாழுது
நான்: இவர்கள் நீசராேம, இவர்கள் மதியற்றவர்கள்; கர்த்தருைடய வழிையயும், தங்கள் ேதவனுைடய
நியாயத்ைதயும் அறியாதிருக்கிறார்கள் என்றும்; 5 நான் ெபரிேயார்களிடத்திேல ேபாய், அவர்கேளாேட
ேபசுேவன்; அவர்கள் கர்த்தருைடய வழிையயும், தங்கள் ேதவனுைடய நியாயத்ைதயும் அறிவார்கள் என்று
ெசான்ேனன்; அவர்கேளா ஏகமாய் நுகத்தடிைய முறித்து, கட்டுகைள அறுத்துப்ேபாட்டார்கள். 6 ஆைகயால்
காட்டிலிருந்து வரும் சிங்கம் அவர்கைளக் ெகால்லும், வனாந்தரத்திலுள்ள ஓநாய்கள் அவர்கைளப் பீறும்,
சிவிங்கி அவர்கள் பட்டணங்களின்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கும்; அைவகளிலிருந்து புறப்படுகிறவன் எவனும்
பீறப்படுவான்; அவர்கள் மீறுதல்கள் ெபருகி, அவர்கள் சீர்ேகடுகள் அதிகரித்தது. 7 இைவகைள நான்
உனக்கு மன்னிப்பது எப்படி? உன் பிள்ைளகள் என்ைன விட்டுவிட்டு, ெதய்வம் அல்லாதைவகள் ேபரில்
ஆைணயிடுகிறார்கள்; நான் திருப்தியாக்கின அவர்கள் விபசாரம்பண்ணி, ேவசிவீட்டிேல
கூட்டங்கூடுகிறார்கள். 8 அவர்கள் ெகாழுத்த குதிைரகைளப்ேபால் காலேம எழும்பி, அவனவன் தன்தன்
அயலானுைடய ெபண்ஜாதியின் பின்னாேல கைனக்கிறான். 9 இைவகைள விசாரியாதிருப்ேபேனா?
இப்படிப்பட்ட ஜாதிக்கு என் ஆத்துமா நீதிையச் சரிக்கட்டாதிருக்குேமா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10

அதின் மதில்கள்ேமேலறி அழித்துப்ேபாடுங்கள்; ஆனாலும் சர்வசங்காரம் ெசய்யாதிருங்கள்; அதின்
ெகாத்தளங்கைள இடித்துப்ேபாடுங்கள்; அைவகள் கர்த்தருைடயைவகள் அல்ல. 11 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரும், யூதா வம்சத்தாரும் எனக்கு விேராதமாய் மிகுதியும் துேராகம் பண்ணினார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 12 அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்லெவன்றும், ெபால்லாப்பு நம்ேமல் வராது, நாம்
பட்டயத்ைதயாகிலும், பஞ்சத்ைதயாகிலும் காண்பதில்ைலெயன்றும், 13 தீர்க்கதரிசிகள்
காற்றாய்ப்ேபாவார்கள்; திருவாக்கு அவர்களில் இல்ைல; அவர்களுக்ேக அப்படி ஆகக்கடவெதன்றும்,
அவர்கள் ெசால்லிக் கர்த்தைர மறுதலித்தார்கள். 14 ஆைகயால் ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீங்கள் இந்த வார்த்ைதையச் ெசான்னபடியினால், இேதா, நான் உன்
வாயிலிட்ட என் வார்த்ைதகைள அக்கினியும், இந்த ஜனத்ைத விறகும் ஆக்குேவன், அது இவர்கைளப்
பட்சிக்கும். 15 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா, தூரத்திலிருந்து நான் உங்கள்ேமல் ஒரு ஜாதிையக்
ெகாண்டுவருேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அது பலத்த ஜாதி, அது பூர்வகாலத்து ஜாதி, அவர்கள் நீ
அறியாத பாைஷையப் ேபசும் ஜாதி, அவர்கள் ேபசுகிறது இன்னெதன்று உனக்கு விளங்காது. 16 திறந்த
பிேரதக்குழிகைளப்ேபால் அவர்கள் அம்பறாத்தூணிகள் இருக்கும்; அவர்கள் அைனவரும்
பராக்கிரமசாலிகள். 17 அவர்கள் உன் குமாரரும் உன் குமாரத்திகளும் சாப்பிடேவண்டிய உன்
விைளச்சைலயும், உன் அப்பத்ைதயும் சாப்பிட்டு, உன் ஆடுகைளயும் உன் மாடுகைளயும் பட்சித்து, உன்
திராட்சப்பழங்கைளயும் உன் அத்திப்பழங்கைளயும் சாப்பிட்டு, நீ நம்பின உன்னுைடய அரணான
பட்டணங்கைளப் பட்டயத்தாேல ெவறுைமயாக்குவார்கள். 18 ஆகிலும் நான் அந்நாட்களிலும் உங்கைளச்
சர்வசங்காரம் ெசய்யாதிருப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
எங்களுக்கு இைவகைளெயல்லாம் எதினிமித்தம் ெசய்தார் என்று நீங்கள் ேகட்டால், அப்ெபாழுது நீ
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் என்ைனவிட்டு, உங்களுைடய ேதசத்திேல அந்நிய ேதவர்கைளச்
ேசவித்ததுேபால, உங்களுைடயதல்லாத ேதசத்திேல அந்நியர்கைளச் ேசவிப்பீர்கெளன்று ெசால்வாயாக.
20 நீங்கள் யாக்ேகாபின் வீட்டிேல அறிவித்து, யூதாவிேல ெசால்லிக் கூறேவண்டியது என்னெவன்றால், 21

கண்கள் இருந்தும் காணாமலும், காதுகள் இருந்தும் ேகளாமலுமிருக்கிற அறிவில்லாத ஜனங்கேள,
ேகளுங்கள். 22 எனக்குப் பயப்படாதிருப்பீர்கேளா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அைலகள்
ேமாதியடித்தாலும் ேமற்ெகாள்ளாதபடிக்கும், அைவகள் இைரந்தாலும் கடவாதபடிக்கும், கடக்கக்கூடாத
நித்திய பிரமாணமாக சமுத்திரத்தின் மணைல எல்ைலயாய் ைவத்திருக்கிறவராகிய எனக்குமுன்பாக
அதிராதிருப்பீர்கேளா? 23 இந்த ஜனங்கேளா முரட்டாட்டமும் கலகமுமான இருதயமுள்ளவர்கள்;
முரட்டாட்டம்பண்ணிப் ேபாய்விடுகிறார்கள். 24 அந்தந்தப் பருவத்திேல எங்களுக்கு மைழையயும்,
முன்மாரிையயும் பின்மாரிையயும் ெகாடுத்து, அறுப்புக்கு நியமித்த வாரங்கைள எங்களுக்குத் தற்காக்கிற
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்திருப்ேபாம் என்று அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திேல
ெசால்லுகிறதில்ைல. 25 உங்கள் அக்கிரமங்கள் இைவகைள விலக்கி, உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு
நன்ைமைய வரெவாட்டாதிருக்கிறது. 26 குருவிபிடிக்கிறவர்கள் பதுங்குகிறதுேபால் பதுங்கி, மனுஷைரப்
பிடிக்கக் கண்ணிகைள ைவக்கிற துன்மார்க்கர் என் ஜனங்களில் காணப்படுகிறார்கள். 27 குருவிகளால்
கூண்டு நிைறந்திருக்கிறதுேபால், அவர்கள் வீடுகள் கபடங்களால் நிைறந்திருக்கிறது; ஆதலால் அவர்கள்
ெபருகி ஐசுவரியவான்களாகிறார்கள். 28 ெகாழுத்து, சளுக்குப்பண்ணுகிறார்கள்; துன்மார்க்கனுைடய
ெசயல்கைளக் கண்டிக்காமல் விடுகிறார்கள்; திக்கற்றவனுைடய வழக்ைக விசாரியாமல், தாங்கள்மாத்திரம்
வாழுகிறார்கள்; எளியவர்களின் நியாயத்ைதத் தீரார்கள். 29 இைவகைள விசாரியாதிருப்ேபேனா?
இப்படிப்பட்ட ஜாதிக்கு என் ஆத்துமா நீதிையச் சரிக்கட்டாதிருக்குேமா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30

திைகத்துத் திடுக்கிடத்தக்க காரியம் ேதசத்திேல நடந்துவருகிறது. 31 தீர்க்கதரிசிகள்

எேரமியா 5:2

574



6

கள்ளத்தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறார்கள்; ஆசாரியர்கள் அவர்கள் மூலமாய் ஆளுகிறார்கள்;
இப்படியிருப்பது என் ஜனத்துக்குப் பிரியமாயிருக்கிறது; ஆனாலும் முடிவிேல என்ன ெசய்வீர்கள்?

ெபன்யமீன் புத்திரேர, நீங்கள் எருசேலமின் நடுவிலிருந்து ஏகமாய்க் கூடிேயாடி, ெதக்ேகாவாவில்
எக்காளம் ஊதி, ெபத்ேகேரமின்ேமல் அைடயாளமாகத் தீெவளிச்சங்காட்டுங்கள்; ஒரு தீங்கும் மகா
சங்காரமும் வடக்ேகயிருந்து ேதான்றுகிறதாயிருக்கிறது. 2 ெசல்வமாய் வளர்ந்த ரூபவதியான

சீேயான் குமாரத்திையப் பாழாக்குேவன். 3 ேமய்ப்பர் தங்கள் மந்ைதகேளாேட அவளிடத்துக்கு வருவார்கள்;
அவர்கள் அவளுக்கு விேராதமாய்ச் சுற்றிலும் கூடாரம்ேபாட்டு, அவனவன் தன் தன் ஸ்தலத்தில் ேமய்த்து, 4

அவளுக்கு விேராதமாய் யுத்தஞ்ெசய்ய ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்றும், மத்தியானத்தில்தாேன நாம்
ேபாேயறும்படிக்கு எழுந்திருங்கள்; ஐேயா! ெபாழுது சாய்ந்து, அந்தி நிழல்கள் நீண்டுேபாகிறேத; 5

எழுந்திருங்கள், நாம் இராக்காலத்திலாகிலும் ேபாேயறி, அவளுைடய அரமைனகைள அழிப்ேபாம் என்றும்
ெசால்லுவார்கள். 6 ேசைனகளுைடய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், மரங்கைள ெவட்டி,
எருசேலமுக்கு விேராதமாய்க் ெகாத்தளம் ேபாடுங்கள்; அதுேவ விசாரிக்கப்படேவண்டிய நகரம்; அதின்
உட்புறெமல்லாம் ெகாடுைம. 7 ஊற்றானது, தன் தண்ணீைரச் சுரக்கப்பண்ணுமாப்ேபால, அது தன்
தீங்ைகச் சுரக்கப்பண்ணுகிறது; அதிேல ெகாடுைமயும் அழிம்பும் ேகட்கப்படுகிறது; துக்கமும் காயங்களும்
நித்தமும் எனக்கு முன்பாகக் காணப்படுகிறது. 8 எருசேலேம, என் ஆத்துமா உன்ைன விட்டுப்
பிரியாதபடிக்கும், நான் உன்ைனப் பாழும் குடியற்ற ேதசமும் ஆக்காதபடிக்கும் புத்திேகள். 9

திராட்சக்குைலகைள அறுக்கிறவைனப்ேபால உன் ைகையத் திரும்பக் கூைடகளின்ேமல் ேபாெடன்று
ெசால்லி, அவர்கள் இஸ்ரேவலின் மீதியாயிருந்த கனிையத் திராட்சச்ெசடியின் கனிையப்ேபால் நன்றாய்ப்
ெபாறுக்கிக்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 அவர்கள் ேகட்கும்படி
நான் யாேராேட ேபசி எச்சரிப்ேபன்? அவர்களுைடய ெசவி விருத்தேசதனமில்லாதது; அவர்கள்
ேகட்கமாட்டார்கள்; கர்த்தருைடய வசனம் அவர்களுக்கு நிந்ைதயாயிருக்கிறது; அதின்ேமல் அவர்களுக்கு
விருப்பமில்ைல. 11 ஆைகயால் நான் கர்த்தருைடய உக்கிரத்தால் நிைறந்திருக்கிேறன்; அைத அடக்கி
இைளத்துப்ேபாேனன்; வீதிகளிலுள்ள பிள்ைளகளின்ேமலும், வாலிபருைடய கூட்டத்தின்ேமலும் ஏகமாய்
அைத ஊற்றிவிடுேவன்; புருஷரும், ஸ்திரீகளும், கிழவரும், பூரணவயதுள்ளவர்களுங்கூடப்
பிடிக்கப்படுவார்கள். 12 அவர்களுைடய வீடுகளும், அவர்களுைடய காணிபூமிகளும், அவர்களுைடய
மைனவிகேளாேட ஏகமாய் அந்நியர்வசமாகும்; என் ைகைய இந்தத் ேதசத்தின் குடிகளுக்கு விேராதமாக
நீட்டுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 அவர்களில், சிறிேயார்முதல் ெபரிேயார்மட்டும்,
ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருளாைசக்காரர்; இதுவுமல்லாமல் தீர்க்கதரிசிகள்முதல் ஆசாரியர்கள்மட்டும்
ஒவ்ெவாருவரும் ெபாய்யர். 14 சமாதானமில்லாதிருந்தும்: சமாதானம் சமாதானம் என்று ெசால்லி, என்
ஜனத்தின் காயங்கைள ேமற்பூச்சாய்க் குணமாக்குகிறார்கள். 15 அவர்கள் அருவருப்பானைதச்
ெசய்ததினிமித்தம் ெவட்கப்படுகிறார்கேளா? பரிச்ேசதம் ெவட்கப்படார்கள், நாணவும் அறியார்கள்;
ஆதலால் விழுகிறவர்களுக்குள்ேள விழுவார்கள்; நான் அவர்கைள விசாரிக்குங்காலத்தில்
இடறுண்டுேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 16 வழிகளிேல நின்று, பூர்வ பாைதகள் எைவெயன்று
ேகட்டு விசாரித்து, நல்ல வழி எங்ேக என்று பார்த்து, அதிேல நடவுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள்
ஆத்துமாவுக்கு இைளப்பாறுதல் கிைடக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கேளா, நாங்கள் அதிேல
நடக்கமாட்ேடாம் என்கிறார்கள். 17 நான் உங்கள்ேமல் காவலாளைரயும் ைவத்து, எக்காள சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடுங்கள் என்றும் ெசான்ேனன்; அவர்கேளா: நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம் என்கிறார்கள். 18

ஆைகயால் ஜாதிகேள, ேகளுங்கள்; சைபேய, அவர்களுக்குள் நடக்கிறைத அறிந்துெகாள். 19 பூமிேய,
ேகள்; இந்த ஜனங்கள் என் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமலிருந்து, என் நியாயப்பிரமாணத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமல் அைத ெவறுத்துவிடுகிறார்கள்; அவர்கள்ேமல் நான் அவர்கள் நிைனவுகளின் பலனாகிய
தீங்ைக வரப்பண்ணுேவன். 20 ேசபாவிலிருந்து வருகிற தூபவர்க்கமும், தூரேதசத்தினுைடய
சுகந்தப்பட்ைடயும் எனக்கு என்னத்துக்கு? உங்கள் சர்வாங்கதகனங்கள் எனக்கு விருப்பமல்ல; உங்கள்
பலிகள் எனக்கு இன்பமாயிராது. 21 ஆைகயால் இேதா, நான் இந்த ஜனத்துக்கு இடறல்கைள ைவப்ேபன்;
அைவகள்ேமல் பிதாக்களும், பிள்ைளகளும், குடியானவனும், அவனுக்கடுத்தவனும், ஏகமாய் இடறுண்டு
அழிவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 22 இேதா, வடேதசத்திலிருந்து ஒரு ஜனம் வந்து, பூமியின்
கைடெயல்ைலகளிலிருந்து ஒரு ெபரிய ஜாதி எழும்பும். 23 அவர்கள் வில்லும் ேவலும் பிடித்துவருவார்கள்;
அவர்கள் ெகாடியர், இரக்கம் அறியாதவர்கள்; அவர்கள் சத்தம் சமுத்திர இைரச்சலுக்குச்
சமானமாயிருக்கும்; சீேயான் குமாரத்திேய, அவர்கள் உனக்கு விேராதமாக யுத்தசந்நத்தராய்க்
குதிைரகளின்ேமேலறி அணியணியாக வருவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 24 அவர்கள் வருகிற
ெசய்திையக் ேகட்ேடாம்; நம்முைடய ைககள் தளர்ந்தது; இடுக்கணும், கர்ப்பவதிக்கு உண்டாகும்
ேவதைனக்ெகாப்பான ேவதைனயும் நம்ைமப் பிடித்தது. 25 வயல்ெவளியிேல புறப்படாதிருங்கள்; வழியிலும்
நடவாதிருங்கள்; சுற்றிலும் சத்துருவின் பட்டயமும் பயங்கரமுமுண்டு. 26 என் ஜனமாகிய குமாரத்திேய, நீ
இரட்ைடக் கட்டிக்ெகாண்டு, சாம்பலிேல புரண்டு, ஒேர புத்திரனுக்காகத் துக்கிக்கிறதுேபால மனங்கசந்து
புலம்பு; பாழாக்குகிறவன் சடிதியாய் நம்ேமல் வருவான். 27 நீ என் ஜனத்தின் வழிைய அறிந்துெகாள்ளவும்
ேசாதித்துப்பார்க்கவும் நான் உன்ைன அவர்களுக்குள்ேள துருகமாகவும், அரணாகவும் ைவத்ேதன். 28

அவர்கெளல்லாரும் முரட்டாட்டமான அகங்காரிகளும், தூற்றித்திரிகிறவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள்
ெவண்கலமும் இரும்புமானவர்கள்; அவர்கெளல்லாரும் ெகட்டவர்கள். 29 துருத்தி ெவந்தது; ஈயம்
ெநருப்பினால் அழிந்தது; புடமிடுகிறவனுைடய பிரயாசம் விருதாவாய்ப்ேபாயிற்று; ெபால்லாப்புகள்
அற்றுப்ேபாகவில்ைல. 30 அவர்கள் தள்ளுபடியான ெவள்ளி என்னப்படுவார்கள்; கர்த்தர் அவர்கைளத்
தள்ளிவிட்டார்.
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7
கர்த்தரால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் வாசலிேல நின்று,
அங்ேக கூறிச் ெசால்லேவண்டிய வசனம் என்னெவன்றால், கர்த்தைரப் பணிந்துெகாள்ள இந்த
வாசல்களுக்குள்ேள பிரேவசிக்கிற யூத ஜனங்களாகிய நீங்கெளல்லாரும் கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: உங்கள்
வழிகைளயும் உங்கள் கிரிையயகைளயும் சீர்ப்படுத்துங்கள், அப்ெபாழுது உங்கைள இந்த ஸ்தலத்திேல
குடியிருக்கப்பண்ணுேவன். 4 கர்த்தரின் ஆலயம், கர்த்தரின் ஆலயம், கர்த்தரின் ஆலயம் இதுேவ என்று
ெசால்லி, ெபாய்வார்த்ைதகைள நம்பிக்ெகாள்ளாதிருங்கள். 5 நீங்கள் உங்கள் வழிகைளயும் உங்கள்
கிரிையகைளயும் நன்றாய்ச் சீர்ப்படுத்தி, நீங்கள் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்குமுள்ள வழக்ைக நியாயமாய்த்
தீர்த்து, 6 பரேதசிையயும் திக்கற்றவைனயும் விதைவையயும் ஒடுக்காமலும், குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத
இந்த ஸ்தலத்திேல சிந்தாமலும்; உங்களுக்குக் ேகடுண்டாக அந்நிய ேதவர்கைளப் பின்பற்றாமலும்
இருப்பீர்கேளயாகில், 7 அப்ெபாழுது நான் உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசமாகிய இந்த
ஸ்தலத்திேல உங்கைளச் சதாகாலமும் குடியிருக்கப்பண்ணுேவன். 8 இேதா, ஒன்றுக்கும் உதவாத
ெபாய்வார்த்ைதகைள நீங்கள் நம்புகிறீர்கள். 9 நீங்கள் திருடி, ெகாைலெசய்து, விபசாரம்பண்ணி,
ெபாய்யாைணயிட்டு, பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி, நீங்கள் அறியாத அந்நிய ேதவர்கைளப் பின்பற்றி, 10

பிற்பாடு வந்து, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயத்திேல எனக்கு முன்பாக நின்று: இந்த
அருவருப்புகைளெயல்லாம் ெசய்வதற்காக விடுதைல ெபற்றிருக்கிேறாெமன்று ெசால்வீர்கேளா? 11 என்
நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்ைவக்குக் கள்ளர் குைகயாயிற்ேறா? இேதா, நானும்
இைதக் கண்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 நான் முந்தி என் நாமம் விளங்கப்பண்ணின
சீேலாவிலுள்ள என் ஸ்தலத்துக்கு நீங்கள் ேபாய், இஸ்ரேவல் ஜனத்தினுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம் நான்
அதற்குச் ெசய்தைதப் பாருங்கள். 13 நீங்கள் இந்தக் கிரிையகைளெயல்லாம் ெசய்தீர்கள், நான்
உங்களுக்கு எற்கனேவ ெசால்லி வந்திருந்தும், நீங்கள் ேகளாமலும், நான் உங்கைளக் கூப்பிட்டும், நீங்கள்
உத்தரவுெகாடாமலும் ேபானபடியினால், 14 என் நாமம் தரிக்கப்பட்டதும், நீங்கள் நம்பிக்ைக
ெகாண்டிருக்கிறதுமான இந்த ஆலயத்துக்கும், உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த
ஸ்தலத்துக்கும், நான் சீேலாவுக்குச் ெசய்ததுேபாலச் ெசய்ேவன். 15 நான் உங்களுைடய எல்லாச்
சேகாதரருமாகிய எப்பிராயீம் சந்ததி அைனத்ைதயும் தள்ளிப்ேபாட்டதுேபால, உங்கைளயும் என்
முகத்ைதவிட்டுத் தள்ளிப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 16 நீ இந்த ஜனத்துக்காக விண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டாம்; அவர்களுக்காக மன்றாடவும் ெகஞ்சவும் ேவண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்களுக்காகப்
பரிந்துேபசவும் ேவண்டாம், நான் உனக்குச் ெசவிெகாடுப்பதில்ைல. 17 யூதாவின் பட்டணங்களிலும்
எருசேலமின் வீதிகளிலும் அவர்கள் ெசய்கிறைத நீ காணவில்ைலயா? 18 எனக்கு மனமடிவுண்டாக அந்நிய
ேதவர்களுக்குப் பானபலிகைள வார்க்கிறார்கள்; அவர்கள் வானராக்கினிக்குப் பணியாரங்கைளச் சுடும்படி
பிள்ைளகள் விறகு ெபாறுக்குகிறார்கள், பிதாக்கள் ெநருப்பு மூட்டுகிறார்கள், ஸ்திரீகள் மாப்பிைசகிறார்கள்.
19 அவர்கள் எனக்கா மனமடிவுண்டாக்குகிறார்கள்? தங்கள் முகங்கள் ெவட்கத்துக்குட்படும்படி அவர்கள்
தங்களுக்ேக அல்லேவா மனமடிவுண்டாக்குகிறார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 20 ஆதலால் இேதா,
என் ேகாபமும் என் உக்கிரமும் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமலும், மனுஷர்ேமலும், மிருகங்கள்ேமலும், ெவளியின்
மரங்கள்ேமலும், பூமியின் கனிகள்ேமலும் ஊற்றப்படும்; அது அவியாமல் எரியும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 21 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறெதன்னெவன்றால்:
உங்கள் தகனபலிகைள மற்றப் பலிகேளாடுங்கூட்டி, இைறச்சிையச் சாப்பிடுங்கள். 22 நான் உங்கள்
பிதாக்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழத்து வந்த நாளிேல, தகனபலிையக்குறித்தும், மற்ற
பலிகைளக்குறித்தும் நான் அவர்கேளாேட ேபசினைதயும் கட்டைளயிட்டைதயும் பார்க்கிலும், 23 என்
வாக்குக்குச் ெசவிெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது நான் உங்கள் ேதவனாயிருப்ேபன், நீங்கள் என்
ஜனமாயிருப்பீர்கள்; நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கும் எல்லாவழியிலும், நீங்கள் உங்களுக்கு
நன்ைமயுண்டாகும்படிக்கு நடவுங்கள் என்கிற விேசஷத்ைதேய அவர்களுக்குச் ெசால்லிக்
கட்டைளயிட்ேடன். 24 அவர்கேளா அைதக் ேகளாமலும், தங்கள் ெசவிையச் சாயாமலும்ேபாய், தங்கள்
ெபால்லாத இருதயத்தின் ேயாசைனகளின்படியும் கடினத்தின்படியும் நடந்து, முன்னிட்டல்ல பின்னிட்ேட
ேபானார்கள். 25 உங்கள் பிதாக்கள் எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல் இந்நாள்மட்டும் நான்
தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம் தினந்தினம் உங்களண்ைடக்கு ஏற்கனேவ
அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 26 ஆனாலும் அவர்கள் என் ெசால்ைலக்ேகளாமலும், தங்கள் ெசவிையச்
சாயாமலும் ேபாய், தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தி, தங்கள் பிதாக்கைளப்பார்க்கிலும் அதிக ெபால்லாப்பு
ெசய்தார்கள். 27 நீ இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசான்னாலும், அவர்கள் உனக்குச்
ெசவிெகாடுக்கமாட்டார்கள்; நீ அவர்கைள ேநாக்கிக் கூப்பிட்டாலும், அவர்கள் உனக்கு மறுஉத்தரவு
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். 28 ஆைகயால் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்ைதக் ேகளாமலும்,
புத்திைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும் இருக்கிற ஜாதி இதுதான் என்றும், சத்தியம் அழிந்து, அது அவர்கள்
வாயிலிருந்து அற்றுப்ேபானெதன்றும் அவர்களுக்குச் ெசால். 29 நீ உன் தைலமயிைரச் சிைரத்து,
எறிந்துவிட்டு, உயர்தலங்களிேல புலம்பிக்ெகாண்டிரு; கர்த்தர் தமது சினத்துக்கு ஏதுவான சந்ததிைய
ெவறுத்து ெநகிழவிட்டார். 30 யூதா புத்திரர் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தார்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; என் நாமம் தரித்திருக்கிற ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தத் தங்கள் அருவருப்புகைள
அதிேல ைவத்தார்கள். 31 தங்கள் குமாரைரயும் தங்கள் குமாரத்திகைளயும் அக்கினியிேல
தகனிக்கிறதற்காக, அவர்கள் இன்ேனாம் குமாரனின் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ேதாப்ேபத்தின் ேமைடகைளக்
கட்டினார்கள்; அைத நான் கட்டைளயிடவுமில்ைல, அது என் மனதில் ேதான்றவுமில்ைல. 32 ஆதலால்,
இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அப்ெபாழுது அது அப்புறம் ேதாப்ேபத் என்றும்,
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இன்ேனாம் குமாரனின் பள்ளத்தாக்ெகன்றும் ெசால்லப்படாமல், சங்காரப்பள்ளத்தாக்ெகன்று
ெசால்லப்படும்; ேதாப்ேபத்திேல இடங்கிைடயாமற்ேபாகுமட்டும் சவங்கைள அடக்கம்பண்ணுவார்கள். 33

இந்த ஜனத்தின் பிணங்கள் ஆகாயத்தின் பறைவகளுக்கும் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்;
அைவகைள ெவருட்டுவாரும் இல்லாதிருப்பார்கள். 34 நான் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசேலமின்
வீதிகளிலும் களிப்பின் சத்தத்ைதயும், மகிழ்ச்சியின் சத்தத்ைதயும், மணவாளனின் சத்தத்ைதயும்,
மணவாட்டியின் சத்தத்ைதயும் ஓயப்பண்ணுேவன்; ேதசம் பாழாகும்.

அக்காலத்திேல யூதாவினுைடய ராஜாக்களின் எலும்புகைளயும், அவர்களுைடய பிரபுக்களின்
எலும்புகைளயும், ஆசாரியர்களின் எலும்புகைளயும், தீர்க்கதரிசிகளின் எலும்புகைளயும்
எருசேலமுைடய குடிகளின் எலும்புகைளயும், அவர்களுைடய பிேரதக்குழிகளிலிருந்து எடுத்து, 2

அவர்கள் ேநசித்ததும், ேசவித்ததும், பின்பற்றினதும், நாடினதும், பணிந்துெகாண்டதுமாயிருந்த
சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும், வானத்தின் சர்வேசைனக்கும் முன்பாக அைவகைளப் பரப்பிைவப்பார்கள்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அைவகள் வாரி அடக்கம்பண்ணப்படாமல் பூமியின்ேமல் எருவாகும். 3

இந்தத் துஷ்ட வம்சத்தில் மீதியாயிருந்து, என்னால் எல்லா இடங்களிலும் துரத்திவிடப்பட்டு மீந்திருக்கிற
யாவருக்கும், ஜீவைனப்பார்க்கிலும் மரணேம விருப்பமாயிருக்குெமன்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 4 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: விழுந்தவர்கள் எழுந்திருக்கிறதில்ைலேயா? வழிதப்பிப்
ேபானவர்கள் திரும்புகிறதில்ைலேயா? 5 ஆனாலும் எருசேலமியராகிய இந்த ஜனம் என்ைறக்கும்
வழிதப்பிப்ேபாகிறெதன்ன? கபடத்ைத உறுதியாய்ப் பிடித்திருக்கிறார்கள்; திரும்பமாட்ேடாம் என்கிறார்கள்.
6 நான் கவனித்துக் ேகட்ேடன், அவர்கள் யதார்த்தம் ேபசவில்ைல; என்ன ெசய்ேதெனன்று ெசால்லி, தன்
ெபால்லாப்பினிமித்தம் மனஸ்தாபப்படுகிறவன் ஒருவனுமில்ைல; யுத்தத்துக்குள் பாய்கிற குதிைரையப்ேபால
அவரவர் ேவகமாய் ஓடிப்ேபானார்கள். 7 ஆகாயத்திலுள்ள நாைர முதலாய்த் தன் ேவைளைய அறியும்;
காட்டுப்புறாவும், ெகாக்கும், தைகவிலான் குருவியும் தாங்கள் வரத்தக்க காலத்ைத அறியும்; என்
ஜனங்கேளா கர்த்தரின் நியாயத்ைத அறியார்கள் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறாெரன்று ெசால். 8 நாங்கள்
ஞானிகெளன்றும், கர்த்தருைடய ேவதம் எங்களிடத்திலிருக்கிறெதன்றும் நீங்கள் ெசால்லுகிறெதப்படி?
ெமய்யாகேவ, இேதா, ேவதபாரகரின் கள்ள எழுத்தாணி அைத அபத்தமாக்குகிறது. 9 ஞானிகள் ெவட்கி,
கலங்கிப் பிடிபடுவார்கள்; இேதா, கர்த்தருைடய ெசால்ைல ெவறுத்துப்ேபாட்டார்கள், அவர்களுக்கு
ஞானேமது? 10 ஆைகயால் அவர்களுைடய ஸ்திரீகைள அந்நியருக்கும், அவர்களுைடய வயல்கைள
அைவகைளக் கட்டிக்ெகாள்பவர்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன்; அவர்களிேல சிறிேயார் ெதாடங்கிப்
ெபரிேயார்மட்டும் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருளாைசக்காரராயிருக்கிறார்கள்; தீர்க்கதரிசிகள் ெதாடங்கி
ஆசாரியர்கள் மட்டும் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாய்யராயிருந்து, 11 சமாதானமில்லாதிருந்தும், சமாதானம்
சமாதானம் என்று ெசால்லி, என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் காயங்கைள ேமற்பூச்சாய்க்
குணமாக்குகிறார்கள். 12 தாங்கள் அருவருப்பானைதச் ெசய்ததினிமித்தம் ெவட்கப்படுகிறார்களா?
பரிச்ேசதம் ெவட்கப்படார்கள், நாணவும் அறியார்கள்; ஆைகயால் விழுகிறவர்களுக்குள்ேள விழுவார்கள்;
நான் அவர்கைள விசாரிக்குங்காலத்திேல இடறுண்டுேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13

அவர்கைள முற்றிலும் அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; திராட்சச்ெசடியிேல குைலகள்
இராது, அத்திமரத்திேல பழங்கள் இராது, இைலயும் உதிரும், நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தது
அவர்கைளவிட்டுத் தாண்டிப்ேபாகும் என்று ெசால். 14 நாம் சும்மாயிருப்பாேனன்? கூடி வாருங்கள்; நாம்
அரணான பட்டணங்களுக்குள் பிரேவசித்து, அங்ேக சங்காரமாேவாம்; நாம் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்தபடியால், நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைமச் சங்காரம்பண்ணி, நமக்குப் பிச்சுக்கலந்த
தண்ணீைரக் குடிக்கக்ெகாடுக்கிறார். 15 சமாதானத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம், பிரேயாஜனமில்ைல;
ஆேராக்கிய காலத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம், இேதா, ஆபத்து. 16 தாணிலிருந்து அவர்களுைடய
குதிைரகளின் மூச்ெசறிதல் ேகட்கப்படுகிறது; அவர்களுைடய பலத்த அஸ்வங்கள் கைனக்கிற சத்தத்தினால்
ேதசெமல்லாம் அதிருகிறது; அவர்கள் வந்து ேதசத்ைதயும் அதில் உள்ளைவகைளயும், பட்டணத்ைதயும்
அதின் குடிகைளயும் பட்சிப்பார்கள். 17 ெமய்யாய், இேதா, தைடகட்டப்படாத சர்ப்பங்கைளயும்,
கட்டுவிரியன்கைளயும் உங்களுக்குள் அனுப்புகிேறன், அைவகள் உங்கைளக் கடிக்கும் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 18 நான் சஞ்சலத்தில் ஆறுதலைடயப்பார்த்தும், என் இருதயம் பலட்சயமாயிருக்கிறது. 19

இேதா, சீேயானில் கர்த்தர் இல்ைலேயா? அதில் ராஜா இல்ைலேயா? என்று, என் ஜனமாகிய குமாரத்தி
தூரேதசத்திலிருந்து கூப்பிடும் சத்தம் ேகட்கப்படுகிறது; ஆனால், அவர்கள் தங்கள் சுரூபங்களினாலும்
அந்நியரின் மாையகளினாலும் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கினது என்ன என்கிறார். 20 அறுப்புக்காலம்
ெசன்றது, ேகாைடக்காலமும் முடிந்தது, நாேமா இரட்சிக்கப்படவில்ைல. 21 என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின்
காயங்களினால் நானும் காயப்பட்ேடன்; கரிகறுத்திருக்கிேறன்; திைகப்பு என்ைனப் பிடித்தது. 22

கீேலயாத்திேல பிசின் ைதலம் இல்ைலேயா? இரணைவத்தியனும் அங்ேக இல்ைலேயா? பின்ைன ஏன் என்
ஜனமாகிய குமாரத்தி ெசாஸ்தமைடயாமற்ேபானாள்?

ஆ, என் தைல தண்ணீரும், என் கண்கள் கண்ணீரூற்றுமானால் நலமாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது என்
ஜனமாகிய குமாரத்தி ெகாைலயுண்ணக் ெகாடுத்தவர்கள் நிமித்தம் நான் இரவும்பகலும் அழுேவன்.
2 ஆ, வனாந்தரத்தில் வழிப்ேபாக்கரின் தாபரம் எனக்கு இருந்தால் நலமாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது

நான் என் ஜனத்ைதவிட்டு, அவர்களிடத்தில் இராதபடிக்குப் ேபாய்விடுேவன்; அவர்கெளல்லாரும்
விபசாரரும் துேராகிகளின் கூட்டமுமாயிருக்கிறார்கள். 3 அவர்கள் ெபாய்ையப் பிரேயாகிக்கத் தங்கள்
நாவாகிய வில்ைல வைளக்கிறார்கள்; அவர்கள் இந்தத் ேதசத்திேல பலத்துக்ெகாள்வது சத்தியத்துக்காக
அல்ல; ெபால்லாப்பிலிருந்து ெபால்லாப்புக்கு நடந்ேதறுகிறார்கள்; என்ைனேயா அறியாதிருக்கிறார்கள்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 நீங்கள் அவனவன் தன்தன் சிேநகிதனுக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்,
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எந்தச் சேகாதரைனயும் நம்பாதிருங்கள்; எந்தச் சேகாதரனும் ேமாசம்பண்ணுகிறான், எந்தச் சிேநகிதனும்
தூற்றித்திரிகிறான். 5 அவர்கள் ெமய்ையப் ேபசாமல் ஒவ்ெவாருவரும் தமக்கடுத்தவைன ஏய்க்கிறார்கள்;
ெபாய்ையப்ேபசத் தங்கள் நாைவப் பழக்குகிறார்கள், அக்கிரமஞ்ெசய்ய உைழக்கிறார்கள். 6 கபடத்தின்
நடுவிேல குடியிருக்கிறாய்; கபடத்தினிமித்தம் அவர்கள் என்ைன அறியமாட்ேடாெமன்கிறார்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7 ஆைகயால், இேதா, நான் அவர்கைள உருக்கி, அவர்கைளப் புடமிடுேவன் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; என் ஜனமாகிய குமாரத்திைய ேவெறந்தப்பிரகாரமாக நடத்துேவன்?
8 அவர்கள் நாவு கூர்ைமயாக்கப்பட்ட அம்பு, அது கபடம் ேபசுகிறது; அவனவன் தன்தன் அயலாேனாேட
தன்தன் வாயினாேல சமாதானமாய்ப் ேபசுகிறான், ஆனாலும் தன் உள்ளத்திேல அவனுக்குப் பதிவிைட
ைவக்கிறான். 9 இைவகளினிமித்தம் அவர்கைள விசாரியாதிருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட ஜாதிக்கு என்
ஆத்துமா நீதிையச் சரிக்கட்டாதிருக்குேமா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 மைலகளுக்காக அழுது
துக்கங்ெகாண்டாடுேவன்; வனாந்தரத் தாபரங்களுக்காகப் புலம்புேவன்; ஒருவனும் அைவகைளக்
கடந்துேபாகாதவண்ணமாய் அைவகள் பாழாக்கப்பட்டுக் கிடக்கின்றன; ஆடுமாடுகளின் சத்தம்
ேகட்கப்படுகிறதுமில்ைல; ஆகாசத்துப் பறைவகளும் மிருகஜீவன்களும் எல்லாம் ஓடிச் சிதறிப்ேபாயின. 11

நான் எருசேலைம மண்ேமடுகளும் வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமுமாக்குேவன்; யூதாவின் பட்டணங்கைளயும்
குடியில்லாதபடி பாழாக்கிப்ேபாடுேவன். 12 இைத உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? ேதசம் அழிந்து,
ஒருவனும் கடந்து ேபாகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரெமன்னெவன்று கர்த்தருைடய வாய்
தன்னுடேன ெசால்லுகிறைதக் ேகட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? 13 நான் அவரவருக்கு விதித்த என்
நியாயப்பிரமாணத்ைத அவர்கள் விட்டு, என் ெசால்ைலக் ேகளாமலும், அதின்படி நடவாமலும், 14

தங்களுைடய இருதயத்தின் கடினத்ைதயும், தங்கள் பிதாக்கள் தங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்தபடி
பாகால்கைளயும் பின்ெதாடர்ந்தார்கேள என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 15 ஆதலால், இேதா, நான் இந்த
ஜனத்துக்குப் புசிக்க எட்டிையயும், குடிக்கப் பிச்சுக்கலந்த தண்ணீைரயும் ெகாடுத்து, 16 அவர்களும்,
அவர்கள் பிதாக்களும் அறியாத புறஜாதிகளுக்குள்ேள அவர்கைளச் சிதறடித்து, பட்டயம் அவர்கைள
நிர்மூலமாக்குமட்டும் அைத அவர்களுக்குப் பின்னாக அனுப்புேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 நீங்கள் ேயாசைனபண்ணி, புலம்பற்காரிகைள வரவைழத்து,
அதிேல பழகின ஸ்திரீகைளக் கூப்பிடுங்கெளன்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 அவர்கள்
சீக்கிரமாய் வந்து, நம்முைடய கண்கள் கண்ணீராய்ச் ெசாரியத்தக்கதாகவும், நம்முைடய இைமகள்
தண்ணீராய் ஓடத்தக்கதாகவும், ஒப்பாரி ெசால்லக்கடவர்கள். 19 எத்தைனயாய்ப் பாழாக்கப்பட்ேடாம்!
மிகவும் கலங்கியிருக்கிேறாம்; நாங்கள் ேதசத்ைத விட்டுப்ேபாகிேறாம், எங்கள் வாசஸ்தலங்கைள அவர்கள்
கவிழ்த்துப்ேபாட்டார்கள் என்று சீேயானிலிருந்து உண்டாகிற புலம்பலின் சத்தம் ேகட்கப்படும். 20 ஆதலால்
ஸ்திரீகேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; உங்கள் ெசவி அவருைடய வாயின் வசனத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்; நீங்கள் உங்கள் குமாரத்திகளுக்கு ஒப்பாரிையயும், அவளவள் தன்தன் ேதாழிக்குப்
புலம்பைலயும் கற்றுக்ெகாடுங்கள். 21 வீதியிலிருக்கிற குழந்ைதகைளயும், ெதருக்களிலிருக்கிற
இைளஞைரயும் சங்காரம்பண்ணச் சாவு நம்முைடய பலகணிகளிேலறி, நம்முைடய அரமைனகளில்
பிரேவசித்தது. 22 மனுஷரின் சவங்கள் வயல்ெவளியின்ேமல் எருைவப்ேபாலவும், அறுக்கிறவனுக்குப்
பின்னாேல ஒருவனும் வாரிக்ெகாள்ளாதிருக்கிற அரிையப்ேபாலவும் கிடக்கும் என்று கர்த்தர்
உைரத்தாெரன்று ெசால். 23 ஞானி தன் ஞானத்ைதக்குறித்து ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; பராக்கிரமன்
தன் பராக்கிரமத்ைதக்குறித்து ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; ஐசுவரியவான் தன் ஐசுவரியத்ைதக்குறித்து
ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; 24 ேமன்ைமபாராட்டுகிறவன் பூமியிேல கிருைபையயும், நியாயத்ைதயும்
நீதிையயும் ெசய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்ைன அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறைதக்குறித்ேத
ேமன்ைமபாராட்டக்கடவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; இைவகளின்ேமல் பிரியமாயிருக்கிேறன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 25 இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது விருத்தேசதனமில்லாதவர்கேளாடுங்கூட
விருத்தேசதனமுள்ள யாவைரயும், 26 எகிப்ைதயும், யூதாைவயும், ஏேதாைமயும், அம்ேமான் புத்திரைரயும்,
ேமாவாைபயும், கைடசி எல்ைலகளிலுள்ள வனாந்தரக்குடிகளான யாவைரயும் தண்டிப்ேபன்; புறஜாதியார்
அைனவரும் விருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்; ஆனாலும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவரும் இருதயத்திேல
விருத்தேசதனமில்லாதவர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற வசனத்ைதக் ேகளுங்கள்: 2

புறஜாதிகளுைடய மார்க்கத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளாதிருங்கள்; வானத்தின் அைடயாளங்களாேல
புறஜாதிகள் கலங்குகிறார்கேள என்று ெசால்லி, நீங்கள் அைவகளாேல கலங்காதிருங்கள். 3

ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது; காட்டில் ஒரு மரத்ைத ெவட்டுகிறார்கள்; அது தச்சன்
ைகயாடுகிற வாச்சியால் பணிப்படும். 4 ெவள்ளியினாலும் ெபான்னினாலும் அைத அலங்கரித்து, அது
அைசயாதபடிக்கு அைத ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள். 5 அைவகள்
பைனையப்ேபால ெநட்ைடயாய் நிற்கிறது, அைவகள் ேபசமாட்டாதைவகள், அைவகள்
நடக்கமாட்டாததினால் சுமக்கப்படேவண்டும்; அைவகளுக்குப் பயப்படேவண்டாம்; அைவகள் தீைம
ெசய்யக்கூடாது, நன்ைம ெசய்யவும் அைவகளுக்குச் சக்தி இல்ைலெயன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6

கர்த்தாேவ, உமக்கு ஒப்பானவன் இல்ைல; நீேர ெபரியவர்; உமது நாமேம வல்லைமயில் ெபரியது. 7

ஜாதிகளின் ராஜாேவ, உமக்குப் பயப்படாதிருப்பவன் யார்? ேதவரீருக்ேக பயப்படேவண்டியது;
ஜாதிகளுைடய எல்லா ஞானிகளிலும், அவர்களுைடய எல்லா ராஜ்யத்திலும் உமக்கு ஒப்பானவன் இல்ைல.
8 அவர்கள் யாவரும் மிருககுணமும் மதியீனமுமுள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்ைட மாையயான
ேபாதகமாயிருக்கிறது. 9 தகடாக்கப்பட்ட ெவள்ளி தர்ஷீசிலும், ெபான் ஊப்பாசிலுமிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டு, அைவகள் ெதாழிலாளியினாலும், தட்டான் ைககளினாலும் ெசய்யப்படுகிறது;
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இளநீலமும் இரத்தாம்பரமும் அைவகளின் உடுமானம்; அைவகெளல்லாம் ெதாழிலாளிகளின்
ைகேவைலயாயிருக்கிறது. 10 கர்த்தேரா ெமய்யான ெதய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள ேதவன், நித்திய ராஜா;
அவருைடய ேகாபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருைடய உக்கிரத்ைத ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள். 11

வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்காத ெதய்வங்கள், பூமியிலும் இந்த வானத்தின்கீழும் இராதபடிக்கு
அழிந்துேபாகும் என்பைத அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். 12 அவேர பூமிையத் தம்முைடய வல்லைமயினால்
உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்ைதத் தம்முைடய ஞானத்தினால் பைடத்து, வானத்ைதத் தம்முைடய அறிவினால்
விரித்தார். 13 அவர் சத்தமிடுைகயில் வானத்திேல திரளான தண்ணீர் உண்டாகிறது; அவர் பூமியின்
கைடயாந்தரத்திலிருந்து ேமகங்கைள எழும்பப்பண்ணி, மைழயுடேன மின்னல்கைள உண்டாக்கி, காற்ைறத்
தமது பண்டகசாைலகளிலிருந்து புறப்படப்பண்ணுகிறார். 14 மனுஷர் அைனவரும் அறிவில்லாமல்
மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார் அைனவரும் வார்ப்பித்த சுரூபங்களாேல ெவட்கிப்ேபாகிறார்கள்;
அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் ெபாய்ேய, அைவகளில் ஆவி இல்ைல. 15 அைவகள் மாையயும், மகா
எத்தான கிரிையயுமாயிருக்கிறது; அைவகள் விசாரிக்கப்படும் நாளிேல அழியும். 16 யாக்ேகாபின்
பங்காயிருக்கிறவர் அைவகைளப்ேபால் அல்ல, அவர் சர்வத்ைதயும் உருவாக்கினவர்; இஸ்ரேவல்
அவருைடய சுதந்தரமான ேகாத்திரம்; ேசைனகளின் கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம். 17 அரணில்
குடியிருக்கிறவேள, ேதசத்திலிருந்து உன் ெபாருள்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள். 18 இேதா, நான் இந்த முைற
ேதசத்தின் குடிகைளக் கவண்ெகாண்ெடறிந்து, அவர்கள் கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு
ெநருக்கமுண்டாக்குேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 ஐேயா! நான் ெநாறுக்கப்பட்ேடன்; என் காயம்
ெகாடிதாயிருக்கிறது; ஆனாலும் இது நான் சகிக்கேவண்டிய என் ேநாய் என்று நான் ெசால்லுேவன். 20 என்
கூடாரம் அழிந்துேபாயிற்று, என் கயிறுகெளல்லாம் அறுப்புண்டுேபாயின; என் பிள்ைளகள் என்ைன
விட்டுப்ேபாய்விட்டார்கள்; அவர்களில் ஒருவனுமில்ைல; இனி என் கூடாரத்ைத விரித்து என் திைரகைளத்
தூக்கிக்கட்டுவாரில்ைல. 21 ேமய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தைரத் ேதடாமற்ேபானார்கள்;
ஆைகயால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்ேபாய், அவர்கள் மந்ைதெயல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது. 22

இேதா, யூதாவின் பட்டணங்கைளப் பாழும் வலுசர்ப்பங்களின் தாவுமாக்கிப்ேபாடும் ெசய்தியின் சத்தமும்,
வடேதசத்திலிருந்து ெபரிய ெகாந்தளிப்பும் வருகிறது. 23 கர்த்தாேவ, மனுஷனுைடய வழி அவனாேல
ஆகிறதல்லெவன்றும், தன் நைடகைள நடத்துவது நடக்கிறவனாேல ஆகிறதல்லெவன்றும் அறிேவன். 24

கர்த்தாேவ, என்ைனத் தண்டியும்; ஆனாலும் நான் அவமாய்ப்ேபாகாதபடிக்கு உம்முைடய ேகாபத்தினாேல
அல்ல, மட்டாய்த் தண்டியும். 25 உம்ைம அறியாத ஜாதிகளின்ேமலும், உமது நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளாத வம்சங்களின்ேமலும், உம்முைடய உக்கிரத்ைத ஊற்றிவிடும்; அவர்கள் யாக்ேகாைபப்
பட்சித்து, அவைன விழுங்கி, அவைன நிர்மூலமாக்கி, அவன் வாசஸ்தலத்ைதப் பாழாக்கினார்கேள.

கர்த்தராேல எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீங்கள் ேகட்டு யூதாவின் மனுஷருக்கும்
எருசேலமின் குடிகளுக்கும் ெசால்லேவண்டிய உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகளாவன: 3 என்
சத்தத்ைதக் ேகட்டு, நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறபடிேய எல்லாக் காரியங்கைளயும்

ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான் உங்கள் ேதவனாயிருப்ேபன்; 4 நான்
உங்கள் பிதாக்கைள இருப்புக்காளவாயாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாளிேல
அவர்களுக்குக் கற்பித்த இந்த உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைளக் ேகளாதமனுஷன்
சபிக்கப்பட்டவெனன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறாெரன்று அவர்களுக்குச் ெசால்லு. 5

இன்ைறயதினம் இருக்கிறபடி, பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்ைத உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று நான் அவர்களுக்கு இட்ட ஆைணைய நான் திடப்படுத்தும்படி இப்படி ஆகும் என்றார்; அதற்கு நான்
பிரதியுத்தரமாக, அப்படிேய ஆகக்கடவது கர்த்தாேவ என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ
யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீதிகளிலும் இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லம் கூறி: இந்த
உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைள நீங்கள் ேகட்டு, அைவகளின்படிேய ெசய்யுங்கள். 7 நான் உங்கள்
பிதாக்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின நாள்முதல், இந்நாள்மட்டும் நான் அவர்களுக்குத்
திடச்சாட்சியாய் என் சத்தத்ைதக் ேகளுங்கெளன்று ஏற்கனேவ சாட்சி விளங்கத்தக்கவிதமாய்
எச்சரித்துவந்ேதன். 8 ஆனாலும் அவர்கள் ேகளாமலும், தங்கள் ெசவிையச்சாயாமலும்ேபாய், அவரவர்
தம்தம் ெபால்லாத இருதயகடினத்தின்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான் அவர்கள் ெசய்யும்படி
கட்டைளயிட்டதும். அவர்கள் ெசய்யாமற்ேபானதுமான இந்த உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்களுக்குப் பலிக்கப்பண்ணுேவன் என்று ெசால் என்றார். 9 பின்ைனயும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி:
யூதாவின் மனுஷருக்குள்ளும் எருசேலமின் குடிகளுக்குள்ளும் ஒரு கட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது. 10 அவர்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாெமன்று அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிக்க அைவகைளப் பின்பற்றி,
தங்களுைடய முன்ேனார்களின் அக்கிரமங்களுக்குத் திரும்பினார்கள்; நான் தங்கள் பிதாக்கேளாேட
பண்ணின உடன்படிக்ைகைய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரும் யூதா குடும்பத்தாரும் மீறிப்ேபாட்டார்கள். 11

ஆைகயினால் இேதா, அவர்கள் தப்பித்துக்ெகாள்ளமாட்டாத தீங்ைக அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணுேவன்;
அப்ெபாழுது என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; நான் அவர்கைளக் ேகளாதிருப்ேபன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 12 அப்ெபாழுது யூதா பட்டணங்களின் மனுஷரும், எருசேலமின் குடிகளும் ேபாய்த் தாங்கள்
தூபங்காட்டியிருந்த ேதவர்கைள ேநாக்கிக் கூப்பிட்டும், அைவகள் அவர்களுைடய ஆபத்துக்காலத்தில்
அவர்கைள இரட்சிப்பதில்ைல. 13 யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின் இலக்கமும் உன் ேதவர்களின்
இலக்கமும் சரி; எருசேலமுைடய வீதிகளின் இலக்கமும், நீங்கள் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டும்படி அந்த
இலச்ைசயான காரியத்துக்கு ஸ்தாபித்த பீடங்களின் இலக்கமும் சரி. 14 ஆதலால் நீ இந்த ஜனத்துக்காக
விண்ணப்பம்பண்ணேவண்டாம், அவர்களுக்காக மன்றாடவும் ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்; அவர்கள் தங்கள்
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ஆபத்தினிமித்தம் என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடுங்காலத்திேல நான் அவர்கைளக் ேகளாதிருப்ேபன். 15

துர்ச்சனேராடு மகா தீவிைன ெசய்யும்ேபாது, என் பிரியமானவளுக்கு என் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது?
பரிசுத்த மாம்சத்ைத உன்ைனவிட்டுத் தாண்டிப்ேபாகப்பண்ணுவார்கள்; உன் ெபால்லாப்பு நடக்கும்ேபாது நீ
களிகூருகிறாேய. 16 நல்ல கனி உண்டாயிருக்கிற ேநர்த்தியும் பச்ைசயுமான ஒலிவமரெமன்னும் ேபைரக்
கர்த்தர் உனக்கு இட்டார்; ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அைதச் சுற்றிலும் ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்துகிறார், அதின் ெகாம்புகள் முறிக்கப்பட்டது. 17 பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டுகிறதினாேல எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரும், யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் ேகடாகச் ெசய்த
ெபால்லாப்பினிமித்தம் உன்ேமல் தீங்ைக வரப்பண்ணுேவன் என்று உன்ைன நாட்டின ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 18 அைதக் கர்த்தர் எனக்கு அறிவித்ததினாேல அறிந்துெகாண்ேடன்; அவர்களுைடய
ெசய்ைககைள அப்ெபாழுது எனக்குத் ெதரியக்காட்டினீர். 19 மரத்ைத அதின் கனிகேளாடுங்கூட
அழித்துப்ேபாடுேவாெமன்றும், அவன் ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திலிராமலும் அவன் ேபர் இனி
நிைனக்கப்படாமலும்ேபாக அவைனச் சங்கரிப்ேபாெமன்றும், எனக்கு விேராதமாய்
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள் என்பைத அறியாதிருந்து, நான் அடிக்கப்படுவதற்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும்
சாதுவான ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இருந்ேதன். 20 ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, உள்ளிந்திரியங்கைளயும்
இருதயத்ைதயும் ேசாதித்தறிகிற நீதியுள்ள நியாயாதிபதிேய, நீர் அவர்களுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுகிறைதப்
பார்ப்ேபனாக; என் வழக்ைக உமக்கு ெவளிப்படுத்திவிட்ேடன் என்ேறன். 21 ஆதலால் நீ எங்கள்
ைகயினாேல சாகாதபடிக்குக் கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம் என்று
ெசால்லி, உன் பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிற ஆனேதாத்தின் மனுஷைரக்குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்:
22 இேதா, இதினிமித்தம் உங்கைள விசாரிப்ேபன்; இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தாேல சாவார்கள்;
அவர்கள் குமாரரும் அவர்கள் குமாரத்திகளும் பஞ்சத்தாேல சாவார்கள். 23 அவர்களில் மீதியாய்
இருப்பவர்களில்ைல; நான் ஆனேதாத்தின் மனுஷைர விசாரிக்கும் வருஷத்திேல அவர்கள்ேமல் ஆபத்ைத
வரப்பண்ணுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தாேவ, உம்ேமாேட நான் வழக்காடப்ேபானால், ேதவரீர் நீதியுள்ளவராேம; ஆகிலும்
உம்முைடய நியாயங்கைளக் குறித்து உம்ேமாேட நான் ேபசும்படி ேவண்டுகிேறன்;
ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறெதன்ன? துேராகஞ்ெசய்துவருகிற அைனவரும்

சுகித்திருக்கிறெதன்ன? 2 நீர் அவர்கைள நாட்டினீர், ேவர் பற்றித் ேதறிப்ேபானார்கள், கனியும்
ெகாடுக்கிறார்கள்; நீர் அவர்கள் வாய்க்குச் சமீபமும், அவர்கள் உள்ளிந்திரியங்களுக்ேகா
தூரமுமாயிருக்கிறீர். 3 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன அறிந்திருக்கிறீர், என்ைனக் காண்கிறீர்; என் இருதயம்
உமக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்டெதன்று ேசாதித்து அறிகிறீர்; அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால அவர்கைளப்
பிடுங்கிப்ேபாட்டு, ெகாைலநாளுக்கு அவர்கைள நியமியும். 4 எந்தமட்டும் ேதசம் புலம்பி, எல்லா ெவளியின்
புல்லும் வாடி, அதின் குடிகளுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம் மிருகங்களும் பறைவகளும் அழியேவண்டும்!
எங்கள் முடிைவ அவன் காண்பதில்ைலெயன்கிறார்கள். 5 நீ காலாட்கேளாேட ஓடும்ேபாேத உன்ைன
இைளக்கப்பண்ணினார்களானால், குதிைரகேளாேட எப்படிச் ேசர்ந்து ஓடுவாய்? சமாதானமுள்ள
ேதசத்திேலேய நீ அைடக்கலம் ேதடினால், ேயார்தான் பிரவாகித்து வரும்ேபாது நீ என்ன ெசய்வாய்? 6 உன்
சேகாதரரும், உன் தகப்பன் வம்சத்தாரும் உனக்கு துேராகம்பண்ணி, அவர்களும் உன்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து
மிகவும் ஆரவாரம்பண்ணினார்கள்; அவர்கள் உன்ேனாேட இனியவார்த்ைதகைளப் ேபசினாலும் அவர்கைள
நம்பேவண்டாம். 7 நான் என் வீட்ைட விட்டுவிட்ேடன், என் சுதந்தரத்ைத ெநகிழவிட்ேடன்; என் ஆத்துமா
ேநசித்தவைன அவனுைடய சத்துருவின் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 8 என் சுதந்தரம் காட்டிலுள்ள
சிங்கத்ைதப்ேபால் எனக்காயிற்று; அது எனக்கு விேராதமாய் ெகர்ச்சிக்கிறது; ஆதலால் அைத
ெவறுக்கிேறன். 9 என் சுதந்தரம் பலவர்ணமானபட்சிையப்ேபால் எனக்காயிற்று; ஆைகயால், பட்சிகள்
அைதச் சுற்றிலும் வருவதாக; ெவளியின் சகல ஜீவன்கேள அைதப் பட்சிக்கும்படி கூடிவாருங்கள். 10 அேநக
ேமய்ப்பர்கள் என் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத அழித்து, என் பங்ைகக் காலால் மிதித்து, என் பிரியமான பங்ைகப்
பாழான வனாந்தரமாக்கினார்கள். 11 அைதப் பாழாக்கிவிட்டார்கள்; பாழாய்க்கிடக்கிற அது என்ைன
ேநாக்கிப் புலம்புகிறது; ேதசெமல்லாம் பாழாயிற்று; ஒருவனும் அைத மனதிேல ைவக்கிறதில்ைல. 12

ெகாள்ைளக்காரர் வனாந்தரத்திலுள்ள எல்லா உயர்நிலங்களின்ேமலும் வருகிறார்கள்; கர்த்தருைடய
பட்டயம் ேதசத்தின் ஒருமுைன ெதாடங்கித் ேதசத்தின் மறுமுைனமட்டும் பட்சித்துக் ெகாண்டிருக்கும்;
மாம்சமாகிய ஒன்றுக்கும் சமாதானமில்ைல. 13 ேகாதுைமைய விைதத்தார்கள், முள்ளுகைள அறுப்பார்கள்;
பிரயாசப்படுவார்கள், பிரேயாஜனமைடயார்கள்; கர்த்தருைடய உக்கிரேகாபத்தினால் உங்களுக்கு வரும்
பலைனக்குறித்து ெவட்கப்படுங்கள். 14 இேதா, நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ேரவலுக்குக் காணியாட்சியாகக்
ெகாடுத்த என் சுதந்தரத்ைத ெதாடுகிற துஷ்டரான அயலார் அைனவைரயும் தங்கள் ேதசத்தில்
இராதபடிக்குப் பிடுங்கிப்ேபாடுேவன் என்று, கர்த்தர் அவர்கைளக்குறித்துச் ெசால்லுகிறார்; யூதா
வம்சத்தாைரயும் அவர்கள் நடுவில் இராதபடிக்குப் பிடுங்கிப்ேபாடுேவன். 15 அவர்கைள நான்
பிடுங்கிப்ேபாட்ட பிற்பாடு, நான் திரும்பவும் அவர்கள்ேமல் இரங்கி, அவர்கைளத் தங்கள்தங்கள்
சுதந்தரத்துக்கும் தங்கள்தங்கள் பூமிக்கும் திரும்பப்பண்ணுேவன். 16 அப்புறம் அவர்கள் என் ஜனத்துக்குப்
பாகாலின்ேமல் ஆைணயிடக் கற்றுக்ெகாடுத்ததுேபால, கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு என்று ெசால்லி,
என் நாமத்தின்ேமல் ஆைணயிடும்படி என் ஜனத்தின் வழிகைள நன்றாய்க் கற்றுக்ெகாண்டால், அவர்கள் என்
ஜனத்தின் நடுவிேல ஊன்றக் கட்டப்படுவார்கள். 17 ேகளார்கேளயாகில், நான் அப்படிப்பட்ட ஜாதிைய
ேவேராேட பிடுங்கிப்ேபாட்டு அழித்துவிடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
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கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ேபாய், உனக்கு ஒரு சணல்கச்ைசைய வாங்கி, அைத உன்
அைரயிேல கட்டிக்ெகாள்; அைதத் தண்ணீரிேல படெவாட்டாேத என்றார். 2 நான் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதயின்படிேய ஒரு கச்ைசைய வாங்கி, அைத என் அைரயிேல கட்டிக்ெகாண்ேடன். 3

இரண்டாம்விைச கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 4 நீ வாங்கினதும் உன்
அைரயிலிருக்கிறதுமான கச்ைசைய எடுத்துக்ெகாண்டு எழுந்து, ஐப்பிராத்து நதிமட்டும் ேபாய், அைத
அங்ேக ஒரு கன்மைல ெவடிப்பிேல ஒளித்துைவ என்றார். 5 நான் ேபாய், கர்த்தர் எனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய அைத ஐப்பிராத்து நதியின் ஓரத்தில் ஒளித்து ைவத்ேதன். 6 அேநகநாள் ெசன்றபின்பு
கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ எழுந்து ஐப்பிராத்து நதிக்குப்ேபாய் அங்ேக ஒளித்துைவக்க நான் உனக்குக்
கட்டைளயிட்ட கச்ைசைய அவ்விடத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்றார். 7 அப்ெபாழுது நான்
ஐப்பிராத்து நதிக்குப்ேபாய், கச்ைசைய ஒளித்துைவத்த இடத்திேல ேதாண்டி அைத எடுத்ேதன்; ஆனால்,
இேதா, அந்தக்கச்ைச ெகட்டு ஒன்றுக்கும் உதவாமற்ேபாயிற்று. 8 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி அவர்: 9 இப்படிேய நான் யூதாவுைடய ெபருைமையயும், எருசேலமுைடய மிகுந்த
ெபருைமையயும் ெகட்டுப்ேபாகப்பண்ணுேவன். 10 என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாம் என்று மறுத்து,
தங்கள் இருதயத்தின் கடினத்தின்படி நடந்து, அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிக்கவும் அவர்கைளப்
பணிந்துெகாள்ளவும் அவர்கைளப் பின்பற்றுகிற இந்தப் ெபால்லாத ஜனங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாமற்ேபான
இந்தக் கச்ைசையப்ேபாலாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 கச்ைசயானது மனுஷனுைடய
அைரக்குச் ேசர்க்ைகயாயிருக்கிறதுேபால, நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் அைனவைரயும் யூதாவின்
குடும்பத்தார் அைனவைரயும், எனக்கு ஜனங்களாகவும், கீர்த்தியாகவும், துதியாகவும், மகிைமயாகவும்
ேசர்க்ைகயாக்கிக்ெகாண்ேடன்; ஆனாலும் அவர்கள் ெசவிெகாடாமற்ேபானார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 12 சகல ஜாடிகளும் திராட்சரசத்தினாேல நிரப்பப்படுெமன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்கிற வார்த்ைதைய அவர்களுடேன ெசால்; அதற்கு அவர்கள்: சகல ஜாடிகளும்
திராட்சரசத்தினாேல நிரப்பப்படுவது எங்களுக்குத் ெதரியாதா என்று உன்னுடேன ெசால்லுவார்கள். 13

அப்ெபாழுது நீ அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, இந்தத் ேதசத்தின் குடிகெளல்லாைரயும், தாவீதின்
சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்திருக்கிற ராஜாக்கைளயும், ஆசாரியர்கைளயும், தீர்க்கதரிசிகைளயும்,
எருசேலமின் குடிகள் எல்லாைரயும் நான் ெவறியினால் நிரப்பி, 14 பிதாக்களும் பிள்ைளகளுமாகிய
அவர்கைள ஒருவர்ேமல் ஒருவர் ேமாதி விழும்படிப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான்
அவர்கைள அழிப்பேதயன்றி மன்னிப்பதுமில்ைல, தப்பவிடுவதுமில்ைல, இரங்குவதுமில்ைலெயன்று கர்த்தர்
உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 15 நீங்கள் ெசவிெகாடுத்துக் ேகளுங்கள்; ேமட்டிைமயாய்
இராேதயுங்கள்; கர்த்தர் விளம்பினார். 16 அவர் அந்தகாரத்ைத வரப்பண்ணுவதற்கு முன்னும், இருண்ட
மைலகளில் உங்கள் கால்கள் இடறுவதற்கு முன்னும், நீங்கள் ெவளிச்சத்துக்குக் காத்திருக்கும்ேபாது, அவர்
அைத அந்தகாரமும் காரிருளுமாக மாறப்பண்ணுவதற்கு முன்னும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
மகிைமையச் ெசலுத்துங்கள். 17 நீங்கள் இைதக் ேகளாமற்ேபானீர்களானால், என் ஆத்துமா
மைறவிடங்களில் உங்கள் ெபருைமயினிமித்தம் துக்கித்து, கர்த்தருைடய மந்ைத
சிைறப்பட்டுப்ேபானெதன்று என் கண் மிகவும் அழுது கண்ணீர் ெசாரியும். 18 நீங்கள் ராஜாைவயும்
ராஜாத்திையயும் ேநாக்கி: தாழவந்து உட்காருங்கள்; உங்கள் சிரசின் சிங்காரமாகிய உங்கள் மகிைமயின்
கிரீடம் விழுந்தெதன்று ெசால்லுங்கள். 19 ெதற்கிலுள்ள பட்டணங்கள் அைடக்கப்பட்டன; அைவகைளத்
திறப்பார் இல்ைல; யூதா அைனத்தும் குடிவிலக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; அது சமூலமாய்ச் சிைறப்பட்டுப்ேபாகும்.
20 உங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேகயிருந்து வருகிறவர்கைளப் பாருங்கள்; உனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மந்ைதயும், உன் மகிைமயான ஆட்டுக்கிைடயும் எங்ேக? 21 அவர் உன்ைன
விசாரிக்கும்ேபாது என்ன ெசால்லுவாய்? அவர்கள் உன்ேமல் ஆதிக்கக்காரரும் தைலவருமாயிருக்க, நீ
அவர்கைளப் பழக்குவித்தாேய; கர்ப்பவதிக்குப் பிரசவேவதைன உண்டாகும்ேபாது உண்டாகும்
ேவதைனகைளப்ேபால் ேவதைனகள் உன்ைனப் பிடிப்பதில்ைலேயா? 22 இைவகள் எனக்கு ேநரிட்டது
ஏெதன்று நீ உன் இருதயத்தில் ெசான்னாயாகில், உன் திரளான அக்கிரமத்தினிமித்தேம உன் வஸ்திரத்து
ஒரங்கள் விலக்கப்பட்டு, உன் பாதங்கள் பலவந்தஞ்ெசய்யப்படுகின்றன. 23 எத்திேயாப்பியன் தன்
ேதாைலயும் சிவிங்கி தன் புள்ளிகைளயும் மாற்றக்கூடுேமா? கூடுமானால், தீைமெசய்யப்பழகின நீங்களும்
நன்ைமெசய்யக்கூடும். 24 ஆதலால் வனாந்தரக் காற்றால் பறக்கடிக்கப்படும் துரும்ைபப்ேபால அவர்கைளச்
சிதறடிப்ேபன். 25 நீ என்ைன மறந்து, ெபாய்ைய நம்பினபடியினாேல, இது உன்னுைடய வீதமும், என்னால்
உனக்கு அளக்கப்படும் உன்னுைடய பங்குமாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 26 உன் மானம்
காணப்பட நான் உன் வஸ்திரத்து ஓரங்கைள உன் முகமட்டாக எடுத்துப்ேபாடுேவன். 27 உன்
விபசாரங்கைளயும், உன் கைனக்குதல்கைளயும், ெவளியிேல ேமடுகளின்ேமல் நீ பண்ணின ேவசித்தனத்தின்
முைறேகடுகளாகிய உன் அருவருப்புகைளயும் நான் கண்ேடன்; எருசேலேம, உனக்கு ஐேயா! நீ
சுத்திகரிக்கப்படமாட்டாயா? இது இன்னும் எத்தைன காலத்துக்குப்பின் நடக்கும்? என்கிறார்.

மைழத்தாழ்ச்சிையக் குறித்து எேரமியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம்: 2 யூதா
துக்கிக்கிறது, அதின் வாசல்கள் ெபலனற்றுக் கிடக்கிறது; தைரமட்டும் குனிந்து, கரிகறுத்துத்
திரிகிறார்கள்; எருசேலமின் கூக்குரல் எழும்புகிறது. 3 அவர்களில் பிரபலமானவர்கள் தங்கள்

சிறுவர்கைளத் தண்ணீருக்கு அனுப்புகிறார்கள்; இவர்கள் பள்ளங்களுக்குப்ேபாய்த் தண்ணீைரக்காணாமல்
ெவறும் பாத்திரங்கேளாேட திரும்பிவருகிறார்கள்; ெவட்கி நாணி, தங்கள் தைலைய
மூடிக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 4 ேதசத்தின்ேமல் மைழ இல்லாததினால் தைர ெவடித்திருக்கிறது; பயிர்
ெசய்கிறவர்கள் ெவட்கி, தங்கள் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 5 ெவளியின் ெபண்மானும்
குட்டிேபாட்டு, புல்லில்லாததினால் அைத விட்டு ஓடிப்ேபாகும். 6 காட்டுக்கழுைதகள் ேமடுகளில் நின்று,
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வலுசர்ப்பங்கைளப்ேபால் காற்ைற உட்ெகாள்ளுகிறது; புல் இல்லாததினால் அைவகளுைடய கண்கள்
பூத்துப்ேபாகிறது என்றார். 7 கர்த்தாேவ, எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்களுக்கு விேராதமாய்ச்
சாட்சியிட்டாலும், உம்முைடய நாமத்தினிமித்தம் கிருைபெசய்யும்; எங்கள் சீர்ேகடுகள்
மிகுதியாயிருக்கிறது; உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ேதாம். 8 இஸ்ரேவலின் நம்பிக்ைகேய,
ஆபத்துக்காலத்தில் அதின் இரட்சகேர, நீர் ேதசத்தில் பரேதசிையப் ேபாலவும், இராத்தங்க இறங்குகிற
வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலவும் இருப்பாேனன்? 9 நீர் விடாய்த்துப்ேபான புருஷைனப்ேபாலவும்,
இரட்சிக்கமாட்டாத பராக்கிரமசாலிையப்ேபாலவும் இருப்பாேனன்? கர்த்தாேவ, நீர் எங்கள்
நடுவிலிருக்கிறவராேம; உம்முைடய நாமம் எங்களுக்குத் தரிக்கப்பட்டுமிருக்கிறேத;
எங்கைளவிட்டுப்ேபாகாதிரும். 10 அவர்கள் தங்கள் கால்கைள அடக்கிக்ெகாள்ளாமல், அைலய
விரும்புகிறார்கெளன்று கர்த்தர் இந்த ஜனத்ைதக்குறித்துச் ெசால்லுகிறார்; ஆைகயால், கர்த்தர்
அவர்கள்ேமல் பிரியமாயிராமல், இப்ெபாழுது அவர்கள் அக்கிரமத்ைத நிைனத்து, அவர்கள் பாவங்கைள
விசாரிப்பார். 11 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்ைமயுண்டாக
விண்ணப்பம்பண்ணேவண்டாம். 12 அவர்கள் உபவாசித்தாலும், நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்பதில்ைல; அவர்கள் தகனபலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தினாலும், நான் அவர்கள்ேமல்
பிரியமாயிருப்பதில்ைல; பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் ெகாள்ைள ேநாயினாலும் நான் அவர்கைள
நிர்மூலமாக்குேவன் என்றார். 13 அப்ெபாழுது நான்: ஆ கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, இேதா, நீங்கள்
பட்டயத்ைதக் காண்பதில்ைல, உங்களுக்குப் பஞ்சமும் வருவதில்ைல; உறுதியான சமாதானத்ைதேய
இவ்விடத்தில் உங்களுக்குத் தருேவாெமன்றார் என்று தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களுக்குச் ெசால்லுகிறார்கேள
என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: தீர்க்கதரிசிகள் என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ெபாய்யாய்த் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிறார்கள். நான் அவர்கைள அனுப்பினதுமில்ைல, அவர்களுக்குக்
கற்பித்ததுமில்ைல, அவர்கேளாேட ேபசினதுமில்ைல; அவர்கள் கள்ளத் தரிசனத்ைதயும், கள்ள
சகுனத்ைதயும், இல்லாத விேசஷத்ைதயும், தங்கள் இருதயத்தின் கபடத்ைதயுேம, உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லுகிறார்கள். 15 ஆதலால், நான் அனுப்பாதிருந்தும், என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, இந்தத் ேதசத்திேல பட்டயமும் பஞ்சமும் வருவதில்ைலெயன்கிற
தீர்க்கதரிசிகைளக்குறித்து: இப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் சாவார்கள். 16

அவர்களிடத்தில் தீர்க்கதரிசனம் ேகட்கும் ஜனங்களும், எருசேலமின் வீதிகளிேல பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் அழிந்து, அவர்களும் அவர்கள் மைனவிகளும், அவர்கள் குமாரரும், அவர்கள் குமாரத்திகளும்
அடக்கம்பண்ணுவாரில்லாமல் கிடப்பார்கள்; அவர்களுைடய ெபால்லாப்ைப அவர்கள்ேமல்
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 என் கண்களிலிருந்து இரவும்பகலும் ஓயாமல் கண்ணீர்
ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும்; என் ஜனெமன்கிற குமாரத்தியாகிய கன்னிைக மகா ேவதைனயுள்ள அடியினாலும்
ெகாடிய காயத்தினாலும் ேசதப்பட்டிருக்கிறாள். 18 நான் ெவளிேய ேபானால், இேதா, பட்டயத்தால்
ெகால்லப்பட்டவர்கள்; நகரத்தில் வந்தால் இேதா, பஞ்சத்தால் வருந்துகிறவர்கள்; தீர்க்கதரிசிகளும்
ஆசாரியர்களும் ஒன்றும் அறியாமல் ேதசத்தில் அைலகிறார்கள் என்னும் இந்த வார்த்ைதைய
அவர்களுக்குச் ெசால் என்றார். 19 யூதாைவ முற்றிலும் ெவறுத்தீேரா? சீேயான் உம்முைடய ஆத்துமாவுக்கு
அேராசிகமாயிற்ேறா? நாங்கள் ஆேராக்கியம் அைடயக்கூடாதபடி எங்கைள ஏன் அடித்தீர்?
சமாதானத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம், ஒரு நன்ைமயுமில்ைல; ஆேராக்கிய காலத்துக்குக் காத்திருந்ேதாம்,
இேதா, ஆபத்து. 20 கர்த்தாேவ, எங்கள் தீைமையயும் எங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்ைதயும் நாங்கள்
அறிந்திருக்கிேறாம்; உமக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்ேதாம். 21 உம்முைடய நாமத்தினிமித்தம் எங்கைள
அருவருக்காதிரும், உமது மகிைமயின் சிங்காசனத்ைதக் கனவீனப்படுத்தாேதயும்; எங்கேளாேட உமக்கு
இருக்கிற உடன்படிக்ைக அபத்தமாகாதபடி எங்கைள நிைனத்தருளும். 22 புறஜாதிகளுைடய வீணான
ேதவர்களுக்குள் மைழ வருஷிக்கப்பண்ணத்தக்கவர்கள் உண்ேடா? அல்லது, வானங்கள் தானாய்
மைழகைளக் ெகாடுக்குேமா? எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நீரல்லேவா அைதச் ெசய்கிறவர்;
ஆைகயால், உமக்குக் காத்திருக்கிேறாம்; ேதவரீர் இைவகைளெயல்லாம் உண்டுபண்ணினீர்.

கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: ேமாேசயும் சாமுேவலும் என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும், என்
மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சாராது; இவர்கள் என் முகத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி
இவர்கைளத் துரத்திவிடு. 2 எங்ேக புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் என்று இவர்கள் உன்ைனக் ேகட்டால்,

நீ அவர்கைள ேநாக்கி: சாவுக்கு ஏதுவானவர்கள் சாவுக்கும், பட்டயத்துக்கு ஏதுவானவர்கள் பட்டயத்துக்கும்,
பஞ்சத்துக்கு ஏதுவானவர்கள் பஞ்சத்துக்கும், சிைறயிருப்புக்கு ஏதுவானவர்கள் சிைறயிருப்புக்கும் ேநராய்ப்
ேபாகேவண்டும் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லு. 3 ெகான்றுேபாடப் பட்டயமும், பிடித்து
இழுக்க நாய்களும், பட்சித்து அழிக்க ஆகாயத்துப் பறைவகளும், பூமியின் மிருகங்களும் ஆகிய நான்கு
விதமான வாைதகைள நான் அவர்கள்ேமல் வரக் கட்டைளயிடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4

எேசக்கியாவின் குமாரனும், யூதாவின் ராஜாவுமாகிய மனாேச எருசேலமில் ெசய்தைவகளினிமித்தம்
அவர்கைளப் பூமியிலுள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும் அைலயப்பண்ணுேவன். 5 எருசேலேம, யார் உன்ேமல்
இரங்குவார்கள்? யார் உன்ேமல் பரிதபிப்பார்கள்? யார் உன்னிடத்திற்குத் திரும்பி, உன் சுகெசய்திைய
விசாரிப்பார்கள்? 6 நீ என்ைனவிட்டுப் பின்வாங்கிப்ேபானாய்; ஆைகயால், என் ைகைய உனக்கு
விேராதமாய் நீட்டி, உன்ைன அழிப்ேபன்; நான் ெபாறுத்துப்ெபாறுத்து இைளத்துப்ேபாேனன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 7 ேதசத்தின் வாசல்களில் அவர்கைளத் தூற்றுக்கூைடயால் தூற்றிப்ேபாடுேவன்; என்
ஜனங்கள் தங்கள் வழிகைளவிட்டுத் திரும்பாதபடியினால் நான் அவர்கைளப் பிள்ைளகள் அற்றவர்களாக்கி
அழிப்ேபன். 8 கடற்கைர மணைலப்பார்க்கிலும் அதிக விதைவகள் அவர்களில் உண்டாயிருப்பார்கள்;
பட்டப்பகலிேல பாழாக்குகிறவைனத் தாயின்ேமலும் பிள்ைளகளின்ேமலும் வரப்பண்ணுேவன்; அவர்கள்ேமல்
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பட்டணத்தின் கலகத்ைதயும் பயங்கரங்கைளயும் விழப்பண்ணுேவன். 9 ஏழு பிள்ைளகைளப் ெபற்றவள்
கைளத்துப்ேபாகிறாள்; அவள் தன் பிராணைன விட்டுவிட்டாள்; இன்னும் பகலாயிருக்ைகயில் அவளுைடய
சூரியன் அஸ்தமித்தது; ெவட்கமும் இலச்ைசயும் அைடந்தாள்; அவர்களில் மீதியாகிறவர்கைளேயா
அவர்களுைடய சத்துருக்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 10 என் தாேய, ேதசத்துக்ெகல்லாம் வழக்குக்கும் வாதுக்கும் உள்ளானவனாயிருக்கும்படி
என்ைன நீ ெபற்றாேய; ஐேயா! நான் அவர்களுக்கு வட்டிக்குக் ெகாடுத்ததுமில்ைல, அவர்கள் எனக்கு
வட்டிக்குக் ெகாடுத்ததுமில்ைல; ஆனாலும், எல்லாரும் என்ைனச் சபிக்கிறார்கள். 11 உன்னில்
மீதியாயிருப்பவர்கள் நன்ைமயைடவார்கள்; தீங்கின் காலத்திலும் ெநருக்கத்தின் காலத்திலும் உனக்காக
நான் சத்துருவுக்கு எதிர்ப்பட்டு, உனக்குச் சகாயஞ்ெசய்ேவன் என்று ெமய்யாகேவ ெசால்லுகிேறன். 12

வடக்ேகயிருந்து வரும் இரும்ைபயும் ெவண்கலத்ைதயும் இரும்பு ெநாறுக்குேமா? 13 உன்னுைடய எல்லாப்
பாவங்களினிமித்தமும், உன்னுைடய எல்லா எல்ைலகளிலும், நான் உன் ஆஸ்திையயும், உன்
ெபாக்கிஷங்கைளயும் கிரயமில்லாமல் சூைறயிடுவிப்ேபன். 14 நீ அறியாத ேதசத்தில் உன் சத்தருக்கள்
வசமாக நான் உன்ைனத் தாண்டிப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; உங்கள்ேமல் எரியப்ேபாகிற அக்கினி
என்ேகாபத்தினாேல மூண்டது என்று கர்த்தர் ெசான்னார். 15 கர்த்தாேவ, நீர் அைத அறிவீர்; ேதவரீர்
என்ைன நிைனத்து, என்ைன விசாரித்து, என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு என்னிமித்தம் நீதிையச்
சரிக்கட்டும்; உம்முைடய நீடிய ெபாறுைமயினிமித்தம் என்ைன வாரிக்ெகாள்ளாதிரும்; நான் உம்முைடய
நிமித்தம் நிந்ைதையச் சகிக்கிேறன் என்று அறியும். 16 உம்முைடய வார்த்ைதகள் கிைடத்தவுடேன
அைவகைள உட்ெகாண்ேடன்; உம்முைடய வார்த்ைதகள் எனக்குச் சந்ேதாஷமும், என் இருதயத்துக்கு
மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது; ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமம் எனக்குத்
தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 17 நான் பரியாசக்காரருைடய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து களிகூர்ந்ததில்ைல; உமது
கரத்தினிமித்தம் தனித்து உட்கார்ந்ேதன்; சலிப்பினால் என்ைன நிரப்பினீர். 18 என் ேநாவு
நித்தியகாலமாகவும், என் காயம் ஆறாத ெகாடிய புண்ணாகவும் இருப்பாேனன்? நீர் எனக்கு நம்பப்படாத
ஊற்ைறப்ேபாலவும், வற்றிப்ேபாகிற ஜலத்ைதப்ேபாலவும் இருப்பீேரா? 19 இதினிமித்தம் நீ திரும்பினால்
நான் உன்ைனத் திரும்பச் சீர்ப்படுத்துேவன்; என் முகத்துக்கு முன்பாக நிைலத்துமிருப்பாய்; நீ
தீழ்ப்பானதினின்று விைலேயறப்ெபற்றைதப் பிரித்ெதடுத்தால், என் வாய் ேபாலிருப்பாய்; நீ அவர்களிடத்தில்
திரும்பாமல், அவர்கள் உன்னிடத்தில் திரும்புவார்களாக என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 20 உன்ைன இந்த
ஜனத்துக்கு எதிேர அரணான ெவண்கல அலங்கமாக்குேவன்; அவர்கள் உனக்கு விேராதமாக
யுத்தம்பண்ணுவார்கள், ஆனாலும் உன்ைன ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; உன்ைன இரட்சிப்பதற்காகவும்,
உன்ைனத் தப்புவிப்பதற்காகவும், நான் உன்னுடேன இருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 நான்
உன்ைனப் ெபால்லாதவர்களின் ைகக்குத் தப்புவித்து, உன்ைனப் பலவந்தரின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி
விடுவிப்ேபன் என்கிறார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 நீ ெபண்ைண விவாகம்பண்ணேவண்டாம்;
இவ்விடத்தில் உனக்குக் குமாரரும் குமாரத்திகளும் இருக்கேவண்டாம் என்றார். 3

இவ்விடத்திேல பிறக்கிற குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும், இந்த ேதசத்தில் அவர்கைளப் ெபற்ற
தாய்கைளயும் அவர்கைளப் ெபற்ற பிதாக்கைளயுங்குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், 4

மகா ெகாடிய வியாதிகளால் சாவார்கள், அவர்களுக்காகப் புலம்புவாரும், அவர்கைள
அடக்கம்பண்ணுவாருமில்ைல, நிலத்தின்ேமல் எருவாவார்கள்; பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் மடிந்து
ேபாவார்கள்; அவர்களுைடய பிேரதம் ஆகாசத்துப்பறைவகளுக்கும் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்.
5 ஆைகயால், நீ துக்கவீட்டில் பிரேவசியாமலும், புலம்பப்ேபாகாமலும் அவர்களுக்கு பரிதபிக்காமலும்
இருப்பாயாக என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; என் சமாதானத்ைதயும், கிருைபையயும், இரக்கத்ைதயும்,
இந்த ஜனத்ைதவிட்டு எடுத்துப்ேபாட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 இந்த ேதசத்திேல
ெபரிேயாரும் சிறிேயாரும் சாவார்கள்; அவர்கைள அடக்கம்பண்ணுவாரில்ைல; அவர்களுக்காகப்
புலம்புவாருமில்ைல; அவர்கள்நிமித்தம் கீறிக்ெகாண்டு, ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்வாருமில்ைல. 7

ெசத்தவர்கள் நிமித்தம் உண்டான துக்கத்ைத ஆற்ற அவர்களுக்கு அப்பம் பங்கிடப்படுவதுமில்ைல;
ஒருவனுைடய தகப்பனுக்காவது, ஒருவனுைடய தாய்க்காவது துக்கப்படுகிறவர்களுக்குத் ேதற்றரவின்
பாத்திரத்ைதக் குடிக்கக்ெகாடுப்பாருமில்ைல. 8 நீ அவர்கேளாேட புசித்துக்குடிக்க உட்காரும்படி
விருந்துவீட்டிலும் பிரேவசியாயாக. 9 ஏெனனில், இேதா, இவ்விடத்திேல நான் உங்கள் கண்களுக்கு
முன்பாகவும், உங்கள் நாட்களிலுேம, சந்ேதாஷத்தின் சத்தத்ைதயும், மகிழ்ச்சியின் சத்தத்ைதயும்,
மணவாளனின் சத்தத்ைதயும், மணவாட்டியின் சத்தத்ைதயும் ஓயப்பண்ணுேவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 நீ இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் இந்த
ஜனத்துக்கு அறிவிக்கும்ேபாது, அவர்கள் உன்ைன ேநாக்கி: கர்த்தர் எங்கள்ேமல் இத்தைன ெபரிய
தீங்ைகக் கூறுவாேனெனன்றும், நாங்கள் ெசய்த அக்கிரமம் என்ன? நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு விேராதமாகச் ெசய்த எங்கள் பாவம் என்ன? என்றும் ேகட்பார்களானால், 11 நீ அவர்கைள
ேநாக்கி: உங்கள் பிதாக்கள் என்ைனவிட்டு அந்நியேதவர்கைளப் பின்பற்றி, அவர்கைளச் ேசவித்து,
அவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டு, என் நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாமல் என்ைன
விட்டுவிட்டார்கேள. 12 நீங்கள் உங்கள் பிதாக்கைளப் பார்க்கிலும் அதிக ேகடாக நடந்தீர்கேள; இேதா,
உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் என் ெசால்ைலக் ேகளாதபடிக்கு, உங்கள் ெபால்லாத இருதய கடினத்தின்படி
நடக்கிறீர்கள். 13 ஆதலால், உங்கைள இந்த ேதசத்திலிருந்து நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களும் அறியாத
ேதசத்திற்குத் துரத்திவிடுேவன்; அங்ேக இரவும் பகலும் அந்நிய ேதவர்கைளச் ேசவிப்பீர்கள்; அங்ேக நான்
உங்களுக்குத் தைய ெசய்வதில்ைல. 14 ஆதலால், இேதா, நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
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புத்திரைர எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு இனிேமல்
சத்தியம்பண்ணாமல், 15 இஸ்ரேவல் புத்திரைர வடேதசத்திலும், தாம் அவர்கைளத் துரத்திவிட்ட எல்லா
ேதசங்களிலுமிருந்து வரப்பண்ணின கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தியம்பண்ணுவார்கள்; நான்
அவர்கள் பிதாக்களுக்குக்ெகாடுத்த அவர்களுைடய ேதசத்துக்கு அவர்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுேவன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 16 இேதா, நான் மீன்பிடிக்கிற அேநகைர அைழத்தனுப்புேவன், இவர்கள்
அவர்கைளப் பிடிப்பார்கள்; அதற்குப் பின்பு ேவட்ைடக்காரராகிய அேநகைர அைழத்தனுப்புேவன், இவர்கள்
அவர்கைள எல்லா மைலகளிலும், எல்லாக் குன்றுகளிலும், கன்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும்
ேவட்ைடயாடுவார்கள். 17 என் கண்கள் அவர்களுைடய எல்லா வழிகளின்ேமலும் ேநாக்கமாயிருக்கிறது;
அைவகள் என் முகத்துக்கு முன்பாக மைறந்திருக்கிறதில்ைல; அவர்களுைடய அக்கிரமம் என் கண்களுக்கு
முன்பாக மைறவாயிருக்கிறதுமில்ைல. 18 முதலாவது நான் அவர்களுைடய அக்கிரமத்துக்கும்,
அவர்களுைடய பாவத்துக்கும் இரட்டிப்பாய் நீதிையச் சரிக்கட்டுேவன்; அவர்கள் என் ேதசத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தி, என் சுதந்தரத்ைதச் சீெயன்று அருவருக்கப்படத்தக்க தங்கள் காரியங்களின் நாற்றமான
விக்கிரகங்களினாேல நிரப்பினார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 என் ெபலனும், என் ேகாட்ைடயும்,
ெநருக்கப்படுகிற நாளில் என் அைடக்கலமுமாகிய கர்த்தாேவ, புற ஜாதிகள் பூமியின்
கைடயாந்தரங்களிலிருந்து உம்மிடத்தில் வந்து: ெமய்யாகேவ, எங்கள் பிதாக்கள் பிரேயாஜனமில்லாத
ெபாய்ையயும் மாையையயும் ைகப்பற்றினார்கள் என்பார்கள். 20 மனுஷன் தனக்கு ேதவர்கைள
உண்டுபண்ணலாேமா? அைவகள் ேதவர்கள் அல்லேவ. 21 ஆதலால். இேதா, இப்ெபாழுது நான்
அவர்களுக்குத் ெதரியப்பண்ணுேவன்; என் கரத்ைதயும் என் ெபலத்ைதயுேம அவர்களுக்குத்
ெதரியப்பண்ணுேவன்; என் நாமம் ேயேகாவா என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்.

யூதாவின் பாவம் இரும்ெபழுத்தாணியினாலும், ைவரத்தின் நுனியினாலும் எழுதப்பட்டு,
அவர்களுைடய இருதயத்தின் பலைகயிலும் உங்கள் பலிபீடங்களுைடய ெகாம்புகளிலும்
பதிந்திருக்கிறது. 2 உயர்ந்த ேமடுகளின்ேமல் பச்ைசயான மரங்களண்ைடயில் இருந்த

அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளயும் அவர்களுைடய ேதாப்புகைளயும் அவர்கள் பிள்ைளகள் நிைனக்கும்படி
இப்படிச் ெசய்திருக்கிறது. 3 வயல்நிலத்திலுள்ள என் மைலேய, நீ உன் எல்ைலகளிெலல்லாம் ெசய்த
பாவத்தினிமித்தம் நான் உன் ஆஸ்திையயும், உன் எல்லாப் ெபாக்கிஷங்கைளயும், உன்
ேமைடகைளயுங்கூடச் சூைறயிடுவிப்ேபன். 4 அப்படிேய நான் உனக்குக் ெகாடுத்த சுதந்தரத்ைத நீதாேன
விட்டுவிடுவாய்; நீ அறியாத ேதசத்தில் உன்ைன உன் சத்துருக்களுக்கு அடிைமயுமாக்குேவன்;
என்ெறன்ைறக்கும் எரியத்தக்க என் ேகாபத்தின் அக்கினிைய மூட்டிவிட்டீர்கேள. 5 மனுஷன்ேமல்
நம்பிக்ைக ைவத்து, மாம்சமானைதத் தன் புயபலமாக்கிக்ெகாண்டு, கர்த்தைர விட்டு விலகுகிற
இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 அவன் அந்தரெவளியில்
கறைளயாய்ப்ேபான ெசடிையப்ேபாலிருந்து, நன்ைமவருகிறைதக் காணாமல், வனாந்தரத்தின் வறட்சியான
இடங்களிலும், குடியில்லாத உவர்நிலத்திலும் தங்குவான். 7 கர்த்தர்ேமல் நம்பிக்ைகைவத்து, கர்த்தைரத்
தன் நம்பிக்ைகயாகக்ெகாண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். 8 அவன் தண்ணீரண்ைடயில்
நாட்டப்பட்டதும், கால்வாய் ஓரமாகத் தன் ேவர்கைள விடுகிறதும், உஷ்ணம் வருகிறைதக் காணாமல் இைல
பச்ைசயாயிருக்கிறதும், மைழத்தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றித் தப்பாமல்
கனிெகாடுக்கிறதுமான மரத்ைதப்ேபாலிருப்பான். 9 எல்லாவற்ைறப்பார்க்கிலும் இருதயேம திருக்குள்ளதும்
மகா ேகடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அைத அறியத்தக்கவன் யார்? 10 கர்த்தராகிய நாேன ஒவ்ெவாருவனுக்கும்,
அவனவன் வழிகளுக்கும் ெசய்ைககளின் பலன்களுக்கும் தக்கைதக் ெகாடுக்கும்படிக்கு, இருதயத்ைத
ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்கைளச் ேசாதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிேறன். 11 அநியாயமாய்
ஐசுவரியத்ைதச் சம்பாதிக்கிறவன் முட்ைடயிட்டு அவயங்காத்தும், குஞ்சுெபாரிக்காமற்ேபாகிற கவுதாரிக்குச்
சமானமாயிருக்கிறான்; அவன் தன் பாதி வயதிேல அைதவிட்டு, தன் முடிவிேல மூடனாயிருப்பான். 12 எங்கள்
பரிசுத்த ஸ்தானம் ஆதிமுதற்ெகாண்டு உயர்ந்த மகிைமயுள்ள சிங்காசனமாயிருக்கிறது. 13 இஸ்ரேவலின்
நம்பிக்ைகயாகிய கர்த்தாேவ, உம்ைமவிட்டு விலகுகிறயாவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்; அவர்கள் ஜீவனுள்ள
தண்ணீரின் ஊற்றாகிய கர்த்தைர விட்டு விலகிப்ேபானபடியால், உம்ைமவிட்டு அகன்றுேபாகிறவர்களின்
ெபயர் புழுதியில் எழுதப்படும். 14 கர்த்தாேவ, என்ைனக் குணமாக்கும், அப்ெபாழுது குணமாேவன்; என்ைன
இரட்சியும், அப்ெபாழுது இரட்சிக்கப்படுேவன்; ேதவரீேர என் துதி. 15 இேதா, இவர்கள் என்ைனப் பார்த்து:
கர்த்தருைடய வார்த்ைத எங்ேக? அது இப்ெபாழுது வரட்டும் என்கிறார்கள். 16 நாேனா உம்ைமப்
பின்பற்றுகிற ேமய்ப்பன், இதற்கு நான் மிஞ்சி நடக்கவில்ைல; ஆபத்துநாைள விரும்புகிறதுமில்ைலெயன்று
நீர் அறிவீர்; என் உதடுகளிலிருந்து புறப்பட்டது உமக்கு முன்பாகச் ெசவ்ைவயாயிருந்தது. 17 நீர் எனக்குப்
பயங்கரமாயிராேதயும்; தீங்குநாளில் நீேர என் அைடக்கலம். 18 நான் ெவட்கப்படாமல், என்ைனத்
துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் ெவட்கப்படுவார்களாக; நான் கலங்காமல், அவர்கள் கலங்குவார்களாக; ேதவரீர்
தீங்குநாைள அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணி, இரட்டிப்பான ெநாறுக்குதலால் அவர்கைள ெநாறுக்கும். 19

கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ேபாய் யூதாவின் ராஜாக்கள் வரத்தும்ேபாக்குமாயிருக்கிற இந்த ஜனங்களின்
புத்திரருைடய வாசலிலும் எருசேலமின் எல்லா வாசல்களிலும் நின்றுெகாண்டு, 20 அவர்களுடேன
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இந்த வாசல்களில் பிரேவசிக்கிற யூதாவின் ராஜாக்களும், எல்லா
யூதரும், எருசேலமின் எல்லாக் குடிகளுமாகிய நீங்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 21

நீங்கள் ஓய்வுநாளில் சுைமகைள எடுத்து, அைவகைள எருசேலமின் வாசல்களுக்குள்
ெகாண்டுவராதபடிக்கும். 22 ஓய்வுநாளில் உங்கள் வீடுகளிலிருந்து சுைமைய ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகாதபடிக்கும், ஒரு ேவைலையயும் ெசய்யாதபடிக்கும், உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக
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எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, நான் உங்கள் பிதாக்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி ஓய்வுநாைளப்
பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 23 அவர்கேளா ேகளாமலும் தங்கள் ெசவிகைளச்
சாயாமலும் ேபாய்க் ேகளாதபடிக்கும் புத்திைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாதபடிக்கும், தங்கள் கழுத்ைதக்
கடினப்படுத்தினார்கள். 24 நீங்கேளாெவனில், ஓய்வுநாளில் இந்த நகரத்தின் வாசல்களுக்குள்ேள
சுைமையக் ெகாண்டுவராதபடிக்கும், ஓய்வுநாளில் ஒரு ேவைலையயும் ெசய்யாமல் அைதப்
பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கும் என் ெசால்ைலக் ேகட்பீர்களானால், 25 அப்ெபாழுது தாவீதின் சிங்காசனத்தில்
உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களும், இரதங்களின்ேமலும் குதிைரகளின்ேமலும் ஏறுகிறவர்களுமாகிய ராஜாக்களும்
ராஜகுமாரர்களும், அவர்கள் பிரபுக்களும், யூதாவின் மனுஷரும், எருசேலமின் குடிகளும் இந்த நகரத்தின்
வாசல்களுக்குள் பிரேவசிப்பார்கள்; இந்த நகரமும் என்ைறக்கும் குடியுள்ளதாயிருக்கும். 26 யூதாவின்
பட்டணங்களிலும், எருசேலமின் சுற்றுப்புறமான ஊர்களிலும், ெபன்யமீன் ேதசத்திலும், பள்ளத்தாக்கான
சீைமயிலும், மைலநாட்டிலும், ெதற்கிலுமிருந்து ஜனங்கள் சர்வாங்க தகனங்கைளயும், பலிகைளயும்,
ேபாஜனபலிகைளயும், தூபவர்க்கங்கைளயும், ஸ்ேதாத்திரபலிகைளயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள். 27 நீங்கள் ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கும் ஓய்வுநாளிேல சுைமைய
எருசேலமின் வாசல்களுக்குள் எடுத்துவராதிருக்கும்படிக்கும், என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபானீர்களாகில்,
நான் அதின் வாசல்களில் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது எருசேலமின் அரமைனகைளப் பட்சித்தும், அவிந்து
ேபாகாதிருக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தரால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன் வீட்டிற்குப்ேபா; அங்ேக என்
வார்த்ைதகைள உனக்குத் ெதரிவிப்ேபன் என்றார். 3 அப்படிேய நான் குயவன் வீட்டிற்குப்
ேபாேனன்; இேதா, அவன் திரிைகயினாேல வைனந்துெகாண்டிருந்தான். 4 குயவன்

வைனந்துெகாண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் ைகயிேல ெகட்டுப்ேபாயிற்று; அப்ெபாழுது அைதத்
திருத்தமாய்ச் ெசய்யும்படிக்கு, தன் பார்ைவக்குச் சரியாய்க் கண்டபடி குயவன் அைதத் திரும்ப ேவேற
பாண்டமாக வைனந்தான். 5 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வசனம் எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 6 இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாேர, இந்தக் குயவன் ெசய்ததுேபால நான் உங்களுக்குச் ெசய்யக்கூடாேதா என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; இேதா, இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, களிமண் குயவன் ைகயில் இருக்கிறதுேபால நீங்கள் என்
ைகயில் இருக்கிறீர்கள். 7 பிடுங்குேவன், இடிப்ேபன், அழிப்ேபன் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விேராதமாகவும்,
ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விேராதமாகவும் ெசான்னமாத்திரத்தில், 8 நான் விேராதமாய்ப் ேபசின அந்த ஜாதியார்
தங்கள் தீங்ைகவிட்டுத் திரும்பினால், நானும் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நிைனத்த தீங்ைகச் ெசய்யாதபடிக்கு,
மனம் மாறுேவன். 9 கட்டுேவன், நாட்டுேவன் என்றும் ஒரு ஜாதிையயும் ஒரு ராஜ்யத்ைதயும் குறித்து நான்
ெசால்லுகிறதுமுண்டு. 10 அவர்கள் என் சத்தத்ைதக் ேகளாமல், என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்வார்களானால், நானும் அவர்களுக்கு அருள் ெசய்ேவன் என்று ெசான்ன நன்ைமையச் ெசய்யாதபடிக்கு,
மனம் மாறுேவன். 11 இப்ெபாழுதும், நீ யூதாவின் மனுஷைரயும் எருசேலமின் குடிகைளயும் ேநாக்கி: இேதா,
நான் உங்களுக்கு விேராதமாக ஒரு தீங்ைக உருப்படுத்தி, உங்களுக்கு விேராதமாக ஒரு காரியத்ைத
ேயாசிக்கிேறன்; ஆைகயால், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தன்தன் ெபால்லாத வழிையவிட்டுத்திரும்பி,
உங்கள் வழிகைளயும், உங்கள் கிரிையகைளயும் சீர்ப்படுத்துங்கெளன்று கர்த்தர் உைரக்கிறாெரன்று ெசால்.
12 ஆனாலும் அவர்கள்: அது கூடாத காரியம், நாங்கள் எங்கள் ேயாசைனகளின்படிேய நடந்து, அவரவர்
தம்தம் ெபால்லாத இருதயத்தினுைடய கடினத்தின்படிேய ெசய்ேவாம் என்கிறார்கள். 13 ஆைகயால்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: இப்படிப்பட்டைவகைளக் ேகள்விப்பட்டவன் யார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ேள
விசாரித்துப்பாருங்கள்; மிகவும் திடுக்கிடத்தக்க காரியத்ைத இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைக ெசய்கிறாள். 14

லீபேனானின் உைறந்த மைழ வயல்ெவளியின் கன்மைலயிலிருந்து அற்றுப்ேபாகிறதுண்ேடா? ஓடிவருகிற
அந்நியேதசத்துக் குளிர்ந்த தண்ணீர்கள் வடிந்துேபாகிறதுண்ேடா? 15 என் ஜனங்கேளா என்ைன மறந்து,
மாையயான விக்கிரகங்களுக்குத் தூபங்காட்டுகிறார்கள்; ெசப்பனிடப்படாத பாைதகளிலும் வழியிலும்
அவர்கள் நடக்கும்படி, அைவகள் அவர்கைளப் பூர்வ பாைதகளாகிய அவர்களுைடய வழிகளிலிருந்து
இடறும்படி ெசய்கிறது. 16 நான் அவர்களுைடய ேதசத்ைதப் பாழாக்கவும், என்ெறன்ைறக்கும் ஈசலிட்டு
நிந்திக்கும் நிந்ைதயாக்கவும் ெசய்யும்படி இப்படிச் ெசய்கிறார்கள்; அைதக் கடந்துேபாகிறவன் எவனும்
பிரமித்து, தன் தைலையத் துலுக்குவான். 17 ெகாண்டல்காற்றுப் பறக்கடிக்குமாப்ேபால் நான் அவர்கைள
அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாகப் பறக்கடிப்ேபன்; அவர்களுைடய ஆபத்தின் நாளிேல என்
முகத்ைதயல்ல, என் முதுைக அவர்களுக்குக் காட்டுேவன் என்று ெசால் என்றார். 18 அதற்கு அவர்கள்:
எேரமியாவுக்கு விேராதமாக ஆேலாசைன ெசய்ேவாம் வாருங்கள்; ஆசாரியரிடத்திேல ேவதமும்,
ஞானிகளிடத்திேல ஆேலாசைனயும், தீர்க்கதரிசிகளிடத்திேல வசனமும் ஒழிந்துேபாவதில்ைல. இவன்
வார்த்ைதகைள நாம் கவனியாமல், இவைன நாவினாேல ெவட்டிப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்றார்கள். 19

கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் கவனித்து, என்ேனாேட வழக்காடுகிறவர்களின் சத்தத்ைதக் ேகளும். 20

நன்ைமக்குத் தீைமையச் சரிக்கட்டலாேமா? என் ஆத்துமாவுக்குப் படுகுழிைய ெவட்டுகிறார்கேள;
உம்முைடய உக்கிரத்ைத அவர்கைள விட்டுத் திருப்பும்படிக்கு நான்அவர்களுக்காக நன்ைமையப் ேபச
உமக்கு முன்பாக நின்றைத நிைனத்தருளும். 21 ஆைகயால், அவர்களுைடய பிள்ைளகைளப் பஞ்சத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கைளப் பட்டயத்துக்கு இைரயாக்கிவிடும்; அவர்கள் மைனவிகள்
பிள்ைளகளற்றவர்களும் விதைவகளுமாகி, அவர்கள் புருஷர்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, அவர்கள்
வாலிபர்கள் யுத்தத்திேல பட்டயெவட்டால் மடியக்கடவர்கள். 22 நீர் சடிதியில் அவர்கள்ேமல்
இராணுவத்ைத வரப்பண்ணுைகயால், கூக்குரல் அவர்கள் வீடுகளிலிருந்து ேகட்கப்படக்கடவது; என்ைனப்
பிடிக்கப் படுகுழிைய ெவட்டி, என் கால்களுக்குக் கண்ணிகைள ைவத்தார்கேள. 23 ஆனாலும் கர்த்தாேவ,
அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்ச் ெசய்யும் ெகாைலபாதக ேயாசைனையெயல்லாம் நீர் அறிவீர்;
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அவர்களுைடய அக்கிரமத்ைத உமது கண்ணுக்கு மைறவாக மூடாமலும், அவர்கள் பாவத்ைதக்
குைலக்காமலும் இருப்பீராக; அவர்கள் உமக்கு முன்பாகக் கவிழ்க்கப்படக்கடவர்கள்; உமது ேகாபத்தின்
காலத்திேல இப்படி அவர்களுக்குச் ெசய்யும்.

கர்த்தர் ெசான்னது: நீ ேபாய்க் குயவன் ேவைலயான ஒரு கலசத்ைதக் ெகாண்டு, ஜனத்தின்
மூப்பரிலும் ஆசாரியர்களின் மூப்பரிலும் சிலைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 2 கிழக்கு வாசலுக்கு எதிரான
இன்ேனாமுைடய குமாரனின் பள்ளத்தாக்கிேல புறப்பட்டுப்ேபாய், நான் உன்ேனாேட ெசால்லும்

வார்த்ைதகைள அங்ேக பிரசித்தப்படுத்து. 3 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: யூதாவின் ராஜாக்கேள, எருசேலமின்
குடிகேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்: இேதா, நான் இந்த ஸ்தலத்தின்ேமல் ஒரு ெபால்லாப்ைப வரப்பண்ணுேவன்; அைதக்
ேகட்கிற யாவருைடய காதுகளிலும் அது ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும். 4 அவர்கள் என்ைன விட்டுவிட்டு,
இந்த ஸ்தலத்ைத அந்நிய ஸ்தலமாக்கி, தாங்களும், தங்கள் பிதாக்களும், யூதாவின் ராஜாக்களும்,
அறியாதிருந்த அந்நிய ேதவர்களுக்கு அதிேல தூபங்காட்டி, இந்த ஸ்தலத்ைதக் குற்றமில்லாதவர்களின்
இரத்தத்தினாேல நிரப்பினபடியினாலும், 5 தங்கள் பிள்ைளகைளப் பாகாலுக்குத் தகனபலிகளாகத்
தகனிக்கும்படி பாகாலின் ேமைடகைளக் கட்டினபடியினாலும் இப்படி வரப்பண்ணுேவன்; இைவகைள நான்
கற்பித்ததுமில்ைல, ெசான்னதுமில்ைல, இைவகள் என் இருதயத்தில் ேதான்றினதுமில்ைல. 6 ஆைகயால்,
இேதா, நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது இந்த ஸ்தலம் ேதாப்ேபத்ெதன்றும், இன்ேனாமுைடய குமாரனின்
பள்ளத்தாக்ெகன்றும் இனிச் ெசால்லப்படாமல், சங்கார பள்ளத்தாக்ெகன்று ெசால்லப்படும். 7 அப்ெபாழுது
நான் யூதாவுக்கும் எருசேலமுக்கும் ெகாண்டிருந்த ஆேலாசைனைய இந்த ஸ்தலத்திேல ெவறுைமயாக்கி,
அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர்கைளப் பட்டயத்தினாலும், அவர்கள் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயினாலும் விழப்பண்ணி, அவர்கள் பிேரதங்கைள ஆகாயத்துப்
பறைவகளுக்கும், பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகக் ெகாடுத்து, 8 இந்த நகரத்ைதப் பாழாகவும்,
ஈசலிட்டு நிந்திக்கிற நிந்ைதயாகவும் ைவப்ேபன்; அைதக் கடந்துேபாகிறவன் எவனும் பிரமித்து, அதின்
எல்லா வாைதகளினிமித்தமும் ஈசலிடுவான். 9 அவர்களுைடய சத்துருக்களும் அவர்கள் பிராணைன
வாங்கத் ேதடுகிறவர்களும், அவர்கைள இறுகப்பிடிக்கப்ேபாகிற முற்றிக்ைகயிலும் இடுக்கத்திலும், நான்
அவர்கைளத் தங்கள் குமாரரின் மாம்சத்ைதயும் தங்கள் குமாரத்திகளின் மாம்சத்ைதயும்
தின்னப்பண்ணுேவன்; அவனவன் தனக்கு அடுத்தவனுைடய மாம்சத்ைதத் தின்பான் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்று நீ ெசால்லி, 10 உன்ேனாேட கூடவந்த மனுஷருைடய கண்களுக்கு முன்பாக அந்தக்
கலசத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டு, 11 அவர்கைள ேநாக்கி: திரும்பச் ெசப்பனிடப்படக்கூடாத குயவனுைடய
மண்பாண்டத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டவண்ணமாக, நான் இந்த ஜனத்ைதயும் இந்த நகரத்ைதயும்
உைடத்துப்ேபாடுேவன்; புைதக்கிறதற்கு இடமில்லாததினால் ேதாப்ேபத்திேல சவங்கைளப் புைதப்பார்கள்
என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 இவ்விதமாக நான் இந்த ஸ்தலத்துக்கும் இதின்
குடிகளுக்கும் ெசய்து, இந்த நகரத்ைதத் ேதாப்ேபத்துக்குச் சரியாக்குேவன். 13 எந்த வீடுகளின்ேமல்
வானத்தின் சகல ேசைனக்கும் தூபங்காட்டி, அந்நிய ேதவர்களுக்குப் பானபலிகைள வார்த்தார்கேளா,
அந்த வீடுகளாகிய எருசேலமின் வீடுகளும் யூதாவுைடய ராஜாவின் வீடுகளும் ேதாப்ேபத் என்கிற
ஸ்தலத்ைதப்ேபால் தீட்டுப்பட்டைவகளாய் இருக்குெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார்.
14 பின்பு எேரமியா, கர்த்தர் தன்ைனத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்ல அனுப்பின ேதாப்ேபத்திலிருந்து வந்து,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் பிராகாரத்திேல நின்றுெகாண்டு, எல்லா ஜனங்கைளயும் பார்த்து: 15 இேதா,
நீங்கள் என் வார்த்ைதகைளக் ேகளாதபடிக்கு உங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தினபடியினால் நான் இந்த
நகரத்துக்கு விேராதமாய்ச் ெசான்ன எல்லாத் தீங்ைகயும் இதின்ேமலும் இதற்கடுத்த
பட்டணங்களின்ேமலும் வரப்பண்ணுேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றான்.

எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளத் தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகிறைத ஆசாரியனான
இம்ேமருைடய குமாரனும், கர்த்தருைடய ஆலயத்துப் பிரதான விசாரைணக் கர்த்தனுமாகிய
பஸ்கூர் ேகட்டேபாது, 2 எேரமியா தீர்க்கதரிசிையப் பஸ்கூர் அடித்து, அவைனக் கர்த்தருைடய

ஆலயத்திேல ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தாைரச்ேசர்ந்த ேமல்வாசலில் இருக்கும் காவலைறயிேல ேபாட்டான்.
3 மறுநாளிேல பஸ்கூர் எேரமியாைவக் காவலைறயிலிருந்து ெவளிேய ேபாகவிட்டான்; அப்ெபாழுது
எேரமியா அவைன ேநாக்கி: கர்த்தர் உன்ைனப் பஸ்கூர் என்று அைழக்காமல், மாேகார் மீசாபீப் என்று
அைழக்கிறார். 4 ேமலும் கர்த்தர்: இேதா, நான் உன்ைனயும், உன் எல்லாச் சிேநகிதைரயும் பயத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன்; உன் கண்கள் காண இவர்கள் சத்துருக்களின் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; யூதா
அைனத்ைதயும் நான் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவன் அவர்கைளச் சிைறபிடித்து,
சிலைரப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்ச் சிலைரப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாடுவான். 5 இந்த
நகரத்தின் எல்லாப் பலத்ைதயும், அதின் எல்லாச் சம்பத்ைதயும், அதின் அருைமயான எல்லாப்
ெபாருள்கைளயும், யூதா ராஜாக்களின் எல்லாப் ெபாக்கிஷங்கைளயும், நான் அவர்கள் சத்துருக்கள் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைவகைளக் ெகாள்ைளயிட்டு, பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாவார்கள். 6

பஸ்கூேர, நீயும் உன் வீட்டில் வாசமாயிருக்கிற யாவரும் சிைறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள்; நீயும் உன்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசனத்துக்குச் ெசவிெகாடுத்த உன் சிேநகிதர் யாவரும் பாபிேலானுக்குப் ேபாய், அங்ேக
மரித்து, அங்ேக அடக்கம்பண்ணப்படுவீர்கெளன்று ெசால்லுகிறார் என்றான். 7 கர்த்தாேவ, என்ைன
இணங்கப்பண்ணினீர், நான் இணங்கிேனன்; நீர் என்னிலும் பலத்தவராயிருந்து, என்ைன ேமற்ெகாண்டீர்;
நாள்ேதாறும் நைகப்புக்கு இடமாேனன்; எல்லாரும் என்ைனப் பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள். 8 நான்
ேபசினது முதற்ெகாண்டு கதறுகிேறன்; ெகாடுைமெயன்றும் பாழ்க்கடிப்ெபன்றும் சத்தமிட்டுக் கூறுகிேறன்;
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நான் கூறின கர்த்தருைடய வார்த்ைத நாள்ேதாறும் எனக்கு நிந்ைதயும், பரிகாசமுமாயிற்று. 9 ஆதலால்
நான் அவைரப் பிரஸ்தாபம்பண்ணாமலும் இனிக் கர்த்தருைடய நாமத்திேல ேபசாமலும் இருப்ேபன்
என்ேறன்; ஆனாலும் அவருைடய வார்த்ைத என் எலும்புகளில் அைடபட்டு எரிகிற அக்கினிையப்ேபால் என்
இருதயத்தில் இருந்தது; அைதச் சகித்து இைளத்துப்ேபாேனன்; எனக்குப் ெபாறுக்கக்கூடாமற்ேபாயிற்று.
10 அேநகர் ெசால்லும் அவதூைறக் ேகட்ேடன், பயம் சூழ்ந்திருந்தது; அறிவியுங்கள், அப்ெபாழுது நாங்கள்
அைத அறிவிப்ேபாம் என்கிறார்கள்; என்ேனாேட சமாதானமாயிருந்த அைனவரும் நான் தவறிவிழும்படிக்
காத்திருந்து: ஒருேவைள இணங்குவான், அப்ெபாழுது அவைன ேமற்ெகாண்டு, அவனில்
குேராதந்தீர்த்துக்ெகாள்ேவாம் என்கிறார்கள். 11 கர்த்தேரா பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்ேனாடு
இருக்கிறார், ஆைகயால் என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் ேமற்ெகாள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள்
காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் ெவட்கப்படுவார்கள்; மறக்கப்படாத நித்திய இலச்ைச அவர்களுக்கு
உண்டாகும். 12 ஆனாலும் நீதிமாைனச் ேசாதித்தறிந்து, உள்ளிந்திரியங்கைளயும் இருதயத்ைதயும்
பார்க்கிற ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுகிறைதக் காண்ேபனாக; என்
காரியத்ைத உம்மிடத்தில் சாட்டிவிட்ேடன். 13 கர்த்தைரப் பாடுங்கள், கர்த்தைரத் துதியுங்கள்; அவர்
எளியவனுைடய ஆத்துமாைவப் ெபால்லாதவர்களின் ைகக்குத் தப்புவிக்கிறார். 14 நான் பிறந்த நாள்
சபிக்கப்படுவதாக; என் தாயார் என்ைனப் ெபற்ற நாள் ஆசீர்வதிக்கப்படாதிருப்பதாக. 15 உமக்கு ஒரு
ஆண்பிள்ைள பிறந்தெதன்றும் என் தகப்பனுக்கு நற்ெசய்தியாக அறிவித்து, அவைன மிகவும்
சந்ேதாஷப்படுத்தின மனுஷன் சபிக்கப்படக்கடவன். 16 அந்த மனுஷன், கர்த்தர் மனம்மாறாமல்
கவிழ்த்துப்ேபாட்ட பட்டணங்கைளப்ேபாலிருந்து, காலேம அலறுதைலயும் மத்தியான ேவைளயிேல
கூக்குரைலயும் ேகட்கக்கடவன். 17 என் தாயார் எனக்குப் பிேரதக்குழியும், நான் என்ைறக்கும் பிரசவியாத
சூலுமாய் இருக்கத்தக்கதாகக் கர்ப்பத்திேல நான் ெகாைலெசய்யப்படாமற்ேபானெதன்ன? 18 நான்
வருத்தத்ைதயும் சஞ்சலத்ைதயும் கண்டு, என் நாட்கள் ெவட்கமாய்க் கழியும்படிக்கு நான் கர்ப்பத்திலிருந்து
ெவளிப்பட்டெதன்ன?

சிேதக்கியா ராஜா மல்கியாவின் குமாரனாகிய பஸ்கூைரயும், ஆசாரியனான மாெசயாவின்
குமாரனாகிய ெசப்பனியாைவயும் எேரமியாவினிடத்தில் அனுப்பி: 2 நீர் எங்களுக்காகக்
கர்த்தரிடத்தில் விசாரியும்; பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்களுக்கு விேராதமாய்

யுத்தஞ்ெசய்கிறான்; ஒருேவைள கர்த்தர் தம்முைடய எல்லா அற்புதச் ெசயலின்படிேயயும் எங்களுக்கு
அநுக்கிரகஞ்ெசய்து, அவைன எங்கைளவிட்டுப் ேபாகப்பண்ணுவார் என்று ெசால்லியனுப்பினேபாது, 3

எேரமியா அவர்கைளப் பார்த்து, நீங்கள் சிேதக்கியாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியது: 4 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், இேதா, உங்கைள அலங்கத்துக்கு ெவளிேய
முற்றிக்ைகேபாட்ட பாபிேலான் ராஜாேவாடும் கல்ேதயேராடும், நீங்கள் யுத்தம்பண்ணும்படி உங்கள்
ைககளில் பிடித்திருக்கிற யுத்த ஆயுதங்கைள நான் திருப்பிவிட்டு, அவர்கைள இந்த நகரத்தின் நடுவிேல
ேசர்த்து, 5 நான் நீட்டின ைகயினாலும் பலத்தபுயத்தினாலும் ேகாபமும் உக்கிரமும் மகா கடுைமயுமாக
உங்கேளாேட யுத்தம்பண்ணி, 6 இந்த நகரத்தின் குடிகைளயும், மனுஷைரயும், மிருகங்கைளயும்
சங்கரிப்ேபன்; மகா ெகாள்ைள ேநாயால் சாவார்கள். 7 அதற்குப்பின்பு நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய
சிேதக்கியாைவயும், அவன் ஊழியக்காரைரயும், ஜனத்ைதயும், இந்த நகரத்திேல ெகாள்ைளேநாய்க்கும்
பட்டயத்துக்கும் பஞ்சத்துக்கும் தப்பி மீதியானவர்கைளயும் பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய ைகயிலும், அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயிலும், அவர்கள் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவன் அவர்கைளப் பட்டயக் கருக்கினால்
ெவட்டுவான்; அவன் அவர்கைளப் தப்பவிடுவதுமில்ைல, அவன் மன்னிப்பதுமில்ைல,
இரங்குவதுமில்ைலெயன்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்றான். 8 பின்ைனயும் அவர், இந்த ஜனங்கைள
ேநாக்கி: இேதா, நான் உங்கள் முன்ேன ஜீவவழிையயும் மரணவழிையயும் ைவக்கிேறன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 9 இந்த நகரத்திேல தரிக்கிறவன் பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
சாவான்; உங்கைள முற்றிக்ைகேபாடும் கல்ேதயர் வசமாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபாய்விடுகிறவேனா பிைழப்பான்;
அவன் பிராணன் அவனுக்குக் கிைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால் இருக்கும். 10 என் முகத்ைத இந்த
நகரத்துக்கு விேராதமாய் நன்ைமக்கு அல்ல, தீைமக்ேக ைவத்ேதன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அது
பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன் அக்கினியால் அைதச் சுட்ெடரிப்பாெனன்று
ெசால் என்றார். 11 யூதா ராஜாவின் குடும்பத்தாைரயும் ேநாக்கி: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.
12 தாவீதின் குடும்பத்தாேர, உங்கள் ெசய்ைககளுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம் என் உக்கிரம்
அக்கினிையப்ேபால் புறப்பட்டு, அவிக்கிறவன் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு, நீங்கள் ஏற்கனேவ நியாயங்ேகட்டு,
பறிெகாடுத்தவைன ஒடுக்குகிறவனுைடய ைகக்குத் தப்புவியுங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 இேதா,
பள்ளத்தாக்கில் வாசம்பண்ணுகிறவேள, சமனான இடத்தில் கன்மைலயாய் இருக்கிறவேள, எங்களுக்கு
விேராதமாய் வருகிறவன் யார் என்றும், எங்கள் வாசஸ்தலங்களுக்குள் வருகிறவன் யார் என்றும் ெசால்லுகிற
உனக்கு நான் எதிராளியாயிருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 நான் உங்கள் கிரிையகளின்
பலனுக்குத்தக்கதாய் உங்கைள விசாரிப்ேபன்; நான் அதின் காட்டிேல தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அைதச்
சுற்றிலுமுள்ள யாைவயும் பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தர் ெசான்னது: நீ யூதா ராஜாவின் அரமைனக்குப் ேபாய், அங்ேக ெசால்லேவண்டிய வசனம்
என்னெவன்றால்: 2 தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற யூதாவின் ராஜாேவ, நீரும்
உம்முைடய ஊழியக்காரரும் இந்த வாசல்களுக்குள் பிரேவசிக்கிற உம்முைடய ஜனமும்

கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3 நீங்கள் நியாயமும் நீதியும் ெசய்து, பறிெகாடுத்தவைன
ஒடுக்குகிறவனுைடய ைகக்குத் தப்புவியுங்கள்; நீங்கள் பரேதசிையயும் திக்கற்றவைனயும் விதைவையயும்
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ஒடுக்காமலும், ெகாடுைமெசய்யாமலும், இவ்விடத்தில் குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்தாமலும் இருங்கள்.
4 இந்த வார்த்ைதயின்படிேய நீங்கள் ெமய்யாய்ச் ெசய்வீர்களாகில், தாவீதின் சிங்காசனத்தில்
உட்கார்ந்திருக்கிற ராஜாக்கள் இரதங்கள்ேமலும் குதிைரகள்ேமலும் ஏறி, அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும்
அவன் ஜனமுமாக இந்த அரமைன வாசல்களின் வழியாய் உட்பிரேவசிப்பார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 5 நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானீர்கேளயாகில் இந்த அரமைன
பாழாய்ப்ேபாகும் என்று என்ேபரில் ஆைணயிட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 யூதா ராஜாவின்
அரமைனையக் குறித்துக் கர்த்தர்: நீ எனக்குக் கீேலயாத்ைதப்ேபாலவும் லீபேனானின்
ெகாடுமுடிையப்ேபாலவும் இருக்கிறாய்; ஆனாலும் ெமய்யாகேவ நான் உன்ைன வனாந்தரத்ைதப்ேபாலவும்,
குடியில்லாத பட்டணங்கைளப்ேபாலவும் ஆக்கிவிடுேவன். 7 சங்காரக்காரைர அவரவர்
ஆயுதங்கேளாடுங்கூட நான் உனக்கு விேராதமாக ஆயத்தப்படுத்துேவன்; உன் உச்சிதமான ேகதுருக்கைள
அவர்கள் ெவட்டி, அக்கினியிேல ேபாடுவார்கள். 8 அேநகம் ஜாதிகள் இந்த நகரத்ைதக் கடந்துவந்து,
அவனவன் தன்தன் அயலாைன ேநாக்கி: இந்தப் ெபரிய நகரத்துக்குக் கர்த்தர் இப்படிச் ெசய்தது
என்னெவன்று ேகட்பார்கள். 9 அதற்குப் பிரதியுத்தரமாக: அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
உடன்படிக்ைகைய விட்டுவிட்டு, அந்நிய ேதவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டு, அைவகளுக்கு ஆராதைன
ெசய்தபடியினால் இப்படியாயிற்று என்பார்கள் என்று ெசால்லுகிறார். 10 மரித்தவனுக்காக அழேவண்டாம்,
அவனுக்காகப் பரிதபிக்கவும் ேவண்டாம், சிைறப்பட்டுப்ேபானவனுக்காகேவ அழுங்கள்; அவன் இனித்
திரும்பிவருவதுமில்ைல, தன் ஜனன பூமிையக் காண்பதுமில்ைல. 11 தன் தகப்பனாகிய ேயாசியாவின்
பட்டத்துக்கு வந்து, அரசாண்டு, இவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபான யூதாவின் ராஜாவாயிருந்த
ேயாசியாவின் குமாரனாகிய சல்லூைமக் குறித்து: அவன் இனி இங்ேக திரும்பவராமல், 12 தான்
ெகாண்டுேபாகப்பட்ட ஸ்தலத்திேல மரிப்பான்; இந்த ேதசத்ைத அவன் இனிக் காண்பதில்ைலெயன்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 தனக்கு விஸ்தாரமான வீட்ைடயும், காற்று வீசும் விசாலமான ேமலைறகைளயும்
கட்டுேவெனன்று ெசால்லி, பலகணிகைளத் தனக்குத் திறந்து, ேகதுரு பலைககைள ைவத்து,
ஜாதிலிங்கவருணம் பூசி, 14 அநீதியினாேல தன் வீட்ைடயும், அநியாயத்தினாேல தன் ேமலைறகைளயும்
கட்டி, தன் அயலான் ெசய்யும் ேவைலக்குக் கூலிெகாடாமல், அவைனச் சும்மா ேவைலெகாள்ளுகிறவனுக்கு
ஐேயா! 15 நீ ேகதுருமர மாளிைககளில் உலாவுகிறபடியினாேல ராஜாவாயிருப்பாேயா? உன் தகப்பன்
ேபாஜனபானம்பண்ணி, நியாயமும் நீதியுஞ்ெசய்தேபாது அவன் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கவில்ைலேயா? 16

அவன் சிறுைமயும் எளிைமயுமானவனுைடய நியாயத்ைத விசாரித்தான்; அப்ெபாழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான்,
அப்படிச் ெசய்வதல்லேவா என்ைன அறிகிற அறிவு என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 உன் கண்களும் உன்
மனதுேமாெவன்றால் தற்ெபாழிவின்ேமலும், குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்துவதின்ேமலும், இடுக்கமும்
ெநாறுக்குதலும் ெசய்வதின்ேமலுேம அல்லாமல் ேவெறான்றின்ேமலும் ைவக்கப்படவில்ைல. 18 ஆைகயால்
கர்த்தர் ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்கிற யூதாவின் ராஜாைவக் குறித்து: ஐேயா! என்
சேகாதரேன, ஐேயா! சேகாதரிேய, என்று அவனுக்காகப் புலம்புவதில்ைல; ஐேயா! ஆண்டவேன, ஐேயா!
அவருைடய மகத்துவேம, என்று அவனுக்காகப் புலம்புவதில்ைல. 19 ஒரு கழுைத புைதக்கப்படுகிற
வண்ணமாய் அவன் எருசேலமின் வாசல்களுக்கு ெவளிேய இழுத்ெதறிந்து புைதக்கப்படுவான் என்று
ெசால்லுகிறார். 20 லீபேனானின்ேமேலறிப் புலம்பு, பாசானில் உரத்த சத்தமிடு, ஆபரீமிலிருந்து
கூப்பிட்டுக்ெகாண்டிரு; உன் ேநசர் அைனவரும் முறிந்தார்கள். 21 நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்ைகயில் நான்
உனக்குச் ெசான்ேனன், நீ ேகேளன் என்றாய்; உன் சிறுவயதுமுதல் நீ என் சத்தத்ைதக் ேகளாமற்ேபாகிறேத
உன் வழக்கம். 22 உன் ேமய்ப்பர்கள் எல்லாைரயும் காற்று அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்; உன் ேநசர்
சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; அப்ேபாதல்லேவா உன் எல்லாப் ெபால்லாப்பினிமித்தமும் நீ ெவட்கப்பட்டு
இலச்ைசயைடவாய். 23 லீபேனானில் வாசமாயிருந்து, ேகதுருமரங்களில் கூடுகட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறவேள,
ேவதைனகளும் பிள்ைளப்ெபறுகிறவளுக்ெகாத்த வாைதயும் உனக்கு வருைகயில், நீ எவ்வளவு
பரிதபிக்கப்படத்தக்கவளாயிருப்பாய்! 24 யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீமின் குமாரன் ேகானியா, என்
வலதுைகயின் முத்திைர ேமாதிரமாயிருந்தாலும், அதிலிருந்து உன்ைனக் கழற்றி எறிந்துேபாடுேவன் என்று
என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 25 உன் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும், நீ பயப்படுகிறவர்களின் ைகயிலும் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயிலும் கல்ேதயரின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 26

உன்ைனயும், உன்ைனப் ெபற்ற தாையயும், உங்கள் ஜனனபூமியல்லாத அந்நிய ேதசத்திேல துரத்திவிடுேவன்.
அங்ேக சாவீர்கள். 27 திரும்புவதற்குத் தங்கள் ஆத்துமா வாஞ்சிக்கும் ேதசத்துக்கு அவர்கள்
திரும்பிவருவதில்ைல. 28 ேகானியா என்கிற இந்த மனுஷன் அவமதிக்கப்பட்ட உைடந்தசிைலேயா?
ஒருவரும் விரும்பாத பாத்திரேமா? அவனும் அவன் சந்ததியும் தள்ளுண்டதும், தாங்கள் அறியாத ேதசத்திேல
துரத்திவிடப்பட்டதும் ஏது? 29 ேதசேம! ேதசேம! ேதசேம! கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகள். 30 இந்தப்
புருஷன் சந்தானமற்றவன், தன் நாட்களில் வாழ்வைடயாதவன் என்று இவைனக்குறித்து எழுதுங்கள்; அவன்
வித்தில் ஒருவனாகிலும் வாழ்வைடந்து, தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்து, யூதாவில்
அரசாளப்ேபாகிறதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

என் ேமய்ச்சலின் ஆடுகைளக் ெகடுத்துச் சிதறடிக்கிற ேமய்ப்பர்களுக்கு ஐேயா! என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது ஜனத்ைத ேமய்க்கிற ேமய்ப்பர்களுக்கு
விேராதமாகச் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நீங்கள் என் ஆடுகைளப் பராமரியாமல்,

அைவகைளச் சிதறடித்து அைவகைளச் துரத்திவிட்டீர்கள்; இேதா, நான் உங்கள்ேபரில் உங்கள்
ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்புக்ேகற்ற தண்டைனைய உங்கள்ேமல் வருவிப்ேபன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 3 நான் என் ஆடுகளில் மீதியாயிருப்பைவகைளத் துரத்தியிருந்த எல்லா
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ேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்த்து, அைவகைளத் திரும்ப அைவகளின் ெதாழுவங்களுக்குக் ெகாண்டுவருேவன்;
அப்ெபாழுது அைவகள் பலுகிப்ெபருகும். 4 அைவகைள ேமய்க்கத்தக்கவர்கைளயும் அைவகள்ேமல்
ஏற்படுத்துேவன்; இனி அைவகள் பயப்படுவதுமில்ைல, கலங்குவதுமில்ைல,
காணாமற்ேபாவதுமில்ைலெயன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிைளைய எழும்பப்பண்ணுேவன்; அவர்
ராஜாவாயிருந்து, ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணி, பூமியிேல நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் நடப்பிப்பார். 6 அவர்
நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரேவல் சுகமாய் வாசம்பண்ணும்; அவருக்கு இடும் நாமம் நமது
நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பேத. 7 ஆதலால், இேதா, நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரைர
எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தியம்பண்ணாமல்,
8 இஸ்ரேவல் வீட்டின் சந்ததியாைரத் தங்கள் சுயேதசத்தில் குடியிருக்கும்படிக்கு வடேதசத்திலும், நான்
அவர்கைளத் துரத்தியிருந்த எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து அைழத்து வழிநடத்திக்ெகாண்டுவந்த
கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தியம்பண்ணுவார்கெளன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9

தீர்க்கதரிசிகளினிமித்தம் என் இருதயம் என் உள்ளத்திேல ெநாறுங்கியிருக்கிறது; என் எலும்புகெளல்லாம்
அதிருகிறது; கர்த்தர்நிமித்தமும், அவருைடய பரிசுத்த வார்த்ைதகளினிமித்தமும் நான் ெவறித்திருக்கிற
மனுஷைனப்ேபாலவும் மதுபானம் ேமற்ெகாண்டவைனப்ேபாலவும் இருக்கிேறன். 10 ேதசம்
விபசாரக்காரரால் நிைறந்திருக்கிறது, ேதசம் சாபத்தினால் துக்கிக்கிறது, வனாந்தரத்தின் ேமய்ச்சல்கள்
வாடிப்ேபாகிறது; அவர்கள் ஓட்டம் ெபால்லாதது; அவர்கள் ெபலன் அநியாயமாயிருக்கிறது. 11

தீர்க்கதரிசியும் ஆசாரியனும் மாயக்காரராயிருக்கிறார்கள்; என் ஆலயத்திலும் அவர்களுைடய
ெபால்லாப்ைபக் கண்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 ஆதலால், அவர்கள் வழி அவர்களுக்கு
இருட்டிேல சறுக்கலான வழியாயிருக்கும், துரத்துண்டு அதிேல விழுவார்கள்; அவர்கள் விசாரிக்கப்படும்
வருஷத்திேல அவர்கள்ேமல் ெபால்லாப்ைப வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13

சமாரியாவின் தீர்க்கதரிசிகளிேலா மதிேகட்ைடக் கண்ேடன்; பாகாைலக்ெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, இஸ்ரேவல் என்னும் என் ஜனத்ைத ேமாசம்ேபாக்கினார்கள். 14 எருசேலமின்
தீர்க்கதரிசிகளிலும் திடுக்கிடத்தக்க காரியத்ைதக் காண்கிேறன்; விபசாரம்பண்ணி, வஞ்சகமாய் நடந்து,
ஒருவனும் தன் ெபால்லாப்ைபவிட்டுத் திரும்பாதபடிக்குப் ெபால்லாதவர்களின் ைககைளத்
திடப்படுத்துகிறார்கள்; அவர்கள் எல்லாரும் எனக்குச் ேசாேதாைமப்ேபாலும், அதின் குடிகள்
ெகாேமாராைவப்ேபாலும் இருக்கிறார்கள். 15 ஆதலால் ேசைனகளின் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகைளக்குறித்து:
இேதா, நான் அவர்களுக்குப் புசிக்க எட்டிையயும், குடிக்கப் பிச்சுக்கலந்த தண்ணீைரயும் ெகாடுப்ேபன்;
எருசேலமின் தீர்க்கதரிசிகளிலிருந்து மாயமானது ேதசெமங்கும் பரம்பிற்ேற என்று ெசால்லுகிறார். 16

உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைளக் ேகளாதிருங்கள்; அவர்கள்
உங்கைள வீண்ெபருைம ெகாள்ளும்படி ெசய்கிறார்கள்; கர்த்தருைடய வாக்ைக அல்ல, தாங்கள் யூகித்த
தரிசனத்ைதச் ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 அவர்கள் என்ைன
அசட்ைடபண்ணுகிறவர்கைள ேநாக்கி: உங்களுக்குச் சமாதானம் இருக்குெமன்று கர்த்தர்
ெசான்னாெரன்று ெசால்லுகிறதுமல்லாமல்; தங்கள் இருதயத்தின் கடினத்திேல நடக்கிற யாவைரயும்
ேநாக்கி: உங்கள்ேமல் ெபால்லாப்பு வராெதன்றும் ெசால்லுகிறார்கள். 18 கர்த்தருைடய ஆேலாசைனயில்
கூடநின்று, அவருைடய வார்த்ைதையக் ேகட்டறிந்தவன் யார்? அவருைடய வார்த்ைதையக் கவனித்துக்
ேகட்டவன் யார்? 19 இேதா, கர்த்தருைடய ெபருங்காற்றாகிய ெகாடிய புசல் புறப்பட்டது; அது
துன்மார்க்கருைடய தைலயின்ேமல் உக்கிரமாய் ேமாதும். 20 கர்த்தர் தம்முைடய இருதயத்தின்
நிைனவுகைள நடப்பித்து நிைறேவற்றுமளவும், அவருைடய ேகாபம் தணியாது; கைடசி நாட்களில் அைத
நன்றாய் உணருவீர்கள். 21 அந்தத் தீர்க்கதரிசிகைள நான் அனுப்பாதிருந்தும் அவர்கள் ஓடினார்கள்;
அவர்கேளாேட நான் ேபசாதிருந்தும் அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசான்னார்கள். 22 அவர்கள் என்
ஆேலாசைனயிேல நிைலத்திருந்தார்கேளயாகில், அப்ெபாழுது அவர்கள் என் வார்த்ைதகைள
ஜனங்களுக்குத் ெதரிவித்து, அவர்கைளத் தங்கள் ெபால்லாத வழிகைளயும் தங்கள் ெசய்ைககளின்
ெபால்லாப்ைபயும் விட்டுத் திருப்புவார்கள். 23 நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா ேதவன், தூரத்திற்கும் ேதவன்
அல்லேவா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 24 யாவனாகிலும் தன்ைன நான் காணாதபடிக்கு
மைறவிடங்களில் ஒளித்துக்ெகாள்ளக்கூடுேமா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் நிரப்புகிறவர் அல்லேவா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 25 ெசாப்பனங்கண்ேடன்,
ெசாப்பனங்கண்ேடன் என்று, என் நாமத்ைதச் ெசால்லிப் ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கிற தீர்க்கதரிசிகள்
ெசால்லுகிறைதக் ேகட்ேடன். 26 எதுவைரக்கும் இப்படியிருக்கும்? ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற
தீர்க்கதரிசிகளின் இருதயத்தில் ஏதாகிலுமுண்ேடா? இவர்கள் தங்கள் இருதயத்தின் வஞ்சகத்ைதேய
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகிறவர்கள். 27 என் ஜனத்தின் பிதாக்கள் பாகாலினிமித்தம் என் நாமத்ைத
மறந்ததுேபால, இவர்கள் தங்கள் அயலாருக்கு விவரிக்கிற தங்கள் ெசாப்பனங்களினாேல என் நாமத்ைத
அவர்கள் மறக்கும்படி ெசய்யப்பார்க்கிறார்கள். 28 ெசாப்பனங்கண்ட தீர்க்கதரிசி ெசாப்பனத்ைத
விவரிப்பானாக; என் வார்த்ைதயுள்ளவேனா, என் வார்த்ைதைய உண்ைமயாய்ச் ெசால்வானாக;
ேகாதுைமக்குமுன் பதர் எம்மாத்திரம்? என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 29 என் வார்த்ைத
அக்கினிையப்ேபாலும், கன்மைலைய ெநாறுக்கும் சம்மட்டிையப்ேபாலும் இருக்கிறதல்லேவா? என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30 ஆைகயால், இேதா, ஒவ்ெவாருவராய்த் தன்தன் அயலாரிடத்தில்
என்வார்த்ைதையத் திருட்டுத்தனமாய் எடுக்கிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு நான் விேராதி என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 31 இேதா, தங்கள் நாவின் ெசால்ைலேய வழங்கி: அவர் அைத உைரத்தார் என்று
ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு நான் விேராதி என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 32 இேதா,
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ெபாய்ச்ெசாப்பனங்கைளத் தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லி, அைவகைள விவரித்து, என் ஜனத்ைதத் தங்கள்
ெபாய்களினாலும், தங்கள் வீம்புகளினாலும், ேமாசம்ேபாக்குகிறவர்களுக்கு நான் விேராதி என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; நான் அவர்கைள அனுப்பினதுமில்ைல, அவர்களுக்குக் கற்பித்ததுமில்ைல; அவர்கள் இந்த
ஜனத்துக்கு ஒரு பிரேயாஜனமாய் இருப்பதுமில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 33 கர்த்தராேல சுமரும்
பாரம் என்னெவன்று இந்த ஜனமாகிலும் ஒரு தீர்க்கதரிசியாகிலும் ஒரு ஆசாரியனாகிலும் உன்ைனக்
ேகட்டால், உங்கைளத் தள்ளிவிடுேவன் என்பேத பாரம் என்று நீ அவர்களுடேன ெசால்லேவண்டும். 34

கர்த்தரால் சுமரும் பாரம் என்று ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசியாகிலும் ஆசாரியனாகிலும் ஜனமாகிலும் சரி,
அப்படிச் ெசால்லுகிற மனுஷைனயும் அவன் வீட்டாைரயும் தண்டிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 35

கர்த்தர் என்ன மறுஉத்தரவு ெகாடுத்தார்? கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்? என்று நீங்கள் அவரவர் தங்கள்
அயலாைனயும் அவரவர் தங்கள் சேகாதரைனயும் ேகட்பீர்களாக. 36 ஆனால் கர்த்தரால் சுமரும் பாரம்
என்கிற ெசால்ைல இனி வழங்காதிருப்பீர்களாக, அவனவன் வார்த்ைதேய அவனவனுக்குப் பாரமாயிருக்கும்;
அேதெனன்றால், நமது ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் என்கிற ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
வார்த்ைதகைளப் புரட்டுகிறீர்கள். 37 கர்த்தர் உனக்கு என்ன மறுஉத்தரவு ெகாடுத்தார்? கர்த்தர் என்ன
ெசான்னார்? என்று நீ தீர்க்கதரிசிையக் ேகட்பாயாக. 38 நீங்கேளாெவனில், கர்த்தரால் சுமரும் பாரம் என்று
ெசால்லுகிறபடியினாேல: கர்த்தரின் பாரம் என்று ெசால்லாதிருங்கெளன்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்லி
அனுப்பியும், நீங்கள் இந்த வார்த்ைதையக் கர்த்தரின் பாரம் என்று ெசால்லுகிறீர்கேள. 39 ஆதலால், இேதா,
நான் உங்கைள மறக்கேவ மறந்து, உங்கைளயும், நான் உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் ெகாடுத்த
நகரத்ைதயும், எனக்கு முன்பாக இராதபடிக்குக் ைகவிட்டு, 40 மறக்கப்படாத நித்திய நிந்ைதையயும்,
நித்திய இலச்ைசையயும் உங்கள்ேமல் வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார், ேயாயாக்கீமின் குமாரனாகிய எெகானியா என்கிற
யூதாவின் ராஜாைவயும், யூதாவின் பிரபுக்கைளயும், எருசேலமிலுள்ள தச்சைரயும் ெகால்லைரயும்
சிைறப்பிடித்து, பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானபின்பு, இேதா, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் முன்

ைவக்கப்பட்டிருந்த அத்திப்பழங்களுள்ள இரண்டு கூைடகைளக் கர்த்தர் எனக்குக் காண்பித்தார். 2 ஒரு
கூைடயிேல முதல் கந்தாயத்து அத்திப்பழங்களுக்குச் சமானமான மிகவும் நல்ல அத்திப்பழங்களும், மற்றக்
கூைடயிேல புசிக்கத்தகாத மிகவும் ெகட்ட அத்திப்பழங்களும் இருந்தது. 3 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி:
எேரமியாேவ, நீ என்னத்ைதக் காண்கிறாய் என்றார்; அதற்கு நான்: அத்திப்பழங்கைளக் காண்கிேறன்;
நல்லைவகளான அத்திப்பழங்கள் மிகவும் நல்லைவகளும், ெகட்டைவகேளா புசிக்கத்தகாத மிகவும்
ெகட்டைவகளுமாயிருக்கிறது என்ேறன். 4 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்:
5 நான் இவ்விடத்திலிருந்து, கல்ேதயர் ேதசத்துக்குச் சிைறப்பட்டுப் ேபாகவிட்ட யூதைர நான் இந்த நல்ல
அத்திப்பழங்களுக்கு ஒப்பிட்டு, அவர்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக அவர்கைள அங்கிகரிப்ேபன். 6 அவர்களுக்கு
நன்ைமயுண்டாக நான் என் கண்கைள அவர்கள்ேமல் ைவத்து, அவர்கைள இந்த ேதசத்துக்குத்
திரும்பிவரப்பண்ணி, அவர்கைளக்கட்டுேவன், அவர்கைள இடிக்கமாட்ேடன், அவர்கைள நாட்டுேவன்,
அவர்கைளப் பிடுங்கமாட்ேடன். 7 நான் கர்த்தர் என்று அறியும், இருதயத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்;
அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் ேதவனாயிருப்ேபன்; அவர்கள் தங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும் என்னிடத்திற்குத் திரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 8 புசிக்கத்தகாத ெகட்ட அத்திப்பழங்கைளத் தள்ளிவிடுவதுேபால, நான் சிேதக்கியா
என்கிற யூதாவின் ராஜாைவயும் அவனுைடய பிரபுக்கைளயும், இந்த ேதசத்திேல மீதியான எருசேலமின்
குடிகைளயும், எகிப்து ேதசத்தில் குடியிருக்கிறவர்கைளயும் தள்ளிவிட்டு, 9 அவர்களுக்குத் தீைமயுண்டாக
அவர்கைள பூமியிலுள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும் அைலந்து திரிகிறவர்களாகவும், நான் அவர்கைளத்
துரத்திவிட்ட எல்லா இடங்களிலும் நிந்ைதயாகவும், பழெமாழியாகவும், வைசச்ெசால்லாகவும், சாபமாகவும்
ைவத்து, 10 அவர்களுக்கும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த ேதசத்தில் அவர்கள் இராதபடிக்கு
நிர்மூலமாகுமட்டும், அவர்களுக்குள்ேள பட்டயத்ைதயும், பஞ்சத்ைதயும், ெகாள்ைள ேநாையயும்
அனுப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்கிற யூதாவுைடய ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்துக்குச்
சரியான, பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசாண்ட முதலாம் வருஷத்திேல யூதாவின்
ஜனம் அைனத்ைதயும் குறித்து எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத; 2 அைதத் தீர்க்கதரிசியாகிய

எேரமியா யூதாவின் ஜனம் அைனத்துக்கும்; எருசேலமின் குடிகள் எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறதற்காக
அவர்கைள ேநாக்கி: 3 ஆேமானின் குமாரனாகிய ேயாசியாவின் பதின்மூன்றாம் வருஷம் துவக்கி
இந்நாள்மட்டும் ெசன்ற இந்த இருபத்துமூன்று வருஷமாகக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாயிற்று; அைத நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்தும் நீங்கள்
ேகளாமற்ேபானீர்கள். 4 கர்த்தர் உங்களிடத்திற்குத் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய சகல
ஊழியக்காரைரயும் ஏற்கனேவ அனுப்பிக்ெகாண்ேடயிருந்தும், நீங்கள் ேகளாமலும், ேகட்கும்படிக்கு உங்கள்
ெசவிகைளச் சாயாமலும் ேபானீர்கள். 5 அவர்கைளக்ெகாண்டு அவர்: உங்களில் அவனவன் தன்தன்
ெபால்லாதவழிையயும், உங்கள் கிரிையகளின் ெபால்லாப்ைபயும் விட்டுத் திரும்பி, கர்த்தர் உங்களுக்கும்
உங்கள் பிதாக்களுக்கும் ெகாடுத்த ேதசத்தில் சதாகாலமும் குடியிருந்து, 6 அந்நிய ேதவர்கைளப்
பின்பற்றாமலும், அைவகளுக்கு ஆராதைனெசய்யாமலும், அைவகைளப் பணியாமலுமிருந்து, நான்
உங்களுக்குத் தீைமெசய்யாதபடிக்கு உங்கள் ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்காமலும்
இருங்கள் என்று ெசால்லியனுப்பிேனன். 7 நீங்கேளா, உங்களுக்குத் தீைமயாக உங்கள் ைககளின்
ெசய்ைககளாேல எனக்குக் ேகாபமூட்டும்படிக்கு, என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபானீர்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றான். 8 நீங்கள் என் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியினால், 9 இேதா, நான்
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வடக்ேகயிருக்கிற சகல வம்சங்கைளயும், என் ஊழியக்காரனாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கிற பாபிேலான்
ராஜாைவயும் அைழத்தனுப்பி, அவர்கைள இந்த ேதசத்துக்கு விேராதமாகவும், இதின் குடிகளுக்கு
விேராதமாகவும், சுற்றிலுமிருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் விேராதமாகவும் வரப்பண்ணி, அைவகைளச்
சங்காரத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைளப் பாழாகவும் இகழ்ச்சிக்குறியாகிய ஈசல் ேபாடுதலாகவும்,
நித்திய வனாந்தரங்களாகவும் ெசய்ேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 மகிழ்ச்சியின்
சத்தத்ைதயும், சந்ேதாஷத்தின் சத்தத்ைதயும், மணவாளனின் சத்தத்ைதயும், மணவாட்டியின் சத்தத்ைதயும்,
ஏந்திரத்தின் சத்தத்ைதயும் விளக்கின் ெவளிச்சத்ைதயும் அவர்களிலிருந்து நீங்கப்பண்ணுேவன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 இந்த ேதசெமல்லாம் வனாந்தரமும் பாழுமாகும்; இந்த ஜாதிகேளா, எழுபது
வருஷமாகப் பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவிப்பார்கள். 12 எழுபது வருஷம் நிைறேவறின பின்பு, நான்
பாபிேலான் ராஜாவினிடத்திலும், அந்த ஜாதியினிடத்திலும், கல்ேதயருைடய ேதசத்தினிடத்திலும்,
அவர்களுைடய அக்கிரமத்ைத விசாரித்து, அைத நித்திய பாழிடமாக்கி, 13 நான் அந்த ேதசத்துக்கு
விேராதமாய் உைரத்த என் வார்த்ைதகைளெயல்லாம், எேரமியா சகல ஜாதிகளுக்கும் விேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசான்னதும், இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதுமான யாைவயும் அதின்ேமல்
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 அேநகம் ஜாதிகளும் ெபரிய ராஜாக்களும் அவர்கைள
அடிைமெகாள்வார்கள்; நான் அவர்களுக்கு அவர்கள் கிரிையகளுக்குத்தக்கதாகவும், அவர்கள் ைககளின்
ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாகவும் பதில் அளிப்ேபன் என்கிறார். 15 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்ைன ேநாக்கி: நான் உன்ைன அனுப்புகிற ஜாதிகள் குடித்து, நான் தங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தால்
அவர்கள் தள்ளாடி, புத்திெகட்டுப்ேபாகும்படிக்கு, 16 இந்த உக்கிரமாகிய மதுபானத்தின் பாத்திரத்ைத நீ
என் ைகயிலிருந்து வாங்கி, அவர்கள் எல்லாருக்கும் அதிேல குடிக்கக்ெகாடு என்றார். 17 அப்ெபாழுது நான்
அந்தப் பாத்திரத்ைதக் கர்த்தருைடய ைகயிலிருந்து வாங்கி, கர்த்தர் என்ைன அனுப்பின எல்லா
ஜாதிகளுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்ேதன். 18 எருசேலமுக்கும் யூதாவின் பட்டணங்களுக்கும், அதின்
ராஜாக்களுக்கும், அதின் பிரபுக்களுக்கும், அவர்கைள இந்நாளிலிருக்கிறபடி வனாந்தரமும் பாழும்
இகழ்ச்சிக்குறியாகிய ஈசல்ேபாடுதலும் சாபமுமாக்கிப்ேபாடும்படி குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன். 19 எகிப்தின்
ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கும், அவன் ஊழியக்காரருக்கும், அவன் பிரபுக்களுக்கும், அவனுைடய எல்லா
ஜனத்துக்கும், 20 கலந்து குடியிருக்கிற அைனவருக்கும், ஊத்ஸ் ேதசத்தினுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும்,
ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும், அஸ்கேலானுக்கும், காசாவுக்கும்,
எக்ேரானுக்கும், அஸ்ேதாத்தில் மீதியானவர்களுக்கும், 21 ஏேதாமுக்கும், ேமாவாபுக்கும், அம்ேமான்
புத்திரருக்கும், 22 தீருவினுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும், சீேதானுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும்,
சமுத்திரத்துக்கு அக்கைரயான தீவுகளின் ராஜாக்களுக்கும், 23 ேததானுக்கும், ேதமாவுக்கும், பூசுக்கும்,
கைடயாந்தரங்களிலுள்ள அைனவருக்கும், 24 அரபிேதசத்து எல்லா ராஜாக்களுக்கும், வனாந்தரத்தில்
கலந்து குடியிருக்கிறவர்களுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும், 25 சிம்ரியினுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும்,
ஏலாமினுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும், ேமதியாவினுைடய எல்லா ராஜாக்களுக்கும், 26

வடக்ேகயிருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும், சமீபமானவர்களும் தூரமானவர்களுமாகிய அவரவர்களுக்கும்,
பூமியின் மீதிலுள்ள சகல ேதசத்து ராஜ்யங்களுக்கும் குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; ேசசாக்கு என்கிற ராஜாவும்
அவர்களுக்குப் பிற்பாடு குடிப்பான் என்றார். 27 நீங்கள் குடித்து, ெவறித்து, வாந்திபண்ணி, நான்
உங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தாேல எழுந்திராதபடிக்கு விழுங்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று நீ அவர்களுக்குச் ெசால்லு. 28 அவர்கள் குடிக்கிறதற்கு அந்தப்
பாத்திரத்ைத உன் ைகயில் வாங்கமாட்ேடாம் என்று ெசால்வார்களானால், நீ அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள்
குடித்துத் தீரேவண்டும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால்லு. 29 இேதா, தீங்ைகக்
கட்டைளயிட நான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட நகரத்திேல துவக்கும்ேபாது, நீங்கள் தண்டைனக்குத்
தப்புவீர்கேளா? நீங்கள் தப்புவதில்ைல; நான் பூமியின் எல்லாக் குடிகளின்ேமலும் பட்டயத்ைத
வரவைழக்கிேறன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30 ஆதலால் நீ அவர்களுக்கு விேராதமாக
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாக உைரத்து, அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தர்
உயரத்திலிருந்து ெகர்ச்சித்து, தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து தம்முைடய சத்தத்ைதக் காட்டி,
தம்முைடய தாபரத்துக்கு விேராதமாய்க் ெகர்ச்சிக்கேவ ெகர்ச்சித்து, ஆைலைய மிதிக்கிறவர்கள்
ஆர்ப்பரிப்பதுேபால் பூமியினுைடய எல்லாக் குடிகளுக்கும் விேராதமாக ஆர்ப்பரிப்பார் என்று ெசால்
என்றார். 31 ஆரவாரம் பூமியின் கைடயாந்தரமட்டும் ேபாய் எட்டும்; ஜாதிகேளாேட கர்த்தருக்கு வழக்கு
இருக்கிறது; மாம்சமான யாவேராடும் அவர் நியாயத்துக்குள் பிரேவசிப்பார்; துன்மார்க்கைரப் பட்டயத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 32 இேதா, ஜாதிஜாதிக்குத் தீைம பரம்பும், பூமியின்
எல்ைலகளிலிருந்து மகா புசல் எழும்பும். 33 அக்காலத்திேல பூமியின் ஒருமுைன துவக்கி பூமியின்
மறுமுைனமட்டும் கர்த்தரால் ெகாைலயுண்டவர்கள் கிடப்பார்கள்; அவர்கள் புலம்பப்படாமலும்
ேசர்க்கப்படாமலும் அடக்கம் பண்ணப்படாமலும் பூமியின்ேமல் எருவாவார்கள். 34 ேமய்ப்பர்கேள,
அலறுங்கள்; மந்ைதயில் பிரஸ்தாபமானவர்கேள, சாம்பலில் புரண்டு கதறுங்கள்; நீங்கள் ெவட்டப்படவும்
சிதறடிக்கப்படவும் உங்கள் நாட்கள் நிைறேவறின; உச்சிதமான பாத்திரம்ேபால் விழுந்து ெநாறுங்குவீர்கள்.
35 ேமய்ப்பர்கள் ஓடிப்ேபாகிறதற்கும், மந்ைதயில் பிரஸ்தாபமானவர்கள் தப்பித்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கும்
இடமிராது. 36 தங்கள் ேமய்ச்சைலக் கர்த்தர் பாழாக்கினதினிமித்தம் ேமய்ப்பர்கள் கூப்பிடுகிறதும்,
மந்ைதயில் பிரஸ்தாபமானவர்கள் அலறுகிறதுமான சத்தமுண்டாகும். 37 அவர்கள் சுகித்திருந்த தாபரங்கள்
கர்த்தருைடய ேகாபத்தின் எரிச்சலாேல சங்காரமாயின. 38 அவர் பதிவிருந்து புறப்படும் சிங்கத்ைதப்
ேபாலிருப்பார்; ஒடுக்குகிறவனுைடய உக்கிரத்தினாலும், அவனுைடய உக்கிரேகாபத்தினாலும் அவர்கள்
ேதசம் பாழாயிற்ெறன்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார்.
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ேயாசியாவின் குமாரனும் யூதாவின் ராஜாவுமாகிய ேயாயாக்கீமுைடய ராஜ்யபாரத்தின்
துவக்கத்திேல கர்த்தரால் உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் பிராகாரத்திேல
நின்றுெகாண்டு, கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல பணியவருகிற யூதாவுைடய பட்டணங்களின் குடிகள்

அைனவேராடும் ெசால்லும்படி நான் உனக்குக் கற்பித்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அவர்களுக்குச் ெசால்லு;
ஒரு வார்த்ைதையயும் குைறத்துப்ேபாடாேத என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 அவர்கள் ெசய்ைககளுைடய
ெபால்லாப்பினிமித்தம் நான் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நிைனக்கிற தீங்குக்கு நான் மனஸ்தாபப்படத்தக்கதாக
ஒருேவைள அவர்கள் ேகட்டு, அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத வழிையவிட்டுத் திரும்புவார்கள். 4 நீ அவர்கைள
ேநாக்கி: நான் உங்களிடத்துக்கு ஏற்கனேவ அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள் ேகளாமற்ேபான என்
ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைள நீங்கள் ேகட்கும்படிக்கும், 5 நான் உங்கள்
முன்ைவத்த என் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீங்கள் நடக்கும்படிக்கும், நீங்கள் என் ெசால்ைலக்
ேகளாமற்ேபானால், 6 நான் இந்த ஆலயத்ைதச் சீேலாவாைவப் ேபாலாக்கி, இந்த நகரத்ைதப் பூமியிலுள்ள
எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாகவும் சாபமாக்கிப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்
என்றார். 7 எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல ெசால்லும்ேபாது,
ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிசிகளும், சகல ஜனங்களும் ேகட்டார்கள். 8 சகல ஜனங்களுக்கும் ெசால்லக்
கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தைவகைளெயல்லாம் எேரமியா ெசால்லி முடித்தேபாது, ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிசிகளும் சகல ஜனங்களும் அவைனப்பிடித்து: நீ சாகேவ சாகேவண்டும். 9 இந்த ஆலயம்
சீேலாைவப்ேபாலாகி, இந்த நகரம் குடியில்லாமல் பாழாப்ேபாகும் என்று, நீ கர்த்தருைடய நாமத்திேல
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வாேனன் என்று ெசால்லி, ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல
எேரமியாவுக்கு விேராதமாய்க் கூடினார்கள். 10 யூதாவின் பிரபுக்கள் இந்த வர்த்தமானங்கைளக்ேகட்டு,
ராஜாவின் வீட்டிலிருந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குப் ேபாய், கர்த்தருைடய புதிய வாசலில்
உட்கார்ந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும், பிரபுக்கைளயும் சகல
ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: இந்த மனுஷன் மரண ஆக்கிைனக்குப் பாத்திரன்; உங்கள் ெசவிகளாேல நீங்கள்
ேகட்டபடி, இந்த நகரத்துக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னாேன என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
எேரமியா எல்லாப் பிரபுக்கைளயும், எல்லா ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: நீங்கள் ேகட்ட எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் இந்த ஆலயத்துக்கும் இந்த நகரத்துக்கும் விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லக்
கர்த்தர் என்ைன அனுப்பினார். 13 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்கள் வழிகைளயும், உங்கள் கிரிையகைளயும்
சீர்ப்படுத்தி, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு
விேராதமாய்ச் ெசான்ன தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுவார். 14 நாேனாெவனில், இேதா, உங்கள் ைகயில்
இருக்கிேறன்; உங்கள் பார்ைவக்கு நன்ைமயும் நியாயமுமாயிருக்கிறைத எனக்குச் ெசய்யுங்கள். 15

ஆகிலும் நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டால், நீங்கள் குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய உங்கள்ேமலும்
இந்த நகரத்தின்ேமலும் இதின் குடிகளின்ேமலும் சுமத்திக்ெகாள்வீர்கெளன்று நிச்சயமாய் அறியுங்கள்;
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உங்கள் ெசவிகளிேல ெசால்லக் கர்த்தர் ெமய்யாகேவ என்ைன
உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது பிரபுக்களும் சகல ஜனங்களும்
ஆசாரியர்கைளயும் தீர்க்கதரிசிகைளயும் ேநாக்கி: இந்த மனுஷன் மரண ஆக்கிைனக்குப் பாத்திரனல்ல;
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திேல நம்முடேன ேபசினான் என்றார்கள். 17 ேதசத்திேல
மூப்பானவர்களில் சிலர் எழும்பி, சைபயாகிய ஜனங்கைள ேநாக்கி: 18 யூதாவின் ராஜாவாகிய
எேசக்கியாவின் நாட்களில் ெமாேரசா ஊரானாகிய மீகா தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, யூதாவின் சகல
ஜனங்கைளயும் பார்த்து: சீேயான் வயல்ெவளியாக உழப்பட்டு, எருசேலம் மண்ேமடுகளாய்ப்ேபாகும்; இந்த
ஆலயத்தின் பர்வதம் காட்டிலுள்ள ேமடுகளாய்ப்ேபாகும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரத்தார் என்று
ெசான்னான். 19 அவைன யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவும் மற்ற யூதர்களும் ேசர்ந்து
ெகான்றுேபாட்டார்களா? அவன் கர்த்தருக்குப் பயந்து, கர்த்தரின் முகத்ைத ேநாக்கிக் ெகஞ்சினானல்லவா?
அப்ெபாழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு விேராதமாகச் ெசால்லியிருந்த தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டார்;
இப்ேபாதும், நாம் நம்முைடய ஆத்துமாவுக்கு விேராதமாக மகாெபால்லாப்ைப
வரப்பண்ணுகிறவர்களாயிருக்கிேறாேம. 20 கீரியாத்யாரீம் ஊரானாகிய ெசமாயாவின் குமாரன் உரியா
என்னும் ஒரு மனுஷனும் கர்த்தருைடய நாமத்திேல தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவனாயிருந்தான்; அவன்
எேரமியாவின் வார்த்ைதகளுக்குச் சரியாக இந்த நகரத்துக்கும் இந்த ேதசத்துக்கும் விேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். 21 ேயாயாக்கீம் ராஜாவும் அவனுைடய சகல பராக்கிரமசாலிகளும்
பிரபுக்களும் அவன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, ராஜா அவைனக் ெகான்றுேபாடும்படி எத்தனித்தான்;
அைத உரியா ேகட்டு, பயந்து, ஓடிப்ேபாய், எகிப்திேல ேசர்ந்தான். 22 அப்ெபாழுது ேயாயாக்கீம் ராஜா
அக்ேபாரின் குமாரனாகிய எல்நாத்தாைனயும் அவேனாேடகூட ேவேற சிலைரயும் எகிப்துவைரக்கும்
அனுப்பினான். 23 இவர்கள் உரியாைவ எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவந்து, அவைன ேயாயாக்கீம்
ராஜாவினிடத்தில் விட்டார்கள்; அவன் பட்டயத்தாேல அவைன ெவட்டி, அவன் உடைல நீச ஜனங்களின்
பிேரதக்குழிகளிடத்திேல எறிந்துவிட்டான் என்றார்கள். 24 ஆகிலும் எேரமியாைவக் ெகால்ல ஜனங்களின்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடாதபடி, சாப்பானுைடய குமாரனாகிய அகீக்காம் அவனுக்குச் சகாயமாயிருந்தான்.

ேயாசியாவின் குமாரனும் யூதாவின் ராஜாவுமாகிய ேயாயாக்கீமுைடய ராஜ்யபாரத்தின்
துவக்கத்திேல கர்த்தரால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத: 2 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ
உனக்குக் கயிறுகைளயும் நுகங்கைளயும் உண்டுபண்ணி, அைவகைள உன் கழுத்திேல

பூட்டிக்ெகாண்டு, 3 அைவகைள எருசேலமுக்குச் சிேதக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வரும் ஸ்தானாபதிகள்
ைகயிேல ஏேதாமின் ராஜாவுக்கும், ேமாவாபின் ராஜாவுக்கும், அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவுக்கும், தீருவின்
ராஜாவுக்கும், சீேதானின் ராஜாவுக்கும் அனுப்பி, 4 அவர்கள் தங்கள் எஜமான்களுக்குச் ெசால்லும்படிக்
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கற்பிக்கேவண்டுெமன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், 5

நான் பூமிையயும் மனுஷைனயும் பூமியின்ேமலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும் என் மகா பலத்தினாலும் ஓங்கிய என்
புயத்தினாலும் உண்டாக்கிேனன்; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு அைதக் ெகாடுக்கிேறன். 6 இப்ெபாழுதும்
நான் இந்த ேதசங்கைளெயல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கிற பாபிேலான்
ராஜாவின் ைகயிேல ெகாடுத்ேதன்; அவனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்யும்படி ெவளியின் மிருகஜீவன்கைளயும்
ெகாடுத்ேதன். 7 அவனுைடய ேதசத்துக்குக் காலம் வருகிறவைரயில் சகல ஜாதிகளும் அவைனயும்
அவனுைடய புத்திரெபளத்திரைரயும் ேசவிப்பார்கள்; அதின்பின்பு அேநகம் ஜாதிகளும் ெபரிய ராஜாக்களும்
அவைன அடிைமெகாள்வார்கள். 8 எந்த ஜாதியாவது, எந்த ராஜ்யமாவது பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்பவைனச் ேசவியாமலும், தன் கழுத்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின் நுகத்துக்குக்
கீழ்ப்படுத்தாமலும்ேபானால், அந்த ஜாதிைய நான் அவன் ைகயாேல நிர்மூலமாக்குமளவும், பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும் தண்டிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 பாபிேலான் ராஜாைவ
நீங்கள் ேசவிப்பதில்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற உங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், உங்கள்
குறிகாரருக்கும், உங்கள் ெசாப்பனக்காரருக்கும், உங்கள் நாள்பார்க்கிறவர்களுக்கும், உங்கள்
சூனியக்காரருக்கும் நீங்கள் ெசவிெகாடாதிருங்கள். 10 நான் உங்கைள உங்கள் ேதசத்திலிருந்து
தூரப்படுத்துகிறதற்கும், உங்கைளத் துரத்திவிடுகிறதற்கும், நீங்கள் அழிகிறதற்குமாக அவர்கள் உங்களுக்குப்
ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறார்கள். 11 ஆனாலும் எந்த ஜாதி தன் கழுத்ைத பாபிேலான்
ராஜாவின் நுகத்துக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, அவைனச் ேசவிக்குேமா, அந்த ஜாதிையத் தன் ேதசத்ைதப் பயிரிட்டு,
அதிேல குடியிருந்து தாபரிக்கப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படிேய நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாேவாடு ேபசி: உங்கள் கழுத்ைத பாபிேலான்
ராஜாவின் நுகத்துக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, அவைனயும் அவன் ஜனத்ைதயும் ேசவியுங்கள்; அப்ெபாழுது
பிைழப்பீர்கள். 13 பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவியாமற்ேபாகிற ஜாதிக்கு விேராதமாகக் கர்த்தர்
ெசான்னதின்படிேய, நீயும் உன் ஜனமும் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும் சாவாேனன்?
14 நீங்கள் பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவிப்பதில்ைலெயன்று உங்களுடேன ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதிருங்கள்; அவர்கள் உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறார்கள்.
15 நான் அவர்கைள அனுப்பினதில்ைல; நான் உங்கைளத் துரத்திவிடுகிறதற்கும், நீங்களும் உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளும் அழிந்துேபாகிறதற்கும் அல்லேவா இவர்கள் என் நாமத்ைதச்
ெசால்லி, ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்ேறன். 16 ேமலும்
நான் ஆசாரியைரயும் இந்த எல்லா ஜனங்கைளயும் ேநாக்கி: இேதா, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
பணிமுட்டுகள் இப்ெபாழுது சீக்கிரத்திேல பாபிேலானிலிருந்து திரும்பக்ெகாண்டுவரப்படுெமன்று,
உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற உங்களுைடய தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைளக்
ேகளாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகிறார்கள். 17 அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடாதிருங்கள்; பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவியுங்கள்,
அப்ெபாழுது பிைழப்பீர்கள்; இந்த நகரம் பாழாய்ப்ேபாகேவண்டியெதன்ன? 18 அல்லது அவர்கள்
தீர்க்கதரிசிகளாயிருந்து, அவர்களிடத்திேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத இருந்தால், கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலும், யூதா ராஜாவின் அரமைனயிலும், எருசேலமிலும் மீதியான பணிமுட்டுகள் பாபிேலானுக்குப்
ேபாகாதபடிக்கு அவர்கள் ேசைனகளின் கர்த்தைர ேநாக்கி மன்றாடட்டுேம. 19 பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீமின் குமாரனாகிய எெகானியா என்னும் யூதாவின் ராஜாைவயும், யூதாவிலும்
எருசேலமிலிருந்த ெபரிேயார் அைனவைரயும் எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்குச்
சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபாைகயில், 20 எடுக்காமல்விட்ட சகல தூண்கைளயும், கடல்ெதாட்டிையயும்,
ஆதாரங்கைளயும், இந்த நகரத்தில் மீதியான மற்ற பணிமுட்டுகைளயுங்குறித்துச் ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், 21 கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும், யூதா ராஜாவின் அரமைனயிலும்,
எருசேலமிலும் மீதியான அந்தப் பணிமுட்டுகள் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படுெமன்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 22 நான் அைவகைள விசாரிக்கும் நாள்வைரக்கும்
அைவகள் அங்ேக இருக்கும்; பின்பு அைவகைளத் திரும்ப இந்த ஸ்தலத்திற்குக் ெகாண்டுவரப்பண்ணுேவன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்ேறன்.

யூதாவுைடய ராஜாவாகிய சிேதக்கியா அரசாளத் துவக்கின நாலாம் வருஷம் ஐந்தாம் மாதத்திேல,
அசூரின் குமாரனாகிய அனனியா என்னப்பட்ட கிபிேயான் ஊரானாகிய தீர்க்கதரிசி கர்த்தருைடய
ஆலயத்திேல ஆசாரியர்களும் சகல ஜனங்களும் பார்த்திருக்க என்ைன ேநாக்கி: 2 இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், பாபிேலான் ராஜாவின் நுகத்ைத
முறித்ேதன். 3 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் இவ்விடத்திலிருந்து எடுத்து பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபான கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் நான் இரண்டு வருஷகாலத்திேல
இவ்விடத்துக்குத் திரும்பக் ெகாண்டுவரப்பண்ணுேவன். 4 ேயாயாக்கீமின் குமாரனாகிய எெகானியா
என்கிற யூதாவுைடய ராஜாைவயும் பாபிேலானுக்குச் சிைறயாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட யூதர்
அைனவைரயும் நான் இவ்விடத்துக்குத் திரும்பிவரப்பண்ணுேவன்; பாபிேலான் ராஜாவின் நுகத்ைத
உைடப்ேபன் என்றார் என்று ெசான்னான். 5 அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிசி ஆசாரியர்கள்
பார்த்திருக்கவும், கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நின்றிருந்த ஜனங்கெளல்லாரும் பார்த்திருக்கவும் அனனியா
தீர்க்கதரிசிைய ேநாக்கி: 6 ஆெமன், கர்த்தர் அப்படிேய ெசய்வாராக; கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
பணிமுட்டுகைளயும் சிைறப்பட்டுப்ேபான அைனவைரயும் பாபிேலானிலிருந்து திரும்பிவரப்பண்ணுவாெரன்று
நீ தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசான்ன உன் வார்த்ைதகைளக் கர்த்தர் நிைறேவற்றுவாராக. 7 ஆகிலும், உன்
ெசவிகளும் சகல ஜனத்தின் ெசவிகளும் ேகட்க நான் ெசால்லும் வார்த்ைதையக் ேகள். 8 பூர்வகாலமுதல்
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எனக்குமுன்னும் உனக்குமுன்னும் இருந்த தீர்க்கதரிசிகள் அேநகம் ேதசங்களுக்கு விேராதமாகவும், ெபரிய
ராஜ்யங்களுக்கு விேராதமாகவும், யுத்தத்ைதயும் பஞ்சத்ைதயும் ெகாள்ைளேநாையயும்குறித்துத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 9 சமாதானம் வரும் என்று தீர்க்கதிரிசி தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லியிருக்க,
அந்தத் தீர்க்கதரிசி ெசான்ன வார்த்ைதயின்படிேய வந்தால், அப்ெபாழுது அவன் கர்த்தர் ெமய்யாய்
அனுப்பின தீர்க்கதரிசியாக விளங்குவாெனன்று எேரமியா தீர்க்கதரிசி ெசான்னான். 10 அப்ெபாழுது
அனனியா என்கிற தீர்க்கதரிசி எேரமியா தீர்க்கதரிசியின் கழுத்திலிருந்த நுகத்ைத எடுத்து அைத
உைடத்துப்ேபாட்டான். 11 பின்பு அனனியா சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாகவும்: இந்தப் பிரகாரமாக இரண்டு
வருஷகாலத்திேல பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய நுகத்ைதச் சகல ஜாதிகளின்
கழுத்திலுமிருந்து விலக உைடத்துப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். அப்ெபாழுது
எேரமியா தீர்க்கதரிசி தன் வழிேய ேபானான். 12 அனனியா என்கிற தீர்க்கதரிசி எேரமியா தீர்க்கதரிசியின்
கழுத்திலிருந்த நுகத்ைத உைடத்துப்ேபாட்ட பிற்பாடு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாகி,
அவர்: 13 நீ ேபாய், அனனியாைவ ேநாக்கி: நீ மரநுகத்ைத உைடத்தாய்; அதற்குப்பதிலாக இருப்பு நுகத்ைத
உண்டுபண்ணு என்று கர்த்தர் ெசான்னார். 14 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாைரச்
ேசவிக்கும்படிக்கு இருப்பு நுகத்ைத இந்த எல்லா ஜாதிகளுைடய கழுத்தின்ேமலும் ேபாட்ேடன்; அவர்கள்
அவைனச் ேசவிப்பார்கள். ெவளியின் மிருகஜீவன்கைளயும் அவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 15 பின்பு எேரமியா
தீர்க்கதரிசி அனனியா என்கிற தீர்க்கதரிசிைய ேநாக்கி: இப்ேபாதும் அனனியாேவ, ேகள்; கர்த்தர் உன்ைன
அனுப்பினதில்ைல; நீேயா இந்த ஜனத்ைதப் ெபாய்ைய நம்பும்படிச் ெசய்தாய். 16 ஆைகயால், இேதா,
உன்ைனப் பூமியின்ேமல் இராதபடிக்கு அகற்றிவிடுேவன்; இந்த வருஷத்திேல நீ சாவாய் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; கர்த்தருக்கு விேராதமாய்க் கலகம் உண்டாகப் ேபசினாேய என்றான். 17 அப்படிேய
அனனியா என்கிற தீர்க்கதரிசி அவ்வருஷத்திேலதாேன ஏழாம் மாதத்தில் ெசத்துப்ேபானான்.

எெகானியா என்னும் ராஜாவும், ராஜஸ்திரீயும், பிரதானிகளும், யூதாவிலும் எருசேலமிலுமுள்ள
பிரபுக்களும், தச்சரும், ெகால்லரும் எருசேலைமவிட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானபிற்பாடு, 2 எேரமியா
தீர்க்கதரிசி சிைறப்பட்டுப்ேபான மூப்பர்களில் மீதியானவர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்,

தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், ேநபுகாத்ேநச்சார் சிைறப்படுத்தி எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபான சகல ஜனங்களுக்கும் எழுதி, 3 யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தில் ெகாடுக்கும்படி சாப்பானின் குமாரனாகிய எெலயாசாரின் ைகயிலும்,
இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய ெகமரியாவின் ைகயிலும் ெகாடுத்து, எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்கு
அனுப்பின நிருபத்தின் விபரம்: 4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர், தாம் எருசேலமிலிருந்து
பாபிேலானுக்குச் சிைறப்பட்டுப்ேபாகப்பண்ணின அைனவருக்கும் அறிவிக்கிறது என்னெவன்றால், 5 நீங்கள்
வீடுகைளக் கட்டி, குடியிருந்து, ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின் கனிையச் சாப்பிடுங்கள். 6 நீங்கள்
ெபண்கைள விவாகம்பண்ணி, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்று, உங்கள் குமாரருக்குப்
ெபண்கைளக்ெகாண்டு, உங்கள் குமாரத்திகைளப் புருஷருக்குக் ெகாடுங்கள்; இவர்களும் குமாரைரயும்
குமாரத்திகைளயும் ெபறட்டும்; நீங்கள் அங்ேக குறுகாமல் ெபருகி, 7 நான் உங்கைளச்
சிைறப்பட்டுப்ேபாகப்பண்ணின பட்டணத்தின் சமாதானத்ைதத் ேதடி, அதற்காகக் கர்த்தைர
விண்ணப்பம்பண்ணுங்கள்; அதற்குச் சமாதானமிருக்ைகயில் உங்களுக்கும் சமாதானமிருக்கும். 8 ேமலும்,
உங்கள் நடுவிலிருக்கிற உங்கள் தீர்க்கதரிசிகளும் உங்கள் குறிகாரரும் உங்கைள ேமாசம்
ேபாக்கெவாட்டாதிருங்கள்; ெசாப்பனம் காணப்பண்ணுகிற உங்கள் ெசாப்பனக்காரருக்குச்
ெசவிெகாடாமலும் இருங்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9

அவர்கள் என் நாமத்ைதச் ெசால்லி உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கிறார்கள்; நான்
அவர்கைள அனுப்பினதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 பாபிேலானிேல எழுபதுவருஷம்
நிைறேவறினபின்பு நான் உங்கைளச் சந்தித்து, உங்கைள இவ்விடத்துக்குத் திரும்பிவரப்பண்ணும்படிக்கு
உங்கள்ேமல் என் நல்வார்த்ைதைய நிைறேவறப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 நீங்கள்
எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிைவ உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள்ேபரில் நிைனத்திருக்கிற
நிைனவுகைள அறிேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அைவகள் தீைமக்கல்ல, சமாதானத்துக்ேகதுவான
நிைனவுகேள. 12 அப்ெபாழுது நீங்கள் கூடிவந்து, என்ைனத் ெதாழுதுெகாண்டு, என்ைன ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணுவீர்கள்; நான் உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுப்ேபன். 13 உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
என்ைனத் ேதடினீர்களானால், என்ைனத் ேதடுைகயில் கண்டுபிடிப்பீர்கள். 14 நான் உங்களுக்குக்
காணப்படுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் உங்கள் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பி, நான் உங்கைளத்
துரத்திவிட்ட எல்லா ஜாதிகளிலும் எல்லா இடங்களிலுமிருந்து உங்கைளச் ேசர்த்து, நான் உங்கைள
விலக்கியிருந்த ஸ்தலத்துக்ேக உங்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 15

கர்த்தர் எங்களுக்குப் பாபிேலானிலும் தீர்க்கதரிசிகைள எழுப்பினார் என்று ெசால்லுகிறீர்கள். 16 ஆனால்,
தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற ராஜாைவக் குறித்தும், உங்கேளாேடகூடச் சிைறயிருப்பில்
புறப்பட்டுப்ேபாகாமல் இந்த நகரத்தில் குடியிருக்கிற உங்கள் சேகாதரராகிய எல்லா
ஜனங்கைளக்குறித்தும், 17 இேதா, நான் பட்டயத்ைதயும், பஞ்சத்ைதயும், ெகாள்ைளேநாையயும்
அவர்களுக்குள் அனுப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; புசிக்கத்தகாத ெகட்டுப்ேபான
அத்திப்பழங்களுக்கு அவர்கைள ஒப்பாக்குேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 அவர்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியால், நான் அவர்கைளப் பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்
ெகாள்ைளேநாயாலும் பின்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் பூமியிலுள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும் அைலந்து
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திரிகிறவர்களாகவும், நான் அவர்கைளத் துரத்துகிற எல்லா ஜாதிகளிடத்திலும் சாபமாகவும், பாழாகவும்,
ஈசலிடுதலுக்கிடமாகவும், நிந்ைதயாகவும் ைவப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 நான்
உங்களிடத்திற்குத் தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரைர ஏற்கனேவ அனுப்பிக்ெகாண்ேடயிருந்தும்,
நீங்கள் ெசவிெகாடாமற்ேபானீர்கேள என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 20 இப்ேபாதும் சிைறயிருக்கும்படி
நான் எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்கு அனுப்பிவிட்ட நீங்கெளல்லாரும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 21 என் நாமத்ைதச் ெசால்லி, உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கிற
ெகாலாயாவின் குமாரனாகிய ஆகாைபயும், மாெசயாவின் குமாரனாகிய சிேதக்கியாைவயுங்குறித்து:
இேதா, நான் அவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன்;
அவன் அவர்கைள உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகக் ெகான்றுேபாடுவான். 22 பாபிேலான் ராஜா
அக்கினியினால் சுட்டுப்ேபாட்ட சிேதக்கியாவுக்கும் ஆகாபுக்கும் கர்த்தர் உன்ைனச்
சமானமாக்கக்கடவெரன்று, அவர்கைளக்குறித்து ஒரு சாபவார்த்ைத பாபிேலானிேல சிைறயிருக்கிற யூதா
அைனவருக்குள்ளும் வழங்கும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 23

அவர்கள் இஸ்ரேவலிேல மதிெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய்து, தங்கள் அயலாருைடய ெபண்ஜாதிகேளாேட
விபசாரம்பண்ணி, நான் அவர்களுக்குக் கற்பியாத ெபாய்யான வார்த்ைதைய என் நாமத்ைதச் ெசால்லி
உைரத்தார்கள்; நான் அைத அறிேவன்; அதற்கு நாேன சாட்சி என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று
எழுதினான். 24 பின்னும் கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ெநெகலாமியனாகிய ெசமாயாவுக்கும்
ெசால்லியனுப்பேவண்டியது என்னெவன்றால்: 25 நீ எருசேலமிலிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும்,
மாெசயாவின் குமாரனாகிய ெசப்பனியா என்னும் ஆசாரியனுக்கும், மற்றஆசாரியர்களுக்கும் உன்
நாமத்திேல நிருபத்ைத எழுதியனுப்பினது என்னெவன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 26 இவனுக்கு அவன் எழுதியிருந்த நிருபமாவது: நீங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
விசாரிப்புக்காரராயிருக்கும்படிக்கும், பிரைமெகாண்டு தன்ைனத் தீர்க்கதரிசியாக்கிக்ெகாள்ளுகிறவனாகிய
எந்த மனுஷைனயும் நீர் காவல் அைறயிலும் ெதாழுவிலும் ேபாடும்படிக்கும், கர்த்தர் உம்ைம
ஆசாரியனாயிருந்த ேயாய்தாவின் ஸ்தானத்திேல ஆசாரியனாக ைவத்தாேர. 27 இப்ேபாதும் உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் கூறிவருகிற ஆனேதாத் ஊரானாகிய எேரமியாைவ நீர் கடிந்துெகாள்ளாமற்ேபானெதன்ன?
28 இந்தச் சிைறயிருப்பு ெநடுங்காலமாக இருக்கும்; நீங்கள் வீடுகைளக்கட்டி, அைவகளில் குடியிருந்து,
ேதாட்டங்கைள நாட்டி, அைவகளின் கனிகைளச் சாப்பிடுங்கெளன்று பாபிேலானில் இருக்கிற எங்களுக்குச்
ெசால்லியனுப்பினாெனன்று எழுதியிருந்தான். 29 இந்த நிருபத்ைதச் ெசப்பனியா என்கிற ஆசாரியன்
எேரமியா தீர்க்கதரிசியின் காதுகள் ேகட்க வாசித்தான். 30 ஆதலால், கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எேரமியாவுக்கு உண்டாகி அவர்: 31 சிைறயிருக்கிற அைனவருக்கும் நீ ெசால்லியனுப்பேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெநெகலாமியனாகிய ெசமயாைவக்குறித்து, கர்த்தர்: ெசமாயாைவ நான்
அனுப்பாதிருந்தும், அவன் உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, உங்கைளப் ெபாய்ைய
நம்பப்பண்ணுகிறபடியினால், 32 இேதா, நான் ெநெகலாமியனாகிய ெசமாயாைவயும், அவன் சந்ததிையயும்
தண்டிப்ேபன்; இந்த ஜனத்தின் நடுவிேல குடியிருப்பவன் ஒருவனும் அவனுக்கு இல்லாதிருப்பான்; நான் என்
ஜனத்துக்குச் ெசய்யும் நன்ைமைய அவன் காண்பதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; கர்த்தருக்கு
விேராதமாய்க் கலகமுண்டாகப் ேபசினான் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தராேல எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத: 2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நான் உன்ேனாேட ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ஒரு
புஸ்தகத்தில் எழுதிக்ெகாள். 3 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது

நான் இஸ்ரேவலும் யூதாவுமாகிய என் ஜனத்தினுைடய சிைறயிருப்ைபத்திருப்பி, நான் அவர்கள்
பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்துக்கு அவர்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுேவன்; அைத அவர்கள்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 இைவகள் கர்த்தர் இஸ்ரேவைலயும்
யூதாைவயுங்குறித்துச் ெசான்னவார்த்ைதகேள. 5 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: தத்தளிப்பின்
சத்தத்ைதக் ேகட்கிேறாம்; திகிலுண்டு, சமாதானமில்ைல. 6 ஆணாய்ப் பிறந்தவன் பிரசவிக்கிறதுண்ேடா
என்று ேகட்டுப்பாருங்கள்; பிரசவிக்கிற ஸ்திரீையப்ேபால் புருஷர் யாவரும் தங்கள் இடுப்புகளின்ேமல் தங்கள்
ைககைள ைவத்திருக்கிறைதயும், முகங்கெளல்லாம் மாறி ெவளுத்திருக்கிறைதயும் நான் காண்கிறெதன்ன?
7 ஐேயா! அந்த நாள் ெபரியது; அைதப்ேபாெலாத்த நாளில்ைல; அது யாக்ேகாபுக்கு இக்கட்டுக்காலம்;
ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவான். 8 அந்நாளில் நான் அவன் நுகத்ைத உன்
கழுத்தின்ேமல் இராதபடிக்கு உைடத்து, உன் கட்டுகைள அறுப்ேபன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; அந்நியர் இனி அவைன அடிைம ெகாள்வதில்ைல. 9 தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரயும்,
நான் தங்களுக்கு எழுப்பப்ேபாகிற தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீைதயுேம ேசவிப்பார்கள். 10 ஆைகயால் என்
தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல, கலங்காேத என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; இேதா,
நான் உன்ைனத் தூரத்திலும், உன் சந்ததிையத் தங்கள் சிைறயிருப்பின் ேதசத்திலும் இராதபடிக்கு
இரட்சிப்ேபன்; யாக்ேகாபு திரும்பி வந்து அமர்ந்து சுகித்திருப்பான்; அவைனத்
தத்தளிக்கப்பண்ணுகிறவனில்ைல. 11 உன்ைன இரட்சிப்பதற்காக நான் உன்ேனாேட இருக்கிேறன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; உன்ைனச் சிதறடித்த எல்லா ஜாதிகைளயும் நான் நிர்மூலமாக்குேவன்;
உன்ைனேயா நான் நிர்மூலமாக்காமலும், முற்றிலும் தண்டியாமல் விடாமலும், மட்டாய்த் தண்டிப்ேபன். 12

கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்; உன் புண் ஆறாததாயும் உன் காயம் ெகாடிதாயும் இருக்கிறது. 13

உன் காயங்கைளக் கட்டும்படி உனக்காக ஏற்படுவாரில்ைல; உன்ைனச் ெசாஸ்தப்படுத்தும்
ஒளஷதங்களுமில்ைல. 14 உன் ேநசர் யாவரும் உன்ைன மறந்தார்கள்; அவர்கள் உன்ைனத் ேதடார்கள்;
திரளான உன் அக்கிரமத்தினிமித்தமும், உன் பாவங்கள் பலத்துப்ேபானதினிமித்தமும், சத்துரு
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ெவட்டும்வண்ணமாகவும், ெகாடியவன் தண்டிக்கிறவண்ணமாகவும் நான் உன்ைன தண்டித்ேதன். 15 உன்
ெநாறுங்குதலினாலும் உன் ேவதைனயின் மிகுதியினாலும் நீ கூக்குரலிடுவாேனன்? திரளான உன்
அக்கிரமத்தினிமித்தமும் பலத்துப்ேபான உன் பாவங்களினிமித்தமும் இப்படி உனக்குச் ெசய்ேதன். 16

ஆதலால் உன்ைனப் பட்சிக்கிறவர்கள் யாவரும் பட்சிக்கப்படுவார்கள்; உன் சத்துருக்கெளல்லாரும்
சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; உன்ைனச் சூைறயாடுகிறவர்கள் சூைறயாடப்படுவார்கள்; உன்ைனக்
ெகாள்ைளயிடுகிற அைனவைரயும் ெகாள்ைளக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 17 அவர்கள்: உன்ைன
விசாரிப்பாரற்ற சீேயான் என்று ெசால்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று ேபரிட்டபடியால், நான் உனக்கு
ஆேராக்கியம்வரப்பண்ணி, உன் காயங்கைள ஆற்றுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் யாக்ேகாபுைடய கூடாரங்களின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பி,
அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கஞ்ெசய்ேவன்; நகரம் தன் மண்ேமட்டின்ேமல் கட்டப்பட்டு, அரமைன
முன்ேபால நிைலப்படும். 19 அைவகளிலிருந்து ஸ்ேதாத்திரமும் ஆடல்பாடலின் சத்தமும் புறப்படும்;
அவர்கைள வர்த்திக்கப்பண்ணுேவன், அவர்கள் குறுகிப்ேபாவதில்ைல; அவர்கைள மகிைமப்படுத்துேவன்,
அவர்கள் சிறுைமப்படுவதில்ைல. 20 அவர்கள் பிள்ைளகள் முன்ேபாலிருப்பார்கள்; அவர்கள் சைப எனக்கு
முன்பாகத் திடப்படும்; அவர்கைள ஒடுக்கின யாவைரயும் தண்டிப்ேபன். 21 அவர்களுைடய பிரபு அவர்களில்
ஒருவனாயிருக்க, அவர்களுைடய அதிபதி அவர்கள் நடுவிலிருந்து ேதான்றுவார்; அவைரச்
சமீபித்துவரப்பண்ணுேவன், அவர் சமீபித்து வருவார், என்னிடத்தில் ேசரும்படி தன் இருதயத்ைதப்
பிைணப்படுத்துகிற இவர் யார்? என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 22 நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான்
உங்கள் ேதவனாயிருப்ேபன். 23 இேதா, ேகாராவாரிக் காற்றாகிய கர்த்தருைடய ெபருங்காற்று
உக்கிரமாெயழும்பி, அடித்து, துன்மார்க்கருைடய தைலயின்ேமல் ேமாதும். 24 கர்த்தர் நம்முைடய
இருதயத்தின் நிைனவுகைள நடப்பித்து நிைறேவற்றுமளவும், அவருைடய உக்கிரேகாபம் தணியாது: கைடசி
நாட்களில் அைத உணர்ந்துெகாள்வீர்கள்.

அக்காலத்திேல நான் இஸ்ரேவலின் வம்சங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாயிருப்ேபன், அவர்கள் என்
ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 2 பட்டயத்திற்குத் தப்பி, மீந்த ஜனம்
வனாந்தரத்தில் இரக்கம்ெபற்றது; இஸ்ரேவலுக்கு இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளயிடப்ேபாகிேறன்

என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 பூர்வகாலமுதல் கர்த்தர் எனக்குத் தரிசைனயானார் என்பாய்; ஆம்
அநாதிசிேநகத்தால் உன்ைனச் சிேநகித்ேதன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாள்ளுகிேறன். 4 இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைகேய, மறுபடியும் உன்ைனக் கட்டுவிப்ேபன், நீ
கட்டப்படுவாய்; மறுபடியும் நீ ேமளவாத்தியத்ேதாடும் ஆடல்பாடல் ெசய்கிறவர்களின் களிப்புள்ள
கூட்டத்ேதாடும் புறப்படுவாய். 5 மறுபடியும் சமாரியாவின் மைலகளிேல திராட்சத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டுவாய்; நாட்டுகிறவர்கள் அைவகைள நாட்டி, அதின் பலைன அநுபவிப்பார்கள். 6 எழுந்திருங்கள்,
சீேயானில் நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின்
மைலகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். 7 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
யாக்ேகாபினிமித்தம் மகிழ்ச்சியாய் ெகம்பீரித்து, ஜாதிகளுைடய தைலவரினிமித்தம் ஆர்ப்பரியுங்கள்;
சத்தத்ைதக் ேகட்கப்பண்ணி, துதித்து: கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலில் மீதியான உமது ஜனத்ைத இரட்சியும்
என்று ெசால்லுங்கள். 8 இேதா, நான் அவர்கைள வடேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி, அவர்கைளப் பூமியின்
எல்ைலகளிலிருந்து கூட்டிவருேவன்; குருடரும், சப்பாணிகளும், கர்ப்பவதிகளும்,
பிள்ைளத்தாய்ச்சிகளுங்கூட அவர்களில் இருப்பார்கள்; மகா கூட்டமாய் இவ்விடத்துக்குத் திரும்புவார்கள்.
9 அழுைகேயாடும் விண்ணப்பங்கேளாடும் வருவார்கள்; அவர்கைள வழிநடத்துேவன்; அவர்கைளத்
தண்ணீருள்ள நதிகளண்ைடக்கு இடறாத ெசம்ைமயான வழியிேல நடக்கப்பண்ணுேவன்; இஸ்ரேவலுக்கு
நான் பிதாவாயிருக்கிேறன், எப்பிராயீம் என் ேசஷ்டபுத்திரனாயிருக்கிறான். 10 ஜாதிகேள, நீங்கள்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்ேகட்டு, தூரத்திலுள்ள தீவுகளில் அறிவித்து, இஸ்ரேவைலச் சிதறடித்தவர்
அைதச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ஒரு ேமய்ப்பன் தன் மந்ைதையக் காக்கும்வண்ணமாக அைதக் காப்பார் என்று
ெசால்லுங்கள். 11 கர்த்தர் யாக்ேகாைப மீட்டு, அவனிலும் பலத்தவனுைடய ைகக்கு அவைன நீங்கலாக்கி
விடுவிக்கிறார். 12 அவர்கள் வந்து, சீேயானின் உச்சியிேல ெகம்பீரித்து, கர்த்தர் அருளும் ேகாதுைம,
திராட்சரசம், எண்ெணய், ஆட்டுக்குட்டிகள், கன்றுக்குட்டிகள் என்பைவகளாகிய இந்த நன்ைமகளுக்காக
ஓடிவருவார்கள்; அவர்களுைடய ஆத்துமா நீர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டம்ேபாலிருக்கும்; அவர்கள் இனித்
ெதாய்ந்துேபாவதில்ைல. 13 அப்ெபாழுது கன்னிைககளும், வாலிபரும், முதிேயாருங்கூட
ஆனந்தக்களிப்பாய் மகிழுவார்கள்; நான் அவர்கள் துக்கத்ைதச் சந்ேதாஷமாக மாற்றி, அவர்கைளத் ேதற்றி,
அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்கைளச் சந்ேதாஷப்படுத்துேவன். 14 ஆசாரியர்களின் ஆத்துமாைவக்
ெகாழுைமயானைவகளினால் பூரிப்பாக்குேவன்; என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்ைமயினால்
திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 15 ராமாவிேல புலம்பலும் கசப்பான அழுைகயுமாகிய
கூக்குரல் ேகட்கப்பட்டது; ராேகல் தன் பிள்ைளகளுக்காக அழுது, தன் பிள்ைளகள் இல்லாதபடியால்
அைவகளினிமித்தம் ஆறுதல் அைடயாதிருக்கிறாள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 16 நீ அழாதபடிக்கு உன்
சத்தத்ைத அடக்கி, நீ கண்ணீர்விடாதபடிக்கு உன் கண்கைளக் காத்துக்ெகாள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; உன் கிரிையக்குப் பலனுண்ெடன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் சத்துருவின்
ேதசத்திலிருந்து திரும்பிவருவார்கள். 17 உன் முடிைவப்பற்றி உனக்கு நம்பிக்ைகயுண்டு; உன் பிள்ைளகள்
தங்கள் ேதசத்துக்குத் திரும்பிவருவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 நீர் என்ைனத் தண்டித்தீர்,
நான் பணியாத மாடுேபால் அடிக்கப்பட்ேடன்; என்ைனத் திருப்பும், அப்ெபாழுது திருப்பப்படுேவன்; நீேர என்
ேதவனாகிய கர்த்தர். 19 நான் திரும்பினபின்பு மனஸ்தாபப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன், நான் என்ைன
அறிந்துெகாண்டதற்குப் பின்பு விலாவில் அடித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன், ெவட்கி
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நாணிக்ெகாண்டுமிருக்கிேறன், என் இளவயதின் நிந்ைதையச் சுமந்துவருகிேறன் என்று எப்பிராயீம்
துக்கித்துப் புலம்பிக்ெகாண்டிருக்கிறைத நிச்சயமாய்க் ேகட்ேடன். 20 எப்பிராயீம் எனக்கு அருைமயான
குமாரன் அல்லேவா? அவன் எனக்குப் பிரியமான பிள்ைளயல்லேவா? அவனுக்கு விேராதமாய்ப் ேபசினது
முதல் அவைன நிைனத்துக்ெகாண்ேட இருக்கிேறன்; ஆைகயால் என் உள்ளம் அவனுக்காகக்
ெகாதிக்கிறது; அவனுக்கு உருக்கமாய் இரங்குேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 உனக்குக்
குறிப்பைடயாளங்கைள நிறுத்து; உனக்குத் தூண்கைள நாட்டு; நீ நடந்த வழியாகிய பாைதயின்ேமல் உன்
மனைத ைவ; இஸ்ரேவலாகிய குமாரத்திேய, திரும்பு; இந்த உன்னுைடய பட்டணங்களுக்ேக திரும்பு. 22

சீர்ெகட்டுப்ேபான குமாரத்திேய, எந்தமட்டும் விலகித் திரிவாய்? கர்த்தர் பூமியிேல ஒரு புதுைமையச்
சிருஷ்டிப்பார், ஸ்திரீயானவள் புருஷைனச் சூழ்ந்துெகாள்ளுவாள். 23 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் அவர்கள் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பும்ேபாது,
அவர்கள்: நீதியின் வாசஸ்தலேம, பரிசுத்த பர்வதேம, கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கக்கடவெரன்கிற
வார்த்ைதைய யூதாவின் ேதசத்திலும் அதின் பட்டணங்களிலும் ெசால்லுவார்கள். 24 அதிேல யூதாவும்,
அதனுைடய எல்லாப் பட்டணங்களின் மனுஷரும் பயிரிடுங் குடிகளும், மந்ைதகைள
ேமய்த்துத்திரிகிறவர்களும் ஏகமாய்க் குடியிருப்பார்கள். 25 நான் விடாய்த்த ஆத்துமாைவச்
சம்பூரணமைடயப்பண்ணி, ெதாய்ந்த எல்லா ஆத்துமாைவயும் நிரப்புேவன். 26 இதற்காக நான்
விழித்துப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்; என் நித்திைர எனக்கு இன்பமாயிருந்தது. 27 இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் குடும்பத்ைதயும் யூதா குடும்பத்ைதயும்
மனுஷவித்தினாலும் மிருகவித்தினாலும் விைதப்ேபன். 28 அப்ெபாழுது நான் பிடுங்கவும் இடிக்கவும்
நிர்மூலமாக்கவும் அழிக்கவும் தீங்குெசய்யவும் அவர்கள் ேபரில் எப்படி ஜாக்கிரைதயாயிருந்ேதேனா,
அப்படிேய கட்டவும் நாட்டவும் அவர்கள்ேபரில் ஜாக்கிரைதயாயிருப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 29

பிதாக்கள் திராட்சக்காய்கைளத் தின்றார்கள், பிள்ைளகளின் பற்கள் கூசிப்ேபாயின என்று அந்நாட்களில்
ெசால்லமாட்டார்கள். 30 அவனவன் தன்தன் அக்கிரமத்தினிமித்தேம சாவான்; எந்த மனுஷன்
திராட்சக்காய்கைளத் தின்பாேனா அவனுைடய பற்கேள கூசிப்ேபாகும். 31 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடும் யூதா குடும்பத்ேதாடும் புது
உடன்படிக்ைகபண்ணுேவன். 32 நான் அவர்கள் பிதாக்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து அைழத்துவரக்
ைகப்பிடித்தநாளிேல அவர்கேளாேட பண்ணின உடன்படிக்ைகயின்படி அல்ல; ஏெனனில் நான் அவர்களுக்கு
நாயகராயிருந்தும், அந்த என் உடன்படிக்ைகைய அவர்கள் மீறி அவமாக்கிப்ேபாட்டார்கேள என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 33 அந்நாட்களுக்குப்பிற்பாடு, நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாேட பண்ணப்ேபாகிற
உடன்படிக்ைகயாவது; நான் என் நியாயப்பிரமாணத்ைத அவர்கள் உள்ளத்திேல ைவத்து, அைத அவர்கள்
இருதயத்திேல எழுதி, நான் அவர்கள் ேதவனாயிருப்ேபன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 34 இனி ஒருவன் தன் அயலாைனயும், ஒருவன் தன் சேகாதரைனயும் ேநாக்கி: கர்த்தைர
அறிந்துெகாள் என்று ேபாதிப்பதில்ைல; அவர்களில் சிறியவன்முதல் ெபரியவன்மட்டும், எல்லாரும் என்ைன
அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் அவர்கள் அக்கிரமத்ைத மன்னித்து, அவர்கள்
பாவங்கைள இனி நிைனயாதிருப்ேபன். 35 சூரியைனப் பகல் ெவளிச்சத்துக்காகவும் சந்திர நட்சத்திர
நிமயங்கைள இராெவளிச்சத்துக்காகவும் கட்டைளயிட்டவரும், அைலகள் ெகாந்தளிக்கத்தக்கதாகச்
சமுத்திரத்ைதக் குலுக்குகிறவரும், ேசைனகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ளவருமாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 36 இந்த நியமங்கள் எனக்கு முன்பாக இல்லாதபடிக்கு ஒழிந்துேபானால்,
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் சந்ததியும் எனக்கு முன்பாக என்ைறக்கும் ஒரு ஜாதியாயிராதபடிக்கு
அற்றுப்ேபாகும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 37 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: ேமேல
இருக்கிற வானங்கள் அளக்கப்படவும், கீேழ இருக்கிற பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் ஆராயப்படவும்
கூடுமானால், நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவைரயும் அவர்கள் ெசய்த எல்லாவற்றினிமித்தமும்
ெவறுத்துவிடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 38 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்;
அப்ெபாழுது இந்த நகரம், அனாெனேயலின் ேகாபுரமுதல் ேகாடிவாசல்மட்டும் கர்த்தருக்ெகன்று
கட்டப்படும். 39 அப்புறமும் அளவுநூல் அதற்கு எதிராய்க் காேரப் என்னும் ேமட்டின்ேமல் ெசன்று ேகாவாத்
புறமாக சுற்றிப்ேபாகும். 40 பிேரதங்கைளப் புைதக்கிறதும், சாம்பைலக் ெகாட்டுகிறதுமான
பள்ளத்தாக்கைனத்தும், கீதேரான் வாய்க்காலுக்கு இப்பாேல கிழக்ேக இருக்கிற குதிைரவாசலின்
ேகாடிமட்டும் உண்டான சகல நிலங்களும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; அப்புறம் அது
என்ெறன்ைறக்கும் பிடுங்கப்படுவதுமில்ைல இடிக்கப்படுவதுமில்ைல என்கிறார்.

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பதிெனட்டாம் வருஷத்துக்குச் சரியான யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா
அரசாண்ட பத்தாம் வருஷத்தில், கர்த்தரால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத: 2 அப்ெபாழுது
பாபிேலான் ராஜாவின் ேசைன எருசேலைம முற்றிக்ைக ேபாட்டிருந்தது; ஏேரமியா

தீர்க்கதரிசிேயா, யூதா ராஜாவின் அரமைனயிலுள்ள காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல
அைடக்கப்பட்டிருந்தான். 3 ஏெனன்றால், இேதா, இந்த நகரத்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன்; அவன் இைதப் பிடிப்பான் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறாெரன்றும், 4 யூதாவின்
ராஜாவாகிய சிேதக்கியா கல்ேதயருைடய ைகக்குத் தப்பிப்ேபாகாமல் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்
நிச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவான்; அவன் வாய் இவன் வாேயாேட ேபசும், அவன் கண்கள் இவன்
கண்கைளக் காணும். 5 அவன் சிேதக்கியாைவப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாவான்; நான் அவைனச்
சந்திக்குமட்டும் அங்ேக அவன் இருப்பான்; நீங்கள் கல்ேதயேராேட யுத்தம்பண்ணினாலும் உங்களுக்கு
வாய்ப்பதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறாெரன்றும், நீ தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லேவண்டியது என்ன என்று
ெசால்லி, யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா அங்ேக அவைன அைடத்து ைவத்தான். 6 அதற்கு எேரமியா
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ெசான்னது: கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 7 இேதா, உன் ெபரிய தகப்பனாகிய
சல்லூமின் குமாரன் அனாெமேயல் உன்னிடத்தில் வந்து: ஆனேதாத்திலிருக்கிற என் நிலத்ைத நீ
வாங்கிக்ெகாள்; அைதக் ெகாள்ளுகிறதற்கு உனக்ேக மீட்கும் அதிகாரம் அடுத்தெதன்று ெசால்வான் என்று
உைரத்தார். 8 அப்படிேய என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகிய அனாெமேயல், கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படி
காவற்சாைலயின் முற்றத்தில் என்னிடத்துக்கு வந்து: ெபன்யமீன் நாட்டு ஆனேதாத்தூரிலுள்ள என் நிலத்ைத
நீர் வாங்கிக்ெகாள்ளும்; சுதந்தரபாத்தியம் உமக்குண்டு, அைத மீட்கும் அதிகாரம் உமக்கு அடுத்தது; அைத
வாங்கிக்ெகாள்ளும் என்றான்; அப்ெபாழுது அது கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்று அறிந்துெகாண்ேடன். 9

ஆைகயால் என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகிய அனாெமேயலின் ைகயில், நான் ஆனேதாத்திலிருக்கிற
அவனுைடய நிலத்ைதக்ெகாண்டு, அதின் விைலக்கிரயமாகிய பதிேனழு ேசக்கலிைட ெவள்ளிைய அவனுக்கு
நிறுத்துக்ெகாடுத்ேதன். 10 நான் பத்திரத்தில் ைகெயழுத்ைதயும், முத்திைரையயும் ேபாட்டு, சாட்சிகைள
ைவத்து, ெவள்ளிையத் தராசிேல நிறுத்துக்ெகாடுத்தபின்பு, 11 நான் சட்டத்துக்கும் வழக்கத்துக்கும் ஏற்றபடி
முத்திைரேபாடப்பட்ட கிரயப்பத்திரத்ைதயும் திறந்திருக்கிற பிரதிையயும் எடுத்து, 12 என் ெபரிய தகப்பன்
மகனாகிய அனாெமேயலுைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும், கிரயப்பத்திரத்தில் ைகெயழுத்துப்ேபாட்ட
சாட்சிகளுைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும், காவற்சாைலயின் முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்த எல்லா
யூதருைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும், அைத மாெசயாவின் குமாரனாகிய ேநரியாவின் மகனான
பாருக்கினிடத்தில் ெகாடுத்து, 13 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப் பாருக்ைக ேநாக்கி: 14

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நீ முத்திைரேபாடப்பட்ட
கிரயப்பத்திரமும், திறந்திருக்கிற பிரதிபத்திரமுமாகிய இந்தச் சாசனங்கைள வாங்கி, அைவகள் அேநக
நாளிருக்கும்படிக்கு அைவகைள ஒரு மண்பாண்டத்திேல ைவ. 15 ஏெனனில் இனி இந்த ேதசத்தில்
வீடுகளும் நிலங்களும் திராட்சத்ேதாட்டங்களும் ெகாள்ளப்படுெமன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்ேறன். 16 நான் கிரயப்பத்திரத்ைத ேநரியாவின் குமாரனாகிய
பாருக்கினிடத்தில் ெகாடுத்தபின்பு, நான் கர்த்தைர ேநாக்கிப் பண்ணின விண்ணப்பமாவது: 17 ஆ,
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, இேதா, ேதவரீர் உம்முைடய மகாபலத்தினாலும், நீட்டப்பட்ட உம்முைடய
புயத்தினாலும், வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கினீர்; உம்மாேல ெசய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம்
ஒன்றுமில்ைல. 18 ஆயிரம் தைலமுைறகளுக்கும் கிருைப ெசய்கிறவரும், பிதாக்களுைடய அக்கிரமத்ைத
அவர்களுைடய பின்னடியார் பிள்ைளகளின் மடியிேல சரிக்கட்டுகிறவருமாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
என்னும் நாமமுள்ள மகத்துவமும் வல்லைமயுமுள்ள ேதவேன, 19 ேயாசைனயிேல ெபரியவரும், ெசயலிேல
வல்லவருமாயிருக்கிறீர்; அவனவனுக்கு அவனவனுைடய வழிக்குத்தக்கதாகவும், அவனவனுைடய
கிரிையகளின் பலனுக்குத்தக்கதாகவும் அளிக்கும்படி, உம்முைடய கண்கள் மனுபுத்திரருைடய எல்லா
வழிகளின்ேமலும் ேநாக்கமாயிருக்கின்றன. 20 இஸ்ரேவலிலும் மற்ற மனுஷருக்குள்ளும் இந்நாள்வைரக்கும்
விளங்குகிற அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ேதவரீர் எகிப்துேதசத்திேல ெசய்து, இந்நாளில்
நிற்கும் கீர்த்திைய உமக்கு உண்டாக்கி, 21 இஸ்ரேவலாகிய உமது ஜனத்ைத அைடயாளங்களினாலும்,
அற்புதங்களினாலும், பலத்த ைகயினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும், மகா பயங்கரத்தினாலும் எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, 22 அவர்களுைடய பிதாக்களுக்கு நீர் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ட
பாலும் ேதனும் ஓடிய ேதசமாயிருக்கிற இந்த ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். 23 அவர்கள் அதற்குள்
பிரேவசித்து, அைதச் சுதந்தரித்துக் ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் உமது சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமலும், உமது நியாயப்பிரமாணத்தில் நடவாமலும், ெசய்யும்படி நீர் அவர்களுக்குக்
கற்பித்தெதான்ைறயும் ெசய்யாமலும் ேபானார்கள்; ஆதலால் இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் அவர்களுக்கு
ேநரிடப்பண்ணினீர். 24 இேதா, ெகாத்தளங்கள் ேபாடப்பட்டிருக்கிறது; நகரத்ைதப் பிடிக்க வருகிறார்கள்;
பட்டயத்தினிமித்தமும், பஞ்சத்தினிமித்தமும், ெகாள்ைள ேநாயினிமித்தமும் இந்த நகரம் அதற்கு
விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணுகிற கல்ேதயரின் ைகயிேல ெகாடுக்கப்படுகிறது; நீர் ெசான்னபடி சம்பவிக்கிறது;
இேதா, நீர் அைதப் பார்க்கிறீர். 25 கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நகரம் கல்ேதயரின் ைகயிேல
ெகாடுக்கப்படுகிறதாயிருந்தும், ேதவரீர் என்ைன ேநாக்கி: நீ உனக்கு ஒரு நிலத்ைத
விைலக்கிரயமாகக்ெகாண்டு, அதற்குச் சாட்சிகைள ைவெயன்று ெசான்னீேர என்ேறன். 26 அப்ெபாழுது
கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்: 27 இேதா, நான் மாம்சமான யாவருக்கும்
ேதவனாகிய கர்த்தர்; என்னாேல ெசய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்ேடா? 28 ஆதலால், இேதா,
நான் இந்த நகரத்ைதக் கல்ேதயரின் ைகயிலும், பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயிலும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன், அவன் இைதப் பிடிப்பான் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 29 இந்த நகரத்துக்கு
விேராதமாய் யுத்தம்பண்ணுகிற கல்ேதயர் உட்பிரேவசித்து, இந்த நகரத்ைதத் தீக்ெகாளுத்தி, இைதச்
சுட்ெடரிப்பார்கள்; எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கும்படி எந்த வீடுகளின்ேமல் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி,
அந்நிய ேதவர்களுக்குப் பானபலிகைள வார்த்தார்கேளா, அந்த வீடுகைளயும் சுட்ெடரிப்பார்கள். 30

இஸ்ரேவல் புத்திரரும் யூதா புத்திரரும் தங்கள் சிறுவயதுமுதல் என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதேய
ெசய்து வந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரர் தங்கள் ைககளின் ெசய்ைகயினாேல எனக்குக் ேகாபத்ைதேய
உண்டாக்கி வந்தார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 31 அவர்கள் இந்த நகரத்ைதக் கட்டின
நாள்முதற்ெகாண்டு, இந்நாள்வைரக்கும் அது எனக்குக் ேகாபமுண்டாகவும், எனக்கு
உக்கிரமுண்டாக்கவும், நான் அைத என் முகத்ைத விட்டு அகற்றுகிறதற்கு ஏதுவாகவும் இருந்தது. 32

எனக்குக் ேகாபமுண்டாகும்படிக்கு இஸ்ரேவல் புத்திரரும், யூதா புத்திரரும், அவர்கள் ராஜாக்களும்,
அவர்கள் பிரபுக்களும், அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளும், யூதாவின் மனுஷரும்,
எருசேலமின் குடிகளும் ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாப்பினிமித்தமும் இப்படி நடக்கும். 33 முகத்ைதயல்ல,
முதுைக எனக்குக் காட்டினார்கள்; நான் ஏற்கனேவ அவர்களுக்கு உபேதசித்தும் அவர்கள் புத்திைய

எேரமியா 32:7

598



33

ஏற்றுக்ெகாள்ளச் ெசவிெகாடாமற்ேபானார்கள். 34 அவர்கள் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஆலயத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தும்படிக்கு, தங்கள் அருவருப்புகைள அதிேல ைவத்தார்கள். 35 அவர்கள் ேமாேளகுக்ெகன்று
தங்கள் குமாரைரயும் தங்கள் குமாரத்திகைளயும் தீக்கடக்கப்பண்ணும்படி இன்ேனாமுைடய குமாரனின்
பள்ளத்தாக்கிலிருக்கிற பாகாலின் ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்; யூதாைவப் பாவஞ் ெசய்யப்பண்ணுவதற்கு
அவர்கள் இந்த அருவருப்பான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டுெமன்று நான் அவர்களுக்குக்
கற்பித்ததுமில்ைல, அது என் மனதிேல ேதான்றினதுமில்ைல. 36 இப்படியிருக்ைகயில் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும், பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுப்ேபாகும்
என்று நீங்கள் ெசால்லுகிற இந்த நகரத்ைதக்குறித்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: 37 இேதா, என் சினத்திலும், என் ேகாபத்திலும், என் மகா உக்கிரத்திலும், நான்
அவர்கைளத் துரத்தின எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள இந்த
ஸ்தலத்துக்குத் திரும்பிவரவும் இதிேல சுகமாய்த் தங்கியிருக்கவும் பண்ணுேவன். 38 அவர்கள் என்
ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் ேதவனாயிருப்ேபன். 39 அவர்கள் தங்களுக்கும், தங்கள்
பின்னடியாருக்கும், தங்கள் பிள்ைளகளுக்கும் நன்ைமயுண்டாகும்படி சகல நாட்களிலும் எனக்குப்
பயப்படும்படிக்கு, நான் அவர்களுக்கு ஒேர இருதயத்ைதயும் ஒேர வழிையயும் கட்டைளயிட்டு, 40

அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யும்படி, நான் அவர்கைள விட்டுப் பின்வாங்குவதில்ைலெயன்கிற நித்திய
உடன்படிக்ைகைய அவர்கேளாேட பண்ணி, அவர்கள் என்ைனவிட்டு அகன்றுேபாகாதபடிக்கு, எனக்குப்
பயப்படும்பயத்ைத அவர்கள் இருதயத்திேல ைவத்து, 41 அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யும்படி அவர்கள்ேமல்
சந்ேதாஷமாயிருந்து, என் முழு இருதயத்ேதாடும் என் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவர்கைள இந்த ேதசத்திேல
நிச்சயமாய் நாட்டுேவன். 42 நான் இந்த ஜனத்தின்ேமல் இந்தப் ெபரிய தீங்ைகெயல்லாம்
வரப்பண்ணினதுேபால, அவர்கைளக்குறித்துச் ெசான்ன எல்லா நன்ைமையயும் அவர்கள்ேமல்
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 43 மனுஷனும் மிருகமுமில்லாதபடிக்குப்
பாழாய்ப்ேபாயிற்று என்றும், கல்ேதயரின் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுப்ேபாயிற்று என்றும், நீங்கள்
ெசால்லுகிற இந்த ேதசத்திேல நிலங்கள் ெகாள்ளப்படும். 44 ெபன்யமீன் ேதசத்திலும், எருசேலமின்
சுற்றுப்புறங்களிலும், யூதாவின் பட்டணங்களிலும், மைலக்காடான பட்டணங்களிலும், பள்ளத்தாக்கான
பட்டணங்களிலும், ெதன்திைசப் பட்டணங்களிலும், நிலங்கள் விைலக்கிரயமாகக் ெகாள்ளப்படுகிற
பத்திரங்களில் ைகெயழுத்துப் ேபாடுகிறதும் முத்திைரயிடுகிறதும் அதற்குச் சாட்சி ைவக்கிறதும்
உண்டாயிருக்கும்; அவர்கள் சிைறயிருப்ைபத் திருப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

எேரமியா இன்னும் காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல அைடக்கப்பட்டிருக்ைகயில், கர்த்தருைடய
வார்த்ைத இரண்டாந்தரம் அவனுக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 இைதச் ெசய்கிற கர்த்தருமாய்,
இைதத் திடப்படுத்தும்படிக்கு இைத உருேவற்படுத்துகிற கர்த்தருமாயிருக்கிற ேயேகாவா

என்னும் நாமமுள்ளவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 3 என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடு, அப்ெபாழுது நான்
உனக்கு உத்தரவு ெகாடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான ெபரிய காரியங்கைள உனக்கு
அறிவிப்ேபன். 4 எதிர்க் ெகாத்தளங்களினாலும் பட்டயத்தாலும் இடிக்கப்பட்டைவகளாகிய இந்த
நகரத்தின் வீடுகைளயும், யூதா ராஜாக்களின் வீடுகைளயுங்குறித்து: 5 இந்த நகரத்தின் எல்லாப்
ெபால்லாப்பினிமித்தமும் நான் என் முகத்ைத மைறத்தபடியினாேல என் ேகாபத்திலும் உக்கிரத்திலும்
ெவட்டுண்ட மனுஷப் பிேரதங்களினாேல அைவகைள நான் நிரப்பும்படியாகேவ, அவர்கள் கல்ேதயேராேட
யுத்தம்பண்ணப்ேபாகிறார்கள். 6 இேதா, நான் அவர்களுக்குச் சவுக்கியமும் ஆேராக்கியமும் வரப்பண்ணி,
அவர்கைளக் குணமாக்கி, அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்ைதயும் சத்தியத்ைதயும் ெவளிப்படுத்துேவன்.
7 நான் யூதாவின் சிைறயிருப்ைபயும், இஸ்ரேவலின் சிைறயிருப்ைபயும் திருப்பி, முன்னிருந்ததுேபால
அவர்கைளக் கட்டுவித்து, 8 அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்க்குற்றஞ்ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா
அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்கைள நீங்கலாக்கிச் சுத்திகரித்து, அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்க்
குற்றஞ்ெசய்து, எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணின அவர்களுைடய எல்லா அக்கிரமங்கைளயும்
மன்னிப்ேபன். 9 நான் அவர்களுக்குச் ெசய்யும் நன்ைமையெயல்லாம் ேகட்கப்ேபாகிற பூமியின் எல்லா
ஜாதிகளுக்கு முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிைமயாயும் இருக்கும்;
நான் அவர்களுக்கு அருளிச்ெசய்யும் எல்லா நன்ைமயினிமித்தமும், எல்லாச் சமாதானத்தினிமித்தமும்
இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10

மனுஷனில்லாமலும் மிருகமில்லாமலும் அவாந்தரெவளியாய்க் கிடக்கிறெதன்று, நீங்கள் ெசால்லுகிற
இவ்விடத்திலும், யூதாவின் பட்டணங்களிலும் மனுஷனாவது மிருகமாவது இல்லாத பாழான எருசேலமின்
வீதிகளிலும், 11 இன்னும் களிப்பின் சத்தமும், மகிழ்ச்சியின் சத்தமும், மணவாளனின் சத்தமும்,
மணவாட்டியின் சத்தமும்: ேசைனகளின் கர்த்தைரத் துதியுங்கள், கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருைப
என்றுமுள்ளெதன்று ெசால்லுகிறவர்களின் சத்தமும், கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கு ஸ்ேதாத்திரபலிகைளக்
ெகாண்டுவருகிறவர்களின் சத்தமும் ேகட்டகப்படும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் முன்னிருந்தது
ேபாலிருக்கும்படி ேதசத்தின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 மனுஷனும்
மிருகமும் இல்லாமல் அவாந்தரெவளியாய்க்கிடக்கிற இவ்விடத்திலும், இதற்கடுத்த பட்டணங்களிலும்,
ஆட்டுமந்ைதைய ேமய்த்து மடக்குகிற ேமய்ப்பர்களின் தாபரங்கள் உண்டாயிருக்கும் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 மைலத்ேதசமான பட்டணங்களிலும், பள்ளத்தாக்குகளான பட்டணங்களிலும்,
ெதன்திைசப் பட்டணங்களிலும் ெபன்யமீன் நாட்டிலும், எருசேலமின் சுற்றுப்புறங்களிலும், யூதாவின்
பட்டணங்களிலும், ஆட்டுமந்ைதகள் தங்கைளத் ெதாைகயிடுகிறவனுைடய ைகக்குள்ளாகக் கடந்துவரும்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது நான்
இஸ்ரேவலின் குடும்பத்துக்கும், யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் ெசான்ன நல்வார்த்ைதைய நிைறேவற்றுேவன். 15
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அந்நாட்களிலும், அக்காலத்திலும் தாவீதுக்கு நீதியின் கிைளைய முைளக்கப்பண்ணுேவன்; அவர் பூமியிேல
நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் நடப்பிப்பார். 16 அந்நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்பட்டு, எருசேலம் சுகமாய்த்
தங்கும்; அவர் எங்கள் நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம். 17 இஸ்ரேவல் வம்சத்தின்
சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்காரத்தக்க புருஷன் தாவீதுக்கு இல்லாமற்ேபாவதில்ைல. 18 தகனபலியிட்டு,
ேபாஜனபலி ெசலுத்தி, நாள்ேதாறும் பலியிடும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக ஆசாரியருக்கும் ேலவியருக்கும்
இல்லாமற்ேபாவதுமில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார். 19 பின்னும் எேரமியாவுக்குக்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 20 குறித்த ேநரங்களில் பகற்காலமும் இராக்காலமும்
உண்டாகாதபடிக்கு, நீங்கள் பகற்காலத்ைதக்குறித்து நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகையயும்,
இராக்காலத்ைதக்குறித்து நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகையயும் அவமாக்கினால், 21 அப்ெபாழுது என்
தாசனாகிய தாவீேதாேட நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகயும், அவன் சிங்காசனத்தில் அரசாளும் குமாரன்
அவனுக்கு இல்லாமற்ேபாகும்படியாக அவமாகும்; என் ஊழியக்காரராகிய ேலவியேராடும் ஆசாரியேராடும்
நான் பண்ணின உடன்படிக்ைகயும் அப்ெபாழுது அவமாகும். 22 வானத்து நட்சத்திரங்கள்
எண்ணப்படாததும் கடற்கைர மணல் அளக்கப்படாததுமாயிருக்கிறதுேபால, நான் என் தாசனாகிய
தாவீதின் சந்ததிையயும் எனக்கு ஊழியஞ்ெசய்கிற ேலவியைரயும் வர்த்திக்கப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றார். 23 பின்னும் எேரமியாவுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 24

கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட இரண்டு வம்சங்கைளயும் ெவறுத்துப்ேபாட்டாெரன்று இந்த ஜனம் ெசால்லி,
தங்களுக்கு முன்பாக என் ஜனம் இனி ஒரு ஜாதியல்லெவன்று அைதத் தூஷிக்கிறார்கெளன்பைத நீ
காண்கிறதில்ைலேயா? 25 வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குறித்திருக்கிற நியமங்கைள நான் காவாமல்,
பகற்காலத்ைதயும் இராக்காலத்ைதயுங்குறித்து நான் பண்ணின உடன்படிக்ைக அற்றுப்ேபாகிறது
உண்டானால், 26 அப்ெபாழுது நான் யாக்ேகாபின் சந்ததிையயும், என் தாசனாகிய தாவீதின் சந்ததிையயும்
தள்ளி, நான் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்களின் சந்ததிைய ஆளத்தக்கவர்கைள அதிலிருந்து
எடுக்காதபடிக்கு ெவறுத்துப்ேபாடுேவன்; அவர்களுைடய சிைறயிருப்ைப நான் திருப்பி, அவர்களுக்கு
இரங்குேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய சர்வேசைனயும், அவன்
ஆளுைகக்குட்பட்ட பூமியின் சகல ராஜ்யங்களும், சகல ஜனங்களும் எருசேலமுக்கும் அைதச்
ேசர்ந்த சகல பட்டணங்களுக்கும் விேராதமாக யுத்தம்பண்ணுைகயில் எேரமியாவுக்குக்

கர்த்தரால் உண்டான வார்த்ைத: 2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: நீ
ேபாய், யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவினிடத்தில் ேபசி, அவனுக்குச் ெசால்லேவண்டியது: இேதா,
நான் இந்த நகரத்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன்; அவன் இைத அக்கினியால்
சுட்ெடரிப்பான். 3 நீ அவன் ைகக்குத் தப்பிப்ேபாகாமல், நிச்சயமாய்ப் பிடிபட்டு, அவன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாய்; உன் கண்கள் பாபிேலான் ராஜாவின் கண்கைளக் காணும்; அவன் வாய் உன்
வாேயாேட ேபசும்; நீ பாபிேலானுக்குப் ேபாவாய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 ஆகிலும் யூதாவின்
ராஜாவாகிய சிேதக்கியாேவ, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகள்; உன்ைனக் குறித்துக் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ பட்டயத்தாேல சாவதில்ைல. 5 சமாதானத்ேதாேட சாவாய்; உனக்கு
முன்னிருந்த ராஜாக்களாகிய உன் பிதாக்களினிமித்தம் கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தினதுேபால
உன்னிமித்தமும் ெகாளுத்தி, ஐேயா! ஆண்டவேன என்று ெசால்லி, உனக்காகப் புலம்புவார்கள்; இது நான்
ெசான்ன வார்த்ைதெயன்று கர்த்தர் உைரத்தார் என்று ெசால் என்றார். 6 இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
தீர்க்கதரிசியாகிய எேரமியா எருசேலமிேல யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவினிடத்தில் ெசான்னான். 7

அப்ெபாழுது பாபிேலான் ராஜாவின் ேசைனகள் எருசேலமுக்கு விேராதமாகவும், யூதாவின் எல்லாப்
பட்டணங்களிலும் மீந்த பட்டணங்களாகிய லாகீசுக்கும், அெசக்காவுக்கும் விேராதமாகவும் யுத்தம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தது; யூதாவின் அரணிப்பான பட்டணங்களில் இைவகேள மீந்திருந்தைவகள். 8

ஒருவனும் யூதஜாதியானாகிய தன் சேகாதரைன அடிைம ெகாள்ளாதபடிக்கு, அவனவன் எபிெரயனாகிய தன்
ேவைலக்காரைனயும், எபிெரய ஸ்திரீயாகிய தன் ேவைலக்காரிையயும் சுயாதீனராக
அனுப்பிவிடேவண்டுெமன்று அவர்களுக்கு விடுதைலையக் கூறும்படி, 9 ராஜாவாகிய சிேதக்கியா
எருசேலமில் இருக்கிற எல்லா ஜனத்ேதாடும் உடன்படிக்ைக பண்ணினபின்பு, எேரமியாவுக்குக் கர்த்தரால்
வார்த்ைத உண்டாயிற்று. 10 ஒவ்ெவாருவனும் தன் ேவைலக்காரைனயும் தன் ேவைலக்காரிையயும் இனி
அடிைமெகாள்ளாதபடிக்கு, சுயாதீனராக அனுப்பிவிடேவண்டுெமன்று உடன்படிக்ைகக்கு உட்பட்ட எல்லாப்
பிரபுக்களும் எல்லா ஜனங்களும் ேகட்டேபாது, ெசவிெகாடுத்து அவர்கைள அனுப்பிவிட்டார்கள். 11

ஆனாலும் அதற்குப்பின்பு அவர்கள் மாறாட்டம்பண்ணி, தாங்கள் சுயாதீனராக அனுப்பிவிட்ட
ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிையயும் மறுபடியும் அைழப்பித்து, அவர்கைள ேவைலக்காரரும்
ேவைலக்காரிகளுமாயிருக்கும்படி அடிைமப்படுத்திக்ெகாண்டார்கள். 12 ஆதலால், கர்த்தராேல
எேரமியாவுக்கு வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், அவனவன் தனக்கு விற்கப்பட்ட எபிெரயனாகிய தன் சேகாதரைன முடிவிேல நீங்கள்
ஏழாம் வருஷத்திேல அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றும், அவன் உனக்கு ஆறுவருஷம் அடிைமயாயிருந்தபின்பு,
அவைன உன்னிடத்தில் ைவக்காமல் சுயாதீனனாக அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றும், 14 நான் உங்கள்
பிதாக்கைள அடிைமவீடாகிய எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின நாளிேல அவர்கேளாேட
உடன்படிக்ைகபண்ணிேனன்; ஆனாலும் உங்கள் பிதாக்கள் என் ெசால்ைலக் ேகளாமலும், தங்கள்
ெசவிையச் சாயாமலும் ேபானார்கள். 15 நீங்கேளா, இந்நாளிேல மனந்திரும்பி, அவனவன் தன்
அயலானுக்கு விடுதைலையக் கூறின விஷயத்திேல என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, என்
நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஆலயத்திேல இதற்காக என் முகத்துக்குமுன் உடன்படிக்ைகபண்ணியிருந்தீர்கள். 16
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ஆனாலும் நீங்கள் மாறாட்டம்பண்ணி, என் நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கி, நீங்கள் அவனவன்
விடுதைலயாகவும் சுயாதீனராகவும் அனுப்பிவிட்ட தன் ேவைலக்காரைனயும் தன் ேவைலக்காரிையயும்
திரும்ப அைழத்துவந்து, அவர்கைள உங்களுக்கு ேவைலக்காரரும் ேவைலக்காரிகளுமாயிருக்கும்படி
அடிைமப்படுத்தினீர்கள். 17 ஆைகயால் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நீங்கள் அவனவன் தன்
சேகாதரனுக்கும் அவனவன் தன் அயலானுக்கும் விடுதைலையக் கூறினவிஷயத்தில் என் ெசால்ைலக்
ேகளாமற் ேபானீர்கேள; இேதா, நான் உங்கைளப் பட்டயத்துக்கும், ெகாள்ைளேநாய்க்கும், பஞ்சத்துக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கிற விடுதைலைய உங்களுக்குக் கூறுகிேறன்; பூமியின் ராஜ்யங்களிெலல்லாம்
அைலகிறதற்கும் உங்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 என் முகத்துக்குமுன்
பண்ணின உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றாமல், என் உடன்படிக்ைகைய மீறின மனுஷைர
நான் துண்டங்களின் நடுவாகக் கடந்துேபாகும்படி அவர்கைள இரண்டாகத் துண்டித்த
கன்றுக்குட்டிையப்ேபால் ஆக்குேவன். 19 கன்றுக்குட்டியின் துண்டுகளின் நடுேவ கடந்துேபான யூதாவின்
பிரபுக்கைளயும், எருசேலமின் பிரபுக்கைளயும், பிரதானிகைளயும், ஆசாரியர்கைளயும், ேதசத்தின் சகல
ஜனங்கைளயும் அப்படிச் ெசய்து, 20 நான் அவர்கைள அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயிலும், அவர்கள்
பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்களுைடய பிேரதம் ஆகாயத்தின்
பறைவகளுக்கும் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும். 21 யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவயும்
அவனுைடய பிரபுக்கைளயும் அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயிலும் அவர்கள் பிராணைன
வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும், உங்கைளவிட்டுப் ெபயர்ந்துேபான பாபிேலான் ராஜாவினுைடய
ேசைனகளின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 22 இேதா, நான் கட்டைளெகாடுத்து, அவர்கைள இந்த
நகரத்துக்குத் திரும்பப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் அதற்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணி, அைதப்பிடித்து, அைத
அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பார்கள்; யூதாவின் பட்டணங்கைளயும், ஒருவரும் அைவகளில் குடியிராதபடிப்
பாழாய்ப்ேபாகப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவின் நாட்களில் எேரமியாவுக்குக்
கர்த்தரால் உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ ேரகாபியருைடய வீட்டுக்குப்ேபாய், அவர்கேளாேட ேபசி,
அவர்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் அைறகளில் ஒன்றிேல அைழத்துவந்து, அவர்களுக்குத்

திராட்சரசம் குடிக்கக்ெகாடு என்றார். 3 அப்ெபாழுது நான் அபசினியாவின் குமாரனாகிய எேரமியாவுக்கு
மகனான யசினியாைவயும், அவனுைடய சேகாதரைரயும், அவனுைடய குமாரர் எல்லாைரயும்,
ேரகாபியருைடய குடும்பத்தார் அைனவைரயும் அைழத்து; 4 கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல பிரபுக்களுைடய
அைறயின் அருேகயும், வாசைலக்காக்கிற சல்லூமின் குமாரனாகிய மாெசயாவினுைடய
அைறயின்ேமலுமுள்ள இத்தலியாவின் குமாரனும் ேதவனுைடய மனுஷனுமாகிய ஆனான் என்னும்
புத்திரருைடய அைறயிேல அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, 5 திராட்சரசத்தினால் நிரப்பப்பட்ட
குடங்கைளயும் கிண்ணங்கைளயும் ேரகாபியருைடய குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த புத்திரரின் முன்ேன ைவத்து,
அவர்கைள ேநாக்கி: திராட்சரசம் குடியுங்கள் என்ேறன். 6 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் திராட்சரசம்
குடிக்கிறதில்ைல; ஏெனன்றால், ேரகாபின் குமாரனாகிய எங்களுைடய தகப்பன் ேயானதாப், நீங்கள்
பரேதசிகளாய்த் தங்குகிற ேதசத்தில் நீடித்திருக்கும்படிக்கு, 7 நீங்களும் உங்கள் பிள்ைளகளும்
என்ெறன்ைறக்கும் திராட்சரசம் குடியாமலும், வீட்ைடக் கட்டாமலும், விைதைய விைதயாமலும்,
திராட்சத்ேதாட்டத்ைத நாட்டாமலும், அைதக் ைகயாளாமலும், உங்களுைடய எல்லா நாட்களிலும்
கூடாரங்களிேல குடியிருப்பீர்களாக என்று எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார். 8 அப்படிேய எங்களுைடய
எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள் ஸ்திரீகளும் எங்கள் குமாரரும் எங்கள் குமாரத்திகளும் திராட்சரசம்
குடியாமலும், 9 நாங்கள் குடியிருக்க வீடுகைளக் கட்டாமலும், ேரகாபின் குமாரனாகிய எங்களுைடய
தகப்பன் ேயானதாபின் சத்தத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிேறாம்; எங்களுக்குத் திராட்சத்ேதாட்டமும் வயலும்
விைதப்பாடுமில்ைல. 10 நாங்கள் கூடாரங்களில் குடியிருந்து, எங்கள் தகப்பனாகிய ேயானதாப்
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் கீழ்ப்படிந்து ெசய்துவந்ேதாம். 11 ஆனாலும் பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்த ேதசத்தில் வந்தேபாது, நாம் கல்ேதயருைடய இராணுவத்துக்கும்
சீரியருைடய இராணுவத்துக்கும் தப்பும்படி எருசேலமுக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்று ெசான்ேனாம்;
அப்படிேய எருசேலமில் தங்கியிருக்கிேறாம் என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எேரமியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்: 13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், நீ ேபாய், யூதாவின் மனுஷைரயும் எருசேலமின் குடிகைளயும் ேநாக்கி: நீங்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, புத்திைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறதில்ைலேயா என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14

திராட்சரசம் குடியாதபடிக்கு, ேரகாபின் குமாரனாகிய ேயானதாப் தன் புத்திரருக்குக் கட்டைளயிட்ட
வார்த்ைதகள் ைகக்ெகாள்ளப்பட்டுவருகிறது; அவர்கள் இந்நாள்மட்டும் அைதக் குடியாமல், தங்கள்
தகப்பனுைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள்; ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபானீர்கள். 15 நீங்கள் அந்நிய ேதவர்கைளச்
ேசவிக்கும்படி அவர்கைளப் பின்பற்றாமல், அவனவன் தன் ெபால்லாதவழிைய விட்டுத் திரும்பி, உங்கள்
நடக்ைகையச் சீர்திருத்துங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த
ேதசத்திேல குடியிருப்பீர்கள் என்று ெசால்லி, தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம் நான்
உங்களிடத்துக்கு ஏற்கனேவ அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள் உங்கள் ெசவிையச் சாயாமலும் எனக்குக்
கீழ்ப்படியாமலும்ேபானீர்கள். 16 இப்ேபாதும், ேரகாபின் குமாரனாகிய ேயானதாபின் புத்திரர் தங்கள்
தகப்பன் தங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட கற்பைனையக் ைகக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இந்த ஜனங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியாமற் ேபானபடியினாலும், 17 இேதா, நான் அவர்களிடத்தில் ேபசியும் அவர்கள்
ேகளாமலும், நான் அவர்கைள ேநாக்கிக் கூப்பிட்டும் அவர்கள் மறுஉத்தரவு ெகாடாமலும்
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ேபானபடியினாலும், யூதாவின்ேமலும் எருசேலமின் குடிகள் எல்லாரின்ேமலும் நான் அவர்களுக்கு
விேராதமாகச் ெசான்ன எல்லாத் தீங்ைகயும் வரப்பண்ணுேவன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனும் ேசைனகளின்
ேதவனுமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார். 18 பின்னும் எேரமியா ேரகாபியருைடய
குடும்பத்தாைர ேநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாகிய ேயானதாபின் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்து,
அவனுைடய கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு, அவன் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம்
ெசய்துவந்தீர்கெளன்று, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 ஆதலால்
சகல நாட்களிலும் எனக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க புருஷன் ேரகாபின் குமாரனாகிய ேயானதாபுக்கு
இல்லாமற்ேபாவதில்ைலெயன்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்
என்றான்.

ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திேல
கர்த்தரால் எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத என்னெவன்றால்: 2 நீ ஒரு புஸ்தகச்சுருைள
எடுத்து, ேயாசியாவின் நாட்களிேல நான் உன்னுடேன ேபசின நாள் முதற்ெகாண்டு

இந்நாள்மட்டும் இஸ்ரேவைலக்குறித்தும், யூதாைவக்குறித்தும், சகல ஜாதிகைளக்குறித்தும் உன்ேனாேட
ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அதிேல எழுது. 3 யூதாவின் குடும்பத்தார், அவரவர் தங்கள் ெபால்லாத
வழிையவிட்டுத் திரும்பும்படியாகவும், தங்கள் அக்கிரமத்ைதயும் தங்கள் பாவத்ைதயும் நான்
மன்னிக்கும்படியாகவும், தங்களுக்கு நான் ெசய்ய நிைனத்திருக்கிற தீங்குகைளக்குறித்து ஒருேவைள
அவர்கள் ேகட்பார்கள் என்றார். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்ைக
அைழத்தான்; பாருக்கு என்பவன் கர்த்தர் எேரமியாவுடேன ெசால்லிவந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அவன்
வாய் ெசால்ல ஒரு புஸ்தகச்சுருளில் எழுதினான். 5 பின்பு எேரமியா பாருக்ைக ேநாக்கி: நான்
அைடக்கப்பட்டவன்; நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிக்கக்கூடாது. 6 நீ உள்ேள பிரேவசித்து,
என் வாய் ெசால்ல நீ எழுதின சுருளிலுள்ள கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
உபவாச நாளிேல ஜனங்களுைடய ெசவிகள் ேகட்க வாசிப்பதுமின்றி, தங்கள் பட்டணங்களிலிருந்துவருகிற
எல்லா யூதா ேகாத்திரத்தாரும் ேகட்கும்படி அைவகைள வாசிப்பாயாக. 7 ஒருேவைள அவர்கள்
கர்த்தருைடய முகத்துக்கு முன்பாகப் பணிந்து விண்ணப்பம்பண்ணி, அவரவர் தங்கள் ெபால்லாத வழிைய
விட்டுத் திரும்புவார்கள்; கர்த்தர் இந்த ஜனத்துக்கு விேராதமாகக் கூறியிருக்கிற ேகாபமும் உக்கிரமும்
ெபரியது என்று ெசான்னான். 8 அப்படிேய ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கு அந்தப் புஸ்தகத்தில்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைள வாசிக்கும்படி எேரமியா தீர்க்கதரிசி தனக்குக்
கற்பித்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 9 ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவின்
ஐந்தாம் வருஷத்து ஒன்பதாம் மாதத்திேல, எருசேலமிலிருக்கிற எல்லா ஜனத்துக்கும், யூதாவின்
பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமுக்கு வருகிற எல்லா ஜனத்துக்கும், கர்த்தருக்கு முன்பாக உபவாசம்
ெசய்யேவண்டுெமன்று கூறப்பட்டது. 10 அப்ெபாழுது பாருக்கு கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
ேமற்பிராகாரத்தில், கர்த்தருைடய ஆலயத்து வாசலின் நைடக்கு அருகான சாப்பானுைடய குமாரனாகிய
ெகமரியா என்னும் சம்பிரதியின் அைறயிேல, அந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள எேரமியாவின் வார்த்ைதகைள
ஜனங்கள் எல்லாரும் ேகட்க வாசித்தான். 11 சாப்பானுைடய குமாரனாகிய ெகமரியாவின் மகன் மிகாயா
அந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் வாசிக்கக் ேகட்டேபாது, 12 அவன்
ராஜாவின் அரமைனக்குப்ேபாய், சம்பிரதியின் அைறயில் பிரேவசித்தான்; இேதா, அங்ேக எல்லாப்
பிரபுக்களும் சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவும் ெசமாயாவின் குமாரனாகிய ெதலாயாவும், அக்ேபாரின்
குமாரனாகிய எல்நாத்தானும், சாப்பானின் குமாரனாகிய ெகமரியாவும், அனனியாவின் குமாரனாகிய
சிேதக்கியாவும், மற்ற எல்லாப் பிரபுக்களும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 13 பாருக்கு ஜனத்தின் ெசவிகள்
ேகட்கப் புஸ்தகத்திலுள்ளைவகைள வாசிக்ைகயில், தான் ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைளயும் மிகாயா
அவர்களுக்குத் ெதரிவித்தான். 14 அப்ெபாழுது எல்லாப் பிரபுக்களும் கூஷியின் குமாரனாகிய
ெசேலமியாவின் மகனான ெநத்தானியாவினுைடய குமாரனாயிருக்கிற ெயகுதிையப் பாருக்கினிடத்தில்
அனுப்பி, ஜனங்கள் ேகட்க நீ வாசித்துக்ெகாண்டிந்த சுருைள உன் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று
ெசால்லச் ெசான்னார்கள்; ஆைகயால், ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கு சுருைளத் தன் ைகயில்
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களிடத்துக்கு வந்தான். 15 அவர்கள் அவைன ேநாக்கி: நீ உட்கார்ந்துெகாண்டு,
நாங்கள் ேகட்க வாசிெயன்றார்கள்; அவர்கள் ேகட்க வாசித்தான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள் எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் ேகட்ைகயில் பயமுற்றவர்களாய் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து, பாருக்ைக ேநாக்கி: இந்த
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ராஜாவுக்கு நிச்சயமாய் அறிவிப்ேபாம் என்றார்கள். 17 அவன் வாய் ெசால்ல, நீ
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் எவ்விதமாய் எழுதினாய் அைத எங்களுக்குச் ெசால் என்று பாருக்ைகக்
ேகட்டார்கள். 18 அதற்குப் பாருக்கு: அவர் தமது வாயினால் இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும் உைரத்து,
என்னுடேன ெசான்னார், நான் ைமயினால் புஸ்தகத்தில் எழுதிேனன் என்றான். 19 அப்ெபாழுது பிரபுக்கள்
பாருக்ைக ேநாக்கி: நீயும் எேரமியாவும் ேபாய் ஒளித்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் இருக்கும் இடத்ைத
ஒருவரும் அறியப்படாது என்று ெசால்லி, 20 சுருைளச் சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவின் அைறயிேல ைவத்து,
ராஜாவினிடத்துக்கு அரமைனயிேல ேபாய், ராஜாவின் ெசவிகளுக்கு இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அறிவித்தார்கள். 21 அப்ெபாழுது ராஜா அந்தச் சுருைள எடுத்துக்ெகாண்டுவர ெயகுதிைய அனுப்பினான்;
ெயகுதி அைதச் சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவின் அைறயிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ராஜா ேகட்கவும்,
ராஜாவினிடத்தில் நின்ற எல்லாப் பிரபுக்களும் ேகட்கவும் வாசித்தான். 22 ஒன்பதாம் மாதத்திேல ராஜா,
குளிர்காலத்துக்குத் தங்கும் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான்; அவனுக்கு முன்பாக கணப்பு மூட்டியிருந்தது. 23

ெயகுதி மூன்று நாலு பத்திகைள வாசித்த பின்பு, ராஜா ஒரு சூரிக்கத்தியினால் அைத அறுத்து,
சுருளைனத்தும் கணப்பிலுள்ள அக்கினியிேல ெவந்துேபாகும்படி, கணப்பிலிருந்த அக்கினியில் எறிந்து
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ேபாட்டான். 24 ராஜாவாயினும், அந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகட்ட அவனுைடய சகல
ஊழியக்காரராயினும் பயப்படவுமில்ைல, தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கிழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல. 25

எல்நாத்தானும், ெதலாயாவும், ெகமரியாவுேமா: அந்தச் சுருைளச் சுட்ெடரிக்கேவண்டாம் என்று
ராஜாவினிடத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணினார்கள்; ஆனாலும், அவர்களுக்கு அவன் ெசவிெகாடாமல், 26

பாருக்கு என்னும் சம்பிரதிையயும் எேரமியா தீர்க்கதரிசிையயும் பிடிக்கும்படிக்கு, ராஜா அம்ெமேலகின்
குமாரனாகிய ெயரெமேயலுக்கும், அஸ்ரிேயலின் குமாரனாகிய ெசராயாவுக்கும், அப்ெதேயலின்
குமாரனாகிய ெசேலமியாவுக்கும் கட்டைள ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்கைள மைறத்தார். 27

ராஜா அந்தச் சுருைளயும், அதிேல எேரமியாவின் வாய் ெசால்லப் பாருக்கு எழுதியிருந்த வார்த்ைதகைளயும்
சுட்ெடரித்தபின்பு, எேரமியாவுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 28 நீ திரும்ப ேவெறாரு
சுருைள எடுத்து, யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீம் சுட்ெடரித்த முதலாம் சுருளிலிருந்த முந்தின
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அதிேல எழுது என்றார். 29 ேமலும் நீ யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீைம
ேநாக்கி: பாபிேலான் ராஜா நிச்சயமாய் வருவான் என்பைதயும், அவன் இந்த ேதசத்ைத அழித்து
இதிலிருந்து மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் ஒழியப்பண்ணுவான் என்பைதயும் நீ அதில் எழுதினேதெதன்று
ெசால்லி, அந்தச் சுருைள நீ சுட்ெடரித்தாேய என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30 ஆைகயால் யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீைமக் குறித்து: தாவீதின் சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்காரும்படி அவன் வம்சத்தில்
ஒருவனும் இரான்; அவனுைடய பிேரதேமாெவன்றால், பகலின் உஷ்ணத்துக்கும் இரவின் குளிருக்கும்
எறிந்து விடப்பட்டுக்கிடக்கும். 31 நான் அவனிடத்திலும், அவன் சந்ததியினிடத்திலும், அவன்
பிரபுக்களினிடத்திலும் அவர்கள் அக்கிரமத்ைத விசாரித்து, அவன்ேமலும் எருசேலமின் குடிகள்ேமலும், யூதா
மனுஷர்ேமலும், நான் அவர்களுக்குச் ெசான்னதும், அவர்கள் ேகளாமற்ேபானதுமான தீங்கைனத்ைதயும்
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார். 32 அப்ெபாழுது எேரமியா
ேவெறாரு சுருைள எடுத்து, அைத ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்கு என்னும் சம்பிரதியினிடத்தில்
ெகாடுத்தான்; அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீம் அக்கினியால் சுட்ெடரித்த புஸ்தகத்தின்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம், அதிேல எேரமியாவின் வாய் ெசால்ல எழுதினான்; இன்னும் அைவகளுக்ெகாத்த
அேநகம் வார்த்ைதகளும் அைவகேளாேட ேசர்க்கப்பட்டது.

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாேதசத்தில் ராஜாவாக நியமித்த
ேயாயாக்கீமுைடய குமாரனாகிய ேகானியாவின் பட்டத்துக்கு ேயாசியாவின் குமாரனாகிய
சிேதக்கியா வந்து அரசாண்டான். 2 கர்த்தர் எேரமியா தீர்க்கதரிசிையக்ெகாண்டு ெசான்ன

வார்த்ைதகளுக்கு அவனாகிலும், அவனுைடய ஊழியக்காரராகிலும், ேதசத்தின் ஜனங்களாகிலும்
ெசவிெகாடுக்கவில்ைல. 3 சிேதக்கியா ராஜாேவாெவனில், ெசேலமியாவின் குமாரனாகிய யூகாைலயும்,
மாெசயாவின் குமாரனாகிய ெசப்பனியா என்னும் ஆசாரியைனயும் எேரமியா தீர்க்கதரிசியினிடத்தில்
அனுப்பி: நீ நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி: எங்களுக்காக விண்ணப்பம்பண்ணேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா ஜனத்தின் நடுேவ வரத்தும்ேபாக்குமாயிருந்தான்; அவைன
அவர்கள் காவல் வீட்டில் இன்னும் ேபாடவில்ைல. 5 பார்ேவானின் ேசைனேயாெவன்றால், எகிப்திலிருந்து
புறப்பட்டது; எருசேலைம முற்றிக்ைகேபாட்ட கல்ேதயர் அவர்களுைடய ெசய்திையக்ேகட்டு,
எருசேலைமவிட்டு நீங்கிப்ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிசிக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
உண்டாகி, அவர்: 7 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், என்னிடத்தில்
விசாரிக்கும்படி உங்கைள என்னிடத்திற்கு அனுப்பின யூதாவின் ராஜாைவ நீங்கள் ேநாக்கி: இேதா,
உங்களுக்கு ஒத்தாைசயாகப் புறப்பட்ட பார்ேவானின் ேசைன தன் ேதசமாகிய எகிப்துக்குத்
திரும்பிப்ேபாகும். 8 கல்ேதயேராெவன்றால், திரும்பி வந்து இந்த நகரத்துக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணி,
அைதப் பிடித்து, அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பார்கள். 9 கல்ேதயர் நம்ைமவிட்டு நிச்சயமாய்ப்
ேபாய்விடுவார்கெளன்று ெசால்லி, நீங்கள் ேமாசம் ேபாகாதிருங்கள், அவர்கள் ேபாவதில்ைல. 10

உங்கேளாேட யுத்தம்பண்ணுகிற கல்ேதயருைடய ேசைனையெயல்லாம் நீங்கள் முறிய அடித்தாலும்,
மீந்தவர்கள் எல்லாரும் காயம்பட்டவர்களாயிருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலிருந்து எழும்பி,
இந்த நகரத்ைத அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பார்கள் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லுங்கள்
என்றார். 11 பார்ேவானின் ேசைன வருகிறெதன்று, கல்ேதயருைடய ேசைன எருசேலைமவிட்டுப்
ேபானேபாது, 12 எேரமியா அவ்விடத்ைதவிட்டு, ஜனத்தின் நடுேவ ஜாைடயாய் விலகி, ெபன்யமீன்
ேதசத்துக்குப் ேபாக மனதாய் எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானான். 13 அவன் ெபன்யமீன் வாசலில்
வந்தேபாது, காவற்ேசர்ைவயின் அதிபதியாகிய ெயரியா என்னும் நாமமுள்ள ஒருவன் அங்ேக இருந்தான்;
அவன் அனனியாவின் குமாரனாகிய ெசேலமியாவின் மகன்; அவன்: நீ கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாகிறவன்
என்றுெசால்லி, எேரமியா தீர்க்கதரிசிையப் பிடித்தான். 14 அப்ெபாழுது எேரமியா: அது ெபாய், நான்
கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாகிறவனல்ல என்றான்; ஆனாலும் ெயரியா எேரமியாவின் ெசால்ைலக் ேகளாமல்,
அவைனப் பிடித்து, பிரபுக்களிடத்தில் ெகாண்டுேபானான். 15 அப்ெபாழுது பிரபுக்கள்: எேரமியாவின்ேபரில்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அவைன அடித்து, அவைனச் சம்பிரதியாகிய ேயானத்தானுைடய வீட்டில்
காவற்படுத்தினார்கள்; அவர்கள் அைதக் காவற்கூடமாக்கியிருந்தார்கள். 16 அப்படிேய எேரமியா
காவற்கிடங்கின் நிலவைறகளில் பிரேவசித்து, அங்ேக அேநகநாள் இருந்தான். 17 பின்பு சிேதக்கியா ராஜா
அவைன அைழத்தனுப்பி: கர்த்தரால் ஒரு வார்த்ைத உண்ேடா என்று ராஜா அவைனத் தன் வீட்டிேல
இரகசியமாய்க் ேகட்டான். அதற்கு எேரமியா: உண்டு, பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர் என்று ெசான்னான். 18 பின்னும் எேரமியா, சிேதக்கியா ராஜாைவ ேநாக்கி: நீங்கள்
என்ைனக் காவல் வீட்டிேல அைடப்பதற்கு, நான் உமக்கும் உம்முைடய ஊழியக்காரருக்கும் இந்த
ஜனத்துக்கும் விேராதமாக என்ன குற்றஞ்ெசய்ேதன்? 19 பாபிேலான் ராஜா உங்களுக்கும் இந்த
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ேதசத்துக்கும் விேராதமாக வருவதில்ைலெயன்று உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன உங்களுைடய
தீர்க்கதரிசிகள் எங்ேக? 20 இப்ேபாதும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, எனக்குச் ெசவிெகாடுத்து, என்
விண்ணப்பத்துக்கு தையெசய்து, என்ைனச் சம்பிரதியாகிய ேயானத்தானுைடய வீட்டிற்குத் திரும்ப
அனுப்பேவண்டாம்; அனுப்பினால் நான் அங்ேக ெசத்துப்ேபாேவன் என்றான். 21 அப்ெபாழுது எேரமியாைவக்
காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல காக்கவும், நகரத்திேல அப்பமிருக்குமட்டும் அப்பஞ்சுடுகிறவர்களின்
வீதியிேல தினம் ஒரு அப்பத்ைத அவனுக்கு வாங்கிக்ெகாடுக்கவும் கட்டைளயிட்டான்; அப்படிேய எேரமியா
காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல இருந்தான்.

இந்த நகரத்திேல தரித்திருக்கிறவன், பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
சாவான்; கல்ேதயரிடத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாகிறவேனா உயிேராடிருப்பான்; அவனுைடய
பிராணன் அவனுக்குக் கிைடத்த ெகாள்ைளயுைடைமையப் ேபாலிருக்கும்; அவன்

பிைழப்பாெனன்பைதக் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்றும், 2 இந்த நகரம் பாபிேலான் ராஜாவினுைடய
இராணுவத்தின் ைகயில் நிச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன் அைதப் பிடிப்பாெனன்பைதக் கர்த்தர்
உைரக்கிறார் என்றும், 3 எேரமியா எல்லா ஜனத்ேதாடும் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த வார்த்ைதகைள
மாத்தானின் குமாரனாகிய ெசப்பத்தியாவும், பஸ்கூரின் குமாரனாகிய ெகதலியாவும், ெசேலமியாவின்
குமாரனாகிய யூகாலும், மல்கியாவின் குமாரனாகிய பஸ்கூரும் ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது பிரபுக்கள்
ராஜாைவ ேநாக்கி: இந்த மனுஷன் ெகால்லப்பட உத்தரவாகேவண்டும்; அேதெனன்றால், இந்த நகரத்தில்
மீதியாயிருக்கிற யுத்தமனுஷரிடத்திலும், மற்றுமுள்ள சகல ஜனங்களிடத்திலும், இவன் இப்படிப்பட்ட
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லுகிறதினாேல அவர்களுைடய ைககைளத் தளர்ந்துேபாகப்பண்ணுகிறான்; இவன்
இந்த ஜனத்தின் ேக்ஷமத்ைதத் ேதடாமல், அவர்கள் ேகட்ைடேய ேதடுகிறான் என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது
சிேதக்கியா ராஜா: இேதா, அவன் உங்கள் ைககளில் இருக்கிறான்; உங்களுக்கு விேராதமாய் ராஜா ஒன்றும்
ெசய்யக்கூடாது என்றான். 6 அப்ெபாழுது அவர்கள் எேரமியாைவப் பிடித்து, அவைனக் காவற்சாைலயின்
முற்றத்திலிருந்த அம்ெமேலகின் குமாரனாகிய மல்கியாவினுைடய துரவிேல ேபாட்டார்கள்; எேரமியாைவக்
கயிறுகளினால் அதிேல இறக்கிவிட்டார்கள்; அந்தத் துரவிேல தண்ணீர் இல்லாமல் உைளயாயிருந்தது,
அந்த உைளயிேல எேரமியா அமிழ்ந்தினான். 7 அவர்கள் எேரமியாைவத் துரவிேல ேபாட்டைத ராஜாவின்
அரமைனயில் இருந்த எத்திேயாப்பியனாகிய எெபத்ெமேலக் என்னும் ஒரு பிரதானி ேகள்விப்பட்டான்;
ராஜாேவா ெபன்யமீன் வாசலிேல உட்கார்ந்திருந்தான். 8 அப்ெபாழுது எெபத்ெமேலக் ராஜாவின்
அரமைனயிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், ராஜாைவ ேநாக்கி: 9 ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, இந்தப் புருஷர்
எேரமியா தீர்க்கதரிசிையத் துரவிேல ேபாட்டுச் ெசய்தது எல்லாம் தகாத ெசய்ைகயாயிருக்கிறது; அவன்
இருக்கிற இடத்திேல பட்டினியினால் சாவாேன இனி நகரத்திேல அப்பமில்ைல என்றான். 10 அப்ெபாழுது
ராஜா எெபத்ெமேலக் என்னும் எத்திேயாப்பியைன ேநாக்கி: நீ இவ்விடத்திலிருந்து முப்பது மனுஷைர
உன்னுடேன கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், எேரமியா தீர்க்கதரிசி சாகாததற்குமுன்ேன அவைனத் துரவிலிருந்து
தூக்கிவிடு என்று கட்டைளயிட்டான். 11 அப்ெபாழுது எெபத்ெமேலக் அந்த மனுஷைரத் தன்னுடேன
கூட்டிக்ெகாண்டு, ராஜாவின் அரமைனப் ெபாக்கிஷசாைலயின் கீழிருந்த அைறக்குள் புகுந்து, கிழிந்துேபான
பழம்புடைவகைளயும் கந்ைதத்துணிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைவகைளக் கயிறுகளினால்
எேரமியாவண்ைடக்குத் துரவிேல இறக்கிவிட்டு, 12 எெபத்ெமேலக் என்னும் எத்திேயாப்பியன்
எேரமியாவுடேன: கிழிந்துேபான இந்தப் பழம்புடைவகைளயும் கந்ைதகைளயும் உம்முைடய அக்குள்களில்
கயிறுகளுக்குள் அடங்க ைவத்துப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளும் என்றான்; எேரமியா அப்படிேய ெசய்தான். 13

அப்ெபாழுது எேரமியாைவக் கயிறுகளால் தூக்கி, அவைனத் துரவிலிருந்து எடுத்துவிட்டார்கள்; எேரமியா
காவற்சாைலயின் முற்றத்தில் இருந்தான். 14 பின்பு சிேதக்கியா ராஜா, எேரமியா தீர்க்கதரிசிையக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருக்கும் மூன்றாம் வாசலிேல தன்னிடத்திற்கு வரவைழத்தான்; அங்ேக ராஜா,
எேரமியாைவ ேநாக்கி: நான் உன்னிடத்தில் ஒரு காரியம் ேகட்கிேறன்; நீ எனக்கு ஒன்றும்
மைறக்கேவண்டாம் என்றான். 15 அப்ெபாழுது எேரமியா சிேதக்கியாைவ ேநாக்கி: நான் அைத உமக்கு
அறிவித்தால் என்ைன நிச்சயமாய்க் ெகாைலெசய்வீரல்லவா? நான் உமக்கு ஆேலாசைன ெசான்னாலும்,
என் ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்டீர் என்றான். 16 அப்ெபாழுது சிேதக்கியா ராஜா: நான் உன்ைனக்
ெகால்லாமலும், உன் பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிற இந்த மனுஷர் ைகயில் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடாமலும்
இருப்ேபன் என்பைத, நமக்கு இந்த ஆத்துமாைவ உண்டுபண்ணின கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்று எேரமியாவுக்கு இரகசியமாய் ஆைணயிட்டான். 17 அப்ெபாழுது எேரமியா
சிேதக்கியாைவ ேநாக்கி: நீர் பாபிேலான் ராஜாவின் பிரபுக்களண்ைடக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாவீரானால்,
உம்முைடய ஆத்துமா உயிேராடிருக்கும்; இந்தப் பட்டணம் அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்படுவதில்ைல; நீரும்
உம்முைடய குடும்பமும் உயிேராடிருப்பீர்கள். 18 நீர் பாபிேலான் ராஜாவின் பிரபுக்களிடத்திற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாகாவிட்டால், அப்ெபாழுது இந்த நகரம் கல்ேதயர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும், அவர்கள்
இைத அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பார்கள்; நீர் அவர்களுக்குத் தப்பிப்ேபாவதில்ைல என்கிறைத இஸ்ரேவலின்
ேதவனும் ேசைனகளின் ேதவனுமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது சிேதக்கியா ராஜா
எேரமியாைவ ேநாக்கி: கல்ேதயர் தங்கைளச் ேசர்ந்துேபான யூதரின் ைகயிேல என்ைனப் பரியாசம்பண்ண
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா என்று நான் ஐயப்படுகிேறன் என்றான். 20 அதற்கு எேரமியா: உம்ைம
ஒப்புக்ெகாடார்கள்; நான் உம்மிடத்தில் ெசால்லுகிற கர்த்தருைடய வார்த்ைதக்குச் ெசவிெகாடும்,
அப்ெபாழுது உமக்கு நன்ைமயாயிருக்கும், உம்முைடய ஆத்துமா பிைழக்கும். 21 நான் புறப்படுகிறதில்ைல
என்பீேரயாகில், கர்த்தர் எனக்குத் ெதரியப்படுத்தின வார்த்ைதயாவது: 22 இேதா, யூதா ராஜாவின் வீட்டிேல
மீதியான எல்லா ஸ்திரீகளும் ெவளிேய பாபிேலான் ராஜாவின் பிரபுக்களண்ைடயில்
ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது, இேதா, அவர்கள் தாேன உம்முைடய இஷ்டர்கள்; அவர்கள்
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உமக்குப் ேபாதைனெசய்து, உம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள் என்றும், உம்முைடய கால்கள் உைளயிேல
அமிழ்ந்தினபின்பு அவர்கள் பின்வாங்கிப்ேபானார்கள் என்றும் அந்த ஸ்திரீகேள ெசால்லுவார்கள். 23

உம்முைடய எல்லா ஸ்திரீகைளயும், உம்முைடய பிள்ைளகைளயும் ெவளிேய கல்ேதயரிடத்தில் ெகாண்டு
ேபாவார்கள்; நீரும் அவர்கள் ைகக்குத் தப்பிப்ேபாகாமல் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயினால் பிடிக்கப்பட்டு,
இந்த நகரம் அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்படக் காரணமாயிருப்பீர் என்றான். 24 அப்ெபாழுது சிேதக்கியா
எேரமியாைவ ேநாக்கி: இந்த வார்த்ைதகைள ஒருவருக்கும் அறிவிக்கேவண்டாம்; அப்ெபாழுது நீ
சாவதில்ைல. 25 நான் உன்ேனாேட ேபசினைதப் பிரபுக்கள் ேகள்விப்பட்டு, உன்னிடத்தில் வந்து: நீ
ராஜாேவாேட ேபசிக்ெகாண்டைத எங்களுக்குத் ெதரிவி, எங்களுக்கு ஒன்றும் மைறக்காேத, அப்ெபாழுது
உன்ைனக் ெகால்லாதிருப்ேபாம்; ராஜா உன்ேனாடு என்ன ேபசினார் என்று உன்ைனப்
ேகட்பார்கேளயாகில், 26 நான் ேயானத்தானுைடய வீட்டிேல சாகாதபடிக்கு ராஜா என்ைன அங்ேக திரும்ப
அனுப்பேவண்டாம் என்று, அவர் முகத்துக்கு முன்பாக விண்ணப்பம்பண்ணிேனன் என்று ெசால்வாயாக
என்றான். 27 பின்பு எல்லாப் பிரபுக்களும், எேரமியாவினிடத்தில் வந்து, அவைனக் ேகட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன்: ராஜா கற்பித்த இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்படிேய அவர்களுக்கு அறிவித்தான்;
காரியம் ேகள்விப்படாமற்ேபானபடியினால், அவேனாேட ேபசாமலிருந்துவிட்டார்கள். 28 அப்படிேய
எேரமியா, எருசேலம் பிடிபடுகிற நாள்மட்டாக காவற்சாைலயின் முற்றத்தில் இருந்தான்; எருசேலம்
பிடிபட்டுப்ேபானேபாதும் அங்ேகேய இருந்தான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா அரசாண்ட ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதத்திேல
பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய எல்லா இராணுவமும் எருசேலமுக்கு
விேராதமாய் வந்து, அைத முற்றிக்ைகேபாட்டார்கள். 2 சிேதக்கியா அரசாண்ட பதிேனாராம்

வருஷம் நாலாம் மாதம், ஒன்பதாம் ேததியிேல நகரத்து மதிலில் திறப்புக்கண்டது. 3 அப்ெபாழுது
பாபிேலான் ராஜாவின் பிரபுக்களாகிய ெநர்கல்சேரத்ேசர், சம்கார்ேநேபா, சர்ேசகிம், ரப்சாரீஸ், ெநர்கல்
சேரத்ேசர், ரப்மாக் என்பவர்களும், பாபிேலான் ராஜாவின் மற்ற எல்லாப் பிரபுக்களும் உட்பிரேவசித்து,
நடுவாசலில் இருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவும் சகல யுத்த மனுஷரும்
அவர்கைளக் கண்டேபாது, ஓடி, இராத்திரிகாலத்தில் ராஜாவுைடய ேதாட்டத்துவழிேய, இரண்டு
மதில்களுக்கு நடுவான வாசலால் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அவன் வயல்ெவளியின் வழிேய
ேபாய்விட்டான். 5 ஆனாலும், கல்ேதயருைடய இராணுவம் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவின்
சமபூமியில் சிேதக்கியாைவக் கிட்டி, அவைனப்பிடித்து, அவைன ஆமாத் ேதசத்தின் ஊராகிய ரிப்லாவுக்கு,
பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தில் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக இவன் அவைனக்
குறித்துத் தீர்ப்புச்ெசய்தான். 6 பின்பு பாபிேலான் ராஜா ரிப்லாவிேல, சிேதக்கியாவின் குமாரைர அவன்
கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டுவித்தான்; யூதா பிரபுக்கள் அைனவைரயும் பாபிேலான் ராஜா ெவட்டி, 7

சிேதக்கியாவின் கண்கைளக்ெகடுத்து, அவைனப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாக அவனுக்கு இரண்டு
ெவண்கல விலங்குகைளப்ேபாட்டான். 8 கல்ேதயர் ராஜாவின் அரமைனையயும் ஜனத்தின் வீடுகைளயும்
அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, எருசேலமின் மதில்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 9 நகரத்தில் தங்கியிருந்த
ஜனங்கைளயும், தன் பட்சத்தில் ஓடிவந்துவிட்டவர்கைளயும், மீதியான மற்ற ஜனங்கைளயும்,
காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் பாபிேலானுக்குச் சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான். 10

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் ஒன்றுமில்லாத ஏைழகளில் சிலைர யூதா ேதசத்திேல ைவத்து,
அவர்களுக்கு அந்நாளிேல திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும் வயல்நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 11 ஆனாலும்
எேரமியாைவக் குறித்து, பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் காவற்ேசனாதிபதியாகிய
ேநபுசராதாைன ேநாக்கி: 12 நீ அவைன அைழப்பித்து, அவனுக்கு ஒரு ெபால்லாப்பும் ெசய்யாமல், அவைனப்
பத்திரமாய்ப் பார்த்து, அவன் உன்ேனாேட ெசால்லுகிறபடிெயல்லாம் அவைன நடத்ெதன்று
கட்டைளெகாடுத்தான். 13 அப்படிேய காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதானும், ேநபுசஸ்பான், ரப்சாரீஸ்,
ெநர்கல்சேரத்ேசர், ரப்மாக் என்பவர்களும், பாபிேலான் ராஜாவின் எல்லாப் பிரபுக்களும், 14 எேரமியாைவக்
காவற்சாைலயின் முற்றத்திலிருந்து வரவைழத்து, அவைன ெவளிேய வீட்டுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு அவைனச் சாப்பானுைடய குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகனான
ெகதலியாவினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள்; அப்படிேய அவன் ஜனத்துக்குள்ேள தங்கியிருந்தான். 15

இதுவுமல்லாமல், எேரமியா இன்னும் காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல அைடக்கப்பட்டிருக்ைகயில்,
அவனுக்குக் கர்த்தரால் உண்டான வசனம்: 16 நீ ேபாய், எத்திேயாப்பியனாகிய எெபத்ெமேலக்குக்குச்
ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால், இேதா, என்னுைடய வார்த்ைதகைள இந்த நகரத்தின்ேமல்
நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ வரப்பண்ணுேவன்; அைவகள் அந்நாளிேல உன் கண்களுக்கு முன்பாக
நிைறேவறும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 17 ஆனால்
அந்நாளிேல உன்ைனத் தப்புவிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நீ பயப்படுகிற மனுஷரின் ைகயிேல
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல. 18 உன்ைன நிச்சயமாக விடுவிப்ேபன், நீ பட்டயத்துக்கு இைரயாவதில்ைல;
நீ என்ைன நம்பினபடியினால் உன் பிராணன் உனக்குக் கிைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால
இருக்குெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி எருசேலமிலும் யூதாவிலும் சிைறகளாய்ப்
பிடித்துைவக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்குள் விலங்கிடப்பட்டிருந்த எேரமியாைவக்
காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் விடுதைலயாக்கி ராமாவிலிருந்து அனுப்பிவிட்டபின்பு,

எேரமியாவுக்குக் கர்த்தரால் உண்டான வசனம்: 2 காவற்ேசனாதிபதி எேரமியாைவ அைழப்பித்து, அவைன
ேநாக்கி: உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்துக்கு இந்தத் தீங்கு வருெமன்று ெசால்லியிருந்தார். 3
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தாம் ெசான்னபடிேய கர்த்தர் வரப்பண்ணியுமிருக்கிறார்; நீங்கள் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்து,
அவருைடய சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபானீர்கள்; ஆைகயால் உங்களுக்கு இந்தக் காரியம் வந்தது. 4

இப்ேபாதும், இேதா, உன் ைககளிலிடப்பட்ட விலங்குகைள இன்று நீக்கிப்ேபாட்ேடன்; என்ேனாேடகூடப்
பாபிேலானுக்கு வர உனக்கு நன்ைமயாய்த் ேதான்றினால் வா, நான் உன்ைனப் பத்திரமாய்ப்
பார்த்துக்ெகாள்ேவன்; என்ேனாேடகூடப் பாபிேலானுக்கு வர உனக்கு நன்றாய்த் ேதான்றாவிட்டால்,
இருக்கட்டும்; இேதா, ேதசெமல்லாம் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது, எவ்விடத்துக்குப்ேபாக உனக்கு
நன்ைமயும் ெசவ்ைவயுமாய்க் காண்கிறேதா அவ்விடத்துக்குப் ேபா என்றான். 5 அவன் இன்னும்
ேபாகாமலிருக்கும்ேபாது, அவன் இவைன ேநாக்கி: நீ பாபிேலான் ராஜா யூதா பட்டணங்களின்ேமல்
அதிகாரியாக ைவத்த சாப்பானுைடய குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகனான ெகதலியாவினிடத்துக்குத்
திரும்பிப்ேபாய், அவேனாேட ஜனங்களுக்குள்ேள தங்கியிரு; இல்லாவிட்டால், எவ்விடத்துக்குப் ேபாக
உனக்குச் ெசவ்ைவயாய்த் ேதான்றுகிறேதா, அவ்விடத்துக்குப் ேபா என்று ெசால்லி, காவற்ேசனாதிபதி
அவனுக்கு வழிச்ெசலைவயும் ெவகுமதிையயும் ெகாடுத்து அவைன அனுப்பிவிட்டான். 6 அப்படிேய எேரமியா
மிஸ்பாவுக்கு அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியாவினிடத்தில் ேபாய், ேதசத்தில் மீதியான ஜனங்களுக்குள்
அவேனாேட தங்கியிருந்தான். 7 பாபிேலான் ராஜா அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியாைவ
ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக்கினான் என்றும், பாபிேலானுக்குச் சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டிராத
குடிகளில் ஏைழகளான புருஷைரயும் ஸ்திரீகைளயும் குழந்ைதகைளயும் அவனுைடய விசாரிப்புக்கு
ஒப்புவித்தான் என்றும், ெவளியிலிருக்கிற இராணுவச் ேசர்ைவக்காரர் அைனவரும் அவர்களுைடய
மனுஷரும் ேகட்டேபாது, 8 அவர்கள் மிஸ்பாவுக்குக் ெகதலியாவினிடத்தில் வந்தார்கள்; யாெரனில்,
ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவலும், கேரயாவின் குமாரராகிய ேயாகனானும், ேயானத்தானும்,
தன்கூேமத்தின் குமாரனாகிய ெசராயாவும், ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய ஏப்பாயின் குமாரரும்,
மாகாத்தியனான ஒருவனுைடய குமாரனாகிய ெயசனியாவும் ஆகிய இவர்களும் இவர்கைளச்
ேசர்ந்தவர்களுேம. 9 அப்ெபாழுது சாப்பானுைடய குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகன் ெகதலியா
அவர்கைளயும் அவர்கள் மனுஷைரயும் ேநாக்கி: நீங்கள் கல்ேதயைரச் ேசவிக்கப்பயப்படேவண்டாம், நீங்கள்
ேதசத்திலிருந்து பாபிேலான் ராஜாைவச் ேசவியுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாகும். 10

நாேனாெவனில், இேதா, நம்மிடத்திேல வருகிற கல்ேதயரிடத்தில் ேசவிக்கும்படி மிஸ்பாவிேல
குடியிருக்கிேறன்; நீங்கேளா ேபாய், திராட்சரசத்ைதயும் பழங்கைளயும் எண்ெணையயும் ேசர்த்து, உங்கள்
பாண்டங்களில் ைவத்து, உங்கள் வசமாயிருக்கிற ஊர்களில் குடியிருங்கள் என்று ஆைணயிட்டுச்
ெசான்னான். 11 ேமாவாபிலும் அம்ேமான் புத்திரரிடத்திலும் ஏேதாமிலும் சகல ேதசங்களிலும் இருக்கிற
யூதரும், பாபிேலான் ராஜா யூதாவில் சிலர் மீதியாயிருக்கக் கட்டைளயிட்டாெனன்றும், சாப்பானுைடய
குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகனான ெகதலியாைவ அவர்கள்ேமல் அதிகாரியாக்கினாெனன்றும்,
ேகட்டேபாது, 12 எல்லா யூதரும் தாங்கள் துரத்துண்ட எல்லா இடங்களிலுமிருந்து, யூதா ேதசத்தில்
ெகதலியாவினிடத்தில் மிஸ்பாவுக்கு வந்து, திராட்சரசத்ைதயும் பழங்கைளயும் மிகுதியாய்ச் ேசர்த்து
ைவத்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது கேரயாவின் குமாரனாகிய ேயாகனானும் ெவளியிேல இருந்த சகல
இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும் மிஸ்பாவுக்குக் ெகதலியாவினிடத்தில் வந்து, 14 உம்ைமக்
ெகான்றுேபாடும்படிக்கு, அம்ேமான் புத்திரரின் ராஜாவாகிய பாலிஸ் என்பவன், ெநத்தானியாவின்
குமாரனாகிய இஸ்மேவைல அனுப்பினாெனன்பைத நீர் அறியவில்ைலேயா என்றார்கள்; ஆனாலும்
அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியா அவர்கள் வார்த்ைதைய நம்பவில்ைல. 15 பின்னும் கேரயாவின்
குமாரனாகிய ேயாகனான் மிஸ்பாவிேல ெகதலியாேவாேட இரகசியமாய்ப் ேபசி: நான் ேபாய் ஒருவரும்
அறியாமல் ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவைல ெவட்டிப்ேபாட உத்தரவாகேவண்டும்;
உம்மிடத்தில் ேசர்ந்த யூதெரல்லாரும் சிதறுண்டுேபாகவும் யூதாவில் மீந்தவர்கள் அழியவும் அவன் உம்ைமக்
ெகான்று ேபாடேவண்டியெதன்ன என்றான். 16 ஆனாலும் அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியா
கேரயாவின் குமாரனாகிய ேயாகனாைன ேநாக்கி: நீ இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யாேத; இஸ்மேவலின்ேமல்
நீ ெபாய் ெசால்லுகிறாய் என்றான்.

பின்பு ஏழாம் மாதத்திேல ராஜவம்சத்தில் பிறந்தவனும், எலிசாமாவின் குமாரனாகிய
ெநத்தானியாவின் மகனுமான இஸ்மேவலும், அவனுடேனகூட ராஜாவின் பிரபுக்களான
பத்துப்ேபரும் மிஸ்பாவுக்கு அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியாவினிடத்தில் வந்து, அங்ேக

ஏகமாய் ேபாஜனம்பண்ணினார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவலும்,
அவேனாடிருந்த பத்துப்ேபரும் எழும்பி, பாபிேலான் ராஜா ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக ைவத்த சாப்பானின்
குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகனான ெகதலியாைவப் பட்டயத்தால் ெவட்டினார்கள். 3 மிஸ்பாவிேல
ெகதலியாவினிடத்தில் இருந்த எல்லா யூதைரயும், அங்ேக காணப்பட்ட யுத்தமனுஷராகிய கல்ேதயைரயும்
இஸ்மேவல் ெவட்டிப்ேபாட்டான். 4 அவன் ெகதலியாைவக் ெகான்றபின்பு, மறுநாளிேல அைத ஒருவரும்
இன்னும் அறியாதிருக்ைகயில்: 5 தாடிையச் சிைரத்து, வஸ்திரங்கைளக் கிழித்து, தங்கைளக்
கீறிக்ெகாண்டிருந்த எண்பதுேபர் சீேகமிலும் சீேலாவிலும் சமாரியாவிலுமிருந்து, தங்கள் ைககளில்
காணிக்ைககைளயும் தூபவர்க்கங்கைளயும், கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
வந்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவல் மிஸ்பாவிலிருந்து புறப்பட்டு,
அவர்களுக்கு எதிராக அழுதுெகாண்ேட நடந்துவந்து, அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, அவர்கைள ேநாக்கி:
அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியாவினிடத்தில் வாருங்கள் என்றான். 7 அவர்கள் நகரத்தின் மத்தியில்
வந்தேபாது, ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவலும், அவேனாடிருந்த மனுஷரும் அவர்கைள ெவட்டி
ஒரு பள்ளத்திேல தள்ளிப்ேபாட்டார்கள். 8 ஆனாலும் அவர்களில் பத்துப்ேபர் மீந்திருந்தார்கள்; அவர்கள்
இஸ்மேவைலப்பார்த்து: எங்கைளக் ெகாைலெசய்யேவண்டாம்; ேகாதுைமயும், வாற்ேகாதுைமயும்,
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எண்ெணயும், ேதனுமுள்ள புைதயல்கள் எங்களுக்கு நிலத்தின்கீழ் இருக்கிறது என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
அவர்கைள அவர்கள் சேகாதரேராடுங்கூடக் ெகாைலெசய்யாமல் விட்டுைவத்தான். 9 இஸ்மேவல்
ெகதலியாவினிமித்தம் ெவட்டின மனுஷருைடய பிேரதங்கைளெயல்லாம் எறிந்துேபாட்ட பள்ளேமாெவனில்,
ஆசா என்னும் ராஜா இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய பாஷாவினிமித்தம் உண்டுபண்ணின பள்ளந்தாேன; அைத
ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவல் ெவட்டுண்ட பிேரதங்களால் நிரப்பினான். 10 பின்பு இஸ்மேவல்
மிஸ்பாவில் இருக்கிற மீதியான ஜனத்ைதெயல்லாம் சிைறப்படுத்திக்ெகாண்டு ேபானான்; ராஜாவின்
குமாரத்திகைளயும் காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் அகிக்காமின் குமாரனாகிய ெகதலியாவின்
விசாரிப்புக்கு ஒப்புவித்துப்ேபான மிஸ்பாவிலுள்ள மீதியான சகல ஜனங்கைளயும் ெநத்தானியாவின்
குமாரனாகிய இஸ்மேவல் சிைறப்படுத்திக்ெகாண்டு அம்ேமான் புத்திரர் பட்சத்தில் ேபாகப் புறப்பட்டான். 11

ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவல் ெசய்த ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் கேரயாவின் குமாரனாகிய
ேயாகனானும், அவேனாடிருந்த எல்லா இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும் ேகட்டேபாது, 12 அவர்கள்
புருஷைரெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவேலாேட
யுத்தம்பண்ணப்ேபாய், அவைனக் கிபிேயானிலிருக்கும் ெபருங்குளத்துத் தண்ணீரண்ைடயிேல கண்டார்கள்.
13 அப்ெபாழுது இஸ்மேவேலாடிருந்த சகல ஜனங்களும் கேரயாவின் குமாரனாகிய ேயாகனாைனயும்,
அவேனாடிருந்த எல்லா இராணுவச் ேசர்ைவக்காரைரயும் கண்டு சந்ேதாஷப்பட்டு, 14 இஸ்மேவல்
மிஸ்பாவிலிருந்து சிைறப்பிடித்துக்ெகாண்டுேபான ஜனங்கெளல்லாம் பின்னிட்டுத் திரும்பி, கேரயாவின்
குமாரனாகிய ேயாகனானிடத்தில் வந்துவிட்டார்கள். 15 ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவேலா,
எட்டுப்ேபேராடுங்கூட ேயாகனானின் ைகக்குத் தப்பி, அம்ேமான் புத்திரரிடத்தில் ேபானான். 16 கேரயாவின்
குமாரனாகிய ேயாகனானும், அவேனாடிருந்த எல்லா இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும், அகிக்காமின்
குமாரனாகிய ெகதலியாைவ ெவட்டிப்ேபாட்ட ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவல்
ெகாண்டுேபானதும், தாங்கள் கிபிேயானிேல விடுதைலயாக்கித் திரும்பப்பண்ணினதுமான மீதியான சகல
ஜனமுமாகிய ேசவகரான மனுஷைரயும், ஸ்திரீகைளயும், குழந்ைதகைளயும், அரமைனப்பிரதானிகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, 17 பாபிேலான் ராஜா ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக்கின அகிக்காமின் குமாரனாகிய
ெகதலியாைவ ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவல் ெவட்டிப்ேபாட்டதினிமித்தம் கல்ேதயருக்குப்
பயந்தபடியினால், 18 தாங்கள் எகிப்துக்குப் ேபாகப்புறப்பட்டு, ெபத்லேகமூருக்கு அருகான கிம்காமின்
ேபட்ைடயில் தங்கியிருந்தார்கள்.

அப்ெபாழுது எல்லா இராணுவச்ேசர்ைவக்காரரும், கேரயாவின் குமாரனாகிய ேயாகனானும்,
ஓசாயாவின் குமாரனாகிய ெயசனியாவும், சிறிேயார்முதல் ெபரிேயார்மட்டுமான சகல ஜனங்களும்
ேசர்ந்துவந்து, 2 தீர்க்கதரிசியாகிய எேரமியாைவ ேநாக்கி: உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்

நாங்கள் நடக்கேவண்டிய வழிையயும், ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைதயும் எங்களுக்குத்
ெதரியப்பண்ணும்படிக்கு, நீர் எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு இடங்ெகாடுத்து, மீதியாயிருக்கிற இந்தச் சகல
ஜனங்களாகிய எங்களுக்காக உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணும். 3 உம்முைடய
கண்கள் எங்கைளக்காண்கிறபடிேய திரளான ஜனங்களில் ெகாஞ்சப்ேபேர மீந்திருக்கிேறாம் என்றார்கள். 4

அப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிசி அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்; இேதா, உங்கள்
வார்த்ைதயின்படிேய உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணுேவன்; கர்த்தர் உங்களுக்கு
மறுஉத்தரவாகச் ெசால்லும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும் நான் உங்களுக்கு ஒன்ைறயும் மைறக்காமல்
அறிவிப்ேபன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது அவர்கள் எேரமியாைவ ேநாக்கி: உம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
உம்ைமக்ெகாண்டு எங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பும் எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும் நாங்கள்
ெசய்யாவிட்டால், கர்த்தர் நமக்கு நடுேவ சத்தியமும் உண்ைமயுமான சாட்சியாயிருக்கக்கடவர். 6 அது
நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும் சரி, எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு நாங்கள்
கீழ்ப்படிவதினால் எங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாகும்படி நாங்கள் உம்ைம அனுப்புகிற எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சத்தத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம் என்றார்கள். 7 பத்துநாள் ெசன்றபின்பு, கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாயிற்று. 8 அப்ெபாழுது அவன், கேரயாவின் குமாரனாகிய
ேயாகனாைனயும், அவேனாடிருந்த எல்லா இராணுவச் ேசர்ைவக்காரைரயும், சிறிேயார்முதல்
ெபரிேயார்மட்டும் உண்டான சகல ஜனங்கைளயும் அைழத்து, 9 அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களுக்காக
விண்ணப்பஞ்ெசய்யும்படிக்கு நீங்கள் என்ைன அனுப்பின இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், 10 நீங்கள் இந்த ேதசத்திேல தரித்திருந்தால், நான் உங்கைளக் கட்டுேவன், உங்கைள
இடிக்கமாட்ேடன்; உங்கைள நாட்டுேவன், உங்கைளப் பிடுங்கமாட்ேடன்; நான் உங்களுக்குச்
ெசய்திருக்கிற தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்ேடன். 11 நீங்கள் பயப்படுகிற பாபிேலான் ராஜாவுக்குப்
பயப்படேவண்டாம், அவனுக்குப் பயப்படாதிருப்பீர்களாக என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், உங்கைள
இரட்சிக்கும்படிக்கும், உங்கைள அவன் ைகக்குத் தப்புவிக்கும்படிக்கும் நான் உங்களுடேன இருந்து, 12

அவன் உங்களுக்கு இரங்குகிறதற்கும், உங்கள் சுயேதசத்துக்கு உங்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணுகிறதற்கும்
உங்களுக்கு இரக்கஞ்ெசய்ேவன். 13 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமல், நாங்கள் இந்த ேதசத்திேல இருக்கிறதில்ைலெயன்றும், 14 நாங்கள் யுத்தத்ைதக்
காணாததும், எக்காள சத்தத்ைதக் ேகளாததும், அப்பத்தாழ்ச்சியினால் பட்டினியாய் இராததுமான எகிப்து
ேதசத்துக்ேக ேபாய், அங்ேக தரித்திருப்ேபாம் என்றும் ெசால்வீர்கேளயாகில், 15 யூதாவில்
மீந்திருக்கிறவர்கேள, அைதக்குறித்து உண்டான கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்: நீங்கள்
எகிப்துக்குப் ேபாக உங்கள் முகங்கைளத் திருப்பி, அங்ேக தங்கப்ேபாவீர்களானால், 16 நீங்கள் பயப்படுகிற
பட்டயம் எகிப்து ேதசத்திேல உங்கைளப் பிடிக்கும்; நீங்கள் ஐயப்படுகிற பஞ்சம் எகிப்திேல உங்கைளத்
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ெதாடர்ந்துவரும், அங்ேக சாவீர்கள். 17 எகிப்திேல தங்கேவண்டுெமன்று அவ்விடத்துக்குத் தங்கள்
முகங்கைளத் திருப்பின எல்லா மனுஷருக்கும் என்ன சம்பவிக்குெமன்றால், பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
ெகாள்ைளேநாயாலும் சாவார்கள்; நான் அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணும் தீங்கினாேல அவர்களில்
மீதியாகிறவர்களும் தப்புகிறவர்களுமில்ைல என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 18 என் ேகாபமும் என் உக்கிரமும் எருசேலமின் குடிகள்ேமல் எப்படி மூண்டேதா, அப்படிேய
என் உக்கிரம் நீங்கள் எகிப்துக்குப் ேபாகும்ேபாது, உங்கள்ேமல் மூளும்; நீங்கள் சாபமாகவும் பாழாகவும்
பழிப்பாகவும் நிந்ைதயாகவும் இருந்து, இவ்விடத்ைத இனிக் காணாதிருப்பீர்கள் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19 யூதாவில் மீதியானவர்கேள, எகிப்துக்குப்
ேபாகாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்கைளக்குறித்துச் ெசான்னாெரன்பைத இந்நாளில் உங்களுக்குச்
சாட்சியாக அறிவித்ேதன் என்று அறியுங்கள். 20 உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு விேராதமாய் உங்கைள
ேமாசம்ேபாக்கினீர்கள்; நீ எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி: எங்களுக்காக விண்ணப்பம்பண்ணி,
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்வைதெயல்லாம் எங்களுக்கு அறிவிக்கேவண்டும்; அதின்படிேய
ெசய்ேவாம் என்று நீங்கள் ெசால்லி, என்ைன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு அனுப்பினீர்கள். 21

நான் இந்நாளில் அைத உங்களுக்கு அறிவித்ேதன்; ஆனாலும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின்
சத்தத்துக்கும், அவர் என்ைனக்ெகாண்டு உங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பின எந்தக்காரியத்துக்கும்
ெசவிெகாடாமற்ேபானீர்கள். 22 இப்ேபாதும் தங்கியிருப்பதற்கு நீங்கள் ேபாக விரும்புகிற ஸ்தலத்தில்தாேன
பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் சாவீர்கெளன்று நிச்சயமாய் அறியுங்கள் என்றான்.

எேரமியா சகல ஜனங்களுக்கும் அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் தன்ைனக்ெகாண்டு
அவர்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பின எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ெசான்னான்; அவர்களுைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அவன் அவர்களுக்குச்

ெசால்லிமுடித்தபின்பு, 2 ஓசாயாவின் குமாரனாகிய அசரியாவும், கேரயாவின் குமாரனாகிய ேயாகனானும்,
அகங்காரிகளான எல்லா மனுஷரும் எேரமியாைவ ேநாக்கி: நீ ெபாய் ெசால்லுகிறாய்; எகிப்திேல
தங்கும்படிக்கு அங்ேக ேபாகாதிருங்கள் என்று ெசால்ல, எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன
எங்களிடத்துக்கு அனுப்பவில்ைல. 3 கல்ேதயர் எங்கைளக் ெகான்றுேபாடவும், எங்கைளப் பாபிேலானுக்குச்
சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபாகவும், எங்கைள அவர்கள் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி, ேநரியாவின்
குமாரனாகிய பாருக்குத்தாேன உன்ைன எங்களுக்கு விேராதமாக ஏவினான் என்றார்கள். 4 அப்படிேய
யூதாவின் ேதசத்திேல தரித்திருக்கேவண்டும் என்னும் கர்த்தருைடய சத்தத்துக்குக் கேரயாவின்
குமாரனாகிய ேயாகனானும், சகல இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும், சகல ஜனங்களும்
ெசவிெகாடாமற்ேபானார்கள். 5 யூதா ேதசத்தில் தங்கியிருப்பதற்கு, தாங்கள் துரத்துண்டிருந்த சகல
ஜாதிகளிடத்திலுமிருந்து திரும்பி வந்த மீதியான யூதெரல்லாைரயும், புருஷைரயும், ஸ்திரீகைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், ராஜாவின் குமாரத்திகைளயும், காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான், சாப்பானின்
குமாரனாகிய அகிக்காமின் மகனான ெகதலியாவினிடத்தில் விட்டுப்ேபான சகல ஆத்துமாக்கைளயும்,
தீர்க்கதரிசியாகிய எேரமியாைவயும், ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக்ைகயும், 6 கேரயாவின் குமாரனாகிய
ேயாகனானும் சகல இராணுவச் ேசர்ைவக்காரரும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 7 கர்த்தருைடய சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாதபடியினாேல, எகிப்து ேதசத்துக்குப் ேபாக எத்தனித்து, அதிலுள்ள தக்பாேனஸ்மட்டும்
ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள். 8 தக்பாேனசிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்: 9 நீ
உன் ைகயிேல ெபரிய கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, யூதா ஜனங்களுக்கு முன்பாக அைவகைளத்
தக்பாேனசில் இருக்கிற பார்ேவானுைடய அரமைனயின் ஒலிமுகவாசலில் இருக்கிற சூைளயின்
களிமண்ணிேல புைதத்துைவத்து, 10 அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, என் ஊழியக்காரனாகிய
ேநபுகாத்ேநசார் என்கிற பாபிேலான் ராஜாைவ நான் அைழத்தனுப்பி, நான் புைதப்பித்த இந்தக்
கற்களின்ேமல் அவனுைடய சிங்காசனத்ைத ைவப்ேபன்; அவன் தன் ராஜகூடாரத்ைத அைவகளின்ேமல்
விரிப்பான். 11 அவன் வந்து, எகிப்து ேதசத்ைத அழிப்பான்; சாவுக்கு ஏதுவானவன் சாவுக்கும்,
சிைறயிருப்புக்கு ஏதுவானவன் சிைறயிருப்புக்கும், பட்டயத்துக்கு ஏதுவானவன் பட்டயத்துக்கும்
உள்ளாவான். 12 எகிப்தின் ேதவர்களுைடய ேகாவில்களில் அக்கினிையக் ெகாளுத்துேவன்; அவன்
அைவகைளச் சுட்ெடரித்து, அைவகைளச் சிைறபிடித்துப்ேபாய், ஒரு ேமய்ப்பன் தன் கம்பளிையப்
ேபார்த்துக்ெகாள்ளுமாப்ேபால் எகிப்து ேதசத்ைதப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு, அவ்விடத்திலிருந்து சுகமாய்ப்
புறப்பட்டுப்ேபாவான். 13 அவன் எகிப்து ேதசத்தில் இருக்கிற ெபத்ஷிேமசின் சிைலகைள உைடத்து,
எகிப்தின் ேதவர்களுைடய ேகாவில்கைள அக்கினியால் சுட்டுப்ேபாடுவான் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ெசால் என்றார்.

எகிப்து ேதசத்தில் குடிேயறி, மிக்ேதாலிலும், தக்பாேனசிலும், ேநாப்பிலும், பத்ேராஸ் சீைமயிலும்
வாசமான எல்லா யூதைரயுங்குறித்து, எேரமியாவுக்கு உண்டான வசனம்: 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் எருசேலமின்ேமலும்,

யூதாவின் சகல பட்டணங்களின்ேமலும், வரப்பண்ணின தீங்ைகெயல்லாம் நீங்கள் கண்டீர்கள். 3 இேதா,
அவர்களும் நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களும் அறியாத ேதவர்களுக்கு தூபங்காட்டவும், ஆராதைனெசய்யவும்
ேபாய், எனக்குக் ேகாபமூட்டும்படிக்குச் ெசய்த அவர்களுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம், அைவகள்
இந்நாளில் பாழாய்க்கிடக்கிறது, அைவகளில் குடியில்ைல. 4 நான் ெவறுக்கிற இந்த அருவருப்பான
காரியத்ைதச் ெசய்யாதிருங்கெளன்று, தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரைரக்ெகாண்டு உங்களுக்கு
ஏற்கனேவ ெசால்லியனுப்பிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 5 ஆனாலும் அவர்கள் அந்நியேதவர்களுக்குத்
தூபங்காட்டாதபடிக்கு, என் ெசால்ைலக்ேகளாமலும், ெபால்லாப்ைப விட்டுத் திரும்புவதற்குச்
ெசவிையச்சாய்க்காமலும் ேபானார்கள். 6 ஆைகயால், என் உக்கிரமும் என் ேகாபமும் மூண்டு, யூதாவின்
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பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீதிகளிலும் பற்றிெயரிந்தது; அைவகள் இந்நாளில் இருக்கிறபடி
வனாந்தரமும் பாழுமாய்ப்ேபாயிற்று. 7 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின் ேதவனும் ேசைனகளின் ேதவனுமாகிய
கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நீங்கள் யூதாவில் ஒருவைரயும் உங்களுக்கு மீதியாக ைவக்காமல்,
உங்களில் புருஷைனயும் ஸ்திரீையயும் பிள்ைளையயும் பால்குடிக்கிற குழந்ைதையயும்
ேவரற்றுப்ேபாகப்பண்ணும்படிக்கு, உங்கள் ைககளின் கிரிையகளாேல எனக்குக் ேகாபமூட்டுகிற ெபரிய
ெபால்லாப்ைப உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு விேராதமாகச் ெசய்து, 8 உங்கைள
ேவரற்றுப்ேபாகப்பண்ணுவதற்காகவும், நீங்கள் பூமியின் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் சாபமும்
நிந்ைதயுமாயிருப்பதற்காவும், நீங்கள் தங்கியிருக்கவந்த எகிப்துேதசத்திேல அந்நிய ேதவர்களுக்குத்
தூபங்காட்டுவாேனன்? 9 யூதாேதசத்திலும் எருசேலமின்வீதிகளிலும் உங்கள் பிதாக்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், யூதாவின் ராஜாக்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும், அவர்கள் ஸ்திரீகள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், நீங்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும், உங்கள் ஸ்திரீகள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும் மறந்து ேபானீர்கேளா? 10 அவர்கள் இந்நாள்மட்டும் மனம் ெநாறுங்குண்டதுமில்ைல,
அவர்கள் பயப்படுகிறதுமில்ைல; நான் உங்கள் முன்பாகவும் உங்கள் பிதாக்கள் முன்பாகவும் ைவத்த என்
ேவதத்தின்படியும் என் கட்டைளகளின்படியும் நடக்கிறதுமில்ைல. 11 ஆைகயால், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், இேதா, நான் உங்களுக்குத்
தீங்குண்டாகவும், யூதாவைனத்ைதயும் சங்கரிக்கத்தக்கதாகவும், என் முகத்ைத உங்களுக்கு விேராதமாகத்
திருப்பி, 12 எகிப்துேதசத்திேல தங்கும்படிக்கு வரத் தங்கள் முகங்கைளத் திருப்பின மீதியான யூதைர
வாரிக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கள் அைனவரும் எகிப்துேதசத்திேல நிர்மூலமாவார்கள்; அவர்கள்
சிறியவன்முதல் ெபரியவன்வைரக்கும், பட்டயத்துக்கு இைரயாகி, பஞ்சத்தாலும் நிர்மூலமாவார்கள்;
அவர்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் ெசத்து, சாபமும் பாழும் பழிப்பும் நிந்ைதயுமாவார்கள். 13 நான்
எருசேலைம தண்டித்தபடி எகிப்துேதசத்தில் குடியிருக்கிறவர்கைளயும் பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
ெகாள்ைளேநாயாலும் தண்டிப்ேபன். 14 எகிப்துேதசத்திேல தங்கவும், மறுபடியும் தங்கள் ஆத்துமா
வாஞ்சித்திருக்கிற யூதா ேதசத்திேல குடிேயறுவதற்கு அங்ேக திரும்பிப்ேபாகவும்ேவண்டுெமன்று இங்ேக
வந்த மீதியான யூதரிேல மீதியாயிருக்கிறவர்களும் தப்புகிறவர்களுமில்ைல; தப்பிப்ேபாகிறவர்களாகிய
மற்றவர்கேளெயாழிய அவர்களில் ஒருவரும் அங்ேக திரும்புவதில்ைலெயன்றார் என்று ெசான்னான். 15

அப்ெபாழுது தங்கள் ஸ்திரீகள் அந்நிய ேதவர்களுக்குத் தூபங்காட்டினதாக அறிந்திருந்த எல்லாப்
புருஷரும், ெபரிய கூட்டமாய் நின்றிருந்த எல்லா ஸ்திரீகளும், எகிப்துேதசத்தில் பத்ேராசிேல குடியிருந்த
சகல ஜனங்களும் எேரமியாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 16 நீ கர்த்தருைடய நாமத்தில் எங்களுக்குச் ெசான்ன
வார்த்ைதகளின்படிேய நாங்கள் உனக்குச் ெசவிெகாடாமல், 17 எங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா
வார்த்ைதயின்படிேயயும் நாங்கள் ெசய்து, வானராக்கினிக்கு தூபங்காட்டி, அவளுக்குப் பானபலிகைள
வார்ப்ேபாம்; நாங்களும், எங்கள் பிதாக்களும், எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள் பிரபுக்களும், யூதா
பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீதிகளிலும் ெசய்ததுேபாலேவ ெசய்ேவாம்; அப்ெபாழுது நாங்கள்
அப்பத்தினால் திருப்தியாகி, ஒரு ெபால்லாப்ைபயும் காணாமல் வாழ்ந்திருந்ேதாம். 18 நாங்கள்
வானராக்கினிக்கு தூபங்காட்டாமலும், அவளுக்குப் பானபலிகைள வார்க்காமலும் ேபானதுமுதற்ெகாண்டு,
எல்லாம் எங்களுக்குக் குைறவுபட்டது; பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிந்து ேபாேனாம். 19 ேமலும்
நாங்கள் வானராக்கினிக்கு தூபங்காட்டி, அவளுக்குப் பானபலிகைள வார்த்தேபாது, நாங்கள் எங்கள்
புருஷரின் அநுமதியில்லாமல் அவளுக்குப் பணியாரங்கைளச் சுட்டு, பானபலிகைள வார்த்து, அவைள
நமஸ்கரித்ேதாேமா? என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது எேரமியா, தனக்கு இப்படிப்பட்ட மறுெமாழி ெகாடுத்த
சகல ஜனங்களாகிய ஸ்திரீ புருஷர்கைளயும் மற்ற யாவைரயும் ேநாக்கி: 21 யூதாவின் பட்டணங்களிலும்,
எருசேலமின் வீதிகளிலும், நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களும், உங்கள் ராஜாக்களும், உங்கள் பிரபுக்களும்,
ேதசத்தின் ஜனங்களும் காட்டின தூபங்கைள அல்லேவா கர்த்தர் நிைனத்துத் தம்முைடய மனதிேல
ைவத்துக்ெகாண்டார். 22 உங்கள் கிரிையகளின் ெபால்லாப்ைபயும், நீங்கள் ெசய்த அருவருப்புகைளயும்,
கர்த்தர் அப்புறம் ெபாறுத்திருக்கக்கூடாதபடியினால் அல்லேவா, உங்கள் ேதசம் இந்நாளில் இருக்கிறபடி
குடியற்ற அந்தரெவளியும் பாழும் சாபமுமாயிற்று. 23 நீங்கள் தூபங்காட்டி, கர்த்தருக்கு விேராதமாகப்
பாவஞ்ெசய்து, கர்த்தருைடய சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடாமலும், அவருைடய ேவதத்துக்கும், அவருைடய
கட்டைளகளுக்கும், அவருைடய சாட்சிகளுக்கும், இணங்கி நடவாமலும் ேபானபடியினாேல இந்நாளில்
இருக்கிறபடி இந்தத் தீங்கு உங்களுக்கு ேநரிட்டது என்றான். 24 பின்னும் எேரமியா சகல ஜனங்கைளயும்,
சகல ஸ்திரீகைளயும் ேநாக்கி: எகிப்துேதசத்தில் இருக்கிற யூதராகிய நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், வானராக்கினிக்குத் தூபங்காட்டவும், அவளுக்குப் பானபலிகைள வார்க்கவும், நாங்கள்
ேநர்ந்துெகாண்ட ெபாருத்தைனகைள எவ்விதத்திலும் ெசலுத்துேவாெமன்று, நீங்களும் உங்கள்
ஸ்திரீகளும், உங்கள் வாயினாேல ெசால்லி, உங்கள் ைககளினாேல நிைறேவற்றினீர்கள்; நீங்கள் உங்கள்
ெபாருத்தைனகைள ஸ்திரப்படுத்தினது ெமய்ேய, அைவகைளச் ெசலுத்தினதும் ெமய்ேய. 26 ஆைகயால்,
எகிப்து ேதசத்தில் குடியிருக்கிற யூதா ஜனங்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்; இேதா, கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய ஜீவனாைண என்று, எகிப்து ேதசெமங்கும் ஒரு யூதா
மனுஷன் வாயினாலும் இனி என் நாமம் வழங்கப்படுவதில்ைலெயன்று நான் என் மகத்தான
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ஆைணயிடுகிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 27 இேதா, நான் அவர்கள்ேமல்
நன்ைமக்கல்ல தீைமக்ேக ஜாக்கிரைதயாயிருப்ேபன்; எகிப்து ேதசத்திலிருக்கிற யூதா மனுஷர் எல்லாரும்
ஒழிந்து தீருமளவும் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் சங்காரமாவார்கள். 28 ஆனாலும் பட்டயத்துக்குத்
தப்புகிறவர்கள் எகிப்துேதசத்திலிருந்து யூதா ேதசத்துக்குக் ெகாஞ்சம் ேபராய்த் திரும்புவார்கள்; அப்படிேய
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எகிப்துேதசத்திேல தங்கியிருக்க வந்த யூதாவில் மீதியான அைனவரும் அக்காலத்திேல தங்களுைடய
வார்த்ைதேயா, என் வார்த்ைதேயா, யாருைடய வார்த்ைத ெமய்ப்படும் என்று அறிவார்கள். 29 நான்
இவ்விடத்தில் உங்கைள தண்டிப்ேபன் என்று உங்களுக்கு விேராதமாய்ச் ெசான்ன என் வார்த்ைதகள்
ெமய்ப்படுெமன்று நீங்கள் அறிவதற்கு உங்களுக்கு இதுேவ அைடயாளம் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 30

இேதா, நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவ, அவனுைடய சத்துருவும் அவன் பிராணைன
வாங்கத்ேதடினவனுமாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, நான் பார்ேவான் ஒப்பிரா என்னும் எகிப்தின் ராஜாைவயும், அவனுைடய
சத்துருக்களின் ைகயிலும், அவன் பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான்.

ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திேல
ேநரியாவின் குமாரனாகிய பாருக் இந்த வசனங்கைள எேரமியாவின் வாய் ெசால்ல ஒரு
புஸ்தகத்தில் எழுதுைகயில், எேரமியா தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் ேபசி, 2 பாருக்ேக,

உன்ைனக்குறித்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், 3 நீ: இப்ெபாழுது
எனக்கு ஐேயா! கர்த்தர் என் ேநாைவச் சஞ்சலத்தால் வர்த்திக்கப்பண்ணினார், என் தவிப்பினால்
இைளத்ேதன், இைளப்பாறுதைலக் காணாேதேபாேனன் என்று ெசான்னாய் என்கிறார். 4 இேதா, நான்
கட்டினைதேய நான் இடிக்கிேறன்; நான் நாட்டினைதேய நான் பிடுங்குகிேறன்; இந்த முழுத்ேதசத்துக்கும்
இப்படிேய நடக்கும். 5 நீ உனக்குப் ெபரிய காரியங்கைளத் ேதடுகிறாேயா? ேதடாேத; இேதா, மாம்சமான
யாவர்ேமலும் தீங்ைக வரப்பண்ணுகிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; ஆனாலும், நீ ேபாகும் சகல
ஸ்தலங்களிலும் உன் பிராணைன உனக்குக் கிைடக்கும் ெகாள்ைளப்ெபாருளாகத் தருகிேறன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று அவனுடேன ெசால் என்றார்.

புறஜாதிகளுக்கு விேராதமாய் எேரமியா தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம்: 2

எகிப்ைதக்குறித்தும், ஐப்பிராத்து நதியண்ைடயில் கர்ேகமிசிேல இருந்ததும் பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார், ேயாசியாவின் குமாரனாகிய ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா

ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திேல முறிய அடித்ததுமான பார்ேவான்ேநேகா என்னப்பட்ட எகிப்து ராஜாவின்
ராணுவத்ைதக்குறித்தும் அவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 3 ேகடகங்கைளயும் பரிைசகைளயும்
ஆயத்தம்பண்ணி, யுத்தத்துக்கு வாருங்கள். 4 குதிைரவீரேர, குதிைரகளின்ேமல் ேசணங்கைள ைவத்து ஏறி,
தைலச்சீராைய அணிந்துெகாண்டு நில்லுங்கள்; ஈட்டிகைளத் துலக்கி, கவசங்கைளத்
தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 5 அவர்கள் கலங்கி, பின்வாங்குகிறைத நான் காண்கிறெதன்ன? சுற்றிலுமுண்டான
பயங்கரத்தினிமித்தம் அவர்களுைடய பராக்கிரமசாலிகள் முறியுண்டு, திரும்பிப்பாராமல் ஓட்டமாய்
ஓடிப்ேபாகிறார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 ேவகமாய் ஓடுகிறவன் ஓடிப்ேபாகேவண்டாம்;
பராக்கிரமசாலி தப்பிப்ேபாகேவண்டாம்; வடக்ேக ஐப்பிராத்து நதியண்ைடயிேல அவர்கள்
இடறிவிழுவார்கள். 7 பிரவாகம்ேபால் புரண்டுவருகிற இவன் யார்? அைலகள் ேமாதியடிக்கிற நதிகள்ேபால்
எழும்பிவருகிற இவன் யார்? 8 எகிப்தியேன பிரவாகத்ைதப்ேபால் புரண்டுவருகிறான், அவேன அைலகள்
ேமாதியடிக்கிற நதிகள்ேபால எழும்பிவருகிறான்; நான் ேபாய், ேதசத்ைத மூடி, நகரத்ைதயும் அதில்
குடியிருக்கிறவர்கைளயும் அழிப்ேபன் என்றான். 9 குதிைரகேள, ேபாய் ஏறுங்கள்; இரதங்கேள, கடகட
என்று ஓடுங்கள்; பராக்கிரமசாலிகளும், ேகடகம் பிடிக்கிற எத்திேயாப்பியரும், பூத்தியரும், வில்ைலப்பிடித்து
நாேணற்றுகிற லீதியரும் புறப்படக்கடவர்கள். 10 ஆனாலும், இது ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரின்
நாளும், அவர் தம்முைடய சத்துருக்களுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுகிற நாளுமாயிருக்கிறது; ஆைகயால்,
பட்டயம் பட்சித்து, அவர்களுைடய இரத்தத்தால் திருப்தியாகி ெவறித்திருக்கும்; வடேதசத்தில் ஐப்பிராத்து
நதியண்ைடயிேல ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு ஒரு யாகமும் உண்டு. 11 எகிப்தின்
குமாரத்தியாகிய கன்னிைகேய, நீ கீேலயாத்துக்குப்ேபாய், பிசின் ைதலம் வாங்கு; திரளான அவிழ்தங்கைள
நீ கூட்டுகிறது விருதா, உனக்கு ஆேராக்கியமுண்டாகாது. 12 ஜாதிகள் உன் இலச்ைசையக்
ேகள்விப்பட்டார்கள்; உன் கூக்குரலால் ேதசம் நிைறந்தது; பராக்கிரமசாலியின்ேமல் பராக்கிரமசாலி
இடறி, இருவரும் ஏகமாய் விழுந்தார்கள் என்றார். 13 எகிப்துேதசத்ைத அழிக்கப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் வருவாெனன்பைதக்குறித்து, எேரமியா தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் கர்த்தர் ெசான்ன
வசனம்: 14 ஆயத்தப்பட்டு நில், பட்டயம் உன்ைனச் சுற்றிலும் உண்டானைதப் பட்சித்துப்ேபாடுகிறெதன்று
ெசால்லி, எகிப்திேல அறிவித்து, மிக்ேதாலிேல கூறி, ேநாப்பிலும் தக்பாேனசிலும் பிரசித்தம்பண்ணுங்கள்.
15 உன் வீரர் வாரிக்ெகாள்ளப்படுகிறெதன்ன? கர்த்தர் அவர்கைளத் தள்ளினதால் அவர்கள்
நிைலநிற்கவில்ைல. 16 அேநகைர இடறப்பண்ணுகிறார்; அவனவன் தனக்கடுத்தவன்ேமல் விழுகிறான்;
அவர்கள்: எழுந்திருங்கள், ெகால்லுகிற பட்டயத்துக்குத்தப்ப நமது ஜனத்தண்ைடக்கும், நாம் பிறந்த
ேதசத்துக்கும் திரும்பிப்ேபாேவாம் என்கிறார்கள். 17 எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான் பாழாக்கப்பட்டான்;
அவனுக்குக் குறித்த காலம் முடிந்தெதன்று அங்ேக சத்தமிட்டுச் ெசால்லுகிறார்கள். 18 பர்வதங்களில்
தாேபாரும், சமுத்திரத்தின் அருேக கர்ேமலும் இருக்கிற நிச்சயம்ேபால் அவன் வருவாெனன்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா தம்முைடய ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுகிறார். 19

எகிப்துேதசவாசியாகிய குமாரத்திேய, சிைறயிருப்புக்குப் ேபாகும் பிரயாண சாமான்கைள ஆயத்தப்படுத்து,
ேநாப் பாழாகும்; அது குடியில்லாமல் சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்கிடக்கும். 20 எகிப்து மகா ேநர்த்தியான கடாரி,
அடிக்கிறவன் வடக்ேகயிருந்து வருகிறான். 21 அதின் நடுவில் இருக்கிற அதின் கூலிப்பைடகள் ெகாழுத்த
காைளகள் ேபாலிருக்கிறார்கள்; இவர்களும் நிற்காமல், திரும்பிக்ெகாண்டு ஏகமாய் ஓடிப்ேபாவார்கள்;
அவர்கள் விசாரிக்கப்படுகிற அவர்களுைடய ஆபத்துநாள் அவர்கள்ேமல் வந்தது. 22 அவன் பாம்ைபப்ேபால்
சீறிவருவான், இராணுவபலத்ேதாேட நடந்து, காடுெவட்டிகைளப்ேபால் ேகாடரிகேளாடு
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அதின்ேமல்வருவார்கள். 23 எண்ணப்படாத மரங்களாயிருந்தாலும் அந்தக் காட்ைட ெவட்டுவார்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்கள் ெவட்டுக்கிளிகைளப்பார்க்கிலும் அதிகமானவர்கள், அவர்களுக்குத்
ெதாைகயில்ைல. 24 எகிப்தின் குமாரத்தி கலங்குவாள்; வடதிைச ஜனத்தின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாள். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் ேநா என்னும் பட்டணத்திலுள்ள திரளான ஜனங்கைளயும், பார்ேவாைனயும்,
எகிப்ைதயும், அதின் ேதவர்கைளயும், அதின் ராஜாக்கைளயும், பார்ேவாைனயும், அவைன
நம்பியிருக்கிறவர்கைளயும் விசாரித்து, 26 அவர்கள் பிராணைன வாங்கத்ேதடுகிறவர்களின் ைகயிலும்,
பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயிலும், அவனுைடய ேசவகரின் ைகயிலும், அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அதற்குப்பின்பு அது பூர்வகாலத்தில் இருந்ததுேபால் குடிேயற்றப்படும் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 27 என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல, நீ கலங்காேத; இேதா,
நான் உன்ைனத் தூரத்திலும், உன் சந்ததிைய அவர்கள் சிைறயிருப்பின் ேதசத்திலுமிருந்து விடுவித்து
இரட்சிப்ேபன்; அப்ெபாழுது யாக்ேகாபு திரும்பிவந்து, அைமதிேயாடும் சாங்ேகாபாங்கத்ேதாடும் இருப்பான்;
அவைனத் தத்தளிக்கப்பண்ணுவார் இல்ைல. 28 என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் உன்னுடேன இருக்கிேறன்; உன்ைனத் துரத்திவிட்ட எல்லா ஜாதிகைளயும்
நான் நிர்மூலமாக்குேவன்; உன்ைனேயா நான் நிர்மூலமாக்காமல், உன்ைன மட்டாய்த் தண்டிப்ேபன்;
ஆனாலும் உன்ைன நான் குற்றமில்லாமல் நீங்கலாக விடுவதில்ைலெயன்கிறார்.

பார்ேவான் காத்சாைவ அழிக்குமுன்ேன, ெபலிஸ்தருக்கு விேராதமாய்த் தீர்க்கதரிசியாகிய
எேரமியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம்: 2 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
இேதா, வடக்ேகயிருந்து ஜலம் ெபாங்கி பிரவாகமாகித் ேதசத்தின்ேமலும், அதிலுள்ள

எல்லாவற்றின்ேமலும், நகரத்தின்ேமலும், அதில் குடியிருக்கிறவர்களின்ேமலும் புரண்டு ஓடும்; அப்ெபாழுது
மனுஷர் கூக்குரலிட்டு, ேதசத்தின் குடிகெளல்லாரும் அலறுவார்கள். 3 அவர்களுைடய பலத்த
குதிைரகளுைடய குளம்புகளின் சத்தத்ைதயும், அவர்களுைடய இரதங்களின் கடகடப்ைபயும்,
அவர்களுைடய உருைளகளின் இைரச்சைலயும் ேகட்டு, தகப்பன்மார் தங்கள் ைக அயர்ந்துேபானதினால்
தங்கள் பிள்ைளகைளயும் ேநாக்கிப் பாராதிருப்பார்கள். 4 ெபலிஸ்தைரெயல்லாம் பாழாக்கவும், தீருவுக்கும்
சீேதானுக்கும், மீதியான சகாயைரெயல்லாம் சங்காரம் பண்ணவும் வருகிற நாளிேல இப்படியாகும்; கப்ேதார்
என்னும் கடற்கைரயான ேதசத்தாரில் மீதியாகிய ெபலிஸ்தைரயும் கர்த்தர் பாழாக்குவார். 5 காத்சா
ெமாட்ைடயடிக்கப்படும்; அவர்களுடய பள்ளத்தாக்கிேல மீதியாகிய அஸ்கேலான் சங்காரமாகும்; நீ
எந்தமட்டுந்தான் உன்ைனக் கீறிக்ெகாள்ளுவாய். 6 ஆ கர்த்தரின் பட்டயேம, எந்தமட்டும் அமராதிருப்பாய்?
உன் உைறக்குள் திரும்பிவந்து, ஓய்ந்து அமர்ந்திரு. 7 அது எப்படி அமர்ந்திருக்கும்? அஸ்கேலானுக்கு
விேராதமாகவும் கடல்துைற ேதசத்துக்கு விேராதமாகவும் கர்த்தர் அதற்குக் கட்டைளெகாடுத்து,
அவ்விடங்களுக்ெகன்று அைதக் குறித்தாேர.

ேமாவாைபக்குறித்து இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், ஐேயா! ேநேபா பாழாக்கப்பட்டது; கீரியாத்தாயீம் ெவட்கப்பட்டு,
பிடிக்கப்பட்டுப்ேபாயிற்று; மிஸ்காப் ெவட்கப்பட்டு, கலங்கிப்ேபாயிற்று. 2 எஸ்ேபாைனக்குறித்து

ேமாவாபுக்கு இருந்த ெபத்தரிக்கம் இனி இராது; அது ஒரு ஜாதியாயிராதபடிக்கு அைத நிர்மூலமாக்குேவன்
வாருங்கெளன்று அதற்கு விேராதமாகப் ெபால்லாப்ைப நிைனத்திருக்கிறார்கள்; மத்ேமேன, நீயும்
சங்காரமாவாய்; பட்டயம் உன்ைனத் ெதாடரும். 3 பாழ்க்கடிப்பினாலும் ெபரிய ெநாறுக்குதலினாலும்
உண்டாகிற கூப்பிடுதலின் சத்தம் ஒெரானாயிமிலிருந்து ேகட்கப்படும். 4 ேமாவாப் ெநாறுங்குண்டது;
அதிலுள்ள சிறுவர்கள் கூப்பிடும் சத்தம் ேகட்கப்படுகிறது. 5 லூகித்துக்கு ஏறிப்ேபாகிற வழியில்
அழுைகயின்ேமல் அழுைக எழும்பும்; ஒெரானாயிமுக்கு இறங்கிப்ேபாகிற வழியிேல ெநாறுக்குதல்
ெசய்கிறதினால் உண்டாகிய கூக்குரைலச் சத்துருக்கள் ேகட்கிறார்கள். 6 உங்கள் பிராணன் தப்ப
ஓடிப்ேபாங்கள்; வனாந்தரத்திலுள்ள கறைளயாய்ப்ேபான ெசடிையப்ேபாலிருப்பீர்கள். 7 நீ உன்
சம்பத்ைதயும் உன் ெபாக்கிஷங்கைளயும் நம்புகிறபடியினாேல நீயும் பிடிக்கப்படுவாய், அப்ெபாழுது
ேகேமாஷ் சிைறயாக்கப்பட்டுப்ேபாகும்; அதின் ஆசாரியரும் பிரபுக்களும் ஏகமாய்ச்
சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 8 பாழாக்குகிறவன் எல்லாப் பட்டணங்களின்ேமலும் வருவான்; ஒரு பட்டணமும்
தப்பிப்ேபாவதில்ைல; பள்ளதாக்குகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; சமனான பூமியும் அழிக்கப்படும் என்று கர்த்தர்
ெசான்னார். 9 ேமாவாபுக்குச் ெசட்ைடகைளக் ெகாடுங்கள்; அது பறந்துேபாகட்டும்; அதின் பட்டணங்கள்
குடிகளில்லாமல் பாழாய்ப்ேபாகும். 10 கர்த்தருைடய ேவைலைய அசதியாய்ச் ெசய்கிறவன்
சபிக்கப்பட்டவன்; இரத்தம் சிந்தாதபடிக்குத் தன் பட்டயத்ைத அடக்கிக்ெகாள்ளுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்.
11 ேமாவாப் தன் சிறுவயதுமுதல் சுகமாய் வாழ்ந்தது; அது ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து மறு பாத்திரத்தில்
வார்க்கப்படாமலும், அதின் வண்டல்களின்ேமல் அைசயாமலும் இருந்தது; அது சிைறயிருப்புக்குப்
ேபானதில்ைல; ஆதலால் அதின் ருசி அதில் நிைலத்திருந்தது; அதின் வாசைன ேவறுபடவில்ைல. 12

ஆைகயால், இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது
கவிழ்த்துப்ேபாடுகிறவர்கைள அதற்கு அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதக் கவிழ்த்து, அதின் பாத்திரங்கைள
ெவறுைமயாக்கி, அதின் ஜாடிகைள உைடத்துப்ேபாடுவார்கள். 13 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் சந்ததி தங்கள்
நம்பிக்ைகயான ெபத்ேதலாேல ெவட்கப்பட்டதுேபால, ேமாவாப் ேகேமாஷாேல ெவட்கப்படும். 14 நாங்கள்
பராக்கிரசாலிகெளன்றும், நாங்கள் யுத்தசன்னத்தெரன்றும் நீங்கள் ெசால்லுகிறெதன்ன? 15 ேமாவாப்
அழிந்தது, அதின் பட்டணங்கள் எரிந்துேபாயின; அதின் திறைமயுள்ள வாலிபர் ெகாைலகளத்துக்கு
இறங்குகிறார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா ெசால்லுகிறார். 16 ேமாவாபின்
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ஆபத்துவரச் சமீபமாயிருக்கிறது; அதின் தீங்கு மிகவும் தீவிரித்துவருகிறது. 17 அதின் சுற்றுப்புறத்தாரும்
அதின் ேபைர அறிந்தவர்களுமாகிய நீங்கள் எல்லாரும் அதற்காக அங்கலாய்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
ெபலனான தடியும் அலங்காரமான ேகாலும் எப்படி உைடந்தெதன்று ெசால்லுங்கள். 18 தீேபான்
பட்டணவாசியான குமாரத்திேய, நீ உன் மகிைமைய விட்டிறங்கி, தாகத்ேதாேட உட்கார்ந்திரு; ேமாவாைபப்
பாழாக்குகிறவன் உனக்கு விேராதமாய் வந்து, உன் அரண்கைள அழித்துப்ேபாடுவான். 19 ஆேராேவரில்
குடியிருக்கிறவேள, நீ வழியிேல நின்று பார்த்துக்ெகாண்டிரு; நடந்தெதன்னெவன்று ஓடிவருகிறவைனயும்
தப்பிவருகிறவைனயும் ேகள். 20 ேமாவாப் முறிய அடிக்கப்பட்டபடியினால் கலங்கிப்ேபாயிற்று;
அலறிக்கூப்பிடுங்கள்; ேமாவாப் பாழாக்கப்பட்டெதன்று அர்ேனானில் அறிவியுங்கள். 21 சமனான பூமியாகிய
ஓேலானின்ேமலும், யாத்சாவின்ேமலும், ேமப்காத்தின்ேமலும், 22 தீேபானின்ேமலும், ேநேபாவின்ேமலும்,
ெபத்திப்லாத்தாயீமின்ேமலும், 23 கீரியாத்தாயீமின்ேமலும், ேபத்கமூலின்ேமலும், ெபத்ெமேயானின்ேமலும்,
24 கீரிேயாத்தின்ேமலும், ேபாஸ்றாவின்ேமலும், ேமாவாப் ேதசத்திேல தூரத்திலும் சமீபத்திலும் இருக்கிற
எல்லாப் பட்டணங்களின்ேமலும் நியாயத்தீர்ப்பு வரும். 25 ேமாவாபின் ெகாம்பு ெவட்டுண்டது; அவன் புயம்
முறிக்கப்பட்டது என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 26 அவைன ெவறிெகாள்ளச் ெசய்யுங்கள்; கர்த்தருக்கு
விேராதமாய்ப் ெபருைமபாராட்டினான்; ேமாவாப் தான் வாந்திப்பண்ணி அதிேல புரளுவான்; அவன்
பரியாசத்துக்கிடமாவான். 27 இஸ்ரேவல் உனக்குப் பரியாசமாயிருந்தான் அல்லேவா? அவன் திருடருக்குள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டாேனா? நீ அவைனக்குறித்துப் ேபசுகிறேபாெதல்லாம், தைலையத் துலுக்குகிறாேய. 28

ேமாவாப் ேதசத்தின் குடிகேள, நீங்கள் பட்டணங்கைள விட்டுப்ேபாய், கன்மைலயில் தங்கி, குைகயின் வாய்
ஓரங்களில் கூடுகட்டுகிற புறாவுக்கு ஒப்பாயிருங்கள். 29 அவன் ெமத்தப் ெபருைமக்காரன், ேமாவாபின்
ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும், அவன் அகந்ைதையயும், அவன் ெபத்தரிக்கத்ைதயும், அவன்
இருதயத்தின் ேமட்டிைமையயும் குறித்துக் ேகட்ேடன். 30 அவன் மூர்க்கத்ைத நான் அறிேவன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அப்படியாகாது, அவன் வீம்பு ெசல்லாது என்கிறார். 31 ஆைகயால்
ேமாவாபினிமித்தம் நான் அலறி, ேமாவாப் ேதசம் அைனத்தினிமித்தமும் கூக்குரலிடுேவன்; கீராேரஸ்
மனுஷரினிமித்தம் ெபருமூச்சுவிடப்படும். 32 சிப்மாவூரின் திராட்சச்ெசடிேய, யாேசருக்காக நான்
அழுததுேபால உனக்காகவும் அழுேவன்; உன் ெகாடிகள் கடைலக் கடந்துேபாயின; அைவகள் யாேசர்
கடல்மட்டும் ேபாய் எட்டின; பாழாக்குகிறவன் உன் வசந்தகாலத்துப் பழங்களின்ேமலும், உன் திராட்சப்பழ
அறுப்பின்ேமலும் விழுந்தான். 33 பயிர்ெவளியிலும் ேமாவாப் ேதசத்திலுமிருந்து சந்ேதாஷமும் களிப்பும்
நீங்கிப்ேபாயிற்று; திராட்சரசம் ஆைலகளிலிருந்து ெபாழிகிறைத ஓயப்பண்ணிேனன்; ஆைலைய
மிதிக்கிறவர்களின் பாடல் இல்ைல; அது ஆரவாரேமயல்லாமல் ஆைல மிதிக்கும் பாடலல்ல. 34

எஸ்ேபான்துவக்கி எெலயாேலமட்டும் யாகாஸ்வைரக்கும் உண்டாகும் கூக்குரலினிமித்தம் அவர்கள்
மூன்றுவயதுக் கடாரிையப்ேபால், ேசாவார்துவக்கி ஒெரானாயிம்மட்டும் சத்தமிடுவார்கள்; நிம்ரீமின்
ஜலங்களும் வற்றிப்ேபாகும். 35 ேமாவாப்ேதசத்து ேமைடகளில் பலியிடுகிறவைனயும் தன் ேதவர்களுக்கு
தூபங்காட்டுகிறவைனயும் ஓயப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 36 ஆைகயால்,
ேமாவாபினிமித்தம் என் இருதயம் நாகசுரம்ேபால் துயரமாய் ெதானிக்கும்; கீராேரஸ் மனுஷரினிமித்தமும்,
என் இருதயம் நாகசுரம்ேபால் துயரமாய் ெதானிக்கும்; அவர்கள் சம்பாதித்த ஐசுவரியம்
அழிந்துேபாகிறபடியினால் அப்படித் ெதானிக்கும். 37 தைலகள் எல்லாம் ெமாட்ைடயிடப்பட்டும், தாடிகள்
எல்லாம் கத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும்; ைககளில் எல்லாம் கீறுதல்களும், அைரகளில் இரட்டுடுப்பும் உண்டு.
38 ேமாவாபின் சகல வீடுகளின்ேமலும் அதின் ெதருக்களிேலயும் ஏகப்புலம்பல் உண்டாகும்; ஒருவரும்
விரும்பப்படாத பாத்திரம்ேபால ேமாவாைப உைடத்துப்ேபாட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 39

ேமாவாப் எவ்வளவாய் முறிந்துேபாயிற்ெறன்று அலறுகிறார்கள்; அது முதுைகக்காட்டி எவ்வளவாய்
ெவட்கப்படும்? இப்படி ேமாவாப் தன் சுற்றுப்புறத்தார் அைனவருக்கும் பரியாசமும் திைகப்புமாயிருக்கும். 40

இேதா, ஒருவன் கழுைகப்ேபால் பறந்துவந்து, ேமாவாபின்ேமல் தன் ெசட்ைடகைள விரிப்பான். 41 கீரிேயாத்
பிடிக்கப்படும், ேகாட்ைடகள் ைகவசமாகும்; அந்நாளிேல ேமாவாபின் பராக்கிரமசாலிகளுைடய இருதயம்
பிரசவேவதைனப்படுகிற ஸ்திரீயின் இருதயம்ேபால இருக்கும். 42 ேமாவாப் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப்
ெபருைமபாராட்டினபடியால், அது ஒரு ஜனமாயிராதபடிக்கு அழிக்கப்படும். 43 ேமாவாப் ேதசத்தின்
குடியானவேன, திகிலும், படுகுழியும், கண்ணியும் உன்ேமல் வரும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 44

திகிலுக்கு விலக ஓடுகிறவன் படுகுழியிேல விழுவான்; படுகுழியிலிருந்து ஏறுகிறவேனா கண்ணியிேல
பிடிபடுவான்; அவர்கள் விசாரிக்கப்படும் வருஷத்ைத அதின்ேமல், அதாவது, ேமாவாபின்ேமல்
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 45 வல்லடிக்குத் தப்ப ஓடிப்ேபாகிறவர்கள் எஸ்ேபானின்
நிழலில் தரித்து நின்றார்கள், ஆனாலும் ெநருப்பு எஸ்ேபானிலும், அக்கினி ஜூவாைல சீேகான்
நடுவிலுமிருந்து புறப்பட்டு, ேமாவாப்ேதசத்தின் எல்ைலகைளயும், கலகஞ்ெசய்கிறவர்களின்
உச்சந்தைலையயும் பட்சிக்கும். 46 ேமாவாேப, உனக்கு ஐேயா! ேகேமாஷ் விக்கிரகத்ைதயடுத்த ஜனம்
அழியும், உன் குமாரரும் சிைறபிடிக்கப்படுகிறார்கள், உன் குமாரத்திகளும்
சிைறபிடிக்கப்பட்டுப்ேபாகிறார்கள். 47 ஆனாலும் கைடசி நாட்களில் ேமாவாபின் சிைறயிருப்ைபத்
திருப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். ேமாவாபின்ேமல் வரும் நியாயத்தீர்ப்பின் ெசய்தி இத்ேதாேட
முடிந்தது.

அம்ேமான் புத்திரைரக்குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலுக்குக்
குமாரர் இல்ைலேயா? அவனுக்குச் சுதந்தரவாளி இல்ைலேயா? அவர்கள் ராஜா காத்ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு, அதின் ஜனம் இவன் பட்டணங்களில் குடியிருப்பாேனன்? 2 ஆைகயால்,

இேதா, நாட்கள் வருெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார், அப்ெபாழுது அம்ேமான் புத்திரரின் பட்டணமாகிய
ரப்பாவிேல யுத்தத்தின் ஆர்ப்பரிப்ைபக் ேகட்கப்பண்ணுேவன்; அது பாழான மண்ேமடாகும்; அதற்கடுத்த
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ஊர்களும் அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்படும்; ஆனாலும் இஸ்ரேவல் தன் ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டவர்களின் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3

எஸ்ேபாேன, அலறு; ஆயி பாழாக்கப்பட்டது; ரப்பாவின் குமாரத்திகேள, ஓலமிடுங்கள்; இரட்ைட
உடுத்திக்ெகாண்டு, புலம்பி, ேவலிகளில் சுற்றித்திரியுங்கள்; அவர்கள் ராஜா அதின் ஆசாரியர்கேளாடும்
அதின் பிரபுக்கேளாடுங்கூடச் சிைறப்பட்டுப்ேபாவான். 4 எனக்கு விேராதமாய் வருகிறவன் யார் என்று
ெசால்லி, உன் ெசல்வத்ைத நம்பின சீர்ெகட்ட குமாரத்திேய, நீ பள்ளத்தாக்குகைளப்பற்றிப்
ெபருைமபாராட்டுவாேனன்? உன் பள்ளத்தாக்குக் கைரந்து ேபாகிறது. 5 இேதா, உன் சுற்றுப்புறத்தார்
எல்லாராலும் உன்ேமல் திகிைல வரப்பண்ணுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார்; நீங்கள் அவரவர் தம்தம் முன் இருக்கும் வழிேய ஓடத் துரத்தப்படுவீர்கள்; வலைசவாங்கி
ஓடுகிறவர்கைளச் ேசர்ப்பார் ஒருவருமில்ைல. 6 அதற்குப்பின்பு அம்ேமான் புத்திரருைடய சிைறயிருப்ைபத்
திருப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7 ஏேதாைமக்குறித்துச் ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: ேதமானிேல இனி ஞானமில்ைலேயா? ஆேலாசைன விேவகிகைளவிட்டு அழிந்தேதா?
அவர்களுைடய ஞானம் ெகட்டுப்ேபாயிற்ேறா? 8 ேததானின் குடிகேள, ஓடுங்கள், முதுைகக் காட்டுங்கள்,
பள்ளங்களில் பதுங்குங்கள்; ஏசாைவ விசாரிக்குங்காலத்தில் அவன் ஆபத்ைத அவன்ேமல் வரப்பண்ணுேவன்.
9 திராட்சப்பழங்கைள அறுக்கிறவர்கள் உன்னிடத்திேல வந்தார்களாகில், பின்பறிக்கிறதற்குக் ெகாஞ்சம்
ைவயார்கேளா? இராத்திரியில் திருடர் வந்தார்களாகில், தங்களுக்குப் ேபாதுெமன்கிறமட்டும்
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள் அல்லேவா? 10 நாேனா ஏசாைவ ெவறுைமயாக்கி, அவன் ஒளித்துக்ெகாள்ளக்
கூடாதபடிக்கு அவனுைடய மைறவிடங்கைள ெவளிப்படுத்திப்ேபாடுேவன்; அவனுைடய சந்ததியாரும்
அவனுைடய சேகாதரரும் அவனுைடய அயலாரும் அழிக்கப்படுவார்கள்; அவன் இனி இரான். 11

திக்கற்றவர்களாய்ப்ேபாகும் உன் பிள்ைளகைள ஒப்புவி, நான் அவர்கைள உயிேராேட காப்பாற்றுேவன்; உன்
விதைவகள் என்ைன நம்புவார்களாக. 12 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, பாத்திரத்தில்
குடிக்கேவண்டுெமன்கிற நியாயத்தீர்ப்புக்கு உள்ளாயிராதவர்கள் அதில் குடித்தார்கள்; நீ குற்றமற்று
நீங்கலாயிருப்பாேயா? நீ நீங்கலாயிராமல் அதில் நிச்சயமாய்க் குடிப்பாய். 13 ேபாஸ்றா பாழும் நிந்ைதயும்
அவாந்தரமும் சாபமுமாக இருக்குெமன்றும், அதின் பட்டணங்கள் எல்லாம் நித்திய
வனாந்தரங்களாயிருக்குெமன்றும் என்ைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14

நீங்கள் கூடிக்ெகாண்டு, அதற்கு விேராதமாக வந்து, யுத்தம்பண்ணுகிறதற்கு எழும்புங்கள் என்று ெசால்ல,
ஜாதிகளிடத்தில் ஸ்தானாதிபதிைய அனுப்புகிற ெசய்திையக் கர்த்தரிடத்திேல ேகள்விப்பட்ேடன். 15

இேதா, உன்ைன ஜாதிகளுக்குள்ேள சிறியதும், மனுஷருக்குள்ேள அசட்ைட பண்ணப்பட்டதுமாக்குகிேறன்
என்கிறார். 16 கன்மைல ெவடிப்புகளில் வாசம்பண்ணி, ேமடுகளின் உச்சிையப் பிடித்திருக்கிற உன்னால்
உன் பயங்கரமும் உன் இருதயத்தின் அகந்ைதயும் உன்ைன ேமாசம்ேபாக்கிற்று; நீ கழுைகப்ேபால்
உயரத்தில் உன் கூட்ைடக் கட்டினாலும் அங்ேகயிருந்து உன்ைன விழப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 17 அப்படிேய ஏேதாம் பாழாகும்; அைதக் கடந்துேபாகிறவன் எவனும் அதின் எல்லா
வாைதகளினிமித்தமும் பிரமித்து ஈசல்ேபாடுவான். 18 ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் அைவகளின்
சுற்றுப்புறங்களும் கவிழ்க்கப்பட்டதுேபால இதுவும் கவிழ்க்கப்படும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அங்ேக
ஒருவனும் குடியிருப்பதில்ைல, அதில் ஒரு மனுபுத்திரனும் தங்குவதில்ைல. 19 இேதா, புரண்டு ஓடுகிற
ேயார்தானிடத்திலிருந்து சிங்கம் வருவதுேபால் பலவானுைடய தாபரத்துக்கு விேராதமாக வருகிறான்;
அவைனச் சடிதியிேல அங்ேகயிருந்து ஓடிவரப்பண்ணுேவன்; நான் அதற்கு விேராதமாய்க் கட்டைளயிட்டு
அனுப்பத்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன் யார்? எனக்குச் சமானமானவன் யார்? எனக்கு மட்டுக்கட்டுகிறவன்
யார்? எனக்கு முன்பாக நிைலநிற்கப்ேபாகிற ேமய்ப்பன் யார்? 20 ஆைகயால் கர்த்தர் ஏேதாமுக்கு
விேராதமாக ேயாசித்த ஆேலாசைனையயும், அவர் ேதமானின் குடிகளுக்கு விேராதமாக நிைனத்திருக்கிற
நிைனவுகைளயும் ேகளுங்கள்; மந்ைதயில் சிறியவர்கள் ெமய்யாகேவ அவர்கைளப் பிடித்திழுப்பார்கள்,
அவர்கள் இருக்கிற தாபரங்கைள அவர் ெமய்யாகேவ பாழாக்குவார். 21 அைவகளுக்குள் இடிந்துவிழும்
சத்தத்தினாேல பூமி அதிரும்; கூக்குரலின் சத்தம் சிவந்த சமுத்திரமட்டும் ேகட்கப்படும். 22 இேதா, ஒருவன்
கழுைகப்ேபால எழும்பி, பறந்துவந்து, தன் ெசட்ைடகைளப் ேபாஸ்றாவின்ேமல் விரிப்பான்; அந்நாளிேல
ஏேதாமுைடய பராக்கிரமசாலிகளின் இருதயம் பிரசவேவதைனப்படுகிற ஸ்திரீயின் இருதயம்ேபால
இருக்கும் என்கிறார். 23 தமஸ்குைவக்குறித்துச் ெசால்வது: ஆமாத்தும் அர்ப்பாத்தும் கலங்குகிறது;
ெபால்லாத ெசய்திைய அவர்கள் ேகட்டபடியினால் கைரந்துேபாகிறார்கள்; சமுத்திரத்ேதாரமாய்ச்
சஞ்சலமுண்டு; அதற்கு அைமதலில்ைல. 24 தமஸ்கு தளர்ந்துேபாகும், புறங்காட்டி ஓடிப்ேபாகும்; திகில்
அைதப் பிடித்தது; பிரசவ ஸ்திரீையப்ேபால இடுக்கமும் ேவதைனகளும் அைதப் பிடித்தது. 25 சந்ேதாஷமான
என் ஊராகிய அந்தப் புகழ்ச்சியுள்ள நகரம் தப்பவிடப்படாமற்ேபாயிற்ேற! 26 ஆதலால் அதின் வாலிபர்
அதின் வீதிகளில் விழுந்து, யுத்த மனுஷர் எல்லாரும் அந்நாளிேல சங்காரமாவார்கள் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 27 தமஸ்குவின் மதில்களில் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது ெபனாதாத்தின்
அரமைனகைளப் பட்சிக்கும் என்கிறார். 28 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் முறியடிக்கும்
ேகதாைரயும் காத்ேசாருைடய இராஜ்யங்கைளயும் குறித்துக் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
எழுப்பி, ேகதாருக்கு விேராதமாகப் ேபாய், கீழ்த்திைசப் புத்திரைரப்பாழாக்குங்கள். 29 அவர்களுைடய
கூடாரங்கைளயும் அவர்களுைடய மந்ைதகைளயும் வாங்கி, அவர்களுைடய திைரகைளயும் அவர்களுைடய
எல்லாத் தட்டுமுட்டுகைளயும் அவர்களுைடய ஒட்டகங்கைளயும் தங்களுக்ெகன்று ெகாண்டுேபாய்,
எத்திைசயும் பயம் என்று ெசால்லி, அவர்கள்ேமல் ஆர்ப்பரிப்பார்கள். 30 காத்ேசாரின் குடிகேள, ஓடி,
தூரத்தில் அைலயுங்கள்; பள்ளத்தில் ஒதுங்கிப் பதுங்குங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் உங்களுக்கு விேராதமாக ஆேலாசைனெசய்து, உங்களுக்கு விேராதமாக
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உபாயங்கைளச் சிந்தித்திருக்கிறான். 31 அஞ்சாமல் நிர்விசாரமாய்க் குடியிருக்கிற ஜாதிக்கு விேராதமாக
எழும்பிப்ேபாங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அதற்கு வாசல்களுமில்ைல, தாழ்ப்பாள்களுமில்ைல;
அவர்கள் தனிப்படத் தங்கியிருக்கிறார்கள். 32 அவர்களுைடய ஒட்டகங்கள் ெகாள்ைளயும், அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகளின் ஏராளம் சூைறயுமாகும்; நான் அவர்கைளச் சகல திைசகளுமான கைடயாந்தர மூைலகளில்
இருக்கிறவர்களிடத்துக்குச் சிதறடித்துவிட்டு, அதினுைடய சகல பக்கங்களிலுமிருந்து அவர்களுக்கு
ஆபத்ைத வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 33 ஆத்ேசார் வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமாகி,
என்ெறன்ைறக்கும் பாழாய்க்கிடக்கும்; ஒருவனும் அங்ேக குடியிருப்பதில்ைல, ஒரு மனுபுத்திரனும் அதிேல
தங்குவதுமில்ைலெயன்கிறார். 34 யூதா ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவினுைடய ராஜ்யபாரத்தின் துவக்கத்திேல,
ஏலாமுக்கு விேராதமாக எேரமியா என்னும் தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம்: 35

ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் ஏலாமின் வில்ெலன்னும்
அவர்களுைடய பிரதான வல்லைமைய முறித்துப்ேபாட்டு, 36 வானத்தின் நாலு திைசகளிலுமிருந்து நாலு
காற்றுகைள ஏலாமின்ேமல் வரப்பண்ணி, அவர்கைள இந்த எல்லாத்திைசகளிலும் சிதறடிப்ேபன்; ஏலாம்
ேதசத்திலிருந்து துரத்துண்டவர்கள் சகல ஜாதிகளிலும் சிதறப்படுவார்கள். 37 நான் ஏலாமியைர அவர்கள்
சத்துருக்களுக்கு முன்பாகவும், அவர்கள் பிராணைன வாங்கத் ேதடுகிறவர்களுக்கு முன்பாகவும்
கலங்கப்பண்ணி, என் ேகாபத்தின் உக்கிரமாகிய தீங்ைக அவர்கள்ேமல் வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; நான் அவர்கைள நிர்மூலமாக்குமட்டும் பட்டயத்ைத அவர்களுக்குப் பின்னாக அனுப்பி, 38

என் சிங்காசனத்ைத ஏலாமிேல ைவத்து, அங்ேகயிருந்து ராஜாைவயும் பிரபுக்கைளயும் அழித்துப்ேபாடுேவன்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 39 ஆனாலும் கைடசி நாட்களிேல நான் ஏலாமின் சிைறயிருப்ைபத்
திருப்புேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாகிய எேரமியாைவக்ெகாண்டு பாபிேலானுக்கும் கல்ேதயர் ேதசத்துக்கும்
விேராதமாக உைரத்த வசனம்: 2 பாபிேலான் பிடிபட்டது; ேபல் ெவட்கப்பட்டது; ெமெராதாக்
ெநாறுங்குண்டது; அதினுைடய சிைலகள் இலச்ைசயைடந்தது; அதினுைடய விக்கிரகங்கள்

ெநாறுங்கிப்ேபாயின என்று ஜாதிகளுக்குள்ேள அறிவித்துப் பிரசித்தம்பண்ணுங்கள்; இைத மைறக்காமல்
ெகாடிேயற்றி விளம்பரம்பண்ணுங்கள். 3 அதற்கு விேராதமாய் வடக்ேகயிருந்து ஒரு ஜாதி வந்து, அதின்
ேதசத்ைதப் பாழாக்கிப்ேபாடும்; அதிேல குடியிருப்பாரில்ைல; மனுஷேராேட மிருகங்களும் ஓடிப்ேபாய்விடும்.
4 அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் இஸ்ரேவல் புத்திரர் வருவார்கள்; அவர்களும் யூதா புத்திரரும் ஏகமாய்
அழுது, நடந்துவந்து, தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதடுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5

மறக்கப்படாத நித்திய உடன்படிக்ைகயினால் நாம் கர்த்தைரச் ேசர்ந்துெகாள்ேவாம் வாருங்கள் என்று
சீேயானுக்கு ேநராய் முகங்கைளத் திருப்பி, சீேயானுக்குப் ேபாகிறவழி எதுெவன்று ேகட்டு விசாரிப்பார்கள்.
6 என் ஜனங்கள் காணாமற்ேபான ஆடுகள், அவர்களுைடய ேமய்ப்பர்கள் அவர்கைளச் சிதறப்பண்ணி,
பர்வதங்களில் அைலயவிட்டார்கள்; ஒரு மைலயிலிருந்து மறுமைலக்குப் ேபானார்கள்; தங்கள்
ெதாழுவத்ைத மறந்துவிட்டார்கள். 7 அவர்கைளக் கண்டுபிடித்தவர்கள் எல்லாரும் அவர்கைளப்
பட்சித்தார்கள்; அவர்களுைடய சத்துருக்கள்: எங்கள்ேமல் குற்றமில்ைல; அவர்கள் நீதியின்
வாசஸ்தலத்திேல கர்த்தருக்கு விேராதமாக, தங்கள் பிதாக்கள் நம்பின கர்த்தருக்கு விேராதமாகேவ,
பாவஞ்ெசய்தார்கள் என்றார்கள். 8 பாபிேலானின் நடுவிலிருந்ேதாடி, கல்ேதயரின் ேதசத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டு, மந்ைதயின் முன் நடக்கும் கடாக்கைளப்ேபால் இருங்கள். 9 இேதா, நான் பாபிேலானுக்கு
விேராதமாக வடேதசத்தில் இருக்கும் ெபரிய ஜாதிகளின் கூட்டத்ைத எழுப்பி, அைத வரப்பண்ணுேவன்;
அவர்கள் அதற்கு விேராதமாக ஆயத்தம்பண்ணுவார்கள்; அங்ேகயிருந்து வருகிறவர்களால் அது
பிடிக்கப்படும்; அவர்களுைடய அம்புகள் சாமர்த்தியமுள்ள பராக்கிரமசாலியின் அம்புகைளப்ேபால்
இருக்கும்; அைவகள் விருதாவாய்த் திரும்புவதில்ைல. 10 கல்ேதயா ெகாள்ைளயாகும்: அைதக்
ெகாள்ைளயிடுகிறவர்கள் எல்லாரும் பரிபூரணமைடவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 என்
சுதந்தரத்ைதக் ெகாள்ைளயிட்ட நீங்கள் சந்ேதாஷித்தீர்கேள, களிகூர்ந்தீர்கேள. புல்ேமய்ந்து ெகாழுத்த
கடாரிையப்ேபால் பூரித்து, வலியரிஷபம்ேபால் முக்காரம் ேபாடுகிறீர்கேள. 12 உங்கள் தாய் மிகவும் ெவட்கி,
உங்கைளப் ெபற்றவள் நாணமைடவாள்; இேதா, அவள் ஜாதிகளுக்குள்ேள கைடசியாவதுமன்றி,
வனாந்தரமும் வறட்சியும் அந்தரெவளியுமாவாள். 13 கர்த்தரின் ேகாபத்தினாேல அது குடியற்றதும்
ெபரும்பாழுமாயிருக்கும்; பாபிேலாைனக் கடந்துேபாகிற எவனும் அதின் எல்லா வாைதகளினிமித்தமும்
பிரமித்து, ஈசல்ேபாடுவான். 14 நீங்கள் எல்லாரும் பாபிேலானுக்கு விேராதமாய்ச் சுற்றிலும் அணிவகுத்து
நின்று, வில்ைல நாேணற்றி, அதின்ேமல் அம்புகைள எய்யுங்கள்; அம்புச்ெசலைவப் பாராேதயுங்கள்; அது,
கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தது. 15 அதற்கு விேராதமாய்ச் சுற்றிலும் ஆர்ப்பரியுங்கள்; அது
தன்ைனக் ைகயளித்தது; அதின் அஸ்திபாரங்கள் விழுந்தது, அதின் மதில்கள் இடிக்கப்பட்டது; இது கர்த்தர்
வாங்கும் பழி; அதினிடத்தில் பழிவாங்குங்கள்; அது ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் அதற்குச் ெசய்யுங்கள். 16

விைதவிைதக்கிறவைனயும் அறுப்புக்காலத்தில் அரிவாைளப் பிடிக்கிறவைனயும் பாபிேலானில் இராதபடிச்
சங்காரம்பண்ணுங்கள்; ெகால்லுகிற பட்டயத்துக்குத் தப்ப அவரவர் தங்கள் ஜனத்தண்ைடக்குத்
திரும்பிக்ெகாண்டு, அவரவர் தங்கள் ேதசத்துக்கு ஓடிப்ேபாவார்கள். 17 இஸ்ரேவல் ெதறிப்பட்டுப்ேபான
ஆடு, சிங்கங்கள் அைதத் துரத்தின; முதலில் அசீரியா ராஜா அைதப் பட்சித்தான்; கைடசியில் பாபிேலான்
ராஜாவாகிய இந்த ேநபுகாத்ேநச்சார் அதின் எலும்புகைள முறித்தான். 18 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அசீரியா ராஜாைவ
தண்டித்ததுேபால் பாபிேலான் ராஜாைவயும் அவன் ேதசத்ைதயும் தண்டித்து, 19 இஸ்ரேவைல அதின்
வாசஸ்தலத்துக்குத் திரும்பிவரப்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது அது கர்ேமலிலும் பாசானிலும் ேமயும்;
எப்பிராயீமின் மைலகளிலும் கீேலயாத்திலும் அதின் ஆத்துமா திருப்தியாகும். 20 அந்நாட்களிலும்
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அக்காலத்திலும் இஸ்ரேவலின் அக்கிரமம் ேதடப்பட்டாலும் அது காணாதிருக்கும்; யூதாவின் பாவங்கள்
ேதடப்பட்டாலும் அைவகள் கிைடயாதிருக்கும்; நான் மீதியாக ைவக்கிறவர்களுக்கு மன்னிப்ேபன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 21 ெமரதாயீம் ேதசத்துக்கு விேராதமாகவும் ேபேகாடு குடிகளுக்கு விேராதமாகவும்
நீ ேபாய், அவர்கைளத் துரத்தி, யாைவயும் பாழாக்கிச் சங்காரம்பண்ணி, நான் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிெயல்லாம் ெசய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 22 ேதசத்திேல யுத்தத்தின் சத்தமும் மகா
சங்காரமும் உண்டு. 23 சர்வ பூமியின் சம்மட்டி எப்படி முறித்து உைடக்கப்பட்டது! ஜாதிகளுக்குள்ேள
பாபிேலான் எப்படிப் பாழாய்ப்ேபாயிற்று! 24 பாபிேலாேன, உனக்குக் கண்ணிைய ைவத்ேதன், நீ அைத
அறியாமல் அதிேல சிக்குண்டுேபானாய்; நீ அகப்பட்டும் பிடிபட்டும் ேபானாய், நீ கர்த்தேராேட
யுத்தங்கலந்தாேய. 25 கர்த்தர் தம்முைடய ஆயுதசாைலையத் திறந்து, தம்முைடய சினத்தின்
அஸ்திராயுதங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்; இது கல்ேதயர் ேதசத்திேல ேசைனகளின் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசய்கிற கிரிைய. 26 கைடயாந்தரத்திலிருந்து அதற்கு விேராதமாக வந்து, அதின்
களஞ்சியங்கைளத் திறந்து, குவியல் குவியலாகக் குவித்து, அதில் ஒன்றும் மீதியாகாதபடிக்கு அைத
முற்றிலும் அழித்துப்ேபாடுங்கள். 27 அதின் காைளகைளெயல்லாம் ெவட்டுங்கள்; அைவகள் ெகாைலக்களம்
ேசரக்கடவது; ஐேயா! அவர்கள் விசாரிக்கப்படும் நாள் வந்தேத. 28 நம்முைடய ேதவன் பழிவாங்கினைத,
அவர் தமது ஆலயத்துக்காகப் பழிவாங்கினைதேய, சீேயானிேல அறிவிக்கும்படிக்கு, பாபிேலான்
ேதசத்திலிருந்து தப்பிேயாடி வந்தவர்களின் சத்தம் ேகட்கப்படும். 29 பாபிேலானுக்கு விேராதமாய் வரும்படி
வில்வீரைர அைழயுங்கள்; வில் வைளக்கிறவர்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் அதற்கு விேராதமாய்ச் சுற்றிலும்
பாளயமிறங்குங்கள்; ஒருவைரயும் தப்பவிடாதிருங்கள்; அதின் கிரிையக்குத்தக்கபலைன அதற்குச்
சரிக்கட்டுங்கள்; அது ெசய்ததின்படிெயல்லாம் அதற்குச் ெசய்யுங்கள்; அது இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தராகிய
கர்த்தருக்கு விேராதமாக இடும்பு ெசய்தது. 30 ஆைகயால் அதின் வாலிபர் அதின் வீதிகளில் விழுவார்கள்;
அதின் யுத்தவீரர் எல்லாரும் அந்நாளிேல சங்காரமாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 31 இேதா,
இடும்புள்ளவேன, நான் உனக்கு விேராதமாக வருகிேறன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார்; நான் உன்ைன விசாரிக்குங்காலமாகிய உன்னுைடய நாள் வந்தது. 32 இடும்புள்ளவன்
இடறிவிழுவான்; அவைன எடுத்து நிறுத்துவாரில்ைல; நான் அவனுைடய பட்டணங்களில் அக்கினிையக்
ெகாளுத்துேவன், அது அவன் சுற்றுப்புறத்தார் எல்லாைரயும் பட்சிக்கும். 33 ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் புத்திரரும் யூதா புத்திரரும் ஏகமாய் ஒடுங்குண்டார்கள்;
அவர்கைளச் சிைறயாக்கின யாவரும் அவர்கைள விடமாட்ேடாம் என்று ெகட்டியாய்ப்
பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். 34 அவர்களுைடய மீட்பேராெவனில் வல்லைமயுள்ளவர், ேசைனகளின் கர்த்தர்
என்பது அவருைடய நாமம்; ேதசத்ைத இைளப்பாறப்பண்ணுவதற்கும், பாபிேலான் குடிகைளத்
தத்தளிக்கப்பண்ணுவதற்கும் அவர்களுைடய வழக்ைக அவர் நடத்துவார். 35 பட்டயம் கல்ேதயர்ேமலும்,
பாபிேலான் குடிகள்ேமலும், அதினுைடய பிரபுக்கள்ேமலும், அதினுைடய ஞானிகள்ேமலும் வருெமன்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 36 பட்டயம் ெபாய்கைளப் பிைணக்கிறவர்கள்ேமலும் வரும்; அவர்கள்
ைபத்தியக்காரராவார்கள்; பட்டயம் அதின் பராக்கிரமசாலிகள்ேமலும் வரும், அவர்கள் கலங்குவார்கள். 37

பட்டயம் அதின் குதிைரகள்ேமலும், அதின் இரதங்கள்ேமலும், அதின் நடுவில் இருக்கிற பலஜாதியான
ஜனங்கள் யாவர்ேமலும் வரும், அவர்கள் ேபடிகளாவார்கள்; பட்டயம் அதின் ெபாக்கிஷங்களின்ேமல் வரும்,
அைவகள் ெகாள்ைளயாகும். 38 வறட்சி அதின் தண்ணீர்கள்ேமல் வரும், அைவகள் வறண்டுேபாகும்; அது
விக்கிரக ேதசம்; அருக்களிப்பான சிைலகளின்ேமல் மனமயங்கியிருக்கிறார்கள். 39 ஆைகயால்
காட்டுமிருகங்களும் ஓரிகளும் அதிேல குடியிருக்கும்; ேகாட்டான்கள் அதிேல தங்கும்; இனி
என்ெறன்ைறக்கும் அது குடிேயற்றப்படுவதில்ைல; தைலமுைற தைலமுைறயாக ஒருவரும் அதில்
சஞ்சரிப்பதுமில்ைல. 40 ேதவன் ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும் அதின் சுற்றுப்புறங்கைளயும்
கவிழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால இைதயும் கவிழ்த்துப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; ஒருவரும் அதில்
குடியிருப்பதில்ைல, ஒரு மனுபுத்திரனும் அதில் தங்குவதுமில்ைல. 41 இேதா, வடக்ேகயிருந்து ஒரு ஜனமும்
ெபரிய ஜாதியும் வரும்; பூமியின் எல்ைலகளிலிருந்து பலத்த ராஜாக்கள் எழும்புவார்கள். 42 அவர்கள்
வில்லும் ேவலும் பிடித்துவருவார்கள்; அவர்கள் இரக்கமில்லாத ெகாடியர்; அவர்கள் இைரச்சல் சமுத்திர
இைரச்சல்ேபால் இருக்கும்; பாபிேலான் குமாரத்திேய, அவர்கள் உனக்கு விேராதமாக யுத்தத்துக்கு
ஆயத்தப்பட்ட ஆட்களாய்க் குதிைரகளின்ேமல் ஏறி வருவார்கள். 43 அவர்கள் வருகிற ெசய்திைய
பாபிேலான் ராஜா ேகட்ைகயில் அவன் ைககள் தளரும்; இடுக்கமும் பிரசவ
ேவதைனப்படுகிறவளுக்குண்டாகும் ேவதைனையப்ேபான்ற ேவதைனயும் அவைனப் பிடிக்கும். 44 இேதா,
புரண்டு ஓடுகிற ேயார்தானிலிருந்து சிங்கத்ைதப்ேபால் பலவானுைடய தாபரத்துக்கு விேராதமாக
வருகிறான்; அவைன அங்ேகயிருந்து சடிதியிேல ஓடிவரப்பண்ணுேவன்; நான் அதற்கு விேராதமாகக்
கட்டைளயிட்டு, அனுப்பத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன் யார்? எனக்குச் சமானமானவன் யார்? எனக்குத்
திட்டஞ்ெசால்பவன் யார்? எனக்கு முன்பாக நிற்கப்ேபாகிற ேமய்ப்பன் யார்? 45 ஆைகயால் கர்த்தர்
பாபிேலானுக்கு விேராதமாக ேயாசித்த ஆேலாசைனையயும், அவர் கல்ேதயர் ேதசத்துக்கு விேராதமாக
நிைனத்திருக்கிற நிைனவுகைளயும் ேகளுங்கள்; ெமய்யாகேவ மந்ைதயில் சிறியவர்கள் அவர்கைளப்
பிடித்திழுப்பார்கள்; ெமய்யாகேவ அவர்கள் இருக்கிற தாபரங்கைள அவர் பாழாக்குவார். 46 பாபிேலான்
பிடிபட்டதின் சத்தத்தினால் பூமி அதிரும், அதின் கூப்பிடுதல் ஜாதிகளுக்குள்ேள ேகட்கப்படும்.

கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் பாபிேலானுக்கு விேராதமாகவும், எனக்கு
விேராதமாய் எழும்புகிறவர்களின் மத்தியில் குடியிருந்தவர்களுக்கு விேராதமாகவும் அழிக்கும்
காற்ைற எழும்பப்பண்ணி, 2 தூற்றுவாைரப் பாபிேலானுக்கு அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதத்தூற்றி,

ெவறுைமயாக்கிப்ேபாடுவார்கள்; ஆபத்து நாளிேல அதற்கு விேராதமாய்ச் சூழ்ந்து ெகாண்டிருப்பார்கள். 3
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வில்ைல நாேணற்றுகிறவனுக்கு விேராதமாகவும், தன் கவசத்தில் ெபருைமபாராட்டுகிறவனுக்கு
விேராதமாகவும், வில்வீரன் தன் வில்ைல நாேணற்றக்கடவன்; அதின் வாலிபைரத் தப்பவிடாமல் அதின்
ேசைனைய எல்லாம் சங்காரம்பண்ணுங்கள். 4 குத்திப்ேபாடப்பட்டவர்கள் கல்ேதயரின் ேதசத்திலும்,
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் அதின் வீதிகளிலும் விழுவார்கள். 5 அவர்கள் ேதசம் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்கு விேராதமாகச் ெசய்த அக்கிரமத்தினால் நிைறந்திருந்தும் யூதா தன் ேதவனாலும் இஸ்ரேவல்
ேசைனகளின் கர்த்தராலும் ைகவிடப்படவில்ைல. 6 நீங்கள் பாபிேலானின் அக்கிரமத்தில்
சங்காரமாகாதபடிக்கு அதின் நடுவிலிருந்து ஓடி, அவரவர் தங்கள் ஆத்துமாைவத் தப்பிவியுங்கள்; இது
கர்த்தர் அதினிடத்தில் பழிவாங்குகிற காலமாயிருக்கிறது; அவர் அதற்குப் பதில் ெசலுத்துவார். 7

பாபிேலான் கர்த்தருைடய ைகயிலுள்ள ெபாற்பாத்திரம்; அது பூமி அைனத்ைதயும் ெவறிக்கப்பண்ணினது;
அதின் மதுைவ ஜாதிகள் குடித்தார்கள்; ஆைகயால் ஜாதிகள் புத்திமயங்கிப்ேபானார்கள். 8 பாபிேலான்
சடிதியில் விழுந்து தகர்ந்தது; அதற்காக அலறுங்கள்; அதின் ேநாைவ ஆற்றப் பிசின் ைதலம் ேபாடுங்கள்;
ஒருேவைள குணமாகும். 9 பாபிேலாைனக் குணமாக்கும்படிப் பார்த்ேதாம், அது குணமாகவில்ைல; அைத
விட்டுவிடுங்கள்; நாம் அவரவர் நம்முைடய ேதசங்களுக்குப் ேபாகக்கடேவாம்; அதின் ஆக்கிைன
வானமட்டும் ஏறி ஆகாய மண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டினது. 10 கர்த்தர் நம்முைடய நீதிைய
ெவளிப்படுத்தினார்; நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தரின் ெசயைலச் சீேயானில் விவரிப்ேபாம் வாருங்கள். 11

அம்புகைளத் துலக்குங்கள்; ேகடகங்கைள நன்றாய்ச் ெசப்பனிடுங்கள்; கர்த்தர் ேமதியருைடய
ராஜாக்களின் ஆவிைய எழுப்பினார்; பாபிேலாைன அழிக்கேவண்டுெமன்பேத அவருைடய நிைனவு; இது
கர்த்தர் வாங்கும் பழி, இது தமது ஆலயத்துக்காக அவர் வாங்கும் பழி. 12 பாபிேலானின் மதில்கள்ேமல்
ெகாடிேயற்றுங்கள், காவைலப் பலப்படுத்துங்கள், ஜாமங் காக்கிறவர்கைள நிறுத்துங்கள், பதிவிருப்பாைர
ைவயுங்கள்; ஆனாலும் கர்த்தர் எப்படி நிைனத்தாேரா அப்படிேய தாம் பாபிேலானின் குடிகளுக்கு
விேராதமாகச் ெசான்னைதச் ெசய்வார். 13 திரளான தண்ணீர்களின்ேமல் வாசம்பண்ணுகிறவேள, திரண்ட
சம்பத்துைடயவேள, உனக்கு முடிவும் உன் ெபாருளாைசக்கு ஒழிவும் வந்தது. 14 ெமய்யாகேவ,
பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால் திரளான மனுஷரால் உன்ைன நிரம்பப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் உன்ேமல்
ஆரவாரம்பண்ணுவார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டார். 15

அவர் பூமிையத் தமது வல்லைமயினால் உண்டாக்கி, பூச்சக்கரத்ைதத் தமது ஞானத்தினால் பைடத்து,
வானத்ைதத் தமது ேபரறிவினால் விரித்தார். 16 அவர் சத்தமிடுைகயில் திரளான தண்ணீர் வானத்தில்
உண்டாகிறது; அவர் பூமியின் எல்ைலகளிலிருந்து ேமகங்கைள எழும்பப்பண்ணி, மைழயுடேன
மின்னல்கைள உண்டாக்கி, காற்ைறத் தமது பண்டசாைலயிலிருந்து ஏவிவிடுகிறார். 17 மனுஷர் அைனவரும்
அறிவில்லாமல் மிருக குணமானார்கள்; தட்டார் அைனவரும் சுரூபங்களாேல ெவட்கிப்ேபாகிறார்கள்;
அவர்கள் வார்ப்பித்த விக்கிரகம் ெபாய்ேய, அைவகளில் சுவாசம் இல்ைல. 18 அைவகள் மாையயும் மகா
எத்துமான கிரிையயாயிருக்கிறது; அைவகள் விசாரிக்கப்படும் நாளிேல அழியும். 19 யாக்ேகாபின்
பங்காயிருக்கிறவர் அைவகைளப்ேபால அல்ல, அவர் சர்வத்ைதயும் உண்டாக்கினவர்; இஸ்ரேவல்
அவருைடய சுதந்தரமான ேகாத்திரம்; ேசைனகளின் கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம். 20 நீ எனக்கு
தண்டாயுதம் அஸ்திராயுதமுமானவன்; நான் உன்ைனக்ெகாண்டு ஜாதிகைள ெநாறுக்குேவன்;
உன்ைனக்ெகாண்டு ராஜ்யங்கைள அழிப்ேபன். 21 உன்ைனக்ெகாண்டு குதிைரையயும், குதிைர வீரைனயும்
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு இரதத்ைதயும் இரதவீரைனயும் ெநாறுக்குேவன். 22

உன்ைனக்ெகாண்டு புருஷைனயும் ஸ்திரீையயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு கிழவைனயும்
இைளஞைனயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு வாலிபைனயும் கன்னிைகையயும் ெநாறுக்குேவன்.
23 உன்ைனக்ெகாண்டு ேமய்ப்பைனயும் அவனுைடய மந்ைதையயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு
உழவைனயும் அவனுைடய உழவுகாைளகைளயும் ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு அதிபதிகைளயும்
அதிகாரிகைளயும் ெநாறுக்குேவன். 24 பாபிேலானுக்கும் கல்ேதயர் ேதசத்தின் சகல குடிகளுக்கும், அவர்கள்
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் சீேயானில் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லாப் ெபால்லாப்புக்காகவும்
பழிவாங்குேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 25 இேதா, பூமிைய எல்லாம் ெகடுக்கிற ேகடான பர்வதேம,
நான் உனக்கு விேராதமாக வந்து, என் ைகைய உனக்கு விேராதமாக நீட்டி, உன்ைனக்
கன்மைலகளிலிருந்து உருட்டி, உன்ைன எரிந்துேபான பர்வதமாக்கிப்ேபாடுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 26 மூைலக்கல்லுக்காகிலும் அஸ்திபாரக்கல்லுக்காகிலும் ஒரு கல்ைலயும் உன்னிலிருந்து
எடுக்கமாட்டார்கள்; நீ என்ெறன்ைறக்கும் பாழாய்க்கிடக்கிற ஸ்தலமாவாய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
27 ேதசத்திேல ெகாடிேயற்றுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள் எக்காளம் ஊதுங்கள்; ஜாதிகைள அதற்கு விேராதமாக
ஆயத்தப்படுத்துங்கள்; ஆரராத், மின்னி, அஸ்ெகனாஸ் என்னும் ராஜ்யங்கைள அதற்கு விேராதமாக
வரக்கூப்பிடுங்கள்; அதற்கு விேராதமாகத் தளகர்த்தனுக்குப் பட்டங்கட்டுங்கள்; சுைணயுள்ள
ெவட்டுக்கிளிகள்ேபான்ற குதிைரகைள வரப்பண்ணுங்கள். 28 ேமதியாேதசத்தின் ராஜாக்களும் அதின்
தைலவரும் அதின் சகல அதிகாரிகளும் அவரவருைடய ராஜ்யபாரத்துக்குக் கீழான சகல ேதசத்தாருமாகிய
ஜாதிகைள அதற்கு விேராதமாக ஆயத்தப்படுத்துங்கள். 29 அப்ெபாழுது ேதசம் அதிர்ந்து ேவதைனப்படும்;
பாபிேலான் ேதசத்ைதக் குடியில்லாதபடிப் பாழாக்க, பாபிேலானுக்கு விேராதமாய்க் கர்த்தர்
நிைனத்தைவகள் நிைலக்கும். 30 பாபிேலான் பராக்கிரம்சாலிகள் யுத்தம்பண்ணாமல், ேகாட்ைடகளில்
இருந்துவிட்டார்கள்; அவர்கள் பராக்கிரமம் அழிந்து ேபடிகளானார்கள்; அதின் வாசஸ்தலங்கைளக்
ெகாளுத்திப்ேபாட்டார்கள்; அதின் தாழ்ப்பாள்கள் உைடக்கப்பட்டது. 31 கைடயாந்தர முைனதுவக்கி
அவனுைடய பட்டணம் பிடிபட்டது என்றும், துைறவழிகள் அகப்பட்டுப்ேபாய், நாணல்கள் அக்கினியால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும், யுத்தமனுஷர் கலங்கியிருக்கிறார்கள் என்றும் பாபிேலான் ராஜாவுக்கு
அறிவிக்க, 32 அஞ்சற்காரன்ேமல் அஞ்சற்காரனும் தூதன்ேமல் தூதனும் ஓடுகிறான். 33 பாபிேலான்
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குமாரத்தி மிதிக்கப்படுங் களத்துக்குச் சமானம்; அைதப் ேபாரடிக்குங் காலம்வந்தது; இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலத்திேல அறுப்புக்காலம் அதற்கு வரும் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 34 பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்ைனப் பட்சித்தான், என்ைனக்
கலங்கடித்தான், என்ைன ெவறும் பாத்திரமாக ைவத்துப்ேபானான்; வலுசர்ப்பம்ேபால என்ைன விழுங்கி, என்
சுைவயுள்ள பதார்த்தங்களால் தன் வயிற்ைற நிரப்பினான், என்ைனத் துரத்திவிட்டான். 35 எனக்கும் என்
இனத்தாருக்கும் ெசய்த ெகாடுைமயின் பழி பாபிேலான்ேமல் வரக்கடவெதன்று சீேயானில் வாசமானவள்
ெசால்லுகிறாள்; என் இரத்தப்பழி கல்ேதயர் ேதசத்துக் குடிகளின்ேமல் வரக்கடவெதன்று எருசேலம்
என்பவளும் ெசால்லுகிறாள். 36 ஆைகயால் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
உனக்காக வழக்காடி, உன் பழிக்குப் பழிவாங்கி, அதின் கடைல வறளவும் அதின் ஊற்ைறச்
சுவறவும்பண்ணுேவன். 37 அப்ெபாழுது பாபிேலான் குடியில்லாத மண்ேமடுகளும், வலுசர்ப்பங்களின்
தாபரமும், பாழும், ஈசல் ேபாடப்படுதலுக்கு இடமுமாய்ப்ேபாகும். 38 ஏகமாய் அவர்கள் சிங்கங்கைளப்
ேபாலக் ெகர்ச்சித்து, சிங்கக்குட்டிகைளப்ேபாலச் சத்தமிடுவார்கள். 39 அவர்கள் களிக்கும் சமயத்திேல
நான்அவர்கள் குடிக்கும் பானத்ைத அவர்களுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து, அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக
அவர்கைள ெவறியாக்குேவன்; அதினால் அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் விழிக்காத நித்திைர அைடவார்கள்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 40 அவர்கைள ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,
ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும், ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும் அடிக்கப்பட
இறங்கிப்ேபாகப்பண்ணுேவன். 41 ேசசாக்கு பிடியுண்டு, பூமிமுழுதும் புகழும் புகழ்ச்சி அகப்பட்டது எப்படி?
ஜாதிகளுக்குள்ேள பாபிேலான் பிரமிப்பானது எப்படி? 42 சமுத்திரம் பாபிேலான்ேமல் புரண்டுவந்தது; அதின்
அைலகளின் திரட்சியினால் அது மூடப்பட்டது. 43 அதின் பட்டணங்கள் பாழுமாய், வறட்சியும்
வனாந்தரமுமான பூமியுமாய், ஒரு மனுஷனும் குடியிராததும் ஒரு மனுபுத்திரனும் கடவாததுமான
நிலமுமாய்ப்ேபாயிற்று. 44 நான் பாபிேலானில் இருக்கிற ேபைலத் தண்டிப்ேபன்; அது விழுங்கினைத அதின்
வாயிலிருந்து கக்கப்பண்ணுேவன்; ஜாதிகள் இனி அதினிடத்திற்கு ஓடிவரமாட்டார்கள், பாபிேலானின்
மதிலும் விழும். 45 என் ஜனங்கேள, நீங்கள் அதின் நடுவிலிருந்து புறப்படுங்கள்; கர்த்தருைடய ேகாபத்தின்
உக்கிரத்துக்குத் தப்பும்படி அவனவன் தன்தன் ஆத்துமாைவ இரட்சித்துக்ெகாள்ளக்கடவன். 46 உங்கள்
இருதயம் துவளாமலும், ேதசத்தில் ேகட்கப்படும் ெசய்தியினால் நீங்கள் பயப்படாமலும் இருங்கள்; ஒரு
வருஷத்திேல ஒரு ெசய்தி ேகட்கப்பட்டு, பின்பு மறுவருஷத்திேல ேவறு ெசய்தி ேகட்கப்படும்; ேதசத்திேல
ெகாடுைம உண்டாகும்; ஆளுகிறவன்ேமல் ஆளுகிறவன் வருவான். 47 ஆைகயால், இேதா, நான்
பாபிேலானின் விக்கிரகங்கைள தண்டிக்கும் நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது அதின் ேதசம் எல்லாம் கலங்கும்;
அதில் ெகாைலயுண்கிற யாவரும் அதின் நடுவில் விழுந்துகிடப்பார்கள். 48 வானமும் பூமியும் அைவகளிலுள்ள
யாவும் பாபிேலான்ேமல் ெகம்பீரிக்கும்; பாழ்க்கடிக்கிறவர்கள் அதற்கு வடக்ேகயிருந்து வருவார்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 49 பாபிேலான் இஸ்ரேவலில் ெகாைலயுண்டவர்கைள விழப்பண்ணினதுேபால,
பாபிேலானிலும் சமஸ்த ேதசங்களிலும் ெகாைலயுண்கிறவர்கள் விழுவார்கள். 50 பட்டயத்துக்குத்
தப்பினவர்கேள, தங்கித்தரியாமல் நடந்துவாருங்கள்; தூரத்திேல கர்த்தைர நிைனயுங்கள்; எருசேலம்
உங்கள் ஞாபகத்தில் வரக்கடவது. 51 நிந்ைதையக் ேகட்டதினால் ெவட்கப்பட்ேடாம்; கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலங்களின்ேமல் அந்நியர் வந்ததினால் நாணம் நம்முைடய முகங்கைள மூடிற்று. 52

ஆைகயால், கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அதின் விக்கிரகங்களுக்கு விேராதமாய்
விசாரிக்கும் நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது அதின் ேதசெமங்கும் ெகாைலயுண்கிறவர்கள் கத்துவார்கள். 53

பாபிேலான் வானபரியந்தம் ஏறினாலும், அது தன் பலமான அரைண உயர்த்தினாலும், அைதப்
பாழாக்குகிறவர்கள் என்னிடத்திலிருந்து வருவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 54 பாபிேலானிலிருந்து
கூக்குரலின் சத்தமும், கல்ேதயர் ேதசத்திலிருந்து மகா சங்காரமும் ேகட்கப்படும். 55 கர்த்தர்
பாபிேலாைனப் பாழாக்கி அதிலுள்ள ெபரிய சத்தத்ைத ஒழியப்பண்ணுவார்; அவர்களுைடய அைலகள்
திரளான தண்ணீர்கைளப்ேபால இைரயும், அவர்களுைடய சத்தம் அமளியாயிருக்கும். 56 பாபிேலாைனப்
பாழாக்குகிறவன் அதின்ேமல் வருகிறான்; அதின் பராக்கிரமசாலிகள் பிடிபடுவார்கள்; அவர்களுைடய
வில்லுகள் முறிந்துேபாகும்; சரிக்கட்டுகிற ேதவனாகிய கர்த்தர் நிச்சயமாகப் பதில் அளிப்பார். 57 அதின்
பிரபுக்கைளயும், அதின் ஞானிகைளயும், அதின் தைலவைரயும், அதின் அதிகாரிகைளயும், அதின்
பராக்கிரமசாலிகைளயும் ெவறிக்கப்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் விழிக்காத
தூக்கமாய்த் தூங்கிவிழுவார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா ெசால்லுகிறார். 58

பாபிேலானின் விஸ்தீரணமான மதில்கள் முற்றிலும் தைரயாக்கப்பட்டு, அதின் உயரமான வாசல்கள்
அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கப்படும்; அப்படிேய ஜனங்கள் பிரயாசப்பட்டது விருதாவும், ஜாதிகள் வருத்தப்பட்டுச்
சம்பாதித்தது அக்கினிக்கு இைரயுமாகுெமன்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 59 பாபிேலான்ேமல்
வரும் எல்லாத் தீங்ைகயும், பாபிேலானுக்கு விேராதமாக எழுதப்பட்ட இந்த எல்லா வசனங்கைளயும்
எேரமியா ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதினான். 60 யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா ராஜ்யபாரம்பண்ணும்
நாலாம் வருஷத்திேல பாபிேலானுக்குப் ேபான சமயத்தில் அவேனாேட கூடப்ேபான மெசயாவின் மகனாகிய
ேநரியாவின் குமாரனும் சாந்தகுணமுள்ள பிரபுவுமாகிய ெசராயாவுக்கு எேரமியா தீர்க்கதரிசி கற்பித்த
வார்த்ைத. 61 எேரமியா ெசராயாைவ ேநாக்கி: நீ பாபிேலானுக்கு வந்தபின்பு நீ இைதப் பார்த்து, இந்த
எல்லா வசனங்கைளயும் வாசித்துச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 62 கர்த்தாேவ, இந்த
ஸ்தலத்திேல மனுஷனும் மிருகமுமுதலாய்த் தங்கித் தரிக்காதபடிக்கும், அது என்ெறன்ைறக்கும் பாழாய்க்
கிடக்கும்படிக்கும், அைத அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று ேதவரீர் அைதக்குறித்து உைரத்தீர் என்பைத நீ
ெசால்லி, 63 நீ இந்தப் புஸ்தகத்ைத வாசித்துத் தீர்ந்தேபாது, அதிேல ஒரு கல்ைலக் கட்டி, அைத
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ஐப்பிராத்து நடுவில் எறிந்துவிட்டு, 64 இப்படிேய பாபிேலான் முழுகிப்ேபாகும், நான் அதின்ேமல்
வரப்பண்ணும் தீங்கினால் எழுந்திருக்கமாட்டாமல் இைளத்து விழுவார்கள் என்றார் என்று ெசால்லுவாயாக
என்றான். எேரமியாவின் வசனங்கள் இவ்வளேவாேட முடிந்தது.

சிேதக்கியா ராஜாவாகிறேபாது இருபத்ெதாரு வயதாயிருந்தான்; அவன் பதிெனாரு வருஷம்
எருசேலமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அவனுைடய தாயின் ேபர் அமூத்தாள், அவள் லீப்னா
ஊரானாகிய எேரமியாவின் குமாரத்தி. 2 ேயாயாக்கீம் ெசய்தபடிெயல்லாம் அவனும் கர்த்தருைடய

பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். 3 எருசேலைமயும் யூதாைவயும் கர்த்தர் தம்முைடய
சமுகத்ைதவிட்டு அகற்றித் தீருமளவும், அைவகளின் ேமலுள்ள அவருைடய ேகாபத்தினால் இப்படி
நடந்ததும் அல்லாமல், சிேதக்கியா பாபிேலான் ராஜாவுக்கு விேராதமாகக் கலகம்பண்ணினான். 4 அவன்
ராஜ்யபாரம்பண்ணும் ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியிேல பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரும், அவனுைடய எல்லா இராணுவமும் எருசேலமுக்கு விேராதமாய் வந்து, அதற்கு
எதிராகப் பாளயமிறங்கி, சுற்றிலும் அதற்கு எதிராகக் ெகாத்தளங்கைளக் கட்டினார்கள். 5 அப்படிேய
சிேதக்கியா ராஜாவின் பதிேனாராம் வருஷமட்டும் நகரம் முற்றிக்ைக ேபாடப்பட்டிருந்தது. 6 நாலாம் மாதம்
ஒன்பதாம் ேததியிேல பஞ்சம் நகரத்திேல அதிகரித்து, ேதசத்தின் ஜனத்துக்கு ஆகாரமில்லாமல்ேபாயிற்று.
7 நகரத்தின் மதில் இடிக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது கல்ேதயர் நகரத்ைதச் சூழ்ந்திருக்ைகயில், யுத்த மனுஷர்
எல்லாரும் இராத்திரிகாலத்தில் ஓடி, ராஜாவுைடய ேதாட்டத்தின் வழிேய இரண்டு மதில்களுக்கும் நடுவான
வாசலால் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, வயல்ெவளியின் வழிேய ேபாய்விட்டார்கள். 8 ஆனாலும்
கல்ேதயருைடய இராணுவத்தார் ராஜாைவப் பின்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவின் சமனான பூமியில்
சிேதக்கியாைவக் கிட்டினார்கள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய இராணுவத்தார் எல்லாரும் அவைனவிட்டுச்
சிதறிப்ேபாயிருந்தார்கள். 9 அவர்கள் ராஜாைவப் பிடித்து, அவைன ஆமாத் ேதசத்தின் ஊராகிய
ரிப்லாவுக்குப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்துக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக
இவனுக்கு நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுத்தான். 10 பின்பு பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியாவின் குமாரைர அவன்
கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டினான்; யூதாவின் பிரபுக்கெளல்லாைரயும் ரிப்லாவிேல ெவட்டினான். 11

சிேதக்கியாவின் கண்கைளக் குருடாக்கி, அவனுக்கு இரண்டு விலங்குகைளப் ேபாடுவித்தான்; பின்பு
பாபிேலான் ராஜா அவைனப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவன் மரணமைடயும் நாள்மட்டும் அவைனக்
காவல் வீட்டில் அைடத்துைவத்தான். 12 ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியிேல, பாபிேலான் ராஜாவுக்கு
முன்பாக நிற்கிறவனாகிய காவற்ேசனாதிபதியான ேநபுசராதான் எருசேலமுக்கு வந்தான்; அது
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜா பாபிேலாைன அரசாளுகிற பத்ெதான்பதாம் வருஷமாயிருந்தது. 13 அவன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜாவின் அரமைனையயும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா வீடுகைளயும்,
ஒவ்ெவாரு ெபரிய மனிதனுைடய வீட்ைடயும் அக்கினியினால் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14

காவற்ேசனாதிபதிேயாடிருந்த கல்ேதயரின் இராணுவத்தாெரல்லாரும் எருசேலைமச் சுற்றிலும் இருந்த
அலங்கங்கைள இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 15 ஜனத்தில் ஏைழகளான சிலைரயும் நகரத்தில் மீதியான மற்ற
ஜனத்ைதயும், பாபிேலான் ராஜாவின் வசமாக ஓடிவந்துவிட்டவர்கைளயும், மற்ற ஜனங்கைளயும்
காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் சிைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான். 16 ஆனால் ேதசத்தாரில்
ஏைழகளான சிலைரக் காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் திராட்சத்ேதாட்டக்காரராகவும்
பயிரிடுங்குடிகளாகவும் விட்டுைவத்தான். 17 கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்த ெவண்கலத் தூண்கைளயும்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்த ஆதாரங்கைளயும், ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும் கல்ேதயர்
உைடத்துப்ேபாட்டு, அைவகளின் ெவண்கலத்ைதெயல்லாம் பாபிேலானுக்கு எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
18 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகைளயும், ெவட்டுக்கத்திகைளயும், கலங்கைளயும்,
கலயங்கைளயும், ஆராதைனக்குரிய சகல ெவண்கலப்பணிமுட்டுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
19 பசும்ெபான்னும் சுத்தெவள்ளியுமான கிண்ணங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும், கலங்கைளயும்,
சட்டிகைளயும், விளக்குத்தண்டுகைளயும், கலயங்கைளயும், கரகங்கைளயும் காவற்ேசனாதிபதி
எடுத்துக்ெகாண்டான். 20 சாெலாேமான் ராஜா கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்காகச் ெசய்து ைவத்த இரண்டு
தூண்களும் ஒரு கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களின் கீழ்நின்ற பன்னிரண்டு ெவண்கல ரிஷபங்களும் ஆகிய
இைவகளுக்குரிய ெவண்கலத்துக்கு நிைறயில்ைல. 21 அந்தத் தூண்கேளாெவனில், ஒவ்ெவாரு தூண்
பதிெனட்டுமுழ உயரமாயிருந்தது; பன்னிரண்டு முழ நூல் அைதச் சுற்றும்; நாலு விரற்கைட அதின் கனம்;
உள்ேள குழாயாயிருந்தது. 22 அதின்ேமல் ெவண்கலக் குமிழ் இருந்தது; ஒரு குமிழின் உயரம் ஐந்து முழம்,
குமிழிேல சுற்றிலும் பின்னலும் மாதளம்பழங்களும் ெசய்திருந்தது; எல்லாம் ெவண்கலமாயிருந்தது; அதற்குச்
சரியாய் மற்றத் தூணுக்கும் மாதளம்பழங்களும் ெசய்திருந்தது. 23 ெதாண்ணூற்றாறு மாதளம்பழங்கள்
நான்கு திைசகளுக்கும் எதிராகச் ெசய்திருந்தது; குமிைழச் சுற்றிலும் ெசய்திருந்த மாதளம்பழங்கள் நூறு.
24 காவற்ேசனாதிபதி பிரதானஆசாரியனாகிய ெசராயாைவயும், இரண்டாம் ஆசாரியனாகிய
ெசப்பனியாைவயும், வாசற்படியின் மூன்று காவற்காரைரயும் பிடித்துக்ெகாண்டுேபானான். 25

நகரத்திேலாெவன்றால் அவன் யுத்தமனுஷரின் விசாரிப்புக்காரனாகிய பிரதானி ஒருவைனயும், ராஜாவின்
மந்திரிகளில் நகரத்தில் அகப்பட்ட ஏழுேபைரயும், ேதசத்தின் ஜனத்ைதச் ேசவகம் எழுதுகிற தைலைமயான
சம்பிரதிையயும், ேதசத்து ஜனத்திேல பட்டணத்தின் நடுவில் அகப்பட்ட அறுபது ேபைரயும்
பிடித்துக்ெகாண்டுேபானான். 26 அவர்கைளக் காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் பிடித்து, அவர்கைள
ரிப்லாவுக்குப் பாபிேலான் ராஜாவினிடத்திற்குக் ெகாண்டுேபாய்விட்டான். 27 அப்ெபாழுது பாபிேலான் ராஜா
ஆமாத் என்னும் ேதசத்தின் பட்டணமாகிய ரிப்லாவிேல அவர்கைள ெவட்டிக்ெகான்றுேபாட்டான்;
இவ்விதமாக யூதர்கள் தங்கள் ேதசத்திலிருந்து சிைறகளாய்க் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 28

ேநபுகாத்ேநச்சார் சிைறபிடித்துப்ேபான ஜனங்களின் ெதாைக எவ்வளெவன்றால், ஏழாம் வருஷத்தில்
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மூவாயிரத்து இருபத்து மூன்று யூதரும், 29 ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய பதிெனட்டாம் வருஷத்தில்
எருசேலமிலிருந்து எண்ணூற்று முப்பத்திரண்டு ேபர்களும் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 30

ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய இருபத்துமூன்றாம் வருஷத்தில் காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேநபுசராதான் யூதரில்
எழுநூற்று நாற்பத்ைதந்துேபர்கைளச் சிைறபிடித்துக்ெகாண்டுேபானான்; ஆக நாலாயிரத்து அறுநூறு
ேபர்களாம். 31 யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீனுைடய சிைறயிருப்பின் முப்பத்ேதழாம் வருஷம்
பன்னிரண்டாம் மாதம் இருபத்ைதந்தாம் ேததியிேல, ஏவில்ெமெராதாக் என்னும் பாபிேலான் ராஜா, தான்
ராஜாவான வருஷத்திேல, யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீைனச் சிைறச்சாைலயிலிருந்து
ெவளிப்படப்பண்ணி, அவன் தைலைய உயர்த்தி. 32 அவேனாேட அன்பாய்ப் ேபசி, அவனுைடய ஆசனத்ைதத்
தன்ேனாேட பாபிேலானில் இருந்த ராஜாக்களுைடய ஆசனங்களுக்கு ேமலாக ைவத்து, 33 அவனுைடய
சிைறயிருப்பு வஸ்திரங்கைள மாற்றினான்; அவன் உயிேராடிருந்த சகல நாளும் தன் சமுகத்தில் நித்தம்
ேபாஜனம்பண்ணும்படிெசய்தான். 34 அவன் உயிேராடிருந்த நாெளல்லாம் அவனுைடய மரணநாள்
பரியந்தமும், அவனுைடய ெசலவுக்காகப் பாபிேலான் ராஜாவினால் கட்டைளயான அநுதினத்
திட்டத்தின்படி, அநுதினமும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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1

புலம்பல்

ஐேயா! ஜனம்ெபருத்த நகரி தனிைமயாக உட்கார்ந்திருக்கிறாேள! விதைவக்கு ஒப்பானாேள!
ஜாதிகளில் ெபரியவளும், சீைமகளில் நாயகியுமாயிருந்தவள் கப்பங்கட்டுகிறவளானாேள! 2

இராக்காலத்திேல அழுதுெகாண்டிருக்கிறாள்; அவளுைடய கண்ணீர் அவள் கன்னங்களில்
வடிகிறது; அவளுைடய ேநசர் எல்லாருக்குள்ளும் அவைளத் ேதற்றுவார் ஒருவரும் இல்ைல; அவளுைடய
சிேநகிதர் எல்லாரும் அவளுக்குத் துேராகிகளும் சத்துருக்களுமானார்கள். 3 யூதா ஜனங்கள்
உபத்திரவப்படவும், ெகாடுைமயான அடிைமேவைலெசய்யவும் சிைறப்பட்டுப்ேபானார்கள். அவள்
புறஜாதிகளுக்குள்ேள தங்குகிறாள், இைளப்பாறுதல் அைடயாள்; அவைளத் துன்பப்படுத்துகிற யாவரும்
அவைள இடுக்கமான இடங்களிேல ெதாடர்ந்துபிடித்தார்கள். 4 பண்டிைகக்கு வருவார் இல்லாததினால்,
சீேயானுக்குப் ேபாகிற வழிகள் புலம்புகிறது; அவள் வாசல்கள் எல்லாம் பாழாய்க்கிடக்கிறது; அவள்
ஆசாரியர்கள் தவிக்கிறார்கள்; அவள் கன்னிைககள் சஞ்சலப்படுகிறார்கள்; அவளுக்குக் கசப்ேப
உண்டாயிருக்கிறது. 5 அவள் சத்துருக்கள் தைலைமயானார்கள், அவள் பைகஞர் சுகித்திருக்கிறார்கள்;
அவளுைடய திரளான பாதகங்களினிமித்தம் கர்த்தர் அவைளச் சஞ்சலப்படுத்தினார்; அவள் பிள்ைளகள்
சத்துருவுக்கு முன்பாகச் சிைறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 6 சீேயான் குமாரத்தியின் அழெகல்லாம் அவைள
விட்டுப்ேபாயிற்று; அவள் பிரபுக்கள் ேமய்ச்சைலக் காணாத மான்களுக்கு ஒப்பாகி, ெதாடருகிறவனுக்கு
முன்பாகச் சத்துவமில்லாமல் நடந்துேபானார்கள். 7 தனக்குச் சிறுைமயும் தவிப்பும் உண்டாகிய
நாட்களிேல எருசேலம் பூர்வநாட்கள் முதற்ெகாண்டு தனக்கு உண்டாயிருந்த
இன்பமானைவகைளெயல்லாம் நிைனக்கிறாள்; அவளுக்கு உதவிெசய்வார் இல்லாமல் அவளுைடய
ஜனங்கள் சத்துருவின் ைகயிேல விழுைகயில், பைகஞர் அவைளப் பார்த்து, அவளுைடய ஓய்வு நாட்கைளக்
குறித்துப் பரியாசம்பண்ணினார்கள். 8 எருசேலம் மிகுதியாய்ப் பாவஞ்ெசய்தாள்; ஆதலால்
தூரஸ்திரீையப்ேபாலானாள்; அவைளக் கனம்பண்ணினவர்கள் எல்லாரும் அவைள
அசட்ைடபண்ணுகிறார்கள்; அவளுைடய மானத்ைதக் கண்டார்கள்; அவளும் ெபருமூச்சுவிட்டுப் பின்னிட்டுத்
திரும்பினாள். 9 அவளுைடய அசூசம் அவள் வஸ்திர ஓரங்களில் இருந்தது; தனக்கு வரப்ேபாகிற முடிைவ
நிைனயாதிருந்தாள்; ஆைகயால் அதிசயமாய்த் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபானாள்; ேதற்றுவார் இல்ைல; கர்த்தாேவ,
என் சிறுைமையப் பாரும்; பைகஞன் ெபருைமபாராட்டினாேன. 10 அவளுைடய இன்பமான
எல்லாவற்றின்ேமலும் சத்துரு தன் ைகைய நீட்டினான்; உம்முைடய சைபயிேல வரலாகாெதன்று ேதவரீர்
விலக்கிய புறஜாதியார் உமது பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசித்தைதக் கண்டாள். 11 அவளுைடய
ஜனங்கெளல்லாரும் அப்பந்ேதடித் தவிக்கிறார்கள்; தங்கள் உயிைரக் காப்பாற்றத் தங்களுைடய
இன்பமானைவகைள ஆகாரத்துக்ெகன்று ெகாடுத்துவிட்டார்கள்; கர்த்தாேவ, ேநாக்கிப்பாரும்;
எண்ணமற்றவளாேனேன. 12 வழியில் நடந்துேபாகிற சகல ஜனங்கேள, இைதக்குறித்து உங்களுக்குக்
கைவயில்ைலயா? கர்த்தர் தமது உக்கிரமான ேகாபமூண்ட நாளிேல என்ைனச் சஞ்சலப்படுத்தினதினால்
எனக்கு உண்டான என் துக்கத்துக்குச் சரியான துக்கம் உண்ேடா என்று என்ைன ேநாக்கிப்பாருங்கள். 13

உயரத்திலிருந்து என் எலும்புகளில் அக்கினிைய அனுப்பினார், அது அைவகளில் பற்றிெயரிகிறது; என்
கால்களுக்கு வைலைய வீசினார்; என்ைனப் பின்னிட்டு விழப்பண்ணினார்; என்ைனப் பாழாக்கினார்; நித்தம்
நான் பலட்சயப்பட்டுப்ேபாகிேறன். 14 என் பாதகங்களின் நுகம் அவருைடய ைகயால் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது;
அைவகள் பிைணக்கப்பட்டு என் கழுத்ைதச் சுற்றிக்ெகாண்டது; என் ெபலைன விழப்பண்ணினார்; நான்
எழுந்திருக்கக்கூடாதபடிக்கு ஆண்டவர் என்ைன ஒடுக்குகிறவர்களின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 15

என்னிலுள்ள பராக்கிரமசாலிகளாகிய என்னுைடயவர்கெளல்லாைரயும் ஆண்டவர் மிதித்துப்ேபாட்டார்; என்
வாலிபைர ெநாறுக்கும்படி எனக்கு விேராதமாய் ஒரு கூட்டத்ைத வரவைழத்தார்; திராட்சப்பழத்ைத
ஆைலயில் மிதிக்கிறதுேபால, ஆண்டவர் யூதா குமாரத்தியாகிய கன்னிைகைய மிதித்தார். 16

இைவகளினிமித்தம் நான் அழுகிேறன்; என் கண், என் கண்ேண நீராய்ச்ெசாரிகிறது; என் உயிைரக்
காப்பாற்றித் ேதற்றுகிறவர் என்ைன விட்டுத் தூரமானார்; பைகஞன் ேமற்ெகாண்டதினால் என் பிள்ைளகள்
பாழாய்ப்ேபானார்கள். 17 சீேயான் தன் ைககைள விரிக்கிறாள்; அவைளத் ேதற்றுவார் ஒருவருமில்ைல;
கர்த்தர் யாக்ேகாபின் சுற்றுப்புறத்தாைர அவனுக்குச் சத்துருக்களாகக் கட்டைளயிட்டார்;
அவர்களுக்குள்ேள எருசேலம் தூர ஸ்திரீக்கு ஒப்பானாள். 18 கர்த்தர் நீதிபரர்; அவருைடய வாக்குக்கு
விேராதமாய் நான் எழும்பிேனன்; ஜனங்கேள, நீங்கள் எல்லாரும் இைதக் ேகட்டு என் துக்கத்ைதப்
பாருங்கள்; என் கன்னிைககளும் என் வாலிபரும் சிைறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 19 என்ைனச்
சிேநகித்தவர்கைளக் கூப்பிட்ேடன், அவர்கேளா என்ைன ேமாசம்ேபாக்கினார்கள்; என் ஆசாரியர்களும் என்
மூப்பர்களும் தங்கள் உயிைரக் காப்பாற்றத் தங்களுக்கு அப்பந்ேதடுைகயிேல நகரத்தில் மூச்ெசாடுங்கி
மாண்டார்கள். 20 கர்த்தாேவ, பாரும், நான் ெநருக்கப்படுகிேறன்; என் குடல் ெகாதிக்கிறது; நான்
கடுந்துேராகம் பண்ணினபடியினால் என் இருதயம் வியாகுலப்படுகிறது; ெவளியிேல பட்டயம் என்ைனப்
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பிள்ைளயற்றவளாக்கிற்று, வீட்டுக்குள்ேள மரணம் வந்திருக்கிறது. 21 நான் தவிக்கிறைத அவர்கள்
ேகட்டாலும் என்ைனத் ேதற்றுவார் ஒருவரும் இல்ைல; என் பைகஞர் எல்லாரும் எனக்கு வந்த ஆபத்ைதக்
ேகட்டு, ேதவரீர் அைதச் ெசய்தபடியால் சந்ேதாஷமாயிருக்கிறார்கள்; நீர் கூறின நாைள வரப்பண்ணுவீர்.
அப்ெபாழுது அவர்களும் என்ைனப்ேபாலாவார்கள். 22 அவர்களுைடய ெபால்லாப்ெபல்லாம் உமது
முகத்துக்கு முன்பாக வரக்கடவது. என் சகல பாதகங்களினிமித்தமும் நீர் எனக்குச் ெசய்ததுேபால
அவர்களுக்கும் ெசய்யும்; என் ெபருமூச்சுகள் மிகுதியாயின, என் இருதயம் பலட்சயமாயிருக்கிறது.

ஐேயா! ஆண்டவர் தமது ேகாபத்தில் சீேயான் குமாரத்திைய மந்தாரத்தினால் மூடினார்; அவர் தமது
ேகாபத்தின் நாளிேல தமது பாதபீடத்ைத நிைனயாமல் இஸ்ரேவலின் மகிைமைய வானத்திலிருந்து
தைரயிேல விழத்தள்ளினார். 2 ஆண்டவர் தப்பவிடாமல் யாக்ேகாபின் வாசஸ்தலங்கைளெயல்லாம்

விழுங்கினார்; அவர் யூதா குமாரத்தியின் அரண்கைளெயல்லாம் தமது சினத்திேல இடித்து, தைரேயாேட
தைரயாக்கிப்ேபாட்டார்; ராஜ்யத்ைதயும் அதின் பிரபுக்கைளயும் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினார். 3 அவர்
தமது உக்கிரேகாபத்திேல இஸ்ரேவலின் ெகாம்பு முழுவைதயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்; சத்துருவுக்கு முன்பாக
அவர் தமது வலதுகரத்ைதப் பின்னாகத் திருப்பி, சுற்றிலும் இருப்பைதப் பட்சிக்கிற
அக்கினிஜூவாைலையப்ேபால் யாக்ேகாபுக்கு விேராதமாக எரித்தார். 4 பைகஞைனப்ேபால் தம்முைடய
வில்ைல நாேணற்றினார்; சத்துருைவப்ேபால் தம்முைடய வலதுகரத்ைத நீட்டி நின்று, கண்ணுக்கு
இன்பமானைதெயல்லாம் அழித்துப்ேபாட்டார்; சீேயான் குமாரத்தியின் கூடாரத்திேல தம்முைடய
உக்கிரத்ைத அக்கினிையப்ேபால் ெசாரியப்பண்ணினார். 5 ஆண்டவர் பைகஞன் ேபாலானார்;
இஸ்ரேவைல விழுங்கினார்; அதின் அரமைனகைளெயல்லாம் விழுங்கினார்; அதின் அரண்கைள அழித்து,
யூதா குமாரத்திக்கு மிகுந்த துக்கிப்ைபயும் சலிப்ைபயும் உண்டாக்கினார். 6 ேதாட்டத்தின் ேவலிையப்ேபால
இருந்த தம்முைடய ேவலிையப் பலவந்தமாய்ப் பிடுங்கிப்ேபாட்டார்; சைபகூடுகிற தம்முைடய ஸ்தலங்கைள
அழித்தார்; கர்த்தர் சீேயானிேல பண்டிைகையயும் ஓய்வு நாைளயும் மறக்கப்பண்ணி, தமது உக்கிரமான
ேகாபத்தில் ராஜாைவயும் ஆசாரியைனயும் புறக்கணித்துவிட்டார். 7 ஆண்டவர் தமது பலிபீடத்ைத
ஒழித்துவிட்டார்; தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத ெவறுத்துவிட்டார்; அதினுைடய அரமைனகளின் மதில்கைளச்
சத்துருவின் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; பண்டிைகநாளில் ஆரவாரம்பண்ணுகிறதுேபால் கர்த்தரின்
ஆலயத்தில் ஆரவாரம்பண்ணினார்கள். 8 கர்த்தர் சீேயான் குமாரத்தியின் அலங்கத்ைத நிர்மூலமாக்க
நிைனத்தார்; நூைலப்ேபாட்டார்; அழிக்காதபடித் தம்முைடய ைகைய அவர் முடக்கிக்ெகாண்டதில்ைல;
அரணிப்ைபயும் அலங்கத்ைதயும் புலம்பச்ெசய்தார்; அைவகள் முற்றிலும் ெபலனற்றுக்கிடக்கிறது. 9 அவள்
வாசல்கள் தைரயில் அமிழ்ந்திக்கிடக்கிறது; அவள் தாழ்ப்பாள்கைள முறித்து உைடத்துப்ேபாட்டார்; அவள்
ராஜாவும் அவள் பிரபுக்களும் புறஜாதியாருக்குள் இருக்கிறார்கள்; ேவதமுமில்ைல; அவள்
தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கர்த்தரால் தரிசனம் கிைடக்கிறதுமில்ைல. 10 சீேயான் குமாரத்தியின் மூப்பர்கள்
தைரயில் உட்கார்ந்து ெமளனமாய் இருக்கிறார்கள்; தங்கள் தைலகளின்ேமல் புழுதிையப்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; இரட்டு உடுத்தியிருக்கிறார்கள்; எருசேலமின் கன்னியர்கள் தைலகவிழ்ந்து
தைரைய ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 11 என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் ெநாறுங்குதலினிமித்தம்
கண்ணீர் ெசாரிகிறதினால் என் கண்கள் பூத்துப்ேபாகிறது; என் குடல்கள் ெகாதிக்கிறது; என் ஈரல் இளகித்
தைரயிேல வடிகிறது; குழந்ைதகளும் பாலகரும் நகரத்தின் வீதிகளிேல மூர்ச்சித்துக்கிடக்கிறார்கள். 12

அைவகள் குத்துண்டவர்கைளப்ேபால நகரத்தின் வீதிகளிேல மூர்ச்சித்துக்கிடக்கும்ேபாதும், தங்கள்
தாய்களின் மடியிேல தங்கள் பிராணைன விடும்ேபாதும், தங்கள் தாய்கைள ேநாக்கி: தானியமும்
திராட்சரசமும் எங்ேக என்கிறார்கள். 13 எருசேலம் குமாரத்திேய, நான் உனக்குச் சாட்சியாக
என்னத்ைதச் ெசால்லுேவன்? உன்ைன எதற்கு ஒப்பிடுேவன்? சீேயான் குமாரத்தியாகிய கன்னிைகேய, நான்
உன்ைனத் ேதற்றும்படிக்கு உன்ைன எதற்கு நிகர்ெசால்லுேவன்? உன் காயம் சமுத்திரத்ைதேபால்
ெபரிதாயிருக்கிறேத, உன்ைனக் குணமாக்குகிறவன் யார்? 14 உன் தீர்க்கதரிசிகள் அபத்தமும்
வியர்த்தமுமான தரிசனங்கைள உனக்காகத் தரிசித்தார்கள்; அவர்கள் உன் சிைறயிருப்ைப விலக்கும்படி
உன் அக்கிரமத்ைத எடுத்துக்காட்டாமல், அபத்தமானைவகைளயும் ேகடானைவகைளயும் உனக்காகத்
தரிசித்தார்கள். 15 வழிப்ேபாக்கர் யாவரும் உன்ேபரில் ைக ெகாட்டுகிறார்கள்; எருசேலம்
குமாரத்தியின்ேபரில் ஈசற்ேபாட்டு, தங்கள் தைலகைளத் துலுக்கி: பூரணவடிவும் சர்வபூமியின்
மகிழ்ச்சியுமான நகரம் இதுதானா என்கிறார்கள். 16 உன் பைகஞர் எல்லாரும் உன்ேபரில் தங்கள் வாையத்
திறக்கிறார்கள்; ஈசற்ேபாட்டுப் பற்கடிக்கிறார்கள்; அைத விழுங்கிேனாம், நாம் காத்திருந்த நாள் இதுேவ,
இப்ெபாழுது நமக்குக் கிைடத்தது, அைதக் கண்ேடாம் என்கிறார்கள். 17 கர்த்தர் தாம் நிைனத்தைதச்
ெசய்தார்; பூர்வநாட்கள் முதற்ெகாண்டு தாம் கட்டைளயிட்ட தமது வார்த்ைதைய நிைறேவற்றினார்; அவர்
தப்பவிடாமல் நிர்மூலமாக்கி, உன்ேமல் பைகஞன் சந்ேதாஷிக்கும்படி ெசய்தார்; உன் சத்துருக்களின்
ெகாம்ைப உயர்த்தினார். 18 அவர்கள் இருதயம் ஆண்டவைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறது; சீேயான்
குமாரத்தியின் மதிேல, இரவும் பகலும் நதியவ்வளவு கண்ணீர் விடு, ஓய்ந்திராேத, உன் கண்ணின்
கறுப்புவிழிைய சும்மாயிருக்கெவாட்டாேத. 19 எழுந்திரு, இராத்திரியிேல முதற்சாமத்தில் கூப்பிடு;
ஆண்டவரின் சமுகத்தில் உன் இருதயத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபால ஊற்றிவிடு; எல்லாத் ெதருக்களின்
முைனயிலும் பசியினால் மூர்ச்சித்துப்ேபாகிற உன் குழந்ைதகளின் பிராணனுக்காக உன் ைககைள
அவரிடத்திற்கு ஏெறடு. 20 கர்த்தாேவ, யாருக்கு இந்தப் பிரகாரமாகச் ெசய்தீெரன்று ேநாக்கிப்பாரும்;
ஸ்திரீகள் ைகக்குழந்ைதகளாகிய தங்கள் கர்ப்பக்கனிையத் தின்னேவண்டுேமா? ஆண்டவருைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தில் ஆசாரியனும் தீர்க்கதரிசியும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுேமா? 21 இைளஞனும்
முதிர்வயதுள்ளவனும் ெதருக்களில் தைரயிேல கிடக்கிறார்கள்; என் கன்னிைககளும் என் வாலிபரும்
பட்டயத்தால் விழுந்தார்கள்; உமது ேகாபத்தின் நாளிேல ெவட்டி, அவர்கைளத் தப்பவிடாமல்

புலம்பல் 2:21

621



3

ெகான்றுேபாட்டீர். 22 பண்டிைகநாளில் கும்புகைள வரவைழப்பதுேபால் சுற்றிலுமிருந்து எனக்குத்
திகில்கைள வரவைழத்தீர்; கர்த்தருைடய ேகாபத்தின் நாளிேல தப்பினவனும் மீதியானவனுமில்ைல; நான்
ைககளில் ஏந்தி வளர்த்தவர்கைள என் பைகஞன் நாசம்பண்ணினான்.

ஆண்டவருைடய சினத்தின் மிலாற்றினால் உண்டான சிறுைமையக் கண்ட புருஷன் நான். 2 அவர்
என்ைன ெவளிச்சத்திேல அல்ல, இருளிேல அைழத்து நடத்திவந்தார். 3 அவர் தமது ைகைய
எனக்கு விேராதமாகேவ நித்தமும் திருப்பினார். 4 என் சைதையயும், என் ேதாைலயும்

முற்றலாக்கினார்; என் எலும்புகைள ெநாறுக்கினார். 5 அவர் எனக்கு விேராதமாகக் ெகாத்தளங்கட்டி,
கசப்பினாலும் வருத்தத்தினாலும் என்ைன வைளந்துெகாண்டார். 6 பூர்வகாலத்தில்
ெசத்துக்கிடக்கிறவர்கைளப்ேபால என்ைன இருளான இடங்களில் கிடக்கப்பண்ணினார். 7 நான்
புறப்படக்கூடாதபடி என்ைனச்சூழ ேவலியைடத்தார்; என் விலங்ைகப் பாரமாக்கினார். 8 நான் சத்தமிட்டுக்
கூப்பிட்டாலும், என் ெஜபத்துக்கு வழிைய அைடத்துப்ேபாட்டார். 9 ெவட்டின கற்களின் சுவரால் என்
வழிகைள அைடத்துப்ேபாட்டார், என் பாைதகைளத் தாறுமாறாக்கினார். 10 அவர் எனக்குப் பதிவிருக்கிற
கரடியும், மைறவிடங்களில் தங்குகிற சிங்கமுமாயிருக்கிறார். 11 என் வழிகைள அப்புறப்படுத்தி, என்ைனத்
துண்டித்துப்ேபாட்டார்; என்ைனப்பாழாக்கிவிட்டார். 12 தமது வில்ைல நாேணற்றி, என்ைன அம்புக்கு
இலக்காக ைவத்தார். 13 தம்முைடய அம்பறாத்தூணியின் அம்புகைள என் உள்ளிந்திரியங்களில்
படப்பண்ணினார். 14 நான் என் ஜனத்தார் யாவருக்கும் பரியாசமும், நித்தம் அவர்கள்
கின்னரப்பாடலுமாேனன். 15 கசப்பினால் என்ைன நிரப்பி, எட்டியினால் என்ைன ெவறிக்கச்ெசய்தார். 16

அவர் பருக்ைகக்கற்களால் என் பற்கைள ெநாறுக்கி, என்ைனச் சாம்பலில் புரளப்பண்ணினார். 17 என்
ஆத்துமாைவச் சமாதானத்துக்குத் தூரமாக்கினார்; சுகத்ைத மறந்ேதன். 18 என் ெபலனும் நான்
கர்த்தருக்குக் காத்திருந்த நம்பிக்ைகயும் அழிந்துேபாயிற்று என்ேறன். 19 எட்டியும் பிச்சுமாகிய என்
சிறுைமையயும் என் தவிப்ைபயும் நிைனத்தருளும். 20 என் ஆத்துமா அைவகைள நிைனத்து நிைனத்து
எனக்குள் முறிந்துேபாகிறது. 21 இைத என் மனதிேல ைவத்து, நம்பிக்ைக ெகாண்டிருப்ேபன். 22 நாம்
நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருைடய கிருைபேய, அவருைடய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்ைல. 23

அைவகள் காைலேதாறும் புதியைவகள்; உமது உண்ைம ெபரிதாயிருக்கிறது. 24 கர்த்தர் என் பங்கு என்று
என் ஆத்துமா ெசால்லும்; ஆைகயால் அவரிடத்தில் நம்பிக்ைக ெகாண்டிருப்ேபன். 25 தமக்குக்
காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்ைமத் ேதடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர். 26 கர்த்தருைடய
இரட்சிப்புக்கு நம்பிக்ைகேயாடு காத்திருக்கிறது நல்லது. 27 தன் இளம்பிராயத்தில் நுகத்ைதச் சுமக்கிறது
மனுஷனுக்கு நல்லது. 28 அவேர அைதத் தன்ேமல் ைவத்தாெரன்று அவன் தனித்திருந்து
ெமளனமாயிருக்கக்கடவன். 29 நம்பிக்ைகக்கு இடமுண்ேடா என்று தன் வாையத் தூளில் நுழுந்துவானாக.
30 தன்ைன அடிக்கிறவனுக்குத் தன் கன்னத்ைதக் காட்டி, நிந்ைதயால் நிைறந்திருப்பானாக. 31 ஆண்டவர்
என்ெறன்ைறக்கும் ைகவிடமாட்டார். 32 அவர் சஞ்சலப்படுத்தினாலும் தமது மிகுந்த கிருைபயின்படி
இரங்குவார். 33 அவர் மனப்பூர்வமாய் மனுபுத்திரைரச் சிறுைமயாக்கிச் சஞ்சலப்படுத்துகிறதில்ைல. 34

ஒருவன் பூமியில் சிைறப்பட்டவர்கள் யாவைரயும் தன் கால்களின்கீழ் நசுக்குகிறைதயும், 35

உன்னதமானவரின் சமுகத்தில் மனுஷருைடய நியாயத்ைதப் புரட்டுகிறைதயும், 36 மனுஷைன அவனுைடய
வழக்கிேல மாறுபாடாக்குகிறைதயும், ஆண்டவர் காணாதிருப்பாேரா? 37 ஆண்டவர்
கட்டைளயிடாதிருக்கக் காரியம் சம்பவிக்கும் என்று ெசால்லுகிறவன் யார்? 38 உன்னதமானவருைடய
வாயிலிருந்து தீைமயும் நன்ைமயும் புறப்படுகிறதில்ைலேயா? 39 உயிருள்ள மனுஷன் முைறயிடுவாேனன்?
அவன் தன் பாவத்துக்கு வரும் தண்டைனையக்குறித்து முைறயிடுகிறெதன்ன? 40 நாம் நம்முைடய
வழிகைளச் ேசாதித்து ஆராய்ந்து, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடேவாம். 41 நாம் நம்முைடய
ைககேளாடுங்கூட நம்முைடய இருதயத்ைதயும் பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவனிடத்திற்கு
ஏெறடுக்கக்கடேவாம். 42 நாங்கள் துேராகஞ்ெசய்து, கலகம்பண்ணிேனாம்; ஆைகயால் ேதவரீர்
மன்னியாதிருந்தீர். 43 ேதவரீர் ேகாபத்தால் மூடிக்ெகாண்டு, எங்கைளத் தப்பவிடாமல் பின்ெதாடர்ந்து
ெகான்றீர். 44 ெஜபம் உட்பிரேவசிக்கக்கூடாதபடிக்கு உம்ைம ேமகத்தால் மூடிக்ெகாண்டீர். 45

ஜனங்களுக்குள்ேள எங்கைளக் குப்ைபயும் அருவருப்புமாக்கினீர். 46 எங்கள் பைகஞர் எல்லாரும்
எங்களுக்கு விேராதமாய்த் தங்கள் வாையத் திறந்தார்கள். 47 திகிலும் படுகுழியும் பாழ்க்கடிப்பும் சங்காரமும்
எங்களுக்கு ேநரிட்டது. 48 என் ஜனமாகிய குமாரத்தி அைடந்த ேகட்டினிமித்தம் என் கண்களிலிருந்து
நீர்க்கால்கள் பாய்கிறது. 49 கர்த்தர் பரேலாகத்திலிருந்து ேநாக்கிப்பார்க்குமட்டும், 50 என் கண்
இைடவிடாமல் ஓய்வின்றிச் ெசாரிகிறது. 51 என் நகரத்தினுைடய குமாரத்திகள் அைனவரினிமித்தமும், என்
கண் என் ஆத்துமாவுக்கு ேநாவுண்டாக்குகிறது. 52 முகாந்தரம் இல்லாமல் என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள்
என்ைன ஒரு பட்சிையப்ேபால ேவட்ைடயாடினார்கள். 53 காவற்கிடங்கிேல என் பிராணைன ஒடுக்கி,
என்மீதில் கல்ைலைவத்தார்கள். 54 தண்ணீர் என் தைலயின்ேமல் புரண்டது; நாசமாேனன் என்ேறன். 55

மகா ஆழமான கிடங்கிலிருந்து, கர்த்தாேவ, உம்முைடய நாமத்ைதப்பற்றிக் கூப்பிட்ேடன். 56 என்
சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்; என் ெபருமூச்சுக்கும் என் கூப்பிடுதலுக்கும் உமது ெசவிைய
அைடத்துக்ெகாள்ளாேதயும். 57 நான் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிட்டநாளிேல நீர் அணுகி: பயப்படாேத
என்றீர். 58 ஆண்டவேர, என் ஆத்துமாவின் வழக்ைக நடத்தினீர்; என் பிராணைன மீட்டுக்ெகாண்டீர். 59

கர்த்தாேவ, எனக்கு உண்டான அநியாயத்ைதக் கண்டீர்; என் நியாயத்ைதத் தீரும். 60 அவர்களுைடய
எல்லாக் குேராதத்ைதயும், அவர்கள் எனக்கு விேராதமாக நிைனத்த எல்லா நிைனவுகைளயும் கண்டீர். 61

கர்த்தாேவ, அவர்கள் நிந்திக்கும் நிந்ைதையயும், அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய் நிைனத்த எல்லா
நிைனவுகைளயும், 62 எனக்கு விேராதமா.ய் எழும்பினவர்களின் வாய்ெமாழிகைளயும், அவர்கள்

புலம்பல் 2:22

622



4

5

நாள்முழுவதும் எனக்கு விேராதமாய் ேயாசிக்கும் ேயாசைனகைளயும் ேகட்டீர். 63 அவர்கள்
உட்கார்ந்திருப்பைதயும் அவர்கள் எழுந்திருப்பைதயும் ேநாக்கிப் பாரும்; நான் அவர்களுைடய
பாடலாயிருக்கிேறன். 64 கர்த்தாேவ, அவர்கள் ைககள் ெசய்த கிரிையகளுக்குத்தக்கதாக அவர்களுக்குப்
பலன் அளிப்பீர். 65 அவர்களுக்கு இருதய ேவதைனையக் ெகாடுப்பீர், உம்முைடய சாபம் அவர்கள்ேமல்
இருக்கும். 66 ேகாபமாய் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து கர்த்தருைடய வானங்களின் கீழ் இராதபடிக்கு
அவர்கைள அழித்துவிடுவீர்.

ஐேயா! ெபான் மங்கி, பசும்ெபான் மாறி, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் கற்கள் சகல வீதிகளின் முைனயிலும்
ெகாட்டுண்டுேபாயிற்ேற. 2 ஐேயா! தங்கத்துக்ெகாப்பான விைலேயறப்ெபற்ற சீேயான் குமாரர்
குயவனுைடய ைகேவைலயான மண்பாண்டங்களாய் எண்ணப்படுகிறார்கேள. 3 திமிங்கிலங்கள்

முதலாய்க் ெகாங்ைககைள நீட்டி, தங்கள் குட்டிகளுக்குப் பால் ெகாடுக்கும்; என் ஜனமாகிய குமாரத்திேயா
வனாந்தரத்திலுள்ள தீக்குருவிையப்ேபால் குரூரமாயிருக்கிறாேள. 4 குழந்ைதகளின் நாவு தாகத்தால்
ேமல்வாேயாேட ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறது; பிள்ைளகள் அப்பங்ேகட்கிறார்கள், அவர்களுக்கு
ெகாடுப்பாரில்ைல. 5 ருசியான பதார்த்தங்கைளச் சாப்பிட்டவர்கள் வீதிகளில் பாழாய்க்கிடக்கிறார்கள்;
இரத்தாம்பரம் உடுத்தி வளர்ந்தவர்கள் குப்ைபேமடுகைள அைணத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 6 ைகச்ெசய்ைக
இல்லாமல் ஒரு நிமிஷத்திேல கவிழ்க்கப்பட்ட ேசாேதாமின் பாவத்துக்கு வந்த தண்டைனையப்பார்க்கிலும்
என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் அக்கிரமத்துக்கு வந்த தண்டைன ெபரிதாயிருக்கிறது. 7 அவளுைடய
நசேரயர் உைறந்த மைழையப்பார்க்கிலும் சுத்தமும், பாைலப்பார்க்கிலும் ெவண்ைமயும்,
பவளத்ைதப்பார்க்கிலும் சிவப்பும், இந்திரநீலத்ைதப்பார்க்கிலும் ேமனியுமாயிருந்தார்கள். 8 இப்ெபாழுேதா
அவர்களுைடய முகம் கரியிலும் கறுத்துப்ேபாயிற்று; வீதிகளில் அறியப்படார்கள்; அவர்கள் ேதால் அவர்கள்
எலும்புகேளாடு ஒட்டிக்ெகாண்டு, காய்ந்த மரத்துக்கு ஒப்பாயிற்று. 9 பசியினால்
ெகாைலயுண்டவர்கைளப்பார்க்கிலும் பட்டயத்தால் ெகாைலயுண்டவர்கள்
பாக்கியவான்களாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் வயலின் வரத்தில்லாைமயால் குத்துண்டு, கைரந்து
ேபாகிறார்கள். 10 இரக்கமுள்ள ஸ்திரீகளின் ைககள் தங்கள் பிள்ைளகைளச் சைமத்தன, என் ஜனமாகிய
குமாரத்தியின் அழிவில் அைவகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயின. 11 கர்த்தர் தமது ேகாபத்ைத நிைறேவற்றி,
தமது உக்கிரேகாபத்ைத ஊற்றி, சீேயானில் அக்கினிையக் ெகாளுத்தினார்; அது அதின் அஸ்திபாரங்கைளப்
பட்சித்துப்ேபாட்டது. 12 சத்துருவும் பைகஞனும் எருசேலமின் வாசல்களுக்குள் பிரேவசிப்பான்
என்கிறைதப் பூமியின் ராஜாக்களும் பூச்சக்கரத்தின் சகல குடிகளும் நம்பமாட்டாதிருந்தார்கள். 13 அதின்
நடுவில் நீதிமான்களின் இரத்தத்ைதச் சிந்தின அதின் தீர்க்கதரிசிகளின் பாவங்களினாலும், அதின்
ஆசாரியர்களின் அக்கிரமங்களினாலும் இப்படி வந்தது. 14 குருடர்ேபால வீதிகளில் அைலந்து, ஒருவரும்
அவர்கள் வஸ்திரங்கைளத் ெதாடக்கூடாதபடி இரத்தத்தால் கைறப்பட்டிருந்தார்கள். 15 விலகுங்கள்,
தீட்டுப்பட்டவர்கேள, ெதாடாமல் விலகுங்கள், விலகுங்கள், என்று அவர்கைள ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்;
ெமய்யாய்ப் பறந்ேதாடி அைலந்து ேபானார்கள்; இனி தங்கித் தரிக்கமாட்டார்கள் என்று
புறஜாதிகளுக்குள்ேள ெசால்லப்பட்டது. 16 கர்த்தருைடய ேகாபம் அவர்கைளச் சிதறடித்தது, அவர்கைள
இனி அவர் ேநாக்கார்; ஆசாரியருைடய முகத்ைதப் பாராமலும் முதிேயாைர மதியாமலும்ேபானார்கள். 17

இன்னும் எங்களுக்குச் சகாயம் வருெமன்று நாங்கள் வீணாய் எதிர்பார்த்திருந்ததினாேல எங்கள் கண்கள்
பூத்துப்ேபாயின; இரட்சிக்கமாட்டாத ஜாதிக்கு எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 18 நாங்கள் எங்கள்
வீதிகளில் நடவாதபடிக்கு எங்கள் அடிச்சுவடுகைள ேவட்ைடயாடினார்கள்; எங்கள் முடிவு சமீபித்தது;
எங்கள் நாட்கள் நிைறேவறிப்ேபாயின; எங்கள் முடிவு வந்துவிட்டது. 19 எங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தவர்கள்
ஆகாயத்துக் கழுகுகைளப்பார்க்கிலும் ேவகமாயிருந்தார்கள்; பர்வதங்கள்ேமல் எங்கைளப்
பின்ெதாடர்ந்தார்கள்; வனாந்தரத்தில் எங்களுக்குப் பதிவிருந்தார்கள். 20 கர்த்தரால்
அபிேஷகம்பண்ணப்பட்டவனும், எங்கள் நாசியின் சுவாசமாயிருந்தவனும், அவர்களுைடய படுகுழியில்
அகப்பட்டான்; அவனுைடய நிழலிேல ஜாதிகளுக்குள்ேள பிைழத்திருப்ேபாம் என்று அவைனக்குறித்துச்
ெசால்லியிருந்ேதாேம. 21 ஊத்ஸ்ேதசவாசியாகிய ஏேதாம் குமாரத்திேய, சந்ேதாஷித்துக் களிகூரு;
பாத்திரம் உன்னிடத்திற்கும் தாண்டிவரும், அப்ெபாழுது நீ ெவறித்து, மானபங்கமாய்க்கிடப்பாய். 22 சீேயான்
குமாரத்திேய, உன் அக்கிரமத்துக்கு வரும் தண்டைன தீர்ந்தது; அவர் இனி உன்ைன அப்புறம்
சிைறப்பட்டுப்ேபாகவிடார்; ஏேதாம் குமாரத்திேய, உன் அக்கிரமத்ைத அவர் விசாரிப்பார்; உன் பாவங்கைள
ெவளிப்படுத்துவார்.

கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு ேநரிட்டைத நிைனத்தருளும்; எங்கள் நிந்ைதைய ேநாக்கிப்பாரும். 2

எங்கள் சுதந்தரம் அந்நியர் வசமாகவும், எங்கள் வீடுகள் புறத்ேதசத்தார் வசமாகவும்
தாண்டிப்ேபாயின. 3 திக்கற்றவர்களாேனாம், தகப்பன் இல்ைல; எங்கள் தாய்கள்

விதைவகைளப்ேபால இருக்கிறார்கள். 4 எங்கள் தண்ணீைரப் பணத்துக்கு வாங்கிக்குடிக்கிேறாம்; எங்கள்
விறகு விைலக்கிரயமாய் வருகிறது. 5 பாரஞ்சுமந்து எங்கள் கழுத்து ேநாகிறது; நாங்கள் உைழக்கிேறாம்,
எங்களுக்கு இைளப்பாறுதல் இல்ைல. 6 அப்பத்தால் திருப்தியாகும்படி எகிப்தியருக்கும் அசீரியருக்கும்
எங்கைளக் ைகயளித்ேதாம். 7 எங்கள் பிதாக்கள் பாவஞ்ெசய்து மாண்டுேபானார்கள்; நாங்கள்
அவர்களுைடய அக்கிரமங்கைளச் சுமக்கிேறாம். 8 அடிைமகள் எங்கைள ஆளுகிறார்கள்; எங்கைள
அவர்கள் ைகயிலிருந்து விடுவிப்பாரில்ைல. 9 வனாந்தரத்தில் இருக்கிற பட்டயத்தினால்
பிராணேமாசத்துக்கு ஏதுவானவர்களாய் எங்கள் அப்பத்ைத ேதடுகிேறாம். 10 பஞ்சத்தின் ெகாடுைமயினால்
எங்கள் ேதால் அடுப்பங்கைரையப்ேபால் கறுத்துப்ேபாயிற்று. 11 சீேயானில் இருந்த ஸ்திரீகைளயும் யூதா
பட்டணங்களில் இருந்த கன்னிைககைளயும் அவமானப்படுத்தினார்கள். 12 பிரபுக்களுைடய ைககைள
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அவர்கள் கட்டி, அவர்கைள ஏறத்தூக்கினார்கள்; முதிேயாரின் முகங்கள் மதிக்கப்படவில்ைல. 13 வாலிபைர
எந்திரம் அைரக்கக்ெகாண்டுேபானார்கள்; இைளஞர் விறகு சுமந்து இடறிவிழுகிறார்கள். 14 முதிேயார்கள்
வாசல்களில் உட்காருகிறதும், வாலிபர் கின்னரங்கைள வாசிக்கிறதும் நின்றுேபாயிற்று. 15 எங்கள்
இருதயத்தின் களிகூருதல் ஒழிந்துேபாயிற்று; எங்கள் சந்ேதாஷம் துக்கமாய் மாறிற்று. 16 எங்கள்
தைலயிலிருந்து கிரீடம் விழுந்தது; ஐேயா! நாங்கள் பாவஞ்ெசய்ேதாேம. 17 அதினால் எங்கள் இருதயம்
பலட்சயமாயிற்று; அதினால் எங்கள் கண்கள் இருண்டுேபாயின. 18 பாழாய்க்கிடக்கிற சீேயான்
மைலயின்ேமல் நரிகள் ஓடித்திரிகிறது. 19 கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கிறீர்; உம்முைடய
சிங்காசனம் தைலமுைற தைலமுைறயாக நிைலநிற்கும். 20 ேதவரீர் என்ைறக்கும் எங்கைள மறந்து,
ெநடுங்காலமாக எங்கைளக் ைகவிட்டிருப்பெதன்ன? 21 கர்த்தாேவ, எங்கைள உம்மிடத்தில்
திருப்பிக்ெகாள்ளும், அப்ெபாழுது திரும்புேவாம்; பூர்வகாலத்திலிருந்ததுேபால எங்கள் நாட்கைளப்
புதியைவகளாக்கும். 22 எங்கைள முற்றிலும் ெவறுத்துவிடுவீேரா? எங்கள்ேபரில் கடுங்ேகாபமாயிருக்கிறீேர!
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எேசக்கிேயல்

முப்பதாம் வருஷம் நாலாம் மாதம் ஐந்தாம்ேததியிேல, நான் ேகபார் நதியண்ைடயிேல
சிைறப்பட்டவர்கள் நடுவில் இருக்கும்ேபாது, சம்பவித்தது என்னெவன்றால், வானங்கள் திறக்கப்பட,
நான் ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன். 2 அது ேயாயாக்கீன் ராஜாவுைடய சிைறயிருப்பின் ஐந்தாம்

வருஷமாயிருந்தது. 3 அந்த ஐந்தாம்ேததியிேல, கல்ேதயர் ேதசத்திலுள்ள ேகபார் நதியண்ைடயிேல
பூசிெயன்னும் ஆசாரியனுைடய குமாரனாகிய எேசக்கிேயலுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி,
அங்ேக கர்த்தருைடய கரம் அவன்ேமல் அமர்ந்தது. 4 இேதா, வடக்ேகயிருந்து புசல்காற்றும் ெபரிய
ேமகமும், அத்ேதாேட கலந்த அக்கினியும் வரக்கண்ேடன்; அைதச் சுற்றிலும் பிரகாசமும், அதின் நடுவில்
அக்கினிக்குள்ளிருந்து விளங்கிய ெசாகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது. 5 அதின் நடுவிலிருந்து நாலு
ஜீவன்கள் ேதான்றின; அைவகளின் சாயல் மனுஷசாயலாயிருந்தது. 6 அைவகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கும்
நந்நான்கு முகங்களும், ஒவ்ெவான்றுக்கும் நந்நான்கு ெசட்ைடகளும் இருந்தன. 7 அைவகளுைடய
கால்கள் நிமிர்ந்த கால்களாயிருந்தன; அைவகளுைடய உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியின்
உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாயிருந்தன; அைவகள் துலக்கப்பட்ட ெவண்கலத்தின் வருணமாய்
மின்னிக்ெகாண்டிருந்தன. 8 அைவகளுைடய ெசட்ைடகளின்கீழ் அைவகளின் நாலு பக்கங்களிலும்
மனுஷைககள் இருந்தன; அந்த நாலுக்கும் அதினதின் முகங்களும் அதினதின் ெசட்ைடகளும்
உண்டாயிருந்தன. 9 அைவகள் ஒவ்ெவான்றின் ெசட்ைடகளும் மற்றதின் ெசட்ைடகேளாேட
ேசர்ந்திருந்தன; அைவகள் ெசல்லுைகயில் திரும்பாமல் ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் திைசக்கு ேநர்முகமாய்ச்
ெசன்றன. 10 அைவகளுைடய முகங்களின் சாயலாவது, வலதுபக்கத்தில் நாலும் மனுஷமுகமும்
சிங்கமுகமும், இடது பக்கத்தில் நாலும் எருதுமுகமும் கழுகுமுகமுமாயிருந்தன. 11 அைவகளுைடய
முகங்கள் இப்படியிருக்க, அைவகளுைடய ெசட்ைடகள் ேமேல பிரிந்திருந்தன, ஒவ்ெவான்றுக்குமுள்ள
இரண்டிரண்டு ெசட்ைடகள் ஒன்ேறாெடான்று ேசர்ந்திருந்தன; மற்ற இரண்டிரண்டு ெசட்ைடகள்
அைவகளுைடய உடல்கைள மூடின. 12 அைவகள் ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் திைசக்கு ேநர்முகமாய்ச்
ெசன்றது; ஆவி ேபாகேவண்டுெமன்றிருந்த எவ்விடத்துக்கும் அைவகள் ேபாயின; ேபாைகயில் அைவகள்
திரும்பிப்பார்க்கவில்ைல. 13 ஜீவன்களுைடய சாயல் எப்படியிருந்தெதன்றால், அைவகள் எரிகிற
அக்கினித்தழலின் ேதாற்றமும் தீவர்த்திகளின் ேதாற்றமுமாயிருந்தது; அந்த அக்கினி ஜீவன்களுக்குள்ேள
உலாவிப் பிரகாசமாயிருந்தது; அக்கினியிலிருந்து மின்னல் புறப்பட்டது. 14 அந்த ஜீவன்கள் மின்னலின்
ேதாற்றம்ேபால ஓடித்திரிந்தன. 15 நான் அந்த ஜீவன்கைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேதா,
பூமியில் ஜீவன்களண்ைடயிேல நாலு முகங்கைளயுைடய ஒரு சக்கரத்ைதக் கண்ேடன். 16 சக்கரங்களின்
ரூபமும் அைவகளின் ேவைலயும் படிகப்பச்ைச வருணமாயிருந்தது; அைவகள் நாலுக்கும் ஒேரவித சாயல்
இருந்தது; அைவகளின் ரூபமும் அைவகளின் ேவைலயும் சக்கரத்துக்குள் சக்கரம் இருக்குமாப்ேபால்
இருந்தது. 17 அைவகள் ஓடுைகயில் தங்கள் நாலு பக்கங்களிலும் ஓடும், ஓடுைகயில் அைவகள்
திரும்புகிறதில்ைல. 18 அைவகளின் வட்டங்கள் பயங்கரப்படத்தக்க உயரமாயிருந்தன; அந்த நாலு
வட்டங்களும் சுற்றிலும் கண்களால் நிைறந்திருந்தன. 19 அந்த ஜீவன்கள் ெசல்லும்ேபாது, அந்தச்
சக்கரங்கள் அைவகள் அருேக ஓடின; அந்த ஜீவன்கள் பூமியிலிருந்து எழும்பும்ேபாது சக்கரங்களும்
எழும்பின. 20 ஆவி ேபாகேவண்டுெமன்றிருந்த எவ்விடத்துக்கும் அைவகள் ேபாயின; அவ்விடத்துக்கு
அைவகளின் ஆவியும் ேபாகேவண்டுெமன்றிருந்தது; சக்கரங்களும் அைவகளின் அருேக எழும்பின;
ஜீவனுைடய ஆவி சக்கரங்களில் இருந்தது. 21 அைவகள் ெசல்லும்ேபாது இைவகளும் ெசன்றன; அைவகள்
நிற்கும்ேபாது இைவகளும் நின்றன; அைவகள் பூமியிலிருந்து எழும்பும்ேபாது, சக்கரங்களும் அைவகள்
அருேக எழும்பின; ஜீவனுைடய ஆவி சக்கரங்களில் இருந்தது. 22 ஜீவனுைடய தைலகளின்ேமல்
பிரமிக்கத்தக்க வச்சிரப்பிரகாசமான ஒரு மண்டலம் இருந்தது; அது அைவகளுைடய தைலகளின்ேமல்
உயர விரிந்திருந்தது. 23 மண்டலத்தின்கீழ் அைவகளுைடய ெசட்ைடகள் ஒன்றுக்ெகான்று எதிர்ேநராய்
விரிந்திருந்தன; தங்கள்தங்கள் உடல்கைள மூடிக்ெகாள்ளுகிற இரண்டிரண்டு ெசட்ைடகள்
இருபக்கத்திலும் இருக்கிற ஒவ்ெவான்றுக்கும் இருந்தன. 24 அைவகள் ெசல்லும்ேபாது அைவகளுைடய
ெசட்ைடகளின் இைரச்சைலக் ேகட்ேடன்; அது ெபருெவள்ளத்தின் இைரச்சல் ேபாலவும்,
சர்வவல்லவருைடய சத்தம் ேபாலவும், ஒரு இராணுவத்தின் இைரச்சலுக்கு ஒத்த ஆரவாரத்தின் சத்தம்
ேபாலவுமிருந்தது; அைவகள் நிற்கும்ேபாது தங்கள் ெசட்ைடகைளத் தளரவிட்டிருந்தன. 25 அைவகள்
நின்று தங்கள் ெசட்ைடகைளத் தளரவிட்டிருக்ைகயில், அைவகளுைடய தைலகளுக்கு ேமலான
மண்டலத்தின்ேமலிருந்து ஒரு சத்தம் பிறந்தது. 26 அைவகளின் தைலகளுக்குேமலுள்ள மண்டலத்தின்மீதில்
நீலரத்தினம்ேபால விளங்கும் ஒரு சிங்காசனத்தின் சாயலும், அந்தச் சிங்காசனத்தின் சாயலின்ேமல்
மனுஷசாயலுக்கு ஒத்த ஒரு சாயலும் இருந்தது. 27 அவருைடய இடுப்பாகக் காணப்பட்டதுமுதல்
ேமெலல்லாம் உட்புறம் சுற்றிலும் அக்கினிமயமான ெசாகுசாவின் நிறமாயிருக்கக்கண்ேடன்; அவருைடய
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இடுப்பாகக் காணப்பட்டதுமுதல் கீெழல்லாம் அக்கினிமயமாகவும், அைதச் சுற்றிலும் பிரகாசமாகவும்
இருக்கக்கண்ேடன். 28 மைழெபய்யும் நாளில் ேமகத்தில் வானவில் எப்படிக் காணப்படுகிறேதா, அப்படிேய
சுற்றிலுமுள்ள அந்தப் பிரகாசம் காணப்பட்டது; இதுேவ கர்த்தருைடய மகிைமயின் சாயலுக்குரிய
தரிசனமாயிருந்தது; அைத நான் கண்டேபாது முகங்குப்புற விழுந்ேதன்; அப்ெபாழுது ேபசுகிற ஒருவருைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்;

அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, உன் காலூன்றி நில்; உன்னுடேன ேபசுேவன் என்றார். 2

இப்படி அவர் என்ேனாேட ேபசும்ேபாது, ஆவி எனக்குள் வந்து, என்ைனக் காலூன்றி நிற்கும்படி
ெசய்தது; அப்ெபாழுது அவர் என்னுடேன ேபசுகிறைதக்ேகட்ேடன். 3 அவர் என்ைன ேநாக்கி:

மனுபுத்திரேன, எனக்கு விேராதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரேவல் புத்திரரிடத்திற்கு நான்
உன்ைன அனுப்புகிேறன்; அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் இந்நாள்வைரக்கும் எனக்கு விேராதமாய்த்
துேராகஞ்ெசய்தார்கள். 4 அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயமுமுள்ள புத்திரர்; அவர்களிடத்திற்கு
நான் உன்ைன அனுப்புகிேறன்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னைத உைரக்கிறார் என்று அவர்கேளாேட
ெசால்லு. 5 கலகவீட்டாராகிய அவர்கள் ேகட்டாலும் சரி, ேகளாவிட்டாலும் சரி, தங்களுக்குள்ேள ஒரு
தீர்க்கதரிசி உண்ெடன்கிறைத அவர்கள் அறியேவண்டும். 6 மனுபுத்திரேன, நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; அவர்கள் வார்த்ைதகளுக்கும் அஞ்சேவண்டாம்; ெநரிஞ்சில்களுக்குள்ளும்
முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கியிருந்தாலும், நீ ேதள்களுக்குள் வாசம்பண்ணினாலும், நீ அவர்கள்
வார்த்ைதகளுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்துக்குக் கலங்காமலுமிரு; அவர்கள் கலகவீட்டார். 7

கலகக்காரராகிய அவர்கள் ேகட்டாலும் சரி, ேகளாவிட்டாலும் சரி, நீ என் வார்த்ைதகைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லு. 8 மனுபுத்திரேன, நீ அந்தக் கலகவீட்டாைரப்ேபாலக் கலகக்காரனாயிராமல், நான் உன்ேனாேட
ெசால்லுகிறைதக் ேகள்; உன் வாையத் திறந்து நான் உனக்குக் ெகாடுக்கிறைதப் புசி என்றார். 9

அப்ெபாழுது இேதா, என்னிடத்திற்கு நீட்டப்பட்ட ஒரு ைகையக் கண்ேடன்; அந்தக் ைகயிேல ஒரு
புஸ்தகச்சுருள் இருந்தது. 10 அவர் அைத எனக்கு முன்பாக விரித்தார்; அதில் உள்ளும் புறம்பும்
எழுதப்பட்டிருந்தது; அதிேல புலம்பல்களும், தவிப்பும், ஐேயா என்பதும் எழுதியிருந்தது.

பின்பு அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, நீ காண்கிறைதப் புசி; இந்தச் சுருைள நீ புசித்து,
இஸ்ரேவல் சந்ததியாரிடத்தில் ேபாய் அவர்கேளாேட ேபசு என்றார். 2 அப்படிேய என் வாையத்
திறந்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர் அந்தச் சுருைள எனக்குப் புசிக்கக்ெகாடுத்து: 3 மனுபுத்திரேன, நான்

உனக்குக் ெகாடுக்கிற இந்தச் சுருைள நீ உன் வயிற்றிேல உட்ெகாண்டு, அதினால் உன் குடல்கைள
நிரப்புவாயாக என்றார்; அப்ெபாழுது நான் அைதப் புசித்ேதன்; அது என் வாய்க்குத் ேதைனப்ேபால்
தித்திப்பாயிருந்தது. 4 பின்பு அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, நீ ேபாய், இஸ்ரேவல்
சந்ததியாரிடத்திேல ேசர்ந்து, என் வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு அவர்கேளாேட ேபசு. 5 விளங்காத ேபச்சும்,
கடினமான பாைஷயுமுள்ள ஜனத்தண்ைடக்கல்ல, இஸ்ரேவல் சந்ததியாரிடத்திற்ேக நீ அனுப்பப்படுகிறாய். 6

விளங்காத ேபச்சும், தாங்கள் ெசால்லும் வார்த்ைதகைள நீ அறியாத கடினமான பாைஷயுமுள்ள
அேநகமான ஜனங்களிடத்திற்கு நீ அனுப்பப்படவில்ைல; நான் அவர்களிடத்திற்கு உன்ைன அனுப்பினாலும்,
அவர்கள் உனக்குச் ெசவிெகாடுப்பார்கேளா? 7 இஸ்ரேவல் வீட்டாேராெவனில், உனக்குச்
ெசவிெகாடுக்கமாட்டார்கள்; எனக்ேக ெசவிெகாடுக்கமாட்ேடாம் என்கிறார்கேள; இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
அைனவரும் கடினமான ெநற்றியும் முரட்டாட்டமுள்ள இருதயமும் உள்ளவர்கள். 8 இேதா, உன் முகத்ைத
அவர்கள் முகத்துக்கு எதிராகவும், உன் ெநற்றிைய அவர்கள் ெநற்றிக்கு எதிராகவும் ெகட்டியாக்கிேனன். 9

உன் ெநற்றிைய வச்சிரக்கல்ைலப்ேபாலாக்கிேனன், கன்மைலையப்பார்க்கிலும் ெகட்டியாக்கிேனன்;
அவர்கள் கலகமுள்ள வீட்டாெரன்று நீ அவர்களுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகங்களுக்குக்
கலங்காமலும் இரு என்றார். 10 பின்னும் அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, நான் உன்னுடேன
ெசால்லும் என் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் நீ உன் ெசவிகளாேல ேகட்டு, உன் இருதயத்தில்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 11 நீ ேபாய், சிைறப்பட்ட உன் ஜனத்தின் புத்திரரிடத்திேல ேசர்ந்து, அவர்கள் ேகட்டாலும்
ேகளாவிட்டாலும் அவர்கேளாேட ேபசி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னைத உைரக்கிறார் என்று
அவர்கேளாேட ெசால் என்றார். 12 அப்ெபாழுது ஆவி, என்ைன உயர எடுத்துக்ெகாண்டது; கர்த்தருைடய
ஸ்தானத்திலிருந்து விளங்கிய அவருைடய மகிைமக்கு ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக என்று எனக்குப்
பின்னாக கூப்பிட்ட மகா சத்தத்தின் இைரச்சைலக் ேகட்ேடன். 13 ஒன்ேறாெடான்று இைணந்திருக்கிற
ஜீவன்களுைடய ெசட்ைடகளின் இைரச்சைலயும், அதற்ெகதிேர ஓடிய சக்கரங்களின் இைரச்சைலயும்,
மகா சத்தத்தின் இைரச்சைலயும் ேகட்ேடன். 14 ஆவி என்ைன உயர எடுத்துக்ெகாண்டது; நான் என்
ஆவியின் உக்கிரத்தினாேல மனங்கசந்து ேபாேனன்; ஆனாலும் கர்த்தருைடய கரம் என்ேமல் பலமாக
இருந்தது. 15 ேகபார் நதியண்ைடயிேல ெதலாபீபிேல தாபரிக்கிற சிைறப்பட்டவர்களிடத்துக்கு நான் வந்து,
அவர்கள் தாபரிக்கிற ஸ்தலத்திேல தாபரித்து, ஏழுநாள் அவர்கள் நடுவிேல பிரமித்தவனாய்த் தங்கிேனன். 16

ஏழுநாள் முடிந்தபின்பு கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 17 மனுபுத்திரேன, உன்ைன
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குக் காவலாளனாக ைவத்ேதன்; நீ என் வாயினாேல வார்த்ைதையக் ேகட்டு, என்
நாமத்தினாேல அவர்கைள எச்சரிப்பாயாக. 18 சாகேவ சாவாய் என்று நான் துன்மார்க்கனுக்குச்
ெசால்லுைகயில், நீ துன்மார்க்கைனத் தன் துன்மார்க்கமான வழியில் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கும்படியாகவும்,
அவைன உயிேராேட காக்கும்படியாகவும், அைத அவனுக்குச் ெசால்லாமலும், நீ அவைன எச்சரிக்காமலும்
இருந்தால், அந்த துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்திேல சாவான்; அவன் இரத்தப்பழிையேயா உன்
ைகயிேல ேகட்ேபன். 19 நீ துன்மார்க்கைன எச்சரித்தும், அவன் தன் துன்மார்க்கத்ைதயும் தன் ஆகாத
வழிையயும் விட்டுத் திரும்பாமற்ேபாவானாகில், அவன் தன் துன்மார்க்கத்திேல சாவான்; நீேயாெவன்றால்
உன் ஆத்துமாைவத் தப்புவிப்பாய். 20 அப்படிேய, நீதிமான் தன் நீதிைய விட்டுத் திரும்பி, நீதிேகடு
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ெசய்யும்ேபாதும், நான் அவன்முன் இடறைல ைவக்கும்ேபாதும், அவன் சாவான்; நீ அவைன
எச்சரிக்காதபடியினாேல அவன் தன் பாவத்திேல சாவான்; அவன் ெசய்த நீதிகள் நிைனக்கப்படுவதில்ைல;
அவனுைடய இரத்தப்பழிையேயா உன் ைகயிேல ேகட்ேபன். 21 நீதிமான் பாவஞ் ெசய்யாதபடிக்கு நீ
நீதிமாைன எச்சரித்தபின்பு அவன் பாவஞ்ெசய்யாவிட்டால், அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான்; அவன்
எச்சரிக்கப்பட்டான்; நீயும் உன் ஆத்துமாைவத் தப்புவித்தாய் என்றார். 22 அவ்விடத்திேல கர்த்தருைடய
கரம் என்ேமல் அமர்ந்தது; அவர்: நீ எழுந்திருந்து பள்ளத்தாக்குக்குப் புறப்பட்டுப்ேபா, அங்ேக உன்னுடேன
ேபசுேவன் என்றார். 23 அப்படிேய நான் எழுந்திருந்து, பள்ளத்தாக்குக்குப் புறப்பட்டுப் ேபாேனன்; இேதா,
ேகபார் நதியண்ைடயிேல நான் கண்ட மகிைமக்குச் சரியாக அங்ேக கர்த்தருைடய மகிைம விளங்கினது;
அப்ெபாழுது நான் முகங்குப்புற விழுந்ேதன். 24 உடேன ஆவி எனக்குள்ேள புகுந்து, என்ைனக் காலூன்றி
நிற்கும்படி ெசய்தது, அப்ெபாழுது அவர் என்னுடேன ேபசி: நீ ேபாய், உன் வீட்டுக்குள்ேள உன்ைன
அைடத்துக்ெகாண்டிரு. 25 இேதா, மனுபுத்திரேன, உன் ேமல் கயிறுகைளப்ேபாட்டு, அைவகளால்
உன்ைனக் கட்டப்ேபாகிறார்கள்; ஆைகயால் நீ அவர்களுக்குள்ேள ேபாகேவண்டாம். 26 நான் உன் நாைவ
உன் ேமல்வாேயாேட ஒட்டிக்ெகாள்ளப்பண்ணுேவன்; நீ அவர்கைளக் கடிந்து ெகாள்ளுகிற
மனுஷனாயிராமல், ஊைமயனாயிருப்பாய்; அவர்கள் கலகவீட்டார். 27 நான் உன்ேனாேட ேபசும்ேபாது, உன்
வாையத் திறப்ேபன்; அப்ெபாழுது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னைத உைரத்தார் என்று அவர்கேளாேட
ெசால்வாய்; ேகட்கிறவன் ேகட்கட்டும், ேகளாதவன் ேகளாதிருக்கட்டும்; அவர்கள் கலகவீட்டார்.

மனுபுத்திரேன, நீ ஒரு ெசங்கைல எடுத்து, அைத உன்முன் ைவத்து, அதின்ேமல் எருசேலம்
நகரத்ைத வைரந்து, 2 அதற்கு விேராதமாக முற்றிக்ைகேபாட்டு, அதற்கு விேராதமாகக்
ெகாத்தளங்கைளக் கட்டி, அதற்கு விேராதமாக மண்ேமடுேபாட்டு, அதற்கு விேராதமாக

இராணுவங்கைள நிறுத்தி, சுற்றிலும் அதற்கு விேராதமாக மதிலிடிக்கும் இயந்திரங்கைள ைவ. 3 ேமலும் நீ
ஒரு இருப்புச்சட்டிைய வாங்கி, அைத உனக்கும் நகரத்துக்கும் நடுவாக இருப்புச்சுவராக்கி, அது
முற்றிக்ைகயாய்க் கிடக்கும்படிக்கு உன் முகத்ைத அதற்கு ேநராய்த் திருப்பி, அைத
முற்றிக்ைகேபாட்டுக்ெகாண்டிரு; இது இஸ்ரேவல் வம்சத்துக்கு அைடயாளம். 4 நீ உன் இடதுபக்கமாய்
ஒருக்களித்துப்படுத்து, அதின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்ைதச் சுமத்திக்ெகாள்; நீ
அந்தப்பக்கமாய் ஒருக்களித்திருக்கும் நாட்களின் இலக்கத்தின்படிேய அவர்களுைடய அக்கிரமத்ைதச்
சுமப்பாய். 5 அவர்களுைடய அக்கிரமத்தின் வருஷங்கைள உனக்கு நாட்கணக்காய் எண்ணக்
கட்டைளயிட்ேடன்; முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறு நாட்கள்வைரக்கும் நீ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
அக்கிரமத்ைதச் சுமக்கேவண்டும். 6 நீ இைவகைள நிைறேவற்றினபின்பு, மறுபடியும் உன் வலதுபக்கமாய்
ஒருக்களித்து, யூதா வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்ைத நாற்பதுநாள் வைரக்கும் சுமக்கேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு
வருஷத்துக்குப் பதிலாக ஒவ்ெவாரு நாைள உனக்குக் கட்டைளயிட்ேடன். 7 நீ எருசேலமின் முற்றிக்ைகக்கு
ேநராகத் திருப்பிய முகமும், திறந்த புயமுமாக இருந்து, அதற்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு. 8

இேதா, நீ அைத முற்றிக்ைகப்ேபாடும் நாட்கைள நிைறேவற்றுமட்டும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்தில்
புரளக்கூடாதபடிக்கு உன்ைனக் கயிறுகளால் கட்டுேவன். 9 நீ ேகாதுைமையயும் வாற்ேகாதுைமையயும்,
ெபரும்பயற்ைறயும், சிறுபயற்ைறயும், திைனையயும், கம்ைபயும் வாங்கி, அைவகைள ஒரு பாத்திரத்திேல
ேபாட்டு, அைவகளால் உனக்கு அப்பஞ்சுடுவாய்; நீ ஒருக்களித்துப் படுக்கும் நாட்களுைடய
இலக்கத்தின்படிேய முந்நூற்றுத்ெதாண்ணூறுநாள் அதில் எடுத்து சாப்பிடுவாயாக. 10 நீ சாப்பிடும்
ேபாஜனம், நாள் ஒன்றுக்கு இருபது ேசக்கல் நிைறயாயிருக்கும்; அப்படி நாளுக்குநாள் சாப்பிடுவாயாக. 11

தண்ணீைரயும் அளவாய் ஹின் என்னும் படியில் ஆறிெலாரு பங்ைகக் குடிப்பாய்; அப்படி நாளுக்குநாள்
குடிப்பாயாக. 12 அைத வாற்ேகாதுைம அைடையப்ேபால் சாப்பிடுவாயாக; அது மனுஷனிலிருந்து கழிந்த
கஷ்டத்தின் வறட்டிகளால் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் சுடப்படுவதாக. 13 அதற்கு ஒத்தபடிேய
இஸ்ரேவல் புத்திரர், நான் அவர்கைளத் துரத்துகிற புறஜாதிகளுக்குள்ேள தங்கள் அப்பத்ைதத்
தீட்டுள்ளதாகச் சாப்பிடுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசான்னார். 14 அப்ெபாழுது நான்: ஆ, கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, இேதா, என் ஆத்துமா தீட்டுப்படவில்ைல; தானாய்ச் ெசத்தைதயாவது, பீறுண்டைதயாவது
நான் என் சிறுவயதுமுதல் இதுவைரக்கும் சாப்பிட்டதில்ைல; அருவருப்பான இைறச்சி என்
வாய்க்குட்பட்டதுமில்ைல என்ேறன். 15 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்கி: பார், மனுஷ கஷ்டத்தின்
வறட்டிக்குப் பதிலாக உனக்கு மாட்டுச்சாணி வறட்டிையக் கட்டைளயிடுகிேறன்; அதினால் உன் அப்பத்ைதச்
சுடுவாயாக என்றார். 16 பின்னும் அவர்: மனுபுத்திரேன, இேதா, அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்குக்
குைறயவும், அவனவன் திடுக்கிடவும், அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்திேல வாடிப்ேபாகவும், 17 நான்
எருசேலமிேல அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல முறிக்கிேறன்; அவர்கள் அப்பத்ைத நிைறயின்படிேய
விசாரத்ேதாேட சாப்பிட்டு, தண்ணீைர அளவின்படிேய திடுக்கிடுதேலாேட குடிப்பார்கள்.

பின்னும் அவர்: மனுபுத்திரேன, சவரகன் கத்தியாகிய கருக்கான கத்திைய வாங்கி, அதினால் உன்
தைலையயும் உன் தாடிையயும் சிைரத்துக்ெகாண்டு, பின்பு நிறுக்கும் தராைச எடுத்து, அந்த
மயிைரப் பங்கிடக்கடவாய். 2 மூன்றில் ஒரு பங்ைக எடுத்து முற்றிக்ைகேபாடும் நாட்கள்

முடிகிறேபாது நகரத்தின் நடுவிேல அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, மூன்றில் ஒரு பங்ைக எடுத்து, அைதச்
சுற்றிலும் கத்தியாேல ெவட்டி, மூன்றில் ஒரு பங்ைக எடுத்துக் காற்றிேல தூற்றக்கடவாய்; அைவகளின்
பின்னாக நான் பட்டயத்ைத உருவுேவன். 3 அதில் ெகாஞ்சம்மாத்திரம் எடுத்து, அைத உன்
வஸ்திரத்ேதாரங்களில் முடிந்துைவப்பாயாக. 4 பின்னும் அதில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அைதத் தீயின் நடுவில்
எறிந்து, அைத அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பாயாக; அதிலிருந்து இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருக்கும்
விேராதமாக அக்கினி புறப்படும். 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், இதுேவ
எருசேலம், புறஜாதிகளின் நடுவிேல நான் அைத ைவத்ேதன், அைதச் சுற்றிலும் ேதசங்கள் இருக்கிறது. 6
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அது புறஜாதிகைளப்பார்க்கிலும் என் நியாயங்கைளயும், தன்ைனச் சுற்றிலும் இருக்கிற
ேதசங்கைளப்பார்க்கிலும் என் கட்டைளகைளயும் அக்கிரமமாக மாற்றிப்ேபாட்டது; அவர்கள் என்
நியாயங்கைள ெவறுத்து, என் கட்டைளகளில் நடவாமற்ேபானார்கள். 7 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், உங்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கிற புறஜாதிகைளப்பார்க்கிலும்
அதிகரிக்கிறவர்களாகிய நீங்கள் என் கட்டைளகளிேல நடவாமலும், என் நியாயங்களின்படி ெசய்யாமலும்,
உங்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கிற புறஜாதிகளுைடய நீதிநியாயங்களின்படியாவது நடவாமலும்
ேபானபடியினாேல, 8 இேதா, நான், நாேன உனக்கு விேராதமாக வந்து, புறஜாதிகளுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக உன் நடுவிேல நீதி ெசலுத்தி, 9 நான் முன்பு ெசய்யாததும் இனிச்ெசய்யாதிருப்பதுமானவிதமாய்
உனக்கு உன் எல்லா அருவருப்புகளினிமித்தமும் ெசய்ேவன். 10 ஆதலால் உன் நடுவிேல பிதாக்கள்
பிள்ைளகைளத் தின்பார்கள்; பிள்ைளகள் பிதாக்கைளத் தின்பார்கள்; நான் உன்னில் நீதிெசலுத்தி உன்னில்
மீதியாயிருப்பவர்கைளெயல்லாம் சகல திைசகளிலும் சிதறிப்ேபாகப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 11 ஆதலால், சீெயன்றிகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான உன்
கிரிையகளால் நீ என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தினபடியால் என் கண் உன்ைனத் தப்பவிடாது, நான்
உன்ைனக் குறுகிப்ேபாகப்பண்ணுேவன், நான் இரங்கமாட்ேடன், இைத என் ஜீவைனக் ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 12 உன்னிேல மூன்றில் ஒரு பங்கு ெகாள்ைள
ேநாயால் சாவார்கள், பஞ்சத்தாலும் உன் நடுவிேல மடிந்துேபாவார்கள்; மூன்றில் ஒரு பங்கு உன்ைனச்
சுற்றிலும் இருக்கிற பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு விழுவார்கள்; மூன்றில் ஒரு பங்ைக நான் சகல திைசகளிலும்
சிதறிப்ேபாகப்பண்ணி, அவர்கள் பின்ேன பட்டயத்ைத உருவுேவன். 13 இப்படி என் ேகாபம் நிைறேவறும்;
இப்படி நான் என் உக்கிரத்ைத அவர்கள்ேமல் தங்கப்பண்ணுகிறதினால் என்ைன ஆற்றிக்ெகாள்ேவன்; நான்
என் உக்கிரத்ைத அவர்களிேல நிைறேவற்றும்ேபாது, கர்த்தராகிய நான் என் ைவராக்கியத்திேல இைதப்
ேபசிேனன் என்று அறிவார்கள். 14 கடந்துேபாகிற யாவருைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும் உன்
சுற்றுப்புறத்தாராகிய ஜாதிகளுக்குள்ேள நான் உன்ைனப் பாழும் நிந்ைதயுமாக்குேவன். 15 நான்
ேகாபத்தாலும் உக்கிரத்தாலும் ெகாடிய தண்டைனகளாலும், உன்னில் நீதிெசலுத்தும்ேபாது, உன்
சுற்றுப்புறத்தாராகிய ஜாதிகளுக்கு அது நிந்ைதயும் துர்க்கீர்த்தியும் எச்சரிப்பும் பிரமிப்புமாய் இருக்கும்;
கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன். 16 உங்கைள அழிப்பதற்கு நான் அனுப்பும் அழிவுக்ேகதுவான
பஞ்சத்தின் ெகாடிய அம்புகைள நான்அவர்களுக்குள்ேள எய்யும்ேபாது, நான் பஞ்சத்ைத உங்கள்ேமல்
அதிகரிக்கப்பண்ணி, உங்கள் அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல முறித்துப்ேபாடுேவன். 17 பஞ்சத்ைதயும்,
உன்ைனப் பிள்ைளயில்லாமற்ேபாகப்பண்ணும் துஷ்டமிருகங்கைளயும் உங்களுக்கு விேராதமாக
அனுப்புேவன்; ெகாள்ைளேநாயும் இரத்தஞ்சிந்துதலும் உன்னில் சுற்றித்திரியும்; பட்டயத்ைத நான் உன்ேமல்
வரப்பண்ணுேவன்; கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ இஸ்ரேவலின்
பர்வதங்களுக்கு ேநராக உன் முகத்ைதத் திருப்பி, அைவகளுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்துச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், 3 இஸ்ரேவலின் பர்வதங்கேள, கர்த்தராகிய

ஆண்டவரின் வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பர்வதங்கைளயும், குன்றுகைளயும்,
ஓைடகைளயும், பள்ளத்தாக்குகைளயும், ேநாக்கி: இேதா, உங்கள்ேமல் நான், நாேன பட்டயத்ைத
வரப்பண்ணி, உங்கள் ேமைடகைள அழித்துப்ேபாடுேவன். 4 உங்கள் பலிபீடங்கள் பாழாக்கப்பட்டு, உங்கள்
சிைலகள் தகர்க்கப்படும்; உங்களில் ெகாைலயுண்கிறவர்கைள உங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு
முன்பாக விழப்பண்ணுேவன். 5 நான் இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய பிேரதங்கைள அவர்களுைடய நரகலான
விக்கிரகங்களின் முன்ேன கிடக்கப்பண்ணி, உங்கள் பலிபீடங்கைளச் சுற்றிலும் உங்கள் எலும்புகைளச்
சிதறப்பண்ணுேவன். 6 உங்கள் பலிபீடங்கள் நிர்மூலமும் பாழுமாகும்படிக்கும், உங்கள் நரகலான
விக்கிரகங்கள் தகர்க்கப்பட்டு, ஓய்ந்து, உங்கள் சிைலகள் ெவட்டுண்டு, உங்கள் கிரிையகள்
குைலந்துேபாகும்படிக்கும், உங்களுைடய சகல வாசஸ்தலங்களிலுமுள்ள பட்டணங்கள் நிர்மூலமும் உங்கள்
ேமைடகள் பாழுமாகும். 7 ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள் உங்கள் நடுவில் விழுவார்கள்; அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 8 நீங்கள் ேதசங்களில் சிதறடிக்கப்படும்ேபாது, புறஜாதிகளுக்குள்ேள
பட்டயத்துக்குத் தப்புவாைர உங்களுக்கு மீதியாக ைவப்ேபன். 9 என்ைன விட்டுச் ேசாரம்ேபாகிற
இருதயத்ைதக்குறித்தும், தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களின் பின்ேன ேசாரம்ேபாகிற தங்கள்
கண்கைளக்குறித்தும் மனமடிவாேனன் என்று உங்களில் தப்பிப்ேபான அவர்கள் தாங்கள் சிைறப்பட்டிருக்கும்
புறஜாதிகளுக்குள்ேள என்ைன நிைனத்து, தங்களுைடய சகல அருவருப்புகளினாலும் தாங்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகளினிமித்தம் தங்கைளேய ெவறுத்து, 10 இந்தத் தீங்குகைளெயல்லாம் தங்களுக்கு
ேநரிடப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய நான் விருதாவாய்ச் ெசான்னதில்ைலெயன்று
அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார். 11 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ உன்
ைகயில் அடித்து, உன் காலால் தட்டி, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய சகல ெபால்லாத
அருவருப்புகளினிமித்தமும் ஐேயா! என்று ெசால்; அவர்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
ெகாள்ைளேநாயாலும் விழுவார்கள். 12 தூரத்திலிருக்கிறவன் ெகாள்ைளேநாயால் சாவான்;
சமீபத்திலிருக்கிறவன் பட்டயத்தால் விழுவான்; மீதியாயிருந்து, முற்றிக்ைகேபாடப்பட்டவன் பஞ்சத்தால்
சாவான்; இப்படி அவர்களில் என் உக்கிரத்ைதத் தீர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 13 அவர்கள் தங்கள் நரகலான
சகல விக்கிரகங்களுக்கும் மதுரவாசைனயான தூபத்ைதக் காட்டின ஸ்தலங்களாகிய உயர்ந்த சகல
ேமடுகளிலும், பர்வதங்களுைடய சகல சிகரங்களிலும், பச்ைசயான சகல விருட்சங்களின்கீழும்,
தைழத்திருக்கிற சகல கர்வாலி மரங்களின்கீழும், அவர்களுைடய நரகலான விக்கிரகங்களின் நடுவிலும்
அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளச் சுற்றிலும், அவர்களில் ெகாைலயுண்டவர்கள் கிடக்கும்ேபாது, நான் கர்த்தர்
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என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 14 நான் என் ைகைய அவர்களுக்கு விேராதமாக நீட்டி, அவர்களுைடய
எல்லா வாசஸ்தலங்களுமுள்ள ேதசத்ைத அழித்து, அைதத் திப்லாத்தின் வனாந்தரத்ைதப்பார்க்கிலும்
அதிகமாய்ப் பாழாக்குேவன், அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதக்குறித்துக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: முடிவு வருகிறது,
ேதசத்தின் நாலு முைனகளின் ேமலும் முடிவு வருகிறது. 3 இப்ேபாேத உன்ேமல் முடிவு வருகிறது;

நான் என் ேகாபத்ைத உன்ேமல் வருவித்து, உன் வழிகளுக்குத்தக்கதாக உன்ைன நியாயந்தீர்த்து, உன்
எல்லா அருவருப்புகளின் பலைனயும் உன்ேமல் வரப்பண்ணுேவன். 4 என் கண் உன்ைனத் தப்பவிடாது; நான்
இரங்காமல் உன் வழிகளுக்குத்தக்கைத உன்ேமல் வரப்பண்ணுேவன்; உன் அருவருப்புகளுக்குத்தக்கது உன்
நடுவில் வந்திருக்கும்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: தீங்கு வருகிறது; இேதா, ஏகமான தீங்கு வருகிறது. 6 முடிவு வருகிறது,
முடிவு வருகிறது, அது உன்ேமல் ேநாக்கமாயிருக்கிறது; இேதா, வருகிறது. 7 ேதசத்தில் குடியிருக்கிறவேன,
அந்நாளின் விடியற்காலம் வருகிறது, காலம் வருகிறது, அமளியின் நாள் சமீபித்திருக்கிறது, மைலகளில்
சந்ேதாஷசத்தம் இல்ைல. 8 இப்ெபாழுது விைரவில் என் உக்கிரத்ைத உன்ேமல் ஊற்றி, என் ேகாபத்ைத
உன்னில் தீர்த்துக்ெகாண்டு, உன்ைன உன் வழிகளுக்குத்தக்கதாக நியாயந்தீர்த்து, உன் எல்லா
அருவருப்புகளின் பலைனயும் உன்ேமல் வரப்பண்ணுேவன். 9 என் கண் உன்ைனத் தப்பவிடாது; நான்
இரங்காமல் உன் வழிகளுக்குத்தக்கைத உன்ேமல் வரப்பண்ணுேவன்; உன் அருவருப்புக்களுக்குத்தக்கது
உன் நடுவில் வந்திருக்கும்; அப்ெபாழுது அடிக்கிறவராகிய நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 10

இேதா, அந்த நாள், இேதா, வருகிறது, அந்நாளின் விடியற்காலம் உதிக்கிறது, மிலாறு பூக்கிறது, அகந்ைத
ெசழிக்கிறது. 11 அக்கிரமத்துக்கு மிலாறாகக்ெகாடுைம எழும்புகிறது; அவர்களிலும் அவர்களுைடய
திரளான கும்பிலும் அவர்களுைடய அமளியிலும் ஒன்றும் மீதியாயிருப்பதில்ைல; அவர்கள்நிமித்தம் புலம்பல்
உண்டாயிருப்பதுமில்ைல. 12 அந்தக் காலம் வருகிறது, அந்த நாள் கிட்டுகிறது; ெகாள்ளுகிறவன்
சந்ேதாஷப்படாமலும், விற்கிறவன் துக்கப்படாமலும் இருப்பானாக; அதின் திரளான கும்பின்ேமலும் உக்கிரம்
இறங்கும். 13 அவர்கள் ஜீவனுள்ேளாருக்குள்ேள இன்னும் உயிேராடிருந்தாலும், விற்றவன்
விற்கப்பட்டதற்குத் திரும்பிவருவதில்ைல; அதின் திரளான கும்பின்ேமலும் உண்டான தரிசனம் திரும்பாது;
தன் அக்கிரமத்திேல வாழுகிற எவனும் தன்ைனத் திடப்படுத்தமாட்டான். 14 அவர்கள் எக்காளம் ஊதி,
எல்லாவற்ைறயும் ஆயத்தம்பண்ணியும், யுத்தத்துக்குப் ேபாகிறவனில்ைல; என் உக்கிரம் அதின் திரளான
கும்பின்ேமலும் இறங்குகிறது. 15 ெவளிேய பட்டயமும் உள்ேள ெகாள்ைளேநாயும் பஞ்சமும் உண்டு;
வயல்ெவளியில் இருக்கிறவன் பட்டயத்தால் சாவான்; நகரத்தில் இருக்கிறவைனேயா பஞ்சமும்
ெகாள்ைளேநாயும் பட்சிக்கும். 16 அவர்களில் தப்புகிறவர்கள் தப்புவார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அைனவரும்
அவனவன் தன்தன் அக்கிரமத்தினிமித்தம் துக்கித்துக் கூப்பிடுகிற பள்ளத்தாக்குகளின் புறாக்கைளப்ேபால
மைலகளில் இருப்பார்கள். 17 எல்லாக் ைககளும் சலித்து, எல்லா முழங்கால்களும் தண்ணீைரப்ேபால்
தத்தளிக்கும். 18 இரட்ைட உடுத்திக்ெகாள்வார்கள்; தத்தளிப்பு அவர்கைள மூடும்; எல்லா முகங்களும்
ெவட்கப்படும், எல்லாத் தைலகளும் ெமாட்ைடயிடப்படும். 19 தங்கள் ெவள்ளிையத் ெதருக்களில்
எறிந்துவிடுவார்கள்; அவர்களுைடய ெபான் ேவண்டாெவறுப்பாயிருக்கும்; கர்த்தருைடய சினத்தின் நாளிேல
அவர்கள் ெவள்ளியும் அவர்கள் ெபான்னும் அவர்கைள விடுவிக்கமாட்டாது; அவர்கள் அதினால் தங்கள்
ஆத்துமாக்கைளத் திருப்தியாக்குவதும் இல்ைல, தங்கள் வயிறுகைள நிரப்புவதும் இல்ைல; அவர்கள்
அக்கிரமேம அவர்களுக்கு இடறலாயிருந்தது. 20 அவருைடய சிங்காரத்தின் மகிைமைய அகந்ைதக்ெகன்று
ைவத்து, அதிேல அருவருக்கப்படத்தக்கதும் சீெயன்றிகழப்படத்தக்கதுமான காரியங்களின்
விக்கிரகங்கைள உண்டுபண்ணினார்கள்; ஆைகயால் நான் அைவகைள அவர்களுக்கு
ேவண்டாெவறுப்பாக்கி, 21 அைத அந்நியர் ைகயிேல ெகாள்ைளயாகவும், பூமியில் துஷ்டர்களுக்குச்
சூைறயாகவும் ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள். 22 என் முகத்ைத
அவர்கைள விட்டுத் திருப்புேவன்; அதினால் என் அந்தரங்க ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள்;
பறிகாரர் அதற்குள் பிரேவசித்து, அைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவார்கள். 23 ஒரு சங்கிலிையப்
பண்ணிைவ; ேதசம் நியாயத்தீர்ப்புக்குள்ளான இரத்தப்பழிகளால் நிைறந்திருக்கிறது; நகரம் ெகாடுைமயால்
நிைறந்திருக்கிறது. 24 ஆைகயால் புறஜாதிகளின் துஷ்டர்கைள வரப்பண்ணுேவன், அவர்கள்
இவர்களுைடய வீடுகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்; பலவான்களின் ெபருைமைய ஒழியப்பண்ணுேவன்,
அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலங்கள் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகும். 25 சங்காரம் வருகிறது; அப்ெபாழுது
சமாதானத்ைதத் ேதடுவார்கள்; ஆனாலும் அது கிைடயாது. 26 விக்கினத்தின்ேமல் விக்கினம் வரும்;
துர்ச்ெசய்தியின்ேமல் துர்ச்ெசய்தி பிறக்கும்; அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசியினிடத்திேல தரிசனத்ைதத்
ேதடுவார்கள்; ஆனாலும் ஆசாரியனிடத்திேல ேவதமும் மூப்பரிடத்திேல ஆேலாசைனயும் இராமல்
ஒழிந்துேபாகும். 27 ராஜா துக்கித்துக்ெகாண்டிருப்பான்; பிரபுைவத் திகில் மூடிக்ெகாண்டிருக்கும்; ேதசத்து
ஜனங்களின் ைககள் தளர்ந்துேபாகும்; நான் அவர்கள் வழிகளின்படிேய அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்கள்
நியாயங்களின்படிேய அவர்கைள நியாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.

ஆறாம் வருஷத்து ஆறாம் மாதம் ஐந்தாந்ேததியிேல, நான் என் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறேபாதும்,
யூதாவின் மூப்பர்கள் எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறேபாதும், கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய
கரம் அங்ேக என்ேமல் அமர்ந்தது. 2 அப்ெபாழுது இேதா, அக்கினிச்சாயலாய்த் ேதான்றுகிற

ஒருவைரக் கண்ேடன்; அவருைடய இடுப்புக்குக் கீெழல்லாம் அக்கினியும் அவருைடய இடுப்புக்கு
ேமெலல்லாம் ெசாகுசாைவப்ேபால் பிரகாசிக்கிற சாயலுமாயிருந்தது. 3 ைகேபால் ேதான்றினைத அவர்
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நீட்டி, என் தைலமயிைரப் பிடித்து என்ைனத் தூக்கினார்; ஆவியானவர் என்ைனப் பூமிக்கும் வானத்துக்கும்
நடுேவ ெகாண்டுேபாய், ேதவதரிசனத்திேல என்ைன எருசேலமில் வடதிைசக்கு எதிரான உள்வாசலின்
நைடயிேல விட்டார்; அங்ேக எரிச்சலுண்டாக்குகிற விக்கிரகத்தின் ஸ்தானம் இருந்தது. 4 இேதா, நான்
பள்ளத்தாக்கிேல கண்டிருந்த தரிசனத்துக்குச் சரியாக இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம அங்ேக
விளங்கினது. 5 அவர் என்ைனப்பார்த்து: மனுபுத்திரேன, உன் கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார் என்றார்;
அப்ெபாழுது நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்ேக பார்த்ேதன்; இேதா, பலிபீடத்தின் வாசலுக்கு
வடக்ேக பார்த்ேதன்; நைடயிேல எரிச்சலுண்டாக்குகிற அந்த விக்கிரகம் இருந்தது. 6 அவர் என்ைன
ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, அவர்கள் ெசய்கிறைதக் காண்கிறாயா? என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதவிட்டு என்ைனத்
தூரமாய்ப் ேபாகப்பண்ணும்படியான இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இங்ேக ெசய்கிற மிகுந்த அருவருப்புகைளக்
காண்கிறாய் அல்லவா? இதிலும் அதிக அருவருப்புகைள இன்னமும் காண்பாய் என்று ெசால்லி, 7 என்ைனப்
பிராகாரத்தின் வாசலுக்குக் ெகாண்டுேபானார்; அப்ெபாழுது இேதா, சுவரில் ஒரு துவாரத்ைதக் கண்ேடன்.
8 அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, நீ சுவரிேல துவாரமிடு என்றார்; நான் சுவரிேல துவாரமிட்டேபாது,
இேதா, ஒரு வாசல் இருந்தது. 9 அவர் என்ைனப்பார்த்து: நீ உள்ேளேபாய், அவர்கள் இங்ேக ெசய்கிற
ெகாடிய அருவருப்புகைளப் பார் என்றார். 10 நான் உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்தேபாது, இேதா, சகலவித ஊரும்
பிராணிகளும் அருவருப்பான மிருகங்களுமாகிய இைவகளின் சுரூபங்களும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய
நரகலான சகல விக்கிரகங்களும் சுவரில் சுற்றிலும் சித்திரந்தீரப்பட்டிருந்தன. 11 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
மூப்பரில் எழுபதுேபரும், அவர்களின் நடுவிேல சாப்பானுைடய குமாரனாகிய யசனியாவும், அவனவன்
தன்தன் ைகயிேல தன்தன் தூபகலசத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டு, அைவகளுக்கு முன்பாக நின்றார்கள்;
தூபவர்க்கத்தினால் மிகுந்த புைக எழும்பிற்று. 12 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் மூப்பர்கள் அந்தகாரத்திேல அவரவர் தங்கள் விக்கிரகங்களின் சித்திர விேநாத
அைறகளில் ெசய்கிறைத நீ கண்டாயா? கர்த்தர் எங்கைளப் பார்க்கிறதில்ைல; கர்த்தர் ேதசத்ைதக்
ைகவிட்டார் என்று ெசால்லுகிறார்கேள என்றார். 13 பின்னும் அவர்கள் ெசய்கிற அதிக அருவருப்புகைள
இன்னமும் காண்பாய் என்று அவர் என்னுடேன ெசால்லி, 14 என்ைனக் கர்த்தருைடய ஆலயத்து வடக்கு
வாசலின் நைடயிேல ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அங்ேக தம்மூசுக்காக அழுதுெகாண்டிருக்கிற ஸ்திரீகள்
உட்கார்ந்திருந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்: மனுபுத்திரேன, இைதக் கண்டாயா? இதிலும் அதிக
அருவருப்புகைள இன்னமும் காண்பாய் என்று என்னுடேன ெசால்லி, 16 என்ைனக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் உட்பிராகாரத்திேல ெகாண்டுேபானார்; இேதா, கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் வாசல் நைடயிேல
மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுேவ, ஏறக்குைறய இருபத்ைதந்து புருஷர், தங்கள் முதுைகக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்கும் தங்கள் முகத்ைதக் கீழ்த்திைசக்கும் ேநராகத் திருப்பினவர்களாய்க் கிழக்ேக
இருக்கும் சூரியைன நமஸ்கரித்தார்கள். 17 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, இைதக்
கண்டாயா? இங்ேக யூதா வம்சத்தார் ெசய்கிற அருவருப்புகள் அற்பமான காரியமா? அவர்கள் ேதசத்ைதக்
ெகாடுைமயினால் நிரப்பி என்ைன அடிக்கடி ேகாபமூட்டுகிறார்கள்; இேதா, அவர்கள் திராட்சக்கிைளையத்
தங்கள் நாசிக்கு ேநராகப் பிடிக்கிறார்கள். 18 ஆைகயால் நானும் உக்கிரத்ேதாேட காரியத்ைத
நடத்துேவன்; என் கண் தப்பவிடுவதில்ைல, நான் இரங்குவதில்ைல; அவர்கள் மகா சத்தமாய் என் ெசவிகள்
ேகட்கக் கூப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு நான் ெசவிெகாடுப்பதில்ைல என்றார்.

பின்பு அவர் என் காதுகள் ேகட்க மகா சத்தமாய்; நகரத்தின் விசாரிப்புக்காரர் சங்கரிக்கும்
ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ைககளில் பிடித்துக்ெகாண்டுவரக்கடவர்கள் என்று ெசான்னார். 2

அப்ெபாழுது இேதா, ஆறு புருஷர், ெவட்டுகிற ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ைககளில் பிடித்துக்ெகாண்டு,
வடக்ேக பார்த்த உயர்ந்த வாசலின் வழியிலிருந்து வந்தார்கள்; அவர்களில் சணல்நூல் அங்கிதரித்து, தன்
அைரயில் கணக்கனுைடய ைமக்கூட்ைட ைவத்திருக்கிற ஒருவன் இருந்தான்; அவர்கள் உள்ேள
பிரேவசித்து, ெவண்கல பலிபீடத்தண்ைடயிேல நின்றார்கள். 3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
மகிைம ேகருபீன்ேமலிருந்ெதழும்பி, ஆலயத்தின் வாசற்படியிேல வந்து, சணல்நூல் அங்கிதரித்து, தன்
அைரயிேல கணக்கனுைடய ைமக்கூட்ைட ைவத்திருக்கிற புருஷைனக் கூப்பிட்டு, 4 கர்த்தர் அவைன
ேநாக்கி: நீ எருசேலம் நகரம் எங்கும் உருவப்ேபாய், அதற்குள்ேள ெசய்யப்படுகிற சகல
அருவருப்புகளினிமித்தமும் ெபருமூச்சுவிட்டழுகிற மனுஷரின் ெநற்றிகளில் அைடயாளம் ேபாடு என்றார். 5

பின்பு அவர் என் காதுகள் ேகட்க மற்றவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இவன் பின்னாேல நகரெமங்கும்
உருவப்ேபாய் ெவட்டுங்கள்; உங்கள் கண் தப்பவிடாமலும், நீங்கள் இரங்காமலும், 6 முதிேயாைரயும்,
வாலிபைரயும், கன்னிைககைளயும், குழந்ைதகைளயும், ஸ்திரீகைளயும் சங்கரித்துக் ெகான்றுேபாடுங்கள்;
அைடயாளம் ேபாடப்பட்டிருக்கிற ஒருவைனயும் கிட்டாதிருங்கள், என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல துவக்குங்கள்
என்று என் காதுகள் ேகட்கச் ெசான்னார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் ஆலயத்துக்கு முன்ேன இருந்த
மூப்பரிடத்தில் துவக்கம்பண்ணினார்கள். 7 அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி,
பிராகாரங்கைளக் ெகாைலயுண்டவர்களாேல நிரப்பி, புறப்பட்டுப்ேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள் நகரத்தில்
ேபாய் ெவட்டினார்கள். 8 அவர்கள் ெவட்டிக்ெகாண்டுேபாைகயில் நான் மாத்திரம் தனித்து, முகங்குப்புற
விழுந்து: ஆ, கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, ேதவரீர் எருசேலமின்ேமல் உமது உக்கிரத்ைத ஊற்றுைகயில்
இஸ்ரேவலின் மீதியானவர்கைளெயல்லாம் அழிப்பீேரா என்று முைறயிட்ேடன். 9 அதற்கு அவர்:
இஸ்ரேவலும் யூதாவுமாகிய வம்சத்தாரின் அக்கிரமம் மிகவும் ெபரிது; ேதசம் இரத்தப்பழிகளால்
நிைறந்திருக்கிறது; நகரமும் மாறுபாட்டினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது; கர்த்தர் ேதசத்ைதக் ைகவிட்டார்;
கர்த்தர் பார்க்கமாட்டார் என்று ெசால்லுகிறார்கள். 10 ஆைகயால் என் கண் தப்பவிடுவதுமில்ைல, நான்
இரக்கஞ்ெசய்வதுமில்ைல; அவர்களுைடய வழியின் பலைன அவர்கள் சிரசின்ேமல் இறங்கப்பண்ணுேவன்
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என்றார். 11 இேதா, சணல்நூல் அங்கி தரித்து, தன் அைரயில் ைமக்கூட்ைட ைவத்திருக்கிற புருஷன் வந்து:
நீர் எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்ேதன் என்று காரியத்ைதத் ெதரிவித்தான்.

இேதா, ேகருபீன்களுைடய தைலக்குேமல் இருந்த மண்டலத்தில் இந்திர நீலரத்தினம்ேபான்ற
சிங்காசனச் சாயலான ஒரு ேதாற்றத்ைதக் கண்ேடன்; அது அைவகளுக்குேமல் காணப்பட்டது. 2

அவர் சணல்நூல் அங்கி தரித்திருந்த புருஷைன ேநாக்கி: நீ ேகருபீனின் கீழ் இருக்கிற
சக்கரங்களுக்கு நடுவிேல பிரேவசித்து, ேகருபீன்களின் நடுேவ இருக்கிற அக்கினித்தழலில் உன் ைக
நிைறய எடுத்து, அைத நகரத்தின்ேமல் இைறெயன்றார்; அப்படிேய அவன் என் கண்காண உள்ேள
பிரேவசித்தான். 3 அந்தப் புருஷன் உள்ேள பிரேவசிக்ைகயில், ேகருபீன்கள் ஆலயத்தின் வலது புறத்தில்
நின்றன; ஒரு ேமகம் உட்பிராகாரத்ைத நிரப்பிற்று. 4 கர்த்தருைடய மகிைம ேகருபீனின் ேமலிருந்து
எழும்பி, ஆலயத்தின் வாசற்படியிேல வந்தது; ஆலயம் ேமகத்தினாேல நிைறந்திருந்தது, பிராகாரமும்
கர்த்தருைடய மகிைமயின் பிரகாசத்தினால் நிரம்பிற்று. 5 ேகருபீன்களுைடய ெசட்ைடகளின் இைரச்சல்
சர்வத்துக்கும் வல்ல ேதவன் ேபசுைகயில் உண்டாகும் சத்தம்ேபால ெவளிப்பிராகாரமட்டும் ேகட்கப்பட்டது.
6 அவர் சணல்நூல் அங்கி தரித்திருந்த புருஷைன ேநாக்கி: நீ ேகருபீன்களுக்குள் சக்கரங்களின்
நடுவிலிருந்து அக்கினிைய எடு என்று கட்டைளயிட்டவுடேன, அவன் உள்ேள பிரேவசித்து
சக்கரங்களண்ைடயிேல நின்றான். 7 அப்ெபாழுது ேகருபீன்களுக்குள்ேள ஒரு ேகருபீன் தன் ைகையக்
ேகருபீன்களின் நடுவில் இருக்கிற அக்கினியில் நீட்டி, அதில் எடுத்து சணல்நூல் அங்கிதரித்திருந்த
புருஷனுைடய ைகயில் ெகாடுத்தான்; அவன் அைத வாங்கிக்ெகாண்டு ெவளிேய வந்தான். 8

ேகருபீன்களுைடய ெசட்ைடகளின் கீழ் மனுஷர் ைகயின் சாயலானது காணப்பட்டது. 9 இேதா,
ேகருபீன்களண்ைடயில் நாலு சக்கரங்கள் இருக்கக் கண்ேடன்; ஒவ்ெவாரு ேகருபீன் அண்ைடயில்
ஒவ்ெவாரு சக்கரம் இருந்தது; சக்கரங்களின் ேதாற்றம் படிகப்பச்ைச வருணம்ேபாலிருந்தது. 10 அைவகள்
நாலுக்கும் ஒேர சாயலான ரூபம் இருந்தது; சக்கரங்களின் நடுவிேல சக்கரம் இருக்குமாப்ேபால்
காணப்பட்டது. 11 அைவகள் ஓடுைகயில் தங்கள் நாலு பக்கங்களிலும் ஓடும்; ஓடுைகயில் அைவகள்
திரும்பினதில்ைல; தைலேநாக்கும் இடத்துக்ேக அைவகள் அதின் பின்னாேல ஓடின; ஓடுைகயில் அைவகள்
திரும்பினதில்ைல. 12 அைவகளின் உடல் அைனத்தும், அைவகளின் முதுகுகளும், அைவகளின் ைககளும்,
அைவகளின் ெசட்ைடகளும், அந்தச் சக்கரங்களும், சுற்றிலும் கண்களினாேல நிைறந்திருந்தன; அைவகள்
நாலுக்கும் இருந்த சக்கரங்களும் அப்படிேய இருந்தன. 13 அந்தச் சக்கரங்கைளப் பார்த்து: சக்கரேம
என்று ஒருவன் கூப்பிடுகிற சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 14 ஒவ்ெவான்றுக்கும் நாலு முகங்கள் இருந்தன;
முதலாம் முகம் ேகருபீன்முகமும், இரண்டாம் முகம் மனுஷமுகமும், மூன்றாம் முகம் சிங்கமுகமும், நாலாம்
முகம் கழுகுமுகமுமாயிருந்தது. 15 ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பின; இதுதான், நான் ேகபார்
நதியண்ைடயிேல கண்டிருந்த ஜீவன். 16 ேகருபீன்கள் ெசல்லுைகயில் சக்கரங்கள் அைவகள் அருேக
ஓடின; பூமியிலிருந்து எழும்பக் ேகருபீன்கள் தங்கள் ெசட்ைடகைள விரித்தேபாது, சக்கரங்களும்
அைவகைள விட்டு விலகிப்ேபாகவில்ைல. 17 அைவகள் நிற்ைகயில் இைவகளும் நின்றன; அைவகள்
எழும்புைகயில் இைவகளும் எழும்பின; ஜீவனுைடய ஆவி இைவகளில் இருந்தது. 18 கர்த்தருைடய மகிைம
ஆலயத்தின் வாசற்படிையவிட்டுப் புறப்பட்டு, ேகருபீன்களின்ேமல் நின்றது. 19 அப்ெபாழுது ேகருபீன்கள்
தங்கள் ெசட்ைடகைள விரித்து, என் கண் காண பூமிையவிட்டு எழும்பின; அைவகள் புறப்படுைகயில்
சக்கரங்களும் அைவகளுக்குச் சரியாய்ச் ெசன்றன; கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசலிேல ேபாய்
நிற்க, இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம அைவகளின்ேமல் உயர இருந்தது. 20 இது நான் ேகபார்
நதியண்ைடயிேல இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குக் கீேழ இருக்கக்கண்ட அந்த ஜீவன் தாேன; அைவகள்
ேகருபீன்கள் என்று அறிந்துெகாண்ேடன். 21 அைவகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கு நாலு முகமும், ஒவ்ெவான்றுக்கு
நாலு ெசட்ைடகளும் இருந்தன; அைவகளுைடய ெசட்ைடகளின் கீழ் மனுஷைககளின் சாயல் இருந்தது.
22 அைவகளுைடய முகங்கள் நான் ேகபார் நதியண்ைடயிேல கண்டிருந்த அந்த முகங்களின்
சாயலாயிருந்தது; ஒவ்ெவான்றும் தன்தன் முகத்துக்கு எதிரான திைசைய ேநாக்கிச் ெசன்றது.

பின்பு ஆவியானவர் என்ைன எடுத்து, என்ைனக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் கிழக்கு
முகமாயிருக்கிற வாசலுக்குக் ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அந்த வாசலின் நைடயில்
இருபத்ைதந்து புருஷர் இருந்தார்கள்; அவர்களின் நடுேவ ஜனத்தின் பிரபுக்களாகிய ஆசூரின்

குமாரனாகிய யசனியாைவயும், ெபனாயாவின் குமாரனாகிய ெபலத்தியாைவயும் கண்ேடன். 2 அப்ெபாழுது
அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, இவர்கள் இந்த நகரத்திேல அக்கிரமமான நிைனவுகைள
நிைனத்து, துராேலாசைன ெசால்லுகிற மனுஷர். 3 இது வீடுகைளக் கட்டுவதற்குக் காலமல்ல என்றும்,
இந்த நகரம் பாைன, நாங்கள் அதிலுள்ள இைறச்சிெயன்றும் ெசால்லுகிறார்கள். 4 ஆைகயால்
அவர்களுக்கு விேராதமாய்த் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லு, மனுபுத்திரேன, தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லு என்றார். 5

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவி என்ேமல் இறங்கினார்; அவர் என்ைன ேநாக்கி: நீ ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் இப்படிப் ேபசுகிறது உண்டு; உங்கள் மனதில்
எழும்புகிறைத நான் அறிேவன். 6 இந்த நகரத்தில் நீங்கள் அேநகைரக் ெகாைலெசய்தீர்கள்; அதின்
வீதிகைளக் ெகாைலயுண்டவர்களால் நிரப்பினீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7 ஆைகயால் நீங்கள்
ெகாைலெசய்து, அதின் நடுவிேல ேபாட்டுவிட்டவர்கேள இைறச்சியும், இந்த நகரம் பாைனயுமாேம;
உங்கைளேயா அதற்குள் இராதபடிக்குப் புறம்பாக்குேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 8

பட்டயத்துக்குப் பயப்பட்டீர்கள், பட்டயத்ைதேய உங்கள்ேமல் வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 9 நான் உங்கைள அதற்குள் இராதபடிக்குப் புறம்பாக்கி, உங்கைள அந்நியரின்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்களில் நியாயத்தீர்ப்புகைள நிைறேவற்றுேவன். 10 பட்டயத்தால் விழுவீர்கள்;
இஸ்ரேவல் ேதசத்தின் எல்ைலயிேல உங்கைள நியாயந்தீர்ப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
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அறிந்துெகாள்வீர்கள். 11 இந்த நகரம் உங்களுக்குப் பாைனயாயிருப்பதுமில்ைல நீங்கள் அதிலுள்ள
இைறச்சியாயிருப்பதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் ேதசத்தின் எல்ைலயிேல உங்கைள நியாயந்தீர்ப்ேபன். 12 என்
கட்டைளயின்படி நடவாமலும், என் நியாயங்களின்படி ெசய்யாமலும், உங்கைளச் சுற்றிலுமிருக்கிற
புறஜாதிகளுைடய முைறைமகளின்படி ெசய்த நீங்கள் அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்றார். 13 நான் இப்படித் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுைகயில்,
ெபனாயாவின் குமாரனாகிய ெபலத்தியா ெசத்தான்; அப்ெபாழுது நான் முகங்குப்புற விழுந்து, மகா
சத்தமாய்: ஆ, கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, ேதவரீர் இஸ்ரேவலில் மீதியானவர்கைளச்
சர்வசங்காரஞ்ெசய்வீேரா என்று முைறயிட்ேடன். 14 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 15 மனுபுத்திரேன, நீங்கள் கர்த்தைரவிட்டுத் தூரமாய்ப்ேபாங்கள், எங்களுக்கு இந்த
ேதசம் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று, உன் சேகாதரருக்கும், உன் குடும்பத்தாருக்கும், உன் பந்து
ஜனங்களுக்கும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருக்கும், எருசேலமின் குடிகள் ெசால்லுகிறார்கள். 16

ஆைகயால் நான் அவர்கைளத் தூரமாகப் புறஜாதிகளுக்குள்ேள துரத்தியிருந்தாலும், நான் அவர்கைள
ேதசங்களிேல சிதறடித்திருந்தாலும், நான் அவர்கள் ேபான ேதசங்களில் அவர்களுக்குக்
ெகாஞ்சகாலத்துக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால். 17 ஆதலால் நான் உங்கைள ஜனங்களிடத்திலிருந்து ேசர்த்து, நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட
ேதசங்களிலிருந்து உங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லு. 18 அவர்கள் அங்ேக வந்து, அதில்
சீெயன்றிகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமாயிருக்கிறைதெயல்லாம் அதிலிருந்து
அகற்றுவார்கள். 19 அவர்கள் என் கட்டைளகளின்படி நடந்து, என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்ைதத் தந்து, அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய
ஆவிையக்ெகாடுத்து, கல்லான இருதயத்ைத அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்ேபாட்டு, சைதயான
இருதயத்ைத அவர்களுக்கு அருளுேவன். 20 அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள்
ேதவனாயிருப்ேபன். 21 ஆனாலும் சீெயன்றிகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான தங்கள்
இருதயத்தின் இச்ைசயிேல எவர்கள் நடக்கிறார்கேளா அவர்களுைடய வழியின் பலைன அவர்கள்
தைலகளின்ேமல் சுமரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 22 அப்ெபாழுது
ேகருபீன்கள் தங்கள் ெசட்ைடகைள விரித்து எழும்பின; சக்கரங்களும் அைவகளுக்கு அருேக ெசன்றன;
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம அைவகளின்ேமல் உயர இருந்தது. 23 கர்த்தருைடய மகிைம
நகரத்தின் நடுவிலிருந்ெதழும்பி, நகரத்துக்குக் கிழக்ேக இருக்கிற மைலயின்ேமல் ேபாய் நின்றது. 24 பின்பு
ஆவியானவர் என்ைன எடுத்து, என்ைன ேதவனுைடய ஆவிக்குள்ளான தரிசனத்திேல கல்ேதயாவுக்குச்
சிைறப்பட்டுப்ேபானவர்கள் இடத்திேல ெகாண்டுேபாய்விட்டார்; அப்ெபாழுது நான் கண்ட தரிசனம்
என்னிலிருந்து எடுபட்டுப்ேபாயிற்று. 25 கர்த்தர் எனக்குக் காண்பித்த யாைவயும்
சிைறயிருப்பிலிருந்தவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ கலகவீட்டாரின் நடுவிேல
தங்கியிருக்கிறாய்; காணும்படிக்கு அவர்களுக்குக் கண்கள் இருந்தாலும்
காணாமற்ேபாகிறார்கள்; ேகட்கும்படிக்கு அவர்களுக்குக் காதுகள் இருந்தாலும்

ேகளாமற்ேபாகிறார்கள்; அவர்கள் கலகவீட்டார். 3 இப்ேபாதும் மனுபுத்திரேன, நீ பரேதசம் ேபாகும்படி
பிரயாண சமான்கைள ஆயத்தப்படுத்தி, பகற்காலத்திேல அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பிரயாணப்படு;
உன் ஸ்தலத்ைதவிட்டு ேவேற ஸ்தலத்துக்கு அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டுப்ேபா;
அவர்கள் கலகவீட்டாரானேபாதிலும் ஒருேவைள சிந்தித்து உணருவார்கள். 4 சிைறயிருப்புக்குப்
ேபாகிறவைனப்ேபால் உன் சாமான்கைள நீ பகற்காலத்திேல அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக ெவளிேய
ைவத்து, நீ சாயங்காலத்திேல அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் சிைறயிருப்புக்குப் ேபாகிறவைனப்ேபால்
புறப்படுவாயாக. 5 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக நீ சுவரிேல துவாரமிட்டு, அதின் வழியாய்
அைவகைள ெவளிேய ெகாண்டுேபாவாயாக. 6 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக அைவகைள உன்
ேதாளின்ேமல் எடுத்து, மாைலமயங்கும் ேவைளயிேல ெவளிேய ெகாண்டுேபாவாயாக; நீ ேதசத்ைதப்
பாராதபடி உன் முகத்ைத மூடிக்ெகாள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு உன்ைன அைடயாளமாக்கிேனன்
என்றார். 7 எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய நான் ெசய்ேதன்; சிைறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது சாமான்கைளக்
ெகாண்டுேபாவதுேபால என் சாமான்கைளப் பகற்காலத்தில் ெவளிேய ைவத்ேதன்; சாயங்காலத்திேலா
ைகயினால் சுவரிேல துவாரமிட்டு, மாைலமயங்கும் ேவைளயிேல அைவகைள ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அைவகைளத் ேதாளின்ேமல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேனன். 8

விடியற்காலத்திேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 9 மனுபுத்திரேன,
கலகவீட்டாராகிய இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் உன்ைனப் பார்த்து: நீ ெசய்கிறது என்னெவன்று உன்ைனக்
ேகட்டார்கள் அல்லவா? 10 இது எருசேலமில் இருக்கிற அதிபதியின்ேமலும் அதின் நடுவில் இருக்கிற
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவரின்ேமலும் சுமரும் பாரம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்
என்று அவர்களிடத்தில் ெசால்லு. 11 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: நான் உங்களுக்கு அைடயாளமாயிருக்கிேறன்;
நான் ெசய்வது எப்படிேயா, அப்படிேய அவர்களுக்கும் ெசய்யப்படும்; சிைறப்பட்டுப் பரேதசம் ேபாவார்கள். 12

அவர்கள் நடுவில் இருக்கிற அதிபதி மாைலமயங்கும்ேபாது ேதாளின்ேமல் சுைமசுமந்து புறப்படுவான்;
ெவளிேய சுைமெகாண்டுேபாகச் சுவரிேல துவாரமிடுவார்கள்; கண்ணினாேல அவன் தன் ேதசத்ைதக்
காணாதபடி தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாள்வான். 13 நான் என் வைலைய அவன்ேமல் வீசுேவன், அவன் என்
கண்ணியிேல பிடிபடுவான்; அவைனக் கல்ேதயர் ேதசமாகிய பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாேவன்; அங்ேக
அவன் சாவான்; ஆகிலும் அைதக் காணமாட்டான். 14 அவனுக்கு உதவியாக அவைனச் சுற்றிலும் இருக்கிற
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யாவைரயும் அவனுைடய எல்லா இராணுவங்கைளயும் நான் சகல திைசகளிலும் தூற்றி, அவர்கள் பின்ேன
பட்டயத்ைத உருவுேவன். 15 அப்படி நான் அவர்கைள ஜாதிகளுக்குள்ேள தூற்றி, அவர்கைள ேதசங்களிேல
சிதறடிக்கும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 16 ஆனாலும் தாங்கள் ேபாய்ச்ேசரும்
ஜாதிகளுக்குள்ேள தங்கள் அருவருப்புகைளெயல்லாம் விவரிக்கும்படி, நான் அவர்களில் ெகாஞ்சம்ேபைரப்
பஞ்சத்துக்கும் பட்டயத்துக்கும் ெகாள்ைளேநாய்க்கும் தப்பி மீந்திருக்கப்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று ெசால் என்றார். 17 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 18 மனுபுத்திரேன, நீ உன் அப்பத்ைத நடுக்கத்ேதாேட புசித்து, உன் தண்ணீைரத்
தத்தளிப்ேபாடும் விசாரத்ேதாடும் குடித்து, 19 ேதசத்திலுள்ள ஜனங்கைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவல்
ேதசத்திலுள்ள எருசேலமின் குடிகைளக் குறித்துக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்,
தங்கள் அப்பத்ைத விசாரத்ேதாேட புசித்து, தங்கள் தண்ணீைரத் திகிேலாேட குடிப்பார்கள்; அவர்களுைடய
ேதசத்துக் குடிகளுைடய ெகாடுைமகளினிமித்தம் அதிலுள்ளெதல்லாம் அழிய, அது பாழாகும். 20

குடிேயறியிருக்கிற பட்டணங்கள் வனாந்தரங்களாகி, ேதசம் பாழாய்ப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர்
என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்றார். 21 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 22 மனுபுத்திரேன, நாட்கள் நீடிக்கும், தரிசனம் எல்லாம் அவமாகும் என்று இஸ்ரேவல்
ேதசத்திேல வழங்கும் பழெமாழி என்ன? 23 ஆைகயால் நீ அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால், அவர்கள் இனி இஸ்ரேவலிேல இந்தப் பழெமாழிையச் ெசால்லி
வராதபடிக்கு நான் அைத ஒழியப்பண்ணுேவன்; நாட்களும் எல்லாத் தரிசனத்தின் ெபாருளும் சமீபித்து
வந்தன என்று அவர்கேளாேட ெசால்லு. 24 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் நடுவில் இனிச்சகல கள்ளத்தரிசனமும்
முகஸ்துதியான குறிெசால்லுதலும் இராமற்ேபாகும். 25 நான் கர்த்தர், நான் ெசால்லுேவன், நான் ெசால்லும்
வார்த்ைத நிைறேவறும்; இனித் தாமதியாது; கலகவீட்டாேர, உங்கள் நாட்களிேல நான் வார்த்ைதையச்
ெசால்லுேவன், அைத நிைறேவறவும் பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார். 26 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 27 மனுபுத்திரேன, இேதா,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்: இவன் காண்கிற தரிசனம் நிைறேவற அேநகநாள் ெசல்லும்; தூரமாயிருக்கிற
காலங்கைளக்குறித்து இவன் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறான் என்கிறார்கள். 28 ஆைகயால் என்
வார்த்ைதகளில் ஒன்றாகிலும் இனித் தாமதிப்பதில்ைலெயன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்; நான்
ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவறும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று அவர்கேளாேட ெசால்
என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விேராதமாக நீ தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, தங்கள்
இருதயத்தில் இருக்கிறைதேய எடுத்துத் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிறவர்கேளாேட நீ ெசால்ல

ேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறதாவது: தாங்கள் ஒன்றும் தரிசியாதிருந்தும், தங்களுைடய ஆவியின் ஏவுதைலப்பின்பற்றுகிற
மதிெகட்ட தீர்க்கதரிசிகளுக்கு ஐேயா! 4 இஸ்ரேவேல, உன் தீர்க்கதரிசிகள் வனாந்தரங்களிலுள்ள
நரிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். 5 நீங்கள் கர்த்தருைடய நாளிேல யுத்தத்தில் நிைலநிற்கும்படிக்கு,
திறப்புகளில் ஏறினதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்காகச் சுவைர அைடத்ததுமில்ைல. 6 கர்த்தர்
தங்கைள அனுப்பாதிருந்தும், கர்த்தர் உைரத்தாெரன்று ெசால்லி, அவர்கள் அபத்தத்ைதயும்
ெபாய்க்குறிையயும் தரிசித்து, காரியத்ைத நிர்வாகம்பண்ணலாெமன்று நம்பிக்ைகயாயிருக்கிறார்கள். 7

நான் உைரக்காதிருந்தும், நீங்கள் கர்த்தர் உைரத்தார் என்று ெசால்லும்ேபாது, அபத்தமான தரிசைனையத்
தரிசித்து, ெபாய்க்குறிையச் ெசால்லுகிறீர்கள் அல்லவா? 8 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: நீங்கள் அபத்தமானைதச் ெசால்லி, ெபாய்யானைதத் தரிசிக்கிறபடியினால்,
இேதா, நான் உங்களுக்கு விேராதமானவர் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 9

அபத்தமானைதத் தரிசித்து, ெபாய்க்குறிையச் ெசால்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு என் ைக
விேராதமாயிருக்கும்; அவர்கள் என் ஜனத்தின் சங்கத்தில் இருப்பதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
அட்டவைணயில் எழுதப்படுவதுமில்ைல; இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்குள் பிரேவசிப்பதுமில்ைல; அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தராகிய ஆண்டவெரன்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 10 சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானெமன்று
ெசால்லி, அவர்கள் என் ஜனத்ைத ேமாசம் ேபாக்குகிறார்கள்; ஒருவன் மண்சுவைர ைவக்கிறான்; இேதா,
மற்றவர்கள் சாரமில்லாத சாந்ைத அதற்குப் பூசுகிறார்கள். 11 சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசுகிறவர்கைள
ேநாக்கி: அது இடிந்து விழுெமன்று ெசால்; ெவள்ளமாகப் ெபருகுகிற மைழ ெபய்யும்; மகா கல்மைழேய, நீ
ெசாரிவாய்; ெகாடிய புசல்காற்றும் அைதப் பிளக்கும். 12 இேதா, சுவர் விழும்ேபாது: நீங்கள் பூசின பூச்சு
எங்ேக என்று ெசால்வார்கள் அல்லவா? 13 ஆைகயால் என் உக்கிரத்திேல ெகாடிய புசல்காற்ைற எழும்பி
அடிக்கப்பண்ணுேவன்; என் ேகாபத்திேல ெவள்ளமாக அடிக்கிற மைழயும், என் உக்கிரத்திேல
நிர்மூலமாக்கத்தக்க ெபருங்கல்மைழயும், ெசாரியும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 14

அப்ெபாழுது நீங்கள் சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசின சுவைர நான் இடித்து, அதின் அஸ்திபாரம் திறந்து
கிடக்கும்படி அைதத் தைரயிேல விழப்பண்ணுேவன்; உள்ேள இருக்கிற நீங்கள் நிர்மூலமாகும்படி அது
விழும்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 15 இப்படிச் சுவரிலும், அதற்குச்
சாரமில்லாத சாந்ைதப் பூசினவர்களிலும் நான் என் உக்கிரத்ைதத் தீர்த்துக்ெகாண்டு: சுவருமில்ைல,
அதற்குச் சாந்துபூசினவர்களுமில்ைல. 16 எருசேலைமக்குறித்துத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, சமாதானம்
இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் உண்ெடன்று தரிசனங்காண்கிற இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிசிகள்
இல்லாமற்ேபாவார்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்.
17 மனுபுத்திரேன, தங்களுைடய இருதயத்தில் இருக்கிறைதேய எடுத்து, தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லுகிற உன்
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ஜனத்தின் குமாரத்திகளுக்கு எதிராக உன் முகத்ைதத் திருப்பி, அவர்களுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்து, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 18 ஆத்துமாக்கைள ேவட்ைடயாடும்படிக்குச் சகல
ைககளுக்கும் தழுவைணகைளத் ைதத்து, அந்தந்த வயதுள்ளவர்களுைடய தைலக்கும் தைலயைணகைள
உண்டுபண்ணுகிறவர்களுக்கு ஐேயா! நீங்கள் என் ஜனத்தின் ஆத்துமாக்கைள ேவட்ைடயாடி, அைவகைள
உங்களுக்கு உயிேராேட காப்பாற்றுவீர்கேளா? 19 சாகத்தகாத ஆத்துமாக்கைளக் ெகால்வதற்கும்,
உயிேராேட இருக்கத்தகாத ஆத்துமாக்கைள உயிேராேட காப்பாற்றுவதற்குமாக நீங்கள் ெபாய்க்குச்
ெசவிெகாடுக்கிற என் ஜனத்துக்குப் ெபாய் ெசால்லுகிறதினாேல சில சிறங்ைக வாற்ேகாதுைமக்காகவும்
அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும் என்ைன என் ஜனத்துக்குள்ேள பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குவீர்கேளா என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 20 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நீங்கள் ஆத்துமாக்கைளப் பறக்கடிக்கும்படி ேவட்ைடயாடுகிற உங்கள்
தழுவைணகளுக்கு விேராதமாக நான் வந்து, அைவகைள உங்கள் புயங்களிலிருந்து பிடுங்கிக்கிழித்து,
நீங்கள் பறக்கடிக்க ேவட்ைடயாடுகிற ஆத்துமாக்கைள நான் விடுதைலபண்ணி, 21 உங்கள்
தைலயைணகைளக் கிழித்து, என் ஜனத்ைத உங்கள் ைககளுக்கு நீங்கலாக்கிவிடுேவன்; அவர்கள் இனி
ேவட்ைடயாடப்படும்படி உங்கள் ைககளில் இரார்கள்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வீர்கள். 22 நான் சஞ்சலப்படுத்தாத நீதிமானின் இருதயத்ைத நீங்கள் வீணாய்
முறியப்பண்ணினபடியினாலும், துன்மார்க்கன் தன் ெபால்லாத வழிையவிட்டுத் திரும்பவும் நான் அவைன
உயிேராேட காக்கவுங்கூடாதபடிக்கு நீங்கள் அவனுைடய ைககைளத் திடப்படுத்தினபடியினாலும், 23

நீங்கள் இனி அபத்தமானைதத் தரிசிப்பதுமில்ைல, சாஸ்திரம் பார்ப்பதுமில்ைல; நான் என் ஜனத்ைத
உங்கள் ைககளுக்கு நீங்கலாக்கிவிடுேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று
ெசால் என்றார்.

இஸ்ரேவலுைடய மூப்பரில் சிலர் என்னிடத்தில் வந்து, எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். 2

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 3 மனுபுத்திரேன, இந்த மனுஷர்
தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கைளத் தங்கள் இருதயத்தின்ேமல் நாட்டி, தங்கள் அக்கிரமமாகிய

இடறைலத் தங்கள் முகத்துக்கு எதிராக ைவத்துெகாண்டிருக்கிறார்கேள; இவர்கள் என்னிடத்தில்
விசாரிக்கத்தகுமா? 4 ஆைகயால், நீ அவர்கேளாேட ேபசிச்ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் தன்னுைடய நரகலான விக்கிரகங்கைளத் தன் இருதயத்தின்ேமல் நாட்டி, தன்
அக்கிரமமாகிய இடறைலத் தன் முகத்துக்கு எதிராக ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கிற எவனாகிலும்
தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் வந்தால், கர்த்தராகிய நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய இருதயத்தில்
இருக்கிறைதப் பிடிக்கும்படியாக அப்படிப்பட்டவனுைடய நரகலான விக்கிரகங்களின் திரட்சிக்குத்தக்கதாக
உத்தரவு ெகாடுப்ேபன். 5 அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கைளப் பின்பற்றி, என்ைன
விட்டுப் ேபதலித்துப்ேபானார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 6 ஆைகயால், நீ
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்கி: திரும்புங்கள், உங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கைள விட்டுத் திரும்புங்கள்;
உங்கள் சகல அருவருப்புகைளயும் விட்டு உங்கள் முகங்கைளத் திருப்புங்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார். 7 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிலும் இஸ்ரேவலில் தங்குகிற அந்நியரிலும் என்ைனப் பின்பற்றாமல்
ேபதலித்து, தன் நரகலான விக்கிரகங்கைளத் தன் இருதயத்தின்ேமல் நாட்டி, தன் அக்கிரமமாகிய
இடறைலத் தன் முகத்துக்ெகதிராக ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கிற எவனாகிலும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்
என்னிடத்தில் விசாரிக்க வந்தால், அவனுக்குக் கர்த்தராகிய நாேன உத்தரவுெகாடுத்து, 8 அந்த
மனுஷனுக்கு விேராதமாக என் முகத்ைதத் திருப்பி, அவைன அைடயாளமாகவும் பழெமாழியாகவும் ைவத்து,
அவைன என் ஜனத்தின் நடுவில் இராதபடிக்குச் சங்கரித்துப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வீர்கள். 9 ஒரு தீர்க்கதரிசி எத்தப்பட்டு ஒரு விேசஷத்ைதச் ெசான்னானாகில்,
அப்படிக்ெகாத்த தீர்க்கதரிசிையக் கர்த்தராகிய நாேன எத்தப்படப்பண்ணிேனன்; நான் அவனுக்கு
விேராதமாக என் ைகைய நீட்டி, அவைன இஸ்ரேவல் ஜனத்தின் நடுவில் இராதபடிக்கு அழிப்ேபன். 10

அப்படிேய அவரவர் தங்கள் தங்கள் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பார்கள்; தீர்க்கதரிசியினிடத்தில்
விசாரிக்கிறவனுைடய தண்டைன எப்படிேயா அப்படிேய தீர்க்கதரிசியினுைடய தண்டைனயும் இருக்கும். 11

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இனி என்ைனவிட்டு வழிதப்பிப்ேபாகாமலும், தங்கள் எல்லா மீறுதல்களாலும் இனி
அசுசிப்படாமலும் இருக்கும்ெபாருட்டாக இப்படிச் சம்பவிக்கும்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என்
ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் ேதவனாயிருப்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார். 12 கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 13 மனுபுத்திரேன, ஒரு ேதசம்
எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணிக்ெகாண்ேடயிருந்து, பாவஞ்ெசய்தால், நான் அதற்கு விேராதமாக
என் ைகைய நீட்டி, அதில் அப்பம் என்னும் ஆதரவுேகாைல முறித்து, அதில் பஞ்சத்ைத அனுப்பி,
மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் அதில் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுேவன். 14 அப்ெபாழுது ேநாவா
தானிேயல் ேயாபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் அதின் நடுவில் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் நீதியினால்
தங்கள் ஆத்துமாக்கைளமாத்திரம் தப்புவிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 நான்
ேதசத்தில் துஷ்டமிருகங்கைள அனுப்ப, அம்மிருகங்களினிமித்தம் ஒருவரும் அதின் வழியாய்
நடக்கக்கூடாதபடி ெவறுைமயும் பாழுமாகும்ேபாது, 16 அந்த மூன்று புருஷரும் அதின் நடுவில் இருந்தாலும்,
தாங்கள்மாத்திரம் தப்புவார்கேளயல்லாமல், குமாரைரயாகிலும் குமாரத்திகைளயாகிலும்
தப்புவிக்கமாட்டார்கள்; ேதசமும் பாழாய்ப்ேபாகும் என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்
என்பைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 17 அல்லது நான் அந்த ேதசத்தின்ேமல் பட்டயத்ைத
வரப்பண்ணி: பட்டயேம ேதசத்ைத உருவப்ேபா என்று ெசால்லி, அதிலுள்ள மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும்
நாசம்பண்ணும்ேபாது, 18 அந்த மூன்று புருஷரும் அதின் நடுவில் இருந்தாலும், தாங்கள்மாத்திரம்
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தப்புவார்கேளயல்லாமல், குமாரைரயாகிலும் குமாரத்திகைளயாகிலும் தப்புவிக்கமாட்டார்கள் என்று என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்பைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 19 அல்லது நான்
அந்த ேதசத்தில் ெகாள்ைள ேநாைய அனுப்பி, அதிலுள்ள மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் நாசம்பண்ணும்படி
அதின்ேமல் இரத்தப்பழியாக என் உக்கிரத்ைத ஊற்றும்ேபாது, 20 ேநாவாவும் தானிேயலும் ேயாபும் அதின்
நடுவில் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்கைளமாத்திரம்
தப்புவிப்பார்கேளயல்லாமல், குமாரைனயாகிலும், குமாரத்திையயாகிலும் தப்புவிக்கமாட்டார்கள் என்று என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்பைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 21 ஆைகயால்,
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும்
நாசம்பண்ணும்படி எருசேலமுக்கு விேராதமாகப் பட்டயம், பஞ்சம், துஷ்டமிருகங்கள், ெகாள்ைளேநாய்
என்னும் இந்நான்கு ெகாடிய தண்டைனகைளயும் அனுப்பும்ேபாது எவ்வளவு அதிக சங்காரமாகும்? 22

ஆகிலும், இேதா, அதிேல தப்பி மீதியாகி ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுகிற குமாரரும் குமாரத்திகளும் சிலர்
இருப்பார்கள்; இேதா, அவர்கள் உங்களண்ைடக்குப் புறப்பட்டு வருவார்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் அவர்கள்
மார்க்கத்ைதயும் அவர்கள் கிரிையகைளயும் கண்டு, நான் எருசேலமின்ேமல் வரப்பண்ணின தீங்ைகயும்
அதின்ேமல் நான் வரப்பண்ணின எல்லாவற்ைறயுங்குறித்துத் ேதற்றப்படுவீர்கள். 23 நீங்கள் அவர்கள்
மார்க்கத்ைதயும் அவர்கள் கிரிையையயும் காணும்ேபாது, அவர்கள் உங்களுக்குத் ேதற்றரவாயிருப்பார்கள்;
நான் அதிேல ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் முகாந்தரமில்லாமல் ெசய்யவில்ைலெயன்று அப்ெபாழுது
அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்பைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசான்னார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, காட்டிலிருக்கிற
ெசடிகளுக்குள் மற்ற எல்லாச் ெசடிெகாடிகைளப்பார்க்கிலும் திராட்சச்ெசடிக்கு ேமன்ைம என்ன?
3 யாெதாரு ேவைலெசய்ய அதிேல ஒரு கட்ைட எடுக்கப்படுேமா? யாெதாரு தட்டுமுட்ைடத்

தூக்கிைவக்கும்படி ஒரு முைளைய அதினால் ெசய்வார்கேளா? 4 இேதா, அது அக்கினிக்கு இைரயாக
எறியப்படும்; அதின் இரண்டுமுைனகைளயும் அக்கினி எரித்துப்ேபாடும்; அதின் நடுத்துண்டும் ெவந்துேபாகும்;
அது எந்த ேவைலக்காவது உதவுேமா? 5 இேதா, அது ேவகாதிருக்கும்ேபாேத ஒரு ேவைலக்கும்
உதவாதிருக்க, அக்கினி அைத எரித்து, அது ெவந்துேபானபின்பு, அது இனி ஒரு ேவைலக்கு
உதவுவெதப்படி? 6 ஆதலால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
காட்டுச்ெசடிகளுக்குள்ளிருக்கிற திராட்சச்ெசடிைய நான் அக்கினிக்கு இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால,
எருசேலமின் குடிகைளயும் அப்படிேய ஒப்புக்ெகாடுத்து, 7 என் முகத்ைத அவர்களுக்கு விேராதமாகத்
திருப்புேவன்; அவர்கள் ஒரு அக்கினியிலிருந்து நீங்கித் தப்பினாலும், ேவேற அக்கினி அவர்கைளப்
பட்சிக்கும்; அப்படிேய நான் என் முகத்ைத அவர்களுக்கு விேராதமாய்த் திருப்பும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வீர்கள். 8 அவர்கள் துேராகம்பண்ணினபடியினால், நான் ேதசத்ைதப் பாழாய்ப்
ேபாகப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ எருசேலமின்
அருவருப்புகைள அதற்கு அறிவித்துச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 3 கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் எருசேலமுக்குச் ெசால்லுகிறார், கானான் ேதசேம உன் உற்பத்திக்கும் உன்

பிறப்புக்கும் இடம், உன் தகப்பன் எேமாரியன், உன் தாய் ஏத்தித்தி. 4 உன் பிறப்பின் வர்த்தமானம்
என்னெவன்றால், நீ பிறந்த நாளிேல உன் ெதாப்புள் அறுக்கப்படவுமில்ைல; நீ சுத்தமாவதற்குத்
தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவுமில்ைல; உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவுமில்ைல; துணிகளில்
சுற்றப்படவுமில்ைல. 5 உனக்காகப் பரிதபித்து, இைவகளில் ஒன்ைறயாகிலும் உனக்குச் ெசய்ய ஒரு
கண்ணும் உன்ேபரில் இரக்கமாயிருந்ததுமில்ைல; நீ பிறந்த நாளில் நீ அருவருக்கப்பட்டதினால் ெவளியில்
எறிந்துவிடப்பட்டாய். 6 நான் உன் அருேக கடந்துேபாகும்ேபாது, மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நீ உன்
இரத்தத்தில் கிடக்கிறைதக் கண்டு, உன் இரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்ைனப் பார்த்து: பிைழத்திரு என்ேறன்;
ஆம், உன் இரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்ைனப் பார்த்து: பிைழத்திரு என்று ெசான்ேனன். 7 உன்ைன வயலின்
பயிைரப்ேபால அேநகமாயிரமாய்ப் ெபருகும்படி ைவத்ேதன்; நீ வளர்ந்து ெபரியவளாகி, மகா
ெசளந்தரியவதியானாய்; உன் ஸ்தனங்கள் எழும்பின, உன் மயிர் வளர்ந்தது; ஆனாலும், நீ நிர்வாணமும்
அம்மணமுமாயிருந்தாய். 8 நான் உன் அருேக கடந்துேபானேபாது, உன்ைனப் பார்த்ேதன்; இேதா, உன்
காலம் பருவகாலமாயிருந்தது; அப்ெபாழுது என் வஸ்திரத்ைத உன்ேமல் விரித்து,, உன் நிர்வாணத்ைத மூடி,
உனக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்து, உன்ேனாடு உடன்படிக்ைகபண்ணிேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார்; இவ்விதமாய் நீ என்னுைடயவளானாய். 9 நான் உன்ைன ஜலத்தினால் முழுக்காட்டி,
உன்ைன இரத்தமற ஸ்நானம்பண்ணுவித்து, உனக்கு எண்ெணய் பூசி, 10 சித்திரத்ைதயலாைடைய உனக்கு
உடுத்தி, சாயந்தீர்ந்த பாதரட்ைசகைள உனக்குத் தரித்து, கட்ட ெமல்லிய புடைவையயும், மூடிக்ெகாள்ளப்
பட்டுச்சால்ைவையயும் உனக்குக் ெகாடுத்து, 11 உன்ைன ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து, உன் ைககளிேல
கடகங்கைளயும், உன் கழுத்திேல சரப்பணிையயும் ேபாட்டு, 12 உன் ெநற்றியில் ெநற்றிப்பட்டத்ைதயும், உன்
காதுகளில் காதணிையயும், உன் தைலயின்ேமல் சிங்காரமான கிரீடத்ைதயும் தரித்ேதன். 13 இவ்விதமாய்ப்
ெபான்னினாலும் ெவள்ளியினாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய்; உன் உடுப்பு ெமல்லிய புடைவயும் பட்டும்
சித்திரத்ைதயலாைடயுமாயிருந்தது; ெமல்லிய மாைவயும் ேதைனயும் ெநய்ையயும் சாப்பிட்டாய்; நீ மிகவும்
அழகுள்ளவளாகி, ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிக்கும் சிலாக்கியத்ைதயும் ெபற்றாய். 14 உன் அழகினாேல உன்
கீர்த்தி புறஜாதிகளுக்குள்ேள பிரசித்தமாயிற்று; நான் உன்ேமல் ைவத்த என் மகிைமயினாேல அது
குைறவற்றதாய் இருந்தெதன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 நீேயாெவன்றால் உன் அழைக
நம்பி, உன் கீர்த்தியினால் ேசாரமார்க்கமாய் நடந்து, வழிப்ேபாக்கரில் உனக்கு ேநரபட்ட யாவேராடும்
ேவசித்தனம்பண்ணி, 16 உன் வஸ்திரங்களில் சிலவற்ைற எடுத்து, பலவருணச்ேசாடிப்பான ேமைடகைள
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உனக்கு உண்டாக்கி, அைவகளின்ேமல் ேவசித்தனம்பண்ணினாய்; அப்படிக்ெகாத்த காரியங்கள்
ஒருக்காலும் சம்பவித்ததுமில்ைல, சம்விப்பதுமில்ைல. 17 நான் உனக்குக் ெகாடுத்த என் ெபான்னும் என்
ெவள்ளியுமான உன் சிங்கார ஆபரணங்கைள நீ எடுத்து, உனக்கு ஆண்சுரூபங்கைள உண்டாக்கி,
அைவகேளாேட ேவசித்தனம்பண்ணி, 18 உன் சித்திரத்ைதயலாைடகைள எடுத்து, அைவகைள மூடி, என்
எண்ெணையயும் என் தூபவர்க்கத்ைதயும் அைவகளின்முன் பைடத்து, 19 நான் உனக்குக் ெகாடுத்த என்
அப்பத்ைதயும், நீ சாப்பிடும்படி உனக்குக் ெகாடுத்த ெமல்லிய மாைவயும் ெநய்ையயும் ேதைனயும் நீ
அைவகளின்முன் சுகந்தவாசைனயாகப் பைடத்தாய்; காரியம் இப்படி ஆயிற்ெறன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 20 நீ எனக்குப் ெபற்ற உன் குமாரைரயும் உன் குமாரத்திகைளயும் எடுத்து, அவர்கைள
அைவகளுக்கு இைரயாகப் பலியிட்டாய். 21 நீ ெசய்த ேவசித்தனங்கள் ேபாதாெதன்று, நீ என் பிள்ைளகைள
அைவகளுக்குத் தீக்கடக்கப்பண்ண ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தாய். 22 நீ உன் எல்லா
அருவருப்புகளிலும் ேவசித்தனங்களிலும் நடக்கும்ேபாது, நிர்வாணமும் அம்மணமுமாயிருந்ததும், உன்
இரத்தத்திேல மிதிக்கப்பட ஏதுவாய்க் கிடந்ததுமான உன் சிறுவயதின் நாட்கைள நிைனயாமற்ேபானாய். 23

ஐேயா! உனக்கு ஐேயா! என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; நீ ெசய்த ெபால்லாப்புகெளல்லாம்
தவிர, 24 நீ உனக்கு மண்டபங்கைளக் கட்டி, உனக்குச் சகல வீதிகளிலும் உயர்ந்த ேமைடகைள
உண்டுபண்ணினாய். 25 நீ சகல வழிமுகைனயிலும் உன் உயர்ந்த ேமைடகைளக் கட்டி, உன் அழைக
அருவருப்பாக்கி, வழிப்ேபாக்கர் யாவருக்கும் உன் கால்கைள விரித்து, உன் ேவசித்தனங்கைளத் திரளாய்ப்
ெபருகப்பண்ணி, 26 சைத ெபருத்த உன் அயல் ேதசத்தாராகிய எகிப்திய புத்திரேராேட
ேவசித்தனம்பண்ணி, எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கும்படி உன் ேவசித்தனங்கைளப் ெபருகப்பண்ணினாய்.
27 ஆதலால், இேதா, நான் என் ைகைய உனக்கு விேராதமாக நீட்டி, உனக்கு நியமித்த ேபாஜனத்ைதக்
குறுக்கி, உன் முைறேகடான மார்க்கத்ைதக்குறித்து ெவட்கப்பட்ட உன் பைகயாளிகளாகிய
ெபலிஸ்தருைடய குமாரத்திகளின் இச்ைசக்கு உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 28 நீ
திருப்தியைடயாததினால் அசீரியபுத்திரேராடும் ேவசித்தனம்பண்ணினாய்; அவர்கேளாேட
ேவசித்தனம்பண்ணியும் நீ திருப்தியைடயவில்ைல. 29 நீ கானான் ேதசத்திேல ெசய்த ேவசித்தனத்ைத
கல்ேதயர்மட்டும் எட்டச் ெசய்தாய்; அதினாலும் நீ திருப்தியைடயாமற்ேபானாய். 30 ெவட்கங்ெகட்ட
ேவசியின் கிரிையகளாகிய இைவகைளெயல்லாம் நீ ெசய்து, 31 சகல வழிமுகைனயிலும் உன்
மண்டபங்கைளக் கட்டி, சகல வீதிகளிலும் உன் ேமைடகைள உண்டாக்கினபடியால், உன் இருதயம்
எவ்வளவாய்க் கைளத்துப்ேபாயிருக்கிறது என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; நீ பைணயத்ைத
அலட்சியம்பண்ணுகிறதினால், நீ ேவசிையப்ேபால இராமல், 32 தன் புருஷனுக்குப்பதிலாக அந்நியைரச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிற விபசார ஸ்திரீையப்ேபால இருக்கிறாய். 33 எல்லா ேவசிகளுக்கும்
பைணயங்ெகாடுக்கிறார்கள்; நீேயா உன் ேநசர்கள் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து உன்னிடத்தில்
ேவசித்தனஞ்ெசய்ய வரும்படி அவர்களுக்ெகல்லாம் நீேய பைணயங்ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு
ெவகுமதிகைளத் தருகிறாய். 34 இவ்விதமாய் உன் ேவசித்தனங்களுக்கும் ேவேற ஸ்திரீகளின்
ேவசித்தனங்களுக்கும் வித்தியாசமுண்டு; ேவசித்தனம்பண்ண அவர்கள் உன்ைனப் பின்ெசல்லமாட்டார்கள்;
பைணயம் உனக்குக் ெகாடுக்கப்படாமல் நீேய பைணயம் ெகாடுக்கிறபடியால் நீ ெசய்வது விபரீதம். 35

ஆைகயால், ேவசிேய, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகள். 36 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: உன் ேவசித்தனத்தின் அசுத்தம் பாய்ந்தபடியினாலும், நீ உன் காமவிகாரிகேளாடும்
அருவருப்பாகிய உன் நரகலான விக்கிரகங்கேளாடும் ேவசித்தனம்பண்ணி, இைவகளுக்கு உன்
பிள்ைளகளின் இரத்தத்ைதப் பைடத்ததினால் உன் நிர்வாணம் திறக்கப்பட்டபடியினாலும், 37 இேதா, நீ
சம்ேபாகம்பண்ணின உன் எல்லாக் காமவிகாரிகைளயும், நீ ேநசித்த யாவைரயும், நீ பைகத்திருக்கிற
அைனவேராடும் நான் கூடிவரச்ெசய்து, சுற்றிலுமிருந்து அவர்கைள உனக்கு விேராதமாகச் ேசர்த்து,
அவர்கள் உன் நிர்வாணத்ைதெயல்லாம் காணும்படி உன் நிர்வாணத்ைத அவர்களுக்கு முன்பாகத்
திறந்துைவத்து, 38 விபசாரிகைளயும் இரத்தஞ்சிந்தினவர்கைளயும் நியாயந்தீர்க்கிறபடிேய உன்ைன
நியாயந்தீர்த்து, உக்கிரத்ேதாடும் எரிச்சேலாடும் இரத்தப்பழிைய உன்ேபரில் சுமத்தி, 39 உன்ைன அவர்கள்
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் உன் மண்டபங்கைள இடித்து, உன் ேமைடகைளத்
தைரயாக்கிப்ேபாட்டு, உன் வஸ்திரங்கைள உரிந்து, உன் சிங்கார ஆபரணங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு,
உன்ைன அம்மணமும் நிர்வாணமுமாக விட்டுப்ேபாய், 40 உனக்கு விேராதமாக ஒரு கூட்டத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து, உன்ைனக் கல்ெலறிந்து, உன்ைனத் தங்கள் பட்டயங்களால் குத்திேபாட்டு, 41 உன்
வீடுகைள அக்கினியால் சுட்ெடரித்து, அேநக ஸ்திரீகளின் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னில்
நியாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்வார்கள்; உன் ேவசித்தனத்ைத ஒழியப்பண்ணுேவன்; நீ இனிப்
பைணயங்ெகாடுப்பதில்ைல. 42 இவ்விதமாய் என் எரிச்சல் உன்ைன விட்டு நீங்கும்படி, நான் என்
உக்கிரத்ைத உன்னில் ஆறப்பண்ணி, இனி ேகாபமாயிராமல் அமருேவன். 43 நீ உன் இளவயதின் நாட்கைள
நிைனயாமல், இைவகெளல்லாவற்றினாலும் எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கினபடியினால், இேதா, நான் உன்
வழியின் பலைன உன் தைலயின்ேமல் சுமரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்;
அதினாேல இனி உன் எல்லா அருவருப்புகளினாலும் இப்படிப்பட்ட முைறேகடான காரியத்ைதச்
ெசய்யமாட்டாய். 44 இேதா, பழெமாழி ெசால்லுகிறவர்கள் எல்லாரும்: தாையப்ேபால மகள் என்று
உன்ைனக்குறித்துப் பழெமாழி ெசால்லுவார்கள். 45 நீ, தன் புருஷைனயும் தன் பிள்ைளகைளயும் அருவருத்த
உன் தாயின் மகள்; நீ, தங்கள் புருஷைரயும் தங்கள் பிள்ைளகைளயும் அருவருத்த உன் சேகாதரிகளின்
சேகாதரி; உங்கள் தாய் ஏத்தித்தி; உங்கள் தகப்பன் எேமாரியன். 46 உன் இடதுபுறத்திேல, தானும் தன்
குமாரத்திகளுமாய்க் குடியிருந்த சமாரியா உன் தமக்ைக; உன் வலதுபுறத்திேல, தானும் தன்
குமாரத்திகளுமாய்க் குடியிருந்த ேசாேதாம் உன் தங்ைக. 47 ஆகிலும் நீ அவர்களுைடய மார்க்கங்களிேல
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நடவாமலும், அவர்களுைடய அருவருப்புகளின்படி ெசய்யாமலும், அது மகா அற்பகாரியம் என்கிறதுேபால நீ
உன் எல்லா வழிகளிேலயும் அவர்கைளப் பார்க்கிலும் ேகடாய் நடந்தாய். 48 நீயும் உன் குமாரத்திகளும்
ெசய்ததுேபால, உன் சேகாதரியாகிய ேசாேதாமும் அவளுைடய குமாரத்திகளும் ெசய்யவில்ைல என்று என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 49 இேதா, கர்வமும்,
ஆகாரத் திரட்சியும், நிர்விசாரமான சாங்ேகாபாங்கமுமாகிய இைவகேள உன் சேகாதரியான ேசாேதாமின்
அக்கிரமம்; இைவகேள அவளிடத்திலும் அவள் குமாரத்திகளிடத்திலும் இருந்தன; சிறுைமயும்
எளிைமயுமானவனுைடய ைகைய அவள் பலப்படுத்தவில்ைல. 50 அவர்கள் தங்கைள உயர்த்தி, என்
முகத்துக்கு முன்பாக அருவருப்பானைதச் ெசய்தார்கள்; அைத நான் கண்டேபாது, அவர்கைள
ஒழித்துவிட்ேடன். 51 நீ ெசய்த பாவங்களில் அைரவாசியும் சமாரியா ெசய்யவில்ைல; நீ உன்
சேகாதரிகைளப்பார்க்கிலும் உன் பாவங்கைளப் ெபருகப்பண்ணி, நீ ெசய்த உன் எல்லா
அருவருப்புகளினாலும் அவர்கைள நீதியுள்ளவர்கெளன்று விளங்கப்பண்ணினாய். 52 இப்ேபாதும் உன்
சேகாதரிகைளக் குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்த நீ அவர்கைளப்பார்க்கிலும் அருவருப்பாகச் ெசய்த உன்
பாவங்களினிமித்தம் உன் இலச்ைசையச் சுமந்துெகாள்; உன்ைனப் பார்க்கிலும் அவர்கள் நீதியுள்ளவர்கள்;
உன் சேகாதரிகைள நீதியுள்ளவர்கெளன்று விளங்கப்பண்ணின நீ ெவட்கமைடந்து, உன் இலச்ைசையச்
சுமந்துெகாள். 53 நான் ேசாேதாமும் அவள் குமாரத்திகளும் சிைறயிருக்கிற அவர்களுைடய
சிைறயிருப்ைபயும், சமாரியாவும் அவள் குமாரத்திகளும் சிைறயிருக்கிற சிைறயிருப்ைபயும் திருப்பும்ேபாது,
அவர்கள் நடுவிேல நீ சிைறயிருக்கிற உன்னுைடய சிைறயிருப்ைபயும் திருப்புேவன். 54 அதினால் நீ
அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்து, உன் இலச்ைசையச் சுமந்து, நீ ெசய்த எல்லாவற்றினாலும்
ெவட்கமைடவாய். 55 உன் சேகாதரிகளாகிய ேசாேதாமும் அவள் குமாரத்திகளும் தங்கள் முந்தின
சீருக்குத் திரும்புவார்கள்; சமாரியாவும் அவள் குமாரத்திகளும் தங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவார்கள்;
நீயும் உன் குமாரத்திகளும் உங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவீர்கள். 56 உன்ைன ெவறுக்கும் சீரியாவின்
குமாரத்திகளும், அவைளச் சுற்றிலும் இருக்கிற ெபலிஸ்தரின் குமாரத்திகளும் அவமானம்பண்ணினேபாது
உன் ெபால்லாப்பு ெவளியாயிற்ேற. 57 அதற்குமுன் உன் கர்வத்தின் நாளிேல உன் சேகாதரியாகிய
ேசாேதாமின் ெபயைர உன் வாயினாேல உச்சரிக்கவுமாட்டாய். 58 உன் முைறேகட்ைடயும் உன்
அருவருப்புகைளயும் நீ சுமப்பாய் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 59 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: உடன்படிக்ைகைய முறித்துப்ேபாடுகிறதினால் ஆைணைய அசட்ைடபண்ணின நீ
ெசய்ததுேபால நான் உனக்கும் ெசய்ேவன். 60 ஆகிலும் உன் இளவயதில் உன்ேனாேடபண்ணின என்
உடன்படிக்ைகைய நான் நிைனத்து, நித்திய உடன்படிக்ைகைய உனக்கு ஏற்படுத்துேவன். 61 அப்ெபாழுது
உன் தமக்ைககைளயும் உன் தங்ைககைளயும் நீ ேசர்த்துக்ெகாள்ளுைகயில், உன் வழிகைள நிைனத்து
நாணுவாய்; அவர்கைள நான் உனக்குக் குமாரத்திகளாகக் ெகாடுப்ேபன்; உன்னுைடய உடன்படிக்ைகையப்
பார்த்துக் ெகாடுப்பதில்ைல. 62 உன்ேனாேட என் உடன்படிக்ைகையப்பண்ணி ஏற்படுத்துேவன்; அப்ெபாழுது
நான் கர்த்தர் என்று அறிவாய். 63 நீ ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நான் மன்னித்தருளும்ேபாது, நீ நிைனத்து
ெவட்கி, உன் நாணத்தினால் உன் வாைய இனித் திறக்கமாட்டாதிருப்பாய் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்கு ஒரு விடுகைதையயும் உவைமையயும்கூறி, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
3 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார், ெபரிய ெசட்ைடகைளயும் நீளமான இறகுகைளயும்

உைடயதும், பலவருணமான இறகுகளால் நிைறந்ததுமாகிய ஒரு ெபரிய கழுகு லீபேனானில் வந்து, ஒரு
ேகதுருவின் நுனிக்கிைளையப் பிடித்து, 4 அதின் இளங்கிைளயிலுள்ள ெகாழுந்துகைளக்ெகாய்து, அைத
வர்த்தக ேதசத்துக்குக் ெகாண்டுேபாய், அைத வர்த்தகருைடய நகரத்திேல ைவத்தது; 5 ேதசத்தின்
விைதயில் ஒன்ைற எடுத்து, அைதப் பயிர் நிலத்திேல ேபாட்டு, அைத எடுத்து, மிகுந்த தண்ணீர் ஓரத்திேல
பத்திரமாய் நட்டது. 6 அது துளிர்த்து, படர்ந்து, தாழ்ந்த அடிமரமுள்ள திராட்சச்ெசடியாயிற்று; அதின்
ெகாடிகள் அந்த கழுகுக்கு ேநராகவும், அதின் ேவர்கள் அதின் கீழாகவும் இருந்தன; இவ்விதமாய் அது
திராட்சச் ெசடியாகி, கிைளகைள வீசி, ெகாப்புகைளவிட்டது. 7 அன்றியும் ெபரிய ெசட்ைடகைளயும்
திரளான இறகுகைளயும் உைடய ேவெறாரு ெபரிய கழுகு இருந்தது; இேதா, அது தன் நடவாகிய
பாத்திகளிலிருந்து அதற்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சும்படி இந்த திராட்சச்ெசடி அதற்கு ேநராகத் தன் ேவர்கைள
விட்டு, அதற்கு ேநராகத் தன் ெகாடிகைள வீசினது. 8 ெகாப்புகைள விடுகிறதற்கும், கனிையத்
தருகிறதற்கும், மகிைமயான திராட்சச்ெசடியாகிறதற்கும், இது மிகுந்த தண்ணீர்களின் ஓரமாகிய நல்ல
நிலத்தில் நடப்பட்டிருந்தது. 9 இது ெசழிக்குமா? இது பட்டுப்ேபாகத்தக்கதாய் ஒருவன் இதின் ேவர்கைளப்
பிடுங்காமலும், இதின் கனிைய ெவட்டாமலும் இருப்பாேனா? துளிர்த்த எல்லா இைலகேளாடும் இது
பட்டுப்ேபாகும்; இைத ேவேராேட பிடுங்கும்படி ஒருவன் பலத்த புயத்ேதாடும் திரண்ட ஜனத்ேதாடும்
வரத்ேதைவயில்ைல. 10 இேதா, நடப்பட்ட இது ெசழிப்பாயிருக்குேமா? ெகாண்டல்காற்று இதின் ேபரில்
படும்ேபாது இது வாடி உலர்ந்து ேபாகாேதா? இது நடப்பட்ட பாத்திகளிேல வாடிப்ேபாகுெமன்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 11 பின்பு கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி அவர்: 12 இப்ேபாதும் இைவகளின் தாற்பரியம் ெதரியுமா என்று நீ கலகவீட்டாைரக் ேகட்டுச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், இேதா, பாபிேலான் ராஜா எருசேலமுக்கு வந்து, அதின் ராஜாைவயும்
அதின் பிரபுக்கைளயும் பிடித்து, அவர்கைளத் தன்னிடமாகப் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, 13

அவன் ராஜவம்சத்திேல ஒருவைனத் ெதரிந்ெதடுத்து, அவேனாேட உடன்படிக்ைகபண்ணி, 14 ராஜ்யம்
தன்ைன உயர்த்தாமல் தாழ்ந்திருக்கும்படிக்கும், தன் உடன்படிக்ைகைய அவன் ைகக்ெகாள்ளுகிறதினால்
அது நிைலநிற்கும்படிக்கும், அவைன ஆைணப்பிரமாணத்துக்கு உட்படுத்தி, ேதசத்தில் பலசாலிகைளப்
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பிடித்துக்ெகாண்டுேபானாேன. 15 இவன் அவனுக்கு விேராதமாய்க் கலகஞ்ெசய்து, தனக்குக்
குதிைரகைளயும் அேநகம் ஆட்கைளயும் அனுப்பேவண்டுெமன்று தன் ஸ்தானாதிபதிகைள எகிப்துக்கு
அனுப்பினான்; இப்படிப்பட்டவனுக்கு வாய்க்குேமா? இப்படிச் ெசய்கிறவன் தப்பித்துக்ெகாள்வாேனா?
உடன்படிக்ைகைய முறித்தவன் தப்பித்துக்ெகாள்வாேனா? 16 தன்ைன ராஜாவாக ஏற்படுத்திய
ராஜாவினுைடய ஆைணைய அசட்ைடபண்ணி, அவனுைடய உடன்படிக்ைகைய முறித்துப்ேபாட்டவன்,
அந்த ராஜாவினுைடய ஸ்தானமாகிய பாபிேலான் நடுவிேல அவனண்ைடயில் இருந்து
மரணமைடவாெனன்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 17 அவன் அேநகம் ஜனங்கைள நாசம்பண்ணும்படி அைணேபாட்டு, ெகாத்தளங்கைளக்
கட்டும்ேபாது, பார்ேவான் ெபரிய ேசைனேயாடும், திரளான கூட்டத்ேதாடும் வந்து இவனுக்காக யுத்தத்தில்
உதவமாட்டான். 18 இேதா, இவன் ைகயடித்துக் ெகாடுத்திருந்தும் உடன்படிக்ைகைய முறித்துப்ேபாட்டு,
ஆைணைய அசட்ைடபண்ணினான்; இப்படிெயல்லாம் ெசய்தவன் தப்புவதில்ைல. 19 அதினிமித்தம்
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அவன் என் ஆைணைய
அசட்ைடபண்ணினைதயும், என் உடன்படிக்ைகைய முறித்துப்ேபாட்டைதயும், நான் அவனுைடய
தைலயின்ேமல் வரப்பண்ணுேவன் என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 20 அவன் என்னுைடய
கண்ணியில் அகப்படும்படிக்கு, நான் என் வைலைய அவன்ேமல் வீசி, அவைனப் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவன் எனக்கு விேராதமாய்ப்பண்ணின துேராகத்தினிமித்தம் அங்ேக அவைன நியாயம்
விசாரிப்ேபன். 21 அவேனாேடகூட ஓடிப்ேபாகிற யாவரும் அவனுைடய எல்லா இராணுவங்களும்
பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; மீதியானவர்கேளா சகல திைசகளிலும் சிதறடிக்கப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது
கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 22 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் உயர்ந்த ேகதுருவின் நுனிக்கிைளகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அைத
நடுேவன்; அதின் இளங்கிைளயிலுள்ள ெகாழுந்துகளில் இளசாயிருக்கிற ஒன்ைறக்ெகாய்து, அைத
உயரமும் உன்னதமுமான ஒரு பர்வதத்தின்ேமல் நாட்டுேவன். 23 இஸ்ரேவலின் உயரமான பர்வதத்திேல
அைத நாட்டுேவன்; அது ெகாப்புகைளவிட்டு, கனிதந்து, மகிைமயான ேகதுருவாகும்; அதின் கீேழ சகலவித
பட்சிஜாதிகளும் தங்கி, அதின் கிைளகளின் நிழலிேல தாபரிக்கும். 24 அப்படிேய கர்த்தராகிய நான் உயர்ந்த
விருட்சத்ைதத் தாழ்த்தி, தாழ்ந்த விருட்சத்ைத உயர்த்திேனன் என்றும், நான் பச்ைசயான விருட்சத்ைதப்
பட்டுப்ேபாகப்பண்ணி, பட்டுப்ேபான விருட்சத்ைதத் தைழக்கப்பண்ணிேனன் என்றும் ெவளியின்
விருட்சங்களுக்கு எல்லாம் ெதரியவரும்; கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைத நிைறேவற்றிேனன்
என்று உைரத்தார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 பிதாக்கள் திராட்சக்காய்கைளத்
தின்றார்கள், பிள்ைளகளின் பற்கள் கூசிப்ேபாயின என்னும் பழெமாழிைய நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதக்குறித்துச் ெசால்லுகிறது என்ன? 3 இனி இஸ்ரேவலில் இந்தப் பழெமாழிையச்

ெசால்வது இல்ைல என்பைத என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார். 4 இேதா, எல்லா ஆத்துமாக்களும் என்னுைடயைவகள்; தகப்பனின் ஆத்துமா எப்படிேயா,
அப்படிேய மகனின் ஆத்துமாவும் என்னுைடயது; பாவஞ்ெசய்கிற ஆத்துமாேவ சாகும். 5 ஒருவன்
நீதிமானாயிருந்து, நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் ெசய்து, 6 மைலகளின்ேமல் சாப்பிடாமலும், இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரின் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு ேநராகத் தன் கண்கைள ஏெறடுக்காமலும் தன் அயலானுைடய
மைனவிையத் தீட்டுபடுத்தாமலும் தூரஸ்திரீேயாேட ேசராமலும், 7 ஒருவைனயும் ஒடுக்காமலும்,
ெகாள்ைளயிடாமலுமிருந்து, கடன் வாங்கினவனுக்கு அைடமானத்ைதத் திரும்பக்ெகாடுத்து, தன்
அப்பத்ைதப் பசித்தவனுக்குப் பங்கிட்டு, வஸ்திரமில்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் தரிப்பித்து, 8 வட்டிக்குக்
ெகாடாமலும், ெபாலிைச வாங்காமலும், அநியாயத்துக்குத் தன் ைகைய விலக்கி, மனிதருக்குள்ளவழக்ைக
உண்ைமயாய்த் தீர்த்து, 9 என் கட்டைளகளின்படி நடந்து, என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு,
உண்ைமயாயிருப்பானாகில் அவேன நீதிமான்; அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 10 ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்து, அவன் கள்ளனும்
இரத்தஞ்சிந்துகிறவனும், ேமற்ெசால்லிய கடைமகளின்படி நடவாமல், 11 இைவகளில்
ஒன்றுக்ெகாப்பானைதச் ெசய்கிறவனுமாயிருந்து, மைலகளின்ேமல் சாப்பிட்டு, தன் அயலானுைடய
மைனவிையத் தீட்டுப்படுத்தி, 12 சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைன ஒடுக்கி, ெகாள்ைளக்காரனாயிருந்து,
அைடமானத்ைதத் திரும்பக் ெகாடாமல், நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு ேநராக தன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
அருவருப்பானைதச் ெசய்து, 13 வட்டிக்குக் ெகாடுத்து, ெபாலிைச வாங்கினால், அவன் பிைழப்பாேனா?
அவன் பிைழப்பதில்ைல; இந்த எல்லா அருவருப்புகைளயும் ெசய்தாேன; அவன் சாகேவ சாவான்; அவன்
இரத்தப்பழி அவன்ேமல் இருக்கும். 14 பின்னும், இேதா, அவனுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்து, அவன் தன்
தகப்பன் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும் கண்டு, தான் அைவகளின்படி ெசய்யாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிருந்து, 15 மைலகளின்ேமல் சாப்பிடாமலும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் நரகலான
விக்கிரகங்களுக்கு ேநராகத் தன் கண்கைள ஏெறடுக்காமலும், தன் அயலானுைடய மைனவிையத்
தீட்டுப்படுத்தாமலும், 16 ஒருவைனயும் ஒடுக்காமலும், அைடமானத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டிராமலும்,
ெகாள்ைளயிடாமலும், தன் அப்பத்ைதப் பசித்தவனுக்குப் பங்கிட்டு, வஸ்திரமில்லாதவனுக்கு
வஸ்திரந்தரிப்பித்து, 17 சிறுைமயானவனுக்கு ேநாவுண்டாக்காதபடித் தன் ைகைய விலக்கி, வட்டியும்
ெபாலிைசயும் வாங்காமலிருந்து என் நியாயங்களின்படி ெசய்து, என் கட்டைளகளில் நடந்தால், அவன் தன்
தகப்பனுைடய அக்கிரமத்தினிமித்தம் சாகாமல் பிைழக்கேவ பிைழப்பான். 18 அவன் தகப்பேனாெவன்றால்
ெகாடுைமெசய்து, சேகாதரைனக் ெகாள்ைளயிட்டு, தகாதைதத் தன் ஜனங்களின் நடுவிேல
ெசய்தபடியினால், இேதா, இவன் தன் அக்கிரமத்திேல சாவான். 19 இெதப்படி, குமாரன் தகப்பனுைடய
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அக்கிரமத்ைதச் சுமக்கிறதில்ைலயா என்று நீங்கள் ேகட்டால், குமாரன் நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் ெசய்து,
என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி ெசய்ததினால், அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான். 20

பாவஞ்ெசய்கிற ஆத்துமாேவ சாகும்; குமாரன் தகப்பனுைடய அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல, தகப்பன்
குமாரனுைடய அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல; நீதிமானுைடய நீதி அவன்ேமல் தான் இருக்கும்,
துன்மார்க்கனுைடய துன்மார்க்கமும் அவன்ேமல் தான் இருக்கும். 21 துன்மார்க்கன் தான் ெசய்த எல்லாப்
பாவங்கைளயும் விட்டுத் திரும்பி, என் கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு, நியாயத்ைதயும் நீதிையயும்
ெசய்வாேனயாகில், அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான், அவன் சாவதில்ைல. 22 அவன் ெசய்த எல்லா
மீறுதல்களும் நிைனக்கப்படுவதில்ைல; அவன் தான் ெசய்த நீதியிேல பிைழப்பான். 23 துன்மார்க்கன்
சாகிறது எனக்கு எவ்வளேவனும் பிரியேமா? அவன் தன் வழிகைள விட்டுத் திரும்பிப் பிைழப்பது அல்லேவா
எனக்குப் பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 24 நீதிமான் தன் நீதிையவிட்டுவிலகி, அநீதி
ெசய்து, துன்மார்க்கன் ெசய்கிற சகல அருவருப்புகளின்படியும் ெசய்வாேனயாகில், அவன் பிைழப்பாேனா?
அவன் ெசய்த அவனுைடய எல்லா நீதிகளும் நிைனக்கப்படுவதில்ைல; அவன் ெசய்த தன் துேராகத்திேலயும்
அவன் ெசய்த தன் பாவத்திேலயும் சாவான். 25 நீங்கேளா, ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயாய்
இருக்கவில்ைல என்கிறீர்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, ேகளுங்கள்; என் வழி ெசம்ைமயாயிராேதா?
உங்கள் வழிகள் அல்லேவா ெசம்ைமயல்லாததாயிருக்கிறது. 26 நீதிமான் தன் நீதிையவிட்டு விலகி,
அநீதிெசய்து அதிேல ெசத்தால், அவன் ெசய்த தன் அநீதியினிமித்தம் அவன் சாவான். 27 துன்மார்க்கன்
தான் ெசய்த துன்மார்க்கத்ைதவிட்டு விலகி, நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் ெசய்வாேனயாகில், அவன் தன்
ஆத்துமாைவப் பிைழக்கப்பண்ணுவான். 28 அவன் எச்சரிப்பைடந்து, தான் ெசய்த எல்லா மீறுதல்கைளயும்
விட்டுத் திரும்புகிறபடியினாேல அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான், அவன் சாவதில்ைல. 29 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேரா: ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயாய் இருக்கவில்ைல என்கிறார்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
என் வழிகள் ெசம்ைமயாயிராேதா? உங்கள் வழிகள் அல்லேவா ெசம்ைமயல்லாததாயிருக்கிறது. 30

ஆைகயால் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நான் உங்களில் அவனவைன அவனவன் வழிகளுக்குத் தக்கதாக
நியாயந்தீர்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; நீங்கள் மனந்திரும்புங்கள், உங்களுைடய
எல்லா மீறுதல்கைளயும் விட்டுத் திரும்புங்கள்; அப்ெபாழுது அக்கிரமம் உங்கள் ேகட்டுக்குக்
காரணமாயிருப்பதில்ைல. 31 நீங்கள் துேராகம்பண்ணின உங்களுைடய எல்லாத் துேராகங்கைளயும்
உங்கள்ேமல் இராதபடிக்கு விலக்கி, உங்களுக்குப் புது இருதயத்ைதயும் புது ஆவிையயும்
உண்டுபண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் ஏன் சாகேவண்டும்? 32

மனந்திரும்புங்கள், அப்ெபாழுது பிைழப்பீர்கள்; சாகிறவனுைடய சாைவ நான் விரும்புவதில்ைல என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.

நீ இஸ்ரேவல் பிரபுக்களின்ேபரில் ஒரு புலம்பல் பாடி, 2 ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
உன் தாய் எப்படிப்பட்டவள்? அவள் ஒரு ெபண்சிங்கம், அவள் சிங்கங்களுக்குள்ேள படுத்திருந்து,
பாலசிங்கங்களின் நடுவிேல தன் குட்டிகைள வளர்த்தாள். 3 தன் குட்டிகளில் ஒன்று வளர்ந்து,

பாலசிங்கமாகி, இைரேதடப் பழகி, மனுஷைரப் பட்சித்தது. 4 புறஜாதிகளும் அதின் ெசய்திையக்
ேகட்டார்கள், அது அவர்களுைடய படுகுழியில் அகப்பட்டது; அைதச் சங்கிலிகளினால் கட்டி,
எகிப்துேதசத்திற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 5 தாய்ச்சிங்கம் காத்திருந்து, தன் நம்பிக்ைக அபத்தமாய்ப்
ேபாயிற்ெறன்று கண்டு, அது தன் குட்டிகளில் ேவெறான்ைற எடுத்து, அைத பாலசிங்கமாக ைவத்தது. 6 அது
சிங்கங்களுக்குள்ேள சஞ்சரித்து, பாலசிங்கமாகி, இைரேதடப் பழகி, மனுஷைரப் பட்சித்தது. 7

அவர்களுைடய பாழான அரமைனகளில் திரிந்து, அவர்களுைடய பட்டணங்கைளப் பாழாக்கிற்று;
அதினுைடய ெகர்ச்சிப்பின் சத்தத்துக்கு ேதசமும் அதிலுள்ள யாவும் திைகத்தது. 8 அப்ெபாழுது
சுற்றுப்புறத்து ஜாதிகள் அதற்கு விேராதமாக எழும்பிவந்து, தங்கள் வைலைய அதின்ேமல் வீசினார்கள்; அது
அவர்களுைடய படுகுழியிேல அகப்பட்டது. 9 அவர்கள் அைதச் சங்கிலிகளினால் கட்டி, ஒரு
கூட்டுக்குட்படுத்தி, அைதப் பாபிேலான் ராஜாவினிடத்துக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்; இனி அதின் சத்தம்
இஸ்ரேவலின் பர்வதங்களின்ேமல் ேகட்கப்படாதபடிக்கு அைத அரணான இடங்களில் ெகாண்டுேபாய்
அைடத்தார்கள். 10 நீ அமரிக்ைகேயாடு இருக்ைகயில் உன் தாய் தண்ணீர் ஓரமாய் நாட்டப்பட்டதும்,
மிகுதியான நீர்ப்பாய்ச்சலால் கனிதருகிறதும் தைழத்திருக்கிறதுமான திராட்சச்ெசடியாயிருந்தாள். 11

ஆளுகிறவர்களின் ெசங்ேகாலுக்ேகற்ற பலத்தெகாப்புகள் அதற்கு இருந்தது; அதின் வளர்த்தி அடர்த்தியான
கிைளகளுக்குள்ேள உயர ஓங்கி, தன் உயர்த்தியினாேல தன் திரளான ெகாடிகேளாடுங்கூடத் ேதான்றிற்று.
12 ஆனாலும் அது உக்கிரமாய்ப் பிடுங்கப்பட்டு, தைரயிேல தள்ளுண்டது; கீழ்காற்றினால் அதின் கனி
காய்ந்துேபாயிற்று; அதின் பலத்த ெகாப்புகள் முறிந்து, பட்டுப்ேபாயின; அக்கினி அைவகைளப் பட்சித்தது.
13 இப்ெபாழுது அது வறண்டதும் தண்ணீர் இல்லாததுமான வனாந்தர பூமியிேல நடப்பட்டிருக்கிறது. 14

அதின் ெகாடிகளிலுள்ள ஒரு ெகாப்பிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, அதின் கனிையப் பட்சித்தது; ஆளுகிற
ெசங்ேகாலுக்ேகற்ற பலத்த ெகாப்பு இனி அதில் இல்ைலெயன்று ெசால்; இதுேவ புலம்பல், இதுேவ
புலம்பலாயிருக்கும் என்றார்.

ஏழாம் வருஷத்து ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியிேல இஸ்ரேவலின் மூப்பரில் சிலர் கர்த்தரிடத்தில்
விசாரிக்கும்படி வந்து, எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 3 மனுபுத்திரேன, நீ இஸ்ரேவல் மூப்பேராேட ேபசி,

அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், நீங்கள் என்னிடத்தில்
விசாரிக்கவந்தீர்கேளா? நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க இடங்ெகாேடன் என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால். 4 மனுபுத்திரேன, நீ
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அவர்களுக்காக வழக்காடுவாேயா? வழக்காட மனதானால், நீ அவர்கள் பிதாக்களின் அருவருப்புகைள
அவர்களுக்குத் ெதரியக்காட்டி, அவர்கைள ேநாக்கி: 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவைலத் ெதரிந்துெகாண்ட நாளிேல யாக்ேகாபு வம்சத்து ஜனங்களுக்கு நான்
ஆைணயிட்டு, எகிப்துேதசத்தில் என்ைன அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தி, நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்று ஆைணயிட்ேடன். 6 நான் அவர்கைள எகிப்துேதசத்திலிருந்து அைழப்ேபன் என்றும்,
அவர்களுக்காக நான் பார்த்துைவத்ததும், பாலும் ேதனும் ஓடுகிறதும் எல்லா ேதசங்களின் சிங்காரமுமான
ேதசத்திேல அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்துவிடுேவன் என்றும் அந்நாளிேல ஆைணயிட்டு, 7 உங்களில் அவரவர்
தங்கள் கண்களால் ேநாக்கின அருவருப்புகைளத் தள்ளிவிட்டு, எகிப்தின் நரகலான விக்கிரகங்களால்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாதிருப்பீர்களாக; உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நான் என்று அவர்கேளாேட
ெசான்ேனன். 8 அவர்கேளா, என் ெசால்ைலக் ேகட்கமனதில்லாமல் எனக்கு விேராதமாய்
இரண்டகம்பண்ணினார்கள்; அவரவர் தங்கள் கண்களால் ேநாக்கின அருவருப்புகைளத்
தள்ளிப்ேபாடாமலும், எகிப்தின் நரகலான விக்கிரகங்கைள விடாமலும் இருந்தார்கள்; ஆதலால்
எகிப்துேதசத்தின் நடுவிேல என் ேகாபத்ைத அவர்களிேல தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு என் உக்கிரத்ைத
அவர்கள்ேமல் ஊற்றுேவன் என்ேறன். 9 ஆகிலும் நான் என்ைன இவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தி, இவர்களுக்கு
முன்பாக என் நாமம் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடிக்கு, இவர்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, என் நாமத்தினிமித்தம் கிருைபெசய்ேதன். 10 ஆைகயால் நான் அவர்கைள
எகிப்துேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, அவர்கைள வனாந்தரத்தில் அைழத்துவந்து, 11 என்
கட்டைளகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து, என் நியாயங்கைள அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்திேனன்;
அைவகளின்படி ெசய்கிற மனுஷன் அைவகளால் பிைழப்பான். 12 நான் தங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற
கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறியும்படிக்கு, எனக்கும் அவர்களுக்கும் அைடயாளமாய் இருப்பதற்கான என்
ஓய்வுநாட்கைளயும் அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்ேடன். 13 ஆனாலும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
வனாந்தரத்தில் எனக்கு விேராதமாய் இரண்டகம்பண்ணினார்கள்; என் கட்டைளகளின்படிேய மனுஷன்
ெசய்தால் அைவகளால் பிைழப்பான்; அவர்கேளா அைவகளில் நடவாமல், என் நியாயங்கைள ெவறுத்து, என்
ஓய்வுநாட்களின் பரிசுத்தத்ைத மிகவும் குைலத்துப்ேபாட்டார்கள்; ஆதலால் அவர்கைள நிர்மூலமாக்கும்படி
வனாந்தரத்திேல என் உக்கிரத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றுேவன் என்ேறன். 14 ஆகிலும் நான் இவர்கைளப்
புறப்படப்பண்ணினைதக் கண்ட புறஜாதிகளுைடய கண்களுக்கு முன்பாக என் நாமம்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடிக்கு, என் நாமத்தினிமித்தம் கிருைபெசய்ேதன். 15 ஆனாலும் அவர்களுைடய
இருதயம் அவர்களுைடய நரகலான விக்கிரகங்கைளப் பின்பற்றி அவர்கள் என் நியாயங்கைள ெவறுத்து,
என் கட்டைளகளில் நடவாமற்ேபாய், என் ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினபடியால், 16 நான்
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினதும், பாலும் ேதனும் ஓடுகிறதும், எல்லா ேதசங்களின் சிங்காரமாயிருக்கிறதுமான
ேதசத்திேல அவர்கைளக் ெகாண்டுவந்து விடுவதில்ைல என்று வனாந்தரத்தில் ஆைணயிட்ேடன். 17

ஆகிலும் அவர்கைள அழிக்காதபடிக்கு, என் கண் அவர்கைளத் தப்பவிட்டது; நான் அவர்கைள
வனாந்தரத்தில் நிர்மூலமாக்கவில்ைல. 18 வனாந்தரத்தில் அவர்களுைடய பிள்ைளகைள ேநாக்கி: நீங்கள்
உங்கள் பிதாக்களின் முைறைமகளில் நடவாமலும் அவர்களுைடய நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாமலும்,
அவர்களுைடய நரகலான விக்கிரகங்களால் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமலும் இருங்கள். 19 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன; நீங்கள் என் கட்டைளகளில் நடந்து, என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படிேய ெசய்து, 20 என் ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு அைவகள் எனக்கும் உங்களுக்கும் அைடயாளமாயிருக்கும் என்ேறன்.
21 ஆனாலும் பிள்ைளகளும் எனக்கு விேராதமாய் எழும்பினார்கள்; என் கட்டைளகளின்படிேய மனுஷன்
ெசய்தால் அைவகளால் பிைழப்பாேன; அவர்கேளா அைவகளில் நடவாமலும், என் நியாயங்கைளக்
ைகக்ெகாண்டு அைவகளின்படி ெசய்யாமலும், என் ஓய்வுநாட்கைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கிப்ேபாட்டார்கள்; ஆைகயால் வனாந்தரத்திேல என் ேகாபத்ைத அவர்களில்
தீர்த்துக்ெகாள்ளும்படி என் உக்கிரத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றுேவன் என்ேறன். 22 ஆகிலும் நான் என்
ைகையத்திருப்பி, நான் இவர்கைள புறப்படப்பண்ணினைதக் கண்ட புறஜாதிகளுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக என் நாமம் பரிசுத்தக்குைலச்சலாகாதபடிக்கு, என் நாமத்தினிமித்தம் கிருைபெசய்ேதன். 23

ஆனாலும் அவர்கள் என் நியாயங்களின்படி ெசய்யாமல், என் கட்டைளகைள ெவறுத்து, என் ஓய்வு நாட்கைள
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கினபடியாலும், அவர்களுைடய கண்கள் அவர்கள் பிதாக்களின் நரகலான
விக்கிரகங்களின்ேமல் ேநாக்கமாயிருந்தபடியாலும், 24 நான் அவர்கைளப் புறஜாதிகளுக்குள்ேள
சிதறடித்து, அவர்கைள ேதசங்களிேல தூற்றிப்ேபாடுகிறதற்கு வனாந்தரத்திேல ஆைணயிட்ேடன். 25

ஆைகயால் நன்ைமக்ேகதுவல்லாத கட்டைளகைளயும் ஜீவனுக்ேகதுவல்லாத நியாயங்கைளயும் நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 26 நான் கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறியத்தக்கதாக. நான் அவர்கைளப்
பாழாக்கும்படி, அவர்கள் கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கிறைதெயல்லாம் தீக்கடக்கப்பண்ணி, இவ்விதமாய்
அவர்களுைடய பலிகளினாேல அவர்கைளத் தீட்டுப்படப்பண்ணிேனன். 27 ஆைகயால் மனுபுத்திரேன, நீ
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேராேட ேபசி, அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், உங்கள் பிதாக்கள் இன்னும் எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணி, என்ைனத்
தூஷித்தார்கள். 28 அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ட ேதசத்திேல நான் அவர்கைளப்
பிரேவசிக்கப்பண்ணினபின்பு, அவர்கள் உயர்ந்த ஒரு ேமட்ைடயும் தைழத்த ஒரு விருட்சத்ைதயும்
எங்ெகங்ேக கண்டார்கேளா, அங்கங்ேக தங்கள் பலிகைளச் ெசலுத்தி, அவ்விடங்களிெலல்லாம் எனக்கு
எரிச்சல் உண்டாக்குகிற தங்கள் காணிக்ைககைளப் பைடத்து, சுகந்த வாசைனயான தங்கள் தூபங்கைளக்
காட்டி, தங்கள் பானபலிகைள வார்த்தார்கள். 29 அப்ெபாழுது நான் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் ேபாகிற
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அந்த ேமடு என்னெவன்று ேகட்ேடன்; அதினால் இந்நாள்வைரக்கும் அதற்குப் பாமா என்று ேபர். 30

ஆைகயால் நீ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்,
உங்கள் பிதாக்களுைடய மார்க்கத்தின்படிேய நீங்களும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லேவா? அவர்களுைடய
அருவருப்புகைள நீங்களும் பின்பற்றிச் ேசாரம்ேபாகிறீர்கள் அல்லேவா? 31 நீங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளத்
தீக்கடக்கப்பண்ணி, உங்கள் பலிகைளச் ெசலுத்துகிறேபாது, இந்நாள் வைரக்கும் அவர்களுைடய எல்லா
நரகலான விக்கிரகங்களாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படுவீர்கேள; நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க
இடங்ெகாடுப்ேபேனா? இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்கும்படி
இடங்ெகாடுப்பதில்ைல என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார். 32 மரத்துக்கும் கல்லுக்கும் ஆராதைன ெசய்து, அஞ்ஞானிகைளப்ேபாலவும் ேதசத்து
ஜனங்களின் ஜாதிகைளப்ேபாலவும் இருப்ேபாம் என்று ெசால்லுகிறீர்கேள; உங்கள் மனதில் எழும்புகிற
இந்த நிைனவின்படி ஆவேத இல்ைல. 33 பலத்த ைகயினாலும், ஓங்கிய புயத்தினாலும், ஊற்றப்பட்ட
உக்கிரத்தினாலும், உங்கைள ஆளுேவன் என்பைத என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 34 நீங்கள் ஜனங்களுக்குள் இராதபடிக்கு நான் உங்கைளப்
புறப்படப்பண்ணி, நீங்கள் சிதறியிருக்கிற ேதசங்களில் இராதபடிக்கு நான் உங்கைளப் பலத்தைகயினாலும்,
ஓங்கிய புயத்தினாலும், ஊற்றப்பட்ட உக்கிரத்தினாலும் கூடிவரச்ெசய்து, 35 உங்கைள ஜனசதளங்களின்
வனாந்தரத்திேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக உங்கேளாேட முகமுகமாய் வழக்காடுேவன். 36 நான்
எகிப்துேதசத்தின் வனாந்தரத்தில் உங்கள் பிதாக்கேளாடு வழக்காடினதுேபால உங்கேளாடும்
வழக்காடுேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 37 நான் உங்கைளக் ேகாலின்கீழ்
ெசல்லும்படி ெசய்து, உங்கைள உடன்படிக்ைகயின் கட்டுக்குட்படுத்தி, 38 கலகக்காரைரயும்
துேராகிகைளயும் உங்கைளவிட்டுப் பிரித்துப்ேபாடுேவன்; அவர்கைளத் தாங்கள் தங்கும் ேதசத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணுேவன்; ஆனாலும் அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்தில் பிரேவசிப்பதில்ைல; அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 39 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் என்
ெசால்ைலக்ேகட்க மனதில்லாதிருந்தால், நீங்கள் ேபாய், அவனவன் தன் தன் நரகலான விக்கிரகங்கைள
இன்னும் ேசவியுங்கள்; ஆனாலும் என் பரிசுத்த நாமத்ைத உங்கள் காணிக்ைககளாலும் உங்கள் நரகலான
விக்கிரகங்களாலும் இனிப்பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதிருங்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 40 இஸ்ரேவலின் உயரமான மைலயாகிய என் பரிசுத்த மைலயிேல இஸ்ரேவலுைடய
எல்லா வம்சத்தாருமாகிய ேதசத்திலுள்ள அைனவரும் என்ைனச் ேசவிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; அங்ேக அவர்கள்ேமல் பிரியம் ைவப்ேபன்; அங்ேக நீங்கள் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற
எல்லாவற்றிலும் உங்கள் காணிக்ைககைளயும் உங்கள் முதற்பலன்கைளயும் ெசலுத்தும்படி ேகட்ேபன். 41

நான் உங்கைள ஜனங்களிலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, நீங்கள் சிதறுண்டிருக்கிற ேதசங்களிலிருந்து
உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, சுகந்த வாசைனயினிமித்தம் நான் உங்கள்ேபரில்
பிரியமாயிருப்ேபன்; அப்ெபாழுது புறஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களால் பரிசுத்தம்
பண்ணப்படுேவன். 42 உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ஆைணயிட்ட ேதசமாகிய இஸ்ரேவல்
ேதசத்திேல நான் உங்கைளத் திரும்பிவரப்பண்ணும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறிந்துெகாண்டு,
43 அங்ேக உங்களுைடய எல்லா வழிகைளயும் உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தின உங்களுைடய எல்லாக்
கிரிையகைளயும் நிைனத்து, நீங்கள் ெசய்திருந்த உங்களுைடய எல்லாப் ெபால்லாப்புகளினிமித்தமும்
உங்கைள நீங்கேள அருவருப்பீர்கள். 44 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கள் ெபால்லாத
வழிகளுக்குத்தக்கதாகவும், உங்கள் ெகட்ட கிரிையகளுக்குத்தக்கதாகவும் நான் உங்களுக்குச் ெசய்யாமல்,
என் நாமத்தினிமித்தம் உங்களுக்குக் கிருைபெசய்யும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள்
என்கிறைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 45 கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 46 மனுபுத்திரேன, நீ உன் முகத்ைதத் ெதன்திைசக்கு ேநேர திருப்பி, ெதற்குக்கு
விேராதமாக உன் வசனத்ைதப் ெபாழிந்து, ெதன்புறமான வயல்ெவளியின் காட்டுக்கு விேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, 47 ெதன்திைசக்காட்ைட ேநாக்கி: கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகள்,
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன்னில் அக்கினிையக்
ெகாளுத்துேவன்; அது உன்னில் பச்ைசயான சகல மரங்கைளயும் பட்டுப்ேபான சகல மரங்கைளயும்
பட்சிக்கும்; ஜூவாலிக்கிற ஜூவாைல அவிக்கப்படமாட்டாது; ெதற்கு துவக்கி வடக்குமட்டுமுள்ள
ேதசெமங்கும் அதினால் ெவந்துேபாகும். 48 கர்த்தராகிய நான் அைதக்ெகாளுத்திேனன் என்பைத எல்லா
மாம்சமும் காணும்; அது அவிக்கப்படுவதில்ைல என்று ெசால் என்றார். 49 அப்ெபாழுது நான்: ஆ,
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, இவன் உவைமகைளயல்லேவா ெசால்லுகிறான் என்று அவர்கள்
என்ைனக்குறித்துச் ெசால்லுகிறார்கள் என்ேறன்.

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ உன்
முகத்ைத எருசேலமுக்கு ேநராகத் திருப்பி, பரிசுத்த ஸ்தலங்களுக்கு விேராதமாக உன்
வசனத்ைதப் ெபாழிந்து, இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து. 3

இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ேநாக்கி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், இேதா, நான்
உனக்கு விேராதமாக வந்து, என் பட்டயத்ைத அதின் உைறயிலிருந்து உருவி, உன்னில் சன்மார்க்கைனயும்
துன்மார்க்கைனயும் சங்காரம்பண்ணுேவன். 4 நான் உன்னில் சன்மார்க்கைனயும் துன்மார்க்கைனயும்
சங்காரம்பண்ணப்ேபாகிறபடியினால் ெதற்கு துவக்கி வடக்குமட்டுமுள்ள எல்லா மாம்சத்துக்கும்
விேராதமாய் என் பட்டயம் அதின் உைறயிலிருந்து புறப்படும். 5 அப்ெபாழுது கர்த்தராகிய நான் என்
பட்டயத்ைத அதின் உைறயிலிருந்து உருவிேனன் என்பைத எல்லா மாம்சமும் அறியும்; அது இனி
உைறக்குள் திரும்புவதில்ைல. 6 ஆதலால் மனுபுத்திரேன, உன் இடுப்பு ெநாறுங்கும்படி ெபருமூச்சுவிடு;
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அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக மனங்கசந்து ெபருமூச்சுவிடு. 7 நீ எதினிமித்தம் ெபருமூச்சுவிடுகிறாய்
என்று அவர்கள் உன்னிடத்தில் ேகட்டால், நீ அவர்கைள ேநாக்கி: துர்ச்ெசய்தி வருகிறதினிமித்தேம;
அதினால், இருதயங்கெளல்லாம் உருகி, ைககெளல்லாம் தளர்ந்து, மனெமல்லாம் தியங்கி,
முழங்கால்கெளல்லாம் தண்ணீைரப்ேபால அைலவுண்ணும்; இேதா, அது வந்து சம்பவிக்கும் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 8 கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 9 மனுபுத்திரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
பட்டயம் கூர்ைமயாக்கப்பட்டது, பட்டயம் கூர்ைமயாக்கப்பட்டது; அது துலக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. 10 மகா
சங்காரஞ்ெசய்வதற்கு அது கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது; மின்னத்தக்கதாய் அது துலக்கப்பட்டிருக்கிறது;
சந்ேதாஷப்படுேவாேமா? அது என் குமாரனுைடய ேகால், அது சகல விருட்சங்கைளயும்
அலட்சியம்பண்ணும். 11 அைதக் ைகயாடும்படி அைதத் துலக்கக் ெகாடுத்தார்; ெகால்லுகிறவன் ைகயிேல
ெகாடுக்கும்படி அந்தப் பட்டயம் கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது; அது துலக்கப்பட்டதுமாயிருக்கிறது என்று
கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால். 12 மனுபுத்திரேன, நீ ஓலமிட்டு அலறு; பட்டயம் என் ஜனத்தின்ேமல்
வரும்; அது இஸ்ரேவல் பிரபுக்கள் எல்லார்ேமலும் வரும்; அதினிமித்தம் என் ஜனத்துக்குள்ேள திகில்
உண்டாயிருக்கும்; ஆைகயால் உன் விலாவிேல அடித்துக்ெகாள். 13 யாைவயும் கண்டிக்கிற ேகால்
வந்தாெலாழிய இனிச் ேசாதைனயினால் தீருகிறெதன்னெவன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.
14 ஆைகயால் மனுபுத்திரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, ைகேயாேட ைகெகாட்டு; பட்டயம் மூன்றுதரம்
இரட்டித்துவரும்; அது ெகாைலயுண்டவர்களின் பட்டயம்; அது ெகாைலயுண்ணப்ேபாகிற ெபரியவர்களின்
உள்ளைறகளில் பிரேவசிக்கிற பட்டயம். 15 அவர்களுைடய இருதயம் கைரந்து, அவர்களுைடய
இைடயூறுகள் திரளாகும்படி, பட்டயத்தின் கூர்ைமைய அவர்களுைடய எல்லா வாசல்களுக்கும்
ேநரிடக்கட்டைளயிடுேவன்; ஆ, அது மின்னும்படியாகப் பதமிடப்பட்டது, ெவட்டும்படியாகத்
தீட்டிைவக்கப்பட்டது. 16 ஏகபலமாய் வலதுபுறமாக ெவட்டு, திரும்பி இடதுபுறமாகவும் ெவட்டு; உன் முகம்
திரும்புகிற திக்ெகல்லாம் ெவட்டு. 17 நானும் ைகேயாேட ைகெகாட்டி, என் உக்கிரத்ைத
ஆறப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய நான் ெசான்ேனன் என்றார். 18 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 19 மனுபுத்திரேன, பாபிேலான் ராஜாவின் பட்டயம் வரத்தக்கதாக இரண்டு
வழிகைளக் குறித்துக்ெகாள்; இரண்டும் ஒேர ேதசத்திலிருந்து வரேவண்டும்; நீ ஒரு இடத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள், நகரத்துக்குப் ேபாகிற வழியின் முைனயில் அந்த இடத்ைதத் ெதரிந்துெகாள். 20 பட்டயம்
அம்ேமான் புத்திரரின் பட்டணமாகிய ரப்பாவுக்கு விேராதமாக வரத்தக்க ஒரு வழிையயும், யூதாவில்
இருக்கிற அரணான எருசேலமுக்கு விேராதமாக வரத்தக்க ஒரு வழிையயும் குறித்துக்ெகாள். 21

பாபிேலான் ராஜா இரண்டு வழிகளின் முைனயாகியவழிப்பிரிவிேல நிமித்தம்பார்க்கிறதற்காக நிற்பான்;
அம்புகைளத் தீட்டி, விக்கிரகங்கைள உசாவி, ஈரலால் குறிபார்ப்பான். 22 தைலவைர நியமிக்கிறதற்கும்,
சங்காரஞ்ெசய்யும்படி ஆர்ப்பரிக்கிறதற்கும், ெகம்பீரமாய்ச் சத்தமிடுகிறதற்கும், வாசல்கைள முட்டும்
இயந்திரங்கைள ைவக்கிறதற்கும், மண்ேமடு ேபாடுகிறதற்கும், ெகாத்தளங்கைளக் கட்டுகிறதற்கும்,
எருசேலைமக்குறித்து நிமித்தம்பார்க்குதல் அவனுைடய வலதுபுறத்திேல உண்டாயிருக்கும். 23 இந்த
நிமித்தமானது ஆைணயிட்டவர்களுக்கு முன்பாகப் ெபாய்யாகத் ேதான்றும்; ஆயினும் அவர்கள்
பிடிக்கப்படும்படி அவன் அவர்கள் துேராகத்ைத நிைனப்பான். 24 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: உங்கள் துேராகங்கள் ெவளியரங்கமாகிறதினாலும், உங்கள்
ெசய்ைககளிெலல்லாம் உங்கள் பாவங்கள் ெதரியவருகிறதினாலும், நீங்கள் உங்கள் அக்கிரமத்ைத
நிைனக்கப்பண்ணுகிறீர்கேள; நீங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கெளன்று நிைனக்கப்படுகிறீர்கேள; ஆதலால்
ைகப்பிடியாய் பிடிக்கப்படுவீர்கள். 25 இஸ்ரேவைல ஆளுகிற அவபக்தியுள்ள துன்மார்க்க அதிபதிேய,
அக்கிரமத்துக்கு முடிவு வருங்காலத்தில் உன் நாள் வந்தது. 26 பாைகையக் கழற்று, கிரீடத்ைத
எடுத்துப்ேபாடு; அது இனி முன்ேபாலிராது; தாழ்ந்தவைன உயர்த்தி, உயர்ந்தவைனத் தாழ்த்துேவன். 27

அைதக் கவிழ்ப்ேபன், கவிழ்ப்ேபன், கவிழ்ப்ேபன்; உரிைமக்காரனானவர் வருமட்டும் அது இல்லாதிருக்கும்;
அவருக்ேக அைதக் ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 28 பின்னும் மனுபுத்திரேன,
நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு: அம்ேமான் புத்திரைரயும் அவர்கள் ெசால்லும் நிந்தைனகைளயும் குறித்துக்
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், 29 அக்கிரமத்துக்கு முடிவு வருங்காலத்தில் வந்த
தங்களுைடய நாளுக்கு ஏதுவாகி, ெகாைலயுண்டுேபானவர்களுைடய பிடரிகேளாேடகூட உன்ைனத்
துன்மார்க்கரின் ைகயினால் விழப்பண்ணும்படிக்கு, உனக்கு அபத்தமானது தரிசிக்கப்படுகிறேபாதும்,
உனக்குப் ெபாய்நிமித்தம் பார்க்கப்படுகிறேபாதும் பட்டயம் உருவப்பட்டது, பட்டயேம உருவப்பட்டது;
ெவட்டவும் சங்கரிக்கவும் அது மின்னத்தக்கதாய்த் துலக்கப்பட்டிருக்கிறது. 30 உன் பட்டயத்ைத நீ திரும்ப
அதின் உைறயிேல ேபாடு; நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஸ்தானமாகிய உன் ெஜன்மேதசத்திேல நான் உன்ைன
நியாயந்தீர்த்து, 31 என் சினத்ைத உன்ேமல் ஊற்றுேவன்; நான் என் மூர்க்கத்தின் அக்கினிைய உன்ேமல்
ஊதி, மிருககுணமுள்ளவர்களும், அழிக்கிறதற்குத் திறைமயுள்ளவர்களுமாகிய மனுஷரின் ைகயில் உன்ைன
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 32 நீ அக்கினிக்கு இைரயாவாய்; உன் இரத்தம் உன் ேதசத்தின் நடுவில்
சிந்திக்கிடக்கும்; நீ இனி நிைனக்கப்படுவதில்ைல; கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்றார்.

பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 இப்ேபாதும் மனுபுத்திரேன,
இரத்தஞ்சிந்தின நகரத்துக்காக நீ வழக்காடுவாேயா? வழக்காட மனதானால், நீ அதின்
அருவருப்புகைளெயல்லாம் அதற்குத் ெதரியக்காட்டி, 3 அைத ேநாக்கி: கர்த்தருைடய ஆண்டவர்

உைரக்கிறது என்னெவன்றால், உன் காலம் வரத்தக்கதாக உன் நடுவிேல இரத்தஞ்சிந்துகிறதும், உன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்தத்தக்கதாக உனக்ேக விேராதமாய் நரகலான விக்கிரகங்கைள உண்டுபண்ணுகிறதுமான
நகரேம, 4 நீ சிந்தின உன் இரத்தத்தினால் நீ குற்றஞ்சுமந்ததாகி நீ உண்டுபண்ணின உன் நரகலான
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விக்கிரகங்களால் நீ தீட்டுப்பட்டு, உன் நாட்கைளச் சமீபிக்கப்பண்ணி, உன் வருஷங்கைள நிைறேவற்றினாய்;
ஆைகயால் நான் உன்ைனப் புறஜாதிகளுக்கு நிந்ைதயாகவும், ேதசங்களுக்ெகல்லாம் பரியாசமாகவும்
ைவப்ேபன். 5 உனக்குச் சமீபமும் உனக்குத் தூரமுமான ேதசங்களின் மனுஷர் நீ அவகீர்த்தியுள்ளெதன்றும்,
அமளி ெபருத்தெதன்றும் உன்ைனப் பரியாசம்பண்ணுவார்கள். 6 இேதா, இஸ்ரேவலின் அதிபதிகளில்
அவரவர் தங்கள் புயபலத்துக்குத் தக்கதாக, உன்னில் இரத்தஞ்சிந்தினார்கள். 7 உன்னிலுள்ள தாய்
தகப்பைன அற்பமாய் எண்ணினார்கள்; உன் நடுவில் பரேதசிக்கு இடுக்கண் ெசய்தார்கள்; உனக்குள்
திக்கற்றவைனயும் விதைவையயும் ஒடுக்கினார்கள். 8 நீ என் பரிசுத்த வஸ்துக்கைள அசட்ைடப்பண்ணி, என்
ஓய்வு நாட்கைள பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினாய். 9 இரத்தஞ்சிந்தும்படிக்கு அபாண்டம் ேபசுகிறவர்கள்
உன்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள்; மைலகளின்ேமல் சாப்பிடுகிறவர்களும் உன்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள்;
முைறேகடு ெசய்கிறவர்கள் உன் நடுவில் இருக்கிறார்கள். 10 தகப்பைன நிர்வாணமாக்கினவர்கள் உன்னில்
இருக்கிறார்கள்; தூரஸ்திரீையப் பலவந்தப்படுத்தினவர்கள் உன்னில் இருக்கிறார்கள். 11 உன்னில் ஒருவன்
தன் அயலானுைடய மைனவிேயாேட அருவருப்பானைதச் ெசய்கிறான்; ேவெறாருவன் முைறேகடாய்த் தன்
மருமகைளத் தீட்டுப்படுத்துகிறான்; ேவெறாருவன் தன் தகப்பனுக்குப் பிறந்த தன் சேகாதரிையப்
பலவந்தம்பண்ணுகிறான். 12 இரத்தஞ்சிந்தும்படிக்குப் பரிதானம்வாங்கினவர்கள் உன்னில் இருக்கிறார்கள்;
நீ வட்டிையயும் ெபாலிைசையயும் வாங்கி, ெபாருளாைசயினால் உன் அயலானுக்கு இடுக்கண் ெசய்து,
என்ைனமறந்து ேபானாய் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 13 இேதா, நீ அநியாயமாய்ச்
சம்பாதித்த ெபாருளினிமித்தமும், உன் நடுவில் நீ சிந்தின இரத்தத்தினிமித்தமும் நான் ைகெகாட்டுகிேறன்.
14 நான் உன்னில் நியாயஞ்ெசய்யும் நாட்களில் உன் இருதயம் தாங்குேமா? அப்ெபாழுது உன் ைககள்
திடமாயிருக்குேமா? கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைத நிைறேவற்றுேவன். 15 நான்
உன்ைனப் புறஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்து, உன்ைன ேதசங்களிேல தூற்றி, உன் அசுத்தத்ைத உன்னில்
ஒழியப்பண்ணுேவன். 16 நீ புறஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாயிருந்து, நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வாய் என்று ெசால் என்றார். 17 கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி,
அவர்: 18 மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எனக்குக் களிம்பாய்ப் ேபானார்கள்; அவர்கெளல்லாரும்
குைகயிலுள்ள பித்தைளயும் தகரமும் இரும்பும் ஈயமுமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் ெவள்ளியின் களிம்பாய்ப்
ேபானார்கள். 19 ஆதலால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீங்கெளல்லாரும்
களிம்பாய்ப் ேபானபடியினால், இேதா, நான் உங்கைள எருசேலமுக்குள் ேசர்ப்ேபன். 20 ெவள்ளிையயும்,
பித்தைளையயும், இரும்ைபயும், ஈயத்ைதயும், தகரத்ைதயும் அக்கினியில் ஊதி உருக்குவதற்காகக்
குைகக்குள் ேசர்க்கிறதுேபால, நான் என் ேகாபத்தினாலும் என் உக்கிரத்தினாலும் உங்கைளச்
ேசர்த்துைவத்து உருக்குேவன். 21 நான் உங்கைளக் கூட்டி, என் ேகாபமாகிய அக்கினிைய உங்கள்ேமல்
ஊதுேவன்; அதற்குள்ேள நீங்கள் உருகுவீர்கள். 22 குைகக்குள் ெவள்ளி உருகுமாப்ேபால, நீங்கள் அதற்குள்
உருகுவீர்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தராகிய நான் என் உக்கிரத்ைத உங்கள்ேமல் ஊற்றிவிட்ேடன் என்று
அறிந்து ெகாள்வீர்கள் என்றார். 23 கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 24 மனுபுத்திரேன, நீ
ேதசத்ைதப்பார்த்து: நீ சுத்தம் பண்ணப்படாத ேதசம், ேகாபத்தின் காலத்தில் மைழ ெபய்யாத ேதசம் என்று
அதற்குச் ெசால்லு. 25 அதிலுள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அதின் நடுவில் கட்டுப்பாடுபண்ணுகிறார்கள்;
ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம் இைர கவ்வுகிறதுேபால, ஆத்துமாக்கைள அவர்கள் பட்சிக்கிறார்கள்;
திரவியத்ைதயும் விைலயுயர்ந்த ெபாருள்கைளயும் வாங்கிக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; அதின் நடுவில் அேநகைர
விதைவகளாக்குகிறார்கள். 26 அதின்ஆசாரியர்கள் என் ேவதத்துக்கு அநியாயஞ்ெசய்து, என் பரிசுத்த
வஸ்துக்கைளப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்குகிறார்கள்; பரிசுத்தமுள்ளதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும்
வித்தியாசம்பண்ணாமலும், அசுத்தமுள்ளதற்கும் அசுத்தமில்லாததற்கும் உண்டான ேவற்றுைமையக்
காண்பியாமலும் இருந்து, என் ஓய்வுநாட்களுக்குத் தங்கள் கண்கைள மூடிக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; அவர்கள்
நடுவிேல நான் கனவீனம் பண்ணப்படுகிேறன். 27 அதின் நடுவில் இருக்கிற அதின் பிரபுக்கள் இைர கவ்வுகிற
ஓநாய்கைளப்ேபால் இருக்கிறார்கள்; அநியாயமாய்ப் ெபாருள் சம்பாதிக்கிறதற்கு இரத்தஞ்சிந்துகிறார்கள்,
ஆத்துமாக்கைளக் ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள். 28 அதின் தீர்க்கதரிசிகள் அபத்தமானைதத் தரிசித்து,
ெபாய்ச்சாஸ்திரத்ைத அவர்களுக்குச் ெசால்லி, கர்த்தர் உைரக்காதிருந்தும், கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரத்தாெரன்று ெசால்லி, அவர்களுக்குச் சாரமற்ற சாந்ைதப் பூசுகிறார்கள். 29 ேதசத்தின் ஜனங்கள்
இடுக்கண் ெசய்து, ெகாள்ைளயடித்து, சிறுைமயும் எளிைமயுமானவைன ஒடுக்கி, அந்நியைன அநியாயமாய்த்
துன்பப்படுத்துகிறார்கள். 30 நான் ேதசத்ைத அழிக்காதபடிக்குத் திறப்பிேல நிற்கவும் சுவைர
அைடக்கவுந்தக்கதாக ஒரு மனுஷைனத் ேதடிேனன், ஒருவைனயும் காேணன். 31 ஆைகயால், நான்
அவர்கள்ேமல் என் ேகாபத்ைத ஊற்றி, என் மூர்க்கத்தின் அக்கினியால் அவர்கைள நிர்மூலமாக்கி,
அவர்களுைடய வழியின் பலைன அவர்கள் தைலயின்ேமல் சுமரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, ஒேர தாயின்
குமாரத்திகளாகிய இரண்டு ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள். 3 அவர்கள் எகிப்திேல
ேவசித்தனம்பண்ணினார்கள்; தங்கள் இளம்பிராயத்திேல ேவசித்தனம் பண்ணினார்கள்; அங்ேக

அவர்களுைடய ஸ்தனங்கள் அமுக்கப்பட்டு, அவர்களுைடய கன்னிைமயின் ெகாங்ைககள் ெதாடப்பட்டது.
4 அவர்களில் மூத்தவளின் ெபயர் அேகாலாள், அவளுைடய தங்ைகயின் ெபயர் அேகாலிபாள்; அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாகி, குமாரைரயும் குமாரத்திகைளயும் ெபற்றார்கள்; இைவகேள அவர்களுைடய
ெபயர்கள்; அேகாலாள் என்பதற்குச் சமாரியா என்றும், அேகாலிபாள் என்பதற்கு எருசேலம் என்றும்
ெபாருளாம். 5 அேகாலாள் என்னுைடயவளாயிருக்கும்ேபாது ேசாரம்ேபானாள். 6 நீலாம்பரந்தரித்த
தைலவரும், அதிபதிகளும், ெசௗந்தரிய வாலிபரும், குதிைரகளின்ேமல் ஏறுகிற வீரருமாயிருந்த
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சமீபேதசத்தாராகிய அசீரியெரன்கிற தன் சிேநகிதர்ேமல் அவள் ேமாகித்து, 7 அசீரியரின் புத்திரரில்
சிேரஷ்டமான அைனவேராடும், தான் ேமாகித்த அைனவேராடும் தன் ேவசித்தனங்கைள நடப்பித்து,
அவர்களுைடய நரகலான சகல விக்கிரகங்களாலும் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானாள். 8 தான் எகிப்திேலபண்ணின
ேவசித்தனங்கைள அவள் விடவில்ைல; அவர்கள் அவளுைடய வாலிபத்திேல அவேளாேட சயனித்து,
அவளுைடய கன்னிைமயின் ெகாங்ைககைளத் ெதாட்டு, அவளிடத்தில் தங்கள் ேவசித்தனத்ைத
நடப்பித்தார்கள். 9 ஆைகயால் அவளுைடய சிேநகிதரின் ைகயிேல, அவள் ேமாகித்திருந்த அசீரிய
புத்திரரின் ைகயிேல, நான் அவைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 10 அவர்கள் அவைள நிர்வாணமாக்கினார்கள்;
அவளுைடய குமாரைரயும் அவளுைடய குமாரத்திகைளயும் சிைறபிடித்து, அவைளேயா பட்டயத்தினால்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; அப்படிேய அவளிடத்தில் ஆக்கிைனகள் ெசய்யப்பட்டபடியினால் ஸ்திரீகளுக்குள்
அவகீர்த்தியுள்ளவளானாள். 11 அவளுைடய தங்ைகயாகிய அேகாலிபாள் இைதக் கண்டும், தன்
ேமாகவிகாரத்தில் அவைளப் பார்க்கிலும் ெகட்டவளானாள்; தன் சேகாதரியின் ேவசித்தனங்களிலும் தன்
ேவசித்தனங்கள் அதிகமாயிற்று. 12 மகா அலங்கார உடுப்புள்ள தைலவரும், அதிபதிகளும், குதிைரகள்ேமல்
ஏறுகிற வீரரும், ெசௗந்தரியமுள்ள வாலிபருமான சமீபேதசத்தாராகிய அசீரிய புத்திரர்ேமல்
ேமாகங்ெகாண்டாள். 13 அவளும் அசுத்தமானாெளன்றும், அவர்கள் இருவரும் ஒேர வழியில்
ேபானார்கெளன்றும் கண்ேடன். 14 அவள் தன் ேவசித்தனங்களில் அதிகரித்தாள்; சுவரில் ஜாதிலிங்கத்தால்
சித்திரந்தீர்ந்த கல்ேதயரின் புருஷசுரூபங்கைளக் கண்டாள். 15 அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள்
ெஜன்மேதசமாகிய கல்ேதயாவில் உள்ள பாபிேலான் புத்திரரின் சாயலாகத் தங்கள் அைரகளில் கச்ைச
கட்டினவர்களும், தங்கள் தைலகளில் சாயந்தீர்ந்த ெபரிய பாைககைளத் தரித்தவர்களும், பார்ைவக்கு
ராஜகுமாரர்களுமாக இருந்தார்கள். 16 அவளுைடய கண்கள் அவர்கைளப் பார்த்தவுடேன, அவள்
அவர்கள்ேமல் ேமாகித்து, கல்ேதயாவுக்கு அவர்களண்ைடயிேல ஸ்தானாதிபதிகைள அனுப்பினாள். 17

அப்ெபாழுது பாபிேலான் புத்திரர் அவளண்ைடயிேல சிேநக சம்ேபாகத்துக்கு வந்து, தங்கள்
ேவசித்தனங்களால் அவைளத் தீட்டுப்படுத்தினார்கள்; அவள் இவர்களால் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானபின்பு, அவள்
மனது அவர்கைள விட்டுப் பிரிந்தது. 18 இவ்விதமாய் அவள் தன் ேவசித்தனங்கைள ெவளிப்படுத்தி, தன்ைன
நிர்வாணமாக்கினேபாது, என் மனம் அவளுைடய சேகாதரிைய விட்டுப் பிரிந்ததுேபால அவைளயும் விட்டுப்
பிரிந்தது. 19 அவள் எகிப்துேதசத்திேல ேவசித்தனம்பண்ணின தன் வாலிபத்தின் நாட்கைள நிைனத்து, தன்
ேவசித்தனங்களில் அதிகரித்துப்ேபானாள். 20 கழுைதமாம்சமான மாம்சமும், குதிைர இந்திரியமான
இந்திரியமுமுள்ள அவர்களுக்கு அவள் ைவப்பாட்டியாயிருக்கும்படி அவர்கள்ேமல் ேமாகித்தாள். 21

எகிப்தியரால் உன் கன்னிைமயின் ஸ்தனங்களாகிய ெகாங்ைககள் ெதாடப்பட்ட காலத்தில், நீ உன்
இளம்பிராயத்தில் ெசய்த முைறேகடுகைள நிைனத்துவருகிறாய். 22 ஆைகயால், அேகாலிபாேள,
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, உன் மனது விட்டுப்பிரிந்த உன்
சிேநகிதைர நான் உனக்கு விேராதமாக எழுப்பி, உனக்கு விேராதமாக அவர்கைளச் சுற்றிலும்
வரப்பண்ணுேவன். 23 ெசௗந்தரியமுள்ள வாலிபரும், தைலவரும், அதிபதிகளும், குதிைரகள்ேமல் ஏறுகிற
வீரருமாகிய ேபர்ெபற்ற பிரபுக்களான பாபிேலான் புத்திரைரயும், கல்ேதயர் எல்லாைரயும், ேபேகாடு,
ேசாவா, ேகாவா என்கிற ேதசங்களின் மனுஷைரயும் அவர்கேளாேடகூட அசீரிய புத்திரர் எல்லாைரயும்
வரப்பண்ணுேவன். 24 அவர்கள் வண்டிகேளாடும், இரதங்கேளாடும், இயந்திரங்கேளாடும்,
ஜனக்கூட்டத்ேதாடும், ேகடகங்களும், பரிைசகளும், தைலச்சீராக்களும் தரித்தவர்களாய், உனக்கு
விேராதமாக வந்து, உன்ைன சுற்றிலும் பாளயமிறங்குவார்கள்; அவர்களுக்கு முன்ேன நான் நியாயத்ைத
விளங்கப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் தங்கள் நியாயங்களின்படி உன்ைன நியாயந்தீர்ப்பார்கள். 25 உனக்கு
விேராதமாக என் எரிச்சைல விளங்கப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் உன்ைன உக்கிரமாய் நடப்பித்து, உன்
மூக்ைகயும் உன் காதுகைளயும் அறுத்துப்ேபாடுவார்கள்; உன்னில் மீதியாயிருப்பவர்கள் பட்டயத்தால்
ெவட்டுண்டுேபாவார்கள்; அவர்கள் உன் குமாரைரயும் உன் குமாரத்திகைளயும் பிடித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்;
உன்னில் மீதியாயிருப்பவர்கள் அக்கினிக்கு இைரயாவார்கள். 26 அவர்கள் உன் வஸ்திரங்கைள உரிந்து,
உன் சிங்காரமான ஆபரணங்கைளப் பறித்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 27 இவ்விதமாய் உன் முைறேகட்ைடயும், நீ
எகிப்துேதசத்தில் துவக்கின உன் ேவசித்தனத்ைதயும் ஒழியப்பண்ணுேவன்; நீ இனி அவர்கைள ேநாக்க உன்
கண்கைள ஏெறடுக்காமலும், எகிப்ைத நிைனயாமலும் இருப்பாய். 28 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நீ பைகக்கிறவர்களின் ைகயிலும், உன் மனம்விட்டுப்
பிரிந்தவர்களின் ைகயிலும் நான் உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 29 அவர்கள் உன்ைன ெவறுப்பாய் நடத்தி,
உன் பிரயாசத்தின் பலைனெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்ைன அம்மணமும்,
நிர்வாணமுமாக்கிவிடுவார்கள்; அப்படிேய உன் ெவட்கக்ேகடும் உன் முைறேகடுமான உன் ேவசித்தனத்தின்
நிர்வாணம் ெவளிப்படுத்தப்படும். 30 நீ புறஜாதிகைளப் பின்ெதாடர்ந்து, அவர்களுைடய நரகலான
விக்கிரகங்களால் உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்திக்ெகாண்ட உன் ேவசித்தனத்தினிமித்தம் இைவகள் உனக்குச்
ெசய்யப்படும். 31 உன் சேகாதரியின் வழியிேல நீ நடந்தாய்; ஆைகயால் அவளுைடய பாத்திரத்ைத உன்
ைகயிேல ெகாடுப்ேபன். 32 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ உன்
சேகாதரியினுைடய ஆழமும் அகலமுமானதும் நிைறய வார்க்கப்பட்டதுமான பாத்திரத்ைதக் குடித்து,
நைகப்பும் பரியாசமுமாவாய். 33 சமாரியா என்னும் உன் சேகாதரியினுைடய பாத்திரமாயிருக்கிற பிரமிப்பும்
பாழ்க்கடிப்பும் என்கிற பாத்திரத்தால் ெவறியினாலும் சஞ்சலத்தினாலும் நிைறயப்படுவாய். 34 நீ அதில்
இருக்கிறைதக் குடித்து, உறிஞ்சி, அதின் ஓடுகைள உைடத்துப்ேபாட்டு, உன் ஸ்தனங்கைளக்
கீறிக்ெகாள்வாய்; நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 35 ஆைகயால்,
நீ என்ைன மறந்து, என்ைன உனக்குப் புறம்ேப தள்ளிவிட்டதினிமித்தம், நீ உன் முைறேகட்ைடயும் உன்
ேவசித்தனங்கைளயும் சுமப்பாய் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 36 பின்னும் கர்த்தர்
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என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன. நீ அேகாலாைளயும் அேகாலிபாைளயும் குறித்து வழக்காட மனதானால்,
அவர்களுைடய அருவருப்புகைள அவர்களுக்குத் ெதரியக்காட்டு. 37 அவர்கள் விபசாரம்பண்ணினார்கள்;
அவர்கள் ைககளில் இரத்தமும் இருக்கிறது; அவர்கள் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கேளாேட
விபசாரம்பண்ணி, தாங்கள் எனக்குப்ெபற்ற தங்கள் பிள்ைளகைளயும் அைவகளுக்கு இைரயாகத்
தீக்கடக்கப்பண்ணினார்கள். 38 அன்றியும் அவர்கள் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத அந்நாளிேலதாேன
தீட்டுப்படுத்தி, என் ஓய்வு நாட்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினார்கள். 39 அவர்கள் தங்கள்
பிள்ைளகைளத் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களுக்ெகன்று பலியிட்டபின்பு, அவர்கள் என் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க அந்நாளில்தாேன அதற்குள் பிரேவசித்தார்கள்; இேதா, என்
ஆலயத்தின் நடுவிேல இப்படிச் ெசய்தார்கள். 40 இதுவுமல்லாமல், தூரத்திலுள்ள புருஷரிடத்திற்குத் தூது
அனுப்பி, அவர்கைள வரவைழத்தார்கள், அவர்கள் வந்தார்கள்; அவர்களுக்ெகன்று நீ குளித்து, உன்
கண்களில் ைமயிட்டுக்ெகாண்டு ஆபரணங்களால் உன்ைன அலங்கரித்து, 41 சிறந்த மஞ்சத்தின்ேமல்
உட்கார்ந்துெகாண்டாய்; அதின் முன்ேன ஒரு பீடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்தது; என் தூபவர்க்கத்ைதயும்
என் எண்ெணையயும் அதின்ேமல் ைவத்தாய். 42 அவளிடத்திேல அந்தச் சந்தடியின் இைரச்சல் அடங்கின
பின்பு, ஜனத்திரளான புருஷைரயும் அைழத்தனுப்பினார்கள்; சேபயர் வனாந்தரத்திலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள்; இவர்கள் அவர்களுைடய ைககளில் கடகங்கைளயும் அவர்களுைடய தைலகளில்
அலங்காரமான கிரீடங்கைளயும் ேபாட்டார்கள். 43 விபசாரங்களில் கிழவியானவைளக் குறித்து அவள்
இன்னும் தன் ேவசித்தனங்கைளச் ெசய்வாேளா என்ேறன். 44 பரஸ்திரீயினிடத்திேல பிரேவசிக்குமாப்ேபால
அவளிடத்தில் பிரேவசித்தார்கள்; இந்தப் பிரகாரமாக முைறேகடானவர்களாகிய அேகாலாளிடத்திலும்
அேகாலிபாளிடத்திலும் பிரேவசித்தார்கள். 45 ஆைகயால், விபசாரிகைள நியாயந்தீர்க்கிறபிரகாரமாகவும்,
இரத்தஞ்சிந்தும் ஸ்திரீகைள நியாயந்தீர்க்கிறபிரகாரமாகவும், நீதிமான்கள் அவர்கைள
நியாயந்தீர்ப்பார்கள்; அவர்கள் விபசாரிகள், அவர்களுைடய ைககளில் இரத்தம் இருக்கிறது. 46

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் அவர்களுக்கு விேராதமாய் ஒரு கூட்டத்ைத
வரப்பண்ணி, அவர்கைள அைலச்சலுக்கும் ெகாள்ைளக்கும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 47 அந்தக் கூட்டத்தார்
அவர்கைளக் கல்ெலறிந்து, தங்கள் பட்டயங்களால் ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்; அவர்களுைடய குமாரைரயும்
அவர்களுைடய குமாரத்திகைளயும் ெகான்று, அவர்களுைடய வீடுகைள அக்கினியால் சுட்ெடரிப்பார்கள். 48

இவ்விதமாய் எல்லா ஸ்திரீகளும் புத்தியைடந்து, உங்கள் முைறேகடுகைளச் ெசய்யாதிருக்கும்படி,
முைறேகட்ைடத் ேதசத்ைதவிட்டு ஒழியப்பண்ணுேவன். 49 உங்கள் முைறேகட்ைட உங்கள்ேமல்
சுமத்துவார்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கைளச் ேசவித்த பாவங்கைளச் சுமந்து,
நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள்.

ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி,
அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, இந்த நாளின் ேபைரயும், இந்தத் ேததிையயும் நீ எழுதிைவ, இந்தத்
ேததியில்தாேன பாபிேலான் ராஜா எருசேலமில் பாளயமிறங்கினான். 3 இப்ேபாதும் நீ

கலகவீட்டாருக்கு ஒரு உபமானத்ைதக் காண்பித்து, அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால், ஒரு ெகாப்பைரைய அடுப்பிேல ைவ; அைத அடுப்பிேல ைவத்து, அதிேல
தண்ணீைர விடு. 4 சகல நல்ல கண்டங்களான பின்னந்ெதாைடகளும் முன்னந்ெதாைடகளுமாகிய
கண்டங்கைளச் ேசர்த்து அதிேல ேபாடு; நல்ல எலும்புகளால் அைத நிரப்பு. 5 ஆட்டுமந்ைதயில்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டைத அதற்காகக் ெகாண்டுவந்து, எலும்புகைள அதின் கீேழ குவித்து
எரிக்கேவண்டும்; அதிலுள்ள எலும்புகளும் ேவகத்தக்கதாக அைதப் ெபாங்கப்ெபாங்கக் காய்ச்சேவண்டும். 6

இதற்காகக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நுைர ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறதும்
நுைர நீங்காததுமாகிய ெகாப்பைர என்னப்பட்ட இரத்தஞ்சிந்திய நகரத்துக்கு ஐேயா! அதில்
இருக்கிறைதக் கண்டங்கண்டமாக எடுத்துக்ெகாண்டுேபா; அதின்ேபரில் சீட்டுப்ேபாடலாகாது. 7 அவள்
இரத்தம் அவள் நடுவில் இருக்கிறது; மண்ணிேல மைறந்துேபாகும்படி அைதத் தைரயிேல ஊற்றாமல்
கற்பாைறயிேல ஊற்றிப்ேபாட்டாள். 8 நீதிையச் சரிக்கட்டுவதற்காகக் ேகாபம் மூளும்படி நான் அவள்
இரத்தத்ைத மைறக்காமல் கன்மைலயின்ேமல் ைவத்ேதன். 9 ஆதலால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இரத்தஞ்சிந்திய நகரத்துக்கு ஐேயா! நான் ெபரிதான கட்ைடகைளக்
குவித்து எரியப்பண்ணுேவன். 10 திரளான விறகுகைளக் கூட்டு, தீைய மூட்டு, இைறச்சிைய முறுக
ேவவித்துச் சம்பாரங்கைள இடு; எலும்புகைள எரித்துப்ேபாடு. 11 பின்பு ெகாப்பைர காய்ந்து, அதின் களிம்பு
ெவந்து, அதற்குள் இருக்கிற அதின் அழுக்கு உருகி, அதின் நுைர நீங்கும்படி அைத ெவறுைமயாகத்
தழலின்ேமல் ைவ. 12 அது மகா வருத்தத்ைத உண்டாக்கியும், அதின் திரளான நுைர அைத விட்டு
நீங்கவில்ைல; அதின் நுைர அக்கினிக்கு உள்ளாகேவண்டியது. 13 உன் அசுத்தத்ேதாேட முைறேகடும்
இருக்கிறது; நான் உன்ைனச் சுத்திகரித்தும், நீ சுத்தமாகாதபடியினால், இனி என் உக்கிரம் உன்னில்
ஆறித்தீருமட்டும் உன் அசுத்தம் நீங்கிச் சுத்திகரிக்கப்படமாட்டாய். 14 கர்த்தராகிய நான் இைதச்
ெசான்ேனன், இது நிைறேவறும், நான் இைதச் ெசய்ேவன்; நான் பின்வாங்குவதும் தப்பவிடுவதும்
மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல; உன் வழிகளுக்கும் உன் ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக உன்ைன
நியாயந்தீர்ப்பார்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 16 மனுபுத்திரேன, இேதா, நான் உன் கண்களுக்கு விருப்பமானவைள ஒேர
அடியினாேல உன்ைனவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளுேவன்; ஆனாலும் நீ புலம்பாமலும் அழாமலும்
கண்ணீர்விடாமலும் இருப்பாயாக. 17 அலறாமல் ெபருமூச்சு விடு, இழவு ெகாண்டாடேவண்டாம்; உன்
பாைகைய உன் தைலயிேல கட்டி, உன் பாதரட்ைசைய உன் பாதங்களில் ெதாடுத்துக்ெகாள்; உன் தாடிைய
மூடாமலும் துக்கங்ெகாண்டாடுகிறவர்களின் அப்பத்ைதப் புசியாமலும் இருக்கக்கடவாய் என்றார். 18
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விடியற்காலத்தில் நான் ஜனங்கேளாேட ேபசிேனன்; அன்று சாயங்காலத்தில் என் மைனவி
ெசத்துப்ேபானாள்; எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய விடியற்காலத்தில் ெசய்ேதன். 19 அப்ெபாழுது ஜனங்கள்
என்ைன ேநாக்கி: நீர் ெசய்கிறைவகள் எங்களுக்கு என்னத்திற்கு அைடயாளம் என்பைத எங்களுக்குத்
ெதரிவிக்கமாட்டீரா என்று ேகட்டார்கள். 20 நான் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 21 நீ இஸ்ரேவல் வீட்டாைர ேநாக்கி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால், இேதா, உங்கள் பலத்தின் முக்கியமும் உங்கள் கண்களின் விருப்பமும்
உங்கள் ஆத்துமாவின் வாஞ்ைசயுமாகிய என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத நான் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகிேறன்;
நீங்கள் விட்டுவந்த உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். 22 அப்ெபாழுது
நான் ெசய்ததுேபால நீங்களும் ெசய்வீர்கள்; தாடிைய மூடாமலும் துக்கங்ெகாண்டாடுகிறவர்களின்
அப்பத்ைதப் புசியாமலும் இருப்பீர்கள். 23 உங்கள் பாைககள் உங்கள் தைலகளிலும், உங்கள்
பாதரட்ைசகள் உங்கள் கால்களிலும் இருக்கும்; நீங்கள் புலம்பாமலும் அழாமலும் இருந்து, உங்கள்
அக்கிரமங்களில் வாடிப்ேபாய், ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துத் தவிப்பீர்கள். 24 அப்படிேய எேசக்கிேயல்
உங்களுக்கு அைடயாளமாக இருப்பான்; அவன் ெசய்தபடி எல்லாம் நீங்களும் ெசய்வீர்கள்; இப்படி
வரும்ேபாது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால் என்று உைரத்தார்
என்ேறன். 25 பின்னும் மனுபுத்திரேன, நான் எந்த நாளிேல அவர்களுைடய பலத்ைதயும், அவர்களுைடய
அலங்காரத்தின் மகிழ்ச்சிையயும், அவர்களுைடய கண்களின் விருப்பத்ைதயும், அவர்களுைடய
ஆத்துமாவின் விேசஷித்தவாஞ்ைசையயும், அவர்களுைடய குமாரைரயும், அவர்களுைடய
குமாரத்திகைளயும் அவர்கைளவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளுகிேறேனா, 26 அந்த நாளிேலதாேன தப்பிவந்த
ஒருவன் உன்னிடத்தில் வந்து உன் காதுகள் ேகட்கச் ெசால்லுவான் அல்லேவா? 27 அந்த நாளிேலதாேன
உன் வாய் திறக்கப்பட்டு, நீ தப்பிவந்தவேனாேட ேபசுவாய்; இனி மவுனமாயிருக்கமாட்டாய்; இப்படி நீ
அவர்களுக்கு அைடயாளமாக இருப்பாய்; நான் கர்த்தர் என்று அப்ெபாழுது அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ அம்ேமான் புத்திரருக்கு
எதிராக உன் முகத்ைதத் திருப்பி, அவர்களுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, 3

அம்ேமான் புத்திரருக்குச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்: என் பரிசுத்த ஸ்தலம்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்படுகிறேபாதும், இஸ்ரேவல்ேதசம் பாழாக்கப்படுகிறேபாதும், யூதா வம்சத்தார்
சிைறயிருப்பிேல ேபாகிறேபாதும், நீ அவர்களுக்கு விேராதமாக ஆ ஆ, என்று நிந்தித்தபடியினால், 4 இேதா,
நான் உன்ைனக் கிழக்குத்ேதசத்தாருக்குச் சுதந்தரமாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன், அவர்கள் உன்னில் தங்கள்
அரண்கைளக் கட்டி, உன்னில் தங்கள் வாசஸ்தலங்கைள உண்டுபண்ணுவார்கள்; அவர்கள் உன்
கனிகைளப்புசித்து, உன் பாைலக் குடிப்பார்கள். 5 நான் ரப்பாைவ ஒட்டகங்களின் ெகாட்டைகயும்,
அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்ைத ஆட்டுக்கிைடயுமாக்குேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து
ெகாள்வீர்கள். 6 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்ேதசத்துக்கு
விேராதமாக நீ ைக ெகாட்டி, உன் காலால் தட்டி, வர்மம் ைவத்து, ஆகடியம் பண்ணினபடியினால், 7 இேதா,
உனக்கு விேராதமாக நான் என் ைகைய நீட்டி, உன்ைன ஜாதிகளுக்குக் ெகாள்ைளயாக ஒப்புக்ெகாடுத்து,
உன்ைன ஜனங்களுக்குள்ேள ேவரற்றுப்ேபாகப்பண்ணி, உன்ைன ேதசங்களுக்குள்ேள அழித்து, உன்ைன
நிர்மூலமாக்குேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வாய். 8 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: இேதா, யூதா வம்சத்தார் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ஒத்தவர்கெளன்று
ேமாவாபும் ேசயீரும் ெசால்லுகிறபடியினால், 9 இேதா, அம்ேமான் புத்திரரின் ேபர் ஜாதிகளுக்குள்
இராதபடிக்கு நான் அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசத்ைதக் கிழக்குத் ேதசத்தாருக்குத் திறந்துைவத்து,
சுதந்தரமாய் ஒப்புக்ெகாடுக்கிறவண்ணமாக, 10 நான் ேமாவாப் ேதசத்தின் பக்கத்திலுள்ள அதின்
கைடயாந்தர ஊர்களாகிய பட்டணங்கள் முதற்ெகாண்டுள்ள ேதசத்தின் அலங்காரமாகிய
ெபத்ெயசிேமாத்ைதயும், பாகால்ெமேயாைனயும், கீரியாத்தாயீைமயும் அவர்களுக்குத் திறந்துைவத்து, 11

ேமாவாபிேல நியாயங்கைளச் ெசய்ேவன், அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 12

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: ஏேதாம் யூதா வம்சத்தாரிடத்தில் குேராதந்தீர்த்து,
பழிவாங்கி, ெபரிய குற்றஞ்ெசய்தபடியினால், 13 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்: நான்
ஏேதாம்ேதசத்துக்கு விேராதமாக என் ைகைய நீட்டி அதில் மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் இராதபடிக்குச்
சங்காரம்பண்ணி, அைதத் ேதமான் துவக்கித் ேததான்மட்டும் வனாந்தரமாக்குேவன்; பட்டயத்தால்
விழுவார்கள். 14 நான் இஸ்ரேவலாகிய என் ஜனத்தின் ைகயினால் ஏேதாமினிடத்தில் பழிவாங்குேவன்;
அவர்கள் என் ேகாபத்தின்படியும் என் உக்கிரத்தின்படியும் ஏேதாமுக்குச் ெசய்வார்கள்; அப்ெபாழுது நான்
பழிவாங்குவது இன்னெதன்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: ெபலிஸ்தியர் குேராதக்காரராயிருந்து,
பழம்பைகயால் ேகடுெசய்யேவண்டுெமன்று, வர்மம் ைவத்துப் பழிவாங்கினபடியினால், 16 இேதா, நான்
ெபலிஸ்தியருக்கு விேராதமாக என் ைகைய நீட்டி, கிேரத்தியைரச் சங்கரித்து, சமுத்திரக்கைரயில்
மீதியானவர்கைள அழித்து, 17 உக்கிரமான தண்டைனகளினால் அவர்களில் ெகாடிதாய்ப் பழிவாங்குேவன்;
நான் அவர்களில் பழிவாங்கும்ேபாது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.

பதிேனாராம் வருஷம் முதலாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2

மனுபுத்திரேன, தீருவானது எருசேலமுக்கு விேராதமாக, ஆ ஆ, ஜனசதளங்களின்
ஒலிமுகவாசலாயிருந்த நகரி இடிக்கப்பட்டெதன்றும் என்னிடமாக எல்லாம் புரண்டுவரும், அது

பாழாக்கப்பட்டிருக்க நான் நிரப்பப்படுேவன் என்றும் ெசால்லுகிறபடியினால், 3 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
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ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: தீருேவ, இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வருகிேறன்; சமுத்திரம் தன்
அைலகைள எழும்பிவரப்பண்ணுகிறவண்ணமாய் நான் அேநகம் ஜாதிகைள உனக்கு விேராதமாக
எழும்பிவரப்பண்ணுேவன். 4 அவர்கள் தீருவின் மதில்கைள அழித்து, அதின் ெகாத்தளங்கைள
இடித்துப்ேபாடுவார்கள்; நான் அதின் மண்ணும் அதில் இராதபடிக்கு விளக்கிப்ேபாட்டு, அைத ெவறும்
பாைறயாக்கிவிடுேவன். 5 அது வைலகைள விரிக்கிற இடமாகச் சமுத்திரத்தின் நடுவிேல இருக்கும்; நான்
இைதச் ெசான்ேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்; அது ஜாதிகளுக்குக் ெகாள்ைளயாகும்.
6 ெவளியில் இருக்கிற அதின் குமாரத்திகேளா பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாடப்படுவார்கள்; அப்ெபாழுது
நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 7 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் ராஜாதிராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாபிேலான் ராஜாைவ வடக்ேகயிருந்து
குதிைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் குதிைரவீரேராடும் கூட்டத்ேதாடும் திரளான ஜனத்ேதாடும் தீருவுக்கு
விேராதமாக வரப்பண்ணுேவன். 8 அவன் ெவளியில் இருக்கிற உன் குமாரத்திகைளப் பட்டயத்தினால்
ெகான்று, உனக்கு விேராதமாகக் ெகாத்தளங்கைளக் கட்டி உனக்கு விேராதமாக அைணேபாட்டு, உனக்கு
விேராதமாகக் ேகடயங்கைள எடுத்து, 9 உன் மதில்கைள இடிக்கிற இயந்திரங்கைள எதிேர ைவத்து, தன்
கட்ைடப்பாைரகளால் உன் ெகாத்தளங்கைள இடித்துப்ேபாடுவான். 10 அவன் குதிைரகளின்
ஏராளத்தினால் தூள் எழும்பி உன்ைன மூடும்; இடித்துத் திறப்பாக்கப்பட்ட பட்டணத்தில்
பிரேவசிக்கும்வண்ணமாக, அவன் உன் வாசல்களுக்குள் பிரேவசிக்ைகயில், குதிைர வீரரும் வண்டிகளும்,
இரதங்களும் இைரகிற சத்தத்தினாேல உன் மதில்கள் அதிரும். 11 தன் குதிைரகளின் குளம்புகளினால்
உன் வீதிகைளெயல்லாம் மிதிப்பான்; உன் ஜனத்ைதப் பட்டயத்தினால் ெகான்றுேபாடுவான்; உன் பலமான
தூண்கள் தைரயில் விழுந்துேபாகும். 12 அவர்கள் உன் ஆஸ்திையக் ெகாள்ைளயிட்டு, உன் சரக்குகைளச்
சூைறயாடி, உன் மதில்கைள இடித்து, உனக்கு விருப்பமான வீடுகைள அழித்து, உன் கல்லுகைளயும் உன்
மரங்கைளயும் உன் மண்ைணயும் கடலின் நடுவிேல ேபாட்டுவிடுவார்கள். 13 உன் பாட்டுகளின் சத்தத்ைத
ஓயப்பண்ணுேவன்; உன் சுரமண்டலங்களின் சத்தம் இனிக் ேகட்கப்படுவதில்ைல. 14 உன்ைன ெவறும்
பாைறயாக்கிவிடுேவன்; நீ வைலகைள விரிக்கிற ஸ்தலமாயிருப்பாய்; இனிக் கட்டப்படாய்; கர்த்தராகிய
நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 15 தீருவுக்குக் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: காயம்பட்டவர்கள் அலறும்ேபாதும், உன் நடுவில் சங்காரம்
நடக்கும்ேபாதும், நீ விழுகிற சத்தத்தினால் தீவுகள் அதிராேதா? 16 கடலரசர் எல்லாரும் தங்கள்
சிங்காசனங்கைளவிட்டு இறங்கி; தங்கள் சால்ைவகைளக் கழற்றி, தங்கள் சித்திரத்ைதயலாைடகைள
உரிந்துேபாடுவார்கள்; நடுக்கேம அவர்கள் உைடயாகும்; தைரயிேல உட்கார்ந்து, நிமிஷந்ேதாறும்
தத்தளித்து, உன்னிமித்தம் பிரமிப்பார்கள். 17 அவர்கள் உன்னிமித்தம் புலம்பி, உன்ைனக்குறித்து: கடல்
சஞ்சாரிகள் குடியிருந்த புகழ்ெபற்ற நகரிேய, ஐேயா! உன்னில் தங்கினவர்களுக்ெகல்லாம் பயமுண்டாக்கின
உன் குடிகேளாடுங்கூடச் சமுத்திரத்திேல பலத்திருந்த நீ அழிந்துேபானாேயா! 18 நீ விழும் நாளில் தீவுகள்
தத்தளிக்கும்; நீ அகன்றுேபாகும்ேபாது சமுத்திரத்திலுள்ள தீவுகள் கலங்கும் என்பார்கள். 19 கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் உன்ைனக் குடியில்லாத நகரங்கைளப்ேபாலப்
பாழானநகரமாக்கும்ேபாதும், மிகுந்த தண்ணீர்கள் உன்ைன மூடத்தக்கதாய் நான் உன்ேமல் சமுத்திரத்ைத
வரப்பண்ணும்ேபாதும், 20 பூர்வகாலத்து ஜனத்தண்ைடக்குக் குழியில் இறங்குகிறவர்கேளாேட நான்
உன்ைன இறங்கப்பண்ணுேவன்; நீ குடிேயறாதிருக்கும்படி பூர்வகாலமுதற்ெகாண்டு பாழாயிருக்கிற பூமியின்
தாழ்விடங்களிேல குழியில் இறங்குகிறவர்ேளாேடகூட நான் உன்ைனத் தங்கியிருக்கப்பண்ணுேவன்;
ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேலா மகிைம விளங்கச்ெசய்ேவன். 21 உன்ைன மகா பயங்கரமாக ைவப்ேபன்;
இனி நீ இருக்கமாட்டாய்; நீ ேதடப்பட்டாலும் இனி என்ைறக்கும் காணப்படமாட்டாய் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி அவர்: 2 மனுபுத்திரனாகிய நீ இப்ேபாது
தீருவின்ேபரிேல புலம்பி, 3 சமுத்திரக்கைர துைறயிேல குடியிருந்து, அேநகம் தீவுகளின்
ஜனங்கேளாேட வியாபாரம்பண்ணுகிற தீருைவ ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது

என்னெவன்றால், தீருேவ, நீ உன்ைனப் பூரண ெசௗந்தரியவதி என்கிறாய். 4 கடல்களின் நடுைமயத்திேல
உன் தாபரம் இருக்கிறது; உன்ைனக் கட்டினவர்கள் உன்ைனப் பூரணவடிவாய்க் கட்டினார்கள். 5

ேசனீரிலிருந்துவந்த ேதவதாருமரத்தால் உன் கப்பற் பலைககைளச் ெசய்தார்கள்; பாய்மரங்கைளச்
ெசய்யும்படிக்கு லீபேனானிலிருந்து ேகதுருமரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 6 பாசானின்
கர்வாலிமரங்களினாேல உன் துடுப்புகைளச் ெசய்தார்கள்; கித்தீம் தீவுகளிலிருந்து வந்த ஆஷூர் மரத்தால்
உன் வாரிபலைககைளச் ெசய்து, அதிேல யாைனத்தந்தம் அழுத்தியிருந்தார்கள். 7 எகிப்திலிருந்து வந்த
சித்திரத்ைதயலுள்ள சணல்நூல் புடைவ நீ விரித்த பாயாயிருந்தது; எலீசா தீவுகளின் இளநீலமும்
இரத்தாம்பரமும் உன் விதானமாயிருந்தது. 8 சீேதான் அர்வாத் என்னும் பட்டணங்களின் குடிகள் உனக்குத்
தண்டு வலிக்கிறவர்களாயிருந்தார்கள். தீருேவ, உன்னிடத்திலிருந்த உன் சாஸ்திரிகள் உன்
மாலுமிகளாயிருந்தார்கள். 9 ேகபாரின் முதிேயாரும் அதின் சாஸ்திரிகளும் உன்னில் கம்பத்துப்
பார்க்கிறவர்களாயிருந்தார்கள்; சமுத்திரத்தின் சகல கப்பல்களும் அைவகளிலுள்ள கப்பற்காரரும்
உன்ேனாேட ெதாழில்துைற வியாபாரம் பண்ணுகிறதற்காக உன்னிடத்தில் இருந்தார்கள். 10 ெபர்சியரும்,
லூதியரும், பூத்தியரும் உன் இராணுவத்தில் யுத்தவீரராயிருந்து உனக்குள் ேகடகமும் தைலச்சீராவும்
தூக்கிைவத்து, உன்ைன அலங்கரித்தார்கள். 11 அர்வாத் புத்திரரும் உன் இராணுவ மனுஷரும் உன்
மதில்கள்ேமல் சுற்றிலும், கம்மாத்தியர் உன் ெகாத்தளங்களிலும் இருந்தார்கள்; இவர்கள் உன்
மதில்கள்ேமல் சுற்றிலும் தங்கள் பரிைசகைளத் தூக்கிைவத்து, உன் வடிவத்ைதப் பூரணப்படுத்தினார்கள். 12

சகலவித ெபாருள்களின் திரளினாலும் தர்ஷீஸ் ஊரார் உன்ேனாேட வியாபாரம்பண்ணினார்கள்;
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ெவள்ளிையயும் இரும்ைபயும் தகரத்ைதயும் ஈயத்ைதயும் உன் சந்ைதகளில் விற்க வந்தார்கள். 13 யாவான்,
தூபால், ேமேசக் என்னும் ஜாதியார் உன் வியாபாரிகளாயிருந்து, மனுஷர்கைளயும் ெவண்கலப்
பாத்திரங்கைளயும் உன் ெதாழில்துைறக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 14 ெதாகர்மா வம்சத்தார்
குதிைரகைளயும் குதிைரவீரைரயும் ேகாேவறுகழுைதகைளயும் உன் சந்ைதகளுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
15 ேததான் புத்திரர் உன் வியாபாரிகளாயிருந்தார்கள்; அேநகம் தீவுகளின் வர்த்தகம் உன் வசமாகச்
ேசர்ந்தது; யாைனத்தந்தங்கைளயும் கருங்காலி மரங்கைளயும் அைவகளுக்குப்பதிலாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 சீரியர் உன் ேவைலப்பாடான பற்பல ெபாருள்களினிமித்தம் உன்ேனாேட
வியாபாரம்பண்ணி, மரகதங்கைளயும், இரத்தாம்பரங்கைளயும், சித்திரத்ைதயலாைடகைளயும், உயர்ந்த
வஸ்திரங்கைளயும், பவளங்கைளயும், பளிங்ைகயும் உன் சந்ைதகளில் விற்கவந்தார்கள். 17 யூதரும்
இஸ்ரேவல் ேதசத்தாரும் உன்ேனாேட வியாபாரம்பண்ணி, மின்னீத், பன்னாக் என்கிற ஊர்களின்
ேகாதுைமையயும், ேதைனயும், எண்ெணையயும், பிசின்ைதலத்ைதயும் உன் ெதாழில்துைறக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 18 தமஸ்கு உன் ேவைலப்பாடான பற்பல ெபாருள்களினிமித்தமும், சகலவிதப்
ெபாருள்களின் திரட்சியினிமித்தமும் உன்ேனாேட வர்த்தகம்பண்ணி, ெகல்ேபானின் திராட்சரசத்ைதயும்
ெவண்ைமயான ஆட்டுமயிைரயும் உனக்கு விற்றார்கள். 19 தாண் நாட்டாரும், ேபாக்கும்வரத்துமான
யாவானரும் துலக்கப்பட்ட இரும்ைபயும் இலவங்கத்ைதயும் வசம்ைபயும் உன் சந்ைதகளில் ெகாண்டுவந்து
உன் ெதாழில்துைறயில் விற்றார்கள். 20 இரதங்களுக்குப் ேபாடுகிற ேமன்ைமயான
இரத்தினக்கம்பளங்கைள ேததானின் மனுஷர் ெகாண்டுவந்து, உன்ேனாேட வியாபாரம்பண்ணினார்கள். 21

அரபியரும், ேகதாரின் சகல பிரபுக்களும் உனக்கு வாடிக்ைகயானவர்த்தகராகி, ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்து, உன்ேனாேட
வியாபாரம்பண்ணினார்கள். 22 ேசபா, ராமா பட்டணங்களின் வியாபாரிகள் உன்ேனாேட வர்த்தகம்பண்ணி,
ேமல்தரமான சகலவித சம்பாரங்கைளயும், சகலவித இரத்தினக்கற்கைளயும், ெபான்ைனயும் உன்
சந்ைதகளில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 23 ஆரான், கன்ேன, ஏேதன் என்னும் பட்டணத்தாரும், ேசபாவின்
வியாபாரிகளும், அசீரியரும், கில்மாத் பட்டணத்தாரும் உன்ேனாேட வியாபாரம்பண்ணினார்கள். 24

இவர்கள் சகலவித உயர்ந்த சரக்குகைளயும், இளநீலப்பட்டுகளும் விசித்திரத்ைதயலாைடகளும் அடங்கிய
புடைவக்கட்டுகைளயும், விைல உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் ைவக்கப்பட்டு, கயிறுகளால் கட்டியிருக்கும்
ேகதுருமரப்ெபட்டிகைளயும் ெகாண்டுவந்து, உன்ேனாேட வியாபாரம்பண்ணினார்கள். 25 உன் ெதாழில்
துைறயில் தர்ஷீசின் கப்பலாட்கள் உன்ைனப் ேபாற்றிப்பாடினார்கள்; நீ சமுத்திரத்தின் நடுவிேல உன்ைனப்
பூரணப்படுத்தி, உன்ைன மிகவும் மகிைமப்படுத்தினாய். 26 தண்டுவலிக்கிறவர்கள் ஆழமான தண்ணீர்களில்
உன்ைன வலித்துக் ெகாண்டுேபானார்கள்; நடுச்சமுத்திரத்திேல ெகாண்டற்காற்று உன்ைன
உைடத்துப்ேபாட்டது. 27 நீ நாசமைடயும் நாளிேல உன் ஆஸ்திேயாடும், உன் சந்ைதகேளாடும், உன்
ெதாழில் துைறேயாடுங்கூட உன் கப்பலாட்களும், உன் மாலுமிகளும், உன்னில் கம்பத்துப்பார்க்கிறவர்களும்,
உன் வியாபாரிகளும், உன்னிலுள்ள எல்லா யுத்தவீரரும், உன் நடுவில் இருக்கிற எல்லாக்கூட்டத்தாரும்
நடுச்சமுத்திரத்திேல விழுவார்கள். 28 உன் மாலுமிகள் ஓலமிடும் சத்தத்தினால் சுற்றுப்புறங்கள் அதிரும். 29

தண்டுவலிக்கிற யாவரும், கப்பலாட்களும், கடல் மாலுமிகள் அைனவரும், தங்கள் கப்பல்கைள விட்டு
இறங்கி, கைரயிேல நின்று, 30 உன்னிமித்தம் சத்தமிட்டுப் புலம்பி, மனங்கசந்து அழுது, தங்கள்
தைலகளின்ேமல் புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, சாம்பலில் புரண்டு, 31 உனக்காக ெமாட்ைடயிட்டு
இரட்டுடுத்திக்ெகாண்டு, உனக்காக மனங்கசந்து அழுது, துக்கங்ெகாண்டாடுவார்கள். 32 அவர்கள்
உனக்காகத் தங்கள் துக்கத்திேல ஓலமிட்டு, உன்னிமித்தம் புலம்பி, உன்ைனக்குறித்து: சமுத்திரத்தின்
நடுவிேல அழிந்துேபான தீருவுக்குச் சமான நகரம் உண்ேடா? 33 உன் சந்ைதச்சரக்குகள் சமுத்திரங்கள்
வழியாய்க் ெகாண்டுவரப்படுைகயில், அேநக ஜனங்கைளத் திருப்தியாக்கினாய்; உன் ஆஸ்தியின்
திரளினாலும் உன் வியாபாரத்தினாலும் பூமியின் ராஜாக்கைள ஐசுவரியவான்களாக்கினாய். 34 நீ சமுத்திரத்
திைரகளினாேல ஆழங்களில் உைடக்கப்பட்டேபாது, உன் ெதாழில் துைறயும் உன் நடுவிலுள்ள கூட்டம்
அைனத்தும் அழிந்துேபாயின என்பார்கள். 35 தீவுகளின் குடிகள் எல்லாம் உன்னிமித்தம் திைகப்பார்கள்;
அவர்களுைடய ராஜாக்கள் மிகவும் பிரமித்து, கலங்கின முகமாயிருப்பார்கள். 36 சகல ஜனங்களிலுமுள்ள
வர்த்தகர் உன்ேபரில் ஈசல்ேபாடுவார்கள்; நீ பயங்கரமாவாய்; இனி ஒருேபாதும் இருக்கமாட்டாய் என்கிறார்
என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ தீருவின் அதிபதிைய
ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், உன் இருதயம்
ேமட்டிைமெகாண்டு: நான் ேதவன், நான் சமுத்திரத்தின் நடுேவ ேதவாசனத்தில் வீற்றிருக்கிேறன்

என்று நீ ெசால்லி, உன் இருதயத்ைத ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால் ஆக்கினாலும், நீ மனுஷேனயல்லாமல்
ேதவனல்ல. 3 இேதா, தானிேயைலப்பார்க்கிலும் நீ ஞானவான்; இரகசியமானெதான்றும் உனக்கு
மைறெபாருள் அல்ல. 4 நீ உன் ஞானத்தினாலும் உன் புத்தியினாலும் ெபாருள் சம்பாதித்து, ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் உன் ெபாக்கிஷசாைலகளில் ேசர்த்துக்ெகாண்டாய். 5 உன் வியாபாரத்தினாலும் உன் மகா
ஞானத்தினாலும் உன் ெபாருைளப் ெபருகப்பண்ணினாய்; உன் இருதயம் உன் ெசல்வத்தினால்
ேமட்டிைமயாயிற்று. 6 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ உன்
இருதயத்ைத ேதவனின் இருதயத்ைதப்ேபால ஆக்குகிறபடியினால், 7 இேதா, ஜாதிகளில் மகா
பலவான்களாகிய மறுேதசத்தாைர உனக்கு விேராதமாய் வரப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் உன் ஞானத்தின்
அழகுக்கு விேராதமாய்த் தங்கள் பட்டயங்கைள உருவி, உன் மினுக்ைகக் குைலத்துப்ேபாடுவார்கள். 8

உன்ைனக் குழியிேல விழத்தள்ளுவார்கள்; நீ சமுத்திரங்களின் நடுேவ ெகாைலயுண்டு
சாகிறவர்கைளப்ேபால் சாவாய். 9 உன்ைனக் ெகால்லுகிறவனுக்கு முன்பாக: நான் ேதவெனன்று நீ
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ெசால்வாேயா? உன்ைனக் குத்திப்ேபாடுகிறவன் ைகக்கு நீ மனுஷேனயல்லாமல் ேதவனல்லேவ. 10

மறுேதசத்தாரின் ைகயினால் நீ விருத்தேசதனமில்லாதவர்கள் சாவதுேபால் சாவாய்; நான் இைதச்
ெசான்ேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 11 பின்னும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 12 மனுபுத்திரேன, நீ தீரு ராஜாைவக்குறித்துப் புலம்பி, அவைன
ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், நீ விசித்திரமாய்ச் ெசய்யப்பட்ட முத்திைர
ேமாதிரம்; நீ ஞானத்தால் நிைறந்தவன்; பூரண அழகுள்ளவன். 13 நீ ேதவனுைடய ேதாட்டமாகிய ஏேதனில்
இருந்தவன்; பத்மராகம், புஷ்பராகம், ைவரம், படிகப்பச்ைச, ேகாேமதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம்,
மாணிக்கம் முதலான சகலவித இரத்தினங்களும் ெபான்னும் உன்ைன மூடிக்ெகாண்டிருக்கிறது; நீ
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் ேமளவாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில்
ஆயத்தப்பட்டிருந்தது. 14 நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிேஷகம்பண்ணப்பட்ட ேகருப்; ேதவனுைடய பரிசுத்த
பர்வதத்தில் உன்ைன ைவத்ேதன்; அக்கினிமயமான கற்களின் நடுேவ உலாவினாய். 15 நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட
நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுமட்டும், உன் வழிகளில் குைறயற்றிருந்தாய். 16 உன்
வியாபாரத்தின் மிகுதியினால், உன் ெகாடுைம அதிகரித்து நீ பாவஞ்ெசய்தாய்; ஆைகயால் நான் உன்ைன
ேதவனுைடய பர்வதத்திலிருந்து ஆகாதவெனன்று தள்ளி, காப்பாற்றுகிற ேகருபாய் இருந்த உன்ைன
அக்கினிமயமான கற்களின் நடுேவ இராதபடிக்கு அழித்துப்ேபாடுேவன். 17 உன் அழகினால் உன் இருதயம்
ேமட்டிைமயாயிற்று; உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்ைதக் ெகடுத்தாய்; உன்ைனத் தைரயிேல
தள்ளிப்ேபாடுேவன்; ராஜாக்கள் உன்ைனப்பார்க்கும்படி உன்ைன அவர்களுக்கு முன்பாக
ேவடிக்ைகயாக்குேவன். 18 உன் அக்கிரமங்களின் ஏராளத்தினாலும், உன் வியாபாரத்தின் அநீதத்தினாலும்
உன் பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினாய்; ஆைகயால் உன்ைனப் பட்சிப்பதாகிய ஒரு
அக்கினிைய நான் உன் நடுவிலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, உன்ைனப்பார்க்கிற எல்லாருைடய கண்களுக்கு
முன்பாகவும் உன்ைனப் பூமியின்ேமல் சாம்பலாக்குேவன். 19 ஜனங்களில் உன்ைன அறிந்த அைனவரும்
உன்னிமித்தம் திைகப்பார்கள்; மகா பயங்கரமாவாய்; இனி ஒருேபாதும் இருக்கமாட்டாய் என்று
உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 20 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 21

மனுபுத்திரேன, நீ உன் முகத்ைதச் சீேதானுக்கு எதிராகத் திருப்பி, அதற்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்து, ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 22 கர்த்தராகிய ேதவன் ெசால்லுகிறார்; சீேதாேன,
இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வந்து, உன் நடுவிேல மகிைமப்படுேவன்; நான் அதிேல
நியாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்து, அதிேல பரிசுத்தெரன்று விளங்கும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கள். 23 நான் அதிேல ெகாள்ைளேநாையயும், அதின் வீதிகளில் இரத்தத்ைதயும்
வரப்பண்ணுேவன்; அதற்கு விேராதமாய்ச் சுற்றிலும் வந்த பட்டயத்தினால் காயம்பட்டவர்கள் அதின்
நடுவிேல ெவட்டுண்டு விழுவார்கள்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 24 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர இகழ்ந்த அவர்களுைடய சுற்றுப்புறத்தாராகிய அைனவரிலும், இனித் ைதக்கிற முள்ளும்
ேநாவுண்டாக்குகிற ெநரிஞ்சிலும் அவர்களுக்கு இராது; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவெரன்று
அறிந்துெகாள்வார்கள். 25 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர, அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களிடத்திலிருந்து ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவர்களால் ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தெரன்று விளங்கும்ேபாது, அவர்கள் என்
தாசனாகிய யாக்ேகாபுக்கு நான் ெகாடுத்த தங்களுைடய ேதசத்திேல குடியிருப்பார்கள். 26 அவர்களுைடய
சுற்றுப்புறத்தாரில் அவர்கைள இகழ்ந்த அைனவரிலும் நான் நியாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்யும்ேபாது, அவர்கள்
அதிேல சுகமாய்க் குடியிருந்து, வீடுகைளக் கட்டி, திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி, சுகமாய் வாழ்ந்து, நான்
தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

பத்தாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கு எதிராக உன்
முகத்ைதத் திருப்பி, அவனுக்கும் எகிப்து முழுதுக்கும் விேராதமாய்த் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து,

ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 3 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார், எகிப்தின் ராஜாவாகிய
பார்ேவாேன. நீ உன் நதிகளின் நடுவிேல படுத்துக்ெகாண்டு: என் நதி என்னுைடயது, நான் அைத எனக்காக
உண்டுபண்ணிேனன் என்று ெசால்லுகிற ெபரிய முதைலேய, இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாய் வந்து, 4

உன் வாயிேல துறடுகைள மாட்டி, உன் நதிகளின் மச்சங்கைள உன் ெசதிள்களில் ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படி
ெசய்து, உன்ைன உன் நதிகளின் நடுவிலிருந்து தூக்கிவிடுேவன்; உன் நதிகளின் மச்சங்கெளல்லாம் உன்
ெசதில்களில் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும். 5 உன்ைனயும் உன் நதிகளின் எல்லா மச்சங்கைளயும்
வனாந்தரத்திேல ேபாட்டுவிடுேவன்; ெவட்டெவளியிேல விழுவாய்; நீ ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படுவதில்ைல;
உன்ைன பூமியின் மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தின் பறைவகளுக்கும் இைரயாகக் ெகாடுப்ேபன். 6

அப்ெபாழுது எகிப்துேதசத்தின் குடிகெளல்லாரும் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு நாணற்ேகாலாயிருந்தார்கேள. 7 அவர்கள் உன்ைனக் ைகயிேல
பிடிக்கும்ேபாது, நீ ஒடிந்துேபாய், அவர்கள் விலாைவெயல்லாம் பிளப்பாய்; அவர்கள் உன்ேமல் சாயும்ேபாது,
நீ முறிந்து, அவர்கள் இடுப்பு முழுவைதயும் மரத்துப் ேபாகப்பண்ணுவாய். 8 ஆைகயால் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் உன்ேமல் பட்டயத்ைத வரப்பண்ணி, உன்னில்
மனுஷைரயும் மிருகங்கைளயும் சங்காரம்பண்ணுேவன். 9 எகிப்துேதசம் பாழும் வனாந்தரமுமாகும்;
அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்: நதி என்னுைடயது, நான் அைத உண்டாக்கிேனன்
என்று ெசான்னாேன. 10 ஆைகயால், இேதா, நான் உனக்கும் உன் நதிகளுக்கும் விேராதமாக வந்து,
மிக்ேதால்முதல் எத்திேயாப்பியாவின் எல்ைலயிலுள்ள ெசெவேனவைரக்கும் எகிப்துேதசத்ைத
அவாந்தரமும் பாழுமான வனாந்தரங்களாக்குேவன். 11 மனுஷனுைடய கால் அைதக் கடப்பதுமில்ைல,
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மிருகஜீவனுைடய கால் அைத மிதிப்பதுமில்ைல; அது நாற்பது வருஷம் குடியற்றிருக்கும். 12

எகிப்துேதசத்ைதப் பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் நடுவிேல பாழாய்ப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; அதின்
பட்டணங்கள் அவாந்தரமாக்கப்பட்ட பட்டணங்களின் நடுவிேல நாற்பதுவருஷம் பாழாய்க்கிடக்கும்; நான்
எகிப்தியைர ஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்து, அவர்கைள ேதசங்களுக்குள்ேள தூற்றிவிடுேவன். 13

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நாற்பதுவருஷம் முடியும்ேபாது, நான் எகிப்தியைர
அவர்கள் சிதறுண்டிருக்கிற ஜனங்களிடத்திலிருந்து ேசர்த்துக்ெகாண்டு, 14 எகிப்தியரின் சிைறயிருப்ைபத்
திருப்பி, அவர்கைள அவர்களுைடய ஜனன ேதசமாகிய பத்ேராஸ் ேதசத்திேல திரும்பி வரப்பண்ணுேவன்;
அங்ேக அவர்கள் அற்ப ராஜ்யமாயிருப்பார்கள். 15 அது இனி ஜாதிகளின்ேமல் தன்ைன உயர்த்தாமல், மற்ற
ராஜ்யங்களிலும் அற்பமானதாயிருக்கும்; அவர்கள் இனி ஜாதிகைள ஆளாதபடிக்கு அவர்கைளக்
குறுகிப்ேபாகப்பண்ணுேவன். 16 அவர்களின் பிறேகேபாய், அவர்கைள ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறதினால்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எனக்குத் தங்கள் அக்கிரமத்ைத நிைனப்பூட்டாதபடிக்கு, இனி அவர்கள்
இவர்களுைடய நம்பிக்ைகயாயிராமற்ேபாவார்கள்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கள் என்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 17 இருபத்ேதழாம்வருஷம் முதலாம் மாதம்
முதலாம் ேததியிேல, கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 18 மனுபுத்திரேன, பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் தீருவின் முன்ேன தன் ேசைனயினிடத்தில் கடும் ஊழியம் வாங்கினான்;
ஒவ்ெவாரு தைலயும் ெமாட்ைடயாயிற்று; ஒவ்ெவாரு ேதாள்பட்ைடயின் ேதாளும் உரிந்துேபாயிற்று;
ஆனாலும் அவன் தீருவுக்கு விேராதமாகச் ெசய்த ஊழியத்தினால் அவனுக்காவது அவன் ேசைனக்காவது
கூலி கிைடக்கவில்ைல. 19 ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா,
நான் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எகிப்துேதசத்ைதக் ெகாடுக்கிேறன்; அவன் அதின்
ஏராளமான ஜனத்ைதச் சிைறபிடித்து அதின் ஆஸ்திையச் சூைறயாடி, அதின் ெகாள்ைளப்ெபாருைள
எடுத்துக்ெகாள்வான்; இது அவனுைடய ேசைனக்குக் கூலியாயிருக்கும். 20 அவன் அதிேல ெசய்த
ேவைலக்கு எகிப்துேதசத்ைத நான் அவனுக்குக் கூலியாகக் ெகாடுத்ேதன்; எனக்காக அைதச்
ெசய்தார்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 21 அந்நாளிேல நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
ெகாம்ைப முைளக்கப்பண்ணி, அவர்கள் நடுவிேல தாராளமாய்ப் ேபசும் வாைய உனக்குக்
கட்டைளயிடுேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து ெகாள்வார்கள் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு:
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், ஐேயா! ஆபத்துநாள் வருகிறெதன்று
அலறுங்கள். 3 நாள் சமீபமாயிருக்கிறது; ஆம், கர்த்தருைடய நாள் சமீபமாயிருக்கிறது; அது

மந்தாரமான நாள், அது புறஜாதிகளுக்கு வரும் காலம். 4 பட்டயம் எகிப்திேல வரும்; எகிப்திேல
ெகாைலயுண்கிறவர்கள் விழும்ேபாது எத்திேயாப்பியாவிேல மகாேவதைன உண்டாயிருக்கும்; அதின்
ஏராளமான ஜனத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாவார்கள்; அதின் அஸ்திபாரங்கள் நிர்மூலமாக்கப்படும். 5

எத்திேயாப்பியரும், பூத்தியரும், லூத்தியரும், கலந்த கூட்டமாகிய அைனவரும், கூபியரும்,
உடன்படிக்ைகக்குள்ளான ேதசத்தின் புத்திரரும் அவர்கேளாேடகூடப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். 6

எகிப்ைத ஆதரிக்கிறவர்களும் விழுவார்கள்; அதினுைடய பலத்தின் முக்கியமும் தாழ்ந்துேபாகும் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அதிேல மிக்ேதால் முதல் ெசவ்ெவேனவைரக்கும் பட்டயத்தினால்
விழுவார்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 7 பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் நடுவிேல
பாழாய்ப்ேபாவார்கள்; அவாந்தரமாக்கப்பட்ட பட்டணங்களில் அவர்கள் பட்டணங்களும் அவாந்தரமாகும். 8

நான் எகிப்திேல தீக்ெகாளுத்தும்ேபாதும், உனக்குத் துைணநின்ற யாவரும் முறிக்கப்படும்ேபாதும், நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 9 நிர்விசாரமான எத்திேயாப்பியைரத் தத்தளிக்கப்பண்ண
அந்நாளிேல என் கட்டைளயினால் தூதாட்கள் கப்பல்களிேல ேபாவார்கள்; அப்ெபாழுது எகிப்தின் நாளிேல
உண்டானதுேபால அவர்களுக்குள்ேள மகா ேவதைன உண்டாயிருக்கும்; இேதா, அது வருகிறது. 10

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாைரக்
ெகாண்டு எகிப்தின் சந்ததிைய ஒழியப்பண்ணுேவன். 11 இவனும் இவேனாேடகூட ஜாதிகளில் மகா
பலசாலிகளான இவனுைடய ஜனங்களும் ேதசத்ைத அழிப்பதற்காக ஏவப்பட்டு வந்து, தங்கள் பட்டயங்கைள
எகிப்துக்கு விேராதமாக உருவி, ெகாைலயுண்டவர்களாேல ேதசத்ைத நிரப்புவார்கள். 12 அப்ெபாழுது
நான் நதிகைள வற்றிப்ேபாகப்பண்ணி, ேதசத்ைதத் துஷ்டர்களின் ைகயிேல விற்று, ேதசத்ைதயும் அதிலுள்ள
யாைவயும் அந்நிய ேதசத்தாரின் ைகயால் பாழாக்கிப்ேபாடுேவன்; கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன்.
13 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான் நரகலான விக்கிரகங்கைள அழித்து,
ேநாப்பின் சிைலகைள ஒழியப்பண்ணுேவன்; இனி எகிப்துேதசத்தில் ஒரு அதிபதியும் இரான்; நான்
எகிப்துேதசத்தில் பயமுண்டாக்கி, 14 பத்ேராைசப் பாழாக்கி, ேசாவானிேல தீக்ெகாளுத்தி, ேநா
பட்டணத்தில் ஆக்கிைனகைளச் ெசய்து, 15 எகிப்தின் ெபலனாகிய சீனின்ேமல் என் உக்கிரத்ைத ஊற்றி,
ேநா பட்டணத்தின் ஏராளமான ஜனத்ைதச் சங்கரிப்ேபன். 16 எகிப்தில் தீக்ெகாளுத்துேவன்; சீன் மகா
ேவதைன அைடயும்; ேநா பட்டணம் தகர்ந்து இடிந்துேபாகும்; ேநாப்புக்குத் தினந்ேதாறும்
ெநருக்கங்களுண்டாகும். 17 ஆெவன், பிேபெசத் என்கிற பட்டணங்களின் ேவைலக்காரர் பட்டயத்தால்
விழுவார்கள்; அைவகளின் குடிகள் சிைறயிருப்புக்குப் ேபாவார்கள். 18 எகிப்தின் நுகங்கைள நான்
முறிக்கும்ேபாதும், அதினுைடய ெபலத்தின் முக்கியம் அதிேல ஓயும்ேபாதும், மந்தாரம் அைத மூடும்;
தக்பாேனசிேல பகல் இருண்டுேபாகும்; அதின் குமாரத்திகள் சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள். 19 இப்படி
எகிப்திேல நியாயத்தீர்ப்புகைளச் ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்
என்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 20 பதிேனாராம்வருஷம் முதலாம் மாதம் ஏழாந்ேததியிேல, கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 21 மனுபுத்திரேன, எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுைடய புயத்ைத
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முறித்துப்ேபாடுேவன்; இேதா, அது குணமாகத்தக்கதாகக் கட்டப்படுவதில்ைல; அது பட்டயத்ைதப்
பிடிக்கத்தக்க ெபலைன அைடயும்படி பத்ைத ைவத்துக் கட்டப்படுவதுமில்ைல. 22 ஆைகயால் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கு
விேராதமாக வந்து, ெபலனுள்ளதும் முறிந்ததுமாகிய அவனுைடய புயங்கைள முறித்துப்ேபாடுேவன்;
பட்டயத்ைத நான் அவன் ைகயிலிருந்து விழப்பண்ணி, 23 எகிப்தியைர ஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்து,
அவர்கைள ேதசங்களில் தூற்றிவிடுேவன். 24 பாபிேலான் ராஜாவின் புயங்கைளப் ெபலப்படுத்தி, அவன்
ைகயிேல என் பட்டயத்ைதக் ெகாடுத்து, பார்ேவானின் புயங்கைள முறித்துவிடுேவன்; அப்ெபாழுது அவன்
ெகாைலயுண்கிறவன் தவிக்கிறதுேபால அவனுக்கு முன்பாகத் தவிப்பான். 25 பாபிேலான் ராஜாவின்
புயங்கைளப் ெபலப்படுத்துேவன்; பார்ேவானின் புயங்கேளா விழுந்துேபாகும்; என் பட்டயத்ைத நான்
பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் ெகாடுக்கும்ேபாதும், அவன் அைத எகிப்து ேதசத்தின்ேமல் நீட்டும்ேபாதும்,
நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 26 நான் எகிப்தியைர ஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்து,
அவர்கைள ேதசங்களில் தூற்றிப்ேபாடுேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்.

பதிேனாராம் வருஷம் மூன்றாம் மாதம் முதலாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாேனாடும் அவனுைடய
திரளான ஜனத்ேதாடும் நீ ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: நீ உன் மகத்துவத்திேல யாருக்கு

ஒப்பாயிருக்கிறாய்? 3 இேதா, அசீரியன் லீபேனானிேல அலங்காரக் ெகாப்புகேளாடும், நிழலிடும்
தைழகேளாடும், வளர்ந்ேதாங்கிய ேகதுரு விருட்சமாயிருந்தான்; அதின் கிைளகளின் தைழகளுக்குள்ேள
அதின் நுனிக்ெகாழுந்து உயர்ந்திருந்தது. 4 தண்ணீர்கள் அைதப் ெபரிதும், ஆழம் அைத உயர்த்தியும்
ஆக்கின; அதின் ஆறுகள் அதின் அடிமரத்ைதச் சுற்றிலும் ஓடின; தன் நீர்க்கால்கைள ெவளியின்
விருட்சங்களுக்ெகல்லாம் பாயவிட்டது. 5 ஆைகயால் ெவளியின் சகலவிருட்சங்களிலும் அது மிகவும்
உயர்ந்தது; அது துளிர்விடுைகயில் திரளான தண்ணீரினால் அதின் கிைளகள் ெபருகி, அதின் ெகாப்புகள்
நீளமாயின. 6 அதின் ெகாப்புகளில் ஆகாயத்தின் பறைவகெளல்லாம் கூடுகட்டின; அதின் ெகாப்புகளின்கீழ்
ெவளியின் மிருகங்கெளல்லாம் குட்டிகைளப்ேபாட்டன; ெபரிதான சகலஜாதிகளும் அதின் நிழலிேல
குடியிருந்தார்கள். 7 அப்படிேய அதின் ேவர் திரளான தண்ணீர்களருேக இருந்ததினால் அது தன்
ெசழிப்பினாலும் தன் ெகாப்புகளின் நீளத்தினாலும் அலங்காரமாயிருந்தது. 8 ேதவனுைடய வனத்திலுள்ள
ேகதுருக்கள் அைத மைறக்கக்கூடாதிருந்தது; ேதவதாரு விருட்சங்கள் அதின் ெகாப்புகளுக்குச்
சமானமல்ல; அர்ேமான் மரங்கள் அதின் கிைளகளுக்கு நிகரல்ல; ேதவனுைடய வனத்திலுள்ள ஒரு
விருட்சமும் அலங்காரத்திேல அதற்கு ஒப்பல்ல. 9 அதின் கிைளகளின் திரளினால் அைத அலங்கரித்ேதன்;
ேதவனுைடய வனமாகிய ஏேதனின் விருட்சங்கெளல்லாம் அதின்ேபரில் ெபாறாைமெகாண்டன. 10

ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அது தன் வளர்த்தியிேல
ேமட்டிைமயாகி, ெகாப்புகளின் தைழகளுக்குள்ேள தன் நுனிக்கிைளைய ஓங்கவிட்டபடியினாலும், அதின்
இருதயம் தன் ேமட்டிைமயினால் உயர்ந்துேபானபடியினாலும், 11 நான் அைத ஜாதிகளில் மகா
வல்லைமயுள்ளவன் ைகயிேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவன் தனக்கு இஷ்டமானபடி அதற்குச் ெசய்வான்;
அதினுைடய அக்கிரமத்தினிமித்தம் அைதத் தள்ளிப்ேபாட்ேடன். 12 ஜாதிகளில் வல்லவராகிய அந்நிய
ேதசத்தார் அைத ெவட்டிப்ேபாட்டு, விட்டுப்ேபானார்கள்; அதின் ெகாப்புகள் மைலகளின்ேமலும் சகல
பள்ளத்தாக்குகளிலும் விழுந்தன; அதின் கிைளகள் ேதசத்தினுைடய எல்லா ஆறுகளினருேக முறிந்தன;
பூமியிலுள்ள ஜனங்கெளல்லாரும் அதின் நிழைலவிட்டுக் கைலந்து ேபானார்கள். 13 விழுந்துகிடக்கிற
அதின்ேமல் ஆகாயத்துப் பறைவகெளல்லாம் தாபரித்தன; அதின் ெகாம்புகளின்ேமல் ெவளியின்
மிருகங்கெளல்லாம் தங்கின. 14 தண்ணீரின் ஓரமாய் வளருகிற எந்த விருட்சங்களும் தங்கள்
உயரத்தினாேல ேமட்டிைம ெகாள்ளாமலும், தங்கள் ெகாப்புகளின் தைழக்குள்ேள தங்கள் நுனிக்கிைளைய
ஓங்கவிடாமலும், தண்ணீைரக் குடிக்கிற எந்த மரங்களும், தங்கள் உயர்த்தியினாேல தங்கள்ேமல்
நம்பிக்ைகைவக்காமலும் இருக்கும்ெபாருட்டு இப்படிச் ெசய்ேவன்; மனுபுத்திரரின் நடுேவ அவர்கள்
எல்லாரும் குழியில் இறங்குகிறவர்கேளாேடகூட மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு, பூமியின்
தாழ்விடங்களில் ேபானார்கள். 15 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அவன்
பாதாளத்தில் இறங்குகிற நாளிேல புலம்பைல வருவித்ேதன்; நான் அவனிமித்தம் ஆழத்ைத மூடிப்ேபாட்டு,
திரளான தண்ணீர்கள் ஓடாதபடிக்கு அதின் ஆறுகைள அைடத்து, அவனிமித்தம் லீபேனாைன
இருளைடயப்பண்ணிேனன்; ெவளியின் விருட்சங்கெளல்லாம் அவனிமித்தம் பட்டுப்ேபாயின. 16 நான்
அவைனக் குழியில் இறங்குகிறவர்கேளாேடகூடப் பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுைகயில், அவன் விழுகிற
சத்தத்தினால் ஜாதிகைள அதிரப்பண்ணிேனன்; அப்ெபாழுது பூமியின் தாழ்விடங்களில் ஏேதனின்
விருட்சங்களும். லீபேனானின் ேமன்ைமயான சிறந்த விருட்சங்களும், தண்ணீர் குடிக்கும் சகல மரங்களும்
ஆறுதல் அைடந்தன. 17 அவேனாேடகூட இவர்களும், ஜாதிகளின் நடுேவ அவன் நிழலில் குடியிருந்து
அவனுக்குப் புயபலமாயிருந்தவர்களும், பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்களண்ைடயிேல பாதாளத்தில்
இறங்கினார்கள். 18 இப்படிப்பட்ட மகிைமயிலும் மகத்துவத்திலும் ஏேதனின் விருட்சங்களில் நீ எதற்கு
ஒப்பானவன்? ஏேதனின் விருட்சங்கேளாேடகூட நீயும் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறக்கப்பட்டு,
பட்டயத்தாேல ெவட்டுண்டவர்கேளாேடகூட விருத்தேசதனமில்லாதவர்களின் நடுவிேல கிடப்பாய்;
பார்ேவானும் அவன் கூட்டமும் இதுேவ என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

பன்னிரண்டாம் வருஷம் பன்னிரண்டாம் மாதம் முதலாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாைனக்குறித்துப்
புலம்பி, அவேனாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஜாதிகளுக்குள்ேள நீ

பாலசிங்கத்துக்கு ஒப்பானவன்; நீ ெபருந்தண்ணீர்களில் முதைலையப்ேபால் இருந்து, உன் நதிகளில்
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எழும்பி, உன் கால்களால் தண்ணீர்கைளக் கலக்கி, அைவகளின் ஆறுகைளக் குழப்பிவிட்டாய். 3

ஆைகயால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்: நான் ெவகு ஜனக்கூட்டத்ைதக்ெகாண்டு உன்ேமல் என்
வைலைய வீசுேவன்; அவர்கள் என் வைலயில் உன்ைன இழுத்துக்ெகாள்வார்கள். 4 உன்ைனத் தைரயிேல
ேபாட்டுவிடுேவன்; நான் உன்ைன ெவட்டெவளியில் எறிந்துவிட்டு, ஆகாயத்துப் பறைவகைளெயல்லாம்
உன்ேமல் இறங்கப்பண்ணி, பூமியைனத்தின் மிருகங்கைளயும் உன்னால் திருப்தியாக்கி, 5 உன் சைதையப்
பர்வதங்களின்ேமல் ேபாட்டு, உன் உடலினாேல பள்ளத்தாக்குகைள நிரப்பி, 6 நீ நீந்தின ேதசத்தின்ேமல்
உன் இரத்தத்ைதப் பர்வதங்கள்மட்டும் பாயச்ெசய்ேவன்; ஆறுகள் உன்னாேல நிரம்பும். 7 உன்ைன நான்
அைணத்துப்ேபாடுைகயில், வானத்ைத மூடி, அதின் நட்சத்திரங்கைள இருண்டு ேபாகப்பண்ணுேவன்;
சூரியைன ேமகத்தினால் மூடுேவன், சந்திரனும் தன் ஒளிையக் ெகாடாதிருக்கும். 8 நான் வானேஜாதியான
விளக்குகைளெயல்லாம் உன்ேமல் இருண்டு ேபாகப்பண்ணி, உன் ேதசத்தின்ேமல் அந்தகாரத்ைத
வரப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 9 உன் சங்காரத்ைத ஜாதிகள் மட்டும், நீ
அறியாத ேதசங்கள்மட்டும் நான் எட்டப்பண்ணுைகயில், அேநகம் ஜனங்களின் இருதயத்ைத
விசனமைடயப்பண்ணுேவன். 10 அேநகம் ஜனங்கைள உன்னிமித்தம் திைகக்கப்பண்ணுேவன்; அவர்களின்
ராஜாக்கள், தங்கள் முகங்களுக்கு முன்பாக என் பட்டயத்ைத நான் வீசுைகயில் மிகவும் திடுக்கிடுவார்கள்; நீ
விழும் நாளில் அவரவர் தம்தம் பிராணனுக்காக நிமிஷந்ேதாறும் தத்தளிப்பார்கள். 11 கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: பாபிேலான் ராஜாவின் பட்டயம் உன்ேமல் வரும். 12

பராக்கிரமசாலிகளின் பட்டயங்களால் உன் ஜனத்திரைள விழப்பண்ணுேவன்; அவர்கெளல்லாரும்
ஜாதிகளில் வல்லைமயானவர்கள்; அவர்கள் எகிப்தின் ஆடம்பரத்ைதக் ெகடுப்பார்கள்; அதின் ஏராளமான
கூட்டம் அழிக்கப்படும். 13 திரளான தண்ணீர்களின் கைரகளில் நடமாடுகிற அதின்
மிருகஜீவன்கைளெயல்லாம் அழிப்ேபன்; இனி மனுஷனுைடய கால் அைவகைளக் கலக்குவதுமில்ைல,
மிருகங்களுைடய குளம்புகள் அைவகைளக் குழப்புவதுமில்ைல. 14 அப்ெபாழுது அவர்களுைடய
தண்ணீர்கைளத் ெதளியப்பண்ணி, அவர்கள் ஆறுகைள எண்ெணையப்ேபால் ஓடப்பண்ணுேவன் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 நான் எகிப்துேதசத்ைதப் பாழாக்கும்ேபாதும், ேதசம் தன்
நிைறைவ இழந்து ெவறுைமயாய்க் கிடக்கும்ேபாதும், நான் அதில் குடியிருக்கிற யாவைரயும்
சங்கரிக்கும்ேபாதும், நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 16 இது புலம்பல்; இப்படிப் புலம்புவார்கள்;
இப்படி ஜாதிகளின் குமாரத்திகள் புலம்புவார்கள்; இப்படி எகிப்துக்காகவும், அதினுைடய எல்லாத் திரளான
ஜனங்களுக்காகவும் புலம்புவார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 17

பின்னும் பன்னிரண்டாம் வருஷம் அந்த மாதத்தின் பதிைனந்தாந்ேததியிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 18 மனுபுத்திரேன, நீ எகிப்தினுைடய ஏராளமான ஜனத்தினிமித்தம் புலம்பி,
அவர்கைளயும் பிரபலமான ஜாதிகளின் குமாரத்திகைளயும் குழியில் இறங்கினவர்கள் அண்ைடயிேல
பூமியின் தாழ்விடங்களில் தள்ளிவிடு. 19 மற்றவர்கைளப்பார்க்கிலும் நீ அழகில் சிறந்தவேளா? நீ இறங்கி,
விருத்தேசதனமில்லாதவர்களிடத்தில் கிட. 20 அவர்கள் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்களின் நடுவிேல
விழுவார்கள், பட்டயத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; அவைளயும் அவளுைடய ஜனத்திரள்
யாைவயும் பிடித்திழுங்கள். 21 பராக்கிரமசாலிகளில் வல்லவர்களும், அவனுக்குத் துைணநின்றவர்களும்,
பாதாளத்தின் நடுவிலிருந்து அவேனாேட ேபசுவார்கள்; அவர்கள் விருத்தேசதனமில்லாதவர்களாய்
பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு, இறங்கி, அங்ேக கிடக்கிறார்கள். 22 அங்ேக அசூரும் அவனுைடய எல்லாக்
கூட்டத்தாரும் கிடக்கிறார்கள்; அவைனச் சுற்றிலும் அவர்களுைடய பிேரதக்குழிகள் இருக்கிறது; அவர்கள்
எல்லாரும் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு விழுந்தவர்கள்தாேன. 23 பாதாளத்தின் பக்கங்களில் அவர்களுைடய
பிேரதக்குழிகள் இருக்கிறது; அவனுைடய பிேரதக்குழிையச் சுற்றிலும் அவனுைடய கூட்டம் கிடக்கிறது,
ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேல ெகடியுண்டாக்கின அவர்கெளல்லாரும் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு
விழுந்தவர்கள்தாேன. 24 அங்ேக ஏலாமும் அவனுைடய பிேரதக்குழிையச் சுற்றிலும் அவனுைடய எல்லா
ஏராளமான ஜனமும் கிடக்கிறார்கள்; அவர்கெளல்லாரும் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டு விழுந்து,
விருத்தேசதனமில்லாதவர்களாய் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார்கள்; ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்திேல ெகடியுண்டாக்கின அவர்கள், குழியில் இறங்கினவர்கேளாேடகூடத் தங்கள் அவமானத்ைதச்
சுமக்கிறார்கள். 25 ெவட்டுண்டவர்களின் நடுேவ அவைன அவனுைடய எல்லா ஏராளமான ஜனத்துக்குள்ளும்
கிடத்தினார்கள்; அவைனச் சுற்றிலும் அவர்களுைடய பிேரதக்குழிகள் இருக்கிறது; அவர்கெளல்லாரும்
பட்டயத்தால் ெவட்டுண்ட விருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்; ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேல அவர்கள்
ெகடியுண்டாக்கினவர்களாயிருந்தும், அவர்கள் குழியில் இறங்கினவர்கேளாேடகூடத் தங்கள்
அவமானத்ைதச் சுமக்கிறார்கள்; அவன் ெவட்டுண்டவர்களின் நடுேவ ைவக்கப்பட்டிருக்கிறான். 26 அங்ேக
ேமேசக்கும் தூபாலும் அவர்களுைடய ஏராளமான ஜனங்களும் கிடக்கிறார்கள்; அவர்கைளச் சுற்றிலும்
அவர்களுைடய பிேரதக்குழிகள் இருக்கிறது; அவனுைடய ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேல
ெகடியுண்டாக்கினவர்களாயிருந்தும், அவர்கெளல்லாரும் விருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்; பட்டயத்தால்
ெவட்டுண்டு விழுவார்கள். 27 ஜீவனுள்ேளாருைடய ேதசத்திேல பராக்கிரமசாலிகளுக்குக்
ெகடியுண்டாக்குகிறவர்களாயிருந்தும், அவர்கள் விருத்தேசதனமில்லாதவர்களாய் விழுந்து, தங்கள் யுத்த
ஆயுதங்கேளாடு பாதாளத்திலிறங்கின பராக்கிரமசாலிகேளாேட இவர்கள் கிடப்பதில்ைல; அவர்கள் தங்கள்
பட்டயங்கைளத் தங்கள் தைலகளின்கீழ் ைவத்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்களுைடய அக்கிரமம் தங்கள்
எலும்புகளின்ேமல் இருக்கும். 28 நீயும் விருத்தேசதனமில்லாதவர்களின் நடுேவ ெநாறுங்குண்டு,
பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்கேளாேட கிடப்பாய். 29 அங்ேக ஏேதாமும் அதின் ராஜாக்களும் அதின்
எல்லாப் பிரபுக்களும் கிடக்கிறார்கள்; பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்களிடத்தில் இவர்கள் தங்கள்
வல்லைமேயாடுங்கூடக் கிடத்தப்பட்டார்கள்; இவர்கள் விருத்தேசதனமில்லாதவர்களிடத்திலும், குழியில்
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இறங்குகிறவர்களிடத்திலும் கிடக்கிறார்கள். 30 அங்ேக வடதிைச அதிபதிகள் அைனவரும் எல்லாச்
சீேதானியரும் கிடக்கிறார்கள்; இவர்கள் ெகடியுண்டாக்குகிறவர்களாயிருந்தாலும் தங்கள்
பராக்கிரமத்ைதக்குறித்து ெவட்கப்பட்டு, ெவட்டுண்டவர்களிடத்தில் இறங்கி, பட்டயத்தால்
ெவட்டுண்டவர்கேளாேட விருத்தேசதனமில்லாதவர்களாய்க் கிடந்து, குழியில் இறங்கினவர்களிடத்தில்
தங்கள் அவமானத்ைதச் சுமந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். 31 பார்ேவான் அவர்கைளப் பார்த்து தன்
ஏராளமான ஜனத்தின்ேபரிலும் ஆறுதலைடவான்; பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டார்கெளன்று, பார்ேவானும்
அவனுைடய சர்வேசைனயும் ஆறுதலைடவார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 32

என்ைனப்பற்றிய ெகடிைய ஜீவனுள்ேளார் ேதசத்தில் உண்டுபண்ணுகிேறன், பார்ேவானும் அவனுைடய
ஏராளமான ஜனமும் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்களிடத்தில் விருத்தேசதனமில்லாதவர்களின் நடுேவ
கிடத்தப்படுவார்கள் என்கிறைதக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ உன்
ஜனத்தின்புத்திரேராேட ேபசி, அவர்கேளாேட ெசால்லேவண்டியதாவது: நான் ேதசத்தின்ேமல்
பட்டயத்ைத வரப்பண்ணுைகயில் ேதசத்தின் ஜனம் தங்கள் எல்ைலகளிலுள்ள ஒருவைன

அைழத்து, அவைனத் தங்களுக்குக் காவற்காரனாக ைவத்தபின்பு, 3 இவன் ேதசத்தின்ேமல் பட்டயம்
வருவைதக்கண்டு, எக்காளம் ஊதி, ஜனத்ைத எச்சரிக்கும்ேபாது, 4 எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக்
ேகட்கிறவன் அைதக் ேகட்டும், எச்சரிக்ைகயாயிராமல், பட்டயம் வந்து அவைன வாரிக்ெகாள்ளுகிறது
உண்டானால், அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன் தைலயின்ேமல் சுமரும். 5 அவன் எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டும், எச்சரிக்ைகயாயிருக்கவில்ைல; அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன் ேபரிேல சுமரும்;
எச்சரிக்ைகயாயிருக்கிறவேனா தன் ஜீவைனத் தப்புவித்துக்ெகாள்ளுவான். 6 காவற்காரன் பட்டயம்
வருவைதக் கண்டும், அவன் எக்காளம் ஊதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும், பட்டயம் வந்து
அவர்களில் யாெதாருவைன வாரிக்ெகாள்ளுகிறது உண்டானால், அவன் தன் அக்கிரமத்திேல
வாரிக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ஆனாலும் அவன் இரத்தப்பழிையக் காவற்காரன் ைகயிேல ேகட்ேபன். 7

மனுபுத்திரேன, நான் உன்ைன இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குக் காவற்காரனாக ைவத்ேதன்; ஆைகயால் நீ என்
வாயினாேல வார்த்ைதையக் ேகட்டு, என் நாமத்தினாேல அவர்கைள எச்சரிப்பாயாக. 8 நான்
துன்மார்க்கைன ேநாக்கி: துன்மார்க்கேன, நீ சாகேவ சாவாய் என்று ெசால்லுைகயில், நீ துன்மார்க்கைனத்
தன் துன்மார்க்கத்தில் இராதபடி எச்சரிக்கத்தக்கதாக அைத அவனுக்குச் ெசால்லாமற்ேபானால், அந்தத்
துன்மார்க்கன் தன் அக்கிரமத்திேல சாவான்: ஆனாலும் அவன் இரத்தப்பழிைய உன் ைகயிேல ேகட்ேபன். 9

துன்மார்க்கன் தன் வழிையவிட்டுத் திரும்பும்படி நீ அவைன எச்சரித்தும், அவன் தன் வழிையவிட்டுத்
திரும்பாமற்ேபானால், அவன் தன் அக்கிரமத்திேல சாவான்; நீேயா உன் ஆத்துமாைவத் தப்புவிப்பாய். 10

மனுபுத்திரேன, நீ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்கி: எங்கள் துேராகங்களும் எங்கள் பாவங்களும்
எங்கள்ேமல் இருக்கிறது, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாகிேறாம், நாங்கள் பிைழப்பது எப்படிெயன்று நீங்கள்
ெசால்லுகிறீர்கள். 11 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: நான் துன்மார்க்கனுைடய
மரணத்ைத விரும்பாமல், துன்மார்க்கன் தன் வழிைய விட்டுத் திரும்பிப் பிைழப்பைதேய விரும்புகிேறன்
என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கள் ெபால்லாத வழிகைள
விட்டுத் திரும்புங்கள், திரும்புங்கள்; நீங்கள் ஏன் சாகேவண்டும் என்கிறார் என்று அவர்கேளாேட ெசால்லு.
12 மனுபுத்திரேன, நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரைர ேநாக்கி: நீதிமான் துேராகம்பண்ணுகிற நாளிேல
அவனுைடய நீதி அவைனத் தப்புவிப்பதில்ைல; துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்ைதவிட்டுத் திரும்புகிற
நாளிேல அவன் தன் அக்கிரமத்தினால் விழுந்து ேபாவதுமில்ைல; நீதிமான் பாவஞ்ெசய்கிற நாளிேல தன்
நீதியினால் பிைழப்பதுமில்ைல. 13 பிைழக்கேவ பிைழப்பாய் என்று நான் நீதிமானுக்குச் ெசால்லும்ேபாது,
அவன் தன் நீதிைய நம்பி, அநியாயஞ்ெசய்தால், அவனுைடய நீதியில் ஒன்றும் நிைனக்கப்படுவதில்ைல,
அவன் ெசய்த தன் அநியாயத்திேல சாவான். 14 பின்னும் சாகேவ சாவாய் என்று நான் துன்மார்க்கனுக்குச்
ெசால்லும்ேபாது, அவன் தன் பாவத்ைதவிட்டுத் திரும்பி, நியாயமும் நீதியுஞ்ெசய்து, 15 துன்மார்க்கன் தான்
வாங்கின அைடமானத்ைதயும் தான் ெகாள்ைளயிட்ட ெபாருைளயும் திரும்பக் ெகாடுத்துவிட்டு, அநியாயம்
ெசய்யாதபடி ஜீவப்பிரமாணங்களில் நடந்தால், அவன் சாகாமல் பிைழக்கேவ பிைழப்பான். 16 அவன் ெசய்த
அவனுைடய எல்லாப் பாவங்களும் அவனுக்கு விேராதமாக நிைனக்கப்படுவதில்ைல; அவன் நியாயமும்
நீதியும் ெசய்தான், பிைழக்கேவ பிைழப்பான் என்று ெசால்லு. 17 உன் ஜனத்தின் புத்திரேரா,
ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயானதல்ல என்கிறார்கள்; அவர்களுைடய வழிேய ெசம்ைமயானதல்ல. 18

நீதிமான் தன் நீதிையவிட்டுத்திரும்பி, அநியாயஞ்ெசய்தால், அவன் அதினால் சாவான். 19 துன்மார்க்கன் தன்
அக்கிரமத்ைதவிட்டுத் திரும்பி, நியாயமும் நீதியும் ெசய்தால், அவன் அைவகளினால் பிைழப்பான். 20

நீங்கேளா, ஆண்டவருைடய வழி ெசம்ைமயானதல்ல என்கிறீர்கள், இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, நான் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவைனயும் அவனவன் வழிகளின்படிேய நியாயந்தீர்ப்ேபன் என்று ெசால் என்றார். 21 எங்கள்
சிைறயிருப்பின் பன்னிரண்டாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் ஐந்தாந்ேததியிேல எருசேலமிலிருந்து தப்பின
ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து: நகரம் அழிக்கப்பட்டது என்றான். 22 தப்பினவன் வருகிறதற்கு முந்தின
சாயங்காலத்திேல கர்த்தருைடய ைக என்ேமல் அமர்ந்து, அவன் காைலயில் என்னிடத்தில் வருமட்டும் என்
வாையத் திறந்திருக்கப்பண்ணிற்று; என் வாய் திறக்கப்பட்டது, பின்பு நான் ெமௗனமாயிருக்கவில்ைல. 23

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 24 மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல் ேதசத்தின்
பாழான இடங்களிலுள்ள குடிகள்: ஆபிரகாம் ஒருவனாயிருந்து, ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டான்;
நாங்கள் அேநகராயிருக்கிேறாம், எங்களுக்கு இந்த ேதசம் சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது என்று
ெசால்லுகிறார்கள். 25 ஆைகயால், நீ அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் இரத்தத்ேதாேட கூடியைதத் தின்று,
உங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு ேநராக உங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்து, இரத்தத்ைதச்
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சிந்தியிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வீர்கேளா? 26 நீங்கள் உங்கள் பட்டயத்ைத
நம்பிக்ெகாண்டு, அருவருப்பானைதச் ெசய்து, உங்களில் அவனவன் தன்தன் அயலான் மைனவிையத்
தீட்டுப்படுத்துகிறீர்கள்; நீங்கள் ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வீர்கேளா என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார் என்று ெசால்லு. 27 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: பாழான இடங்களில் இருக்கிறவர்கள்
பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; ெவளிகளில் இருக்கிறவைன மிருகங்களுக்கு இைரயாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
ேகாட்ைடகளிலும் ெகபிகளிலும் இருக்கிறவர்கள் ெகாள்ைளேநாயால் சாவார்கள். 28 நான் ேதசத்ைதப்
பாழும் அவாந்தரமுமாக்குேவன்; அப்ெபாழுது அதினுைடய ெபலத்தின் ெபருைம ஒழிந்துேபாகும்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் மைலகள் கடந்துேபாவாரில்லாமல் அவாந்தரமாய்க்கிடக்கும். 29 அவர்கள்
ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா அருவருப்புக்களினிமித்தமும் நான் ேதசத்ைதப் பாழும்
அவாந்தரமுமாக்கும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள், இைத என் ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகிேறன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லு. 30 ேமலும் மனுபுத்திரேன,
உன் ஜனத்தின் புத்திரர் சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டுவாசல்களிலும் உன்ைனக்குறித்துப்ேபசி,
கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்ைத என்னெவன்று ேகட்ேபாம் வாருங்கள் என்று
ஒருவேராெடாருவரும் சேகாதரேனாேட சேகாதரனும் ெசால்லி, 31 ஜனங்கள் கூடிவருகிற வழக்கத்தின்படி
உன்னிடத்தில் வந்து, உனக்கு முன்பாக என் ஜனங்கள்ேபால் உட்கார்ந்து, உன் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கிறார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அைவகளின்படி ெசய்கிறதில்ைல; அவர்கள் தங்கள் வாயினாேல
இன்பமாய்ப் ேபசுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயேமா ெபாருளாைசையப் பின்பற்றிப்ேபாகிறது. 32 இேதா, நீ
இனிய குரலும் கீதவாத்தியம் வாசிப்பதில் சாமர்த்தியமுமுைடயவன் பாடும் இன்பமான பாட்டுக்குச்
சமானமாயிருக்கிறாய்; அவர்கள் உன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிறார்கள்; ஆனாலும் அைவகளின்படி
ெசய்யாமற்ேபாகிறார்கள். 33 இேதா, அது வருகிறது, அது வருைகயில் தங்கள் நடுவிேல ஒரு தீர்க்கதரிசி
இருந்தான் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பருக்கு
விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைர; நீ தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, அவர்கேளாேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேமய்ப்பருக்குச் ெசால்லுகிறார்;

தங்கைளேய ேமய்க்கிற இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பருக்கு ஐேயா! ேமய்ப்பர் அல்லவா மந்ைதைய
ேமய்க்கேவண்டும். 3 நீங்கள் ெநய்ையச் சாப்பிட்டு, ஆட்டுமயிைர உடுப்பாக்கிக்ெகாள்ளுகிறீர்கள்:
ெகாழுத்தைத அடிக்கிறீர்கள்; மந்ைதையேயா ேமய்க்காமற்ேபாகிறீர்கள். 4 நீங்கள் பலவீனமானைவகைளப்
பலப்படுத்தாமலும், நசல்ெகாண்டைவகைளக் குணமாக்காமலும், எலும்பு முறிந்தைவகைளக்
காயங்கட்டாமலும், துரத்துண்டைவகைளத் திருப்பிக்ெகாண்டு வராமலும், காணாமற்ேபானைவகைளத்
ேதடாமலும் ேபாய், பலாத்காரமும் கடூரமுமாய் அைவகைள ஆண்டீர்கள். 5 ேமய்ப்பன் இல்லாததினால்
அைவகள் சிதறுண்டுேபாயின; சிதறுண்டு ேபானைவகள் காட்டு மிருகங்களுக்ெகல்லாம் இைரயாயின. 6

என் ஆடுகள் சகல மைலகளிலும் உயரமான சகல ேமடுகளிலும் அைலப்புண்டு, பூமியின்மீெதங்கும் என்
ஆடுகள் சிதறித்திரிகிறது; விசாரிக்கிறவனுமில்ைல, ேதடுகிறவனுமில்ைல. 7 ஆைகயால், ேமய்ப்பேர,
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 8 கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நான் என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; ேமய்ப்பன் இல்லாததினால் என் ஆடுகள் சூைறயாகி, என் ஆடுகள்
காட்டுமிருகங்களுக்ெகல்லாம் இைரயாய்ப் ேபாயின; என் ேமய்ப்பர்கள் என் ஆடுகைள
விசாரியாமற்ேபானார்கள், ேமய்ப்பர்கள் மந்ைதைய ேமய்க்காமல் தங்கைளேய ேமய்த்தார்கள். 9

ஆைகயால் ேமய்ப்பேர, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 10 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார்: இேதா, நான் ேமய்ப்பருக்கு விேராதமாக வந்து, என் ஆடுகைள அவர்கள் ைகயிேல ேகட்டு,
ேமய்ப்பர் இனித் தங்கைளேய ேமய்க்காதபடி, மந்ைதைய ேமய்க்கும் ெதாழிைலவிட்டு அவர்கைள விலக்கி,
என் ஆடுகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயிராதபடி, அைவகைள அவர்கள் வாய்க்குத் தப்பப்பண்ணுேவன் என்று
ெசால்லு. 11 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, நான் நாேன என் ஆடுகைள
விசாரித்து, அைவகைளத் ேதடிப்பார்ப்ேபன். 12 ஒரு ேமய்ப்பன் சிதறுண்ட தன் ஆடுகளின் நடுேவ இருக்கிற
நாளில் தன் மந்ைதையத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிறதுேபால, நான் என் ஆடுகைளத்ேதடி, மப்பும்
மந்தாரமுமான நாளிேல அைவகள் சிதறுண்டுேபான எல்லா இடங்களிலுமிருந்து அைவகைளத்
தப்பிவரப்பண்ணி, 13 அைவகைள ஜனங்களிடத்திலிருந்து புறப்படவும் ேதசங்களிலிருந்து ேசரவும்பண்ணி,
அைவகளுைடய சுயேதசத்திேல அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து, இஸ்ரேவல் மைலகளின்ேமலும் ஆறுகள்
அண்ைடயிலும் ேதசத்தின் சகல வாசஸ்தலங்களிலும் அைவகைள ேமய்ப்ேபன். 14 அைவகைள நல்ல
ேமய்ச்சலிேல ேமய்ப்ேபன்; இஸ்ரேவலுைடய உயர்ந்த மைலகளில் அைவகளுைடய ெதாழுவம் இருக்கும்;
அங்ேக அைவகள் நல்ல ெதாழுவத்தில் படுத்துக்ெகாள்ளும் இஸ்ரேவலின் மைலகளின்ேமல் நல்ல
ேமய்ச்சைல ேமயும். 15 என் ஆடுகைள நான் ேமய்த்து, அைவகைள நான் மடக்குேவன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 16 நான் காணாமற்ேபானைதத் ேதடி, துரத்துண்டைதத் திரும்பக்
ெகாண்டுவந்து, எலும்பு முறிந்தைதக் காயங்கட்டி, நசல் ெகாண்டைதத் திடப்படுத்துேவன்;
நியாயத்துக்குத்தக்கதாய் அைவகைள ேமய்த்து, புஷ்டியும் ெபலமுமுள்ளைவகைள அழிப்ேபன். 17 என்
மந்ைதேய, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இேதா, ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும்,
ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும், ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களுக்கும் நான் நியாயந்தீர்ப்ேபன். 18 நீங்கள் நல்ல
ேமய்ச்சைல ேமய்ந்து, உங்கள் ேமய்ச்சல்களில் மீதியானைத உங்கள் கால்களால் மிதிக்கலாமா? ெதளிந்த
தண்ணீைரக் குடித்து மீதியாயிருக்கிறைத உங்கள் கால்களால் குழப்பிப்ேபாடலாமா? 19 என் ஆடுகள்
உங்கள் கால்களால் மிதிக்கப்பட்டைத ேமயவும், உங்கள் கால்களால் குழப்பப்பட்டைதக் குடிக்கவும்
ேவண்டுேமா? 20 ஆைகயால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அைவகைள ேநாக்கி: இேதா, நான், நாேன
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ெகாழுத்த ஆடுகளுக்கும் இைளத்த ஆடுகளுக்கும் நியாயந்தீர்ப்ேபன். 21 நீங்கள்
பலவீனமாயிருக்கிறைவகைளெயல்லாம் புறம்பாக்கிச் சிதறப்பண்ணும்படி, அைவகைளப் பக்கத்தினாலும்
முன்னந்ெதாைடகளினாலும் தள்ளி உங்கள் ெகாம்புகைளக்ெகாண்டு முட்டுகிறபடியினாேல, 22 நான் என்
ஆடுகைள இனிச் சூைறயாகாதபடிக்கு இரட்சித்து, ஆடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் நியாயந்தீர்ப்ேபன். 23

அவர்கைள ேமய்க்கும்படி என் தாசனாகிய தாவீது என்னும் ஒேர ேமய்ப்பைன நான் அவர்கள்ேமல்
விசாரிப்பாயிருக்க ஏற்படுத்துேவன்; இவர் அவர்கைள ேமய்த்து, இவேர அவர்களுக்கு ேமய்ப்பனாயிருப்பார்.
24 கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்குத் ேதவனாக இருப்ேபன், என் தாசனாகிய தாவீது அவர்கள் நடுவில்
அதிபதியாயிருப்பார்; கர்த்தராகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன். 25 நான் அவர்கேளாடு சமாதான
உடன்படிக்ைகெசய்து, துஷ்ட மிருகங்கைள ேதசத்தில் இராதபடிக்கு ஒழியப்பண்ணுேவன்; அவர்கள்
சுகமாய் வனாந்தரத்தில் தாபரித்து, காடுகளில் நித்திைரபண்ணுவார்கள். 26 நான் அவர்கைளயும் என்
ேமட்டின் சுற்றுப்புறங்கைளயும் ஆசீர்வாதமாக்கி, ஏற்றகாலத்திேல மைழையப் ெபய்யப்பண்ணுேவன்;
ஆசீர்வாதமான மைழ ெபய்யும். 27 ெவளியின் விருட்சங்கள் தங்கள் கனிையத்தரும்; பூமி தன் பலைனக்
ெகாடுக்கும்; அவர்கள் தங்கள் ேதசத்தில் சுகமாயிருப்பார்கள்; நான் அவர்கள் நுகத்தின் கயிறுகைள
அறுத்து, அவர்கைள அடிைமெகாண்டவர்களின் ைகக்கு அவர்கைள நீங்கலாக்கி விடுவிக்கும்ேபாது, நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 28 இனி அவர்கள் புறஜாதிகளுக்குக் ெகாள்ைளயாவதில்ைல,
பூமியின் மிருகங்கள் அவர்கைளப் பட்சிப்பதுமில்ைல; தத்தளிக்கப்பண்ணுவார் இல்லாமல் சுகமாய்த்
தங்குவார்கள். 29 நான் அவர்களுக்குக் கீர்த்திெபாருந்திய ஒரு நாற்ைற எழும்பப்பண்ணுேவன்; அவர்கள்
இனித் ேதசத்திேல பஞ்சத்தால் வாரிக்ெகாள்ளப்படுவதுமில்ைல, இனிப் புறஜாதிகள் ெசய்யும்
அவமானத்ைதச் சுமப்பதுமில்ைல. 30 தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் தங்கேளாேட
இருக்கிறைதயும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாராகிய தாங்கள் என் ஜனமாயிருக்கிறைதயும், அவர்கள்
அறிந்துெகாள்வார்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 31 என் மந்ைதயும் என் ேமய்ச்சலின்
ஆடுகளுமாகிய நீங்கள் மனுஷர்; நான் உங்கள் ேதவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, நீ உன் முகத்ைத
ேசயீர்மைலக்கு ேநராகத் திருப்பி அதற்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, 3 அதற்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார், ேசயீர்மைலேய,

இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வந்து, என் ைகைய உனக்கு விேராதமாக நீட்டி, உன்ைனப் பாழும்
அவாந்தரெவளியுமாக்குேவன். 4 உன் பட்டணங்கைள வனாந்தரமாக்கிப்ேபாடுேவன்; நீ பாழாய்ப்ேபாவாய்;
நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வாய். 5 நீ பைழய பைகைய ைவத்து, இஸ்ரேவல் புத்திரருைடய
அக்கிரமம் நிைறேவறுைகயில் அவர்களுக்கு உண்டான ஆபத்தின் காலத்திேல பட்டயத்தின் கூர்ைமயினால்
அவர்களுைடய இரத்தத்ைதச் சிந்தினபடியால், 6 நான் இரத்தப்பழிக்கு உன்ைன ஒப்புவிப்ேபன்;
இரத்தப்பழி உன்ைனப் பின்ெதாடரும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நான் என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன்; நீ இரத்தத்ைத ெவறுக்காதபடியினால் இரத்தம் பின்ெதாடரும். 7

நான் ேசயீர்மைலையப் பாழும் அவாந்தர இடமுமாக்கி, அதிேல ேபாக்குவரவு ெசய்வார் இல்லாதபடி
சங்காரஞ்ெசய்து, 8 அதின் மைலகைளக் ெகாைலயுண்டவர்களாேல நிரப்புேவன்; உன் ேமடுகளிலும் உன்
பள்ளத்தாக்குகளிலும் உன் எல்லா ஆறுகளிலும் பட்டயத்தால் ெவட்டுண்டவர்கள் விழுவார்கள். 9 நீ
என்ைறக்கும் அவாந்தரெவளியாயிருக்கும்படி ெசய்ேவன்; உன் பட்டணங்கள் குடிேயற்றப்படுவதில்ைல;
அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 10 இரண்டு ஜாதிகளும் இரண்டு ேதசங்களும்
கர்த்தர் வசமாயிருந்தும், அைவகள் என்னுைடயைவகளாகும், நான் அைவகைளச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுேவன் என்று நீ ெசால்லுகிறபடியினால், 11 நீ அவர்கள்ேமல் ைவத்த வர்மத்தினால்
ெசய்த உன் ேகாபத்துக்குத்தக்கதாகவும், உன் ெபாறாைமக்குத்தக்கதாகவும் நான் ெசய்து, கர்த்தராகிய
ஆண்டவராயிருக்கிற நான் உன்ைன நியாயந்தீர்க்கும்ேபாது, என்ைன அவர்களுக்குள் அதினால்
அறியப்பண்ணுேவன் என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 12 இஸ்ரேவலின் மைலகள்
பாழாக்கப்பட்டு எங்களுக்கு இைரயாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது என்று, நீ அைவகளுக்கு விேராதமாய்ச்
ெசான்ன உன் நிந்தைனகைளெயல்லாம் கர்த்தராகிய நான் ேகட்ேடன் என்று அப்ெபாழுது
அறிந்துெகாள்வாய். 13 நீங்கள் உங்கள் வாயினால் எனக்கு விேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டி, எனக்கு
விேராதமாக உங்கள் வார்த்ைதகைளப் ெபருகப்பண்ணினீர்கள்; அைத நான் ேகட்ேடன். 14 பூமிெயல்லாம்
மகிழும்ேபாது நான் உன்ைனப் பாழாயிருக்கும்படி ெசய்ேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.
15 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் சுதந்தரம் பாழாய்ப்ேபானைதக் கண்டு மகிழ்ந்தாேய, உனக்கும் அப்படிேய
சம்பவிக்கச்ெசய்ேவன்; ேசயீர்மைலேய, ஏேதாேம, நீ முழுதும் பாழாவாய்; அதினால் நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கெளன்று உைரத்தார் என்று ெசால்லு.

மனுபுத்திரேன, நீ இஸ்ரேவல் மைலகைள ேநாக்கித் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து,
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மைலகேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 2 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்; பைகஞன் உங்கைளக்குறித்து ஆ ஆ,

நித்திய ேமடுகள் எங்கள் வசமாயிற்று என்று ெசால்லுகிறபடியினால், 3 நீ தீர்க்கதரிசனம் உைரத்துச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார், நீங்கள் புறஜாதிகளில்
மீதியானவர்களுக்குச் சுதந்தரமாயிருக்கும்படி அவர்கள் உங்கைளப் பாழாக்கி, உங்கைளச் சுற்றிலுமிருந்து
விழுங்கினபடியினாலும், நீங்கள் வாயாடிகளுக்குப் ேபச்சும் ஜனங்களுக்கு
அவதூறுமானவர்களானபடியினாலும், 4 இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; மைலகளுக்கும், ேமடுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்,
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பாழாக்கப்பட்ட அவாந்தர இடங்களுக்கும், ெவறுைமயாய் விடப்பட்ட பட்டணங்களுக்கும் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்: உங்கைளச் சுற்றிலும் மீதியான புறஜாதிகளுக்கு நீங்கள் ெகாள்ைளயும்
பரியாசமுமாய்ப்ேபானபடியினால், 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்: என் ேதசத்ைதக்
ெகாள்ைளயிடப்பட்ட ெவளியாக்கும்படிக்கு அைத முழு இருதயத்தின் சந்ேதாஷத்ேதாடும் கர்வமான
மனேதாடும் தங்களுக்குச் சுதந்தரமாக நியமித்துக்ெகாண்ட புறஜாதிகளில் மீதியானவர்களுக்கு
விேராதமாகவும் ஏேதாம் அைனத்துக்கும் விேராதமாகவும், என் அக்கினியான எரிச்சலினால் ேபசிேனன்
என்று நிச்சயமாய்ச் ெசால்லுகிேறன். 6 ஆைகயால், நீ இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதக்குறித்துத் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்து, மைலகளுக்கும், ேமடுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார், இேதா, நீங்கள் புறஜாதிகள் ெசய்யும்
அவமானத்ைதச் சுமந்தபடியினால் நான் என் எரிச்சலினாலும் என் உக்கிரத்தினாலும் ேபசிேனன், 7

ஆதலால், கர்த்தராகிய ஆண்டவராயிருக்கிற நான் என் கரத்ைத உயர்த்துேவன், உங்கைளச் சுற்றிலும்
இருக்கிற புறஜாதிகள் தங்களுைடய அவமானத்ைத நிச்சயமாய்ச் சுமப்பார்கள் என்று ெசால்லுகிேறன். 8

இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள் உங்கள் ெகாப்புகைளவிட்டு, என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு உங்கள்
கனிகைளக் ெகாடுப்பீர்கள்; அவர்கள் சமீபமாய் வந்துவிட்டார்கள். 9 இேதா, நான் உங்கள்
பட்சத்திலிருந்து, உங்கைளக் கண்ேணாக்குேவன்; நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு விைதக்கப்படுவீர்கள். 10 நான்
உங்கள்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சமாகிய மனுஷர் யாவைரயும் வர்த்திக்கப்பண்ணுேவன்; பட்டணங்கள்
குடிேயற்றப்படும், அவாந்தரமான ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும். 11 உங்கள்ேமல் மனுஷைரயும்
மிருகஜீவன்கைளயும் ெபருகிப் பலுகும்படி வர்த்திக்கப்பண்ணுேவன்; பூர்வநாட்களில் நீங்கள் இருந்த
நிைலைமயில் நான் உங்கைள ஸ்தாபித்து, உங்கள் முந்தின சீைரப்பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீர்
உண்டாகச்ெசய்ேவன்; அதினால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 12 நான் உங்கள்ேமல் என்
ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் மனுஷைர நடமாடப்பண்ணுேவன், அவர்கள் உன்ைனக் ைகயாளுவார்கள்;
அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாயிருப்பாய்; நீ இனிேமல் அவர்கைளச் சாகக்ெகாடுப்பதில்ைல. 13 கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: ஜனங்கள் உன்ைனப்பார்த்து: நீ மனுஷைரப் பட்சிக்கிற
ேதசெமன்றும், நீ உன் ஜனங்கைளச் சாகக்ெகாடுக்கிற ேதசெமன்றும் ெசால்லுகிறபடியினால், 14 நீ
இனிேமல் மனுஷைரப் பட்சிப்பதுமில்ைல, இனிேமல் உன் ஜனங்கைளச் சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 15 நான் இனிேமல் புறஜாதிகள் ெசய்யும் அவமானத்ைத
உன்னிடத்திேல ேகட்கப்பண்ணுவதுமில்ைல, நீ ஜனங்களின் நிந்ைதைய இனிேமல் சுமப்பதுமில்ைல; நீ
இனிேமல் உன் ஜாதிகைளச் சாகக்ெகாடுப்பதுமில்ைலெயன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார். 16 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 17 மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் தங்கள் சுயேதசத்திேல குடியிருக்ைகயில் அைதத் தங்கள் நடக்ைகயினாலும்
தங்கள் கிரிையகளினாலும் தீட்டுப்படுத்தினார்கள்; அவர்களுைடய நடக்ைக என் முகத்துக்கு முன்பாக
தூரஸ்திரீயின் தீட்ைடப்ேபால் இருந்தது. 18 ஆைகயினால் ேதசத்திேல அவர்கள் சிந்தின
இரத்தத்தினிமித்தமும், அைத அவர்கள் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களால் தீட்டுப்படுத்தினதினிமித்தமும்
நான் என் உக்கிரத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற்றி, 19 அவர்கைளப் புறஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்ேதன்;
ேதசங்களில் தூற்றிப்ேபாடப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய நடக்ைகயின்படிேயயும் அவர்களுைடய
கிரிையகளின்படிேயயும் அவர்கைள நியாயந்தீர்த்ேதன். 20 அவர்கள் புறஜாதிகளிடத்தில் ேபானேபாது அந்த
ஜனங்கள் இவர்கைளக்குறித்து: இவர்கள் கர்த்தருைடய ஜனங்கள், அவருைடய ேதசத்திலிருந்து
வந்தார்கள் என்று ெசான்னதினால், இவர்கள் என் பரிசுத்தநாமத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினார்கள்.
21 ஆனாலும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் தாங்கள் வந்துேசர்ந்த புறஜாதிகளிடத்திேல
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கின என் பரிசுத்தநாமத்தினிமித்தமாகேவ இரங்குகிேறன். 22 ஆதலால், நீ
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, உங்கள்நிமித்தம் அல்ல, நீங்கள் வந்துேசர்ந்த புறஜாதிகளிடத்தில் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கின
என் பரிசுத்த நாமத்தினிமித்தேம நான் இப்படிச் ெசய்கிேறன். 23 புறஜாதிகளின் நடுேவ நீங்கள்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கினதும் அவர்களுக்குள் உங்களால் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கப்பட்டதுமான என்
மகத்தான நாமத்ைத நான் பரிசுத்தம்பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது புறஜாதிகள் தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
நான் உங்களுக்குள் பரிசுத்தம்பண்ணப்படுைகயில், நான் கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 24 நான் உங்கைளப் புறஜாதிகளிடத்திலிருந்து அைழத்து,
உங்கைளச் சகல ேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்த்து, உங்கள் சுயேதசத்திற்கு உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்.
25 அப்ெபாழுது நான் உங்கள்ேமல் சுத்தமான ஜலம் ெதளிப்ேபன்; நான் உங்களுைடய எல்லா
அசுத்தங்கைளயும் உங்களுைடய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்கைளயும் நீக்கி உங்கைளச்
சுத்தமாக்குேவன், நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள். 26 உங்களுக்கு நவமான இருதயத்ைதக் ெகாடுத்து, உங்கள்
உள்ளத்திேல புதிதான ஆவிையக் கட்டைளயிட்டு, கல்லான இருதயத்ைத உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து
எடுத்துப்ேபாட்டு, சைதயான இருதயத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 27 உங்கள் உள்ளத்திேல என்
ஆவிைய ைவத்து, உங்கைள என் கட்டைளகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளவும்
அைவகளின்படி ெசய்யவும்பண்ணுேவன். 28 உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ெகாடுத்த ேதசத்திேல நீங்கள்
குடியிருப்பீர்கள்; நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான் உங்கள் ேதவனாயிருந்து, 29 உங்கள்
அசுத்தங்கைளெயல்லாம் நீக்கி, உங்கைள இரட்சித்து, உங்கள்ேமல் பஞ்சத்ைதக் கட்டைளயிடாமல்,
ேகாதுைமைய வரவைழத்து, அைதப் ெபருகப்பண்ணி, 30 நீங்கள் இனிேமல் ஜாதிகளுக்குள்ேள
பஞ்சத்தினாலுண்டாகும் நிந்ைதைய அைடயாதபடிக்கு, விருட்சத்தின் கனிகைளயும் வயலின் பலன்கைளயும்
ெபருகப்பண்ணுேவன். 31 அப்ெபாழுது நீங்கள் உங்கள் ெபால்லாத மார்க்கங்கைளயும் உங்கள் தகாத
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கிரிையகைளயும் நிைனத்து, உங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தமும் உங்கள் அருவருப்புகளினிமித்தமும்
உங்கைளேய அேராசிப்பீர்கள். 32 நான் இப்படிச் ெசய்வது உங்கள் நிமித்தமாக அல்லெவன்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார், இது உங்களுக்கு அறியப்பட்டிருக்கக்கடவது; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கள்
வழிகளினிமித்தம் ெவட்கி நாணுங்கள். 33 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நான்
உங்கள் அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் நீக்கி, உங்கைளச் சுத்தமாக்கும் காலத்திேல பட்டணங்களில்
குடிேயற்றுவிப்ேபன்; அவாந்தரமான ஸ்தலங்களும் கட்டப்படும். 34 பாழாக்கப்பட்ட ேதசம் கடந்துேபாகிற
யாவருைடய பார்ைவக்கும் பாழாய்க்கிடந்ததற்குப் பதிலாக பயிரிடப்படும். 35 பாழாய்க்கிடந்த இத்ேதசம்,
ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலாயிற்ெறன்றும், அவாந்தரமும் பாழும் நிர்மூலமுமாயிருந்த பட்டணங்கள்
அரணிப்பானைவகளும் குடிேயற்றப்பட்டைவகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் ெசால்லுவார்கள். 36

கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானைவகைளக் கட்டுகிேறன் என்றும், பாழானைதப் பயிர்நிலமாக்குகிேறன்
என்றும், அப்ெபாழுது உங்கைளச் சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்துெகாள்வார்கள்; கர்த்தராகிய
நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன். 37 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்காக நான் இைத அநுக்கிரகஞ்ெசய்யும்படி அவர்கள்
என்னிடத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணேவண்டும்; மந்ைத ெபருகுகிறதுேபால் அவர்களில் மனிதைரப்
ெபருகப்பண்ணுேவன். 38 பண்டிைக காலங்களில் எருசேலமிேல பரிசுத்தம்பண்ணப்பட்டுவருகிற மந்ைதகள்
எப்படித் திரளாயிருக்கிறேதா, அப்படிேய அவாந்தரமாயிருந்த பட்டணங்கள் மனுஷரின் மந்ைதயால்
நிரம்பியிருக்கும்; அதினால் நான் கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய ைக என்ேமல் அமர்ந்து, கர்த்தர் என்ைன ஆவிக்குள்ளாக்கி ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய், எலும்புகள் நிைறந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தி, 2 என்ைன
அைவகளின் அருேக சுற்றி நடக்கப்பண்ணினார்; இேதா, பள்ளத்தாக்கின் ெவட்டெவளியிேல

அந்த எலும்புகள் மகா திரளாய்க் கிடந்தது; அைவகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாயிருந்தது. 3 அவர் என்ைன
ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, இந்த எலும்புகள் உயிரைடயுமா என்று ேகட்டார்; அதற்கு நான்: கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, ேதவரீர் அைத அறிவீர் என்ேறன். 4 அப்ெபாழுது அவர்: நீ இந்த எலும்புகைளக்குறித்துத்
தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, அைவகைளப் பார்த்துச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: உலர்ந்த
எலும்புகேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 5 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த எலும்புகைள
ேநாக்கி: இேதா, நான் உங்களுக்குள் ஆவிையப் பிரேவசிக்கப்பண்ணுேவன், அப்ெபாழுது உயிரைடவீர்கள்.
6 நான் உங்கள்ேமல் நரம்புகைளச் ேசர்த்து, உங்கள்ேமல் மாம்சத்ைத உண்டாக்கி, உங்கைளத்
ேதாலினால் மூடி, உங்களில் ஆவிையக் கட்டைளயிடுேவன்; அப்ெபாழுது நீங்கள் உயிரைடந்து, நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கெளன்று உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 7 எனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய நான் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்ேதன்; நான் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்ைகயில் ஒரு
இைரச்சல் உண்டாயிற்று; இேதா, அைசவுண்டாகி, ஒவ்ெவாரு எலும்பும் தன்தன் எலும்ேபாேட
ேசர்ந்துெகாண்டது. 8 நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேதா, அைவகள்ேமல் நரம்புகளும் மாம்சமும்
உண்டாயிற்று, ேமற்புறெமங்கும் ேதாலினால் மூடப்பட்டது; ஆனாலும் அைவகளில் ஆவி இல்லாதிருந்தது. 9

அப்ெபாழுது அவர் என்ைனப்பார்த்து: நீ ஆவிைய ேநாக்கித் தீர்க்கதரிசனம் உைர; மனுபுத்திரேன, நீ
தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, ஆவிைய ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்,
ஆவிேய, நீ காற்றுத்திைச நான்கிலுமிருந்து வந்து, ெகாைலயுண்ட இவர்கள் உயிரைடயும்படிக்கு
இவர்கள்ேமல் ஊது என்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 10 எனக்குக் கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்கதரிசனம்
உைரத்ேதன்; அப்ெபாழுது ஆவி அவர்களுக்குள் பிரேவசிக்க, அவர்கள் உயிரைடந்து, காலூன்றி, மகா
ெபரிய ேசைனயாய் நின்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, இந்த எலும்புகள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருேம; இேதா, அவர்கள் எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்துேபாயிற்று; எங்கள்
நம்பிக்ைக அற்றுப்ேபாயிற்று; நாங்கள் அறுப்புண்டுேபாகிேறாம் என்கிறார்கள். 12 ஆைகயால் நீ
தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, அவர்கேளாேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
உைரக்கிறார், இேதா, என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் பிேரதக்குழிகைளத் திறந்து, உங்கைள உங்கள்
பிேரதக்குழிகளிலிருந்து ெவளிப்படவும், உங்கைள இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்கு வரவும் பண்ணுேவன். 13 என்
ஜனங்கேள, நான் உங்கள் பிேரதக்குழிகைளத் திறந்து, உங்கைள உங்கள் பிேரதக்குழிகளிலிருந்து
ெவளிப்படப்பண்ணும்ேபாது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள். 14 என் ஆவிைய உங்களுக்குள்
ைவப்ேபன்; நீங்கள் உயிரைடவீர்கள்; நான் உங்கைள உங்கள் ேதசத்தில் ைவப்ேபன்; அப்ெபாழுது நான்
கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வீர்கள்; இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர்
உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார். 15 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 16

மனுபுத்திரேன, நீ ஒரு ேகாைல எடுத்து, அதிேல யூதாவுக்கும் அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கும்
அடுத்தது என்று எழுதி; பின்பு ேவெறாரு ேகாைல எடுத்து, அதிேல எப்பிராயீமுக்கும் அைதச்ேசர்ந்த
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருக்கும் அடுத்த ேயாேசப்பின் ேகாெலன்று எழுதி, 17 அைவகைள ஒேர
ேகாலாகும்படி ஒன்ேறாெடான்று இைசயச்ெசய், அைவகள் உன் ைகயில் ஒன்றாகும். 18 இைவகளின்
ெபாருள் இன்னெதன்று எங்களுக்கு அறிவிக்கமாட்டீேரா என்று உன் ஜனத்தின் புத்திரர் உன்னிடத்தில்
ேகட்டால், 19 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால், இேதா,
எப்பிராயீமுக்கும் அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுக்கும் அடுத்த ேயாேசப்பின் ேகாைல எடுத்து,
அைத யூதாவின் ேகாேலாேட ேசர்த்து, அைவகைள ஒேர ேகாலாக்குேவன்; அைவகள் என் ைகயில்
ஒன்றாகும் என்கிறார் என்று ெசால். 20 ெசால்லும்ேபாது, நீ எழுதின ேகால்கள் அவர்களுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக உன் ைகயில் இருக்கேவண்டும். 21 நீ அவர்கைள ேநாக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால் இேதா, நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர அவர்கள் ேபாயிருக்கும் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து
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அைழத்து, சுற்றிலுமிருந்து அவர்கைளச் ேசர்த்து, அவர்கைள அவர்கள் சுயேதசத்திேல வரப்பண்ணி, 22

அவர்கைள இஸ்ரேவலின் மைலகளாகிய ேதசத்திேல ஒேர ஜாதியாக்குேவன்; ஒேர ராஜா அவர்கள்
எல்லாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார்; அவர்கள் இனி இரண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்ைல; அவர்கள் இனி
இரண்டு ராஜ்யங்களாகப் பிரிவதுமில்ைல. 23 அவர்கள் இனித் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களினாலும்
தங்கள் அருவருப்புகளினாலும் தங்களுைடய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்துவதுமில்ைல;
அவர்கள் குடியிருந்து பாவஞ்ெசய்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் நான் அவர்கைள நீங்கலாக்கி இரட்சித்து,
அவர்கைளச் சுத்தம் பண்ணுேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள்
ேதவனாயிருப்ேபன். 24 என் தாசனாகிய தாவீது என்பவர் அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக இருப்பார்; அவர்கள்
எல்லாருக்கும் ஒேர ேமய்ப்பர் இருப்பார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் என் நியாயங்களில் நடந்து, என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படிேய ெசய்து, 25 நான் என் தாசனாகிய யாக்ேகாபுக்குக்
ெகாடுத்ததும், உங்கள் பிதாக்கள் குடியிருந்ததுமான ேதசத்திேல குடியிருப்பார்கள்; அவர்களும் அவர்கள்
பிள்ைளகளும் அவர்களுைடய பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளும் அதிேல என்ெறன்ைறக்கும் குடியிருப்பார்கள்;
என் தாசனாகிய தாவீது என்பவர் என்ெறன்ைறக்கும் அவர்களுக்கு அதிபதியாயிருப்பார். 26 நான்
அவர்கேளாேட சமாதானஉடன்படிக்ைக ெசய்ேவன்; அது அவர்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்ைகயாயிருக்கும்;
நான் அவர்கைள நிைலப்படுத்தி, அவர்கைள வர்த்திக்கப்பண்ணி, அவர்கள் நடுவிேல என் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்தாபிப்ேபன். 27 என் வாசஸ்தலம் அவர்களிடத்தில் இருக்கும், நான்
அவர்கள் ேதவனாயிருப்ேபன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். 28 அப்படிேய என் பரிசுத்த ஸ்தலம்
அவர்கள் நடுவிேல என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்ேபாது, நான் இஸ்ரேவைலப் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற கர்த்தர்
என்று ஜாதிகள் அறிந்துெகாள்வார்கள் என்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 மனுபுத்திரேன, ேமேசக் தூபால் ஜாதிகளின்
தைலைமயான அதிபதியாகிய மாேகாகுேதசத்தானான ேகாகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்ைதத்
திருப்பி, அவனுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, 3 ெசால்லேவண்டியது

என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார், ேமேசக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய
ேகாேக, இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வருேவன். 4 நான் உன்ைனத் திருப்பி, உன் வாயில்
துறடுகைளப் ேபாட்டு, உன்ைனயும் உன்னுைடய எல்லாச் ேசைனையயும் குதிைரகைளயும்,
சர்வாயுதந்தரித்த குதிைர வீரர்கைளயும், பரிைசயும் ேகடகமுமுைடய திரளான கூட்டத்ைதயும்
புறப்படப்பண்ணுேவன்; அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்கைளப் பிடித்திருப்பார்கள். 5 அவர்கேளாடுகூட
ெபர்சியரும், எத்திேயாப்பியரும், லீபியரும் இருப்பார்கள்; அவர்கெளல்லாரும் ேகடகம்பிடித்து,
தைலச்சீராவுந்தரித்திருப்பவர்கள். 6 ேகாேமரும் அவனுைடய எல்லா இராணுவங்களும் வடதிைசயிலுள்ள
ேதாகர்மா வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய எல்லா இராணுவங்களுமாகிய திரளான ஜனங்கள்
உன்னுடேனகூட இருப்பார்கள். 7 நீ ஆயத்தப்படு, உன்னுடேனகூடின உன் எல்லாக் கூட்டத்ைதயும்
ஆயத்தப்படுத்து; நீ அவர்களுக்குக் காவலாளனாயிரு. 8 அேநக நாட்களுக்குப் பிற்பாடு நீ
விசாரிக்கப்படுவாய்; பட்டயத்துக்கு நீங்கலாகி, பற்பல ஜனங்களிலிருந்து ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டு
வந்தவர்களின் ேதசத்தில் கைடசி வருஷங்களிேல வருவாய்; ெநடுநாள் பாழாய்க்கிடந்து, பிற்பாடு
ஜாதிகளிலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் சுகத்ேதாேட குடியிருக்கும் இஸ்ரேவலின்
மைலகளுக்கு விேராதமாய் வருவாய்; அவர்கள் எல்லாரும் அஞ்சாமல் குடியிருக்கும்ேபாது, 9

ெபருங்காற்ைறப்ேபால் எழும்பி வருவாய்; நீயும் உன்னுைடய எல்லா இராணுவங்களும் உன்ேனாேடகூட
இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் கார்ேமகம்ேபால் ேதசத்ைத மூடுவீர்கள். 10 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அந்நாளிேல பாழாய்க்கிடந்து திரும்பக் குடிேயற்றப்பட்ட ஸ்தலங்களுக்கு
விேராதமாகவும், ஜாதிகளிடத்திலிருந்து ேசர்க்கப்பட்டதும், ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும், ஆஸ்திகைளயும்
சம்பாதித்து, ேதசத்தின் நடுவில் குடியிருக்கிறதுமான ஜனத்துக்கு விேராதமாகவும், நீ உன் ைகையத்
திருப்பும்படிக்கு, 11 உன் இருதயத்தில் ேயாசைனகள் எழும்ப, நீ ெபால்லாத நிைனைவ நிைனத்து, 12 நான்
ெகாள்ைளயிடவும் சூைறயாடவும், மதில்களில்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்களுள்ள ேதசத்துக்கு
விேராதமாய்ப்ேபாேவன்; நிர்விசாரமாய்ச் சுகத்ேதாேட குடியிருக்கிறவர்களின்ேமல் வருேவன்; அவர்கள்
எல்லாரும் மதில்களில்லாமல் குடியிருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்குத் தாழ்ப்பாளும் இல்ைல, கதவுகளும்
இல்ைல என்பாய். 13 ேசபா ேதசத்தாரும், ேததான் ேதசத்தாரும், தர்ஷீசின் வர்த்தகரும் அதினுைடய
பாலசிங்கங்களான அைனவரும் உன்ைன ேநாக்கி: நீ ெகாள்ைளயிட அல்லேவா வருகிறாெயன்றும், நீ
சூைறயாடி, ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் ஆஸ்திையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கும், ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும் பிடிக்கிறதற்கும், மிகவும் ெகாள்ைளயிடுகிறதற்கும் அல்லேவா உன்னுைடய கூட்டத்ைதக்
கூட்டினாெயன்றும் ெசால்லுவார்கள். 14 ஆைகயால் மனுபுத்திரேன, நீ தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து, ேகாைக
ேநாக்கிச் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்; என் ஜனமாகிய
இஸ்ரேவல் சுகமாய்க் குடியிருக்கிற அக்காலத்திேல நீ அைத அறிவாய் அல்லேவா? 15 அப்ெபாழுது நீயும்
உன்னுடேனகூடத் திரளான ஜனங்களும் வடதிைசயிலுள்ள உன் ஸ்தானத்திலிருந்து வருவீர்கள்; அவர்கள்
ெபரிய கூட்டமும் திரளான ேசைனயுமாயிருந்து, எல்லாரும் குதிைரகளின்ேமல்
ஏறுகிறவர்களாயிருப்பார்கள். 16 நீ ேதசத்ைதக் கார்ேமகம்ேபால்மூட, என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு
விேராதமாக எழும்பிவருவாய்; கைடசி நாட்களிேல இது சம்பவிக்கும்; ேகாேக, ஜாதிகளின் கண்களுக்கு
முன்பாக உன்மூலமாய் நான் பரிசுத்தர் என்று விளங்கப்படுகிறதினால் அவர்கள் என்ைன அறியும்படிக்கு
உன்ைன என் ேதசத்துக்கு விேராதமாக வரப்பண்ணுேவன். 17 உன்ைன அவர்களுக்கு விேராதமாக
வரப்பண்ணுேவன் என்று பூர்வ நாட்களிேல அேநக வருஷகாலமாய்த் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்து,
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரைரக்ெகாண்டு, அந்நாட்களிேல நான்
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குறித்துச்ெசான்னவன் நீ அல்லேவா என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 18 இஸ்ரேவல்
ேதசத்துக்கு விேராதமாக ேகாகு வரும்காலத்தில் என் உக்கிரம் என் நாசியில் ஏறுெமன்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 19 அந்நாளிேல இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல ெபரிய அதிர்ச்சி உண்டாகி, 20 என்
பிரசன்னத்தினால் சமுத்திரத்து மச்சங்களும், ஆகாயத்துப்பறைவகளும், ெவளியின் மிருகங்களும், தைரயில்
ஊருகிற சகல பிராணிகளும், ேதசெமங்குமுள்ள சகல நரஜீவன்களும் அதிரும்; பர்வதங்கள் இடியும்;
ெசங்குத்தானைவகள் விழும்; எல்லா மதில்களும் தைரயிேல விழுந்துேபாகும் என்று என் எரிச்சலினாலும்
என் சினத்தின் அக்கினியினாலும் நிச்சயமாய்ச் ெசால்லுகிேறன். 21 என் எல்லா மைலகளிலும் பட்டயத்ைத
அவனுக்கு விேராதமாக வரவைழப்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; அவனவன் பட்டயம்
அவனவன் சேகாதரனுக்கு விேராதமாயிருக்கும். 22 ெகாள்ைளேநாயினாலும் இரத்தம்சிந்துதலினாலும்
நான் அவேனாேட வழக்காடி, அவன்ேமலும் அவன் இராணுவங்களின்ேமலும் அவேனாடிருக்கும் திரளான
ஜனங்களின்ேமலும் ெவள்ளமாய் அடிக்கும் மைழையயும், ெபருங்கல்மைழையயும், அக்கினிையயும்,
கந்தகத்ைதயும் வருஷிக்கப்பண்ணுேவன். 23 இவ்விதமாய் நான் அேநக ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக
என் மகத்துவத்ைதயும் என் பரிசுத்தத்ைதயும் விளங்கப்பண்ணி, அறியப்படுேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர்
என்று அறிந்துெகாள்வார்கள்.

இப்ேபாதும் மனுபுத்திரேன, நீ ேகாகுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்துச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார், ேமேசக் தூபால்
ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய ேகாேக, இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாகவருகிேறன். 2 நான்

உன்ைனத் திருப்பி உன்ைன ஆறு துறடுகளால் இழுத்து, உன்ைன வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும்
இஸ்ரேவல் மைலகளில் வரவும்பண்ணி, 3 உன் வில்ைல உன் இடதுைகயிலிருந்து தட்டிவிட்டு, உன்
அம்புகைள வலது ைகயிலிருந்து விழப்பண்ணுேவன். 4 நீயும் உன் எல்லா இராணுவங்களும்
உன்ேனாடிருக்கிற ஜனங்களும் இஸ்ரேவல் மைலகளில் விழுவீர்கள்; உராய்ஞ்சுகிற சகலவித பட்சிகளுக்கும்
ெவளியின் மிருகங்களுக்கும் உன்ைன இைரயாகக் ெகாடுப்ேபன். 5 விசாலமான ெவளியில் விழுவாய்; நான்
இைதச் ெசான்ேனன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார். 6 நான் மாேகாகிடத்திலும் தீவுகளில்
நிர்விசாரமாய்க் குடியிருக்கிறவர்களிடத்திலும் அக்கினிைய அனுப்புேவன்; அப்ெபாழுது நான் கர்த்தர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கள். 7 இவ்விதமாய் நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் நடுவிேல என் பரிசுத்த
நாமத்ைதத் ெதரிவிப்ேபன்; என் பரிசுத்த நாமத்ைத இனிப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கெவாட்ேடன்;
அதினால் நான் இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராகிய கர்த்தர் என்று புறஜாதிகள் அறிந்துெகாள்வார்கள். 8 இேதா,
அது வந்து, அது சம்பவித்தது என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்; நான் ெசான்ன நாள் இதுேவ. 9

இஸ்ரேவல் பட்டணங்களின் குடிகள் ெவளிேயேபாய், ேகடகங்களும், பரிைசகளும், வில்லுகளும்,
அம்புகளும், வைளதடிகளும், ஈட்டிகளுமாகிய ஆயதங்கைள எடுத்து எரிப்பார்கள்; ஏழு வருஷம் அைவகைள
எடுத்து எரிப்பார்கள். 10 அவர்கள் ெவளியிலிருந்து விறகு ெகாண்டுவராமலும் காடுகளில் ெவட்டாமலும்,
ஆயுதங்கைள எடுத்து எரிப்பார்கள்; அவர்கள் தங்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டவர்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டு,
தங்கைளச் சூைறயாடினவர்கைளச் சூைறயாடுவார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 11

அந்நாளில் இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல சமுத்திரத்துக்குக் கிழக்ேக பிரயாணக்காரரின் பள்ளத்தாக்ைகப்
புைதக்கிற ஸ்தானமாக ேகாகுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அது வழிப்ேபாக்கர் மூக்ைகப்
ெபாத்திக்ெகாண்டுேபாகப்பண்ணும்; அங்ேக ேகாைகயும் அவனுைடய எல்லாச் ேசைனையயும் புைதத்து,
அைத ஆேமான்ேகாகின் பள்ளத்தாக்கு என்பார்கள். 12 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார், ேதசத்ைதச்
சுத்தம்பண்ணும்படிக்கு அவர்கைளப் புைதத்துத்தீர ஏழுமாதம் ெசல்லும். 13 ேதசத்தின் ஜனங்கெளல்லாரும்
புைதத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; நான் மகிைமப்படும் அந்நாளிேல அது அவர்களுக்குக் கீர்த்தியாக
இருக்கும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 14 ேதசத்ைதச் சுத்தம்பண்ணுவதற்காக அதில்
கிடக்கும் மற்ற பிேரதங்கைளப் புைதக்கும்படிக்கு நித்தமும் ேதசத்தில் சுற்றித்திரியும் மனுஷைரயும்,
சுற்றித்திரிகிறவர்கேளாேடகூடப் புைதக்கிறவர்கைளயும் ெதரிந்து நியமிப்பார்கள்; ஏழுமாதங்கள்
முடிந்தபின்பும் இவர்கள் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 15 ேதசத்தில் சுற்றித்திரிகிறவர்கள்
திரிந்துெகாண்டிருப்பார்கள்; யாராவது ஒருவன் மனுஷனின் எலும்ைபக் காணும்ேபாது புைதக்கிறவர்கள்
அைத ஆேமான்ேகாகுைடய பள்ளத்தாக்கிேல புைதக்குமட்டும் அதினண்ைடயிேல ஒரு அைடயாளத்ைத
நாட்டுவான். 16 அந்த நகரத்துக்கு ஆேமானா என்று ெபயரிடப்படும்; இவ்விதமாய் ேதசத்ைதச் சுத்தம்
பண்ணுவார்கள். 17 மனுபுத்திரேன, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: நீ சகலவித
பட்சிகைளயும் ெவளியில் இருக்கிற சகல மிருகங்கைளயும் ேநாக்கி: நீங்கள் ஏகமாய்க் கூடிக்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவலின் மைலகளில் நான் உங்களுக்காகச் ெசய்யும் யாகமாகிய மகா யாகத்துக்குச் சுற்றிலுமிருந்து
வந்து ேசர்ந்து, மாம்சம் தின்று இரத்தங்குடியுங்கள். 18 நீங்கள் பராக்கிரமசாலிகளின் மாம்சத்ைதத் தின்று
பூமியினுைடய பிரபுக்களின் இரத்தத்ைதக் குடிப்பீர்கள்; அவர்கள் எல்லாரும் பாசானிேல ெகாழுத்துப்ேபான
ஆட்டுக்கடாக்களுக்கும், ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கும் ெவள்ளாட்டுக் கடாக்களுக்கும் காைளகளுக்கும்
சமானமானவர்கள். 19 நான் உங்களுக்காகச் ெசய்யும் யாகத்திேல நீங்கள் திருப்தியாகுமளவும்
ெகாழுப்ைபத் தின்று, ெவறியாகுமளவும் இரத்தத்ைதக் குடிப்பீர்கள். 20 இவ்விதமாய் என் பந்தியிேல
குதிைரகைளயும், இரதவீரர்கைளயும், பராக்கிரமசாலிகைளயும், சகல யுத்தவீரர்கைளயும் தின்று,
திருப்தியாவீர்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார் என்று ெசால்லு. 21 இவ்விதமாய் என்
மகிைமைய நான் புறஜாதிகளுக்குள்ேள விளங்கப்பண்ணுேவன்; நான் ெசய்த என் நியாயத்ைதயும்
அவர்கள்ேமல் நான் ைவத்த என் ைகையயும் எல்லா ஜாதிகளும் காண்பார்கள். 22 அன்றுமுதல் என்றும் நான்
தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அறிந்துெகாள்வார்கள். 23 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் தங்கள் அக்கிரமத்தினிமித்தேம சிைறப்பட்டுப்ேபானார்கள் என்று அப்ெபாழுது புறஜாதிகள்
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அறிந்துெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணினபடியால், என் முகத்ைத நான்
அவர்களுக்கு மைறத்து, அவர்கள் சத்துருக்களின் ைகயில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்கள்
அைனவரும் பட்டயத்தால் விழுந்தார்கள். 24 அவர்களுைடய அசுத்தத்துக்குத்தக்கதாகவும், அவர்களுைடய
மீறுதல்களுக்குத்தக்கதாகவும், நான் அவர்களுக்குச் ெசய்து, என் முகத்ைத அவர்களுக்கு மைறத்ேதன். 25

ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 26 அவர்கள் தங்கள் அவமானத்ைதயும்,
பயப்படுத்துவார் இல்லாமல், தாங்கள் சுகமாய்த் தங்கள் ேதசத்தில் குடியிருக்கும்ேபாது எனக்கு
விேராதமாய்த் தாங்கள் ெசய்த எல்லாத் துேராகத்ைதயும் சுமந்து தீர்த்தபின்பு, நான் யாக்ேகாபின்
சிைறயிருப்ைபத் திருப்பி, இஸ்ரேவல் வம்சமைனத்துக்கும் இரங்கி, என் பரிசுத்த நாமத்துக்காக
ைவராக்கியமாயிருப்ேபன். 27 நான் அவர்கைள ஜனசதளங்களிலிருந்து திரும்பிவரப்பண்ணி,
அவர்களுைடய பைகஞரின் ேதசங்களிலிருந்து அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்து, திரளான
ஜாதிகளுைடய கண்களுக்கு முன்பாக அவர்களுக்குள் நான் பரிசுத்தர் என்று விளங்கும்ேபாது, 28

தங்கைளப் புறஜாதிகளிடத்தில் சிைறப்பட்டுப்ேபாகப்பண்ணின நான் தங்களில் ஒருவைரயும் அங்ேக
அப்புறம் ைவக்காமல், தங்கைளத் தங்கள் சுயேதசத்திேல திரும்பக்கூட்டிக்ெகாண்டுவந்ேதன் என்பதினால்,
நான் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று அறிந்துெகாள்வார்கள். 29 நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்ேமல் என்
ஆவிைய ஊற்றினபடியினால் என் முகத்ைத இனி அவர்களுக்கு மைறக்கமாட்ேடன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

நாங்கள் சிைறப்பட்டுப்ேபான இருபத்ைதந்தாம் வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் முதலாம் மாதம்
பத்தாந்ேததியாகிய அன்ேற கர்த்தருைடய ைக என்ேமல் அமர்ந்தது, அவர் என்ைன
அவ்விடத்துக்குக் ெகாண்டுேபானார்; அப்ெபாழுது நகரம் அழிக்கப்பட்டுப் பதினாலு

வருஷமாயிற்று. 2 ேதவதரிசனங்களில் அவர் என்ைன இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்குக் ெகாண்டுேபாய், என்ைன
மகா உயரமான ஒரு மைலயின்ேமல் நிறுத்தினார்; அதின்ேமல் ெதற்காக ஒரு நகரம் கட்டியிருக்கிறதுேபால்
காணப்பட்டது. 3 அவர் என்ைன அங்ேக ெகாண்டுேபானார்; இேதா, அங்ேக ஒரு புருஷன் இருந்தார்;
அவருைடய ேதாற்றம் ெவண்கலமாயிருந்தது; அவர் ைகயில் சணற்கயிறும் ஒரு அளவுேகாலும் இருந்தது;
அவர் வாசலிேல நின்றார். 4 அந்தப் புருஷன் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, நீ கண்ணாரப்பார்த்து,
காதாரக்ேகட்டு, நான் உனக்குக் காண்பிப்பெதல்லாவற்றின்ேமலும் உன் மனைத ைவ; நான் உனக்கு
அைவகைளக் காண்பிக்கும்படி நீ இங்ேக ெகாண்டுவரப்பட்டாய்; நீ காண்பைதெயல்லாம் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்குத் ெதரிவி என்றார். 5 இேதா, ஆலயத்துக்குப் புறம்ேப சுற்றிலும் ஒரு மதில் இருந்தது; அந்தப்
புருஷன் ைகயிேல ஆறுமுழ நீளமான ஒரு அளவுேகால் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு முழமும் நமது ைகமுழத்திலும்
நாலு விரற்கைட அதிகமானது; அவர் அந்த மதிைல அளந்தார்; அகலம் ஒரு ேகாலாகவும் உயரம் ஒரு
ேகாலாகவும் இருந்தது. 6 பின்பு அவர் கிழக்குமுகவாசலுக்கு வந்து, அதின் படிகளின்ேமல் ஏறி,
வாசற்படிைய ஒரு ேகால் அகலமாகவும், மறுவாசற்படிைய ஒரு ேகால் அகலமாகவும் அளந்தார். 7

ஒவ்ெவாரு அைறயும் ஒரு ேகால் நீளமும் ஒரு ேகால் அகலமுமாயிருந்தது; அைறவீடுகளுக்கு நடுேவ ஐந்து
முழ இடம் விட்டிருந்தது; வாசலின் மண்டபத்தருேக உள்வாசற்படி ஒரு ேகாலளவாயிருந்தது. 8 வாசலின்
மண்டபத்ைதயும் உள்ேள ேகாலளவாக அளந்தார். 9 பின்பு வாசலின் மண்டபத்ைத எட்டுமுழமாகவும், அதின்
தூணாதாரங்கைள இரண்டு முழமாகவும் அளந்தார்; வாசலின் மண்டபம் உட்புறத்திலிருந்தது. 10

கீழ்த்திைசக்ெகதிரான வாசலின் அைறகள் இந்தப்புறத்தில் மூன்றும் அந்தப்புறத்தில் மூன்றுமாயிருந்தது;
அைவகள் மூன்றுக்கும் ஒேர அளவும், இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும் இருந்த தூணாதாரங்களுக்கு ஒேர
அளவும் இருந்தது. 11 பின்பு வாசல் நைடயின் அகலத்ைதப் பத்துமுழமாகவும், வாசலின் நீளத்ைதப்
பதின்மூன்று முழமாகவும் அளந்தார். 12 அைறகளுக்குமுன்ேன இந்தப் புறத்தில் ஒரு முழ இடமும் அந்தப்
புறத்தில் ஒரு முழ இடமும் இருந்தது ஒவ்ெவாரு அைற இந்தப்புறத்தில் ஆறு முழமும் அந்தப்புறத்தில்
ஆறுமுழமுமாயிருந்தது. 13 பின்பு வாசலில் இருந்த அைறயின் ெமத்ைதயினின்று மற்ற அைறயின்
ெமத்ைதமட்டும் இருபத்ைதந்து முழமாக அளந்தார்; கதவுக்குக் கதவு ேநராயிருந்தது. 14

தூணாதாரங்கைள அறுபது முழமாக அளந்தார்; இந்தத் தூணாதாரங்களின் அருேக சுற்றிலும் முன்வாசலின்
முற்றம் இருந்தது. 15 பிரேவசவாசலின் முகப்புத் துவக்கி, உட்புறவாசல் மண்டபமுகப்புமட்டும் ஐம்பது
முழமாயிருந்தது. 16 வாசலுக்கு உட்புறமாகச் சுற்றிலுமுள்ள அைறகளுக்கும் அைவகளின்
தூணாதாரங்களுக்கும் ஒடுக்கமான ஜன்னல்கள் இருந்தது; மண்டபங்களிலும் அப்படிேய இருந்தது;
உட்புறமாய்ச் சுற்றிலும் அந்த ஜன்னல்களும் தூணாதாரங்களில் சித்திரிக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும்
இருந்தது. 17 பின்பு என்ைன ெவளிப்பிராகாரத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக
அைறவீடுகளும், பிராகாரத்தின் சுற்றிலும் பதித்த தளவரிைசயும் இருந்தது; அந்தத் தளவரிைசயின்ேமல்
முப்பது அைறவீடுகள் இருந்தது. 18 வாசலுக்குப் பக்கத்திலும் வாசல்களின் நீளத்துக்கு எதிரிலுமுள்ள
அந்தத் தளவரிைச தாழ்வான தளவரிைசயாயிருந்தது. 19 பின்பு அவர் கீழ்வாசலின் முகப்புத்துவக்கி,
உட்பிராகாரத்துப் புறமுகப்புமட்டுமுள்ள விசாலத்ைத அளந்தார்; அது கிழக்கும் வடக்கும்
நூறுமுழமாயிருந்தது. 20 ெவளிப்பிராகாரத்துக்கு அடுத்த வடதிைசக்கு எதிரான வாசலின் நீளத்ைதயும்
அகலத்ைதயும் அளந்தார். 21 அதற்கு இப்புறத்தில் மூன்று அைறகளும் அப்புறத்தில் மூன்று அைறகளும்
இருந்தது; அதின் தூணாதாரங்களும் அதின் மண்டபங்களும் முதல் வாசலின் அளவுக்குச் சரியாயிருந்தது;
அதின் நீளம் ஐம்பது முழமும், அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாயிருந்தது. 22 அதின் ஜன்னல்களும், அதின்
மண்டபங்களும், அதின்ேமல் சித்திரிக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும், கீழ்த்திைசக்கு எதிரான வாசலின்
அளவுக்குச் சரியாயிருந்தது; அதில் ஏறுகிறதற்கு ஏழு படிகளிருந்தது; அதின்மண்டபங்கள் அைவகளுக்கு
முன்னாக இருந்தது. 23 வடதிைசயிலும் கீழ்த்திைசயிலுமுள்ள ஒவ்ெவாரு வாசலுக்கு எதிராக
உட்பிராகாரத்துக்கும் வாசல்கள் இருந்தது; ஒரு வாசல்துவக்கி மற்ற வாசல்மட்டும் நூறு முழமாக அளந்தார்.
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24 பின்பு என்ைனத் ெதன்திைசக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக ெதன்திைசக்கு எதிரான வாசல்
இருந்தது; அதின் தூணாதாரங்கைளயும் அதின் மண்டபங்கைளயும் அதற்குரிய அளவின்படி அளந்தார். 25

அந்த ஜன்னல்களுக்குச் சரியாக அதற்கும் அதின் மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றிலும் இருந்தது; நீளம்
ஐம்பதுமுழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாயிருந்தது. 26 அதில் ஏறுகிறதற்கு ஏழு படிகளிருந்தது;
அதற்கு முன்பாக அதின் மண்டபங்களும் இருந்தது; அதின் தூணாதாரங்களில் சித்திரிக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும் இந்தப்புறத்தில் ஒன்றும் அந்தப்புறத்தில் ஒன்றுமாக இருந்தது. 27 உட்பிராகாரத்துக்கும்
ஒரு வாசல் ெதன்திைசக்கு எதிராக இருந்தது; ெதன்திைசயிலுள்ள ஒரு வாசல் துவக்கி மற்றவாசல்மட்டும்
நூறுமுழமாக அளந்தார். 28 பின்பு அவர் ெதற்கு வாசலால் என்ைன உட்பிராகாரத்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த அளவுக்குச் சரியாகத் ெதற்கு வாசைலயும் அளந்தார். 29 அதின்
அைறகளும், அதின் தூணாதாரங்களும், அதின் மண்டபங்களும், அந்த அளவுக்குச் சரியாக இருந்தது;
அதற்கும் அதின் மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றிலும் இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழுமும் அகலம்
இருபத்ைதந்து முழமுமாயிருந்தது. 30 இருபத்ைதந்து முழ நீளமும் ஐந்துமுழ அகலமுமான மண்டபங்கள்
சுற்றிலும் இருந்தது. 31 அதின் மண்டபங்கள் ெவளிப்பிராகாரத்தில் இருந்தது; அதின் தூணாதாரங்களில்
சித்திரிக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதில் ஏறுகிறதற்கு எட்டுப்படிகள் இருந்தது. 32 பின்பு அவர்
கீழ்த்திைச வழியாய் என்ைன உட்பிராகாரத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த அளவுக்குச் சரியாக
அந்த வாசைலயும் அளந்தார். 33 அதின் அைறகளும் அதின் தூணாதாரங்களும் அதின் மண்டபங்களும்
அந்த அளவுகளுக்குச் சரியாக இருந்தது; அதற்கும் அதின் மண்டபங்களுக்கும் ஜன்னல்கள் சுற்றிலும்
இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாயிருந்தது. 34 அதின் மண்டபங்கள்
ெவளிப்பிராகாரத்தில் இருந்தது; அதின் தூணாதாரங்களில் இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும்
சித்திரிக்கப்பட்ட ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அதில் ஏறுகிறதற்கு எட்டுப்படிகள் இருந்தது. 35 பின்பு அவர்
என்ைன வடக்குவாசலுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அந்த அளவுக்குச் சரியாய் அதின் வாசைல
அளந்தார். 36 அதின் அைறகளும் அதின் தூணாதாரங்களும் அதின் மண்டபங்களும் அளக்கப்பட்டது;
அைதச் சுற்றி ஜன்னல்களும் இருந்தது; நீளம் ஐம்பது முழமும் அகலம் இருபத்ைதந்து முழமுமாயிருந்தது.
37 அதின் தூணாதாரங்கள் ெவளிப்பிராகாரத்தில் இருந்தது; இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும் அதின்
தூணாதாரங்களில் ேபரீச்சமரங்களும் சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தது; அதில் ஏறுவதற்கு எட்டுப்படிகள் இருந்தது.
38 அதின் அைறகளும் அதின் கதவுகளும் வாசல்களின் தூணாதாரங்களுக்கு அருகில் இருந்தது; அங்ேக
தகனபலிகைளக் கழுவுவார்கள். 39 வாசலின் மண்டபத்திேல இந்தப்புறத்தில் இரண்டு பீடங்களும்
அந்தப்புறத்தில் இரண்டு பீடங்களும் இருந்தது; அைவகளின்ேமல் தகனபலிையயும் பாவநிவாரண
பலிையயும் குற்றநிவாரணபலிையயும் ெசலுத்துவார்கள். 40 வடக்குவாசலுக்குள் பிரேவசிக்கிறதற்கு
ஏறிப்ேபாகிற ெவளிப்புறத்திேல இரண்டு பீடங்களும், வாசலின் மண்டபத்திலுள்ள மறுபுறத்திேல இரண்டு
பீடங்களும் இருந்தது. 41 வாசலின் அருேக இந்தப்புறத்தில் நாலு பீடங்களும், அந்தப்புறத்தில் நாலு
பீடங்களும், ஆக எட்டுப்பீடங்கள் இருந்தது; அைவகளின்ேமல் பலிகைளச் ெசலுத்துவார்கள். 42

தகனபலிக்குரிய நாலு பீடங்கள் ெவட்டின கல்லாயிருந்தது; அைவகள் ஒன்றைர முழ நீளமும், ஒன்றைர முழ
அகலமும், ஒரு முழ உயரமுமாயிருந்தது; அைவகளின்ேமல் தகனபலிகைளயும் மற்றப் பலிகைளயும்
ெசலுத்துகிற ஆயுதங்கைள ைவப்பார்கள். 43 நாலு விரற்கைடயான முைளகள் உள்ேள சுற்றிலும்
வரிைசயாய் அடிக்கப்பட்டிருந்தது; ெசலுத்தும் பலிகளின் மாம்சம் பீடங்களின்ேமல் ைவக்கப்படும். 44

உட்பிராகாரத்திேல உள்வாசலுக்குப் புறம்பாகச் சங்கீதக்காரரின் அைறவீடுகள் இருந்தது; அைவகளில்
வடக்கு வாசலின் பக்கமாக இருந்தைவகள் ெதன்திைசக்கு எதிராகவும், கிழக்குவாசலின் பக்கமாக இருந்த
ேவெறாரு வரிைச வடதிைசக்கு எதிராகவும் இருந்தது. 45 பின்பு அவர் என்ைன ேநாக்கி: ெதன்திைசக்கு
எதிராயிருக்கிற இந்த அைற ஆலயக்காவைலக் காக்கிற ஆசாரியர்களுைடயது. 46 வடதிைசக்கு
எதிராயிருக்கிற அைறேயா, பலிபீடத்தின் காவைலக்காக்கிற ஆசாரியர்களுைடயது; இவர்கள் ேலவியின்
புத்திரரில் கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்கிறதற்காக அவரிடத்தில் ேசருகிற சாேதாக்கின் புத்திரர் என்றார்.
47 அவர் பிராகாரத்ைத நூறுமுழ நீளமாகவும் நூறுமுழ அகலமாகவும் அளந்தார்; அது சதுரமாயிருந்தது;
பலிபீடேமா ஆலயத்துக்கு முன்பாக இருந்தது. 48 பின்பு அவர் என்ைன ஆலய மண்டபத்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், மண்டபத்தின் தூணாதாரத்ைத இந்தப்புறத்தில் ஐந்து முழமும் அந்தப்புறத்தில்
ஐந்து முழமுமாக அளந்தார்; வாசலின் அகலம் இந்தப்புறம் மூன்று முழமும் அந்தப்புறம் மூன்று
முழமுமாயிருந்தது. 49 மண்டபத்தின் நீளம் இருபது முழமும், அகலம் பதிெனாரு முழமுமாயிருந்தது; அதற்கு
ஏறிப்ேபாகிற படிகளும் இருந்தது; தூணாதாரங்களில் இந்தப்புறத்திேல ஒரு தூணும் அந்தப்புறத்தில் ஒரு
தூணும் இருந்தது.

பின்பு அவர் என்ைனத் ேதவாலயத்திற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தூணாதாரங்கைள
இந்தப்புறத்தில் ஆறுமுழ அகலமும் அந்தப்புறத்தில் ஆறுமுழ அகலமுமாக அளந்தார்; அது
வாசஸ்தலத்தின் அகல அளவாம். 2 வாசல் நைடயின் அகலம் பத்து முழமும் வாசல் நைடயின்

பக்கங்கள் இந்தப்புறத்தில் ஐந்து முழமும் அந்தப்புறத்தில் ஐந்து முழமுமாயிருந்தது; அதின் நீளத்ைத
நாற்பது முழமும் அகலத்ைத இருபது முழமுமாக அளந்தார். 3 பின்பு அவர் உள்ேள ேபாய், வாசல் நைடயின்
தூணாதாரங்கைள இரண்டு முழமாகவும், வாசல் நைடைய ஆறுமுழமாகவும், வாசல் நைடயின் அகலத்ைத
ஏழுமுழமாகவும் அளந்தார். 4 பின்பு அவர் ேதவாலயத்தின் முன்புறத்திேல அதின் நீளத்ைத இருபது
முழமாகவும், அதின் அகலத்ைத இருபது முழமாகவும் அளந்து, என்ைன ேநாக்கி: இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம்
என்றார். 5 பின்பு அவர் ஆலயத்தின் சுவைர ஆறு முழமாகவும், ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் இருந்த
சுற்றுக்கட்டினுைடய அகலத்ைத நாலுமுழமாகவும் அளந்தார். 6 இந்தச் சுற்றுக்கட்டுகள் பக்கக்கட்டின்ேமல்
பக்கக்கட்டான வரிைசகளாய் முப்பத்துமூன்று இருந்தது; அைவகள் ஆலயத்தின் சுவருக்குள்
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ஊன்றியிராமல், சுற்றுக்கட்டுகளுக்காகச் சுற்றிலும் அைவகள் ஊன்றும்படிக்கு ஆலயத்துக்கு அடுத்திருந்த
ஒட்டுச்சுவரிேல பாய்ந்திருந்தது. 7 உயர உயரச் சுற்றிலும் சுற்றுக்கட்டுகளுக்கு அகலம் அதிகமாயிருந்தது;
ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் உயர உயர ஆலயத்ைதச் சுற்றிச் சுற்றி அகலம் வரவர அதிகமாயிருந்தது; ஆதலால்
இவ்விதமாய்க் கீழ்நிைலயிலிருந்து நடுநிைலவழியாய் ேமல்நிைலக்கு ஏறும் வழியிருந்தது. 8 மாளிைகக்குச்
சுற்றிலும் இருந்த உயரத்ைதயும் பார்த்ேதன், சுற்றுக்கட்டுகளின் அஸ்திபாரங்கள் ஆறுெபரிய முழங்ெகாண்ட
ஒரு முழக்ேகாலின் உயரமாயிருந்தது. 9 புறம்ேப சுற்றுக்கட்டுக்கு இருந்த சுவரின் அகலம்
ஐந்துமுழமாயிருந்தது; ஆலயத்துக்கு இருக்கும் சுற்றுக்கட்டுகளின் மாளிைகயிேல ெவறுைமயாய்
விட்டிருந்த இடங்களும் அப்படிேய இருந்தது. 10 ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் அைறவீடுகளுக்கு நடுவாக இருந்த
விசாலம் இருபது முழமாயிருந்தது. 11 சுற்றுக்கட்டினுைடய வாசல்நைடகள், ெவறுைமயாய் விட்டிருந்த
இடங்களிலிருந்து, ஒரு வாசல் நைட வடக்ேகயும், ஒரு வாசல்நைட ெதற்ேகயும் இருந்தது; ெவறுைமயாய்
விட்டிருந்த இடங்களின் விசாலம் சுற்றிலும் ஐந்து முழமாயிருந்தது. 12 ேமற்றிைசயிேல பிரத்திேயகமான
இடத்துக்கு முன்னிருந்த மாளிைகமட்டும் அகலம் எழுபது முழமும், மாளிைகயினுைடய சுவரின் அகலம்
சுற்றிலும் ஐந்துமுழமும், அதினுைடய நீளம் ெதாண்ணூறு முழமுமாயிருந்தது. 13 அவர் ஆலயத்ைத நூறு முழ
நீளமாகவும், பிரத்திேயகமான இடத்ைதயும் மாளிைகையயும், அதின் சுவர்கைளயும் நூறு முழ நீளமாகவும்
அளந்தார். 14 ஆலயத்தின் முற்புறமும் கிழக்குக்கு எதிரான பிரத்திேயகமான இடமும் இருந்த அகலம் நூறு
முழமாயிருந்தது. 15 பிரத்திேயகமான இடத்தின் பின்புறமாக அதற்கு எதிேர இருந்த மாளிைகயின்
நீளத்ைதயும், அதற்கு இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும் இருந்த நைடகாவணங்கைளயும் அளந்தார்;
உள்ளான ேதவாலயமும் முற்றத்தின் மண்டபங்களும் உட்பட நூறு முழமாயிருந்தது. 16 வாசற்படிகளும்,
ஒடுக்கமான ஜன்னல்களும், மூன்று பக்கங்களில் சுற்றிலும் வாசல்களுக்கு எதிரான நைடகாவணங்களும்
சுற்றிலும் தைர துவக்கி ஜன்னல்கள் மட்டாகப் பலைக அடித்திருந்தது; ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருந்தது. 17

வாசலின் ேமேலதுவக்கி ஆலயத்தின் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும் சுற்றிலும் சுவரின் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும்
எல்லாம் அளவிட்டிருந்தது. 18 ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும் சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தது; ேகருபீனுக்கும்
ேகருபீனுக்கும் நடுவாக ஒவ்ெவாரு ேபரீச்சமரம் இருந்தது; ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் இரண்டிரண்டு
முகங்கள் இருந்தது. 19 ேபரீச்சமரத்துக்கு இந்தண்ைடயில் மனுஷமுகமும், ேபரீச்சமரத்துக்கு
அந்தண்ைடயில் சிங்கமுகமும் இருந்தது; இப்படிேய ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் ெசய்திருந்தது. 20 தைர
துவக்கி வாசலின் ேமற்புறமட்டும், ேதவாலயத்தின் சுவரிலும், ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும்
சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தது. 21 ேதவாலயத்தின் கதவு நிைலகள் சதுரமும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுைடய
முகப்பின் உருவம் அந்த உருவத்துக்குச் சரியுமாயிருந்தது. 22 மரத்தினால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடத்தின்
உயரம் மூன்று முழமும், அதின் நீளம் இரண்டு முழமுமாயிருந்தது; அதின் ேகாடிகளும் அதின் விளிம்புகளும்,
அதின் பக்கங்களும் மரத்தினால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அவர் என்ைன ேநாக்கி: இது கர்த்தருைடய
சந்நிதியிலிருக்கிற பீடம் என்றார். 23 ேதவாலயத்துக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இரண்டு வாசல்களும், 24

வாசல்களுக்கு மடக்குக் கதவுகளாகிய இரட்ைடக் கதவுகளும் இருந்தது; ஒரு வாசலுக்கு இரண்டு
கதவுகளும் மற்ற வாசலுக்கு இரண்டு கதவுகளும் இருந்தது. 25 சுவர்களில் சித்திரிக்கப்பட்டிருந்ததுேபால்
ஆலயத்தினுைடய கதவுகளிலும் ேகருபீன்களும் ேபரீச்சமரங்களும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது; புறம்ேப
மண்டபத்தின் முன்பாக உத்திரங்கள் ைவத்திருந்தது. 26 மண்டபத்தின் பக்கங்களில் இந்தப்புறத்திலும்
அந்தப்புறத்திலும், ஆலயத்தின் சுற்றுக்கட்டுகளிலும் ஒடுக்கமான ஜன்னல்களும் சித்தரிக்கப்பட்ட
ேபரீச்சமரங்களும் உத்திரங்களும் இருந்தது.

பின்பு அவர் என்ைன வடதிைசயின் வழியாக ெவளிப்பிராகாரத்திேல புறப்படப்பண்ணி,
பிரத்திேயகமான இடத்துக்கு எதிராகவும், மாளிைகக்கு எதிராகவும் வடக்ேக இருந்த
அைறவீடுகளுக்கு என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2 நூறு முழ நீளத்துக்கு முன்ேன

வடக்கு வாசல் இருந்தது; அவ்விடத்து அகலம் ஐம்பது முழம். 3 உட்பிராகாரத்தில் இருந்த இருபது
முழத்துக்கு எதிராகவும் ெவளிப்பிராகாரத்தில் இருந்த தளவரிைசக்கு எதிராகவும் ஒன்றுக்ெகான்று எதிரான
மூன்று நிைலகளுள்ள நைடகாவணங்கள் இருந்தது. 4 உட்புறத்திேல அைறவீடுகளின் முன்பாகப் பத்து முழ
அகலமான வழியும், ஒரு முழ அகலமான பாைதயும் இருந்தது; அைவகளின் வாசல்கள் வடக்ேக இருந்தது. 5

உயர இருந்த அைறவீடுகள் அகலக்கட்ைடயாயிருந்தது; நைடகாவணங்கள் கீேழயிருக்கிற
அைறவீடுகளுக்கும் நடுேவயிருக்கிறைவகளுக்கும் அதிக உயரமான மாளிைகயாயிருந்தது. 6 அைவகள்
மூன்று அடுக்குகளாயிருந்தது; பிராகாரங்களின் தூண்களுக்கு இருந்ததுேபால, அைவகளுக்குத்
தூண்களில்ைல; ஆைகயால் தைரயிலிருந்து அளக்க, அைவகள் கீேழயும் நடுேவயும்
இருக்கிறைவகைளப்பார்க்கிலும் அகலக்கட்ைடயாயிருந்தது. 7 புறம்ேப அைறவீடுகளுக்கு எதிேர
ெவளிப்பிராகாரத் திைசயில் அைறவீடுகளுக்கு முன்பாக இருந்த மதிலின் நீளம் ஐம்பது முழம். 8

ெவளிப்பிராகாரத்திலுள்ள அைறவீடுகளின் நீளம் ஐம்பது முழம், ேதவாலயத்துக்கு முன்ேன நூறு
முழமாயிருந்தது. 9 கிழக்ேக ெவளிப்பிராகாரத்திலிருந்து அந்த அைறவீடுகளுக்குள் பிரேவசிக்கிற நைட
அைவகளின் கீேழ இருந்தது. 10 கீழ்த்திைசயான பிராகாரத்துமதிலின் அகலத்திேல பிரத்திேயகமான
இடத்துக்கு முன்பாகவும் மாளிைகக்கு முன்பாகவும் அைறவீடுகளும் இருந்தது. 11 அைவகளுக்கு முன்னான
வழியிேல அந்த அைறவீடுகள் நீளத்திலும் அகலத்திலும், எல்லா வாசற்படிகளிலும், திட்டங்களிலும், வாசல்
நைடகளிலும் வடதிைசயான அைறவீடுகளின் சாயலாயிருந்தது. 12 ெதன்திைசயான அைறவீடுகளின் வாசல்
நைடக்கு ஒப்பாக ஒரு வாசல் நைடவழியின் முகப்பில் இருந்தது; கீழ்த்திைசயில் அைவகளுக்குப்
பிரேவசிக்கும் இடத்திேல ெசம்ைமயான மதிலின் எதிேர இருந்த வழியின் முகப்பில் ஒரு வாசலிருந்தது. 13

அவர் என்ைன ேநாக்கி: பிரத்திேயகமான இடத்துக்கு முன்னிருக்கிற வடபுறமான அைறவீடுகளும்,
ெதன்புறமான அைறவீடுகளும், பரிசுத்த அைறவீடுகளாயிருக்கிறது; கர்த்தரிடத்தில் ேசருகிற ஆசாரியர்
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அங்ேக மகா பரிசுத்தமானைதயும் ேபாஜனபலிையயும், பாவநிவாரண பலிையயும், குற்றநிவாரண பலிையயும்
ைவப்பார்கள்; அந்த ஸ்தலம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது. 14 ஆசாரியர் உட்பிரேவசிக்கும்ேபாது, அவர்கள்
பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து ெவளிப்பிராகாரத்துக்கு வராததற்கு முன்ேன, அங்ேக தாங்கள் ஆராதைன
ெசய்து, உடுத்தியிருந்த வஸ்திரங்கைளக் கழற்றிைவப்பார்கள்; அவ்வஸ்திரங்கள் பரிசுத்தமானைவகள்;
ேவேற வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாண்டு, ஜனத்தின் பிராகாரத்திேலேபாவார்கள் என்றார். 15 அவர்
உள்வீட்ைட அளந்து தீர்ந்தபின்பு, கீழ்த்திைசக்கு எதிரான வாசல்வழியாய் என்ைன ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதச் சுற்றிலும் அளந்தார். 16 கீழ்த்திைசப்பக்கத்ைத அளவுேகாலால்
அளந்தார்; அது அளவுேகாலின்படிேய சுற்றிலும் ஐந்நூறு ேகாலாயிருந்தது. 17 வடதிைசப்பக்கத்ைத
அளவுேகாலால் சுற்றிலும் ஐந்நூறு ேகாலாய் அளந்தார். 18 ெதன்திைசப்பக்கத்ைத அளவு ேகாலால் ஐந்நூறு
ேகாலாய் அளந்தார். 19 ேமற்றிைசப்பக்கத்துக்குத் திரும்பி அைத அளவுேகாலால் ஐந்நூறு ேகாலாய்
அளந்தார். 20 நாலு பக்கங்களிலும் அைத அளந்தார்; பரிசுத்தமானதற்கும் பரிசுத்தமில்லாததற்கும்
வித்தியாசம் பண்ணும்படிக்கு அதற்கு ஐந்நூறு ேகால் நீளமும் ஐந்நூறு ேகால் அகலமுமான மதில் சுற்றிலும்
இருந்தது.

பின்பு அவர் என்ைன கீழ்த்திைசக்கு எதிர் வாசலாகிய வாசலுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார். 2

இேதா, இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம கீழ்த்திைசயிலிருந்து வந்தது; அவருைடய சத்தம்
ெபருெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது; அவருைடய மகிைமயினால் பூமி

பிரகாசித்தது. 3 நான் கண்ட இந்தத் தரிசனம் நகரத்ைத அழிக்கவந்தேபாது கண்டதரிசனம்ேபால
இருந்தது; இந்தத் தரிசனங்கள் ேகபார் நதியண்ைடயிேல நான் கண்டிருந்த தரிசனத்ைதப்ேபாலும்
இருந்தது; நான் முகங்குப்புற விழுந்ேதன். 4 கர்த்தருைடய மகிைம கீழ்த்திைசக்கு எதிரான வாசல்வழியாய்
ஆலயத்துக்குள் பிரேவசித்தது. 5 அப்ெபாழுது ஆவி என்ைன எடுத்து, உட்பிராகாரத்திேல
ெகாண்டுேபாய்விட்டது; இேதா, கர்த்தருைடய மகிைம ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று. 6 அவர் ஆலயத்திலிருந்து
என்ேனாேட ேபசுகிறைதக் ேகட்ேடன்; அந்தப் புருஷன் என்னண்ைடயில் நின்றிருந்தார். 7 அவர் என்ைன
ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன, இது நான் இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நடுேவ என்ெறன்ைறக்கும் வாசம்பண்ணும் என்
சிங்காசனமும் என் பாதபீடத்தின் ஸ்தானமுமாயிருக்கிறது; இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும் அவர்களுைடய
ராஜாக்களும் என் பரிசுத்த நாமத்ைதத் தங்கள் ேமைடகளில் தங்கள் ேவசித்தனத்தினாலும் தங்கள்
ராஜாக்களின் பிேரதங்களினாலும் தீட்டுப்படுத்துவதில்ைல. 8 அவர்கள் எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுேவ ஒரு
சுவர் இருக்கும்படி, தங்கள் வாசற்படிைய என் வாசற்படியண்ைடயிலும், தங்கள் வாசல் நிைலகைள என்
வாசல் நிைலகளண்ைடயிலும் ேசர்த்து, என் பரிசுத்த நாமத்ைதத் தாங்கள் ெசய்த அருவருப்புகளினால்
தீட்டுப்படுத்தினார்கள்; ஆைகயால் என் ேகாபத்திேல அவர்கைள நாசமாக்கிேனன். 9 இப்ெபாழுதும்
அவர்கள் தங்கள் ேவசித்தனத்ைதயும் தங்கள் ராஜாக்களின் பிேரதங்கைளயும் என் சமுகத்தினின்று
அகற்றினால் நான் என்ெறன்ைறக்கும் அவர்கள் நடுேவ வாசமாயிருப்ேபன். 10 மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் தங்கள் அக்கிரமங்களினிமித்தம் ெவட்கப்படும்படிக்கு, நீ அவர்களுக்கு இந்த ஆலயத்ைதக்
காண்பி; அதின் அளைவ அளக்கக்கடவர்கள். 11 அவர்கள் ெசய்த எல்லாவற்றினிமித்தமும் ெவட்கப்பட்டால்,
அப்ெபாழுது இந்த ஆலயத்தின் ரூபத்ைதயும், அதின் அளைவயும், அதின் முன்வாசல்கைளயும், அதின் பின்
வாசல்கைளயும், அதின் எல்லா ஒழுங்குகைளயும், அதின் எல்லாக் கட்டைளகைளயும், அதின் எல்லா
நியமங்கைளயும், அதின் எல்லாச் சட்டங்கைளயும் அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தி, அவர்கள் அதினுைடய
எல்லா ஒழுங்குகைளயும், அதினுைடய எல்லா முைறைமகைளயும் ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி
ெசய்யும்படிக்கு அைத அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எழுதிைவ. 12 ஆலயத்தினுைடய பிரமாணம்
என்னெவன்றால்: மைலயுச்சியின்ேமல் சுற்றிலும் அதின் எல்ைலெயங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்;
இதுேவ ஆலயத்தினுைடய பிரமாணம். 13 முழங்களின்படி அளக்கும் பலிபீடத்தின் அளவுகளாவன: ஒரு ைக
முழமும் நாலு விரற்கைடயும் ெகாண்டது ஒரு முழமாகும்; அதின்படி சுற்றாதாரம், ஒரு முழ உயரமும், ஒரு
முழ அகலமும், அதின் ஓரத்ைதச் சுற்றிலுமுள்ள விளிம்பு ஒரு ஜாணுமாயிருக்கும்; இது பலிபீடத்தின்
ேமற்புறம். 14 தைரயில் இருக்கிற ஆதாரந்துவக்கிக் கீழ்நிைலமட்டும் இரண்டு முழமும், அகலம் ஒருமுழமும்,
சின்ன நிைலதுவக்கிப் ெபரிய நிைலமட்டும் நாலுமுழமும், அகலம் ஒருமுழமுமாயிருக்கும். 15 பலிபீடத்தின்
சிகரம் நாலு முழ உயரமுமாயிருக்கும்; பலிபீடத்தின் சிகரத்துக்குேமேல நாலு ெகாம்புகள் இருக்கும். 16

பலிபீடத்தின் சிகரம் பன்னிரண்டு முழ நீளமும், பன்னிரண்டு முழ அகலமும் தன் நாலு பக்கங்களிலும்
நாற்சதுரமுமாயிருக்கும். 17 அதின் நாலு பக்கங்களிலுள்ள சட்டத்தின் நீளம் பதிநாலு முழமும், அகலம்
பதிநாலு முழமும், அைதச் சுற்றிலுமிருக்கிற விளிம்பு அைர முழமும், அதற்கு ஆதாரமானது சுற்றிலும் ஒரு
முழமுமாயிருக்கும்; அதின் படிகள் கிழக்குக்கு எதிராயிருக்கும் என்றார். 18 பின்னும் அவர் என்ைன ேநாக்கி:
மனுபுத்திரேன, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்; பலிபீடத்ைத உண்டுபண்ணும்
நாளிேல அதின்ேமல் தகனபலியிடுகிறதற்கும் அதின்ேமல் இரத்தம் ெதளிக்கிறதற்குமான கட்டைளகளாவன:
19 எனக்கு ஆராதைன ெசய்கிறதற்கு என்னிடத்தில் ேசருகிற சாேதாக்கின் வம்சத்தாரான ேலவி
ேகாத்திரத்தாராகிய ஆசாரியர்களுக்கு நீ பாவநிவாரண பலியாக ஒரு இளங்காைளையக் ெகாடுப்பாயாக
என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 20 அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதின் நாலு
ெகாம்புகளிலும், சட்டத்தின் நாலு ேகாடிகளிலும், சுற்றியிருக்கிற விளிம்பிலும் பூசி பாவநிவிர்த்திெசய்து,
அைதச் சுத்திகரித்து, 21 பின்பு பாவநிவாரணத்தின் காைளையக் ெகாண்டுேபாய், அைத ஆலயத்திேல
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குப் புறம்பாகக் குறிக்கப்பட்ட இடத்திேல சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 22 இரண்டாம்
நாளிேல பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவநிவாரணத்துக்காகப் பலியிடுவாயாக; அவர்கள்
இளங்காைளயினாேல பலிபீடத்ைதச் சுத்திெசய்ததுேபாலப் பாவநிவாரணஞ் ெசய்யேவண்டும். 23 நீ
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பாவநிவாரணத்ைத முடித்தபின்பு, பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
மந்ைதயிலிருந்ெதடுத்துப் பலியிடுவாயாக. 24 அைவகைளக் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பலியிடுவாயாக;
ஆசாரியர்கள் அைவகளின்ேமல் உப்புதூவி, அைவகைளக் கர்த்தருக்கு தகனபலியாக இடக்கடவர்கள். 25

ஏழுநாள்வைரக்கும் தினந்தினம் பாவநிவாரணத்துக்காக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பைடப்பாயாக;
பழுதற்றைவகளான இளங்காைளையயும் மந்ைதயிலிருந்ெதடுத்த ஆட்டுக்கடாைவயும் பைடப்பார்களாக.
26 ஏழுநாள்வைரக்கும் பலிபீடத்ைதப் பாவநிவிர்த்திெசய்து, அைதச் சுத்திகரித்து, பிரதிஷ்ைட
பண்ணக்கடவர்கள். 27 அந்நாட்கள் முடிந்தபின்பு, எட்டாம் நாள்முதல் ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தின்ேமல்
உங்கள் தகனபலிகைளயும் உங்கள் ஸ்ேதாத்திரபலிகைளயும் பைடப்பார்களாக; அப்ெபாழுது உங்கைள
அங்கிகரிப்ேபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.

பின்பு அவர் என்ைன கிழக்குக்கு எதிேர பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குப் புறவாசல் வழிேய
திரும்பப்பண்ணினார்; அது பூட்டப்பட்டிருந்தது. 2 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: இந்த
வாசல் திறக்கப்படாமல் பூட்டப்பட்டிருக்கும்; ஒருவரும் இதற்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல;

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் இதற்குள் பிரேவசித்தார், ஆைகயால் இது பூட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
3 இது அதிபதிக்ேக உரியது, அதிபதி கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ேபாஜனம்பண்ணும்படி இதில்
உட்காருவான்; அவன் வாசல் மண்டபத்தின் வழியாய்ப் பிரேவசித்து, மறுபடியும் அதின் வழியாய்ப்
புறப்படுவான் என்றார். 4 பின்பு அவர் என்ைன வடக்கு வாசல்வழியாய் ஆலயத்தின் முகப்பிேல
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; இேதா, கர்த்தருைடய ஆலயம் கர்த்தருைடய மகிைமயால் நிைறந்தைத
நான் கண்டு, முகங்குப்புற விழுந்ேதன். 5 அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் சகல நியமங்கைளயும் அதின் சகல சட்டங்கைளயும் குறித்து நான் உன்ேனாேட
ெசால்வைதெயல்லாம் நீ உன் மனதிேல கவனித்து, உன் கண்களினாேல பார்த்து, உன் காதுகளினாேல
ேகட்டு, பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுைடய எல்லா வாசற்படிகளின் வழியாய் ஆலயத்துக்குள் பிரேவசிப்பதும்
அதிலிருந்து புறப்படுவதும் இன்னவிதெமன்று நீ ஆேலாசித்துப் பார்த்து, 6 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாராகிய
கலகக்காரேராேட ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உைரக்கிறார்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் ெசய்த சகல அருவருப்புகளும் ேபாதும். 7 நீங்கள் எனக்குச்
ெசலுத்தேவண்டிய ஆகாரமாகிய நிணத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும் ெசலுத்துைகயில், என் ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கும்படி விருத்தேசதனமில்லாத இருதயமும் விருத்தேசதனமில்லாத மாம்சமுமுள்ள
அந்நிய புத்திரைர என் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் இருக்கிறதற்காக அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தீர்கள்; நீங்கள்
ெசய்த எல்லா அருவருப்புகளினாலும் அவர்கள் என் உடன்படிக்ைகைய மீறினார்கள். 8 நீங்கள் என் பரிசுத்த
வஸ்துக்களின் காவைலக் காவாமல், உங்களுக்கு இஷ்டமானவர்கைள என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல என்
காவைலக் காக்கிறதற்காக ைவத்தீர்கள். 9 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் புத்திரரின் நடுவில் இருக்கிற சகல அந்நிய புத்திரரிலும் விருத்தேசதனமில்லாத இருதயமும்
விருத்தேசதனமில்லாத மாம்சமுமுள்ள அந்நிய புத்திரன் ஒருவனும் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்
பிரேவசிப்பதில்ைல. 10 இஸ்ரேவல் வழிதப்பிப்ேபாைகயில், என்ைனவிட்டுத் தூரமானவர்களும்,
என்ைனவிட்டு வழிதப்பித் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்கைளப் பின்பற்றினவர்களுமாகிய ேலவியரும் தங்கள்
அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பார்கள். 11 ஆகிலும் அவர்கள் என் ஆலயத்தின் வாசல்கைளக் காத்து, என்
ஆலயத்தில் ஊழியஞ்ெசய்து, என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல பணிவிைடக்காரராயிருப்பார்கள்; அவர்கள்
ஜனங்களுக்காக தகனபலிகைளயும் மற்றப் பலிகைளயும் ெசலுத்தி, இவர்களுக்கு ஊழியஞ்ெசய்கிறதற்கு
இவர்கள் முன்பாக என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திேல பணிவிைடக்காரராயிருப்பார்கள். 12 அவர்கள்
இவர்களுைடய நரகலான விக்கிரகங்களுக்கு முன்பாக நின்று இவர்களுக்கு ஊழியஞ்ெசய்து, இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர அக்கிரமத்தில் விழப்பண்ணினபடியினால், நான் என் ைகைய அவர்களுக்கு விேராதமாய்
உயர்த்திேனன், அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்ைதச் சுமப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 13 அவர்கள் எனக்கு ஆசாரியராய் ஆராதைன ெசய்யும்படி என் சமீபத்தில் வராமலும், மகா
பரிசுத்தமான ஸ்தலத்தில் என் பரிசுத்த வஸ்துக்களில் யாெதான்ைறயும் கிட்டாமலும் இருக்கேவண்டும்,
அவர்கள் தங்கள் இலச்ைசையயும் தாங்கள் ெசய்த அருவருப்புகைளயும் சுமக்கக்கடவர்கள். 14 ஆலயத்தின்
சகல ேவைலகளுக்கும் அதில் ெசய்யப்படேவண்டிய எல்லாவற்றிற்கும் நான் அவர்கைள அதில்
காவல்காக்கிறவர்களாயிருக்கக் கட்டைளயிடுேவன். 15 இஸ்ரேவல் புத்திரேர, என்ைன விட்டு
வழிதப்பிப்ேபாைகயில், என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் காவைலக் காக்கிற சாேதாக்கின் புத்திரராகிய
ேலவியெரன்னும் ஆசாரியர்கேள எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என் சமீபத்தில் ேசர்ந்து, நிணத்ைதயும்
இரத்தத்ைதயும் எனக்குச் ெசலுத்த என் சந்நிதியில் நிற்பார்கெளன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 16 இவர்கள் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரேவசிப்பார்கள், இவர்கேள எனக்கு
ஆராதைன ெசய்ய என் பீடத்ைதக் கிட்டிவந்து, என் காவைலக் காப்பார்கள். 17 உட்பிராகாரத்தின்
வாசல்களுக்குள் பிரேவசிக்கிறேபாது, சணல்நூல் வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாள்வார்களாக; அவர்கள்
உட்பிராகாரத்தின் வாசல்களிலும், உள்ேளயும் ஆராதைன ெசய்ைகயில், ஆட்டுமயிர் உடுப்ைபத்
தரிக்கலாகாது. 18 அவர்களுைடய தைலகளில் சணல்நூல் குல்லாக்கைளயும், அவர்களுைடய இைடகளில்
சணல்நூல் சல்லடங்கைளயும் தரிக்கேவண்டும்; ேவர்ைவயுண்டாக்கத்தக்கெதான்ைறயும் அைரயில்
கட்டலாகாது. 19 அவர்கள் ெவளிப்பிராகாரமாகிய புறமுற்றத்திேல ஜனங்களிடத்தில் ேபாகும்ேபாது,
அவர்கள் தாங்கள் ஆராதைனெசய்யும் சமயத்தில் உடுத்தியிருந்த தங்கள் வஸ்திரங்கைளக் கழற்றி,
அைவகைளப் பரிசுத்த அைறவீடுகளில் ைவத்து, ேவேற வஸ்திரங்கைள உடுத்திக்ெகாள்ளக்கடவர்கள்;
தங்கள் வஸ்திரங்களாேல ஜனங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தலாகாது. 20 அவர்கள் தங்கள் தைலகைளச்
சிைரயாமலும், தங்கள் மயிைர நீளமாய் வளர்க்காமலும், தங்கள் தைலமயிைரக் கத்தரிக்கக்கடவர்கள். 21
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ஆசாரியர்களில் ஒருவனும், உட்பிராகாரத்துக்குள் பிரேவசிக்கும்ேபாது, திராட்சரசம் குடிக்கலாகாது. 22

விதைவையயும் தள்ளிவிடப்பட்டவைளயும் அவர்கள் விவாகம்பண்ணாமல், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாளாகிய
கன்னிைகையயாகிலும் ஒரு ஆசாரியரின் மைனவியாயிருந்த விதைவையயாகிலும் விவாகம்பண்ணலாம். 23

அவர்கள் பரிசுத்தமானதற்கும் பரிசுத்தமல்லாததற்கும், தீட்டானதற்கும் தீட்டல்லாததற்கும் இருக்கும்
வித்தியாசத்ைத என் ஜனத்துக்குப்ேபாதித்து, அவர்களுக்குத் ெதரியப்பண்ணக்கடவர்கள். 24

வழக்கிருந்தால் அவர்கள் நியாயந்தீர்க்க ஆயத்தமாயிருந்து, என் நியாயங்களின்படி அைதத் தீர்த்து,
என்னுைடய பண்டிைககளில் எல்லாம் என் நியாயப்பிரமாணத்ைதயும் என் கட்டைளகைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, என் ஓய்வுநாட்கைளப் பரிசுத்தமாக்கக்கடவர்கள். 25 தகப்பன், தாய், குமாரன், குமாரத்தி,
சேகாதரன், புருஷனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாத சேகாதரி என்னும் இவர்களுைடய சவத்தினால் அவர்கள்
தீட்டுப்படலாேமயல்லாமல், அவர்களில் ஒருவனும் ெசத்த ஒருவனிடத்தில் ேபாய்த் தீட்டுப்படலாகாது. 26

அவன் சுத்திகரிக்கப்பட்டபின்பு, அவனுக்கு ஏழுநாள் எண்ணப்படேவண்டும். 27 அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
ஆராதைன ெசய்யும்படி பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கிற உட்பிராகாரத்துக்குள் பிரேவசிக்கிற நாளிேல, அவன்
தனக்காகப் பாவநிவாரண பலிையச் ெசலுத்தக்கடவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 28

அவர்களுக்குரிய சுதந்தரம் என்னெவன்றால்: நாேன அவர்கள் சுதந்தரம்; ஆைகயால் இஸ்ரேவலில்
அவர்களுக்குக் காணியாட்சிையக் ெகாடாதிருப்பீர்களாக; நாேன அவர்கள் காணியாட்சி. 29

ேபாஜனபலிையயும் பாவநிவாரணபலிையயும் குற்றநிவாரணபலிையயும் அவர்கள் புசிப்பார்கள்;
இஸ்ரேவலிேல ெபாருத்தைன பண்ணப்பட்டெதல்லாம் அவர்களுைடயதாயிருப்பதாக. 30 சகலவித
முதற்கனிகளில் எல்லாம் முந்தின பலனும், நீங்கள் காணிக்ைகயாய்ச் ெசலுத்தும் எவ்விதமான
ெபாருள்களும் ஆசாரியர்களுைடயதாயிருப்பதாக; உங்கள் வீட்டில் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படிக்கு நீங்கள்
பிைசந்தமாவில் முதற்பாகத்ைதயும் ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 31 பறைவகளிலும்
மிருகங்களிலும் தானாய்ச் ெசத்ததும் பீறுண்டதுமான ஒன்ைறயும் ஆசாரியர்கள் புசிக்கலாகாது.

நீங்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி ேதசத்ைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுப் பங்கிடும்ேபாது, ேதசத்தில்
இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும், பதினாயிரங்ேகால் அகலமுமான பரிசுத்த பங்ைகக்
கர்த்தருக்கு அர்ப்பிதமாகப் பிரித்து ைவக்கக்கடவீர்கள்; இது தன் சுற்ெறல்ைல எங்கும்

பரிசுத்தமாயிருக்கும். 2 இதிேல பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்ெகன்று ஐந்நூறு ேகால் நீளமும் ஐந்நூறு ேகால்
அகலமுமான நாற்சதுரம் அளக்கப்படக்கடவது; அதற்குச் சுற்றிலும் ஐம்பது முழமான ெவளிநிலம்
இருக்கேவண்டும். 3 இந்த அளவு உட்பட இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளத்ைதயும் பதினாயிரங்ேகால்
அகலத்ைதயும் அளப்பாயாக; அதற்குள் பரிசுத்த ஸ்தலமும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலமும் இருக்கேவண்டும். 4

ேதசத்தில் பரிசுத்த பங்காகிய இது கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்யச் ேசருகிறவர்களும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
ஆராதைன ெசய்கிறவர்களுமான ஆசாரியருைடயது; இது அவர்களுக்கு வீடுகளுக்கான இடமும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்துக்கு அடுத்த இடமுமாயிருக்கேவண்டும். 5 பின்னும் இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும்
பதினாயிரங்ேகால் அகலமுமான இடம் ஆலயத்தின் பணிவிைடக்காரராகிய ேலவியருைடயதாயிருக்கும்;
அது அவர்களுைடய காணியாட்சி; அதில் இருபது அைறவீடுகள் இருக்கேவண்டும். 6 பரிசுத்த பங்காகப்
பைடக்கப்பட்டதற்கு எதிேர நகரத்தின் காணியாட்சியாக ஐயாயிரங்ேகால் அகலத்ைதயும்
இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளத்ைதயும் அளந்து ெகாடுப்பீர்களாக; அது இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
அைனவருக்கும் ெசாந்தமாயிருக்கும். 7 பரிசுத்த பங்காகப் பைடக்கப்பட்டதற்கும் நகரத்தின்
காணியாட்சிக்கும் இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும், பரிசுத்த பைடப்புக்கு முன்பாகவும், நகரத்தின்
காணிக்கு முன்பாகவும், அதிபதியினுைடய பங்கு ேமற்கிேல ேமற்புறமாகவும் கிழக்கிேல கீழ்ப்புறமாகவும்
இருப்பதாக; அதின் நீளம் ேமல் எல்ைல துவக்கிக் கீழ் எல்ைலமட்டும் பங்குகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கும்
எதிராயிருக்கேவண்டும். 8 இது அவனுக்கு இஸ்ரேவலிேல காணிபூமியாக இருக்கக்கடவது; என்
அதிபதிகள் இனி என் ஜனத்ைத ஒடுக்காமல் ேதசத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு அவர்களுைடய
ேகாத்திரங்களுக்குத்தக்கதாக விட்டுவிடுவார்களாக. 9 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலின் அதிபதிகேள, நீங்கள் ெசய்ததுேபாதும்; நீங்கள் ெகாடுைமையயும்
ெகாள்ைளயிடுதைலயும் தவிர்த்து, நியாயத்ைதயும் நீதிையயும் ெசய்யுங்கள்; உங்கள் உத்தண்டங்கைள என்
ஜனத்ைதவிட்டு அகற்றுங்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 10 சுமுத்திைரயான தராசும்,
சுமுத்திைரயான மரக்காலும், சுமுத்திைரயான அளவு குடமும் உங்களுக்கு இருக்கக்கடவது. 11 மரக்காலும்
அளவுகுடமும் ஒேர அளவாயிருந்து, மரக்கால் கலத்திேல பத்தில் ஒரு பங்கும். அளவுகுடம் கலத்திேல
பத்தில் ஒரு பங்கும் பிடிக்கக்கடவது; கலத்தின்படிேய அதின் அளவு நிருணயிக்கப்படுவதாக. 12

ேசக்கலானது இருபது ேகரா; இருபது ேசக்கலும் இருபத்ைதந்து ேசக்கலும் பதிைனந்து ேசக்கலும்
உங்களுக்கு ஒரு இராத்தலாகும். 13 நீங்கள் ெசலுத்தேவண்டிய காணிக்ைகயாவது: ஒரு கலம்
ேகாதுைமயிேல ஒரு மரக்காலில் ஆறிெலாருபங்ைகயும், ஒரு கலம் வாற்ேகாதுைமயிேல ஒரு மரக்காலில்
ஆறிெலாரு பங்ைகயும் பைடக்கக்கடவீர்கள். 14 அளவுகுடத்தால் அளக்கிற எண்ெணயின் கட்டைளயாவது:
பத்துக்குடம் பிடிக்கிற கலத்துக்குச் சரியான ஒரு ஜாடி எண்ெணயிேல பத்தில் ஒரு பங்ைகப்
பைடப்பீர்களாக; பத்து அளவுகுடம் ஒரு கலமாகும். 15 இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல நல்ல ேமய்ச்சைல ேமய்கிற
மந்ைதயிேல இருநூறு ஆடுகளில் ஒரு ஆடும், அவர்களுைடய பாவநிவாரணத்திற்காக ேபாஜனபலியாகவும்
தகனபலியாகவும் சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்தப்படக்கடவெதன்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறார். 16 இஸ்ரேவலின் அதிபதிக்கு முன்பாக ேதசத்தின் ஜனங்கெளல்லாரும் இந்தக்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தக் கடனாளிகளாயிருக்கிறார்கள். 17 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
கூடிவரக்குறிக்கப்பட்ட சகல பண்டிைககளிலும் மாதப்பிறப்புகளிலும் ஓய்வு நாட்களிலும் தகனபலிகைளயும்
ேபாஜனபலிகைளயும் பானபலிகைளயும் ெசலுத்துவது அதிபதியின்ேமல் சுமந்த கடனாயிருக்கும்; அவன்
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இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்காகப் பாவநிவாரணம்பண்ணும்படிக்குப் பாவநிவாரணபலிையயும்
ேபாஜனபலிையயும் தகனபலிையயும் சமாதானபலிையயும் பைடப்பானாக. 18 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: முதலாம் மாதம் முதலாந்ேததியிேல நீ பழுதற்ற ஒரு காைளையக் ெகாண்டு
வந்து, பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குப் பாவநிவர்த்தி ெசய்வாயாக. 19 பாவநிவாரணபலியின் இரத்தத்திேல
ெகாஞ்சம் ஆசாரியன் எடுத்து, ஆலயத்தின் வாசல் நிைலகளிலும், பலிபீடத்துச் சட்டத்தின் நாலு
ேகாடிகளிலும், உட்பிராகாரத்தின் வாசல் நிைலகளிலும் பூசக்கடவன். 20 பிைழெசய்தவனுக்காகவும்,
அறியாமல் தப்பிதம் ெசய்தவனுக்காகவும் அந்தப்பிரகாரமாக ஏழாந்ேததியிலும் ெசய்வாயாக; இவ்விதமாய்
ஆலயத்துக்குப் பாவநிவர்த்தி ெசய்வாயாக. 21 முதலாம் மாதம் பதினாலாந்ேததியிேல புளிப்பில்லாத அப்பம்
புசிக்கப்படுகிற ஏழுநாள் பண்டிைகயாகிய பஸ்கா ஆரம்பமாகும். 22 அந்நாளிேல அதிபதி தன்னிமித்தமும்
ேதசத்து எல்லா ஜனங்களிநிமித்தமும் பாவநிவாரணத்துக்காக ஒரு காைளையப் பைடப்பானாக. 23

ஏழுநாள் பண்டிைகயில், அவன் அந்த ஏழுநாளும் தினந்ேதாறும் கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகப் பழுதற்ற ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், பாவநிவாரணபலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
தினந்ேதாறும் பைடப்பானாக. 24 ஒவ்ெவாரு காைளேயாேட ஒரு மரக்கால் மாவும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாேவாேட ஒரு மரக்கால் மாவுமான ேபாஜனபலிையயும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாேட ஒருபடி
எண்ெணையயும் பைடப்பானாக. 25 ஏழாம் மாதம் பதிைனந்தாந்ேததியில் ஆரம்பமாகிற பண்டிைகயிேல
அவன் அப்படிேய ஏழுநாளும் அதற்குச் சரியானபிரகாரமாகப் பாவநிவாரணபலிகைளயும் தகனபலிகைளயும்
ேபாஜனபலிகைளயும், எண்ெணையயும் பைடக்கக்கடவன்.

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: ேவைலெசய்கிற ஆறுநாளிலும்
கிழக்குக்கு எதிரான உட்பிராகாரத்தினுைடய வாசல் பூட்டப்பட்டிருந்து, ஓய்வு நாளிலும்
மாதப்பிறப்பிலும் திறக்கப்படக்கடவது. 2 அப்ெபாழுது அதிபதி ெவளிவாசல் மண்டபத்தின்

வழியாய் பிரேவசித்து, வாசல் நிைலயண்ைடயிேல நிற்கக்கடவன்; ஆசாரியர்கேளா அவனுைடய
தகனபலிையயும், அவனுைடய சமாதான பலிகைளயும் பைடக்கக்கடவர்கள்; அவன் வாசற்படியிேல
ஆராதைன ெசய்து, பின்பு புறப்படுவானாக; அந்த வாசல் சாயங்காலமட்டும் பூட்டப்படாதிருப்பதாக. 3

ேதசத்து ஜனங்களும் ஓய்வுநாட்களிலும் மாதப்பிறப்புகளிலும் அந்த வாசலின் நைடயிேல கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் ஆராதைன ெசய்யக்கடவர்கள். 4 அதிபதி ஓய்வுநாளிேல கர்த்தருக்குப் பலியிடும் தகனபலி,
பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகளும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவுேம. 5 ஆட்டுக்கடாேவாேட ேபாஜனபலியாக
ஒரு மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாேட ேபாஜனபலியாகத் தன் திராணிக்குத்தக்கதாய்த் தருகிற
ஈைவயும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாேட ஒருபடி எண்ெணையயும் பைடக்கக்கடவன். 6 மாதப்பிறப்பான
நாளிேலா, அவன் பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும், பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியிட்டு, 7 ேபாஜனபலியாக இளங்காைளேயாேட ஒரு மரக்கால் மாைவயும்,
ஆட்டுக்கடாேவாேட ஒரு மரக்கால் மாைவயும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாேட தன் திராணிக்குத்தக்கதாய்,
ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாேட ஒருபடி எண்ெணையயும் பைடக்கக்கடவன். 8 அதிபதி வருகிறேபாது
வாசல் மண்டபத்தின் வழியாய்ப்பிரேவசித்து, அது வழியாய்த் திரும்பப் புறப்படக்கடவன். 9 ேதசத்தின்
ஜனங்கள் குறிக்கப்பட்ட நாட்களில் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வரும்ேபாது, ஆராதைன ெசய்கிறதற்காக
வடக்கு வாசல்வழியாய் உட்பிரேவசித்தவன் ெதற்கு வாசல்வழியாய்ப் புறப்படவும், ெதற்கு வாசல்வழியாய்
உட்பிரேவசித்தவன் வடக்கு வாசல்வழியாயப் புறப்படவும்கடவன்; தான் பிரேவசித்த வாசல்வழியாய்த்
திரும்பிப்ேபாகாமல், தனக்கு எதிரான வழியாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபாவானாக. 10 அவர்கள்
உட்பிரேவசிக்கும்ேபாது, அதிபதி அவர்கள் நடுவிேல அவர்கேளாேடகூட உட்பிரேவசித்து, அவர்கள்
புறப்படும்ேபாது அவனும் கூடப் புறப்படுவானாக. 11 பண்டிைககளிலும் குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலும் அவன்
பைடக்கும் ேபாஜனபலியாவது: காைளேயாேட ஒரு மரக்கால் மாவும், ஆட்டுக்கடாேவாேட ஒரு மரக்கால்
மாவும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாேட அவன் திராணிக்குத்தக்கதாய்த் தருகிற ஒரு ஈவும், ஒவ்ெவாரு மரக்கால்
மாேவாேட ஒருபடி எண்ெணயும் ெகாடுக்கேவண்டும். 12 அதிபதி உற்சாகமான தகனபலியாகிலும், சமாதான
பலிகைளயாகிலும் கர்த்தருக்கு உற்சாகமாய்ச் ெசலுத்தேவண்டுெமன்றால், அவனுக்குக் கிழக்கு ேநாக்கிய
எதிரான வாசல் திறக்கப்படுவதாக; அப்ெபாழுது அவன் ஓய்வு நாளில் ெசய்கிறதுேபால, தன் தகனபலிையயும்
தன் சமாதான பலிையயும் ெசலுத்தி, பின்பு புறப்படக்கடவன்; அவன் புறப்பட்டபின்பு வாசல்
பூட்டப்படேவண்டும். 13 தினந்ேதாறும் ஒருவயதான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் கர்த்தருக்குத்
தகனபலியாகப் பைடக்கக்கடவாய்; காைலேதாறும் அைதப் பைடக்கேவண்டும். 14 அதிேனாேட
காைலேதாறும் ேபாஜனபலியாக ஒரு மரக்கால் மாவிேல ஆறத்ெதாறுபங்ைகயும், ெமல்லிய மாைவப்
பிைசயும்படிக்கு ஒருபடி எண்ெணயிேல மூன்றத்ெதாரு பங்ைகயும் பைடக்கக்கடவாய்; இது அன்றாடம்
கர்த்தருக்குப் பைடக்கேவண்டிய நித்திய கட்டைளயான ேபாஜனபலி. 15 இப்படிக் காைலேதாறும் அன்றாட
தகனபலியாக ஆட்டுக்குட்டிையயும் ேபாஜனபலிையயும் எண்ெணையயும் ெசலுத்துவார்களாக. 16

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அதிபதி தன் குமாரரில் ஒருவனுக்குத் தன்
சுதந்தரத்தில் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தால், அது அவன் குமாரருைடயதாயிருக்கும்; அது சுதந்தரவீதமாய்
அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகும். 17 அவன் தன் ஊழியக்காரரில் ஒருவனுக்குத் தன் சுதந்தரத்தில் ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்தாேனயாகில், அது விடுதைலயின் வருஷமட்டும் அவனுைடயதாயிருந்து, பின்பு திரும்ப
அதிபதியின் வசமாய்ச் ேசரும்; அதின் சுதந்தரம் அவன் குமாரருக்ேக உரியது, அது
அவர்களுைடயதாயிருக்கும். 18 அதிபதியானவன் ஜனத்ைத இடுக்கண் ெசய்து, அவர்களின்
ெசாந்தமானதற்கு அவர்கைளப் புறம்பாக்கி, அவர்களுைடய சுதந்தரத்திலிருந்து ஒன்றும் எடுக்கலாகாது;
என் ஜனத்தில் ஒருவரும் தங்கள் ெசாந்தமானதற்குப் புறம்பாக்கப்பட்டுச் சிதறடிக்கப்படாதபடிக்கு அவன்
தன் ெசாந்தத்திேல தன் குமாரருக்குச் சுதந்தரம் ெகாடுக்கக்கடவன். 19 பின்பு அவர் வாசலின் பக்கத்தில்
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இருந்த நைடவழியாய் என்ைன வடக்குக்கு எதிரான ஆசாரியர்களுைடய பரிசுத்த அைறவீடுகளுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்; அவ்விடத்தில் ேமற்ேக இருபுறத்திலும் ஒரு இடம் இருந்தது. 20 அவர்
என்ைன ேநாக்கி: குற்றநிவாரணபலிையயும் பாவநிவாரணபலிையயும் ேபாஜனபலிையயும் ஆசாரியர்கள்
ெவளிப்பிராகாரத்திேல ெகாண்டுேபாய் ஜனங்கைளப் பரிசுத்தம்பண்ணாதபடிக்கு, அவர்கள் அைவகைளச்
சைமக்கிறதற்கும் சுடுகிறதற்குமான ஸ்தலம் இதுேவ என்றார். 21 பின்பு அவர் என்ைன ெவளிப்பிராகாரத்தில்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், என்ைனப் பிராகாரத்தின் நாலு மூைலகைளயும் கடந்துேபாகப்பண்ணினார்;
பிராகாரத்து ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் ஒவ்ெவாரு முற்றம் இருந்தது. 22 பிராகாரத்தின் நாலு மூைலகளிலும்
புைகத்துவாரங்களுள்ள இந்த முற்றங்கள் நாற்பது முழ நீளமும், முப்பது முழ அகலமுமானைவகள்; இந்த
நாலு மூைல முற்றங்களுக்கும் ஒேர அளவு இருந்தது. 23 இந்த நாலுக்கும் சுற்றிலும் உள்ேள ஒரு
சுற்றுக்கட்டு உண்டாயிருந்தது; இந்தச் சுற்றுக்கட்டுகளின் சுற்றிலும் அடுப்புகள் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 24

அவர் என்ைன ேநாக்கி: இைவகள் ஜனங்கள் இடும் பலிகைள ஆலயத்தின் பணிவிைடக்காரர் சைமக்கிற
வீடுகள் என்றார்.

பின்பு அவர் என்ைன ஆலயத்தின் வாசலுக்குத் திரும்பிவரப்பண்ணினார்; இேதா, வாசற்படியின்
கீழிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டுக் கிழக்ேக ஓடுகிறதாயிருந்தது; ஆலயத்தின் முகப்பு கிழக்கு
ேநாக்கியிருந்தது; அந்தத் தண்ணீர் ஆலயத்தின் வலது புறமாய்ப் பலிபீடத்துக்குத் ெதற்ேக

பாய்ந்தது. 2 அவர் என்ைன வடக்கு வாசல் வழியாய்ப் புறப்படப்பண்ணி, என்ைன ெவளியிேல கீழ்த்திைசக்கு
எதிரான புறவாசல்மட்டும் சுற்றி நடத்திக்ெகாண்டுேபானார்; அங்ேக தண்ணீர் வலதுபுறத்திலிருந்து
பாய்கிறதாயிருந்தது. 3 அந்தப் புருஷன் தமது ைகயில் நூைலப் பிடித்துக்ெகாண்டு, கிழக்ேக புறப்படுைகயில்
ஆயிரமுழம் அளந்து, என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கப்பண்ணினார்; தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிருந்தது.
4 பின்னும் அவர் ஆயிரமுழம் அளந்து, என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கப்பண்ணினார்; அங்ேக தண்ணீர்
முழங்கால் அளவாயிருந்தது; பின்னும் அவர் ஆயிரமுழம் அளந்து என்ைனக் கடக்கப்பண்ணினார்; அங்ேக
தண்ணீர் இடுப்பளவாயிருந்தது. 5 பின்னும் அவர் ஆயிரமுழம் அளந்தார்; அங்ேக அது நான் கடக்கக்கூடாத
நதியாயிருந்தது; தண்ணீர் நீச்சாழமும் கடக்கமுடியாத நதியுமாயிருந்தது. 6 அவர் என்ைன ேநாக்கி:
மனுபுத்திரேன, இைதக் கண்டாயா என்று ெசால்லி, என்ைன நதிேயாரமாய்த் திரும்ப
நடத்திக்ெகாண்டுேபானார். 7 நான் நடந்துவருைகயில், இேதா, நதிேயாரத்தில் இக்கைரயிலும்
அக்கைரயிலும் ெவகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. 8 அவர் என்ைன ேநாக்கி: இந்தத் தண்ணீர்
கிழக்குேதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், வனாந்தரவழியாய் ஓடி கடலில் விழும்; இது கடலில் பாய்ந்து,
விழுந்தபின்பு, அதின் தண்ணீர் ஆேராக்கியமாகும். 9 சம்பவிப்பது என்னெவன்றால், இந்த நதி
ேபாகுமிடெமங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவபிராணிகள் யாவும் பிைழக்கும்; இந்தத் தண்ணீர் அங்ேக
வந்தபடியினால் ெவகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும்; இந்த நதி ேபாகுமிடெமங்குமுள்ள
யாவும் ஆேராக்கியப்பட்டுப் பிைழக்கும். 10 அப்ெபாழுது என்ேகதி துவக்கி எெனக்லாயிம்மட்டும்
மீன்பிடிக்கிறவர்கள் அதின் கைரயிேல நிற்பார்கள்; அெதல்லாம் வைலகைள விரிக்கிற ஸ்தலமாயிருக்கும்;
அதின் மச்சங்கள் ெபரிய சமுத்திரத்தின் மச்சங்கைளப்ேபாலப் பல ஜாதியும் மகா ஏராளமுமாயிருக்கும். 11

ஆனாலும் அதினுைடய உைளயான பள்ளங்களும் அதினுைடய மடுக்களும் ஆேராக்கியமாகாமல்,
உப்பாகேவ விட்டுவிடப்படும். 12 நதிேயாரமாய் அதின் இக்கைரயிலும் அக்கைரயிலும் புசிப்புக்கான
சகலவித விருட்சங்களும் வளரும்; அைவகளின் இைலகள் உதிர்வதுமில்ைல, அைவகளின் கனிகள்
ெகடுவதுமில்ைல; அைவகளுக்குப் பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடியினால்
மாதந்ேதாறும் புதுக்கனிகைளக் ெகாடுத்துக்ெகாண்ேடயிருக்கும்; அைவகளின் கனிகள் புசிப்புக்கும்,
அைவகளின் இைலகள் அவிழ்தத்துக்குமானைவகள். 13 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களுைடய இலக்கத்தின்படிேய ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு குறிக்கேவண்டிய எல்ைலயாவது: ேயாேசப்புக்கு இரண்டு பங்கு உண்டு. 14

சேகாதரேனாேட சேகாதரனுக்குச் சரிபங்கு உண்டாக அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அைத
உங்கள் பிதாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று நான் ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்ேதன்; ஆைகயால் உங்களுக்கு
இந்த ேதசம் சுதந்தரமாகக் கிைடக்கும். 15 ேதசத்தின் எல்ைலயாவது: வடபுறம் ெபரிய சமுத்திரந்துவக்கி,
ேசதாதுக்குப் ேபாகிற எத்ேலான் வழியாயிருக்கிற, 16 ஆமாத்தும், ேபெராத்தாவும், தமஸ்குவின்
எல்ைலக்கும் ஆமாத்தின் எல்ைலக்கும் நடுவான சிப்ராயிமும், ஆப்ரானின் எல்ைலேயாேட ேசர்ந்த ஆத்சார்
அத்தீேகானுமானது. 17 அப்படிேய சமுத்திரத்திலிருந்து ேபாகிற எல்ைல ஆத்சார் ஏனானும், தமஸ்குவின்
எல்ைலயும், வடமூைலயான வடக்கும் ஆமாத்தின் எல்ைலயுமானது; இது வடபுறம். 18 கீழ்ப்புறத்ைத
ஆப்ரானுக்கும் தமஸ்குவுக்கும் நடுவாகவும், கீேலயாத்துக்கும் ேயார்தானின் ஓரமான இஸ்ரேவல்
ேதசத்துக்கும், நடுவாகவும் கீழ்க்கடல்மட்டும் இருக்கும் எல்ைலயாய் அளப்பீர்களாக; இது கீழ்ப்புறம். 19

ெதன்மூைலயான ெதன்புறம் தாமார்துவக்கி, காேதசிலுள்ள சண்ைடமூட்டுதலின் தண்ணீர்கள் மட்டாகவும்,
ஆறுமட்டாகவும். ெபரிய சமுத்திரமட்டாகவும் இருப்பது; இது ெதன்மூைலயான ெதன்புறம். 20 ேமற்புறம்
அந்த எல்ைலதுவக்கி ஆமாத்துக்கு எதிராக வந்து ேசருமட்டும் இருக்கிற ெபரிய சமுத்திரேம; இது
ேமற்புறம். 21 இந்த ேதசத்ைத நீங்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின்படிேய உங்களுக்குள்ேள
பங்கிட்டுக்ெகாள்வீர்களாக. 22 உங்களுக்கும், உங்களுக்குள்ேள தங்கி உங்களுக்குள்ேள
பிள்ைளகைளப்ெபறுகிற அந்நியர்களுக்கும், நீங்கள் அைதச் சீட்டுப்ேபாட்டுச்
சுதந்தரமாக்கிக்ெகாள்வீர்களாக; இவர்கள் உங்களுக்கு இஸ்ரேவல் புத்திரரில் பிறந்தவர்கைளப்ேபால
இருந்து, உங்கேளாேடகூட இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின் நடுேவ சுதந்தரத்துக்கு உடன்படுவார்களாக. 23

அந்நியன் எந்தக் ேகாத்திரத்ேதாேட தங்கியிருக்கிறாேனா, அதிேல அவனுைடய சுதந்தரத்ைத அவனுக்குக்
ெகாடுக்கக்கடவீர்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.
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ேகாத்திரங்களின் நாமங்களாவன: வடமுைனதுவக்கி ஆமாத்துக்குப்ேபாகிற எத்ேலான் வழியின்
ஓரத்துக்கும், ஆத்சார் ஏனானுக்கும், ஆமாத்தருேக வடக்ேகயிருக்கிற தமஸ்குவின் எல்ைலக்கும்
உள்ளாகக் கீழ்த்திைச துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் தாணுக்கு ஒரு பங்கும், 2 தாணின்

எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் ஆேசருக்கு ஒரு பங்கும், 3 ஆேசரின் எல்ைலயருேக
கீழ்த்திைச துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் நப்தலிக்கு ஒரு பங்கும், 4 நப்தலியின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச
துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் மனாேசக்கு ஒரு பங்கும், 5 மனாேசயின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி
ேமற்றிைசமட்டும் எப்பிராயீமுக்கு ஒரு பங்கும், 6 எப்பிராயீமின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி
ேமற்றிைசமட்டும் ரூபனுக்கு ஒரு பங்கும், 7 ரூபனின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும்
யூதாவுக்கு ஒரு பங்கும் உண்டாவதாக. 8 யூதாவின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும்
நீங்கள் அர்ப்பிதமாக்கேவண்டிய பங்கு இருக்கும்; இது, இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் அகலமும், கீழ்த்திைச
துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் இருக்கிற பங்குகளில் ஒவ்ெவான்றுக்கும் சரியான நீளமுமாம்; பரிசுத்த ஸ்தலம்
அதின் நடுவிேல இருப்பதாக. 9 இதிேல கர்த்தருக்கு நீங்கள் அர்ப்பிதமாக்கேவண்டிய பங்கு
இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும், பதினாயிரங்ேகால் அகலமுமாயிருப்பதாக. 10 வடக்ேக
இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும், ேமற்ேக பதினாயிரங்ேகால் அகலமும், கிழக்ேக பதினாயிரங்ேகால்
அகலமும், ெதற்ேக இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமுமாகிய இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலமானது
ஆசாரியருைடயதாயிருக்கும்; கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஸ்தலம் அதின் நடுவிேல இருப்பதாக. 11 இஸ்ரேவல்
புத்திரர் வழிதப்பிப்ேபாைகயில், ேலவியர் வழிதப்பிப்ேபானதுேபால வழிதப்பிப்ேபாகாமல், என் காவைலக்
காத்துக்ெகாண்ட சாேதாக்கின் புத்திரராகிய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கு அது உரியதாகும். 12

அப்படிேய ேதசத்தில் அர்ப்பிதமாக்கப்படுகிறதிேல மகா பரிசுத்தமான பங்கு அவர்களுக்கு ேலவியருைடய
எல்ைலயருேக இருப்பதாக. 13 ஆசாரியரின் எல்ைலக்கு எதிராக ேலவியர் அைடயும் பங்கு
இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும் பதினாயிரங்ேகால் அகலமுமாயிருக்கேவண்டும்; நீளம்
இருபத்ைதயாயிரங்ேகாலும், அகலம் பதினாயிரங்ேகாலுமாயிருப்பதாக. 14 அவர்கள் அதில் ஒன்ைறயும்
விற்கவும் ேதசத்தின் முதல் விைளைவ மாற்றவும் மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கவும் தகாது; அது கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமானது. 15 இருபத்ைதயாயிரங்ேகாலுக்கு எதிராக அகலத்தில் மீதியாயிருக்கும்
ஐயாயிரங்ேகாேலாெவன்றால், பரிசுத்தமாயிராமல், குடிேயறும் நகரத்துக்கும் ெவளிநிலங்களுக்கும்
விடேவண்டும்; நகரம் அதின் நடுவில் இருப்பதாக. 16 அதின் அளவுகளாவன; வடபுறம் நாலாயிரத்ைதந்நூறு
ேகாலும், ெதன்புறம் நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகாலும், கீழ்ப்புறம் நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகாலும், ேமற்புறம்
நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகாலுமாம். 17 நகரத்தின் ெவளிநிலங்கள் வடக்ேக இருநூற்ைறம்பது ேகாலும்,
ெதற்ேக இருநூற்ைறம்பது ேகாலும், கிழக்ேக இருநூற்ைறம்பது ேகாலும், ேமற்ேக இருநூற்ைறம்பது
ேகாலுமாயிருப்பதாக. 18 பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலத்துக்கு எதிராக நீளத்தில் மீதியானது கிழக்ேக
பதினாயிரங்ேகாலும் ேமற்ேக பதினாயிரங்ேகாலுமாம்; அது பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலத்துக்கு எதிராயிருக்கும்;
அதின் வருமானம் நகரத்திற்காக ஊழியஞ்ெசய்கிறவர்களுக்கு ஆகாரமாயிருப்பதாக. 19 இஸ்ரேவலின்
சகல ேகாத்திரங்களிலுமிருந்து குறிக்கப்பட்ட சிலர் நகரத்திற்காகப் பணிவிைட ெசய்வார்கள். 20

அர்ப்பிதநிலமைனத்தும் இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் நீளமும், இருபத்ைதயாயிரங்ேகால் அகலமுமாய்
இருக்கக்கடவது; பட்டணத்தின் காணி உட்பட இந்தப் பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலம் சதுரமாய் இருக்கேவண்டும்.
21 பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலத்துக்கும் நகரத்தின் காணிக்கும் இந்தப்புறத்திலும் அந்தப்புறத்திலும்,
அர்ப்பிதநிலத்தினுைடய இருபத்ைதயாயிரங்ேகாலின் முன்பாகக் கிழக்கு எல்ைலமட்டுக்கும், ேமற்கிேல
இருபத்ைதயாயிரங்ேகாலின் முன்பாக ேமற்கு எல்ைலமட்டுக்கும் மீதியாயிருப்பது அதிபதியினுைடயது;
பங்குகளுக்கு எதிரான அது அதிபதியினுைடயதாயிருப்பதாக; அதற்கு நடுவாகப் பரிசுத்த அர்ப்பிதநிலமும்
ஆலயத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலமும் இருக்கும். 22 அதிபதியினுைடயதற்கு நடுேவயிருக்கும் ேலவியரின்
காணிதுவக்கியும் நகரத்தின் காணிதுவக்கியும், யூதாவின் எல்ைலக்கும் ெபன்யமீனின் எல்ைலக்கும்
நடுேவயிருக்கிறது அதிபதியினுைடயது. 23 மற்றக் ேகாத்திரங்களுக்கு உண்டாகும் பங்குகளாவன:
கீழ்த்திைசதுவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் ெபன்யமீனுக்கு ஒரு பங்கும், 24 ெபன்யமீன் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச
துவக்கி ேமற்றிைசமட்டும் சிமிேயானுக்கு ஒரு பங்கும், 25 சிமிேயானின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி
ேமற்றிைசமட்டும் இசக்காருக்கு ஒரு பங்கும், 26 இசக்காரின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி
ேமற்றிைசமட்டும் ெசபுேலானுக்கு ஒரு பங்கும், 27 ெசபுேலானின் எல்ைலயருேக கீழ்த்திைச துவக்கி
ேமற்றிைசமட்டும் காத்துக்கு ஒரு பங்கும் உண்டாயிருப்பதாக. 28 காத்தின் எல்ைலயருேக
ெதன்மூைலயாகிய ெதற்கு எல்ைல, தாமார்துவக்கி காேதசிலுள்ள சண்ைடமூட்டுதலின் தண்ணீர்கள்
மட்டாகவும் ெபரிய சமுத்திரமட்டாகவும் ேபாகும். 29 சுதந்தரிக்கும்படி இதுேவ நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டுப் பங்கிடும் ேதசம், இைவகேள அவர்களின் பங்குகள் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 30 நகரத்தினின்று புறப்படும் வழிகளாவன: வடபுறத்திேல நாலாயிரத்ைதந்நூறு
ேகாலாகிய அளவுண்டாயிருக்கும். 31 நகரத்தின் வாசல்கள், இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களுைடய
நாமங்களின்படிேய ெபயர் ெபறக்கடவது; வடக்ேக ரூபனுக்கு ஒரு வாசல், யூதாவுக்கு ஒரு வாசல், ேலவிக்கு
ஒரு வாசல், ஆக மூன்று வாசல்கள் இருப்பதாக. 32 கீழ்ப்புறத்திேல நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகால், அதில்
ேயாேசப்புக்கு ஒரு வாசல், ெபன்யமீனுக்கு ஒரு வாசல், தாணுக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று வாசல்கள்
இருப்பதாக. 33 ெதன்புறத்திேல நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகால், அதில் சிமிேயானுக்கு ஒரு வாசல்,
இசக்காருக்கு ஒரு வாசல், ெசபுேலானுக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று வாசல்கள் இருப்பதாக. 34

ேமற்புறத்திேல நாலாயிரத்ைதந்நூறு ேகால், அதில் காத்துக்கு ஒரு வாசல், ஆேசருக்கு ஒரு வாசல்,
நப்தலிக்கு ஒரு வாசல், ஆக மூன்று வாசல்கள் இருப்பதாக. 35 சுற்றிலும் அதின் அளவு
பதிெனண்ணாயிரங்ேகாலாகும்; அந்நாள்முதல் நகரம் ேயேகாவா ஷம்மா என்னும் ெபயர்ெபறும்.
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யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீம் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திேல பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமுக்கு வந்து, அைத முற்றிக்ைகேபாட்டான். 2 அப்ெபாழுது ஆண்டவர்
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீைமயும் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்ைறயும்

அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவன் அந்தப் பாத்திரங்கைளச் சிேனயார் ேதசத்திலுள்ள தன்
ேதவனுைடய ேகாவிலுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அைவகைளத் தன் ேதவனுைடய பண்டசாைலக்குள்
ைவத்தான். 3 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்திரருக்குள்ேள ராஜகுலத்தார்களிலும் துைரமக்களிலும் யாெதாரு
மாசும் இல்லாதவர்களும், அழகானவர்களும், சகல ஞானத்திலும் ேதறினவர்களும், அறிவில்
சிறந்தவர்களும், கல்வியில் நிபுணரும், ராஜாவின் அரமைனயிேல ேசவிக்கத் திறைமயுள்ளவர்களுமாகிய சில
வாலிபைரக் ெகாண்டுவரவும், 4 அவர்களுக்குக் கல்ேதயரின் எழுத்ைதயும் பாைஷையயும்
கற்றுக்ெகாடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளின் தைலவனாகிய அஸ்ேபனாசுக்குக் கற்பித்தான். 5 ராஜா,
தான் உண்ணும் ேபாஜனத்திேலயும் தான் குடிக்கும் திராட்சரசத்திேலயும் தினம் ஒரு பங்ைக அவர்களுக்கு
நியமித்து, அவர்கைள மூன்றுவருஷம் வளர்க்கவும், அதின் முடிவிேல அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக
நிற்கும்படிெசய்யவும் கட்டைளயிட்டான். 6 அவர்களுக்குள் யூதா புத்திரராகிய தானிேயல், அனனியா,
மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள். 7 பிரதானிகளின் தைலவன், தானிேயலுக்கு
ெபல்ெதஷாத்சார் என்றும், அனனியாவுக்கு சாத்ராக் என்றும், மீஷாேவலுக்கு ேமஷாக் என்றும், அசரியாவுக்கு
ஆேபத்ேநேகா என்றும் மறுெபயரிட்டான். 8 தானிேயல் ராஜாவின் ேபாஜனத்தினாலும் அவர்
பானம்பண்ணும் திராட்சரசத்தினாலும் தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தலாகாெதன்று, தன் இருதயத்தில்
தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்டு, தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தைலவனிடத்தில்
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 9 ேதவன் தானிேயலுக்குப் பிரதானிகளின் தைலவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும்
கிைடக்கும்படி ெசய்தார். 10 பிரதானிகளின் தைலவன் தானிேயைல ேநாக்கி: உங்களுக்குப்
ேபாஜனத்ைதயும் பானத்ைதயும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிேறன்;
அவர் உங்கேளாெடாத்த வாலிபரின் முகங்கைளப்பார்க்கிலும் உங்கள் முகங்கள் வாடிப்ேபானைவகளாகக்
காணேவண்டியெதன்ன? அதினால் ராஜா என்ைனச் சிரச்ேசதம்பண்ணுவாேர என்றான். 11 அப்ெபாழுது
பிரதானிகளின் தைலவனாேல, தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்ேமல்
விசாரிப்புக்காரனாக ைவக்கப்பட்ட ேமல்ஷார் என்பவைன தானிேயல் ேநாக்கி: 12 பத்துநாள்வைரக்கும்
உமது அடியாைரச் ேசாதித்துப்பாரும்; எங்களுக்குப் புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகைளயும், குடிக்கத்
தண்ணீைரயும் ெகாடுத்து, 13 எங்கள் முகங்கைளயும் ராஜேபாஜனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருைடய
முகங்கைளயும் ஒத்துப்பாரும்; பின்பு நீர் காண்கிறபடி உமது அடியாருக்குச் ெசய்யும் என்றான். 14 அவன்
இந்தக் காரியத்திேல அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, பத்துநாளளவும் அவர்கைளச் ேசாதித்துப்பார்த்தான்.
15 பத்துநாள் ெசன்றபின்பு, ராஜேபாஜனத்ைதப் புசித்த எல்லா வாலிபைரப்பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம்
கைளயுள்ளதாயும், சரீரம் புஷ்டியுள்ளதாயும் காணப்பட்டது. 16 ஆைகயால் ேமல்ஷார் அவர்கள் புசிக்கக்
கட்டைளயான ேபாஜனத்ைதயும், அவர்கள் குடிக்கக் கட்டைளயான திராட்சரசத்ைதயும் நீக்கிைவத்து,
அவர்களுக்குப் பருப்பு முதலானைவகைளக் ெகாடுத்தான். 17 இந்த நாலு வாலிபருக்கும் ேதவன் சகல
எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிைவயும் சாமர்த்தியத்ைதயும் ெகாடுத்தார்; தானிேயைலச் சகல
தரிசனங்கைளயும் ெசாப்பனங்கைளயும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார். 18 அவர்கைள
ராஜாவினிடத்தில் ெகாண்டுவருகிறதற்குக் குறித்த நாட்கள் நிைறேவறினேபாது, பிரதானிகளின் தைலவன்
அவர்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து விட்டான். 19 ராஜா அவர்கேளாேட
ேபசினான்; அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கைளப்ேபால
ேவெறாருவனும் காணப்படவில்ைல; ஆைகயால் இவர்கள் ராஜசமுகத்தில் நின்றார்கள். 20 ஞானத்துக்கும்
புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் ராஜா அவர்கைளக் ேகட்டு விசாரித்தாேனா, அதிேல தன் ராஜ்யம்
எங்குமுள்ள சகல சாஸ்திரிகளிலும் ேஜாசியரிலும் அவர்கைளப் பத்துமடங்கு சமர்த்தராகக் கண்டான். 21

ேகாேரஸ் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் முதலாம்வருஷமட்டும் தானிேயல் அங்ேக இருந்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திேல, ேநபுகாத்ேநச்சார்
ெசாப்பனங்கைளக் கண்டான்; அதினால், அவனுைடய ஆவி கலங்கி, அவனுைடய நித்திைர
கைலந்தது. 2 அப்ெபாழுது ராஜா தன் ெசாப்பனங்கைளத் தனக்குத் ெதரிவிக்கும்ெபாருட்டு

சாஸ்திரிகைளயும் ேஜாசியைரயும் சூனியக்காரைரயும் கல்ேதயைரயும் அைழக்கச் ெசான்னான்; அவர்கள்
வந்து, ராஜசமுகத்தில் நின்றார்கள். 3 ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி: ஒரு ெசாப்பனம் கண்ேடன்; அந்தச்
ெசாப்பனத்ைத அறியேவண்டுெமன்று என் ஆவி கலங்கியிருக்கிறது என்றான். 4 அப்ெபாழுது கல்ேதயர்
ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க; ெசாப்பனத்ைத உமது அடியாருக்குச் ெசால்லும்,
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அப்ெபாழுது அதின் அர்த்தத்ைத விடுவிப்ேபாம் என்று சீரிய பாைஷயிேல ெசான்னார்கள். 5 ராஜா
கல்ேதயருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னெவன்றால், நீங்கள்
ெசாப்பனத்ைதயும் அதின் அர்த்தத்ைதயும் எனக்கு அறிவியாமற்ேபானால் துண்டித்துப்ேபாடப்படுவீர்கள்;
உங்கள் வீடுகள் எருக்களங்களாக்கப்படும். 6 ெசாப்பனத்ைதயும் அதின் அர்த்தத்ைதயும்
ெதரிவித்தீர்கேளயாகில், என்னிடத்தில் ெவகுமதிகைளயும் பரிசுகைளயும் மிகுந்த கனத்ைதயும் ெபறுவீர்கள்;
ஆைகயால் ெசாப்பனத்ைதயும் அதின் அர்த்தத்ைதயும் எனக்குத் ெதரிவியுங்கள் என்றான். 7 அவர்கள்
மறுபடியும் பிரதியுத்தரமாக: ராஜா அடியாருக்குச் ெசாப்பனத்ைதச் ெசால்வாராக; அப்ெபாழுது அதின்
அர்த்தத்ைத விடுவிப்ேபாம் என்றார்கள். 8 அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக: என்னிடத்திலிருந்து தீர்மானம்
பிறந்தபடியினாேல நீங்கள் காலதாமதம் பண்ணப்பார்க்கிறீர்கெளன்று நிச்சயமாக எனக்குத்
ெதரியவருகிறது. 9 காலம் மாறுெமன்று நீங்கள் எனக்கு முன்பாக ெபாய்யும் புரட்டுமான விேசஷத்ைதச்
ெசால்லும்படி எத்தனம்பண்ணி இருக்கிறீர்கள்; நீங்கள் ெசாப்பனத்ைத எனக்குத் ெதரிவிக்காமற்ேபானால்,
உங்கெளல்லாருக்கும் இந்த ஒேர தீர்ப்பு பிறந்திருக்கிறது; ஆைகயால் ெசாப்பனத்ைத எனக்குச்
ெசால்லுங்கள்; அப்ெபாழுது அதின் அர்த்தத்ைதயும் உங்களால் காண்பிக்கக்கூடுெமன்று
அறிந்துெகாள்ளுேவன் என்றான். 10 கல்ேதயர் ராஜசமுகத்தில் பிரதியுத்தரமாக: ராஜா ேகட்கும்
காரியத்ைத அறிவிக்கத்தக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்ைல; ஆைகயால் மகத்துவமும்
வல்லைமயுமான எந்த ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத ஒரு சாஸ்திரியினிடத்திலாவது
ேஜாசியனிடத்திலாவது கல்ேதயனிடத்திலாவது ேகட்டதில்ைல. 11 ராஜா ேகட்கிற காரியம் மிகவும்
அருைமயானது; மாம்சமாயிருக்கிறவர்கேளாேட வாசம்பண்ணாத ேதவர்கேளெயாழிய ராஜசமுகத்தில்
அைத அறிவிக்கத்தக்கவர் ஒருவரும் இல்ைல என்றார்கள். 12 இதினிமித்தம் ராஜா மகா ேகாபமும்
உக்கிரமுங்ெகாண்டு, பாபிேலானில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகைளயும் ெகாைலெசய்யும்படி
கட்டைளயிட்டான். 13 ஞானிகைளக் ெகாைலெசய்யேவண்டுெமன்கிற கட்டைள ெவளிப்பட்டேபாது,
தானிேயைலயும் அவன் ேதாழைரயும் ெகாைலெசய்யத் ேதடினார்கள். 14 பாபிேலானின் ஞானிகைளக்
ெகாைலெசய்யப் புறப்பட்ட ராஜாவினுைடய தைலயாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய ஆரிேயாேகாேட தானிேயல்
ேயாசைனயும் புத்தியுமாய்ப் ேபசி: 15 இந்தக் கட்டைள ராஜாவினால் இத்தைன அவசரமாய்ப் பிறந்ததற்குக்
காரணம் என்ன என்று ராஜாவின் ேசர்ைவக்காரனாகிய ஆரிேயாகினிடத்தில் ேகட்டான்; அப்ெபாழுது
ஆரிேயாகு தானிேயலுக்குக் காரியத்ைத அறிவித்தான். 16 தானிேயல் ராஜாவினிடத்தில் ேபாய்,
ெசாப்பனத்தின் அர்த்தத்ைத ராஜாவுக்குக் காண்பிக்கும்படித் தனக்குத் தவைணெகாடுக்க
விண்ணப்பம்பண்ணினான். 17 பின்பு தானிேயல் தன் வீட்டுக்குப்ேபாய், தானும் தன் ேதாழரும் பாபிேலானின்
மற்ற ஞானிகேளாேடகூட அழியாதபடிக்கு இந்த மைறெபாருைளக்குறித்துப் பரேலாகத்தின் ேதவைன
ேநாக்கி இரக்கம் ேகட்கிறதற்காக, 18 அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்னும் தன்னுைடய ேதாழருக்கு
இந்தக் காரியத்ைத அறிவித்தான். 19 பின்பு இராக்காலத்தில் தரிசனத்திேல தானிேயலுக்கு மைறெபாருள்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அப்ெபாழுது தானிேயல் பரேலாகத்தின் ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்தான். 20 பின்பு
தானிேயல் ெசான்னது: ேதவனுைடய நாமத்துக்கு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும்
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதாக; ஞானமும் வல்லைமயும் அவருக்ேக உரியது. 21 அவர் காலங்கைளயும்
சமயங்கைளயும் மாற்றுகிறவர்; ராஜாக்கைளத் தள்ளி, ராஜாக்கைள ஏற்படுத்துகிறவர்; ஞானிகளுக்கு
ஞானத்ைதயும், அறிவாளிகளுக்கு அறிைவயும் ெகாடுக்கிறவர். 22 அவேர ஆழமும் மைறெபாருளுமானைத
ெவளிப்படுத்துகிறவர்; இருளில் இருக்கிறைத அவர் அறிவார்; ெவளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும். 23 என்
பிதாக்களின் ேதவேன, நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லைமயும் ெகாடுத்து, நாங்கள் உம்மிடத்தில்
ேவண்டிக்ெகாண்டைத இப்ெபாழுது எனக்கு அறிவித்து, ராஜாவின் காரியத்ைத எங்களுக்குத்
ெதரிவித்தபடியினால், உம்ைமத் துதித்துப் புகழுகிேறன் என்றான். 24 பின்பு தானிேயல்
பாபிேலானின்ஞானிகைள அழிக்க ராஜா கட்டைளயிட்ட ஆரிேயாகினிடத்தில் ேபாய்:
பாபிேலானின்ஞானிகைள அழிக்காேதயும், என்ைன ராஜாவின் முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாம்;
ராஜாவுக்கு அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிப்ேபன் என்று ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது ஆரிேயாகு தானிேயைல
ராஜாவின் முன்பாகத் தீவிரமாய் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: சிைறப்பட்டுவந்த யூேதயா ேதசத்தாரில் ஒரு
புருஷைனக் கண்டுபிடித்ேதன்; அவன் ராஜாவுக்கு அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிப்பான் என்றான். 26 ராஜா
ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் நாமமுள்ள தானிேயைல ேநாக்கி: நான் கண்ட ெசாப்பனங்கைளயும் அதின்
அர்த்தத்ைதயும் நீ எனக்கு அறிவிக்கக்கூடுமா என்று ேகட்டான். 27 தானிேயல் ராஜசமுகத்தில்
பிரதியுத்தரமாக: ராஜா ேகட்கிற மைறெபாருைள ராஜாவுக்குத் ெதரிவிக்க ஞானிகளாலும், ேஜாசியராலும்,
சாஸ்திரிகளாலும், குறிெசால்லுகிறவர்களாலும் கூடாது. 28 மைறெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துகிற
பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவன் கைடசிநாட்களில் சம்பவிப்பைத ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குத்
ெதரிவித்திருக்கிறார்; உம்முைடய ெசாப்பனமும் உமது படுக்ைகயின்ேமல் உம்முைடய தைலயில் உண்டான
தரிசனங்களும் என்னெவன்றால்: 29 ராஜாேவ, உம்முைடய படுக்ைகயின்ேமல் நீர் படுத்திருக்ைகயில்,
இனிேமல் சம்பவிக்கப்ேபாகிறெதன்ன என்கிற நிைனவுகள் உமக்குள் எழும்பிற்று; அப்ெபாழுது
மைறெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்கப்ேபாகிறைத உமக்குத் ெதரிவித்தார். 30

உயிேராடிருக்கிற எல்லாைரப்பார்க்கிலும் எனக்கு அதிக ஞானம் உண்ெடன்பதினாேல அல்ல; அர்த்தம்
ராஜாவுக்குத் ெதரியவரவும், உம்முைடய இருதயத்தின் நிைனவுகைள நீர் அறியவும், இந்த மைறெபாருள்
எனக்கு ெவளியாக்கப்பட்டது. 31 ராஜாேவ, நீர் ஒரு ெபரிய சிைலையக் கண்டீர்; அந்தப் ெபரிய சிைல
மிகுந்த பிரகாசமுள்ளதாயிருந்தது; அது உமக்கு எதிேர நின்றது; அதின் ரூபம் பயங்கரமாயிருந்தது. 32

அந்தச் சிைலயின் தைல பசும்ெபான்னும், அதின் மார்பும் அதின் புயங்களும் ெவள்ளியும், அதின் வயிறும்
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அதின் ெதாைடயும் ெவண்கலமும், 33 அதின் கால்கள் இரும்பும், அதின் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி
களிமண்ணுமாயிருந்தது. 34 நீர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, ைககளால் ெபயர்க்கப்படாத ஒரு கல்
ெபயர்ந்து உருண்டுவந்தது; அது அந்தச் சிைலைய இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதின் பாதங்களில் ேமாதி,
அைவகைள ெநாறுக்கிப்ேபாட்டது. 35 அப்ெபாழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் ெவண்கலமும் ெவள்ளியும்
ெபான்னும் ஏகமாய் ெநாறுங்குண்டு, ேகாைடகாலத்தில் ேபாரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்துேபாகிற
பதைரப்ேபாலாயிற்று; அைவகளுக்கு ஒரு இடமும் கிைடயாதபடி காற்று அைவகைள
அடித்துக்ெகாண்டுேபாயிற்று; சிைலைய ேமாதின கல்ேலாெவன்றால், ஒரு ெபரிய பர்வதமாகி
பூமிையெயல்லாம் நிரப்பிற்று. 36 ெசாப்பனம் இதுதான்; அதின் அர்த்தத்ைதயும், ராஜசமுகத்தில்
ெதரிவிப்ேபாம். 37 ராஜாேவ, நீர் ராஜாதி ராஜாவாயிருக்கிறீர்; பரேலாகத்தின் ேதவன் உமக்கு
ராஜரீகத்ைதயும் பராக்கிரமத்ைதயும் வல்லைமையயும் மகிைமையயும் அருளினார். 38 சகல
இடங்களிலுமுள்ள மனுபுத்திரைரயும் ெவளியின் மிருகங்கைளயும் ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும் அவர் உமது
ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்து, உம்ைம அைவகைளெயல்லாம் ஆளும்படி ெசய்தார். ெபான்னான அந்தத் தைல
நீேர. 39 உமக்குப்பிறகு உமக்குக் கீழ்த்தரமான ேவெறாரு ராஜ்யம் ேதான்றும்; பின்பு பூமிையெயல்லாம்
ஆண்டுெகாள்ளும் ெவண்கலமான மூன்றாம் ராஜ்யம் ஒன்று எழும்பும். 40 நாலாவது ராஜ்யம்
இரும்ைபப்ேபால உரமாயிருக்கும்; இரும்பு எல்லாவற்ைறயும் எப்படி ெநாறுக்கிச்
சின்னபின்னமாக்குகிறேதா, அப்படிேய இது ெநாறுக்கிப்ேபாடுகிற இரும்ைபப்ேபால அைவகைளெயல்லாம்
ெநாறுக்கித் தகர்த்துப்ேபாடும். 41 பாதங்களும் கால்விரல்களும் பாதி குயவனின் களிமண்ணும், பாதி
இரும்புமாயிருக்க நீர் கண்டீேர, அந்த ராஜ்யம் பிரிக்கப்படும்; ஆகிலும் களிமண்ேணாேட இரும்பு
கலந்திருக்க நீர் கண்டபடிேய இரும்பினுைடய உறுதியில் ெகாஞ்சம் அதிேல இருக்கும். 42 கால்விரல்கள்
பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாயிருந்தது என்னெவன்றால், அந்த ராஜ்யம் ஒருபங்கு உரமும் ஒருபங்கு
ெநரிசலுமாயிருக்கும். 43 நீர் இரும்ைபக் களிமண்ேணாேட கலந்ததாகக் கண்டீேர, அவர்கள் மற்ற
மனுஷேராேட சம்பந்தங்கலப்பார்கள்; ஆகிலும் இேதா, களிமண்ேணாேட இரும்பு கலவாததுேபால
அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் ஒட்டிக்ெகாள்ளாதிருப்பார்கள். 44 அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிேல,
பரேலாகத்தின் ேதவன் என்ெறன்ைறக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்ைத எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்த ராஜ்யம்
ேவேற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்ைல; ஒரு கல் ைகயால் ெபயர்க்கப்படாமல் மைலயிலிருந்து ெபயர்ந்து,
உருண்டுவந்து, இரும்ைபயும் ெவண்கலத்ைதயும் களிமண்ைணயும் ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
ெநாறுக்கினைத நீர் கண்டீேர, அப்படிேய அது அந்த ராஜ்யங்கைளெயல்லாம் ெநாறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி,
தாேனா என்ெறன்ைறக்கும் நிற்கும். 45 இனிேமல் சம்பவிக்கப்ேபாகிறைத மகா ேதவன் ராஜாவுக்குத்
ெதரிவித்திருக்கிறார்; ெசாப்பனமானது நிச்சயம், அதின் அர்த்தம் சத்தியம் என்றான். 46 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் முகங்குப்புற விழுந்து, தானிேயைல வணங்கி, அவனுக்குக்
காணிக்ைகெசலுத்தவும் தூபங்காட்டவும் கட்டைளயிட்டான். 47 ராஜா தானிேயைல ேநாக்கி: நீ இந்த
மைறெபாருைள ெவளிப்படுத்தினபடியினால், ெமய்யாய் உங்கள் ேதவேன ேதவர்களுக்கு ேதவனும்,
ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவரும், மைறெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் என்றான். 48 பின்பு
ராஜா தானிேயைலப் ெபரியவனாக்கி, அவனுக்கு அேநகம் சிறந்த ெவகுமதிகைளக் ெகாடுத்து, அவைனப்
பாபிேலான் மாகாணம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும், பாபிேலானிலுள்ள சகல ஞானிகளின்ேமலும் பிரதான
அதிகாரியாகவும் நியமித்தான். 49 தானிேயல் ராஜாைவ ேவண்டிெகாண்டதின்ேபரில் அவன்
சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும், ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாபிேலான் மாகாணத்துக் காரியங்கைள
விசாரிக்கும்படிைவத்தான்; தானிேயேலாெவன்றால் ராஜாவின் ெகாலுமண்டபத்தில் இருந்தான்.

ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் அறுபதுமுழ உயரமும் ஆறுமுழ அகலமுமான ஒருெபாற்சிைலையப்
பண்ணுவித்து, பாபிேலான் மாகாணத்திலிருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியிேல நிறுத்தினான். 2 பின்பு
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதசாதிபதிகைளயும், அதிகாரிகைளயும், தைலவைரயும்,

நியாயாதிபதிகைளயும், ெபாக்கிஷக்காரைரயும், நீதிசாஸ்திரிகைளயும், விசாரிப்புக்காரைரயும்,
நாடுகளிலுள்ள உத்திேயாகஸ்தர் யாவைரயும் ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜா நிறுத்தின சிைலயின் பிரதிஷ்ைடக்கு
வந்து ேசரும்படி அைழத்தனுப்பினான். 3 அப்ெபாழுது ேதசாதிபதிகளும், அதிகாரிகளும், தைலவரும்,
நியாயாதிபதிகளும், ெபாக்கிஷக்காரரும், நீதிசாஸ்திரிகளும், விசாரிப்புக்காரரும், நாடுகளிலுள்ள
உத்திேயாகஸ்தர் யாவரும், ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் நிறுத்தின சிைலயின் பிரதிஷ்ைடக்கு வந்து
ேசர்ந்து, ேநபுகாத்ேநச்சார் நிறுத்தின சிைலக்கு எதிராக நின்றார்கள். 4 கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய்:
சகல ஜனங்களும், ஜாதிகளும், பாைஷக்காரருமானவர்கேள, உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது
என்னெவன்றால்: 5 எக்காளம், நாகசுரம், கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான சகலவித
கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள் தாழவிழுந்து, ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் நிறுத்தின ெபாற்சிைலையப் பணிந்துெகாள்ளக்கடவீர்கள். 6 எவனாகிலும் தாழ விழுந்து,
அைதப் பணிந்துெகாள்ளாமற்ேபானால், அவன் அந்ேநரேம எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் நடுவிேல
ேபாடப்படுவான் என்றான். 7 ஆதலால் சகல ஜனங்களும், எக்காளம், நாகசுரம், கின்னரம், வீைண,
சுரமண்டலம் முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன, சகல ஜனத்தாரும்
ஜாதியாரும் பாைஷக்காரரும் தாழ விழுந்து, ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் நிறுத்தின ெபாற்சிைலையப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 8 அச்சமயத்தில் கல்ேதயரில் சிலர் ராஜசமுகத்தில் வந்து, யூதர்ேபரில்
குற்றஞ்சாற்றி, 9 ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாைர ேநாக்கி: ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க. 10 எக்காளம்,
நாகசுரம், கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்ைதயும்
ேகட்கிற எந்த மனுஷனும் தாழவிழுந்து, ெபாற்சிைலையப் பணிந்துெகாள்ளேவண்டுெமன்றும், 11
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எவனாகிலும் தாழ விழுந்து பணிந்துெகாள்ளாமற்ேபானால், அவன் எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் நடுவிேல
ேபாடப்படேவண்டுெமன்றும், ராஜாவாகிய நீர் கட்டைளயிட்டீேர. 12 பாபிேலான் மாகாணத்தின்
காரியங்கைள விசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தின சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்னும் யூதரான மனுஷர்
இருக்கிறார்கேள; அவர்கள் ராஜாவாகிய உம்ைம மதிக்கவில்ைல; அவர்கள் உம்முைடய ேதவர்களுக்கு
ஆராதைன ெசய்யாமலும், நீர் நிறுத்தின ெபாற்சிைலையப் பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள்
என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார் உக்கிரேகாபங்ெகாண்டு சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளயிட்டான்; அவர்கள் அந்தப் புருஷைர
ராஜாவின் சமுகத்தில் ெகாண்டுவந்துவிட்டேபாது, 14 ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்கைள ேநாக்கி: சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள, நீங்கள் என் ேதவர்களுக்கு ஆராதைனெசய்யாமலும் நான் நிறுத்தின
ெபாற்சிைலையப் பணிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்தது ெமய்தானா? 15 இப்ேபாதும் எக்காளம், நாகசுரம்,
கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்ைதயும் நீங்கள்
ேகட்கும்ேபாது, தாழ விழுந்து, நான் பண்ணிைவத்த சிைலையப் பணிந்துெகாள்ள ஆயத்தமாயிருந்தால்
நல்லது; பணிந்துெகாள்ளாதிருந்தீர்கேளயாகில், அந்ேநரேம எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் நடுவிேல
ேபாடப்படுவீர்கள்; உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவிக்கப்ேபாகிற ேதவன் யார் என்றான். 16 சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி: ேநபுகாத்ேநச்சாேர, இந்தக் காரியத்ைதக்
குறித்து உமக்கு உத்தரவுெசால்ல எங்களுக்கு அவசியமில்ைல. 17 நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் ேதவன்
எங்கைளத் தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார்; அவர் எரிகிற அக்கினிச்சூைளக்கும், ராஜாவாகிய உம்முைடய
ைகக்கும் நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார். 18 விடுவிக்காமற்ேபானாலும், நாங்கள் உம்முைடய ேதவர்களுக்கு
ஆராதைன ெசய்வதுமில்ைல, நீர் நிறுத்தின ெபாற்சிைலையப் பணிந்துெகாள்வதுமில்ைல என்கிறது
ராஜாவாகிய உமக்குத் ெதரிந்திருக்கக்கடவது என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குக்
கடுங்ேகாபமூண்டு: சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்கு விேராதமாய் அவனுைடய முகம்
ேவறுபட்டது; சூைளையச் சாதாரணமாய்ச் சூடாக்குவைதப்பார்க்கிலும் ஏழுமடங்கு அதிகமாய்ச்
சூடாக்கும்படி உத்தரவுெகாடுத்து, 20 சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைள எரிகிற
அக்கினிச்சூைளயிேலேபாடுவதற்கு அவர்கைளக் கட்டும்படி, தன் இராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய
புருஷருக்குக் கட்டைளயிட்டான். 21 அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் சால்ைவகேளாடும், நிசார்கேளாடும்,
பாைககேளாடும் மற்ற வஸ்திரங்கேளாடும் கட்டப்பட்டு, எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் நடுவிேல
ேபாடப்பட்டார்கள். 22 ராஜாவின் கட்டைள கடுைமயாயிருந்தபடியினாலும், சூைள மிகவும்
சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும், அக்கினி ஜூவாைலயானது சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
என்பவர்கைளத் தூக்கிக்ெகாண்டுேபான புருஷைரக் ெகான்றுேபாட்டது. 23 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்னும் அந்த மூன்று புருஷரும் கட்டுண்டவர்களாய் எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் நடுவிேல
விழுந்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் பிரமித்து, தீவிரமாய் எழுந்திருந்து, தன்
மந்திரிமார்கைள ேநாக்கி: மூன்று புருஷைர அல்லேவா கட்டுண்டவர்களாக அக்கினியிேல ேபாடுவித்ேதாம்
என்றான்; அவர்கள் ராஜாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஆம், ராஜாேவ என்றார்கள். 25 அதற்கு அவன்: இேதா,
நாலுேபர் விடுதைலயாய் அக்கினியின் நடுவிேல உலாவுகிறைதக் காண்கிேறன். அவர்களுக்கு ஒரு
ேசதமுமில்ைல; நாலாம் ஆளின்சாயல் ேதவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்றான். 26 அப்ெபாழுது
ேநபுகாத்ேநச்சார் எரிகிற அக்கினிச்சூைளயின் வாசலண்ைடக்கு வந்து, உன்னதமான ேதவனுைடய
தாசராகிய சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள, நீங்கள் ெவளிேய வாருங்கள் என்றான்;
அப்ெபாழுது சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து ெவளிேய
வந்தார்கள். 27 ேதசாதிபதிகளும், அதிகாரிகளும், தைலவரும், ராஜாவின் மந்திரிகளும் கூடிவந்து, அந்தப்
புருஷனுைடய சரீரங்களின்ேமல் அக்கினி ெபலஞ்ெசய்யாமலும், அவர்களுைடய தைலமயிர் கருகாமலும்,
அவர்களுைடய சால்ைவகள் ேசதப்படாமலும், அக்கினியின் மணம் அவர்களிடத்தில் வீசாமலும்
இருந்தைதக் கண்டார்கள். 28 அப்ெபாழுது ேநபுகாத்ேநச்சார் வசனித்து: சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுைடய ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர்கள் தங்களுைடய ேதவைனத்தவிர
ேவெறாரு ேதவைனயும் ேசவித்துப் பணியாமல், அவைரேய நம்பி, ராஜாவின் கட்டைளையத் தள்ளி, தங்கள்
சரீரங்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ததினால், அவர் தமது தூதைன அனுப்பி, தம்முைடய தாசைர விடுவித்தார். 29

ஆதலால் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுைடய ேதவனுக்கு விேராதமாகத்
தூஷணவார்த்ைதையச் ெசால்லுகிற எந்த ஜனத்தானும், எந்த ஜாதியானும், எந்த பாைஷக்காரனும்
துண்டித்துப்ேபாடப்படுவான்; அவன் வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என்று என்னாேல தீர்மானிக்கப்படுகிறது;
இவ்விதமாய் இரட்சிக்கத்தக்க ேதவன் ேவெறாருவரும் இல்ைலெயன்றான். 30 பின்பு ராஜா சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளப் பாபிேலான் ேதசத்திேல உயர்த்தினான்.

ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற சகல ஜனத்தாருக்கும் ஜாதியாருக்கும்
பாைஷக்காரருக்கும் எழுதுகிறது என்னெவன்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம் ெபருகக்கடவது. 2

உன்னதமான ேதவன் என்னிடத்தில் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
பிரசித்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்ைமயாய்க் கண்டது. 3 அவருைடய அைடயாளங்கள் எவ்வளவு
மகத்துவமும், அவருைடய அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லைமயுமாயிருக்கிறது; அவருைடய ராஜ்யம்
நித்தியராஜ்யம்; அவருைடய ஆளுைக தைலமுைற தைலமுைறயாக நிற்கும். 4 ேநபுகாத்ேநச்சாராகிய நான்
என் வீட்டிேல சவுக்கியமுள்ளவனாயிருந்து என் அரமைனயிேல வாழ்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். 5 நான் ஒரு
ெசாப்பனத்ைதக் கண்ேடன்; அது எனக்குத் திகிைல உண்டாக்கிற்று; என் படுக்ைகயின்ேமல் எனக்குள்
உண்டான நிைனவுகளும், என் தைலயில் ேதான்றின தரிசனங்களும் என்ைனக் கலங்கப்பண்ணிற்று. 6

ஆைகயால் ெசாப்பனத்தின் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவிக்கிறதற்காகப் பாபிேலான்
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ஞானிகைளெயல்லாம் என்னிடத்தில் ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளயிட்ேடன். 7 அப்ெபாழுது சாஸ்திரிகளும்,
ேஜாசியரும், கல்ேதயரும், குறிெசால்லுகிறவர்களும் என்னிடத்திேல வந்தார்கள்; ெசாப்பனத்ைத நான்
அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் அதின் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவிக்கமாட்டாமற்ேபானார்கள். 8

கைடசியிேல என் ேதவனுைடய நாமத்தின்படிேய ெபல்ெதஷாத்சார் என்னும் ெபயரிடப்பட்டு, பரிசுத்த
ேதவர்களின் ஆவிையயுைடய தானிேயல் என்னிடத்தில் ெகாண்டுவரப்பட்டான்; அவனிடத்தில் நான்
ெசாப்பனத்ைத விவரித்துச் ெசான்னதாவது: 9 சாஸ்திரிகளின் அதிபதியாகிய ெபல்ெதஷாத்சாேர, பரிசுத்த
ேதவர்களுைடய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறெதன்றும், எந்த மைறெபாருைளயும் அறிவது உனக்கு
அரிதல்லெவன்றும் நான் அறிேவன்; நான் கண்ட என் ெசாப்பனத்தின் தரிசனங்கைளயும் அதின்
அர்த்தத்ைதயும் ெசால்லு. 10 நான் படுத்திருந்தேபாது என் தைலயில் ேதான்றின தரிசனங்கள்
என்னெவன்றால்: இேதா, ேதசத்தின் மத்தியிேல மிகவும் உயரமான ஒரு விருட்சத்ைதக் கண்ேடன். 11 அந்த
விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து, ேதசத்தின் எல்ைலபரியந்தமும் காணப்படத்தக்கதாக அதின் உயரம்
வானபரியந்தம் எட்டினது. 12 அதின் இைலகள் ேநர்த்தியும், அதின் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது; எல்லா
ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது; அதின் கீேழ ெவளியின் மிருகங்கள் நிழலுக்கு ஒதுங்கினது;
அதின் ெகாப்புகளில் ஆகாயத்துப் பட்சிகள் தாபரித்துச் சகல பிராணிகளும் அதினால் ேபாஷிக்கப்பட்டது.
13 நான் படுத்திருக்ைகயில் என் தைலயில் ேதான்றின தரிசனங்கைளக் காணும்ேபாது, காவலாளனாகிய
பரிசுத்தவான் ஒருவன் வானத்திலிருந்து இறங்கக்கண்ேடன். 14 அவன் உரத்த சத்தமிட்டு: இந்த
விருட்சத்ைத ெவட்டி, இதின் ெகாப்புகைளத் தறித்துப்ேபாடுங்கள்; இதின் இைலகைள உதிர்த்து, இதின்
கனிகைளச் சிதறடியுங்கள்; இதின் கீழுள்ள மிருகங்களும் இதின் ெகாப்புகளிலுள்ள பட்சிகளும்
ேபாய்விடட்டும். 15 ஆனாலும் இதின் ேவர்களாகிய அடிமரம் பூமியில் இருக்கட்டும்; இரும்பும்
ெவண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு, ெவளியின் பசும்புல்லிேல தங்கி, ஆகாயத்துப் பனியிேல நைனவதாக;
மிருகங்கேளாேட பூமியின் பூண்டிேல அவனுக்குப் பங்கு இருக்கக்கடவது. 16 அவனுைடய இருதயம் மனுஷ
இருதயமாயிராமல் மாறும்படி, மிருக இருதயம் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படக்கடவது; இப்படியிருக்கிற
அவன்ேமல் ஏழு காலங்கள் கடந்துேபாகேவண்டும். 17 உன்னதமானவர் மனுஷருைடய ராஜ்யத்தில்
ஆளுைகெசய்து தமக்குச் சித்தமானவனுக்கு அைதக் ெகாடுத்து, மனுஷரில் தாழ்ந்தவைனயும் அதின்ேமல்
அதிகாரியாக்குகிறார் என்று நரஜீவன்கள் அறியும்படிக்குக் காவலாளரின் தீர்ப்பினால் இந்தக் காரியமும்
பரிசுத்தவான்களின் ெமாழியினால் இந்த விசாரைணயும் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றான். 18

ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜாவாகிய நான் கண்ட ெசாப்பனம் இதுேவ; இப்ேபாது ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ
இதின் அர்த்தத்ைதச் ெசால்லு; என் ராஜ்யத்திலுள்ள ஞானிகள் எல்லாராலும் இதின் அர்த்தத்ைத எனக்குத்
ெதரிவிக்கக்கூடாமற்ேபாயிற்று; நீேயா இைதத் ெதரிவிக்கத்தக்கவன்; பரிசுத்த ேதவர்களுைடய ஆவி
உனக்குள் இருக்கிறேத என்றான். 19 அப்ெபாழுது ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ேபருள்ள தானிேயல் ஒரு
நாழிைகமட்டும் திைகத்துச் சிந்தித்துக் கலங்கினான். ராஜா அவைன ேநாக்கி: ெபல்ெதஷாத்சாேர,
ெசாப்பனமும் அதின் அர்த்தமும் உன்ைனக் கலங்கப்பண்ணேவணடியதில்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது
ெபல்ெதஷாத்சார் பிரதியுத்தரமாக: என் ஆண்டவேன, அந்தச் ெசாப்பனம் உம்முைடய பைகவரிடத்திலும்,
அதின் அர்த்தம் உம்முைடய சத்துருக்களிடத்திலும் பலிக்கக்கடவது. 20 நீர் கண்ட விருட்சம் வளர்ந்து
பலத்து, ேதசத்தின் எல்ைலபரியந்தம் காணப்படத்தக்கதாக அதின் உயரம் வானபரியந்தம் எட்டினது. 21

அதின் இைலகள் ேநர்த்தியும், அதின் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது; எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம்
உண்டாயிருந்தது; அதின்கீேழ ெவளியின் மிருகங்கள் தங்கினது, அதின் ெகாப்புகளில் ஆகாயத்துப் பட்சிகள்
தாபரித்தது. 22 அது ெபரியவரும் பலத்தவருமாயிருக்கிற ராஜாவாகிய நீர்தாேம; உமது மகத்துவம் ெபருகி
வானபரியந்தமும், உமது கர்த்தத்துவம் பூமியின் எல்ைலபரியந்தமும் எட்டியிருக்கிறது. 23 இந்த
விருட்சத்ைத ெவட்டி, இைத அழித்துப்ேபாடுங்கள்; ஆனாலும் இதின் ேவர்களாகிய அடிமரம் தைரயில்
இருக்கட்டுெமன்றும், இரும்பும் ெவண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு, ெவளியின் பசும்புல்லிேல தங்கி,
ஆகாயத்துப் பனியில் நைனவதாக; ஏழு காலங்கள் அவன்ேமல் கடந்துேபாகுமட்டும் மிருகங்கேளாேட
அவனுைடய பங்கு இருக்கக்கடவெதன்றும், வானத்திலிருந்து இறங்கிச் ெசான்ன பரிசுத்த காவலாளைன
ராஜாவாகிய நீர் கண்டீேர. 24 ராஜாேவ, அதின் அர்த்தமும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன்ேபரில் வந்த
உன்னதமானவருைடய தீர்மானமும் என்னெவன்றால்: மனுஷரினின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர்; ெவளியின்
மிருகங்கேளாேட சஞ்சரிப்பீர்; மாடுகைளப்ேபாலப் புல்ைலேமய்ந்து, ஆகாயத்துப் பனியிேல நைனவீர். 25

உன்னதமானவர் மனுஷருைடய ராஜ்யத்தில் ஆளுைகெசய்து, தமக்குச் சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு
அைதக்ெகாடுக்கிறார் என்பைத நீர் அறிந்துெகாள்ளுமட்டும் ஏழு காலங்கள் உம்முைடய ேபரில்
கடந்துேபாகேவண்டும். 26 ஆனாலும் விருட்சத்தின் ேவர்களாகிய அடிமரம் தைரயில் இருக்கட்டும் என்று
ெசால்லப்பட்டது என்னெவன்றால்: நீர் பரம அதிகாரத்ைத அறிந்தபின், ராஜ்யம் உமக்கு நிைலநிற்கும். 27

ஆைகயால் ராஜாேவ, நான் ெசால்லும் ஆேலாசைனைய நீர் அங்கீகரித்துக்ெகாண்டு நீதிையச் ெசய்து
உமது பாவங்கைளயும், சிறுைமயானவர்களுக்கு இரங்கி உமது அக்கிரமங்கைளயும் அகற்றிவிடும்;
அப்ெபாழுது உம்முைடய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்றான். 28 இெதல்லாம் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்ேமல் வந்தது. 29 பன்னிரண்டு மாதம் ெசன்ற பின்பு, ராஜா பாபிேலான் ராஜ்யத்தின்
அரமைனேமல் உலாவிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது: 30 இது என் வல்லைமயின் பராக்கிரமத்தினால், என்
மகிைமப்பிரதாபத்துக்ெகன்று, ராஜ்யத்துக்கு அரமைனயாக நான் கட்டின மகா பாபிேலான் அல்லவா என்று
ெசான்னான். 31 இந்த வார்த்ைத ராஜாவின் வாயில் இருக்கும்ேபாேத, வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டாகி: ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாேர, ராஜ்யபாரம் உன்ைனவிட்டு நீங்கிற்று. 32 மனுஷரினின்று
தள்ளப்படுவாய்; ெவளியின் மிருகங்கேளாேட சஞ்சரிப்பாய்; மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்வாய்; இப்படிேய
உன்னதமானவர் மனுஷருைடய ராஜ்யத்தில் ஆளுைக ெசய்து, தமக்குச் சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு அைதக்
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ெகாடுக்கிறாெரன்பைத நீ அறிந்துெகாள்ளுமட்டும் ஏழு காலங்கள் உன்ேமல் கடந்துேபாகும் என்று
உனக்குச் ெசால்லப்படுகிறது என்று விளம்பினது. 33 அந்ேநரேம இந்த வார்த்ைத ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தில்
நிைறேவறிற்று; அவன் மனுஷரினின்று தள்ளப்பட்டு, மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்ந்தான்; அவனுைடய
தைலமயிர் கழுகுகளுைடய இறகுகைளப்ேபாலவும், அவனுைடய நகங்கள் பட்சிகளுைடய
நகங்கைளப்ேபாலவும் வளருமட்டும் அவன் சரீரம் ஆகாயத்துப் பனியிேல நைனந்தது. 34 அந்த நாட்கள்
ெசன்றபின்பு, ேநபுகாத்ேநச்சாராகிய நான் என் கண்கைள வானத்துக்கு ஏெறடுத்ேதன்; என் புத்தி எனக்குத்
திரும்பிவந்தது; அப்ெபாழுது நான் உன்னதமானவைர ஸ்ேதாத்திரித்து, என்ெறன்ைறக்கும்
ஜீவித்திருக்கிறவைரப் புகழ்ந்து மகிைமப்படுத்திேனன்; அவருைடய கர்த்தத்துவேம நித்திய கர்த்தத்துவம்,
அவருைடய ராஜ்யேம தைலமுைற தைலமுைறயாக நிற்கும். 35 பூமியின் குடிகள் எல்லாம்
ஒன்றுமில்ைலெயன்று எண்ணப்படுகிறார்கள்; அவர் தமது சித்தத்தின்படிேய வானத்தின் ேசைனையயும்
பூமியின் குடிகைளயும் நடத்துகிறார்; அவருைடய ைகையத்தடுத்து, அவைர ேநாக்கி: என்ன ெசய்கிறீெரன்று
ெசால்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்ைல என்ேறன். 36 அவ்ேவைளயில் என் புத்தி எனக்குத் திரும்பிவந்தது;
என் ராஜ்யபாரத்தின் ேமன்ைமக்காக என் மகிைமயும் என் முகக்கைளயும் எனக்குத் திரும்பி வந்தது; என்
மந்திரிமாரும் என் பிரபுக்களும் என்ைனத் ேதடிவந்தார்கள்; என் ராஜ்யத்திேல நான்
ஸ்திரப்படுத்தப்பட்ேடன்; அதிக மகத்துவமும் எனக்குக் கிைடத்தது. 37 ஆைகயால் ேநபுகாத்ேநச்சாராகிய
நான் பரேலாகத்தின் ராஜாைவப் புகழ்ந்து, உயர்த்தி, மகிைமப்படுத்துகிேறன்; அவருைடய
கிரிையகெளல்லாம் சத்தியமும், அவருைடய வழிகள் நியாயமுமானைவகள்; அகந்ைதயாய்
நடக்கிறவர்கைளத் தாழ்த்த அவராேல ஆகும் என்று எழுதினான்.

ெபல்ஷாத்சார் என்னும் ராஜா தன் பிரபுக்களில் ஆயிரம்ேபருக்கு ஒரு ெபரிய விருந்துெசய்து, அந்த
ஆயிரம்ேபருக்கு முன்பாகத் திராட்சரசம் குடித்தான். 2 ெபல்ஷாத்சார் திராட்சரசத்ைத
ருசித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அவன் தன் தகப்பனாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலம்

ேதவாலயத்திலிருந்து ெகாண்டுவந்த ெபான் ெவள்ளி பாத்திரங்களில், ராஜாவாகிய தானும் தன் பிரபுக்களும்
தன் மைனவிகளும் தன் ைவப்பாட்டிகளும் குடிக்கிறதற்காக அைவகைளக் ெகாண்டுவரும்படி
கட்டைளயிட்டான். 3 அப்ெபாழுது எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட ெபாற்பாத்திரங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகளில் ராஜாவும் அவனுைடய பிரபுக்களும்
அவனுைடய மைனவிகளும் அவனுைடய ைவப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள். 4 அவர்கள் திராட்சரசம் குடித்து,
ெபான்னும் ெவள்ளியும் ெவண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய ேதவர்கைளப் புகழ்ந்தார்கள். 5

அந்ேநரத்திேல மனுஷ ைகவிரல்கள் ேதான்றி, விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரமைனயின் சாந்து பூசப்பட்ட
சுவரிேல எழுதிற்று; எழுதின அந்தக் ைகயுறுப்ைப ராஜா கண்டான். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவின் முகம்
ேவறுபட்டது; அவனுைடய நிைனவுகள் அவைனக் கலங்கப்பண்ணினது; அவனுைடய இடுப்பின் கட்டுகள்
தளர்ந்தது, அவனுைடய முழங்கால்கள் ஒன்ேறாெடான்று ேமாதிக்ெகாண்டது. 7 ராஜா உரத்த சத்தமிட்டு;
ேஜாசியைரயும் கல்ேதயைரயும் குறிெசால்லுகிறவர்கைளயும் உள்ேள அைழத்துவரும்படி ெசான்னான். ராஜா
பாபிேலான் ஞானிகைள ேநாக்கி: இந்த எழுத்ைத வாசித்து, இதின் அர்த்தத்ைத எனக்கு
ெவளிப்படுத்துகிறவன் எவேனா, அவன் இரத்தாம்பரமும் கழுத்திேல ெபாற்சரப்பணியும் தரிக்கப்பட்டு,
ராஜ்யத்திேல மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பான் என்று ெசான்னான். 8 அப்ெபாழுது ராஜாவின்
ஞானிகெளல்லாரும் வந்துேசர்ந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள் அந்த எழுத்ைத வாசிக்கவும், அதின்
அர்த்தத்ைத ராஜாவுக்குத் ெதரிவிக்கவும் கூடாதிருந்தது. 9 அப்ெபாழுது ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார்
மிகவும் கலங்கினான்; அவனுைடய முகம் ேவறுபட்டது; அவனுைடய பிரபுக்கள் திைகத்தார்கள். 10 ராஜாவும்
அவனுைடய பிரபுக்களும் ெசான்னைவகைள ராஜாத்தி ேகள்விப்பட்டு விருந்துசாைலக்குள் பிரேவசித்தாள்.
அப்ெபாழுது ராஜாத்தி: ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க; உமது நிைனவுகள் உம்ைமக் கலங்கப்பண்ணவும்,
உமது முகம் ேவறுபடவும் ேவண்டியதில்ைல. 11 உம்முைடய ராஜ்யத்திேல ஒரு புருஷன் இருக்கிறான்,
அவனுக்குள் பரிசுத்த ேதவர்களுைடய ஆவி இருக்கிறது; உம்முைடய பிதாவின் நாட்களில் ெவளிச்சமும்
விேவகமும் ேதவர்களின் ஞானத்துக்கு ஒத்த ஞானமும் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது; ஆைகயால்
உம்முைடய பிதாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாெரன்னும் ராஜாவானவர் அவைனச் சாஸ்திரிகளுக்கும்
ேஜாசியருக்கும் கல்ேதயருக்கும் குறிெசால்லுகிறவர்களுக்கும் அதிபதியாக ைவத்தார். 12 ராஜாவினால்
ெபல்ெதஷாத்சாெரன்னும் ெபயரிடப்பட்ட அந்த தானிேயலுக்குள் ெசாப்பனங்கைள
வியார்த்திபண்ணுகிறதும், புைத ெபாருள்கைள ெவளிப்படுத்துகிறதும், கருகலானைவகைளத்
ெதளிவிக்கிறதுமான அறிவும் புத்தியும் விேசஷித்த ஆவியும் உண்ெடன்று காணப்பட்டது; இப்ேபாதும்
தானிேயல் அைழக்கப்படட்டும், அவன் அர்த்தத்ைத ெவளிப்படுத்துவான் என்றாள். 13 அப்ெபாழுது
தானிேயல் ராஜாவின்முன் உள்ேள அைழத்துவந்துவிடப்பட்டான்; ராஜா தானிேயைலப் பார்த்து: நீ என்
பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிைறபிடித்துவந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானிேயல் அல்லவா? 14

உனக்குள்ேள ேதவர்களின் ஆவி உண்ெடன்றும், ெவளிச்சமும் புத்தியும் விேசஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில்
காணப்பட்டெதன்றும் உன்ைனக்குறித்துக் ேகள்விப்பட்ேடன். 15 இப்ேபாதும் இந்த எழுத்ைத
வாசிக்கிறதற்கும், இதின் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவிக்கிறதற்கும் சாஸ்திரிகளும் ேஜாசியரும் எனக்கு
முன்பாக அைழத்துக்ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள்; ஆனாலும் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்ைத ெவளிப்படுத்த
அவர்களால் கூடாமற்ேபாயிற்று. 16 ெபாருைள ெவளிப்படுத்தவும், கருகலானைவகைளத் ெதளிவிக்கவும்
உன்னாேல கூடுெமன்று உன்ைனக்குறித்துக் ேகள்விப்பட்ேடன்; இப்ேபாதும் நீ இந்த எழுத்ைத வாசிக்கவும்,
இதின் அர்த்தத்ைத எனக்குத் ெதரிவிக்கவும் உன்னாேல கூடுமானால், நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்திேல
ெபாற்சரப்பணியும் தரிக்கப்பட்டு, ராஜ்யத்திேல மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பாய் என்றான். 17 அப்ெபாழுது
தானிேயல் ராஜசமுகத்தில் பிரதியுத்தரமாக: உம்முைடய ெவகுமானங்கள் உம்மிடத்திேலேய இருக்கட்டும்;
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உம்முைடய பரிசுகைள ேவெறாருவனுக்குக் ெகாடும்; இந்த எழுத்ைத நான் ராஜாவுக்கு வாசித்து, இதின்
அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிப்ேபன். 18 ராஜாேவ, உன்னதமான ேதவன் உம்முைடய பிதாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ராஜ்யத்ைதயும் மகத்துவத்ைதயும் கனத்ைதயும் மகிைமையயும் ெகாடுத்தார். 19

அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்தினாேல சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாைஷக்காரரும் அவருக்கு
முன்பாக நடுங்கிப் பயந்திருந்தார்கள்; அவர் தமக்குச் சித்தமானவைனக் ெகான்றுேபாடுவார், தமக்குச்
சித்தமானவைன உயிேராேட ைவப்பார்; தமக்குச் சித்தமானவைன உயர்த்துவார், தமக்குச்
சித்தமானவைனத் தாழ்த்துவார். 20 அவருைடய இருதயம் ேமட்டிைமயாகி, அவருைடய ஆவி
கர்வத்தினாேல கடினப்பட்டேபாது, அவர் தமது சிங்காசனத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய மகிைம
அவைரவிட்டு அகன்றுேபாயிற்று. 21 அவர் மனுஷரினின்று தள்ளப்பட்டார்; அவருைடய இருதயம்
மிருகங்களுைடய இருதயம் ேபாலாயிற்று; காட்டுக்கழுைதகேளாேட சஞ்சரித்தார்; உன்னதமான ேதவன்
மனுஷரின் ராஜ்யத்தில் ஆளுைக ெசய்து, தமக்குச் சித்தமானவைன அதின்ேமல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று
அவர் உணர்ந்துெகாள்ளுமட்டும் மாடுகைளப்ேபால் புல்ைல ேமய்ந்தார்; அவருைடய சரீரம் ஆகாயத்துப்
பனியிேல நைனந்தது. 22 அவருைடய குமாரனாகிய ெபல்ஷாத்சார் என்னும் நீேராெவன்றால்,
இைதெயல்லாம் அறிந்திருந்தும், உமது இருதயத்ைதத் தாழ்த்தாமல், 23 பரேலாகத்தின் ஆண்டவருக்கு
விேராதமாக உம்ைம உயர்த்தினீர்; அவருைடய ஆலயத்தின் பாத்திரங்கைள உமக்கு முன்பாக
ெகாண்டுவந்தார்கள்; நீரும், உம்முைடய பிரபுக்களும், உம்முைடய மைனவிகளும், உம்முைடய
ைவப்பாட்டிகளும் அைவகளில் திராட்சரசம் குடித்தீர்கள்; இதுவுமன்றி தம்முைடய ைகயில் தமது
சுவாசத்ைத ைவத்திருக்கிறவரும், உமது வழிகளுக்கு எல்லாம் அதிகாரியுமாகிய ேதவைன நீர்
மகிைமப்படுத்தாமல் காணாமலும், ேகளாமலும், உணராமலும், இருக்கிற ெவள்ளியும் ெபான்னும்
ெவண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய ேதவர்கைளப் புகழ்ந்தீர். 24 அப்ெபாழுது அந்தக் ைகயுறுப்பு
அவரால் அனுப்பப்பட்டு, இந்த எழுத்து எழுதப்பட்டது. 25 எழுதப்பட்ட எழுத்து என்னெவன்றால்: ெமேன,
ெமேன, ெதக்ேகல், உப்பார்சின் என்பேத. 26 இந்த வசனத்தின் அர்த்தமாவது: ெமேன என்பதற்கு, ேதவன்
உன் ராஜ்யத்ைத மட்டிட்டு, அதற்கு முடிவுண்டாக்கினார் என்றும், 27 ெதக்ேகல் என்பதற்கு, நீ தராசிேல
நிறுக்கப்பட்டு, குைறயக் காணப்பட்டாய் என்றும், 28 ெபேரஸ் என்பதற்கு, உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு,
ேமதியருக்கும் ெபர்சியருக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது என்றும் அர்த்தமாம் என்றான். 29 அப்ெபாழுது
ெபல்ஷாத்சார் தானிேயலுக்கு இரத்தாம்பரத்ைதயும், அவனுைடய கழுத்தில் ெபாற்சரப்பணிையயும்
தரிப்பிக்கவும், ராஜ்யத்திேல அவன் மூன்றாம் அதிகாரியாயிருப்பவன் என்று அவைனக்குறித்துப்
பைறமுைறயிடவும் கட்டைளயிட்டான். 30 அன்று இராத்திரியிேல கல்ேதயரின் ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார்
ெகாைலெசய்யப்பட்டான். 31 ேமதியனாகிய தரியு தன் அறுபத்திரண்டாம் வயதில் ராஜ்யத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டான்.

ராஜ்யம் முழுவைதயும் ஆளும்படிக்குத் தன் ராஜ்யத்தின்ேமல் நூற்றிருபது ேதசாதிபதிகைளயும், 2

ராஜாவுக்கு நஷ்டம் வராதபடிக்கு அந்த ேதசாதிபதிகள் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறதற்காக அவர்களுக்கு
ேமலாக மூன்று பிரதானிகைளயும் ஏற்படுத்துவது தரியுவுக்கு நலெமன்று கண்டது; இவர்களில்

தானிேயல் ஒருவனாயிருந்தான். 3 இப்படியிருக்ைகயில் தானிேயல் பிரதானிகளுக்கும்
ேதசாதிபதிகளுக்கும் ேமற்பட்டவனாயிருந்தான்; தானிேயலுக்குள் விேசஷித்த ஆவி இருந்தைமயால்
அவைன ராஜ்யம் முழுைமக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நிைனத்தான். 4 அப்ெபாழுது பிரதானிகளும்
ேதசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிேல தானிேயைலக் குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்தரம் ேதடினார்கள்;
ஆனாலும் ஒரு முகாந்தரத்ைதயும் குற்றத்ைதயும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது; அவன்
உண்ைமயுள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன்ேமல் சுமத்த யாெதாரு குற்றமும் குைறவும் காணப்படவில்ைல. 5

அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர்: நாம் இந்த தானிேயைல அவனுைடய ேதவைனப்பற்றிய ேவதவிஷயத்திேல
குற்றப்படுத்தும் முகாந்தரத்ைதக் கண்டுபிடித்தாெலாழிய அவைன ேவெறான்றிலும் குற்றப்படுத்தும்
முகாந்தரத்ைதக் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது என்றார்கள். 6 பின்பு அந்தப் பிரதானிகளும் ேதசாதிபதிகளும்
கூட்டங்கூடி ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், அவைன ேநாக்கி: தரியு ராஜாேவ, நீர் என்றும் வாழ்க. 7 எவனாகிலும்
முப்பது நாள்வைரயில் ராஜாவாகிய உம்ைமத்தவிர எந்த ேதவைனயானாலும் மனுஷைனயானாலும் ேநாக்கி,
யாெதாரு காரியத்ைதக்குறித்து விண்ணப்பம்பண்ணினால், அவன் சிங்கங்களின் ெகபியிேல ேபாடப்பட,
ராஜா கட்டைள பிறப்பித்து, உறுதியான தாக்கீது ெசய்யேவண்டுெமன்று ராஜ்யத்தினுைடய எல்லாப்
பிரதானிகளும், ேதசாதிபதிகளும், பிரபுக்களும், மந்திரிமார்களும், தைலவர்களும்
ஆேலாசைனபண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 8 ஆதலால் இப்ேபாதும் ராஜாேவ, ேமதியருக்கும்
ெபர்சியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படிேய அந்தத் தாக்கீது மாற்றப்படாதபடி நீர் அைதக்
கட்டைளயிட்டு, அதற்குக் ைகெயழுத்து ைவக்கேவண்டும் என்றார்கள். 9 அப்படிேய ராஜாவாகிய தரியு
அந்தக் கட்டைளப்பத்திரத்துக்குக் ைகெயழுத்து ைவத்தான். 10 தானிேயேலாெவன்றால், அந்தப்
பத்திரத்துக்குக் ைகெயழுத்து ைவக்கப்பட்டெதன்று அறிந்தேபாதிலும், தன் வீட்டுக்குள்ேளேபாய், தன் ேமல்
அைறயிேல எருசேலமுக்கு ேநராக பலகணிகள் திறந்திருக்க, அங்ேக தான் முன் ெசய்துவந்தபடிேய, தினம்
மூன்று ேவைளயும் தன் ேதவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு ெஜபம்பண்ணி, ஸ்ேதாத்திரம்
ெசலுத்தினான். 11 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் கூட்டங்கூடி, தானிேயல் தன் ேதவனுக்கு முன்பாக
ெஜபம்பண்ணி விண்ணப்பம் ெசய்கிறைதக் கண்டார்கள். 12 பின்பு அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக வந்து,
ராஜாவின் தாக்கீைதக்குறித்து: எந்த மனுஷனாகிலும் முப்பது நாள்வைரயில் ராஜாவாகிய உம்ைமத்தவிர
எந்த ேதவைனயானாலும் மனுஷைனயானாலும் ேநாக்கி யாெதாரு காரியத்ைதக்குறித்து
விண்ணப்பம்பண்ணினால், அவன் சிங்கங்களின் ெகபியிேல ேபாடப்படேவண்டும் என்று நீர்
கட்டைளப்பத்திரத்தில் ைகெயழுத்து ைவத்தீர் அல்லவா என்றார்கள். அதற்கு ராஜா: அந்தக் காரியம்
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ேமதியருக்கும் ெபர்சியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படி உறுதியாக்கப்பட்டேத என்றான். 13

அப்ெபாழுது அவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி: சிைறபிடிக்கப்பட்ட யூேதயா ேதசத்தின் புத்திரரில் தானிேயல்
என்பவன் உம்ைமயும் நீர் ைகெயழுத்து ைவத்துக்ெகாடுத்த கட்டைளையயும் மதியாமல், தினம் மூன்று
ேவைளயும் தான்பண்ணும் விண்ணப்பத்ைதப்பண்ணுகிறான் என்றார்கள். 14 ராஜா இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது, தன்னில் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு, தானிேயைலக் காப்பாற்றும்படிக்கு அவன்ேபரில் தன் மனைத
ைவத்து, அவைனத் தப்புவிக்கிறதற்காகச் சூரியன் அஸ்தமிக்குமட்டும் பிரயாசப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 15

அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர் ராஜாவினிடத்தில் கூட்டமாய் வந்து: ராஜா கட்டைளயிட்ட எந்தத் தாக்கீதும்
கட்டைளயும் மாற்றப்படக்கூடாெதன்பது ேமதியருக்கும் ெபர்சியருக்கும் பிரமாணமாயிருக்கிறெதன்று
அறிவீராக என்றார்கள். 16 அப்ெபாழுது ராஜா கட்டைளயிட, அவர்கள் தானிேயைலக் ெகாண்டுவந்து,
அவைனச் சிங்கங்களின் ெகபியிேல ேபாட்டார்கள்; ராஜா தானிேயைல ேநாக்கி: நீ இைடவிடாமல்
ஆராதிக்கிற உன் ேதவன் உன்ைனத் தப்புவிப்பார் என்றான். 17 ஒரு கல் ெகபியினுைடய வாசலின்ேமல்
ெகாண்டுவந்து ைவக்கப்பட்டது; தானிேயைலப்பற்றிய தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா தன்
ேமாதிரத்தினாலும் தன் பிரபுக்களின் ேமாதிரத்தினாலும் அதின்ேமல் முத்திைரேபாட்டான். 18 பின்பு ராஜா
தன் அரமைனக்குப் ேபாய், இராமுழுதும் ேபாஜனம்பண்ணாமலும், கீதவாத்தியம் முதலானைவகைளத்
தனக்கு முன்பாக வரெவாட்டாமலும் இருந்தான்; அவனுக்கு நித்திைரயும் வராமற்ேபாயிற்று. 19 காலேம
கிழக்கு ெவளுக்கும்ேபாது ராஜா எழுந்திருந்து, சிங்கங்களின் ெகபிக்குத் தீவிரமாய்ப் ேபானான். 20 ராஜா
ெகபியின் கிட்டவந்தேபாது, துயரசத்தமாய்த் தானிேயைலக் கூப்பிட்டு: தானிேயேல, ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய தாசேன, நீ இைடவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் ேதவன் உன்ைனச் சிங்கங்களுக்குத் தப்புவிக்க
வல்லவராயிருந்தாரா என்று தானிேயைலக் ேகட்டான். 21 அப்ெபாழுது தானிேயல்: ராஜாேவ நீர் என்றும்
வாழ்க. 22 சிங்கங்கள் என்ைனச் ேசதப்படுத்தாதபடிக்கு ேதவன் தம்முைடய தூதைன அனுப்பி, அைவகளின்
வாையக் கட்டிப்ேபாட்டார்; அேதெனன்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய்க் காணப்பட்ேடன்;
ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதிேகடு ெசய்ததில்ைல என்றான். 23 அப்ெபாழுது ராஜா தன்னில்
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு, தானிேயைலக் ெகபியிலிருந்து தூக்கிவிடச் ெசான்னான்; அப்படிேய தானிேயல்
ெகபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான்; அவன் தன் ேதவன்ேபரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால், அவனில் ஒரு
ேசதமும் காணப்படவில்ைல. 24 தானிேயலின்ேமல் குற்றஞ்சாற்றின மனுஷைரேயாெவன்றால், ராஜா
ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்; அவர்கைளயும் அவர்கள் குமாரைரயும் அவர்கள் மைனவிகைளயும் சிங்கங்களின்
ெகபியிேல ேபாட்டார்கள்; அவர்கள் ெகபியின் அடியிேல ேசருமுன்ேன சிங்கங்கள் அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து,
அவர்கள் எலும்புகைளெயல்லாம் ெநாறுக்கிப்ேபாட்டது. 25 பின்பு ராஜாவாகிய தரியு ேதசெமங்கும்
குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாைஷக்காரருக்கும் எழுதினது என்னெவன்றால்:
உங்களுக்குச் சமாதானம் ெபருகக்கடவது. 26 என் ராஜ்யத்தின் ஆளுைகக்குள் எங்குமுள்ளவர்கள் யாவரும்
தானிேயலின் ேதவனுக்கு முன்பாக நடுங்கிப்பயப்படேவண்டுெமன்று என்னாேல தீர்மானம்பண்ணப்படுகிறது;
அவர் ஜீவனுள்ள ேதவன், அவர் என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கிறவர்; அவருைடய ராஜ்யம் அழியாதது;
அவருைடய கர்த்தத்துவம் முடிவுபரியந்தமும் நிற்கும். 27 தானிேயைலச் சிங்கங்களின் ைகக்குத் தப்புவித்த
அவேர தப்புவிக்கிறவரும் இரட்சிக்கிறவரும், வானத்திலும் பூமியிலும் அைடயாளங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்கிறவருமாயிருக்கிறார் என்று எழுதினான். 28 தரியுவின் ராஜ்யபார காலத்திலும்,
ெபர்சியனாகிய ேகாேரசுைடய ராஜ்யபாரகாலத்திலும் தானிேயலின் காரியம் ெஜயமாயிருந்தது.

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சாரின் முதலாம் வருஷத்திேல தானிேயல் ஒரு
ெசாப்பனத்ைதயும் தன் படுக்ைகயின்ேமல் தன் தைலயில் ேதான்றின தரிசனங்கைளயும் கண்டான்.
பின்பு அவன் அந்தச் ெசாப்பனத்ைத எழுதி, காரியங்களின் ெதாைகைய விவரித்தான். 2 தானிேயல்

ெசான்னது: இராத்திரி காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திேல நான் கண்டது என்னெவன்றால்:
இேதா, வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் ெபரிய சமுத்திரத்தின்ேமல் அடித்தது. 3 அப்ெபாழுது ெவவ்ேவறு
ரூபமுள்ள நாலு ெபரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பின. 4 முந்தினது சிங்கத்ைதப்ேபால
இருந்தது; அதற்குக் கழுகின் ெசட்ைடகள் உண்டாயிருந்தது; நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அதின்
இறகுகள் பிடுங்கப்பட்டது; அது தைரயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, மனுஷைனப்ேபால இரண்டு காலின்ேமல்
நிமிர்ந்துநிற்கும்படி ெசய்யப்பட்டது; மனுஷ இருதயம் அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 பின்பு, கரடிக்கு
ஒப்பாகிய ேவேற இரண்டாம் மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அது ஒரு பக்கமாய்ச் சாய்ந்துநின்று, தன் வாயின்
பற்களுக்குள்ேள மூன்று விலாெவலும்புகைளக் கவ்விக்ெகாண்டிருந்தது; எழும்பி ெவகு மாம்சம் தின்ெனன்று
அதற்குச் ெசால்லப்பட்டது. 6 அதின்பின்பு, சிவிங்கிையப்ேபாலிருக்கிற ேவெறாரு மிருகத்ைதக் கண்ேடன்;
அதின் முதுகின்ேமல் பட்சியின் ெசட்ைடகள் நாலு இருந்தது; அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தைலகளும்
உண்டாயிருந்தது; அதற்கு ஆளுைக அளிக்கப்பட்டது. 7 அதற்குப்பின்பு, இராத்தரிசனங்களில் நாலாம்
மிருகத்ைதக் கண்ேடன்; அது ெகடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்ததுமாயிருந்தது; அதற்குப் ெபரிய
இருப்புப்பற்கள் இருந்தது; அது ெநாறுக்கிப் பட்சித்து, மீதியானைதத் தன் கால்களால் மிதித்துப்ேபாட்டது;
அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்கைளப்பார்க்கிலும் ேவற்றுருவமாயிருந்தது, அதற்குப் பத்துக்
ெகாம்புகள் இருந்தது. 8 அந்தக் ெகாம்புகைள நான் கவனித்திருக்ைகயில், இேதா, அைவகளுக்கு
இைடயிேல ேவெறாரு சின்ன ெகாம்பு எழும்பிற்று; அதற்கு முன்பாக முந்தின ெகாம்புகளில் மூன்று
பிடுங்கப்பட்டது; இேதா, அந்தக் ெகாம்பிேல மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும்
ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும் வாயும் இருந்தது. 9 நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில்,
சிங்காசனங்கள் ைவக்கப்பட்டது; நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார்; அவருைடய வஸ்திரம் உைறந்த
மைழையப்ேபாலவும், அவருைடய சிரசின் மயிர் ெவண்ைமயாகவும் பஞ்ைசப்ேபால துப்புரவாகவும்
இருந்தது; அவருைடய சிங்காசனம் அக்கினிஜூவாைலயும், அதின் சக்கரங்கள் எரிகிற
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ெநருப்புமாயிருந்தது. 10 அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது; ஆயிரமாயிரம்ேபர்
அவைரச் ேசவித்தார்கள்; ேகாடாேகாடிேபர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள்; நியாயசங்கம் உட்கார்ந்தது;
புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது. 11 அப்ெபாழுது நான் பார்த்ேதன்; நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில்
அந்தக் ெகாம்பு ெபருைமயான ேபச்சுகைளப் ேபசினதினிமித்தம் அந்த மிருகம் ெகாைலெசய்யப்பட்டது;
அதின் உடல் அழிக்கப்பட்டு, எரிகிற அக்கினிக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது. 12 மற்ற மிருகங்களுைடய
ஆளுைகேயாெவன்றால், அைவகைள விட்டு நீக்கப்பட்டது; ஆனாலும், அைவகளுக்குக் காலமும் சமயமும்
ஆகுமட்டும் அைவகள் உயிேராேட இருக்கும்படி கட்டைளயிடப்பட்டது. 13 இராத்தரிசனங்களிேல நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேதா, மனுஷகுமாரனுைடய சாயலான ஒருவர் வானத்து ேமகங்களுடேன
வந்தார்; அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடமட்டும் வந்து, அவர் சமீபத்தில் ெகாண்டுவரப்பட்டார். 14 சகல
ஜனங்களும் ஜாதியாரும், பாைஷக்காரரும் அவைரேய ேசவிக்கும்படி, அவருக்குக் கர்த்தத்துவமும்
மகிைமயும் ராஜரிகமும் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவருைடய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும்,
அவருைடய ராஜ்யம் அழியாததுமாயிருக்கும். 15 தானிேயலாகிய நான் என் ேதகத்தினுள் என் ஆவியிேல
சஞ்சலப்பட்ேடன்; என் தைலயில் ேதான்றின தரிசனங்கள் என்ைனக் கலங்கப்பண்ணினது. 16 சமீபத்தில்
நிற்கிறவர்களில் ஒருவனிடத்தில் நான் ேபாய், இதன் ெபாருள் எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசால்லும்படி
அவைன ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; அவன் அந்தக் காரியங்களின் அர்த்தத்ைத எனக்கு அறிவித்துச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: 17 அந்த நாலு ெபரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற நாலு ராஜாக்கள். 18

ஆனாலும் உன்னதமானவருைடய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரிகத்ைதப்ெபற்று, என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதா
காலங்களிலும் ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
மற்றைவகைளெயல்லாம்பார்க்கிலும் ேவற்றுருவும் ெகடியுமுள்ளதுமாய், இருப்புப் பற்களும், ெவண்கல
நகங்களுமுைடயதாய் ெநாறுக்கிப் பட்சித்து. மீதியானைதத் தன் கால்களால் மிதித்துப் ேபாட்டதுமாயிருந்த
நாலாம் மிருகத்ைதக்குறித்தும், 20 அதின் தைலேமலுள்ள பத்துக்ெகாம்புகைளக்குறித்தும், தனக்கு
முன்பாக மூன்று ெகாம்புகள் விழுந்துேபாக எழும்பினதுமாய், கண்கைளயும் ெபருைமயானைவகைளப்
ேபசும் வாையயுமுைடயதுமாய், மற்றைவகைளப்பார்க்கிலும் பருமனாகத் ேதான்றினதுமாயிருந்த அந்த
ேவேற ெகாம்ைபக்குறித்தும், அவற்றின் ெபாருைளஅறிய மனதாயிருந்ேதன். 21 நீண்ட ஆயுசுள்ளவர்
வருமட்டாகவும், நியாயவிசாரிப்பு உன்னதமானவருைடய பரிசுத்தவான்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டு,
பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும் காலம் வருமட்டளவும், 22 இந்தக் ெகாம்பு
பரிசுத்தவான்கேளாேட யுத்தம்பண்ணி, அவர்கைள ேமற்ெகாண்டது என்று கண்ேடன். 23 அவன்
ெசான்னது: நாலாம் மிருகம் பூமியிேல உண்டாகும் நாலாம் ராஜ்யமாம்; அது எல்லா
ராஜ்யங்கைளப்பார்க்கிலும் ேவறாயிருந்து, பூமிைய எல்லாம் பட்சித்து, அைத மிதித்து, அைத
ெநாறுக்கிப்ேபாடும். 24 அந்தப் பத்துக்ெகாம்புகள் என்னெவன்றால், அந்த ராஜ்யத்திேல எழும்பும் பத்து
ராஜாக்களாம்; அவர்களுக்குப்பின்பு ேவெறாருவன் எழும்புவான்; அவன் முந்தினவர்கைளப்பார்க்கிலும்
ேவறாயிருந்து, மூன்று ராஜாக்கைள தாழ்த்திப்ேபாட்டு, 25 உன்னதமானவருக்கு விேராதமாக
வார்த்ைதகைளப் ேபசி, உன்னதமானவருைடய பரிசுத்தவான்கைள ஒடுக்கி, காலங்கைளயும்
பிரமாணங்கைளயும் மாற்ற நிைனப்பான்; அவர்கள் ஒரு காலமும். காலங்களும், அைரக்காலமும்
ெசல்லுமட்டும் அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். 26 ஆனாலும் நியாயசங்கம் உட்காரும்;
அப்ெபாழுது முடிவுபரியந்தம் அவைனச் சங்கரிக்கும்படியாகவும் அழிக்கும்படியாகவும் அவனுைடய
ஆளுைகைய நீக்கிப்ேபாடுவார்கள். 27 வானத்தின் கீெழங்குமுள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரிகமும் ஆளுைகயும்
மகத்துவமும் உன்னதமானவருைடய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; அவருைடய
ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம்; சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவைரச் ேசவித்து, அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்
என்றான். 28 அவன் ெசான்ன வார்த்ைத இத்ேதாேட முடிந்தது. தானிேயலாகிய நான் என் நிைனவுகளால்
மிகவும் கலங்கிேனன்; என் முகம் ேவறுபட்டது; இந்தக் காரியத்ைத என் மனதிேல ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

தானிேயலாகிய எனக்கு முதலில் காண்பிக்கப்பட்ட தரிசனத்துக்குப்பின்பு, ராஜாவாகிய
ெபல்ஷாத்சார் ராஜ்யபாரம்பண்ணின மூன்றாம் வருஷத்திேல ேவெறாரு தரிசனம் எனக்குக்
காண்பிக்கப்பட்டது. 2 தரிசனத்திேல நான் கண்டது என்னெவன்றால்: நான் பார்க்ைகயில் ஏலாம்

ேதசத்திலுள்ள சூசான் அரமைனயில் இருந்ேதன்; அங்ேக நான் ஊலாய் என்னும் ஆற்றங்கைரயில்
இருந்ததாகத் தரிசனத்திேல கண்ேடன். 3 நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்ேதன்; இேதா, இரண்டு
ெகாம்புகளுள்ள ஒரு ஆட்டுக்கடா ஆற்றிற்கு முன்பாக நின்றது; அதின் இரண்டு ெகாம்புகளும்
உயர்ந்தைவகளாயிருந்தது; ஆகிலும் அைவகளில் ஒன்று மற்றைதப்பார்க்கிலும் உயர்ந்திருந்தது;
உயர்ந்தெகாம்பு பிந்தி முைளத்ெதழும்பிற்று. 4 அந்த ஆட்டுக்கடா ேமற்கும் வடக்கும் ெதற்கும் பாய்கிறைதக்
கண்ேடன்; ஒரு மிருகமும் அதின் முன்ேன நிற்கக்கூடாதிருந்தது; அதின் ைகக்குத் தப்புவிப்பாருமில்ைல;
அது தன் இஷ்டப்படிேய ெசய்து வல்லைமெகாண்டது. 5 நான் அைதக் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில்,
இேதா, ேமற்ேகயிருந்து ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா நிலத்திேல கால்பாவாமல் ேதசத்தின்மீெதங்கும் ெசன்றது;
அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாவின் கண்களுக்கு நடுேவ விேசஷித்த ஒரு ெகாம்பு இருந்தது. 6 நான் ஆற்றின்
முன்பாக நிற்கக்கண்ட இரண்டு ெகாம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடாவினிடமட்டும் அது வந்து, தன் பலத்தின்
உக்கிரத்ேதாேட அதற்கு எதிராகப் பாய்ந்தது. 7 அது ஆட்டுக்கடாவின் கிட்டச்ேசரக்கண்ேடன்; அது
ஆட்டுக்கடாவின்ேமல் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அைத முட்டி, அதின் இரண்டு ெகாம்புகைளயும்
முறித்துப்ேபாட்டது; அதின் முன் நிற்க ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பலமில்லாைமயால், ெவள்ளாட்டுக்கடா அைதத்
தைரயிேல தள்ளி மிதித்துப்ேபாட்டது; அதின் ைகக்கு ஆட்டுக்கடாைவத் தப்புவிப்பார் இல்ைல. 8

அப்ெபாழுது ெவள்ளாட்டுக்கடா மிகுதியும் வல்லைமெகாண்டது; அது பலங்ெகாண்டிருக்ைகயில், அந்தப்
ெபரிய ெகாம்பு முறிந்துேபாயிற்று; அதற்குப் பதிலாக ஆகாயத்தின் நாலு திைசகளுக்கும் எதிராய்

தானிேயல் 8:8
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விேசஷித்த நாலுெகாம்புகள் முைளத்ெதழும்பினது. 9 அைவகளில் ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு ெகாம்பு
புறப்பட்டு, ெதற்குக்கும், கிழக்குக்கும் எதிராகவும், சிங்காரமான ேதசத்துக்கு ேநராகவும் மிகவும்
ெபரியதாயிற்று. 10 அது வானத்தின் ேசைனபரியந்தம் வளர்ந்து, அதின் ேசைனயாகிய நட்சத்திரங்களில்
சிலவற்ைற பூமியிேல விழப்பண்ணி, அைவகைள மிதித்தது. 11 அது ேசைனயினுைடய அதிபதிபரியந்தமும்
தன்ைன உயர்த்தி, அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலிைய நீக்கிற்று; அவருைடய பரிசுத்தஸ்தானம்
தள்ளுண்டது. 12 பாதகத்தினிமித்தம் அன்றாட பலிேயாடுங்கூடச் ேசைனயும் அதற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது; அது சத்தியத்ைதத் தைரயிேல தள்ளிற்று; அது கிரிையெசய்து
அநுகூலமைடந்தது. 13 பரிசுத்தவானாகிய ஒருவன் ேபசக்ேகட்ேடன்; அப்ெபாழுது ேவெறாரு பரிசுத்தவான்
ேபசினவைர ேநாக்கி: அன்றாட பலிையக்குறித்தும், பாழ்க்கடிப்ைப உண்டாக்கும் பாதகத்ைதக்குறித்தும்,
பரிசுத்த ஸ்தலமும் ேசைனயும் மிதிபட ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவைதக்குறித்தும், உண்டான தரிசனம்
எதுவைரக்கும் இருக்கும் என்று ேகட்டான். 14 அவன் என்ைன ேநாக்கி: இரண்டாயிரத்து முந்நூறு
இராப்பகல் ெசல்லும்வைரக்கும் இருக்கும்; பின்பு பரிசுத்தஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்றான். 15

தானிேயலாகிய நான் இந்தத் தரிசனத்ைதக்கண்டு, அதின் ெபாருைள அறிய வைகேதடுைகயில், இேதா,
மனுஷசாயலான ஒருவன் எனக்கு எதிேர நின்றான். 16 அன்றியும் காபிரிேயேல, இவனுக்குத் தரிசனத்ைத
விளங்கப்பண்ெணன்று ஊலாயின் மத்தியிேல கூப்பிட்டுச் ெசால்லுகிற ஒரு மனுஷ சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடன்.
17 அப்ெபாழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான்; அவன் வருைகயில் நான் திடுக்கிட்டு முகங்குப்புற
விழுந்ேதன்; அவன் என்ைன ேநாக்கி: மனுபுத்திரேன கவனி; இந்தத் தரிசனம் முடிவுகாலத்துக்கு அடுத்தது
என்றான். 18 அவன் என்ேனாேட ேபசுைகயில், நான் தைரயில் முகங்குப்புறக்கிடந்து, அயர்ந்த
நித்திைரெகாண்ேடன்; அவேனா என்ைனத்ெதாட்டு, நான் காலூன்றி நிற்கும்படி ெசய்து: 19 இேதா,
ேகாபத்தின் முடிவுகாலத்திேல சம்பவிப்பைத உனக்குத் ெதரிவிப்ேபன்; இது குறிக்கப்பட்ட
முடிவுகாலத்துக்கு அடுத்தது. 20 நீ கண்ட இரண்டு ெகாம்புள்ள ஆட்டுக்கடா ேமதியா ெபர்சியா
ேதசங்களின் ராஜாக்கள்; 21 ேராமமுள்ள அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா கிேரக்கு ேதசத்தின் ராஜா; அதின்
கண்களுக்கு நடுேவ இருந்த ெபரிய ெகாம்பு அதின் முதலாம் ராஜா; 22 அது முறிந்துேபானபின்பு
அதற்குப்பதிலாக நாலு ெகாம்புகள் எழும்பினது என்னெவன்றால், அந்த ஜாதியிேல நாலு ராஜ்யங்கள்
எழும்பும்; ஆனாலும் அவனுக்கு இருந்த வல்லைம அைவகளுக்கு இராது. 23 அவர்களுைடய
ராஜ்யபாரத்தின் கைடசிக்காலத்திேலாெவன்றால், பாதகருைடய பாதகம் நிைறேவறும்ேபாது
மூர்க்கமுகமும் சூதானேபச்சுமுள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான். 24 அவனுைடய வல்லைம
ெபருகும்; ஆனாலும் அவனுைடய சுயபலத்தினால் அல்ல, அவன் அதிசயமானவிதமாக அழிம்புண்டாக்கி,
அநுகூலம் ெபற்றுக் கிரிையெசய்து, பலவான்கைளயும் பரிசுத்த ஜனங்கைளயும் அழிப்பான். 25 அவன் தன்
உபாயத்தினால் வஞ்சகத்ைதக் ைககூடிவரப்பண்ணி, தன் இருதயத்தில் ெபருைமெகாண்டு,
நிர்விசாரத்ேதாடிருக்கிற அேநகைர அழித்து, அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவருக்கு விேராதமாய்
எழும்புவான்; ஆனாலும் அவன் ைகயினாலல்ல ேவறுவிதமாய்ப் முறித்துப்ேபாடப்படுவான். 26 ெசால்லப்பட்ட
இராப்பகல்களின் தரிசனம் சத்தியமாயிருக்கிறது; ஆதலால் இந்தத் தரிசனத்ைத நீ மைறத்துைவ; அதற்கு
இன்னும் அேநகநாள் ெசல்லும் என்றான். 27 தானிேயலாகிய நான் ேசார்வைடந்து, சிலநாள்
வியாதிப்பட்டிருந்ேதன்; பின்பு நான் எழுந்திருந்து, ராஜாவின் ேவைலையச் ெசய்து, அந்தத் தரிசனத்தினால்
திைகத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்; ஒருவரும் அைத அறியவில்ைல.

கல்ேதயருைடய ராஜ்யத்தின்ேமல் ராஜாவாக்கப்பட்ட ேமதிய குலத்தானாகிய அகாஸ்ேவருவின்
புத்திரனான தரியு ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிற முதலாம் வருஷத்திேல, 2 தானிேயலாகிய நான்
எருசேலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நிைறேவறித்தீர எழுபதுவருஷம் ெசல்லுெமன்று கர்த்தர் எேரமியா

தீர்க்கதரிசிேயாேட ெசால்லிய வருஷங்களின் ெதாைகையப் புஸ்தகங்களால் அறிந்துெகாண்ேடன். 3 நான்
உபவாசம்பண்ணி, இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து, ேதவனாகிய ஆண்டவைர ெஜபத்தினாலும்
விண்ணப்பங்களினாலும் ேதட என்முகத்ைத அவருக்கு ேநராக்கி, 4 என் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி
ெஜபம்பண்ணி, பாவ அறிக்ைகெசய்து: ஆ ஆண்டவேர, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்ைகையயும் கிருைபையயும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான
ேதவேன. 5 நாங்கள் பாவஞ்ெசய்து, அக்கிரமக்காரராயிருந்து, துன்மார்க்கமாய் நடந்து, கலகம்பண்ணி,
உம்முைடய கற்பைனகைளயும் உம்முைடய நியாயங்கைளயும் விட்டு அகன்றுேபாேனாம். 6 உமது
நாமத்தினாேல எங்கள் ராஜாக்கேளாடும் எங்கள் பிரபுக்கேளாடும் எங்கள் பிதாக்கேளாடும் ேதசத்தினுைடய
சகலஜனங்கேளாடும் ேபசின தீர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முைடய ஊழியக்காரருக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபாேனாம். 7 ஆண்டவேர, நீதி உமக்ேக உரியது; உமக்கு விேராதமாகச் ெசய்த
துேராகத்தினிமித்தம் உம்மாேல சமீபமும் தூரமுமான எல்லா ேதசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்கிற
யூதமனுஷரும் எருசேலமின் குடிகளும் சகல இஸ்ரேவலருமாகிய நாங்கள் இந்நாளில் இருக்கிறபடிேய.
ெவட்கம் எங்களுக்ேக உரியது. 8 ஆண்டவேர, உமக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்தபடியால், நாங்களும்
எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் பிதாக்களும் ெவட்கத்துக்குரியவர்களாேனாம். 9

அவருக்கு விேராதமாக நாங்கள் கலகம்பண்ணி, அவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய
ஊழியக்காரைரக்ெகாண்டு எங்களுக்கு முன்பாகைவத்த அவருைடய நியாயப்பிரமாணங்களின்படி
நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருைடய சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடாமற்ேபாேனாம். 10 ஆனாலும் எங்கள்
ேதவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு. 11 இஸ்ரேவலர் எல்லாரும் உமது
நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறி, உமது சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடாமல் விலகிப்ேபானார்கள். அவருக்கு
விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்; ஆைகயால் ேதவனுைடய தாசனாகிய ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணப்

தானிேயல் 8:9

678



10

புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சாபமும் ஆைணயாக்கிைனயும் எங்கள்ேமல் ெசாரியப்பட்டன. 12 எருசேலமில்
சம்பவித்ததுேபால வானத்தின்கீழ் எங்கும் சம்பவியாதிருக்கிற ெபரிய தீங்ைக எங்கள்ேமல்
வரப்பண்ணினதினால், அவர் எங்களுக்கும் எங்கைள நியாயந்தீர்த்த நியாயாதிபதிகளுக்கும் விேராதமாகச்
ெசால்லியிருந்த தம்முைடய வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றினார். 13 ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணப்புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய இந்தத் தீங்ெகல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்தது; ஆனாலும்
நாங்கள் எங்கள் அக்கிரமங்கைளவிட்டுத் திரும்புகிறதற்கும், உம்முைடய சத்தியத்ைதக் கவனிக்கிறதற்கும்,
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் முகத்ைத ேநாக்கிக் ெகஞ்சினதில்ைல. 14 ஆதலால் கர்த்தர்
கவனமாயிருந்து, அந்தத் தீங்ைக எங்கள்ேமல் வரப்பண்ணினார்; எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தாம்
ெசய்துவருகிற தம்முைடய கிரிையகளில் எல்லாம் நீதியுள்ளவர்; நாங்கேளா அவருைடய சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபாேனாம். 15 இப்ேபாதும் உமது ஜனத்ைதப்பலத்த ைகயினால் எகிப்துேதசத்திலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, இந்நாள்வைரக்கும் இருக்கிறபடி, உமக்குக் கீர்த்திைய உண்டாக்கின எங்கள்
ேதவனாகிய ஆண்டவேர, நாங்கள் பாவஞ்ெசய்து, துன்மார்க்கராய் நடந்ேதாம். 16 ஆண்டவேர, உம்முைடய
சர்வநீதியின்படிேய, உமது ேகாபமும் உமது உக்கிரமும் உம்முைடய பரிசுத்தபர்வதமாகிய எருசேலம்
என்னும் உம்முைடய நகரத்ைத விட்டுத் திரும்பும்படி ெசய்யும்; எங்கள் பாவங்களினாலும் எங்கள்
பிதாக்களின் அக்கிரமங்களினாலும் எருசேலமும் உம்முைடய ஜனமாகிய நாங்களும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார்
யாவருக்கும் நிந்ைதயாேனாம். 17 இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவேன, நீர் உமது அடியானுைடய
விண்ணப்பத்ைதயும் அவனுைடய ெகஞ்சுதைலயும் ேகட்டு, பாழாய்க் கிடக்கிற உம்முைடய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தின்ேமல் ஆண்டவரினிமித்தம் உமது முகத்ைதப் பிரகாசிக்கப்பண்ணும். 18 என் ேதவேன,
உம்முைடய ெசவிையச் சாய்த்துக் ேகட்டருளும்; உம்முைடய கண்கைளத் திறந்து, எங்கள்
பாழிடங்கைளயும், உமது நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற நகரத்ைதயும் பார்த்தருளும்; நாங்கள் எங்கள்
நீதிகைள அல்ல, உம்முைடய மிகுந்த இரக்கங்கைளேய நம்பி, எங்கள் விண்ணப்பங்கைள உமக்கு
முன்பாகச் ெசலுத்துகிேறாம். 19 ஆண்டவேர ேகளும், ஆண்டவேர மன்னியும், ஆண்டவேர கவனியும், என்
ேதவேன, உம்முைடய நிமித்தமாக அைதத் தாமதியாமல் ெசய்யும்; உம்முைடய நகரத்துக்கும் உம்முைடய
ஜனத்துக்கும் உம்முைடய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறேத என்ேறன். 20 இப்படி நான் ெசால்லி,
ெஜபம்பண்ணி, என் பாவத்ைதயும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதயும் அறிக்ைகயிட்டு, என்
ேதவனுைடய பரிசுத்த பர்வதத்துக்காக என் விண்ணப்பத்ைத என் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாகச்
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருந்ேதன். 21 அப்படி நான் ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, முதல்
தரிசனத்திேல நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரிேயல், ேவகமாய்ப் பறந்துவந்து, அந்திப்பலியின் ேநரமாகிய
ேவைளயிேல என்ைனத் ெதாட்டான். 22 அவன் எனக்குத் ெதளிவுண்டாக்கி, என்ேனாேட ேபசி:
தானிேயேல, உனக்கு அறிைவ உணர்த்தும்படி இப்ேபாது புறப்பட்டுவந்ேதன். 23 நீ மிகவும் பிரியமானவன்,
ஆதலால், நீ ேவண்டிக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கினேபாேத கட்டைள ெவளிப்பட்டது, நான் அைத
அறிவிக்கவந்ேதன்; இப்ேபாதும் ெசால்லுகிற வார்த்ைதைய நீ கவனித்துக்ேகட்டு, தரிசனத்ைத
அறிந்துெகாள். 24 மீறுதைலத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்கைளத் ெதாைலக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்ைத
நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதிைய வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்ைதயும் தீர்க்கதரிசனத்ைதயும்
முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவைர அபிேஷகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்ேமலும் உன்
பரிசுத்த நகரத்தின்ேமலும் எழுபதுவாரங்கள் ெசல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 25 இப்ேபாதும் நீ
அறிந்து உணர்ந்துெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்றால்: எருசேலைமத் திரும்ப
எடுப்பித்துக்கட்டுகிறதற்கான கட்டைள ெவளிப்படுவதுமுதல், பிரபுவாகிய ேமசியா வருமட்டும் ஏழு வாரமும்,
அறுபத்திரண்டுவாரமும் ெசல்லும்; அைவகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும்; ஆனாலும்
இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும். 26 அந்த அறுபத்திரண்டுவாரங்களுக்குப் பின்பு ேமசியா
சங்கரிக்கப்படுவார்; ஆனாலும் தமக்காக அல்ல; நகரத்ைதயும் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும் வரப்ேபாகிற
பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்துப்ேபாடுவார்கள்; அதின் முடிவு ஜலப்பிரவாகம்ேபால இருக்கும்; முடிவுபரியந்தம்
யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது. 27 அவர் ஒரு வாரமளவும் அேநகருக்கு உடன்படிக்ைகைய
உறுதிப்படுத்தி, அந்த வாரம் பாதி ெசன்றேபாது பலிையயும் காணிக்ைகையயும் ஒழியப்பண்ணுவார்;
அருவருப்பான ெசட்ைடகேளாேட பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான், நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற
நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன்ேமல் தீருமட்டும் ெசாரியும் என்றான்.

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திேல ெபல்ெதஷாத்சார் என்று
ெபயரிடப்பட்ட தானிேயலுக்கு ஒரு காரியம் ெவளியாக்கப்பட்டது; அந்தக் காரியம் சத்தியமும்
நீடிய யுத்தத்துக்கு அடுத்ததுமாயிருக்கிறது; அந்தக் காரியத்ைத அவன் கவனித்து, தரிசனத்தின்

ெபாருைள அறிந்துெகாண்டான். 2 அந்த நாட்களில் தானிேயலாகிய நான் மூன்று வாரமுழுவதும்
துக்கித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 3 அந்த மூன்று வாரங்களாகிய நாட்கள் நிைறேவறுமட்டும் ருசிகரமான
அப்பத்ைத நான் புசிக்கவுமில்ைல, இைறச்சியும் திராட்சரசமும் என் வாய்க்குள் ேபாகவுமில்ைல, நான்
பரிமளைதலம் பூசிக்ெகாள்ளவுமில்ைல. 4 முதலாம் மாதம் இருபத்துநாலாந்ேததியிேல நான் இெதக்ேகல்
என்னும் ெபரிய ஆற்றங்கைரயில் இருந்து, 5 என் கண்கைள ஏெறடுக்ைகயில், சணல் வஸ்திரந்தரித்து,
தமது அைரயில் ஊப்பாசின் தங்கக்கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிற ஒரு புருஷைனக் கண்ேடன். 6

அவருைடய சரீரம் படிகப்பச்ைசையப்ேபாலவும், அவருைடய முகம் மின்னலின் பிரகாசத்ைதப்ேபாலவும்,
அவருைடய கண்கள் எரிகிற தீபங்கைளப்ேபாலவும், அவருைடய புயங்களும் அவருைடய கால்களும்
துலக்கப்பட்ட ெவண்கல நிறத்ைதப்ேபாலவும், அவருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தம் ஜனக்கூட்டத்தின்
ஆரவாரத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தது. 7 தானிேயலாகிய நான் மாத்திரம் அந்தத் தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்;
என்ேனாேட இருந்த மனுஷேரா அந்தத் தரிசனத்ைதக் காணவில்ைல; அவர்கள் மிகவும் நடுநடுங்கி, ஓடி

தானிேயல் 10:7

679



11

ஒளித்துக்ெகாண்டார்கள். 8 நான் தனித்துவிடப்பட்டு அந்தப் ெபரிய தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என்
ெபலெனல்லாம் ேபாயிற்று; என் உருவம் மாறி வாடிப்ேபாயிற்று; திடனற்றுப்ேபாேனன். 9 அவருைடய
வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அவருைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைத நான் ேகட்கும்ேபாது,
நான் முகங்கவிழ்ந்து, நித்திைர ேபாகிறவனாய்த் தைரயிேல முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்ேதன். 10 இேதா,
ஒருவன் ைக என்ைனத் ெதாட்டு, என் முழங்கால்களும் என் உள்ளங்ைககளும் தைரைய ஊன்றியிருக்க
என்ைனத் தூக்கிைவத்தது. 11 அவன் என்ைன ேநாக்கி: பிரியமான புருஷனாகிய தானிேயேல, நான்
இப்ேபாது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்ேதன்; ஆதலால், நான் உனக்குச் ெசால்லும்
வார்த்ைதகளின்ேபரில் நீ கவனமாயிருந்து, கால் ஊன்றி நில் என்றான்; இந்த வார்த்ைதைய அவன்
என்னிடத்தில் ெசால்லுைகயில் நடுக்கத்ேதாேட எழுந்து நின்ேறன். 12 அப்ெபாழுது அவன் என்ைன
ேநாக்கி: தானிேயேல, பயப்படாேத; நீ அறிைவ அைடகிறதற்கும், உன்ைன உன்னுைடய ேதவனுக்கு
முன்பாகச் சிறுைமப்படுத்துகிறதற்கும், உன் மனைதச் ெசலுத்தின முதல்நாள் துவக்கி உன் வார்த்ைதகள்
ேகட்கப்பட்டது; உன் வார்த்ைதகளினிமித்தம் நான் வந்ேதன். 13 ெபர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி
இருபத்ெதாரு நாள்மட்டும் என்ேனாடு எதிர்த்து நின்றான்; ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய
மிகாேவல் எனக்கு உதவியாக வந்தான்; ஆதலால் நான் அங்ேக ெபர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில்
தரித்திருந்ேதன். 14 இப்ேபாதும் கைடசி நாட்களில் உன் ஜனங்களுக்குச் சம்பவிப்பைத உனக்குத்
ெதரியப்பண்ணும்படிக்கு வந்ேதன்; இந்தத் தரிசனம் நிைறேவற இன்னும் நாள் ெசல்லும் என்றான். 15 அவன்
இந்த வார்த்ைதகைள என்ேனாேட ெசால்லுைகயில், நான் தைலகவிழ்ந்து, தைரைய ேநாக்கி,
ேபச்சற்றுப்ேபாேனன். 16 அப்ெபாழுது மனுபுத்திரரின் சாயலாகிய ஒருவன் என் உதடுகைளத் ெதாட்டான்;
உடேன நான் என்வாையத் திறந்து ேபசி, எனக்கு எதிேர நின்றவைன ேநாக்கி: என் ஆண்டவேன,
தரிசனத்தினால் என் மூட்டுகள் புரண்டன, ெபலனற்றுப்ேபாேனன். 17 ஆைகயால் என் ஆண்டவனுைடய
அடிேயன் என் ஆண்டவேனாேட ேபசக்கூடுவெதப்படி? இனி என்னில் ெபலனில்ைல, என்னில் மூச்சுமில்ைல
என்ேறன். 18 அப்ெபாழுது மனுஷரூபமான ஒருவன் திரும்ப என்ைனத் ெதாட்டு, என்ைனத் திடப்படுத்தி, 19

பிரியமான புருஷேன, பயப்படாேத; உனக்குச் சமாதானமுண்டாவதாக, திடங்ெகாள், திடங்ெகாள் என்றான்;
இப்படி அவன் என்ேனாேட ேபசுைகயில் நான் திடங்ெகாண்டு அவைன ேநாக்கி: என் ஆண்டவன்
ேபசுவாராக; என்ைனத் திடப்படுத்தினீேர என்ேறன். 20 அப்ெபாழுது அவன்: நான் உன்னிடத்திற்கு வந்த
காரணம் இன்னெதன்று உனக்குத் ெதரியுமா? இப்ேபாது நான் ெபர்சியாவின் பிரபுேவாேட யுத்தம்பண்ணத்
திரும்பிப்ேபாகிேறன்; நான் ேபானபின்பு, கிேரக்கு ேதசத்தின் அதிபதி வருவான். 21 சத்திய எழுத்திேல
கண்டிருக்கிறைத நான் உனக்குத் ெதரிவிப்ேபன்; உங்கள் அதிபதியாகிய மிகாேவைலத் தவிர
என்ேனாேடகூட அவர்களுக்கு விேராதமாய்ப் பலங்ெகாள்ளுகிற ேவெறாருவரும் இல்ைல.

ேமதியனாகிய தரியு அரசாண்ட முதலாம் வருஷத்திேல நான் அவைனத் திடப்படுத்தவும்
பலப்படுத்தவும் அவனுக்குத் துைண நின்ேறன். 2 இப்ேபாது நான் ெமய்யான ெசய்திைய உனக்கு
அறிவிப்ேபன்; இேதா, இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் ெபர்சியாவில் எழும்புவார்கள்; அதின்பின்பு

நாலாம் ராஜாவாயிருப்பவன் எல்லாரிலும் மகா ஐசுவரிய சம்பன்னனாகி, தன் ஐசுவரியத்தினால்
பலங்ெகாண்டு, கிேரக்கு ராஜ்யத்துக்கு விேராதமாகச் சகலைரயும் எழுப்பிவிடுவான். 3 ஆனாலும்
பராக்கிரமமுள்ள ஒரு ராஜா எழும்பி, பிரபலமாய் ஆண்டு, தனக்கு இஷ்டமானபடி ெசய்வான். 4 அவன்
எழும்பினபின்பு, அவனுைடய ராஜ்யம் உைடந்துேபாய், வானத்தின் நாலு திைசகளிலும் பகுக்கப்படும்;
ஆனாலும் அது அவனுைடய சந்ததியாருக்கு அல்ல, அவன் ெசய்த ஆளுைகயின்படியும் அல்ல; அவனுைடய
ராஜ்யம் பிடுங்கப்பட்டு, அவனுைடயவர்களல்லாத ேவேறேபர்களிடமாய்த் தாண்டிப்ேபாம். 5 ெதன்றிைச
ராஜா பலவானாயிருப்பான்; ஆனாலும் அவனுைடய பிரபுக்களில் ஒருவன் அவைனப்பார்க்கிலும் பலவானாகி
ஆளுவான்; இவனுைடய ஆளுைக பலத்த ஆளுைகயாயிருக்கும். 6 அவர்கள் சில வருஷங்களுக்குப் பின்பு,
ஒருவேராெடாருவர் சம்பந்தம்பண்ணும்படிக்குத் ெதன்றிைச ராஜாவின் குமாரத்தி வடதிைச
ராஜாவினிடத்தில் வருவாள்; ஆனாலும் அவளுக்குப் புயபலம் இராமற்ேபாம்; அவனும் அவனுைடய புயமும்
நிைலநிற்பதில்ைல; அவளும் அவைள அைழத்துவந்தவர்களும், அவைளப் ெபற்றவனும், அவைள
அக்காலங்களில் பலப்படுத்தினவனும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். 7 ஆனாலும் அவளுைடய ேவர்களின்
கிைளயாகிய ஒருவன் தன் ஸ்தானத்தில் எழும்பி, இராணுவத்ேதாேட வந்து, வடதிைச ராஜாவின்
அரணிப்புக்குள் பிரேவசித்து, அவர்கைள விேராதித்து, 8 அவர்களுைடய அதிபதிகைளயும், அவர்களுைடய
விைலேயறப்ெபற்ற ெவள்ளியும் ெபான்னுமாகிய பாத்திரங்கைளயும், அவர்களுைடய ெதய்வங்கைளயுங்கூட
எகிப்துக்குக் ெகாண்டுேபாய், சில வருஷங்கள்மட்டும் வடதிைச ராஜாைவப்பார்க்கிலும் நிைலயாய் நிற்பான்.
9 ெதன்றிைச ராஜா அவன் ராஜ்யத்துக்கு விேராதமாக வந்து, தன் ேதசத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாவான். 10

ஆனாலும் அவனுைடய குமாரர் யுத்தஞ்ெசய்ய எத்தனித்து, திரளான ேசைனகைளக் கூட்டுவார்கள்;
இவர்களில் ஒருவன் நிச்சயமாய் வந்து, ெவள்ளம்ேபாலக் கடந்து, திரும்பவும் தன்னுைடய அரண்மட்டும்
யுத்தங்கலந்து ேசருவான். 11 அப்ெபாழுது ெதன்றிைச ராஜா கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு புறப்பட்டுப்ேபாய்,
வடதிைச ராஜாேவாேட யுத்தம்பண்ணுவான்; இவன் ெபரிய ேசைனைய ஏகமாய் நிறுத்துவான்; ஆனாலும்
இந்தச் ேசைன அவன் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும். 12 அவன் இந்தச் ேசைனைய நீக்கினபின்பு,
அவனுைடய இருதயம் கர்வங்ெகாள்ளும்; அவன் அேநகமாயிரம்ேபைர மடிவிப்பான்; ஆனாலும்
பலங்ெகாள்ளமாட்டான். 13 சில வருஷங்கள் ெசன்றபின்பு வடதிைச ராஜா திரும்ப முந்தின ேசைனயிலும்
ெபரிதான ேசைனையச் ேசர்த்து, மகா ெபரிய ேசைனேயாடும் ெவகு சம்பத்ேதாடும் நிச்சயமாய் வருவான். 14

அக்காலங்களில் ெதன்றிைச ராஜாவுக்கு விேராதமாக அேநகர் எழும்புவார்கள்; அப்ெபாழுது உன்
ஜனத்திலுள்ள துண்டரிக்கக்காரரின் புத்திரர் தரிசனத்ைத நிைறேவற்றத் தங்கைள உயர்த்துவார்கள். 15
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வடதிைச ராஜா வந்து, ெகாத்தளம் ேபாட்டு, அரணான நகரங்கைளப் பிடிப்பான்; ெதன்றிைச ராஜாவின்
புயபலங்களும் அவன் ெதரிந்துெகாண்ட ஜனமும் நில்லாமற்ேபாகும்; எதிர்க்கிறதற்குப் ெபலன் இராது. 16

ஆைகயால் அவனுக்கு விேராதமாக வருகிறவன் தன் இஷ்டப்படிச் ெசய்வான்; அவனுக்கு முன்பாக
நிைலநிற்பவன் ஒருவனும் இல்ைல; அவன் சிங்காரமான ேதசத்தில் தங்குவான்; எல்லாம் அவன்
ைகவசமாகும். 17 தன் ராஜ்யத்தின் வல்லைமேயாெடல்லாம் தானும் தன்ேனாேடகூடச்
ெசம்ைமமார்க்கத்தாரும் வர, இவன் தன் முகத்ைதத் திருப்புவான்; இப்படிச் ெசய்து ெகடுதியுண்டாகும்படி
அவனுக்கு ஒரு கன்னிப்ெபண்ைணக் ெகாடுப்பான், ஆனாலும் அவளாேல ஸ்திரம்ெபறான்; அவள் அவன்
பட்சத்தில் நில்லாள். 18 பின்பு இவன் தன் முகத்ைதத் தீவுகளுக்கு ேநராகத் திருப்பி, அேநகந்தீவுகைளப்
பிடிப்பான்; ஆனாலும் ஒரு ேசனாதிபதி இவன் ெசய்கிற நிந்ைதைய ஒழியப்பண்ணுவதுமல்லாமல், இவன்
ெசய்த நிந்ைதயினிமித்தம் இவனுக்குச் சரிக்குச் சரிக்கட்டுவான். 19 ஆைகயால் தன் முகத்ைதத் தன்
ேதசத்தின் அரண்களுக்கு ேநராகத் திருப்புவான்; அங்ேக இடறிவிழுந்து காணப்படாமற்ேபாவான். 20

ெசழிப்பான ராஜ்யத்தில் தண்டல்காரைனத் திரியப்பண்ணுகிற ஒருவன் தன் ஸ்தானத்தில் எழும்புவான்;
ஆகிலும் சில நாைளக்குள் ேகாபமில்லாமலும் யுத்தமில்லாமலும் நாசமைடவான். 21 அவன் ஸ்தானத்தில்
அவமதிக்கப்பட்டவன் ஒருவன் எழும்புவான்; இவனுக்கு ராஜ்யபாரத்தின் ேமன்ைமையக்
ெகாடாதிருப்பார்கள்; ஆனாலும் இவன் சமாதானமாய் நுைழந்து, இச்சகம் ேபசி, ராஜ்யத்ைதக்
கட்டிக்ெகாள்ளுவான். 22 பிரவாகமாய் வருகிற ேசைனகள் இவனாேல பிரவாகமாய் முறிக்கப்படும்;
உடன்படிக்ைகயின் தைலவனும் முறிக்கப்படுவான். 23 ஏெனன்றால் அவேனாேட சம்பந்தம்பண்ணின
நாட்கள்முதல் அவன் சூதாய்நடந்து, ெகாஞ்சம் ஜனங்கேளாேட புறப்பட்டுவந்து ெபலங்ெகாள்ளுவான். 24

ேதசம் சுகவாழ்ேவாடும் சம்பூரணத்ேதாடும் இருக்ைகயில், அவன் உட்பிரேவசித்து, தன் பிதாக்களும் தன்
பிதாக்களின் பிதாக்களும் ெசய்யாதைதச் ெசய்வான், ெகாள்ைளயிட்டுச் சூைறயாடி, ெபாருைள
அவர்களுக்கு இைறத்துப் பங்கிட்டு, அரண்களுக்கு விேராதமாகத் தனக்குள் உபாயங்கைள ேயாசிப்பான்;
சிலகாலமட்டும் இப்படியிருக்கும். 25 பின்னும் ெதன்றிைச ராஜாவுக்கு விேராதமாகப் ெபரிய ேசைனேயாேட
ேபார்ெசய்யத் தன் வல்லைமையயும் தன் ஸ்திரத்ைதயும் எழுப்புவான்; அப்ெபாழுது ெதன்றிைச ராஜா மிகவும்
பலத்த ெபரிய இராணுவத்ேதாேட ேபாய் யுத்தங்கலப்பான்; ஆனாலும் அவர்கள் அவனுக்கு விேராதமாகத்
துராேலாசைனபண்ணியிருந்தபடியால், அவன் நிற்கமாட்டான். 26 அவனுைடய ேபாஜனங்கைளச்
சாப்பிடுகிறவர்கள் அவைன நாசப்படுத்துவார்கள்; ஆைகயால் அவனுைடய இராணுவம் பிரவாகமாய் வரும்;
அேநகர் ெகாைலயுண்டு விழுவார்கள். 27 இந்த இரண்டு ராஜாக்களின் இருதயமும் தீைம ெசய்ய
நிைனக்கும்; ஒேர பந்தியிலிருந்து ெபாய்ேபசுவார்கள்; ஆனாலும் அது வாய்ப்பதில்ைல; குறித்தகாலத்துக்கு
முடிவு இன்னும் நிறுத்திைவக்கப்பட்டிருக்கும். 28 அவன் மகா சம்பத்ேதாேட தன் ேதசத்துக்குத் திரும்பி, தன்
இருதயத்ைதப் பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு விேராதமாக ைவத்து, அதற்கானைதச் ெசய்து, தன்
ேதசத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாவான். 29 குறித்தகாலத்திேல திரும்பவும் ெதன்ேதசத்திற்கு வருவான்; ஆனாலும்
அவனுைடய பின்நடபடி முன்நடபடிையப்ேபால் இராது. 30 அவனுக்கு விேராதமாகக் கித்தீமின் கப்பல்கள்
வரும்; அதினால் அவன் மனேநாவைடந்து, திரும்பிப்ேபாய், பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு விேராதமாகக்
குேராதங்ெகாண்டு, அதற்கானைதச் ெசய்து, பரிசுத்த உடன்படிக்ைகையத் தள்ளினவர்கைள அநுசரிப்பான்.
31 ஆனாலும் அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ேசைனகள் எழும்பி, அரணான பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கி, அன்றாடபலிைய நீக்கி, பாழாக்கும் அருவருப்ைப அங்ேக ைவப்பார்கள். 32

உடன்படிக்ைகக்குத் துேராகிகளாயிருக்கிறவர்கைள இச்சகப்ேபச்சுகளினால்
கள்ளமார்க்கத்தாராக்குவான்; தங்கள் ேதவைன அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடங்ெகாண்டு, அதற்ேகற்றபடி
ெசய்வார்கள். 33 ஜனங்களில் அறிவாளிகள் அேநகருக்கு அறிைவ உணர்த்துவார்கள்; அேநகநாள்மட்டும்
பட்டயத்தினாலும் அக்கினியினாலும் சிைறயிருப்பினாலும் ெகாள்ைளயினாலும் விழுவார்கள். 34 இப்படி
அவர்கள் விழுைகயில் ெகாஞ்சம் ஒத்தாைசயால் சகாயமைடவார்கள்; அப்ெபாழுது அேநகர் இச்சக
வார்த்ைதகேளாேட அவர்கைள ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள். 35 அறிவாளிகைளப் புடமிடுகிறதற்கும்,
சுத்திகரிக்கிறதற்கும், ெவண்ைமயாக்குகிறதற்கும் அவர்களில் சிலர் விழுவார்கள்; முடிவுகாலபரியந்தம்
இப்படியிருக்கும்; குறித்தகாலம் வர இன்னும் நாள் ெசல்லும். 36 ராஜா தனக்கு இஷ்டமானபடி ெசய்து,
தன்ைன உயர்த்தி, எந்த ேதவனிலும் தன்ைனப் ெபரியவனாக்கி, ேதவாதிேதவனுக்கு விேராதமாக
ஆச்சரியமான காரியங்கைளப் ேபசுவான்; ேகாபம் தீருமட்டும் அவனுக்குக் ைககூடிவரும்;
நிர்ணயிக்கப்பட்டது நடந்ேதறும். 37 அவன் தன் பிதாக்களின் ேதவர்கைள மதியாமலும், ஸ்திரீகளின்
சிேநகத்ைதயும், எந்த ேதவைனயும் மதியாமலும், எல்லாவற்றிற்கும் தன்ைனப்ெபரியவனாக்கி, 38

அரண்களின் ேதவைனத் தன் ஸ்தானத்திேல கனம்பண்ணி, தன் பிதாக்கள் அறியாத ஒரு ேதவைனப்
ெபான்னினாலும், ெவள்ளியினாலும், இரத்தினங்களினாலும், உச்சிதமான வஸ்துக்களினாலும்
கனம்பண்ணுவான். 39 அவன் அரணிப்பான ேகாட்ைடகளுக்காகவும், அந்நிய ேதவனுக்காகவும் ெசய்வது
என்னெவன்றால், அைவகைள மதிக்கிறவர்களுக்கு மகா கனமுண்டாக்கி, அவர்கள் அேநகைர ஆளும்படிச்
ெசய்து, அவர்களுக்கு ேதசத்ைதக் கிரயத்துக்காகப் பங்கிடுவான். 40 முடிவுகாலத்திேலாெவன்றால்,
ெதன்றிைச ராஜா அவேனாேட முட்டுக்கு நிற்பான்; வடதிைச ராஜாவும் இரதங்கேளாடும்
குதிைரவீரர்கேளாடும் அேநகம் கப்பல்கேளாடும் சூைறக்காற்றுேபால் அவனுக்கு விேராதமாய் வருவான்;
அவன் ேதசங்களுக்குள் பிரேவசித்து, அைவகைளப் பிரவாகித்துக் கடந்து ேபாவான். 41 அவன் சிங்காரமான
ேதசத்திலும் வருவான்; அப்ெபாழுது அேநக ேதசங்கள் கவிழ்க்கப்படும்; ஆனாலும் ஏேதாமும், ேமாவாபும்,
அம்ேமான் புத்திரரில் பிரதானமானவர்களும் அவன் ைகக்குத் தப்பிப்ேபாவார்கள். 42 அவன்
ேதசங்களின்ேமல் தன் ைகைய நீட்டுவான்; எகிப்துேதசம் தப்புவதில்ைல. 43 எகிப்தினுைடய ெபான்னும்
ெவள்ளியுமான ஐசுவரியங்கைளயும் உச்சிதமான எல்லா வஸ்துக்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுவான்; லீபியரும்
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எத்திேயாப்பியரும் அவனுக்குப் பின்ெசல்லுவார்கள். 44 ஆனாலும் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் இருந்துவரும்
ெசய்திகள் அவைனக் கலங்கப்பண்ணும்; அப்ெபாழுது அவன் அேநகைர அழிக்கவும் சங்காரம்பண்ணவும்
மகா உக்கிரத்ேதாேட புறப்பட்டுப்ேபாய், 45 சமுத்திரங்களுக்கு இைடயிலுள்ள சிங்காரமான பரிசுத்த
பர்வதத்தண்ைடயிேல தன் அரமைனயாகிய கூடாரங்கைளப் ேபாடுவான்; ஆனாலும் அவனுக்கு
ஒத்தாைசபண்ணுவாரில்லாமல், அவன் முடிவைடவான்.

உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற ெபரிய அதிபதியாகிய மிகாேவல் அக்காலத்திேல
எழும்புவான் யாெதாரு ஜாதியாரும் ேதான்றினதுமுதல் அக்காலமட்டும் உண்டாயிராத
ஆபத்துக்காலம் வரும்; அக்காலத்திேல புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாகக் காணப்படுகிற

உன் ஜனங்கள் அைனவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள். 2 பூமியின் தூளிேல நித்திைரபண்ணுகிறவர்களாகிய
அேநகரில் சிலர் நித்தியஜீவனுக்கும், சிலர் நித்திய நிந்ைதக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள்.
3 ஞானவான்கள் ஆகாயமண்டலத்தின் ஒளிையப்ேபாலவும், அேநகைர நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள்
நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலவும் என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள். 4

தானிேயலாகிய நீேயாெவன்றால், முடிவுகாலமட்டும் இந்த வார்த்ைதகைளப் புைதெபாருளாக ைவத்து
ைவத்து, இந்தப் புஸ்தகத்ைத முத்திைரேபாடு; அப்ெபாழுது அேநகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள்,
அறிவும் ெபருகிப்ேபாகும் என்றான். 5 அப்ெபாழுது, தானிேயலாகிய நான் ஆற்றுக்கு இக்கைரயில் ஒருவனும்
ஆற்றுக்கு அக்கைரயில் ஒருவனுமாகிய ேவேற இரண்டுேபர் நிற்கக்கண்ேடன். 6 சணல்வஸ்திரம்
தரித்தவரும், ஆற்றின் தண்ணீர்களின்ேமல் நிற்கிறவருமாகிய புருஷைன ஒருவன் ேநாக்கி: இந்த
ஆச்சரியமானைவகளின் முடிவுவர எவ்வளவுகாலம் ெசல்லும் என்று ேகட்டான். 7 அப்ெபாழுது
சணல்வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின்ேமல் நிற்கிறவருமாகிய புருஷன் தம்முைடய
வலதுகரத்ைதயும் தம்முைடய இடதுகரத்ைதயும் வானத்துக்கு ேநராக ஏெறடுத்து, ஒரு காலமும்,
காலங்களும், அைரக்காலமும் ெசல்லும் என்றும்; பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லைமையச் சிதறடித்தல் முடிவு
ெபறும்ேபாேத இைவகெளல்லாம் நிைறேவறித் தீருெமன்றும் என்ெறன்ைறக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர்ேபரில்
ஆைணயிடக்ேகட்ேடன். 8 நான் அைதக் ேகட்டும், அதின் ெபாருைள அறியவில்ைல; ஆைகயால்: என்
ஆண்டவேன, இைவகளின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் என்று ேகட்ேடன். 9 அதற்கு அவன்: தானிேயேல,
ேபாகலாம்; இந்த வார்த்ைதகள் முடிவுகாலமட்டும் புைதெபாருளாக ைவக்கப்பட்டும் முத்திரிக்கப்பட்டும்
இருக்கும். 10 அேநகர் சுத்தமும் ெவண்ைமயுமாக்கப்பட்டு, புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள்;
துன்மார்க்கேரா துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள்; துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான், ஞானவான்கேளா
உணர்ந்துெகாள்ளுவார்கள். 11 அன்றாடபலி நீக்கப்பட்டு, பாழாக்கும் அருவருப்பு
ஸ்தாபிக்கப்படுங்காலமுதல் ஆயிரத்திருநூற்றுத் ெதாண்ணூறுநாள் ெசல்லும். 12 ஆயிரத்து முந்நூற்று
முப்பத்ைதந்து நாள்மட்டும் காத்திருந்து ேசருகிறவன் பாக்கியவான். 13 நீேயாெவன்றால் முடிவுவருமட்டும்
ேபாயிரு; நீ இைளப்பாறிக்ெகாண்டிருந்து, நாட்களின் முடிவிேல உன் சுதந்தர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய்
என்றான்.
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ஓசியா

யூதாேதசத்து ராஜாக்களாகிய உசியா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கியா என்பவர்களின் நாட்களிலும்,
ேயாவாசின் குமாரனாகிய ெயஸ்ரேயலின் ராஜாவாகிய ெயெராெபயாம் என்பவனின் நாட்களிலும்,
ெபேயரியின் குமாரனாகிய ஓசியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம். 2 கர்த்தர்

ஓசியாைவக்ெகாண்டு உைரக்கத்ெதாடங்கினேபாது, கர்த்தர் ஓசியாைவ ேநாக்கி: நீ ேபாய், ஒரு
ேசாரஸ்திரீையயும் ேசாரப்பிள்ைளகைளயும் உன்னிடமாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்; ேதசம் கர்த்தைர விட்டு
விலகிச் ேசாரம்ேபாயிற்று என்றார். 3 அவன் ேபாய், திப்லாயிமின் குமாரத்தியாகிய ேகாேமைரச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான்; அவள் கர்ப்பந்தரித்து, அவனுக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 4 அப்ெபாழுது
கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: இவனுக்கு ெயஸ்ரேயல் என்னும் ேபரிடு; ஏெனனில் இன்னும் ெகாஞ்சகாலத்திேல
நான் ஏகூவின் வம்சத்தாரிடத்திேல ெயஸ்ரேயலின் இரத்தப்பழிைய விசாரித்து, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
ராஜ்யபாரத்ைத ஒழியப்பண்ணுேவன். 5 அந்நாளில் ெயஸ்ரேயலின் பள்ளத்தாக்கிேல இஸ்ரேவலின் வில்ைல
முறிப்ேபன் என்றார். 6 அவள் திரும்பக் கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு குமாரத்திையப் ெபற்றாள்; அப்ெபாழுது அவர்
அவைன ேநாக்கி: இவளுக்கு ேலாருகாமா என்னும் ேபரிடு; ஏெனனில், நான் இனி இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்கு இரக்கஞ்ெசய்வதில்ைல, நான் அவர்கைள முழுவதும் அகற்றிவிடுேவன். 7 யூதாவின்
வம்சத்தாருக்ேகா நான் இரக்கஞ்ெசய்ேவன்; வில்லினாலும், பட்டயத்தினாலும், யுத்தத்தினாலும்,
குதிைரகளினாலும், குதிைரவீரரினாலும் நான் அவர்கைள இரட்சியாமல், அவர்களுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தராேல அவர்கைள இரட்சிப்ேபன் என்றார். 8 அவள் ேலாருகாமாைவ முைலமறக்கப்பண்ணினபிற்பாடு,
கர்ப்பந்தரித்து ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 9 அப்ெபாழுது அவர்: இவனுக்கு ேலாகம்மீ என்னும் ேபரிடு;
ஏெனனில் நீங்கள் என் ஜனமல்ல, நான் உங்கள் ேதவனாயிருப்பதில்ைல. 10 என்றாலும், இஸ்ரேவல்
புத்திரரின் ெதாைக அளக்கவும் எண்ணவுங்கூடாத கடற்கைர மணைலப்ேபாலிருக்கும்; நீங்கள் என்
ஜனமல்ல என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுவதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பிள்ைளகள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படும். 11 அப்ெபாழுது யூதா புத்திரரும் இஸ்ரேவல் புத்திரரும் ஏகமாய்க்
கூட்டப்பட்டு, தங்களுக்கு ஒேர அதிபதிைய ஏற்படுத்தி, ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருவார்கள்;
ெயஸ்ரேயலின் நாள் ெபரிதாயிருக்கும்.

உங்கள் சேகாதரைரப்பார்த்து அம்மீ என்றும், உங்கள் சேகாதரிகைளப்பார்த்து ருகாமா என்றும்
ெசால்லுங்கள். 2 உங்கள் தாேயாேட வழக்காடுங்கள்; அவள் எனக்கு மைனவியுமல்ல, நான்
அவளுக்குப் புருஷனுமல்ல; அவள் தன் ேவசித்தனங்கைளத் தன் முகத்தினின்றும், தன்

விபசாரங்கைளத் தன் ஸ்தனங்களின் நடுவினின்றும் விலக்கிப்ேபாடக்கடவள். 3 இல்லாவிட்டால் நான்
அவைள நிர்வாணமாக உரிந்து, அவள் பிறந்தநாளில் இருந்தவண்ணமாக அவைள நிறுத்தி, அவைள
அந்தரெவளிையப்ேபாலாக்கி, அவைள வறண்டபூமிையப்ேபால் விட்டு, அவைளத் தாகத்தால்
சாகப்பண்ணுேவன்; 4 அவளுைடய பிள்ைளகள் ேசாரப்பிள்ைளகளாைகயால் அவர்களுக்கு
இரங்காதிருப்ேபன். 5 அவர்களுைடய தாய் ேசாரம்ேபானாள், அவர்கைளக் கர்ப்பந்தரித்தவள்
இலச்ைசயான காரியங்கைளச் ெசய்தாள்; அப்பத்ைதயும், தண்ணீைரயும், ஆட்டுமயிைரயும், பஞ்ைசயும்,
எண்ெணையயும், பானங்கைளயும் ெகாடுத்துவருகிற என் ேநசர்கைளப் பின்பற்றிப்ேபாேவன் என்றாள். 6

ஆைகயால், இேதா, நான் உன் வழிைய முள்ளுகளினால் அைடப்ேபன்; அவள் தன் பாைதகைளக்
கண்டுபிடிக்கக்கூடாதபடிக்கு மதிைல எழுப்புேவன். 7 அவள் தன் ேநசர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தும்
அவர்கைளச் ேசருவதில்ைல, அவர்கைளத் ேதடியும் கண்டுபிடிப்பதில்ைல; அப்ெபாழுது அவள்: நான் என்
முந்தின புருஷனிடத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாேவன்; இப்ெபாழுது இருக்கிறைதப்பார்க்கிலும் அப்ெபாழுது
எனக்கு நன்ைமயாயிருந்தது என்பாள். 8 தனக்கு நான் தானியத்ைதயும் திராட்சரசத்ைதயும்
எண்ெணையயும் ெகாடுத்தவெரன்றும், தனக்கு நான் ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
ெபருகப்பண்ணினவெரன்றும் அவள் அறியாமற்ேபானாள்; அைவகைள அவர்கள்
பாகாலுைடயதாக்கினார்கள். 9 ஆதலால் நான் என் தானியத்ைத அதின் காலத்திலும், என் திராட்சரசத்ைத
அதின் காலத்திலும் திரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டு, அவளுைடய நிர்வாணத்ைத மூடுகிறதற்கு நான்
ெகாடுத்திருந்த ஆட்டுமயிைரயும் சணைலயும் திரும்பப் பிடுங்கிக்ெகாள்ளுேவன். 10 இப்ேபாதும்
அவளுைடய ேநசர்களின் கண்களுக்கு முன்பாக அவளுைடய அவலட்சணத்ைத ெவளிப்படுத்துேவன்;
ஒருவரும் அவைள என் ைகக்கு நீங்கலாக்கி விடுவிப்பதில்ைல. 11 அவளுைடய எல்லா மகிழ்ச்சிையயும்,
அவளுைடய பண்டிைககைளயும், அவளுைடய மாதப்பிறப்புகைளயும், அவளுைடய ஓய்வுநாட்கைளயும்,
சைபகூடுகிற அவளுைடய எல்லா ஆசரிப்புகைளயும் ஒழியப்பண்ணுேவன். 12 என் ேநசர்கள் எனக்குக்
ெகாடுத்த பைணயம் என்று அவள் ெசான்ன அவளுைடய திராட்சச்ெசடிகைளயும், அவளுைடய
அத்திமரங்கைளயும் நான் பாழாக்கி, அைவகைளக் காடாய்ப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; காட்டுமிருகங்கள்
அைவகைளத் தின்னும். 13 அவள் பாகால்களுக்குத் தூபங்காட்டி, தன் ெநற்றிப்பட்டங்களினாலும் தன்
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ஆபரணங்களினாலும் தன்ைனச் சிங்காரித்துக்ெகாண்டு, தன் ேநசைரப் பின்ெதாடர்ந்து, என்ைன
மறந்துேபான நாட்களினிமித்தம் அவைள விசாரிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 ஆயினும், இேதா,
நான் அவளுக்கு நயங்காட்டி, அவைள வனாந்தரத்திேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவேளாேட பட்சமாய்ப்
ேபசி, 15 அவ்விடத்திலிருந்து அவளுக்கு அவளுைடய திராட்சத்ேதாட்டங்கைளயும், நம்பிக்ைகயின்
வாசலாக ஆேகாரின் பள்ளத்தாக்ைகயும் ெகாடுப்ேபன்; அப்ெபாழுது அவள் அங்ேக, தன் இளவயதின்
நாட்களிலும் தான் எகிப்துேதசத்திலிருந்து வந்த நாளிலும் பாடினதுேபால் பாடுவாள். 16 அக்காலத்தில் நீ
என்ைன இனி பாகாலி என்று ெசால்லாமல், ஈஷி என்று ெசால்லுவாய் என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார். 17

பாகால்களுைடய நாமங்கைள அவள் வாயிலிருந்து அற்றுப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; இனி அைவகளின் ேபைரச்
ெசால்லி, அைவகைள நிைனக்கிற நிைனப்பும் இல்லாமற்ேபாகும். 18 அக்காலத்தில் நான்
அவர்களுக்காகக் காட்டு மிருகங்கேளாடும், ஆகாயத்துப் பறைவகேளாடும், பூமியிேல ஊரும்
பிராணிகேளாடும், ஒரு உடன்படிக்ைகபண்ணி, வில்ைலயும் பட்டயத்ைதயும் யுத்தத்ைதயும் ேதசத்திேல
இராதபடிக்கு முறித்து, அவர்கைளச் சுகமாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டிருக்கப்பண்ணுேவன். 19 நித்திய
விவாகத்துக்ெகன்று உன்ைன எனக்கு நியமித்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீதியும் நியாயமும் கிருைபயும் உருக்க
இரக்கமுமாய் உன்ைன எனக்கு நியமித்துக்ெகாள்ளுேவன். 20 உண்ைமயாய் உன்ைன எனக்கு
நியமித்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீ கர்த்தைர அறிந்துெகாள்ளுவாய். 21 அக்காலத்தில் நான் மறுெமாழி
ெகாடுப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் வானங்களுக்கு மறுெமாழி ெகாடுப்ேபன், அைவகள்
பூமிக்கு மறுெமாழி ெகாடுக்கும். 22 பூமி தானியத்துக்கும் திராட்சரசத்துக்கும் எண்ெணய்க்கும்
மறுெமாழிெகாடுக்கும், இைவகள் ெயஸ்ரேயலுக்கும் மறுெமாழி ெகாடுக்கும். 23 நான் அவைள எனக்ெகன்று
பூமியிேல விைதத்து, இரக்கம் ெபறாதிருந்தவளுக்கு இரங்குேவன்; என் ஜனமல்லாதிருந்தவர்கைள
ேநாக்கி: நீ என் ஜனெமன்று ெசால்லுேவன்; அவர்கள் என் ேதவேன என்பார்கள் என்றார்.

பின்பு கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: அந்நிய ேதவர்கைள மதித்து, திராட்சரசமுள்ள பாத்திரங்கைள
விரும்புகிறவர்களான இஸ்ரேவல் புத்திரர்ேபரில் கர்த்தர் ைவத்திருக்கிற அன்புக்கு ஒப்பாக நீ
இன்னும் ேபாய், தன் ேநசரால் ேநசிக்கப்பட்டவளும், விபசாரியுமான ஒரு ஸ்திரீைய

ேநசித்துக்ெகாள் என்று ெசான்னார். 2 அப்ெபாழுது நான் அவைள எனக்குப் பதிைனந்து
ெவள்ளிக்காசுக்கும், ஒன்றைரக்கலம் வாற்ேகாதுைமக்கும் ெகாண்டு, 3 அவைள ேநாக்கி: நீ
ேவசித்தனம்பண்ணாமலும், ஒருவைனயும் ேசராமலும் அேநகநாள் எனக்காகக் காத்திரு; உனக்காக நானும்
காத்திருப்ேபன் என்ேறன். 4 இஸ்ரேவல் புத்திரர் அேநகநாள் ராஜா இல்லாமலும், அதிபதி இல்லாமலும்,
பலி இல்லாமலும், சிைல இல்லாமலும், ஏேபாத் வஸ்திரம் இல்லாமலும், ேதராபீம் இல்லாமலும்
இருப்பார்கள். 5 பின்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் திரும்பி, தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரயும், தங்கள் ராஜாவாகிய
தாவீைதயும் ேதடி, கைடசி நாட்களில் கர்த்தைரயும், அவருைடய தயைவயும் நாடி அஞ்சிக்ைகயாய்
வருவார்கள்.

இஸ்ரேவல் புத்திரேர, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ேதசத்துக்குடிகேளாேட
கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது; அேதெனன்றால் ேதசத்திேல உண்ைமயும் இல்ைல, இரக்கமும்
இல்ைல; ேதவைனப்பற்றிய அறிவும் இல்ைல. 2 ெபாய்யாைணயிட்டு, ெபாய்ெசால்லி,

ெகாைலெசய்து, திருடி, விபசாரம்பண்ணி, மிஞ்சி மிஞ்சிப்ேபாகிறார்கள்; இரத்தப்பழிகேளாேட
இரத்தப்பழிகள் ேசருகிறது. 3 இதினிமித்தம் ேதசம் புலம்பும்; அதில் குடியிருக்கிற அைனவேராடுங்கூட
மிருகஜீவன்களும் ஆகாயத்துப் பறைவகளும் ெதாய்ந்துேபாகும்; கடலின் மச்சங்களும் வாரிக்ெகாள்ளப்படும்.
4 ஆகிலும் ஒருவனும் நியாயத்ைதக் காண்பிக்கவும், ஒருவனும் அவர்கைளக் கடிந்துெகாள்ளவும் கூடாது;
உன் ஜனங்கள் ஆசாரியேனாேட வழக்காடுகிறவர்கைளப்ேபால இருக்கிறார்கள். 5 ஆைகயால் நீ பகலிேல
இடறிவிழுவாய்; இரவிேல உன்ேனாேடகூடத் தீர்க்கதரிசியும் இடறிவிழுவான்; உன் தாைய நான்
சங்காரம்பண்ணுேவன். 6 என் ஜனங்கள் அறிவில்லாைமயினால் சங்காரமாகிறார்கள்; நீ அறிைவ
ெவறுத்தாய், ஆைகயால் நீ என் ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு நானும் உன்ைன ெவறுத்துவிடுேவன்; நீ உன்
ேதவனுைடய ேவதத்ைத மறந்தாய், ஆைகயால் நானும் உன் பிள்ைளகைள மறந்துவிடுேவன். 7 அவர்கள்
எவ்வளவாய்ப் ெபருகினார்கேளா, அவ்வளவாய் எனக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தார்கள்; அவர்களுைடய
மகிைமைய இலச்ைசயாக மாறப்பண்ணுேவன். 8 அவர்கள் என் ஜனத்தின் பாவத்ைதத் தின்று,
அவர்களுைடய அக்கிரமத்தின்ேபரில் பசிதாகமாயிருக்கிறார்கள். 9 ஆதலால் ஜனங்களுக்கு எப்படிேயா
ஆசாரியனுக்கும் அப்படிேய; அவர்கள் வழிகளின்படி நான் அவர்கைள விசாரித்து, அவர்கள் கிரிையகளின்படி
அவர்களுக்குப் பலனளிப்ேபன். 10 அவர்கள் கர்த்தைர மதியாமலிருக்கிறபடியினால் அவர்கள் தின்றாலும்
திருப்தியைடயாதிருப்பார்கள்; அவர்கள் ேவசித்தனம்பண்ணினாலும் பலுகாதிருப்பார்கள். 11 ேவசித்தனமும்
திராட்சரசமும் மதுபானமும் இருதயத்ைத மயக்கும். 12 என் ஜனங்கள் கட்ைடயினிடத்தில் ஆேலாசைன
ேகட்கிறார்கள்; அவர்களுைடய ேகால் அவர்களுக்குச் ெசய்திைய அறிவிக்குெமன்றிருக்கிறார்கள்;
ேவசித்தன ஆவி அவர்கைள வழிதப்பித் திரியப்பண்ணிற்று; அவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல்
ேசாரமார்க்கம்ேபானார்கள். 13 அவர்கள் மைலயுச்சியில் பலியிட்டு, ேமடுகளிேல கர்வாலிமரங்களின் கீழும்,
புன்ைனமரங்களின் கீழும், அரசமரங்களின் கீழும், அைவகளின் நிழல் நல்லெதன்று, தூபங்காட்டுகிறார்கள்;
இதினிமித்தம் உங்கள் குமாரத்திகள் ேவசித்தனமும், உங்கள் மருமக்கள்மார் விபசாரமும் ெசய்கிறார்கள்.
14 உங்கள் குமாரத்திகள் ேவசித்தனம் ெசய்கிறதினிமித்தமும், உங்கள் மருமக்கள்மார் விபசாரம்
ெசய்கிறதினிமித்தமும், நான் அவர்கைள தண்டியாமலிருப்ேபேனா? அவர்கள் விலகி ேவசிகேளாேட
கூடப்ேபாய் தாசிகேளாேட பலியிடுகிறார்கள்; உணர்வில்லாத ஜனங்கள் அதினால் சிக்குண்டு விழுவார்கள்.
15 இஸ்ரேவேல, நீ ேசாரம்ேபானாலும், யூதாவாகிலும் அந்தப் பாவத்துக்குள்ளாகாதிருப்பதாக; கில்காலுக்கு
வராமலும், ெபத்தாேவனுக்குப் ேபாகாமலும் கர்த்தருைடய ஜீவனாைண என்று ஆைணயிடாமலும்
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இருப்பீர்களாக. 16 இஸ்ரேவல் அடங்காத கிடாரிையப்ேபால் அடங்காதிருக்கிறது; இப்ேபாது கர்த்தர்
அவர்கைள விஸ்தாரமான ெவளியிேல ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால் ேமய்ந்து அைலயப்பண்ணுவார். 17

எப்பிராயீம் விக்கிரகங்கேளாடு இைணந்திருக்கிறான், அவைனப் ேபாகவிடு. 18 அவர்களுைடய மதுபானம்
புளித்தது, அவர்கள் எப்ேபாதும் ேசாரம்ேபாகிறார்கள்; அவர்களுைடய அதிபதிகள் தாருங்கெளன்று
இலச்ைசயானைத நாடுகிறார்கள். 19 காற்று அவர்கைளத் தன் ெசட்ைடகளில் இறுகப்பிடிக்கும்; அவர்கள்
தங்கள் பலிகளால் ெவட்கப்படுவார்கள்.

ஆசாரியர்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்; இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, கவனியுங்கள்; ராஜாவின் வீட்டாேர,
ெசவிெகாடுங்கள்; இந்த நியாயவிசாரிப்பு உங்கள்ேமல் ெசல்லும்; நீங்கள் மிஸ்பாவில் கண்ணியும்
தாேபாரின்ேமல் விரிக்கப்பட்ட வைலயுமானீர்கள். 2 ெநறிதவறினவர்கள் மிகுதியும்

வைதெசய்கிறார்கள்; அவர்கள் எல்லாைரயும் நான் தண்டிப்ேபன். 3 எப்பிராயீைம நான் அறிேவன்,
இஸ்ரேவல் எனக்கு மைறவானதல்ல; எப்பிராயீேம, இப்ேபாது நீ ேசாரம்ேபானாேய, இஸ்ரேவல்
தீட்டுப்பட்டேத. 4 அவர்கள் தங்கள் ேதவனிடத்துக்குத் திரும்புவதற்குத் தங்கள் கிரிையகைளச்
சீர்திருத்தமாட்டார்கள், ேவசித்தன ஆவி அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறது; கர்த்தைர அறியார்கள். 5

இஸ்ரேவலின் அகந்ைத அவர்கள் முகத்துக்கு முன்பாகச் சாட்சியிடுகிறது; ஆைகயால் இஸ்ரேவலும்
எப்பிராயீமும் தங்கள் அக்கிரமத்தினால் இடறுண்டு விழுவார்கள்; அவர்கேளாேட யூதாவும் இடறுண்டு
விழுவான். 6 அவர்கள் கர்த்தைரத் ேதடும்படி தங்கள் ஆடுகேளாடும் தங்கள் மாடுகேளாடும் ேபாவார்கள்;
அவைரக் காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்கைள விட்டு விலகினார். 7 கர்த்தருக்கு விேராதமாக
துேராகம்பண்ணினார்கள்; அந்நியபிள்ைளகைளப் ெபற்றார்கள்; இப்ேபாதும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளாக
அவர்கள் தங்கள் பங்குகேளாேட பட்சிக்கப்படுவார்கள். 8 கிபியாவிேல எக்காளத்ைதயும், ராமாவிேல
பூரிைகையயும் ஊதுங்கள்; ெபத்தாேவனிேல கதறுங்கள்; ெபன்யமீேன உன்ைனப் பின்ெதாடருகிறார்கள். 9

தண்டிப்பின் நாளிேல எப்பிராயீம் பாழாவான்; நிச்சயமாய் வரப்ேபாகிறைத இஸ்ரேவலின்
ேகாத்திரங்களுக்குள்ேள அறிவிக்கிேறன். 10 யூதாவின் பிரபுக்கள் எல்ைலகைள ஒதுக்குகிறவர்களுக்கு
ஒப்பானார்கள்; அவர்கள்ேமல் என் உக்கிரேகாபத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபால ஊற்றுேவன். 11 எப்பிராயீம்
தகாத கற்பைனைய மனதாரப் பின்பற்றிப்ேபானபடியால் அவன் ஒடுங்குண்டு, நியாயவிசாரைணயில்
ெநாறுக்கப்பட்டுப்ேபாகிறான். 12 நான் எப்பிராயீமுக்குப் ெபாட்டரிப்ைபப்ேபாலவும், யூதாவின் வீட்டுக்கு
உளுப்ைபப்ேபாலவும் இருப்ேபன். 13 எப்பிராயீம் தன் வியாதிையயும், யூதா தன் காயத்ைதயும் கண்டேபாது,
எப்பிராயீம் அசீரியனண்ைடக்குப் ேபாய் யாேரப் ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பினான்; ஆனாலும்
உங்கைளக் குணமாக்கவும் உங்களில் இருக்கிற காயத்ைத ஆற்றவும் அவனால் கூடாமற்ேபாயிற்று. 14 நான்
எப்பிராயீமுக்குச் சிங்கம்ேபாலவும், யூதாவின் வம்சத்தாருக்குப் பாலசிங்கம்ேபாலவும் இருப்ேபன்; நான்
நாேன பீறிவிட்டுப் ேபாய்விடுேவன்; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேவன். 15 அவர்கள்
தங்கள் குற்றங்கைள உணர்ந்து, என் முகத்ைதத் ேதடுமட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்குத் திரும்பிப்
ேபாய்விடுேவன்; தங்கள் ஆபத்தில் என்ைனக் கருத்தாய்த் ேதடுவார்கள்.

கர்த்தரிடத்தில் திரும்புேவாம் வாருங்கள்; நம்ைமப் பீறினார், அவேர நம்ைமக் குணமாக்குவார்;
நம்ைம அடித்தார், அவேர நம்முைடய காயங்கைளக் கட்டுவார். 2 இரண்டுநாளுக்குப்பின்பு அவர்
நம்ைம உயிர்ப்பிப்பார்; மூன்றாம் நாளில் நம்ைம எழுப்புவார்; அப்ெபாழுது நாம் அவருைடய

சமுகத்தில் பிைழத்திருப்ேபாம். 3 அப்ெபாழுது நாம் அறிவைடந்து, கர்த்தைர அறியும்படி ெதாடர்ந்து
ேபாேவாம்; அவருைடய புறப்படுதல் அருேணாதயம்ேபால ஆயத்தமாயிருக்கிறது; அவர் மைழையப்ேபாலவும்,
பூமியின்ேமல் ெபய்யும் முன்மாரி பின்மாரிையப்ேபாலவும் நம்மிடத்தில் வருவார். 4 எப்பிராயீேம, உனக்கு
என்ன ெசய்ேவன்? யூதாேவ, உனக்கு என்ன ெசய்ேவன்? உங்கள் பக்தி காைலயில் காணும்
ேமகத்ைதப்ேபாலவும், விடியற்காைலயில் ேதான்றும் பனிையப்ேபாலவும் ஒழிந்துேபாகிறது. 5 ஆைகயால்
தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு அவர்கைள ெவட்டிேனன்; என் வாய்ெமாழிகைளக்ெகாண்டு அவர்கைள
அதம்பண்ணிேனன்; உன்ேமல் வரும் தண்டைனகள் ெவளிச்சத்ைதப்ேபால் ெவளிப்படும். 6 பலிைய அல்ல
இரக்கத்ைதயும், தகனபலிகைளப்பார்க்கிலும் ேதவைன அறிகிற அறிைவயும், விரும்புகிேறன். 7 அவர்கேளா
ஆதாைமப்ேபால் உடன்படிக்ைகைய மீறி, அங்ேக எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம் பண்ணினார்கள். 8

கீேலயாத் அக்கிரமம் ெசய்கிறவர்களின் பட்டணம்; அது இரத்தக்காலடிகளால் மிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9

பறிகாரரின் கூட்டங்கள் ஒருவனுக்குக் காத்திருக்கிறதுேபால, சீேகமுக்குப் ேபாகிற வழியிேல
ெகாைலெசய்கிற ஆசாரியரின் கூட்டம் காத்திருக்கிறது; ேதாஷமான காரியங்கைளேய ெசய்கிறார்கள். 10

பயங்கரமான காரியத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் கண்ேடன்; அங்ேக எப்பிராயீமின் ேவசித்தனம் உண்டு;
இஸ்ரேவல் தீட்டுப்பட்டுப்ேபாயிற்று. 11 யூதாேவ, உனக்கு ஒரு அறுப்புக்காலம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நான் என் ஜனத்தின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்பும்ேபாதும், நான் இஸ்ரேவைல குணமாக்க
விரும்பும்ேபாதும், எப்பிராயீமின் அக்கிரமமும் சமாரியாவின் ெபால்லாப்புகளும் ெவளிப்படுத்தப்படும்;
அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்கிறார்கள்; திருடன் உள்ேள வருகிறான்; ெவளிேய பறிகாரரின் கூட்டத்தார்

ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள். 2 அவர்கள் ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் நான் நிைனவில் ைவத்திருக்கிேறன் என்று
அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் சிந்திக்கிறதில்ைல; இப்ேபாதும் அவர்களுைடய கிரிையகள் அவர்கைளச்
சூழ்ந்துெகாண்டது; அைவகள் என் முகத்துக்கு முன் இருக்கிறது. 3 ராஜாைவத் தங்கள்
ெபால்லாப்பினாலும், அதிபதிகைளத் தங்கள் ெபாய்களினாலும் சந்ேதாஷப்படுத்துகிறார்கள். 4 அவர்கள்
எல்லாரும் விபசாரக்கள்ளர்; அப்பஞ்சுடுகிறவன் எரிக்கும் அடுப்ைபப்ேபால் இருக்கிறார்கள்; அவன் மாைவப்
பிைசந்ததுமுதல் அது உப்பிப்ேபாகுமட்டும், அனைல மூட்டாமல் ஓய்ந்திருக்கிறான். 5 நம்முைடய ராஜாவின்
நாெளன்று ெசால்லி, அதிபதிகள் திராட்சரசத்துருத்திகளால் அவனுக்கு வியாதியுண்டாக்குகிறார்கள்;
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சரசக்காரேராேடகூட அவன் தன் ைகைய நீட்டுகிறான். 6 அவர்கள் பதிவிருக்கும்ேபாது, தங்கள்
இருதயத்ைத அடுப்ைபப்ேபால் ஆயத்தப்படுத்துகிறார்கள்; அவர்களில் அடுப்புமூட்டுகிறவன் இராமுழுதும்
தூங்கினாலும், காலேமேயாெவன்றால் அது ஜூவாலிக்கிற அக்கினியாய் எரியும். 7 அவர்கள் எல்லாரும்
அடுப்ைபப்ேபால அனலாகி, தங்கள் நியாயாதிபதிகைளப் பட்சித்தார்கள்; அவர்களுைடய ராஜாக்கள்
எல்லாரும் விழுந்தார்கள்; அவர்களில் என்ைன ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறவன் ஒருவனும் இல்ைல. 8 எப்பிராயீம்
அந்நியஜனங்கேளாேட கலந்திருக்கிறான்; எப்பிராயீம் திருப்பிப்ேபாடாத அப்பம். 9 அந்நியர் அவனுைடய
பலத்ைதத் தின்கிறார்கள்; அவேனா அைத அறியான்; நைரமயிரும் அவனில் ெதளித்திருக்கிறது, அவேனா
அைத அறியாதிருக்கிறான். 10 இஸ்ரேவலின் அகந்ைத அவர்கள் முகத்துக்கு முன்பாகச் சாட்சியிட்டாலும்,
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பாமலும், இைவ எல்லாவற்றிலும் அவைரத் ேதடாமலும்
இருக்கிறார்கள். 11 எப்பிராயீம் ேபைதயான புறாைவப்ேபால் இருக்கிறான், அவனுக்குப் புத்தியில்ைல;
எகிப்தியைனக் கூப்பிடுகிறார்கள்; அசீரியனிடத்துக்கும் ேபாகிறார்கள். 12 அவர்கள் ேபாகும்ேபாது, என்
வைலைய அவர்கள்ேமல் வீசுேவன்; அவர்கைள ஆகாயத்துப் பறைவகைளப்ேபால கீேழ விழப்பண்ணுேவன்;
அவர்களுைடய சைபயில் ேகள்வியானதின்படிேய அவர்கைள தண்டிப்ேபன். 13 அவர்கள் என்ைனவிட்டு
அைலந்து திரிகிறபடியினால் அவர்களுக்கு ஐேயா! அவர்களுக்குக் ேகடுவரும்; எனக்கு விேராதமாக
இரண்டகம்பண்ணினார்கள்; நான் அவர்கைள மீட்டிருந்தும், அவர்கள் எனக்கு விேராதமாகப்
ெபாய்ேபசுகிறார்கள். 14 அவர்கள் தங்கள் படுக்ைககளில் அலறுகிறேபாது, தங்கள் இருதயத்தில் என்ைன
ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறதில்ைல; அவர்கள் தானியத்துக்காகவும் திராட்சரசத்துக்காகவும் கூடுகிறார்கள்;
என்ைன ெவறுத்து விலகிப்ேபாகிறார்கள். 15 நான் அவர்கைள தண்டித்ேதன்; அவர்களுைடய புயங்கள்
திரும்பப் பலப்படவும்பண்ணிேனன்; ஆகிலும் எனக்கு விேராதமாகப் ெபால்லாப்பு நிைனக்கிறார்கள். 16

திரும்புகிறார்கள், ஆனாலும் உன்னதமானவரிடத்திற்கு அல்ல; ேமாசம்ேபாக்குகிற
வில்ைலப்ேபாலிருக்கிறார்கள்; அவர்களுைடய அதிபதிகள் தங்கள் நாவினுைடய உக்கிரத்தினிமித்தம்
பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; இதுேவ எகிப்து ேதசத்தினிமித்தம் அவர்களுக்கு வரும் நிந்ைத.

உன் வாயிேல எக்காளத்ைத ைவ; அவர்கள் என் உடன்படிக்ைகைய மீறி, என்
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு விேராதமாகத் துேராகம்பண்ணினபடியினால், கர்த்தருைடய வீட்டின்ேமல்
சத்துரு கழுைகப்ேபால் பறந்துவருகிறான். 2 எங்கள் ேதவேன, உம்ைம அறிந்திருக்கிேறாம் என்று

ெசால்லி இஸ்ரேவலர் கூப்பிடுவார்கள். 3 ஆனாலும் இஸ்ரேவலர் நன்ைமைய ெவறுத்தார்கள்; சத்துரு
அவர்கைளத் ெதாடருவான். 4 அவர்கள் ராஜாக்கைள ஏற்படுத்திக்ெகாண்டார்கள், ஆனாலும் என்னாேல
அல்ல; அதிபதிகைள ைவத்துக்ெகாண்டார்கள், ஆனாலும் நான் அறிேயன்; அவர்கள் ேவரறுப்புண்டு
ேபாகும்படித் தங்கள் ெவள்ளியினாலும் தங்கள் ெபான்னினாலும் தங்களுக்கு விக்கிரகங்கைளச்
ெசய்வித்தார்கள். 5 சமாரியாேவ, உன் கன்றுக்குட்டி உன்ைன ெவறுத்துவிடுகிறது; என் ேகாபம்
அவர்கள்ேமல் மூண்டது; எதுவைரக்கும் சுத்தாங்கம் அைடயமாட்டாதிருப்பார்கள்? 6 அதுவும்
இஸ்ரேவலருைடய ெசய்ைகேய; தட்டான் அைதச் ெசய்தான், ஆதலால் அது ேதவன் அல்லேவ,
சமாரியாவின் கன்றுக்குட்டி துண்டுதுண்டாய்ப்ேபாகும். 7 அவர்கள் காற்ைற விைதத்து, சூைறக்காற்ைற
அறுப்பார்கள்; விைளச்சல் அவர்களுக்கு இல்ைல; கதிர் மாைவக் ெகாடுக்கமாட்டாது; ெகாடுத்தாலும்
அந்நியர் அைத விழுங்குவார்கள். 8 இஸ்ரேவலர் விழுங்கப்படுகிறார்கள்; அவர்கள் இனிப்
புறஜாதிகளுக்குள்ேள விரும்பப்படாத பாத்திரத்ைதப்ேபால் இருப்பார்கள். 9 அவர்கள் தனித்துத் திரிகிற
காட்டுக் கழுைதையப்ேபால் அசீரியரண்ைடக்குப் ேபானார்கள்; எப்பிராயீமர் ேநசைரக் கூலிக்குப்
ெபாருத்திக்ெகாண்டார்கள். 10 அவர்கள் புறஜாதியாைரக் கூலிக்குப் ெபாருத்திக்ெகாண்டாலும்,
இப்ெபாழுது நான் அவர்கைளக் கூட்டுேவன்; அதிபதிகளின் ராஜா சுமத்தும் சுைமயினால் அவர்கள்
ெகாஞ்சகாலத்துக்குள்ேள அகப்படுவார்கள். 11 எப்பிராயீம் பாவஞ்ெசய்வதற்ேகதுவாய் பலிபீடங்கைளப்
ெபருகப்பண்ணினார்கள்; ஆதலால் பலிபீடங்கேள அவர்கள் பாவஞ்ெசய்வதற்கு ஏதுவாகும். 12 என்
ேவதத்தின் மகத்துவங்கைள அவர்களுக்கு எழுதிக்ெகாடுத்ேதன்; அைவகைள அந்நியகாரியமாக
எண்ணினார்கள். 13 எனக்குச் ெசலுத்தும் பலிகளின் மாம்சத்ைத அவர்கள் பலியிட்டுப் புசிக்கிறார்கள்;
கர்த்தர் அவர்கள்ேமல் பிரியமாயிரார்; அவர்களுைடய அக்கிரமத்ைத அவர் நிைனத்து, அவர்கள் பாவத்ைத
விசாரிக்கும்ேபாேதாெவனில், அவர்கள் எகிப்துக்குத் திரும்பிப்ேபாவார்கள். 14 இஸ்ரேவல் தன்ைன
உண்டாக்கினவைர மறந்து ேகாவில்கைளக் கட்டுகிறான்; யூதா அரணான பட்டணங்கைளப்
ெபருகப்பண்ணுகிறான்; ஆனாலும் நான் அதின் நகரங்களில் அக்கினிைய வரப்பண்ணுேவன்; அது
அைவகளின் ேகாவில்கைளப் பட்சிக்கும்.

இஸ்ரேவேல, மகிழ்ச்சியாயிராேத; மற்ற ஜனங்கைளப்ேபால் களிகூராேத; உன் ேதவைனவிட்டு நீ
ேசாரம்ேபானாய்; தானியம் ேபாரடிக்கிற சகல களங்களிலும் பைணயத்ைத நாடுகிறாய். 2

தானியக்களமும் திராட்சத்ெதாட்டியும் அவர்கைளப் பிைழப்பூட்டுவதில்ைல; அவர்களுக்குத்
திராட்சரசம் ஒழிந்துேபாகும். 3 அவர்கள் கர்த்தருைடய ேதசத்தில் குடியிருப்பதில்ைல; எப்பிராயீமர் திரும்ப
எகிப்துக்குப் ேபாவார்கள்; அசீரியாவில் தீட்டுள்ளைதப் புசிப்பார்கள். 4 அவர்கள் கர்த்தருக்குத்
திராட்சரசத்தின் பானபலிைய வார்ப்பதுமில்ைல, அவருக்கு அங்கிகரிப்பாயிருப்பதுமில்ைல; அவர்களுைடய
பலிகள் அவர்களுக்குத் துக்கங்ெகாண்டாடுகிறவர்களின் அப்பத்ைதேபால இருக்கும்; அைதப் புசிக்கிற
யாவரும் தீட்டுப்படுவார்கள்; அவர்களுைடய அப்பம் அவர்களுக்ேகயாகும், அது கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
வருவதில்ைல. 5 ஆசரிப்பு நாளிலும், கர்த்தருைடய பண்டிைகநாளிலும் என்ன ெசய்வீர்கள்? 6 இேதா,
அவர்கள் பாழ்க்கடிப்புக்குத் தப்பும்படி ேபாய்விட்டார்கள்; எகிப்து அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளும், ேமாப்
பட்டணம் அவர்கைள அடக்கம்பண்ணும்; அவர்களுைடய ெவள்ளியிருந்த விருப்பமான இடங்கள்
காஞ்ெசாறிகளுக்குச் சுதந்தரமாகும்; அவர்களுைடய வாசஸ்தலங்களில் முட்ெசடிகள் முைளக்கும். 7
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விசாரிப்பின் நாட்கள் வரும், நீதி சரிக்கட்டும் நாட்கள் வரும் என்பைத இஸ்ரேவலர் அறிந்துெகாள்வார்கள்;
உன் மிகுதியான அக்கிரமத்தினாேலயும், மிகுதியான பைகயினாேலயும் தீர்க்கதரிசிகள் மூடரும், ஆவிையப்
ெபற்ற மனுஷர்கள் பித்தங்ெகாண்டவர்களுமாயிருக்கிறார்கள். 8 எப்பிராயீமின் காவற்காரர் என்
ேதவேனாடு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள்; தீர்க்கதரிசி தன் வழிகளிெலல்லாம் குருவிபிடிக்கிறவனுைடய
கண்ணியாகவும், தன் ேதவனுைடய ஆலயத்திேல பைகயாளியாகவும் இருக்கிறான். 9 கிபியாவின்
நாட்களில் நடந்தது ேபால, அவர்கள் தங்கைள மிகவும் ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; அவர்களுைடய
அக்கிரமத்ைத அவர் நிைனப்பார், அவர்களுைடய பாவங்கைள விசாரிப்பார். 10 வனாந்தரத்தில்
திராட்சக்குைலகைளக் கண்டுபிடிப்பதுேபால இஸ்ரேவைலக் கண்டுபிடித்ேதன்; அத்திமரத்தில் முதல் தரம்
பழுத்த கனிகைளப்ேபால உங்கள் பிதாக்கைளக் கண்டுபிடித்ேதன்; ஆனாலும் அவர்கள் பாகால்ேபேயார்
அண்ைடக்குப்ேபாய், இலச்ைசயானதற்குத் தங்கைள ஒப்புவித்து, தாங்கள் ேநசித்தைவகைளப்ேபாலத்
தாங்களும் அருவருப்புள்ளவர்களானார்கள். 11 எப்பிராயீமின் மகிைம ஒரு பறைவையப்ேபால்
பறந்துேபாகும்; அது பிறப்பதுமில்ைல, வயிற்றிலிருப்பதுமில்ைல, கர்ப்பந்தரிப்பதுமில்ைல. 12 அவர்கள்
தங்கள் பிள்ைளகைள வளர்த்தாலும், அவர்களுக்கு மனுஷர் இராதபடிக்கு அவர்கைளப் பிள்ைளகள்
அற்றவர்களாக்குேவன்; நான் அவர்கைள விட்டுப்ேபாைகயில் அவர்களுக்கு ஐேயா! 13 நான் எப்பிராயீைமத்
தீருவின் திைசமட்டும் இருக்கிறைதப் பார்க்கிறேபாது, அது நல்ல வசதியான ஸ்தலத்திேல
நாட்டப்பட்டிருக்கிறது; ஆனாலும் எப்பிராயீமர் தங்கள் குமாரைரக் ெகாைல ெசய்கிறவனிடத்தில் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய்விடுவார்கள். 14 கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைதக் ெகாடும்; அவர்களுக்கு
விழுந்துேபாகிற கர்ப்பத்ைதயும் பாலற்ற முைலகைளயும் ெகாடும். 15 அவர்களுைடய ெபால்லாப்ெபல்லாம்
கில்காலிேல நடக்கும்; அங்ேக நான் அவர்கைள ெவறுத்ேதன்; அவர்களுைடய ெபால்லாப்பினிமித்தம்
அவர்கைள நான் என் சமுகத்ைதவிட்டுத் துரத்துேவன்; இனி அவர்கைள ேநசிக்கமாட்ேடன்; அவர்களுைடய
அதிபதிகள் எல்லாரும் துேராகிகள். 16 எப்பிராயீமர் ெவட்டுண்டுேபானார்கள்; அவர்கள் ேவர்
உலர்ந்துேபாயிற்று, கனிெகாடுக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் பிள்ைளகைளப் ெபற்றாலும், அவர்களுைடய
கர்ப்பத்தின் பிரியமான கனிகைள அதம் பண்ணுேவன். 17 அவர்கள் அவருக்குச்
ெசவிெகாடாமற்ேபானபடியால் என் ேதவன் அவர்கைள ெவறுத்துவிடுவார்; அவர்கள் அந்நிய
ஜாதிகளுக்குள்ேள அைலந்து திரிவார்கள்.

இஸ்ரேவல் பலனற்ற திராட்சச்ெசடி, அது தனக்குத்தாேன கனிெகாடுக்கிறது; அவன் தன் கனியின்
திரளுக்குச் சரியாய்ப் பலிபீடங்கைளத் திரளாக்குகிறான்; தங்கள் ேதசத்தின் ெசழிப்புக்குச்
சரியாய்ச் சிறப்பான சிைலகைளச் ெசய்கிறார்கள். 2 அவர்கள் இருதயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது;

இப்ேபாதும் குற்றஞ்சுமத்தப்படுவார்கள்; அவர்கள் பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்கள் சிைலகைள
நாசமாக்குவார். 3 நாம் கர்த்தருக்குப் பயப்படாமற்ேபானபடியினால் நமக்கு ராஜா இல்ைல; ராஜா
இருந்தாலும் நமக்காக என்ன ெசய்வான் என்று இனிச் ெசால்லுவார்கள். 4 ெபாய்யாைணயிடுகிற
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி, உடன்படிக்ைகபண்ணிக்ெகாண்டார்கள்; ஆைகயால் வயல்ெவளியின்
பைடச்சால்களில் விஷப்பூண்டுகைளப்ேபால நியாயத்தீர்ப்பு முைளக்கும். 5 சமாரியாவின் குடிகள்
ெபத்தாேவனிலுள்ள கன்றுக்குட்டியினிமித்தம் பயம் அைடவார்கள்; அதற்காகக் களிகூர்ந்த அதின் ஜனமும்,
அதின் பூசாசாரிகளும் அதின் மகிைம அைதவிட்டு நீங்கிப்ேபாயிற்ெறன்று அதற்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடுவார்கள். 6 அதுவும் அசீரியாவிேல யாேரப் ராஜாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுேபாகப்படும்; எப்பிராயீம் இலச்ைசயைடவான்; இஸ்ரேவல் தன் ஆேலாசைனயினாேல
ெவட்கப்படுவான். 7 சமாரியாவின் ராஜா தண்ணீரின்ேமல் இருக்கிற நுைரையப்ேபால் அழிந்துேபாவான். 8

இஸ்ரேவலுைடய பாவமாகிய ஆேபனின் ேமைடகள் அழிக்கப்படும்; முட்ெசடிகளும் முட்பூண்டுகளும்
அவர்கள் பலிபீடங்களின்ேமல் முைளக்கும்; பர்வதங்கைளப்பார்த்து எங்கைள மூடுங்கள் என்றும்,
குன்றுகைளப்பார்த்து எங்கள்ேமல் விழுங்கள் என்றும் ெசால்லுவார்கள். 9 இஸ்ரேவேல, நீ கிபியாவின்
நாட்கள் முதல் பாவஞ்ெசய்துவந்தாய்; கிபியாவிேல அக்கிமக்காரர்ேமல் வந்த யுத்தம் தங்கைளக்
கிட்டுவதில்ைலெயன்று அந்த நிைலயிேல நிற்கிறார்கள். 10 நான் அவர்கைள தண்டிக்க விரும்புகிேறன்;
அவர்கள் ெசய்த இரண்டுவித பாவங்களினிமித்தம் கட்டப்படும்ேபாது, ஜனங்கள் அவர்களுக்கு விேராதமாய்க்
கூடுவார்கள். 11 எப்பிராயீம் நன்றாய்ப் பழக்கப்பட்டுப் ேபாரடிக்க விரும்புகிற கடாரியாயிருக்கிறான்;
ஆனாலும் நான் அவன் அழகான கழுத்தின்ேமல் நுகத்தடிைய ைவப்ேபன்; எப்பிராயீைம ஏர் பூட்டி ஓட்டுேவன்;
யூதா உழுவான், யாக்ேகாபு அவனுக்குப் பரம்படிப்பான். 12 நீங்கள் நீதிக்ெகன்று விைதவிைதயுங்கள்;
தயவுக்ெகாத்ததாய் அறுப்பு அறுங்கள்; உங்கள் தரிசுநிலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள்; கர்த்தர் வந்து
உங்கள்ேமல் நீதிைய வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவைரத் ேதடக் காலமாயிருக்கிறது. 13 அநியாயத்ைத
உழுதீர்கள், தீவிைனைய அறுத்தீர்கள்; ெபாய்யின் கனிகைளப் புசித்தீர்கள்; உங்கள் வழிையயும் உங்கள்
பராக்கிரமசாலிகளின் திரைளயும் நம்பினீர்கள். 14 ஆைகயால் உங்கள் ஜனங்களுக்குள் அமளி எழும்பும்;
பிள்ைளகளின்ேமல் தாய் ேமாதியடிக்கப்பட்ட யுத்தநாளிேல ெபத்தார்ேபைலச் சல்மான் அழித்ததுேபால,
உங்கள் எல்லா அரண்களும் அழிக்கப்படும். 15 உங்கள் ெகாடிய ெபால்லாப்பினால் ெபத்ேதல்
இப்படிப்பட்டைத உங்களுக்குச் ெசய்யும்; அதிகாலேம இஸ்ரேவலின் ராஜா முற்றிலும் சங்கரிக்கப்படுவான்.

இஸ்ரேவல் இைளஞனாயிருந்தேபாது நான் அவைன ேநசித்ேதன்; எகிப்திலிருந்து என்னுைடய
குமாரைன வரவைழத்ேதன். 2 அவர்கள் தங்கைள அைழக்கிறவர்களின் முகத்துக்கு
விலகிப்ேபாய்விட்டார்கள்; பாகால்களுக்குப் பலியிட்டு, விக்கிரகங்களுக்குத்

தூபங்காட்டினார்கள். 3 நான் எப்பிராயீைமக் ைகபிடித்து நடக்கப் பழக்கிேனன்; ஆனாலும் நான்
தங்கைளக் குணமாக்குகிறவெரன்று அறியாமற்ேபானார்கள். 4 மனுஷைரக் கட்டி இழுக்கிற அன்பின்
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கயிறுகளால் நான் அவர்கைள இழுத்ேதன், அவர்கள் கழுத்துகளின்ேமல் இருந்த நுகத்தடிைய எடுத்துப்
ேபாடுகிறவைரப்ேபால் இருந்து, அவர்கள் பட்சம் சாய்ந்து, அவர்களுக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்ேதன். 5

மனந்திரும்பமாட்ேடாெமன்றதினால் அவர்கள் எகிப்து ேதசத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாவதில்ைல; அசீரியன்
அவர்களுக்கு ராஜா. 6 ஆைகயால் அவர்களுைடய ஆேலாசைனகளினிமித்தம் பட்டயம் அவர்கள்
பட்டணங்களுக்குள் பாய்ந்து, அவர்கள் தாழ்ப்பாள்கைள நிர்மூலம்பண்ணி, அவர்கைளப் பட்சிக்கும். 7 என்
ஜனங்கள் என்ைனவிட்டு விலகுகிற மாறுபாட்ைடப் பற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்; அவர்கைள
உன்னதமானவரிடத்தில் வரவைழத்தாலும் ஒருவனும் எழும்புகிறதில்ைல. 8 எப்பிராயீேம, நான் உன்ைன
எப்படிக் ைகவிடுேவன்? இஸ்ரேவேல, நான் உன்ைன எப்படி ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்? நான் உன்ைன எப்படி
அத்மாைவப்ேபாலாக்குேவன்? உன்ைன எப்படி ெசேபாயீைமப்ேபால ைவப்ேபன்? என் இருதயம் எனக்குள்
குழம்புகிறது; என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய்ப் ெபாங்குகிறது. 9 என் உக்கிர ேகாபத்தின்படிேய
ெசய்யமாட்ேடன்; எப்பிராயீைம அழிக்கும்படித் திரும்பமாட்ேடன்; ஏெனன்றால் நான் மனுஷனல்ல,
ேதவனாயிருக்கிேறன்; நான் உன் நடுவிலுள்ள பரிசுத்தர்; ஆைகயால் பட்டணத்துக்கு விேராதமாகவேரன்.
10 அவர்கள் கர்த்தைரப் பின்பற்றுவார்கள்; அவர் சிங்கத்ைதப்ேபால் ெகர்ச்சிப்பார்; அவர்
ெகர்ச்சிக்கும்ேபாது அவர்கள் சந்ததியார் ேமற்குத்திைசயிலிருந்து நடுங்கி வருவார்கள். 11 எகிப்திலிருந்து
குருவிகைளப்ேபாலவும், அசீரியா ேதசத்திலிருந்து புறாக்கைளப்ேபாலவும் பயந்து வருவார்கள்; அப்ெபாழுது
அவர்கைள அவர்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கப்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 எப்பிராயீமர்
ெபாய்களினாலும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தினாலும் என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்;
யூதாேவாெவனில் இன்னும் ேதவேனாேட அரசாண்டு, பரிசுத்தவான்கேளாேட உண்ைமயாயிருக்கிறான்.

எப்பிராயீம் காற்ைற ேமய்ந்து, ெகாண்டற்காற்ைறப் பின்ெதாடருகிறான்; அவன் நாள்ேதாறும்
ெபாய்ையயும் ேகட்ைடயும் வர்த்திக்கப்பண்ணி, அசீரியேராேட உடன்படிக்ைகப்பண்ணுகிறான்;
எகிப்துக்கு எண்ெணய் ெகாண்டுேபாகப்படுகிறது. 2 யூதாேவாடும் கர்த்தருக்கு வழக்கு

இருக்கிறது; அவர் யாக்ேகாைப அவன் வழிகளுக்குத்தக்கதாக விசாரிக்கப்ேபாகிறார்; அவன்
கிரிையகளுக்குத்தக்கதாக அவனுக்கு நீதிையச் சரிக்கட்டுவார். 3 அவன் தாயின் கர்ப்பத்திேல தன்
சேகாதரனுைடய குதிகாைலப் பிடித்தான்; தன் ெபலத்தினால் ேதவேனாேட ேபாராடினான். 4 அவன்
தூதனானவேராேட ேபாராடி ேமற்ெகாண்டான், அழுது அவைர ேநாக்கிக் ெகஞ்சினான்; ெபத்ேதலிேல
அவர் அவைனக் கண்டு சந்தித்து, அவ்விடத்திலும் நம்ேமாேட ேபசினார். 5 கர்த்தராகிய அவர் ேசைனகளின்
ேதவன்; ேயேகாவா என்பது அவருைடய நாமசங்கீர்த்தனம். 6 இப்ேபாதும் நீ உன் ேதவனிடத்தில் திரும்பு;
தயைவயும் நியாயத்ைதயும் ைகக்ெகாண்டு, இைடவிடாமல் உன் ேதவைன நம்பிக்ெகாண்டிரு. 7 அவன்
வியாபாரி, கள்ளத்தராசு அவன் ைகயில் இருக்கிறது; அநியாயஞ்ெசய்ய விரும்புகிறான். 8 எப்பிராயீம்: நான்
ஐசுவரியவானாேனன்; நான் ெபாருைளச் சம்பாதித்ேதன்; நான் பிரயாசப்பட்டுத் ேதடின எல்லாவற்றிலும்
பாவமாகிய அக்கிரமம் என்னிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதில்ைலெயன்று ெசால்லுகிறான். 9 உன்ைன
எகிப்து ேதசத்திலிருந்து அைழத்துவந்தது முதற்ெகாண்டு உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான்,
பண்டிைக நாட்களில் ெசய்யப்படுகிறதுேபால், திரும்பவும் உன்ைனக் கூடாரங்களில்
தாபரிக்கப்பண்ணுேவன். 10 அப்படிேய தீர்க்கதரிசிகேளாேட ெசான்ேனன்; நான் அேநகம் தரிசனங்கைள
அருளிேனன்; தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாண்டு உவைமகளால் ேபசிேனன். 11 கீேலயாத் அக்கிரம ஸ்தலேமா?
ஆம், அவர்கள் அபத்தரானார்கள்; கில்காலிேல காைளகைளப் பலியிடுகிறார்கள்; அவர்களுைடய பீடங்கள்
வயல்வரப்புகளில் இருக்கிற கற்குவியல்கைளப்ேபால் இருக்கிறது. 12 யாக்ேகாபு சீரியா ேதசத்துக்கு
ஓடிப்ேபாய், இஸ்ரேவல் ஒரு ெபண்ணுக்காக ஊழியஞ்ெசய்து, ஒரு ெபண்ணுக்காக ஆடு ேமய்த்தான். 13

கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசிையக் ெகாண்டு இஸ்ரேவைல எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார்;
தீர்க்கதரிசியினால் காக்கப்பட்டான். 14 எப்பிராயீேமா அவைர மிகவும் ேகாபப்படுத்தினான்; ஆைகயால்
அவனுைடய ஆண்டவர் அவனுைடய இரத்தப்பழிகைள அவன்ேமல் சுமத்தி, அவன் ெசய்த நிந்ைதைய
அவன்ேமல் திருப்புவார்.

எப்பிராயீம் ேபசினேபாது நடுக்கமுண்டாயிற்று; அவன் இஸ்ரேவலிேல ேமன்ைமெபற்றான்; அவன்
பாகால் விஷயத்தில் குற்றஞ்ெசய்து மடிந்துேபானான். 2 இப்ேபாதும் அவர்கள் அதிகமதிகமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்து, தங்கள் ெவள்ளியினால் வார்ப்பித்த சுரூபங்கைளயும், தங்கள் புத்திக்ேகற்க

விக்கிரகங்கைளயும் தங்களுக்கு உண்டுபண்ணுகிறார்கள்; இைவகெளல்லாம் தட்டாருைடய ேவைல;
மனுஷரில் பலியிடுகிறவர்கள் கன்றுக்குட்டிகைள முத்தமிடலாெமன்று இைவகைளக்குறித்துச்
ெசால்லுகிறார்கள். 3 ஆைகயால் அவர்கள் காைலயில் காணும் ேமகத்ைதப்ேபாலவும், விடியற்காைலயில்
ஒழிந்துேபாகிற பனிையப்ேபாலவும், ெபருங்காற்று களத்திலிருந்து பறக்கடிக்கிற பதைரப்ேபாலவும்,
புைகக்கூண்டில் ஏறிப்ேபாகிற புைகையப்ேபாலவும் இருப்பார்கள். 4 நான் உன்ைன எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து அைழத்துவந்ததுமுதல் உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிேறன்; ஆைகயால் நீ
என்ைனயன்றி ேவேற ேதவைன அறியேவண்டாம்; என்ைனயன்றி இரட்சகர் ஒருவரும் இல்ைல. 5 நான்
உன்ைன மகா வறட்சியான ேதசமாகிய வனாந்தரத்திேல அறிந்துெகாண்ேடன். 6 தங்களுக்கு இருந்த
ேமய்ச்சலினால் திருப்தியானார்கள்; திருப்தியானபின்பு அவர்கள் இருதயம் ேமட்டிைமயாயிற்று; அதினால்
என்ைன மறந்தார்கள். 7 ஆைகயால் நான் அவர்களுக்குச் சிங்கத்ைதப்ேபால் இருப்ேபன்;
சிவிங்கிையப்ேபால் வழியருேக பதிவிருப்ேபன். 8 குட்டிகைளப் பறிெகாடுத்த கரடிையப்ேபால நான்
அவர்கைள எதிர்த்து, அவர்கள் ஈரற்குைலையக் கிழித்து, அவர்கைள அங்ேக சிங்கம் பட்சிக்கிறதுேபால்
பட்சித்துப்ேபாடுேவன்; காட்டுமிருகங்கள் அவர்கைளப் பீறிப்ேபாடும். 9 இஸ்ரேவேல, நீ உனக்குக்
ேகடுண்டாக்கிக்ெகாண்டாய்; ஆனாலும் என்னிடத்தில் உனக்குச் சகாயம் உண்டு. 10 எனக்கு ராஜாைவயும்
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அதிபதிகைளயும் ஏற்படுத்தேவண்டும் என்றாேய; இப்ேபாதும் உன்னுைடய எல்லாப் பட்டணங்களிலும்
உன்ைன இட்சிக்கும் ராஜா எங்ேக? உன் நியாயாதிபதிகள் எங்ேக? 11 நான் ேகாபத்திேல உனக்கு
ராஜாைவக் ெகாடுத்ேதன்; என் உக்கிரத்திேல அவைன எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 12 எப்பிராயீமின் அக்கிரமம்
கட்டிைவத்திருக்கிறது; அவன் பாவம் பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 13 பிரசவஸ்திரீயின் ேவதைன
அவனுக்கு வரும்; அவன் விேவகமில்லாத பிள்ைள; ேபறுகாலமட்டும் அவன் நிற்கவில்ைல. 14 அவர்கைள
நான் பாதாளத்தின் வல்லைமக்கு நீங்கலாக்கி மீட்ேபன்; அவர்கைள மரணத்துக்கு நீங்கலாக்கி
விடுவிப்ேபன்; மரணேம, உன் வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம, உன் சங்காரம் எங்ேக? மனமாறுதல் என்
கண்களுக்கு மைறவானதாயிருக்கும். 15 இவன் சேகாதரருக்குள்ேள ஜனம் ெபருத்தவனாயிருந்தாலும்,
கர்த்தருைடய காற்றாகிய கீழ்க்காற்று வனாந்தரத்திலிருந்து எழும்பிவரும்; அதனால் அவனுைடய ஊற்றுகள்
வற்றிப்ேபாகும்; அவனுைடய துரவு சுவறிப்ேபாகும்; அது இச்சிக்கப்படத்தக்க சகல பதார்த்தங்களுள்ள
உத்தம பதார்த்தங்கைளயும் வாரிக்ெகாண்டுேபாகும். 16 சாமாரியா தன் ேதவனுக்கு விேராதமாகக்
கலகம்பண்ணினபடியால், குற்றஞ் சுமத்தப்பட்டதாயிருக்கும்; அவர்கள் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்;
அவர்களுைடய குழந்ைதகள் ேமாதியடிக்கப்படும்; அவர்களுைடய கர்ப்பவதிகள் கீறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.

இஸ்ரேவேல, உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு; நீ உன் அக்கிரமத்தினால் விழுந்தாய். 2

வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள்; அவைர ேநாக்கி: ேதவரீர் எல்லா
அக்கிரமத்ைதயும் நீக்கி, எங்கைளத் தயவாய் அங்கீகரித்தருளும்; அப்ெபாழுது நாங்கள் எங்கள்

உதடுகளின் காைளகைளச் ெசலுத்துேவாம். 3 அசீரியா எங்கைள இரட்சிப்பதில்ைல; நாங்கள்
குதிைரகளின்ேமல் ஏறமாட்ேடாம்; எங்கள் ைககளின் கிரிையையப்பார்த்து: நீங்கள் எங்கள் ேதவர்கள் என்று
இனிச் ெசால்லமாட்ேடாம்; திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில் இரக்கம்ெபறுகிறான் என்று ெசால்லுங்கள். 4 நான்
அவர்கள் சீர்ேகட்ைடக் குணமாக்குேவன்; அவர்கைள மனப்பூர்வமாய்ச் சிேநகிப்ேபன்; என் ேகாபம்
அவர்கைள விட்டு நீங்கிற்று. 5 நான் இஸ்ரேவலுக்குப் பனிையப்ேபாலிருப்ேபன்; அவன் லீலிப்
புஷ்பத்ைதப்ேபால் மலருவான்; லீபேனாைனப்ேபால் ேவரூன்றி நிற்பான். 6 அவன் கிைளகள் ஓங்கிப் படரும்,
அவன் அலங்காரம் ஒலிவமரத்தினுைடய அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும், அவனுைடய வாசைன லீபேனானுைடய
வாசைனையப்ேபாலவும் இருக்கும். 7 அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள்; தானிய
விைளச்சைலப்ேபாலச் ெசழித்து, திராட்சச்ெசடிகைளப்ேபாலப் படருவார்கள்; அவன் வாசைன
லீபேனானுைடய திராட்சரசத்தின் வாசைனையப்ேபால இருக்கும். 8 இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும்
என்ன என்று எப்பிராயீம் ெசால்லுவான்; நான் அவனுக்குச் ெசவிெகாடுத்து, அவன்ேமல்
ேநாக்கமாயிருந்ேதன்; நான் பச்ைசயான ேதவதாரு விருட்சம் ேபாலிருக்கிேறன்; என்னாேல உன்
கனியுண்டாயிற்று என்று எப்பிராயீம் ெசால்லுவான். 9 இைவகைள உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்?
இைவகைளக் கிரகிக்கத்தக்க புத்தியுள்ளவன் யார்? கர்த்தருைடய வழிகள் ெசம்ைமயானைவகள்,
நீதிமான்கள் அைவகளில் நடப்பார்கள்; பாதகேராெவன்றால் அைவகளில் இடறிவிழுவார்கள்.

ஓசியா 14:9

689



1

2

ேயாேவல்

ெபத்துேவலின் குமாரனாகிய ேயாேவலுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம். 2 முதிேயாேர,
இைதக் ேகளுங்கள்; ேதசத்தின் சகல குடிகேள, ெசவிெகாடுங்கள்; உங்கள் நாட்களிலாவது
உங்கள் பிதாக்களின் நாட்களிலாவது இப்படிப்பட்டது சம்பவித்ததுண்டா? 3 இதின் ெசய்திைய

உங்கள் பிள்ைளகளுக்குத் ெதரிவியுங்கள்; இைத உங்கள் பிள்ைளகள் தங்கள் பிள்ைளகளுக்கும், அவர்கள்
தங்கள் பிள்ைளகளுக்கும் சந்ததியாருக்கும் ெதரிவிக்கக்கடவர்கள். 4 பச்ைசப்புழு விட்டைத ெவட்டுக்கிளி
தின்றது; ெவட்டுக்கிளி விட்டைதப் பச்ைசக்கிளி தின்றது; பச்ைசக்கிளி விட்டைத முசுக்கட்ைடப்பூச்சி
தின்றது. 5 ெவறியேர, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்கேள, புது
திராட்சரசத்தினிமித்தம் அலறுங்கள்; அது உங்கள் வாயினின்று விலக்கப்பட்டது. 6 எண்ணிமுடியாத ஒரு
பலத்த ஜாதி என் ேதசத்தின்ேமல் வருகிறது; அதின் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள்; துஷ்ட சிங்கத்தின்
கைடவாய்ப்பற்கள் அதற்கு உண்டு. 7 அது என் திராட்சச்ெசடிைய அழித்து, என் அத்திமரத்ைத உரித்து,
அதின் பட்ைடைய முற்றிலும் தின்றுேபாட்டது; அதின் கிைளகள் ெவண்ைமயாயிற்று. 8 தன் பாலியவயதின்
புருஷனுக்காக இரட்டுடுத்தியிருக்கிற ெபண்ைணப்ேபாலப் புலம்பு. 9 ேபாஜனபலியும் பானபலியும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத விட்டு அற்றுப்ேபாயின; கர்த்தரின் ஊழியக்காரராகிய ஆசாரியர்கள்
துக்கிக்கிறார்கள். 10 வயல்ெவளி பாழாயிற்று, பூமி துக்கங்ெகாண்டாடுகிறது; விைளச்சல் அழிக்கப்பட்டது;
புது திராட்சரசம் வற்றிப்ேபாயிற்று; எண்ெணய் மாண்டுேபாயிற்று. 11 பயிரிடுங் குடிகேள, ெவட்கப்படுங்கள்;
ேகாதுைமயும், வாற்ேகாதுைமயும் இல்லாமற்ேபாயிற்று; திராட்சத்ேதாட்டக்காரேர, அலறுங்கள்;
வயல்ெவளியின் அறுப்பு அழிந்துேபாயிற்று. 12 திராட்சச்ெசடி வதங்கி, அத்திமரம் சாரமற்றுப்ேபாகிறது;
மாதைள, ேபரீச்சம், கிச்சிலி முதலிய ெவளியின் ெசடிகள் எல்லாம் வாடிப்ேபாயின; சந்ேதாஷம்
மனுபுத்திரைரவிட்டு ஒழிந்துேபாயிற்று. 13 ஆசாரியர்கேள, இரட்டுடுத்திப் புலம்புங்கள்; பலிபீடத்தின்
பணிவிைடக்காரேர, அலறுங்கள்; என் ேதவனுைடய ெதாண்டேர, நீங்கள் உள்ேள பிரேவசித்து
இரட்டுடுத்தவர்களாய் இராத்தங்குங்கள். உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ேபாஜனபலியும் பானபலியும்
ெசலுத்தப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டது. 14 பரிசுத்த உபவாசநாைள நியமியுங்கள்; விேசஷித்த ஆசரிப்ைபக்
கூறுங்கள்; மூப்பைரயும் ேதசத்தின் எல்லாக்குடிகைளயும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்திேல
கூடிவரச்ெசய்து கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுங்கள். 15 அந்த நாளினிமித்தம் ஐேயா! கர்த்தருைடய நாள்,
சமீபமாயிருக்கிறது; அது சங்காரம்ேபால சர்வவல்லவரிடத்திலிருந்து வருகிறது. 16 நம்முைடய
கண்கைளவிட்டு ஆகாரமும், நம்முைடய ேதவனின் ஆலயத்ைதவிட்டுச் சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும்
நீக்கப்படவில்ைலேயா? 17 விைதயானது மண்கட்டிகளின் கீழ் மக்கிப்ேபாயிற்று; பயிர் தீய்ந்து
ேபாகிறதினால் பண்டசாைலகள் பாழாகிக் களஞ்சியங்கள் இடிந்துேபாயின. 18 மிருகங்கள் எவ்வளவாய்த்
தவிக்கிறது; மாட்டுமந்ைதகள் தங்களுக்கு ேமய்ச்சல் இல்லாததினால் கலங்குகிறது; ஆட்டுமந்ைதகளும்
ேசதமாய்ப்ேபாயிற்று. 19 கர்த்தாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிேறன்; அக்கினி வனாந்தரத்தின்
ேமய்ச்சல்கைளப் பட்சித்து, ஜூவாைல ெவளியின் விருட்சங்கைளெயல்லாம் எரித்துப்ேபாடுகிறது. 20

ெவளியின் மிருகங்களும் உம்ைம ேநாக்கிக் கதறுகிறது; நதிகளில் தண்ணீெரல்லாம் வற்றிப்ேபாயிற்று;
அக்கினி வனாந்தரத்தின் ேமய்ச்சல்கைளப் பட்சித்துப்ேபாட்டது.

சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள், என் பரிசுத்த பர்வதத்திேல எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள்;
ேதசத்தின் குடிகள் எல்லாம் தத்தளிக்கக்கடவர்கள்; ஏெனனில் கர்த்தருைடய நாள் வருகிறது, அது
சமீபமாயிருக்கிறது. 2 அது இருளும் அந்தகாரமுமான நாள்; அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள்;

விடியற்கால ெவளுப்பு பர்வதங்களின்ேமல் பரவுகிறதுேபால ஏராளமான பலத்த ஒரு ஜாதி தீவிரமாக வந்து
பரவும்; அப்படிப்பட்டது முன் ஒரு காலத்திலும் உண்டானதுமில்ைல, இனித் தைலமுைற தைலமுைறயாக
வரும் வருஷங்களிலும் உண்டாவதுமில்ைல. 3 அைவகளுக்கு முன்னாக அக்கினி பட்சிக்கும்,
அைவகளுக்குப் பின்னாக ஜூவாைல எரிக்கும்; அைவகளுக்கு முன்னாக ேதசம் ஏேதன்
ேதாட்டத்ைதப்ேபாலவும், அைவகளுக்குப் பின்னாகப் பாழான வனாந்தரத்ைதப்ேபாலவும் இருக்கும்;
அைவகளுக்கு ஒன்றும் தப்பிப்ேபாவதில்ைல. 4 அைவகளின் சாயல் குதிைரகளின் சாயைல ஒத்தது;
அைவகள் குதிைர வீரைரப்ேபால ஓடும். 5 அைவகள் ஓடுகிற இரதங்களின் இைரச்சல்ேபாலவும்,
ெசத்ைதகைள எரிக்கிற அக்கினி ஜூவாைலயின் இைரச்சல்ேபாலவும், யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்பட்ட பலத்த
ஜனத்தின் இைரசல்ேபாலவும், பர்வதங்களுைடய சிகரங்களின்ேமல் குதிக்கும். 6 அைவகளுக்கு முன்பாக
ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள்; எல்லா முகங்களும் கருகிப்ேபாகும். 7 அைவகள் பராக்கிரமசாலிகைளப்ேபால
ஓடும்; யுத்தவீரைரப்ேபால மதிேலறும்; வரிைசகள் பிசகாமல், ஒவ்ெவான்றும் தன் தன் அணியிேல ெசல்லும்.
8 ஒன்ைற ஒன்று ெநருக்காது; ஒவ்ெவான்றும் தன் தன் பாைதயிேல ெசல்லும்; அைவகள் ஆயுதங்களுக்குள்
விழுந்தாலும் காயம்படாமற்ேபாகும். 9 அைவகள் பட்டணம் எங்கும் ெசல்லும்; மதிலின்ேமல் ஓடும்;
வீடுகளின்ேமல் ஏறும்; பலகணி வழியாய்த் திருடைனப்ேபால உள்ேள நுைழயும். 10 அைவகளுக்கு முன்பாகப்
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பூமி அதிரும்; வானங்கள் அைசயும்; சூரியனும் சந்திரனும் இருண்டுேபாகும்; நட்சத்திரங்கள் ஒளி மழுங்கும்.
11 கர்த்தர் தமது ேசைனக்குமுன் சத்தமிடுவார்; அவருைடய பாளயம் மகா ெபரிது, அவருைடய
வார்த்ைதயின்படி ெசய்கிறதற்கு வல்லைமயுள்ளது; கர்த்தருைடய நாள் ெபரிதும் மகா
பயங்கரமுமாயிருக்கும்; அைதச் சகிக்கிறவன் யார்? 12 ஆதலால் நீங்கள் இப்ெபாழுேத உபவாசத்ேதாடும்
அழுைகேயாடும் புலம்பேலாடும் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 13 நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்கைளயல்ல, உங்கள் இருதயங்கைளக்கிழித்து, உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள்; அவர் இரக்கமும், மன உருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த
கிருைபயுமுள்ளவர்; அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார். 14 ஒருேவைள அவர் திரும்பி
மனஸ்தாபப்பட்டு, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் ேபாஜனபலிகைளயும் பானபலிகைளயும்
ெசலுத்துகிறதற்கான ஆசீர்வாதத்ைதத் தந்தருளுவார்.

15 சீேயானிேல எக்காளம் ஊதுங்கள், பரிசுத்த உபவாசநாைள நியமியுங்கள், விேசஷித்த ஆசரிப்ைபக்
கூறுங்கள். 16 ஜனத்ைதக் கூட்டுங்கள். சைபையப் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; முதிேயாைரச் ேசருங்கள்;
பிள்ைளகைளயும் பாலுண்கிற குழந்ைதகைளயும் கூட்டுங்கள்; மணவாளன் தன் அைறையயும், மணவாட்டி
தன் மைறைவயும் விட்டுப்புறப்படுவார்களாக. 17 கர்த்தரின் பணிவிைடக்காரராகிய ஆசாரியர்கள்
மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுேவ அழுது: கர்த்தாேவ, நீர் உமது ஜனத்ைதத் தப்பவிட்டுப் புறஜாதிகள்
அவர்கைளப் பழிக்கும் நிந்ைதக்கு உமது சுதந்தரத்ைத ஒப்புக்ெகாடாதிரும்; உங்கள் ேதவன் எங்ேக என்று
புறஜாதிகளுக்குள்ேள ெசால்லப்படுவாேனன் என்பார்களாக.

18 அப்ெபாழுது கர்த்தர் தமது ேதசத்துக்காக ைவராக்கியங்ெகாண்டு, தமது ஜனத்ைதக் கடாட்சிப்பார்.
19 கர்த்தர் மறுெமாழி ெகாடுத்து, தமது ஜனத்ைத ேநாக்கி: இேதா, நான் உங்கைள இனிப்
புறஜாதிகளுக்குள்ேள நிந்ைதயாக ைவக்காமல் உங்களுக்குத் தானியத்ைதயும் திராட்சரசத்ைதயும்
எண்ெணையயும் ெகாடுத்ேதன், நீங்கள் அதினால் திருப்தியாவீர்கள். 20 வடதிைசச்ேசைனைய
உங்களுக்குத் தூரமாக விலக்கி, அதின் முன்தண்டு கீழ்க்கடலுக்கும், அதின் பின்தண்டு ேமற்கடலுக்கும்,
ேநராக அைத வறட்சியும் பாழுமான ேதசத்துக்குத் துரத்திவிடுேவன்; அங்ேக அதின் நாற்றம் எழும்பி, அதின்
துர்க்கந்தம் வீசும்; அது ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தது. 21 ேதசேம, பயப்படாேத, மகிழ்ந்து களிகூரு;
கர்த்தர் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்வார். 22 ெவளியின் மிருகங்கேள, பயப்படாேதயுங்கள்;
வனாந்தரத்திேல ேமய்ச்சல்கள் உண்டாகும்; விருட்சங்கள் காய்கைளக் காய்க்கும்; அத்திமரமும்
திராட்சச்ெசடியும் பலைனத்தரும். 23 சீேயான் குமாரேர, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து
களிகூருங்கள்; அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரிையக் ெகாடுத்து, உங்களுக்கு முன்மாரிையயும்
பின்மாரிையயும் ஏற்கனேவ வருஷிக்கப்பண்ணுவார். 24 களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும்; ஆைலகளில்
திராட்சரசமும் எண்ெணயும் வழிந்ேதாடும். 25 நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் ெபரிய ேசைனயாகிய
ெவட்டுக்கிளிகளும், பச்ைசக்கிளிகளும், முசுக்கட்ைடப் பூச்சிகளும், பச்ைசப் புழுக்களும் பட்சித்த
வருஷங்களின் விைளைவ உங்களுக்குத் திரும்ப அளிப்ேபன். 26 நீங்கள் சம்பூரணமாகச் சாப்பிட்டு,
திருப்தியைடந்து, உங்கைள அதிசயமாய் நடத்திவந்த உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
துதிப்பீர்கள்; என் ஜனங்கள் ஒருேபாதும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதில்ைல. 27 நான் இஸ்ரேவலின் நடுவில்
இருக்கிறவெரன்றும், நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர், ேவெறாருவர் இல்ைலெயன்றும்
அறிந்துெகாள்வீர்கள்; என் ஜனங்கள் ஒருேபாதும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதில்ைல.

28 அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்ேமலும் என் ஆவிைய ஊற்றுேவன்; அப்ெபாழுது உங்கள்
குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் ெசாப்பனங்கைளயும்,
உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்கைளயும் காண்பார்கள். 29 ஊழியக்காரர்ேமலும் ஊழியக்காரிகள்ேமலும்,
அந்நாட்களிேல என் ஆவிைய ஊற்றுேவன். 30 வானத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம் அக்கினி
புைகஸ்தம்பங்களாகிய அதிசயங்கைளக் காட்டுேவன். 31 கர்த்தருைடய ெபரிதும் பயங்கரமுமான நாள்
வருமுன்ேன சூரியன் இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். 32 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய
நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறவெனவேனா அவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; கர்த்தர் ெசான்னபடி, சீேயான்
பர்வதத்திலும் எருசேலமிலும், கர்த்தர் வரவைழக்கும் மீதியாயிருப்பவர்களிடத்திலும் இரட்சிப்பு
உண்டாயிருக்கும்.

இேதா, யூதாவுக்கும் எருசேலமுக்கும் உண்டாயிருக்கிற சிைறயிருப்ைப நான் திருப்பும்
அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும், 2 நான் சகல ஜாதியாைரயும் கூட்டி, ேயாசபாத்தின்
பள்ளத்தாக்கிேல அவர்கைள இறங்கிப்ேபாகப்பண்ணி, அவர்கள் என் ஜனத்ைதயும்

இஸ்ரேவெலன்னும் என் சுதந்தரத்ைதயும் புறஜாதிகளுக்குள்ேள சிதறடித்து என் ேதசத்ைதப்
பங்கிட்டுக்ெகாண்டதினிமித்தமும், 3 அவர்கள் என் ஜனத்தின்ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்டு, ஆண்குழந்ைதகைள
ேவசிப்பைணயமாகக் ெகாடுத்து, மதுபானம் பண்ணும்படி, ெபண் குழந்ைதகைளத் திராட்சரசத்துக்குக்
கிரயமாகக்ெகாடுத்ததினிமித்தமும், அங்ேக அவர்கேளாடு வழக்காடுேவன். 4 தீருேவ, சீேதாேன,
ெபலிஸ்தியாவின் சகல எல்ைலகேள, உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன? இப்படி எனக்குச்
சரிக்கட்டுகிறீர்கேளா? இப்படி எனக்குச் சரிக்கட்டுவீர்களாகில், நான் தாமதமின்றி அதிசீக்கிரமாய் நீங்கள்
சரிகட்டுகிறைத உங்கள் தைலயின்ேமல் திரும்பும்படி ெசய்ேவன். 5 நீங்கள் என் ெவள்ளிையயும் என்
ெபான்ைனயும் எடுத்து, இன்பமும் உச்சிதமுமான என் ெபாருள்கைள உங்கள் ேகாவில்களிேல
ெகாண்டுேபாய், 6 யூதாவின் குமாரைரயும் எருசேலமின் குமாரைரயும் அவர்களுைடய எல்ைலகளுக்குத்
தூரமாக்கும்படிக்கு, கிேரக்கரிடத்தில் விற்றுப்ேபாட்டீர்கள். 7 இேதா, நீங்கள் அவர்கைள விற்றுப்ேபாட்ட
அவ்விடத்திலிருந்து நான் அவர்கைள எழும்பிவரப்பண்ணி, நீங்கள் சரிக்கட்டினைத உங்கள் தைலயின்ேமல்
திரும்பும்படி ெசய்து, 8 உங்கள் குமாரைரயும் உங்கள் குமாரத்திகைளயும் யூதா புத்திரரின் ைகயிேல
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விற்ேபன்; இவர்கள் அவர்கைளத் தூரேதசத்தாராகிய சேபயரிடத்தில் விற்றுப்ேபாடுவார்கள்; கர்த்தர்
இைதச் ெசான்னார்.

9 இைதப் புறஜாதிகளுக்குள்ேள கூறுங்கள்; யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம்பண்ணுங்கள்; பராக்கிரமசாலிகைள
எழுப்புங்கள்; யுத்தவீரர் எல்லாரும் ேசர்ந்து ஏறிவரக்கடவர்கள். 10 உங்கள் மண்ெவட்டிகைளப்
பட்டயங்களாகவும், உங்கள் அரிவாள்கைள ஈட்டிகளாகவும் அடியுங்கள்; பலிவீனனும் தன்ைனப் பலவான்
என்று ெசால்வானாக. 11 சகல ஜாதிகேள, நீங்கள் சுற்றிலுமிருந்து ஏகமாய் வந்து கூடுங்கள்; கர்த்தாேவ,
நீரும் அங்ேக உம்முைடய பராக்கிரமசாலிகைள இறங்கப்பண்ணுவீராக. 12 ஜாதிகள் எழும்பி
ேயாசபாத்தின் பள்ளத்தாக்குக்கு வருவார்களாக; சுற்றிலுமுள்ள ஜாதிகைள நியாயந்தீர்க்க அங்ேக நான்
வீற்றிருப்ேபன். 13 பயிர் முதிர்ந்தது, அரிவாைள நீட்டி அறுங்கள், வந்து இறங்குங்கள்; ஆைல
நிரம்பியிருக்கிறது, ஆைலயின் ெதாட்டிகள் வழிந்ேதாடுகிறது; அவர்களுைடய பாதகம் ெபரியது. 14

நியாயத்தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கிேல ஜனங்கள் திரள்திரளாய் இருக்கிறார்கள்; நியாயத்தீர்ப்பின்
பள்ளத்தாக்கிேல கர்த்தரின் நாள் சமீபமாயிருக்கிறது. 15 சூரியனும், சந்திரனும் இருண்டுேபாகும்,
நட்சத்திரங்கள் ஒளிமழுங்கும். 16 கர்த்தர் சீேயானிலிருந்து ெகர்ச்சித்து, எருசேலமிலிருந்து சத்தமிடுவார்;
வானமும் பூமியும் அதிரும்; ஆனாலும் கர்த்தர் தமது ஜனத்துக்கு அைடக்கலமும் இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு
அரணான ேகாட்ைடயுமாயிருப்பார். 17 என் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீேயானிேல வாசமாயிருக்கிற நான்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்று அப்ெபாழுது அறிந்துெகாள்வீர்கள்; அப்ெபாழுது எருசேலம்
பரிசுத்தமாயிருக்கும்; அந்நியர் இனி அைதக் கடந்துேபாவதில்ைல. 18 அக்காலத்தில் பர்வதங்கள்
திராட்சரசத்ைதப் ெபாழியும், மைலகள் பாலாய் ஓடும், யூதாவின் ஆறுகள் எல்லாம் பிரவாகித்து ஓடும்; ஒரு
ஊற்று கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு சித்தீம் என்னும் பள்ளத்தாக்ைக நீர்ப்பாய்ச்சலாக்கும். 19

யூதா புத்திரரின் ேதசத்திேல குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்தி, அவர்களுக்குச் ெசய்த
ெகாடுைமயினிமித்தம் எகிப்து பாழாய்ப்ேபாகும், ஏேதாம் பாழான வனாந்தரமாகும். 20 ஆனால் யூதாேவா
சதாகாலமாகவும், எருசேலம் தைலமுைற தைலமுைறயாகவும் குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 21 நான்
தண்டியாமல் விட்டிருந்த அவர்களுைடய இரத்தப்பழிைய தண்டியாமல் விேடன்; கர்த்தர் சீேயானிேல
வாசமாயிருக்கிறார்.
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1

2

ஆேமாஸ்

ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆேமாஸ், யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின்
நாட்களிலும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாசுைடய குமாரனாகிய எெராெபயாமின்
நாட்களிலும், பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்ேன, இஸ்ரேவைலக்குறித்துத்

தரிசனங்கண்டு ெசான்ன வார்த்ைதகள்.
2 கர்த்தர் சீேயானிலிருந்து ெகர்ச்சித்து, எருசேலமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; அதினால் ேமய்ப்பரின்

தாபரங்கள் துக்கங்ெகாண்டாடும்; கர்ேமலின் ெகாடுமுடியும் காய்ந்துேபாகும்.
3 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: தமஸ்குவினுைடய மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும் நாலு

பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அதின் ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் கீேலயாத்ைத இருப்புக்
கருவிகளினால் ேபாரடித்தார்கேள. 4 ஆசேகலின் வீட்டிேல தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது ெபனாதாதின்
அரமைனகைளப் பட்சிக்கும். 5 நான் தமஸ்குவின் தாழ்ப்பாைள உைடத்து, குடிகைள ஆேவன் என்னும்
பள்ளத்தாக்கிலும், ெசங்ேகால் ெசலுத்துகிறவைன ெபத் ஏேதனிலும் இராதபடிக்குச் சங்காரம்பண்ணுேவன்;
அப்ெபாழுது சீரியாவின் ஜனங்கள் கீருக்குச் சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

6 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: காத்சாவினுைடய மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு
பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அதின் ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் சிைறப்பட்டவர்கைள
ஏேதாமியரிடத்தில் ஒப்புவிக்கும்படி முழுதும் சிைறயாக்கினார்கேள. 7 காத்சாவின் மதிலுக்குள்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அதினுைடய அரமைனகைளப் பட்சிக்கும். 8 நான் குடிகைள அஸ்ேதாத்திலும்,
ெசங்ேகால் ெசலுத்துகிறவைன அஸ்கேலானிலும் இராதபடிக்குச் சங்காரம்பண்ணி, ெபலிஸ்தரில்
மீதியானவர்கள் அழியும்படிக்கு என் ைகைய எக்ேரானுக்கு விேராதமாகத் திருப்புேவன் என்று கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார்.

9 ேமலும்: தீருவினுைடய மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு பாதங்களினிமித்தமும், நான் அதின்
ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் சேகாதரரின் உடன்படிக்ைகைய நிைனயாமல்,
சிைறப்பட்டவர்கைள முழுதும் ஏேதாமியர் ைகயில் ஒப்புவித்தார்கேள. 10 தீருவின் மதிலுக்குள்
தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது அதின் அரமைனகைளப் பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

11 ேமலும்: ஏேதாமுைடய மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அவன்
ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவன் தன் சேகாதரைனப் பட்டயத்ேதாேட ெதாடர்ந்து, தன் மனைத
இரக்கமற்றதாக்கி, தன் ேகாபத்தினாேல என்ைறக்கும் அவைனப் பீறிப்ேபாட்டு, தன் மூர்க்கத்ைத
நித்தியகாலமாக ைவத்திருக்கிறாேன. 12 ேதமானிேல தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது ேபாஸ்றாவின்
அரமைனகைளப் பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

13 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அம்ேமான் புத்திரரின் மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு
பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அவர்கள் ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் தங்கள் எல்ைலகைள
விஸ்தாரமாக்கும்படிக்குக் கீேலயாத் ேதசத்தின் கர்ப்பஸ்திரீகைளக் கீறிப்ேபாட்டார்கேள. 14 ரப்பாவின்
மதிலுக்குள் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது யுத்தநாளின் முழக்கமாகவும், ெபருங்காற்றின் புசலாகவும் அதின்
அரமைனகைளப் பட்சிக்கும். 15 அவர்களுைடய ராஜாவும், அவனுைடய அதிபதிகளும்
சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: ேமாவாபின் மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு
பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அவன் ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவன் ஏேதாமுைடய
ராஜாவின் எலும்புகைள நீறாகச் சுட்டுப்ேபாட்டாேன. 2 ேமாவாப் ேதசத்தில் தீக்ெகாளுத்துேவன்;

அது கீரிேயாத்தின் அரமைனகைளப் பட்சிக்கும்; ேமாவாபியர் அமளிேயாடும் ஆர்ப்பரிப்ேபாடும் எக்காள
சத்தத்ேதாடும் சாவார்கள். 3 நியாயாதிபதிைய அவர்கள் நடுவில் இராதபடிக்கு நான் சங்காரம்பண்ணி,
அவேனாேடகூட அவர்களுைடய பிரபுக்கைளெயல்லாம் ெகான்றுேபாடுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

4 ேமலும்: யூதாவின் மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு பாதகங்களினிமித்தமும், நான் அவர்கள்
ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் கர்த்தருைடய ேவதத்ைத ெவறுத்து, அவருைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல், தங்கள் பிதாக்கள் பின்பற்றின ெபாய்களினால் ேமாசம்ேபானார்கேள.
5 யூதாவிேல நான் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது எருசேலமின் அரமைனகைளப் பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

6 ேமலும்: இஸ்ரேவலின் மூன்று பாதகங்களினிமித்தமும், நாலு பாதகங்களினிமித்தமும், நான்
அவர்களுைடய ஆக்கிைனையத் திருப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் நீதிமாைனப் பணத்துக்கும், எளியவைன ஒரு
ேஜாடு பாதரட்ைசக்கும் விற்றுப்ேபாட்டார்கேள. 7 அவர்கள் தரித்திரருைடய தைலயின்ேமல் மண்ைணவாரி
இைறத்து, சிறுைமயானவர்களின் வழிையப் புரட்டுகிறார்கள்; என் பரிசுத்த நாமத்ைதக்
குைலச்சலாக்கும்படிக்கு மகனும் தகப்பனும் ஒரு ெபண்ணிடத்தில் பிரேவசிக்கிறார்கள். 8 அவர்கள் சகல
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பீடங்களருகிலும் அைடமானமாய் வாங்கின வஸ்திரங்களின்ேமல் படுத்துக்ெகாண்டு, ெதண்டம்
பிடிக்கப்பட்டவர்களுைடய மதுபானத்ைதத் தங்கள் ேதவர்களின் ேகாவிலிேல குடிக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 9 நாேனா: ேகதுருமரங்கைளப்ேபால் உயரமும், கர்வாலி மரங்கைளப்ேபால்
ைவரமுமாயிருந்த எேமாரியைன அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்ேதன்; உயர இருந்த அவனுைடய கனிையயும்
தாழ இருந்த அவனுைடய ேவர்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டு, 10 நீங்கள் எேமாரியனுைடய ேதசத்ைதக்
கட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கு உங்கைள நான் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி, உங்கைள நாற்பது
வருஷமாக வனாந்தரத்திேல வழிநடத்தி, 11 உங்கள் குமாரரில் சிலைர தீர்க்கதரிசிகளாகவும், உங்கள்
வாலிபரில் சிலைர நசேரயராகவும் எழும்பப்பண்ணிேனன்; இஸ்ரேவல் புத்திரேர, இப்படி நான்
ெசய்யவில்ைலயா என்று கர்த்தர் ேகட்கிறார். 12 நீங்கேளா நசேரயருக்குத் திராட்சரசம் குடிக்கக்
ெகாடுத்து, தீர்க்கதரிசிகைள ேநாக்கி: நீங்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லேவண்டாம் என்று கற்பித்தீர்கள். 13

இேதா, ேகாதுைமக்கட்டுகள் நிைறபாரமாக ஏற்றப்பட்ட வண்டியில் இருத்துகிறதுேபால, நான் உங்கைள
நீங்கள் இருக்கிற ஸ்தலத்தில் இருத்துேவன். 14 அப்ெபாழுது ேவகமானவன் ஓடியும் புகலிடமில்ைல;
பலவான் தன் பலத்தினால் பலப்படுவதுமில்ைல; பராக்கிரமசாலி தன் பிராணைனத் தப்புவிப்பதுமில்ைல. 15

வில்ைலப் பிடிக்கிறவன் நிற்பதுமில்ைல; ேவகமானவன் தன் கால்களால் தப்பிப்ேபாவதுமில்ைல;
குதிைரயின்ேமல் ஏறுகிறவன் தன் பிராணைன இரட்சிப்பதுமில்ைல. 16 பலசாலிகளுக்குள்ேள ைதரியவான்
அந்நாளிேல நிர்வாணியாய் ஓடிப்ேபாவான் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

இஸ்ரேவல் புத்திரேர, கர்த்தராகிய நான் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின
முழுக்குடும்பமாகிய உங்களுக்கு விேராதமாய்ச் ெசால்லிய இந்த வசனத்ைதக் ேகளுங்கள். 2

பூமியின் எல்லா வம்சங்களுக்குள்ளும் உங்கைளமாத்திரம் அறிந்துெகாண்ேடன்; ஆைகயால்
உங்களுைடய எல்லா அக்கிரமங்களினிமித்தமும் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். 3 இரண்டுேபர்
ஒருமனப்பட்டிருந்தாெலாழிய ஒருமித்து நடந்துேபாவார்கேளா? 4 தனக்கு இைர அகப்படாமலிருக்கக்
காட்டிேல சிங்கம் ெகர்ச்சிக்குேமா? இைரபிடியாமல் இருக்கும்ேபாது பாலசிங்கம் தன் ெகபியிலிருந்து
சத்தமிடுேமா? 5 குருவிக்குத் தைரயிேல சுருக்குப் ேபாடப்படாதிருந்தால், அது கண்ணியில் அகப்படுேமா?
ஒன்றும் படாதிருக்ைகயில், கண்ணி தைரயிலிருந்து எடுக்கப்படுேமா? 6 ஊரில் எக்காளம் ஊதினால்,
ஜனங்கள் கலங்காதிருப்பார்கேளா? கர்த்தருைடய ெசயல் இல்லாமல் ஊரில் தீங்கு உண்டாகுேமா? 7

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முைடய ஊழியக்காரருக்குத் தமது இரகசியத்ைத
ெவளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்ைதயும் ெசய்யார். 8 சிங்கம் ெகர்ச்சிக்கிறது, யார் பயப்படாதிருப்பான்?
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேபசுகிறார், யார் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாதிருப்பான்?

9 நீங்கள் சமாரியாவின் பர்வதங்களில் வந்துகூடி, அதின் நடுவில் நடக்கிற ெபரிய கலகங்கைளயும்
அதற்குள் ெசய்யப்படுகிற இடுக்கண்கைளயும் பாருங்கள் என்று அஸ்ேதாத்தின் அரமைனகள்ேமலும்,
எகிப்துேதசத்தின் அரமைனகள்ேமலும் கூறுங்கள். 10 அவர்கள் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்ய அறியாமல்,
தங்கள் அரமைனகளில் ெகாடுைமையயும் ெகாள்ைளையயும் குவித்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 11 ஆைகயால் சத்துரு வந்து, ேதசத்ைதச் சூழ்ந்துெகாண்டு, உன் ெபலத்ைத
உன்னிலிருந்து அற்றுப்ேபாகப்பண்ணுவான்; அப்ெபாழுது உன் அரமைனகள் ெகாள்ைளயிடப்படும் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 12 ேமலும்: ஒரு ேமய்ப்பன் இரண்டு கால்கைளயாவது ஒரு காதின்
துண்ைடயாவது சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து பிடுங்கித் தப்புவிக்குமாப்ேபால, சமாரியாவில் குடியிருக்கிற
இஸ்ரேவல் புத்திரர் ஒரு படுக்ைகயின் மூைலயிலிருந்தும், ஒரு மஞ்சத்தின்ேமலிருந்தும்
தப்புவிக்கப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 நீங்கள் ேகட்டு யாக்ேகாபு வம்சத்தாருக்குள்ேள
சாட்சியாக அறிவிக்கேவண்டியது: ேசைனகளின் ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், 14 நான் இஸ்ரேவலுைடய பாதகங்களினிமித்தம் அவைன விசாரிக்கும் நாளிேல நான்
ெபத்ேதலின் பலிபீடங்கைள விசாரிப்ேபன்; பலிபீடத்தின் ெகாம்புகள் ெவட்டுண்டு தைரயிேல விழும். 15

மாரிகாலத்து வீட்ைடயும் ேகாைடகாலத்து வீட்ைடயும் அழிப்ேபன்; அப்ெபாழுது யாைனத்தந்தத்தால்
ெசய்யப்பட்ட வீடுகள் அழியும்; ெபரிய வீடுகளுக்கும் முடிவு வரும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

சமாரியாவின் மைலகளிலுள்ள பாசானின் மாடுகேள, நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
தரித்திரைர ஒடுக்கி, எளியவர்கைள ெநாறுக்கி, அவர்களுைடய எஜமான்கைள ேநாக்கி: நாங்கள்
குடிக்கும்படிக்ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெசால்லுகிறீர்கள். 2 இேதா, கர்த்தராகிய ஆண்டவர்

உங்கைளத் துறடுகளாலும், உங்கள் பின் சந்ததிைய மீன்பிடிக்கிற தூண்டில்களாலும்
இழுத்துக்ெகாண்டுேபாகும் நாட்கள் வருெமன்று அவர் தம்முைடய பரிசுத்தத்ைதக்ெகாண்டு
ஆைணயிட்டார். 3 அப்ெபாழுது நீங்கள் ஒவ்ெவாருவனும் அரமைனக்குச் சுமந்துெகாண்டு ேபாவைத
எறிந்துவிட்டு, தனக்கு எதிரான திறப்புகளின் வழியாய்ப் புறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

4 ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்த் துேராகம்பண்ணுங்கள், கில்காலுக்கும் ேபாய்த் துேராகத்ைதப்
ெபருகப்பண்ணி, காைலேதாறும் உங்கள் பலிகைளயும், மூன்றாம் வருஷத்திேல உங்கள்
தசமபாகங்கைளயும் ெசலுத்தி, 5 புளித்தமாவுள்ள ஸ்ேதாத்திரபலிேயாேட தூபங்காட்டி,
உற்சாகபலிகைளக் கூறித் ெதரியப்படுத்துங்கள்; இஸ்ரேவல் புத்திரேர, இப்படிச் ெசய்வேத உங்களுக்குப்
பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 6 ஆைகயால் நான் உங்கள் பட்டணங்களில் எல்லாம்
உங்கள் பல்லுகளுக்கு ஓய்ைவயும், உங்கள் ஸ்தலங்களில் எல்லாம் அப்பக்குைறைவயும் கட்டைளயிட்ேடன்;
ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்ேபானீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7 இதுவுமல்லாமல்,
அறுப்புக்காலம் வர இன்னும் மூன்றுமாதம் இருக்கும்ேபாேத மைழைய நான் தடுத்ேதன், ஒரு
பட்டணத்தின்ேமல் மைழெபய்யவும் ஒரு பட்டணத்தின்ேமல் மைழ ெபய்யாமலிருக்கவும் பண்ணிேனன்; ஒரு
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வயலின்ேமல் மைழெபய்தது, மைழெபய்யாத மற்ற வயல் காய்ந்துேபாயிற்று. 8 இரண்டு மூன்று
பட்டணங்களின் மனுஷர் தண்ணீர் குடிக்க ஒேர பட்டணத்துக்குப் ேபாய் அைலந்தும்
தாகந்தீர்த்துக்ெகாள்ளவில்ைல; ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்ேபானீர்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 9 கருக்காயினாலும் விஷப்பனியினாலும் உங்கைள தண்டித்ேதன்; உங்கள் ேசாைலகளிலும்
திராட்சத்ேதாட்டங்களிலும் அத்திமரங்களிலும் ஒலிவமரங்களிலும் மிகுதியானைதப் பச்ைசப்புழு
அரித்துப்ேபாட்டது; ஆகிலும் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்ேபானீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10

எகிப்திேல உண்டானதற்கு ஒத்த ெகாள்ைளேநாைய உங்களுக்குள் அனுப்பிேனன்; உங்கள் வாலிபைரப்
பட்டயத்தாேல ெகான்ேறன்; உங்கள் குதிைரகைள அழித்துப்ேபாட்ேடன்; உங்கள் பாளயங்களின்
நாற்றத்ைத உங்கள் நாசிகளிலும் ஏறப்பண்ணிேனன்; ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்ேபானீர்கள்
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும் ேதவன் கவிழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால,
உங்கைளக் கவிழ்த்துப்ேபாட்ேடன்; நீங்கள் அக்கினியினின்று பறிக்கப்பட்ட ெகாள்ளிையப்ேபால
இருந்தீர்கள்; ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்ேபானீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12

ஆைகயால் இஸ்ரேவேல, இந்தப்பிரகாரமாக உனக்குச் ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவேல, நான் இப்படி உனக்குச்
ெசய்யப்ேபாகிறபடியினால் உன் ேதவைனச் சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. 13 அவர் பர்வதங்கைள
உருவாக்கினவரும், காற்ைறச் சிருஷ்டித்தவரும், மனுஷனுைடய நிைனவுகள் இன்னெதன்று அவனுக்கு
ெவளிப்படுத்துகிறவரும், விடியற்காலத்ைத அந்தகாரமாக்குகிறவரும், பூமியினுைடய உயர்ந்த
ஸ்தானங்களின்ேமல் உலாவுகிறவருமாயிருக்கிறார்; ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்பது அவருைடய
நாமம்.

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கைளக்குறித்து நான் புலம்பிச் ெசால்லும் இந்த வசனத்ைதக்
ேகளுங்கள். 2 இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைக விழுந்தாள், அவள் இனி ஒருேபாதும்
எழுந்திருக்கமாட்டாள்; தன் ேதசத்தில் விழுந்துகிடக்கிறாள், அவைள எடுப்பாரில்ைல. 3

நகரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆயிரம்ேபரில் நூறுேபரும், நூறுேபரில் பத்துப்ேபரும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு
மீந்திருப்பார்கள் என்று கர்த்தராகிய ேதவன் ெசால்லுகிறார். 4 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்குச்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: என்ைனத் ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது பிைழப்பீர்கள். 5 ெபத்ேதைலத்
ேதடாேதயுங்கள், கில்காலிலும் ேசராேதயுங்கள், ெபெயர்ெசபாவுக்கும் ேபாகாேதயுங்கள்; ஏெனன்றால்
கில்கால் சிைறயிருப்பாகவும், ெபத்ேதல் பாழான ஸ்தலமாகவும் ேபாகும். 6 கர்த்தைரத் ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது பிைழப்பீர்கள்; இல்லாவிட்டால் ெபத்ேதலில் இருக்கிற ஒருவராலும் அவிக்கப்படாத அக்கினி
ேயாேசப்பின் வீட்டில் பற்றி, அைதப் பட்சிக்கும். 7 நியாயத்ைத எட்டியாக மாற்றி, நீதிையத் தைரயிேல
விழப்பண்ணுகிறவர்கேள அவைரத் ேதடுங்கள். 8 அவர் அறுமீைனயும் மிருகசீரிஷத்ைதயும் உண்டாக்கினவர்;
அவர் மரணஇருைள விடியற்காலமாக மாற்றி, பகைல இராத்திரியாக அந்தகாரப்படுத்துகிறவர்; அவர்
சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்கைள வரவைழத்து, அைவகைள பூமியின் விசாலத்தின்ேமல் ஊற்றுகிறவர்; கர்த்தர்
என்பது அவருைடய நாமம். 9 அரணான ஸ்தலத்தின்ேமல் பாழ்க்கடிப்பு வரத்தக்கதாக, அவர் ெகாள்ைள
ெகாடுத்தவைனப் பலத்தவனுக்கு விேராதமாய் லகுவைடயப்பண்ணுகிறவர். 10 ஒலிமுகவாசலிேல
கடிந்துெகாள்ளுகிறவைன அவர்கள் பைகத்து, யதார்த்தமாய்ப் ேபசுகிறவைன ெவறுக்கிறார்கள். 11 நீங்கள்
தரித்திரைன மிதித்து, அவன் ைகயிேல தானியத்ைதச் சுைமசுைமயாய் வாங்குகிறபடியினால், நீங்கள்
ெபாளிந்த கற்களால் வீடுகைளக் கட்டினீர்கள், ஆனாலும் அைவகளில் நீங்கள் குடியிருப்பதில்ைல;
இன்பமான திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டினீர்கள், ஆனாலும் அைவகளின் இரசத்ைத நீங்கள்
குடிப்பதில்ைல. 12 உங்கள் மீறுதல்கள் மிகுதிெயன்றும், உங்கள் பாவங்கள் பலத்தெதன்றும் அறிேவன்;
நீதிமாைன ஒடுக்கி, பரிதானம் வாங்கி, ஒலிமுகவாசலில் ஏைழகளின் நியாயத்ைதப் புரட்டுகிறீர்கள். 13

ஆைகயால் புத்திமான் அந்தக்காலத்திேல ெமௗனமாயிருக்கேவண்டும்; அந்தக் காலம் தீைமயான காலம்.
14 நீங்கள் பிைழக்கும்படிக்குத் தீைமைய அல்ல, நன்ைமையத் ேதடுங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெசால்லுகிறபடிேய ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாேட இருப்பார். 15 நீங்கள் தீைமைய
ெவறுத்து, நன்ைமைய விரும்பி, ஒலிமுகவாசலில் நியாயத்ைத நிைலப்படுத்துங்கள்; ஒருேவைள
ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேயாேசப்பிேல மீதியானவர்களுக்கு இரங்குவார். 16 ஆதலால்
ஆண்டவரும் ேசைனகளின் ேதவனுமாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: எல்லாத்ெதருக்களிலும்
புலம்பல் உண்டாகும்; எல்லா வீதிகளிலும் ஐேயா! ஐேயா! என்று ஓலமிடுவார்கள்; பயிரிடுகிறவர்கைளத்
துக்கங்ெகாண்டாடுகிறதற்கும், ஒப்பாரிபாட அறிந்தவர்கைளப் புலம்புகிறதற்கும் வரவைழப்பார்கள். 17

எல்லாத் திராட்சத்ேதாட்டங்களிலும் புலம்பல் உண்டாயிருக்கும். நான் உன் நடுேவ கடந்துேபாேவன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 கர்த்தருைடய நாைள விரும்புகிறவர்களுக்கு ஐேயா! அதினால் உங்களுக்கு
என்ன உண்டு? கர்த்தருைடய நாள் ெவளிச்சமாயிராமல் அந்தகாரமாயிருக்கும். 19 சிங்கத்துக்குத்
தப்பினவனுக்குக் கரடி எதிர்ப்பட்டதுேபாலவும், அல்லது வீட்டுக்குள்ேள வந்து சுவரின்ேமல் தன் ைகைய
ைவத்தேபாது பாம்பு அவைனக் கடித்ததுேபாலவும் இருக்கும். 20 கர்த்தருைடய நாள் ெவளிச்சமாயிராமல்,
இருளும் பிரகாசமற்ற அந்தகாரமுமாயிருக்குமல்லேவா? 21 உங்கள் பண்டிைககைளப் பைகத்து
ெவறுக்கிேறன்; உங்கள் ஆசரிப்பு நாட்களில் எனக்குப் பிரியமில்ைல. 22 உங்கள் தகனபலிகைளயும்
ேபாஜனபலிகைளயும் எனக்குப் பைடத்தாலும் நான் அங்கீகரிக்கமாட்ேடன்; ெகாழுைமயான உங்கள்
மிருகங்களின் ஸ்ேதாத்திரபலிகைளயும் நான் ேநாக்கிப் பார்க்கமாட்ேடன். 23 உன் பாட்டுகளின்
இைரச்சைல என்ைனவிட்டு அகற்று; உன் வீைணகளின் ஓைசைய நான் ேகட்கமாட்ேடன். 24 நியாயம்
தண்ணீைரப்ேபாலவும், நீதிவற்றாத நதிையப்ேபாலவும் புரண்டுவரக்கடவது. 25 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
நீங்கள் வனாந்தரத்திேல இருந்த நாற்பது வருஷம்வைரயில் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் எனக்குச்
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ெசலுத்தினீர்கேளா? 26 நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்கின ேமாேளாகுைடய கூடாரத்ைதயும், உங்கள்
ேதவர்களின் நட்சத்திரராசியாகிய உங்கள் ெசாரூபங்களின் சப்பரத்ைதயும் சுமந்துெகாண்டுவந்தீர்கேள. 27

ஆைகயால் உங்கைளத் தமஸ்குவுக்கு அப்பாேல குடிேயாட்டுேவன் என்று ேசைனகளுைடய ேதவன் என்னும்
நாமமுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

சீேயானிேல நிர்விசாரமாயிருக்கிறவர்களும் சமாரியாவின் பர்வதத்ைத
நம்பிக்ெகாண்டிருக்கிறவர்களும், ஜாதிகளின் தைலைமெயன்னப்பட்டு, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
ேதடிவருகிறவர்களுமாகிய உங்களுக்கு ஐேயா! 2 நீங்கள் கல்ேனமட்டும் ெசன்று,

அவ்விடத்திலிருந்து ஆமாத் என்னும் ெபரிய பட்டணத்துக்குப்ேபாய், ெபலிஸ்தருைடய காத் பட்டணத்துக்கு
இறங்கி, அைவகள் இந்த ராஜ்யங்கைளப்பார்க்கிலும் நல்லைவகேளா என்றும், அைவகளின் எல்ைலகள்
உங்கள் எல்ைலகைளப்பார்க்கிலும் விஸ்தாரமானைவகேளா என்றும் பாருங்கள். 3 தீங்குநாள்
தூரெமன்ெறண்ணிக் ெகாடுைமயின் ஆசனம் கிட்டிவரும்படி ெசய்து, 4 தந்தக் கட்டில்களில்
படுத்துக்ெகாண்டு, தங்கள் மஞ்சங்களின்ேமல் சவுக்கியமாய்ச் சயனித்து, மந்ைதயிலுள்ள
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், மாட்டுத்ெதாழுவத்திலுள்ள கன்றுக்குட்டிகைளயும் தின்று, 5 தம்புைர வாசித்துப்
பாடி, தாவீைதப்ேபால் கீதவாத்தியங்கைளத் தங்களுக்கு உண்டுபண்ணி, 6 ெபரிய பாத்திரங்களில்
மதுபானத்ைதக் குடித்து, சிறந்த பரிமளைதலங்கைளப் பூசிக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; ஆனாலும் ேயாேசப்புக்கு
ேநரிட்ட ஆபத்துக்குக் கவைலப்படாமற்ேபாகிறார்கள். 7 ஆைகயால் அவர்கள் சிைறயிருப்புக்குப்
ேபாகிறவர்களின் முன்னணியிேல ேபாவார்கள்; இப்படிேய ெசல்வமாய்ச் சயனித்தவர்களின் விருந்து
ெகாண்டாடல் நின்றுேபாகும். 8 நான் யாக்ேகாபுைடய ேமன்ைமைய ெவறுத்து, அவனுைடய
அரமைனகைளப் பைகக்கிேறன்; நான் நகரத்ைதயும் அதின் நிைறைவயும் ஒப்புக்ெகாடுத்துவிடுேவன் என்று
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு ஆைணயிட்டார் என்பைதச் ேசைனகளின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 ஒரு வீட்டிேல பத்துப்ேபர் மீதியாயிருந்தாலும் அவர்கள்
ெசத்துப்ேபாவார்கள். 10 அவர்களுைடய இனத்தானாவது பிேரதத்ைதத் தகிக்கிறவனாவது எலும்புகைள
வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு, அைவகைள எடுத்து, வீட்டின் உட்புறத்திேல
இருக்கிறவைன ேநாக்கி: உன்னிடத்தில் இன்னும் யாராயினும் உண்ேடா என்று ேகட்பான், அவன்
இல்ைலெயன்பான்; அப்ெபாழுது இவன்: நீ ெமௗனமாயிரு; கர்த்தருைடய நாமத்ைதச் ெசால்லலாகாது
என்பான். 11 இேதா, கர்த்தர் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்; ெபரிய வீட்ைடத் திறப்புகள் உண்டாகவும், சிறிய
வீட்ைட ெவடிப்புகள் உண்டாகவும் அடிப்பார். 12 கன்மைலயின்ேமல் குதிைரகள் ஓடுேமா? அங்ேக ஒருவன்
மாடுகளால் உழுவாேனா? நியாயத்ைத நஞ்சாகவும், நீதியின் கனிைய எட்டியாகவும் மாற்றினீர்கள். 13

நாங்கள் எங்கள் பலத்தினாேல எங்களுக்குக்ெகாம்புகைள உண்டாக்கிக்ெகாள்ளவில்ைலேயா என்று
ெசால்லி, வீண்காரியத்தில் மகிழுகிறார்கள். 14 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா, நான் ஒரு ஜாதிைய
உங்களுக்கு விேராதமாக எழுப்புேவன்; அவர்கள் ஆமாத்துக்குள் பிரேவசிக்கிற வழி ெதாடங்கிச் சமனான
நாட்டின் ஆறுமட்டாக உங்கைள ஒடுக்குவார்கள் என்று ேசைனகளின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பித்ததாவது: இேதா, ராஜாவினுைடய புல்லறுப்புக்குப்பின்பு
இரண்டாம் கந்தாயத்துப் புல் முைளக்கத் ெதாடங்குைகயில் அவர் ெவட்டுக்கிளிகைள
உண்டாக்கினார். 2 அைவகள் ேதசத்தின் புல்ைலத் தின்று தீர்ந்தேபாது, நான்: கர்த்தராகிய

ஆண்டவேர, மன்னித்தருளும்; யாக்ேகாபு திரும்ப யாராேல எழுந்திருப்பான்? அவன் சிறுத்துப்ேபானான்
என்ேறன். 3 கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, அப்படி ஆவதில்ைல என்றார்.

4 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பித்ததாவது: இேதா, அக்கினியாேல நியாயம் விசாரிப்ேபன்
என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏற்பட்டார்; அது மகா ஆழிையப் பட்சித்தது, அதில் ஒரு பங்ைகப் பட்சித்துத்
தீர்ந்தது. 5 அப்ெபாழுது நான்: கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நிறுத்துேம; யாக்ேகாபு திரும்ப யாராேல
எழுந்திருப்பான்? அவன் சிறுத்துப்ேபானான் என்ேறன். 6 கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு, அப்படி
ஆவதில்ைல என்றார்.

7 பின்பு அவர் எனக்குக் காண்பித்ததாவது: இேதா, தூக்குநூல் பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்ட ஒரு
மதிலின்ேமல் நின்றார்; அவர் ைகயில் தூக்குநூல் இருந்தது. 8 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: ஆேமாேச, நீ
என்னத்ைதக் காண்கிறாய் என்றார்; தூக்குநூைலக் காண்கிேறன் என்ேறன்; அப்ெபாழுது ஆண்டவர்:
இேதா, இஸ்ரேவெலன்னும் என் ஜனத்தின் நடுேவ தூக்குநூைல விடுேவன்; இனி அவர்கைள
மன்னிக்கமாட்ேடன். 9 ஈசாக்கின் ேமைடகள் பாழும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்த ஸ்தலங்கள்
அவாந்தரமுமாக்கப்படும்; நான் எெராெபயாம் வீட்டாருக்கு விேராதமாய்ப் பட்டயத்ேதாேட எழும்பிவருேவன்
என்றார்.

10 அப்ெபாழுது ெபத்ேதலில் ஆசாரியனான அமத்சியா இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய எெராெபயாமுக்கு
ஆள் அனுப்பி: ஆேமாஸ் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் நடுேவ உமக்கு விேராதமாகக் கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறான்;
ேதசம் அவன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் சகிக்கமாட்டாது. 11 எெராெபயாம் பட்டயத்தினால் சாவான்
என்றும், இஸ்ரேவல் தன் ேதசத்திலிருந்து சிைறபிடித்துக் ெகாண்டுேபாகப்படுவான் என்றும் ஆேமாஸ்
ெசால்லுகிறான் என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 12 அமத்சியா ஆேமாைச ேநாக்கி: தரிசனம் பார்க்கிறவேன,
ேபா; நீ யூதாேதசத்துக்கு ஓடிப்ேபா, அங்ேக அப்பம் தின்று, அங்ேக தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு. 13

ெபத்ேதலிேல இனித் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத; அது ராஜாவின் பரிசுத்த ஸ்தலமும் ராஜ்யத்தின்
அரமைனயுமாயிருக்கிறது என்றான். 14 ஆேமாஸ் அமத்சியாவுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான்
தீர்க்கதரிசியுமல்ல, தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனுமல்ல; நான் மந்ைத ேமய்க்கிறவனும், காட்டத்திப்பழங்கைளப்
ெபாறுக்குகிறவனுமாயிருந்ேதன். 15 ஆனால் மந்ைதயின் பின்னாேல ேபாகிறேபாது என்ைனக் கர்த்தர்
அைழத்து, நீ ேபாய் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லு என்று கர்த்தர்
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உைரத்தார். 16 இப்ேபாதும், நீ கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகள்; இஸ்ரேவலுக்கு விேராதமாய்த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத, ஈசாக்கின் வம்சத்தாருக்கு விேராதமாக ஒன்ைறயும் ெசால்லாேத என்று
ெசால்லுகிறாேய. 17 இதினிமித்தம் உன் ெபண்ஜாதி நகரத்தில் ேவசியாவாள்; உன் குமாரரும் உன்
குமாரத்திகளும் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; உன் வயல் அளவு நூலால் பங்கிட்டுக்ெகாள்ளப்படும்;
நீேயாெவனில் அசுத்தமான ேதசத்திேல ெசத்துப்ேபாவாய்; இஸ்ரேவலும் தன் ேதசத்திலிருந்து
சிைறபிடிக்கப்பட்டுக் ெகாண்டுேபாகப்படுவான் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றான்.

பின்பு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குக் காண்பித்ததாவது: இேதா, பழுத்த பழங்களுள்ள ஒரு
கூைட இருந்தது. 2 அவர்: ஆேமாேச, நீ என்னத்ைதக் காண்கிறாய் என்று ேகட்டார்? பழுத்த
பழங்களுள்ள ஒரு கூைடையக் காண்கிேறன் என்ேறன். அப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: என்

ஜனமாகிய இஸ்ரேவலுக்கு முடிவுகாலம் வந்தது; இனி அவர்கைள மன்னிக்கமாட்ேடன். 3 அந்நாளிேல
ேதவாலயப்பாட்டுகள் அலறுதலாக மாறும்; எல்லா இடத்திலும் திரளான பிேரதங்கள் புலம்பலில்லாமல்
எறிந்துவிடப்படும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 4 ேதசத்தில் சிறுைமப்பட்டவர்கைள
ஒழியப்பண்ண, எளியவர்கைள விழுங்கி: 5 நாங்கள் மரக்காைலக் குைறத்து, ேசக்கல் நிைறைய
அதிகமாக்கி, கள்ளத்தராசினால் வஞ்சித்து, தரித்திரைரப் பணத்துக்கும், எளியவர்கைள ஒரு ேஜாடு
பாதரட்ைசக்கும் ெகாள்ளும்படிக்கும், தானியத்தின் பதைர விற்கும்படிக்கும், 6 நாங்கள் தவசம்
விற்கத்தக்கதாக மாதப்பிறப்பும், நாங்கள் தானியத்தின் பண்டசாைலகைளத் திறக்கத்தக்கதாக ஓய்வு
நாளும் எப்ேபாது முடியும் என்று ெசால்லுகிறவர்கேள, இைதக் ேகளுங்கள். 7 அவர்கள்
ெசய்ைககைளெயல்லாம் நான் ஒருேபாதும் மறப்பதில்ைலெயன்று கர்த்தர் யாக்ேகாபுைடய
மகிைமயின்ேபரில் ஆைணயிட்டார். 8 இதினிமித்தம் ேதசம் அதிரவும் அதின் குடிகள் எல்லாம் துக்கிக்கவும்,
எங்கும் நதிகளாய்ப் புரண்ேடாடவும், எகிப்தின் ஆற்றுெவள்ளத்ைதப்ேபால் அடித்து, ெபருெவள்ளமாகவும்
ேவண்டாேமா? 9 அந்நாளிேல நான் மத்தியானத்திேல சூரியைன அஸ்தமிக்கப்பண்ணி, பட்டப்பகலிேல
ேதசத்ைத அந்தகாரப்படுத்தி, 10 உங்கள் பண்டிைககைளத் துக்கிப்பாகவும், உங்கள் பாட்டுகைளெயல்லாம்
புலம்பலாகவும் மாறப்பண்ணி, சகல அைரகளிலும் இரட்ைடயும், சகல தைலகளிலும் ெமாட்ைடையயும்
வருவித்து, அவர்களுைடய துக்கிப்ைப ஒேர பிள்ைளக்காகத் துக்கிக்கிற துக்கிப்புக்குச் சமானமாக்கி,
அவர்களுைடய முடிைவக் கசப்பான நாளாக்குேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 11

இேதா, நான் ேதசத்தின்ேமல் பஞ்சத்ைத அனுப்பும் நாட்கள் வரும்; ஆகாரக்குைறவினால் உண்டாகிய
பஞ்சமல்ல, ஜலக்குைறவினால் உண்டாகிய தாகமுமல்ல, கர்த்தருைடய வசனம் ேகட்கக் கிைடயாத
பஞ்சத்ைத அனுப்புேவன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்லுகிறார். 12 அப்ெபாழுது அவர்கள்
கர்த்தருைடய வசனத்ைதத் ேதட ஒரு சமுத்திரந்ெதாடங்கி மறு சமுத்திரமட்டும், வடதிைசெதாடங்கிக்
கீழ்த்திைசமட்டும் அைலந்து திரிந்தும் அைதக் கண்டைடயாமற் ேபாவார்கள். 13 அந்நாளிேல
ெசௗந்தரியமுள்ள கன்னிைககளும் வாலிபரும் தாகத்தினால் ேசார்ந்துேபாவார்கள். 14 தாேண! உன்
ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும், ெபெயர்ெசபா மார்க்கத்தின் ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும் என்று
ெசால்லி, சமாரியாவின் ேதாஷத்தின்ேமல் ஆைணயிடுகிறவர்கள் விழுவார்கள்; இனி ஒருேபாதும்
எழுந்திருக்கமாட்டார்கள் என்றார்.

ஆண்டவைரப் பலிபீடத்தின்ேமல் நிற்கக்கண்ேடன்; அவர்: நீ வாசல் நிைலகள் அைசயும்படி
ேபாதிைகைய அடித்து, அைவகைள அவர்கள் எல்லாருைடய தைலயின்ேமலும் விழ
உைடத்துப்ேபாடு; அவர்களுக்குப் பின்னாகவரும் மீதியானவர்கைள நான் பட்டயத்தினால்

ெகான்றுேபாடுேவன்; அவர்களில் ஓடுகிறவன் ஒருவனும் தப்புவதுமில்ைல, அவர்களில் தப்புகிறவன் ஒருவனும்
இரட்சிக்கப்படுவதுமில்ைல. 2 அவர்கள் பாதாளபரியந்தம் ேதாண்டிப் பதுங்கிக்ெகாண்டாலும், என் ைக
அவ்விடத்திலிருந்து அவர்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டுவரும்; அவர்கள் வானபரியந்தம் ஏறினாலும்,
அவ்விடத்திலிருந்து அவர்கைள இறங்கப்பண்ணுேவன்; 3 அவர்கள் கர்ேமலின் ெகாடுமுடியிேல
ஒளித்துக்ெகாண்டாலும், அங்ேக அவர்கைளத் ேதடிப்பிடிப்ேபன்; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திேல ேபாய்
என் கண்களுக்கு மைறந்துெகாண்டாலும், அங்ேக அவர்கைளக் கடிக்கப் பாம்புகளுக்குக்
கட்டைளயிடுேவன். 4 அவர்கள் தங்கள் சத்துருவுக்கு முன்பாகச் சிைறப்பட்டுப்ேபானாலும், அங்ேக
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட பட்டயத்துக்கு நான் கட்டைளயிட்டு, என் கண்கைள அவர்கள்ேமல்
நன்ைமக்கல்ல, தீைமக்ெகன்ேற ைவப்ேபன். 5 ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேதசத்ைதத் ெதாட,
அது உருகிப்ேபாகும்; அப்ெபாழுது அதின் குடிகெளல்லாரும் புலம்புவார்கள்; எங்கும் நதியாய்ப் புரண்ேடாடி,
எகிப்தினுைடய ஆற்று ெவள்ளத்ைதப்ேபால் ெவள்ளமாகும். 6 அவர் வானத்தில் தமது ேமலைறகைளக்
கட்டி, பூமியில் தமது கீழைறகைள அஸ்திபாரப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்கைள வரவைழத்து,
அைவகைளப் பூமியினுைடய விசாலத்தின்ேமல் ஊற்றுகிறவர்; கர்த்தர் என்பது அவருைடய நாமம். 7

இஸ்ரேவல் புத்திரேர, நீங்கள் எனக்கு எத்திேயாப்பியரின் புத்திரைரப்ேபால் இருக்கிறீர்கள் அல்லேவா
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான் இஸ்ரேவைல எகிப்து ேதசத்திலிருந்தும், ெபலிஸ்தைரக்
கப்ேதாரிலிருந்தும், சீரியைரக் கீரிலிருந்தும் ெகாண்டுவரவில்ைலேயா? 8 இேதா, கர்த்தராகிய
ஆண்டவரின் கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு விேராதமாக ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; அைத பூமியின்ேமல்
இராதபடிக்கு அழித்துப்ேபாடுேவன்; ஆகிலும் யாக்ேகாபின் வம்சத்ைத முழுவதும் அழிக்கமாட்ேடன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 இேதா, ஜல்லைடயினால் சலித்தரிக்கிறதுேபால் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர
எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்தரிக்கும்படிக்கு நான் கட்டைளயிடுேவன்; ஆனாலும் ஒரு ேகாதுைம
மணியும் தைரயிேல விழுவதில்ைல. 10 தீங்கு எங்கைள அணுகுவதுமில்ைல, எங்களுக்கு
ேநரிடுவதுமில்ைலெயன்று என் ஜனத்தில் ெசால்லுகிற பாவிகெளல்லாரும் பட்டயத்தினால் சாவார்கள்.
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11 ஏேதாமில் மீதியானவர்கைளயும், என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகைளயும்
வசமாக்கிக்ெகாள்ளும்படிக்கு, 12 அந்நாளிேல விழுந்துேபான தாவீதின் கூடாரத்ைத நான் திரும்ப
எடுப்பித்து, அதின் திறப்புகைள அைடத்து, அதில் பழுதாய்ப்ேபானைதச் சீர்ப்படுத்தி, பூர்வநாட்களில்
இருந்ததுேபால அைத ஸ்தாபிப்ேபன் என்று இைதச் ெசய்கிற கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 இேதா,
உழுகிறவன் அறுக்கிறவைனயும், திராட்சப்பழங்கைள ஆைலயாடுகிறவன் விைதக்கிறவைனயும்
ெதாடர்ந்துபிடித்து, பர்வதங்கள் திராட்சரசமாய் வடிகிறதும், ேமடுகெளல்லாம் கைரகிறதுமான நாட்கள்
வரும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவலின் சிைறயிருப்ைபத் திருப்புேவன்;
அவர்கள் பாழான நகரங்கைளக் கட்டி, அைவகளில் குடியிருந்து, திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டி,
அைவகளுைடய பழரசத்ைதக் குடித்து, ேதாட்டங்கைள உண்டாக்கி, அைவகளின் கனிகைளப் புசிப்பார்கள்.
15 அவர்கைள அவர்கள் ேதசத்திேல நாட்டுேவன்; நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்திலிருந்து
அவர்கள் இனிப் பிடுங்கப்படுவதில்ைலெயன்று உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.
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ஒபதியா

ஒபதியாவின் தரிசனம்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏேதாைமக் குறித்துச் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: எழும்புங்கள், அதற்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ண எழும்புேவாம் வாருங்கள் என்று
அறிவிக்க ஸ்தானாபதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பப்படும் ெசய்திையக் கர்த்தர் ெசால்லக்ேகட்ேடாம்.

2 இேதா, நான் உன்ைன ஜாதிகளில் சிறுகப்பண்ணிேனன்; நீ ெமத்தவும் அசட்ைட பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய்.
3 கன்மைல ெவடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திேல குடியிருந்து, என்ைனத் தைரயிேல
விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் ெசால்லுகிறவேன, உன் இருதயத்தின் அகந்ைத உன்ைன
ேமாசம்ேபாக்குகிறது. 4 நீ கழுைகப்ேபால உயரப்ேபானாலும், நீ நட்சத்திரங்களுக்குள்ேள உன் கூட்ைடக்
கட்டினாலும், அவ்விடத்திலிருந்தும் உன்ைன விழத்தள்ளுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5 நீ
எவ்வளவாய்ச் சங்கரிக்கப்பட்டுப்ேபானாய்! திருடராகிலும் இராத்திரியில் ெகாள்ைளயடிக்கிறவர்களாகிலும்
உன்னிடத்தில் வந்தால், தங்களுக்குப் ேபாதுமானமட்டும் திருடுவார்கள் அல்லேவா? திராட்சப்பழங்கைள
அறுக்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில் வந்தால், சில பழங்கைள விட்டுவிடுவார்கள் அல்லேவா? 6

ஏசாவினுைடயைவகள் எவ்வளவாய்த் ேதடிப்பார்க்கப்பட்டது; அவனுைடய அந்தரங்கப் ெபாக்கிஷங்கள்
எவ்வளவாய் ஆராய்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 7 உன்ேனாடு உடன்படிக்ைக ெசய்த எல்லா மனுஷரும்
உன்ைன எல்ைலமட்டும் துரத்திவிட்டார்கள்; உன்ேனாடு சமாதானமாயிருந்த மனுஷர் உன்ைன
ேமாசம்ேபாக்கி, உன்ைன ேமற்ெகாண்டார்கள்; உன் அப்பத்ைதச் சாப்பிட்டவர்கள் உனக்குக் கீேழ
கண்ணிைவத்தார்கள். அவனுக்கு உணர்வில்ைல. 8 அந்நாளில் அல்லேவா நான் ஏேதாமிலுள்ள
ஞானிகைளயும், ஏசாவின் பர்வதத்திலுள்ள புத்திமான்கைளயும் அழிப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9

ேதமாேன, ஏசாவின் பர்வதத்திலுள்ள மனுஷர் யாவரும் ெகாைலயினால் சங்கரிக்கப்படும்படி உன்
பராக்கிரமசாலிகள் கலங்குவார்கள். 10 நீ உன் சேகாதரனாகிய யாக்ேகாபுக்குச் ெசய்த
ெகாடுைமயினிமித்தம் ெவட்கம் உன்ைன மூடும்; நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டுப்ேபாவாய். 11 நீ
எதிர்த்துநின்ற நாளிலும், அந்நியர் அவன் ேசைனையச் சிைறபிடித்துப்ேபான நாளிலும், மறுேதசத்தார் அவன்
வாசல்களுக்குள் பிரேவசித்து எருசேலமின்ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்ட காலத்தில், நீயும் அவர்களில்
ஒருவைனப்ேபால் இருந்தாய். 12 உன் சேகாதரன் அந்நியர்வசமான நாளாகிய அவனுைடய நாைள நீ
பிரியத்ேதாேட பாராமலும், யூதா புத்திரருைடய அழிவின் நாளிேல அவர்கள் நிமித்தம் சந்ேதாஷப்படாமலும்,
அவர்கள் ெநருக்கப்படுகிற நாளிேல நீ ெபருைமயாய்ப் ேபசாமலும் இருக்கேவண்டியதாயிருந்தது. 13 என்
ஜனத்தின் ஆபத்து நாளிேல நீ அவர்கள் வாசல்களுக்குள் பிரேவசியாமலும், அவர்கள் ஆபத்துநாளிேல
அவர்கள் அநுபவிக்கிற தீங்ைக நீ பிரியத்ேதாேட பாராமலும், அவர்கள் ஆபத்துநாளிேல அவர்கள் ஆஸ்தியில்
ைகேபாடாமலும், 14 அவர்களில் தப்பினவர்கைளச் சங்கரிக்கும்படி வழிச்சந்திகளிேல நிற்காமலும்,
இக்கட்டு நாளில் அவர்களில் மீதியானவர்கைளக் காட்டிக்ெகாடாமலும் இருக்கேவண்டியதாயிருந்தது. 15

எல்லா ஜாதிகளுக்கும் விேராதமான நாளாகிய கர்த்தருைடய நாள் சமீபமாய் வந்திருக்கிறது; நீ
ெசய்தபடிேய உனக்கும் ெசய்யப்படும்; உன் ெசய்ைகயின் பலன் உன் தைலயின்ேமல் திரும்பும். 16 நீங்கள்
என் பரிசுத்த பர்வதத்தின்ேமல் மதுபானம்பண்ணினபடிேய எல்லா ஜாதிகளும் எப்ெபாழுதும்
மதுபானம்பண்ணுவார்கள்; அவர்கள் குடித்து விழுங்குவார்கள், இராதவர்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள். 17

ஆனாலும் சீேயான் பர்வதத்திேல தப்பியிருப்பார் உண்டு, அவர்கள் பரிசுத்தமாயிருப்பார்கள்; யாக்ேகாபின்
வம்சத்தார் தங்களுைடய சுதந்தரங்கைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 18 யாக்ேகாபு வம்சத்தார்
அக்கினியும், ேயாேசப்பு வம்சத்தார் அக்கினி ஜூவாைலயுமாயிருப்பார்கள்; ஏசா வம்சத்தாேரா ைவக்ேகால்
துரும்பாயிருப்பார்கள்; அவர்கள் இவர்கைளக்ெகாளுத்தி, ஏசாவின் வம்சத்தில் மீதியிராதபடி இவர்கைளப்
பட்சிப்பார்கள்; கர்த்தர் இைதச் ெசான்னார். 19 ெதன்ேதசத்தார் ஏசாவின் மைலையயும், சமனான
ேதசத்தார் ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைதயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எப்பிராயீமின் நாட்ைடயும்,
சமாரியாவின் நாட்ைடயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்; ெபன்யமீன் மனுஷர் கீேலயாத்ைதயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 20 சர்பாத்மட்டும் கானானியருக்குள்ேள சிைறப்பட்டுப்ேபான இஸ்ரேவல்
புத்திரராகிய இந்தச் ேசைனயும், ேசப்பாராத்தில் சிைறப்பட்டுப்ேபான எருசேலம் நகரத்தாரும்
ெதன்திைசப்பட்டணங்கைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள். 21 ஏசாவின் பர்வதத்ைத
நியாயந்தீர்ப்பதற்காக இரட்சகர்கள் சீேயான் பர்வதத்தில் வந்ேதறுவார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜ்யம்
கர்த்தருைடயதாய் இருக்கும்.
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ேயானா

அமித்தாயின் குமாரனாகிய ேயானாவுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 2 நீ எழுந்து
மகா நகரமாகிய நினிேவக்குப் ேபாய், அதற்கு விேராதமாகப் பிரசங்கி; அவர்களுைடய அக்கிரமம்
என் சமுகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேயானா கர்த்தருைடய சமுகத்தினின்று

விலகி, தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாகும்படி எழுந்து, ேயாப்பாவுக்குப் ேபாய், தர்ஷீசுக்குப்ேபாகிற ஒரு
கப்பைலக்கண்டு, கூலிெகாடுத்து, தான் கர்த்தருைடய சமுகத்தினின்று விலகும்படி, அவர்கேளாேட
தர்ஷீசுக்குப் ேபாகக் கப்பல் ஏறினான். 4 கர்த்தர் சமுத்திரத்தின்ேமல் ெபருங்காற்ைற வரவிட்டார்;
அதினால் கடலிேல கப்பல் உைடயுெமன்று நிைனக்கத்தக்க ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உண்டாயிற்று. 5

அப்ெபாழுது கப்பற்காரர் பயந்து, அவனவன் தன்தன் ேதவைன ேநாக்கி ேவண்டுதல்ெசய்து, பாரத்ைத
ேலசாக்கும்படிக் கப்பலில் இருந்த சரக்குகைளச் சமுத்திரத்தில் எறிந்துவிட்டார்கள்;
ேயானாேவாெவன்றால் கப்பலின் கீழ்த்தட்டில் இறங்கிப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டு, அயர்ந்த நித்திைர
பண்ணினான். 6 அப்ெபாழுது மாலுமி அவனிடத்தில் வந்து: நீ நித்திைரபண்ணுகிறது என்ன? எழுந்திருந்து
உன் ேதவைன ேநாக்கி ேவண்டிக்ெகாள்; நாம் அழிந்துேபாகாதபடிக்குச் சுவாமி ஒருேவைள நம்ைம
நிைனத்தருளுவார் என்றான். 7 அவர்கள் யார்நிமித்தம் இந்த ஆபத்து நமக்கு ேநரிட்டெதன்று நாம்
அறியும்படிக்குச் சீட்டுப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; ேயானாவின் ேபருக்குச் சீட்டு விழுந்தது. 8 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைன ேநாக்கி:
யார்நிமித்தம் இந்த ஆபத்து நமக்கு ேநரிட்டெதன்று நீ எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்; உன்
ெதாழிெலன்ன? நீ எங்ேகயிருந்து வருகிறாய்? உன் ேதசம் எது? நீ என்ன ஜாதியான் என்று ேகட்டார்கள். 9

அதற்கு அவன்: நான் எபிெரயன்; சமுத்திரத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கின பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் இடத்தில் பயபக்தியுள்ளவன் என்றான். 10 அவன் கர்த்தருைடய சமுகத்தினின்று விலகி
ஓடிப்ேபாகிறவன் என்று தங்களுக்கு அறிவித்ததினால், அந்த மனுஷர் மிகவும் பயந்து, அவைன ேநாக்கி: நீ
ஏன் இைதச் ெசய்தாய் என்றார்கள். 11 பின்னும் சமுத்திரம் அதிகமாய்க்
ெகாந்தளித்துக்ெகாண்டிருந்தபடியால், அவர்கள் அவைன ேநாக்கி: சமுத்திரம் நமக்கு அமரும்படி நாங்கள்
உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 12 அதற்கு அவன்: நீங்கள் என்ைன எடுத்துச்
சமுத்திரத்திேல ேபாட்டுவிடுங்கள்; அப்ெபாழுது சமுத்திரம் உங்களுக்கு அமர்ந்திருக்கும்; என்னிமித்தம்
இந்தப் ெபரிய ெகாந்தளிப்பு உங்கள்ேமல் வந்தெதன்பைத நான் அறிேவன் என்றான். 13 அந்த மனுஷர்
கைரேசரும்படி ேவகமாய்த் தண்டுவலித்தார்கள்; ஆனாலும் சமுத்திரம் ெவகு மும்முரமாய்க்
ெகாந்தளித்துக்ெகாண்ேடயிருந்தபடியால் அவர்களால் கூடாமற்ேபாயிற்று. 14 அப்ெபாழுது அவர்கள்
கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்டு: ஆ கர்த்தாேவ, இந்த மனுஷனுைடய ஜீவனிமித்தம் எங்கைள
அழித்துப்ேபாடாேதயும்; குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல் சுமத்தாேதயும்; ேதவரீர் கர்த்தர்;
உமக்குச் சித்தமாயிருக்கிறபடி ெசய்கிறீர் என்று ெசால்லி, 15 ேயானாைவ எடுத்துச் சமுத்திரத்திேல
ேபாட்டுவிட்டார்கள்; சமுத்திரம் தன் மும்முரத்ைதவிட்டு அமர்ந்தது. 16 அப்ெபாழுது அந்த மனுஷர்
கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து, கர்த்தருக்குப் பலியிட்டுப் ெபாருத்தைனகைளப்பண்ணினார்கள். 17

ேயானாைவ விழுங்கும்படி ஒரு ெபரிய மீைன கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார்; அந்த மீன் வயிற்றிேல
ேயானா இராப்பகல் மூன்றுநாள் இருந்தான்.

அந்த மீனின் வயிற்றிலிருந்து, ேயானா தன் ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்பண்ணி: 2

என் ெநருக்கத்தில் நான் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிட்ேடன்; அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினார்;
நான் பாதாளத்தின் வயிற்றிலிருந்து கூக்குரலிட்ேடன், நீர் என் சத்தத்ைதக் ேகட்டீர். 3

சமுத்திரத்தின் நடுைமயமாகிய ஆழத்திேல நீர் என்ைனத் தள்ளிவிட்டீர்; நீேராட்டம் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டது; உம்முைடய ெவள்ளங்களும் அைலகளும் எல்லாம் என்ேமல் புரண்டது. 4 நான் உமது
கண்களுக்கு எதிேர இராதபடிக்குத் தள்ளப்பட்ேடன்; ஆகிலும் இன்னமும் உம்முைடய பரிசுத்த ஆலயத்ைத
ேநாக்குேவன் என்ேறன். 5 தண்ணீர்கள் பிராணபரியந்தம் என்ைன ெநருக்கினது; ஆழி என்ைனச் சூழ்ந்தது;
கடற்பாசி என் தைலையச் சுற்றிக்ெகாண்டது. 6 பர்வதங்களின் அடிவாரங்கள் பரியந்தமும் இறங்கிேனன்;
பூமியின் தாழ்ப்பாள்கள் என்ெறன்ைறக்கும் என்ைன அைடக்கிறதாயிருந்தது; ஆனாலும் என் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் என் பிராணைன அழிவுக்குத் தப்புவித்தீர். 7 என் ஆத்துமா என்னில் ெதாய்ந்துேபாைகயில்
கர்த்தைர நிைனத்ேதன்; அப்ெபாழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திேல உம்மிடத்தில் வந்து
ேசர்ந்தது. 8 ெபாய்யான மாையையப் பற்றிக்ெகாள்ளுகிறவர்கள் தங்களுக்கு வரும் கிருைபையப்
ேபாக்கடிக்கிறார்கள். 9 நாேனாெவனில் துதியின் சத்தத்ேதாேட உமக்குப் பலியிடுேவன்; நான் பண்ணின
ெபாருத்தைனையச் ெசலுத்துேவன்; இரட்சிப்பு கர்த்தருைடயது என்றான். 10 கர்த்தர் மீனுக்குக்
கட்டைளயிட்டார், அது ேயானாைவக் கைரயிேல கக்கிவிட்டது.
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இரண்டாந்தரம் கர்த்தருைடய வார்த்ைத ேயானாவுக்கு உண்டாகி, அவர்: 2 நீ எழுந்து மகா
நகரமாகிய நினிேவக்குப் ேபாய், நான் உனக்குக் கற்பிக்கும் வார்த்ைதைய அதற்கு விேராதமாய்ப்
பிரசங்கி என்றார். 3 ேயானா எழுந்து, கர்த்தருைடய வார்த்ைதயின்படிேய நினிேவக்குப் ேபானான்;

நினிேவ மூன்றுநாள் பிரயாண விஸ்தாரமான மகா ெபரிய நகரமாயிருந்தது. 4 ேயானா நகரத்தில்
பிரேவசித்து, ஒரு நாள் பிரயாணம்பண்ணி: இன்னும் நாற்பதுநாள் உண்டு, அப்ெபாழுது நினிேவ
கவிழ்க்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று கூறினான். 5 அப்ெபாழுது நினிேவயிலுள்ள ஜனங்கள் ேதவைன
விசுவாசித்து, உபவாசஞ்ெசய்யும்படிக் கூறினார்கள்; ெபரிேயார்முதல் சிறிேயார்மட்டும்
இரட்டுடுத்திக்ெகாண்டார்கள். 6 இந்தச் ெசய்தி நினிேவயின் ராஜாவுக்கு எட்டினேபாது, அவன் தன்
சிங்காசனத்ைதவிட்டு எழுந்து, தான் உடுத்தியிருந்த உடுப்ைபக் கழற்றிப்ேபாட்டு, இரட்ைட
உடுத்திக்ெகாண்டு, சாம்பலிேல உட்கார்ந்தான். 7 ேமலும் ராஜா, தானும் தன் பிரதானிகளும்
நிர்ணயம்பண்ணின கட்டைளயாக, நினிேவயிெலங்கும் மனுஷரும் மிருகங்களும், மாடுகளும், ஆடுகளும்
ஒன்றும் ருசிபாராதிருக்கவும், ேமயாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருக்கவும், 8 மனுஷரும் மிருகங்களும்
இரட்டினால் மூடிக்ெகாண்டு, ேதவைன ேநாக்கி உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிடவும், அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத
வழிையயும் தம்தம் ைககளிலுள்ள ெகாடுைமையயும் விட்டுத் திரும்பவுங்கடவர்கள். 9 யாருக்குத் ெதரியும்;
நாம் அழிந்துேபாகாதபடிக்கு ஒருேவைள ேதவன் மனஸ்தாபப்பட்டு, தம்முைடய உக்கிர ேகாபத்ைதவிட்டுத்
திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று கூறச்ெசான்னான். 10 அவர்கள் தங்கள் ெபால்லாத வழிையவிட்டுத்
திரும்பினார்கெளன்று ேதவன் அவர்களுைடய கிரிையகைளப்பார்த்து, தாம் அவர்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்று
ெசால்லியிருந்த தீங்ைகக்குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு, அைதச் ெசய்யாதிருந்தார்.

ேயானாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாயிருந்தது; அவன் கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, 2 கர்த்தைர ேநாக்கி
விண்ணப்பம்பண்ணி: ஆ கர்த்தாேவ, நான் என் ேதசத்தில் இருக்கும்ேபாேத நான் இைதச்
ெசால்லவில்ைலயா? இதினிமித்தேம நான் முன்னேம தர்ஷீசுக்கு ஓடிப்ேபாேனன்; நீர் இரக்கமும்

மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருைபயுமுள்ளவரும், தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமான
ேதவெனன்று அறிேவன். 3 இப்ேபாதும் கர்த்தாேவ, என் பிராணைன என்ைனவிட்டு எடுத்துக்ெகாள்ளும்;
நான் உயிேராடிருக்கிறைதப்பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்றான். 4 அதற்குக் கர்த்தர்: நீ
எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லேதா என்றார். 5 பின்பு ேயானா நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, நகரத்துக்குக்
கிழக்ேக ேபாய், அங்ேக தனக்கு ஒரு குடிைசையப் ேபாட்டு, நகரத்துக்குச் சம்பவிக்கப்ேபாகிறைதத் தான்
பார்க்குமட்டும் அதின் கீழ் நிழலில் உட்கார்ந்திருந்தான். 6 ேயானாவுைடய தைலயின்ேமல்
நிழலுண்டாயிருக்கவும், அவைன அவனுைடய மனமடிவுக்கு நீங்கலாக்கவும் ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒரு
ஆமணக்குச்ெசடிைய முைளக்கக் கட்டைளயிட்டு, அைத அவன்ேமல் ஓங்கி வளரப்பண்ணினார்; அந்த
ஆமணக்கின்ேமல் ேயானா மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டான். 7 மறுநாளிேலா கிழக்கு ெவளுக்கும் ேநரத்தில்
ேதவன் ஒரு பூச்சிையக் கட்டைளயிட்டார்; அது ஆமணக்குச் ெசடிைய அரித்துப்ேபாட்டது; அதினால் அது
காய்ந்துேபாயிற்று. 8 சூரியன் உதித்தேபாது ேதவன் உஷ்ணமான கீழ்க்காற்ைறக் கட்டைளயிட்டார்;
அப்ெபாழுது ெவயில் ேயானாவுைடய தைலயில் படுகிறதினால் அவன் ேசார்ந்துேபாய், தனக்குள்ேள சாைவ
விரும்பி: நான் உயிேராடிருக்கிறைதப் பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
ேதவன் ேயானாைவ ேநாக்கி: நீ ஆமணக்கினிமித்தம் எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லேதா என்றார்; அதற்கு
அவன்: நான் மரணபரியந்தமும் எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதுதான் என்றான். 10 அதற்குக் கர்த்தர்: நீ
பிரயாசப்படாததும் நீ வளர்க்காததும், ஒரு இராத்திரியிேல முைளத்ததும், ஒரு இராத்திரியிேல
அழிந்துேபானதுமான ஆமணக்குக்காகப் பரிதபிக்கிறாேய. 11 வலதுைகக்கும் இடதுைகக்கும் வித்தியாசம்
அறியாத இலட்சத்து இருபதினாயிரம்ேபருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அேநக மிருகஜீவன்களும் இருக்கிற
மகா நகரமாகிய நினிேவக்காக நான் பரிதபியாமலிருப்ேபேனா என்றார்.
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ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கியா என்னும் யூதா ராஜாக்களுைடய நாட்களில், ெமாேரசா ஊரானாகிய
மீகாவுக்கு உண்டானதும், அவன் சமாரியாவுக்கும் எருசேலமுக்கும் விேராதமாய்த் தரிசித்ததுமான
கர்த்தருைடய வார்த்ைத.

2 சகல ஜனங்கேள, ேகளுங்கள்; பூமிேய, அதிலுள்ளைவகேள, ெசவிெகாடுங்கள்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர்,
தம்முைடய பரிசுத்த ஆலயத்திலிருக்கிற ஆண்டவேர, உங்களுக்கு விேராதமாகச் சாட்சியாயிருப்பார். 3

இேதா, கர்த்தர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார்; அவர் இறங்கி பூமியின் உயர்ந்த இடங்கைள
மிதிப்பார். 4 ெமழுகு அக்கினிக்கு முன்பாக உருகுகிறதுேபாலவும், மைலகளிலிருந்து பாயுந்தண்ணீர்
தைரையப் பிளக்கிறதுேபாலவும், பர்வதங்கள் அவர் கீேழ உருகி, பள்ளத்தாக்குகள் பிளந்துேபாகும். 5 இது
எல்லாம் யாக்ேகாபுைடய மீறுதலினிமித்தமும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருைடய பாவங்களினிமித்தமும்
சம்பவிக்கும்; யாக்ேகாபின் மீறுதலுக்குக் காரணெமன்ன? சமாரியா அல்லேவா? யூதாவின் ேமைடகளுக்குக்
காரணெமன்ன? எருசேலம் அல்லேவா? 6 ஆைகயால் நான் சமாரியாைவ ெவளியான மண்ேமடும்,
திராட்சச்ெசடி நடுகிற நிலமுமாக்கி, அதின் கற்கைளப் பள்ளத்தாக்கிேல புரண்டுவிழப்பண்ணி, அதின்
அஸ்திபாரங்கைளத் திறந்துைவப்ேபன். 7 அதின் சுரூபங்கள் எல்லாம் ெநாறுக்கப்படும்; அதின்
பைணயங்கள் எல்லாம் அக்கினியால் எரித்துப்ேபாடப்படும்; அதின் விக்கிரகங்கைள எல்லாம்
பாழாக்குேவன்; ேவசிப்பைணயத்தினால் ேசர்க்கப்பட்டது, திரும்ப ேவசிப்பைணயமாய்ப்ேபாகும். 8

இதினிமித்தம் நான் புலம்பி அலறுேவன்; பறிெகாடுத்தவனாகவும் அம்மணமாகவும் நடப்ேபன்; நான்
ஓரிகைளப்ேபால ஊைளயிட்டு, ஆந்ைதகைளப்ேபால அலறுேவன். 9 அதின் காயம் ஆறாதது; அது யூதா
மட்டும் வந்தது: என் ஜனத்தின் வாசலாகிய எருசேலம்மட்டும் வந்ெதட்டினது. 10 அைதக்
காத்பட்டணத்திேல அறிவியாேதயுங்கள்; அழேவ ேவண்டாம்; ெபத் அப்ராவிேல புழுதியில் புரளு. 11

சாப்பீரில் குடியிருக்கிறவேள, ெவட்கத்துடன் அம்மணமாய் அப்பாேல ேபா; சாயனானில் குடியிருக்கிறவன்
ெவளிேய வருவதில்ைல; ெபத் ஏேசலின் புலம்பல் உங்களுக்கு அைடக்கலமாயிராது. 12 மாேராத்தில்
குடியிருக்கிறவள் நன்ைம வருெமன்று எதிர்பார்த்திருந்தாள்; ஆனாலும் தீைம கர்த்தரிடத்திலிருந்து
எருசேலமின் வாசல்வைரக்கும் வந்தது. 13 லாகீசில் குடியிருக்கிறவேள, ேவகமான குதிைரகைள
இரதத்திேல பூட்டு; நீேய சீேயான் குமாரத்தியின் பாவத்துக்குக் காரணி; உன்னிடத்தில் இஸ்ரேவலின்
பாதகங்கள் காணப்பட்டது. 14 ஆைகயால் ேமார்ேஷக்காத்தினிடத்தில் உனக்கு இருக்கிறைதக்
ெகாடுத்துவிடுவாய்; அக்சீபின் வீடுகள் இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களுக்கு அபத்தமாய்ப்ேபாகும். 15 மேரஷாவில்
குடியிருக்கிறவேள, உனக்கு இன்னும் ஒரு சுதந்தரவாளிைய வரப்பண்ணுேவன்; அவன் இஸ்ரேவலின்
மகிைமயாகிய அதுல்லாம்மட்டும் வருவான். 16 உனக்கு அருைமயான உன் பிள்ைளகளினிமித்தம் நீ உன்
தைலையச் சிைரத்து ெமாட்ைடயிட்டுக்ெகாள்; கழுைகப்ேபால முழுெமாட்ைடயாயிரு, அவர்கள்
உன்ைனவிட்டுச் சிைறப்பட்டுப் ேபாகிறார்கள்.

அக்கிரமத்ைத ேயாசித்து, தங்கள் படுக்ைககளின்ேமல் ெபால்லாப்பு ெசய்ய எத்தனம்பண்ணித்
தங்கள் ைகயில் வல்லைம இருக்கிறபடியினால், விடியற்காலமாகிறேபாது அைத நடப்பித்து, 2

வயல்கைள இச்சித்துப் பறித்துக்ெகாண்டு, வீடுகைள இச்சித்து எடுத்துக்ெகாண்டு, புருஷைனயும்
அவன் வீட்ைடயும், மனுஷைனயும் அவன் சுதந்தரத்ைதயும் ஒடுக்குகிறவர்களுக்கு ஐேயா! 3 ஆைகயால்
கர்த்தர்: நான் இந்த வம்சத்தாருக்கு விேராதமாய்த் தீைமைய வருவிக்க நிைனக்கிேறன்; அதினின்று நீங்கள்
கழுத்ைத நீக்கமாட்டீர்கள்; நீங்கள் ேமட்டிைமயாய் நடப்பதில்ைல; அது தீைமயான காலம். 4 அந்நாளில்
உங்கள்ேபரில் ஒப்புச்ெசால்லி, நாம் முற்றிலும் பாழாேனாம்; நமது ஜனத்தின் சுதந்தரத்ைத
மாற்றிப்ேபாட்டார்; என்னமாய் அைத என்ைனவிட்டு நீக்கிப்ேபாட்டார்! நமது வயல்கைளப் பிடுங்கிப்
பகிர்ந்துெகாடுத்தாேர என்று துயரமான புலம்பலாய்ப் புலம்புவார்கள். 5 கர்த்தரின் சைபயில்
சுதந்தரவீதங்கைள அளந்துெகாடுக்கிறவர்கள் உனக்கு இல்லாதிருப்பார்கள். 6 தீர்க்கதரிசனஞ்
ெசால்லாதிருப்பீர்களாக என்கிறார்கள்; அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுவார்கள், இந்தப்பிரகாரமாய்
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லாவிட்டால் நிந்ைத நீங்காேத. 7 யாக்ேகாபு வம்சம் என்று ேபர்
ெபற்றவர்கேள, கர்த்தரின் ஆவி குறுகியிருக்கிறேதா? அவருைடய கிரிையகள் இைவகள்தாேனா?
ெசம்ைமயாய் நடக்கிறவனுக்கு என் வார்த்ைதகள் நன்ைம ெசய்யாேதா? 8 என் ஜனங்கள் பூர்வமுதல்
சத்துருைவப்ேபால் எழும்பினார்கள். யுத்தத்திலிருந்து திரும்பிவந்து வழியில் அஞ்சாமல்
கடந்துேபாகிறவர்களுைடய ேமலங்கிையயும் வஸ்திரத்ைதயும் உரிந்துெகாண்டீர்கள். 9 என் ஜனத்தின்
ஸ்திரீகைள அவர்களுைடய ெசௗக்கியமான வீடுகளிலிருந்து துரத்திவிட்டீர்கள்; அவர்களுைடய
குழந்ைதகளுக்கு இருந்த என் அலங்காரத்ைத என்ைறக்கும் இல்லாதபடிக்குப் பறித்துக்ெகாண்டீர்கள். 10

எழுந்திருந்து ேபாங்கள்; இது நீங்கள் இைளப்பாறும் இடம் அல்ல, இது தீட்டுப்பட்டது, இது உங்கைள
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நாசப்படுத்தும், அந்த நாசம் மிகவும் ெகாடியதாயிருக்கும். 11 மனம்ேபாகிறேபாக்கின்படி ேபாய்,
அபத்தமானைத உைரக்கிற ஒருவன், திராட்சரசத்ைதயும் மதுபானத்ைதயுங்குறித்து நான் உனக்குப்
பிரசங்கிப்ேபெனன்றால், அவேன இந்த ஜனத்திற்கு ஏற்ற பிரசங்கியாயிருப்பான்.

12 யாக்ேகாபின் ஜனங்கேள, உங்கெளல்லாைரயும் நான் நிச்சயமாய்க் கூட்டுேவன், இஸ்ரேவலின்
மீதியானவர்கைள நிச்சயமாய்ச் ேசர்ப்ேபன்; ேபாஸ்றாவின் ஆடுகைளப்ேபால் அவர்கைள
ஏகக்கூட்டமாக்குேவன், தன் ெதாழுவத்துக்குள்ேள ேசர்ந்த மந்ைதக்குச் சமானமாய் ஜனத்திரளினாேல
இைரச்சல் உண்டாகும். 13 தைடகைள நீக்கிப்ேபாடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துேபாகிறார்;
அவர்கள் தைடகைள நீக்கி, வாசலால் உட்பிரேவசித்துக் கடந்துேபாவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு
முன்பாகப் ேபாவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துேபாவார்.

நான் ெசான்னது: யாக்ேகாபின் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல் வம்சத்து அதிபதிகேள, நியாயம்
இன்னெதன்று அறிவது உங்களுக்கு அல்லேவா அடுத்தது. 2 ஆனாலும் நன்ைமைய ெவறுத்து,
தீைமைய விரும்பி, அவர்கள்ேமல் இருக்கிற அவர்களுைடய ேதாைலயும் அவர்கள் எலும்புகள்ேமல்

இருக்கிற அவர்களுைடய சைதையயும் பிடுங்கி, 3 என் ஜனத்தின் சைதையத் தின்று, அவர்கள்ேமல்
இருக்கிற அவர்களுைடய ேதாைல உரிந்துெகாண்டு, அவர்கள் எலும்புகைள முறித்து, பாைனயிேல
ேபாடும்வண்ணமாகவும் இைறச்சிையக் ெகாப்பைரக்குள்ேள ேபாடும்வண்ணமாகவும் அைவகைளத்
துண்டிக்கிறார்கள். 4 அப்ெபாழுது அவர்கள் கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடுவார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
தங்கள் கிரிையகளில் ெபால்லாதவர்களானபடியினால், அவர் அவர்களுக்கு மறுஉத்தரவு ெகாடாமல், தமது
முகத்ைத அக்காலத்திேல அவர்களுக்கு மைறத்துக்ெகாள்ளுவார். 5 தங்கள் பற்களினால்
கடிக்கிறவர்களாயிருந்து, சமாதானெமன்று ெசால்லி, தங்கள் வாய்க்கு உணைவக்ெகாடாதவனுக்கு
விேராதமாகச் சண்ைடக்கு ஆயத்தம்பண்ணி, என் ஜனத்ைத ேமாசம்ேபாக்குகிற தீர்க்கதரிசிகளுக்கு
விேராதமாய்க் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 6 தரிசனங்காணக்கூடாத இராத்திரியும்,
குறிெசால்லக்கூடாத அந்தகாரமும் உங்களுக்கு வரும்; தீர்க்கதரிசிகளின்ேமல் சூரியன் அஸ்தமித்து,
அவர்கள்ேமல் பகல் காரிருளாய்ப்ேபாகும். 7 தரிசனம்பார்க்கிறவர்கள் ெவட்கி, குறிெசால்லுகிறவர்கள்
நாணி, உத்தரவுெகாடுக்கிற ேதவன் இல்லாததினால் அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் வாைய மூடுவார்கள். 8

நாேனா, யாக்ேகாபுக்கு அவன் மீறுதைலயும், இஸ்ரேவலுக்கு அவன் பாவத்ைதயும் அறிவிக்கும்படி,
கர்த்தருைடய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும், நியாயத்தினாலும், பராக்கிரமத்தினாலும்
நிரப்பப்பட்டிருக்கிேறன். 9 நியாயத்ைத அருவருத்து, ெசம்ைமயானைவகைளெயல்லாம் ேகாணலாக்கி, 10

சீேயாைன இரத்தப்பழியினாலும், எருசேலைம அநியாயத்தினாலும் கட்டுவிக்கிற யாக்ேகாபு வம்சத்துத்
தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல் வம்சத்து அதிபதிகேள, இைதக் ேகளுங்கள். 11 அதின் தைலவர்கள்
பரிதானத்துக்கு நியாயந்தீர்க்கிறார்கள்; அதின் ஆசாரியர்கள் கூலிக்கு உபேதசிக்கிறார்கள்; அதின்
தீர்க்கதரிசிகள் பணத்துக்குக் குறிெசால்லுகிறார்கள்; ஆகிலும் அவர்கள் கர்த்தைரச் சார்ந்துெகாண்டு:
கர்த்தர் எங்கள் நடுவில் இல்ைலேயா? தீங்கு எங்கள்ேமல் வராது என்கிறார்கள். 12 ஆைகயால்
உங்கள்நிமித்தம் சீேயான் வயல்ெவளிையப்ேபால உழப்பட்டு, எருசேலம் மண்ேமடுகளாய்ப்ேபாகும்,
ஆலயத்தின் பர்வதம் காட்டு ேமடுகளாய்ப்ேபாகும்.

ஆனாலும், கைடசி நாட்களில் கர்த்தருைடய ஆலயமாகிய பர்வதம் பர்வதங்களின் ெகாடுமுடியில்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, மைலகளுக்கு ேமலாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும், எல்லா ஜாதிகளும்
அதினிடத்திற்கு ஓடிவருவார்கள். 2 திரளான ஜாதிகள் புறப்பட்டு வந்து: நாம் கர்த்தரின்

பர்வதத்துக்கும், யாக்ேகாபின் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கும் ேபாேவாம் வாருங்கள்; அவர் தமது வழிகைள
நமக்குப் ேபாதிப்பார், நாம் அவர் பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்; ஏெனனில் சீேயானிலிருந்து
ேவதமும், எருசேலமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் ெவளிப்படும். 3 அவர் திரளான ஜனங்களுக்குள்
நியாயந்தீர்த்து, தூரத்திலுள்ள பலத்த ஜாதிகைளக் கடிந்துெகாள்ளுவார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்
பட்டயங்கைள மண்ெவட்டிகளாகவும், தங்கள் ஈட்டிகைள அறிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள்; ஒரு ஜாதிக்கு
விேராதமாய் மறுஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்ைல; இனி அவர்கள் யுத்தத்ைதக் கற்பதுமில்ைல. 4 அவனவன்
தன்தன் திராட்சச்ெசடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல்
உட்காருவான்; ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் வாய் இைதச் ெசால்லிற்று. 5 சகல ஜனங்களும் தங்கள்
தங்கள் ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்டு நடப்பார்கள்; நாங்களும் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்டு என்ெறன்ைறக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நடப்ேபாம்.

6 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அந்நாளிேல நான் ெநாண்டியானவைளச் ேசர்த்து,
தள்ளுண்டவைளயும் தீங்கு அனுபவித்தவைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 7 ெநாண்டியானவைள மீதியான
ஜனமாகவும், தூரமாய்த் தள்ளுண்டுேபானவைளப் பலத்த ஜாதியாகவும் ைவப்ேபன்; அவர்கள்ேபரில் கர்த்தர்
சீேயான் பர்வதத்திேல இதுமுதல் என்ெறன்ைறக்கும் ராஜாவாயிருப்பார். 8 மந்ைதயின் துருக்கேம, சீேயான்
குமாரத்தியின் அரேண, முந்தின ஆளுைக உன்னிடத்தில் வரும்; ராஜரிகம் எருசேலம் குமாரத்தியினிடத்தில்
வரும். 9 இப்ேபாதும் நீ சத்தமிட்டுக் கதறுவாேனன்? ராஜாவானவர் உன்னிடத்தில் இல்ைலேயா? உன்
ஆேலாசைனக்காரர் அழிந்துேபானார்கேளா? பிரசவிக்கிற ஸ்திரீக்கு ஒத்த ேவதைன உனக்கு உண்டாகும்.
10 சீேயான் குமாரத்திேய, பிரசவ ஸ்திரீையப்ேபால அம்பாயப்பட்டு ேவதைனப்படு; நீ இப்ேபாது
நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ெவளிகளில் தங்கி, பாபிேலான் வைரக்கும் ேபாவாய், அங்ேக விடுவிக்கப்படுவாய்;
அங்ேக கர்த்தர் உன்ைன உன் சத்துருக்களின் ைகக்கு நீங்கலாக்கி மீட்பார். 11 சீேயான் தீட்டுப்படுவாளாக,
எங்கள் கண் அவைளக் காண்பதாக என்று ெசால்லி, அேநக ஜாதியார் உனக்கு விேராதமாகக்
கூடியிருக்கிறார்கள். 12 ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருைடய நிைனவுகைள அறியாமலும், அவருைடய
ேயாசைனைய உணராமலும் இருக்கிறார்கள்; அவர் அரிக்கட்டுகைளப்ேபால அவர்கைளக் களத்திேல
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ேசர்ப்பார். 13 சீேயான் குமாரத்திேய, நீ எழுந்து ேபாரடி; நான் உன் ெகாம்புகைள இரும்பும், உன்
குளம்புகைள ெவண்கலமுமாக்குேவன்; நீ அேநக ஜனங்கைள ெநாறுக்கிப்ேபாடுவாய்; அவர்கள் ேதடிச்
ேசர்த்தைத நீ கர்த்தருக்ெகன்றும், அவர்களுைடய ஆஸ்திைய பூமிக்ெகல்லாம்
ஆண்டவராயிருக்கிறவருக்ெகன்றும் நியமிப்பாய்.

ேசைனகைளயுைடய நகரேம, இப்ேபாது தண்டுதண்டாகக் கூடிக்ெகாள்; நமக்கு விேராதமாக
முற்றிக்ைக ேபாடப்படும்; இஸ்ரேவலுைடய நியாயாதிபதிையக் ேகாலினால் கன்னத்திேல
அடிப்பார்கள்.

2 எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட ெபத்லேகேம, நீ யூேதயாவிலுள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ேள சிறியதாயிருந்தும்,
இஸ்ரேவைல ஆளப்ேபாகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார்; அவருைடய
புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுைடயது. 3 ஆனாலும் பிரசவிக்கிறவள் பிரசவிக்கிறமட்டும்
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரரில் மீதியானவர்கள் இஸ்ரேவல்
புத்திரேராடுங்கூடத் திரும்புவார்கள். 4 அவர் நின்றுெகாண்டு, கர்த்தருைடய பலத்ேதாடும் தம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்தின் மகத்துவத்ேதாடும் ேமய்ப்பார்; ஆைகயால் அவர்கள்
நிைலத்திருப்பார்கள்; அவர் இனி பூமியின் எல்ைலகள் பரியந்தமும் மகிைமப்படுவார். 5 இவேர சமாதான
காரணர்; அசீரியன் நம்முைடய ேதசத்திேல வரும்ேபாதும், நம்முைடய அரண்மைனகைள மிதிக்கும்ேபாதும்,
ஏழு ேமய்ப்பைரயும் மனுஷரில் எட்டு அதிபதிகைளயும் அவனுக்கு விேராதமாக நிறுத்துேவன். 6 இவர்கள்
அசீரியா ேதசத்ைதயும், நிம்ேராதின் ேதசத்ைதயும், அதினுைடய வாசல்களுக்கு உட்புறமாகப் பட்டயத்திற்கு
இைரயாக்குவார்கள்; அசீரியன் நம்முைடய ேதசத்தில் வரும்ேபாதும், நம்முைடய எல்ைலகைள
மிதிக்கும்ேபாதும் அவனுக்கு நம்ைமத் தப்புவிப்பார். 7 யாக்ேகாபிேல மீதியானவர்கள் கர்த்தராேல வருகிற
பனிையப்ேபாலவும், மனுஷனுக்குக் காத்திராமலும், மனுபுத்திரருக்குத் தாமதியாமலும், பூண்டுகள்ேமல்
வருகிற மைழகைளப்ேபாலவும், அேநக ஜனங்களின் நடுவிேல இருப்பார்கள். 8 யாக்ேகாபிேல
மீதியானவர்கள், சிங்கம் காட்டுமிருகங்களுக்குள்ேள இருக்கிறதற்குச் சமானமாகவும், கடந்துேபாய்
மிதித்துத் தப்புவிப்பார் இல்லாமல் பீறிப்ேபாடுகிற பாலசிங்கம் ஆட்டுமந்ைதகளுக்குள்ேள இருக்கிறதற்குச்
சமானமாகவும் ஜாதிகளுக்குள் அேநக ஜனங்களின் நடுவிேல இருப்பார்கள். 9 உன்னுைடய ைக உன்
விேராதிகளின்ேமல் உயரும்; உன் சத்துருக்கெளல்லாரும் சங்கரிக்கப்படுவார்கள்.

10 அந்நாளிேல நான் உன் குதிைரகைள உன் நடுவில் இராதபடிக்குச் சங்கரித்து, உன் இரதங்கைள
அழித்து, 11 உன் ேதசத்துப் பட்டணங்கைளச் சங்கரித்து, உன் அரண்கைளெயல்லாம் நிர்மூலமாக்கி, 12

சூனிய வித்ைதகள் உன் ைகயில் இராதபடிக்கு அகற்றுேவன்; நாள் பார்க்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில்
இல்லாமற்ேபாவார்கள். 13 உன் சுரூபங்கைளயும் உன் சிைலகைளயும் உன் நடுவில் இராதபடிக்கு
நிர்மூலமாக்குேவன்; உன் ைகயின் கிரிையைய நீ இனிப் பணிந்துெகாள்ளாய். 14 நான் உன்
விக்கிரகத்ேதாப்புகைள உன் நடுவில் இராதபடிக்குப் பிடுங்கி, உன் பட்டணங்கைள அழித்து, 15

ெசவிெகாடாத புறஜாதிகளிடத்திேல ேகாபத்ேதாடும் உக்கிரத்ேதாடும் நீதிையச் சரிக்கட்டுேவன் என்றார்.
கர்த்தர் ெசால்லுகிறைதச் ேகளுங்கள்; நீ எழுந்து, பர்வதங்களுக்குமுன் உன் வழக்ைகச் ெசால்;
மைலகள் உன் சத்தத்ைதக் ேகட்கக்கடவது. 2 பர்வதங்கேள, பூமியின் உறுதியான
அஸ்திபாரங்கேள, கர்த்தருைடய வழக்ைகக் ேகளுங்கள்; கர்த்தருக்கு அவர் ஜனத்ேதாேட வழக்கு

இருக்கிறது; இஸ்ரேவேலாேட அவர் வழக்காடுவார். 3 என் ஜனேம, நான் உனக்கு என்ன ெசய்ேதன்? நான்
எதினால் உன்ைன விசனப்படுத்திேனன்? எனக்கு எதிேர உத்தரவு ெசால். 4 நான் உன்ைன
எகிப்துேதசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி, அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்த உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்டு, ேமாேச
ஆேரான் மீரியாம் என்பவர்கைள உனக்கு முன்பாக அனுப்பிேனன். 5 என் ஜனேம, ேமாவாபின் ராஜாவாகிய
பாலாக் பண்ணின ேயாசைன இன்னெதன்றும், ேபேயாரின் குமாரனாகிய பிேலயாம் அவனுக்குப்
பிரதியுத்தரமாகச் ெசான்னது இன்னெதன்றும், சித்தீம் ெதாடங்கி கில்கால்மட்டும் நடந்தது
இன்னெதன்றும், நீ கர்த்தருைடய நீதிகைள அறிந்துெகாள்ளும்படி நிைனத்துக்ெகாள். 6

என்னத்ைதக்ெகாண்டு நான் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வந்து, உன்னதமான ேதவனுக்கு முன்பாகப்
பணிந்துெகாள்ேவன்? தகனபலிகைளக்ெகாண்டும், ஒருவயது கன்றுக்குட்டிகைளக்ெகாண்டும் அவர்
சந்நிதியில் வரேவண்டுேமா? 7 ஆயிரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின்ேபரிலும், எண்ெணயாய் ஓடுகிற
பதினாயிரங்களான ஆறுகளின்ேபரிலும், கர்த்தர் பிரியமாயிருப்பாேரா? என் அக்கிரமத்ைதப் ேபாக்க என்
முதற் ேபறானவைனயும், என் ஆத்துமாவின் பாவத்ைதப் ேபாக்க என் கர்ப்பக்கனிையயும்
ெகாடுக்கேவண்டுேமா? 8 மனுஷேன, நன்ைம இன்னெதன்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார்;
நியாயஞ்ெசய்து, இரக்கத்ைதச் சிேநகித்து, உன் ேதவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்ைமயாய் நடப்பைத
அல்லாமல் ேவேற என்னத்ைதக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ேகட்கிறார்.

9 கர்த்தருைடய சத்தம் நகரத்ைத ேநாக்கிக் கூப்பிடுகிறது; ஞானமுள்ளவன் உம்முைடய நாமத்ைத
மதிப்பான்; மிலாற்றிற்கும் அைத ேநமித்தவருக்கும் ெசவிெகாடுங்கள். 10 துன்மார்க்கருைடய வீட்டிேல
துன்மார்க்கத்தினால் சம்பாதித்த ெபாக்கிஷங்களும், அருவருக்கப்படத்தக்க குைறந்த மரக்காலும் இன்னும்
இருக்கிறதல்லேவா? 11 கள்ளத்தராசும் கள்ளப் படிக்கற்களுள்ள ைபயும் இருக்கும்ேபாது, அவர்கைளச்
சுத்தமுள்ளவர்கெளன்று எண்ணுேவேனா? 12 அவர்களில் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் ெகாடுைமயால்
நிைறந்திருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் ெபாய்ேபசுகிறார்கள்; அவர்கள் வாயிலுள்ள
நாவு கபடமுள்ளது. 13 ஆைகயால் நான் உன் பாவங்களினிமித்தம் உன்ைன அடித்துப் பாழாக்குகிறதினால்
உன்ைன பலட்சயமாக்குேவன். 14 நீ புசித்தும் திருப்தியைடயாதிருப்பாய்; உனக்குள்ேள ேசார்வுண்டாகும்;
நீ பதனம்பண்ணியும் தப்புவிப்பதில்ைல; நீ தப்புவிப்பைதயும் பட்டயத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 15 நீ
விைதத்தும் அறுக்காமற்ேபாவாய்; நீ ஒலிவப்பழங்கைளயும் திராட்சப்பழங்கைளயும் ஆைலயாடினேபாதிலும்,
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எண்ெணய் பூசிக்ெகாள்வதுமில்ைல, இரசம் குடிப்பதுமில்ைல. 16 நான் உன்ைனப் பாழாகவும் உன்
குடிகைள ஈசலிட்டு நிந்திக்கிற நிந்ைதயாகவும் ைவக்கும்படி, உம்ரியினுைடய கட்டைளகளும் ஆகாப்
வீட்டாருைடய எல்லாச் ெசய்ைககளும் ைகக்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது; அவர்களுைடய
ஆேலாசைனகளிேல நடக்கிறீர்கள்; ஆைகயால் என் ஜனத்தின் நிந்ைதையச் சுமப்பீர்கள்.

ஐேயா! உஷ்ணகாலத்துக் கனிகைளச் ேசர்த்து, திராட்சபழங்கைள அறுத்தபின்பு
வருகிறவைனப்ேபால் இருக்கிேறன்; புசிக்கிறதற்கு ஒரு திராட்சக்குைலயும் என் ஆத்துமா இச்சித்த
முதல் அறுப்பின் கனியும் இல்ைல. 2 ேதசத்தில் பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்ேபானான்; மனுஷரில்

ெசம்ைமயானவன் இல்ைல; அவர்கெளல்லாரும் இரத்தஞ்சிந்தப் பதிவிருக்கிறார்கள்; அவனவன் தன்தன்
சேகாதரைன வைலயிேல பிடிக்க ேவட்ைடயாடுகிறான். 3 ெபால்லாப்புச் ெசய்ய அவர்கள் இரண்டு
ைககளும் நன்றாய்க் கூடும்; அதிபதி ெகாடு என்கிறான்; நியாயாதிபதி ைகக்கூலி ேகட்கிறான்; ெபரியவன்
தன் துராைசையத் ெதரிவிக்கிறான்; இவ்விதமாய்ப் புரட்டுகிறார்கள். 4 அவர்களில் நல்லவன்
முட்ெசடிக்ெகாத்தவன், ெசம்ைமயானவன் ெநரிஞ்சிைலப்பார்க்கக் கடுங்கூர்ைமயானவன்; உன் காவற்காரர்
அறிவித்த உன் தண்டைனயின் நாள் வருகிறது; இப்ெபாழுேத அவர்களுக்குக் கலக்கம் உண்டு. 5

சிேநகிதைன விசுவாசிக்கேவண்டாம், வழிகாட்டிைய நம்பேவண்டாம்; உன் மடியிேல
படுத்துக்ெகாள்ளுகிறவளுக்கு முன்பாக உன் வாையத் திறவாமல் எச்சரிக்ைகயாயிரு. 6 மகன் தகப்பைனக்
கனவீனப்படுத்துகிறான்; மகள் தன் தாய்க்கு விேராதமாகவும், மருமகள் தன் மாமிக்கு விேராதமாகவும்
எழும்புகிறார்கள்; மனுஷனுைடய சத்துருக்கள் அவன் வீட்டார்தாேன.

7 நாேனாெவன்றால் கர்த்தைர ேநாக்கிக்ெகாண்டு, என் இரட்சிப்பின் ேதவனுக்குக் காத்திருப்ேபன்; என்
ேதவன் என்ைனக் ேகட்டருளுவார். 8 என் சத்துருேவ, எனக்கு விேராதமாய்ச் சந்ேதாஷப்படாேத; நான்
விழுந்தாலும் எழுந்திருப்ேபன்; நான் இருளிேல உட்கார்ந்தால், கர்த்தர் எனக்கு ெவளிச்சமாயிருப்பார். 9

நான் கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதன்; அவர் எனக்காக வழக்காடி என் நியாயத்ைத
விசாரிக்குமட்டும் அவருைடய ேகாபத்ைதச் சுமப்ேபன்; அவர் என்ைன ெவளிச்சத்திேல ெகாண்டுவருவார்,
அவருைடய நீதிையப் பார்ப்ேபன். 10 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்ேக என்று என்ேனாேட ெசால்லுகிற என்
சத்துருவானவள் அைதப் பார்க்கும்ேபாது ெவட்கம் அவைள மூடும்; என் கண்கள் அவைளக் காணும்; இனி
வீதிகளின் ேசற்ைறப்ேபால மிதிக்கப்படுவாள். 11 உன் மதில்கைள எடுப்பிக்கும் நாள் வருகிறது; அந்நாளிேல
பிரமாணம் ெவகுதூரம் பரவிப்ேபாகும். 12 அந்நாளிேல அசீரியா முதல் எகிப்தின் பட்டணங்கள் வைரக்கும்,
எகிப்து முதல் நதிவைரக்கும், ஒரு சமுத்திரமுதல் மறு சமுத்திரம்வைரக்கும், ஒரு பர்வதமுதல் மறு
பர்வதம்வைரக்குமுள்ள ஜனங்கள் உன்னிடத்திற்கு வருவார்கள். 13 ஆனாலும் தன் குடிகளினிமித்தமும்
அவர்கள் கிரிையகளுைடய பலன்களினிமித்தமும் ேதசம் பாழாயிருக்கும்.

14 கர்ேமலின் நடுவிேல தனித்து வனவாசமாயிருக்கிற உமது சுதந்தரமான மந்ைதயாகிய உம்முைடய
ஜனத்ைத உமது ேகாலினால் ேமய்த்தருளும்; பூர்வநாட்களில் ேமய்ந்தது ேபாலேவ அவர்கள் பாசானிலும்
கீேலயாத்திலும் ேமய்வார்களாக. 15 நீ எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்பட்டநாளில் நடந்ததுேபாலேவ
உன்ைன அதிசயங்கைளக் காணப்பண்ணுேவன். 16 புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுைடய எல்லாப்
பராக்கிரமத்ைதயுங்குறித்து ெவட்கப்படுவார்கள்; ைகைய வாயின்ேமல் ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
காதுகள் ெசவிடாய்ப் ேபாகும். 17 பாம்ைபப்ேபால மண்ைண நக்குவார்கள்; பூமியின்
ஊர்வனவற்ைறப்ேபாலத் தங்கள் மைறவிடங்களிலிருந்து நடுநடுங்கிப் புறப்படுவார்கள்; நமது ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்திற்குத் திகிேலாேட ேசர்ந்து, உனக்குப் பயப்படுவார்கள். 18 தமது சுதந்தரத்தில்
மீதியானவர்களுைடய அக்கிரமத்ைதப் ெபாறுத்து, மீறுதைல மன்னிக்கிற ேதவரீருக்கு ஒப்பான ேதவன் யார்?
அவர் கிருைப ெசய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்ெறன்ைறக்கும் ேகாபம் ைவயார். 19 அவர் திரும்ப
நம்ேமல் இரங்குவார்; நம்முைடய அக்கிரமங்கைள அடக்கி, நம்முைடய பாவங்கைளெயல்லாம்
சமுத்திரத்தின் ஆழங்களில் ேபாட்டுவிடுவார். 20 ேதவரீர் பூர்வநாட்கள்முதல் எங்கள் பிதாக்களுக்கு
ஆைணயிட்ட சத்தியத்ைத யாக்ேகாபுக்கும், கிருைபைய ஆபிரகாமுக்கும் கட்டைளயிடுவீராக.

மீகா 7:20
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1

2

நாகூம்

நினிேவயின் பாரம். எல்ேகாசானாகிய நாகூமின் தரிசனப் புஸ்தகம்.
2 கர்த்தர் எரிச்சலுள்ளவரும் நீதிையச் சரிக்கட்டுகிறவருமான ேதவன்; கர்த்தர் நீதிையச்

சரிக்கட்டுகிறவர், உக்கிரேகாபமுள்ளவர்; கர்த்தர் தம்முைடய சத்துருக்களுக்குப் பிரதிபலன்
அளிக்கிறவர் அவர் தம்முைடய பைகஞருக்காகக் ேகாபத்ைத ைவத்துைவக்கிறவர். 3 கர்த்தர் நீடிய
சாந்தமும், மிகுந்த வல்லைமயுமுள்ளவர்; அவர்கைள ஆக்கிைனயில்லாமல் தப்புவிக்கமாட்டார்;
கர்த்தருைடய வழி சுழல்காற்றிலும் ெபருங்காற்றிலும் இருக்கிறது; ேமகங்கள் அவருைடய
பாதத்தூளாயிருக்கிறது. 4 அவர் சமுத்திரத்ைத அதட்டி, அைத வற்றிப்ேபாகப்பண்ணி, சகல ஆறுகைளயும்
வறட்சியாக்குகிறார்; பாசானும் கர்ேமலும் ேசார்ந்து, லீபேனானின் ெசழிப்பு வாடிப்ேபாகும். 5 அவர்
சமுகத்தில் பர்வதங்கள் அதிர்ந்து மைலகள் கைரந்துேபாகும்; அவர் பிரசன்னத்தினால் பூமியும் பூச்சக்கரமும்
அதில் குடியிருக்கிற அைனவேராடும் எடுபட்டுப்ேபாகும். 6 அவருைடய ேகாபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன்
யார்? அவருைடய உக்கிரேகாபத்திேல தரிப்பவன் யார்? அவருைடய எரிச்சல் அக்கினிையப்ேபால
இைறக்கப்படுகிறது; அவராேல கன்மைலகள் ேபர்க்கப்படும். 7 கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிேல
அரணான ேகாட்ைட; தம்ைம நம்புகிறவர்கைள அறிந்திருக்கிறார். 8 ஆனாலும் நினிேவயின் ஸ்தானத்ைத,
புரண்டுவருகிற ெவள்ளத்தினால் சர்வசங்காரம்பண்ணுவார்; இருள் அவர் சத்துருக்கைளப் பின்ெதாடரும். 9

நீங்கள் கர்த்தருக்கு விேராதமாகச் ெசய்ய நிைனக்கிறெதன்ன? அவர் சர்வசங்காரம்பண்ணுவார்; இடுக்கம்
மறுபடியும் உண்டாகாது. 10 அவர்கள் சன்னபின்னலாயிருக்கிற முட்ெசடிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்ைகயிலும்,
தங்கள் மதுபானத்தினால் ெவறிெகாண்டிருக்ைகயிலும், அவர்கள் முழுதும் காய்ந்துேபான
ெசத்ைதையப்ேபால எரிந்துேபாவார்கள். 11 கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் ெபால்லாத
நிைனவுெகாண்டிருக்கிற துராேலாசைனக்காரன் ஒருவன் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டான். 12 கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: அவர்கள் சம்பூரணமைடந்து அேநகராயிருந்தாலும்
அறுப்புண்டுேபாவார்கள்; அவன் ஒழிந்துேபாவான்; உன்ைன நான் சிறுைமப்படுத்திேனன், இனி உன்ைனச்
சிறுைமப்படுத்தாதிருப்ேபன். 13 இப்ேபாதும் நான் உன்ேமல் இருக்கிற அவன் நுகத்ைத முறித்து, உன்
கட்டுகைள அறுப்ேபன். 14 உன்ைனக்குறித்துக் கர்த்தர் கட்டைளெகாடுத்திருக்கிறார்; இனி உன் ேபருக்கு
வித்து விைதக்கப்படுவதில்ைல; உன் ேதவர்களின் ேகாவிலில் இருக்கிற ெவட்டப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும்,
வார்க்கப்பட்ட விக்கிரகத்ைதயும், நான் நிர்மூலம்பண்ணுேவன்; நீ கனவீனனானபடியால் அைத உனக்குப்
பிேரதக்குழியாக்குேவன். 15 இேதா, சமாதானத்ைதக் கூறுகிற சுவிேசஷகனுைடய கால்கள்
மைலகளின்ேமல் வருகிறது; யூதாேவ, உன் பண்டிைககைள ஆசரி; உன் ெபாருத்தைனகைளச் ெசலுத்து;
துஷ்டன் இனி உன் வழியாய்க் கடந்துவருவதில்ைல, அவன் முழுவதும் சங்கரிக்கப்பட்டான்.

சிதறடிக்கிறவன் உன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான்; அரைணக் காத்துக்ெகாள், வழிையக் காவல்
பண்ணு, அைரையக் ெகட்டியாய்க் கட்டிக்ெகாள், உன் ெபலைன மிகவும் ஸ்திரப்படுத்து. 2

ெவறுைமயாக்குகிறவர்கள் அவர்கைள ெவறுைமயாக்கி, அவர்களுைடய திராட்சக்ெகாடிகைளக்
ெகடுத்துப்ேபாட்டாலும், கர்த்தர் யாக்ேகாபின் மகிைமையத் திரும்பிவரப்பண்ணுவதுேபால், இஸ்ரேவலின்
மகிைமையயும் திரும்பிவரப்பண்ணுவார். 3 அவனுைடய பராக்கிரமசாலிகளின் ேகடகம் இரத்தமயமாகும்;
அவனுைடய யுத்தவீரர் இரத்தாம்பரந்தரித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்; அவன் தன்ைன ஆயத்தம்பண்ணும்
நாளிேல இரதங்கள் ஜூவாலிக்கிற கட்கங்கைள உைடயதாயிருக்கும்; ஈட்டிகள் குலுங்கும். 4 இரதங்கள்
ெதருக்களில் கடகடெவன்ேறாடி, வீதிகளில் இடசாரி வலசாரி வரும்; அைவகள் தீவட்டிகைளப்ேபால
விளங்கி, மின்னல்கைளப்ேபால ேவகமாய்ப் பறக்கும். 5 அவன் தன் பிரபலஸ்தைர நிைனவுகூருவான்;
அவர்கள் தங்கள் நைடகளில் இடறி, அலங்கத்துக்கு விைரந்து ஓடுவார்கள்; மைறவிடம்
ஆயத்தப்படுத்தப்படும். 6 ஆறுகளின் மதகுகள் திறக்கப்படும், அரமைன கைரந்துேபாகும். 7 அவன்
சிைறப்பட்டுப்ேபாகத் தீர்மானமாயிற்று; அவளுைடய தாதிமார்கள் தங்கள் மார்பிேல அடித்துக்ெகாண்டு,
புறாக்கைளப்ேபாலச் சத்தமிட்டுக் கூடப்ேபாவார்கள். 8 நினிேவ பூர்வகாலமுதல் தண்ணீர்த் தடாகம்ேபால்
இருந்தது; இப்ேபாேதா அவர்கள் ஓடிப்ேபாகிறார்கள்; நில்லுங்கள் நில்லுங்கள் என்றாலும்,
திரும்பிப்பார்க்கிறவன் இல்ைல.

9 ெவள்ளிையக் ெகாள்ைளயிடுங்கள், ெபான்ைனயும் ெகாள்ைளயிடுங்கள்; சம்பத்துக்கு முடிவில்ைல;
இச்சிக்கப்படத்தக்க சகலவித ெபாருள்களும் இருக்கிறது. 10 அவள் ெவறுைமயும் ெவளியும் பாழுமாவாள்;
மனம் கைரந்துேபாகிறது; முழங்கால்கள் தள்ளாடுகிறது; எல்லா இடுப்புகளிலும் மிகுந்த ேவதைன உண்டு;
எல்லாருைடய முகங்களும் கருகிப்ேபாகிறது. 11 சிங்கங்களின் வாசஸ்தலம் எங்ேக? பாலசிங்கம்
இைரதின்கிற இடம் எங்ேக? கிழச்சிங்கமாகிய சிங்கமும், சிங்கக்குட்டிகளும் பயப்படுத்துவாரில்லாமல்
சஞ்சரிக்கிற ஸ்தானம் எங்ேக? 12 சிங்கம் தன் குட்டிகளுக்குத் ேதைவயானைதப் பீறி, தன் ெபண்
சிங்கங்களுக்கு ேவண்டியைதத் ெதாண்ைடையப் பிடித்துக் ெகான்று, இைரகளினால் தன் ெகபிகைளயும்,

நாகூம் 1:2

706



3

பீறிப்ேபாட்டைவகளினால் தன் தாபரங்கைளயும் நிரப்பிற்று. 13 இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வந்து,
இரதங்கைளப் புைகெயழும்ப எரித்துப்ேபாடுேவன்; பட்டயம் உன் பாலசிங்கங்கைளப் பட்சிக்கும்; நீ
இைரக்காகப் பிடிக்கும் ேவட்ைடைய ேதசத்தில் அற்றுப்ேபாகப்பண்ணுேவன்; உன் ஸ்தானாபதிகளின்
சத்தம் இனிக் ேகட்கப்படுவதில்ைல என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

இரத்தப்பழிகளின் நகரத்திற்கு ஐேயா! அது வஞ்சகத்தினாலும் ெகாடுைமயினாலும்
நிைறந்திருக்கிறது; ெகாள்ைள ஓயாமல் நடக்கிறது. 2 சவுக்குகளின் ஓைசயும், உருைளகளின்
அதிர்ச்சியும், குதிைரகளின் பாய்ச்சலும், இரதங்கள் கடகடெவன்று ஓடுகிற சத்தமும், 3 வீரர்

குதிைர ஏறுகிறதும், பட்டயங்கள் துலங்குகிறதும், ஈட்டிகள் மின்னுகிறதும், ெவட்டுண்டவர்களின் திரளும்,
பிேரதங்களின் ஏராளமும் அங்ேக உண்டாயிருக்கும்; பிணங்களுக்குத் ெதாைகயில்ைல; அவர்கள்
பிணங்களில் இடறிவிழுகிறார்கள். 4 தன் ேவசித்தனங்களினால் ஜாதிகைளயும், தன் சூனியங்களினால்
வம்சங்கைளயும் விற்கிற மகா சூனியக்காரியும் ரூபவதியுமாயிருக்கிற ேவசியினுைடய திரளான
ேவசித்தனங்களினிமித்தம், 5 இேதா, நான் உனக்கு விேராதமாக வந்து உன் வஸ்திரத்து ஓரங்கைள உன்
முகமட்டும் தூக்கிெயடுத்து, ஜாதிகளுக்கு உன் நிர்வாணத்ைதயும், ராஜ்யங்களுக்கு உன் மானத்ைதயும்
ெதரியப்பண்ணி, 6 உன்ேமல் தீட்டானைவகைள எறிந்து, உன்ைனக் கனவீனப்படுத்தி, உன்ைன
ேவடிக்ைகயாக்கிப்ேபாடுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7 அப்ெபாழுது உன்ைனக்
காண்கிறவெனல்லாம் நினிேவ பாழாய்ப்ேபாயிற்று, அதற்காகப் புலம்புகிறவர் யார்? ஆறுதல்
ெசால்லுகிறவர்கைள உனக்கு எங்ேக ேதடுேவெனன்று ெசால்லி, உன்ைனவிட்ேடாடிப் ேபாவான். 8 நதிகள்
மத்தியிலிருந்த ேநா அம்ேமாைனப்பார்க்கிலும் நீ சிேரஷ்டேமா? அைதச் சுற்றிலும் தண்ணீர் இருந்தது;
சமுத்திரம் அதின் அரணும், சமுத்திரக்கால் அதின் மதிலுமாயிருந்தது. 9 எத்திேயாப்பியாவும் எகிப்தும்
எண்ணிறந்த ேசைனயால் அதற்குப் ெபலனாக இருந்தது; பூத்தும் லூபீமும் அதற்குச் சகாயமாயிருந்தது. 10

ஆயினும் அவள் குடிவிலக்கப்பட்டுச் சிைறயிருப்பிேல ெகாண்டுேபாகப்பட்டாள்; அவள் குழந்ைதகள் எல்லா
வீதிகளின் முகைனகளிலும் ேமாதியடிக்கப்பட்டார்கள்; அவளுைடய கனவான்கள் ேபரில்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; அவளுைடய ெபரியவர்கள் எல்லாரும் சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டார்கள். 11 நீயும்
ெவறிெகாண்டு ஒளித்துக்ெகாள்வாய்; நீயும் உன் சத்துருவுக்குத் தப்ப அரணான ேகாட்ைடையத் ேதடுவாய்.
12 உன் அரண்கெளல்லாம் முதல் பழுக்கும் பழங்களுள்ள அத்திமரங்கைளப்ேபால் இருக்கும்; அைவகள்
குலுக்கப்பட்டால் அைவகளின் பழம் தின்கிறவன் வாயிேல விழும். 13 இேதா, உன் நடுவில் இருக்கிற
ஜனங்கள் ேபடிகள்; உன் ேதசத்தின் வாசல்கள் உன் சத்துருவுக்குமுன் திறவுண்டுேபாகும்; அக்கினி உன்
தாழ்ப்பாள்கைளப் பட்சிக்கும். 14 முற்றிைகக்குத் தண்ணீர் ெமாண்டு ைவ. உன் அரண்கைளப் பலப்படுத்து;
ேசற்றிேல ேபாய்க் களிமண்ைண மிதி, சூைளையக் ெகட்டிப்படுத்து. 15 அங்ேக அக்கினி உன்ைனப்
பட்சிக்கும், பட்டயம் உன்ைனச் சங்கரிக்கும்; அது பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால் உன்ைனப்பட்சித்துப்ேபாடும்;
உன்ைனப் பச்ைசக்கிளிகளத்தைனயாக்கிக்ெகாள், உன்ைன ெவட்டுக்கிளிகளத்தைனயாக்கிக்ெகாள். 16

உன் வர்த்தகைர வானத்து நட்சத்திரங்களிலும் அதிகமாக்கினாய்; இந்தப் பச்ைசக்கிளிகள்
பரவிப்பறந்துேபாகும். 17 உன் மகுடவர்த்தனர் ெவட்டுக்கிளிகளுக்கும், உன் தளகர்த்தர்
ெபருங்கிளிகளுக்கும் சமானமாயிருக்கிறார்கள்; அைவகள் குளிர்ச்சியானநாளில் ேவலிகளில்
பாைளயமிறங்கி, சூரியன் உதித்தமாத்திரத்தில் பறந்துேபாகும்; பின்பு அைவகள் இருக்கும் இடம்
இன்னெதன்று ெதரியாது. 18 அசீரியா ராஜாேவ, உன் ேமய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள்; உன் பிரபலஸ்தர்
படுத்திருப்பார்கள்; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்ேமல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அைவகைளக் கூட்டிச்
ேசர்ப்பவன் இல்ைல. 19 உன் ெநாறுங்குதலுக்குப் பரிகாரம் இல்ைல; உன் காயம் ெகாடியது; உன்
ெசய்திையக் ேகட்பவர் யாவரும் உன்ேபரில் ைகெகாட்டுவார்கள்; உன் ெபால்லாப்பு எந்ேநரமும் யார்
ேபரிேலதான் பாயாமற்ேபாயிற்று?
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ஆபகூக்

ஆபகூக் என்னும் தீர்க்கதரிசி தரிசனமாய்க் கண்ட பாரம்.
2 கர்த்தாேவ, நான் எதுவைரக்கும் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன், நீர் ேகளாமலிருக்கிறீேர!

ெகாடுைமயினிமித்தம் நான் எதுவைரக்கும் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடுேவன், நீர்
இரட்சியாமலிருக்கிறீேர! 3 நீர் எனக்கு அக்கிரமத்ைதக் காண்பித்து, என்ைனத் தீவிைனையப்
பார்க்கப்பண்ணுகிறெதன்ன? ெகாள்ைளயும் ெகாடுைமயும் எனக்கு எதிேர நிற்கிறது; வழக்ைகயும் வாைதயும்
எழுப்புகிறவர்கள் உண்டு. 4 ஆைகயால் நியாயப்பிரமாணம் ெபலனற்றதாகி, நியாயம் ஒருேபாதும்
ெசல்லாமற்ேபாகிறது; துன்மார்க்கன் நீதிமாைன வைளந்துெகாள்ளுகிறான்; ஆதலால் நியாயம்
புரட்டப்படுகிறது. 5 நீங்கள் புறஜாதிகைள ேநாக்கிப்பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமியுங்கள்;
விவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரிையைய உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்ேபன். 6 இேதா,
நான் கல்ேதயெரன்னும் ெகாடிதும் ேவகமுமான ஜாதியாைர எழுப்புேவன்; அவர்கள் தங்களுைடயதல்லாத
வாசஸ்தலங்கைளக் கட்டிக்ெகாள்ள ேதசத்தின் விசாலங்களில் நடந்துவருவார்கள். 7 அவர்கள் ெகடியும்
பயங்கரமுமானவர்கள்; அவர்களுைடய நியாயமும் அவர்களுைடய ேமன்ைமயும் அவர்களாேலேய
உண்டாகும். 8 அவர்களுைடய குதிைரகள் சிவிங்கிகளிலும் ேவகமும், சாயங்காலத்தில் திரிகிற
ஓநாய்களிலும் தீவிரமுமாயிருக்கும்; அவர்களுைடய குதிைரவீரர் பரவுவார்கள்; அவர்களுைடய குதிைரவீரர்
தூரத்திலிருந்து வருவார்கள்; இைரக்குத் தீவிரிக்கிற கழுகுகைளப்ேபால் பறந்து வருவார்கள். 9

அவர்கெளல்லாரும் ெகாடுைம ெசய்யவருவார்கள்; அவர்களுைடய முகங்கள் சுவறச் ெசய்யும்
கீழ்க்காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்; அவர்கள் மணலத்தைன ஜனங்கைளச் சிைறபிடித்துச் ேசர்ப்பார்கள். 10

அவர்கள் ராஜாக்கைள ஆகடியம்பண்ணுவார்கள்; அதிபதிகள் அவர்களுக்குப் பரியாசமாயிருப்பார்கள்;
அவர்கள் அரண்கைளெயல்லாம் பார்த்து நைகத்து, மண்ேமடுகைளக் குவித்து அைவகைளப் பிடிப்பார்கள்.
11 அப்ெபாழுது அவனுைடய மனம்மாற, அவன் தன் ெபலன் தன் ேதவனாேல உண்டானெதன்று ெசால்லி
மிஞ்சிப்ேபாய்க் குற்றவாளியாவான். 12 கர்த்தாேவ, நீர் பூர்வகாலமுதல் என் ேதவனும், என்
பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா? நாங்கள் சாவதில்ைல; கர்த்தாேவ, நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ய அவைன ைவத்தீர்;
கன்மைலேய, தண்டைன ெசய்ய அவைன நியமித்தீர். 13 தீைமையப் பார்க்கமாட்டாத சுத்தக்கண்ணேன,
அநியாயத்ைத ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கமாட்டீேர; பின்ைன துேராகிகைள நீர் ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கிறெதன்ன? துன்மார்க்கன் தன்ைனப் பார்க்கிலும் நீதிமாைன விழுங்கும்ேபாது நீர்
ெமௗனமாயிருக்கிறெதன்ன? 14 மனுஷைரச் சமுத்திரத்து மச்சங்களுக்கும், அதிகாரியில்லாத
ஊர்வனவற்றிற்கும் சமானமாக்குகிறெதன்ன? 15 அவர்கெளல்லாைரயும் தூண்டிலினால்
இழுத்துக்ெகாள்ளுகிறான்; அவர்கைளத் தன் வைலயினால் பிடித்து, தன் பறியிேல
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறான்; அதினால் சந்ேதாஷப்பட்டுக் களிகூருகிறான். 16 ஆைகயால் அைவகளினால்
தன் பங்கு ெகாழுப்புள்ளதும், தன் ேபாஜனம் ருசிகரமுள்ளதுமாயிற்று என்று ெசால்லி அவன் தன் வைலக்குப்
பலியிட்டுத் தன் பறிக்குத் தூபங்காட்டுகிறான். 17 இதற்காக அவன் தன் வைலைய இழுத்து
அதிலுள்ளைவகைளக் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்து, இரக்கமில்லாமல் ஜாதிகைள எப்ேபாதும்
ெகான்றுேபாடேவண்டுேமா?

நான் என் காவலிேல தரித்து, அரணிேல நிைலெகாண்டிருந்து, அவர் எனக்கு என்ன
ெசால்லுவாெரன்றும், அவர் என்ைனக் கண்டிக்கும்ேபாது நான் என்ன உத்தரவு
ெசால்லுேவெனன்றும் கவனித்துப்பார்ப்ேபன் என்ேறன். 2 அப்ெபாழுது கர்த்தர் எனக்குப்

பிரதியுத்தரமாக: நீ தரிசனத்ைத எழுதி, அைதக் கடந்ேதாடுகிறவன் வாசிக்கும்படிப் பலைககளிேல
தீர்க்கமாக வைர. 3 குறித்தகாலத்துக்குத் தரிசனம் இன்னும் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; முடிவிேல அது
விளங்கும், அது ெபாய் ெசால்லாது; அது தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு; அது நிச்சயமாய் வரும், அது
தாமதிப்பதில்ைல. 4 இேதா, அகங்காரியாயிருக்கிறாேன, அவனுைடய ஆத்துமா அவனுக்குள்
ெசம்ைமயானதல்ல; தன் விசுவாசத்தினாேல நீதிமான் பிைழப்பான். 5 அவன் மதுபானத்தினால்
அக்கிமஞ்ெசய்து அகங்காரியாகி, வீட்டிேல தரியாமல், அவன் தன் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்ைதப்ேபால
விரிவாக்கித் திருப்தியாகாமல், மரணத்துக்குச் சமானமாய்ச் சகல ஜாதிகைளயும் தன் வசமாகச் ேசர்த்து,
சகல ஜனங்கைளயும் தன்னிடமாகக் கூட்டிக்ெகாண்டாலும், 6 இவர்கெளல்லாரும் அவன்ேபரில் ஒரு
பழெமாழிையயும், அவனுக்கு விேராதமான வைசச்ெசால்ைலயும் வசனித்து, தன்னுைடயதல்லாதைதத்
தனக்காகச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறவனுக்கு ஐேயா என்றும், அது எந்தமட்டும் நிற்கும் என்றும், அவன்
தன்ேமல் களிமண் சுைமையயல்லவா சுமத்திக்ெகாள்ளுகிறான் என்றும் ெசால்லுவார்கள். 7 உன்ைனக்
கடிப்பவர்கள் சடிதியாய் எழும்புவதும், உன்ைன அைலக்கழிப்பவர்கள் விழிப்பதுமில்ைலேயா? நீ
அவர்களுக்குச் சூைறயாகாேயா? 8 நீ அேநகம் ஜாதிகைளக் ெகாள்ைளயிட்டபடியினால் ஜனங்களில்
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மீதியான யாவரும் நீ சிந்தின மனுஷரத்தத்தினிமித்தமும் நீ ெசய்த ெகாடுைமயினிமித்தமும் உன்ைனக்
ெகாள்ைளயிடுவார்கள்.

9 தீைமயின் வல்லைமக்குத் தப்பேவண்டுெமன்று தன் கூட்ைட உயரத்திேல ைவக்கும்படிக்கு, தன்
வீட்டுக்குப் ெபால்லாத ஆதாயத்ைதத் ேதடுகிறவனுக்கு ஐேயா! 10 அேநக ஜனங்கைள
ெவட்டிப்ேபாட்டதினால் உன் வீட்டுக்கு ெவட்கமுண்டாக ஆேலாசைனபண்ணினாய்; உன் ஆத்துமாவுக்கு
விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தாய். 11 கல்லு சுவரிலிருந்து கூப்பிடும், உத்திரம் மச்சிலிருந்து சாட்சியிடும்.

12 இரத்தப்பழிகளாேல பட்டணத்ைதக் கட்டி, அநியாயத்தினாேல நகரத்ைதப் பலப்படுத்துகிறவனுக்கு
ஐேயா! 13 இேதா, ஜனங்கள் அக்கினிக்கு இைரயாக உைழத்து, ஜனங்கள் விருதாவாக
இைளத்துப்ேபாகிறது கர்த்தருைடய ெசயல் அல்லேவா? 14 சமுத்திரம் ஜலத்தினால்
நிைறந்திருக்கிறதுேபால், பூமி கர்த்தருைடய மகிைமைய அறிகிற அறிவினால் நிைறந்திருக்கும்.

15 தன் ேதாழருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்துத் தன் துருத்திைய அவர்களண்ைடயிேல ைவத்து,
அவர்களுைடய நிர்வாணங்கைளப் பார்க்கும்படிக்கு, அவர்கைள ெவறிக்கப்பண்ணுகிறவனுக்கு ஐேயா! 16 நீ
மகிைமயினால் அல்ல, இலச்ைசயினால் நிரப்பப்படுவாய்; நீயும் குடித்து விருத்தேசதனமில்லாதவன் என்று
விளங்கு; கர்த்தருைடய வலதுைகயில் இருக்கிற பாத்திரம் உன்னிடத்திற்குத் திரும்பும்; உன்
மகிைமயின்ேமல் இலச்ைசயான வாந்திபண்ணுவாய். 17 லீபேனானுக்குச் ெசய்த ெகாடுைம உன்ைன மூடும்;
சிந்தின மனுஷரத்தத்தினிமித்தமும் ேதசத்திற்கும் பட்டணத்திற்கும் அதின் குடிகள் எல்லாருக்கும் ெசய்த
ெகாடுைமயினிமித்தமும் மிருகங்கள் ெசய்யும் பாழ்க்கடிப்பு உன்ைனக் கலங்கப்பண்ணும்.

18 சித்திரக்காரனுக்கு அவன் ெசய்த சுரூபமும், ஊைமயான ெதய்வங்கைள உண்டுபண்ணித் தான்
உருவாக்கின சுரூபத்ைத நம்பினவனுக்கு வார்க்கப்பட்டதும் ெபாய்ப்ேபாதகம்பண்ணுகிறதுமான
விக்கிரகமும் என்னத்துக்கு உதவும்? 19 மரத்ைதப்பார்த்து விழிெயன்றும், ஊைமயான கல்ைலப்பார்த்து
எழும்பு என்றும் ெசால்லுகிறவனுக்கு ஐேயா! அது ேபாதிக்குேமா? இேதா, அது ெபான்னும் ெவள்ளியுமான
தகட்டால் மூடப்பட்டிருக்கிறது; அதற்குள்ேள சுவாசம் இல்ைலேய? 20 கர்த்தேராெவன்றால், தமது பரிசுத்த
ஆலயத்தில் இருக்கிறார்; பூமிெயல்லாம் அவருக்கு முன்பாக ெமௗனமாயிருக்கக்கடவது.

ஆபகூக் தீர்க்கதரிசி சிகாேயானில் பாடின விண்ணப்பம்.
2 கர்த்தாேவ, நீர் ெவளிப்படுத்தினைத நான் ேகட்ேடன், எனக்குப் பயமுண்டாயிற்று; கர்த்தாேவ,

வருஷங்களின் நடுவிேல உம்முைடய கிரிையைய உயிர்ப்பியும், வருஷங்களின் நடுவிேல அைத
விளங்கப்பண்ணும்; ேகாபித்தாலும் இரக்கத்ைத நிைனத்தருளும்.

3 ேதவன் ேதமானிலிருந்தும், பரிசுத்தர் பாரான் பர்வதத்திலிருந்தும் வந்தார்; (ேசலா.) அவருைடய
மகிைம வானங்கைள மூடிக்ெகாண்டது; அவர் துதியினால் பூமி நிைறந்தது. 4 அவருைடய பிரகாசம்
சூரியைனப்ேபாலிருந்தது; அவருைடய கரத்திலிருந்து கிரணங்கள் வீசின; அங்ேக அவருைடய பராக்கிரமம்
மைறந்திருந்தது. 5 அவருக்கு முன்பாகக் ெகாள்ைளேநாய் ெசன்றது; அவர் அடிகளிலிருந்து எரிபந்தமான
காய்ச்சல் புறப்பட்டது. 6 அவர் நின்று பூமிைய அளந்தார்; அவர் பார்த்துப் புறஜாதிகைளக்
கைரயப்பண்ணினார்; பூர்வ பர்வதங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டது, என்றுமுள்ள மைலகள் தாழ்ந்தது; அவருைடய
நைடகள் நித்திய நைடகளாயிருந்தது. 7 கூஷானின் கூடாரங்கள் வருத்தத்தில்
அகப்பட்டிருக்கக்கண்ேடன்; மீதியான் ேதசத்தின் திைரகள் நடுங்கின. 8 கர்த்தர் நதிகளின்ேமல்
ேகாபமாயிருந்தாேரா? ேதவரீர் உம்முைடய குதிைரகளின்ேமலும் இரட்சிப்புண்டாக்குகிற உம்முைடய
இரதங்களின்ேமலும் ஏறிவருகிறேபாது, உமது ேகாபம் நதிகளுக்கும் உமது சினம் சமுத்திரத்திற்கும்
விேராதமாயிருந்தேதா? 9 ேகாத்திரங்களுக்கு ஆைணயிட்டுக்ெகாடுத்த வாக்கின்படிேய உம்முைடய வில்
நாேணற்றப்பட்டதாக விளங்கினது; (ேசலா.) நீேர பூமிையப் பிளந்து ஆறுகைள உண்டாக்கினீர். 10

பர்வதங்கள் உம்ைமக்கண்டு நடுங்கின; ஜலம் பிரவாகித்துக் கடந்துேபாயிற்று; ஆழி இைரந்தது, அதின்
ைககைள உயர எடுத்தது. 11 சந்திரனும் சூரியனும் தன்தன் மண்டலத்தில் நின்றன; உமது அம்புகளின்
ேஜாதியிலும், உமது ஈட்டியினுைடய மின்னல் பிரகாசத்திலும் நடந்தன. 12 நீர் ேகாபத்ேதாேட பூமியில்
நடந்தீர், உக்கிரத்ேதாேட ஜாதிகைளப் ேபாரடித்தீர். 13 உமது ஜனத்தின் இரட்சிப்புக்காகவும் நீர்
அபிேஷகம்பண்ணுவித்தவனின் இரட்சிப்புக்காகவுேம நீர் புறப்பட்டீர்; கழுத்தளவாக அஸ்திபாரத்ைதத்
திறப்பாக்கி, துஷ்டனுைடய வீட்டிலிருந்த தைலவைன ெவட்டினீர்; ேசலா. 14 என்ைனச் சிதறடிப்பதற்குப்
ெபருங்காற்ைறப்ேபால் வந்தார்கள்; சிறுைமயானவைன மைறவிடத்திேல பட்சிப்பது அவர்களுக்குச்
சந்ேதாஷமாயிருந்தது; நீர் அவனுைடய ஈட்டிகளினாேலேய அவனுைடய கிராமத்து அதிபதிகைள உருவக்
குத்தினீர். 15 திரளான தண்ணீர்க் குவியலாகிய சமுத்திரத்துக்குள் உமது குதிைரகேளாேட நடந்துேபானீர்.

16 நான் ேகட்டேபாது என் குடல் குழம்பிற்று; அந்தச் சத்தத்துக்கு என் உதடுகள் துடித்தது; என்
எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிற்று; என் நிைலயிேல நடுங்கிேனன்; ஆனாலும் எங்கேளாேட எதிர்க்கும்
ஜனங்கள் வரும்ேபாது, இக்கட்டுநாளிேல நான் இைளப்பாறுதல் அைடேவன்.

17 அத்திமரம் துளிர்விடாமற்ேபானாலும், திராட்சச்ெசடிகளில் பழம் உண்டாகாமற்ேபானாலும்,
ஒலிவமரத்தின் பலன் அற்றுப்ேபானாலும், வயல்கள் தானியத்ைத விைளவியாமற்ேபானாலும், கிைடயில்
ஆட்டுமந்ைதகள் முதலற்றுப்ேபானாலும், ெதாழுவத்திேல மாடு இல்லாமற்ேபானாலும், 18 நான்
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்ேபன், என் இரட்சிப்பின் ேதவனுக்குள் களிகூருேவன். 19 ஆண்டவராகிய
கர்த்தர் என் ெபலன்; அவர் என் கால்கைள மான்கால்கைளப்ேபாலாக்கி, உயரமான ஸ்தலங்களில் என்ைன
நடக்கப்பண்ணுவார்.
இது ெநகிேநாத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க இராகத்தைலவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம்.
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ெசப்பனியா

ஆேமானின் புத்திரனாகிய ேயாசியா என்னும் யூதா ராஜாவின் நாட்களிேல, எஸ்கியாவின்
குமாரனாகிய ஆமரியாவுக்குக் குமாரனான ெகதலியா என்பவனுைடய மகனாகிய கூஷின் குமாரன்
ெசப்பனியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வசனம்.

2 ேதசத்தில் உண்டானைத எல்லாம் முற்றிலும் வாரிக்ெகாள்ளுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3

மனுஷைரயும் மிருகஜீவன்கைளயும் வாரிக்ெகாள்ளுேவன்; நான் ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும், சமுத்திரத்து
மச்சங்கைளயும், இடறுகிறதற்ேகதுவானைவகைளயும் துன்மார்க்கேராேடகூட வாரிக்ெகாண்டு, ேதசத்தில்
உண்டான மனுஷைரச் சங்காரம்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 நான் யூதாவின்ேமலும்,
எருசேலமிலுள்ள எல்லாக் குடிகளின்ேமலும் என் ைகைய நீட்டி, பாகாலில் மீதியாயிருக்கிறைதயும்,
ஆசாரியர்கேளாேடகூட ெகம்மரீம் என்பவர்களின் ேபைரயும், 5 வீடுகளின்ேமல் வானேசைனையப்
பணிகிறவர்கைளயும், கர்த்தர்ேபரில் ஆைணயிட்டு, மல்காமின்ேபரிலும் ஆைணயிட்டுப் பணிகிறவர்கைளயும்,
6 கர்த்தைர விட்டுப் பின்வாங்குகிறவர்கைளயும், கர்த்தைரத் ேதடாமலும், அவைரக்குறித்து
விசாரியாமலுமிருக்கிறவர்கைளயும், இவ்விடத்தில் இராதபடிக்குச் சங்காரம்பண்ணுேவன்.

7 கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக ெமௗனமாயிருங்கள்; கர்த்தருைடய நாள் சமீபித்திருக்கிறது;
கர்த்தர் ஒரு யாகத்ைத ஆயத்தம்பண்ணி, அதற்கு விருந்தாளிகைளயும் அைழத்திருக்கிறார். 8

கர்த்தருைடய யாகத்தின் நாளிேல நான் அதிபதிகைளயும் ராஜகுமாரைரயும் மறுேதசத்து வஸ்திரம் தரிக்கிற
யாவைரயும் தண்டிப்ேபன். 9 வாசற்படிையத் தாண்டி, ெகாடுைமயினாலும் வஞ்சகத்தினாலும் தங்கள்
எஜமான்களின் வீடுகைள நிரப்புகிற யாவைரயும் அந்நாளிேல தண்டிப்ேபன். 10 அந்நாளிேல
மீன்வாசலிலிருந்து கூக்குரலின் சத்தமும், நகரத்தின் இரண்டாம் பாகத்திலிருந்து அலறுதலும்,
ேமடுகளிலிருந்து மகா சங்காரத்தின் இைரச்சலும் உண்டாகுெமன்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11

மக்ேதஷின் குடிகேள அலறுங்கள்; வர்த்தகெரல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும்
ெவட்டுண்டுேபானார்கள். 12 அக்காலத்திேல நான் எருசேலைம விளக்குக்ெகாளுத்திச் ேசாதித்து,
வண்டல்ேபாலக் குழம்பியிருக்கிறவர்களும், கர்த்தர் நன்ைம ெசய்வதும் இல்ைல தீைமெசய்வதும்
இல்ைலெயன்று தங்கள் இருதயத்தில் ெசால்லுகிறவர்களுமான மனுஷைரத் தண்டிப்ேபன். 13

அவர்களுைடய ஆஸ்தி ெகாள்ைளயாகும்; அவர்களுைடய வீடுகள் பாழாய்ப்ேபாகும்; அவர்கள் வீடுகைளக்
கட்டியும், அைவகளில் குடியிருக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் திராட்சத்ேதாட்டங்கைள நாட்டியும், அைவகளின்
பழரசத்ைதக் குடிப்பதில்ைல. 14 கர்த்தருைடய ெபரியநாள் சமீபித்திருக்கிறது; அது கிட்டிச்ேசர்ந்து மிகவும்
தீவிரித்துவருகிறது; கர்த்தருைடய நாெளன்கிற சத்தத்துக்குப் பராக்கிரமசாலி முதலாய் அங்ேக
மனங்கசந்து அலறுவான். 15 அந்த நாள் உக்கிரத்தின் நாள்; அது இக்கட்டும் இடுக்கமுமான நாள்; அது
அழிவும் பாழ்க்கடிப்புமான நாள்; அது இருளும் அந்தகாரமுமான நாள்; அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள். 16

அது அரணிப்பான நகரங்களுக்கும், உயரமான ெகாத்தளங்களுக்கும் விேராதமாக எக்காளம் ஊதுகிறதும்
ஆர்ப்பரிக்கிறதுமான நாள். 17 மனுஷர் கர்த்தருக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தபடியால், அவர்கள்
குருடைரப்ேபால் நடக்கும்படி நான் அவர்கைள வருத்தப்படுத்துேவன்; அவர்கள் இரத்தம் புழுதிையப்ேபால்
ெசாரியப்படும்; அவர்கள் மாம்சம் எருைவப்ேபால் கிடக்கும். 18 கர்த்தருைடய உக்கிரத்தின் நாளிேல
அவர்கள் ெவள்ளியும் அவர்கள் ெபான்னும் அவர்கைளத் தப்புவிக்கமாட்டாது; அவருைடய எரிச்சலின்
அக்கினியினால் ேதசெமல்லாம் அழியும்; ேதசத்தின் குடிகைளெயல்லாம் சடிதியாய் நிர்மூலம்பண்ணுவார்.

விரும்பப்படாத ஜாதிேய, கட்டைள பிறக்குமுன்னும், பதைரப்ேபால நாள் பறந்துேபாகுமுன்னும்
கர்த்தருைடய உக்கிரேகாபம் உங்கள்ேமல் இறங்குமுன்னும், கர்த்தருைடய ேகாபத்தின் நாள்
உங்கள்ேமல் வருமுன்னும், 2 நீங்கள் உங்கைள உய்த்து ஆராய்ந்து ேசாதியுங்கள். 3 ேதசத்திலுள்ள

எல்லாச் சிறுைமயானவர்கேள, கர்த்தருைடய நியாயத்ைத நடப்பிக்கிறவர்கேள, அவைரத் ேதடுங்கள்;
நீதிையத் ேதடுங்கள், மனத்தாழ்ைமையத் ேதடுங்கள்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள கர்த்தருைடய ேகாபத்தின்
நாளிேல மைறக்கப்படுவீர்கள். 4 காத்சா குடியற்று, அஸ்கேலான் பாழாகும்; அஸ்ேதாத்ைதப் பட்டப்பகலிேல
பறக்கடிப்பார்கள்; எக்ேரான் ேவேராேட பிடுங்கப்படும். 5 சமுத்திரக்கைர குடிகளாகிய கிேரத்தியருக்கு
ஐேயா! ெபலிஸ்தரின் ேதசமாகிய கானாேன, கர்த்தருைடய வார்த்ைத உனக்கு விேராதமாயிருக்கிறது;
இனி உன்னில் குடியில்லாதபடிக்கு உன்ைன அழிப்ேபன். 6 சமுத்திரக்கைர ேதசம் ேமய்ப்பர் தங்கும்
குடில்களும் ஆட்டுத் ேதாழங்களுமாகும். 7 அந்த ேதசம் யூதா வம்சத்தாரில் மீதியானவர்களின் வசமாகும்;
அவர்கள் அவ்விடங்களில் மந்ைத ேமய்ப்பார்கள்; அஸ்கேலானின் வீடுகளிேல சாயங்காலத்திேல
படுத்துக்ெகாள்வார்கள்; அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள விசாரித்து, அவர்கள்
சிைறயிருப்ைபத் திருப்புவார். 8 ேமாவாப் ெசய்த நிந்தைனையயும், அம்ேமான் புத்திரர் என் ஜனத்ைத
நிந்தித்து, அவர்கள் எல்ைலையக் கடந்து ெபருைமபாராட்டிச்ெசான்ன தூஷணங்கைளயும் ேகட்ேடன். 9

ஆைகயால் ேமாவாப் ேசாேதாைமப்ேபாலும், அம்ேமான் புத்திரரின் ேதசம் ெகாேமாராைவப்ேபாலுமாகி,
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காஞ்ெசாறி படரும் இடமும், உப்புப்பள்ளமும், நித்திய பாழுமாயிருக்கும்; என் ஜனத்தில் மீந்தவர்கள்
அவர்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டு, என் ஜாதியில் மீதியானவர்கள் அவர்கைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வார்கள்
என்பைத என் ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தர்
உைரக்கிறார். 10 அவர்கள் ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ஜனத்துக்கு விேராதமாய்ப் ெபருைமபாராட்டி
அவர்கைள நிந்தித்தபடியினால், இது அவர்கள் அகங்காரத்துக்குப் பதிலாக அவர்களுக்குக் கிைடக்கும். 11

கர்த்தர் அவர்கள்ேமல் ெகடியாயிருப்பார்; பூமியிலுள்ள ேதவர்கைளெயல்லாம் ெமலிந்துேபாகப்பண்ணுவார்;
அப்ெபாழுது தீவுகளிலுள்ள சகல புறஜாதிகளும் அவரவர் தங்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திலிருந்து அவைரப்
பணிந்துெகாள்வார்கள். 12 எத்திேயாப்பியராகிய நீங்களும் என் பட்டயத்தினால்
ெகாைலெசய்யப்படுவீர்கள். 13 அவர் தமது ைகைய வடேதசத்துக்கு விேராதமாய் நீட்டி, அசீரியாைவ
அழித்து, நினிேவையப் பாழும் வனாந்தரத்துக்ெகாத்த வறட்சியுமான ஸ்தலமாக்குவார். 14 அதின் நடுவில்
மந்ைதகளும் ஜாதிஜாதியான சகல மிருகங்களும் படுத்துக்ெகாள்ளும்; அதினுைடய சிகரங்களின்ேமல்
நாைரயும் ேகாட்டானும் இராத்தங்கும்; பலகணிகளில் கூவுகிற சத்தம் பிறக்கும்; வாசற்படிகளில்
பாழ்க்கடிப்பு இருக்கும்; ேகதுரு மரங்களின் மச்ைசத் திறப்பாக்கிப்ேபாடுவார். 15 நான்தான், என்ைனத்
தவிர ெவெறாருவரும் இல்ைல என்று தன் இருதயத்தில் ெசால்லி, நிர்விசாரமாய் வாழ்ந்து களிகூர்ந்திருந்த
நகரம் இதுேவ; இது பாழும் மிருகஜீவன்களின் தாபரமுமாய்ப் ேபாய்விட்டேத! அதின் வழியாய்ப் ேபாகிறவன்
எவனும் ஈசல் ேபாட்டுத் தன் ைகையக் ெகாட்டுவான்.

இடுக்கண் ெசய்து, ஊத்ைதயும் அழுக்குமாயிருக்கிற நகரத்துக்கு ஐேயா! 2 அது சத்தத்துக்குச்
ெசவிெகாடுக்கவில்ைல; அது கடிந்துெகாள்ளுதைல ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல; அது கர்த்தைர
நம்பவில்ைல; அது தன் ேதவனிடத்தில் ேசரவில்ைல. 3 அதற்குள்ேள இருக்கிற அதின் அதிபதிகள்

ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கள்; அதின் நியாயாதிபதிகள் சாயங்காலத்தில் புறப்படுகிறதும் விடியற்காலமட்டும் ஒரு
எலும்ைபயும் மீதியாக ைவக்காததுமான ஓநாய்கள். 4 அதின் தீர்க்கதரிசிகள் வீண்ெபருைமயும்
வஞ்சகமுமுள்ளவர்கள்; அதின் ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கி, ேவதத்துக்கு
அநியாயஞ்ெசய்தார்கள். 5 அதற்குள் இருக்கிற கர்த்தர் நீதியுள்ளவர்; அவர் அநியாயஞ்ெசய்வதில்ைல; அவர்
குைறவில்லாமல் காைலேதாறும் தம்முைடய நியாயத்ைத விளங்கப்பண்ணுகிறார்; அநியாயக்காரேனா
ெவட்கம் அறியான். 6 ஜாதிகைளச் சங்கரித்ேதன்; அவர்கள் துருகங்கள் பாழாயின; அவர்களுைடய
வீதிகைள ஒருவரும் கடந்துேபாகாதபடிக்குப் பாழாக்கிேனன்; அவர்களுைடய பட்டணங்கள் மனுஷர்
இல்லாதபடிக்கும் குடியில்லாதபடிக்கும் அவாந்தைரயாயின. 7 உன் வாசஸ்தலம் நிர்மூலமாகாதபடிக்கு நீ
எனக்குப் பயந்து, கடிந்துெகாள்ளுதைல ஏற்றுக்ெகாள் என்ேறன்; நான் அவர்கைள எப்படித் தண்டித்தாலும்,
அவர்கள் அதிகாைலயில் எழுந்து தங்கள் கிரிையகைளெயல்லாம் ேகடாக்கினார்கள். 8 ஆைகயால் நான்
ெகாள்ைளயாட எழும்பும் நாள்மட்டும் எனக்குக் காத்திருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; என்
சினமாகிய உக்கிர ேகாபத்ைதெயல்லாம் அவர்கள்ேமல் ெசாரியும்படி ஜாதிகைளச் ேசர்க்கவும்,
ராஜ்யங்கைளக் கூட்டவும் நான் தீர்மானம்பண்ணிேனன்; பூமிெயல்லாம் என் எரிச்சலின் அக்கினியினால்
அழியும். 9 அப்ெபாழுது ஜனங்கெளல்லாரும் கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு
அவருக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படிக்கு, நான் அவர்கள் பாைஷையச் சுத்தமான பாைஷயாக
மாறப்பண்ணுேவன். 10 எத்திேயாப்பியாவின் நதிகளுக்கு அக்கைரயிலிருந்து என்னிடத்தில்
விண்ணப்பம்பண்ணுகிறவர்களாகிய சிதறடிக்கப்பட்டவர்களின் குமாரத்தியானவள் எனக்குக் காணிக்ைக
ெகாண்டுவருவாள். 11 எனக்கு விேராதமாய்த் துேராகம்பண்ணி, நீ ெசய்த உன் எல்லாக்
கிரிையகளினிமித்தமும், அந்நாளிேல ெவட்கப்படாதிருப்பாய்; அப்ெபாழுது நான் உன்
ெபருைமையக்குறித்துக் களிகூர்ந்தவர்கைள உன் நடுவிலிருந்து விலக்கிவிடுேவன்; நீ இனி என் பரிசுத்த
பர்வதத்தில் அகங்காரங்ெகாள்ளமாட்டாய். 12 உன் நடுவில் சிறுைமயும் எளிைமயுமான ஜனத்ைத மீதியாக
ைவப்ேபன்; அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருப்பார்கள். 13 இஸ்ரேவலில்
மீதியானவர்கள் அநியாயஞ்ெசய்வதில்ைல; அவர்கள் ெபாய் ேபசுவதுமில்ைல; வஞ்சகநாவு அவர்கள் வாயில்
கண்டுபிடிக்கப்படுவதுமில்ைல; அவர்கள் தங்கைளப் பயப்படுத்துவாரில்லாமல் புசித்துப்
படுத்துக்ெகாள்வார்கள். 14 சீேயான் குமாரத்திேய, ெகம்பீரித்துப்பாடு; இஸ்ரேவலேர, ஆர்ப்பரியுங்கள்;
எருசேலம் குமாரத்திேய, நீ முழு இருதயத்ேதாடும் மகிழ்ந்து களிகூரு. 15 கர்த்தர் உன் ஆக்கிைனகைள
அகற்றி, உன் சத்துருக்கைள விலக்கினார்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிேல இருக்கிறார்;
இனித்தீங்ைகக் காணாதிருப்பாய். 16 அந்நாளிேல எருசேலைமப் பார்த்து, பயப்படாேத என்றும்,
சீேயாைனப் பார்த்து, உன் ைககைளத் தளரவிடாேத என்றும் ெசால்லப்படும். 17 உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உன் நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லைமயுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்; அவர் உன்ேபரில் சந்ேதாஷமாய்
மகிழ்ந்து, தம்முைடய அன்பினிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார்; அவர் உன்ேபரில் ெகம்பீரமாய்க் களிகூருவார். 18

உன் சைபயின் மனுஷராயிருந்து, பண்டிைக ஆசரிப்பில்லாைமயால் உண்டான நிந்ைதயினிமித்தம்
சஞ்சலப்பட்டவர்கைள நான் ஏகமாய்க் கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன். 19 இேதா, அக்காலத்திேல உன்ைனச்
சிறுைமப்படுத்தின யாவைரயும் தண்டிப்ேபன்; ெநாண்டியானவைன இரட்சித்து, தள்ளுண்டவைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கள் ெவட்கம் அநுபவித்த சகல ேதசங்களிலும் அவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியும்
கீர்த்தியும் உண்டாகச்ெசய்ேவன். 20 அக்காலத்திேல உங்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு வருேவன்;
அக்காலத்திேல உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; உங்கள் கண்காண நான் உங்கள் சிைறயிருப்ைபத்
திருப்பும்ேபாது, பூமியிலுள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்கைளக் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக
ைவப்ேபன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
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ஆகாய்

ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருஷம் ஆறாம் மாதம் முதலாந்ேததியிேல,
கர்த்தருைடய வார்த்ைத ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ெசயல்த்திேயலின்
குமாரனாகிய ெசருபாேபல் என்னும் யூதாவின் தைலவனுக்கும், ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய

ேயாசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி, அவர் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 2 இந்த
ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறதற்கு ஏற்றகாலம் இன்னும் வரவில்ைல என்கிறார்கள் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 ஆனாலும் ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாகி, அவர் ெசால்லுகிறார்: 4 இந்த வீடு பாழாய்க்கிடக்கும்ேபாது, நீங்கள்
மச்சுப்பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுேவா? 5 இப்ேபாதும் ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: உங்கள் வழிகைளச் சிந்தித்துப்பாருங்கள். 6 நீங்கள் திரளாய் விைதத்தும்
ெகாஞ்சமாய் அறுத்துக்ெகாண்டுவருகிறீர்கள்; நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்ைல; குடித்தும்
பரிபூரணமைடயவில்ைல; நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்ைல; கூலிையச்
சம்பாதிக்கிறவன் ெபாத்தலான ைபயிேல ேபாடுகிறவனாய் அைதச் சம்பாதிக்கிறான். 7 உங்கள் வழிகைளச்
சிந்தித்துப்பாருங்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 8 நீங்கள் மைலயின்ேமல் ஏறிப்ேபாய்,
மரங்கைள ெவட்டிக்ெகாண்டுவந்து, ஆலயத்ைதக் கட்டுங்கள்; அதின்ேபரில் நான் பிரியமாயிருப்ேபன்,
அதினால் என் மகிைம விளங்கும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 அதிகமாய் வருெமன்று நீங்கள்
எதிர்பார்த்திருந்தும், இேதா, ெகாஞ்சம் கிைடத்தது; நீங்கள் அறுத்து வீட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்தும், நான்
அைத ஊதிப்ேபாடுகிேறன்; எதினிமித்தெமன்றால், என் வீடு பாழாய்க் கிடக்கும்ேபாது, நீங்கள் எல்லாரும்
அவனவன் தன்தன் வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபாகிறீர்கேள, இதினிமித்தேம என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 10 ஆதலால் உங்கள்ேமல் இருக்கிற வானம் பனிையப் ெபய்யாமலும், பூமி பலைனக்
ெகாடாமலும் ேபாயிற்று. 11 நான் நிலத்தின்ேமலும், மைலகளின்ேமலும், தானியத்தின்ேமலும், புது
திராட்சரசத்தின்ேமலும், எண்ெணயின்ேமலும், பூமியில் விைளகிற எல்லாவற்றின்ேமலும், மனுஷரின்ேமலும்,
மிருகங்களின்ேமலும், ைகப்பாடு அைனத்தின்ேமலும் வறட்சிைய வருவித்ேதன் என்றார்.

12 அப்ெபாழுது ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபலும், ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய
ேயாசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனும், ஜனத்தில் மீதியான அைனவரும் தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சத்தத்துக்கும், தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அனுப்பின ஆகாய் என்னும்
தீர்க்கதரிசியினுைடய வார்த்ைதகளுக்கும் ெசவிெகாடுத்தார்கள், ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாகப்
பயந்திருந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதனாகிய ஆகாய், கர்த்தர் தூதனுப்பிய
வார்த்ைதயின்படி ஜனங்கைள ேநாக்கி: நான் உங்கேளாேட இருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்
என்றான். 14 பின்பு கர்த்தர் ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபல் என்னும் யூதாவின்
தைலவனுைடய ஆவிையயும், ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுைடய
ஆவிையயும், ஜனத்தில் மீதியான எல்லாருைடய ஆவிையயும் எழுப்பினார்; அவர்கள் வந்து, தங்கள்
ேதவனாகிய ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ஆலயத்திேல ேவைலெசய்தார்கள். 15 தரியு ராஜாவின்
இரண்டாம் வருஷம் ஆறாம் மாதம் இருபத்து நாலாந்ேததியிேல இது நடந்தது.

ஏழாம் மாதம் இருபத்ேதாராந்ேததியிேல ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய், கர்த்தருைடய
வார்த்ைத உண்டாயிற்று; அவர்: 2 நீ ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபல் என்னும்
யூதாவின் தைலவேனாடும், ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் பிரதான

ஆசாரியேனாடும், ஜனத்தில் மீதியானவர்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: 3 இந்த
ஆலயத்தின் முந்தின மகிைமையக் கண்டவர்களில் உங்களுக்குள்ேள மீந்திருக்கிறவர்கள் யார்? இப்ெபாழுது
இது உங்களுக்கு எப்படிக் காண்கிறது? அதற்கு இது உங்கள் பார்ைவயில் ஒன்றுமில்லாததுேபால்
காண்கிறதல்லவா? 4 ஆனாலும் ெசருபாேபேல, நீ திடன்ெகாள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்;
ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியேன, நீ திடன்ெகாள்; ேதசத்தின் எல்லா
ஜனங்கேள, நீங்கள் திடன் ெகாள்ளுங்கள், ேவைலைய நடத்துங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நான்
உங்களுடேன இருக்கிேறன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5 நீங்கள் எகிப்திலிருந்து
புறப்படுகிறேபாது நான் உங்கேளாேட உடன்படிக்ைகப்பண்ணின வார்த்ைதயின்படிேய, என் ஆவியானவரும்
உங்கள் நடுவில் நிைலெகாண்டிருப்பார்; பயப்படாேதயுங்கள். 6 ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்:
ெகாஞ்சக்காலத்துக்குள்ேள இன்னும் ஒருதரம் நான் வானத்ைதயும் பூமிையயும் சமுத்திரத்ைதயும்
ெவட்டாந்தைரையயும் அைசயப்பண்ணுேவன். 7 சகல ஜாதிகைளயும் அைசயப்பண்ணுேவன், சகல
ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார்; இந்த ஆலயத்ைத மகிைமயினால் நிைறயப்பண்ணுேவன் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 8 ெவள்ளியும் என்னுைடயது, ெபான்னும் என்னுைடயது என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 முந்தின ஆலயத்தின் மகிைமையப்பார்க்கிலும், இந்தப் பிந்தின
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ஆலயத்தின் மகிைம ெபரிதாயிருக்கும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; இவ்விடத்திேல
சமாதானத்ைதக் கட்டைளயிடுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று ெசால் என்றார்.

10 தரியுவின் இரண்டாம் வருஷம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்துநாலாந்ேததியிேல, ஆகாய் என்னும்
தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாயிற்று; அவர்: 11 ஒருவன் தன் வஸ்திரத்தின்
ெதாங்கலிேல பரிசுத்த மாம்சத்ைதக் ெகாண்டுேபாைகயில் தன் வஸ்திரத்தின் ெதாங்கல்
அப்பத்ைதயாகிலும், சாதத்ைதயாகிலும், திராட்சரசத்ைதயாகிலும், எண்ெணையயாகிலும், மற்ெறந்த
ேபாஜனபதார்த்தத்ைதயாகிலும் ெதாட்டால் அது பரிசுத்தமாகுேமா என்று நீ ஆசாரியரிடத்தில் ேவத
நியாயத்ைதப்பற்றிக் ேகள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார். 12 அதற்கு ஆசாரியர்கள்
பிரதியுத்தமாக: பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள். 13 பிணத்தால் தீட்டுப்பட்டவன் அைவகளில் எைதயாகிலும்
ெதாட்டால், அது தீட்டுப்படுேமா என்று ஆகாய் பின்னும் ேகட்டான்; அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்தரமாக:
தீட்டுப்படும் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ஆகாய்; அப்படிேய இந்த ஜனங்களும் இந்த ஜாதியாரும் என்
சமுகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அவர்களுைடய ைககளின் எல்லாக்
கிரிையகளும் அப்படிேய இருக்கிறது; அவர்கள் அங்ேக ெகாண்டுவந்து பைடக்கிறதும் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறது.
15 இப்ேபாதும் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல் ைவக்கப்பட்டது முதல்
நடந்தைத உங்கள் மனதிேல சிந்தித்துப்பாருங்கள். 16 அந்த நாட்கள் முதல் ஒருவன் இருபது
மரக்காலாகக் கண்ட அம்பாரத்தினிடத்தில் வந்தேபாது, பத்து மரக்கால் மாத்திரம் இருந்தது; ஒருவன்
ஆைலயின் ெதாட்டியில் ஐம்பது குடம் ெமாள்ள ஆைலயினிடத்திேல வந்தேபாது இருபது குடம் மாத்திரம்
இருந்தது. 17 கருக்காயினாலும் விஷப்பனியினாலும் கல்மைழயினாலும் உங்கைள உங்கள் ைககளின்
ேவைலயிெலல்லாம் அடித்ேதன்; ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் மனைதத் திருப்பாமல்ேபானீர்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18 இப்ேபாதும் இதற்கு முந்தின காலத்தில் நடந்தைத உங்கள் மனதிேல
சிந்தித்துப்பாருங்கள்; ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்துநாலாந்ேததியாகிய இந்நாள்முதல் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் ேபாடப்பட்ட அந்நாள்வைரக்கும் ெசன்ற காலத்தில் நடந்தைத உங்கள் மனதிேல
சிந்தித்துப்பாருங்கள். 19 களஞ்சியத்தில் இன்னும் விைதத்தானியம் உண்ேடா? திராட்சச்ெசடியும்
அத்திமரமும் மாதளஞ்ெசடியும் ஒலிவமரமும் கனிெகாடுக்கவில்ைலேய; நான் இன்றுமுதல் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்ேபன் என்று ெசால்லுகிறார் என்றான்.

20 இருபத்துநாலாந்ேததியாகிய அந்நாளிேல கர்த்தருைடய வார்த்ைத இரண்டாம் விைச ஆகாய்
என்பவனுக்கு உண்டாகி, அவர்: 21 நீ யூதாவின் தைலவனாகிய ெசருபாேபேலாேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், நான் வானத்ைதயும் பூமிையயும் அைசயப்பண்ணி, 22 ராஜ்யங்களின் சிங்காசனத்ைதக்
கவிழ்த்து, ஜாதிகளுைடய ராஜ்யங்களின் ெபலத்ைத அழித்து, இரதத்ைதயும் அதில்
ஏறியிருக்கிறவர்கைளயும் கவிழ்த்துப்ேபாடுேவன்; குதிைரகேளாேட அைவகளின்ேமல் ஏறியிருப்பவர்களும்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் சேகாதரனின் பட்டயத்தினாேல விழுவார்கள். 23 ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்: ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபல் என்னும் என் ஊழியக்காரேன, உன்ைன
நான் அந்நாளிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உன்ைன முத்திைர ேமாதிரமாக ைவப்ேபன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; நான் உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று
ெசால் என்றார்.

ஆகாய் 2:23
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சகரியா

தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருஷம் எட்டாம் மாதத்திேல இத்ேதாவின் மகனான ெபரகியாவின்
குமாரனாகிய சகரியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருைடய வார்த்ைத:

2 கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களின்ேமல் கடுங்ேகாபமாயிருந்தார். 3 ஆைகயால் நீ அவர்கைள
ேநாக்கி: ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அப்ெபாழுது நான் உங்களிடத்துக்குத் திரும்புேவன் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 உங்கள் பிதாக்கைளப் ேபாலிராேதயுங்கள்; முந்தின
தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கள் ெபால்லாத வழிகைளயும், உங்கள் ெபால்லாத
கிரிையகைளயும் விட்டுத் திரும்புங்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று கூப்பிட்டார்கள்;
ஆனாலும் எனக்குச் ெசவிெகாடாமலும் என்ைனக் கவனியாமலும் ேபானார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 5 உங்கள் பிதாக்கள் எங்ேக? தீர்க்கதரிசிகள் என்ெறன்ைறக்கும் உயிேராடிருப்பார்கேளா?
6 இராமற்ேபானாலும், தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரருக்கு நான் கட்டைளயிட்ட என்
வார்த்ைதகளும் என் தீர்மானங்களும் உங்கள் பிதாக்களிடத்தில் பலிக்கவில்ைலேயா? எங்கள்
வழிகளின்படிேயயும், எங்கள் கிரிையகளின்படிேயயும் ேசைனகளின் கர்த்தர் எங்களுக்குச் ெசய்ய
நிர்ணயித்தபடிேய எங்களுக்குச் ெசய்தாெரன்று அவர்கள் திரும்பவந்து, ெசான்னதில்ைலேயா என்று ெசால்
என்றார். 7 தரியு அரசாண்ட இரண்டாம்வருஷம், ேசபாத் மாதமாகிய பதிேனாராம் மாதம்
இருபத்துநாலாந்ேததியிேல, கர்த்தருைடய வார்த்ைத இத்ேதாவின் மகனான ெபரகியாவின் குமாரன்
சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டாயிற்று; அவன் ெசான்னது: 8 இேதா, இன்று இராத்திரி
சிவப்புக்குதிைரயின்ேமல் ஏறியிருந்த ஒரு புருஷைனக் கண்ேடன்; அவர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற
மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நின்றார்; அவருக்குப் பின்னாேல சிவப்பும் மங்கின நிறமும் ெவண்ைமயுமான
குதிைரகள் இருந்தன. 9 அப்ெபாழுது நான்: என் ஆண்டவேர, இவர்கள் யாெரன்று ேகட்ேடன்; என்ேனாேட
ேபசுகிற தூதனானவர்: இவர்கள் யாெரன்று நான் உனக்குக் காண்பிப்ேபன் என்று ெசான்னார். 10

அப்ெபாழுது மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நின்ற அந்தப் புருஷன் பிரதியுத்தரமாக: இவர்கள் பூமிெயங்கும்
சுற்றிப்பார்க்கக் கர்த்தர் அனுப்பினவர்கள் என்றார். 11 பின்பு அவர்கள் மிருதுச்ெசடிகளுக்குள்ேள நின்ற
கர்த்தருைடய தூதைன ேநாக்கி: நாங்கள் பூமிெயங்கும் சுற்றிப்பார்த்ேதாம்; இேதா, பூமிமுழுவதும்
அைமதலும் அமரிக்ைகயுமாய் இருக்கிறது என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன்
மறுெமாழியாக: ேசைனகளின் கர்த்தாேவ, இந்த எழுபது வருஷமாய் நீர் ேகாபங்ெகாண்டிருக்கிற
எருசேலமின்ேமலும் யூதா பட்டணங்களின்ேமலும் எந்தமட்டும் இரங்காதிருப்பீர் என்று ெசால்ல, 13

அப்ெபாழுது கர்த்தர், என்ேனாேட ேபசின தூதனுக்கு நல்வார்த்ைதகைளயும் ஆறுதலான
வார்த்ைதகைளயும் பிரதியுத்தரமாகச் ெசான்னார். 14 அப்ெபாழுது என்ேனாேட ேபசின தூதன் என்ைன
ேநாக்கி: ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: நான் எருசேலமுக்காகவும்
சீேயானுக்காகவும் மகா ைவராக்கியம் ெகாண்டிருக்கிேறன். 15 நான் ெகாஞ்சங்
ேகாபங்ெகாண்டிருந்தேபாது அவர்கள் தங்கள் ேகட்ைட அதிகரிக்கத் ேதடினபடியினால், சுகமாய் வாழுகிற
புறஜாதிகள்ேபரில் நான் கடுங்ேகாபங்ெகாண்ேடன். 16 ஆைகயால் மனஉருக்கத்ேதாேட
எருசேலமினிடத்தில் திரும்பிேனன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; என் ஆலயம் அதிேல கட்டப்படும்;
எருசேலமின்ேமல் அளவுநூல் பிடிக்கப்படும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று கூறு
என்றார். 17 இன்னும் என் பட்டணங்கள் நன்ைமயினால் பரம்பியிருக்கும்; இன்னும் கர்த்தர் சீேயாைனத்
ேதற்றரவு பண்ணுவார்; இன்னும் எருசேலைமத்ெதரிந்துெகாள்ளுவார் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்று பின்னும் கூறு என்றார்.

18 நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்தேபாது, இேதா, நாலு ெகாம்புகைளக் கண்ேடன். 19

அைவகள் என்னெவன்று என்ேனாேட ேபசின தூதைனக்ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்: இைவகள் யூதாைவயும்
இஸ்ரேவைலயும் எருசேலைமயும் சிதறடித்த ெகாம்புகள் என்றார். 20 பின்பு கர்த்தர் எனக்கு நாலு
ெதாழிலாளிகைளக் காண்பித்தார். 21 இவர்கள் என்ன ெசய்ய வருகிறார்கெளன்று ேகட்ேடன்; அதற்கு
அவர்: ஒருவனும் தன் தைலைய ஏெறடுக்கக்கூடாதபடி அந்தக் ெகாம்புகள் யூதாைவச் சிதறடித்தேத,
அைவகளுக்குப் பயமுறுத்துகிறதற்கும், யூதாவின் ேதசத்ைதப் பாழாக்கத் தங்கள் ெகாம்ைப எடுத்த
ஜாதிகளுைடய ெகாம்புகைள விழத்தள்ளுகிறதற்கும் இவர்கள் வந்தார்கள் என்றார்.

நான் என் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, இேதா, தன் ைகயிேல அளவுநூல் பிடித்திருந்த ஒரு
புருஷைனக் கண்ேடன். 2 நீர் எவ்விடத்துக்குப் ேபாகிறீர் என்று ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்:
எருசேலமின் அகலம் இவ்வளவு என்றும் அதின் நீளம் இவ்வளவு என்றும் அறியும்படி அைத

அளக்கிறதற்குப் ேபாகிேறன் என்றார். 3 இேதா, என்ேனாேட ேபசின தூதன் புறப்பட்டேபாது, ேவெறாரு
தூதன் அவைரச் சந்திக்கும்படிப் புறப்பட்டு வந்தான். 4 இவைன அவர் ேநாக்கி: நீ ஓடி இந்த
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வாலிபனிடத்தில் ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: எருசேலம் தன் நடுவிேல கூடும் மனுஷரின்
திரளினாலும் மிருகஜீவன்களின் திரளினாலும் மதிலில்லாத பட்டணங்கள்ேபால் வாசஸ்தலமாகும். 5 நான்
அதற்குச் சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து, அதின் நடுவில் மகிைமயாக இருப்ேபன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 6 ஓேகா, நீங்கள் எழும்பி வடேதசத்திலிருந்து ஓடிவாருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்;
ஆகாயத்து நான்கு திைசகளிலும் உங்கைள நான் சிதறப்பண்ணிேனன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 7

பாபிேலான் குமாரத்தியினிடத்தில் குடியிருக்கிற சீேயாேன, உன்ைன விடுவித்துக்ெகாள். 8 பிற்பாடு
மகிைமயுண்டாகும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; உங்கைளக் ெகாள்ைளயிட்ட
ஜாதிகளிடத்துக்கு என்ைன அனுப்பினார்; உங்கைளத் ெதாடுகிறவன் அவருைடய கண்மணிையத்
ெதாடுகிறான். 9 இேதா, நான் என் ைகைய அவர்களுக்கு விேராதமாக அைசப்ேபன்; அதினால் அவர்கள்
தங்கள் அடிைமகளுக்குக் ெகாள்ைளயாவார்கள்; அப்ெபாழுது ேசைனகளின் கர்த்தர் என்ைன
அனுப்பினாெரன்று அறிவீர்கள். 10 சீேயான் குமாரத்திேய, ெகம்பீரித்துப்பாடு; இேதா, நான் வந்து உன்
நடுவில் வாசம்பண்ணுேவன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 11 அந்நாளிேல அேநகம் ஜாதிகள் கர்த்தைரச்
ேசர்ந்து என் ஜனமாவார்கள்; நான் உன் நடுவில் வாசமாயிருப்ேபன்; அப்ெபாழுது ேசைனகளின் கர்த்தர்
என்ைன உன்னிடத்தில் அனுப்பினாெரன்று அறிவாய். 12 கர்த்தர் பரிசுத்த ேதசத்திேல யூதாவாகிய தமது
பங்ைகச் சுதந்தரித்து திரும்பவும் எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாள்வார். 13 மாம்சமான சகலமானேபர்கேள,
கர்த்தருக்கு முன்பாக ெமௗனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார்
என்று ெசால் என்றார்.

அவர் பிரதான ஆசாரியனாகிய ேயாசுவாைவ எனக்குக் காண்பித்தார்; அவன் கர்த்தருைடய
தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான்; சாத்தான் அவனுக்கு விேராதஞ்ெசய்ய அவன் வலதுபக்கத்திேல
நின்றான். 2 அப்ெபாழுது கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி: கர்த்தர் உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக;

சாத்தாேன, எருசேலைமத் ெதரிந்துெகாண்ட கர்த்தர் உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வாராக; இவன்
அக்கினியினின்று தப்புவிக்கப்பட்ட ெகாள்ளி அல்லவா என்றார். 3 ேயாசுவாேவாெவனில் அழுக்கு வஸ்திரம்
தரித்தவனாய்த் தூதனுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான். 4 அவர் தமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்கைள ேநாக்கி:
இவன்ேமல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்கைளக் கைளந்துேபாடுங்கள் என்றார்; பின்பு அவைன ேநாக்கி:
பார், நான் உன் அக்கிரமத்ைத உன்னிலிருந்து நீங்கச்ெசய்து, உனக்குச் சிறந்த வஸ்திரங்கைளத்
தரிப்பித்ேதன் என்றார். 5 அவன் சிரசின்ேமல் சுத்தமான பாைகைய ைவப்பார்களாக என்றார்; அப்ெபாழுது
சுத்தமான பாைகைய அவன் சிரசின்ேமல் ைவத்து, அவனுக்கு வஸ்திரங்கைளத் தரிப்பித்தார்கள்;
கர்த்தருைடய தூதன் அங்ேக நின்றார். 6 கர்த்தருைடய தூதன் ேயாசுவாவுக்குச் சாட்சியாக: 7

ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: நீ என் வழிகளில் நடந்து என் காவைலக் காத்தால், நீ
என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய்; என் பிராகாரங்கைளயும் காவல்காப்பாய்; இங்ேக
நிற்கிறவர்களுக்குள்ேள உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுேவன். 8 இப்ேபாதும், பிரதான
ஆசாரியனாகிய ேயாசுவாேவ, நீ ேகள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் ேதாழரும்
ேகட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அைடயாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இேதா, கிைள என்னப்பட்டவராகிய என்
தாசைன நான் வரப்பண்ணுேவன். 9 இேதா, நான் ேயாசுவாவுக்கு முன்பாக ைவத்த கல்; இந்த ஒேர
கல்லின்ேமல் ஏழு கண்களும் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; இேதா, நான் அதின் சித்திரேவைலைய நிைறேவற்றி,
இந்த ேதசத்தில் அக்கிரமத்ைத ஒேர நாளிேல நீக்கிப்ேபாடுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 10 அந்நாளிேல நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் திராட்சச்ெசடியின்கீழும் அத்திமரத்தின்கீழும்
வரவைழப்பீர்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

என்ேனாேட ேபசின தூதன் திரும்பி வந்து நித்திைரப்பண்ணுகிற ஒருவைன எழுப்புவதுேபால்
என்ைன எழுப்பி: 2 நீ காண்கிறது என்னெவன்று ேகட்டார்; அதற்கு நான்: இேதா, முழுவதும்
ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட குத்துவிளக்ைகக் காண்கிேறன்; அதின் உச்சியில் அதின் கிண்ணமும்,

அதின்ேமல் அதின் ஏழு அகல்களும், அதின் உச்சியில் இருக்கிற அகல்களுக்குப்ேபாகிற ஏழு குழாய்களும்
இருக்கிறது. 3 அதின் அருகில் கிண்ணத்திற்கு வலதுபுறமாக ஒன்றும், அதற்கு இடதுபுறமாக ஒன்றும், ஆக
இரண்டு ஒலிவமரங்கள் இருக்கிறது என்ேறன். 4 நான் என்ேனாேட ேபசின தூதைன ேநாக்கி: ஆண்டவேன,
இைவகள் என்னெவன்று ேகட்ேடன். 5 என்ேனாேட ேபசின தூதன் மறுெமாழியாக: இைவகள்
இன்னெதன்று உனக்குத் ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன, எனக்குத் ெதரியாது என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது
அவர்: ெசருபாேபலுக்குச் ெசால்லப்படுகிற கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னெவன்றால், பலத்தினாலும் அல்ல,
பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுைடய ஆவியினாேலேய ஆகும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 7 ெபரிய பர்வதேம, நீ எம்மாத்திரம்? ெசருபாேபலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவாய்;
தைலக்கல்ைல அவன் ெகாண்டுவருவான்; அதற்குக் கிருைபயுண்டாவதாக, கிருைபயுண்டாவதாக என்று
ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார். 8 பின்னும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 9

ெசருபாேபலின் ைககள் இந்த ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் ேபாட்டது; அவன் ைககேள இைத முடித்துத்
தீர்க்கும்; அதினால் ேசைனகளின் கர்த்தர் என்ைன உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினாெரன்று அறிவாய். 10

அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாைள யார் அசட்ைடபண்ணலாம்? பூமிெயங்கும் சுற்றிப்பார்க்கிறைவகளாகிய
கர்த்தருைடய ஏழு கண்களும் ெசருபாேபலின் ைகயில் இருக்கிற தூக்குநூைலச் சந்ேதாஷமாய்ப்
பார்க்கிறது என்றார். 11 பின்பு நான் அவைர ேநாக்கி: குத்துவிளக்குக்கு வலதுபுறமாகவும் அதற்கு
இடதுபுறமாகவும் இருக்கிற இந்த இரண்டு ஒலிவமரங்கள் என்னெவன்று ேகட்ேடன். 12 மறுபடியும் நான்
அவைர ேநாக்கி: இரண்டு ெபாற்குழாய்களின் வழியாய்த் ெதாங்கி, ெபான்னிறமான எண்ெணையத்
தங்களிலிருந்து இறங்கப்பண்ணுகிறைவகளாகிய ஒலிவமரங்களின் இரண்டு கிைளகள் என்னெவன்று
ேகட்ேடன். 13 அதற்கு அவர்: இைவகள் இன்னெதன்று உனக்குத் ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன,
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எனக்குத் ெதரியாது என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது அவர்: இைவகள் இரண்டும் சர்வேலாகத்துக்கும்
ஆண்டவராயிருக்கிறவரின் சமுகத்தில் நிற்கிற அபிேஷகம் ெபற்றவர்கள் என்றார்.

நான் திரும்பவும் என் கண்கைள ஏெறடுத்து பார்க்ைகயில், இேதா, பறக்கிற ஒரு புஸ்தகச்சுருைளக்
கண்ேடன். 2 தூதன்: நீ காண்கிறது என்னெவன்று ேகட்டார்; பறக்கிற ஒரு புஸ்தகச்சுருைளக்
காண்கிேறன், அதின் நீளம் இருபது முழமும் அதின் அகலம் பத்து முழமுமாயிருக்கிறது என்ேறன். 3

அப்ெபாழுது அவர்: இது பூமியின் மீெதங்கும் புறப்பட்டுப்ேபாகிற சாபம்; எந்தத் திருடனும் அதின் ஒரு
புறத்திலிருக்கிறதின்படிேய அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான்; ஆைணயிடுகிற எவனும், அதின் மறுபுறத்தில்
இருக்கிறதின்படிேய அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவான். 4 அது திருடன் வீட்டிலும், என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ெபாய்யாைணயிடுகிறவன் வீட்டிலும் வந்து, அவனவன் வீட்டின் நடுவிேல தங்கி, அைத அதின் மரங்கேளாடும்
அதின் கல்லுகேளாடுங்கூட நிர்மூலமாக்கும்படி அைதப் புறப்பட்டுப்ேபாகப்பண்ணுேவன் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

5 பின்பு என்ேனாேட ேபசின தூதன் ெவளிேய வந்து என்ைன ேநாக்கி: நீ உன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
புறப்பட்டு வருகிறைத என்னெவன்று பார் என்றார். 6 அது என்னெவன்று ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்: அது
புறப்பட்டுவருகிறதாகிய ஒரு மரக்கால் என்றார். பின்னும் அவர்: பூமிெயங்கும் இதுதான் அவர்களுைடய
கண்ேணாக்கம் என்றார். 7 இேதா, ஒரு தாலந்து நிைறயான ஈயமூடி தூக்கிவரப்பட்டது; மரக்காலின்
நடுவிேல ஒரு ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருந்தாள். 8 அப்ெபாழுது அவர்: இவள் அக்கிரமக்காரி என்று ெசால்லி,
அவைள மரக்காலுக்குள்ேள தள்ளி ஈயக்கட்டிைய அதின் வாயிேல ேபாட்டார். 9 அப்ெபாழுது நான் என்
கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, புறப்பட்டு வருகிற இரண்டு ஸ்திரீகைளக் கண்ேடன்; அவர்களுக்கு
நாைரயின் ெசட்ைடகளுக்ெகாத்த ெசட்ைடகள் இருந்தது; அவர்கள் ெசட்ைடகளில் காற்றிருந்தது;
இவர்கள் மரக்காைல பூமிக்கும் வானத்துக்கும் நடுவாய்த் தூக்கிக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 10 நான்
என்ேனாேட ேபசின தூதைன ேநாக்கி: இவர்கள் மரக்காைல எங்ேக ெகாண்டுேபாகிறார்கள் என்று
ேகட்ேடன். 11 அதற்கு அவர்: சிெநயார் ேதசத்திேல அதற்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டும்படிக்கு அைதக்
ெகாண்டுேபாகிறார்கள்; அங்ேக அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, தன் நிைலயிேல ைவக்கப்படும் என்றார்.

நான் திரும்பவும் என் கண்கைள ஏெறடுத்து, இேதா, இரண்டு பர்வதங்களின் நடுவாகப் புறப்பட்டு
வருகிற நாலு இரதங்கைளக் கண்ேடன்; அந்தப் பர்வதங்கள் ெவண்கலப் பர்வதங்களாயிருந்தன. 2

முதலாம் இரதத்தில் சிவப்புக் குதிைரகளும், இரண்டாம் இரதத்தில் கறுப்புக் குதிைரகளும், 3

மூன்றாம் இரதத்தில் ெவள்ைளக்குதிைரகளும், நான்காம் இரதத்தில் புள்ளிபுள்ளியான
சிவப்புக்குதிைரகளும் பூட்டியிருந்தன. 4 நான் என்ேனாேட ேபசின தூதைன ேநாக்கி: ஆண்டவேன,
இைவகள் என்னெவன்று ேகட்ேடன். 5 அந்தத் தூதன் எனக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இைவகள்
சர்வேலாகத்துக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறவருைடய சமுகத்தில் நின்று புறப்படுகிற வானத்தினுைடய நாலு
ஆவிகள் என்றார். 6 ஒன்றில் பூட்டப்பட்டிருந்த கறுப்புக்குதிைரகள் வடேதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாயின;
ெவண்ைமயான குதிைரகள் அைவகளின் பின்னாேல புறப்பட்டுப்ேபாயின; புள்ளிபுள்ளியான குதிைரகள்
ெதன்ேதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாயின. 7 சிவப்புக் குதிைரகேளாெவன்றால் புறப்பட்டுப்ேபாய், பூமியிேல
சுற்றித்திரியும்படி ேகட்டுக்ெகாண்டன; அதற்கு அவர்: ேபாய் பூமியில் சுற்றித்திரியுங்கள் என்றார்; அப்படிேய
பூமியிேல சுற்றித்திரிந்தன. 8 பின்பு அவர் என்ைனக் கூப்பிட்டு: பார், வடேதசத்துக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானைவகள், வடேதசத்திேல என் ேகாபத்ைதச் சாந்திபண்ணிற்று என்று என்ேனாேட
ெசான்னார்.

9 பின்பு கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி அவர்: 10 சிைறயிருப்பின் மனுஷராகிய எல்தாயும்,
ெதாபியாவும், ெயதாயாவும் பாபிேலானிலிருந்து வந்திருக்கும் அந்நாளிேல நீ ேபாய், ெசப்பனியாவின்
குமாரனாகிய ேயாசியாவின் வீட்டுக்குள் பிரேவசித்து, 11 அங்ேக அவர்கள் ைகயிேல ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் வாங்கி, கிரீடங்கைளச் ெசய்வித்து, ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும்
பிரதான ஆசாரியனுைடய சிரசிேல ைவத்து, 12 அவேனாேட ெசால்லேவண்டியது: ேசைனகளின் கர்த்தர்
உைரக்கிறது என்னெவன்றால்: இேதா, ஒரு புருஷன், அவருைடய நாமம் கிைள என்னப்படும்; அவர்
தம்முைடய ஸ்தானத்திலிருந்து முைளத்ெதழும்பிக் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவார். 13 அவேர
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவார்; அவர் மகிைமெபாருந்தினவராய், தம்முைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்
வீற்றிருந்து ஆளுைக ெசய்வார்; தம்முைடய சிங்காசனத்தின்ேமல் ஆசாரியராயும் இருப்பார்; இவ்விரண்டின்
நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆேலாசைன விளங்கும். 14 இந்தக் கிரீடங்கேளாெவன்றால், கர்த்தருைடய
ஆலயத்திேல, ஏேலமுக்கும், ெதாபியாவுக்கும், ெயதாயாவுக்கும், ெசப்பனியாவின் குமாரனாகிய ஏனுக்கும்
நிைனப்பூட்டுதலுக்ெகன்று ைவக்கப்படுவதாக. 15 தூரத்திலுள்ளவர்கள் வந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கூட இருந்து கட்டுவார்கள்; அப்ெபாழுது ேசைனகளின் கர்த்தர் என்ைன உங்களிடத்திற்கு
அனுப்பினாெரன்று அறிந்துெகாள்வீர்கள்; நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு
நடந்தீர்களானால் இது நிைறேவறும் என்று ெசால் என்றார்.

தரியு ராஜா அரசாண்ட நாலாம் வருஷம், கிஸ்ேல என்னும் ஒன்பதாம் மாதம், நாலாந்ேததியிேல,
சகரியாவுக்குக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத உண்டாயிற்று. 2 கர்த்தருைடய சமுகத்தில்
விண்ணப்பம்பண்ணவும், 3 நாங்கள் இத்தைன வருஷம்வைரயிேல ெசய்ததுேபால ஐந்தாம்

மாதத்திேல அழுது ஒடுக்கத்திலிருக்கேவண்டுேமா என்று ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ஆலயத்திலிருக்கும்
ஆசாரியரிடத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும் ேகட்கவும், சேரத்ேசரும் ெரெகம்ெமேலகும் அவனுைடய
மனுஷரும் ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேசைனகளுைடய கர்த்தரின்
வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 5 நீ ேதசத்தின் எல்லா ஜனத்ேதாடும் ஆசாரியர்கேளாடும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், நீங்கள் இந்த எழுபது வருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும் ஏழாம்
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மாதத்திலும் உபவாசம்பண்ணி துக்கங்ெகாண்டாடினேபாது நீங்கள் எனக்ெகன்றுதானா
உபவாசம்பண்ணினீர்கள்? 6 நீங்கள் புசிக்கிறேபாதும் குடிக்கிறேபாதும் உங்களுக்ெகன்றல்லவா
புசிக்கிறீர்கள்? உங்களுக்ெகன்றல்லவா குடிக்கிறீர்கள்? 7 எருசேலமும் அைதச் சுற்றிலும் இருந்த
பட்டணங்களும் குடிநிைறந்து சுகமாயிருந்தகாலத்திலும், ெதற்கு நாடும் சமபூமியும் குடிேயறியிருந்த
காலத்திலும் முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு கர்த்தர் கூறின வார்த்ைதகள் இைவகள் அல்லேவா
என்ற ெசால் என்றார்.

8 பின்பு கர்த்தருைடய வார்த்ைத சகரியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்: 9 ேசைனகளின் கர்த்தர் உைரக்கிறது
என்னெவன்றால், நீங்கள் உண்ைமயாய் நியாயந்தீர்த்து, அவனவன் தன்தன் சேகாதரனுக்குத் தயவும்
இரக்கமும் ெசய்து, 10 விதைவையயும் திக்கற்ற பிள்ைளையயும் பரேதசிையயும் சிறுைமயானவைனயும்
ஒடுக்காமலும், உங்களில் ஒருவனும் தன் சேகாதரனுக்கு விேராதமாய்த் தன் இருதயத்தில் தீங்கு
நிைனயாமலும் இருங்கள் என்றார். 11 அவர்கேளா கவனிக்க மனதில்லாமல் தங்கள் ேதாைள
முரட்டுத்தனமாய் விலக்கி, ேகளாதபடிக்குத் தங்கள் ெசவிகைள அைடத்துக்ெகாண்டார்கள். 12

ேவதத்ைதயும் ேசைனகளின் கர்த்தர் தம்முைடய ஆவியின் மூலமாய் முந்தின தீர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்டு
ெசால்லியனுப்பின வார்த்ைதகைளயும் ேகளாதபடிக்குத் தங்கள் இருதயத்ைத ைவரமாக்கினார்கள்;
ஆைகயால் மகா கடுங்ேகாபம் ேசைனகளின் கர்த்தரிடத்திலிருந்து உண்டாயிற்று. 13 ஆதலால் நான்
கூப்பிட்டேபாது, அவர்கள் எப்படி ேகளாமற்ேபானார்கேளா, அப்படிேய அவர்கள் கூப்பிட்டேபாது நானும்
ேகளாமலிருந்ேதன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 14 அவர்கள் அறியாத
புறஜாதிகளுக்குள்ேள அவர்கைளப் பறக்கடித்ேதன்; அதினால் அவர்கள் பின்ைவத்துப்ேபான ேதசம்
ேபாக்குவரத்தில்லாமல் பாழாய்ப்ேபாயிற்று; அவர்கள் இன்பமான ேதசத்ைதப்
பாழாய்ப்ேபாகப்பண்ணினார்கள் என்றார்.

ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: 2 நான் சீேயானுக்காக கடும்
ைவராக்கியங்ெகாண்ேடன்; அதற்காக மகா உக்கிரமான ைவராக்கியங்ெகாண்ேடன் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 நான் சீேயானிடத்தில் திரும்பி, எருசேலமின் நடுவிேல

வாசம்பண்ணுேவன்; எருசேலம் சத்திய நகரம் என்றும், ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த
பர்வதம் என்றும் அைழக்கப்படும் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 4 திரும்பவும் எருசேலமின் வீதிகளில்
முதிர்வயதினாேல தங்கள் ைககளில் ேகாைலப்பிடித்து நடக்கிற கிழவரும் கிழவிகளும் குடியிருப்பார்கள். 5

நகரத்தின் ெதருக்களிேல விைளயாடுகிற ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்பிள்ைளகளும் அதின் வீதிகளில்
நிைறந்திருக்கும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால்: அது இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்களின் பார்ைவக்கு இந்நாட்களில்
ஆச்சரியமாயிருந்தாலும், என் பார்ைவக்கும் ஆச்சரியமாயிருக்குேமா என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 7 இேதா, கிழக்குேதசத்திலும் ெதற்கு ேதசத்திலுமிருந்து என் ஜனங்கைள நான்
இரட்சித்து, 8 அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு வருேவன்; அவர்கள் எருசேலமின் நடுவிேல
குடியிருப்பார்கள்; அவர்கள் எனக்கு உண்ைமயும் நீதியுமான ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்களுக்கு
ேதவனாயிருப்ேபன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் வீடாகிய
ஆலயம் கட்டப்படும்படிக்கு அதின் அஸ்திபாரங்கள் ேபாடப்பட்ட நாள்முதற்ெகாண்டிருக்கிற
தீர்க்கதரிசிகளின் வாயினால் இந்த வார்த்ைதகைள இந்நாட்களில் ேகட்டுவருகிறவர்கேள, உங்கள் ைககள்
திடப்படக்கடவது என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 இந்நாட்களுக்கு முன்ேன மனுஷனுைடய
ேவைலயால் பலனுமில்ைல, மிருகஜீவனுைடய ேவைலயால் பலனுமில்ைல; ேபாகிறவனுக்கும்
வருகிறவனுக்கும் ெநருக்கிைடயினிமித்தம் சமாதானமுமில்ைல; எல்லா மனுஷைரயும் ஒருவைரெயாருவர்
விேராதிக்கச்ேசய்ேதன். 11 இப்ேபாேதா இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு நான் முந்தின நாட்களில்
இருந்ததுேபால இருக்கமாட்ேடன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 விைதப்புச்
சமாதானமுள்ளதாயிருக்கும்; திராட்சச்ெசடி தன் கனிையத் தரும்; பூமி தன் பலைனத் தரும்; வானம் தன்
பனிையத் தரும்; இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்கள் இைதெயல்லாம் சுதந்தரிக்கக் கட்டைளயிடுேவன். 13

சம்பவிப்பெதன்னெவன்றால்: யூதா வம்சத்தாேர, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ேள
சாபமாயிருந்ததுேபாலேவ, ஆசீர்வாதமாயிருக்கும்படி நான் உங்கைள இரட்சிப்ேபன்; பயப்படாேதயுங்கள்,
உங்கள் ைககள் திடப்படக்கடவது. 14 ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: உங்கள்
பிதாக்கள் எனக்குக் ேகாபமூட்டினேபாது நான் உங்கைளத் தண்டிக்க நிைனத்து, மனம் மாறாமல்
இருந்ததுேபால, 15 இந்நாட்களில் எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும் நன்ைமெசய்யும்படித் திரும்ப
நிைனத்ேதன்; பயப்படாேதயுங்கள். 16 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள் என்னெவன்றால்: அவனவன்
பிறேனாேட உண்ைமையப் ேபசுங்கள்; உங்கள் வாசல்களில் சத்தியத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் ஏற்க
நியாயந்தீருங்கள். 17 ஒருவனும் பிறனுக்கு விேராதமாய்த் தன் இருதயத்தில் தீங்கு நிைனயாமலும்,
ெபாய்யாைணயின்ேமல் பிரியப்படாமலும் இருங்கள்; இைவகெளல்லாம் நான் ெவறுக்கிற காரியங்கள் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

18 ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் வார்த்ைத எனக்கு உண்டாகி, அவர்: 19 நாலாம் மாதத்தின் உபவாசமும்,
ஐந்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும், ஏழாம் மாதத்தின் உபவாசமும், பத்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும், யூதா
வம்சத்தாருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்ேதாஷமாகவும் நல்ல பண்டிைககளாகவும் மாறிப்ேபாகும்; ஆைகயால்
சத்தியத்ைதயும் சமாதானத்ைதயும் சிேநகியுங்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 20

இன்னும் ஜனங்களும் அேநகம் பட்டணங்களின் குடிகளும் வருவார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 21 ஒரு பட்டணத்தின் குடிகள் மறுபட்டணத்தின் குடிகளிடத்தில் ேபாய், நாம் கர்த்தருைடய
சமுகத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணவும் ேசைனகளின் கர்த்தைரத் ேதடவும், தீவிரித்துப்ேபாேவாம் வாருங்கள்;
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நாங்களும் ேபாேவாம் என்று ெசால்லுவார்கள். 22 அேநக ஜனங்களும் பலத்த ஜாதிகளும் எருசேலமிேல
ேசைனகளின் கர்த்தைரத் ேதடவும், கர்த்தருைடய சமுகத்தில் விண்ணப்பம்பண்ணவும் வருவார்கள். 23

அந்நாட்களில் பலவித பாைஷக்காரராகிய புறஜாதியாரில் பத்து மனுஷர் ஒரு யூதனுைடய
வஸ்திரத்ெதாங்கைலப் பிடித்துக்ெகாண்டு: ேதவன் உங்கேளாேட இருக்கிறார் என்று ேகள்விப்பட்ேடாம்;
ஆைகயால் உங்கேளாேடகூடப் ேபாேவாம் என்று ெசால்லி, அவைனப் பற்றிக்ெகாள்வார்கள் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்றார்.

ஆதிராக் ேதசத்துக்கு விேராதமானதும், தமஸ்குவின்ேமல் வந்து தங்குவதுமான கர்த்தருைடய
வார்த்ைதயாகிய பாரம்; மனுஷரின் கண்களும் இஸ்ரேவலுைடய சகல ேகாத்திரங்களின் கண்களும்
கர்த்தைர ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கும். 2 ஆமாத்தும், மிகவும் ஞானமுள்ள தீருவும் சீேதானும் அதின்

எல்ைலக்குள்ளாயிருக்கும். 3 தீரு தனக்கு அரைணக் கட்டி, தூைளப்ேபால் ெவள்ளிையயும், வீதிகளின்
ேசற்ைறப்ேபால் பசும்ெபான்ைனயும் ேசர்த்துைவத்தது. 4 இேதா, ஆண்டவர் அைதத் தள்ளிவிட்டு,
சமுத்திரத்தில் அதின் பலத்ைத முறித்துப்ேபாடுவார்; அது அக்கினிக்கு இைரயாகும். 5 அஸ்கேலான் அைதக்
கண்டு பயப்படும், காத்சாவும் அைதக் கண்டு மிகவும் துக்கிக்கும், எக்ேரானும் தன் நம்பிக்ைக
அற்றுப்ேபானபடியால் மிகவும் பிரலாபிக்கும்; காத்சாவில் ராஜா அழிந்துேபாவான்; அஸ்கேலான்
குடியற்றிருக்கும். 6 அஸ்ேதாத்தில் ேவசிப்பிள்ைளகள் வாசம்பண்ணுவார்கள்; நான் ெபலிஸ்தரின் கர்வத்ைத
அழிப்ேபன். 7 அவனுைடய இரத்தத்ைத அவன் வாயிலிருந்தும், அவனுைடய அருவருப்புகைள அவன்
பல்லுகளின் நடுவிலிருந்தும் நீக்கிப்ேபாடுேவன்; அவேனா நம்முைடய ேதவனுக்ெகன்று மீதியாக
ைவக்கப்பட்டு, யூதாவிேல பிரபுைவப்ேபால இருப்பான்; எக்ேரான் எபூசியைனப்ேபால இருப்பான். 8

ேசைனயானது புறப்படும்ேபாதும், திரும்பி வரும்ேபாதும், என் ஆலயம் காக்கப்படும்படி அைதச் சுற்றிலும்
பாளயம்ேபாடுேவன்; இனி ஒடுக்குகிறவன் அவர்களிடத்தில் கடந்துவருவதில்ைல; அைத என் கண்களினாேல
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

9 சீேயான் குமாரத்திேய, மிகவும் களிகூரு; எருசேலம் குமாரத்திேய, ெகம்பீரி; இேதா, உன் ராஜா
உன்னிடத்தில் வருகிறார்; அவர் நீதியுள்ளவரும் இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்ைமயுள்ளவரும், கழுைதயின்ேமலும்
கழுைதக்குட்டியாகிய மறியின்ேமலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார். 10 எப்பிராயீமினின்று
இரதங்கைளயும் எருசேலமினின்று குதிைரகைளயும் அற்றுப்ேபாகப்பண்ணுேவன், யுத்தவில்லும்
இல்லாமற்ேபாகும்; அவர் ஜாதிகளுக்குச் சமாதானம் கூறுவார்; அவருைடய ஆளுைக ஒரு
சமுத்திரந்ெதாடங்கி மறுசமுத்திரம்வைரக்கும், நதிெதாடங்கி பூமியின் எல்ைலகள்பரியந்தமும் ெசல்லும். 11

உனக்கு நான் ெசய்வெதன்னெவன்றால், தண்ணீரில்லாத குழியிேல அைடபட்டிருக்கிற
உன்னுைடயவர்கைள நான் உன் உடன்படிக்ைகயின் இரத்தத்தினாேல விடுதைலபண்ணுேவன். 12

நம்பிக்ைகயுைடய சிைறகேள, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பான நன்ைமையத் தருேவன்,
இன்ைறக்ேக தருேவன். 13 நான் எனக்ெகன்று யூதாைவ நாேணற்றி, எப்பிராயீமிேல வில்ைல நிரப்பி,
சீேயாேன, உன் புத்திரைரக் கிேரக்குேதசப் புத்திரருக்கு விேராதமாக எழுப்பி, உன்ைனப்
பராக்கிரமசாலியின் பட்டயத்துக்கு ஒப்பாக்குேவன். 14 அவர்கள் பட்சத்தில் கர்த்தர் காணப்படுவார்;
அவருைடய அம்பு மின்னைலப்ேபாலப் புறப்படும்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எக்காளம் ஊதி, ெதன்திைசச்
சுழல்காற்றுகேளாேட நடந்துவருவார். 15 ேசைனகளின் கர்த்தர் அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார்; அவர்கள்
பட்சித்து, கவண்கற்களால் கீழ்ப்படுத்திக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் குடித்துக் களிப்பினால் ஆரவாரிப்பார்கள்;
பானபாத்திரங்கள்ேபாலவும், பலிபீடத்தின் ேகாடிகைளப்ேபாலவும் நிைறந்திருப்பார்கள். 16 அந்நாளில்
அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் தம்முைடய ஜனமான மந்ைதயாகிய அவர்கைள இரட்சிப்பார்; அவர்கள்
அவருைடய ேதசத்தில் ஏற்றப்பட்ட ெகாடிகளின் கிரீடத்தில் பதிந்திருப்பார்கள். 17 அவருைடய காருண்யம்
எத்தைன ெபரியது? அவருைடய ெசௗந்தரியம் எத்தைன ெபரியது? தானியம் வாலிபைரயும், புது
திராட்சரசம் கன்னிைககைளயும் வளர்க்கும்.

பின்மாரிகாலத்து மைழையக் கர்த்தரிடத்தில் ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது கர்த்தர்
மின்னல்கைள உண்டாக்கி, வயல்ெவளியில் அவரவருக்குப் பயிருண்டாக அவர்களுக்கு மைழையக்
கட்டைளயிடுவார். 2 சுரூபங்கள் அபத்தமானைதச் ெசால்லிற்று; குறிெசால்லுகிறவர்கள்

ெபாய்ையத்தரித்தார்கள்; ெசாப்பனக்காரர் வீணானைதச் ெசால்லி, வியர்த்தமாகத்
ேதற்றரவுபண்ணினார்கள்; ஆைகயால் ஜனங்கள் ஆடுகைளப்ேபாலச் சிதறி, ேமய்ப்பனில்லாததினால்
சிறுைமப்பட்டார்கள். 3 ேமய்ப்பருக்கு விேராதமாக என் ேகாபம் மூண்டது; கடாக்கைளத் தண்டித்ேதன்;
ேசைனகளின் கர்த்தர் யூதா வம்சத்தாராகிய தமது மந்ைதைய விசாரித்து, அவர்கைள யுத்தத்திேல தமது
சிறந்த குதிைரயாக நிறுத்துவார். 4 அவர்களிலிருந்து ேகாடிக்கல்லும், அவர்களிலிருந்து கூடாரமுைளயும்,
அவர்களிலிருந்து யுத்தவில்லும் வரும்; அவர்களிலிருந்து ஆளுகிற யாவரும் ஏகமாய்ப் புறப்படுவார்கள். 5

அவர்கள் யுத்தத்திேல தங்கள் சத்துருக்கைள வீதிகளின் ேசற்றில் மிதிக்கிற பராக்கிரமசாலிகைளப்ேபால
இருந்து யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; கர்த்தர் அவர்கேளாேடகூட இருப்பார்; குதிைரகளின்ேமல்
ஏறிவருகிறவர்கள் ெவட்கப்படுவார்கள். 6 நான் யூதா வம்சத்தாைரப் பலப்படுத்தி, ேயாேசப்பு வம்சத்தாைர
இரட்சித்து, அவர்கைளத் திரும்ப நிைலக்கப்பண்ணுேவன்; நான் அவர்களுக்கு இரங்கிேனன்; அவர்கள்
என்னால் ஒருக்காலும் தள்ளிவிடப்படாதவர்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள்; நான் அவர்களுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர், நான் அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுப்ேபன். 7 எப்பிராயீமர் பராக்கிரமைரப்ேபால இருப்பார்கள்;
மதுபானத்தால் களிப்பதுேபால, அவர்களுைடய இருதயம் களிக்கும்; அவர்களுைடய பிள்ைளகளும் அைதக்
கண்டு மகிழுவார்கள்; அவர்கள் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களிகூரும். 8 நான் அவர்கைளப் பார்த்துப்
பயில்ேபாட்டு அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாள்ளுேவன்; அவர்கைள மீட்டுக்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்
ெபருகியிருந்ததுேபாலேவ ெபருகிப்ேபாவார்கள். 9 நான் அவர்கைள ஜனங்களுக்குள்ேள இைறத்தபின்பு,
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அவர்கள் தூரேதசங்களிேல என்ைன நிைனத்து தங்கள் பிள்ைளகேளாடுங்கூடப் பிைழத்துத் திரும்புவார்கள்.
10 நான் அவர்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து திரும்பிவரப்பண்ணி, அவர்கைள அசீரியாவிலிருந்து
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைளக் கீேலயாத் ேதசத்துக்கும் லீபேனானுக்கும் வரப்பண்ணுேவன்; அவர்களுக்கு
இடம் ேபாதாமற்ேபாகும். 11 இடுக்கெமன்கிற சமுத்திரத்ைதக் கடக்ைகயில் அவர் சமுத்திரத்தின்
அைலகைள அடிப்பார்; அப்ெபாழுது நதியின் ஆழங்கள் எல்லாம் வறண்டுேபாகும்; அசீரியாவின் கர்வம்
தாழ்த்தப்படும், எகிப்தின் ெகாடுங்ேகால் விலகிப்ேபாகும். 12 நான் அவர்கைளக் கர்த்தருக்குள்
பலப்படுத்துேவன்; அவர்கள் அவருைடய நாமத்திேல நடந்துெகாள்ளுவார்கள் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

லீபேனாேன, அக்கினி உன் ேகதுருமரங்கைளப் பட்சிக்கும்படி உன் வாசல்கைளத் திற. 2

ேதவதாரு விருட்சங்கேள, புலம்புங்கள்; ேகதுமரங்கள் விழுந்தேத; பிரபலமானைவகள்
பாழாக்கப்பட்டன. பாசானின் கர்வாலிமரங்கேள, புலம்புங்கள்; அரணுள்ள ேசாைல கீேழ

தள்ளப்பட்டது. 3 ேமய்ப்பர்களின் மகிைம அழிந்துேபானபடியால், அவர்கள் அலறுகிற சத்தம்
ேகட்கப்படுகிறது; ேயார்தானின் ெபருைம அழிந்துேபானபடியால், பாலசிங்கங்கள் கர்ச்சிக்கிற சத்தம்
ேகட்கப்படுகிறது. 4 என் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், ெகாைலயுண்கிற ஆடுகைள
ேமய்க்கக்கடவாய். 5 அைவகைள உைடயவர்கள், அைவகைளக் ெகான்றுேபாட்டுத் தங்களுக்குக்
குற்றமில்ைலெயன்று எண்ணுகிறார்கள். அைவகைள விற்கிறவர்கள், கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம், நாங்கள்
ஐசுவரியமுள்ளவர்களாேனாம் என்கிறார்கள்; அைவகைள ேமய்க்கிறவர்கள், அைவகள்ேமல் இரக்கம்
ைவக்கிறதில்ைல. 6 நான் இனி ேதசத்துக் குடிகளின்ேமல் இரக்கம் ைவயாமல் மனுஷரில் யாவைரயும்
அவனவனுைடய அயலான் ைகயிலும், அவனவனுைடய ராஜாவின் ைகயிலும் அகப்படப்பண்ணுேவன்;
அவர்கள் ேதசத்ைத அழித்தும், நான் இவர்கைள அவர்கள் ைகக்குத் தப்புவிப்பதில்ைலெயன்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 7 ெகாைலயுண்கிற மந்ைதயாகிய சிறுைமப்பட்ட உங்கைள நான் ேமய்ப்ேபன்; நான்
இரண்டு ேகால்கைள எடுத்து, ஒன்றிற்கு அநுக்கிரகம் என்றும், ஒன்றிற்கு நிக்கிரகம் என்றும் ேபரிட்டு
மந்ைதைய ேமய்த்து, 8 ஒேர மாதத்திேல மூன்று ேமய்ப்பைரயும் அதம்பண்ணிேனன்; என் ஆத்துமா
அவர்கைள அேராசித்தது; அவர்கள் ஆத்துமா என்ைனயும் ெவறுத்தது. 9 இனி நான் உங்கைள
ேமய்ப்பதில்ைல; சாகிறது சாகட்டும், அதமாகிறது அதமாகட்டும்; மீதியானைவகேளாெவன்றால், ஒன்றின்
மாம்சத்ைத ஒன்று தின்னக்கடவது என்று நான் ெசால்லி, 10 அநுக்கிரகம் என்னப்பட்ட என் ேகாைல
எடுத்து, நான் அந்த ஜனங்கெளல்லாேராடும் பண்ணியிருந்த என் உடன்படிக்ைக அற்றுப்ேபாகும்படிக்கு
அைத முறித்துப்ேபாட்ேடன். 11 அந்நாளிேல அது அற்றுப்ேபாயிற்று; அப்படிேய மந்ைதயில் எனக்குக்
காத்திருந்த சிறுைமப்பட்டைவகள் அது கர்த்தருைடய வார்த்ைதெயன்று அறிந்துெகாண்டன. 12 உங்கள்
பார்ைவக்கு நன்றாய்க் கண்டால், என் கூலிையத் தாருங்கள்; இல்லாவிட்டால் இருக்கட்டும் என்று
அவர்கேளாேட ெசான்ேனன்; அப்ெபாழுது எனக்குக் கூலியாக முப்பது ெவள்ளிக்காைச நிறுத்தார்கள். 13

கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: அைதக் குயவனிடத்தில் எறிந்துவிடு என்றார்; இதுேவ நான் அவர்களால்
மதிக்கப்பட்ட ேமன்ைமயான மதிப்பு; நான் அந்த முப்பது ெவள்ளிக்காைச எடுத்து, அைவகைளக்
குயவனுக்ெகன்று கர்த்தருைடய ஆலயத்திேல எறிந்துவிட்ேடன். 14 நான் யூதாவுக்கும் இஸ்ரேவலுக்கும்
இருக்கிற சேகாதரக்கட்ைட அற்றுப்ேபாகப்பண்ணும்படிக்கு, நிக்கிரகம் என்னப்பட்ட என் இரண்டாம்
ேகாைலயும் முறித்ேதன்.

15 கர்த்தர் என்ைன ேநாக்கி: நீ மதியற்ற ஒரு ேமய்ப்பனுைடய ஆயுதங்கைள இன்னும் எடுத்துக்ெகாள். 16

இேதா, நான் ேதசத்திேல ஒரு ேமய்ப்பைன எழும்பப்பண்ணுேவன்; அவன் அதமாகிறைவகைளப்
பராமரிக்காமலும், சிதறுண்டைதத் ேதடாமலும், ெநாறுங்குண்டைதக் குணமாக்காமலும்,
இைளத்திருக்கிறைத ஆதரிக்காமலும், ெகாழுத்ததின் மாம்சத்ைதத் தின்று, அைவகளுைடய குளம்புகைள
உைடத்துப்ேபாடுவான். 17 மந்ைதையக் ைகவிடுகிற அபத்தமான ேமய்ப்பனுக்கு ஐேயா! பட்டயம் அவன்
புயத்தின்ேமலும் அவன் வலது கண்ணின்ேமலும் வரும்; அவன் புயமுழுதும் சூம்பிப்ேபாகும்; அவன் வலது கண்
முற்றிலும் இருள் அைடயும் என்றார்.

இஸ்ரேவைலக்குறித்துக் கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைதயின் பாரம்; வானங்கைள விரித்து, பூமிைய
அஸ்திபாரப்படுத்தி, மனுஷனுைடய ஆவிைய அவனுக்குள் உண்டாக்குகிற கர்த்தர்
ெசால்லுகிறதாவது: 2 இேதா, சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் நான் எருசேலைமத்

தத்தளிப்பின் பாத்திரமாக்குகிேறன்; எருசேலமுக்கு விேராதமாய்ப்ேபாடப்படும் முற்றிைகயிேல யூதாவும்
அப்படிேயயாகும். 3 அந்நாளிேல நான் எருசேலைமச் சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குேவன்;
அைதக் கிளப்புகிற யாவரும் சிைதக்கப்படுவார்கள்; பூமியிலுள்ள ஜாதிகெளல்லாம் அதற்கு விேராதமாய்க்
கூடிக்ெகாள்வார்கள். 4 அந்நாளிேல நான் குதிைரகளுக்ெகல்லாம் திைகப்ைபயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறியிருக்கிறவர்களுக்ெகல்லாம் புத்திமயக்கத்ைதயும் வரப்பண்ணி, யூதா வம்சத்தின்ேமல் என் கண்கைளத்
திறந்துைவத்து, ஜனங்களுைடய எல்லாக் குதிைரகளுக்கும் குருட்டாட்டத்ைத உண்டுபண்ணுேவன் என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5 எருசேலமின் குடிகள், ேசைனகளின் கர்த்தராகிய தங்கள் ேதவனுைடய
துைணயினால் எங்களுக்குப் ெபலனானவர்கள் என்று அப்ேபாது யூதாவின் தைலவர் தங்கள் இருதயத்திேல
ெசால்லுவார்கள். 6 அந்நாளிேல யூதாவின் தைலவைர விறகுகளுக்குள்ேள எரிகிற அக்கினி அடுப்புக்கும்,
ைவக்ேகால் கட்டுகளுக்குள்ேள எரிகிற தீவட்டிக்கும் ஒப்பாக்குேவன்; அவர்கள் வலதுபுறமும்
இடதுபுறமுமாகப் புறப்பட்டு, சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்கைளயும் பட்சிப்பார்கள்; எருசேலம்
திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசேலமிேல குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 7 தாவீது வம்சத்தாரின் மகிைமயும்,
எருசேலமின் குடிகளுைடய மகிைமயும், யூதாவின்ேமல் தன்ைன உயர்த்தாதபடிக்கு, கர்த்தர் யூதாவின்
கூடாரங்கைள முதல்முதல் இரட்சிப்பார். 8 அந்நாளிேல கர்த்தர் எருசேலமின் குடிகைளக் காப்பாற்றுவார்;
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அவர்களில் தள்ளாடினவன் அந்நாளிேல தாவீைதப்ேபால இருப்பான்; தாவீது குடும்பத்தார் அவர்களுக்கு
முன்பாக ேதவைனப்ேபாலும் கர்த்தருைடய தூதைனப்ேபாலும் இருப்பார்கள். 9 அந்நாளிேல
எருசேலமுக்கு விேராதமாய் வருகிற எல்லா ஜாதிகைளயும் அழிக்கப் பார்ப்ேபன். 10 நான் தாவீது
குடும்பத்தாரின்ேமலும் எருசேலம் குடிகளின்ேமலும் கிருைபயின் ஆவிையயும் விண்ணப்பங்களின்
ஆவிையயும் ஊற்றுேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்ைன ேநாக்கிப்பார்த்து, ஒருவன் தன்
ஒேர ேபறானவனுக்காகப் புலம்புகிறதுேபால எனக்காகப் புலம்பி, ஒருவன் தன் தைலச்சன் பிள்ைளக்காகத்
துக்கிக்கிறதுேபால எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பார்கள். 11 அந்நாளிேல ெமகிேதான் பட்டணத்துப்
பள்ளத்தாக்கின் ஊராகிய ஆதாத்ரிம்ேமானின் புலம்பைலப்ேபால எருசேலமின் புலம்பல் ெபரிதாயிருக்கும்.
12 ேதசம் புலம்பிக்ெகாண்டிருக்கும்; ஒவ்ெவாரு வம்சமும் தனித்தனியாகப் புலம்பும்; தாவீது குடும்பத்தார்
தனிேயயும், அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனிேயயும், நாத்தான் குடும்பத்தார் தனிேயயும், அவர்கள் ஸ்திரீகள்
தனிேயயும், 13 ேலவி குடும்பத்தார் தனிேயயும், அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனிேயயும், சீேமயி குடும்பத்தார்
தனிேயயும், அவர்கள் ஸ்திரீகள் தனிேயயும், 14 மற்றுமுண்டான சகல குடும்பங்களிலும் ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்தின் மனுஷர் தனித்தனிேயயும் அவர்களுைடய ஸ்திரீகள் தனித்தனிேயயும் புலம்புவார்கள்.

அந்நாளிேல பாவத்ைதயும் அழுக்ைகயும் நீக்க, தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் எருசேலமின்
குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும். 2 அந்நாளிேல நான்
விக்கிரகங்களின்ேபரும் ேதசத்தில் இராதபடிக்கு அழிப்ேபன்; அைவகள் இனி

நிைனக்கப்படுவதில்ைல; தரிசனம் ெசால்லுகிறவர்கைளயும், அசுத்த ஆவிையயும் ேதசத்திலிருந்து
ேபாய்விடவும்பண்ணுேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 இனி ஒருவன் தரிசனம்
ெசான்னால், அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவைன ேநாக்கி: நீ கர்த்தருைடய
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ெபாய்ேபசுகிறபடியால் நீ உயிேராடிருக்கப்படாது என்று ெசால்லி, அவைனப்ெபற்ற
அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவன் தரிசனம் ெசால்லும்ேபாது அவைனக் குத்திப்ேபாடுவார்கள். 4

அந்நாளிேல தரிசனம் ெசால்லுகிற அவனவன் தான் ெசான்ன தரிசனத்தினால் ெவட்கப்பட்டு, ெபாய்
ெசால்லும்படிக்கு இனி மயிர்ப்ேபார்ைவையப் ேபார்த்துக்ெகாள்ளாமல், 5 நான் தரிசனம் ெசால்லுகிறவன்
அல்ல, நான் நிலத்ைதப் பயிரிடுகிறவன்; என் சிறுவயதுமுதல் ஒருவன் என்ைன ேவைலெகாண்டான்
என்பான். 6 அப்ெபாழுது ஒருவன் அவைன ேநாக்கி: உன் ைககளில் இருக்கிற இந்த வடுக்கள் ஏெதன்று
ேகட்டால், என் சிேநகிதரின் வீட்டிேல காயப்பட்டதினால் உண்டானைவகள் என்பான்.

7 பட்டயேம, என் ேமய்ப்பன்ேமலும் என் ேதாழனாகிய புருஷன்ேமலும் எழும்பு என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; ேமய்ப்பைன ெவட்டு, அப்ெபாழுது ஆடுகள் சிதறிப்ேபாகும்; ஆனாலும் என் கரத்ைதச்
சிறுவர்ேமல் திரும்பைவப்ேபன். 8 ேதசெமங்கும் சம்பவிக்கும் காரியம் என்னெவன்றால், அதில் இருக்கிற
இரண்டு பங்கு மனுஷர் சங்கரிக்கப்பட்டு மாண்டுேபாவார்கள்; மூன்றாம் பங்ேகா அதில் மீதியாயிருக்கும். 9

அந்த மூன்றாம் பங்ைக நான் அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, ெவள்ளிைய உருக்குகிறதுேபால அவர்கைள
உருக்கி, ெபான்ைனப் புடமிடுகிறதுேபால அவர்கைளப் புடமிடுேவன்; அவர்கள் என் நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்; நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேபன்; இது என் ஜனெமன்று நான்
ெசால்லுேவன், கர்த்தர் என் ேதவன் என்று அவர்கள் ெசால்லுவார்கள்.

இேதா, கர்த்தருைடய நாள் வருகிறது, உன்னில் ெகாள்ைளயானது உன் நடுவிேல பங்கிடப்படும்.
2 எருசேலமுக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணச் சகல ஜாதிகைளயும் கூட்டுேவன்; நகரம்
பிடிக்கப்படும்; வீடுகள் ெகாள்ைளயாகும்; ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள்; நகரத்தாரில் பாதி

மனுஷர் சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; மீதியான ஜனேமா நகரத்ைத விட்டு அறுப்புண்டுேபாவதில்ைல. 3

கர்த்தர் புறப்பட்டு, யுத்தநாளிேல ேபாராடுவதுேபால் அந்த ஜாதிகேளாேட ேபாராடுவார். 4 அந்நாளிேல
அவருைடய பாதங்கள் கிழக்ேக எருசேலமுக்கு எதிேர இருக்கிற ஒலிவமைலயின்ேமல் நிற்கும்; அப்ெபாழுது
மகா ெபரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமைல தன் நடுைமயத்திேல கிழக்கு ேமற்காய் எதிராகப்
பிளந்துேபாகும்; அதினாேல, ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி ெதன்பக்கத்திலும் சாயும். 5 அப்ெபாழுது
என் மைலகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடிப்ேபாவீர்கள்; மைலகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால்மட்டும்
ேபாகும்; நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமியதிர்ச்சிக்குத் தப்பி ஓடிப்ேபானதுேபால்
ஓடிப்ேபாவீர்கள்; என் ேதவனாகிய கர்த்தர் வருவார்; ேதவரீேராேட எல்லாப் பரிசுத்தவான்களும்
வருவார்கள். 6 அந்நாளில் ெவளிச்சம் இல்லாமல், ஒருேவைள பிரகாசமும் ஒருேவைள மப்புமாயிருக்கும். 7

ஒருநாள் உண்டு, அது கர்த்தருக்குத் ெதரிந்தது; அது பகலுமல்ல இரவுமல்ல; ஆனாலும் சாயங்காலத்திேல
ெவளிச்சமுண்டாகும். 8 அந்நாளிேல ஜீவதண்ணீர்கள் எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டு, பாதி கிழக்குச்
சமுத்திரத்துக்கும், பாதி ேமற்குச் சமுத்திரத்துக்கும் ேபாய், மாரிகாலத்துக்கும் ேகாைடகாலத்துக்கும்
இருக்கும். 9 அப்ெபாழுது கர்த்தர் பூமியின்மீெதங்கும் ராஜாவாயிருப்பார்; அந்நாளில் ஒேர கர்த்தர்
இருப்பார், அவருைடய நாமமும் ஒன்றாயிருக்கும். 10 ேதசெமல்லாம் ேகபாெதாடங்கி எருசேலமுக்குத்
ெதற்ேக இருக்கிற ரிம்ேமான்வைரக்கும் சமபூமியாகத் திருத்தப்படும்; எருசேலேமா உயர்ந்ததாகி, தன்
ஸ்தானத்திேல ெபன்யமீன் வாசல்ெதாடங்கி முதல்வாசெலன்கிற ஸ்தலமட்டும் ேகாடிவாசல் வைரக்கும்,
அனாெனேயல் ேகாபுரம் துவக்கி ராஜாவின் திராட்ச ஆைலகள்மட்டும் குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். 11 அதிேல
ஜனங்கள் வாசம்பண்ணுவார்கள்; இனிச் சங்கரிப்பில்லாமல் எருசேலம் சுகமாய்த் தங்கியிருக்கும். 12

எருசேலமுக்கு விேராதமாக யுத்தம்பண்ணின எல்லா ஜனங்கைளயும் கர்த்தர் வாதிக்கும் வாைதயாவது:
அவர்கள் காலூன்றி நிற்ைகயிலும் அவர்களுைடய சைத அழிந்துேபாகும்; அவர்கள் கண்கள் தங்கள்
குழிகளிேல ெகட்டுப்ேபாகும்; அவர்கள் நாவு அவர்கள் வாயிேல அழுகிப்ேபாகும். 13 அந்நாளிேல கர்த்தரால்
ெபரிய கலக்கம் அவர்களுக்குள் உண்டாகும்; அவனவன் தன்தன் அயலானின் ைகையப் பிடிப்பான்;
அவனவனுைடய ைக அவனவன் அயலானுைடய ைகக்கு விேராதமாக எழும்பும். 14 யூதாவும் எருசேலமிேல
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யுத்தம்பண்ணும்; அப்ெபாழுது சுற்றிலும் இருக்கிற சகல ஜாதிகளுைடய ஆஸ்தியாகிய ெபான்னும்
ெவள்ளியும் வஸ்திரங்களும் மகா திரளாகக் கூட்டப்படும். 15 அந்தப்பாைளயங்களில் இருக்கும் குதிைரகள்,
ேகாேவறு கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் முதலான எல்லா மிருகஜீவன்களுக்கும் வரும் வாைதயும்,
அந்த வாைதையப்ேபாலேவ இருக்கும். 16 பின்பு, எருசேலமுக்கு விேராதமாக வந்திருந்த எல்லா
ஜாதிகளிலும் மீதியான யாவரும் ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படிக்கும்,
கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்கும்படிக்கும், வருஷாவருஷம் வருவார்கள். 17 அப்ெபாழுது பூமியின்
வம்சங்களில் ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ராஜாைவத் ெதாழுதுெகாள்ள எருசேலமுக்கு வராதவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கள்ேமல் மைழ வருஷிப்பதில்ைல. 18 மைழ வருஷிக்காத எகிப்தின் வம்சம் வராமலும்
ேசராமலும்ேபானால், கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க வராத ஜாதிகைளக் கர்த்தர் வாதிக்கும் வாைதேய
அவர்கள்ேமலும்வரும். 19 இது எகிப்தியருைடய பாவத்துக்கும், கூடாரப்பண்டிைகைய ஆசரிக்க வராத
சகல ஜாதிகளுைடய பாவத்துக்கும் வரும் ஆக்கிைன. 20 அந்நாளிேல குதிைரகளின் மணிகளிேல
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்னும் விலாசம் எழுதியிருக்கும்; கர்த்தருைடய ஆலயத்திலுள்ள பாைனகள்
பலிபீடத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற பாத்திரங்கைளப் ேபாலிருக்கும். 21 அப்ெபாழுது எருசேலமிலும்
யூதாவிலுமுள்ள எல்லாப் பாைனகளும் ேசைனகளின் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; பலியிடுகிற
யாவரும் வந்து அைவகளில் எடுத்து, அைவகளில் சைமப்பார்கள்; அந்நாள்முதல் ேசைனகளுைடய
கர்த்தரின் ஆலயத்திேல யாெதாரு கானானியனும் இருப்பதில்ைல.
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மல்கியா

மல்கியாைவக்ெகாண்டு கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதயின் பாரம். 2 நான்
உங்கைளச் சிேநகித்ேதன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அதற்கு நீங்கள்: எங்கைள எப்படிச்
சிேநகித்தீர் என்கிறீர்கள்; கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: ஏசா யாக்ேகாபுக்குச் சேகாதரன் அல்லேவா?

ஆகிலும் யாக்ேகாைப நான் சிேநகித்ேதன். 3 ஏசாைவேயா நான் ெவறுத்ேதன்; அவனுைடய மைலகைளப்
பாழும், அவனுைடய சுதந்தரத்ைத வனாந்தரத்திலுள்ள வலுசர்ப்பங்களின் தாவும் ஆக்கிேனன். 4

ஏேதாமியர்: நாம் எளிைமப்பட்ேடாம்: ஆனாலும் பாழானைவகைளத் திரும்பக் கட்டுேவாம் என்று
ெசால்லுகிறார்கள்; அதற்குக் கர்த்தர்: அவர்கள் கட்டுவார்கள், நான் இடிப்ேபன், அவர்கள் துன்மார்க்கத்தின்
எல்ைலெயன்றும், கர்த்தர் என்ைறக்கும் சினம்ைவக்கிற ஜனெமன்றும் ெசால்லப்படுவார்கள் என்கிறார். 5

இைத உங்கள் கண்கள் காணும். அப்ெபாழுது நீங்கள்: கர்த்தர் இஸ்ரேவலுைடய எல்ைல துவக்கி
மகிைமப்படுத்தப்படுவார் என்பீர்கள்.

6 குமாரன் தன் பிதாைவயும், ஊழியக்காரன் தன் எஜமாைனயும் கனம்பண்ணுகிறார்கேள; நான்
பிதாவானால் என் கனம் எங்ேக? நான் எஜமானானால் எனக்குப் பயப்படும் பயம் எங்ேக என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் தமது நாமத்ைத அசட்ைடபண்ணுகிற ஆசாரியர்களாகிய உங்கைளக் ேகட்கிறார்; அதற்கு நீங்கள்:
உமது நாமத்ைத எதினாேல அசட்ைடபண்ணிேனாம் என்கிறீர்கள். 7 என் பீடத்தின்ேமல் அசுத்தமான
அப்பத்ைதப் பைடக்கிறதினாேலேய; ஆனாலும் உம்ைம எதினாேல அசுத்தப்படுத்திேனாம் என்கிறீர்கள்;
கர்த்தருைடய பந்தி எண்ணமற்றுப்ேபாயிற்ெறன்று நீங்கள் ெசால்லுகிறதினாேலேய. 8 நீங்கள் கண்
ஊனமானைதப் பலியிடக்ெகாண்டுவந்தாலும் அது ெபால்லாப்பல்ல, நீங்கள் காலூனமானைதயும் நசல்
பிடித்தைதயும் ெகாண்டுவந்தாலும் அது ெபால்லாப்பல்ல என்கிறீர்கேள; அைத நீ உன் அதிபதிக்குச்
ெசலுத்து, அவன் உன்ேமல் பிரியமாயிருப்பாேனா? உன் முகத்ைதப் பார்ப்பாேனா என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ேகட்கிறார். 9 இப்ேபாதும் ேதவனுைடய சமுகத்ைத ேநாக்கிக் ெகஞ்சுங்கள்; அப்ெபாழுது நம்ேமல்
இரங்குவார்; இது உங்களாேல வந்த காரியம்; அவர் உங்கைள அங்கீகரிப்பாேரா என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ேகட்கிறார். 10 உங்களில் எவன் கூலியில்லாமல் கதவுகைளப் பூட்டுவான்; என் பலிபீடத்தின்ேமல்
அக்கினிையக் கூலியில்லாமல் ெகாளுத்தவுமாட்டீர்கள்; உங்கள்ேபரில் எனக்குப் பிரியமில்ைலெயன்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; உங்கள் ைககளிலுள்ள காணிக்ைக எனக்கு உகந்ததல்ல. 11

சூரியன் உதிக்கிற திைச ெதாடங்கி, அது அஸ்தமிக்கிற திைசவைரக்கும், என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ேள
மகத்துவமாயிருக்கும்; எல்லா இடங்களிலும் என் நாமத்துக்குத் தூபமும் சுத்தமான காணிக்ைகயும்
ெசலுத்தப்படும்; என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ேள மகத்துவமாயிருக்கும் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 12 நீங்கேளா கர்த்தருைடய பந்தி அசுத்தமானது என்றும், அதின் ஆகாரமாகிய அதின்
பலன் அற்பமானது என்று ெசால்லுகிறதினாேல, என் நாமத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகிறீர்கள். 13

இேதா, இது எவ்வளவு வருத்தெமன்று ெசால்லி, அைத ஒரு திரணமாய்ப் ேபசி, பீறுண்டைதயும் கால்
ஊனமானைதயும் நசல்ெகாண்டைதயும் ெகாண்டுவந்து காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்துகிறீர்கள் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; அைத உங்கள் ைககளில் அங்கீகரித்துக்ெகாள்ேவேனா என்று
கர்த்தர் ேகட்கிறார். 14 தன் மந்ைதயில் கடா இருக்ைகயில் ெகட்டுப்ேபானைத ஆண்டவருக்கு
ேநர்ந்துெகாண்டு பலியிடுகிற கபடஸ்தன் சபிக்கப்பட்டவன்; என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ேள
பயங்கரமாயிருக்கும்; நான் மகத்துவமான ராஜா என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

இப்ேபாதும் ஆசாரியர்கேள, இந்தக் கட்டைள உங்களுக்குரியது. 2 நீங்கள் ேகளாமலும் என்
நாமத்துக்கு மகிைமையச் ெசலுத்தும்படி இைதச் சிந்தியாமலுமிருந்தால், நான் உங்களுக்குள்ேள
சாபத்ைத அனுப்பி, உங்கள் ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபமாக்குேவன்; ஆம், நீங்கள் அைதச்

சிந்தியாமற்ேபானதினால் அைவகைளச் சபித்ேதன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 3 இேதா,
நான் உங்களுைடய பயிைரக் ெகடுத்து, உங்கள் பண்டிைககளின் சாணிையேய உங்கள் முகங்களில்
இைறப்ேபன்; அதேனாடுகூட நீங்களும் தள்ளுபடியாவீர்கள். 4 ேலவிேயாேடபண்ணின என் உடன்படிக்ைக
நிைலத்திருக்கும்படிக்கு இந்தக் கட்டைளைய உங்களிடத்திற்கு அனுப்பிேனன் என்கிறைத அப்ெபாழுது
அறிந்துெகாள்வீர்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 5 அவேனாேட பண்ணின என்
உடன்படிக்ைக ஜீவனும் சமாதானமுமாக இருந்தது; அவன் எனக்குப் பயப்படும் பயத்ேதாேட
இருக்கேவண்டுெமன்று, இைவகைள அவனுக்குக் கட்டைளயிட்ேடன்; அப்படிேய அவன் என் நாமத்துக்குப்
பயந்தும் இருந்தான். 6 சத்தியேவதம் அவன் வாயில் இருந்தது; அவனுைடய உதடுகளில் அநியாயம்
காணப்படவில்ைல; அவன் என்ேனாேட சமாதானமும் யதார்த்தமுமாய்ச் சஞ்சரித்து, அேநகைர
அக்கிரமத்தினின்று திருப்பினான். 7 ஆசாரியனுைடய உதடுகள் அறிைவக் காக்கேவண்டும்; ேவதத்ைத
அவன் வாயிேல ேதடுவார்கேள; அவன் ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் தூதன். 8 நீங்கேளா வழிையவிட்டு
விலகி, அேநகைர ேவதத்ைதக்குறித்து இடறப்பண்ணினீர்கள்; ேலவியின் உடன்படிக்ைகையக்
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ெகடுத்துப்ேபாட்டீர்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 9 நீங்கள் என் வழிகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல் ேவதத்ைதக்குறித்துப் பட்சபாதம்பண்ணினபடியினால் நானும் உங்கைள எல்லா
ஜனத்துக்கு முன்பாகவும் அற்பரும் நீசருமாக்கிேனன்.

10 நம்ெமல்லாருக்கும் ஒேர பிதா இல்ைலேயா? ஒேர ேதவன் நம்ைமச் சிருஷ்டித்ததில்ைலேயா? நாம்
நம்முைடய பிதாக்களின் உடன்படிக்ைகையப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கி, அவனவன் தன்தன்
சேகாதரனுக்குத் துேராகம்பண்ணுவாேனன்? 11 யூதா ஜனங்கள் துேராகம்பண்ணினார்கள்; இஸ்ரேவலிலும்
எருசேலமிலும் அருவருப்பான காரியம் ெசய்யப்பட்டது; கர்த்தர் சிேநகிக்கிற பரிசுத்தத்ைத யூதா ஜனங்கள்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கி அந்நிய ேதவைதயின் குமாரத்திகைள விவாகம்பண்ணினார்கள். 12 இப்படிச்
ெசய்கிறவன் எவேனா, அவன் காவல்காக்கிறவனாயினும், உத்தரவு ெகாடுக்கிறவனாயினும், ேசைனகளின்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்துகிறவனாயினும், அவைன யாக்ேகாபின் கூடாரங்களில் இராதபடிக்குக்
கர்த்தர் சங்கரிப்பார். 13 நீங்கள் இரண்டாந்தரமும் இைதச் ெசய்து, கர்த்தருைடய பீடத்ைதக்
கண்ணீரினாலும் அழுைகயினாலும் ெபருமூச்சினாலும் நிரப்புகிறீர்கள்; ஆைகயால், அவர் இனிக்
காணிக்ைகைய மதியார், அைத உங்கள் ைககளில் பிரியமாய் ஏற்றுக்ெகாள்ளவுமாட்டார். 14 ஏன் என்று
ேகட்கிறீர்கள்; கர்த்தர் உனக்கும் உன் இளவயதின் மைனவிக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறார்; உன் ேதாழியும்
உன் உடன்படிக்ைகயின் மைனவியுமாகிய அவளுக்கு நீ துேராகம்பண்ணினாேய. 15 அவர்
ஒருவைனயல்லவா பைடத்தார்? ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூரணமாயிருந்தேத, பின்ைன ஏன் ஒருவைனப்
பைடத்தார்? ேதவபக்தியுள்ள சந்ததிையப் ெபறும்படிதாேன. ஆைகயால் ஒருவனும் தன் இளவயதின்
மைனவிக்குத் துேராகம்பண்ணாதபடிக்கு, உங்கள் ஆவிையக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 16

தள்ளிவிடுதைல நான் ெவறுக்கிேறன் என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்;
அப்படிப்பட்டவன் ெகாடுைமயினால் தன் வஸ்திரத்ைத மூடுகிறான் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்; ஆைகயால் நீங்கள் துேராகம்பண்ணாமல் உங்கள் ஆவிையக்குறித்து
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்.

17 உங்கள் வார்த்ைதகளினாேல கர்த்தைர வருத்தப்படுத்துகிறீர்கள்; ஆனாலும் எதினாேல அவைர
வருத்தப்படுத்துகிேறாம் என்கிறீர்கள்; ெபால்லாப்ைபச் ெசய்கிறவெனவனும் கர்த்தரின் பார்ைவக்கு
நல்லவன் என்றும், அப்படிப்பட்டவர்கள்ேபரில் அவர் பிரியமாயிருக்கிறாெரன்றும், நியாயந்தீர்க்கிற ேதவன்
எங்ேகெயன்றும், நீங்கள் ெசால்லுகிறதினாேலேய.

இேதா, நான் என் தூதைன அனுப்புகிேறன், அவன் எனக்கு முன்பாகப் ேபாய், வழிைய ஆயத்தம்
பண்ணுவான்; அப்ெபாழுது நீங்கள் ேதடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்ைகயின்
தூதனுமானவர் தம்முைடய ஆலயத்துக்குத் தீவிரமாய் வருவார்; இேதா, வருகிறார் என்று

ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 2 ஆனாலும் அவர் வரும் நாைளச் சகிப்பவன் யார்? அவர்
ெவளிப்படுைகயில் நிைலநிற்பவன் யார்? அவர் புடமிடுகிறவனுைடய அக்கினிையப்ேபாலவும்,
வண்ணாருைடய சவுக்காரத்ைதப்ேபாலவும் இருப்பார். 3 அவர் உட்கார்ந்து ெவள்ளிையப் புடமிட்டுச்
சுத்திகரித்துக்ெகாண்டிருப்பார்; அவர் ேலவியின் புத்திரைரச் சுத்திகரித்து, அவர்கள்
கர்த்தருைடயவர்களாயிருக்கும்படிக்கும், நீதியாய்க் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தும்படிக்கும், அவர்கைளப்
ெபான்ைனப்ேபாலவும் ெவள்ளிையப்ேபாலவும் புடமிடுவார். 4 அப்ெபாழுது பூர்வநாட்களிலும் முந்தின
வருஷங்களிலும் இருந்ததுேபால, யூதாவின் காணிக்ைகயும், எருசேலமின் காணிக்ைகயும் கர்த்தருக்குப்
பிரியமாயிருக்கும். 5 நான் நியாயத்தீர்ப்பு ெசய்யும்படி உங்களிடத்தில் வந்து, சூனியக்காரருக்கும்
விபசாரருக்கும் ெபாய்யாைண இடுகிறவர்களுக்கும், எனக்குப் பயப்படாமல் விதைவகளும்
திக்கற்றபிள்ைளகளுமாகிய கூலிக்காரரின் கூலிைய அபகரித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கும், பரேதசிக்கு
அநியாயஞ்ெசய்கிறவர்களுக்கும் விேராதமாய்த் தீவிரமான சாட்சியாயிருப்ேபன் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 6 நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர்; ஆைகயால் யாக்ேகாபின் புத்திரராகிய நீங்கள்
நிர்மூலமாகவில்ைல.

7 நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களின் நாட்கள் ெதாடங்கி என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்,
அைவகைளவிட்டு விலகிப்ேபானீர்கள்; என்னிடத்திற்குத் திரும்புங்கள், அப்ெபாழுது உங்களிடத்திற்குத்
திரும்புேவன் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; நாங்கள் எந்த விஷயத்தில் திரும்பேவண்டும்
என்கிறீர்கள். 8 மனுஷன் ேதவைன வஞ்சிக்கலாமா? நீங்கேளா என்ைன வஞ்சிக்கிறீர்கள். எதிேல உம்ைம
வஞ்சித்ேதாம் என்கிறீர்கள்? தசமபாகத்திலும் காணிக்ைககளிலுந்தாேன. 9 நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள்;
ஜனத்தாராகிய நீங்கள் எல்லாரும் என்ைன வஞ்சித்தீர்கள். 10 என் ஆலயத்தில் ஆகாரம்
உண்டாயிருக்கும்படித் தசமபாகங்கைளெயல்லாம் பண்டசாைலயிேல ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது
நான் வானத்தின் பலகணிகைளத் திறந்து, இடங்ெகாள்ளாமற்ேபாகுமட்டும் உங்கள்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைத
வருஷிக்கமாட்ேடேனாெவன்று அதினால் என்ைனச் ேசாதித்துப் பாருங்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 11 பூமியின் கனிையப் பட்சித்துப் ேபாடுகிறைவகைள உங்கள் நிமித்தம் கண்டிப்ேபன்;
அைவகள் உங்கள் நிலத்தின் பலைன அழிப்பதில்ைல, ெவளியிலுள்ள திராட்சக்ெகாடி
பழமில்லாமற்ேபாவதுமில்ைல என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 12 அப்ெபாழுது எல்லா
ஜாதிகளும் உங்கைளப் பாக்கியவான்கள் என்பார்கள், ேதசம் விரும்பப்படத்தக்கதாயிருக்கும் என்று
ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

13 நீங்கள் எனக்கு விேராதமாய்ப் ேபசின ேபச்சுகள் கடினமாயிருக்கிறது என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்;
ஆனாலும் உமக்கு விேராதமாக என்னத்ைதப் ேபசிேனாம் என்கிறீர்கள். 14 ேதவைனச் ேசவிப்பது விருதா,
அவருைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறதினாலும், ேசைனகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாகத் துக்கித்து
நடக்கிறதினாலும் என்ன பிரேயாஜனம்? 15 இப்ேபாதும் அகங்காரிகைளப் பாக்கியவான்கள் என்கிேறாம்?
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தீைம ெசய்கிறவர்கள் திடப்படுகிறார்கள்; அவர்கள் ேதவைனப் பரிட்ைசபார்த்தாலும்
விடுவிக்கப்படுகிறார்கேள என்று ெசால்லுகிறீர்கள். 16 அப்ெபாழுது கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்கள்
ஒருவேராெடாருவர் ேபசிக்ெகாள்வார்கள்; கர்த்தர் கவனித்துக் ேகட்பார்; கர்த்தருக்குப்
பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருைடய நாமத்ைதத் தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபகப்புஸ்தகம் ஒன்று
அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 17 என் சம்பத்ைத நான் ேசர்க்கும் நாளிேல அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாயிருப்பார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்; ஒரு மனுஷன் தனக்கு
ஊழியஞ்ெசய்கிற தன்னுைடய குமாரைனக் கடாட்சிக்கிறதுேபால நான் அவர்கைளக் கடாட்சிப்ேபன். 18

அப்ெபாழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், ேதவனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு
ஊழியஞ்ெசய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்ைத திரும்பவும் காண்பீர்கள்.

இேதா, சூைளையப்ேபால எரிகிற நாள் வரும்; அப்ெபாழுது அகங்காரிகள் யாவரும்
அக்கிரமஞ்ெசய்கிற யாவரும் துரும்பாயிருப்பார்கள்; வரப்ேபாகிற அந்த நாள் அவர்கைளச்
சுட்ெடரிக்கும்; அது அவர்களுக்கு ேவைரயும் ெகாப்ைபயும் ைவக்காமற்ேபாகும் என்று ேசைனகளின்

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 2 ஆனாலும் என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள்ேமல் நீதியின் சூரியன்
உதிக்கும்; அதின் ெசட்ைடயின்கீழ் ஆேராக்கியம் இருக்கும்; நீங்கள் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாய், ெகாழுத்த
கன்றுகைளப்ேபால வளருவீர்கள். 3 துன்மார்க்கைர மிதிப்பீர்கள்; நான் இைதச் ெசய்யும்நாளிேல அவர்கள்
உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ் சாம்பலாயிருப்பார்கள் என்று ேசைனகளின் கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

4 ஓேரபிேல இஸ்ரேவலெரல்லாருக்காகவும் என் தாசனாகிய ேமாேசக்கு நான் கற்பித்த
நியாயப்பிரமாணமாகிய கட்டைளகைளயும் நியாயங்கைளயும் நிைனயுங்கள். 5 இேதா, கர்த்தருைடய
ெபரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வருகிறதற்கு முன்ேன நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசிைய
அனுப்புகிேறன். 6 நான் வந்து பூமிையச் சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு, அவன் பிதாக்களுைடய
இருதயத்ைதப் பிள்ைளகளிடத்திற்கும், பிள்ைளகளுைடய இருதயத்ைத அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும்
திருப்புவான்.
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மத்ேதயு

ஆபிரகாமின் மகனாகிய தாவீதின் குமாரனான இேயசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறு: 2 ஆபிரகாம்
ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்கு யாக்ேகாைபப் ெபற்றான்; யாக்ேகாபு யூதாைவயும் அவன்
சேகாதரைரயும் ெபற்றான்; 3 யூதா பாேரைசயும் சாராைவயும் தாமாரினிடத்தில் ெபற்றான்; பாேரஸ்

எஸ்ேராைமப் ெபற்றான்; எஸ்ேராம் ஆராைமப் ெபற்றான்; 4 ஆராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான்; அம்மினதாப்
நகேசாைனப் ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப் ெபற்றான்; 5 சல்ேமான் ேபாவாைச ராகாபினிடத்தில்
ெபற்றான்; ேபாவாஸ் ஓேபைத ரூத்தினிடத்தில் ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; 6 ஈசாய் தாவீது
ராஜாைவப் ெபற்றான்; தாவீது ராஜா உரியாவின் மைனவியாயிருந்தவளிடத்தில் சாெலாேமாைனப்
ெபற்றான்; 7 சாெலாேமான் ெரெகாெபயாைமப் ெபற்றான்; ெரெகாெபயாம் அபியாைவப் ெபற்றான்; அபியா
ஆசாைவப் ெபற்றான்; 8 ஆசா ேயாசபாத்ைதப் ெபற்றான்; ேயாசபாத் ேயாராைமப் ெபற்றான்; ேயாராம்
உசியாைவப் ெபற்றான்; 9 உசியா ேயாதாைமப் ெபற்றான்; ேயாதாம் ஆகாைசப் ெபற்றான்; ஆகாஸ்
எேசக்கியாைவப் ெபற்றான்; 10 எேசக்கியா மனாேசையப் ெபற்றான்; மனாேச ஆேமாைனப் ெபற்றான்;
ஆேமான் ேயாசியாைவப் ெபற்றான்; 11 பாபிேலானுக்குச் சிைறப்பட்டுப் ேபாகுங்காலத்தில், ேயாசியா
எெகானியாைவயும் அவனுைடய சேகாதரைரயும் ெபற்றான். 12 பாபிேலானுக்குச் சிைறப்பட்டுப்ேபானபின்பு
எெகானியா சலாத்திேயைலப் ெபற்றான்; சலாத்திேயல் ெசாெராபாேபைலப் ெபற்றான்; 13 ெசாெராபாேபல்
அபியூைதப் ெபற்றான்; அபியூத் எலியாக்கீைமப் ெபற்றான்; எலியாக்கீம் ஆேசாைரப் ெபற்றான்; 14 ஆேசார்
சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்கு ஆகீைமப் ெபற்றான்; ஆகீம் எலியூைதப் ெபற்றான்; 15 எலியூத்
எெலயாசாைரப் ெபற்றான்; எெலயாசார் மாத்தாைனப் ெபற்றான்; மாத்தான் யாக்ேகாைபப் ெபற்றான்; 16

யாக்ேகாபு மரியாளுைடய புருஷனாகிய ேயாேசப்ைபப் ெபற்றான்; மரியாளிடத்தில் கிறிஸ்து என்னப்படுகிற
இேயசு பிறந்தார். 17 இவ்விதமாய் உண்டான தைலமுைறகள் எல்லாம் ஆபிரகாம் முதல் தாவீதுவைரக்கும்
பதினாலு தைலமுைறகளும்; தாவீது முதல் பாபிேலானுக்குச் சிைறப்பட்டுப்ேபான காலம்வைரக்கும்
பதினாலு தைலமுைறகளும்; பாபிேலானுக்குச் சிைறப்பட்டுப்ேபான காலமுதல் கிறிஸ்துவைரக்கும் பதினாலு
தைல முைறகளாகும். 18 இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய பிறப்பின் விவரமாவது: அவருைடய தாயாகிய மரியாள்
ேயாேசப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்ைகயில், அவர்கள் கூடிவருமுன்ேன, அவள் பரிசுத்த ஆவியினாேல
கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது. 19 அவள் கணவனாகிய ேயாேசப்பு நீதிமானாயிருந்து, அவைள
அவமானப்படுத்த விருப்பமில்லாமல், இரகசியமாய் அவைளத் தள்ளிவிட ேயாசைனயாயிருந்தான். 20 அவன்
இப்படி நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்ைகயில், கர்த்தருைடய தூதன் ெசாப்பனத்தில் அவனுக்குக்
காணப்பட்டு: தாவீதின் குமாரனாகிய ேயாேசப்ேப, உன் மைனவியாகிய மரியாைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
பயப்படாேத; அவளிடத்தில் கருவுற்று இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. 21 அவள் ஒரு
குமாரைனப் ெபறுவாள், அவருக்கு இேயசு என்று ேபரிடுவாயாக; ஏெனனில் அவர் தமது மக்களின்
பாவங்கைள நீக்கி அவர்கைள இரட்சிப்பார் என்றான். 22 தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தராேல
உைரக்கப்பட்டது நிைறேவறும்படி இெதல்லாம் நடந்தது. 23 அவன்: இேதா, ஒரு கன்னிைக கர்ப்பவதியாகி
ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ேபரிடுவார்கள் என்று ெசான்னான்.
இம்மானுேவல் என்பதற்கு ேதவன் நம்ேமாடிருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். 24 ேயாேசப்பு நித்திைர ெதளிந்து
எழுந்து, கர்த்தருைடய தூதன் தனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய தன் மைனவிையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு; 25

அவள் தன் முதற்ேபறான குமாரைனப் ெபறும் வைரக்கும் அவைள அறியாதிருந்து, அவருக்கு இேயசு என்று
ேபரிட்டான்.

ஏேராது ராஜாவின் நாட்களில் யூேதயாவிலுள்ள ெபத்லேகமிேல இேயசு பிறந்தெபாழுது,
கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசேலமுக்கு வந்து, 2 யூதருக்கு ராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர்
எங்ேக? கிழக்கிேல அவருைடய நட்சத்திரத்ைதக் கண்டு, அவைர ெதாழுது ெகாள்ள வந்ேதாம்

என்றார்கள். 3 ஏேராது ராஜா அைதக் ேகட்டெபாழுது, அவனும் அவேனாடுங்கூட எருசேலம் நகரத்தார்
அைனவரும் கலங்கினார்கள். 4 அவன் பிரதான ஆசாரியர் மக்களின் ேவதபாரகர் எல்லாைரயும்
கூடிவரச்ெசய்து: கிறிஸ்துவானவர் எங்ேக பிறப்பாெரன்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். 5 அதற்கு
அவர்கள்: யூேதயாவிலுள்ள ெபத்லேகமிேல பிறப்பார்; அது ஏெனன்றால்: 6 யூேதயா நாட்டிலுள்ள
ெபத்லேகேம, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல; என் மக்களாகிய இஸ்ரேவைல ஆளும் பிரபு
உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள். 7

அப்ெபாழுது ஏேராது, சாஸ்திரிகைள இரகசியமாய் அைழத்து, நட்சத்திரம் காணப்பட்ட
காலத்ைதக்குறித்து அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்து: 8 நீங்கள் ேபாய், பிள்ைளைய குறித்துத்
திட்டமாய் விசாரியுங்கள்; நீங்கள் பிள்ைளையக் கண்டபின்பு, நானும் வந்து அைதப் பணிந்து ெகாள்ளும்படி
எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று ெசால்லி, அவர்கைள ெபத்லேகமுக்கு அனுப்பினான். 9 ராஜா ெசான்னைத
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அவர்கள் ேகட்டுப் ேபாைகயில், இேதா, அவர்கள் கிழக்கிேல கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ைள இருந்த
இடத்திற்குேமல் வந்து நிற்கும் வைரக்கும் அவர்களுக்கு முன்ெசன்றது. 10 அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்ைதக்
கண்டேபாது, மிகுந்த ஆனந்த சந்ேதாஷமைடந்தார்கள். 11 அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் நுைழந்து,
பிள்ைளையயும் அதின் தாயாகிய மரியாைளயும் கண்டு, சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அைதப் பணிந்துெகாண்டு,
தங்கள் ெபாக்கிஷங்கைளத் திறந்து, ெபான்ைனயும் தூபவர்க்கத்ைதயும் ெவள்ைளப் ேபாளத்ைதயும்
பிள்ைளக்குக் காணிக்ைகயாக ைவத்தார்கள். 12 பின்பு, அவர்கள் ஏேராதினிடத்திற்குத் திரும்பிப்
ேபாகேவண்டாம் என்று ெசாப்பனத்தில் ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு, ேவறு வழியாய்த் தங்கள் நாட்டுக்குத்
திரும்பிப் ேபானார்கள். 13 அவர்கள் ேபானபின்பு, கர்த்தருைடய தூதன் ெசாப்பனத்தில் ேயாேசப்புக்குக்
காணப்பட்டு: ஏேராது பிள்ைளையக் ெகாைலெசய்யத் ேதடுவான்; ஆதலால் நீ எழுந்து, பிள்ைளையயும்
அதின் தாையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு எகிப்துக்கு ஓடிப்ேபாய், நான் உனக்குச் ெசால்லும் வைரக்கும்
அங்ேக இரு என்றான். 14 அவன் எழுந்து, இரவிேல பிள்ைளையயும் அதின் தாையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு,
எகிப்துக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், 15 ஏேராதின் மரணம் வைரக்கும் அங்ேக இருந்தான். எகிப்திலிருந்து
என்னுைடய குமாரைன வரவைழத்ேதன் என்று, தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டது
நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 16 அப்ெபாழுது ஏேராது தான் சாஸ்திரிகளால் ஏமாற்றப் பட்டைதக்
கண்டு, மிகுந்த ேகாபமைடந்து, ஆட்கைள அனுப்பி, தான் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த
காலத்தின்படிேய, ெபத்லேகமிலும் அதின் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா
ஆண் பிள்ைளகைளயும் ெகாைலெசய்தான். 17 புலம்பலும் அழுைகயும் மிகுந்த துக்கங்
ெகாண்டாடலுமாகிய கூக்குரல் ராமாவிேல ேகட்கப்பட்டது; ராேகல் தன் பிள்ைளகளுக்காக அழுது,
அைவகள் இல்லாதபடியால் ஆறுதலைடயாதிருக்கிறாள் என்று, 18 எேரமியா தீர்க்கதரிசியினால்
ெசால்லப்பட்டது அப்ெபாழுது நிைறேவறிற்று. 19 ஏேராது மரித்த பின்பு, கர்த்தருைடய தூதன் எகிப்திேல
ேயாேசப்புக்குச் ெசாப்பனத்தில் காணப்பட்டு: 20 நீ எழுந்து, பிள்ைளையயும் அதின் தாையயும் அைழத்துக்
ெகாண்டு, இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்குப் ேபா; பிள்ைளயின் உயிைர வாங்கத் ேதடினவர்கள் மரித்து ேபானார்கள்
என்றான். 21 அவன் எழுந்து பிள்ைளையயும் அதின் தாையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு இஸ்ரேவல்
ேதசத்துக்கு வந்தான். 22 ஆகிலும், அர்ெகலாயு தன் தகப்பனாகிய ஏேராதின் பட்டத்துக்கு வந்து,
யூேதயாவில் அரசாளுகிறான் என்று ேகள்விப்பட்டு, அங்ேக ேபாகப் பயந்தான். அப்ெபாழுது, அவன்
ெசாப்பனத்தில் ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு, கலிேலயா நாட்டின் ெவளிப்புறங்களிேல விலகிப்ேபாய், 23

நாசேரத்து என்னும் ஊரிேல வந்து குடியிருந்தான். நசேரயன் என்னப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசிகளால்
ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது.

அந்நாட்களில் ேயாவான்ஸ்நானன் யூேதயாவின் வனாந்தரத்தில் வந்து: 2 மனந்திரும்புங்கள்,
பரேலாகராஜ்யம் ெநருங்கி இருக்கிறது என்று பிரசங்கம் ெசய்தான். 3 கர்த்தருக்கு வழிைய
ஆயத்தப்படுத்துங்கள்; அவருக்குப் பாைதகைளச் ெசப்பனிடுங்கள் என்று வனாந்தரத்திேல

அைழக்கிறவனுைடய சத்தம் உண்ெடன்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் ெசால்லப்பட்டவன் இவேன. 4

இந்த ேயாவான் ஒட்டகமயிர் ஆைடையத் தரித்து, தன் இடுப்பிேல வார்க்கச்ைசையக்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்; ெவட்டுக்கிளியும் காட்டுத்ேதனும் அவனுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது. 5 அப்ெபாழுது,
எருசேலம் நகரத்தாரும், யூேதயா ேதசத்தார் அைனவரும், ேயார்தானுக்கு அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார்
அைனவரும் அவனிடத்திற்குப் ேபாய், 6 தங்கள் பாவங்கைள அறிக்ைகயிட்டு, ேயார்தான் நதியில் அவனால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 7 பரிேசயரிலும் சதுேசயரிலும் அேநகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம்
ெபறும்படி வருகிறைத அவன் கண்டு: விரியன் பாம்புக் குட்டிகேள! வருங்ேகாபத்துக்குத் தப்பித்துக்ெகாள்ள
உங்களுக்கு வைககாட்டினவன் யார்? 8 மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகைளக் ெகாடுங்கள். 9 ஆபிரகாம்
எங்களுக்குத் தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாள்ள நிைனயாதிருங்கள்; ேதவன் இந்தக்
கல்லுகளினாேல ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ைளகைள உண்டாக்க வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 10 இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது மரங்களின் ேவர் அருேக ைவத்திருக்கிறது; ஆைகயால்,
நல்ல கனிெகாடாத மரெமல்லாம் ெவட்டுண்டு அக்கினியிேல ேபாடப்படும். 11 மனம் திரும்புதலுக்ெகன்று
நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் ெகாடுக்கிேறன்; எனக்குப்பின் வருகிறவேரா என்னிலும்
வல்லவராய் இருக்கிறார், அவருைடய காலனிகைள சுமக்கிறதற்கு நான் தகுதியற்றவன்; அவர் பரிசுத்த
ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 12 தூற்றுக்கூைட அவர் ைகயில்
இருக்கிறது; அவர் தமது களத்ைத நன்றாய் சுத்தப்படுத்தி, தமது ேகாதுைமையக் களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்பார்;
பதைரேயா அவியாத அக்கினியினால் சுட்ெடரிப்பார் என்றான். 13 அப்ெபாழுது ேயாவானால்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு இேயசு கலிேலயாைவவிட்டு ேயார்தானுக்கு அருேக அவனிடத்தில் வந்தார். 14

ேயாவான் அவருக்குத் தைட ெசய்து: நான் உம்மாேல ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண்டியதாயிருக்க, நீர்
என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான். 15 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இப்ெபாழுது இடங்ெகாடு, இப்படி
எல்லா நீதிையயும் நிைறேவற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். அப்ெபாழுது அவருக்கு
இடங்ெகாடுத்தான். 16 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று, தண்ணீரிலிருந்து கைரேயறினவுடேன, இேதா,
வானம் அவருக்குத் திறக்கப்பட்டது; ேதவ ஆவி புறாைவப்ேபால இறங்கி, தம்ேமல் வருகிறைதக் கண்டார்.
17 அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி: இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவரில்
பிரியமாயிருக்கிேறன் என்று உைரத்தது.

அப்ெபாழுது இேயசு பிசாசினால் ேசாதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராேல வனாந்தரத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார். 2 அவர் இரவும் பகலும் நாற்பதுநாள் உபவாசமாயிருந்த பின்பு,
அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று. 3 அப்ெபாழுது ேசாதைனக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து: நீர்

ேதவனுைடய குமாரேனயானால், இந்தக் கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி ெசால்லும் என்றான். 4 அவர்
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மறுெமாழியாக: மனிதன் அப்பத்தினாேல மாத்திரமல்ல, ேதவனுைடய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதயினாலும் பிைழப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறேத என்றார். 5 அப்ெபாழுது பிசாசு அவைரப் பரிசுத்த
நகரத்திற்குக் ெகாண்டுேபாய், ேதவாலயத்து உச்சியின்ேமல் அவைர நிறுத்தி: 6 நீர் ேதவனுைடய
குமாரேனயானால் கீேழ குதியும்; ஏெனனில், தம்முைடய தூதர்களுக்கு உம்ைமக்குறித்துக்
கட்டைளயிடுவார்; உமது பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு, அவர்கள் உம்ைமக் ைககளில் தாங்கிக்ெகாண்டு
ேபாவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது என்று ெசான்னான். 7 அதற்கு இேயசு: உன் ேதவனாகிய
கர்த்தைரப் பரீட்ைச பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறேத என்றார். 8 மறுபடியும், பிசாசு அவைர
மிகவும் உயர்ந்த மைலயின்ேமல் ெகாண்டுேபாய், உலகத்தின் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும் அைவகளின்
மகிைமையயும் அவருக்குக் காண்பித்து: 9 நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து, என்ைனப் பணிந்துெகாண்டால்,
இைவகைளெயல்லாம் உமக்குத் தருேவன் என்று ெசான்னான்; 10 அப்ெபாழுது இேயசு: அப்பாேல ேபா
சாத்தாேன; உன் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்ேக ஆராதைன ெசய்வாயாக
என்று எழுதியிருக்கிறேத என்றார். 11 அப்ெபாழுது பிசாசானவன் அவைரவிட்டு விலகிப்ேபானான். உடேன
ேதவதூதர்கள் வந்து, அவருக்கு பணிவிைட ெசய்தார்கள். 12 ேயாவான் காவலில் ைவக்கப்பட்டான் என்று
இேயசு ேகள்விப்பட்டு, கலிேலயாவுக்குப் ேபாய், 13 நாசேரத்ைத விட்டு, ெசபுேலான் நப்தலி என்னும்
நாடுகளின் எல்ைலகளிலிருக்கும் கடற்கைரக்கு அருகில் உள்ள கப்பர்நகூமிேல வந்து தங்கியிருந்தார். 14

கடற்கைர அருகிலும் ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திலும் உள்ள ெசபுேலான் நாடும் நப்தலி நாடும் ஆகிய
யூதரல்லாதவருைடய கலிேலயாவிேல, 15 இருளில் இருக்கும் மக்கள் ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார்கள்;
மரண இருளின் திைசயில் இருக்கிறவர்களுக்கு ெவளிச்சம் ேதான்றினது என்று, 16 ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியினால் ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 17 அதுமுதல் இேயசு:
மனந்திரும்புங்கள், பரேலாகராஜ்யம் ெநருங்கியிருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் ெதாடங்கினார். 18 இேயசு
கலிேலயாக் கடேலாரமாய் நடந்து ேபாைகயில், மீன் பிடிக்கிறவர்களாயிருந்த இரண்டு சேகாதரராகிய
ேபதுரு என்ற சீேமானும், அவன் சேகாதரன் அந்திேரயாவும், கடலில் வைல ேபாட்டு ெகாண்டிருக்கிறேபாது,
அவர்கைளக் கண்டு: 19 என் பின்ேன வாருங்கள், உங்கைள மனிதைரப் பிடிக்கிறவர்களாக்குேவன் என்றார்.
20 உடேன அவர்கள் வைலகைள விட்டு, அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள். 21 அவர் அவ்விடம் விட்டுப்
ேபாைகயில், ேவேற இரண்டு சேகாதரராகிய ெசெபேதயுவின் மகன் யாக்ேகாபும், அவன் சேகாதரன்
ேயாவானும் தங்கள் தகப்பன் ெசெபேதயுவுடேன படகிலிருந்து, தங்கள் வைலகைளப் பழுதுபார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறேபாது, அவர்கைளக்கண்டு, அவர்கைளயும் அைழத்தார். 22 உடேன அவர்கள் படைகயும்
தங்கள் தகப்பைனயும் விட்டு, அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள். 23 பின்பு, இேயசு கலிேலயா எங்கும் சுற்றி
நடந்து, அவர்களுைடய ெஜப ஆலயங்களில் உபேதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கித்து,
மக்களுக்கு உண்டாயிருந்த எல்லா வியாதிகைளயும் எல்லா ேநாய்கைளயும் நீக்கி குணமாக்கினார். 24

அவருைடய புகழ் சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. அப்ெபாழுது பலவித வியாதிகைளயும் ேவதைனகைளயும்
அைடந்திருந்த எல்லா ேநாயாளிகைளயும், பிசாசு பிடித்தவர்கைளயும் வலிப்பு ேநாயாளிகைளயும்,
பக்கவாதக்காரைரயும் அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர்கைள குணமாக்கினார். 25

கலிேலயாவிலும், ெதக்கப்ேபாலியிலும், எருசேலமிலும், யூேதயாவிலும், ேயார்தானுக்கு அப்புறத்திலும்
இருந்து திரளான மககள் வந்து, அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள்.

அவர் திரளான மக்கைளக் கண்டு மைலயின்ேமல் ஏறினார்; அவர் அமர்ந்திருந்தெபாழுது,
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது அவர் தமது வாையத் திறந்து
அவர்களுக்கு உபேதசித்துச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 3 ஆவியில் எளிைமயுள்ளவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம் அவர்களுைடயது. 4 துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள்
ஆறுதலைடவார்கள். 5 சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பாக்கிவான்கள்; அவர்கள் பூமிையச் சுதந்தரித்துக்
ெகாள்ளுவார்கள். 6 நீதியின்ேமல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியைடவார்கள்.
7 இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம்ெபறுவார்கள். 8 இருதயத்தில்
சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ேதவைனத் தரிசிப்பார்கள். 9 சமாதானம் ெசய்கிறவர்கள்
பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ேதவனுைடய பிள்ைளகள் என்னப்படுவார்கள். 10 நீதியினிமித்தம்
துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம் அவர்களுைடயது. 11 என்னிமித்தம் உங்கைள
நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவித தீைமயான ெமாழிகைளயும் உங்கள்ேபரில் ெபாய்யாய்ச்
ெசால்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள்; 12 சந்ேதாஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரேலாகத்தில்
உங்கள் பலன் அதிகமாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகைளயும் அப்படிேய
துன்பப்படுத்தினார்கேள. 13 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்; உப்பானது சாரமற்றுப்ேபானால்,
எதினால் சாரமாக்கப்படும்? ெவளிேய ெகாட்டப்படுவதற்கும், மனிதரால் மிதிக்கப்படுவதற்குேம ஒழிய
ேவெறான்றுக்கும் உதவாது. 14 நீங்கள் உலகத்துக்கு ெவளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்; மைலயின்ேமல் இருக்கிற
பட்டணம் மைறந்திருக்கமாட்டாது. 15 விளக்ைகக் ெகாளுத்தி கூைடயால் மூடிைவக்காமல், விளக்குத்
தண்டின்ேமல் ைவப்பார்கள்; அப்ெபாழுது அது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் ெவளிச்சம் ெகாடுக்கும். 16

இவ்விதமாய், மனிதர் உங்கள் நற்ெசயல்கைளக் கண்டு, பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாைவ
மகிைமப்படுத்தும்படி, உங்கள் ெவளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. 17 நியாயப்
பிரமாணத்ைதயானாலும் தீர்க்கதரிசனங்கைளயானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்ேதன் என்று
நிைனத்துக்ெகாள்ளாேதயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிைறேவற்றுகிறதற்ேக வந்ேதன். 18 வானமும்
பூமியும் ஒழிந்துேபானாலும், நியாயப்பிரமாணத்தில் உள்ளெதல்லாம் நிைறேவறுமளவும், அதில் ஒரு சிறு
எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்துேபாகாது என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
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ெசால்லுகிேறன். 19 ஆைகயால், இந்தக் கற்பைனகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானெதான்ைறயாகிலும் மீறி,
அவ்விதமாய் மனிதருக்குப் ேபாதிக்கிறவன் பரேலாகராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்னப்படுவான்;
இைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு ேபாதிக்கிறவேனா, பரேலாகராஜ்யத்தில் ெபரியவன் என்னப்படுவான். 20

ேவதபாரகர் பரிேசயர் என்பவர்களுைடய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால்,
பரேலாகராஜ்யத்தில் நுைழயமாட்டீர்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 21 ெகாைல
ெசய்யாதிருப்பாயாக என்பதும், ெகாைலெசய்கிறவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும்,
முன்ேனாருக்கு ெசால்லப்பட்டெதன்று ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 22 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்;
தன் சேகாதரைன நியாயமில்லாமல் ேகாபித்துக்ெகாள்பவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; தன்
சேகாதரைன வீணெனன்று ெசால்லுகிறவன் ஆேலாசைனச் சங்கத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான்; மூடேன
என்று ெசால்லுகிறவன் எரிநரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான். 23 ஆைகயால், நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்த வந்து, உன்ேபரில் உன் சேகாதரனுக்குக் குைற உண்ெடன்று அங்ேக நிைனவு
கூருவாயாகில், 24 அங்ேக தாேன பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்ைகைய ைவத்துவிட்டுப் ேபாய், முன்பு
உன் சேகாதரேனாேட ஒப்புரவாகி, பின்பு வந்து உன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்து. 25 எதிராளி உன்ைன
நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடாமலும், நியாயாதிபதி உன்ைனச் ேசவகனிடத்தில்
ஒப்புக்ெகாடாமலும், நீ சிைறச்சாைலயில் ைவக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக, நீ உன் எதிராளிேயாடு
வழியில் இருக்கும்ேபாேத சீக்கிரமாய் அவனுடேன நல்மனம்ெபாருந்து. 26 ெபாருந்தாவிட்டால், நீ ஒரு
காசும் குைறவின்றிக் ெகாடுத்துத் தீர்க்குமட்டும் அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படமாட்டாய் என்று,
உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன். 27 விபசாரஞ் ெசய்யாதிருப்பாயாக என்பது முன்ேனாருக்கு
ெசாலப்பட்டெதன்று ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 28 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; ஒரு ெபண்ைண
இச்ைசேயாடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவேளாேட விபசாரஞ்ெசய்தாயிற்று. 29 உன் வலது
கண் உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அைதப் பிடுங்கி எறிந்துேபாடு; உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில்
தள்ளப்படுவைதப்பார்க்கிலும், உன் அவயவங்களில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது உனக்கு நலமாயிருக்கும். 30

உன் வலதுைக உனக்கு இடறலுண்டாக்கினால், அைத ெவட்டி எறிந்துேபாடு; உன் சரீரம் முழுவதும்
நரகத்தில் தள்ளப்படுவைதப்பார்க்கிலும். உன் அவயவங்களில் ஒன்று ெகட்டுப்ேபாவது உனக்கு
நலமாயிருக்கும். 31 தன் மைனவிையத் தள்ளிவிடுகிற எவனும், விடுதைலப் பத்திரம் அவளுக்குக்
ெகாடுக்கக்கடவன் என்று உைரக்கப்பட்டது. 32 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; ேவசித்தன
முகாந்தரத்தினாெலாழிய தன் மைனவிையத் தள்ளிவிடுகிறவன், அவைள விபசாரஞ்ெசய்ய
தூண்டுகிறவனாயிருப்பான்; அப்படித் தள்ளிவிடப்பட்டவைள திருமணம் ெசய்கிறவனும் விபசாரஞ்
ெசய்கிறவனாயிருப்பான். 33 அன்றியும், ெபாய்யாைணயிடாமல், உன் ஆைணகைளக் கர்த்தர்
முன்னிைலயாய்ச் ெசலுத்துவாயாக என்று முன்ேனாருக்கு ெசாலப்பட்டெதன்று ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
34 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; எைதயும் ெசய்ேவன் என்று சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம்;
வானத்தின்ேபரில் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம், அது ேதவனுைடய சிங்காசனம். 35 பூமியின்ேபரிலும் சத்தியம்
ெசய்ய ேவண்டாம், அது அவருைடய பாதபடி; எருசேலமின்ேபரிலும் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம், அது
மகாராஜாவினுைடய நகரம். 36 உன் தைலயின் ேமலும் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம், அதின் ஒரு முடியாவது
ெவண்ைமயாக்கவும் கறுப்பாக்கவும் உன்னால் கூடாேத. 37 உள்ளைத உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத
இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுங்கள்; இதற்கு மிஞ்சினது தீைமயினால் உண்டாயிருக்கும். 38 கண்ணுக்குக்
கண், பல்லுக்குப் பல் என்று, ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 39 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்; தீைமேயாடு எதிர்த்து நிற்கேவண்டாம்; ஒருவன் உன்ைன வலது கன்னத்தில் அைறந்தால்,
அவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் திருப்பிக்ெகாடு. 40 உன்ேனாடு வழக்காடி உன் ஆைடைய எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்றிருக்கிறவனுக்கு உன் ேமலாைடையயும் விட்டுவிடு. 41 ஒருவன் உன்ைன ஒரு ைமல் தூரம் வர
கட்டாய படுத்தினால், அவேனாடு இரண்டு ைமல் தூரம் ேபா. 42 உன்னிடத்தில் ேகட்கிறவனுக்குக் ெகாடு,
உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகங்ேகாணாேத. 43 உனக்கடுத்தவைனச் ேநசித்து, உன்
சத்துருைவப் பைகப்பாயாக என்று ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 44 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்; உங்கள் சத்துருக்கைளச் ேநசியுங்கள்; உங்கைளச் சபிக்கிறவர்கைள ஆசீர்வதியுங்கள்;
உங்கைளப் பைகக்கிறவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள்; உங்கைள நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ெஜபம் ெசய்யுங்கள். 45 இப்படிச் ெசய்வதினால் நீங்கள்
பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு பிள்ைளகளாயிருப்பீர்கள்; அவர் தீேயார்ேமலும் நல்ேலார்ேமலும்
தமது சூரியைன உதிக்க ெசய்து, நீதியுள்ளவர்கள்ேமலும் அநீதியுள்ளவர்கள்ேமலும் மைழையப்
ெபய்யப்பண்ணுகிறார். 46 உங்கைளச் ேநசிக்கிறவர்கைளேய நீங்கள் ேநசிப்பீர்களானால், உங்களுக்குப்
பலன் என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிேய ெசய்கிறார்கள் அல்லவா? 47 உங்கள் சேகாதரைரமாத்திரம்
வாழ்த்துவீர்களானால், நீங்கள் விேசஷித்துச் ெசய்கிறது என்ன? ஆயக்காரரும் அப்படிேய ெசய்கிறார்கள்
அல்லவா? 48 ஆைகயால், பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுேபால,
நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

மனிதர் காண ேவண்டுெமன்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; ெசய்தால், பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவினிடத்தில்
உங்களுக்குப் பலனில்ைல. 2 ஆைகயால் நீ தர்மம் ெசய்யும்ேபாது, மனிதரால் புகழப்படுவதற்கு,

மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் ெசய்வதுேபால, உனக்கு முன்பாக ெபருைமபடாேத; அவர்கள்
தங்கள் பலைன அைடந்து தீர்ந்தெதன்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 3 நீேயா
நற்ெசயல் ெசய்யும்ேபாது, உன் நற்ெசயல் மைறமுகமாயிருப்பதற்கு, உன் வலதுைக ெசய்கிறைத உன்
இடதுைக அறியாதிருக்கக்கடவது. 4 அப்ெபாழுது மைறவிடத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாேம, உனக்கு
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ெவளிேதாற்றமாய்ப் பலனளிப்பார். 5 அன்றியும் நீ ெஜபம் ெசயும்ேபாது ெவளி ேவஷக்காரைரப்ேபால்
இருக்கேவண்டாம்; மனிதர் பார்க்கும்படியாக அவர்கள் ெஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் முற்சந்திகளிலும்
நின்று ெஜபம் ெசய்ய விரும்புகிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பலைன அைடந்து தீர்ந்தெதன்று உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 6 நீேயா ெஜபம் ெசய்யும்ேபாது, உன் அைறவீட்டுக்குள் நுைழந்து, உன்
கதைவப் பூட்டி, மைறவிடத்திலிருக்கிற உன் பிதாைவ பார்த்து ெஜபம் ெசய் ; அப்ெபாழுது மைறவிடத்தில்
பார்க்கிற உன் பிதா ெவளிப்பைடயாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். 7 அன்றியும் நீங்கள் ெஜபம் ெசய்யும் ேபாது,
யூதரல்லாதவர்கைளப்ேபால வீண்வார்த்ைதகைள திரும்பதிரும்ப ேபசாதிருங்கள்; அவர்கள், அதிக
வார்த்ைதகளினால் தங்கள் ெஜபம் ேகட்கப்படுெமன்று நிைனக்கிறார்கள். 8 அவர்கைளப்ேபால நீங்கள்
ெசய்யாதிருங்கள்; உங்கள் பிதாைவ பார்த்து நீங்கள் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிறதற்கு முன்னேம உங்களுக்கு
இன்னது ேதைவ என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். 9 நீங்கள் ெஜபம் ெசய்ய ேவண்டிய விதமாவது:
பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாேவ, உம்முைடய ெபயர் பரிசுத்தப்படுவதாக. 10 உம்முைடய ராஜ்யம்
வருவதாக; உம்முைடய விருப்பம் பரமண்டலத்திேல ெசய்யப்படுகிறதுேபால பூமியிேலயும் ெசய்யப்படுவதாக.
11 எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைத இன்று எங்களுக்குத் தாரும். 12 எங்கள் எதிராளிகளுக்கு நாங்கள்
மன்னிக்கிறதுேபால எங்கள் பாவங்கைள எங்களுக்கு மன்னியும். 13 எங்கைளச் ேசாதைனக்குட்படச்
ெசய்யாமல், தீைமயிலிருந்து எங்கைள இரட்சித்துக்ெகாள்ளும், ராஜ்யமும், வல்லைமயும், மகிைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயைவகேள, ஆெமன், என்பேத. 14 மனிதருைடய குற்றங்கைள நீங்கள்
அவர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார். 15 மனிதருைடய குற்றங்கைள
நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் குற்றங்கைளயும் மன்னியாதிருப்பார். 16

நீங்கள் உபவாசிக்கும்ேபாது, மாயக்காரைரப்ேபால முகவாடலாய் இராேதயுங்கள்; அவர்கள்
உபவாசிக்கிறைத மனிதர் பார்க்கும் ெபாருட்டாக, தங்கள் முகங்கைள வாடச்ெசய்கிறார்கள்; அவர்கள்
தங்கள் பலைன அைடந்து தீர்ந்தெதன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 17 நீேயா
உபவாசிக்கும்ேபாது, இந்த உபவாசம் மனிதர்களுக்குக் காணப்படாமல், மைறவிடத்தில் இருக்கிற உன்
பிதாவுக்ேக காணப்படும்படியாக, உன் தைலக்கு எண்ெணய் பூசி, உன் முகத்ைதக் கழுவு. 18 அப்ெபாழுது,
மைறவிடத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு ெவளித்ேதாற்றமாய்ப் பலனளிப்பார். 19 பூமியிேல உங்களுக்கு
ெசாத்துக்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கேவண்டாம்; இங்ேக பூச்சியும் துருவும் அைவகைளக் ெகடுக்கும்; இங்ேக
திருடரும் கன்னமிட்டுத் திருடுவார்கள். 20 பரேலாகத்திேல உங்களுக்கு ெசாத்துக்கைளச்
ேசர்த்துைவயுங்கள்; அங்ேக பூச்சியாவது துருவாவது ெகடுக்கிறதும் இல்ைல; அங்ேக திருடர் கன்னமிட்டுத்
திருடுகிறதும் இல்ைல. 21 உங்கள் ெசாத்து எங்ேகயிருக்கிறேதா அங்ேக உங்கள் இருதயமும் இருக்கும்.
22 கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருக்கிறது; உன் கண் ெதளிவாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும்
ெவளிச்சமாயிருக்கும். 23 உன் கண் ெகட்டதாயிருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும்; இப்படி
உன்னிலுள்ள ெவளிச்சம் இருளாயிருந்தால், அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும்! 24 இரண்டு
எஜமான்களுக்கு ேவைலெசய்ய ஒருவனாலும் முடியாது; ஒருவைனப் பைகத்து, மற்றவைன ேநசிப்பான்;
அல்லது ஒருவைனப் பற்றிக்ெகாண்டு, மற்றவைன புறக்கணிப்பான்; ேதவனுக்கும் உலகப்ெபாருளுக்கும்
ேவைலெசய்ய உங்களால் முடியாது. 25 ஆைகயால், என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம்
என்று உங்கள் வாழ்ைகக்காகவும்; என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று உங்கள் உடலுக்காகவும்
கவைலப்படாதிருங்கள் என்று, உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; உணைவப் பார்க்கிலும் வாழ்ைகயும்,
உைடையப் பார்க்கிலும் உடலும் விேசஷித்தைவகள் அல்லவா? 26 வானத்துப் பறைவகைளக்
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் விைதக்கிறதுமில்ைல, அறுக்கிறதுமில்ைல, களஞ்சியங்களில் ேசர்த்து
ைவக்கிறதுமில்ைல; அைவகைளயும் உங்கள் பரமபிதா பிைழப்பூட்டுகிறார்; அைவகைளப்பார்க்கிலும் நீங்கள்
விேசஷித்தவர்கள் அல்லவா? 27 கவைலப்படுகிறதினாேல உங்களில் எவன் தன் உடல் அளேவாடு ஒரு
முழத்ைதக் கூட்டுவான்? 28 உைடக்காகவும் நீங்கள் கவைலப்படுகிறெதன்ன? காட்டுப் பூக்கள் எப்படி
வளருகிறெதன்று கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் உைழக்கிறதுமில்ைல, நூற்கிறதுமில்ைல; 29 என்றாலும்,
சாெலாேமான் முதலாய் தன் சர்வ மகிைமயிலும் அைவகளில் ஒன்ைறப்ேபாலாகிலும் உடுத்தியிருந்ததில்ைல
என்று, உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 30 குைறந்த விசுவாசமுள்ளவர்கேள! இன்ைறக்கு இருந்து
நாைளக்கு அடுப்பிேல ேபாடப்படும் காட்டுப் புல்லுக்கு ேதவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால், உங்களுக்கு
உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா? 31 ஆைகயால், என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம்,
என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று, கவைலப்படாதிருங்கள். 32 இைவகைளெயல்லாம் ேதவைன அறியாதவர்
நாடித்ேதடுகிறார்கள்; இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு ேவண்டியைவகள் என்று உங்கள் பரமபிதா
அறிந்திருக்கிறார். 33 முதலாவது ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் அவருைடய நீதிையயும் ேதடுங்கள்,
அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு ேசர்த்துக் ெகாடுக்கப்படும். 34 ஆைகயால், நாைளக்காகக்
கவைலப்படாதிருங்கள்; நாைளயத்தினம் தன்னுைடயைவகளுக்காகக் கவைலப்படும்; அந்தந்த நாளுக்கு
அதினதின் பாடுேபாதும்.

நீங்கள் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்கைளக் குற்றவாளிகெளன்று
தீர்க்காதிருங்கள். 2 ஏெனனில், நீங்கள் மற்றவர்கைளத் தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படிேய நீங்களும்
தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படிேய உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்.

3 நீ உன் கண்ணிலிருக்கிற ெபரிய மரத்ைத உணராமல், உன் சேகாதரன் கண்ணிலிருக்கிற சிறிய
துரும்ைபப் பார்க்கிறெதன்ன? 4 இேதா, உன் கண்ணில் ெபரிய மரம் இருக்ைகயில் உன் சேகாதரைன
பார்த்து: நான் உன் கண்ணிலிருக்கும் சிறிய துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடட்டும் என்று நீ ெசால்வெதப்படி? 5

மாயக்காரேன! முன்பு உன் கண்ணிலிருக்கிற ெபரிய மரத்ைத எடுத்துப்ேபாடு; பின்பு உன் சேகாதரன்
கண்ணிலிருக்கிற சிறிய துரும்ைப எடுத்துப்ேபாட முயற்சிெசய். 6 பரிசுத்தமானைத நாய்களுக்குக்
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ெகாடாேதயுங்கள்; உங்கள் முத்துக்கைளப் பன்றிகள் முன் ேபாடாேதயுங்கள்; ேபாட்டால் தங்கள்
கால்களால் அைவகைள மிதித்து, திரும்பிக்ெகாண்டு உங்கைளப் பீறிப்ேபாடும். 7 ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்; 8 ஏெனன்றால், ேகட்கிறவன் எவனும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்; ேதடுகிறவன்
கண்டைடகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும். 9 உங்களில் எந்த மனிதனானாலும் தன்னிடத்தில்
அப்பத்ைதக் ேகட்கிற தன் மகனுக்குக் கல்ைலக் ெகாடுப்பானா? 10 மீைனக் ேகட்டால் அவனுக்குப்
பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா? 11 ஆைகயால், ெபால்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு நல்ல
பரிசுகைளக் ெகாடுக்க அறிந்திருக்கும்ேபாது, பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் ேவண்டிக்
ெகாள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்ைமயானைவகைளக் ெகாடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? 12 ஆதலால்,
மனிதர் உங்களுக்கு எைவகைளச் ெசய்ய விரும்புகிறீர்கேளா, அைவகைள நீங்களும் அவர்களுக்குச்
ெசய்யுங்கள்; இதுேவ நியாயப்பிராணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம். 13 குறுகின வாசல்வழியாய் உள்ேள
நுைழயுங்கள்; ேகட்டுக்குப்ேபாகிற வாசல் அகலமும், வழி விசாலமுமாயிருக்கிறது; அதின் வழியாய்
நுைழகிறவர்கள் அேநகர். 14 ஜீவனுக்குப்ேபாகிற வாசல் குறுகினதும், வழி ெநருக்கமுமாயிருக்கிறது;
அைதக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். 15 ெபாய் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; அவர்கள்
ஆட்டுத்ேதாைலப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள்; உள்ளத்திேலா அவர்கள்
ேபராைசயுள்ள ஓநாய்கள். 16 அவர்களுைடய ெசயல்களினாேல அவர்கைள அறிவீர்கள்; முட்ெசடிகளில்
திராட்சப் பழங்கைளயும், முட்பூண்டுகளில் அத்திப்பழங்கைளயும் பறிக்கிறார்களா? 17 அப்படிேய நல்ல
மரெமல்லாம் நல்லகனிகைளக் ெகாடுக்கும்; ெகட்டமரேமா ெகட்டகனிகைளக் ெகாடுக்கும். 18 நல்லமரம்
ெகட்டகனிகைளக் ெகாடுக்கமாட்டாது; ெகட்டமரம் நல்லகனிகைளக் ெகாடுக்கமாட்டாது. 19 நல்ல
கனிெகாடாத மரெமல்லாம் ெவட்டுண்டு, அக்கினியிேல ேபாடப்படும். 20 ஆதலால், அவர்களுைடய
ெசயல்களினாேல அவர்கைள அறிவீர்கள். 21 பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் விருப்பப்படி
ெசய்கிறவேன பரேலாகராஜ்யத்தில் நுைழவாேனயல்லாமல், என்ைன பார்த்து: கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ!
என்று ெசால்லுகிறவன் அதில் நுைழவதில்ைல. 22 அந்நாளில் அேநகர் என்ைன பார்த்து: கர்த்தாேவ!
கர்த்தாேவ! உமது ெபயராேல தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனாம் அல்லவா? உமது ெபயராேல பிசாசுகைளத்
துரத்திேனாம் அல்லவா? உமது ெபயராேல அேநக அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதாம் அல்லவா? என்பார்கள். 23

அப்ெபாழுது, நான் ஒருக்காலும் உங்கைள அறியவில்ைல; தீய ெசய்ைகக்காரேர, என்ைனவிட்டு
அகன்றுேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 24 ஆைகயால், நான் ெசால்லிய இந்த
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, இைவகளின்படி ெசய்கிறவன் எவேனா, அவைனக் கன்மைலயின்ேமல் தன்
வீட்ைடக் கட்டின புத்தியுள்ள மனிதனுக்கு ஒப்பிடுேவன். 25 ெபருமைழ ெபய்து, ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று
அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல் ேமாதியும், அது விழவில்ைல; ஏெனன்றால், அது கன்மைலயின்ேமல்
அஸ்திபாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 26 நான் ெசால்லிய இந்த வார்த்ைதகைளக்ேகட்டு, இைவகளின்படி
ெசய்யாதிருக்கிறவன் எவேனா, அவன் தன் வீட்ைட மணலின்ேமல் கட்டின புத்தியில்லாத மனிதனுக்கு
ஒப்பிடப்படுவான். 27 ெபருமைழ ெபாழிந்து, ெபருெவள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்ேமல்
ேமாதினேபாது அது விழுந்தது; விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். 28 இேயசு இந்த வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லி முடித்தேபாது, அவர் ேவதபாரகைரப்ேபால் ேபாதியாமல், அதிகாரமுைடயவராய் அவர்களுக்குப்
ேபாதித்தபடியால், 29 மக்கள் அவருைடய ேபாதகத்ைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அவர் மைலயிலிருந்து இறங்கினேபாது, திரளான மக்கள் அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள். 2

அப்ெபாழுது குஷ்டேராகி ஒருவன் வந்து அவைரப் பணிந்து: ஆண்டவேர! உமக்கு விருப்பமானால்,
என்ைனச் சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்றான். 3 இேயசு தமது ைகைய நீட்டி அவைனத் ெதாட்டு:

எனக்கு விருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார். உடேன குஷ்டேராகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான். 4 இேயசு
அவைன பார்த்து: இைத நீ ஒருவருக்கும் ெசால்லாதபடி எச்சரிக்ைகயாயிரு; ஆனாலும், அவர்களுக்குச்
சாட்சியாக நீ ேபாய் ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்பித்து, ேமாேச கட்டைளயிட்ட காணிக்ைகையச்
ெசலுத்து என்றார். 5 இேயசு கப்பர்நகூமில் நுைழந்தேபாது, நூறு ேபருக்கு தைலவன் ஒருவன் அவரிடத்தில்
வந்து: 6 ஆண்டவேர! என் ேவைலக்காரன் வீட்டிேல பக்கவாதமாய்க் கிடந்து ெகாடிய ேவதைனப்படுகிறான்
என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 7 அதற்கு இேயசு: நான் வந்து அவைனச் சுகமாக்குேவன் என்றார். 8

நூறு ேபருக்கு தைலவன் மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர! நீர் என் வீட்டுக்குள் நுைழய நான் தகுதியுள்ளவான்
அல்ல; ஒரு வார்த்ைத மாத்திரம் ெசால்லும்; அப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரன் சுகமாவான். 9 நான்
அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டவனாயிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிற ேபார்ச்ேசவகருமுண்டு; நான்
ஒருவைனப் ேபாெவன்றால் ேபாகிறான், மற்ெறாருவைன வாெவன்றால் வருகிறான், என் ேவைலக்காரைன,
இைதச் ெசய்ெயன்றால் ெசய்கிறான் என்றான். 10 இேயசு இைதக் ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப்
பின்ெசல்லுகிறவர்கைள பார்த்து: இஸ்ரேவலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்ைதக்
காணவில்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 11 அேநகர் கிழக்கிலும்
ேமற்கிலுமிருந்து வந்து, பரேலாக ராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்கேளாேட
பந்தியிருப்பார்கள். 12 ராஜ்யத்தின் பிள்ைளகேளா, ெவளியில் உள்ள இருளிேல தள்ளப்படுவார்கள்; அங்ேக
அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்குெமன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 13 பின்பு இேயசு
நூறு ேபருக்கு தைலவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், நீ விசுவாசித்தபடிேய உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.
அந்த மணி ேநரத்திேல அவன் ேவைலக்காரன் சுகமானான். 14 இேயசு ேபதுருவின் வீட்டிேல வந்து, அவன்
மாமி ஜூரமாய்க் கிடக்கிறைதக் கண்டார். 15 அவர் அவள் ைகையத் ெதாட்டவுடேன ஜூரம் அவைளவிட்டு
நீங்கிற்று; அவள் எழுந்திருந்து, அவர்களுக்குப் பணிவிைடெசய்தாள். 16 மாைல ேநரமானேபாது, பிசாசு
பிடித்திருந்த அேநகைர அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர் அந்த ஆவிகைளத் தமது
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வார்த்ைதயினாேல துரத்தி, வியாதியஸ்தர்கள் எல்லாைரயும் சுகமாக்கினார். 17 அவர் தாேம நம்முைடய
ெபலவீனங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நம்முைடய ேநாய்கைளச் சுமந்தார் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால்
ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 18 பின்பு, திரளான மக்கள் தம்ைமச் சுற்றியிருக்கிறைத
இேயசு கண்டு, அக்கைரக்குப் ேபாகக் கட்டைளயிட்டார். 19 அப்ெபாழுது, ேவதபாரகன் ஒருவன் வந்து:
ேபாதகேர! நீர் எங்ேக ேபானாலும் உம்ைமப் பின்பற்றி வருேவன் என்றான். 20 அதற்கு இேயசு: நரிகளுக்குக்
குழிகளும் ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு; மனிதகுமாரனுக்ேகா தைலசாய்க்க
இடமில்ைல என்றார். 21 அவருைடய சீடர்களில் ேவெறாருவன் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர! முன்பு நான்
ேபாய், என் தகப்பைன அடக்கம் ெசய்ய எனக்கு அனுமதி ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 22 அதற்கு இேயசு:
மரித்ேதார் தங்கள் மரித்ேதாைர அடக்கம் ெசய்யட்டும், நீ என்ைனப் பின்பற்றி வா என்றார். 23 அவர் படகில்
ஏறினேபாது அவருைடய சீடர்கள் அவருக்குப் பின்ெசன்று ஏறினார்கள். 24 அப்ெபாழுது படகு
அைலகளினால் மூடப்படத்தக்கதாய்க் கடலில் ெபருங்காற்று உண்டாயிற்று. அவேரா தூக்கத்திலிருந்தார்.
25 அப்ெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் வந்து, அவைர எழுப்பி: ஆண்டவேர! எங்கைள இரட்சியும்,
மரித்துப்ேபாகிேறாம் என்றார்கள். 26 அதற்கு அவர்: குைறந்த விசுவாசமுள்ளவர்கேள! ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்
என்று ெசால்லி; எழுந்து, காற்ைறயும் கடைலயும் அதட்டினார், உடேன, மிகுந்த அைமதல் உண்டாயிற்று. 27

அந்த மனிதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் எப்படிப்பட்டவேரா, காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறேத
என்றார்கள். 28 அவர் அடுத்தகைரயிேல ெகர்ெகேசனர் நாட்டில் வந்தேபாது, பிசாசு பிடித்திருந்த
இரண்டுேபர் பிேரதக்கல்லைறகளிலிருந்து புறப்பட்டு, அவருக்கு எதிராக வந்தார்கள்; அவர்கள் மிகவும்
ெகாடியராயிருந்தபடியால், அந்த வழியாக ஒருவனும் நடக்கக்கூடாதிருந்தது. 29 அவர்கள் அவைர பார்த்து:
இேயசுேவ, ேதவனுைடய குமாரேன, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? காலம் வருமுன்ேன எங்கைள
ேவதைனப்படுத்த இங்ேக வந்தீேரா என்று சத்தமிட்டார்கள். 30 அவர்களுக்கு சிறிது தூரத்தில் அேநகம்
பன்றிகள் கூட்டமாக ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. 31 அப்ெபாழுது, பிசாசுகள்: நீர் எங்கைளத்
துரத்துவீரானால், நாங்கள் அந்தப் பன்றிக்கூட்டத்தில் ேபாகும்படி அனுமதிெகாடும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அதற்கு அவர்: ேபாங்கள் என்றார். அைவகள் புறப்பட்டு, பன்றிக்கூட்டத்தில்
ேபாயின; அப்ெபாழுது, பன்றிக்கூட்டெமல்லாம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து தண்ணீரில்
மரித்துப்ேபாயின. 33 அைவகைள ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, பட்டணத்தில் ெசன்று, இந்த ெசய்திகள்
எல்லாவற்ைறயும், பிசாசு பிடித்திருந்தவர்களுக்குச் நடந்தைவகைளயும் அறிவித்தார்கள். 34 அப்ெபாழுது,
அந்தப் பட்டணத்தார் யாவரும் இேயசுவுக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்து, அவைரக் கண்டு, தங்கள்
எல்ைலகைளவிட்டுப் ேபாகும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அப்ெபாழுது, அவர் படகில் ஏறி, இக்கைரயில் உள்ள தம்முைடய பட்டணத்திற்கு வந்தார். 2 அங்ேக
படுக்ைகயிேல கிடந்த ஒரு பக்க வாதக்காரைன அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். இேயசு
அவர்களுைடய விசுவாசத்ைதக் கண்டு, பக்கவாதக்காரைன பார்த்து: மகேன, திடன்ெகாள், உன்

பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 3 அப்ெபாழுது, ேவதபாரகரில் சிலர்: இவன் ேதவைன
அவமதித்து ேபசுகிறான் என்று தங்கள் உள்ளத்தில் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 இேயசு அவர்கள்
நிைனவுகைள அறிந்து: நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் ெபால்லாதைவகைளச் சிந்திக்கிறெதன்ன? 5 உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா, எழுந்து நடெவன்று ெசால்வேதா, எது எளிது? 6 பூமியிேல
பாவங்கைள மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்ெடன்பைத நீங்கள் அறியேவண்டும் என்று
ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைன பார்த்து: நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டுக்குப்
ேபா என்றார். 7 உடேன அவன் எழுந்து, தன் வீட்டுக்குப் ேபானான். 8 மககள் அைதக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டு, மனிதருக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்ைதக் ெகாடுத்தவராகிய ேதவைன
மகிைமப்படுத்தினார்கள். 9 இேயசு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாைகயில், வரிவசூல் ைமயத்தில்
அமர்ந்திருந்த மத்ேதயு என்னும் ஒரு மனிதைனக் கண்டு: எனக்குப் பின்பற்றிவா என்றார்; அவன் எழுந்து,
அவருக்குப் பின்ெசன்றான். 10 பின்பு அவர் வீட்டிேல உணவு பந்தியிருக்ைகயில், அேநக ஆயக்காரரும்
பாவிகளும் வந்து, இேயசுேவாடும் அவர் சீடேராடுங்கூடப் பந்தியிருந்தார்கள். 11 பரிேசயர் அைதக் கண்டு,
அவருைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: உங்கள் ேபாதகர் ஆயக்காரேராடும் பாவிகேளாடும் உணவு
அருந்துகிறெதன்னெவன்று ேகட்டார்கள். 12 இேயசு அைதக் ேகட்டு: வியாதியஸ்தர்களுக்கு ைவத்தியன்
ேவண்டியேதயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு ேவண்டியதில்ைல. 13 பலிையயல்ல, இரக்கத்ைதேய
விரும்புகிேறன் என்பதின் கருத்து இன்னெதன்று ேபாய்க் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; நீதிமான்கைளயல்ல,
பாவிகைளேய மனந்திரும்புகிறதற்கு அைழக்கவந்ேதன் என்றார். 14 அப்ெபாழுது, ேயாவானுைடய சீடர்
அவரிடத்தில் வந்து: நாங்களும் பரிேசயரும் அேநக முைற உபவாசிக்கிேறாேம; உம்முைடய சீடர்
உபவாசியாமல் இருக்கிறெதன்னெவன்று ேகட்டார்கள். 15 அதற்கு இேயசு: மணவாளன்
தங்கேளாடிருக்ைகயில் மணவாளனுைடய ேதாழர் துயரப்படுவார்களா? மணவாளன் அவர்கைள விட்டு
எடுபடும் நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது உபவாசிப்பார்கள். 16 ஒருவனும் புதிய துணிைய பைழய
ஆைடேயாேட இைணக்கமாட்டான்; இைணத்தால், அதிேனாேட இைணத்த துண்டு ஆைடைய
அதிகமாய்க் கிழிக்கும், கீறலும் அதிகமாகும். 17 புது திராட்சரசத்ைதப் பழய ேதால்ைபகளில்
ஊற்றிைவக்கிறதும் இல்ைல; ஊற்றிைவத்தால், ேதால்ைபகள் கிழிந்துேபாகும், இரசமும் சிந்திப்ேபாகும்,
ேதால்ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புது ரசத்ைதப் புது ேதால்ைபகளில் ஊற்றிைவப்பார்கள், அப்ெபாழுது
இரண்டும் பத்திரப்பட்டிருக்கும் என்றார். 18 அவர் இைவகைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், தைலவன் ஒருவன் வந்து அவைர வணங்கி: என் மகள் இப்ெபாழுது தான்
மரித்துப்ேபானாள்; ஆகிலும், நீர் வந்து அவள்ேமல் உமது ைகைய ைவயும், அப்ெபாழுது பிைழப்பாள்
என்றான். 19 இேயசு எழுந்து, தம்முைடய சீடேராடுகூட அவன் பின்ேன ேபானார். 20 அப்ெபாழுது,
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பன்னிரண்டு வருடமாய் இரத்தப் ேபாக்குள்ள ஒரு ெபண்: 21 நான் அவருைடய ஆைடையயாகிலும்
ெதாட்டால் சுகமாேவன் என்று தன் உள்ளத்தில் எண்ணிக்ெகாண்டு, அவர் பின்னாேல வந்து, அவருைடய
ஆைடயின் ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள். 22 இேயசு திரும்பி, அவைளப் பார்த்து: மகேள, திடன்ெகாள், உன்
விசுவாசம் உன்ைன விடுவித்தது என்றார். அந்ேநரம் முதல் அந்த ெபண் சுகமானாள். 23 இேயசுவானவர்
அந்த தைலவனுைடய வீட்டிேல வந்து, குழல் ஊதுகிறவர்கைளயும், சத்தமிடுகிற மக்கைளயும் கண்டு: 24

விலகுங்கள், இந்தச் சிறு ெபண் மரிக்கவில்ைல, தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறாள் என்றார். அதற்காக
அவைரப்பார்த்து ஏளனம் ெசய்தார்கள். 25 மக்கள் ெவளிேய துரத்தப்பட்டபின்பு, அவர் உள்ேள நுைழந்து,
அந்தச் சிறுெபண்ணின் ைகையப் பிடித்தார்; உடேன அவள் எழுந்திருந்தாள். 26 இந்தச் ெசய்தி அந்த
நாெடங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. 27 இேயசு அவ்விடம் விட்டுப்ேபாைகயில், இரண்டு குருடர் அவர் பின்ேன
ெசன்று: தாவீதின் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள். 28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தபின்பு,
அந்தக் குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இேயசு அவர்கைள பார்த்து: இைதச் ெசய்ய எனக்கு வல்லைம
உண்ெடன்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: ஆம் விசுவாசிக்கிேறாம், ஆண்டவேர!
என்றார்கள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்களுைடய கண்கைள அவர் ெதாட்டு: உங்கள் விசுவாசத்தின்படி
உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார். 30 உடேன அவர்களுைடய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. இைத ஒருவரும்
அறியாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள் என்று இேயசு அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டைளயிட்டார்.
31 அவர்கேளா புறப்பட்டு, அந்த நாெடங்கும் அவருைடய புகைழ பிரசித்தம் ெசய்தார்கள். 32 அவர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபாைகயில், பிசாசுபிடித்த ஊைமயான ஒரு மனிதைன அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 33

பிசாசு துரத்தப்பட்ட பின்பு ஊைமயன் ேபசினான். மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இஸ்ரேவலில் இப்படி
ஒருக்காலும் காணப்படவில்ைல என்றார்கள். 34 பரிேசயேரா: இவன் பிசாசுகளின் தைலவனாேல
பிசாசுகைளத் துரத்துகிறான் என்றார்கள். 35 பின்பு, இேயசு எல்லா பட்டணங்கைளயும் கிராமங்கைளயும்
சுற்றி நடந்து, ெஜப ஆலயங்களில் உபேதசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கித்து, மக்களுக்கு
உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகைளயும் சகல ேநாய்கைளயும் நீக்கி, அவர்கைளச் சுகமாக்கினார். 36 அவர்
திரளான மக்கைளக் கண்டெபாழுது, அவர்கள் ேமய்பனில்லாத ஆடுகைளப்ேபால ேசார்ந்துேபானவர்களும்
குழப்பம் அைடந்தவர்களுமாய் இருந்தபடியால், அவர்கள்ேமல் மனதுருகி, 37 தம்முைடய சீடர்கைள
பார்த்து: அறுப்பு மிகுதி, ேவைலயாட்கேளா ெகாஞ்சம்; 38 ஆதலால், அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு
ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்.

அப்ெபாழுது, அவர் தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் தம்மிடத்தில் வரவைழத்து, அசுத்த
ஆவிகைளத் துரத்தவும், எல்லா வியாதிகைளயும் எல்லா ேநாய்கைளயும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு
அதிகாரங்ெகாடுத்தார். 2 அந்தப் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலருைடய ெபயர்களாவன: முந்தினவன்

ேபதுரு என்னப்பட்ட சீேமான், அவன் சேகாதரன் அந்திேரயா, ெசெபேதயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபு, அவன்
சேகாதரன் ேயாவான், 3 பிலிப்பு, பற்ெதாெலாேமயு, ேதாமா, ஆயக்காரனாகிய மத்ேதயு, அல்ேபயுவின்
குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு என்னும் மறு ெபயருள்ள ெலேபயு, 4 கானானியனாகிய சீேமான், அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பைவகேள. 5 இந்தப் பன்னிரண்டு ேபைரயும் இேயசு
அனுப்புைகயில், அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: நீங்கள் யூதரல்லாதவர்கள்
நாடுகளுக்குப் ேபாகாமலும், சமாரியர் பட்டணங்களில் நுைழயாமலும், 6 காணாமற்ேபான ஆடுகளாகிய
இஸ்ரேவல் வீட்டாரிடத்திற்குப் ேபாங்கள். 7 ேபாைகயில், பரேலாகராஜ்யம் அருகாைமயில் இருக்கிறது
என்று பிரசங்கியுங்கள். 8 வியாதியுள்ளவர்கைளச் சுகமாக்குங்கள், குஷ்டேராகிகைளச் சுத்தம் ெசய்யுங்கள்,
மரித்ேதாைர எழுப்புங்கள், பிசாசுகைளத் துரத்துங்கள்; இலவசமாய்ப் ெபற்றீர்கள், இலவசமாய்க்
ெகாடுங்கள். 9 உங்கள் ைபகளில் ெபான்ைனயாவது, ெவள்ளிையயாவது, ெசம்ைபயாவது, 10 வழிக்காகப்
ைபையயாவது, இரண்டு அங்கிகைளயாவது,. பாதணிகைளயாவது, தடிையயாவது ேதடி ைவக்கேவண்டாம்;
ேவைலயாள் தன் ஆகாரத்துக்குப் தகுதியுள்ளவனாயிருக்கிறான். 11 எந்தப் பட்டணத்திலாவது
கிராமத்திலாவது நீங்கள் நுைழயும் ேபாது, அதிேல தகுதியானவன் யாெரன்று விசாரித்து, நீங்கள்
புறப்படும்வைரக்கும் அவனிடத்தில் தங்கியிருங்கள். 12 ஒரு வீட்டுக்குள் நுைழயும்ேபாது அைத
வாழ்த்துங்கள். 13 அந்த வீடு தகுதியாயிருந்தால், நீங்கள் ெசான்ன சமாதானம் அவர்கள்ேமல் வரக்கடவது;
தகுதி அற்றவர்களாயிருந்தால், நீங்கள் ெசான்ன சமாதானம் உங்களிடத்திற்குத் திரும்பக்கடவது. 14

எவனாகிலும் உங்கைள ஏற்றுக் ெகாள்ளாமலும், உங்கள் வார்த்ைதகைளக் ேகளாமலும் ேபானால், அந்த
வீட்ைடயாவது பட்டணத்ைதயாவது விட்டுப் புறப்படும்ேபாது, உங்கள் கால்களில் படிந்த தூசிைய
உதறிப்ேபாடுங்கள். 15 நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல அந்தப் பட்டணத்திற்கு ேநரிடுவைதப் பார்க்கிலும் ேசாேதாம்
ெகாேமாரா நாட்டிற்கு ேநரிடுவது இலகுவாயிருக்கும் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 16 ஆடுகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள அனுப்புகிறதுேபால, இேதா, நான் உங்கைள
அனுப்புகிேறன்; ஆைகயால், பாம்புகைளப்ேபால விேவகமுள்ளவர்களும் புறாக்கைளப்ேபாலக்
வஞ்சகமற்றவர்களுமாய் இருங்கள். 17 மனிதைரக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; அவர்கள் உங்கைள
ஆேலாசைன சைபகளுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, தங்கள் ெஜப ஆலயங்களில் உங்கைள சாட்ைடயினால்
அடிப்பார்கள். 18 அவர்களுக்கும் யூதரல்லாதவருக்கும் சாட்சியாக என்னிமித்தம் அதிபதிகளுக்கு
முன்பாகவும், ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் ெகாண்டுேபாகப்படுவீர்கள். 19 அவர்கள் உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது: எப்படிப் ேபசுேவாம் என்றும், என்னத்ைதப் ேபசுேவாம் என்றும்
கவைலப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் ேபச ேவண்டியது அந்ேநரத்தில் உங்களுக்கு அருளப்படும். 20

ேபசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவேர உங்களிலிருந்து ேபசுகிறவர். 21

சேகாதரன் தன் சேகாதரைனயும், தகப்பன் தன் பிள்ைளையயும், மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்;
ெபற்றாருக்கு விேராதமாகப் பிள்ைளகள் எழும்பி அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வார்கள். 22 என் ெபயராேல
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நீங்கள் எல்லாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள்; இறுதி வைரக்கும் நிைலத்திருப்பவேன இரட்சிக்கப்படுவான். 23

ஒரு பட்டணத்தில் உங்கைளத் துன்பப்படுத்தினால் மறு பட்டணத்திற்கு ஓடிப்ேபாங்கள்; மனித குமாரன்
வருவதற்குள்ளாக நீங்கள் இஸ்ரேவலருைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம் சுற்றி வரமுடியாெதன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 24 சீடன் தன் ேபாதகனிலும், ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானிலும் ேமற்பட்டவனல்ல. 25 சீடன் தன் ேபாதகைனப்ேபாலவும், ேவைலக்காரன் தன்
எஜமாைனப்ேபாலவும் இருப்பது ேபாதும். வீட்ெடஜமாைனேய ெபயல்ெசபூல் என்று ெசான்னார்களானால்,
அவன் வீட்டாைர அப்படிச் ெசால்வது அதிக நிச்சயமல்லவா? 26 அவர்களுக்குப் பயப்படாதிருங்கள்;
ெவளியாக்கப்படாத மைறெபாருளும் இல்ைல; அறியப்படாத இரகசியமும் இல்ைல. 27 நான் உங்களுக்கு
இருளிேல ெசால்லுகிறைத நீங்கள் ெவளிச்சத்திேல ெசால்லுங்கள்; காதிேல ேகட்கிறைத நீங்கள்
வீடுகளின்ேமல் பிரசித்தம் ெசய்யுங்கள். 28 ஆத்துமாைவக் ெகால்ல வல்லவர்களாயிராமல், சரீரத்ைத
மாத்திரம் ெகால்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்; ஆத்துமாைவயும் சரீரத்ைதயும் நரகத்திேல
அழிக்க வல்லவருக்ேக பயப்படுங்கள். 29 ஒரு காசுக்கு இரண்டு அைடக்கலான் குருவிகைள விற்கிறார்கள்
அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் விருப்பமில்லாமல், அைவகளில் ஒன்றாகிலும் தைரயிேல விழாது. 30

உங்கள் தைலயிலுள்ள முடிகெலல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. 31 ஆதலால், பயப்படாதிருங்கள்; அேநகம்
அைடக்கலான் குருவிகைளப் பார்க்கிலும் நீங்கள் விேசஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 32 மனிதர் முன்பாக
என்ைன அறிக்ைக ெசய்கிறவன் எவேனா, அவைன நானும் பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக
அறிக்ைக ெசய்ேவன். 33 மனிதர் முன்பாக என்ைன மறுதலிக்கிறவன் எவேனா, அவைன நானும்
பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக மறுதலிப்ேபன். 34 பூமியின்ேமல் சமாதானத்ைத
அனுப்பவந்ேதன் என்று எண்ணாதிருங்கள்; சமாதானத்ைதயல்ல, பிரிவிைனையேய அனுப்பவந்ேதன். 35

எப்படிெயனில், மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும், மகளுக்கும் தாய்க்கும், மருமகளுக்கும் மாமிக்கும்
பிரிவிைனயுண்டாக்க வந்ேதன். 36 ஒரு மனிதனுக்கு விேராதிகள் அவன் வீட்டாேர. 37 தகப்பைனயாவது
தாையயாவது என்னிலும் அதிகமாய் ேநசிக்கிறவன் எனக்கு தகுதியானவன் அல்ல; மகைனயாவது
மகைளயாவது என்னிலும் அதிகமாய் ேநசிக்கிறவன் எனக்கு தகுதியாவன் அல்ல. 38 தன் சிலுைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் பின்பற்றாதவன் எனக்கு தகுதியானவன் அல்ல. 39 தன் ஜீவைனக் காக்கிறவன்
அைத இழந்துேபாவான்; என்னிமித்தம் தன் ஜீவைன இழந்துேபாகிறவன் அைதக் காப்பான். 40 உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்; என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன
அனுப்பினவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான். 41 தீர்க்கதரிசி என்னும் ெபயரினிமித்தம் தீர்க்கதரிசிைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசிக்ேகற்ற பலைன அைடவான்; நீதிமான் என்னும் ெபயரினிமித்தம்
நீதிமாைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் நீதிமானுக்ேகற்ற பலைன அைடவான். 42 சீடன் என்னும்
ெபயரினிமித்தம் இந்தச் சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கிண்ணம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்கக்
ெகாடுக்கிறவனும் தன் பலைன ெபறாமல் ேபாகான் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார்.

இேயசு தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும் கட்டைளெகாடுத்து முடித்தபின்பு, அவர்களுைடய
பட்டணங்களில் உபேதசிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அவ்விடம் விட்டுப்ேபானார். 2 அந்த ேநரத்தில்
காவலிலிருந்த ேயாவான் கிறிஸ்துவின் ெசயல்கைளக் குறித்துக் ேகள்விப்பட்டு, தன் சீடரில்

இரண்டுேபைர அைழத்து: 3 வருகிறவர் நீர்தானா, அல்லது ேவெறாருவர் வரக்காத்திருக்கேவண்டுமா?
என்று அவரிடத்தில் ேகட்கும்படி அனுப்பினான். 4 இேயசு அவர்களுக்கு மறு ெமாழியாக: நீங்கள்
ேகட்கிறைதயும் காண்கிறைதயும் ேயாவானிடத்தில் ேபாய் அறிவியுங்கள்; 5 குருடர் பார்ைவயைடகிறார்கள்,
முடவர்கள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டேராகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், ெசவிடர் ேகட்கிறார்கள், மரித்ேதார்
எழுந்திருக்கிறார்கள், தரித்திரருக்குச் சுவிேசஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. 6 என்னிடத்தில்
இடறலைடயாதிருக்கிறவன் எவேனா அவன் பாக்கியவான் என்றார். 7 அவர்கள் ேபானபின்பு, இேயசு
ேயாவாைனக்குறித்து மக்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: எைதப் பார்க்க வனாந்தரத்திற்குப்
ேபானீர்கள்? காற்றினால் அைசயும் நாணைலேயா? 8 அல்லெவன்றால், எைதப் பார்க்கப்ேபானீர்கள்?
ெமல்லிய உைட அணிந்திருத்த மனிதைனேயா? ெமல்லிய உைட அணிந்திருக்கிறவர்கள் அரசர்
மாளிைககளில் இருக்கிறார்கள். 9 அல்லெவன்றால், எைதப் பார்க்கப்ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசிையேயா?
ஆம், தீர்க்கதரிசிையப்பார்க்கிலும் ேமன்ைமயுள்ளவைனேய என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 10

அெதப்படிெயனில்: இேதா, நான் என் தூதைன உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிேறன்; அவன் உமக்கு முன்ேன
ேபாய், உமது வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான் என்று எழுதிய வாக்கியத்தால் குறிக்கப்பட்டவன் இவன்தான். 11

ெபண்களிடத்திேல பிறந்தவர்களில் ேயாவானஸ்நானைனப்பார்க்கிலும் ெபரியவன் ஒருவனும்
எழும்பினதில்ைல; ஆகிலும், பரேலாகராஜ்யத்தில் சிறியவனாயிருக்கிறவன் அவனிலும்
ெபரியவனாயிருக்கிறாெனன்று உங்களுக்கு உணைமயாகேவ ெசால்லுகிேறன். 12 ேயாவான்ஸ்நானன்
காலமுதல் இதுவைரக்கும் பரேலாகராஜ்யம் பலவந்தம் ெசய்யப்படுகிறது; பலவந்தம் ெசய்கிறவர்கள் அைதப்
பிடித்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 13 நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகள் யாவரும் ேயாவான்வைரக்கும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னதுண்டு. 14 நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மனதாயிருந்தால், வருகிறவனாகிய எலியா
இவன்தான். 15 ேகட்கிறதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன். 16 இந்தச் சந்ததிைய யாருக்கு
ஒப்பிடுேவன்? சந்ைதெவளிகளில் அமர்ந்து, தங்கள் ேதாழைரப் பார்த்து: 17 உங்களுக்காகக் குழல்
ஊதிேனாம், நீங்கள் நடனமாடவில்ைல; உங்களுக்காகப் புலம்பிேனாம், நீங்கள் மாரடிக்கவில்ைல என்று
குைறெசால்லுகிற பிள்ைளகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. 18 எப்படிெயனில், ேயாவான் உண்ணாதவனும்
குடியாதவனாய் வந்தான்; அதற்கு அவர்கள்: அவன் பிசாசுபிடித்திருக்கிறவன் என்றார்கள். 19 மனித குமாரன்
உண்கிரவகிறவராயும் குடிக்கிரவராயும் வந்தார்; அதற்கு அவர்கள்: இேதா, உணவுப்பிரியனும்
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மதுபானப்பிரியனுமான மனிதன், ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் நண்பன் என்கிறார்கள். ஆனாலும்,
ஞானமானது அதன் பிள்ைளகளால் நீதியுள்ளெதன்று ஒப்புக்ெகாள்ளப்படும் என்றார். 20 அப்ெபாழுது, தமது
பலத்த ெசய்ைககளில், அதிகமானைவகைளச் ெசய்யக்கண்ட பட்டணங்கள் மனந்திரும்பாமல்
ேபானபடியினால் அைவகைள அவர் கடிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்கினார்: 21 ேகாராசிேன! உனக்கு ஐேயா,
ெபத்சாயிதாேவ! உனக்கு ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் தீருவிலும் சீேதானிலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால், அப்ெபாழுேத இரட்டுடுத்திச் சாம்பலில் உட்கார்ந்து மனந்திரும்பியிருப்பார்கள்.
22 நியாயத்தீர்ப்புநாளிேல உங்களுக்கு ேநரிடுவைதப்பார்க்கிலும், தீருவுக்கும் சீேதானுக்கும் ேநரிடுவது
இலகுவாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 23 வானபரியந்தம் உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம,
நீ பாதாளபரியந்தம் தாழ்த்தப்படுவாய்; உன்னில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் ேசாேதாமிேல
ெசய்யப்பட்டிருந்ததானால், அது இந்நாள்வைரக்கும் நிைலத்திருக்கும். 24 நியாயத்தீர்ப்புநாளிேல உனக்கு
ேநரிடுவைதப்பார்க்கிலும், ேசாேதாம் நாட்டிற்கு ேநரிடுவது இலகுவாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 25 அந்தச் சமயத்திேல இேயசு ெசான்னது: பிதாேவ! வானத்துக்கும் பூமிக்கும்
ஆண்டவேர! இைவகைள ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மைறத்து, பாலகருக்கு
ெவளிப்படுத்தினபடியால் உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். 26 ஆம், பிதாேவ! இப்படிச் ெசய்வது உம்முைடய
உயர்ந்த உள்ளத்துக்குப் பிரியமாயிருந்தது. 27 அைணத்தும் என் பிதாவினால் எனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; பிதா தவிர ேவெறாருவனும் குமாரைன அறியான்; குமாரனும், குமாரன்
எவனுக்கு அவைர ெவளிப்படுத்தச் விருப்பமாயிருக்கிறாேரா அவனும் தவிர, ேவெறாருவனும் பிதாைவ
அறியான். 28 வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்கேள! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான்
உங்களுக்கு இைளப்பாறுதல் தருேவன். 29 நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்ைமயுமாய் இருக்கிேறன்; என்
நுகத்ைத உங்கள்ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்கு இைளப்பாறுதல் கிைடக்கும். 30 என் நுகம் ெமதுவாயும், என் சுைம இலகுவாயும்
இருக்கிறது என்றார்.

அக்காலத்திேல, இேயசு ஓய்வுநாளில் பயிர்வழிேய ேபானார்; அவருைடய சீடர்கள் பசியாயிருந்து,
கதிர்கைளக் பறித்து, சாப்பிடத் ெதாடங்கினார்கள். 2 பரிேசயர் அைதக்கண்டு, அவைர பார்த்து:
இேதா, ஓய்வுநாளில் ெசய்யத்தகாதைத உம்முைடய சீடர்கள் ெசய்கிறார்கேள என்றார்கள். 3

அதற்கு அவர்: தாவீதும் அவேனாடிருந்தவர்களும் பசியாயிருந்தேபாது ெசய்தைத நீங்கள்
வாசிக்கவில்ைலயா? 4 அவன் ேதவனுைடய வீட்டில் நுைழந்து, ஆசாரியர் தவிர ேவெறாருவரும் புசிக்கத்
தகாத ேதவசமுகத்து அப்பங்கைளத் தானும் தன்ேனாடிருந்தவர்களும் புசித்தார்கேள. 5 அன்றியும்,
ஓய்வுநாட்களில் ஆசாரியர்கள் ேதவாலயத்தில் ஓய்ந்திராமல், ஓய்வுநாைள ேவைலநாளாக்கினாலும்,
குற்றமில்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் ேவதத்தில் வாசிக்கவில்ைலயா? 6 ேதவாலயத்திலும்
ெபரியவர் இங்ேக இருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 7 பலிையயல்ல இரக்கத்ைதேய
விரும்புகிேறன் என்பதின் கருத்து இன்னெதன்று அறிந்தீர்களானால், குற்றமில்லாதவர்கைள நீங்கள்
குற்றப்படுத்தமாட்டீர்கள். 8 மனித குமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றார். 9 அவர்
அவ்விடம் விட்டுப்ேபாய், அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்திற்க்கு வந்தார். 10 அங்ேக சூம்பின ைகையயுைடய
மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அப்ெபாழுது, அவர்ேமல் குற்றஞ்சாட்டும்படிக்கு: ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குகிறது
நியாயமா என்று ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு அவர்: உங்களில் எந்த மனிதனுக்காகிலும் ஒரு ஆடு இருந்து, அது
ஓய்வுநாளில் குழியிேல விழுந்தால், அைதப் பிடித்துத் தூக்கிவிடமாட்டாேனா? 12 ஆட்ைடப்பார்க்கிலும்
மனிதனானவன் எவ்வளேவா விேசஷித்திருக்கிறான்! ஆதலால், ஓய்வுநாளிேல நன்ைம ெசய்வது
நியாயந்தான் என்று ெசான்னார். 13 பின்பு அந்த மனிதைன பார்த்து: உன் ைகைய நீட்டு என்றார். அவன்
நீட்டினான்; அது மறுைகையப்ேபால் சுகமாயிற்று. 14 அப்ெபாழுது, பரிேசயர் ெவளிேயேபாய், அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு விேராதமாய் ஆேலாசைன ெசய்தார்கள். 15 இேயசு அைத அறிந்து,
அவ்விடம்விட்டு விலகிப்ேபானார். திரளான மக்கள் அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள்; அவர்கெளல்லாைரயும்
அவர் சுகமாக்கி, 16 தம்ைமப் பிரசித்தம் ெசய்யாதபடி அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டைளயிட்டார். 17

ஏசாயா தீர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. அவன் ெசான்னதாவது: 18

இேதா, நான் ெதரிந்துெகாண்ட என்னுைடய தாசன், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமாயிருக்கிற என்னுைடய
ேநசன்; என் ஆவிைய அவர்ேமல் அமர ெசய்ேவன், அவர் யூதரல்லாதவருக்கு நியாயத்ைத அறிவிப்பார். 19

வாக்குவாதம் ெசய்யவுமாட்டார், சத்தமிடவுமாட்டார்; அவருைடய சத்தத்ைத ஒருவனும் வீதிகளில்
ேகட்பதுமில்ைல. 20 அவர் நியாயத்திற்கு ெஜயங்கிைடக்க ெசய்கிறவைரக்கும், ெநரிந்த நாணைல
முறிக்காமலும், மங்கிெயரிகிற திரிைய அைணக்காமலும் இருப்பார். 21 அவருைடய ெபயரின்ேமல் உலகில்
உள்ேளார் நம்பிக்ைகயாய் இருப்பார்கள் என்பேத. 22 அப்ெபாழுது, பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊைமயுமான
ஒருவன் அவரிடத்தில் ெகாண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊைமயுமானவன் ேபசவும் காணவுந்தக்கதாக
அவைனச் சுகமாக்கினார். 23 மக்கெளல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் குமாரன் இவர்தாேனா?
என்றார்கள். 24 பரிேசயர் அைதக்ேகட்டு: இவன் பிசாசுகளின் தைலவனாகிய ெபெயல்ெசபூலினாேல
பிசாசுகைளத் துரத்துகிறாேனயல்லாமல் மற்றப்படியல்ல என்றார்கள். 25 இேயசு அவர்கள் ேயாசைனகைள
அறிந்து, அவர்கைள பார்த்து: தனக்குத் தாேன விேராதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும்
பாழாய்ப்ேபாகும்; தனக்குத் தாேன விேராதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்தப் பட்டணமும் எந்த வீடும்
நிைலநிற்கமாட்டாது. 26 சாத்தாைனச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விேராதமாகத்தாேன பிரிவிைன
ெசய்கிறதாயிருக்குேம; அப்படிச் ெசய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிைலநிற்கும்? 27 நான்
ெபெயல்ெசபூலினாேல பிசாசுகைளத் துரத்தினால், உங்கள் பிள்ைளகள் அைவகைள யாராேல
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துரத்துகிறார்கள்? ஆைகயால், அவர்கேள உங்கைள நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள். 28 நான்
ேதவனுைடய ஆவியினாேல பிசாசுகைளத் துரத்துகிறபடியால், ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில்
வந்திருக்கிறேத. 29 அன்றியும், பலவாைன முந்திக் கட்டினாெலாழிய பலவானுைடய வீட்டுக்குள் ஒருவன்
புகுந்து, அவன் உைடைமகைள எப்படிக் ெகாள்ைளயிட முடியும்? கட்டினாேனயாகில், அவன் வீட்ைடக்
ெகாள்ைளயிடலாம். 30 என்ேனாேட இராதவன் எனக்கு விேராதியாய் இருக்கிறான்; என்ேனாேட
ேசர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான். 31 ஆதலால், நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்: எந்தப் பாவமும் எந்த
நிந்தைனயும் மனிதருக்கு மன்னிக்கப்படும்; ஆவியானவருக்கு விேராதமான நிந்தைனேயா மனிதருக்கு
மன்னிக்கப்படுவதில்ைல. 32 எவனாகிலும் மனித குமாரனுக்கு விேராதமான வார்த்ைத ெசான்னால் அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்; எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விேராதமாகப் ேபசினால் அது இம்ைமயிலும்
மறுைமயிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்ைல. 33 மரம் நல்லெதன்றால், அதின் கனியும் நல்லெதன்று
ெசால்லுங்கள்; மரம் ெகட்டெதன்றால், அதின் கனியும் ெகட்டெதன்று ெசால்லுங்கள்; மரமானது அதின்
கனியினால் அறியப்படும். 34 விரியன் பாம்புக் குட்டிகேள, நீங்கள் ெபால்லாதவர்களாயிருக்க,
நலமானைவகைள எப்படிப் ேபசுவீர்கள்? இருதயத்தின் நிைறவினால் வாய் ேபசும். 35 நல்ல மனிதன்
இருதயமாகிய நல்ல ெபாக்கிஷத்திலிருந்து நல்லைவகைள எடுத்துக்காட்டுகிறான், ெபால்லாத மனிதன்
ெபால்லாத ெபாக்கிஷத்திலிருந்து ெபால்லாதைவகைள எடுத்துக்காட்டுகிறான். 36 மனிதர் ேபசும் வீணான
வார்த்ைதகள் யாைவயும் குறித்து நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல கணக்கு ஒப்புவிக்கேவண்டும் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 37 ஏெனனில், உன் வார்த்ைதகளினாேல நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய்; அல்லது உன்
வார்த்ைதகளினாேல குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார். 38 அப்ெபாழுது, ேவதபாரகரிலும்
பரிேசயரிலும் சிலர் அவைர பார்த்து: ேபாதகேர, உம்மால் ஒரு அைடயாளத்ைதக் காணவிரும்புகிேறாம்
என்றார்கள். 39 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபால்லாத விபசாரச் சந்ததியார்
அைடயாளத்ைதத் ேதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் ேயானா தீர்க்கதரிசியின் அைடயாளேமயன்றி ேவேற
அைடயாளம் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல. 40 ேயானா இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் ஒரு ெபரிய
மீனின் வயிற்றில் இருந்ததுேபால, மனித குமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருதயத்தில்
இருப்பார். 41 ேயானாவின் பிரசங்கத்ைதக் ேகட்டு நினிேவ பட்டணத்தார் மனந்திரும்பினார்கள். இேதா,
ேயானாவிலும் ெபரியவர் இங்ேக இருக்கிறார். ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல நினிேவ பட்டணத்தார்
இந்தச் சந்ததியாேராேட எழுந்து நின்று இவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவார்கள். 42 ெதன்ேதசத்து
ராஜெபண் பூமியின் எல்ைலகளிலிருந்து சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள். இேதா,
சாெலாேமானிலும் ெபரியவர் இங்ேக இருக்கிறார். ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல அந்த ராஜெபண்
இந்தச் சந்ததியாேராேட எழுந்து நின்று இவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துவாள். 43 அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதைன
விட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வறண்ட இடங்களில் அைலந்து, இைளப்பாறுதல் ேதடியும் கண்டைடயாமல்: 44

நான் விட்டுவந்த என் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்ேபாேவன் என்று ெசால்லி; அங்ேக வந்து, அந்த வீடு
ெவறுைமயாகவும், ெபருக்கி, அலங்கரிக்கப்பட்டதாகவும் இருப்பைத பார்த்து, 45 திரும்பிப்ேபாய், தன்னிலும்
ெபால்லாத ேவறு ஏழு ஆவிகைளத் தன்ேனாேட அைழத்து ெகாண்டுவந்து, உள்ேள நுைழந்து, அங்ேக
குடியிருக்கும்; அப்ெபாழுது, அந்த மனிதனுைடய முன்னிைலைமயிலும் அவன் பின்னிைலைம அதிக
ேகடுள்ளதாயிருக்கும்; அப்படிேய இந்தப் ெபால்லாத சந்ததியாருக்கும் நடக்கும் என்றார். 46 இப்படி அவர்
மக்கேளாேட ேபசுைகயில், அவருைடய தாயாரும் சேகாதரரும் அவரிடத்தில் ேபசேவண்டுெமன்று ெவளிேய
நின்றார்கள். 47 அப்ெபாழுது, ஒருவன் அவைர பார்த்து: உம்முைடய தாயாரும் உம்முைடய சேகாதரரும்
உம்ேமாேட ேபசேவண்டுெமன்று ெவளிேய நிற்கிறார்கள் என்றான். 48 தம்மிடத்தில் இப்படிச்
ெசான்னவனுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார் யார்? என் சேகாதரர் யார்? என்று ெசால்லி, 49

தம்முைடய ைகையத் தமது சீடர்களுக்கு ேநேர நீட்டி; இேதா, என் தாயும் என் சேகாதரரும் இவர்கேள! 50

பரேலாகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் விருப்பத்தின்படி ெசய்கிறவன் எவேனா, அவேன எனக்குச்
சேகாதரனும், சேகாதரியும், தாயுமாய் இருக்கிறான் என்றார்.

இேயசு அன்ைறய தினேம வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய், கடேலாரத்திேல அமர்ந்தார். 2

திரளான மக்கள் அவரிடத்தில் கூடிவந்தபடியால், அவர் படகில் ஏறி அமர்ந்தார்; மக்கெளல்லாரும்
கைரயிேல நின்றார்கள். 3 அவர் அேநக காரியங்கைள உவைமகளாக அவர்களுக்குச்

ெசான்னார்: ேகளுங்கள், விைதக்கிறவன் ஒருவன் விைதக்கப் புறப்பட்டான். 4 அவன் விைதக்ைகயில், சில
விைத வழியருேக விழுந்தது; பறைவகள் வந்து அைத சாப்பிட்டு விட்டது. 5 சில விைத அதிக மண்ணில்லாத
கற்பாைற இடங்களில் விழுந்தது; மண் ஆழமாய் இல்லாததினாேல அது சீக்கிரமாய் முைளத்தது. 6 ெவயில்
ஏறினேபாேதா, கருகிேபாய், ேவரில்லாைமயால் உலர்ந்துேபாயிற்று. 7 சில விைத முள்ளுள்ள இடங்களில்
விழுந்தது; முள் வளர்ந்து அைத ெநருக்கிப்ேபாட்டது. 8 சில விைதேயா நல்ல நிலத்தில் விழுந்து, சிலது
நூறாகவும், சிலது அறுபதாகவும், சிலது முப்பதாகவும் பலன் தந்தது. 9 ேகட்கிறதற்குக் காதுள்ளவன்
ேகட்கக்கடவன் என்றார். 10 அப்ெபாழுது, சீடர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: ஏன் அவர்கேளாேட உவைமகளாக
ேபசுகிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 11 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: பரேலாக ராஜ்யத்தின்
இரகசியங்கைள அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்ேகா அருளப்படவில்ைல. 12

உள்ளவன் எவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும் அைடவான்; இல்லாதவன் எவேனா
அவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 13 அவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்களாயும், ேகட்டும்
ேகளாதவர்களாயும், உணர்ந்துெகாள்ளாதவர்களாயும் இருக்கிறபடியினால், நான் உவைமகளாக
அவர்கேளாேட ேபசுகிேறன். 14 ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிைறேவறுகிறது; அதாவது:
காதாரக்ேகட்டும் உணராதிருப்பீர்கள்; கண்ணார பார்த்தும் அறியாதிருப்பீர்கள். 15 இந்த மக்கள்
கண்களினால் காணாமலும், காதுகளினால் ேகளாமலும், இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனந்திரும்பாமலும்,
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நான் அவர்கைள ஆேராக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக, அவர்கள் இருதயம் ெகாழுத்திருக்கிறது;
காதால் மந்தமாய்க் ேகட்டு, தங்கள் கண்கைள மூடிக்ெகாண்டார்கள் என்பேத. 16 உங்கள் கண்கள்
காண்கிறதினாலும், உங்கள் காதுகள் ேகட்கிறதினாலும், அைவகள் பாக்கியமுள்ளைவகள். 17 அேநக
தீர்க்கதரிசிகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறைவகைளக் காணவும், நீங்கள் ேகட்கிறைவகைளக்
ேகட்கவும் விரும்பியும், காணாமலும் ேகளாமலும் ேபானார்கெளன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 18 ஆைகயால் விைதக்கிறவைன பற்றிய உவைமையக் ேகளுங்கள். 19 ஒருவன்,
ராஜ்யத்தின் வசனத்ைதக் ேகட்டும் உணராதிருக்கும்ேபாது, ெபால்லாதவன் வந்து, அவன் இருதயத்தில்
விைதக்கப்பட்டைதப் பறித்துக்ெகாள்ளுகிறான்; அவேன வழியருேக விைதக்கப்பட்டவன். 20 கற்பாைற
இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவன், வசனத்ைதக் ேகட்டு, உடேன அைதச் மகிழ்ச்சிேயாேட
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன்; 21 ஆகிலும் தனக்குள்ேள ேவரில்லாதவனாய், ெகாஞ்சக்காலம் மாத்திரம்
நிைலத்திருப்பான்; வசனத்தினிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டானவுடேன இடறலைடவான். 22

முள்ளுள்ள இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவன், வசனத்ைதக் ேகட்கிறவனாயிருந்து, உலக கவைலயும்
ெசல்வத்தின் மயக்கமும் வசனத்ைத ெநருக்கிப்ேபாடுகிறதினால், அவனும் பலனற்றுப்ேபாவான். 23 நல்ல
நிலத்தில் விைதக்கப்பட்டவேனா, வசனத்ைதக் ேகட்கிறவனும் உணருகிறவனுமாயிருந்து, நூறாகவும்
அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவான் என்றார். 24 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
பரேலாகராஜ்யம் தன் நிலத்தில் நல்ல விைதைய விைதத்த மனிதனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. 25 மனிதர்
தூங்குைகயில் அவனுைடய ெபால்லாதவன் வந்து, ேகாதுைமக்குள் கைளகைள விைதத்துவிட்டுப்ேபானான்.
26 பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்டேபாது, கைளகளும் காணப்பட்டது. 27 வீட்ெடஜமானுைடய
ேவைலக்காரர் அவனிடத்தில் வந்து: ஆண்டவேன, நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விைதைய விைதத்தீர்
அல்லவா? பின்ைன அதில் கைளகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள். 28 அதற்கு அவன்: ெபால்லாதவன்
அைதச் ெசய்தான் என்றான். அப்ெபாழுது ேவைலக்காரர்: நாங்கள் ேபாய் அைவகைளப் பிடுங்கிப்ேபாட
உமக்குச் விருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள். 29 அதற்கு அவன்: ேவண்டாம், கைளகைளப் பிடுங்கும்ேபாது
நீங்கள் ேகாதுைமையயுங்கூட ேவேராேட பிடுங்காதபடிக்கு, இரண்ைடயும் அறுப்புமட்டும் வளரவிடுங்கள். 30

அறுப்புக்காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்கைள பார்த்து: முதலாவது, கைளகைளப் பிடுங்கி, அைவகைளச்
சுட்ெடரிக்கிறதற்குக் கட்டுகளாகக் கட்டுங்கள்; ேகாதுைமையேயா என் களஞ்சியத்தில் ேசர்த்துைவயுங்கள்
என்ேபன் என்று ெசான்னான் என்றார். 31 ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்:
பரேலாகராஜ்யம் கடுகுவிைதக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அைத ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன் நிலத்தில்
விைதத்தான். 32 அது எல்லா விைதகளிலும் சிறியதாயிருந்தும், வளரும்ேபாது, எல்லா பூண்டுகளிலும்
ெபரியதாகி, ஆகாயத்துப் பறைவகள் அதின் கிைளகளில் வந்து அைடயத்தக்க மரமாகும் என்றார். 33

ேவெறாரு உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம் புளித்தமாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது;
அைத ஒரு ெபண் எடுத்து, முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும், மூன்றுபடி மாவிேல அடக்கிைவத்தாள் என்றார்.
34 இைவகைளெயல்லாம் இேயசு மக்கேளாேட உவைமகளாகப் ேபசினார்; உவைமகளினாேலயன்றி,
அவர்கேளாேட ேபசவில்ைல. 35 என் வாைய உவைமகளினால் திறப்ேபன்; உலகத்ேதாற்றமுதல்
மைறெபாருளானைவகைள ெவளிப்படுத்துேவன் என்று தீர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி
இப்படி நடந்தது. 36 அப்ெபாழுது இேயசு மக்கைள அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்குப் ேபானார். அவருைடய
சீடர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: நிலத்தின் கைளகைளப்பற்றிய உவைமைய எங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தேவண்டுெமன்று ேகட்டார்கள். 37 அவர் மறுெமாழியாக: நல்ல விைதைய விைதக்கிறவன்
மனித குமாரன்; 38 நிலம் உலகம்; நல்ல விைத ராஜ்யத்தின் பிள்ைளகள்; கைளகள் ெபால்லாங்கனுைடய
பிள்ைளகள்; 39 அைவகைள விைதக்கிற ெபால்லாங்கன் பிசாசு; அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு; அறுக்கிறவர்கள்
ேதவதூதர்கள். 40 ஆதலால், கைளகைளச்ேசர்த்து அக்கினியால் சுட்ெடரிக்கிறதுேபால, இவ்வுலகத்தின்
முடிவிேல நடக்கும். 41 மனித குமாரன் தம்முைடய தூதர்கைள அனுப்புவார்; அவர்கள் அவருைடய
ராஜ்யத்தில் இருக்கிற எல்லா இடறல்கைளயும் அக்கிரமம் ெசய்கிறவர்கைளயும் ேசர்த்து, 42 அவர்கைள
அக்கினிச் சூைளயிேல ேபாடுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். 43 அப்ெபாழுது,
நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திேல சூரியைனப்ேபாலப் பிரகாசிப்பார்கள். ேகட்கிறதற்குக்
காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன். 44 அன்றியும், பரேலாகராஜ்யம் நிலத்தில் புைதத்திருக்கிற ெபாக்கிஷத்துக்கு
ஒப்பாயிருக்கிறது; அைத ஒரு மனிதன் பார்த்து, மைறத்து, அைதப்பற்றிய மகிழ்ச்சயினாேல ேபாய், தனக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் விற்று, அந்த நிலத்ைத வாங்குகிறான். 45 ேமலும், பரேலாகராஜ்யம் நல்ல
முத்துக்கைளத்ேதடுகிற வியாபாரிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. 46 அவன் விைலயுயர்ந்த ஒரு முத்ைத பார்த்து,
ேபாய், தனக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும் விற்று, அைதக் வாங்குகிறான். 47 அன்றியும், பரேலாகராஜ்யம்
கடலிேல ேபாடப்பட்டு, எல்லா விதமான மீன்கைளயும் ேசர்த்து வாரிக்ெகாள்ளும் வைலக்கு
ஒப்பாயிருக்கிறது. 48 அது நிைறந்தேபாது, அைதக் கைரயில் இழுத்து,அமர்ந்து, நல்லைவகைளக்
கூைடகளில் ேசர்த்து, ஆகாதைவகைள தூக்கி ேபாடுவார்கள். 49 இப்படிேய உலகத்தின் முடிவிேல
நடக்கும். ேதவதூதர்கள் புறப்பட்டு, நீதிமான்களின் நடுவிலிருந்து ெபால்லாதவர்கைளப் பிரித்து, 50

அவர்கைள அக்கினிச்சூைளயிேல ேபாடுவார்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்
என்றார். 51 பின்பு, இேயசு அவர்கைள பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம் அறிந்து ெகாண்டீர்களா என்று
ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: ஆம், அறிந்து ெகாண்ேடாம், ஆண்டவேர, என்றார்கள். 52 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைள பார்த்து: இப்படி இருக்கிறபடியால், பரேலாக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தைவகளில்
உபேதசிக்கப்பட்டுத் ேதறின ேவதபாரகன் எவனும் தன் ெபாக்கிஷத்திலிருந்து புதியைவகைளயும்
பைழயைவகைளயும் எடுத்துக்ெகாடுக்கிற வீட்ெடஜமானாகிய மனிதனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றார். 53
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இேயசு இந்த உவைமகைளச் ெசால்லி முடித்தபின்பு, அவ்விடம் விட்டு, 54 தாம் வளர்ந்த ஊரிேல வந்து,
அவர்களுைடய ெஜபஆலயத்திேல அவர்களுக்கு உபேதசம் ெசய்தார். அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இவனுக்கு
இந்த ஞானமும் பலத்த ெசய்ைககளும் எப்படி வந்தது? 55 இவன் தச்சனுைடய குமாரன் அல்லவா? இவன்
தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான், யூதா என்பவர்கள் இவனுக்குச் சேகாதரர்
அல்லவா? 56 இவன் சேகாதரிகெளல்லாரும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? இப்படியிருக்க,
இெதல்லாம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது? என்று ெசால்லி, 57 அவைரக்குறித்து இடறலைடந்தார்கள். இேயசு
அவர்கைள பார்த்து: தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் வீட்டிலுேமயன்றி ேவெறங்கும் மதிப்பு
குைறவைடயான் என்றார். 58 அவர்களுைடய விசுவாச குைறவினிமித்தம் அவர் அங்ேக அதிக
அற்புதங்கைளச் ெசய்யவில்ைல.

அக்காலத்தில், காற்பங்கு ேதசாதிபதியாகிய ஏேராது இேயசுவின் புகைழ ேகள்விப்பட்டு, 2 தன்
ேவைலக்காரைர பார்த்து: இவன் ேயாவான்ஸ்நானன்; இவன் மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்தான்;
ஆைகயால், இவனிடத்தில் பலத்த ெசய்ைககள் விளங்குகிறது என்றான். 3 ஏேராது தன்

சேகாதரனாகிய பிலிப்புவின் மைனவி ஏேராதியாளினிமித்தம் ேயாவாைனப் பிடித்துக் கட்டி சிைறயில்
ைவத்திருந்தான். 4 ஏெனனில்: நீர் அவைள ைவத்துக்ெகாள்வது நியாயமல்ல என்று ேயாவான் அவனுக்குச்
ெசால்லியிருந்தான். 5 ஏேராது அவைனக் ெகாைலெசய்ய மனதாயிருந்தும், மக்கள் அவைனத்
தீர்க்கதரிசிெயன்று எண்ணினபடியால் அவர்களுக்குப் பயந்திருந்தான். 6 அப்படியிருக்க, ஏேராதின் பிறந்த
நாள் ெகாண்டாடப்படுகிறேபாது, ஏேராதியாளின் குமாரத்தி அவர்கள் நடுேவ நடனம் ெசய்து ஏேராைதச்
சந்ேதாஷப்படுத்தினாள். 7 அதினிமித்தம் அவன்: நீ எைதக்ேகட்டாலும் தருேவன் என்று அவளுக்கு
ஆைணயிட்டு வாக்குக்ெகாடுத்தான். 8 அவள் தன் தாயினால் ஏவப்பட்டபடிேய: ேயாவான்ஸ்நானனுைடய
தைலைய இங்ேக ஒரு தட்டிேல எனக்குத் தாரும் என்று ேகட்டாள். 9 ராஜா துக்கமைடந்தான். ஆகிலும்,
ஆைணயினிமித்தமும், பந்தியில் கூட இருந்தவர்களினிமித்தமும், அைதக் ெகாடுக்கக்கட்டைளயிட்டு, 10

ஆள் அனுப்பி, சிைறச்சாைலயிேல ேயாவாைனனின் தைலைய ெவட்டு வித்தான். 11 அவனுைடய தைலைய
ஒரு தட்டிேல ெகாண்டுவந்து, சிறு ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அவள் அைதத் தன் தாயினிடத்தில்
ெகாண்டுேபானாள். 12 அவனுைடய சீடர்கள் வந்து உடைல எடுத்து அடக்கம் ெசய்து , பின்பு ேபாய் அந்தச்
ெசய்திைய இேயசுவுக்கு அறிவித்தார்கள். 13 இேயசு அைதக் ேகட்டு, அவ்விடம் விட்டு, படகில் ஏறி,
வனாந்தரமான ஓர் இடத்துக்குத் தனிேய ேபானார். மக்கள் அைதக் ேகள்விப்பட்டு, பட்டணங்களிலிருந்து
கால்நைடயாய் அவரிடத்திற்குப் ேபானார்கள். 14 இேயசு வந்து, திரளான மக்கைளக் கண்டு, அவர்கள்ேமல்
மனதுருகி, அவர்களில் வியாதியுள்ளவர்கைள சுகமாக்கினார். 15 மாைல ேநரமானேபாது, அவருைடய
சீடர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: இது வனாந்தரமான இடம், ேநரமுமாயிற்று; மக்கள் கிராமங்களுக்குப்ேபாய்த்
தங்களுக்கு உணவு பதார்த்தங்கைள வாங்கும்படி அவர்கைள அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றார்கள். 16 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: அவர்கள் ேபாகேவண்டுவதில்ைல; நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவு ெகாடுங்கள்
என்றார். 17 அதற்கு அவர்கள்: இங்ேக எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பமும் இரண்டு மீன்களுேமயல்லாமல்,
ேவெறான்றும் இல்ைல என்றார்கள். 18 அைவகைள என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 19

அப்ெபாழுது, அவர் மக்கைளப் புல்லின்ேமல் பந்தியிருக்கக் கட்டைளயிட்டு, அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும்,
அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ஆசீர்வதித்து, அப்பங்கைளப் பிட்டு
சீடர்களிடத்தில் ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 20 எல்லாரும் சாப்பிட்டுத்
திருப்தியைடந்தார்கள்; மீதியான அப்பங்கைளப் பன்னிரண்டு கூைடநிைறய எடுத்தார்கள். 21 ெபண்களும்
பிள்ைளகளும் தவிர, சாப்பிட்ட ஆண்கள் ஏறக்குைறய ஐயாயிரம்ேபராயிருந்தார்கள். 22 இேயசு மக்கைள
அனுப்பிவிடுைகயில், தம்முைடய சீடர்கள் படகில் ஏறி, தமக்கு முன்ேன அடுத்த கைரக்குப் ேபாகும்படி
அவர்கைளத் துரிதப்படுத்தினார். 23 அவர் மக்கைள அனுப்பிவிட்டபின்பு, தனித்து ெஜபம் ெசய்ய ஒரு
மைலயின்ேமல் ஏறி, மாைல ேநரமானேபாது அங்ேக தனிைமயாயிருந்தார். 24 அதற்குள்ளாகப் படகு
நடுக்கடலிேல ேசர்ந்து, எதிர்க்காற்றாயிருந்தபடியால் அைலகளினால் தள்ளாடியது. 25 இரவின் நாலாம்
ஜாமத்திேல, இேயசு கடலின்ேமல் நடந்து, அவர்களிடத்திற்கு வந்தார். 26 அவர் கடலின்ேமல் நடக்கிறைத
சீடர்கள் கண்டு, கலக்கமைடந்து, பிசாசு என்று ெசால்லி, பயத்தினால் அலறினார்கள். 27 உடேன இேயசு
அவர்கேளாேட ேபசி: திடன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாதிருங்கள் என்றார். 28 ேபதுரு அவைர
பார்த்து: ஆண்டவேர! நீேரயானால் நான் தண்ணீரின் ேமல் நடந்து உம்மிடத்தில் வரக் கட்டைளயிடும்
என்றான். 29 அதற்கு அவர்: வா என்றார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு படைக விட்டிறங்கி, இேயசுவினிடத்தில்
ேபாக தண்ணீரின் ேமல் நடந்தான். 30 காற்று பலமாயிருக்கிறைதக் கண்டு, பயந்து, மூழ்கி ேபாைகயில்:
ஆண்டவேர, என்ைன இரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான். 31 உடேன இேயசு ைகைய நீட்டி அவைனப் பிடித்து:
விசுவாச குைறவுள்ளவேன, ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய் என்றார். 32 அவர்கள் படகில் ஏறினவுடேன காற்று
அமர்ந்தது. 33 அப்ெபாழுது, படகில் உள்ளவர்கள் வந்து: உண்ைமயாகேவ நீர் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
ெசால்லி, அவைரப் பணிந்துெகாண்டார்கள். 34 பின்பு, அவர்கள் கடைலக் கடந்து, ெகேனசேரத்து நாட்டில்
ேசர்ந்தார்கள். 35 அவ்விடத்து மனிதர் அவைர இன்னார் என்று அறிந்து, சுற்றுப்புறெமங்கும் ெசய்தி அனுப்பி,
வியாதியுள்ளவர் எல்லாைரயும் அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்து, 36 அவருைடய ஆைடயின் ஓரத்ைதயாகிலும்
அவர்கள் ெதாடும்படி உத்தரவாகேவண்டுெமன்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; ெதாட்ட யாவரும்
குணமானார்கள்.

அப்ெபாழுது, எருசேலமிலிருந்து வந்த ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் இேயசுவினிடத்தில் வந்து: 2

உம்முைடய சீடர்கள் முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத ஏன் மீறி நடக்கிறார்கள்? ைககழுவாமல்
சாப்பிடுகிறார்கேள! என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக : நீங்கள் உங்கள்

பாரம்பரியத்தினாேல ேதவனுைடய கற்பைனைய ஏன் மீறி நடக்கிறீர்கள்? 4 உன் தகப்பைனயும் உன்

மத்ேதயு 15:4

737



16

தாையயும் மதித்து நடப்பாயாக என்றும்; தகப்பைனயாவது தாையயாவது நிந்திக்கிறவன்
ெகால்லப்படேவண்டும் என்றும், ேதவன் கற்பித்திருக்கிறாேர. 5 நீங்கேளா, எவனாகிலும் தகப்பைனயாவது
தாையயாவது பார்த்து உனக்கு நான் ெசய்ய ேவண்டிய உதவி எதாகிலும் உண்ேடா, அைதக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கிேறன் என்று ெசால்லி, தன் தகப்பைனயாவது தன் தாையயாவது
மதியாமற்ேபானாலும், அவனுைடய கடைம முடிந்தெதன்று ேபாதித்து, 6 உங்கள் பாரம்பரியத்தினாேல
ேதவனுைடய கற்பைனைய அவமாக்கி வருகிறீர்கள். 7 மாயக்காரேர, உங்கைளக்குறித்து: 8 இந்த மக்கள்
தங்கள் உதட்டளவில் என்னிடத்தில் ேசர்ந்து, தங்கள் உதடுகளினால் என்ைனக்
மரியாைதபண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயேமா எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது; 9

மனிதர்களுைடய கற்பைனகைள உபேதசங்களாகப் ேபாதித்து, வீணாய் எனக்கு ஆராதைன ெசய்கிறார்கள்
என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய்ச் ெசால்லியிருக்கிறான் என்றார். 10 பின்பு அவர் மக்கைள வரவைழத்து,
அவர்கைள பார்த்து: நீங்கள் ேகட்டு உணருங்கள். 11 வாய்க்குள்ேள ேபாகிறது மனிதைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது, வாயிலிருந்து புறப்படுகிறேத மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும் என்றார். 12 அப்ெபாழுது,
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: பரிேசயர் இந்த வசனத்ைதக் ேகட்டு மனேவதைன
அைடந்தார்கள் என்று அறிவீரா என்றார்கள். 13 அவர் மறுெமாழியாக: என் பரமபிதா நடாத நாற்ெறல்லாம்
ேவேராேட பிடுங்கப்படும். 14 அவர்கைள விட்டு விடுங்கள், அவர்கள் குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற
குருடராயிருக்கிறார்கள்; குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்டினால் இருவரும் குழியிேல விழுவார்கேள
என்றார். 15 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைர பார்த்து : இந்த உவைமைய எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தேவண்டும்
என்றான். 16 அதற்கு இேயசு: நீங்களும் இன்னும் உணர்வில்லாதவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? 17

வாய்க்குள்ேள ேபாகிறெதல்லாம் வயிற்றில் ெசன்று ஆசனவழியாய்க் கழிந்துேபாகும் என்பைத நீங்கள்
இன்னும் அறியவில்ைலயா? 18 வாயிலிருந்து புறப்படுகிறைவகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டுவரும்;
அைவகேள மனிதைன கைறப்படுத்தும். 19 எப்படிெயனில், இருதயத்திலிருந்து ெபால்லாத சிந்தைனகளும்,
ெகாைலபாதகங்களும், விபசாரங்களும், ேவசித்தனங்களும், களவுகளும், ெபாய்ச்சாட்சிகளும்,
தூஷணங்களும் புறப்பட்டுவரும். 20 இைவகேள மனிதைனத் கைறப்படுத்தும்; ைக கழுவாமல் சாப்பிடுகிறது
மனிதைனத் கைறப்படுத்தாது என்றார். 21 பின்பு, இேயசு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு சீேதான்
பட்டணங்களின் திைசகளுக்குப் ேபானார். 22 அப்ெபாழுது, அந்தத் திைசகளில் குடியிருக்கிற கானானிய
ெபண் ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து: ஆண்டவேர, தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும், என் மகள்
பிசாசினால் ெகாடிய ேவதைனப்படுகிறாள் என்று ெசால்லிக் கூப்பிட்டாள். 23 அவளுக்கு மறுெமாழியாக
அவர் ஒரு வார்த்ைதயும் ெசால்லவில்ைல. அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள் வந்து: இவள் நம்ைமப்
பின்ெதாடர்ந்து கூப்பிடுகிறாேள, இவைள அனுப்பிவிடும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 24

அதற்கு அவர்: காணாமற்ேபான ஆடுகளாகிய இஸ்ரேவல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்ேடேனயன்றி,
மற்றப்படியல்லெவன்றார். 25 அவள் வந்து: ஆண்டவேர, எனக்கு உதவிெசய்யும் என்று அவைரப்
பணிந்துெகாண்டாள். 26 அவர் அவைள பார்த்து : பிள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப்
ேபாடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். 27 அதற்கு அவள்: ெமய்தான் ஆண்டவேர, ஆனாலும் நாய்க்குட்டிகள்
தங்கள் எஜமான்களின் ேமைஜயிலிருந்து விழும் துணிக்ைககைளத் சாப்பிடுேம என்றாள். 28 இேயசு
அவளுக்குப் மறுெமாழியாக: ெபண்ேண, உன் விசுவாசம் ெபரியது; நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது
என்றார். அந்ேநரேம அவள் மகள் ஆேராக்கியமானாள். 29 இேயசு அவ்விடம் விட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாக்
கடலருேக வந்து, ஒரு மைலயின்ேமல் ஏறி, அங்ேக அமர்ந்தார். 30 அப்ெபாழுது, முடவர்கள் , குருடர்,
ஊைமயர், ஊனர் முதலிய அேநகைர, திரளான மக்கள் அைழத்துக்ெகாண்டு இேயசுவினிடத்தில் வந்து,
அவர்கைள அவர் பாதத்திேல ைவத்தார்கள்; அவர்கைள அவர் குணப்படுத்தினார். 31 ஊைமயர்
ேபசுகிறைதயும், ஊனர் குணமைடகிறைதயும்,ைககால்கள் முடங்கியவர்கள் நடக்கிறைதயும், குருடர்
பார்க்கிறைதயும் மக்கள் கணடு, ஆச்சரியப்பட்டு, இஸ்ரேவலின் ேதவைன மகிைமப்படுத்தினார்கள். 32

பின்பு, இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து: மக்களுக்காகப் பரிதபிக்கிேறன், இவர்கள் என்னிடத்தில்
மூன்றுநாள் தங்கியிருந்து சாப்பிட ஒன்றுமில்லாதிருக்கிறார்கள்; இவர்கைளப் பட்டினியாய் அனுப்பிவிட
எனக்கு மனதில்ைல, வழியில் ேசார்ந்து ேபாவார்கேள என்றார். 33 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்: இவ்வளவு
திரளான மக்களுக்குத் திருப்தியுண்டாகும்படி ேவண்டிய அப்பங்கள் இந்த வனாந்தரத்திேல நமக்கு எப்படி
கிைடக்கும் என்றார்கள். 34 அதற்கு இேயசு: உங்களிடத்தில் எத்தைன அப்பங்கள் உண்டு என்று ேகட்டார்.
அவர்கள்: ஏழு அப்பங்களும் சில சிறு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள். 35 அப்ெபாழுது அவர் மக்கைளத்
தைரயில் பந்தியிருக்கக் கட்டைளயிட்டு, 36 அந்த ஏழு அப்பங்கைளயும் அந்த மீன்கைளயும் எடுத்து,
நன்றிச்ெசலுத்தி , பிட்டுத் தம்முைடய சீடர்களிடத்தில் ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் மக்களுக்குப் பரிமாறினார்கள்.
37 எல்லாரும் சாப்பிட்டுத் திருப்தியைடந்தார்கள்; மீதியான அப்பங்கைள ஏழு கூைடநிைறய எடுத்தார்கள்.
38 ெபண்களும் பிள்ைளகளும் தவிர, சாப்பிட்ட ஆண்கள் நாலாயிரம்ேபராயிருந்தார்கள். 39 அவர் மக்கைள
அனுப்பிவிட்டு படகில் ஏறி, மக்தலாவின் எல்ைலகளில் வந்தார்.

பரிேசயரும், சதுேசயரும் அவைரச் ேசாதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து: வானத்திலிருந்து ஓர்
அைடயாளத்ைதத் தங்களுக்குக் காண்பிக்க ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 2 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக:மாைலயில் வானம் , ெசவ்வானமிட்டிருக்கிறது, அதினால் அைமதியாய் இருக்கும்

என்று ெசால்லுகிறீர்கள். 3 உதயமாகிறேபாது, ெசவ்வானமும் மந்தாரமுமாயிருக்கிறது, அதினால்
இன்ைறக்கு காற்றும் மைழயும் உண்டாகும் என்று ெசால்லுகிறீர்கள். மாயக்காரேர, வானத்தின்
ேதாற்றத்ைத நிதானிக்க உங்களுக்குத் ெதரியுேம, காலங்களின் அைடயாளங்கைள நிதானிக்க உங்களால்
கூடாதா? 4 இந்தப் ெபால்லாத விபசாரசந்ததியார் அைடயாளம் ேதடுகிறார்கள்; ேயானா தீர்க்கதரிசியின்
அைடயாளேமயன்றி ேவேற அைடயாளம் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல என்று ெசால்லி,

மத்ேதயு 15:5
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அவர்கைள விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார். 5 அவருைடய சீடர்கள் அக்கைர ேசர்ந்த ேபாது, அப்பங்கைளக்
ெகாண்டுவர மறந்து ேபானார்கள். 6 இேயசு அவர்கைள பார்த்து: பரிேசயர் சதுேசயர் என்பவர்களின்
புளித்தமாைவக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள் என்றார். 7 நாம் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவராதபடியால்
இப்படிச் ெசால்லுகிறார் என்று அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள ேயாசைன ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். 8 இேயசு
அைத அறிந்து: குைறந்த விசுவாசமுள்ளவர்கேள, அப்பங்கைளக் ெகாண்டு வராதைதக்குறித்து நீங்கள்
உங்களுக்குள்ேள ேயாசைன ெசய்கிறெதன்ன? 9 இன்னும் நீங்கள் உணரவில்ைலயா? ஐந்து அப்பங்கைள
ஐயாயிரம்ேபருக்குப் பகிர்ந்தைதயும், மீதியானைத எத்தைன கூைடநிைறய எடுத்தீர்கள் என்பைதயும்; 10

ஏழு அப்பங்கைள நாலாயிரம் ேபருக்குப் பகிர்ந்தைதயும், மீதியானைத எத்தைன கூைடநிைறய எடுத்தீர்கள்
என்பைதயும் நீங்கள் நிைனவு கூராமலிருக்கிறீர்களா? 11 பரிேசயர் சதுேசயர் என்பவர்களின்
புளித்தமாவுக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும் என்று நான் ெசான்னது அப்பத்ைத குறித்துச்
ெசால்லவில்ைல என்று நீங்கள் உணராதிருக்கிறது எப்படி என்றார். 12 அப்ெபாழுது, அவர் அப்பத்தின்
புளித்தமாைவ குறித்து எச்சரிக்ைகயாக இருக்க ேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல், பரிேசயர் சதுேசயர்
என்பவர்களின் உபேதசத்ைத குறித்ேத அப்படிச் ெசான்னார் என்று அறிந்து ெகாண்டார்கள். 13 பின்பு,
இேயசு பிலிப்பு ெசசரியாவின் திைசகளில் வந்தேபாது, தம்முைடய சீடைர பார்த்து : மனித குமாரனாகிய
என்ைன மக்கள் யார் என்று ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேகட்டார். 14 அதற்கு அவர்கள்: சிலர் உம்ைம
ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும்; ேவறு சிலர் எேரமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர்
என்றும் ெசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன யார் என்று
ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டார். 16 சீேமான் ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். 17 இேயசு அவைன பார்த்து : ேயானாவின் குமாரனாகிய சீேமாேன, நீ
பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இைத உனக்கு ெவளிப்படுத்தவில்ைல, பரேலாகத்திலிருக்கிற என்
பிதா இைத உனக்கு ெவளிப்படுத்தினார். 18 ேமலும், நான் உனக்குச் ெசால்லுகிேறன், நீ ேபதுருவாய்
இருக்கிறாய், இந்தக் கல்லின்ேமல் என் சைபையக் கட்டுேவன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள் அைத
ேமற்ெகாள்வதில்ைல. 19 பரேலாகராஜ்யத்தின் திறவுேகால்கைள நான் உனக்குத் தருேவன்;
பூேலாகத்திேல நீ கட்டுகிறது எதுேவா அது பரேலாகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூேலாகத்திேல நீ
கட்டவிழ்ப்பது எதுேவா அது பரேலாகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். 20 அப்ெபாழுது, தாம்
கிறிஸ்துவாகிய இேயசு என்று ஒருவருக்கும் ெசால்லாதபடிக்குத் தம்முைடய சீடர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். 21 அதுமுதல் இேயசு, தாம் எருசேலமுக்குப்ேபாய், மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும்,
ேவதபாரகராலும் பல பாடுகள்பட்டு, ெகாைலயுண்டு, மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கேவண்டும் என்பைதத்
தம்முைடய சீடர்களுக்குச் ெசால்ல ெதாடங்கினார். 22 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத் தனிேய அைழத்து
ெகாண்டுேபாய்: ஆண்டவேர, இது உமக்கு ேநரிடக்கூடாேத, இது உமக்குச் சம்பவிப்பதில்ைல என்று
அவைரக் கடிந்து ெகாள்ள ெதாடங்கினான். 23 அவேரா திரும்பிப் ேபதுருைவப் பார்த்து: எனக்குப்
பின்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ எனக்கு இடறலாயிருக்கிறாய்; ேதவனுக்கு ஏற்றைவகைளச் சிந்திகாமல்
மனிதருக்கு ஏற்றைவகைளச் சிந்திக்கிறாய் என்றார். 24 அப்ெபாழுது, இேயசு தம்முைடய சீடர்கைளப்
பார்த்து : ஒருவன் என்ைனப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்ைனத் தான் ெவறுத்து, தன் சிலுைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் பின்பற்றக்கடவன். 25 தன் ஜீவைன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அைத இழந்து
ேபாவான்; என்னிமித்தமாகத் தன் ஜீவைன இழந்துேபாகிறவன் அைதக் கண்டைடவான். 26 மனிதன் உலகம்
முழுவைதயும் ஆதாயப்படுத்திக் ெகாண்டாலும், தன் ஜீவைன நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன?
மனிதன் தன் ஜீவனுக்கு இைணயாக என்னத்ைதக் ெகாடுப்பான்? 27 மனித குமாரன் தம்முைடய பிதாவின்
மகிைம ெபாருந்தினவராய்த் தம்முைடய தூதேராடுங்கூட வருவார்; அப்ெபாழுது, அவனவன்
ெசயல்களுக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார். 28 இங்ேக நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனித குமாரன்
தம்முைடய ராஜ்யத்தில் வருவைதக் காணுமுன், மரணத்ைத காண்பதில்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

ஆறு நாைளக்கு பின்பு, இேயசு ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும் அவனுைடய சேகாதரனாகிய
ேயாவாைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மைலயின்ேமல் ேபாய், 2

அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார்; அவர் முகம் சூரியைனப்ேபாலப் பிரகாசித்தது, அவர்
உைட ஒளிையப்ேபால ெவண்ைமயாயிற்று. 3 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் எலியாவும் அவேராேட
ேபசுகிறவர்களாக அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது ேபதுரு இேயசுைவ பார்த்து :
ஆண்டவேர, நாம் இங்ேக இருக்கிறது நல்லது; உமக்கு விருப்பமானால், இங்ேக உமக்கு ஒரு கூடாரமும்,
ேமாேசக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம் என்றான்.
5 அவன் ேபசுைகயில், இேதா, ஒளியுள்ள ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுைடய ேநச
குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிேறன், இவருக்குச் ெசவிெகாடுங்கள் என்று அந்த ேமகத்திலிருந்து ஒரு
சத்தம் உண்டாயிற்று. 6 சீடர்கள் அைதக் ேகட்டு, முகங்குப்புற விழுந்து, மிகவும் பயந்தார்கள். 7

அப்ெபாழுது, இேயசு வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு: எழுந்திருங்கள், பயப்படாதிருங்கள் என்றார். 8 அவர்கள்
தங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்ைகயில் இேயசுைவத்தவிர ேவெறாருவைரயும் காணவில்ைல. 9

அவர்கள் மைலயிலிருந்து இறங்குகிறேபாது, இேயசு அவர்கைள பார்த்து: மனித குமாரன்
மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்திருக்கும்வைரக்கும் இந்தத் தரிசனத்ைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
கட்டைளயிட்டார். 10 அப்ெபாழுது, அவருைடய சீடர்கள் அவைர பார்த்து: அப்படியானால் எலியா முந்தி
வரேவண்டும் என்று ேவதபாரகர் ெசால்லுகிறார்கேள, அெதப்படிெயன்று ேகட்டார்கள். 11 இேயசு
அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: எலியா முந்திவந்து எல்லாவற்ைறயும் ஒழுங்கு படுத்துவது உண்ைமதான். 12

ஆனாலும், எலியா வந்தாயிற்று என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; அவைன அறியாமல் தங்கள் விருப்ப
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படி அவனுக்குச் ெசய்தார்கள்; இவ்விதமாய் மனித குமாரனும் அவர்களால் பாடுபடுவார் என்றார். 13 அவர்
ேயாவான்ஸ்நானைனக் குறித்துத் தங்களுக்குச் ெசான்னார் என்று சீடர்கள் அப்ெபாழுது
அறிந்துெகாண்டார்கள். 14 அவர்கள் மக்களிடத்தில் வந்தேபாது, ஒரு மனிதன் அவரிடத்தில் வந்து, அவர்
முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: 15 ஆண்டவேர, என் மகனுக்கு இரங்கும், அவன் வலிப்பு வியாதியினால்
ெகாடிய ேவதைனப்படுகிறான்; அடிக்கடி தீயிலும், அடிக்கடி தண்ணீரிலும் விழுகிறான். 16 அவைன
உம்முைடய சீடர்களிடத்தில் ெகாண்டுவந்ேதன்; அவைனச் குணமாக்க அவர்களால் முடியாமற்ேபாயிற்று
என்றான். 17 இேயசு மறுெமாழியாக: விசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததிேய, எதுவைரக்கும் நான்
உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடத்தில் ெபாறுைமயாய் இருப்ேபன்? அவைன
என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 18 இேயசு பிசாைச அதட்டினார்; உடேன அது அவைன
விட்டுப் புறப்பட்டது; அந்ேநரேம அந்த இைளஞன் குணமானான். 19 அப்ெபாழுது, சீடர்கள்
இேயசுவினிடத்தில் தனித்துவந்து: அைதத் துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடாமற்ேபாயிற்று என்று
ேகட்டார்கள். 20 அதற்கு இேயசு: உங்கள் விசுவாச குைறவினாேல தான்; கடுகுவிைதயளவு விசுவாசம்
உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மைலையப் பார்த்து, இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் ேபா என்று ெசால்ல
அது அப்புறம் ேபாகும்; உங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமிராது என்று,உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 21 இந்த வைகப் பிசாசு ெஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுேமயன்றி
மற்ெறவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்ேபாகாது என்றார். 22 அவர்கள் கலிேலயாவிேல வாழ்ந்தேபாது, இேயசு
அவர்கைள பார்த்து: மனித குமாரன் மனிதர் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார். 23 அவர்கள் அவைரக்
ெகாைல ெசய்வார்கள்; ஆகிலும் மூன்றாம் நாளிேல உயிர்த்ெதழுந்திருப்பார் என்றார். அவர்கள் மிகுந்த
துக்கமைடந்தார்கள். 24 அவர்கள் கப்பர்நகூமில் வந்தேபாது, வரிப்பணம் வாங்குகிறவர்கள்
ேபதுருவினிடத்தில் வந்து: உங்கள் ேபாதகர் வரிப்பணம் ெசலுத்துகிறதில்ைலயா என்று ேகட்டார்கள்;
ெசலுத்துகிறார் என்றான். 25 அவன் வீட்டிற்குள் வந்தேபாது, அவன் ேபசுகிறதற்கு முன்னேம இேயசு
அவைன பார்த்து: சீேமாேன, உனக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது? பூமியின் ராஜாக்கள் வருமானவரிையயும் மற்ற
வரிையயும் தங்கள் பிள்ைளகளிடத்திேலா, அந்நியரிடத்திேலா, யாரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்று
ேகட்டார். 26 அதற்குப் ேபதுரு: அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்றான். இேயசு அவைன பார்த்து:
அப்படியானால் பிள்ைளகள் அைதச் ெசலுத்த ேவண்டுவதில்ைலேய. 27 ஆகிலும், நாம் அவர்களுக்கு
இடறலாயிராதபடிக்கு, நீ கடலுக்குப் ேபாய், தூண்டில்ேபாட்டு, முதலாவது அகப்படுகிற மீைனப் பிடித்து,
அதின் வாையத் திறந்துபார்; ஒரு ெவள்ளிப் பணத்ைதக் காண்பாய்; அைத எடுத்து எனக்காகவும்
உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் ெகாடு என்றார்.

அவ்ேவைளயிேல சீடர்கள் இேயசுவினிடத்தில் வந்து: பரேலாகராஜ்யத்தில் எவன்
ெபரியவனாயிருப்பான் என்று ேகட்டார்கள். 2 இேயசு ஒரு பிள்ைளையத் தம்மிடத்தில் அைழத்து,
அைத அவர்கள் நடுேவ நிறுத்தி: 3 நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்ைளகைளப்ேபால் ஆகாவிட்டால்,

பரேலாகராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்க மாட்டீர்கள் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 4

ஆைகயால் இந்தப் பிள்ைளையப்ேபாலத் தன்ைனத் தாழ்த்துகிறவன் எவேனா, அவேன பரேலாகராஜ்யத்தில்
ெபரியவனாயிருப்பான். 5 இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ைளைய என் ெபயரினிமித்தம் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன்
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான். 6 என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிற இந்தச் சிறியவர்களில் ஒருவனுக்கு
இடறல் உண்டாக்குகிறவன் எவேனா, அவனுைடய கழுத்தில் மாவைரக்கும் கல்ைல கட்டி, கடலின்
ஆழத்திேல அவைன அமிழ்த்துகிறது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும். 7 இடறல்களினிமித்தம் உலகத்துக்கு
ஐேயா, இடறல்கள் வருவது அவசியம், ஆனாலும் எந்த மனிதனால் இடறல்வருகிறேதா, அவனுக்கு ஐேயா! 8

உன் ைகயாவது உன் காலாவது உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால், அைத ெவட்டி எறிந்துேபாடு; நீ இரண்டு
ைகயுைடயவனாய், அல்லது இரண்டு காலுைடயவனாய் நித்திய அக்கினியிேல தள்ளப்படுவைத பார்க்கிலும்,
முடவனாய், அல்லது ஊனனாய், நித்திய ஜீவனுக்குள் நுைழவதது உனக்கு நலமாயிருக்கும். 9 உன் கண்
உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால், அைதப் பிடுங்கி எறிந்துேபாடு; இரண்டு கண்ணுைடயவனாய்
எரிநரகத்தில் தள்ளப்படுவைத பார்க்கிலும், ஒற்ைறக் கண்ணனாய் நித்திய ஜீவனுக்குள் நுைழவது உனக்கு
நலமாயிருக்கும். 10 இந்தச் சிறியவர்களில் ஒருவைனயும் அற்பமாய் எண்ணாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; அவர்களுக்குரிய ேதவதூதர்கள் பரேலாகத்திேல என் பரமபிதாவின் சமுகத்ைத
எப்ேபாதும் தரிசிக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 11 மனித குமாரன் இழந்து ேபானைத
இரட்சிக்க வந்தார். 12 உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது? ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகளிருக்க,
அைவகளில் ஒன்று காணாமற்ப் ேபானால், அவன் மற்றத் ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளயும் மைலகளில்
விட்டுப் ேபாய்ச் காணாமற்ப் ேபானைத ேதடாமலிருப்பாேனா? 13 அவன் அைதக்
கண்டுபிடித்தால்,காணாமல் ேபாகாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைள குறித்து மகிழ்சியாய் இருக்கிறைத
பார்க்கிலும், அைதக்குறித்து அதிகமாய் மகிழ்சியாயிருப்பன் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 14 இவ்விதமாக, இந்தச் சிறியவரில் ஒருவனாகிலும், அழிந்துேபாவது
பரேலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவின் பிரியமல்ல . 15 உன் சேகாதரன் உனக்கு விேராதமாகக்
குற்றஞ்ெசய்தால், அவனிடத்தில் ேபாய், நீயும் அவனும் தனித்திருக்ைகயில், அவன் குற்றத்ைத அவனுக்கு
உணர்த்து; அவன் உனக்குச் ெசவிெகாடுத்தால், உன் சேகாதரைன ஆதாயப்படுத்திக் ெகாண்டாய். 16

அவன் ெசவிெகாடாமல் ேபானால், இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுைடய ஒப்புதல்களினாேல
காரியங்கெளல்லாம் உறுதிப்படும்படி, இரண்ெடாருவைர உன்னுடேன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபா. 17

அவர்களுக்கும் அவன் ெசவிெகாடாமல் ேபானால், அைத சைபக்குத் ெதரியப்படுத்து; சைபக்கும் ெசவி
ெகாடாதிருப்பானானால், அவன் உனக்கு மாற்று மார்க்கத்தான் ேபாலவும் ஆயக்காரைன ேபாலவும்
இருப்பானாக. 18 உலகத்திேல நீங்கள் எைவகைளக் கட்டுவீர்கேளா அைவகள் பரேலாகத்திலும்
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கட்டப்பட்டிருக்கும்; உலகத்திேல நீங்கள் எைவகைளக் கட்டவிழ்ப்பீர்கேளா அைவகள் பரேலாகத்திலும்
கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 19 அல்லாமலும்,
உங்களில் இரண்டுேபர் தாங்கள் ேவண்டி ெகாள்ளப்ேபாகிற எந்தக் காரியத்ைதக் குறித்தாகிலும்
இவ்வுலகத்திேல ஒருமனப்பட்டிருந்தால், பரேலாகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு
உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 20 ஏெனன்றால், இரண்டு ேபராவது மூன்று ேபராவது
என் ெபயராேல எங்ேக கூடியிருக்கிறார்கேளா, அங்ேக அவர்கள் நடுவிேல இருக்கிேறன் என்றார். 21

அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவரிடத்தில் வந்து: ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்கு விேராதமாய்க் குற்றம்
ெசய்துவந்தால், நான் எத்தைன முைற மன்னிக்க ேவண்டும்? ஏழுமுைற மட்டுேமா என்று ேகட்டான். 22

அதற்கு இேயசு: ஏழுமுைற மாத்திரம் அல்ல, ஏெழழுபதுமுைற மட்டும் என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன். 23

எப்படிெயனில், பரேலாகராஜ்யம் தன் ேவைலக்காரரிடத்தில் கணக்குப்பார்க்க ேவண்டுெமன்றிருந்த ஒரு
ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. 24 அவன் கணக்குப்பார்க்கத் ெதாடங்கினேபாது, பதினாயிரம் ெவள்ளிக்காசு
கடன்பட்டவன் ஒருவைன அவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 25 கடைனத்தீர்க்க அவனுக்கு
நிர்வாகம் இல்லாதபடியால், அவனுைடய ஆண்டவன் அவைனயும் அவன் மைனவிையயும் பிள்ைளகைளயும்,
அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும் விற்று, கடைனத் தீர்க்கும்படிக் கட்டைளயிட்டான். 26 அப்ெபாழுது,
அந்த ேவைலக்காரன் காலில் விழுந்து வணங்கி: ஆண்டவேன! என்னிடத்தில் ெபாறுைமயாயிரும்,
எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கிேறன் என்றான். 27 அந்த ேவைலக்கார னுைடய எஜமான்
மனமிரங்கி, அவைன விடுதைல ெசய்து, கடைனயும் அவனுக்கு மன்னித்துவிட்டான். 28 அப்படியிருக்க, அந்த
ேவைலக்காரன் புறப்பட்டுப் ேபாைகயில், தன்னிடத்தில் நூறு ெவள்ளிப்பணம் கடன்பட்டிருந்தவனாகிய தன்
உடன்ேவைலக்காரரில் ஒருவைனக் பார்த்து, அவைனப் பிடித்து,கழுத்ைத ெநரித்து: நீ வாங்கின கடைன
எனக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கேவண்டும் என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவனுைடய உடன்ேவைலக்காரன் அவன்
காலிேல விழுந்து: என்னிடத்தில் ெபாறுைமயாயிரும், எல்லாவற்ைறயும் உமக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கிேறன்
என்று, அவைன ேவண்டிக்ெகாண்டான். 30 அவேனா சம்மதியாமல், ேபாய், அவன் வாங்கின கடைனக்
ெகாடுத்துத் தீர்க்கும் வைரக்கும் அவைனக் காவலில் ைவத்தான். 31 நடந்தைத அவனுைடய
உடன்ேவைலக்காரர் பார்த்து, மிகவும் துக்கப்பட்டு, ஆண்டவனிடத்தில் வந்து, நடந்தைதெயல்லாம்
அறிவித்தார்கள். 32 அப்ெபாழுது அவனுைடய எஜமான் அவைன அைழப்பித்து: ெபால்லாத
ேவைலக்காரேன, நீ என்ைன ேவண்டிக்ெகாண்டபடியினால் அந்தக் கடன் முழுவைதயும் உனக்கு
மன்னித்துவிட்ேடன். 33 நான் உனக்கு இரங்கினதுேபால, நீயும் உன் உடன்ேவைலக்காரனுக்கு
இரங்கேவண்டாேமா என்று ெசால்லி, 34 அவனுைடய எஜமான் ேகாபமைடந்து, அவன் வாங்கின
கடைனெயல்லாம் தனக்குக் ெகாடுத்துத் தீர்க்கும் வைரக்கும் தண்டிக்கிறவர்களிடத்தில் அவைன
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 35 நீங்களும் அவனவன் தன்தன் சேகாதரன் ெசய்த தப்பிதங்கைள மனப்பூர்வமாய்
மன்னியாமற்ேபானால், என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படிேய ெசய்வார் என்றார்.

இேயசு இந்த வசனங்கைளச் ெசால்லி முடித்தபின்பு, அவர் கலிேலயாைவ விட்டு ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயான யூேதயாவின் எல்ைலகளில் வந்தார். 2 திரளான மக்ககள் அவருக்குப்
பின்ெசன்றார்கள்; அவ்விடத்தில் அவர்கைள குணாமாக்கினார். 3 அப்ெபாழுது, பரிேசயர்

அவைரச் ேசாதிக்க ேவண்டுெமன்று அவரிடத்தில் வந்து: கணவனானவன் தன் மைனவிைய எந்த
காரணத்தினாலாகிலும் தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று ேகட்டார்கள். 4 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
ஆரம்பத்திேல மனிதைர உண்டாக்கினவர் அவர்கைள ஆணும் ெபண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பைதயும்,
5 இதினிமித்தம் கணவனானவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும் விட்டுத் தன் மைனவிேயாேட
இைனந்திருப்பான்; அவர்கள் இருவரும் ஒேர மாம்சமாயிருப்பார்கள் என்று அவர் ெசான்னைதயும், நீங்கள்
வாசிக்கவில்ைலயா? 6 இப்படி இருக்கிறபடியினால், அவர்கள் இருவராயிராமல், ஒேர
மாம்சமாயிருக்கிறார்கள்; ஆைகயால், ேதவன் இைணத்தைத மனிதன் பிரிக்காதிருக்கக்கடவன் என்றார். 7

அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால், விவாகரத்து ெகாடுத்து, அவைளத் தள்ளிவிடலாெமன்று ேமாேச ஏன்
கட்டைளயிட்டார் என்றார்கள். 8 அதற்கு அவர்: உங்கள் மைனவிகைளத் தள்ளிவிடலாெமன்று உங்கள்
இருதய கடினத்தினிமித்தம் ேமாேச உங்களுக்கு இடங்ெகாடுத்தார்; ஆரம்பமுதலாய்
அப்படியிருக்கவில்ைல. 9 ஆதலால், எவனாகிலும் தன் மைனவி ேவசித்தனஞ் ெசய்ததினிமித்தேமயன்றி,
அவைளத் தள்ளிவிட்டு ேவெறாருத்திைய திருமணம் ெசய்தால், அவன் விபசாரம் ெசய்கிறவனாயிருப்பான்;
தள்ளிவிடப்பட்டவைள திருமணம் ெசய்கிறவனும் விபசாரம் ெசய்கிறவனாயிருப்பான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 10 அவருைடய சீடர்கள் அவைர பார்த்து: மைனவிையப்பற்றி கணவனுைடய
காரியம் இப்படியிருந்தால், திருமணம் ெசய்கிறது நல்லதல்ல என்றார்கள். 11 அதற்கு அவர்:
வரம்ெபற்றவர்கேள தவிர மற்றவர்கள் இந்த வார்த்ைதைய ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 12 தாயின்
வயிற்றிலிருந்து அண்ணகர்களாய்ப் பிறந்தவர்களும் உண்டு; மனிதர்களால் அண்ணகர்களாய்
ஆக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு; பரேலாக ராஜ்யத்தினிமித்தம் தங்கைள அண்ணகர்களாய்
ஆக்கிக்ெகாண்டவர்களும் உண்டு; இைத ஏற்றுக்ெகாள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கடவன் என்றார். 13

அப்ெபாழுது, சிறு பிள்ைளகளின்ேமல் அவர் ைககைள ைவத்து ெஜபம் ெசய்யும் படிக்கு அவர்கைள
அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள்; ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள் அதட்டினார்கள். 14 இேயசுேவா: சிறு
பிள்ைளகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்ெகாடுங்கள்; அவர்கைளத் தைடெசய்யாதிருங்கள்;
பரேலாகராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது என்று ெசால்லி, 15 அவர்கள்ேமல் ைககைள ைவத்து, பின்பு
அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானார். 16 அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து, அவைர பார்த்து: நல்ல ேபாதகேர,
நித்திய ஜீவைன அைடவதற்கு நான் எந்த நன்ைமையச் ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 17 அதற்கு அவர்:
நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வாேனன்? ேதவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய; நீ
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ஜீவனில் பிரேவசிக்க விரும்பினால் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள் என்றார். 18 அவன் அவைர பார்த்து:
எைவகைள என்று ேகட்டான். அதற்கு இேயசு: ெகாைல ெசய்யாதிருப்பாயாக, விபசாரம்
ெசய்யாதிருப்பாயாக, களவு ெசய்யாதிருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாதிருப்பாயாக; 19 உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும் மதிப்பாயாக; உன்னிடத்தில் நீ அன்பு காட்டுவதுேபாலப் பிறனிடத்திலும் அன்பு
காட்டுவாயாக என்பைவகைளேய என்றார். 20 அந்த வாலிபன் அவைர பார்த்து: இைவகைளெயல்லாம் என்
சிறுவயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்கிேறன்; இன்னும் என்னிடத்தில் குைறவு என்ன என்றான். 21 அதற்கு
இேயசு: நீ ேதவனுக்கு முழுைமயுள்ளவனாயிருக்க விரும்பினால், ேபாய், உனக்கு உண்டானைவகைள
விற்று, தரித்திரருக்குக் ெகாடு, அப்ெபாழுது பரேலாகத்தில் உனக்குப் ெசல்வம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு
என்ைனப் பின்பற்றிவா என்றார். 22 அந்த வாலிபன் மிகுந்த ெசல்வம் உள்ளவனாயிருந்தபடியால், இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது, துக்கம் அைடந்தவனாய்ப் ேபாய்விட்டான். 23 அப்ெபாழுது, இேயசு
தம்முைடய சீடர்கைள பார்த்து: ெசல்வந்தன் பரேலாக ராஜ்யத்தில் நுைழவது எளிதல்லெவன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 24 ேமலும் ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில்
நுைழவைதப் பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிேல நுைழவது எளிதாயிருக்கும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 25 அவருைடய சீடர்கள் அைதக்ேகட்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு:
அப்படியானால், யார் இரட்சிக்கப்படமுடியும் என்றார்கள். 26 இேயசு, அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதரால் இது
முடியாததுதான்; ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார். 27 அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைர பார்த்து: இேதா,
நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும் விட்டு, உம்ைமப் பின்பற்றிேனாேம; எங்களுக்கு என்ன கிைடக்கும் என்றான். 28

அதற்கு இேயசு: மறுபிறப்பின் காலத்திேல மனித குமாரன் தம்முைடய மகிைமயுள்ள சிங்காசனத்தின்ேமல்
அமர்ந்திருக்கும்ேபாது, என்ைனப் பின்பற்றின நீங்களும், இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்கைளயும்
நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாகப் பன்னிரண்டு சிங்காசனங்களின்ேமல் அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 29 என் ெபயரினிமித்தம் வீட்ைடயாவது,
சேகாதரைரயாவது, சேகாதரிகைளயாவது, தகப்பைனயாவது, தாையயாவது, மைனவிையயாவது,
பிள்ைளகைளயாவது, நிலங்கைளயாவது இழந்தவன் எவேனா, அவன் நூறத்தைனயாய் அைடந்து, நித்திய
ஜீவைனயும் சுதந்தரித்துக் ெகாள்ளுவான்; 30 ஆகிலும், முந்திேனார் அேநகர் பிந்திேனாராயும், பிந்திேனார்
அேநகர் முந்திேனாராயும் இருப்பார்கள் என்றார்.

பரேலாகராஜ்யம் வீட்ெடஜமானாகிய ஒரு மனிதனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அவன் தன்
திராட்சத்ேதாட்டத்துக்கு ேவைலயாட்கைள அமர்த்த அதிகாைலயிேல புறப்பட்டான். 2

ேவைலயாட்களுடன் நாெளான்றுக்கு ஒரு ெவள்ளி பணம் கூலிேபசி, அவர்கைளத் தன்
திராட்சத்ேதாட்டத்துக்கு அனுப்பினான். 3 மூன்றாம் மணிேவைளயிலும் அவன் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
கைடத்ெதருவிேல சும்மா நிற்கிற ேவறு சிலைரப் பார்த்து: 4 நீங்களும் திராட்சத்ேதாட்டத்துக்குப்
ேபாங்கள், நியாயமானபடி உங்களுக்குக் கூலி ெகாடுப்ேபன் என்றான்; அவர்களும் ேபானார்கள். 5

மறுபடியும், ஆறாம், ஒன்பதாம் மணி அளவிலும் அவன் ேபாய் அப்படிேய ெசய்தான். 6 பதிேனாராம்
மணியளவிலும் அவன்ேபாய், சும்மா நிற்கிற ேவறு சிலைர பார்த்து: நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்ேக சும்மா
நிற்கிறெதன்ன என்று ேகட்டான். 7 அதற்கு அவர்கள்: ஒருவரும் எங்களுக்கு ேவைல ெகாடுக்கவில்ைல
என்றார்கள். அவன் அவர்கைள பார்த்து: நீங்களும் திராட்சத்ேதாட்டத்துக்குப் ேபாங்கள், நியாயமானபடி
கூலி ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள் என்றான். 8 மாைல ேவைளயில், திராட்சத்ேதாட்டத்துக்கு எஜமான் தன்
நிர்வாகிைய பார்த்து: நீ ேவைலயாட்கைள அைழத்து, பிந்தி வந்தவர்கள் ெதாடங்கி முந்தி
வந்தவர்கள்வைரக்கும் அவர்களுக்குக் கூலிெகாடு என்றான். 9 அப்ெபாழுது பதிேனாராம் மணியளவில்
ேசர்க்கபட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு ஒவ்ெவாரு ெவள்ளி பணம் வாங்கினார்கள். 10 முந்தி
ேசர்க்கப்பட்டவர்கள் வந்து, தங்களுக்கு அதிக கூலி கிைடக்கும் என்று நிைனத்தார்கள், அவர்களும்
ஆளுக்கு ஒவ்ெவாரு ெவள்ளி பணம் வாங்கினார்கள். 11 வாங்கிக்ெகாண்டு, வீட்ெடஜமாைன பார்த்து: 12

பிந்திவந்தவர்களாகிய இவர்கள் ஒருமணி ேநரம் மாத்திரம் ேவைலெசய்தார்கள்; பகலின் பாடுகைளயும்
ெவயிலின் ெவப்பத்ைதயும் சகித்த எங்களுக்கு இவர்கைளச் சமமாக்கினீேர என்று முறுமுறுத்தார்கள். 13

அவர்களில் ஒருவனுக்கு அவன் மறுெமாழியாக:நண்பேன, நான் உனக்கு அநியாயம் ெசய்யவில்ைல; நீ
என்னிடத்தில் ஒரு பணத்துக்குச் சம்மதிக்கவில்ைலயா? 14 உன்னுைடயைத நீ வாங்கிக்ெகாண்டு ேபா,
உனக்குக் ெகாடுத்தது ேபால பிந்தி வந்தவனாகிய இவனுக்கும் ெகாடுப்பது என்னுைடய விருப்பம் . 15

என்னுைடயைத என் விருப்படி ெசய்ய எனக்கு அதிகாரமில்ைலயா? நான் தாரள மனமுைடயனாய்
இருக்கிறபடியால், நீ ெபாறாைம ெகாள்ளலாமா என்றான். 16 இவ்விதமாக, பிந்திேனார் முந்திேனாராயும்,
முந்திேனார் பிந்திேனாராயும் இருப்பார்கள்; அைழக்க பட்டவர்கள் அேநகர், ெதரிந்துெகாள்ள
பட்டவர்கேளா சிலர் என்றார். 17 இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபாகும்ேபாது, வழியிேல பன்னிரண்டு சீடைரயும்
தனிேய அைழத்து: 18 இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாகிேறாம்; மனித குமாரன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திலும்
ேவதபாரகரிடத்திலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள் அவைர மரண தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, 19

அவைரப் பரியாசம் ெசய்யவும், வாரினால் அடிக்கவும், சிலுைவயில் அைறயவும் யூதரல்லாதவரிடத்தில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ஆகிலும் மூன்றாம் நாளிேல அவர் உயிேராேட எழுந்திருப்பார் என்றார். 20

அப்ெபாழுது, ெசெபேதயுவின் குமாரருைடய தாய் தன் குமாரேராடுகூட அவரிடத்தில் வந்து, அவைரப்
பணிந்துெகாண்டு: உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் ெசய்ய ேவண்டும் என்றாள். 21 அவர் அவைள பார்த்து:
உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்டார். அதற்கு அவள்: உம்முைடய ராஜ்யத்திேல என் குமாரராகிய
இவ்விரண்டுேபரில் ஒருவன் உமது வலது பக்கத்திலும், ஒருவன் உமது இடது பக்கத்திலும்
அமர்ந்திருக்கும்படி அருள்ெசய்யேவண்டும் என்றாள். 22 இேயசு மறுெமாழியாக: நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிறது இன்னது என்று உங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள்
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குடிக்கவும், நான் ெபறும் இடத்ைதைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால் கூடுமா என்றார். அதற்கு அவர்கள்:
கூடும் என்றார்கள். 23 அவர் அவர்கைள பார்த்து: என் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும்
இடத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவீர்கள்; ஆனாலும், என் வலது பக்கத்திலும் என் இடது பக்கத்திலும்
அமர்ந்திருக்கும்படி என் பிதாவினால் எவர்களுக்கு ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்கிறேதா
அவர்களுக்ேகயல்லாமல், மற்ெறாருவருக்கும் அைத அருளுவது என் ேவைலயல்ல என்றார். 24 மற்றப்
பத்துப்ேபரும் அைதக்ேகட்டு, அந்த இரண்டு சேகாதரர்ேபரிலும் எரிச்சலானார்கள். 25 அப்ெபாழுது,
இேயசு அவர்கைளக் கிட்டவரச்ெசய்து: யூதரல்லாதவருைடய அதிகாரிகள் அவர்கைள இறுமாப்பாய்
ஆளுகிறார்கள் என்றும், ெபரியவர்கள் அவர்கள்ேமல் கடினமாய் அதிகாரம் ெசலுத்துகிறார்கள் என்றும்,
நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 26 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கலாகாது; உங்களில் எவனாகிலும்
ெபரியவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன் உங்களுக்கு பணிவிைட ெசய்கிறவனாய் இருக்கக்கடவன். 27

உங்களில் எவனாகிலும் முதன்ைமயானவனாயிருக்க விரும்பினால், அவன் உங்களுக்கு பணிவிைட
ெசய்கிறவனாய் இருக்கக்கடவன். 28 அப்படிேய, மனித குமாரனும் ஊழியங்ெகாள்ளும்படி வராமல்,
ஊழியஞ்ெசய்யவும், அேநகைர மீட்கும் ெபாருளாகத் தம்முைடய ஜீவைனக் ெகாடுக்கவும் வந்தார் என்றார்.
29 அவர்கள் எரிேகாவிலிருந்து புறப்பட்டு ேபாைகயில், திரளான மக்கள் அவருக்குப் பின் ெசன்றார்கள். 30

அப்ெபாழுது வழியருேக அமர்ந்திருந்த இரண்டு குருடர், இேயசு அவ்வழிேய வருகிறார் என்று ேகள்விப்பட்டு:
ஆண்டவேர, தாவீதின் குமாரேன, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள். 31 அவர்கள்
ேபசாதிருக்கும்படி மக்கள் அவர்கைள அதட்டினார்கள். அவர்கேளா: ஆண்டவேர, தாவீதின் குமாரேன,
எங்களுக்கு இரங்கும் என்று அதிகமாய்க் கூப்பிட்டார்கள். 32 இேயசு நின்று, அவர்கைளத் தம்மிடத்தில்
அைழத்து: நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றிருக்கிறீர்கள் என்றார். 33 அதற்கு அவர்கள்:
ஆண்டவேர, எங்கள் கண்கைளத் திறக்க ேவண்டும் என்றார்கள். 34 இேயசு மனதுருகி, அவர்கள்
கண்கைளத் ெதாட்டார்; உடேன அவர்கள் பார்ைவயைடந்து, அவருக்குப் பின்ெசன்றார்கள்.

அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகாைமயில் ேசர்ந்து, ஒலிவமைலக்கு அருகான ெபத்பேகயுக்கு
வந்தேபாது, இேயசுவானவர் சீடரில் இரண்டுேபைர பார்த்து: 2 உங்களுக்கு எதிேர இருக்கிற
கிராமத்துக்குப் ேபாங்கள்; ேபானவுடேன, அங்ேக ஒரு கழுைதையயும் அதேனாேட ஒரு

குட்டிையயும் கட்டியிருக்கக் காண்பீர்கள்; அைவகைள அவிழ்த்து என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள். 3

ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் ெசான்னால்: இைவகள் ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்;
உடேன அைவகைள அனுப்பிவிடுவான் என்று ெசால்லி, அவர்கைள அனுப்பினார். 4 இேதா, உன் ராஜா
சாந்த குணமுள்ளவராய், கழுைதயின்ேமலும் கழுைதக் குட்டியாகிய மறியின்ேமலும் ஏறிக்ெகாண்டு,
உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சீேயான் குமாரத்திக்குச் ெசால்லுங்கள் என்று, 5 தீர்க்கதரிசியினால்
ெசால்லப்பட்டது நிைறேவறும்படி இெதல்லாம் நடந்தது. 6 சீடர்கள் ேபாய், இேயசு தங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்து, 7 கழுைதையயும் குட்டிையயும் ெகாண்டுவந்து, அைவகள்ேமல் தங்கள்
ஆைடகைளப் ேபாட்டு, அவைர ஏற்றினார்கள். 8 திரளான மக்கள் தங்கள் ஆைடகைள வழியிேல
விரித்தார்கள்; ேவறு சிலர் மரக்கிைளகைள ெவட்டி வழியிேல பரப்பினார்கள். 9 முன் நடப்பாரும் பின்
நடப்பாருமாகிய திரளான மக்கள்: தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! கர்த்தரின் ெபயரினாேல வருகிறவர்
ேபாற்றப்படதக்கவர், உன்னதத்திேல ஓசன்னா என்று ெசால்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். 10 அவர்
எருசேலமுக்குள் நுைழைகயில், நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யார்? என்று விசாரித்தார்கள்.
11 அதற்கு மக்கள்: இவர் கலிேலயாவிலுள்ள நாசேரத்திலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியாகிய இேயசு
என்றார்கள். 12 இேயசு ேதவாலயத்தில் நுைழந்து, ஆலயத்திேல விற்கிறவர்களும் வாங்குகிறவர்களுமாகிய
யாவைரயும் ெவளிேய துரத்தி, காசுக்காரருைடய பலைககைளயும் புறா விற்கிறவர்களின்
இருக்ைககைளயும் கவிழ்த்து: 13 என்னுைடய வீடு ெஜபவீடு என்னப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறது;
நீங்கேளா அைதக் திருடர் குைகயாக்கினீர்கள் என்றார். 14 அப்ெபாழுது, குருடரும் முடவர்களும்
ேதவாலயத்திேல அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள், அவர்கைள குணமாக்கினார். 15 அவர் ெசய்த
அதிசயங்கைளயும், தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! என்று ேதவாலயத்திேல ஆர்ப்பரிக்கிற
பிள்ைளகைளயும், பிராதன ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் பார்த்து, ேகாபமைடந்து, 16 அவைர பார்த்து:
இவர்கள் ெசால்லுகிறைதக் ேகட்கிறீேரா என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: ஆம், ேகட்கிேறன்.
குழந்ைதகளுைடய வாயினாலும் பாலகருைடய வாயினாலும் துதி உண்டாகும்படி ெசய்தீர் என்பைத நீங்கள்
ஒருக்காலும் வாசிக்க வில்ைலயா என்றார். 17 அவர்கைள விட்டு நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு,
ெபத்தானியாவுக்குப் ேபாய், அங்ேக இரவில்தங்கினார். 18 காைலயிேல அவர் நகரத்துக்குத் திரும்பி
வருைகயில், அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று. 19 அப்ெபாழுது வழியருேக ஒரு அத்திமரத்ைதக் பார்த்து,
அதினிடத்திற் ேபாய், அதிேல இைலகைளயன்றி ேவெறான்ைறயும் காணாமல் : இனி ஒருக்காலும்
உன்னிடத்தில் கனி உண்டாகாதிருக்கக்கடவது என்றார்; உடேன அத்திமரம் பட்டுப்ேபாயிற்று. 20 சீடர்கள்
அைதக் பார்த்து: இந்த அத்திமரம் எத்தைன சீக்கிரமாய்ப் பட்டுப்ேபாயிற்று! என்று ெசால்லி
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 21 இேயசு அவர்கைள பார்த்து: நீங்கள் சந்ேதகப்படாமல் விசுவாசம்
உள்ளவர்களாய் இருந்தால், இந்த அத்திமரத்திற்குச் ெசய்தைத நீங்கள் ெசய்வதுமல்லாமல், இந்த
மைலையப் பார்த்து: நீ ெபயர்ந்து கடலிேல தள்ளுண்டுேபா என்று ெசான்னாலும் அப்படியாகும் என்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 22 ேமலும், நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய்
ெஜபத்திேல எைவகைளக் ேகட்பீர்கேளா அைவகைளெயல்லாம் ெபறுவீர்கள் என்றார். 23 அவர்
ேதவாலயத்தில் வந்து, உபேதசம்ெசய்ைகயில், பிரதான ஆசாரியரும் மக்களின் மூப்பரும் அவரிடத்தில்
வந்து: நீர் எந்த அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிறீர்? இந்த அதிகாரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்
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யார்? என்று ேகட்டார்கள். 24 இேயசு மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்ைதக்
ேகட்கிேறன், அைத எனக்குச் ெசால்லுவீர்களானால், நானும் இன்ன அதிகாரத்தினாேல இைவகைளச்
ெசய்கிேறெனன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 25 ேயாவான் ெகாடுத்த ஸ்நானம் ேதவனால்
உண்டாயிற்ேறா? மனிதரால் உண்டாயிற்ேறா? யாரால் உண்டாயிற்று? என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்:
ேதவனால் உண்டாயிற்ெறன்று ெசால்ேவாமானால், பின்ைன ஏன் அவைன விசுவாசிக்கவில்ைல என்று
நம்ைமக் ேகட்பார்; 26 மனிதரால் உண்டாயிற்ெறன்று ெசால்ேவாமானால், மக்களுக்குப் பயப்படுகிேறாம்,
எல்லாரும் ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிசிெயன்று எண்ணுகிறார்கேள என்று, தங்களுக்குள்ேள
ஆேலாசைனெசய்து, 27 இேயசுவுக்குப் மறுெமாழியாக: எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றார்கள். அப்ெபாழுது,
அவர்: நானும் இன்ன அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிேறெனன்று உங்களுக்குச் ெசால்ேலன்
என்றார். 28 ஆயினும், உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது? ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர்
இருந்தார்கள்; மூத்தவனிடத்தில் அவன் வந்து: மகேன, நீ ேபாய் இன்ைறக்கு என் திராட்சத்ேதாட்டத்தில்
ேவைலெசய் என்றான். 29 அதற்கு அவன்: மாட்ேடன் என்றான்; ஆனாலும், பின்பு அவன்
மனஸ்தாபப்பட்டுப்ேபானான். 30 இைளயவனிடத்திலும் அவன் வந்து, அப்படிேய ெசான்னான்; அதற்கு
அவன்: ேபாகிேறன் ஐயா, என்று ெசால்லியும், ேபாகவில்ைல. 31 இவ்விருவரில் எவன் தகப்பனுைடய
விருப்பத்தின்படி ெசய்தவன் என்று ேகட்டார்; அதற்கு அவர்கள்: மூத்தவன்தான் என்றார்கள். அப்ெபாழுது,
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து : ஆயக்காரரும் ேவசிகளும் உங்களுக்கு முன்ேன ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில்
நுைழகிறார்கள் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 32 ஏெனன்றால், ேயாவான்
நீதிமார்க்கமாய் உங்களிடத்தில் வந்திருந்தும், நீங்கள் அவைன விசுவாசிக்கவில்ைல; ஆயக்காரரும்
ேவசிகளுேமா அவைன விசுவாசித்தார்கள்; அைத நீங்கள் கண்டும், அவைன விசுவாசிக்கும்படியாகப்
பின்பாகிலும் மனஸ்தாபப்படவில்ைல என்றார். 33 ேவெறாரு உவைமையக் ேகளுங்கள்: வீட்ெடஜமானாகிய
ஒரு மனிதன் இருந்தான், அவன் ஒரு திராட்சத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, அைதச் சுற்றிலும்
ேவலியைடத்து, அதில் ஒரு ஆைலைய உருவாக்கி, ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, ேதாட்டக்காரருக்கு அைதக்
குத்தைகயாக விட்டு, ெவளிநாட்டுக்குப் ேபாயிருந்தான். 34 அறுவைட காலம் ெநருங்கிய ேபாது, அதின்
கனிகைள வாங்கிக் ெகாண்டுவரும்படி தன் ேவைலக்காரைரத் ேதாட்டக்காரரிடத்தில் அனுப்பினான். 35

ேதாட்டக்காரர் அந்த ேவைலக்காரைரப்பிடித்து, ஒருவைன அடித்து, ஒருவைனக் ெகாைலெசய்து,
ஒருவைனக் கல்ெலறிந்து ெகான்றார்கள். 36 பின்னும் அவன் முந்தினவர்களிலும் அதிகமான ேவேற
ேவைலக்காரைர அனுப்பினான்; அவர்கைளயும் அப்படிேய ெசய்தார்கள். 37 கைடசியிேல அவன்: என்
குமாரனுக்கு பயப்படுவார்கள் என்று ெசால்லி, தன் குமாரைன அவர்களிடத்தில் அனுப்பினான். 38

ேதாட்டக்காரர் குமாரைனக் கண்டேபாது: இவன் சுதந்தரவாளி; இவைனக் ெகான்று, இவன்
சுதந்தரத்ைதக் எடுத்துக்ெகாள்ளுேவாம் வாருங்கள் என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு; 39

அவைனப் பிடித்துத் திராட்சத்ேதாட்டத்திற்குப் ெவளிேயதள்ளிக் ெகாைலெசய்தார்கள். 40 அப்படியிருக்க,
திராட்சத்ேதாட்டத்தின் எஜமான் வரும்ேபாது, அந்தத் ேதாட்டக்காரைர என்ன ெசய்வான் என்று ேகட்டார்.
41 அதற்கு அவர்கள்: அந்தக் ெகாடியைரக் ெகாடுைமயாய் அழித்து, ஏற்ற காலங்களில் தனக்குக்
கனிகைளக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவேற ேதாட்டக்காரரிடத்தில் திராட்சத்ேதாட்டத்ைதக் குத்தைகயாகக்
ெகாடுப்பான் என்றார்கள். 42 இேயசு அவர்கைள பார்த்து: வீடுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின
கல்ேல மூைலக்குத் தைலக்கல்லாயிற்று, அது கர்த்தராேல ஆயிற்று, அது நம்முைடய கண்களுக்கு
ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்று நீங்கள் ேவதத்தில் ஒருக்காலும் வாசிக்கவில்ைலயா? 43 ஆைகயால்,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதற்ேகற்ற கனிகைளத் தருகிற மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும். 44 இந்தக் கல்லின்ேமல் விழுகிறவன் ெநாறுங்கிப்ேபாவான்; இது எவன்ேமல் விழுேமா
அவைன நசுக்கிப்ேபாடும் என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 45 பிரதானன ஆசாரியரும்
பரிேசயரும் அவருைடய உவைமகைளக் ேகட்டு, தங்கைளக் குறித்துச் ெசால்லுகிறார் என்று அறிந்து, 46

அவைரப் பிடிக்க வைகேதடினார்கள்; ஆகிலும் மக்கள் அவைரத் தீர்க்கதரிசிெயன்று நிைனத்தபடியினால்
அவர்களுக்குப் பயந்திருந்தார்கள்.

இேயசு மறுபடியும் அவர்கேளாேட உவைமகளாய்ப் ேபசிச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 2

பரேலாகராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு திருமணம் ெசய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. 3

அைழக்கப்பட்டவர்கைள திருமணத்திற்கு அைழப்பு ெசால்லும்படி அவன் தன் ேவைலக்காரைர
அனுப்பினான்; அவர்கேளா வர விருப்பமில்லாதிருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது அவன் ேவறு ேவைலக்காரைர
அைழத்து: நீங்கள் ேபாய், இேதா, என் விருந்ைத ஆயத்தம் ெசய்ேதன், என் எருதுகளும் ெகாழுத்த
மிருகங்களும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; திருமணத்திற்கு வாருங்கள் என்று
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கெளன்று அனுப்பினான். 5 அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அைத
அசட்ைடெசய்து, ஒருவன் தன் வயலுக்கும், ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் ேபாய்விட்டார்கள். 6

மற்றவர்கள் அவன் ேவைலக்காரைரப் பிடித்து, அவமானப்படுத்தி, ெகாைலெசய்தார்கள். 7 ராஜா அைதக்
ேகள்விப்பட்டு, ேகாபமைடந்து, தன் பைடகைள அனுப்பி, அந்தக் ெகாைலபாதகைர அழித்து, அவர்கள்
பட்டணத்ைதயும் சுட்ெடரித்தான். 8 அப்ெபாழுது, அவன் தன் ேவைலக்காரைர பார்த்து: திருமண விருந்து
ஆயத்தமாயிருக்கிறது, அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அதற்கு தகுதியற்றவர்களாய் ேபானார்கள். 9 ஆைகயால்,
நீங்கள் வீதிகளிேல ேபாய், காணப்படுகிற யாவைரயும் திருமணத்திற்கு அைழத்து ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். 10 அந்த ேவைலக்காரர் புறப்பட்டு, வழிகளிேல ேபாய், தாங்கள் கண்ட நல்லார் ெபால்லார்
யாவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; திருமணமன்றம் விருந்தாளிகளால் நிைறந்தது. 11

விருந்தாளிகைளப் பார்க்கும்படி ராஜா உள்ேள நுைழந்தேபாது, திருமண ஆைட அணிந்திராத ஒரு
மனிதைன அங்ேக பார்த்து: 12 நண்பேன, நீ திருமண ஆைட இல்லாதவனாய் இங்ேக எப்படி வந்தாய் என்று
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ேகட்டான்; அதற்கு அவன் ேபசாமலிருந்தான். 13 அப்ெபாழுது, ராஜா பணிவிைடக்காரைர பார்த்து:
இவைனக் ைகயுங்காலும் கட்டிக் ெகாண்டுேபாய், அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற ெவளிேய
உள்ள இருளிேல ேபாடுங்கள் என்றான். 14 அந்தப்படிேய, அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர், ெதரிந்து
ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா சிலர் என்றார். 15 அப்ெபாழுது, பரிேசயர் ேபாய், ேபச்சிேல அவைர
அகப்படுத்தும்படி ேயாசைன ெசய்து, 16 தங்கள் சீடைரயும் ஏேராதியைரயும் அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள்.
அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் உன்ைமயுள்ளவெரன்றும், ேதவனுைடய வழிைய உண்ைமயாய்
ேபாதிக்கிறவெனன்றும், நீர் பட்சபாதம் இல்லாதவர் ஆைகயால் எவைனக்குறித்தும் உமக்குக் கவைல
இல்ைலெயன்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 17 ஆதலால், உமக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது? இராயனுக்கு வரி
ெகாடுக்கிறது நியாயேமா, அல்லேவா? அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று ேகட்டார்கள். 18 இேயசு
அவர்கள் தீய குணத்ைத அறிந்து: மாயக்காரேர, நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாதிக்கிறீர்கள்? 19 வரிப் பணத்ைத
எனக்குக் காண்பியுங்கள் என்றார்; அவர்கள் ஒரு பணத்ைத அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். 20

அப்ெபாழுது அவர்: இந்த உருவமும் ேமெலழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார். 21 இராயனுைடயது
என்றார்கள். அதற்கு அவர்: அப்படியானால், இராயனுைடயைத இராயனுக்கும், ேதவனுைடயைத
ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார். 22 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அவைர விட்டுப்
ேபாய்விட்டார்கள். 23 உயிர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று சாதிக்கிற சதுேசயர் அன்ைறயதினம் அவரிடத்தில்
வந்து: 24 ேபாதகேர, ஒருவன் வாரிசு இல்லாமல் இறந்துேபானால், அவனுைடய சேகாதரன் அவன்
மைனவிைய விவாகம் ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்குச் வாரிசுஉண்டாக்க ேவண்டும் என்று ேமாேச
ெசான்னாேர. 25 எங்களுக்குள்ேள சேகாதரர் ஏழுேபர் இருந்தார்கள்; மூத்தவன் திருமணம் ெசய்து,
மரித்து, வாரிசு இல்லாததினால் தன் மைனவிையத் தன் சேகாதரனுக்கு விட்டுப்ேபானான். 26 அப்படிேய
இரண்டாம் மூன்றாம் சேகாதரன்முதல் ஏழாம் சேகாதரன்வைரக்கும் ெசய்தார்கள். 27 எல்லாருக்கும் பின்பு
அந்த ெபண்ணும் இறந்துேபானாள். 28 ஆைகயால், உயிர்த்ெதழுதலில் அவ்ேவழுேபரில் எவனுக்கு அவள்
மைனவியாயிருப்பாள்? அவர்கள் எல்லாரும் அவைள திருமணம் ெசய்திருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள்.
29 இேயசு அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேவதவாக்கியங்கைளயும், ேதவனுைடய வல்லைமையயும்
அறியாமல் தப்பான எண்ணங்ெகாள்ளுகிறீர்கள். 30 உயிர்ெதழுதலில் ெபண் எடுப்பதும் இல்ைல
;ெகாடுப்பதும் இல்ைல; அவர்கள் பரேலாகத்திேல ேதவதூதைரப்ேபால் இருப்பார்கள்; 31 ேமலும்
மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழுதைலப்பற்றி: நான் ஆபிரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கின் ேதவனும், யாக்ேகாபின்
ேதவனுமாயிருக்கிேறன் என்று ேதவனால் உங்களுக்கு ெசால்லப்பட்டிருக்கிறைத நீங்கள்
வாசிக்கவில்ைலயா? 32 ேதவன் மரித்ேதாருக்கு ேதவனாயிராமல், ஜீவனுள்ேளாருக்கு ேதவனாயிருக்கிறார்
என்றார். 33 மக்கள் இைதக் ேகட்டு, அவருைடய ேபாதகத்ைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34 அவர்
சதுேசயைர ேபசவிடாமல் வாயைடத்தார் என்று பரிேசயர் ேகள்விப்பட்டு, அவரிடத்தில் கூடிவந்தார்கள். 35

அவர்களில் நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் அவைரச் ேசாதிக்கும்படி: 36 ேபாதகேர, நியாயப்பிரமாணத்திேல
எந்தக் கற்பைன முதன்ைமயானது என்று ேகட்டான். 37 இேயசு அவைன பார்த்து: உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் உன் முழு மனேதாடும் அன்பு
ெசலுத்துவாயாக; 38 இது முதலாம் ெபரிய கற்பைன. 39 இதற்கு இைனயாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பைன
என்னெவன்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்பு ெசலுத்துவதுேபாலப் பிறனிடத்திலும் அன்பு ெசலுத்துவாயாக
என்பேத. 40 இவ்விரண்டு கற்பைனகளிலும் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்கதரிசனங்களும்
அடங்கியிருக்கிறது என்றார். 41 பரிேசயர் கூடியிருக்ைகயில், இேயசு அவர்கைள பார்த்து: 42

கிறிஸ்துைவக் குறித்து நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள், அவர் யாருைடய குமாரன்? என்று ேகட்டார். அவர்
தாவீதின் குமாரன் என்றார்கள். 43 அதற்கு அவர்: அப்படியானால், தாவீது பரிசுத்த ஆவியினாேல அவைர
ஆண்டவர் என்று ெசால்லியிருக்கிறது எப்படி? 44 நான் உம்முைடய விேராதிகைள உமக்குப் பாதபடியாக்கி
ேபாடும்வைரக்கும் நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தில் அமரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவேராேட
ெசான்னார் என்று ெசால்லியிருக்கிறாேன. 45 தாவீது அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியிருக்க, அவனுக்கு
அவர் குமாரனாயிருப்பது எப்படி என்றார். 46 அதற்கு மறுெமாழியாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்ல முடியாதிருந்தது. அன்று முதல் ஒருவனும் அவரிடத்தில் ேகள்விேகட்கத் துணியவில்ைல.

பின்பு இேயசு மக்கைளயும் தம்முைடய சீடர்கைளயும் பார்த்து: 2 ேவதபாரகரும் பரிேசயரும்
ேமாேசயினுைடய இருக்ைகயில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்; 3 ஆைகயால், நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற யாைவயும் ைகக்ெகாண்டு ெசய்யுங்கள்;

அவர்கள் ெசய்ைகயின்படிேயா ெசய்யாதிருங்கள்; ஏெனனில், அவர்கள் ெசால்லுகிறார்கள், ெசால்லியும்
ெசய்யாதிருக்கிறார்கள். 4 சுமப்பதற்கு முடியாத பாரமான சுைமகைளக் கட்டி மனிதர் ேதாள்களின்ேமல்
சுமத்துகிறார்கள்; தாங்கேளா ஒரு விரலினாலும் அைவகைளத் ெதாடமாட்டார்கள். 5 தங்கள்
ெசயல்கைளெயல்லாம் மனிதர் காணேவண்டுெமன்று ெசய்கிறார்கள்; தங்கள் காப்பு நாடாக்கைள
அகலமாக்கி, தங்கள் ஆைடகளின் ெதாங்கல்கைளப் ெபரிதாக்கி, 6 விருந்துகளில் முதன்ைமயான
இடங்கைளயும், ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும், 7 சந்ைதெவளிகளில்
வந்தனங்கைளயும், மனிதரால் ரபீ, ரபீ, என்று அைழக்கப்படுவைதயும் விரும்புகிறார்கள். 8 நீங்கேளா ரபீ
என்று அைழக்கப்படாதிருங்கள்; கிறிஸ்து ஒருவேர உங்களுக்குப் ேபாதகராயிருக்கிறார், நீங்கள் எல்லாரும்
சேகாதரராயிருக்கிறீர்கள். 9 பூமியிேல ஒருவைனயும் உங்கள் பிதா என்று ெசால்லாதிருங்கள்;
பரேலாகத்திலிருக்கிற ஒருவேர உங்களுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறார். 10 நீங்கள் குருக்கள் என்றும்
அைழக்கப்படாதிருங்கள்; கிறிஸ்து ஒருவேர உங்களுக்கு ேபாதகராயிருக்கிறார். 11 உங்களில்
ெபரியவனாயிருக்கிறவன் உங்களுக்கு ேவைலக்காரனாய் இருக்கக்கடவன். 12 தன்ைன உயர்த்துகிறவன்
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தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். 13 மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர!
பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, மனிதர் நுைழயாதபடி பரேலாக ராஜ்யத்ைதப் பூட்டிப் ேபாடுகிறீர்கள்;
நீங்கள் அதில் நுைழகிறதுமில்ைல, நுைழயப் ேபாகிறவர்கைள நுைழய விடுகிறதுமில்ைல. 14

மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, பார்ைவக்காக நீண்ட ெஜபம் ெசய்து ,
விதைவகளின் வீடுகைளப் அழித்துப் ேபாடுகிறீர்கள்; இதினிமித்தம் அதிக தண்டைனைய அைடவீர்கள். 15

மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, ஒருவைன உங்கள் மதத்தானாக்கும்படி
சமுத்திரத்ைதயும் பூமிையயும் சுற்றித்திரிகிறீர்கள்; அவன் உங்கள் மதத்தானானேபாது அவைன உங்களிலும்
இரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள். 16 குருடரான வழிகாட்டிகேள! உங்களுக்கு ஐேயா,
எவனாகிலும் ேதவாலயத்தின்ேபரில் சத்தியம் ெசய்தால் அதினால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும், எவனாகிலும்
ேதவாலயத்தின் ெபான்னின்ேபரில் சத்தியம் ெசய்தால் அவன் கடனாளிெயன்றும் ெசால்லுகிறீர்கள். 17

மதிேகடேர, குருடேர! எது முக்கியம்? ெபான்ேனா, ெபான்ைனப் பரிசுத்தமாக்குகிற ேதவாலயேமா? 18

ேமலும், எவனாகிலும் பலிபீடத்தின் ேபரில் சத்தியம் ெசய்தால் அதினால் ஒன்றுமில்ைலெயன்றும்,
எவனாகிலும் அதின்ேமல் இருக்கிற காணிக்ைகயின்ேபரில் சத்தியம் ெசய்தால், அவன் கடனாளிெயன்றும்
ெசால்லுகிறீர்கள். 19 மதிேகடேர, குருடேர! எது முக்கியம்? காணிக்ைகேயா, காணிக்ைகையப்
பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடேமா? 20 ஆைகயால், பலிபீடத்தின்ேபரில் சத்தியம் ெசய்கிறவன் அதின்ேபரிலும்
அதின்ேமலுள்ள எல்லாவற்றின்ேபரிலும் சத்தியம் ெசய்கிறான். 21 ேதவாலயத்தின்ேபரில் சத்தியம்
ெசய்கிறவன் அதின்ேபரிலும் அதில் வாசமாயிருக்கிறவர் ேபரிலும் சத்தியம் ெசய்கிறான். 22 வானத்தின்
ேபரில் சத்தியம் ெசய்கிறவன் ேதவனுைடய சிங்காசனத்தின் ேபரிலும் அதில் வீற்றிருக்கிறவர் ேபரிலும்
சத்தியம் ெசய்கிறான். 23 மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள்
புதினாவிலும் ெவந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் ெசலுத்தி, நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற
விேசஷித்தைவகளாகிய நீதிையயும் இரக்கத்ைதயும் விசுவாசத்ைதயும் விட்டுவிட்டீர்கள், இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும் விடாதிருக்கேவண்டுேம. 24 குருடரான வழிகாட்டிகேள, ெகாசு
இல்லாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்ைத விழுங்குகிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 25 மாயக்காரராகிய
ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, உணவு மற்றும் தண்ணீர் பாத்திரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச்
சுத்தமாக்குகிறீர்கள்; உட்புறத்திேலா அைவகள் ெகாள்ைளயினாலும் அநீதத்தினாலும் நிைறந்திருக்கிறது.
26 குருடனான பரிேசயேன! உணவு மற்றும் தண்ணீர் பாத்திரங்களின் ெவளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி
அைவகளின் உட்புறத்ைத முதலாவது சுத்தமாக்கு. 27 மாயக்காரராகிய ேவதபாரகேர! பரிேசயேர!
உங்களுக்கு ஐேயா, ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள், அைவகள் ெவளிேய
அலங்காரமாய்க் காணப்படும், உள்ேளேயா மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும்
நிைறந்திருக்கும். 28 அப்படிேய நீங்களும் மனிதருக்கு நீதிமான்கள் என்று ெவளிேய காணப்படுகிறீர்கள்;
உள்ளத்திேலா மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிைறந்திருக்கிறீர்கள். 29 மாயக்காரராகிய
ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் கல்லைறகைளக் கட்டி,
நீதிமான்களின் சமாதிகைளச் சிங்காரித்து: 30 எங்கள் பிதாக்களின் நாட்களில் இருந்ேதாமானால்,
அவர்கேளாேட நாங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்தப்பழிக்கு உடன்பட்டிருக்கமாட்ேடாம் என்கிறீர்கள். 31

ஆைகயால், தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைலெசய்தவர்களுக்குப் பிள்ைளகளாயிருக்கிறீர்கள் என்று
உங்கைளக்குறித்து நீங்கேள சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள். 32 நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்தின்
அளைவ நிைறவாக்குங்கள். 33 சர்ப்பங்கேள, விரியன்பாம்பு குட்டிகேள! நரக ஆக்கிைனக்கு எப்படித்
தப்பித்துக்ெகாள்ளுவீர்கள்? 34 ஆைகயால், இேதா, தீர்க்கதரிசிகைளயும் ஞானிகைளயும் ேவதபாரகைரயும்
உங்களிடத்தில் அனுப்புகிேறன்; அவர்களில் சிலைரக் ெகான்று சிலுைவகளில் அைறவீர்கள், சிலைர உங்கள்
ஆலயங்களில் வாரினால் அடித்து, ஊருக்கு ஊர் துன்பப்படுத்துவீர்கள்; 35 நீதிமானாகிய ஆேபலின் இரத்தம்
முதல் ேதவாலயத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுேவ நீங்கள் ெகாைலெசய்த பரகியாவின் குமாரனாகிய
சகரியாவின் இரத்தம்வைரக்கும், பூமியின்ேமல் சிந்தப்பட்ட நீதிமான்களின் இரத்தப்பழிெயல்லாம்
உங்கள்ேமல் வரும்படியாக இப்படிச் ெசய்வீர்கள். 36 இைவகெளல்லாம் இந்தச் சந்ததியின்ேமல்
வருெமன்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 37 எருசேலேம, எருசேலேம,
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைலெசய்து, உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலறிகிறவேள! ேகாழி தன்
குஞ்சுகைளத் தன் சிறகுகளின்கீேழ கூட்டிச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவது ேபால நான் எத்தைன முைறேயா உன்
பிள்ைளகைளக் கூட்டிச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள விருப்பமாயிருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா விருப்பமில்லாமல்
ேபாயிற்று. 38 இேதா, உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாழாக்கிவிடப்படும். 39 கர்த்தருைடய ெபயரினாேல
வருகிறவர் ேபாற்றப்பட்டவர் என்று நீங்கள் ெசால்லுமளவும், இதுமுதல் என்ைனக் காணாதிருப்பீர்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

இேயசு ேதவாலயத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாைகயில், அவருைடய சீடர்கள் ேதவாலயத்தின்
கட்டடங்கைள அவருக்குக் காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். 2 இேயசு அவர்கைள பார்த்து:
இைவகைளெயல்லாம் பார்க்கிறீர்கேள, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு

எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 3 பின்பு,
அவர் ஒலிவமைலயின்ேமல் அமர்ந்திருக்ைகயில், சீடர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து: இைவகள்
எப்ெபாழுது நடக்கும்? உம்முைடய வருைகக்கும், உலகத்தின் முடிவுக்கும் அைடயாளம் என்ன?
எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்றார்கள். 4 இேயசு அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; 5 ஏெனனில், அேநகர் வந்து, என் ெபயைரத்
ைவத்துக்ெகாண்டு: நாேன கிறிஸ்து என்று ெசால்லி, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள். 6 ேபார்கைளயும்
ேபார்களின் ெசய்திகைளயும் ேகள்விப்படுவீர்கள்; கலங்காதபடி எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்;
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இைவகெளல்லாம் நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும், முடிவு உடேன வராது. 7 மக்களுக்கு விேராதமாய்
மக்களும், ராஜ்யத்துக்கு விேராதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும்; பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும்,
பூமியதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். 8 இைவகெளல்லாம் ேவதைனகளுக்கு ஆரம்பம். 9

அப்ெபாழுது, உங்கைள உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்கைளக் ெகாைலெசய்வார்கள்: என்
ெபயரினிமித்தம் நீங்கள் எல்லா மக்களாலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். 10 அப்ெபாழுது, அேநகர்
இடறலைடந்து, ஒருவைரெயாருவர் காட்டிக்ெகாடுத்து, ஒருவைரெயாருவர் பைகப்பார்கள். 11 அேநகக்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, அேநகைர ஏமாற்றுவார்கள். 12 அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால்
அேநகருைடய அன்பு தணிந்துேபாகும். 13 முடிவுபரியந்தம் நிைலநிற்பவேன இரட்சிக்கப்படுவான். 14

ராஜ்யத்தினுைடய இந்தச் சுவிேசஷம் பூேலாகெமங்குமுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் சாட்சியாகப்
பிரசங்கிக்கப்படும், அப்ேபாது முடிவு வரும். 15 ேமலும், பாழாக்குகிற அருவருப்ைபக்குறித்து தானிேயல்
தீர்க்கதரிசி ெசால்லியிருக்கிறாேன, வாசிக்கிறவன் சிந்திக்கக்கடவன். நீங்கள் அைதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
நிற்கக் காணும்ேபாது, 16 யூேதயாவில் இருக்கிறவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகக்கடவர்கள். 17

வீட்டின்ேமல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டிேல எைதயாகிலும் எடுப்பதற்கு இறங்காதிருக்கக்கடவன். 18 வயலில்
இருக்கிறவன் தன் ஆைடகைள எடுப்பதற்குத் திரும்பாதிருக்கக்கடவன். 19 அந்நாட்களிேல
கர்ப்பவதிகளுக்கும் பால்ெகாடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐேயா. 20 நீங்கள் ஓடிப்ேபாவது மைழ காலத்திலாவது,
ஓய்வுநாளிலாவது, நடக்காதபடிக்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 21 ஏெனனில், உலகமுண்டானதுமுதல்
இதுவைரக்கும் நடக்காததும், இனிேமலும் நைடெபறாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்ெபாழுது
உண்டாயிருக்கும். 22 அந்நாட்கள் குைறக்கப்படாதிருந்தால், ஒருவனாகிலும் தப்பிப்ேபாவதில்ைல;
ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தேமா அந்த நாட்கள் குைறக்கப்படும். 23 அப்ெபாழுது, இேதா,
கிறிஸ்து இங்ேக இருக்கிறார், அேதா, இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் ெசான்னால் நம்பாேதயுங்கள். 24

ஏெனனில், கள்ளக்கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, கூடுமானால் ெதரிந்து
ெகாள்ளப்பட்டவர்கைளயும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்வார்கள். 25 இேதா, முன்னதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிேறன். 26 ஆைகயால்: அேதா,
வனாந்தரத்தில் இருக்கிறார் என்று ெசால்வார்களானால், புறப்படாதிருங்கள்; இேதா, அைறவீட்டிற்குள்
இருக்கிறார் என்று ெசால்வார்களானால் நம்பாதிருங்கள். 27 மின்னல் கிழக்கிலிருந்து ேதான்றி
ேமற்குவைரக்கும் பிரகாசிக்கிறதுேபால, மனிதகுமாரனுைடய வருைகயும் இருக்கும். 28 பிணம் எங்ேகேயா
அங்ேக கழுகுகள் வந்து கூடும். 29 அந்நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடேன, சூரியன் அந்தகாரப்படும்,
சந்திரன் ஒளிையக் ெகாடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் வல்லைமகள்
அைசக்கப்படும். 30 அப்ெபாழுது மனித குமாரனுைடய அைடயாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்ெபாழுது,
மனித குமாரன் வல்லைமேயாடும் மிகுந்த மகிைமேயாடும் வானத்தின் ேமகங்கள்ேமல் வருகிறைத
பூமியிலுள்ள எல்லா ேகாத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். 31 மிகுதியாக ெதானிக்கும்
எக்காளசத்தத்ேதாேட அவர் தமது தூதர்கைள அனுப்புவார்; அவர்கள் அவரால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள வானத்தின் ஒரு முைன முதற்ெகாண்டு மறுமுைனமட்டும் நாலு
திைசகளிலுமிருந்து கூட்டிச் ேசர்ப்பார்கள். 32 அத்திமரத்தினால் ஒரு உவைமையக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்;
அதிேல இளங்கிைள ேதான்றி, துளிர்விடும்ேபாது, வசந்தகாலம் ெநருங்கிற்று என்று அறிவீர்கள். 33

அப்படிேய இைவகைளெயல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, அவர் ெநருக்கமாய் வாசலருேக வந்திருக்கிறார்
என்று அறியுங்கள். 34 இைவகெளல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்ேன இந்தச் சந்ததி ஒழிந்து ேபாகாெதன்று,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 35 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாம், என் வார்த்ைதகேளா
ஒழிந்துேபாவதில்ைல. 36 அந்த நாைளயும் அந்த ேநரத்ைதயும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்ெறாருவனும்
அறியான்; பரேலாகத்திலுள்ள தூதர்களும் அறியார்கள். 37 ேநாவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்தேதா,
அப்படிேய மனித குமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். 38 எப்படிெயனில், ெபருெவள்ளத்துக்கு முன்னான
காலத்திேல ேநாவா ேபைழக்குள் பிரேவசிக்கும் நாள்வைரக்கும், மக்கள் புசித்தும் குடித்தும்,
ெபண்ெகாண்டும் ெபண்ெகாடுத்தும், 39 ெபருெவள்ளம் வந்து அைனவைரயும் வாரிக்ெகாண்டுேபாகு மட்டும்
உணராதிருந்தார்கள்; அப்படிேய மனித குமாரன் வருங்காலத்திலும் நடக்கும். 40 அப்ெபாழுது, இரண்டுேபர்
வயலில் இருப்பார்கள்; ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், ஒருவன் ைகவிடப்படுவான். 41 இரண்டு
ெபண்கள் மாவு அைரத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; ஒருத்தி ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், ஒருத்தி
ைகவிடப்படுவாள். 42 உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன ேநரத்திேல வருவாெரன்று நீங்கள்
அறியாதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள். 43 திருடன் இன்ன இரவிேல வருவாெனன்று வீட்ெடஜமான்
அறிந்திருந்தால், அவன் விழித்திருந்து, தன் வீட்ைடக் உைடக்க விடமாட்டாெனன்று அறிவீர்கள். 44 நீங்கள்
நிைனயாத ேநரத்திேல மனித குமாரன் வருவார்; ஆதலால், நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 45 ஏற்ற
ேநரத்திேல தன் ேவைலக்காரருக்கு ஆகாரங்ெகாடுத்து அவர்கைள விசாரிக்கும்படி எஜமான் ைவத்த
உண்ைமயும் விேவகமுமுள்ள ேவைலக்காரன் யார்? 46 எஜமான் வரும்ேபாது அப்படிச் ெசய்கிறவனாகக்
காணப்படுகிற ேவைலக்காரேன பாக்கியவான். 47 தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின்ேமலும் அவைன
விசாரைணக்காரனாக ைவப்பாெனன்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 48 அந்த
ேவைலக்காரேனா ெபால்லாதவனாயிருந்து: என் ஆண்டவன் வர நாள் ெசல்லும் என்று தன் உள்ளத்திேல
ெசால்லிக்ெகாண்டு, 49 தன் உடன்ேவைலக்காரைர அடிக்கத்ெதாடங்கி, குடிகாரேராேட புசிக்கவும்
குடிக்கவும் தைலப்பட்டால், 50 அந்த ேவைலக்காரன் நிைனயாத நாளிலும், அறியாத ேநரத்தலும்,
அவனுைடய எஜமான் வந்து, 51 அவைனக் கடினமாய்த் தண்டித்து, மாயக்காரேராேட அவனுக்குப் பங்ைக
நியமிப்பான்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.
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அப்ெபாழுது பரேலாகராஜ்யம் தங்கள் எண்ெணய் விளக்குகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு,
மணவாளனுக்கு எதிர்ெகாண்டு ேபாகப்புறப்பட்ட பத்துக்கன்னிைககளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். 2

அவர்களில் ஐந்து ேபர் புத்தியுள்ளவர்களும், ஐந்து ேபர் புத்தியில்லாதவர்களுமாய் இருந்தார்கள்.
3 புத்தியில்லாதவர்கள் தங்கள் விளக்குகைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள், எண்ெணையேயா
கூடக்ெகாண்டு ேபாகவில்ைல. 4 புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் விளக்குகேளாடுங்கூடத் தங்கள் பாத்திரங்களில்
எண்ெணையயும் ெகாண்டுேபானார்கள். 5 மணவாளன் வரத் தாமதித்தேபாது, அவர்கள் எல்லாரும் தூக்க
மயக்கமைடந்து தூங்கிவிட்டார்கள். 6 நடு இரவிேல: இேதா, மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு
எதிர்ெகாண்டுேபாகப் புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. 7 அப்ெபாழுது, அந்தக் கன்னிைககள்
எல்லாரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் விளக்குகைள ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். 8 புத்தியில்லாதவர்கள்
புத்தியுள்ளவர்கைள பார்த்து: உங்கள் எண்ெணயில் எங்களுக்குக் ெகாஞ்சங்ெகாடுங்கள், எங்கள்
விளக்குகள் அைணந்துேபாகிறேத என்றார்கள். 9 புத்தியுள்ளவர்கள் மறுெமாழியாக: அப்படியல்ல,
எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ேபாதாமலிராதபடி, நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்குப் ேபாய், உங்களுக்காக
வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள். 10 அப்படிேய அவர்கள் வாங்கப்ேபானேபாது மணவாளன்
வந்துவிட்டார்; ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவேராேடகூடக் திருமணவீட்டுக்குள் நுைழந்தார்கள்; கதவும்
அைடக்கப்பட்டது. 11 பின்பு, மற்றக் கன்னிைககளும் வந்து: ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத்
திறக்கேவண்டும் என்றார்கள். 12 அதற்கு அவர்: உங்கைள ெதரியாது என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 13 மனித குமாரன் வரும் நாைளயாவது ேநரத்ைதயாவது நீங்கள்
அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். 14 அன்றியும், பரேலாகராஜ்யம் ெவளிநாட்டுக்குப் பயணமாய்ப்
ேபாகிற ஒரு மனிதன், தன் ேவைலக்காரைர அைழத்து, தன் ெசாத்துக்கைள அவர்கள் இடத்தில்
ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால் இருக்கிறது. 15 அவனவனுைடய திறைமக்குத்தக்கதாக, ஒருவனிடத்தில் ஐந்து
ெவள்ளி பணமும், ஒருவனிடத்தில் இரண்டு ெவள்ளிப் பணமும், ஒருவனிடத்தில் ஒரு ெவள்ளிப் பணமுமாகக்
ெகாடுத்து, உடேன பயணப்பட்டுப்ேபானான். 16 ஐந்து ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கினவன் ேபாய்,
அைவகைளக்ெகாண்டு வியாபாரம் ெசய்து, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப் பணத்ைத சம்பாதித்தான். 17 அப்படிேய
இரண்டு ெவள்ளிப் பணத்ைத வாங்கினவனும், ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப் பணத்ைத சம்பாதித்தான். 18 ஒரு
ெவள்ளிப் பணத்ைத வாங்கினவேனா, ேபாய், நிலத்ைதத் ேதாண்டி, தன் எஜமானுைடய பணத்ைதப் புைதத்து
ைவத்தான். 19 அேனக நாட்களான பின்பு அந்த ேவைலக்காரருைடய எஜமான் திரும்பிவந்து,
அவர்களிடத்தில் கணக்குக் ேகட்டான். 20 அப்ெபாழுது, ஐந்து ெவள்ளிப் பணத்ைத வாங்கினவன், ேவறு
ஐந்து ெவள்ளிப்பனத்ைதக் ெகாண்டுவந்து: ஆண்டவேன, ஐந்து ெவள்ளிப் பணத்ைத என்னிடத்தில்
ஒப்புவித்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு, இேதா, ேவறு ஐந்து ெவள்ளிப் பணத்ைதச் சம்பாதித்ேதன் என்றான்.
21 அவனுைடய எஜமான் அவைன பார்த்து : நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள ேவைலக்காரேன,
ெகாஞ்சத்திேல உண்ைமயாயிருந்தாய், அேநகத்தின்ேமல் உன்ைன அதிகாரியாக ைவப்ேபன், உன்
எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்திற்குள் பிரேவசி என்றான். 22 இரண்டு ெவள்ளிப் பணத்ைத வாங்கினவனும்
வந்து: ஆண்டவேன, இரண்டு ெவள்ளிப் பணத்ைத என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீேர; அைவகைளக்ெகாண்டு,
இேதா, ேவறு இரண்டு ெவள்ளிப் பணத்ைத சம்பாதித்ேதன் என்றான். 23 அவனுைடய எஜமான் அவைன
பார்த்து: நல்லது, உத்தமமும் உண்ைமயுமுள்ள ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்திேல உண்ைமயாயிருந்தாய்,
அேநகத்தின்ேமல் உன்ைன அதிகாரியாக ைவப்ேபன்; உன் எஜமானுைடய சந்ேதாஷத்திற்குள் பிரேவசி
என்றான். 24 ஒரு ெவள்ளிப் பணத்ைத வாங்கினவன் வந்து: ஆண்டவேன, நீர் விைதக்காத இடத்தில்
அறுக்கிறவரும், ெதளிக்காத இடத்தில் ேசர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனிதன் என்று அறிேவன். 25

ஆைகயால், நான் பயந்து ேபாய், உமது ெவள்ளிப் பணத்ைத நிலத்தில் புைதத்து ைவத்ேதன்; இேதா,
உம்முைடயைத வாங்கிக்ெகாள்ளும் என்றான். 26 அவனுைடய எஜமான் மறுெமாழியாக: ெபால்லாதவனும்
ேசாம்பலுமான ேவைலக்காரேன, நான் விைதக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவெனன்றும் ெதளிக்காத இடத்தில்
ேசர்க்கிறவெனன்றும் அறிந்திருந்தாேய. 27 அப்படியானால், நீ என் பணத்ைத வங்கியில் ேபாட்டுைவக்க
ேவண்டியதாயிருந்தது; அப்ெபாழுது, நான் வந்து என்னுைடயைத வட்டிேயாேட வாங்கிக்ெகாள்ளுேவேன,
என்று ெசால்லி, 28 அவனிடத்திலிருக்கிற ெவள்ளிப் பணத்ைத எடுத்து, பத்துத் ெவள்ளிப்
பணமுள்ளவனுக்குக் ெகாடுங்கள். 29 உள்ளவெனவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும், பரிபூரணமும்
அைடவான்; இல்லாதவனிடத்திலிருந்து உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 30 பிரேயாஜனமற்ற
ேவைலக்காரனாகிய இவைன ெவளியிலுள்ள இருளிேல தள்ளிப்ேபாடுங்கள்; அங்ேக அழுைகயும் பற்கடிப்பும்
உண்டாயிருக்கும் என்றான். 31 அன்றியும் மனித குமாரன் தமது மகிைம ெபாருந்தினவராய் அைணத்து
பரிசுத்த தூதேராடுங்கூட வரும்ேபாது, தமது மகிைமயுள்ள சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருப்பார். 32

அப்ெபாழுது, எல்லா மக்களும் அவருக்கு முன்பாகச் ேசர்க்கப்படுவார்கள். ேமய்ப்பனானவன்
ெசம்மறியாடுகைளயும் ெவள்ளாடுகைளயும் தனித்தனியாகப் பிரிக்கிறதுேபால அவர்கைள அவர் பிரித்து, 33

ெசம்மறியாடுகைளத் தமது வலதுபக்கத்திலும், ெவள்ளாடுகைளத் தமது இடதுபக்கத்திலும் நிறுத்துவார். 34

அப்ெபாழுது, ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்கைளப் பார்த்து: வாருங்கள் என் பிதாவினால்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கேள, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டிருக்கிற
ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 35 பசியாயிருந்ேதன், எனக்கு உணவு ெகாடுத்தீர்கள்;
தாகமாயிருந்ேதன், என் தாகத்ைதத் தனித்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்ேதன், என்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டீர்கள்; 36 ஆைட இல்லாதிருந்ேதன், எனக்கு ஆைட ெகாடுத்தீர்கள்;
வியாதியாயிருந்ேதன், என்ைன விசாரிக்க வந்தீர்கள்; சிைறப்பட்டிருந்ேதன், என்ைனப் பார்க்க வந்தீர்கள்
என்பார். 37 அப்ெபாழுது, நீதிமான்கள் அவருக்குப் மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, நாங்கள் எப்ெபாழுது
உம்ைமப் பசியுள்ளவராகக் கண்டு உமக்கு உணவு ெகாடுத்ேதாம்? எப்ெபாழுது உம்ைமத் தாகமுள்ளவராகக்
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கண்டு உம்முைடய தாகத்ைதத் தனித்ேதாம்? 38 எப்ெபாழுது உம்ைம அந்நியராகக் கண்டு உம்ைமச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்? எப்ெபாழுது உம்ைம ஆைடயில்லாதவராகக் கண்டு உமக்கு ஆைட
ெகாடுத்ேதாம்? 39 எப்ெபாழுது உம்ைம வியாதியுள்ளவராகவும் சிைறயிலிருக்கிறவராகவும் கண்டு,
உம்மிடத்தில் வந்ேதாம் என்பார்கள். 40 அதற்கு ராஜா மறுெமாழியாக: மிகவும் எளியவராகிய என்
சேகாதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எைதச் ெசய்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக ெசய்தீர்கள் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்பார். 41 அப்ெபாழுது, இடதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கைளப்
பார்த்து அவர்: சபிக்கப்பட்டவர்கேள, என்ைனவிட்டு, பிசாசுக்காகவும், அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம்
ெசய்யப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிேல ேபாங்கள். 42 பசியாயிருந்ேதன், நீங்கள் எனக்குப் ஆகாரம்
ெகாடுக்கவில்ைல; தாகமாயிருந்ேதன், நீங்கள் என் தாகத்ைதத் தனிக்கவில்ைல; 43 அந்நியனாயிருந்ேதன்,
நீங்கள் என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளவில்ைல; ஆைடயில்லாதிருந்ேதன், நீங்கள் எனக்கு ஆைட
ெகாடுக்கவில்ைல; வியாதியுள்ளவனாயும் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டவனாயும் இருந்ேதன், நீங்கள் என்ைன
விசாரிக்க வரவில்ைல என்பார். 44 அப்ெபாழுது, அவர்களும் அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர,
உம்ைமப் பசியுள்ளவராகவும், தாகமுள்ளவராகவும், அந்நியராகவும், ஆைடயில்லாதவராகவும்,
வியாதிப்பட்டவராகவும், சிைறயில் அைடக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்ெபாழுது கண்டு, உமக்கு உதவி
ெசய்யாதிருந்ேதாம் என்பார்கள். 45 அப்ெபாழுது, அவர் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: மிகவும்
எளியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எைதச் ெசய்யாதிருந்தீர்கேளா, அைத எனக்ேக
ெசய்யாதிருந்தீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்பார். 46 அந்தப்படி,
இவர்கள் நித்திய தண்டைனைய அைடயவும், நீதிமான்கேளா நித்திய ஜீவைன அைடயவும் ேபாவார்கள்
என்றார்.

இேயசு இந்த வசனங்கைளெயல்லாம் ெசால்லி முடித்தபின்பு, அவர் தம்முைடய சீடைர பார்த்து: 2

இரண்டு நாைளக்குப்பின்பு பஸ்கா பண்டிைக வருெமன்று அறிவீர்கள்; அப்ெபாழுது, மனித
குமாரன் சிலுைவயில் அைறயப்படுவதற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றார். 3 அப்ெபாழுது,

பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் மக்களின் மூப்பரும், காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆசாரியனுைடய
அரண்மைனயிேல கூடிவந்து, 4 இேயசுைவத் தந்திரமாய்ப் பிடித்து ெகாைல ெசய்யும்படி ஆேலாசைன
ெசய்தார்கள். 5 ஆகிலும் மக்களுக்குள்ேள கலகமுண்டாகாதபடிக்குப் பண்டிைகயிேல அப்படிச் ெசய்ய
கூடாது என்றார்கள். 6 இேயசு ெபத்தானியாவில் குஷ்டேராகியாயிருந்த சீேமான் வீட்டில் இருக்ைகயில், 7

ஒரு ெபண் விைலேயறப்ெபற்ற பரிமளைதலமுள்ள ெவள்ைளக்கல் ஜாடிைய ெகாண்டுவந்து, அவர் உணவு
பந்தியிலிருக்கும்ேபாது, அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயின்ேமல் ஊற்றினாள். 8 அவருைடய சீடர்கள்
அைதக் கண்டு ேகாபமைடந்து: இந்த வீண் ெசலவு என்னத்திற்கு? 9 இந்தத் ைதலத்ைத உயர்ந்த விைலக்கு
விற்று, தரித்திரருக்குக் ெகாடுக்கலாேம என்றார்கள். 10 இேயசு அைத அறிந்து, அவர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் இந்த ெபண்ைண ஏன் ெதாந்தரவு படுத்துகிறீர்கள்? என்னிடத்தில் நற்ெசயைளச் ெசய்திருக்கிறாள்.
11 தரித்திரர் எப்ேபாதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள்; நாேனா எப்ேபாதும் உங்களிடத்தில் இேரன். 12

இவள் இந்தத் ைதலத்ைத என் சரீரத்தின் ேமல் ஊற்றினது என்ைன அடக்கம் ெசய்வதற்கு சமமான
ெசய்ைகயாயிருக்கிறது. 13 இந்தச் சுவிேசஷம் உலகத்தில் எங்ெகங்ேக பிரசங்கிக்கப்படுேமா அங்கங்ேக
இவைள நிைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும் ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 14 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டு ேபரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவன்
பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்குப் ேபாய்: 15 நான் அவைர உங்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்கிேறன், நீங்கள்
எனக்கு என்ன ெகாடுக்கிறீர்கள் என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுக்க
ஒத்துக்ெகாண்டார்கள். 16 அதுமுதல் அவன் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்குச் ேநரம்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 17 புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைகயின் முதல்நாளிேல, சீடர்கள்
இேயசுவினிடத்தில் வந்து: பஸ்காைவப் புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்ேக உமக்கு ஆயத்தம் ெசய்ய
விருப்பமாயிருக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 18 அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்திேல இன்னானிடத்திற்குப்
ேபாய்: என் ேவைள ெநருக்கமாயிருக்கிறது, உன் வீட்டிேல என் சீடேராேடகூடப் பஸ்காைவ ஆசரிப்ேபன்
என்று ேபாதகர் ெசால்லுகிறார் என்று அவனுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றார். 19 இேயசு கற்பித்தபடி சீடர்கள்
ேபாய், பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 20 மாைல ேநரமானேபாது, பன்னிெரண்டு ேபேராடுங்கூட அவர்
பந்தியிருந்தார். 21 அவர்கள் உணவு அருந்துைகயில், அவர்: உங்களிெலாருவன் என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 22 அப்ெபாழுது,
அவர்கள் மிகவும் துக்கமைடந்து, அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நாேனா, நாேனா? என்று
ஒவ்ெவாருவராய்க் ேகட்கத்ெதாடங்கினார்கள். 23 அவர் மறுெமாழியாக: என்ேனாேடகூடத் தட்டில்
ைகயிடுகிறவேன என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான். 24 மனித குமாரன் தம்ைமக்குறித்து
எழுதியிருக்கிறபடிேய ேபாகிறார்; ஆகிலும், எந்த மனிதனால் மனித குமாரன்
காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுகிறாேரா, அந்த மனிதனுக்கு ஐேயா; அந்த மனிதன் பிறவாதிருந்தானானால்
அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் என்றார். 25 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும் அவைர பார்த்து: ரபீ, நாேனா?
என்றான்; அதற்கு அவர்: நீ ெசான்னபடிதான் என்றார். 26 அவர்கள் உணவு அருந்துைகயில், இேயசு
அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வதித்து, அைதப் பிட்டு, சீடர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள் வாங்கிப் சாப்பிடுங்கள்,
இது என்னுைடய சரீரமாயிருக்கிறது என்றார். 27 பின்பு, பாத்திரத்ைதயும் எடுத்து, நன்றிெசலுத்தி ,
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: நீங்கள் எல்லாரும் இதிேல பானம் அருந்துங்கள்; 28 இது
பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அேநகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது ஒப்பந்தத்துக்ைகக்குரிய என்னுைடய
இரத்தமாயிருக்கிறது. 29 இதுமுதல் இந்தத் திராட்சப்பழரசத்ைத புதிதானதாய் உங்கேளாடுகூட என்
பிதாவின் ராஜ்யத்திேல நான் இரசத்ைத அருந்தும் நாள்வைரக்கும் இந்த இரசத்ைத
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அருந்துவதில்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 30 அவர்கள் நன்றி
ப்பாட்ைடப்பாடினபின்பு, ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 31 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன்; மந்ைதயின் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, இந்த
இரவிேல நீங்கள் எல்லாரும் என்னிமித்தம் இடறலைடவீர்கள். 32 ஆகிலும் நான் உயிர்த்ெதழுந்த பின்பு,
உங்களுக்கு முன்ேன கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன் என்றார். 33 ேபதுரு அவருக்கு மறுெமாழியாக: உமது
நிமித்தம் எல்லாரும் பின் வாங்கினாலும், நான் ஒருக்காலும் பின் வாங்கமாட்ேடன் என்றான். 34 இேயசு
அவைன பார்த்து: இந்த இரவிேல ேசவல் கூவுகிறதற்கு முன்ேன, நீ என்ைன மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய்
என்று, உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 35 அதற்குப் ேபதுரு: நான் உம்ேமாேட
மரிக்கேவண்டியதாயிருந்தாலும் உம்ைம மறுதலிக்கமாட்ேடன் என்றான்; சீடர்கள் எல்லாரும் அப்படிேய
ெசான்னார்கள். 36 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கேளாேட ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து,
சீடர்கைள பார்த்து: நான் அங்ேக ேபாய் ெஜபம் ெசய்யுமளவும் நீங்கள் இங்ேக அமர்ந்திருங்கள் என்று
ெசால்லி; 37 ேபதுருைவயும் ெசெபேதயுவின் குமாரர் இருவைரயும் அைழத்து ெகாண்டுேபாய்,
துக்கமைடயவும் வியாகுலப்படவும் ெதாடங்கினார். 38 அப்ெபாழுது, அவர்: என் ஆத்துமா
மரணத்துக்ேகதுவான துக்கங்ெகாண்டிருக்கிறது; நீங்கள் இங்ேக தங்கி, என்ேனாேடகூட விழித்திருங்கள்
என்று ெசால்லி, 39 சிறிது விலகி ேபாய், முகங்குப்புறவிழுந்து: என் பிதாேவ, இந்தப் பாத்திரம் என்ைனவிட்டு
நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படி ெசய்யும்; ஆகிலும் என் விருப்பத்தின்படியல்ல, உம்முைடய
விருப்பத்தின்படிேய ஆகக்கடவது என்று ெஜபம் ெசய்தார். 40 பின்பு, அவர் சீடர்களிடத்தில் வந்து, அவர்கள்
நித்திைர ெசய்கிறைதக் கண்டு, ேபதுருைவ பார்த்து: நீங்கள் ஒரு மணி ேநரமாவது என்ேனாேடகூட
விழித்திருக்கக்கூடாதா? 41 நீங்கள் ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ெஜபம் ெசய்யுங்கள்; ஆவி
உற்சாகமுள்ளதுதான், மாம்சேமா பலவீனமுள்ளது என்றார். 42 அவர் மறுபடியும் இரண்டாம் முைற ேபாய்:
என் பிதாேவ, இந்தப் பாத்திரத்தில் நான் பானம் ெசய்தாெலாழிய இது என்ைனவிட்டு நீங்கக்கூடாதாகில்,
உம்முைடய விருப்பத்தின்படி ஆகக்கடவது என்று ெஜபம் ெசய்தார். 43 அவர் திரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள்
மறுபடியும் நித்திைர ெசய்கிறைதக் கண்டார்; அவர்களுைடய கண்கள் மிகுந்த நித்திைரமயக்கம்
அைடந்திருந்தது. 44 அவர் மறுபடியும் அவர்கைள விட்டுப்ேபாய், மூன்றாம் முைறயும் அந்த
வார்த்ைதகைளேய ெசால்லி ெஜபம் ெசய்தார். 45 பின்பு அவர் தம்முைடய சீடர்களிடத்தில் வந்து: இனி
நித்திைர ெசய்து இைளப்பாறுங்கள்; இேதா, மனித குமாரன் பாவிகளுைடய ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுகிற ேநரம் வந்தது. 46 என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவன், இேதா, வந்துவிட்டான்,
எழுந்திருங்கள், ேபாேவாம் என்றார். 47 அவர் இப்படிப் ேபசுைகயில், பன்னிரண்டு ேபரில் ஒருவனாகிய
யூதாஸ் வந்தான்; அவேனாேடகூடப் பிரதானஆசாரியரும் மக்களின் மூப்பரும் அனுப்பின திரளான மக்கள்
பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் பிடித்துக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 48 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவன்: நான்
எவைன முத்தஞ்ெசய்ேவேனா அவன்தான், அவைனப் பிடித்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு
அைடயாளம் ெசால்லியிருந்தான். 49 உடேன, அவன் இேயசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, வாழ்க என்று ெசால்லி,
அவைர முத்தஞ்ெசய்தான். 50 இேயசு அவைன பார்த்து; நண்பேன, எதற்காக வந்திருக்கிறாய் என்றார்.
அப்ெபாழுது, அவர்கள் கிட்டவந்து, இேயசுைவ, பிடித்தார்கள். 51 அப்ெபாழுது இேயசுேவாடிருந்தவர்களில்
ஒருவன் ைகநீட்டித் தன் பட்டயத்ைத உருவி, பிரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரைனக் காது
அறுந்துேபாக ெவட்டினான். 52 அப்ெபாழுது, இேயசு அவைன பார்த்து: உன் பட்டயத்ைதத் திரும்ப அதின்
உைறயிேல ேபாடு; பட்டயத்ைத எடுக்கிற யாவரும் பட்டயத்தால் அழிந்துேபாவார்கள். 53 நான் இப்ெபாழுது
என் பிதாைவ ேவண்டிக்ெகாண்டால், அவர் பன்னிரண்டு ேலகிேயானுக்கு அதிகமான தூதர்கைள
என்னிடத்தில் அனுப்பமாட்டாெரன்று நிைனக்கிறாயா? 54 அப்படிச் ெசய்ேவனானால், இவ்விதமாய்
நைடெபற ேவண்டும் என்கிற ேவதவாக்கியங்கள் எப்படி நிைறேவறும் என்றார். 55 அந்த ேவைளயிேல
இேயசு மக்கைள பார்த்து: திருடைனப் பிடிக்கப் புறப்படுகிறதுேபால, நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப் பிடிக்கவந்தீர்கள்; நான் தினந்ேதாறும் உங்கள் நடுவிேல அமர்ந்து
ேதவாலயத்தில் உபேதசம் ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது, நீங்கள் என்ைனப் பிடிக்கவில்ைலேய.
56 ஆகிலும் தீர்க்கதரிசிகள் எழுதியிருக்கிற வசனங்கள் நிைறேவறும்படி இைவகெளல்லாம்
நைடெபறுகிறது என்றார். அப்ெபாழுது, சீடர்கெளல்லாரும் அவைரவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். 57

இேயசுைவப் பிடித்தவர்கள் அவைரப் பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக ேவதபாரகரும் மூப்பரும் கூடிவந்திருந்தார்கள். 58 ேபதுரு, தூரத்திேல
அவருக்குப் பின்ெசன்று, பிரதான ஆசாரியனுைடய அரண்மைன வைரக்கும் வந்து, உள்ேள நுைழந்து,
முடிைவப் பார்க்கும்படி காவலாலிகேளாேட உட்கார்ந்தான். 59 பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் சங்கத்தார்
யாவரும் இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யும்படி அவருக்கு விேராதமாய்ப் ெபாய்ச்சாட்சி ேதடினார்கள்; 60

ஒருவரும் கிைடக்கவில்ைல; அேநகர் வந்து ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்சி
ஏற்புைடயதாயில்ைல; கைடசியிேல இரண்டு ெபாய்ச்சாட்சிகள் வந்து: 61 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
இடித்துப்ேபாடவும், மூன்று நாைளக்குள்ேள அைதக் கட்டவும் என்னாேல ஆகும் என்று இவன் ெசான்னான்
என்றார்கள். 62 அப்ெபாழுது, பிரதான ஆசாரியன் எழுந்திருந்து, அவைர பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு
விேராதமாய்ச் சாட்சி ெசால்லுகிறைதக்குறித்து நீ ஒன்றும் ெசால்லுகிறதில்ைலயா என்றான். 63

இேயசுேவா ேபசாமலிருந்தார். அப்ெபாழுது, பிரதான ஆசாரியன் அவைர பார்த்து: நீ ேதவனுைடய
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும்படி ஜீவனுள்ள ேதவன்ேபரில் உன்ைன
ஆைணயிட்டுக் ேகட்கிேறன் என்றான். 64 அதற்கு இேயசு: நீர் ெசான்னபடிதான்; அன்றியும், மனித குமாரன்
சர்வவல்லவருைடய வலதுபக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பைதயும் வானத்தின் ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும்
இதுமுதல் காண்பீர்கெளன்று, உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 65 அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியன்
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தன் ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: இவன் ேதவைன நிந்தித்தான்; இனிச் சாட்சிகள் நமக்கு
ேவண்டியெதன்ன? இேதா, இவன் நிந்தித்தைத இப்ெபாழுது ேகட்டீர்கேள. 66 உங்களுக்கு எப்படி
ேதான்றுகிறது என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: மரணத்துக்குப் பாத்திரனாயிருக்கிறான் என்றார்கள். 67

அப்ெபாழுது, அவருைடய முகத்தில் துப்பி, அவைரக் குட்டினார்கள்; சிலர் அவைரக் கன்னத்தில் அைறந்து:
68 கிறிஸ்துேவ, உம்ைம அடித்தவன் யார்? அைத ஞான தரிசனத்தினால் எங்களுக்குச் ெசால்லும்
என்றார்கள். 69 அந்த ேநரத்தில் ேபதுரு ெவளிேய வந்து அரண்மைன முற்றத்தில் அமர்ந்திருந்தான்.
அப்ெபாழுது, ேவைலக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிேலயனாகிய இேயசுேவாேடகூட
இருந்தாய் என்றாள். 70 அதற்கு அவன்: நீ ெசால்லுகிறது எனக்குத் ெதரியாது என்று எல்லாருக்கும்
முன்பாக மறுதலித்தான். 71 அவன், வாசல் மண்டபத்திற்கு ேபானெபாழுது ேவெறாருத்தி அவைனக் கண்டு:
இவனும் நசேரயனாகிய இேயசுேவாேடகூட இருந்தான் என்று அங்ேக இருந்தவர்களுக்குச் ெசான்னாள்.
72 அவேனா: அந்த மனிதைன நான் அறிேயன் என்று சத்தியம் ெசய்து, மறுபடியும் மறுதலித்தான். 73 சிறிது
ேநரத்துக்குப் பின்பு அங்ேக நின்றவர்கள் ேபதுருவினிடத்தில் வந்து: உண்ைமயாகேவ நீயும் அவர்களில்
ஒருவன்; உன் ேபச்சு உன்ைன காட்டிக்ெகாடுக்கிறது என்றார்கள். 74 அப்ெபாழுது அவன்: அந்த மனிதைன
ெதரியாது என்று ெசால்லி, சபிக்கவும் சத்தியம் ெசய்யவும் ெதாடங்கினான். உடேன ேசவல் கூவிற்று. 75

அப்ெபாழுது ேபதுரு: ேசவல் கூவுகிறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்று முைற மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு
தன்னிடத்தில் ெசான்ன வார்த்ைதைய நிைனத்துக்ெகாண்டு, ெவளிேய ேபாய், மனங்கசந்து அழுதான்.

விடியற்காலமானேபாது, எல்லா பிரதான ஆசாரியரும் மக்களின் மூப்பரும், இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்யும்படி, அவருக்கு விேராதமாக ஆேலாசைன ெசய்து, 2 அவைரக் கட்டி,
ெகாண்டுேபாய், ேதசாதிபதியாகிய ெபாந்தியுபிலாத்துவினிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 3

அப்ெபாழுது, அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ், அவர் மரண தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்பட்டைத
பார்த்து, மனஸ்தாபப்பட்டு, அந்த முப்பது ெவள்ளிக்காைச பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும்
திரும்பக் ெகாண்டு வந்து: 4 குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத நான் காட்டிக்ெகாடுத்ததினால் பாவஞ்ெசய்ேதன்
என்றான். அதற்கு அவர்கள்: எங்களுக்ெகன்ன, அது உன்பாடு என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது, அவன் அந்த
ெவள்ளிக்காைச ேதவாலயத்திேல தூக்கி ேபாட்டு விட்டு, புறப்பட்டுப்ேபாய், நான்று ெகாண்டு ெசத்தான். 6

பிரதான ஆசாரியர் அந்த ெவள்ளிக்காைச எடுத்து: இது இரத்தத்தின் விைலெயன்பதால், காணிக்ைகப்
ெபட்டியிேல இைத ேபாட கூடாெதன்று ெசால்லி, 7 ஆேலாசைன ெசய்த பின்பு, அந்நியைர அடக்கம்
ெசய்வதற்குக் குயவனுைடய நிலத்ைத அதினாேல வாங்கினார்கள். 8 இதினிமித்தம் அந்த நிலம் இந்நாள்
வைரக்கும் இரத்தநிலம் என்னப்படுகிறது. 9 இஸ்ரேவல் பிள்ைளகளால் மதிக்கப்பட்டவருக்குக் விைலயாக
முப்பது ெவள்ளிக்காைச அவர்கள் எடுத்து, 10 கர்த்தர் எனக்குக் கற்பித்தபடி குயவனுைடய நிலத்திற்காக
அைதக் ெகாடுத்தார்கள் என்று எேரமியா தீர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்டது அப்ெபாழுது நிைறேவறிற்று. 11

இேயசு ேதசாதிபதிக்கு முன்பாக நின்றார்; ேதசாதிபதி அவைர பார்த்து: நீ யூதருைடய ராஜாவா என்று
ேகட்டான். அதற்கு இேயசு: நீர் ெசால்லுகிறபடிதான் என்றார். 12 பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் அவர்ேமல்
குற்றம் சாட்டுைகயில், அவர் பதில் ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல. 13 அப்ெபாழுது, பிலாத்து அவைர பார்த்து:
இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா குற்றங்கைளச் சுமத்துகிறார்கேள, நீ அைவகைளக் ேகட்கவில்ைலயா
என்றான். 14 அவேரா ஒரு வார்த்ைதயும் பதில் ெசால்லவில்ைல; அதனால் ேதசாதிபதி மிகவும்
ஆச்சரியப்பட்டான். 15 காவல் ெசய்யப் பட்டவர்களில் எவைன விடுதைலயாக்க ேவண்டுெமன்று மக்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவார்கேளா, அவைன அவர்களுக்காக விடுதைலயாக்குவது பண்டிைகேதாறும்
ேதசாதிபதிக்கு வழக்கமாயிருந்தது. 16 அப்ெபாழுது காவல் ெசய்யப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் என்னப்பட்ட
ெபயர் ெபற்ற ஒருவன் இருந்தான். 17 ெபாறாைமயினாேல அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள் என்று பிலாத்து
அறிந்து, 18 அவர்கள் கூடியிருக்ைகயில், அவர்கைள பார்த்து: எவைன நான் உங்களுக்கு விடுதைலயாக்க
ேவண்டுெமன்றிருக்கிறீர்கள்? பரபாைசேயா? கிறிஸ்து என்னப்படுகிற இேயசுைவேயா? என்று ேகட்டான். 19

அவன் நியாயாசனத்தில் அமர்ந்திருக்ைகயில், அவனுைடய மைனவி அவனிடத்தில் ஆளனுப்பி: நீர் அந்த
நீதிமாைன ஒன்றும் ெசய்யேவண்டாம்; அவர் நிமித்தம் இன்ைறக்கு கனவில் ெவகு பாடுபட்ேடன் என்று
ெசால்லச் ெசான்னாள். 20 பரபாைச விட்டு விடக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவும், இேயசுைவக் ெகாைல ெசய்யவும்
பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் மக்கைள தூண்டி விட்டார்கள். 21 ேதசாதிபதி மக்கைள பார்த்து:
இவ்விருவரில் எவைன நான் உங்களுக்கு விடுதைலயாக்க ேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்:
பரபாைச என்றார்கள். 22 பிலாத்து அவர்கைள பார்த்து: அப்படியானால், கிறிஸ்து என்னப்பட்ட இேயசுைவ
நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். அவைனச் சிலுைவயில் அைறயேவண்டும் என்று எல்லாரும்
ெசான்னார்கள். 23 ேதசாதிபதிேயா: ஏன், என்ன ெபால்லாப்புச் ெசய்தான் என்றான். அதற்கு அவர்கள்:
அவைனச் சிலுைவயில் அைறயேவண்டும் என்று அதிகமதிகமாய் சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 24 கலவரம்
அதிகமாகிறேதயல்லாமல் தன் முயற்சியினாேல பலன் இல்ைலெயன்று பிலாத்து பார்த்து, தண்ணீைர அள்ளி,
மக்களுக்கு முன்பாக ைககைளக் கழுவி: இந்த நீதிமானுைடய இரத்தப்பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன்,
நீங்கேள பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 25 அதற்கு மக்கெளல்லாரும்: இவனுைடய இரத்தப்பழி
எங்கள்ேமலும் எங்கள் பிள்ைளகள்ேமலும் இருப்பதாக என்று ெசான்னார்கள். 26 அப்ெபாழுது, அவன்
பரபாைச அவர்களுக்கு விடுதைலயாக்கி, இேயசுைவேயா சாட்ைடயினால் அடித்து, சிலுைவயில்
அைறவதற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 27 அப்ெபாழுது, ேதசாதிபதியின் ேபார் வீரர் இேயசுைவத்
ேதசாதிபதியின் அரண்மைனயிேல ெகாண்டுேபாய், ேபார் வீரரின் கூட்டம் முழுவைதயும் அவரிடத்தில்
கூடிவரச்ெசய்து, 28 அவர் ஆைடகைளக் கழற்றி, சிவப்பான ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்தி, 29

முள்ளுகளால் ஒரு முடிையப்பின்னி, அவர் தைலயின்ேமல் ைவத்து, அவர் வலதுைகயில் ஒரு ேகாைலக்
ெகாடுத்து, அவர் முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு: யூதருைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று அவைர ேகலிெசய்த
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பின்பு, 30 அவர்ேமல் துப்பி, அந்தக் ேகாைல எடுத்து, அவைரச் தைலயில் அடித்தார்கள். 31 அவைரப்
ேகலிெசய்த பின்பு, அவருக்கு உடுத்தின ேமலாைடையக் கழற்றி, அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு
உடுத்தி, அவைரச் சிலுைவயில் அைறயும்படி ெகாண்டுேபானார்கள். 32 ேபாைகயில், சிேரேன ஊரானாகிய
சீேமான் என்னப்பட்ட ஒரு மனிதைன அவர்கள் பார்த்து, அவருைடய சிலுைவையச் சுமக்கும்படி அவைனப்
பலவந்தம் ெசய்தார்கள். 33 கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்னும் இடத்துக்கு
அவர்கள் வந்தேபாது, 34 கசப்புக்கலந்த திராட்ைச இரசத்ைதஅவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்
அைத ருசிபார்த்து, குடிக்க மனதில்லாதிருந்தார். 35 அவைரச் சிலுைவயில் அைறந்தபின்பு, அவர்கள்
சீட்டுப்ேபாட்டு அவருைடய ஆைடகைளப் பங்கிட்டுக் ெகாண்டார்கள். என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள
பங்கிட்டு, என் உைடயின் ேபரில் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள் என்று தீர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்டது
நிைறேவறும்படி இப்படி நடந்தது. 36 அவர்கள் அங்ேக அமர்ந்து, அவைரக் காவல் காத்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். 37 அன்றியும் அவர் அைடந்த தண்டைனயின் காரணத்ைதக் காண்பிக்கும் ெபாருட்டு,
இவன் யூதருைடய ராஜாவாகிய இேயசு என்று எழுதி, அவர் தைலக்கு ேமலாக ைவத்தார்கள். 38

அப்ெபாழுது, அவருைடய வலதுபக்கத்தில் ஒருவனும் அவருைடய இடதுபக்கத்தில் ஒருவனுமாக இரண்டு
திருடர்கள் அவேராேடகூடச் சிலுைவகளில் அைறயப்பட்டார்கள். 39 அந்த வழியாய் நடந்துேபாகிறவர்கள்
தங்கள் தைலகைள ஆட்டி: 40 ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று நாைளக்குள்ேள கட்டுகிறவேன, உன்ைன
நீேய இரட்தித்துக்ெகாள்; நீ ேதவனுைடய குமாரனானால் சிலுைவயிலிருந்து இறங்கிவா என்று அவைரப்
பழித்தார்கள். 41 அப்படிேய பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் மூப்பரும் ேகலிெசய்து: 42 மற்றவர்கைள
இரட்சித்தான்; தன்ைனத்தான் இரட்சித்துக் ெகாள்ளத் திராணியில்ைல; இவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவானால் இப்ெபாழுது சிலுைவயிலிருந்து இறங்கிவரட்டும், அப்ெபாழுது இவைன விசுவாசிப்ேபாம். 43

தன்ைனத் ேதவனுைடய குமாரெனன்று ெசால்லி, ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகயாயிருந்தாேன; அவர் இவன்ேமல்
பிரியமாயிருந்தால் இப்ெபாழுது இவைன இரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள். 44 அவேராேடகூடச் சிலுைவகளில்
அைறயப்பட்ட திருடரும் அந்தப்படிேய அவைர நிந்தித்தார்கள். 45 ஆறுமணி முதல் ஒன்பதுமணி வைரக்கும்
பூமிெயங்கம் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. 46 ஒன்பதுமணி அளவில் இேயசு: ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி, என்று
மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர் என்று
அர்த்தமாம். 47 அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர் அைதக்ேகட்டெபாழுது: இவன் எலியாைவக் கூப்பிடுகிறான்
என்றார்கள். 48 உடேன அவர்களில் ஒருவன் ஓடி. கடல் பஞ்ைச எடுத்து, காடியில் ேதாய்த்து, அைத ஒரு
ேகாலில் மாட்டி. அவருக்குக் குடிக்கக் ெகாடுத்தான். 49 மற்றவர்கேளா: ெபாறு, எலியா இவைன இரட்சிக்க
வருவாேனா, பார்ப்ேபாம் என்றார்கள். 50 இேயசு, மறுபடியும் மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டு, ஆவிைய விட்டார்.
51 அப்ெபாழுது, ேதவாலயத்தின் திைரத்துணி ேமல்ெதாடங்கிக் கீழ்வைரக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது,
பூமியும் அதிர்ந்தது, கன்மைலகளும் பிளந்தது. 52 கல்லைறகளும் திறந்தது, மரித்திருந்த அேநக
பரிசுத்தவான்களுைடய உடல்களும் எழுந்திருந்தது. 53 அவர் உயிர்த்ெதழுந்தபின்பு, இவர்கள்
கல்லைறகைளவிட்டுப் புறப்பட்டு, பரிசுத்த நகரத்தில் நுைழந்து, அேநகருக்குக் காணப்பட்டார்கள். 54

நூறுேபருக்கு தைலவனும் , அவேனாேடகூட இேயசுைவக் காவல் காத்திருந்தவர்களும், பூமியதிர்ச்சிையயும்
நடந்த காரியங்கைளயும் பார்த்து, மிகவும் பயந்து: உண்ைமயாகேவ இவர் ேதவனுைடய குமாரன்
என்றார்கள். 55 ேமலும், இேயசுவுக்கு ஊழியஞ்ெசய்யும்படி கலிேலயாவிலிருந்து அவேராேட வந்திருந்த
அேநக ெபண்கள் அங்ேக தூரத்திேல நின்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 56 அவர்களுக்குள்ேள
மகதேலனா மரியாளும், யாக்ேகாபுக்கும், ேயாேசக்கும் தாயாகிய மரியாளும், ெசெபேதயுவின் குமாரருைடய
தாயும் இருந்தார்கள. 57 மாைலயானேபாது, இேயசுவுக்குச் சீடனும் ெசல்வந்தனுமாயிருந்த ேயாேசப்பு
என்னும் ேபருைடய அரிமத்தியா ஊரானாகிய ஒரு மனிதன் வந்து, 58 பிலாத்துவினிடத்தில் ேபாய்,
இேயசுவின் உடைல ேகட்டான். அப்ெபாழுது, உடைல ெகாடுக்கும்படி பிலாத்து கட்டைளயிட்டான். 59

ேயாேசப்பு அந்த உடைல எடுத்து, தூய்ைமயான ெமல்லிய துப்பட்டியிேல சுற்றி, 60 தான் கன்மைலயில்
ெவட்டியிருந்த தன்னுைடய புதிய கல்லைறயிேல அைத ைவத்து, கல்லைறயின் வாசலில் ஒரு ெபரிய
கல்ைலப் புரட்டி ைவத்துப்ேபானான். 61 அங்ேக மகதேலனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லைறக்கு
எதிராக அமர்ந்திருந்தார்கள். 62 ஆயத்தநாளுக்கு அடுத்த மறுநாளிேல பிரதான ஆசாரியரும் பரிேசயரும்
பிலாத்துவினிடத்தில் கூடிவந்து: 63 ஆண்டவேன, அந்த ஏமாற்றுக்காரன் உயிேராடிருக்கும்ேபாது, மூன்று
நாைளக்குப்பின் எழுந்திருப்ேபன் என்று ெசான்னது எங்களுக்கு ஞாபகமிருக்கிறது. 64 ஆைகயால்,
அவனுைடய சீடர்கள் இரவிேல வந்து, அவைன தந்திரமாய் ெகாண்டுேபாய், மரித்ேதாரிலிருந்து
எழுந்தாெனன்று மக்களுக்குச் ெசால்லாதபடிக்கும், முந்தின வஞ்சைனைய பார்க்கிலும் பிந்தின வஞ்சைன
ெகாடிதாகாதபடிக்கும், நீர் மூன்று நாள்வைரக்கும் கல்லைறையப் பாதுகாக்கும்படி கட்டைளயிடேவண்டும்
என்றார்கள். 65 அதற்குப் பிலாத்து: உங்களுக்குக் காவல் வீரர்கள் உண்ேட; ேபாய், உங்களால் முடிந்த
மட்டும் பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 66 அவர்கள் ேபாய்க் கல்லுக்கு முத்திைரேபாட்டு,
காவல்ைவத்து, கல்லைறைய பாதுகாப்பு ெசய்தார்கள்.

ஓய்வுநாள் முடிந்து, வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருைகயில், மகதேலனா மரியாளும் மற்ற
மரியாளும் கல்லைறையப் பார்க்க வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது, பூமி மிகவும் அதிரும்படி,
கர்த்தருைடய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கிவந்து, வாசலிலிருந்த கல்ைலப் புரட்டித் தள்ளி,

அதின்ேமல் அமர்ந்தான். 3 அவனுைடய ேதாற்றம் மின்னல் ேபாலவும், அவனுைடய உைட உைறந்த
மைழையப்ேபால ெவண்ைமயாகவும் இருந்தது. 4 காவலாளர் அவனுக்குப் பயந்ததினால் திடுக்கிட்டுச்
ெசத்தவர்கள் ேபாலானார்கள். 5 தூதன் அந்த ெபண்கைள பார்த்து: நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள்;
சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட இேயசுைவத் ேதடுகிறீர்கள் என்று அறிேவன். 6 அவர் இங்ேக இல்ைல; தாம்
ெசான்னபடிேய உயிர்த்ெதழுந்தார்; கர்த்தைர ைவத்த இடத்ைத வந்து பாருங்கள்; 7 சீக்கிரமாய்ப் ேபாய்,
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அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்தார் என்று அவருைடய சீடர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு
முன்ேன கலிேலயாவுக்குப் ேபாகிறார்; அங்ேக அவைரக் காண்பீர்கள்; இேதா, உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்
என்றான். 8 அவர்கள் பயத்ேதாடும் மகா சந்ேதாஷத்ேதாடும் கல்லைறைய விட்டுச் சீக்கிரமாய்ப் புறப்பட்டு,
அவருைடய சீடர்களுக்கு அறிவிக்க ஓடினார்கள். 9 அவர்கள் அவருைடய சீடர்களுக்கு அறிவிக்கப்
ேபாகிறேபாது, இேயசு தாேம அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு: வாழ்க என்றார். அவர்கள் கிட்டவந்து, அவர்
பாதங்கைளத் தழுவி, அவைர பணிந்து ெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி:
பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் ேபாய், என் சேகாதரர் கலிேலயாவுக்குப் ேபாகும்படி அவர்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள்; அங்ேக அவர்கள் என்ைனக் காண்பார்கள் என்றார். 11 அவர்கள் ேபாைகயில், காவல் வீரரில்
சிலர் நகரத்துக்குள்ேள வந்து. நடந்த யாவற்ைறயும் பிரதான ஆசாரியருக்கு அறிவித்தார்கள். 12 இவர்கள்
மூப்பேராேட கூடிவந்து, ஆேலாசைன ெசய்து, வீரருக்கு ேவண்டிய பணத்ைதக் ெகாடுத்து: 13 நாங்கள்
தூங்குைகயில், அவனுைடய சீடர்கள் இரவிேல வந்து, அவைன திருடிக் ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள் என்று
ெசால்லுங்கள். 14 இது ேதசாதிபதிக்கு ெதரியவந்தால், நாங்கள் அவைர இணங்க ைவத்து, உங்கைளத்
தப்புவிப்ேபாம் என்றார்கள். 15 அவர்கள் பணத்ைத வாங்கிக்ெகாண்டு, தங்களுக்குப் ேபாதிக்கப்பட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். இந்தப் ேபச்சு யூதருக்குள்ேள இந்நாள் வைரக்கும் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. 16 பதிெனாரு
சீடர்களும், கலிேலயாவிேல இேயசு தங்களுக்குக் குறித்திருந்த மைலக்குப் ேபானார்கள். 17 அங்ேக
அவர்கள் அவைரக் பார்த்து, பணிந்து ெகாண்டார்கள்; சிலேரா சந்ேதகப்பட்டார்கள். 18 அப்ெபாழுது
இேயசு அருகில் வந்து, அவர்கைள பார்த்து: வானத்திலும் பூமியிலும் எல்லா அதிகாரமும் எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 19 ஆைகயால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா ேதசத்து மக்ககைளயும்
சீடராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் ெபயராேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்ெகாடுத்து, 20 நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட யாைவயும் அவர்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபேதசம்
ெசய்யுங்கள். இேதா, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் எல்லா நாட்களிலும் நான் உங்களுடேனகூட
இருக்கிேறன் என்றார். ஆெமன்.
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ேயாவான் ஸ்நானகன் வழிைய ஆயத்தம்பண்ணுதல்

ேதவனுைடய குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்தியின் ஆரம்பம். 2 இேதா, நான் என்
தூதைன உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிேறன், அவன் உமக்கு முன்ேப ேபாய், உமக்கு வழிைய
ஆயத்தம்பண்ணுவான் என்றும்; 3 கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவருக்குப்

பாைதகைளச் ெசவ்ைவபண்ணுங்கள் என்று வனாந்தரத்திேல கூப்பிடுகிறவனுைடய சத்தம் உண்டாகும்
என்றும், தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களில் எழுதியிருக்கிறபடி; 4 ேயாவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்து, பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்திரும்புதலுக்கான ஞானஸ்நானத்ைதப் பற்றிப் பிரசங்கம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது யூேதயா ேதசத்தார் மற்றும் எருசேலம் நகரத்தார் அைனவரும்,
ேயாவானிடம் ேபாய், தங்களுைடய பாவங்கைள அறிக்ைகெசய்து, ேயார்தான் நதியில் அவனால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6 ேயாவான் ஒட்டக மயிர் உைடைய அணிந்து, தன் இடுப்பில் ேதால்
கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு, ெவட்டுக்கிளிையயும் காட்டுத்ேதைனயும் சாப்பிடுகிறவனாகவும் இருந்தான்.
7 அவன்: என்ைனவிட வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப் பின்பு வருகிறார், அவருைடய காலணிகளின் வாைரக்
குனிந்து அவிழ்ப்பதற்குக்கூட நான் தகுதியானவன் இல்ைல. 8 நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதன்; அவேரா பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார் என்று
பிரசங்கம் பண்ணினான்.

இேயசுவின் ஞானஸ்நானமும் ேசாதைனயும்
9 அந்த நாட்களில், இேயசு கலிேலயாவில் உள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரிலிருந்து வந்து, ேயார்தான்

நதியில் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். 10 அவர் தண்ணீரில் இருந்து கைரேயறின உடேன, வானம்
திறக்கப்பட்டைதயும், ஆவியானவர் புறாைவப்ேபால் தம்ேமல் இறங்குகிறைதயும் பார்த்தார். 11 அப்ெபாழுது,
நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம் ேமல் பிரியமாக இருக்கிேறன் என்று, வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டானது. 12 உடேன ஆவியானவர் அவைர வனாந்தரத்திற்குப் ேபாகும்படி ஏவினார். 13 அவர்
வனாந்தரத்திேல நாற்பது நாட்கள் இருந்து, சாத்தானால் ேசாதிக்கப்பட்டு, அங்ேக காட்டுமிருகங்களின்
நடுவிேல தங்கிக்ெகாண்டிருந்தார். ேதவதூதர்கள் அவருக்குப் பணிவிைடெசய்தார்கள். 14 ேயாவான்
சிைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்ட பின்பு, இேயசு கலிேலயாவிற்கு வந்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்தின்
நற்ெசய்திையப் பிரசங்கம் ெசய்து: 15 காலம் நிைறேவறியது, ேதவனுைடய ராஜ்யம் சமீபமாக உள்ளது;
மனந்திரும்பி, நற்ெசய்திைய விசுவாசியுங்கள் என்றார்.

சீடர்கைள ஊழியத்திற்கு அைழத்தல்
16 அவர் கலிேலயா கடலின் ஓரமாக நடந்துேபாகும்ேபாது, மீனவர்களாக இருந்த சீேமானும், அவன்

சேகாதரன் அந்திேரயாவும் கடலில் வைலைய ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறைத அவர் பார்த்தார். 17 இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: என் பின்ேன வாருங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப் பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றுேவன்
என்றார். 18 உடேன அவர்கள் தங்கள் வைலகைளவிட்டு, அவருக்குப் பின்ேனேபானார்கள். 19 அவர் அந்த
இடத்ைதவிட்டுச் சற்றுதூரம் ெசன்றேபாது, ெசெபேதயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபும் அவன் சேகாதரன்
ேயாவானும் படகிேல வைலகைளப் பழுதுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்தைத அவர் பார்த்து, 20 உடேன
அவர்கைளயும் அைழத்தார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய ெசெபேதயுைவ படகிேல
கூலியாட்கேளாடு விட்டுவிட்டு, அவருக்குப் பின்ேன ேபானார்கள். 21 பின்பு அவர்கள் கப்பர்நகூமுக்குப்
ேபானார்கள். உடேன அவர் ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்திற்கு ெசன்று, ேபாதைன பண்ணினார். 22 அவர்
ேவதபாரகைரப்ேபால ேபாதிக்காமல், அதிகாரமுைடயவராக அவர்களுக்குப் ேபாதித்ததினால் அவருைடய
ேபாதைனையப் பற்றி மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அேநக வியாதியஸ்தர்கைள சுகப்படுத்துதல்
23 அவர்களுைடய ெஜப ஆலயத்திேல அசுத்தஆவியுள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான். 24 அவன்: ஐேயா!

நசேரயனாகிய இேயசுேவ, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா நீர் வந்தீர்? நீர் யார்
என்று நான் அறிேவன், நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று சத்தமாகக் கத்தினான். 25 அதற்கு இேயசு: நீ
ேபசாமல் இவைனவிட்டு ெவளிேய ேபா என்று அைத அதட்டினார். 26 உடேன அந்த அசுத்தஆவி அவைன
அைலக்கழித்து, அதிக சத்தம்ேபாட்டு, அவைனவிட்டுப் ேபாய்விட்டது. 27 எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: இது
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என்ன? இந்தப் புதிய உபேதசம் எப்படிப்பட்டது? இவர் அதிகாரத்ேதாடு அசுத்தஆவிகளுக்கும் கட்டைளக்
ெகாடுக்கிறார், அைவகள் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறேத என்று தங்களுக்குள்ேள ஒருவேராடு ஒருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 28 எனேவ, அவருைடய புகழ் கலிேலயா நாடு முழுவதும் பரவியது. 29 உடேன
அவர்கள் ெஜப ஆலயத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு, யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாவாேனாடு, சீேமான் அந்திேரயா
என்பவர்களுைடய வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். 30 அங்ேக சீேமானுைடய மாமியார் காய்ச்சேலாடு படுத்துக்
கிடந்தாள்; உடேன அவர்கள் அவைளப் பற்றி அவருக்குச் ெசான்னார்கள். 31 அவர் அருகில் ெசன்று, அவள்
ைகையப் பிடித்து, அவைளத் தூக்கிவிட்டார்; உடேன காய்ச்சல் அவைளவிட்டு நீங்கியது; அப்ெபாழுது அவள்
அவர்களுக்குப் பணிவிைடெசய்தாள். 32 மாைல ேநரத்தில் சூரியன் மைறயும்ேபாது, எல்லா
ேநாயாளிகைளயும், பிசாசுபிடித்தவர்கைளயும், இேயசுவிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள். 33 பட்டணத்து மக்கள்
எல்ேலாரும் வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் கூடிவந்தார்கள். 34 பலவிதமான வியாதிகளினால் கஷ்டப்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்த அேநக மக்கைள அவர் சுகமாக்கி, அேநக பிசாசுகைளயும் துரத்திவிட்டார்; அந்தப்
பிசாசுகளுக்கு, அவர் யார் என்று ெதரிந்திருந்ததால், அைவகள் ேபசுகிறதற்கு அவர் அனுமதிக்கவில்ைல. 35

அவர் அதிகாைலயில், இருட்ேடாடு எழுந்து புறப்பட்டு, வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்குப் ேபாய், அங்ேக
ெஜபம்பண்ணினார். 36 சீேமானும் அவேனாடு இருந்தவர்களும் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்துேபாய், 37 அவைரப்
பார்த்தேபாது: எல்ேலாரும் உம்ைமத் ேதடுகிறார்கள் என்று ெசான்னார்கள். 38 அவர்கைள அவர் பார்த்து:
அடுத்த ஊர்களிலும் நான் பிரசங்கம் பண்ணேவண்டும், எனேவ அந்த இடங்களுக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள்;
இதற்காகத்தான் புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று ெசால்லி; 39 கலிேலயா நாடு முழுவதும் அவர்களுைடய ெஜப
ஆலயங்களில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணிக்ெகாண்டும், பிசாசுகைளத் துரத்திக்ெகாண்டும் இருந்தார். 40

அப்ெபாழுது குஷ்டேராகி ஒருவன் அவரிடம் வந்து, அவர் முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு: உமக்கு
விருப்பமானால் என்ைனச் சுகப்படுத்த உம்மால் முடியும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான். 41 இேயசு
மனதுருகி, ைகைய நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு விருப்பம் உண்டு, சுகம் ெபற்றுக்ெகாள் என்றார். 42

இப்படி அவர் ெசான்னவுடேன, குஷ்டேராகம் அவைனவிட்டு நீங்கியது, அவன் சுகம் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
43 அப்ெபாழுது அவர் அவைனப் பார்த்து: நீ இைத யாருக்கும் ெசால்லாமல் இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இரு;
44 ஆனாலும் நீ ேபாய், ஆசாரியனுக்கு உன்ைனக் காண்பித்து, நீ சுகமானதினால், ேமாேச
கட்டைளயிட்டபடி அவர்களுக்கு நீ சுகம் ெபற்றதின் சாட்சியாக காணிக்ைக ெசலுத்து என்று உறுதியாகச்
ெசால்லி, உடேன அவைன அனுப்பிவிட்டார். 45 ஆனால், அவேனா புறப்பட்டுப்ேபாய்; இந்த விஷயங்கைள
எல்ேலாருக்கும் ெசால்லிப் பிரபலப்படுத்தினான். எனேவ, அவர் ெவளிப்பைடயாகப் பட்டணத்திற்குள்
ெசல்லமுடியாமல், ெவளிேய வனாந்தரமான இடங்களில் தங்கியிருந்தார்; எல்லாப் பகுதிகளிலும் இருந்து
மக்கள் அவரிடம் வந்தார்கள்.

அத்தியாயம்–2

பக்கவாதக்காரைன சுகப்படுத்துதல்

சிலநாட்களுக்குப்பின்பு அவர் மறுபடியும் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார்; அவர் வீட்டில் இருக்கிறார்
என்று மக்கள் ேகள்விப்பட்டு; 2 உடேன அேநக மக்கள் கூடிவந்தார்கள், வாசலுக்குமுன்பு நிற்க
இடம் இல்லாமல் ேபானது; அவர்களுக்கு வசனத்ைதப் ேபாதித்தார். 3 அப்ெபாழுது நான்கு ேபர்,

பக்கவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவைனச் சுமந்துெகாண்டு அவரிடம் வந்தார்கள்; 4 மக்கள் கூட்டம்
அதிகமாக இருந்ததால் இேயசுவின் அருகில் ெசல்லமுடியாமல், அவர் இருந்த வீட்டின் ேமல்கூைரையப்
பிரித்து, அந்தப் பக்கவாதக்காரைன படுக்ைகேயாடு இறக்கினார்கள். 5 இேயசு அவர்கள் விசுவாசத்ைதக்
கண்டு, பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து: மகேன, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 6

அங்ேக உட்கார்ந்திருந்த ேவதபாரகரில் சிலர்: 7 இவன் இப்படித் ேதவதூஷணம் ெசால்லுகிறது என்ன?
ேதவன் ஒருவைரத் தவிர பாவங்கைள மன்னிப்பவர் யார் என்று தங்கள் இருதயங்களில்
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 8 அவர்கள் தங்கள் மனதில் இப்படிச் சிந்திக்கிறார்கள் என்று இேயசு
உடேன தம்முைடய ஆவியில் அறிந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் இப்படிச்
சிந்திக்கிறது என்ன? 9 உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்லுவேதா, அல்லது எழுந்து
உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று ெசால்லுவேதா, எது எளிது? 10 பூமியிேல பாவங்கைள
மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசால்லி, பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து: 11 நீ எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்
வீட்டிற்குப் ேபா என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 12 உடேன, அவன் எழுந்து, தன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு எல்ேலாருக்கும் முன்பாக தன் வீட்டிற்குப் ேபானான். அப்ெபாழுது எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: நாம் இதுவைர இப்படிப்பட்ட சம்பவத்ைதப் பார்த்தது இல்ைல என்று ெசால்லி, ேதவைன
மகிைமப்படுத்தினார்கள். 13 அவர் மீண்டும் புறப்பட்டுக் கடல் அருேக ேபானார்; அப்ெபாழுது மக்கள்
எல்ேலாரும் அவரிடம் வந்தார்கள்; அவர்களுக்குப் ேபாதைனப் பண்ணினார்.

மத்ேதயு ஊழியத்திற்கு அைழக்கப்படுதல்
14 அப்ெபாழுது அவர் நடந்துேபாகும்ேபாது, அல்ேபயுவின் குமாரனாகிய ேலவி வரி வசூலிக்கும் இடத்தில்

உட்கார்ந்திருப்பைதப் பார்த்து: என் பின்ேன வா என்றார்; அவன் எழுந்து அவருக்குப் பின்ேனேபானான்.

மாற்கு 2:14
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பரிேசயர்கைள கடிந்துக்ெகாள்ளுதல்
15 அப்ெபாழுது, அவனுைடய வீட்டிேல அவர் விருந்து சாப்பிடும்ேபாது, அேநக ஆயக்காரரும் பாவிகளும்

அவேராடு வந்திருந்தபடியால், அவர்களும் இேயசுேவாடும் அவருைடய சீடர்கேளாடும் பந்தியில்
இருந்தார்கள். 16 இேயசு ஆயக்காரேராடும் பாவிகேளாடும் சாப்பிடுகிறைத ேவதபாரகரும் பரிேசயரும்
பார்த்து, அவருைடய சீடைர ேநாக்கி: அவர் ஆயக்காரேராடும் பாவிகேளாடும் ேசர்ந்து சாப்பிடுவது என்ன
என்று ேகட்டார்கள். 17 இேயசு அைதக் ேகட்டு: ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்தியன் ேதைவ, சுகமாக
இருப்பவர்களுக்கு ேதைவ இல்ைல; நீதிமான்கைள அல்ல, பாவிகைளேய மனம் திரும்புகிறதற்கு
அைழக்கவந்ேதன் என்றார். 18 ேயாவானுைடய சீடர்களும் பரிேசயருைடய சீடர்களும் உபவாசம்
பண்ணிவந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவிடம் வந்து: ேயாவானுைடய சீடர்களும் பரிேசயருைடய சீடர்களும்
உபவாசம் பண்ணுகிறார்கேள, ஆனால் உம்முைடய சீடர்கள் உபவாசம் பண்ணாமல் இருப்பது ஏன் என்று
ேகட்டார்கள். 19 அதற்கு இேயசு: மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும் ேபாது மணவாளனுைடய ேதாழர்கள்
உபவாசம் பண்ணுவார்களா? மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும்வைர உபவாசம் பண்ணமாட்டார்கேள. 20

மணவாளன் அவர்கைளவிட்டுப் ேபாகும் நாட்கள் வரும், அந்த நாட்களிேல உபவாசிப்பார்கள். 21 ஒருவனும்
புதிய ஆைடைய பைழய ஆைடேயாடு இைணத்து ைதக்கமாட்டான், ைதத்தால், அேதாடு இைணத்த புதிய
ஆைட பைழய ஆைடைய அதிகமாகக் கிழிக்கும், கீறலும் அதிகமாகும். 22 ஒருவனும் புது திராட்ைச
ரசத்ைதப் பைழய ேதால்ைபகளில் ஊற்றி ைவக்கமாட்டான்; ஊற்றிைவத்தால், புதுரசம் ேதால்ைபகைளக்
கிழித்துப்ேபாடும், இரசமும் சிந்திப்ேபாகும், ேதால்ைபகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்; புதுரசத்ைதப் புது
ேதால்ைபகளில் ஊற்றி ைவக்கேவண்டும் என்றார்.

ஓய்வுநாளில் கதிர்கைளச் சாப்பிடுதல்
23 பின்பு, அவர் ஓய்வுநாளில் வயல்வழியாக நடந்துேபானார்; அவருைடய சீடர்கள் அவேராடு

நடந்துேபாகும்ேபாது, கதிர்கைளப் சாப்பிட ெதாடங்கினார்கள். 24 பரிேசயர் அவைரப் பார்த்து: இேதா,
ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத இவர்கள் ஏன் ெசய்கிறார்கள் என்றார்கள். 25 அதற்கு அவர்: தாவீதுக்கு
உண்டான ஆபத்தில், தானும் தன்ேனாடு இருந்தவர்களும் பசியாக இருந்தேபாது, 26 அவன் அபியத்தார்
என்னும் பிரதான ஆசாரியன் காலத்தில் ெசய்தைத நீங்கள் படித்தது இல்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய
வீட்டிற்கு ெசன்று, ஆசாரியர் தவிர ேவறு யாரும் சாப்பிடக்கூடாத ேதவ சமுகத்தின் அப்பங்கைளத் தானும்
சாப்பிட்டுத் தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் ெகாடுத்தாேன என்றார். 27 பின்பு அவர்கைள ேநாக்கி: மனிதன்
ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்ைல, ஓய்வுநாள் மனிதனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது; 28 எனேவ
மனிதகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்றார்.

அத்தியாயம்–3
இேயசு மறுபடியும் ெஜப ஆலயத்திற்கு ெசன்றார். அங்ேக சூம்பின ைகேயாடு ஒரு மனிதன்
இருந்தான். 2 அவர் ஓய்வுநாளில் அவைனச் சுகமாக்கினால் அவர்ேமல் குற்றம்சாட்டலாம் என்று
அவைரப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர் சூம்பின ைகயுைடய மனிதைனப்

பார்த்து: எழுந்து நடுேவ நில் என்று ெசால்லி; 4 அவர்கைளப் பார்த்து: ஓய்வுநாட்களில் நன்ைமெசய்வேதா
அல்லது தீைமெசய்வேதா, ஜீவைனக் காப்பாற்றுவேதா அல்லது அழிப்பேதா, எது நியாயம் என்றார். அதற்கு
அவர்கள் மவுனமாக இருந்தார்கள். 5 அவர்களுைடய இருதயத்தின் கடினத்தினால் அவர் விசனப்பட்டு,
ேகாபத்துடன் சுற்றிலும் இருந்தவர்கைளப் பார்த்து, அந்த மனிதைனப் பார்த்து: உன் ைகைய நீட்டு என்றார்;
அவன் நீட்டினான்; அவன் ைக மற்ெறாரு ைகையப் ேபாலச் சுகமானது. 6 உடேன பரிேசயர்
புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைரக் ெகாைலெசய்யேவண்டும் என்று, அவருக்கு எதிராக ஏேராதியேராடு
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள். 7 இேயசு தம்முைடய சீடர்கேளாடு அந்த இடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு
கடேலாரத்துக்குப் ேபானார். 8 கலிேலயாவிலும், யூேதயாவிலும், எருசேலமிலும், இதுேமயாவிலும்,
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயிலுமிருந்து அேநக மக்கள் வந்து, அவருக்குப் பின்ேன ெசன்றார்கள். அேதாடு தீரு
சீேதான் பட்டணங்களின் பகுதிகளிலும் இருந்து அேநக மக்கள் அவர் ெசய்த அற்புதங்கைளப் பற்றிக்
ேகள்விப்பட்டு, அவரிடம் வந்தார்கள். 9 அவர் அேநகைரச் சுகமாக்கினார். ேநாயாளிகெளல்ேலாரும் அைத
அறிந்து அவைரத் ெதாடேவண்டும் என்று அவைர ெநருங்கிவந்தார்கள். 10 மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக
இருந்தபடியால் அவர்கள் தம்ைம ெநருக்காமல் இருப்பதற்காக, தமக்கு ஒரு படைக ஆயத்தம்
பண்ணேவண்டும் என்று, தம்முைடய சீடர்களுக்குச் ெசான்னார். 11 அசுத்தஆவிகளும் இேயசுைவப்
பார்த்தேபாது, அவர் முன்பாக விழுந்து: நீர் ேதவனுைடய குமாரன் என்று சத்தமிட்டன. 12 தம்ைமப் பிரபலம்
பண்ணாமல் இருக்க அைவகளுக்கு உறுதியாகக் கட்டைளயிட்டார். 13 பின்பு அவர் ஒரு மைலயின்ேமல்
ஏறி, தமக்கு விருப்பமானவர்கைளத் தம்மிடம் வரவைழத்தார்; அவர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். 14

அப்ெபாழுது அவர் பன்னிரண்டு நபர்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கள் தம்ேமாடு இருக்கவும்,
பிரசங்கம்பண்ணுவதற்காகத் தாம் அவர்கைள அனுப்பவும், 15 வியாதிகைளக் குணமாக்கிப் பிசாசுகைளத்
துரத்துவதற்கு அவர்கள் அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும், அவர்கைள ஏற்படுத்தினார். 16 அவர்கள்
யாெரன்றால், சீேமான், இவனுக்குப் ேபதுரு என்று ெபயரிட்டார். 17 ெசெபேதயுவின் குமாரனாகிய
யாக்ேகாபு, யாக்ேகாபின் சேகாதரனாகிய ேயாவான், இந்த இவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று
அர்த்தம்ெகாண்ட ெபாவெனர்ேகஸ் என்கிற ெபயரிட்டார், 18 அந்திேரயா, பிலிப்பு, பர்ெதாெலாேமயு,
மத்ேதயு, ேதாமா, அல்ேபயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபு, தேதயு, கானானியனாகிய சீேமான், 19 அவைரக்

மாற்கு 2:15

756



4

காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவர்கேள. 20 பின்பு வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்; அங்ேக அேநக
மக்கள் மறுபடியும் கூடிவந்ததினால் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கும் ேநரம் இல்லாமல் ேபானது. 21 அவருைடய
குடும்பத்தார் இைதக்ேகட்டேபாது, அவர் மதிமயங்கியிருக்கிறார் என்று ெசால்லி, அவைரப்
பிடித்துக்ெகாள்ளும்படி வந்தார்கள். 22 எருசேலமிலிருந்து வந்த ேவதபாரகர்: இவன் ெபெயல்ெசபூைல
உைடயவனாக இருக்கிறான், பிசாசுகளின் தைலவனாேல பிசாசுகைளத் துரத்துகிறான் என்றார்கள். 23

அவர்கைள அவர் அைழத்து, உவைமகளாய் அவர்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: சாத்தாைனச்
சாத்தான் துரத்துவது எப்படி? 24 ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தாேன எதிராகப் பிரிந்து இருந்தால், அந்த ராஜ்யம்
நிைலத்து நிற்காேத. 25 ஒரு வீடு தனக்குத்தாேன எதிராகப் பிரிந்து இருந்தால், அந்த வீடு நிைலத்து
நிற்காேத. 26 சாத்தான் தனக்குத்தாேன எதிராக எழும்பிப் பிரிந்து இருந்தால், அவன் நிைலத்து
நிற்கமுடியாமல், அழிந்துேபாவாேன. 27 பலசாலிைய முதலில் கட்டிப்ேபாடாமல், யாரும் பலசாலியுைடய
வீட்டிற்குள் புகுந்து, அவன் ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்க முடியாது; கட்டிப்ேபாட்டால் மட்டுேம,
அவனுைடய வீட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்க முடியும்.

தூஷிக்கிறவனுக்குத் தண்டைன

28 உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்: மனிதர்கள் ெசய்யும் எல்லாப் பாவங்களும்,
அவர்கள் ெசால்லும் எல்லாத் தூஷணமான வார்த்ைதகளும், அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்; 29 ஆனால்
ஒருவன் பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராகத் தூஷணமான வார்த்ைதகைளச் ெசால்வாெனன்றால், அவன்
எப்ெபாழுதும் மன்னிப்பு ெபறாமல் நித்திய தண்டைனக்குரியவனாக இருப்பான் என்றார். 30 இேயசு
அசுத்தஆவிைய உைடயவனாக இருக்கிறான் என்று அவர்கள் ெசான்னதினாேல அவர் இப்படிச்
ெசான்னார். 31 அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரரும் தாயாரும் வந்து, ெவளிேய நின்று, அவைர
அைழக்கும்படி அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள். 32 அவைரச் சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த மக்கள்
அவைரப் பார்த்து: இேதா, உம்முைடய தாயாரும் உம்முைடய சேகாதரரும் ெவளிேய நின்று உம்ைமத்
ேதடுகிறார்கள் என்றார்கள். 33 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: என் தாயார் யார்? என் சேகாதரர் யார்?
என்று ெசால்லி; 34 தம்ைமச் சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்தவர்கைளப் பார்த்து: இேதா, என் தாயும் என்
சேகாதரரும் இவர்கேள! 35 ேதவனுைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்கிறவன் எவேனா, அவேன எனக்குச்
சேகாதரனும், எனக்குச் சேகாதரியும், எனக்குத் தாயுமாக இருக்கிறான் என்றார்.

அத்தியாயம்–4

விைதக்கிறவனும் விைதயும்

இேயசு மறுபடியும் கடேலாரத்திேல ேபாதகம்பண்ணத் ெதாடங்கினார். அேநக மக்கள் அவரிடம்
கூடிவந்ததினால், அவர் கடலிேல நின்ற ஒரு படகில் ஏறி உட்கார்ந்தார்; மக்கெளல்ேலாரும்
கடற்கைரயில் நின்றார்கள். 2 அவர் அேநக காரியங்கைள உவைமகளாக அவர்களுக்குப்

ேபாதித்தார்; ேபாதிக்கிறெபாழுது அவர்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்: 3 ேகளுங்கள்,
விைதக்கிறவன் ஒருவன் விைத விைதக்கப் புறப்பட்டான். 4 அவன் விைதக்கும் ேபாது, சில விைதகள்
வழியருேக விழுந்தன; வானத்துப் பறைவகள் வந்து அந்த விைதகைளத் தின்றுேபாட்டது. 5 சில விைதகள்
அதிக மண் இல்லாத கற்பாைற நிலத்தில் விழுந்தன; அதற்கு ஆழமான மண் இல்லாததினாேல சீக்கிரத்தில்
முைளத்தது; 6 ெவயில் ஏறினேபாேதா, கருகிப்ேபாய், ேவர் இல்லாததினால் உலர்ந்துேபானது. 7

சிலவிைதகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது; முள் வளர்ந்து, விைத பலன் ெகாடுக்காதபடி, அைத
ெநருக்கிப்ேபாட்டது. 8 சிலவிைதகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்து, உயர்ந்து வளருகிற பயிராகி, ஒன்று முப்பது
மடங்காகவும், ஒன்று அறுபது மடங்காகவும், ஒன்று நூறு மடங்காகவும் பலன் தந்தது. 9 ேகட்கிறதற்குக்
காதுள்ளவன் ேகட்கட்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார். 10 அவர் தனிைமயாக இருக்கிறேபாது,
பன்னிரண்டு ேபரும், அவருக்கு ெநருக்கமாக இருந்தவர்களும் இந்த உவைமையக் குறித்து அவரிடம்
ேகட்டார்கள். 11 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
உங்களுக்கு அருளப்பட்டது; ெவளிேய இருக்கிறவர்களுக்ேகா இைவகள் எல்லாம் உவைமகளாகச்
ெசால்லப்படுகிறது. 12 அவர்கள் குணமாகாதபடிக்கும், பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும்,
அவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்களாகவும், ேகட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி, இப்படிச்
ெசால்லப்படுகிறது என்றார். 13 பின்பு அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: இந்த உவைமைய நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைலயா? புரியாவிட்டால் மற்ற உவைமகைளெயல்லாம் எப்படிப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்?

உவைமயின் விளக்கவுைர
14 விைதக்கிறவன் வசனத்ைத விைதக்கிறான். 15 வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன சாத்தான் வந்து, அவர்கள்

இருதயங்களில் விைதக்கப்பட்ட வசனத்ைத எடுத்துப்ேபாடுகிறான்; இவர்கேள வழியருேக
விைதக்கப்பட்டவர்கள். 16 அப்படிேய, வசனத்ைதக் ேகட்டவுடேன அைதச் சந்ேதாஷத்ேதாடு
ஏற்றுக்ெகாண்டும், 17 தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியால், ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும்
நிைலத்திருக்கிறார்கள், வசனத்தினால் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டானவுடேன இடறலைடகிறார்கள்;
இவர்கேள கற்பாைற நிலத்தில் விைதக்கப்பட்டவர்கள். 18 வசனத்ைதக் ேகட்டும், உலகக் கவைலகளும்,
ஐசுவரியத்தின் மயக்கமும், மற்றைவகைளப்பற்றி உண்டாகிற ஆைசகளும் உள்ேள புகுந்து, வசனத்ைத
ெநருக்கிப்ேபாட, அதினால் பலன் இல்லாமல் ேபாகிறார்கள். 19 இவர்கேள முள்ளுள்ள இடங்களில்
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விைதக்கப்பட்டவர்கள். 20 வசனத்ைதக் ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒன்று முப்பதுமடங்கும், ஒன்று
அறுபதுமடங்கும், ஒன்று நூறுமடங்காகவும் பலன்ெகாடுக்கிறார்கள்; இவர்கேள நல்ல நிலத்தில்
விைதக்கப்பட்டவர்கள் என்றார். 21 பின்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: விளக்கு விளக்குத்தண்டின் ேமல்
ைவக்கிறதற்குத்தாேன தவிர, மரக்காலின் கீேழா, கட்டிலின் கீேழா, ைவக்கிறதற்குக்
ெகாண்டுவருவார்களா? 22 ெவளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமும் இல்ைல, ெவளிக்குவராத மைறெபாருளும்
இல்ைல. 23 ேகட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாக இருந்தால் அவன் ேகட்கட்டும் என்றார். 24 பின்னும்
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்கிறைதக் கவனியுங்கள். எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்கேளா, அந்த
அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்; ேகட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் ெகாடுக்கப்படும். 25 உள்ளவன்
எவேனா, அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவன் எவேனா, அவனிடம் உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
என்றார். 26 பின்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய ராஜ்யமானது, ஒரு மனிதன் நிலத்தில்
விைதைய விைதத்து; 27 இரவில் தூங்கி, பகலில் விழிக்க, அவனுக்குத் ெதரியாமேலேய, விைத முைளத்துப்
பயிராவதற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. 28 எப்படிெயன்றால், நிலமானது முதலில் முைளையயும், பின்பு
கதிைரயும், கதிரிேல நிைறந்த தானியத்ைதயும் பலனாகத் தானாய்க் ெகாடுக்கும். 29 பயிர் விைளந்து
அறுவைடக்காலம் வந்தவுடேன, அறுக்கிறதற்கு ஆட்கைள அனுப்புகிறான் என்றார்.

கடுகு விைதயின் உவைம
30 பின்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத எதற்கு ஒப்பிடுேவாம்? அல்லது எந்த

உவைமயினாேல அைத விளக்கிச் ெசால்லமுடியும்? 31 அது ஒரு கடுகுவிைதக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது; அது
பூமியில் விைதக்கப்படும்ேபாது பூமியில் உள்ள எல்லாவிைதகைளயும்விட மிக சிறியதாக இருக்கிறது; 32

விைதக்கப்பட்டப் பின்ேபா, அது வளர்ந்து, எல்லாப் பூண்டுகைளயும்விட மிக ெபரிதாக வளர்ந்து,
ஆகாயத்துப் பறைவகள் அதின் நிழலின்கீழ் வந்து கூடுகைளக்கட்டத்தக்க ெபரிய கிைளகைள விடும்
என்றார். 33 அவர்கள் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஏற்றபடி, அவர் இப்படிப்பட்ட அேநக உவைமகளினாேல
அவர்களுக்கு வசனத்ைதச் ெசான்னார். 34 உவைமகள் இல்லாமல் அவர்களுக்கு அவர் ஒன்றும்
ெசால்லவில்ைல; அவர் தம்முைடய சீடர்கேளாடு தனிைமயாக இருக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு
எல்லாவற்ைறயும் விளக்கிச்ெசான்னார்.

புயலும் அைமதியும்
35 அன்று மாைலேநரத்தில், அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: அக்கைரக்குப் ேபாகலாம் வாருங்கள் என்றார்.

36 அவர்கள் மக்கைள அனுப்பிவிட்டு, அவர் படகில் இருந்தபடிேய அவைரக்ெகாண்டுேபானார்கள். ேவறு
படகுகளும் அவேராடு இருந்தது. 37 அப்ெபாழுது பலத்த சுழல்காற்று உண்டாகி, படகு நிரம்பும் அளவிற்கு,
அைலகள் படகின்ேமல் ேமாதியது. 38 இேயசு, கப்பலின் பின்பக்கத்தில் தைலயைணைய ைவத்துத்
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் அவைர எழுப்பி: ேபாதகேர, நாங்கள் இறந்துேபாவைதப் பற்றி
உமக்குக் கவைல இல்ைலயா? என்றார்கள். 39 அவர் எழுந்து, காற்ைற அதட்டி, கடைலப்பார்த்து: சீராேத,
அைமதியாக இரு என்றார். அப்ெபாழுது காற்று நின்றுேபாய், மிகுந்த அைமதி உண்டானது. 40 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: ஏன் இப்படிப் பயப்பட்டீர்கள்? ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற்ேபானது
என்றார். 41 அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இவர் யாேரா? காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறேத என்று,
ஒருவேராடு ஒருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்தியாயம்–5

அசுத்தஆவிகைளப் பன்றிக்கூட்டத்தில் அனுப்புதல்

பின்பு அவர்கள் கடலுக்கு அக்கைரயில் உள்ள கதேரனருைடய நாட்டிற்கு வந்தார்கள். 2 அவர்
படகில் இருந்து இறங்கினவுடேன, அசுத்தஆவியுள்ள ஒரு மனிதன் கல்லைறகளில் இருந்து
அவருக்கு எதிராக வந்தான். 3 அவன் கல்லைறகளிேல குடியிருந்து வந்தான்; அவைனச்

சங்கிலிகளினால் கட்டவும் ஒருவனுக்கும் முடியவில்ைல. 4 அவன் பலமுைற விலங்குகளினாலும்
சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டும், சங்கிலிகைளத் தகர்த்து, விலங்குகைள உைடத்துப்ேபாடுவான்; அவைன
அடக்க ஒருவனுக்கும் முடியவில்ைல. 5 அவன் எப்ெபாழுதும் இரவும் பகலும், மைலகளிலும்
கல்லைறகளிலும் இருந்து, சத்தம் ேபாட்டு, கல்லுகளினால் தன்ைனத்தாேன
காயப்படுத்திக்ெகாண்டிருந்தான். 6 அவன் இேயசுைவத் தூரத்திேல பார்த்தேபாது, ஓடிவந்து, அவைரப்
பணிந்துெகாண்டு: 7 இேயசுேவ, உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன?
என்ைன ேவதைனப்படுத்தேவண்டாம் என்று ேதவன்ெபயரில் உம்ைமக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன் என்று
அதிக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 8 ஏெனன்றால் அவர் அவைனப் பார்த்து: அசுத்தஆவிேய, இந்த
மனிதைனவிட்டு ெவளிேய ேபா என்று ெசால்லியிருந்தார். 9 அப்ெபாழுது அவர் அவைனப் பார்த்து: உன்
ெபயர் என்ன என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்: நாங்கள் அேநகர் இருப்பதினால் என் ெபயர் ேலகிேயான்
என்று ெசால்லி, 10 தங்கைள அந்தத் திைசயிலிருந்து துரத்திவிடேவண்டாம் என்று அவைர அதிகமாக
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 11 அப்ெபாழுது, அந்த இடத்தில் மைலயின் அருகில் அேநக பன்றிகள் கூட்டமாக
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. 12 அந்தப் பிசாசுகள் அவைரப் பார்த்து: பன்றிகளுக்குள்ேள ேபாக,
அைவகளுக்குள் எங்கைள அனுப்பும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன. 13 இேயசு அைவகளுக்கு
உத்தரவு ெகாடுத்தவுடேன, அசுத்தஆவிகள் புறப்பட்டுப் பன்றிகளுக்குள் ேபானது; உடேன ஏறக்குைறய
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இரண்டாயிரம் பன்றிகளுள்ள அந்தக்கூட்டம் உயர்ந்த ேமட்டிலிருந்து ஓடி, கடலிேல பாய்ந்து, கடலில்
அமிழ்ந்துேபானது. 14 பன்றிகைள ேமய்த்தவர்கள் ஓடி, இைதப் பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும்
அறிவித்தார்கள். அப்ெபாழுது நடந்தைவகைளப் பார்ப்பதற்காக மக்கள் புறப்பட்டு; 15 இேயசுவிடம் வந்து,
ேலகிேயானாகிய பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் புத்தி ெதளிந்து, உைட அணிந்து, உட்கார்ந்திருப்பைதப்
பார்த்து, பயந்தார்கள். 16 பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவனுக்கும் பன்றிகளுக்கும் நடந்தைவகைளப்
பார்த்தவர்களும் அவர்களுக்கு விளக்கமாகச் ெசான்னார்கள். 17 அப்ெபாழுது தங்கள் எல்ைலகைளவிட்டுப்
ேபாகேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 18 அப்படிேய அவர் படகில் ஏறும்ெபாழுது, பிசாசு
பிடித்திருந்தவன், இேயசுேவாடு வருவதற்கு தனக்கு அனுமதி ெகாடுக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 19 இேயசு அவனுக்கு அனுமதி ெகாடுக்காமல்: நீ உன் குடும்பத்தாரிடம் உன்
வீட்டிற்குப்ேபாய், கர்த்தர் உனக்கு மனமிறங்கி, உனக்குச் ெசய்தைவகைள எல்லாம் அவர்களுக்குச் ெசால்
என்று ெசான்னார். 20 அப்படிேய அவன் ேபாய், இேயசு தனக்குச் ெசய்தைவகைள எல்லாம் ெதக்கப்ேபாலி
என்னும் நாட்டில் பிரபலப்படுத்தினான்; எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 21 இேயசு படகில் ஏறி
மறுபடியும் இக்கைரக்கு வந்து, கடேலாரத்தில் இருந்தேபாது, அேநக மக்கள் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 22

அப்ெபாழுது, ெஜப ஆலயத்தைலவரில் ஒருவனாகிய யவீரு என்பவன் வந்து, அவைரப் பார்த்தவுடேன, அவர்
பாதத்தில் விழுந்து: 23 என் குமாரத்தி மரணேவதைனப்படுகிறாள், அவள் சுகமைடய, நீர் வந்து, அவள்ேமல்
உமது ைககைள ைவயும், அப்ெபாழுது பிைழப்பாள் என்று அவைர அதிகமாக ேவண்டிக்ெகாண்டான். 24

அவர் அவேனாடு ேபானார். அேநக மக்கள் அவருக்குப் பின்ேனெசன்று, அவைர ெநருக்கினார்கள்.

கிறிஸ்து இரத்தப்ேபாக்குள்ள ெபண்ைண சுகப்படுத்துதல்
25 அப்ெபாழுது பன்னிரண்டு வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கினாேல அவதிப்பட்ட ஒரு ெபண், 26 அேநக

ைவத்தியர்களால் அதிகமாக வருத்தப்பட்டு, தன்னிடம் இருந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசலவு ெசய்தும்,
ெகாஞ்சம்கூட குணமாகாமல் அதிகமாக வருத்தப்படுகிறெபாழுது, 27 இேயசுைவப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்டு:
நான் அவருைடய ஆைடையயாவது ெதாட்டால் சுகம் ெபறுேவன் என்று ெசால்லி; 28 மக்கள் கூட்டத்தின்
உள்ேள அவருக்குப் பின்பக்கத்தில் வந்து, அவருைடய ஆைடையத் ெதாட்டாள். 29 உடேன அவளுைடய
இரத்தப்ேபாக்கு நின்றுேபானது; அந்த ேவதைன நீங்கி சுகம் ெபற்றைத அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள்.
30 உடேன இேயசு தம்மிடம் இருந்து வல்லைம புறப்பட்டுப் ேபானைதத் தமக்குள் அறிந்து, மக்கள்
கூட்டத்தில் திரும்பி: என் ஆைடகைளத் ெதாட்டது யார் என்று ேகட்டார். 31 அவருைடய சீடர்கள் அவைரப்
பார்த்து: அேநக மக்கள் உம்ைம ெநருக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறைத நீர் பார்த்தும், என்ைனத் ெதாட்டது யார்
என்று ேகட்கிறீேர என்றார்கள். 32 இைதச் ெசய்தவைளப் பார்க்க அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார். 33 தன்னிடம்
நடந்தைத அறிந்த அந்தப் ெபண் பயந்து, நடுங்கி, அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து, உண்ைமகைள எல்லாம்
அவருக்குச் ெசான்னாள். 34 அவர் அவைளப் பார்த்து: மகேள, உன் விசுவாசம் உன்ைன இரட்சித்தது, நீ
சமாதானத்ேதாடு ேபாய், உன் ேவதைன நீங்கி, சுகமாக இரு என்றார்.

யவீருவின் மகள் உயிேராடு எழுப்பப்படுதல்
35 அவர் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்து:

உம்முைடய குமாரத்தி இறந்துேபானாள், இனி ஏன் ேபாதகைர வருத்தப்படுத்துகிறாய் என்றார்கள். 36

அவர்கள் ெசான்ன வார்த்ைதைய இேயசு ேகட்டவுடேன, ெஜப ஆலயத்தைலவைனப் பார்த்து: பயப்படாேத,
விசுவாசம் உள்ளவனாக இரு என்று ெசால்லி; 37 ேவறுயாைரயும் தம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளாமல்,
ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும், யாக்ேகாபின் சேகாதரன் ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்; 38 ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிற்கு வந்து, அங்ேக சத்தமிடுகிற
மக்கைளயும் மிகவும் அழுது புலம்புகிறவர்கைளயும் கண்டு, 39 உள்ேள ெசன்று: நீங்கள் சத்தமிட்டு அழுகிறது
ஏன்? பிள்ைள இறக்கவில்ைல, தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறாள் என்றார். 40 அதற்காக அவைரப் பார்த்து
சிரித்தார்கள். எல்ேலாைரயும் அவர் ெவளிேய அனுப்பிவிட்டு, பிள்ைளயின் தகப்பைனயும் தாையயும்
தம்ேமாடு வந்தவர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டு, பிள்ைள இருந்த அைறக்குள் ெசன்று, 41 பிள்ைளயின்
ைகையப் பிடித்து: தலீத்தாகூமி என்றார்; அதற்கு; சிறுெபண்ேண எழுந்திரு என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்று அர்த்தம். 42 உடேன சிறுெபண் எழுந்து நடந்தாள்; அவள் பன்னிரண்டு வயதுள்ளவளாக இருந்தாள்.
அவர்கள் அைனவரும் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டுப் பிரமித்தார்கள். 43 அைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம்
என்று அவர்களுக்கு உறுதியாகக் கட்டைளயிட்டு, அவளுக்குச் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது ெகாடுங்கள் என்று
ெசான்னார்.

அத்தியாயம்–6
இேயசு அந்த இடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு, அவர் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்தார்; அவருைடய சீடர்களும்
அவேராடு வந்தார்கள். 2 ஓய்வுநாளானேபாது, ெஜப ஆலயத்தில் ேபாதகம்பண்ணினார்.
அைதக்ேகட்ட அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இைவகள் இவனுக்கு எங்கிருந்து வந்தது? இவன்

ைககளினால் இப்படிப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககைளச் ெசய்ய இவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ஞானம்
எப்படிப்பட்டது? 3 இவன் தச்சன் அல்லவா? மரியாளுைடய குமாரன் அல்லவா? யாக்ேகாபு, ேயாேச, யூதா,
சீேமான் என்பவர்களுைடய சேகாதரன் அல்லவா? இவன் சேகாதரிகளும் இங்ேக நம்ேமாடு இருக்கிறார்கள்
அல்லவா? என்று ெசால்லி, அவைரக்குறித்து இடறல் அைடந்தார்கள். 4 இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி:
தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ெசாந்த ஊரிலும், தன் உறவினர்களிலும், தன் வீட்டிலும்தான்
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மதிக்கப்படமாட்டான். மற்ற எல்லா இடங்களிலும் மதிக்கப்படுவான் என்றார். 5 அங்ேக அவர் சில
ேநாயாளிகள்ேமல் மட்டும் ைககைள ைவத்து, அவர்கைளக் குணமாக்கினார், ேவறு அற்புதங்கள் எதுவும்
ெசய்யமுடியாமல், 6 அவர்களுைடய அவிசுவாசத்ைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, மற்ற
கிராமங்களுக்குச்ெசன்று, ேபாதகம்பண்ணினார்.

சீடர்களுக்கு அறிவுைர
7 இேயசு பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் அைழத்து, அசுத்தஆவிகைளத் துரத்த அவர்களுக்கு அதிகாரம்

ெகாடுத்து, 8 வழிக்குப் ைபையேயா, அப்பத்ைதேயா, இடுப்புக் கச்ைசயில் பணத்ைதேயா,
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகாமல், ஒரு தடிைய மட்டும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகவும்; 9 காலனிகைளப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டுேபாகவும், இரண்டு அங்கிகைள அணிந்துெகாள்ளாமலிருக்கவும் கட்டைளயிட்டார். 10

பின்பு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் எங்ேகயாவது ஒரு வீட்டிற்குச் ெசன்றால், அந்த இடத்ைதவிட்டுப்
புறப்படும்வைர அங்ேகேய தங்கியிருங்கள். 11 யாராவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், உங்கள்
வசனங்கைளக் ேகட்காமலும் இருந்தால், நீங்கள் அந்த இடத்ைதவிட்டுப் புறப்படும்ேபாது, அவர்களுக்கு
சாட்சியாக உங்கள் கால்களின் கீேழ படிந்த தூசிைய உதறிப்ேபாடுங்கள். நியாயத்தீர்ப்புநாளிேல அந்தப்
பட்டணத்திற்கு நடப்பைதவிட ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்திற்கு நடப்பது இலகுவாயிருக்கும் என்று
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, அவர்கைள இரண்டு இரண்டுேபராக
அனுப்பினார். 12 அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்: மனந்திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கித்து; 13 அேநக
பிசாசுகைளத் துரத்தி, அேநக ேநாயாளிகைள எண்ெணய் பூசி சுகமாக்கினார்கள். 14 இேயசுவினுைடய
ெபயர் பிரபலமானதினால், ஏேராதுராஜா அவைரக்குறித்துக் ேகள்விப்பட்டு: இறந்துேபான
ேயாவான்ஸ்நானன் உயிேராடு எழுந்தான், எனேவ அவனிடம் இப்படிப்பட்டப் பலத்த ெசய்ைககள்
ெவளிப்படுகிறது என்றான். 15 சிலர்: அவர் எலியா என்றார்கள். ேவறு சிலர்: அவர், ஒரு தீர்க்கதரிசி, அல்லது
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவைனப்ேபால இருக்கிறார் என்று ெசான்னார்கள்.

16 ஏேராது அைதக் ேகட்டெபாழுது: அவன், நான் தைலைய ெவட்டிக்ெகான்ற ேயாவான்தான்; அவன்
உயிேராடு எழுந்தான் என்றான். 17 ஏேராது தன் சேகாதரனாகிய பிலிப்புவின் மைனவி ஏேராதியாைளத்
தனக்கு மைனவியாக்கி ைவத்துக்ெகாண்டேபாது, 18 ேயாவான் ஏேராைதப் பார்த்து: நீர் உம்முைடய
சேகாதரன் மைனவிைய ைவத்துக்ெகாள்ளுவது நியாயம் இல்ைல என்று ெசான்னதினால், ஏேராது
ேபார்வீரர்கைள அனுப்பி, ேயாவாைனப் பிடித்துக் கட்டிக் காவலில் ைவத்திருந்தான். 19 ஏேராதியாளும்
அவனுக்குச் சதி நிைனத்து, அவைனக் ெகான்றுேபாட மனதாயிருந்தாள்; ஆனாலும், அவளால்
முடியாமல்ேபானது. 20 ஏெனன்றால் ேயாவான் நீதியும் பரிசுத்தமும் உள்ளவன் என்று ஏேராது அறிந்து,
அவனுக்குப் பயந்து, அவைனப் பாதுகாத்து, அவன் ேயாசைனயின்படி அேநகக் காரியங்கைளச் ெசய்து,
விருப்பத்ேதாடு அவன் ெசால்ைலக் ேகட்டுவந்தான். 21 ஏேராது தன்னுைடய பிறந்தநாளிேல தன்னுைடய
பிரபுக்களுக்கும், பைடத்தளபதிகளுக்கும், கலிேலயா நாட்டின் பிரதான மனிதருக்கும் ஒரு விருந்து
பண்ணினேபாது, 22 ஏேராதியாளின் குமாரத்தி சைப நடுேவ வந்து நடனம்பண்ணி, ஏேராதுைவயும்
அவேனாடு பந்தியில் இருந்தவர்கைளயும் சந்ேதாஷப்படுத்தினாள். அப்ெபாழுது, ராஜா சிறுெபண்ைண
ேநாக்கி: உனக்கு ேவண்டியைத என்னிடம் ேகள், அைத உனக்குத் தருேவன் என்று ெசால்லி; 23 நீ
என்னிடத்தில் எைதக் ேகட்டாலும், அது என் ராஜ்யத்தில் பாதியானாலும், அைத உனக்குத் தருேவன் என்று
அவளுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்தான். 24 அப்ெபாழுது, அவள் ெவளிேயேபாய், நான் என்ன ேகட்கேவண்டும்
என்று தன் தாயிடம் ேகட்டாள். அதற்கு அவள்: ேயாவான்ஸ்நானனுைடய தைலையக் ேகள் என்றாள். 25

உடேன அவள் ராஜாவிடம் சீக்கிரமாக வந்து: நீர் இப்ெபாழுேத ஒரு தட்டில் ேயாவான்ஸ்நானனுைடய
தைலைய ைவத்து எனக்குத் தரேவண்டும் என்று ேகட்டாள். 26 அப்ெபாழுது ராஜா அதிக துக்கமைடந்தான்;
ஆனாலும், வாக்குக் ெகாடுத்ததினாலும், அவேனாடு பந்தியில் இருந்தவர்களுக்காகவும், அவள்
ேகட்டுக்ெகாண்டைத மறுக்க அவனுக்கு மனம் இல்லாமல்;

ேயாவான் ஸ்நானகனின் தைல ெவட்டப்படுதல்
27 உடேன ேயாவான் ஸ்நானகனுைடய தைலையக் ெகாண்டுவரும்படி ேபார்வீரனுக்குக் கட்டைளக்

ெகாடுத்து அனுப்பினான். 28 அப்படிேய அவன் ேபாய், காவல்கூடத்திேல அவனுைடய தைலைய ெவட்டி,
அவன் தைலைய ஒரு தட்டிேல ெகாண்டுவந்து, அைத அந்தச் சிறு ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தான்; அந்தச்
சிறுெபண் அைதத் தன் தாயிடம் ெகாடுத்தாள். 29 அவனுைடய சீடர்கள் அைதக் ேகள்விப்பட்டு வந்து, அவன்
உடைல எடுத்து, ஒரு கல்லைறயில் ைவத்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர் இேயசுவிடம் கூடிவந்து,
தாங்கள் ெசய்தைவகள் ேபாதித்தைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அவருக்கு அறிவித்தார்கள். 31 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்குச் ெசன்று தனிைமயில் ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடுக்கலாம்
வாருங்கள் என்றார்; ஏெனன்றால், அேநக மக்கள் அவரிடம் வருகிறதும் ேபாகிறதுமாக இருந்ததினால்
அவர்களுக்கு சாப்பிட ேநரமில்லாமல் இருந்தது. 32 அப்படிேய அவர்கள் தனிைமயாக ஒரு படகில் ஏறி
வனாந்தரமான ஓர் இடத்திற்குப் ேபானார்கள்.

ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும்
33 அவர்கள் புறப்பட்டுப் ேபாகிறைத மக்கள் பார்த்தார்கள். அவைர அறிந்த மக்கள் எல்லாப்

பட்டணங்களிலுமிருந்து கால்நைடயாகேவ அந்த இடத்திற்கு ஓடி, அவர்களுக்கு முன்ேப அங்கு
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ெசன்றுேசர்ந்து, அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 34 இேயசு கைரயில் வந்து, அங்ேக கூடிவந்த மக்கைளப்
பார்த்து, அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப்ேபால இருந்ததினால், அவர்கள்ேமல் மனதுருகி,
அேநகக் காரியங்கைள அவர்களுக்குப் ேபாதிக்கத்ெதாடங்கினார். 35 நீண்டேநரம் ஆனபின்பு, அவருைடய
சீடர்கள் அவரிடம் வந்து: இது வனாந்தரமான இடம், நீண்டேநரமும் ஆயிற்று; 36 சாப்பிடுகிறதற்கும்
இவர்களிடம் ஒன்றும் இல்ைல; எனேவ இவர்கள் சுற்றிலும் இருக்கிற கிராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும்
ேபாய், அப்பங்கைள வாங்கிக்ெகாள்ள இவர்கைள அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றார்கள். 37 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவுெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் ேபாய், இருநூறு
பணத்துக்கு அப்பங்கைள வாங்கி இவர்களுக்குச் சாப்பிடக் ெகாடுக்கலாமா? என்றார்கள். 38 அதற்கு அவர்:
உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் இருக்கிறது என்று ேபாய்ப்பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் பார்த்துவந்து:
ஐந்து அப்பங்களும், இரண்டு மீன்களும் இருக்கிறது என்றார்கள். 39 அப்ெபாழுது எல்ேலாைரயும்
பசும்புல்லின்ேமல் பந்தி உட்காரைவக்கும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார். 40 அப்படிேய வரிைச
வரிைசயாய், நூறுநூறுேபராகவும் ஐம்பதுஐம்பதுேபராகவும் உட்கார்ந்தார்கள். 41 அவர் அந்த ஐந்து
அப்பங்கைளயும், அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்து, ஆசீர்வதித்து,
அப்பங்கைளப்பிட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாறத் தம்முைடய சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார். அப்படிேய இரண்டு
மீன்கைளயும் எல்ேலாருக்கும் பங்கிட்டார். 42 எல்ேலாரும் சாப்பிட்டுத் திருப்தி அைடந்தார்கள். 43 ேமலும்
அப்பங்களிலும் மீன்களிலும் மீதியான துண்டுகைளப் பன்னிரண்டு கூைட நிைறய எடுத்தார்கள். 44 அப்பம்
சாப்பிட்ட ஆண்கள் ஏறக்குைறய ஐயாயிரம்ேபராய் இருந்தார்கள். 45 அவர் மக்கைள அனுப்பிவிடும் ேபாது,
தம்முைடய சீடர்கள் படகில் ஏறி அக்கைரயில் ெபத்சாயிதாவுக்கு, தமக்கு முன்ேப ேபாகச்ெசால்லி,
அவர்கைள துரிதப்படுத்தினார். 46 அவர் மக்கைள அனுப்பிவிட்டப்பின்பு, ெஜபம்பண்ணுவதற்காக ஒரு
மைலயின்ேமல் ஏறினார். 47 மாைலேநரமானேபாது படகு நடுக்கடலில் இருந்தது; அவேரா கைரயிேல
தனிைமயாக இருந்தார்.

கிறிஸ்து கடலின் ேமல் நடத்தல்
48 அப்ெபாழுது எதிர்க்காற்று வீசிக்ெகாண்டிருந்ததால், அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுகிறைத அவர்

பார்த்து, அதிகாைலயில் கடலின்ேமல் நடந்து அவர்களிடம் வந்து, அவர்கைளக் கடந்துேபாகிறவர்ேபால்
காணப்பட்டார். 49 அவர் கடலின்ேமல் நடக்கிறைத அவர்கள் பார்த்து, அவைர பிசாசு என்று நிைனத்து,
சத்தமிட்டு அலறினார்கள். 50 அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைரப் பார்த்து கலக்கம் அைடந்தார்கள். உடேன
அவர் அவர்கேளாடு ேபசி: திடன்ெகாள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாமல் இருங்கள் என்று ெசால்லி. 51

அவர்கள் இருந்த படகில் ஏறினார். அப்ெபாழுது காற்று அைமதியானது; எனேவ அவர்கள் தங்களுக்குள்ேள
மிகவும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 52 அவர்களுைடய இருதயம் கடினமுள்ளதாக இருந்ததினால்
அப்பங்கைளக்குறித்து அவர்கள் உணராமல் ேபானார்கள்.

அேநகைர சுகப்படுத்துதல்
53 அவர்கள் கடைலக்கடந்து ெகேனசேரத்து என்னும் நாட்டிற்கு வந்து, கைர ஏறினார்கள். 54 அவர்கள்

படகில் இருந்து இறங்கினவுடேன, மக்கள் அவைர அறிந்து, 55 அந்தச் சுற்றுபுறெமல்லாம் ஓடிச்ெசன்று,
ேநாயாளிகைளப் படுக்ைககளில் படுக்கைவத்து, அவர் வந்திருக்கிறார் என்று ேகள்விப்பட்ட
இடங்களிெலல்லாம் சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்; 56 இைவகள் இல்லாமல், அவர் ெசன்ற கிராமங்கள்,
பட்டணங்கள், நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் சந்ைதெவளிகளிேல ேநாயாளிகைளக் ெகாண்டுவந்து, அவருைடய
ஆைடயின் ஓரத்ைதயாவது அவர்கள் ெதாடுவதற்கு அனுமதிக்கேவண்டும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அவைரத் ெதாட்ட எல்ேலாரும் சுகம் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்தியாயம்–7

பரிேசயைரக் கடிந்துெகாள்ளுதல்

எருசேலமில் இருந்து வந்த பரிேசயரும், ேவதபாரகரில் சிலரும் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். 2

அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்களில் சிலர் ைககைளக் கழுவாமல் சாப்பிடுகிறைத அவர்கள் பார்த்து
குற்றம்சாட்டினார்கள். 3 ஏெனன்றால் பரிேசயர் முதலிய யூதர்கள் அைனவரும் முன்ேனார்களின்

பாரம்பரியத்ைதக் கைடபிடித்து, அடிக்கடி ைககைளக் கழுவினாெலாழிய சாப்பிடமாட்டார்கள்; 4

கைடவீதிகளுக்குச்ெசன்று திரும்பிவரும்ேபாதும் குளிக்காமல் சாப்பிடமாட்டார்கள். அப்படிேய
ெசம்புகைளயும், கிண்ணங்கைளயும், ெசப்புக்குடங்கைளயும், இருக்ைககைளயும் கழுவுகிறேதாடு
மட்டுமல்லாமல், ேவறு அேநக சடங்குகைளயும் கைடபிடித்துவருவார்கள். 5 அப்ெபாழுது, அந்தப்
பரிேசயரும் ேவதபாரகரும் அவைரப் பார்த்து: உம்முைடய சீடர்கள் முன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத மீறி,
ஏன் ைககைளக் கழுவாமல் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று ேகட்டார்கள். 6 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக:
இந்த மக்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்ைனக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயேமா எனக்குத்
தூரமாக விலகியிருக்கிறது என்றும், 7 மனிதர்களுைடய கட்டைளகைளப் ேபாதைனகளாகப் ேபாதித்து,
வீணாக எனக்கு ஆராதைன ெசய்கிறார்கள் என்றும், எழுதியிருக்கிறபடி, மாயக்காரராகிய
உங்கைளக்குறித்து, ஏசாயா நன்றாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லியிருக்கிறான். 8 நீங்கள் ேதவனுைடய
கட்டைளகைள ஒதுக்கிவிட்டு, மனிதருைடய பாரம்பரியத்ைதக் கைடபிடித்துவருகிறவர்களாக,
கிண்ணங்கைளயும் ெசம்புகைளயும் கழுவுகிறீர்கள்; மற்றும் இப்படிப்பட்ட அேநக சடங்குகைளயும்

மாற்கு 7:8
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கைடபிடித்துவருகிறீர்கள் என்றார். 9 பின்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உங்கள்
பாரம்பரியத்ைதக் கைடபிடிப்பதற்காக ேதவனுைடய கட்டைளகைள விலக்கியது நன்றாக இருக்கிறது. 10

எப்படிெயன்றால், உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்றும், தகப்பைனயாவது
தாையயாவது அவமதிக்கிறவன் ெகால்லப்படேவண்டும் என்றும், ேமாேச ெசால்லியிருக்கிறாேர. 11

நீங்கேளா, ஒருவன் தன் தகப்பைனயாவது தாையயாவது பார்த்து: உனக்கு நான் ெசய்ய ேவண்டிய உதவி
எதுேவா, அைதக் ெகார்பான் என்னும் காணிக்ைகயாக ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கிேறன் என்று
ெசால்லிவிட்டால் அவனுைடய கடைம முடிந்தது என்று ெசால்லி, 12 அவைன இனி தன் தகப்பனுக்ேகா தன்
தாய்க்ேகா எந்தெவாரு உதவியும் ெசய்யவிடாமல்; 13 நீங்கள் ேபாதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால்
ேதவவசனத்ைத அவமதிக்கிறீர்கள். இதுேபாலேவ நீங்கள் மற்ற அேநக காரியங்கைளயும் ெசய்கிறீர்கள்
என்று ெசான்னார். 14 பின்பு அவர் மக்கள் எல்ேலாைரயும் வரவைழத்து அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
எல்ேலாரும் நான் ெசால்வைதக்ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 மனிதனுக்கு ெவளியிலிருந்து
அவனுக்குள்ேள ேபாகிறது அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது; அவன் மனதிலிருந்து புறப்படுகிறைவகேள அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தும். 16 ேகட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாக இருந்தால் அவன் ேகட்கட்டும் என்றார். 17

அவர் மக்கைளவிட்டு வீட்டிற்குள் ெசன்றேபாது, அவருைடய சீடர்கள் அவர் ெசான்ன உவைமையக்குறித்து
அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள். 18 அதற்கு அவர்: நீங்களும் இவ்வளவு புரிந்துெகாள்ளாதவர்களா?
ெவளியிலிருந்து மனிதனுக்குள்ேள ேபாகிற எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ளவில்ைலயா? 19 அது அவன் இருதயத்திற்குள் ேபாகாமல் வயிற்றுக்குள்ேள ேபாகிறது;
அதிலிருந்து எல்லா அசுத்தங்களும் ஆசனவழியாக ெவளிேயேபாகும். 20 மனிதனுக்குள்ேளயிருந்து
புறப்படுகிறேத மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 21 எப்படிெயன்றால், மனிதருைடய இருதயத்திற்குள்ளிருந்து
ெபால்லாத சிந்தைனகளும், விபசாரங்களும், ேவசித்தனங்களும், ெகாைலபாதகங்களும், 22 திருட்டும்,
ெபாருளாைசகளும், துஷ்டகுணங்களும், கபடும், காமமும், வன்கண்ணும், தூஷணமும், ெபருைமயும்,
மதிேகடும் புறப்பட்டுவரும். 23 ெபால்லாதைவகளாகிய இைவகள் எல்லாம் மனதிலிருந்து புறப்பட்டு
மனிதைனத் தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.

சீேராேபனிக்கியா ேதசத்துப் ெபண்
24 பின்பு, அவர் எழுந்து அந்த இடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு, தீரு சீேதான் பட்டணங்களின் எல்ைலகளில்

ேபாய், ஒரு வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவர் அங்ேக இருப்பது ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று விரும்பியும்,
அவர் மைறவாக இருக்கமுடியாமல் ேபானது. 25 அசுத்தஆவி பிடித்திருந்த ஒரு சிறு ெபண்ணின் தாய்,
இேயசுைவப் பற்றிக் ேகள்விப்பட்டு, வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்தாள். 26 அந்தப் ெபண் சீேராேபனிக்கியா
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கிேரக்கப் ெபண்ணாக இருந்தாள்; அவள் தன் மகைளப் பிடித்திருந்த பிசாைசத்
துரத்திவிடேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டாள். 27 இேயசு அவைளப் பார்த்து: முதலில்
பிள்ைளகள் திருப்தியாகட்டும்; பிள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்குப் ேபாடுகிறது நல்லது
இல்ைல என்றார். 28 அதற்கு அவள்: உண்ைமதான் ஆண்டவேர, ஆனாலும், ேமைஜயின்கீேழ இருக்கும்
நாய்க்குட்டிகள் பிள்ைளகள் சிந்துகிற துணிக்ைககைளத் தின்னுேம என்றாள். 29 அப்ெபாழுது, அவர்: நீ
ெசான்ன அந்த வார்த்ைதயினிமித்தம் ேபாகலாம், பிசாசு உன் மகைளவிட்டுப் ேபானது என்றார். 30 அவள்
தன் வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, பிசாசு ேபாய்விட்டைதயும், தன் மகள் கட்டிலில் படுத்திருக்கிறைதயும்
கண்டாள்.

கிறிஸ்து வியாதிஸ்தர்கைள சுகப்படுத்துதல்
31 மறுபடியும், அவர் தீரு சீேதான் பட்டணங்களின் எல்ைலகைளவிட்டுப் புறப்பட்டு, ெதக்கப்ேபாலியின்

எல்ைலகளின் வழியாகக் கலிேலயாக்கடலின் அருேக வந்தார். 32 அங்ேக திக்குவாயுைடய ஒரு
காதுேகளாதவைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்து, அவர் தமது ைகைய அவன்ேமல் ைவக்கேவண்டும் என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது, அவர் அவைன மக்கள் கூட்டத்ைதவிட்டுத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தம்முைடய விரல்கைள அவன் காதுகளில் ைவத்து, உமிழ்ந்து, அவனுைடய
நாக்ைகத் ெதாட்டு; 34 வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து, ெபருமூச்சுவிட்டு: எப்பத்தா என்றார்; அதற்குத்
திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தம். 35 உடேன அவனுைடய காதுகள் திறக்கப்பட்டு, அவனுைடய நாக்கின்
கட்டும் அவிழ்ந்து, அவன் ெதளிவாகப் ேபசினான். 36 அைத யாருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்; ஆனாலும் எவ்வளவு அதிகமாக அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டாேரா,
அவ்வளவு அதிகமாக அவர்கள் அைதப் பிரபலப்படுத்தி, 37 எல்லாவற்ைறயும் நன்றாகச் ெசய்தார்;
காதுேகட்காதவர்கைளக் ேகட்கவும், ஊைமயர்கைளப் ேபசவும் ெசய்கிறார் என்று ெசால்லி, ேமலும்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

அத்தியாயம்–8

நான்காயிரம் ேபைரப் ேபாஷித்தல்

அந்த நாட்களிேல அேநக மக்கள் கூடிவந்திருக்கும் ேபாது, அவர்கள் சாப்பிடுகிறதற்கு
ஒன்றுமில்லாததினால், இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள அைழத்து: 2 மக்களுக்காகப்
பரிதாபப்படுகிேறன், இவர்கள் இப்ெபாழுது என்னிடம் தங்கியிருந்த மூன்றுநாட்களாகச் சாப்பிட

ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். 3 இவர்களில் சிலர் தூரத்திலிருந்து வந்திருப்பதினால், நான்
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இவர்கைளப் பட்டினியாக வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டால், ேபாகும் வழியில் ேசார்ந்துேபாவார்கேள என்றார். 4

அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்: இந்த வனாந்தரத்திேல ஒருவன் எங்ேக இருந்து அப்பங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து இத்தைன மக்களுக்குக் ெகாடுத்து திருப்தியாக்கமுடியும் என்றார்கள். 5 அதற்கு அவர்:
உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் இருக்கிறது என்று ேகட்டார். அவர்கள்: ஏழு அப்பங்கள் இருக்கிறது
என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர் மக்கைளத் தைரயிேல பந்தி உட்காரக் கட்டைளயிட்டு, அந்த ஏழு
அப்பங்கைளயும் எடுத்து, நன்றி ெசலுத்தி, அைதப் பிட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாற சீடர்களிடம் ெகாடுத்தார்;
அவர்கள் மக்களுக்குப் பரிமாறினார்கள். 7 சில சிறியமீன்களும் அவர்களிடம் இருந்தது; அவர்
அைவகைளயும் ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்குப் பரிமாறச் ெசான்னார். 8 அவர்கள் சாப்பிட்டுத்
திருப்தியானார்கள்; மீதியான அப்பங்கைள ஏழுகூைட நிைறய எடுத்தார்கள். 9 சாப்பிட்டவர்கள்
ஏறக்குைறய நான்காயிரம் ேபராயிருந்தார்கள். பின்பு அவர் அவர்கைள அனுப்பிவிட்டார்.

பரிேசயர் அைடயாளத்ைத ேதடுதல்
10 உடேன அவர் தம்முைடய சீடர்கேளாடு படகில் ஏறி, தல்மனூத்தாவின் எல்ைலகளுக்கு வந்தார். 11

அப்ெபாழுது பரிேசயர் வந்து அவேராடு வாக்குவாதம் பண்ணத்ெதாடங்கி, அவைரச் ேசாதிப்பதற்காக,
வானத்திலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதக் காண்பிக்கேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 12 அவர் தம்முைடய
ஆவியில் ெபருமூச்சுவிட்டு: இந்தச் சந்ததியார் அைடயாளம் ேதடுகிறது ஏன்? இந்தச் சந்ததியாருக்கு ஒரு
அைடயாளமும் ெகாடுக்கப்படுவது இல்ைல என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்று
ெசால்லி, 13 அவர்கைளவிட்டு மறுபடியும் படகில் ஏறி, அக்கைரக்குப் ேபானார். 14 சீடர்கள் அப்பங்கைளக்
ெகாண்டுவர மறந்துேபானார்கள்; படகிேல அவர்களிடம் ஒரு அப்பம் மட்டுேம இருந்தது. 15 அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் பரிேசயருைடய புளித்தமாைவக்குறித்தும் ஏேராதின் புளித்தமாைவக்குறித்தும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள் என்று கற்பித்தார். 16 அதற்கு அவர்கள்: நம்மிடம் அப்பங்கள் இல்லாததினால்
இப்படிச் ெசால்லுகிறார் என்று தங்களுக்குள்ேள ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 17 இேயசு அைத
அறிந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களிடம் அப்பங்கள் இல்லாததினால் நீங்கள் ேயாசைனபண்ணுகிறது
ஏன்? இன்னும் சிந்திக்காமலும் உணராமலும் இருக்கிறீர்களா? இன்னும் உங்கள் இருதயம் கடினமாக
இருக்கிறதா? 18 உங்களுக்குக் கண்கள் இருந்தும் பார்க்காமல் இருக்கிறீர்களா? காதுகள் இருந்தும்
ேகட்காமல் இருக்கிறீர்களா? நிைனத்துப்பார்க்காமல் இருக்கிறீர்களா? 19 நான் ஐந்து அப்பங்கைள
ஐயாயிரம்ேபருக்குப் பங்கிட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீதியான அப்பங்கைள எத்தைன கூைடநிைறய எடுத்தீர்கள்
என்று ேகட்டார், பன்னிரண்டு என்றார்கள். 20 நான் ஏழு அப்பங்கைள நான்காயிரம்ேபருக்குப்
பங்கிட்டுக்ெகாடுத்தேபாது, மீதியான அப்பங்கைள எத்தைன கூைடநிைறய எடுத்தீர்கள் என்று ேகட்டார்.
ஏழு என்றார்கள். 21 அப்படியானால், நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளாமல் இருப்பது எப்படி? என்றார்.

குருடன் சுகமாக்கப்படுதல்
22 பின்பு அவர் ெபத்சாயிதா ஊருக்கு வந்தார்; அப்ெபாழுது ஒரு குருடைன அவரிடம் ெகாண்டுவந்து,

அவைனத் ெதாடேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 23 அவர் குருடனுைடய ைகையப்
பிடித்து, அவைனக் கிராமத்துக்கு ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து,
அவன்ேமல் ைககைள ைவத்து: எைதயாவது பார்க்கிறாயா? என்று ேகட்டார். 24 அவன் பார்த்து:
மனிதர்கைள நடக்கிற மரங்கைளப்ேபாலப் பார்க்கிேறன் என்றான். 25 பின்பு அவர் மறுபடியும் அவன்
கண்களின்ேமல் ைககைள ைவத்து, அவைனப் பார்க்கும்படி ெசய்தார்; அப்ெபாழுது அவன் பார்ைவப்ெபற்று,
எல்ேலாைரயும் ெதளிவாகப் பார்த்தான். 26 பின்பு அவர் அவைனப் பார்த்து: நீ கிராமத்திற்குள்
ெசல்லாமலும், கிராமத்தில் இைத ஒருவருக்கும் ெசால்லாமலும் இரு என்று ெசால்லி, அவைன வீட்டிற்கு
அனுப்பிவிட்டார்.

கிறிஸ்துவின் பாடுகைளக்குறித்து முன்னறிவித்தல்
27 பின்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் புறப்பட்டு, பிலிப்பு ெசசரியா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த

கிராமங்களுக்குப் ேபானார்கள். வழியிேல அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: மக்கள் என்ைன யார்
என்று ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேகட்டார். 28 அதற்கு அவர்கள்: சிலர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும்,
சிலர் எலியா என்றும், ேவறு சிலர் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் ெசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள். 29

அப்ெபாழுது, அவர்: நீங்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக:
நீர் கிறிஸ்து என்றான். 30 அப்ெபாழுது தம்ைமக்குறித்து ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்கு உறுதியாகக் கட்டைளயிட்டார். 31 அைவகள் அல்லாமல், மனிதகுமாரன் பலபாடுகள்பட்டு,
மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் ேவதபாரகராலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு, ெகால்லப்பட்டு,
மூன்றுநாட்களுக்குப்பின்பு உயிேராடு எழுந்திருக்கேவண்டும் என்று அவர்களுக்குப் ேபாதிக்கத்
ெதாடங்கினார். 32 இந்த வார்த்ைதைய அவர் ெதளிவாகச் ெசான்னார். அப்ெபாழுது, ேபதுரு அவைரத்
தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைரக் கடிந்துேபசத் ெதாடங்கினான். 33 அவர் திரும்பித் தம்முைடய
சீடர்கைளப் பார்த்து, பின்பு ேபதுருைவப் பார்த்து: எனக்குப் பின்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, நீ
ேதவனுக்குரிைவகைளச் சிந்திக்காமல் மனிதனுக்குரியைவகைளச் சிந்திக்கிறாய் என்று ெசால்லி, அவைனக்
கடிந்துேபசினார். 34 பின்பு அவர் மக்கைளயும் தம்முைடய சீடர்கைளயும் தம்மிடம் அைழத்து: ஒருவன்
என்ைனப் பின்பற்றி வரவிரும்பினால், அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து, தன் சிலுைவைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்ைனப் பின்பற்றி வரேவண்டும். 35 தன் வாழ்ைவக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள விரும்புகிறவன் அைத
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இழந்துேபாவான், எனக்காகவும், சுவிேசஷத்திற்காகவும் தன் வாழ்ைவ இழந்துேபாகிறவன் அைதக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ளுவான். 36 மனிதன் உலகம் முழுவைதயும் சம்பாதித்துக்ெகாண்டாலும், தன்
ஆத்துமாைவ நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? 37 மனிதன் தன் ஆத்துமாவுக்கு பதிலாக எைதக்
ெகாடுப்பான்? 38 எனேவ விபசாரமும் பாவமும் உள்ள இந்தச் சந்ததியில் என்ைனக்குறித்தும் என்
வார்த்ைதகைளக்குறித்தும் எவன் ெவட்கப்படுகிறாேனா, அவைனக் குறித்து மனிதகுமாரனும் தமது பிதாவின்
மகிைமயில் பரிசுத்த தூதர்கேளாடு வரும்ேபாது ெவட்கப்படுவார் என்றார்.

அத்தியாயம்–9

இேயசு மறுரூபமைடதல்

இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இங்ேக நிற்கிறவர்களில் சிலர் ேதவனுைடய ராஜ்யம் பலத்ேதாடு
வருவைதப் பார்ப்பதற்குமுன்பு, இறப்பதில்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 2 ஆறுநாட்களுக்குப் பின்பு, இேயசு ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும்,

ேயாவாைனயும் அைழத்து, உயர்ந்த மைலயின்ேமல் அவர்கைளத் தனிேய கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமைடந்தார். 3 அவருைடய உைட உைறந்த மைழையப்ேபால் பூமியிேல
எந்தெவாரு நபராலும் ெவளுக்கக்கூடாத ெவண்ைமயாகப் பிரகாசித்தது. 4 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
எலியாவும் இேயசுவுடேன ேபசுகிறவர்களாக அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேபதுரு
இேயசுைவப் பார்த்து: ரபீ, நாம் இங்ேக இருக்கிறது நல்லது; உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு
கூடாரமும், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம் என்றான். 6 அவர்கள்
மிகவும் பயந்திருந்தபடியால், தான் ேபசுகிறது என்ன என்று ெதரியாமல் இப்படிச் ெசான்னான். 7

அப்ெபாழுது, ஒரு ேமகம் அவர்கள்ேமல் நிழலிட்டது: இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவர் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள் என்று அந்த ேமகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. 8 உடேன அவர்கள் சுற்றிலும்
பார்த்தேபாது, இேயசுைவத் தவிர ேவறுயாைரயும் பார்க்கவில்ைல. 9 அவர்கள் மைலயிலிருந்து
இறங்குகிறேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதகுமாரன் மரித்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு
எழுந்திருக்கும்வைரக்கும், நீங்கள் பார்த்தைவகைள ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
கட்டைளயிட்டார். 10 மரித்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்திருப்பது என்னெவன்று அவர்கள் ஒருவேராடு
ஒருவர் விசாரித்து, அந்த வார்த்ைதையத் தங்களுக்குள்ேள அடக்கிக்ெகாண்டு: 11 எலியா முந்தி
வரேவண்டும் என்று ேவதபாரகர் ெசால்லுகிறார்கேள, அது எப்படி என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். 12 அவர்
மறுெமாழியாக: எலியா முதலில் வந்து எல்லாவற்ைறயும் சீர்ப்படுத்துவது உண்ைமதான்; அல்லாமலும்,
மனிதகுமாரன் பல பாடுகள்பட்டு, அவமதிக்கப்படுவார் என்று, அவைரக்குறித்து எழுதியிருக்கிறேத அது
எப்படி என்றார். 13 ஆனாலும் எலியா வந்துவிட்டான், அவைனக்குறித்து எழுதியிருக்கிறபடி தங்களுக்கு
விருப்பமானபடி அவனுக்குச் ெசய்தார்கள் என்று, உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 14 பின்பு அவர்
சீடர்களிடம் வந்தேபாது, அவர்கைளச் சுற்றி மக்கள்கூட்டம் நிற்கிறைதயும், அவர்கேளாடு ேவதபாரகர்
வாக்குவாதம்பண்ணுகிறைதயும் பார்த்தார். 15 மக்கள்கூட்டத்தினர் அவைரப் பார்த்தவுடன் அதிக
ஆச்சரியப்பட்டு, ஓடிவந்து, அவைர வாழ்த்தினார்கள். 16 அவர் ேவதபாரகைரப் பார்த்து: நீங்கள்
இவர்கேளாடு எைதக்குறித்து வாக்குவாதம்பண்ணுகிறீர்கள் என்று ேகட்டார். 17 அப்ெபாழுது
மக்கள்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, ஊைமயான ஒரு ஆவி பிடித்த என் மகைன
உம்மிடத்தில் ெகாண்டுவந்ேதன். 18 அது அவைன எங்ேக பிடித்தாலும் அங்ேக அவைன அைலக்கழிக்கிறது;
அப்ெபாழுது அவன் நுைரதள்ளி, பல்ைலக்கடித்து, ேசார்ந்துேபாகிறான். அைதத் துரத்திவிடும்படி
உம்முைடய சீடர்களிடம் ேகட்ேடன்; அவர்களால் முடியவில்ைல என்றான். 19 அவர் மறுெமாழியாக:
விசுவாசமில்லாத சந்ததிேய, எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்? எதுவைரக்கும் உங்களிடம்
ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்? அவைன என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றார். 20 அவைன அவரிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவைரப் பார்த்தவுடேன, அந்த ஆவி அவைன அைலக்கழித்தது; அவன் தைரயிேல
விழுந்து, நுைரதள்ளிப் புரண்டான். 21 இேயசு அவனுைடய தகப்பைனப் பார்த்து: எவ்வளவு காலங்களாய்
இப்படி இருக்கிறது? என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்: சிறுவயதிலிருந்ேத இப்படி இருக்கிறது; 22 இவைனக்
ெகால்லுவதற்காக அந்த ஆவி அடிக்கடி தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளியது. நீர் ஏதாவது ெசய்யமுடியுமானால்,
எங்கள்ேமல் மனமிறங்கி, எங்களுக்கு உதவிெசய்யேவண்டும் என்றான். 23 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ
விசுவாசித்தால் நடக்கும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் சாத்தியமாகும் என்றார். 24 உடேன பிள்ைளயின்
தகப்பன்: விசுவாசிக்கிேறன் ஆண்டவேர, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவிெசய்யும் என்று கண்ணீேராடு
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 25 அப்ெபாழுது மக்கள் கூட்டமாய் ஓடிவருகிறைத இேயசு பார்த்து, அந்த
அசுத்தஆவிைய ேநாக்கி: ஊைமயும் ெசவிடுமான ஆவிேய, இவைனவிட்டு ெவளிேய ேபா, இனி இவனுக்குள்
ேபாகக்கூடாது என்று நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன் என்று அைத அதட்டினார். 26 அப்ெபாழுது
அந்த ஆவி சத்தமிட்டு, அவைன அதிகமாக அைலக்கழித்து ெவளிேயேபானது. அவன் இறந்துேபானான்
என்று மக்கள் ெசால்லத்தக்கதாக இறந்தவன்ேபால கிடந்தான். 27 இேயசு அவன் ைகையப்பிடித்து,
அவைனத் தூக்கினார்; உடேன அவன் எழுந்திருந்தான். 28 அவர் வீட்டிற்கு வந்தெபாழுது, அவருைடய
சீடர்கள்: அந்த ஆவிைய துரத்திவிட எங்களால் ஏன் முடியவில்ைல என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். 29

அதற்கு அவர்: இந்தவைகப் பிசாைச ெஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் தவிர மற்ற எந்தவிதத்திலும்
துரத்தமுடியாது என்றார்.

மாற்கு 8:36
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கிறிஸ்து தன் மரணத்ைதக் குறித்து முன் அறிவித்தல்
30 பின்பு அந்த இடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு, கலிேலயாைவக் கடந்துேபானார்கள்; அது யாருக்கும்

ெதரியக்கூடாது என்று விரும்பினார். 31 ஏெனனில் மனிதகுமாரன் மனிதர் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார் என்றும், அவர்கள் அவைரக் ெகான்றுேபாடுவார்கள் என்றும்; ெகால்லப்பட்டு,
மூன்றாம் நாளிேல உயிேராடு எழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முைடய சீடர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணிச்
ெசால்லியிருந்தார். 32 அவர்கேளா அந்த வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல, அைதக்குறித்து
அவரிடத்தில் ேகட்கவும் பயந்தார்கள். 33 அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து, வீட்டிேல இருக்கும்ேபாது,
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் வழியிேல எைதக்குறித்து உங்களுக்குள் வாக்குவாதம்பண்ணினீர்கள் என்று
ேகட்டார். 34 அதற்கு அவர்கள் மவுனமாக இருந்தார்கள்; ஏெனன்றால் அவர்கள் தங்களுக்குள் எவன்
ெபரியவன் என்று வழியில் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 35 அப்ெபாழுது அவர் உட்கார்ந்து,
பன்னிரண்டுேபைரயும் அைழத்து: யாராவது முதல்வனாக இருக்கவிரும்பினால் அவன் எல்ேலாருக்கும்
கீழானவனும், எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாக இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்லி; 36 ஒரு
சிறுபிள்ைளைய எடுத்து, அைத அவர்கள் நடுவிேல நிறுத்தி, அைத அைணத்துக்ெகாண்டு: 37 இப்படிப்பட்ட
சிறு பிள்ைளகளில் ஒன்ைற என் நாமத்தினாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன், என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்;
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன், என்ைன அல்ல, என்ைன அனுப்பினவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்
என்றார். 38 அப்ெபாழுது ேயாவான் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, நம்ைமப் பின்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது
நாமத்தினாேல பிசாசுகைளத் துரத்துகிறைதப் பார்த்ேதாம்; அவன் நம்ைமப் பின்பற்றாதவன், எனேவ
நாங்கள் அவைனத் தடுத்ேதாம் என்றான். 39 அதற்கு இேயசு: அவைனத் தடுக்கேவண்டாம்; என்
நாமத்தினாேல அற்புதம் ெசய்கிறவன் எளிதாக என்ைனக்குறித்துத் தீங்கு ெசால்லமாட்டான். 40 நமக்கு
விேராதமாக இல்லாதவன் நம்ேமாடு இருக்கிறான். 41 நீங்கள் கிறிஸ்துைவ உைடயவர்களாக
இருக்கிறதினாேல, என் நாமத்தினாேல உங்களுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர்க் குடிக்கக் ெகாடுக்கிறவன் தன்
பலைன ெபறாமல் ேபாவதில்ைல என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 42 என்னிடம்
விசுவாசமாக இருக்கிற இந்தச் சிறியவர்களில் ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குகிறவன் எவேனா,
அவனுைடய கழுத்தில் ஏந்திரக்கல்ைலக் கட்டி, கடலில் அவைனத் தள்ளிப்ேபாடுகிறது அவனுக்கு நலமாக
இருக்கும். 43 உன் ைக உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால், அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ இரண்டு ைககள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கினியுள்ள நரகத்திற்கு ேபாவைதவிட, ஊனமுள்ளவனாக ஜீவனுக்குள்
ேபாவது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 44 அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கினி அைணயாமலும்
இருக்கும். 45 உன் கால் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் அைத ெவட்டிப்ேபாடு; நீ இரண்டு கால்கள்
உள்ளவனாக அைணயாத அக்கினியுள்ள நரகத்திேல தள்ளப்படுவைதவிட, கால்கள் நடக்கமுடியாதவனாக
ஜீவனுக்குள் ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 46 அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும், அக்கினி
அைணயாமலும் இருக்கும். 47 உன் கண் உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால், அைதப் பிடுங்கிப்ேபாடு; நீ
இரண்டு கண்கள் உள்ளவனாக நரக அக்கினியிேல தள்ளப்படுவைதவிட, ஒற்ைறக் கண்ணனாக
ேதவனுைடய ராஜ்யத்திற்குச் ெசல்வது உனக்கு நலமாக இருக்கும். 48 அங்ேக அவர்கள் புழு சாகாமலும்,
அக்கினி அைணயாமலும் இருக்கும். 49 எந்தப் பலியும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவதுேபால, எந்த மனிதனும்
அக்கினியினால் உப்பிடப்படுவான். 50 உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமில்லாமல் ேபானால், அைத எதினாேல
சாரமுண்டாக்குவீர்கள்? உங்களுக்குள்ேள உப்புைடயவர்களாக இருங்கள், ஒருவேராெடாருவர் சமாதானம்
உள்ளவர்களாக இருங்கள் என்றார்.

அத்தியாயம்–10

விவாகரத்ைதக் குறித்து இேயசுவின் ேபாதைன

இேயசு அந்த இடத்திலிருந்து, ேயார்தான் நதிக்கு அக்கைரயில் உள்ள ேதசத்தின் வழியாக
யூேதயாவின் எல்ைலகளில் வந்தார். மக்கள் மீண்டும் அவரிடம் கூடிவந்தார்கள். அவர் தம்முைடய
வழக்கத்தின்படிேய மீண்டும் அவர்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார். 2 அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள்,

அவைரச் ேசாதிக்கேவண்டும் என்று, அவரிடம் வந்து: கணவன் தன் மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்வது
நியாயமா? என்று ேகட்டார்கள். 3 அவர் மறுெமாழியாக: ேமாேச உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டிருக்கிறது
என்ன என்று ேகட்டார். 4 அதற்கு அவர்கள் விவாகரத்துக்குரிய: தள்ளுதற்சீட்ைட எழுதிக்ெகாடுத்து,
அவைள விவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமதி ெகாடுத்திருக்கிறார் என்றார்கள். 5 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: உங்கள் இருதயக் கடினத்தினாேல இந்தக் கட்டைளைய உங்களுக்கு
எழுதிக்ெகாடுத்தான். 6 ஆனாலும், ஆதியிேல மனிதைரப் பைடத்த ேதவன் அவர்கைள ஆணும்
ெபண்ணுமாக உண்டாக்கினார். 7 இதனால் கணவன் தன் தகப்பைனயும் தாையயும்விட்டுத் தன்
மைனவிேயாடு இைணந்திருப்பான்; 8 அவர்கள் இருவரும் ஒேர மாம்சமாக இருப்பார்கள்; இவ்விதமாக
அவர்கள் இருவராக இல்லாமல் ஒேர மாம்சமாக இருக்கிறார்கள். 9 எனேவ, ேதவன் இைணத்தைத
மனிதன் பிரிக்காமல் இருக்கட்டும் என்றார். 10 பின்பு வீட்டில் இருக்கும்ேபாது அவருைடய சீடர்கள் அந்தக்
காரியத்ைதக்குறித்து மீண்டும் அவரிடம் விசாரித்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது அவர்: யாராவது தன் மைனவிைய
விவாகரத்து ெசய்துவிட்டு, ேவெறாரு ெபண்ைணத் திருமணம்ெசய்தால், அவன் அவளுக்கு விேராதமாக
விபசாரம் ெசய்கிறவனாக இருப்பான். 12 மைனவியும் தன் கணவைன விவாகரத்து ெசய்துவிட்டு,
ேவெறாருவைன திருமணம்ெசய்தால், விபசாரம் ெசய்கிறவளாக இருப்பாள் என்றார்.

மாற்கு 10:12

765



சிறுகுழந்ைதைய ஆசீர்வதித்தல்
13 அப்ெபாழுது, சிறு பிள்ைளகைள அவர் ெதாடுவதற்காக அவர்கைள அவரிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்;

ெகாண்டுவந்தவர்கைளச் சீடர்கள் அதட்டினார்கள். 14 இேயசு அைதப் பார்த்து மனேவதைனப்பட்டு: சிறு
பிள்ைளகள் என்னிடம் வருகிறதற்கு இடம் ெகாடுங்கள்; அவர்கைளத் தைடப்பண்ணேவண்டாம்;
ேதவனுைடய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது. 15 யாராவது சிறு பிள்ைளையப்ேபால் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்றால், அவன் அதில் நுைழவதில்ைல என்று, உண்ைமயாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 16 அவர்கைள அைணத்துக்ெகாண்டு, அவர்கள்ேமல்
ைககைள ைவத்து, அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார்.

நித்தியஜீவைன சுதந்தரிப்பது எப்படி
17 பின்பு அவர் பயணத்தில் இருக்கும்ேபாது, ஒருவன் ஓடிவந்து, அவருக்கு முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு:

நல்ல ேபாதகேர, நித்தியஜீவைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
18 அதற்கு இேயசு: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்வது எதினால்? ேதவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன்
ஒருவனும் இல்ைல. 19 விபசாரம் ெசய்யாேத, ெகாைல ெசய்யாேத, திருடாேத, ெபாய்ச்சாட்சி
ெசால்லாேத, ஏமாற்றாேத, உன் ெபற்ேறாைரக் கனம்பண்ணு என்கிற கட்டைளகைளப் பற்றி
ெதரிந்திருக்கிறாேய என்றார். 20 அதற்கு அவன்: ேபாதகேர, இைவகைள எல்லாம் என் சிறிய வயதிலிருந்து
கைடபிடித்து வருகிேறன் என்றான். 21 இேயசு அவைனப் பார்த்து, அவனிடம் அன்புகூர்ந்து: உன்னிடத்தில்
ஒரு குைறவு உண்டு; நீ ேபாய், உனக்கு உண்டானைவகைள எல்லாவற்ைறயும் விற்று, ஏைழகளுக்குக் ெகாடு;
அப்ெபாழுது பரேலாகத்திேல உனக்குப் ெபாக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு சிலுைவைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பின்பற்றிவா என்றார். 22 அவனுக்கு அதிக ெசாத்துக்கள் இருந்ததால், இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்டு, ேசார்ந்து, துக்கத்ேதாடு ேபாய்விட்டான். 23 அப்ெபாழுது இேயசு சுற்றிலும்பார்த்து,
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில் நுைழவது கடினம் என்றார். 24

சீடர்கள் அவருைடய வார்த்ைதகைளக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு மீண்டும் அவர்கைளப்
பார்த்து: பிள்ைளகேள, ெசல்வத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாக இருக்கிறவர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில்
நுைழகிறது எவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது! 25 ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில் நுைழவைதவிட,
ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிேல நுைழவது எளிதாக இருக்கும் என்றார். 26 அவர்கள் அதிகமாய்
ஆச்சரியப்பட்டு: அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்பட முடியும் என்று தங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 27 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: மனிதரால் இது முடியாது, ேதவனால் இது
முடியும்; ேதவனாேல எல்லாம் முடியும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: இேதா, நாங்கள்
எல்லாவற்ைறயும்விட்டு, உம்ைமப் பின்பற்றிவந்ேதாேம, என்று ெசால்லத்ெதாடங்கினான். 29 அதற்கு இேயசு
மறுெமாழியாக: எனக்காகவும், நற்ெசய்திப் பணிக்காகவும், வீட்ைடயாவது, சேகாதரைரயாவது,
சேகாதரிகைளயாவது, ெபற்ேறாைரயாவது, மைனவிையயாவது, குழந்ைதகைளயாவது, நிலங்கைளயாவது
விட்டு வந்தவன் எவனும், 30 இப்ெபாழுது இம்ைமயிேல, துன்பங்கேளாடு நூறுமடங்காக வீடுகைளயும்,
சேகாதரைரயும், சேகாதரிகைளயும், தாய்கைளயும், பிள்ைளகைளயும், நிலங்கைளயும், மறுைமயிேல
நித்தியஜீவைனயும் அைடவான் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 31 ஆகிலும்
முந்தினவர்கள் அேநகர் பிந்தினவர்களாகவும், பிந்தினவர்கள் அேநகர் முந்தினவர்களாகவும் இருப்பார்கள்
என்றார். 32 பின்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குப் பயணமாகப் ேபாகும்ெபாழுது, இேயசு அவர்களுக்கு முன்ேப
நடந்துேபானார்; அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப் பின்னால் பயத்ேதாடு ேபானார்கள். அப்ெபாழுது
அவர் பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் அைழத்து, தமக்கு நடக்கப்ேபாகிறைவகைள அவர்களுக்கு மீண்டும்
ெசால்லத்ெதாடங்கினார்: 33 இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாகிேறாம்; அங்ேக மனிதகுமாரன் பிரதான
ஆசாரியரிடத்திலும் ேவதபாரகரிடத்திலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்; அவர்கள் அவைர மரண
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து, யூதரல்லாேதாரிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 34 அவர்கள் அவைரப்
பரியாசம்பண்ணி, அவைர வாரினால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்பி, அவைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்; ஆனாலும்
மூன்றாம் நாளிேல அவர் உயிேராடு எழுந்திருப்பார் என்றார்.

ெசெபேதயுவின் குமாரனின் ேவண்டுதல்

35 அப்ெபாழுது ெசெபேதயுவின் குமாரராகிய யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அவரிடம் வந்து: ேபாதகேர,
நாங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்ளப்ேபாகிறைத நீர் எங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டும் என்று விரும்புகிேறாம்
என்றார்கள். 36 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
விரும்புகிறீர்கள் என்று ேகட்டார். 37 அதற்கு அவர்கள்: உமது மகிைமயிேல, எங்களில் ஒருவன் உமது வலது
பக்கத்திலும், ஒருவன் உமது இடதுபக்கத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி எங்களுக்கு அருள் ெசய்யேவண்டும்
என்றார்கள். 38 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ேகட்பது என்ன என்று உங்களுக்ேக ெதரியவில்ைல.
நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிக்கவும், நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைத நீங்கள் ெபறவும் உங்களால்
முடியுமா என்றார். 39 அதற்கு அவர்கள்: முடியும் என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான் குடிக்கும்
பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள், நான் ெபறும் ஸ்நானத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவீர்கள். 40 ஆனாலும் என்
வலதுபக்கத்திலும் என் இடதுபக்கத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி யாருக்கு
ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிறேதா அவர்கைளத் தவிர, மற்றவர்களுக்கு அைத அருளுவது என் காரியமல்ல
என்றார். 41 மற்ற பத்துப்ேபரும் அைதக் ேகட்டு, யாக்ேகாபின்ேமலும் ேயாவானின் ேமலும்
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எரிச்சலானார்கள். 42 அப்ெபாழுது, இேயசு அவர்கைள அருகில் வரச்ெசால்லி: யூதரல்லாேதாருக்கு
அதிகாரிகளாக நியமிகக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கைள ஆணவத்ேதாடு ஆளுகிறார்கள் என்றும், அவர்களில்
ெபரியவர்கள் அவர்கள்ேமல் கடினமாக அதிகாரம் ெசலுத்துகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.
43 உங்களுக்குள்ேள அப்படி இருக்கக்கூடாது; உங்களில் யாராவது ெபரியவனாக இருக்கவிரும்பினால்,
அவன் உங்களுக்குப் பணிவிைடக்காரனாக இருக்கேவண்டும். 44 உங்களில் யாராவது
முதன்ைமயானவனாக இருக்கவிரும்பினால், அவன் எல்ேலாருக்கும் ஊழியக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
45 அப்படிேய, மனிதகுமாரனும் மற்றவர்களிடம் ஊழியம் ெபற வராமல், ஊழியம் ெசய்யவும், அேநகைர
மீட்கத் தம்முைடய ஜீவைனக் ெகாடுக்கவும் வந்தார் என்றார்.

பர்திேமயு குருடனுக்குப் பார்ைவயளித்தல்
46 பின்பு அவர்கள் எரிேகாவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருைடய சீடர்களும் மக்கள் கூட்டமும்

எரிேகாைவவிட்டுப் புறப்படுகிறேபாது, திேமயுவின் பார்ைவயற்ற மகனாகிய பர்திேமயு, வழியருகில்
உட்கார்ந்து, பிச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 47 அவன் நசேரயனாகிய இேயசு வருகிறார் என்று
ேகள்விப்பட்டு: இேயசுேவ, தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று சத்தமிட்டு கூப்பிடத்
ெதாடங்கினான். 48 அவைன அைமதியாக இருக்கச்ெசால்லி மக்கள் அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா:
தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்ைபவிட அதிகமாக சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான். 49 இேயசு
நின்று, அவைன அைழத்துவரச் ெசான்னார். அவர்கள் அந்தப் பார்ைவயற்றவைன அைழத்து: திடன்ெகாள்,
எழுந்திரு, உன்ைன அைழக்கிறார் என்றார்கள். 50 உடேன அவன் தன் ேமலாைடைய கழற்றிவிட்டு, எழுந்து,
இேயசுவிடம் வந்தான். 51 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நான் உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
விரும்புகிறாய் என்றார். அதற்கு அந்தப் பார்ைவயற்றவன்: ஆண்டவேர, நான் பார்ைவெபறேவண்டும்
என்றான். 52 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன் விசுவாசம் உன்ைன இரட்சித்தது என்றார்.
உடேன அவன் பார்ைவெபற்று, வழியிேல இேயசுவுக்குப் பின்ெசன்றான்.

அத்தியாயம்–11

கிறிஸ்து எருசேலமில் பிரேவசித்தல்

இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் எருசேலமுக்கு அருகில் வந்து, ஒலிவமைலக்கு அருகான
ெபத்பேக ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச் ெசன்றேபாது, அவர் தம்முைடய சீடர்களில்
இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 2 உங்களுக்கு எதிேர இருக்கிற கிராமத்துக்குப் ேபாங்கள்; அங்குச்

ெசன்றவுடன், மனிதர் ஒருவனும் ஒருநாளும் ஏறாத ஒரு கழுைதக்குட்டி கட்டியிருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்,
அைத அவிழ்த்துக் ெகாண்டுவாருங்கள். 3 ஏன் இப்படிச் ெசய்கிறீர்கள் என்று யாராவது உங்களிடம்
ேகட்டால்: இது ஆண்டவருக்கு ேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்; உடேன அைத இந்த இடத்திற்கு
அனுப்பிவிடுவான் என்று ெசால்லி, அவர்கைள அனுப்பினார். 4 அவர்கள் ேபாய், ெவளிேய இருவழிச்சந்தியில்
ஒரு வாசலருேக கட்டியிருந்த அந்தக் குட்டிையப் பார்த்து, அைத அவிழ்த்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது அங்ேக
நின்றவர்களில் சிலர்: நீங்கள் இந்தக் குட்டிைய எதற்கு அவிழ்க்கிறீர்கள் என்றுக் ேகட்டார்கள். 6 இேயசு
ெசான்னபடிேய அவர்களுக்குப் பதில் ெசான்னார்கள். அப்ெபாழுது, அவர்கைளப் ேபாகவிட்டார்கள். 7

அவர்கள் அந்தக் குட்டிைய இேயசுவிடம் ெகாண்டுவந்து, அதன்ேமல் தங்கள் ஆைடகைளப் ேபாட்டார்கள்;
அவர் அதின்ேமல் ஏறிப்ேபானார். 8 அேநகர் தங்கள் ஆைடகைள வழியிேல விரித்தார்கள்; ேவறு சிலர்
மரக்கிைளகைள ெவட்டி சாைலகளில் ேபாட்டார்கள். 9 முன்ேன நடப்பவர்களும் பின்ேன நடப்பவர்களும்:
ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தினாேல வருகிறவர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; 10 கர்த்தரின் நாமத்தினாேல
வருகிற நம்முைடய பிதாவாகிய தாவீதின் ராஜ்யம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக; உன்னதத்திேல ஓசன்னா என்று
ெசால்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது, இேயசு எருசேலமுக்கு வந்து, ேதவாலயத்திற்குச் ெசன்று,
எல்லாவற்ைறயும் சுற்றிப்பார்த்து, மாைலேநரத்தில், பன்னிரண்டு சீடர்களுடன் ெபத்தானியாவுக்குப்
ேபானார். 12 அடுத்தநாளில் அவர்கள் ெபத்தானியாவிலிருந்து திரும்பி வரும்ேபாது, அவருக்குப்
பசியுண்டானது. 13 அப்ெபாழுது இைலகள் உள்ள ஒரு அத்திமரத்ைதத் தூரத்திேலப் பார்த்து, அதில்
அத்திப்பழம் கிைடக்குமா? என்று பார்க்க வந்தார். அது அத்திப்பழக் காலமாக இல்லாததினால், அவர்
மரத்தின் அருகில் வந்தேபாது அதில் இைலகைளத் தவிர ேவெறான்ைறயும் பார்க்கவில்ைல. 14

அப்ெபாழுது இேயசு அைதப்பார்த்து: இனி எப்ேபாதும் ஒருவனும் உன்னிடமிருந்து கனிையப்
புசிக்கமாட்டான் என்றார்; அைத அவருைடய சீடர்கள் ேகட்டார்கள்.

ஆலயத்ைத சுத்தப்படுத்துதல்
15 அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். இேயசு ேதவாலயத்திற்குச் ெசன்று, ஆலயத்தில்

விற்கிறவர்கைளயும் வாங்குகிறவர்கைளயும் துரத்திவிட்டு, காசுக்காரருைடய பலைககைளயும், புறா
விற்கிறவர்களுைடய இருக்ைககைளயும் கவிழ்த்து, 16 ஒருவனும் ேதவாலயத்தின் வழியாக எந்தெவாரு
ெபாருைளயும் ெகாண்டுேபாகவிடாமல்: 17 என்னுைடய வீடு எல்லா மக்களுக்கும் ெஜபவீடு எனப்படும் என்று
எழுதியிருக்கவில்ைலயா? நீங்கேளா அைதக் கள்ளர் குைகயாக்கினீர்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி
உபேதசித்தார். 18 அைத ேவதபாரகரும் பிரதான ஆசாரியரும் ேகட்டு, அவைரக் ெகாைலெசய்ய
வழிேதடினார்கள்; ஆனாலும் மக்கெளல்ேலாரும் அவருைடய உபேதசத்ைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு
அவருக்குப் பயந்திருந்தார்கள். 19 மாைலேநரத்தில் இேயசுவும் அவருைடய சீடர்களும் நகரத்திலிருந்து
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புறப்பட்டு ெவளிேய ேபானார்கள். 20 அடுத்தநாள் காைலயிேல அவர்கள் அந்தவழியாகப் ேபாகும்ேபாது,
அந்த அத்திமரம் ேவேராடு பட்டுப்ேபாயிருந்தைதப் பார்த்தார்கள். 21 ேபதுரு நிைனத்துப்பார்த்து,
இேயசுவிடம்: ரபீ, இேதா, நீர் சபித்த அத்திமரம் பட்டுப்ேபானது என்றான். 22 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
ேதவனிடம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். 23 யாராவது இந்த மைலையப் பார்த்து: நீ நகர்ந்து,
கடலில் தள்ளுண்டுேபா என்று ெசால்லி, தான் ெசான்னபடிேய நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில்
சந்ேதகப்படாமல் விசுவாசித்தால், அவன் ெசான்னபடிேய நடக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 24 எனேவ, நீங்கள் ெஜபம்பண்ணும்ேபாது எைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கேளா,
அைவகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ேவாம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்ெபாழுது அைவகள் உங்களுக்கு
உண்டாகும் என்று ெசால்லுகிேறன். 25 நீங்கள் நின்று ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, ஒருவன்ேமல் உங்களுக்கு
ஏதாவது குைற உண்டாயிருக்கும் என்றால், பரேலாகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தவறுகைள
உங்களுக்கு மன்னிப்பதற்காக, அந்தக் குைறைய நீங்கள் அவனுக்கு மன்னியுங்கள். 26 நீங்கள் மன்னியாமல்
இருந்தால், பரேலாகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தவறுகைள மன்னிக்கமாட்டார் என்றார். 27

அவர்கள் மீண்டும் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். அவர் ேதவாலயத்திேல உலாவிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது,
பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் மூப்பரும் அவரிடம் வந்து: 28 நீர் எந்த அதிகாரத்தினால் இைவகைளச்
ெசய்கிறீர்? இைவகைளச் ெசய்கிறதற்கு அதிகாரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர் யார் என்று ேகட்டார்கள். 29

இேயசு மறுெமாழியாக: நானும் உங்களிடத்தில் ஒரு ேகள்விையக் ேகட்கிேறன், நீங்கள் எனக்கு பதில்
ெசால்லுங்கள், அப்ெபாழுது நானும் எந்த அதிகாரத்தினாேல இைவகைளச் ெசய்கிேறன் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 30 ேயாவான் ெகாடுத்த ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டானதா அல்லது மனிதரால்
உண்டானாதா என்று எனக்கு பதில் ெசால்லுங்கள் என்றார். 31 அதற்கு அவர்கள்: ேதவனால் உண்டானது
என்று ெசான்னால், பின்பு ஏன் அவைன விசுவாசிக்கவில்ைல என்று ேகட்பார். 32 மனிதரால் உண்டானது
என்று ெசான்னால், மக்களுக்குப் பயப்படேவண்டியதாய் இருக்கும்; எல்ேலாரும் ேயாவாைன
உண்ைமயானத் தீர்க்கதரிசி என்று நிைனக்கிறார்கள் என்று தங்களுக்குள் ஆேலாசைனபண்ணி; 33

இேயசுவுக்கு மறுெமாழியாக: எங்களுக்குத் ெதரியாது என்றார்கள். அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் எந்த
அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிேறன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

அத்தியாயம்–12

திராட்சத் ேதாட்டத்ைத குறித்த உவைம

பின்பு இேயசு உவைமகளாக அவர்களுக்குச் ெசான்னது: ஒரு மனிதன் ஒரு
திராட்சத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, அைதச் சுற்றிலும் ேவலி அைடத்து, ஆைலைய
உண்டுபண்ணி, ேகாபுரத்ைதயும் கட்டி, ேதாட்டக்காரருக்கு அைதக் குத்தைகக்குவிட்டு, ேவறு

ேதசத்துக்குப் ேபாயிருந்தான். 2 ேதாட்டக்காரரிடம் திராட்சத்ேதாட்டத்துக் கனிகளில் தன் பங்ைக
வாங்கிக்ெகாண்டுவரும்படி, பருவகாலத்திேல அவர்களிடம் ஒரு ஊழியக்காரைன அனுப்பினான். 3 அவர்கள்
அவைனப் பிடித்து, அடித்து, ெவறுைமயாக அனுப்பிவிட்டார்கள். 4 பின்பு ேவெறாரு ஊழியக்காரைன
அவர்களிடம் அனுப்பினான்; அவர்கள் அவைனக் கல்லால் அடித்து, தைலையக் காயப்படுத்தி,
அவமானப்படுத்தி, அனுப்பிவிட்டார்கள். 5 மீண்டும் ேவெறாருவைன அனுப்பினான்; அவைன அவர்கள்
ெகாைலெசய்தார்கள். ேவறு அேநகைரயும் அனுப்பினான்; அவர்களில் சிலைர அடித்து, சிலைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 6 அவனுக்குப் பிரியமான ஒேர குமாரன் இருந்தான்; என் குமாரைன மதிப்பார்கள்
என்று ெசால்லி, அவைனயும் கைடசியிேல அவர்களிடம் அனுப்பினான். 7 ேதாட்டக்காரேரா: இவன்
ெசாத்துக்கு ெசாந்தக்காரன், இவைனக் ெகாைலெசய்ேவாம் வாருங்கள்; அப்ெபாழுது ெசாத்து
நம்முைடயதாகும் என்று ஒருவேராடு ஒருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு; 8 அவைனப் பிடித்துக் ெகாைலெசய்து,
திராட்சத்ேதாட்டத்துக்குப் ெவளிேய எறிந்துவிட்டார்கள். 9 அப்படியிருக்க, திராட்சத்ேதாட்டத்துக்கு
முதலாளி என்ன ெசய்வான்? அவன் வந்து அந்தத் ேதாட்டக்காரைரக் ெகான்று, திராட்சத்ேதாட்டத்ைத
மற்றவர்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பான் அல்லவா? 10 வீடு கட்டுகிறவர்கள் ேவண்டாம் என்று ஒதுக்கிய கல்ேல
மூைலக்குத் தைலக்கல்லானது; 11 அது கர்த்தராேல நடந்தது, அது நம்முைடய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக
இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிற வாக்கியத்ைத நீங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா என்றார். 12 இந்த
உவைமையத் தங்கைளக் குறித்துச் ெசான்னார் என்று அவர்கள் அறிந்து, அவைரக் ைகது ெசய்ய
முயற்சிெசய்தார்கள்; ஆனாலும் மக்களுக்குப் பயந்து, அவைரவிட்டுப் ேபாய்விட்டார்கள்.

வரிப்பணத்ைதக் குறித்த விவாதம்
13 அவர்கள், இேயசுைவ அவரது ேபச்சிேல சிக்கைவக்கும்படி, பரிேசயரிலும் ஏேராதியரிலும் சிலைர

அவரிடம் அனுப்பினார்கள். 14 அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் சத்தியமுள்ளவர் என்றும், எவைனக் குறித்தும்
உமக்குக் கவைலயில்ைல என்றும் அறிந்திருக்கிேறாம், நீர் முகதாட்சிணியம் இல்லாதவராக ேதவனுைடய
வழிகைளச் சத்தியமாகப் ேபாதிக்கிறீர், ேராம அரசுக்கு வரிெகாடுக்கிறது நியாயேமா, இல்ைலேயா? நாம்
வரி ெகாடுக்கலாமா, ேவண்டாமா? என்று ேகட்டார்கள். 15 அவர்களுைடய தந்திரத்ைத அவர் அறிந்து:
நீங்கள் என்ைன ஏன் ேசாதிக்கிறீர்கள்? நான் பார்ப்பதற்கு ஒரு பணத்ைத என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 16 அவர்கள் அைதக் ெகாண்டுவந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்: இந்தப் படமும் ேமேல உள்ள
எழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார்; ேராம அரசாங்கத்திற்கு உரியது என்றார்கள். 17 அதற்கு இேயசு:
அரசாங்கத்திற்கு உரியைத அரசாங்கத்திற்கும், ேதவனுைடயைத ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள் என்றார்.

மாற்கு 11:20
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அவர்கள் அவைரக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 18 உயிர்த்ெதழுதல் இல்ைல என்று சாதிக்கிற சதுேசயர்
அவரிடம் வந்து: 19 ேபாதகேர, ஒருவனுைடய சேகாதரன் குழந்ைத இல்லாமல் தன் மைனவிையவிட்டு
இறந்துேபானால், அவனுைடய சேகாதரன் அவன் மைனவிைய திருமணம் ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்காக
குழந்ைத ெபறேவண்டும் என்று ேமாேச எங்களுக்கு எழுதிைவத்திருக்கிறாேர. 20 அப்படியானால், ஏழு
சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள்; மூத்தவன் ஒரு ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல்
இறந்துேபானான். 21 இரண்டாம் சேகாதரன் அவைள திருமணம் ெசய்து, அவனும் குழந்ைத இல்லாமல்
இறந்துேபானான். மூன்றாம் சேகாதரனுக்கும் அப்படிேய நடந்தது. 22 ஏழுேபரும் அவைளத் திருமணம்
ெசய்து, குழந்ைத இல்லாமல் இறந்துேபானார்கள். எல்ேலாருக்கும் பின்பு அந்தப் ெபண்ணும்
இறந்துேபானாள். 23 எனேவ, உயிர்த்ெதழுதலில், அவர்கள் எழுந்திருக்கும்ேபாது, அவர்களில் யாருக்கு
அவள் மைனவியாக இருப்பாள்? ஏழுேபரும் அவைளத் திருமணம் ெசய்திருந்தார்கேள என்று ேகட்டார்கள்.
24 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேவதவாக்கியங்கைளயும், ேதவனுைடய வல்லைமையயும்
அறியாததினாேல தவரான எண்ணம் ெகாள்ளுகிறீர்கள்? 25 மரித்தவர்கள் உயிேராடு எழுந்திருக்கும்ேபாது
திருமணம் ெசய்வதும், திருமணம் ெசய்து ெகாடுப்பதும் இல்ைல. அவர்கள் பரேலாகத்தில் ேதவதூதர்கைளப்
ேபால இருப்பார்கள். 26 மரித்தவர்கள் உயிேராடு எழுந்திருப்பைதப்பற்றி: நான் ஆபிரகாமின் ேதவனும்,
ஈசாக்கின் ேதவனும், யாக்ேகாபின் ேதவனுமாக இருக்கிேறன் என்று, ேதவன் முள்ெசடிையக் குறித்துச்
ெசால்லிய இடத்தில், ேமாேசயின் ஆகமத்தில் அவனுக்குச் ெசான்னைத நீங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா? 27

அவர் மரித்தவர்களுக்கு ேதவனாக இல்லாமல், ஜீவனுள்ளவர்களுக்கு ேதவனாக இருக்கிறார்; அைத நீங்கள்
தவறாக புரிந்து ெகாள்ளுகிறீர்கள் என்றார்.

பிரதான கட்டைள
28 ேவதபாரகரில் ஒருவன் அவர்கள் வாக்குவாதம்பண்ணுகிறைதக்ேகட்டு, அவர்களுக்கு நன்றாக பதில்

ெசான்னார் என்று அறிந்து, அவரிடம் வந்து: கட்டைளகளிெலல்லாம் பிரதான கட்டைள எது என்று
ேகட்டான். 29 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: கட்டைளகளிெலல்லாம் பிரதான கட்டைள
எதுெவன்றால்: இஸ்ரேவேல ேகள், நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவேர கர்த்தர். 30 உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் உன் முழு இருதயத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு மனேதாடும், உன் முழு
பலத்ேதாடும் அன்புகூருவாயாக என்பேத பிரதான கட்டைள. 31 இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம்
கட்டைள என்னெவன்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுேபால் மற்றவனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக
என்பேத; இைவகைள விட ெபரிய கட்டைள ேவெறான்றும் இல்ைல என்றார். 32 அதற்கு ேவதபாரகன்:
சரிதான் ேபாதகேர, நீர் ெசான்னது சத்தியம்; ஒேர ேதவன் உண்டு, அவைரத்தவிர ேவெறாரு ேதவன்
இல்ைல. 33 முழு இருதயத்ேதாடும், முழு மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும், முழுப் பலத்ேதாடும்
அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறதும், தன்னிடத்தில் அன்புகூருகிறதுேபால் மற்றவனிடத்தில் அன்புகூருகிறதுதான்
மற்ற எல்லா பலிகைளப் பார்க்கிலும் முக்கியமாக இருக்கிறது என்றான். 34 அவன் கவனமாக பதில்
ெசான்னைத இேயசு பார்த்து: நீ ேதவனுைடய ராஜ்யத்துக்குத் தூரமானவன் இல்ைல என்றார். அதன்பின்பு
ஒருவரும் அவரிடம் எந்தக் ேகள்வியும் ேகட்கத் துணியவில்ைல. 35 இேயசு ேதவாலயத்தில்
உபேதசம்பண்ணும் ேபாது, அவர்: கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரன் என்று ேவதபாரகர் எப்படிச்
ெசால்லுகிறார்கள்? 36 நான் உம்முைடய எதிரிகைள உம்முைடய கால்களுக்குக் கீேழ ேபாடும்வைரக்கும்
நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவேராடு ெசான்னார் என்று தாவீது
பரிசுத்த ஆவியினாேல ெசால்லியிருக்கிறாேன. 37 தாவீது, அவைர ஆண்டவர் என்று ெசால்லியிருக்கும்
ேபாது, அவனுக்கு அவர் குமாரனாக இருப்பது எப்படி என்றார். அேநக மக்கள் அவருைடய உபேதசத்ைத
விருப்பத்ேதாடு ேகட்டார்கள். 38 இேயசு உபேதசம்பண்ணும்ேபாது அவர்கைளப் பார்த்து: ேவதபாரகர்கள்
நீண்ட அங்கிகைள அணிந்துெகாண்டு திரியவும், சந்ைதெவளிகளில் வாழ்த்துக்கைள விரும்பியும், 39 ெஜப
ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககளில் உட்காரவும், விருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில்
இருக்கவும் விரும்பி, 40 விதைவகளின் வீடுகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் ஏமாற்றி, பார்ைவக்கு நீண்ட
ெஜபம்பண்ணுகிற ேவதபாரகைரக் குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; அவர்கள் அதிகத் தண்டைன
அைடவார்கள் என்றார்.

விதைவயின் காணிக்ைகையக் குறித்த ேபாதைன
41 இேயசு காணிக்ைகப்ெபட்டிக்கு எதிராக உட்கார்ந்து, மக்கள் காணிக்ைகப் ெபட்டியில் பணம்

ேபாடுகிறைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்; ெசல்வந்தர்கள் அேநகர் அதிகமாய்ப் ேபாட்டார்கள். 42

ஏைழயான ஒரு விதைவயும் வந்து, ஒரு நாணய மதிப்பிற்கு சரியான இரண்டு காசுகைளப் ேபாட்டாள். 43

அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீடைர அைழத்து, காணிக்ைகப் ெபட்டியில் பணம் ேபாட்ட மற்ற
எல்ேலாைரயும்விட இந்த ஏைழ விதைவ அதிகமாகப் ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்; 44 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்து எடுத்துப் ேபாட்டார்கள்; இவேளா
தன் வறுைமயிலிருந்து தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்ைறயும் ேபாட்டுவிட்டாள் என்றார்.

மாற்கு 12:44
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13

அத்தியாயம்–13

ேதவாைலயம் அழிக்கப்படும் என்று முன்னறிவித்தல்

இேயசு ேதவாலயத்ைதவிட்டுப் புறப்படும்ேபாது, அவருைடய சீடர்களில் ஒருவன் அவைரப் பார்த்து:
ேபாதகேர, இேதா, இந்தக் கற்கள் எப்படிப்பட்டது! இந்தக் கட்டிடங்கள் எப்படிப்பட்டது! பாரும்
என்றான். 2 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இந்தப் ெபரிய கட்டிடங்கைளக் பார்க்கிறாேய,

ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல் இல்லாதபடி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்ேபாகும் என்றார். 3 பின்பு, அவர்
ேதவாலயத்துக்கு எதிராக ஒலிவமைலயின்ேமல் உட்கார்ந்திருக்கும்ேபாது, ேபதுருவும் யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் அந்திேரயாவும் அவரிடம் தனிைமயில் வந்து: 4 இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும்?
இைவகெளல்லாம் நிைறேவறும் காலங்களுக்கு அைடயாளம் என்ன? எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்
என்றார்கள். 5 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவனும் உங்கைள ஏமாற்றாதபடி எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 6 ஏெனன்றால், அேநகர் வந்து, என் நாமத்ைதச் ெசால்லி: நாேன கிறிஸ்து என்று, அேநகைர
ஏமாற்றுவார்கள். 7 யுத்தங்கைளயும் யுத்தங்களின் ெசய்திகைளயும் ேகள்விப்படும்ேபாது கலங்காமல்
இருங்கள்; இைவகள் நடக்கேவண்டியைவகள். ஆனாலும், முடிவு உடேன வராது. 8 மக்களுக்கு எதிராக
மக்களும், ராஜ்யத்துக்கு எதிராக ராஜ்யமும் எழும்பும்; பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும்;
பஞ்சங்களும், கலகங்களும் உண்டாகும்; இைவகள் ேவதைனகளுக்கு ஆரம்பம்.

கிறிஸ்துவின் வருைகயின் அைடயாளங்கள்
9 நீங்கேளா எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ஏெனன்றால் உங்கைள ஆேலாசைனச் சங்கங்களுக்கு

ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள், நீங்கள் ெஜப ஆலயங்களில் அடிக்கப்படுவீர்கள்; எனக்காக ேதசாதிபதிகளுக்கும்
ராஜாக்களுக்கும் சாட்சியாக அவர்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்படுவீர்கள். 10 எல்லா ேதசத்தின்
மக்களுக்கும் நற்ெசய்தி முதலில் பிரசங்கிக்கப்படேவண்டும். 11 அவர்கள் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, நீங்கள் என்ன ேபசேவண்டும் என்று கவைலப்படாமலும் சிந்திக்காமலும்
இருங்கள்; அந்தேநரத்திேல உங்களுக்குச் ெசால்லப்படுகிறைதேய ேபசுங்கள்; ஏெனனில் ேபசுகிறவர்கள்
நீங்கள் இல்ைல, பரிசுத்த ஆவிேய ேபசுகிறவர். 12 அன்றியும் சேகாதரன் சேகாதரைனயும், தகப்பன்
பிள்ைளையயும் மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்; ெபற்ேறாருக்கு எதிராகப் பிள்ைளகள் எழும்பி,
அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்வார்கள். 13 என் நாமத்தினால் எல்ேலாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். கைடசி
வைரக்கும் நிைலத்து நிற்பவேன இரட்சிக்கப்படுவான். 14 ேமலும் பாழாக்குகிற அருவருப்ைபக் குறித்துத்
தானிேயல் தீர்க்கதரிசி ெசால்லியிருக்கிறாேன; வாசிக்கிறவன் சிந்திக்கேவண்டும்; அது நிற்கக்கூடாத
இடத்திேல நிற்கிறைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, யூேதயாவில் இருக்கிறவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபாகட்டும். 15 வீட்டின்ேமல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டிற்குள் இறங்காமலும், தன் வீட்டில் எைதயாவது
எடுத்துக்ெகாள்ள உள்ேள ேபாகாமலும் இருக்கேவண்டும். 16 வயலில் ேவைல ெசய்கிறவன் மாற்று
உைடைய எடுப்பதற்கு வீட்டிற்கு திரும்பிப் ேபாகாமல் இருக்கேவண்டும். 17 அந்தநாட்களிேல
கர்ப்பவதிகளுக்கும் பால்ெகாடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐேயா! 18 இைவகள் மைழகாலத்திேல நடக்காதபடி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 19 ஏெனனில் ேதவன் உலகத்ைத பைடத்தது முதல் இதுவைரக்கும் நடக்காததும்,
இனிேமலும் நடக்காததுமான உபத்திரவம் அந்த நாட்களில் உண்டாயிருக்கும். 20 கர்த்தர் அந்த
நாட்கைளக் குைறத்திராவிட்டால், ஒருவன்கூட தப்பிப்ேபாவதில்ைல; தாம்
ெதரிந்துெகாண்டவர்களினிமித்தம், அவர் அந்த நாட்கைளக் குைறத்திருக்கிறார். 21 அப்ெபாழுது: இேதா,
கிறிஸ்து இங்ேக இருக்கிறார், அேதா, அங்ேக இருக்கிறார் என்று யாராவது ெசான்னால், நம்பேவண்டாம்.
22 ஏெனன்றால் கள்ளக்கிறிஸ்துக்களும் ெபாய்த்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, முடிந்தவைர
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ஏமாற்ற அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்வார்கள். 23

நீங்கேளா எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இேதா, எல்லாவற்ைறயும் முன்னதாக உங்களுக்கு
அறிவித்திருக்கிேறன். 24 அந்தநாட்களிேல, அந்த உபத்திரவத்திற்குப் பின்பு, சூரியன் இருள் அைடயும்,
சந்திரன் ஒளிையக் ெகாடுக்காது; 25 வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் விழும், வானங்களில் உள்ள அதிகார
வல்லைமகள் அைசக்கப்படும். 26 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் அதிக வல்லைமேயாடும் மகிைமேயாடும்
ேமகங்களின்ேமல் வருகிறைதப் பார்ப்பார்கள். 27 அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய தூதைர அனுப்பி, தாம்
ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள பூமியின் கைடசிமுைனயிலிருந்து, வானத்தின் கைடசிமுைன வைரக்கும் உள்ள
நான்கு திைசகளிலும் இருந்து கூட்டிச் ேசர்ப்பார். 28 அத்திமரத்தினால் ஒரு உவைமையக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அதிேல இளங்கிைளத்ேதான்றி, துளிர்விடும்ேபாது, வசந்தகாலம் வந்துவிட்டது என்று
அறிவீர்கள். 29 அப்படிேய இைவகள் நடக்கிறைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, அவர் அருகில் வாசலருேக
வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள். 30 இைவகெளல்லாம் நடக்கும்முன்பு இந்த வம்சம் ஒழிந்துேபாகாது
என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

எச்சரிப்புடன் விழித்திருங்கள்
31 வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாகும், என் வார்த்ைதகேளா ஒழிந்துேபாவதில்ைல. 32 அந்த நாளும் அந்த

ேநரமும் பிதா ஒருவர் தவிர ேவறு ஒருவனுக்கும் ெதரியாது, பரேலாகத்தில் உள்ள தூதர்களுக்கும்
ெதரியாது, குமாரனுக்கும் ெதரியாது. 33 அந்தகாலத்ைதப் பற்றி உங்களுக்குத் ெதரியாததினால் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், விழித்திருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள். 34 ஒரு மனிதன் தன் வீட்ைடவிட்டு,

மாற்கு 13:2
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தூரேதசத்திற்கு பயணம் ெசய்யத் தீர்மானிக்கும்ேபாது, தன் ேவைலக்காரருக்கு ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்து,
அவனவனுக்குத் தன்தன் ேவைலகைளயும் நியமித்து, விழித்திருக்கும்படி காவல்காக்கிறவனுக்குச்
ெசால்லுவான். 35 அப்படிேய நீங்களும் விழித்திருங்கள்; ஏெனன்றால், வீட்டின் முதலாளி
மாைலேநரத்திேலா, நடுராத்திரியிேலா, ேசவல் கூவும் ேநரத்திேலா, காைலயிேலா, எப்ெபாழுது வருவான்
என்று உங்களுக்குத் ெதரியாது. 36 நீங்கள் நிைனக்காத ேநரத்தில் அவன் வந்து, நீங்கள் தூங்குகிறைதக்
கண்டுபிடிக்காதபடி விழித்திருங்கள். 37 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிறைத எல்ேலாருக்கும்
ெசால்லுகிேறன், விழித்திருங்கள் என்றார்.

அத்தியாயம்–14

இேயசுவுக்கு எதிராக சதித்திட்டம் தீட்டுதல்

இரண்டு நாட்களுக்குப் பின்பு புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிைக வந்தது.
அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும், அவைரத் தந்திரமாகப் பிடித்துக்
ெகாைலெசய்யும்படி வழிேதடினார்கள். 2 ஆனாலும் மக்களுக்குள்ேள கலவரம் உண்டாகாதபடி,

பண்டிைகயிேல அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது என்றார்கள். 3 அவர் ெபத்தானியாவில் குஷ்டேராகியாக இருந்த
சீேமான் வீட்டிேல சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு ெபண் விைலயுயர்ந்த நளதம் என்னும் சுத்தமான
ைதலத்ைத ஒரு ெவள்ைளக்கல் ஜாடியில் ெகாண்டுவந்து, அைத உைடத்து, அந்தத் ைதலத்ைத அவர்
தைலயின்ேமல் ஊற்றினாள். 4 அப்ெபாழுது சிலர் தங்களுக்குள்ேள ேகாபப்பட்டு: இந்தத் ைதலத்ைத
இப்படி வீணாகச் ெசலவழிப்பது ஏன்? 5 இைத முந்நூறு பணத்துக்கு அதிகமான விைலக்கு விற்று,
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்கலாேம என்று ெசால்லி, அவைளப்பற்றி முறுமுறுத்தார்கள். 6 இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: அவைள விட்டுவிடுங்கள்; ஏன் அவைளத் ெதாந்தரவு பண்ணுகிறீர்கள்? என்னிடம் நற்கிரிையையச்
ெசய்திருக்கிறாள். 7 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களிடம் இருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு விருப்பம்
உண்டாகும்ேபாெதல்லாம் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யலாம், நாேனா எப்ெபாழுதும் உங்களிடம்
இருக்கமாட்ேடன். 8 இவள் தன்னால் முடிந்தைதச் ெசய்தாள்; நான் அடக்கம்பண்ணப்படுவதற்கு
அைடயாளமாக, என் சரீரத்தில் ைதலம் பூச முந்திக்ெகாண்டாள். 9 இந்த நற்ெசய்தி உலகத்தில்
எங்ெகல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறேதா அங்ெகல்லாம் இவைள நிைனப்பதற்காக இவள் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

யூதாஸ் இேயசுைவ விைலேபசுதல்
10 அப்ெபாழுது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவன் அவைரப் பிரதான

ஆசாரியருக்குக் காட்டிக்ெகாடுப்பதற்காக அவர்களிடம் ேபானான். 11 அவர்கள் அைதக் ேகட்டு,
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப் பணம் ெகாடுக்கிேறாம் என்று வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுப்பதற்கு ஏற்ற ேநரத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 12 பஸ்காைவப் பலியிடும் நாளாகிய
புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற முதலாம் நாளில், அவருைடய சீடர்கள் அவரிடம் வந்து: நீர் பஸ்காைவப்
புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கு ேபாய் ஆயத்தம்பண்ண விருப்பமாக இருக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 13 அவர்
தம்முைடய சீடர்களில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: நீங்கள் நகரத்திற்குள்ேள ேபாங்கள், அங்ேக தண்ணீர்
குடம் சுமந்துெகாண்டு வருகிற ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு எதிராக வருவான், அவன் பின்ேன ேபாங்கள்; 14

அவன் எந்த வீட்டிற்குள் ெசல்கிறாேனா அந்த வீட்டு முதலாளிைய நீங்கள் பார்த்து: நான் என் சீடர்களுடன்
பஸ்காைவப் புசிக்கிறதற்குத் தகுதியான இடம் எங்ேக என்று ேபாதகர் ேகட்கிறார் என்று ெசால்லுங்கள். 15

அவன் கம்பளம் விரித்து ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற வசதியான ேமல்வீட்டைறைய உங்களுக்குக்
காட்டுவான்; அங்ேக நமக்காக பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணுங்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பினார். 16

அப்படிேய, அவருைடய சீடர்கள் புறப்பட்டு நகரத்தில் ேபாய், தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய, பஸ்காைவ
ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். 17 மாைலேநரத்தில், அவர் பன்னிெரண்டுேபேராடு ேசர்ந்து அந்த இடத்திற்கு
வந்தார். 18 அவர்கள் பந்தி அமர்ந்து சாப்பிடும்ேபாது, இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என்ேனாடு சாப்பிடுகிற
உங்களில் ஒருவன் என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது அவர்கள் துக்கப்பட்டு: நாேனா? நாேனா? என்று ஒவ்ெவாருவரும், அவரிடம்
ேகட்கத் ெதாடங்கினார்கள். 20 அவர் மறுெமாழியாக: என்ேனாடு பாத்திரத்தில் ைகைய விடுகிறவேன அவன்
என்று ெசால்லி; 21 மனிதகுமாரன் தம்ைமக்குறித்து எழுதியிருக்கிறபடிேய ேபாகிறார்; ஆனாலும், எந்த
மனிதனால் மனிதகுமாரன் காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுகிறாேரா, அந்த மனிதனுக்கு ஐேயா! அந்த மனிதன்
பிறக்காமல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு நல்லதாய் இருக்கும் என்றார்.

கர்த்தரின் பந்திைய அனுசரித்தல்
22 அவர்கள் சாப்பிடும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத எடுத்து ஆசீர்வதித்து, அைதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக்

ெகாடுத்து: நீங்கள் வாங்கிப் புசியுங்கள், இது என்னுைடய சரீரமாக இருக்கிறது என்றார். 23 பின்பு,
பாத்திரத்ைதயும் எடுத்து, ஸ்ேதாத்திரம்பண்ணி, அைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். அவர்கெளல்ேலாரும்
அதிேல பானம்பண்ணினார்கள். 24 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: இது அேநகருக்காகச்
சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்ைகக்குரிய என்னுைடய இரத்தமாக இருக்கிறது. 25 நான் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தில் புதிய ரசத்ைதப் பானம்பண்ணும் நாள்வைரக்கும் திராட்சப்பழ ரசத்ைத இனி நான்
பானம்பண்ணுவதில்ைல என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 26 அவர்கள்
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ஸ்ேதாத்திரப்பாட்ைடப் பாடினப் பின்பு, ஒலிவமைலக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 27 அப்ெபாழுது, இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து: ேமய்ப்பைன ெவட்டுேவன், ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும், என்று எழுதியிருக்கிறபடி, இந்த
இராத்திரியிேல நீங்கெளல்ேலாரும் என்னால் இடறல் அைடவீர்கள். 28 ஆனாலும் நான் உயிேராடு
எழுந்தபின்பு, உங்களுக்கு முன்பாக கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன் என்றார். 29 அதற்கு ேபதுரு:
உமதுநிமித்தம் எல்ேலாரும் இடறல் அைடந்தாலும், நான் இடறல் அைடயமாட்ேடன் என்றான். 30 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு, இந்த இராத்திரியிேல, ேசவல் இரண்டுமுைற கூவுகிறதற்கு முன்பு, நீ
மூன்றுமுைற என்ைன மறுதலிப்பாய் என்று உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 31 அதற்கு
அவன்: நான் உம்ேமாடு இறந்துேபாவதாக இருந்தாலும் உம்ைம மறுதலிக்கமாட்ேடன் என்று உறுதியாகச்
ெசான்னான்; எல்ேலாரும் அப்படிேய ெசான்னார்கள். 32 பின்பு ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்திற்கு
வந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: நான் ெஜபம்பண்ணும்வைர இங்ேக
உட்கார்ந்திருங்கள் என்று ெசால்லி; 33 ேபதுருைவயும், யாக்ேகாைபயும், ேயாவாைனயும் தம்ேமாடு
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், கலக்கம் அைடயவும், விசனப்படவும் ெதாடங்கினார்.

இேயசுவின் ேவதைன
34 அப்ெபாழுது அவர்: என் ஆத்துமா மரணத்துக்கான துக்கத்தில் உள்ளது. நீங்கள் இங்ேக தங்கி,

விழித்திருங்கள் என்று ெசால்லி, 35 சற்று தள்ளிப்ேபாய், தைரயிேல விழுந்து, அந்த ேநரம் தம்ைமவிட்டுக்
கடந்துேபாகக்கூடுமானால் அது கடந்துேபாகேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாண்டு: 36 அப்பா பிதாேவ,
எல்லாம் உம்மாேல முடியும்; இந்தப் பாத்திரத்ைத என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும், ஆனாலும்
என்னுைடய விருப்பத்தின்படி அல்ல, உம்முைடய விருப்பத்தின்படிேய நடக்கட்டும் என்றார். 37 பின்பு அவர்
வந்து, அவர்கள் தூங்குகிறைதப் பார்த்து, ேபதுருைவப் பார்த்து: சீேமாேன, தூங்குகிறாயா? ஒரு மணிேநரம்
நீ விழித்திருக்கக்கூடாதா? 38 உங்களுக்கு ேசாதைனகள் வராமலிருக்க விழித்திருந்து ெஜபம்பண்ணுங்கள்.
ஆவி உற்சாகமுள்ளதுதான், சரீரேமா பலவீனமுள்ளது என்றார். 39 அவர் மீண்டும் ேபாய் அந்த
வார்த்ைதகைளேய ெசால்லி ெஜபம்பண்ணினார். 40 அவர் திரும்ப வந்தேபாது, அவர்கள் மீண்டும்
தூங்கிக்ெகாண்டு இருப்பைதப் பார்த்தார்; அவர்களுைடய கண்கள் தூக்கமயக்கத்தில் இருந்ததால்,
தாங்கள் மறுெமாழியாக அவருக்கு என்ன பதில் ெசால்லுவது என்று ெதரியாமல் இருந்தார்கள். 41 அவர்
மூன்றாம்முைற வந்து: இனி நீங்கள் தூங்கி ஓய்ெவடுங்கள்; ேபாதும், ேநரம்வந்தது, இேதா, மனிதகுமாரன்
பாவிகளுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுகிறார். 42 என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவன், இேதா,
வந்துவிட்டான், எழுந்திருங்கள், ேபாகலாம் என்றார்.

யூதாஸ் இேயசுைவ காட்டிக்ெகாடுத்தல்
43 உடேன, அவர் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, பன்னிரண்டுேபரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ்

வந்தான்; அவனுடன் பிரதான ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் மூப்பரும் அனுப்பின மக்கள் கூட்டத்தினர்,
பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் பிடித்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள். 44 அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவன்: நான்
யாைர முத்தம் ெசய்கிேறேனா அவன் தான், அவைனப் பிடித்துக் ெகாண்டுேபாங்கள் என்று அவர்களுக்கு
அைடயாளம் ெசால்லியிருந்தான். 45 அவன் வந்தவுடேன, இேயசுவின் அருகில் ெசன்று: ரபீ, ரபீ, என்று
ெசால்லி, அவைர முத்தம் ெசய்தான். 46 அப்ெபாழுது மக்கள் கூட்டத்தினர் அவர்ேமல் ைகேபாட்டு,
அவைரப் பிடித்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது அருகில் நின்ற சீடன் ஒருவன் கத்திைய உருவி, பிரதான
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் காைத ெவட்டினான். 48 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: திருடைனப்
பிடிக்கப் ேபாகிறைதப் ேபால, நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு என்ைனப்
பிடிக்கவந்தீர்கள்; 49 நான் தினமும் உங்கள் நடுவிேல ேதவாலயத்தில் உபேதசம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது நீங்கள் என்ைனப் பிடிக்கவில்ைலேய; ஆனாலும்
ேவதவாக்கியங்கள் நிைறேவற ேவண்டியதாக இருக்கிறது என்றார். 50 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும்
அவைரவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். 51 ஒரு வாலிபன் ஒரு ேபார்ைவைய மாத்திரம் தன்ேமல்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு அவர் பின்னால் ேபானான்; அவைனப் பிடித்தார்கள். 52 அவன் தன் ேபார்ைவையப்
ேபாட்டுவிட்டு, நிர்வாணமாக அவர்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபானான். 53 இேயசுைவ அவர்கள் பிரதான
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக ஆசாரியர் மூப்பர் ேவதபாரகர் எல்ேலாரும்
கூடிவந்திருந்தார்கள். 54 ேபதுரு தூரத்திேல அவருக்குப் பின்ேனெசன்று, பிரதான ஆசாரியனுைடய
அரண்மைனக்குள் வந்து, காவலர்களுடன் உட்கார்ந்து, ெநருப்பின் அருகில்
குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். 55 அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியரும் ஆேலாசைன சங்கத்தார்
அைனவரும் இேயசுைவக் ெகாைலெசய்கிறதற்கு அவருக்கு எதிராகச் சாட்சிகைளத் ேதடினார்கள்; சாட்சி
ெசால்ல ஒருவரும் வரவில்ைல. 56 அேநகர் அவருக்கு எதிராகப் ெபாய்சாட்சி ெசால்லியும், அந்தச்
சாட்சிகள் ஒத்துேபாகவில்ைல. 57 அப்ெபாழுது சிலர் எழுந்து, ைககளால் கட்டப்பட்ட இந்த
ேதவாலயத்ைத நான் இடித்துப்ேபாட்டு, ைககளால் கட்டப்படாத ேவெறான்ைற மூன்று நாட்களுக்குள்
கட்டுேவன் என்று இவன் ெசான்னைத நாங்கள் ேகட்ேடாம் என்று, 58 அவருக்கு எதிராகப் ெபாய்சாட்சி
ெசான்னார்கள். 59 அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்களுைடய சாட்சிகள் ஒத்துேபாகவில்ைல. 60 அப்ெபாழுது
பிரதான ஆசாரியன் எழுந்து நடுேவ நின்று, இேயசுைவப் பார்த்து: இவர்கள் உனக்கு எதிராகச்
ெசால்லுகிறைதக்குறித்து நீ ஒன்றும் ெசால்லுகிறதில்ைலயா என்று ேகட்டான். 61 அவேரா ஒரு பதிலும்
ெசால்லாமல் மவுனமாக இருந்தார். மீண்டும் பிரதான ஆசாரியன் அவைரப் பார்த்து: நீ
ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? என்று ேகட்டான். 62 அதற்கு இேயசு:
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நான் அவர்தான்; மனிதகுமாரன் சர்வவல்லவரின் வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருப்பைதயும், வானத்தின்
ேமகங்கள்ேமல் வருவைதயும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றார். 63 பிரதான ஆசாரியன் இைதக் ேகட்டவுடேன,
தன் உைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு: இைதவிட ேவறுசாட்சிகள் நமக்கு ேவண்டுமா? 64 ேதவைன
அவமதிப்பைதக் ேகட்டீர்கேள, இைதப்பற்றி நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள் என்றுக் ேகட்டான். அதற்கு
அவர்கள் எல்ேலாரும்: இவன் மரணத்துக்குரியவன் என்று தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 65 அப்ெபாழுது சிலர்
அவர்ேமல் துப்பவும், அவருைடய முகத்ைத மூடவும், அவைர அடிக்கவும், தீர்க்கதரிசனம் ெசால் என்று
ெசால்லவும் ெதாடங்கினார்கள்; ேவைலக்காரர்களும் அவைரக் கன்னத்தில் அைறந்தார்கள்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
66 அந்தேநரத்தில் ேபதுரு கீேழ உள்ள அரண்மைன முற்றத்தில் இருக்கும்ேபாது, பிரதான

ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரிகளில் ஒருெபண் வந்து, 67 குளிர்க்காய்ந்துெகாண்டிருந்த ேபதுருைவ
உற்றுப்பார்த்து: நீயும் நசேரயனாகிய இேயசுேவாடு இருந்தவன் என்றாள். 68 அதற்கு அவன்: எனக்கு
ஒன்றும் புரியவில்ைல; நீ ெசால்வது எனக்குத் ெதரியாது என்று மறுதலித்து, வாசல் மண்டபத்துக்கு
ெவளிேயப் ேபானான்; அப்ெபாழுது ேசவல் கூவியது. 69 ேவைலக்காரி அவைன மீண்டும் பார்த்து: இவன்
அவர்களில் ஒருவன் என்று அருேக நின்றவர்களுக்குச் ெசான்னாள். 70 அவன் மீண்டும் மறுதலித்தான்.
சிறிதுேநரத்துக்குப் பின்பு மீண்டும் அருேக நிற்கிறவர்கள் ேபதுருைவப் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ நீ
அவர்களில் ஒருவன், நீ கலிேலயன், உன் ேபச்சு அதற்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார்கள். 71 அதற்கு அவன்:
நீங்கள் ெசால்லுகிற மனிதைன எனக்குத் ெதரியாது என்று ெசால்லி, சபிக்கவும் சத்தியம் ெசய்யவும்
ெதாடங்கினான். 72 உடேன ேசவல் இரண்டாம்முைற கூவியது. ேசவல் இரண்டுமுைற கூவுகிறதற்கு முன்ேப
நீ என்ைன மூன்றுமுைற மறுதலிப்பாய் என்று இேயசு தனக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய ேபதுரு
நிைனத்துப்பார்த்து, மிகவும் அழுதான்.

அத்தியாயம்–15

பிலாத்துவிற்கு முன்பு கிறிஸ்து

அதிகாைலயிேல, பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் ேவதபாரகரும் ஆேலாசைனச் சங்கத்தார்
அைனவரும் கூடி ஆேலாசைனபண்ணி, காவலர்கள் இேயசுவின் ைககைளக் கட்டிக்
ெகாண்டுேபாய், பிலாத்துவிடம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 2 பிலாத்து அவைரப் பார்த்து: நீ

யூதருைடய ராஜாவா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: நீர் ெசால்லுகிறபடிதான் என்றார். 3 பிரதான
ஆசாரியர்கள் இேயசுவின்ேமல் அதிகமாகக் குற்றங்கைளச் சுமத்தினார்கள். அவேரா அதற்கு பதில் ஒன்றும்
ெசால்லவில்ைல. 4 அப்ெபாழுது பிலாத்து மீண்டும் அவைரப் பார்த்து: இேதா, இவர்கள் உன்ேமல்
எத்தைனேயா குற்றங்கைளச் சுமத்துகிறார்கேள, அதற்கு நீ பதில் ஒன்றும் ெசால்லுகிறதில்ைலயா என்று
ேகட்டான். 5 இேயசுேவா அப்ெபாழுதும் பதில் ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல; அதினால் பிலாத்து
ஆச்சரியப்பட்டான். 6 பண்டிைகநாட்களில், காவலில் உள்ள யாைர விடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று மக்கள்
ேகட்டுக் ெகாள்கிறார்கேளா, அவைன அவர்களுக்காக விடுதைலபண்ணுவது பிலாத்துவுக்கு வழக்கமாக
இருந்தது. 7 கலவரம்பண்ணி அந்தக் கலவரத்திேல ெகாைலெசய்து, அதற்காகக் காவலில்
அைடக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தில் பரபாஸ் என்னப்பட்ட ஒருவன் இருந்தான். 8 மக்கள்,
வழக்கத்தின்படிேய தங்களுக்கு ஒருவைன விடுதைலயாக்கேவண்டும் என்று சத்தமிட்டுக் ேகட்கத்
ெதாடங்கினார்கள். 9 ெபாறாைமயினாேல பிரதான ஆசாரியர்கள் அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள் என்று
பிலாத்து அறிந்து. 10 அவர்கைளப் பார்த்து: நான் யூதருைடய ராஜாைவ உங்களுக்கு விடுதைல
ெசய்யேவண்டுமா? என்று ேகட்டான். 11 பரபாைசத் தங்களுக்காக விடுதைல ெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்கச்ெசால்லி, பிரதான ஆசாரியர்கள் மக்கைளத் தூண்டிவிட்டார்கள். 12 பிலாத்து மீண்டும் அவர்கைளப்
பார்த்து: அப்படியானால், யூதருைடய ராஜாெவன்று நீங்கள் ெசால்லுகிறவைன நான் என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டான். 13 அவைனச் சிலுைவயில் அைறயும் என்று மீண்டும் சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 14

அதற்கு பிலாத்து: ஏன்? இவன் என்னக் குற்றம் ெசய்தான் என்றான். அவர்கேளா: அவைனச் சிலுைவயில்
அைறயும் என்று அதிகமாகக் கூக்குரலிட்டுச் ெசான்னார்கள்.

விசாரைண

15 அப்ெபாழுது பிலாத்து மக்கைளப் பிரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாக, பரபாைச அவர்களுக்காக விடுதைல
ெசய்து, இேயசுைவ வாரினால் அடித்து, சிலுைவயில் அைறயும்படிக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 16 அப்ெபாழுது
ேபார்வீரர்கள் அவைரத் ேதசாதிபதியின் அரண்மைனயாகிய மாளிைகயில் ெகாண்டுேபாய், அந்த இடத்தில்
ேபார்வீரர்கைளக் கூடிவரச்ெசய்து, 17 சிவப்பான ேமல் அங்கிைய அவருக்கு உடுத்தி, முள்முடிையப் பின்னி
அவருக்கு அணிவித்து: 18 யூதருைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று அவைர வாழ்த்தி, 19 அவர் தைலயில்
ேகாலால் அடித்து, அவர்ேமல் துப்பி, முழங்கால்படியிட்டு அவைர வணங்கினார்கள். 20 அவைரப்
பரியாசம்பண்ணின பின்பு, சிவப்பான அங்கிையக் கழற்றி, அவருைடய ஆைடகைள அவருக்கு உடுத்தி,
அவைர சிலுைவயில் அைறயும்படி ெவளிேய ெகாண்டுேபானார்கள். 21 சிேரேன ஊரானும்,
அெலக்சந்தருக்கும் ரூப்புக்கும் தகப்பனுமாகிய சீேமான் என்னப்பட்ட ஒருவன் நாட்டிலிருந்து அந்த வழிேய
வரும்ேபாது, இேயசுவின் சிலுைவையச் சுமக்கும்படி அவைனக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 22 கபாலஸ்தலம்
என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெகால்ெகாதா என்னும் இடத்துக்கு அவைரக் ெகாண்டுேபாய், 23
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16

ெவள்ைளப்ேபாளம் கலந்த திராட்சரசத்ைத அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்தார்கள்; அவர் அைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 24 அப்ெபாழுது அவைர சிலுைவயில் அைறந்தார்கள். அதற்குப்பின்பு அவருைடய
ஆைடகைளப் பங்கு ேபாட்டு, ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு பங்ைக எடுத்துக்ெகாள்ள சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்.
25 அவைரக் காைல ஒன்பது மணிக்குச் சிலுைவயில் அைறந்தார்கள். 26 அவைர சிலுைவயில் அைறந்ததின்
காரணத்ைதக் காண்பிப்பதற்காக, யூதருைடய ராஜா என்று எழுதி, சிலுைவயில் இேயசுவின்
தைலக்குேமேல கட்டினார்கள்.

சிலுைவப்பாடுகள்

27 இேயசுேவாடு, அவருைடய வலதுபக்கத்தில் ஒருவனும், இடதுபக்கத்தில் ஒருவனுமாக, இரண்டு
திருடர்கைளச் சிலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 28 அக்கிரமம் ெசய்கிறவர்களில் ஒருவனாக
நிைனக்கப்பட்டார் என்கிற ேவதவாக்கியம் அதினால் நிைறேவறியது. 29 அந்த வழியாக
நடந்துேபாகிறவர்கள் தங்கள் தைலகைள அைசத்து: ஆ! ஆ! ேதவாலயத்ைத இடித்து, மூன்று
நாட்களுக்குள்ேள கட்டுகிறவேன. 30 உன்ைன நீேய இரட்சித்துக்ெகாள்; சிலுைவயிலிருந்து இறங்கி வா
என்று அவைர அவமதித்தார்கள். 31 அப்படிேய பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் தங்களுக்குள்ேள
பரியாசம்பண்ணி: இவன் மற்றவர்கைள இரட்சித்தான், தன்ைனத்தாேன இரட்சித்துக்ெகாள்ள
முடியவில்ைல. 32 நாம் பார்த்து விசுவாசிக்க, இஸ்ரேவலுக்கு ராஜாவாகிய கிறிஸ்து இப்ெபாழுது
சிலுைவயில் இருந்து இறங்கி வரட்டும் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். அவருடன் சிலுைவகளில்
அைறயப்பட்டவர்களும் அவைர அவமதித்தார்கள். 33 நண்பகல் ெதாடங்கி மாைல மூன்று மணிவைரக்கும்
பூமிெயங்கும் இருள் உண்டாயிருந்தது. 34 மாைல மூன்று மணியளவில், இேயசு: எேலாயீ! எேலாயீ! லாமா
சபக்தானி, என்று அதிகச் சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு: என் ேதவேன! என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக்
ைகவிட்டீர் என்று அர்த்தம். 35 அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர் அைதக் ேகட்டெபாழுது: இேதா, எலியாைவக்
கூப்பிடுகிறான் என்றார்கள். 36 ஒருவன் ஓடி, கடல் காளாைனக் காடியிேல ேதாய்த்து, அைத ஒரு ேகாலில்
மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து: ெபாறுங்கள், எலியா இவைனக் கீேழ இறக்க வருவாேனா
பார்க்கலாம் என்றான். 37 இேயசு அதிக சத்தமாகக் கூப்பிட்டு ஜீவைன விட்டார். 38 அப்ெபாழுது,
ேதவாலயத்தின் திைரச்சீைல ேமேல இருந்து கீேழ வைரக்கும் இரண்டாகக் கிழிந்தது. 39 அவருக்கு எதிேர
நின்ற நூற்றுக்குஅதிபதி அவர் இப்படிக் கூப்பிட்டு ஜீவைன விட்டைதப் பார்த்தேபாது: உண்ைமயாகேவ
இந்த மனிதன் ேதவனுைடய குமாரன் என்றான். 40 சில ெபண்களும் தூரத்திலிருந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர் கலிேலயாவில் இருந்தேபாது அவேராடு ெசன்று, அவருக்கு ஊழியம்
ெசய்த மகதேலனா மரியாளும், சின்ன யாக்ேகாபுக்கும் ேயாேசக்கும் தாயாகிய மரியாளும், சேலாேம
என்பவளும், 41 அவேராடு எருசேலமுக்கு வந்திருந்த மற்ற ெபண்களும் அவர்கேளாடு இருந்தார்கள்.

அரிமத்தியா ஊர் ேயாேசப்பால் அடக்கம் ெசய்யப்படுதல்
42 ஓய்வுநாளுக்கு முந்தினநாள் ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியால், மாைலேநரத்தில். 43

மதிப்புமிக்கஆேலாசைனக்காரனும் அரிமத்தியா ஊைரச்ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தின்
வருைகக்காக காத்திருந்த ேயாேசப்பு என்பவன் வந்து, பிலாத்துவினிடத்தில் துணிந்துேபாய், இேயசுவின்
சரீரத்ைதக் ேகட்டான். 44 அவர் இவ்வளவு சீக்கிரமாக இறந்துவிட்டார் என்று பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டு,
நூற்றுக்கு அதிபதிைய அைழத்து: அவர் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் இறந்தது உண்ைமயா என்று ேகட்டான். 45

நூற்றுக்கு அதிபதியின் மூலம் அைதத் ெதரிந்துெகாண்ட பின்பு, சரீரத்ைத ேயாேசப்பிடம் ெகாடுத்தான். 46

அவன் ேபாய், ெமல்லிய ேபார்ைவைய வாங்கிக்ெகாண்டுவந்து, அவைர இறக்கி, அந்தத் ேபார்ைவயிேல
சுற்றி, கன்மைலயில் ெவட்டியிருந்த கல்லைறயிேல அவைர ைவத்து, கல்லைறயின் வாசலில் ஒரு கல்ைலப்
புரட்டி ைவத்தான். 47 அவைர ைவத்த இடத்ைத மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயின் தாயாகிய மரியாளும்
பார்த்தார்கள்.

அத்தியாயம்–16

உயிர்த்ெதழுதல்

ஓய்வுநாளுக்கு பின்பு மகதேலனா மரியாளும், யாக்ேகாபின் தாயாகிய மரியாளும், சேலாேம
என்பவளும், அவருக்கு வாசைனத் திரவியங்கைள வாங்கிக்ெகாண்டு. 2 வாரத்தின்
முதலாம்நாளின் அதிகாைலயிேல சூரியன் உதிக்கிறேபாது கல்லைறக்கு வந்து, 3 கல்லைறயின்

வாசலில் இருக்கிற கல்ைல நமக்காக யார் புரட்டித்தள்ளுவான் என்று ஒருவேராடு ஒருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 4 அந்தக் கல் மிகவும் ெபரிதாக இருந்தது; அவர்கள் பார்த்தேபாது, அந்தக் கல்
தள்ளப்பட்டிருப்பத்ைதப் பார்த்தார்கள். 5 அவர்கள் கல்லைறக்குள் ெசன்று, ெவள்ைள அங்கி அணிந்த ஒரு
வாலிபன் வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்திருப்பைதப் பார்த்து பயந்தார்கள். 6 அவன் அவர்கைளப் பார்த்து:
பயப்படாமல் இருங்கள், சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட நசேரயனாகிய இேயசுைவத் ேதடுகிறீர்கள்; அவர்
உயிேராடு எழுந்தார்; அவர் இங்ேக இல்ைல; இேதா, அவைர ைவத்த இடம். 7 நீங்கள் அவருைடய
சீடர்களிடமும் ேபதுருவிடமும் ேபாய்: உங்களுக்கு முன்ேன அவர் கலிேலயாவுக்குப் ேபாகிறார், அவர்
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய அங்ேக அவைரப் பார்ப்பீர்கள் என்று, அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றான்.
8 அவர்கள் பயந்து நடுங்கி, சீக்கிரமாக ெவளிேய வந்து, கல்லைறையவிட்டு ஓடினார்கள்; அவர்கள்
பயந்திருந்தபடியால் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் ெசால்லாமல் ேபானார்கள்.
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கிறிஸ்து காட்சியளித்தல்
9 வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல இேயசு உயிேராடு எழுந்திருந்தபின்பு, மகதேலனா

மரியாளுக்கு முதல்முதலாக தரிசனமானார். 10 அவளிடமிருந்து அவர் ஏழு பிசாசுகைளத் துரத்தியிருந்தார்.
அவள் புறப்பட்டுப் ேபாய், இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள் துக்கப்பட்டு அழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவர்களுக்கு அந்தச் ெசய்திையச் ெசான்னாள். 11 அவர் உயிேராடு இருக்கிறார் என்றும் அவள்
இேயசுைவப் பார்த்தாள் என்றும் அவள் ெசான்னேபாது, இவர்கள் நம்பவில்ைல. 12 அதற்குப் பின்பு
அவர்களில் இரண்டுேபர் ஒரு கிராமத்துக்கு நடந்து ேபாகிறெபாழுது அவர்களுக்கு ேவறு உருவத்தில்
தரிசனமானார். 13 அவர்களும் ேபாய், அைத மற்றவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள்; அவர்கைளயும் அவர்கள்
நம்பவில்ைல. 14 அதற்குப் பின்பு பதிெனாருேபரும் சாப்பிடும்ேபாது அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி,
உயிேராடு எழுந்திருந்த அவைரப் பார்த்தவர்கைள அவர்கள் நம்பாமல் ேபானதினால் அவர்களுைடய
அவிசுவாசத்ைதக் குறித்தும் இருதய கடினத்ைதக் குறித்தும் அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டார்.

நற்ெசய்திைய பிரசங்கிக்க சீடர்கைள அனுப்புதல்
15 பின்பு, அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் உலகெமங்கும் ேபாய், எல்ேலாருக்கும் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கம்பண்ணுங்கள். 16 விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்;
விசுவாசிக்காதவேனா தண்டைனக்குள்ளாவான். 17 விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அைடயாளங்கள்
என்னெவன்றால்: என் நாமத்தினாேல பிசாசுகைளத் துரத்துவார்கள்; புதிய ெமாழிகைளப் ேபசுவார்கள்; 18

சர்ப்பங்கைள எடுப்பார்கள்; மரணத்துக்குரிய எைதக்குடித்தாலும் அது அவர்கைளச் ேசதப்படுத்தாது;
ேநாயாளிகளின்ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள் சுகமைடவார்கள் என்றார்.

பரேலாகத்துக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்
19 இவ்விதமாக கர்த்தர் அவர்கேளாடு ேபசினபின்பு, பரேலாகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு,

ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். 20 சீடர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், எல்லா இடங்களிலும்
பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவர்கள் மூலம் கிரிைய ெசய்து, அவர்களால் நடந்த அற்புத
அைடயாளங்களினால் வசனத்ைத உறுதிப்படுத்தினார். ஆெமன்.

மாற்கு 16:20
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லூக்கா

முன்னுைர

மகா கனம்ெபாருந்திய ேதேயாப்பிலுேவ, நாங்கள் முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற காரியங்கைள, 2

ஆரம்பமுதல் கண்கூடாகப் பார்த்து வசனத்ைதப் ேபாதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடிேய
அைவகைளக் குறித்துச் சரித்திரம் எழுத அேநகம்ேபர் உண்டானபடியினால், 3 ஆதிமுதல்

எல்லாவற்ைறயும் திட்டமாய் விசாரித்து அறிந்த நானும் உமக்கு உபேதசிக்கப்பட்ட காரியங்களின்
நிச்சயத்ைத நீர் அறியேவண்டும் என்று, 4 அைவகைள சரியாய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நல்லதாகத்
ேதான்றியது.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் பிறப்பும் கிறிஸ்துைவ முன்னறிவித்தலும்
5 யூேதயாேதசத்தின் ராஜாவாகிய ஏேராதின் நாட்களில், அபியா என்னும் ஆசாரிய வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த

சகரியா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஆசாரியன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் மைனவி ஆேரானுைடய
குமாரத்திகளில் ஒருத்தி, அவள் ெபயர் எலிசெபத்து. 6 அவர்கள் இருவரும் கர்த்தர் ெகாடுத்த எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் நியமங்களின்படியும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து, ேதவனுக்கு முன்பாக
நீதியுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். 7 எலிசெபத்துக்கு குழந்ைத பாக்கியம் இல்லாதிருந்தபடியால்,
அவர்களுக்குப் பிள்ைளயில்லாதிருந்தது; இருவரும் முதிர்வயதானவர்களாயும் இருந்தார்கள். 8

அப்படியிருக்க, அவன் தன் ஆசாரிய முைறைமகளின்படி ேதவசந்நிதியிேல ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்துவருகிற
காலத்தில், 9 ஆசாரிய ஊழிய முைறகளின்படி அவன் ேதவாலயத்துக்குச் ெசன்று தூபம் காட்டுகிறதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். 10 தூபம் காட்டுகிற ேநரத்திேல மக்கெளல்ேலாரும் கூட்டமாய் ெவளிேய ெஜபம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் தூப பீடத்தின்
வலதுபக்கத்திேல நின்று அவனுக்குத் தரிசனமானான். 12 சகரியா அவைனப்பார்த்து கலங்கி,
பயமைடந்தான். 13 கர்த்தருைடய தூதன் அவைனப் பார்த்து: சகரியாேவ, பயப்படாேத, உன் விண்ணப்பம்
ேகட்கப்பட்டது; உன் மைனவியாகிய எலிசெபத்து உனக்கு ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள், அவனுக்கு
ேயாவான் என்று ெபயர் இடுவாயாக. 14 உனக்குச் சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும், அவன்
பிறப்பினாேல அேநகர் சந்ேதாஷப்படுவார்கள். 15 அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் ெபரியவனாயிருப்பான்,
திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடிக்கமாட்டான், அவன் எலிசெபத்தின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்ேபாேத பரிசுத்த
ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான். 16 அவன் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் அேநகைரப் பாவங்கைளவிட்டு,
ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குத் திருப்புவான். 17 பிதாக்களுைடய இருதயங்கைளப் பிள்ைளகளிடத்திற்கும்,
கீழ்ப்படியாதவர்கைள நீதிமான்களுைடய ஞானத்திற்கும் திருப்பி, உத்தமமான மக்கைள கர்த்தருக்கு
ஆயத்தப்படுத்த, அவன் எலியாவின் ஆவியும் பலமும் உள்ளவனாய் கர்த்தருக்கு முன்ேன நடப்பான் என்றான்.
18 அப்ெபாழுது சகரியா ேதவதூதைன ேநாக்கி: இைத நான் எப்படி அறிேவன்; நான் வயது
ெசன்றவனாயிருக்கிேறன், என் மைனவியும் வயதானவளாயிருக்கிறாேள என்றான். 19 ேதவதூதன்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ேதவ சந்நிதானத்தில் நிற்கிற காபிரிேயல் என்பவன்; உன்னுடேன ேபசவும்,
உனக்கு இந்த நற்ெசய்திைய அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டு வந்ேதன்; 20 இேதா, குறித்த காலத்திேல
நிைறேவறப்ேபாகிற என் வார்த்ைதகைள நீ விசுவாசிக்காதபடியால் இைவகள் நிைறேவறும் நாள்வைர நீ
ேபசமுடியாமல் ஊைமயாய் இருப்பாய் என்றான். 21 மக்கள் சகரியாவுக்காக நீண்ட ேநரம் காத்திருந்து,
அவன் ேதவாலயத்தில் இருந்து ெவளிேய வர தாமதம் ெசய்ததினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 22 அவன்
ெவளிேய வந்தேபாது மக்களிடத்தில் ேபச முடியாமலிருந்தான்; எனேவ ேதவாலயத்தில் அவன் ஒரு
தரிசனத்ைதப் பார்த்தான் என்று அறிந்து ெகாண்டார்கள். அவன் ஊைமயாக இருந்தபடியால் அவர்களுக்கு
ைசைககாட்டினான். 23 அவனுைடய ஊழியத்தின் நாட்கள் நிைறேவறினவுடேன தன் வீட்டிற்குப்ேபானான்.
24 அந்த நாட்களுக்குப் பிறகு, அவன் மைனவியாகிய எலிசெபத்து கர்ப்பந்தரித்து: மக்கள் மத்தியில் எனக்கு
உண்டாயிருந்த அவமானத்ைத நீக்கும்படியாகக் கர்த்தர் இந்த நாட்களில் என்ேமல் இரக்கம் ைவத்து, 25

எனக்கு இப்படிச் ெசய்தார் என்று ெசால்லி, ஐந்து மாதங்கள் வீட்ைடவிட்டு ெவளிேய ேபாகாமல்
இருந்தாள்.

இேயசுவின் பிறப்ைப முன்னறிவித்தல்
26 ஆறாம் மாதத்திேல காபிரிேயல் என்னும் தூதன், கலிேலயாவிலுள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரில், 27

தாவீதின் வம்சத்ைத ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்கிற ெபயருள்ள மனிதனுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு
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கன்னிப் ெபண்ணிடத்திற்கு ேதவனாேல அனுப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிப் ெபண்ணின் ெபயர் மரியாள். 28

அவள் இருந்த வீட்டில் ேதவதூதன் ேதான்றி: கிருைப ெபற்றவேள, வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடேன
இருக்கிறார், ெபண்களுக்குள்ேள நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். 29 அவேளா அவைனப் பார்த்து,
அவன் வார்த்ைதயினால் கலங்கி, இந்த வாழ்த்துக்கள் எப்படிப்பட்டேதா என்று
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். 30 ேதவதூதன் அவைள ேநாக்கி: மரியாேள, பயப்படாேத; நீ ேதவனிடமிருந்து
கிருைபெபற்றாய். 31 இேதா, நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாய், அவருக்கு இேயசு என்று
ெபயரிடுவாயாக. 32 அவர் ெபரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருைடய குமாரன் எனப்படுவார்; கர்த்தராகிய
ேதவன் அவருைடய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்ைத அவருக்குக் ெகாடுப்பார். 33 அவர் யாக்ேகாபின்
குடும்பத்தாைர என்ெறன்ைறக்கும் அரசாளுவார்; அவருைடய இராஜ்யத்துக்கு முடிவு இல்ைல என்றான். 34

அதற்கு மரியாள் ேதவதூதைன ேநாக்கி: நான் கன்னிப்ெபண்ணாய் இருக்கிேறேன, இது எப்படி நடக்கும்?
என்றாள். 35 ேதவதூதன் அவளுக்கு மறுெமாழியாக; பரிசுத்தஆவி உன்ேமல் வரும்; உன்னதமானவருைடய
பலம் உன்ைன மூடும்; எனேவ உன் கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் இந்தப் பரிசுத்தக் குழந்ைத, ேதவனுைடய குமாரன்
என்று அைழக்கப்படும். 36 இேதா, உன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த எலிசெபத்தும் தன்னுைடய முதிர்வயதிேல ஒரு
குமாரைனக் கர்ப்பம் தரித்திருக்கிறாள்; குழந்ைத இல்லாதவள் என்று ெசால்லப்பட்ட அவளுக்கு இது
ஆறுமாத கர்ப்பம். 37 ேதவனாேல ெசய்யமுடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்ைல என்றான். 38 அதற்கு மரியாள்:
இேதா, நான் ஆண்டவருக்கு அடிைம, உம்முைடய வார்த்ைதயின்படி எனக்கு நடக்கட்டும் என்றாள்.
அப்ெபாழுது ேதவதூதன் அவைளவிட்டுப் ேபாய்விட்டான். 39 அந்த நாளில் மரியாள் எழுந்து, மைலநாடாகிய
யூேதயாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு சீக்கிரமாய்ப் ேபாய், 40 சகரியாவின் வீட்டிற்குச் ெசன்று,
எலிசெபத்ைத வாழ்த்தினாள். 41 எலிசெபத்து மரியாளுைடய வாழ்த்துக்கைளக் ேகட்டெபாழுது,
அவளுைடய கர்ப்பத்தில் இருந்த குழந்ைத துள்ளியது; எலிசெபத்து பரிசுத்தஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு, 42

அதிக சத்தமாய்: ெபண்களுக்குள்ேள நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தின் கனியும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. 43 என் ஆண்டவருைடய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது, எவ்வளவு மகிழ்ச்சியானது!
44 இேதா, நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடேன, என் கர்ப்பத்திலுள்ள குழந்ைத மகிழ்ச்சியால்
துள்ளியது. 45 விசுவாசித்தவேள, நீ பாக்கியவதி, கர்த்தராேல உனக்குச் ெசால்லப்பட்டைவகள்
நிைறேவறும் என்றாள்.

மரியாளின் பாடல்
46 அப்ெபாழுது மரியாள்: என் ஆத்துமா கர்த்தைர மகிைமப்படுத்துகிறது. 47 என் ஆவி என்

இரட்சகராகிய ேதவனிடம் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. 48 ேதவன் ஏைழயாகிய என்னுைடய தாழ்ைமைய
ேநாக்கிப்பார்த்தார்; இேதா, இனி எல்லா வம்சங்களும் என்ைன பாக்கியம் ெபற்றவள் என்பார்கள். 49

வல்லைமயுைடய ேதவன் மகிைமயான காரியங்கைள எனக்குச் ெசய்தார்; அவருைடய நாமம்
பரிசுத்தமானது. 50 அவருைடய இரக்கம் அவருக்குப் பயந்து நடக்கிறவர்களுக்குத் தைலமுைற
தைலமுைறக்கும் இருக்கும். 51 அவர் தம்முைடய கரங்களினாேல வல்லைமயுள்ள காரியங்கைளச்
ெசய்தார்; இருதய சிந்ைதகளில் ெபருைமயுள்ளவர்கைளச் சிதறிப்ேபாகப் பண்ணினார். 52 ராஜாக்கைள
பதவிகளிலிருந்து நீக்கி, தாழ்ைமயானவர்கைள உயர்த்தினார். 53 பசியுள்ளவர்களுக்கு நன்ைமயானைதச்
சாப்பிடக் ெகாடுத்து, ெசல்வந்தர்களுக்கு ஒன்றும் ெகாடுக்காமல் ெவறுைமயாக அனுப்பிவிட்டார். 54

நம்முைடய முற்பிதாக்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய, ஆபிரகாமுக்கும் அவன் வம்சத்திற்கும் எப்ெபாழுதும்
இரக்கம் ெசய்ய நிைனத்து, 55 அவருைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவல் ேதசத்தாருக்கு உதவி ெசய்தார்
என்றாள். 56 மரியாள் மூன்று மாதங்கள் எலிெசெபத்துடன் தங்கியிருந்து, பின்பு தன் வீட்டிற்குத்
திரும்பிப்ேபானாள்.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் பிறப்பு
57 எலிசெபத்துக்குப் பிரசவேநரம் வந்தேபாது அவள் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். 58

கர்த்தர் அவள்ேமல் எவ்வளவு இரக்கமாய் இருந்தார் என்று அவள் அருகில் வசிப்பவர்களும் ெசாந்தங்களும்
ேகள்விப்பட்டு, அவேளாடு ேசர்ந்து சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 59 எட்டாவது நாளிேல குழந்ைதக்கு
விருத்தேசதனம் பண்ண அவர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவந்து, குழந்ைதயின் தகப்பனுைடய ெபயராகிய சகரியா
என்ற ெபயைரேய குழந்ைதக்கும் ைவக்க விரும்பினார்கள். 60 அப்ெபாழுது எலிெசெபத்து: அப்படி
ேவண்டாம், குழந்ைதக்கு ேயாவான் என்று ெபயர் ைவக்கேவண்டும் என்றாள். 61 அதற்கு அவர்கள்: உன்
உறவினர்களில் இந்தப் ெபயருள்ளவன் ஒருவனும் இல்ைலேய என்று ெசால்லி, 62 சகரியாைவப் பார்த்து:
குழந்ைதக்கு என்ன ெபயர் ைவக்க விரும்புகிறீர் என்று ைசைகயினால் ேகட்டார்கள். 63 அவன் எழுத்துப்
பலைகையக் ேகட்டு வாங்கி, இவன் ெபயர் ேயாவான் என்று எழுதினான்; எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
64 உடேன அவனுைடய வாய் திறக்கப்பட்டது, அவன் ேபசி, ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்துப் புகழ்ந்தான். 65

அதினால் அவர்கைளச்சுற்றி வாழ்ந்த அைனவருக்கும் பயம் உண்டானது. ேமலும் யூேதயா மைலநாடு
முழுவதும் இந்தச் ெசய்தி பரவி, இைதக்குறித்து அதிகமாகப் ேபசப்பட்டது. 66 இைதக்
ேகள்விப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள் மனதிேல நடந்தைவகைள நிைனத்து, இந்தக் குழந்ைத வளர்ந்து
எப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்யுேமா என்றார்கள். கர்த்தருைடய கரம் அந்தக் குழந்ைதேயாடு
இருந்தது.
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சகரியாவின் தீர்க்கதரிசனம்
67 அவனுைடய தகப்பனாகிய சகரியா பரிசுத்த ஆவியினாேல நிரப்பப்பட்டு, தீர்க்கதரிசனமாக: 68

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக. 69 அவர் நம்முைடய
முற்பிதாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணின இரக்கத்ைதச் ெசய்வதற்கும்; 70 தம்முைடய பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகைய நிைனத்தருளி: 71 உங்கள் சத்துருக்களின் ைககளில் இருந்து நீங்கள்
விடுதைலயாக்கப்பட்டு, உயிேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாகப்
பரிசுத்தத்ேதாடும் நீதிேயாடும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்யவும் கட்டைளயிடுேவன் என்று, 72 அவர் நம்முைடய
முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு ெகாடுத்த ஆைணைய நிைறேவற்றுவதற்கும்; 73 ஆதிமுதல் ெகாண்டிருந்த
தம்முைடய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாக்கினால் ேதவன் ெசான்னபடிேய, 74 தமது மக்கைளச் சந்தித்து
மீட்டுக்ெகாண்டு, நம்முைடய சத்துருக்களிடம் இருந்தும், நம்ைமப் பைகக்கிற எல்ேலாருைடய ைககளில்
இருந்தும், நம்ைம இரட்சிப்பதற்காக, 75 தம்முைடய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திேல நமக்கு ஒரு
வல்லைமயுள்ள இரட்சகைர அனுப்பினார். 76 என் மகேன, நீ உன்னதமானவருைடய தீர்க்கதரிசி என்று
அைழக்கப்படுவாய்; நீ கர்த்தருக்கு வழிகைள ஆயத்தம்பண்ணவும், 77 நமது ேதவனுைடய உருக்கமான
இரக்கத்தினாேல அவருைடய மக்களுக்குப் பாவமன்னிப்பாகிய இரட்சிப்ைபத் ெதரியப்படுத்தவும், அவருக்கு
முன்ேன நடந்துேபாவாய். 78 இருளிலும், மரண பயத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு ெவளிச்சம்
ெகாடுக்கவும், 79 நம்முைடய கால்கைளச் சமாதானத்தின் வழியிேல நடத்தவும், அந்த இரக்கத்தினாேல
உன்னதத்திலிருந்து ேதான்றிய சூரியன் நம்மிடம் வந்திருக்கிறது என்றான். 80 அந்தக் குழந்ைத வளர்ந்து,
ஆவியிேல ெபலன் அைடந்து, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ெவளிப்பைடயாக உபேதசிக்கும் நாள் வரும்
வைரக்கும் வனாந்தரங்களிேல வாழ்ந்து வந்தான்.

அத்தியாயம்–2

இேயசுவின் பிறப்பு

அந்தநாட்களில் உலகெமங்கும் மக்கள்ெதாைக கணக்ெகடுப்பு எழுதப்படேவண்டும் என்று
அகஸ்துராயனால் கட்டைளயிடப்பட்டது. 2 சீரியா நாட்டிேல சிேரனியு என்பவன் ேதசத்தின்
அதிபதியாய் இருந்தேபாது இந்த முதலாம் கணக்ெகடுப்பு எடுக்கப்பட்டது. 3 எனேவ

மக்கள்ெதாைக கணக்ெகடுப்பில் பதிவுெசய்ய எல்ேலாரும் தங்கள் ெசாந்த ஊர்களுக்குப் ேபானார்கள். 4

அப்ெபாழுது ேயாேசப்பு, தான் தாவீதின் வம்சத்ைத ேசர்ந்தவனாய் இருந்தபடியால், பதிவு ெசய்வதற்காக,
தனக்கு மைனவியாக நிச்சயிக்கப்பட்ட கர்ப்பமாய் இருந்த மரியாைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, 5 கலிேலயா
நாட்டிலுள்ள நாசேரத்து என்னும் ஊரில் இருந்து யூேதயா நாட்டிலுள்ள ெபத்லேகம் என்னும் தாவீதின்
ஊருக்குப் ேபானான். 6 அங்ேக அவர்கள் இருக்கும்ேபாது, மரியாளுக்குப் பிரசவேநரம் வந்தது. 7 அவள்
தன் முதல் பிரசவத்தில் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்து, சத்திரத்திேல அவர்களுக்கு இடம்
இல்லாததினால், குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்றி, கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டிக்குள் படுக்கைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களும் ேதவதூதர்களும்
8 அப்ெபாழுது அந்த நாட்டிேல ேமய்ப்பர்கள் வயல்ெவளியில் தங்கி, இராத்திரியிேல அவர்களுைடய

ஆட்டுமந்ைதையக் காவல் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 9 அந்த ேநரத்திேல கர்த்தருைடய தூதன்
அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான், கர்த்தருைடய மகிைம அவர்கைளச் சுற்றிலும் பிரகாசித்தது; அவர்கள்
மிகவும் பயந்தார்கள். 10 ேதவதூதன் அவர்கைளப் பார்த்து: பயப்படாதிருங்கள்; இேதா, எல்லா
மக்களுக்கும் மிகவும் சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கும் நற்ெசய்திைய உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன். 11 இன்று
கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரிேல பிறந்திருக்கிறார். 12

குழந்ைதையத் துணிகளில் சுற்றி, கால்நைடத் தீவனப்ெபட்டிக்குள் படுக்க ைவத்திருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்;
இதுேவ உங்களுக்கு அைடயாளம் என்றான். 13 உடேன பரேலாக தூதர்ேசைனயின் கூட்டம் ேதான்றி,
அந்தத் தூதேனாடு ேசர்ந்து: 14 உன்னதத்திலிருக்கிற ேதவனுக்கு மகிைமயும், பூமியிேல சமாதானமும்,
மனிதர்ேமல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று ெசால்லி, ேதவைனத் துதித்தார்கள். 15 ேதவதூதர்கள்
அவர்கைளவிட்டுப் பரேலாகத்துக்குப் ேபானபின்பு, ேமய்ப்பர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நாம்
ெபத்லேகம் ஊருக்குப்ேபாய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்கு ெசால்லப்பட்ட இந்தக் காரியத்ைதப்
பார்ப்ேபாம் வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 16 சீக்கிரமாய் வந்து, மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும், கால்நைடத்
தீவனப்ெபட்டிக்குள் ைவக்கப்பட்டிருந்த குழந்ைதையயும் பார்த்தார்கள். 17 பார்த்து, அந்தக் குழந்ைதையப்
பற்றி அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட விஷயங்கைள எல்லா மக்களுக்கும் ெசான்னார்கள். 18 ேமய்ப்பராேல
தங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டைதக் ேகட்ட அைனவரும் அைவகைளக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 19

மரியாேளா அந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம் தன் இருதயத்திேல ைவத்து, சிந்தைனபண்ணினாள். 20

ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு தூதர்களால் ெசால்லப்பட்டைதயும், ெசால்லப்பட்டைவகள் எல்லாம் அப்படிேய
நடந்தைதயும் பார்த்து ேதவைன மகிைமப்படுத்தி, துதித்துக்ெகாண்டு திரும்பிப்ேபானார்கள்.
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கிறிஸ்துவின் விருத்தேசதனம்
21 குழந்ைதக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணேவண்டிய எட்டாவது நாளிேல, குழந்ைத கர்ப்பத்தில்

உருவாவதற்கு முன்ேப ேதவதூதனால் ெசால்லப்பட்டபடிேய, குழந்ைதக்கு இேயசு என்று ெபயர்
ைவத்தார்கள். 22 ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேய அவர்களுைடய சுத்திகரிப்பு நாட்கள்
முடிந்தபின்பு, 23 முதலில் பிறக்கும் ஆண்பிள்ைள கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானது என்று கர்த்தருைடய
நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவைரக் கர்த்தருக்ெகன்று ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவும், 24

கர்த்தருைடய நியாயப்பிரமாணத்தில் ெசால்லியிருக்கிறபடி, ஒரு ேஜாடி காட்டுப்புறாக்கைள அல்லது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைள பலியாகச் ெசலுத்துவதற்காகவும், குழந்ைதைய எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள். 25 அப்ெபாழுது சிமிேயான் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் எருசேலமில்
இருந்தான்; அவன் நீதியும் ேதவபக்தியும் உள்ளவனாகவும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு ஆறுதல் ெகாடுப்பவர்
வருவார் என்று எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்; பரிசுத்தஆவியானவர் அவேனாடு இருந்தார். 26

கர்த்தருைடய கிறிஸ்துைவ நீ காண்பதற்கு முன்ேப மரணமைடயமாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாேல
அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் இருந்தது. 27 சிமிேயான் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலினால்
ேதவாலயத்திற்கு வந்தான். இேயசு என்னும் குழந்ைதக்காக நியாயப்பிரமாண முைறயின்படி ெசய்ய
அவருைடய ெபற்ேறார் அவைர உள்ேள ெகாண்டுவரும்ேபாது, 28 சிமிேயான் இேயசுைவத் தன் ைககளில்
ஏந்திக்ெகாண்டு, ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்து: 29 ஆண்டவேர, உமது வார்த்ைதயின்படி நான் இப்ெபாழுது
சமாதானத்ேதாடு உயிைர விடுேவன்; 30 யூதரல்லாதவர்களுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், உம்முைடய
மக்களாகிய இஸ்ரேவலுக்கு மகிைமயாகவும், 31 ேதவரீர் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக நீர்
ஆயத்தம்பண்ணி, 32 அனுப்பின இரட்சகைர என் கண்களால் பார்த்ேதன் என்றான். 33 இேயசுைவக்
குறித்துச் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்காக ேயாேசப்பும் மரியாளும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 34 பின்பு சிமிேயான்
அவர்கைள ஆசீர்வதித்து, அவருைடய தாயாகிய மரியாைளப் பார்த்து: இேதா, இந்தக் குழந்ைதயினாேல,
இஸ்ரேவலில் அேநகர் ேதவைனவிட்டு விலகுவதற்கும், ேதவனிடத்தில் வருவதற்கும், மக்களால்
விேராதமாகப் ேபசப்படும் அவர்கைள எச்சரிக்கும் ஒரு அைடயாளமாகவும், இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
35 முடிவிேல, ேதவைனப்பற்றி அேநக மக்களுைடய இருதய சிந்தைனகள் ெவளிப்படும். உன் இருதயம்
பட்டயத்தினால் குத்தப்பட்டது ேபால ேவதைனப்படும் என்றான். 36 ஆேசருைடய ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த,
பானுேவலின் குமாரத்தியாகிய அன்னாள் என்ற ெபயர் ெகாண்ட வயதான ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தாள்;
அவள் திருமணம் ெசய்து ஏழுவருஷங்கள் மட்டுேம புருஷேனாடு வாழ்ந்தாள். 37 எண்பத்து நான்கு வயதுள்ள
அந்த விதைவ ேதவாலயத்ைதவிட்டுப் ேபாகாமல், இரவும் பகலும் உபவாசித்து, ெஜபம்பண்ணி, ஆராதைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 38 அவளும் அந்த ேநரத்திேல வந்து, கர்த்தைரப் புகழ்ந்து, எருசேலமின்
மீட்புக்காகக் காத்திருந்த எல்ேலாருக்கும் இேயசுைவக்குறித்துப் ேபசினாள். 39 கர்த்தருைடய
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்துமுடித்தபின்பு, கலிேலயா நாட்டிலுள்ள தங்கள்
ெசாந்த ஊரான நாசேரத்துக்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள்.

கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சி
40 பிள்ைள வளர்ந்து, ஆவியிேல ெபலன்ெகாண்டு, ஞானத்தினால் நிைறந்தது. ேதவனுைடய கிருைபயும்

அவர்ேமல் இருந்தது. 41 இேயசுவின் ெபற்ேறார் ஒவ்ெவாரு வருஷமும் பஸ்கா பண்டிைக ெகாண்டாட
எருசேலமுக்குப் ேபாவார்கள். 42 இேயசுவுக்குப் பன்னிரண்டு வயதானேபாது, அவர்கள் அந்தப்
பண்டிைகமுைறைமயின்படி எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 43 பண்டிைகநாட்கள் முடிந்து,
திரும்பிவருகிறேபாது, பிள்ைளயாகிய இேயசு எருசேலமிேல இருந்துவிட்டார்; இது அவருைடய
ெபற்ேறாருக்குத் ெதரியாமல் இருந்தது. 44 இேயசு பயணம் ெசய்கிறவர்களின் கூட்டத்ேதாடு இருப்பார்
என்று அவர்கள் நிைனத்துக்ெகாண்டார்கள், ஒருநாள் பயணம் ெசன்ற பின்பு, உறவினர்கள் மற்றும்
நண்பர்களிடம் இேயசுைவத் ேதடினார்கள். 45 அவர் அங்ேக இல்லாததினால் அவைரத் ேதடிக்ெகாண்ேட
எருசேலமுக்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள்.

ஆலயத்தில் இேயசு
46 மூன்று நாட்களுக்குப் பின்பு, அவர் ேதவாலயத்தில் ேபாதகர்கள் நடுவில் உட்கார்ந்திருப்பைதயும்,

அவர்கள் ேபசுகிறைதக் கவனிப்பைதயும், அவர்களிடம் ேகள்விகைளக் ேகட்பைதயும் பார்த்தார்கள். 47

இேயசு ேபசுவைதக்ேகட்ட எல்ேலாரும் அவருைடய புத்திையயும் அவர் ேபாதகர்களுைடய ேகள்விகளுக்கு
ெசான்ன பதில்கைளயும் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 48 இேயசுவின் ெபற்ேறாரும் அவைரக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது அவருைடய தாயார் அவைர ேநாக்கி: மகேன! ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச்
ெசய்தாய்? இேதா, உன் தகப்பனும் நானும் மிகுந்த கவைலேயாடு உன்ைனத் ேதடிேனாம் என்றாள். 49

அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஏன் என்ைனத் ேதடினீர்கள்? நான் என் பிதாவின் காரியங்கைள ெசய்ய ேவண்டும்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்றார். 50 ஆனால், அவர் ெசான்ன வார்த்ைதகைள அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. 51 பின்பு அவர் அவர்கேளாடு ேபாய், நாசேரத்தூருக்குச் ெசன்று, அவர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து நடந்தார். அவருைடய தாயார் இந்த விஷயங்கைளெயல்லாம் தன் இருதயத்திேல
ைவத்துக்ெகாண்டாள். 52 இேயசுவானவர் ஞானத்திலும், வளர்ச்சியிலும், ேதவகிருைபயிலும், மனிதர்
தயவிலும் அதிகமாய் வளர்ந்தார்.
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அத்தியாயம்–3

ேயாவான் ஸ்நானகனின் பிரசங்கம்

திேபரியு ேபரரசர் அரசாண்ட பதிைனந்தாம் வருஷத்தில், ெபாந்தியுபிலாத்து யூேதயா ேதசத்துக்கு
அதிபதியாகவும், ஏேராது கலிேலயாவுக்கு அதிபதியாகவும், அவன் சேகாதரனாகிய பிலிப்பு
இத்துேரயா மற்றும் திராெகானித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாகவும், லிசானியா அபிேலேனக்கு

அதிபதியாகவும், 2 அன்னாவும் காய்பாவும் பிரதானஆசாரியராகவும் இருந்தகாலத்தில் வனாந்தரத்திேல
சகரியாவின் குமாரனாகிய ேயாவானுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைத உண்டாயிற்று. 3 அப்ெபாழுது:
கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவருக்குப் பாைதகைளச் ெசவ்ைவப்படுத்துங்கள் என்றும், 4

பள்ளங்கெளல்லாம் நிரப்பப்படும், எல்லா மைலகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்படும், ேகாணலானைவகள்
ேநராகும், கரடானைவகள் சமமாகும் என்றும், 5 மாம்சமான எல்ேலாரும் ேதவனுைடய இரட்சிப்ைபக்
காண்பார்கள் என்றும், வனாந்தரத்திேல கூப்பிடுகிறவனுைடய சத்தம் உண்டாகும் என்று ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி, 6 அவன் ேயார்தான் நதிக்கு அருகில் உள்ள ேதசத்திற்குப்
ேபாய், பாவமன்னிப்புக்ெகன்று மனந்திரும்புதலுக்கான ஞானஸ்நானத்ைதக் குறித்துப் பிரசங்கித்தான். 7

அவன், தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு வந்த மக்கள் கூட்டத்ைத ேநாக்கி: விரியன்பாம்புக்
குட்டிகேள! வருங்ேகாபத்துக்குத் தப்பித்துக்ெகாள்ள உங்களுக்கு வழிகாட்டினவன் யார்? 8

மனந்திரும்புதலுக்கு தகுந்த கனிகைளக் ெகாடுங்கள்; ஆபிரகாம் எங்கள் தகப்பன் என்று
ெசால்லாதிருங்கள்; ேதவன் இந்தக் கல்லுகளினால் ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ைளகைள உண்டுபண்ண
வல்லவராக இருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 9 இப்ெபாழுேத ேகாடரியானது மரங்களின்
ேவர் அருேக ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனேவ நல்ல கனிெகாடுக்காத மரங்கெளல்லாம் ெவட்டப்பட்டு
ெநருப்பிேல ேபாடப்படும் என்றான். 10 அப்ெபாழுது மக்கள் அவைன ேநாக்கி: அப்படியானால் நாங்கள்
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 11 அவர்களுக்கு அவன் மறுெமாழியாக: இரண்டு ேமலாைடைய
ைவத்திருக்கிறவன், ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு அதில் ஒன்ைறக் ெகாடுக்க ேவண்டும்; உணவு
ைவத்திருப்பவனும் அப்படிேய ெசய்ய ேவண்டும் என்றான். 12 ஆயக்காரரும் ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு
வந்து, அவைன ேநாக்கி: ேபாதகேர, நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். 13 அதற்கு
அவன்: உங்களுக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டதற்குேமல் அதிகமாக ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான். 14

ேபார்வீரர்களும் அவைன ேநாக்கி: நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்:
நீங்கள் யாரிடமும் கட்டாயப்படுத்தி பணம் வாங்காமலும், ஒருவன் ேமலும் ெபாய்க்குற்றம் சாட்டாமலும்,
உங்கள் சம்பளேம ேபாதும் என்று இருங்கள் என்றான். 15 ேயாவாைனப்பற்றி: இவன்தான் கிறிஸ்துேவா
என்று மக்கெளல்ேலாரும் நிைனத்துக்ெகாண்டு, தங்கள் இருதயங்களில் ேயாசித்துக்ெகாண்டிருக்கும்
ேபாது,

இேயசுைவக்குறித்து ேயாவான் ஸ்நானகனின் சாட்சி
16 ேயாவான் எல்ேலாருக்கும் மறுெமாழியாக: நான் தண்ணீரினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்

ெகாடுக்கிேறன், என்ைனவிட வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருைடய காலணிகளின் வாைர
அவிழ்ப்பதற்கும் நான் தகுதியானவன் இல்ைல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 17 தூற்றுக்கூைட அவர் ைகயில் இருக்கிறது, அவர் தமது களத்ைத நன்றாய்
சுத்தம் ெசய்து, ேகாதுைமையத் தமது களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்பார்; பதைரேயா அைணயாத அக்கினியால்
எரிப்பார் என்றான். 18 ேவறு அேநக புத்திமதிகைளயும் அவன் மக்களுக்குச் ெசால்லிப் பிரசங்கித்தான். 19

ேதசத்தின் அதிபதியாகிய ஏேராது, அவன் சேகாதரன் பிலிப்புவின் மைனவியாகிய ஏேராதியாைளத்
திருமணம் ெசய்ததாலும், அவன் ெசய்த மற்றப் ெபால்லாங்குகளுக்காகவும், ேயாவானாேல
கடிந்துெகாள்ளப்பட்டேபாது, 20 ஏேராது தான் ெசய்த மற்ற எல்லாப் ெபால்லாங்குகளும் தவிர,
ேயாவாைனப் பிடித்து காவலில் அைடத்துைவத்தான்.

கிறிஸ்துவின் ஞானஸ்நானம்
21 மக்கெளல்ேலாரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது, இேயசுவும் ஞானஸ்நானம் ெபற்று,

ெஜபம்பண்ணும்ேபாது, வானம் திறக்கப்பட்டது; 22 பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாைவப்ேபால அவர்ேமல்
இறங்கினார். வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி: ≪நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், உம்மில்
பிரியமாயிருக்கிேறன்≫ என்று உைரத்தது.

கிறிஸ்துவின் வம்சவரலாறு
23 அப்ெபாழுது இேயசு ஏறக்குைறய முப்பது வயதுள்ளவராய் இருந்தார். அவர் ேயாேசப்பின்

குமாரெனன்று எண்ணப்பட்டார். அந்த ேயாேசப்பு ஏலியின் குமாரன்; 24 ஏலி மாத்தாத்தின் குமாரன்;
மாத்தாத் ேலவியின் குமாரன்; ேலவி ெமல்கியின் குமாரன்; ெமல்கி யன்னாவின் குமாரன்; யன்னா
ேயாேசப்பின் குமாரன்; 25 ேயாேசப்பு மத்தத்தியாவின் குமாரன்; மத்தத்தியா ஆேமாசின் குமாரன்; ஆேமாஸ்
நாகூமின் குமாரன்; நாகூம் எஸ்லியின் குமாரன்; எஸ்லி நங்காயின் குமாரன். 26 நங்காய் மாகாத்தின்
குமாரன்; மாகாத் மத்தத்தியாவின் குமாரன்; மத்தத்தியா ேசேமயின் குமாரன்; ேசேமய் ேயாேசப்பின்
குமாரன்; ேயாேசப்பு யூதாவின் குமாரன்; யூதா ேயாவன்னாவின் குமாரன். 27 ேயாவன்னா ேரசாவின்
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குமாரன்; ேரசா ெசாெராபாேபலின் குமாரன்; ெசாெராபாேபல் சலாத்திேயலின் குமாரன்; சலாத்திேயல்
ேநரியின் குமாரன். 28 ேநரி ெமல்கியின் குமாரன்; ெமல்கி அத்தியின் குமாரன்; அத்தி ேகாசாமின் குமாரன்;
ேகாசாம் எல்ேமாதாமின் குமாரன்; எல்ேமாதாம் ஏரின் குமாரன்; ஏர் ேயாேசயின் குமாரன். 29 ேயாேச
எலிேயசரின் குமாரன்; எலிேயசர் ேயாரீமின் குமாரன்; ேயாரீம் மாத்தாத்தின் குமாரன்; மாத்தாத் ேலவியின்
குமாரன். 30 ேலவி சிமிேயானின் குமாரன்; சிமிேயான் யூதாவின் குமாரன்; யூதா ேயாேசப்பின் குமாரன்;
ேயாேசப்பு ேயானானின் குமாரன்; ேயானான் எலியாக்கீமின் குமாரன். 31 எலியாக்கீம் ெமெலயாவின்
குமாரன்; ெமெலயா மயினானின் குமாரன்; மயினான் மாத்தாத்தாவின் குமாரன்; மாத்தாத்தா நாத்தானின்
குமாரன்; நாத்தான் தாவீதின் குமாரன். 32 தாவீது ஈசாயின் குமாரன்; ஈசாய் ஓேபத்தின் குமாரன்; ஓேபத்
ேபாவாசின் குமாரன்; ேபாவாஸ் சல்ேமானின் குமாரன்; சல்ேமான் நகேசானின் குமாரன். 33 நகேசான்
அம்மினதாபின் குமாரன்; அம்மினதாப் ஆராமின் குமாரன்; ஆராம் எஸ்ேராமின் குமாரன்; எஸ்ேராம்
பாேரசின் குமாரன்; பாேரஸ் யூதாவின் குமாரன்; யூதா யாக்ேகாபின் குமாரன். 34 யாக்ேகாபு ஈசாக்கின்
குமாரன்; ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் குமாரன்; ஆபிரகாம் ேதராவின் குமாரன்; ேதரா நாேகாரின் குமாரன். 35

நாேகார் ேசரூக்கின் குமாரன்; ேசரூக் ெரகூவின் குமாரன்; ெரகூ ேபேலக்கின் குமாரன்; ேபேலக் ஏேபரின்
குமாரன்; ஏேபர் சாலாவின் குமாரன். 36 சாலா காயினானின் குமாரன்; காயினான் அர்ப்பகசாத்தின்
குமாரன்; அர்ப்பகசாத் ேசமின் குமாரன்; ேசம் ேநாவாவின் குமாரன்; ேநாவா லாேமக்கின் குமாரன். 37

லாேமக்கு ெமத்தூசலாவின் குமாரன்; ெமத்தூசலா ஏேனாக்கின் குமாரன்; ஏேனாக்கு யாேரத்தின் குமாரன்;
யாேரத் மகலாெலேயலின் குமாரன்; மகலாெலேயல் ேகனானின் குமாரன்; ேகனான் ஏேனாசின் குமாரன். 38

ஏேனாஸ் ேசத்தின் குமாரன்; ேசத் ஆதாமின் குமாரன்; ஆதாம் ேதவனால் உண்டானவன்.
அத்தியாயம்–4

கிறிஸ்து சாத்தானால் ேசாதிக்கப்படுதல்

இேயசு பரிசுத்த ஆவியினாேல நிைறந்தவராக ேயார்தாைனவிட்டுத் திரும்பி, பரிசுத்த
ஆவியானவராேல வனாந்தரத்திற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, 2 நாற்பது நாட்கள் சாத்தானால்
ேசாதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருந்தார்; அந்த நாட்கள்

முடிந்தபின்பு அவருக்குப் பசி உண்டானது. 3 அப்ெபாழுது சாத்தான் அவைர ேநாக்கி: நீர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்றால், இந்தக் கற்கள் அப்பங்களாக மாறும்படி ெசால்லும் என்றான். 4 அவர் மறுெமாழியாக:
மனிதன் அப்பத்தினால் மட்டும் இல்ைல, ேதவனுைடய ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயினாலும் பிைழப்பான் என்று
எழுதியிருக்கிறேத என்றார். 5 பின்பு சாத்தான் அவைர உயர்ந்த மைலயின்ேமல் ெகாண்டுேபாய்,
உலகத்தின் எல்லா ராஜ்யங்கைளயும் ஒரு நிமிஷத்திேல அவருக்குக் காண்பித்து: 6 இைவகள்
எல்லாவற்றின்ேமலும் உமக்கு அதிகாரத்ைதயும் இைவகளின் மகிைமையயும் உமக்குத் தருேவன், இைவகள்
என்னுைடய ெபாறுப்பில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இைவகைளக்
ெகாடுப்ேபன். 7 நீர் என்முன் பணிந்து என்ைனத் ெதாழுதுெகாண்டால் இைவகள் எல்லாம் உமக்குத்
தருேவன் என்று ெசான்னான். 8 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர மட்டும்
பணிந்துெகாண்டு, அவர் ஒருவருக்கு மட்டும் ஆராதைனெசய் என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார். 9

அப்ெபாழுது அவன் அவைர எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய், ேதவாலயத்தின் ேமல்மாடத்தில் அவைர
நிறுத்தி: நீர் ேதவனுைடய குமாரன் என்றால், இங்ேகயிருந்து கீேழ குதியும். 10 ஏெனனில், உம்ைமப்
பாதுகாக்க ேதவன் தம்முைடய தூதர்களுக்கு கட்டைளயிடுவார் என்றும், 11 உமது பாதம் கல்லில்
ேமாதாமல் இருக்க, அவர்கள் உம்ைம தங்களுைடய ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றும்
எழுதியிருக்கிறது என்று ெசான்னான். 12 அதற்கு இேயசு: உன் ேதவனாகிய கர்த்தைரச் ேசாதித்துப்
பார்க்காேத என்றும் ெசால்லியிருக்கிறேத என்றார். 13 சாத்தான், இேயசுைவ பலவிதங்களில்
ேசாதித்துமுடித்தபின்பு சிலகாலம் அவைரவிட்டு விலகிப்ேபானான்.

கிறிஸ்துவின் ஊழிய ஆரம்பம்
14 பின்பு இேயசு பரிசுத்த ஆவியானவருைடய பலத்தினாேல கலிேலயாவுக்குத் திரும்பிப் ேபானார்.

அவைரப் பற்றிய ெசய்தி சுற்றிலும் இருக்கிற ேதசங்கெளல்லாம் பரவியது. 15 அவர்களுைடய ெஜப
ஆலயங்களில் அவர் உபேதசித்து, எல்ேலாராலும் புகழப்பட்டார். 16 ஒருநாள் இேயசுகிறிஸ்து தாம் வளர்ந்த
ஊராகிய நாசேரத்துக்கு வந்து, தம்முைடய வழக்கத்தின்படிேய ஓய்வுநாளில் ெஜப ஆலயத்திற்குச் ெசன்று,
ேவதத்ைத வாசிக்க எழுந்து நின்றார். 17 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் அவரிடத்தில்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் புத்தகத்ைத விரித்தேபாது: 18 கர்த்தருைடய ஆவியானவர் என்ேமல் இருக்கிறார்;
எளியவர்களுக்கு நற்ெசய்திையப் பிரசங்கிப்பதற்காக என்ைன அபிேஷகம்பண்ணினார்; இருதயம்
காயப்பட்டவர்கைளக் குணமாக்கவும், சிைறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதைலையயும், பார்ைவ
இல்லாதவர்களுக்குப் பார்ைவையயும், ஒடுக்கப்பட்டவர்கைள விடுதைலயாக்கவும், 19 இந்த வருடம்
கர்த்தருைடய கிருைபயின் வருடம் என்பைதச் ெசால்லவும், என்ைன அனுப்பினார், என்று
எழுதியிருக்கிறைத அவர் பார்த்து, 20 அைத வாசித்து, பின்பு புத்தகத்ைதச் சுருட்டி, ேதவாலயத்தில்
பணிவிைட ெசய்பவனிடம் ெகாடுத்து உட்கார்ந்தார். ெஜப ஆலயத்திலுள்ள எல்ேலாரும் அவைர உற்றுப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 21 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கேளாடு ேபசத்ெதாடங்கி: நீங்கள் இந்த
ேவதவாக்கியங்கைள ேகட்டதினால், இன்ைறக்கு இந்த ேவதவாக்கியம் நிைறேவறியது என்றார். 22

எல்ேலாரும் அவருக்கு நற்சாட்சிக் ெகாடுத்து, அவர் ேபசின கிருைபயுள்ள வார்த்ைதகைளக் குறித்து

லூக்கா 4:22

781



5

ஆச்சரியப்பட்டார்கள்: ஆனால், அவர்களில் சிலர்: இவன் ேயாேசப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார்கள். 23

அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் என்னிடம், ைவத்தியேன, உன்ைன நீேய குணமாக்கிக்ெகாள் என்கிற
பழெமாழிையச் ெசால்லி, நாங்கள் ேகள்விப்பட்டபடி கப்பர்நகூமில் நீ ெசய்த கிரிையகைளெயல்லாம் உன்
ெசாந்த ஊராகிய இங்ேகயும் ெசய் என்று ெசால்லுவீர்கள் என்பது நிச்சயம். 24 ஆனாலும் ஒரு
தீர்க்கதரிசிைய அவனுைடய ெசாந்த ஊரிேல ஒருவனும் அங்கீகரிக்கமாட்டான் என்று நிச்சயமாகேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 25 அன்றியும் எலியா தீர்க்கதரிசி வாழ்ந்த நாட்களிேல மூன்று வருஷமும்
ஆறுமாதமும் வானம் அைடக்கப்பட்டு மைழ இல்லாமல், ேதசெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம்
உண்டாயிருந்தேபாது, இஸ்ரேவலில் அேநக விதைவகள் இருந்தார்கள். 26 இருந்தாலும், எலியா
தீர்க்கதரிசி, இவர்களில் எந்தெவாரு யூதவிதைவயிடமும் அனுப்பப்படாமல், சீேதான் நாட்டிலுள்ள செரப்தா
என்னும் ஊரில் இருந்த ஒரு விதைவயிடம் அனுப்பப்பட்டான். 27 அல்லாமலும் எலிசா தீர்க்கதரிசியின்
காலத்திேல இஸ்ரேவலில் அேநக குஷ்டேராகிகள் இருந்தார்கள்; இருந்தாலும் சீரியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
நாகமாைனத் தவிர அவர்களில் ேவறு ஒருவைனயும் எலிசா சுத்தமாக்கவில்ைல என்று சத்தியத்தின்படி
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 28 ெஜப ஆலயத்திலிருந்த எல்ேலாரும், இைவகைளக்
ேகட்டெபாழுது, கடும்ேகாபமைடந்து, 29 எழுந்திருந்து, அவைர ஊருக்கு ெவளிேய தள்ளி, தங்கள் ஊர்
கட்டப்பட்டிருந்த ெசங்குத்தான மைலயின் உச்சியிலிருந்து அவைரக் கீேழத்தள்ளி ெகாைல ெசய்வதற்காக
அந்த இடத்திற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். 30 ஆனால், அவர் அவர்கள் நடுவில் இருந்து
கடந்துேபாய்விட்டார். 31 பின்பு அவர் கலிேலயாவிலுள்ள கப்பர்நகூம் என்னும் பட்டணத்துக்கு வந்து, ஓய்வு
நாட்களில் மக்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார். 32 அவருைடய வசனம் அதிகாரமுள்ளதாக இருந்தபடியால்
அவருைடய ேபாதைனையக்குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

கிறிஸ்து அற்புதங்கைளச் ெசய்தல்
33 ெஜப ஆலயத்திேல அசுத்தஆவி பிடித்திருந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான். 34 அவன்: ஐேயா!

நசேரயனாகிய இேயசுேவ, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்கைளக் ெகடுக்கவா வந்தீர்? நீர் யார் என்று
நான் அறிேவன்; நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தர் என்று அதிக சத்தமிட்டு ெசான்னான். 35 அதற்கு இேயசு: நீ
ேபசாமல் இவைனவிட்டு ெவளிேய ேபா என்று அைத அதட்டினார்; அப்ெபாழுது பிசாசு அவைன மக்களின்
நடுேவ கீேழத்தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு தீங்கும் ெசய்யாமல், அவைனவிட்டுப் ேபாய்விட்டது. 36 எல்ேலாரும்
ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்ைதேயா! அதிகாரத்ேதாடும் வல்லைமேயாடும் அசுத்தஆவிகளுக்கு
கட்டைளயிடுகிறார், அைவகள் புறப்பட்டுப் ேபாகிறேத என்று ஒருவேராடு ஒருவர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 37

இேயசுைவப் பற்றிய ெசய்தி சுற்றிலுமிருந்த நாடுகளில் எல்லாம் பரவியது. 38 பின்பு அவர் ெஜப
ஆலயத்ைதவிட்டுப்புறப்பட்டு, சீேமான் வீட்டிற்குப் ேபானார். அங்கு சீேமானுைடய மாமியார் கடும்
ஜூரத்ேதாடு படுத்திருந்தாள். அவைள குணமாக்க ேவண்டுெமன்று அவளுக்காக அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 39 அவர் அவளிடம் குனிந்து நின்று, ஜூரம் நீங்கும்படி கட்டைளயிட்டார், உடேன
ஜூரம் அவைளவிட்டு நீங்கி, அவள் எழுந்து அவர்களுக்குப் பணிவிைடெசய்தாள். 40 சூரியன்
அஸ்தமித்தேபாது, மக்கெளல்ேலாரும் பலவிதமான வியாதிகளால் கஷ்டப்பட்டவர்கைள அவரிடத்தில்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் அவர் தம்முைடய ைககைள ைவத்து, அவர்கைள
சுகமாக்கினார். 41 பிசாசுகளும்: நீர் ேதவனுைடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சத்தமிட்டு
அேநகைரவிட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபானது. அவர் கிறிஸ்து என்று பிசாசுகளுக்கு ெதரிந்திருந்தபடியால் அவர்
அைவகைளப் ேபசவிடாமல் அதட்டினார். 42 சூரியன் உதயமானேபாது அவர் புறப்பட்டு, வனாந்தரமான ஒரு
இடத்திற்குப் ேபானார். அேநக மக்கள் அவைரத் ேதடி அவரிடம் வந்து, அவர்கைளவிட்டுப் ேபாகேவண்டாம்
என்று அவைர அவர்கேளாடு நிறுத்திக்ெகாண்டார்கள். 43 அவேரா அவர்கைள ேநாக்கி: நான் மற்ற
ஊர்களிலும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணேவண்டும், இதற்காகத்தான்
அனுப்பப்பட்ேடன் என்றார். 44 அப்படிேய கலிேலயா நாட்டிலுள்ள ெஜப ஆலயங்களில்
பிரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்தியாயம்–5

இேயசு படகிலிருந்து பிரசங்கித்தல்

பின்பு அவர் ெகேனசேரத்துக் கடலின் அருேக நின்றேபாது, மக்கள் கூட்டம் ேதவவசனத்ைதக்
ேகட்பதற்காக அவரிடம் ெநருங்கி வந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது கடற்கைரயிேல
நின்றுெகாண்டிருந்த இரண்டு படகுகைளக் கண்டார். மீன்பிடிக்கிறவர்கள் படகுகைளவிட்டு இறங்கி

வைலகைள அலசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவர் ஒருபடகில் ஏறினார், அது சீேமானுைடய
படகாக இருந்தது; அைதக் கைரயிலிருந்து ெகாஞ்சம் தள்ளும்படி அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அந்தப்
படகில் உட்கார்ந்து, மக்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணினார்.

திரளான மீன்கைளப் பிடித்தல்
4 அவர் ேபாதகம்பண்ணி முடித்த பின்பு சீேமாைன ேநாக்கி: ஆழத்திற்கு தள்ளிக்ெகாண்டுேபாய்,

மீன்பிடிக்க உங்கள் வைலகைளப் ேபாடுங்கள் என்றார். 5 அதற்குச் சீேமான்: ஐயா, இரவு முழுவதும் நாங்கள்
முயற்சிெசய்தும் ஒன்றும் கிைடக்கவில்ைல; இருப்பினும் உம்முைடய வார்த்ைதயின்படி நான் வைலகைளப்
ேபாடுகிேறன் என்றான். 6 அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அவர்கள் வைலகள் கிழிந்துேபாகும்
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அளவிற்கு அதிகமான மீன்கைளப் பிடித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது மற்றப் படகில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து
தங்களுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டும் என்று அவர்களுக்கு ைசைக காட்டினார்கள்; அவர்கள் வந்து, இரண்டு
படகுகளும் அமிழ்ந்துேபாகும் அளவிற்கு நிரப்பினார்கள். 8 சீேமான் ேபதுரு அைதக் கண்டு, இேயசுவின்
பாதத்தில் விழுந்து: ஆண்டவேர, நான் பாவியான மனிதன், நீர் என்ைனவிட்டுப் ேபாகேவண்டும் என்றான். 9

அவர்கள் அதிகமான மீன்கைளப் பிடித்ததினால், அவனுக்கும் அவேனாடு இருந்த எல்ேலாருக்கும் பிரமிப்பாய்
இருந்ததால் அப்படிச் ெசான்னான். 10 சீேமானுக்குக் கூட்டாளிகளான ெசெபேதயுவின் குமாரராகிய
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அப்படிேய பிரமித்தார்கள். அப்ெபாழுது இேயசு சீேமாைன ேநாக்கி: பயப்படாேத,
இனி நீ மனிதைரப் பிடிக்கிறவனாக இருப்பாய் என்றார். 11 அவர்கள் படகுகைளக் கைரயிேல
ெகாண்டுேபாய் நிறுத்தி, எல்லாவற்ைறயும்விட்டு, அவருக்குப் பின்ேன ெசன்றார்கள். 12 பின்பு அவர் ஒரு
பட்டணத்தில் இருக்கும்ேபாது, குஷ்டேராகம் நிைறந்த ஒரு மனிதன் இேயசுைவக் கண்டு, முகங்குப்புற
விழுந்து: ஆண்டவேர, உமக்கு விருப்பமானால், என்ைனச் சுத்தமாக்க உம்மாேல முடியும் என்று அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 13 அவர் தமது ைகைய நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு: எனக்கு விருப்பமுண்டு, சுத்தமாகு
என்றார்; உடேன குஷ்டேராகம் அவைனவிட்டு நீங்கியது. 14 அவர் அவைன ேநாக்கி: நீ இைத யாருக்கும்
உடேன ெசால்லாமல், நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய், உன்ைன ஆசாரியனுக்குக் காண்பித்து, நீ
சுத்தமானதினால், ேமாேச கட்டைளயிட்டபடி, அவர்களுக்குச் சாட்சியாகப் பலிெசலுத்து என்று
கட்டைளயிட்டார். 15 அப்படியிருந்தும் அவைரப் பற்றிய ெசய்தி அதிகமாகப் பரவியது. அேநக ஜனங்கள்
அவருைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்கும் அவராேல தங்கள் ேநாய்கள் நீங்கி சுகமைடவதற்கும்
கூடிவந்தார்கள்.

வனாந்திர ெஜபம்
16 அவேரா வனாந்தரத்தில் தனித்துப் ேபாய், ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார். 17 பின்பு ஒருநாள் அவர்

உபேதசித்துக்ெகாண்டிருக்கிறேபாது, கலிேலயா யூேதயா நாடுகளிலுள்ள எல்லா கிராமங்களிலும்,
எருசேலம் நகரத்திலுமிருந்து வந்த பரிேசயரும் நியாயசாஸ்திரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள்;
ேநாயாளிகைளக் குணமாக்கத்தக்க கர்த்தருைடய வல்லைம அவரிடம் இருந்தது. 18 அப்ெபாழுது சில
மனிதர்கள் முடக்குவாதக்காரன் ஒருவைனப் படுக்ைகேயாேட எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவைன உள்ேள
ெகாண்டுேபாகவும் அவருக்கு முன்பாக ைவக்கவும் முயற்சித்தார்கள். 19 மக்கள்கூட்டம்
அதிகமாயிருந்தபடியால் அவைன உள்ேள ெகாண்டுேபாக முடியாமல், வீட்டின்ேமல் ஏறி, தட்ேடாடுகள்
வழியாய் மக்களின் மத்தியில் இேயசுவுக்கு முன்பாக அவைனப் படுக்ைகேயாேட இறக்கினார்கள். 20

அவர்களுைடய விசுவாசத்ைத அவர் கண்டு, முடக்குவாதக்காரைன ேநாக்கி: மனிதேன, உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 21 அப்ெபாழுது ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் ேயாசைனபண்ணி,
ேதவதூஷணம் ெசால்லுகிற இவன் யார்? ேதவன் ஒருவேரயன்றி பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர் யார்?
என்றார்கள். 22 இேயசு அவர்கள் சிந்தைனகைள அறிந்து, அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கள் இருதயங்களில்
நீங்கள் சிந்திக்கிறது என்ன? 23 உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று ெசால்வேதா அல்லது
எழுந்து நட என்று ெசால்வேதா, எது எளிது? 24 பூமியிேல பாவங்கைள மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு
அதிகாரம் உண்டு என்பைத நீங்கள் அறியேவண்டும் என்று ெசால்லி, முடக்குவாதக்காரைன ேநாக்கி: நீ
எழுந்து, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, உன் வீட்டிற்குப் ேபா என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார். 25 உடேன அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து, தன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவைன
மகிைமப்படுத்தி, தன் வீட்டிற்குப் ேபானான். 26 அதினாேல எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு, ேதவைன
மகிைமப்படுத்தினார்கள்; அல்லாமலும், அவர்கள் பயம் நிைறந்தவர்களாகி, அதிசயமான காரியங்கைள
இன்று கண்ேடாம் என்றார்கள்.

மத்ேதயுவின் ஊழிய அைழப்பு
27 இைவகளுக்குப் பின்பு அவர் புறப்பட்டு, வரி வசூலிக்கும் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ேலவி என்னும்

ெபயருைடய வரிவசூலிக்கும் ஒருவைனக் கண்டு: என்ைனப் பின்பற்றி வா என்றார். 28 அவன்
எல்லாவற்ைறயும்விட்டு, எழுந்து, அவருக்குப் பின்ேன ெசன்றான். 29 அந்த ேலவி என்பவன் தன் வீட்டிேல
அவருக்குப் ெபரிய விருந்துபண்ணினான். அேநக வரிவசூலிப்பவர்களும் மற்றவர்களும் அவர்கேளாேட
பந்தியில் இருந்தார்கள். 30 ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் அவருைடய சீடர்களுக்கு எதிராக முறுமுறுத்து:
நீங்கள் வரிவசூலிப்பவர்கேளாடும் பாவிகேளாடும் அமர்ந்து சாப்பிடுகிறதும் குடிக்கிறதும் ஏன்? என்று
ேகட்டார்கள். 31 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: ேநாயாளிகளுக்குத்தான் ைவத்தியன் ேதைவேய
தவிர சுகமாய் உள்ளவர்களுக்குத் ேதைவயில்ைல. 32 நீதிமான்கைளயல்ல, பாவிகைளேய
மனந்திரும்புகிறதற்கு அைழக்கவந்ேதன் என்றார். 33 பின்பு அவர்கள் அவைர ேநாக்கி: ேயாவானுைடய
சீடர்கள் அேநகந்தரம் உபவாசித்து ெஜபம் பண்ணிக்ெகாண்டுவருகிறார்கள், பரிேசயருைடய சீடர்களும்
அப்படிேய ெசய்கிறார்கள், உம்முைடய சீடர்கள் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் ெசய்கிறார்கேள, அெதப்படி என்று
ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு அவர்: மணவாளன் தங்கேளாடு இருக்கும் ேபாது மணவாளனுைடய ேதாழர்கைள
நீங்கள் உபவாசிக்கச் ெசால்லமுடியுமா? 35 மணவாளன் அவர்கைளவிட்டு ேபாகும் நாட்கள் வரும், அந்த
நாட்களிேல உபவாசிப்பார்கள் என்றார். 36 அவர்களுக்கு ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவனும் புதிய
வஸ்திரத்துண்ைடப் பைழய வஸ்திரத்ேதாடு ைவத்து இைணக்கமாட்டான், இைணத்தால் புதியது
பைழயைதக் கிழிக்கும்; புதிய வஸ்திரம் பைழய வஸ்திரத்துக்கு ெபாருத்தமாய் இருக்காது. 37 ஒருவனும் புது
திராட்சரசத்ைதப் பைழய துருத்திகளில் ஊற்றி ைவக்கமாட்டான்; ஊற்றி ைவத்தால் புதுதிராட்சரசம்
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துருத்திகைளக் கிழித்துப்ேபாடும், திராட்சரசமும் சிந்திப்ேபாகும், துருத்திகளும் ெகட்டுப்ேபாகும். 38 புது
திராட்சரசத்ைதப் புது துருத்திகளில் ஊற்றி ைவக்கேவண்டும், அப்ெபாழுது இரண்டும் பத்திரமாய் இருக்கும்.
39 அன்றியும் ஒருவனும் பைழய திராட்சரசத்ைதக் குடித்தவுடேன புது திராட்சரசத்ைத விரும்பமாட்டான்,
பைழய திராட்சரசேம நல்லெதன்று ெசால்லுவான் என்றார்.

அத்தியாயம்–6

பரிேசயர் கடிந்துெகாள்ளப்படுதல்

பஸ்கா பண்டிைகயின் இரண்டாம் நாைளக்குப் பின்வந்த முதலாம் ஓய்வுநாளிேல, இேயசு
வயல்ெவளியில் நடந்துேபாைகயில், அவருைடய சீடர்கள் கதிர்கைளக் ெகாய்து, ைககளினால்
நிமிட்டித்தின்றார்கள். 2 பரிேசயரில் சிலர் அவர்கைள ேநாக்கி: ஓய்வுநாளில் ெசய்யக்கூடாதைத

நீங்கள் ஏன் ெசய்கிறீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: தாவீதும் அவேனாடு
இருந்தவர்களும் பசியாயிருந்தேபாது ெசய்தைத நீங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா? அவன் ேதவனுைடய
வீட்டிற்கு ெசன்று, ஆசாரியர்கள் தவிர ேவறு யாரும் சாப்பிடக்கூடாத ேதவசமூகத்தின் அப்பங்கைளக்
ேகட்டு வாங்கி, 4 தான் சாப்பிட்டதுமல்லாமல், தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் ெகாடுத்தாேன என்று
ெசான்னார். 5 ேமலும் மனிதகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றார். 6 ேவெறாரு
ஓய்வுநாளிேல, அவர் ெஜப ஆலயத்திற்கு ெசன்று உபேதசித்தார். அங்ேக வலதுைக சூம்பின ஒரு மனிதன்
இருந்தான். 7 அப்ெபாழுது ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் அவரிடத்தில் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும்படி,
ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குவாேரா என்று அவைர கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 8 அவர்களுைடய
சிந்தைனகைள அவர் அறிந்து, சூம்பின ைகையயுைடய மனிதைன ேநாக்கி: நீ எழுந்து, நடுேவ நில் என்றார்.
அவன் எழுந்து நின்றான். 9 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி: நான் உங்களிடம் ஒன்று ேகட்கிேறன்;
ஓய்வுநாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா, தீைம ெசய்வேதா? அல்லது ஜீவைனக் காப்பேதா, அழிப்பேதா? எது
நியாயம் என்று ேகட்டு, 10 அவர்கெளல்ேலாைரயும் சுற்றிப்பார்த்து, அந்த மனிதைன ேநாக்கி: உன் ைகைய
நீட்டு என்றார். அப்படிேய அவன் தன் ைகைய நீட்டினான், உடேன அவன் ைக மறு ைகையப்ேபால
குணமானது. 11 அவர்கேளா அதிக ேகாபம் ெகாண்டு, இேயசுைவ என்ன ெசய்யலாம் என்று
ஒருவருக்ெகாருவர் ஆேலாசைன பண்ணினார்கள். 12 அந்நாட்களிேல, அவர் ெஜபம்பண்ணும்படி ஒரு
மைலயின்ேமல் ஏறி, இரவு முழுவதும் ேதவைன ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்.

சீடர்களின் ஊழிய அைழப்பு
13 ெபாழுதுவிடிந்தேபாது, அவர் தம்முைடய சீடர்கைள வரவைழத்து, அவர்களில் பன்னிரண்டுேபைரத்

ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலர் என்று ெபயரிட்டார். 14 அவர்கள் யாெரன்றால், ேபதுரு
என்று தாம் ெபயரிட்ட சீேமான், அவனுைடய சேகாதரனாகிய அந்திேரயா, யாக்ேகாபு, ேயாவான், பிலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு, 15 மத்ேதயு, ேதாமா, அல்ேபயுவின் குமாரனாகிய யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்பட்ட
சீேமான், 16 யாக்ேகாபின் சேகாதரனாகிய யூதா, துேராகியான யூதாஸ்காரிேயாத்து என்பவர்கேள. 17

பின்பு அவர் அவர்களுடேனகூட இறங்கி, சமமான ஒரு இடத்திேல நின்றார். அங்ேக அவருைடய சீடர்கள்
அேநகரும், அவருைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்காகவும், தங்கள் வியாதிகளிலிருந்து
குணமாக்கப்படுவதற்காகவும், யூேதயா மற்றும் எருசேலம் நகரங்களில் இருந்தும், தீரு சீேதான்
பட்டணங்கள் இருக்கிற கடேலாரத்தில் இருந்தும் அேநக மக்கள் வந்திருந்தார்கள். 18 அசுத்தஆவிகளால்
வாதிக்கப்பட்டவர்களும் வந்து, ஆேராக்கியமைடந்தார்கள். 19 அவரிடத்திலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டு
எல்ேலாைரயும் குணமாக்கினபடியினாேல, மக்கள் எல்ேலாரும் அவைரத் ெதாடுவதற்காக முயற்சி
ெசய்தார்கள்.

சீடர்களுக்கான ேபாதைன
20 அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்கிப்பார்த்து: தரித்திரராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள்;

ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களுைடயது. 21 இப்ெபாழுது பசியாயிருக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள்;
திருப்தி அைடவீர்கள். இப்ெபாழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள்; இனி சிரிப்பீர்கள். 22

மனிதகுமாரைனப் பின்பற்றுவதால் மக்கள் உங்கைளப் பைகத்து, உங்கைள நிராகரித்து, உங்கைள
அவமதித்து, உங்கள் ெபயைரப் ெபால்லாதெதன்று ெசால்லி உங்கைளத் தள்ளிவிடும்ேபாது நீங்கள்
பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள். 23 அந்த நாளிேல நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு மகிழ்ந்திருங்கள்;
பரேலாகத்தில் உங்கள் பலன் அதிகமாக இருக்கும்; அவர்களுைடய முற்பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும்
அப்படித்தான் ெசய்தார்கள். 24 ெசல்வந்தர்களாகிய உங்களுக்கு ஐேயா; உங்கள் ஆறுதைல நீங்கள்
அைடந்து விட்டீர்கள். 25 திருப்தியுள்ளவர்களாயிருக்கிற உங்களுக்கு ஐேயா; நீங்கள் பசியாயிருப்பீர்கள்.
இப்ெபாழுது சிரிக்கிற உங்களுக்கு ஐேயா; இனித் துக்கப்பட்டு அழுவீர்கள். 26 எல்லா மனிதரும்
உங்கைளக் குறித்துப் புகழ்ச்சியாய்ப் ேபசும்ேபாது உங்களுக்கு ஐேயா; அவர்களுைடய முற்பிதாக்கள்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகைளக் குறித்தும் அப்படித்தான் ேபசினார்கள்.
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அன்பும் நற்ெசயலும்
27 என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிற உங்களுக்கு நான் ெசால்லுகிேறன்: உங்கள் பைகவர்கைள

ேநசியுங்கள்; உங்கைளப் பைகக்கிறவர்களுக்கு நன்ைமெசய்யுங்கள். 28 உங்கைளச் சபிக்கிறவர்கைள
ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்கைள அவமதிக்கிறவர்களுக்காக ெஜபம் பண்ணுங்கள். 29 உன்ைன ஒரு கன்னத்தில்
அைறகிறவனுக்கு மறு கன்னத்ைதயும் காட்டு; உன் ேமலாைடைய எடுத்துக்ெகாள்ளுகிறவன் உன்
ஆைடையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளத் தைடபண்ணாேத. 30 உன்னிடத்தில் ேகட்கிற எவனுக்கும் ெகாடு;
உன்னுைடயைத எடுத்துக்ெகாள்ளுகிறவனிடத்தில் அைதத் திரும்பக் ேகட்காேத. 31 மனிதர் உங்களுக்கு
எப்படிச் ெசய்யேவண்டுெமன்று விரும்புகிறீர்கேளா, அப்படிேய நீங்களும் அவர்களுக்குச் ெசய்யுங்கள். 32

உங்கைள ேநசிக்கிறவர்கைளேய நீங்களும் ேநசித்தால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவிகளும் தங்கைள
ேநசிக்கிறவர்கைள ேநசிக்கிறார்கேள. 33 உங்களுக்கு நன்ைமெசய்கிறவர்களுக்ேக நீங்களும்
நன்ைமெசய்தால், உங்களுக்குப் பலன் என்ன? பாவிகளும் அப்படிச் ெசய்கிறார்கேள. 34 திரும்பக்
ெகாடுப்பார்கள் என்று நம்பி நீங்கள் கடன்ெகாடுத்தால் உங்களுக்குப் பலன் என்ன? திரும்பத் தங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் என்று பாவிகளும் பாவிகளுக்குக் கடன் ெகாடுக்கிறார்கேள. 35 உங்கள் பைகவர்கைள
ேநசியுங்கள், நன்ைம ெசய்யுங்கள், பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல் கடன் ெகாடுங்கள்; அப்ெபாழுது உங்கள்
பலன் அதிகமாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ைளகளாய் இருப்பீர்கள்; அவர்
நன்றியறியாதவர்களுக்கும் துேராகிகளுக்கும் நன்ைம ெசய்கிறாேர. 36 எனேவ உங்கள் பிதா
இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறதுேபால, நீங்களும் இரக்கமுள்ளவர்களாக இருங்கள். 37 மற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகள் என்று ெசால்லாதிருங்கள்; அப்ெபாழுது நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று
ெசால்லப்படாதிருப்பீர்கள்; மற்றவர்கைள தண்டைனக்குள்ளாகும்படி தீர்க்காதிருங்கள், அப்ெபாழுது
நீங்களும் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள்; விடுதைலபண்ணுங்கள், அப்ெபாழுது நீங்களும்
விடுதைலபண்ணப்படுவீர்கள். 38 ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்; அமுக்கிக்
குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிேல ேபாடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினால்
அளக்கிறீர்கேளா அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார். 39 பின்னும் அவர் ஒரு
உவைமைய அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: பார்ைவயற்றவனுக்கு பார்ைவயற்றவன் வழிகாட்ட முடியுேமா?
இருவரும் பள்ளத்தில் விழுவார்கள் அல்லவா? 40 சீடன் தன் குருவுக்கு ேமலானவன் இல்ைல, பயிற்சியில்
முழுைமயாய் ேதறினவன் தன் குருைவப்ேபால் இருப்பான். 41 நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற மரத்ைதப்
பார்க்காமல், உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்ைபப் பார்க்கிறது என்ன? 42 அல்லது நீ உன்
கண்ணில் இருக்கிற மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன் சேகாதரைன ேநாக்கி: சேகாதரேன, நான் உன்
கண்ணில் இருக்கிற துரும்ைப எடுத்துப்ேபாடுகிேறன் என்று நீ ெசால்வது எப்படி? மாயக்காரேன! முன்பு உன்
கண்ணில் இருக்கிற மரத்ைத எடுத்துப்ேபாடு, பின்பு உன் சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்ைப
எடுத்துப்ேபாடும் வழிையப் பார்ப்பாய். 43 நல்ல மரமானது ெகட்ட கனிையக் ெகாடுக்காது, ெகட்ட
மரமானது நல்ல கனிையக் ெகாடுக்காது. 44 ஒவ்ெவாரு மரமும் அதின் கனியினால் அறியப்படும்;
முட்ெசடிகளில் அத்திப்பழங்கைளப் பறிக்கிறதுமில்ைல, ெநருஞ்சிச்ெசடியில் திராட்சப்பழங்கைளப்
பறிக்கிறதுமில்ைல. 45 நல்ல மனிதன் தன் இருதயமாகிய நல்ல ெபாக்கிஷத்திலிருந்து நல்லைத
எடுத்துக்காட்டுகிறான்; ெபால்லாத மனிதன் தன் இருதயமாகிய ெபால்லாத ெபாக்கிஷத்திலிருந்து
ெபால்லாதைத எடுத்துக்காட்டுகிறான்; இருதயத்தின் நிைறவினால் அவனவனுைடய வாய் ேபசும். 46

என்ைன ஆண்டவேர! ஆண்டவேர! என்று நீங்கள் ெசால்லியும், நான் ெசால்லுகிறபடி நீங்கள் ெசய்யாமல்
ேபாகிறெதன்ன? 47 என்னிடத்தில் வந்து, என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, அதின்படி ெசய்கிறவன் யாருக்கு
ஒப்பாயிருக்கிறான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுேவன். 48 ஆழமாய்த் ேதாண்டி, கற்பாைறயின்ேமல்
அஸ்திபாரம்ேபாட்டு, வீடுகட்டுகிற மனிதனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்; ெபருெவள்ளம் வந்து, நீேராட்டம் அந்த
வீட்டின்ேமல் ேமாதியும், அைத அைசக்க முடியாமல் ேபானது; ஏெனன்றால் அது கன்மைலயின்ேமல்
அஸ்திபாரம் ேபாடப்பட்டிருந்தது. 49 என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் அதின்படி ெசய்யாதவன் எவேனா,
அவன் அஸ்திபாரமில்லாமல் மண்ணின்ேமல் வீடுகட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்; நீேராட்டம் அந்த
வீட்டின்ேமல் ேமாதினவுடேன அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்து ேபானது என்றார்.

அத்தியாயம்–7

நூற்றுக்குஅதிபதியின் ேவைலக்காரைன சுகமாக்குதல்

இேயசு தம்முைடய வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள் ேகட்கும்படி ெசால்லி முடித்தபின்பு,
கப்பர்நகூமுக்குப் ேபானார். 2 அங்ேக நூறுேபர் ெகாண்ட பைட பிரிவின் அதிபதி ஒருவனுக்குப்
பிரியமான ேவைலக்காரன் வியாதியால் மரண ேவதைனப்பட்டான். 3 அவன் இேயசுைவக்குறித்துக்

ேகள்விப்பட்டேபாது, அவர் வந்து தன் ேவைலக்காரைனக் குணமாக்கேவண்டும் என்று, அவைரக்
ேகட்டுக்ெகாள்ள யூதருைடய ஆலய மூப்பைர அவரிடத்தில் அனுப்பினான். 4 அவர்கள் இேயசுவினிடத்தில்
வந்து, அவைரத் தாழ்ைமயாய் ேவண்டிக்ெகாண்டு: நீர் அவனுக்கு இந்த தயவுெசய்கிறதற்கு அவன் தகுதி
உைடயவனாய் இருக்கிறான். 5 அவன் நம்முைடய மக்கைள ேநசித்து, நமக்கு ஒரு ெஜப ஆலயத்ைதயும்
கட்டினான் என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கேளாடு ேபானார். வீட்டிற்கு அருகில் ெசன்ற ேபாது,
அந்த பைடஅதிபதி தன் நண்பைர ேநாக்கி: நீங்கள் இேயசுவிடம் ேபாய், ஆண்டவேர! நீர்
வருத்தப்படேவண்டாம்; நீர் என் வீட்டிற்குள் நுைழய நான் தகுதியானவன் இல்ைல; 7 உம்மிடத்திற்கு வர
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நான் என்ைனப் தகுதியானவனாக நிைனக்கவில்ைல; ஒரு வார்த்ைதமட்டும் ெசால்லும், அப்ெபாழுது என்
ேவைலக்காரன் சுகம் ெபறுவான். 8 நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டவனாய் இருந்தாலும், எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற ேபார் வீரர்களும் உண்டு; நான் ஒருவைனப் ேபா என்றால் ேபாகிறான், மற்ெறாருவைன
வா என்றால் வருகிறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச் ெசய் என்றால் ெசய்கிறான் என்று நான்
ெசான்னதாகச் ெசால்லுங்கள் என்று அவர்கைள அனுப்பினான். 9 இேயசு இைவகைளக் ேகட்டு அவைனக்
குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவருக்குப் பின்ேன வருகிற மக்கைளப் பார்த்து: இஸ்ரேவலரிடத்தில் இப்படிப்பட்ட
விசுவாசத்ைத நான் இதுவைர கண்டதில்ைல என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 10

அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டிற்குத் திரும்பிவந்தேபாது, வியாதியாய்க்கிடந்த ேவைலக்காரன் சுகம்
ெபற்றிருந்தைதக் கண்டார்கள்.

நாயினூர் விதைவயின் மகன் உயிர்ப்பிக்கப்படுதல்
11 மறுநாளிேல இேயசு நாயீன் என்னும் ஊருக்குப் ேபானார்; அவருைடய சீடர்களும் திரளான மக்களும்

அவேராடு ேபானார்கள். 12 அவர், அந்த ஊரின் தைலவாசலுக்கு அருகில் வந்தேபாது, இறந்துேபான
ஒருவைன அடக்கம்பண்ணுவதற்காக ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன் விதைவத் தாய்க்கு ஒேர
மகனாயிருந்தான்; அந்த ஊரில் உள்ள அேநக மக்கள் அவேளாடு வந்தார்கள். 13 இேயசு அவைளப் பார்த்து,
அவள்ேமல் மனம் இரங்கி: அழேவண்டாம் என்று ெசால்லி, 14 அருகில்வந்து, பாைடையத் ெதாட்டார்;
அைதச் சுமந்து வந்தவர்கள் நின்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்: வாலிபேன, எழுந்திரு என்று உனக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 15 இறந்தவன் உயிேராடு எழுந்து உட்கார்ந்து, ேபசத்ெதாடங்கினான். அவைன
அவன் தாயாரிடம் ஒப்பைடத்தார். 16 எல்ேலாரும் பயந்து: மகா தீர்க்கதரிசியானவர் நமக்குள்ேள
ேதான்றியிருக்கிறார் என்றும், ேதவன் தமது மக்கைளச் சந்தித்தார் என்றும் ெசால்லி, ேதவைன
மகிைமப்படுத்தினார்கள். 17 இந்தச் ெசய்தி யூேதயா ேதசம் முழுவதும் சுற்றியிருக்கிற பகுதிகள்
எல்லாவற்றிலும் பிரபலமானது.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் சீடர்கள்
18 இைவகைளெயல்லாம் ேயாவானுைடய சீடர்கள் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்ெபாழுது ேயாவான்

தன் சீடர்களில் இரண்டுேபைர அைழத்து, 19 நீங்கள் இேயசுவினிடத்திற்குப் ேபாய்: வருகிறவர் நீர்தானா?
அல்லது ேவெறாருவர் வர நாங்கள் காத்திருக்கேவண்டுமா? என்று ேகளுங்கள் என்று ெசால்லி
அனுப்பினான். 20 அப்படிேய அவர்கள் இேயசுவிடம் வந்து: வருகிறவர் நீர்தானா? அல்லது ேவெறாருவர் வர
நாங்கள் காத்திருக்கேவண்டுமா? என்று ேகட்கும்படி ேயாவான்ஸ்நானன் எங்கைள உம்மிடம் அனுப்பினார்
என்றார்கள். 21 அந்த ேநரத்திேல ேநாய்கைளயும் ெகாடிய வியாதிகைளயும் ெபால்லாத ஆவிகைளயும்
ெகாண்டிருந்த அேநகைர அவர் குணமாக்கி, பார்ைவ இல்லாதவர்களுக்குப் பார்ைவயளித்தார். 22 இேயசு
அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள் ேபாய், பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும் ேயாவானுக்கு
ெசால்லுங்கள்; பார்ைவயற்ேறார் பார்ைவயைடகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டேராகிகள்
சுத்தமாகிறார்கள், காதுேகளாேதார் ேகட்கிறார்கள், இறந்ேதார் உயிேராடு எழுந்திருக்கிறார்கள்,
தரித்திரருக்கு நற்ெசய்தி பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. 23 என்னிடத்தில் என் ெசயல்கைளக் குறித்து
சந்ேதகமில்லாமல் விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவன் பாக்கியவான் என்றார். 24 ேயாவானால்
அனுப்பப்பட்டவர்கள் ேபானபின்பு அவர் ேயாவாைனப்பற்றி மக்களுக்குச் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
எைதப்பார்க்க வனாந்தரத்திற்குப் ேபானீர்கள்? காற்றினால் அைசகின்ற புல்ைலேயா? 25

இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? விைல உயர்ந்த ஆைட அணிந்த மனிதைனேயா?
அலங்கார ஆைட அணிந்து சுகேபாகமாய் வாழ்கிறவர்கள் அரசருைடய மாளிைககளிேல இருக்கிறார்கள்.
26 இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப் ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசிையேயா? ஆம், தீர்க்கதரிசிைய விட
உயர்ந்தவைனேய என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 27 இேதா, நான் என் தூதைன உமக்கு முன்பாக
அனுப்புகிேறன்; அவன் உமக்கு முன்ேன ேபாய், உமது வழிைய ஆயத்தம்பண்ணுவான் என்று எழுதிய
வாக்கியத்தில் ெசால்லப்பட்டவன் இவன்தான். 28 ெபண்களிடத்திேல பிறந்தவர்களில்
ேயாவான்ஸ்நானைனப்பார்க்கிலும் ெபரிய தீர்க்கதரிசி ஒருவனுமில்ைல; ஆனாலும், ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தில் சிறியவனாயிருக்கிறவன் அவைனக்காட்டிலும் ெபரியவனாயிருக்கிறான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 29 ேயாவானுைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்ட ஆயக்காரர்களும், மக்களும்
அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபற்று, ேதவன் நீதியுள்ளவர் என்று அறிக்ைக ெசய்தார்கள். 30 ஆனால்,
பரிேசயரும் நியாயசாஸ்திரிகளும் அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபறாமல் ேதவனுைடய ஆேலாசைனையத்
தள்ளிவிட்டார்கள். 31 மறுபடியும் கர்த்தர் ெசான்னது: இந்த வம்சத்ைத யாருக்கு ஒப்பிடுேவன்? இவர்கள்
யாருக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள்? 32 சந்ைதகளில் உட்கார்ந்து, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: உங்களுக்காக
புல்லாங்குழல் ஊதிேனாம், நீங்கள் கூத்தாடவில்ைல; உங்களுக்காகப் புலம்பிேனாம், நீங்கள் அழவில்ைல
என்று குைற ெசால்லுகிற குழந்ைதகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். 33 எப்படிெயனில், ேயாவான்ஸ்நானன்
அப்பம் புசியாதவனும் திராட்சரசம் குடியாதவனுமாய் வந்தான்; அதற்கு நீங்கள்: அவன் பிசாசு
பிடித்திருக்கிறவன் என்கிறீர்கள். 34 மனிதகுமாரன் சாப்பிட வந்தார்; அதற்கு நீங்கள்: இேதா,
சாப்பாட்டுப்பிரியனும் மதுபானப்பிரியனுமான மனிதன், ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் சிேநகிதன்
என்கிறீர்கள். 35 ஆனாலும் ஞானமானது அதின் குழந்ைதகளால் நீதியுள்ளெதன்று நிரூபிக்கப்படும் என்றார்.
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பாவியான ெபண்ணின் விசுவாசம்
36 பரிேசயரில் ஒருவன் தன்னுடேன சாப்பிடேவண்டுெமன்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் அந்தப்

பரிேசயனுைடய வீட்டிற்கு ெசன்று சாப்பிட்டார். 37 அப்ெபாழுது அந்த ஊரிலிருந்த பாவியாகிய ஒருெபண்
அவர் பரிேசயன் வீட்டிேல உண்பைத அறிந்து, ஒரு பாத்திரத்தில் பரிமளைதலம் ெகாண்டுவந்து, 38

அவருைடய பாதங்களின் அருேக நின்று அழுதுெகாண்டு, அவருைடய பாதங்கைளத் தன் கண்ணீரினால்
நைனத்து, தன் தைலமயிரினால் துைடத்து, அவருைடய பாதங்கைள முத்தம் ெசய்து, பரிமளைதலத்ைதப்
பூசினாள். 39 அவைர அைழத்த பரிேசயன் அைத பார்த்தேபாது, இவர் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தால் தம்ைமத்
ெதாடுகிற ெபண் எப்படிப்பட்டவள் என்று அறிந்திருப்பார்; இவள் பாவியாயிருக்கிறாேள என்று தனக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 40 இேயசு அவைன ேநாக்கி: சீேமாேன, உனக்கு நான் ஒரு விஷயம்
ெசால்லேவண்டும் என்றார் அதற்கு அவன்: ேபாதகேர, ெசால்லும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவர்:
ஒருவனிடத்தில் இரண்டுேபர் கடன்பட்டிருந்தார்கள்; ஒருவன் ஐந்நூறு ெவள்ளிக்காசும், மற்றவன் ஐம்பது
ெவள்ளிக்காசும் ெகாடுக்கேவண்டியதாயிருந்தது. 42 வாங்கிய கடைன திரும்பக்ெகாடுக்க அவர்களுக்கு
முடியாததால், இருவருைடய கடன்கைளயும் மன்னித்துவிட்டான். இப்படியிருக்க, அவர்களில் எவன்
அவனிடத்தில் அதிக அன்பாயிருப்பான்? அைதச் ெசால் என்றார். 43 சீேமான் மறுெமாழியாக: எவனுக்கு
அதிகமாய் மன்னித்துவிட்டாேனா அவேன அதிக அன்பாயிருப்பான் என்று நிைனக்கிேறன் என்றான்; அதற்கு
அவர்: சரியாக நிைனத்தாய் என்று ெசால்லி, 44 ெபண் நின்று ெகாண்டிருந்த இடத்திற்கு ேநராகத் திரும்பி,
சீேமாைன ேநாக்கி: இந்தப் ெபண்ைண பார்க்கிறாேய; நான் உன் வீட்டிற்கு வந்ேதன், நீ என் கால்களுக்கு
தண்ணீர் தரவில்ைல, இவேளா, கண்ணீரினால் என் கால்கைள நைனத்து, தன் தைலமயிரினால்
அைவகைளத் துைடத்தாள். 45 நீ என்ைன முத்தம் ெசய்யவில்ைல, இவேளா, நான் இங்கு வந்தது முதல்,
என் பாதங்கைள ஓயாமல் முத்தம் ெசய்தாள். 46 நீ என் தைலயில் எண்ெணய் பூசவில்ைல, இவேளா என்
பாதங்களில் பரிமளைதலம் பூசினாள். 47 ஆதலால் நான் உனக்குச் ெசால்லுகிேறன்: இவள் ெசய்த அேநக
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது; இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாேள. எவனுக்குக் ெகாஞ்சம்
மன்னிக்கப்படுகிறேதா, அவன் ெகாஞ்சமாய் அன்புகூருவான் என்று ெசால்லி; 48 அவைள ேநாக்கி: உன்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். 49 அப்ெபாழுது அவேராடு சாப்பிட்டு ெகாண்டு இருந்தவர்கள்:
பாவங்கைள மன்னிக்கிற இவன் யார் என்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 50 இேயசு அந்தப்
ெபண்ைணப் பார்த்து: உன் விசுவாசம் உன்ைன இரட்சித்தது, சமாதானத்ேதாேட ேபா என்றார்.

அத்தியாயம்–8

விைதக்கிறவனின் உவைம

பின்பு, இேயசு பட்டணங்கள்ேதாறும் கிராமங்கள்ேதாறும் பயணம் ெசய்து, ேதவனுைடய
ராஜ்யத்திற்குரிய நற்ெசய்திையச் ெசால்லி பிரசங்கித்து வந்தார். பன்னிெரண்டு சீடர்களும்
அவருடேன இருந்தார்கள். 2 அவர் ெபால்லாத ஆவிகளிலிருந்தும் வியாதிகளிளிருந்தும் சுகமான

சில ெபண்களும், ஏழு பிசாசுகளின் ெதால்ைலயில் இருந்து விடுதைலெபற்ற மகதேலனாள் என்னப்பட்ட
மரியாளும், 3 ஏேராதின் ேமலாளரான கூசாவின் மைனவியாகிய ேயாவன்னாளும், சூசன்னாளும், தங்கள்
ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியஞ்ெசய்துெகாண்டுவந்த பல ெபண்கள் அவருடேன இருந்தார்கள். 4 எல்லா
பட்டணங்களிலுமிருந்து மக்கள்கூட்டம் அவரிடத்தில் வந்தவுடன், அவர் உவைமயாகச் ெசான்னது: 5

விைதக்கிறவன் ஒருவன் விைதைய விைதக்கப் புறப்பட்டான்; அவன் விைதக்ைகயில் சில விைதகள்
வழியருேக விழுந்து மிதியுண்டது, ஆகாயத்துப் பறைவகள் வந்து அைதச் சாப்பிட்டு ெசன்றன. 6 சில
விைதகள் கற்பாைறயின்ேமல் விழுந்தது; அது முைளத்தபின் அதற்கு ஈரமில்லாததினால் உலர்ந்துேபாயிற்று.
7 சில விைதகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது; முள் கூடவளர்ந்து, அைத ெநருக்கிப்ேபாட்டது. 8 சில
விைதகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது, அது முைளத்து, ஒன்று நூறாகப் பலன் ெகாடுத்தது என்றார்.
இைவகைளச் ெசால்லி, ேகட்கிறதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன் என்று சத்தமிட்டுக் கூறினார். 9

அப்ெபாழுது அவருைடய சீடர்கள், இந்த உவைமயின் கருத்து என்னெவன்று அவரிடத்தில் ேகட்டார்கள். 10

அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்தின் இரகசியங்கைள அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது;
மற்றவர்களுக்ேகா, அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும், ேகட்டும் உணராதவர்களாகவும்
இருக்கத்தக்கதாக, அைவகள் உவைமகளாகச் ெசால்லப்படுகிறது. 11 அந்த உவைமயின் கருத்தாவது:
விைத ேதவனுைடய வசனம். 12 வழியருேக விைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்
ேகட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்; அவர்கள் விசுவாசித்து இரட்சிக்கப்படாதபடிக்குப் பிசாசானவன் வந்து,
அவ்வசனத்ைத அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுகிறான். 13 கற்பாைறயின்ேமல்
விைதக்கப்பட்டவர்கள் ேகட்கும்ேபாது, சந்ேதாஷத்துடேன வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறார்கள்;
ஆனாலும் தங்களுக்குள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதபடியினாேல, ெகாஞ்சக்காலமாத்திரம் விசுவாசித்து,
ேசாதைனகாலத்தில் பின்வாங்கிப்ேபாகிறார்கள். 14 முள்ளுள்ள இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவர்கள்
வசனத்ைதக் ேகட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள்; ேகட்டவுடேன ேபாய், உலகத்திற்குரிய கவைலகளினாலும்
ெசல்வத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் ெநருக்கப்பட்டு, பலன்ெகாடாதிருக்கிறார்கள். 15 நல்ல நிலத்தில்
விைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்ேகட்டு, அைத உண்ைமயும் நன்ைமயுமான இருதயத்திேல காத்துப்
ெபாறுைமயுடேன பலன்ெகாடுக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள். 16 ஒருவனும் விளக்ைகக் ெகாளுத்தி, அைத
ஒரு பாத்திரத்தினாேல மூடிைவக்கமாட்டான், கட்டிலின்கீேழ ைவக்கவுமாட்டான்; உள்ேள நுைழகிறவர்கள்
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அதின் ெவளிச்சத்ைதக் காணும்படிக்கு அைத விளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான். 17 ெவளியரங்கமாகாத
இரகசியமுமில்ைல, அறியப்பட்டு ெவளிேயவராத மைறெபாருளுமில்ைல. 18 ஆதலால் நீங்கள் ேகட்கிற
விதத்ைதக்குறித்துக் கவனியுங்கள்; உள்ளவெனவேனா அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்; இல்லாதவெனவேனா
அவன் தனக்குண்ெடன்று நிைனக்கிறதும் அவனிடத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் என்றார். 19

அப்ெபாழுது அவருைடய தாயாரும் சேகாதரரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் மக்கள்கூட்டம் அதிகமாய்
இருந்தது, ஆதலால் அவர் அருகில் ெசல்லமுடியாமல் இருந்தது. 20 அப்ெபாழுது: உம்முைடய தாயாரும்
உம்முைடய சேகாதரரும் உம்ைமப் பார்க்கேவண்டுெமன்று ெவளிேய நிற்கிறார்கள் என்று அவருக்கு
அறிவித்தார்கள். 21 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய வசனத்ைதக் ேகட்டு, அதின்படி ெசய்கிறவர்கேள எனக்குத்
தாயும் எனக்குச் சேகாதரருமாயிருக்கிறார்கள் என்றார்.

இேயசு காற்ைறயும் கடைலயும் அதட்டுதல்
22 பின்பு ஒருநாள் அவர் தமது சீடர்கேளாடு படகில் ஏறி: கடலின் அக்கைரக்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்

என்றார்; அப்படிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 23 படகில் பயணம்ெசய்துெகாண்டு இருக்கும்ேபாது இேயசு
தூங்கிவிட்டார். அப்ெபாழுது கடலிேல சுழல் காற்றுண்டானதால், அவர்களுைடய படகு தண்ணீரினால்
நிைறந்து ஆபத்து ஏற்பட்டது. 24 அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஐயேர, ஐயேர, சாகப்ேபாகிேறாம் என்று
அவைர எழுப்பினார்கள்; அவர் எழுந்து, காற்ைறயும் தண்ணீரின் ெகாந்தளிப்ைபயும் அதட்டினார்; உடேன
அைவகள் நின்றுேபாய், அைமதலுண்டாயிற்று. 25 அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கள் விசுவாசம் எங்ேக
என்றார். அவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் யாேரா, காற்றுக்கும் கடலுக்கும் கட்டைளயிடுகிறார்,
அைவகளும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறேத என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.

இேயசு பிசாசு பிடித்தவைன சுகமாக்குதல்
26 பின்பு கலிேலயாவுக்கு எதிரான கதேரனருைடய நாட்ைடச் ேசர்ந்தார்கள். 27 அவர்

கைரயிலிறங்கினேபாது, ெநடுநாளாய்ப் பிசாசுகள் பிடித்தவனும், ஆைடயணியாதவனும், வீட்டில் தங்காமல்
சுடுகாட்டிலும் கல்லைறகளிலும் தங்கினவனுமாயிருந்த அந்தப் பட்டணத்து மனிதன் ஒருவன் அவருக்கு
எதிராகவந்தான். 28 அவன் இேயசுைவக் கண்டேபாது கூக்குரலிட்டு, அவருக்கு முன்பாக விழுந்து:
இேயசுேவ, உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரேன, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்ைன
ேவதைனப்படுத்தாதபடிக்கு உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்று மகா சத்தத்ேதாேட ெசான்னான். 29

அந்த அசுத்தஆவி அவைனவிட்டுப்ேபாகும்படி இேயசு கட்டைளயிட்டபடியினாேல அப்படிச் ெசான்னான்.
அந்த அசுத்தஆவி பலகாலமாய் அவைனப் பிடித்திருந்தது; அவன் சங்கிலிகளினாலும் விலங்குகளினாலும்
கட்டுண்டு காவல்பண்ணப்பட்டிருந்தும் கட்டுகைள முறித்துப்ேபாட்டுப் பிசாசினால் வனாந்தரங்களுக்குத்
துரத்தப்பட்டிருந்தான். 30 இேயசு அவைன ேநாக்கி: உன் ெபயர் என்னெவன்று ேகட்டார்; அதற்கு அவன்:
ேலகிேயான் என்றான்; அேநகம் பிசாசுகள் அவனுக்குள் புகுந்திருந்தபடியால் அந்தப் ெபயைரச்
ெசான்னான். 31 தங்கைளப் பாதாளத்திேல ேபாகக் கட்டைளயிடாதபடிக்கு அைவகள் அவைர
ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அவ்விடத்தில் அேநகம் பன்றிகள் கூட்டமாய் மைலயிேல ேமய்ந்து
ெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்றிகளுக்குள் ேபாகும்படி தங்களுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கேவண்டும் என்று
அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டன; அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தார். 33 அப்படிேய பிசாசுகள் அந்த
மனிதைனவிட்டு நீங்கி பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன; அப்ெபாழுது அந்தப் பன்றிக்கூட்டம் உயர்ந்த
ேமட்டிலிருந்து கடலிேல பாய்ந்து, அமிழ்ந்து இறந்தன. 34 அைவகைள ேமய்த்தவர்கள் சம்பவித்தைதக்
கண்டு, ஓடிப்ேபாய், பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது சம்பவித்தைதப்
பார்க்கும்படி மக்கள் புறப்பட்டு, இேயசுவினிடத்தில் வந்து, பிசாசுகள் விட்டுப்ேபான மனிதன் ஆைட
அணிந்து இேயசுவின் பாதத்தருேக உட்கார்ந்து புத்திெதளிந்திருக்கிறைதக் கண்டு, பயந்தார்கள். 36

பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் சுகமாக்கப்பட்டைதக் கண்டவர்களும் அைத அவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். 37

அப்ெபாழுது கதேரனருைடய சுற்றுப்புறத்திலுள்ள மக்கள் எல்லாரும் மிகவும் பயமைடந்தபடியினாேல,
தங்கைளவிட்டுப்ேபாகும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். அந்தப்படி அவர் படகில் ஏறி,
திரும்பிப்ேபானார். 38 பிசாசுகள் நீங்கின மனிதன் அவேராேடகூட இருக்கும்படி உத்தரவு ேகட்டான். 39

இேயசு அவைன ேநாக்கி: நீ உன் வீட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபாய், ேதவன் உனக்குச் ெசய்தைவகைளெயல்லாம்
ெசால் என்று ெசால்லி, அவைன அனுப்பிவிட்டார். அந்தப்படி அவன் ேபாய், இேயசு தனக்குச்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் ெசால்லிப் பிரபலப்படுத்தினான்.

இரத்தப்ேபாக்குள்ள ெபண் சுகமைடதல்
40 இேயசு திரும்பி வந்தேபாது மக்கெளல்ேலாரும் அவருக்காகக் காத்திருந்தபடியால் அவைர

சந்ேதாஷமாய் ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள். 41 அப்ெபாழுது ெஜப ஆலயத்தைலவனாகிய யவீரு என்னும்
ெபயருள்ள ஒருவன் இேயசுவின் பாதத்தில் விழுந்து, பன்னிரண்டு வயதுள்ள தன்னுைடய ஒேர குமாரத்தி
மரண ேவதைனயாய் இருந்தபடியால், 42 தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். அவர்
ேபாகும்ெபாழுது மக்கள் கூட்டம் அவைர ெநருக்கினார்கள். 43 அப்ெபாழுது பன்னிரண்டு வருடமாக
இரத்தப்ேபாக்கினால் அவதிப்பட்டு, தன் ெசாத்துக்கைளெயல்லாம் ைவத்தியர்களுக்குச் ெசலவழித்தும்,
ஒருவனாலும் சுகமாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ெபண், 44 அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருைடய ஆைடயின்
ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள்; உடேன அவளுைடய இரத்தப்ேபாக்கு நின்றுேபாயிற்று. 45 அப்ெபாழுது இேயசு:
என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று ேகட்டார். எங்களுக்குத் ெதரியாெதன்று எல்லாரும் ெசான்னேபாது,
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ேபதுருவும் அவனுடேனகூட இருந்தவர்களும்: ஐயேர, மக்கள் கூட்டம் உம்ைமச் சூழ்ந்து
ெநருக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கேள, என்ைனத் ெதாட்டது யார் என்று எப்படிக் ேகட்கிறீர் என்றார்கள். 46

அதற்கு இேயசு: என்னிலிருந்து வல்லைம புறப்பட்டைத அறிந்திருக்கிேறன்; ஆதலால் ஒருவர் என்ைனத்
ெதாட்டதுண்டு என்றார். 47 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் தான் மைறந்திருக்கவில்ைல என்று கண்டு,
நடுங்கிவந்து, அவர் முன்பாக விழுந்து, தான் அவைரத் ெதாட்ட காரணத்ைதயும் உடேன தான்
சுகமானைதயும் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள். 48 அவர் அவைளப் பார்த்து: மகேள,
திடன்ெகாள், உன் விசுவாசம் உன்ைன இரட்சித்தது, சமாதானத்ேதாேட ேபா என்றார்.

யவீருவின் மகள் உயிேராடு எழுதல்
49 அவர் இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ெஜப ஆலயத்தைலவனுைடய வீட்டிலிருந்து ஒருவன்

வந்து, அவைன ேநாக்கி: உம்முைடய குமாரத்தி இறந்துேபானாள், ேபாதகைர வருத்தப்படுத்தேவண்டாம்
என்றான். 50 இேயசு அைதக் ேகட்டு: பயப்படாேத; விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, அப்ெபாழுது அவள்
இரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார். 51 அவர் வீட்டில் வந்தேபாது, ேபதுருைவயும் யாக்ேகாைபயும் ேயாவாைனயும்
ெபண்ணின் தகப்பைனயும் தாையயும் தவிர ேவெறாருவைரயும் உள்ேள வர அனுமதிக்காமல், 52

எல்ேலாரும் அழுது அவைளக்குறித்துத் துக்கப்படுகிறைதக் கண்டு: அழாேதயுங்கள், அவள்
இறந்துேபாகவில்ைல, தூங்கிக்ெகாண்டு இருக்கிறாள் என்றார். 53 அவள் இறந்துேபானாெளன்று
அவர்களுக்கு ெதரிந்ததினால், அவைரப் பார்த்து நைகத்தார்கள். 54 எல்ேலாைரயும் அவர் ெவளிேய
அனுப்பிவிட்டு, அவளுைடய ைகையப் பிடித்து: பிள்ைளேய எழுந்திரு என்றார். 55 அப்ெபாழுது அவள் உயிர்
திரும்பவந்தது; உடேன அவள் எழுந்திருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரம் ெகாடுங்கள் என்றார். 56 அவளுைடய
தாயும் தகப்பனும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபாழுது நடந்தைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்.

அத்தியாயம்–9

சீடர்கைள ஊழியத்திற்கு அனுப்புதல்

அவர் தம்முைடய பன்னிரண்டு சீடர்கைளயும் வரவைழத்து, எல்லாப் பிசாசுகைளத் துரத்தவும்,
வியாதியுள்ளவர்கைளக் குணமாக்கவும், அவர்களுக்கு வல்லைமயும் அதிகாரமும் ெகாடுத்து, 2

ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் குறித்துப் பிரசங்கிக்கவும், ேநாயாளிகைள குணமாக்கவும் அவர்கைள
அனுப்பினார். 3 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: பயணத்தின் ேபாது தடிையேயா ைபையேயா
அப்பத்ைதேயா பணத்ைதேயா எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டாம்; இரண்டு உைடகைளக் ெகாண்டு
ேபாகவும் ேவண்டாம் என்றார். 4 எந்த வீட்டிற்கு ெசன்றாலும், அங்கிருந்து புறப்படும்வைர அங்ேக
தங்கியிருங்கள். 5 உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்களுைடய ஊைரவிட்டு நீங்கள் புறப்படும்ேபாது,
அவர்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாததற்கு சாட்சியாக உங்கள் கால்களில் படிந்துள்ள தூசிைய
உதறிப்ேபாடுங்கள் என்றார். 6 அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், கிராமங்களில் நற்ெசய்திைய பிரசங்கித்து,
ேநாயாளிகைளக் குணமாக்கினார்கள்.

ஏேராது இேயசுைவக் காண விரும்புதல்
7 அப்ெபாழுது கலிேலயா மாவட்ட அதிபதியாகிய ஏேராது அவரால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்

ேகள்விப்பட்டதுமட்டுமல்லாமல்; சிலர் ேயாவான் இறந்ேதாரிலிருந்து எழுந்தான் என்றும், 8 சிலர் எலியா
ேதான்றினான் என்றும், ேவறு சிலர் பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன் உயிர்த்ெதழுந்தான் என்றும்
ெசால்லிக்ெகாண்டபடியால், கலக்கமைடந்து: 9 ேயாவாைன நான் சிரச்ேசதம்பண்ணிேனன், இவன்
இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறான் என்று ேகள்விப்படுகிேறேன! இவன் யார்? என்று ஏேராது ெசால்லி,
அவைரப் பார்க்க விரும்பினான்.

ஐந்தாயிரம்ேபைர ேபாஷித்தல்
10 அப்ேபாஸ்தலர் திரும்பிவந்து, தாங்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் அவருக்கு விளக்கிச் ெசான்னார்கள்.

அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு, தனிைமயாயிருக்கும்படி ெபத்சாயிதா என்னும்
பட்டணத்தின் வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்குப் ேபானார். 11 மக்கள் அைத அறிந்து, அவர் பின்னால்
ேபானார்கள்; அவர்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக்குறித்து அவர்களுடேன
ேபசி, சுகமைடய ேவண்டும் என்றிருந்தவர்கைள சுகப்படுத்தினார். 12 மாைலேநரத்தில், பன்னிரண்டுேபரும்,
அவைர ேநாக்கி: நாம் இருக்கிற இடம் வனாந்தரமாக இருப்பதினால், மக்கள், சுற்றியிருக்கிற ஊர்களிலும்
கிராமங்களிலும் ேபாய்த் தங்குவதற்கும், உணவுப்ெபாருள்கைள வாங்கிக்ெகாள்வதற்கும் அவர்கைள
அனுப்பிவிடேவண்டும் என்றார்கள். 13 இேயசு, அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கேள அவர்களுக்கு உணைவக்
ெகாடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்கள் மட்டுேம
இருக்கிறது, இந்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும் உணவு ெகாடுக்கேவண்டுமானால், நாங்கள் ேபாய்
வாங்கிக்ெகாண்டு வரேவண்டும் என்றார்கள். 14 அங்கு ஏறக்குைறய ஐயாயிரம் ஆண்கள் இருந்தார்கள்.
அவர்கைளப் பந்திக்கு ஐம்பது ஐம்பதுேபராக உட்காரும்படிச் ெசால்லுங்கள் என்று தம்முைடய
சீடர்களுக்குச் ெசான்னார். 15 அவர்கள் அப்படிேய எல்ேலாைரயும் உட்காரும்படிச் ெசய்தார்கள். 16

அப்ெபாழுது அவர் அந்த ஐந்து அப்பங்கைளயும் அந்த இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்து, வானத்ைத
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அண்ணாந்து பார்த்து, அைவகைள ஆசீர்வதித்து, பிட்டு, மக்களுக்கு பகிர்ந்து ெகாடுக்கும்படி
சீடர்களிடத்தில் ெகாடுத்தார். 17 எல்ேலாரும் சாப்பிட்டுத் திருப்தியைடந்தார்கள். மீதியான
உணவுப்ெபாருட்கள் பன்னிரண்டு கூைடநிைறய எடுக்கப்பட்டது.

ேபதுருவின் விசுவாச அறிக்ைக
18 பின்பு அவர் தமது சீடர்கேளாடு தனித்து ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, அவர்கைள ேநாக்கி:

மக்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேகட்டார். 19 அதற்கு அவர்கள்: சிலர் உம்ைம
ேயாவான்ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், ேவறு சிலர் பூர்வகாலத்துத் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர்
உயிர்த்ெதழுந்துள்ளார் என்றும் ெசால்லுகிறார்கள் என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது அவர்: நீங்கள் என்ைன
யார் என்று ெசால்லுகிறீர்கள் என்று ேகட்டார்; ேபதுரு மறுெமாழியாக: நீர் ேதவனுைடய கிறிஸ்து என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அவர், நீங்கள் இைத ஒருவருக்கும் ெசால்லேவண்டாம் என்று உறுதியாய்க்
கட்டைளயிட்டார். 22 ேமலும் மனிதகுமாரன் பல பாடுகள் படவும், மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும்
ேவதபாரகராலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்படவும், ெகால்லப்படவும், மூன்றாம் நாளில் உயிேராடு
எழுந்திருக்கவும் ேவண்டும் என்று ெசான்னார். 23 பின்பு அவர் எல்ேலாைரயும் ேநாக்கி: ஒருவன் என்ைனப்
பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்ைனத்தாேன ெவறுத்து, தன் சிலுைவைய அநுதினமும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, என்ைனப் பின்பற்றேவண்டும். 24 தன் ஜீவைன இரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அைத
இழந்துேபாவான்; எனக்காகத் தன் ஜீவைன இழந்துேபாகிறவன் அைத இரட்சித்துக்ெகாள்ளுவான். 25

மனிதன் உலகம் முழுவைதயும் ஆதாயப்படுத்திக்ெகாண்டாலும், தன்ைனத்தாேன ெகடுத்து
நஷ்டப்படுத்திக்ெகாண்டால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? 26 என்ைனக்குறித்தும் என்
வார்த்ைதகைளக்குறித்தும் எவன் ெவட்கப்படுகிறாேனா, அவைனக்குறித்து மனிதகுமாரனும் தம்முைடய
மகிைமேயாடும் பிதாவின் மகிைமேயாடும் பரிசுத்த தூதர்களின் மகிைமேயாடும் வரும்ேபாது ெவட்கப்படுவார்.
27 இங்ேக நிற்கிறவர்களில் சிலர் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் காணும் முன்ேன, மரணத்ைத
ருசிபார்ப்பதில்ைல என்று நிச்சயமாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

இேயசு மருரூபமாகுதல்
28 இந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெசால்லி ஏறக்குைறய எட்டுநாட்களுக்குப் பின்பு, அவர் ேபதுருைவயும்

ேயாவாைனயும் யாக்ேகாைபயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, ெஜபம்பண்ணுகிறதற்கு ஒரு மைலயின்ேமல் ஏறினார். 29

அவர் ெஜபம்பண்ணும் ேபாது அவருைடய முகத்தின் ரூபம் மாறியது, அவருைடய ஆைட ெவண்ைமயாகப்
பிரகாசித்தது. 30 அன்றியும் ேமாேச எலியா ஆகிய இரண்டுேபரும் மகிைமேயாடு காணப்பட்டு, அவேராடு
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள், 31 அவர்கள் எருசேலமில் நிைறேவற்றப்ேபாகிற அவருைடய
மரணத்ைதக்குறித்துப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 32 ேபதுருவும் அவேனாடிருந்தவர்களும்
தூக்கமயக்கமாயிருந்தார்கள். ஆகிலும் அவர்கள் விழித்து அவருைடய மகிைமையயும் அவேராேட நின்ற
அவ்விரண்டு ேபைரயும் கண்டார்கள். 33 அவ்விருவரும் அவைரவிட்டுப் பிரிந்து ேபாகும்ேபாது, ேபதுரு
இேயசுைவ ேநாக்கி: ஐயேர, நாம் இங்ேக இருக்கிறது நல்லது, உமக்கு ஒரு கூடாரமும், ேமாேசக்கு ஒரு
கூடாரமும், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று கூடாரங்கைளப் ேபாடுேவாம் என்று, தான்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்று ெதரியாமல் ெசான்னான். 34 இப்படி அவன் ேபசும் ேபாது, ஒரு ேமகம் வந்து
அவர்கைள மூடினது; எனேவ அவருைடய சீடர்கள் பயந்தார்கள். 35 அப்ெபாழுது: இவர் என்னுைடய
ேநசகுமாரன், இவருக்குச் ெசவிெகாடுங்கள் என்று ேமகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. 36 அந்தச்
சத்தம் உண்டான ேபாது இேயசு ஒருவேர காணப்பட்டார். தாங்கள் கண்டைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள்
ஒருவருக்கும் ெசால்லாமல் இருந்தார்கள்.

அசுத்தஆவி பிடித்தவைன சுகப்படுத்துதல்
37 மறுநாளில் அவர்கள் மைலயிலிருந்து இறங்கினேபாது, மக்கள் கூட்டம் அவைர சந்திக்க அவரிடம்

வந்தார்கள். 38 அவர்களில் ஒருவன் சத்தமிட்டு: ேபாதகேர, என் மகனுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டுெமன்று
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன், அவன் எனக்கு ஒேர பிள்ைளயாயிருக்கிறான். 39 சில ேநரங்களில், ஒரு
அசுத்தஆவி அவைன அைலக்கழிப்பதினால், அவன் அலறி வாயில் நுைரதள்ளுகிறான். அது அவைனக்
காயப்படுத்தி, அதிக ேபாராட்டத்திற்குப் பின்பு அவைனவிட்டு நீங்குகிறது. 40 அைதத் துரத்திவிடும்படி
உம்முைடய சீடர்கைள ேவண்டிக்ெகாண்ேடன், அவர்களால் முடியவில்ைல என்றான். 41 இேயசு
மறுெமாழியாக: விசுவாசமில்லாத மாறுபாடான வம்சேம, எதுவைரக்கும் நான் உங்கேளாடிருந்து,
உங்களிடத்தில் ெபாறுைமயாயிருப்ேபன்? உன் மகைன இங்ேக ெகாண்டுவா என்றார். 42 அவன் அருகில்
வருைகயில், பிசாசு அவைனக் கீேழத் தள்ளி, அைலக்கழித்தது. இேயசு அந்த அசுத்தஆவிைய அதட்டி,
இைளஞைனக் குணமாக்கி, அவன் தகப்பனிடத்தில் அவைன ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.

இேயசு தம்முைடய பாடுகைளப்பற்றிக் கூறுதல்
43 அப்ெபாழுது எல்ேலாரும் ேதவனுைடய மகத்துவத்ைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேயசு ெசய்த

எல்லாவற்ைறயும் குறித்து அைனவரும் ஆச்சரியப்படும் ேபாது அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்கி: 44

நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் கவனமாய்க் ேகளுங்கள்; மனிதகுமாரன் மனிதர் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படப்ேபாகிறார் என்றார். 45 அவர்கள் அந்த வார்த்ைதயின் கருத்ைத
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புரிந்துெகாள்ளவில்ைல; அது அவர்களுக்கு மைறெபாருளாயிருந்தது; அந்த வார்த்ைதையக் குறித்து
அவரிடத்தில் விசாரிக்கவும் அவர்கள் பயந்தார்கள். 46 பின்பு தங்களுக்குள் யார் ெபரியவனாய் இருப்பான்
என்கிற வாக்குவாதம் அவர்களுக்குள் உண்டானது. 47 இேயசு அவர்கள் இருதயத்தின் ேயாசைனைய
அறிந்து, ஒரு சிறுபிள்ைளைய எடுத்து, அைதத் தம் அருகில் நிறுத்தி, 48 அவர்கைள ேநாக்கி: இந்தச்
சிறுபிள்ைளைய என் நாமத்தினாேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்; என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன அனுப்பினவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்; உங்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
எவன் சிறியவனாக இருக்கிறாேனா அவேன ெபரியவனாக இருப்பான் என்றார். 49 அப்ெபாழுது ேயாவான்
அவைர ேநாக்கி: ஐயேர, ஒருவன் உம்முைடய நாமத்தினாேல பிசாசுகைளத் துரத்துகிறைத நாங்கள் கண்டு,
அவன் எங்கேளாடுகூட உம்ைமப் பின்பற்றாததினால், அவைனத் தடுத்ேதாம் என்றான். 50 அதற்கு இேயசு:
தடுக்கேவண்டாம்; நமக்கு விேராதியாய் இல்லாதவன் நமது பட்சத்தில் இருக்கிறான் என்றார்.

இேயசுவின் கடிந்துெகாள்ளுதல்
51 பின்பு, அவர் பரேலாகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் நாட்கள் வந்தேபாது, அவர் எருசேலமுக்குப்

ேபாகப்பார்த்து, 52 தமக்கு முன்னாகத் தூதர்கைள அனுப்பினார். அவர்கள் ேபாய், அவருக்கு இடத்ைத
ஆயத்தம்பண்ணும்படி சமாரியருைடய ஒரு கிராமத்திேல நுைழந்தார்கள். 53 அவர் எருசேலமுக்குப்ேபாக
விரும்பினபடியால் அந்த கிராமத்து மக்கள் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 54 அவருைடய சீடர்களாகிய
யாக்ேகாபும் ேயாவானும் அைதக் கண்டேபாது: ஆண்டவேர, எலியா ெசய்ததுேபால, வானத்திலிருந்து
அக்கினி இறங்கி இவர்கைள அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டைளயிட உமக்கு விருப்பமா? என்று ேகட்டார்கள்.
55 அவர் திரும்பிப்பார்த்து: அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு, 56 மனிதகுமாரன் மனிதருைடய ஜீவைன
அழிப்பதற்காக அல்ல, இரட்சிப்பதற்காகேவ வந்தார் என்றார். அதன்பின்பு அவர்கள் ேவெறாரு
கிராமத்துக்குப் ேபானார்கள். 57 அவர்கள் வழியிேல ேபாகும் ேபாது ஒருவன் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,
நீர் எங்ேக ேபானாலும் நான் உம்ைமப் பின்பற்றி வருேவன் என்றான். 58 அதற்கு இேயசு: நரிகளுக்குக்
குழிகளும் ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்குக் கூடுகளும் உண்டு, மனிதகுமாரனுக்ேகா தைல சாய்க்கவும்
இடமில்ைல என்றார். 59 ேவெறாருவைன அவர் ேநாக்கி: என்ைனப் பின்பற்றிவா என்றார். அதற்கு அவன்:
ஆண்டவேர, முதலில் நான் ேபாய் என் தகப்பைன அடக்கம்பண்ண என்ைன அனுப்பேவண்டும் என்றான். 60

அதற்கு இேயசு: இறந்ேதார் தங்கள் இறந்ேதாைர அடக்கம் பண்ணட்டும்; நீ ேபாய், ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக் குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணு என்றார். 61 பின்பு ேவறு ஒருவன் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,
உம்ைமப் பின்பற்றுேவன், ஆனாலும் முதலில் நான் ேபாய் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் ெசால்லிவிட்டு வரும்படி
என்ைன அனுமதிக்க ேவண்டும் என்றான். 62 அதற்கு இேயசு: கலப்ைபயின் ேமல் தன் ைகைய ைவத்துவிட்டு
பின்ேனாக்கிப் பார்க்கிற யாரும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் இல்ைல என்றார்.

அத்தியாயம்–10

இேயசு எழுபதுேபைர அனுப்புதல்

இைவகளுக்குப் பின்பு கர்த்தர் ேவறு எழுபதுேபைர நியமித்து, தாம் ேபாகும் எல்லா
பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்கைளத் தமக்கு முன்பாக இரண்டு இரண்டு ேபராக
அனுப்பினார். 2 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: அறுப்பு மிகுதி, ேவைலயாட்கேளா

குைறவு; ஆைகயால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது ேவைலயாட்கைள அனுப்பும்படி அவைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 3 புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகைள ஓநாய்களுக்குள்ேள
அனுப்புகிறதுேபால, இேதா, நான் உங்கைள அனுப்புகிேறன். 4 பணப்ைபையயும் பயணப்ைபையயும்
காலணிகைளயும் ெகாண்டுேபாக ேவண்டாம்; வழியிேல ஒருவைரயும் வாழ்த்திப் ேபசவும் ேவண்டாம். 5 ஒரு
வீட்டில் நுைழகிறேபாது: இந்த வீட்டிற்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது ெசால்லுங்கள். 6

சமாதானத்திற்கு தகுதியானவன் அங்ேக இருந்தால், நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும்,
இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்குத் திரும்பிவரும். 7 அந்த வீட்டிேலதாேன நீங்கள் தங்கியிருந்து,
அவர்கள் ெகாடுக்கிறைவகைளப் சாப்பிட்டு குடியுங்கள்; ேவைலயாள் தன் கூலிக்கு
தகுதியுைடயவனாயிருக்கிறான். வீட்டிற்கு வீடு ேபாகாதிருங்கள். 8 ஒரு பட்டணத்தில் நீங்கள்
நுைழகிறெபாழுது, மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவர்கள் உங்கள்முன் ைவக்கிறைவகைள நீங்கள்
புசித்து, 9 அவ்விடத்திலுள்ள ேநாயாளிகைளச் சுகமாக்கி: ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருகில்
வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். 10 எந்தெவாரு பட்டணத்திலும் நீங்கள்
நுைழயும்ெபாழுது, மக்கள் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டால் அதின் வீதிகளிேல நீங்கள் ேபாய்: 11

எங்களின் பாதத்தில் ஒட்டியுள்ள உங்கள் பட்டணத்தின் தூசிையயும் உங்களுக்கு விேராதமாய்த்
துைடத்துப்ேபாடுகிேறாம்; ஆயினும் ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களுக்கு அருகில் வந்திருக்கிறெதன்பைத
அறிந்துெகாள்வீர்களாக என்று ெசால்லுங்கள். 12 அந்தப் பட்டணத்திற்கு நடப்பைதப் பார்க்கிலும் அந்த
நாளிேல ேசாேதாம் நாட்டிற்கு நடப்பது எளிதாய் இருக்கும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 13

ேகாராசீன் பட்டணேம, உனக்கு ஐேயா, ெபத்சாயிதா பட்டணேம, உனக்கு ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட
பலத்த ெசய்ைககள் தீருவிலும் சீேதானிலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தால், அப்ெபாழுேத சணல் ஆைடகைள
அணிந்து, சாம்பலில் உட்கார்ந்து, மனந்திரும்பியிருப்பார்கள். 14 நியாயத்தீர்ப்புநாளில் உங்களுக்கு
நடப்பைதப்பார்க்கிலும், தீருவுக்கும் சீேதானுக்கும் நடப்பது எளிதாய் இருக்கும். 15 வானபரியந்தம்
உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூேம, நீ பாதாளபரியந்தம் தாழ்த்தப்படுவாய் என்று ெசால்லி, 16 சீடைர ேநாக்கி:

லூக்கா 10:16

791



உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறவன் எனக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறான், உங்கைள அசட்ைடபண்ணுகிறவன்
என்ைன அசட்ைடபண்ணுகிறான், என்ைன அசட்ைடபண்ணுகிறவன் என்ைன அனுப்பினவைர
அசட்ைடப்பண்ணுகிறான் என்றார். 17 பின்பு அந்த எழுபதுேபரும் சந்ேதாஷத்ேதாேட திரும்பிவந்து:
ஆண்டவேர, உம்முைடய நாமத்தினாேல பிசாசுகளும் எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறது என்றார்கள். 18

அவர்கைள அவர் ேநாக்கி: சாத்தான் மின்னைலப்ேபால வானத்திலிருந்து விழுகிறைதக் கண்ேடன். 19

இேதா, சர்ப்பங்கைளயும், ேதள்கைளயும் மிதிக்கவும், சத்துருவினுைடய எல்லா வல்லைமையயும்
ேமற்ெகாள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கிேறன்; ஒன்றும் உங்கைளச் ேசதப்படுத்தாது. 20 ஆகிலும்
ஆவிகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதற்காக நீங்கள் சந்ேதாஷப்படாமல், உங்கள் ெபயர்கள் பரேலாகத்தில்
எழுதியிருக்கிறதற்காகச் சந்ேதாஷப்படுங்கள் என்றார். 21 அந்த ேவைளயில் இேயசு ஆவியிேல
களிகூர்ந்து: பிதாேவ! வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர! இைவகைள நீர் ஞானிகளுக்கும்
கல்விமான்களுக்கும் மைறத்து, பாலகருக்கு ெவளிப்படுத்தினபடியால் உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன்; ஆம்,
பிதாேவ! இப்படிச் ெசய்வது உம்முைடய நாமத்திற்குப் பிரியமாயிருந்தது. 22 சகலமும் என் பிதாவினால்
எனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; பிதா தவிர ேவெறாருவனும் குமாரன் இன்னாெரன்று அறியான்,
குமாரனும், குமாரன் அவைர எவனுக்கு ெவளிப்படுத்த விருப்பமாயிருக்கிறாேரா அவைனத்தவிர,
ேவெறாருவனும் பிதா இன்னாெரன்று அறியான் என்றார். 23 பின்பு தமது சீடரிடத்தில் திரும்பி, தனித்து
அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் காண்கிறைவகைளக் காணும் கண்கள் பாக்கியமுள்ளைவகள். 24 அேநக
தீர்க்கதரிசிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கிறைவகைளக் காணவும், நீங்கள் ேகட்கிறைவகைளக்
ேகட்கவும் விரும்பியும், காணாமலும் ேகளாமலும் ேபானார்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார்.

நியாயசாஸ்திரியும் நித்திய வாழ்வும்
25 அப்ெபாழுது நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து, அவைரச் ேசாதிக்கும்படி: ேபாதகேர,

நித்தியஜீவைனச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேகட்டான். 26 அதற்கு
அவர்: நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார். 27 அவன்
மறுெமாழியாக: உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு ஆத்துமாேவாடும்
உன் முழுப் பலத்ேதாடும் உன் முழுச்சிந்ைதேயாடும் அன்புகூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுேபாலப்
பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான். 28 அவர் அவைன ேநாக்கி:
நிதானமாய் பதில் ெசான்னாய்; அப்படிேய ெசய், அப்ெபாழுது பிைழப்பாய் என்றார். 29 அவன் தன்ைன
நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இேயசுைவ ேநாக்கி: எனக்கு அயலான் யார் என்று ேகட்டான்.

நல்ல சமாரியன்
30 இேயசு மறுெமாழியாக: ஒரு மனிதன் எருசேலமிலிருந்து எரிேகாவுக்குப் ேபாகும்ேபாது கள்ளர்

ைகயில் அகப்பட்டான்; அவர்கள் அவன் ஆைடகைள உரிந்துவிட்டு, அவைனக் காயப்படுத்தி குற்றுயிராக
விட்டுப்ேபானார்கள். 31 அப்ெபாழுது தற்ெசயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழிேய வந்து, அவைனக் கண்டு,
பார்க்காமல் ஓரமாக விலகிப்ேபானான். 32 அந்தப்படிேய ஒரு ேலவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து,
அவைனக் கண்டு, பார்க்காமல் ஓரமாக விலகிப்ேபானான். 33 பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பயணமாய்
வருைகயில், அவைனக் கண்டு, மனதுருகி, 34 அருகில் வந்து, அவனுைடய காயங்களில் எண்ெணயும்
திராட்சரசமும் பூசி, காயங்கைளக் கட்டி, அவைனத் தன் ெசாந்த வாகனத்தில் ஏற்றி, சத்திரத்துக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவைனப் பராமரித்தான். 35 மறுநாளிேல தான் புறப்படும்ேபாது இரண்டு ெவள்ளிப்
பணத்ைத எடுத்து, சத்திரத்தானுைடய ைகயில் ெகாடுத்து: நீ இவைன கவனித்துக்ெகாள், அதிகமாய்
ஏதாகிலும் இவனுக்காகச் ெசலவழித்தால், நான் திரும்பிவரும்ேபாது அைத உனக்குத் தருேவன் என்றான்.
36 இப்படியிருக்க, கள்ளர்ைகயில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்றுேபரில் எவன்
அயலாகத்தானாயிருந்தான்? உனக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது என்றார். 37 அதற்கு அவன்: அவனுக்கு
இரக்கஞ்ெசய்தவேன என்றான். அப்ெபாழுது இேயசு அவைன ேநாக்கி: நீயும் ேபாய் அந்தப்படிேய ெசய்
என்றார்;

மார்த்தாளும் மரியாளும்
38 பின்பு, அவர்கள் பயணம்ெசய்யும்ேபாது, அவர் ஒரு கிராமத்தில் நுைழந்தார். அங்ேக மார்த்தாள்

என்னும் ெபயருள்ள ஒருெபண் அவைரத் தன் வீட்டிேல ஏற்றுக்ெகாண்டாள். 39 அவளுக்கு மரியாள்
என்னப்பட்ட ஒரு சேகாதரி இருந்தாள்; அவள் இேயசுவின் பாதத்தருேக உட்கார்ந்து, அவருைடய
வசனத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 40 மார்த்தாேளா பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்வதில் மிகவும்
வருத்தமைடந்து, அவரிடத்தில் வந்து: ஆண்டவேர, நான் தனிேய ேவைலெசய்யும்படி என் சேகாதரி என்ைன
விட்டுவந்திருக்கிறைதக்குறித்து உமக்குக் கவைலயில்ைலயா? எனக்கு உதவிெசய்யும்படி அவளுக்குச்
ெசால்லும் என்றாள். 41 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக: மார்த்தாேள, மார்த்தாேள, நீ அேநக
காரியங்கைளக் குறித்துக் கவைலப்பட்டுக் கலங்குகிறாய். 42 ேதைவயானது ஒன்ேற, மரியாள் தன்ைன
விட்ெடடுபடாத நல்ல பங்ைகத் ெதரிந்துெகாண்டாள் என்றார்.

லூக்கா 10:17
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அத்தியாயம்–11

ெஜபத்ைதக்குறித்து இேயசுவின் ேபாதைன

அவர் ஒரு இடத்தில் ெஜபம்பண்ணி முடித்தபின்பு, அவருைடய சீடரில் ஒருவன் அவைர ேநாக்கி:
ஆண்டவேர, ேயாவான் தன் சீடருக்கு ெஜபம்பண்ணப் ேபாதித்ததுேபால, நீங்களும் எங்களுக்குப்
ேபாதிக்கேவண்டும் என்றான். 2 அதற்கு அவர்: நீங்கள் ெஜபம்பண்ணும்ேபாது:

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாேவ, உம்முைடய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக; உம்முைடய ராஜ்யம்
வருவதாக; உம்முைடய சித்தம் பரமண்டலத்திேல ெசய்யப்படுகிறதுேபால பூமியிேலயும் ெசய்யப்படுவதாக; 3

எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைத அன்றன்று எங்களுக்குத் தாரும்; 4 எங்கள் பாவங்கைள எங்களுக்கு
மன்னியும்; நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிேறாேம; எங்கைளச்
ேசாதைனக்குட்படப்பண்ணாமல், தீைமயினின்று எங்கைள இரட்சித்துக்ெகாள்ளும், என்று ெசால்லுங்கள்
என்றார். 5 பின்பு அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களில் ஒருவன் தனக்கு நண்பனாயிருக்கிறவனிடம்
நடுராத்திரியிேல ேபாய்: நண்பேன, 6 என் நண்பன் ஒருவன் பயணத்தில் என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறான்,
அவனுக்கு சாப்பிடக்ெகாடுக்க என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்ைல, நீ மூன்று அப்பங்கைள எனக்குக் கடனாகத்
தரேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். 7 வீட்டிற்குள் இருக்கிறவன் மறுெமாழியாக: என்ைனத்
ெதாந்தரவு ெசய்யாேத, கதைவ பூட்டிவிட்ேடாம், என் பிள்ைளகள் என்ேனாேட
தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள், நான் எழுந்திருந்து, உனக்கு அப்பம் தரமுடியாத நிைலயில் இருக்கிேறன்
என்று ெசான்னான். 8 பின்பு, தனக்கு அவன் நண்பனாய் இருப்பதினால் எழுந்து அவனுக்கு அப்பம்
ெகாடுக்கவில்ைல என்றாலும், தன்னிடத்தில் அவன் வருந்திக் ேகட்கிறதினாேல எழுந்திருந்து, அவனுக்குத்
ேதைவயானைதக் ெகாடுப்பான் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

ேகளுங்கள், ேதடுங்கள், தட்டுங்கள்
9 ேமலும் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிறதாவது: ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்படும்; ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது கண்டைடவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குத்
திறக்கப்படும். 10 ஏெனன்றால், ேகட்கிறவன் எவனும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறான்; ேதடுகிறவன்
கண்டைடகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும். 11 உங்களில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிடத்தில்
மகன் அப்பம் ேகட்டால், அவனுக்குக் கல்ைலக் ெகாடுப்பானா? மீைனக்ேகட்டால் மீனுக்குப் பதிலாகப்
பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா? 12 அல்லது முட்ைடையக் ேகட்டால், அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பானா? 13

ெபால்லாதவர்களாகிய நீங்கேள உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு நல்ல பரிசுகைளக் ெகாடுக்க
அறிந்திருக்கும்ேபாது, பரமபிதாவானவர் அவரிடத்தில் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்த
ஆவிையக் ெகாடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார். 14 பின்பு இேயசு ஊைமயாக
இருந்தவனிடத்திலிருந்த ஒரு பிசாைசத் துரத்தினார். பிசாசு புறப்பட்டுப்ேபானபின்பு ஊைமயன் ேபசினான்;
மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 15 அவர்களில் சிலர்: இவன் பிசாசுகளின் தைலவனாகிய ெபெயல்ெசபூைலக்
ெகாண்டு பிசாசுகைளத் துரத்துகிறான் என்றார்கள். 16 ேவறு சிலர் இேயசுைவ ேசாதிப்பதற்காக
வானத்திலிருந்து ஒரு அைடயாளத்ைதக் காட்டேவண்டுெமன்று அவரிடத்தில் ேகட்டார்கள். 17

அவர்களுைடய சிந்தைனகைள அவர் அறிந்து, அவர்கைள ேநாக்கி: தனக்குத்தாேன விேராதமாய்ப்
பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் அழிந்து ேபாகும்; தனக்குத்தாேன விேராதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்தக்
குடும்பமும் நிைலத்திருக்காது. 18 சாத்தானும் தனக்குத்தாேன விேராதமாய்ப் பிரிந்திருந்தால் அவன்
ராஜ்யம் எப்படி நிைலநிற்கும்? இப்படியிருக்கும் ேபாது, ெபெயல்ெசபூைலக்ெகாண்டு நான் பிசாசுகைளத்
துரத்துகிேறன் என்கிறீர்கேள. 19 நான் ெபெயல்ெசபூலினாேல பிசாசுகைளத் துரத்தினால், உங்கள்
பிள்ைளகள் அைவகைள யாராேல துரத்துகிறார்கள்? ஆைகயால், அவர்கேள உங்கைள நியாயம்
தீர்க்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். 20 நான் ேதவனுைடய வல்லைமயினால் பிசாசுகைளத்
துரத்துகிறபடியால், ேதவனுைடய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறேத. 21 ஆயுதம் அணிந்த பலசாலி
தன் அரண்மைனைய காவல்காக்கும் ேபாது, அவனுைடய ெபாருள்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும். 22

அவைனக்காட்டிலும் பலசாலி வந்து, அவைனத் ேதாற்கடித்து, அவன் நம்பியிருந்த எல்லா ஆயுதங்கைளயும்
பறித்துக்ெகாண்டு, அவனுைடய ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயிடுவான். 23 என்ேனாடு இல்லாதவன் எனக்கு
பைகவனாயிருக்கிறான், மக்கைள என்னிடம் ேசர்க்காதவன், அவர்கைள சிதறடிக்கிறான். 24 அசுத்தஆவி
ஒரு மனிதைனவிட்டுப் ேபாகும்ேபாது, வறண்ட இடங்களில் அைலந்து, இைளப்பாற இடம் ேதடியும்
கிைடக்காமல்: நான் விட்டுவந்த என் வீட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபாேவன் என்று ெசால்லி, 25 திரும்பி
வரும்ேபாது, அது சுத்தப்படுத்தி ேஜாடிக்கப்பட்டிருக்கிறைதக் கண்டு, 26 திரும்பிப்ேபாய், தன்ைனவிட
ெபால்லாத மற்ற ஏழு ஆவிகைளக் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, உள்ேள புகுந்து, அங்ேக குடியிருக்கும்;
அப்ெபாழுது அந்த மனிதனுைடய முன் நிைலைமைய விட அவனுைடய பின் நிைலைம மிகவும் ேமாசமாக
இருக்கும் என்றார். 27 இேயசு இைவகைளச் ெசால்லும்ெபாழுது, மக்கள் கூட்டத்திலிருந்த ஒரு ெபண்
அவைர ேநாக்கி: உம்ைமச் சுமந்த கர்ப்பமும் நீர் பாலுண்ட மார்பகங்களும் பாக்கியமுள்ளைவகள் என்று
சத்தமிட்டுச் ெசான்னாள். 28 அதற்கு அவர்: அைதக்காட்டிலும், ேதவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அைதக் காத்துக்ெகாள்ளுகிறவர்கேள அதிக பாக்கியவான்கள் என்றார்.
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ேயானாவின் அைடயாளம்
29 மக்கள் கூட்டமாய் கூடிவந்திருக்கிறெபாழுது அவர்: இந்த வம்சத்தார் ெபால்லாதவர்களாக

இருக்கிறார்கள், அைடயாளத்ைதத் ேதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் ேயானா தீர்க்கதரிசியின் அைடயாளம் தவிர
ேவறு எந்த அைடயாளமும் இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல. 30 ேயானா நினிேவ பட்டணத்தாருக்கு
அைடயாளமாக இருந்ததுேபால, மனிதகுமாரனும் இந்த வம்சத்திற்கு அைடயாளமாக இருப்பார். 31

ெதற்கு ேதசத்து ராணி சாெலாேமானுைடய ஞானத்ைதக் ேகட்க பூமியின் எல்ைலயிலிருந்து வந்தாள்;
இேதா, சாெலாேமாைனவிட ெபரியவர் இங்ேக இருக்கிறார்; ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல அந்த ராணி
இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நின்று, இவர்கள்ேமல் குற்றம் சுமத்துவாள். 32 ேயானாவின் பிரசங்கத்ைதக்
ேகட்டு நினிேவ பட்டணத்தார் மனம் மாறினார்கள்; இேதா, ேயானாைவவிட ெபரியவர் இங்ேக இருக்கிறார்;
ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்புநாளில் நினிேவ பட்டணத்தார் இந்த வம்சத்தாேராடு எழுந்து நின்று, இவர்கள்ேமல்
குற்றம் சுமத்துவார்கள்.

சரீரத்தின் விளக்கு
33 ஒருவனும் விளக்ைகக் ெகாளுத்தி, மைறவாகேவா, மரக்காலின் கீேழேயா ைவக்காமல், உள்ேள

வருகிறவர்கள் ெவளிச்சம்காணும்படி, அைத விளக்குத்தண்டின்ேமல் ைவப்பான். 34 கண்ணானது
சரீரத்திற்கு விளக்காக இருக்கிறது; உன் கண் ெதளிவாக இருந்தால், உன் சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக
இருக்கும்; உன் கண் ெகட்டதாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும். 35 எனேவ
உனக்குள் உள்ள ெவளிச்சம் இருளாகாதபடி எச்சரிக்ைகயாயிரு. 36 உன் சரீரத்தின் எந்தெவாரு பகுதியும்
இருளைடயாமல், சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருந்தால், ஒரு விளக்கு தன் பிரகாசத்தினாேல உனக்கு
ெவளிச்சம் ெகாடுக்கிறதுேபால உன் சரீரம் முழுவதும் ெவளிச்சமாக இருக்கும் என்றார்.

பரிேசயர் மற்றும் ேவதபாரகருக்கு எச்சரிக்ைக
37 இேயசு இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, பரிேசயன் ஒருவன், அவர் தன்ேனாடு உணவு

உண்ணேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவர் ேபாய் அவேனாடு பந்தி அமர்ந்தார். 38 அவர்
உணவு உண்பதற்கு முன்பு ைககழுவாமல் இருந்தைதப் பரிேசயன் பார்த்து, ஆச்சரியப்பட்டான். 39 கர்த்தர்
அவைன ேநாக்கி: பரிேசயராகிய நீங்கள் உணவுப் பாத்திரங்களின் ெவளிப்புறத்ைதச் சுத்தமாக்குகிறீர்கள்,
உங்கள் உள்ளங்கேளா ெகாள்ைளயினாலும் ெபால்லாப்பினாலும் நிைறந்திருக்கிறது. 40

மதிெகட்டவர்கேள, ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கினவர் உள்புறத்ைதயும் உண்டாக்கவில்ைலயா? 41

உங்களிடம் இருப்பைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்குள் எல்லாம் சுத்தமாக
இருக்கும். 42 பரிேசயேர, உங்களுக்கு ஐேயா, நீங்கள் புதினா, மறிக்ெகாழுந்து ஆகிய எல்லாவித
பூண்டுகளிலும் தசமபாகம் ெகாடுத்து, நியாயத்ைதயும் ேதவ அன்ைபயும் விட்டுவிடுகிறீர்கள்; இைவகைளயும்
ெசய்யேவண்டும், அைவகைளயும் விட்டுவிடாமல் இருக்கேவண்டும். 43 பரிேசயேர, உங்களுக்கு ஐேயா,
ெஜப ஆலயங்களில் முதன்ைமயான இருக்ைககைளயும், சந்ைதகளில் வணக்கங்கைளயும் விரும்புகிறீர்கள்.
44 ேவதபாரகர்கேள, பரிேசயேர, உங்களுக்கு ஐேயா, மைறந்திருக்கிற சவக்குழிகைளப்ேபால்
இருக்கிறீர்கள், அதின்ேமல் நடக்கிற மனிதர்களுக்கு அைவகள் ெதரியாதிருக்கிறது. 45 அப்ெபாழுது
நியாயசாஸ்திரிகளில் ஒருவன் அவைர ேநாக்கி: ேபாதகேர, நீர் இப்படிச் ெசால்லுகிறதினால் எங்கைளயும்
அவமதிக்கிறீர் என்றான். 46 அதற்கு இேயசு: நியாயசாஸ்திரிகேள, உங்களுக்கு ஐேயா, சுமக்க இயலாத
சுைமகைள மனிதர்ேமல் சுமத்துகிறீர்கள்; ஆனால், நீங்கேளா உங்கள் விரல்களினால்கூட அந்தச்
சுைமகைளத் ெதாடவும்மாட்டீர்கள். 47 உங்களுக்கு ஐேயா, உங்கள் முற்பிதாக்கள் ெகாைலெசய்த
தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கல்லைறகைளக் கட்டுகிறீர்கள். 48 ஆைகயால் உங்கள் முற்பிதாக்களுைடய
ெசயல்களுக்கு நீங்களும் உடன்பட்டவர்கள் என்று சாட்சியிடுகிறீர்கள்; எப்படிெயன்றால், உங்கள்
முற்பிதாக்கள் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தார்கள், நீங்கேளா அவர்களுக்குக் கல்லைறகைளக்
கட்டுகிறீர்கள். 49 ஆதலால் ேதவஞானமானது: நான் தீர்க்கதரிசிகைளயும் அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
அவர்களிடத்தில் அனுப்புேவன்; அவர்களில் சிலைரக் ெகாைலெசய்து, சிலைரத் துன்பப்படுத்துவார்கள்; 50

ஆேபலின் இரத்தத்திலிருந்து பலிபீடத்துக்கும் ேதவ ஆலயத்துக்கும் நடுேவ ெகாைல ெசய்யப்பட்ட
சகரியாவின் இரத்தம்வைரக்கும், உலகத்ேதாற்றத்திலிருந்து சிந்தப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிசிகளுைடய
இரத்தப்பழியும் இந்த வம்சத்தாரிடம் ேகட்கப்படுவதற்காக அப்படிச் ெசய்வார்கள் என்று ெசால்லுகிறது. 51

நிச்சயமாகேவ இந்த வம்சத்தாரிடம் அது ேகட்கப்படும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 52

நியாயசாஸ்திரிகேள, உங்களுக்கு ஐேயா, அறிவாகிய திறவுேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள், நீங்களும்
உள்ேள ெசல்வதில்ைல, உள்ேள ெசல்கிறவர்கைளயும் தைடபண்ணுகிறீர்கள் என்றார். 53 இைவகைள
இேயசு அவர்களுக்குச் ெசால்லும் ேபாது, ேவதபாரகரும் பரிேசயரும் அவர்ேமல் குற்றம் சாட்டுவதற்காக,
அவர் வார்த்ைதகளில் ஏதாகிலும் பிைழ கண்டுபிடிக்கேவண்டும் என்று முயற்சி ெசய்து அவைர மிகவும்
ெநருக்கவும், 54 அேநக விஷயங்கைளக் குறித்துப் ேபச அவைரத் தூண்டவும் ெதாடங்கினார்கள்.
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12

அத்தியாயம்–12

எச்சரிக்ைகயும் உற்சாகப்படுத்துதலும்

அந்த ேநரத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இேயசுவிடம் கூடிவந்திருக்கும்ேபாது, அவர்
முதலாவது தம்முைடய சீடைர ேநாக்கி: நீங்கள் மாயக்காராகிய பரிேசயருைடய புளித்தமாைவக்
குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 2 ெவளியாக்கப்படாத மைறெபாருளுமில்ைல, அறியப்படாத

இரகசியமுமில்ைல. 3 ஆதலால், நீங்கள் இருளில் ேபசியது எதுேவா, அது ெவளிச்சத்திேல ேகட்கப்படும்;
நீங்கள் வீட்டின் உள் அைறகளில் காதில் ெசான்னது எதுேவா, அது வீட்டின் கூைரயின் ேமல் இருந்து சத்தம்
ேபாட்டதுேபால் இருக்கும். 4 என் நண்பராகிய உங்களுக்கு நான் ெசால்லுகிேறன்: சரீரத்ைதக்
ெகாைலெசய்து, அதன்பின்பு அதிகமாக ஒன்றும் ெசய்ய முடியாதாதவர்களுக்குப் பயப்படாதிருங்கள். 5

நீங்கள் யாருக்குப் பயப்படேவண்டும் என்று உங்களுக்குக் காண்பிக்கிேறன்: ெகாைலெசய்தபின்பு
நரகத்திேல தள்ள வல்லைமயுள்ளவருக்குப் பயப்படுங்கள்; ஆம், அவருக்ேக பயப்படுங்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 6 இரண்டு காசுக்கு ஐந்து அைடக்கலான் குருவிகைள
விற்கிறார்களல்லவா? அைவகளில் ஒன்றாகிலும் ேதவனால் மறக்கப்படுவதில்ைல. 7 உங்கள் தைலயிலுள்ள
முடிகள் எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது, ஆைகயால் பயப்படாதிருங்கள், அேநகம் அைடக்கலான்
குருவிகைளப் பார்க்கிலும், நீங்கள் விேசஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். 8 அன்றியும் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்: மனிதர் முன்பாக என்ைன அறிக்ைகப் பண்ணுகிறவன் எவேனா, அவைன மனிதகுமாரனும்
ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக அறிக்ைகபண்ணுவார். 9 மனிதர் முன்பாக என்ைன மறுதலிக்கிறவன்
ேதவதூதர்களுக்கு முன்பாக மறுதலிக்கப்படுவான். 10 எவனாகிலும் மனிதகுமாரனுக்கு விேராதமாக
விேசஷத்ைதச் ெசான்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்; பரிசுத்த ஆவிக்கு விேராதமாய்த்
தூஷணஞ்ெசால்லுகிறவனுக்ேகா மன்னிக்கப்படுவதில்ைல. 11 அன்றியும், ெஜப ஆலயத்தைலவர்களுக்கும்,
ஆட்சியில் அதிகாரமுள்ளவர்களுக்கும் முன்பாக உங்கைள விசாரைணெசய்ய ெகாண்டுேபாய்
நிறுத்தும்ேபாது: அவர்களுைடய ேகள்விகளுக்கு எப்படி பதில்கள் ெசால்வது என்றும், எைதப் ேபசேவண்டும்
என்பைதக் குறித்தும் கவைலப்படாதிருங்கள். 12 நீங்கள் ேபசேவண்டியைவகைளப் பரிசுத்த ஆவியானவர்
அந்தேநரத்திேல உங்களுக்குப் ேபாதிப்பார் என்றார்.

அறிவற்ற ெசல்வந்தனின் உவைம
13 அப்ெபாழுது மக்கள்கூட்டத்திலிருந்து ஒருவன் அவைர ேநாக்கி: ேபாதகேர, என் தகப்பனுைடய

ெசாத்ைத பாகம் பிரித்து என்னுைடய பங்ைக எனக்குத் தரும்படி என் சேகாதரனுக்குக்
கட்டைளயிடேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். 14 அதற்கு அவர்: மனிதேன, என்ைன உங்களுக்கு
நியாயாதிபதியாகவும் ெசாத்ைத பங்கிடுகிறவனாகவும் ைவத்தவன் யார் என்றார். 15 பின்பு அவர் அவர்கைள
ேநாக்கி: ெபாருளாைசையக் குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; ஏெனனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அதிக
ெசாத்துக்கள் இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்றார். 16 அல்லாமலும், இேயசு ஒரு உவைமைய
அவர்களுக்குச் ெசான்னார்: ெசல்வந்தரான ஒருவனுைடய நிலம் நன்றாய் விைளந்திருந்தது. 17

அப்ெபாழுது அவன்: நான் என்ன ெசய்ேவன்? என் தானியங்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கிறதற்கு இடமில்ைலேய;
18 நான் ஒன்று ெசய்ேவன், என் களஞ்சியங்கைள இடித்து, ெபரிதாகக் கட்டி, எனக்கு விைளந்த
தானியத்ைதயும் என் ெபாருள்கைளயும் அங்ேக ேசர்த்துைவத்து, 19 பின்பு: ஆத்துமாேவ, உனக்காக அேநக
வருஷங்களுக்கு அேநகம் ெபாருள்கள் ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது; நீ இைளப்பாறி, சாப்பிட்டு குடித்து,
பூரிப்பாயிரு என்று என் ஆத்துமாேவாேட ெசால்லுேவன் என்று தனக்குள்ேள சிந்தித்துச்
ெசால்லிக்ெகாண்டான். 20 ேதவன் அவைன ேநாக்கி: மதிேகடேன, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்திலிருந்து
இந்த இராத்திரியிேல எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும், அப்ெபாழுது நீ ேசகரித்தைவகள் யாருக்குச் ெசாந்தமாகும்
என்றார். 21 ேதவனிடத்தில் ெசல்வந்தராய் இருக்காமல், தனக்காகேவ ெபாக்கிஷங்கைளச்
ேசர்த்துைவக்கிறவன் இப்படிேய இருக்கிறான் என்றார்.

கவைலப்படாதிருங்கள்

22 பின்பு அவர் தம்முைடய சீடைர ேநாக்கி: ஆைகயால், என்னத்ைத உண்ேபாம் என்று உங்கள்
ஜீவனுக்காகவும், என்னத்ைத உடுப்ேபாம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவைலப்படாதிருங்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 23 உணைவப்பார்க்கிலும் ஜீவனும், உைடையப்பார்க்கிலும் சரீரமும்
விேசஷித்தைவகளாயிருக்கிறது. 24 காகங்கைளக் கவனித்துப்பாருங்கள், அைவகள் விைதக்கிறதுமில்ைல
அறுக்கிறதுமில்ைல, அைவகளுக்குப் பண்டசாைலயுமில்ைல, களஞ்சியமுமில்ைல, இல்லாவிட்டாலும்
அைவகைளயும் ேதவன் பிைழப்பூட்டுகிறார்; பறைவகைளப்பார்க்கிலும் நீங்கள் எவ்வளேவா
விேசஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள். 25 கவைலப்படுகிறதினால் உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவாடு ஒரு
முழத்ைதக் கூட்டுவான். 26 மிகவும் அற்பமான விஷயங்கைள உங்களால் ெசய்யமுடியாதிருக்கும் ேபாது,
மற்றைவகளுக்காக நீங்கள் கவைலப்படுகிறெதன்ன? 27 காட்டுப்புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறெதன்று
கவனித்துப்பாருங்கள்; அைவகள் உைழக்கிறதுமில்ைல, நூற்கிறதுமில்ைல, என்றாலும் சாெலாேமான்
காலத்தில்இருந்து தன் சர்வமகிைமயிலும் அைவகளில் ஒன்ைறப்ேபாலாகிலும் உடுத்தியிருந்ததில்ைல என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 28 இப்படியிருக்க, அற்பவிசுவாசிகேள, இன்ைறக்குக் காட்டிலிருந்து
நாைளக்கு அடுப்பிேல ேபாடப்படுகிற புல்லுக்கு ேதவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால், உங்களுக்கு
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உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா? 29 ஆைகயால், என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக் குடிப்ேபாம்
என்று, நீங்கள் ேகளாமலும் சந்ேதகப்படாமலும் இருங்கள். 30 இைவகைளெயல்லாம் உலகத்தார் நாடித்
ேதடுகிறார்கள்; இைவகள் உங்களுக்கு ேவண்டியைவகள் என்று உங்கள் பிதாவானவர் அறிந்திருக்கிறார். 31

ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதேய ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக்
ெகாடுக்கப்படும். 32 பயப்படாேத சிறுமந்ைதேய, உங்களுக்கு ராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க உங்கள் பிதா
பிரியமாயிருக்கிறார். 33 உங்களுக்கு உள்ளைவகைள விற்று ஏைழகளுக்குக் ெகாடுங்கள், பழைமயாய்ப்
ேபாகாத பணப்ைபகைளயும் குைறயாத ெபாக்கிஷத்ைதயும் பரேலாகத்திேல உங்களுக்குச் சம்பாதித்து
ைவயுங்கள், அங்ேக திருடன் அணுகுகிறதுமில்ைல, பூச்சி அறிக்கிறதுமில்ைல. 34 உங்கள் ெபாக்கிஷம்
எங்ேக இருக்கிறேதா அங்ேக உங்கள் இருதயமும் இருக்கும்.

விழித்திருங்கள்

35 உங்கள் அைர கட்டப்பட்டதாகவும், உங்கள் விளக்குகள் எரிகிறதாகவும், 36 தங்கள் எஜமான் திருமண
விருந்துக்குச் ெசன்று கதைவ வந்து தட்டும்ேபாது, உடேன அவருக்குக் கதைவத் திறக்கும்படி எப்ெபாழுது
வருவார் என்று காத்திருக்கிற மனிதருக்கு ஒப்பாகவும் இருங்கள். 37 எஜமான் வரும்ேபாது,
விழித்திருக்கிறவர்களாகக் காணப்படுகிற ஊழியக்காரர்கேள பாக்கியவான்கள். அவர் பணிெசய்யும்
உைடகைள உடுத்தி, அவர்கைளப் பந்தியிருக்கச்ெசய்து, அருகில் வந்து, அவர்களுக்கு ஊழியஞ்ெசய்வார்
என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 38 அவர் நடுராத்திரியிேலா அதிகாைலயிேலா வந்து,
அவர்கள் அங்ேகேய இருக்கக்கண்டால், அந்த ஊழியக்காரர்கள் பாக்கியவான்கள். 39 திருடன்
எந்தேநரத்தில் வருவான் என்று வீட்ெடஜமானுக்குத் ெதரிந்திருந்தால், அவன் விழித்திருந்து, தன் வீட்ைடக்
ெகாள்ைளயடிக்க விட்டிருக்கமாட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள். 40 அந்தப்படிேய நீங்கள் நிைனயாத
ேநரத்தில் மனிதகுமாரன் வருவார், ஆைகயால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார். 41 அப்ெபாழுது
ேபதுரு அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர, இந்த உவைமைய எங்களுக்கு மாத்திரம் ெசால்லுகிறீேரா,
எல்லாருக்கும் ெசால்லுகிறீேரா என்று ேகட்டான். 42 அதற்குக் கர்த்தர்: பணிவிைடக்காரருக்குத்
தகுதியான காலத்திேல படிெகாடுக்கும்படி எஜமான் அவர்கள்ேமல் அதிகாரியாக ைவக்கத்தக்க உண்ைமயும்
விேவகமுமுள்ள விசாரைணக்காரன் யார்? 43 எஜமான் வரும்ேபாது அப்படிேய ெசய்கிறவனாய்க்
காணப்படுகிற ஊழியக்காரன் பாக்கியவான். 44 தனக்குரிய எல்லாவற்றின்ேமலும் அவைன
விசாரைணக்காரனாக ைவப்பான் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 45 அந்த
ஊழியக்காரேனா, என் எஜமான் வர நாள் ெசல்லும் என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு,
ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும் அடிக்கவும், சாப்பிடவும், குடித்து ெவறிக்கவும் முற்பட்டால், 46

அவன் நிைனயாத நாளிலும், அறியாத ேநரத்திலும், அந்த ஊழியக்காரனுைடய எஜமான் வந்து, அவைனக்
கடினமாய்த் தண்டித்து, உண்ைமயில்லாதவர்கேளாேட அவனுக்குப் பங்ைக நியமிப்பான். 47 தன்
எஜமானுைடய விருப்பத்ைத அறிந்தும் ஆயத்தமாயிராமலும் அவனுைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்யாமலும்
இருந்த ஊழியக்காரன் அேநக அடிகள் அடிக்கப்படுவான். 48 அறியாதவனாயிருந்து, அடிகளுக்கு
ஏதுவானைவகைளச் ெசய்தவேனா, சில அடிகள் அடிக்கப்படுவான். எவனிடத்தில் அதிகம்
ெகாடுக்கப்படுகிறேதா அவனிடத்தில் அதிகம் ேகட்கப்படும்; மனிதர், எவனிடத்தில் அதிகமாய்
ஒப்புவிக்கிறார்கேளா அவனிடத்தில் அதிகமாய்க் ேகட்பார்கள். 49 பூமியின்ேமல் அக்கினிையப்
ேபாடவந்ேதன், அது இப்ெபாழுேத பற்றி எரியேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறன். 50 ஆகிலும் நான்
முழுகேவண்டிய ஒரு ஸ்நானமுண்டு, அது முடியுமளவும் எவ்வளேவா ெநருக்கப்படுகிேறன். 51 நான் பூமியிேல
சமாதானத்ைத உண்டாக்க வந்ேதன் என்று நிைனக்கிறீர்கேளா? சமாதானத்ைதயல்ல, பிரிவிைனையேய
உண்டாக்க வந்ேதன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 52 எப்படிெயனில், இதுமுதல் ஒேர வீட்டிேல
ஐந்துேபர் பிரிந்திருப்பார்கள், இரண்டுேபருக்கு விேராதமாய் மூன்றுேபரும், மூன்றுேபருக்கு விேராதமாய்
இரண்டுேபரும் பிரிந்திருப்பார்கள். 53 தகப்பன் மகனுக்கும், மகன் தகப்பனுக்கும், தாய் மகளுக்கும், மகள்
தாய்க்கும், மாமியார் மருமகளுக்கும், மருமகள் மாமியாருக்கும் விேராதமாய்ப் பிரிந்திருப்பார்கள் என்றார்.
54 பின்பு அவர் மக்கைள ேநாக்கி: ேமற்ேக ேமகம் எழும்புகிறைத நீங்கள் காணும்ேபாது, மைழ வருெமன்று
ெசால்லுகிறீர்கள்; அப்படிேய நடக்கும். 55 ெதன்றல் அடிக்கிறைத நீங்கள் காணும்ேபாது ெவப்பம்
உண்டாகுெமன்று ெசால்லுகிறீர்கள், அப்படிேய நடக்கும். 56 மாயக்காரேர, பூமியின் ேதாற்றத்ைதயும்
வானத்தின் ேதாற்றத்ைதயும் நிதானிக்க உங்களுக்குத் ெதரியுேம, இந்தக் காலத்ைதேயா நீங்கள்
நிதானியாமல் ேபாகிறெதன்ன? 57 நியாயம் என்ன என்று நீங்கேள தீர்மானிக்காமல் இருக்கிறது என்ன? 58

உனக்கு எதிராளியானவன் உன்ைன அதிகாரியினிடத்திற்குக் ெகாண்டுேபாகிறேபாது, வழியிேலதாேன
அவனிடத்திலிருந்து விடுதைலயாகும்படி பிரயாசப்படு, இல்லாவிட்டால், அவன் உன்ைன நியாயாதிபதிக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுேபாவான், நியாயாதிபதி உன்ைன அதிகாரியிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுப்பான், அதிகாரி
உன்ைனச் சிைறசாைலயில் ேபாடுவான். 59 நீ உன்னிடத்தில் இருக்கும் கைடசிக் காைச ெசலவழித்து
தீர்க்குமட்டும், அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படமாட்டாய் என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

லூக்கா 12:29
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அத்தியாயம்–13

மனந்திரும்புங்கள்

பிலாத்து சில கலிேலயருைடய இரத்தத்ைத அவர்களுைடய பலிகேளாேட கலந்திருந்தான்; அந்த
ேவைளயிேல அங்ேக இருந்தவர்களில் சிலர் அந்தச் ெசய்திைய அவருக்கு அறிவித்தார்கள். 2

இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அந்தக் கலிேலயருக்கு அப்படிப்பட்டைவகள்
நடந்ததினாேல, மற்ற எல்லாக் கலிேலயைரப்பார்க்கிலும் அவர்கள் பாவிகளாயிருந்தார்கெளன்று
நிைனக்கிறீர்கேளா? 3 அப்படியல்லெவன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; நீங்கள்
மனந்திரும்பாமற்ேபானால் எல்லாரும் அப்படிேய பாவத்தில் அழிந்துப் ேபாவீர்கள். 4 சீேலாவாமிேல
ேகாபுரம் விழுந்து பதிெனட்டுப்ேபர் இறந்தார்கேள; எருசேலமில் குடியிருக்கிற மனிதர்களிெரல்லாரிலும்
அவர்கள் குற்றவாளிகளாயிருந்தார்கெளன்று நிைனக்கிறீர்கேளா? 5 அப்படியல்லெவன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்; நீங்கள் மனந்திரும்பாமற்ேபானால் எல்லாரும் அப்படிேய பாவத்தில் அழிந்து ேபாவீர்கள்
என்றார். 6 அப்ெபாழுது அவர் ஒரு உவைமையயும் ெசான்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத்ேதாட்டத்தில் ஒரு
அத்திமரத்ைத நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிேல கனிையத் ேதடினேபாது ஒன்றுங்காணவில்ைல. 7

அப்ெபாழுது அவன் ேதாட்டக்காரைன ேநாக்கி: இேதா, மூன்று வருடமாய் இந்த அத்திமரத்திேல கனிையத்
ேதடிவருகிேறன்; ஒன்ைறயுங்காணவில்ைல, இைத ெவட்டிப்ேபாடு, இது நிலத்ைதயும் ஏன் ெகடுக்கிறது
என்றான். 8 அதற்கு அவன்: ஐயா, இது இந்த வருடமும் இருக்கட்டும்; நான் இைதச் சுற்றிலுங்ெகாத்தி,
எருப்ேபாடுேவன், 9 கனிெகாடுத்தால் சரி, ெகாடாவிட்டால், இனிேமல் இைத ெவட்டிப்ேபாடலாம் என்று
ெசான்னான் என்றார்.

ஓய்வுநாளில் குனமாக்கப்பட்ட ெபண்
10 ஒரு ஓய்வுநாளில் அவர் ெஜப ஆலயத்தில் ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார். 11 அப்ெபாழுது

பதிெனட்டு வருடமாய்ப் பலவீனப்படுத்தும் ஆவிையக்ெகாண்ட ஒரு ெபண் அங்ேகயிருந்தாள். அவள்
எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள். 12 இேயசு அவைளக் கண்டு, தம்மிடத்தில் அைழத்து:
ெபண்ேண, உன் பலவீனத்தினின்று விடுதைலயாக்கப்பட்டாய் என்று ெசால்லி, 13 அவள்ேமல் தமது
ைககைள ைவத்தார்; உடேன அவள் நிமிர்ந்து, ேதவைன மகிைமப்படுத்தினாள். 14 இேயசு ஓய்வுநாளிேல
சுகமாக்கினபடியால், ெஜப ஆலயத்தைலவன் ேகாபமைடந்து, மக்கைள ேநாக்கி: ேவைலெசய்கிறதற்கு
ஆறுநாள் உண்ேட, அந்த நாட்களிேல நீங்கள் வந்து சுகமாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள், ஓய்வுநாளிேல அப்படிச்
ெசய்யலாகாது என்றான். 15 கர்த்தர் அவனுக்கு மறுெமாழியாக நயவஞ்சகேன: உங்களில் எவனும்
ஓய்வுநாளில் தன் எருைதயாவது தன் கழுைதையயாவது ெதாழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அதற்குத் தண்ணீர் காட்டுகிறதில்ைலயா? 16 இேதா, சாத்தான் பதிெனட்டு வருடமாய்க் கட்டியிருந்த
ஆபிரகாமின் குமாரத்தியாகிய இவைள ஓய்வுநாளில் இந்தக் கட்டிலிருந்து
அவிழ்த்துவிடேவண்டியதில்ைலயா என்றார். 17 அவர் அப்படிச் ெசான்னேபாது, அவைர விேராதித்திருந்த
அைனவரும் ெவட்கப்பட்டார்கள். மக்கெளல்லாரும் அவரால் ெசய்யப்பட்ட சகல மகிைமயான
ெசய்ைககைளக்குறித்தும் மகிழ்ந்தார்கள்.

கடுகு விைத, புளித்தமாவு
18 அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: ேதவனுைடய ராஜ்யம் எதற்ெகாப்பாயிருக்கிறது; அைத எதற்கு

ஒப்பிடுேவன்? 19 அது ஒரு கடுகுவிைதக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அைத ஒரு மனிதன் எடுத்துத் தன்
ேதாட்டத்திேல ேபாட்டான்; அது வளர்ந்து, ெபரிய மரமாயிற்று; ஆகாயத்துப் பறைவகள் வந்து, அதின்
கிைளகளில் அைடந்தது என்றார். 20 ேமலும் அவர்: ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத நான் எதற்கு ஒப்பிடுேவன்? 21

அது புளித்தமாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அைத ஒருெபண் எடுத்து முழுவதும் புளிக்கும்வைரக்கும் மூன்றுபடி
மாவிேல அடக்கிைவத்தாள் என்றார்.

இடுக்கமான வாசல்
22 அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாய்ப் ேபாகும்ேபாது, பட்டணங்கள்ேதாறும் கிராமங்கள்ேதாறும்

உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டுேபானார். 23 அப்ெபாழுது ஒருவன் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,
விடுதைலயாக்கப்படுகிறவர்கள் சில ேபர்தாேனா என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்: 24 இடுக்கமான
வாசல்வழியாய் உட்பிரேவசிக்கப் பிரயாசப்படுங்கள், அேநகர் உட்பிரேவசிக்க வைகேதடினாலும்
அவர்களாேல கூடாமற்ேபாகும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 25 வீட்ெடஜமான் எழுந்து, கதைவப்
பூட்டினபின்பு, நீங்கள் ெவளிேய நின்று: ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்களுக்குத் திறக்கேவண்டுெமன்று
ெசால்லிக் கதைவத் தட்டும்ேபாது, அவர் மறுெமாழியாக: நீங்கள் எவ்விடத்தாேரா, உங்கைள அறிேயன்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார். 26 அப்ெபாழுது நீங்கள்: உம்முைடய சமுகத்தில் உணவு உண்ேடாேம,
நீர் எங்கள் வீதிகளில் ேபாதகம்பண்ணினீேர என்று ெசால்லுவீர்கள். 27 ஆனாலும் அவர்: நீங்கள்
எவ்விடத்தாேரா, உங்கைள அறிேயன், அக்கிரமக்காரராகிய நீங்கெளல்லாரும் என்ைனவிட்டு
அகன்றுேபாங்கள் என்று ெசால்லுவார் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 28 நீங்கள் ஆபிரகாைமயும்
ஈசாக்ைகயும் யாக்ேகாைபயும் சகல தீர்க்கதரிசிகைளயும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்திலிருக்கிறவர்களாகவும்,
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உங்கைளேயா புறம்ேப தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும்ேபாது உங்களுக்கு அழுைகயும் பற்கடிப்பும் அங்ேக
உண்டாயிருக்கும். 29 கிழக்கிலும் ேமற்கிலும் வடக்கிலும் ெதற்கிலும் இருந்த மக்கள் வந்து, ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தில் பந்தியிருப்பார்கள். 30 அப்ெபாழுது முந்திேனார் பிந்திேனாராவார்கள், பிந்திேனார்
முந்திேனாராவார்கள் என்றார்.

எருசேலமுக்காகப் புலம்புதல்
31 அந்த நாளிேல சில பரிேசயர் அவரிடத்தில் வந்து: நீர் இவ்விடத்ைதவிட்டுப் ேபாய்விடும்; ஏேராது

உம்ைமக் ெகாைலெசய்ய மனதாய் இருக்கிறான் என்றார்கள். 32 அதற்கு அவர்: நான் இன்ைறக்கும்
நாைளக்கும் பிசாசுகைளத் துரத்தி, வியாதியுள்ளவர்கைள, சுகமாக்கி மூன்றாம் நாளில் நிைறவைடேவன்.
33 இன்ைறக்கும் நாைளக்கும் மறுநாைளக்கும் நான் நடமாடேவண்டும்; எருசேலமுக்கு ெவளிேய ஒரு
தீர்க்கதரிசியும் மடிந்துேபாகிறதில்ைலெயன்று நான் ெசான்னதாக நீங்கள் ேபாய் அந்த நரிக்குச்
ெசால்லுங்கள். 34 எருசேலேம, எருசேலேம, தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைலெசய்து, உன்னிடத்தில்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலறிகிறவேள! ேகாழி தன் குஞ்சுகைளத் தன் சிறகுகளின் கீேழ கூட்டிச்
ேசர்த்துக் ெகாள்ளும்வண்ணமாக நான் எத்தைனதரேமா உன் பிள்ைளகைளக் கூட்டிச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
மனதாயிருந்ேதன்; உங்களுக்ேகா மனதில்லாமற்ேபாயிற்று. 35 இேதா, உங்கள் வீடு உங்களுக்குப்
பாழாக்கிவிடப்படும்; கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல வருகிறவர் வாழ்த்தப்படத்தக்கவர் என்று நீங்கள்
ெசால்லுங்காலம் வருமளவும் என்ைனக் காணாதிருப்பீர்கள் என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

அத்தியாயம்–14

பரிேசயன் வீட்டில் இேயசு

ஒரு ஓய்வுநாளிேல பரிேசயரில் தைலவனாகிய ஒருவனுைடய வீட்டிேல அவர் உணவு
உட்ெகாள்ளும்படிக்குச் ெசன்றிருந்தார். 2 அப்ெபாழுது நீர்க்ேகாைவ வியாதியுள்ள ஒரு மனிதன்
அவருக்கு முன்பாக இருந்தான். அவனுக்கு என்ன ெசய்வாேராெவன்று மக்கள் அவர்ேமல்

ேநாக்கமாயிருந்தார்கள். 3 இேயசு நியாயசாஸ்திரிகைளயும் பரிேசயைரயும் பார்த்து: ஓய்வு நாளிேல
சுகமாக்குகிறது நியாயமா என்று ேகட்டார். 4 அதற்கு அவர்கள் ேபசாமலிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவர்
அவைன அைழத்து, சுகமாக்கி, அனுப்பிவிட்டு, 5 அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களில் ஒருவனுைடய
கழுைதயாவது எருதாவது ஓய்வுநாளில் கிணற்றில் விழுந்தால், அவன் அைத உடேன தூக்கிவிடமாட்டானா
என்றார். 6 அதற்கு உத்தரவுெசால்ல அவர்களால் கூடாமற்ேபாயிற்று. 7 விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள்
பந்தியில் முதன்ைமயான இடங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டைத அவர் பார்த்து, அவர்களுக்கு ஒரு
உவைமையச் ெசான்னார்: 8 ஒருவனால் திருமணவிருந்துக்கு நீ அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, பந்தியில்
முதன்ைமயான இடத்தில் உட்காராேத; உன்னிலும் மதிப்புக்குரியவன் ஒருேவைள அவனால்
அைழக்கப்பட்டிருப்பான். 9 அப்ெபாழுது உன்ைனயும் அவைனயும் அைழத்தவன் உன்னிடத்தில் வந்து:
இவருக்கு இடங்ெகாடு என்பான்; அப்ெபாழுது நீ ெவட்கத்ேதாேட கைடசி இடத்திற்குப்
ேபாகேவண்டியதாயிருக்கும். 10 நீ அைழக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, கைடசி இடத்தில் ேபாய் உட்காரு;
அப்ெபாழுது உன்ைன அைழத்தவன் வந்து: நண்பேன, உயர்ந்த இடத்தில் வாரும் என்று ெசால்லும்ேபாது,
உன்னுடேன கூடப் பந்தியிருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக உனக்குப் ெபருைமயுண்டாகும். 11 தன்ைனத்தான்
உயர்த்துகிறவெனவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார். 12

அன்றியும் அவர் தம்ைம விருந்துக்கு அைழத்தவைன ேநாக்கி: நீ பகல்விருந்தாவது இராவிருந்தாவது
பண்ணும்ேபாது, உன் நண்பர்கைளயாகிலும் உன் சேகாதரைரயாகிலும், உன் உறவினர்கைளயாகிலும்,
ஐசுவரியமுள்ள அயலகத்தாைரயாகிலும் அைழக்கேவண்டாம்; அைழத்தால் அவர்களும் உன்ைன
அைழப்பார்கள், அப்ெபாழுது உனக்குப் பதிலுக்குப் பதில் ெசய்ததாகும். 13 நீ விருந்து பண்ணும்ேபாது
ஏைழகைளயும் நடக்கமுடியாதவர்கைளயும் முடவர்கைளயும் குருடைரயும் அைழப்பாயாக. 14 அப்ெபாழுது
நீ ேபர்ெபற்றவனாயிருப்பாய்; அவர்கள் உனக்குப் திரும்பச்ெசய்ய அவர்களிடத்தில் ஒன்றுமில்ைல;
நீதிமான்களின் உயிர்த்ெதழுதலில் உனக்கு திரும்பச்ெசய்யப்படும் என்றார்.

விருந்துசாைல பற்றிய உவைம
15 அவேராேடகூடப் பந்தியிருந்தவர்களில் ஒருவன் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது, அவைர ேநாக்கி:

ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில் உணவு உட்ெகாள்ளுகிறவன் ேபர்ெபற்றவன் என்றான். 16 அதற்கு அவர்: ஒரு
மனிதன் ெபரியவிருந்ைத ஆயத்தம்பண்ணி, அேநகைர அைழப்பித்தான். 17 விருந்து ேவைளயில் தன்
ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: நீ அைழக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் ேபாய், எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது
வாருங்கள் என்று ெசால்ெலன்று அவைன அனுப்பினான். 18 அவர்கெளல்ேலாரும்
சாக்குப்ேபாக்குச்ெசால்லத் ெதாடங்கினார்கள். ஒருவன்: ஒரு வயைல வாங்கியிருக்கிேறன், நான்
கட்டாயமாய்ப்ேபாய் அைதப் பார்க்கேவண்டும், என்ைன மன்னிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்
என்றான். 19 ேவெறாருவன்: ஐந்து ஏர்மாடுகள் வாங்கியிருக்கிேறன், அைத ஓட்டிப்பார்க்கப்ேபாகிேறன்,
என்ைன மன்னிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 20 ேவெறாருவன்: எனக்கு இப்ேபாதுதான்
திருமணம் முடிந்திருக்கிறது, அதினால் நான் வரக்கூடாது என்றான். 21 அந்த ேவைலக்காரன் வந்து,
இைவகைளத் தன் எஜமானுக்கு அறிவித்தான். அப்ெபாழுது வீட்ெடஜமான் ேகாபமைடந்து, தன்
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ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: நீ பட்டணத்தின் ெதருக்களிலும் வீதிகளிலும் சீக்கிரமாய்ப் ேபாய்,
ஏைழகைளயும் நடக்கமுடியாதவர்கைளயும் முடவர்கைளயும் குருடைரயும் இங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டுவா
என்றான். 22 ேவைலக்காரன் அப்படிேய ெசய்து: ஆண்டவேர, நீர் கட்டைளயிட்டபடி ெசய்தாயிற்று,
இன்னும் இடம் இருக்கிறது என்றான். 23 அப்ெபாழுது எஜமான் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: நீ
சாைலேயாரங்களிலும் குறுகியவழி அருகிலும் ேபாய், என் வீடு நிைறயும்படியாக மக்கைள உள்ேள வரும்படி
வற்புறுத்தி அைழத்துக்ெகாண்டுவா; 24 அைழக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதரில் ஒருவனாகிலும் என் விருந்ைத
ருசிபார்ப்பதில்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றான் என்று ெசான்னார்.

சீடர்களாக இருப்பது
25 பின்பு அேநக மக்கள் அவேராேடகூடப் பயணமாய்ப் ேபாைகயில், அவர்களிடமாய் அவர்

திரும்பிப்பார்த்து: 26 யாராவது ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து, தன் தகப்பைனயும் தாையயும் மைனவிையயும்
பிள்ைளகைளயும் சேகாதரைரயும் சேகாதரிகைளயும், தன் ஜீவைனயும் ெவறுக்காவிட்டால் எனக்குச்
சீடனாயிருக்கமாட்டான். 27 தன் சிலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு எனக்குப் பின்ெசல்லாதவன் எனக்குச்
சீடனாயிருக்கமாட்டான். 28 உங்களில் ஒருவன் ஒரு ேகாபுரத்ைதக் கட்டவிருப்பமாயிருந்து, 29

அஸ்திபாரம் ேபாட்டபின்பு ேவைலைய முடிக்க முடியாமற்ேபானால், பார்க்கிறவர்கெளல்லாரும்: 30 இந்த
மனிதன் கட்டத்ெதாடங்கி, முடிக்க முடியாமற்ப்ேபானான் என்று ெசால்லி தன்ைன ஏளனமாய்
ேபசாதபடிக்கு, அைதக் கட்டிமுடிப்பதற்கு தனக்கு ேவண்டிய ஆற்றலுண்ேடா இல்ைலேயா என்று முன்பு
அவன் உட்கார்ந்து ெசலவாகும் ெதாைகைய கணக்குப்பாராமலிருப்பாேனா? 31 அன்றியும் ஒரு ராஜா
மற்ெறாரு ராஜாேவாேட ேபார்ெசய்யப்ேபாகிறேபாது, தன்ேமல் இருபதாயிரம் ேபார்வீரேராேட வருகிற
அவைனத் தான் பத்தாயிரம் ேபார்வீரைரக்ெகாண்டு எதிர்க்கக்கூடுேமா கூடாேதா என்று முன்னேம
அமர்ந்து ஆேலாசைன ெசய்யாமலிருப்பாேனா? 32 கூடாெதன்று கண்டால், மற்றவன் இன்னும்
தூரத்திலிருக்கும்ேபாேத, தூதுவைர அனுப்பி, சமாதானத்துக்கானைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாள்வாேன. 33

அப்படிேய உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம் ெவறுத்துவிடாவிட்டால் அவன்
எனக்குச் சீடனாயிருக்கமாட்டான். 34 உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்றுப்ேபானால் எதினால்
சாரமாக்கப்படும்? 35 அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது, அைத ெவளிேய
ெகாட்டிப்ேபாடுவார்கள். ேகட்கிறதற்குக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன் என்றார்.

அத்தியாயம்–15

காணாமல்ேபான ஆடு

சகல ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவருைடய வசனங்கைளக் ேகட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து
ேசர்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது பரிேசயரும் ேவதபாரகரும் முறுமுறுத்து: இவர் பாவிகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு அவர்கேளாேட சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் ெசான்ன

உவைமயாவது: 4 உங்களில் ஒரு மனிதன் நூறு ஆடுகைள உைடயவனாயிருந்து, அைவகளில் ஒன்று
காணாமற்ேபானால், ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளயும் வனாந்தரத்திேலவிட்டு, காணாமற்ேபான
ஆட்ைடக் கண்டுபிடிக்குமளவும் ேதடித்திரியாேனா? 5 கண்டுபிடித்தபின்பு, அவன் மகிழ்ச்சிேயாடு அைதத்
தன் ேதாள்களின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, 6 வீட்டிற்கு வந்து, நண்பர்கைளயும் அண்ைடவீட்டாைரயும் கூட
வரவைழத்து: காணாமற்ேபான என் ஆட்ைடக் கண்டுபிடித்ேதன், என்ேனாடுகூட மகிழுங்கள் என்பான்
அல்லவா? 7 அதுேபால, மனந்திரும்ப அவசியமில்லாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது நீதிமான்கைளக்குறித்து
மகிழ்ச்சி உண்டாகிறைதப்பார்க்கிலும் மனந்திரும்புகிற ஒேர பாவியினிமித்தம் பரேலாகத்தில் மிகுந்த
மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

காணாமல்ேபான ெவள்ளிக்காசு
8 அன்றியும், ஒரு ெபண் பத்து ெவள்ளிக்காைச உைடயவளாயிருந்து, அதில் ஒரு ெவள்ளிக்காசு

காணாமற்ேபானால், விளக்ைகக் ெகாளுத்தி, வீட்ைடப் ெபருக்கி, அைதக் கண்டுபிடிக்கிறவைரக்கும்
அக்கைறேயாடு ேதடாமலிருப்பாேளா? 9 கண்டுபிடித்தபின்பு, தன் ேதாழிகைளயும் அண்ைட
வீட்டுக்காரிகைளயும் கூட வரவைழத்து: காணாமற்ேபான ெவள்ளிக்காைசக் கண்டுபிடித்ேதன்,
என்ேனாடுகூட மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்பாள் அல்லவா? 10 அதுேபால மனந்திரும்புகிற ஒேர
பாவியினிமித்தம் ேதவனுைடய தூதருக்கு முன்பாக மகிழ்ச்சியுண்டாயிருக்கிறது என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

மனந்திரும்பிய மகன்
11 பின்னும் அவர் ெசான்னது: ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள். 12 அவர்களில்

இைளயவன் தகப்பைன ேநாக்கி: தகப்பேன, ெசாத்தில் எனக்கு வரும் பங்ைக எனக்குத் தரேவண்டும்
என்றான். அந்தப்படி அவன் அவர்களுக்குத் தன் ெசாத்ைத பங்கிட்டுக்ெகாடுத்தான். 13 சில நாட்களுக்குப்
பின்பு, இைளய மகன் தன் ெசாத்ைத விற்று பணத்ைத திரட்டிக்ெகாண்டு, தூரேதசத்துக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், அங்ேக துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்து, தன் ெசாத்ைத அழித்துப்ேபாட்டான். 14

எல்லாவற்ைறயும் அவன் ெசலவழித்தபின்பு, அந்த ேதசத்திேல ெகாடிய பஞ்சமுண்டாயிற்று. அப்ெபாழுது
அவன் வறுைமக்குள்ளானான், 15 அந்த ேதசத்துக் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் ேபாய் ேவைலயில் ேசர்ந்தான்.

லூக்கா 15:15

799



16

அந்தக் குடியானவன் அவைனத் தன் வயல்களில் பன்றிகைள ேமய்க்கும்படி அனுப்பினான். 16 அப்ெபாழுது
பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாேல தன் பசிையதீர்க்க ஆைசயாயிருந்தான், ஒருவனும் அைத அவனுக்குக்
ெகாடுக்கவில்ைல. 17 அவனுக்குப் புத்தி ெதளிந்தேபாது, அவன்: என் தகப்பனுைடய கூலிக்காரர்
எத்தைனேயா ேபருக்கு நிைறவான சாப்பாடு இருக்கிறது, நாேனா பசியினால் சாகிேறன். 18 நான் எழுந்து
என் தகப்பனிடத்திற்குப் ேபாய்: தகப்பேன, பரேலாகத்துக்கு விேராதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும்
பாவஞ்ெசய்ேதன். 19 இனிேமல் உம்முைடய குமாரன் என்று ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுதியற்றவன்,
உம்முைடய ேவைலக்காரரில் ஒருவனாக என்ைன ைவத்துக்ெகாள்ளும் என்ேபன் என்று ெசால்லி; 20

எழுந்து புறப்பட்டு, தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்ேபாேத, அவனுைடய தகப்பன்
அவைனக் கண்டு, மனதுருகி, ஓடி, அவன் கழுத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, அவைன முத்தஞ்ெசய்தான். 21

குமாரன் தகப்பைன ேநாக்கி: தகப்பேன பரேலாகத்துக்கு விேராதமாகவும், உமக்கு முன்பாகவும்
பாவஞ்ெசய்ேதன், இனிேமல் உம்முைடய குமாரன் என்று ெசால்லப்படுவதற்கு நான் தகுதியானவன் அல்ல
என்று ெசான்னான். 22 அப்ெபாழுது தகப்பன் தன் ேவைலக்காரைர ேநாக்கி: நீங்கள் உயர்ந்த ஆைடகைள
ெகாண்டுவந்து இவனுக்கு உடுத்தி இவன் ைகக்கு ேமாதிரத்ைதயும் கால்களுக்குப் பாதரட்ைசகைளயும்
ேபாடுங்கள். 23 ெகாழுத்த கன்ைறக் ெகாண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து, ெகாண்டாடுேவாம். 24 என்
குமாரனாகிய இவன் மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்; காணாமற்ேபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான்
என்றான். அப்படிேய அவர்கள் ெகாண்டாட ெதாடங்கினார்கள். 25 அவனுைடய மூத்தகுமாரன் வயலில்
இருந்தான். அவன் திரும்பி வீட்டிற்கு அருகில் வருகிறேபாது, கீதவாத்தியத்ைதயும் நடனக்களிப்ைபயும்
ேகட்டு; 26 ேவைலக்காரரில் ஒருவைன அைழத்து: இெதன்ன என்று விசாரித்தான். 27 அதற்கு அவன்:
உம்முைடய சேகாதரன் வந்தார், அவர் மறுபடியும் சுகத்துடேன உம்முைடய தகப்பனிடத்தில் வந்து
ேசர்ந்தபடியினாேல அவருக்காகக் ெகாழுத்த கன்ைற அடிப்பித்தார் என்றான். 28 அப்ெபாழுது அவன்
ேகாபமைடந்து உள்ேள ேபாக மனதில்லாதிருந்தான். தகப்பேனா ெவளிேய வந்து அவைன
வருந்தியைழத்தான். 29 அவன் தகப்பனுக்கு மறுெமாழியாக: இேதா, இத்தைன வருடகாலமாய் நான்
உமக்கு ேவைலச்ெசய்து, எப்ெபாழுதுேம எல்லாவற்றிலும் உம்முைடய வார்த்ைதகளுக்கு
கீழ்ப்படிந்திருந்தும், என் சிேநகிதேராேட நான் மகிழ்ச்சியாயிருக்கும்படி நீர் ஒருக்காலும் எனக்கு ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையயாவது ெகாடுக்கவில்ைல. 30 ேவசிகளிடத்தில் உம்முைடய ெசாத்துக்கைள
அழித்துப்ேபாட்ட உம்முைடய குமாரனாகிய இவன் வந்தவுடேன ெகாழுத்த கன்ைற இவனுக்காக
அடிப்பித்தீேர என்றான். 31 அதற்குத் தகப்பன்: மகேன, நீ எப்ேபாதும் என்ேனாடிருக்கிறாய்,
எனக்குள்ளெதல்லாம் உன்னுைடயதாயிருக்கிறது. 32 உன் சேகாதரனாகிய இவேனா மரித்தான்,
திரும்பவும் உயிர்த்தான்; காணாமற்ேபானான், திரும்பவும் காணப்பட்டான்; ஆனபடியினாேல, நாம்
ெகாண்டாடி மகிழ்ச்சியாயிருக்கேவண்டுேம என்று ெசான்னான் என்றார்.

அத்தியாயம்–16

ேநர்ைமயற்ற உக்கிராணக்காரன்

பின்னும் அவர் தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்கி: ெசல்வந்தனாகிய ஒரு மனிதனுக்கு
உக்கிராணக்காரன் ஒருவன் இருந்தான்; அவன் தன் எஜமானுைடய ெசாத்துக்கைள
அழித்துப்ேபாடுகிறதாக எஜமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது எஜமான் அவைன

வரவைழத்து: உன்ைனக்குறித்து நான் இப்படிக் ேகள்விப்படுகிறெதன்ன? உன் நிர்வாகத்தின்
கணக்ைகெயாப்புவி, இனி நீ நிர்வாகியாயிருக்கக்கூடாது என்றான். 3 அப்ெபாழுது உக்கிராணக்காரன்:
நான் என்ன ெசய்ேவன், என் எஜமான் நிர்வாக ெபாறுப்பிலிருந்து என்ைனத் நீக்கிப்ேபாடுகிறாேன நிலத்ைத
பண்படுத்துவதற்கும்; எனக்குப் ெபலனில்ைல, பிச்ைசெயடுக்கவும் ெவட்கப்படுகிேறன். 4 நிர்வாகப்
ெபாறுப்ைபவிட்டு நான் நீக்கப்படும்ேபாது, என்ைனத் தங்கள் வீடுகளில் ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார் உண்டாகும்படி
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று எனக்குத் ெதரியவந்தது, என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டு; 5 தன்
எஜமானிடத்தில் கடன்பட்டவர்கைள ஒவ்ெவாருவனாக வரவைழத்து: முதலாவது வந்தவைன ேநாக்கி: நீ
என் எஜமானிடத்தில் பட்ட கடன் எவ்வளவு என்றான். 6 அவன்: நூறுகுடம் எண்ெணய் என்றான்.
அப்ெபாழுது நிர்வாகி அவைன ேநாக்கி: நீ உன் சீட்ைட வாங்கி, உட்கார்ந்து, ஐம்பது என்று சீக்கிரமாய்
எழுது என்றான். 7 பின்பு அவன் ேவெறாருவைன ேநாக்கி: நீ பட்ட கடன் எவ்வளவு என்றான். அவன்: நூறு
கலம் ேகாதுைம என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: நீ உன் சீட்ைட வாங்கி, எண்பது என்று எழுது என்றான். 8

அநீதியுள்ள அந்த நிர்வாகி புத்தியாய்ச் ெசய்தான் என்று எஜமான் பார்த்து அவைன ெமச்சிக்ெகாண்டான்.
இவ்விதமாய் ஒளியின் மக்கைளப்பார்க்கிலும் இந்த உலகத்தின் மக்கள் அதிக
புத்திமான்களாயிருக்கிறார்கள். 9 நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது உங்கைள
நித்தியமான வீடுகளிேல ஏற்றுக்ெகாள்ளுேவார் உண்டாகும்படி, அநீதியான உலகப்ெபாருளால் உங்களுக்கு
நண்பர்கைளச் சம்பாதியுங்கள். 10 ெகாஞ்சத்திேல உண்ைமயுள்ளவன் அேநகத்திலும்
உண்ைமயுள்ளவனாயிருக்கிறான், ெகாஞ்சத்திேல அநீதியுள்ளவன் அேநகத்திலும்
அநீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான். 11 அநீதியான உலகப்ெபாருைளப்பற்றி நீங்கள் உண்ைமயாயிராவிட்டால்,
யார் உங்கைள நம்பி உங்களிடத்தில் ேநர்ைமயான ெசாத்ைத ஒப்புவிப்பார்கள்? 12 ேவெறாருவனுைடய
காரியத்தில் நீங்கள் உண்ைமயுள்ளவர்களாயிராவிட்டால், உங்களுக்கு யாெதான்ைறச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுப்பவர் யார்? 13 எந்த ேவைலக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ேவைல ெசய்யக்கூடாது;
ஒருவைனப் பைகத்து மற்றவைன ேநசிப்பான், அல்லது ஒருவைனப் பற்றிக்ெகாண்டு மற்றவைன
அசட்ைடபண்ணுவான். ேதவனுக்கும் உலகப்ெபாருளுக்கும் ேவைலச்ெசய்ய உங்களாேல கூடாது என்றார்.
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14 இைவகைளெயல்லாம் ெபாருளாைசக்காரராகிய பரிேசயரும் ேகட்டு, அவைரப் பரியாசம்
பண்ணினார்கள். 15 அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் மனிதர் முன்பாக உங்கைள நீதிமான்களாகக்
காட்டுகிறீர்கள், ேதவேனா உங்கள் இருதயங்கைள அறிந்திருக்கிறார்; மனிதர்களுக்குள்ேள ேமன்ைமயாக
எண்ணப்படுகிறது ேதவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது. 16 நியாயப்பிரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனவாக்கியங்களும் ேயாவான்வைரக்கும் வல்லைமயாயிருந்தது; அதுமுதல் ேதவனுைடய ராஜ்யம்
சுவிேசஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது, யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரேவசிக்கிறார்கள். 17 ேவதத்தில்
ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய்ப் ேபாவைதப்பார்க்கிலும், வானமும் பூமியும் ஒழிந்துேபாவது
எளிதாயிருக்கும். 18 தன் மைனவிையத் தள்ளிவிட்டு, ேவெறாருத்திைய விவாகம்பண்ணுகிறவன்
விபசாரஞ்ெசய்கிறான், கணவனாேல தள்ளப்பட்டவைள விவாகம்பண்ணுகிறவனும் விபசாரஞ்ெசய்கிறான்.

ஐசுவரியவானும் லாசருவும்
19 ஐசுவரியமுள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன் ெமல்லிய உைடயும் விைலேயறப்ெபற்ற வஸ்திரமும்

அணிந்து, அநுதினமும் ஆடம்பரமாய் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தான். 20 லாசரு என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு
தரித்திரனும் இருந்தான்; அவன் சரீர முழுவதும் ெகாப்பளங்கள் நிைறந்தவனாய், அந்த ஐசுவரியவானுைடய
வாசலருேக தங்கி, 21 அவனுைடய ேமைஜயிலிருந்து விழுந்த துணிக்ைககளாேல தன் பசிைய ஆற்ற
ஆைசயாயிருந்தான்; நாய்கள் வந்து அவன் ெகாப்பளங்கைள நக்கிற்று. 22 பின்பு அந்தத் தரித்திரன் மரித்து,
ேதவதூதரால் ஆபிரகாமுைடய மடியிேல ெகாண்டுேபாய் விடப்பட்டான்; ஐசுவரியவானும் மரித்து
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். 23 பாதாளத்திேல அவன் ேவதைனப்படுகிறேபாது, தன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
தூரத்திேல ஆபிரகாைமயும் அவன் மடியிேல லாசருைவயும் கண்டான். 24 அப்ெபாழுது அவன்: தகப்பனாகிய
ஆபிரகாேம, நீர் எனக்கு இரங்கி, லாசரு தன் விரலின் நுனிையத் தண்ணிரீல் ேதாய்த்து, என் நாைவக்
குளிரப்பண்ணும்படி அவைன அனுப்பேவண்டும்; இந்த அக்கினிஜீவாைலயில் ேவதைனப்படுகிேறேன என்று
கூப்பிட்டான். 25 அதற்கு ஆபிரகாம்: மகேன, நீ பூமியிேல உயிேராடிருக்குங்காலத்தில் உன் நன்ைமகைள
அனுபவித்தாய், லாசருவும் அப்படிேய தீைமகைள அனுபவித்தான், அைத நிைனத்துக்ெகாள்; இப்ெபாழுது
அவன் ேதற்றப்படுகிறான், நீேயா ேவதைனப்படுகிறாய். 26 அதுவுமல்லாமல், இவ்விடத்திலிருந்து
உங்களிடத்திற்குக் கடந்துேபாகவும், அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்குக் கடந்துவரவும்
மனதுள்ளவர்களுக்குக் கூடாதபடிக்கு, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுேவ ெபரும்பிளவு
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றான். 27 அப்ெபாழுது அவன்: அப்படியானால், தகப்பேன, எனக்கு ஐந்துேபர்
சேகாதரர்கள் உண்டு, அவர்களும் ேவதைனயுள்ள இந்த இடத்துக்கு வராதபடி, அவன் ேபாய் அவர்களுக்கு
சாட்சியாக அறிவிக்கும்ெபாருட்டு, 28 நீர் அவைன என் தகப்பன் வீட்டிற்கு அனுப்பும்படி உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 29 ஆபிரகாம் அவைன ேநாக்கி: அவர்களுக்கு ேமாேசயும்
தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு, அவர்களுக்கு அவர்கள் ெசவிெகாடுக்கட்டும் என்றான். 30 அதற்கு அவன்:
அப்படியல்ல, தகப்பனாகிய ஆபிரகாேம, மரித்ேதாரிலிருந்து ஒருவன் அவர்களிடத்திற்குப்ேபானால்
மனந்திரும்புவார்கள் என்றான். 31 அதற்கு அவன்: அவர்கள் ேமாேசக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும்
ெசவிெகாடாவிட்டால், மரித்ேதாரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்துேபானாலும், நம்பமாட்டார்கள் என்று
ெசான்னான் என்றார்.

அத்தியாயம்–17

விசுவாசத்தின் பாடம்

பின்பு இேயசு தம்முைடய சீடர்கைள ேநாக்கி: இடறல்கள் வராமல் இருக்கமுடியாது, ஆகிலும்
அைவகள் எவனால் வருகிறேதா, அவனுக்கு ஐேயா! 2 அவன் இந்தச் சிறுவரில் ஒருவனுக்கு
இடறலுண்டாக்குகிறைதப் பார்க்கிலும், அவனுைடய கழுத்தில் எந்திரக்கல் கட்டப்பட்டு, அவன்

சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டுேபாவது அவனுக்கு நலமாயிருக்கும். 3 உங்கைளக்குறித்து
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். உன் சேகாதரன் உனக்கு விேராதமாய்க் குற்றஞ்ெசய்தால், அவைனக்
கடிந்துெகாள்; அவன் மனஸ்தாபப்பட்டால், அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக. 4 அவன் ஒருநாளில் ஏழுதரம்
உனக்கு விேராதமாய்க் குற்றஞ்ெசய்து, ஏழுதரமும் உன்னிடத்தில் வந்து: நான் மனம் வருந்துகிேறன் என்று
ெசான்னால், அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக என்றார். 5 அப்ெபாழுது அப்ேபாஸ்தலர் கர்த்தைர ேநாக்கி: எங்கள்
விசுவாசத்ைத ெபருகப்பண்ணேவண்டும் என்றார்கள். 6 அதற்குக் கர்த்தர்: கடுகுவிைதயளவு விசுவாசம்
உங்களுக்கு உண்டாயிருந்தால், நீங்கள் இந்தக் காட்டத்திமரத்ைத ேநாக்கி: நீ ேவேராேட பிடுங்குண்டு
கடலிேல நடப்படுவாயாக என்று ெசால்ல, அது உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும். 7 உங்களில் ஒருவனுைடய
ேவைலக்காரன் உழுது அல்லது மந்ைதைய ேமய்த்து வயலிலிருந்து வரும்ேபாது, எஜமான் அவைன ேநாக்கி:
நீ முன்பு ேபாய்ச் சாப்பிட்டுவா என்று அவனுக்குச் ெசால்வாேனா? 8 நீ எனக்குச் சாப்பாடு ஆயத்தம்பண்ணி,
பரிமாறும் உைட அணிந்துக்ெகாண்டு, ஆகாரம் உட்ெகாள்ளுமளவும் எனக்கு ேவைலச்ெசய், அதற்குப்பின் நீ
புசித்துக் குடிக்கலாம் என்று அவனுக்குச் ெசால்லுவானல்லவா? 9 தான் கட்டைளயிட்டைவகைள அந்த
ேவைலக்காரன் ெசய்ததற்காக அவனுக்கு பணிவிைடெசய்வாேனா? அப்படிச் ெசய்யமாட்டாேன. 10

அப்படிேய நீங்களும் உங்களுக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட யாவற்ைறயும் ெசய்த பின்பு: நாங்கள் பயனற்ற
ேவைலக்காரர், ெசய்யேவண்டிய கடைமைய மட்டும் ெசய்ேதாம் என்று ெசால்லுங்கள் என்றார்.
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பத்து குஷ்டேராகிகள் சுகமைடதல்
11 பின்பு அவர் எருசேலமுக்குப் பயணமாய்ேபாைகயில், அவர் சமாரியா கலிேலயா என்னும் நாடுகளின்

வழியாக நடந்துேபானார். 12 அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரேவசித்தேபாது, குஷ்டேராகமுள்ள மனிதர்கள்
பத்துேபர் அவருக்கு எதிராக வந்து, தூரத்திேல நின்று: 13 இேயசு ெதய்வேம, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று
சத்தமிட்டார்கள். 14 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நீங்கள் ேபாய், ஆசாரியர்களுக்கு உங்கைளக்
காண்பியுங்கள் என்றார். அந்தப்படி அவர்கள் ேபாைகயில் சுகமானார்கள். 15 அவர்களில் ஒருவன் தான்
ஆேராக்கியமானைதக் கண்டு, திரும்பிவந்து, உரத்த சத்தத்ேதாேட ேதவைன மகிைமப்படுத்தி, 16

அவருைடய பாதத்தருேக முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு நன்றி ெசலுத்தினான்; அவன்
சமாரியனாயிருந்தான். 17 அப்ெபாழுது இேயசு: சுகமானவர்கள் பத்துப்ேபர் அல்லவா, மற்ற ஒன்பதுேபர்
எங்ேக? 18 ேதவைன மகிைமப்படுத்துகிறதற்கு, இந்த அந்நியைன தவிர மற்ெறாருவனும்
திரும்பிவரக்காேணாேம என்று ெசால்லி, 19 அவைன ேநாக்கி: நீ எழுந்துேபா, உன் விசுவாசம் உன்ைன
இரட்சித்தது என்றார்.

இேயசுவின் இரண்டாம் வருைக
20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் எப்ெபாழுது வருெமன்று, பரிேசயர் அவரிடத்தில் ேகட்டெபாழுது, அவர்களுக்கு

அவர் மறுெமாழியாக: ேதவனுைடய ராஜ்யம் கண்களுக்குத் ெதரியும்படியாய் வராது. 21 இேதா, இங்ேக
என்றும், அேதா, அங்ேக என்றும் ெசால்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுவாக இருக்காது; இேதா, ேதவனுைடய
ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறேத என்றார். 22 பின்பு அவர் சீடர்கைள ேநாக்கி: மனிதகுமாரனுைடய
நாட்களிெலான்ைறக் காணேவண்டுெமன்று நீங்கள் ஆைசப்படுங்காலம் வரும்; ஆனாலும் அைதக்
காணமாட்டீர்கள். 23 இேதா, இங்ேக என்றும், அேதா, அங்ேக என்றும், சிலர் உங்களிடத்தில்
ெசால்லுவார்கள்; நீங்கேளா ேபாகாமலும் பின்ெதாடராமலும் இருங்கள். 24 மின்னல் வானத்தின் ஒரு
திைசயில் ேதான்றி மறுதிைசவைரக்கும் பிரகாசிக்கிறதுேபால மனிதகுமாரனும் தம்முைடய நாளிேல
ேதான்றுவார். 25 அதற்கு முன்பு அவர் அேநகம் பாடுபட்டு, இந்தச் சந்ததியினால் ஆகாதவெனன்று
தள்ளப்படேவண்டியதாயிருக்கிறது. 26 ேநாவாவின் நாட்களில் நடந்ததுேபால மனிதகுமாரனுைடய
நாட்களிலும் நடக்கும். 27 ேநாவா ேபைழக்குள் பிரேவசித்த நாள்வைரக்கும் மக்கள் புசித்துக் குடித்தார்கள்,
ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் இருந்தார்கள்; ெபருெவள்ளம் வந்து எல்லாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது.
28 ேலாத்தினுைடய நாட்களில் நடந்ததுேபாலவும் நடக்கும்; மக்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள்,
ெகாண்டார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். 29 ேலாத்து ேசாேதாைமவிட்டுப் புறப்பட்ட
நாளிேல வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகமும் ெபய்து, எல்லாைரயும் அழித்துப்ேபாட்டது. 30

மனிதகுமாரன் ெவளிப்படும் நாளிலும் அப்படிேய நடக்கும். 31 அந்த நாளிேல வீட்டின்ேமலிருப்பவன்
வீட்டிலுள்ள தன் ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டுேபாக இறங்காமல் இருக்கக்கடவன்; அப்படிேய
வயலிலிருக்கிறவன் பின்னிட்டுத் திரும்பாமலும் இருக்கக்கடவன். 32 ேலாத்தின் மைனவிைய நிைனத்துக்
ெகாள்ளுங்கள். 33 தன் ஜீவைன இரட்சிக்க வைகேதடுகிறவன் அைத இழந்து ேபாவான்;
இழந்துேபாகிறவன் அைத உயிர்ப்பித்துக்ெகாள்ளுவான். 34 அந்த இரவில் ஒேர படுக்ைகயில் படுத்திருக்கிற
இரண்டுேபரில் ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன் ைகவிடப்படுவான். 35 மாவைரக்கிற இரண்டு
ெபண்களில் ஒருத்தி ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவாள், மற்றவள் ைகவிடப்படுவாள். 36 வயலிலிருக்கிற
இரண்டுேபரில் ஒருவன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான், மற்றவன் ைகவிடப்படுவான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 37 அவர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: எங்ேக, ஆண்டவேர, என்றார்கள். அதற்கு
அவர்: பிணம் எங்ேகேயா அங்ேக கழுகுகள் வந்து கூடும் என்றார்.

அத்தியாயம்–18

விதைவயும் நியாயாதிபதியும்

ேசார்ந்து ேபாகாமல் எப்ெபாழுதும் ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்பைதக்குறித்து அவர்களுக்கு அவர்
ஒரு உவைமையச் ெசான்னார். 2 ஒரு பட்டணத்திேல ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான்; அவன்
ேதவனுக்குப் பயப்படாதவனும் மனிதைர மதியாதவனுமாயிருந்தான். 3 அந்தப் பட்டணத்திேல ஒரு

விதைவயும் இருந்தாள்; அவள் அவனிடத்தில் ேபாய்: எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தில்
எனக்கு நியாயஞ்ெசய்யேவண்டும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினாள். 4 ெவகுநாள்வைரக்கும் அவனுக்கு
மனதில்லாதிருந்தது. பின்பு அவன்: நான் ேதவனுக்குப் பயப்படாமலும் மனிதைர மதியாமலும் இருந்தும், 5

இந்த விதைவ என்ைன எப்ெபாழுதும் ெதாந்தரவு ெசய்கிறபடியினால், இவள் அடிக்கடி வந்து என்ைனத்
ெதாந்தரவுெசய்யாதபடி இவளுக்கு நியாயஞ்ெசய்யேவண்டும் என்று தனக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டான்
என்றார். 6 பின்னும் கர்த்தர் அவர்கைள ேநாக்கி: அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி ெசான்னைதச்
சிந்தித்துப்பாருங்கள். 7 அந்தப்படிேய ேதவன் தம்ைம ேநாக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய
தம்மால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களின் காரியத்தில் நீடிய ெபாறுைமயுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு
நியாயஞ்ெசய்யாமலிருப்பாேரா? 8 சீக்கிரத்திேல அவர்களுக்கு நியாயஞ்ெசய்வார் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். ஆகிலும் மனிதகுமாரன் வரும்ேபாது பூமியிேல விசுவாசத்ைதக் காண்பாேரா என்றார்.
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பரிேசயரும் ஆயக்காரரும்
9 அன்றியும், தங்கைள நீதிமான்கெளன்று நம்பி, மற்றவர்கைள அற்பமாக எண்ணின சிலைரக்குறித்து,

அவர் ஒரு உவைமையச் ெசான்னார். 10 இரண்டு மனிதர் ெஜபம்பண்ணும்படி ேதவாலயத்துக்குப்
ேபானார்கள்; ஒருவன் பரிேசயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். 11 பரிேசயன் நின்று: ேதவேன! நான் பறிகாரர்,
அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனிதர்கைளப்ேபாலவும், இந்த ஆயக்காரைனப்ேபாலவும்
இராததினால் உமக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறன். 12 வாரத்தில் இரண்டுமுைற உபவாசிக்கிேறன்; என்
சம்பாத்தியத்திெலல்லாம் பத்தில் ஒரு பங்கு காணிக்ைக ெசலுத்தி வருகிேறன் என்று, தனக்குள்ேள
ெஜபம்பண்ணினான். 13 ஆயக்காரன் தூரத்திேல நின்று, தன் கண்கைளயும் வானத்துக்கு ஏெறடுக்கத்
துணியாமல், தன் மார்பிேல அடித்துக்ெகாண்டு: ேதவேன! பாவியாகிய என்ேமல் கிருைபயாயிரும் என்றான்.
14 அவனல்ல, இவேன நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வீட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபானான் என்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன்; ஏெனனில் தன்ைன உயர்த்துகிறவெனவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்ைனத்தாழ்த்துகிறவன்
உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

இேயசுகிறிஸ்துவும் குழந்ைதகளும்
15 பின்பு குழந்ைதகைள அவர் ெதாடும்படிக்கு அவர்கைள அவரிடத்தில் ெகாண்டுவந்தார்கள். சீடர்கள்

அைதக் கண்டு, ெகாண்டுவந்தவர்கைள அதட்டினார்கள். 16 இேயசுேவா அவர்கைளக் ெகாண்டுவரும்படி
கட்டைளயிட்டு: சிறு பிள்ைளகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்ெகாடுங்கள், அவர்கைளத்
தைடபண்ணாதிருங்கள்; ேதவனுைடய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுைடயது. 17 எவனாகிலும் சிறு
பிள்ைளையப்ேபால் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டால், அதில் பிரேவசிக்கமாட்டான்
என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 18 அப்ெபாழுது தைலவன் ஒருவன் அவைர
ேநாக்கி: நல்ல ேபாதகேர, நித்தியஜீவைன ெபற்றுக்ெகாள்வதற்க்கு நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 19 அதற்கு இேயசு: நீ என்ைன நல்லவன் என்று ெசால்லுவாேனன்? ேதவன் ஒருவர் தவிர
நல்லவன் ஒருவனும் இல்ைலேய. 20 விபசாரஞ்ெசய்யாதிருப்பாயாக, ெகாைல ெசய்யாதிருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாதிருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாதிருப்பாயாக, உன் தகப்பைனயும் உன் தாையயும்
கனம்பண்ணுவாயாக என்கிற கற்பைனகைள நீ அறிந்திருக்கிறாேய என்றார். 21 அதற்கு அவன்:
இைவகைளெயல்லாம் என் சிறு வயதுமுதல் ைகக்ெகாண்டிருக்கிேறன் என்றான். 22 இேயசு அைதக்
ேகட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குைறவு உண்டு; உனக்கு உண்டானைவகைளெயல்லாம் விற்றுத்
தரித்திரருக்குக் ெகாடு, அப்ெபாழுது பரேலாகத்திேல உனக்கு ெசல்வம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு என்ைனப்
பின்பற்றிவா என்றார். 23 அவன் அதிக ெசல்வந்தனானபடியினால், இைதக் ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த
துக்கமைடந்தான். 24 அவன் மிகுந்த துக்கமைடந்தைத இேயசு கண்டு: ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்பது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது. 25 ெசல்வந்தன் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில்
பிரேவசிப்பைதப்பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிேல நுைழவது எளிதாயிருக்கும் என்றார். 26

அைதக் ேகட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்றார்கள். 27 அதற்கு அவர்:
மனிதரால் கூடாதைவகள் ேதவனால் கூடும் என்றார். 28 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவைர ேநாக்கி: இேதா,
நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும்விட்டு, உம்ைமப் பின்பற்றிேனாேம என்றான். 29 அதற்கு அவர்: ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தினிமித்தம் வீட்ைடயாவது, ெபற்ேறாைரயாவது, சேகாதரைரயாவது, மைனவிையயாவது,
பிள்ைளகைளயாவது விட்டுவிட்ட எவனும், 30 இம்ைமயிேல அதிகமானைவகைளயும், மறுைமயிேல
நித்தியஜீவைனயும் அைடயாமற்ேபாவதில்ைலெயன்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

இேயசு தன் மரணத்ைத முன்னறிவித்தல்
31 பின்பு அவர் பன்னிருவைரயும் தம்மிடத்தில் அைழத்து: இேதா, எருசேலமுக்குப் ேபாகிேறாம்,

மனிதகுமாரைனக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம் நிைறேவறும். 32

எப்படிெயனில், அவர் யூதரல்லாதவரிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டு, பரியாசமும் நிந்ைதயும் அைடந்து,
உமிழப்படுவார். 33 அவைர வாரினால் அடித்து, ெகாைல ெசய்வார்கள்; மூன்றாம் நாளிேல அவர் உயிேராேட
எழுந்திருப்பார் என்றார். 34 இைவகளில் ஒன்ைறயும் அவர்கள் உணரவில்ைல; அைவகளின் ெபாருள்
அவர்களுக்கு மைறவாயிருந்தது, அவர் ெசான்னைவகைள அவர்கள் அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

பார்ைவயற்றவன் பார்ைவயைடதல்
35 பின்பு அவர் எரிேகாவுக்கு அருகாைமயில் வரும்ேபாது, ஒரு குருடன் வழியருேக உட்கார்ந்து பிச்ைச

ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 36 மக்கள் நடக்கிற சத்தத்ைத அவன் ேகட்டு, இெதன்ன என்று விசாரித்தான்.
37 நசேரயனாகிய இேயசு ேபாகிறார் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: இேயசுேவ,
தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டான். 38 முன் நடப்பவர்கள் அவன்
ேபசாமலிருக்கும்படி அவைன அதட்டினார்கள். அவேனா: தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு இரங்கும் என்று
மிகவும் அதிகமாய்க் கூப்பிட்டான். 39 இேயசு நின்று, அவைனத் தம்மிடத்தில் ெகாண்டுவரும்படி
ெசான்னார். 40 அவன் அருகில் வந்தேபாது, அவர் அவைன ேநாக்கி: 41 நான் உனக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்று ேகட்டார். அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, நான்
பார்ைவயைடயேவண்டும் என்றான். 42 இேயசு அவைன ேநாக்கி: நீ பார்ைவயைடவாயாக, உன் விசுவாசம்
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உன்ைன இரட்சித்தது என்றார். 43 உடேன அவன் பார்ைவயைடந்து, ேதவைன
மகிைமப்படுத்திக்ெகாண்ேட, அவருக்குப் பின்ெசன்றான். மக்கெளல்லாரும் அைதக் கண்டு, ேதவைனப்
புகழ்ந்தார்கள்.

அத்தியாயம்–19

ஆயக்காரனாகிய சேகயு

அவர் எரிேகாவில் நுைழந்து, அதின் வழியாக நடந்துேபாைகயில், 2 ஆயக்காரனும்
ெசல்வந்தனுமாயிருந்த சேகயு என்னப்பட்ட ஒரு மனிதன், 3 இேயசு எப்படிப்பட்டவேரா என்று
அவைரப் பார்க்க வைகேதடினான். அவன் குள்ளனானபடியால், மக்கள் கூட்டத்தில் அவைரப்

பார்க்கமுடியாமல், 4 அவர் ேபாகும் வழியில் முன்னாக ஓடி, அவைரப் பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில்
ஏறினான். 5 இேயசு அந்த இடத்தில் வந்தேபாது, அண்ணாந்து பார்த்து, அவைன ேநாக்கி: சேகயுேவ, நீ
சீக்கிரமாய் இறங்கிவா, இன்ைறக்கு நான் உன் வீட்டிேல தங்கேவண்டும் என்றார். 6 அவன் சீக்கிரமாய்
இறங்கி, சந்ேதாஷத்ேதாேட அவைர அைழத்துக்ெகாண்டுேபானான். 7 அைதக் கண்ட யாவரும்: இவர்
பாவியான மனிதனிடத்தில் தங்கும்படி ேபானார் என்று முறுமுறுத்தார்கள். 8 சேகயு நின்று, கர்த்தைரப்
பார்த்து: ஆண்டவேர, என் ெசாத்துக்களில் பாதிைய ஏைழகளுக்குக் ெகாடுக்கிேறன், நான் ஒருவனிடத்தில்
எைதயாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினதுண்டானால், நாலுமடங்காகத் திரும்பக் ெகாடுத்துவிடுகிேறன்
என்றான். 9 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு இந்த வீட்டிற்கு இரட்சிப்பு வந்தது; இவனும்
ஆபிரகாமுக்குக் குமாரனாயிருக்கிறாேன. 10 இழந்துேபானைதத் ேதடவும் இரட்சிக்கவுேம மனிதகுமாரன்
வந்திருக்கிறார் என்றார்.

ெபாற்காசு பற்றிய உவைம
11 அவர்கள் இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அவர் எருசேலமுக்கு

அருகிலிருந்தபடியினாலும், ேதவனுைடய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் ெவளிப்படுெமன்று அவர்கள்
நிைனத்தபடியினாலும், அவர் ஒரு உவைமையச் ெசான்னார்: 12 பிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு திரும்பிவரும்படி ெவளிநாட்டுக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான். 13 புறப்படும்ேபாது, அவன் தன்
ேவைலக்காரரில் பத்துப்ேபைர அைழத்து, அவர்களிடத்தில் பத்து ெபாற்காசுகைளக் ெகாடுத்து: நான்
திரும்பிவரும் வைரக்கும் இைதக்ெகாண்டு வியாபாரம் ெசய்யுங்கள் என்று ெசான்னான். 14 அவனுைடய
ஊரார் அவைனப் பைகத்து, இவன் எங்கள்ேமல் இராஜாவாயிருக்கிறது எங்களுக்கு விருப்பமில்ைலெயன்று
ெசால்லும்படி அவன் பின்ேன பிரதிநிதிகைள அனுப்பினார்கள். 15 அவன் ராஜ்யத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
திரும்பிவந்தேபாது, தன்னிடத்தில் ெபாற்காசுகைளவாங்கியிருந்த அந்த ேவைலக்காரரில் அவனவன்
வியாபாரம் ெசய்து சம்பாதித்தது எவ்வளெவன்று ெதரிந்துெகாள்ளும்படி, அவர்கைளத் தன்னிடத்தில்
அைழத்துவரச் ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது முந்தினவன் வந்து: ஆண்டவேன, உம்முைடய
ெபாற்காசுகளினால் பத்துெபாற்காசுகள் லாபம் கிைடத்தது என்றான். 17 எஜமான் அவைனப் பார்த்து:
நல்லது உத்தம ேவைலக்காரேன, நீ ெகாஞ்சத்தில் உண்ைமயுள்ளவனாயிருந்தபடியால் பத்துப்
பட்டணங்களுக்கு தைலவனாயிரு என்றான். 18 அப்படிேய இரண்டாம் ேவைலக்காரன் வந்து: ஆண்டவேன,
உம்முைடய ெபாற்காசுகளினால் ஐந்துெபாற்காசுகள் லாபம் கிைடத்தது என்றான். 19 அவைனயும் அவன்
பார்த்து: நீயும் ஐந்து பட்டணங்களுக்கு தைலவனாயாயிரு என்றான். 20 பின்பு ேவெறாருவன் வந்து:
ஆண்டவேன, இேதா, உம்முைடய ெபாற்காசுகள், இைத ஒரு துணியிேல ைவத்திருந்ேதன். 21 நீர்
ைவக்காதைத எடுக்கிறவரும், விைதக்காதைத அறுக்கிறவருமான கடினமுள்ள மனிதெரன்று அறிந்து,
உமக்குப் பயந்திருந்ேதன் என்றான். 22 அதற்கு அவன்: ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, உன்
வாய்ச்ெசால்ைலக்ெகாண்ேட உன்ைன நியாயந்தீர்க்கிேறன். நான் ைவக்காதைத எடுக்கிறவனும்,
விைதக்காதைத அறுக்கிறவனுமான கடினமுள்ள மனிதெரன்று அறிந்தாேய, 23 பின்ைன ஏன் நீ என்
ெபாற்காசுகைள வங்கியிேல ைவக்கவில்ைல; ைவத்திருந்தால் நான் வரும்ேபாது, அைத வட்டிேயாேட
ெபற்றுக்ெகாள்ளுேவேன என்று ெசால்லி; 24 அருகில் நிற்கிறவர்கைளப் பார்த்து: அந்த ெபாற்காசுகைள
அவன் ைகயிலிருந்ெதடுத்து, பத்துெபாற்காசுகள் உள்ளவனுக்குக் ெகாடுங்கள் என்றான். 25 அதற்கு
அவர்கள்: ஆண்டவேன, அவனுக்குப் பத்துெபாற்காசுகள் இருக்கிறேத என்றார்கள். 26 அதற்கு அவன்:
உள்ளவன் எவனுக்கும் ெகாடுக்கப்படும், இல்லாதவனிடத்தில் உள்ளதும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 27 அன்றியும் தங்கள்ேமல் நான் ராஜாவாகிறதற்கு
விருப்பமில்லாதிருந்தவர்களாகிய என்னுைடய விேராதிகைள இங்ேக ெகாண்டுவந்து, எனக்கு முன்பாக
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்று ெசான்னான் என்றார்.

இேயசுவின் எருசேலம் பயணம்

28 இைவகைள அவர் ெசான்னபின்பு எருசேலமுக்குப் புறப்பட்டு, முந்தி நடந்துேபானார். 29 அவர்
ஒலிவமைலெயன்னப்பட்ட மைலயின் அருகிலிருந்த ெபத்பேக ெபத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்குச்
சமீபித்தேபாது, தம்முைடய சீடரில் இரண்டுேபைரப் பார்த்து: 30 உங்களுக்கு எதிேர இருக்கிற
கிராமத்துக்குப் ேபாங்கள், அதிேல நுைழயும்ேபாது மனிதரிெலாருவனும் ஒருக்காலும் ஏறியிராத
கழுைதக்குட்டிைய கட்டியிருக்கக் காண்பீர்கள்; அைத அவிழ்த்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். 31 அைத ஏன்
அவிழ்க்கிறீர்கெளன்று யாராவது உங்களிடத்தில் ேகட்டால், அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று
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ெசால்லுங்கள் என்றார். 32 அனுப்பப்பட்டவர்கள் ேபாய், தங்களுக்கு அவர் ெசான்னபடிேய பார்த்தார்கள்.
33 கழுைதக்குட்டிைய அவர்கள் அவிழ்க்கும்ேபாது, அதன் உரிைமயாளர்கள்: குட்டிைய ஏன்
அவிழ்க்கிறீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 34 அதற்கு அவர்கள்: அது ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லி,
35 அைத இேயசுவினிடத்தில் ெகாண்டுவந்து, தங்கள் ஆைடகைள அதின்ேமல் ேபாட்டு, இேயசுைவ
அதின்ேமல் ஏற்றினார்கள். 36 அவர் ேபாைகயில், அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள வழியிேல விரித்தார்கள். 37

அவர் ஒலிவமைலயின் அடிவாரத்துக்குச் சமீபமாய் வருைகயில் திரளான கூட்டமாகிய சீடெரல்லாரும்
தாங்கள் பார்த்த சகல அற்புதங்கைளயுங்குறித்துச் சந்ேதாஷப்பட்டு, 38 கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல
வருகிற ராஜா வாழ்க, பரேலாகத்திேல சமாதானமும் உன்னதத்திேல மகிைமயும் உண்டாவதாக என்று
மிகுந்த சத்தத்ேதாேட ேதவைனப் புகழ்ந்தார்கள். 39 அப்ெபாழுது கூட்டத்திலிருந்த பரிேசயரில் சிலர்
அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, உம்முைடய சீடைரக் கண்டியும் என்றார்கள். 40 அவர்களுக்கு அவர்
மறுெமாழியாக: இவர்கள் ேபசாமலிருந்தால் கல்லுகேள ேபசும் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார். 41 அவர் ெநருங்கி வந்தேபாது நகரத்ைதப் பார்த்து, அதற்காக அழுது புலம்பியதாவது, 42

உனக்குக் கிைடத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றைவகைள நீ அறிந்திருந்தாயானால்
நலமாயிருக்கும், இப்ெபாழுேதா அைவகள் உன் கண்களுக்கு மைறவாயிருக்கிறது. 43 உன்ைனச்
சந்திக்குங்காலத்ைத நீ அறியாமற்ேபானபடியால், உன் விேராதிகள் உன்ைனச் சுற்றிலும் மதில்ேபாட்டு,
உன்ைன வைளந்துெகாண்டு, எப்பக்கத்திலும் உன்ைன ெநருக்கி, 44 உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள உன்
மக்கைளயும் தைரமட்டமாக்கிப்ேபாட்டு, உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லின்ேமல் ஒரு கல்லிராதபடிக்குச் ெசய்யும்
நாட்கள் உனக்கு வரும் என்றார்.

ேதவாலயத்தில் இேயசு
45 பின்பு அவர் ேதவாலயத்தில் நுைழந்து, அதிேல விற்பைன ெசய்கிறவர்கைளயும் வாங்குகிறவர்கைளயும்

ெவளிேய துரத்தத்ெதாடங்கி: 46 என்னுைடய வீடு ெஜபவீடாயிருக்கிறெதன்று எழுதியிருக்கிறது, நீங்கேளா
அைத திருடர் குைகயாக்கினீர்கள் என்றார். 47 அவர் நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்தில் ேபாதகம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தார். பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் மக்களின் மூப்பரும் அவைரக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடியும், 48 மக்கெளல்லாரும் அவருக்குச் ெசவிெகாடுத்து அவைர சார்ந்துெகாண்டிருந்தபடியால்,
அைத எப்படி ெசய்வெதன்று வைகெதரியாதிருந்தார்கள்.

அத்தியாயம்–20

தமது அதிகாரத்ைதப்பற்றி இேயசுவின் பதில்

அந்நாட்களில், அவர் ேதவாலயத்திேல மக்களுக்கு உபேதசித்து, சுவிேசஷத்ைதப்
பிரசங்கித்தேபாது, பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் மூப்பரும் அவரிடத்தில் கூடிவந்து: 2 நீர்
எந்த அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிறீர்? இந்த அதிகாரத்ைத உமக்குக் ெகாடுத்தவர்

யார்? அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்றார்கள். 3 அவர்களுக்கு அவர் மறுெமாழியாக: நானும்
உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன், அைத எனக்குச் ெசால்லுங்கள். 4 ேயாவான் ெகாடுத்த
ஸ்நானம் ேதவனால் உண்டாயிற்ேறா? மனிதரால் உண்டாயிற்ேறா? என்று ேகட்டார். 5 அவர்கள்
தங்களுக்குள்ேள ேயாசைனெசய்து: ேதவனால் உண்டாயிற்று என்று ெசால்ேவாமானால், பின்ைன ஏன்
அவைன நம்பவில்ைல என்று ேகட்பார். 6 மனிதரால் உண்டாயிற்று என்று ெசால்ேவாமானால்,
மக்கெளல்லாரும் ேயாவாைனத் தீர்க்கதரிசிெயன்று எண்ணுகிறபடியினால் நம்ேமல் கல்ெலறிவார்கள் என்று
ெசால்லி: 7 அது யாரால் உண்டாயிற்ேறா, எங்களுக்குத் ெதரியாது என்று மறுெமாழி ெசான்னார்கள். 8

அப்ெபாழுது இேயசு: நானும் இன்ன அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிேறெனன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன் என்றார்.

திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின் உவைம
9 பின்பு அவர் மக்களுக்கு ெசால்லத்ெதாடங்கின உவைமயாவது: ஒரு மனிதன் ஒரு

திராட்சத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, அைதத் ேதாட்டக்காரருக்குக் குத்தைகயாகவிட்டு, நீண்ட நாட்களாக
ெவளிேதசத்திற்குப் ேபாயிருந்தான். 10 அந்தத் ேதாட்டக்காரர் திராட்சத்ேதாட்டத்தின் கனிகளில் தன்
பங்ைகக் ெகாடுத்தனுப்பும்படி, பருவகாலத்திேல அவர்களிடத்தில் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பினான்.
அந்தத் ேதாட்டக்காரர் அவைன அடித்து, ஒன்றும் ெகாடுக்காமல் அனுப்பிவிட்டார்கள். 11 பின்பு அவன்
ேவெறாரு ேவைலக்காரைன அனுப்பினான்; அவைனயும் அவர்கள் அடித்து, அவமானப்படுத்தி, ஒன்றும்
ெகாடுக்காமல் அனுப்பிவிட்டார்கள். 12 அவன் மூன்றாம்முைறயும் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பினான்;
அவைனயும் அவர்கள் காயப்படுத்தி துரத்திவிட்டார்கள். 13 அப்ெபாழுது திராட்சத்ேதாட்டத்தின் எஜமான்:
நான் என்ன ெசய்யலாம், எனக்குப் பிரியமான மகைன அனுப்பினால், அவைனயாகிலும் பார்த்து
பயப்படுவார்கள் என்று நிைனத்து, அவைன அனுப்பினான். 14 ேதாட்டக்காரர் அவைனக் கண்டேபாது:
இவன் சுதந்தரவாளி, சுதந்தரத்ைத நம்முைடயதாக்கும்படிக்கு இவைனக் ெகான்று ேபாடுேவாம் வாருங்கள்
என்று ஒருவேராெடாருவர் ெசால்லிக்ெகாண்டு, 15 அவைனத் திராட்சத்ேதாட்டத்திற்குப் ெவளிேய தள்ளி,
ெகான்றுேபாட்டார்கள். இப்படியிருக்க, திராட்சத்ேதாட்டத்தின் எஜமான் அவர்கைள என்னெசய்வான்? 16

அவன் வந்து அந்தத் ேதாட்டக்காரைர அழித்து, திராட்சத்ேதாட்டத்ைத ேவறு ேதாட்டக்காரரிடத்தில்
ெகாடுப்பான் அல்லவா என்றார். அவர்கள் அைதக்ேகட்டு, அப்படியாகாதிருப்பதாக என்றார்கள். 17
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அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாெதன்று தள்ளின கல்ேல, மூைலக்குத்
தைலக்கல்லாயிற்று என்று எழுதியிருக்கிற ேவதவாக்கியத்தின் ெபாருள் என்ன? 18 அந்தக் கல்லின்ேமல்
விழுகிறவன் எவேனா அவன் ெநாறுங்கிப்ேபாவான், அது எவன்ேமல் விழுேமா அவைன அழித்துப்ேபாடும்
என்றார்.

வரிெசலுத்துவது பற்றிய உவைம
19 பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் தங்கைளக்குறித்து இந்த உதாரணத்ைதச் ெசான்னாெரன்று

அறிந்து, அந்ேநரத்திேல அவைரப் பிடிக்க வைகேதடியும் மக்களுக்குப் பயந்திருந்தார்கள். 20 அவர்கள்
ேநரம் பார்த்து, ேதசாதிபதியின் ஆளுைகக்கும் அதிகாரத்துக்கும் அவைர ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி அவருைடய
ேபச்சிேல குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாெமன்று, தங்கைள உண்ைமயுள்ளவர்களாய் நடிக்கிற ஒற்றர்கைள
அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள். 21 அவர்கள் வந்து: ேபாதகேர, நீர் நிதானமாய்ப் ேபசி
உபேதசிக்கிறீெரன்றும், பாரபட்சமில்லாமல் ேதவனுைடய வழிமுைறகைள உண்ைமயாய்ப்
ேபாதிக்கிறீெரன்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 22 இராயனுக்கு வரிெகாடுக்கிறது நியாயமா இல்ைலயா,
எங்களுக்குச் ெசால்லும் என்று ேகட்டார்கள். 23 அவர்களுைடய தந்திரத்ைத அவர் அறிந்து, நீங்கள்
என்ைன ஏன் ேசாதிக்கிறீர்கள்? 24 ஒரு நாணயத்ைத எனக்குக் காண்பியுங்கள். இதிலிருக்கிற உருவமும்
எழுத்தும் யாருைடயது என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்: இராயனுைடயது என்றார்கள். 25 அதற்கு அவர்:
அப்படியானால், இராயனுக்குரியைத இராயனுக்கும், ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும் ெசலுத்துங்கள்
என்றார். 26 அவர்கள் அவைர மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபச்சிேல குற்றம்பிடிக்கக்கூடாமல், அவர் ெசான்ன
பதிைலக் குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, மவுனமாயிருந்தார்கள்.

உயிர்த்ெதழுதலும் திருமணமும்

27 உ. உயிர்த்ெதழுதல் இல்ைலெயன்று சாதிக்கிற சதுேசயரில் சிலர் அவரிடத்தில் வந்து: 28 ேபாதகேர,
ஒருவன் மைனவிையயுைடயவனாயிருந்து சந்ததியில்லாமல் இறந்துேபானால், அவனுைடய சேகாதரன்
அவன் மைனவிையத் திருமணம் ெசய்து, தன் சேகாதரனுக்குச் சந்ததியுண்டாக்கேவண்டும் என்று ேமாேச
எங்களுக்கு எழுதிைவத்திருக்கிறாேர. 29 சேகாதரர் ஏழுேபரிருந்தார்கள், அவர்களில் மூத்தவன் ஒரு
ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்து சந்ததியில்லாமல் இறந்துேபானான். 30 பின்பு இரண்டாம் சேகாதரன்
அவைளத் திருமணம் ெசய்து அவனும் சந்ததியில்லாமல் இறந்துேபானான். 31 மூன்றாம் சேகாதரனும்
அவைள திருமணம் ெசய்தான். அப்படிேய ஏழுேபரும் அவைளத் திருமணம் ெசய்து சந்ததியில்லாமல்
இறந்துேபானார்கள். 32 எல்லாருக்கும் பின்பு அந்த ெபண்ணும் இறந்துேபானாள். 33 இவ்விதமாய்
ஏழுேபரும் அவைளத் திருமணம் ெசய்திருக்க, உயிர்த்ெதழுதலில் அவர்களில் எவனுக்கு அவள்
மைனவியாயிருப்பாள் என்று ேகட்டார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: இந்த உலகத்தின்
மக்கள் ெபண் எடுத்தும் ெபண் ெகாடுத்தும் வருகிறார்கள். 35 மாறாத நிைலையயும் மரித்ேதாரிலிருந்து
எழுந்திருக்குதைலயும் அைடய தகுதியானவராக எண்ணப்படுகிறவர்கேளா ெபண் எடுப்பதுமில்ைல ெபண்
ெகாடுப்பதுமில்ைல. 36 அவர்கள் இனி மரிக்கவுமாட்டார்கள்; அவர்கள் உயிர்த்ெதழுதலின்
மக்களானபடியால் ேதவதூதருக்கு நிகரானவர்களுமாய், ேதவனுைடய மக்களுமாயிருப்பார்கள். 37

அல்லாமலும் மரித்ேதார் எழுந்திருப்பார்கெளன்பைத ேமாேசயும் முட்ெசடிையப்பற்றிய வாக்கியத்தில்
காண்பித்திருக்கிறார். எப்படிெயனில், கர்த்தைர ஆபிரகாமின் ேதவெனன்றும் ஈசாக்கின் ேதவெனன்றும்
யாக்ேகாபின் ேதவெனன்றும் ெசால்லியிருக்கிறார். 38 அவர் மரித்ேதாரின் ேதவனாயிராமல்,
ஜீவனுள்ேளாரின் ேதவனாயிருக்கிறார்; எல்லாரும் அவருக்குள் பிைழத்திருக்கிறார்கேள என்றார். 39

அப்ெபாழுது ேவதபாரகரில் சிலர் அைதக் ேகட்டு: ேபாதகேர, நன்றாய்ச் ெசான்னீர் என்றார்கள். 40

அதன்பின்பு அவர்கள் அவரிடத்தில் ேவெறான்றும் ேகட்கத் துணியவில்ைல. 41 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து:
கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரெனன்று எப்படிச் ெசால்லுகிறார்கள்? 42 நான் உம்முைடய விேராதிகைள
உமக்குப் பாதப்படியாக்கிப்ேபாடும் வைரக்கும் நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தில் உட்காரும் என்று, 43

கர்த்தர் என் ஆண்டவருடேன ெசான்னார் என்று தாவீது தாேன சங்கீத புத்தகத்தில் ெசால்லுகிறாேன. 44

தாவீது அவைர ஆண்டவெரன்று ெசால்லியிருக்க, அவனுக்கு அவர் குமாரனாயிருப்பது எப்படி என்றார்.

ேவதபாரகரின் ெவளிேவஷம்
45 பின்பு மக்கெளல்லாரும் ேகட்ைகயில் அவர் தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: 46 நீண்ட அங்கிகைள

அணிந்துெகாண்டு திரியவும், சந்ைதெவளிகளில் வந்தனங்கைளப் ெபறவும், ெஜப ஆலயங்களில்
முதன்ைமயான இருக்ைககளில் உட்காரவும், விருந்துகளில் முதன்ைமயான இடங்களில் இருக்கவும்
விரும்பி, 47 விதைவகளின் வீடுகைளப் பட்சித்து, பார்ைவக்கு நீண்ட ெஜபம் ெசய்கிற ேவத
பாரகைரக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள், அவர்கள் அதிக தண்டைனைய அைடவார்கள் என்றார்.

அத்தியாயம்–21

விதைவயின் காணிக்ைக

அவர் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, ெசல்வந்தர்கள் காணிக்ைகப்ெபட்டியிேல தங்கள்
காணிக்ைககைளப் ேபாடுகிறைதக் கண்டார். 2 ஒரு ஏைழ விதைவ அதிேல இரண்டு காைசப்
ேபாடுகிறைதயும் கண்டு: 3 இந்த ஏைழ விதைவ மற்ெறல்லாைரப்பார்க்கிலும் அதிகமாகப்
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ேபாட்டாள் என்று உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 4 அவர்கெளல்ேலாரும் தங்கள்
நிைறவிலிருந்ெதடுத்து ேதவனுக்ெகன்று காணிக்ைக ேபாட்டார்கள்; இவேளா தன் வறுைமயிலிருந்து தான்
வாழ்வதற்கு உண்டாயிருந்தெதல்லாம் ேபாட்டுவிட்டாள் என்றார். 5 பின்பு, சிறந்த கற்களினாலும்
காணிக்ைககளினாலும் ேதவாலயம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறைதக்குறித்து சிலர் ெசான்னேபாது, 6 அவர்:
நீங்கள் பார்க்கிற இைவகளில் ஒரு கல் மற்ெறாரு கல்லின்ேமலிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்படும் நாட்கள்
வரும் என்றார். 7 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: ேபாதகேர, இைவகள் எப்ெபாழுது நடக்கும், இைவகள்
நடக்கும் காலத்துக்கு அைடயாளம் என்ன என்று ேகட்டார்கள். 8 அதற்கு அவர்: நீங்கள்
ஏமாற்றப்படாதபடிக்கு கவனமாயிருங்கள்; ஏெனன்றால் அேநகர் வந்து என் நாமத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு:
நான்தான் கிறிஸ்து என்றும், காலம் ெநருங்கி விட்டது என்றும் ெசால்லுவார்கள்; அவர்கைளப்
பின்பற்றாதிருங்கள். 9 சண்ைடகைளயும் கலவரங்கைளயுங்குறித்து நீங்கள் ேகள்விப்படும்ேபாது
பயப்படாதிருங்கள்; இைவகள் முன்னதாக நடக்கேவண்டியேத; ஆனாலும் முடிவு உடேன வராது என்றார்.
10 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: மக்களுக்கு எதிராக மக்களும், ேதசத்துக்கு எதிராக ேதசமும்
எழும்பும். 11 பல இடங்களில் மகா பூமியதிர்ச்சிகளும், பஞ்சங்களும், ெகாள்ைளேநாய்களும் உண்டாகும்;
வானத்திலிருந்து பயங்கரமான ேதாற்றங்களும் ெபரிய அைடயாளங்களும் உண்டாகும். 12

இைவகெளல்லாம் நடப்பதற்கு முன்ேன என் நாமத்தினிமித்தம், அவர்கள் உங்கைளப் பிடித்து, ெஜப
ஆலயங்களுக்கும் சிைறச்சாைலகளுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்து, ராஜாக்கள் முன்பாகவும் ஆளுனர்கள்
முன்பாகவும் உங்கைளக் ெகாண்டுவந்து துன்பப்படுத்துவார்கள். 13 ஆனாலும் அது உங்களுக்குச்
சாட்சியாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும். 14 ஆைகயால் என்ன பதில் ெசால்லுேவாெமன்று
கவைலப்படாதிருக்கும்படி உங்கள் மனதிேல தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 15 உங்களுக்கு
எதிராயிருக்கிறவர்கள் ஒருவரும் எதிர்த்துப் ேபசவும் எதிர்த்து நிற்கவும் முடியாத வார்த்ைதையயும்
ஞானத்ைதயும் நான் உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 16 ெபற்ேறாராலும், சேகாதரராலும், ெசாந்த
மக்களாலும், நண்பர்களாலும் காட்டிக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள்; உங்களில் சிலைரக் ெகாைலெசய்வார்கள். 17

என் நாமத்தினாேல எல்லாராலும் பைகக்கப்படுவீர்கள். 18 ஆனாலும் உங்கள் தைலமுடியில் ஒன்றாகிலும்
அழியாது. 19 உங்கள் ெபாறுைமயினால் உங்கள் ஆத்துமாக்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 20 எருசேலம்
பைடவீரர்களால் முற்றுைகயிட்டிருப்பைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது, அதின் அழிவு ெநருங்கிவிட்டெதன்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 21 அப்ெபாழுது யூேதயாவிலிருக்கிறவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிப்ேபாகவும்,
எருசேலமிலிருக்கிறவர்கள் ெவளிேய புறப்படவும், கிராமத்திலிருக்கிறவர்கள் நகரத்தில்
நுைழயாமலிருக்கவும் கடவர்கள். 22 எழுதியிருக்கிற யாவும் நிைறேவறும்படி நீதிையச் சரிக்கட்டும் நாட்கள்
அைவகேள. 23 அந்நாட்களில் கர்ப்பவதிகளுக்கும் பால்ெகாடுக்கிறவர்களுக்கும் ஐேயா, பூமியின்ேமல்
மிகுந்த இக்கட்டும் இந்த மக்கள்ேமல் தண்டைனயும் உண்டாகும். 24 ெகாைல ெசய்யப்பட்டு விழுவார்கள்,
அைனத்து யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ளும் சிைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்; யூதரல்லாதவரின் காலம்
நிைறேவறும்வைரக்கும் எருசேலம் யூதரல்லாதவரால் மிதிக்கப்படும்.

கிறிஸ்துவின் வருைகக்கான அைடயாளங்கள்
25 சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அைடயாளங்கள் ேதான்றும்; பூமியின்ேமலுள்ள

மக்களுக்குத் தத்தளிப்பும் இக்கட்டும் உண்டாகும்; சமுத்திரமும் அைலகளும் முழக்கமாயிருக்கும். 26

வானத்தின் ேகாள்கள் அைசக்கப்படும்; ஆதலால் பூமியின்ேமல் வரும் ஆபத்துக்களுக்குப் பயந்து
எதிர்பார்த்திருக்கிறதினால் மனிதருைடய இருதயம் ேசார்ந்துேபாகும். 27 அப்ெபாழுது மனிதகுமாரன்
அதிக வல்லைமேயாடும் மகிைமேயாடும் ேமகத்தின்ேமல் வருகிறைதப் பார்ப்பார்கள். 28 இைவகள் நடக்கத்
ெதாடங்கும்ேபாது, உங்கள் மீட்பு அருகிலிருப்பதால், நீங்கள் நிமிர்ந்துபார்த்து, உங்கள் தைலகைள
உயர்த்துங்கள் என்றார். 29 அன்றியும் அவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்ைடச் ெசான்னார்: அத்திமரத்ைதயும்
மற்ெறல்லா மரங்கைளயும் பாருங்கள். 30 அைவகள் துளிர்க்கிறைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது வசந்தகாலம்
ெநருங்கிற்ெறன்று அறிகிறீர்கள். 31 அப்படிேய இைவகள் நடக்கிறைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
ேதவனுைடய ராஜ்யம் ெநருக்கமாயிற்ெறன்று அறியுங்கள். 32 இைவெயல்லாம் நடப்பதற்குமுன் இந்தச்
சந்ததி அழிந்துேபாகாெதன்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 33 வானமும் பூமியும்
ஒழிந்துேபாம், என் வார்த்ைதகேளா ஒழிந்துேபாவதில்ைல. 34 உங்கள் இருதயங்கள் சாப்பாட்டு
பிரியத்தினாலும் குடிெவறியினாலும் உலகக் கவைலகளினாலும் பாரமைடயாதபடிக்கும், நீங்கள் நிைனயாத
ேநரத்தில் அந்த நாள் உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கும் கவனமாயிருங்கள். 35 உலகெமங்கும் குடியிருக்கிற
அைனவர்ேமலும் அது ஒரு கண்ணிையப்ேபால வரும். 36 ஆைகயால் இனி நடக்கப்ேபாகிற
இைவகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள் தப்பி, மனிதகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க தகுதியுள்ளவர்களாக
நிைனக்கப்படுவதற்கு, எப்ெபாழுதும் ெஜபம்ெசய்து விழித்திருங்கள் என்றார். 37 அவர் பகல் ேநரங்களில்
ேதவாலயத்திேல ேபாதகம் ெசய்துெகாண்டும், இரவு ேநரங்களில் ெவளிேய ேபாய், ஒலிவமைல என்னப்பட்ட
மைலயிேல தங்கிவந்தார். 38 மக்கெளல்லாரும் அவருைடய ேபாதகத்ைதக் ேகட்பதற்காக அதிகாலேம
ேதவாலயத்தில் அவரிடத்திற்கு வருவார்கள்.

லூக்கா 21:38

807



22

அத்தியாயம்–22

யூதாஸ் இேயசுைவக் காட்டிக்ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாள்ளுதல்

பஸ்கா என்னப்பட்ட புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைக ெநருங்கிற்று. 2 அப்ெபாழுது பிரதான
ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படி ேயாசித்து, மக்களுக்குப்
பயந்தபடியினால், எவ்விதமாய் இைதச்ெசய்யலாெமன்று வைகேதடினார்கள். 3 அப்ெபாழுது

பன்னிெரண்டுேபரில் ஒருவனாகிய ஸ்காரிேயாத்ெதன்னும் மறுேபர்ெகாண்ட யூதாசுக்குள் சாத்தான்
புகுந்தான். 4 அவன் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திலும் பைடத்தைலவர்களிடத்திலும் ேபாய், அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுக்கும் வைகையக்குறித்து அவர்கேளாேட ஆேலாசைன ெசய்தான். 5 அவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டு, அவனுக்குப் பணங்ெகாடுக்க உடன்பட்டார்கள். 6 அதற்கு அவன் சம்மதித்து,
மக்கள்கூட்டமில்லாத ேநரத்தில் அவைர அவர்களுக்குக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி சமயந்ேதடினான். 7

பஸ்காைவப் பலியிடேவண்டிய புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைக நாள் வந்தது. 8 அப்ெபாழுது அவர்
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அைழத்து: நாம் பஸ்காைவப் புசிப்பதற்கு நீங்கள் ேபாய், அைத நமக்கு
ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்றார். 9 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் அைத எங்ேக ஆயத்தம் ெசய்ய
விருப்பமாயிருக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 10 அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்தில் நுைழயும்ேபாது,
தண்ணீர்க்குடம் சுமந்துவருகிற ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு எதிர்ப்படுவான்; நீங்கள் அவனுக்குப் பின்ெசன்று,
அவன் ேபாகும் வீட்டிற்குள் நீங்களும் ேபாய், 11 அந்த வீட்ெடஜமாைனப் பார்த்து: நான் என் சீடர்கேளாடு
பஸ்காைவப் புசிக்கிறதற்குத் தகுதியான இடம் எங்ேக என்று ேபாதகர் உம்மிடத்தில் ேகட்கச்ெசான்னார்
என்று ெசால்லுங்கள். 12 அவன் கம்பளம் முதலானைவகள் விரித்திருக்கிற மாடிவீட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய
அைறைய உங்களுக்குக் காண்பிப்பான்; அங்ேக ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி அனுப்பினார். 13

அவர்கள் ேபாய், தங்களிடத்தில் அவர் ெசான்னபடிேய கண்டு, பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். 14 ேநரம்
வந்தேபாது, அவரும் அவருடேனகூடப் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலரும் பந்தியிருந்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது
அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான் பாடுபடுகிறதற்கு முன்ேன உங்களுடேனகூட இந்த பஸ்காைவப் புசிக்க
மிகவும் ஆைசயாயிருந்ேதன். 16 ேதவனுைடய ராஜ்யத்திேல இது நிைறேவறும்வைரக்கும் நான் இனி
இைதப் புசிப்பதில்ைலெயன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்லி, 17 அவர் பாத்திரத்ைத
எடுத்து, ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்து: நீங்கள் இைத வாங்கி, உங்களுக்குள்ேள பங்கிட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்; 18

ேதவனுைடய ராஜ்யம் வரும்வைரக்கும் நான் திராட்ைசரசத்ைதப் பருகுவதில்ைலெயன்று உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

பஸ்காைவ அனுசரித்தல்
19 பின்பு அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஸ்ேதாத்திரம்ெசய்து, அைதப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து: இது

உங்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்படுகிற என்னுைடய சரீரமாயிருக்கிறது; என்ைன நிைனவுகூரும் வைகயில்
இைதச் ெசய்யுங்கள் என்றார். 20 ேபாஜனம்ெசய்த பின்பு அவர் அந்தப்படிேய பாத்திரத்ைதயும் ெகாடுத்து:
இந்தப் பாத்திரம் உங்களுக்காகச் சிந்தப்படுகிற என்னுைடய இரத்தத்தினாலாகிய புதிய
ஒப்பந்தமாயிருக்கிறது என்றார். 21 பின்பு: இேதா, என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவனுைடய ைக
என்னுடேனகூடப் பந்தியிலிருக்கிறது. 22 தீர்மானிக்கப்பட்டபடிேய மனிதகுமாரன் ேபாகிறார், ஆனாலும்
அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கிற மனிதனுக்கு ஐேயா என்றார். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் நம்மில் யார் அப்படிச்
ெசய்வான் என்று தங்களுக்குள்ேள விசாரிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். 24 அன்றியும் தங்களில் எவன்
ெபரியவனாயிருப்பான் என்று அவர்களுக்குள்ேள வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று. 25 அவர் அவர்கைளப்
பார்த்து: யூதரல்லாத இனத்தாரின் ராஜாக்கள் அவர்கைள ஆளுகிறார்கள்; அவர்கள்ேமல் அதிகாரம்
ெசலுத்துகிறவர்களும் நற்பணியாளர்கள் என்று எண்ணப்படுகிறார்கள். 26 உங்களுக்குள்ேள
அப்படியிருக்கக்கூடாது; உங்களில் ெபரியவன் சிறியவைனப்ேபாலவும், தைலவன்
ேசைவெசய்கிறவைனப்ேபாலவும் இருக்கக்கடவன். 27 பந்தியில் அமர்ந்திருக்கிறவேனா,
ேசைவெசய்கிறவேனா, எவன் ெபரியவன்? பந்தியில் அமர்ந்திருக்கிறவன் அல்லவா? அப்படியிருந்தும், நான்
உங்கள் நடுவிேல ேசைவெசய்கிறவைனப்ேபால் இருக்கிேறன். 28 ேமலும் எனக்கு ஏற்பட்ட ேசாதைனகளில்
என்ேனாேடகூட நிைலத்திருந்தவர்கள் நீங்கேள. 29 ஆைகயால், என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்ைத
ஏற்படுத்தினதுேபால, நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிேறன். 30 நீங்கள் என் ராஜ்யத்திேல என் பந்தியில்
சாப்பிட்டு குடித்து, இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்கைளயும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய்ச்
சிங்காசனங்களின்ேமல் அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்றார். 31 பின்னும் கர்த்தர்: சீேமாேன, சீேமாேன, இேதா,
ேகாதுைமைய முறத்தினால் புைடக்கிறதுேபாலச் சாத்தான் உங்கைளப் புைடக்கிறதற்கு அனுமதி
ேகட்டுக்ெகாண்டான். 32 நாேனா உன் நம்பிக்ைக இழந்துேபாகாதபடிக்கு உனக்காக
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; நீ குணப்பட்டபின்பு உன் சேகாதரைர திடப்படுத்து என்றார். 33 அதற்கு அவன்:
ஆண்டவேர, காவலிலும் சாவிலும் உம்ைமப் பின்பற்றிவர, ஆயத்தமாயிருக்கிேறன் என்றான். 34 அவர்
அவைனப் பார்த்து: ேபதுருேவ, இன்ைறக்குச் ேசவல் கூவுகிறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன மூன்றுமுைற
மறுதலிப்பாய் என்று உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 35 பின்னும் அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
உங்கைளப் பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும் காலணிகளும் இல்லாமல் அனுப்பினேபாது, ஏதாகிலும்
உங்களுக்குக் குைறவாயிருந்ததா என்றார். அவர்கள், ஒன்றும் குைறவாயிருந்ததில்ைல என்றார்கள். 36

அதற்கு அவர்: இப்ெபாழுேதா பணப்ைபயும் சாமான் ைபயும் உைடயவன் அைவகைள
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எடுத்துக்ெகாள்ளக்கடவன்; பட்டயம் இல்லாதவன் தன் ஆைடைய விற்று ஒரு பட்டயத்ைத வாங்கக்கடவன்.
37 அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார் என்று எழுதியிருக்கிற வாக்கியம் என்னிடத்தில்
நிைறேவறேவண்டியெதன்று உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். என்ைனப்பற்றிய காரியங்கள் நிைறேவறும்
காலம் வந்திருக்கிறது என்றார். 38 அதற்கு அவர்கள்: ஆண்டவேர, இேதா, இங்ேக இரண்டு பட்டயம்
இருக்கிறது என்றார்கள். அவர்: ேபாதும் என்றார்.

ஒலிவமைலயில் இேயசுவின் ெஜபம்
39 பின்பு அவர் புறப்பட்டு, வழக்கத்தின்படிேய ஒலிவமைலக்குப் ேபானார், அவருைடய சீடரும்

அவேராேடகூடப்ேபானார்கள். 40 அவ்விடத்ைத அைடந்தெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு ெஜபம் ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்லி, 41 அவர்கைளவிட்டுக் கல்ெலறி தூரம்
அப்புறம்ேபாய், முழங்கால்படியிட்டு: 42 பிதாேவ, உமக்கு விருப்பமானால் இந்தப் பாத்திரம் என்ைனவிட்டு
நீங்கும்படி ெசய்யும்; ஆனாலும் என்னுைடய விருப்பத்தின்படியல்ல, உம்முைடய விருப்பத்தின்படிேய
ஆகக்கடவது என்று ெஜபம் ெசய்தார். 43 அப்ெபாழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் ேதான்றி, அவைர
திடப்படுத்தினான். 44 அவர் மிகவும் ேவதைனப்பட்டு, அதிக ஊக்கத்ேதாேட ெஜபம் ெசய்தார். அவருைடய
ேவர்ைவ இரத்தத்தின் ெபருந்துளிகளாய்த் தைரயிேல விழுந்தது. 45 அவர் ெஜபம் ெசய்து முடித்து,
எழுந்திருந்து, தம்முைடய சீடர்களிடத்தில் வந்து, அவர்கள் துக்கத்தினாேல தூங்குகிறைதக் கண்டு: 46

நீங்கள் தூங்குகிறெதன்ன? ேசாதைனக்குட்படாதபடிக்கு, எழுந்திருந்து ெஜபம் ெசய்யுங்கள் என்றார். 47

அவர் அப்படிப் ேபசுைகயில் மக்கள் கூட்டமாய் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்ேன பன்னிெரண்டு ேபரில்
ஒருவனாகிய யூதாஸ் என்பவனும் வந்து, இேயசுைவ முத்தம் ெசய்வதற்காக அவரிடத்தில் ெநருங்கினான். 48

இேயசு அவைனப் பார்த்து: யூதாேச, முத்தத்தினாேலயா மனிதகுமாரைனக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறாய் என்றார்.
49 அவைரச் சுற்றி நின்றவர்கள் நடக்கப்ேபாகிறைதக் கண்டு: ஆண்டவேர, பட்டயத்தினாேல ெவட்டுேவாமா
என்றார்கள். 50 அந்தப்படிேய அவர்களில் ஒருவன் பிரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரைன வலது காது
அறுந்து விழும்படி ெவட்டினான். 51 அப்ெபாழுது இேயசு: ேபாதும் நிறுத்துங்கள் என்று ெசால்லி,
அவனுைடய காைதத்ெதாட்டு, அவைன சுகப்படுத்தினார். 52 பின்பு இேயசு தமக்கு விேராதமாய் வந்த
பிரதான ஆசாரியர்கைளயும் ேதவாலயத்து பைடத்தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் பார்த்து: ஒரு
திருடைனப்பிடிக்கப் புறப்பட்டு வருகிறதுேபால, நீங்கள் பட்டயங்கைளயும் தடிகைளயும் எடுத்துப் புறப்பட்டு
வந்தீர்கேள. 53 நான் தினந்ேதாறும் ேதவாலயத்தில் உங்களுடேனகூட இருக்ைகயில் நீங்கள் என்ைனப்
பிடிக்கக் முற்படவில்ைல; இதுதான் உங்களுைடய ேநரமும் இருளின் அதிகாரமுமாயிருக்கிறது என்றார்.

ேபதுரு இேயசுைவ மறுதலித்தல்
54 அவர்கள் அவைரப் பிடித்தபின்பு, பிரதான ஆசாரியனுைடய வீட்டில் ெகாண்டுேபாய்விட்டார்கள்.

ேபதுருவும் தூரத்திேல பின்ெசன்றான். 55 அவர்கள் முற்றத்தின் நடுவிேல ெநருப்ைப மூட்டி, அைதச் சுற்றி
அமர்ந்தேபாது, ேபதுருவும் அவர்கள் நடுவிேல அமர்ந்தான். 56 அப்ெபாழுது ஒரு ேவைலக்காரி அவன்
ெநருப்பருகிேல அமர்ந்திருக்கக்கண்டு, அவைன உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவேனாடிருந்தான் என்றாள். 57

அதற்கு அவன்: ெபண்ேண, அவைன எனக்குத் ெதரியாது என்று மறுதலித்தான். 58 சிறிது ேநரத்துக்குப்பிறகு
ேவெறாருவன் அவைனப் பார்த்து: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான். அதற்குப் ேபதுரு: மனிதேன, நான்
அல்ல என்றான். 59 ஏறக்குைறய ஒருமணி ேநரத்துக்குப்பிறகு ேவெறாருவன் அவைனப் பார்த்து:
ெமய்யாகேவ இவனும் அவேனாடிருந்தான், இவன் கலிேலயன்தான் என்று சாதித்தான். 60 அதற்குப் ேபதுரு:
மனிதேன, நீ ெசால்லுகிறைத அறிேயன் என்றான். அவன் இப்படிச் ெசான்னவுடேன ேசவல் கூவிற்று. 61

அப்ெபாழுது கர்த்தர் திரும்பி, ேபதுருைவ ேநாக்கிப் பார்த்தார். ேசவல் கூவுகிறதற்கு முன்ேன நீ என்ைன
மூன்று முைற மறுதலிப்பாய் என்று கர்த்தர் தன்னிடத்தில் ெசான்ன வார்த்ைதைய உடேன ேபதுரு நிைனத்து,
62 ெவளிேய ேபாய், மனங்கசந்து அழுதான். 63 இேயசுைவப் பிடித்துக்ெகாண்ட மனிதர் அவைரக்
ேகலிெசய்து, அடித்து, 64 அவருைடய கண்கைளக் கட்டி, அவருைடய முகத்தில் அைறந்து: உன்ைன
அடித்தவன் யார், அைத தீர்க்கதரிசனத்தினால் ெசால் என்று அவைரக் ேகட்டதுமன்றி, 65 மற்றும் அேநக
அவதூறான வார்த்ைதகைளயும் அவருக்கு எதிராகப் ேபசினார்கள். 66 விடியற்காலமானேபாது மக்களின்
மூப்பரும் பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் கூடிவந்து, தங்கள் ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் அவைரக்
ெகாண்டுவந்து நிறுத்தி: 67 நீ கிறிஸ்துவா? அைத எங்களுக்குச் ெசால் என்றார்கள். அதற்கு அவர்: நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னாலும் நம்பமாட்டீர்கள். 68 நான் உங்களிடத்தில் ேகள்வி ேகட்டாலும் எனக்கு பதில்
ெசால்லமாட்டீர்கள், என்ைன விடுதைலயும் ெசய்யமாட்டீர்கள். 69 இதுமுதல் மனிதகுமாரன்
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார் என்றார். 70 அதற்கு
அவர்கெளல்ேலாரும்: அப்படியானால், நீ ேதவனுைடய குமாரனா என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்: நீங்கள்
ெசால்லுகிறபடிேய நான் அவர்தான் என்றார். 71 அப்ெபாழுது அவர்கள்: இனி ேவறு சாட்சி நமக்கு
ேவண்டுவெதன்ன? நாேம இவனுைடய வாயினாேல ேகட்ேடாேம என்றார்கள்.

அத்தியாயம்–23

இேயசு விசாரிக்கப்படுதல்

அவர்களுைடய கூட்டத்தாெரல்லாரும் எழுந்திருந்து, அவைரப் பிலாத்துவினிடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாய்: 2 இவன் தன்ைனக் கிறிஸ்து என்னப்பட்ட ராஜாெவன்றும், ராயருக்கு
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வரிெகாடுக்க ேவண்டுவதில்ைலெயன்றும் ெசால்லி, மக்கைளக் கலகப்படுத்தக் கண்ேடாம் என்று அவர்ேமல்
குற்றம் சுமத்த ெதாடங்கினார்கள். 3 பிலாத்து அவைரப் பார்த்து: நீ யூதருைடய ராஜாவா என்று ேகட்டான்.
அவர் அவனுக்கு மறுெமாழியாக; நீர் ெசால்லுகிறபடிதான் என்றார். 4 அப்ெபாழுது பிலாத்து பிரதான
ஆசாரியர்கைளயும் மக்கைளயும் பார்த்து: இந்த மனிதனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்ைதயும் காணவில்ைல
என்றான். 5 அதற்கு அவர்கள்: இவன் கலிேலயா நாடுெதாடங்கி இவ்விடம்வைரக்கும் யூேதயா
ேதசெமங்கும் உபேதசம் ெசய்து, மக்கைளக் கலகப்படுத்துகிறான் என்று ைவராக்கியத்ேதாேட
ெசான்னார்கள். 6 கலிேலயா என்பைதப் பிலாத்து ேகட்டெபாழுது, இந்த மனிதன் கலிேலயனா என்று
விசாரித்து, 7 அவர் ஏேராதின் அதிகாரத்துக்குள்ளானவர் என்று அறிந்து, அந்நாட்களில் எருசேலமிேல
வந்திருந்த ஏேராதுவினிடத்திற்கு அவைர அனுப்பினான். 8 ஏேராது இேயசுைவக்குறித்து அேநக
காரியங்கைளக் ேகள்விப்பட்டிருந்ததினாலும், அவரால் ெசய்யப்படும் அைடயாளத்ைதப்
பார்க்கேவண்டுெமன்று விரும்பியிருந்ததினாலும், அவைரக் காணும்படி ெவகுநாளாய்
ஆைசெகாண்டிருந்தான். அந்தப்படி அவைரப் பார்த்தேபாது, மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு, 9 அேநக
காரியங்கைளக்குறித்து, அவரிடத்தில் ேகள்வி ேகட்டான். அவர் மறுெமாழியாக அவனுக்கு ஒன்றும்
ெசால்லவில்ைல. 10 பிரதான ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் அவர்ேமல் பிடிவாதமாய்க் குற்றம்
சுமத்திக்ெகாண்ேட நின்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது ஏேராது தன் ேபார் வீரர்கேளாடுகூட அவைர நிந்தித்து,
ேகலிெசய்து மினுக்கான ஆைடைய அவருக்கு அணிந்து, அவைரத் திரும்பப் பிலாத்துவினிடத்திற்கு
அனுப்பினான். 12 முன்ேன ஒருவருக்ெகாருவர் விேராதிகளாயிருந்த பிலாத்துவும் ஏேராதும் அன்ைறயதினம்
நண்பர்களானார்கள். 13 பிலாத்து பிரதான ஆசாரியர்கைளயும் அதிகாரிகைளயும் மக்கைளயும்
கூடிவரச்ெசய்து, 14 அவர்கைளப் பார்த்து: மக்கைளக் கலகத்துக்குத் தூண்டிவிடுகிறவனாக இந்த
மனிதைன என்னிடத்தில் ெகாண்டு வந்தீர்கள்; நான் உங்களுக்கு முன்பாக விசாரித்தேபாது, இவன்ேமல்
நீங்கள் சாட்டுகிற குற்றங்களில் ஒன்ைறயும் நான் இவனிடத்தில் காணவில்ைல. 15 உங்கைள
ஏேராதினிடத்திற்கும் அனுப்பிேனன்; அவரும் இவனிடத்தில் குற்றம் காணவில்ைல; மரணத்துக்ேகதுவாக
இவன் ஒன்றும் ெசய்யவில்ைலேய. 16 எனேவ இவைனத் தண்டித்து, விடுதைலயாக்குேவன் என்றான். 17

பண்டிைகேதாறும் அவர்களுக்கு ஒருவைன அவன் விடுதைலயாக்குவது அவசியமாயிருந்தபடியால் அப்படிச்
ெசான்னான். 18 மக்கெளல்லாரும் அைதக் ேகட்டு: இவைன அகற்றும், பரபாைச எங்களுக்கு
விடுதைலயாக்கும் என்று சத்தமிட்டுக்ேகட்டார்கள். 19 அந்த பரபாஸ் என்பவன் நகரத்தில் நடந்த ஒரு
கலவரத்தினிமித்தமும் ெகாைல குற்றத்தினிமித்தமும் காவலிேல ைவக்கப்பட்டிருந்தான். 20 பிலாத்து
இேயசுைவ விடுதைலயாக்க விரும்பி, மறுபடியும் அவர்களிடத்தில் ேபசினான். 21 அவர்கேளா: அவைனச்
சிலுைவயில் அைறயும், சிலுைவயில் அைறயும் என்று கூச்சலிட்டார்கள். 22 அவன் மூன்றாம்முைற
அவர்கைளப் பார்த்து: ஏன், இவன் என்ன குற்றம் ெசய்தான்? மரணத்துக்கு ஏதுவான குற்றம் ஒன்றும்
இவனிடத்தில் நான் காணவில்ைலேய; ஆைகயால் நான் இவைன தண்டித்து, விடுதைலயாக்குேவன்
என்றான். 23 அப்படியிருந்தும் அவைர சிலுைவயில் அைறயேவண்டுெமன்று அவர்கள் உரத்த சத்தத்ேதாடு
ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். அவர்களும் பிரதான ஆசாரியரும் இட்ட சத்தம் ேமற்ெகாண்டது. 24

அப்ெபாழுது அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ஆகட்டும் என்று பிலாத்து தீர்ப்புெசய்து, 25

கலவரத்தினிமித்தமும் ெகாைலக் குற்றத்தினிமித்தமும் காவலில் ேபாடப்பட்டிருந்தவைன அவர்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய விடுதைலயாக்கி, இேயசுைவேயா அவர்கள் விருப்பத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தான்.

இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படுதல்
26 அவர்கள் இேயசுைவக் ெகாண்டுேபாகிறேபாது, நாட்டிலிருந்து வருகிற சிேரேன ஊரானாகிய சீேமான்

என்கிற ஒருவைனப் பிடித்து, சிலுைவைய அவர் பின்ேன சுமந்துெகாண்டுவரும்படி அைத அவன்ேமல்
ைவத்தார்கள். 27 திரள்கூட்டமான மக்களும் அவருக்காகப் கதறி அழுகிற ெபண்களும் அவருக்குப்
பின்ெசன்றார்கள். 28 இேயசு அவர்கள் முகமாய்த் திரும்பி: எருசேலமின் குமாரத்திகேள, நீங்கள் எனக்காக
அழாமல், உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ைளகளுக்காகவும் அழுங்கள். 29 இேதா, மலடிகள்
பாக்கியவதிகெளன்றும், பிள்ைளெபறாத கர்ப்பங்களும் பால்ெகாடாத மார்பகங்களும்
பாக்கியமுள்ளைவகெளன்றும் ெசால்லப்படும் நாட்கள் வரும். 30 அப்ெபாழுது மைலகைளப் பார்த்து:
எங்களின்ேமல் விழுங்கெளன்றும், குன்றுகைளப் பார்த்து: எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கெளன்றும்
ெசால்லத்ெதாடங்குவார்கள். 31 பச்ைசமரத்துக்கு இைவகைளச் ெசய்தால், பட்டமரத்துக்கு என்ன
ெசய்யமாட்டார்கள் என்றார். 32 குற்றவாளிகளாகிய ேவேற இரண்டுேபரும் அவேராேடகூடக்
ெகாைலெசய்யப்படுவதற்குக் ெகாண்டு ேபாகப்பட்டார்கள். 33 கபாலஸ்தலம் என்று ெசால்லப்பட்ட
இடத்தில் அவர்கள் ேசர்ந்தெபாழுது, அங்ேக அவைரயும், அவருைடய வலதுபக்கத்தில் ஒரு
குற்றவாளிையயும், அவருைடய இடதுபக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளிையயும் சிலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 34

அப்ெபாழுது இேயசு: பிதாேவ, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் ெசய்கிறது இன்னெதன்று
அறியாதிருக்கிறார்கேள என்றார். அவருைடய ஆைடகைள அவர்கள் பங்கிட்டுச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள். 35

மக்கள் நின்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுடேனகூட அதிகாரிகளும் அவைர ஏளனம்ெசய்து:
இவன் மற்றவர்கைள இரட்சித்தான், இவன் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட கிறிஸ்துவானால்,
தன்ைனத்தாேன இரட்சித்துக்ெகாள்ளட்டும் என்றார்கள். 36 ேபார்ச்ேசவகரும் அவரிடத்தில் ேசர்ந்து,
அவருக்குக் காடிையக் ெகாடுத்து: 37 நீ யூதரின் ராஜாவானால், உன்ைன இரட்சித்துக்ெகாள் என்று
அவைரக் ேகலிெசய்தார்கள். 38 இவன் யூதருைடய ராஜா என்று, கிேரக்கு, லத்தீன், எபிெரயு
எழுத்துக்களில் எழுதி, அவருக்கு ேமலாக ைவக்கப்பட்டது. 39 அன்றியும் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டிருந்த
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குற்றவாளிகளில் ஒருவன்: நீ கிறிஸ்துவானால் உன்ைனயும் எங்கைளயும் இரட்சித்துக்ெகாள் என்று அவைர
இழிவாகப் ேபசினான். 40 மற்றவன் அவைனப் பார்த்து: நீ இந்த தண்டைனக்குட்பட்டவனாக இருந்தும்
ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறதில்ைலயா? 41 நாேமா நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிேறாம்; நாம்
ெசய்தைவகளுக்குத் தக்க பலைன அைடகிேறாம்; இவேரா தகாதெதான்ைறயும் ெசய்யவில்ைலேய என்று
அவைனக் கடிந்துெகாண்டு, 42 இேயசுைவப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் உம்முைடய ராஜ்யத்தில் வரும்ேபாது
அடிேயைன நிைனத்தருளும் என்றான். 43 இேயசு அவைனப் பார்த்து: இன்ைறக்கு நீ என்னுடேனகூடப்
பரதீசிலிருப்பாய் என்று உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 44 அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய
ஆறாம்மணியாயிருந்தது; ஒன்பதாம்மணி ேநரம்வைரக்கும் பூமிெயங்கும் இருளுண்டாயிற்று. 45 சூரியன்
இருளைடந்தது, ேதவாலயத்தின் திைரச்சீைல நடுவில் இரண்டாகக் கிழிந்தது.

இேயசுவின் மரணம்

46 இேயசு: பிதாேவ, உம்முைடய ைககளில் என் ஆவிைய ஒப்புவிக்கிேறன் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக்
கூப்பிட்டுச் ெசான்னார்; இப்படிச் ெசால்லி, ஜீவைன விட்டார். 47 நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவித்தைதக் கண்டு:
ெமய்யாகேவ இந்த மனிதன் நீதிமானாயிருந்தான் என்று ெசால்லி, ேதவைன மகிைமப்படுத்தினான். 48

இந்தக் காட்சிையப் பார்க்கும்படி கூடிவந்திருந்த மக்கெளல்லாரும் சம்பவித்தைவகைளப் பார்த்தெபாழுது,
தங்கள் மார்பில் அடித்துக்ெகாண்டு திரும்பிப்ேபானார்கள். 49 அவருக்கு அறிமுகமானவர்கெளல்லாரும்,
கலிேலயாவிலிருந்து அவருக்குப் பின்ெசன்று வந்த ெபண்களும் தூரத்திேல நின்று இைவகைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

இேயசுவின் அடக்கம்
50 ேயாேசப்பு என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு ஆேலாசைனக்காரன் இருந்தான்; அவன் உத்தமனும்

நீதிமானுமாயிருந்தான். 51 அவன் யூதருைடய பட்டணங்களில் ஒன்றாகிய அரிமத்தியாவிலிருந்து
வந்தவனும், ேதவனுைடய ராஜ்யத்துக்குக் காத்திருந்தவனும், யூதர்களுைடய ஆேலாசைனக்கும்
ெசய்ைகக்கும் சம்மதியாதவனுமாயிருந்தான். 52 அவன் பிலாத்துவினிடத்தில் ேபாய், இேயசுவின்
சரீரத்ைதக் ேகட்டு, 53 அைத இறக்கி, ெமல்லிய துணியிேல சுற்றி, கன்மைலயில் ெவட்டப்பட்டதும்
ஒருக்காலும் ஒருவனும் ைவக்கப்படாததுமாயிருந்த ஒரு கல்லைறயிேல ைவத்தான். 54 அந்த நாள்
ஆயத்தநாளாயிருந்தது; ஓய்வுநாளும் ஆரம்பமாயிற்று. 55 கலிேலயாவிலிருந்து அவருடேனகூட வந்திருந்த
ெபண்களும் பின்ெசன்று, கல்லைறையயும் அவருைடய சரீரம் ைவக்கப்பட்ட விதத்ைதயும் பார்த்து, 56

திரும்பிப்ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைளயும் பரிமளைதலங்கைளயும் ஆயத்தம்பண்ணி, கற்பைனயின்படிேய
ஓய்வுநாளில் ஓய்ந்திருந்தார்கள்.

அத்தியாயம்–24

இேயசுவின் உயிர்த்ெதழுதல்

வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாைலயிேல தாங்கள் ஆயத்தம்ெசய்த கந்தவர்க்கங்கைள அவர்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேவறு சில ெபண்கேளாடுங்கூடக் கல்லைறயினிடத்தில் வந்தார்கள். 2

கல்லைறைய அைடத்திருந்த கல்புரட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்கிறைதப் பார்த்து, 3 உள்ேள நுைழந்து,
கர்த்தராகிய இேயசுவின் சரீரத்ைதக் காணாமல், 4 அைதக்குறித்து மிகுந்த கலக்கமைடந்திருக்ைகயில்,
பிரகாசமுள்ள ஆைட அணிந்திருந்த இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக நின்றார்கள். 5 அந்த ெபண்கள்
பயப்பட்டு தைலகுனிந்து தைரையப் பார்த்து நிற்ைகயில், அந்த இரண்டுேபரும் அவர்கைளப் பார்த்து:
உயிேராடிருக்கிறவைர நீங்கள் மரித்ேதாரிடத்தில் ேதடுகிறெதன்ன? 6 அவர் இங்ேக இல்ைல, அவர்
உயிர்த்ெதழுந்தார். 7 மனிதகுமாரன் பாவிகளான மனிதர் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படவும், சிலுைவயில்
அைறயப்படவும், மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் ேவண்டுெமன்பதாக அவர் கலிேலயாவிலிருந்த
காலத்தில் உங்களுக்குச் ெசான்னைத நிைனத்துப்பாருங்கள் என்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவருைடய வார்த்ைதகைள ஞாபகப்படுத்தி, 9 கல்லைறையவிட்டுத் திரும்பிப்ேபாய், இந்தச்
ெசய்திகெளல்லாவற்ைறயும் பதிெனாரு ேபருக்கும் மற்ெறல்லாருக்கும் ெதரிவித்தார்கள். 10 இைவகைள
அப்ேபாஸ்தலருக்குச் ெசான்னவர்கள் மகதேலனா மரியாளும், ேயாவன்னாளும், யாக்ேகாபின் தாயாகிய
மரியாளும், இவர்களுடேனகூட இருந்த மற்ற ெபண்களுேம. 11 இவர்களுைடய வார்த்ைதகள்
அவர்களுக்கு வீண்ேபச்சாகத் ேதான்றினதினால், அவர்கள் இவர்கைள நம்பவில்ைல. 12 ேபதுருேவா
எழுந்திருந்து, கல்லைறயினிடத்திற்கு ஓடி, அதற்குள்ேள குனிந்துபார்க்ைகயில், துணிகைளத் தனிேய
ைவத்திருக்கக்கண்டு, சம்பவித்தைதக் குறித்துத் தனக்குள்ேள ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டுேபானான்.

எம்மாவூருக்கு ெசன்ற இருவர்
13 அன்ைறய தினேம அவர்களில் இரண்டுேபர் எருசேலமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டுைமல் ெதாைலவிலுள்ள

எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்குப் ேபானார்கள். 14 ேபாைகயில் இந்தச் சம்பவங்கள்
எல்லாவற்ைறயுங்குறித்து அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 15 இப்படி அவர்கள் ேபசி,
உைரயாடிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேயசு தாேம ேசர்ந்து அவர்களுடேனகூட நடந்து ேபானார். 16

ஆனாலும் அவைர அறியாதபடிக்கு அவர்களுைடய கண்கள் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. 17 அப்ெபாழுது அவர்
அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் துக்கமுகமுள்ளவர்களாய் வழிநடந்து, ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசிக்ெகாள்ளுகிற
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காரியங்கள் என்னெவன்று ேகட்டார். 18 அவர்களில் ஒருவனாகிய கிெலேயாப்பா என்பவன் மறுெமாழியாக:
இந்நாட்களில் எருசேலமிேல நடந்தைவகைள அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நியராயிருக்கிறீேரா என்றான். 19

அவர்: எைவகள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: நசேரயனாகிய இேயசுைவக் குறித்தைவகேள; அவர்
ேதவனுக்கு முன்பாகவும் மக்கெளல்லாருக்கு முன்பாகவும் ெசயலிலும் ெசால்லிலும் வல்லைமயுள்ள
தீர்க்கதரிசியாயிருந்தார். 20 நம்முைடய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவைர
மரணதண்டைனக்குட்படுத்தி, சிலுைவயில் அைறந்தார்கள். 21 அவேர இஸ்ரேவைல மீட்டு இரட்சிப்பவர்
என்று நாங்கள் நம்பியிருந்ேதாம். இைவகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாட்களாகிறது. 22 ஆனாலும் எங்கள்
கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சில ெபண்கள் அதிகாலேம கல்லைறயினிடத்திற்குப்ேபாய், 23 அவருைடய
சரீரத்ைதக் காணாமல், திரும்பிவந்து, அவர் உயிேராடிருக்கிறார் என்று ெசான்ன ேதவதூதைரத்
தரிசித்ேதாம் என்று ெசால்லி, எங்கைளப் பிரமிக்கச்ெசய்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது எங்களிேல சிலர்
கல்லைறயினிடத்திற்குப் ேபாய், ெபண்கள் ெசான்னபடிேய கண்டார்கள்; அவைரேயா காணவில்ைல
என்றார்கள். 25 அப்ெபாழுது அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்ன யாைவயும்
நம்புகிறதற்குப் புத்தியில்லாத மந்த இருதயமுள்ளவர்கேள, 26 கிறிஸ்து இவ்விதமாகப் பாடுபடவும், தமது
மகிைமயில் நுைழயவும் ேவண்டியதில்ைலயா என்று ெசால்லி, 27 ேமாேச முதல் எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும்
எழுதின ேவதவாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்ைமக்குறித்துச் ெசால்லியைவகைள அவர்களுக்கு
விவரித்துக் காண்பித்தார். 28 அந்த சமயத்தில் தாங்கள் ேபாகிற கிராமத்துக்கு அருகில் வந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவர் ெதாடர்ந்து ேபாகிறவர்ேபாலக் காண்பித்தார். 29 அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர்
எங்களுடேன தங்கியிரும், மாைலேநரமாயிற்று, ெபாழுதும் ேபாயிற்று, என்று அவைர வருந்திக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். அப்ெபாழுது அவர் அவர்களுடேன தங்கும்படி உள்ேள ேபானார். 30

அவர்கேளாேட அவர் உணவருந்துைகயில், அவர் அப்பத்ைத எடுத்து, ஆசீர்வதித்து, அைதப்பிட்டு,
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 31 அப்ெபாழுது அவர்களுைடய கண்கள் திறக்கப்பட்டு, அவைர அறிந்தார்கள்.
உடேன அவர் அவர்களுக்கு மைறந்துேபானார். 32 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து:
வழியிேல அவர் நம்முடேன ேபசி, ேவதவாக்கியங்கைள நமக்கு விளக்கிக்காட்டினெபாழுது, நம்முைடய
இருதயம் நமக்குள்ேள ெகாழுந்துவிட்டு எரியவில்ைலயா என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 33 அந்ேநரேம
எழுந்திருந்து, எருசேலமுக்குத் திரும்பிப்ேபாய், பதிெனாரு ேபரும் அவர்கேளாடிருந்தவர்களும்
கூடியிருக்கக்கண்டு: 34 கர்த்தர் ெமய்யாகேவ உயிர்த்ெதழுந்து சீேமானுக்குக் காட்சியளித்தார் என்று
அவர்கள் ெசால்லக்ேகட்டு, 35 வழியில் நடந்தைவகைளயும், அவர் அப்பத்ைதப் பிட்ைகயில் தாங்கள் அவைர
அறிந்துெகாண்டைதயும் விவரித்துச் ெசான்னார்கள்.

இேயசு சீடர்களுக்கு தரிசனமாகுதல்
36 இைவகைளக்குறித்து அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேயசு தாேம அவர்கள் நடுவிேல நின்று:

உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 37 அவர்கள் கலங்கி, பயந்து, ஒரு ஆவிையக் காண்கிறதாக
நிைனத்தார்கள். 38 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்; உங்கள் இருதயங்களில்
சந்ேதகங்கள் எழும்புகிறெதன்ன? 39 நான்தான் என்று அறியும்படி, என் ைககைளயும் என் கால்கைளயும்
பாருங்கள், என்ைனத் ெதாட்டுப்பாருங்கள்; நீங்கள் காண்கிறபடி, எனக்கு மாம்சமும், எலும்புகளும்
உண்டாயிருக்கிறதுேபால ஒரு ஆவிக்கு இராேத என்று ெசால்லி, 40 தம்முைடய ைககைளயும்
கால்கைளயும் அவர்களுக்குக் காண்பித்தார். 41 ஆனாலும் சந்ேதாஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் நம்பாமல்
ஆச்சரியப்படுைகயில்: சாப்பிடுவதற்கு ஏதாகிலும் இங்ேக உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் ேகட்டார். 42

அப்ெபாழுது ெபாரித்த மீன் துண்ைடயும் ேதன்கூட்டுத் துணிக்ைகையயும் அவருக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 43

அைவகைள அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாகப் சாப்பிட்டார், 44 அவர்கைளப் பார்த்து: ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்ைனக்குறித்து
எழுதியிருக்கிறைவகெளல்லாம் நிைறேவறேவண்டியெதன்று, நான் உங்கேளாடிருந்தேபாது உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்த ெசய்திகள் இைவகேள என்றார். 45 அப்ெபாழுது ேவதவாக்கியங்கைள
அறிந்துெகாள்ளும்படி அவர்களுைடய மனைத அவர் திறந்து அவர்கைளப் பார்த்து: 46 எழுதியிருக்கிறபடி,
கிறிஸ்து பாடுபடவும், மூன்றாம்நாளில் மரித்த நிைலயிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் ேவண்டியதாயிருந்தது; 47

அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் பாவமன்னிப்பும் எருசேலம் ெதாடங்கி எல்லாேதசத்தாருக்கும் அவருைடய
நாமத்தினாேல பிரசங்கிக்கப்படவும் ேவண்டியது. 48 நீங்கள் இைவகளுக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள். 49

என் பிதா வாக்குத்தத்தம் ெசய்தைத, இேதா, நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிேறன். நீங்கேளா
உன்னதத்திலிருந்து வரும் ெபலனால் நிரப்பப்படும்வைரக்கும் எருசேலம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார்.

இேயசுகிறிஸ்து பரேமறுதல்
50 பின்பு அவர் ெபத்தானியாவைரக்கும் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், தம்முைடய ைககைள

உயர்த்தி. அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். 51 அவர்கைள ஆசீர்வதிக்ைகயில், அவர்கைளவிட்டுப் பிரிந்து,
பரேலாகத்துக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். 52 அவர்கள் அவைரப் பணிந்துெகாண்டு, மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ேதாேட எருசேலமுக்குத் திரும்பிவந்து, 53 நாள்ேதாறும் ேதவாலயத்திேல ேதவைனப் புகழ்ந்து
ஆராதித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆெமன்.
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1

ேயாவான்

ஆதியிேல வார்த்ைத இருந்தது, அந்த வார்த்ைத ேதவனிடம் இருந்தது, அந்த வார்த்ைத ேதவனாக
இருந்தது. 2 அவர் ஆதியிேல ேதவேனாடிருந்தார். 3 எல்லாமும் அவர் மூலமாய் உண்டானது;
உண்டானது ஒன்றும் அவர் இல்லாமல் உண்டாகவில்ைல. 4 அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த

ஜீவன் மனிதனுக்கு ஒளியாக இருந்தது. 5 அந்த ஒளி இருளிேல பிரகாசிக்கிறது; இருளானது அைத
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. 6 ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருந்தான், அவன் ெபயர் ேயாவான். 7

அவன் மூலமாக எல்ேலாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளிையக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுக்க சாட்சியாக
வந்தான். 8 அவன் அந்த ஒளியல்ல, அந்த ஒளிையக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுக்க வந்தவனாக இருந்தான். 9

உலகத்திேல வந்து எந்த மனிதைனயும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளிேய அந்த ெமய்யான ஒளி. 10 அவர் உலகத்தில்
இருந்தார், உலகம் அவர் மூலமாக உண்டானது, உலகேமா அவைர அறியவில்ைல. 11 அவர் அவருக்குச்
ெசாந்தமானதிேல வந்தார், அவருக்குச் ெசாந்தமானவர்கேளா அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 12

அவருைடய ெபயரின்ேமல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் எத்தைன ேபர்கேளா,
அத்தைன ேபர்களும் ேதவனுைடய பிள்ைளகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரம் ெகாடுத்தார். 13 அவர்கள்,
இரத்தத்தினாலாவது சரீரவிருப்பத்தினாலாவது கணவனுைடய விருப்பத்தினாலாவது பிறவாமல்,
ேதவனாேல பிறந்தவர்கள். 14 அந்த வார்த்ைத சரீரமாகி, கிருைபயினாலும் சத்தியத்தினாலும்
நிைறந்தவராக, நமக்குள்ேள வாசமானார்; அவருைடய மகிைமையப் பார்த்ேதாம்; அது பிதாவுக்கு ஒேர
ேபறானவருைடய மகிைமக்கு ஏற்ற மகிைமயாகேவ இருந்தது.

ேயாவான் ஸ்நானகன் கிறிஸ்துைவக் குறித்த சாட்சி
15 ேயாவான் அவைரக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுத்து: எனக்குப் பின் வருகிறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர்,

ஆைகயால் அவர் என்னிலும் ேமன்ைம உள்ளவர் என்று நான் ெசால்லியிருந்ேதேன, அவர் இவர்தான் என்று
சத்தமிட்டு ெசான்னான். 16 அவருைடய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்ேலாரும் கிருைபயின் ேமல் கிருைப
ெபற்ேறாம். 17 ஏெனனில் நியாயப்பிரமாணம் ேமாேசயின் மூலமாக ெகாடுக்கப்பட்டது, கிருைபயும்
சத்தியமும் இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வந்தது. 18 ேதவைன ஒருவனும் ஒருநாளும் பார்த்ததில்ைல,
பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒேர ேபறான குமாரேன அவைர ெவளிப்படுத்தினார். 19 எருசேலமிலிருந்து
யூதர்கள் ஆசாரியைரயும், ேலவியைரயும் ேயாவானிடத்தில் அனுப்பி: நீர் யார் என்று ேகட்டெபாழுது, 20

அவன் மறுதலிக்காமல் அறிக்ைக ெசய்ததும் இல்லாமல், நான் கிறிஸ்து இல்ைல என்றும் அறிக்ைக
ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது அவர்கள்: பின்பு யார்? நீர் எலியாவா என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு: நான் அவன்
இல்ைல என்றான். நீர் தீர்க்கதரிசியா என்று ேகட்டார்கள். அதற்கும்: இல்ைல என்றான். 22 அவர்கள்
பின்பும் அவைனப் பார்த்து: நீர் யார்? எங்கைள அனுப்பினவர்களுக்கு நாங்கள் பதில் ெசால்வதற்கு, உம்ைமக்
குறித்து என்ன ெசால்லுகிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 23 அதற்கு அவன்: கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ெசான்னபடிேய, நான் வனாந்தரத்திேல கூப்பிடுகிறவனுைடய
சத்தமாய் இருக்கிேறன் என்றான். 24 அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிேசயராய் இருந்தார்கள். 25 அவர்கள்
அவைனப் பார்த்து: நீர் கிறிஸ்துவும் இல்ைல, எலியாவும் இல்ைல, தீர்க்கதரிசியானவரும் இல்ைல என்றால்,
ஏன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள். 26 ேயாவான் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நான்
தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிேறன்; நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவிேல
நிற்கிறார். 27 அவர் எனக்குப் பின் வந்தும் என்னிலும் ேமன்ைம உள்ளவர்; அவருைடய காலணியின் வாைர
அவிழ்ப்பதற்கும் நான் தகுதியானவன் இல்ைல என்றான். 28 இைவகள் ேயார்தானுக்கு அக்கைரயில்
ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த ெபத்தானியாவிேல நடந்தது. 29 மறுநாளிேல ேயாவான் இேயசு
தன்னிடத்தில் வருவைதப் பார்த்து: இேதா, உலகத்தின் பாவத்ைதச் சுமந்து தீர்க்கிற ேதவ ஆட்டுக்குட்டி. 30

எனக்குப்பின் ஒருவர் வருகிறார், அவர் எனக்கு முன்னிருந்தபடியால் என்னிலும் ேமன்ைமயுள்ளவர் என்று
நான் ெசான்ேனேன, அவர் இவர்தான். 31 நானும் இவைர அறியாதிருந்ேதன்; இவர் இஸ்ரேவலுக்கு
ெவளிப்படுவதற்காகேவ, நான் தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவந்ேதன் என்றான். 32 பின்னும்
ேயாவான் சாட்சியாகச் ெசான்னது: ஆவியானவர் புறாைவப்ேபால வானத்திலிருந்து இறங்கி, இவர்ேமல்
இருக்கிறைதப் பார்த்ேதன். 33 நானும் இவைர அறியாதிருந்ேதன்; ஆனாலும் தண்ணீரினால் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கும்படி என்ைன அனுப்பினவர்: ஆவியானவர் இறங்கி யார்ேமல் இருப்பைத நீ பார்ப்பாேயா, அவேர
பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிறவர் என்று எனக்குச் ெசால்லி இருந்தார். 34 அதன்படிேய
நான் பார்த்து, இவேர ேதவனுைடய குமாரன் என்று சாட்சிெகாடுத்து வருகிேறன் என்றான். 35 மறுநாளிேல
ேயாவானும் அவனுைடய சீடரில் இரண்டு ேபரும் நிற்கும் ேபாது, 36 இேயசு நடந்து ேபாகிறைத அவன்
பார்த்து: இேதா, ேதவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான். 37 அவன் அப்படிச் ெசான்னைத அந்த இரண்டு சீடரும்
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ேகட்டு, இேயசுவுக்குப் பின் ெசன்றார்கள். 38 இேயசு திரும்பி, அவர்கள் பின் ெசல்லுகிறைதப் பார்த்து:
என்ன ேதடுகிறீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்: ரபீ, நீர் எங்ேக தங்கியிருக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள்; ரபீ
என்பதற்கு ேபாதகேர என்று அர்த்தம்.

அந்திேரயாைவயும் மற்றவர்கைளயும் அைழத்தல்
39 அவர்: வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கியிருந்த இடத்ைதப் பார்த்து, அந்த நாளில்

அவரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்ெபாழுது ஏறக்குைறய மாைல நான்கு மணி. 40 ேயாவான் ெசான்னைதக்
ேகட்டு, அவருக்குப் பின்ெசன்ற இரண்டு ேபரில் ஒருவன் சீேமான் ேபதுருவின் சேகாதரனாகிய அந்திேரயா
என்பவன். 41 அவன் முதலாவது தன் சேகாதரனாகிய சீேமாைனப் பார்த்து: ேமசியாைவப் பார்த்ேதாம் என்று
ெசான்னான்; ேமசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தம். 42 பின்பு, அவைன இேயசுவினிடத்தில்
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ ேயானாவின் மகனாகிய சீேமான், நீ ேகபா
எனப்படுவாய் என்றார்; ேகபா என்பதற்கு ேபதுரு என்று அர்த்தம். 43 மறுநாளிேல இேயசு கலிேலயாவுக்குப்
ேபாக விருப்பமாக இருந்து, பிலிப்புைவப் பார்த்து: நீ எனக்குப் பின்ெசன்று வா என்றார். 44 பிலிப்பு
என்பவன், அந்திேரயா ேபதுரு என்பவர்களுைடய ஊராகிய ெபத்சாயிதா பட்டணத்தான். 45 பிலிப்பு
நாத்தான்ேவைலப் பார்த்து: நியாயப்பிரமாணத்திேல ேமாேசயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதி இருக்கிறவைரப்
பார்த்ேதாம்; அவர் ேயாேசப்பின் குமாரனும் நாசேரத்து ஊரானுமாகிய இேயசுேவ என்றான். 46 அதற்கு
நாத்தான்ேவல்: நாசேரத்திலிருந்து எந்தெவாரு நன்ைம உண்டாகக் கூடுமா என்றான். அதற்குப் பிலிப்பு:
வந்து பார் என்றான். 47 இேயசு நாத்தான்ேவல் தம்மிடத்தில் வருவைதப் பார்த்து அவைனக் குறித்து:
இேதா, கபடம் இல்லாத உத்தம இஸ்ரேவலன் என்றார். 48 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: நீர் என்ைன எப்படி
அறிவீர் என்றான். இேயசு அவைனப் பார்த்து: பிலிப்பு உன்ைன அைழக்கிறதற்கு முன்ேன, நீ அத்திமரத்தின்
கீழிருக்கும் ேபாது உன்ைனப் பார்த்ேதன் என்றார். 49 அதற்கு நாத்தான்ேவல்: ரபீ, நீர் ேதவனுைடய
குமாரன், நீர் இஸ்ரேவலின் ராஜா என்றான். 50 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: அத்திமரத்தின் கீேழ
உன்ைனப் பார்த்ேதன் என்று நான் உனக்குச் ெசான்னதினாேலயா விசுவாசிக்கிறாய்; இதிலும்
ெபரிதானைவகைளப் பார்ப்பாய் என்றார். 51 பின்னும், அவர் அவைனப் பார்த்து: வானம்
திறந்திருக்கிறைதயும், ேதவதூதர்கள் மனிதகுமாரன் இடத்திலிருந்து ஏறுகிறைதயும், இறங்குகிறைதயும்
நீங்கள் இதுமுதல் பார்ப்பீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்றார்.

அத்தியாயம் 2

கானா ஊரில் நடந்த திருமணம்

மூன்றாம் நாளில் கலிேலயாவில் உள்ள கானா ஊரில் ஒரு திருமணம் நடந்தது; இேயசுவின் தாயும்
அங்ேக இருந்தார்கள். 2 இேயசுவும் அவருைடய சீடரும் அந்த திருமணத்துக்கு
அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 3 திராட்சரசம் குைறவுபட்டேபாது, இேயசுவின் தாய் அவைரப்

பார்த்து: அவர்களுக்குத் திராட்சரசம் இல்ைல என்றாள். 4 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண, எனக்கும் உனக்கும்
என்ன, என் ேநரம் இன்னும் வரவில்ைல என்றார். 5 அவருைடய தாய் ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: அவர்
உங்களுக்கு என்ன ெசால்லுகிறாேரா, அதின்படி ெசய்யுங்கள் என்றாள். 6 யூதர்கள் தங்கைளச்
சுத்திகரிக்கும் வழக்கத்தின்படிேய, ஒவ்ெவான்றும் இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் பிடிக்கத்தக்க ஆறு
கற்சாடிகள் அங்ேக ைவத்திருந்தது. 7 இேயசு ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: ஜாடிகளிேல தண்ணீர்
நிரப்புங்கள் என்றார்; அவர்கள் அைவகைள நிரப்பினார்கள். 8 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
இப்ெபாழுது எடுத்து, பந்தி ேமற்பார்ைவக்காரனிடத்தில் ெகாண்டுேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள்
ெகாண்டுேபானார்கள். 9 அந்த திராட்சரசம் எங்ேகயிருந்து வந்தது என்று தண்ணீைர நிரப்பின
ேவைலக்காரருக்கு மாத்திரம் ெதரியும் பந்தி ேமற்பார்ைவகாரனுக்குத் ெதரியாததினால், அவன்
திராட்சரசமாக மாறின தண்ணீைர ருசி பார்த்தேபாது, மணமகைன அைழத்து: 10 எந்த மனிதனும் முன்பு
நல்ல திராட்சரசத்ைதக் ெகாடுத்து, மக்கள் திருப்தியைடந்த பின்பு, ருசி குைறந்தைதக் ெகாடுப்பான், நீேரா
நல்ல ரசத்ைத இதுவைரக்கும் ைவத்திருந்தீேர என்றான். 11 இவ்விதமாக இேயசு இந்த முதலாம்
அற்புதத்ைதக் கலிேலயாவிலுள்ள கானா ஊரில் ெசய்து, தம்முைடய மகிைமைய ெவளிப்படுத்தினார்;
அவருைடய சீடர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் ைவத்தார்கள். 12 அதன் பின்பு, அவரும் அவருைடய தாயாரும்
அவருைடய சேகாதரரும் அவருைடய சீடரும் கப்பர்நகூமுக்குப் ேபாய், அங்ேக சில நாள் தங்கினார்கள். 13

பின்பு யூதருைடய பஸ்காபண்டிைக சமீபமாய் இருந்தது; அப்ெபாழுது இேயசு எருசேலமுக்குப் ேபாய்,

ேதவாலயத்ைத சுத்தப்படுத்துதல்
14 ேதவாலயத்திேல ஆடுகள், மாடுகள் புறாக்களாகிய இைவகைள விற்கிறவர்கைளயும்,

பணம்மாற்றுக்காரர் உட்கார்ந்திருக்கிறைதயும் பார்த்து, 15 கயிற்றினால் ஒரு சவுக்ைக உண்டாக்கி,
அவர்கள் யாவைரயும் ஆடுமாடுகைளயும், ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய துரத்திவிட்டு, பணம்
மாற்றுக்காரருைடய பணங்கைளக் ெகாட்டி, பலைககைளக் கவிழ்த்துப்ேபாட்டு, 16 புறா விற்கிறவர்கைளப்
பார்த்து: இைவகைள இவ்விடத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாங்கள்; என் பிதாவின் வீட்ைட வியாபார
வீடாக்காதிருங்கள் என்றார். 17 அப்ெபாழுது: உம்முைடய வீட்ைடக் குறித்து உண்டான பக்தியின் தீவீரம்
என்ைன சுேடற்றியது என்று எழுதியிருக்கிறைத அவருைடய சீடர்கள் நிைனவுகூர்ந்தார்கள். 18
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அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து: நீர் இைவகைளச் ெசய்கிறீேர, இதற்கு என்ன அைடயாளத்ைத
எங்களுக்குக் காண்பிக்கிறீர் என்று ேகட்டார்கள்.

கிறிஸ்து தம்பாடுகைளக் குறித்து முன்னறிவித்தல்
19 இேயசு அவர்களுக்குப் மறுெமாழியாக: இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள்; மூன்று

நாைளக்குள்ேள இைத கட்டி எழுப்புேவன் என்றார். 20 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இந்த ஆலயத்ைதக் கட்ட
நாற்பத்தாறு வருடங்கள் ஆனேத, நீர் இைத மூன்று நாட்களுக்குள்ேள கட்டி எழுப்புவீேரா என்றார்கள். 21

அவேரா தம்முைடய சரீரமாகிய ஆலயத்ைதக் குறித்துச் ெசான்னார். 22 அவர் இப்படிச் ெசான்னைத அவர்
மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்த பின்பு அவருைடய சீடர்கள் நிைனவுகூர்ந்து, ேவதவாக்கியத்ைதயும் இேயசு
ெசான்ன வசனத்ைதயும் விசுவாசித்தார்கள். 23 பஸ்கா பண்டிைகயிேல அவர் எருசேலமில் இருக்ைகயில்,
அவர் ெசய்த அற்புதங்கைள அேநகர் பார்த்து, அவருைடய ெபயரில் விசுவாசம் ைவத்தார்கள். 24

அப்படியிருந்தும், இேயசு எல்ேலாைரயும் அறிந்திருந்தபடியால், அவர்கைள நம்பவில்ைல. 25 மனிதர்
உள்ளத்தில் இருப்பைத அவர் அறிந்திருந்தபடியால், மனிதைரக் குறித்து ஒருவரும் அவருக்குச்
சாட்சிெகாடுக்க அவசியமாய் இருக்கவில்ைல.

அத்தியாயம் 3

நிக்ெகாேதமுக்குப் ேபாதைன

யூதருக்குள்ேள அதிகாரியான நிக்ெகாேதமு என்னப்பட்ட பரிேசயன் ஒருவன் இருந்தான். 2 அவன்
இரவு ேநரத்தில் இேயசுவினிடம் வந்து: ரபீ, நீர் ேதவனிடத்தில் இருந்து வந்த ேபாதகர் என்று
அறிந்திருக்கிேறாம், ஏெனனில் ஒருவனும் தன்னுடேன ேதவன் இல்லாவிட்டால் நீர் ெசய்கிற

இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைளச் ெசய்யமாட்டான் என்றான்.

மறுபடியும் பிறப்பது
3 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதப்

பார்க்கமாட்டான் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 4 அதற்கு
நிக்ெகாேதமு: ஒருவன் வயதான பின்பு எப்படிப் பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாம்முைற
நுைழந்து பிறக்கக்கூடுேமா என்றான். 5 இேயசு மறுெமாழியாக: ஒருவன் தண்ணீரினாலும் ஆவியினாலும்
பிறக்காவிட்டால் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில் நுைழயமாட்டான் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ
உனக்குச் ெசால்லுகிேறன். 6 சரீரத்தினால் பிறப்பது சரீரமாய் இருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாய்
இருக்கும். 7 நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க ேவண்டும் என்று நான் உனக்குச் ெசான்னைதக் குறித்து
ஆச்சரியப்பட ேவண்டாம்; 8 காற்றானது தனக்கு விருப்பமான இடத்திேல வீசுகிறது, அதின் சத்தத்ைதக்
ேகட்கிறாய், ஆகிலும் அது இந்த இடத்திலிருந்து வருகிறது என்றும், இந்த இடத்துக்குப் ேபாகிறது என்றும்
உனக்குத் ெதரியாது; ஆவியினால் பிறந்தவன் எவேனா அவனும் அப்படிேய இருக்கிறான் என்றார். 9 அதற்கு
நிக்ெகாேதமு: இைவகள் எப்படி ஆகும் என்றான். 10 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ இஸ்ரேவலில்
ேபாதகனாய் இருந்தும் இைவகைள அறியாமல் இருக்கிறாயா? 11 உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ
நான் உனக்குச் ெசால்லுகிேறன், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறைதச் ெசால்லி, நாங்கள் பார்த்தைதக் குறித்துச்
சாட்சி ெகாடுக்கிேறாம்; நீங்கேளா எங்கள் சாட்சிைய ஏற்றுெகாள்ளுகிறது இல்ைல. 12 பூமிக்கடுத்த
காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்ைலேய, பரேலாக காரியங்கைள
உங்களுக்குச் ெசான்னால் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள்? 13 பரேலாகத்தில் இருந்து இறங்கினவரும்
பரேலாகத்தில் இருக்கிறவருமான மனிதகுமாரேன அல்லாமல் பரேலாகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும்
இல்ைல. 14 பாம்பானது ேமாேசயினால் வனாந்தரத்திேல உயர்த்தப்பட்டது ேபால மனிதகுமாரனும், 15

தன்ைன விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல் நித்தியஜீவைன ெபறும்படிக்கு, உயர்த்தப்பட
ேவண்டும்.

ேதவனின் அன்பு
16 ேதவன், தம்முைடய ஒேரேபறான குமாரைன விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவன் ெகட்டுப்ேபாகாமல்

நித்தியஜீவைன ெபறும்படிக்கு, அவைரக் ெகாடுத்து, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு ெசலுத்தினார். 17

உலகத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி ேதவன் தம்முைடய குமாரைன உலகத்தில் அனுப்பாமல்,
அவராேல உலகம் இரட்சிக்கப்படுவதற்காகேவ அவைர அனுப்பினார். 18 அவைர விசுவாசிக்கிறவன்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படான்; விசுவாசியாதவேனா, ேதவனுைடய ஒேரேபறான குமாரனுைடய
ெபயரில் விசுவாசம் உள்ளவனாக இராதபடியினால், அவன் தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு உட்பட்டிருக்கிறான். 19

ஒளியானது உலகத்திேல வந்திருந்தும் மனிதருைடய ெசயல்கள் தீைமயானைவகளாக, இருக்கிறபடியினால்
அவர்கள் ஒளிையப் பார்க்கிலும் இருைள விரும்புகிறேத அந்த தண்டைனத் தீர்ப்புக்குக் காரணமாய்
இருக்கிறது. 20 தீங்கு ெசய்கிற எவனும் ஒளிையப் பைகக்கிறான், தன் ெசய்ைககள் சுட்டி
காட்டப்படாதபடிக்கு, ஒளியினிடத்தில் வராதிருக்கிறான். 21 சத்தியத்தின்படி ெசய்கிறவேனா, தன்
ெசய்ைககள் ேதவனுக்குள்ளாக ெசய்யப்படுகிறது என்று ெவளிப்படும்படிக்கு, ஒளியினிடத்தில் வருகிறான்
என்றார். 22 இைவகளுக்குப் பின்பு, இேயசுவும் அவருைடய சீடரும் யூேதயா ேதசத்திற்கு வந்தார்கள்;
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அங்ேக அவர் அவர்கேளாேட தங்கியிருந்து, ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து வந்தார். 23 சாலிம் ஊருக்கு
அருகாைமயான அயிேனான் என்னும் இடத்திேல தண்ணீர் அதிகமாய் இருந்தபடியினால், ேயாவானும்
அங்ேக ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து வந்தான்; மக்கள் அவனிடத்தில் வந்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 24

அக்காலத்தில் ேயாவான் காவலில் ைவக்கப்படவில்ைல.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் மற்றும் ஒரு சாட்சி
25 அப்ெபாழுது ேயாவானுைடய சீடரில் சிலருக்கும், யூதருக்கும், சுத்திகரிப்ைபக் குறித்து வாக்குவாதம்

உண்டானது. 26 அவர்கள் ேயாவானிடத்தில் வந்து: ரபீ, உம்முடேனகூட ேயார்தானுக்கு அக்கைரயில்
ஒருவர் இருந்தாேர; அவைரக் குறித்து நீரும் சாட்சி ெகாடுத்தீேர, இேதா, அவர் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கிறார், எல்ேலாரும் அவரிடத்தில் ேபாகிறார்கள் என்றார்கள். 27 ேயாவான் மறுெமாழியாக:
பரேலாகத்தில் இருந்து ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டால் அன்றி, அவன் ஒன்ைறயும் ெபற்றுக்
ெகாள்ளமாட்டான். 28 நான் கிறிஸ்துவல்ல, அவருக்கு முன்னாக அனுப்பப்பட்டவன் என்று நான்
ெசான்னதற்கு நீங்கேள சாட்சிகள். 29 மணமகைள உைடயவேன மணமகன்; மணமகனுைடய ேதாழேனா,
அருேக நின்று, அவருைடய ெசால்ைலக் ேகட்கிறவனாக மணமகனுைடய சத்தத்ைதக் குறித்து மிகவும்
சந்ேதாஷப்படுகிறான்; இந்தச் சந்ேதாஷம் இப்ெபாழுது எனக்குச் சம்பூரணமானது. 30 அவர் ெபருகவும்
நான் சிறுகவும் ேவண்டும். 31 உன்னதத்தில் இருந்து வருகிறவர் எல்ேலாரிலும் ேமலானவர்; பூமியிலிருந்து
உண்டானவன் பூமியின் தன்ைம உள்ளவனாக இருந்து, பூமிக்குரிைவகைளப் ேபசுகிறான்; பரேலாகத்தில்
இருந்து வருகிறவர் எல்ேலாரிலும் ேமலானவர். 32 தாம் பார்த்ைதயும், ேகட்டைதயும் சாட்சியாகச்
ெசால்லுகிறார்; அவருைடய சாட்சிைய ஒருவனும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறது இல்ைல. 33 அவருைடய
சாட்சிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் ேதவன் சத்தியம் உள்ளவர் என்று முத்திைரயிட்டு உறுதிப்படுத்துகிறான்.
34 ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர் ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளப் ேபசுகிறார்; ேதவன் அவருக்குத் தமது
ஆவிைய அளவில்லாமல் ெகாடுத்திருக்கிறார். 35 பிதாவானவர் குமாரனில் அன்பாக இருந்து
எல்லாவற்ைறயும் அவர் ைகயில் ஒப்புக்ெகாடுத்திருக்கிறார். 36 குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன்
நித்தியஜீவைன உைடயவனாக இருக்கிறான்; குமாரைன விசுவாசியாதவேனா ஜீவைனக் பார்ப்பதில்ைல,
ேதவனுைடய ேகாபம் அவன்ேமல் நிைலநிற்கும் என்றான்.

அத்தியாயம் 4

சமாரியா நாட்டுப் ெபண்

ேயாவாைன பார்க்கிலும் இேயசு அேநகம் ேபைரச் சீடராக்கி ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிறார் என்று
பரிேசயர் ேகள்விப்பட்டைத, இேயசு அறிந்தேபாது, 2 யூேதயாைவவிட்டு மறுபடியும்
கலிேலயாவுக்குப் ேபானார். 3 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவில்ைல, அவருைடய சீடர்கள்

ெகாடுத்தார்கள். 4 அவர் சமாரியா நாட்டின் வழியாய்ப் ேபாக ேவண்டியதாக இருந்தபடியால், 5 யாக்ேகாபு
தன் மகனாகிய ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த நிலத்துக்கு அருேக இருந்த சமாரியாவிலுள்ள சீகார்
என்னப்பட்ட ஊருக்கு வந்தார். 6 அங்ேக யாக்ேகாபுைடய கிணறு இருந்தது; இேயசு பயணத்தின்
கைளப்பினால் நண்பகலில் சற்று ஓய்ெவடுக்க அந்தக் கிணற்றின் அருேக உட்கார்ந்திருந்தார். 7

அவருைடய சீடர்கள் உணவு வாங்குவதற்கு ஊருக்குள்ேள ேபாயிருந்தார்கள். 8 அப்ெபாழுது சமாரியா
ேதசத்தாளாகிய ஒரு ெபண் தண்ணீர் எடுக்க வந்தாள். இேயசு அவைளப் பார்த்து: தாகத்துக்குத் தா
என்றார். 9 யூதர்கள் சமாரியருடேன எந்தத் ெதாடர்பும் ைவக்காதவர்களானபடியால், சமாரிய ெபண்
அவைரப் பார்த்து: நீர் யூதனாயிருக்க, சமாரிய ெபண்ணாகிய என்னிடத்தில், தாகத்துக்குத் தா என்று
எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றாள். 10 இேயசு அவளுக்குப் மறுெமாழியாக: நீ ேதவனுைடய ஈைவயும்,
தாகத்துக்குத் தா என்று உன்னிடத்தில் ேகட்கிறவர் யார் என்பைதயும் அறிந்திருந்தால், நீேய அவரிடத்தில்
ேகட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவத்தண்ணீைரக் ெகாடுத்திருப்பார் என்றார். 11 அதற்கு அந்த ெபண்:
ஆண்டவேர, எடுத்துக்ெகாள்ள உம்மிடத்தில் பாத்திரமில்ைலேய, கிணறும் ஆழமாய் இருக்கிறேத, பின்ேன
எங்ேக இருந்து உமக்கு ஜீவத்தண்ணீர் கிைடக்கும். 12 இந்தக் கிணற்ைற எங்களுக்குத் ெகாடுத்த
நம்முைடய பிதாவாகிய யாக்ேகாைபப் பார்க்கிலும் நீர் ெபரியவேரா? அவரும் அவர் பிள்ைளகளும் அவர்
மிருக, ஜீவன்களும் இதிேல குடித்தது என்றாள். 13 இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழியாக: இந்தத் தண்ணீைரக்
குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகமுண்டாகும். 14 நான் ெகாடுக்கும் தண்ணீைரக் குடிக்கிறவனுக்ேகா
ஒருக்காலும் தாகம் உண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் ெகாடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ேள
நித்தியஜீவகாலமாக ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். 15 அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர,
எனக்குத் தாகம் உண்டாகாமலும், நான் இங்ேக எடுக்க வராமலும் இருக்கும்படி அந்தத் தண்ணீைர
எனக்குத் தரேவண்டும் என்றாள். 16 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நீ ேபாய், உன் கணவைன இங்ேக
அைழத்துக் ெகாண்டுவா என்றார். 17 அதற்கு அந்த ெபண்: எனக்குப் கணவன் இல்ைல என்றாள். இேயசு
அவைளப் பார்த்து: எனக்குப் கணவன் இல்ைல என்று நீ ெசான்னது சரிதான். 18 எப்படிெயனில், ஐந்து
கணவர் உனக்கிருந்தார்கள், இப்ெபாழுது உனக்கிருக்கிறவன் உனக்கு கணவன் அல்ல, இைத உள்ளபடி
ெசான்னாய் என்றார். 19 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் தீர்க்கதரிசி என்று
பார்க்கிேறன். 20 எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மைலயிேல ஆராதித்து வந்தார்கள்; நீங்கள் எருசேலமில்
இருக்கிற இடத்திேல ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்கிறீர்கேள என்றாள். 21 அதற்கு இேயசு: ெபண்ேண,
நான் ெசால்லுகிறைத நம்பு. நீங்கள் இந்த மைலயிலும் எருசேலமிலும் மாத்திரமல்ல, எங்கும் பிதாைவ
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ஆராதிக்கும் காலம் வருகிறது. 22 நீங்கள் அறியாதைத ஆராதிக்கிறீர்கள்; நாங்கள் அறிந்திருக்கிறைத
ஆராதிக்கிேறாம்; ஏெனன்றால் இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. 23 உண்ைமயாய்
ஆராதிக்கிறவர்கள் பிதாைவ ஆவிேயாடும் உண்ைமேயாடும் ஆராதிக்கும்காலம் வரும், அது இப்ெபாழுேத
வந்திருக்கிறது; தம்ைமத் ஆராதிக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவானவர்
விரும்புகிறார். 24 ேதவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவைர ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவிேயாடும்,
உண்ைமேயாடும் அவைர ஆராதிக்க ேவண்டும் என்றார்.

கிறிஸ்துேவ ேமசியா
25 அந்த ெபண் அவைரப் பார்த்து: கிறிஸ்து எனப்படுகிற ேமசியா வருகிறார் என்று அறிேவன், அவர்

வரும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றாள். 26 அதற்கு இேயசு: உன்னுடேன ேபசுகிற
நாேன அவர் என்றார். 27 அந்த ேநரத்தில் அவருைடய சீடர்கள் வந்து, அவர் ெபண்ணுடேன
ேபசுகிறைதப்பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆகிலும் என்ன ேதடுகிறீர் என்றாவது, ஏன் அவளுடேன ேபசுகிறீர்
என்றாவது, ஒருவனும் ேகட்கவில்ைல. 28 அப்ெபாழுது அந்த ெபண், தன் குடத்ைத ைவத்துவிட்டு,
ஊருக்குள்ேளப்ேபாய், மக்கைளப் பார்த்து: 29 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் ஒரு மனிதன் எனக்குச்
ெசான்னார்; அவைர வந்து பாருங்கள்; அவர் கிறிஸ்துதாேனா என்றாள். 30 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள். 31 இப்படி நடக்ைகயில் சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: ரபீ,
சாப்பிடுங்கள் என்று ெசான்னார்கள். 32 அதற்கு அவர்: நான் சாப்பிடுவதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு சாப்பாடு
எனக்கு இருக்கிறது என்றார். 33 அப்ெபாழுது சீடர்கள் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து: யாராவது அவருக்கு
உணவுெகாண்டுவந்திருப்பாேனா என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான் என்ைன
அனுப்பினவருைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்து அவருைடய ெசயல்கைள முடிப்பேத என்னுைடய
உணவாயிருக்கிறது. 35 அறுப்புக்காலம் வருகிறதற்கு இன்னும் நான்குமாதம் இருக்கின்றது என்று நீங்கள்
ெசால்லுகிறதில்ைலயா? இேதா, வயல் நிலங்கள் இப்ெபாழுேத அறுப்புக்கு விைளந்திருக்கிறது என்று
உங்கள் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 36

விைதக்கிறவனும், அறுக்கிறவனுமாகிய இருவரும் ஒருமித்துச் சந்ேதாஷப்படத்தக்கதாக, அறுக்கிறவன்
சம்பளத்ைத வாங்கி, நித்தியஜீவனுக்காகப் பலைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிறான். 37 விைதக்கிறவன் ஒருவன்
அறுக்கிறவன் ஒருவன் என்கிற உண்ைமயான வழக்கச்ெசால் இதினாேல ெவளிப்படுகிறது. 38 நீங்கள்
பாடுபட்டுப் பயிரிடாதைத அறுக்க நான் உங்கைள அனுப்பிேனன், மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள், அவர்கள்
பாடுபட்டத்தின் பலைன நீங்கள் ெபற்றீர்கள் என்றார்.

சமாரியர் அேநகர் அவைர விசுவாசித்தல்
39 நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் எனக்குச் ெசான்னார் என்று சாட்சி ெசான்ன அந்த ெபண்ணின்

வார்த்ைதயினிமித்தம் அந்த ஊரிலுள்ள சமாரியரில் அேநகர் அவர்ேமல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள்.
40 சமாரியர் அவரிடத்தில் வந்து, தங்களிடத்தில் தங்கேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்;
அவர் இரண்டு நாள் அங்ேக தங்கினார். 41 அப்ெபாழுது அவருைடய உபேதசத்தின் மூலம் இன்னும்
அேநகம்ேபர் விசுவாசித்து, 42 அந்த ெபண்ைணப் பார்த்து: உன் வார்த்ைதயினாேல அல்ல, அவருைடய
உபேதசத்ைத நாங்கேள ேகட்டு, அவர் உண்ைமயாகேவ கிறிஸ்துவாகிய உலகஇரட்சகர் என்று அறிந்து
விசுவாசிக்கிேறாம் என்றார்கள். 43 இரண்டு நாைளக்கு பின்பு அவர் அவ்விடம்விட்டு புறப்பட்டு,
கலிேலயாவுக்குப் ேபானார். 44 ஒரு தீர்க்கதரிசிக்குத் தன் ெசாந்த ஊரிேல மரியாைத இல்ைல என்று
இேயசு தாேம ெசால்லியிருந்தார். 45 அவர் கலிேலயாவில் வந்தேபாது, எருசேலமில் பண்டிைகயிேல அவர்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் பார்த்திருந்த கலிேலயர் அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்; அவர்களும்
பண்டிைகக்குப் ேபாயிருந்தார்கள்.

பிரபுவின் மகைன குணமாக்குதல்

46 பின்பு, இேயசு தாம் தண்ணீைரத் திராட்சரசமாக்கின கலிேலயாவிலுள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும்
வந்தார்; அப்ெபாழுது கப்பர்நகூமிேல ராஜாவின் மனிதரில் ஒருவனுைடய மகன் வியாதியாக இருந்தான். 47

இேயசு யூேதயாவிலிருந்து, கலிேலயாவுக்கு வந்தார் என்று அந்த மனிதன் ேகள்விப்பட்ட ேபாது,
அவரிடத்திற்குப் ேபாய், தன் மகன் மரண ேவதைனயாக இருக்கிறதினால், அவைனக் குணமாக்குவதற்கு
வரேவண்டும் என்று அவைர ேவண்டிக்ெகாண்டான். 48 அப்ெபாழுது இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீங்கள்
அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும் பார்க்காவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார். 49 அதற்கு
ராஜாவின் மனிதன்: ஆண்டவேர, என் பிள்ைள இறப்பதற்குமுன்ேன வரேவண்டும் என்றான். 50 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ேபாகலாம், உன் மகன் பிைழத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனிதன், இேயசு ெசான்ன
வார்த்ைதைய நம்பிப்ேபானான். 51 அவன் ேபாைகயில், அவனுைடய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு
எதிர்ெகாண்டு வந்து, உம்முைடய மகன் பிைழத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள். 52 அப்ெபாழுது:
எத்தைன மணிக்கு அவனுக்கு சுகம் உண்டானது என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் அவர்கள்: ேநற்று
பிற்பகல் ஒருமணிக்கு காய்ச்சல் அவைன விட்டது என்றார்கள். 53 உன் மகன் பிைழத்திருக்கிறான் என்று
இேயசு தன்னுடேன ெசான்னதும் அேத ேநரம் என்று தகப்பன் அறிந்து, அவனும் அவன் வீட்டார் அைனவரும்
விசுவாசித்தார்கள். 54 இேயசு யூேதயாவில் இருந்து கலிேலயாவுக்குத் திரும்பி வந்த பின்பு, இது அவர்
ெசய்த இரண்டாம் அற்புதம்.

ேயாவான் 4:54
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ஓய்வுநாளில் சுகமாக்குதல்

இைவகளுக்குப் பின்பு யூதருைடய பண்டிைக ஒன்று வந்தது; அப்ெபாழுது இேயசு எருசேலமுக்குப்
ேபானார். 2 எபிெரய ெமாழியிேல ெபதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசேலமில் ஆட்டு
வாசலினருேக இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு. 3 அைவகளிேல குருடர்,

முடவர்கள், வாதேநாய் உள்ளவர்கள் முதலான வியாதி உள்ளவர்கள் அேநகர் படுத்திருந்து, தண்ணீர்
எப்ெபாழுது கலங்கும் என்று காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 4 ஏெனனில் சில ேநரங்களிேல ேதவதூதன்
ஒருவன் அந்தக் குளத்தில் இறங்கி, தண்ணீைரக் கலக்குவான்; தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில்
இறங்குவாேனா அவன் எப்ேபர்ப்பட்ட வியாதி உள்ளவனாய் இருந்தாலும் சுகமாவான். 5 முப்பத்ெதட்டு
வருடம் வியாதியாக இருந்த ஒரு மனிதன் அங்ேக இருந்தான். 6 படுத்திருந்த அவைன இேயசு பார்த்து,
அவன் அேநக நாளாக வியாதி உள்ளவன் என்று அறிந்து, அவைனப் பார்த்து: சுகமாகேவண்டும் என்று
விரும்புகிறாயா என்று ேகட்டார். 7 அதற்கு வியாதியுள்ளவன்: ஆண்டவேர, தண்ணீர் கலக்கப்படும்ேபாது
என்ைனக் குளத்தில் ெகாண்டுேபாய்விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்ைல, நான் ேபாகிறதற்குமுன் ேவெறாருவன்
எனக்கு முந்தி இறங்கிவிடுகிறான் என்றான். 8 இேயசு அவைனப் பார்த்து: எழுந்திரு, உன் படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்றார். 9 உடேன அந்த மனிதன் சுகமாகி, தன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
நடந்துேபானான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாய் இருந்தது.

குற்றம்சாட்டுகிறவர்கள் சுகமாக்கப்பட்டவைன கண்டித்தல்

10 ஆதலால் யூதர்கள் சுகமாக்கப்பட்டவைனப் பார்த்து: இது ஓய்வுநாளாய் இருக்கிறேத, படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகிறது உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்கள். 11 அவன் அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
என்ைனச் சுகமாக்கினவர், உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று எனக்குச் ெசான்னார் என்றான்.
12 அதற்கு அவர்கள்: உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட என்று உன்னுடேன ெசான்ன மனிதன் யார்
என்று அவனிடத்தில் ேகட்டார்கள். 13 சுகமாக்கப்பட்டவன் அவர் யார் என்று ெதரியவில்ைல; அந்த
இடத்தில் மக்கள் கூட்டமாய் இருந்தபடியினால் இேயசு விலகி இருந்தார். 14 அதற்குப் பின்பு இேயசு
அவைன ேதவாலயத்தில் பார்த்து: இேதா, நீ சுகமானாய், அதிக தீைமயானது ஒன்றும் உனக்கு வராதபடி
இனிப் பாவம் ெசய்யாேத என்றார். 15 அந்த மனிதன் ேபாய், தன்ைனச் சுகமாக்கினவர் இேயசு என்று
யூதர்களுக்கு அறிவித்தான். 16 இேயசு இைவகைள ஓய்வுநாளில் ெசய்தபடியால், யூதர்கள் அவைரத்
துன்பப்படுத்தி, அவைரக் ெகாைலெசய்ய வைகேதடினார்கள்.

அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவின் பதில்
17 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என் பிதா இதுவைரக்கும் கிரிையெசய்து வருகிறார், நானும் கிரிைய

ெசய்து வருகிேறன் என்றார். 18 அவர் ஓய்வுநாள் கட்டைளைய மீறினதும் அல்லாமல், ேதவைனத் தம்முைடய
ெசாந்தப் பிதா என்றும் ெசால்லித் தம்ைம ேதவனுக்குச் சமமாக்கினபடியினாேல, யூதர்கள் அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படி அதிகமாய் வைகேதடினார்கள். 19 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்: பிதாவானவர் ெசய்யக் குமாரன்
பார்க்கிறது எதுேவா, அைதேய அன்றி, ேவறு ஒன்ைறயும் தாமாக ெசய்யமாட்டார்; அவர் எைவகைளச்
ெசய்கிறாேரா, அைவகைளக் குமாரனும் அந்தப்படிேய ெசய்கிறார். 20 பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில்
அன்பாக இருந்து, தாம் ெசய்கிறைவகைள எல்லாம் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார்; நீங்கள்
ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இைவகைளப் பார்க்கிலும் ெபரிதான கிரிையகைளயும் அவருக்குக் காண்பிப்பார்.
21 பிதாவானவர் மரித்ேதாைர எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது ேபால, குமாரனும் தமக்குச் பிரியமானவர்கைள
உயிர்ப்பிக்கிறார். 22 அன்றியும் பிதாைவக் மதிப்பதுேபால எல்ேலாரும் குமாரைனயும் மதிக்கும்படிக்கு,
பிதாவானவர் தாேம ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமல், நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும் அதிகாரம்
முழுவைதயும் குமாரனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்திருக்கிறார். 23 குமாரைனக் மதிக்காதவன் அவைர அனுப்பின
பிதாைவயும் மதிக்காதவனாய் இருக்கிறான். 24 என் வசனத்ைதக் ேகட்டு, என்ைன அனுப்பினவைர
விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன் தண்டைனத் தீர்ப்புக்குள்ளாககமல், மரணத்ைதவிட்டு
விலகி, ஜீவனுக்குள்ளாகிறான் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 25

மரித்ேதார் ேதவகுமாரனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும், அது இப்ெபாழுேத வந்திருக்கிறது;
அைதக் ேகட்கிறவர்கள் பிைழப்பார்கள் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 26 ஏெனனில் பிதாவானவர் தம்மில் தாேம ஜீவனுைடயவராக இருக்கிறது ேபால,
குமாரனும் தம்மில் தாேம ஜீவனுைடயவராக இருக்கும்படி இரக்கம் ெசய்திருக்கிறார். 27 அவர்
மனிதகுமாரனாக இருக்கிறபடியால், நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யும்படிக்கு அதிகாரத்ைதயும் அவருக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 28 இைத குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படேவண்டாம்; ஏெனன்றால் கல்லைறகளில்
உள்ள அைனவரும் அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும்; 29 அப்ெபாழுது, நன்ைம ெசய்தவர்கள்
ஜீவைன அைடயும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும், தீைமெசய்தவர்கள் தண்டைனைய அைடயும்படி
எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள். 30 நான் தானாக ஒன்றும் ெசய்கிறதில்ைல; நான்
ேகட்கிறபடிேய நியாயம் தீர்க்கிேறன்; எனக்கு விருப்பமானைத நான் ேதடாமல், என்ைன அனுப்பின
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பிதாவுக்கு விருப்பமானைதேய நான் ேதடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாக இருக்கிறது. 31 என்ைனக்
குறித்து நாேன சாட்சிெகாடுத்தால் என் சாட்சி உண்ைமயாக இருக்காது.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் சாட்சி
32 என்ைனக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுக்கிறவர் ேவெறாருவர் இருக்கிறார், அவர் என்ைனக் குறித்துக்

ெகாடுக்கிற சாட்சி உண்ைமயான சாட்சி என்று அறிந்திருக்கிேறன். 33 நீங்கள் ேயாவானிடத்தில் ஆளனுப்பி
விசாரித்தீர்கள், அவன் சத்தியத்திற்கு சாட்சி ெகாடுத்தான். 34 நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிற சாட்சி
மனிதருைடய சாட்சி அல்ல, நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவதற்காகேவ இைவகைளச் ெசால்லுகிேறன். 35 அவன்
எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான்; நீங்களும் சிலேநரம் அவன் ெவளிச்சத்திேல மகிழ்ச்சியாய்
இருக்க விருப்பமாக இருந்தீர்கள்.

கிறிஸ்து தன்ைனக் குறித்து சாட்சி
36 ேயாவானுைடய சாட்சிையப் பார்க்கிலும் ேமன்ைமயான சாட்சி எனக்கு உண்டு; அது என்னெவனில்,

நான் நிைறேவற்றும்படிக்குப் பிதாவானவர் எனக்குக் கற்பித்ததும் நான் ெசய்து வருகிறதுமான கிரிையகேள
பிதா என்ைன அனுப்பினார் என்று என்ைனக் குறித்துச் சாட்சி ெகாடுக்கிறது. 37 என்ைன அனுப்பின பிதா
தாேம என்ைனக்குறித்துச் சாட்சிக் ெகாடுத்திருக்கிறார்; நீங்கள் ஒருேபாதும் அவர் சத்தத்ைதக் ேகட்டதும்
இல்ைல, அவர் உருவத்ைதப் பார்த்ததும் இல்ைல. 38 அவர் அனுப்பினவைர நீங்கள் விசுவாசியாதபடியால்
அவருைடய வசனம் உங்களில் நிைலத்திருக்கிறதும் இல்ைல. 39 ேவதவாக்கியங்கைள ஆராய்ந்து
பாருங்கள்; அைவகளால் உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்ெடன்று நிைனக்கிறீர்கேள, என்ைனக் குறித்துச்
சாட்சி ெகாடுக்கிறைவகளும் அைவகேள. 40 அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி
என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு விருப்பம் இல்ைல. 41 நான் மனிதரால் மகிைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறதும்
இல்ைல. 42 உங்களில் ேதவ அன்பு இல்ைல என்று உங்கைள அறிந்திருக்கிேறன். 43 நான் என் பிதாவின்
நாமத்தினாேல வந்திருந்தும் நீங்கள் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல, ேவெறாருவன் தன் ெசாந்த
ெபயரினாேல வந்தால் அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள். 44 ேதவனாேல மாத்திரம் வருகிற மகிைமையத்
ேதடாமல், ஒருவருக்கு, ஒருவர் மகிைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிற நீங்கள் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள்? 45

பிதாவினிடத்தில் நான் உங்கள்ேமல் குற்றம் சாட்டுேவன் என்று நிைனயாதிருங்கள்; நீங்கள் நம்புகிற
ேமாேசேய உங்கள் ேமல் குற்றம் சாட்டுவான். 46 நீங்கள் ேமாேசைய விசுவாசித்தால், என்ைனயும்
விசுவாசிப்பீர்கள்; அவன் என்ைனக் குறித்து எழுதியிருக்கிறாேன. 47 அவன் எழுதின வாக்கியங்கைள
நீங்கள் விசுவாசியாமல் இருந்தால் நான் ெசால்லுகிற வசனங்கைள எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் என்றார்.

அத்தியாயம் 6

ஐந்தாயிரம் ேபைர ேபாஷித்தல்

இைவகளுக்குப் பின்பு இேயசு திேபரியாக்கடல் என்னப்பட்ட கலிேலயாக் கடலின் அக்கைரக்குப்
ேபானார். 2 அவர் வியாதியாக இருந்தவர்களுக்கு ெசய்த அற்புதங்கைளத் திரளான மக்கள்
பார்த்தபடியால் அவருக்குப் பின் ெசன்றார்கள். 3 இேயசு மைலயின்ேமல் ஏறி, அங்ேக தம்முைடய

சீடருடேனகூட உட்கார்ந்தார். 4 அப்ெபாழுது யூதருைடய பண்டிைகயாகிய பஸ்கா சமீபமாய் இருந்தது. 5

இேயசு தம்முைடய கண்கைள ஏெறடுத்து, அேனக மக்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறைதப் பார்த்து,
பிலிப்புவினிடம்: இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்கைள எங்ேக வாங்கலாம் என்று ேகட்டார். 6 தாம்
ெசய்ய ேபாகிறைத அறிந்திருந்தும், அவைனச் ேசாதிக்கும்படி இப்படிக் ேகட்டார். 7 பிலிப்பு அவருக்கு
மறுெமாழியாக: இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெகாஞ்சம், எடுத்துக்ெகாண்டாலும், இருநூறு பணத்துக்கு
வாங்கும் அப்பங்களும் இவர்களுக்குப் ேபாதுமானதாக இருக்காேத என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவருைடய
சீடரில் ஒருவனும், சீேமான் ேபதுருவின் சேகாதரனுமாகிய அந்திேரயா அவைரப் பார்த்து: 9 இங்ேக ஒரு
சிறுவன் இருக்கிறான், அவன் ைகயில் ஐந்து வாற்ேகாதுைம அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் இருக்கின்றது,
ஆனாலும் அைவகள் இவ்வளவு மக்களுக்கு எப்படிப் ேபாதும் என்றான். 10 இேயசு: மக்கைள
உட்காரைவயுங்கள் என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாய் இருந்தது. பந்தியிருந்த ஆண்கள்
ஏறக்குைறய ஐந்தாயிரம் ேபர் இருந்தார்கள். 11 இேயசு அந்த அப்பங்கைள எடுத்து, நன்றி ெசலுத்தி,
சீடர்களிடத்தில் ெகாடுத்தார்; சீடர்கள் பந்தி இருந்தவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அப்படிேய மீன்கைளயும்
அவர் எடுத்து அவர்களுக்குத் ேதைவயானஅளவு ெகாடுத்தார். 12 அவர்கள் திருப்தியைடந்தப் பின்பு, அவர்
தம்முைடய சீடர்கைளப் பார்த்து: ஒன்றும் வீணாகப் ேபாகாதபடிக்கு மீதியான துண்டுகைளச்
ேசர்த்துைவயுங்கள் என்றார். 13 அந்தப்படிேய அவர்கள் ேசர்த்து, வாற்ேகாதுைம அப்பங்கள் ஐந்தில்
அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியான துண்டுகளினாேல பன்னிரண்டு கூைடகைள நிரப்பினார்கள். 14 இேயசு ெசய்த
அற்புதத்ைத அந்த மனிதர்கள் பார்த்து: உண்ைமயாகேவ இவர் உலகத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசி
என்றார்கள். 15 ஆதலால் அவர்கள் வந்து, தம்ைம ராஜாவாக்கும்படிப் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாக மனதாய்
இருக்கிறார்கள் என்று இேயசு அறிந்து, மறுபடியும் விலகி, தனிேய மைலயின்ேமல் ஏறினார்.

கிறிஸ்து கடல் மீது நடத்தல்
16 மாைல ேநரமானேபாது அவருைடய சீடர்கள் கடற்கைரக்குப் ேபாய், 17 படகில் ஏறி, கடலின்

அக்கைரயிலுள்ள கப்பர்நகூமுக்கு ேநராக ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது இருட்டாக இருந்தது, இேயசுவும்

ேயாவான் 6:17

819



அவர்களிடத்தில் வராதிருந்தார். 18 ெபருங்காற்று அடித்தபடியினாேல கடல் ெகாந்தளித்தது. 19 அவர்கள்
ஏறக்குைறய மூன்று நாலு ைமல்தூரம் படகில் ேபானெபாழுது, இேயசு கடலின்ேமல் நடந்து, படகின்
அருகில் வருகிறைதப் பார்த்து பயந்தார்கள். 20 அவர்கைள அவர் பார்த்து: நான் தான், பயப்படாதிருங்கள்
என்றார். 21 அப்ெபாழுது அவைரப் படகில் ஏற்றிக்ெகாள்ள விருப்பமானார்கள்; உடேன படகு அவர்கள்
ேபாகிற கைரையப் பிடித்தது. 22 மறுநாளில் கடலின் அக்கைரயிேல நின்ற மக்கள் அவருைடய சீடர் ஏறின
அந்த ஒேர படகு தவிர அங்ேக ேவெறாரு படகும் இருந்ததில்ைல என்றும், இேயசு தம்முைடய
சீடருடேனகூடப் படகில் ஏறாமல் அவருைடய சீடர் மாத்திரம் ேபானார்கள் என்றும் அறிந்தார்கள். 23

கர்த்தர், நன்றி ெசலுத்தின பின்பு அவர்கள் அப்பம் சாப்பிட்ட இடத்துக்கு அருகில் திேபரியாவிலிருந்து
ேவேற படகுகள் வந்தது. 24 அப்ெபாழுது இேயசுவும் அவருைடய சீடரும் அங்ேக இல்லாதைத மக்கள்
பார்த்து, உடேன அந்தப் படகுகளில் ஏறி, இேயசுைவத் ேதடிக்ெகாண்டு, கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார்கள். 25

கடலின் அக்கைரயிேல அவர்கள் அவைரப் பார்த்தேபாது: ரபீ, நீர் எப்ெபாழுது இவ்விடம் வந்தீர் என்று
ேகட்டார்கள். 26 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: நீங்கள் அற்புதங்கைளப் பார்த்ததினால் அல்ல,
நீங்கள் அப்பம் புசித்துத் திருப்தியானதினால் தான் என்ைனத் ேதடுகிறீர்கள் என்று உண்ைமயாகேவ,
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 27 அழிந்து ேபாகிற உணவிற்காக அல்ல, நித்தியஜீவன்
வைரக்கும் நிைலநிற்கிற உணவிற்காகேவ ெசயல்கைள நடப்பியுங்கள்; அைத மனிதகுமாரன் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார்; அவைரப் பிதாவாகிய ேதவன் நிச்சயத்திருக்கிறார் என்றார். 28 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைரப்
பார்த்து: ேதவனுக்ேகற்ற ெசயல்கைள நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றார்கள். 29

இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: அவர் அனுப்பினவைர நீங்கள் விசுவாசிப்பேத ேதவனுக்ேகற்ற
ெசயல்களாக இருக்கிறது என்றார். 30 அதற்கு அவர்கள்: அப்படியானால் உம்ைம விசுவாசிக்கும்படி
நாங்கள் பார்க்கதக்கதாக நீர் என்ன அைடயாளத்ைதக் காண்பிக்கிறீர்? என்னத்ைத நடப்பிக்கிறீர்? 31

வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்ைத சாப்பிடக் ெகாடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, நம்முைடய
பிதாக்கள் வனாந்தரத்தில் மன்னாைவ சாப்பிட்டார்கேள என்றார்கள்.

ஜீவ அப்பம்
32 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்ைத ேமாேச உங்களுக்குக்

ெகாடுக்கவில்ைல; என் பிதாேவா வானத்திலிருந்து வந்த ெமய்யான அப்பத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கிறார் என்று, உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 33 வானத்தில்
இருந்து இறங்கி. உலகத்துக்கு ஜீவைனக் ெகாடுக்கிற அப்பேம, ேதவன் தரும் அப்பம் என்றார். 34

அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, இந்த அப்பத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்களுக்கு
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றார்கள். 35 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ஜீவ அப்பம் நாேன, என்னிடத்தில்
வருகிறவன் ஒருேபாதும் பசியைடயான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒருேபாதும்,
தாகமைடயான். 36 நீங்கள் என்ைனப் பார்த்திருந்தும் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். 37 பிதாவானவர் எனக்குக் ெகாடுக்கிறெதல்லாம் என்னிடத்தில் வரும்; என்னிடத்தில்
வருகிறவைன நான் ெவளிேய தள்ளுவதில்ைல. 38 என் விருப்பத்தின்படியல்ல, என்ைன அனுப்பினவருைடய
விருப்பத்தின்படி ெசய்யேவ, நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்ேதன். 39 அவர் எனக்குக் ெகாடுத்ததில்
ஒன்ைறயும் நான் இழந்து ேபாகாமல், கைடசி நாளில் அைவகைள எழுப்புவேத என்ைன அனுப்பின பிதாவின்
விருப்பமாயிருக்கிறது. 40 குமாரைனப் பார்த்து, அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவேனா, அவன்
நித்தியஜீவைன அைடவதும், நான் அவைனக் கைடசி நாளில் எழுப்புவதும், என்ைன அனுப்பினவருைடய
விருப்பமாயிருக்கிறது என்றார். 41 நான் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம் என்று அவர் ெசான்னதின் நிமித்தம்
யூதர்கள் அவைரக் குறித்து முறுமுறுத்து: 42 இவன் ேயாேசப்பின் குமாரனாகிய இேயசு அல்லவா,
இவனுைடய தகப்பைனயும், தாையயும் அறிந்திருக்கிேறாேம; அப்படி இருக்க, நான் வானத்திலிருந்து
இறங்கி வந்ேதன் என்று இவன் எப்படிச் ெசால்லுகிறான் என்றார்கள். 43 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: உங்களுக்குள் முறுமுறுக்க ேவண்டாம். 44 என்ைன அனுப்பின பிதா, ஒருவைன
இழுத்துக்ெகாள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான்; கைடசி நாளில் நான் அவைன
எழுப்புேவன். 45 எல்ேலாரும் ேதவனாேல ேபாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்தில்
எழுதியிருக்கிறேத; ஆைகயால் பிதாவினிடத்தில் ேகட்டுக் கற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் எவனும் என்னிடத்தில்
வருகிறான். 46 ேதவனிடத்தில் இருந்து வந்தவேர தவிர ேவறு ஒருவரும் பிதாைவப் பார்த்ததில்ைல, இவேர
பிதாைவப் பார்த்தவர். 47 என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு என்று
உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 48 ஜீவ அப்பம் நாேன. 49 உங்கள்
பிதாக்கள் வனாந்தரத்திேல மன்னாைவ சாப்பிட்டிருந்தும் மரித்தார்கள். 50 இதிேல சாப்பிடுகிறவன்
மரியாமலும் இருக்கும்படி வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுேவ. 51 நாேன வானத்திலிருந்து
இறங்கின ஜீவ அப்பம்; இந்த அப்பத்ைத சாப்பிடுகிறவன் என்ெறன்ைறக்கும் பிைழப்பான்; நான் ெகாடுக்கும்
அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக, நான் ெகாடுக்கும் என் சரீரேம என்றார். 52 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவன்
தன்னுைடய சரீரத்ைத எப்படி நமக்குப் சாப்பிடக் ெகாடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதம்
ெசய்தார்கள். 53 அதற்கு இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் மனிதகுமாரனுைடய சரீரத்ைத
சாப்பிடாமலும், அவருைடய இரத்தத்ைத குடிக்காமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ேள ஜீவனில்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 54 என் சரீரத்ைதச் சாப்பிட்டு, என்
இரத்தத்ைதக் குடிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; நான் அவைனக் கைடசிநாளில் எழுப்புேவன். 55 என்
சரீரம் உண்ைமயான உணவாக இருக்கிறது, என் இரத்தம் உண்ைமயான பானமாய் இருக்கிறது. 56 என்
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சரீரத்ைதப் புசித்து, என் இரத்தத்ைதக் குடிக்கிறவன் என்னிேல நிைலத்திருக்கிறான், நானும் அவனிேல
நிைலத்திருக்கிேறன். 57 ஜீவனுள்ள பிதா என்ைன அனுப்பினது ேபாலவும், நான் பிதாவினால்
பிைழத்திருக்கிறது ேபாலவும், என்ைனப் புசிக்கிறவனும் என்னாேல பிைழப்பான். 58 வானத்திலிருந்து
இறங்கின அப்பம் இதுேவ; இது உங்கள் தகப்பன்மார்கள் புசித்த மன்னாைவ ேபால் அல்ல, அவர்கள்
மரித்தார்கேள; இந்த அப்பத்ைதப் புசிக்கிறவேனா என்ெறன்ைறக்கும் பிைழப்பான் என்றார். 59

கப்பர்நகூமிலுள்ள ெஜப ஆலயத்திேல அவர் உபேதசிக்ைகயில் இைவகைளச் ெசான்னார். 60 அவருைடய
சீடரில் அேநகர் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது, இது கடினமான உபேதசம், யார் இைத ஏற்று
ெகாள்வார்கள் என்றார்கள். 61 சீடர்கள் அைத குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று இேயசு தமக்குள்ேள
அறிந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: இது உங்களுக்கு இடறலாக இருக்கிறேதா? 62 மனிதகுமாரன் தாம்
முன்னிருந்த இடத்திற்கு ஏறிப்ேபாகிறைத நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் எப்படி இருக்கும்? 63 ஆவிேய
உயிர்ப்பிக்கிறது, சரீரமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற வசனங்கள்
ஆவியாயும், ஜீவனாயும் இருக்கிறது. 64 ஆகிலும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள்
என்றார்; விசுவாசியாதவர்கள் இவர்கள் என்றும், தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுப்பவன் இவன் தான் என்றும்
ஆரம்ப முதல் இேயசு அறிந்திருந்தபடியால், அவர் பின்னும்: 65 ஒருவன் என் பிதாவின் அனுமதி
ெபறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இதற்காகேவ உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்றார்.

சீடரில் அேநகர் பின்வாங்கி ேபாகுதல்
66 அது முதல் அவருைடய சீடரில் அேநகர் அவருடேனகூட நடவாமல் பின்வாங்கிப் ேபானார்கள். 67

அப்ெபாழுது இேயசு பன்னிெரண்டு ேபைரயும் பார்த்து: நீங்களும் ேபாய்விட விருப்பமாய் இருக்கிறீர்கேளா
என்றார்.

ேபதுருவின் அறிக்ைக
68 சீேமான் ேபதுரு அவருக்கு மறுெமாழியாக: ஆண்டவேர, யாரிடத்தில் ேபாேவாம், நித்தியஜீவ

வார்த்ைதகள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது. 69 நீர் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று
நாங்கள் விசுவாசித்தும் அறிந்தும் இருக்கிேறாம் என்றான்.

யூதாஸ்காரிேயாத்து ஒரு பிசாசு
70 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: பன்னிருவராகிய உங்கைள நான் ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைலயா

உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசாக இருக்கிறான் என்றார். 71 சீேமானின் மகனாகிய யூதாஸ்காரிேயாத்து
பன்னிருவரில் ஒருவனாக இருந்தும், தம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாகிறவனாக இருந்தபடியினால்
அவைனக் குறித்து இப்படிச் ெசான்னார்.

அத்தியாயம் 7

கிறிஸ்து தம் சேகாதரைர கடிந்து ெகாள்ளுதல்

இைவகளுக்குப் பின்பு, யூதர்கள் இேயசுைவக் ெகாைல ெசய்ய வைக ேதடினதால், அவர்
யூேதயாவிேல வசிப்பதற்கு விருப்பம் இல்லாமல் கலிேலயாவிேல வசித்து வந்தார். 2 யூதருைடய
கூடாரப்பண்டிைக சமீபமாய் இருந்தது. 3 அப்ெபாழுது அவருைடய சேகாதரர் அவைரப் பார்த்து:

நீர் ெசய்கிற ெசயல்கைள உம்முைடய சீடர்களும் பார்க்கும்படி, இவ்விடம்விட்டு யூேதயாவுக்கு ெசல்லும். 4

பிரபலமாக இருக்க விரும்புகிற எவனும் அந்தரங்கத்திேல ஒன்ைறயும் ெசய்யமாட்டான்; நீர்
இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்தால் உலகத்துக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தும் என்றார்கள். 5 அவருைடய
சேகாதரரும் அவைர விசுவாசியாததினால் இப்படிச் ெசான்னார்கள். 6 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: என்
ேநரம் இன்னும் வரவில்ைல, உங்கள் ேநரேமா எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருக்கிறது. 7 உலகம்
உங்கைளப் பைகக்கமாட்டாது; அதின் ெசயல்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருக்கிறது என்று நான் சாட்சி
ெகாடுக்கிறதினாேல அது என்ைனப் பைகக்கிறது. 8 நீங்கள் இந்த பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்; என் ேநரம்
இன்னும் வராததினால் நான் இந்தப் பண்டிைகக்கு இப்ெபாழுது ேபாகிறதில்ைல என்றார். 9 இைவகைள
அவர்களுடேன ெசால்லி, கலிேலயாவிேல தங்கிவிட்டார். 10 அவருைடய சேகாதரர் ேபான பின்பு, அவர்
ெவளிப்பைடயாக ேபாகாமல் மைறவாக பண்டிைகக்குப் ேபானார். 11 பண்டிைகயிேல யூதர்கள்
அவைரத்ேதடி: அவர் எங்ேக இருக்கிறார் என்றார்கள். 12 மக்களுக்குள்ேள அவைரக் குறித்து
முறுமுறுப்புண்டானது. சிலர்: அவர் நல்லவர் என்றார்கள். ேவறுசிலர்: அப்படி அல்ல, அவன் மக்கைள
ஏமாற்றுகிறவன் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 ஆனாலும் யூதருக்குப் பயந்திருந்ததினாேல, ஒருவனும்
அவைரக் குறித்து ெவளிப்பைடயாய் ேபசவில்ைல.

இேயசு ேதவாலயத்தில் ேபாதைன
14 பண்டிைகயின் பாதிநாள் முடிந்தேபாது, இேயசு ேதவாலயத்துக்குப் ேபாய், ேபாதைன ெசய்தார். 15

அப்ெபாழுது யூதர்கள்: இவர் படிக்காதவராக இருந்தும் ேவத எழுத்துக்கைள எப்படி அறிந்திருக்கிறார்
என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 16 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என் உபேதசம் என்னுைடயதாக
இல்லாமல், என்ைன அனுப்பினவருைடயதாக இருக்கிறது. 17 அவருைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்ய
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மனதுள்ளவன் எவேனா அவன் இந்த உபேதசம் ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறேதா, நான் ெசாந்தமாக
ேபசுகிேறேனா என்று அறிந்துெகாள்ளுவான். 18 ெசாந்தமாக ேபசுகிறவன் தன் ெசாந்த மகிைமையத்
ேதடுகிறான், தன்ைன அனுப்பினவரின் மகிைமையத் ேதடுகிறவேனா உண்ைம உள்ளவனாய் இருக்கிறான்,
அவனிடத்தில் அநீதியில்ைல. 19 ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுக்கவில்ைலயா?
அப்படியிருந்தும் உங்களில் ஒருவனும் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறதில்ைல; நீங்கள் ஏன்
என்ைனக் ெகாைலெசய்யத் ேதடுகிறீர்கள் என்றார். 20 மக்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நீ பிசாசு
பிடித்தவன்; உன்ைனக் ெகாைல ெசய்யத் ேதடுகிறவன் யார் என்றார்கள். 21 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து:
ஒேர ெசயைல ெசய்ேதன், அைத குறித்து எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள். 22 விருத்தேசதனம்
ேமாேசயினால் உண்டாகாமல், முன்ேனார்களால் உண்டானது; பின்பு ேமாேச அைத உங்களுக்கு
நியமித்தான்; நீங்கள் ஓய்வுநாளிலும் மனிதைன விருத்தேசதனம் ெசய்கிறீர்கள். 23 ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணம் மீறாமல் இருக்கும்படி ஓய்வுநாளில் மனிதன் விருத்தேசதனம் ெபறலாம் என்றால், நான்
ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதைன முழுவதும் சுகமாக்கினதினாேல என்ேமல் எரிச்சலாயிருக்கலாமா? 24

ேதாற்றத்தின்படி தீர்ப்பு ெசய்யாமல், நீதியின்படி தீர்ப்பு ெசய்யுங்கள் என்றார். 25 அப்ெபாழுது எருசேலம்
நகரத்தாரில் சிலர்: இவைன அல்லவா ெகாைலெசய்யத் ேதடுகிறார்கள்? 26 இேதா, இவன்
ெவளிப்பைடயாக ேபசுகிறாேன, ஒருவரும் இவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லுகிறதில்ைலேய, உண்ைமயாக இவன்
கிறிஸ்து தான் என்று அதிகாரிகள் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறார்கேளா? 27 இவன் இன்ன இடத்திலிருந்து
வந்தவன் என்று நாம் அறிந்திருக்கிேறாம், கிறிஸ்து வரும் ேபாேதா, அவர் இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறவர்
என்று ஒருவனும் அறியமாட்டாேன என்றார்கள். 28 அப்ெபாழுது இேயசு ேதவாலயத்தில் உபேதசிக்ைகயில்
சத்தமிட்டு: நீங்கள் என்ைன அறிவீர்கள், நான் எங்ேக இருந்து வந்ேதன் என்றும் அறிவீர்கள்; நானாகேவ
வரவில்ைல, என்ைன அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர், அவைர நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள். 29 நான்
அவரால் வந்திருக்கிறதினாலும், அவர் என்ைன அனுப்பி இருக்கிறதினாலும், நாேன அவைர
அறிந்திருக்கிேறன் என்றார். 30 அப்ெபாழுது அவைரப் பிடிக்க வைக ேதடினார்கள்; ஆனாலும் அவருைடய
ேநரம் இன்னும் வராததினால் ஒருவனும் அவைரத் ெதாடவில்ைல. 31 மக்களில் அேநகர் அவைர
விசுவாசித்து: கிறிஸ்து வரும் ேபாது, இவர் ெசய்கிற அற்புதங்கைளப் பார்க்கிலும் அதிகம் ெசய்வாேரா
என்றார்கள். 32 மக்கள் அவைரக் குறித்து இப்படி முறுமுறுக்கிறைதப் பரிேசயர் ேகட்டெபாழுது, அவைரப்
பிடித்துக்ெகாண்டு வரும்படிக்குப் பரிேசயரும் பிரதான ஆசாரியரும் காவலைர அனுப்பினார்கள். 33

அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் நான் உங்களுடேனகூட இருந்து,
பின்பு என்ைன அனுப்பினவர் இடத்திற்குப் ேபாகிேறன். 34 நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும்
என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள்; நான் இருக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் வரவும் கூடாது என்றார். 35 அப்ெபாழுது
யூதர்கள்: இவைர நாம் பார்க்காதபடிக்கு எங்ேக ேபாவார், கிேரக்கருக்குள்ேள சிதறி இருக்கிறவர்கள்
இடத்திற்குப் ேபாய், கிேரக்கருக்கு உபேதசம் ெசய்வாேரா? 36 நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும்
என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்றும், நான் இருக்கும் இடத்துக்கு நீங்கள் வரக்கூடாது என்றும், இவர்
ெசான்ன வார்த்ைதயின் கருத்து என்ன என்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக் ெகாண்டார்கள். 37

பண்டிைகயின் கைடசி நாளாகிய பிரதான நாளிேல இேயசு நின்று, சத்தமிட்டு: ஒருவன் தாகமாய்
இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து, பருகட்டும். 38 ேவதவாக்கியம் ெசால்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய்
இருக்கிறவன் எவேனா, அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். 39 தம்ைம
விசுவாசிக்கிறவர்கள் அைடயப்ேபாகிற ஆவிையக் குறித்து இப்படிச் ெசான்னார். இேயசு இன்னும்
மகிைமப்படாமல் இருந்ததினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் ெகாடுக்கப்படவில்ைல.

கிறிஸ்துைவக் குறித்து ேவறுபட்ட கருத்துக்கள்
40 மக்களில் அேநகர் இந்த வசனத்ைதக் ேகட்டெபாழுது: உண்ைமயாகேவ இவர் தீர்க்கதரிசியானவர்

என்றார்கள். 41 ேவறுசிலர்: இவர் கிறிஸ்து என்றார்கள். ேவறுசிலர்: கிறிஸ்து கலிேலயாவிலிருந்தா
வருவார்? 42 தாவீதின் சந்ததியிலும், தாவீது இருந்த ெபத்லேகம் ஊரிலும் இருந்து கிறிஸ்து வருவார் என்று
ேவதவாக்கியம் ெசால்லவில்ைலயா என்றார்கள். 43 இவ்விதமாக அவைரக் குறித்து மக்களுக்குள்ேள
பிரிவிைன உண்டானது. 44 அவர்களில் சிலர் அவைரப் பிடிக்க விருப்பமாக இருந்தார்கள்; ஆகிலும்
ஒருவனும் அவைரத் ெதாடவில்ைல.

பரிேசயர் ஏமாற்றப்படுதல்
45 பின்பு அந்தக் காவலர் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் பரிேசயரிடத்திற்கும் திரும்பி வந்தார்கள்;

இவர்கள் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் அவைன ஏன் அைழத்து வரவில்ைல என்று ேகட்டார்கள். 46

காவலர் மறுெமாழியாக: அந்த மனிதன் ேபசுகிறது ேபால ஒருவனும் ஒருேபாதும் ேபசினது இல்ைல
என்றார்கள். 47 அப்ெபாழுது பரிேசயர்: நீங்களும் ஏமாற்றப்பட்டீர்களா? 48 அதிகாரிகளிலாவது
பரிேசயரிலாவது யாேரனும் ஒருவர் அவைன விசுவாசித்ததுண்டா? 49 ேவதத்ைத அறியாதவர்களாகிய இந்த
மக்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள். 50 இரவிேல அவரிடத்திற்கு வந்தவனும் அவர்களில்
ஒருவனுமாகிய நிக்ெகாேதமு என்பவன் அவர்கைளப் பார்த்து: 51 ஒரு மனிதன் ெசால்வைதக் ேகட்டு, அவன்
ெசய்ைககைள அறிகிறதற்கு முன்ேன, அவைனத் தண்டைனக்கு உட்படுத்தலாமா என்று நம்முைடய
நியாயப்பிரமாணம் ெசால்லுகிறதா என்றான். 52 அதற்கு அவர்கள்: நீரும் கலிேலயேனா? கலிேலயாவில்
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இருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசியும் எழும்புகிறது இல்ைல என்பைத ஆராய்ந்து பாரும் என்றார்கள். 53 பின்பு
அவரவர் தங்கள், தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்.

அத்தியாயம் 8

விபசாரத்திேல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ெபண்

இேயசு ஒலிவமைலக்குப் ேபானார். 2 மறுநாள் காைலயில் அவர் திரும்பி ேதவாலயத்திற்கு
வந்தேபாது, மக்கள் எல்ேலாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு
உபேதசம் ெசய்தார். 3 அப்ெபாழுது விபசாரத்திேல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்ைண

ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் அவரிடத்தில் அைழத்து வந்து, அவைள நடுேவ நிறுத்தி: 4 ேபாதகேர, இந்த
ெபண் விபசாரத்தில் ைகயும் ெமய்யுமாய்ப் பிடிக்கப்பட்டாள். 5 இப்படிப்பட்டவர்கைளக் கல்ெலறிந்து
ெகால்லேவண்டும் என்று ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக்குக் கட்டைளக் ெகாடுத்திருக்கிறாேர, நீர்
என்ன ெசால்லுகிறீர் என்றார்கள். 6 அவர்ேமல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாக்குவதற்கு,
அவைரச் ேசாதிக்கும்படி இப்படிச் ெசான்னார்கள் இேயசுேவா குனிந்து, விரலினால் தைரயிேல எழுதினார்.
7 அவர்கள் ெதாடர்ந்து அவைரக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயில், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து: உங்களில்
பாவமில்லாதவன் இவள் ேமல் முதலாவது கல்ெலறியட்டும் என்று ெசால்லி, 8 அவர் மறுபடியும் குனிந்து,
தைரயிேல எழுதினார். 9 அவர்கள் அைதக் ேகட்டு, தங்கள் மனச்சாட்சியில் உணர்த்தப்பட்டு, ெபரிேயார்
முதல் சிறிேயார் வைரக்கும் ஒவ்ெவாருவராக ேபாய் விட்டார்கள். இேயசு தனித்திருந்தார், அந்த ெபண்
நடுேவ நின்றாள். 10 இேயசு நிமிர்ந்து அந்த ெபண்ைணத் தவிர ேவெறாருவைரயும் காணாமல்: ெபண்ேண,
உன்ேமல் குற்றம் சுமத்தினவர்கள் எங்ேக? ஒருவனாகிலும் உன்ைனத் தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கவில்ைலயா என்றார். 11 அதற்கு அவள்: இல்ைல, ஆண்டவேர, என்றாள். இேயசு அவைளப் பார்த்து:
நானும் உன்ைனத் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்ைல; நீ ேபா, இனிப் பாவம் ெசய்யாேத என்றார்.

உலகத்தின் ஒளி
12 மறுபடியும் இேயசு மக்கைளப் பார்த்து: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிேறன், என்ைனப்

பின்பற்றுகிறவன் இருளிேல நடவாமல் ஜீவ ஒளிைய அைடந்திருப்பான் என்றார். 13 அப்ெபாழுது பரிேசயர்
அவைரப் பார்த்து: உன்ைனக் குறித்து நீேய சாட்சி ெகாடுக்கிறாய்; உன்னுைடய சாட்சி உண்ைமயானதல்ல
என்றார்கள். 14 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: என்ைனக் குறித்து நாேன சாட்சி ெகாடுத்தாலும்,
என் சாட்சி உண்ைமயாக இருக்கிறது; ஏெனனில் நான் எங்ேக இருந்து வந்ேதன் என்றும், எங்ேக
ேபாகிேறன் என்றும் அறிந்திருக்கிேறன்; நீங்கேளா நான் எங்ேக இருந்து வருகிேறன் என்றும், எங்ேக
ேபாகிேறன் என்றும் உங்களுக்குத் ெதரியாது. 15 நீங்கள் சரீரத்திற்கு ஏற்றபடி நியாயம் தீர்க்கிறீர்கள், நான்
ஒருவைனயும் நியாயம் தீர்க்கிறதில்ைல; 16 நான் நியாயம் தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படி இருக்கும்;
ஏெனனில் நான் தனித்திருக்கவில்ைல, நானும் என்ைன அனுப்பின பிதாவுமாக இருக்கிேறாம். 17 இரண்டு
ேபருைடய சாட்சி உண்ைம என்று உங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திலும் எழுதி இருக்கிறேத. 18 நான்
என்ைனக் குறித்துச் சாட்சி ெகாடுக்கிறவனாக இருக்கிேறன், என்ைன அனுப்பின பிதாவும் என்ைனக்
குறித்துச் சாட்சிக் ெகாடுக்கிறார் என்றார். 19 அப்ெபாழுது அவர்கள்: உம்முைடய பிதா எங்ேக என்றார்கள்.
இேயசு மறுெமாழியாக: என்ைனயும் அறியீர்கள். என் பிதாைவயும் அறியீர்கள்; நீங்கள் என்ைன
அறிந்தீர்களானால் என் பிதாைவயும் அறிவீர்கள் என்றார். 20 ேதவாலயத்திேல இேயசு உபேதசம்
ெசய்கிறேபாது, காணிக்ைகப்ெபட்டி இருக்கும் இடத்தில் இந்த வசனங்கைளச் ெசான்னார். அவருைடய
ேவைள இன்னும் வராதபடியினால் ஒருவனும் அவைரப் பிடிக்கவில்ைல. 21 இேயசு மறுபடியும் அவர்கைளப்
பார்த்து: நான் ேபாகிேறன், நீங்கள் என்ைனத் ேதடினாலும் உங்கள் பாவங்களிேல மரித்துேபாவீர்கள்; நான்
ேபாகிற இடத்துக்கு உங்களால் வர முடியாது என்றார். 22 அப்ெபாழுது யூதர்கள்: நான் ேபாகிற இடத்துக்கு
உங்களால் வர முடியாது என்கிறாேன, தன்ைனத் தாேன ெகாைல ெசய்து ெகாள்ளுவாேனா என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 23 அவர் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் தாழ்விலிருந்து உண்டானவர்கள், நான்
உயரத்திலிருந்து உண்டானவன்; நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள், நான் இந்த
உலகத்திலிருந்து உண்டானவன் அல்ல. 24 ஆைகயால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் மரித்துேபாவீர்கள்
என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நாேன அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் உங்கள் பாவங்களிேல
மரித்துேபாவீர்கள் என்றார். 25 அதற்கு அவர்கள்: நீர் யார் என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான்
ஆரம்ப முதலாக உங்களுக்குச் ெசால்லியிருக்கிறவர் தான். 26 உங்கைளக் குறித்துப் ேபசவும் நியாயம்
தீர்க்கவும் எனக்கு அேநக காரியங்கள் இருக்கிறது; என்ைன அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர்; நான்
அவரிடத்தில் ேகட்டைவகைள உலகத்துக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 27 பிதாைவ குறித்துப் ேபசினார்
என்று அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள். 28 ஆதலால் இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் மனிதகுமாரைன
உயர்த்தின பின்பு, நாேன அவர் என்றும், நான் என் ெசாந்தமாக ஒன்றும் ெசய்யாமல், என் பிதா எனக்குப்
ேபாதித்தபடிேய இைவகைளச் ெசான்ேனன் என்றும் அறிவீர்கள். 29 என்ைன அனுப்பினவர் என்னுடேன
இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானைவகைள நான் எப்ெபாழுதும் ெசய்கிறதினால் அவர் என்ைனத் தனிேய
இருக்கவிடவில்ைல என்றார். 30 இைவகைள அவர் ெசான்னேபாது, அேநகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம்
ைவத்தார்கள். 31 இேயசு தம்ைம விசுவாசித்த யூதர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் என் உபேதசத்தில்
நிைலத்திருந்தால் உண்ைமயாகேவ என் சீடராயிருப்பீர்கள்; 32 சத்தியத்ைதயும் அறிவீர்கள், சத்தியம்
உங்கைள விடுதைலயாக்கும் என்றார்.
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யூதர்களின் மறுெமாழி
33 அவர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியாக இருக்கிேறாம், நாங்கள்

ஒருேபாதும் ஒருவனுக்கும் அடிைமகளாக இருக்கவில்ைல; விடுதைலயாவீர்கள் என்று நீர் எப்படிச்
ெசால்லுகிறீர் என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: பாவம் ெசய்கிறவன் எவனும்
பாவத்துக்கு அடிைமயாக இருக்கிறான் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 35 அடிைமயானவன் என்ைறக்கும் வீட்டிேல நிைலத்திரான்; குமாரன் என்ைறக்கும்
நிைலத்திருக்கிறார். 36 ஆைகயால் குமாரன் உங்கைள விடுதைல ஆக்கினால் உண்ைமயாகேவ விடுதைல
ஆவீர்கள். 37 நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியார் என்று அறிேவன்; ஆனாலும் உங்களுக்குள்ேள என் உபேதசம்
இடம் ெபறாததினால், என்ைனக் ெகாைலெசய்யத் ேதடுகிறீர்கள். 38 நான் என் பிதாவினிடத்தில்
பார்த்தைதச் ெசால்லுகிேறன், நீங்களும் உங்கள் பிதாவினிடத்தில் பார்த்தைதச் ெசய்கிறீர்கள் என்றார். 39

அதற்கு அவர்கள்: ஆபிரகாேம எங்கள் பிதா என்றார்கள். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் ஆபிரகாமின்
பிள்ைளகளாக இருந்தால் ஆபிரகாமின் ெசயல்கைளச் ெசய்வீர்கேள. 40 ேதவனிடத்தில் ேகட்டிருக்கிற
சத்தியத்ைத உங்களுக்குச் ெசான்ன மனிதனாகிய என்ைனக் ெகால்லத் ேதடுகிறீர்கள், ஆபிரகாம் இப்படிச்
ெசய்யவில்ைலேய. 41 நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் ெசயல்கைளச் ெசய்கிறீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள்:
நாங்கள் ேவசித்தனத்தினால் பிறந்தவர்கள் அல்ல; ஒேர பிதா எங்களுக்கு இருக்கிறார், அவர் ேதவன்
என்றார்கள். 42 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: ேதவன் உங்கள் பிதாவாக இருந்தால் என்னிடத்தில்
அன்பாக இருப்பீர்கள். ஏெனனில் நான் ேதவனிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கிேறன்; நான் நானாக
வரவில்ைல, அவேர என்ைன அனுப்பினார். 43 என் வசனத்ைத நீங்கள் ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள்? என்
உபேதசத்ைதக் ேகட்க மனதில்லாமல் இருக்கிறதினால் அல்லவா? 44 நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாகிய
பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் தகப்பனின் ஆைசகளின்படி ெசய்ய விருப்பமாக இருக்கிறீர்கள்;
அவன் ஆரம்ப முதற்ெகாண்டு மனித ெகாைலபாதகனாக இருக்கிறான்; சத்தியம் அவனிடத்தில்
இல்லாததினால் அவன் சத்தியத்திேல நிைல நிற்கவில்ைல; அவன் ெபாய்யனும் ெபாய்க்குப் தகப்பனுமாக
இருக்கிறதினால் அவன் ெபாய்ேபசும் ேபாது தன் ெசாந்தத்தில் எடுத்துப் ேபசுகிறான். 45 நான்
உங்களுக்குச் சத்தியத்ைதச் ெசால்லுகிறதினால் நீங்கள் என்ைன விசுவாசிக்கிறதில்ைல. 46 என்னிடத்தில்
பாவம் உண்ெடன்று உங்களில் யார் என்ைனக் குற்றப்படுத்தக்கூடும்? நான் சத்தியத்ைதச் ெசால்லி
இருந்தும், நீங்கள் ஏன் என்ைன விசுவாசிக்க வில்ைல. 47 ேதவனால் உண்டானவன் ேதவனுைடய
வசனங்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறான்; நீங்கள் ேதவனால் உண்டாகாததினால் ெசவிெகாடாமல்
இருக்கிறீர்கள் என்றார். 48 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: உன்ைனச் சமாரியன் என்றும்,
பிசாசு பிடித்தவன் என்றும் நாங்கள் ெசால்லுகிறது சரிதாேன என்றார்கள். 49 அதற்கு இேயசு: நான் பிசாசு
பிடித்தவன் அல்ல, நான் என் பிதாைவ மதிக்கிேறன், நீங்கள் என்ைனக் மதியாதிருக்கீறீர்கள். 50 நான்
எனக்கு மகிைமையத் ேதடுகிறதில்ைல; அைதத் ேதடி, நியாயம்தீர்க்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார். 51 ஒருவன்
என் வார்த்ைதையக் கைடபிடித்தால், அவன் என்ெறன்ைறக்கும் மரணத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல என்று
உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். 52 அப்ெபாழுது யூதர்கள்
அவைரப் பார்த்து: நீ பிசாசு பிடித்தவன் என்று இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிேறாம்; ஆபிரகாமும்
தீர்க்கதரிசிகளும் மரித்தார்கள். நீேயா: ஒருவன், என் வார்த்ைதையக் கைடபிடித்தால் என்ெறன்ைறக்கும்
மரணத்ைத ருசிபார்ப்பதில்ைல என்கிறாய். 53 எங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாமிலும் நீ ெபரியவேனா? அவர்
மரித்தார், தீர்க்கதரிசிகளும் மரித்தார்கள்; உன்ைன நீ யார் என்று நிைனக்கிறாய் என்றார்கள். 54 இேயசு
மறுெமாழியாக: என்ைன நாேன மகிைமப்படுத்தினால் அந்த மகிைம வீணாயிருக்கும், என் பிதா என்ைன
மகிைமப்படுத்துகிறவர், அவைர உங்கள் ேதவன் என்று நீங்கள் ெசால்லுகிறீர்கள். 55 ஆயினும் நீங்கள்
அவைர அறியவில்ைல, நான் அவைர அறிந்திருக்கிேறன்; அவைர அறிேயன் என்று ெசான்னால்
உங்கைளப்ேபால நானும் ெபாய்யனாக இருப்ேபன்; அவைர நான் அறிந்து, அவருைடய வார்த்ைதையக்
கைடபிடிக்கிேறன். 56 உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் என்னுைடய நாைளக் காண ஆைசயாக
இருந்தான்; பார்த்து மகிழ்ந்தான் என்றார். 57 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைரப் பார்த்து: உனக்கு இன்னும்
ஐம்பது வயதாகவில்ைலேய, நீ ஆபிரகாைமப் பார்த்தாேயா என்றார்கள். 58 அதற்கு இேயசு: ஆபிரகாம்
உண்டாவதற்கு முன்னேம நான் இருக்கிேறன் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 59 அப்ெபாழுது அவர்ேமல் எறியும்படி கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். இேயசு
மைறந்து, அவர்கள் நடுேவ கடந்து, ேதவாலயத்ைதவிட்டுப்ேபானார்.

அத்தியாயம் 9

உலகத்தின் ஒளி

அவர் அப்புறம் ேபாைகயில் பிறவிக் குருடனாகிய ஒரு மனிதைனப் பார்த்தார். 2 அப்ெபாழுது
அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: ரபீ, இவன் குருடனாக பிறந்தது யார் ெசய்த பாவம், இவன்
ெசய்த பாவேமா, இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த பாவேமா என்று ேகட்டார்கள். 3 இேயசு

மறுெமாழியாக: அது இவன் ெசய்த பாவமும் அல்ல, இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த பாவமும் அல்ல,
ேதவனுைடய ெசயல்கள் இவனிடத்தில் ெவளிப்படுவதற்கு இப்படிப் பிறந்தான். 4 பகலாய் இருக்கும் வைர
நான் என்ைன அனுப்பினவருைடய ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்; ஒருவனும் ெசயல்கள் ெசய்யக்கூடாத
இரவு ேநரம் வருகிறது. 5 நான் உலகத்தில் இருக்ைகயில் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிேறன் என்றார்.

ேயாவான் 8:33
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குருடன் பார்ைவ அைடதல்
6 இைவகைளச் ெசால்லி, அவர் தைரயிேல உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரினால் ேசறுண்டாக்கி, அந்தச் ேசற்ைறக்

குருடனுைடய கண்களின் ேமல் பூசி: 7 நீ ேபாய், சீேலாவாம் குளத்திேல கழுவு என்றார். சீேலாவாம்
என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். அப்படிேய அவன் ேபாய்க் கழுவி, பார்ைவ அைடந்தவனாக
திரும்பி வந்தான். 8 அப்ெபாழுது அருகாைமயில் உள்ளவர்கள், அவன் குருடனாக இருக்ைகயில் அவைனப்
பார்த்திருந்தவர்களும்: இவன் உட்கார்ந்து பிச்ைச ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தவன் அல்லவா என்றார்கள். 9

சிலர்: அவன் தான் என்றார்கள். ேவறு சிலர்: அவைனப் ேபால இருக்கிறான் என்றார்கள். அவேனா: நான்
தான் அவன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனப் பார்த்து: உன் கண்கள் எப்படித் திறக்கப்பட்டது
என்றார்கள். 11 அவன் மறுெமாழியாக: இேயசு என்னப்பட்ட ஒருவர் ேசறுண்டாக்கி, என் கண்களின்ேமல்
பூசி, நீ ேபாய் சீேலாவாம் குளத்திேல கழுவு என்றார். அப்படிேய நான் ேபாய்க் கழுவி, பார்ைவ அைடந்ேதன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது அவர்கள்: அவர் எங்ேக என்றார்கள். அவன்: எனக்குத் ெதரியாது என்றான்.

பரிேசயர் அவைன ேதவாலயத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுதல்
13 குருடனாக இருந்த அவைனப் பரிேசயரிடத்திற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். 14 இேயசு ேசறுண்டாக்கி,

அவன் கண்கைளத் திறந்த நாள் ஓய்வுநாளாக இருந்தது. 15 ஆைகயால் பரிேசயரும் அவைனப் பார்த்து: நீ
எப்படிப் பார்ைவ அைடந்தாய் என்று மீண்டும் ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன்: அவர் என் கண்களின் ேமல்
ேசற்ைறப் பூசினார், நான் கழுவிேனன், பார்க்கிேறன் என்றான். 16 அப்ெபாழுது பரிேசயரில் சிலர்: அந்த
மனிதன் ஓய்வுநாைளக் கைடபிடிக்காததினால் அவன் ேதவனிடத்தில் இருந்து வந்தவன் அல்ல என்றார்கள்.
ேவறுசிலர்: பாவியாக இருக்கிற மனிதன் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கைள எப்படிச் ெசய்வான் என்றார்கள்.
இந்தவிதமாக அவர்களுக்குள்ேள பிரிவிைன ஏற்பட்டது. 17 மீண்டும் அவர்கள் குருடைனப் பார்த்து: உன்
கண்கைளத் திறந்தாேன, அவைனக் குறித்து நீ என்ன ெசால்லுகிறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவன்: அவர்
தீர்க்கதரிசி என்றான். 18 அவன் குருடனாக இருந்து பார்ைவ அைடந்தைத யூதர்கள் நம்பாமல், பார்ைவ
அைடந்தவனுைடய ெபற்ேறாைர அைழத்து, 19 அவர்கைளப் பார்த்து: உங்கள் மகன் குருடனாய்ப் பிறந்தான்
என்று ெசால்லுகிறீர்கேள, அவன் இவன்தானா? இவனானால், இப்ெபாழுது இவன் எப்படிப்
பார்ைவயைடந்தான் என்று ேகட்டார்கள். 20 ெபற்ேறார் மறுெமாழியாக; இவன் எங்கள் மகன் தான் என்றும்,
குருடனாகப் பிறந்தான் என்றும் எங்களுக்குத் ெதரியும். 21 இப்ெபாழுது இவன் பார்ைவ அைடந்தது எப்படி
என்று எங்களுக்குத் ெதரியாது; இவன் கண்கைளத் திறந்தவன் யார் என்பதும் எங்களுக்குத் ெதரியாது;
இவன் இைளஞனாக இருக்கிறான், இவைனக் ேகளுங்கள், இவேன ெசால்லுவான் என்றார்கள். 22

அவனுைடய ெபற்ேறார்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்ததினால் இப்படிச் ெசான்னார்கள். ஏெனனில் இேயசுைவக்
கிறிஸ்து என்று யாராவது அறிக்ைக ெசய்தால் அவைன ெஜப ஆலயத்துக்குப் ெவளியாக்க ேவண்டும் என்று
யூதர்கள் அதற்கு ஏற்கனேவ முடிவு ெசய்திருந்தார்கள். 23 அதினிமித்தம்: இவன் இைளஞனாக
இருக்கிறான், இவைனேய ேகளுங்கள் என்று அவன் ெபற்ேறார்கள் ெசான்னார்கள். 24 ஆதலால் அவர்கள்
குருடனாக இருந்த மனிதைன இரண்டாம்முைற அைழத்து: நீ ேதவைன மகிைமப்படுத்து; இந்த மனிதன்
பாவி என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிேறாம் என்றார்கள். 25 அவன் மறுெமாழியாக: அவர் பாவி என்று எனக்குத்
ெதரியாது; நான் குருடனாக இருந்ேதன், இப்ெபாழுது பார்க்கிேறன்; இது ஒன்று தான் எனக்குத் ெதரியும்
என்றான். 26 அவர்கள் மறுபடியும் அவைனப் பார்த்து: உனக்கு என்ன ெசய்தான், உன் கண்கைள எப்படித்
திறந்தான் என்றார்கள். 27 அவன் மறுெமாழியாக: ஏற்கனேவ உங்களுக்குச் ெசான்ேனன், நீங்கள்
ேகட்காமல் ேபானீர்கள்; மறுபடியும் ஏன் ேகட்ககிறீர்கள்? அவருக்குச் சீடராக உங்களுக்கும் விருப்பம்
இருக்கிறதா என்றான். 28 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனத் திட்டி: நீ அவனுைடய சீடன், நாங்கள்
ேமாேசயினுைடய சீடர். 29 ேமாேசயுடேன ேதவன் ேபசினார் என்று ெதரியும், இவன் எங்ேக இருந்து
வந்தவன் என்று எங்களுக்கு ெதரியாது என்றார்கள். 30 அதற்கு அந்த மனிதன்: அவர் என் கண்கைளத்
திறந்திருந்தும், அவர் எங்ேக இருந்து வந்தவன் என்று நீங்கள் ெதரியாமல் இருப்பது ஆச்சரியமான காரியம்.
31 பாவிகளுக்குத் ேதவன் ெசவிெகாடுக்கிறது இல்ைல என்று ெதரிந்திருக்கிேறாம்; ஒருவன் ேதவபக்தி
உள்ளவனாக இருந்து அவருக்கு பிரியமானைதச் ெசய்தால் அவனுக்குச் ெசவிெகாடுப்பார். 32 பிறவிக்
குருடனுைடய கண்கைள ஒருவன் திறந்தான் என்று உலகம் உண்டானதுமுதல் ேகள்விப்பட்டது
இல்ைலேய. 33 அவர் ேதவனிடத்தில் இருந்து வராமல் இருந்தால் ஒன்றும் ெசய்யமாட்டாேர என்றான். 34

அவர்கள் அவனுக்கு மறுெமாழியாக: முழுவதும் பாவத்தில் பிறந்த நீ எங்களுக்குப் ேபாதிக்கிறாேயா என்று
ெசால்லி, அவைனப் ெவளிேய தள்ளிவிட்டார்கள். 35 அவைன அவர்கள் ெவளிேய தள்ளிவிட்டைத இேயசு
ேகள்விப்பட்டு, அவைனப் பார்த்தேபாது: நீ ேதவனுைடய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறாயா
என்றார்.

அவன் கிறிஸ்துைவ அறிக்ைக ெசய்தல்
36 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, அவரிடத்தில் நான் விசுவாசமாக இருக்கும்படிக்கு அவர் யார் என்றான்.

37 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நீ அவைரப் பார்த்திருக்கிறாய், உன்னுடேன, ேபசுகிறவர் அவர்தான் என்றார்.
38 உடேன அவன்: ஆண்டவேர, விசுவாசிக்கிேறன் என்று ெசால்லி, அவைரப் பணிந்துெகாண்டான். 39

அப்ெபாழுது இேயசு: பார்க்காதவர்கள் பார்க்கும்படியாகவும், பார்க்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும்
நியாயத்தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்தில் வந்ேதன் என்றார். 40 அவேராடு இருந்த பரிேசயரில் சிலர்
இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: நாங்களும் குருடேரா என்றார்கள். 41 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
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குருடராக இருந்தால் உங்களுக்குப் பாவம் இருக்காது; நீங்கள் பார்க்கிேறாம் என்று ெசால்லுகிறபடியினால்
உங்கள் பாவம் நிைலநிற்கிறது என்றார்.

அத்தியாயம் 10

கிறிஸ்துேவ வாசல்

உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்;
ஆட்டுத்ெதாழுவத்துக்குள் வாசல்வழியாக நுைழயாமல், ேவறுவழியாய் ஏறுகிறவன் திருடனும்,
ெகாள்ைளக்காரனுமாக இருக்கிறான். 2 வாசல்வழியாக நுைழகிறவேனா ஆடுகளின்

ேமய்ப்பனாக இருக்கிறான். 3 வாசைலக் காக்கிறவன் அவனுக்குத் திறக்கிறான்; ஆடுகளும் அவன்
சத்தத்துக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறது. அவன் தன்னுைடய ஆடுகைளப் ெபயர் ெசால்லிக் அைழத்து, அைவகைள
ெவளிேய நடத்திக்ெகாண்டு ேபாகிறான். 4 அவன் தன்னுைடய ஆடுகைள ெவளிேய விட்டபின்பு,
அைவகளுக்கு முன்பாக நடந்து ேபாகிறான், ஆடுகள் அவன் சத்தத்ைத அறிந்திருக்கிறதினால் அவனுக்குப்
பின்ெசல்லுகிறது. 5 ெதரியாதவர்களுைடய சத்தத்ைத அறியாதபடியினால் அைவகள் ெதரியாதவனுக்குப்
பின்ெசல்லாமல், அவைனவிட்டு ஓடிப்ேபாகும் என்றார். 6 இந்த உவைமைய இேயசு அவர்களுடேன
ெசான்னார்; அவர்கேளா அவர் ெசான்னைவகளின் கருத்ைத அறியவில்ைல. 7 ஆதலால் இேயசு மீண்டும்
அவர்கைளப் பார்த்து: நாேன ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 8 எனக்கு முன்ேப வந்தவர்கள் எல்ேலாரும் திருடரும் ெகாள்ைளக்காரருமாக
இருக்கிறார்கள்; ஆடுகள் அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கவில்ைல. 9 நாேன வாசல், என் வழியாக ஒருவன்
உள்ேள நுைழந்தால், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும், ெவளியும் ெசன்று, ேமய்ச்சைலக்
கண்டைடவான். 10 திருடன், திருடவும், ெகால்லவும், அழிக்கவும் வருகிறாேன அன்றி ேவெறான்றுக்கும்
வரமாட்டான். நாேனா அைவகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்ேதன்.

நல்ல ேமய்ப்பன்
11 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்: நல்ல ேமய்ப்பன் ஆடுகளுக்காகத் தன் ஜீவைனக் ெகாடுக்கிறான். 12

ேமய்ப்பனாக இல்லாதவனும், ஆடுகள் தனக்குச் ெசாந்தம் இல்லாதவனுமான கூலியாள் ஓநாய் வருகிறைதப்
பார்த்து ஆடுகைளவிட்டு ஓடிப்ேபாகிறான்; அப்ெபாழுது ஓநாய் ஆடுகைளப்பீறி, அைவகைளச் சிதறடிக்கும்.
13 ேவைலயாள் கூலிக்காக ேவைல ெசய்கிறவன், ஆைகயால் ஓடிப்ேபாகிறான், ஆடுகளுக்காக அவன்
கவைலப்படமாட்டான். 14 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்; பிதா என்ைன அறிந்திருக்கிறது ேபாலவும், நான்
பிதாைவ அறிந்திருக்கிறது ேபாலவும், 15 நான் என்னுைடயைவகைள அறிந்தும் என்னுைடயைவகளால்
அறியப்பட்டும் இருக்கிேறன்; ஆடுகளுக்காக என் ஜீவைனயும் ெகாடுக்கிேறன். 16 இந்தத் ெதாழுவத்தில்
உள்ளைவகள் அல்லாமல் ேவேற ஆடுகளும் எனக்கு இருக்கிறது; அைவகைளயும் நான் ெகாண்டுவர
ேவண்டும், அைவகள் என் சத்தத்துக்குச் ெசவி ெகாடுக்கும், அப்ெபாழுது ஒேர மந்ைதயும், ஒேர
ேமய்ப்பனுமாகும். 17 நான் என் ஜீவைன மீண்டும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கு அைதக் ெகாடுக்கிறபடியினால்
பிதா என்னில் அன்பாக இருக்கிறார். 18 ஒருவனும் அைத என்னிடத்தில் இருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டான்; நாேன அைதக் ெகாடுக்கிேறன், அைதக் ெகாடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம்
இருக்கிறது, அைத மீண்டும் எடுத்துக்ெகாள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. இந்தக் கட்டைளைய
என் பிதாவினிடத்தில் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் என்றார். 19 இந்த வசனங்களினால் யூதருக்குள்ேள மீண்டும்
பிரிவிைன உண்டானது. 20 அவர்களில் அேநகர்: இவன் பிசாசு பிடித்தவன், ைபத்தியக்காரன்; ஏன்
இவனுக்குச் ெசவி ெகாடுக்கிறீர்கள் என்றார்கள். 21 ேவேற சிலர்: இைவகள் பிசாசு பிடித்தவனுைடய
வசனங்கள் அல்ல. குருடருைடய கண்கைளப் பிசாசு திறக்கக்கூடுமா என்றார்கள். 22 பின்பு எருசேலமிேல
ேதவாலயப் பிரதிஷ்ைட பண்டிைக வந்தது; குளிர்காலமுமாக இருந்தது. 23 இேயசு ேதவாலயத்தில்
சாெலாேமானுைடய மண்டபத்திேல நடந்துக்ெகாண்டிருந்தார். 24 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அவைர
சூழ்ந்துெகாண்டு: எவ்வளவு காலம் வைரக்கும் எங்கள் ஆத்துமாவுக்குச் சந்ேதகம் உண்டாக்குகிறீர், நீர்
கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்குத் ெதளிவாக ெசால்லும் என்றார்கள். 25 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
அைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன், நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்ைல; என் பிதாவின் நாமத்தினாேல நான்
ெசய்கிற ெசயல்கேள என்ைன குறித்துச் சாட்சிெகாடுக்கிறது. 26 ஆனாலும், நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய, நீங்கள் என் மந்ைதயின் ஆடுகளாக இல்லாததினால் விசுவாசிக்காமல் இருக்கிறீர்கள். 27

என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் ெசவி ெகாடுக்கிறது; நான் அைவகைள அறிந்திருக்கிேறன், அைவகள்
எனக்குப் பின் ெசல்லுகிறது. 28 நான் அைவகளுக்கு நித்தியஜீவைனக் ெகாடுக்கிேறன்; அைவகள்
ஒருேபாதும் ெகட்டுப்ேபாவதில்ைல, ஒருவனும் அைவகைள என் ைகயிலிருந்து பறித்துக்ெகாள்ளுவதும்
இல்ைல. 29 அைவகைள எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்ேலாரிலும் ெபரியவராக இருக்கிறார்; அைவகைள
என் பிதாவின் ைகயிலிருந்து பறித்துக்ெகாள்ள ஒருவனாலும் கூடாது.

ேதவேனாடு உள்ள ஐக்கியம்
30 நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிேறாம் என்றார். 31 அப்ெபாழுது யூதர்கள் மீண்டும் அவர்ேமல்

கல்ெலறியும்படி, கற்க்கைள எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 32 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நான் என்
பிதாவினாேல அேநக நற்ெசயல்கைள உங்களுக்குக் காட்டிேனன், அைவகளில் எந்தச் ெசயலுக்காக
என்ேமல் கல்ெலறிகிறீர்கள் என்றார். 33 யூதர்கள் அவருக்கு மறுெமாழியாக: நற்ெசயலினால் நாங்கள்
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உன்ேமல் கல்ெலறிகிறதில்ைல; நீ மனிதனாக இருக்க, உன்ைன ேதவன் என்று ெசால்லி, இந்தவிதமாக
ேதவ அவமதிப்பு ெசால்லுகிறதினால் உன்ேமல் கல்ெலறிகிேறாம் என்றார்கள். 34 இேயசு அவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: ேதவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் ெசான்ேனன் என்பதாக உங்கள் ேவதத்தில்
எழுதவில்ைலயா? 35 ேதவவசனத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்று அவர்
ெசால்லியிருக்க, ேவதவாக்கியமும் ஒழிந்துேபாகாததாக இருக்க, 36 பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும்,
உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான் என்ைனத் ேதவனுைடய குமாரன் என்று ெசான்னதினாேல
ேதவ அவமதிப்பு ெசான்ேனன் என்று நீங்கள் ெசால்லலாமா? 37 என் பிதாவின் ெசயல்கைள நான்
ெசய்யாதிருந்தால், நீங்கள் என்ைன விசுவாசிக்க ேவண்டியதில்ைல. 38 அைவகைள ெசய்தால், நீங்கள்
என்ைன விசுவாசியாமல் இருந்தாலும், பிதா என்னிலும் நான் அவரிலும் இருக்கிறைத நீங்கள் அறிந்து
விசுவாசிக்கும்படி அந்தச் ெசயல்கைள விசுவாசியுங்கள் என்றார். 39 இதனால் அவர்கள் மீண்டும் அவைரப்
பிடிக்கத் ேதடினார்கள், அவேரா அவர்கள் ைகக்குத் தப்பி, 40 ேயார்தானுக்கு அக்கைரயிேல முன்ேன
ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த இடத்துக்குத் திரும்பிப்ேபாய், அங்ேக தங்கினார். 41

அேநகர் அவரிடத்தில் வந்து: ேயாவான் ஒரு அற்புதத்ைதயும் ெசய்யவில்ைல; ஆகிலும் இவைரக் குறித்து
ேயாவான் ெசான்னது எல்லாம் உண்ைமயாக இருக்கிறது என்றார்கள். 42 அவ்விடத்தில் அேநகர்
அவரிடத்தில் விசுவாசம் ைவத்தார்கள்.

அத்தியாயம் 11

லாசருவின் வியாதியும், மரணமும், உயிர்ப்பித்தலும்

மரியாளும் அவள் சேகாதரியாகிய மார்த்தாளும் இருந்த ெபத்தானியா கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த
லாசரு என்பவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். 2 கர்த்தருக்குப் பரிமளைதலம் பூசி, தன் தைலமுடியால்
அவருைடய பாதங்கைளத் துைடத்தவள் அந்த மரியாேள; அவளுைடய சேகாதரனாகிய லாசரு

வியாதியாக இருந்தான். 3 அப்ெபாழுது அவனுைடய சேகாதரிகள்: ஆண்டவேர, நீர் சிேநகிக்கிறவன்
வியாதியாயிருக்கிறான் என்று ெசால்ல, அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள். 4 இேயசு அைதக்
ேகள்விப்பட்டெபாழுது: இந்த வியாதி மரணம் ஏற்படுவதற்காக இல்லாமல் ேதவனுைடய மகிைம
விளங்குவதற்காக இருக்கிறது; ேதவனுைடய குமாரனும் அதினால் மகிைமப்படுவார் என்றார். 5 இேயசு
மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுைடய சேகாதரியினிடத்திலும் லாசருவினிடத்திலும் அன்பாக இருந்தார். 6

அவன் வியாதியாக இருக்கிறதாக அவர் ேகள்விப்பட்டெபாழுது, தாம் இருந்த இடத்திேல மீண்டும் இரண்டு
நாட்கள் தங்கினார். 7 அதன் பின்பு அவர் தம்முைடய சீடைரப் பார்த்து: நாம் மீண்டும் யூேதயாவுக்குப்
ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார். 8 அதற்குச் சீடர்கள்: ரபீ, இப்ெபாழுது தான் யூதர் உம்ைமக் கல்ெலறியத்
ேதடினார்கேள, மீண்டும் நீர் அவ்விடத்திற்குப் ேபாகலாமா என்றார்கள். 9 இேயசு மறுெமாழியாக:
பகலுக்குப் பன்னிரண்டு மணிேநரம் இல்ைலயா? ஒருவன் பகலிேல நடந்தால் அவன் இந்த உலகத்தின்
ெவளிச்சத்ைதக் காண்கிறபடியினால் இடறல் அைடயமாட்டான். 10 ஒருவன் இரவிேல நடந்தால்
தன்னிடத்தில் ெவளிச்சம் இல்லாததினால் இடறுவான் என்றார். 11 இைவகைள அவர் ெசால்லிய பின்பு
அவர்கைளப் பார்த்து: நம்முைடய சிேநகிதனாகிய லாசரு நித்திைர அைடந்திருக்கிறான், நான் அவைன
உயிேராடு எழுப்பப்ேபாகிேறன் என்றார். 12 அதற்கு அவருைடய சீடர்கள்: ஆண்டவேர, நித்திைர
அைடந்திருந்தால் சுகமைடவான் என்றார்கள். 13 இேயசுவானவர் அவனுைடய மரணத்ைதக் குறித்து
அப்படிச் ெசான்னார்; அவர்கேளா நித்திைர ெசய்து இைளப்பாறுகிறைதக் குறித்துச் ெசான்னார் என்று
நிைனத்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: லாசரு இறந்து ேபானான் என்று
ெவளிப்பைடயாய்ச் ெசால்லி; 15 நான் அங்ேக இல்லாததினால் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகிறதற்கு
ஏதுவுண்ெடன்று உங்களால் சந்ேதாஷப்படுகிேறன்; இப்ெபாழுது அவனிடத்திற்குப் ேபாேவாம் வாருங்கள்
என்றார். 16 அப்ெபாழுது திதிமு என்னப்பட்ட ேதாமா மற்றச் சீடர்கைளப் பார்த்து: அவருடன் மரிப்பதற்கும்
நாமும் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றான். 17 இேயசு வந்தேபாது அவன் கல்லைறயில் ைவக்கப்பட்டு நான்கு
நாட்கள் ஆனது என்று அறிந்து. 18 ெபத்தானியா ஊர் எருசேலமுக்கு அருகில் ஏறக்குைறய இரண்டு ைமல்
தூரத்திலிருந்தது.

மார்த்தாள், மரியாளின் விசுவாசம்
19 யூதரில் அேநகர் மார்த்தாள் மரியாள் என்பவர்களுைடய சேகாதரைனக் குறித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல்

ெசால்லும்படி அவர்களிடத்தில் வந்திருந்தார்கள். 20 இேயசு வருகிறார் என்று மார்த்தாள்
ேகள்விப்பட்டேபாது, அவருக்கு எதிர்ெகாண்டு ேபானாள்; மரியாேளா வீட்டிேல இருந்தாள். 21 மார்த்தாள்
இேயசுவினிடத்தில் வந்து: ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தீரானால் என் சேகாதரன் மரித்திருக்கமாட்டான்.
22 இப்ெபாழுதும் நீர் ேதவனிடத்தில் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா அைத ேதவன் உமக்குத் தந்தருளுவார்
என்று அறிந்திருக்கிேறன் என்றாள். 23 இேயசு அவைளப் பார்த்து: உன் சேகாதரன்
உயிர்த்ெதழுந்திருப்பான் என்றார். 24 அதற்கு மார்த்தாள்: உயிர்த்ெதழுதல் நடக்கும் கைடசி நாளிேல
அவனும் உயிர்த்ெதழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிேறன் என்றாள். 25 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நாேன
உயிர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாக இருக்கிேறன், என்ைன விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிைழப்பான்; 26

உயிேராடிருந்து என்ைன விசுவாசிக்கிறன் எவனும் என்ெறன்ைறக்கும் மரிக்காமலும் இருப்பான்; இைத
விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். 27 அதற்கு அவள்: ஆம், ஆண்டவேர, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான
ேதவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிேறன் என்றாள். 28 இைவகைளச் ெசான்ன பின்பு,
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அவள் ேபாய், தன் சேகாதரியாகிய மரியாைள இரகசியமாக அைழத்து: ேபாதகர் வந்திருக்கிறார், உன்ைன
அைழக்கிறார் என்றாள். 29 அவள் அைதக் ேகட்டவுடேன, சீக்கிரமாக எழுந்து, அவரிடத்தில் வந்தாள். 30

இேயசு இன்னும் கிராமத்திற்குள் வராமல், மார்த்தாள் தம்ைமச் சந்தித்த இடத்திேல இருந்தார். 31

அப்ெபாழுது, வீட்டிேல அவளுடேன இருந்து அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த யூதர்கள்,
மரியாள் சீக்கிரமாக எழுந்துேபாகிறைதப் பார்த்து: அவள் கல்லைறயினிடத்தில் அழுகிறதற்குப் ேபாகிறாள்
என்று ெசால்லி, அவளுக்குப் பின்பாகப் ேபானார்கள். 32 இேயசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து,
அவைரப் பார்த்தவுடேன, அவர் பாதத்தில் விழுந்து: ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தீரானால் என்
சேகாதரன் மரித்திருக்கமாட்டான் என்றாள். 33 அவள் அழுகிறைதயும் அவேளாடு வந்த யூதர்கள்
அழுகிறைதயும் இேயசு பார்த்தேபாது ஆவியிேல கலங்கித் துயரமைடந்து: 34 அவைன எங்ேக ைவத்தீர்கள்
என்றார். ஆண்டவேர, வந்து பாரும் என்றார்கள். 35 இேயசு கண்ணீர் விட்டார். 36 அப்ெபாழுது யூதர்கள்:
இேதா, இவர் அவைன எவ்வளவாக ேநசித்தார் என்றார்கள்! 37 அவர்களில் சிலர்: குருடனுைடய
கண்கைளத் திறந்த இவர். இவைன மரித்துப் ேபாகாமலிருக்க ெசய்ய முடியாதா என்றார்கள். 38

அப்ெபாழுது இேயசு மீண்டும் தமக்குள்ேள கலங்கிக் கல்லைறயினிடத்திற்கு வந்தார். அது ஒரு குைகயாக
இருந்தது; அதின்ேமல் ஒரு கல் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 39 இேயசு: கல்ைல எடுத்து ேபாடுங்கள் என்றார்.
மரித்தவனுைடய சேகாதரியாகிய மார்த்தாள் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, இப்ெபாழுது நாற்றம்
எடுக்குேம, நான்கு நாட்கள் ஆனேத என்றாள். 40 இேயசு அவைளப் பார்த்து: நீ விசுவாசித்தால்
ேதவனுைடய மகிைமையக் காண்பாய் என்று நான் உனக்குச் ெசால்லவில்ைலயா என்றார். 41 அப்ெபாழுது
மரித்தவன் ைவக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்ைல எடுத்துப்ேபாட்டார்கள். இேயசு தம்முைடய கண்கைள
ஏெறடுத்து: பிதாேவ, நீர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தபடியினால் உமக்கு நன்றிெசலுத்துகிேறன். 42 நீர்
எப்ெபாழுதும் எனக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிேறன்; ஆனாலும் நீர் என்ைன
அனுப்பினைதச் சூழ்ந்து நிற்கும் மக்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்களுக்காக இைதச் ெசான்ேனன்
என்றார்.

கிறிஸ்து லாசருைவ உயிேராடு எழுப்புதல்
43 இைவகைளச் ெசான்ன பின்பு: லாசருேவ, ெவளிேய வா என்று, உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிட்டார். 44

அப்ெபாழுது, மரித்தவன் ெவளிேய வந்தான். அவன் கால்களும் ைககளும் பிேரதத் துணிகளினால்
கட்டப்பட்டிருந்தது, அவன் முகமும் துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இவைனக்
கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார். 45 அப்ெபாழுது மரியாளிடத்தில் வந்து, இேயசு ெசய்தைவகைளப்
பார்த்தவர்களாகிய யூதர்களில் அேநகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் ைவத்தார்கள். 46 அவர்களில் சிலர்
பரிேசயரிடத்தில் ேபாய், இேயசு ெசய்தைவகைள அவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது பிரதான
ஆசாரியரும் பரிேசயரும் ஆேலாசைன சங்கத்ைதக் கூடிவரச்ெசய்து, நாம் என்ன ெசய்கிறது? இந்த
மனிதன் அேநக அற்புதங்கைளச் ெசய்கிறாேன. 48 நாம் இவைன இப்படி விட்டுவிட்டால், எல்ேலாரும்
இவைன விசுவாசிப்பார்கள்; அப்ெபாழுது ேராமர் வந்து நம்முைடய இடத்ைதயும் மக்கைளயும் அழித்துப்
ேபாடுவார்கேள என்றார்கள்.

காய்பாவின் தீர்க்கதரிசனம்
49 அப்ெபாழுது அவர்களில் ஒருவனும், அந்த வருடத்துப் பிரதான ஆசாரியனுமாகிய காய்பா என்பவன்

அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியாது; 50 மக்கள் எல்ேலாரும் ெகட்டுப்ேபாகாதபடிக்கு ஒேர
மனிதன் மக்களுக்காக மரிப்பது நமக்கு நலமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் சிந்திக்காமல் இருக்கிறீர்கள்
என்றான். 51 இைத அவன் தானாகச் ெசால்லாமல், அந்த வருடத்துப் பிரதான ஆசாரியனானபடியினாேல
இேயசு யூதமக்களுக்காக மரிக்கப்ேபாகிறார் என்றும், 52 அந்த மக்களுக்காக மாத்திரமல்ல, சிதறியிருக்கிற
ேதவனுைடய பிள்ைளகைள ஒன்றாகச் ேசர்க்கிறதற்காகவும் மரிக்கப்ேபாகிறார் என்றும், தீர்க்கதரிசனமாக
ெசான்னான். 53 அந்த நாள் முதல் அவைரக் ெகாைலெசய்யும்படிக்கு ஆேலாசைன ெசய்தார்கள். 54

ஆைகயால் இேயசு அதன் பின்பு ெவளியரங்கமாக யூதருக்குள்ேள தங்காமல், அவ்விடம்விட்டு
வனாந்தரத்துக்கு அருகான இடமாகிய எப்பிராயீம் என்னப்பட்ட ஊருக்குப்ேபாய், அங்ேக தம்முைடய
சீடருடேன தங்கியிருந்தார். 55 யூதருைடய பஸ்காபண்டிைக அருகாைமயில் இருந்தது. அதற்கு முன்ேன
அேநகர் தங்கைளச் சுத்திகரித்துக்ெகாள்வதற்கு தங்கள் நாட்டிலிருந்து எருசேலமுக்குப் ேபானார்கள். 56

அங்ேக அவர்கள் இேயசுைவத் ேதடிக்ெகாண்டு ேதவாலயத்தில் நிற்ைகயில், ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து:
உங்களுக்கு எப்படித் ேதான்றுகிறது, அவர் பண்டிைகக்கு வரமாட்டாேரா என்று ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 57

பிரதான ஆசாரியரும் பரிேசயரும் அவைரப் பிடிக்கும்படி ேயாசித்து, அவர் இருக்கிற இடத்ைத
எவனுக்காவது ெதரிந்திருந்தால், அைத அறிவிக்கேவண்டும் என்று கட்டைள யிட்டிருந்தார்கள்.

அத்தியாயம் 12

மரியாள் கிறிஸ்துவுக்கு பாத அபிேஷகம்

பஸ்கா பண்டிைக வருவதற்கு ஆறுநாைளக்கு முன்ேன இேயசு தாம் மரணத்திலிருந்து எழுப்பின
லாசரு இருந்த ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். 2 அங்ேக அவருக்கு இரவு விருந்து ெகாடுத்தார்கள்;
மார்த்தாள் பணிவிைட ெசய்தாள்; லாசருவும் அவருடேன பந்தியிருந்தவர்களில் ஒருவனாக

இருந்தான். 3 அப்ெபாழுது மரியாள் விைலேயறப்ெபற்ற களங்கமில்லாத நளதம் என்னும் ைதலத்தில் ஒரு
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இராத்தல் ெகாண்டுவந்து, அைத இேயசுவின் பாதங்களில் பூசி, தன் தைலமுடியால் அவருைடய
பாதங்கைளத் துைடத்தாள்; அந்த வீடு முழுவதும் ைதலத்தின் நல்ல வாசைனயினால் நிைறந்திருந்தது. 4

அப்ெபாழுது அவருைடய சீடரில் ஒருவனும் அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கப்ேபாகிறவனுமாகிய சீேமானுைடய
குமாரனான யூதாஸ்காரிேயாத்து: 5 இந்தத் ைதலத்ைத முந்நூறு ெவள்ளிப் பணத்துக்கு விற்று,
தரித்திரருக்குக் ெகாடாமல் ேபானது என்ன என்றான். 6 அவன் ஏைழகைளக் குறித்துக் கவைலப்பட்டு
இப்படிச் ெசால்லாமல், அவன் திருடனாக இருந்ததினாலும், பணப்ைபைய ைவத்துக்ெகாண்டு அதிேல
ேபாடப்பட்டைதச் சுமக்கிறவனாக இருந்ததினாலும் இப்படிச் ெசான்னான். 7 அப்ெபாழுது இேயசு:
இவைள விட்டுவிடு, என்ைன அடக்கம் ெசய்யும் நாளுக்காக இைத ைவத்திருந்தாள். 8 ஏைழகள்
எப்ெபாழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள்; நான் எப்ெபாழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்கமாட்ேடன்
என்றார். 9 அப்ெபாழுது யூதரில் திரளான மக்கள் அவர் அங்ேக இருக்கிறைத அறிந்து, இேயசுைவப்
பார்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல, அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பின லாசருைவப் பார்க்கும்படியாகவும்
வந்தார்கள். 10 லாசருவினால் யூதர்களில் அேநகர் ேபாய், இேயசுவினிடத்தில் விசுவாசம் ைவத்ததினால்,
11 பிரதான ஆசாரியர்கள் லாசருைவயும் ெகாைல ெசய்ய ஆேலாசைன ெசய்தார்கள்.

கிறிஸ்து எருசேலமுக்குள் நுைழதல்
12 அடுத்தநாளிேல இேயசு எருசேலமுக்கு வருகிறார் என்று பண்டிைகக்கு வந்த திரளான மக்கள்

ேகள்விப்பட்டு, 13 குருத்ேதாைலகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு, அவருக்கு எதிர்ெகாண்டு ேபாகும்படி புறப்பட்டு:
ஓசன்னா, கர்த்தருைடய ெபயரினாேல வருகிற இஸ்ரேவலின் ராஜா ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 14 அல்லாமலும்: சீேயான் குமாரத்திேய, பயப்படாேத, உன் ராஜா கழுைதக்
குட்டியின்ேமல் ஏறிவருகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, 15 இேயசு ஒரு கழுைதக்குட்டிையப் பார்த்து
அதின்ேமல் ஏறிப்ேபானார். 16 இைவகைள அவருைடய சீடர்கள் துவக்கத்திேல அறியவில்ைல. இேயசு
மகிைமயைடந்தப் பின்பு, இப்படி அவைரக் குறித்து எழுதியிருக்கிறைதயும், தாங்கள் இப்படி அவருக்குச்
ெசய்தைதயும் நிைனவுகூர்ந்தார்கள். 17 அன்றியும் அவருடன் இருந்த மக்கள் அவர் லாசருைவக்
கல்லைறயிலிருந்து ெவளிேய வரவைழத்து, அவைன உயிேராேட எழுப்பினார் என்று சாட்சி ெகாடுத்தார்கள்.
18 அப்படிப்பட்ட அற்புதத்ைத அவர் ெசய்தார் என்று மக்கள் ேகள்விப்பட்டதினால் அவர்கள் அவருக்கு
எதிர்ெகாண்டு ேபானார்கள். 19 அப்ெபாழுது பரிேசயர் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: நீங்கள்
ெசய்கிறெதல்லாம் வீெணன்று அறிகிறதில்ைலயா? இேதா, உலகேம அவனுக்குப் பின்ெசன்றது என்றார்கள்.

20 பண்டிைகயில் ஆராதைன ெசய்ய வந்தவர்களில் சிலர் கிேரக்கர்கள். 21 அவர்கள் கலிேலயா நாட்டுப்
ெபத்சாயிதா ஊரானாகிய பிலிப்புவினிடத்தில் வந்து: ஐயா, இேயசுைவப் பார்க்க விரும்புகிேறாம் என்று
அவைனக் ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். 22 பிலிப்பு வந்து, அைத அந்திேரயாவுக்கு அறிவித்தான்; பின்பு
அந்திேரயாவும் பிலிப்புவும் அைத இேயசுவுக்கு அறிவித்தார்கள். 23 அப்ெபாழுது இேயசு அவர்கைளப்
பார்த்து: மனிதகுமாரன் மகிைமப்படும்படியான ேவைள வந்தது. 24 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், ேகாதுைம மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும்,
ெசத்தேதயானால் மிகுந்த பலைனக் ெகாடுக்கும். 25 தன் ஜீவைன சிேநகிக்கிறவன் அைத இழந்து
ேபாவான்; இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவைன ெவறுக்கிறவேனா அவன் அைத நித்தியஜீவகாலமாய்க்
காத்துக்ெகாள்ளுவான். 26 ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் ெசய்கிறவனானால் என்ைனப் பின்பற்றட்டும், நான்
எங்ேக இருக்கிேறேனா அங்ேக என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் ெசய்தால்
அவைனப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார். 27 இப்ெபாழுது என் ஆத்துமா கலங்குகிறது, நான் என்ன
ெசால்லுேவன். பிதாேவ, இந்த ேவைளயிலிருந்து என்ைன இரட்சியும் என்று ெசால்ேவேனா; ஆகிலும்,
இதற்காகேவ இந்தச் சூழ்நிைலக்குள் வந்ேதன்.

வானத்திலிருந்து உண்டான சத்தம்
28 பிதாேவ, உமது ெபயைர மகிைமப்படுத்தும் என்றார். அப்ெபாழுது: மகிைமப்படுத்திேனன், இன்னமும்

மகிைமப்படுத்துேவன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டானது. 29 அங்ேக நின்று ெகாண்டிருந்து,
அைதக் ேகட்ட மக்கள்: இடி முழக்கம் உண்டானது என்றார்கள். ேவறுசிலர்: ேதவதூதன் அவருடேன
ேபசினான் என்றார்கள். 30 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: இந்தச் சத்தம் என்னால் உண்டாகாமல்
உங்களாேல உண்டானது. 31 இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்துக்கு நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகிறது;
இப்ெபாழுேத இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான். 32 நான் பூமியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு
இருக்கும்ேபாது, எல்ேலாைரயும் என்னிடத்தில் ேசர்த்துக் ெகாள்ளுேவன் என்றார். 33 இேயசு
இன்னவிதமான மரணமாக மரிக்கப்ேபாகிறார் என்பைதக் குறிக்கும்படி இப்படிச் ெசான்னார். 34 மக்கள்
அவைரப் பார்த்து: கிறிஸ்து என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கிறார் என்று ேவதத்தில் ெசால்லியைத நாங்கள்
ேகட்டிருக்கிேறாம், அப்படியிருக்க மனிதகுமாரன் உயர்த்தப்படேவண்டியது என்று எப்படிச் ெசால்லுகிறீர்;
இந்த மனிதகுமாரன் யார் என்றார்கள். 35 அதற்கு இேயசு: இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் ஒளி உங்களிடம்
இருக்கும்; இருளில் நீங்கள் சிக்கிக்ெகாள்ளாதபடி ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும் ேபாது நடவுங்கள்; இருளில்
நடக்கிறவன் தான் ேபாகிற இடம் எங்ேக என்று ெதரியாமல் இருக்கிறான். 36 ஒளி உங்கேளாடு இருக்கும்
ேபாது நீங்கள் ஒளியின் பிள்ைளகளாவதற்கு, ஒளியிடம் விசுவாசமாக இருங்கள் என்றார். இைவகைள
இேயசு ெசால்லி, அவர்கைளவிட்டு மைறந்தார்.

ேயாவான் 12:36

829



13

யூதர்களின் அவிசுவாசம்
37 அவர் இத்தைன அற்புதங்கைள அவர்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்திருந்தும், அவர்கள் அவைர

விசுவாசிக்கவில்ைல. 38 கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக் ேகள்விப்பட்டைத விசுவாசித்தவன் யார்?
கர்த்தருைடயக் கரம் யாருக்கு ெவளிப்பட்டது என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ெசான்ன வசனம் நிைறேவறும்படி
இப்படி நடந்தது. 39 ஆகேவ, அவர்கள் விசுவாசிக்காமல் ேபானார்கள். ஏெனன்றால் ஏசாயா பின்னும்: 40

அவர்கள் கண்களினால் பார்க்காமலும், இருதயத்தினால் உணராமலும், குணப்படாமலும் இருப்பதற்கும்,
நான் அவர்கைளச் சுகமாக்காமல் இருப்பதற்கும், அவர்களுைடய கண்கைள அவர் குருடாக்கி, அவர்கள்
இருதயத்ைதக் கடினமாக்கினார் என்றான். 41 ஏசாயா அவருைடய மகிைமையப் பார்த்து,
அவைரக்குறித்துப் ேபசுகிறேபாது இைவகைளச் ெசான்னான். 42 ஆனாலும் அதிகாரிகளிலும் அேநகர்
அவரிடம் விசுவாசம் ைவத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் ெஜப ஆலயத்ைதவிட்டு ெவளிேயற்றப்படாமல் இருக்க,
பரிேசயர்களுக்காக அைத அறிக்ைகச் ெசய்யாமலும் இருந்தார்கள். 43 அவர்கள் ேதவனால் வருகிற
மகிைமையவிட மனிதர்களால் வருகிற மகிைமைய அதிகமாக விரும்பினார்கள்.

விசுவாசத்தின் அறிக்ைக
44 அப்ெபாழுது இேயசு சத்தமாக: என்ேமல் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்ல, என்ைன

அனுப்பினவரிடம் விசுவாசமாக இருக்கிறான். 45 என்ைனப் பார்க்கிறவன் என்ைன அனுப்பினவைரப்
பார்க்கிறான். 46 என்னிடம் விசுவாசமாக இருக்கிறவெனவனும் இருளில் இல்லாதபடி, நான் உலகத்தில்
ஒளியாக வந்ேதன். 47 ஒருவன் என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் விசுவாசிக்காமல் ேபானால், அவைன நான்
நியாயம் தீர்ப்பதில்ைல; நான் உலகத்ைத நியாயம் தீர்க்க வராமல், உலகத்ைத இரட்சிக்க வந்ேதன். 48

என்ைனத் தள்ளி என் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவைன நியாயம் தீர்க்கிற ஒன்று இருக்கிறது; நான்
ெசான்ன வசனேம அவைனக் கைடசிநாளில் நியாயம் தீர்க்கும். 49 நான் சுயமாகப் ேபசவில்ைல, நான்
ேபசேவண்டியது என்ன என்றும் உபேதசிக்கேவண்டியது என்ன என்றும் என்ைன அனுப்பின பிதாேவ
எனக்குக் கட்டைளயிட்டார். 50 அவருைடய கட்டைள நித்தியஜீவனாக இருக்கிறது என்று அறிேவன்;
ஆகேவ, நான் ேபசுகிறைவகைளப் பிதா எனக்குச் ெசான்னபடிேய ேபசுகிேறன் என்றார்.
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இேயசு சீடர்களின் கால்கைளக் கழுவுதல்

பஸ்கா பண்டிைகக்கு முன்ேப, இேயசு இந்த உலகத்ைதவிட்டுப் பிதாவினிடத்திற்குப் ேபாகும்
படியான தம்முைடய ேவைள வந்தெதன்று அறிந்து, தாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற
தம்முைடயவர்களிடத்தில் அன்பு ைவத்தபடிேய, முடிவுவைரக்கும் அவர்களிடத்தில் அன்பு

ைவத்தார். 2 சீேமானின் மகனாகிய யூதாஸ்காரிேயாத்து அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கும்படி பிசாசானவன்
அவன் இருதயத்ைதத் தூண்டின பின்பு, அவர்கள் உணவு அருந்தும் ேபாது; 3 தம்முைடய ைகயில் பிதா
எல்லாவற்ைறயும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைதயும், தாம் ேதவனிடத்திலிருந்து வந்தைதயும்,
ேதவனிடத்திற்குப் ேபாகிறைதயும் இேயசு அறிந்து; 4 உணவு உட்ெகாண்ட பின்பு, ஆைடகைளக்
கழற்றிைவத்து, ஒரு துணிைய எடுத்து, இடுப்பிேல கட்டிக்ெகாண்டு, 5 பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி,
சீடருைடய கால்கைளக் கழுவவும், தாம் கட்டிக்ெகாண்டிருந்த துணியினால் துைடக்கவும் ெதாடங்கினார்.

6 அவர் சீேமான் ேபதுருவினிடத்தில் வந்தேபாது, அவன் அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் என்
கால்கைளக் கழுவலாமா என்றான்?. 7 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ெசய்கிறது என்னெவன்று
இப்ெபாழுது உனக்கு ெதரியாது, இனிேமல் ெதரியும் என்றார். 8 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: நீர் ஒருேபாதும்
என் கால்கைளக் கழுவகூடாது என்றான். இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் உன்ைனக்
கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்குப் பங்கில்ைல என்றார். 9 அதற்குச் சீேமான் ேபதுரு: ஆண்டவேர,
என் கால்கைள மட்டுமல்ல, என் ைககைளயும் என் தைலையயும்கூட கழுவேவண்டும் என்றான். 10 இேயசு
அவைனப் பார்த்து: முழுகினவன் தன் கால்கைளமட்டும் கழுவேவண்டியதாக இருக்கும், மற்றப்படி அவன்
முழுவதும் சுத்தமாக இருக்கிறான்; நீங்களும் சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள்; ஆகிலும் எல்ேலாரும் அல்ல என்றார்.
11 தம்ைமக் காட்டிக் ெகாடுக்கிறவைன அவர் அறிந்திருந்தபடியினால் நீங்கள் எல்ேலாரும்
சுத்தமுள்ளவர்கள் அல்ல என்றார்.

12 அவர்களுைடய கால்கைள அவர் கழுவின பின்பு, தம்முைடய ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு, திரும்ப
உட்கார்ந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: நான் உங்களுக்குச் ெசய்தைத அறிந்திருக்கிறீர்களா? 13 நீங்கள்
என்ைனப் ேபாதகர் என்றும், ஆண்டவர் என்றும் ெசால்லுகிறீர்கள், நீங்கள் ெசால்லுகிறது சரிேய, நான்
அவர்தான். 14 ஆண்டவரும் ேபாதகருமாகிய நாேன உங்கள் கால்கைளக் கழுவிேனன் என்றால், நீங்களும்
ஒருவருைடய கால்கைள ஒருவர் கழுவேவண்டும். 15 நான் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால நீங்களும்
ெசய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரிையக் காண்பித்ேதன். 16 உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் ெபரியவனல்ல, அனுப்பப்பட்டவன் தன்ைன
அனுப்பினவரிலும் ெபரியவனல்ல. 17 நீங்கள் இைவகைள அறிந்து இருக்கிறபடியினால், இைவகைளச்
ெசய்வீர்களானால், பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள்.

ேயாவான் 12:37

830



14

யூதாஸின் சதித்திட்டம்
18 உங்கள் எல்ேலாைரயும் குறித்து நான் ேபசவில்ைல, நான் ெதரிந்துெகாண்டவர்கைள அறிேவன்;

ஆகிலும் ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாக, என்னுடேன அப்பம் உண்ணுபவன் என்ேமல் தன்
குதிகாைலத் தூக்கினான். 19 அது நடக்கும் ேபாது நாேன அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிப்பதற்கு,
இப்ெபாழுது அது நடப்பதற்கு முன்னேம அைத உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 20 நான் அனுப்புகிறவைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான், என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவன் என்ைன
அனுப்பினவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறான் என்று, உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 21 இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபின்பு. ஆவியிேல கலங்கி: உங்களில் ஒருவன்
என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுப்பான் என்று, உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்
என்று சாட்சியாகச் ெசான்னார். 22 அப்ெபாழுது யாைரக்குறித்துப் ேபசுகிறாேரா என்று சீடர்கள்
சந்ேதகப்பட்டு, ஒருவைர ஒருவர் பார்த்தார்கள். 23 அந்தச் ேநரத்தில் அவருைடய சீடரில் இேயசுவுக்கு
அன்பானவனாக இருந்த ஒருவன் இேயசுவின் மார்பிேல சாய்ந்துெகாண்டிருந்தான். 24 யாைரக்குறித்துச்
ெசால்லுகிறார் என்று விசாரிக்கும்படி சீேமான் ேபதுரு அவனுக்குச் ைசைககாட்டினான். 25 அப்ெபாழுது
அவன் இேயசுவின் மார்பிேல சாய்ந்துெகாண்டு: ஆண்டவேர, அவன் யார் என்றான். 26 இேயசு
மறுெமாழியாக: நான் இந்தத் துணிக்ைகையத் ேதாய்த்து எவனுக்குக் ெகாடுப்ேபேனா, அவன்தான் என்று
ெசால்லி, துணிக்ைகையத் ேதாய்த்து, சீேமான் மகனாகிய யூதாஸ்காரிேயாத்துக்குக் ெகாடுத்தார். 27

அந்தத் துணிக்ைகைய அவன் வாங்கின பின்பு, சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான். அப்ெபாழுது இேயசு
அவைனப் பார்த்து: நீ ெசய்கிறைதச் சீக்கிரமாய்ச் ெசய் என்றார். 28 அவர் இப்படி அவனுடேன ெசான்னதின்
கருத்ைதப் பந்தியிருந்தவர்களில் யாருக்கும் புரியவில்ைல. 29 யூதாஸ் பணப்ைபைய ைவத்துக்
ெகாண்டிருந்தபடியினால், அவன் ேபாய், பண்டிைகக்குத் ேதைவயானைவகைளக் வாங்குவதற்காவது,
ஏைழகளுக்கு ஏதாகிலும் ெகாடுப்பதற்காவது, இேயசு அவனுடேன ெசால்லியிருப்பார் என்று சிலர்
நிைனத்தார்கள். 30 அவன் அந்தத் துணிக்ைகைய வாங்கினவுடேன புறப்பட்டுப்ேபானான்; அப்ெபாழுது
இரவு ேநரமாக இருந்தது.

ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருங்கள் என்ற கட்டைள
31 அவன் புறப்பட்டுப்ேபான பின்பு இேயசு: இப்ெபாழுது மனிதகுமாரன் மகிைமப்படுகிறார், ேதவனும்

அவரில் மகிைமப்படுகிறார். 32 ேதவன் அவரில் மகிைமப்பட்டிருந்தால், ேதவன் அவைரத் தம்மில்
மகிைமப்படுத்துவார், சீக்கிரமாய் அவைர மகிைமப்படுத்துவார். 33 பிள்ைளகேள, இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம்
நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்; நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள்; ஆனாலும் நான் ேபாகிற இடத்துக்கு நீங்கள்
வரக்கூடாது என்று நான் யூதேராடு ெசான்னதுேபால இப்ெபாழுது உங்கேளாடும் ெசால்லுகிேறன்.

34 நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருங்கள்; நான் உங்களில் அன்பாக இருந்ததுேபால நீங்களும்
ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருங்கள் என்கிற புதிய கட்டைளைய உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிேறன். 35 நீங்கள்
ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு உள்ளவர்களாக இருந்தால், அதினால் நீங்கள் என்னுைடய சீடர்கள் என்று
எல்ேலாரும் அறிந்துெகாள்வார்கள் என்றார்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்ைப முன்னறிவித்தல்
36 சீேமான்ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாகிறீர் என்றான். இேயசு அவனுக்கு

மறுெமாழியாக: நான் ேபாகிற இடத்துக்கு இப்ெபாழுது நீ என் பின்ேன வரக்கூடாது, பிற்பாடு என் பின்ேன
வருவாய் என்றார். 37 ேபதுரு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நான் இப்ெபாழுது உமக்குப்பின்ேன ஏன்
வரக்கூடாது? உமக்காக என் ஜீவைனயும் ெகாடுப்ேபன் என்றான். 38 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக:
எனக்காக உன் ஜீவைனக் ெகாடுப்பாேயா? ேசவல் கூவுகிறதற்கு முன்ேப நீ என்ைன மூன்றுதரம்
மறுதலிப்பாய் என்று, உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ உனக்குச் ெசால்லுகிேறன் என்றார்.

அத்தியாயம் 14

சீடர்கைள ேதற்றுதல்

உங்கள் இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக; ேதவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள்,
என்னிடத்திலும் விசுவாசமாக இருங்கள். 2 என் பிதாவின் வீட்டில் அேநக வாசஸ்தலங்கள்
இருக்கிறது; அப்படி இல்லாமல் இருந்தால், நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியிருப்ேபன்; ஒரு

இடத்ைத உங்களுக்காக ஆயத்தம் ெசய்யப்ேபாகிேறன். 3 நான் ேபாய் உங்களுக்காக இடத்ைத ஆயத்தம்
ெசய்த பின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திேல நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்கைள
என்னிடத்தில் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன். 4 நான் ேபாகிற இடத்ைத அறிந்திருக்கிறீர்கள், வழிையயும்
அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார்.

5 ேதாமா அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் ேபாகிற இடத்ைத அறிேயாேம, வழிைய நாங்கள் எப்படி
அறிேவாம் என்றான். 6 அதற்கு இேயசு: நாேன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிேறன்; என்னாேல
அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். 7 என்ைன அறிந்தீர்களானால் என் பிதாைவயும்
அறிந்திருப்பீர்கள்; இதுமுதல் நீங்கள் அவைர அறிந்தும் அவைரப் பார்த்தும் இருக்கிறீர்கள் என்றார்.

ேயாவான் 14:7
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8 பிலிப்பு அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, பிதாைவ எங்களுக்குக் காண்பியும், அது எங்களுக்குப் ேபாதும்
என்றான். 9 அதற்கு இேயசு: பிலிப்புேவ, இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடேன இருந்தும் நீ என்ைன
அறியவில்ைலயா? என்ைனப் பார்த்தவன் பிதாைவப் பார்த்தான்; அப்படி இருக்க, பிதாைவ எங்களுக்குக்
காண்பியும் என்று நீ எப்படிச் ெசால்லுகிறாய்? 10 நான் பிதாவிலும், பிதா என்னிலும் இருக்கிறைத நீ
விசுவாசிக்கிறதில்ைலயா? நான் உங்களுடேன ெசால்லுகிற வசனங்கைள நானாகேவ ெசால்லவில்ைல;
எனக்குள் ெசயலாற்றுகிற பிதாவானவேர இந்த ெசயல்கைளச் ெசய்து வருகிறார். 11 நான் பிதாவிலும், பிதா
என்னிலும் இருக்கிறைத நம்புங்கள்; அப்படி இல்லாவிட்டாலும் என் ெசயல்களினால் என்ைன நம்புங்கள்.
12 உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ, நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப்
ேபாகிறபடியினால், என்ைன விசுவாசிக்கிறவன் நான் ெசய்கிற ெசயல்கைளத் தானும் ெசய்வான்,
இைவகைளப் பார்க்கிலும் ெபரிய ெசயல்கைளயும் ெசய்வான். 13 நீங்கள் என் நாமத்தினாேல எைதக்
ேகட்பீர்கேளா, குமாரனில் பிதா மகிைமப்படும்படி, அைதச் ெசய்ேவன். 14 என் நாமத்தினாேல நீங்கள்
எைதக்ேகட்டாலும் அைத நான் ெசய்ேவன். 15 நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாக இருந்தால் என்
கட்டைளகைளக் கைடபிடியுங்கள்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் ேபாதிப்பார்
16 நான் பிதாைவ ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன், அப்ெபாழுது என்ெறன்ைறக்கும் உங்களுடேன இருக்கும்படி

சத்திய ஆவியாகிய ேவெறாரு ேதற்றரவாளைன அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 17 உலகம் அந்தச் சத்திய
ஆவியானவைரப் பார்க்காமலும், அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவைரப் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டாது; அவர்
உங்களுடேன தங்கி உங்களுக்குள்ேள இருப்பதால், நீங்கள் அவைர அறிவீர்கள். 18 நான் உங்கைளத்
திக்கற்றவர்களாக விேடன், உங்களிடத்தில் வருேவன். 19 இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தில் உலகம் என்ைனப்
பார்க்காது, நீங்கேளா என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்; நான் பிைழக்கிறபடி நீங்களும் பிைழப்பீர்கள். 20 நான் என்
பிதாவிலும், நீங்கள் என்னிலும், நான் உங்களிலும் இருக்கிறைத அந்நாளிேல நீங்கள் அறிவீர்கள். 21 என்
கட்டைளகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு அைவகைளக் கைடபிடிக்கிறவேன என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறான்,
என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாக இருப்பான்; நானும் அவனில் அன்பாக
இருந்து, அவனுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்துேவன் என்றார். 22 ஸ்காரிேயாத் அல்லாத யூதா என்பவன்
அவைரப் பார்த்து: ஆண்டவேர, நீர் உலகத்துக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு உம்ைம
ெவளிப்படுத்தப்ேபாகிற காரணம் என்ன என்றான். 23 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: ஒருவன் என்னில்
அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வார்த்ைதையக் கைடப்பிடிப்பான், அவனில் என் பிதா அன்பாக இருப்பார்;
நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடன் குடிெகாள்ளுேவாம். 24 என்னில் அன்பாக இல்லாதவன் என்
வார்த்ைதகைளக் கைடப்பிடிக்கமாட்டான். நீங்கள் ேகட்கிற வார்த்ைத என்னுைடயதாக இராமல் என்ைன
அனுப்பின பிதாவினுைடயதாக இருக்கிறது. 25 நான் உங்களுடேன தங்கியிருக்ைகயில் இைவகைள
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 26 என் நாமத்தினாேல பிதா அனுப்பப்ேபாகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய
ேதற்றரவாளன் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப் ேபாதித்து, நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு நிைனவுபடுத்துவார்.

அைனவருக்கும் சமாதானம்
27 சமாதானத்ைத உங்களுக்கு ைவத்துப் ேபாகிேறன், என்னுைடய சாமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக்

ெகாடுக்கிேறன்; உலகம் ெகாடுக்கிறபடி நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிறதில்ைல. உங்கள் இருதயம்
கலங்காமலும், பயப்படாமலும் இருப்பதாக. 28 நான் ேபாேவன் என்றும், திரும்பி உங்களிடத்தில் வருேவன்
என்றும் நான் உங்களுடேன ெசான்னைதக் ேகட்டீர்கேள. நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால்
பிதாவினிடத்திற்குப் ேபாகிேறன் என்று நான் ெசான்னைதக் குறித்துச் சந்ேதாஷப்படுவீர்கள், ஏெனனில் என்
பிதா என்னிலும் ெபரியவராக இருக்கிறார். 29 இது நடக்கும்ேபாது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக,
நடப்பதற்கு முன்னேம இைத உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 30 இனி நான் உங்களுடேன அதிகமாக
ேபசுவதில்ைல. இந்த உலகத்தின் தைலவன் வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்ைல. 31 நான்
பிதாவில் அன்பாக இருக்கிேறன் என்றும், பிதா எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்கிேறன் என்றும்,
உலகம் அறியும்படிக்கு இப்படி நடக்கும். எழுந்திருங்கள், இவ்விடம்விட்டுப் ேபாேவாம் வாருங்கள் என்றார்.

அத்தியாயம் 15

உண்ைமயான திராட்சச்ெசடி

நான் உண்ைமயான திராட்சச்ெசடி, என் பிதா திராட்சத்ேதாட்டக்காரர். 2 என்னில்
கனிெகாடாதிருக்கிற ெகாடி எதுேவா அைத அவர் அறுத்துப்ேபாடுகிறார்; கனிெகாடுக்கிற ெகாடி
எதுேவா, அது அதிக கனிகைளக் ெகாடுக்கும்படி, அைதச் சுத்தம்ெசய்கிறார். 3 நான்

உங்களுக்குச் ெசான்ன உபேதசத்தினாேல நீங்கள் இப்ெபாழுேத சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள். 4 என்னில்
நிைலத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிைலத்திருப்ேபன்; ெகாடியானது திராட்சச்ெசடியில்
நிைலத்திராவிட்டால் அது தானாக கனிெகாடுக்காதது ேபால, நீங்களும் என்னில் நிைலத்திராவிட்டால்,
கனிெகாடுக்கமாட்டீர்கள். 5 நாேன திராட்சச்ெசடி, நீங்கள் ெகாடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும்
நிைலத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகைளக் ெகாடுப்பான்; என்ைன அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் ெசய்ய
முடியாது. 6 ஒருவன் என்னில் நிைலத்திராவிட்டால், ெவளிேய ேபாடப்பட்ட ெகாடிையப்ேபால அவன்
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ேபாடப்பட்டு உலர்ந்துேபாவான்; அப்படிப்பட்டைவகைளச் ேசர்த்து, அக்கினியிேல ேபாடுகிறார்கள்;
அைவகள் எரிந்துேபாகும். 7 நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்ைதகள் உங்களிலும் நிைலத்திருந்தால், நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா அது உங்களுக்குச் ெசய்யப்படும். 8 நீங்கள் மிகுந்த கனிகைளக்
ெகாடுப்பதினால் என் பிதா மகிைமப்படுவார், எனக்கும் சீடராக இருப்பீர்கள். 9 பிதா என்னில் அன்பாக
இருக்கிறதுேபால நானும் உங்களில் அன்பாக இருக்கிேறன்; என்னுைடய அன்பிேல நிைலத்திருங்கள். 10

நான் என் பிதாவின் கட்டைளகைளக் கைடபிடித்து அவருைடய அன்பிேல நிைலத்திருக்கிறது ேபால,
நீங்களும் என் கட்டைளகைளக் கைடபிடித்தால், என்னுைடய அன்பிேல நிைலத்திருப்பீர்கள். 11

என்னுைடய சந்ேதாஷம் உங்களில் நிைலத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்ேதாஷம் நிைறவாக
இருக்கும்படிக்கும், இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.

ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருத்தல்
12 நான் உங்களில் அன்பாக இருக்கிறதுேபால நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கேவண்டும்

என்பேத என்னுைடய கட்டைளயாக இருக்கிறது. 13 ஒருவன் தன் நண்பனுக்காகத் தன் ஜீவைனக்
ெகாடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்ைல. 14 நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற
யாைவயும் நீங்கள் ெசய்வீர்களானால், என் நண்பர்களாய் இருப்பீர்கள். 15 இனி நான் உங்கைள
ஊழியக்காரர் என்று ெசால்லுகிறதில்ைல, ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் ெசய்கிறைத அறியமாட்டான். நான்
உங்கைள நண்பர்கள் என்ேறன், ஏெனனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் ேகள்விப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு அறிவித்ேதன். 16 நீங்கள் என்ைனத் ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைல, நான் உங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாேல பிதாைவக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது எதுேவா, அைத அவர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி நீங்கள் ேபாய்க் கனி ெகாடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி
நிைலத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்கைள ஏற்படுத்திேனன். 17 நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக
இருக்கேவண்டும் என்ேற இைவகைள உங்களுக்குக் கற்பிக்கிேறன். 18 உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால்,
அது உங்கைளப் பைகக்கிறதற்குமுன்ேன என்ைனப் பைகத்தெதன்று அறியுங்கள். 19 நீங்கள் உலகத்தாராக
இருந்தால், உலகம் தன்னுைடயைத ேநசித்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராக இல்லாதபடியினாலும், நான்
உங்கைள உலகத்திலிருந்து ெதரிந்து ெகாண்டபடியினாலும், உலகம் உங்கைளப் பைகக்கிறது. 20

ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் ெபரியவன் அல்ல என்று நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நிைனத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் என்ைனத் துன்பப்படுத்தினது உண்டானால், உங்கைளயும்,
துன்பப்படுத்துவார்கள்; அவர்கள் என் வார்த்ைதைய கைடபிடித்தது உண்டானால், உங்கள் வார்த்ைதையயும்
கைடப்பிடிப்பார்கள். 21 அவர்கள் என்ைன அனுப்பினவைர அறியாதபடியினால் என் நாமத்தினிமித்தேம
இைவகைளெயல்லாம் உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 22 நான் வந்து அவர்கேளாடு ேபசாதிருந்தால்
அவர்களுக்குப் பாவம் இருக்காது; இப்ெபாழுேதா தங்கள் பாவத்ைதக் குறித்து சாக்குச்ெசால்ல
அவர்களுக்கு இடமில்ைல. 23 என்ைனப் பைகக்கிறவன் என் பிதாைவயும் பைகக்கிறான். 24

ேவெறாருவரும் ெசய்யாத ெசயல்கைள நான் அவர்களுக்குள்ேள ெசய்யாதிருந்தால், அவர்களுக்குப் பாவம்
இருக்காது; இப்ெபாழுது அவர்கள் என்ைனயும் என் பிதாைவயும் பார்த்தும், பைகத்தும் இருக்கிறார்கள். 25

காரணம் இல்லாமல் என்ைனப் பைகத்தார்கள் என்று அவர்களுைடய ேவதத்தில் எழுதி இருக்கிற வாக்கியம்
நிைறேவறும்படி இப்படியானது.

பரிசுத்தாவியானவர் வரும் ேபாது
26 பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பப்ேபாகிறவரும், பிதாவினிடத்திலிருந்து

புறப்படுகிறவருமாகிய சத்திய ஆவியான ேதற்றரவாளன் வரும்ேபாது, அவர் என்ைனக் குறித்துச் சாட்சி
ெகாடுப்பார். 27 நீங்களும் ஆரம்ப முதல் என்னுடேன இருந்தபடியால் எனக்குச் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள்.

அத்தியாயம் 16

சீடர்கைள மறுபடியும் ேதற்றுதல்

நீங்கள் இடறல் அைடயாதபடிக்கு இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 2 அவர்கள் உங்கைள
ெஜப ஆலயங்களுக்கு புறம்பாக்குவார்கள்; ேமலும் உங்கைளக் ெகாைலெசய்கிறவன் தான்
ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்கிறவன் என்று நிைனக்கும் காலம் வரும். 3 அவர்கள் பிதாைவயும்,

என்ைனயும் அறியாதபடியினால் இைவகைள உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள். 4 அந்தக் காலம் வரும்ேபாது
நான் இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்று நீங்கள் நிைனக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்குச்
ெசால்லி இருக்கிேறன்; நான் உங்களுடேன இருந்ததினால் ஆரம்பத்திேல இைவகைள உங்களுக்குச்
ெசால்லவில்ைல. 5 இப்ெபாழுது நான் என்ைன அனுப்பினவர் இடத்திற்குப் ேபாகிேறன்; எங்ேக ேபாகிறீர்
என்று உங்களில் ஒருவனும் என்ைனக் ேகட்கவில்ைல. 6 ஆனாலும் நான் இைவகைள உங்களுக்குச்
ெசான்னதினால் உங்கள் இருதயம் துக்கத்தால் நிைறந்திருக்கிறது. 7 நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன்; நான் ேபாகிறது உங்களுக்கு நன்ைமயாக இருக்கும்; நான் ேபாகாதிருந்தால்
ேதற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார்; நான் ேபானால்தான் அவைர உங்களிடத்திற்கு அனுப்புேவன். 8 அவர்
வந்து, பாவத்ைதக் குறித்தும், நீதிையக் குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்ைபக் குறித்தும், உலகத்ைதக் கண்டித்து
உணர்த்துவார். 9 அவர்கள் என்ைன விசுவாசியாதபடியினாேல பாவத்ைதக் குறித்தும், 10 நீங்கள் இனி
என்ைனப் பார்க்காதபடிக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் ேபாகிறபடியினாேல நீதிையக் குறித்தும், 11
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இந்த உலகத்தின் தைலவன் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாேல நியாயத்தீர்ப்ைபக் குறித்தும், கண்டித்து
உணர்த்துவார். 12 இன்னும் அேநக காரியங்கைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டியதாக இருக்கிறது,
அைவகைள நீங்கள் இப்ெபாழுது தாங்கமாட்டீர்கள். 13 சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்ேபாது, எல்லா
சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்கைள நடத்துவார்; அவர் தம்முைடய ெசாந்தமாக ேபசாமல், தாம்
ேகள்விப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி, வரப்ேபாகிற காரியங்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவிப்பார்.
14 அவர் என்னுைடயதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதினால் என்ைன மகிைமப்படுத்துவார். 15

பிதாவினுைடயைவகள் அைனத்தும் என்னுைடயைவகள்; அதினாேல அவர் என்னுைடயதில் எடுத்து
உங்களுக்குத் ெதரிவிப்பார் என்ேறன். 16 நான் பிதாவினிடத்திற்குப் ேபாகிறபடியினால்
ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக் காணாதிருப்பீர்கள், மீண்டும் ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக்
காண்பீர்கள் என்றார். 17 அப்ெபாழுது அவருைடய சீடரில் சிலர்: நான் பிதாவினிடத்திற்குப்
ேபாகிறபடியினால், ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக் காணாதிருப்பீர்கள் என்றும், மறுபடியும்
ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக் காண்பீர்கள் என்றும் அவர் நம்முடேன ெசால்லுகிறதின் கருத்து என்ன
என்று தங்களுக்குள்ேள ேபசிக்ெகாண்டதும் அல்லாமல்: 18 ெகாஞ்சக்காலம் என்கிறாேர, இெதன்ன? அவர்
ெசால்லுகிறது என்ன என்று நமக்கு புறியவில்ைலேய என்றார்கள். 19 அைதக்குறித்துத் தம்மிடத்தில்
ேகட்கும்படி அவர்கள் விரும்புகிறைத இேயசு அறிந்து, அவர்கைளப் பார்த்து: ெகாஞ்சக்காலத்திேல
என்ைனக் காணாதிருப்பீர்கள், மறுபடியும் ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக் காண்பீர்கள் என்று நான்
ெசான்னைதக் குறித்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ேள விசாரிக்கிறீர்கேளா?

உங்கள் துக்கம் சந்ேதாஷமாக மாறும்
20 உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்: நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள்,

உலகேமா சந்ேதாஷப்படும்; நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்ேதாஷமாக மாறும். 21

ெபண்ணானவளுக்குப் பிரசவகாலம் வரும்ேபாது அவள் துக்கமைடகிறாள்; பிள்ைள ெபற்றவுடேன ஒரு
மனிதன் உலகத்தில் பிறந்தான் என்கிற சந்ேதாஷத்தினால் பின்பு உபத்திரவத்ைத நிைனயாள். 22 அதுேபால
நீங்களும் இப்ெபாழுது துக்கமைடந்து இருக்கிறீர்கள். நான் மீண்டும் உங்கைளக் காண்ேபன், அப்ெபாழுது
உங்கள் இருதயம் சந்ேதாஷப்படும், உங்கள் சந்ேதாஷத்ைத ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடுவதில்ைல.

ெஜபம் ேகட்கப்படுதல்
23 அந்த நாளிேல நீங்கள் என்னிடத்தில் ஒன்றும் ேகட்கமாட்டீர்கள். உண்ைமயாகேவ, உண்ைமயாகேவ

நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், நீங்கள் என் நாமத்தினாேல பிதாவினிடத்தில் ேகட்டுக்ெகாள்ளுவது
எதுேவா அைத அவர் உங்களுக்குத் தருவார். 24 இதுவைரக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாேல ஒன்றும்
ேகட்கவில்ைல; ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது உங்கள் சந்ேதாஷம் நிைறவாக இருக்கும்படி
ெபற்றுக்ெகாள்ளுவீர்கள். 25 இைவகைள நான் உவைமகளாக உங்களுடேன ேபசுகிேறன்; காலம் வரும்,
அப்ெபாழுது நான் உவைமகளாக உங்களுடேன ேபசாமல், பிதாைவக்குறித்து ெவளிப்பைடயாக
உங்களுக்கு அறிவிப்ேபன். 26 அந்த நாளில் நீங்கள் என் நாமத்தினாேல ேகட்டுக்ெகாள்ளுவீர்கள்.
உங்களுக்காகப் பிதாைவ நான் ேகட்டுக்ெகாள்ளுேவன் என்று உங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியதில்ைல. 27

நீங்கள் என்ைன ேநசித்தத்தினால், நான் ேதவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்ேதன் என்று
விசுவாசிக்கிறபடியினால் பிதா தாேம உங்கைள ேநசிக்கிறார். 28 நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு
உலகத்திேல வந்ேதன்; மறுபடியும் உலகத்ைதவிட்டுப் பிதாவினிடத்திற்குப் ேபாகிேறன் என்றார். 29

அவருைடய சீடர்கள் அவைரப் பார்த்து: இேதா, இப்ெபாழுது நீர் உவைமயாகப் ேபசாமல், ெவளிப்பைடயாக
ேபசுகிறீர். 30 நீர் எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருக்கிறீர் என்றும், ஒருவன் உம்ைம ேகள்வி ேகட்க ேதைவ
இல்ைல என்றும், இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிேறாம்; இதினாேல நீர் ேதவனிடத்திலிருந்து வந்தீர் என்று
விசுவாசிக்கிேறாம் என்றார்கள். 31 இேயசு அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக: இப்ெபாழுது நீங்கள்
விசுவாசிக்கிறீர்கள். 32 இேதா, நீங்கள் சிதறுண்டு, அவனவன் தன்தன் இடத்துக்குப் ேபாய், என்ைனத்
தனிேய விட்டு விடும் காலம் வரும்; அது இப்ெபாழுது வந்திருக்கிறது; ஆனாலும் நான் தனித்திேறன், பிதா
என்னுடேன இருக்கிறார்.

சமாதானம்

33 என்னிடத்தில் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகும்படி இைவகைள உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்ெகாள்ளுங்கள்; நான் உலகத்ைத
ெவன்றுவிட்ேடன் என்றார்.

அத்தியாயம் 17

கிறிஸ்து தம்ைம மகிைமப்படுத்த ெஜபம்

இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபின்பு தம்முைடய கண்கைள வானத்துக்கு ஏெறடுத்து: 2 பிதாேவ,
ேவைள வந்தது, நீர் உம்முைடய குமாரனிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட யாவருக்கும் அவர்
நித்தியஜீவைனக் ெகாடுக்கும்படி மாம்சமான யாவர்ேமலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரம்

ெகாடுத்தபடிேய, உம்முைடய குமாரன் உம்ைம மகிைமப்படுத்தும்படி நீர் உம்முைடய குமாரைன
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மகிைமப்படுத்தும். 3 ஒன்றான உண்ைம ேதவனாகிய உம்ைமயும் நீர் அனுப்பினவராகிய இேயசு
கிறிஸ்துைவயும் அறிவேத நித்தியஜீவன். 4 பூமியிேல நான் உம்ைம மகிைமப்படுத்திேனன்; நான் ெசய்யும்படி
நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த ெசயல்கைளச் ெசய்துமுடித்ேதன். 5 பிதாேவ, உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்ேன
உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிைமயினால் இப்ெபாழுது நீர் என்ைன உம்மிடத்திேல
மகிைமப்படுத்தும்.

அைனத்து சீடர்களுக்காக ெஜபம்
6 நீர் உலகத்தில் ெதரிந்ெதடுத்து எனக்குத் தந்த மனிதருக்கு உம்முைடய நாமத்ைத ெவளிப்படுத்திேனன்.

அவர்கள் உம்முைடயவர்களாக இருந்தார்கள், அவர்கைள எனக்குக் ெகாடுத்தீர், அவர்கள் உம்முைடய
வார்த்ைதைய கைடபிடித்திருக்கிறார்கள். 7 நீர் எனக்குக் ெகாடுத்தெதல்லாம் உம்மாேல உண்டானது
என்று இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிறார்கள். 8 நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த வார்த்ைதகைள நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்; அவர்கள் அைவகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, நான் உம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்ேதன் என்று
நிச்சயமாக அறிந்து, நீர் என்ைன அனுப்பினீர் என்று விசுவாசித்திருக்கிறார்கள். 9 நான் அவர்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; உலகத்துக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல், நீர் எனக்குத் தந்தவர்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; அவர்கள் உம்முைடயவர்களாக இருக்கிறார்கேள. 10 என்னுைடயைவகள்
யாவும் உம்முைடயைவகள், உம்முைடயைவகள் என்னுைடயைவகள்; அவர்களில் நான்
மகிைமப்பட்டிருக்கிேறன். 11 நான் இனி உலகத்திலிேறன், இவர்கள் உலகத்திலிருக்கிறார்கள்; நான்
உம்மிடத்திற்கு வருகிேறன். பரிசுத்த பிதாேவ, நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் நம்ைமப்ேபால ஒன்றாக
இருக்கும்படிக்கு, நீர் அவர்கைள உம்முைடய நாமத்தினாேல காத்துக்ெகாள்ளும். 12 நான் அவர்களுடேன
உலகத்தில் இருக்ைகயில் அவர்கைள உம்முைடய நாமத்தினாேல காத்துக்ெகாண்ேடன்; நீர் எனக்குத்
தந்தவர்கைளக் காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்; ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாக, அழிவின் மகன்
ெகட்டுப்ேபானாேன அல்லாமல், அவர்களில் ஒருவனும் ெகட்டுப்ேபாகவில்ைல. 13 இப்ெபாழுது நான்
உம்மிடத்திற்கு வருகிேறன்; அவர்கள் என் சந்ேதாஷத்ைத நிைறவாக அைடயும்படி உலகத்தில்
இருக்ைகயில் இைவகைளச் ெசால்லுகிேறன். 14 நான் உம்முைடய வார்த்ைதைய அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்; நான் உலகத்தான் இல்லாததுேபால அவர்களும் உலகத்தார் இல்ைல; ஆதலால் உலகம்
அவர்கைளப் பைகத்தது. 15 நீர் அவர்கைள உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி நான்
ேவண்டிக்ெகாள்ளாமல், நீர் அவர்கைளத் தீைமயில் இருந்து காக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 16

நான் உலகத்தான் இல்லாததுேபால, அவர்களும் உலகத்தார் இல்ைல. 17 உம்முைடய சத்தியத்தினாேல
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முைடய வசனேம சத்தியம். 18 நீர் என்ைன உலகத்தில்
அனுப்பினதுேபால, நானும் அவர்கைள உலகத்தில் அனுப்புகிேறன். 19 அவர்களும் சத்தியத்தினாேல
பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாக ஆகும்படி, அவர்களுக்காக நான் என்ைனத்தாேன பரிசுத்தமாக்குகிேறன்.

விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக ேவண்டுதல்

20 நான் இவர்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிறதும் இல்லாமல், இவர்களுைடய வார்த்ைதயினால்
என்ைன விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும், ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 21 அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக
இருக்கவும், பிதாேவ, நீர் என்ைன அனுப்பினைத உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக, நீர் என்னிேலயும் நான்
உம்மிேலயும் இருக்கிறதுேபால அவர்கள் எல்ேலாரும் நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 22 நாம் ஒன்றாக இருக்கிறதுேபால அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கும்படி, நீர்
எனக்குத் தந்த மகிைமைய நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 23 ஒருைமப்பாட்டில் அவர்கள்
ேதறினவர்களாக இருக்கும்படி, என்ைன நீர் அனுப்பினைதயும், நீர் என்னில் அன்பாக இருக்கிறதுேபால
அவர்களிலும் அன்பாக இருக்கிறைதயும் உலகம் அறியும்படி, நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 24 பிதாேவ, உலகத்ேதாற்றத்துக்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாக
இருந்தபடியினால், நீர் எனக்குத் தந்த என்னுைடய மகிைமைய நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் பார்க்கும் படியாக,
நான் எங்ேக இருக்கிேறேனா அங்ேக அவர்களும் என்னுடேன இருக்க விரும்புகிேறன். 25 நீதியுள்ள
பிதாேவ, உலகம் உம்ைம அறியவில்ைல, நான் உம்ைம அறிந்திருக்கிேறன்; நீர் என்ைன அனுப்பினைத
இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள். 26 நீர் என்னிடத்தில் ைவத்த அன்பு அவர்களிடத்தில் இருக்கும்படிக்கும்,
நானும் அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும், உம்முைடய நாமத்ைத அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்திேனன்;
இன்னமும் ெதரியப்படுத்துேவன் என்றார்.

அத்தியாயம் 18

இேயசுைவ காட்டிக்ெகாடுக்கிற சம்பவம்

இேயசு இைவகைளச் ெசான்னபின்பு, தம்முைடய சீடருடேன ெகதேரான் என்னும் ஆற்றுக்கு
அந்தபுறம் ேபானார்; அங்ேக ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது, அதிேல அவரும் அவருைடய சீடரும்
நுைழந்தார்கள். 2 இேயசு தம்முைடய சீடருடேன அடிக்கடி அங்ேக ேபாயிருந்தபடியினால்,

அவைரக் காட்டிக்ெகாடுக்கிற யூதாசும் அந்த இடத்ைத அறிந்திருந்தான். 3 யூதாஸ் பைடவீரர்கள்
கூட்டத்ைதயும் பிரதான ஆசாரியர், பரிேசயர் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட ஊழியக்காரைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு, தீ பந்தங்கேளாடும், விளக்குகேளாடும் ஆயுதங்கேளாடும், அவ்விடத்திற்கு வந்தான். 4

இேயசு தமக்கு ேநரிடப்ேபாகிற எல்லாவற்ைறயும் அறிந்து, எதிர்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைளப் பார்த்து:
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யாைரத் ேதடுகிறீர்கள் என்றார். 5 அவருக்கு அவர்கள் மறுெமாழியாக: நசேரயனாகிய இேயசுைவத்
ேதடுகிேறாம் என்றார்கள். அதற்கு இேயசு: “நான்தான்” என்றார். அவைரக் காட்டிக்ெகாடுத்த யூதாசும்
அவர்களுடேன நின்றான். 6 நான் தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் ெசான்னவுடேன, அவர்கள்
பின்னிட்டுத் தைரயிேல விழுந்தார்கள். 7 அவர் மறுபடியும் அவர்கைளப் பார்த்து: யாைரத் ேதடுகிறீர்கள்
என்று ேகட்டார். அவர்கள்: நசேரயனாகிய இேயசுைவத் ேதடுகிேறாம் என்றார்கள். 8 இேயசு
மறுெமாழியாக: நான்தான் என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனேன; என்ைனத் ேதடிவந்திருந்தால், இவர்கைளப்
ேபாகவிடுங்கள் என்றார். 9 நீர் எனக்குத் தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான் இழந்து ேபாகவில்ைல என்று
அவர் ெசால்லிய வார்த்ைத நிைறேவறத்தக்கதாக இப்படி நடந்தது. 10 அப்ெபாழுது சீேமான்ேபதுரு,
தன்னிடத்தில் இருந்த வாைள உருவி, பிரதான ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரனின் வலதுகாைத
ெவட்டினான்; அந்த ேவைலக்காரனுக்கு மல்குஸ் என்று ேபர். 11 அப்ெபாழுது இேயசு ேபதுருைவப் பார்த்து:
உன் வாைள உைறயிேல ேபாடு; பிதா எனக்குக் ெகாடுத்த பாத்திரத்தில் நான் குடிக்காதிருப்ேபேனா
என்றார்.

கிறிஸ்துைவ ைகது ெசய்தல்
12 அப்ெபாழுது பைடவீரரும், ஆயிரம் பைடவீரர்களுக்குத் தைலவனும், யூதருைடய ஊழியக்காரரும்

இேயசுைவப்பிடித்து, அவைரக் கட்டி, 13 முதலாவது அவைர அன்னா என்பவனிடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள்; அவன் அந்த வருடத்துப் பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பாவுக்கு மாமனாய்
இருந்தான். 14 மக்களுக்காக ஒேர மனிதன் இறக்கிறது நலமாக இருக்கும் என்று யூதருக்கு ஆேலாசைன
ெசான்னவன் இந்தக் காய்பாேவ.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
15 சீேமான் ேபதுருவும் ேவெறாரு சீடனும் இேயசுவுக்குப் பின்ெசன்றார்கள். அந்தச் சீடன் பிரதான

ஆசாரியனுக்கு அறிமுகமானவனாக இருந்ததினால் இேயசுவுடன் பிரதான ஆசாரியனுைடய
அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான். 16 ேபதுரு வாசலருேக ெவளிேய நின்றான். அப்ெபாழுது பிரதான
ஆசாரியனுக்கு அறிமுகமானவனாக இருந்த மற்றச் சீடன் ெவளிேய வந்து, வாசல்காக்கிறவர்களுடேன
ேபசி, ேபதுருைவ உள்ேள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 17 அப்ெபாழுது வாசல்காக்கிற ேவைலக்காரி
ேபதுருைவப் பார்த்து: நீயும் அந்த மனிதனுைடய சீடரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். அவன்: நான் அல்ல
என்றான். 18 குளிர்காலமாய் இருந்ததினாேல ஊழியக்காரரும் காவலரும் கரிெநருப்புண்டாக்கி, நின்று,
குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்களுடேன ேபதுருவும் நின்று குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தான். 19

பிரதான ஆசாரியன் இேயசுவினிடத்தில் அவருைடய சீடைரக் குறித்தும் ேபாதகத்ைதக் குறித்தும்
விசாரித்தான். 20 இேயசு அவனுக்கு மறுெமாழியாக: நான் ெவளியரங்கமாக உலகத்துடேன ேபசிேனன்;
ெஜப ஆலயங்களிேலயும், யூதர்கள் எல்ேலாரும் கூடிவருகிற ேதவாலயத்திேலயும் எப்ெபாழுதும்
ேபாதித்ேதன்; அந்தரங்கத்திேல நான் ஒன்றும் ேபசவில்ைல. 21 நீர் என்னிடத்தில் விசாரிக்க
ேவண்டியெதன்ன? நான் ெசான்னைவகைளக் ேகட்டவர்களிடத்தில் விசாரியும்; நான் ேபசினைவகைள
அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கேள என்றார். 22 இப்படி அவர் ெசான்னெபாழுது, அருகில் நின்ற காவலரில்
ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு ெசால்லுகிறது என்று, இேயசுைவ ஒரு அைற
அைறந்தான். 23 இேயசு அவைனப் பார்த்து: நான் ேபசியது, தவறாக இருந்தால் எது தவறு என்று காட்டு;
நான் ேபசியது சரியானால், என்ைன ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார். 24 பின்பு அன்னா என்பவன் பிரதான
ஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற்கு அவைரக் கட்டபட்டவராக அனுப்பினான். 25 சீேமான்ேபதுரு நின்று
குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தான். அப்ெபாழுது சிலர் அவைனப் பார்த்து: நீயும் அவனுைடய சீடரில்
ஒருவனல்லவா என்றார்கள். அவன்: நான் அல்ல என்று மறுதலித்தான். 26 பிரதான ஆசாரியனுைடய
ேவைலக்காரரில் ேபதுரு, காைத ெவட்டினவனுக்கு இனத்தானாகிய ஒருவன் அவைனப் பார்த்து: நான்
உன்ைன அவனுடேன ேதாட்டத்திேல பார்க்க வில்ைலயா என்றான். 27 அப்ெபாழுது ேபதுரு மீண்டும்
மறுதலித்தான்; உடேன ேசவல் கூவிற்று.

பிலாத்துவுக்கு முன் கிறிஸ்து
28 அவர்கள் காய்பாவினிடத்திலிருந்து இேயசுைவத் ேதசாதிபதியின் அரண்மைனக்குக்

ெகாண்டுேபானார்கள்; அப்ெபாழுது விடியற்காலமாக இருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்கா உணைவ,
உண்பதற்காக, அவர்கள் ேதசாதிபதியின் அரண்மைனக்குள் நுைழந்தார்கள். 29 ஆதலால் பிலாத்து
அவர்களிடத்தில் ெவளிேய வந்து: இந்த மனிதன்ேமல் என்ன குற்றம் சுமத்துகிறீர்கள் என்றான். 30 அவர்கள்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: இவன் குற்றவாளியாக இல்லாவிட்டால், இவைன உம்மிடத்தில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்ேடாம் என்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது பிலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து: இவைன நீங்கேள
ெகாண்டுேபாய், உங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நியாயம் தீருங்கள் என்றான். அதற்கு யூதர்கள்:
ஒருவைனயும் மரண தண்டைன ெசய்ய எங்களுக்கு அதிகாரமில்ைல என்றார்கள். 32 தாம் இந்த விதமான
மரணமாய் மரிக்கப்ேபாகிறாம் என்பைதக் குறித்து இேயசு குறிப்பாய்ச் ெசால்லியிருந்த வார்த்ைத
நிைறேவறத்தக்கதாக இப்படிச் ெசான்னார்கள். 33 அப்ெபாழுது பிலாத்து மறுபடியும் அரண்மைனக்குள்
நுைழந்து, இேயசுைவ அைழத்து: நீ யூதருைடய ராஜாவா என்று ேகட்டான். 34 இேயசு அவனுக்கு
மறுெமாழியாக: நீராய் இப்படிச் ெசால்லுகிறீேரா? அல்லது மற்றவர்கள் என்ைனக் குறித்து இப்படி உமக்குச்
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ெசான்னார்கேளா என்றார். 35 பிலாத்து மறுெமாழியாக: நான் யூதனா? உன் மக்களும் பிரதான ஆசாரியரும்
உன்ைன என்னிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள், நீ என்ன ெசய்தாய் என்றான்.

அவருைடய ராஜ்யம்
36 இேயசு மறுெமாழியாக: என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம்

இவ்வுலகத்திற்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர்
ேபாராடியிருப்பார்கேள; இப்படியிருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியதல்ல என்றார். 37 அப்ெபாழுது
பிலாத்து அவைரப் பார்த்து: அப்படியானால் நீ ராஜாேவா என்றான். இேயசு மறுெமாழியாக: நீர்
ெசால்லுகிறபடி நான் ராஜாதான்; சத்தியத்ைதக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுக்கேவ நான் பிறந்ேதன்,
இதற்காகேவ இந்த உலகத்தில் வந்ேதன்; சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் ேகட்கிறான் என்றார். 38

அதற்குப் பிலாத்து: சத்தியமாவது என்ன என்றான். மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தில் ெவளிேய வந்து: நான்
அவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணவில்ைல. 39 பஸ்கா பண்டிைகயில் நான் உங்களுக்கு ஒருவைன
விடுதைல ெசய்கிற வழக்கம் இருக்கிறது; ஆைகயால் யூதருைடய ராஜாைவ நான் உங்களுக்காக விடுதைல
ெசய்ய உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா என்றான்.

பரபாைச விடுதைல ெசய்ய ேவண்டுதல்

40 அப்ெபாழுது: அவர்கள் எல்ேலாரும் இவைன அல்ல, பரபாைச விடுதைல ெசய்ய ேவண்டும் என்று
மீண்டும் சத்தமிட்டார்கள்; அந்தப் பரபாஸ் என்பவன் திருடனாக இருந்தான்.
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இேயசுைவ வாரினால் அடித்து முள் முடி சூட்டி, ைகயால் அடித்தல்.

அப்ெபாழுது பிலாத்து இேயசுைவப் பிடித்து வாரினால் அடிக்கச்ெசய்தான். 2 பைடவீரர்
முள்ளுகளினால் ஒரு முட்கிரீடத்ைதப் பின்னி அவர் தைலயின் ேமல் ைவத்து, சிவப்பான ஒரு
ேமலாைடைய அவருக்கு உடுத்தி: 3 யூதருைடய ராஜாேவ, வாழ்க என்று ெசால்லி, அவைரக்

ைகயினால் அடித்தார்கள்.

பிலாத்துவின் சந்ேதகமும் பலவீனமும்
4 பிலாத்து மீண்டும் ெவளிேய வந்து: நான் இவனிடம் ஒரு குற்றத்ைதயும் பார்க்கவில்ைல என்று நீங்கள்

அறியும்படி, இேதா, உங்களிடம் இவைன ெவளிேய ெகாண்டு வருகிேறன் என்றான். 5 இேயசு, முள்கிரீடமும்
சிவப்பு அங்கியும் அணிந்தவராக, ெவளிேய வந்தார். அப்ெபாழுது பிலாத்து அவர்கைளப் பார்த்து: இேதா,
இந்த மனிதன் என்றான். 6 பிரதான ஆசாரியரும் காவலரும் அவைரப் பார்த்தேபாது: சிலுைவயில் அைறயும்,
சிலுைவயில் அைறயும் என்று சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பிலாத்து: நீங்கேள இவைனக் ெகாண்டுேபாய்ச்
சிலுைவயில் அைறயுங்கள், நான் இவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் பார்க்கவில்ைல என்றான். 7 யூதர்கள்
அவனுக்கு மறுெமாழியாக: எங்களுக்கு ஒரு நியாயப்பிரமாணம் உண்டு, இவன் தன்ைன ேதவனுைடய
குமாரன் என்று ெசான்னபடியால், அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படிேய இவன் மரிக்க ேவண்டும் என்றார்கள்.
8 பிலாத்து இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது அதிகமாக பயந்து, 9 மீண்டும் அரண்மைனக்குள்ேள
ேபாய், இேயசுைவப் பார்த்து: நீ எங்ேகயிருந்து வந்தவன் என்றான். அதற்கு இேயசு பதில் எதுவும்
ெசால்லவில்ைல. 10 அப்ெபாழுது பிலாத்து: நீ என்ேனாடு ேபசுகிறதில்ைலயா? உன்ைனச் சிலுைவயில்
அைறய எனக்கு அதிகாரம் உண்ெடன்றும், உன்ைன விடுதைல ெசய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்ெடன்றும்
உனக்குத் ெதரியாதா என்றான். 11 இேயசு மறுெமாழியாக: பரத்திலிருந்து உமக்குக்
ெகாடுக்கப்படாதிருந்தால், என்ேமல் உமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இருக்காது; ஆகேவ என்ைன உம்மிடம்
ஒப்புக்ெகாடுத்தவனுக்கு அதிக பாவம் உண்டு என்றார். 12 அதுமுதல் பிலாத்து அவைர விடுதைல ெசய்ய வழி
ேதடினான். யூதர்கள் அவைனப் பார்த்து: இவைன விடுதைல ெசய்தால் நீர் இராயனுக்கு நண்பன் இல்ைல;
தன்ைன ராஜா என்கிறவன் எவேனா அவன் இராயனுக்கு விேராதி என்று சத்தமிட்டார்கள். 13 பிலாத்து
இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டெபாழுது, இேயசுைவ ெவளிேய அைழத்துவந்து, தளமிடப்பட்ட
ேமைடெயன்றும், எபிெரயு ெமாழியிேல கபத்தா என்றும் ெசால்லப்பட்ட இடத்திேல, நீதியிருக்ைக மீது
உட்கார்ந்தான். 14 அந்த நாள் பஸ்காவுக்கு ஆயத்த நாளும் ஏறக்குைறய நண்பகல் ேவைளயாக இருந்தது;
அப்ெபாழுது அவன் யூதர்கைளப் பார்த்து: இேதா, உங்கள் ராஜா என்றான். 15 அவர்கள்: இவைன அகற்றும்,
அகற்றும், சிலுைவயில் அைறயும் என்று சத்தமிட்டார்கள். அதற்குப் பிலாத்து: உங்கள் ராஜாைவ நான்
சிலுைவயில் அைறயலாமா என்றான். பிரதான ஆசாரியர் மறுெமாழியாக: இராயேன அல்லாமல் எங்களுக்கு
ேவேற ராஜா இல்ைல என்றார்கள்.

சிலுைவயில் அைறய ஒப்புக்ெகாடுத்தல்
16 அப்ெபாழுது அவைர சிலுைவயில் அைறயும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தான். அவர்கள்

இேயசுைவப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 17 அவர் தம்முைடய சிலுைவையச் சுமந்துெகாண்டு, எபிெரயு
ெமாழியிேல ெகால்ெகாதா என்று ெசால்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்.
18 அங்ேக அவைர சிலுைவயில் அைறந்தார்கள்; அவேராடு ேவறு இரண்டுேபைர இரண்டு பக்கங்களிலும்
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இேயசுைவ நடுவிலுமாகச் சிலுைவகளில் அைறந்தார்கள். 19 பிலாத்து ஒரு ேமல்விலாசத்ைத எழுதி,
சிலுைவயின்ேமல் ெபாறுத்தச்ெசய்தான். அதில் நசேரயனாகிய இேயசு யூதருைடய ராஜா என்று
எழுதியிருந்தது. 20 இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட இடம் நகரத்திற்கு அருகாைமயாக இருந்தபடியால்,
யூதரில் அேநகர் அந்த ேமல்விலாசத்ைத வாசித்தார்கள்; அது எபிெரயு கிேரக்கு, லத்தீன் ெமாழிகளில்
எழுதியிருந்தது. 21 அப்ெபாழுது யூதருைடய பிரதான ஆசாரியர் பிலாத்துைவப் பார்த்து: யூதருைடய ராஜா
என்று நீர் எழுதாமல், நான் யூதருைடய ராஜா என்று அவன் ெசான்னதாக எழுதும் என்றார்கள். 22 பிலாத்து
மறுெமாழியாக: நான் எழுதினது எழுதினேத என்றான். 23 பைடவீரர் இேயசுைவச் சிலுைவயில் அைறந்த
பின்பு, அவருைடய ஆைடகைள எடுத்து, ஒவ்ெவாரு பைடவீரனுக்கும் ஒவ்ெவாரு பாகமாக நான்கு
பாகமாக்கினார்கள்; ேமல் அங்கிையயும் எடுத்தார்கள், அந்த ேமல் அங்கி, ைதயலில்லாமல் ேமேல
ெதாடங்கி முழுவதும் ெநய்யப்பட்டதாக இருந்தது. 24 அவர்கள்: இைத நாம் கிழியாமல், யாருக்கு வருேமா
என்று இைதக் குறித்துச் சீட்டுப்ேபாடுேவாம் என்று ஒருவேராடு ஒருவர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். என்
ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்ேள பங்கிட்டு, என் ஆைடயின்ேமல் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள் என்கிற
ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாகப் பைடவீரர் இப்படிச் ெசய்தார்கள். 25 இேயசுவின் சிலுைவயின்
அருேக அவருைடய தாயும், அவருைடய தாயின் சேகாதரி கிெலேயாப்பா மரியாளும், மகதேலனாமரியாளும்
நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது இேயசு தம்முைடய தாையயும், அருேக நின்ற தமக்கு அன்பாக
இருந்த சீடைனயும் பார்த்து, தம்முைடய தாயிடம்: “ெபண்ேண, அேதா, உன் மகன்” என்றார். 27 பின்பு அந்த
சீடைனப் பார்த்து ≪அேதா, உன் தாய்≫ என்றார். அந்ேநரமுதல் அந்தச் சீடன் அவைளத் தன்னிடமாக
ஏற்றுக்ெகாண்டான். 28 அதன் பின்பு, ≪எல்லாம் முடிந்தது≫ என்று இேயசு அறிந்து, ேவதவாக்கியம்
நிைறேவறத்தக்கதாக: ≪தாகமாக இருக்கிேறன்≫ என்றார். 29 காடி நிைறந்த பாத்திரம் அங்ேக
ைவக்கப்பட்டிருந்தது; அவர்கள் கடற்காளாைனக் காடியிேல ேதாய்த்து, ஈேசாப்புத்தண்டில் மாட்டி, அவர்
வாயினிடத்தில் நீட்டிக்ெகாடுத்தார்கள்.

கிறிஸ்துவின் மரணம்

30 இேயசு காடிைய வாங்கினபின்பு, முடிந்தது என்று ெசால்லி, தைலையச் சாய்த்து, ஆவிைய
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 31 அந்த நாள் ெபரிய ஓய்வு நாளுக்கு ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியினால், உடல்கள்
அந்த ஓய்வுநாளிேல சிலுைவகளில் இல்லாதபடி, யூதர்கள் பிலாத்துவினிடத்தில் ேபாய், அவர்களுைடய கால்
எலும்புகைள முறிக்கும்படிக்கும், உடல்கைள எடுத்துப்ேபாடும்படிக்கும் உத்தரவு ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
32 அந்தப்படி பைடவீரர் வந்து, அவருடேன சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட முந்தினவனுைடய கால்
எலும்புகைளயும் மற்றவனுைடய கால் எலும்புகைளயும் முறித்தார்கள். 33 அவர்கள் இேயசுவினிடத்தில்
வந்து, அவர் மரித்திருக்கிறைதப் பார்த்து, அவருைடய கால் எலும்புகைள முறிக்கவில்ைல. 34 ஆகிலும்
பைடவீரரில் ஒருவன் ஈட்டியினாேல அவருைடய விலாவில் குத்தினான்; உடேன இரத்தமும் தண்ணீரும்
ெவளிவந்தது. 35 அைதப் பார்த்தவன் சாட்சிெகாடுக்கிறான், அவனுைடய சாட்சி உண்ைமயாக இருக்கிறது;
நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி, தான் ெசால்லுகிறது உண்ைம என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான். 36 அவருைடய
எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்ைல என்கிற ேவதவாக்கியம் நிைறேவறும்படி இைவகள் நடந்தது. 37

அல்லாமலும் தாங்கள் குத்தினவைர பார்ப்பார்கள் என்று ேவெறாரு ேவதவாக்கியம் ெசால்லுகிறது.

ேயாேசப்பு அவைர அடக்கம் ெசய்ய பிலாத்துவிடம் ேகட்பது
38 இைவகளுக்குப் பின்பு அரிமத்தியா ஊரானும், யூதருக்குப் பயந்ததினால் இேயசுவுக்கு அந்தரங்க

சீடனுமாகிய ேயாேசப்பு இேயசுவின் சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படி பிலாத்துவினிடத்தில் உத்தரவு
ேகட்டான்; பிலாத்து உத்தரவு ெகாடுத்தான். ஆைகயால் அவன் வந்து, இேயசுவின் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 39 ஆரம்பத்திேல ஒரு இரவில் இேயசுவினிடத்தில் வந்திருந்த நிக்ெகாேதமு
என்பவன் ெவள்ைளப்ேபாளமும், கரியேபாளமும் கலந்து ஏறக்குைறய நூறுலிட்டர் ெகாண்டுவந்தான். 40

அவர்கள் இேயசுவின் சரீரத்ைத எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம் ெசய்யும் முைறைமயின்படிேய அைதச்
சுகந்தவர்க்கங்களுடேன துணிகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள். 41 அவர் சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட இடத்தில்
ஒரு ேதாட்டமும், அந்தத் ேதாட்டத்தில் ஒருேபாதும் ஒருவனும் ைவக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய கல்லைறயும்
இருந்தது. 42 யூதருைடய ஆயத்தநாளாக இருந்தபடியினாலும், அந்தக் கல்லைற அருகாைமயாய்
இருந்தபடியினாலும், அவ்விடத்திேல இேயசுைவ ைவத்தார்கள்.

அத்தியாயம் 20

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்ெதழுதல்

வாரத்தின் முதல் நாள் காைலயில், அதிக இருட்ேடாடு, மகதேலனா மரியாள் கல்லைறக்கு வந்து
கல்லைறைய அைடத்திருந்த கல் எடுத்துப் ேபாடப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்தாள். 2 உடேன அவள்
ஓடி, சீேமான் ேபதுருவிடமும் இேயசுவுக்கு அன்பாக இருந்த மற்றச் சீடனிடமும் ேபாய்:

கர்த்தைரக் கல்லைறயிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள், அவைர ைவத்த இடம் எங்களுக்குத்
ெதரியவில்ைல என்றாள். 3 அப்ெபாழுது ேபதுருவும் மற்றச் சீடனும் கல்லைறக்குப் ேபாவதற்காகப்
புறப்பட்டு, இருவரும் ஒருமனப்பட்டு ஓடினார்கள். 4 ேபதுருைவவிட மற்றச் சீடன் ேவகமாக ஓடி, முதலில்
கல்லைறக்கு வந்து, 5 அதற்குள்ேள குனிந்து பார்த்து, துணிகள் கிடக்கிறைதப் பார்த்தான்; ஆனாலும் அவன்
உள்ேள ேபாகவில்ைல. 6 சீேமான் ேபதுரு அவனுக்குப் பின்ேன வந்து, கல்லைறக்குள்ேள நுைழந்து, 7
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சீைலகள் கிடக்கிறைதயும், அவருைடய தைலயில் சுற்றியிருந்த சீைல மற்றச் சீைலகேளாடு ைவக்காமல்
தனிேய ஒரு இடத்திேல சுருட்டி ைவத்திருக்கிறைதயும் பார்த்தான். 8 முதலில் கல்லைறக்கு வந்த மற்றச்
சீடனும் அப்ெபாழுது உள்ேள நுைழந்து, பார்த்து விசுவாசித்தான். 9 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு
எழுந்திருக்க ேவண்டும் என்கிற ேவதவாக்கியத்ைத அவர்கள் இன்னும் அறியாமல் இருந்தார்கள். 10 பின்பு
அந்தச் சீடர்கள் தங்களுைடய இடத்திற்குத் திரும்பிப் ேபானார்கள்.

மகதேலனா மரியாளுக்கு காட்சியளித்தல்
11 மரியாள் கல்லைறயின் அருேக ெவளிேய நின்று அழுதுெகாண்டிருந்தால்; அப்படி அழுது

ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவள் குனிந்து கல்லைறக்கு உள்ேள பார்த்து, 12 இேயசுவின் சரீரம்
ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்திேல ெவள்ைள உைட அணிந்தவர்களாக இரண்டு தூதர்கள், தைலபக்கம்
ஒருவனும் கால்பக்கம் ஒருவனுமாக, உட்கார்ந்திருக்கிறைதப் பார்த்தாள். 13 அவர்கள் அவைளப் பார்த்து:
ெபண்ேண, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவைர எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்விட்டார்கள், அவைர ைவத்த இடம் எனக்குத் ெதரியவில்ைல என்றாள். 14 இைவகைளச் ெசால்லிப்
பின்பக்கம் திரும்பி, இேயசு நிற்கிறைதப் பார்த்தாள்; ஆனாலும் அவைர இேயசு என்று அறியாமல்
இருந்தாள். 15 இேயசு அவைளப் பார்த்து: ெபண்ேண, ஏன் அழுகிறாய், யாைரத் ேதடுகிறாய் என்றார்.
அவள், அவைரத் ேதாட்டக்காரன் என்று நிைனத்து: ஐயா, நீர் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாயிருந்தால்,
அவைர ைவத்த இடத்ைத எனக்குச் ெசால்லும், நான் ேபாய் அவைர எடுத்துக்ெகாள்ேவன் என்றாள். 16

இேயசு அவைளப் பார்த்து: மரியாேள என்றார். அவள் திரும்பிப் பார்த்து: ரபூனி என்றாள்; அதற்குப்
ேபாதகேர என்று அர்த்தம். 17 இேயசு அவைளப் பார்த்து: என்ைனத் ெதாடாேத, நான் இன்னும் என்
பிதாவினிடம் பரேமறிப்ேபாகவில்ைல; நீ என் சேகாதரர்களிடம் ேபாய், நான் என் பிதாவினிடமும் உங்கள்
பிதாவினிடமும், என் ேதவனிடமும் உங்கள் ேதவனிடமும் பரேமறிப்ேபாகிேறன் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லு என்றார். 18 மகதேலனா மரியாள் ேபாய், தான்இேயசுைவப் பார்த்தைதயும், அவர் தன்னிடம்
ெசான்னைவகைளயும் சீடர்களுக்கு அறிவித்தாள்.

இேயசு சீடர்கள் நடுவில்
19 வாரத்தின் முதல்நாளாகிய அன்ைறயதினம் மாைல ேநரத்திேல, சீடர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில்,

யூதர்களுக்குப் பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்கும்ேபாது, இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று:
உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 20 அவர் இப்படிச் ெசால்லித் தம்முைடய ைககைளயும் விலாைவயும்
அவர்களுக்குக் காட்டினார். சீடர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 21 இேயசு மீண்டும்
அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக; பிதா என்ைன அனுப்பினது ேபால நானும்
உங்கைள அனுப்புகிேறன் என்று ெசால்லி, 22 அவர்கள்ேமல் ஊதி: பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள்; 23 எவர்களுைடய பாவங்கைள மன்னிக்கிறீர்கேளா அைவகள் அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படும், எவர்களுைடய பாவங்கைள மன்னிக்காமல் இருக்கிறீர்கேளா அைவகள் அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கும் என்றார்.

ேதாமாவின் சந்ேதகம்
24 இேயசு வந்திருந்த ேபாது பன்னிெரண்டு ேபரில் ஒருவனாகிய திதிமு என்னப்பட்ட ேதாமா என்பவன்

அவர்கேளாடு இருக்கவில்ைல. 25 மற்றச் சீடர்கள்: இேயசுைவ பார்த்ேதாம் என்று அவனிடம்
ெசான்னார்கள். அதற்கு அவன்: அவருைடய ைககளில் ஆணிகளினால் உண்டான காயத்ைத நான் பார்த்து,
அந்தக் காயத்திேல என் விரைலவிட்டு, என் ைகைய அவருைடய விலாவிேல விடாமல்
விசுவாசிக்கமாட்ேடன் என்றான். 26 மீண்டும் எட்டு நாட்களுக்குப் பின்பு அவருைடய சீடர்கள்
வீட்டிற்குள்ேள இருந்தார்கள்; ேதாமாவும் அவர்கேளாடு இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது.
அப்ெபாழுது இேயசு வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார். 27 பின்பு அவர்
ேதாமாைவப் பார்த்து: நீ உன் விரைல இங்ேக நீட்டி, என் ைககைளப் பார், உன் ைகைய நீட்டி, என்
விலாவிேல ேபாடு, அவிசுவாசியாக இல்லாமல் விசுவாசியாக இரு என்றார். 28 ேதாமா அவருக்கு
மறுெமாழியாக: என் ஆண்டவேர! என் ேதவேன! என்றான். 29 அதற்கு இேயசு: ேதாமாேவ, நீ என்ைனப்
பார்த்ததினாேல விசுவாசித்தாய், பார்க்காமல் இருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார்.
30 இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதப்படாத ேவறு அேநக அற்புதங்கைளயும் இேயசு தமது சீடர்களுக்கு முன்பாகச்
ெசய்தார். 31 இேயசு ேதவனுைடய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிப்பதற்காகவும்,
விசுவாசித்து அவருைடய ெபயரினாேல நித்தியஜீவைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும், இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அத்தியாயம் 21

இேயசு மறுபடியும் சீடர்களுக்கு காட்சியளித்தல்

இைவகளுக்குப் பின்பு இேயசு திேபரியா கடற்கைரயிேல மீண்டும் சீடர்களுக்குத் தம்ைம
ெவளிப்படுத்தினார்; ெவளிப்படுத்தின விபரமானது: 2 சீேமான்ேபதுருவும், திதிமு என்னப்பட்ட
ேதாமாவும், கலிேலயா நாட்டில் உள்ள கானா ஊைரச்ேசர்ந்த நாத்தான்ேவலும், ெசெபேதயுவின்

மகனும், அவருைடய சீடர்களில் ேவறு இரண்டுேபரும் கூடியிருக்கும்ேபாது, 3 சீேமான்ேபதுரு
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மற்றவர்கைளப் பார்த்து: மீன்பிடிக்கப் ேபாகிேறன் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: நாங்களும் உம்ேமாடு
வருகிேறாம் என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய், உடேன படகில் ஏறினார்கள். அந்த இரவிேல அவர்கள்
ஒன்றும் பிடிக்கவில்ைல. 4 விடியற்காலமானேபாது, இேயசு கைரயிேல நின்றார்; அவைர இேயசு என்று
சீடர்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள். 5 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: பிள்ைளகேள, உண்பதற்கு ஏதாவது
உங்களிடம் இருக்கிறதா என்றார். அதற்கு அவர்கள்: ஒன்றும் இல்ைல என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்:
நீங்கள் படகுக்கு வலதுபுறமாக வைலையப் ேபாடுங்கள், அப்ெபாழுது உங்களுக்கு மீன்கள் கிைடக்கும்
என்றார். அப்படிேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட்டு, அதிகமான மீன்கள் கிைடத்ததினால், வைலைய
இழுக்க முடியாமல் இருந்தார்கள். 7 ஆகேவ இேயசுவின்ேமல் அன்பாக இருந்த சீடன் ேபதுருைவப்
பார்த்து: அவர் இேயசு என்றான். அவர் இேயசு என்று சீேமான்ேபதுரு ேகட்டவுடேன, தான் ஆைட
அணியாதவனாக இருந்ததினால், தன் ேமற்சட்ைடைய அணிந்துெகாண்டு கடலிேல குதித்தான். 8 மற்றச்
சீடர்கள் கைரக்கு ஏறக்குைறய இருநூறுமுழத் தூரத்தில் இருந்ததினால் படகில் இருந்துெகாண்ேட
மீன்களுள்ள வைலைய இழுத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள். 9 அவர்கள் கைரயிேல வந்திறங்கினேபாது,
கரிெநருப்புப் ேபாட்டிருக்கிறைதயும், அதின்ேமல் மீன் ைவத்திருக்கிறைதயும், அப்பத்ைதயும் பார்த்தார்கள்.
10 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் இப்ெபாழுது பிடித்த மீன்களில் சிலவற்ைறக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றார். 11 சீேமான்ேபதுரு படகில் ஏறி, நூற்று ஐம்பத்துமூன்று ெபரிய மீன்களால் நிைறந்த வைலையக்
கைரயில் இழுத்தான்; இத்தைன மீன்கள் இருந்தும் வைல கிழியவில்ைல.

இேயசு அவர்களுடன் சாப்பிடுதல்
12 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து: வாருங்கள், சாப்பிடுங்கள் என்றார். அவர் இேயசு என்று சீடர்கள்

அறிந்தபடியால் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யார் என்று ேகட்கத் துணியவில்ைல. 13 அப்ெபாழுது இேயசு
வந்து, அப்பத்ைதயும் மீைனயும் எடுத்து, அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 14 இேயசு மரித்ேதாரிலிருந்து
உயிேராடு எழுந்தப் பின்பு தம்முைடய சீடர்களுக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றாவது தரிசனம்.

ேபதுருவிடம் தமது ெபாறுப்ைப ஒப்பைடத்தல்
15 அவர்கள் சாப்பிட்டப் பின்பு, இேயசு சீேமான்ேபதுருைவப் பார்த்து: ேயானாவின் மகனாகிய சீேமாேன,

இவர்கைளவிட நீ அதிகமாக என்ேமல் அன்பாக இருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர,
உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைத நீர் அறிவீர் என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகைள ேமய்ப்பாயாக
என்றார். 16 இரண்டாவதுமுைற அவர் அவைனப் பார்த்து: ேயானாவின் மகனாகிய சீேமாேன, நீ என்ேமல்
அன்பாக இருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவேர, உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைத நீர்
அறிவீர் என்றான். அவர்: என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார். 17 மூன்றாவதுமுைற அவர் அவைனப்
பார்த்து: ேயானாவின் மகனாகிய சீேமாேன, நீ என்ைன ேநசிக்கிறாயா என்றார். என்ைன ேநசிக்கிறாயா
என்று அவர் மூன்றாவதுமுைற தன்ைனக் ேகட்டதினாேல, ேபதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவேர, நீர்
எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைதயும் நீர் அறிவீர் என்றான். இேயசு:
என் ஆடுகைள ேமய்ப்பாயாக என்றார். 18 நீ சிறுவயதுள்ளவனாக இருந்தேபாது நீேய ஆைட
அணிந்துெகாண்டு, உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிேல நடந்து திரிந்தாய்; நீ முதிர்வயதுள்ளவனாய்
ஆகும்ேபாது உன் ைககைள நீட்டுவாய்; ேவெறாருவன் உன் ஆைடைய அணிவித்து, உனக்கு இஷ்டமில்லாத
இடத்துக்கு உன்ைனக் ெகாண்டுேபாவான் என்று உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக்குச்
ெசால்லுகிேறன் என்றார். 19 இந்தவிதமான மரணத்தினாேல அவன் ேதவைன மகிைமப்படுத்தப்ேபாகிறான்
என்பைதக் குறிக்கும்படியாக இப்படிச் ெசான்னார். அவர் இைதச் ெசால்லியபின்பு, அவைனப் பார்த்து:
என்ைனப் பின்பற்றிவா என்றார். 20 ேபதுரு திரும்பிப்பார்த்து, இேயசுவுக்கு அன்பாக இருந்தவனும்,
இரவுஉணவு உண்ணும் ேபாது அவர் மார்பிேல சாய்ந்து: ஆண்டவேர, உம்ைமக் காட்டிக்ெகாடுக்கிறவன்
யார் என்று ேகட்ட சீடன் பின்னால் வருகிறைதப் பார்த்தான். 21 அவைனப் பார்த்து, ேபதுரு இேயசுவிடம்:
ஆண்டவேர, இவன் காரியம் என்ன என்றான். 22 அதற்கு இேயசு: நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க
எனக்கு விருப்பமானால், உனக்ெகன்ன, நீ என்ைனப் பின்பற்றிவா என்றார். 23 ஆகேவ அந்தச் சீடன்
மரிப்பதில்ைல என்கிற ேபச்சு சேகாதரர்களுக்குள்ேள பரவியது. ஆனாலும், அவன் மரிப்பதில்ைல என்று
இேயசு ெசால்லாமல், நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு விருப்பமானால் உனக்ெகன்ன என்று
ெசான்னார். 24 அந்தச் சீடேன இைவகைளக் குறித்துச் சாட்சிெகாடுத்து இைவகைள எழுதினவன்;
அவனுைடய சாட்சி உண்ைம என்று அறிந்திருக்கிேறாம்.

முடிவுைர

25 இேயசு ெசய்த ேவறு அேநக காரியங்களும் உண்டு; அைவகைள ஒவ்ெவான்றாக எழுதினால்
எழுதப்படும் புத்தகங்கள் உலகம் ெகாள்ளாது என்று நிைனக்கிேறன். ஆெமன்.
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ெதேயாப்பிலுேவ, இேயசுவானவர் தாம் ெதரிந்துெகாண்ட அப்ேபாஸ்தலருக்குப் பரிசுத்த
ஆவியினாேல கட்டைளயிட்டபின்பு, 2 அவர் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைரக்கும் ஊழியம்
ெசய்யவும் ேபாதிக்கவும் ெதாடங்கின எல்லாவற்ைறயுங்குறித்து, முதலாம் புத்தகத்ைத எழுதிேனன்.

3 அவர் சிலுைவயில் பாடுபட்டபின்பு, நாற்பது நாளளவும் அப்ேபாஸ்தலருக்குத் தரிசனமாகி , ேதவனுைடய
ராஜ்யத்துக்குரியைவகைள அவர்களுடேன ேபசி, அேநகம் ெதளிவான ஆதாரங்களினாேல அவர்களுக்குத்
தம்ைம உயிேராடிருக்கிறவராகக் காண்பித்தார். 4 அன்றியும், அவர் அவர்களுடேன கூடிவந்திருக்கும்ேபாது,
அவர்கைள ேநாக்கி: ேயாவான் தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்; நீங்கள் சில நாளுக்குள்ேள
பரிசுத்த ஆவியினாேல ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள். 5 ஆைகயால் நீங்கள் எருசேலைம விட்டுப் ேபாகாமல்
என்னிடத்தில் ேகள்விபட்ட பிதாவின் வாக்குதத்தம் நிைறேவறக் காத்திருங்கள் என்று கட்டைளயிட்டார். 6

அப்ெபாழுது கூடிவந்திருந்தவர்கள் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர, இக்காலத்திலா இராஜ்யத்ைத
இஸ்ரேவலுக்குத் திரும்பக் ெகாடுப்பீர் என்று ேகட்டார்கள். 7 அதற்கு அவர்:பிதாவானவர் தம்முைடய
அதிகாரத்தில் உறுதியாய் ைவத்திருக்கிற காலங்கைளயும் ேவைளகைளயும் அறிகிறது உங்களுக்கு
அடுத்ததல்ல. 8 பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும்ேபாது நீங்கள் ெபலனைடந்து, எருசேலமிலும்,
யூேதயா முழுவதிலும், சமாரியாவிலும், பூமியின் கைடசி எல்ைலவைரயிலும், எனக்குச்
சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்றார். 9 இைவகைள அவர் ெசான்னபின்பு, அவர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், வானத்துக்குேமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்; அவர்கள் கண்களுக்கு
மைறவாக ஒரு ேமகம் அவைர எடுத்துக்ெகாண்டது. 10 அவர் ேபாகிற ேபாது அவர்கள் வானத்ைத
அண்ணாந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், இேதா, ெவண்ைமயான உைடயணிந்தவர்கள் இரண்டுேபர்
அவர்களருேக நின்று: 11 கலிேலயேர, நீங்கள் ஏன் வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்?
உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த இேயசுவானவர் எப்படி உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளிப்ேபானாேரா, அப்படிேய மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள்.
12 அப்ெபாழுது அவர்கள் எருசேலமுக்கு அருகாைமயில் ஒரு ஓய்வுநாள் பயணதூரத்திலிருக்கிற
ஒலிவமைல என்னப்பட்ட மைலயிலிருந்து எருசேலமுக்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள். 13 அவர்கள் அங்ேக
வந்தேபாது ேமல்வீட்டில் ஏறினார்கள்; அதில் ேபதுருவும், யாக்ேகாபும், ேயாவானும், அந்திேரயாவும்,
பிலிப்பும், ேதாமாவும், பர்த்ெதாெலாேமயும், மத்ேதயும், அல்ேபயுவின் குமாரனாகிய யாக்ேகாபும்,
ெசேலாத்ேத என்னப்பட்ட சீேமானும், யாக்ேகாபின் சேகாதரனாகிய யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள். 14

அங்ேக இவர்கெளல்லாரும், ெபண்கேளாடும் இேயசுவின் தாயாகிய மரியாேளாடும், அவருைடய
சேகாதரேராடுங்கூட ஒருமனப்பட்டு, ெஜபத்திலும் ேவண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். 15 அந்நாட்களிேல,
சீடர்கள் ஏறக்குைறய நூற்றிருபதுேபர் கூடியிருந்தேபாது, அவர்கள் மத்தியிேல ேபதுரு எழுந்து நின்று: 16

சேகாதரேர, இேயசுைவப் பிடித்தவர்களுக்கு வழிகாட்டின யூதாைசக்குறித்துப் பரிசுத்த ஆவி தாவீதின்
வாக்கினால் முன் ெசான்ன ேவதவாக்கியம் நிைறேவற ேவண்டியதாயிருந்தது. 17 அவன் எங்களில்
ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு, இந்த ஊழியத்திேல பங்குெபற்றவனாயிருந்தான். 18 தவறான வழியின்
வருமானத்தினால் அவன் ஒரு நிலத்ைதச் சம்பாதித்து, தைலகீழாக விழுந்தான்; அவன் வயிறுெவடித்து,
குடல்கெளல்லாம் சரிந்து ேபாயிற்று. 19 இது எருசேலமிலுள்ள குடிகள் யாவருக்கும் ெதரிந்திருக்கிறது
அதினாேல அந்த நிலம் அவர்களுைடய, ெமாழியிேல இரத்த நிலம் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் அக்ெகல்தமா
என அைழக்கப்பட்டிருக்கிறது. 20 சங்கீதபுத்தகத்திேல அவனுைடய குடியிருக்கும் வீடு அழிக்ககடவது
ஒருவனும் அதில் குடியில்லாதிருப்பானாக என்றும்; அவனுைடய தைலைமத்துவத்ைத ேவெறாருவன்
ெபறக்கடவன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது. 21 ஆதலால், ேயாவான் ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்த
நாள்முதற்ெகாண்டு, கர்த்தராகிய இேயசுவானவர் நம்மிடத்திலிருந்து உயர எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட
நாள்வைரக்கும், 22 அவர் நம்மிடத்தில் வாழ்ந்திருந்த காலங்களிெலல்லாம் எங்களுடேன கூட இருந்த
மனிதர்களில் ஒருவன் அவர் உயிேராெடழுந்தைதக் குறித்து, எங்களுடேனகூடச் சாட்சியாக
ஏற்படுத்தப்படேவண்டும் என்றான். 23 அப்ெபாழுது அவர்கள் யுஸ்து என்னும் மறுெபயருள்ள பர்சபா
என்னப்பட்ட ேயாேசப்பும், மத்தியாவும் ஆகிய இவ்விரண்டு ேபைரயும் நிறுத்தி: 24 எல்லாருைடய
இருதயங்கைளயும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாேவ, யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்குப் ேபாகும்படி
இழந்துேபான இந்த ஊழியத்திலும் இந்த அப்ேபாஸ்தலப் பட்டத்திலும் பங்கு ெபறுவதற்காக, 25

இவ்விரண்டு ேபரில் ேதவரீர் ெதரிந்துெகாண்டவைன எங்களுக்குக் காண்பித்தருளும் என்று ெஜபம்பண்ணி;
26 பின்பு, அவர்கைளக்குறித்துச் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; சீட்டு மத்தியாவின் ெபயருக்கு விழுந்தது;
அப்ெபாழுது அவன் பதிெனாரு அப்ேபாஸ்தலருடேன ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்னும் நாள் வந்தேபாது, அவர்கெளல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திேல
வந்திருந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம்ேபால, வானத்திலிருந்து
சடிதியாய் ஒரு முழக்கமுண்டாகி, அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவைதயும் நிரப்பிற்று. 3

அல்லாமலும் ெநருப்பினால் ெதாடப்பட்ட நாவுகள்ேபால அவர்களுக்குக் காணப்பட்டு, அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் வந்து அமர்ந்தது. 4 அவர்கெளல்லாரும் பரிசுத்தஆவியினாேல நிரப்பப்பட்டு,
ஆவியானவர் தங்களுக்குத் தந்தருளின வரத்தின்படிேய ெவவ்ேவறு ெமாழிகளிேல ேபசத்ெதாடங்கினார்கள்.
5 வானத்தின் கீழிருக்கிற சகல ேதசத்தாரிலுமிருந்து வந்த ேதவபக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்ெபாழுது
எருசேலமிேல வாசம்பண்ணினார்கள். 6 அந்தச் சத்தம் உண்டானேபாது, அேநக மக்கள் கூடிவந்து, தங்கள்
தங்கள் ெமாழியிேல அவர்கள் ேபசுகிறைத அவரவர்கள் ேகட்டபடியினாேல கலக்கமைடந்தார்கள். 7

எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து: இேதா, ேபசுகிற இவர்கெளல்லாரும்
கலிேலயரல்லவா? 8 அப்படியிருக்க, நம்மில் அவரவர்களுைடய தாய் ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேபசக்
ேகட்கிேறாேம, இெதப்படி? 9 பார்த்தரும், ேமதரும், ஏலாமீத்தரும், ெமெசாப்ெபாத்தாமியா, யூேதயா,
கப்பத்ேதாக்கியா, ெபாந்து, ஆசியா, பிரிகியா, 10 பம்பிலியா, எகிப்து என்னும் ேதசத்தார்களும், சிேரேன
பட்டணத்ைதச் சுற்றியிருக்கிற லீபியாவின் திைசகளிேல குடியிருக்கிறவர்களும், இங்ேக வருைகதரும்
ேராமாபுரியாரும், யூதரும், யூதமார்க்கத்ைத பின்பற்றுகிறவர்களும், 11 கிேரத்தரும், அரபியருமாகிய நாம்
நம்முைடய ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேதவனுைடய மகத்துவங்கைளப் ேபசக்ேகட்கிேறாேம என்றார்கள். 12

எல்லாரும் பிரமித்துச் சந்ேதகப்பட்டு, இெதன்னமாய் முடியுேமா என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 மற்றவர்கேளா: இவர்கள் மதுபானம் அருந்தியிருக்கிறார்கள் என்று ேகலி
ெசய்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது ேபதுரு பதிெனாரு சீடர்கேளாடு நின்று, அவர்கைள ேநாக்கி, உரத்த
சத்தமாய்: யூதர்கேள, எருசேலமில் வசிக்கின்ற மக்கேள, நீங்கெளல்லாரும் ெதரிந்து ெகாள்வீர்களாக, என்
வார்த்ைதகைள ேகளுங்கள். 15 நீங்கள் நிைனக்கிறபடி இவர்கள் மது அருந்தியவர்கள் அல்ல, ெபாழுது
விடிந்து மூன்றாம் மணி ேவைளயாயிருக்கிறேத. 16 தீர்க்கதரிசியாகிய ேயாேவலினால்
உைரக்கப்பட்டபடிேய இது நிைறேவறுகிறது. 17 கைடசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்ேமலும் என்
ஆவிைய ெபாழிேவன், அப்ெபாழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்கைள காண்பார்கள்; உங்கள் மூப்பர்கள் கனவுகைளக்
காண்பார்கள்; 18 என்னுைடய ஊழியக்காரர்ேமலும், என்னுைடய ஊழியக்காரிகள்ேமலும் அந்நாட்களில்
என் ஆவிையப் ெபாழிேவன், அப்ெபாழுது அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவார்கள். 19 அல்லாமலும் உயர
வானத்திேல அற்புதங்கைளயும், கீேழ பூமியிேல இரத்தம், அக்கினி, புைகக்காடாகிய அதிசயங்கைளயும்
காட்டுேவன். 20 கர்த்தருைடய ெபரிதும் பிரகாசமுமான நாள் வருமுன்ேன சூரியன் இருளாகவும், சந்திரன்
இரத்தமாகவும் மாறும். 21 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிறவெனவேனா
அவன் மீட்கப்படுவான் என்று ேதவன்உைரத்திருக்கிறார். 22 இஸ்ரேவலேர, நான் ெசால்லும்
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; உங்களுக்கு ெதரிந்திருக்கிறபடி நசேரயனாகிய இேயசுைவக்ெகாண்டு
ேதவன் உங்களுக்குள்ேள பலத்த கிரிையகைளயும், அற்புதங்கைளயும், அதிசயங்கைளயும் நடப்பித்து,
அைவகளினாேல அவைர உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தினார். 23 அப்படியிருந்தும், ேதவன் நியமித்திருந்த
ஆேலாசைனயின்படிேயயும், அவருைடய முன்னறிவின்படிேயயும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட அந்த இேயசுைவ
நீங்கள் பிடித்து, அக்கிரமக்காரருைடய ைககளினாேல சிலுைவயில் ஆணியடித்துக் ெகாைலெசய்தீர்கள். 24

ேதவன் அவருைடய மரண ேவதைனகளின் கட்டுகைள நீக்கி, அவைர உயிேராடு எழுப்பினார்; அவர்
மரணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடாதிருந்தது. 25 அவைரக்குறித்துத் தாவீது: கர்த்தைர எப்ெபாழுதும்
எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி ேநாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்; நான் அைசக்கப்படாதபடி அவர் என்
வலதுபக்கத்திேல இருக்கிறார்; 26 அதினாேல என் இருதயம் மகிழ்ந்தது, என் நாவு களிகூர்ந்தது, என்
மாம்சமும் நம்பிக்ைகேயாேட தங்கியிருக்கும்; 27 என் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தில் விடமாட்டீர்,
உம்முைடய பரிசுத்தர்களின் அழிைவக் காணமாட்டீர்; 28 ஜீவவழிகைள எனக்குத் ெதரியப்படுத்தினீர்;
உம்முைடய சமூகத்திேல என்ைனச் சந்ேதாஷத்தினால் நிரப்புவீர் என்று ெசால்லுகிறான். 29 சேகாதரேர,
ேகாத்திரத்தைலவனாகிய தாவீைதக்குறித்து நான் உங்களுடேன ைதரியமாய்ப் ேபசுகிறதற்கு
இடங்ெகாடுங்கள்; அவன் மரணமைடந்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுைடய கல்லைற
இந்நாள்வைரக்கும் நம்மிடத்திலிருக்கிறது. 30 அவன் தீர்க்கதரிசியாயிருந்து: உன் சிங்காசனத்தில்
வீற்றிருக்க உன் வம்சத்திேல கிறிஸ்துைவ எழும்பப்பண்ணுேவன் என்று ேதவன் தனக்கு
சத்தியம்பண்ணினைத ெதரிந்தபடியால், 31 அவன் கிறிஸ்துவினுைடய ஆத்துமா பாதாளத்திேல
விடப்படுவதில்ைலெயன்றும், அவருைடய சரீரம் அழிைவக் காண்பதில்ைலெயன்றும் முன்ேப அறிந்து, அவர்
உயிர்த்ெதழுதைலக்குறித்து இப்படிச் ெசான்னான். 32 இந்த இேயசுைவ ேதவன் உயிேராடு எழுப்பினார்;
இதற்கு நாங்கள் எல்ேலாரும் சாட்சிகளாயிருக்கிேறாம். 33 அவர் ேதவனுைடய வலதுகரத்தினாேல
உயர்த்தப்பட்டு, பிதா அருளிய வாக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்று, நீங்கள் இப்ெபாழுது
காண்கிறதும் ேகட்கிறதுமாகிய இைதப் ெபாழிந்தருளினார். 34 தாவீது பரேலாகத்திற்கு எழுந்து
ேபாகவில்ைலேய. நான் உம்முைடய சத்துருக்கைள உமக்குப் பாதத்தின் கீேழ ேபாடும்வைரக்கும், 35 நீர்
என் வலதுபக்கத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவருடேன ெசான்னார் என்று அவேன
ெசால்லியிருக்கிறான். 36 ஆைகயினால், நீங்கள் சிலுைவயில் அைறந்த இந்த இேயசுைவேய ேதவன்
ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினாெரன்று இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய்
ெதரியக்கடவர்கள் என்றான். 37 இைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது, இருதயத்திேல குத்தப்பட்டவர்களாகி,
ேபதுருைவயும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலைரயும் பார்த்து: சேகாதரேர, நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்றார்கள். 38 ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்கி: நீங்கள் மனம் திருந்தி, ஒவ்ெவாருவரும் பாவமன்னிப்புக்கு
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என்று இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது பரிசுத்த
ஆவியின் வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள். 39 வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும், உங்கள் பிள்ைளகளுக்கும்,
நம்முைடய ேதவனாகிய கர்த்தர் வரவைழக்கும் தூரத்திலுள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது என்று
ெசால்லி; 40 இன்னும் அேநக வார்த்ைதகளாலும் சாட்சிகூறி, முரண்பாடுள்ள இந்த வம்சத்ைத விட்டுவிலகி
உங்கைள காப்பாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றும் புத்திெசான்னான். 41 அவனுைடய வார்த்ைதகைளச்
சந்ேதாஷமாய் ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். அன்ைறயத்தினம் ஏறக்குைறய
மூவாயிரம்ேபர் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்கள். 42 அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலருைடய ேபாதைனகளிலும், உறவிலும், அப்பம் புசித்தலிலும், ெஜபம்பண்ணுதலிலும்
உறுதியாய்த் தரித்திருந்தார்கள். 43 எல்ேலாருக்கும் பயமுண்டாயிற்று. அப்ேபாஸ்தலர்களாேல அேநக
அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் ெசய்யப்பட்டது. 44 விசுவாசிகள் எல்ேலாரும் ஒன்றாய் இருந்து,
எல்லாவற்ைறயும் ெபாதுவாய் ைவத்து அனுபவித்தார்கள். 45 நிலங்கைளயும் ெசாத்துகைளயும்விற்று,
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ேதைவயானதற்குத்தக்கதாக அைவகளில் எல்ேலாருக்கும் பகிர்ந்துெகாடுத்தார்கள்.
46 அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ேதவாலயத்திேல அனுதினமும் தரித்திருந்து, வீடுகள்ேதாறும்
அப்பம்புசித்து மகிழ்ச்சிேயாடும் கபடு இல்லாத இருதயத்ேதாடும் சாப்பிட்டு, 47 ேதவைனத் துதித்து,
மக்கெளல்லாரிடத்திலும் தயவுெபற்றிருந்தார்கள். மீட்கப்படுகிறவர்கைளக் கர்த்தர் அனுதினமும்
ேதவாலயத்திேல ேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்தார்.

ெஜபேவைளயாகிய ஒன்பதாம்மணி ேவைளயிேல ேபதுருவும் ேயாவானும் ஆலயத்துக்குப்
ேபானார்கள். 2 அப்ெபாழுது தன் பிறவியிேலேய சப்பாணியாய்ப் பிறந்த ஒரு மனிதைன
சுமந்துெகாண்டு வந்தார்கள்;ஆலயத்திற்குள் வருகிறவர்களிடத்தில் பிச்ைசேகட்கும்படி,

அனுதினமும் ஆலய வாசல்களில் ஒன்றான அலங்காரம் என்ற வாசல் அருகில் அவைன ைவப்பார்கள். 3

அவன்ஆலயத்திற்குள் நுைழகிற ேபதுருைவயும், ேயாவாைனயும் பார்த்து பிச்ைச ேகட்டான். 4 ேபதுருவும்,
ேயாவானும் அவைன உற்றுப்பார்த்து: எங்கைள ேநாக்கிப்பார் என்றார்கள். 5 அவன் அவர்களிடத்தில்
ஏதாகிலும் கிைடக்கும் என்று நிைனத்து, அவர்கைள ஏக்கத்ேதாேட பார்த்தான். 6 அப்ெபாழுது ேபதுரு:
ெவள்ளியும் ெபான்னும் என்னிடத்தில் இல்ைல; என்னிடத்திலுள்ளைத உனக்குத் தருகிேறன்; நசேரயனாகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் ெபயராேல நீ எழுந்து நட என்று ெசால்லி, 7 தன் வலது ைகயினால் அவைனப் பிடித்துத்
தூக்கிவிட்டான்; உடேன அவனுைடய கால்களும் கணுக்களும் ெபலன் ெகாண்டது. 8 அவன் குதித்து,
எழுந்து, நின்று, நடந்தான்; நடந்து, குதித்து, ேதவைனப் புகழ்ந்துெகாண்டு, அவர்களுடேனகூட
ஆலயத்திற்குள் ேபானான். 9 அவன் நடக்கிறைதயும்,ேதவைனப் புகழ்கிறைதயும், மக்கெளல்லாரும் கண்டு:
10 ஆலயத்தின் அலங்கார வாசலருகில் பிச்ைசேகட்க உட்கார்ந்திருந்தவன் இவன்தான் என்று அறிந்து,
அவனுக்கு நடந்தைதக்குறித்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள். 11 சுகமாக்கப்பட்ட சப்பாணி
ேபதுரு மற்றும் ேயாவாேனாடும் இருக்ைகயில், மக்கெளல்லாரும் திைகத்து, சாெலாேமான் மண்டபம்
என்னும் மண்டபத்திேல அவர்களிடத்திற்கு ஓடிவந்தார்கள். 12 ேபதுரு மக்கைள பார்த்து: இஸ்ரேவலேர,
இைதக்குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறெதன்ன? நாங்கள் எங்களுைடய
சுயசக்தியினாலாவது,சுயபக்தியினாலாவது, இவைன நடக்க ெசய்ேதாெமன்று நீங்கள் எங்கைள
உற்றுப்பார்க்கிறெதன்ன? 13 ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்களுைடய ேதவனாகிய நம்முைடய
பிதாக்களின் ேதவன் தம்முைடய குமாரனாகிய இேயசுைவ மகிைமப்படுத்தினார்; அவைர நீங்கள்
ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள்; பிலாத்து அவைர விடுதைல ெசய்ய தீர்மானித்தேபாது, அவனுக்கு முன்பாக அவைர
மறுதலித்தீர்கள். 14 பரிசுத்தமும் நீதியுமுள்ளவைர நீங்கள் மறுதலித்து, ெகாைலபாதகைன உங்களுக்காக
விடுதைல ெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டு, 15 ஜீவாதிபதியாகிய இேயசுைவக் ெகாைல ெசய்தீர்கள்; ேதவன்
அவைர மரித்ேதாரிலிருந்து எழுப்பினார்; அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிேறாம். 16 அவருைடய
ெபயரில் ைவத்திருக்கும் விசுவாசத்தினாேல அவருைடய நாமேம உங்களுக்கு அறிமுகமான இவைன
ெபலப்படுத்தினது; அவரால் உண்டாகிய நம்பிக்ைக உங்கெளல்லாருக்கும் முன்பாக, இவனுைடய
முழுசரீரத்துக்கும் இந்த சுகத்ைத ெகாடுத்தது. 17 சேகாதரேர நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும்
அறியாைமயினாேல இைதச் ெசய்தீர்கெளன்று எனக்கு ெதரியும் 18 கிறிஸ்து பாடுபடேவண்டுெமன்று ேதவன்
தம்முைடய தீர்க்கதரிசிகெளல்லாருைடய வார்த்ைதயினாலும் முன் ெசான்னைவகைள இவ்விதமாய்
நிைறேவற்றினார். 19 ஆகேவ கர்த்தருைடய சந்நிதானத்திலிருந்து இைளப்பாறுதலின் நாட்கள்
வரும்படிக்கும், முன்ேன குறிக்கப்பட்ட இேயசுகிறிஸ்துைவ அவர் உங்களிடத்தில் அனுப்பவும், 20 உங்கள்
குற்றங்கள் மன்னிக்கபடவும் நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். 21 உலகத்ேதாற்றமுதல் ேதவன்
தம்முைடய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகெளல்லாருைடய வார்த்ைதயினாலும் முன்ன ெசான்ன எல்லாம்
நிைறேவறி முடியும் நாட்கள் வரும்வைர பரேலாகம் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். 22 ேமாேச
மூதாைதயர்கைளப்பார்த்து: உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசிைய
உங்களுக்காக உங்கள் சேகாதரரிலிருந்து எழும்பப்பண்ணுவார்; அவர் உங்களுக்குச் ெசால்லும்
எல்லாவற்றிலும் அவருக்குச் ெசவிெகாடுப்பீர்களாக. 23 அந்தத் தீர்க்கதரிசியின் ெசால்ைல ேகளாதவன்
எவேனா, அவன் மக்கள் மத்தியில் இராதபடிக்கு அழிக்கப்படுவான் என்றான். 24 சாமுேவல் முதற்ெகாண்டு,
எத்தைனேபர் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கேளா, அத்தைனேபரும் இந்த நாட்கைள முன்னறிவித்தார்கள்.
25 நீங்கள் அந்தத் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு புத்திரராயிருக்கிறீர்கள்; உன் சந்ததியினாேல பூமியிலுள்ள
வம்சங்கெளல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ேதவன் ஆபிரகாமுக்குச் ெசால்லி, நம்முைடய
முன்ேனார்கேளாேட ெசய்த ஒப்பந்தத்துக்கும் புத்திரராயிருக்கிறீர்கள். 26 அவர் உங்கெளல்லாைரயும்
உங்கள் ெபால்லாங்குகளிலிருந்து விலக்கி, உங்கைள ஆசீர்வதிக்கும்படி ேதவன் தம்முைடய குமாரனாகிய
இேயசுைவ எழுப்பி, முதலாவது உங்களிடத்திற்ேக அவைர அனுப்பினார் என்றான்.
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அவர்கள் மக்களுடேன ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில், ஆசாரியர்களும் ேதவாலயத்துப்
பைடத்தைலவனும் சதுேசயரும் அவர்களிடத்தில் வந்து, 2 அவர்கள் மக்களுக்கு
ேபாதிக்கிறதினாலும், இேயசுைவ முன்ைவத்து, இறந்ேதாரிலிருந்து உயிர்த்ெதழுதைலப்

பிரசங்கிக்கிறதினாலும், ேகாபம் அைடந்து
3 அவர்கைளப் பிடித்து, மாைல ேநரமாய் இருந்தபடியினால், மறுநாள்வைரக்கும் காவலில் ைவத்தார்கள்.

4 வசனத்ைதக் ேகட்டவர்களில் அேநகர் விசுவாசித்தார்கள்; அவர்கள் ெதாைக ஏறக்குைறய
ஐயாயிரமாயிருந்தது. 5 மறுநாளிேல மக்களுைடய அதிகாரிகளும் மூப்பரும் ேவதபண்டிதரும், 6

பிரதானஆசாரியானாகிய அன்னாவும், காய்பாவும், ேயாவானும், அெலக்சந்தரும், பிரதான ஆசாரியருைடய
குடும்பத்தார் யாவரும் எருசேலமிேல கூடி வந்து, 7 அவர்கைள நடுேவ நிறுத்தி: நீங்கள் எந்த
அதிகாரத்தினாேல, எந்த நாமத்தினாேல, இைதச் ெசய்தீர்கள் என்று ேகட்டார்கள். 8 அப்ெபாழுது ேபதுரு
பரிசுத்த ஆவியினாேல நிைறந்து, அவர்கைள ேநாக்கி: மக்களின் அதிகாரிகேள, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேள,
9 வியாதியாயிருந்த இந்த மனுஷனுக்குச் ெசய்யப்பட்ட உபகாரத்ைதக் குறித்து எதினாேல இவன்
ஆேராக்கியமானாெனன்று நீங்கள் இன்று எங்களிடத்தில் விசாரித்துக்ேகட்டால், 10 உங்களால்
சிலுைவயில் அைறயப்பட்டவரும், ேதவனால் இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பப்பட்டவருமாயிருக்கிற
நசேரயனாகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாேலேய இவன் உங்களுக்கு முன்பாகச்
சுகமாக்கப்பட்டவனாய் நிற்கிறாெனன்று உங்கெளல்லாருக்கும், இஸ்ரேவல் மக்கெளல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்திருக்கக்கடவது. 11 வீடுகட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் சாதாரணமாய் நிைனக்கப்பட்ட அவேர
அஸ்திபாரத்திற்கு முதற்க்கல்லானவர். 12 அவராேலயன்றி ேவெறாருவராலும் மீட்பு இல்ைல; நாம்
மீட்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீெழங்கும், மனுஷர்களுக்குள்ேள அவருைடய நாமேமயல்லாமல் ேவெறாரு
நாமம் கட்டைளயிடப்படவும் இல்ைல என்றான். 13 ேபதுருவும் ேயாவானும் ேபசுகிற ைதரியத்ைத அவர்கள்
கண்டு, அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கெளன்றும் ேபைதகெளன்றும் அறிந்து ஆச்சரியப்பட்டு, அவர்கள்
இேயசுவுடேனகூட இருந்தவர்கெளன்றும் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். 14 சுகமாக்கப்பட்ட மனுஷன் அவர்கள்
அருேக நிற்கிறைதக் கண்டபடியால், எதிர்த்துேபச அவர்களுக்கு முடியாமல் ேபாயிற்று. 15 அப்ெபாழுது
அவர்கைள ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவிட்டு ெவளிேய ேபாகும்படி கட்டைளயிட்டு, தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டு: 16 இந்த மனுஷைர நாம் என்ன ெசய்யலாம்? எருசேலமில் வசிக்கின்ற
எல்லாருக்கும் ெதரிந்திருக்கிறபடி ெவளிப்பைடயான அற்புதம் இவர்களால் ெசய்யப்பட்டேத, அைத நாம்
இல்ைலெயன்று ெசால்லக்கூடாது. 17 ஆகிலும் இது அதிகமாய் மக்களுக்குள்ேள பரவாதபடிக்கு, இதுமுதல்
ஒருவேராடும் இந்த நாமத்ைதக்குறித்துப் ேபசக்கூடாெதன்று, அவர்கைள உறுதியாய் எச்சரிக்க
ேவண்டுெமன்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 அவர்கைள அைழத்து: இேயசுவின் நாமத்ைதக்குறித்து எதுவும்
ேபசவும் ேபாதிக்கவும் கூடாெதன்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 19 ேபதுருவும் ேயாவானும்
அவர்கைள ேநாக்கி: ேதவனுைடய வார்த்ைதைய ேகட்பைதப்பார்க்கிலும் உங்களுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்பது ேதவனுக்கு முன்பாக நியாயமாயிருக்குேமா என்று நீங்கேள ேயாசித்துப்பாருங்கள். 20 நாங்கள்
பார்த்தைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும் ேபசாமலிருக்கக்கூடாேத என்றார்கள். 21 நடந்த
சம்பவங்கைளக்குறித்து எல்ேலாரும் ேதவைன மகிைமப்படுத்தினபடியால், மக்களுக்குப் பயந்து அவர்கைளத்
தண்டிக்க வழிெயான்றும் இல்லாமல், அவர்கைளப் பயமுறுத்தி விட்டுவிட்டார்கள். 22 அற்புதமாய்ச்
சுகமாக்கப்பட்ட மனுஷன் நாற்பது வயதுக்கு ேமற்பட்டவனாயிருந்தான். 23 அவர்கள் விடுதைலயாக்கப்பட்ட
பின்பு, தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களிடத்தில் வந்து, பிரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் தங்களுக்குச்
ெசான்ன யாைவயும் அறிவித்தார்கள். 24 அவர்கள் அைதக் ேகட்டு, ஒன்று ேசர்ந்து ேதவைன ேநாக்கிச்
சத்தமிட்டு: கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும் அைவகளிலுள்ள யாவற்ைறயும்
உண்டாக்கின ேதவனாயிருக்கிறீர். 25 யூதரல்லாேதார் ேகாபமைடந்து, மக்கள் வீணான காரியங்கைளச்
சிந்திப்பது ஏன் என்றும், 26 கர்த்தருக்கு விேராதமாகவும் அவருைடய கிறிஸ்துவுக்கு விேராதமாகவும்
பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று, அதிகாரிகள் ஒன்றுகூடினார்கள் என்றும் ேதவன் நீர் உம்முைடய
அடியானாகிய தாவீதின் வாக்கினால் உைரத்தீேர. 27 அந்தப்படி உம்முைடய கரமும் உம்முைடய
ஆேலாசைனயும் முன்குறித்தைவகள் யாைவயும் ெசய்யும்படி, 28 ஏேராதும் ெபாந்தியுபிலாத்தும்,
யுதரல்லாதாேராடும் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடுங்கூட, நீர் அபிேஷகம்பண்ணின உம்முைடய பரிசுத்த
பிள்ைளயாகிய இேயசுவுக்கு விேராதமாய், ெமய்யாகேவ கூட்டம் கூடினார்கள். 29 இப்ெபாழுதும்,
கர்த்தாேவ, அவர்கள் பயமுறுத்தல்கைள ேதவன் நீர் கவனித்து, 30 உம்முைடய பரிசுத்த பிள்ைளயாகிய
இேயசுவின் நாமத்தினாேல அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி ெசய்து, ேநாயாளிகைளக்
குணமாக்கும்படி உம்முைடய கரத்ைத நீட்டி, உம்முைடய ஊழியக்காரர் உம்முைடய வசனத்ைத முழு
ைதரியத்ேதாடும் ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு உதவி ெசய்தருளும் என்றார்கள். 31 அவர்கள்
ெஜபம்பண்ணினேபாது, அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அைசந்தது. அவர்கெளல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால்
நிரப்பப்பட்டு, ேதவவார்த்ைதையத் ைதரியமாய்ச் ெசான்னார்கள். 32 விசுவாச கூட்டத்தார் ஒேர இருதயமும்
ஒேர மனமுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். ஒருவனும் தனக்குள்ளைவகளில் ஒன்ைறயும் தன்னுைடயெதன்று
ெசால்லவில்ைல; எல்லாம் அவர்களுக்குப் ெபாதுவாயிருந்தது. 33 கர்த்தராகிய இேயசுவின்
உயிர்த்ெதழுதைலக்குறித்து அப்ேபாஸ்தலர்கள் மிகுந்த உறுதியாய் சாட்சிெகாடுத்தார்கள்;
அவர்கெளல்லார்ேமலும் பூரணகிருைப உண்டாயிருந்தது. 34 நிலங்கைளயும் வீடுகைளயும் உைடயவர்கள்
அைவகைள விற்று, விற்கப்பட்டைவகளின் ெதாைகையக் ெகாண்டுவந்து, 35 அப்ேபாஸ்தலருைடய
பாதத்திேல ைவத்தார்கள். அவனவனுக்குத் ேதைவயானதற்குத்தக்கதாய்ப் பகிர்ந்துெகாடுக்கப்பட்டது;
அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும் குைறவாயிருந்ததில்ைல. 36 சீப்புருதீவானும் ேலவியனும்

அப்ேபாஸ்தலர் 4:2

844



5

அப்ேபாஸ்தலராேல ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் பர்னபா என்னும்
மறுெபயர்ெபற்றவனுமாகிய ேயாேச என்பவன், 37 தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்ைத விற்று, அதின்
ெதாைகையக் ெகாண்டு வந்து, அப்ேபாஸ்தலருைடய பாதத்திேல ைவத்தான்.

அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒருவனும், அவனுைடய மைனவியாகிய சப்பீராளும் தங்கள்
ெசாத்துக்கைள விற்றார்கள். 2 தன் மைனவி சம்மதத்ேதாடு அவன் விற்றபணத்திேல ஒரு பகுதி
மைறத்துைவத்து, ஒருபகுதிைய ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலருைடய பாதத்திேல ைவத்தான். 3

ேபதுரு அவைன ேநாக்கி: அனனியாேவ,ெசாத்ைத விற்றதில் ஒரு பகுதிைய மைறத்து ைவத்து,பரிசுத்த
ஆவியானவர் இடத்தில் ெபாய்ெசால்லும்படி, சாத்தான் உன் இருதயத்ைத நிரப்பினெதன்ன? 4 அைத
விற்கும் முன்ேன அது உன்னுைடயதாயிருக்கவில்ைலேயா? அைத விற்ற பின்பும் அதின் பணம்
உன்னிடத்திலிருக்கவில்ைலேயா? நீ உன் இருதயத்திேல இப்படிப்பட்ட எண்ணங்ெகாண்டெதன்ன? நீ
மனிதனிடத்தில் அல்ல, ேதவனிடத்தில் ெபாய்ெசான்னாய் என்றான். 5 அனனியா இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டவுடேன, விழுந்து மரித்துேபானான் . இைவகைளக் ேகள்விப்பட்ட யாவருக்கும் மிகுந்த
பயமுண்டாயிற்று. 6 வாலிபர்கள் எழுந்து, அவைனத் துணியில் சுற்றி, ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அடக்கம் பண்ணினார்கள். 7 ஏறக்குைறய மூன்று மணி ேநரத்துக்குப்பின்பு, அவனுைடய மைனவி நடந்தைத
அறியாமல், உள்ேள வந்தாள். 8 ேபதுரு அவைள ேநாக்கி: நிலத்ைத இவ்வளவுக்குத்தானா விற்றீர்கள்,
எனக்குச் ெசால் என்றான். அவள்: ஆம், இவ்வளவுக்குத்தான் என்றாள். 9 ேபதுரு அவைள ேநாக்கி:
கர்த்தருைடய ஆவிையச் ேசாதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டெதன்ன? இேதா, உன் கணவைன
அடக்கம்பண்ணினவர்களுைடய கால்கள் வாசற்படியிேல வந்திருக்கிறது, உன்ைனயும் ெவளிேய
ெகாண்டுேபாவார்கள் என்றான். 10 உடேன அவள் அவனுைடய பாதத்தில் விழுந்து மரித்துேபானாள்.
வாலிபர் உள்ேள வந்து, அவள் மரித்துப்ேபானைதக் கண்டு அவைள ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அவளுைடய கணவன் அருகில் அடக்கம்பண்ணினார்கள். 11 சைபயாெரல்லாருக்கும், இைவகைளக்
ேகள்விப்பட்ட மற்ற யாவருக்கும், மிகுந்த பயமுண்டாயிற்று. 12 அப்ேபாஸ்தலருைடய ைககளினாேல அேநக
அைடயாளங்களும் அற்புதங்களும் மக்களுக்குள்ேள ெசய்யப்பட்டது. சைபயாெரல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு
சாெலாேமானுைடய மண்டபத்தில் கூடி இருந்தார்கள். 13 மற்றவர்களில் ஒருவரும் அவர்களுடேன ேசரத்
துணியவில்ைல. ஆகிலும் மக்கள் அவர்கைள ேமன்ைமப்படுத்திப் ேபசினார்கள் 14 அேநக ஆண்களும்,
ெபண்களும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடத்தில் அதிகமதிகமாய்ச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள். 15

சுகவீனமானவர்கைள படுக்ைககளின்ேமலும் கட்டில்களின்ேமலும் கிடத்தி, ேபதுரு நடந்துேபாைகயில்
அவனுைடய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர்ேமல் படும்படிக்கு, அவர்கைள ெவளிேய வீதிகளில்
ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள். 16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்து திரளான மக்கள் சுகவீனமானவர்கைளயும்
அசுத்த ஆவிகளால் துன்புறுத்தபட்டவர்கைளயும் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர்கெளல்லாரும்
குணமாக்கப்பட்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது பிரதானஆசாரியனும் அவனுடேனகூட இருந்த பிரிவினர்
அைனவரும் எழும்பி, ெபாறாைமயினால் நிைறந்து, 18 அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் பிடித்து, ெபாதுவான
சிைறச்சாைலயிேல ைவத்தார்கள். 19 கர்த்தருைடய தூதன் இரவிேல சிைறச்சாைலயின் கதவுகைளத்
திறந்து, அவர்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவந்து: 20 நீங்கள் ேபாய், ேதவாலயத்திேல நின்று, இந்த ஜீவனுள்ள
வார்த்ைதகள் எல்லாவற்ைறயும் மக்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்றான். 21 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு,
அதிகாலேம ேதவாலயத்தில் பிரேவசித்து ேபாதகம்பண்ணினார்கள்.பிரதான ஆசாரியனும் அவனுடேனகூட
இருந்தவர்களும் வந்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தாைரயும் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்தின் மூப்பெரல்லாைரயும்
வரவைழத்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைள அைழத்து வரும்படி சிைறச்சாைல ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பினார்கள். 22 ேவைலக்கார்கள் ேபாய், சிைறச்சாைலயிேல அவர்கைளக் காணாமல், திரும்பிவந்து:
23 சிைறச்சாைல மிகுந்த பத்திரமாய்ப் பூட்டப்பட்டிருக்கவும், காவல்காரர் ெவளிேய கதவுகளுக்கு முன்
நிற்கவும் கண்ேடாம்; திறந்தெபாழுேதா உள்ேள ஒருவைரயும் காேணாம் என்று அறிவித்தார்கள். 24 இந்தச்
ெசய்திைய ஆசாரியனும் ேதவாலயத்ைதக் காக்கிற பைடத்தைலவனும் பிரதானமான ஆசாரியர்களும்
ேகட்டெபாழுது, இெதன்னமாய் முடியுேமா என்று, அவர்கைளக்குறித்து பயத்ேதாடிருந்தார்கள். 25

அப்ெபாழுது ஒருவன் வந்து: இேதா, நீங்கள் காவலில் ைவத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்திேல நின்று
மக்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணுகிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு அறிவித்தான். 26 உடேன பைடத்தைலவன்
ேவைலக்காரர்கேளாடு கூடப்ேபாய், மக்கள் கல்ெலறிவார்கெளன்று பயந்ததினால், துன்புறுத்தாமல்
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 27 அப்படி அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஆேலாசைனச்
சங்கத்துக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள். அப்ெபாழுது பிரதானஆசாரியன் அவர்கைள ேநாக்கி: 28 நீங்கள்
இேயசுவின் ெபயைரக்குறித்துப் ேபாதகம்பண்ணகூடாெதன்று நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதியாய்க்
கட்டைளயிடவில்ைலயா? அப்படியிருந்தும், இேதா, எருசேலைம உங்கள் ேபாதகத்தினாேல நிரப்பி, அந்த
மனிதனுைடய இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல் சுமத்தேவண்டுெமன்றிருக்கிறீர்கள் என்று ெசான்னான். 29

அதற்கு ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலரும்: மனிதவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறைதப் பார்க்கிலும் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிகிறேத அவசியமாயிருக்கிறது. 30 நீங்கள் சிலுைவயில் அைறந்து ெகாைலெசய்த இேயசுைவ
நம்முைடய பிதாக்களின் ேதவன் எழுப்பி, 31 இஸ்ரேவலுக்கு மனந்திரும்புதைலயும் பாவமன்னிப்ைபயும்
ெகாடுப்பதற்காக, அவைர அதிபதியாகவும் இரட்சகராகவும் தமது வலதுகரத்தினாேல உயர்த்தினார். 32

இந்தச் ெசய்திகைளக்குறித்து நாங்கள் அவருக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிேறாம்; ேதவன் தமக்குக்
கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு ெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவியும் சாட்சி என்றார்கள். 33 அைத அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது,எரிச்சலைடந்து, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்யும்படிக்கு ேயாசைன பண்ணினார்கள். 34

அப்ெபாழுது அைனத்து மக்களாலும் கனம்ெபற்ற நியாயபண்டிதர் கமாலிேயல் என்னும் ேபர்ெகாண்ட ஒரு
பரிேசயன் ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் எழுந்திருந்து, அப்ேபாஸ்தலைரக் ெகாஞ்சேநரம் ெவளிேய
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ெகாண்டுேபாகச் ெசால்லி, 35 சங்கத்தாைர ேநாக்கி: இஸ்ரேவலேர, இந்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள்
ெசய்யப்ேபாகிறைதக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 36 ஏெனன்றால் இந்நாட்களுக்கு முன்ேன
ெதயுதாஸ் என்பவன் எழும்பி, தன்ைன ஒரு ெபரியவனாகப் பாராட்டினான்; ஏறக்குைறய நானூறுேபர்
அவைனச் ேசர்ந்தார்கள்; அவன் மரித்துேபானான்; அவைன நம்பின அைனவரும் சிதறிப்ேபானார்கள். 37

அவனுக்குப் பின்பு, மக்கள் கணக்ெகடுக்கும் நாட்களிேல, கலிேலயனாகிய யூதாஸ் என்பவன் எழும்பி,
தன்ைனப் பின்பற்றும்படி அேநக மக்கைள இழுத்தான்; அவனும் மரித்துேபானான்; அவைன நம்பியிருந்த
அைனவரும் சிதறிப்ேபானார்கள். 38 இப்ெபாழுது நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிறெதன்னெவன்றால் இந்த
மனிதர்களுக்கு ஒன்றும் ெசய்யாமல் இவர்கைள விட்டுவிடுங்கள். இந்த ேயாசைனயும் இந்தச் ெசயல்களும்
மனிதர்களால் உண்டாயிருந்ததானால் அழிந்துேபாகும்; 39 ேதவனால் உண்டாயிருந்தேதயானால், அைத
அழித்துவிட உங்களால் கூடாது; ேதவேனாேட ேபாரிடாதவர்களாய் இருக்கும் படிக்கு
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 40 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவனுைடய ேயாசைனக்கு உடன்பட்டு,
அப்ேபாஸ்தலைர வரவைழத்து, அடித்து, இேயசுவின் ெபயைரக்குறித்துப் ேபசக்கூடாெதன்று
கட்டைளயிட்டு, அவர்கைள விடுதைலயாக்கினார்கள். 41 அவருைடய ெபயருக்காக தாங்கள்
அவமானமைடவதற்கு ஒருவராக எண்ணப்பட்டபடியினால், சந்ேதாஷமாய் ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், 42 தினந்ேதாறும் ேதவாலயத்திேலயும் வீடுகளிேலயும் இைடவிடாமல்உபேதசம்பண்ணி
இேயசுேவ கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்கள்.

அந்த நாட்களிேல, சீடர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமானேபாது, கிேரக்கரானவர்கள் , தங்கள்
விதைவகள் அன்றாட பராமரிப்பில் திட்டமாய் பராமரிக்கப்படவில்ைலெயன்று, எபிெரயருக்கு
எதிராக முறுமுறுத்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது பன்னிரண்டு சீடர்களும் மற்ற சீடர்கள் கூட்டத்ைத

வரவைழத்து: நாங்கள் ேதவவசனத்ைதப் ேபாதிக்காமல், பந்திவிசாரிப்பு ெசய்வது தகுதியல்ல. 3 ஆதலால்
சேகாதரேர, பரிசுத்த ஆவியும், ஞானமும், நற்சாட்சியும் ெபற்றிருக்கிற ஏழுேபைர உங்களில்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவர்கைள இந்த ேவைலக்காக நியமிப்ேபாம். 4 நாங்கேளா ெஜபம்பண்ணுவதிலும்
ேதவவசனத்ைதப் ேபாதிப்பதிலும் இைடவிடாமல் தரித்திருப்ேபாம் என்றார்கள். 5 இந்த ேயாசைன
சைபயாெரல்லாருக்கும் பிரியமாயிருந்தது. அப்ெபாழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிைறந்தவனாகிய
ஸ்ேதவாைனயும், பிலிப்ைபயும், பிெராேகாைரயும், நிக்காேனாைரயும், தீேமாைனயும், பர்ெமனாைவயும், யூத
மதத்ைத ேசர்ந்தவனான அந்திேயாகியா பட்டணத்தானாகிய நிக்ெகாலாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு, 6

அவர்கைள அப்ேபாஸ்தலருக்கு முன்பாக நிறுத்தினார்கள். இவர்கள் ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல்
ைககைள ைவத்தார்கள். 7 ேதவவசனம் அதிகமாய்ப் பரவியது; சீடருைடய எண்ணிக்ைக எருசேலமில்
மிகவும் ெபருகியது; ஆசாரியர்களில் அேநகர் விசுவாசத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். 8 ஸ்ேதவான்
விசுவாசத்தினாலும் வல்லைமயினாலும் நிைறந்தவனாய் மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அற்புதங்கைளயும்
அதிசயங்கைளயும் ெசய்தான். 9 அப்ெபாழுது லிபர்த்தீனர் என்னப்பட்டவர்களின் ஆலயத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களிலும், சிேரேன பட்டணத்தாரிலும், அெலக்சந்திரியா பட்டணத்தாரிலும், சிலிசியா
நாட்டாரிலும், ஆசியா ேதசத்தாரிலும் சிலர் வந்து, ஸ்ேதவாேனாடு வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். 10 அவன்
ேபசின ஞானத்ைதயும் ஆவிையயும் எதிர்த்துநிற்க அவர்களால் முடியாமல்ேபானது. 11 அப்ெபாழுது
அவர்கள்: ேமாேசக்கும் ேதவனுக்கும் எதிராக இவன் அவதூறான வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதக் ேகட்ேடாம்
என்று ெசால்லச்ெசால்லி மனுஷைரத் தூண்டிவிட்டு; 12 மக்கைளயும் மூப்பைரயும் ேவதபண்டிதைரயும் ஏவி;
அவன்ேமல் பாய்ந்து, அவைனப் பிடித்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தாருக்கு முன்பாக இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்;
13 ெபாய்ச்சாட்சிகைளயும் நிறுத்தினார்கள். இவர்கள்: இந்த மனிதன் இந்தப் பரிசுத்த ஆலயத்துக்கும்
ேவதப்பிரமாணத்துக்கும் எதிராக அவதூறான வார்த்ைதகைளேய எப்ெபாழுதும் ேபசுகிறான்; 14

எப்படிெயன்றால், நசேரயனாகிய அந்த இேயசு இந்த ஆலயத்ைத அழித்துப்ேபாட்டு, ேமாேச நமக்குக்
ெகாடுத்த வழக்கங்கைள மாற்றுவாெனன்று இவன் ெசால்வைதக் ேகட்ேடாம் என்றார்கள். 15

ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அைனவரும் அவைன உற்றுப்பார்க்க, அவனுைடய முகம்
ேதவதூதனுைடய முகத்ைதப் ேபால் இருக்கக் கண்டார்கள்.

பிரதானஆசாரியன் அவைன ேநாக்கி: காரியம் இப்படியா இருக்கிறது என்று ேகட்டான். 2 அதற்கு
அவன்: சேகாதரேர, தகப்பன்மார்கேள, ேகளுங்கள். நம்முைடய முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாம்
காரானூரிேல குடியிருக்கிறதற்கு முன்ேப ெமெசாப்ெபாத்தாமியா நாட்டிேல இருக்கும்ேபாது

மகிைமயின் ேதவன் அவனுக்குத் தரிசனமாகி: 3 நீ உன் ேதசத்ைதயும் உன் இனத்ைதயும் விட்டுப் புறப்பட்டு,
நான் உனக்குக் காண்பிக்கும் ேதசத்துக்கு வா என்றார். 4 அப்ெபாழுது அவன் கல்ேதயர் ேதசத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டு, காரானூரிேல குடியிருந்தான். அவனுைடய தகப்பன் இறந்தபின்பு, அவ்விடத்ைத விட்டு நீங்கள்
இப்ெபாழுது குடியிருக்கிற இந்த ேதசத்திற்கு அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து குடியிருக்கும்படி
ெசய்தார். 5 இதிேல ஒரு அடி நிலத்ைதயாகிலும் அவனுக்குச் சுதந்தரமாக ெகாடுக்காமல், அவனுக்குப்
பிள்ைளயில்லாதிருக்கும்ேபாது: உனக்கும் உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் இைதச் சுதந்தரமாகத்
தருேவன் என்று அவனுக்கு வாக்கு பண்ணினார். 6 அப்படிேய, ேதவன் அவைன ேநாக்கி: உன் சந்ததியார்
ேவறு ேதசத்தில் குடியிருப்பார்கள்; அந்த ேதசத்தார் அவர்கைள அடிைமகளாக்கி, நானூறு வருஷம்
துன்பப்படுத்துவார்கள். 7 அவர்கைள அடிைமப்படுத்தும் மக்கைள நான் தண்டிப்ேபன். அதற்குப்பின்பு
அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து இந்த இடத்திேல எனக்கு ஆராதைன ெசய்வார்கள் என்றார். 8 ேமலும்
விருத்தேசதன உடன்படிக்ைகையயும் அவனுக்கு ஏற்படுத்தினார். அந்தப்படிேய அவன் ஈசாக்ைகப்
ெபற்றேபாது, எட்டாம் நாளிேல அவனுக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணினான். ஈசாக்கு யாக்ேகாைபயும்,
யாக்ேகாபு பன்னிரண்டு ேகாத்திரப்பிதாக்கைளயும் ெபற்றார்கள். 9 அந்தக் ேகாத்திரப்பிதாக்கள்

அப்ேபாஸ்தலர் 5:35

846



ெபாறாைமெகாண்டு ேயாேசப்ைப எகிப்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படியாக விற்றுப்ேபாட்டார்கள். 10

ேதவேனா அவேனாடிருந்து, எல்லா உபத்திரவங்களில் இருந்தும் அவைன விடுவித்து, எகிப்தின் ராஜாவாகிய
பார்ேவானிடம் அவனுக்கு தயைவயும் ஞானத்ைதயும் அருளினார்; அந்த ராஜா அவைன எகிப்துேதசத்திற்கும்
தன் வீடு அைனத்திற்கும் அதிகாரியாக ைவத்தான். 11 பின்பு எகிப்து கானான் என்னும் ேதசங்களிெலங்கும்
பஞ்சமும் அதிக வருத்தமும் உண்டாகி, நம்முைடய முற்பிதாக்களுக்கு ஆகாரம் கிைடக்காமல் ேபானது. 12

அப்ெபாழுது எகிப்திேல தானியம் உண்டு என்று யாக்ேகாபு ேகள்விப்பட்டு, ேயாேசப்புைடய மூத்த
சேகாதரர்கைள முதல்முைற அனுப்பினான். 13 இரண்டாம் முைற ேயாேசப்பு தன்னுைடய சேகாதரருக்குத்
தன்ைன ெதரியப்படுத்தினான். ேயாேசப்புைடய வம்சமும் பார்ேவானுக்குத் ெதரியவந்தது. 14 பின்பு
ேயாேசப்பு, தன்னுைடய தகப்பன் யாக்ேகாைபயும் தன்னுைடய இனத்தார் எழுபத்ைதந்துேபைரயும்
அைழத்துவரும்படி அனுப்பினான். 15 அந்தப்படி யாக்ேகாபு எகிப்துக்குப் ேபானான். அவனும் நம்முைடய
முற்பிதாக்களும் இறந்து, 16 அங்ேகயிருந்து சீேகமுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டு, ஆபிரகாம் சீேகமின்
தகப்பனாகிய ஏேமாருைடய சந்ததியாரிடத்தில் விைலக்கு வாங்கியிருந்த கல்லைறயில்
ைவக்கப்பட்டார்கள். 17 ஆபிரகாமுக்கு ேதவன் ஆைணயிட்டு அருளின வாக்கு நிைறேவறும் ேநரம்
ெநருங்கியேபாது, 18 ேயாேசப்ைப ெதரியாத ேவெறாரு ராஜா ேதான்றின காலம் வைரயிலும், மக்கள்
எகிப்திேல பலுகிப் ெபருகினார்கள். 19 அவன் நம்முைடய மக்கைள வஞ்சகமாய் நடப்பித்து, நம்முைடய
முற்பிதாக்களின் குழந்ைதகள் உயிேராடிராதபடிக்கு அவர்கள் அைவகைள ெவளிேய ேபாட்டுவிடும்படி
ெசய்து, அவர்கைள துன்பப்படுத்தினான். 20 அக்காலத்திேல ேமாேச பிறந்து, மிகுந்த
அழகுள்ளவனாயிருந்து, மூன்று மாதங்கள் தன் தகப்பன் வீட்டிேல வளர்க்கப்பட்டான். 21 அவன்வீட்டிற்கு
ெவளிேய விடப்பட்டேபாது, பார்ேவானுைடய மகள் அவைன எடுத்துத் தனக்குப் பிள்ைளயாக வளர்த்தாள்.
22 ேமாேச எகிப்தியருைடய எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு, வாக்கிலும் ெசய்ைகயிலும்
வல்லவனானான். 23 அவனுக்கு நாற்பது வயதானேபாது, இஸ்ரேவலின் பிள்ைளகளாகிய தன்னுைடய
சேகாதரைரக் கண்டு சந்திக்கும்படி அவனுைடய இருதயத்தில் ேதான்றியது. 24 அப்ெபாழுது அவர்களில்
ஒருவன் அநியாயமாய் நடத்தப்படுகிறைத அவன் கண்டு, அவனுக்குத் துைணயாக இருந்து, எகிப்தியைன
ெவட்டி, துன்பப்பட்டவனுக்கு நியாயம் ெசய்தான். 25 தன்னுைடய ைகயினாேல ேதவன் தங்களுக்கு
விடுதைலையத் தருவார் என்பைதத் தன்னுைடய சேகாதரர் ெதரிந்து ெகாள்வார்கெளன்று அவன்
நிைனத்தான்; அவர்கேளா அைத ெதரிந்து ெகாள்ளவில்ைல. 26 மறுநாளிேல
சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிற இரண்டுேபைர அவன் கண்டு: மனுஷேர, நீங்கள்
சேகாதரராயிருக்கிறீர்கள்; ஒருவருக்ெகாருவர் அநியாயம் ெசய்கிறது என்ன என்று, அவர்கைளச்
சமாதானப்படுத்தும்படி ேபசினான். 27 ஆனால் மற்றவனுக்கு அநியாயஞ்ெசய்தவன் அவைனப் பிடித்துத்
தள்ளி: எங்கள்ேமல் அதிகாரியாகவும், நியாயாதிபதியாகவும் உன்ைன நியமித்தவன் யார்? 28 ேநற்று நீ அந்த
எகிப்தியைனக் ெகான்றதுேபால என்ைனயும் ெகான்றுேபாட நிைனக்கிறாேயா என்றான். 29 இந்த
வார்த்ைதயினாேல ேமாேச ஓடிப்ேபாய், மீதியான் ேதசத்திேல வசித்து வந்தான்; அங்ேக இருக்கும்ேபாது
அவனுக்கு இரண்டு மகன்கள் பிறந்தார்கள். 30 நாற்பது வருஷம் முடிந்தபின்பு, சீனாய்மைலயின்
வனாந்திரத்திேல கர்த்தருைடய தூதன் முட்ெசடி எரிகிற அக்கினியிேல அவனுக்குத் தரிசனமானார். 31

ேமாேச அந்தத் தரிசனத்ைதக் கண்டு, அதிசயப்பட்டு, அைத உற்றுப்பார்க்கும்படி அருகில்வருைகயில்: 32

நான் ஆபிரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கின் ேதவனும் யாக்ேகாபின் ேதவனுமாகிய உன் முற்பிதாக்களுைடய
ேதவனாயிருக்கிேறன் என்று கர்த்தர் உைரத்த சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று, அப்ெபாழுது ேமாேச
நடுக்கமைடந்து, உற்றுப்பார்க்கத் துணிச்சல் இல்லாமலிருந்தான். 33 பின்னும் கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி:
உன் பாதங்களிலிருக்கிற காலணிகைளக் கழற்றிப்ேபாடு; நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமியாயிருக்கிறது. 34

எகிப்திலிருக்கிற என் மக்களின் உபத்திரவத்ைத நான் கண்டு, அவர்கள் ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு, அவர்கைள
விடுவிக்கும்படி இறங்கிேனன்; ஆைகயால், நீ வா, நான் உன்ைன எகிப்திற்கு அனுப்புேவன் என்றார். 35

உன்ைன அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் நியமித்தவன் யார் என்று ெசால்லி அவர்கள் நிராகரித்த
இந்த ேமாேசையத்தான் ேதவன், முட்ெசடியில் அவனுக்குத் தரிசனமான தூதனாேல தைலவனாகவும்
மீட்பனாகவும் அனுப்பினார். 36 இவேன அவர்கைள அங்ேகயிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, எகிப்து
ேதசத்திேலயும் ெசங்கடலிேலயும், நாற்பது வருஷகாலமாய் வனாந்திரத்திேலயும், அற்புதங்கைளயும்
அதிசயங்கைளயும் ெசய்தான். 37 இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி: உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கள்
சேகாதரரிலிருந்து என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசிைய உங்களுக்காக ஏற்படுத்துவார், அவர் ெசால்வைத
ேகட்பீர்களாக என்று ெசான்னவனும் இந்த ேமாேசேய. 38 சீனாய்மைலயில் தன்ேனாடு ேபசின தூதேனாடும்
நம்முைடய முற்பிதாக்கேளாடும் வனாந்திரத்தில் இருந்தவனும், நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி
ஜீவவார்த்ைதகைளப் ெபற்றவனும் இவேன. 39 இவனுக்கு நம்முைடய முற்பிதாக்கள் கீழ்ப்படிய
மனமில்லாமல், இவைனத் தள்ளிவிட்டு, தங்கள் இருதயங்களில் எகிப்துக்குத் திரும்பி, 40 ஆேராைன
ேநாக்கி: எகிப்து ேதசத்திலிருந்து எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த ேமாேசக்கு என்ன ஆனேதா
ெதரியாது; ஆதலால் எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும் ெதய்வங்கைள எங்களுக்கு உண்டுபண்ணும் என்று
ெசால்லி; 41 அந்த நாட்களில் ஒரு கன்றுக்குட்டிைய உண்டுபண்ணி, அந்த விக்கிரகத்திற்குப் பலியிட்டு,
தங்கள் ைகேவைளகளில் மகிழ்ந்திருந்தார்கள். 42 அப்ெபாழுது ேதவன் அவர்கைள விட்டு விலகி,
வானமண்டல ஒளிகளுக்கு ஆராதைன ெசய்ய அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அைதக்குறித்து: இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் வனாந்திரத்திலிருந்த நாற்பது வருஷம்வைரயில் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்
எனக்குச் ெசலுத்தினீர்கேளா என்றும், 43 பணிந்துெகாள்ளும்படி நீங்கள் உண்டாக்கின ெசாரூபங்களாகிய
ேமாேளாகினுைடய கூடாரத்ைதயும், உங்கள் ேதவனாகிய ெரம்பான் என்னும் நட்சத்திர ெசாரூபத்ைதயும்
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சுமந்தீர்கேள; ஆைகயால் உங்கைளப் பாபிேலானுக்கு அப்புறத்திேல குடிேபாகப்பண்ணுேவன் என்றும்,
தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேத. 44 ேமலும் நீ பார்த்த மாதிரியின்படிேய சாட்சியின்
கூடாரத்ைத உண்டுபண்ணு என்று ேமாேசயுடேன ேபசினவர் கட்டைளயிட்டபடி, அந்தக் கூடாரம்
வனாந்திரத்திேல நம்முைடய முற்பிதாக்கேளாடு இருந்தது. 45 ேமலும், ேயாசுவாேவாடுகூட நம்முைடய
முற்பிதாக்கள் அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, ேதவன் அவர்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிட்ட
யூதரல்லாேதாருைடய ேதசத்ைத அவர்கள் கட்டிக்ெகாள்ளுைகயில், அைத அந்த ேதசத்தில் ெகாண்டு
வந்து தாவீதின் நாள்வைரக்கும் ைவத்திருந்தார்கள். 46 இவன் ேதவனிடத்தில் தயவு ெபற்றபடியினால்,
யாக்ேகாபின் ேதவனுக்கு ஒரு ஆலயத்ைதத் தான் கட்டேவண்டுெமன்று விண்ணப்பம்பண்ணினான். 47

சாெலாேமாேனா அவருக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டினான். 48 ஆகிலும் உன்னதமானவர் ைககளினால்
ெசய்யப்பட்ட ஆலயங்களில் தங்குவதில்ைல. 49 வானம் எனக்குச் சிங்காசனமும் பூமி எனக்குப்
பாதபடியுமாய் இருக்கிறது; எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்ைடக் கட்டுவீர்கள்; நான்
தங்கியிருக்கத்தக்க இடம் எது; 50 இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய கரம் உண்டாக்கவில்ைலயா
என்று கர்த்தர் உைரக்கிறார் என்று தீர்க்கதரிசி ெசால்லியிருக்கிறாேன. 51 வணங்காக்
கழுத்துள்ளவர்கேள, இருதயத்திலும் காதுகளிலும் விருத்தேசதனம் ெபறாதவர்கேள, உங்கள்
முற்பிதாக்கைளப்ேபால நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்ெபாழுதும் எதிர்த்துநிற்கிறீர்கள். 52

தீர்க்கதரிசிகளில் யாைர உங்கள் முற்பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள்? நீதிபரராகிய
இேயசுவின் வருைகைய முன்னேம அறிவித்தவர்கைளயும் அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள். இப்ெபாழுது
நீங்கள் அவருக்குத் துேராகிகளும் அவைரக் ெகாைலெசய்த பாதகருமாயிருக்கிறீர்கள். 53

ேதவதூதைரக்ெகாண்டு நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ெபற்றிருந்தும், அைதக்
கைடபிடிக்காமல்ேபானீர்கள் என்றான். 54 இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது. ேகாபமைடந்து,
அவைனப் பார்த்துப் பல்ைலக் கடித்தார்கள். 55 அவன் பரிசுத்த ஆவியினாேல நிைறந்தவனாய், வானத்ைத
அண்ணாந்துபார்த்து, ேதவனுைடய மகிைமையயும், ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தில் இேயசுவானவர்
நிற்கிறைதயும் பார்த்து: 56 அேதா வானங்கள் திறந்திருக்கிறைதயும், இேயசுவானவர் ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தில் நிற்கிறைதயும் பார்க்கிேறன் என்றான். 57 அப்ெபாழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய்க்
கூக்குரலிட்டுத் தங்கள் காதுகைள அைடத்துக்ெகாண்டு, ஒன்றுேசர்ந்து அவன்ேமல் பாய்ந்து, 58 அவைன
நகரத்துக்கு ெவளிேய தள்ளி, அவன் மீது கல்ெலறிந்தார்கள். சாட்சிக்காரர் தங்கள் ஆைடகைளக் கழற்றி,
சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுைடய பாதத்தின் அருேக ைவத்தார்கள். 59 அப்ெபாழுது: கர்த்தராகிய
இேயசுேவ, என் ஆவிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும் என்று ஸ்ேதவான் ெதாழுதுெகாள்ளுைகயில், அவைனக்
கல்ெலறிந்தார்கள். 60 அவேனா, முழங்காற்படியிட்டு: ஆண்டவேர, இவர்கள்ேமல் இந்தப்பாவத்ைதச்
சுமத்தாமல் இரும் என்று அதிக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். இப்படிச் ெசால்லி, உயிைரவிட்டான்.

ஸ்ேதவாைனக் ெகாைலெசய்வதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான். அந்நாட்களிேல எருசேலமிலுள்ள
கிறிஸ்தவ சைபக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டானது. அப்ேபாஸ்தலர்தவிர, மற்ற எல்ேலாரும் யூேதயா
சமாரியா நாடுகளில் சிதறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 ெதய்வபக்தியுள்ள மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைன

நல்லடக்கம் ெசய்து, அவனுக்காக மிகவும் துக்கம் அனுசரித்தார்கள். 3 சவுல் ஒவ்ெவாரு வீடாய்ப்புகுந்து,
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய், சிைறபிடித்து கிறிஸ்தவ சைபைய
அழித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 4 சிதறிப்ேபானவர்கள் எங்கும் சுற்றி நற்ெசய்திைய ேபாதித்துவந்தார்கள். 5

அப்ெபாழுது பிலிப்பு என்பவன் சமாரியாவிலுள்ள ஒரு பட்டணத்திற்குப் ேபாய், அங்குள்ளவர்களுக்குக்
கிறிஸ்துைவக் குறித்துப் ேபாதித்தான். 6 பிலிப்பு ெசய்த அதிசயங்கைள மக்கள் ேகள்விப்பட்டும் கண்டும்,
அவனால் ெசால்லப்பட்டைவகைள ஒருமனப்பட்டுக் கவனித்தார்கள். 7 அேநகருக்குள் இருந்த
அசுத்தஆவிகள் மிகுந்த சத்தமிட்டு அவர்கைள விட்டுப்ேபானது. அேநக ைககால்கள் அைசக்க
முடியாதவர்களும்,நடக்க இயலாதவர்களும் சுகமாக்கப்பட்டார்கள். 8 அந்தப் பட்டணத்திேல மிகுந்த
மகிழ்ச்சி உண்டானது. 9 சீேமான் என்ற ஒருவன் அந்தப் பட்டணத்திேல மாயவித்ைத ெசய்து, தன்ைன ஒரு
ெபரியவெனன்று ெசால்லி, சமாரியா நாட்டு மக்கைளத் திைகக்கைவத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 10

ெதய்வத்தின் ெபரிய சக்தி இவன்தான் என்று நிைனத்து, சிறிேயார் ெபரிேயார் யாவரும் அவனுைடய
ெசால்ைல ேகட்டு வந்தார்கள். 11 அவன் நீண்ட நாட்களாக தன்னுைடய மாயவித்ைதகளினாேல
அவர்கைளத் திைகக்கைவத்ததினால் அவைன மதித்துவந்தார்கள். 12 ெதய்வீக ஆளுைக மற்றும்
இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய ெபயரின் சிறப்பு தன்ைமகைளக்குறித்து, பிலிப்பு ேபாதித்தைத அவர்கள்
நம்பியதால், ஆண்களும் ெபண்களும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது சீேமானும் நம்பி
ஞானஸ்நானம் ெபற்று, பிலிப்ைபச் சார்ந்து ெகாண்டு, அவனால் ெசய்யப்பட்ட அைடயாளங்கைளயும் ெபரிய
அற்புதங்கைளயும் பார்த்து திைகத்தான். 14 சமாரியர் ேதவ வசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டைத
எருசேலமிலுள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேகள்விப்பட்டு, ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடத்திற்கு
அனுப்பினார்கள். 15 இவர்கள் வந்தெபாழுது அவர்களில் ஒருவரும் பரிசுத்த ஆவிையப் ெபறாமல்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயராேல ஞானஸ்நானத்ைத மாத்திரம் ெபற்றிருந்தவர்களாகக் கண்டு, 16

அவர்கள் பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்காக ெஜபம் ெசய்து, 17 அவர்கள்ேமல்
ைககைள ைவத்தார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றார்கள். 18 அப்ேபாஸ்தலர் தங்கள்
ைககைள அவர்கள்ேமல் ைவத்ததினால் பரிசுத்த ஆவி ெபறப்படுகிறைத சீேமான் பார்த்தேபாது,
அவர்களிடத்தில் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து: 19 நான் எவன்ேமல் என் ைககைள ைவக்கிேறேனா, அவன்
பரிசுத்த ஆவிையப் ெபறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 20

ேபதுரு அவைன பார்த்து: ேதவனுைடய வரத்ைத பணத்தினாேல வாங்கிக்ெகாள்ளலாெமன்று நீ
நிைனத்தபடியால் உன் பணம் உன்ேனாேடகூட அழிந்து ேபாகக்கடவது. 21 உன் இருதயம் ெதய்வத்துக்கு
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முன்பாகச் ெசம்ைமயாயிராதபடியால், இந்த விஷயத்திேல உனக்குப் பங்குமில்ைல பாகமுமில்ைல. 22

ஆைகயால் நீ உன் தீயகுணத்ைதவிட்டு மனம்மாறி, ேதவைனப்பார்த்து ேவண்டிக்ெகாள்; ஒருேவைள உன்
இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். 23 நீ கசப்பான விஷத்திலும் குற்றஉணர்விலும்
அகப்பட்டிருக்கிறதாகக் காண்கிேறன் என்றான். 24 அதற்குச் சீேமான்: நீங்கள் ெசான்ன காரியங்களில்
ஒன்றும் எனக்கு சம்பவிக்காதபடிக்கு, எனக்காகக் கர்த்தைர ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 25

இவ்விதமாய் அவர்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய ஆதாரமாய் அறிவித்துச் ெசான்னபின்பு, சமாரியருைடய
அேநக கிராமங்களில் நற்ெசய்திையப் ேபாதித்து, எருசேலமுக்குத் திரும்பி வந்தார்கள். 26 பின்பு
கர்த்தருைடய தூதன் பிலிப்ைப பார்த்து: நீ எழுந்து, ெதற்கு திைசயாய் எருசேலமிலிருந்து காசா
பட்டணத்துக்குப் ேபாகிற வனாந்திரப்பாைத வழியாக ேபா என்றான். 27 அந்தப்படி அவன் எழுந்துேபானான்.
அப்ெபாழுது எத்திேயாப்பியருைடய ராஜாத்தியாகிய கந்தாேக என்பவளுக்கு மந்திரியும் அவளுைடய
ெபாக்கிஷெமல்லாவற்றிற்கும் தைலவனுமாயிருந்த எத்திேயாப்பியனாகிய ஒருவன் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி
எருசேலமுக்கு வந்திருந்து; 28 ஊருக்குத் திரும்பிப்ேபாகும்ேபாது, தன் இரதத்திேல அமர்ந்து, ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்ைத வாசித்துக் ெகாண்டிருந்தான். 29 ஆவியானவர்: நீ ேபாய், அந்த இரதத்துடேன
ேசர்ந்துெகாள் என்று பிலிப்புடேன ெசான்னார். 30 அப்ெபாழுது பிலிப்பு ஓடிப்ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அவன் ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்ைத வாசிக்கிறைதக் ேகட்டு: நீர் வாசிக்கிறைவகளின் கருத்து உமக்கு புரிகிறதா
என்றான். 31 அதற்கு அவன்: ஒருவன் எனக்கு புரியைவக்காவிட்டால் அது எனக்கு எப்படிப் புரியும் என்று
ெசால்லி; பிலிப்ைப, தன்னுடேன ஏறி உட்காரும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டான். 32 அவன் வாசித்த
ேவதவாக்கியம் என்னெவன்றால்: அவர் ஒரு ஆட்ைடப்ேபால அடிக்கப்படுவதற்குக் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்;
மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் சத்தேபாடாத ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால அவர் தமது வாையத்
திறவாதிருந்தார். 33 அவர் தம்ைமத் தாழ்த்தினேபாது அவருைடய நியாயம் எடுத்துப்ேபாடப்பட்டது;
அவருைடய ஜீவன் பூமியிலிருந்து எடுபட்டுப்ேபாயிற்று; அவருைடய வம்சத்ைத யாராேல ெசால்லிமுடியும்
என்பேத. 34 மந்திரி பிலிப்ைப பார்த்து: தீர்க்கதரிசி யாைரக்குறித்து இைதச் ெசால்லுகிறார்?
தம்ைமக்குறித்ேதா, ேவெறாருவைரக்குறித்ேதா? எனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
35 அப்ெபாழுது பிலிப்பு ேபசத்ெதாடங்கி, இந்த ேவத வாக்கியத்ைத அடிப்பைடயாக இேயசுைவக்குறித்தும்
அவனுக்குப் ேபாதித்தான். 36 இவ்விதமாய் அவர்கள் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்ைகயில், தண்ணீருள்ள
ஓரிடத்திற்கு வந்தார்கள். அப்ெபாழுது மந்திரி: இேதா, தண்ணீர் இருக்கிறேத, நான் ஞானஸ்நானம்
ெபறுகிறதற்குத் தைடெயன்ன என்றான். 37 அதற்குப் பிலிப்பு: நீர் முழு இருதயத்ேதாடும் விசுவாசித்தால்
தைடயில்ைலெயன்றான். அப்ெபாழுது அவன்: இேயசு கிறிஸ்துைவ ேதவனுைடய குமாரெனன்று நம்புகிேறன்
என்று ெசால்லி; 38 இரதத்ைத நிறுத்தச்ெசான்னான். அப்ெபாழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும்
தண்ணீரில் இறங்கினார்கள், பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். 39 அவர்கள் தண்ணீைர
விட்டு கைரேயறின ெபாழுது, கர்த்தருைடய ஆவியானவர் பிலிப்ைபக் ெகாண்டுேபாய்விட்டார். மந்திரி
அதற்குப்பிறகு அவைனக் காணாமல், சந்ேதாஷத்ேதாேட தன் வழிேய ேபானான். 40 பிலிப்பு ஆேசாத்திேல
காணப்பட்டு, அவ்விடத்திலிருந்து பிரயாணம்பண்ணி, ெசசரியாவுக்கு வருகிறவைரயில் சகல
பட்டணங்களிலும் சுவிேசஷத்ைதப் ேபாதித்துக்ெகாண்டுவந்தான்.

சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருைடய சீடைர பயமுறுத்திக் ெகாைல ெசய்யும்படி பிரதான
ஆசாரியரிடத்திற்குப் ேபாய்; 2 இந்த மார்க்கத்தாராகிய ஆண்கைளயாகிலும்,ெபண்கைளயாகிலும்
தான் கண்டுபிடித்தால், அவர்கைளக் கட்டி எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவரும்படி, தமஸ்குவிலுள்ள

ெஜபஆலயங்களுக்கு உத்தரவுகைள ேகட்டு வாங்கினான். 3 அவன் பயணமாய் ேபாய், தமஸ்குவுக்குச்
சமீபித்தேபாது, திடீர் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி அவைனச் சுற்றிப் பிரகாசித்தது; 4 அவன் தைரயிேல
விழுந்தான். அப்ெபாழுது: சவுேல, சவுேல, நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடேன
ெசால்லுகிற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டான். 5 அதற்கு அவன்: ஆண்டவேர, நீர் யார், என்றான். அதற்குக்
கர்த்தர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற இேயசு நாேன; முள்ளில் உைதக்கிறது உனக்குக் கடினமாம் என்றார். 6 அவன்
நடுங்கித் திைகத்து: ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யச் பிரியமாயிருக்கிறீர் என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ
எழுந்து, பட்டணத்துக்குள்ேள ேபா, நீ ெசய்யேவண்டியது அங்ேக உனக்குச் ெசால்லப்படும் என்றார். 7

அவனுடேனகூடப் பயணம்பண்ணின மனிதர்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்டும் ஒருவைரயும் காணாமல்
ெசய்வதறியாமல் பிரமித்து நின்றார்கள். 8 சவுல் தைரயிலிருந்ெதழுந்து, தன் கண்கைளத் திறந்தேபாது
ஒருவைரயும் காணவில்ைல. அப்ெபாழுது ைகையப் பிடித்து , அவைனத் தமஸ்குவுக்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். 9 அவன் மூன்று நாள் பார்ைவயில்லாதவனாய் ஆகாரம் சாப்பிடாமலும்,
தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான். 10 தமஸ்குவிேல அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு சீடன் இருந்தான்.
அவனுக்குக் கர்த்தர் தரிசனமாகி : அனனியாேவ, என்றார். அவன்: ஆண்டவேர, இேதா, அடிேயன் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது கர்த்தர்: நீ எழுந்து ேநர்த்ெதருவு என்னப்பட்ட ெதருவுக்குப்ேபாய், யூதாவின் வீட்டிேல
தர்சுபட்டணத்தானாகிய சவுல் என்னும் ேபருள்ள ஒருவைனத் ேதடு; அவன் இப்ெபாழுது
ெஜபம்பண்ணுகிறான்; 12 அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு மனிதன் தன்னிடத்தில் வரவும், தான்
பார்ைவயைடயும்படி தன்ேமல் ைகைவக்கவும் தரிசனங்கண்டான் என்றார். 13 அதற்கு அனனியா:
ஆண்டவேர, இந்த மனிதன் எருசேலமிலுள்ள உம்முைடய ேதவப்பிள்ைளகளுக்கு எத்தைனேயா
தீங்குகைளச் ெசய்தாெனன்று அவைனக்குறித்து அேநகரால் ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். 14 இங்ேகயும்
உம்முைடய ெபயைர ஆராதிக்கின்றயாவைரயுங்கட்டும்படி அவன் பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் அதிகாரம்
ெபற்றிருக்கிறாேன என்றான். 15 அதற்குக் கர்த்தர்: நீ ேபா; அவன் யூதரல்லாதவர்களுக்கும்,
ராஜாக்களுக்கும், இஸ்ரேவல் சந்ததிகளுக்கும் என்னுைடய ெபயைர அறிவிக்கிறதற்காக நான்
ெதரிந்துெகாண்ட நபராயிருக்கிறான். 16 அவன் என்ைனக்குறித்த சாட்சியின் நிமித்தம் எவ்வளவாய்ப்
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பாடுபடேவண்டுெமன்பைத நான் அவனுக்குக் காண்பிப்ேபன் என்றார். 17 அப்ெபாழுது அனனியா ேபாய்,
வீட்டுக்கு உள்ேள வந்து, அவன்ேமல் ைகைய ைவத்து: சேகாதரனாகிய சவுேல, நீ வந்த வழியிேல உனக்குத்
தரிசனமான இேயசுவாகிய கர்த்தர், நீ பார்ைவயைடயும்படிக்கும் பரிசுத்த ஆவியினாேல
நிரப்பப்படும்படிக்கும் என்ைன அனுப்பினார் என்றான். 18 உடேன அவன் கண்களிலிருந்து மீன் ெசதில்கள்
ேபான்றைவகள் விழுந்தது. அவன் பார்ைவயைடந்து, எழுந்திருந்து, ஞானஸ்நானம் ெபற்றான். 19 பின்பு
அவன் உணவு சாப்பிட்டு பலப்பட்டான். சவுல் தமஸ்குவிலுள்ள சீடர்களுடேன சிலநாள் இருந்து, 20

தாமதமின்றி, கிறிஸ்து ேதவனுைடய குமாரெனன்று ஆலயங்களிேல ேபாதித்தான். 21

ேகட்டவர்கெளல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: எருசேலமில் இேயசுவின் ெபயைர ஆராதிக்கின்றவர்கைள
துன்புறுத்தி, இங்ேகயும் அப்படிப்பட்டவர்கைளக் கட்டி பிரதானஆசாரியர்களிடத்தில் ெகாண்டுேபாகும்படி
வந்தவன் இவனல்லவா என்றார்கள். 22 சவுல் அதிகமாகத் திடன்ெகாண்டு, இவேர கிறிஸ்துெவன்று
ெதாடர்ந்துப் ேபசி , தமஸ்குவில் குடியிருக்கிற யூதர்கைள இணங்கச்ெசய்தான் . 23 சில நாட்கள்
ெசன்றபின்பு, யூதர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி ஆேலாசைனபண்ணினார்கள். 24 அவர்களுைடய
ேயாசைன சவுலுக்குத் ெதரியவந்தது. அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி அவர்கள் இரவும் பகலும்
ேகாட்ைடவாசல்கைளக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 25 சீடர்கள் இராத்திரியிேல அவைனக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ஒரு கூைடயிேல ைவத்து, மதில்வழியாய் இறக்கிவிட்டார்கள். 26 சவுல்
எருசேலமுக்கு வந்து, சீடருடேன ேசர்ந்துெகாள்ளப்பார்த்தான்; அவர்கள் அவைனச் சீடெனன்று நம்பாமல்
எல்லாரும் அவனுக்குப் பயந்திருந்தார்கள். 27 அப்ெபாழுது பர்னபா என்பவன் அவைனச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அப்ேபாஸ்தலரிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், வழியிேல அவன் கர்த்தைரக்
கண்டவிதத்ைதயும், அவர் அவனுடேன ேபசினைதயும், தமஸ்குவில் அவன் இேயசுவின் ெபயராேல
ைதரியமாய்ப் பிரசங்கித்தைதயும் அவர்களுக்கு விவரித்துச் ெசான்னான். 28 அதன்பின்பு அவன்
எருசேலமிேல அவர்களிடத்தில் ேபாக்கும் வரத்துமாயிருந்து; 29 கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயராேல
ைதரியமாய்ப் பிரசங்கித்து, கிேரக்கருடேன ேபசி விவாதித்தான் ; அவர்கேளா அவைனக் ெகாைலெசய்ய
வைகேதடினார்கள் . 30 சேகாதரர் அைத அறிந்து, அவைனச் ெசசரியாவுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தர்சுவுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். 31 அப்ெபாழுது யூேதயா கலிேலயா சமாரியா நாடுகளிெலங்கும் சைபகள்
சமாதானம் ெபற்று, பக்திவிருத்தியைடந்து, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்ேதாடும், பரிசுத்த ஆவியின்
ஆறுதேலாடும் வளர்ந்து ெபருகின. 32 ேபதுரு ேபாய் எல்லாைரயும் சந்தித்துவருைகயில், அவன் லித்தா
ஊரிேல குடியிருக்கிற ேதவனுைடய பிள்ைளகளிடத்திற்குப் ேபானான். 33 அங்ேக எட்டு வருடமாய்
கட்டிலின்ேமல் ைக,கால்கள் அைசக்க முடியாமல் கிடந்த ஐேனயா என்னும் ேபருள்ள ஒரு மனிதைனக்
கண்டான். 34 ேபதுரு அவைனப் பார்த்து: ஐேனயாேவ, இேயசுகிறிஸ்து உன்ைனக் குணமாக்குகிறார்; நீ
எழுந்து, உன் படுக்ைகைய நீேய ேபாட்டுக்ெகாள் என்றான். உடேன அவன் எழுந்திருந்தான். 35

லித்தாவிலும் சாேரானிலும் குடியிருந்தவர்கெளல்லாரும் அவைனக் கண்டு, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள்.
36 ேயாப்பா பட்டணத்தில் கிேரக்கு ெமாழியிேல ெதாற்காள் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும்
ேபருைடய ஒரு ெபண்சீடர் இருந்தாள்; அவள் நல்லகாரியங்கைளயும் தருமங்கைளயும் மிகுதியாய்ச்
ெசய்துெகாண்டுவந்தாள். 37 அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணமைடந்தாள். அவைளக் குளிப்பாட்டி,
ேமல்வீட்டிேல கிடத்திைவத்தார்கள். 38 ேயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் அருகாைமயானபடியினாேல,
ேபதுரு அவ்விடத்தில் இருக்கிறாெனன்று சீடர்கள் ேகள்விப்பட்டு, தாமதமில்லாமல் தங்களிடத்தில்
வரேவண்டுெமன்று ெசால்லும்படி இரண்டு மனிதர்கைள அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். 39 ேபதுரு
எழுந்து, அவர்களுடேன கூடப்ேபானான். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபாழுது, அவர்கள் அவைன ேமல்வீட்டுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். அப்ெபாழுது விதைவகெளல்லாரும் அழுது, ெதாற்காள்
தங்களுடேனகூட இருக்ைகயில் ெசய்திருந்த அங்கிகைளயும்,மற்றஆைடகைளயும் காண்பித்து, அவைனச்
சூழ்ந்துநின்றார்கள். 40 ேபதுரு எல்லாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசய்து, முழங்காற்படியிட்டு
ெஜபம்பண்ணி,சடலத்தின் பக்கமாய் திரும்பி: தபீத்தாேள, எழுந்திரு என்றான். அப்ெபாழுது அவள் தன்
கண்கைளத் திறந்து, ேபதுருைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள். 41 அவன் அவளுக்குக் ைகெகாடுத்து, அவைள
எழுந்திருக்கப்பண்ணி, ேதவப்பிள்ைளகைளயும், விதைவகைளயும் அைழத்து, அவைள உயிருள்ளவளாக
அவர்களுக்கு முன் நிறுத்தினான். 42 இது ேயாப்பா பட்டணம் எங்கும் ெதரியவந்தது. அப்ெபாழுது அேநகர்
கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 43 பின்பு அவன் ேயாப்பா பட்டணத்திேல ேதால்
பதனிடுகிறவனாகிய சீேமான் என்னும் ஒருவனிடத்தில் அேநகநாள் தங்கியிருந்தான்.

இத்தாலியா இராணுவத்தில் நூறு ேபர் ெகாண்ட பைடப்பிரிவிற்கு ெகார்ேநலியு என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ஒரு மனிதன் தைலவனாக இருந்தான். அவன் ெசசரியா பட்டணத்தில் வாழ்ந்து
வந்தான். 2 அவன் ேதவபக்தியுள்ளவனும் தன் குடும்பத்தாேராடும் ேதவனுக்குப்

பயந்தவனுமாயிருந்து, மக்களுக்கு அதிக தருமங்கைளச் ெசய்து, எப்ெபாழுதும் ேதவைன ேநாக்கி ெஜபம்
பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான். 3 பகலில் ஏறக்குைறய ஒன்பதாம்மணி ேநரத்தில் ேதவனுைடய தூதன்
அவனிடத்தில் வந்து, ெகார்ேநலியுேவ, என்று அைழத்தைத ெதளிவாய் தரிசனத்தில் பார்த்து, 4 அவைன
உற்றுப்பார்த்து, பயந்து: ஆண்டவேர, என்ன என்றான். அப்ெபாழுது அவன்: உன் ெஜபங்களும் உன்
தருமங்களும் ேதவனுக்கு நிைனப்பூட்டுதலாக அவர் சமூகத்தில் வந்து ேசர்ந்திருக்கிறது. 5 இப்ெபாழுது நீ
ேயாப்பா பட்டணத்துக்கு மனிதைர அனுப்பி, ேபதுரு என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன கூப்பிடு. 6 அவன்
ேதால் பதனிடுகிறவனாகிய சீேமான் என்னும் ஒருவனிடத்தில் தங்கியிருக்கிறான்; அவனுைடய வீடு
கடேலாரத்திலிருக்கிறது. நீ ெசய்யேவண்டியைத அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான் என்றான். 7 ெகார்ேநலியு
தன்ேனாடு ேபசின ேதவதூதன் ேபானபின்பு, தன் வீட்டு மனிதரில் இரண்டுேபைரயும் தன்னிடத்தில் ேவைல
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ெசய்கிற இராணுவ வீரர்களில் ேதவபக்தியுள்ள ஒருவைனயும் அைழத்து, 8 எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்கு
விளக்கிச் ெசால்லி, அவர்கைள ேயாப்பா பட்டணத்துக்கு அனுப்பினான். 9 மறுநாளிேல அவர்கள்
பயணப்பட்டு, அந்தப் பட்டணத்துக்கு அருகில் வருைகயில், ேபதுரு ஆறாம்மணி ேநரத்திேல
ெஜபம்பண்ணும்படி ேமல் வீட்டில் ஏறினான். 10 அவன் அதிக பசியைடந்து சாப்பிட விரும்பினான்; அதற்கு
அவர்கள் ஆயத்தம்பண்ணுைகயில், அவன் தரிசனத்தில், 11 வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும்,
நாலுமுைனகளும் கட்டப்பட்ட ெபரிய துப்பட்டிையப்ேபால ஒருவிதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கித்
தைரயில் விடப்பட்டிருக்கிறதாகவும், 12 அதிேல பூமியிலுள்ள எல்லாவிதமான நான்குகால் ஜீவன்களும்,
காட்டுமிருகங்களும், ஊரும் பிராணிகளும், ஆகாயத்துப் பறைவகளும் இருக்கிறதாகவும் கண்டான். 13

அல்லாமலும்: ேபதுருேவ, எழுந்திரு, அடித்து சாப்பிடு என்று அவனுக்குச் ெசால்லும் ஒரு சத்தம் ேகட்டது. 14

அதற்குப் ேபதுரு: அப்படியல்ல, ஆண்டவேர, தீட்டும் அசுத்தமுமாயிருக்கிற எைதயும் நான் எப்ேபாதும்
சாப்பிட்டதில்ைல என்றான். 15 அப்ெபாழுது: ேதவன் சுத்தமாக்கினைவகைள நீ தீட்டாக நிைனக்காேத
என்று இரண்டாம் முைறயும் அவனுக்கு சத்தம் ேகட்டது. 16 மூன்றாம் முைறயும் அப்படிேய ேகட்டது. பின்பு
அந்தக் கூடு திரும்ப வானத்துக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 17 அப்ெபாழுது ேபதுரு, தான் கண்ட
தரிசனத்ைதப்பற்றி தன் மனதில் சந்ேதகப்படுைகயில், இேதா, ெகார்ேநலியுவினால் அனுப்பப்பட்ட
மனிதர்கள் சீேமானுைடய வீட்ைட விசாரித்துக்ெகாண்டு வாசற்படியிேல வந்து நின்று: 18 ேபதுரு என்று
மறுெபயர் ெகாண்ட சீேமான் இங்ேக தங்கியிருக்கிறாரா என்று ேகட்டார்கள். 19 ேபதுரு அந்தத்
தரிசனத்ைதக்குறித்து ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருக்ைகயில், ஆவியானவர்: இேதா, மூன்று மனிதர்கள்
உன்ைனத் ேதடுகிறார்கள். 20 நீ எழுந்து, இறங்கி, எைதக்குறித்தும் சந்ேதகப்படாமல், அவர்கேளாடு ேபா;
நாேன அவர்கைள அனுப்பிேனன் என்று அவனுக்குச் ெசான்னார். 21 அப்ெபாழுது ேபதுரு
ெகார்ேநலியுவினால் தன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்ட மனிதரிடத்திற்கு இறங்கிப்ேபாய்: இேதா, நீங்கள்
ேதடுகிறவன் நான்தான், நீங்கள் வந்திருக்கிற விஷயம் என்ன என்றான். 22 அதற்கு அவர்கள்: நீதிமானும்,
ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறவரும், யூதமக்களால் நல்லவெரன்று சாட்சி ெபற்றவருமாகிய ெகார்ேநலியு என்னும்
பைடத்தைலவன் நூறுேபர்ெகாண்ட பைடபிரிவுத் தைலவர் உம்ைமத் தன்னுைடய வீட்டுக்கு அைழத்து,
உம்மால் ெசால்லப்படும் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கும்படி பரிசுத்த தூதனாேல கட்டைளப்ெபற்றார்
என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவர்கைள உள்ேள அைழத்து, தங்கைவத்து ேவண்டிய உதவிகைள
ெசய்தான். மறுநாளிேல அவர்களுடன் புறப்பட்டான்; ேயாப்பா பட்டணத்தாராகிய சேகாதரரில் சிலரும்
அவேனாடு ேபானார்கள். 24 மறுநாளிேல ெசசரியா பட்டணத்திற்கு வந்து ேசர்ந்தார்கள். ெகார்ேநலியு தன்
உறவினைரயும் தன்னுைடய ெநருங்கிய நண்பர்கைளயும் வரவைழத்து, அவர்களுக்காகக் காத்திருந்தான்.
25 ேபதுரு உள்ேள நுைழயும்ெபாழுது, ெகார்ேநலியு அவனுக்கு எதிேரேபாய், அவன் பாதத்தில் விழுந்து,
பணிந்துெகாண்டான். 26 ேபதுரு அவைனத் தூக்கிெயடுத்து: எழுந்திரும், நானும் ஒரு மனிதன்தான்
என்றான். 27 அவேனாடு ேபசிக்ெகாண்டு, உள்ேளேபாய், அேநக மக்கள் கூடிவந்திருக்கிறைதக் கண்டு, 28

அவர்கைள ேநாக்கி: யூதரல்லாதவேனா டு கலந்து அவனிடத்தில் ேபாக்கும் வரவுமாயிருப்பது யூத
சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று நீங்கள் ெதரிந்திருக்கிறீர்கள்; அப்படியிருந்தும், எந்த மனிதைனயும்
தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தமுள்ளவன் என்றும் நான் ெசால்லாதபடிக்கு ேதவன் எனக்குத் தரிசனத்தில்
காண்பித்திருக்கிறார். 29 ஆைகயால் நீங்கள் என்ைன அைழத்தேபாது நான் மறுப்பு ெசால்லாமல் வந்ேதன்.
இப்ேபாதும் என்ன விஷயத்துக்காக என்ைன அைழத்தீர்கள் என்று ேகட்கிேறன் என்றான். 30 அதற்குக்
ெகார்ேநலியு: நான்கு நாைளக்கு முன்ேன இந்ேநரத்திேல நான் உபவாசித்து, ஒன்பதாம்மணி ேநரத்தில்
என் வீட்டிேல ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்; அப்ெபாழுது ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்த மனிதன்
ஒருவன் எனக்கு முன்பாக நின்று: 31 ெகார்ேநலியுேவ, உன் ெஜபம் ேகட்கப்பட்டது, உன் தானதருமங்கள்
ேதவ சமுகத்தில் நிைனக்கப்பட்டது. 32 ேயாப்பா பட்டணத்துக்கு ஆள் அனுப்பி, ேபதுரு என்னும் மறுெபயர்
ெகாண்ட சீேமாைன வரவைழப்பாயாக, அவன் கடேலாரத்திேல ேதால்பதனிடுகிறவனாகிய சீேமானுைடய
வீட்டிேல தங்கியிருக்கிறான்; அவன் வந்து உன்னிடத்தில் ேபசுவான் என்றார். 33 அந்தப்படிேய நான் உடேன
உம்மிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பிேனன்; நீர் வந்தது நல்லது; ேதவனாேல உமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட
எல்லாவற்ைறயும் ேகட்க நாங்கள் எல்ேலாரும் இப்ெபாழுது இங்ேக ேதவனுைடய சமுகத்தில்
கூடியிருக்கிேறாம் என்றான். 34 அப்ெபாழுது ேபதுரு ேபசத்ெதாடங்கி: ேதவன் பாரபட்சம் பார்ப்பவர் அல்ல
என்றும், 35 எந்த இனமாய் இருந்தாலும் அவருக்குப் பயந்திருந்து ேநர்ைமயானைதச் ெசய்கிறவன் எவேனா
அவேன அவருக்கு பிரியமானவன் என்றும் நிச்சயமாய் ெதரிந்திருக்கிேறன். 36 எல்ேலாருக்கும்
கர்த்தராயிருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு அவர் சமாதானத்ைத நற்ெசய்தியாய்க் கூறி, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு அனுப்பின வார்த்ைதைய ெதரிந்திருக்கிறீர்கேள. 37 ேயாவான் ஞானஸ்நானத்ைதக்குறித்துப்
ேபாதித்தபின்பு, கலிேலயா ேதசத்தில் துவங்கி யூேதயா ேதசெமங்கும் நடந்த சம்பவங்கள் இைவகேள. 38

நசேரயனாகிய இேயசுைவ ேதவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லைமயினாலும் அபிேஷகம் பண்ணினார்;
ேதவன் அவருடேனகூட இருந்தபடியினாேல அவர் நன்ைமெசய்கிறவராகவும் பிசாசின் பிடியில் சிக்கின
யாவைரயும் குணமாக்குகிறவராகவும் சுற்றித்திரிந்தார். 39 யூதருைடய ேதசத்திலும் எருசேலமிலும் அவர்
ெசய்த எல்லாவற்றிற்கும் நாங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிேறாம். அவைர சிலுைவயில் அடித்துக்
ெகாைலெசய்தார்கள். 40 மூன்றாம் நாளிேல ேதவன் அவைர உயிேராடு எழுப்பி நாம் அவைரக் காணும்படி
ெசய்தார். 41 என்றாலும், எல்லா மக்களும் அவைரக் காணும்படிச் ெசய்யாமல், அவர் உயிேராடு எழுந்தபின்பு
அவேராேட சாப்பிட்டு குடித்தவர்களும் ேதவனால் நியமிக்கப்பட்ட சாட்சிகளாகிய நாங்கேள காணும்படிச்
ெசய்தார். 42 அவேர உயிேராடிருக்கிறவர்களுக்கும் இறந்ேதார்களுக்கும் ேதவனால் நியமிக்கப்பட்ட
நியாயாதிபதிெயன்று மக்களுக்குப் ேபாதிக்கவும், சாட்சியாக அறிவிக்கவும், அவர் எங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். 43 அவைர விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவன் அவருைடய நாமத்தினாேல
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பாவமன்னிப்ைபப் ெபறுவான் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்ேலாரும் அவைரக்குறித்ேத சாட்சிெகாடுக்கிறார்கள்
என்றான். 44 இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபதுரு ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் வசனத்ைதக் ேகட்ட
எல்ேலார்ேமலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். 45 அவர்கள் பலவித ெமாழிகைளப் ேபசுகிறைதயும்,
ேதவைன புகழ்வைதயும், 46 ேபதுருவுடன் வந்திருந்த விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்ட விசுவாசிகள்
ேகட்கும்ேபாது, பரிசுத்த ஆவியின் வரம் யூதரல்லாதவர்கள்ேமலும், ெபாழிந்தருளப்பட்டைதக்குறித்து
வியப்பைடந்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது ேபதுரு: நம்ைமப்ேபால பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்ற இவர்களும்
ஞானஸ்நானம் ெபறாதபடிக்கு யாராவது தண்ணீைர விலக்கி ைவக்கலாமா என்று ெசால்லி, 48

கர்த்தருைடய நாமத்தினாேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கும்படி கட்டைளயிட்டான்.
அப்ெபாழுது சிலநாட்கள் அங்ேக தங்கும்படி அவைன ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

யூதரல்லாதவரும் ேதவவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டார்கெளன்று யூேதயாவிலிருக்கிற
அப்ேபாஸ்தலரும் சேகாதரரும் ேகள்விப்பட்டார்கள். 2 ேபதுரு எருசேலமுக்குத் திரும்பி
வந்தேபாது, விருத்தேசதனமுள்ளவர்கள் அவைன ேநாக்கி: 3 விருத்தேசதனம் பண்ணப்படாத

மனிதர்களிடத்தில் நீ ேபாய், அவர்கேளாேட சாப்பிட்டீர் என்று, அவனிடம் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். 4

அதற்குப் ேபதுரு விஷயத்ைத முதலிலிருந்து வரிைசயாய் அவர்களுக்கு விளக்கிச் ெசால்லத் ெதாடங்கி: 5

நான் ேயாப்பா பட்டணத்தில் ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்;
அெதன்னெவன்றால், நான்கு முைனகளும் கட்டப்பட்ட ெபரிய ஒரு கூடு வானத்திலிருந்து என்னிடத்தில்
இறங்கிவந்தது. 6 அதிேல நான் உற்று கவனித்தேபாது, பூமியிலுள்ள நான்குகால் ஜீவன்கைளயும்,
காட்டுமிருகங்கைளயும், ஊரும் பிராணிகைளயும், ஆகாயத்துப் பறைவகைளயும் பார்த்ேதன். 7 அப்ெபாழுது:
ேபதுருேவ, எழுந்திரு, அடித்து சாப்பிடு என்று ெசால்லுகிற சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேர, அப்படியல்ல, தீட்டும் அசுத்தமுமாயிருக்கிற எதுவும் எப்ேபாதும் என் வாய்க்குள்ேள
ேபானதில்ைல என்ேறன். 9 இரண்டாவது முைறயும் வானத்திலிருந்து சத்தம் உண்டாகி: ேதவன்
சுத்தமாக்கினைவகைள நீ தீட்டாக நிைனக்கேவண்டாம் என்று ெசால்லியது. 10 இப்படி மூன்றுமுைற
நடந்தபின்பு, எல்லாம் வானத்திற்குத் திரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 11 உடேன ெசசரியாவிலிருந்து
என்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட மூன்று மனிதர்கள் நான் தங்கியிருந்த வீட்டுக்குமுன்ேன வந்துநின்றார்கள்.
12 நான் ஒன்றுக்கும் சந்ேதகப்படாமல் அவர்கேளாடு ேபாகும்படி ஆவியானவர் எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்.
சேகாதரராகிய இந்த ஆறுேபரும் என்ேனாடு வந்தார்கள்; அந்த மனிதனுைடய வீட்டுக்குள் நுைழந்ேதாம் .
13 அவேனா தன் வீட்டில் ஒரு ேதவதூதன் நிற்கிறைத பார்த்ததாகவும், ேயாப்பா பட்டணத்திலிருக்கிற
ேபதுரு என்று மறுெபயர் ெகாண்ட சீேமாைன அைழத்து வரும்படி மனிதைர அந்த இடத்திற்கு அனுப்பு; 14

நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் மீட்கப்படுவதற்கு உண்டான வார்த்ைதகைள அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான்
என்று அந்தத் தூதன் தனக்குச் ெசான்னதாகவும் எங்களுக்கு ெசான்னான். 15 நான்
ேபசத்ெதாடங்கினேபாது, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆதியிேல இறங்கினதுேபாலேவ, அவர்கள்ேமலும்
இறங்கினார். 16 ேயாவான் தண்ணீரினாேல ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான், நீங்கேளா பரிசுத்த ஆவியினாேல
ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள் என்று கர்த்தர் ெசான்ன வார்த்ைதைய அப்ெபாழுது நிைனத்துப் பார்த்ேதன். 17

எனேவ கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துைவ நம்புகிற நமக்கு ேதவன் வரத்ைத அருளினதுேபால அவர்களுக்கும்
அந்த வரத்ைதேய அருளினேபாது ேதவைனத் தடுக்கிறதற்கு நான் யார் என்றான். 18 இைவகைள அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது: அப்படியானால் ஜீவனுக்ேகதுவான மனந்திரும்புதைல ேதவன் யூதரல்லாேதாருக்கும்
அருளிச்ெசய்தார் என்று ெசால்லி, ேதவைன மகிைமப்படுத்தினார்கள். 19 ஸ்ேதவானுைடய மரணத்தினால்
வந்த உபத்திரவத்தினாேல சிதறப்பட்டவர்கள் நற்ெசய்தி வசனத்ைத யூதர்களுக்கு மட்டும் அறிவித்து
மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்காமல், ெபனிக்ேகநாடு, சீப்புருதீவு, அந்திேயாகியா பட்டணம்வைரக்கும்
சுற்றித்திரிந்தார்கள். 20 அவர்களில் சீப்புருதீவாரும் சிேரேன பட்டணத்தாருமாகிய சிலர் அந்திேயாகியா
பட்டணத்துக்கு வந்து, கிேரக்கருடேன ேபசிக் கர்த்தராகிய இேயசுைவக்குறித்து ேபாதித்தார்கள். 21

கர்த்தருைடய கரம் அவர்கேளாடு இருந்தது; அேநக மக்கள் விசுவாசித்து, கர்த்தரிடத்தில் வந்தார்கள். 22

எருசேலமிலுள்ள ஆலயமக்கள் இந்த விஷயங்கைளக்குறித்துக் ேகள்விப்பட்டேபாது,
அந்திேயாகியாவைரக்கும் ேபாகும்படி பர்னபாைவ அனுப்பினார்கள். 23 அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்து,
ேதவனுைடய கிருைபையப் பார்த்தேபாது, சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தரிடத்தில் மனஉறுதியாய்
நிைலத்திருக்கும்படி எல்ேலாருக்கும் புத்திெசான்னான். 24 அவன் நல்லவனும், பரிசுத்த ஆவியினாலும்
விசுவாசத்தினாலும் நிைறந்தவனுமாயிருந்தான்; அேநக மக்கள் கர்த்தரிடமாய்ச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள். 25

பின்பு பர்னபா சவுைலத் ேதடும்படி, தர்சுவுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைனப்பார்த்து, அந்திேயாகியாவுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவர்கள் ஒரு வருஷமாய் ஆலய மக்கேளாடு இருந்து, அேநக மக்களுக்கு
உபேதசம் பண்ணினார்கள். முதன்முதலில் அந்திேயாகியாவிேல சீடர்களுக்குக் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற
ெபயர் உண்டாயிற்று. 27 அந்த நாட்களிேல எருசேலமிலிருந்து சில தீர்க்கதரிசிகள் அந்திேயாகியாவுக்கு
வந்தார்கள். 28 அவர்களில் ஒருவனாகிய அகபு என்பவன் எழுந்து, உலகெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம்
உண்டாகும் என்று ஆவியானவராேல அறிவித்தான்; அது அப்படிேய கிலவுதியு ேபரரசனுைடய நாட்களிேல
நடந்தது. 29 அப்ெபாழுது சீடரில் அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் திறைமக்ேகற்ப யூேதயாவில் குடியிருக்கிற
சேகாதரருக்கு உதவி ெசய்ய பணம் ேசகரித்து அனுப்பேவண்டுெமன்று தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 30

அப்படிேய அவர்கள் ேசகரித்து, பர்னபா சவுல் என்பவர்களுைடய ைகயிேல ெகாடுத்து, மூப்பரிடத்திற்கு
அனுப்பினார்கள்.

அக்காலத்திேல ஏேராது ராஜா விசுவாசிகளில் சிலைரத் துன்பப்படுத்தத் ெதாடங்கி; 2

ேயாவானுைடய சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபப் பட்டயத்தினாேல ெகாைலெசய்தான். 3 அது
யூதருக்குப் பிரியமாய் இருக்கிறெதன்று அவன் அறிந்து, ேபதுருைவயும் பிடிக்கப்
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பின்ெதாடர்ந்தான். அப்ெபாழுது புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைக நாட்களாயிருந்தது. 4 அவைனப் பிடித்துச்
சிைறச்சாைலயிேல ைவத்து, பஸ்காபண்டிைகக்குப் பின்பு மக்களுக்கு முன்பாக அவைன ெவளிேய
ெகாண்டுவரலாம் என்று நிைனத்து, அவைனக் காவல் காக்கும்படி நான்கு ேபார் வீரர்கள் அடங்கிய நான்கு
பைடக் குழுவினரிடம் ஒப்பைடத்தான். 5 அப்படிேய ேபதுரு சிைறச்சாைலயிேல
காவல்காக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, விசுவாசிகள் அவனுக்காகத் ேதவைன ேநாக்கி
ஊக்கத்ேதாேட ெஜபம்பண்ணினார்கள். 6 ஏேராது அவைன ெவளிேய ெகாண்டுவரும்படி குறித்திருந்த
நாளுக்கு முந்தின நாள் இராத்திரியிேல, ேபதுரு இரண்டு சங்கிலிகளினாேல கட்டப்பட்டு, இரண்டு ேபார்
வீரர்கள் நடுேவ தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தான்; காவற்காரரும் கதவுக்கு முன்னிருந்து சிைறச்சாைலையக்
காவல் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் அங்ேக வந்துநின்றான்;
அைறயிேல ெவளிச்சம் பிரகாசித்தது. அவன் ேபதுருைவ விலாவிேல தட்டி, சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று
அவைன எழுப்பினான். உடேன சங்கிலிகள் அவன் ைககளிலிருந்து கழன்று கீேழ விழுந்தது. 8 தூதன்
அவைன ேநாக்கி: உன் ஆைடையயும் காலணிகைளயும் அணிந்துெகாள் என்றான். அவன் அப்படிேய
ெசய்தான். தூதன் மறுபடியும் அவைன ேநாக்கி: உன் ேமலாைடைய ேபார்த்துக்ெகாண்டு என் பின்ேன வா
என்றான். 9 அப்படிேய அவன் புறப்பட்டு அவனுக்குப் பின்ேன ெசன்று தூதனால் ெசய்யப்பட்டது
உண்ைமெயன்று ெதரியாமல், தான் ஒரு தரிசனம் பார்ப்பதாக நிைனத்தான். 10 அவர்கள் முதலாம் மற்றும்
இரண்டாம் காவல்கைளக் கடந்து, நகரத்திற்குப்ேபாகிற இருப்புக்கதவருேக வந்தேபாது அது தானாக
அவர்களுக்குத் திறந்தது; அதன் வழியாக அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி வழியாய் நடந்துேபானார்கள்; உடேன
தூதன் அவைன விட்டுப்ேபாய்விட்டான். 11 ேபதுருவுக்குத் நிைனவு வந்தேபாது: ஏேராதின் ைகக்கும்
யூதமக்களின் நிைனவுகளுக்கும் என்ைன விடுதைலயாக்கும்படி கர்த்தர் தம்முைடய தூதைன
அனுப்பினாெரன்று நான் இப்ெபாழுது உண்ைமயாய் புரிந்துெகாண்ேடன் என்றான். 12 அவன் இப்படி புரிந்து
ெகாண்ட பின்பு , மாற்கு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ேயாவானுைடய தாயாகிய மரியாள் வீட்டுக்கு வந்தான்;
அங்ேக அேநகர் கூடி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 13 ேபதுரு வாசற்கதைவத் தட்டினேபாது
ேராைத என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு ெபண் யாெரன்று ேகட்க வந்தாள். 14 அவள் ேபதுருவின் குரைல
அறிந்து சந்ேதாஷத்தினால் கதைவத் திறக்காமல், திரும்ப உள்ேள ஓடிப்ேபாய், ேபதுரு வாசலுக்குமுன்ேன
நிற்கிறார் என்று ெசான்னாள். 15 அவர்கள்: நீ உளறுகிறாய் என்றார்கள். அவேளா அவர்தான் என்று
உறுதியாய்ச் சாதித்தாள். அப்ெபாழுது அவர்கள்: அது ேபதுருவுைடய தூதனாக இருக்கலாம் என்றார்கள்.
16 ேபதுரு ெதாடர்ந்து கதைவத் தட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவர்கள் கதைவத் திறந்தேபாது அவைனப்
பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 17 அவர்கள் ேபசாமலிருக்கும்படி அவன் அவர்கைளப் பார்த்து ைகயைசத்து,
கர்த்தர் தன்ைனக் காவலிலிருந்து விடுதைலயாக்கின விதத்ைத அவர்களுக்கு விளக்கி, இந்தச் ெசய்திைய
யாக்ேகாபுக்கும் சேகாதரருக்கும் அறிவியுங்கள் என்று ெசால்லி புறப்பட்டு, ேவெறாரு இடத்திற்குப்
ேபானான். 18 ெபாழுது விடிந்தபின்பு ேபதுருைவக் குறித்துக் காவலருக்குள்ேள உண்டான கலக்கம்
ெகாஞ்சமல்ல. 19 ஏேராது அவைனத் ேதடி, அவன் அங்கு இல்ைல என்றேபாது, காவல்காரைர
விசாரைணெசய்து, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்யும்படி கட்டைளயிட்டு, பின்பு யூேதயா ேதசத்ைதவிட்டுச்
ெசசரியா பட்டணத்துக்குப்ேபாய், அங்ேக தங்கியிருந்தான். 20 அக்காலத்திேல ஏேராது தீரியர்ேமலும்
சீேதானியர்ேமலும் மிகவும் ேகாபமாயிருந்தான். தங்கள் ேதசம் ராஜாவின் ேதசத்தினால்
ேபாஷிக்கப்பட்டபடியால், அவர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து, அவனிடத்தில் வந்து, ராஜாவின் வீட்டு
விசாரைணக்காரனாகிய பிலாஸ்துைவத் தங்களுக்கு வசமாக்கி, அவன் மூலமாய் சமாதானம்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 21 குறிக்கப்பட்டநாளிேல: ஏேராது ராஜஉைட அணிந்துெகாண்டு,
சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்து, அவர்களுடன் ேபசினான். 22 அப்ெபாழுது அைனவரும் இது
மனிதனுைடய சத்தமல்ல, இது ேதவனுைடய சத்தம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 23 அவன் ேதவனுக்கு
மகிைமையச் ெசலுத்தாதபடியினால் உடேன கர்த்தருைடய தூதன் அவைனத் தண்டித்தான்; அவன்
புழுப்புழுத்து இறந்தான். 24 ேதவவசனம் வளர்ந்து ெபருகியது. 25 பர்னபாவும் சவுலும் தர்ம ஊழியத்ைத
முடித்தபின்பு மாற்கு என்னும் மறுெபயர் ெகாண்ட ேயாவாைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலைம விட்டுத்
திரும்பிவந்தார்கள்.

அந்திேயாகியா பட்டணத்திலுள்ள ேதவாலயத்திேல பர்னபாவும், நீகர் என்னப்பட்ட சிமிேயானும்,
சிேரேன ஊரானாகிய லூகியும், ேதசத்தின் அதிபதியாகிய ஏேராதுடன் வளர்க்கப்பட்ட மனாயீனும்,
சவுலும், தீர்க்கதரிசிகளாகவும் ேபாதகர்களாகவும் இருந்தார்கள். 2 அவர்கள் கர்த்தருக்கு

ஆராதைனெசய்து, உபவாசித்துக்ெகாண்டிருக்கிறேபாது: பர்னபாைவயும் சவுைலயும் நான் அைழத்த
ஊழியத்துக்காக அவர்கைளப் பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உைரத்தார். 3 அப்ெபாழுது
உபவாசித்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல் ைககைள ைவத்து, அவர்கைள அனுப்பினார்கள். 4 அப்படிேய
அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அனுப்பப்பட்டுச் ெசலூக்கியா பட்டணத்துக்கு வந்து, கப்பல் ஏறி, அங்கிருந்து
சீப்புரு தீவுக்குப் ேபானார்கள். 5 சாலமி பட்டணத்திற்கு வந்தேபாது அவர்கள் யூதருைடய ெஜப
ஆலயங்களில் ேதவவசனத்ைதப் ேபாதித்தார்கள். ேயாவானும் அவர்களுக்கு உதவிக்காரனாயிருந்தான். 6

அவர்கள் பாப்ேபா பட்டணம் வைரக்கும் தீைவக் கடந்துவந்தேபாது, பர்ேயசு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
மாயவித்ைதக்காரனும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுமான ஒரு யூதைனப் பார்த்தார்கள். 7 அவன் விேவகமுள்ள
மனுஷனாகிய ெசர்கியுபவுல் என்னும் அதிபதிேயாடுகூட இருந்தான். அந்த அதிபதி பர்னபாைவயும்
சவுைலயும் அைழத்து, அவர்களிடத்தில் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்க ஆைசயாயிருந்தான். 8

மாயவித்ைதக்காரன் என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெபயைர உைடய எலிமா என்பவன், அதிபதிைய இேயசுைவ
விசுவாசிக்காமல் திைசதிரும்பும்படி ெசய்ய , அவர்கேளாடு எதிர்த்து நின்றான். 9 அப்ெபாழுது பவுல் என்று
ெசால்லப்பட்ட சவுல் பரிசுத்த ஆவியினால் நிைறந்தவனாய் அவைன உற்றுப்பார்த்து: 10 எல்லாக் கபடமும்
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அக்கிரமமும் நிைறந்தவேன, பிசாசின் மகேன, உண்ைமக்ெகல்லாம் பைகவேன, கர்த்தருைடய வழிகள்
ெபாய்ெயன்று ெசால்வைத நிறுத்த மாட்டாேயா? 11 இேதா, இப்ெபாழுேத கர்த்தருைடய ைக உன்ேமல்
வந்திருக்கிறது, ெகாஞ்சகாலம் நீ சூரியைனப் பார்க்காமல் பார்ைவ இல்லாதவனாய் இருப்பாய் என்றான்.
உடேன அவன் தன் கண்பார்ைவைய இழந்தான்; அவன் தடுமாறி, தனக்கு ைக ெகாடுக்கிறவர்கைளத்
ேதடினான். 12 அப்ெபாழுது அதிபதி நடந்தைவகைளப் பார்த்து, கர்த்தருைடய உபேதசத்ைதக்குறித்து
அதிசயப்பட்டு, விசுவாசித்தான். 13 பின்பு பவுலும் அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும் பாப்ேபா பட்டணத்ைதவிட்டுக்
கப்பல் ஏறிப் பம்பிலியாவில் இருக்கும் ெபர்ேக பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள். ேயாவான் அவர்கைள விட்டுப்
பிரிந்து, எருசேலமுக்குத் திரும்பிப்ேபானான். 14 அவர்கள் ெபர்ேக பட்டணத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டு, பிசீதியா
நாட்டிலுள்ள அந்திேயாகியாவுக்கு வந்து, ஓய்வு நாளிேல ெஜப ஆலயத்திற்குச் ெசன்று, உட்கார்ந்தார்கள்.
15 ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண புத்தகமும் தீர்க்கதரிசன புத்தகமும் படித்துமுடிந்தபின்பு: சேகாதரேர,
நீங்கள் மக்களுக்குப் புத்தி ெசால்ல விரும்பினால் ெசால்லுங்கள் என்று ெசால்லச்ெசால்லி ெஜப
ஆலயத்தைலவர்கள் அவர்களுக்கு ஆள் அனுப்பினார்கள். 16 அப்ெபாழுது பவுல் எழுந்திருந்து,
ைகயைசத்து: இஸ்ரேவலேர, ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்கிற மக்கேள, ேகளுங்கள். 17 இஸ்ரேவலராகிய
இந்த மக்களுைடய ேதவன் நம்முைடய முற்பிதாக்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு எகிப்து ேதசத்தில் அவர்கள்
பரேதசிகளாய் வாழ்ந்தேபாது அவர்கைள உயர்த்தி, தமது வல்லைமயுள்ள கரத்தினால் அங்கிருந்து
அவர்கைளப் புறப்படப்பண்ணி, 18 நாற்பது வருஷங்களாய் வனாந்திரத்தில் அவர்கைள ஆதரித்து, 19

கானான் ேதசத்தில் ஏழு மக்கள் இனங்கைள அழித்து, அவர்களுைடய ேதசத்ைத இவர்களுக்குச்
ெசாந்தமாகப் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்து, 20 பின்பு ஏறக்குைறய நானூற்று ஐம்பது வருடங்களாய் சாமுேவல்
தீர்க்கதரிசிவைரக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகைள நியமித்துவந்தார். 21 அதுமுதல் மக்கள்
தங்களுக்கு ஒரு ராஜா ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்; அப்படிேய ேதவன் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த கீசுைடய மகனான சவுைல நாற்பது வருடங்களாய் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
22 பின்பு ேதவன் சவுைலத் தள்ளி, தாவீைத அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார். ஈசாயின் மகனாகிய
தாவீைத என் மனதிற்கு பிடித்தவனாகப் பார்த்ேதன்; எனக்கு விருப்பமானைவகைள எல்லாம் அவன்
ெசய்வான் என்று அவைனக்குறித்து சாட்சியும் ெசான்னார். 23 அவனுைடய வம்சத்திேல ேதவன் தமது
வாக்கின்படிேய இஸ்ரேவலுக்கு மீட்பராக இேயசுைவ எழும்பப்பண்ணினார். 24 இவர்
ெவளிப்படுவதற்குமுன்ேன மனம் திரும்புவதற்கான ஞானஸ்நானத்ைதப் பற்றி ேயாவான் இஸ்ரேவலர்
எல்ேலாருக்கும் ேபாதித்தான். 25 ேயாவான் தன் பணிகைள முடிக்கிறேபாது: நீங்கள் என்ைன யார் என்று
நிைனக்கிறீர்கள், நான் அவர் இல்ைல, இேதா, எனக்குப்பின்பு ஒருவர் வருகிறார், அவருைடய
காலணிகைள அவிழ்ப்பதற்கும்கூட நான் தகுதியானவன் இல்ைல என்றான். 26 சேகாதரேர, ஆபிரகாமின்
வம்சத்தில் பிறந்தவர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்கிறவர்கேள, இந்த மீட்பின் வசனம் உங்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. 27 எருசேலமில் குடியிருக்கிறவர்களும் அவர்கள் அதிகாரிகளும், அவைரத்
ெதரியாமலும், ஓய்வுநாட்களில் வாசிக்கப்படுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் வாக்கியங்கைளத் ெதரியாமலும், அவைர
தண்டைனக்குள்ளாக்கியதினால் அந்த வாக்கியங்கைள நிைறேவற்றினார்கள். 28 ெகாைல
ெசய்யப்படுவதற்கான காரணங்கள் ஒன்றும் அவரிடத்தில் இல்லாதிருந்தும், அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படிக்குப் பிலாத்துைவ ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 29 அவைரக்குறித்து
எழுதியிருக்கிறைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் நிைறேவற்றினபின்பு, அவைர சிலுைவயிலிருந்து இறக்கி,
கல்லைறயிேல ைவத்தார்கள். 30 ேதவேனா அவைர உயிேராடு எழுப்பினார். 31 இேயசு
கலிேலயாவிலிருந்து எருசேலமுக்குத் தம்ேமாடு வந்தவர்களுக்கு அேநகநாட்கள் தரிசனமானார்; அவர்கேள
மக்களுக்கு முன்பாக அவருக்குச் சாட்சிகளாயிருக்கிறார்கள். 32 நீர் என்னுைடய மகன், இன்று நான்
உம்ைம ெபற்ேறன்என்று இரண்டாம் சங்கீத புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய, 33 இேயசுைவ உயிேராடு
எழுப்பினதினாேல ேதவன் நம்முைடய முற்பிதாக்களுக்கு அருளிய வாக்ைக அவர்களுைடய
பிள்ைளகளாகிய நமக்கு நிைறேவற்றினார் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு நற்ெசய்தியாய் அறிவிக்கிேறாம்.
34 அவர் மரணம் அைடயாதபடிக்கு அவைர உயிேராடு எழுப்பினார் என்பைதக்குறித்து: தாவீதுக்கு அருளின
நிச்சயமான கிருைபகைள உங்களுக்குக் கட்டைளயிடுேவன் என்று உைரத்தார். 35 அன்றியும், உம்முைடய
பரிசுத்தர் அழிைவக் காணவிடமாட்டீர் என்று ேவெறாரு சங்கீத புத்தகத்தில் ெசால்லியிருக்கிறது. 36

தாவீது தன் காலத்திேல ேதவனுைடய விருப்பத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் ெசய்தபின்பு மரணமைடந்து, தன்
முற்பிதாக்களிடத்திேல ேசர்க்கப்பட்டு, அழிைவக் கண்டான். 37 ேதவனால் உயிேராடு எழுப்பப்பட்டவேரா
அழிைவக் காணவில்ைல. 38 ஆதலால் சேகாதரேர, இேயசு கிறிஸ்து மூலமாக உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு
உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறெதன்றும், 39 ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல நீங்கள்
எைவகளில் இருந்து விடுதைலயாகி நீதிமான்களாக்கப்பட முடியாமலிருந்தேதா, விசுவாசிக்கிற எவனும்
அைவகளிலிருந்து இேயசுவாேல விடுதைலயாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரிந்திருப்பதாக. 40 அன்றியும், தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்திேல: 41 அசட்ைடப்பண்ணுகிறவர்கேள,
பாருங்கள், ஆச்சரியப்பட்டு அழிந்துேபாங்கள்! உங்கள் நாட்களில் ஒரு கிரிையைய நான் நடத்துேவன்,
ஒருவன் அைத உங்களுக்கு விளக்கிச் ெசான்னாலும் நீங்கள் நம்பமாட்டீர்கள் என்று ெசால்லியிருக்கிறபடி,
உங்களுக்கு நடக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள் என்றான். 42 அவர்கள் யூதருைடய ெஜப
ஆலயத்திலிருந்து புறப்படும்ெபாழுது, அடுத்த ஓய்வுநாளிேல இந்த வசனங்கைளத் தங்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும் என்று யூதரல்லாேதார் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 43 ெஜப ஆலய கூட்டம் முடிந்தபின்பு,
யூதரிலும் யூதமார்கத்ைத பின்பற்றின பக்தியுள்ளவர்களில் அேநகர் பவுைலயும் பர்னபாைவயும்
பின்பற்றினார்கள். அவர்களுடேன இவர்கள் ேபசி, ேதவனுைடய கிருைபயிேல நிைலத்திருக்கும்படி
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அவர்களுக்குப் புத்திெசான்னார்கள். 44 அடுத்த ஓய்வுநாளிேல பட்டணத்தார் அைனவரும் ேதவவசனத்ைதக்
ேகட்பதற்காக கூடிவந்தார்கள். 45 யூதர்கள் மக்கள் கூட்டங்கைளப் பார்த்தேபாது ெபாறாைமப்பட்டு,
பவுலினால் ெசால்லப்பட்டைவகளுக்கு எதிராகப் ேபசி, அவர்கைள அவமதித்தார்கள். 46 அப்ெபாழுது
பவுலும் பர்னபாவும் ைதரியத்ேதாடு அவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது உங்களுக்குத்தான் ேதவவசனத்ைதச்
ெசால்லேவண்டியதாயிருந்தது; ஆனால் நீங்கேளா அைத ேவண்டாம் என்று தள்ளி, உங்கைள நீங்கேள
நித்திய ஜீவனுக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று நிைனத்துக்ெகாள்ளுகிறபடியால், இேதா, நாங்கள்
யூதரல்லாேதாரிடத்திற்கு ேபாகிேறாம். 47 நீர் பூமியின் கைடசிவைரக்கும் மீட்பாய் இருப்பதற்கு உம்ைம
மக்களுக்கு ஒளியாகைவத்ேதன் என்கிற ேவதவாக்கியத்தின்படி கர்த்தர் எங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறதினால் இப்படிச் ெசய்கிேறாம் என்றார்கள். 48 யூதரல்லாேதார் அைதக் ேகட்டுச்
சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தருைடய வசனத்ைத மகிைமப்படுத்தினார்கள். நித்திய ஜீவனுக்கு
நியமிக்கப்பட்டவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள். 49 கர்த்தருைடய வசனம் அந்த
ேதசெமங்கும் பிரபலமானது. 50 யூதர்கள் பக்தியும் கனமும் ெபற்ற ெபண்கைளயும் பட்டணத்து
முதலாளிகைளயும் தூண்டிவிட்டு, பவுைலயும் பர்னபாைவயும் துன்பப்படுத்தும்படி ெசய்து, தங்கள்
எல்ைலகளுக்கு ெவளிேய அவர்கைளத் துரத்திவிட்டார்கள். 51 இவர்கள் தங்கள் கால்களில் இருந்த
தூசிகைள அவர்களுக்கு எதிராக உதறிப்ேபாட்டு, இக்ேகானியா பட்டணத்துக்குப் ேபானார்கள். 52

சீடர்கள் சந்ேதாஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள்.
இக்ேகானியா பட்டணத்திேல அவர்கள் இருவரும் யூதருைடய ெஜப ஆலயத்தில் உள்ேள
பிரேவசித்து யூதரிலும் கிேரக்கரிலும் திரளான மக்கள் நம்பத் தக்கதாகப் பிரசங்கித்தார்கள். 2

நம்பிக்ைக இல்லாத யூதர்கள் சேகாதரருக்கு விேராதமாகப் யூதரல்லாதவர்களுைடய மனைத
தூண்டிவிட்டு , பைகயுண்டாக்கினார்கள். 3 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாள் வாழ்ந்து கர்த்தைர முன்னிட்டுத்
ைதரியம் உள்ளவர்களாய்ப் ேபாதகம் பண்ணினார்கள்; அவர் தமது சத்தியமுள்ள வசனத்திற்குச் சாட்சியாக
அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் அவர்கள் ைககளால் ெசய்யப்படும்படி தயவு பண்ணினார் . 4 பட்டணத்து
மக்கள் பிரிந்து, சிலர் யூதைரயும் சிலர் அப்ேபாஸ்தலைரயும் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 இவர்கைள
அவமானப்படுத்தவும் கல்ெலறியவும் ேவண்டும்என்று,யூதரரல்லாதவர்களும், யூதரும் அவர்கள் அதிகாரிகளும்
தர்க்கம்பண்ணுைகயில், 6 இவர்கள் அைத அறிந்து, லிக்கேவானியா நாட்டிலுள்ள பட்டணங்களாகிய
லீஸ்திராவுக்கும் ெதர்ைபக்கும் அைவகளின் சுற்றுப் புறங்களுக்கு ஓடிப்ேபாய்; 7 அங்ேக இேயசுவின்
நற்ெசய்திைய பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். 8 லீஸ்திராவிேல ஒருவன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது
முதல் முடவனாயிருந்து , ஒருேபாதும் நடவாமல், கால்கள் ெசயலற்றவனாய் உட்கார்ந்து, 9 பவுல்
ேபசுகிறைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனப் பவுல் உற்றுப் பார்த்து, இரட்சிப்புக்ேகற்ற விசுவாசம்
அவனுக்குஉண்ெடன்று கண்டு , 10 நீ எழுந்து காலூன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று உரத்த சத்தத்ேதாேட
ெசான்னான். உடேன அவன் குதித்ெதழுந்து நடந்தான். 11 பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கண்டு, ேதவர்கள் மனித
உருவெமடுத்து நம்மிடத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள் என்று லிக்கேவானியா ெமாழியிேல சத்தமிட்டுச்
ெசால்லி, 12 பர்னபாைவ யூப்பித்தர் என்றும், பவுல் பிரசங்கத்ைத நடத்தினவனானபடியினால் அவைன
ெமர்க்குரி என்றும் ெசான்னார்கள். 13 அல்லாமலும் பட்டணத்துக்கு முன்ேன இருந்த யூப்பித்தருைடய
முக்கியமான ஆலய மதகுரு எருதுகைளயும் பூமாைலகைளயும் வாசலண்ைடயிேல ெகாண்டுவந்த
மக்கேளாடு கூட அவர்களுக்குப் பலியிட மனதாயிருந்தான். 14 அப்ேபாஸ்தலராகிய பர்னபாவும் பவுலும்
அைதக் ேகட்டெபாழுது, தங்கள் துணிகைளக் கிழித்துக் ெகாண்டு, கூட்டத்துக்குள்ேள ஓடி, உரத்த
சத்தமாய்: 15 மனிதர்கேள, ஏன் இப்படிச் ெசய்கிறீர்கள்? நாங்களும் உங்கைளப் ேபாலப் பாடுள்ள
மனிதர்கள் தாேன; நீங்கள் இந்த வீணான ேதவர்கைளவிட்டு, வானத்ைதயும் பூமிையயும் சமுத்திைரயும்
அைவகளிலுள்ளயாவற்ைறயும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்திற்க்கு திரும்ப ேவண்டும் என்று
உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கிேறாம். 16 கடந்த காலங்களில் அவர் எல்லா மக்கைளயும் தங்கள் தங்கள்
வழிகளிேல நடக்கவிட்டிருந்தும், 17 அவர் நன்ைம ெசய்து வந்து, வானத்திலிருந்து மைழகைளயும்
ெசழிப்புள்ள காலங்கைளயும் நமக்குத் தந்து, ஆகாரத்தினாலும் சந்ேதாஷத்தினாலும் நம்முைடய
இருதயங்கைள நிரப்பி, இவ்விதமாய் அவர் தம்ைமக் குறித்துச் சாட்சி விளங்கப் பண்ணாதிருந்ததில்ைல
என்றார்கள். 18 இப்படி அவர்கள் ெசால்லியும் தங்களுக்கு மக்கள் பலியிடாதபடிக்கு அவர்கைள தடுத்து
நிறுத்துவது கடினமாக இருந்தது . 19 பின்பு அந்திேயாகியாவிலும் இக்ேகானியாவிலுமிருந்து சில யூதர்கள்
வந்து மக்களுக்குப் ேபாதைனெசய்து, பவுைலக் கல்ெலறிந்து, அவன் மரித்துப்ேபானாெனன்று எண்ணி,
அவைனப் பட்டணத்துக்கு ெவளியிேல இழுத்துக் ெகாண்டு ேபானார்கள். 20 சீடர்கள் அவைனச் சூழ்ந்து
நிற்ைகயில், அவன் எழுந்து, பட்டணத்திற்க்குள்ேள ேபானான் . மறுநாளில் பர்னபாவுடேனகூடத்
ெதர்ைபக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானான். 21 அந்தப் பட்டணத்தில் அவர்கள் நற்ெசய்திைய பிரசங்கித்து,
அேநகைரச் சீடர்களாக்கினப் பின்பு , லீஸ்திராவுக்கும் இக்ேகானியாவுக்கும் அந்திேயாகியாவுக்கும்
திரும்பிவந்து, 22 சீடருைடய மனைதத் ைதரியப்படுத்தி,நம்பிக்ைகயிேல நிைலத்திருக்கும்படி
அவர்களுக்குப் புத்திெசால்லி, நாம் அேநக உபத்திரவங்களின் வழியாய் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தில்
பிரேவசிக்க ேவண்டும் என்று ெசான்னார்கள். 23 அல்லாமலும் அந்தந்தச் சைபகளில் அவர்களுக்கு
மூப்பர்கைள ஏற்படுத்தி ைவத்து, உபவாசித்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள் நம்பிக்ைக ைவத்துப்
பற்றிக்ெகாண்ட கர்த்தருக்கு அவர்கைள ஒப்புவித்தார்கள். 24 பின்பு பிசீதியா நாட்ைடக் கடந்து, பம்பிலியா
நாட்டிற்கு வந்து, 25 ெபர்ேக ஊரில் வசனத்ைதப் பிரசங்கித்து, அத்தலியா பட்டணத்திற்குப் ேபானார்கள்.
26 அங்ேக கப்பல் ஏறி, தாங்கள் நிைறேவற்றின ெசயல்களுக்காக ேதவனுைடய கிருைபக்கு ஒப்புவிக்கப்
பட்டு, புறப்பட்டு அந்திேயாகியாவுக்கு வந்தார்கள். 27 அவர்கள் அங்ேக ேசர்ந்தெபாழுது சைபையக்
கூடிவரச்ெசய்து, ேதவன் தங்கைளக் ெகாண்டு ெசய்தைவகைளயும், அவர் யூதரல்லாதவர்க்கும்
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விசுவாசத்தின் கதைவத் திறந்தைதயும் அறிவித்து, 28 அங்ேக சீடருடேனகூட அேநக நாள்
தங்கியிருந்தார்கள் .

சிலர் யூேதயாவிலிருந்து வந்து: நீங்கள் ேமாேசயினுைடய கட்டைளயின்படிேய விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாவிட்டால், இரட்சிக்கப்படமாட்டீர்கள் என்று சேகாதரருக்குப் ேபாதகம்
பண்ணினார்கள். 2 அதனால் அவர்களுக்கும் பவுல் பர்னபா என்பவர்களுக்கும் வாக்குவாதம்

உண்டானேபாது, அந்த விஷயத்தினிமித்தம் பவுலும் பர்னபாவும் அவர்கேளாடு இருந்த ேவறு சிலரும்
எருசேலமிலிருக்கிற அப்ேபாஸ்தலரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் ேபாகேவண்டுெமன்று தீர்மானித்தார்கள்.
3 அப்படிேய அவர்கள் ேதவாலய மக்களால் வழியனுப்பப்பட்டு, ெபனிக்ேக சமாரியா நாடுகளின் வழியாய்ப்
ேபாய், யூதரல்லாேதார் மனம் மாறிய ெசய்திைய அறிவித்து, சேகாதரர் எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த
சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்கினார்கள். 4 அவர்கள் எருசேலமுக்கு வந்து, ேதவாலய மக்களாலும்
அப்ேபாஸ்தலராலும் மூப்பராலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டேபாது, ேதவன் தங்கள் மூலமாக ெசய்தைவகைள
எல்லாம் அறிவித்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது பரிேசய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து, அவர்கைள
விருத்தேசதனம் பண்ணுகிறதும் ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கைடபிடிக்கும்படி அவர்களுக்குக்
கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள். 6 அப்ேபாஸ்தலரும், சைப மூப்பரும் இந்த விஷயத்ைதக் குறித்து
ஆேலாசைனபண்ணும்படி கூடினார்கள். 7 மிகுந்த வாக்குவாதம் உண்டானேபாது, ேபதுரு எழுந்து,
அவர்கைள ேநாக்கி: சேகாதரேர, உங்களுக்கு ெதரிந்திருக்கிறபடி யூதரல்லாேதார் என்னுைடய
வாயினாேல நற்ெசய்தி வசனத்ைதக் ேகட்டு விசுவாசிக்கும்படி ேதவன் அேநக நாட்களுக்கு முன்ேப
உங்களில் ஒருவனாகிய என்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார். 8 இருதயங்கைள அறிந்திருக்கிற ேதவன் நமக்குப்
பரிசுத்தஆவிைய அருளினதுேபால அவர்களுக்கும் அருளி, அவர்கைளக்குறித்துச் சாட்சியளித்தார்; 9

விசுவாசத்தினாேல அவர்கள் இருதயங்கைள அவர் சுத்தமாக்கி, நமக்கும் அவர்களுக்கும் எந்தெவாரு
வித்தியாசமும் இல்லாதபடி ெசய்தார். 10 இப்படியிருக்க, நம்முைடய முற்பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்க
முடியாமல் இருந்த நுகத்தடிையச் சீடர்களின் கழுத்தின்ேமல் ைவப்பதினால், நீங்கள் ேதவைன ேசாதிப்பது
ஏன்? 11 கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைபயினாேல அவர்கள் மீட்கப்படுகிறது எப்படிேயா, அப்படிேய
நாமும் மீட்கப்படுேவாம் என்று நம்பியிருக்கிேறாேம என்றான். 12 அப்ெபாழுது கூடிவந்திருந்த எல்ேலாரும்
அைமதியாய் இருந்து, பர்னபாவும் பவுலும் தங்கைளக்ெகாண்டு ேதவன் யூதரல்லாேதார்களுக்குள்ேள ெசய்த
அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் யாைவயும் விளக்கிச் ெசால்லக் ேகட்டார்கள். 13 அவர்கள் ேபசி முடிந்தபின்பு,
யாக்ேகாபு அவர்கைள ேநாக்கி: சேகாதரேர, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். 14 ேதவன் யூதரல்லாேதார்
கூட்டத்தில் இருந்து தமது நாமத்திற்காக ஒரு மக்கள் கூட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி முதன்முதலாக
அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அருளினவிதத்ைத சிமிேயான் விளக்கிச் ெசான்னாேர. 15 அதற்குத்
தீர்க்கதரிசிகளுைடய வார்த்ைதகளும் ஒத்திருக்கிறது. 16 எப்படிெயனில், மற்ற மனுஷரும், என்னுைடய
நாமத்தால் எனக்கு ெசாந்தமாக அைழக்கப்படும் எல்லா மக்களும், கர்த்தைரத் ேதடும்படி, 17 நான்
இதற்குப்பின்பு திரும்பிவந்து, விழுந்துேபான தாவீதின் கூடாரத்ைத மறுபடியும் எடுத்து, அதில்
பழுதானைவகைள மீண்டும் சரிெசய்து நிறுத்துேவன் என்று இைவகைள எல்லாம் ெசய்கிற கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. 18 உலகம் உருவானது முதல் ேதவனுக்குத் தம்முைடய
கிரிையகெளல்லாம் ெதரிந்திருக்கிறது. 19 எனேவ யூதரல்லாேதார்களில் ேதவனிடத்தில் ேசருகிறவர்கைள
ேவதைன படுத்தக்கூடாது என்றும், 20 விக்கிரகங்களுக்குப் பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்பிடாமலும்,
தகாத உடலுறவு ைவக்காமலும், கழுத்ைத நசுக்கி ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்ைற
சாப்பிடாமலும் இருக்கும்படி அவர்களுக்கு நாம் எழுதேவண்டுெமன்றும் நான் தீர்மானிக்கிேறன். 21

ேமாேசயின் புத்தகங்கள் ஓய்வுநாள்ேதாறும் ெஜப ஆலயங்களில் வாசிக்கப்பட்டு வருகிறபடியால், ஆரம்ப
காலம் முதல் எல்லா பட்டணங்களிலும் அந்த புத்தகங்கைளப் ேபாதிக்கிறவர்களும் உண்டு என்றான். 22

அப்ெபாழுது தங்களில் சிலைர அைழத்துக்ெகாண்டு பவுேலாடும் பர்னபாேவாடும் அந்திேயாகியாவுக்கு
அனுப்புகிறது அப்ேபாஸ்தலர், மூப்பர்கள் மற்றும் மக்கள் எல்ேலாருக்கும் நலமாய்ப்பட்டது. அவர்கள்
யாெரன்றால், சேகாதரரில் விேசஷித்தவர்களாகிய பர்சபா என்னும் மறுெபயர் ெகாண்ட யூதாவும் சீலாவுேம.
23 இவர்கள் ைகயில் அவர்கள் ெகாடுத்தனுப்பின கடிதமாவது: அப்ேபாஸ்தலரும் மூப்பரும்
சேகாதரருமாகிய நாங்கள் அந்திேயாகியாவிலும் சீரியாவிலும் சிலிசியாவிலும் இருக்கும் யூதரல்லாத
சேகாதரருக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லி எழுதிய கடிதம் என்னெவன்றால்: 24 எங்களிடத்தில் கட்டைளெபறாத
சிலர் எங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு, நீங்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டுெமன்றும்,
நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கைடபிடிக்கேவண்டுெமன்றும் ெசால்லி, இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகளால்
உங்கைளக் குழப்பி, உங்கள் மனைதக் ெகடுத்தார்கள் என்று நாங்கள் ேகள்விப்பட்டபடியால், 25 நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காகத் தங்கள் உயிைரயும் ஒப்புக்ெகாடுக்கத் துணிந்த
எங்களுக்குப் பிரியமான பர்னபா மற்றும் பவுல் என்பவர்கேளாடு, 26 எங்களால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட சில
மனுஷைர உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவது எங்களுக்கு நலமாய்ப்பட்டது. 27 அப்படிேய யூதாைவயும்
சீலாைவயும் அனுப்பியிருக்கிேறாம். அவர்களும் இைவகைள வாய்வார்த்ைதயாக உங்களுக்கு
அறிவிப்பார்கள். 28 என்னெவனில், விக்கிரகங்களுக்குப் பைடத்த அசுத்தமானைவகைள சாப்பிடாமலும்,
தகாத உடலுறவு ைவக்காமலும், கழுத்ைத நசுக்கி ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்ைற
சாப்பிடாமலும் இருக்க ேவண்டுெமன்பேத. 29 மிக முக்கியமான இைவகைளத் தவிர ேவறு பாரமான
எந்தெவாரு விஷயத்ைதயும் உங்கள்ேமல் சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எங்களுக்கும்
நலமாய்ப்பட்டது; இைவகைளச் ெசய்யாமல் நீங்கள் உங்கைளக் காத்துக் ெகாள்ளுவது நலமாயிருக்கும்.
சுகமாயிருப்பீர்களாக என்று எழுதினார்கள். 30 அவர்கள் அந்திேயாகியாவுக்கு வந்து, ஆலய மக்கைளக்
கூட்டிச் ேசர்த்து, கடிதத்ைத ஒப்பைடத்தார்கள். 31 அைத அவர்கள் வாசித்து, அதினால் கிைடத்த
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ஆறுதலுக்காகச் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 32 யூதா சீலா என்பவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளாய் இருந்தபடியால்
அேநக வார்த்ைதகளினால் சேகாதரருக்குப் புத்தி ெசால்லி, அவர்கைளத் ைதரியப்படுத்தி, 33 சிலநாட்கள்
அங்ேக தங்கியிருந்து, பின்பு சேகாதரரால் சமாதானத்ேதாேட அப்ேபாஸ்தலரிடத்திற்கு
அனுப்பிவிடப்பட்டார்கள். 34 ஆனாலும் சீலாவுக்கு அங்ேக தங்கியிருப்பது நலமாய்ப்பட்டது. 35 பவுலும்
பர்னபாவும் அந்திேயாகியாவிேல தங்கியிருந்து, மற்ற மக்களுக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைத உபேதசித்துப்
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 36 சிலநாட்களுக்குப் பின்பு பவுல் பர்னபாைவ ேநாக்கி: நாம்
கர்த்தருைடய வசனத்ைத அறிவித்திருக்கிற எல்லா பட்டணங்களிலும் உள்ள சேகாதரர்கள் எப்படி
இருக்கிறார்கள் என்று ெசன்று பார்க்கலாம் வாரும் என்றான். 37 அப்ெபாழுது பர்னபா என்பவன் மாற்கு
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ேயாவாைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டும் என்றான். 38 ஆனால் பவுல்:
அவன் பம்பிலியா நாட்டிேல நம்ைம விட்டுப் பிரிந்து நம்ேமாடு ஊழியத்துக்கு வராததினாேல, அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது என்றான். 39 இைதக்குறித்து அவர்களுக்குள்ேள கடுைமயான
விவாதம் உண்டானபடியினால் அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் விட்டுப் பிரிந்தார்கள். பர்னபா மாற்குைவக்
கூட்டிக்ெகாண்டு கப்பல் ஏறிச் சீப்புருதீவுக்குப் ேபானான். 40 பவுேலா சீலாைவ அைழத்துக்ெகாண்டு,
சேகாதரராேல ேதவனுைடய கிருைபக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டு, புறப்பட்டு, 41 சீரியாவிலும் சிலிசியாவிலும்
பயணம் ெசய்து, சைப மக்கைளத் ைதரியப்படுத்தினான்.

அதன்பின்பு அவன் ெதர்ைபக்கும் லீஸ்திராவுக்கும் ேபானான். அங்ேக தீேமாத்ேதயு என்னப்பட்ட
ஒரு சீடன் இருந்தான்; அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூதப்ெபண், அவன் தகப்பன் கிேரக்கன். 2

அவன் லீஸ்திராவிலும் இக்ேகானியாவிலுமுள்ள சேகாதரராேல நற்சாட்சிப்
ெபற்றவனாயிருந்தான். 3 அவைனப் பவுல் தன்ேனாடுகூட கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டுெமன்று விரும்பி,
அவனுைடய தகப்பன் கிேரக்கன் என்று அங்கிருந்த யூதர்கெளல்ேலாருக்கும் ெதரிந்திருந்தபடியால்,
அவர்களின் ெபாருட்டு அவனுக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணினான். 4 அவர்கள் பட்டணங்களுக்குப்
ேபாகும்ேபாது, எருசேலமிலிருக்கும் அப்ேபாஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்கைளக்
ைகக்ெகாண்டு நடக்கும்படி அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 5 அதினாேல சைபகள் விசுவாசத்தில்
உறுதிப்பட்டு, நாளுக்குநாள் ெபருகின. 6 அவர்கள் பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகைளக் கடந்துச்ெசன்ற
ேபாது, ஆசியாவிேல வசனத்ைதச் ெசால்ல ேவண்டாெமன்று பரிசுத்த ஆவியினாேல தைடெசய்யப்பட்டு, 7

மீசியா ேதசம்வைர வந்து, பித்தினியா நாட்டுக்குப் ேபாக விரும்பினார்கள்; ஆவியானவேரா அவர்கைளப்
ேபாகவிடவில்ைல. 8 அப்ெபாழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய்ப் ேபாய், துேராவாவுக்கு வந்தார்கள். 9 அங்ேக
இராத்திரியிேல பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டானது; அெதன்னெவன்றால், மக்ெகேதானியா ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த ஒருவன் வந்துநின்று: நீர் மக்ெகேதானியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டுெமன்று
பவுைல ேவண்டிக்ெகாண்டதாக இருந்தது. 10 அந்த தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபாது, அவர்களுக்கு
நற்ெசய்திையத் ெதரிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்கைள அைழத்தார் என்று நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக்ெகாண்டு,
உடேன மக்ெகேதானியாவுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாகப், 11 துேராவாவில் கப்பல் ஏறி, சாேமாத்திராக்ேக
தீவுக்கும், மறுநாளிேல ெநயாப்ேபாலி பட்டணத்துக்கும் ெசன்று, 12 அங்கிருந்து மக்ெகேதானியா ேதசத்து
நாடுகளில் ேராமர் குடிேயறின பிலிப்பி பட்டணத்துக்கு வந்து, அந்தப் பட்டணத்திேல சிலநாட்கள்
தங்கியிருந்ேதாம். 13 ஓய்வுநாளில் நாங்கள் பட்டணத்துக்கு ெவளிேய ேபாய் ஆற்றின் அருேக வழக்கமாய்
ெஜபம்பண்ணுகிற இடத்தில் உட்கார்ந்து, அங்ேக கூடிவந்த ெபண்களுக்குப் ேபாதித்ேதாம். 14 அப்ெபாழுது
தியத்தீரா ஊைரச்ேசர்ந்த விைலயுயர்ந்த சிவப்பு கம்பளம் விற்கிறவளும் ேதவைன வணங்குகிறவளுமாகிய
லீதியாள் என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்; பவுல் ெசான்னைவகைளக்
கவனிப்பதற்காக கர்த்தர் அவள் இருதயத்ைதத் திறந்தார். 15 அவளும் அவள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றபின்பு, அவள் எங்கைளப் பார்த்து: நீங்கள், நான் கர்த்தரிடத்தில்
விசுவாசமுள்ளவெளன்று நிைனத்தால், என் வீட்டிேல வந்து தங்கியிருங்கள் என்று எங்கைள மிகவும்
ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாண்டாள். 16 நாங்கள் ெஜபம்பண்ணுகிற இடத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது குறி
ெசால்லுகிற ஆவியினால், குறிெசால்லி தன் எஜமான்களுக்கு அதிக வருமானத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்கும்
ஒரு ெபண் எங்களுக்கு எதிேர வந்தாள். 17 அவள் பவுைலயும் எங்கைளயும் பின்ெதாடர்ந்து வந்து: இந்த
மனிதர்கள் உன்னதமான ேதவனுைடய ஊழியக்காரர், மீட்பின் வழிைய நமக்கு ெதரிவிக்கிறவர்கள் என்று
சத்தமாய் ெசான்னாள். 18 அவள் பல நாட்கள் இப்படிேய ெசய்துவந்தாள். பவுல் ேகாபமைடந்து,
திரும்பிப்பார்த்து: ஆவிேய, நீ இவைள விட்டு ெவளிேய ேபா என்று இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாேல
உனக்குக் கட்டைள ெகாடுக்கிேறன் என்று அந்த ஆவியுடேன ெசான்னான்; அப்ெபாழுேத அந்த ஆவி
அவைளவிட்டு ெவளிேய ேபானது. 19 அவளுைடய எஜமான்கள் தங்கள் வருமானத்திற்கான நம்பிக்ைக
ேபாய்விட்டதால், பவுைலயும் சீலாைவயும் பிடித்து, சந்ைதெவளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில்
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 20 அவர்கைள அதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்பைடத்து: யூதர்களாகிய இந்த
மனிதர்கள் நம்முைடய பட்டணத்தில் குழப்பம் உண்டாக்கி, 21 ேராமராகிய நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ளவும்
கைடபிடிக்கவும் முடியாத தவறான பழக்கவழக்கங்கைளப் ேபாதிக்கிறார்கள் என்றனர். 22 அப்ெபாழுது
மக்கள் கூட்டம்கூடி, அவர்களுக்கு எதிராக வந்து. அதிகாரிகள் அவர்கள் ஆைடகைளக் கிழிக்கவும்,
அவர்கைள அடிக்கவும் ெசால்லி; 23 அவர்கைள அதிகமாய் அடித்தபின்பு, சிைறச்சாைலயிேல ைவத்து
அவர்கைளப் பத்திரமாய்க் காவல்காக்கும்படி சிைறச்சாைலக்காரனுக்குக் கட்டைள ெகாடுத்தார்கள். 24

அவன் இப்படிப்பட்ட கட்டைளையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, அவர்கைள உட்காவல் அைறயிேல அைடத்து,
அவர்கள் கால்கைள அைசக்க முடியாதபடிக்கு ெதாழுமரத்தின் ஓட்ைடகளில் மாட்டிைவத்தான். 25

நடுராத்திரியிேல பவுலும் சீலாவும் ெஜபம்பண்ணி, ேதவைனத் துதித்துப்பாடினார்கள்; காவலில்
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ைவக்கப்பட்டவர்கள் அைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 26 திடீெரன்று சிைறச்சாைலயின்
அஸ்திபாரங்கள் அைசயத்தக்கதாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது; உடேன சிைறச்சாைல கதவுகெளல்லாம்
திறந்தன; எல்ேலாருைடய கட்டுகளும் கழன்றுேபானது. 27 சிைறச்சாைலக்காரன் தூக்கம்ெதளிந்து,
சிைறச்சாைலயின் கதவுகள் திறந்திருப்பைதப் பார்த்து, கட்டப்பட்டு இருந்தவர்கள் ஓடிப்ேபானார்கள் என்று
நிைனத்து, வாைள எடுத்து தற்ெகாைலெசய்து ெகாள்ளப்ேபானான். 28 அப்ெபாழுது, பவுல் சத்தமிட்டு: நீ
உனக்கு நீேய எந்தத்தீங்ைகயும் ெசய்துெகாள்ளாேத; நாங்கள் எல்ேலாரும் இங்குதான் இருக்கிேறாம்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவன் தீபங்கைளக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, உள்ேள ஓடிப்ேபாய், நடுங்கி,
பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து, 30 அவர்கைள ெவளிேய கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து:
ஆண்டவன்மாேர, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றான். 31 அதற்கு அவர்கள்:
கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துைவ விசுவாசி, அப்ெபாழுது நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்
என்று ெசால்லி, 32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த எல்ேலாருக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைதப்
ேபாதித்தார்கள். 33 ேமலும் அந்த இராத்திரிேவைளயிேல அவன் அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்களுைடய காயங்கைளக் கழுவினான். அவனும் அவேனாடு இருந்தவர்களும் உடேன ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 34 பின்பு அவன் அவர்கைளத் தன் வீட்டிற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுத்து, தன் குடும்பத்தார் அைனவேராடும் ேதவனிடத்தில் விசுவாசம் ைவத்து
மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான். 35 ெபாழுது விடிந்தபின்பு: அந்த மனிதர்கைள விட்டுவிடுங்கள் என்று ெசால்ல
அதிகாரிகள் காவலர்கைள அனுப்பினார்கள். 36 சிைறச்சாைலக்காரன் பவுலுக்கு இந்த வார்த்ைதகைள
அறிவித்து: உங்கைள விடுதைல ெசய்யும்படி அதிகாரிகள் கட்டைள ெகாடுத்து அனுப்பியுள்ளார்கள்; எனேவ
நீங்கள் இப்ெபாழுது புறப்பட்டு சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள் என்றான். 37 அதற்குப் பவுல்: ேராமராகிய
எங்கைள அவர்கள் நியாயம் விசாரிக்காமல், ெவளிப்பைடயாய் அடித்து, சிைறச்சாைலயிேல ேபாட்டார்கள்;
இப்ெபாழுது இரகசியமாய் எங்கைள விடுதைல ெசய்கிறார்கேளா? அப்படியல்ல, அவர்கேள வந்து,
எங்கைள விடுதைல ெசய்து ெவளிேய அனுப்பிவிடட்டும் என்றான். 38 காவலர்கள் இந்த வார்த்ைதகைள
சிைறச்சாைல அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவித்தார்கள். அவர்கள் ேராமர்கள் என்று அதிகாரிகள்
ேகட்டெபாழுது பயந்துவந்து, 39 அவர்கேளாடு தயவாய் ெகஞ்சிப்ேபசி, அவர்கைள ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், பட்டணத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 40

அப்படிேய அவர்கள் சிைறச்சாைலயிலிருந்து புறப்பட்டு லீதியாளின் வீட்டிற்குப்ேபாய், சேகாதரர்கைளப்
பார்த்து , அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்லிவிட்டு புறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

அவர்கள் அம்பிேபாலி பட்டணத்ைதயும் அப்ெபாேலானியா பட்டணத்ைதயும் கடந்து,
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்துக்கு வந்தார்கள்; அங்ேக யூதருக்கு ஒரு ெஜப ஆலயம் இருந்தது. 2

பவுல் தன் வழக்கத்தின்படிேய அங்கு ேபாய், மூன்று ஓய்வு நாட்களில் ேவதவாக்கியங்களின்
நியாயங்கைள எடுத்து அவர்கேளாடு ேபசி, 3 கிறிஸ்து பாடுபடவும் உயிேராடு எழுந்திருக்கவும் ேவண்டும்
என்று, நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற இந்த இேயசுேவ கிறிஸ்து என்று ேவதவாக்கியங்களில் இருந்து
காண்பித்தான். 4 அவர்களில் சிலரும், பக்தியுள்ள கிேரக்கரில் அேநகரும், கனம் ெபற்ற ெபண்களில்
அேநகரும் விசுவாசித்து, பவுல் சீலாவிடம் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 விசுவாசிக்காத யூதர்கள்
ைவராக்கியத்ேதாடு ெபால்லாத மனிதர்கள் சிலைரச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, பட்டணத்தில் கலவரம்
உண்டாக்கி, யாேசானுைடய வீட்ைடச் சுற்றிவைளத்து, அவர்கைளப் பட்டணத்து மக்களிடம்
இழுத்துக்ெகாண்டுவரப் பார்த்தார்கள். 6 அவர்கள் அங்கு இல்லாததால் , யாேசாைனயும் சில
சேகாதரைரயும் பட்டணத்து அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்ெகாண்டு வந்து: உலகத்ைதக் கலக்குகிறவர்கள்
இங்ேகயும் வந்திருக்கிறார்கள். 7 இவர்கைள யாேசான் தன் வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாண்டான். இவர்கள்
எல்ேலாரும் இேயசு என்னும் ேவறு ஒருவைன ராஜா என்று ெசால்லி, ேபரரசனுைடய கட்டைளகளுக்கு
எதிராக ெசயல்படுகிறார்கள் என்று சத்தமிட்டு, 8 இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த மக்கைளயும்
பட்டணத்து அதிகாரிகைளயும் கலங்கப்பண்ணினார்கள். 9 பின்பு அவர்கள் யாேசானிடத்திலும்
மற்றவர்களிடத்திலும் ஜாமீன் வாங்கிக்ெகாண்டு, அவர்கைள விட்டுவிட்டார்கள். 10 அன்று இரவிேல
சேகாதரர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் ெபேராயா பட்டணத்துக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள்; அவர்கள் அங்ேக
ெசன்று, யூதருைடய ெஜப ஆலயத்திற்குப் ேபானார்கள். 11 அந்தப் பட்டணத்து மக்கள் வசனத்ைத
ஆர்வத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு, விஷயங்கள் இப்படியிருக்கிறதா என்று தினமும் ேவதவாக்கியங்கைள
ஆராய்ந்துபார்த்ததினால், ெதசேலானிக்ேகயில் உள்ளவர்கைளப்பார்க்கிலும் நற்பண்பு உைடயவர்களாக
இருந்தார்கள். 12 அதனால் அவர்களில் அேநகரும், கிேரக்கரில் கனம்ெபற்ற அேநக ஆண்களும்
ெபண்களும் விசுவாசித்தார்கள். 13 ெபேராயாவிலும் ேதவவசனம் பவுலினால் அறிவிக்கப்படுகிறது என்று
ெதசேலானிக்ேகயரான யூதர்களுக்கு ெதரிந்த ேபாது, அங்ேகயும் வந்து, மக்கைளத் தூண்டிவிட்டார்கள். 14

உடேன சேகாதரர்கள் பவுைலக் கடல் வழியாக அனுப்பிவிட்டார்கள். சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும் அங்ேக
தங்கியிருந்தார்கள். 15 பவுைலக் கூட்டிச்ெசன்றவர்கள் அவைன அத்ேதேன பட்டணம்வைரக்கும்
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானார்கள். அங்ேக பவுல், சீலாைவயும் தீேமாத்ேதயுைவயும் சீக்கிரமாக என்னிடம் வரச்
ெசால்லுங்கள் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி அனுப்பினான். 16 அத்ேதேன பட்டணத்தில் பவுல்
அவர்களுக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, அந்தப் பட்டணம் விக்கிரகங்களால்
நிைறந்திருக்கிறைதப் பார்த்து, தன் மனதில் அதிக ைவராக்கியம் ெகாண்டு, 17 ெஜப ஆலயத்தில்
யூதேராடும், பக்தியுள்ளவர்கேளாடும், சந்ைதயில் பார்ப்பவர்கேளாடும் தினமும் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். 18

அப்ெபாழுது எப்பிக்கூரரும் ஸ்ேதாயிக்கருமான ஞானிகளில் சிலர் அவேனாடு வாக்குவாதம்
பண்ணினார்கள். சிலர்: இந்த வாயாடி என்ன ேபசப்ேபாகிறான் என்றார்கள். சிலர்: இவன் அந்நிய
ேதவைதகைள அறிவிக்கிறவைனப் ேபால இருக்கிறான் என்றார்கள். அவன் இேயசுைவயும்
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உயிர்ெதழுதைலயும் அவர்களுக்குப் ேபாதித்ததினால் அப்படிச் ெசான்னார்கள். 19 அவர்கள் அவைன
மார்ஸ் ேமைடக்கு கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: நீ ெசால்லுகிற இந்த புதிய உபேதசம் என்ன என்று நாங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளலாமா? 20 நீ ெசான்ன அேநக விேனாதமான விஷயங்கைள எங்கள் காதுகளில்
ேகட்ேடாம்; அதின் விளக்கம் என்ன என்று ெதரிந்துெகாள்ள ஆர்வமாய் இருக்கிேறாம் என்றார்கள். 21

அந்த அத்ேதேன பட்டணத்து மக்கள், அங்ேக தங்குகிற ெவளிமக்கள் எல்ேலாரும், விேனாதமான
விஷயங்கைளச் ெசால்லுவதிலும் ேகட்பதிலுேம தங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவழித்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது
பவுல் மார்ஸ் ேமைடயின் நடுவிேல நின்று: அத்ேதனேர, எல்லா விஷயத்திலும் உங்கைள அதிக
பக்தியுள்ளவர்களாகப் பார்க்கிேறன். 23 எப்படிெயன்றால், நான் சுற்றித்திரிந்து, உங்கள் ஆராதைனகைள
கவனித்துப் பார்த்தெபாழுது,'' அறியப்படாத ேதவனுக்கு" என்று எழுதியிருக்கிற ஒரு பலிபீடத்ைதப்
பார்த்ேதன்; நீங்கள் அறியாமல் ஆராதைன ெசய்கிற அவைரேய நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன். 24

உலகத்ைதயும் அதிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கின ஆண்டவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும்
ஆண்டவராயிருக்கிறபடியால், ைககளினால் கட்டப்பட்ட ேகாவில்களில் அவர் தங்குவதில்ைல. 25

எல்ேலாருக்கும் ஜீவைனயும் சுவாசத்ைதயும் எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்கிற ஆண்டவர், தமக்கு ஏதாவது
ேதைவெயன்றால், மனிதர்கள் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. 26 மனித இனமான எல்லா
மக்கைளயும் அவர் ஒேர இரத்தத்தினாேல உண்டாக்கி, பூமிெயங்கும் குடியிருக்கச்ெசய்து, முன்
தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்கைளயும் அவர்கள் குடியிருக்கும் எல்ைலகைளயும் குறித்திருக்கிறார்; 27

கர்த்தராகிய அவைர மக்கள் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்க அவைரத் ேதடும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்தார்; அவர்
நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் அருகில் உள்ளார். 28 ஏெனன்றால் அவருக்குள் நாம் பிைழக்கிேறாம்,
அைசகிேறாம், இருக்கிேறாம்; அப்படிேய உங்கள் புலவர்களிலும் சிலர், நாம் அவருைடய வம்சத்தார் என்று
ெசால்லியிருக்கிறார்கள். 29 நாம் ேதவனுைடய வம்சமாய் இருப்பதினால், மனுஷனுைடய
ேயாசைனயினாலும் சித்திரேவைலயினாலும் உருவாக்கின தங்கம், ெவள்ளி, கல் ஆகியவற்றிக்கு ெதய்வம்
ஒப்பாவார் என்று நாம் நிைனக்கக் கூடாது. 30 மக்களின் அறியாைமயின் நாட்கைள ேதவன் பார்க்காதவர்
ேபால இருந்தார்; இப்ெபாழுது மனம் மாறேவண்டும் என்று எல்லா மனிதர்களுக்கும் கட்டைளயிடுகிறார். 31

ஒரு நாைளக் குறித்திருக்கிறார்; அந்த நாளிேல அவர் தாம் நியமித்த மனுஷைனக்ெகாண்டு, பூேலாகத்ைத
நீதியாய் நியாயம் தீர்ப்பார்; அந்த மனுஷைன உயிேராடு எழுப்பினதினாேல அதின் நிச்சயத்ைத
எல்ேலாருக்கும் விளங்கப்பண்ணினார் என்றான். 32 மரணம் அைடந்தவர்களின் உயிர்த்ெதழுதைலக்
குறித்து பவுல் ெசால்வைத அவர்கள் ேகட்டேபாது, சிலர் ேகலி ெசய்தார்கள். சிலர்: நீ ெசால்லுகிறைத
ேவெறாரு நாளில் ேகட்கிேறாம் என்றார்கள். 33 எனேவ, பவுல் அவர்கைளவிட்டு ேபாய்விட்டான். 34 சிலர்
பவுேலாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு, விசுவாசிகளானார்கள். அவர்களில் மார்ஸ் ேமைடயின் நியாயாதிபதிகளில்
ஒருவனாகிய திெயானீசியு என்பவனும், தாமரி என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண்ணும், ேவறு சிலரும்
இருந்தார்கள்.

அதன்பின்பு பவுல் அத்ேதேன பட்டணத்ைத விட்டு, ெகாரிந்து பட்டணத்துக்கு வந்து; 2

யூதெரல்லாரும் ேராமாபுரிைய விட்டு ேபாகும்படி கிலவுதியு ேபரரசன் கட்டைளயிட்டபடியினாேல,
இத்தாலியாவிலிருந்து புதிதாக வந்திருந்த ெபாந்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆக்கில்லா என்னும்

ெபயருள்ள ஒரு யூதைனயும் அவன் மைனவியாகிய பிரிஸ்கில்லாைளயும் அங்ேக பார்த்து,
அவர்களிடத்திற்குப் ேபானான். 3 அவர்கள் கூடாரம் அைமக்கின்ற ெதாழிலாளிகளாயிருந்தார்கள்; தானும்
அந்தத் ெதாழில் ெசய்கிறவனாக இருந்தபடியால் அவர்கேளாடு தங்கி, ேவைல ெசய்துெகாண்டு வந்தான். 4

ஓய்வு நாட்களிேல இவன் ெஜபஆலயத்திேல, யூதருக்கும் கிேரக்கருக்கும் புத்தி ெசான்னான். 5

மக்ெகேதானியாவிலிருந்து சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும் வந்தேபாது, பவுல் ைவராக்கியத்ேதாடு, இேயசுேவ
கிறிஸ்து என்று யூதருக்குத் ெதரிவித்தான். 6 அவர்கள் எதிர்த்து நின்று பவுலுக்கு எதிராக ேபசினேபாது,
அவன் தன் ஆைடகைள உதறி: உங்கள் இரத்தபழி உங்கள் தைலயின் ேமல் இருக்கும்; நான்
சுத்தமாயிருக்கிேறன்; இனி நான் யூதர்களல்லாதவரிடத்திற்கு ேபாேவன் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லி, 7

அந்த இடத்ைதவிட்டு, ேதவைன வணங்குகிறவனாகிய யுஸ்து என்பவனுைடய வீட்டிற்கு வந்தான்; அவன் வீடு
ெஜப ஆலயத்திற்கு அருகில் இருந்தது. 8 ெஜபஆலயத் தைலவனாகிய கிறிஸ்பு என்பவன் குடும்பமாய்
கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனானான். ெகாரிந்தியரில் அேநக மக்கள் நற்ெசய்திையக் ேகட்டு,
விசுவாசித்து, ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 9 இராத்திரியிேல கர்த்தர் பவுலுக்குத் தரிசனமாகி: நீ
பயப்படாமல் ேபசு, மவுனமாய் இருக்காேத; 10 நான் உன்ேனாடுகூட இருக்கிேறன், ஒருவனும் உனக்குத்
தீங்குெசய்ய முடியாது; இந்தப் பட்டணத்தில் எனக்கு அேநக மக்கள் உண்டு என்றார். 11 அவன் ஒரு வருஷம்
ஆறு மாத காலங்கள் அங்ேக தங்கி, ேதவவசனத்ைத அவர்களுக்கு உபேதசம் பண்ணிக்ெகாண்டு வந்தான்.
12 கல்லிேயான் என்பவன் அகாயா நாட்டிற்கு அதிபதியான ேபாது, யூதர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து, பவுலுக்கு
எதிராக எழும்பி, அவைன நீதிமன்றத்திற்கு ெகாண்டுேபாய்: 13 இவன் ேவதப்பிரமாணத்துக்கு முரண்பாடாக
ேதவைன வணங்கும்படி எல்ேலாருக்கும் ேபாதிக்கிறான் என்றார்கள். 14 பவுல் ேபச ஆரம்பிக்கும்ேபாது,
கல்லிேயான் யூதைர ேநாக்கி: யூதர்கேள, இது ஒரு அநியாயமாய், அல்லது ெபால்லாத
ெசயலாயிருக்குெமன்றால் நான் நீங்கள் ெசால்வைத ெபாறுைமேயாடு ேகட்பது நல்லது. 15 ஆனால் இது
வார்த்ைதகளுக்கும், ெபயர்களுக்கும், உங்கள் ேவதத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாய் இருப்பதால்,
இைவகைளப்பற்றி, விசாரைணெசய்ய எனக்கு விருப்பமில்ைல, நீங்கேள பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று
ெசால்லி, 16 அவர்கைள அங்கிருந்து துரத்திவிட்டான். 17 அப்ெபாழுது கிேரக்கெரல்ேலாரும் ெஜபஆலயத்
தைலவனாகிய ெசாஸ்ேதேனையப் பிடித்து, நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாக அடித்தார்கள். இைவகைளக்
குறித்துக் கல்லிேயான் கவைலப்படவில்ைல. 18 பவுல் அேநகநாள் அங்ேக தங்கியிருந்து, சேகாதரர்களிடம்
விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு, தனக்கு ஒரு பிராத்தைன இருக்கிறபடியால் ெகங்கிேரயா பட்டணத்தில்
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தைலச்சவரம் பண்ணிக்ெகாண்டு, கப்பல் ஏறி சீரியா ேதசத்துக்குப் ேபானான். பிரிஸ்கில்லாளும்
ஆக்கில்லாவும் அவேனாடு கூடப் ேபானார்கள். 19 அவன் எேபசு பட்டணத்துக்கு வந்தேபாது, அங்ேக
அவர்கைள விட்டுப் பிரிந்து, ெஜபஆலயத்திற்குச் ெசன்று, யூதருடேன ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். 20 அவன்
இன்னும் ெகாஞ்சநாட்கள் அவர்கேளாடு தங்கேவண்டுெமன்று அவர்கள் ேகட்டுக் ெகாண்டேபாது அவன்
சம்மதிக்காமல், 21 வருகிற பண்டிைகயிேல, நான் எப்படியாவது எருசேலமில் இருக்கேவண்டும்,
ேதவனுக்குச் சித்தமானால் திரும்பி உங்களிடம் வருேவன் என்று ெசால்லி, அவர்களிடம் விைட
ெபற்றுக்ெகாண்டு, கப்பல் ஏறி, எேபசுைவ விட்டுப் புறப்பட்டு, 22 ெசசரியா பட்டணத்துக்கு வந்து,
எருசேலமுக்குப் ேபாய், ஆலய மக்கைளச் சந்தித்து, அந்திேயாகியாவுக்குப் ேபானான். 23 அங்ேக சிலகாலம்
தங்கியிருந்த பின்பு, அங்கிருந்து புறப்பட்டு, கலாத்தியா நாட்டிேலயும் பிரிகியா நாட்டிேலயும் சுற்றித்திரிந்து,
சீடெரல்ேலாைரயும் உற்சாகப்படுத்தினான். 24 அப்ெபாழுது அெலக்சந்திரியா பட்டணத்தில் பிறந்த
ேபச்சிேல வல்லவனும், ேவதாகமங்களில் ேதறினவனுமான அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
யூதன் எேபசு பட்டணத்துக்கு வந்தான். 25 அவன் கர்த்தருைடய வழியிேல ேபாதிக்கப்பட்டு, ேயாவான்
ெகாடுத்த ஞானஸ்நானத்ைத மட்டும் ெதரிந்தவனாயிருந்து, ஆவியில் ைவராக்கியள்ளவனாய்க்
கர்த்தருக்குரிய காரியங்கைளத் ெதளிவாய்ப் ேபாதகம் பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவன்
ெஜபஆலயத்தில் ைதரியமாய்ப் ேபசினேபாது, ஆக்கில்லாவும், பிரிஸ்கில்லாளும் அவன் ேபசுகிறைதக்
ேகட்டு, அவைனத் தங்கேளாடு ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய வழிகைள அதிகத்ெதளிவாக அவனுக்கு
விளக்கிக் காண்பித்தார்கள். 27 பின்பு அவன் அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும் என்ற ெபாழுது, சீடர்கள்
அங்ேக அவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி சேகாதரர்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். 28 அவன்
அகாயா நாட்டிற்கு வந்து ெவளிப்பைடயாக யூதர்களுடேன ைதரியமாகப் ேபசி , இேயசுேவ கிறிஸ்து என்று
ேவதவாக்கியங்கைளக் ெகாண்டு விளக்கினபடியால், விசுவாசிகளானவர்களுக்கு மிகவும்
உதவியாயிருந்தான்.

அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்து பட்டணத்திேல இருக்ைகயில், பவுல் ேமடான ேதசங்கள்
வழியாய்ப் ேபாய், எேபசுவுக்கு வந்தான்; அங்ேக சில சீடைரக் கண்டு: 2 நீங்கள்
விசுவாசிகளானேபாது , பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றீர்களா என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்:

பரிசுத்த ஆவி உண்ெடன்பைத நாங்கள் ேகள்விப்படேவ இல்ைல என்றார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள்: ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது பவுல்: ேயாவான் தனக்குப்பின் வருகிறவராகிய
கிறிஸ்து இேயசுவில் விசுவாசிகளாய்களாயிருக்க ேவண்டும் என்று மக்களுக்குச் ெசால்லி,
மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுத்தாேன என்றான். 5 அைதக் ேகட்டேபாது அவர்கள்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயராேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6 அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள்ேமல்
ைககைள ைவத்தேபாது, பரிசுத்த ஆவி அவர்கள்ேமல் வந்தார்; அப்ெபாழுது அவர்கள் பிறெமாழிகைளப்
ேபசி தீர்க்கதரிசனஞ் ெசான்னார்கள். 7 அந்த மக்களின்கூட்டம் ஏறக்குைறயப் பன்னிரண்டு
ேபராயிருந்தார்கள். 8 பின்பு பவுல் ெஜப ஆலயத்தில் உள்ேள வந்து, ைதரியமாய்ப் பிரசங்கித்து, மூன்று
மாதமளவும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்து அடுத்தைவகைளக் குறித்து கலந்துைரயாடி , புத்திெசால்லிக்ெகாண்டு
வந்தான். 9 சிலர் கடினப்பட்டு நம்பிக்ைகயற்றவர்களாகிக் கூட்டத்திற்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்ைத
நிந்தித்தேபாது, அவன் அவர்கைள விட்டு விலகி, சீடைர அவர்களிலிருந்து பிரித்துக்ெகாண்டு, திறன்னு
என்னும் ஒருவனுைடய கல்விக்கூடத்திேல அநுதினமும் கலந்துைரயாடிக் ெகாண்டிருந்தான். 10 இரண்டு
வருடகாலம் இப்படி நடந்ததினாேல ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் கிேரக்கருமாகிய எல்லாரும்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் வசனத்ைதக் ேகட்டார்கள். 11 பவுலின் ைககளினாேல ேதவன் அரிய ெபரிய
அற்புதங்கைளச் ெசய்து காண்பித்தார். 12 அவனுைடய சரீரத்திலிருந்து தைலப்பாைககைளயும்
,ைகக்குட்ைடகைளயும் ெகாண்டுவந்து, வியாதிக்காரர்ேமல் ேபாட வியாதிகள் அவர்கைளவிட்டு
நீங்கிப்ேபாயின; ெபால்லாத ஆவிகளும் அவர்கைளவிட்டுப் புறப்பட்டன. 13 அப்ெபாழுது நாேடாடிகளாய்த்
திரிகிற மந்திரவாதிகளாகிய யூதரில் சிலர் ெபால்லாத ஆவிகள் பிடித்திருந்தவர்கள்ேமல் கர்த்தராகிய
இேயசுவின் ெபயைரச் ெசால்லத் துணிந்து: பவுல் பிரசங்கிக்கிற இேயசுவின்ேபரில் ஆைணயிட்டு
உங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகிேறாம் என்றார்கள். 14 பிரதான ஆசாரியனாகிய ஸ்ேகவா என்னும் ஒரு
யூதனுைடய குமாரர் ஏழுேபர் இப்படிச் ெசய்தார்கள். 15 அசுத்தஆவி அவர்கைள ேநாக்கி: இேயசுைவ
அறிேவன், பவுைலயும் அறிேவன், நீங்கள் யார் என்று ெசால்லி, 16 அசுத்த ஆவிையயுைடய மனிதன்
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, பலவந்தம்பண்ணி, அவர்கைள ேமற்ெகாள்ள , அவர்கள் நிர்வாணிகளும்
காயப்பட்டவர்களுமாகி அந்த வீட்ைட விட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். 17 இது எேபசுவிேல குடியிருந்த யூதர்
கிேரக்கர் அைனவருக்கும் ெதரியவந்தேபாது, அவர்கெளல்லாரும் பயமைடந்தார்கள்; கர்த்தராகிய
இேயசுவின் நாமம் மகிைமப்பட்டது. 18 விசுவாசித்தவர்களில் அேநகர் வந்து, தங்கள் மந்திர சூனிய
வித்ைதகைள ெவளிப்படுத்தி அறிக்ைகயிட்டார்கள். 19 மாயவித்ைதக்காரராயிருந்தவர்களில் அேநகர்
தங்கள் புத்தகங்கைளக் ெகாண்டுவந்து, எல்லாருக்கும் முன்பாகச் சுட்ெடரித்தார்கள்; அைவகளின்
விைலையத் ெதாைக பார்த்து, ஐம்பதினாயிரம் ெவள்ளிக் காசாகக் கண்டார்கள். 20 இவ்வளவு
வல்லைமயாய் கர்த்தருைடய வசனம் உலகெமங்கும் பரவிற்று . 21 இைவகள் முடிந்தபின்பு, பவுல்
மக்ெகேதானியா அகாயா என்னும் நாடுகளில் சுற்றி நடந்து, எருசேலமுக்குப் ேபாகும்படி ஆவியில் தீர்மானம்
பண்ணிக்ெகாண்டு: நான் அங்ேக ேபானபின்பு ேராமாபுரிையயும் பார்க்கேவண்டியெதன்று ெசால்லி, 22

தனக்கு உதவி ெசய்தவர்களில் இரண்டுேபராகிய தீேமாத்ேதயுைவயும் எரஸ்துைவயும் மக்ெகேதானியாவுக்கு
அனுப்பிவிட்டு; தான் பின்னும் சிலநாட்கள் ஆசியாவிேல தங்கினான். 23 அக்காலத்திேல இந்த
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மார்க்கத்ைதக்குறித்துப் ெபரிய கலகம் உண்டாயிற்று. 24 எப்படிெயன்றால், ெதேமத்திரியு என்னும்
ேபர்ெகாண்ட ஒரு தட்டான் தியானாளின் ேகாவிைலப்ேபால ெவள்ளியினால் சிறிய ேகாவில்கைளச் ெசய்து,
ெதாழிலாளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதாயம் வருவித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 25 இவர்கைளயும் இப்படிப்பட்ட
ெதாழில்ெசய்கிற மற்ற ேவைலயாட்கைளயும் அவன் கூடிவரச்ெசய்து: மக்கேள, இந்தத் ெதாழிலினால்
நமக்கு நல்ல பிைழப்பு உண்டாயிருக்கிறெதன்று அறிவீர்கள். 26 இப்படியிருக்க, ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட
ேதவர்கள் ேதவர்களல்லெவன்று இந்தப் பவுல் என்பவன் ெசால்லி, எேபசுவிேல மாத்திரமல்ல,
ெகாஞ்சங்குைறய ஆசியா எங்கும் அேநக மக்களுக்குப் ேபாதித்து, அவர்கைள தன்பக்கமாகச்
ேசரத்துக்ெகாண்டான் என்று நீங்கள் கண்டும் ேகட்டும் இருக்கிறீர்கள். 27 இதனால் நம்முைடய ெதாழில்
அற்றுப் ேபாகும்படியான அபாயம் ேநரிட்டிருக்கிறதுமல்லாமல், மகா ேதவியாகிய தியானாளுைடய ேகாவில்
நிைனவில்லாமல் ேபாகிறதற்கும், ஆசியா முழுைமயும் உலகமுழுவதும் ேசவிக்கிற அவளுைடய மகத்துவம்
அழிந்துேபாகிறதற்கும் ஏதுவாயிருக்கிறது என்றான். 28 அவர்கள் இைதக் ேகட்டு, ேகாபத்தால் நிைறந்து:
எேபசியருைடய தியானாேள ெபரியவள் என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 பட்டணம் முழுவதும் கலகத்தினால்
நிைறந்தது. பவுலுக்கு வழித்துைணயாய் வந்த மக்ெகேதானியராகிய காயுைவயும் அரிஸ்தர்க்குைவயும்
அவர்கள் இழுத்துக்ெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு மண்டபத்துக்கு பாய்ந்ேதாடினார்கள். 30 பவுல்
கூட்டத்துக்குள்ேள ேபாக மனதாயிருந்தேபாது, சீடர்கள் அவைனப் ேபாகவிடவில்ைல. 31 ஆசியாநாட்டுத்
தைலவரில் அவனுக்கு நண்பராயிருந்த சிலரும் அவனிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பி, மண்டபத்துக்குள்
ேபாகேவண்டாம் என்று எச்சரித்தார்கள். 32 கூட்டத்தில் குழப்பமுண்டாகி , சிலர் இப்படியும் சிலர்
அப்படியுமாகப் ேபசினார்கள்; தாங்கள் கூடிவந்த காரணம் இன்னெதன்று அேநகருக்குத் ெதரியாதிருந்தது.
33 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அெலக்சந்தர் என்பவைன முன்னிற்கத் தள்ளுைகயில், கூட்டத்திேல சிலர்
அவைன முன்ேன இழுத்துவிட்டார்கள். அெலக்சந்தர் ைகயால் ைசைக காட்டி ,மக்களுக்கு உத்தரவு
ெசால்ல மனதாயிருந்தான். 34 அவன் யூதெனன்று அவர்கள் அறிந்தேபாது, எேபசியருைடய தியானாேள
ெபரியவள் என்று இரண்டுமணி ேநரமளவும் எல்லாரும் ஏகமாய்ச் சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 35

பட்டணத்து அைவத் தைலவன் மக்கைள அைமதிப்படுத்தி : எேபசியேர,இந்த பட்டணம் மகா ேதவியாகிய
தியானாளின் ேகாவிலும் வானத்திலிருந்து விழுந்த சிைலையயும் எேபசியரது நகரின் பாதுகாப்பில்
இருக்கிறெதன்று அறியாதவன் உண்ேடா? 36 இைத எவரும் மறுக்கமுடியாத காரியமாைகயால், நீங்கள்
பதற்றங்ெகாண்டு ஒன்றும் ெசய்யாமல் அைமதியாக இருக்க ேவண்டும். 37 இந்த மனிதைர இங்ேக
ெகாண்டு வந்தீர்கள்; இவர்கள் ேகாவிற்ெகாள்ைளக்காரருமல்ல, உங்கள் ேதவிைய நிந்தித்துப்
ேபசுகிறவர்களுமல்ல. 38 ெதேமத்திரியுவுக்கும் அவைனச் ேசர்ந்த ெதாழிலாளிகளுக்கும் ஒருவன் ேமல் ஒரு
காரியம் உண்டாயிருந்தால், நியாயம் விசாரிக்கிற நாட்களுண்டு, ஆளுனர்கள், இருக்கிறார்கள்; ஒருவர்
ேபரிெலாருவர் வழக்காடிக்ெகாள்ளட்டும். 39 நீங்கள் ேவேற யாெதாரு காரியத்ைதக் குறித்து
விசாரிக்கேவண்டியதானால், அது ெதாடர்ந்து கூடுகின்ற சைபயில் ேபசி அைத தீர்த்துக்ெகாள்ளலாம். 40

இன்ைறக்கு உண்டான கலகத்ைதக்குறித்து நாம் உத்தரவு ெசால்லுகிறதற்கு எதுவும் இல்லாதபடியால்,
இந்த கலகத்ைதக் குறித்து நாங்கள் விசாரிக்கப்படும்ேபாது, குற்றவாளிகளாகிறதற்கு ஏதுவாயிருப்ேபாேம
என்று ெசால்லி, 41 பின்பு கூட்டத்ைத அனுப்பிவிட்டான்.

கலகம் முடிந்தபின்பு, பவுல் சீடைரத் தன்னிடத்திற்கு வரவைழத்து, உற்சாகப்படுத்தி,
மக்ெகேதானியாவுக்கு புறப்பட்டுப் ேபானான் 2 அவன் அந்த பகுதிகளுக்குச் ெசன்று சீடர்களுக்கு
புத்தி ெசால்லி,உற்சாகப்படுத்தி கிேரக்கு ேதசத்திற்கு ெசன்றான் 3 அங்ேக அவன் மூன்று மாதம்

வசித்த பின்பு, அவன் கப்பல் ஏறி, சீரியா ேதசத்துக்குப்ேபாக நிைனத்தேபாது, யூதர்கள் அவைனக் ெகாைல
ெசய்யும்படி இரகசியமாய் ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருந்தபடியால், மக்ெகேதானியா ேதசத்தின் வழியாய்த்
திரும்பிப்ேபாகத் தீர்மானம்பண்ணினான். 4 ெபேராயா ஊரானாகிய ேசாபத்தரும், ெதசேலானிக்ேகயரில்
அரிஸ்தர்க்கும், ெசக்குந்தும், ெதர்ைபயானாகிய காயுவும், தீேமாத்ேதயும், ஆசியா நாட்ைடச்ேசர்ந்த
தீகிக்கும் துேராப்பீமும், ஆசியா நாடுவைரக்கும் துைணக்கு வந்தார்கள். 5 இவர்கள் எங்களுக்கு முன்னால்
ெசன்று, துேராவா பட்டணத்திேல எங்களுக்காகக் காத்திருந்தார்கள். 6 புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிைக
நாட்களுக்குப்பின்பு நாங்கள் கப்பல் ஏறி ஐந்துநாட்கள் பயணத்திற்குப் பின்பு பிலிப்பி பட்டணத்திற்கு வந்து
அங்கிருந்து துேராவா பட்டணத்துக்குச் ெசன்று, அங்ேக அவர்களிடம் ஏழுநாட்கள் தங்கியிருந்ேதாம். 7

வாரத்தின் முதல்நாளில், அப்பம் புசிக்கும்படி சீடர்கள் கூடி வந்திருக்கும் ெபாழுது, பவுல் அடுத்தநாள்
புறப்படேவண்டும் என்பதால், அவர்கேளாடு ேபசி, நடுராத்திரிவைரக்கும் பிரசங்கித்தான். 8 அவர்கள்
கூடியிருந்த ேமல்வீட்டில் அேநக விளக்குகள் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 9 அப்ெபாழுது ஐத்திகு என்னும்
ெபயருைடய ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்து, பவுலின் ேபாதைனகைள நீண்ட ேநரம் ேகட்டு, தூக்க
மயக்கத்தினால், மூன்றாம் மாடியிலிருந்து கீேழ விழுந்து இறந்தான். 10 உடேன பவுல் இறங்கிப்ேபாய்,
அவைன எடுத்து, அைணத்துக்ெகாண்டு: கலங்காதிருங்கள், இவன் உயிர் இவனுக்குள் இருக்கிறது
என்றான். 11 பின்பு ேமேல ஏறிப்ேபாய், அப்பம்பிட்டு புசித்து, விடியற்காைலவைர ேபசிக்ெகாண்டிருந்து,
பின்பு புறப்பட்டான். 12 அந்த வாலிபைன அவர்கள் உயிருள்ளவனாகக் கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தைதப் பார்த்து
மிகுந்த ஆறுதலைடந்தார்கள். 13 பவுல் ஆேசா பட்டணம் வைரக்கும் தைர வழியாய்ப் ேபாகத்
திட்டமிட்டிருந்தான் , அவன் திட்டமிட்டபடிேய ெசன்றான், நாங்கள் கப்பல் ஏறி, துேராவா பட்டணத்திற்கு
கடல் வழியாகச் ெசன்ேறாம் . 14 அவன் ஆேசா பட்டணத்திேல எங்கைளப் பார்த்தெபாழுது நாங்கள்
அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு மித்திேலேன பட்டணத்துக்கு வந்ேதாம். 15 அடுத்தநாளில் கீயு தீவுக்கு எதிேர
உள்ள பகுதிக்கு வந்து, 16 பவுல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத பண்டிைகநாளிேல எருசேலமில் தங்கேவண்டுெமன்று
விரும்பியதால், தான் ஆசியாவிேல காலத்ைத வீணாக்காமல் , எேபசு பட்டணத்தில் இருந்து கடந்து ேபாக
ேவண்டுெமன்று தீர்மானித்து, மறுநாளிேல சாமு தீைவ அைடந்து , துேராகில்லிேயான் ஊர்த்துைறயிேல
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தங்கி, மறுநாள் மிேலத்து பட்டணத்துக்கு வந்ேதாம். 17 மிேலத்துவிலிருந்து அவன் எேபசுவுக்கு ஆள்
அனுப்பி, ஆலயத்தின் மூப்பைர வரவைழத்தான். 18 அவர்கள் தன்னிடத்தில் வந்தெபாழுது, அவன்
அவர்கைள ேநாக்கி: நான் ஆசியாநாட்டில் இருந்து வந்த முதல்நாள் ெதாடங்கி எல்லாக் காலங்களிலும்
உங்களுடேன நான் எப்படி இருந்ேதன் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 19 நான் மனத்தாழ்ைமேயாடும்,
மிகுந்த கண்ணீேராடும், யூதருைடய தீைமயான ேயாசைனயால் எனக்கு வந்த ேசாதைனகேளாடும்
கர்த்தருக்குப் பணி ெசய்ேதன். 20 பிரேயாஜனமானைவகளில் ஒன்ைறயும் நான் உங்களுக்கு மைறத்து
ைவக்காமல், ெவளியரங்கமாக வீடுகள்ேதாறும் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்து, உபேதசம்பண்ணி, 21

ேதவனிடத்திற்கு மனந்திரும்புவைதக் குறித்தும், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துைவ
விசுவாசிப்பைதக் குறித்தும், நான் யூதருக்கும் கிேரக்கருக்கும் சாட்சியாக அறிவித்ேதன். 22 இப்ெபாழுதும்
நான் பரிசுத்த ஆவியிேல கட்டுண்டவனாய் எருசேலமுக்குப் ேபாகிேறன்; அங்ேக எனக்கு என்ன நடக்கும்
என்று ெதரியாது . 23 ெதாடர்ச்சியான கட்டுகளும் உபத்திரவங்களும் எனக்கு உள்ளது என்று பரிசுத்த
ஆவியானவர் பட்டணங்கெளல்லாம் ெதரிவிக்கிறைத மட்டும் அறிந்திருக்கிேறன். 24 ஆகிலும்
எைதக்குறித்தும் நான் கவைலப்படமாட்ேடன். என் உயிைரயும் ெபரிதாக நிைனக்கமாட்ேடன். 25 இேதா,
நான் உங்கேளாடு வசித்து, ேதவனுைடய ராஜ்ஜியத்ைதக் குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினைதக்
ேகட்டவர்களாகிய நீங்கள் எல்ேலாரும் இனி என் முகத்ைதப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிேறன்.
26 ேதவனுைடய ஆேலாசைனயில் ஒன்ைறயும் நான் மைறத்து ைவக்காமல், எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு
அறிவித்தபடியால், 27 எல்லாருைடய இரத்தப்பழிக்கும் நீங்கி நான் சுத்தமாயிருக்கிேறன் என்பதற்கு
உங்கைள இன்று சாட்சிகளாக ைவக்கிேறன். 28 ஆைகயால், உங்கைளக் குறித்தும் ேதவன், தம்முைடய
ெசாந்த இரத்தத்தினாேல சம்பாதித்துக்ெகாண்ட தமது ஆலயத்ைத ேமய்ப்பதற்குப் பரிசுத்த ஆவியானவர்
உங்கைளக் கண்காணிகளாக ைவத்த மந்ைத எல்லாவற்ைறயும் குறித்தும், எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 29

நான் ேபானபின்பு மந்ைதையத் தப்பவிடாத ெகாடிய ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ேள வரும். 30 உங்களிலும்
சிலர் எழும்பி, சீடர்கைளத் தங்களிடத்தில் இழுத்துக்ெகாள்ளும்படி தவறானைவகைளப் ேபாதிப்பார்கள்
என்று அறிந்திருக்கிேறன். 31 எனேவ, நான் மூன்று வருடங்கள் இரவும் பகலும் கண்ணீேராடு இைடவிடாமல்
உங்கள் அைனவருக்கும் புத்தி ெசான்னைத நிைனத்து விழித்திருங்கள். 32 இப்ெபாழுதும் சேகாதரேர,
உங்கள் பக்தி ெபருகவும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அைனவருக்குள்ளும் உங்களுக்குச் சுதந்தரத்ைதக்
ெகாடுக்கவும் வல்லவராயிருக்கிற ேதவனுக்கும் அவருைடய கிருைபயுள்ள வசனத்துக்கும் உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்கிேறன். 33 ஒருவனுைடய ெவள்ளிையேயா ெபான்ைனேயா ஆைடையேயா நான்
இச்சிக்கவில்ைல. 34 நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி, எனக்கும் என்னுடேன கூடி இருந்த மக்களுக்காகவும்
இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்தது. 35 இப்படிப் பிரயாசப்பட்டு, பலவீனைரத் தாங்கவும்,
வாங்குகிறைதப்பார்க்கிலும் ெகாடுக்கிறேத பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இேயசு ெசான்ன வார்த்ைதகைள
நிைனக்கவும் ேவண்டுெமன்று எல்லா விதத்திேலயும் உங்களுக்குக் காண்பித்ேதன் என்றான். 36

இைவகைளச் ெசான்னபின்பு, அவன் முழங்கால் படியிட்டு, ஆலய மூப்பரிடம் ேசர்ந்து ெஜபம் பண்ணினான்.
37 அவர்கள் எல்ேலாரும் மிகவும் அழுது, என் முகத்ைத நீங்கள் இனிப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அவன்
ெசான்ன வார்த்ைதயினால் அதிகமாய்த் துக்கப்பட்டு, 38 பவுைலக் கட்டித்தழுவி, அவைன முத்தம் ெசய்து,
கப்பல் வைரக்கும் அவேனாடு ெசன்றார்கள்.

நாங்கள் அவர்கைள விட்டுப் பிரிந்து, எேபசு பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு ேநராக ேகாஸ்
தீைவயும், மறுநாளில் ேராது தீைவயும் அைடந்து, அவ்விடம் விட்டுப் பத்தாரா பட்டணத்துக்கு
வந்து, 2 அங்ேக ெபனிக்ேக ேதசத்திற்குப் ேபாகிற ஒரு கப்பைலப் பார்த்து, அதிேல

ஏறிப்ேபாேனாம். 3 சீப்புரு தீைவப் பார்த்து, அதற்கு ெதற்ேக இருக்கிற சீரியா நாட்டிற்குச் ெசன்று,
தீருபட்டணத் துைறமுகத்தில் இறங்கிேனாம்; அங்ேக கப்பலின் சரக்குகைள இறக்கேவண்டியதாய்
இருந்தது. 4 அந்த இடத்திேல வாழ்ந்துவந்த சீடர்கைளக் கண்டுபிடித்து, அங்ேக ஏழுநாட்கள் தங்கிேனாம்.
அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: நீர் எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாம் என்று பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலினாேல
ெசான்னார்கள். 5 அந்த நாட்கள் முடிந்து, நாங்கள் புறப்பட்டுப் ேபாகும்ேபாது, அவர்கள் எல்ேலாரும்
மைனவி மற்றும் பிள்ைளகேளாடு எங்கைள வழியனுப்ப வந்தார்கள். அப்ெபாழுது கடற்கைரயிேல நாங்கள்
முழங்கால்படியிட்டு ெஜபம்பண்ணிேனாம். 6 அவர்களிடத்தில் விைட ெபற்றுக்ெகாண்டபின்பு, நாங்கள்
கப்பல் ஏறிேனாம்; அவர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பிப்ேபானார்கள். 7 நாங்கள் கப்பல்
பயணத்ைதமுடித்து, தீரு பட்டணத்ைத விட்டுப் பித்ெதாேலாமாய் பட்டணத்துக்கு வந்து, விசுவாச
சேகாதரர்கைளச் சந்தித்து, அவர்கைள வாழ்த்தி அவர்கேளாடு ஒருநாள் தங்கிேனாம். 8 மறுநாளிேல
பவுைலச் ேசர்ந்தவர்களாகிய நாங்கள் புறப்பட்டு ெசசரியா பட்டணத்துக்கு வந்து, ஏழு நபர்களில்
ஒருவனாகிய பிலிப்பு என்னும் நற்ெசய்தியாளர் வீட்டிற்கு ெசன்று அங்கு தங்கிேனாம். 9 தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகிற கன்னிப் ெபண்களாகிய நான்கு குமாரத்திகள் அவனுக்கு இருந்தார்கள். 10 நாங்கள் சில
நாட்கள் அங்கு தங்கியிருக்கும் ேபாது, அகபு என்ற ெபயர் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசி யூேதயாவிலிருந்து
வந்தான். 11 அவன் எங்களிடத்தில் வந்து, பவுலினுைடய இடுப்பில் கட்டியிருந்த கச்ைசைய உருவி தன்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு: இந்தக் கச்ைசக்கு ெசாந்தமானவைன எருசேலமிலுள்ள
யூதர்கள் பிடித்து இேதேபால் கட்டி யூதரல்லாதவர்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள் என்று
பரிசுத்த ஆவியானவர் ெசால்லுகிறார் என்றான். 12 இைதக் ேகட்டெபாழுது, எருசேலமுக்குப்
ேபாகேவண்டாெமன்று, நாங்களும் அங்ேக இருந்தவர்களும் பவுைல ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 13

அதற்குப் பவுல்: நீங்கள் அழுது என் இருதயத்ைத ஏன் ேசார்ந்து ேபாகப்பண்ணுகிறீர்கள்? எருசேலமில் நான்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் நாமத்திற்காகக் கட்டப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல, இறப்பதற்கும் தயாராக
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இருக்கிேறன் என்றான். 14 அவன் சம்மதிக்காததினாேல, கர்த்தருைடய சித்தம் நடக்கட்டும் என்று
விட்டுவிட்ேடாம். 15 அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நாங்கள் பயணத்திற்கான சாமான்கைள
ஆயத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்குப் ேபாேனாம். 16 ெசசரியா பட்டணத்திலுள்ள சீடர்களில் சிலர்
எங்கேளாடு வந்தார்கள். சீப்புரு தீைவச்ேசர்ந்த மினாேசான் என்னும் ஒரு பைழய சீடனிடம் நாங்கள்
தங்குவதற்காக அவைனயும் அவர்கேளாடு கூட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 17 நாங்கள் எருசேலமுக்கு
வந்தேபாது, விசுவாச சேகாதரர்கள் எங்கைள சந்ேதாஷமாக வரேவற்றார்கள். 18 மறுநாளிேல பவுல்
எங்கைள யாக்ேகாபிடம் கூட்டிக் ெகாண்டுேபானான்; மூப்பெரல்ேலாரும் அங்ேக கூடிவந்தார்கள். 19 பவுல்
அவர்கைள வாழ்த்தி, தன் ஊழியத்தினாேல ேதவன் யூதரல்லாேதார்களிடம் ெசய்தைவகைளெயல்லாம்
ஒவ்ெவான்றாய் விளக்கிச்ெசான்னான். 20 யாக்ேகாபும் அங்கு இருந்தவர்களும் அைதக் ேகட்டுக் கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்தினார்கள். பின்பு அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: சேகாதரேன, யூதர்களில்
ஆயிரக்கணக்காேனார் விசுவாசிகளாயிருப்பது உமக்குத் ெதரியும், அவர்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசயின்
நியாய பிரமாணத்துக்கு கவனமாய் கீழ்ப்படிகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். 21 யூதரல்லாேதாேராடு
இருக்கிற யூதெரல்ேலாரும் தங்கள் பிள்ைளகளுக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணவும், ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடக்கவும் ேவண்டியதில்ைல என்று நீர் ெசால்லி, அவர்கள் ேமாேசைய விட்டுப்
பிரிந்துேபாகும்படி ேபாதைன ெசய்கிறீர் என்று இவர்கள் உம்ைமப்பற்றி ேகள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள். 22

இப்ெபாழுது ெசய்யேவண்டியது என்ன? நீர் வந்திருக்கிறீர் என்று அவர்கள் ேகள்விப்பட்டு, நிச்சயமாகக்
ேகாபத்ேதாடு இங்கு வருவார்கள். எனேவ உம்ைமப்பற்றி அவர்கள் ேகள்விப்பட்டது உண்ைமயில்ைல
என்பைதக் காட்ட நீ ஏதாவது ஒன்ைறச் ெசய்யேவண்டும் . 23 ஆைகயால் நாங்கள் உமக்குச்
ெசால்லுகிறைத நீர் ெசய்யேவண்டும்; அது என்னெவன்றால், ேதவனிடம் உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்ட
நான்குேபர் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள். 24 அவர்கேளாடு நீயும் ேதவாலயத்திற்கு ெசன்று, உம்ைம
சுத்திகரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு, அவர்கள் பலி ெசலுத்துவதற்கும், தைலசவரம் ெசய்துெகாள்வதற்கும் ஆகும்
ெசலைவ நீேர ெகாடுக்கேவண்டும்; நீர் அவர்கேளாடு இருப்பைதயும், அப்படி ெசய்வைதயும் மக்கள்
பார்க்கும்ெபாழுது, அவர்கள் உம்ைமப் பற்றிக் ேகள்விப்பட்ட விஷயங்கள் ெபாய் என்றும், நீ ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறவெரன்றும் எல்ேலாரும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள். 25 விசுவாசிகளான
யூதரல்லாதவர்கள் ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து, விக்கிரகங்களுக்குப் பைடத்த
அசுத்தமானைவகைள சாப்பிடாமலும்,கழுத்ைத நசுக்கி ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம்
ஆகியவற்ைற சாப்பிடாமலும், தகாத உடலுறவு ைவக்காமலும் இருக்கேவண்டும் என்று நாங்கள்
தீர்மானம்பண்ணி, அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி அனுப்பிேனாம் என்றார்கள். 26 மறுநாளிேல பவுல் அந்த
நான்கு மனிதர்கேளாடு ேசர்ந்து தானும் சுத்திகரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு, ேதவாலயத்தில் பிரேவசித்து,
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்காகவும் ேவண்டிய பலிைய ெசலுத்தி முடிக்கும்வைரக்கும் சுத்திகரிப்பு
நாட்கைள நிைறேவற்றுேவன் என்று அறிவித்தான். 27 அந்த ஏழுநாட்களும் நிைறேவறும்ெபாழுது ஆசியா
நாட்டிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைன ேதவாலயத்திேல கண்டு, மக்கெளல்ேலாைரயும் தூண்டிவிட்டு,
அவைன இழுத்து: 28 இஸ்ரேவலேர, உதவி ெசய்யுங்கள். நம்முைடய மக்களுக்கும் ேவதப்பிரமாணத்திற்கும்
இந்த இடத்திற்கும் எதிராக எல்லா இடத்திலும் எல்ேலாருக்கும் ேபாதித்துவருகிறவன் இவன்தான்; இந்த
ேதவாலயத்திற்குள்ேள கிேரக்கைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, இந்த பரிசுத்தஇடத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தினான் என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 எேபசு ேதசத்ைத ேசர்ந்த துேராப்பீமு என்பவன் பவுேலாடு
இருக்கிறைத ஏற்கனேவ பார்த்திருந்தபடியால், பவுல் அவைனத் ேதவாலயத்திற்கு உள்ேளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு வந்திருப்பான் என்று நிைனத்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது நகரம் முழுவதும் கலக்கம்
உண்டானது; மக்கள் கூட்டமாய் ஓடிவந்து, பவுைலப் பிடித்து, அவைன ேதவாலயத்திற்கு ெவளிேய
இழுத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்; உடேன கதவுகள் பூட்டப்பட்டது. 31 அவர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்ய
முயற்சி ெசய்யும் ேபாது, எருசேலம் முழுவதும் கலக்கமாய் இருக்கிறது என்று ேராம இராணுவ அதிபதிக்குச்
ெசய்தி வந்தது. 32 உடேன அவன் ேபார்வீரர்கைளயும் அவர்களுைடய அதிபதிகைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
அங்ேக ஓடினான்; ேராமஅதிபதிையயும் ேபார்வீரர்கைளயும் அவர்கள் பார்த்தவுடேன பவுைல அடிக்கிறைத
நிறுத்திவிட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேராமஅதிபதி அருகில் வந்து அவைனப் பிடித்து, இரண்டு
சங்கிலிகளினாேல அவைனக் கட்டும்படி ெசால்லி: இவன் யார் என்றும், என்ன ெசய்தான் என்றும்
விசாரித்தான். 34 அதற்கு மக்கள் பல காரியங்கைளச் ெசால்லி அதிகமாக கூச்சல் ேபாட்டார்கள்; அதிக
சத்தத்தினாேல அதிபதிக்கு ஒன்றும் புரியாமல், அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுேபாகும்படி
கட்டைளயிட்டான். 35 அவன் படிகள்ேமல் ஏறினேபாது மக்கள் கூட்டம் அவனுக்கு பின்ேன ெசன்று, 36

இவைனக் ெகால்லேவண்டும் என்று மிகுந்த ேகாபமாய் சத்தம் ேபாட்டதினாேல, ேபார்வீரர்கள் அவைனத்
தூக்கிக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டியதாய் இருந்தது. 37 அவர்கள் பவுைலக் ேகாட்ைடக்குள்ேள
ெகாண்டுேபாகிற ேநரத்தில், அவன் ேராமஅதிபதிைய ேநாக்கி: நான் உம்முடேன ஒரு வார்த்ைத ேபசலாமா
என்று கிேரக்க ெமாழியிேல ேகட்டான். அதற்கு அவன்: உனக்கு கிேரக்க ெமாழி ெதரியுமா? 38

பலநாட்களுக்கு முன்ேன கலகம் உண்டாக்கி, நான்கு ஆயிரம் ெகாைலபாதகர்கைள வனாந்திரத்திற்குக்
ெகாண்டுேபான எகிப்தியன் நீதாேன என்றான். 39 அதற்குப் பவுல்: நான் சிலிசியா நாட்டிலுள்ள புகழ்ெபற்ற
தர்சு பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த யூதன்; மக்களுடேன ேபசுவதற்கு எனக்கு அனுமதி தரேவண்டும் என்று உம்ைம
ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 40 அவன் அனுமதி அளித்த ேபாது, பவுல் படிகளின்ேமல் நின்று
மக்கைளப்பார்த்து அைமதியாய் இருக்கச் ெசால்லி ைக அைசத்தான்; உடேன மிகுந்த அைமதி
உண்டானது; அப்ெபாழுது அவன் மக்களுைடய ெசாந்த ெமாழியான எபிெரய ெமாழியிேல
ேபசத்ெதாடங்கினான்:

அப்ேபாஸ்தலர் 21:40

863



22

23

சேகாதரேர, ெபரிேயார்கேள, நான் இப்ெபாழுது உங்களுக்குச் ெசால்லப் ேபாகிற நியாயங்கைள
கவனித்து ேகளுங்கள் என்றான். 2 அவன் எபிெரய ெமாழியிேல தங்களுடேன ேபசுகிறைத
அவர்கள் ேகட்டெபாழுது, மிகவும் அைமதலாயிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: 3 நான் யூதன்,

சிலிசியா நாட்டிலுள்ள தர்சு பட்டணத்திேல பிறந்து, இந்த நகரத்திேல கமாலிேயலின் பாதத்தருேக
வளர்ந்து, முன்ேனார்களுைடய ேவத பிரமாணத்தின்படிேய திட்டமாய் ேபாதிக்கப்பட்டு, இன்ைறயதினம்
நீங்கெளல்லாரும் ேதவைனக் குறித்து ைவராக்கியம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறது ேபால நானும் ைவராக்கியம்
உள்ளவனாயிருந்ேதன். 4 நான் இந்த மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் பிடித்து,
சிைறச்சாைலகளில் ஒப்பைடத்து, மரணம் ஏற்படும் வைர துன்பப்படுத்திேனன். 5 அதற்கு பிரதான
ஆசாரியரும் மூப்பர்யாவரும் சாட்சி ெகாடுப்பார்கள்; அவர்கள் ைகயினாேல நான் சேகாதரருக்கு
கடிதங்கைள வாங்கிக்ெகாண்டு, தமஸ்குவில் இருக்கிறவர்கைள தண்டிப்பதற்கு, அவர்கைளக் ைகதுெசய்து,
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வருவதற்காக அங்குேபாேனன். 6 அப்படி நான் புறப்பட்டு ேபாகும் வழியில்
தமஸ்குவுக்கு அருகில், மத்தியான ேநரத்திேல, திடீெரன்று வானத்திலிருந்து ெபரிய ெவளிச்சம் உண்டாகி,
என்ைனச் சுற்றிப் பிரகாசித்தது. 7 நான் தைரயிேல விழுந்ேதன். அந்ேநரம்: சவுேல, சவுேல, நீ என்ைன ஏன்
துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று என்னுடேன ேபசுகிற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர,
நீர் யார் என்ேறன். அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற நசேரயனாகிய இேயசு நாேன என்றார். 9 அச்சமயம்
என்னுடேனகூட இருந்தவர்கள் அந்த ெவளிச்சத்ைதக் கண்டு, பயந்துவிட்டார்கள்; என்னுடேன
ேபசினவருைடய சத்தத்ைதேயா அவர்கள் ேகட்கவில்ைல. 10 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, நான்
என்னெசய்யேவண்டும் என்ேறன். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எழுந்து, தமஸ்குவுக்குப் ேபா;அங்ேக நீ
ெசய்யேவண்டிய ஆயத்தங்கள் எல்லாம் உனக்குச் ெசால்லப்படும் என்றார். 11 அந்த ஒளியின் மிகுதியினாேல
நான் பார்ைவைய இழந்துேபானதினால், என்ேனாடிருந்தவர்களின் உதவியால் வழிநடத்தப்பட்டுத்
தமஸ்குவுக்கு வந்ேதன். 12 அப்ெபாழுது ேவதபிரமாணத்தின் படிேய பக்தியுள்ளவனும், அங்ேக குடியிருக்கிற
எல்லா யூதராலும் நல்லவெனன்று ெபயர்ெபற்றவனுமாகிய அனனியா என்பவன், 13 என்னிடத்தில்
வந்துநின்று: சேகாதரனாகிய சவுேல, உனக்குப்பார்ைவ கிைடப்பதாக என்றான்; உடேன நான்
பார்ைவயைடந்து, அவைன உற்றுப்பார்த்ேதன். 14 அப்ெபாழுது அவன்: நம்முைடய முன்ேனார்களின்
ேதவனின் சித்தத்ைத நீ ெதரிந்து ெகாள்ளவும்,நீதியுள்ளவைர தரிசிக்கவும், அவருைடய உயர்வான
வாய்ெமாழிையக் ேகட்கவும், அவர் உன்ைன முன்னேம ெதரிந்துெகாண்டார். 15 நீ பார்த்தைவகைளயும்
ேகட்டைவகைளயும் குறித்துச் எல்லா மனிதருக்கு முன்பாக அவருக்குச் சாட்சியாயிருப்பாய். 16

இப்ெபாழுது நீ தயங்குவெதன்ன? நீ எழுந்து கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் பணிந்துெகாண்டு, ஞானஸ்நானம்
ெபற்று, உன் பாவங்கள் ேபாகக் கழுவப்படு என்றான். 17 பின்பு நான் எருசேலமுக்குத் திரும்பிவந்து,
ேதவாலயத்திேல ெஜபம் ெசய்துெகாண்டிருக்ைகயில், நான் ஆவிக்குள்ளாக்கி, அவைரப் பார்த்ேதன். 18

அவர் என்ைனப்பார்த்து: நீ என்ைனக்குறித்துச் ெசால்லும் சாட்சிைய இவர்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; ஆகேவ நீ தாமதம்பண்ணாமல் சீக்கிரமாய் எருசேலைமவிட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபா என்றார். 19 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர, உம்மிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவர்கைள நான்
காவலில் ைவத்து ெஜப ஆலயங்களிேல அடித்தைதயும், 20 உம்முைடய சாட்சியாய் வாழ்ந்த
ஸ்ேதவானுைடய இரத்தம் சிந்தப்படுகிறேபாது, நானும் அருேக நின்று, அவைனக் ெகாைல ெசய்வதற்குச்
சம்மதித்து, அவைனக் ெகாைலெசய்தவர்களின் உைடகைள பாதுகாத்துக் ெகாண்டிருந்தைதயும், இவர்கள்
அறிந்திருக்கிறார்கேள என்ேறன். 21 அதற்கு அவர்: நீ ேபா, நான் உன்ைன ெதாைலவில் உள்ள யூதர்கள்
அல்லாதவர்களிடத்திேல அனுப்புேவன் என்று ெசான்னார் என்றான். 22 இந்த வார்த்ைதவைரக்கும் அவன்
ெசால்லுவைத ேகட்டார்கள். பின்பு: இப்படிப்பட்டவைன பூமியிலிருந்து அகற்றேவண்டும்; இவன்
உயிேராடிருக்கிறது நியாயமல்லெவன்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச் ெசான்னார்கள். 23 இவ்விதமாய் அவர்கள்
ேகாஷமிட்டு தங்கள் ேமலாைடகைள எறிந்துவிட்டு, ஆகாயத்திேல புழுதிையத் தூவிக்ெகாண்டிருக்ைகயில்,
24 ேசனாதிபதி அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள ெகாண்டுவரும்படி ஆைணயிட்டு, அவர்கள் அவனுக்கு
விேராதமாய் இப்படி ேகாஷமிடுகிற காரணத்ைத ெதரிந்துெகாள்ளும்படிக்கு அவைனச் சவுக்கால் அடித்து
விசாரிக்கச் ெசான்னான். 25 அதன்படி அவர்கள் அவைன கயிற்றால் இருக கட்டும்ேபாது, பவுல்
அருகில்நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதிைய பார்த்து: ேராமனும் நியாயம் விசாரிக்கப்படாதவனுமாயிருக்கிற
மனிதைன அடிக்கிறது உங்களுக்கு நியாயமா என்றான். 26 நூற்றுக்கு அதிபதி அைதக்ேகட்டு,
ேசனாதிபதியிடத்தில் ேபாய், அைத அறிவித்து: நீர் ெசய்யப்ேபாகிறைதக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிரும்;
இந்த மனிதன் ேராமன் என்றான். 27 இைத அறிந்த ேசனாதிபதி பவுலிடத்தில் வந்து: நீ ேராமனா? எனக்குச்
ெசால் என்றான். அதற்கு அவன்: நான் ேராமன்தான் என்றான். 28 ேசனாதிபதி அவைனப்பார்த்து : நான்
அதிக பணம் ெகாடுத்து இந்த சிலாக்கியத்ைதச் சம்பாதித்ேதன் என்றான். அதற்குப் பவுல்: நாேனா இந்த
சிலாக்கியத்திற்குரியவனாகப் பிறந்ேதன் என்றான். 29 அவைன அடித்து விசாரிக்கும்படி
ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் உடேன அவைன விட்டுவிட்டார்கள். தளபதி அவன் ேராமெனன்று அறிந்து,
அவைனக் கட்டினதற்காகப் பயந்தான். 30 பவுலின் ேமல் யூதராேல ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்றம் இன்னெதன்று
நிச்சயமாய் அறிய விரும்பி, அவன் அடுத்தநாளிேல அவைன விடுவித்து, பிரதான ஆசாரியைரயும்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தார் அைனவைரயும் கூடிவரும்படி ஆைணயிட்டு, அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான்.

பவுல் ஆேலாசைனச் சங்கத்தாைர உற்றுபார்த்து: சேகாதரேர, இந்நாள்வைரக்கும் எல்லா
விசயங்களிலும் நான் நல்மனச்சாட்சிேயாேட ேதவனுக்கு முன்பாக நடந்துவந்ேதன் என்று
ெசான்னான். 2 அப்ெபாழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய அனனியா அவனுக்கு அருகில்

நின்றவர்கைள பார்த்து: இவன் வாயில் அடியுங்கள் என்று ஆைணயிட்டான். 3 அப்ெபாழுது பவுல்
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அவைனப்பார்த்து: ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட சுவேர, ேதவன் உம்ைம அடிப்பார்; நியாயப்பிரமாணத்தின்படி
என்ைன நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்ந்திருக்கிற நீர் நியாயபிரமாணத்துக்கு விேராதமாய் என்ைன அடிக்கச்
ெசால்லலாமா என்றான். 4 அருகில் நின்றவர்கள்: ேதவனுைடய பிரதான ஆசாரியைர தவறாகப் ேபசலாமா
என்றார்கள். 5 அதற்குப் பவுல்: சேகாதரேர, இவர் பிரதான ஆசாரியெரன்று எனக்குத் ெதரியாது; உன்
மக்களின் தைலவைர குற்றம் ெசால்லாயாக என்று எழுதியிருக்கிறேத என்றான். 6 பின்பு அவர்களில்,
சதுேசயர் ஒரு பகுதியும் பரிேசயர் ஒரு பகுதியுமாயிருக்கிறார்கெளன்று பவுல் அறிந்து: சேகாதரேர, நான்
பரிேசயனும் பரிேசயனுைடய மகனுமாயிருக்கிேறன். மரித்ேதாருைடய உயிர்த்ெதழுதைலப் பற்றிய
நம்பிக்ைகையக் குறித்து நான் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிேறன் என்று ஆேலாசைனச் சங்கத்திேல
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 7 அவன் இப்படிச் ெசான்னேபாது, பரிேசயருக்கும் சதுேசயருக்கும்
வாக்குவாதமுண்டாகி; கூட்டம் இரண்டாகப் பிரிந்தது. 8 ஏன்ெனன்றால், சதுேசயர் உயிர்ெதழுதல்
இல்ைலெயன்றும், தூதனும் ஆவியும் இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுகிறார்கள். பரிேசயேரா அவ்விரண்டும்
உண்ெடன்று ஒப்புக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 9 இதனாேல மிகுந்த இைரச்சல் உண்டானது. பரிேசய
சமயத்தாரான ேவதபாரகரில் சிலர் எழுந்து: இந்த மனிதனிடத்தில் ஒரு தவைறயும் காணவில்ைல; ஒரு ஆவி
அல்லது ஒரு தூதன் இவனுடேன ேபசினதுண்டானால், நாம் ேதவனுடேன சண்ைடயிடுவது தகாது என்று
வாதாடினார்கள். 10 அதிகமாக கலவரம் உண்டானேபாது, பவுல் அவர்களால் காயப்பட்டு விடுவாெனன்று
ேசனாதிபதி பயந்து, ேபார்ச்ேசவகர் ேபாய், அவைன அவர்கள் நடுவிலிருந்து அகற்றி ேகாட்ைடக்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படி ஆைணயிட்டான். 11 அன்று இரவிேல கர்த்தர் பவுலின் அருேக நின்று: பவுேல,
ைதரியமாயிரு; நீ என்ைனக்குறித்து எருசேலமிேல சாட்சிெகாடுத்ததுேபால ேராமாவிலும் சாட்சி
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார். 12 விடியற்காலமானேபாது, யூதரில் சிலர் கூடி, தாங்கள் பவுைலக்
ெகாைலெசய்யும் வைரக்கும் புசிப்பதும் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று சபதம் ெசய்துெகாண்டார்கள். 13 இப்படி
சபதம்ெசய்து ெகாண்டவர்கள் நாற்பதுேபருக்கு அதிகமாயிருந்தார்கள். 14 அவர்கள் பிரதான
ஆசாரியர்களிடத்திலும் முப்பர்களிடத்திலும் ேபாய்: நாங்கள் பவுைலக் ெகாைல ெசய்யும் வைரக்கும் ஒன்றும்
புசிப்பதில்ைலெயன்று உறுதியான சபதம் ெசய்துெகாண்ேடாம். 15 ஆைகயால் நீங்கள் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தாேராேட கூடப்ேபாய், அவனுைடய காரியத்ைத மிக சரியாக விசாரிக்க விருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால
ேசனாதிபதிக்குக் காண்பித்து, அவர் நாைளக்கு அவைன உங்களிடத்தில் அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி
அவரிடத்தில் ேகட்பீர்களாக. அவன் அருகில் வருகிறதற்குள்ேள நாங்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்ய
ஆயத்தமாயிருப்ேபாம் என்றார்கள். 16 இந்த சதித்திட்டத்ைத பவுலினுைடய சேகாதரியின் மகன்
ேகள்விப்பட்டு, ேகாட்ைடக்குள்ேள ேபாய், பவுலுக்குத் ெதரிவித்தான். 17 அப்ெபாழுது பவுல் நூற்றுக்கு
அதிபதிகளில் ஒருவைன அைழத்து, இந்த வாலிபைனச் ேசனாதிபதியினிடத்திற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாம்;
அவரிடத்தில் இவன் ெசால்லேவண்டிய ஒரு ெசய்தி உண்டு என்றான். 18 அப்படிேய அவன் இவைனச்
ேசனாதிபதியினிடத்திற்குக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: காவலில் ைவக்கப்பட்டிருக்கிற பவுல் என்ைன
அைழத்து, உமக்ெகாரு ெசய்திையச் ெசால்லேவண்டுெமன்றிருக்கிற இந்த வாலிபைன உம்மிடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படி என்ைனக் ேகட்டுக்ெகாண்டான் என்றான். 19 அப்ெபாழுது ேசனாதிபதி அவனுைடய
ைகையப்பிடித்துத் தனிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: நீ என்னிடத்தில் ெசால்லேவண்டிய ெசய்தி
என்னெவன்று ேகட்டான். 20 அதற்கு அவன்: யூதர்கள் பவுலின் காரியத்ைத மிக சரியாக விசாரிக்க
விருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால, நீர் நாைளக்கு அவைன ஆேலாசைனச் சங்கத்தாரிடத்தில் ெகாண்டுவரும்படி
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ள தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். 21 நீர் அவர்களுக்குச் சம்மதிக்கேவண்டாம்;
அவர்களில் நாற்பதுேபருக்கு அதிகமானவர்கள் அவைனக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் தாங்கள் உண்பதும்
குடிப்பதுமில்ைலெயன்று சபதம்ெசய்துெகாண்டு, அவனுக்குத்ெதரியாமல், உம்முைடய உத்தரவுக்காக
இப்ெபாழுது காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்றான். 22 அப்ெபாழுது ேசனாதிபதி: நீ இைவகைள
எனக்கு ெதரிவித்ததாக ஒருவருக்கும் ெசால்லாேத என்று ஆைணயிட்டு, வாலிபைன அனுப்பிவிட்டான். 23

பின்பு அவன் நூற்றுக்கு அதிபதிகளில் இரண்டுேபைர அைழத்து, ெசசரியா பட்டணத்திற்குப் ேபாகும்படி
இருநூறு காலாட்கைளயும், எழுபது குதிைர வீரைரயும், இருநூறு ஈட்டிக்காரைரயும், இரவில் மூன்றுமணி
அளவிேல, ஆயத்தம் ெசய்யுங்கெளன்றும்; 24 பவுைல ஏற்றி, ேதசாதிபதியாகிய ேபலிக்ஸினிடத்திற்குப்
பத்திரமாய்க் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு குதிைரகைள ஆயத்தப்படுத்துங்கெளன்றும் ெசான்னதுமன்றி, 25 ஒரு
கடிதத்ைதயும் எழுதினான்; அதின் விவரமாவது: 26 கனம்ெபாருந்திய ேதசாதிபதியாகிய ேபலிக்ஸ்
என்பவருக்குக் கிலவுதியுலீசியா வாழ்த்துதல் ெசால்லி ெதரிவிப்பது என்னெவன்றால்: 27 இந்த மனிதைன
யூதர்கள் பிடித்துக் ெகாைலெசய்யப்ேபாகிற ேவைளயில், நான் ேபார்ச்ேசவகேராேட கூடப்ேபாய், இவன்
ேராமெனன்று அறிந்து, இவைன விடுவித்ேதன். 28 அவர்கள் இவன்ேமல் சாட்டின குற்றத்ைத நான்
அறியேவண்டுெமன்று இவைன அவர்கள் ஆேலாசைனச் சங்கத்துக்குமுன் ெகாண்டுேபாேனன். 29 இவன்
அவர்களுைடய ேவதத்திற்கு அடுத்த காரியங்கைளக் குறித்துக் குற்றஞ்சாட்டப் பட்டவெனன்று
அறிந்தேதயல்லாமல், மரணத்துக்காவது ைகதுெசய்வதற்காவது ஏற்ற குற்றம் இவனிடத்தில் இல்ைலெயன்று
கண்டறிந்ேதன். 30 யூதர்கள் இவனுக்கு விேராதமாய்ச் சதிேயாசைன ெசய்கிறார்கெளன்று எனக்குத்
ெதரியவந்தேபாது, உடேன இவைன உம்மிடத்திற்கு அனுப்பிேனன்; குற்றஞ்சாட்டுகிறவர்களும் இவனுக்கு
விேராதமாய்ச் ெசால்லுகிற காரியங்கைள உமக்கு முன்பாகவந்து ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு
ஆைணயிட்ேடன். சுகமாயிருப்பீராக, என்ெறழுதினான். 31 ேபார்வீரர்கள் தங்களுக்கு ஆைணயிட்டபடிேய,
பவுைல அைழத்துக்ெகாண்டு, இரவிேல அந்திப்பத்திரி ஊருக்குப் ேபாய், 32 அடுத்த நாளில்
குதிைரவீரர்கைள அவனுடேனகூடப் ேபாகும்படி அனுப்பிவிட்டு, தாங்கள் ேகாட்ைடக்குத் திரும்பினார்கள்.
33 அவர்கள் ெசசரியா பட்டணத்ைத அைடந்து, கடிதத்ைத ேதசாதிபதியினிடத்தில் ெகாடுத்து, பவுைலயும்
அவன் முன்பாக நிறுத்தினார்கள். 34 ேதசாதிபதி அைத வாசித்து: எந்த நாட்டாெனன்று ேகட்டு, சிலிசியா
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நாட்டாெனன்று அறிந்தேபாது: 35 உன்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவர்களும் வரும்ேபாது உன் காரியத்ைதத்
திட்டமாய்க் ேகட்ேபெனன்று ெசால்லி, ஏேராதின் அரண்மைனயிேல அவைனக் காவல்பண்ணும்படி
ஆைணயிட்டான்.

ஐந்து நாைளக்குப்பிறகு பிரதான ஆசாரியனாகிய அனனியா மூப்பர்கேளாடும் ெதர்த்துல்லு
என்னும் ஒரு வழக்குைரஞர்கேளாடும் கூடப்ேபானான், அவர்கள் பவுலுக்கு எதிராக
ஆளுநரிடத்தில் முைறயீடு ெசய்தார்கள். 2 அவன் அைழக்கப்பட்டேபாது, ெதர்த்துல்லு

குற்றஞ்சாட்டத்ெதாடங்கி: 3 கனம்ெபாருந்திய ேபலிக்ேஸ, உம்மாேல நாங்கள் மிகுந்த சமாதான சுகத்ைத
அநுபவிக்கிறைதயும், உம்முைடய பராமரிப்பினாேல இந்த ேதசத்தாருக்கு சிறந்த நன்ைமகள்
நடக்கிறைதயும் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கும் மிகுந்த நன்றியறிதலுடேன ஒப்புக்ெகாள்ளுகிேறாம். 4

உம்ைம நான் அதிக ெசாற்களினாேல உம்ைம வருத்தபடுத்தாதபடிக்கு, நாங்கள் சுருக்கமாய்ச் ெசால்வைத
நீர் ெபாறுைமயாகக் ேகட்கேவண்டுெமன்று ேவண்டுகிேறன். 5 என்னெவன்றால், இந்த மனிதன்
ெகாள்ைளேநாயாகவும், பூமியிலுள்ள அைணத்து யூதர்கள் நடுவில் கலகம் எழுப்புகிறவனாகவும்,
நசேரயருைடய மதகுழப்பத்துக்கு தைலவனாகவும் இருக்கிறாெனன்று கண்டறிந்ேதாம். 6 இவன்
ேதவாலயத்ைதயும் தீட்டுப்படுத்தப்பார்த்தான். நாங்கள் இவைனப்பிடித்து எங்கள் ேவதபிரமாணத்தின்படிேய
நியாயம் விசாரிக்க விரும்பியிருந்ேதாம். 7 அப்ெபாழுது பைடத்தைலவன் லீசியா வந்து, மிகவும்
துணிகரமாய் இவைன எங்கள் ைககளிலிருந்து இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய், 8 இவன்ேமல்
குற்றஞ்சுமத்துகிறவர்கள் உம்மிடத்தில் வரும்படி ஆைணயிட்டார். இவனிடத்தில் நீர் விசாரித்தால் நாங்கள்
இவன்ேமல் சுமத்துகிற குற்றங்கள் அைனத்ைதயும் அறிந்துெகாள்ளலாம் என்றான். 9 யூதர்களும் அதற்கு
சம்மதித்து, இைவகள் உண்ைமதான் என்றார்கள். 10 பவுல் ேபச ஆளுநர் அனுமதித்த ேபாது, அவன்
பதிலாக: நீர் அேநக வருடகாலமாய் இந்த நாட்டாருக்கு நீதிபதியாயிருக்கிறீர் என்றறிந்து, நான் என்
காரியங்கைளக்குறித்து அதிக ைதரியத்துடன் பதில் ெசால்லுகிேறன். 11 நான் ெதாழுதுெகாள்ளும்படியாக
எருசேலமுக்குப் ேபானதுமுதல் இதுவைரக்கும் பன்னிரண்டு நாட்கள் மட்டும் ஆனெதன்று நீர்
அறிந்துெகாள்ளலாம். 12 ேதவாலயத்திேல நான் ஒருவரிடத்திலாவது தர்க்கம் ெசய்தைதயும், நான் ெஜப
ஆலயங்களிலாகிலும் பட்டணத்திலாகிலும் மக்களுக்குள்ேள கலகெமழுப்பினைதயும், இவர்கள்
பார்த்ததில்ைல. 13 இப்ெபாழுது என்ேமல் சுமத்துகிற குற்றங்கைள இவர்கள் நிரூபிக்கவுமாட்டார்கள். 14

உம்மிடத்தில் ஒன்ைற ஒத்துக்ெகாள்ளுகிேறன்; அெதன்னெவன்றால், இவர்கள் மதேபதம் என்று ெசால்லுகிற
வழியின்படிேய எங்கள் முன்ேனார்களின் ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து நியாயபிரமாணத்திேலயும்
தீர்க்கதரிசிகள் புத்தகங்களிேலயும் எழுதியிருக்கிற எல்லாவற்ைறயும் நான் நம்பி, 15 நீதிமான்களும்
அநீதிமான்களுமாகிய மரித்ேதார் உயிர்ெதழுந்திருப்பது உண்ெடன்று இவர்கள் ேதவனிடத்தில் நம்பிக்ைக
ைவதிருக்கிறதுேபால, நானும் நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிேறன். 16 இதனால் நான் ேதவனுக்கும்
மனிதருக்கும் முன்பாக எப்ெபாழுதும் குற்றமற்ற மனச்சாட்சிைய உைடயவனாயிருக்க முயற்சிக்கிேறன். 17

பல வருடங்களுக்குப்பின்பு நான் என் மக்களுக்கு நன்ெகாைடப்பணத்ைத ெகாடுக்கவும்,
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தவும் வந்ேதன். 18 அப்ெபாழுது கூட்டமில்லாமலும் ஆர்ப்பாட்டமில்லாமலும்
ஆலயத்திேல புனித சடங்குகைள நான் ெசய்துெகாண்டிருக்ைகயில், ஆசியா நாட்டாரான சில யூதர்கள்
என்ைனப் பார்த்தார்கள். 19 அவர்களுக்கு என்ேபரில் விேராதமான காரியம் ஏதாகிலும் இருந்தால்,
அவர்கேள இங்ேக வந்து, உமக்கு முன்பாகக் குற்றஞ்சுமத்தேவண்டும். 20 நான் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தாருக்கு முன்பாக நின்றேபாது அவர்கள் ஏதாவது அநியாயத்ைத என்னிடத்தில் கண்டிருந்தால்
இவர்கேள அைதச் ெசால்லட்டும். 21 நான் அவர்கள் நடுவில் நின்றேபாது மரித்ேதார்
உயிர்த்ெதழுந்திருப்பைதக்குறித்து, இன்று உங்களாேல நியாயந்தீர்க்கப்படுகிேறன் என்று நான் ெசான்ன
ஒரு ெசால்லினிமித்தேமயன்றி ேவெறான்றினிமித்தமும் குற்றம் காணப்படவில்ைலெயன்றான். 22 இந்த
மார்க்கத்தின் விஷயங்கைள ெதளிவாக அறிந்திருந்த ேபலிக்ஸ் இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது:
பைடத்தைலவர் லீசியா வரும்ேபாது உங்கள் காரியங்கைளக் கண்டிப்பாய் விசாரிப்ேபன் என்று ெசால்லி; 23

பவுைலக் காவலில் ைவக்கவும், கண்டிப்பில்லாமல் நடத்தவும், அவனுக்கு ேசைவெசய்கிறதற்கும் அவைனக்
கவனித்துக்ெகாள்ளுகிறதற்கும் வருகிற அவனுைடய மனிதர்களில் ஒருவைரயும் தைடெசய்யாதிருக்கவும்
நூறுேபருக்கு அதிபதியானவனுக்கு ஆைணயிட்டு, அவர்கைளக் காத்திருக்கும்படி ெசய்தான். 24 சில
நாட்களுக்குப்பின்பு ேபலிக்ஸ் யூதப் ெபண்ணாகிய தன் மைனவி துருசில்லாளுடேன வந்து, பவுைல
அைழத்து வரச்ெசய்து, கிறிஸ்துைவப்பற்றும் விசுவாசத்ைதக் குறித்து அவன் ெசால்லக்ேகட்டான். 25 அவன்,
நீதிையயும், இச்ைசயடக்கத்ைதயும், இனிவரும் நியாயத்தீர்ப்ைபக்குறித்துப் ேபசுைகயில், ேபலிக்ஸ்
பயமைடந்து: இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம், எனக்கு ேநரம் கிைடக்கும்ேபாது உன்ைன வரவைழப்ேபன்
என்றான். 26 ேமலும், அவன் பவுைல விடுதைலெசய்யும்படி தனக்கு அவன் பணங்ெகாடுப்பாெனன்று
நம்பிக்ைகயுள்ளவனாயிருந்தான்; அதினாேல அவன் அேநகமுைற அவைன அைழத்து, அவனுடேன
ேபசினான். 27 இரண்டு வருடம் ெசன்றபின்பு ேபலிக்ஸ் என்பவனுக்குப் பதிலாக ெபார்க்கியுெபஸ்து
ஆளுனராக வந்தான்; அப்ெபாழுது ேபலிக்ஸ் யூதருக்கு நன்ைமெசய்ய விரும்பி பவுைலக் காவலில்
ைவத்துவிட்டுப்ேபானான்.

ெபஸ்து என்பவன் நாட்டிற்கு அதிபதியாக வந்து, மூன்று நாட்களான பிறகு, ெசசரியாவிலிருந்து
எருசேலமுக்குப் ேபானான். 2 அப்ெபாழுது பிரதானஆசாரியனும் யூதரில் முதன்ைமயானவர்களும்
அவனிடத்தில் வந்து, பவுலுக்கு விேராதமாக முைறயீடுெசய்து, 3 அவைன வழியிேல

ெகான்றுேபாடும்படி சதித்திட்டம் ெகாண்டவர்களாய், தங்கள்ேமல் தயவுெசய்து, அவைன எருசேலமுக்கு
அைழப்பிக்கேவண்டுெமன்று ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 4 அதற்குப் ெபஸ்து பிரதியுத்தரமாக: பவுைல
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ெசசரியாவிேல காவல் ெசய்யப்பட்டிருக்கிறேத; நானும் சீக்கிரமாக அங்ேக ேபாகிேறன். 5 ஆைகயால்
உங்களில் முடிந்தவர்கள் கூடவந்து, அந்த மனிதனிடத்தில் குற்றம் ஏதாகிலும் இருந்தால், அந்தக் குற்றத்ைத
அவன்ேமல் சுமத்தட்டும் என்றான். 6 அவன் அவர்களிடத்திேல ஏறக்குைறய பத்துநாள் தங்கியிருந்து, பின்பு
ெசசரியாவுக்குப் ேபாய், மறுநாளிேல நீதிமன்றத்தில் உட்கார்ந்து, பவுைல அைழத்துவரும்படி
ஆைணயிட்டான். 7 அவன் வந்தேபாது, எருசேலமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்றிநின்று, தங்களால்
நிரூபிக்கக்கூடாத பல கடுைமயான குற்றங்கைள அவன்ேமல் சுமத்தினார்கள். 8 அதற்கு அவன் பதிலாக:
நான் யூதருைடய ேவதபிரமாணத்துக்காகிலும், ேதவாலயத்துக்காகிலும், அரசாங்கத்ைதயாகிலும்
விேராதமாக ஒரு குற்றமும் ெசய்யவில்ைலெயன்று ெசான்னான். 9 அப்ெபாழுது ெபஸ்து யூதருக்கு
உதவிெசய்ய விரும்பி, பவுைல பார்த்து: நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய், அவ்விடத்திேல இந்தக்
காரியங்கைளக்குறித்து எனக்கு முன்பாக நீதி விசாரிக்கப்பட உனக்குச் சம்மதமா என்றான். 10 அதற்குப்
பவுல்: நான் இராயருைடய நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாக நிற்கிேறன்; அதற்கு முன்பாக நான் நீதி
விசாரிக்கப்படேவண்டியவன்; யூதருக்கு நான் அநியாயம் ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல, அைத நீரும் நன்றாய்
அறிந்திருக்கிறீர். 11 நான் அநியாயஞ்ெசய்து, மரணத்துக்கு ஏதுவாக ஏதாகிலும் ெசய்ததுண்டானால், நான்
சாகாதபடிக்கு முைறயிடமாட்ேடன். இவர்கள் என்ேமல் சுமத்துகிற குற்றங்கள் முற்றிலும்
ெபாய்யானதுமல்லாமல், அவர்களுக்குத் தயவுெசய்யும் ெபாருட்டு ஒருவரும் என்ைன அவர்களுக்கு
ஒப்பைடக்கக்கூடாது இராயருக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்கிேறன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெபஸ்து தன்
ஆேலாசைனக்காரருடேன ஆேலாசித்து: நீ இராயருக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்தாேய; இராயரிடத்திற்ேக
ேபாவாெயன்று பதில் ெசான்னான். 13 சிலநாள் ெசன்ற பின்பு, அகிரிப்பா ராஜாவும் ெபர்னீக்ேகயாளும்
ெபஸ்துைவப் பார்க்கும்படி ெசசரியாவுக்கு வந்தார்கள். 14 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாள்
தங்கியிருக்ைகயில், ெபஸ்து பவுலின் விசயத்ைத ராஜாவுக்கு ெதரிவித்து: ேபலிக்ஸ் காவலில்
ைவத்துப்ேபான ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். 15 நான் எருசேலமில் இருந்தேபாது, பிரதான ஆசாரியர்களும்
யூதருைடய மூப்பர்களும் அவைனக்குறித்து என்னிடத்தில் முைறயீடு ெசய்து, அவனுக்கு எதிராகத்
தீர்ப்புெசய்யேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 16 அவர்களுக்கு நான் பிரதியுத்தரமாக: குற்றம்
சுமத்தப்பட்ட மனிதன் குற்றம் சுமத்தினவர்களுக்கு ேநராகநின்று, சுமத்தின குற்றத்துக்கு தனக்காக எதிர்
வாதம் ெசால்ல அவனுக்கு வாய்ப்பு கிைடப்பதற்கு முன்ேன, குற்றம் சுமத்தினவர்கள் சாதகமாய் அவைன
மரணத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கிறது ேராமருக்கு வழக்கமல்ல என்ேறன். 17 ஆைகயால் அவர்கள் இங்ேக
கூடிவந்தேபாது, நான் சிறிதும் தாமதம் ெசய்யாமல், மறுநாள் நீதிமன்றத்தில் உட்கார்ந்து, அந்த மனிதைனக்
ெகாண்டுவரும்படி ஆைணயிட்ேடன். 18 அப்ெபாழுது குற்றம் சுமத்தினவர்கள் வந்துநின்று, நான்
எண்ணியிருந்த குற்றங்களில் ஒன்ைறயும் அவன்ேமல் சுமத்தாமல், 19 தங்களுைடய மதத்ைதக்குறித்தும்,
மரித்துப்ேபான இேயசு என்னும் ஒருவன் உயிேராடிருக்கிறாெனன்று பவுல் சாதித்தைதக்குறித்தும் சில
விவாதத்திற்குரிய அவனுக்கு விேராதமாய்ச் ெசான்னார்கள். 20 இப்படிப்பட்ட விவாதத்திற்குரிய
காரியங்கைளக்குறித்து எனக்குச் சந்ேதகமிருந்தபடியினால்: நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அங்ேக
இைவகைளக் குறித்து நீதி விசாரிக்கப்பட உனக்குச் சம்மதமா என்று ேகட்ேடன். 21 அதற்குப் பவுல், தான்
இராயருக்கு முன்பாக நீதி விசாரிக்கப்படும்படி நிறுத்தப்படேவண்டுெமன்று முைறயிட்டேபாது, நான்
அவைன இராயனிடத்திற்கு அனுப்புமளவும் காவல் ெசய்யும்படி ஆைணயிட்ேடன் என்றான். 22 அப்ெபாழுது
அகிரிப்பா ெபஸ்துைவ பார்த்து: அந்த மனிதன் ெசால்லுகிறைத நானும் ேகட்க விருப்பமாயிருக்கிேறன்
என்றான். அதற்கு அவன்: நாைளக்கு நீர் ேகட்கலாம் என்றான். 23 மறுநாளிேல அகிரிப்பாவும்
ெபர்னீக்ேகயாளும் மிகுந்த ஆடம்பரத்துடேன வந்து பைடத்தைலவர்கேளாடும் பட்டணத்து
தைலவர்கேளாடுங்கூட நீதிமன்றத்தில் நுைழந்தார்கள். உடேன ெபஸ்துவினுைடய ஆைணயின்படி பவுல்
அைழத்து வரப்பட்டான். 24 அப்ெபாழுது ெபஸ்து: அகிரிப்பா ராஜாேவ, எங்கேளாேடகூட இவ்விடத்தில்
வந்திருக்கிறவர்கேள, நீங்கள் காண்கிற இந்த மனிதைனக்குறித்து யூதமக்கெளல்லாரும் எருசேலமிலும்
இவ்விடத்திலும் என்ைன வருந்திக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, இவன் இனி உயிேராடிருக்கிறது சரியில்ைல என்று
ெசால்லிக் சத்தமிட்டார்கள். 25 இவன் மரணத்துக்கு ஏதுவானெதான்ைறயும் ெசய்யவில்ைலெயன்று நான்
அறிந்துெகாண்டதினாலும், இவன் தாேன இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்ததினாலும், அவரிடத்தில்
இவைன அனுப்பும்படி தீர்மானித்ேதன். 26 இவைனக் குறித்து ஆண்டவனுக்கு எழுதுகிறதற்கு
உறுதிெசய்யப்பட்ட காரியெமான்றும் எனக்கு புரியவில்ைல. காவல்பண்ணப்பட்ட ஒருவன் ெசய்த
குற்றங்கைள எடுத்துக்காட்டாமல் அனுப்புகிறது புத்தியீனமான காரியெமன்று எனக்குத்
ேதான்றுகிறபடியினாேல, 27 இவைன விசாரித்துக் ேகட்டபின்பு எழுத ேவண்டிய ெசய்தி ஏதாகிலும் எனக்கு
புரியும் என்று, இவைன உங்களுக்கு முன்பாகவும், விேசஷமாய் அகிரிப்பா ராஜாேவ, உமக்கு முன்பாகவும்
ெகாண்டுவந்ேதன் என்றான்.

அகிரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நீ உனக்காகப் ேபச உன்ைன அனுமதிக்கிேறன் என்றான்.
அப்ெபாழுது பவுல் ைகைய நீட்டி, தனக்காக பதில் ெசால்லத் ெதாடங்கினான். 2 அகிரிப்பா
ராஜாேவ, யூதர்கள் என்ேமல் சுமத்துகிற எல்லா காரியங்கைளக்குறித்தும் நான் இன்ைறக்கு

உமக்கு முன்பாக பதில் ெசால்லப்ேபாகிறபடியினாேல என்ைனப் பாக்கியவான் என்ெறண்ணுகிேறன். 3

விேசஷமாய் நீர் யூதருைடய எல்லாமுைறைமகைளயும் விவாதங்கைளயும் அறிந்தவரானதால் அப்படி
எண்ணுகிேறன்; ஆைகயால் நான் ெசால்வைதப் ெபாறுைமேயாேட ேகட்கும்படி உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 4 நான் என் சிறுவயது முதற்ெகாண்டு, எருசேலமிேல என் மக்களுக்குள்ேள
இருந்தபடியால், ஆதிமுதல் நான் நடந்த நடக்ைகைய யூதெரல்லாரும் அறிந்திருக்கிறார்கள். 5 நம்முைடய
மார்க்கத்திலுள்ள மதேவறுபாடுகளில் மிகவும் கண்டிப்பான ேநரத்துக்கு ஏற்றபடி பரிேசயனாய்
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நடந்ேதெனன்று சாட்சிெசால்ல அவர்களுக்கு விருப்பமிருந்தால் ெசால்லலாம். 6 ேதவன் நம்முைடய
பிதாக்களுக்கு அருளிச்ெசய்த வாக்குத்தத்தம் நிைறேவறுெமன்கிற நம்பிக்ைகக்காகேவ நான் இப்ெபாழுது
நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறவனாய் நிற்கிேறன். 7 இரவும் பகலும் இைடவிடாமல் ஆராதைன ெசய்துவருகிற
நம்முைடய பன்னிரண்டு ேகாத்திரத்தாரும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிைறேவறுெமன்று நம்பியிருக்கிறார்கள்.
அகிரிப்பா ராஜாேவ, அந்த நம்பிக்ைகயினிமித்தேம யூதர்கள் என்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துகிறார்கள். 8 ேதவன்
மரித்தவர்கைள எழுப்புகிறது நம்பப்படாத காரியெமன்று நீங்கள் நிைனக்கிறெதன்ன? 9 முன்ேன நானும்
நசேரயனாகிய இேயசுவின் நாமத்திற்கு எதிராக அேநக காரியங்கைள ெசய்யேவண்டுெமன்று
நிைனத்திருந்ேதன். 10 அப்படிேய நான் எருசேலமிலும் ெசய்ேதன். நான் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தில்
அனுமதிெபற்று, பரிசுத்தவான்களில் அேநகைரச் சிைறச்சாைலகளில் அைடத்ேதன்; அவர்கள்
ெகாைலெசய்யப்படுைகயில் நானும் சம்மதித்திருந்ேதன். 11 எல்லா ெஜப ஆலயங்களிலும் நான் அவர்கைள
பலமுைற கண்டித்து ேதவதூஷணம் ெசால்லக் கட்டாயப்படுத்திேனன்; அவர்கள் ேபரில்
ேகாபெவறிெகாண்டவனாய் அந்நியப்பட்டணங்களவைரக்கும் அவர்கைளத் துன்பப்படுத்திேனன். 12

இப்படிச் ெசய்துவருைகயில், நான் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தில் அதிகாரமும் அனுமதியும் ெபற்று,
தமஸ்குவுக்குப் ேபாகும்ேபாது, 13 மத்தியான ேநரத்தில், ராஜாேவ, நான் வழியிேல சூரியனுைடய
பிரகாசத்திலும் அதிகமான ஒளி வானத்திலிருந்து என்ைனயும் என்னுடேனகூடப் பயணம் ெசய்தவர்கைளயும்
சுற்றிப் பிரகாசிக்கக்கண்ேடன். 14 நாங்கெளல்லாரும் தைரயிேல விழுந்தேபாது: சவுேல, சவுேல, நீ ஏன்
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிறாய்? முள்ளில் உைதக்கிறது உனக்குக் கடினம் என்று எபிெரயு ெமாழியிேல
என்னுடேன ேபசுகிற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது நான்: ஆண்டவேர, நீர் யார் என்ேறன்.
அதற்கு அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற இேயசு நாேன. 16 இப்ெபாழுது நீ எழுந்து, காலூன்றி நில். நீ
பார்த்தைவகைளயும் நான் உனக்கு காட்சிெகாடுத்து காண்பிக்கப்ேபாகிறைவகைளயும் குறித்து உன்ைன
ஊழியக்காரனாகவும் சாட்சியாகவும் ஏற்படுத்துகிறதற்காக உனக்குக் காட்சியளித்ேதன். 17 உன்
ெசாந்தமக்களிடத்தினின்றும் அந்நிய மக்களிடத்தினின்றும் உன்ைன விடுதைலயாக்கி, 18 அவர்கள்
என்ைனப் பற்றும் நம்பிக்ைகயினாேல பாவமன்னிப்ைபயும், பரிசுத்தமாக்கப் பட்டவர்களுக்குரிய
சுதந்தரத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படியாக, அவர்கள் இருைளவிட்டு ஒளியினிடத்திற்கும், சாத்தானுைடய
அதிகாரத்ைதவிட்டு ேதவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுைடய கண்கைளத் திறப்பதற்காக,
இப்ெபாழுது உன்ைன அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிேறன் என்றார். 19 ஆைகயால், அகிரிப்பா ராஜாேவ,
நான் அந்தப் பரமதரிசனத்துக்குக் கீழப்படியாதவனாயிருக்கவில்ைல. 20 முன்பு தமஸ்குவிலும்
எருசேலமிலும் யூேதயா நாெடங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும், பின்பு யூதரல்லாேதாரிடத்திலும் நான் ேபாய்,
அவர்கள் ேதவனிடத்திற்கு மனம்மாறி குணப்படவும், மனமாறியதற்ேகற்ற ெசயல்கைளச் ெசய்யவும்
ேவண்டுெமன்று அறிவித்ேதன். 21 இதினிமித்தேம யூதர்கள் ேதவாலயத்திேல என்ைனப் பிடித்துக்
ெகாைலெசய்ய முயற்சி ெசய்தார்கள். 22 ஆனாலும் ேதவ கருைண ெபற்று, நான் இந்நாள்வைரக்கும்
சிறிேயாருக்கும் ெபரிேயாருக்கும் சாட்சி ெசால்லி வருகிேறன். 23 தீர்க்கதரிசிகளும் ேமாேசயும் முன்னேம
ெசால்லியிருந்தபடிேய, கிறிஸ்து பாடுபடேவண்டியெதன்றும், மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழுதலில் அவர்
முதல்வராகி, ெசாந்த மக்களுக்கும் அந்நிய மக்களுக்கும் ஒளிைய ெவளிப்படுத்துகிறவெரன்றும்
ெசால்லுகிேறேனயன்றி, ேவெறான்ைறயும் நான் ெசால்லுகிறதில்ைல என்றான். 24 இவ்விதமாய் அவன்
தனக்காக பதில்ெசால்லுைகயில், ெபஸ்து மிகவும் சத்தமாய்: பவுேல, நீ உலறுகிறாய், அதிகக் கல்வி
உனக்குப் பயித்தியமுண்டாக்குகிறது என்றான். 25 அதற்கு அவன்: கனம்ெபாருந்திய ெபஸ்துேவ, நான்
பயித்தியக்காரனல்ல, சத்தியமும் சுயபுத்திேயாடு வார்த்ைதகைளப் ேபசுகிேறன். 26 இந்தச் ெசய்திகைள
ராஜா அறிந்திருக்கிறார்; ஆைகயால் ைதரியமாய் அவருக்கு முன்பாகப் ேபசுகிேறன்; இைவகளில் ஒன்றும்
அவருக்கு மைறவானதல்லெவன்று நிைனக்கிேறன்; இது ஒரு பக்கம் நடந்த காரியமல்ல. 27 அகிரிப்பா
ராஜாேவ, தீர்க்கதரிசிகைள நம்புகிறீரா? நம்புகிறீர் என்று அறிேவன் என்றான். 28 அப்ெபாழுது அகிரிப்பா
பவுைலப் பார்த்து: நான் கிறிஸ்தவனாகிறதற்குக் ெகாஞ்சங்குைறய நீ என்ைனச் சம்மதிக்க ெசய்கிறாய்
என்றான். 29 அதற்குப் பவுல்: நீர்மாத்திரமல்ல, இன்று என் வசனத்ைதக் ேகட்கிற அைனவரும்,
ெகாஞ்சங்குைறயமாத்திரம் அல்ல, இந்த பாடுகள் தவிர, முழுவதும் என்ைனப்ேபாலாகும்படி ேதவைன
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன் என்றான். 30 இைவகைள அவன் ெசான்னேபாது, ராஜாவும் ேதசாதிபதியும்
ெபர்னீக்ேகயாளும் அவர்களுடேனகூட உட்கார்ந்திருந்தவர்களும் எழுந்து, 31 தனிேய ேபாய்: இந்த
மனிதன் மரணத்துக்காவது பாடுகளுக்கு உரியெதான்ைறயும் ெசய்யவில்ைலெயன்று தங்களுக்குள்ேள
ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 32 அகிரிப்பா ெபஸ்துைவ பார்த்து: இந்த மனிதன் இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு
ெசய்யாது இருந்திருந்தால், இவைன விடுதைல ெசய்யமுடியும் என்றான்.

நாங்கள் இத்தாலியா ேதசத்துக்குக் கப்பல் ஏறிப்ேபாகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டேபாது, பவுைலயும்
காவலில் ைவக்கப்பட்டிருந்த ேவறுசிலைரயும் அகுஸ்து பைடையச் ேசர்ந்த யூலியு என்னும்
ேபர்ெகாண்ட நூறுப் ேபருக்கு தைலவனிடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள். 2 அதிரமித்தியம்

ஊர்க்கப்பலில் நாங்கள் ஏறி, ஆசியா நாட்டு வழிையபிடித்துப் ேபாகேவண்டுெமன்று நிைனத்துப்
புறப்பட்ேடாம். மக்ெகேதானியா ேதசத்துத் ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தானாகிய அரிஸ்தர்க்கு
எங்களுடேன கூட இருந்தான். 3 மறுநாள் சீேதான் துைறமுகம் வந்துச் ேசர்ந்ேதாம். யூலியு பவுைல
அன்பாய் நடப்பித்து, அவன் தன் நண்பர்களிடத்திேல ேபாய் பராமரிப்பைடயும்படிக்கு உத்தரவு ெகாடுத்தான்.
4 அவ்விடம் விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு, எதிர்க் காற்றாயிருந்தபடியினால், சீப்புரு தீவின் .ஓரமாய்ப் பயணம்
ெசய்ேதாம் 5 பின்பு சிலிசியா பம்பிலியா நாடுகளின் கடல்வழியாய் பயணித்து , லீசியா நாட்டு
மீறாப்பட்டணத்தில் ேசர்ந்ேதாம். 6 இத்தாலியாவுக்குப் ேபாகிற அெலக்சந்திரியா பட்டணத்துக் கப்பைல,
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நூறுப் ேபருக்கு தைலவன் அங்ேக , எங்கைளப் பார்த்து அதில் ஏற்றினான். 7 காற்று எங்கைளத்
தடுத்தபடியினாேல, நாங்கள் அேநகநாள் ெமதுவாய்ச் ெசன்று, வருத்தத்ேதாேட கினீது பட்டணத்திற்கு
எதிேர வந்து, சல்ேமாேன ஊருக்கு எதிராய்க் கிேரத்தாதீவின் ஓரமாய்ப் பயணம் ெசய்ேதாம் . 8 அைத
வருத்தத்ேதாேட கடந்து, நல்ல துைறமுகம் என்னப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்ேதாம்; லேசயபட்டணம்
அதற்கு அருகாைமயிலிருந்தது. 9 ெவகுகாலம் ெசன்று, உபவாசநாளும் முடிந்து ேபானபடியினாேல, இனிக்
கப்பல் பயணம் ெசய்கிறது ஆபத்தாய் இருக்குெமன்று , பவுல் அவர்கைள ேநாக்கி: 10 மனிதர்கேள, இந்த
பயணத்தினாேல ெபாருட்களுக்கும், கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல, நம்முைடய உயிருக்கும் வருத்தமும்,மிகுந்த
ேசதமும் உண்டாயிருக்குெமன்று காண்கிேறன் என்று ெசால்லி, அவர்கைள எச்சரித்தான். 11 நூறுப்
ேபருக்கு தைலவன் பவுலினால் ெசால்லப்பட்டைவகைளப் பார்க்கிலும் மாலுமிையயும் கப்பல்
ெசாந்தக்காரைரயும் அதிகமாய் நம்பினான். 12 அந்தத் துைறமுகம் மைழகாலத்திேல தங்குவதற்கு
வசதியாயிராதபடியினால், அவ்விடத்ைத விட்டுத் ெதன்ேமற்ைகயும் வடேமற்ைகயும் ேநாக்கியிருக்கும்
கிேரத்தா தீவிலுள்ள துைறமுகமாகிய ேபனிக்ஸ் என்னும் இடத்தில் ேசரக்கூடுமானால் ேசர்ந்து,
மைழகாலத்தில் தங்கும்படி அேநகம்ேபர் ஆேலாசைன ெசான்னார்கள். 13 ெதன்றல்
ெமதுவாயடித்தபடியால், தாங்கள் ேவண்டிக் ெகாண்டது ைககூடிவந்தெதன்று எண்ணி, அவ்விடம்விட்டுப்
புறப்பட்டு கிேரத்தா தீவுக்கு அருகில் ெசன்றார்கள் . 14 ெகாஞ்சேநரத்துக்குள்ேள யூேராக்கிலிேதான்
என்னுங்கடுங்காற்று அதில் ேமாதிற்று. 15 கப்பல் அதில் அகப்பட்டுக்ெகாண்டு, காற்றுக்கு
எதிர்த்துப்ேபாகக்கூடாதபடியினால் காற்றின் ேபாக்கிேல ெகாண்டுேபாகப்பட்ேடாம். 16 அப்படிக் கிலவுதா
என்னப்பட்ட ஒரு சின்ன தீவின் அருகில் ேபாைகயில் ெவகுேநரம் ேபாராடி படைக ைகப்பற்றிேனாம் . 17

அைத அவர்கள் தூக்கிெயடுத்த பின்பு, பல உதவிகள் ெசய்து, கப்பைலச் சுற்றிக் கட்டி,புைத மணலிேல
விழுேவாெமன்று பயந்து, பாய்கைள இறக்கி, இவ்விதமாய்க் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 18 ேமலும்
ெபருங்காற்றுமைழயில் நாங்கள் மிகவும் அவதிபட்டபடியினால் மறுநாளில் சில ெபாருட்கைள கடலில்
ேபாட்டு விட்டார்கள் . 19 மூன்றாம் நாளிேல கப்பலின் ஆயுதங்கைள எங்கள் ைககளினாேல எடுத்து கடலில்
வீசிேனாம் 20 அேநகநாளாய்ச் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல், மிகுந்த
ெபருங்காற்றுமைழயும் அடித்துக் ெகாண்டிருந்தபடியினால், இனித் தப்பிப்பிைழப்ேபாெமன்னும் நம்பிக்ைக
முழுைமயும் இல்லாமல் ேபாயிற்று . 21 அேநகநாள் அவர்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தேபாது, பவுல் அவர்கள்
நடுவிேல நின்று: மனிதர்கேள, இந்த வருத்தமும் ேசதமும் வராதபடிக்கு என் ெசால்ைலக்ேகட்டு,
கிேரத்தாதீைவ விட்டுப்புறப்படாமல் இருக்கேவண்டியதாயிருந்தது. 22 ஆகிலும் மனதில்
உறுதியுள்ளவர்களாயிருங்கெளன்று இப்ெபாழுது உங்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லுகிேறன். கப்பற்
ேசதேமயல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பயணச் ேசதம் வராது. 23 ஏெனன்றால், என்ைன
ஆட்ெகாண்டவரும் நான் வணங்குகிறவருமான ேதவனுைடய தூதனானவன் இந்த இரவிேல என்னிடத்தில்
வந்து நின்று: 24 பவுேல, பயப்படாேத, நீ ேராம ேபரரசருக்கு முன்பாக நிற்கேவண்டும், இேதா,
உன்னுடேனகூட பயணம் பண்ணுகிற யாவைரயும் ேதவன் உனக்கு தயவுபண்ணினார் என்றான். 25

ஆைகயால் மனிதர்கேள,மனதில் உறுதியுள்ளவர்காளாயிருங்கள் . எனக்குச் ெசால்லப்பட்ட படிேய நடக்கும்
என்று ேதவனிடத்தில் நம்பிக்ைகயாயிருக்கிேறன். 26 ஆயினும் நாம் ஒரு தீவிேல ஆபத்ைத சந்திக்க
ேவண்டியதாயிருக்கும் என்றான். 27 பதினாலாம் இராத்திரியானேபாது, நாங்கள் ஆதிரியாக் கடலிேல
அைலக் கழிக்கப்பட்டுப் ேபாைகயில், நடு இராத்திரியிேல கப்பலாட்களுக்கு ஒரு கைர ெநருங்கி
வருகிறதாகத் ேதான்றிற்று. 28 உடேன அவர்கள் நங்கூரம் விட்டுப் பார்த்த ேபாது இருபது அடி ஆழம் என்று
கண்டார்கள் ;சிறிதுதூரம் ேபானெபாழுது, மறுபடியும் நங்கூரம் விட்டுப் பார்த்தப் ேபாது பதிைனந்து அடி
ஆழம் என்று கண்டார்கள். 29 பாைறயிடங்களில் விழுேவாெமன்று பயந்து, பின் பகுதியிலிருந்து நாலு
நங்கூரங்கைளப்ேபாட்டு, ெபாழுது எப்ேபாது விடியுேமா என்றிருந்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது கப்பலாட்கள்
கப்பைல விட்ேடாடிப்ேபாக வைகேதடி, முன் பகுதியிலிருந்து நங்கூரங்கைளப் ேபாட ேபாகிறதுப் ேபால
படைக கடலில் இறக்குைகயில், 31 பவுல் நூறுப் ேபருக்கு தைலவைனயும் பணியாட்கைளயும் ேநாக்கி:
இவர்கள் கப்பலில் இராவிட்டால் நீங்கள் தப்பிப் பிைழக்கமாட்டீர்கள் என்றான். 32 அப்ெபாழுது, ேபார் வீர
பணியாட்கள் படவின் கயிறுகைள அறுத்து, அைதத் தாழ விழவிட்டார்கள். 33 ெபாழுது விடிைகயில்
எல்லாரும் சாப்பிடும் படி பவுல் அவர்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லி: நீங்கள் இன்று பதினாலுநாளாய் ஒன்றும்
சாப்பிடாமல் பட்டினியாயிருக்கிறீர்கள். 34 ஆைகயால் சாப்பிடும் படி உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்,
நீங்கள் தப்பிப் பிைழப்பதற்கு அது உதவியாயிருக்கும்; உங்கள் தைலயிலிருந்து ஒரு முடியும் விழாது
என்றான். 35 இப்படிச் ெசால்லி. அப்பத்ைத எடுத்து, ேதவைன ஸ்ேதாத்தரித்து, அைதப் பிட்டுப் சாப்பிடத்
ெதாடங்கினான். 36 அப்ெபாழுது எல்லாரும் ைதரியப்பட்டு சாப்பிட்டார்கள் . 37 கப்பலில்
இருநூற்ெறழுபத்தாறுேபர் இருந்ேதாம். 38 திருப்தியாகப் சாப்பிட்டப் பின்பு அவர்கள் ேகாதுைமையக்
கடலிேல ேபாட்டு, கப்பைல ேலசாக்கினார்கள் . 39 ெபாழுது விடிந்தபின்பு, எந்த இடம் என்று
அறியாதிருந்தார்கள். அப்ெபாழுது சமமான கைரயுள்ள ஒரு துைறமுகத்ைத அவர்கள் பார்த்து ; கூடுமானால்
அதற்குள் கப்பைலேயாட்ட ேயாசைனயாயிருந்து, 40 நங்கூரங்கைள அறுத்துக் கடலிேல விட்டுவிட்டு,
சுக்கான்களுைடய கட்டுகைளத் தளரவிட்டு, ெபரும்பாையக் காற்று முகமாய் விரித்து, கைரக்கு ேநராய்ப்
ேபாய் , 41 இருபுறமும் கடல் ேமாதிய ஒரு இடத்திேல கப்பைல நிறுத்தினார்கள் ; முன்பகுதி ஊன்றி
அைசயாமலிருந்தது, பின் பாகங்கள் அைலகளுைடய பலத்தினால் உைடந்துேபாயிற்று. 42 அப்ெபாழுது
காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் ஒருவனும் நீந்தி ஓடிப்ேபாகாதபடிக்கு அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடேவண்டுெமன்று ேபார் வீர பணியாட்கள் ேயாசைனயாயிருந்தார்கள். 43 நூறுப் ேபருக்குத்
தைலவன் பவுைலக் காப்பாற்ற மனதாயிருந்து, அவர்களுைடய ேயாசைனையத் தடுத்து, நீந்தத்தக்கவர்கள்
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முந்திக் கடலில் விழுந்து கைரேயறவும், 44 மற்றவர்களில் சிலர் பலைககள்ேமலும், சிலர் கப்பலின் உைடந்த
துண்டுகள்ேமல் உட்கார்ந்து கைரேயறவும் கட்டைளயிட்டான்; இவ்விதமாய் எல்லாரும் தப்பிக்
கைரேசர்ந்தார்கள்.

நாங்கள் தப்பி கைர ேசர்ந்த பின்பு, அந்தத் தீவின்ேபர் ெமலித்தா என்று அறிந்ேதாம். 2

அறிமுகமில்லாத அந்தத் தீவார் எங்களுக்குப் பாராட்டின அன்பு ெகாஞ்சமல்ல. அந்த ேவைளயிேல
பிடித்திருந்த மைழக்காகவும் குளிருக்காகவும் அவர்கள் ெநருப்ைப மூட்டி, எங்கள் அைனவைரயும்

ேசர்த்துக்ெகாண்டார்கள். 3 பவுல் சில விறகுகைள வாரி அந்த ெநருப்பின் ேமல் ேபாடுைகயில், ஒரு விரியன்
பாம்பு ெவப்பம் தாங்காமல் ெவளிேய வந்து அவனுைடய ைகையக் கவ்விக்ெகாண்டது. 4 விரியன் பாம்பு
அவன் ைகயிேல ெதாங்குகிறைத அறிமுகமில்லாத அந்தத் தீவார் கண்டேபாது, இந்த மனிதன் ெகாைலப்
பாதகன், இதற்குச் சந்ேதகமில்ைல; இவன் கடலிலிருந்து தப்பிவந்தும், பழியானது இவைனப் பிைழக்க
விடவில்ைலெயன்று தங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அவன் அந்த விரியன் பாம்ைப தீயிேல
உதறிப்ேபாட்டு, ஒரு தீங்கும் அைடயாதிருந்தான். 6 அவனுக்கு வீக்கங்ெகாண்டு, அல்லது அவன்
உடனடியாக விழுந்து சாவாெனன்று அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; ெநடுேநரமாய்ப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தும், ஒரு ேசதமும் அவனுக்கு வராதைதக் கண்டேபாது,தங்கள் எண்ணத்ைத மாற்றி
,அவர் ஒரு ெதய்வம் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 7 தீவுக்கு முதலாளியாகிய புபிலியு என்னும்
ேபர்ெகாண்டவனுைடய நிலங்கள் அந்த இடத்திற்கு அருகாைமயிலிருந்தது ; அவன் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு, மூன்று நாள் அன்ேபாடு உபசரித்தான் . 8 புபிலியுவினுைடய தகப்பன் காய்ச்சலாலும்
இரத்த ேபதியினாலும் வியாதிப்பட்டு கிடந்தான்; பவுல் அவனிடத்திற்குப் ேபாய் ெஜபம்பண்ணி, அவன்ேமல்
ைககைள ைவத்து, அவைனக் குணமாக்கினான். 9 இது நடந்தபின்பு, தீவிேல இருந்த மற்ற
வியாதிக்காரரும் வந்து. குணமாக்கப்பட்டார்கள். 10 அவர்கள் எங்களுக்கு அதிக மரியாைத ெசய்து,
நாங்கள் கப்பல் ஏறிப்ேபாகிறேபாது எங்களுக்குத் ேதைவயானைவகைள ஏற்றினார்கள். 11 மூன்றுமாதம்
ெசன்றபின்பு, அந்தத் தீவிேல மைழகாலத்திற்கு
தங்கியிருந்த மிதுனம் என்னும் அைடயாளமுைடய அெலக்சந்திரியா பட்டணத்துக் கப்பலில் நாங்கள்

ஏறிப் புறப்பட்டு, 12 சீரகூசா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்து, அங்ேக மூன்றுநாள் தங்கிேனாம். 13 அவ்விடம்விட்டுக்
கைரேயாரமாகச் சுற்றி பயணம் ெசய்து, ேரகியுதுைறமுகத்துக்கு வந்து ேசர்ந்ேதாம். மறநாளில் ெதன்றல்
காற்றடிக்ைகயில் புறப்பட்டு, இரண்டாம் நாள் புத்ேதேயாலி பட்டணத்திற்கு வந்து, 14 அங்ேக
சேகாதரைரக் கண்ேடாம்; அவர்கள் எங்கைள ஏழுநாள் தங்களிடத்தில் இருக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அந்தப்படி நாங்கள் இருந்து, பின்பு ேராமாபுரிக்குப் ேபாேனாம். 15

அவ்விடத்திலுள்ள சேகாதரர்கள் நாங்கள் வருகிற ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்டு, சிலர் அப்பியுபரம்வைரக்கும்,
சிலர் மூன்று தங்கும் விடுதி வைரக்கும், எங்களுக்கு எதிர்ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர்கைளப் பவுல் கண்டு,
ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்துத் ைதரியமைடந்தார்கள். 16 நாங்கள் ேராமாபுரியில் ேசர்ந்தேபாது, நூறுப்
ேபருக்குத் தைலவன் தன் காவலலிருந்தவர்கைளப் ேபார்த்தைலவனிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்;
அப்ெபாழுது பவுல் தன்ைனக் காத்திருக்கிற காவலாளியுடேன தனித்துக் குடியிருக்கும்படி உத்தரவு
ெபற்றுக்ெகாண்டான். 17 மூன்றுநாைளக்குப்பின்பு, பவுல் யூதரில் முக்கியமானவர்கைள வரவைழத்தான்;
அவர்கள் கூடிவந்திருந்தேபாது, அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: சேகாதரேர, நம்முைடய மக்களுக்கும்
நம்முைடய முன்ேனார்களின் பழக்கங்களுக்கும் விேராதமானெதான்ைறயும் நான் ெசய்யாமலிருந்தும்,
தண்டைனக்குரிய எருசேலமிலிருந்து ேராமர் ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடன். 18 அவர்கள் என்ைன
நியாயம் விசாரித்தேபாது மரணத்துக்ேகதுவான குற்றம் ஒன்றும் என்னிடத்தில் காணாதபடியினால், என்ைன
விடுதைலயாக்க மனதாயிருந்தார்கள். 19 யூதர்கள் அதற்கு எதிர்ேபசினேபாது, நான் ேராம
ேபரரசனிடத்தில் உரிைமையக் ேகட்கக் ேவண்டியதாயிருந்தது; ஆயினும் என் மக்கள் ேமல் எந்தஒரு
குற்றஞ்சாட்ட ேவண்டுெமன்று நான் அப்படிச் ெசய்யவில்ைல. 20 இந்தக் காரியத்தினிமித்தேம உங்கைளக்
காணவும் உங்களுடேன ேபசவும் உங்கைள அைழப்பித்ேதன். இஸ்ரேவலுைடய நம்பிக்ைகக்காகேவ இந்தச்
சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கிேறன் என்றான். 21 அதற்கு அவர்கள்: உன்ைனக்குறித்து யூேதயாவிலிருந்து
எங்களுக்குக் கடிதம் ஒன்றும் வரவுமில்ைல, வந்த சேகாதரரில் ஒருவனும் உன்ேபரில் ஒரு தீங்கானக்
காரியத்ைதயும் அறிவித்ததுமில்ைல, அைதப்பற்றிப் ேபசினதுமில்ைல. 22 எங்கும் இந்த மதப் பிரிவுக்கு
விேராதமாய்ப் ேபசுகிறதாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால், இைதக்குறித்து உன்னுைடய கருத்து
என்னெவன்று ேகட்டறிய விரும்புகிேறாம் என்றார்கள். 23 அதற்காக அவர்கள் ஒரு நாைளக்குறித்து, அந்த
நாளில் அேநகம்ேபர் அவன் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு அவனிடத்தில் வந்தார்கள் அவன் காலேம ெதாடங்கி
சாயங்காலமட்டும் ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்திலிருந்து இேயசுவின்
நல்லப் பண்புகைள அவர்களுக்குப் ேபாதித்து, ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் குறித்துச் சாட்சி ெகாடுத்து
வலியுறித்திப் ேபசினான். 24 அவன் ெசான்னைவகைளச் சிலர் ஏற்றுக்ெகாண்டனர் , சிலர்
நம்பாமலிருந்தார்கள் . 25 இப்படி அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் கருத்து ேவறுபட்டவர்களாய் ,கைளந்துப்
ேபாைகயில், பவுல் அவர்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைதயாவது: 26 நீங்கள் காதாரக்ேகட்டும்
உணராதிருப்பீர்கள், கண்ணாரக்கண்டும் பாராதிருப்பீர்கள். 27 இவர்கள் கண்களினால் காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும், இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும், நான் இவர்கைள
ஆேராக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படிக்கு, இந்த மக்களின் இருதயம் ெகாழுத்திருக்கிறது; காதுகளினால்
மந்தமாய்க் ேகட்டுத் தங்கள் கண்கைள மூடிக்ெகாண்டார்கள் என்று இந்த மக்களினிடத்திற்கு ேபாய்ச்
ெசால்லு என்பைதப் பரிசுத்தஆவி ஏசாயா தீர்க்கதரிசிையக்ெகாண்டு நம்முைடய பிதாக்களுடேன
நன்றாய்ச் ெசால்லியிருக்கிறார். 28 ஆதலால் ேதவனுைடய மீட்பு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறெதன்றும், அவர்கள் அதற்குச் ெசவிெகாடுப்பார்கெளன்றும் உங்களுக்குத்
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ெதரிந்திருக்கக்கடவது என்றான். 29 இப்படி அவன் ெசான்னபின்பு, யூதர்கள் தங்களுக்குள்ேள மிகவும்
விவாதம் பண்ணிக்ெகாண்டு, ேபாய்விட்டார்கள். 30 பின்பு பவுல் தனக்காக வாடைகக்கு வாங்கியிருந்த
வீட்டிேல இரண்டு வருடமுழுதும் தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த யாவைரயும் ஏற்றுக்ெகாண்டு, 31 மிகுந்த
ைதரியத்துடேன தைடயில்லாமல், ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக் குறித்துப் பிரசங்கித்து, கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துைவப்பற்றிய சத்தியங்கைள உபேதசித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

அப்ேபாஸ்தலர் 28:31

871



1

ேராமர்

இேயசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும், அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டவனும்,
ேதவனுைடய நற்ெசய்திக்காகப் பிரித்ெதடுக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல், 2 ேராமாபுரியில் உள்ள
ேதவனுக்குப் பிரியமானவர்களும் பரிசுத்தவான்களாவதற்காக அைழக்கப்பட்டவர்களாகிய

அைனவருக்கும் எழுதுகிறதாவது; 3 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 4 இேயசு கிறிஸ்துைவக்குறித்து
ேதவன் தம்முைடய தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகப் பரிசுத்த ேவதாகமங்களில், முன்னேம தம்முைடய
நற்ெசய்திையப்பற்றி வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவானவர், 5 சரீரத்தின்படி
தாவீதின் வம்சத்தில் பிறந்தவரும், பரிசுத்தஆவியின்படி ேதவனுைடய குமாரர் என்று இறந்ேதாரிலிருந்து
உயிேராடு எழுந்ததினாேல பலமாய் நிரூபிக்கப்பட்ட ேதவகுமாரனுமாக இருக்கிறார். 6 அவர் எல்லா
ேதசங்கைளயும், அவர்களுக்குள் இேயசு கிறிஸ்துவினால் அைழக்கப்பட்டவர்களாகிய உங்கைளயும், 7

தமது நாமத்திற்காக விசுவாசத்துக்குக் கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்காக, எங்களுக்குக் கிருைபையயும்
அப்ேபாஸ்தல ஊழியத்ைதயும் ெகாடுத்திருக்கிறார். 8 உங்கள் விசுவாசம் உலகெமங்கும்
பிரபலமாகிறபடியினாேல, முதலாவது நான் உங்கெளல்ேலாருக்காகவும் இேயசுகிறிஸ்து மூலமாக என்
ேதவைன ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். 9 நான் ெஜபம்பண்ணும்ேபாெதல்லாம் இைடவிடாமல் உங்கைள
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறைதக் குறித்துத் ேதவகுமாரனுைடய நற்ெசய்தியினாேல என் ஆவிேயாடு நான்
வணங்குகிற ேதவன் எனக்குச் சாட்சியாக இருக்கிறார்.

ேராமர்கைள சந்திக்க பவுலின் ஆைச
10 நீங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்காக ஆவிக்குரிய சில வரங்கைள உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகவும்,

11 உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் உள்ள விசுவாசத்தினால் உங்கேளாடு நானும் ஆறுதல் அைடவதற்கும்,
உங்கைளப் பார்க்க ஆவலாக இருக்கிறதினாேல, 12 நான் எப்படியாவது உங்களிடம் வருகிறதற்கு
ேதவனுைடய விருப்பத்தினாேல எனக்கு நல்ல பயணம் சீக்கிரத்தில் அைமயேவண்டும் என்று
ெஜபித்துக்ெகாள்கிேறன். 13 சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்களாகிய மற்றவர்களுக்குள்ேள நான்
அேநகைர இரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்தினது ேபால உங்களுக்குள்ளும் சிலைர இரட்சிப்புக்குள்
வழிநடத்துவதற்காக, உங்களிடம் வருவதற்காக பலமுைற நான் ேயாசைனயாக இருந்ேதன், ஆனாலும்
இதுவைரக்கும் எனக்குத் தைட உண்டானது என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்க எனக்கு மனமில்ைல. 14

கிேரக்கருக்கும், மற்ற அந்நியர்களுக்கும், ஞானிகளுக்கும், மூடருக்கும் நான் கடனாளியாக இருக்கிேறன்.
15 எனேவ, ேராமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னால் முடிந்தவைர நற்ெசய்திையப் பிரசங்கம்
பண்ண விரும்புகிேறன். 16 கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திையக் குறித்து நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; முதலில்
யூதரிலும், பின்பு கிேரக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவனுக்கு இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது
ேதவெபலனாக இருக்கிறது. 17 விசுவாசத்தினாேல நீதிமான் பிைழப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி,
விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் ேதவநீதி விசுவாசத்திற்ெகன்று அந்த நற்ெசய்தியினால்
ெவளிப்படுத்தப்படுகிறது.

பாவத்துக்கு எதிராக ேதவனுைடய ேகாபம்
18 சத்தியத்ைத அநியாயத்தினாேல அடக்கிைவக்கிற மனிதருைடய எல்லாவிதமான அவபக்திக்கும்

அநியாயத்துக்கும் எதிராக, ேதவனுைடய ேகாபம் வானத்தில் இருந்து ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 19

ேதவைனக்குறித்து ெதரிந்துெகாள்வது அவர்களுக்குள்ேள ெவளிப்பட்டிருக்கிறது; ேதவேன அைத
அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்தியிருக்கிறார். 20 எப்படிெயன்றால், காணப்படாதைவகளாகிய அவருைடய
நித்திய வல்லைம, ெதய்வீகத்தன்ைம என்பைவகள், பைடக்கப்பட்டிருக்கிறைவகளினாேல, உலகம்
உண்டாக்கப்பட்டதிலிருந்து, ெதளிவாகக் காணப்படும்; எனேவ அவர்கள் சாக்குப்ேபாக்குச்
ெசால்லமுடியாது.

யூதரல்லாேதாரின் பாவம்
21 அவர்கள் ேதவைனத் ெதரிந்தும், அவைர ேதவெனன்று மகிைமப்படுத்தாமலும், நன்றி ெசால்லாமலும்

இருந்து, தங்கள் சிந்தைனகளினாேல வீணரானார்கள்; உணர்ச்சி இல்லாத அவர்களுைடய இருதயம்
இருள் அைடந்தது. 22 அவர்கள் தங்கைள ஞானிகெளன்று ெசால்லியும் ைபத்தியக்காரராகி, 23

அழிவில்லாத ேதவனுைடய மகிைமைய அழிவுள்ள மனிதர்கள், பறைவகள், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள்
ஆகிய இைவகளுைடய உருவங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள். 24 இதனால் அவர்கள் தங்கள்
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இருதயத்திலுள்ள இச்ைசகளினாேல ஒருவேராடு ஒருவர் தங்கள் சரீரங்கைள அவமானப்படுத்துவதற்காக.
ேதவன் அவர்கைள அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 25 ேதவனுைடய சத்தியத்ைத அவர்கள் ெபாய்யாக
மாற்றி, பைடத்தவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளாமல் பைடக்கப்பட்டைவகைளத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்,
அவேர என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர். ஆெமன். 26 இதனால் ேதவன் அவர்கைள இழிவான
இச்ைசகளுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அப்படிேய அவர்களுைடய ெபண்கள் இயற்ைகயான ஆைசைய
இயற்ைகக்கு எதிரான ஆைசயாக மாற்றினார்கள். 27 அப்படிேய ஆண்களும் ெபண்கைள இயற்ைகயின்படி
அனுபவிக்காமல், ஒருவர்ேமல் ஒருவர் இச்ைசயினாேல ெபாங்கி, ஆேணாடு ஆண் அவலட்சணமானைத
ெசய்து, தங்கள் தவறுகளுக்குத்தக்க பலைனத் தங்களுக்குள் அைடந்தார்கள். 28 ேதவைனத்
ெதரிந்துெகாள்ளும் அறிைவப் ெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனமில்லாமல் இருந்ததால், தவறான
காரியங்கைளச் ெசய்வதற்காக, ேதவன் அவர்கைளக் ேகடான சிந்ைதக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 29 அவர்கள்
எல்லாவிதமான அநியாயத்தினாலும், ேவசித்தனத்தினாலும், துேராகத்தினாலும், ெபாருளாைசயினாலும்,
குேராதத்தினாலும் நிைறயப்பட்டு; ெபாறாைமயினாலும், ெகாைலயினாலும், வாக்குவாதத்தினாலும்,
வஞ்சகத்தினாலும், வன்மத்தினாலும் நிைறந்தவர்களுமாக, 30 ேகாள் ெசால்லுகிறவர்களுமாக, அவதூறு
பண்ணுகிறவர்களுமாக, ேதவைனப் பைகக்கிறவர்களுமாக, மூர்க்கருமாக, அகந்ைத உள்ளவர்களுமாக,
வீம்புக்காரருமாக, ெபால்லாதைவகைள ேயாசிக்கிறவர்களுமாக, ெபற்ேறாருக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களுமாக, 31 உணர்வு இல்லாதவர்களுமாக, உடன்படிக்ைககைள மீறுகிறவர்களுமாக,
சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களுமாக, இணங்காதவர்களுமாக, இரக்கம் இல்லாதவர்களுமாக
இருக்கிறார்கள். 32 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கள் மரணத்திற்குத் தகுதியானவர்கள் என்று
ேதவன் தீர்மானித்த நீதியான தீர்ப்ைப அவர்கள் ெதரிந்திருந்தும், அைவகைளத் தாங்கேள
ெசய்கிறதுமல்லாமல், அைவகைளச் ெசய்கிற மற்றவர்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிறவர்களுமாக
இருக்கிறார்கள்.

அத்தியாயம்–2

நடுநிைலயான ேதவனின் நியாயத்தீர்ப்பு

ஆைகயால், மற்றவர்கைளக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்கிறவேன, நீ யாரானாலும் சரி, சாக்குப்ேபாக்குச்
ெசால்லமுடியாது; நீ குற்றமாகத் தீர்க்கிறைவகள் எைவகேளா, அைவகைள நீயும் ெசய்கிறதினால்,
நீ மற்றவர்கைளக்குறித்துச் ெசால்லுகிற தீர்ப்பினாேல உன்ைன நீேய குற்றவாளியாக்குகிறாய். 2

இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்களுக்குத் ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படிேய
இருக்கிறெதன்று அறிந்திருக்கிேறாம். 3 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று
தீர்த்தும், அைவகைளேய ெசய்கிறவேன, நீ ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்புக்குத் தப்பித்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நிைனக்கிறாேயா? 4 அல்லது ேதவனுைடய தயவு நீ மனம் திரும்புவதற்கு உன்ைன நடத்துகிறெதன்று
ெதரியாமல், அவருைடய தயவு, ெபாறுைம, நீடிய சாந்தம் இைவகளின் ஐசுவரியத்ைத
அசட்ைடபண்ணுகிறாேயா? 5 உன் மனதின் கடினத்திற்கும், மனம் திரும்பாத இருதயத்திற்கும் தகுந்தபடி,
ேதவனுைடய நீதியுள்ள தீர்ப்பு ெவளிப்படும். ேகாபத்தின் தண்டைன நாளிேல உனக்காகக் ேகாபத்திைனக்
குவித்துக்ெகாள்ளுகிறாேய. 6 ேதவன் அவனவனுைடய ெசய்ைககளுக்குத் தகுந்தபடி அவனவனுக்குப் பலன்
ெகாடுப்பார். 7 ேசார்ந்துேபாகாமல் நல்ல ெசயல்கைளச்ெசய்து, மகிைமையயும் கனத்ைதயும்
அழியாைமையயும் ேதடுகிறவர்களுக்கு நித்தியஜீவைனக் ெகாடுப்பார். 8 சண்ைடக்காரராக இருந்து,
சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமல், அநியாயத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறவர்களுக்ேகா ேதவனுைடய
கடுங்ேகாபம் வரும்.

யூதருக்கும், யூதரல்லாேதாருக்குமான நியாயப்பிரமாணம்

9 முதலில் யூதரிலும் பின்பு கிேரக்கரிலும் ெபால்லாப்பு ெசய்கிற எந்த ஆத்துமாவுக்கும் உபத்திரவமும்,
வியாகுலமும் உண்டாகும். 10 முதலில் யூதரிலும் பின்பு கிேரக்கரிலும் எவன் நன்ைமெசய்கிறாேனா
அவனுக்கு மகிைமயும், கனமும், சமாதானமும் உண்டாகும். 11 ேதவனிடம் பாரபட்சம் இல்ைல. 12 எவர்கள்
நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் பாவம் ெசய்கிறார்கேளா, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள்; எவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களாகப் பாவம் ெசய்கிறார்கேளா,
அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல நியாயத்தீர்ப்பு அைடவார்கள். 13 நியாயப்பிரமாணத்ைதக்
ேகட்கிறவர்கள் ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்கள் இல்ைல, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ெசய்கிறவர்கேள
நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். 14 அன்றியும் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத யூதரல்லாேதார் சுபாவமாக
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ெசய்கிறேபாது, நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத அவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்கேள
நியாயப்பிரமாணமாக இருக்கிறார்கள். 15 அவர்களுைடய மனச்சாட்சியும், சாட்சியிடுகிறதினாலும், குற்றம்
உண்டு குற்றம் இல்ைல என்று அவர்களுைடய சிந்தைனகள் ஒன்ைற ஒன்று தீர்க்கிறதினாலும்,
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு தகுந்த ெசயல்கள் தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று
காண்பிக்கிறார்கள். 16 என் சுவிேசஷத்தின்படிேய, ேதவன் இேயசு கிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு மனிதருைடய
இரகசியங்கைளக் குறித்து நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும் நாளிேல இது விளங்கும். 17 நீ யூதெனன்று
ெபயர்ெபற்று நியாயப்பிரமாணத்தில் நிைலத்திருந்து, ேதவைனக்குறித்து ேமன்ைம பாராட்டி, 18

நியாயப்பிரமாணத்தினால் உபேதசிக்கப்பட்டவனாக, அவருைடய விருப்பத்ைத அறிந்து, நன்ைம எது, தீைம
எது, என்று ெதரிந்துெகாள்கிறாேய. 19 நீ உன்ைன பார்ைவ இல்லாதவருக்கு வழிகாட்டியாகவும், இருளில்
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இருப்பவர்களுக்கு ெவளிச்சமாகவும், 20 ேபைதகளுக்குப் ேபாதகனாகவும், குழந்ைதகளுக்கு
ஆசிரியராகவும், நியாயப்பிரமாணத்தின் அறிைவயும் சத்தியத்ைதயும் காட்டிய சட்டமுைடயவனாகவும்
நிைனக்கிறாேய. 21 இப்படியிருக்க, மற்றவனுக்குப் ேபாதிக்கிற நீ உனக்கு நீேய ேபாதிக்காமல்
இருக்கலாமா? களவு ெசய்யக்கூடாது என்று பிரசங்கம் பண்ணுகிற நீ களவு ெசய்யலாமா? 22 விபசாரம்
ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்லுகிற நீ விபசாரம் ெசய்யலாமா? விக்கிரகங்கைள அருவருக்கிற நீ
ேகாவில்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கலாமா? 23 நியாயப்பிரமாணத்ைதக்குறித்து ேமன்ைமபாராட்டுகிற நீ
நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறி நடந்து, ேதவைனக் கனவீனம்பண்ணலாமா? 24 எழுதியிருக்கிறபடி,
ேதவனுைடய நாமம் யூதரல்லாேதாருக்குள்ேள உங்கள் மூலமாக அவமதிக்கப்படுகிறேத. 25 நீ
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் விருத்தேசதனம் பிரேயாஜனமுள்ளதுதான்; நீ
நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறிநடந்தால் உன் விருத்தேசதனம் விருத்தேசதனமில்ைலேய. 26 ேமலும்
விருத்தேசதனமில்லாதவன் நியாயப்பிரமாணத்துக்ேகற்ற நீதிகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடந்தால்,
அவனுைடய விருத்தேசதனமில்லாைம, விருத்தேசதனம் என்று எண்ணப்படுமல்லவா? 27 சுபாவத்தின்படி
விருத்தேசதனமில்லாதவனாக இருந்தும் நியாயப்பிரமாணத்ைத நிைறேவற்றுகிறவனாக இருந்தால், அவன்
ேவத எழுத்தும் விருத்தேசதனமும் உள்ளவனாக இருந்தும், நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறுகிற உன்ைனக்
குற்றப்படுத்துவாேன? 28 எனேவ, ெவளிப்புறமாக யூதனானவன் யூதன் அல்ல, ெவளிப்புறமாக சரீரத்தில்
ெசய்யப்படும் விருத்தேசதனமும் விருத்தேசதனம் அல்ல. 29 உள்ளத்திேல யூதனானவேன யூதன்;
எழுத்தின்படி உண்டாகாமல், ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்தேசதனேம விருத்தேசதனம்;
இப்படிப்பட்டவனுக்கு வரும் புகழ்ச்சி மனிதராேல உண்டாகவில்ைல, ேதவனாேல உண்டாயிருக்கிறது.

அத்தியாயம்–3

யூதர்களின் தனிப்பட்ட உரிைம

இப்படியானால், யூதனுைடய ேமன்ைம என்ன? விருத்தேசதனத்தினாேல பிரேயாஜனம் என்ன? 2

அது எல்லாவிதத்திலும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது; ேதவனுைடய வாக்கியங்கள் அவர்களிடத்தில்
ஒப்புவிக்கப்பட்டது விேசஷித்த ேமன்ைமயாேம. 3 சிலர் விசுவாசிக்காமல் ேபானாலும் என்ன?

அவர்களுைடய அவிசுவாசம் ேதவனுைடய உண்ைமைய ெபாய்யாக்குேமா? 4 அப்படியாக்காது: நீர்
உம்முைடய வசனங்களில் நீதிமானாக விளங்கவும், உம்முைடய நியாயம் விசாரிக்கப்படும்ேபாது
ெவற்றியைடயவும் இப்படியானது என்று எழுதியிருக்கிறபடி, ேதவேன சத்தியவான் என்றும், எந்த மனிதனும்
ெபாய்யன் என்றும் ெசால்ேவாமாக. 5 நான் மனிதர் ேபசுகிறது ேபாலப் ேபசுகிேறன்; நம்முைடய அநீதி
ேதவனுைடய நீதிையக் காண்பித்தால் என்ன ெசால்லுேவாம்? ேகாபத்ைதக் காட்டுகிற ேதவன் அநீதி
உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று ெசால்லலாமா? 6 அப்படிச் ெசால்லக்கூடாது; அப்படிச்ெசான்னால்,
ேதவன் உலகத்ைத நியாயம் தீர்ப்பது எப்படி? 7 அன்றியும், என் ெபாய்யினாேல ேதவனுைடய சத்தியம்
அவருக்கு மகிைமயுண்டாக விளங்கினதுண்டானால், இனி நான் பாவி என்று தீர்க்கப்படுவது ஏன்? 8 நன்ைம
வருவதற்காகத் தீைமெசய்ேவாமாக என்றும் ெசால்லலாம் அல்லவா? நாங்கள் அப்படிப் ேபாதிக்கிறவர்கள்
என்றும் சிலர் எங்கைள அவமதிக்கிறார்கேள; அப்படிப் ேபாதிக்கிறவர்கள்ேமல் வரும் தண்டைன நீதியாக
இருக்கும். 9 ஆனாலும் என்ன? அவர்கைளவிட நாங்கள் விேசஷமானவர்களா? ெகாஞ்சம்கூட
விேசஷமானவர்கள் இல்ைல, யூதர்கள் கிேரக்கர்கள் எல்ேலாரும் பாவத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் என்பைத
முன்ேப ெவளிப்படுத்திேனாேம. 10 அப்படிேய: ஒருவன்கூட நீதிமான் இல்ைல; 11 உணர்வுள்ளவன் இல்ைல;
ேதவைனத் ேதடுகிறவன் இல்ைல; 12 எல்ேலாரும் வழிதவறி, ஒன்றாகக் ெகட்டுப்ேபானார்கள்;
நன்ைமெசய்கிறவன் இல்ைல, ஒருவன்கூட இல்ைல. 13 அவர்கள் ெதாண்ைட திறக்கப்பட்ட சவக்குழி,
தங்கள் நாவுகளால் ஏமாற்றுகிறார்கள்; அவர்களுைடய உதடுகளின் கீேழ பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது; 14

அவர்கள் வாய் சபிக்கிறதினாலும், கசப்பினாலும் நிைறந்திருக்கிறது; 15 அவர்கள் கால்கள் இரத்தம்
சிந்துகிறதற்கு அைலகிறது; 16 நாசமும், உபத்திரவமும் அவர்கள் வழிகளில் இருக்கிறது; 17 சமாதான
வழிைய அவர்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்கிறார்கள்; 18 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் ெதய்வபயம்
இல்ைல என்று எழுதியிருக்கிறேத. 19 ேமலும், வாய்கள் எல்லாம் அைடக்கப்படுவதற்கும், உலகத்தார்
எல்ேலாரும் ேதவனுைடய தண்டைனத்தீர்ப்புக்கு உள்ளானவர்களாவதற்கும், நியாயப்பிரமாணம்
ெசால்லுகிறெதல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறவர்களுக்ேக ெசால்லுகிறது என்று
ெதரிந்திருக்கிேறாம்.

மனிதன் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல நீதிமானாக்கப்படுவதில்ைல
20 இப்படியிருக்க, பாவத்ைத அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறதினால், எந்த மனிதனும்

நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசயல்களினாேல ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவது இல்ைல. 21

இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் ேதவநீதி ெவளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது; அதற்கு
நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் சாட்சியாக இருக்கிறது. 22 அது இேயசு கிறிஸ்துைவ
விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தினாேல வரும் ேதவநீதிேய; விசுவாசிக்கிற எல்ேலாருக்குள்ளும் எவர்கள் ேமலும்
அது வரும், வித்தியாசேம இல்ைல. 23 எல்ேலாரும் பாவம் ெசய்து, ேதவமகிைம இல்லாதவர்களாகி, 24

இலவசமாக அவருைடய கிருைபயினாேல கிறிஸ்து இேயசுவிலுள்ள மீட்ைபக்ெகாண்டு
நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள்; 25 ேதவன் ெபாறுைமயாக இருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்கைள
அவர் ெபாறுத்துக்ெகாண்டைதக்குறித்துத் தம்முைடய நீதிையக் காண்பிப்பதற்காகவும், தாம்
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நீதியுள்ளவரும், இேயசுவிடம் விசுவாசமாக இருக்கிறவைன நீதிமானாக்குகிறவருமாக
காண்பிப்பதற்காகவும், இக்காலத்திேல தமது நீதிையக் காண்பிப்பதற்காகவும், 26 கிறிஸ்து
இேயசுவினுைடய இரத்தத்ைத விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தினாேல வரும் கிருபாதாரபலியாக அவைரேய
ஏற்படுத்தினார். 27 இப்படியிருக்க, ேமன்ைமபாராட்டுவது எங்ேக? அது நீக்கப்பட்டது. எந்தப்
பிரமாணத்தினாேல? ெசய்ைகயின் பிரமாணத்தினாலா? இல்ைல; விசுவாசப்பிரமாணத்தினாேல.

விசுவாசத்தினாேலேய நீதிமானாக்கப்படுகிறான்
28 எனேவ, மனிதன் நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசயல்கள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாேலேய

நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று தீர்மானிக்கிேறாம். 29 ேதவன் யூதருக்குமட்டுமா ேதவன்?
யூதரல்லாேதார்களுக்கும் ேதவனல்லவா? ஆம் யூதரல்லாேதார்களுக்கும் அவர் ேதவன்தான். 30

விருத்தேசதனம் உள்ளவர்கைள விசுவாசத்தினாலும், விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கைள விசுவாசத்தின்
மூலமாகவும் நீதிமான்களாக்குகிற ேதவன் ஒருவேர. 31 அப்படியானால், விசுவாசத்தினாேல
நியாயப்பிரமாணத்ைத ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குகிேறாமா? அப்படி இல்ைல; நியாயப்பிரமாணத்ைத
நிைலநிறுத்துகிேறாேம.

அத்தியாயம்–4

ஆபிரகாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுதல்

அப்படியானால், நம்முைடய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் சரீரத்தின்படி என்னத்ைதக் கண்டுபிடித்தான்
என்று ெசால்லுேவாம்? 2 ஆபிரகாம் ெசயல்களினாேல நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்றால்
ேமன்ைமபாராட்ட அவனுக்குக் காரணம் உண்டு; ஆனால் ேதவனுக்கு முன்பாக ேமன்ைமபாராட்ட

முடியாது. 3 ேவதவாக்கியம் என்ன ெசால்லுகிறது? ஆபிரகாம் ேதவைன விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு
நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று ெசால்லுகிறது. 4 ேவைல ெசய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருைப என்று
எண்ணப்படாமல், கடன் என்று எண்ணப்படும். 5 ஒருவன் ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் பாவிைய
நீதிமானாக்குகிறவரிடம் விசுவாசம் ைவக்கிறவனாக இருந்தால், அவனுைடய விசுவாசேம அவனுக்கு
நீதியாக எண்ணப்படும். 6 அந்தப்படி, ெசயல்கள் இல்லாமல் ேதவனாேல நீதிமான் என்று எண்ணப்படுகிற
மனிதனுைடய பாக்கியத்ைதக் காண்பிப்பதற்காக: 7 எவர்களுைடய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டேதா,
எவர்களுைடய பாவங்கள் மூடப்பட்டேதா, அவர்கள் பாக்கியவான்கள். 8 எவனுைடய பாவத்ைதக் கர்த்தர்
எண்ணாதிருக்கிறாேரா, அவன் பாக்கியவான் என்று தாவீது ெசால்லியிருக்கிறான். 9 இந்தப் பாக்கியம்
விருத்தேசதனம் உள்ளவனுக்கு மட்டும் வருேமா அல்லது விருத்தேசதனம் இல்லாதவனுக்கும் வருேமா?
ஆபிரகாமுக்கு விசுவாசம் நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று ெசால்லுகிேறாேம. 10 அது எப்ெபாழுது
அவனுக்கு அப்படி எண்ணப்பட்டது? அவன் விருத்தேசதனம் உள்ளவனாக இருந்தேபாதா அல்லது
விருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக இருந்தேபாதா? விருத்தேசதனம் உள்ளவனாக இருந்தேபாது இல்ைல,
விருத்தேசதனம் இல்லாதவனாக இருந்தேபாேத. 11 ேமலும், விருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தில் அவன்
விசுவாசத்தினாேல அைடந்த நீதிக்கு முத்திைரயாக விருத்தேசதனமாகிய அைடயாளத்ைதப் ெபற்றான்.
விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக விசுவாசிக்கிற எல்ேலாருக்கும் நீதி எண்ணப்படுவதற்காக அவர்களுக்கு
அவன் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், 12 விருத்தேசதனத்ைதப் ெபற்றவர்களாக மட்டுமில்ைல, நம்முைடய
தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் விருத்தேசதனம் இல்லாத காலத்தில் அைடந்த விசுவாசமாகிய அடிச்சுவடுகளில்
நடக்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறவர்களுக்குத் தகப்பனாக இருப்பதற்கும், அந்த அைடயாளத்ைதப்
ெபற்றான்.

விசுவாசத்தினால் கிைடக்கும் வாக்குதத்தம்
13 அன்றியும், உலகத்ைதச் சுதந்தரிப்பான் என்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்ேகா அல்லது அவன்

வம்சத்திற்ேகா நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிைடக்காமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிைடத்தது.
14 நியாயப்பிரமாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் சுதந்தரவாளிகளானால் விசுவாசம் வீணாகப்ேபாகும்,
வாக்குத்தத்தமும் இல்லாமல் ேபாகும். 15 ேமலும் நியாயப்பிரமாணம் ேதவனுைடய ேகாபத்ைத
உண்டாக்குகிறது, நியாயப்பிரமாணம் இல்ைல என்றால் கீழ்ப்படியாைமயும் இல்ைல. 16 எனேவ,
சுதந்தரமானது கிருைபயினால் உண்டாகிறதாக இருப்பதற்காக அது விசுவாசத்தினாேல வருகிறது;
நியாயப்பிரமாணத்ைதச் ேசர்ந்த வம்சத்தாருக்கு மட்டும் இல்ைல, நம்ெமல்ேலாருக்கும் தகப்பனாகிய
ஆபிரகாமுைடய விசுவாசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களான எல்லா வம்சத்தாருக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம்
நிச்சயமாக இருப்பதற்காக அப்படி வருகிறது. 17 அேநக ேதசமக்களுக்கு உன்ைனத் தகப்பனாக
ஏற்படுத்திேனன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, அவன், தான் விசுவாசித்தவருமாக, இறந்ேதாைர உயிேராடு
எழுப்பி, இல்லாதைவகைள இருக்கிறைவகைளப்ேபால் அைழக்கிறவருமாக இருக்கிற ேதவனுக்கு முன்பாக
நம்ெமல்ேலாருக்கும் தகப்பன் ஆனான். 18 உன் வம்சம் இவ்வளவாக இருக்கும் என்று ெசால்லப்பட்டபடிேய,
தான் அேநக ேதசமக்களுக்கு தகப்பனாவைத நம்புகிறதற்கு வழியில்லாதிருந்தும், அைத நம்பிக்ைகேயாடு
விசுவாசித்தான். 19 அவன் விசுவாசத்திேல பலவீனமாக இருக்கவில்ைல; அவன் ஏறக்குைறய நூறு
வயதுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது, தன் சரீரம் ெசத்துப்ேபானைதயும், சாராளுைடய கர்ப்பம்
ெசத்துப்ேபானைதயும் நிைனக்காமல் இருந்தான். 20 ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தத்ைதக்குறித்து அவன்
அவிசுவாசமாகச் சந்ேதகப்படாமல், 21 ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினைத நிைறேவற்ற வல்லவராக
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இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாக நம்பி, ேதவைன மகிைமப்படுத்தி, விசுவாசத்தில் வல்லவன் ஆனான். 22

எனேவ, அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. 23 அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது,
அவனுக்காக மட்டும் இல்ைல, நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

நம்முைடய விசுவாசேம நமக்கு நீதியாக என்னப்படுகிறது
24 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுைவ இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பினவைர விசுவாசிக்கிற

நமக்கும் அப்படிேய எண்ணப்படும். 25 அவர் நம்முைடய பாவங்களுக்காக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டும், நாம்
நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார்.

அத்தியாயம்–5

விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்படுதல்

இந்தவிதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாேல நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறதினால், நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ேதவனிடம் சமாதானம் ெபற்றிருக்கிேறாம். 2 அவர்
மூலமாக நாம் இந்தக் கிருைபக்குள் பிரேவசிக்கும் பாக்கியத்ைத விசுவாசத்தினால் ெபற்று

நிைலெகாண்டிருந்து, ேதவமகிைமைய அைடேவாம் என்கிற நம்பிக்ைகயினாேல ேமன்ைம
பாராட்டுகிேறாம். 3 அதுமட்டும் அல்ல, உபத்திரவம் ெபாறுைமையயும், ெபாறுைம பரீட்ைசையயும், பரீட்ைச
நம்பிக்ைகையயும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து, 4 உபத்திரவங்களிலும் ேமன்ைம
பாராட்டுகிேறாம். 5 ேமலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாேல ேதவ அன்பு நம்முைடய
இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதினால், அந்த நம்பிக்ைக நம்ைம ெவட்கப்படுத்தாது. 6 அன்றியும், நாம்
ெபலன் இல்லாதவர்களாக இருக்கும்ேபாேத, குறித்தக் காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக
இறந்தார். 7 நீதிமானுக்காக ஒருவன் இறப்பது அரிது; நல்லவனுக்காக ஒருேவைள ஒருவன் இறக்கத்
துணிவான். 8 நாம் பாவிகளாக இருக்கும்ேபாது கிறிஸ்து நமக்காக இறந்ததினாேல, ேதவன் நம்ேமல்
ைவத்த அவரது அன்ைப நிரூபிக்கிறார். 9 இப்படி நாம் அவருைடய இரத்தத்தினாேல
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க, ேகாபதண்டைனக்குத் தப்பி அவராேல நாம் இரட்சிக்கப்படுவது அதிக
நிச்சயேம. 10 நாம் ேதவனுக்கு பைகவர்களாக இருக்கும்ேபாது, அவருைடய குமாரனின் மரணத்தினாேல
அவேராடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின்பு நாம் அவருைடய ஜீவனாேல இரட்சிக்கப்படுவது
அதிக நிச்சயேம. 11 அதுமட்டும் இல்லாமல், இப்ெபாழுது ஒப்புரவாக்குதைல நமக்குக் கிைடக்கப்பண்ணின
நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து மூலமாக நாம் ேதவைனப்பற்றியும் ேமன்ைமபாராட்டுகிேறாம்.

ஆதாமினால் பாவம் நுைழந்தது
12 இப்படியாக, ஒேர மனிதனாேல பாவமும் பாவத்தினாேல மரணமும் உலகத்திேல நுைழந்ததுேபாலவும்,

எல்லா மனிதரும் பாவம் ெசய்ததினால், மரணம் எல்ேலாருக்கும் வந்ததுேபாலவும் இதுவும் ஆனது. 13

நியாயப்பிரமாணம் ெகாடுக்கப்படுவதற்கு முன்ேப பாவம் உலகத்தில் இருந்தது; நியாயப்பிரமாணம்
இல்லாதிருந்தால் பாவம் எண்ணப்படமாட்டாது. 14 அப்படியிருந்தும், மரணமானது ஆதாம் முதல் ேமாேச
வைரக்கும், ஆதாமின் கீழ்ப்படியாைமக்கு இைணயாகப் பாவம் ெசய்யாதவர்கைளயும் ஆண்டுெகாண்டது;
அந்த ஆதாம், பின்ேப வந்தவருக்கு முந்தின அைடயாளமானவன். 15 ஆனாலும் மீறுதலின் பலன் கிருைப
வரத்தின் பலனுக்கு ஒப்பானது இல்ைல. எப்படிெயன்றால், ஒருவனுைடய மீறுதலினாேல அேநகர்
இறந்திருக்க, ேதவனுைடய கிருைபயும் இேயசுகிறிஸ்து என்னும் ஒேர மனிதனுைடய கிருைபயினாேல
வரும் ஈவும் அேநகர்ேமல் அதிகமாகப் ெபருகியிருக்கிறது. 16 ேமலும் ஒருவன் பாவம் ெசய்ததினால்
உண்டான தீர்ப்பு ேதவன் அருளும் ஈவுக்கு ஒப்பானது இல்ைல; அந்தத் தீர்ப்பு ஒேர குற்றத்தினால்
தண்டைனக்குரியதாக இருந்தது; கிருைபவரேமா அேநக குற்றங்கைள நீக்கி நீதிவிளங்கும்
தீர்ப்புக்குரியதாக இருக்கிறது.

கிறிஸ்துவினால் ஜீவன் ெபறுகிேறாம்
17 அல்லாமலும், ஒருவனுைடய மீறுதலினாேல, அந்த ஒருவன்மூலமாக, மரணம் ஆண்டுெகாண்டிருக்க,

கிருைபயின் பரிபூரணத்ைதயும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்ைதயும் ெபறுகிறவர்கள் இேயசுகிறிஸ்து என்னும்
ஒருவராேல ஜீவைன அைடந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயேம. 18 எனேவ, ஒேர மீறுதலினாேல
எல்லா மனிதருக்கும் தண்டைனக்குரிய தீர்ப்பு உண்டானதுேபால, ஒேர நீதியினாேல எல்லா மனிதருக்கும்
ஜீவைனக் ெகாடுக்கும் நீதிக்குரிய தீர்ப்பு உண்டானது. 19 அன்றியும் ஒேர மனிதனுைடய
கீழ்ப்படியாைமயினாேல அேநகர் பாவிகளாக்கப்பட்டதுேபால, ஒருவருைடய கீழ்ப்படிதலினாேல அேநகர்
நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். 20 ேமலும், மீறுதல் ெபருகும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணம் வந்தது;
அப்படியிருந்தும், பாவம் ெபருகின இடத்தில் கிருைப அதிகமாகப் ெபருகினது. 21 ஆதலால் பாவம்
மரணத்ைத ஆண்டுெகாண்டதுேபால, கிருைபயானது நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
மூலமாக நீதியினாேல நித்தியஜீவைன ஆண்டுெகாண்டது.
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அத்தியாயம்–6

நாம் பாவத்தினாேல நிைலநிற்கக்கூடாது

ஆைகயால் என்னெசால்லுேவாம்? கிருைப ெபருகுவதற்காகப் பாவத்திேல நிைலநிற்கலாம் என்று
ெசால்லுேவாமா? ெசால்லக்கூடாேத. 2 பாவத்துக்கு இறந்த நாம் இனி அதிேல எப்படிப்
பிைழப்ேபாம்? 3 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாம் அைனவரும் அவருைடய

மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? 4 ேமலும் பிதாவின்
மகிைமயினாேல கிறிஸ்து இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பப்பட்டதுேபால, நாமும் புதிய ஜீவன்
உள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்வதற்கு, அவருைடய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாேல
கிறிஸ்துேவாடு அடக்கம் பண்ணப்பட்ேடாம். 5 ஆகேவ, அவருைடய மரணத்தின் சாயலில் நாம்
இைணக்கப்பட்டவர்களானால், அவர் உயிர்த்ெதழுதலின் சாயலிலும் இைணக்கப்பட்டிருப்ேபாம். 6 நாம்
இனிப் பாவத்துக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல், பாவசரீரம் ஒழிந்துேபாவதற்காக, நம்முைடய பைழய மனிதன்
அவேராடு சிலுைவயில் அைறயப்பட்டெதன்று அறிந்திருக்கிேறாம். 7 இறந்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி
விடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்கிறாேன. 8 எனேவ, கிறிஸ்துேவாடு நாம் இறந்ேதாம் என்றால், அவேராடு
பிைழத்தும் இருப்ேபாம் என்று நம்புகிேறாம். 9 இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்த கிறிஸ்து இனி
இறப்பதில்ைல என்று அறிந்திருக்கிேறாம்; மரணம் இனி அவைர ஆண்டுெகாள்ளுவதில்ைல. 10 அவர்
இறந்தது, பாவத்திற்ெகன்று ஒேர முைற இறந்தார்; அவர் பிைழத்திருக்கிறது, ேதவனுக்ெகன்று
பிைழத்திருக்கிறார். 11 அப்படிேய நீங்களும், உங்கைளப் பாவத்திற்கு இறந்தவர்களாகவும், நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்ெகன்று பிைழத்திருக்கிறவர்களாகவும்
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.

பாவம் ஆளுைக ெசய்யாமல் இருப்பதாக
12 ஆைகயால், நீங்கள் சரீர இச்ைசகளின்படி பாவத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக, மரணத்திற்குரிய உங்கள்

சரீரத்தில் பாவம் ஆளுைக ெசய்யாமல் இருக்கட்டும். 13 நீங்கள் உங்கள் சரீர உறுப்புகைள அநீதியின்
ஆயுதங்களாகப் பாவத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்காமல், உங்கைள இறந்ேதாரிலிருந்து
பிைழத்திருக்கிறவர்களாக ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, உங்கள் சரீர உறுப்புகைள நீதிக்குரிய
ஆயுதங்களாக ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 14 நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல்
கிருைபக்குக் கீழ்பட்டிருக்கிறதினால், பாவம் உங்கைள ேமற்ெகாள்ளமுடியாது. 15 இதினால் என்ன? நாம்
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறதினால், பாவம் ெசய்யலாமா?
ெசய்யக்கூடாேத. 16 மரணத்துக்குரிய பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்குரிய கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக்
கீழ்ப்படிவதற்காக உங்கைள அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுக்கிறீர்கேளா, அதற்ேக கீழ்ப்படிகிற அடிைமகளாக
இருக்கிறீர்கள் என்று ெதரியாமல் இருக்கிறீர்களா? 17 முன்ேப நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிைமகளாக
இருந்தும், இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபேதச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாகக்
கீழ்ப்படிந்ததினாேல ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 18 பாவத்தில் இருந்து நீங்கள் விடுதைலயாக்கப்பட்டு,
நீதிக்கு அடிைமகள் ஆனீர்கள். 19 உங்கள் சரீர பலவீனத்தினால் மனிதர்கள் ேபசுகிறதுேபாலப் ேபசுகிேறன்.
அக்கிரமத்ைதச் ெசய்வதற்காக முன்ேப நீங்கள் உங்கள் சரீர உறுப்புகைள அசுத்தத்திற்கும்
அக்கிரமத்திற்கும் அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, இப்ெபாழுது பரிசுத்தமானைதச் ெசய்வதற்காக
உங்கள் சரீர உறுப்புகைள நீதிக்கு அடிைமயாக ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 20 பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிைமகளாக
இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு விலகினவர்களாக இருந்தீர்கள்.

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்

21 இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ெவட்கமாகத் ெதரிகிற காரியங்களினாேல அந்தகாலத்தில் உங்களுக்கு
என்ன பலன் கிைடத்தது? அைவகளின் முடிவு மரணேம. 22 இப்ெபாழுது நீங்கள் பாவத்தில் இருந்து
விடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுக்கு அடிைமகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிைடக்கும்
பலன், முடிேவா நித்தியஜீவன். 23 பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்; ேதவனுைடய கிருைபவரேமா நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்.

அத்தியாயம்–7

நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவு

நியாயப்பிரமாணத்ைத ெதரிந்திருக்கிறவர்கேளாடு ேபசுகிேறன். சேகாதரேர, ஒரு மனிதன்
உயிேராடிருக்கும்வைரக்கும் நியாயப்பிரமாணம் அவைன ஆளுகிறது என்று ெதரியாமல்
இருக்கிறீர்களா? 2 அது எப்படிெயன்றால், கணவைனயுைடய ெபண் தன் கணவன்

உயிேராடிருக்கும்வைர நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவனுைடய நிபந்தைனக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள்;
கணவன் இறந்தப் பின்பு கணவைனப்பற்றிய பிரமாணத்தில் இருந்து விடுதைலயாகி இருக்கிறாள். 3

ஆைகயால், கணவன் உயிேராடிருக்கும்ேபாது அவள் ேவெறாரு மனிதைன திருமணம்ெசய்தால் அவள்
விபசாரி என்று ெசால்லப்படுவாள்; ஆனால், கணவன் இறந்தப் பின்பு அவள் அந்தப் பிரமாணத்தில் இருந்து
விடுதைலயானபடியால், ேவெறாரு மனிதைன திருமணம் ெசய்தாலும் அவள் விபசாரி இல்ைல. 4 அதுேபால,

ேராமர் 7:4
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என் சேகாதரேர, நீங்கள் இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்த கிறிஸ்து என்னும்
ேவெறாருவருைடயவர்களாகி, ேதவனுக்ெகன்று பலன் ெகாடுப்பதற்காக கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாேல
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு இறந்தவர்களானீர்கள். 5 நாம் சரீரத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில்
நியாயப்பிரமாணத்தினாேல ேதான்றிய பாவ இச்ைசகள் மரணத்திற்குரிய பலன்கைளக்
ெகாடுக்கக்கூடியதாக நம்முைடய சரீர உறுப்புகளிேல ெபலன்ெசய்தது. 6 இப்ெபாழுேதா நாம் பழைமயான
எழுத்தின்படி அல்ல, புதுைமயான ஆவியின்படி ஊழியம் ெசய்வதற்காக, நம்ைமக் கட்டியிருந்த
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு நாம் இறந்தவர்களாகி, அதில் இருந்து விடுதைலயாக்கப்பட்டிருக்கிேறாம். 7

எனேவ, என்ன ெசால்லுேவாம்? நியாயப்பிரமாணம் பாவேமா? இல்ைலேய, பாவம் என்னெவன்று
நியாயப்பிரமாணத்தினால்தான் நான் ெதரிந்துெகாண்ேடேன தவிர மற்றப்படி இல்ைல;
இச்சியாதிருப்பாயாக என்று நியாயப்பிரமாணம் ெசால்லாதிருந்தால், இச்ைச பாவம் என்று நான்
ெதரியாமல் இருப்ேபேன. 8 பாவமானது கட்டைளயினாேல வாய்ப்ைபப் ெபற்று எல்லாவிதமான
இச்ைசகைளயும் எனக்குள் நடப்பித்தது. நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் ெசத்ததாக
இருக்குேம. 9 முன்ேப நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனாக இருந்தேபாது நான் ஜீவனுள்ளவனாக
இருந்ேதன்; நியாயப்பிரமாணம் வந்தேபாது பாவம் உயிர்ெகாண்டது, நான் இறந்தவனாேனன். 10

இப்படியிருக்க, ஜீவனுக்குரிய நியாயப்பிரமாணேம எனக்கு மரணத்துக்குரியதாக இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
11 பாவமானது நியாயப்பிரமாணத்தினாேல வாய்ப்ைபப்ெபற்று, என்ைன ஏமாற்றியது, அதினாேல என்ைனக்
ெகான்றது.

நியாயப்பிரமாணம், பரிசுத்தம், நீதி எனப்படும்
12 எனேவ, நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளது, நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமாகவும் நீதியாகவும்

நன்ைமயாகவும் இருக்கிறது. 13 இப்படியிருக்க, நன்ைமயானது எனக்கு மரணமானேதா? அப்படி இல்ைல;
பாவேம எனக்கு மரணமானது; பாவம் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல அதிக பாவமுள்ளதாவதற்கும், அது
நன்ைமயானைதக்ெகாண்டு எனக்கு மரணத்ைத உண்டாக்கினதினாேல, பாவமாகேவ இருக்கும்படிக்கும்
அப்படியானது. 14 ேமலும், நமக்குத் ெதரிந்திருக்கிறபடி, நியாயப்பிரமாணம் ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது,
நாேனா பாவத்துக்குக் கீழாக விற்கப்பட்டு, சரீரத்துக்குரியவனாக இருக்கிேறன். 15 எப்படிெயன்றால், நான்
ெசய்கிறது எனக்ேக புரியவில்ைல; நான் விரும்புகிறைதச் ெசய்யாமல், நான் ெவறுக்கிறைதேய ெசய்கிேறன்.
16 இப்படி நான் விரும்பாதைதச் ெசய்கிறவனாக இருக்க, நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று
ஒத்துக்ெகாள்ளுகிேறேன. 17 எனேவ, நான் இல்ைல, எனக்குள் வாழ்கிற பாவேம அப்படிச் ெசய்கிறது. 18

அது எப்படிெயன்றால், என்னிடம், அதாவது, என் சரீரத்தில், நன்ைம வாழ்கிறதில்ைலெயன்று நான்
அறிந்திருக்கிேறன்; நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடம் இருக்கிறது, நன்ைம ெசய்வேதா
என்னிடம் இல்ைல. 19 எனேவ, நான் விரும்புகிற நன்ைமையச் ெசய்யாமல், விரும்பாத தீைமையேய
ெசய்கிேறன். 20 அதன்படி, நான் விரும்பாதைத நான் ெசய்தால், நான் அல்ல, எனக்குள்ேள வாழ்கிற
பாவேம அப்படிச் ெசய்கிறது. 21 ஆனபடியால் நன்ைமெசய்ய விரும்புகிற என்னிடம் தீைம உண்டு என்கிற
ஒரு பிரமாணத்ைதப் பார்க்கிேறன். 22 உள்ளான மனிதனுக்குத் தகுந்தபடி ேதவனுைடய
நியாயப்பிரமாணத்தின்ேமல் பிரியமாக இருக்கிேறன். 23 ஆனாலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு எதிராகப்
ேபாராடுகிற ேவெறாரு பிரமாணத்ைத என் உறுப்புகளில் இருக்கிறைதப் பார்க்கிேறன்; அது என்
உறுப்புகளில் உண்டாயிருக்கிற பாவப்பிரமாணத்துக்கு என்ைனச் சிைறயாக்கிக் ெகாள்ளுகிறது. 24

நிர்பந்தமான மனிதன் நான்! இந்த மரணசரீரத்திலிருந்து யார் என்ைன விடுதைலயாக்குவார்? 25

நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து மூலமாக ேதவைன ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். எனேவ, நாேன என்
மனதினாேல ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்துக்கும், சரீரத்தினாேல பாவப்பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம்
ெசய்கிேறன்.

அத்தியாயம்–8

ஆவியின் பிரமாணம்

ஆனபடியால், கிறிஸ்து இேயசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து, சரீரத்தின்படி நடக்காமல்
ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு தண்டைனத்தீர்ப்பு இல்ைல. 2 கிறிஸ்து இேயசுவினாேல
ஜீவனுைடய ஆவியின் பிரமாணம் என்ைனப் பாவம் மரணம் என்பைவகளின் பிரமாணத்தில் இருந்து

விடுதைலயாக்கினேத. 3 அது எப்படிெயன்றால், சரீரத்தினாேல பலவீனமாக இருந்த நியாயப்பிரமாணம்
ெசய்யமுடியாதைத ேதவேன ெசய்வதற்காக, தம்முைடய குமாரைனப் பாவசரீரத்தின் சாயலாகவும்,
பாவத்ைத நீக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, சரீரத்திேல பாவத்ைத தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். 4

சரீரத்தின்படி நடக்காமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நம்மிடம் நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி
நிைறேவறுவதற்காகேவ அப்படிச் ெசய்தார். 5 அன்றியும் சரீரத்தின்படி நடக்கிறவர்கள்
சரீரத்துக்குரியைவகைளச் சிந்திக்கிறார்கள்; ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியைவகைளச்
சிந்திக்கிறார்கள். 6 சரீர சிந்ைத மரணம்; ஆவியின் சிந்ைதேயா ஜீவனும் சமாதானமுமாகும். 7

எப்படிெயன்றால், சரீர சிந்ைத ேதவனுக்கு எதிரான பைக; அது ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணத்துக்குக்
கீழ்ப்படியாமலும், கீழ்ப்படியமுடியாமலும் இருக்கிறது. 8 சரீரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் ேதவனுக்குப் பிரியமாக
இருக்கமாட்டார்கள். 9 ேதவனுைடய ஆவி உங்களுக்குள் வாழ்ந்தால், நீங்கள் சரீரத்துக்கு
உட்பட்டவர்களாக இல்லாமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன்
அவருைடயவன் அல்ல. 10 ேமலும் கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்தினால்
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இறந்ததாகவும், ஆவியானது நீதியினால் ஜீவனுள்ளதாகவும் இருக்கும். 11 அன்றியும் இேயசுைவ
இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பினவருைடய ஆவி உங்களுக்குள் வாழ்ந்தால், கிறிஸ்துைவ
இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பினவர் உங்களுக்குள் வாழ்கிற தம்முைடய ஆவியினாேல
மரணத்திற்குரிய உங்கள் சரீரங்கைளயும் உயிர்ப்பிப்பார். 12 எனேவ, சேகாதரர்கேள, சரீரத்தின்படி
பிைழப்பதற்கு நாம் சரீரத்துக்குக் கடனாளிகள் அல்ல. 13 சரீரத்தின்படி பிைழத்தால் இறப்பீர்கள்;
ஆவியினாேல சரீரத்தின் ெசயல்கைள அழித்தால் பிைழப்பீர்கள். 14 ேமலும் எவர்கள் ேதவனுைடய
ஆவியினாேல நடத்தப்படுகிறார்கேளா, அவர்கள் ேதவனுைடய குமாரர்களாக இருக்கிறார்கள். 15

அப்படிேய, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிைமத்தனத்தின் ஆவிையப் ெபறாமல், அப்பா பிதாேவ,
என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற புத்திரசுவிகாரத்தின் ஆவிையப் ெபற்றீர்கள். 16 நாம் ேதவனுைடய
பிள்ைளகளாக இருக்கிேறாம் என்று ஆவியானவர்தாேம நம்முைடய ஆவியுடேன சாட்சிக் ெகாடுக்கிறார்.

ேதவனுைடயப் பிள்ைளகள்
17 நாம் பிள்ைளகளானால் சுதந்தரருமாேம; ேதவனுைடய சுதந்தரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உடன்

சுதந்தரருமாேம; கிறிஸ்துேவாடு நாம் மகிைமப்படுவதற்காக அவேராடு பாடுபட்டால் அப்படி ஆகும். 18

ஆதலால் இந்தக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடம் ெவளிப்படும் மகிைமக்கு ஒப்பிடக்கூடியைவகள்
அல்லெவன்று எண்ணுகிேறன். 19 ேமலும் ேதவனுைடய குமாரர்கள் ெவளிப்படுத்தப்படுவதற்காக
ேதவனுைடய பைடப்புகள் அதிக ஆவேலாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. 20 அது என்னெவன்றால்
பைடப்புகள் அழிவுக்குரிய அடிைமத்தனத்தில் இருந்து விடுதைலயாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய
பிள்ைளகளுக்குரிய மகிைமயான சுதந்திரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும் என்கிற நம்பிக்ைகேயாடு, 21 அந்தப்
பைடப்புகள் ெசாந்த இஷ்டத்தினாேல அல்ல, கீழ்ப்படுத்தினவராேலேய மாையக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. 22

எனேவ, நமக்குத் ெதரிந்திருக்கிறபடி, இதுவைரக்கும் பைடப்புகள் எல்லாம் ஒன்றாகத் தவித்துப் பிரசவ
ேவதைனப்படுகிறது. 23 அதுவும் இல்லாமல், ஆவியின் முதற்பலன்கைளப் ெபற்ற நாமும் நம்முைடய சரீர
மீட்பாகிய புத்திரசுவிகாரம் வருகிறதற்குக் காத்திருந்து, நமக்குள்ேள தவிக்கிேறாம். 24 அந்த
நம்பிக்ைகயினாேல நாம் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம். பார்க்கப்படுகிறைத நம்புகிறது நம்பிக்ைக அல்ல;
ஒருவன் தான் பார்க்கிறைத நம்பேவண்டியது என்ன? 25 நாம் பார்க்காதைத நம்பிேனாமானால், அது
வருகிறதற்குப் ெபாறுைமேயாடு காத்திருப்ேபாம்.

ஆவியானவர் பலவீனங்களில் உதவிெசய்கிறார்
26 அப்படிேய ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிெசய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி

ேவண்டிக்ெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்று ெதரியாமல் இருக்கிறதினால், ஆவியானவர்தாேம
ெசால்லிமுடியாத ெபருமூச்சுகேளாடு நமக்காக ேவண்டுதல்ெசய்கிறார். 27 ஆவியானவர் ேதவனுைடய
விருப்பத்தின்படிேய பரிசுத்தவான்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்கிறதினால், இருதயங்கைள ஆராய்ந்து
பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்ைத என்னெவன்று அறிவார்.

கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்ைக
28 அன்றியும், அவருைடய தீர்மானத்தின்படி அைழக்கப்பட்டவர்களாகத் ேதவனிடம் அன்பாக

இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் நன்ைமக்குரியைவகளாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிேறாம். 29

தம்முைடய குமாரன் அேநக சேகாதரருக்குள்ேள முதற்ேபறானவராக இருப்பதற்காக, ேதவன் எவர்கைள
முன்னறிந்தாேரா அவர்கைளத் தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு ஒப்பாக இருப்பதற்கு முன்
குறித்திருக்கிறார்; 30 எவர்கைள முன்குறித்தாேரா அவர்கைள அைழத்தும் இருக்கிறார்; எவர்கைள
அைழத்தாேரா அவர்கைள நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார்; எவர்கைள நீதிமான்களாக்கினாேரா
அவர்கைள மகிைமப்படுத்தியும் இருக்கிறார். 31 இைவகைளக்குறித்து நாம் என்ன ெசால்லுேவாம்? ேதவன்
நம்முைடய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு எதிராக இருப்பவன் யார்? 32 தம்முைடய ெசாந்தக்குமாரன்
என்றும் பார்க்காமல் நம்ெமல்ேலாருக்காகவும் அவைர ஒப்புக்ெகாடுத்தவர், அவேராடு ேசர்த்து மற்ற
எல்லாவற்ைறயும் நமக்குக் ெகாடுக்காமல் இருப்பது எப்படி? 33 ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டவர்கள்ேமல்
குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார்? ேதவேன அவர்கைள நீதிமான்களாக்குகிறவர். 34 தண்டைனக்குள்ளாகத்
தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துேவ இறந்தவர்; அவேர உயிேராடு எழுந்தும் இருக்கிறவர்; அவேர ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்திலும் இருக்கிறவர்; நமக்காக ேவண்டுதல் ெசய்கிறவரும் அவேர. 35 உமக்காக எந்தேநரமும்
ெகால்லப்படுகிேறாம், அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால எண்ணப்படுகிேறாம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி
நடந்தாலும், 36 கிறிஸ்துவின் அன்ைபவிட்டு நம்ைமப் பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவேமா, வியாகுலேமா,
துன்பேமா, பசிேயா, நிர்வாணேமா. நாசேமாசேமா, பட்டயேமா? 37 இைவகள் எல்லாவற்றிேலயும் நாம்
நம்ேமல் அன்பு ைவத்திருக்கிறவராேல முற்றிலும் ெவற்றி ெபருகிறவர்களாக இருக்கிேறாேம. 38

மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், ேதவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லைமகளானாலும்
நிகழ்காரியங்களானாலும், வரும் காரியங்களானாலும், 39 உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், ேவெறந்தப்
பைடப்புகளானாலும் நம்முைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுவிலுள்ள ேதவனுைடய அன்ைபவிட்டு
நம்ைமப் பிரிக்கமுடியாது என்று நம்பிஇருக்கிேறன்.

அத்தியாயம் 9
யூதர்களுக்காக பவுலின் ேவதைன.
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9
எனக்கு அதிக துக்கமும் இைடவிடாத மனேவதைனயும் உண்டாயிருக்கிறது; 2 நான் ெசால்லுகிறது
ெபாய்யல்ல, கிறிஸ்வுக்குள் உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன் என்று பரிசுத்தஆவிக்குள் என்
மனசாட்சியும் எனக்குச் சாட்சியாக இருக்கிறது. 3 சரீரத்தின்படி என் இனத்ைதச் ேசர்ந்த என்

சேகாதரர்களுக்குப் பதிலாக நாேன கிறிஸ்துைவவிட்டுச் சபிக்கப்பட்டவனாக ேவண்டுெமன்று
விரும்புேவேன. 4 அவர்கள் இஸ்ரேவலேர; புத்திரசுவிகாரமும், மகிைமயும், உடன்படிக்ைககளும்,
நியாயப்பிரமாணமும், ேதவ ஆராதைனயும், வாக்குத்தத்தங்களும் அவர்களுைடயைவகேள; 5 முற்பிதாக்கள்
அவர்களுைடயவர்கேள; சரீரத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர்களில் பிறந்தாேர, இவர் என்ெறன்ைறக்கும்
ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான ேதவன். ஆெமன். 6 ேதவவசனம் நிைறேவறாமல் ேபானது
என்று ெசால்லக்கூடாது; ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலர் இல்ைலேய. 7

அவர்கள் ஆபிரகாமின் வம்சத்தினராக இருந்தாலும் அைனவரும் பிள்ைளகள் அல்லேவ; ஈசாக்கினிடம் உன்
வம்சம் விளங்கும் என்று ெசால்லியிருக்கிறேத. 8 அது எப்படிெயன்றால், சரீரத்தின்படி பிள்ைளகள்
ஆனவர்கள் ேதவனுைடய பிள்ைளகள் அல்லேவ, வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிள்ைளகள் ஆனவர்கேள அந்த
வம்சம் என்று எண்ணப்படுகிறார்கள். 9 அந்த வாக்குத்தத்தமான வார்த்ைதயாவது: குறித்த காலத்திேல
வருேவன், அப்ெபாழுது சாராள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள் என்பேத. 10 இதுமட்டுமல்லாமல், நம்முைடய
முற்பிதாவாகிய ஈசாக்கு என்னும் ஒருவனாேல ெரெபக்காள் கர்ப்பவதியானேபாது, 11 குழந்ைதகள்
இன்னும் பிறக்காமலும், நன்ைம தீைம ஒன்றும் ெசய்யாமல் இருக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய
ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி இருக்கிற அவருைடய தீர்மானம், ெசயல்களினாேல நிைலநிற்காமல்
அைழக்கிறவராேல நிைலநிற்கும்படி, 12 மூத்தவன், இைளயவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வான் என்று அவளுக்கு
ெசால்லப்பட்டது. 13 அப்படிேய, யாக்ேகாைப ேநசித்து, ஏசாைவ ெவறுத்ேதன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது.

ேதவனின் ஆளுைக
14 ஆைகயால் நாம் என்ன ெசால்லுேவாம்? ேதவனிடத்திேல அநீதி உண்ெடன்று ெசால்லலாமா?

ெசால்லக்கூடாேத. 15 அவர் ேமாேசையப் பார்த்து: எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க விருப்பமாக
இருப்ேபேனா அவன்ேமல் இரக்கமாக இருப்ேபன், எவன்ேமல் உருக்கமாக இருக்க விருப்பமாக
இருப்ேபேனா அவன்ேமல் உருக்கமாக இருப்ேபன் என்றார். 16 ஆைகயால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல,
ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, இரங்குகிற ேதவனாேல ஆகும். 17 ேமலும் என்னுைடய வல்லைமைய உன்னிடம்
காண்பிப்பதற்காகவும், என்னுைடய ெபயர் பூமியில் எங்கும் பிரபலமைடவதற்காகவும், உன்ைன
நிைலநிறுத்திேனன் என்று பார்ேவாேனாடு ெசான்னதாக ேவதத்தில் ெசால்லியிருக்கிறது.

ேதவன் விரும்புகிறவர்ேமல் இரக்கமாக இருக்கிறார்
18 எனேவ, எவன்ேமல் இரக்கமாக இருக்க விருப்பாமாக இருக்கிறாேரா அவன்ேமல் இரக்கமாக

இருக்கிறார், எவைனக் கடினப்படுத்த விருப்பமாக இருக்கிறாேரா அவைனக் கடினப்படுத்துகிறார். 19

அப்படியானால், அவர் இன்னும் ஏன் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறார்? அவருைடய விருப்பத்திற்கு எதிர்த்து
நிற்பவன் யார்? என்று என்ேனாடு ெசால்லுவாய். 20 அப்படியானால், மனிதேன, ேதவேனாடு எதிர்த்து
வாக்குவாதம் ெசய்கிற நீ யார்? உருவாக்கப்பட்ட ெபாருள் உருவாக்கினவைனப் பார்த்து: நீ என்ைன ஏன்
இப்படி உருவாக்கினாய் என்று ெசால்லலாமா? 21 மிதிக்கப்பட்ட ஒேர களிமண்ணினாேல குயவன் ஒரு
பாத்திரத்ைதக் கனமான காரியத்திற்காகவும், ஒரு பாத்திரத்ைதக் கனவீனமான காரியத்திற்காகவும்
ெசய்கிறதற்கு மண்ணின்ேமல் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்ைலேயா? 22 ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக்
காண்பிக்கவும், தமது வல்லைமையத் ெதரிவிக்கவும், 23 தாம் மகிைமக்காக ஆயத்தம்பண்ணின கிருபா
பாத்திரங்கள்ேமல் தம்முைடய மகிைமயின் ெசல்வத்ைதத் ெதரியப்படுத்தவும் விருப்பமாக, அழிவுக்கு
ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ேகாபத்தண்டைனயின் பாத்திரங்கள்ேமல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்ேதாடு
ெபாறுைமயாக இருந்தால் உனக்கு என்ன?

யூதருக்கும் யூதரல்லாேதாருக்கும் அைழப்பு
24 அவர் யூதரிலிருந்து மட்டுமல்ல, யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்து நம்ைம அைழத்திருக்கிறாேர. 25

அந்தப்படி: எனக்கு மக்களாக இல்லாதவர்கைள என்னுைடய மக்கள் என்றும், ேநசிக்கப்படாமல்
இருந்தவைள ேநசிக்கப்பட்டவள் என்றும் ெசால்லி அைழப்ேபன். 26 நீங்கள் என்னுைடய மக்கள் அல்ல
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட இடத்திேல அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பிள்ைளகள்
எனப்படுவார்கள் என்று ஓசியாவின் தீர்க்கதரிசனத்தில் ெசால்லியிருக்கிறது. 27 அல்லாமலும் இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்ேபால இருந்தாலும், மீதியாக இருப்பவர்கள் மட்டும்
இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றும்; 28 அவர் நீதிேயாடு சீக்கிரமாகத் தம்முைடய காரியத்ைத நிைறேவற்றுவார்;
கர்த்தர் பூமியிேல சீக்கிரமாகேவ காரியத்ைத நிைறேவற்றி முடிப்பார் என்றும், ஏசாயா
இஸ்ரேவலைரக்குறித்துச் ெசால்லுகிறான். 29 அல்லாமலும் ஏசாயா முன்ேப ெசான்னபடி: ேசைனகளின்
கர்த்தர் நமக்குள்ேள ஒரு வம்சத்ைதக்கூட மீதியாக ைவக்காமல் இருந்தாரானால் நாம் ேசாேதாைமப்
ேபாலாகி ெகாேமாராைவப் ேபால் இருந்திருப்ேபாம். 30 இப்படியிருக்க நாம் என்ன ெசால்லுேவாம்?
நீதிையத் ேதடாத யூதரல்லாத மக்கள் நீதிைய அைடந்தார்கள்; அது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிேய.
31 நீதிப்பிரமாணத்ைதத் ேதடின இஸ்ரேவலேரா நீதிப்பிரமாணத்ைத அைடயவில்ைல. 32 ஏெனன்றால்,
அவர்கள் விசுவாசத்தினாேல அைதத் ேதடாமல், நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசயல்களினாேல ேதடினதினால்
அைத அைடயவில்ைல; இடறுதற்கான கல்லில் இடறினார்கள். 33 இேதா, இடறுதற்கான கல்ைலயும்,
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தவறுகிறதற்கான கன்மைலையயும், சீேயானில் ைவக்கிேறன்; அவரிடம் விசுவாசமாக இருப்பவன் எவேனா
அவன் ெவட்கப்படுவதில்ைல என்று எழுதியிருக்கிறபடி நடந்தது.

அத்தியாயம்–10

விசுவாசமும் நியாயப்பிரமாணமும்

சேகாதரர்கேள, இஸ்ரேவல் மக்கள் இரட்சிக்கப்படேவண்டும் என்பேத என் இருதயத்தின்
விருப்பமும் நான் ேதவைனப் பார்த்து ெசய்யும் விண்ணப்பமாகவும் இருக்கிறது. 2 ேதவைனப்பற்றி
அவர்களுக்கு ைவராக்கியம் உண்டு என்று அவர்கைளக் குறித்துச் சாட்சி ெசால்லுகிேறன்;

ஆனாலும் அது அறிவுக்குரிய ைவராக்கியம் அல்ல. 3 எப்படிெயன்றால், அவர்கள் ேதவநீதிைய அறியாமல்,
தங்கள் சுயநீதிைய நிைலநிறுத்தத் ேதடுகிறதினால் ேதவநீதிக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறார்கள். 4

விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாக
இருக்கிறார். 5 ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்தினாலாகும் நீதிையக்குறித்து: இைவகைளச் ெசய்கிற மனிதன்
இைவகளால் பிைழப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறான். 6 விசுவாசத்தினாலாகும் நீதியானது: கிறிஸ்துைவ
இறங்கிவரப்பண்ணுவதற்காக பரேலாகத்திற்கு ஏறுகிறவன் யார்? 7 அல்லது கிறிஸ்துைவ
இறந்ேதாரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணுவதற்கு பாதாளத்துக்கு இறங்குகிறவன் யார்? என்று உன் உள்ளத்திேல
ெசால்லாமல் இருப்பாயாக என்று ெசால்லுகிறதும் அல்லாமல்; 8 இந்த வார்த்ைத உன் அருகில் உன்
வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்றும் ெசால்லுகிறது; இந்த வார்த்ைத நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற
விசுவாசத்தின் வார்த்ைதேய.

விசுவாசித்தால் அைனவருக்கும் இரட்சிப்பு
9 என்னெவன்றால், கர்த்தராகிய இேயசுைவ நீ உன் வாயினாேல அறிக்ைகயிட்டு, ேதவன் அவைர

இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திேல விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய்.
10 நீதி உண்டாக இருதயத்திேல விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாேல அறிக்ைகப்
பண்ணப்படும். 11 அவைர விசுவாசிக்கிறவன் எவேனா அவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல என்று ேவதம்
ெசால்லுகிறது. 12 யூதெனன்றும் கிேரக்கெனன்றும் வித்தியாசேம இல்ைல; எல்ேலாருக்கும் கர்த்தரானவர்
தம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளுகிற எல்ேலாருக்கும் ெசல்வத்ைதத் தருகிறவராக இருக்கிறார். 13 எனேவ,
கர்த்தருைடய ெபயைர ெதாழுதுெகாள்ளுகிற எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான். 14 அவைர
விசுவாசிக்காதவர்கள் எப்படி அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுவார்கள்? அவைரக் குறித்துக்
ேகள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்? பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படிக்
ேகள்விப்படுவார்கள்? 15 அனுப்பப்படவில்ைல என்றால் எப்படிப் பிரசங்கிப்பார்கள்? சமாதானத்ைதச்
ெசால்லி, நல்ல காரியங்கைளச் சுவிேசஷமாக அறிவிக்கிறவர்களுைடய பாதங்கள் எவ்வளவு
அழகானைவகள் என்று எழுதியிருக்கிறேத. 16 ஆனாலும் நற்ெசய்திக்கு எல்ேலாரும் கீழ்ப்படியவில்ைல.
அைதக்குறித்து ஏசாயா: கர்த்தாேவ, எங்கள் மூலமாகக் ேகள்விப்பட்டைத விசுவாசித்தவன் யார் என்று
ெசால்லுகிறான். 17 எனேவ, விசுவாசம் ேகட்பதினாேல வரும், ேதவனுைடய வசனத்ைதக் ேகட்பதினாேல
விசுவாசம் வரும். 18 இப்படியிருக்க, அவர்கள் ேகள்விப்படவில்ைலயா என்று ேகட்கிேறன்;
ேகள்விப்பட்டார்கள்; அைவகளின் சத்தம் பூமிெயங்கும் அைவகளின் வசனங்கள் பூமியின் கைடசிவைரக்கும்
ெசல்லுகிறேத. 19 இஸ்ரேவலர் அைத அறியவில்ைலயா என்று ேகட்கிேறன், அறிந்தார்கள். முதலாவது
ேமாேச: என் மக்களாக இல்லாதவர்கைளக் ெகாண்டு நான் உங்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்குேவன்;
புத்தியீனமுள்ள மக்களாேல உங்களுக்குக் ேகாபமூட்டுேவன் என்றான். 20 அல்லாமலும் ஏசாயா: என்ைனத்
ேதடாதவர்களாேல கண்டுபிடிக்கப்பட்ேடன், என்ைனக் ேகட்காதவர்களுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்திேனன்
என்று ைதரியத்ேதாடு ெசால்லுகிறான். 21 இஸ்ரேவலைரக்குறித்ேதா: கீழ்ப்படியாதவர்களும் எதிர்த்துப்
ேபசுகிறவர்களுமாக இருக்கிற மக்களிடம் நாள்முழுவதும் என் ைககைள நீட்டிேனன் என்று அவன்
ெசால்லியிருக்கிறான்.

அத்தியாயம்–11

இஸ்ரேவலைரத் தள்ளிவிடவில்ைல

இப்படியிருக்க, ேதவன் தம்முைடய மக்கைளத் தள்ளிவிட்டாேரா என்று ேகட்கிேறன்,
தள்ளிவிடவில்ைலேய; நானும் ஆபிரகாமின் வம்சத்திலும் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலும் பிறந்த
இஸ்ரேவலன். 2 ேதவன், தாம் முன்குறித்துக்ெகாண்ட தம்முைடய மக்கைளத் தள்ளிவிடவில்ைல.

எலியாைவக்குறித்துச் ெசால்லிய இடத்தில், ேவதம் ெசால்லுகிறைத ெதரியாமல் இருக்கிறீர்களா? அவன்
ேதவைனப் பார்த்து: 3 கர்த்தாேவ, உம்முைடய தீர்க்கதரிசிகைள அவர்கள் ெகாைலெசய்து, உம்முைடய
பலிபீடங்கைள இடித்துப் ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன் மட்டும் மீதியாக இருக்கிேறன், என் உயிைரயும்
வாங்கத் ேதடுகிறார்கேள என்று இஸ்ரேவலருக்கு எதிராக விண்ணப்பம் ெசய்தேபாது, 4 அவனுக்கு
உண்டான ேதவனுைடய பதில் என்ன? பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால்படியிடாத ஏழாயிரம்ேபைர
எனக்காக மீதியாக ைவத்ேதன் என்பேத. 5 அதுேபால இந்தக்காலத்திலும் கிருைபயினாேல உண்டாகும்
ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்படி ஒரு பங்கு மீதியாக இருக்கிறது. 6 அது கிருைபயினாேல உண்டாயிருந்தால்
ெசயல்களினாேல உண்டாயிருக்காது; ஆகேவ, கிருைபயானது கிருைப இல்ைலேய. அன்றியும் அது
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ெசயல்களினாேல உண்டாயிருந்தால் அது கிருைபயாக இருக்காது; அப்படி இல்ைல என்றால்
ெசய்ைகயானது ெசய்ைக இல்ைலேய. 7 அப்படியானால் என்ன? இஸ்ரேவலர் ேதடுகிறைத அைடயாமல்
இருக்கிறார்கள்; ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா அைத அைடந்திருக்கிறார்கள்; மற்றவர்கள் இன்ைறய
நாள்வைரக்கும் கடினப்பட்டிருக்கிறார்கள். 8 தூக்கத்தின் ஆவிையயும், பார்க்காமல் இருக்கிற
கண்கைளயும், ேகட்காமல் இருக்கிற காதுகைளயும், ேதவன் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார் என்று
எழுதியிருக்கிறபடியானது. 9 அன்றியும், அவர்களுைடய பந்தி அவர்களுக்குச் சுருக்கும், கண்ணியும்,
இடறுதற்கான கல்லும், பதிலுக்குப் பதில் ெகாடுப்பதுமாக இருக்கட்டும்; 10 பார்க்காதபடிக்கு
அவர்களுைடய கண்கள் இருள் அைடயட்டும்; அவர்களுைடய முதுைக எப்ேபாதும் குனியப்பண்ணும் என்று
தாவீதும் ெசால்லியிருக்கிறான். 11 இப்படியிருக்க, விழுந்துேபாவதற்காகவா இடறினார்கள் என்று
ேகட்கிேறன், அப்படி இல்ைலேய; அவர்களுக்குள்ேள ைவராக்கியத்ைத எழுப்புவதற்காக அவர்களுைடய
தவறுதலினாேல யூதரல்லாத மக்களுக்கு இரட்சிப்பு கிைடத்தது. 12 அவர்களுைடய தவறு உலகத்திற்கு
ெசல்வமும், அவர்களுைடய குைறவு யூதரல்லாத மக்களுக்கு ெசல்வமாகவும் இருக்க அவர்களுைடய
நிைறவு எவ்வளவு அதிகமாக அப்படியிருக்கும். 13 யூதரல்லாத மக்களாகிய உங்கேளாடு ேபசுகிேறன்;
யூதரல்லாத மக்களுக்கு நான் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்கிறதினாேல, என் இனத்தாருக்குள்ேள நான்
ைவராக்கியத்ைத எழுப்பி, அவர்களில் சிலைர இரட்சிக்கேவண்டுெமன்று, 14 என் ஊழியத்ைத
ேமன்ைமப்படுத்துகிேறன். 15 அவர்கைளத் தள்ளிவிடுதல் உலகத்ைத ஒப்புரவாக்குதலாக இருக்க,
அவர்கைள அங்கிகரித்துக் ெகாள்ளுதல் எப்படி இருக்கும்? இறந்ேதாரிலிருந்து ஜீவன் உண்டானது ேபால
இருக்கும் அல்லேவா? 16 ேமலும் முதற்பலனாகிய மாவானது பரிசுத்தமாக இருந்தால், பிைசந்தமாவு
முழுவதும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்; ேவரானது பரிசுத்தமாக இருந்தால், கிைளகளும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 17 சில கிைளகள் முறித்துப் ேபாடப்பட்டிருக்க, காட்டு ஒலிவமரமாகிய நீ அைவகள் இருந்த
இடத்தில் ஒட்டைவக்கப்பட்டு, ஒலிவமரத்தின் ேவருக்கும், சாரத்துக்கும் உடன்பங்காளியாக இருந்தால்,

யூதரல்லாேதாருக்குப் ெபருைமப்பட ஒன்றும் இல்ைல
18 நீ அந்தக் கிைளகளுக்கு எதிராகப் ெபருைம படாேத; ெபருைமப்பட்டால், நீ ேவைரச் சுமக்காமல்,

ேவர் உன்ைனச் சுமக்கிறது என்று நிைனத்துக்ெகாள். 19 நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்கு அந்தக் கிைளகள்
முறித்துப் ேபாடப்பட்டது என்று ெசால்லுகிறாேய. 20 நல்லது, அவிசுவாசத்தினாேல அைவகள் முறித்துப்
ேபாடப்பட்டன, நீ விசுவாசத்தினாேல நிற்கிறாய்; ேமட்டிைமச் சிந்ைதயாக இல்லாமல் பயந்திரு. 21

சுபாவக்கிைளகைள ேதவன் தப்பவிடாமல் இருக்க, உன்ைனயும் தப்பவிடமாட்டார் என்று எச்சரிக்ைகயாக
இரு. 22 எனேவ, ேதவனுைடய தயைவயும் கண்டிப்ைபயும் பார்; விழுந்தவர்களிடம் கண்டிப்ைபயும்,
உன்னிடத்தில் தயைவயும் காண்பித்தார்; அந்தத் தயவிேல நிைலத்திருந்தால் உனக்குத் தயவு கிைடக்கும்;
நிைலக்காவிட்டால் நீயும் ெவட்டப்பட்டுப் ேபாவாய். 23 அன்றியும், அவர்கள் அவிசுவாசத்திேல
நிைலத்திராதிருந்தால் அவர்களும் ஒட்டைவக்கப்படுவார்கள்; அவர்கைள மீண்டும் ஒட்டைவக்கிறதற்கு
ேதவன் வல்லவராக இருக்கிறாேர. 24 சுபாவத்தின்படி காட்டு ஒலிவமரத்திலிருந்து நீ ெவட்டப்பட்டு,
சுபாவத்திற்கு எதிராக நல்ல ஒலிவமரத்திேல ஒட்டைவக்கப்பட்டிருந்தால், சுபாவக்கிைளகளாகிய அவர்கள்
தங்கள் சுய ஒலிவமரத்திேல ஒட்டைவக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமல்லவா? 25 ேமலும், சேகாதரர்கேள,
நீங்கள் உங்கைளேய புத்திமான்கள் என்று நிைனக்காதபடி ஒரு இரகசியத்ைத நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று இருக்கிேறன்; அது என்னெவன்றால், யூதரல்லாத மக்களுைடய நிைறவு
உண்டாகும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலரில் ஒரு பகுதி மக்களுக்கு கடினமான மனது உண்டாயிருக்கும்.

இஸ்ரேவலரின் நம்பிக்ைக மாற்றத்ைத உண்டாக்குகிறது

26 இப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். மீட்கிறவர் சீேயானிலிருந்து வந்து,
அவபக்திைய யாக்ேகாைபவிட்டு நீக்குவார் என்றும்; 27 நான் அவர்களுைடய பாவங்கைள நீக்கும்ேபாது,
இதுேவ நான் அவர்கேளாடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைக என்றும் எழுதியிருக்கிறது. 28 நற்ெசய்திையக் குறித்து
அவர்கள் உங்களால் பைகவர்களாக இருக்கிறார்கள்; ெதரிந்துெகாள்ளுதைலக் குறித்து அவர்கள்
முற்பிதாக்களுக்காக ேநசிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். 29 ேதவனுைடய கிருைபவரங்களும்,
அவர்கைள அைழத்த அைழப்பும் மாறாதைவகேள. 30 எனேவ, நீங்கள் முற்காலத்திேல ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருந்து, இப்ெபாழுது அவர்களுைடய கீழ்ப்படியாைமயினாேல இரக்கம்
ெபற்றிருக்கிறதுேபால, 31 அவர்களும் இப்ெபாழுது கீழ்ப்படியாமல் இருந்தும், பின்பு உங்களுக்குக்
கிைடத்த இரக்கத்தினாேல இரக்கம் ெபறுவார்கள். 32 எல்ேலார் ேமலும் இரக்கமாக இருப்பதற்காக,
ேதவன் எல்ேலாைரயும் கீழ்ப்படியாைமக்குள்ேள அைடத்துப்ேபாட்டார்.

ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்புகள்
33 ஆ! ேதவனுைடய ெசல்வம், ஞானம், அறிவு என்பைவகளின் ஆழம் எவ்வளவாக இருக்கிறது!

அவருைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் அளந்துப் பார்க்கமுடியாதைவகள், அவருைடய வழிகள் ஆராய்ந்துப்
பார்க்கமுடியாதைவகள்! 34 கர்த்தருைடய சிந்ைதையத் ெதரிந்துெகாண்டவன் யார்? அவருக்கு
ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தவன் யார்? 35 தனக்குத் திரும்பக்கிைடக்கும் என்று முதலில் அவருக்கு
ஒன்ைறக் ெகாடுத்தவன் யார்? 36 எல்லாம் அவராலும், அவர் மூலமாகவும், அவருக்காகவும் இருக்கிறது;
அவருக்ேக என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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அத்தியாயம்–12

ேதவனுைடய கிருைபகள்

அப்படியிருக்க, சேகாதரர்கேள, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்கைளப் பரிசுத்தமும் ேதவனுக்குப்
பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும் என்று, ேதவனுைடய இரக்கங்கைள
முன்னிட்டு உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; இதுேவ நீங்கள் ெசய்யும் புத்தியுள்ள ஆராதைன.

2 நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த ேவஷம் ேபாடாமல், ேதவனுைடய நன்ைமயும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான
விருப்பம் என்னெவன்று பகுத்தறிவதற்காக, உங்கள் மனம் புதிதாக மாறுகிறதினாேல மறுரூபமாகுங்கள். 3

அல்லாமலும், எனக்கு அருளப்பட்ட கிருைபயினாேல நான் ெசால்லுகிறதாவது; உங்களில் யாராவது
தன்ைனக்குறித்து நிைனக்கேவண்டிய அளவிற்கு அதிகமாக நிைனக்காமல், அவனவனுக்கு ேதவன் பகிர்ந்து
ெகாடுத்த விசுவாச அளவின்படி, ெதளிந்த எண்ணம் உள்ளவனாக நிைனக்கேவண்டும். 4 ஏெனன்றால்,
நமக்கு ஒேர சரீரத்திேல அேநக உறுப்புகள் இருந்தும், எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒேர ேவைல
இல்லாதைதப்ேபால, 5 அேநகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒேர சரீரமாக இருக்க, ஒருவருக்கு ஒருவர்
உறுப்புகளாக இருக்கிேறாம்.

அைழப்பில் கவனம்
6 நமக்கு அருளப்பட்ட கிருைபயின்படிேய நாம் ெவவ்ேவறான வரங்கள் உள்ளவர்களாக இருக்கிறதினால்,

நம்மில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற வரத்ைத உைடயவன் விசுவாசப்பிரமாணத்தின்படி ெசால்லட்டும். 7

ஊழியம் ெசய்கிறவன் ஊழியத்திலும், ேபாதிக்கிறவன் ேபாதிக்கிறதிலும், 8 புத்திெசால்லுகிறவன்
புத்திெசால்லுகிறதிலும் நிைலத்திருக்க ேவண்டும்; பகிர்ந்துெகாடுக்கிறவன் வஞ்சைனயில்லாமல்
ெகாடுக்கட்டும்; முதலாளியானவன் கவனமாக இருக்கேவண்டும்; இரக்கம் ெசய்கிறவன் உற்சாகத்துடேன
ெசய்யட்டும்.

அன்பும் மற்ற ெசயல்களும்
9 உங்கள் அன்பு மாயமில்லாமல் இருப்பதாக, தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமையப்

பிடித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 10 சேகாதர அன்பினாேல ஒருவர்ேமல் ஒருவர் பாசமாக இருங்கள்; மரியாைத
ெகாடுக்கிறதிேல ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்திக்ெகாள்ளுங்கள். 11 அசதியாக இல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்; ஆவியிேல அனலாக இருங்கள்; கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யுங்கள். 12 நம்பிக்ைகயிேல
சந்ேதாஷமாக இருங்கள்; உபத்திரவத்திேல ெபாறுைமயாக இருங்கள்; இைடவிடாமல் ெஜபம்
பண்ணுங்கள். 13 பரிசுத்தவான்களுைடய குைறவில் அவர்களுக்கு உதவிெசய்யுங்கள்; அந்நியைர
உபசரியுங்கள். 14 உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கைள ஆசீர்வதியுங்கள்; ஆசீர்வதிக்க ேவண்டுேம தவிர
சபிக்காமல் இருங்கள். 15 சந்ேதாஷப்படுகிறவர்கேளாடு சந்ேதாஷப்படுங்கள்; அழுகிறவர்கேளாடு
அழுங்கள். 16 ஒருவேராெடாருவர் ஒேரசிந்ைத உள்ளவர்களாக இருங்கள்; ேமட்டிைமயானைவகைளச்
சிந்திக்காமல், தாழ்ைமயானவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; உங்கைள நீங்கேள புத்திமான்கள் என்று
நிைனக்கேவண்டும். 17 ஒருவனுக்கும் தீைமக்குத் தீைம ெசய்யாமல் இருங்கள்; எல்லா மனிதருக்கு
முன்பாகவும் ேயாக்கியமானைவகைளச் ெசய்யுங்கள். 18 உங்களால் முடிந்தவைர எல்லா மனிதர்கேளாடும்
சமாதானமாக இருங்கள்.

பழிவாங்குதல் அகற்றப்படுதல்
19 பிரியமானவர்கேள, பழிவாங்குதல் என்னுைடயது, நாேன பதில் ெசய்ேவன், என்று கர்த்தர்

ெசால்லுகிறார் என்று எழுதி இருக்கிறதினால், நீங்கள் பழிவாங்காமல், ேதவனுைடய ேகாபத்தின்
தண்டைனக்கு இடம்ெகாடுங்கள். 20 அன்றியும், உன் பைகவன் பசியாக இருந்தால், அவனுக்கு ஆகாரம்
ெகாடு; அவன் தாகமாக இருந்தால், அவனுக்கு ஏதாவது குடிக்கக்ெகாடு; நீ இப்படிச் ெசய்வதினால்
அக்கினித்தழைல அவன் தைலயின்ேமல் குவிப்பாய். 21 நீ தீைமயினாேல ெவல்லப்படாமல், தீைமைய
நன்ைமயினாேல ெவல்லு.

அத்தியாயம்–13

அதிகாரிகளின் கடைம

எந்த மனிதனும் ேமலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்; ஏெனன்றால், ேதவன்
இல்லாமல், ஒரு அதிகாரமும் இல்ைல; உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் ேதவனாேல
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 எனேவ, அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் ேதவனுைடய

நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான்; அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்கேள தண்டைனைய
வரவைழத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 3 ேமலும் அதிகாரிகள் நல்ல ெசயல்களுக்கு அல்ல, தீய ெசயல்களுக்ேக
பயங்கரமாக இருக்கிறார்கள்; எனேவ, நீ அதிகாரத்திற்குப் பயப்படாமல் இருக்கேவண்டுமானால்,
நன்ைமெசய், அதினால் உனக்குப் புகழ்ச்சி உண்டாகும். 4 உனக்கு நன்ைம உண்டாவதற்காக, அவன்
ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான். நீ தீைமெசய்தால் பயந்திரு; பட்டயத்ைத அவன் வீணாகப்
பிடித்திருக்கவில்ைல; தீைமெசய்கிறவன்ேமல் ேகாபத்தின் தண்டைனைய வரப்பண்ணுவதற்காக, அவன்
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நீதிையச் ெசலுத்துகிற ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறாேன. 5 எனேவ, நீங்கள் ேகாபத்தின்
தண்டைனக்காக மட்டுமில்ைல, மனச்சாட்சிக்காகவும் கீழ்ப்படியேவண்டும். 6 இதற்காகேவ நீங்கள்
வரிையயும் ெகாடுக்கிறீர்கள். அவர்கள் இந்த ேவைலையப் பார்த்துவருகிற ேதவனுைடய ஊழியக்காரராக
இருக்கிறார்கேள. 7 எனேவ எல்ேலாருக்கும் ெசலுத்தேவண்டிய கடைமகைளச் ெசலுத்துங்கள்; யாருக்கு
வரிையச் ெசலுத்தேவண்டுேமா அவனுக்கு வரிையயும், யாருக்குத் தீர்ைவையச் ெசலுத்தேவண்டுேமா
அவனுக்குத் தீர்ைவையயும் ெசலுத்துங்கள்; யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா அவனுக்குப் பயப்படுங்கள்;
யாருக்கு மதிப்புக் ெகாடுக்கேவண்டுேமா அவனுக்கு மதிப்புக் ெகாடுங்கள்.

அன்பும், நியாயப்பிரமாணமும், நிைறேவறுதல்
8 ஒருவரிடம் ஒருவர் அன்புகூருகிற கடைனத்தவிர, ேவறு எதிலும் யாருக்கும் கடன்படாமல் இருங்கள்;

அயலகத்தாரிடம் அன்புகூருகிறவன் நியாயப்பிரணத்ைத நிைறேவற்றுகிறான். 9 எப்படிெயன்றால், விபசாரம்
ெசய்யாதிருப்பாயாக, ெகாைல ெசய்யாதிருப்பாயாக, களவு ெசய்யாதிருப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி
ெசால்லாதிருப்பாயாக, இச்சியாதிருப்பாயாக என்கிற இந்தக் கட்டைளகளும், ேவேற எந்தக் கட்டைளயும்,
உன்னிடத்தில் நீ அன்பாக இருப்பதுேபால மற்றவனிடமும் அன்பாக இருப்பாயாக என்கிற ஒேர
வாக்கியத்தில் அடங்கியிருக்கிறது. 10 அன்பு மற்றவனுக்கு தீைம ெசய்யாது; எனேவ, அன்பு
நியாயப்பிரமாணத்தின் நிைறேவறுதலாக இருக்கிறது.

இருளின் ெசயல்கள்
11 தூக்கத்ைதவிட்டு எழுந்திருக்க ேவண்டிய ேநரமானது என்று, நாம் ேநரத்ைத அறிந்தவர்களாக, இப்படி

நடக்கேவண்டும்; நாம் விசுவாசிகளானேபாது இரட்சிப்பு அருகில் இருந்தைதவிட இப்ெபாழுது அது நமக்கு
மிக அருகில் இருக்கிறது. 12 இரவு கடந்துேபானது, பகல் அருகில் வந்துவிட்டது; எனேவ, இருளின்
ெசயல்கைள நாம் தள்ளிவிட்டு, ஒளியின் ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 13 களியாட்டும், ெவறியும்,
ேவசித்தனமும் காமவிகாரமும், வாக்குவாதமும், ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நடக்காமல், பகலிேல
நடக்கிறவர்கள்ேபால ஒழுங்காக நடப்ேபாம். 14 தீய இச்ைசகளுக்கு இடமாக உடைலக் ெகாடுக்காமல்,
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துைவ அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.

அத்தியாயம்–14

நியாயம் தீர்த்தல்

விசுவாசத்தில் பலவீனமாக உள்ளவைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்; ஆனாலும் அவனுைடய மன
சந்ேதகங்கைளக் குற்றமாக தீர்மானிக்காமல் இருங்கள். 2 ஒருவன் எந்த உணவுப்ெபாருைளயும்
சாப்பிடலாம் என்று நம்புகிறான்; பலவீனமாக உள்ளவேனா காய்கறிகைள மட்டும் சாப்பிடுகிறான்.

3 சாப்பிடுகிறவன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறவைன அற்பமாக நிைனக்காமல் இருக்கேவண்டும்; சாப்பிடாமல்
இருக்கிறவனும் சாப்பிடுகிறவைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்காமல் இருக்கேவண்டும்; ேதவன் அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டாேர. 4 மற்ெறாருவனுைடய ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்கிறதற்கு நீ யார்?
அவன் நின்றாலும் விழுந்தாலும் அவனுைடய முதலாளிக்ேக அவன் ெபாறுப்பாளி; அவன்
நிைலநிறுத்தப்படுவான்; ேதவன் அவைன நிைலநிறுத்த வல்லவராக இருக்கிறாேர. 5 அன்றியும், ஒருவன்
ஒருநாைளவிட மற்ெறாரு நாள் சிறந்தது என்று நிைனக்கிறான்; ேவெறாருவன் எல்லா நாட்கைளயும்
சமமாக நிைனக்கிறான்; அவனவன் தன்தன் மனதிேல முழு நிச்சயத்ைத உைடயவனாக இருக்கட்டும். 6

நாட்கைள சிறப்பாக்கிக்ெகாள்கிறவன் கர்த்தருக்ெகன்று சிறப்பாக்கிக் ெகாள்கிறான்; நாட்கைள
சிறப்பாக்கிக் ெகாள்ளாதவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சிறப்பாக்கிக் ெகாள்ளாமல் இருக்கிறான்.
சாப்பிடுகிறவன் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம் ெசலுத்துகிறபடியால், கர்த்தருக்ெகன்று சாப்பிடுகிறான்;
சாப்பிடாமல் இருக்கிறவனும் கர்த்தருக்ெகன்று சாப்பிடாமல், ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம் ெசலுத்துகிறான். 7

நம்மில் ஒருவனும் தனக்ெகன்று பிைழக்கிறதும் இல்ைல, ஒருவனும் தனக்ெகன்று இறக்கிறதும் இல்ைல. 8

நாம் பிைழத்தாலும் கர்த்தருக்ெகன்று பிைழக்கிேறாம், நாம் இறந்தாலும் கர்த்தருக்ெகன்று இறக்கிேறாம்;
எனேவ, பிைழத்தாலும் இறந்தாலும் நாம் கர்த்தருைடயவர்களாக இருக்கிேறாம். 9 கிறிஸ்துவும்
இறந்தவர்களுக்கும், ஜீவனுள்ளவர்களுக்கும் ஆண்டவராக இருப்பதற்காக, இறந்தும், உயிேராடு எழுந்தும்,
பிைழத்தும் இருக்கிறார். 10 இப்படியிருக்க, நீ உன் சேகாதரைனக் குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறது என்ன? நீ
உன் சேகாதரைன அற்பமாக நிைனக்கிறது என்ன? நாெமல்லாரும் கிறிஸ்துவினுைடய நியாயாசனத்திற்கு
முன்பாக நிற்ேபாேம. 11 அப்படிேய: முழங்கால்கள் எல்லாம் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவுகள் எல்லாம்
ேதவைன அறிக்ைகப்பண்ணும் என்று என் ஜீவைனக்ெகாண்டு உைரக்கிேறன் என்பதாகக் கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. 12 எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்ைனக்குறித்து
ேதவனுக்குக் கணக்கு ஒப்புவிப்பான். 13 இப்படியிருக்க, நாம் இனிேமல் ஒருவைர ஒருவர் குற்றவாளிகள்
என்று தீர்க்காமல் இருப்ேபாமாக. ஒருவனும் தன் சேகாதரனுக்கு முன்பாகத் தைடையயும் இடறைலயும்
ேபாடேவண்டாம் என்று தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 எந்தப்ெபாருளும் தன்னில்தாேன தீட்டானைவகள்
இல்ைல என்று கர்த்தராகிய இேயசுவுக்குள் அறிந்து நிச்சயித்திருக்கிேறன்; ஒரு ெபாருைளத் தீட்டானது
என்று நிைனக்கிறவன் எவேனா அவனுக்கு அது தீட்டானதாக இருக்கும். 15 ஆகாரத்தினாேல உன்
சேகாதரனுக்கு விசனம் உண்டாக்கினால், நீ அன்பாக நடக்கிறவன் அல்ல; அவைன உன் ஆகாரத்தினாேல
ெகடுக்காேத, கிறிஸ்து அவனுக்காக இறந்தாேர. 16 உங்கள் நன்ைம அவமதிக்கப்பட இடங்ெகாடுக்காமல்
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இருங்கள். 17 ேதவனுைடய ராஜ்யம் சாப்பிடுவதும் குடிப்பதும் இல்ைல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த
ஆவியினால் உண்டாகும் சந்ேதாஷமாகவும் இருக்கிறது. 18 இைவகளிேல கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம்
ெசய்கிறவன் ேதவனுக்குப் பிரியமானவனும் மனிதனால் அங்கிகரிக்கப்பட்டவனுமாக இருக்கிறான். 19

எனேவ, சமாதானத்திற்குரியைவகைளயும், ஐக்கிய பக்தி வளர்ச்சிைய உண்டாக்கக்கூடியைவகைளயும்
நாடுேவாம். 20 ஆகாரத்திற்காக ேதவனுைடய ெசயல்கைள அழித்துப்ேபாடாேத. எந்த
உணவுப்ெபாருட்களும் சுத்தமானதுதான்; ஆனாலும் இடறல் உண்டாகச் சாப்பிடுகிறவனுக்கு அது
தீைமயாக இருக்கும். 21 இைறச்சி சாப்பிடுவதும், மதுபானம் அருந்துகிறதும், ேவறு எைதயாகிலும்
ெசய்கிறதும், உன் சேகாதரன் இடறுவதற்ேகா, தவறுவதற்ேகா, பலவீனப்படுகிறதற்ேகா காரணமாக
இருந்தால், அைவகளில் ஒன்ைறயும் ெசய்யாமல் இருப்பேத நன்ைமயாக இருக்கும். 22 உனக்கு விசுவாசம்
இருந்தால் அது ேதவனுக்கு முன்பாக உனக்குள்மட்டும் இருக்கட்டும். நல்லது என்று நிச்சயித்த விஷயத்தில்
தன்ைனக் குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான். 23 ஒருவன் சந்ேதகத்துடன் சாப்பிட்டால், அவன்
விசுவாசம் இல்லாமல் சாப்பிடுகிறதினால், தண்டைனக்குரியவனாகத் தீர்க்கப்படுகிறான்.
விசுவாசத்தினாேல வராத எதுவும் பாவேம.

அத்தியாயம்–15

ஒருவைர ஒருவர் தாங்குங்கள்

அன்றியும், பலம் உள்ளவர்களாகிய நாம் நமக்ேக பிரியமாக நடக்காமல், பலவீனருைடய
பலவீனங்கைளத் தாங்கேவண்டும். 2 நம்மில் ஒவ்ெவாருவனும் அயலகத்தானுைடய
பக்திவளர்ச்சிக்குரிய நன்ைமைய உண்டாக்குவதற்காக அவனுக்குப் பிரியமாக நடக்கேவண்டும்.

கிறிஸ்துேவ மாதிரி
3 கிறிஸ்துவும் தமக்ேக பிரியமாக நடக்காமல்: உம்ைம அவமதிக்கிறவர்களுைடய அவமானங்கள் என்ேமல்

விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடிேய நடந்தார். 4 ேதவவசனத்தினால் உண்டாகும் ெபாறுைமயினாலும்,
ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாவதற்காக, முன்ேப எழுதியிருக்கிறைவகைள எல்லாம்
நமக்குப் ேபாதைனயாக எழுதியிருக்கிறது. 5 நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய ேதவைன ஒேர வாயினால் மகிைமப்படுத்துவதற்காக, 6 ெபாறுைமையயும்
ஆறுதைலயும் அளிக்கும் ேதவன், கிறிஸ்து இேயசுவினுைடய மாதிரியின்படிேய, நீங்கள் ஒேர சிந்ைத
உள்ளவர்களாக இருக்க உங்களுக்கு தயவு ெசய்வாராக. 7 எனேவ, ேதவனுக்கு மகிைமயுண்டாக, கிறிஸ்து
நம்ைம ஏற்றுக்ெகாண்டதுேபால, நீங்களும் ஒருவைர ஒருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும்,
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கைள உறுதியாக்குவதற்காக, ேதவனுைடய
சத்தியத்தினால் இேயசுகிறிஸ்து விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு ஊழியக்காரர் ஆனார் என்றும்; 9

யூதரல்லாத மக்களும் இரக்கம் ெபற்றதினால் ேதவைன மகிைமப்படுத்துகிறார்கள் என்றும் ெசால்லுகிேறன்.
அப்படிேய: இதனால் நான் யூதரல்லாத மக்களுக்குள்ேள உம்ைம அறிக்ைக ெசய்து, உம்முைடய ெபயைரச்
ெசால்லி, சங்கீதம் பாடுேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது. 10 ேமலும், யூதரல்லாத மக்கேள, அவருைடய
மக்களுடன் ேசர்ந்து களிகூருங்கள் என்கிறார். 11 ேமலும், யூதரல்லாத மக்கேள, எல்லாரும் கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்; மக்கேள, எல்ேலாரும் அவைரப் புகழுங்கள் என்றும் ெசால்லுகிறார். 12 ேமலும், ஈசாயின்
ேவரும் யூதரல்லாத மக்கைள ஆளுைக ெசய்ய எழும்புகிற ஒருவர் ேதான்றுவார்; அவரிடம் யூதரல்லாத
மக்கள் நம்பிக்ைக ைவப்பார்கள் என்று ஏசாயா ெசால்லுகிறான். 13 பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாேல
உங்களுக்கு நம்பிக்ைக ெபருக, நம்பிக்ைகயின் ேதவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவிதமான
சந்ேதாஷத்தினாலும், சமாதானத்தினாலும் உங்கைள நிரப்புவாராக. 14 என் சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
நற்குணத்தினால் நிைறந்தவர்களும், எல்லா அறிவினாலும் நிரப்பப்பட்டவர்களும், ஒருவருக்கு ஒருவர்
புத்திெசால்ல வல்லவர்களுமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நானும் உங்கைளக் குறித்து நிச்சயித்திருக்கிேறன்.
15 அப்படியிருந்தும், சேகாதரர்கேள, யூதரல்லாதவர்களுைடய பலி பரிசுத்த ஆவியினாேல
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, ேதவனுக்குப் பிரியமான பலியாகும்படி, நான் ேதவனுைடய நற்ெசய்தி ஊழியத்ைத
நடத்தும் ஆசாரியனாக இருந்து யூதரல்லாதவர்களுக்கு இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய ஊழியக்காரனாவதற்கு,
16 ேதவன் எனக்கு அளித்த கிருைபயினாேல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இைவகைள நான்
அதிக ைதரியமாக எழுதிேனன். 17 எனேவ, நான் ேதவனுக்குரியைவகைளக் குறித்து இேயசு
கிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு ேமன்ைம பாராட்டமுடியும். 18 யூதரல்லாதவர்கைள வார்த்ைதயினாலும்
ெசய்ைகயினாலும் கீழ்ப்படியப்பண்ணுவதற்கு, அற்புத அைடயாளங்களின் பலத்தினாலும், ேதவ ஆவியின்
பலத்தினாலும், கிறிஸ்துவானவர் என்ைனக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளத்தவிர ேவெறான்ைறயும் ெசால்ல
நான் துணியவில்ைல. 19 இப்படி எருசேலமிலிருந்து ஆரம்பித்து, இல்லிரிக்கம் ேதசம்வைரக்கும்,
கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திையப் பூரணமாகப் பிரசங்கம் ெசய்திருக்கிேறன். 20 ேமலும் அவருைடய ெசய்திைய
ெதரியாமல் இருந்தவர்கள் பார்ப்பார்கள் என்றும், ேகள்விப்படாமல் இருந்தவர்கள் உணர்ந்துெகாள்வார்கள்
என்றும் எழுதியிருக்கிறபடிேய, 21 நான் மற்ெறாருவனுைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல் கட்டாமல்
கிறிஸ்துவினுைடய ெபயர் ெசால்லப்படாத இடங்களில் நற்ெசய்திைய அறிவிக்கும்படி விரும்புகிேறன். 22

உங்களிடம் வருவதற்கு இதினாேல அேநகமுைற தைடபட்ேடன். 23 இப்ெபாழுது இந்தப் பகுதிகளிேல
எனக்கு இடம் இல்லதாதினாலும், உங்களிடம் வரும்படி அேநக வருடமாக எனக்கு அதிக விருப்பம்
உண்டாயிருக்கிறபடியினாலும், 24 நான் ஸ்பானியா ேதசத்திற்கு பயணம் ெசய்யும்ேபாது உங்களிடம் வந்து,
உங்கைளப் பார்க்கவும், உங்களிடம் ெகாஞ்சம் திருப்தியைடந்த பின்பு, அந்த இடத்திற்கு உங்களால் நான்
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வழியனுப்பப்படவும், எனக்கு ேநரம் கிைடக்கும் என்று நம்பியிருக்கிேறன். 25 இப்ெபாழுேதா
பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவிெசய்வதற்காக நான் எருசேலமுக்குப் பயணம் ெசய்ய இருக்கிேறன். 26

மக்ெகேதானியாவிலும், அகாயாவிலும் உள்ளவர்கள் எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குள்ேள இருக்கிற
ஏைழகளுக்கு சில ெபாருளுதவிகைளச் ெசய்ய விருப்பமாக இருக்கிறார்கள்; 27 இப்படிச்ெசய்வது
நல்லெதன்று நிைனத்தார்கள்; இப்படிச் ெசய்கிறதற்கு அவர்கள் கடனாளிகளாகவும் இருக்கிறார்கள்.
எப்படிெயன்றால், யூதரல்லாதவர்கள் அவர்களுைடய ஞானநன்ைமகளில் பங்குெபற்றிருக்க, சரீர
நன்ைமகளால் அவர்களுக்கு உதவிெசய்ய இவர்கள் கடனாளிகளாக இருக்கிறார்கேள.

ஸ்பானியாவுக்குப் ேபாக வாக்கு
28 இந்தக் காரியத்ைத நான் நிைறேவற்றி, இந்தப் பலைன அவர்கள் ைகயிேல பத்திரமாக

ஒப்புவித்தப்பின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாக ஸ்பானியாவுக்குப் ேபாேவன். 29 நான் உங்களிடம் வரும்ேபாது
கிறிஸ்துவினுைடய நற்ெசய்தியின் சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்ேதாடு வருேவன் என்று அறிந்திருக்கிேறன். 30

ேமலும் சேகாதரர்கேள, ேதவ விருப்பத்தினாேல நான் சந்ேதாஷத்ேதாடு உங்களிடம் வந்து உங்கேளாடு
ஓய்ெவடுப்பதற்காக, 31 யூேதயாவிலிருக்கிற அவிசுவாசிகளுக்கு நான் தப்புவிக்கப்படுவதற்காகவும், நான்
எருசேலமிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாகிற தர்மஉதவிகள் அவர்களால்
அங்கிகரிக்கப்படுவதற்காகவும், 32 நீங்கள் ேதவைன ேநாக்கி ெசய்யும் ெஜபங்களில், நான்
ேபாராடுவதுேபால நீங்களும் என்ேனாடு ேசர்ந்து ேபாராடேவண்டும் என்று நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினாலும், ஆவியானவருைடய அன்பினாலும், உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 33

சமாதானத்தின் ேதவன் உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பாராக. ஆெமன்.
அத்தியாயம்–16

பவுலின் முடிவான அறிவுைர.
ெகங்கிேரயா ஊர் சைபக்கு ஊழியக்காரியாகிய நம்முைடய சேகாதரி ெபேபயாைள நீங்கள்
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்ேகற்றபடி ஏற்றுக்ெகாண்டு, 2 எந்தக் காரியத்தில் உங்கள்
உதவி அவளுக்குத் ேதைவயாக இருக்கிறேதா, அந்தக் காரியத்திேல நீங்கள் அவளுக்கு உதவி

ெசய்யேவண்டும் என்று அவைள உங்களிடம் ஒப்புவிக்கிேறன்; அவள் அேநகருக்கும், எனக்கும்கூட
ஆதரவாக இருந்தவள்.

வாழ்த்துக்கள்

3 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் என் உடன் ேவைலயாட்களாகிய பிரிஸ்கில்லாைளயும், ஆக்கில்லாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். 4 அவர்கள் என்னுைடய ஜீவனுக்காகத் தங்கள் கழுத்ைதக் ெகாடுத்தவர்கள்;
அவர்கைளப்பற்றி நான் மட்டும் அல்ல, யூதரல்லாதவர்களில் உண்டான சைபயார் எல்ேலாரும்
நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். 5 அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடிவருகிற சைபையயும் வாழ்த்துங்கள்.
அகாயாவிேல கிறிஸ்துவுக்கு முதற்பலனாகிய என் பிரியமான எப்பெனத்ைத வாழ்த்துங்கள். 6 எங்களுக்காக
அதிகமாக பிரயாசப்பட்ட மரியாைள வாழ்த்துங்கள். 7 அப்ேபாஸ்தலருக்குள் ெபயர்ெபற்றவர்களும் எனக்கு
முன்ேப கிறிஸ்துவுக்குள்ளானவர்களும் என் இனத்தாரும் என்ேனாடு காவலில் கட்டப்பட்டவர்களுமாக
இருக்கிற அன்ேறானீக்ைகயும், யூனியாைவயும் வாழ்த்துங்கள். 8 கர்த்தருக்குள் எனக்குப் பிரியமான
அம்பிலியாைவ வாழ்த்துங்கள். 9 கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ேமாடு உடன்ேவைலயாளாகிய உர்பாைனயும், என்
பிரியமான ஸ்தாக்கிையயும் வாழ்த்துங்கள். 10 கிறிஸ்துவுக்குள் உத்தமனாகிய அப்ெபல்ேலைய
வாழ்த்துங்கள். அரிஸ்ெதாபூலுவின் குடும்பத்தாைர வாழ்த்துங்கள். 11 என் இனத்தானாகிய ஏேராதிேயாைன
வாழ்த்துங்கள். நர்கீசுவின் குடும்பத்தாரில் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறவர்கைள வாழ்த்துங்கள். 12

கர்த்தருக்குள் அதிகமாக பிரயாசப்படுகிற திரிேபனாைளயும், திரிேபாசாைளயும் வாழ்த்துங்கள்.
கர்த்தருக்குள் அதிகமாக பிரயாசப்பட்ட பிரியமான ெபர்சியாைள வாழ்த்துங்கள். 13 கர்த்தருக்குள்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ரூைபயும், எனக்கும் தாயாகிய அவனுைடய தாையயும் வாழ்த்துங்கள். 14

அசிங்கிரீத்துைவயும், பிெலேகாைனயும், எர்மாைவயும், பத்திெராபாைவயும், எர்ேமையயும், அவர்கேளாடு
இருக்கிற சேகாதரைரயும் வாழ்த்துங்கள். 15 பிெலாேலாைகயும், யூலியாைளயும், ேநேரையயும்,
அவனுைடய சேகாதரிையயும், ஒலிம்பாைவயும், அவர்கேளாடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும்
வாழ்த்துங்கள். 16 ஒருவைர ஒருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள். கிறிஸ்துவின் சைபயார் உங்கைள
வாழ்த்துகிறார்கள்.

ஐக்கியத்ைத ஊக்குவித்தல்

17 அன்றியும் சேகாதரர்கேள, நீங்கள் கற்றுக்ெகாண்ட உபேதசத்திற்கு எதிராகப் பிரிவிைனகைளயும்,
இடறல்கைளயும் உண்டாக்குகிறவர்கைளக் குறித்து எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, அவர்கைளவிட்டு
விலகேவண்டும் என்று உங்களுக்குப் புத்தி ெசால்லுகிேறன். 18 அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல் தங்கள் வயிற்றுக்ேக ஊழியம் ெசய்து, நயமான
ெமாழிகளாலும், இனிய ேபச்சினாலும், கபடு இல்லாதவர்களின் இருதயங்கைள ஏமாற்றுகிறவர்களாக
இருக்கிறார்கள். 19 உங்கள் கீழ்ப்படிதல் எல்ேலாருக்கும் ெதரியவந்திருக்கிறது. எனேவ,
உங்கைளக்குறித்து சந்ேதாஷப்படுகிேறன்; ஆனாலும் நீங்கள் நன்ைமக்கு ஞானிகளும், தீைமக்குப்
ேபைதகளுமாக இருக்கேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். 20 சமாதானத்தின் ேதவன் சீக்கிரமாகச்
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சாத்தாைன உங்கள் கால்களின் கீேழ நசுக்கிப்ேபாடுவார். நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினுைடய கிருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக. ஆெமன். 21 என் உடன்ேவைலயாளாகிய
தீேமாத்ேதயும், என் இனத்தாராகிய லூகியும், யாேசானும், ெசாசிபத்தரும் உங்கைள வாழ்த்துகிறார்கள். 22

இந்தக் கடிதத்ைத எழுதின ெதர்தியுவாகிய நான் கர்த்தருக்குள் உங்கைள வாழ்த்துகிேறன். 23 என்ைனயும்,
சைபகள் அைனத்ைதயும் உபசரித்துவருகிற காயு உங்கைள வாழ்த்துகிறான். பட்டணத்தின்
ெபாருளாளரான ஏரஸ்தும், சேகாதரனாகிய குவர்த்தும் உங்கைள வாழ்த்துகிறார்கள். 24 நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய கிருைப உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக. ஆெமன். 25

ஆதிகாலம்முதல் இரகசியமாக இருந்து, இப்ெபாழுது தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாேல அநாதி
ேதவனுைடய கட்டைளயின்படி ெவளிப்படுத்தப்பட்டதும், எல்லா ேதசத்துமக்களும் விசுவாசத்திற்குக்
கீழ்ப்படியும்படி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமாக இருக்கிற இரகசியத்ைத ெவளிப்படுத்துகிற, 26 இேயசு
கிறிஸ்துைவப்பற்றிய பிரசங்கமாகிய என் நற்ெசய்தியின்படிேய உங்கைளப் பலப்படுத்த வல்லவரும், 27 தாம்
ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாக இருக்கிற ேதவனுக்கு இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்ெறன்ைறக்கும்
மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1

1 ெகாரிந்தியர்

ேதவனுைடய விருப்பத்தினாேல இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி
அைழக்கப்பட்டவனாகிய பவுலும், சேகாதரனாகிய ெசாஸ்ெதேனயும், 2 ெகாரிந்துவிேல கிறிஸ்து
இேயசுவுக்குள் பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாயும், பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி

அைழக்கப்பட்டவர்களாயும் இருக்கிற ேதவனுைடய சைபக்கும், எங்களுக்கும் தங்களுக்கும்
ஆண்டவராயிருக்கிற நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயைர எங்கும் ெதாழுது ெகாள்ளுகிற
அைனவருக்கும் எழுதுகிறதாவது: 3 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 4 கிறிஸ்துைவப் பற்றிய சாட்சி
உங்களுக்குள்ேள உறுதி படுத்தப்பட்டபடிேய, 5 நீங்கள் இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா
உபேதசத்திலும் எல்லா அறிவிலும், மற்ெறல்லாவற்றிலும், முழு நிைறவுள்ளவர்களாய்
ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், 6 அவர் மூலமாய் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ேதவகிருைபக்காக, நான்
உங்கைளக் குறித்து எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுதுகிேறன். 7 அப்படிேய நீங்கள் எந்த ஒரு
வரத்திலும் குைறவில்லாதவர்களாய், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து ெவளிப்படுவதற்குக்
காத்திருக்கிறீர்கள். 8 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாளிேல நீங்கள் குற்றஞ்சாட்டப்
படாதவர்களாய் இருக்கும்படி முடிவுபரியந்தம் அவர் உங்கைள உறுதிப்படுத்துவார். 9 தம்முைடய குமாரனும்
நம்முைடய கர்த்தருமாயிருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துவுடேன ஒன்றாய் இருப்பதற்கு உங்கைள அைழத்த ேதவன்
உண்ைமயுள்ளவர். 10 சேகாதரேர, நீங்கெளல்லாரும் ஒேர காரியத்ைதப் ேபசவும், பிரிவிைனகளில்லாமல்
ஒேர மனதும் ஒேர ேயாசைனயும் உள்ளவர்களாய்ச் சீர் ெபாருந்தியிருக்கவும் ேவண்டுெமன்று, நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயராேல உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறன். 11 ஏெனனில், என்
சேகாதரேர, உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்கள் உண்ெடன்று குேலாேவயாளின் வீட்டாரால் உங்கைளக்
குறித்து எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 12 உங்களில் சிலர்: நான் பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான்
அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான் ேகபாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும், நான் கிறிஸ்துைவச்
ேசர்ந்தவெனன்றும் ெசால்லுகிறபடியால், நான் இப்படிச் ெசால்லுகிேறன். 13 கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா?
பவுலா உங்களுக்காகச் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டான்? பவுலின் ெபயராேலயா ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள்?
14 என் ெபயராேல ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதெனன்று ஒருவனும் ெசால்லாதபடிக்கு, 15 நான்
கிறிஸ்புவுக்கும் காயுவுக்குேமயன்றி, உங்களில் ேவெறாருவனுக்கும் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவில்ைல;
இதற்காக ேதவனுக்கு நன்றிச்ெசலுத்துகிேறன். 16 ஸ்ேதவானுைடய வீட்டாருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்ததுண்டு. இதுவுமல்லாமல் இன்னும் யாருக்காவது நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதேனா
இல்ைலேயா அறிேயன். 17 ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்ைன அனுப்பவில்ைல;
சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கிக்கேவ அனுப்பினார்; கிறிஸ்துவின் சிலுைவ வீணாய்ப் ேபாகாதபடிக்கு, கல்வி
ஞானமில்லாமல் பிரசங்கிக்கேவ அனுப்பினார். 18 சிலுைவையப்பற்றிய உபேதசம்
ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக்குப் ைபத்தியமாயிருக்கிறது, இரட்சிக்கப்படுகிற நமக்ேகா அது ேதவ
ெபலனாயிருக்கிறது. 19 அந்தப்படி: ஞானிகளுைடய ஞானத்ைத நான் அழித்து, புத்திசாலிகளுைடய
புத்திைய அவமாக்குேவன் என்று எழுதியிருக்கிறது. 20 ஞானி எங்ேக? ேவதபாரகன் எங்ேக? இவ்வுலக
தர்க்கசாஸ்திரி எங்ேக? இவ்வுலகத்தின் ஞானத்ைத ேதவன் ைபத்தியமாக்கவில்ைலயா? 21 எப்படிெயனில்,
ேதவ ஞானத்துக் ேகற்றபடி உலகமானது சுயஞானத்தினாேல ேதவைன அறியாதிருக்ைகயில்,
ைபத்தியமாகத் ேதான்றுகிற பிரசங்கத்தினாேல விசுவாசிகைள இரட்சிக்க ேதவனுக்குப் பிரியமாயிற்று. 22

யூதர்கள் அைடயாளத்ைதக் ேகட்கிறார்கள், கிேரக்கர் ஞானத்ைதத் ேதடுகிறார்கள்; 23 நாங்கேளா
சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட கிறிஸ்துைவப் பிரசங்கிக்கிேறாம்; அவர் யூதருக்கு இடறலாயும் கிேரக்கருக்குப்
ைபத்தியமாயும் இருக்கிறார். 24 ஆகிலும் யூதரானாலும் கிேரக்கரானாலும் எவர்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கேளா அவர்களுக்குக் கிறிஸ்து ேதவ ெபலனும் ேதவ ஞானமுமாயிருக்கிறார். 25

இந்தப்படி, ேதவனுைடய ைபத்தியம் என்னப்படுவது மனிதருைடய ஞானத்திலும் அதிக ஞானமாயிருக்கிறது;
ேதவனுைடய பலவீனம் என்னப்படுவது மனிதருைடய பலத்திலும் அதிக பலமாயிருக்கிறது. 26

எப்படிெயனில், சேகாதரேர, நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்ைபப் பாருங்கள்; மாம்சத்தின்படி ஞானிகள்
அேநகரில்ைல, வல்லவர்கள் அேநகரில்ைல, பிரபுக்கள் அேநகரில்ைல. 27 ஞானிகைள ெவட்கப்படுத்தும்படி
ேதவன் உலகத்தில் ைபத்தியமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டார்; பலமுள்ளைவகைள
ெவட்கப்படுத்தும்படி ேதவன் உலகத்தில் பலவீனமானைவகைளத் ெதரிந்துெகாண்டார். 28 உள்ளைவகைள
அவமாக்கும்படி, உலகத்தின் இழிவானைவகைளயும், அற்பமாய் எண்ணப்பட்டைவகைளயும்,
இல்லாதைவகைளயும், ேதவன் ெதரிந்துெகாண்டார். 29 மாம்சமான எவனும் ேதவனுக்கு முன்பாகப்
ெபருைமபாராட்டாதபடிக்கு அப்படிச் ெசய்தார். 30 அந்தப்படி, நீங்கள் அவராேல கிறிஸ்து
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இேயசுவுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள். எழுதியிருக்கிறபடி, ேமன்ைம பாராட்டுகிறவன் கர்த்தைரக் குறித்ேத
ேமன்ைமபாராட்டத்தக்கதாக, 31 அவேர ேதவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார்.

சேகாதரேர, நான் உங்களிடத்தில் வந்தேபாது, ேதவைனப்பற்றிய சாட்சிையச் சிறந்த ேபச்சுத்
திறைமேயாடாவது ஞானத்ேதாடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்ைல. 2 இேயசு கிறிஸ்துைவ,
சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட அவைரேயயன்றி, ேவெறான்ைறயும் உங்களுக்குள்ேள அறியாதிருக்கத்

தீர்மானித்திருந்ேதன். 3 அல்லாமலும் நான் பலவீனத்ேதாடும் பயத்ேதாடும் மிகுந்த நடுக்கத்ேதாடும்
உங்களிடத்தில் இருந்ேதன். 4 உங்கள் விசுவாசம் மனிதருைடய ஞானத்திலல்ல, ேதவனுைடய ெபலத்தில்
நிற்கும்படிக்கு, 5 என் ேபச்சும் என் பிரசங்கமும் மனித ஞானத்திற்குரிய இனிய வசனமுள்ளதாயிராமல்,
ஆவியினாலும் ெபலத்தினாலும் உறுதிப் படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது. 6 அப்படியிருந்தும்,
ேதறினவர்களுக்குள்ேள ஞானத்ைதப் ேபசுகிேறாம்; இந்த உலகத்தின் ஞானத்ைதயல்ல, அழிந்து
ேபாகிறவர்களாகிய இந்த உலக ேபரறிஞர்களுைடய ஞானத்ைதயுமல்ல, 7 உலகத்ேதாற்றத்திற்கு முன்ேன
ேதவன் நம்முைடய மகிைமக்காக ஏற்படுத்தினதும், மைறக்கப்பட்டதுமாயிருந்த இரகசியமான ேதவ
ஞானத்ைதேய ேபசுகிேறாம். 8 அைத இந்த உலகத்து ேபரறிஞர்களில் ஒருவனும் அறியவில்ைல;
அறிந்தார்களானால், மகிைமயின் கர்த்தைர அவர்கள் சிலுைவயில் அைறயமாட்டார்கேள. 9

எழுதியிருக்கிறபடி: ேதவன் தம்மில் அன்பு ெசலுத்துகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் ெசய்தைவகைளக் கண்
காணவுமில்ைல, காது ேகட்கவுமில்ைல, அைவகள் மனிதனுைடய இருதயத்தில் ேதான்றவுமில்ைல; 10

நமக்ேகா ேதவன் அைவகைளத் தமது ஆவியினாேல ெவளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர்
எல்லாவற்ைறயும், ேதவனுைடய ஆழங்கைளயும் ஆராய்ந்திருக்கிறார். 11 மனிதனிலுள்ள ஆவிேயயன்றி
மனிதரில் எவன் மனிதனுக்குரியைவகைள அறிவான்? அைதப்ேபால, ேதவனுைடய ஆவிேயயன்றி, ஒருவனும்
ேதவனுக் குரியைவகைள அறியமாட்டான். 12 நாங்கேளா உலகத்தின் ஆவிையப் ெபறாமல், ேதவனால்
எங்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டைவகைள அறியும்படிக்கு ேதவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவிையேய
ெபற்ேறாம். 13 அைவகைள நாங்கள் மனித ஞானம் ேபாதிக்கிற வார்த்ைதகளாேல ேபசாமல், பரிசுத்த ஆவி
ேபாதிக்கிற வார்த்ைதகளாேல ேபசி, ஆவிக்குரியைவகைள ஆவிக்குரியைவகேளாேட சம்பந்தப்படுத்திக்
காண்பிக்கிேறாம். 14 ெஜன்ம சுபாவமான மனிதேனா ேதவனுைடய ஆவிக்குரியைவகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளான்; அைவகள் அவனுக்குப் ைபத்தியமாகத் ேதான்றும்; அைவகள் ஆவிக்ேகற்றப் பிரகாரமாய்
ஆராய்ந்து நிதானிக்கப் படுகிறைவகளானதால், அைவகைள அறியவுமாட்டான். 15 ஆவிக்குரியவன்
எல்லாவற்ைறயும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான்; ஆனாலும் அவன் மற்ெறாருவனாலும் ஆராய்ந்து
நிதானிக்கப்படான். 16 கர்த்தருக்குப் ேபாதிக்கத்தக்கதாக அவருைடய எண்ணத்ைத அறிந்தவன் யார்?
எங்களுக்ேகா கிறிஸ்துவின் எண்ணம் உண்டாயிருக்கிறது.

ேமலும், சேகாதரேர, நான் உங்கைள ஆவிக்குரியவர்கள் என்று நிைனத்து உங்களுடேன
ேபசக்கூடாமல், மாம்சத்துக் குரியவர்கெளன்றும், கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்ைதகெளன்றும் நிைனத்துப்
ேபசேவண்டியதாயிற்று. 2 நீங்கள் ெபலன் இல்லாதவர்களானதால், உங்களுக்கு உணவு

ெகாடாமல், பாைலக் குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்; இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உரியவர்களாய்
இருக்கிறபடியால், இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குப் ெபலனில்ைல. 3 ெபாறாைமயும் வாக்குவாதமும்
ேவறுபாடுகளும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால், நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உரியவர்களாயிருந்து மனித
வழிமுைறயாய் நடக்கிறீர்களல்லவா? 4 ஒருவன் நான் பவுைலச் ேசர்ந்தவெனன்றும், ேவெறாருவன் நான்
அப்ெபால்ேலாைவச் ேசர்ந்தவெனன்றும் ெசால்லுகிறபடியால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உரியவர்களல்லவா? 5

பவுல் யார்? அப்ெபால்ேலா யார்? கர்த்தர் அவனவனுக்கு கிருைப அளித்தபடிேய நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதற்கு
காரணமாயிருந்த ஊழியக்காரர்தாேன. 6 நான் நட்ேடன், அப்ெபால்ேலா தண்ணீர்ப் பாய்ச்சினான்,
ேதவேன விைளயச்ெசய்தார். 7 அப்படியிருக்க, நடுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்ைல, தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்ைல, விைளயச்ெசய்கிற ேதவனாேல எல்லாமாகும். 8 ேமலும் நடுகிறவனும்
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சுகிறவனும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்; அவனவன் தன்தன் ேவைலக்குத் தக்கதாய்க் கூலிையப்
ெபறுவான். 9 நாங்கள் ேதவனுக்கு உடன் ேவைலயாட்களாய் இருக்கிேறாம்; நீங்கள் ேதவனுைடய
பண்ைணயும், ேதவனுைடய மாளிைகயுமாய் இருக்கிறீர்கள். 10 எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ேதவ
கிருைபயின்படிேய புத்தியுள்ள சிற்ப ஆசாரிையப்ேபால அஸ்திபாரம் ேபாட்ேடன். ேவெறாருவன் அதின்ேமல்
கட்டுகிறான். அவனவன் தான் அதின்ேமல் இன்னவிதமாய்க் கட்டுகிறாெனன்று பார்க்கக்கடவன். 11

ேபாடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இேயசு கிறிஸ்துைவ அல்லாமல் ேவேற அஸ்திபாரத்ைதப் ேபாட
ஒருவனாலும் முடியாது. 12 ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின்ேமல் ெபான், ெவள்ளி, விைலேயறப்ெபற்ற கல்,
மரம், புல், ைவக்ேகால் ஆகிய இைவகைளக்ெகாண்டுக் கட்டினால், 13 அவனவனுைடய ேவைலப்பாடு
ெவளியாகும்; நாளானது அைத விளங்கச்ெசய்யும். ஏெனனில் அது அக்கினியினாேல ெவளிப்படுத்தப்படும்;
அவனவனுைடய ேவைலப்பாடு எத்தன்ைமயுள்ளது என்று அக்கினியானது பரிேசாதிக்கும். 14 அதின்ேமல்
ஒருவன் கட்டினது நிைலத்தால், அவன் கூலிையப் ெபறுவான். 15 ஒருவன் கட்டினது ெவந்துேபானால்,
அவன் நஷ்டமைடவான்; அவேனா இரட்சிக்கப்படுவான்; அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டுத் தப்பினது
ேபாலிருக்கும். 16 நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கெளன்றும், ேதவனுைடய ஆவி உங்களில்
வாசமாய் இருக்கிறாெரன்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? 17 ஒருவன் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் ெகடுத்தால்,
அவைன ேதவன் ெகடுப்பார்; ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது; நீங்கேள அந்த ஆலயம். 18

ஒருவனும் தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றாதிருப்பானாக; இவ்வுலகத்திேல உங்களில் ஒருவன் தன்ைன
ஞானிெயன்று நிைனத்தால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் ைபத்தியக் காரனாகக்கடவன். 19 இவ்வுலகத்தின்
ஞானம் ேதவனுக்கு முன்பாக ைபத்தியமாய் இருக்கிறது. அப்படிேய, ஞானிகைள அவர்களுைடய
தந்திரத்திேல பிடிக்கிறாெரன்றும், 20 ஞானிகளுைடய எண்ணங்கள் வீணாய் இருக்கிறெதன்று கர்த்தர்
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அறிந்திருக்கிறாெரன்றும் எழுதியிருக்கிறது. 21 இப்படியிருக்க, ஒருவனும் மனிதைரக் குறித்து ேமன்ைம
பாராட்டாதிருப்பானாக; எல்லாம் உங்களுைடயேத; 22 பவுலாகிலும், அப்ெபால்ேலாவாகிலும்,
ேகபாவாகிலும், உலகமாகிலும், ஜீவனாகிலும் மரணமாகிலும், நிகழ் காரியங்களாகிலும், வரும்
காரியங்களாகிலும், எல்லாம் உங்களுைடயது; 23 நீங்கள் கிறிஸ்துவினுைடயவர்கள்; கிறிஸ்து
ேதவனுைடயவர்.

இப்படியாக, எந்த மனிதனும் எங்கைளக் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும், ேதவனுைடய
இரகசியங்களின் ேமற்பார்ைவக் காரெரன்றும் நிைனத்துக் ெகாள்ளக்கடவன். 2 ேமலும்,
ேமற்பார்ைவக்காரன் உண்ைமயுள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமாம். 3 ஆயினும்

நான் உங்களாேலயாவது மனிதருைடய தீர்ப்பு நாளின் விசாரைணயின் நாளிேலயாவது தீர்ப்ைபப் ெபறுவது
எனக்கு மிகவும் சாதாரண காரியமாயிருக்கிறது; நானும் என்ைனக்குறித்துத் தீர்ப்புச் ெசால்லுகிறதில்ைல. 4

என்னிடத்தில் நான் யாெதாரு குற்றத்ைதயும் அறிேயன்; ஆகிலும் அதினாேல நான் நீதிமானாகிறதில்ைல;
என்ைன நியாயம் விசாரிக்கிறவர் கர்த்தேர. 5 ஆதலால், கர்த்தர் வருமளவும் நீங்கள் காலத்துக்கு முன்ேன
எதுெவான்ைறக் குறித்தும் தீர்ப்புச் ெசால்லாதிருங்கள்; இருளில் மைறந்து இருக்கிறைவகைள அவர்
ெவளிப்பைடயாக்கி, இருதயங்களின் ேயாசைனகைளயும் ெவளிப்படுத்துவார்; அப்ெபாழுது அவனவனுக்குரிய
புகழ்ச்சி ேதவனால் உண்டாகும். 6 சேகாதரேர, எழுதப்பட்டதற்கு அதிகமாக நிைனக்க ேவண்டாெமன்று
நீங்கள் எங்களாேல கற்றுக்ெகாள்ளவும், ஒருவனும் ஒருவனின் நிமித்தம் மற்ெறாருவனுக்கு விேராதமாய்
ைவராக்கியம் ெகாள்ளாதிருக்கவும், நான் உங்கள் நிமித்தம் என்ைனயும் அப்ெபால்ேலாைவயும் ஆதாரமாக
ைவத்து, இைவகைள எழுதிேனன். 7 அன்றியும் உன்ைன சிறப்பானவனாகும்படி ெசய்கிறவர் யார்? உனக்கு
உண்டாய் இருக்கிறைவகளில் நீ ெபற்றுக் ெகாள்ளாதது எது? நீ ெபற்றுக் ெகாண்டவனானால் ெபற்றுக்
ெகாள்ளாதவன் ேபால் ஏன் ேமன்ைம பாராட்டுகிறாய்? 8 இப்ெபாழுது திருப்தி அைடந்திருக்கிறீர்கேள,
இப்ெபாழுது ஐசுவரியவான்களாய் இருக்கிறீர்கேள, எங்கைளயல்லாமல் ஆளுகிறீர்கேள; நீங்கள்
ஆளுகிறவர்கள் ஆனால் நலமாயிருக்கும்; அப்ெபாழுது உங்களுடேனகூட நாங்களும் ஆளுேவாேம. 9

எங்களுக்குத் ேதான்றுகிறபடி ேதவன் அப்ேபாஸ்தலர்களாகிய எங்கைள மரணத்துக்குக்
குறிக்கப்பட்டவர்கள் ேபால கைடசியானவர்களாய்க் காணப்பட ெசய்தார்; நாங்கள் உலகத்துக்கும்
தூதருக்கும் மனிதருக்கும் ேவடிக்ைகயாேனாம். 10 நாங்கள் கிறிஸ்துவினிமித்தம் ைபத்தியக்காரர், நீங்கள்
கிறிஸ்துவில் புத்திசாலிகள்; நாங்கள் பலவீனர், நீங்கள் பலவான்கள்; நீங்கள் ேமன்ைமயானவர்கள், நாங்கள்
ேமன்ைமயற்றவர்கள். 11 இந்ேநரம் வைரக்கும் பசியுள்ளவர்களும், தாகமுள்ளவர்களும், நிர்வாணிகளும்,
ெகாடூரமாக தாக்கப்பட்வர்களும், தங்க இடம் இல்லாதவர்களுமாய் இருக்கிேறாம். 12 எங்கள்
ைககளினாேல ேவைலெசய்து, பாடுபடுகிேறாம்; சபிக்கப்பட்டு, ஆசீர்வதிக்கிேறாம்; துன்பப்பட்டு,
சகிக்கிேறாம். 13 தூஷிக்கப்பட்டு, ேவண்டிக் ெகாள்ளுகிேறாம்; இந்நாள் வைரக்கும் உலகத்தின்
குப்ைபையப் ேபாலவும், எல்லாரும் துைடத்துப்ேபாடுகிற அழுக்ைகப் ேபாலவுமாேனாம். 14 உங்கைள
ெவட்கப்படுத்தும் படிக்கு நான் இைவகைள எழுதவில்ைல, நீங்கள் எனக்குப் பிரியமான பிள்ைளகெளன்று
உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறன். 15 கிறிஸ்துவுக்குள் பதினாயிரம் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு
இருந்தாலும், தகப்பன்மார் அேநகர் உங்களுக்கு இல்ைலேய; கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் சுவிேசஷத்தினால்
நான் உங்கைளப் ெபற்ேறன். 16 ஆைகயால், என்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்கள் என்ைனப்ேபால ஆகுங்கெளன்று
உங்களுக்குப் புத்தி ெசால்லுகிேறன். 17 இதினிமித்தமாக, எனக்குப் பிரியமும், கர்த்தருக்குள்
உண்ைமயுமுள்ள என் குமாரனாகிய தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடத்தில் அனுப்பிேனன்; நான் எங்கும் எந்தச்
சைபயிலும் ேபாதித்துவருகிற பிரகாரம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான என் ெசய்ைககைள அவன் உங்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்துவான். 18 நான் உங்களிடத்திற்கு வருகிறதில்ைல என்கிறதற்காகச் சிலர்
இறுமாப்பைடந்திருக்கிறார்கள். 19 ஆகிலும் கர்த்தருக்கு விருப்பமானால் நான் சீக்கிரமாய்
உங்களிடத்திற்கு வந்து, இறுமாப்பு அைடந்திருக்கிறவர்களுைடய ேபச்ைசயல்ல, அவர்களுைடய
ெபலத்ைதேய அறிந்துெகாள்ேவன். 20 ேதவனுைடய ராஜ்யம் ேபச்சிேல அல்ல, ெபலத்திேல
உண்டாயிருக்கிறது. 21 உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்? நான் பிரம்ேபாடு உங்களிடத்தில் வரேவண்டுேமா?
அல்லது அன்ேபாடும் சாந்தமுள்ள ஆவிேயாடும் வரேவண்டுேமா?

உங்களுக்குள்ேள விபசாரம் உண்ெடன்று ெவளிப்பைடயாய் ெசால்லப்படுகிறேத; ஒருவன் தன்
தகப்பனுைடய மைனவிைய ைவத்துக் ெகாண்டிருக்கிறாேன; அது அறியாைம
உள்ளவர்களுக்குள்ளும் ெசால்லப்படாத விபசாரமாயிருக்கிறேத. 2 இப்படிப்பட்ட காரியம்

ெசய்தவைன நீங்கள் உங்கைளவிட்டு நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும், இறுமாப்பைடந்திருக்கிறீர்கள். 3 நான்
சரீரத்தினாேல உங்களுக்குத் தூரமாயிருந்தும், ஆவியினாேல உங்கேளாேடகூட இருக்கிறவனாய், இப்படிச்
ெசய்தவைனக் குறித்து நான் கூட இருக்கிறதுேபால, 4 நீங்களும், என்னுைடய ஆவியும், நமது கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் அதிகாரத்ேதாேட கூடிவந்திருக்ைகயில், 5 அப்படிப்பட்டவனுைடய ஆவி கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் நாளிேல இரட்சிக்கப்படும்படி, மாம்சத்தின் அழிவுக்காக, நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயரினாேல அவைனச் சாத்தானுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று தீர்ப்புச்
ெசய்கிேறன். 6 நீங்கள் ேமன்ைம பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல; ெகாஞ்சம் புளித்தமா பிைசந்தமா
முழுவைதயும் புளிப்பாக்குெமன்று அறியீர்களா? 7 ஆைகயால், நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய்
இருக்கிறபடிேய, புதிதாய்ப் பிைசந்த மாவாயிருக்கும்படிக்கு, பைழய புளித்தமாைவ ெவளிேய
தூக்கிப்ேபாடுங்கள். ஏெனனில் நம்முைடய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாேர. 8

ஆதலால் பைழய புளித்தமாேவாேட அல்ல, துர்க்குணம் ெபால்லாப்பு என்னும் புளித்தமாேவாடும்
அல்ல,பரிசுத்தம் உண்ைம என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்ேதாேட பண்டிைகைய அனுசரிக்கக்கடேவாம். 9

விபசாரக்காரேராேட கலந்திருக்கக் கூடாெதன்று கடிதத்தில் உங்களுக்கு எழுதிேனன். 10 ஆனாலும்,
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இவ்வுலகத்திலுள்ள விபசாரக்காரர், ெபாருளாைசக்காரர், ெகாள்ைளக்காரர், விக்கிர ஆராதைனக்காரர்
இவர்கேளாடு எவ்வளவும் கலந்திருக்கக் கூடாெதன்று நான் எழுதவில்ைல; அப்படியானால் நீங்கள்
உலகத்ைதவிட்டு நீங்கிப் ேபாகேவண்டியதாயிருக்குேம. 11 நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னெவன்றால்,
சேகாதரெனன்னப்பட்ட ஒருவன் விபசாரக் காரனாயாவது, ெபாருளாைசக் காரனாயாவது, விக்கிர
ஆராதைனக் காரனாயாவது, தூசிக்கிரவனாயாவது, குடிெவறியனாயாவது, ெகாள்ைளக்காரனாயாவது
இருந்தால், அவேனாேட கலந்திருக்கக்கூடாது; அப்படிப் பட்டவனுடேனகூட உண்ணவும் கூடாது. 12

ெவளிேய இருக்கிறவர்கைளக் குறித்துத் தீர்ப்புச் ெசய்கிறது என் காரியமா? உள்ேள இருக்கிறவர்கைளக்
குறித்தல்லேவா நீங்கள் தீர்ப்புச்ெசய்கிறீர்கள்? 13 ெவளிேய இருக்கிறவர்கைளக் குறித்து ேதவேன தீர்ப்புச்
ெசய்வார். ஆைகயால் அந்தப் ெபால்லாதவைன உங்கைளவிட்டுத் தள்ளிப்ேபாடுங்கள்.

உங்களில் ஒருவனுக்கு ேவெறாருவேனாேட வழக்குண்டானால், வழக்காடும்படி அவன்
பரிசுத்தவான்களிடத்தில் ேபாகாமல், அநியாயக் காரரிடத்தில் ேபாகத் துணிகிறெதன்ன? 2

பரிசுத்தவான்கள் உலகத்ைத நியாயம் தீர்ப்பார்கெளன்று அறியீர்களா? உலகம் உங்களால் நியாயம்
தீர்க்கப் படுவதாயிருக்க, சாதாரண வழக்குகைளத் தீர்க்க நீங்கள் தகுதியற்றவரா? 3 ேதவ தூதர்கைளயும்
நியாயம் தீர்ப்ேபாெமன்று அறியீர்களா? அப்படியிருக்க, இந்த வாழ்ைகக் ேகற்றைவகைள நீங்கள் தீர்த்துக்
ெகாள்ள முடியாதிருக்கிறது எப்படி? 4 இந்த வாழ்க்ைகக் ேகற்ற வழக்குகள் உங்களுக்கு இருந்தால்,
தீர்ப்புச் ெசய்கிறதற்கு, சைபயில் சாதாரணமாய் எண்ணப்பட்டவர்கைள நியமித்துக் ெகாள்ளுங்கள். 5

உங்களுக்கு ெவட்கம் உண்டாகும்படி இைதச் ெசால்லுகிேறன். சேகாதரனுக்கும் சேகாதரனுக்கும்
உண்டான வழக்ைகத் தீர்க்கத்தக்க பகுத்தறிவு உள்ளவன் ஒருவனாகிலும் உங்களுக்குள் இல்ைலயா? 6

சேகாதரேனாேட சேகாதரன் வழக்காடுகிறான், அவிசுவாசிகளுக்கு முன்பாகவும் அப்படிச் ெசய்கிறான். 7

நீங்கள் ஒருவேராெடாருவர் வழக்காடுகிறது எவ்விதத்திலும் குற்றமாயிருக்கிறது. அப்படிச் ெசய்கிறைதவிட
நீங்கள் ஏன் அநியாயத்ைதச் சகித்துக் ெகாள்ளுகிறதில்ைல, ஏன் நஷ்டத்ைதப் ெபாறுத்துக்
ெகாள்ளுகிறதில்ைல? 8 நீங்கேள அநியாயஞ்ெசய்கிறீர்கள், நஷ்டப் படுத்துகிறீர்கள்; சேகாதரருக்கும்
அப்படிச் ெசய்கிறீர்கேள. 9 அநியாயக்காரர் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதில்ைல என்று
அறியீர்களா? ஏமாற்றப் படாதிருங்கள்; ேவசிமார்க்கத்தாரும், விக்கிரக ஆராதைனக்காரரும்,
விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும், 10 திருடனும், ெபாருளாைசக்
காரரும், ெவறியரும், உதாசினரும், ெகாள்ைளக்காரரும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதில்ைல.
11 உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள்; ஆயினும் கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயரினாலும்,
நமது ேதவனுைடய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான் ஆக்கப்பட்டீர்கள்.
12 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது;
எல்லாவற்ைறயும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிைமப் படமாட்ேடன்.
13 வயிற்றுக்கு உணவும், உணவுக்கு வயிறும் ஏற்கும்; ஆனாலும் ேதவன் இைதயும் அைதயும் அழியச்
ெசய்வார். சரீரேமா ேவசித்தனத்திற்கு அல்ல, கர்த்தருக்ேக உரியது; கர்த்தரும் சரீரத்திற்கு உரியவர். 14

ேதவன் கர்த்தைர எழுப்பினாேர, நம்ைமயும் தமது வல்லைமயினாேல எழுப்புவார். 15 உங்கள் சரீரங்கள்
கிறிஸ்துவின் அவயவங்கெளன்று அறியீர்களா? அப்படியிருக்க, நான் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கைள ேவசியின்
அவயவங்கள் ஆக்கலாமா? அப்படிச் ெசய்யலாகாேத. 16 ேவசிேயாடு இைணந்திருக்கிறவன் அவளுடேன
ஒேர சரீரமாய் இருக்கிறாெனன்று அறியீர்களா? இருவரும் ஒேர மாம்சமாய் இருப்பார்கள் என்று
ெசால்லியிருக்கிறேத. 17 அப்படிேய கர்த்தேராடு இைணந்திருக்கிறவனும், அவருடேன ஒேர
ஆவியாயிருக்கிறான். 18 ேவசித்தனத்திற்கு விலகிேயாடுங்கள். மனிதன் ெசய்கிற எந்தப் பாவமும்
சரீரத்திற்கு ெவளிேய இருக்கும்; ேவசித்தனம் ெசய்கிறவேனா தன் ெசாந்த சரீரத்திற்கு விேராதமாய்
பாவஞ்ெசய்கிறான். 19 உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் ேதவனாேல ெபற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற
பரிசுத்த ஆவியினுைடய ஆலயமாய் இருக்கிறெதன்றும், நீங்கள் உங்களுைடயவர்கள் அல்லெவன்றும்
அறியீர்களா? 20 விைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கேள; ஆைகயால் ேதவனுக்கு உைடயைவகளாகிய உங்கள்
சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் ேதவைன மகிைமப்படுத்துங்கள்.

நீங்கள் எனக்கு எழுதின காரியங்கைளக் குறித்து நான் எழுதுகிறது என்னெவன்றால், ெபண்ைணத்
ெதாடாமலிருக்கிறது மனிதனுக்கு நல்லது. 2 ஆகிலும் ேவசித்தனம் இராதபடிக்கு அவனவன் தன்
ெசாந்த மைனவிையயும், அவளவள் தன் ெசாந்த கணவைனயும் உைடயவர்களாய் இருக்கேவண்டும்.

3 கணவன் தன் மைனவிக்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்யக்கடவன்; அப்படிேய மைனவியும் தன்
கணவனுக்குச் ெசய்யக்கடவள். 4 மைனவியானவள் தன் ெசாந்த சரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, கணவேன
அதற்கு அதிகாரி; அப்படிேய கணவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மைனவிேய அதற்கு
அதிகாரி. 5 உபவாசத்திற்கும் ெஜபத்திற்கும் தைடயிராதபடிக்கு இருவரும் சிலகாலம் பிரிந்து
இருக்கேவண்டுெமன்று ஒத்துக் ெகாண்டால் அன்றி, ஒருவைரவிட்டு ஒருவர் பிரியாதிருங்கள்; உங்களுக்கு
சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாைமயால் சாத்தான் உங்கைளத் தூண்டிவிடாதபடிக்கு, மறுபடியும் இைணந்து
வாழுங்கள். 6 இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல், ஆேலாசைனயாகச் ெசால்லுகிேறன். 7 எல்லா
மனிதரும் என்ைனப் ேபாலேவ இருக்க விரும்புகிேறன். ஆகிலும் அவனவனுக்கு ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்ட
அவனவனுக்குரிய வரமுண்டு; அது ஒருவனுக்கு ஒருவிதமாயும், மற்ெறாருவனுக்கு ேவறுவிதமாயும்
இருக்கிறது. 8 திருமணம் இல்லாதவர்கைளயும், விதைவ ெபண்கைளயும் குறித்து நான் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், அவர்கள் என்ைனப்ேபால இருந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும். 9 ஆகிலும்
அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாதிருந்தால் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ளக்கடவர்கள்;
ேவகிறைதப்பார்க்கிலும் திருமணம் ெசய்கிறது நலம். 10 திருமணம் ெசய்து ெகாண்டவர்களுக்கு நானல்ல,
கர்த்தேர கட்டைளயிடுகிறதாவது: மைனவியானவள் தன் கணவைன விட்டுப்பிரிந்து ேபாகக்கூடாது. 11

1 ெகாரிந்தியர் 7:11
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பிரிந்துேபானால் அவள் திருமணம் இல்லாதிருக்கக்கடவள், அல்லது கணவேனாேட சமாதானம்
ஆகக்கடவள்; கணவனும் தன் மைனவிையத் தள்ளிவிடக்கூடாது. 12 மற்றவர்கைளக் குறித்துக் கர்த்தர்
அல்ல, நாேன ெசால்லுகிறதாவது: சேகாதரெனாருவனுைடய மைனவி விசுவாசம் இல்லாதவளாயிருந்தும்,
அவனுடேன வாசமாயிருக்க அவளுக்குச் சம்மதமிருந்தால், அவன் அவைளத் தள்ளி விடாதிருக்கக்கடவன்.
13 அப்படிேய ஒரு ெபண்னுைடய கணவன் விசுவாசம் இல்லாமலிருந்தும், அவளுடேன இைணந்து வாழ
அவனுக்குச் சம்மதமிருந்தால், அவள் அவைனத் தள்ளி விடாதிருக்கக்கடவள். 14 ஏன் என்றால்,விசுவாசம்
குைறவான கணவன் தன் மைனவியால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான்; விசுவாசம் குைறவான மைனவியும் தன்
கணவனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறாள். இல்லாவிட்டால் உங்கள் பிள்ைளகள் அசுத்தமாயிருக்குேம;
இப்ெபாழுேதா அைவகள் பரிசுத்தமாயிருக்கின்றன. 15 ஆகிலும்,விசுவாசம் குைறவுள்ளவர்கள்
பிரிந்துேபானால் பிரிந்துேபாகட்டும், இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் சேகாதரனாவது சேகாதரியாவது
அடிைமப்பட்டவர்கள் அல்ல. சமாதானமாய் இருக்கும்படிக்ேக ேதவன் நம்ைம அைழத்திருக்கிறார். 16

மைனவியானவேள, நீ உன் கணவைன இரட்சிப்பாேயா அல்லேவா உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? கணவேன, நீ
உன் மைனவிைய இரட்சிப்பாேயா அல்லேவா உனக்கு எப்படித் ெதரியும்? 17 ேதவன் அவனவனுக்குப்
பங்களித்தது எப்படிேயா, கர்த்தர் அவனவைன அைழத்தெதப்படிேயா, அப்படிேய அவனவன் நடக்கக்கடவன்.
எல்லாச் சைபகளிேலயும் இப்படிேய திட்டம் ெசய்கிேறன். 18 ஒருவன் விருத்தேசதனம் ெபற்றவனாய்
அைழக்கப்பட்டிருந்தால், விருத்தேசதனம் இல்லாதவனாயிருக்க வைகேதடானாக; ஒருவன்
விருத்தேசதனம் இல்லாதவனாய் அைழக்கப்பட்டிருந்தால், விருத்தேசதனம் ெபறாதிருப்பானாக. 19

விருத்தேசதனமும் ஒன்றுமில்ைல, விருத்தேசதனம் இல்லாைமயும் ஒன்றுமில்ைல; ேதவனுைடய
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளுகிறேத ேநாக்கம். 20 அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட நிைலைமயிேல
நிைலத்திருக்கக்கடவன். 21 அடிைமயாய் நீ அைழக்கப்பட்டிருந்தால், கவைலப்படாேத; நீ விடுதைலயாக
முடியுமானால் அைத நலெமன்று கைடபிடித்துக்ெகாள். 22 கர்த்தருக்குள் அைழக்கப்பட்ட அடிைமயானவன்
கர்த்தருைடய சுதந்தரவாளியாய் இருக்கிறான்; அப்படிேய அைழக்கப்பட்ட சுதந்திரவாளி
கிறிஸ்துவினுைடய அடிைமயாயிருக்கிறான். 23 நீங்கள் விைலக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள்; மனிதருக்கு
அடிைமகள் ஆகாதிருங்கள். 24 சேகாதரேர, அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட நிைலைமயிேல ேதவனுக்கு
முன்பாக நிைலத்திருக்கக்கடவன். 25 அன்றியும் கன்னிைககைளக் குறித்து, கர்த்தரால் எனக்குக் கட்டைள
இல்ைல. ஆகிலும் நான் உண்ைம உள்ளவனாய் இருக்கிறதற்குக் கர்த்தரால் இரக்கம் ெபற்று, என்
கருத்ைதத் ெதரியப்படுத்துகிேறன். 26 அெதன்னெவன்றால், இப்ெபாழுது உண்டாயிருக்கிற
துன்பத்தினிமித்தம் திருமணம் இல்லாமலிருக்கிறது மனிதனுக்கு நலமாயிருக்குெமன்று நிைனக்கிேறன். 27

நீ மைனவிேயாேட இைணக்கப் பட்டிருந்தால், பிரிந்துேபாக வைக ேதடாேத; நீ மைனவி
இல்லாதவனாயிருந்தால். மைனவிையத் ேதடாேத. 28 நீ திருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல; கன்னிைக
திருமணம் ெசய்தாலும் பாவமல்ல. ஆகிலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சரீரத்திேல துன்பப்படுவார்கள்; அதற்கு
நீங்கள் தப்பேவண்டும் என்றிருக்கிேறன். 29 ேமலும், சேகாதரேர, நான் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்,
இனிவரும் காலம் குைறவாயிருக்கிற படியால், மைனவிகள் உள்ளவர்கள் மைனவிகள் இல்லாதவர்கள்
ேபாலவும், 30 அழுகிறவர்கள் அழாதவர்கள் ேபாலவும், சந்ேதாஷப்படுகிறவர்கள் சந்ேதாஷப்படாதவர்கள்
ேபாலவும், வாங்குகிறவர்கள் வாங்காதவர்கள் ேபாலவும், 31 இவ்வுலகத்ைத அனுபவிக்கிறவர்கள் அைதத்
தகாதவிதமாய் அனுபவியாதவர்கள் ேபாலவும் இருக்கேவண்டும்; இந்த உலகத்தின் ேவஷம்
கடந்துேபாகிறேத. 32 நீங்கள் கவைலயற்றவர்களாய் இருக்க விரும்புகிேறன். திருமணமில்லாதவன்
கர்த்தருக்கு எப்படிப் பிரியமாயிருக்கலாெமன்று, கர்த்தருக்குரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுகிறான். 33

திருமணம் ெசய்தவன் தன் மைனவிக்கு எப்படிப் பிரியமாய் இருக்கலாெமன்று, உலகத்திற்கு
உரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுகிறான். 34 அதுேபால, மைனவியானவளுக்கும், இளம் ெபண்னுக்கும்
வித்தியாசமுண்டு. திருமணம் இல்லாதவள் சரீரத்திலும் ஆத்துமாவிலும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்படி,
கர்த்தருக்கு உரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுகிறாள்; திருமணம் ெசய்தவள் தன் கணவனுக்கு எப்படிப்
பிரியமாய் இருக்கலாெமன்று, உலகத்திற்கு உரியைவகளுக்காகக் கவைலப்படுகிறாள். 35 இைத நான்
உங்கைளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அகப்படுத்த ேவண்டுெமன்று ெசால்லாமல், உங்களுக்குத் தகுதியாய்
இருக்குெமன்றும், நீங்கள் கவைலயில்லாமல் கர்த்தைர சார்ந்து ெகாண்டிருக்க ேவண்டுெமன்றும், உங்கள்
ெசாந்த ஆதாயத்துக்காகேவ ெசால்லுகிேறன். 36 ஆகிலும் ஒருவன் தன் மகளின் இளம் பருவம் கடந்து
ேபானதினாேல, அவள் திருமணம் ெசய்யாமலிருப்பது அவளுக்குத் தகுதியல்லெவன்றும், அவள் திருமணம்
ெசய்வது அவசியெமன்றும் நிைனத்தால், அவன் தன் மனதின்படி ெசய்யக்கடவன்; அது பாவமல்ல, திருமணம்
ெசய்யட்டும். 37 ஆயினும் அதற்கு அவசியத்ைத பார்க்காமல், தன் இருதயத்திேல உறுதியுள்ளவனாயும்,
ெசாந்த விருப்பத்தின்படி ெசய்ய அதிகாரம் உள்ளவனாயுமிருந்து, தன் மகளின் இளம் பருவத்ைதக் காக்க
ேவண்டுெமன்று தன் இருதயத்தில் முடிவு ெசய்கிறவன் நன்ைம ெசய்கிறான். 38 இப்படியிருக்க, அவைள
திருமணம் ெசய்து ெகாடுக்கிறவனும் நன்ைம ெசய்கிறான்; ெகாடாமலிருக்கிறவனும் அதிக நன்ைம
ெசய்கிறான். 39 மைனவியானவள் தன் கணவன் உயிேராடிருக்கும் காலம்வைர திருமண உடன்பாட்டினால்
இைணக்கப்பட்டிருக்கிறாள்; தன் கணவன் மரித்தபின்பு தனக்கு விருப்பமானவனாயும் கர்த்தருக்கு
உட்பட்டவனாயுமிருக்கிற எவைனயாகிலும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள விடுதைலயாயிருக்கிறாள். 40

ஆகிலும் என்னுைடய கருத்தின்படி அவள் அப்படிேய இருந்துவிட்டால் பாக்கியவதியாயிருப்பாள்.
என்னிடத்திலும் ேதவனுைடய ஆவி உண்ெடன்று நிைனக்கிேறன்.

விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைளக் குறித்த விஷயத்தில், நம்ெமல்லாருக்கும் அறிவு
உண்ெடன்று நமக்குத் ெதரியுேம. அறிவு இறுமாப்ைப உண்டாக்கும், அன்ேபா பக்தி விருத்திைய
உண்டாக்கும். 2 ஒருவன் தான் ஏேதனும் ஒன்ைற அறிந்தவெனன்று எண்ணிக் ெகாள்வானானால்,

1 ெகாரிந்தியர் 7:12
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ஒன்ைறயும் அறியேவண்டிய விதத்தில் அவன் இன்னும் அறியவில்ைல. 3 ேதவனில் அன்பு ெசலுத்துகிறவன்
எவேனா, அவன் ேதவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான். 4 விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைள
சாப்பிடுகிற விஷயத்ைதப்பற்றி, உலகத்திேல விக்கிரகமானது ஒன்றும் இல்ைலெயன்றும் ஒருவேரயன்றி
ேவெறாரு ேதவன் இல்ைலெயன்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 5 வானத்திேலயும் பூமியிேலயும் ேதவர்கள்
என்னப்படுகிறவர்கள் உண்டு; இப்படி அேநக ேதவர்களும் அேநக கர்த்தாக்களும் உண்டாயிருந்தாலும், 6

பிதாவாகிய ஒேர ேதவன் நமக்குண்டு, அவராேல அைனத்தும் உண்டாயிருக்கிறது; அவருக்ெகன்று நாமும்
உண்டாயிருக்கிேறாம். இேயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒேர கர்த்தரும் நமக்குண்டு; அவர் மூலமாய் அைனத்தும்
உண்டாயிருக்கிறது, அவர் மூலமாய் நாமும் உண்டாயிருக்கிேறாம். 7 ஆகிலும், இந்த அறிவு
எல்லாரிடத்திலும் இல்ைல. சிலர் இன்ைறயவைரக்கும் விக்கிரகத்ைத ஒரு ெபாருெளன்று எண்ணி,
விக்கிரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்டைத சாப்பிடுகிறார்கள்; அவர்களுைடய மனச்சாட்சி
பலவீனமாயிருப்பதால் அசுத்தமாக்கப்படுகிறது. 8 உணவானது நம்ைம ேதவனுக்கு
உகந்தவர்களாக்கமாட்டாது; என்னத்தினாெலனில், சாப்பிடுவதினால் நமக்கு ஒரு ேமன்ைமயுமில்ைல,
சாப்பிடாதிருப்பதினால் நமக்கு ஒரு குைறவுமில்ைல. 9 ஆகிலும் இைதக்குறித்து உங்களுக்கு
உண்டாயிருக்கிற அதிகாரம் எவ்விதத்திலும் பலவீனருக்குத் இைடயூறு வராதபடிக்குப் பாருங்கள். 10

எப்படிெயனில், அறிவுள்ளவனாகிய உன்ைன விக்கிரகக் ேகாவிலிேல சாப்பிடுவைத ஒருவன் கண்டால்,
பலவீனனாயிருக்கிற அவனுைடய மனச்சாட்சி விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைவகைள
சாப்பிடுவதற்குத் துணிவு ெகாள்ளுமல்லவா? 11 பலவீனமுள்ள சேகாதரன் உன் அறிவினிமித்தம்
ெகட்டுப்ேபாகலாமா? அவனுக்காகக் கிறிஸ்து மரித்தாேர. 12 இப்படிச் சேகாதரருக்கு விேராதமாய்ப்
பாவஞ்ெசய்து, பலவீனமுள்ள அவர்களுைடய மனச்சாட்சிைய வருத்தப் படுத்துகிறதினாேல, நீங்கள்
கிறிஸ்துவுக்கு விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்கிறீர்கள். 13 ஆதலால் உணவு என் சேகாதரனுக்கு
இடறலுண்டாக்கினால், நான் என் சேகாதரனுக்கு இடறலுண்டாக்காதபடிக்கு, என்ைறக்கும் மாம்சம்
புசியாதிருப்ேபன்.

நான் அப்ேபாஸ்தலன் அல்லவா? நான் சுதந்தாரவாளி அல்லவா? நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துைவ நான் தரிசிக்கவில்ைலயா? கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் ெசயல்களாய்
இருக்கிறீர்களல்லவா? 2 நான் மற்றவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாய் இராவிட்டாலும்,

உங்களுக்கல்லேவா அப்ேபாஸ்தலனாய் இருக்கிேறன்; கர்த்தருக்குள் நீங்கள் என் அப்ேபாஸ்தல
ஊழியத்திற்கு அைடயாளமாய் இருக்கிறீர்கேள. 3 என்ைன நியாயம் விசாரிக்கிறவர்களுக்கு நான்
ெசால்லுகிற மறு ெமாழியாவது: 4 உண்ணவும் குடிக்கவும் எங்களுக்கு அதிகாரமில்ைலயா? 5 மற்ற
அப்ேபாஸ்தலரும், கர்த்தருைடய சேகாதரரும், ேகபாவும் ெசய்கிறதுேபால, மைனவியாகிய ஒரு
சேகாதரிைய அைழத்துக் ெகாண்டு அைலய எங்களுக்கும் அதிகாரமில்ைலயா? 6 அல்லது, ைகத்ெதாழில்
ெசய்யாதிருக்கிறதற்கு எனக்கும் பர்னபாவுக்கும் மாத்திரந்தானா அதிகாரமில்ைல? 7 எவன் தன்
ெசாந்தப்பணத்ைதச் ெசலவழித்து, இராணுவத்திேல ேசைவ ெசய்வான்? எவன் திராட்சத்ேதாட்டத்ைத
உண்டாக்கி, அதின் கனிைய சாப்பிடாதிருப்பான்? எவன் மந்ைதைய ேமய்த்து, அதின் பாைலச்
குடியாதிருப்பான்? 8 இைவகைள மனிதர் வழக்கத்தின்படி ெசால்லுகிேறேனா? நியாயப்பிரமாணமும்
இைவகைளச் ெசால்லுகிறதில்ைலயா? 9 ேபாரடிக்கிற மாட்ைட வாய்க்கட்டாயாக என்று ேமாேசயின்
பிரமாணத்திேல எழுதியிருக்கிறேத. ேதவன் மாடுகளுக்காகேவ கவைலயாயிருக்கிறாேரா? 10

நமக்காகத்தான் இைதச் ெசால்லுகிறாேரா? உழுகிறவன் நம்பிக்ைகேயாேட உழவும், ேபாரடிக்கிறவன் தான்
நம்புகிறதில் பங்கைடேவன் என்கிற நம்பிக்ைகேயாேட ேபாரடிக்கவும் ேவண்டியேத, ஆைகயால், அது
நமக்காகேவ எழுதியிருக்கிறது. 11 நாங்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்ைமகைள விைதத்திருக்க, உங்கள் சரீர
நன்ைமகைள அறுத்தால் அது ெபரிய காரியமா? 12 மற்றவர்கள் உங்களிடத்திேல இந்த அதிகாரத்ைதச்
ெசலுத்தினால், அவர்களிலும் நாங்கள் அதிகமாய்ச் ெசலுத்தலாமல்லவா? அப்படியிருந்தும், கிறிஸ்துவின்
சுவிேசஷத்திற்கு யாெதாரு தைடயும் உண்டாகாதபடிக்கு, நாங்கள் இந்த அதிகாரத்ைதச் ெசலுத்தாமல்
எல்லாப் பாடும் படுகிேறாம். 13 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்கிறவர்கள் ேதவாலயத்திற்கு உரியைவகளில்
சாப்பிடுகிறார்கள் என்றும், பலிபீடத்ைத அடுத்துப் பணிவிைட ெசய்கிறவர்களுக்குப் பலிபீடத்தில்
உள்ளைவகளில் பங்கு உண்ெடன்றும் அறியீர்களா? 14 அந்தப்படிேய சுவிேசஷத்ைத அறிவிக்கிறவர்களுக்கு
சுவிேசஷத்தினாேல பிைழப்பு உண்டாக ேவண்டுெமன்று கர்த்தரும் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 15

அப்படியிருந்தும், நான் இைவகளில் ஒன்ைறயும் அநுபவிக்கவில்ைல; இப்படி எனக்கு நடக்கேவண்டுெமன்று
இைவகைள நான் எழுதுகிறதுமில்ைல. என் ேமன்ைம பாராட்டுதளினால் ஒருவன்
மனேவதைனயாக்குகிறைதப் பார்க்கிலும் சாகிறது எனக்கு நலமாயிருக்கும். 16 சுவிேசஷத்ைத நான்
பிரசங்கித்து வந்தும், ேமன்ைமப் பாராட்ட எனக்கு இடமில்ைல; அது என்ேமல் விழுந்த
கடைமயாயிருக்கிறது; சுவிேசஷத்ைத நான் பிரசங்கியா;மல் இருந்தால், எனக்கு ஐேயா. 17 நான்
உற்சாகமாய் அப்படிச் ெசய்தால் எனக்குப் பலன் உண்டு; உற்சாகம் இல்லாதவனாய்ச்
ெசய்தாலும்,ேமற்பார்ைவயாளர் பதவி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறேத. 18 ஆதலால் எனக்குப் பலன்
என்ன? நான் சுவிேசஷத்ைத பிரசங்கிக்ைகயில் அைதப்பற்றி எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அதிகாரத்ைத
முற்றிலும் ெசலுத்தாமல், கிறிஸ்துவின் சுவிேசஷத்ைதச் ெசலவில்லாமல் ஸ்தாபிப்பேத எனக்குப் பலன். 19

நான் ஒருவருக்கும் அடிைமப் படாதவனாயிருந்தும், நான் அதிக மக்கைள ஆதாயப்படுத்திக்
ெகாள்ளும்படிக்கு, என்ைனத்தாேன எல்லாருக்கும் அடிைமயாக்கிேனன். 20 யூதைர ஆதாயப்படுத்திக்
ெகாள்ளும்படிக்கு, யூதருக்கு யூதைனப் ேபாலவும், நியாயப்பிரமாணத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கைள
ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்கு, நியாயப்பிரமாணத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டவைனப் ேபாலவுமாேனன். 21

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவர்கைள ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம்

1 ெகாரிந்தியர் 9:21
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இல்லாதவைனப் ேபாலவுமாேனன். அப்படியிருந்தும், நான் ேதவனுக்குமுன்பாக நியாயப்பிரமாணம்
இல்லாதவனாயிராமல், கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்துக்கு உள்ளானவனாயிருக்கிேறன். 22 பலவீனைர
ஆதாயப்படுத்திக் ெகாள்ளும்படிக்குப் பலவீனருக்குப் பலவீனைனப் ேபாலாேனன்; எப்படியாகிலும் சிலைர
இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் எல்லாருக்கும் எல்லாமாேனன். 23 சுவிேசஷத்தில் நான் உடன்
பங்காளியாகும்படிக்கு, அதினிமித்தேம இப்படிச் ெசய்கிேறன். 24 பந்தயப் பாைதயில்
ஓடுகிறவர்கெளல்லாரும் ஓடுவார்கள்; ஆகிலும், ஒருவேன ெவற்றிைய ெபறுவாெனன்று அறியீர்களா? நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். 25 பந்தயத்திற்குப் ேபாராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிேலயும்
இச்ைசயடக்கமாய் இருப்பார்கள். அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்கிறார்கள்,
நாேமா அழிவில்லாத கிரீடத்ைதப் ெபறும்படிக்கு அப்படிச் ெசய்கிேறாம். 26 ஆதலால் நான் குறிக்ேகாள்
இல்லாதவனாக ஓேடன்; ஆகாயத்ைத அடிக்கிறவனாகச் சிலம்பம் ெசய்யமாட்ேடன். 27 மற்றவர்களுக்குப்
பிரசங்கம் ெசய்கிற நான்தாேன ஆகாதவனாய்ப் ேபாகாதபடிக்கு, என் சரீரத்ைத ஒடுக்கி அடக்குகிேறன்.

இப்படியிருக்க, சேகாதரேர, நீங்கள் எைவகைள அறியேவண்டுெமன்று இருக்கிேறெனன்றால்;
நம்முைடய தகப்பன்மார்கள் எல்லாரும் ேமகத்துக்குக் கீழாயிருந்தார்கள், எல்லாரும்,
சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள். 2 எல்லாரும்ேமாேசக்குள்ளாக ேமகத்தினாலும்

சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 3 எல்லாரும் ஒேர ஞான ஆகாரத்ைதப் சாப்பிட்டார்கள்.
4 எல்லாரும் ஒேர ஞான பானத்ைதக் குடித்தார்கள். எப்படிெயனில், அவர்கேளாேடகூடச் ெசன்ற ஞானக்
கன்மைலயின் தண்ணீைரக் குடித்தார்கள்; அந்தக் கன்மைல கிறிஸ்துேவ. 5 அப்படியிருந்தும், அவர்களில்
அதிகமானவர்களிடத்தில் ேதவன் பிரியமாய் இருந்ததில்ைல; ஆதலால் வனாந்தரத்திேல அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள். 6 அவர்கள் ேபராைச ெகாண்டதுேபால நாமும் தீங்கானைவகள் மீது ேபராைச
ெகாள்ளாதபடிக்கு, இைவகள் நமக்கு அைடயாளமாய் இருக்கிறது. 7 மக்கள் அமர்ந்து உண்ணவும்,
குடிக்கவும், ேவசித்தன எண்ணத்ேதாடு விைளயாடவும் எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி,
அவர்களில் சிலர் விக்கிரக ஆராதைனக்காரர் ஆனதுேபால நீங்களும் ஆகாதிருங்கள். 8 அவர்களில் சிலர்
ேவசித்தனம் ெசய்து, ஒேரநாளில் இருபத்து மூவாயிரம்ேபர் விழுந்துேபானார்கள்; அதுேபால நாமும்
ேவசித்தனம் ெசய்யாதிருப்ேபாமாக. 9 அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துைவப் ேசாதித்துப் பார்த்து, பாம்புகளால்
அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நாமும் கிறிஸ்துைவப் ேசாதித்து பாராதிருப்ேபாமாக. 10 அவர்களில் சிலர்
முறுமுறுத்து, மரண தூதனாேல அழிக்கப்பட்டார்கள்; அதுேபால நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள். 11

இைவகெளல்லாம் அைடயாளங்களாக அவர்களுக்கு நடந்தது; உலகத்தின் முடிவு காலத்திலுள்ள நமக்கு
எச்சரிப்பு உண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது. 12 இப்படியிருக்க, தன்ைன நிற்கிறவெனன்று
எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாய் இருக்கக்கடவன். 13 மனிதருக்கு ேநரிடுகிற ேசாதைனேய
அல்லாமல் ேவேற ேசாதைன உங்களுக்கு ேநரிடவில்ைல. ேதவன் உண்ைமயுள்ளவராய் இருக்கிறார்;
உங்கள் திராணிக்கு ேமலாக நீங்கள் ேசாதிக்கப் படுகிறதற்கு அவர் இடங்ெகாடாமல், ேசாதைனையத்
தாங்கத்தக்கதாக, ேசாதைனேயாடுகூட அதற்குத் தப்பிக்ெகாள்ளும்படியான வழிையயும் உண்டாக்குவார்.
14 ஆைகயால் எனக்குப் பிரியமானவர்கேள, விக்கிரக ஆராதைனக்கு விலகி ஓடுங்கள். 15 உங்கைளப்
புத்திமான்கெளன்று நிைனத்துப் ேபசுகிேறன்; நான் ெசால்லுகிறைத நீங்கேள நிதானித்துப் பாருங்கள். 16

நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுைடய இரத்தத்தின் ஐக்கிமாய்
இருக்கிறதல்லவா? நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுைடய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறதல்லவா? 17

அந்த ஒேர அப்பத்தில் நாெமல்லாரும் பங்கு ெபறுகிறபடியால், அேநகரான நாம் ஒேர அப்பமும் ஒேர
சரீரமுமாய் இருக்கிேறாம். 18 மாம்சத்தின்படியான இஸ்ரேவலைரப் பாருங்கள்; பலிகைளப்
சாப்பிடுகிறவர்கள் பலிபீடத்ேதாேட ஐக்கியமாய் இருக்கிறார்களல்லவா? 19 இப்படியிருக்க, விக்கிரகம் ஒரு
ெபாருெளன்றும், விக்கிரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்டது ஒரு ெபாருெளன்றும் நான் ெசால்லுகிேறேனா? 20

பிற மார்க்கத்தார்கள் பலியிடுகிறைவகைள ேதவனுக்கு அல்ல, ேபய்களுக்ேக பலியிடுகிறார்கள் என்று
ெசால்லுகிேறன்; நீங்கள் ேபய்கேளாேட ஐக்கியமாயிருக்க எனக்கு மனதில்ைல. 21 நீங்கள் கர்த்தருைடய
பாத்திரத்திலும் ேபய்களுைடய பாத்திரத்திலும் பானம் ெசய்யக்கூடாேத; நீங்கள் கர்த்தருைடய உணவு
பந்திக்கும் ேபய்களுைடய உணவு பந்திக்கும் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கக்கூடாேத. 22 நாம் கர்த்தருக்கு
எரிச்சைல தூண்டலாமா? அவரிலும் நாம் பலவான்களா? 23 எல்லாவற்ைறயும் அநுபவிக்க எனக்கு
அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது; எல்லாவற்ைறயும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு,
ஆகிலும் எல்லாம் பக்திவிருத்திைய உண்டாக்காது. 24 ஒவ்ெவாருவனும் தன் ெசாந்த ஆதாயத்ைத
ேதடாமல், மற்றவர்களுைடய ஆதாயத்ைத ேதடக்கடவன். 25 கைடயிேல விற்கப்படுகிற எைதயும் வாங்கி
சாப்பிடுங்கள்; மனச்சாட்சியின் நிமித்தம் நீங்கள் ஒன்ைறயும் விசாரிக்க ேவண்டியதில்ைல. 26 பூமியும் அதின்
நிைறவும் கர்த்தருைடயது. 27 அன்றியும் விசுவாசம் இல்லாதவர்களில் ஒருவன் உங்கைள விருந்துக்கு
அைழக்கும் ேபாது, ேபாக உங்களுக்கு மனதிருந்தால், மனச்சாட்சியின் நிமித்தம் ஒன்ைறயும் விசாரியாமல்,
உங்கள் முன் ைவக்கப்படுகிற எைதயும் சாப்பிடுங்கள். 28 ஆனாலும் இது விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்
பட்டெதன்று ஒருவன் உங்களுக்குச் ெசான்னால், அப்படி அறிவித்தவன் நிமித்தமும் மனச்சாட்சியின்
நிமித்தமும் சாப்பிடாதிருங்கள்; பூமியும் அதின் நிைறவும் கர்த்தருைடயது. 29 உன்னுைடய
மனச்சாட்சிையக் குறித்து நான் இப்படிச் ெசால்லாமல், மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்சிையக் குறித்ேத
ெசால்லுகிேறன். என் சுதந்திரம் மற்ெறாருவனுைடய மனச்சாட்சியினாேல குற்றமாய் நிைனக்க
ேவண்டுவெதன்ன? 30 ேமலும் நான் அைத நன்றியுடேன அநுபவித்தால், நன்றி ெசலுத்தி அநுபவிக்கிற
ெபாருைளக் குறித்து நான் தூற்றப்படுவாேனன்? 31 ஆைகயால் நீங்கள் , சாப்பிட்டாலும் குடித்தாலும்,
எைதச் ெசய்தாலும், எல்லாவற்ைறயும் ேதவனுைடய மகிைமக்ெகன்று ெசய்யுங்கள். 32 நான் என் ெசாந்த
ஆதாயத்ைதத் ேதடாமல், அேநகருைடய ஆதாயத்ைதத் ேதடி, அவர்கள் இரட்சிக்கப் படும்படிக்கு,
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எவ்விதத்திலும் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் நடக்கிறது ேபால; 33 நீங்களும் யூதருக்கும், கிேரக்கருக்கும்,
ேதவனுைடய சைபக்கும் தடுமாற்றம் அற்றவர்களாயிருங்கள்.

நான் கிறிஸ்துைவப் பின்பற்றுகிறது ேபால, நீங்கள் என்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருங்கள். 2

சேகாதரேர, நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் என்ைன நிைனத்துக் ெகாண்டு, நான் உங்களுக்கு
ஒப்புவித்தபடி நீங்கள் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு வருகிறதினிமித்தம் உங்கைளப்

புகழுகிேறன். 3 ஒவ்ெவாரு கணவனுக்கும் கிறிஸ்து தைலயாய் இருக்கிறாெரன்றும், மைனவிக்கு கணவன்
தைலயாயிருக்கிறார் என்றும், கிறிஸ்துவுக்கு ேதவன் தைலயாய் இருக்கிறாெரன்றும், நீங்கள் அறிய
ேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறன். 4 ெஜபம் ெசய்கிற ேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிற ேபாதாவது,
தன் தைலைய மூடிக்ெகாண்டிருக்கிற எந்த கணவனும் தன் தைலைய அவமதிக்கிறான். 5 ெஜபம் ெசய்கிற
ேபாதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் ெசால்லுகிற ேபாதாவது, தன் தைலைய மூடிக் ெகாள்ளாதிருக்கிற எந்த
ெபண்ணும் தன் தைலைய அவமானப் படுத்துகிறாள்; அது அவளுக்குத் தைல சிைரக்கப்பட்டது
ேபாலிருக்குேம. 6 ெபண்ணானவள் முக்காடிட்டுக் ெகாள்ளாவிட்டால் தைல முடிையயும் கத்தரித்துப்
ேபாடக்கடவள்; தைல முடி கத்தரிக்கப்படுகிறதும் சிைரக்கப்படுகிறதும் ெபண்களுக்கு ெவட்கமானால்
முக்காடிட்டுக் ெகாண்டிருக்கக்கடவள். 7 கணவனானவன் ேதவனுைடய சாயலும் மகிைமயுமாய்
இருக்கிறபடியால், தன் தைலைய மூடிக்ெகாள்ள ேவண்டுவதில்ைல; மைனவியானவள் கணவனுைடய
மகிைமயாய் இருக்கிறாள். 8 ஆண் ெபண்ணிலிருந்து ேதான்றினவனல்ல,ெபண்ேண ஆணிலிருந்து
ேதான்றினவள். 9 ஆண் ெபண்ணுக்காகச் சிருஷ்டிக்கப் பட்டவனல்ல, ெபண்ேண ஆணுக்காக
சிருஷ்டிக்கப்பட்டவள். 10 ஆைகயால் தூதர்களினிமித்தம் ெபண்ணானவள் தைலயின்ேமல் முக்காடிட்டுக்
ெகாள்ளேவண்டும். 11 ஆகிலும் கர்த்தருக்குள் ெபண்ணில்லாமல் ஆணுமில்ைல, ஆணுமில்லாமல்
ெபண்ணுமில்ைல. 12 ெபண்ணானவள் ஆணிலிருந்து ேதான்றுகிறது ேபால, ஆணும் ெபண்ணால்
ேதான்றுகிறான்; அைணத்தும் ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது. 13 ெபண்ணானவள் ேதவைன பார்த்து:
ெஜபம் ெசய்ைகயில், தன் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளாமல் இருக்கிறது அழகாயிருக்குேமா என்று
உங்களுக்குள்ேள தீர்மானித்துக் ெகாள்ளுங்கள். 14 ஆண் முடிைய நீளமாய் வளர்க்கிறது அவனுக்கு
அவமானமாய் இருக்கிறெதன்றும், 15 ெபண் தன் முடிைய நீளமாய் வளர்க்கிறது அவளுக்கு மகிைமயாய்
இருக்கிறெதன்றும் சுபாவேம. உங்களுக்குப் ேபாதிக்கிறதில்ைலயா? தைல முடி அவளுக்கு முக்காடாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறேத. 16 ஆகிலும் ஒருவன் வாக்குவாதம் ெசய்ய மனதாயிருந்தால், எங்களுக்கும்,
ேதவனுைடய சைபகளுக்கும், அப்படிப்பட்ட வழக்கமில்ைலெயன்று அறியக்கடவன். 17 உங்கைளப்
புகழாமல் இைதக்குறித்து உங்களுக்குக் கட்டைள ெகாடுக்கிேறன்; நீங்கள் கூடிவருதல் நன்ைமக்கு
ஏதுவாயிராமல், தீைமக்கு ஏதுவாயிருக்கிறேத. 18 முதலாவது, நீங்கள் சைபயிேல கூடிவந்திருக்கும் ேபாது,
உங்களில் பிரிவிைனகள் உண்ெடன்று, ேகள்விப்படுகிேறன்; அதில் சிலவற்ைற நம்புகிேறன். 19 உங்களில்
உத்தமர்கள் இன்னாெரன்று ெவளியாகும்படிக்கு சமய ேவறுபாடுகள் உங்களுக்குள்ேள உண்டாயிருக்க
ேவண்டியேத. 20 நீங்கள் ஓரிடத்தில் கூடிவரும்ேபாது, அவனவன் தன்தன் ெசாந்த ஆகாரத்ைத முந்திச்
சாப்பிடுகிறான்; ஒருவன் பசியாயிருக்கிறான், ஒருவன் ெவறியாயிருக்கிறான். 21 இப்படிச் ெசய்கிறது
கர்த்தருைடய பந்திைய உட்ெகாள்ளுதலல்லேவ. 22 சாப்பிடுகிறதற்கும், குடிக்கிறதற்கும் உங்களுக்கு
வீடுகள் இல்ைலயா? ேதவனுைடய சைபைய அலட்சியம் ெசய்து, இல்லாதவர்கைள
ெவட்கப்படுத்துகிறீர்களா? உங்களுக்கு நான் என்ன ெசால்லுேவன்? இைதக்குறித்து உங்கைளப்
புகழ்ேவேனா? புகேழன். 23 நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்தைதக் கர்த்தரிடத்தில் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்;
என்னெவனில், கர்த்தராகிய இேயசு தாம் காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்ட அன்று இராத்திரியிேல அப்பத்ைத
எடுத்து, 24 நன்றி ெசலுத்தி, அைதப் பிட்டு: நீங்கள் வாங்கிப் சாப்பிடுங்கள், இது உங்களுக்காகப்
பிட்கப்படுகிற என்னுைடய சரீரமாயிருக்கிறது; என்ைன நிைனவு கூரும்படி இைதச் ெசய்யுங்கள் என்றார்.
25 ஆகாரம் சாப்பிட்ட பின்பு, அவர் அந்தப்படிேய பாத்திரத்ைதயும் எடுத்து: இந்தப் பாத்திரம் என்
இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்ைகயாய் இருக்கிறது; நீங்கள் இைதப் பானம் ெசய்யும் ேபாெதல்லாம்
என்ைன நிைனவுகூரும்படி இைதச் ெசய்யுங்கள் என்றார். 26 ஆைகயால், நீங்கள் இந்த அப்பத்ைதப்
புசித்து, இந்தப் பாத்திரத்தில் பானம் ெசய்யும் ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருைடய மரணத்ைதத்
ெதரிவிக்கிறீர்கள். 27 இப்படியிருக்க, எவன் தகுதியின்றி கர்த்தருைடய அப்பத்ைதப் சாப்பிட்டு, அவருைடய
பாத்திரத்தில் பானம் ெசய்கிறாேனா, அவன் கர்த்தருைடய சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும் குறித்துக்
குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். 28 எந்த மனிதனும் தன்ைனத்தாேன ேசாதித்தறிந்து, இந்த அப்பத்ைத
சாப்பிட்டு, இந்தப் பாத்திரத்தில் பானம் ெசய்யக்கடவன். 29 என்னத்தினாெலனில் தகுதியின்றி உணவு
உண்பவனும், பானமும் ெசய்கிறவன், கர்த்தருைடய சரீரம் இன்னெதன்று நிதானித்து அறியாததினால்,
தனக்கு ஆக்கிைனத்தீர்ப்பு வரும்படி உணவும் பானம் அருந்தவும் ெசய்கிறான். 30 இதினிமித்தம், உங்களில்
அேநகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள்; அேநகர் மரணமும்
அைடந்திருக்கிறார்கள். 31 நம்ைம நாேம நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயந்தீர்க்கப்பேடாம். 32 நாம்
நியாயந்தீர்க்கப்படும் ேபாது உலகத்ேதாேட ஆக்கிைனக்கு உள்ளாகத் தீர்க்கப் படாதபடிக்கு, கர்த்தராேல
சிட்சிக்கப்படுகிேறாம். 33 ஆைகயால், என் சேகாதரேர, நீங்கள் உணவு உண்ண கூடிவரும் ேபாது,
ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்திருங்கள். 34 நீங்கள் ஆக்கிைனக்கு ஏதுவாகக் கூடிவராதபடிக்கு, ஒருவனுக்குப்
பசியிருந்தால் வீட்டிேல சாப்பிடக்கடவன். மற்றக் காரியங்கைள நான் வரும்ேபாது திட்டம் ெசய்ேவன்.

அன்றியும், சேகாதரேர, ஆவிக்குரிய வரங்கைளக்குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு
மனதில்ைல. 2 நீங்கள் ேதவைன அறியாதவர்களாய் இருந்தேபாது ஏவப்பட்டபடிேய, ஊைமயான
விக்கிரகங்களிடத்தில் மனைதச் ெசலுத்தினீர்கெளன்று உங்களுக்குத் ெதரியுேம. 3 ஆதலால்,

ேதவனுைடய ஆவியினாேல ேபசுகிற எவனும் இேயசுைவ சபிக்கப்பட்டவன் என்று ெசால்லமாட்டான்

1 ெகாரிந்தியர் 12:3
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என்றும், பரிசுத்த ஆவியினாேலயன்றி இேயசுைவக் கர்த்தெரன்று ஒருவனும் ெசால்லக்கூடாெதன்றும்,
உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கிேறன். 4 வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவேர. 5

ஊழியங்களிேலயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவேர. 6 கிரிையகளிேலயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு,
எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்ைறயும் நடப்பிக்கிற ேதவன் ஒருவேர. 7 அவனவனுக்கு அருளப்பட்ட ஆவியின்
அருள் அேனகருைடய பிரேயாஜனத்திற்ெகன்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 எப்படிெயனில், ஒருவனுக்கு
ஆவியினாேல ஞானத்ைதப் ேபாதிக்கும் வசனமும், ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவியினாேலேய அறிைவ
உணர்த்தும் வசனமும், 9 ேவெறாருவனுக்கு அந்த ஆவியினாேலேய விசுவாசமும், ேவெறாருவனுக்கு அந்த
ஆவியினாேலேய குணமாக்கும் வரங்களும், 10 ேவெறாருவனுக்கு அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் சக்தியும்,
ேவெறாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தலும், ேவெறாருவனுக்கு ஆவிகைளப் பகுத்தறிதலும்,
ேவெறாருவனுக்குப் பற்பல ெமாழிகைளப் ேபசுதலும், ேவெறாருவனுக்கு ெமாழிகைள வியாக்கியானம்
ெசய்தலும் அளிக்கப்படுகிறது. 11 இைவகைளெயல்லாம் அந்த ஒேர ஆவியானவர் நடப்பித்து, தமது
விருப்பத்தின்படிேய அவனவனுக்குப் பகிர்ந்து ெகாடுக்கிறார். 12 எப்படிெயனில், சரீரம் ஒன்று, அதற்கு
அவயவங்கள் அேநகம்; ஒேர சரீரத்தின் உறுப்புகெளல்லாம் அேநகமாயிருந்தும், சரீரம் ஒன்றாகேவ
இருக்கிறது; அந்தப்பிரகாரமாகக் கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார். 13 நாம் யூதராயினும், கிேரக்கராயினும்,
அடிைமகளாயினும், சுயாதீனராயினும், எல்லாரும் ஒேர ஆவியினாேல ஒேர சரீரத்திற்குள்ளாக
ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்பட்டு, எல்லாரும் ஒேர ஆவிக்குள்ளாகேவ தாகம் தீர்க்கப்பட்ேடாம். 14 சரீரமும்
ஒேர உறுப்பாயிராமல் அேநக ருறுப்புகளாயிருக்கிறது. 15 காலானது நான் ைகயாயிராதபடியினாேல, நான்
சரீரத்தின் உறுப்பல்லெவன்றால், அதினாேல அது சரீரத்தின் உறுப்பாயிராேதா? 16 காதானது நான்
கண்ணாய் இராதபடியினாேல, நான் சரீரத்தின் உறுப்பல்லெவன்றால், அதினாேல அது சரீரத்தின்
உறுப்பாயிராேதா? 17 சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால், ெசவி எங்ேக? அது முழுவதும் ெசவியானால்,
ேமாப்பம் எங்ேக? 18 ேதவன் தமது விருப்பத்தின்படி, உறுப்புக்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் சரீரத்திேல ைவத்தார்.
19 அைவெயல்லாம் ஒேர உறுப்பாயிருந்தால், சரீரம் எங்ேக? 20 உறுப்புக்கள் அேநகமாயிருந்தும், சரீரம்
ஒன்ேற. 21 கண்ணானது ைகையப்பார்த்து: நீ எனக்கு ேவண்டுவதில்ைலெயன்றும்; தைலயானது கால்கைள
பார்த்து: நீங்கள் எனக்கு ேவண்டுவதில்ைலெயன்றும் ெசால்லக்கூடாது. 22 சரீர உறுப்புக்களில் பலவீனம்
உள்ளைவகளாய்க் காணப்படுகிறைவகேள மிகவும் ேவண்டியைவகளாய் இருக்கிறது. 23 ேமலும், சரீர
உறுப்புக்களில் கனவீனமாய்க் காணப்படுகிறைவகளுக்ேக அதிக கனத்ைதக் ெகாடுக்கிேறாம்; நம்மில் அழகு
இல்லாதைவகேள அதிக அலங்காரம் ெபறும்; 24 நம்மில் அழகு உள்ளைவகளுக்கு அலங்கரிப்பு
ேவண்டியதில்ைல. 25 சரீரத்திேல ேவறுபாடுண்டாயிராமல், உறுப்புக்கள் ஒன்ைறக்குறித்து ஒன்று
கவைலயாய் இருக்கும்படிக்கு, ேதவன் கனத்தில் குைறவுள்ளதற்கு அதிக கனத்ைதக் ெகாடுத்து, இப்படிச்
சரீரத்ைத அைமத்திருக்கிறார். 26 ஆதலால் ஓர் உறுப்பு பாடுபட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் கூடப் பாடுபடும்;
ஒரு அவயவம் மகிைமப்பட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் கூடச் சந்ேதாஷப்படும். 27 நீங்கேள கிறிஸ்துவின்
சரீரமாயும், தனித்தனிேய உறுப்புகளாயுமிருக்கிறீர்கள். 28 ேதவனானவர் சைபயிேல முதலாவது
அப்ேபாஸ்தலைரயும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகைளயும், மூன்றாவது ேபாதகர்கைளயும், பின்பு
அற்புதங்கைளயும், பின்பு குணமாக்கும் வரங்கைளயும், ஊழியங்கைளயும், ஆளுைககைளயும், பலவித
ெமாழிகைளயும் ஏற்படுத்தினார். 29 எல்லாரும் அப்ேபாஸ்தலர்களா? எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகளா?
எல்லாரும் ேபாதகர்களா? எல்லாரும் அற்புதங்கைளச் ெசய்கிறவர்களா? 30 எல்லாரும் குணமாக்கும்
வரங்களுைடயவர்களா? எல்லாரும் அந்நிய ெமாழிகைளப் ேபசுகிறார்களா? எல்லாரும் வியாக்கியானம்
ெசய்கிறார்களா? 31 இப்படியிருக்க, முக்கியமான வரங்கைள நாடுங்கள்; இன்னும் அதிக ேமன்ைமயான
வழிையயும் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிேறன்.

நான் மனிதர் ெமாழிகைளயும் தூதர் ெமாழிகைளயும் ேபசினாலும், அன்பு எனக்கிராவிட்டால்,
சத்தமிடுகிற ெவண்கலம் ேபாலவும், ஓைசயிடுகிற ைகத்தாளம் ேபாலவும் இருப்ேபன். 2 நான்
தீர்க்கதரிசன வரத்ைத உைடயவனாயிருந்து, அைணத்து இரகசியங்கைளயும், அைணத்து

அறிைவயும் அறிந்தாலும், மைலகைளப் ேபர்க்கத்தக்கதாக அைணத்து விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தாலும்,
அன்பு எனக்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்ைல. 3 எனக்கு உண்டான யாவற்ைறயும் நான் அன்னதானம்
ெசய்தாலும், என் சரீரத்ைதச் சுட்ெடரிக்கப்படுவதற்குக் ெகாடுத்தாலும், அன்பு எனக்கு இராவிட்டால்
எனக்கு பயன் ஒன்றுமில்ைல. 4 அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப் ெபாறாைமயில்ைல; அன்பு
தன்ைனப் புகழாது, இறுமாப்பாயிராது, 5 தகாத ெசய்யைல ெசய்யாது, தன்னலத்ைத ேதடாது,
ேகாபமைடயாது, தீங்கு நிைனயாது, 6 அநியாயத்தில் சந்ேதாஷப்படாமல், சத்தியத்தில் சந்ேதாஷப்படும். 7

அைணத்ைதயும் தாங்கும், அைணத்ைதயும் விசுவாசிக்கும், அைணத்ைதயும் நம்பும், அைணத்ைதயும்
சகிக்கும். 8 அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது. தீர்க்கதரிசனங்கள் ஆனாலும் ஒழிந்துேபாம், அந்நிய
ெமாழிகளானாலும் ஓய்ந்துேபாகும், அறிவானாலும் ஒழிந்துேபாம். 9 நம்முைடய அறிவு குைறவுள்ளது, நாம்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுதலும் குைறவுள்ளது. 10 நிைறவானது வரும்ேபாது குைறவானது ஒழிந்துேபாம். 11

நான் குழந்ைதயாயிருந்தேபாது குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபசிேனன், குழந்ைதையப்ேபாலச் சிந்தித்ேதன்,
குழந்ைதையப்ேபால ேயாசித்ேதன்; நான் வாலிபனானேபாேதா குழந்ைதக்ேகற்றைவகைள
ஒழித்துவிட்ேடன். 12 இப்ெபாழுது கண்ணாடியிேல நிழலாட்டமாய்ப் பார்க்கிேறாம், அப்ெபாழுது
முகமுகமாய்ப் பார்ப்ேபாம்; இப்ெபாழுது நான் குைறந்த அறிவுள்ளவன், அப்ெபாழுது நான்
அறியப்பட்டிருக்கிறபடிேய அறிந்துெகாள்ளுேவன். 13 இப்ெபாழுது விசுவாசம், நம்பிக்ைக, அன்பு
இம்மூன்றும் நிைலத்திருக்கிறது; இைவகளில் அன்ேப ெபரியது.

1 ெகாரிந்தியர் 12:4
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அன்ைப நாடுங்கள்; ஞானவரங்கைளயும் விரும்புங்கள்; விேசஷமாய்த் தீர்க்கதரிசன வரத்ைத
விரும்புங்கள். 2 ஏெனனில், அந்நிய ெமாழியில் ேபசுகிறவன், ஆவியினாேல இரகசியங்கைளப்
ேபசினாலும், அவன் ேபசுகிறைத ஒருவனும் அறியாமல் இருக்கிறபடியினாேல, அவன்

மனிதரிடத்தில் ேபசாமல், ேதவனிடத்தில் ேபசுகிறான். 3 தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவேனா மனிதருக்கு
பக்திவிருத்தியும், புத்தியும், ஆறுதலும் உண்டாகத் தக்கதாகப் ேபசுகிறான். 4 அந்நிய ெமாழியில்
ேபசுகிறவன் தனக்ேக பக்திவிருத்தி உண்டாகப் ேபசுகிறான்; தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவேனா சைபக்கு
பக்திவிருத்தி உண்டாகப் ேபசுகிறான். 5 நீங்கெளல்லாரும் அந்நிய ெமாழிகைளப் ேபசும்படி விரும்புகிேறன்;
ஆகிலும், அந்நிய ெமாழிகளில் ேபசுகிறவன் சைபக்குப் பக்திவிருத்தி உண்டாகும் படிக்கு அர்த்தத்ைதயும்
ெசால்லாவிட்டால், தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவன் அவனிலும் ேமன்ைமயுள்ளவன்; ஆதலால் நீங்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிறவர்களாய் ஆகேவண்டுெமன்று அதிகமாய் விரும்புகிேறன். 6 ேமலும்,
சேகாதரேர, நான் உங்களிடத்தில் வந்து உங்களுக்கு இரகசியங்கைள ெவளிப்படுத்துவதற்காவது,
அறிவுண்டாக்குவதற்காவது, தீர்க்கதரிசனத்ைத ெசால்லுகிறதற்காவது, ேபாதகத்ைதப்
ேபாதிக்கிறதற்காவது ஏதுவானைதச் ெசால்லாமல், அந்நிய ெமாழிகளில் ேபசினால் என்னாேல உங்களுக்கு
பலன் என்ன? 7 அப்படிேய புல்லாங்குழல், சுரமண்டலம் முதலாகிய சத்தமிடுகிற உயிரில்லாத வாத்தியங்கள்
ெதானிகளில் வித்தியாசம் காட்டாவிட்டால், குழலாேல ஊதப்படுகிறதும், சுரமண்டலத்தாேல
வாசிக்கப்படுகிறதும் இன்னெதன்று எப்படித் ெதரியும்? 8 அந்தப்படி எக்காளமும் விளங்காத சத்தமிட்டால்
எவன் ேபாருக்கு ஆயத்தம் ெசய்வான்? 9 அதுேபால, நீங்களும் ெதளிவான ேபச்ைச நாவினால்
ேபசாவிட்டால் ேபசப்பட்டது இன்னெதன்று எப்படித் ெதரியும்? ஆகாயத்தில் ேபசுகிறவர்களாய்
இருப்பீர்கேள. 10 உலகத்திேல எத்தைனேயா வைகயான ெமாழிகள் உண்டாயிருக்கிறது, அைவகளில்
ஒன்றும் அர்த்தமில்லாததல்ல. 11 ஆயினும்,ெமாழியின் கருத்ைத நான் அறியாமலிருந்தால், ேபசுகிறவனுக்கு
அந்நியனாயிருப்ேபன், ேபசுகிறவனும் எனக்கு அந்நியனாயிருப்பான். 12 நீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்கைள
நாடுகிறவர்கள் ஆனபடியால், சைபக்குப் பக்திவிருத்தி உண்டாகத்தக்கதாக அைவகளில் ேதறும்படி
நாடுங்கள்; 13 அந்தப்படி அந்நிய ெமாழியில் ேபசுகிறவன் அதின் அர்த்தத்ைதயும் ெசால்லத்தக்கதாக
விண்ணப்பம் ெசய்யக்கடவன். 14 என்னத்தினாெலனில், நான் அந்நிய ெமாழியிேல விண்ணப்பம் ெசய்தால்
என் ஆவி விண்ணப்பம் ெசய்யுேமயன்றி, என் கருத்து பயனற்றதாயிருக்கும். 15 இப்படியிருக்க, ெசய்ய
ேவண்டுவெதன்ன? நான் ஆவிேயாடும் விண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; கருத்ேதாடும் விண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; நான்
ஆவிேயாடும் பாடுேவன், கருத்ேதாடும் பாடுேவன். 16 இல்லாவிட்டால், நீ ஆவிேயாடு ஸ்ேதாத்திரம்
ெசய்யும்ேபாது, கல்லாதவன் உன் ஸ்ேதாத்திரத்திற்கு ஆெமன் என்று எப்படிச் ெசால்லுவான்? நீ ேபசுகிறது
இன்னெதன்று அவன் அறியாேன. 17 நீ நன்றாய் ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிறாய், ஆகிலும் மற்றவன் பக்திவிருத்தி
அைடயமாட்டாேன. 18 உங்கெளல்லாரிலும் நான் அதிகமாய்ப் ெமாழிகைளப் ேபசுகிேறன், இதற்காக என்
ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறன். 19 அப்படியிருந்தும், நான் சைபயிேல அந்நிய ெமாழியில் பதினாயிரம்
வார்த்ைதகைளப் ேபசுகிறதிலும், மற்றவர்கைள உணர்த்தும்படி என் கருத்ேதாேட ஐந்து வார்த்ைதகைளப்
ேபசுகிறேத எனக்கு அதிக விருப்பமாயிருக்கும். 20 சேகாதரேர, நீங்கள் புத்தியிேல குழந்ைதகளாய்
இராேதயுங்கள்; துர்க்குணத்திேல குழந்ைதகளாயும், புத்தியிேலா ேதறினவர்களாயுமிருங்கள். 21 மறு
ெமாழிக்காரராலும், மறு உதடுகளாலும் இந்த மக்களிடத்தில் ேபசுேவன்; ஆகிலும் அவர்கள் எனக்குச் ெசவி
ெகாடுப்பதில்ைல என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார் என்று ேவதத்தில் எழுதியிருக்கிறேத. 22 அப்படியிருக்க,
அந்நிய ெமாழிகள் விசுவாசிகளுக்கு அைடயாளமாயிராமல், விசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு அைடயாளமாய்
இருக்கிறது; தீர்க்கதரிசனேமா விசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு அைடயாளமாய் இராமல், விசுவாசிகளுக்கு
அைடயாளமாய் இருக்கிறது. 23 ஆைகயால், சைபயாெரல்லாரும் ஏகமாய்க் கூடிவந்து, எல்லாரும் அந்நிய
ெமாழிகளிேல ேபசிக்ெகாள்ளும் ேபாது, கல்லாதவர்களாவது, விசுவாசம் இல்லாதவர்களாவது உள்ேள
நுைழந்தால், அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தியம் பிடித்தவர்கள் என்பார்களல்லவா? 24 எல்லாரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுைகயில், விசுவாசம் இல்லாத ஒருவன், அல்லது கல்லாதவன் ஒருவன், உள்ேள
நுைழந்தால், அவன் எல்லாராலும் உணர்த்துவிக்கப்பட்டும், எல்லாராலும் நிதானிக்கப்பட்டும் இருப்பான். 25

அவனுைடய இருதயத்தின் இரகசியங்களும் ெவளியரங்கமாகும்; அவன் முகங்குப்புற விழுந்து, ேதவைன
பணிந்துெகாண்டு, ேதவன் ெமய்யாய் உங்களுக்குள்ேள இருக்கிறாெரன்று அறிக்ைகயிடுவான். 26 நீங்கள்
கூடிவந்திருக்கிறேபாது, உங்களில் ஒருவன் சங்கீதம் பாடுகிறான், ஒருவன் ேபாதகம் ெசய்கிறான், ஒருவன்
அந்நிய ெமாழிையப் ேபசுகிறான், ஒருவன் இரகசியத்ைத ெவளிப்படுத்துகிறான், ஒருவன் விளக்கம்
ெசல்லுகிறான். சேகாதரேர, இது என்ன? அைணத்தும் பக்தி விருத்திக்ேகதுவாகச் ெசய்யப்படக்கடவது. 27

யாராவது அந்நிய ெமாழியிேல ேபசுகிறதுண்டானால், அது இரண்டு ேபர் மட்டும், அல்லது மிஞ்சினால் மூன்று
ேபர் மட்டும் அடங்கவும், அவர்கள் ஒவ்ெவாருவராய்ப் ேபசவும், ஒருவன் அர்த்தத்ைதச் ெசால்லவும் ேவண்டும்.
28 அர்த்தம் ெசால்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால், சைபயிேல ேபசாமல், தனக்கும் ேதவனுக்கும் ெதரியப்
ேபசக்கடவன். 29 தீர்க்கதரிசிகள் இரண்டு ேபராவது மூன்று ேபராவது ேபசலாம், மற்றவர்கள்
நிதானிக்கக்கடவர்கள். 30 அங்ேக அமர்ந்திருக்கிற மற்ெறாருவனுக்கு ஏதாகிலும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டால்,
முந்திப் ேபசினவன் ேபசாமலிருக்கக்கடவன். 31 எல்லாரும் கற்கிறதற்கும் எல்லாரும் ேதறுகிறதற்கும்,
நீங்கள் அைனவரும் ஒவ்ெவாருவராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லலாம். 32 தீர்க்கதரிசிகளுைடய ஆவிகள்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு அடங்கியிருக்கிறேத. 33 ேதவன் கலகத்திற்குத் ேதவனாயிராமல், சமாதானத்திற்குத்
ேதவனாயிருக்கிறார்; பரிசுத்தவான்களுைடய சைபகள் எல்லாவற்றிேலயும் அப்படிேய இருக்கிறது. 34

சைபகளில் உங்கள் ெபண்கள் ேபசாமலிருக்கக்கடவர்கள்; ேபசும்படிக்கு அவர்களுக்கு அனுமதியில்ைல;
அவர்கள் அமர்ந்திருக்க ேவண்டும்; ேவதமும் அப்படிேய ெசால்லுகிறது. 35 அவர்கள் ஒரு காரியத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்ள விரும்பினால், தங்கள் கணவரிடத்தில் வீட்டிேல விசாரிக்கக்கடவர்கள்; ெபண்கள்

1 ெகாரிந்தியர் 14:35
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சைபயிேல ேபசுகிறது சங்கடத்ைத ஏற்படுத்துகிறதாய் இருக்குேம. 36 ேதவவசனம் உங்களிடத்தில்
இருந்தா புறப்பட்டது? அது உங்களிடத்துக்கு மாத்திரமா வந்தது? 37 ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிசிெயன்றாவது, ஆவிையப் ெபற்றவெனன்றாவது நிைனத்தால், நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறைவகள்
கர்த்தருைடய கற்பைனகெளன்று அவன் ஒத்துக்ெகாள்ளக்கடவன். 38 ஒருவன் அறியாதவனாயிருந்தால்,
அவன் அறியாதவனாயிருக்கட்டும். 39 இப்படியிருக்க, சேகாதரேர, தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல நாடுங்கள்,
அந்நிய ெமாழிகைளப் ேபசுகிறதற்கும் தைட ெசய்யாதிருங்கள். 40 அைனத்தும் நல்ெலாழுக்கமாயும்
சரியாகவும் ெசய்யப்படக்கடவது.

அன்றியும், சேகாதரேர, நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த சுவிேசஷத்ைத மறுபடியும் உங்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்துகிேறன்; நீங்களும் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, அதிேல நிைலத்திருக்கிறீர்கள். 2 நான்
உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த பிரகாரமாய், நீங்கள் அைதக் ைகக்ெகாண்டிருந்தால், அதினாேல

நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; மற்றப்படி உங்கள் விசுவாசம் பயனற்றதாயிருக்குேம. 3 நான் ெபற்றதும்
உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒப்புவித்ததும் என்னெவன்றால், கிறிஸ்துவானவர் ேவத வாக்கியங்களின்படி நமது
பாவங்களுக்காக மரித்து, 4 அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, ேவத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில்
உயிர்த்ெதழுந்து, 5 ேகபாவுக்கும், பின்பு பன்னிெரண்டு ேபருக்கும் தரிசனமானார். 6 அதன்பின்பு அவர்
ஐந்நூறு ேபருக்கு அதிகமான சேகாதரருக்கும் ஒேர ேநரத்தில் காட்சியளித்தார்; அவர்களில் அேநகர்
இந்நாள் வைரக்கும் இருக்கிறார்கள், சிலர் மாத்திரம் மரணமைடந்தார்கள். 7 பின்பு யாக்ேகாபுக்கும்,
அதன்பின்பு அப்ேபாஸ்தலர் எல்லாருக்கும் காட்சியளித்தார். 8 எல்லாருக்கும் பின்பு, அகாலப் பிறவிேபான்ற
எனக்கும் தரிசனமானார். 9 நான் அப்ேபாஸ்தலர் எல்லாரிலும் சிறியவனாயிருக்கிேறன்; ேதவனுைடய
சைபையத் துன்பப் படுத்தினதினாேல, நான் அப்ேபாஸ்தலன் என்று ேபர் ெபறுவதற்கும் தகுதியற்றவன். 10

ஆகிலும் நான் இருக்கிறது ேதவ கிருைபயினாேல இருக்கிேறன்; அவர் எனக்கு அருளிய கிருைப
வீணாயிருக்கவில்ைல; அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்ேடன்; ஆகிலும் நான் அல்ல,
என்னுடேன இருக்கிற ேதவ கிருைபேய அப்படிச் ெசய்தது. 11 ஆைகயால் நானாகிலும் அவர்களாகிலும்
இப்படிேய பிரசங்கித்து வருகிேறாம், நீங்களும் இப்படிேய விசுவாசித்து இருக்கிறீர்கள். 12 கிறிஸ்து
மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்தாெரன்று பிரசங்கிக்கப் பட்டிருக்க, மரித்ேதாரின் உயிர்ெதழுதல் இல்ைலெயன்று
உங்களில் சிலர் எப்படிச் ெசால்லலாம்? 13 மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெதழுதல் இல்லாவிட்டால், கிறிஸ்துவும்
எழுந்திருக்கவில்ைலேய. 14 கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்ைல என்றால், எங்கள் பிரசங்கமும் வீண், உங்கள்
விசுவாசமும் வீண். 15 மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழாவிட்டால், ேதவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துைவ அவர் எழுப்பினார்
என்று நாங்கள் ேதவைனக் குறித்துச் சாட்சி ெசான்னதினாேல, ேதவனுக்காகப் ெபாய்ச்சாட்சி
ெசால்லுகிறவர்களாகவும் காணப்படுேவாேம. 16 மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழாவிட்டால், கிறிஸ்துவும்
எழுந்திருக்கவில்ைல. 17 கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால், உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும்; நீங்கள்
இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள். 18 கிறிஸ்துவுக்குள் மரணமைடந்தவர்களும்
ெகட்டிருப்பார்கேள. 19 இம்ைமக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் ேமல் நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாய்
இருந்தால், எல்லா மனிதைரப் பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப் படத்தக்கவர்களாய் இருப்ேபாம். 20 கிறிஸ்துேவா
மரித்ேதாரிலிருந்ெதழுந்து, மரணமைடந்தவர்களில் முதல் கனியானார். 21 மனிதனால் மரணம்
உண்டானபடியால், மனிதனால் மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெதழுதலும் உண்டாயிற்று. 22 ஆதாமுக்குள் எல்லாரும்
மரிக்கிறது ேபால, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப் படுவார்கள். 23 அவனவன் தன்தன்
ஒழுங்கின்படிேய உயிர்ப்பிக்கப் படுவான், முதல் கனியானவர் கிறிஸ்து; பின்பு அவர் வருைகயில்
அவருைடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப் படுவார்கள். 24 அதன் பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்ெபாழுது அவர் எல்லா
துைரத்தனத்ைதயும் எல்லா அதிகாரத்ைதயும் வல்லைமையயும் அழித்து, ேதவனும் பிதாவுமாய்
இருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்ைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 25 எல்லா விேராதிகைளயும் தமது காலுக்குக்
கீழாக்கிப்ேபாடும் வைரக்கும், அவர் ஆளுைக ெசய்ய ேவண்டியது. 26 அழிக்கப்படும் கைடசி விேராதி
மரணம். 27 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய காலுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினாேர; ஆகிலும் சகலமும் அவருக்கு
கீழ்ப்படுத்தப் பட்டெதன்று ெசால்லியிருக்கும் ேபாது, எல்லாவற்ைறயும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தினவர்
கீழ்ப்படுத்தப் படவில்ைல என்பது ெவளியரங்கமாய் இருக்கிறது. 28 அைனத்தும் அவருக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்கும் ேபாது, ேதவேன அைனத்திலும் அைனத்துமாயிருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்கு
அைனத்ைதயும் கீழ்ப்படுத்தினவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பார். 29 ேமலும் மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழாவிட்டால்,
மரித்தவர்களுக்காக ஞானஸ்நானம் ெபறுகிறவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்? மரித்தவர்களுக்காக ஏன்
ஞானஸ்நானம் ெபறுகிறார்கள்? 30 நாங்களும் ஏன் எந்ேநரமும் நாசேமாசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிேறாம்? 31

நான் அநுதினமும் சாகிேறன்; அைத நம்முைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுவினால் உங்கைளக் குறித்து,
நான் பாராட்டுகிற ேமன்ைமையக் ெகாண்டு உண்ைமயாய் ெசால்லுகிேறன். 32 நான் எேபசுவிேல ெகாடிய
மிருகங்களுடேன ேபாராடிேனெனன்று மனிதர் வழக்கமாய்ச் ெசால்லுகிேறன்; அப்படிப் ேபாராடினதினாேல
எனக்கு பலன் என்ன? மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழாவிட்டால், உண்ேபாம் குடிப்ேபாம், நாைளக்குச் சாேவாம்
என்று ெசால்லலாேம? 33 ேமாசம் ேபாகாதிருங்கள்; ஆகாத உைரயாடல்கள் நல்ெலாழுக்கங்கைளக்
ெகடுக்கும். 34 நீங்கள் பாவம் ெசய்யாமல் நீதிக்ேகற்க விழித்துக் ெகாண்டு, ெதளிந்தவர்களாய் இருங்கள்;
சிலர் ேதவைனப்பற்றி அறிவு இல்லாதிருக்கிறார்கேள; உங்களுக்கு ெவட்கமுண்டாக இைதச்
ெசால்லுகிேறன். 35 ஆகிலும், மரித்ேதார் எப்படி எழுந்திருப்பார்கள், எப்படிப்பட்ட சரீரத்ேதாேட
வருவார்கெளன்று ஒருவன் ெசால்வானாகில், 36 புத்தியீனேன, நீ விைதக்கிற விைத ெசத்தாெலாழிய
உயிர்க்கமாட்டாேத. 37 நீ விைதக்கிற ேபாது, இனி உண்டாகும் ேமனிைய விைதயாமல், ேகாதுைம,
அல்லது மற்ெறாரு தானியத்தினுைடய ெவறும் விைதையேய விைதக்கிறாய். 38 அதற்கு ேதவன் தமது
விருப்பத்தின்படிேய ேமனிையக் ெகாடுக்கிறார்; விைத வைககள் ஒவ்ெவான்றிற்கும் அதற்ேகற்ற ேமனிையேய
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ெகாடுக்கிறார். 39 எல்லா மாம்சமும் ஒேர விதமான மாம்சமல்ல; மனிதருைடய மாம்சம் ேவேற,
மிருகங்களுைடய மாம்சம் ேவேற, மீன்களுைடய மாம்சம் ேவேற, பறைவகளுைடய மாம்சம் ேவேற. 40

வானத்துக்குரிய ேமனிகளுமுண்டு, பூமிக்குரிய ேமனிகளுமுண்டு; வானத்துக்குரிய ேமனிகளுைடய மகிைமயும்
ேவேற, பூமிக்குரிய ேமனிகளுைடய மகிைமயும் ேவேற; 41 சூரியனுைடய மகிைமயும் ேவேற, சந்திரனுைடய
மகிைமயும் ேவேற, நட்சத்திரங்களுைடய மகிைமயும் ேவேற, மகிைமயிேல நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம்
விேசஷித்திருக்கிறது. 42 மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெதழுதலும் அப்படிேய இருக்கும். அழிவுள்ளதாய்
விைதக்கப்படும், அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும்; 43 மதிப்பற்றதாய் விைதக்கப்படும், மகிைமயுள்ளதாய்
எழுந்திருக்கும்; பலவீனமுள்ளதாய் விைதக்கப்படும், பலமுள்ளதாய் எழுந்திருக்கும். 44 சாதாரண சரீரம்
விைதக்கப்படும், ஆவிக்குரிய சரீரம் எழுந்திருக்கும்; சாதாரண சரீரமுமுண்டு, ஆவிக்குரிய சரீரமுமுண்டு. 45

அந்தப்படிேய முந்தின மனிதனாகிய ஆதாம் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது; பிந்தின ஆதாம்
உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார். 46 ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் முந்தினதல்ல, சாதாரண சரீரேம முந்தினது;
ஆவிக்குரிய சரீரம் பிந்தினது. 47 முந்தின மனிதன் பூமியிலிருந்து உண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம்
மனிதன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர். 48 மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவேனா மண்ணானவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள; வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவேரா, வானத்துக்குரியவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள. 49 ேமலும் மண்ணானவனுைடய சாயைல நாம் அணிந்திருக்கிறது ேபால,
வானவருைடய சாயைலயும் அணிந்து ெகாள்ளுேவாம். 50 சேகாதரேர, நான் ெசால்லுகிறது
என்னெவன்றால், மாம்சமும் இரத்தமும் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைத சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது
அழியாைமைய சுதந்தரிப்பதில்ைல. 51 இேதா, ஒரு இரகசியத்ைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன்;
நாெமல்லாரும் மரணமைடவதில்ைல; ஆகிலும் கைடசி எக்காளம் ெதானிக்கும் ேபாது, ஒரு நிமிடத்திேல,
ஒரு இைமப்ெபாழுதிேல, நாெமல்லாரும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுேவாம். 52 எக்காளம் ெதானிக்கும்,
அப்ெபாழுது மரித்ேதார் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுேவாம். 53

அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாைமையயும், சாவுக்ேகதுவாகிய இது சாவாைமையயும் அணிந்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். 54 அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாைமையயும், சாவுக்ேகதுவாகிய இது சாவாைமையயும்
அணிந்துக் ெகாள்ளும்ேபாது, மரணம் ெஜயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்ைத
நிைறேவறும். 55 மரணேம! உன் கூர் எங்ேக? பாதாளேம! உன் ெஜயம் எங்ேக? 56 மரணத்தின் கூர் பாவம்,
பாவத்தின் ெபலன் நியாயப்பிரமாணம். 57 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாேல நமக்கு
ெஜயங்ெகாடுக்கிற ேதவனுக்கு நன்றி. 58 ஆைகயால், எனக்குப் பிரியமான சேகாதரேர, கர்த்தருக்குள்
நீங்கள் ெசய்கிற முயற்சி வீணாயிராெதன்று அறிந்து, நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும்,
அைசயாதவர்களாயும், கர்த்தருைடய ெசயலிேல எப்ெபாழுதும் ெபருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக.

பரிசுத்தவான்களுக்காகச் ேசர்க்கப்படும் நன்ெகாைட பணத்ைதக் குறித்து நான் கலாத்தியா
நாட்டுச் சைபகளுக்கு ெசய்த திட்டத்தின் படிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள். 2 நான் வந்திருக்கும்
ேபாது பணம் ேசர்க்குதல் இராதபடிக்கு, உங்களில் அவனவன் வாரத்தின் முதல் நாள்ேதாறும்,

தன்தன் வரவுக்கு ஏற்ப எைதயாகிலும் தன்னிடத்திேல ேசர்த்து ைவக்கக்கடவன். 3 நான் வரும்ேபாது
உங்கள் உதவிைய எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு ேபாகும்படிக்கு, நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாகக்
குறிக்கிறவர்கள் எவர்கேளா, அவர்களிடத்தில் கடிதங்கைளக் ெகாடுத்து, அவர்கைள அனுப்புேவன். 4

நானும் அைத ேநரில் எடுத்துச் ெசல்வது தகுதியானது என்று ேதான்றினால் , அவர்கள் என்னுடேனகூட
வரலாம். 5 நான் மக்ெகேதானியா நாட்டின் வழியாய் ேபாகிறபடியால், மக்ெகேதானியா நாட்ைடக்
கடந்தபின்பு உங்களிடத்திற்கு வருேவன். 6 நான் எங்ேக ேபானாலும் நீங்கள் என்ைன வழிவிட்டனுப்பும்
படிக்கு, நான் உங்களிடத்தில் சிலநாட்கள் தங்க ேவண்டியதாயிருக்கும்; ஒருேவைள மைழகாலம் முடியும்
வைரக்கும் இருப்ேபன். 7 இப்ெபாழுது வழிப் பயணத்திேல உங்கைளக் கண்டு ெகாள்ளமாட்ேடன்; கர்த்தர்
உத்தரவு ெகாடுத்தால் உங்களிடத்தில் வந்து சில நாட்கள் தங்கியிருக்கலாெமன்று நம்புகிேறன். 8 ஆகிலும்
ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைக வைரக்கும் எேபசு பட்டணத்தில் இருப்ேபன். 9 ஏெனனில் இங்ேக ெபரிதும்
சாதகமான கதவு எனக்குத் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது; விேராதம் ெசய்கிறவர்களும் அேநகர் இருக்கிறார்கள்.
10 தீேமாத்ேதயு உங்களிடத்திற்கு வந்தாேனயாகில், அவன் உங்களிடத்தில் பயமில்லாமலிருக்கப்
பாருங்கள்; என்ைனப்ேபால அவனும் கர்த்தருைடய ெசய்ைகைய நடப்பிக்கிறாேன. 11 ஆனபடியினால்
ஒருவனும் அவைன இழிவாய் நிைனக்காதிருப்பானாக; சேகாதரேராேடகூட அவன் வருகிறதற்கு நான்
காத்திருக்கிறபடியால், என்னிடத்தில் வரும்படிக்கு அவைனச் சமாதானத்ேதாேட வழி அனுப்பிைவயுங்கள்.
12 சேகாதரனாகிய அப்ெபால்ேலாைவ குறித்ேதாெவனில், சேகாதரேராேடகூட உங்களிடத்தில்
வரும்படிக்கு அவைன மிகவும் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன்; ஆகிலும் இப்ெபாழுது வர அவனுக்கு மனதில்ைல;
அவனுக்கு நல்ல ேநரம் கிைடக்கும்ேபாது வருவான். 13 விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திேல நிைலத்திருங்கள்,
புருஷராயிருங்கள், திடன்ெகாள்ளுங்கள். 14 உங்கள் காரியங்கெளல்லாம் அன்ேபாேட
ெசய்யப்படக்கடவது. 15 சேகாதரேர, ஸ்ேதவானுைடய வீட்டார் அகாயா நாட்டிேல முதல்
கனியானவர்கெளன்றும், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்படிக்குத் தங்கைள ஒப்புவித்து
இருக்கிறார்கெளன்றும் அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 16 இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும், உடன் ேவைலயாட்களாய்
பிரயாசப்படுகிற மற்ற யாவருக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்க ேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப்
புத்திெசால்லுகிேறன். 17 ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து, அகாயுக்கு என்பவர்கள் வந்ததற்காகச்
சந்ேதாஷமாய் இருக்கிேறன், நீங்கள் எனக்குச் ெசய்ய ேவண்டியதாய் இருந்தைத அவர்கள்
ெசய்திருக்கிறார்கள். 18 அவர்கள் என் ஆவிக்கும் உங்கள் ஆவிக்கும் ஆறுதல் ெசய்தார்கள்;
இப்படிப்பட்டவர்கைள அங்கிகாரம் ெசய்யுங்கள். 19 ஆசியா நாட்டிலுள்ள சைபயார் உங்கைள
வாழ்த்துகிறார்கள். ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாளும் தங்கள் வீட்டிேல கூடுகிற சைபேயாடுங்கூடக்
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கர்த்தருக்குள் உங்கைள மிகவும் வாழ்த்துகிறார்கள். 20 சேகாதரெரல்லாரும் உங்கைள வாழ்த்துகிறார்கள்.
ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாேட வாழ்த்துங்கள். 21 பவுலாகிய நான் என் ைகெயழுத்தாேல
உங்கைள வாழ்த்துகிேறன். 22 ஒருவன் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு ெசலுத்தாமல்
ேபானால், அவன் சபிக்கப் பட்டவனாய் இருக்கக்கடவன், கர்த்தர் வருகிறார். 23 கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினுைடய கிருைப உங்களுடேனகூட இருப்பதாக. 24 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள்ளான என்னுைடய
அன்பு உங்கள் எல்லாேராடுங்கூட இருப்பதாக. ஆெமன்.
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2 ெகாரிந்தியர்

ேதவனுைடய விருப்பத்தினாேல இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய பவுலும், சேகாதரனாகிய
தீேமாத்ேதயுவும், ெகாரிந்துபட்டணத்தில் உள்ள ேதவனுைடய சைபக்கும், அகாயா நாடு முழுவதும்
உள்ள எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறது என்னெவன்றால்: 2 நம்முைடய பிதாவாகிய

ேதவனாலும், கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 3 நமது கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய ேதவனும், இரக்கங்களின் பிதாவும்,
எல்லாவிதமான ஆறுதலின் ேதவனுமாக இருக்கிறவருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 4 ேதவனால் எங்களுக்கு
அருளப்படுகிற ஆறுதலினாேல, எப்படிப்பட்டஉபத்திரவங்களிலும் இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள்
ஆறுதல்ெசய்யத் திறைம உள்ளவர்களாவதற்கு, எங்களுக்கு வரும் எல்லா உபத்திரவங்களிலும் அவேர
எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்கிறவர். 5 எப்படிெயன்றால், கிறிஸ்துவினுைடய பாடுகள் எங்களிடம்
ெபருகுகிறதுேபால, கிறிஸ்துவினாேல எங்களுக்கு ஆறுதலும் ெபருகுகிறது. 6 எனேவ, நாங்கள்
உபத்திரவப்பட்டாலும், அது உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள் ஆறுதல்
அைடந்தாலும், அதுவும் உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏற்றதாகும்; நாங்கள் பாடுபடுகிறதுேபால
நீங்களும் பாடுபட்டுச் சகித்துக்ெகாள்கிறதினாேல அந்த இரட்சிப்பு பலன் தருகிறது. 7 நீங்கள் எங்கேளாடு
பாடுபடுகிறதுேபால, எங்கேளாடு ஆறுதலும் ெபற்றுக் ெகாள்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து, உங்கைளக்
குறித்து உறுதியான நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாக இருக்கிேறாம். 8 எனேவ, சேகாதரர்கேள, ஆசியாவில்
எங்களுக்கு ஏற்பட்ட உபத்திரவத்ைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்க எங்களுக்கு மனம் இல்ைல.
என்னெவன்றால், நாங்கள் பிைழப்ேபாம் என்கிற நம்பிக்ைக எங்களுக்கு இல்லாமல்ேபாகும் அளவிற்கு ,
எங்கள் பலத்திற்கும் மிஞ்சின அதிக சுைமயான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டானது. 9 நாங்கள் எங்கள்ேமல்
நம்பிக்ைகயாக இல்லாமல், இறந்தவர்கைள உயிேராடு எழுப்புகிற ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகயாக
இருப்பதற்காக, மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ேள உறுதியாக இருந்ேதாம். 10 அப்படிப்பட்ட
மரணத்தில் இருந்தும் அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றினார், இப்ெபாழுதும் காப்பாற்றுகிறார், இனிேமலும்
காப்பாற்றுவார் என்று அவைரேய நம்பியிருக்கிேறாம். 11 அேநகர் மூலமாக எங்களுக்கு உண்டான
இரக்கத்திற்காக அேநகரால் எங்களுக்காக ஸ்ேதாத்திரங்கள் ெசலுத்தப்படுவதற்கு, நீங்களும்
ெஜபத்தினால் எங்களுக்கு உதவி ெசய்யுங்கள். 12 சரீரத்திற்குரிய ஞானத்ேதாடு நடக்காமல், ேதவனுைடய
கிருைபயினால் நாங்கள் உலகத்திலும், விேசஷமாக உங்களிடமும், கபடம் இல்லாமல் உண்ைமேயாடு
நடந்ேதாம் என்று, எங்கள் மனது எங்களுக்குச் ெசால்லும் சாட்சிேய எங்கள் புகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. 13

ஏெனன்றால், நீங்கள் படித்தும் புரிந்தும் இருக்கிற விஷயங்கைளத் தவிர, ேவெறான்ைறயும் நாங்கள்
உங்களுக்கு எழுதவில்ைல; முடிவுவைரக்கும் அப்படிேய புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்பியிருக்கிேறன். 14

கர்த்தராகிய இேயசு வரும் நாளிேல நீங்கள் எங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாக இருப்பதுேபால, நாங்களும்
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாக இருப்ேபாம் என்பைத ஓரளவு ஒத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கேள. 15 நான்
இப்படிப்பட்ட நம்பிக்ைகைய உைடயவனாக இருக்கிறதினால், உங்களுக்கு இரண்டாவதுமுைறயும்
பிரேயாஜனம் உண்டாவதற்காக, முதலாவது உங்களிடம் வரவும், 16 பின்பு உங்கள் ஊர் வழியாக
மக்ெகேதானியா நாட்டுக்குப் ேபாகவும், மக்ெகேதானியாைவ விட்டு மீண்டும் உங்களிடம் வரவும், உங்களால்
யூேதயா ேதசத்துக்கு நான் வழியனுப்பப்படேவண்டும் என்றும் ேயாசைனயாக இருந்ேதன். 17 இப்படி நான்
ேயாசித்தது வீணாக ேயாசித்ேதேனா? அல்லது ஆம் ஆம் என்கிறதும், இல்ைல இல்ைல என்கிறதும்,
என்னிடத்திேல இருப்பதற்காக, நான் ேயாசிக்கிறைவகைள சரீரத்தின்படி ேயாசிக்கிேறேனா? 18 நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசான்ன வார்த்ைத ஆம் என்றும் இல்ைல என்றும் இல்ைல; அதற்கு உண்ைமயுள்ள ேதவேன
சாட்சி. 19 என்னாலும், சில்வானுவினாலும், தீேமாத்ேதயுவினாலும், உங்களுக்குள்ேள பிரசங்கிக்கப்பட்ட
ேதவகுமாரனாகிய இேயசுகிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும் இல்ைல என்றும் இல்லாமல், ஆம் என்ேற இருக்கிறார்.
20 எங்களால் ேதவனுக்கு மகிைம உண்டாகும்படி, ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தங்கெளல்லாம்
இேயசுகிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும், அவருக்குள் ஆெமன் என்றும் இருக்கிறேத. 21 உங்கேளாடு
எங்கைளயும் கிறிஸ்துவுக்குள் உறுதிப்படுத்தி, நம்ைம அபிேஷகம் பண்ணினவர் ேதவேன. 22 அவர் நம்ைம
முத்திைர ெசய்து, நம்முைடய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் உத்தரவாதத்ைதயும் ெகாடுத்திருக்கிறார். 23

ேமலும் நான் உங்கைளத் தப்பவிடுவதற்காகத்தான் இதுவைரக்கும் ெகாரிந்துபட்டணத்திற்கு வராமல்
இருக்கிேறன் என்று, என் ஆத்துமாவின்ேபரில் ேதவைனேய சாட்சியாகக் ேகட்கிேறன். 24 உங்கள்
விசுவாசத்திற்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாக இல்லாமல், நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தில் நிைலத்து நிற்பதால்,
உங்கள் சந்ேதாஷத்திற்கு உதவியாக இருக்கிேறாம்.

நான் மீண்டும் துக்கத்ேதாடு உங்களிடம் வரக்கூடாது என்று எனக்குள்ேள தீர்மானம்
பண்ணிக்ெகாண்ேடன். 2 நான் உங்கைளத் துக்கப்படுத்தினால், என்னாேல துக்கமைடந்தவைனத்
தவிர, ேவறு யார் என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்துவான்? 3 என்னுைடய சந்ேதாஷம்
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உங்கெளல்ேலாருக்கும் சந்ேதாஷமாக இருக்கும் என்று, நான் உங்கெளல்ேலாைரயும் பற்றி நம்பிக்ைக
உள்ளவனாக இருந்து, நான் வரும்ேபாது, என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்தேவண்டியவர்களால் நான்
துக்கமைடயாமல் இருப்பதற்காக, அைத உங்களுக்கு எழுதிேனன். 4 அன்றியும், நீங்கள்
துக்கப்படுவதற்காக எழுதாமல், உங்கள்ேமல் நான் ைவத்த அன்பின் அளைவ நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்வதற்காகேவ, அதிக வியாகுலமும் மனவருத்தமும் அைடந்தவனாக அதிகக் கண்ணீேராடு
உங்களுக்கு எழுதிேனன். 5 துக்கம் உண்டாக்கினவன் எனக்கு மாத்திரமல்ல, ஏறக்குைறய
உங்கெளல்ேலாருக்கும் துக்கம் உண்டாக்கினான்; நான் உங்கள் எல்ேலார்ேமலும் அதிக சுைமையச்
சுமத்தாமல் இருப்பதற்காக இைதச் ெசால்லுகிேறன். 6 அப்படிப்பட்டவனுக்கு அேநகரால் உண்டான
இந்தத் தண்டைனேய ேபாதும். 7 எனேவ அவன் அதிக துக்கத்தில் மூழ்கிப்ேபாகாமல் இருக்க, நீங்கள்
அவனுக்கு மன்னித்து ஆறுதல் ெசய்யேவண்டும். 8 அப்படிேய, உங்கள் அன்ைப அவனுக்குக்
காண்பிக்கேவண்டும் என்று உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். 9 நீங்கள் எல்லாவற்றிலும்
கீழ்ப்படிந்திருக்கிறீர்கேளா என்று உங்கைளச் ேசாதித்துப் பார்ப்பதற்காக இப்படி எழுதிேனன். 10 யாைர
நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்கேளா, அவைன நானும் மன்னிக்கிேறன்; ேமலும் எைத நான் மன்னித்திருக்கிேறேனா,
அைத உங்களுக்காக கிறிஸ்துவினுைடய சந்நிதானத்திேல மன்னித்திருக்கிேறன். 11 சாத்தானாேல நாம்
ேமாசமைடயாமல் இருக்க அப்படிச் ெசய்ேதன்; அவனுைடய தந்திரங்கள் நமக்குத் ெதரியாதைவகள்
இல்ைல. 12 ேமலும் நான் கிறிஸ்துவின் சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கிப்பதற்காக துேராவா பட்டணத்திற்கு
வந்தேபாது, கர்த்தராேல எனக்குக் கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, 13 நான் என் சேகாதரனாகிய
தீத்துைவப் பார்க்காததினாேல, என் மனதில் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தது. எனேவ நான் அவர்கைள
விட்டு, மக்ெகேதானியா நாட்டுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாேனன். 14 கிறிஸ்துவுக்குள் எப்ெபாழுதும் எங்கைள
ெவற்றியைடயச் ெசய்து, எல்லா இடங்களிலும் எங்கைளக் ெகாண்டு அவைரத் ெதரிந்துெகாள்கிற அறிவின்
நறுமணத்ைத ெவளிப்படுத்துகிற ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 15 இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளும்,
ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக்குள்ளும், நாங்கள் ேதவனுக்குக் கிறிஸ்துவின் இனிய நறுமணமாக இருக்கிேறாம்.
16 ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக்குள்ேள மரணத்திற்கான மரணவாசைனயாகவும்,
இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ேள ஜீவனுக்கான ஜீவவாசைனயாகவும் இருக்கிேறாம். இைவகைள
நடத்துவதற்கு தகுதியானவன் யார்? 17 அேநகைரப் ேபால, நாங்கள் ேதவ வசனத்ைதக் கலப்படம் ெசய்து
ேபசாமல், சுத்தமாகவும், ேதவனால் அருளப்பட்டபடியாகேவ, கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவ சந்நிதியில்
ேபசுகிேறாம்.

எங்கைள நாங்கேள மீண்டும் ெபருைமப்படுத்தத் ெதாடங்குகிேறாேமா? அல்லது சிலருக்கு
ேவண்டியதாக இருக்கிறதுேபால, உங்களுக்கு சிபாரிசுக் கடிதங்கைள அனுப்புவதும்,
உங்களிடமிருந்து சிபாரிசுக் கடிதங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதும் எங்களுக்குத் ேதைவேயா? 2

எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டும், எல்லா மனிதர்களாலும் அறிந்தும், படித்தும் இருக்கிற எங்கள்
சிபாரிசுக் கடிதங்கள் நீங்கள்தாேன. 3 ஏெனன்றால் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்தினால் உண்டாகிய
கிறிஸ்துவின் கடிதமாக இருக்கிறீர்கள் என்று ெவளிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது; அது ைமயினால் இல்ைல,
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆவியினாலும்; கற்பலைககளில் இல்ைல, இருதயங்களாகிய சைதயான
பலைககளிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 4 நாங்கள் ேதவனுக்கு முன்பாகக் கிறிஸ்துவின் மூலமாக
இப்படிப்பட்ட நம்பிக்ைகைய உைடயவர்களாக இருக்கிேறாம். 5 எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும்
என்பதுேபால ஒன்ைற ேயாசிக்கிறதற்கு நாங்கள் எங்களாேல தகுதியானவர்கள் அல்ல; எங்களுைடய தகுதி
ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது. 6 புது உடன்படிக்ைகயின் ஊழியக்காரராக இருப்பதற்கு, அவேர
எங்கைளத் தகுதி உள்ளவர்களாக்கினார்; அந்த உடன்படிக்ைக எழுத்திற்குரியதாக இல்லாமல்,
ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது; எழுத்து ெகால்லுகிறது, ஆனால், ஆவிேயா உயிர் ெகாடுக்கிறது. 7

எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டுக் கற்களில் ெபாறிக்கப்பட்டிருந்த மரணத்துக்கான ஊழியத்ைதச் ெசய்த
ேமாேசயினுைடய முகத்திேல மகிைமயின் பிரகாசம் உண்டானதினால், இஸ்ரேவல் மக்கள் அவன் முகத்ைத
ேநரடியாகப் பார்க்க முடியாமல் இருந்தார்கேள. 8 ஒழிந்துேபாகிற மகிைமைய உைடய அந்த ஊழியம்
அப்படிப்பட்ட மகிைம உள்ளதாக இருந்தால், ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிைம உள்ளதாக
இருக்கும்? 9 அழிவுக்ேகற்ற தீர்ப்ைபக் ெகாடுக்கும் ஊழியம் மகிைம உள்ளதாக இருந்தால், நீதிையக்
ெகாடுக்கும் ஊழியம் அதிக மகிைம உள்ளதாக இருக்குேம. 10 இப்படியாக, மகிைமப்பட்டிருந்த அந்த
ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிைமக்கு முன்பாக மகிைமப்பட்டதல்ல. 11

அன்றியும் அழிந்துேபாவேத மகிைம உள்ளதாக இருந்ததானால், நிைலத்திருப்பது அதிக மகிைம உள்ளதாக
இருக்குேம. 12 நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்ைகைய உைடயவர்களாக இருப்பதால், மிகவும் தாராளமாகப்
ேபசுகிேறாம். 13 ேமலும் அழிந்துேபாகிறதின் முடிைவ இஸ்ரேவல் மக்கள் ேநாக்கிப் பார்க்காதபடி, ேமாேச
தன் முகத்தின்ேமல் முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டதுேபால நாங்கள் ேபாடுகிறதில்ைல. 14 அவர்களுைடய
மனது கடினப்பட்டது; இந்தநாள் வைரக்கும் பைழய ஏற்பாடு படிக்கும்ேபாது, அந்த முக்காடு நீங்காமல்
இருக்கிறது; அது கிறிஸ்துவினாேல நீக்கப்படுகிறது. 15 ேமாேசயின் ஆகமங்கள் படிக்கப்படும்ேபாது,
இந்தநாள் வைரக்கும் முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தின்ேமல் இருக்கிறேத. 16 அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில்
மனம் திரும்பும்ேபாது, அந்த முக்காடு எடுக்கப்படும். 17 கர்த்தேர ஆவியானவர்; கர்த்தருைடய ஆவி
எங்ேகேயா அங்ேக விடுதைலயும் உண்டு. 18 நாெமல்ேலாரும் திறந்த முகமாகக் கர்த்தருைடய
மகிைமையக் கண்ணாடியிேல பார்க்கிறது ேபாலப் பார்த்து, ஆவியாக இருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச்
சாயலாகேவ மகிைமயின்ேமல் மகிைம அைடந்து மறுரூபம் அைடகிேறாம்.
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5

இப்படிப்பட்ட ஊழியத்ைத உைடயவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் ெபற்றிருப்பதால் ேசார்ந்து
ேபாகிறது இல்ைல. 2 ெவட்கமான அந்தரங்க காரியங்கைள நாங்கள் ெவறுத்து, தந்திரமாக
நடக்காமலும், ேதவ வசனத்ைதத் திரித்துக் கூராமலும், சத்தியத்ைத ெவளிப்படுத்துகிறதினாேல

ேதவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனிதர்களுைடய மனச்சாட்சிக்கும் எங்கைள உத்தமர்கள் என்று
விளங்கப்பண்ணுகிேறாம். 3 எங்கள் சுவிேசஷம் மைறெபாருளாக இருந்தால், ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக்ேக
அது மைறெபாருளாக இருக்கும். 4 ேதவனுைடய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிைமயான
சுவிேசஷத்தின் ஒளி, அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாக இல்லாதபடி, இந்த உலகத்தின்
ேதவனானவன் அவர்களுைடய மனைதக் குருடாக்கினான். 5 நாங்கள் எங்கைளேய பிரசங்கிக்காமல்,
கிறிஸ்து இேயசுைவக் கர்த்தர் என்றும், எங்கைளேயா இேயசுவினால் நாங்கள் உங்களுக்கு
ஊழியக்காரர்கள் என்றும் பிரசங்கிக்கிேறாம். 6 இருளில் இருந்து ெவளிச்சத்ைதப் பிரகாசிக்கச்ெசான்ன
ேதவன் இேயசுகிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிைமயின் அறிவாகிய ஒளிையத்
ேதான்றப்பண்ணுவதற்காக, எங்கள் இருதயங்களிேல பிரகாசித்தார். 7 இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லைம
எங்களால் உண்டாகாமல், ேதவனால் உண்டாகியிருக்கிறது என்று ெதரியும்படி, இந்தப் ெபாக்கிஷத்ைத
மண்பாண்டங்களில் ெபற்றிருக்கிேறாம். 8 நாங்கள் எல்லாப் பக்கங்களிலும் ெநருக்கப்பட்டும்
ஒடுங்கிப்ேபாகிறதில்ைல; கலக்கம் அைடவதும், மனம் உைடவதும் இல்ைல; 9 துன்பப்படுத்தப்பட்டும்
ைகவிடப்படுவதில்ைல; கீேழ தள்ளப்பட்டும் மடிந்துேபாகிறதில்ைல. 10 கர்த்தராகிய இேயசுவினுைடய
ஜீவனும் எங்கள் சரீரத்திேல ெதரியும்படி, இேயசுவின் மரணத்ைத எப்ெபாழுதும் எங்கள் சரீரத்தில் சுமந்து
திரிகிேறாம். 11 எப்படிெயன்றால், மரணத்திற்குரிய எங்கள் சரீரத்திேல இேயசுவினுைடய ஜீவனும்
ெதரியும்படி உயிேராடு இருக்கிற நாங்கள் எப்ெபாழுதும் இேயசுவுக்காக மரணத்திற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுகிேறாம். 12 இப்படி மரணமானது எங்களிடமும், ஜீவனானது உங்களிடமும் ெபலன்
ெசய்கிறது. 13 விசுவாசித்ேதன், ஆைகயால் ேபசிேனன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, நாங்களும் அந்த
விசுவாசத்தின் ஆவிைய உைடயவர்களாக இருந்து, விசுவாசிக்கிறதினால் ேபசுகிேறாம். 14 கர்த்தராகிய
இேயசுைவ உயிேராடு எழுப்பினவர் எங்கைளயும் இேயசுைவக்ெகாண்டு எழுப்பி, உங்கேளாடு தமக்கு
முன்பாக நிறுத்துவார் என்று அறிந்திருக்கிேறாம். 15 ேதவனுைடய மகிைம அேநகருக்கு
ெதரியப்படுவதற்காகக் கிருைபயானது அேநகருைடய ஸ்ேதாத்திரத்தினாேல ெபருகும்படி, இைவெயல்லாம்
உங்களுக்காக உண்டாகியிருக்கிறது. 16 எனேவ, நாங்கள் ேசார்ந்துேபாகிறதில்ைல; எங்கள் ெவளிமனிதன்
அழிந்தும், உள்மனிதன் நாளுக்குநாள் புதிதாக்கவும்படுகிறான். 17 ேமலும் பார்க்கிறைவகைள அல்ல,
பார்க்காதைவகைள ேநாக்கியிருக்கிற நமக்கு, அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிப்ேபாகும் இேலசான நம்முைடய
உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிைமைய உண்டாக்குகிறது. 18 ஏெனன்றால்,
பார்க்கப்படுகிறைவகள் தற்காலிகமானைவகள், பார்க்கப்படாதைவகேளா நித்தியமானைவகள்.

பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முைடய வீடு அழிந்துேபானாலும், ேதவனால் கட்டப்பட்ட ைகேவைல
இல்லாத நித்திய வீடு பரேலாகத்தில் நமக்கு உண்ெடன்று அறிந்திருக்கிேறாம். 2 ஏெனன்றால்,
இந்தக் கூடாரத்திேல நாம் தவித்து, நம்முைடய பரம வாசஸ்தலத்ைத அணிந்துெகாள்ள அதிக

ஏக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிேறாம்; 3 அணிந்துெகாண்டவர்களானால், நிர்வாணிகளாகக்
காணப்படமாட்ேடாம். 4 இந்தக் கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் சுைம சுமந்து தவிக்கிேறாம்; இந்தப்
ேபார்ைவையக் கைளந்துேபாடேவண்டும் என்று விரும்பாமல், மரணமானது ஜீவனாேல
விழுங்கப்படுவதற்காகப் ேபார்ைவ தரித்தவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்று விரும்புகிேறாம். 5 இதற்கு
நம்ைம ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் ேதவேன; ஆவி என்னும் உத்தரவாதத்ைத நமக்குத் தந்தவரும் அவேர. 6 நாம்
பார்ப்பைத ைவத்து நடக்காமல், அவைர விசுவாசித்து நடக்கிேறாம். 7 இந்த சரீரத்தில் குடியிருக்கும்ேபாது
கர்த்தரிடம் குடியில்லாதவர்களாக இருக்கிேறாம் என்று ெதரிந்தும், எப்ெபாழுதும் ைதரியமாக
இருக்கிேறாம். 8 நாம் ைதரியமாகேவ இருந்து, இந்த சரீரத்ைதவிட்டுப் ேபாகவும் கர்த்தரிடம்
குடியிருக்கவும் அதிகமாக விரும்புகிேறாம். 9 அதினாேலேய நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் குடியில்லாமல்
ேபானாலும் அவருக்குப் பிரியமானவர்களாக இருக்க விரும்புகிேறாம். 10 ஏெனன்றால், சரீரத்தில் அவனவன்
ெசய்த நன்ைமக்காவது தீைமக்காவது தகுந்த பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக, நாெமல்ேலாரும்
கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்கேவண்டும். 11 எனேவ, கர்த்தருக்கு பயப்படேவண்டும் என்று
அறிந்து, மனிதர்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறாம்; ேதவனுக்கு முன்பாக ெவளிப்பைடயாக இருக்கிேறாம்;
உங்கள் மனச்சாட்சிக்கும் ெவளிப்பைடயாக இருக்கிேறாம் என்று நம்புகிேறன். 12 இதனாேல நாங்கள்
உங்களுக்கு முன்பாக எங்கைள மீண்டும் ெபருைமப்படுத்திக்ெகாள்ளாமல், இருதயத்தில் அல்ல,
ெவளிேவஷத்தில் ேமன்ைம பாராட்டுகிறவர்களுக்கு எதிேர எங்கைளக்குறித்து நீங்கள்
ேமன்ைமபாராட்டும்படி ஏதுவுண்டாக்குகிேறாம். 13 நாங்கள் ைபத்தியம் பிடித்தவர்கெளன்றால்
ேதவனுக்காக அப்படியிருக்கிேறாம்; ெதளிந்த புத்தியுள்ளவர்கெளன்றால் உங்களுக்காக
அப்படியிருக்கிேறாம். 14 கிறிஸ்துவினுைடய அன்பு எங்கைள அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறது;
ஏெனன்றால், எல்ேலாருக்காகவும் ஒருவேர மரித்திருக்க, எல்ேலாரும் மரித்தார்கள் என்றும்; 15

வாழ்கிறவர்கள் இனித் தங்களுக்ெகன்று வாழாமல், தங்களுக்காக மரித்து உயிேராடு எழுந்தவருக்ெகன்று
வாழ்வதற்காக, அவர் எல்ேலாருக்காகவும் மரித்தார் என்றும் நிதானிக்கிேறாம். 16 எனேவ, இனிேமல்,
நாங்கள் ஒருவைனயும் சரீரத்தின்படி அறிேயாம்; நாங்கள் கிறிஸ்துைவயும் சரீரத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும்,
இனி ஒருேபாதும் அவைர சரீரத்தின்படி அறிேயாம். 17 இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால்
புதுப்பைடப்பாக இருக்கிறான்; பைழயைவகள் எல்லாம் ஒழிந்து ேபானது, எல்லாம் புதிதானது. 18

இைவகெளல்லாம் ேதவனாேல உண்டாயிருக்கிறது; அவர் இேயசுகிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு நம்ைம அவேராடு
ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்ைத எங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 19 அெதன்னெவன்றால்,
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ேதவன் உலகத்தாருைடய பாவங்கைள எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கைளத் தம்ேமாடு ஒப்புரவாக்கி,
ஒப்புரவாக்குதலின் உபேதசத்ைத எங்களிடம் ஒப்புவித்தார். 20 ஆகேவ, ேதவனானவர் எங்கைளக்ெகாண்டு
புத்திெசால்லுகிறதுேபால, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக பிரதிநிதிகளாக இருந்து, ேதவேனாடு ஒப்புரவாகுங்கள்
என்று, கிறிஸ்துவினால் உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்கிேறாம். 21 நாம் அவருக்குள் ேதவனுைடய நீதியாக
இருப்பதற்காக, பாவம் அறியாத அவைர நமக்காகப் பாவமாக்கினார்.

ேதவனுைடய கிருைபைய நீங்கள் வீணாகப் ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்க, உடன்
ேவைலயாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறாம். 2 சாதகமான காலத்திேல
நான் உன் வார்த்ைதையக் ேகட்டு, மீட்பின் நாளிேல உனக்கு உதவிெசய்ேதன் என்று

ெசால்லியிருக்கிறாேர; இேதா, இப்ெபாழுேத சாதகமான காலம், இப்ெபாழுேத மீட்பின் நாள். 3 இந்த
ஊழியம் குற்றம்சாட்டப்படாமல் இருக்க, நாங்கள் யாருக்கும் இடறல் உண்டாக்காமல், எல்லாவிதத்திலும்,
எங்கைள ேதவஊழியர்களாக விளங்கப்பண்ணுகிேறாம். 4 அதிக ெபாறுைமயிலும், உபத்திரவங்களிலும்,
ெநருக்கங்களிலும், இடுக்கண்களிலும், 5 அடிகளிலும், காவல்களிலும், கலகங்களிலும், பிரயாசங்களிலும்,
கண்விழிப்புகளிலும், உபவாசங்களிலும், 6 கற்பிலும், அறிவிலும், நீடிய சாந்தத்திலும், தயவிலும், பரிசுத்த
ஆவியிலும், மாயமில்லாத அன்பிலும், 7 சத்தியவசனத்திலும், ேதவபலத்திலும்; நீதியாகிய வலது
இடதுபக்கத்து ஆயுதங்கைள அணிந்திருக்கிறதிலும், 8 கனத்திலும், கனவீனத்திலும், இகழ்ச்சியிலும்,
புகழ்ச்சியிலும்; ஏமாற்றுபவர்கள் என்று ெசால்லப்பட்டாலும் உண்ைம உள்ளவர்களாகவும், 9

ெதரியப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் நன்றாகத் ெதரியப்பட்டவர்களாகவும், சாகிறவர்கள்
என்னப்பட்டாலும் உயிேராடு இருக்கிறவர்களாகவும், தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும்
ெகால்லப்படாதவர்களாகவும், 10 துக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்ெபாழுதும்
சந்ேதாஷப்படுகிறவர்களாகவும், ஏைழகள் என்னப்பட்டாலும் அேநகைர
ெசல்வந்தர்களாக்குகிறவர்களாகவும், ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எல்லாவற்ைறயும்
உைடயவர்களாகவும் எங்கைள விளங்கப்பண்ணுகிேறாம். 11 ெகாரிந்தியேர, எங்கள் வாய் உங்கேளாடு
ேபசத் திறந்திருக்கிறது, எங்கள் இருதயம் பூரிப்பாக இருக்கிறது. 12 எங்கள் உள்ளம் உங்கைளக்குறித்து
ெநருக்கமைடயவில்ைல, உங்கள் உள்ளேம எங்கைளக்குறித்து ெநருக்கமைடந்திருக்கிறது. 13 எனேவ
அதற்குப் பதிலாக நீங்களும் பூரிப்பாகுங்கள் என்று, குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகிறதுேபால, உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 14 அந்நிய நுகத்திேல அவிசுவாசிகளுடன் இைணக்கப்படாமல் இருங்கள்; நீதிக்கும்
அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? 15 கிறிஸ்துவுக்கும் ேபலியாளுக்கும்
ஒப்பந்தம் ஏது? அவிசுவாசியுடன் விசுவாசிக்குப் பங்கு ஏது? 16 ேதவனுைடய ஆலயத்துக்கும்
விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நான் அவர்களுக்குள்ேள வாழ்ந்து, அவர்களுக்குள்ேள உலாவி,
அவர்களுக்கு ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என் மக்களாக இருப்பார்கள் என்று, ேதவன் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கேள. 17 எனேவ, நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து
புறப்பட்டுப் பிரிந்துேபாய், அசுத்தமானைதத் ெதாடாமல் இருங்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 18

அப்ெபாழுது, நான் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, உங்களுக்குப் பிதாவாக இருப்ேபன், நீங்கள் எனக்குக்
குமாரரும் குமாரத்திகளுமாக இருப்பீர்கள் என்று சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால், பிரியமானவர்கேள,
சரீரத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுத்தமானைவகளும் நீங்க, நம்ைமச்
சுத்திகரித்துக்ெகாண்டு, பரிசுத்தமாகுதைல ேதவ பயத்ேதாடு பூரணப்படுத்தக்கடேவாம். 2

எங்களுக்கு இடங்ெகாடுங்கள்; நாங்கள் யாருக்கும் அநியாயம் ெசய்யவில்ைல, யாைரயும் ெகடுக்கவில்ைல,
யாைரயும் ஏமாற்றவில்ைல. 3 உங்கைளக் குற்றவாளிகளாக்குவதற்கு இப்படி நான் ெசால்லுகிறதில்ைல;
முன்ேன நான் ெசால்லியபடி, உங்கேளாடு இறக்கவும் பிைழக்கவும் எங்களுைடய இருதயங்களில் நீங்கள்
இருக்கிறீர்கேள. 4 அதிக ைதரியத்ேதாடு உங்களுடன் ேபசுகிேறன்; உங்கைளக்குறித்து அதிகமாக
ேமன்ைமபாராட்டுகிேறன், ஆறுதலால் நிைறந்திருக்கிேறன். எங்களுக்கு உண்டான எல்லா
உபத்திரவத்திேலயும் பரிபூரண சந்ேதாஷமாக இருக்கிேறன். 5 எப்படிெயன்றால், நாங்கள் மக்ெகேதானியா
நாட்டிற்கு வந்தேபாது, எங்கள் சரீரத்திற்கு ஓய்வு இல்லாமல், எல்லாப் பக்கத்திேலயும்
உபத்திரவப்பட்ேடாம்; ெவளிேய ேபாராட்டங்களும், உள்ேள பயங்களும் இருந்தன. 6 ஆகிலும்,
சிறுைமப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்கிற ேதவன், தீத்து வந்ததினாேல எங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்தார். 7

அவன் வந்ததினாேல மாத்திரமல்ல, உங்கள் வாஞ்ைசையயும், உங்கள் வருத்தத்ைதயும், என்ைனப்பற்றி
உங்களுக்கு உண்டான பக்திைவராக்கியத்ைதயும் அவன் பார்த்து, உங்களால் அைடந்த ஆறுதைலத்
ெதரியப்படுத்தினதினாலும், நானும் ஆறுதலைடந்து அதிகமாகச் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 8 ஆதலால் நான்
கடிதத்தினால் உங்கைளத் துக்கப்படுத்தியிருந்தும், அந்தக் கடிதம் ெகாஞ்சகாலம் உங்கைளத்
துக்கப்படுத்தினது என்று பார்த்து நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும், இப்ெபாழுது மனஸ்தாபப்படுகிறது
இல்ைல. 9 இப்ெபாழுது சந்ேதாஷப்படுகிேறன்; நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக இல்ைல, மனம்
திரும்புகிறதற்ேகற்றத் துக்கப்பட்டதற்காகேவ சந்ேதாஷப்படுகிேறன்; நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால்
நஷ்டப்படாதபடி, ேதவனுக்ேகற்ற துக்கம் அைடந்தீர்கேள. 10 ேதவனுக்ேகற்ற துக்கம் பின்பு
மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்புக்குரிய மனம் திரும்புதைல உண்டாக்குகிறது;
உலகத்தின் துக்கேமா மரணத்ைத உண்டாக்குகிறது. 11 பாருங்கள், நீங்கள் ேதவனுக்ேகற்ற
துக்கமைடந்ததுண்ேட; அது உங்களிடம் எவ்வளவு எச்சரிக்ைகையயும், குற்றம் தீர எவ்வளவு நியாயம்
ெசால்லுதைலயும், எவ்வளவு ெவறுப்ைபயும், எவ்வளவு பயத்ைதயும், எவ்வளவு ஆவைலயும், எவ்வளவு
பக்திைவராக்கியத்ைதயும், எவ்வளவு கண்டிப்ைபயும் உண்டாக்கியுள்ளது. இந்தக் காரியத்திேல நீங்கள்
எல்லாவிதத்திலும் உங்கைளச் சுத்தமானவர்கள் என்று விளங்கப்பண்ணினீர்கள். 12 எனேவ, நான்

2 ெகாரிந்தியர் 5:20

904



8

9

உங்களுக்கு அப்படி எழுதியிருந்தும், அநியாயம் ெசய்தவனாலும் இல்ைல, அநியாயம் ெசய்யப்பட்டவனாலும்
இல்ைல, ேதவனுக்கு முன்பாக உங்கைளக்குறித்து எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற எச்சரிக்ைக உங்களுக்கு
ெவளிப்படுவதற்காகேவ அப்படி எழுதிேனன். 13 இதனால் நீங்கள் ஆறுதலைடந்ததினாேல நாங்களும்
ஆறுதலைடந்ேதாம்; விேசஷமாகத் தீத்துவினுைடய ஆவி உங்கள் அைனவராலும் ஆறுதல்
அைடந்ததினாேல, அவனுக்கு உண்டான சந்ேதாஷத்தினால் அதிக சந்ேதாஷப்பட்ேடாம். 14

இப்படியிருக்க, உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாக நான் அவனுடன் ெசான்ன எைதக் குறித்தும்
ெவட்கப்படமாட்ேடன்; நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குச் சத்தியமாகச் ெசான்னதுேபால,
தீத்துவுடேன நாங்கள் உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாகச் ெசான்னதும் சத்தியமாக விளங்கினேத. 15 ேமலும்
நீங்கள் எல்ேலாரும் கட்டைளக்குக் கீழ்படிந்து, பயத்ேதாடும் நடுக்கத்ேதாடும் தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டைத
அவன் நிைனக்கும்ேபாது, அவனுைடய உள்ளம் உங்கைளப்பற்றி அதிக அ ன்பாக இருக்கிறது. 16 எனேவ,
எல்லாவிதத்திலும் உங்கைளக்குறித்து எனக்குத் திடமான நம்பிக்ைக இருக்கிறது என்று
சந்ேதாஷப்படுகிேறன்.

அன்றியும் சேகாதர,சேகாதரிகேள மக்ெகேதானியா நாட்டு சைபகளுக்குத் ேதவன் அளித்த
கிருைபைய உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறாம். 2 அவர்கள் அதிக உபத்திரவத்தினாேல
ேசாதிக்கப்படும்ேபாது, ெகாடிய தரித்திரம் உைடயவர்களாக இருந்தும், தங்கள் பரிபூரண

சந்ேதாஷத்தினாேல அதிக தாராளமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 3 ேமலும் அவர்கள் தங்கள் தகுதிக்கும், தங்கள்
தகுதிக்கு மிஞ்சியும் ெகாடுக்க, தாங்கேள விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு, நான்
சாட்சியாக இருக்கிேறன். 4 தங்கள் உதவிகைளயும், பரிசுத்தவான்களுக்குச் ெசய்யப்படும் தர்ம
ஊழியத்தின் பங்ைகயும் நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்கள் எங்கைள அதிகமாக
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 5 ேமலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடி ெகாடுக்காமல், ேதவனுைடய
விருப்பத்தினாேல தங்கைளத் தாேம, முதலில் கர்த்தருக்கும், பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்கள். 6

எனேவ, தீத்து இந்தத் தர்மகாரியத்ைத உங்களிடம் ெதாடங்கினபடிேய, அைத முடிக்கவும் ேவண்டும் என்று
அவைனக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 7 அல்லாமலும், விசுவாசத்திலும், ேபாதிப்பதிலும், அறிவிலும்,
எல்லாவிதமான எச்சரிக்ைகயிலும், எங்கள்ேமல் உள்ள உங்கள் அன்பிலும், மற்ற எல்லாக் காரியங்களிலும்,
நீங்கள் ெபருகியிருக்கிறதுேபால, இந்தத் தர்மகாரியத்திலும் ெபருகேவண்டும். 8 இைத நான்
கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல், மற்றவர்களுைடய எச்சரிக்ைகையக் ெகாண்டு, உங்கள் அன்பின்
உண்ைமையச் ேசாதிப்பதற்காகேவ ெசால்லுகிேறன். 9 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின்
கிருைபைய அறிந்திருக்கிறீர்கேள; அவர் ெசல்வந்தராக இருந்தும், நீங்கள் அவருைடய ஏழ்ைமயினாேல
ெசல்வந்தர்களாவதற்கு, உங்களுக்காக ஏைழயானாேர. 10 இைதக்குறித்து என் ேயாசைனைய
உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன்; இைதச் ெசய்கிறதற்கு மட்டுமில்ைல, ெசய்யேவண்டும் என்று
உற்சாகப்படுகிறதற்கும் ஒரு வருடமாக ஆரம்பம்பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதியாக இருக்கும். 11

எனேவ, அைத இப்ெபாழுது ெசய்து நிைறேவற்றுங்கள்; ெகாடுக்கேவண்டும் என்கிற விருப்பம்
உண்டாயிருந்ததுேபால, உங்களிடம் இருக்கிறைவகளில் எடுத்து அைத நிைறேவற்றுதலும் உண்டாவதாக.
12 ஒருவனுக்கு மனவிருப்பம் இருந்தால், அவனுக்கு இல்லாதைவகளின்படியல்ல, அவனுக்கு
இருக்கிறைவகளின்படிேய அங்கிகரிக்கப்படும். 13 மற்றவர்களுக்கு உதவியும், உங்களுக்கு வருத்தமும்
உண்டாகும்படியல்ல, ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல் இருக்கும்படியாகேவ ெசால்லுகிேறன். 14 எப்படிெயன்றால்,
அதிகமாகச் ேசர்த்தவனுக்கு அதிகமானதும் இல்ைல, ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவனுக்குக் குைறவானதும்
இல்ைல என்று எழுதியிருக்கிறபடி, 15 ஏற்றத்தாழ்வற்றப் பிரமாணத்தின்படிேய, அவர்களுைடய ெசல்வம்
உங்கள் வறுைமக்கு உதவும்படிக்கு இக்காலத்திேல உங்களுைடய ெசல்வம் அவர்களுைடய வறுைமக்கு
உதவுவதாக. 16 அன்றியும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட எச்சரிக்ைக உண்டாயிருக்கும்படி தீத்துவின்
இருதயத்தில் அருளின ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம். 17 நாங்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டைத அவன்
அங்கிகரித்தேதாடு, அவன் அதிக எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, தன் மனவிருப்பத்தின்படிேய உங்களிடம்
வருவதற்காகப் புறப்பட்டான். 18 நற்ெசய்தி ஊழியத்தில் எல்லாச் சைபகளிலும் புகழ்ச்சிெபற்ற ஒரு
சேகாதரைன அவேனாடு அனுப்பியிருக்கிேறாம். 19 அதுமட்டும் இல்ைல, கர்த்தருக்கு மகிைம
உண்டாகவும், உங்கள் மனவிருப்பம் விளங்கவும், எங்கள் ஊழியத்தினாேல ேசர்க்கப்படும் தர்மப்பணத்ைதக்
ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, எங்களுைடய பயணத்தில் துைணயாக இருப்பதற்காக, அவன் சைபகளால்
ெதரிந்து நியமிக்கப்பட்டவனாகவும் இருக்கிறான். 20 எங்கள் ஊழியத்தினாேல ேசர்க்கப்படும் இந்த
அதிகமான தர்மப்பணத்ைதக் குறித்து யாரும் எங்கைளக் குற்றப்படுத்தாதபடி நாங்கள் எச்சரிக்ைகயாக
இருந்து, 21 கர்த்தருக்கு முன்பாக மட்டும் இல்ைல, மனிதருக்கு முன்பாகவும் ேயாக்கியமானைவகைளச்
ெசய்யப் பார்க்கிேறாம். 22 ேமலும், அேநக காரியங்களில் எச்சரிக்ைக உள்ளவன் என்று நாங்கள் பலமுைறப்
பார்த்து அறிந்தவனும், இப்ெபாழுது உங்கள்ேமல் உள்ள அதிக நம்பிக்ைகயினாேல அதிக எச்சரிக்ைக
உள்ளவனுமாகிய நம்முைடய சேகாதரைனயும் இவர்கேளாடு அனுப்பியிருக்கிேறாம். 23 தீத்துைவக்குறித்து
யாராவது விசாரித்தால், அவன் எனக்குக் கூட்டாளியும், உங்களுக்காக என் உடன்ேவைலயாளுமாக
இருக்கிறான் என்றும்; எங்கள் சேகாதரர்கைளக்குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால், அவர்கள் சைபகளில்
இருந்து அனுப்பப்பட்டவர்கள், கிறிஸ்துவுக்கு மகிைமயுமாக இருக்கிறார்கள் என்றும் அறியக்கடவன். 24

எனேவ, உங்கள் அன்ைபயும், நாங்கள் உங்கைளக்குறித்துச் ெசான்ன புகழ்ச்சிையயும், சைபகளுக்கு
முன்பாக அவர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துங்கள்.

பரிசுத்தவான்களின் ஊழியத்திற்கு ெசய்யேவண்டிய உதவிகைளக்குறித்து, நான் அதிகமாக
உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதில்ைல. 2 உங்கள் மனவிருப்பத்ைத அறிந்திருக்கிேறன்; அகாயாவில்
உள்ளவர்கள் ஒருவருடமாக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் என்று, நான் மக்ெகேதானியரிடம்
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ெசால்லி, உங்கைளப் புகழ்ந்ேதேன; உங்களுைடய வாஞ்ைச அேநகைர ெசயலில் ஈடுபடைவத்தது. 3

அப்படியிருந்தும், உங்கைளக்குறித்து நாங்கள் ெசான்ன புகழ்ச்சி இந்தக் காரியத்தில் வீணாகப்ேபாகாமல்,
நான் ெசான்னபடி நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு, இந்தச் சேகாதரைர அனுப்பிேனன். 4

மக்ெகேதானியர் என்ேனாடு வந்து, நீங்கள் ஆயத்தப்படாதவர்களாக இருப்பைதப் பார்த்தால், இவ்வளவு
உறுதியாக உங்கைளப் புகழ்ந்ததற்காக, நீங்கள் ெவட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் ெசால்லாமல், நாங்கேள
ெவட்கப்படேவண்டியதாக இருக்கும். 5 ஆைகயால், வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தர்ம
உதவியானது கட்டாயப்படுத்தி ெகாடுக்கப்பட்டதாக இல்லாமல், தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதாக
இருப்பதற்காக அைத ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்குச் சேகாதரைரத் தூண்டிவிட்டு, முதலில் உங்களிடம்
அனுப்புவது அவசியம் என்று எனக்குத் ேதான்றியது. 6 பின்னும் நான் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்,
ெகாஞ்சம் விைதக்கிறவன் ெகாஞ்சம் அறுப்பான், அதிகமாக விைதக்கிறவன் அதிகமாக அறுப்பான். 7

அவனவன் வருத்தேதாடும் இல்ைல, கட்டாயமாகவும் இல்ைல, தன் மனதில் திட்டமிட்டபடிேய
ெகாடுக்கட்டும்; உற்சாகமாகக் ெகாடுக்கிறவனிடம் ேதவன் பிரியமாக இருக்கிறார். 8 ேமலும், நீங்கள்
எல்லாவற்றிலும் எப்ெபாழுதும் சம்பூரணமுைடயவர்களாயும்,எல்லாவித நல்ல ெசயல்களிலும்
ெபருகுகிறவர்களாகவும் இருப்பதற்காக, ேதவன் உங்களில் எல்லாவிதமான கிருைபையயும் ெபருகச்ெசய்ய
வல்லவராக இருக்கிறார். 9 வாரி இைறத்தான், ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தான், அவனுைடய நீதி
என்ெறன்ைறக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடிேய ஆகும். 10 விைதக்கிறவனுக்கு விைதையயும்,
சாப்பிடுகிறதற்கு ஆகாரத்ைதயும் ெகாடுக்கிறவர் உங்களுக்கு விைதையக் ெகாடுத்து, அைதப்
ெபருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விைளச்சைலப் ெபருகச்ெசய்வார். 11 ேதவனுக்கு எங்களால்
ஸ்ேதாத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் அதிகத் தாராளகுணத்திேல நீங்கள் எல்லாவிதத்திலும்
சம்பூரணமுள்ளவர்கள் ஆவீர்கள். 12 இந்தத் தர்ம உதவியாகிய பணிவிைட பரிசுத்தவான்களுைடய
குைறவுகைள நீக்குகிறதுமட்டுமல்லாமல், அேநகர் ேதவைன ஸ்ேதாத்திரிப்பதினாேல சம்பூரண பலன்
உள்ளதாகவும் இருக்கும். 13 அவர்கள் இந்தத் தர்ம உதவிகளாகிய நன்ைமைய அனுபவித்து, நீங்கள்
கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திையக் கீழ்ப்படிதேலாடு அறிக்ைகயிட்டத்தினால், தங்களுக்கும் மற்ற அைனவருக்கும்
நீங்கள் தாராளமாக தர்ம உதவிகள் ெசய்கிறதினாலும், அவர்கள் ேதவைன மகிைமப்படுத்தி; 14

உங்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்து, ேதவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் விேசஷித்த கிருைபயினால்
உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருக்கிறார்கள். 15 ேதவன் அருளிய ெசால்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு
ஸ்ேதாத்திரம்.

உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயாகவும், தூரத்திேல இருக்கும்ேபாது
உங்கள்ேமல் கண்டிப்புடனும் இருக்கிற பவுலாகிய நான் கிறிஸ்துவின் சாந்தத்ைதயும் தயைவயும்
முன்ைவத்து உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறன். 2 எங்கைள சரீரத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் என்று

நிைனக்கிற சிலைரக் குறித்து நான் கண்டிப்புடன் இருக்கேவண்டும் என்று நிைனத்திருக்கிற
ைதரியத்ேதாடு, உங்கள் முன்பாக இருக்கும்ேபாது, நான் கண்டிப்புள்ளவனாக இல்லாதபடி நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாக இருக்க உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 3 நாங்கள் சரீரத்தில் நடக்கிறவர்களாக
இருந்தும் சரீரத்தின்படி ேபார் ெசய்கிறவர்கள் இல்ைல. 4 எங்களுைடய ேபாராயுதங்கள் சரீரத்திற்கு
உரியைவகளாக இல்லாமல், அரண்கைள அழிக்கிறதற்கு ேதவபலமுள்ளைவகளாக இருக்கிறது. 5

அைவகளால் நாங்கள் வாக்குவாதங்கைளயும், ேதவைன அறிகிற அறிவுக்கு விேராதமாக எழும்புகிற எல்லா
ேமட்டிைமையயும் அழித்து, எல்லா எண்ணங்கைளயும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச்
சிைறப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிேறாம். 6 உங்கள் கீழ்ப்படிதல் நிைறேவறும்ேபாது, எல்லாக்
கீழ்ப்படியாைமக்கும் தகுந்த நீதியுள்ள தண்டைனையச் ெசலுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிேறாம். 7

ெவளித்ேதாற்றத்தின்படி பார்க்கிறீர்களா? ஒருவன் தன்ைனக் கிறிஸ்துவுக்குரியவன் என்று நம்பினால், தான்
கிறிஸ்துவுக்கு உரியவனாக இருக்கிறதுேபால நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் என்று அவன்
தனக்குள்ேள சிந்திக்கட்டும். 8 ேமலும், உங்கைள அழிக்கிறதற்காக இல்ைல, உங்கைள உறுதியாகக்
கட்டிெயழுப்புகிறதற்குக் கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த அதிகாரத்ைதக்குறித்து, நான் இன்னும்ெகாஞ்சம்
அதிகமாக ேமன்ைமபாராட்டினாலும் நான் ெவட்கப்படுவதில்ைல. 9 நான் கடிதங்களாேல உங்கைளப்
பயமுறுத்துகிறவனாகத் ெதரியாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுகிேறன். 10 அவனுைடய கடிதங்கள் காரிய
மனப்பான்ைமயும் பலமும் உள்ளைவகள்; சரீரத்தின் ேதாற்றேமா பலவீனமும், வசனம் அற்பமாகவும்
இருக்கிறது என்கிறார்கேள. 11 அப்படிச் ெசால்லுகிறவன், நாங்கள் தூரத்தில் இருக்கும்ேபாது எழுதுகிற
கடிதங்களால் வசனத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிேறாேமா அப்படிப்பட்டவர்களாகேவ அருகில்
இருக்கும்ேபாதும் ெசய்ைகயிலும் இருப்ேபாம் என்று சிந்திக்கட்டும். 12 எனேவ, தங்கைளத்தாங்கேள
ெபருைமப்படுத்திக்ெகாள்கிற சிலருக்கு நாங்கள் எங்கைளச் சரியாக்கவும் ஒப்பிடவும் துணியமாட்ேடாம்;
தங்கைளக்ெகாண்டு தங்கைளேய அளந்துெகாண்டு, தங்களுக்ேக தங்கைள ஒப்பிட்டுக்ெகாள்கிற அவர்கள்
புத்திமான்கள் இல்ைல. 13 நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களிடம்வைர
வந்தைடவதற்காக, ேதவன் எங்களுக்கு அளந்து பகிர்ந்த அளவுப்பிரமாணத்தின்படிேய
ேமன்ைமபாராட்டுகிேறாம். 14 உங்களிடம் வந்தைடயாதவர்களாக நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சிப்ேபாகிறது
இல்ைல; நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கித்து உங்களிடம் வைரக்கும் வந்ேதாேம. 15

எங்கள் அளைவக் கடந்து மற்றவர்களுைடய ேவைலக்கு உட்பட்டு ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடாம். 16

ஆனாலும் உங்கள் விசுவாசம் ெபருகும்ேபாது, மற்றவர்களுைடய எல்ைலகளுக்குள்ேள
ெசய்யப்பட்டைவகைள நாங்கள் ெசய்ததாக ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களுக்கு அப்புறமான இடங்களில்
நற்ெசய்திையப் பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக, எங்கள் அளவின்படி உங்களால் மிகவும் ெபருகி விருத்திைடேவாம்
என்று நம்பிக்ைகயாக இருக்கிேறாம். 17 ேமன்ைமபாராட்டுகிறவன் கர்த்தைரக் குறித்ேத
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ேமன்ைமபாராட்டேவண்டும். 18 தன்ைனத்தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் இல்ைல, கர்த்தரால்
புகழப்படுகிறவேன உத்தமன்.

என் புத்தியீனத்ைத நீங்கள் ெகாஞ்சம் சகித்துக்ெகாண்டால் நலமாக இருக்கும்; என்ைனச்
சகித்துமிருக்கிறீர்கேள. 2 நான் உங்கைளக் கற்புள்ள கன்னிைகயாகக் கிறிஸ்து என்னும் ஒேர
கணவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க நியமித்தபடியால், உங்களுக்காக ேதவைவராக்கியமான

ைவராக்கியம் ெகாண்டிருக்கிேறன். 3 ஆனாலும், பாம்பானது தன்னுைடய தந்திரத்தினாேல ஏவாைள
ஏமாற்றினதுேபால, உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துைவப்பற்றிய உண்ைமயிலிருந்து விலகும்படி ெகடுக்கப்படுேமா
என்று பயந்திருக்கிேறன். 4 எப்படிெயனில், உங்களிடம் வருகிறவன் நாங்கள் பிரசங்கிக்காத ேவெறாரு
இேயசுைவப் பிரசங்கித்தால், அல்லது நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு ஆவிையயும், நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளாத ேவெறாரு நற்ெசய்திையயும் ெபற்றீர்களானால், நன்றாகச் சகித்திருப்பீர்கேள. 5

மாெபரும் பிரதான அப்ேபாஸ்தலரிலும், நான் ஒன்றிலும் குைறவுள்ளவன் இல்ைல என்று நிைனக்கிேறன். 6

நான் ேபச்சிேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவனாக இருந்தாலும், அறிவிேல கற்றுக்ெகாள்ளாதவன் இல்ைல;
எல்லாக் காரியத்திலும், எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ேள நாங்கள் ெவளிப்பட்டிருக்கிேறாேம.
7 நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி நான் என்ைனத்தாேன தாழ்த்தி, ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய இலவசமாக
உங்களுக்குப் பிரசங்கித்ததினாேல குற்றம் ெசய்ேதேனா? 8 உங்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யும்படிக்கு, மற்றச்
சைபகளில் சம்பளத்ைதப் ெபற்று, அவர்கைளக் ெகாள்ைளயிட்ேடன். 9 நான் உங்கேளாடு இருந்து
குைறவுபட்டேபாதும்,யாைரயும் நான் வருத்தப்படுத்தவில்ைல; மக்ெகேதானியாவில் இருந்து வந்த
சேகாதரர்கள் என் குைறைவ நிைறவாக்கினார்கள்; எந்தவிதத்திலும் நான் உங்களுக்குச் சுைமயாக
இல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருந்ேதன், இனிேமலும் எச்சரிக்ைகயாக இருப்ேபன். 10 அகாயா
நாட்டின் பகுதிகளிேல இந்தப் புகழ்ச்சி என்ைனவிட்டு நீங்குவதில்ைல என்று என்னில் உள்ள
கிறிஸ்துவினுைடய சத்தியத்ைதக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறன். 11 இப்படிச் ெசால்லேவண்டியெதன்ன? நான்
உங்கைள ேநசிக்காதபடியாேலா? ேதவன் அறிவார். 12 ேமலும், எங்கைள எதிர்க்க ேநரம்
ேதடுகிறவர்களுக்கு ேநரம் கிைடக்காதபடிக்கு, தங்கைளக்குறித்து ேமன்ைமபாராட்டுகிற காரியத்தில்
அவர்கள் எங்கைளப்ேபாலக் காணப்படும்படி, நான் ெசய்வைதேய இன்னும் ெசய்ேவன். 13

அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள், கபடமுள்ள ேவைலயாட்கள், கிறிஸ்துவினுைடய
அப்ேபாஸ்தலரின் ேவஷத்ைத அணிந்துெகாண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். 14 அது ஆச்சரியம் இல்ைல,
சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுைடய ேவஷத்ைத அணிந்துெகாள்வாேன. 15 எனேவ அவனுைடய
ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருைடய ேவஷத்ைத அணிந்துெகாண்டால் அது ஆச்சரியம்
இல்ைலேய; அவர்கள் முடிவு அவர்கள் ெசய்ைககைளப் ெபாருத்திருக்கும். 16 பின்னும் நான்
ெசால்லுகிேறன்; யாரும் என்ைனப் புத்தியீனன் என்று நிைனக்கேவண்டாம்; அப்படி நிைனத்தால் , நானும்
ெகாஞ்சம் ேமன்ைம பாராட்டும்படி, என்ைனப் புத்தியீனைனப்ேபாலாகிலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 17

இப்படி நான் ெசால்லுகிறது கர்த்தருக்ேகற்றபடி ெசால்லாமல், ேமன்ைமபாராட்டும் ைதரியத்தினாேல
புத்தியீனைனப்ேபாலச் ெசால்லுகிேறன். 18 அேநகர் சரீரத்திற்ேகற்றபடி ேமன்ைம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும்ேபாது, நானும் ேமன்ைம பாராட்டுேவன். 19 நீங்கள் புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து
புத்தியில்லாதவர்கைளச் சந்ேதாஷமாகச் சகித்திருக்கிறீர்கேள. 20 ஒருவன் உங்கைளச்
சிைறயாக்கினாலும், ஒருவன் உங்கைள அழித்தாலும், ஒருவன் உங்கைளக் ைகவசப்படுத்தினாலும், ஒருவன்
தன்ைன உயர்த்தினாலும், ஒருவன் உங்கைள முகத்தில் அைறந்தாலும் சகித்திருக்கிறீர்கேள. 21 நாங்கள்
பலவீனரானதுேபால, எங்களுக்கு வந்த கனவீனத்ைதக் குறித்துப்ேபசுகிேறன்; ஒருவன் எதிேல
துணிவுள்ளவனாக இருக்கிறாேனா அதிேல நானும் துணிவுள்ளவனாக இருக்கிேறன்; இப்படிப்
புத்தியீனமாகப் ேபசுகிேறன். 22 அவர்கள் எபிெரயரா? நானும் எபிெரயன்; அவர்கள் இஸ்ரேவலரா? நானும்
இஸ்ரேவலன்; அவர்கள் ஆபிரகாமின் வம்சத்தாரா? நானும் ஆபிரகாமின் வம்சத்தான். 23 அவர்கள்
கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா? நான் அதிகம்; புத்தியீனமாகப் ேபசுகிேறன்; நான் அதிகமாகப்
பிரயாசப்பட்டவன், அதிகமாக அடிபட்டவன், அதிகமாக சிைறச்சாைல காவல்களில் ைவக்கப்பட்டவன்,
அேநகமுைற மரணேவதைனயில் சிக்கிக்ெகாண்டவன். 24 யூதர்களால் ஒன்றுகுைறய நாற்பது அடியாக
ஐந்து முைற அடிக்கப்பட்ேடன்; 25 மூன்றுமுைற கம்பிகளால் அடிக்கப்பட்ேடன், ஒருமுைற
கல்ெலறியப்பட்ேடன், மூன்றுமுைற கப்பல் ேசதத்தில் இருந்ேதன், கடலிேல ஒரு இரவும் பகலும் கழித்ேதன்
. 26 அேநகமுைற பயணம் ெசய்ேதன்; ஆறுகளால் வந்த ேமாசங்களிலும், கள்ளரால் வந்த ேமாசங்களிலும்,
என் ெசாந்த மக்களால் வந்த ேமாசங்களிலும்,யூதரல்லாேதார் மூலம் வந்த ேமாசங்களிலும், பட்டணங்களில்
உண்டான ேமாசங்களிலும், வனாந்தரத்தில் உண்டான ேமாசங்களிலும், கடலில் உண்டான
ேமாசங்களிலும், கள்ளச்சேகாதரர்களால் வந்த ேமாசங்களிலும்; 27 பிரயாசத்திலும், வருத்தத்திலும்
அேநகமுைற கண்விழிப்புகளிலும், பசியிலும் தாகத்திலும், அேநகமுைற உபவாசங்களிலும், குளிரிலும்,
நிர்வாணத்திலும் இருந்ேதன். 28 இைவகள் மட்டுமல்லாமல், எல்லா சைபகைளக்குறித்தும்
உண்டாயிருக்கிற கவைல என்ைன தினந்ேதாறும் துக்கப்படுத்துகிறது. 29 ஒருவன் பலவீனனானால் நானும்
பலவீனனாகிறது இல்ைலேயா? ஒருவன் பாவத்தில் விழுந்தால் என் மனம் எரியாமல் இருக்குேமா? 30 நான்
ேமன்ைம பாராட்டேவண்டுெமன்றால், என் பலவீனங்கைளக் காண்பிக்கிறைவகைளக்குறித்து
ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 31 என்ெறன்ைறக்கும் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவனும், நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவுமானவர் நான் ெபாய் ெசால்லுகிறது இல்ைல என்று அறிவார். 32 தமஸ்கு
பட்டணத்து அேரத்தா ராஜாவினுைடய பைடத்தைலவன் என்ைனப் பிடிக்கேவண்டும் என்று தமஸ்கருைடய
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பட்டணத்ைத முற்றுக்ைகயிட்டான்; 33 அப்ெபாழுது நான் கூைடயிேல ைவக்கப்பட்டு, ஜன்னலில் இருந்து
சுவர் வழியாக இறக்கிவிடப்பட்டு, அவனுைடய ைகக்குத் தப்பிேனன்.

ேமன்ைமபாராட்டுகிறது எனக்குத் தகுதியானது இல்ைலேய; ஆனாலும், கர்த்தர் அருளிய
தரிசனங்கைளயும் ெவளிப்படுத்தல்கைளயும் ெசால்லுகிேறன். 2 கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு
மனிதைன அறிேவன்; அவன் பதினான்கு வருடத்திற்கு முன்ேப மூன்றாம் வானம்வைரக்கும்

எடுக்கப்பட்டான்; அவன் சரீரத்தில் இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்திற்கு ெவளிேய இருந்தாேனா, அைத நான்
அறிேயன்; ேதவன் அறிவார். 3 அந்த மனிதன் பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு, மனிதன் ேபசப்படாததும்
வாக்குக்ெகட்டாததுமான வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான் என்று அறிந்திருக்கிேறன். 4 அவன் சரீரத்தில்
இருந்தாேனா அல்லது சரீரத்திற்கு ெவளிேய இருந்தாேனா, அைத நான் அறிேயன்; ேதவன் அறிவார். 5

இப்படிப்பட்டவைனக்குறித்து ேமன்ைமபாராட்டுேவன்; ஆனாலும் என்ைனக்குறித்து என்
பலவீனங்கைளத்தவிர, ேவெறான்றிலும் ேமன்ைம பாராட்டமாட்ேடன். 6 சத்தியமானைத நான் ேபசுகிேறன்;
நான் ேமன்ைமபாராட்ட விரும்பினாலும், நான் புத்தியீனன் இல்ைல, ஆனாலும் ஒருவனும் என்னிடம்
பார்த்ததற்கும், என்னாேல ேகட்டதற்கும் ேமலாக என்ைன நிைனக்காமல் இருக்க நான் அப்படிச்
ெசய்யாதிருப்ேபன். 7 அன்றியும், எனக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகளுக்குரிய ேமன்ைமயினால் நான்
என்ைன உயர்த்தாமல் இருக்க, என் சரீரத்திேல ஒரு முள் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; நான் என்ைன
உயர்த்தாமல் இருக்க, அது என்ைனக் குத்தும் சாத்தானுைடய தூதனாக இருக்கிறது. 8 அது
என்ைனவிட்டு நீங்கும்படி, நான் மூன்றுமுைற கர்த்தரிடம் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 9 அதற்கு அவர்: என்
கிருைப உனக்குப் ேபாதும்; உன் பலவீனத்திேல என் பலம் பூரணமாக இருக்கும் என்றார். எனேவ,
கிறிஸ்துவின் வல்லைம என்ேமல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்கைளக் குறித்து நான் மிகவும் சந்ேதாஷமாக
ேமன்ைமபாராட்டுேவன். 10 அப்படிேய நான் பலவீனமாக இருக்கும்ேபாேத பலமுள்ளவனாக இருக்கிேறன்;
எனேவ கிறிஸ்துவுக்காக எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும், நிந்ைதகளிலும், ெநருக்கங்களிலும்,
துன்பங்களிலும், இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிேறன். 11 ேமன்ைமபாராட்டி, புத்தியீனன் ஆேனன்;
நீங்கேள இதற்கு என்ைனக் கட்டாயப்படுத்தினீர்கள். நான் ஒன்றுமில்ைல என்றாலும், பிரதான
அப்ேபாஸ்தலருக்கும் நான் சிறிதளவும் குைறந்தவனாக இல்லாதபடியால், உங்களாேல
பாராட்டப்படேவண்டியதாக இருந்தேத. 12 அப்ேபாஸ்தலனுக்குரிய அைடயாளங்கள் எல்லாவிதமான
ெபாறுைமேயாடும்., அதிசயங்கேளாடும், அற்புதங்கேளாடும், வல்லைமகேளாடும், உங்களுக்குள்ேள
நடத்தப்பட்டேத. 13 எதிேல மற்றச் சைபகளுக்குக் குைறவாக இருந்தீர்கள்? நான் உங்கைள
வருத்தப்படுத்தாமல் இருந்தேத உங்களுக்குக் குைறவு; இந்த அநியாயத்திற்காக என்ைன மன்னியுங்கள். 14

இேதா, உங்களிடம் மூன்றாவதுமுைறயும் வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிேறன்; நான் உங்கைள
வருத்தப்படுத்துவது இல்ைல; நான் உங்களுைடயைவகைள அல்ல, உங்கைளேய ேதடுகிேறன்;
ெபற்ேறாருக்குக் குழந்ைதகள் அல்ல, குழந்ைதகளுக்குப் ெபற்ேறார்கேள ெபாக்கிஷங்கைளச்
ேசர்த்துைவக்கேவண்டும். 15 எனேவ, நான் உங்கைள எவ்வளவு அதிகமாக ேநசிக்கிேறேனா அவ்வளவு
குைறவாக உங்களால் நான் ேநசிக்கப்பட்டிருந்தாலும், மிகவும் சந்ேதாஷமாக நான் உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்காகச் ெசலவுபண்ணவும் ெசலவுபண்ணப்படவும் விரும்புகிேறன். 16 அப்படிேய ஆகட்டும்,
நான் உங்களுக்குச் சுைமயாக இருக்கவில்ைல; ஆனாலும், உதவி ெசய்கிறவனாக இருந்து,
தந்திரத்தினாேல உங்கைளப் பிடித்ேதனாம். 17 நான் உங்களிடம் அனுப்பினவர்களில் எவன் மூலமாவது
உங்களிடம் நன்ைமையத் ேதடினது உண்டா? 18 தீத்து உங்களிடம் வரும்படி நான் அவைனக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவேனாடு ஒரு சேகாதரைன அனுப்பிேனன்; தீத்து உங்களிடம் ஏதாவது நன்ைமையத்
ேதடினானா? நாங்கள் ஒேர ஆவிைய உைடயவர்களாக, ஒேர அடிச்சுவடுகளில் நடந்ேதாம் அல்லவா? 19

நாங்கள் ேயாக்கியமானவர்கள் என்று ெதரியும்படி உங்களிடம் ேபசுகிேறாம் என்று நிைனக்கிறீர்கேளா?
ேதவனுக்கு முன்பாகக் கிறிஸ்துவுக்குள் ேபசுகிேறாம். பிரியமானவர்கேள, எல்லாவற்ைறயும் உங்கள்
பக்திவளர்ச்சிக்காகச் ெசய்கிேறாம். 20 ஆனாலும் நான் வந்து, உங்கைள என் மனவிருப்பத்தின்படி
இருக்கிறவர்களாகப் பார்க்காமலும், நானும் உங்கள் மனவிருப்பத்தின்படி இருக்கிறவனாகப்
பார்க்கப்படாமல் இருப்ேபேனா என்றும்; விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள், ேகாபங்கள், வாக்குவாதங்கள்,
புறங்கூறுதல், ேகால்ெசால்லுதல், இறுமாப்பு, கலகங்கள் ஆகிய இைவகள் உங்களுக்குள்ேள
உண்டாயிருக்குேமா என்றும்; 21 மீண்டும் நான் வருகிறேபாது, என் ேதவன் உங்களிடம் என்ைனத்
தாழ்த்தும்படிக்கு முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களாகிய அேநகர் தாங்கள் ெசய்த அசுத்தத்ைதயும்
ேவசித்தனத்ைதயும் காமவிகாரத்ைதயும் விட்டு மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறைதக் குறித்து, நான்
துக்கப்படேவண்டியதாக இருக்குேமா என்றும் பயந்திருக்கிேறன்.

மூன்றாவதுமுைற நான் உங்களிடம் வருகிேறன்;எல்லாக் காரியங்களும் இரண்டுமூன்று
சாட்சிகளினாேல உறுதிப்படுத்தப்படும். 2 நான் இரண்டாம்முைற உங்கேளாடு இருந்தேபாது
ெசான்னதுேபால, இப்ெபாழுது தூரத்தில் இருந்தும் உங்களிடம் இருக்கிறவனாக, நான் மீண்டும்

வந்தால் தப்பவிடமாட்ேடன் என்று முன்பு பாவம் ெசய்தவர்களுக்கும் மற்ற எல்ேலாருக்கும் முன்னறிவித்து
எழுதுகிேறன். 3 கிறிஸ்து எனக்குள்ேள ேபசுகிறார் என்பதற்கு ஆதாரம் ேதடுகிறீர்கேள; அவர் உங்களிடம்
பலவீனர் அல்ல, உங்களிடம் வல்லவராக இருக்கிறார். 4 ஏெனன்றால் அவர் பலவீனத்தால் சிலுைவயில்
அைறயப்பட்டிருந்தும், ேதவனுைடய வல்லைமயினால் பிைழத்திருக்கிறார்; அப்படி நாங்களும் அவருக்குள்
பலவீனராக இருந்தும், உங்களிடம் விளங்கிய ேதவனுைடய வல்லைமயினால் அவேராடு பிைழத்திருப்ேபாம்.
5 நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கேளா என்று உங்கைள நீங்கேள ேசாதித்துப் பாருங்கள்; உங்கைள நீங்கேள
பரீட்ைச ெசய்துபாருங்கள். இேயசுகிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
நீங்கள் பரீட்ைசக்கு நிற்காதவர்களாக இருந்தால் ெதரியாது. 6 நாங்கேளா பரீட்ைசக்கு நிற்காதவர்கள்
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அல்ல என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புகிேறன். 7 ேமலும் நீங்கள் ஒரு ெபால்லாங்கும்
ெசய்யாமல் இருக்கும்படியாக, ேதவைன ேநாக்கி ேவண்டுதல்பண்ணுகிேறன். நாங்கள் பரீட்ைசக்கு
நின்றவர்கள் என்று ெதரிவதற்காக இல்ைல, நாங்கள் பரீட்ைசக்கு நிற்காதவர்கள் ேபால இருந்தாலும்,
நீங்கள் நலமானைதச் ெசய்யும்படிேய ேவண்டுதல்பண்ணுகிேறன். 8 சத்தியத்திற்கு எதிராக நாங்கள் ஒன்றும்
ெசய்யமுடியாமல், சத்தியத்திற்கு சாதகமாகேவ ெசய்யமுடியும். 9 நாங்கள் பலவீனரும் நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும் இருக்கும்ேபாது சந்ேதாஷப்படுகிேறாம்; நீங்கள் பூரணம் அைடயும்படி
ேவண்டுதல்பண்ணுகிேறாம். 10 ஆகேவ இடித்துப்ேபாடுவதற்கு அல்ல, உறுதியாகக் கட்டேவ கர்த்தர்
எனக்குக் ெகாடுத்த அதிகாரத்தின்படி, நான் உங்களிடம் வந்திருக்கும்ேபாது, உங்கைளக் கண்டிக்காமல்,
நான் தூரத்தில் இருந்து இைவகைள எழுதுகிேறன். 11 கைடசியாக, சேகாதரேர, சேகாதரிகேள,
சந்ேதாஷமாக இருங்கள், பூரணம் அைடயுங்கள், ஆறுதல் அைடயுங்கள்; ஒேரசிந்ைதயாக இருங்கள்,
சமாதானமாக இருங்கள், அப்ெபாழுது அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய ேதவன் உங்கேளாடு
இருப்பார். 12 ஒருவைரஒருவர் பரிசுத்த முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துங்கள். 13 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாரும்
உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 14 கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய கிருைபயும்,
ேதவனுைடய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியினுைடய ஐக்கியமும், உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக. ஆெமன்.
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கலாத்தியர்

மனிதர்களாலும் அல்ல, மனிதர்கள் மூலமாகவும் அல்ல, இேயசு கிறிஸ்துவினாலும், அவைர
இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பின பிதாவாகிய ேதவனாலும் அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்கிற
பவுலாகிய நானும், 2 என்ேனாடு இருக்கிற சேகாதரர்கள் எல்ேலாரும், கலாத்தியா நாட்டில் உள்ள

சைபகளுக்கு எழுதுகிறதாவது: 3 பிதாவாகிய ேதவனாலும், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும், சமாதானமும் உண்டாவதாக; 4 அவர் நம்ைம இப்ெபாழுது
இருக்கிற ெபால்லாத உலகத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனுைடய
விருப்பத்தின்படிேய நம்முைடய பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; 5 அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்குமுள்ள எல்லாக் காலங்களிலும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன். 6 உங்கைளக்
கிறிஸ்துவின் கிருைபயினாேல அைழத்தவைர நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாக விட்டு, ேவெறாரு
வித்தியாசமான ெசய்திக்குத் திரும்புகிறைதப்பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிேறன்; 7 ேவெறாரு நற்ெசய்தி
இல்ைலேய; சிலர் உங்கைளக் கலங்கப்படுத்தி, கிறிஸ்துவினுைடய நற்ெசய்திைய மாற்ற விரும்புகிறார்கள் .
8 நாங்கள் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த நற்ெசய்திையத்தவிர, நாங்கேளா அல்லது வானத்திலிருந்து வருகிற
ஒரு தூதேனா, ேவெறாரு நற்ெசய்திைய உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தால், அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக
இருப்பான். 9 முன்ேப ெசான்னதுேபால மீண்டும் ெசால்லுகிேறன்; நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாண்ட நற்ெசய்திையத்
தவிர ேவெறாரு நற்ெசய்திைய ஒருவன் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக
இருப்பான். 10 இப்ெபாழுது மனிதனுைடயதா, ேதவனுைடயதா? யாருைடய அங்கீகாரத்ைதத் ேதடுகிேறன்?
மனிதைனப் பிரியப்படுத்தப் பார்க்கிேறனா? நான் இன்னும் மனிதைனப் பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால்
நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் இல்ைலேய. 11 ேமலும், சேகாதரர்கேள, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட
நற்ெசய்தி மனிதர்களுைடய ேயாசைனயினால் உண்டானது இல்ைலெயன்று உங்களுக்குத்
ெதரிவிக்கிேறன். 12 நான் அைத ஒரு மனிதனால் ெபற்றதும் இல்ைல, மனிதனால் கற்றதும் இல்ைல,
இேயசுகிறிஸ்துேவ அைத எனக்கு ெவளிப்படுத்தினார். 13 நான் யூதமதத்தில் இருந்தேபாது என்னுைடய
நடத்ைதையக் குறித்துக் ேகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்; ேதவனுைடய சைபைய நான் அதிகமாக துன்பப்படுத்தி,
அைதப் பாழாக்கி; 14 என் மக்களில் என் வயதுள்ள அேநகைரக்காட்டிலும் யூதமதத்தில் ேதறினவனாக, என்
முற்பிதாக்களுைடய பாரம்பரிய நியாயங்களுக்காக அதிக பக்திைவராக்கியம் உள்ளவனாக இருந்ேதன். 15

அப்படியிருந்தும், நான் என் தாயின் வயிற்றிலிருந்ததுமுதல், என்ைனப் பிரித்ெதடுத்து, தம்முைடய
கிருைபயினால் அைழத்த ேதவன், 16 தம்முைடய குமாரைன நான் யூதரல்லாத மக்களுக்கு நற்ெசய்தியாக
அறிவிப்பதற்கு, அவைர எனக்குள் ெவளிப்படுத்த விருப்பமாக இருந்தேபாது, உடேன நான் சரீரத்ேதாடும்
இரத்தத்ேதாடும் ேயாசைன பண்ணாமலும்; 17 எனக்கு முன்ேப எருசேலமில் அப்ேபாஸ்தலர்களாக
இருந்தவர்களிடம் ேபாகாமலும்; அரபிேதசத்திற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், மீண்டும் தமஸ்கு ஊருக்குத்
திரும்பிவந்ேதன். 18 மூன்று வருடங்களுக்குப் பின்பு, ேபதுருைவப் பார்ப்பதற்காக நான் எருசேலமுக்குப்
ேபாய், அவேனாடு பதிைனந்து நாட்கள் தங்கியிருந்ேதன். 19 கர்த்தருைடய சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபத்
தவிர, அப்ேபாஸ்தலரில் ேவெறாருவைரயும் நான் பார்க்கவில்ைல. 20 நான் உங்களுக்கு எழுதுகிற
இைவகள் ெபாய் இல்ைல என்று ேதவனுக்கு முன்பாக நிச்சயமாகச் ெசால்லுகிேறன். 21 பின்பு, சீரியா
சிலிசியா நாடுகளின் வழியாக ெசன்ேறன். 22 ேமலும் யூேதயா ேதசத்திேல கிறிஸ்துவுக்குள்ளான
சைபமக்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாதவனாக இருந்ேதன். 23 முன்ேன நம்ைமத் துன்பப்படுத்தினவேன, தான்
அழிக்கப்பார்த்த விசுவாசத்ைத இப்ெபாழுது பிரசங்கிக்கிறான் என்பைத மட்டும் அவர்கள் ேகள்விப்பட்டு, 24

எனக்காக ேதவைன மகிைமப்படுத்தினார்கள்.
பதினான்கு வருடங்களுக்குப் பின்பு, நான் தீத்துைவக் கூட்டிக்ெகாண்டு, பர்னபாேவாடு மீண்டும்
எருசேலமுக்குப் ேபாேனன். 2 நான் ேதவ அறிவிப்பினாேல அங்குப் ேபாய், யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நான் பிரசங்கிக்கிற நற்ெசய்திைய அவர்களுக்கு விளக்கிச் ெசான்ேனன்; ஆனாலும் நான்

ஓடுகிறதும், ஓடினதும் வீணாக ேபாகாதபடி சைபைய நடத்துகிற தைலவர்களுக்ேக தனிைமயாக விளக்கிச்
ெசான்ேனன். 3 ஆனாலும் என்ேனாடு இருந்த தீத்து கிேரக்கனாக இருந்தும் விருத்தேசதனம்
பண்ணிக்ெகாள்ளுவதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்படவில்ைல. 4 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் நமக்கு உண்டான
சுதந்திரத்ைத உளவுபார்த்து நம்ைம நியாயப்பிரமாணத்திற்கு அடிைமகளாக்குவதற்காக குறுக்கு வழியாக
நுைழந்த கள்ளச் சேகாதரர்களினால் அப்படியானது. 5 நற்ெசய்தியாகிய சத்தியம் உங்களிடத்தில் மாறாமல்
நிைலத்திருப்பதற்காக, நாங்கள் ஒரு மணிேநரம்கூட அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து இணங்கவில்ைல. 6

அல்லாமலும் அங்கிருந்த சைபத் தைலவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் ேபாதிக்கவில்ைல; அவர்கள்
எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் எனக்குக் கவைலயில்ைல. ேதவன் மனிதர்களிடம் பாரபட்சம் உள்ளவர்
இல்ைலேய. 7 அதுமட்டுமல்லாமல், விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக
ேபதுருைவப் பலப்படுத்தினவர், யூதரல்லாத மக்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாக இருப்பதற்காக என்ைனயும்
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பலப்படுத்தினதினால், 8 விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கு நற்ெசய்திையப் பிரசங்கிப்பதற்காக
ேபதுருவுக்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டதுேபால, விருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுக்குப்
பிரசங்கிப்பதற்காக எனக்கும் அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டெதன்று அவர்கள் பார்த்து; 9 எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட கிருைபைய அறிந்தேபாது, தூண்களாக நிைனக்கப்பட்ட யாக்ேகாபும், ேகபாவும்,
ேயாவானும், தாங்கள் விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
பிரசங்கிப்பதற்காக, ெநருங்கிய ஐக்கியத்திற்கு அைடயாளமாக எனக்கும் பர்னபாவுக்கும் வலது கரம்
ெகாடுத்து, 10 ஏைழகைள நிைனத்துக்ெகாள்ளச் ெசான்னார்கள்; அப்படிச் ெசய்வதற்காக அதற்கு
முன்னேம நானும் ஆவலாக இருந்ேதன். 11 ேமலும், ேபதுரு அந்திேயாகியாவுக்கு வந்தேபாது, அவன்ேமல்
குற்றம் சுமந்ததினால், நான் அவைன முகமுகமாக எதிர்த்ேதன். 12 எப்படிெயன்றால், யாக்ேகாபிடமிருந்து
சிலர் வருகிறதற்குமுன்ேப அவன் யூதரல்லாத மக்கேளாடு சாப்பிட்டான்; அவர்கள் வந்தேபாேதா,
விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களுக்குப் பயந்து, விலகிப் பிரிந்தான். 13 மற்ற யூதரும் அவேனாடு இைணந்து
மாய்மாலம் பண்ணினார்கள்; அவர்களுைடய மாய்மாலத்தினாேல பர்னபாவும் ஈர்க்கப்பட்டான். 14 இப்படி
அவர்கள் நற்ெசய்தியின் சத்தியத்தின்படி சரியாக நடக்காதைத நான் பார்த்தேபாது, எல்ேலாருக்கும்
முன்பாக நான் ேபதுருைவப் பார்த்து ெசான்னது என்னெவன்றால்: யூதனாக இருக்கிற நீ யூதர் முைறப்படி
நடக்காமல், யூதரல்லாதவர்களின் முைறப்படி நடந்து ெகாண்டிருக்க, யூதரல்லாேதாைர யூதர் முைறப்படி
நடக்கச்ெசால்லி நீ எப்படிக் கட்டாயப்படுத்தலாம்? 15 யூதரல்லாதவர்களில் பிறந்த பாவிகளாக இல்லாமல்,
பிறப்பின்படி யூதராக இருக்கிற நாமும் இேயசுகிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள விசுவாசத்தினாேல தவிர,
நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினாேல மனிதன் நீதிமானாக்கப்படுவது இல்ைல என்று அறிந்து,
நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினால்இல்ைல, கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள விசுவாசத்தினாேல
நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்குக் கிறிஸ்து இேயசுவின்ேமல் விசுவாசிகளாேனாம். 16 நியாயப்பிரமாணத்தின்
ெசய்ைககளினாேல எந்த மனிதனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்ைலேய. 17 கிறிஸ்துவுக்குள்
நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு விரும்புகிற நாமும் பாவிகளாக இருப்ேபாெமன்றால், கிறிஸ்து பாவத்திற்குக்
காரணேரா? இல்ைலேய. 18 நான் இடித்துப்ேபாட்டைவகைளேய நான் மீண்டும் கட்டினால், பிரமாணத்ைத
மீறுகிறவனாக இருப்ேபன். 19 ேதவனுக்ெகன்று பிைழப்பதற்காக நான் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு இறந்ேதேன. 20 கிறிஸ்துேவாடு சிலுைவயில் அைறயப்பட்ேடன்; ஆனாலும்,
பிைழத்திருக்கிேறன்; இனி நான் இல்ைல, கிறிஸ்துேவ எனக்குள் பிைழத்திருக்கிறார்; நான் இப்ெபாழுது
சரீரத்தில் பிைழத்திருக்கிறேதா, என்ேமல் அன்பு ைவத்து எனக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
ேதவனுைடய குமாரன்ேமல் உள்ள விசுவாசத்தினாேல பிைழத்திருக்கிேறன். 21 நான் ேதவனுைடய
கிருைபைய வீணாக்குகிறதில்ைல; நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினாேல வருெமன்றால் கிறிஸ்து இறந்தது
வீணாயிருக்குேம.

புத்தியில்லாத கலாத்தியேர, நீங்கள் சத்தியத்திற்குக் கீழ்படியாமல் இருக்க உங்கைள மயக்கினவன்
யார்? இேயசுகிறிஸ்து சிலுைவயில் அைறயப்பட்டவராக உங்கள் கண்களுக்குமுன் பிரத்திேயகமாக
உங்களுக்குள்ேள ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தாேர. 2 ஒன்ைறமட்டும் உங்களிடமிருந்து

ெதரிந்துெகாள்ள விரும்புகிேறன்; நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினாேலா, விசுவாசக்
ேகள்வியினாேலா, எதினாேல ஆவிையப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? 3 ஆவியினாேல ஆரம்பம்பண்ணின
நீங்கள் இப்ெபாழுது சரீரத்தினாேல முடிவு ெபறப்ேபாகிறீர்கேளா? நீங்கள் இவ்வளவு புத்தி
இல்லாதவர்களா? 4 இத்தைன பாடுகைளயும் வீணாக அனுபவித்தீர்கேளா? அைவகள் வீணாகப்
ேபாய்விட்டேத. 5 அன்றியும் உங்களுக்கு ஆவிையக் ெகாடுத்து, உங்களுக்குள்ேள அற்புதங்கைள
நடப்பிக்கிறவர் அைத நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினாேலா, விசுவாசக் ேகள்வியினாேலா,
எதினாேல ெசய்கிறார்? 6 அப்படிேய ஆபிரகாம் ேதவைன விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக
நிைனக்கப்பட்டது. 7 ஆகேவ விசுவாசிக்கிறவர்கள் எவர்கேளா அவர்கேள ஆபிரகாமின் பிள்ைளகள் என்று
ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். 8 ேமலும் ேதவன் விசுவாசத்தினாேல யூதரல்லாத மக்கைள
நீதிமான்களாக்குகிறார் என்று ேவதம் முன்னேம கண்டு: உனக்குள் எல்லா ேதசங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்
என்று ஆபிரகாமுக்கு நற்ெசய்தியாக முன்னறிவித்தது. 9 அப்படிேய விசுவாசம் உள்ளவர்கள் விசுவாசமுள்ள
ஆபிரகாேமாடு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். 10 நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைகக்காரராகிய எல்ேலாரும்
சாபத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிரமாணப் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டைவகைளெயல்லாம்
ெசய்வதற்காக அைவகளில் நிைலத்து நிற்காதவன் எவேனா அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று
எழுதியிருக்கிறேத. 11 நியாயப்பிரமாணத்தினாேல ேதவன் ஒருவைனயும் நீதிமானாக்குகிறதில்ைல என்பது
ெவளிப்பைடயாக இருக்கிறது. ஏெனன்றால் விசுவாசத்தினாேல நீதிமான் பிைழப்பான் என்று
எழுதியிருக்கிறேத. 12 நியாயப்பிரமாணேமா விசுவாசத்திற்குரியது இல்ைல; அைவகைளச் ெசய்கிற
மனிதேன அைவகளால் பிைழப்பான். 13 மரத்திேல ெதாங்கவிடப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று
எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்ைம நீக்கி
மீட்டுக்ெகாண்டார். 14 ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இேயசுவினால் யூதரல்லாத
மக்களுக்கு வருவதற்காகவும், ஆவிையக்குறித்துச் ெசால்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்ைத நாம்
விசுவாசத்தினாேல ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காகவும் இப்படி ஆனது. 15 சேகாதரர்கேள, மனிதர்களின்
முைறகளின்படிச் ெசால்லுகிேறன்; மனிதர்களுக்குள்ேள உறுதிபண்ணப்பட்ட உடன்படிக்ைகைய ஒருவனும்
தள்ளுகிறதுமில்ைல, அதிேனாடு எைதயும் கூட்டுகிறதுமில்ைல. 16 ஆபிரகாமுக்கும் அவனுைடய
வம்சத்திற்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன; வம்சங்களுக்கு என்று அேநகைரப்பற்றிச் ெசால்லாமல்,
உன் வம்சத்திற்கு என்று ஒருவைனக் குறித்துச் ெசால்லியிருக்கிறார், அந்த வம்சம் கிறிஸ்துேவ. 17 ஆகேவ
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நான் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், கிறிஸ்துைவ முன்னிட்டு ேதவனால் முன்னேம உறுதிபண்ணப்பட்ட
உடன்படிக்ைகைய நானூற்றுமுப்பது வருடங்களுக்குப் பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமானது,
வாக்குத்தத்தத்ைதப் பயனற்றதாக்காது. 18 அன்றியும், சுதந்திரமானது நியாயப்பிரமாணத்தினாேல
உண்டானால் அது வாக்குத்தத்தத்தினாேல உண்டாயிருக்காது; ேதவன் அைத ஆபிரகாமுக்கு
வாக்குத்தத்தத்தினாேல அருளிச்ெசய்தாேர. 19 அப்படிெயன்றால், நியாயப்பிரமாணத்தின் ேநாக்கம் என்ன?
வாக்குத்தத்தத்ைதப் ெபற்ற வம்சம் வரும்வைரக்கும் அது அக்கிரமங்களினால் கூட்டப்பட்டு,
ேதவதூதர்கைளக் ெகாண்டு மத்தியஸ்தன் ைகயிேல கட்டைளயிடப்பட்டது. 20 மத்தியஸ்தன்
ஒருவனுக்குரியவன் இல்ைல, ேதவன் ஒருவேர. 21 அப்படிெயன்றால் நியாயப்பிரமாணம் ேதவனுைடய
வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எதிரானதா? இல்ைலேய; உயிைரக் ெகாடுக்கும் நியாயப்பிரமாணம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குேம. 22 அப்படி
இல்லாததினால், இேயசுகிறிஸ்துைவ விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தினாேல பலிக்கிற வாக்குத்தத்தம்
விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி ேவதம் எல்ேலாைரயும் ஏகமாகப் பாவத்தின்கீழ்
அைடத்துப்ேபாட்டது. 23 ஆகேவ விசுவாசம் வருகிறதற்கு முன்ேப, ெவளிப்படப்ேபாகிற விசுவாசத்திற்கு
ஏதுவாக நாம் அைடக்கப்பட்டவர்களாக நியாயப்பிரமாணத்தின்கீழ் காவல்பண்ணப்பட்டிருந்ேதாம். 24

இந்தவிதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாேல நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு நியாயப்பிரமாணம் நம்ைமக்
கிறிஸ்துவிடம் வழிநடத்துகிற ஆசிரியராக இருந்தது. 25 விசுவாசம் வந்தபின்பு நாம்
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழானவர்கள் இல்ைலேய. 26 நீங்கள் எல்ேலாரும் கிறிஸ்து இேயசுைவ
விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தினால் ேதவனுைடய பிள்ைளகளாக இருக்கிறீர்கேள. 27 ஏெனன்றால், உங்களில்
கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற அைனவரும் கிறிஸ்துைவத் அணிந்துெகாண்டீர்கேள. 28

யூதெனன்றும் கிேரக்கெனன்றும் இல்ைல, அடிைமெயன்றும் சுதந்திரமானவெனன்றும் இல்ைல,
ஆெணன்றும் ெபண்ெணன்றும் இல்ைல; நீங்கள் எல்ேலாரும் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ஒன்றாக
இருக்கிறீர்கள். 29 நீங்கள் கிறிஸ்துவுைடயவர்களானால், ஆபிரகாமின் வம்சமாகவும்,
வாக்குத்தத்தத்தினால் சுதந்திரவாளியாகவும் இருக்கிறீர்கள்.

பின்னும் நான் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், சுதந்திரவாளியானவன் எல்லாவற்றிற்கும்
எஜமானாக இருந்தும், அவன் சிறுபிள்ைளயாக இருக்கும் காலம்வைரக்கும், அவனுக்கும்
அடிைமயானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்ைல. 2 தகப்பன் குறித்த காலம்வைரக்கும் அவன்

காப்பாளருக்கும் வீட்டு விசாரைணக்காரருக்கும் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறான். 3 அப்படிேய நாமும்
சிறுபிள்ைளகளாக இருந்தகாலத்தில் இந்த உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு அடிைமப்பட்டவர்களாக
இருந்ேதாம். 4 நாம் புத்திரசுவிகாரத்ைத அைடவதற்காக நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கைள
மீட்டுக்ெகாள்ளத்தக்கதாக, 5 காலம் நிைறேவறினேபாது, ெபண்ணிடத்தில் பிறந்தவரும்
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழானவருமாகிய தம்முைடய குமாரைன ேதவன் அனுப்பினார். 6 ேமலும் நீங்கள்
பிள்ைளகளாக இருக்கிறதினால், அப்பா, பிதாேவ! என்று கூப்பிடுவதற்காக ேதவன் தமது குமாரனுைடய
ஆவிைய உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார். 7 ஆகேவ, இனி நீ அடிைமயாக இல்லாமல் அவருைடய
பிள்ைளயாக இருக்கிறாய்; நீ அவருைடய பிள்ைளெயன்றால், கிறிஸ்து மூலமாக ேதவனுைடய
சுதந்திரவாளியாகவும் இருக்கிறாய். 8 நீங்கள் ேதவைன அறியாமல் இருந்தேபாது, சுபாவத்தின்படி
ேதவர்களாக இல்லாதவர்களுக்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். 9 இப்ெபாழுேதா நீங்கள் ேதவைன
அறிந்திருக்க அல்லது ேதவனாேல அறியப்பட்டிருக்க, ெபலன் இல்லாததும் ெவறுைமயானதுமான அந்த
வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மீண்டும் திரும்பி, மீண்டும் அைவகளுக்கு அடிைமகளாவதற்கு விரும்புகிறது ஏன்? 10

நாட்கைளயும், மாதங்கைளயும், காலங்கைளயும், வருடங்கைளயும் கைடபிடித்து வருகிறீர்கேள. 11 நான்
உங்களுக்காகப் பிரயாசப்பட்டது வீணாகப் ேபானேதா என்று உங்கைளக் குறித்துப் பயந்திருக்கிேறன். 12

சேகாதரர்கேள, என்ைனப்ேபால மாறுங்கள் என்று உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; நான்
உங்கைளப்ேபாலும் ஆேனேன. எனக்கு நீங்கள் அநியாயம் எதுவும் ெசய்யவில்ைல. 13 உங்களுக்குத்
ெதரிந்திருக்கிறபடி, நான் சரீர பலவீனத்தினால் முதலாம்முைற உங்களுக்கு நற்ெசய்திையப்
பிரசங்கித்ேதன். 14 அப்படி இருந்தும், என் சரீரத்தில் உங்கள் ேசாதைனயாக இருக்கிற ெபலவீனத்ைத
நீங்கள் ெவறுக்காமலும், தள்ளிடாமலும், ேதவதூதைனப்ேபாலவும், கிறிஸ்து இேயசுைவப்ேபாலவும், என்ைன
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 15 அப்ெபாழுது நீங்கள் ெகாண்டிருந்த ஆனந்தபாக்கியம் எங்ேக? உங்கள்
கண்கைளப் பிடுங்கி எனக்குக் ெகாடுக்கமுடியும் என்றால் , அைதயும் ெசய்திருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
சாட்சியாக இருக்கிேறன். 16 நான் உங்களுக்குச் சத்தியத்ைதச் ெசான்னதினாேல உங்களுக்கு எதிரியாக
ஆேனேனா? 17 அவர்கள் ைவராக்கியத்ேதாடு உங்கைளத் ேதடுகிறார்கள்; ஆனாலும் நல்ல மனேதாடு
அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் என்ைனவிட்டுவிட்டு, அவர்கைளப் பின்பற்றேவண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.
18 நல்லக் காரியத்திற்காக, நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல, எப்ெபாழுதும்
ைவராக்கியம் ெகாள்வது நல்லதுதான். 19 என் சிறுப்பிள்ைளகேள, கிறிஸ்து உங்களுக்குள்
உருவாகும்வைரக்கும் உங்களுக்காக மீண்டும் கர்ப்பேவதைனப்படுகிேறன்; 20 உங்கைளக்குறித்து நான்
சந்ேதகப்படுகிறதினால், நான் இப்ெபாழுது உங்களிடம் வந்து, ேவறுவிதமாகப் ேபச விரும்புகிேறன். 21

நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க விரும்புகிற நீங்கள் நியாயப்பிரமாணம் ெசால்லுகிறைதக்
ேகட்கவில்ைலயா? இைத எனக்குச் ெசால்லுங்கள். 22 ஆபிரகாமுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள்
என்று எழுதியிருக்கிறது; ஒருவன் அடிைமயான ெபண்ணிற்கும் மற்ெறாருவன் சுதந்திரமான ெபண்ணிற்கும்
பிறந்தவன். 23 அடிைமயானவளுக்குப் பிறந்தவன் சரீரத்தின்படி பிறந்தான், சுதந்திரமுள்ளவளுக்குப்
பிறந்தவன் வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிறந்தான். 24 இைவகள் ஞானஅர்த்தம் உள்ளைவகள்; அந்த இரண்டு
ெபண்களும் இரண்டு ஏற்பாடுகளாம்; ஒன்று சீனாய்மைலயில் உண்டான ஏற்பாடு, அது
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அடிைமத்தனத்திற்குள்ளாகக் குழந்ைதப் ெபறுகிறது, அது ஆகார் என்பவள்தாேன. 25 ஆகார் என்பது
அரபிேதசத்தில் உள்ள சீனாய்மைல; அந்த ஆகார் இப்ெபாழுது இருக்கிற எருசேலம் ேபாலானவள்; இவள்
தன் பிள்ைளகேளாடு அடிைமப்பட்டிருக்கிறாேள. 26 ேமலான எருசேலேமா சுதந்திரம் உள்ளவள், அவேள
நம்ெமல்ேலாருக்கும் தாயானவள். 27 அந்தப்படி பிள்ைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளாத மலடிேய, மகிழ்ந்திரு;
கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள, மகிழ்ச்சியாக எழும்பி ஆர்ப்பரி; கணவன் உள்ளவைளவிட மலடியான
ெபண்ணுக்ேக அதிக பிள்ைளகள் உண்டு என்று எழுதியிருக்கிறது. 28 சேகாதரர்கேள, நாம்
ஈசாக்ைகப்ேபால வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ைளகளாக இருக்கிேறாம். 29 ஆனாலும் சரீரத்தின்படி பிறந்தவன்
ஆவியின்படி பிறந்தவைன அப்ெபாழுது துன்பப்படுத்தினதுேபால, இப்ெபாழுதும் நடந்துவருகிறது. 30

அைதக்குறித்து ேவதம் என்ன ெசால்லுகிறது: அடிைமயானவளின் மகன் சுதந்திரமுள்ளவளுைடய மகேனாடு
சுதந்திரவாளியாக இருப்பதில்ைல; ஆகேவ, அடிைமயானவைளயும், அவளுைடய மகைனயும் ெவளிேய
தள்ளு என்று ெசால்லுகிறது. 31 இப்படியிருக்க, சேகாதரர்கேள, நாம் அடிைமயானவளுக்குப்
பிள்ைளகளாக இல்லாமல், சுதந்திரமுள்ளவளுக்ேக பிள்ைளகளாக இருக்கிேறாம்.

ஆனபடியால், நீங்கள் மீண்டும் அடிைமத்தனத்தின் நுகத்துக்கு உட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு
உண்டாக்கின சுதந்திர நிைலைமயிேல நிைலத்திருங்கள். 2 இேதா, நீங்கள்
விருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாண்டால் கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு ஒரு பிரேயாஜனமும்

இருக்காது என்று பவுலாகிய நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 3 ேமலும், விருத்தேசதனம்
பண்ணிக்ெகாள்ளுகிற எந்த மனிதனும் நியாயப்பிரமாணம் முழுவைதயும் நிைறேவற்றக் கடனாளியாக
இருக்கிறான் என்று மீண்டும் அப்படிப்பட்டவனுக்குச் சாட்சியாகச் ெசால்லுகிேறன். 4

நியாயப்பிரமாணத்தினால் நீதிமான்களாக விரும்புகிற நீங்கள் எல்ேலாரும் கிறிஸ்துைவவிட்டுப் பிரிந்து
கிருைபயிலிருந்து விழுந்தீர்கள். 5 நாங்கேளா நீதிகிைடக்கும் என்று ஆவிையக்ெகாண்டு விசுவாசத்தினால்
நம்பிக்ைகேயாடு காத்திருக்கிேறாம். 6 கிறிஸ்து இேயசுவிடம் விருத்தேசதனமும் விருத்தேசதனம்
இல்லாததும் ஒன்றுக்கும் உதவாது, அன்பினால் ெசய்ைககைளச் ெசய்கிற விசுவாசேம உதவும். 7 நீங்கள்
நன்றாக ஓடினீர்கேள; சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமற்ேபாக உங்களுக்குத் தைடெசய்தவன் யார்? 8 இந்தப்
ேபாதைன உங்கைள அைழத்தவரால் உண்டானது இல்ைல. 9 புளிப்பான ெகாஞ்சம் மாவு பிைசந்த மாவு
அைனத்ைதயும் உப்பப்பண்ணும். 10 நீங்கள் ேவறுவிதமாகச் சிந்திக்கமாட்டீர்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள்
உங்கைளக்குறித்து நம்பிக்ைகயாக இருக்கிேறன்; உங்கைளக் குழப்புகிறவன் எப்படிப்பட்டவனாக
இருந்தாலும் தனக்குரிய தண்டைனைய அைடவான். 11 சேகாதரர்கேள, இதுவைரக்கும் நான்
விருத்தேசதனத்ைதப் பிரசங்கிக்கிறவனாக இருந்தால், இதுவைரக்கும் எதற்காகத் துன்பப்படுகிேறன்?
அப்படிெயன்றால் சிலுைவையப்பற்றி வரும் இடறல் ஒழிந்திருக்குேம. 12 உங்கைளக் குழப்புகிறவர்கள்
ெசயலிழந்துேபானால் நலமாக இருக்கும். 13 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் சுதந்திரத்திற்காக
அைழக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச் சுதந்திரத்ைத நீங்கள் சுயத்திற்ேகதுவாக அநுசரிக்காமல், அன்பினாேல
ஒருவருக்குஒருவர் ஊழியம் ெசய்யுங்கள். 14 உன்ைன நீ ேநசிக்கிறதுேபால மற்றவைனயும் ேநசிப்பாயாக,
என்கிற இந்த ஒேர வார்த்ைதயிேல நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிைறேவறும். 15 நீங்கள் ஒருவைரஒருவர்
அழிக்க நிைனத்தால் அழிவீர்கள், அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 16 பின்னும் நான் ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால், ஆவிக்ேகற்றபடி நடந்துெகாள்ளுங்கள்,
அப்ெபாழுது மாம்ச இச்ைசைய நிைறேவற்றாமல் இருப்பீர்கள். 17 சரீரம் ஆவிக்கு எதிராகவும், ஆவி
சரீரத்துக்கு எதிராகவும் ஆைசப்படுகிறது; நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைவகைளச் ெசய்யாதபடி, இைவகள்
ஒன்றுக்ெகான்று எதிராக இருக்கிறது. 18 ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால், நீங்கள்
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கள் இல்ைல. 19 சரீரத்தின் ெசய்ைககள் ெவளியரங்கமாக
இருக்கின்றன; அைவயாவன: விபசாரம், ேவசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், 20 விக்கிரக ஆராதைன,
பில்லிசூனியம், பைககள், விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள், ேகாபங்கள், சண்ைடகள், பிரிவிைனகள்,
மார்க்கேபதங்கள், 21 ெபாறாைமகள், ெகாைலகள், ெவறிகள், களியாட்டுகள் முதலானைவகேள;
இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிப்பதில்ைல என்று முன்னேம
நான் ெசான்னதுேபால இப்ெபாழுதும் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 22 ஆவியின் கனிேயா, அன்பு,
சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீடியெபாறுைம, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், 23 சாந்தம், இச்ைசயடக்கம்;
இப்படிப்பட்டைவகளுக்கு எதிரான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்ைல. 24 கிறிஸ்துவினுைடயவர்கள் தங்கள்
சரீரத்ைதயும் அதின் ஆைசகைளயும் சிலுைவயில் அைறந்திருக்கிறார்கள். 25 நாம் ஆவியினாேல
பிைழத்திருந்தால், ஆவிக்ேகற்றபடி நடப்ேபாம். 26 வீண்புகழ்ச்சிைய விரும்பாமலும், ஒருவைரஒருவர்
ேகாபமூட்டாமலும், ஒருவர்ேமல் ஒருவர் ெபாறாைமெகாள்ளாமலும் இருப்ேபாம்.

சேகாதரர்கேள, ஒருவன் எந்தெவாரு குற்றத்தில் அகப்பட்டாலும், ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள்
சாந்தமுள்ள ஆவிேயாடு அப்படிப்பட்டவைனச் சீர்ப்படுத்துங்கள்; நீயும் ேசாதிக்கப்படாதபடி
உன்ைனக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாக இரு. 2 ஒருவர் பாரத்ைத ஒருவர் சுமந்து, இப்படிேய

கிறிஸ்துவினுைடய பிரமாணத்ைத நிைறேவற்றுங்கள். 3 ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்ைன ஒரு
ெபாருட்ெடன்று நிைனத்தால், தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றுகிறவன் ஆவான். 4 அவனவன் தன்தன்
சுயெசய்ைககைளச் ேசாதித்துப் பார்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது மற்றவைனப் பார்க்கும்ெபாழுது இல்ைல,
தன்ைனேய பார்க்கும்ெபாழுது ெபருைமபாராட்ட அவனுக்கு இடம் உண்டாகும். 5 அவனவன் தன்தன்
பாரத்ைதச் சுமப்பாேன. 6 ேமலும், திருவசனத்தில் உபேதசிக்கப்படுகிறவன் உபேதசிக்கிறவனுக்கு எல்லா
நன்ைமகளிலும் பகிர்ந்து ெகாடுக்கேவண்டும். 7 ஏமாற்றப்படாமல் இருங்கள், ேதவன் தம்ைமப் பரியாசம்
பண்ணவிடமாட்டார்; மனிதன் எைத விைதக்கிறாேனா அைதேய அறுப்பான். 8 தன் சரீரத்திற்ெகன்று
விைதக்கிறவன் சரீரத்தினால் அழிைவ அறுப்பான்; ஆவிக்ெகன்று விைதக்கிறவன் ஆவியினாேல
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நித்தியஜீவைன அறுப்பான். 9 நன்ைமெசய்கிறதில் ேசார்ந்துேபாகாமல் இருப்ேபாமாக; நாம்
தளர்ந்துேபாகாமல் இருந்தால் சரியான ேநரத்தில் அறுப்ேபாம். 10 ஆகேவ நமக்குக் கிைடக்கும்
வாய்ப்பின்படி, எல்ேலாருக்கும், விேசஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும், நன்ைமெசய்ேவாம். 11 என்
ைகெயழுத்தாக எவ்வளவு எழுதிேனன் என்று பாருங்கள். 12 சரீரத்தின்படி நல்லவர்கைளப் ேபாலக்
காணப்பட விரும்புகிறவர்கள் எவர்கேளா, அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்துவினுைடய சிலுைவயினாேல
துன்பப்படாதபடிக்கு உங்கைள விருத்தேசதனம் பண்ணிக்ெகாள்ளக் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். 13

விருத்தேசதனம் ெசய்திருக்கிற அவர்களும் நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கைடப்பிடிக்காமல் இருக்கிறார்கள்;
அப்படியிருந்தும், அவர்கள் உங்கள் சரீரத்ைதக்குறித்துப் ெபருைமப்பாராட்டும்படி நீங்கள் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். 14 நாேனா நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் சிலுைவையக் குறித்ேத இல்லாமல் ேவெறான்ைறயும் குறித்துப் ெபருைமபாராட்டாமல்
இருப்ேபனாக; அவரால் உலகம் எனக்குச் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டிருக்கிறது, நானும் உலகத்திற்காகச்
சிலுைவயில் அைறயப்பட்டிருக்கிேறன். 15 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் விருத்தேசதனமும் ஒன்றுமில்ைல,
விருத்தேசதனம் இல்லாததும் ஒன்றுமில்ைல; புதிய பைடப்ேப முக்கியம். 16 இந்தப் பிரமாணத்தின்படி
நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்கேளா, அவர்களுக்கும், ேதவனுைடய இஸ்ரேவலருக்கும், சமாதானமும்
இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக. 17 இனிேமல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காமல் இருப்பானாக;
கர்த்தராகிய இேயசுவினுைடய அைடயாளங்கைள நான் என் சரீரத்திேல அணிந்துெகாண்டிருக்கிேறன். 18

சேகாதரர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைப உங்கள் ஆவிேயாடு இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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எேபசியர்

ேதவனுைடய விருப்பத்தினாேல இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய அப்ேபாஸ்தலனாகிய பவுல், எேபசுவிேல
கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் விசுவாசிகளாக இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது: 2

நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும், கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும், உங்களுக்குக்
கிருைபயும், சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய
ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிேல ஆவிக்குரிய எல்லா
ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்ைம ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். 4 அவருக்கு முன்பாக நாம் எல்ேலாரும் பரிசுத்தம்
உள்ளவர்களும், குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருப்பதற்கு, உலகம் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்ேப
கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் நம்ைமத் ெதரிந்துெகாண்டபடிேய, 5 பிரியமானவருக்குள் அவர் நமக்கு அருளிய
அவருைடய கிருைபயின் மகிைமக்குப் புகழ்ச்சியாக, 6 அவருைடய தயவுள்ள விருப்பத்தின்படிேய,
இேயசுகிறிஸ்துவின் மூலமாக அவருக்குச் ெசாந்த பிள்ைளகளாகும்படி நம்ைம முன்குறித்திருக்கிறார். 7

ேதவனுைடய கிருைபயின் ஐசுவரியத்தின்படிேய இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய இரத்தத்தினாேல
பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. 8 அவர், அந்தக் கிருைபைய எல்லா
ஞானத்திலும் புத்தியிலும் எங்களுக்குள் ெபருகப்பண்ணினார். 9 காலங்கள் நிைறேவறும்ேபாது விளங்கும்
ஒழுங்கின்படிபரேலாகத்திலிருக்கிறைவகளும் பூேலாகத்திலிருக்கிறைவகளுமாகிய எல்லாம்
கிறிஸ்துவுக்குள்ேள கூட்டப்படேவண்டுெமன்று , 10 தமக்குள்ேள தீர்மானித்திருந்த அவருைடய திட்டத்தின்
இரகசியத்ைத எங்களுக்கு அறிவித்தார். 11 ேமலும் கிறிஸ்துவின்ேமல் முன்பு நம்பிக்ைகயாக இருந்த
நாங்கள் அவருைடய மகிைமக்குப் புகழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக, 12 அவருைடய விருப்பத்தின்
ஆேலாசைனக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்ைறயும் நடப்பிக்கிற அவருைடய தீர்மானத்தின்படிேய நாங்கள்
முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருைடய சுதந்தரமாகும்படி ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்ேடாம். 13

நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் நற்ெசய்தியாகிய சத்திய வசனத்ைதக் ேகட்டு, விசுவாசிகளானேபாது,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திைரேபாடப்பட்டீர்கள். 14 அவருக்குச்
ெசாந்தமானவர்கள் அவருைடய மகிைமக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர்
நம்முைடய சுதந்தரத்தின் உத்தரவாதமாய் இருக்கிறார். 15 எனேவ, கர்த்தராகிய இேயசுவின்ேமல் உள்ள
உங்கள் விசுவாசத்ைதயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலார் ேமலும் உள்ள உங்கள் அன்ைபயும் குறித்து நான்
ேகள்விப்பட்டு, 16 இைடவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்ேதாத்திரம்பண்ணி, என் ெஜபங்களில் உங்கைள
நிைனத்து, 17 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் ேதவனும் மகிைமயின் பிதாவுமானவர் தம்ைம
நீங்கள் அறிந்துெகாள்வதற்கான ஞானத்ைதயும் ெதளிைவயும் அளிக்கிற ஆவிைய உங்களுக்குத்
தந்தருளேவண்டும் என்றும், 18 அவர் நம்ைம அைழத்ததினாேல நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்ைக
என்னெவன்றும், பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்தரத்தினுைடய மகிைமயின்
ஐசுவரியம் என்னெவன்றும்; 19 தாம் கிறிஸ்துைவ இறந்ேதாரிலிருந்து எழுப்பி, அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது
பலத்த வல்லைமயின்படிேய விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடம் காண்பிக்கும் அவருைடய வல்லைமயின்
மகா ேமன்ைமயான மகத்துவம் என்னெவன்றும், நீங்கள் அறியும்படிக்கு, அவர் உங்களுக்குப் பிரகாசமுள்ள
மனக்கண்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 20 எல்லா ஆளுைகக்கும்,
அதிகாரத்துக்கும், வல்லைமக்கும், கர்த்தத்துவத்துக்கும், இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல வருங்காலத்துக்கும்
ெபயர்ெபற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் ேமலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக, 21 அவைர
உன்னதங்களில் தம்முைடய வலதுபக்கத்தில் உட்காரும்படி ெசய்து, 22 எல்லாவற்ைறயும் அவருைடய
பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, 23 எல்லாவற்ைறயும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருைடய நிைறவாகிய
சரீரமான சைபக்கு அவைர எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான தைலயாகத் தந்தருளினார்.

அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் இறந்தவர்களாக இருந்த உங்கைள உயிர்ப்பித்தார். 2

அைவகளில் நீங்கள் முற்காலத்திேல இந்த உலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடியும், கீழ்ப்படியாத
பிள்ைளகளிடம் இப்ெபாழுது கிரிையெசய்கிற ஆகாயத்து அதிகாரப் பிரபுவாகிய ஆவிக்ேகற்றபடியும்

நடந்துெகாண்டீர்கள். 3 அவர்களுக்குள்ேள நாெமல்ேலாரும் முற்காலத்திேல நமது சரீர
விருப்பத்தின்படிேய நடந்து, நமது சரீரமும் மனதும் விரும்பினைவகைளச் ெசய்து, சுபாவத்தினாேல
மற்றவர்கைளப்ேபாலக் ேகாபத்தின் பிள்ைளகளாக இருந்ேதாம். 4 ேதவேனா இரக்கத்தில்
ஐசுவரியமுள்ளவராய் நம்மில் அன்புகூர்ந்த தம்முைடய மிகுந்த அன்பினாேல, 5 அக்கிரமங்களில்
இறந்தவர்களாக இருந்த நம்ைமக் கிறிஸ்துேவாடு உயிர்ப்பித்தார்; கிருைபயினாேல இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்;
6 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் அவர் நம்ேமல் ைவத்த தயவினாேல, தம்முைடய கிருைபயின் மகா ேமன்ைமயான
ஐசுவரியத்ைத வருங்காலங்களில் விளங்கச்ெசய்வதற்காக, 7 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் நம்ைம அவேராடு
எழுப்பி, உன்னதங்களிேல அவேராடு உட்காரவும் ெசய்தார். 8 கிருைபயினாேல விசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானது அல்ல, இது ேதவனுைடய ஈவு; 9 ஒருவரும்
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ெபருைமப்படாதபடி இது ெசயல்களினால் உண்டானது அல்ல; 10 ஏெனனில், நற்கிரிையகைளச்
ெசய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் உருவாக்கப்பட்டு, ேதவனுைடய ெசய்ைகயாய் இருக்கிேறாம்;
அைவகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அைவகைள ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். 11 எனேவ,
முன்ேப சரீரத்தின்படி யூதரல்லாதவராக இருந்து, சரீரத்தில் ைகயினாேல விருத்தேசதனம்
பண்ணப்பட்டவர்களால் விருத்தேசதனம் பண்ணப்பாடாதவர்கள் என்று ெசால்லப்பட்ட நீங்கள், 12

அக்காலத்திேல கிறிஸ்துைவச் ேசராதவர்களும், இஸ்ரேவலுைடய குடியுரிைமக்குப் புறம்பானவர்களும்,
வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்ைககளுக்கு அந்நியராகவும், நம்பிக்ைகயில்லாதவர்களும், இந்த உலகத்தில்
ேதவன் இல்லாதவர்களுமாக இருந்தீர்கள் என்று நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 13 முன்ேப தூரத்தில் இருந்த
நீங்கள் இப்ெபாழுது கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாேல அருகில் வந்தீர்கள். 14

எப்படிெயனில், அவேர நம்முைடய சமாதான காரணராகி, இருகூட்டத்தாைரயும் ஒன்றாக்கி, பைகயாக
நின்ற பிரிவிைனயாகிய நடுச்சுவைரத் தகர்த்து, 15 சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்ைதத்
தம்முைடய சரீரத்தினாேல ஒழித்து, இருகூட்டத்தாைரயும் அவருக்குள்ளாக ஒேர புதிய மனுஷனாக
உருவாக்கி, இப்படிச் சமாதானம்பண்ணி, 16 பைகையச் சிலுைவயினால் ெகான்று, அதினாேல
இருகூட்டத்தாைரயும் ஒேர சரீரமாக ேதவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். 17 அல்லாமலும், அவர் வந்து, தூரத்தில்
இருந்த உங்களுக்கும், அருகில் இருந்த அவர்களுக்கும், சமாதானத்ைத நற்ெசய்தியாக அறிவித்தார். 18

அப்படிேய நாம் இருகூட்டத்தாரும் ஒேர ஆவியினாேல பிதாவினிடத்தில் ேசரும் பாக்கியத்ைத அவர்
மூலமாகப் ெபற்றிருக்கிேறாம். 19 ஆைகயால், நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரேதசிகளுமாக இல்லாமல்,
பரிசுத்தவான்கேளாடு ஒேர நகரத்தாரும் ேதவனுைடய குடும்பத்தினராக இருந்து, 20 அப்ேபாஸ்தலர்
தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களுமாக இருக்கிறீர்கள்; அதற்கு
இேயசுகிறிஸ்து மூைலக்கல்லாக இருக்கிறார்; 21 அவர்ேமல் மாளிைக முழுவதும் சீராக இைணக்கப்பட்டு,
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது; 22 அவர்ேமல் நீங்களும் ஆவியினாேல ேதவன் தங்கும்
இடமாகக் கூட்டிக் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள்.

இதினிமித்தம், பவுலாகிய நான் யூதரல்லாேதாராயிருக்கிற உங்கள் ெபாருட்டுக் கிறிஸ்து
இேயசுவினிமித்தம் கட்டுண்டவனாயிருக்கிேறன். 2 உங்களுக்காக எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற
ெதய்வகிருைபக்குரிய ஒழுங்குமுைற இன்னெதன்று ேகட்டிருப்பீர்கேள;; 3 அெதன்னெவன்றால்

யூதரல்லாதவர்கள் நற்ெசய்தியினால் உடன்பங்காளிகளுமாக, ஒேர சரீரத்திற்கு உரியவர்களுமாக,
கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்குத்தத்தத்துக்கு உடன்பங்காளிகளுமாக இருக்கிறார்கள் என்கிற
இந்த இரகசியத்ைத அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்தி அறிவித்தார். 4 இைதக்குறித்து நான் முன்னேம
சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிேறன். 5 அைத நீங்கள் படிக்கும்ேபாது கிறிஸ்துவின் இரகசியத்ைதப்பற்றி எனக்கு
உண்டாயிருக்கிற அறிைவ அறிந்துெகாள்ளலாம்; 6 இந்த இரகசியம் இப்ெபாழுது அவருைடய பரிசுத்த
அப்ேபாஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராேல ெவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுேபால,
முற்காலங்களில் மனுக்குலத்திற்கு அறிவிக்கப்படவில்ைல. 7 ேதவனுைடய பலத்த வல்லைமயினால் எனக்கு
அளிக்கப்பட்ட வரமாகிய அவருைடய கிருைபயினாேல இந்த நற்ெசய்திப் பணிக்கு ஊழியக்காரன் ஆேனன்.
8 பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும் விட சிறியவனாகிய நான் கிறிஸ்துவினுைடய அளவில்லாத
ஐசுவரியத்ைத யூதரல்லாேதாருக்கு நற்ெசய்தியாக அறிவிக்கிறதற்காக இந்தக் கிருைப எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9 ேதவன் நம்முைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ெகாண்டிருந்த அநாதி
தீர்மானத்தின்படி, 10 உன்னதங்களிலுள்ள ஆட்சிக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருைடய ஒப்புயர்வற்ற
ஞானமானது ஆலயத்தின் மூலமாக இப்ெபாழுது ெதரியவரும்படி, 11 இேயசுகிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு
எல்லாவற்ைறயும் சிருஷ்டித்த ேதவனுக்குள்ேள ஆதிகாலங்கள் முதல் மைறந்திருந்த இரகசியத்தினுைடய
ஐக்கியம் என்னெவன்று, எல்ேலாருக்கும் ெவளிப்பைடயாகக் காண்பிக்கிறதற்கு, இந்தக் கிருைப எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12 அவர்ேமல் உள்ள விசுவாசத்தால் அவருக்குள் நமக்குத் ைதரியமும்
திடநம்பிக்ைகேயாடு ேதவனிடம் ேசரும் பாக்கியமும் உண்டாயிருக்கிறது. 13 ஆைகயால் உங்களுக்காக
நான் அநுபவிக்கிற உபத்திரவங்களினால் நீங்கள் ேசார்ந்துேபாகேவண்டாம் என்று
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; அைவகள் உங்களுக்கு மகிைமயாக இருக்கிறது. 14 இதற்காக நான்
பரேலாகத்திலும் பூேலாகத்திலும் உள்ள எல்லாக்குடும்பத்துக்கும் ெபயரிட்ட சிருஷ்டிகராகிய, 15

நம்முைடய கர்த்தராக இருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய பிதாைவ ேநாக்கி முழங்கால்படியிட்டு, 16

நீங்கள் அவருைடய ஆவியினாேல உள்ளான மனுஷனில் வல்லைமயாய்ப் பலப்படவும், 17 விசுவாசத்தினாேல
கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் குடியிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிேல ேவர் ஊன்றி, நிைலெபற்றவர்களாகி, 18

எல்லா பரிசுத்தவான்கேளாடும் கிறிஸ்துவினுைடய அன்பின் அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும்
என்னெவன்று உணர்ந்து; 19 அறிவுக்கு எட்டாத அந்த அன்ைப அறிந்துெகாள்ள வல்லவர்களாகவும்,
ேதவனுைடய எல்லா பரிபூரணத்தாலும் நிைறயப்படவும், அவர் தமது மகிைமயினுைடய ஐசுவரியத்தின்படி,
உங்களுக்கு ஆசியருள ேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 20 நாம் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிறதற்கும்
நிைனக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள் கிரிையெசய்கிற வல்லைமயின்படி, நமக்குச் ெசய்ய
வல்லவராகிய அவருக்கு, 21 ேதவாலயத்திேல கிறிஸ்து இேயசுவின் மூலமாகத் தைலமுைற
தைலமுைறக்கும் எல்லா காலங்களிலும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.

எனேவ, கர்த்தருக்காக சிைறப்பட்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற புத்தி
என்னெவன்றால், நீங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்புக்குத் தகுதி உள்ளவர்களாக நடந்து, 2 மிகுந்த
மனத்தாழ்ைமயும் சாந்தமும் அதிக ெபாறுைமயும் உள்ளவர்களாக, அன்பினால் ஒருவைர ஒருவர்

தாங்கி, 3 சமாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒற்றுைமையக் காத்துக்ெகாள்வதற்கு கவனமாக இருங்கள். 4
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உங்களுக்கு உண்டான அைழப்பினாேல நீங்கள் ஒேர நம்பிக்ைகக்கு அைழக்கப்பட்டதுேபால, ஒேர
சரீரமும், ஒேர ஆவியும் உண்டு; 5 ஒேர கர்த்தரும், ஒேர விசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும், 6

எல்ேலாருக்கும் ஒேர ேதவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் எல்ேலார்ேமலும், எல்ேலாேராடும், உங்கள்
எல்ேலாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர். 7 கிறிஸ்துவினுைடய ஈவின் அளவுக்குத்தக்கதாக நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் கிருைப அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 எனேவ, அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி,
சிைறப்பட்டவர்கைளச் சிைறயாக்கி, மனுஷர்களுக்கு வரங்கைள அளித்தார் என்று ெசால்லியிருக்கிறார். 9

ஏறினார் என்பதினாேல அவர் அதற்கு முன்ேப பூமியின் தாழ்வான இடங்களில் இறங்கினார் என்றும்
புரிகிறதல்லவா? 10 இறங்கினவேர எல்லாவற்ைறயும் நிரப்புவதற்காக, எல்லா வானங்களுக்கும் ேமலாக
உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமாக இருக்கிறார். 11 ேமலும் நாம் அைனவரும் ேதவனுைடய குமாரன் ேமலுள்ள
விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒன்றுபட்டவர்களாகி, கிறிஸ்துவினுைடய நிைறவான வளர்ச்சியின்
அளவுக்குத்தக்கதாக ேதறின விசுவாசியாகும் வைரக்கும், 12 பரிசுத்தவான்கள் சீர்படுத்தப்படுவதற்காகவும்,
நற்ெசய்தி ஊழியத்தின் ேவைலக்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய ஆலயமானது பக்தியில் வளர்ச்சி
அைடவதற்காகவும், 13 அவர், சிலைர அப்ேபாஸ்தலராகவும், சிலைரத் தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலைரச்
சுவிேசஷகராகவும், சிலைர ேமய்ப்பராகவும், ேபாதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். 14 நாம் இனிக்
குழந்ைதகைளப்ேபால இல்லாமல் , மனுஷருைடய வஞ்சகமான தந்திரமுள்ள ேபாதைனயாகிய பலவித
காற்றினாேல, அைலகளினால் அடிபட்டு அைலகிறவர்களாக இல்லாமல், 15 அன்புடன் சத்தியத்தில் நடந்து,
தைலயாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிேலயும், நாம் வளருகிறவர்களாக இருப்பதற்காக அப்படிச்
ெசய்தார். 16 அவராேல சரீரம் முழுவதும், அதற்கு உதவியாயிருக்கிற எல்லா பாகங்களினாலும் சரியாகச்
ேசர்த்து இைணக்கப்பட்டு, ஒவ்ெவாரு சரீர பாகங்களும் தன்தன் அளவுக்குத்தக்கதாக ேவைல
ெசய்கிறபடிேய, அது அன்பினாேல தனக்கு பக்தி வளர்ச்சி உண்டாக்குவதற்காகச் சரீரவளர்ச்சிைய
உண்டாக்குகிறது. 17 எனேவ, கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்சியாகச் ெசால்லி எச்சரிக்கிறது
என்னெவன்றால், யூதரல்லாதவர்கள் தங்கள் வீணான சிந்ைதயிேல நடக்கிறதுேபால நீங்கள் இனி
நடக்காமல் இருங்கள். 18 அவர்கள் புத்தியில் இருள் அைடந்து, தங்கள் இருதயகடினத்தினால் தங்களில்
இருக்கும் அறியாைமயினாேல ேதவனுைடய ஜீவனுக்கு அந்நியராக இருந்து; 19 உணர்வில்லாதவர்களாக,
எல்லாவித அசுத்தங்கைளயும் ஆவேலாடு ெசய்வதற்கு, தங்கைளக் காமஇச்ைசகளுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்திருக்கிறார்கள். 20 நீங்கேளா இந்த விதமாக கிறிஸ்துைவக் கற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 21

இேயசுவிடம் உள்ள சத்தியத்தின்படி, நீங்கள் அவரிடம் ேகட்டு, அறிந்து, அவரால் ேபாதிக்கப்பட்டீர்கேள. 22

அப்படிேய, முந்தின நடக்ைகக்குரிய ேமாசம்ேபாக்கும் இச்ைசகளாேல ெகட்டுப்ேபாகிற பைழய மனுஷைன
நீங்கள் கைளந்துவிட்டு, 23 உங்கள் உள்ளத்திேல புதிய ஆவி உள்ளவர்களாகி, 24 உண்ைமயான நீதியிலும்
பரிசுத்தத்திலும் ேதவனுைடய சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷைன அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 25

அன்றியும், நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் சரீர பாகங்களாக இருக்கிறபடியால், ெபாய்ையப் ேபசாமல்,
ஒவ்ெவாருவனும் மற்றவேனாடு உண்ைமையப் ேபசேவண்டும். 26 நீங்கள் ேகாபப்பட்டாலும் பாவம்
ெசய்யாமல் இருங்கள்; சூரியன் மைறவதற்கு முன்ேப உங்கள் எரிச்சல் மைறந்துேபாகட்டும்; 27 பிசாசுக்கு
இடம் ெகாடுக்க ேவண்டாம். 28 திருடுகிறவன் இனித் திருடாமல், குைறவாக உள்ளவனுக்குத் தன்னிடம்
இருந்து ெகாடுப்பதற்காக, தன் ைககளினால் நலமான ேவைலெசய்து, முயற்சி ெசய்யேவண்டும். 29

ெகட்டவார்த்ைத எதுவும் உங்கள் வாய்களால் ேபசேவண்டாம்; பக்திவளர்ச்சிக்கு தகுந்த நல்லவார்த்ைத
இருந்தால், ேகட்கிறவர்களுக்குப் பிரேயாஜனமாக இருப்பதற்காக அைதேய ேபசுங்கள். 30 அன்றியும்,
நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்காக முத்திைரயாகப் ெபற்ற ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆவிையத் துக்கப்படுத்தாமல்
இருங்கள். 31 எல்லாவிதமான கசப்பும், ேகாபமும், எரிச்சலும், கூக்குரலும், அவமதிப்பதும், மற்ற எல்லாத்
ெகட்டகுணமும் உங்கைளவிட்டு நீங்கட்டும். 32 ஒருவருக்கு ஒருவர் தயவாகவும் மனஉருக்கமாகவும்
இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால, நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர்
மன்னியுங்கள்.

1எனேவ, நீங்கள் பிரியமான பிள்ைளகைளப்ேபால ேதவைனப் பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்து, 2

கிறிஸ்து நமக்காகத் தம்ைம ேதவனுக்கு இனிய வாசைனயான காணிக்ைகயாகவும் பலியாகவும்
ஒப்புக்ெகாடுத்து நம்ைம ேநசித்ததுேபால, நீங்களும் அன்பாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். 3 ேமலும்,

பரிசுத்தவான்களுக்கு தகுந்தபடி, ேவசித்தனமும், மற்ற எந்த ஒரு அசுத்தமும், ெபாருளாைசயும் ஆகிய
இைவகளின் ெபயர்கள்கூட உங்களுக்குள்ேள ெசால்லப்படக்கூடாது. 4 அப்படிேய அருவருப்பான
ெசயல்களும், புத்தியில்லாத ேபச்சும், பரியாசம் ெசய்வதும் தவறானைவகள்; ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்வேத
நல்லது. 5 விபசாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, விக்கிரகாராதைனக்காரனாகிய
ெபாருளாைசக்காரனாவது ேதவனுைடய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திேல
சுதந்தரமைடவதில்ைலெயன்று அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 6 இப்படிப்பட்டைவகளுக்காகக் கீழ்ப்படியாத
பிள்ைளகள்ேமல் ேதவேகாபம் வருவதால், யாரும் வீண்வார்த்ைதகளினாேல உங்கைள ேமாசம்பண்ணாதபடி
நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; 7 அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு ேசராமல் இருங்கள். 8 முற்காலத்தில்
நீங்கள் இருளாக இருந்தீர்கள், இப்ெபாழுேதா கர்த்தருக்குள் ெவளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள்; ெவளிச்சத்தின்
பிள்ைளகளாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். 9 ஆவியின் கனி, எல்லா நல்லகுணத்திலும் நீதியிலும் உண்ைமயிலும்
ெதரியும். 10 கர்த்தருக்குப் பிரியமானது என்னெவன்று நீங்கள் ேசாதித்துப்பாருங்கள். 11 கனி இல்லாத
இருளான ெசயல்களுக்கு உடன்படாமல், அைவகள் தவறானைவகள் என்று ெசால்லுங்கள். 12 அவர்களால்
மைறவான இடத்தில் ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளச் ெசால்லுகிறதும் ெவட்கமாக இருக்கிறேத. 13 அைவகள்
எல்லாம் ெவளிச்சத்தினால் ெவளிக்காட்டப்படும்; ெவளிக்காட்டப்படுகிறது எல்லாம் ெவளிச்சமாக
இருக்கிறது. 14 எனேவ," தூங்குகிற நீ விழித்து, இறந்ேதாைர விட்டு எழுந்திரு, அப்ெபாழுது கிறிஸ்து
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உன்ைனப் பிரகாசிக்கப் பண்ணுவார்" என்று ெசால்லியிருக்கிறார். 15 எனேவ, நீங்கள் ஞானம்
இல்லாதவர்கைளப்ேபால நடக்காமல், ஞானம் உள்ளவர்கைளப்ேபாலக் கவனமாக நடந்துெகாண்டு, 16

நாட்கள் ெபால்லாதைவகளாக இருப்பதால் காலத்ைதச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 17

எனேவ, நீங்கள் அறிவில்லாதவர்களாக இல்லாமல், கர்த்தருைடய விருப்பம் என்னெவன்று
உணர்ந்துெகாள்ளுங்கள். 18 ெபால்லாதவழிக்கு உன்ைனக் ெகாண்டுெசல்லும் மதுபானத்ைத நீ குடித்து
ெவறிெகாள்ளாமல், ஆவியினால் நிைறந்து; 19 சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தைனகளினாலும்
ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்திெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தைரப்
பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணி, 20 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாேல எப்ெபாழுதும்
எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித்து, 21 ெதய்வபயத்ேதாடு ஒருவருக்கு ஒருவர்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 22 மைனவிகேள, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுேபால, உங்கள் ெசாந்தக் கணவருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். 23 கிறிஸ்து ஆலயத்திற்குத் தைலயாக இருக்கிறதுேபால, கணவனும் மைனவிக்குத்
தைலயாக இருக்கிறான்; கிறிஸ்துேவ சரீரத்திற்கும் இரட்சகராக இருக்கிறார். 24 எனேவ, ஆலயமானது
கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுேபால மைனவிகளும் தங்கள் ெசாந்தக் கணவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியங்களிலும் கீழ்ப்படிந்திருக்கேவண்டும். 25 கணவர்கேள, உங்கள் மைனவிகளிடம் அன்பாக இருங்கள்;
அப்படிேய கிறிஸ்துவும் ஆலயத்தில்ேமல் அன்பாக இருந்து, 26 தாம் அைதத் திருவசனத்ைதக் ெகாண்டு
தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்தப்படுத்தி, பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும், 27 கைற ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும்
பிைழ இல்லாததுமான மகிைமயுள்ள ஆலயமாக அைதத் தமக்குமுன் நிறுத்திக்ெகாள்வதற்கும்
தம்ைமத்தாேம அதற்காக ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 28 அப்படிேய, கணவர்களும் தங்கள் மைனவிகைளத் தங்கள்
ெசாந்தச் சரீரங்களாக நிைனத்து, அவர்கள்ேமல்அன்பாக இருக்கேவண்டும்; தன் மைனவியிடம் அன்பாக
இருக்கிறவன் தன்ைனத்தாேன ேநசிக்கிறான். 29 தன் ெசாந்த சரீரத்ைதப் பைகத்தவன் ஒருவனும்
இல்ைலேய; கர்த்தர் ஆலயத்ைதப் ேபணிக் காப்பாற்றுகிறதுேபால ஒவ்ெவாருவனும் தன் சரீரத்ைதப்
ேபணிக்காப்பாற்றுகிறான். 30 நாம் அவருைடய சரீரத்தின் பாகங்களாகவும், அவருைடய சரீரத்திற்கும்
அவருைடய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாகவும் இருக்கிேறாம். 31 இதனால் மனுஷன் தன் தகப்பைனயும்
தன் தாையயும் விட்டு, தன் மைனவியுடன் இைணந்து, இருவரும் ஒேர சரீரமாக இருப்பார்கள். 32 இந்த
இரகசியம் ெபரியது; நான் கிறிஸ்துைவப்பற்றியும் ஆலயத்ைதப்பற்றியும் ெசால்லுகிேறன். 33 எப்படியும்,
உங்கள்ேமல் நீங்கள் அன்பாக இருப்பதுேபால, உங்கள் மைனவிகளிடமும் அன்பாக இருக்க ேவண்டும்;
மைனவியும் கணவனிடத்தில் பயபக்தியாக இருக்கேவண்டும்.

பிள்ைளகேள, உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள், இது நியாயம். 2 உனக்கு
நன்ைம உண்டாயிருப்பதற்கும், பூமியிேல உன் ஆயுசுநாட்கள் அதிகரிப்பதற்கும், 3 உன்
தகப்பைனயும் உன் தாையயும் கனம்பண்ணுவாயாக என்பேத ேதவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின

முதலாம் கற்பைனயாக இருக்கிறது. 4 ெபற்ேறாேர, நீங்களும் உங்கள் பிள்ைளகைளக் ேகாபப்படுத்தாமல்,
கர்த்தருக்ேகற்ற ஒழுக்கத்திலும் ேபாதைனயிலும் அவர்கைள வளர்த்துங்கள். 5 ேவைலக்காரேர, நீங்கள்
கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுேபால, சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாக இருக்கிறவர்களுக்கும்
பயத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும் ேநர்ைமயுள்ள மனேதாடும் கீழ்ப்படிந்து; 6 மனுஷருக்குப் பிரியமாயிருக்க
விரும்புகிறவர்களாக அவர்களுைடய பார்ைவக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல், கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக,
மனப்பூர்வமாக ேதவனுைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்யுங்கள். 7 அடிைமயானவன் என்றாலும்,
சுதந்திரமானவன் என்றாலும், அவனவன் ெசய்கிற நன்ைமயின்படிேய கர்த்தரிடத்தில் பலைன ெபறுவான்
என்று அறிந்து, 8 மனுஷருக்ெகன்று ஊழியம் ெசய்யாமல், கர்த்தருக்ெகன்ேற நல்லமனேதாேட ஊழியம்
ெசய்யுங்கள். 9 எஜமான்கேள, அப்படிேய நீங்களும், ேவைலக்காரருக்குச் ெசய்யேவண்டியைவகைளச்
ெசய்து, அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமானானவர் பரேலாகத்தில் இருக்கிறார் என்றும், அவரிடத்தில்
பாரபட்சம் இல்ைல என்றும் அறிந்து, கடுைமயான வார்த்ைதகைள விட்டுவிடுங்கள். 10 கைடசியாக, என்
சேகாதரேர, கர்த்தரிலும் அவருைடய வல்லைமயிலும் பலப்படுங்கள். 11 நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்கேளாடு
எதிர்த்து நிற்கத் திறைமயுள்ளவர்களாகும்படி, ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும் அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
12 ஏெனன்றால், சரீரத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும் அல்ல, ஆளுைககேளாடும், அதிகாரங்கேளாடும், இந்த
உலகத்தின் இருளின் அதிபதிகேளாடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள ெபால்லாத ஆவிகளின் பைடகேளாடும்
நமக்குப் ேபாராட்டம் உண்டு. 13 எனேவ, தீங்குநாளிேல அைவகைள நீங்கள் எதிர்க்கவும், எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திறைமயுள்ளவர்களாகும்படி, ேதவனுைடய சர்வாயுதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 14 சத்தியம் என்னும் கச்ைசைய உங்கள் இடுப்பில் கட்டினவர்களாகவும், நீதி
என்னும் மார்க்கவசத்ைத அணிந்தவர்களாகவும்; 15 சமாதானத்தின் நற்ெசய்திக்குரிய ஆயத்தம் என்னும்
காலனிையக் கால்களிேல ெதாடுத்தவர்களாகவும்; 16 ெபால்லாதவன் எய்யும் அக்கினி அம்புகைளெயல்லாம்
அவித்துப்ேபாடத்தக்கதாய், எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக விசுவாசம் என்னும் ேகடயத்ைதப்
பிடித்துக்ெகாண்டவர்களாகவும் நில்லுங்கள். 17 இரட்சிப்பு என்னும் தைலக்கவசத்ைதயும்,
ேதவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 18 எந்த ேநரத்திலும் எல்லாவிதமான
ேவண்டுதேலாடும் விண்ணப்பத்ேதாடும் ஆவியினாேல ெஜபம்பண்ணி, அதினால் மிகுந்த மனஉறுதிேயாடும்
எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் ேவண்டுதல்பண்ண விழித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 19 நற்ெசய்திக்காகச்
சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கிற தூதுவனாகிய நான் அைதப்பற்றிப் ேபசேவண்டியைத ைதரியமாய்ப்
ேபசவும், 20 நான் ைதரியமாய் என் வாையத் திறந்து நற்ெசய்தியின் இரகசியத்ைத அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு
எனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்படி எனக்காகவும் விண்ணப்பம்பண்ணுங்கள். 21 அன்றியும், நான் ெசய்யும்
காரியங்கைளயும், என் சுகெசய்திகைளயும், நமக்குப் பிரியமான சேகாதரனும் கர்த்தருக்குள் உண்ைமயுள்ள
ஊழியக்காரனுமாக இருக்கிற தீகிக்கு உங்களுக்கு அறிவிப்பான். 22 நீங்கள் எங்கள் ெசய்திகைளத்

எேபசியர் 5:15

918



ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவன் உங்கள் இருதயங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்யவும், அவைன உங்களிடம்
அனுப்பிேனன். 23 பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும், சேகாதரருக்குச்
சமாதானமும் விசுவாசத்துடன் அன்பும் உண்டாவதாக. 24 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவிடம்
அழியாத அன்ேபாடு அன்புகாட்டுகிற எல்ேலாருக்கும் கிருைப உண்டாயிருப்பதாக. ஆெமன்.
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பிலிப்பியர்

நன்றியறிவித்தலும் ெஜபமும்

இேயசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்களாகிய பவுலும், தீேமாத்ேதயும், பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து
இேயசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அைனவருக்கும், கண்காணிகளுக்கும், உதவிக்காரருக்கும்
எழுதுகிறதாவது: 2 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும்

உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 நற்ெசய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட
நாள்முதல் இதுவைரக்கும் நீங்கள் எங்கேளாடு ஊழியத்தில் ஐக்கியப்பட்டிருப்பதால், 4 நான் பண்ணுகிற
ஒவ்ெவாரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அைனவருக்காகவும் எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷத்ேதாடு ெஜபம்பண்ணி,
5 உங்களில் நல்லக்காரியங்கைளத் ெதாடங்கினவர் அைத இேயசுகிறிஸ்துவின் நாள்வைரக்கும்
நடத்திவருவார் என்று நம்பி, 6 நான் உங்கைள நிைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என் ேதவைன
ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். 7 என் சிைறச்சாைலயின் கட்டுகளிலும், நான் நற்ெசய்திையப் ேபாதித்து அைதத்
உறுதிப்படுத்திவருகிறதிலும், நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருைபயில்
பங்குள்ளவர்களானதால், உங்கைள என் இருதயத்தில் அணிந்துெகாண்டிருக்கிறபடியினாேல, உங்கள்
எல்ேலாைரயும் குறித்து நான் இப்படி நிைனக்கிறது எனக்குத் தகுதியாக இருக்கிறது. 8 இேயசு
கிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பினாேல உங்கெளல்ேலாைரயும் காண எவ்வளேவா ஆவலாக இருக்கிேறன்
என்பதற்கு ேதவேன எனக்குச் சாட்சி. 9 ேமலும், உத்தமமானைவகைள நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்கதாக
உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாகப் ெபருகவும், 10 ேதவனுக்கு
மகிைமயும் துதியும் உண்டாகும்படி இேயசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிைறந்தவர்களாகி,
11 நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்ெகன்று ேநர்ைமயானவர்களும், குற்றம் இல்லாதவர்களுமாக இருக்கவும்
ேவண்டுதல் ெசய்கிேறன்.

பவுலின் கட்டுகள்
12 சேகாதரர்கேள, எனக்கு சம்பவித்தைவகள் நற்ெசய்தி பிரபலமாவதற்கு ஏதுவானது என்று நீங்கள்

அறிய மனதாயிருக்கிேறன். 13 அரண்மைனயில் உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற எல்ேலாருக்கும் என் கட்டுகள்
கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகள் என்று ெதரிந்து, 14 சேகாதரர்களில் அேநகர் என் கட்டுகளாேல
கர்த்தருக்குள் திடன்ெகாண்டு பயம் இல்லாமல் திருவசனத்ைதச் ெசால்லும்படி அதிகமாகத்
துணிந்திருக்கிறார்கள். 15 சிலர் ெபாறாைமயினாலும் விேராதத்தினாலும், சிலர் நல்ல மனதினாலும்
கிறிஸ்துைவப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். 16 சிலர் என் கட்டுகேளாடு உபத்திரவத்ைதயும் ேசர்க்க நிைனத்து,
சுத்த மனேதாடு கிறிஸ்துைவ அறிவிக்காமல், விேராதத்தினாேல அறிவிக்கிறார்கள். 17 நற்ெசய்திக்காக
நான் உத்தரவு ெசால்ல நியமிக்கப்பட்டவன் என்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாேல அறிவிக்கிறார்கள். 18

இதனால் என்ன? ஏமாற்றுவதினாேலா, உண்ைமயினாேலா, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார்;
அதனால் சந்ேதாஷப்படுகிேறன், இனிேமலும் சந்ேதாஷப்படுேவன். 19 அது உங்கள் ேவண்டுதலினாலும்
இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிேவன். 20

நான் ஒன்றிலும் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகாமல், எப்ெபாழுதும்ேபால இப்ெபாழுதும், மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு
ஜீவனாலாகிலும், மரணத்தினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாேல மகிைமப்படுவார் என்று எனக்கு
உண்டாயிருக்கிற வாஞ்ைசக்கும் நம்பிக்ைகக்கும் தகுந்ததாக அப்படி முடியும். 21 கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன்,
மரணம் எனக்கு ஆதாயம். 22 ஆனாலும் சரீரத்தில் பிைழத்திருக்கிறதினாேல என் ெசய்ைகக்குப் பலன்
கிைடத்திருப்பதால், நான் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்று ெதரியாது. 23 ஏெனன்றால் இந்த
இரண்டினாலும் நான் ெநருக்கப்படுகிேறன்; சரீரத்ைதவிட்டுப் பிரிந்து, கிறிஸ்துேவாடு இருக்க எனக்கு
ஆைச உண்டு, அது அதிக நன்ைமயாக இருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் வாழ்ந்திருப்பது
உங்களுக்கு அதிக அவசியம். 25 இந்த நிச்சயத்ைதக்ெகாண்டிருந்து, நான் மீண்டும் உங்களிடம்
வருகிறதினால் என்ைனக்குறித்து உங்களுைடய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ெபருகுவதற்காக, 26

உங்கள் விசுவாசத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் சந்ேதாஷத்துக்காகவும் நான் பிைழத்து, உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்ேபன் என்று அறிந்திருக்கிேறன். 27 நான் வந்து உங்கைளப் பார்த்தாலும், நான் வராமலிருந்தாலும்,
நீங்கள் ஒேர ஆவியிேல உறுதியாக நின்று, ஒேர ஆத்துமாவினாேல நற்ெசய்தியின் விசுவாசத்திற்காகப்
ேபாராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று உங்கைளக்குறித்து நான்
ேகள்விப்படும்படி, எந்தவிதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திற்குத் தகுதியானவர்களாக
நடந்துெகாள்ளுங்கள். 28 நீங்கள் பயப்படாமலிருக்கிறது அவர்கள் ெகட்டுப்ேபாகிறதற்கும், நீங்கள்
இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாக இருக்கிறது; இதுவும் ேதவனுைடய ெசயேல. 29 ஏெனன்றால்
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கிறிஸ்துைவ விசுவாசிக்கிறதற்கு மட்டும் இல்ைல, அவருக்காக பாடுகள்படுகிறதற்கும் உங்களுக்கு
அருளப்பட்டிருக்கிறது. 30 நீங்கள் என்னிடம் பார்த்ததும் எனக்கு உண்ெடன்று இப்ெபாழுது
ேகள்விப்படுகிறதுமான ேபாராட்டேம உங்களுக்கும் உண்டு.

அத்தியாயம்-2

கிறிஸ்துவின் தாழ்ைம

ஆகேவ கிறிஸ்துவுக்குள் எந்தெவாரு ஆறுதலும், அன்பினாேல எந்தெவாரு ேதறுதலும், ஆவியின்
எந்தெவாரு ஐக்கியமும், எந்தெவாரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால், 2

நீங்கள் ஒேர சிந்ைதயும் ஒேர அன்பும் உள்ளவர்களாக இருந்து, இைசந்த ஆத்துமாக்களாக
ஒன்ைறேய சிந்தித்து, என் சந்ேதாஷத்ைத நிைறவாக்குங்கள். 3 ஒன்ைறயும் சுயநலத்தினாேலா,
வீண்ெபருைமயினாேலா ெசய்யாமல், மனத்தாழ்ைமயினாேல ஒருவைரெயாருவர் உங்கைளவிட
ேமன்ைமயானவர்களாக நிைனக்கேவண்டும். 4 அவனவன் தன்னுைடய ேதைவகைள மட்டுமல்ல,
மற்றவருைடய ேதைவகளிலும் உதவி ெசய்யேவண்டும் . 5 கிறிஸ்து இேயசுவில் இருந்த சிந்ைதேய
உங்களுக்கும் இருக்கேவண்டும்; 6 அவர் ேதவனுைடய ரூபமாக இருந்தும், ேதவனுக்குச் சமமாக
இருப்பைதக் ெகாள்ைளயாடின ெபாருளாக நிைனக்காமல், 7 தம்ைமத்தாேம ெவறுைமயாக்கி, அடிைமயின்
ரூபெமடுத்து, மனிதனின் சாயல் ஆனார். 8 அவர் மனித ரூபமாக ெவளிப்பட்டு, மரணம்வைரக்கும், அதாவது
சிலுைவயின் மரணம்வைரக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்ைமத்தாேம தாழ்த்தினார். 9 ஆகேவ, ேதவன்
எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக அவைர உயர்த்தி, 10 இேயசுவின் நாமத்தில் வானத்தில் உள்ளைவகளும், பூமியில்
உள்ளைவகளும், பூமிக்குக்கீழ் உள்ளைவகளுைடய முழங்கால்கள் எல்லாம் முடங்கும்படிக்கும், 11

பிதாவாகிய ேதவனுக்கு மகிைமயாக இேயசு கிறிஸ்துேவ கர்த்தர் என்று நாவுகெளல்லாம்
அறிக்ைகபண்ணுவதற்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் ேமலான நாமத்ைத அவருக்குத் தந்தருளினார்.

பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரங்கள்
12 ஆகேவ, எனக்குப் பிரியமானவர்கேள, நீங்கள் எப்ெபாழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடிேய, நான் உங்களுக்கு

அருகில் இருக்கும்ெபாழுது மட்டுமில்ைல, நான் தூரத்தில் இருக்கும்ெபாழுதும், அதிக பயத்ேதாடும்
நடுக்கத்ேதாடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிைறேவறப் பிரயாசப்படுங்கள். 13 ஏெனன்றால் ேதவேன தம்முைடய
தயவுள்ள விருப்பத்தின்படி விருப்பத்ைதயும் ெசய்ைகையயும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார்.
14 நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதும் இல்ைல என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில்
எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டு, உலகத்திேல சுடர்கைளப்ேபாலப்
பிரகாசிக்கிற நீங்கள், 15 ேகாணலும் மாறுபாடுமான வம்சத்தின் நடுவிேல குற்றம் இல்லாதவர்களும் கபடு
இல்லாதவர்களும், ேதவனுைடய மாசற்ற பிள்ைளகளாக இருப்பதற்கு, 16 எல்லாவற்ைறயும் முறுமுறுப்பு
இல்லாமலும் வாக்குவாதம் இல்லாமலும் ெசய்யுங்கள். 17 ேமலும், உங்கள் விசுவாசமாகிய பலியின்ேமலும்
ஊழியத்தின்ேமலும் நான் காணிக்ைகயாக வார்க்கப்பட்டுப் ேபானாலும், நான் மகிழ்ந்து, உங்கள்
அைனவேராடும் ேசர்ந்து சந்ேதாஷப்படுேவன். 18 இதினால் நீங்களும் மகிழ்ந்து, என்ேனாடு ேசர்ந்து
சந்ேதாஷப்படுங்கள்.

தீேமாத்ேதயுவிம் எப்பாப்பிேராதீத்துவும்
19 அன்றியும், நானும் உங்கள் ெசய்திகைளத் ெதரிந்து உற்சாகம் அைடவதற்குச் சீக்கிரமாகத்

தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் அனுப்பலாம் என்று கர்த்தராகிய இேயசுவுக்குள் நம்பியிருக்கிேறன். 20

ஆகேவ, உங்கள் காரியங்கைள உண்ைமயாகக் கவனிப்பதற்கு என்ைனப்ேபால மனதுள்ளவன்
அவைனத்தவிர ேவறு யாரும் என்னிடம் இல்ைல. 21 மற்ற எல்ேலாரும் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குரியைவகைளத்
ேதடாமல், தங்களுக்குரியைவகைளேய ேதடுகிறார்கள். 22 தகப்பனுக்குப் பிள்ைள ஊழியம் ெசய்வதுேபால,
அவன் என்ேனாடு ேசர்ந்து நற்ெசய்திக்காக ஊழியம் ெசய்தான் என்று அவனுைடய உத்தமகுணத்ைத
அறிந்திருக்கிறீர்கள். 23 ஆகேவ என் காரியங்கள் எப்படி நடக்கும் என்று நான் அறிந்தவுடேன அவைன
அனுப்பலாம் என்று நிைனத்திருக்கிேறன். 24 அன்றியும் நாேன சீக்கிரத்தில் வருேவன் என்று கர்த்தருக்குள்
நம்பிக்ைகயாக இருக்கிேறன். 25 ேமலும், என் சேகாதரனும், உடன் ேவைலக்காரனும், கிறிஸ்துவின்
பைடவீரனும், உங்கள் தூதுவனாயும், என்னுைடய குைறவில் உதவி ெசய்தவனுமான எப்பாப்பிேராதீத்துைவ
உங்களிடம் அனுப்பேவண்டும் என்று நிைனத்ேதன். 26 அவன் உங்கள் எல்ேலார்ேமலும்
வாஞ்ைசயுள்ளவனும், தான் வியாதிப்பட்டைத நீங்கள் ேகள்விப்பட்டதினாேல அதிக மனச்ேசார்வு
அைடந்தவனாகவும் இருக்கிறான். 27 அவன் வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்கு அருகில் இருந்தது உண்ைமதான்.
ஆனாலும், ேதவன் அவனுக்கு இரங்கினார்; அவனுக்கு இரங்கினதுமட்டுமல்லாமல், துக்கத்தின்ேமல் துக்கம்
எனக்கு உண்டாகாதபடி, எனக்கும் இரங்கினார். 28 ஆகேவ, நீங்கள் அவைன மீண்டும் பார்த்து
சந்ேதாஷப்படவும், என் துக்கம் குைறயவும், அவைன சீக்கிரமாக அனுப்பிேனன். 29 ஆனபடியால் நீங்கள்
கர்த்தருக்குள் அதிகமான சந்ேதாஷத்ேதாடு அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டு, இப்படிப்பட்டவர்கைளக் கனம்
பண்ணுங்கள். 30 ஏெனன்றால் நீங்கள் எனக்குச் ெசய்யேவண்டிய ஊழியத்திேல உங்கள் குைறைவ
நிைறவாக்குவதற்கு, அவன் தன் உயிைரயும் நஷ்டம் என்று நிைனக்காமல், கிறிஸ்துவின் ஊழியத்திற்காக
மரணத்திற்கு அருகில் இருந்தான்.
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அத்தியாயம்-3

சரீரத்தின்ேமலுள்ள நம்பிக்ைக

ேமலும், என் சேகாதரர்கேள, கர்த்தருக்குள் சந்ேதாஷப்படுங்கள். எழுதினைவகைளேய மீண்டும்
எழுதுவது எனக்கு வருத்தம் இல்ைல, அது உங்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 2 நாய்களுக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள், ெபால்லாத ேவைலயாட்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.

விருத்தேசதனக்காரருக்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 3 ஏெனன்றால் சரீரத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாக
இல்லாமல், ஆவியினாேல ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து, கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ேமன்ைமபாராட்டுகிற
நாேம விருத்தேசதனமுள்ளவர்கள். 4 சரீரத்தின்ேமல் நம்பிக்ைக ைவக்கேவண்டுமானால் நானும்
ைவக்கலாம்; ேவெறாருவன் சரீரத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாக இருக்கநிைனத்தால் நான் அைதவிட
அதிகமாக அப்படிச் ெசய்யலாம். 5 நான் எட்டாம் நாளில் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவன், இஸ்ரேவல்
வம்சத்ைதச் ேசர்ந்தவன், ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தான், எபிெரயரில் பிறந்த எபிெரயன்,
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிேசயன்; 6 பக்திைவராக்கியத்தின்படி சைபையத் துன்பப்படுத்தினவன்,
நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன். 7 ஆனாலும், எனக்கு இலாபமாக
இருந்தைவகள் எைவகேளா, அைவகைளக் கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று நிைனத்ேதன். 8 அதுமட்டும்
இல்ைல, என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுைவ அறிகிற அறிவின் ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம்
என்று நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 9 நான் கிறிஸ்துைவ ஆதாயப்படுத்திக்ெகாள்வதற்காக,
நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதிைய உைடயவனாக இல்லாமல், கிறிஸ்துவின்ேமல் உள்ள
விசுவாசத்தினால் வருகிறதும், விசுவாசம் மூலமாக ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதிைய
உைடயவனாக இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று ெதரியும்படிக்கும், 10 இப்படி நான்
அவைரயும் அவருைடய உயிர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும், அவருைடய பாடுகளின் ஐக்கியத்ைதயும்
ெதரிந்துெகாள்வதற்கும், அவருைடய மரணத்திற்கு இைணயான மரணத்திற்குள்ளாகி, எப்படியாவது நான்
இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்திருப்பதற்குத் தகுதியாவதற்கும், 11 அவருக்காக எல்லாவற்ைறயும்
நஷ்டெமன்றும் குப்ைபெயன்றும் நிைனக்கிேறன்.

இலக்ைக ேநாக்கி ஓடுதல்
12 நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன் அல்லது முழுவதும் ேதறினவனாேனன் என்று நிைனக்காமல், கிறிஸ்து

இேயசுவினால் நான் எதற்காகப் பிடிக்கப்பட்ேடேனா அைத நான் பிடித்துக்ெகாள்வதற்காக ஆைசயாகத்
ெதாடருகிேறன். 13 சேகாதரர்கேள, அைதப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன் என்று நான் நிைனக்கிறதில்ைல; ஒன்று
ெசய்கிேறன், கடந்தைவகைள மறந்து, வருகிறைவகைளத் ேதடி, 14 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ேதவன்
அைழத்த பரம அைழப்பின் பந்தயப்ெபாருளுக்காக இலக்ைக ேநாக்கித் ெதாடருகிேறன். 15 ஆகேவ,
நம்மில் ேதறினவர்கள் எல்ேலாரும் இந்தச் சிந்ைதயாகேவ இருக்கேவண்டும்; எந்தக் காரியத்திலாவது
நீங்கள் ேவறு சிந்ைதயாக இருந்தால், அைதயும் ேதவன் உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்துவார். 16 ஆனாலும் நாம்
எதுவைரக்கும் ேதறியிருக்கிேறாேமா, அதுமுதல் ஒேர ஒழுங்காக நடந்துெகாண்டு, ஒேர சிந்ைதயாக
இருப்ேபாமாக. 17 சேகாதரர்கேள, நீங்கள் என்ேனாடு பின்பற்றுகிறவர்களாகி, நாங்கள் உங்களுக்கு
வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்கைள மாதிரியாக ேநாக்கிப் பாருங்கள். 18 ஏெனன்றால், அேநகர்
ேவறுவிதமாக நடக்கிறார்கள்; அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுைவக்குப் பைகவர்கெளன்று உங்களுக்கு
அேநகமுைறச் ெசான்ேனன், இப்ெபாழுது கண்ணீேராடும் ெசால்லுகிேறன். 19 அவர்களுைடய முடிவு அழிவு,
அவர்களுைடய ேதவன் வயிறு, அவர்களுைடய மகிைம அவர்களுைடய ெவட்கேம, அவர்கள்
பூமிக்குரியைவகைளச் சிந்திக்கிறார்கள். 20 நம்முைடய குடியிருப்ேபா பரேலாகத்தில் இருக்கிறது,
அங்ேகயிருந்து கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வருவதற்காக
எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். 21 அவர் எல்லாவற்ைறயும் தமக்குக் கீழ்ப்படுத்திக்ெகாள்வதற்கு
தம்முைடய வல்லைமயான ெசயலின்படி, நம்முைடய அற்பமான சரீரத்ைத அவருைடய மகிைமயான
சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார்.

அத்தியாயம்-4

உற்சாகப்படுத்துதல்

ஆகேவ, எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்ைசயுமான சேகாதரர்கேள, எனக்குச் சந்ேதாஷமும்
கிரீடமுமானவர்கேள, பிரியமானவர்கேள, இப்படிேய கர்த்தருக்குள் நிைலத்து நில்லுங்கள். 2

கர்த்தருக்குள் ஒேர சிந்ைதயாக இருக்க எேயாதியாளுக்கும் சிந்திேகயாளுக்கும்
புத்திெசால்லுகிேறன். 3 அன்றியும், என் உத்தம கூட்டாளிேய, அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்படி
உன்ைனயும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன்; அவர்கள் கிேலெமந்ேதாடும் மற்ற என் உடன்ேவைலயாட்கேளாடும்
நற்ெசய்திைய அறிவிப்பதில் என்ேனாடு மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள், அவர்களுைடய ெபயர்கள்
ஜீவபுத்தகத்தில் இருக்கிறது. 4 கர்த்தருக்குள் எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்; சந்ேதாஷமாக
இருங்கள் என்று மீண்டும் ெசால்லுகிேறன். 5 உங்கள் சாந்தகுணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும்
ெதரிந்திருப்பதாக. கர்த்தர் அருகாைமயில் இருக்கிறார். 6 நீங்கள் எைதக்குறித்தும் கவைலப்படாமல்,
எல்லாவற்ைறயும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்கைள ஸ்ேதாத்திரத்ேதாடு, ெஜபத்தினாலும்
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ேவண்டுதலினாலும் ேதவனுக்குத் ெதரியப்படுத்துங்கள். 7 அப்ெபாழுது, எல்லாப் புத்திக்கும் ேமலான
ேதவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்கைளயும் உங்கள் சிந்ைதகைளயும் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள்ளாகக்
காத்துக்ெகாள்ளும். 8 கைடசியாக, சேகாதரர்கேள, உண்ைமயுள்ளைவகள் எைவகேளா,
ஒழுக்கமுள்ளைவகள் எைவகேளா, நீதியுள்ளைவகள் எைவகேளா, கற்புள்ளைவகள் எைவகேளா,
அன்புள்ளைவகள் எைவகேளா, நற்ெபயர் உள்ளைவகள் எைவகேளா, புண்ணியம் எதுேவா, புகழ் எதுேவா
அைவகைளேய சிந்தித்துக்ெகாண்டிருங்கள். 9 நீங்கள் என்னிடம் கற்றுக்ெகாண்டைவகளும்,
ெபற்றுக்ெகாண்டைவகளும், ேகட்டைவகளும், பார்த்தைவகளும் எைவகேளா, அைவகைளேய ெசய்யுங்கள்;
அப்ெபாழுது சமாதானத்தின் ேதவன் உங்கேளாடு இருப்பார்.

உதவிகளுக்காக நன்றிகூருதல்
10 என்ைன விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்ெபாழுது மீண்டும் மனமலர்ந்தபடியினாேல கர்த்தருக்குள் மிகவும்

சந்ேதாஷப்பட்ேடன்; முன்னேம இப்படிச் ெசய்ய நிைனத்தீர்கள், ஆனால் உதவி ெசய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு
கிைடக்கவில்ைல. 11 என் குைறகளினால் நான் இப்படிச் ெசால்லவில்ைல; ஏெனன்றால் நான் எந்த
நிைலைமயில் இருந்தாலும் மனதிருப்தியாக இருக்கக் கற்றுக்ெகாண்ேடன். 12 தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத்
ெதரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் ெதரியும்; எந்த இடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக இருக்கவும்,
பட்டினியாக இருக்கவும், பரிபூரணமைடயவும், குைறவுபடவும் கற்றுக்ெகாண்ேடன். 13 என்ைனப்
ெபலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாேல எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய எனக்குப் ெபலன் உண்டு. 14 ஆனாலும் நீங்கள்
என் உபத்திரவத்தில் என்ேனாடு உடன்பட்டது நலமாக இருக்கிறது. 15 ேமலும், பிலிப்பியேர, நற்ெசய்தி
ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திேல நான் மக்ெகேதானியாவிலிருந்து புறப்பட்டேபாது, உங்கைளத்தவிர ேவறு எந்த
சைபயும் எனக்குப் பணம் ெகாடுத்து உதவிெசய்யவில்ைல என்று உங்களுக்குத் ெதரியும். 16 நான்
ெதசேலானிக்ேகயில் இருந்தேபாதும், என் குைறவுகளில் உதவிெசய்ய நீங்கள் பலமுைற பணம் அனுப்பி
உதவி ெசய்தீர்கள். 17 உங்கள் உதவிகைள நான் ேதடாமல், உங்கள் உதவிகளால் உங்களுக்கு வரும் பலன்
ெபருகுவைதேய பார்க்க விரும்புகிேறன். 18 எல்லாம் எனக்குக் கிைடத்தது, பரிபூரணமும்
உண்டாயிருக்கிறது; உங்களால் அனுப்பப்பட்டைவகைள ேதவனுக்குச் சுகந்த வாசைனயாகவும், பிரியமான
பலியாகவும் எப்பாப்பிேராதீத்துவின் ைககளினால் ெபற்றுக்ெகாண்டதினால் நான்
திருப்தியைடந்திருக்கிேறன். 19 என் ேதவன் தம்முைடய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குைறகைளெயல்லாம்
கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் மகிைமயிேல நிைறவாக்குவார். 20 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனுக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.

இறுதி வாழ்த்துதல்
21 கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாருக்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுங்கள்.

என்ேனாடு இருக்கிற சேகாதரர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 22 பரிசுத்தவான்கள்
அைனவரும், விேசஷமாக இராயனுைடய அரண்மைனயில் உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகிறார்கள். 23 நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய கிருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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ெகாேலாெசயர்

ேதவனுைடய விருப்பத்தினாேல இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய பவுலும், சேகாதரனாகிய
தீேமாத்ேதயும், 2 ெகாேலாேச பட்டணத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களும்
விசுவாசிகளுமாய் இருக்கிற சேகாதரர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முைடய பிதாவாகிய

ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

நன்றிெசால்லுதலும் ெஜபமும்
3 கிறிஸ்து இேயசுவின் ேமலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்ைதயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்லார்ேமலுமுள்ள

உங்கள் அன்ைபயும் குறித்து நாங்கள் ேகள்விப்பட்டு, 4 பரேலாகத்தில் உங்களுக்காக ைவத்திருக்கிற
நம்பிக்ைகயினிமித்தம், 5 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்தி, எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்கிேறாம். 6 அந்த நம்பிக்ைகையக் குறித்து, நீங்கள்
முன்னேம சத்தியவசனமாகிய சுவிேசஷத்தினாேல ேகள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிேசஷம்
உலகெமங்கும்பரவிப் பலன்தருகிறதுேபால, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அைதக் ேகட்டு,
ேதவகிருைபையச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துெகாண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்
தருகிறதாயிருக்கிறது; 7 அைத எங்களுக்குப் பிரியமான உடன் ேவைலயாளும், உங்களுக்காகக்
கிறிஸ்துவின் உண்ைமயான ஊழியக்காரனுமாய் இருக்கிற எப்பாப்பிராவினிடத்தில் நீங்கள்
கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள்; 8 ஆவிக்குள்ளான உங்கள் அன்ைபயும் அவேன எங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தினான்.
9 இதினிமித்தம், நாங்கள் அைதக்ேகட்ட நாள்முதல் உங்களுக்காக இைடவிடாமல் ேவண்டுதல்
ெசய்கிேறாம்; நீங்கள் எல்லா ஞானத்ேதாடும், ஆவிக்குரிய விேவகத்ேதாடும் அவருைடய விருப்பத்ைத
அறிகிற அறிவினாேல நிரப்பப்படவும், 10 எல்லாவித நற்கிரிையகளுமாகிய கனிகைளத் தந்து, ேதவைன
அறிகிற அறிவில் வளர்ச்சியைடந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குத் தகுதியாய்
நடந்துெகாள்ளவும், 11 சந்ேதாஷத்ேதாேட கூடிய எல்லாப் ெபாறுைமயும் நீடிய சாந்தமும் உண்டாவதற்கு
மகிைமயான அவருைடய வல்லைமயின்படி, எல்லா வல்லைமயாலும் பலப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்கிேறாம். 12 ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுைடய சுதந்தரத்தில் பங்கைடவதற்கு, நம்ைமத்
தகுதியுள்ளவர்களாக்கினவரும், 13 இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்ைம விடுதைலயாக்கி, தமது அன்பின்
குமாரனுைடய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற பிதாவுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். 14

குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள், அவருைடய இரத்தத்தினாேல, பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு
உண்டாயிருக்கிறது.

கிறிஸ்து முதன்ைமயானவர்
15 அவர் கண்ணுக்கு ெதரியாத ேதவனுைடய ரூபமும், எல்லாப் பைடப்புக்கும் முந்தினேபறுமானவர். 16

ஏெனன்றால் அவருக்குள் எல்லாம் பைடக்கப்பட்டது; பரேலாகத்திலுள்ளைவகளும்
பூேலாகத்திலுள்ளைவகளுமாகிய காணப்படுகிறைவகளும் காணப்படாதைவகளுமான எல்லாப்
ெபாருட்களும், சிங்காசனங்களானாலும், கர்த்தத்துவங்களானாலும், அரசாங்க ஆட்சி
புரிேவார்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், எல்லாமும் அவைரக் ெகாண்டும் அவருக்ெகன்றும்
பைடக்கப்பட்டது. 17 அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள் நிைலநிற்கிறது. 18 அவேர
சைபயாகிய சரீரத்துக்குத் தைலயானவர்; எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருக்கும்படி, அவேர ஆதியும்
மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்த முதற்ேபறுமானவர். 19 எல்லாப் பரிபூரணமும் அவருக்குள்ேள
வாசமாயிருக்கவும், 20 அவர் சிலுைவயில் சிந்தின இரத்தத்தினாேல சமாதானத்ைத உண்டாக்கி,
பூேலாகத்திலுள்ளைவகள் பரேலாகத்திலுள்ளைவகள் யாைவயும் அவர் மூலமாய்த் தமக்கு
ஒப்புரவாக்கிக்ெகாள்ளவும் அவருக்கு விருப்பமாயிற்று. 21 முன்ேன அந்நியராயும் துர்க்கிரிையகளினால்
மனதிேல விேராதிகளாயும் இருந்த உங்கைளயும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும்
கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருைடய மாம்ச சரீரத்தில் அைடந்த
மரணத்தினாேல இப்ெபாழுது ஒப்புரவாக்கினார். 22 நீங்கள் ேகட்ட சுவிேசஷத்தினால் உண்டாகும்
நம்பிக்ைகைய விட்டு அைசயாமல், நிைலயாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்திேல நிைலத்திருப்பீர்களானால்
அப்படியாகும். 23 அந்தச் சுவிேசஷம் வானத்தின் கீழிருக்கிற எல்லாப் பைடப்புகளுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு
வருகிறது; அதற்ெகன்ேற பவுலாகிய நான் ஊழியக்காரனாேனன்.
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பவுலின் பாடுகள்
24 இப்ெபாழுது நான் உங்கள்நிமித்தம் அநுபவிக்கிற பாடுகளில் சந்ேதாஷமைடந்து, கிறிஸ்துவினுைடய

உபத்திரவங்களில் குைறவானைத அவருைடய சரீரமாகிய சைபக்காக, என் சரீரத்தினாேல
நிைறேவற்றுகிேறன். 25 ஆரம்ப காலங்களுக்கும் தைலமுைற தைலமுைறகளுக்கும் மைறவாயிருந்து,
இப்ெபாழுது அவருைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு ெவளியாக்கப்பட்ட இரகசியமாகிய ேதவ வசனத்ைதப்
நிைறவாய்த் ெதரியப்படுத்துகிறதற்கு, 26 உங்கள் நிமித்தம் ேதவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட
ேவைலயின்படிேய நான் அந்தச் சைபக்கு ஊழியக்காரனாேனன். 27 யூதரல்லாதவர்களுக்குள்ேள விளங்கிய
இந்த இரகசியத்திலுள்ள மகிைமயின் ஐசுவரியம் இன்னெதன்று, ேதவன் தம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தப் பிரியமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிைமயின் நம்பிக்ைகயாக உங்களுக்குள் இருப்பேத அந்த
இரகசியம். 28 எந்த மனிதைனயும் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ேதறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு, அவைரேய
நாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனிதனுக்கும் புத்திெசால்லி, எந்த மனிதனுக்கும் எல்லா ஞானத்ேதாடும்
உபேதசம் ெசய்கிேறாம். 29 அதற்காக நான் எனக்குள்ேள வல்லைமயான ெசய்ைகைய நடப்பிக்கிற
அவருைடய பலத்தின்படி ேபாராடிப் பிரயாசப்படுகிேறன்.

அத்தியாயம்–2

கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவில் நிைலத்திருத்தல்

உங்களுக்காகவும் லேவாதிக்ேகயாவில் இருக்கிறவர்களுக்காகவும், சரீரத்தில் என் முகத்ைதக்
காணாதிருக்கிற மற்ெறல்லாருக்காகவும் மிகுந்த ேபாராட்டம் எனக்கு உண்ெடன்று நீங்கள்
அறியவிரும்புகிேறன். 2 அவர்களுைடய இருதயங்கள் ேதற்றப்பட்டு, அவர்கள் அன்பினால்

இைணக்கப்பட்டு, பிதாவாகிய ேதவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய இரகசியத்ைத அறிந்துெகாள்ளுகிற
உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுைடய எல்லா ஐசுவரியத்திற்கும் உரியவர்களாகேவண்டுெமன்ேற இப்படி
விரும்புகிேறன். 3 அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பைவகளாகிய ெபாக்கிஷங்கெளல்லாம்
அடங்கியிருக்கிறது. 4 ஒருவனும் ேபாலியான வாதங்களால் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்கு இைதச்
ெசால்லுகிேறன். 5 சரீரத்தின்படி நான் தூரமாயிருந்தும், ஆவியின்படி உங்களுடேனகூட இருந்து, உங்கள்
ஒழுங்ைகயும், கிறிஸ்துவின் ேமலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதிையயும் பார்த்துச் சந்ேதாஷப்படுகிேறன்.
6 ஆைகயால், நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய, அவருக்குள்
ேவர்ெகாண்டவர்களாகவும், அவர்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும், அவருக்குள் நடந்துெகாண்டு, 7 நீங்கள்
ேபாதிக்கப்பட்டபடிேய, விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு, நன்றி ெசலுத்துவேதாேட அதிேல ெபருகுவீர்களாக. 8

உலக ஞானத்தினாலும், மாயமான தந்திரத்தினாலும், ஒருவனும் உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண்டு
ேபாகாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; அது மனிதர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்ைதயும் உலக
வழிபாடுகைளயும் பற்றினேதயல்லாமல் கிறிஸ்துைவப் பற்றினதல்ல. 9 ஏெனன்றால், ேதவத்துவத்தின்
பரிபூரணெமல்லாம் சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் குடிெகாண்டிருக்கிறது. 10 ேமலும் எல்லாத்
துைரத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தைலவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம்
உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். 11 அல்லாமலும், நீங்கள் கிறிஸ்துைவப் பற்றும் விருத்தேசதனத்தினாேல
மாம்சத்துக்குரிய பாவசரீரத்ைதக் கைளந்துவிட்டதினால், ைகயால் ெசய்யப்படாத விருத்தேசதனத்ைத
அவருக்குள் ெபற்றீர்கள். 12 ஞானஸ்நானத்திேல அவேராேடகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்களாகவும்,
அதிேல அவைர இறந்ேதாரிலிருந்து எழுப்பின ேதவனுைடய ெசயலின்ேமலுள்ள விசுவாசத்தினாேல
அவேராேடகூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். 13 உங்கள் பாவங்களினாேலயும், உங்கள்
சரீரவிருத்தேசதனம் இல்லாைமயினாேலயும் இறந்தவர்களாயிருந்த உங்கைளயும் அவேராேடகூட
உயிர்ப்பித்து, அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு மன்னித்து; 14 நமக்கு எதிரான கட்டைளகளால்
நமக்கு விேராதமாகவும் இருந்த ைகெயழுத்ைத அழித்து, அைத நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுைவயின்
ேமல் ஆணியடித்து; 15 துைரத்தனங்கைளயும் அதிகாரங்கைளயும் பறித்துக்ெகாண்டு, ெவளியரங்கமாக
ெவளிப்படுத்தி, அைவகளின் ேமல் சிலுைவயிேல ெவற்றி சிறந்தார். 16 ஆைகயால், உணைவயும்,
பானத்ைதயும் குறித்தாவது, பண்டிைக நாைளயும் மாதப்பிறப்ைபயும் ஓய்வுநாட்கைளயும் குறித்தாவது,
ஒருவனும் உங்கைளக் குற்றப்படுத்தாமல் இருப்பானாக. 17 அைவகள் வருங்காரியங்களுக்கு
நிழலாயிருக்கிறது; அைவகளின் ெபாருள் கிறிஸ்துைவப் பற்றினது. 18 மூட்டுகளாலும் தைச நரம்புகளாலும்
உதவிெபற்று இைணக்கப்பட்டு, ேதவவளர்ச்சியாய் வளர்ந்ேதறுகிற சரீரமுழுவைதயும் ஆதரிக்கிற தைலையப்
பற்றிக்ெகாள்ளாமல், 19 மாய்மாலமான தாழ்ைமயிலும், ேதவதூதர்களுக்குச் ெசய்யும் ஆராதைனயிலும்
விருப்பம் அைடந்து, காணாதைவகளிேல துணிவாய் நுைழந்து, தன் சரீரசிந்ைதயினாேல வீணாய் கர்வம்
ெகாண்டிருக்கிற எவனும் உங்கள் பந்தயப்ெபாருைள நீங்கள் இழந்துேபாகும்படி உங்கைள
ஏமாற்றாதிருக்கப் பாருங்கள். 20 நீங்கள் கிறிஸ்துவுடேனகூட உலகத்தின் வழக்கங்களுக்கு
இறந்ததுண்டானால், இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிைழக்கிறவர்கள்ேபால, 21 மனிதருைடய
கற்பைனகளின்படியும் ேபாதைனகளின்படியும் நடந்து: ெதாடாேத, ருசி பாராேத, தீண்டாேத என்கிற
கட்டைளகளுக்கு உடன்படுகிறெதன்ன? 22 இைவெயல்லாம் அநுபவிக்கிறதினால் அழிந்துேபாகுேம. 23

இப்படிப்பட்டப் ேபாதைனகள் ெசாந்த, விருப்பமான ஆராதைனையயும், ேபாலியான தாழ்ைமையயும், சரீர
ஒடுக்கத்ைதயும்பற்றி ஞானெமன்று ேபர்ெகாண்டிருந்தாலும், இைவகள் மாம்சத்ைதப்
பாதுகாப்பதற்ேகயன்றி ேவறு எதற்கும் உபேயாகப்படாது.
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அத்தியாயம்–3

பரிசுத்த ஜீவியத்திற்கான விதிமுைறகள்

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து ேதவனுைடய வலதுபாரிசத்தில்
வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள ேமலானைவகைளத் ேதடுங்கள். 2 பூமியிலுள்ளைவகைள அல்ல,
ேமலானைவகைளேய நாடுங்கள். 3 ஏெனன்றால், நீங்கள் இறந்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன்

கிறிஸ்துவுடேன ேதவனுக்குள் மைறந்திருக்கிறது. 4 நம்முைடய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது,
நீங்களும் அவேராேடகூட மகிைமயிேல ெவளிப்படுவீர்கள். 5 ஆைகயால், விபசாரம், அசுத்தம், ேமாகம், தீய
எண்ணம், விக்கிரகாராதைனயான ெபாருளாைச ஆகிய இைவகைளப் பூமியில் உண்டாக்குகிற உங்கள்
உடலுறுப்புகைள அழித்துப்ேபாடுங்கள். 6 இைவகளின் ெபாருட்ேட கீழ்ப்படியாைமயின் பிள்ைளகள்ேமல்
ேதவேகாபாக்கிைன வரும். 7 நீங்களும் முற்காலத்தில் அவர்களுக்குள்ேள வாழ்ந்தேபாது, அைவகைளச்
ெசய்துெகாண்டுவந்தீர்கள். 8 இப்ெபாழுேதா ேகாபமும் மூர்க்கமும் ெபாறாைமயும், உங்கள் வாயில்
பிறக்கலாகாத தூஷணமும், வம்புவார்த்ைதகளுமாகிய இைவகைளெயல்லாம் விட்டுவிடுங்கள். 9

ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதிருங்கள்; பைழய மனிதைனயும் அவன் ெசய்ைககைளயும்
கைளந்துேபாட்டு, 10 தன்ைனப் பைடத்தவருைடய ேதாற்றத்திற்கு ஒப்பாய்ப் பூரண அறிவைடயும்படி
புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனிதைன அணிந்துெகாண்டிருக்கிறீர்கேள. 11 அதிேல கிேரக்கெனன்றும்
யூதெனன்றுமில்ைல, விருத்தேசதனம் உள்ளவெனன்றும், விருத்தேசதனம் இல்லாதவெனன்றுமில்ைல,
யூதனல்லாதவெனன்றும் ெவளிேதசத்தாெனன்றுமில்ைல, அடிைமெயன்றும் அடிைமப்படாத
நிைலெயன்றுமில்ைல; கிறிஸ்துேவ எல்லாரிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார். 12 ஆைகயால், நீங்கள் ேதவனால்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய், உருக்கமான இரக்கத்ைதயும், தயைவயும்,
மனத்தாழ்ைமையயும், அைமதிையயும், நீடிய ெபாறுைமையயும் அணிந்துெகாண்டு; 13 ஒருவைரெயாருவர்
தாங்கி, ஒருவர் ேபரில் ஒருவருக்குக் குைறபாடு உண்டானால், கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்ததுேபால,
ஒருவருக்ெகாருவர் மன்னியுங்கள். 14 இைவ எல்லாவற்றின்ேமலும், பூரண நற்குணத்தின் கட்டாகிய
அன்ைப அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 ேதவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது,
இதற்ெகன்ேற நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியுள்ளவர்களாகவும் இருங்கள். 16

கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ேள எல்லா ஞானத்ேதாடும் பரிபூரணமாக குடியிருப்பதாக;
பாடல்களினாலும் கீர்த்தைனகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாதித்து புத்தி
ெசால்லிக்ெகாண்டு, உங்கள் இருதயத்திேல கர்த்தைரப் பக்தியுடன் பாடி; 17 வார்த்ைதயினாலாவது
ெசயல்களினாலாவது, நீங்கள் எைதச்ெசய்தாலும், அைதெயல்லாம் கர்த்தராகிய இேயசுவின்
நாமத்தினாேல ெசய்து, அவர் முன்னிைலயாகப் பிதாவாகிய ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துங்கள்.

கிறிஸ்தவ குடும்பத்திற்கான விதிமுைறகள்
18 மைனவிகேள, கர்த்தருக்ேகற்கும்படி உங்கள் கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 19 கணவன்மார்கேள,

உங்கள் மைனவிகளில் அன்புகூருங்கள், அவர்கள்ேமல் கசந்துெகாள்ளாதிருங்கள். 20 பிள்ைளகேள,
உங்கள் ெபற்ேறாருக்கு எல்லாக்காரியத்திேலயும் கீழ்ப்படியுங்கள்; இது கர்த்தருக்கு விருப்பமானது. 21

பிதாக்கேள, உங்கள் பிள்ைளகள் திடனற்றுப்ேபாகாதபடி, அவர்கைள ேகாபமூட்டாதிருங்கள். 22

ேவைலக்காரேர, சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாய் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாக் காரியத்திேலயும்
கீழ்ப்படிந்து, நீங்கள் மனிதைரப் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறவர்களாகப் பார்ைவக்கு ஊழியம் ெசய்யாமல்,
ேதவனுக்குப் பயப்படுகிறவர்களாகக் கபடமில்லாத இருதயத்ேதாேட ஊழியம் ெசய்யுங்கள். 23 நீங்கள்
கர்த்தராகிய கிறிஸ்துைவ ெதாழுெகாள்ளுகிறதினாேல, சுதந்தரமாகிய பலைனக் கர்த்தராேல
ெபறுவீர்கெளன்று அறிந்து, 24 எைதச்ெசய்தாலும், அைத மனிதர்களுக்ெகன்று ெசய்யாமல்,
கர்த்தருக்ெகன்ேற மனப்பூர்வமாய்ச் ெசய்யுங்கள். 25 அநியாயம் ெசய்கிறவன் தான் ெசய்த
அநியாயத்துக்ேகற்ற பலைன அைடவான்; பட்சபாதேம இல்ைல.

அத்தியாயம்–4

இைடவிடாமல் ெஜபம்பண்ணுங்கள்

எஜமான்கேள, உங்களுக்கும் பரேலாகத்தில் எஜமான் இருக்கிறாெரன்று அறிந்து,
ேவைலக்காரருக்கு நீதியும் ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்யுங்கள். 2 இைடவிடாமல்
ெஜபம்பண்ணுங்கள், நன்றியுள்ள இருதயத்ேதாடு ெஜபத்தில் விழித்திருங்கள். 3 கிறிஸ்துவினுைடய

இரகசியத்தினிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த இரகசியத்ைதக் குறித்துப் ேபசேவண்டிய
பிரகாரமாய்ப் ேபசி, அைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு, 4 ேதவவார்த்ைத ெசல்லும்படியான வாசைல ேதவன்
திறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 5 ெவளிேய இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக
ஞானமாய் நடந்து, காலத்ைதப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 6 அவனவனுக்கு எவ்வாறு பதில் ெசால்ல
ேவண்டுெமன்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு, உங்கள் வசனம் எப்ெபாழுதும் கிருைப ெபாருந்தினதாயும் உப்பால்
சாரேமறினதாயும் இருப்பதாக. 7 பிரியமான சேகாதரனும், உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனும், கர்த்தருக்குள்
எனக்கு உடன்ேவைலயாளுமாய் இருக்கிற தீகிக்கு என்பவன் என் ெசய்திகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு
அறிவிப்பான். 8 உங்கள் ெசய்திகைள அறியவும், உங்கள் இருதயங்கைளத் ேதற்றவும், 9 அவைனயும்,
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உங்களில் ஒருவனாயிருக்கிற உண்ைமயும் பிரியமுமுள்ள சேகாதரனாகிய ஒேநசிமு என்பவைனயும்,
உங்களிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிேறன்; அவர்கள் இவ்விடத்துச் ெசய்திகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு
அறிவிப்பார்கள்.

இறுதி வாழ்த்துக்கள்
10 என்ேனாேடகூடக் காவலிலிருக்கிற அரிஸ்தர்க்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறான்;

பர்னபாவுக்கு ெநருங்கிய உறவினரான மாற்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறான், இவைனக் குறித்து
உத்தரவுெபற்றீர்கேள; இவன் உங்களிடத்தில் வந்தால் இவைன அங்கிகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11 யுஸ்து
என்னப்பட்ட இேயசுவும் வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார். விருத்தேசதனம் உள்ளவர்களில் இவர்கள்மாத்திரம்
ேதவனுைடய ராஜ்யத்திற்காக என் உடன்ேவைலயாட்களாய் இருந்து, எனக்கு ஆறுதல் ெசய்துவந்தார்கள்.
12 எப்பாப்பிராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்; உங்கைளச் ேசர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின்
ஊழியக்காரனுமாகிய இவன், நீங்கள் ேதவனுக்குச் சித்தமானைவகள் எல்லாவற்றிலும் ேதறினவர்களாயும்
பூரண நிச்சயமுள்ளவர்களாயும் நிைலநிற்கேவண்டுெமன்று, தன் ெஜபங்களில் உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும்
ேபாராடுகிறான். 13 இவன் உங்களுக்காகவும், லேவாதிக்ேகயருக்காகவும், எராப்ேபாலியருக்காகவும்,
மிகுந்த விழிப்புள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்பதற்கு நான் சாட்சியாயிருக்கிேறன். 14 பிரியமான
மருத்துவனாகிய லூக்காவும், ேதமாவும், உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 15

லேவாதிக்ேகயாவிலிருக்கிற சேகாதரைரயும், நிம்பாைவயும், அவன் வீட்டில் கூடுகிற சைபையயும்
வாழ்த்துங்கள். 16 இந்தக் கடிதம் உங்களிடத்தில் வாசிக்கப்பட்டப் பின்பு இது லேவாதிக்ேகயா சைபயிலும்
வாசிக்கப்படும்படி ெசய்யுங்கள்; லேவாதிக்ேகயாவிலிருந்து வரும் கடிதத்ைத நீங்களும் வாசியுங்கள். 17

அர்க்கிப்ைபக் கண்டு: நீ கர்த்தரிடத்தில் ெபற்ற ஊழியத்ைத நிைறேவற்றும்படி கவனமாய்
இருப்பாயாகெவன்று ெசால்லுங்கள். 18 பவுலாகிய நான் என் ைகயினால் எழுதி, உங்கைள வாழ்த்துகிேறன்.
நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறைத நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். கிருைப உங்கேளாடிருப்பதாக. ஆெமன்.
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1 ெதசேலானிக்ேகயர்

ேதசேலானிக்ேகயரின் விசுவாசத்திற்காக நன்றி ெசால்லுதல்

பவுலும், சில்வானும், தீேமாத்ேதயும், பிதாவாகிய ேதவனுக்குள்ளும் கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளும் இருக்கிற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முைடய
பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும்

சமாதானமும் உண்டாவதாக. 2 ேதவனுக்குப் பிரியமான சேகாதரேர, உங்கள் விசுவாசத்தின்
ெசயல்கைளயும், உங்கள் அன்பின் பிரயாசத்ைதயும், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் ேமலுள்ள
உங்கள் நம்பிக்ைகயின் ெபாறுைமையயும், நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனுக்கு முன்பாக நாங்கள்
இைடவிடாமல் நிைனவுகூர்ந்து, 3 நீங்கள் ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்டவர்கெளன்று நாங்கள் அறிந்து, 4

எங்கள் ெஜபங்களில் இைடவிடாமல் உங்கைளக்குறித்து ேவண்டுதல் ெசய்து, உங்கெளல்லாருக்காகவும்
எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். 5 எங்கள் சுவிேசஷம் உங்களிடத்தில்
வசனத்ேதாேடமாத்திரமல்ல, வல்லைமேயாடும், பரிசுத்த ஆவிேயாடும், முழுநிச்சயத்ேதாடும் வந்தது;
நாங்களும் உங்களுக்குள்ேள இருந்தேபாது உங்களுக்காக எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்ேதாெமன்று
அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 6 நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திேல, பரிசுத்த ஆவியின் மகிழ்ச்சிேயாேட,
திருவசனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டு, எங்கைளயும் கர்த்தைரயும் பின்பற்றுகிறவர்களாகி, 7 இவ்விதமாய்
மக்ெகேதானியாவிலும் அகாயாவிலுமுள்ள விசுவாசிகள் அைனவருக்கும் மாதிரிகளானீர்கள். 8

எப்படிெயனில், உங்களிடத்திலிருந்து கர்த்தருைடய வசனம் மக்ெகேதானியாவிலும் அகாயாவிலும்
ெதானித்ததுமல்லாமல், நாங்கள் அைதக்குறித்து ஒன்றும் ெசால்ல ேவண்டியதாயிராதபடிக்கு,
ேதவைனப்பற்றின உங்கள் விசுவாசம் எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று. 9 ஏெனனில், அவர்கள்தாேம
எங்கைளக்குறித்து, உங்களிடத்தில் எங்களுக்கு கிைடத்த வரேவற்பு இன்னெதன்பைதயும், ஜீவனுள்ள
ெமய்யான ேதவனுக்கு ஊழியஞ்ெசய்வதற்கு, நீங்கள் சிைல வழிபாடுகைளவிட்டு ேதவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பினைதயும், 10 அவர் மரித்ேதாரிலிருந்து எழுந்தவரும், இனிவரும் ேகாபாக்கிைனயினின்று
நம்ைம நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற அவருைடய குமாரனாகிய இேயசு பரேலாகத்திலிருந்து
வருவைத நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறைதயும், அறிவிக்கிறார்கேள.

அத்தியாயம்–2

ெதசேலானிக்ேகயாவில் பவுலின் ஊழியம்

சேகாதரேர, நாங்கள் உங்களிடத்தில் வந்தது வீணாய் இருக்கவில்ைலெயன்று நீங்கேள
அறிந்திருக்கிறீர்கள். 2 உங்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கிறபடி, முன்ேன பிலிப்பிபட்டணத்திேல நாங்கள்
பாடுபட்டு நிந்ைதயைடந்திருந்தும், ெவகு ேபாராட்டத்ேதாேட ேதவனுைடய சுவிேசஷத்ைத

உங்களுக்குச் ெசால்லும்படி, நம்முைடய ேதவனுக்குள் ைதரியங்ெகாண்டிருந்ேதாம். 3 எங்கள் ேபாதகம்
வஞ்சகத்தினாலும் தவறான விருப்பத்தினாலும் உண்டாகவில்ைல, அது தந்திரமுள்ளதாயுமிருக்கவில்ைல. 4

சுவிேசஷத்ைத எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய், ேதவன் எங்கைள ேநர்ைமயானவர்கள்
என்ெறண்ணினபடிேய, நாங்கள் மனிதருக்கு அல்ல, எங்கள் இருதயங்கைளச் ேசாதித்தறிகிற ேதவனுக்ேக
பிரியமுண்டாகப் ேபசுகிேறாம். 5 உங்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கிறபடி, நாங்கள் ஒருக்காலும் இனிைமயான
வசனங்கைளச் ெசால்லவுமில்ைல, ெபாருளாைசயுள்ளவர்களாய் மாயம்பண்ணவுமில்ைல; ேதவேன சாட்சி.
6 நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலராக உங்களுக்குப் பாரமாய் இருக்கக்கூடியவர்களானாலும்,
உங்களிடத்திலாவது, மற்றவர்களிடத்திலாவது, மனிதரால் வரும் மகிைமைய நாங்கள் ேதடவில்ைல. 7

உங்களிடத்தில் அன்பாய் நடந்துெகாண்ேடாம்; பால் ெகாடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ைளகைளக்
காப்பாற்றுகிறதுேபால, 8 நாங்கள் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாயிருந்து, ேதவனுைடய சுவிேசஷத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ததுமல்லாமல், நீங்கள் எங்களுக்குப் பிரியமானவர்கள் ஆனபடியினாேல, எங்கள்
உயிைரயும் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க விருப்பமாயிருந்ேதாம். 9 சேகாதரேர, நாங்கள் பட்ட பிரயாசமும்
வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகமாயிருக்கும்; உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாயிராதபடிக்கு, இரவும் பகலும்
நாங்கள் ேவைலெசய்து, ேதவனுைடய சுவிேசஷத்ைத உங்களிடத்தில் பிரசங்கித்ேதாம். 10

விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்குள்ேள நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதியும் பிைழயின்ைமயுமாய்
நடந்ேதாெமன்பதற்கு நீங்களும் சாட்சி, ேதவனும் சாட்சி. 11 ேமலும், தம்முைடய ராஜ்யத்திற்கும்
மகிைமக்கும் உங்கைள அைழத்த ேதவனுக்கு நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாய் நடக்கேவண்டுெமன்று, 12

தகப்பன் தன் பிள்ைளகளுக்குச் ெசால்லுகிறதுேபால, நாங்கள் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் புத்தியும்,
பாராட்டுதலும், எச்சரிப்புமாகச், ெசான்னைத அறிந்திருக்கிறீர்கள். 13 ஆைகயால், நீங்கள் ேதவவசனத்ைத
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எங்களாேல ேகள்விப்பட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டேபாது, அைத மனித வசனமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்,
ேதவவசனமாகேவ ஏற்றுக்ெகாண்டதினாேல நாங்கள் இைடவிடாமல் ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறாம்;
அது ெமய்யாகேவ ேதவவசனந்தான், விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ேள அது ெபலனாய் இருக்கிறது. 14

எப்படிெயனில், சேகாதரேர, யூேதயா ேதசத்தில் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள்ளான ேதவனுைடய சைபகைள
நீங்கள் பின்பற்றினவர்களாகி, அவர்கள் யூதராேல எப்படிப் பாடுபட்டார்கேளா, அப்படிேய நீங்களும் உங்கள்
ெசாந்த மக்களாேல பாடுபட்டீர்கள். 15 அந்த யூதர்கள் கர்த்தராகிய இேயசுைவயும், தங்கள்
தீர்க்கதரிசிகைளயும், ெகாைல ெசய்தவர்களும், எங்கைளத் துன்பப்படுத்தினவர்களும், ேதவனுக்கு
விருப்பமில்லாதவர்களும், மனிதர் அைனவருக்கும் விேராதிகளுமாயிருந்து, 16 யூதரல்லாதவர்
இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் அவர்கேளாேட ேபசாதபடிக்குத் தைட ெசய்கிறார்கள்; இவ்விதமாய்
எக்காலத்திலும் தங்கள் பாவங்கைள முழுைமயாக்குகிறார்கள்; அவர்கள்ேமல் ேகாபாக்கிைன பூரணமாய்
வந்திருக்கிறது.

பவுல் ெதசேலானிக்ேகயைரக் காண விரும்புதல்
17 சேகாதரேர, நாங்கள் இருதயத்தின்படி உங்கேளாடிருந்து, சரீரத்தின்படி ெகாஞ்சநாட்கள்

உங்கைளவிட்டுப் பிரிந்திருந்ததினாேல, உங்கள் முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டுெமன்று மிகுந்த ஆைசேயாேட
அதிகமாய் முயற்சி ெசய்ேதாம். 18 ஆைகயால், நாங்கள் உங்களிடத்தில் வர இரண்ெடாருமுைற
விருப்பமாயிருந்ேதாம், பவுலாகிய நாேன வர விருப்பமாயிருந்ேதன்; சாத்தாேனா எங்கைளத் தைட
ெசய்தான். 19 எங்களுக்கு நம்பிக்ைகயும் சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியின் கிரீடமுமாயிருப்பவர்கள் யார்?
நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து வரும்ேபாது அவருைடய சந்நிதானத்திேல நீங்களல்லவா
அப்படியிருப்பீர்கள்; 20 நீங்கேள எங்களுக்கு மகிைமயும் சந்ேதாஷமுமாயிருக்கிறீர்கள்.

அத்தியாயம்–3

பவுல் தம் அன்ைப ெவளிப்படுத்துதல்

ஆைகயால், நாங்கள் இனிப் ெபாறுத்திருக்க முடியாமல், அத்ேதேன பட்டணத்தில் தனித்து
விடப்படுகிறது நன்ைமெயன்று நிைனத்து, 2 இந்த உபத்திரவங்களினாேல ஒருவனும்
அைசக்கப்படாதபடிக்கு உங்கைளத் திடப்படுத்தவும், உங்கள் விசுவாசத்ைதப்பற்றி உங்களுக்குப்

புத்திெசால்லவும், நம்முைடய சேகாதரனும் ேதவ ஊழியக்காரனும் கிறிஸ்துவின் சுவிேசஷத்தில் எங்கள்
உடன்ேவைலயாளுமாகிய தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பிேனாம். 3 இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கைளச் சகிக்க
நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிேறாெமன்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 4 நமக்கு உபத்திரவம் வருெமன்று
நாங்கள் உங்களிடத்திலிருந்த ேபாது, உங்களுக்கு முன்னறிவித்ேதாம்; அப்படிேய ேநரிட்டெதன்றும்
அறிந்திருக்கிறீர்கள். 5 ஆைகயால், நான் இனிப் ெபாறுத்திருக்க முடியாமல், எங்கள் ேவைல வீணாய்ப்
ேபாகத்தக்கதாகச் ேசாதைனக்காரன் உங்கைளச் ேசாதைனக்கு உட்படுத்தினது உண்ேடாெவன்று,
உங்கள் விசுவாசத்ைத அறியும்படிக்கு, அவைன அனுப்பிேனன். 6 இப்ெபாழுது தீேமாத்ேதயு
உங்களிடத்திலிருந்து எங்களிடத்தில் வந்து, உங்கள் விசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும் குறித்து, நீங்கள்
எப்ெபாழுதும் எங்கைளப் அன்பாய் நிைனத்துக்ெகாண்டு, நாங்கள் உங்கைளக் காண
வாஞ்ைசயாயிருக்கிறது ேபால நீங்களும் எங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாய் இருக்கிறீர்கெளன்பைதக்
குறித்தும், எங்களுக்கு நற்ெசய்தி ெசான்னதினாேல, 7 சேகாதரேர, எங்களுக்கு ேநரிட்ட எல்லா
ெநருகத்திலும் உபத்திரவத்திலும் உங்கள் விசுவாசத்தினாேல உங்கைளக் குறித்து ஆறுதலைடந்ேதாம். 8

நீங்கள் கர்த்தருக்குள் நிைலத்திருந்தால் நாங்கள் பிைழத்திருப்ேபாம். 9 ேமலும், நம்முைடய ேதவனுக்கு
முன்பாக நாங்கள் உங்கைளக் குறித்து அைடந்திருக்கிற மிகுந்த சந்ேதாஷத்திற்காக, நாங்கள் ேதவனுக்கு
எவ்விதமாய் நன்றி ெசலுத்துேவாம்?

ெஜபத்தில் தாங்குதல்
10 உங்கள் முகத்ைதக் கண்டு, உங்கள் விசுவாசத்தின் குைறவுகைள நிைறவாக்கும் ெபாருட்டு, இரவும்

பகலும் மிகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறாேம. 11 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனும் நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவும் உங்களிடத்திற்கு எங்கைள ேநராக வழிநடத்துவாராக. 12 நாங்கள் உங்களிடத்தில்
ைவத்திருக்கிற அன்புக்ெகாப்பாய், நீங்களும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் ைவக்கும் அன்பிலும் மற்ெறல்லா
மனிதரிடத்தில் ைவக்கும் அன்பிலும் கர்த்தர் உங்கைளப் ெபருகவும் நிைலத்ேதாங்கவும் ெசய்து, 13

இவ்விதமாய் நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அைனவேராடுங்கூட
வரும்ேபாது, நீங்கள் நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனுக்கு முன்பாகப் பிைழயற்ற
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்கைள பலப்படுத்துவாராக.

அத்தியாயம்–4

ேதவனுக்குப் பிரியமாக வாழ்வது

அன்றியும், சேகாதரேர, நீங்கள் இந்தவிதமாய் நடக்கவும், ேதவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கவும்
ேவண்டுெமன்று, நீங்கள் எங்களால் ேகட்டு ஏற்றுக்ெகாண்டபடிேய, அதிகமதிகமாய்
முன்ேனறும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இேயசுவுக்குள் உங்கைள ேவண்டிக்ெகாண்டு
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புத்திெசால்லுகிேறாம். 2 கர்த்தராகிய இேயசுவினாேல நாங்கள் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த வழிமுைறகைள
அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 3 நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக ேவண்டுெமன்பேத ேதவனுைடய
விருப்பமாயிருக்கிறது. அந்தப்படி, நீங்கள் முைறேகடான பாலியல் வழிமுைறகளுக்கு விலகியிருந்து, 4

ேதவைன அறியாத மக்கைளப்ேபால ேமாக இச்ைசக்குட்படாமல், 5 உங்களில் அவனவன் தன்தன்
உடைலப் பரிசுத்தமாகவும் மரியாைதயாகாவும் ஆண்டுெகாள்ளும்படி அறிந்து: 6 இந்தக் காரியத்தில்
ஒருவனும் மீறாமலும் தன் சேகாதரைன ஏமாற்றாமலும் இருக்கேவண்டும்; முன்னேம நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லி, சாட்சியாக எச்சரித்தபடிேய இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் குறித்துக் கர்த்தர்
நீதிைய நிைல நாட்டுகிறவராயிருக்கிறார். 7 ேதவன் நம்ைம அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்ேக
அைழத்திருக்கிறார். 8 ஆைகயால் புறக்கணிக்கிறவன் மனிதைர அல்ல, தமது பரிசுத்த ஆவிைய நமக்குத்
தந்தருளின ேதவைனேய புறக்கணிக்கிறான். 9 சேகாதர அன்ைபக்குறித்து நான் உங்களுக்கு
எழுதேவண்டுவதில்ைல; நீங்கள் ஒருவரிெலாருவர் அன்பாயிருப்பதற்கு ேதவனால் ேபாதிக்கப்
பட்டவர்களாயிருக்கிறீர்கேள. 10 அந்தப்படி நீங்கள் மக்ெகேதானியா நாெடங்குமுள்ள
சேகாதரெரல்லாருக்கும் ெசய்துவருகிறீர்கள். சேகாதரேர, அன்பிேல நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய்ப்
ெபருகவும்; 11 ெவளிேய இருக்கிறவர்கள் நடுவில் ஒழுக்கமாய் நடந்து, ஒன்றிலும் உங்களுக்குக்
குைறவில்லாதிருக்கும்படிக்கு, 12 நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தியபடிேய, அைமதலுள்ளவர்களாய்
இருக்க விரும்பவும், உங்கள் ெசாந்த ேவைலகைளப் பார்க்கவும், உங்கள் ெசாந்தக் ைககளினாேல
ேவைலெசய்யவும் ேவண்டுெமன்று உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறாம்.

கர்த்தருைடய வருைக
13 அன்றியும், சேகாதரேர, மரித்துப் ேபானவர்களுக்காக நீங்கள் நம்பிக்ைகயற்றவர்களான

மற்றவர்கைளப் ேபால துக்கித்து, அறியாைமயிலிருக்க எனக்கு மனதில்ைல. 14 இேயசுவானவர் மரித்து
பின்பு எழுந்திருந்தாெரன்று நம்புகிேறாேம; அப்படிேய இேயசுவுக்குள் மரித்தவர்கைளயும் ேதவன்
அவேராேடகூடக் ெகாண்டுவருவார். 15 கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிறதாவது: கர்த்தருைடய வருைகமட்டும் உயிேராடிருக்கும் நாம் மரித்தவர்களுக்கு
முந்திக்ெகாள்வதில்ைல. 16 ஏெனனில், கர்த்தர் தாேம ஆரவாரத்ேதாடும், பிரதான தூதனுைடய
சத்தத்ேதாடும், ேதவ எக்காளத்ேதாடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்ெபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள்
மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். 17 பின்பு, உயிேராடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு
எதிர்ெகாண்டு ேபாக, ேமகங்கள்ேமல் அவர்கேளாேடகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு,
இவ்விதமாய் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருடேனகூட இருப்ேபாம். 18 ஆகேவ, இந்த வார்த்ைதகளினாேல நீங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேதற்றுங்கள்.

அத்தியாயம்–5

கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருைக

சேகாதரேர, இைவகள் நடக்கும் நாட்கைளயும் ேநரங்கைளயுங்குறித்து உங்களுக்கு
எழுதேவண்டுவதில்ைல. 2 இரவிேல திருடன் வருகிறவிதமாய்க் கர்த்தருைடய நாள் வருெமன்று
நீங்கேள நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 3 சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்ெடன்று அவர்கள்

ெசால்லும்ேபாது, கர்ப்பவதியானவளுக்கு ேவதைன வருகிறதுேபால, அழிவு திடீெரன அவர்கள் ேமல் வரும்;
அவர்கள் தப்பிப்ேபாவதில்ைல. 4 சேகாதரேர, அந்த நாள் திருடைனப்ேபால உங்கைளப் பிடித்துக்
ெகாள்ளத்தக்கதாக, நீங்கள் இருளில் இருக்கிறவர்களல்லேவ. 5 நீங்கெளல்லாரும் ெவளிச்சத்தின்
பிள்ைளகளும், பகலின் பிள்ைளகளுமாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் பிள்ைளகளல்லேவ. 6

ஆகேவ, மற்றவர்கள் தூங்குகிறது ேபால நாமும் தூங்காமல், விழித்துக்ெகாண்டு ெதளிந்தவர்களாயிருக்கக்
கடேவாம். 7 தூங்குகிறவர்கள் இரவிேல தூங்குவார்கள்; ெவறிெகாள்ளுகிறவர்கள் இரவிேல
ெவறிெகாள்ளுவார்கள். 8 பகலுக்குரியவர்களாகிய நாேமா ெதளிந்தவர்களாயிருந்து, விசுவாசம், அன்பு
என்னும் மார்க்கவசத்ைதயும், இரட்சிப்பின் நம்பிக்ைகெயன்னும் தைலக்கவசத்ைதயும் அணிந்து
ெகாண்டிருக்கக்கடேவாம். 9 ேதவன் நம்ைமத் தண்டிப்பதற்காக நியமிக்காமல், நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்து மூலமாய் இரட்சிப்பைடவதற்ெகன்று நியமித்தார். 10 நாம் விழித்திருப்பவர்கள் ஆனாலும்,
மரித்தவர்களானாலும், தம்முடேனகூட நாம் ஏகமாய்ப் பிைழத்திருப்பதற்காக அவர் நமக்காக மரித்தாேர.
11 ஆைகயால் நீங்கள் ெசய்துவருகிறபடிேய, ஒருவைரெயாருவர் ேதற்றி, ஒருவருக்ெகாருவர் பக்திவிருத்தி
உண்டாகும்படி ெசய்யுங்கள்.

இறுதி அறிவுைரகள்
12 அன்றியும், சேகாதரேர, உங்களுக்குள்ேள முயற்சி ெசய்து, கர்த்தருக்குள் உங்கைள விசாரைண

ெசய்கிறவர்களாயிருந்து, உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிறவர்கைள நீங்கள் மதித்து, 13 அவர்களுைடய
ெசயல்களின் அடிப்பைடயில் அவர்கைள மிகவும் அன்பாய் நிைனத்துக்ெகாள்ளும்படி உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறாம். உங்களுக்குள்ேள சமாதானமாயிருங்கள். 14 ேமலும், சேகாதரேர, நாங்கள்
உங்களுக்குப் ேபாதிக்கிறெதன்ன ெவன்றால், ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்குப் புத்திெசால்லுங்கள்,
திடனற்றவர்கைளத் ேதற்றுங்கள், பலவீனைரத் தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள். 15

ஒருவனும் மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தீைமக்குத் தீைமெசய்யாதபடி பாருங்கள்; உங்களுக்குள்ளும் மற்ற
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யாவருக்குள்ளும் எப்ெபாழுதும் நன்ைம ெசய்ய நாடுங்கள். 16 எப்ெபாழுதும் சந்ேதாஷமாயிருங்கள். 17

இைடவிடாமல் ெஜபம் ெசய்யுங்கள். 18 எல்லாவற்றிேலயும் நன்றி ெசால்லுங்கள்; அப்படிச் ெசய்வேத
கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் உங்கைளக்குறித்து ேதவனுைடய விருப்பமாயிருக்கிறது. 19 ஆவிைய அவித்துப்
ேபாடாதிருங்கள். 20 தீர்க்கதரிசனங்கைள சாதாரணமாய் எண்ணாதிருங்கள். 21 எல்லாவற்ைறயும்
ேசாதித்துப் பார்த்து, நலமானைதப் பிடித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 22 தீைமயாகத் ேதான்றுகிற எல்லாவற்ைறயும்
விட்டு விலகுங்கள்.

முடிவுைர

23 சமாதானத்தின் ேதவன் தாேம உங்கைள முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா,
சரீரம் முழுவதும், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து வரும்ேபாது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி
காக்கப்படுவதாக. 24 உங்கைள அைழக்கிறவர் உண்ைமயுள்ளவர், அவர் அப்படிேய ெசய்வார். 25

சேகாதரேர, எங்களுக்காக ேவண்டிக் ெகாள்ளுங்கள். 26 சேகாதரெரல்லாைரயும் பரிசுத்த முத்தத்ேதாேட
வாழ்த்துங்கள். 27 இந்தக் கடிதம் பரிசுத்தமான சேகாதரர் எல்ேலாருக்கும் வாசிக்கச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று கர்த்தர் ேபரில் ஆைணயிட்டு உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். 28 நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய கிருைப உங்களுடேனகூட இருப்பதாக. ஆெமன்.
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பவுலும், சில்வானும், தீேமாத்ேதயும், நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளும் இருக்கிற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்கு எழுதுகிறதாவது: 2

நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக்
கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

நன்றி ெசால்லுதலும், ெஜபமும்
3 சேகாதரேர, நாங்கள் எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக ேதவனுக்கு நன்றிெசலுத்த

கடனாளிகளாயிருக்கிேறாம்; உங்கள் விசுவாசம் மிகவும் ெபருகுகிறதினாலும், நீங்கெளல்லாரும்
ஒருவரிெலாருவர் ைவத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறதினாலும், அப்படிச் ெசய்கிறது தகுதியாயிருக்கிறது. 4

நீங்கள் சகிக்கிற சகல துன்பங்களிலும் உபத்திரவங்களிலும் ெபாறுைமையயும் விசுவாசத்ைதயும்
காண்பிக்கிறதினாேல உங்கைளக்குறித்து நாங்கள் ேதவனுைடய சைபகளில் ேமன்ைமபாராட்டுகிேறாம்.

ேதவனுைடய நியாயமானத் தீர்ப்பு
5 நீங்கள் ேதவனுைடய ராஜ்யத்தினிமித்தம் பாடு அநுபவிக்கிறவர்களாயிருக்க, அந்த ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள்

தகுதி உைடயவர்கள் என்று எண்ணப்படும்படிக்கு, ேதவன் நியாயமான தீர்ப்புச் ெசய்கிறவெரன்பதற்கு,
அதுேவ ஆதாரமாக இருக்கிறது. 6 உங்கைள உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்ைதயும்,
உபத்திரவப்படுகிற உங்களுக்கு எங்கேளாேடகூட இைளப்பாறுதைலயும் பிரதிபலனாகக்ெகாடுப்பது
ேதவனுக்கு நீதியாயிருக்கிறேத. 7 ேதவைன அறியாதவர்களுக்கும், நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் சுவிேசஷத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நீதியுள்ள தண்டைனையக் ெகாடுக்கும்
படிக்கு, 8 கர்த்தராகிய இேயசு தமது வல்லைமயின் தூதேராடும், ஜூவாலித்து எரிகிற அக்கினிேயாடும்,
வானத்திலிருந்து ெவளிப்படும்ேபாது அப்படியாகும். 9 அந்நாளிேல தம்முைடய பரிசுத்தவான்களில்
மகிைமப்படத்தக்கவராயும், நீங்கள் எங்களுைடய சாட்சிைய நம்பினபடியினாேல உங்களிடத்திலும்,
நம்புகிறவர்கெளல்லாரிடத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவராயும், 10 அவர் வரும்ேபாது, அவர்கள்
கர்த்தருைடய சந்நிதானத்திலிருந்தும், அவருைடய வல்லைமெபாருந்திய மகிைமயிலிருந்தும் நீங்கலாக்கி,
நித்திய அழிவாகிய தண்டைனைய அைடவார்கள். 11 ஆைகயால், நம்முைடய ேதவனும் கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவும் அளிக்கும் கிருைபயின்படிேய. நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமம்
உங்களிடத்திலும், நீங்கள் அவரிடத்திலும் மகிைமப்படும் ெபாருட்டாக; 12 நம்முைடய ேதவன் உங்கைளத்
தமது அைழப்புக்குப் தகுதி உள்ளவர்களாக்கவும் , தமது தையயுள்ள சித்தம் முழுவைதயும் விசுவாசத்தின்
கிரிையையயும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிைறேவற்றவும் ேவண்டுெமன்று, எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறாம்.

அத்தியாயம்- 2

பாவ மனிதன்

அன்றியும், சேகாதரேர, நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் வருைகையயும், நாம்
அவரிடத்திேல ேசர்க்கப்படுவைதயும் குறித்து, நாங்கள் உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிறது
என்னெவன்றால், 2 ஒரு ஆவியினாலாவது, வார்த்ைதயினாலாவது, எங்களிடத்திலிருந்து

வந்ததாய்த் ேதான்றுகிற ஒரு கடிதத்தினாலாவது, கிறிஸ்துவினுைடய நாள் அருகாைமயில் இருக்கிறதாகச்
ெசால்லப்பட்டால், உடேன சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். 3 எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும்
உங்கைள ேமாசம்ேபாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்; ஏெனனில் விசுவாச துேராகம் முன்னதாக
ேநரிட்டு, பாவத்தின் மகனாகிய பாவமனிதன் ெவளிப்பட்டாெலாழிய, அந்த நாள் வராது. 4 அவன் எதிர்த்து
நிற்கிறவனாயும், ேதவெனன்னப்படுவது எதுேவா, ஆராதிக்கப்படுவது எதுேவா, அைவெயல்லாவற்றிற்கும்
ேமலாகத் தன்ைன உயர்த்துகிறவனாயும், ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ேதவன் ேபால உட்கார்ந்து,
தன்ைனத்தான் ேதவெனன்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். 5 நான் உங்களிடத்திலிருந்தேபாது
இைவகைளச் ெசான்னது உங்களுக்கு ஞாபகமில்ைலயா? 6 அவன் தன் காலத்திேல ெவளிப்படும்படிக்கு,
இப்ெபாழுது அவைனத் தைடெசய்கிறது இன்னெதன்றும் அறிந்திருக்கிறீர்கேள. 7 அக்கிரமத்தின்
இரகசியம் இப்ெபாழுேத கிரிையெசய்கிறது; ஆனாலும், தைடெசய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படுமுன்ேன
அது ெவளிப்படாது. 8 நீக்கப்படும்ேபாது, அந்த அக்கிரமக்காரன் ெவளிப்படுவான்; அவைனக் கர்த்தர்
தம்முைடய வாயின் சுவாசத்தினாேல அழித்து, தம்முைடய வருைகயின் ேதாற்றத்தினாேல
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நாசம்பண்ணுவார். 9 அந்த அக்கிரமக்காரனுைடய வருைக சாத்தானுைடய ெசயலின்படி எல்லா
வல்லைமேயாடும் அைடயாளங்கேளாடும் ெபாய்யான அற்புதங்கேளாடும், 10

ெகட்டுப்ேபாகிறவர்களுக்குள்ேள அநீதியினால் உண்டாகும் எல்லாவித வஞ்சகத்ேதாடும் இருக்கும்.
இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய்ச் சத்தியத்தின்ேமலுள்ள அன்ைப அவர்கள் அங்கிகரிக்காமல்ேபானபடியால்
அப்படி நடக்கும். 11 ஆைகயால் சத்தியத்ைத விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற எல்ேலாரும்
ஆக்கிைனக்கு உள்ளாக்கப்படும்படிக்கு, 12 அவர்கள் ெபாய்ைய விசுவாசிக்கத்தக்கதாகக் ெகாடிய
வஞ்சகத்ைதத் ேதவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார்.

நிைல ெகாண்டிருங்கள்

13 கர்த்தருக்குப் பிரியமான சேகாதரேர, நீங்கள் ஆவியினாேல பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுகிறதினாலும்,
சத்தியத்ைத விசுவாசிக்கிறதினாலும் இரட்சிப்பைடயும்படிக்கு,ெதாடக்கம் முதல் ேதவன் உங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டபடியினாேல, நாங்கள் உங்கைளக்குறித்து எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்றிெசால்ல
கடனாளிகளாயிருக்கிேறாம். 14 நீங்கள் நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் மகிைமைய
அைடயும்ெபாருட்டாக எங்கள் சுவிேசஷத்தினாேல அந்த இரட்சிப்புக்கு அவர் உங்கைள அைழத்தார். 15

ஆைகயால், சேகாதரேர, நீங்கள் உறுதிெகாண்டு, வார்த்ைதயினாலாவது கடிதத்தினாலாவது நாங்கள்
உங்களுக்கு உபேதசித்த முைறைமகைளக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 16 நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவும், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து நித்திய ஆறுதைலயும் நல்நம்பிக்ைகையயும் கிருைபயாய்
நமக்குக் ெகாடுத்திருக்கிற நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனும், 17 உங்கள் இருதயங்கைளத் ேதற்றி, எல்லா
நல்வசனத்திலும் ெசயல்களிலும் உங்கைள உறுதிப்படுத்துவாராக

அத்தியாயம்- 3

பவுல் அவர்கைள ெஜபிக்க ேவண்டுதல்

கைடசியாக, சேகாதரேர, உங்களிடத்தில் கர்த்தருைடய வசனம் பரவி மகிைமப்படுகிறதுேபால,
எவ்விடத்திலும் பரவி மகிைமப்படும்படிக்கும், 2 துன்மார்க்கமான ெபால்லாத மனிதர் ைகயினின்று
நாங்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கும், எங்களுக்காக ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; விசுவாசம்

எல்லாரிடத்திலுமில்ைலேய. 3 கர்த்தேரா உண்ைமயுள்ளவர், அவர் உங்கைள உறுதிப்படுத்தி, தீைமயினின்று
விலக்கிக் காத்துக்ெகாள்ளுவார். 4 ேமலும், நாங்கள் கட்டைளயிடுகிறைவகைள நீங்கள்
ெசய்துவருகிறீர்கெளன்றும், இனிேமலும் ெசய்வீர்கெளன்றும், உங்கைளக்குறித்துக் கர்த்தருக்குள்
நம்பிக்ைகயாயிருக்கிேறாம். 5 கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்கைள ேதவைனப்பற்றும் அன்புக்கும் கிறிஸ்துவின்
ெபாறுைமக்கும் ேநராய் நடத்துவாராக. 6 ேமலும், சேகாதரேர, எங்களிடத்தில் ஏற்றுக்ெகாண்ட
முைறைமயின்படி நடவாமல், ஒழுங்கற்று நடக்கிற எந்தச் சேகாதரைனயும் நீங்கள் விட்டு
விலகேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாேல, உங்களுக்குக்
கட்டைளயிடுகிேறாம். 7 இன்னவிதமாய் எங்கைளப் பின்பற்றேவண்டுெமன்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கேள;
நாங்கள் உங்களுக்குள்ேள ஒழுங்கற்று நடவாமலும், 8 ஒருவனிடத்திலும் இலவசமாய்ச் சாப்பிடாமலும்,
உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாயிராதபடிக்கு இரவும் பகலும் பிரயாசத்ேதாடும் வருத்தத்ேதாடும்
ேவைலெசய்து சாப்பிட்ேடாம். 9 உங்கள்ேமல் பாரத்ைத ைவப்பதற்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு
இல்ைலெயன்பதினாேல அப்படிச் ெசய்யாமல், நீங்கள் எங்கைளப் பின்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு
மாதிரியாயிருக்கேவண்டுெமன்ேற அப்படிச் ெசய்ேதாம். 10 ஒருவன் ேவைலெசய்ய மனதில்லாதிருந்தால்
அவன் சாப்பிடவும் கூடாெதன்று நாங்கள் உங்களிடத்தில் இருந்தேபாது உங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்ேடாேம. 11 உங்களில் சிலர் யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், வீண் ேவைலகைளச் ெசய்து,
ஒழுங்கற்றுத் திரிகிறார்கெளன்று ேகள்விப்படுகிேறாம். 12 இப்படிப்பட்டவர்கள் அைமதேலாேட
ேவைலெசய்து, தங்கள் ெசாந்த உணைவ சாப்பிடேவண்டுெமன்று, நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவினாேல அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுப் புத்திெசால்லுகிேறாம். 13 சேகாதரேர, நீங்கள்
நன்ைம ெசய்வதிேல ேசார்ந்துேபாகாமலிருங்கள். 14 ேமலும், இந்த கடிதத்தில் ெசால்லிய எங்கள்
வசனத்துக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படியாமற்ேபானால், அவைனக்கவனத்தில் ெகாண்டு, அவன் ெவட்கப்படும்படிக்கு
அவனுடேன உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளாதிருங்கள். 15 ஆனாலும் அவைனச் சத்துருவாக நிைனக்காமல் ,
சேகாதரனாக நிைனத்து , அவனுக்குப் புத்திெசால்லுங்கள்.

இறுதி வாழ்த்துதல்
16 சமாதானத்தின் கர்த்தர்தாேம எப்ெபாழுதும் எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்

தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்கள் அைனவேராடும்கூட இருப்பாராக. 17 பவுலாகிய நான் என்
ைகெயழுத்தாேல உங்கைள வாழ்த்துகிேறன், என் கடிதங்கள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் இதுேவ அைடயாளம்;
இப்படிேய எழுதுகிேறன். 18 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைப உங்கள்
அைனவேராடும்கூட இருப்பதாக. ஆெமன்.

2 ெதசேலானிக்ேகயர் 3:18
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1 தீேமாத்ேதயு

நம்முைடய இரட்சகராக இருக்கிற ேதவனும், நம்முைடய நம்பிக்ைகயாக இருக்கிற கர்த்தராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவும் கட்டைளயிட்டபடிேய, இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய பவுல், 2

விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய தீேமாத்ேதயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முைடய பிதாவாகிய
ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுவினாலும் கிருைபயும் இரக்கமும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 3 மாறுபாடான உபேதசங்கைளப் ேபாதிக்காதபடிக்கும், விசுவாசத்தினால் கிைடக்கும்
ெதய்வீக பக்திவளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக இல்லாமல், வாக்குவாதங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கிற
கட்டுக்கைதகைளயும் முடிவில்லாத வம்சவரலாறுகைளயும் கவனிக்காதபடிக்கும், நீ சிலருக்குக்
கட்டைளயிடும்படி, 4 நான் மக்ெகேதானியாவுக்குப் ேபாகும்ேபாது, உன்ைன எேபசு பட்டணத்தில் இருக்க
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய ெசய். 5 கட்டைளயின் ெபாருள் என்னெவன்றால், சுத்தமான இருதயத்திலும்
நல்லமனச்சாட்சியிலும் மாயமில்லாத விசுவாசத்திலும் பிறப்பேத அன்பு. 6 இைவகைளச் சிலர் பார்க்காமல்
வீண்ேபச்சுக்கு இடம் ெகாடுத்து விலகிப்ேபானார்கள். 7 தாங்கள் ெசால்லுகிறதும் , தாங்கள் சாதிக்கிறதும்
என்னெவன்றும் ெதரியாமல், நியாயப்பிரமாணத்தின் ேபாதகராக இருக்க விரும்புகிறார்கள். 8 ஒருவன்
நியாயப்பிரமாணத்ைத நியாயப்படி கைடபிடித்தால், நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று அறிந்திருக்கிேறாம்.
9 எங்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கிறபடி, நியாயப்பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல்,
அக்கிரமக்காரருக்கும், அடங்காதவர்களுக்கும், பக்தியில்லாதவர்களுக்கும், பாவிகளுக்கும், அசுத்தருக்கும்,
சீர்ெகட்டவர்களுக்கும், ெபற்ேறாைர அடிக்கிறவர்களுக்கும், ெகாைலெசய்கிறவர்களுக்கும், 10

ேவசிக்கள்ளருக்கும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரருக்கும் ெகாத்தடிைமகளாக விற்க மனுஷைரத்
திருடுகிறவர்களுக்கும், ெபாய்யருக்கும், ெபாய் சாட்சி ெசால்லுகிறவர்களுக்கும், உண்ைமயான
உபேதசத்திற்கு எதிராக ேபாதிக்கிறவர்களுக்கும், 11 ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய மகிைமயான
நற்ெசய்தியின்படி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறது . 12 என்ைனப் பலப்படுத்துகிற நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து என்ைன உண்ைமயானவன் என்று நிைனத்து, இந்த ஊழியத்திற்கு
நியமித்தபடியால், அவைர ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். 13 கடந்த காலத்தில் நான் விசுவாசிகைள
அவமதிக்கிறவனும், துன்பப்படுத்துகிறவனும், ெகாடுைமப்படுத்துகிறவனுமாக இருந்ேதன்; அப்படி இருந்தும்,
நான் ெதரியாமல், விசுவாசம் இல்லாமல் அப்படிச் ெசய்ததினால் இரக்கம்ெபற்ேறன். 14 நம்முைடய
கர்த்தரின் கிருைப கிறிஸ்து இேயசுவின்ேமலுள்ள விசுவாசத்ேதாடும் அன்ேபாடும் ேசர்ந்து என்னிடத்தில்
பரிபூரணமாய்ப் ெபருகியது. 15 பாவிகைள இரட்சிக்க கிறிஸ்து இேயசு உலகத்திற்கு வந்தார் என்கிற
வார்த்ைத உண்ைமயும் எல்லா அங்கிகரிப்புக்கும் நம்பிக்ைகயானது; அவர்களில் மிகப்ெபரிய பாவி நான். 16

அப்படி இருந்தும், நித்திய ஜீவைன அைடவதற்காக இனிேமல் இேயசுகிறிஸ்துவிடம் விசுவாசமாக
இருப்பவர்களுக்கு மாதிரி உண்டாகும் ெபாருட்டுப் பாவியாகிய என்னிடத்தில் அவர் எல்லா நீடிய
ெபாறுைமையயும் காண்பிக்கும்படி இரக்கம் ெபற்ேறன். 17 நித்தியமாக நிைலத்திருக்கிற ராஜா என்றும்
அழிவில்லாதவர், அவர் ஒருவேர ஞானமுள்ள ேதவன், அவருக்ேக கனமும் மகிைமயும்
எல்லாக்காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆெமன். 18 என் குமாரனாகிய தீேமாத்ேதயுேவ, உன்ைனக்
குறித்து ெசான்ன தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய, நீ அைவகைள பின்பற்றி நல்ல ேபாராட்டத்ைத நடத்தும்படி,
இந்தக் கட்டைளைய உனக்கு ஒப்புவிக்கிேறன்; நீ விசுவாசமும் நல்லமனச்சாட்சியும் உைடயவனாக இரு.
19 இந்த நல்லமனச்சாட்சிையச் சிலர் தள்ளிவிட்டு, விசுவாசமாகிய கப்பைலச் ேசதப்படுத்தினார்கள். 20

இெமேனயும் அெலக்சந்தரும் அப்படிப்பட்டவர்கள்; அவர்கள் தண்டிக்கப்படவும், கர்த்தைர அவமதிக்காமல்
இருக்க கற்றுக் ெகாள்ளவும் அவர்கைளச் சாத்தானிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.

நான் முதலாவது ெசால்லுகிற புத்தி என்னெவன்றால், எல்லா மனுஷருக்காகவும்
விண்ணப்பங்கைளயும் ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுதல்கைளயும் ஸ்ேதாத்திரங்கைளயும்
பண்ணேவண்டும்; 2 நாம் எல்லாப் பக்திேயாடும், நல்ல ஒழுக்கத்ேதாடும், சண்ைட இல்லாமல்

அைமதியான வாழ்க்ைக வாழும்படிக்கு , ராஜாக்களுக்காகவும், அதிகாரமுள்ள எல்ேலாருக்காகவும்
அப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 3 நம்முைடய இரட்சகராகிய ேதவனுக்கு முன்பாக அது நன்ைமயும் பிரியமுமாக
இருக்கிறது. 4 எல்லா மனுஷரும் இரட்சிக்கப்படவும், சத்தியத்ைத அறிகிற அறிைவ அைடயவும், அவர்
விருப்பமுள்ளவராயிருக்கிறார். 5 ேதவன் ஒருவேர, ேதவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவேர.
அவர் ெபயர் இேயசுகிறிஸ்து. 6 எல்ேலாைரயும் மீட்பதற்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்த
மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இேயசு அவேர; இதற்குரிய சாட்சி ஏற்ற காலங்களில் விளங்கிவருகிறது. 7

இதற்காகேவ நான் பிரசங்கியாகவும், அப்ேபாஸ்தலனாகவும், யூதரல்லாேதார்களுக்கு விசுவாசத்ைதயும்
சத்தியத்ைதயும் விளங்கப்பண்ணுகிற ேபாதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிேறன்; நான் ெபாய் ெசால்லாமல்
கிறிஸ்துவுக்குள் உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன். 8 எனேவ, ஆண்கள் ேகாபமும், வாக்குவாதமும் இல்லாமல்
பரிசுத்தமான ைககைள உயர்த்தி, எல்லா இடங்களிேலயும் ெஜபம்பண்ணேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். 9

1 தீேமாத்ேதயு 1:2
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ெபண்களும் மயிைரப் பின்னுவதினாலும், ெபான்னினாலும் மற்றும் முத்துக்களினாலும், விைலயுயர்ந்த
ஆைடகளினாலும் தங்கைள அலங்கரிக்காமல், 10 தகுதியான ஆைடயினாலும், நாணத்தினாலும், ெதளிந்த
புத்தியினாலும், ேதவபக்தியுள்ளவர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாள்ளுகிற ெபண்களுக்குரிய
நற்கிரிையகளினாலும், தங்கைள அலங்கரிக்கேவண்டும். 11 ெபண் என்பவள் எல்லாவற்றிலும்
அடக்கமுைடயவளாக இருந்து, அைமதிேயாடு கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். 12 உபேதசம்பண்ணவும்,
ஆண்கள்ேமல் அதிகாரம் பண்ணவும், ெபண்களுக்கு நான் அனுமதி ெகாடுப்பது இல்ைல; அவள்
அைமதியாக இருக்கேவண்டும். 13 ஏெனன்றால், முதலாவது ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டான், பின்பு ஏவாள்
உருவாக்கப்பட்டாள். 14 ேமலும், ஆதாம் ஏமாற்றப்படவில்ைல, ெபண்ேண ஏமாற்றப்பட்டு மீறுதலுக்கு
உட்பட்டாள். 15 அப்படி இருந்தும், ெதளிந்த புத்திேயாடு விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பரிசுத்தத்திலும்
நிைலத்திருந்தால், குழந்ைதகைளப் ெபறும் பாக்கியத்தினாேல இரட்சிக்கப்படுவாள்.

கண்காணிக்கப்படுவைத விரும்புகிறவன் நல்ல ேவைலைய விரும்புகிறான், இது உண்ைமயான
வார்த்ைத. 2 எனேவ கண்காணியானவன் குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர மைனவிைய உைடய
கணவனும், நிதானமுள்ளவனும், ெதளிந்த புத்தி உள்ளவனும், ேயாக்கியைத உள்ளவனும், அந்நியைர

உபசரிக்கிறவனும், சரியாக ேபாதிக்கிறவனுமாக இருக்கேவண்டும். 3 அவன் மதுபானத்திற்கு
அடிைமயானவனும், அடிக்கிறவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத விரும்புகிறவனுமாக இல்லாமல், ெபாறுைம
உள்ளவனும், சண்ைடபண்ணாதவனும், பண ஆைச இல்லாதவனுமாக இருந்து, 4 தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்ைத நன்றாக நடத்துகிறவனும், தன் குழந்ைதகைள எல்லா நல்ெலாழுக்கமும் உள்ளவர்களாகக்
கீழ்ப்படியப்பண்ணுகிறவனுமாக இருக்கேவண்டும். 5 ஒருவன் தன் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத
நடத்தத்ெதரியாமல் இருந்தால், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத எப்படி விசாரிப்பான்? 6 அவன் ெபருைம
அைடந்து, சாத்தாைனப்ேபால தண்டைனயிேல விழாதபடிக்கு, புது சீடனாக இருக்கக்கூடாது. 7 அவன்
நிந்தைனயிலும், பிசாசின் கண்ணியிலும் விழாதபடிக்கு, ஆலயத்திற்கு ெவளிேய உள்ள மக்களால் நற்ெபயர்
ெபற்றவனாக இருக்கேவண்டும். 8 அப்படிேய, உதவிக்காரரும் இருநாக்கு உள்ளவர்களாகவும்,
மதுபானத்திற்கு அடிைமயானவர்களாகவும், இழிவான ஆதாயத்ைத விரும்புகிறவர்களாகவும் இல்லாமல்,
நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும், 9 விசுவாசத்தின் இரகசியத்ைதச் சுத்த மனச்சாட்சியிேல
காத்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும். 10 ேமலும், இவர்கள் முதலில்
ேசாதிக்கப்படேவண்டும்; குற்றம் சாட்டப்படவில்ைலெயன்றால் உதவிக்காரராக ஊழியம் ெசய்யலாம். 11

அப்படிேய ெபண்களும் நல்ல ஒழுக்கமுள்ளவர்களும், அவதூறுப் பண்ணாதவர்களும், ெதளிந்த
புத்தியுள்ளவர்களும், எல்லாவற்றிலும் உண்ைமயுள்ளவர்களாக இருக்கேவண்டும். 12 ேமலும்,
உதவிக்காரர்கள் ஒேர மைனவிையயுைடய கணவனும், தங்கள் குழந்ைதகைளயும் ெசாந்தக் குடும்பத்ைதயும்
நன்றாய் நடத்துகிறவர்களுமாக இருக்கேவண்டும். 13 இப்படி உதவிக்காரருைடய ஊழியத்ைத நன்றாய்ச்
ெசய்கிறவர்கள் தங்களுக்கு நல்ல நிைலையயும், கிறிஸ்து இேயசுவில் உள்ள விசுவாசத்தில் மிகுந்த
ைதரியத்ைதயும் அைடவார்கள். 14 இைத எழுதும்ேபாது, நான் உன்னிடத்திற்குச் சீக்கிரமாக வருேவன்
என்று நம்பியிருக்கிேறன். 15 தாமதிப்ேபன் என்றால், ேதவனுைடய வீட்டிேல நடக்கேவண்டிய முைறைய நீ
அறியும்படி இைவகைள உனக்கு எழுதுகிேறன்; அந்த வீடு ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஆலயமாய்
சத்தியத்துக்குத் தூணும் ஆதாரமுமாக இருக்கிறது. 16 அன்றியும், ேதவபக்திக்குரிய இரகசியமானது
யாவரும் ஒப்புக்ெகாள்ளுகிறபடிேய மகாேமன்ைமயுள்ளது. ேதவன் சரீரத்திேல ெவளிப்பட்டார், ஆவியிேல
நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், ேதவதூதர்களால் காணப்பட்டார், யூதரல்லாதவர்களிடத்தில்
பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திேல விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிைமயிேல எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டார்.

ஆகிலும், ஆவியானவர் ெவளிப்பைடயாக ெசால்லுகிறபடி, கைடசிகாலத்தில் மனச்சாட்சியில் சிலர்
ஏமாற்றுகிற ஆவிகளுக்கும், பிசாசுகளின் உபேதசங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து, விசுவாசத்ைத விட்டு
விலகிப்ேபாவார்கள். 2 பிசாசுக்குரியவன், மனசாட்சியில்லாத ெபாய்யருைடய ேபச்சில் மயங்கி , 3

திருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்றும், விசுவாசிகளும், சத்தியத்ைத அறிந்தவர்களும் ஸ்ேதாத்திரத்ேதாேட
அநுபவிக்கும்படி ேதவன் பைடத்த உணவுகைள சாப்பிடக்கூடாது என்றும் அந்தப் ெபாய்யர்
கட்டைளயிடுவார்கள். 4 ேதவன் பைடத்தைவகள் எல்லாம் நல்லதாக இருக்கிறது; ஸ்ேதாத்திரத்ேதாேட
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுமானால் ஒன்றும் தள்ளப்படேவண்டியது இல்ைல. 5 அது ேதவவசனத்தினாலும்
ெஜபத்தினாலும் பரிசுத்தமாக்கப்படும். 6 இைவகைள நீ சேகாதரருக்குப் ேபாதித்துவந்தால்,
விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்ைதகளிலும் நீ அநுசரித்த நல்லேபாதகத்திலும் ேதறினவனாகி,
இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு நல்ல ஊழியக்காரனாக இருப்பாய். 7 சீர்ேகடும், கிழவிகள் ேபச்சுமாக இருக்கிற
கட்டுக்கைதகளுக்கு விலகி, ேதவபக்திக்குரியைவகைள முயற்சிபண்ணு. 8 சரீரமுயற்சி ெகாஞ்சம்
பிரேயாஜனமுள்ளது; ஆனால், ேதவபக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்குப் பின்பு வரும் ஜீவனுக்கும் உள்ள
வாக்குத்தத்தம் எல்லாவற்றிலும் பிரேயாஜனமுள்ளது. 9 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயும் எல்லா
அங்கீகரிப்புக்கும் தகுதி உள்ளதாக இருக்கிறது. 10 இதற்காகேவ பிரயாசப்படுகிேறாம், நிந்ைதயும்
அைடகிேறாம்; ஏெனனில் எல்லா மனுஷருக்கும், விேசஷமாக விசுவாசிகளுக்கும் இரட்சகராகிய ஜீவனுள்ள
ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிேறாம். 11 இைவகைள நீ கட்டைளயிட்டுப் ேபாதித்துக்ெகாண்டிரு.
12 உன் இளைமையக்குறித்து ஒருவனும் உன்ைன அசட்ைடபண்ணாதபடி, நீ உன் வார்த்ைதயிலும்,
நடக்ைகயிலும், அன்பிலும், ஆவியிலும், விசுவாசத்திலும், கற்பிலும், விசுவாசிகளுக்கு முன்மாதிரியாக இரு.
13 நான் வரும்வைரக்கும் வாசிக்கிறதிலும் புத்திெசால்லுகிறதிலும் உபேதசிக்கிறதிலும் உறுதியாக இரு. 14

ஆலய மூப்பர்கள் உன்ேமல் ைககைள ைவத்தேபாது தீர்க்கதரிசனத்தினால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட
வரத்ைதக் குறித்து அசதியாக இருக்கேவண்டாம். 15 உன்னுைடய முன்ேனற்றம் எல்ேலாருக்கும் புரியும்படி
இைவகைளேய நீ சிந்தித்து, இைவகளில் நிைலத்து இரு. 16 உன்ைனக்குறித்தும், உன்
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உபேதசத்ைதக்குறித்தும் எச்சரிக்ைகயாக இரு, இைவகளில் நிைலெகாண்டிரு, நீ இப்படிச் ெசய்தால்,
உன்ைனயும், உன் உபேதசத்ைதக் ேகட்பவர்கைளயும் இரட்சித்துக்ெகாள்ளுவாய்.

முதிர்வயதுள்ளவைனக் கடிந்துேபசாமல், அவைனத் தகப்பைனப்ேபாலவும், வாலிபர்கைள
சேகாதரைரப்ேபாலவும், 2 முதிர்வயதுள்ள ெபண்கைளத் தாய்கைளப்ேபாலவும்,
வாலிபப்ெபண்கைள எல்லாக் கற்புடன் சேகாதரிகைளப்ேபாலவும் நிைனத்து, புத்திெசால்லு. 3

உத்தம விதைவகளாகிய விதைவகைளக் கனம்பண்ணு. 4 விதைவயானவளுக்கு குழந்ைதகளாவது, ேபரன்
ேபத்திகளாவது இருந்தால், இவர்கள் முதலாவது தங்கள் ெசாந்தக் குடும்பத்ைதத் ேதவபக்தியாய்
நடத்தி,ெபற்ேறார் ெசய்த நன்ைமகளுக்குப் பதில் நன்ைமகைளச் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்; அது
நன்ைமயும் ேதவனுக்கு முன்பாகப் பிரியமுமாக இருக்கிறது. 5 உத்தம விதைவயாக இருந்து தனிைமயாக
இருக்கிறவள் ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகயுள்ளவளாக, இரவும் பகலும் ேவண்டுதல்களிலும் ெஜபங்களிலும்
நிைலத்திருப்பாள். 6 சுகேபாகமாக வாழ்கிறவள் உயிேராேட ெசத்தவள். 7 அவர்கள் குற்றம்
சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கும்படி இைவகைளக் கட்டைளயிடு. 8 ஒருவன் தன் ெசாந்த
உறவினர்கைளயும், விேசஷமாகத் தன் குடும்பத்ைதயும் கவனிக்காமல் இருந்தால், அவன் விசுவாசத்ைத
மறுதலித்தவனும், அவிசுவாசிையவிட ெகட்டவனுமாக இருப்பான். 9 அறுபது வயதுக்குக் குைறயாதவளும்,
ஒேர கணவனுக்கு மைனவியாக இருந்து, 10 குழந்ைதகைள வளர்த்து, அந்நியைர உபசரித்து,
பரிசுத்தவான்களுைடய கால்கைளக்கழுவி, உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிெசய்து, எல்லா
நல்லகிரிையகைளயும் கவனமாய் ெசய்து, இவ்விதமாக நற்கிரிையகைளக்குறித்து நற்ெபயர் ெபற்றவளுமாக
இருந்தால், அப்படிப்பட்ட விதைவகைளேய விதைவகள் கூட்டத்தில் ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 11

இளம்வயதுள்ள விதைவகைள அதிேல ேசர்த்துக்ெகாள்ளாேத; ஏெனன்றால், அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு
விேராதமாக காமஇச்ைசெகாள்ளும்ேபாது திருமணம் ெசய்துெகாள்ள விரும்பி, 12 முதலில் ெகாண்டிருந்த
விசுவாசத்ைத விட்டுவிடுவதினாேல, தண்டிக்கப்படுவார்கள். 13 அதுவுமல்லாமல், அவர்கள்
ேசாம்பலுள்ளவர்களாக, வீடுவீடாகத் திரியப்பழகுவார்கள்; ேசாம்பலுள்ளவர்களாக மட்டுமல்ல,
அலப்புகிறவர்களாகவும், வீணான ேவைலகைள ெசய்கிறவர்களாகவும், ேவண்டாத காரியங்கைளப்
ேபசுகிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 14 எனேவ இளவயதுள்ள விதைவகள் திருமணம்ெசய்யவும்,
குழந்ைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், வீட்ைட நடத்தவும், எதிரியானவன் நிந்தித்து ேபசுவதற்கு
இடம்ெகாடுக்காமலும் இருக்க ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன் . 15 ஏெனனில் இதற்கு முன்பு சிலர்
சாத்தாைனப் பின்பற்றி விலகிப்ேபானார்கள். 16 விசுவாசியாகிய ெபண்ணின் ெசாந்தத்தில் விதைவகள்
இருந்தால், அவள் அவர்களுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டும்; உத்தம விதைவகளுக்கு ஆலயம் உதவிெசய்ய
ேவண்டியிருப்பதால் அந்தச் சுைமைய அதின்ேமல் ைவக்கக்கூடாது. 17 நன்றாக விசாரிக்கிற மூப்பர்கைள,
விேசஷமாகத் திருவசனத்திலும் உபேதசத்திலும் பிரயாசப்படுகிறவர்கைள, இரட்டிப்பான கனத்திற்கு
தகுதியுள்ளவர்களாக கருதேவண்டும். 18 ேபாரடிக்கிற மாட்டின் வாையக் கட்டக்கூடாது என்றும்,
ேவைலெசய்கிறவன் தன் கூலிக்கு தகுதியானவன் என்றும், ேவதவாக்கியம் ெசால்லுகிறேத. 19 ஆலய
மூப்பர்களுக்கு விேராதமாக ஒருவன் ெசய்யும் குற்றச்சாட்ைட இரண்டு மூன்று சாட்சிகள் இல்லாமல் நீ
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது. 20 மற்றவர்களுக்குப் பயமுண்டாகும்படி. பாவம் ெசய்தவர்கைள எல்ேலாருக்கும்
முன்பாகக் கடிந்துெகாள். 21 நீ பாரபட்சத்ேதாடு ஒன்றும் ெசய்யாமலும், விசாரிப்பதற்கு முன்பு முடிவு
பண்ணாமலும், இைவகைளக் காத்து நடக்கும்படி, ேதவனுக்கும், கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவுக்கும்,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட தூதருக்கும் முன்பாக, உறுதியாய்க் கட்டைளயிடுகிேறன். 22 யார்ேமலும்
சீக்கிரமாகக் ைககைள ைவக்கேவண்டாம்; மற்றவர்கள் ெசய்யும் பாவங்களுக்கும் உடன்படாேத; உன்ைனச்
சுத்தமானவனாகக் காத்துக்ெகாள். 23 நீ இனிேமல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்காமல், உன்
வயிற்றுக்காகவும், உனக்கு அடிக்கடி வருகிற பலவீனங்களுக்காகவும், ெகாஞ்சம் திராட்சரசத்ைதயும்
குடித்துக்ெகாள். 24 சிலருைடய பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக இருந்து, நியாயத்தீர்ப்புக்கு
முந்திக்ெகாள்ளும்; சிலருைடய பாவங்கள் அவர்கைளப் பின்ெதாடரும். 25 அப்படிேய சிலருைடய
நல்லெசயல்களும் ெவளிப்பைடயாக இருக்கும்; அப்படி இல்லாதைவகளும் மைறந்திருக்க முடியாது.

ேதவனுைடய நாமமும் உபேதசமும் அவமதிக்கப்படாதபடிக்கு, அடிைமத்தனத்திற்கு
உட்பட்டிருக்கிற ேவைலக்காரர்கள் யாவரும் தங்களுைடய எஜமான்கைள எல்லாக்கனத்திற்கும்
தகுதியுள்ளவர்கள் என்று நிைனத்துக் ெகாள்ளேவண்டும். 2 விசுவாசிகளாகிய எஜமான்கைள

உைடயவர்கள், தங்கள் எஜமான்கள் சேகாதரராக இருப்பதினால் அவர்கைள அசட்ைடபண்ணாமல்,
நல்லேவைலயின் பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிற அவர்கள் விசுவாசிகளும், பிரியமுள்ளவர்களுமாக
இருப்பதினால் அவர்களுக்கு அதிகமாக ஊழியம் ெசய்யுங்கள்; இந்தப்படிேய ேபாதித்துப் புத்திெசால்லு. 3

ஒருவன் நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் ஆேராக்கியமான வசனங்கைளயும்,
ேதவபக்திக்ேகற்ற உபேதசங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல், மாறுபாடான உபேதசங்கைளப்
ேபாதிக்கிறவனானால், 4 அவன் ெபருைம உள்ளவனும், ஒன்றும் அறியாதவனும், தர்க்கம் ெசய்கிற,
வாக்குவாதம் பண்ணுகிற ேநாய்ெகாண்டவனுமாக இருக்கிறான்; அைவகளினாேல ெபாறாைமயும்,
சண்ைடயும், அவதூறுகளும், ெபால்லாத சந்ேதகங்களும் உண்டாகி, 5 ெகட்ட சிந்ைதயுள்ளவர்களும்
சத்தியமில்லாதவர்களும் ேதவபக்திைய ஆதாயத்ெதாழில் என்று நிைனக்கிறவர்களுமாக இருக்கிற
மனுஷர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பிறக்கும்; இப்படிப்பட்டவர்கைள விட்டு விலகியிரு.
6 ேபாதும் என்கிற மனேதாடு கூடிய ேதவபக்திேய மிகுந்த ஆதாயம். 7 உலகத்திேல நாம் ஒன்றும் ெகாண்டு
வந்ததும் இல்ைல, இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் ெகாண்டுேபாவதுமில்ைல என்பது நிச்சயம். 8 உண்பதற்கும்
உடுத்துவதற்கும் நமக்கு இருந்தால் அது ேபாதும் என்று இருக்கேவண்டும். 9 ெசல்வந்தர்களாக
விரும்புகிறவர்கள் ேசாதைனயிலும் கண்ணியிலும், மனுஷைரத் தீைமயிலும், அழிவிலும் அமிழ்த்திப்ேபாடுகிற
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மதிேகடும் ேசதமுமான பலவிதமான இச்ைசகளிலும் விழுகிறார்கள். 10 பண ஆைச எல்லாத் தீைமக்கும்
ேவராக இருக்கிறது; சிலர் அைத விரும்பி, விசுவாசத்ைதவிட்டு விலகி, அேநக ேவதைனகளாேல
தங்கைளத்தாங்கேள ெகடுத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 11 நீேயா, ேதவனுைடய மனுஷேன, இைவகைள விட்டு
விலகி, நீதிையயும் ேதவபக்திையயும் விசுவாசத்ைதயும் அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும் சாந்தகுணத்ைதயும்
அைடந்துெகாள். 12 விசுவாசத்தின் நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடு, நித்தியஜீவைனப் பற்றிக்ெகாள்;
அதற்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய்; அேநக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்ைக பண்ணினவனுமாக
இருக்கிறாய். 13 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து வரும்வைரக்கும், நீ இந்தக் கட்டைளைய
மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் கைடபிடிக்கும்படி, 14 எல்லாவற்ைறயும் உயிேராடு இருக்கச்ெசய்கிற
ேதவனுைடய சந்நிதானத்திேலயும், ெபாந்தியுபிலாத்துவின் முன்பாக நல்ல அறிக்ைகையச் சாட்சியாக
விளங்கப்பண்ணின கிறிஸ்து இேயசுவினுைடய சந்நிதானத்திேலயும் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன். 15

இேயசுவின் வருைகைய ேதவன் தம்முைடய காலங்களில் ெவளிப்படுத்துவார். அவேர நித்திய அதிகாரம்
உைடயவரும், ராஜாதி ராஜாவும், கர்த்தாதி கர்த்தாவும், 16 அவர் ஒருவேர, மரணம் இல்லாதவரும்,
ஒருவரும் ெநருங்கமுடியாத ஒளியில் வாழ்கிறவரும், மனுஷரில் ஒருவரும் காணாதவரும்,
காணக்கூடாதவருமாக இருக்கிறவர்; அவருக்ேக கனமும் நித்திய வல்லைமயும் உண்டாயிருப்பதாக.
ஆெமன். 17 இந்த உலகத்தில் ஐசுவரியம் உள்ளவர்கள் ெபருைமயான சிந்ைதயுள்ளவர்களாக இல்லாமலும்,
நிைலயில்லாத ஐசுவரியத்தின்ேமல் நம்பிக்ைக ைவக்காமலும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு எல்லாவித
நன்ைமகைளயும் நமக்கு பரிபூரணமாகக் ெகாடுக்கிற ஜீவனுள்ள ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகைவக்கவும், 18

நன்ைமெசய்யவும், நல்லகிரிையகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தாராளமாய்க் ெகாடுக்கிறவர்களும்,
தங்களிடம் உள்ளைத பகிர்ந்து ெகாடுக்கிறவர்களாகவும் இருக்கவும், 19 நித்திய ஜீவைனப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காகத் தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்ைதப் ெபாக்கிஷமாக ைவக்கவும்
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிடு. 20 ஓ தீேமாத்ேதயுேவ, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டைத நீ
காத்துக்ெகாண்டு, சீர்ேகடான வீண்ேபச்சுகளுக்கும், ஞானெமன்று ெபாய்யாய் ெசால்லப்படுகிற
ெகாள்ைகயின் விபரீதங்களுக்கும் விலகி இரு. 21 சிலர் இைவகைள அறிவித்ததினால், அவர்கள்
விசுவாசத்ைதவிட்டு விலகிப்ேபானார்கள். கிருைபயானது உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக. ஆெமன்.
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2 தீேமாத்ேதயு

கிறிஸ்து இேயசுவினால் உண்டாயிருக்கிற ஜீவைனக்குறித்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி, ேதவனுைடய
சித்தத்தினாேல, இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாயிருக்கிற பவுல், 2 பிரியமுள்ள குமாரனாகிய
தீேமாத்ேதயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது: பிதாவாகிய ேதவனாலும் நம்முைடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து

இேயசுவினாலும் கிருைபயும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 நான் இரவும் பகலும்
இைடவிடாமல் என் ெஜபங்களில் உன்ைன நிைனத்து, உன் கண்ணீைரயும் நிைனவுகூர்ந்து , மகிழ்ச்சியால்
நிைறயப்படும்படிக்கு உன்ைனக் காண வாஞ்ைசயாயிருந்து, 4 உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்ைத
நிைனவுகூருகிறதினால், என் முன்ேனார்கள் முதற்ெகாண்டு சுத்தமனச்சாட்சிேயாேட ஆராதித்து வரும்
ேதவனுக்கு நான் நன்றி ெசலுத்துகிேறன் . 5 அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய
ேலாவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்ேகயாளுக்குள்ளும் நிைலத்திருந்தது; அது உனக்குள்ளும்
நிைலத்திருக்கிறெதன்று நிச்சயித்திருக்கிேறன். 6 இதினிமித்தமாக, நான் உன்ேமல் என் ைககைள
ைவத்ததினால் உனக்கு உண்டான ேதவ வரத்ைத நீ அனல்மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு
நிைனப்பூட்டுகிேறன். 7 ேதவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவிையக் ெகாடாமல், பலமும் அன்பும் ெதளிந்த
புத்தியுமுள்ள ஆவிையேய ெகாடுத்திருக்கிறார். 8 ஆைகயால் நம்முைடய கர்த்தைரப்பற்றிய சாட்சிையக்
குறித்தாவது, அவர் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற என்ைனக் குறித்தாவது, நீ ெவட்கப்படாமல்,ேதவ
வல்லைமக் ேகற்றபடி சுவிேசஷத்திற்காக என்ேனாேடகூடத் தீங்கனுபவி. 9 அவர் நம்முைடய
ெசயல்களின்படி நம்ைம இரட்சிக்காமல், தம்முைடய தீர்மானத்தின்படியும், ஆரம்பகாலமுதல் கிறிஸ்து
இேயசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருைபயின்படியும், நம்ைம இரட்சித்து, பரிசுத்த அைழப்பினாேல
அைழத்தார். 10 நம்முைடய இரட்சகராகிய இேயசு கிறிஸ்து காட்சியளித்ததினாேல அந்தக் கிருைப
இப்ெபாழுது ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; அவர் மரணத்ைத அழித்து, ஜீவைனயும் அழியாைமையயும்
சுவிேசஷத்தினாேல ெவளியரங்கமாக்கினார். 11 அதற்கு நான் பிரசங்கியாகவும், அப்ேபாஸ்தலனாகவும்,
யூதரல்லாதவருக்குப் ேபாதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்ேடன். 12 அதினாேல நான் இந்தப் பாடுகைளயும்
அனுபவிக்கிேறன்; ஆயினும், நான் ெவட்கப்படுகிறதில்ைல; ஏெனன்றால், நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார்
என்று அறிேவன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்புக்ெகாடுத்தைத அவர் அந்நாள்வைரக்கும் காத்துக்ெகாள்ள
வல்லவராய் இருக்கிறாெரன்று உறுதிப்படுத்தியும் இருக்கிேறன். 13 நீ கிறிஸ்து இேயசுைவப்பற்றும்
விசுவாசத்ேதாடும் அன்ேபாடும் என்னிடத்தில் ேகட்டிருக்கிற ஆேராக்கியமான வசனங்களின்அறிவுைறகைள
ைகக்ெகாண்டிரு. 14 உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்காரியங்கைள நமக்குள்ேள
வாசம்பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியினாேல காத்துக்ெகாள். 15 ஆசியா நாட்டிலிருக்கிற யாவரும், அவர்களில்
பிெகல்லு, எர்ெமாெகேன என்பவர்கள் என்ைனவிட்டு விலகினார்கெளன்று அறிந்திருக்கிறாய். 16

ஒேநசிப்ேபாருவின் குடும்பத்தாருக்குக் கர்த்தர் இரக்கங்கட்டைளயிடுவாராக; அவன் அேநக முைற
என்ைன இைலப்பாரச்ெசய்தான்; என் சிைற இறுப்ைப குறித்து அவன் ெவட்கப்படவுமில்ைல; 17 அவன்
ேராமாவில் வந்திருந்தேபாது மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு என்ைனத் ேதடிக் கண்டுபிடித்தான். 18 அந்நாளிேல
அவன் கர்த்தரிடத்தில் இரக்கத்ைதக் கண்டைடயும் படி, கர்த்தர் அவனுக்கு இரக்கம் ெசய்வாராக; அவன்
எேபசுவிேல ெசய்த பற்பல உதவிகைளயும் நீ நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாேய.

ஆதலால், என் குமாரேன, நீ கிறிஸ்து இேயசுவிலுள்ள கிருைபயில் பலப்படு. 2 அேநக
சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் ேகட்டைவகைள மற்றவர்களுக்குப் ேபாதிக்கத்தக்க
உண்ைமயுள்ள மனிதர்களிடத்தில் ஒப்புவி. 3 நீயும் இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு நல்ல ேபார்வீரனாய்

தீங்கனுபவி. 4 பைடயில் ேசர்ந்துெகாண்ட எவனும், தன்ைனச்அதில் ேசர்த்துக்ெகாண்ட தைலவனுக்கு
ஏற்றவனாயிருக்கும்படி, பிைழப்புக்கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கிக்ெகாள்ளமாட்டான். 5 ேமலும் ஒருவன்
மல்யுத்தம்பண்ணினாலும், சட்டத்தின்படி பண்ணாவிட்டால் முடிசூட்டப்படான். 6 பிரயாசப்பட்டுப்
பயிரிடுகிறவன் பலனில் முந்திப் பங்கைடயேவண்டும். 7 நான் ெசால்லுகிறைவகைளச் சிந்தித்துக்ெகாள்;
கர்த்தர் எல்லாக் காரியங்களிலும் உனக்குப் புத்திையத் தந்தருளுவார். 8 தாவீதின் சந்ததியில் பிறந்த
இேயசுகிறிஸ்து, என் சுவிேசஷத்தின்படிேய, மரித்ேதாரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டவர் என்று நிைனத்துக்ெகாள்.
9 இந்தச் சுவிேசஷத்தினிமித்தம் நான் ெபரும் பாவம் ெசய்தவைனப்ேபாலக் கட்டப்பட்டு, துன்பத்ைத
அனுபவிக்கிேறன்; ேதவவசனேமா கட்டப்பட்டிருக்கவில்ைல. 10 ஆைகயால், ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்கள்
கிறிஸ்து இேயசுவினால் உண்டான இரட்சிப்ைப நித்திய மகிைமேயாேட ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி,
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் நிமித்தமாக சகித்து ெகாள்ளுகிேறன் . 11 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது;
என்னெவனில், நாம் அவேராேடகூட மரித்ேதாமானால், அவேராேடகூடப் பிைழத்துமிருப்ேபாம்; 12

அவேராேடகூடப் பாடுகைளச் சகித்ேதாமானால் அவேராேடகூட ஆளுைகயும் ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர
மறுதலித்தால், அவரும் நம்ைம மறுதலிப்பார்; 13 நாம் உண்ைம இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும், அவர்
உண்ைம உள்ளவராய் இருக்கிறார்; அவர் தம்ைமத்தாம் மறுதலிக்கமாட்டார். 14 இைவகைள அவர்களுக்கு
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நிைனப்பூட்டி, ஒன்றுக்கும் பிரேயாஜனமில்லாமல், ேகட்கிறவர்கைளக் ேதால்வியைடய ெசய்வதற்கு ஏதுவான
வாக்குவாதம் ெசய்யாதபடிக்கு, கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்துப் புத்திெசால்லு. 15 நீ
ெவட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்ைத நிதானமாய்ப் பகுத்துப் ேபாதிக்கிறவனாயும் உன்ைன
ேதவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி விழிப்பாயாயிரு. 16 சீர்ேகடான வீண்ேபச்சுகளுக்கு
விலகியிரு; அைவகளால் (கள்ளப்ேபாதகர்களான) அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார்கள்; 17

அவர்களுைடய வார்த்ைத அழுகினைவகைளேபாலப் படரும்; இெமேநயும் பிேலத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள்;
18 அவர்கள் சத்தியத்ைத விட்டு விலகி, உயிர்த்ெதழுதல் நடந்துவிட்டெதன்று ெசால்லி, சிலருைடய
நம்பிக்ைகைய தகர்த்து ேபாடுகிறார்கள். 19 ஆகிலும் ேதவனுைடய உறுதியான அஸ்திபாரம்
நிைலத்திருக்கிறது; கர்த்தர் தம்முைடயவர்கைள அறிவாெரன்பதும், கிறிஸ்துவின் ெபயைரச் ெசால்லுகிற
எவனும் அநியாயத்ைதவிட்டு விலகக்கடவெனன்பதும், அதற்கு அைடயாளமாய் இருக்கிறது. 20 ஒரு ெபரிய
வீட்டிேல ெபான்னும் ெவள்ளியுமான பாத்திரங்களுமல்லாமல், மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களுமுண்டு;
அைவகளில் சில மதிப்பு உயர்தைவயாகவும் சில மதிப்பு குைறந்தைவயாகவும் ஆனைவகள். 21 ஆைகயால்
ஒருவன் இைவகைளவிட்டு, தன்ைனச் சுத்திகரித்துக்ெகாண்டால், அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும்,
எஜமானுக்கு உபேயாகமானதும், எந்த நற்கிரிையக்கும் ஆயத்தம் ஆக்கப்பட்டதுமான மதிப்புக்குரிய
பாத்திரமாயிருப்பான். 22 அன்றியும், பாலியத்துக்குரிய இச்ைசகளுக்கு நீ விலகிேயாடி, சுத்த
இருதயத்ேதாேட கர்த்தைரத் ெதாழுது ெகாள்ளுகிறவர்களுடேன, நீதிையயும் விசுவாசத்ைதயும்
அன்ைபயும் சமாதானத்ைதயும் அைடயும்படி நாடு. 23 புத்தியீனமும் அறிவில்லாத வாக்குவாதம்
சண்ைடகைள உண்டாக்குெமன்று அறிந்து, அைவகளுக்கு விலகியிரு. 24 கர்த்தருைடய ஊழியக்காரன்
சண்ைட ெசய்கிறவனாயிராமல், எல்லாரிடத்திலும் சாந்தமுள்ளவனும், ேபாதகத்திறைம உள்ளவனும்,
தீைமையச் சகிக்கிறவனுமாய் இருக்கேவண்டும். 25 எதிர்ேபசுகிறவர்கள் சத்தியத்ைத அறியும்படி ேதவன்
அவர்களுக்கு மனந்திரும்புதைல ெகாடுக்க தக்கதாகவும், 26 பிசாசானவனுைடய இச்ைசயின்படி ெசய்ய
அவனால் பிடிபட்டிருக்கிற அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கந்ெதளிந்து அவன் தந்திரத்திற்கு நீங்கத்தக்கதாகவும்,
சாந்தமாய் அவர்களுக்கு உபேதசிக்கேவண்டும்.

ேமலும், கைடசி நாட்களில் ெகாடிய காலங்கள் வருெமன்று அறிவாயாக. 2 எப்படிெயனில்,
மனிதர்கள் தற்பிரியராயும், பணப்பிரியராயும், வீம்புக்காரராயும், அகந்ைத உள்ளவர்களாயும்,
தூஷிக்கிறவர்களாயும், தாய் தகப்பன்மாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும், நன்றி

இல்லாதவர்களாயும், பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும், 3 ெமய்யானஅன்பு இல்லாதவர்களாயும், அனுசரித்து
ேபாகாதவர்களாயும், அவதூறு ெசய்கிறவர்களாயும், இச்ைச அடக்கம் இல்லாதவர்களாயும், ெகாடுைம
ெசய்கிறவர்களாயும், நல்ேலாைரப் பைகக்கிறவர்களாயும், 4 துேராகிகளாயும், துணிகரம் உள்ளவர்களாயும்,
இறுமாப்பு உள்ளவர்களாயும், ேதவனுக்கு பிரியராயிராமல் சுகேபாகப்பிரியராயும், 5 ேதவ பக்தியின்
ேவஷத்ைதத்தரித்து அதின் ெபலைன மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்கைள நீ
விட்டு விலகு. 6 பாவங்களால் நிைறந்து, பற்பல இச்ைசகளால் இழுக்கப்பட்டு, 7 எப்ேபாதும் கற்றாலும்
ஒருேபாதும் சத்தியத்ைத அறிந்து உணராதவர்களாய் இருக்கிற ெபண் பிள்ைளகளுைடய வீடுகளில்
இப்படிப்பட்டவர்கள் நுைழந்து, அவர்கைள வசப்படுத்திக் ெகாள்ளுகிறார்கள். 8 யந்ேநயும் யம்பிேரயும்
ேமாேசக்கு எதிர்த்து நின்றதுேபால இவர்களும் சத்தியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள்; இவர்கள்
தீயகுனமுள்ள மனிதர்கள், விசுவாச காரியத்தில் பரீட்ைசக்கு நில்லாதவர்கள். 9 ஆனாலும், இவர்கள்
அதிகமாய்ப் பலப்படுவதில்ைல; அந்த இருவருைடய அறிவீனம் எல்லாருக்கும் ெவளிப்பட்டதுேபால,
இவர்களுைடய அறிவீனமும் ெவளிப்படும். 10 நீேயா என் ேபாதகத்ைதயும் நடக்ைகையயும் ேநாக்கத்ைதயும்
விசுவாசத்ைதயும் நீடிய சாந்தத்ைதயும் அன்ைபயும் ெபாறுைமையயும், 11 அந்திேயாகியா, இக்ேகானியா,
லீஸ்திரா என்னும் பட்டணங்களில் எனக்கு உண்டான துன்பங்கைளயும் பாடுகைளயும் நன்றாய்
அறிந்திருக்கிறாய்; எவ்வளேவா துன்பங்கைளச் சகித்ேதன்; இைவ எல்லாவற்றினின்றும் கர்த்தர் என்ைன
நீங்கலாக்கிவிட்டார். 12 அன்றியும் கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் ேதவ பக்தியாய் நடக்க விருப்பமாய் இருக்கிற
யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். 13 ெபால்லாதவர்களும் ஏமாற்றுகிறவர்களாகவும் ேமாசம்
ேபாக்குகிறவர்களாகவும், ேமாசம் ேபாகிறவர்களுமாகவும் இருந்து ேமன்ேமலும் ேகடு
உள்ளவர்களாவார்கள். 14 நீ கற்று உறுதிெசய்துக் ெகாண்டைவகளில் நிைலத்திரு; அைவகைள
இன்னாரிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்து இருக்கிறதுமல்லாமல், 15 கிறிஸ்து இேயசுைவப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாேல உன்ைன இரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானம் உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த ேவத
எழுத்துக்கைள, நீ சிறுவயதுமுதல் அறிந்தவெனன்றும் உனக்குத் ெதரியும். 16 ேவத வாக்கியங்கெளல்லாம்
ேதவ ஆவியினால் அருளப்ப்பட்டிருக்கிறது; ேதவனுைடய மனிதன் ேதறினவனாகவும், எந்த
நற்ெசயல்கைளயும் ெசய்யத் தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக, 17 அைவகள் உபேதசத்துக்கும்,
கடிந்துெகாள்ளுதலுக்கும், சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிையப் படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரேயாஜனம்
உள்ளைவகளாயிருக்கிறது.

நான் ேதவனுக்கு முன்பாகவும், உயிேராடு இருக்கிறவர்கைளயும் மரித்தவர்கைளயும்
நியாயந்தீர்க்கப்ேபாகிற கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு முன்பாகவும், அவருைடய
ேதாற்றமாகுதைலயும் அவருைடய ராஜ்யத்ைதயும் சாட்சியாக ைவத்துக் கட்டைளயிடுகிறதாவது: 2

சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் கவனமாய் திருசனத்ைதப் பிரசங்கம்பண்ணு; எல்லா நீடிய
சாந்தத்ேதாடும் உபேதசத்ேதாடும் தவெறன்று எடுத்துைறத்து,கடிந்துெகாண்டு, புத்தி ெசால்லு. 3

ஏெனன்றால், அவர்கள் ஆேராக்கியமான உபேதசத்ைதப் ெபாறுக்க மனதில்லாமல், ெசவி
ெகாடுக்காதவர்களாகி, தங்கள் சுய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற ேபாதகர்கைளத் தங்களுக்குத் மிகுதியாய்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு. 4 சத்தியத்துக்குச் ெசவிைய விலக்கி, கட்டுக்கைதகளுக்குச் சாய்ந்துேபாகும் காலம்
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வரும். 5 நீேயா எல்லாவற்றிலும் மனெதளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கு அனுபவி, சுவிேசஷகனுைடய ேவைலையச்
ெசய், உன் ஊழியத்ைத நிைறேவற்று. 6 ஏெனன்றால், நான் இப்ெபாழுேத பானபலியாக அற்பணித்து
ேபாகிேறன்; நான் ேதகத்ைத விட்டுப் பிரியும் ேநரம் வந்தது. 7 நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாராடிேனன்,
ஓட்டத்ைத முடித்ேதன், விசுவாசத்ைதக் காத்துக்ெகாண்ேடன். 8 இதுமுதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிேல அைத எனக்கு ெகாடுப்பார் ;
எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதைல விரும்பும் யாவருக்கும் அைதக் ெகாடுப்பார் . 9 நீ
சீக்கிரமாய் என்னிடத்தில் வரும்படி ஆயத்தப்படு. 10 ஏெனன்றால், ேதமா இந்த உலகத்தின் ேமல்
ஆைசைவத்து, என்ைனவிட்டுப் பிரிந்து, ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்துக்குப் ேபாய்விட்டான்; கிெரஸ்ேக
கலாத்தியா நாட்டிற்கும், தீத்து தல்மாத்தியா நாட்டிற்கும் ேபாய்விட்டார்கள். 11 லூக்காமாத்திரம்
என்ேனாேட இருக்கிறான். மாற்குைவ உன்ேனாேட அைழத்துக் ெகாண்டுவா; ஊழியத்தில் அவன் எனக்குப்
பிரேயாஜனமுள்ளவன். 12 தீகிக்குைவ நான் எேபசுவுக்கு அனுப்பிேனன். 13 துேராவா பட்டணத்திலிருக்கிற
கார்ப்பு என்பவனிடத்தில் நான் ைவத்துவந்த ேமலங்கிையயும், புத்தகங்கைளயும், விேசஷமாய்த் ேதால்
சுருள்கைளயும், நீ வருகிறேபாது எடுத்துக்ெகாண்டுவா. 14 கன்னானாகிய அெலக்சந்தர் எனக்கு ெவகு
தீைமெசய்தான்; அவனுைடய ெசய்ைகக்குத்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவனுக்குப் பதிலளிப்பாராக. 15 நீயும்
அவைனக்குறித்து எச்சரிக்ைகயாயிரு; அவன் நம்முைடய வார்த்ைதகளுக்கு மிகவும் எதிர்த்து நின்றவன். 16

நான் முதல்முைற உத்தரவு ெசால்ல நிற்ைகயில் ஒருவனும் என்ேனாேடகூட இருக்கவில்ைல, எல்லாரும்
என்ைனக் ைகவிட்டார்கள்; அந்தக் குற்றம் அவர்கள்ேமல் சாராதிருப்பதாக. 17 கர்த்தேரா எனக்குத்
துைணயாக நின்று, என்னாேல பிரசங்கம் நிைறேவறுகிறதற்காகவும்,யூதரல்லாத எல்ேலாரும்
ேகட்கிறதற்காகவும், என்ைனப் பலப்படுத்தினார்; சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் காப்பாற்றப் பட்ேடன் .
18 கர்த்தர் எல்லாத் தீைமயினின்றும் என்ைன இரட்சித்து, தம்முைடய பரமராஜ்யத்ைத அைடயும்படி
காப்பாற்றுவார்; அவருக்குச் எல்லா காலங்களிலும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன். 19 பிரிஸ்காளுக்கும்
ஆக்கில்லாவுக்கும், ஒேநசிப்ேபாருவின் குடும்பத்தாருக்கும் என் வாழ்த்துதைலச் ெசால்லு. 20 எரஸ்து
ெகாரிந்துபட்டணத்தில் தங்கிவிட்டான்; துேராப்பீமுைவ மிேலத்துவில் வியாதிப்பட்டவனாக விட்டுவந்ேதன்.
21 மைழகாலத்துக்குமுன் நீ வந்து ேசரும்படி ஆயத்தபடு. ஐபூலுவும், புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதியாளும்,
மற்ெறல்லாச் சேகாதரரும் உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 22 கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து உன்
ஆவியுடேனகூட இருப்பாராக. கிருைப உங்கேளாடிருப்பதாக. ஆெமன்.
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2

தீத்து

ேதவனுைடய ஊழியக்காரனும், இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய அப்ேபாஸ்தலனுமாகிய பவுல்,
ெபாதுவான விசுவாசத்தின்படி உத்தம குமாரனாகிய தீத்துவுக்கு எழுதுகிறதாவது: 2 பிதாவாகிய
ேதவனாலும், நம்முைடய இரட்சகராயிருக்கிற கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும், கிருைபயும்

இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 3 ெபாய்யுைரயாத ேதவன் ஆரம்ப காலமுதல் நித்தியஜீவைனக்
குறித்து வாக்குத்தத்தம் ெசய்து அைதக்குறித்த நம்பிக்ைகையப்பற்றி ேதவபக்திக்ேகதுவான சத்தியத்ைத
அறிகிற அறிவும் விசுவாசமும் ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும்படி, 4

ஏற்றகாலங்களிேல நம்முைடய இரட்சகராகிய ேதவனுைடய கட்டைளயின்படி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட
பிரசங்கத்தினாேல தமது வார்த்ைதைய ெவளிப்படுத்தினார். 5 நீ குைறவாயிருக்கிறைவகைள
ஒழுங்குபடுத்தும்படிக்கும், நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, பட்டணங்கள்ேதாறும் மூப்பைர
ஏற்படுத்தும்படிக்கும், உன்ைனக் கிேரத்தா தீவிேல விட்டுவந்ேதன்.

ஊழியர்களின் தகுதிகள்
6 குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒேர மைனவிையயுைடய புருஷனும், துன்மார்க்கெரன்றும்

அடங்காதவர்கெளன்றும் ேபெரடுக்காத விசுவாசமுள்ள பிள்ைளகைள உைடயவனுமாகிய ஒருவனிருந்தால்
அவைனேய ஏற்படுத்தலாம். 7 ஏெனனில், கண்காணியானவன் ேதவனுைடய
உக்கிராணக்காரனுக்ேகற்றவிதமாய், குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், தன் இஷ்டப்படி ெசய்யாதவனும்,
முற்ேகாபமில்லாதவனும், மதுபானப்பிரியமில்லாதவனும், அடியாதவனும், இழிவான ஆதாயத்ைத
இச்சியாதவனும், 8 அந்நியைர உபசரிக்கிறவனும், நல்ேலார்ேமல் பிரியமுள்ளவனும், ெதளிந்த
புத்தியுள்ளவனும், நீதிமானும், பரிசுத்தவானும், இச்ைசயடக்கமுள்ளவனும், 9 ஆேராக்கியமான
உபேதசத்தினாேல புத்திெசால்லவும், எதிர் ேபசுகிறவர்கைளக் கண்டனம்பண்ணவும்
வல்லவனுமாயிருக்கும்படி, தான் ேபாதிக்கப்பட்டதற்ேகற்ற உண்ைமயான வசனத்ைத நன்றாய்ப்
பற்றிக்ெகாள்ளுகிறவனுமாயிருக்க ேவண்டும். 10 அேநகர், விேசஷமாய் விருத்தேசதனமுள்ளவர்கள்,
அடங்காதவர்களும், வீண் ேபச்சுக்காரரும், மனைத மயக்குகிறவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்.

கள்ள உபேதசம்
11 அவர்களுைடய வாைய அடக்கேவண்டும்; அவர்கள் இழிவான ஆதாயத்துக்காகத் தகாதைவகைள

உபேதசித்து, முழுக்குடும்பங்கைளயும் கவிழ்த்துப்ேபாடுகிறார்கள். 12 கிேரத்தா தீவார் ஓயாப்ெபாய்யர்,
துஷ்டமிருகங்கள், ெபருவயிற்றுச் ேசாம்ேபறிகள் என்று அவர்களிெலாருவனாகிய அவர்கள்
தீர்க்கதரிசியானவேன ெசால்லியிருக்கிறான். 13 இந்தச் சாட்சி உண்ைமயாயிருக்கிறது; இது
முகாந்தரமாக, அவர்கள் யூதருைடய கட்டுக்கைதகளுக்கும், சத்தியத்ைத விட்டு விலகுகிற மனிதருைடய
கற்பைனகளுக்கும் ெசவிெகாடாமல், 14 விசுவாசத்திேல ஆேராக்கியமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி, நீ
அவர்கைளக் கண்டிப்பாய்க் கடிந்துெகாள். 15 சுத்தமுள்ளவர்களுக்குச் சகலமும் சுத்தமாயிருக்கும்;
அசுத்தமுள்ளவர்களுக்கும் அவிசுவாசமுள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றும் சுத்தமாயிராது; அவர்களுைடய புத்தியும்
மனச்சாட்சியும் அசுத்தமாயிருக்கும். 16 அவர்கள் ேதவைன அறிந்திருக்கிேறாெமன்று
அறிக்ைகபண்ணுகிறார்கள், கிரிையகளினாேலா அவைர மறுதலிக்கிறார்கள்; அவர்கள்
அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும், கீழ்ப்படியாதவர்களும், எந்த நற்கிரிையயுஞ்ெசய்ய
ஆகாதவர்களுமாயிருக்கிறார்கள்.

அத்தியாயம்–2

தீத்துவுக்கு வழி காட்டுதல்

நீேயா ஆேராக்கியமான உபேதசத்துக்ேகற்றைவகைளப் ேபசு. 2 முதிர்வயதுள்ள புருஷர்கள்
ஜாக்கிரைதயுள்ளவர்களும், நல்ெலாழுக்கமுள்ளவர்களும், ெதளிந்த புத்தியுள்ளவர்களும்,
விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் ெபாறுைமயிலும் ஆேராக்கியமுள்ளவர்களுமாயிருக்கும்படி

புத்திெசால்லு. 3 முதிர்வயதுள்ள ஸ்திரீகளும் அப்படிேய பரிசுத்தத்துக்ேகற்றவிதமாய் நடக்கிறவர்களும்,
அவதூறு பண்ணாதவர்களும், மதுபானத்துக்கு அடிைமப்படாதவர்களுமாயிருக்கவும், 4 ேதவவசனம்
தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு பாலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும், தங்கள் பிள்ைளகளிடத்திலும்
அன்புள்ளவர்களும், 5 ெதளிந்த புத்தியுள்ளவர்களும், கற்புள்ளவர்களும், வீட்டில் தரித்திருக்கிறவர்களும்,
நல்லவர்களும், தங்கள் புருஷருக்குக் கீழ்ப்படிகிறவர்களுமாயிருக்கும்படி, அவர்களுக்குப் படிப்பிக்கத்தக்க
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நற்காரியங்கைளப் ேபாதிக்கிறவர்களுமாயிருக்கவும் முதிர்வயதுள்ள ஸ்திரீகளுக்குப் புத்திெசால்லு. 6

அப்படிேய, பாலிய புருஷரும் ெதளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருக்கவும் நீ புத்திெசால்லி, 7 நீேய
எல்லாவற்றிலும் உன்ைன நற்கிரிையகளுக்கு மாதிரியாகக் காண்பித்து, 8 எதிரியானவன்
உங்கைளக்குறித்துப் ெபால்லாங்கு ெசால்லுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் ெவட்கப்படத்தக்கதாக,
உபேதசத்திேல ேவறுபாடில்லாதவனும், நல்ெலாழுக்கமுள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆேராக்கியமான
வசனத்ைதப் ேபசுகிறவனுமாயிருப்பாயாக. 9 ேவைலக்காரர் நம்முைடய இரட்சகராகிய ேதவனுைடய
உபேதசத்ைத எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக, 10 தங்கள் எஜமான்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்து
எதிர்த்துப்ேபசாமல், எல்லாவற்றிலும் பிரியமுண்டாக நடந்துெகாள்ளவும், திருடாமலிருந்து,
சகலவிதத்திலும் நல்லுண்ைமையக் காண்பிக்கவும் புத்திெசால்லு. 11 ஏெனனில் எல்லா மனிதருக்கும்
இரட்சிப்ைப அளிக்கத்தக்க ேதவகிருைபயானது பிரசன்னமாகி, 12 நாம் அவபக்திையயும் ெலளகிக
இச்ைசகைளயும் ெவறுத்து, ெதளிந்த புத்தியும் நீதியும் ேதவபக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திேல
ஜீவனம்பண்ணி, 13 நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்தபாக்கியத்துக்கும், மகா ேதவனும் நமது இரட்சகருமாகிய
இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய மகிைமயின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்படி நமக்குப்
ேபாதிக்கிறது. 14 அவர் நம்ைமச் சகல அக்கிரமங்களினின்று மீட்டுக்ெகாண்டு, தமக்குரிய ெசாந்த
ஜனங்களாகவும், நற்கிரிையகைளச்ெசய்ய பக்திைவராக்கியமுள்ளவர்களாகவும் நம்ைமச் சுத்திகரிக்கும்படி,
நமக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 15 இைவகைள நீ ேபசி, ேபாதித்து, சகல அதிகாரத்ேதாடும்
கடிந்துெகாள். ஒருவனும் உன்ைன அசட்ைடபண்ண இடங்ெகாடாதிருப்பாயாக.

அத்தியாயம்–3

ேமலும் தீத்துவுக்கு வழி காட்டுதல்

துைரத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து அடங்கியிருக்கவும், சகலவிதமான
நற்கிரிையகைளயும் ெசய்ய ஆயத்தமாயிருக்கவும், 2 ஒருவைனயும் தூஷியாமலும்,
சண்ைடபண்ணாமலும், ெபாறுைமயுள்ளவர்களாய் எல்லா மனிதருக்கும் சாந்தகுணத்ைதக்

காண்பிக்கவும் அவர்களுக்கு நிைனப்பூட்டு. 3 ஏெனனில், முற்காலத்திேல நாமும் புத்தியீனரும்,
கீழ்ப்படியாதவர்களும், வழிதப்பி நடக்கிறவர்களும், பலவித இச்ைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும்
அடிைமப்பட்டவர்களும், துர்க்குணத்ேதாடும் ெபாறாைமேயாடும் ஜீவனம்பண்ணுகிறவர்களும்,
பைகக்கப்படத்தக்கவர்களும், ஒருவைரெயாருவர் பைகக்கிறவர்களுமாயிருந்ேதாம். 4 நம்முைடய
இரட்சகராகிய ேதவனுைடய தையயும் மனிதர்ேமலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமானேபாது, 5 நாம் ெசய்த
நீதியின் கிரிையகளினிமித்தம் அவர் நம்ைம இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படிேய, மறுெஜன்ம
முழுக்கினாலும், பரிசுத்த ஆவியினுைடய புதிதாக்குதலினாலும் நம்ைம இரட்சித்தார். 6 தமது
கிருைபயினாேல நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, நித்தியஜீவனுண்டாகும் என்கிற நம்பிக்ைகயின்படி
சுதந்திரராகத்தக்கதாக, 7 அவர் நமது இரட்சகராகிய இேயசுகிறிஸ்து மூலமாய், அந்தப் பரிசுத்த ஆவிைய
நம்ேமல் சம்பூரணமாய்ப் ெபாழிந்தருளினார். 8 இந்த வார்த்ைத உண்ைமயுள்ளது; ேதவனிடத்தில்
விசுவாசமானவர்கள் நற்கிரிையகைளச் ெசய்ய ஜாக்கிரைதயாயிருக்கும்படி நீ இைவகைளக்குறித்துத்
திட்டமாய்ப் ேபாதிக்கேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறன்; இைவகேள நன்ைமயும் மனிதருக்குப்
பிரேயாஜனமுமானைவகள். 9 புத்தியீனமான தர்க்கங்கைளயும், வம்சவரலாறுகைளயும், சண்ைடகைளயும்,
நியாயப்பிரமாணத்ைதக் குறித்து உண்டாகிற வாக்குவாதங்கைளயும் விட்டு விலகு; அைவகள்
அப்பிரேயாஜனமும் வீணுமாயிருக்கும். 10 ேவதப்புரட்டனாயிருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்ெடாருமுைற
புத்தி ெசான்னபின்பு அவைனவிட்டு விலகு. 11 அப்படிப்பட்டவன் நிைலதவறி, தன்னிேலதாேன
ஆக்கிைனத்தீர்ப்புைடயவனாய்ப் பாவஞ்ெசய்கிறவெனன்று அறிந்திருக்கிறாேய. 12 நான்
அர்த்ெதமாைவயாவது தீகிக்குைவயாவது உன்னிடத்தில் அனுப்பும் ேபாது நீ நிக்ெகாப்ேபாலிக்கு
என்னிடத்தில் வர ஜாக்கிரைதப்படு; மாரிகாலத்திேல அங்ேக தங்கும்படி தீர்மானித்திருக்கிேறன். 13

நியாயசாஸ்திரியாகிய ேசனாவுக்கும் அப்ெபால்ேலாவுக்கும் ஒரு குைறவுமில்லாதபடிக்கு அவர்கைள
ஜாக்கிரைதயாய் விசாரித்து வழிவிட்டனுப்பு. 14 நம்முைடயவர்களும் கனியற்றவர்களாயிராதபடி
குைறவுகைள நீக்குகிறதற்ேகதுவாக நற்கிரிையகைளச் ெசய்யப்பழகட்டும். 15 என்ேனாடிருக்கிற யாவரும்
உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். விசுவாசத்திேல நம்ைமச் சிேநகிக்கிறவர்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லு. கிருைபயானது உங்களைனவேராடுங்கூட இருப்பதாக. ஆெமன்.
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பிேலேமான்

நன்றிகூறுதலும் ெஜபமும்

கிறிஸ்து இேயசுவுக்காக சிைறச்சாைலயில் கட்டப்பட்டவனாக இருக்கிற பவுலும், சேகாதரனாகிய
தீேமாத்ேதயும், எங்களுக்குப் பிரியமுள்ளவனும் உடன்ேவைலயாளுமாக இருக்கிற
பிேலேமானுக்கும், 2 பிரியமுள்ள அப்பியாளுக்கும், எங்கள் உடன் ேபார்வீரனாகிய அர்க்கிப்புவுக்கும்,

உம்முைடய வீட்டிேல கூடிவருகிற சைப விசுவாசிகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது: 3 நம்முைடய பிதாவாகிய
ேதவனாலும், கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும், உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 4 கர்த்தராகிய இேயசுவிடம் உள்ள உம்முைடய விசுவாசத்ைதயும், எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களிடமும் உள்ள உம்முைடய அன்ைபயும் நான் ேகள்விப்பட்டு, 5 என் ெஜபங்களில் உம்ைம
நிைனத்து, எப்ெபாழுதும் என் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்து, 6 கிறிஸ்துவில் நமக்குள் உள்ள எல்லா
நன்ைமகளும் ெதரியப்படுகிறதினாேல உம்முைடய விசுவாசத்தின் ஐக்கியம் கிறிஸ்து இேயசுவுக்காகப்
பயன்படேவண்டும் என்று ேவண்டுதல் ெசய்கிேறன். 7 சேகாதரேன, பரிசுத்தவான்களுைடய உள்ளங்கள்
உம்மாேல உற்சாகமானதினால், உம்முைடய அன்பினாேல அதிக சந்ேதாஷமும் ஆறுதலும்
அைடந்திருக்கிேறன்.

ஒேநசிமுக்காக பவுலின் மன்றாடல்
8 ஆகேவ, பவுலாகிய நான் முதிர்வயதானவனாகவும், இேயசுகிறிஸ்துவுக்காக இப்ெபாழுது

சிைறச்சாைலயில் கட்டப்பட்டவனாகவும் இருக்கிறதினால், 9 நீர் ெசய்யேவண்டியைத உமக்குக்
கட்டைளயிடுவதற்குக் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் துணிவுள்ளவனாக இருந்தாலும், அப்படிச் ெசய்யாமல்,
அன்பினாேல மன்றாடுகிேறன். 10 என்னெவன்றால், சிைறச்சாைலயில் கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நான்
ெபற்ற என் மகனாகிய ஒேநசிமுக்காக உம்ைம மன்றாடுகிேறன். 11 முன்ேன அவன் உமக்குப் பிரேயாஜனம்
இல்லாதவனாக இருந்தான், இப்ெபாழுேதா உமக்கும் எனக்கும் பிரேயாஜனமாக இருக்கிறான். 12

அவைன நான் உம்மிடம் அனுப்புகிேறன்; என் இருதயம்ேபால இருக்கிற அவைன நீர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 13

நற்ெசய்திக்காகக் கட்டப்பட்டிருக்கிற எனக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்காக உமக்குப் பதிலாக அவைன
என்ேனாடு ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நிைனத்ேதன். 14 ஆனாலும் நீர் ெசய்யும் நன்ைமையக்
கட்டாயத்தினால் இல்ைல, மனப்பூர்வமாகச் ெசய்வதற்காக, நான் உம்முைடய சம்மதம் இல்லாமல் ஒன்றும்
ெசய்வதற்கு எனக்கு மனமில்ைல. 15 அவன் என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடயவனாக இருப்பதற்காகவும்,
இனிேமல் அவன் அடிைமயானவனாக இல்ைல, அடிைமயானவனுக்கு ேமலானவனாகவும் பிரியமுள்ள
சேகாதரனாகவும் இருப்பதற்காகவும் ெகாஞ்சக்காலம் உம்ைமவிட்டுப் பிரிந்துேபானான். 16 அவன் எனக்கு
பிரியமான சேகாதரன் என்றால், உமக்கு சரீரத்தின்படியும் கர்த்தருக்குள்ளும் எவ்வளவு பிரியமுள்ளவனாக
இருக்கேவண்டும்! 17 ஆகேவ, நீர் என்ைன உம்முைடய உடன்ஊழியனாக ஏற்றுக்ெகாள்வதுேபால
அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும். 18 அவன் உமக்கு ஏதாவது அநியாயம் ெசய்தும், உம்மிடம்
கடன்பட்டிருந்தால், அைத என் கணக்கிேல ைவத்துக்ெகாள்ளும். 19 பவுலாகிய நான் இைத என் ெசாந்தக்
கரத்தினாேல எழுதுகிேறன், நான் அைதத் திரும்பச் ெசலுத்துேவன். நீர் உன்ைனநீேய எனக்குக் கடனாகச்
ெசலுத்தேவண்டும் என்று நான் உமக்குச் ெசால்லேவண்டியது இல்ைலேய. 20 ஆம், சேகாதரேன,
கர்த்தருக்குள் உம்மாேல எனக்குப் பிரேயாஜனம் உண்டாகட்டும்; கிறிஸ்துவுக்குள் என் இருதயத்ைத
சந்ேதாஷப்படுத்தும். 21 நான் ெசால்லுகிறைதவிட அதிகமாகச் ெசய்வீர் என்று அறிந்து, இதற்கு நீர்
சம்மதிப்பீர் என்கிற உறுதிேயாடு, உமக்கு எழுதியிருக்கிேறன். 22 ேமலும், உங்கள் ெஜபங்களினாேல நான்
உங்களிடம் அனுப்பப்படுேவன் என்று நம்பியிருக்கிறதினால், நான் தங்குவதற்காக ஒரு அைறைய எனக்காக
ஆயத்தம்பண்ணும். 23 கிறிஸ்து இேயசுவுக்காக என்ேனாடு சிைறக்காவலில் ைவக்கப்பட்டிருக்கிற
எப்பாப்பிராவும், 24 என் உடன்ேவைலயாட்களாகிய மாற்குவும், அரிஸ்தர்க்கும், ேதமாவும், லூக்காவும்
உமக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 25 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைப உங்கள்
ஆவிேயாடு இருப்பதாக. ஆெமன்.
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எபிேரயர்

தீர்க்கதரிசிகளிலும் ேமலானவர்

ஆதிகாலங்களில் ெவவ்ேவறு காலங்களில், அேநக விதங்களில் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக
முற்பிதாக்கேளாடு ேபசின ேதவன், 2 இந்தக் கைடசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாக நம்ேமாடு
ேபசினார்; இவைர எல்லாவற்றிற்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவர் மூலமாக

உலகங்கைளயும் உண்டாக்கினார். 3 இவர் பிதாவுைடய மகிைமயின் பிரகாசமும், அவருைடய குணத்தின்
சாயலாகவும் இருந்து, எல்லாவற்ைறயும் தம்முைடய வல்லைமயுள்ள வசனத்தினாேல தாங்குகிறவராக,
தம்மாேல நம்முைடய பாவங்கைள நீக்கும் சுத்திகரிப்ைப உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள
மகத்துவமானவருைடய வலது பக்கத்திேல உட்கார்ந்தார்.

ேதவ தூதரிலும் மகிைமெபாருந்தியவர்
4 இவர் ேதவதூதர்கைளவிட எவ்வளவு விேசஷமான நாமத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டாேரா, அவ்வளவு

அதிகமாக அவர்கைளவிட ேமன்ைமயுள்ளவரானார். 5 எப்படிெயன்றால், நீர் என்னுைடய ேநசகுமாரன்,
இன்று நான் உம் தகப்பனாேனன் என்றும்; நான் அவருக்குப் பிதாவாக இருப்ேபன், அவர் எனக்குக்
குமாரனாக இருப்பார் என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்ேபாதாவது ெசான்னது உண்டா? 6

ேமலும், தமது முதற்ேபறானவைர உலகத்தில் பிரேவசிக்கச்ெசய்தேபாது: ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும்
அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்றார். 7 ேதவதூதைரப்பற்றி: தம்முைடய தூதர்கைளக்
காற்றுகளாகவும், தம்முைடய ஊழியக்காரைர அக்கினிஜூவாைலகளாகவும் ெசய்கிறார் என்று
ெசால்லியிருக்கிறது. 8 குமாரைனப்பற்றி: ேதவேன, உம்முைடய சிங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும் உள்ளது,
உம்முைடய ராஜ்யத்தின் ெசங்ேகால் நீதியுள்ள ெசங்ேகாலாக இருக்கிறது. 9 நீர் நீதிைய விரும்பி,
அக்கிரமத்ைத ெவறுத்திருக்கிறீர்; எனேவ, ேதவேன, உம்முைடய ேதவன், உமது ேதாழர்கைளவிட உம்ைம
ஆனந்தத் ைதலத்தினால் அபிேஷகம்பண்ணினார் என்றும்; 10 கர்த்தாேவ, நீர் ஆதியிேல பூமிைய
அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்; வானங்கள் உம்முைடய ைகேவைலகளாக இருக்கிறது; 11 அைவகள்
அழிந்துேபாகும்; நீேரா நிைலத்திருப்பீர்; அைவகள் எல்லாம் ஆைடேபாலப் பைழைமயாகப்ேபாகும்; 12 ஒரு
சால்ைவையப்ேபால அைவகைளச் சுருட்டுவீர், அப்ெபாழுது அைவகள் மாறிப்ேபாகும்; ஆனால், நீேரா
மாறாதவராக இருக்கிறீர், உம்முைடய ஆண்டுகள் முடிந்து ேபாவதில்ைல என்றும் ெசால்லியிருக்கிறது. 13

ேமலும், நான் உம்முைடய எதிரிகைள உமது பாதத்தின் கீேழ ேபாடும்வைர நீர் என்னுைடய வலதுபக்கத்தில்
உட்கார்ந்திரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்ேபாதாவது அவர் ெசான்னதுண்டா? 14 அவர்கள்
எல்ேலாரும், இரட்சிப்ைபச் சுதந்தரிக்கப்ேபாகிறவர்களுக்காக ஊழியம் ெசய்வதற்கு அனுப்பப்பட்ட
பணிவிைட ெசய்யும் ஆவிகளாக இருக்கிறார்கள் அல்லவா?

அத்தியாயம்–2

கவனிக்கேவண்டுெமன எச்சரிப்பு

எனேவ, நாம் ேகட்டைவகைளவிட்டு விலகாமல் இருக்க, அைவகைள அதிக கவனமாகக்
கவனிக்கேவண்டும். 2 ஏெனன்றால், ேதவதூதர்கள் மூலமாகச் ெசால்லப்பட்ட வசனத்திற்கு
எதிரான எந்தச் ெசய்ைகக்கும் கீழ்ப்படியாைமக்கும் நீதியான தண்டைன வரத்தக்கதாக

அவர்களுைடய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க, 3 முதலாவது கர்த்தர் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு
அவரிடம் ேகட்டவர்களாேல நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும், 4 அற்புதங்களினாலும், அதிசயங்களினாலும்
பலவிதமான பலத்த ெசய்ைககளினாலும், தம்முைடய விருப்பத்தின்படி பகிர்ந்துெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவியின்
வரங்களினாலும், ேதவன் தாேம சாட்சி ெகாடுத்ததுமாக இருக்கிற இவ்வளவு ெபரிதான
இரட்சிப்ைபக்குறித்து நாம் கவைல இல்லாமல் இருப்ேபாம் என்றால் தண்டைனக்கு எப்படித்
தப்பித்துக்ெகாள்ளுேவாம்.

இேயசு அவருைடய சேகாதரர்கைளப் ேபாலாக்கப்பட்டார்
5 இனிவரும் உலகத்ைதப்பற்றிப் ேபசுகிேறாேம, அைத அவர் தூதர்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தவில்ைல. 6 ஒரு

இடத்திேல ஒருவன் சாட்சியாக: மனிதைன நீர் நிைனக்கிறதற்கும், மனிதனுைடய குமாரைன நீர்
விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம்? 7 அவைன ேதவதூதர்கைளவிட ெகாஞ்சம் சிறியவனாக்கினீர்;
மகிைமயினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி, உம்முைடய ைககளின் ெசயல்களின்மீது அவைன
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அதிகாரியாக ைவத்து, எல்லாவற்ைறயும் அவனுைடய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று ெசான்னான்.
8 எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினார் என்கிற விஷயத்தில், அவர் அவனுக்குக் கீழ்ப்படுத்தாத
ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல; ஆனால், இன்னும் எல்லாம் அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருப்பைதக் காணமுடியவில்ைல.
9 என்றாலும், ேதவனுைடய கிருைபயினால் ஒவ்ெவாருவருக்காகவும், மரணத்ைத ருசிபார்க்க
ேதவதூதர்கைளவிட ெகாஞ்சம் சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த இேயசு மகிைமயினாலும் கனத்தினாலும்
முடிசூட்டப்பட்டைதப் பார்க்கிேறாம். 10 ஏெனன்றால் தமக்காகவும் தம்மூலமாகவும் எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கினவர், அேநக பிள்ைளகைள மகிைமயில் ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கும்ேபாது அவர்களுைடய
இரட்சிப்பின் அதிபதிைய உபத்திரவங்களினாேல பூரணப்படுத்துவது அவருக்குரியதாக இருந்தது. 11

எப்படிெயன்றால், பரிசுத்தம் பண்ணுகிறவரும் பரிசுத்தம் பண்ணப்படுகிறவர்களுமாகிய எல்ேலாரும்
ஒருவராேல உண்டாயிருக்கிறார்கள்; இதினால் அவர்கைளச் சேகாதரர்கள் என்று ெசால்ல அவர்
ெவட்கப்படாமல்: 12 உம்முைடய நாமத்ைத என் சேகாதரர்களுக்கு அறிவித்து, சைப நடுவில் உம்ைமத்
துதித்துப்பாடுேவன் என்றும்; 13 நான் அவரிடம் நம்பிக்ைகயாக இருப்ேபன் என்றும்; இேதா, நானும், ேதவன்
எனக்குக் ெகாடுத்த பிள்ைளகளும் என்றும் ெசால்லியிருக்கிறார். 14 எனேவ, பிள்ைளகள் சரீரத்ைதயும்
இரத்தத்ைதயும் உைடயவர்களாக இருக்க, அவரும் அவர்கைளப்ேபால சரீரத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும்
உைடயவரானார்; மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவைனத் தமது மரணத்தினாேல அழிப்பதற்கும், 15

ஜீவகாலெமல்லாம் மரணபயத்தினாேல அடிைமத்தனத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்ேலாைரயும்
விடுதைலபண்ணுவதற்கும் அப்படியானார். 16 எனேவ, அவர் ேதவதூதர்களுக்கு உதவியாகக்
ைகெகாடுக்காமல், ஆபிரகாமின் வம்சத்திற்கு உதவியாகக் ைகெகாடுத்தார். 17 அன்றியும், அவர் மக்களின்
பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக, ேதவகாரியங்கைளக்குறித்து இரக்கமும் உண்ைமயும் உள்ள பிரதான
ஆசாரியராக இருப்பதற்கு எல்லாவிதத்திலும் தம்முைடய சேகாதரர்கைளப்ேபால் ஆகேவண்டியதாக
இருந்தது. 18 எனேவ, அவர்தாேம ேசாதிக்கப்பட்டுப் பாடுகள்பட்டதினாேல, அவர்
ேசாதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவிெசய்ய வல்லவராக இருக்கிறார்.

அத்தியாயம்–3

இேயசு ேமாேசயிலும் ெபரியவர்

இப்படியிருக்க, பரேலாக அைழப்புக்குப் பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சேகாதரர்கேள, நாம்
அறிக்ைகபண்ணுகிற அப்ேபாஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாக இருக்கிற கிறிஸ்து இேயசுைவக்
கவனித்துப்பாருங்கள்; 2 ேமாேச ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றிலும் உண்ைமயுள்ளவனாக

இருந்ததுேபால இவரும் தம்ைம நியமித்தவருக்கு உண்ைமயுள்ளவராக இருந்தார். 3 வீட்ைடக்
கட்டுகிறவன் வீட்ைடவிட அதிக கனத்திற்குரியவனாக இருக்கிறான்; அதுேபால ேமாேசையவிட இவர்
அதிக மகிைமக்குத் தகுதியானவராக எண்ணப்பட்டார். 4 ஏெனன்றால், எந்த வீடும் ஒருவனால்
உண்டாக்கப்படும்; எல்லாவற்ைறயும் உண்டுபண்ணினவர் ேதவன். 5 ெசால்லப்படப்ேபாகிற
காரியங்களுக்குச் சாட்சியாக, ேமாேச பணிவிைடக்காரனாக, ேதவனுைடய வீட்டில் எல்லாவற்றிலும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்தான். 6 கிறிஸ்துேவா அவருைடய வீட்டிற்கு ேமற்பட்டவரான குமாரனாக
உண்ைமயுள்ளவராக இருக்கிறார்; நம்பிக்ைகயினாேல உண்டாகும் ைதரியத்ைதயும்
ேமன்ைமபாராட்டைலயும் முடிவுவைரக்கும் உறுதியாகப் பற்றிக்ெகாண்டிருப்ேபாம் என்றால், நாேம
அவருைடய வீடாக இருப்ேபாம்.

அவிசுவாசத்ைதக் குறித்து எச்சரிப்பு
7 எனேவ, பரிசுத்த ஆவியானவர் ெசால்லுகிறபடி: இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால், 8

வனாந்தரத்திேல ேகாபமூட்டினேபாதும், ேசாதைனநாளிலும் நடந்ததுேபால, உங்கள் இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள். 9 அங்ேக உங்கள் முற்பிதாக்கள் என்ைனச் ேசாதித்து, என்ைனப்
பரீட்ைசபார்த்து, நாற்பது வருடகாலங்கள் என் ெசய்ைககைளப் பார்த்தார்கள். 10 எனேவ, நான் அந்த
வம்சத்தாைர ெவறுத்து, அவர்கள் எப்ெபாழுதும் வழுவிப்ேபாகிற இருதயமுள்ள மக்கெளன்றும், என்னுைடய
வழிகைளத் ெதரியாதவர்கெளன்றும் ெசால்லி; 11 என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் அவர்கள்
பிரேவசிக்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ேகாபத்திேல ஆைணயிட்ேடன் என்றார். 12 சேகாதரர்கேள,
ஜீவனுள்ள ேதவைனவிட்டு விலகுவதற்கான அவிசுவாசமுள்ள ெபால்லாத இருதயம் உங்களில் யாருக்கும்
இல்லாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 13 உங்களில் ஒருவரும் பாவத்தின் ஏமாற்றுதலினாேல
கடினப்பட்டுப் ேபாகாமல் இருக்க, இன்று என்று ெசால்லும் அளவிற்கு ஒவ்ெவாருநாளும் ஒருவருக்ெகாருவர்
புத்திெசால்லுங்கள். 14 நாம் ஆரம்பத்திேல ெகாண்ட நம்பிக்ைகைய முடிவுவைரக்கும் உறுதியாகப்
பிடித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாமானால், கிறிஸ்துவிடம் பங்குள்ளவர்களாக இருப்ேபாம். 15 இன்று அவருைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால், ேகாபமூட்டுதலில் நடந்ததுேபால உங்கள் இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று ெசால்லியிருக்கிறேத. 16 ேகட்டவர்களில் ேகாபமூட்டினவர்கள் யார்?
ேமாேசயினால் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட எல்ேலாரும் அப்படிச் ெசய்தார்களல்லவா? 17 ேமலும், அவர்
நாற்பது வருடங்களாக யாைர ெவறுத்தார்? பாவம் ெசய்தவர்கைளத்தாேன? அவர்களுைடய இறந்த
சரீரங்கள் வனாந்தரத்தில் விழுந்துேபானேத. 18 பின்னும், என்னுைடய இைளப்பாறுதலில்
பிரேவசிக்கமாட்டார்கள் என்று அவர் யாைரப்பற்றி ஆைணயிட்டார்? கீழ்ப்படியாதவர்கைளப்பற்றித்தாேன?
19 எனேவ, அவிசுவாசத்தினாேல அவர்கள் அதில் பிரேவசிக்கமுடியாமல் ேபானார்கள் என்று பார்க்கிேறாம்.

எபிேரயர் 3:19
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அத்தியாயம்–4

ேதவ பிள்ைளகளுக்கு இைளப்பாறுதல்

ஆகேவ, அவருைடய இைளப்பாறுதலில் பிரேவசிப்பதற்குத் தகுந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு
உண்டாயிருக்க, உங்களில் ஒருவனும் அைத அைடயாமல் பின்வாங்கிப்ேபானவனாக
இல்லாமலிருக்கக் கவனமாக இருப்ேபாம். 2 ஏெனன்றால், நற்ெசய்தி அவர்களுக்கு

அறிவிக்கப்பட்டதுேபால நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது; ேகட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் ேகட்டதினால்,
அவர்கள் ேகட்ட வசனம் அவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கவில்ைல. 3 விசுவாசித்த நாேமா அந்த
இைளப்பாறுதலில் பிரேவசிக்கிேறாம்; அவருைடய ெசயல்கள் உலகம் உண்டானதுமுதல் முடிந்திருந்தும்:
இவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் பிரேவசிக்கமாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ேகாபத்திேல
ஆைணயிட்ேடன் என்றார். 4 ேமலும், ேதவன் தம்முைடய ெசயல்கைளெயல்லாம் முடித்து ஏழாம் நாளிேல
ஓய்ந்திருந்தார் என்று ஏழாம்நாைளக்குறித்து ஒரு இடத்தில் ெசால்லியிருக்கிறார். 5 அன்றியும், அவர்கள்
என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் பிரேவசிக்கமாட்டார்கள் என்றும் அந்த இடத்திேலதாேன
ெசால்லியிருக்கிறார். 6 எனேவ, சிலர் அதில் பிரேவசிப்பது இன்னும் வரப்ேபாகிற காரியமாக
இருக்கிறதினாலும், நற்ெசய்திைய முதலாவது ேகட்டவர்கள் கீழ்ப்படியாததினாேல அதில் பிரேவசிக்காமல்
ேபானதினாலும், 7 இன்று அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பீர்களானால் உங்கள் இருதயங்கைளக்
கடினப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று நீண்டகாலத்திற்குப்பின்பு தாவீதின் சங்கீதத்திேல
ெசால்லியிருக்கிறபடி, இன்று என்று ெசால்வதினாேல பின்னும் ஒரு நாைளக் குறித்திருக்கிறார். 8 ேயாசுவா
அவர்கைள இைளப்பாறுதலுக்குள் நடத்தியிருந்தால், பின்பு அவர் மற்ெறாரு நாைளக்குறித்துச்
ெசால்லியிருக்கமாட்டாேர. 9 எனேவ, ேதவனுைடய மக்களுக்கு இைளப்பாறுகிற காலம் இனி வருகிறதாக
இருக்கிறது. 10 ஏெனன்றால், அவருைடய இைளப்பாறுதலில் பிரேவசித்தவன், ேதவன் தம்முைடய
ெசயல்கைள முடித்து ஓய்ந்ததுேபால, தானும் தன் ெசயல்கைள முடித்து ஓய்ந்திருப்பான். 11 எனேவ, இந்த
மாதிரியின்படி ஒருவனும் கீழ்ப்படியாைமயினாேல விழுந்துேபாகாமல் இருக்க, நாம் இந்த
இைளப்பாறுதலில் பிரேவசிக்க கவனமாக இருப்ேபாம். 12 ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது ஜீவனும்
வல்லைமயும் உள்ளதாகவும், இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான எல்லாப் பட்டயத்ைதயும்விட
கூர்ைமயானதாகவும், ஆத்துமாைவயும், ஆவிையயும், கணுக்கைளயும் ஊைனயும் பிரிக்க உருவக்
குத்துகிறதாகவும், இருதயத்தின் நிைனவுகைளயும் ேயாசைனகைளயும் பகுத்தறிகிறதாகவும் இருக்கிறது.
13 அவருைடய பார்ைவக்கு மைறவான பைடப்பு ஒன்றும் இல்ைல; எல்லாம் அவருைடய
கண்களுக்குமுன்பாக மைறக்கப்படாததாகவும், ெவளிப்பைடயாகவும் இருக்கிறது, அவருக்ேக நாம் கணக்கு
ஒப்புவிக்கேவண்டும்.

இேயசு பிரதான ஆசாரியர்
14 வானங்களின் வழியாகப் பரேலாகத்திற்குப்ேபான ேதவகுமாரனாகிய இேயசு என்னும் மகா பிரதான

ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறதினால், நாம் பண்ணின அறிக்ைகைய உறுதியாகப் பற்றிக்ெகாண்டிருக்கலாம்.
15 நம்முைடய பலவீனங்கைளக்குறித்துப் பரிதாபப்படமுடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இல்லாமல்,
எல்லாவிதத்திலும் நம்ைமப்ேபால் ேசாதிக்கப்பட்டும், பாவம் இல்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியேர
நமக்கு இருக்கிறார். 16 எனேவ, நாம் இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவும், சரியான ேநரத்தில் உதவி
ெசய்யும் கிருைபைய அைடயவும், ைதரியமாகக் கிருைபயின் சிங்காசனத்திடம் ேசருேவாம்.

அத்தியாயம்–5

பிரதான ஆசாரியராகிய இேயசு

அன்றியும், மனிதர்களில் இருந்து ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் பிரதான ஆசாரியனும்
பாவங்களுக்காகக் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெசலுத்த, மனிதர்களுக்காக
ேதவகாரியங்களில் நியமிக்கப்படுகிறான். 2 பிரதான ஆசாரியனும் பலவீனமுள்ளவனான

இருக்கிறதினாேல, அறியாதவர்களுக்கும் வழி தவறிப்ேபானவர்களுக்கும் இரங்கத்தக்கவனாக
இருக்கிறான். 3 இதனால், அவன் மக்களுைடய பாவங்களுக்காகப் பலியிடேவண்டியதுேபால, தன்னுைடய
பாவங்களுக்காகவும் பலியிடேவண்டியதாக இருக்கிறது. 4 ேமலும், ஆேராைனப்ேபால ேதவனால்
அைழக்கப்படாமல், ஒருவனும் இந்தக் கனமான ஊழியத்துக்குத் தானாக ஏற்படுகிறதில்ைல.

ெமல்கிேசேதக்கின் ஆசாரியத்துவம்
5 அப்படிேய கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியராகிறதற்குத் தம்ைமத்தாேம உயர்த்தவில்ைல; நீர் என்னுைடய

ேநசகுமாரன், இன்று நான் உம் தகப்பனாேனன் என்று அவேராடு ெசான்னவேர அவைர உயர்த்தினார். 6

அப்படிேய ேவெறாரு இடத்திலும்: நீர் ெமல்கிேசேதக்கின் முைறைமயின்படி என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசாரியராக இருக்கிறீர் என்று ெசால்லியிருக்கிறார். 7 அவர் சரீரத்தில் இருந்த நாட்களில், தம்ைம
மரணத்திலிருந்து இரட்சிக்க வல்லைம உள்ளவைர ேநாக்கி பலத்த சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும்
ெஜபம்பண்ணி, ேவண்டுதல்ெசய்து, தமக்கு உண்டான பயபக்தியினால் ேகட்கப்பட்டு, 8 அவர் குமாரனாக
இருந்தும், அவர் பட்டபாடுகளினாேல கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டு, 9 தாம் பூரணரானபின்பு, தமக்குக்
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கீழ்ப்படிகிற எல்ேலாரும் நித்திய இரட்சிப்ைப அைடவதற்குக் காரணராகி, 10 ெமல்கிேசேதக்கின்
முைறைமயின்படியான பிரதான ஆசாரியர் என்று ேதவனாேல நாமம் தரிக்கப்பட்டார். 11 இந்த
இேயசுைவப்பற்றி நாம் அதிகமாகப் ேபசலாம்; நீங்கள் ேகட்பதில் மந்தமாக இருப்பதினால், அைத
உங்களுக்கு விளக்கிச் ெசால்லுகிறது எனக்குக் கடினமாக இருக்கும். 12 காலத்ைதப் பார்த்தால்,
ேபாதகர்களாக இருக்கேவண்டிய உங்களுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைதகளின் அடிப்பைட உபேதசங்கைள
மீண்டும் உபேதசிக்கேவண்டியதாக இருக்கிறது; நீங்கள் திடமான உணைவச் சாப்பிடுகிறவர்களாக
இல்ைல, பாைலக் குடிக்கிறவர்களானீர்கள். 13 பாைலக் குடிக்கிறவன் குழந்ைதயாக இருக்கிறதினாேல
நீதியின் வசனத்தில் அனுபவம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். 14 திடமான உணவானது, நன்ைம எது? தீைம
எது? என்று புரிந்துெகாள்ளும் பயிற்சியினால் சரியானது என்ன? தவறானது என்ன? என்று பகுத்தறியும்
அனுபவம் உள்ளவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்ேக ஆகும்.

அத்தியாயம்–6

ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி

ஆைகயால், கிறிஸ்துைவப்பற்றிச் ெசால்லிய அடிப்பைட உபேதசவசனங்கைள நாம்விட்டுவிட்டு,
ெசத்த ெசய்ைககைளவிட்டு மனம் திரும்புதல், ேதவன்ேமல் ைவக்கும் விசுவாசம், 2 ஞானஸ்நான
உபேதசம், ைககைள ைவத்தல், இறந்ேதாரின் உயிர்த்ெதழுதல், நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு என்ற

உபேதசங்களாகிய அஸ்திபாரத்ைத மீண்டும் ேபாடாமல், பூரணராகும்படி கடந்த ேபாேவாம். 3 ேதவனுக்கு
விருப்பமானால் இப்படிேய ெசய்ேவாம். 4 ஏெனன்றால், ஒருமுைற பிரகாசிக்கப்பட்டும், பரேலாக ஈைவ
ருசிபார்த்தும், பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றும், 5 ேதவனுைடய நல்வார்த்ைதையயும் இனிவரும் உலகத்தின்
ெபலன்கைளயும் ருசிபார்த்தும், 6 மறுதலித்துப்ேபானவர்கள், ேதவனுைடய குமாரைனத் தாங்கேள மீண்டும்
சிலுைவயில் அைறந்து அவமானப்படுத்துகிறதினால், மனந்திரும்புவதற்காக அவர்கைள மீண்டும்
புதுப்பிக்கிறது முடியாதகாரியம். 7 எப்படிெயன்றால், தன்ேமல் அடிக்கடி ெபய்கிற மைழநீைரக் குடித்து,
தன்னிடம் பயிரிடுகிறவர்களுக்குத் ேதைவயான பயிைர முைளப்பிக்கும் நிலமானது ேதவனால் ஆசீர்வாதம்
ெபறும். 8 முள்ெசடிகைளயும் முள்பூண்டுகைளயும் முைளப்பிக்கிற நிலேமா மதிப்பில்லாததும்,
சபிக்கப்படுகிறதாகவும் இருக்கிறது; சுட்ெடரிக்கப்படுவேத அதின் முடிவு. 9 பிரியமானவர்கேள, நாங்கள்
இப்படிச் ெசான்னாலும், நன்ைமயானைவகளும் இரட்சிப்புக்குரிய காரியங்களும் உங்களிடம்
உண்டாயிருக்கிறெதன்று நம்பியிருக்கிேறாம். 10 ஏெனன்றால், உங்கள் ெசயல்கைளயும், நீங்கள்
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் ெசய்ததினாலும், ெசய்து வருகிறதினாலும் அவருைடய நாமத்திற்காகக்
காண்பித்த உங்கள் அன்ைபயும் மறந்துவிடுகிறதற்கு ேதவன் அநீதியுள்ளவர் இல்ைலேய. 11 நீங்கள்
அசதியாக இல்லாமல், வாக்குத்தத்தமான ஆசீர்வாதங்கைள விசுவாசத்தினாலும் அதிக ெபாறுைமயினாலும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்கைளப் பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்து, 12 உங்களுக்கு நம்பிக்ைகயின்
பூரணநிச்சயம் உண்டாக நீங்கள் எல்ேலாரும் முடிவுவைரக்கும் அதிக கவனத்ைதக் காண்பிக்கேவண்டும்
என்று ஆைசயாக இருக்கிேறாம்.

ேதவனுைடய வாக்குத்தத்தத்தின் நிச்சயம்
13 ஆபிரகாமுக்கு ேதவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினேபாது, ஆைணயிடுவதற்கு தம்ைமவிட ெபரியவர்

ஒருவரும் இல்லாததினாேல தமதுெபயரிேல: 14 நிச்சயமாக நான் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கேவ ஆசீர்வதித்து,
உன்ைனப்ெபருகேவ ெபருகப்பண்ணுேவன் என்றார். 15 அப்படிேய, அவன் ெபாறுைமயாகக் காத்திருந்து,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 16 மனிதர்கள் தங்கைளவிட ெபரியவர் ெபயரில்
ஆைணயிடுவார்கள்; எல்லா விவாதங்களிலும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆைணயிடுதேல முடிவு. 17 அப்படிேய,
ேதவனும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களுக்குத் தமது
ஆேலாசைனயின் மாறாத நிச்சயத்ைதப் பரிபூரணமாகக் காண்பிக்க விருப்பம் உள்ளவராக, ஒரு
ஆைணயினாேல அைத உறுதிப்படுத்தினார். 18 நமக்கு முன்பாக ைவக்கப்பட்ட நம்பிக்ைகையப்
பற்றிக்ெகாள்வதற்கு அைடக்கலமாக ஓடிவந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத விேசஷங்களினால் நிைறந்த
ஆறுதல் உண்டாவதற்கு, ெகாஞ்சம்கூட ெபாய் ெசால்லாத ேதவன் அப்படிச் ெசய்தார். 19 அந்த நம்பிக்ைக
நமக்கு நிைலயானதும், ஆத்துமாக்களுக்கு உறுதியான நங்கூரமாகவும், திைரக்குப் பின்ேன மகாபரிசுத்த
இடத்திற்குள் நுைழகிறதாகவும் இருக்கிறது. 20 நமக்கு முன்ேனாடியானவராகிய இேயசுகிறிஸ்து,
ெமல்கிேசேதக்கின் முைறைமயில் நித்திய பிரதான ஆசாரியராக நமக்காக அந்தத் திைரக்குள்
பிரேவசித்திருக்கிறார்.

அத்தியாயம்–7

ஆசாரியனாகிய ெமல்கிேசேதக்கு

இந்த ெமல்கிேசேதக்கு சாேலமின் ராஜாவும், உன்னதமான ேதவனுைடய ஆசாரியனுமாக
இருந்தான்; ராஜாக்கைள முறியடித்து திரும்பிவந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்ெகாண்டுேபாய்,
அவைன ஆசீர்வதித்தான். 2 இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் ெகாடுத்தான்;

இவனுைடய முதல் ெபயராகிய ெமல்கிேசேதக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும், பின்பு சாேலமின் ராஜா
என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அர்த்தமாகும். 3 இவன் தகப்பனும், தாயும், வம்சவரலாறும்
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இல்லாதவன்; இவன் வாழ்நாட்களின் துவக்கமும், முடிவும் இல்லாதவனாக, ேதவனுைடய குமாரைனப்ேபால
என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாக நிைலத்திருக்கிறான். 4 இவன் எவ்வளவு ெபரியவனாக இருக்கிறான்
பாருங்கள்; ேகாத்திரத்தைலவனாகிய ஆபிரகாம்கூட ெகாள்ைளயிடப்பட்ட ெபாருள்களில் இவனுக்குத்
தசமபாகம் ெகாடுத்தான். 5 ேலவியின் குமாரர்களில் ஆசாரியத்துவத்ைத அைடகிறவர்களும், ஆபிரகாமின்
வம்சத்திலிருந்து வந்த தங்கள் சேகாதரரான மக்களிடம் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி தசமபாகம்
வாங்குகிறதற்குக் கட்டைளப் ெபற்றிருக்கிறார்கள். 6 ஆனாலும், அவர்களுைடய வம்சவரிைசயில்
வராதவனாகிய ெமல்கிேசேதக்கு ஆபிரகாமிடம் தசமபாகம் வாங்கி, வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றிருந்த
அவைன ஆசீர்வதித்தான். 7 சிறியவன் ெபரியவனாேல ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், அதில் சந்ேதகம் இல்ைல. 8

அன்றியும், இங்ேக, தசமபாகம் வாங்குகிற மனிதர்கள் ஒரு நாளில் இறந்துேபாவார்கள்; அங்ேகேயா,
ஆபிரகாமிடம் தசமபாகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டவன், பிைழத்திருக்கிறான் என்று சாட்சிெபற்றவன். 9

அன்றியும், ெமல்கிேசேதக்கு ஆபிரகாமுக்கு எதிர்ெகாண்டுேபானேபாது, ேலவியானவன் தன் தகப்பனுைடய
வம்சத்தில் இருந்ததினால், 10 தசமபாகம் வாங்குகிற அவனும் ஆபிரகாமின் மூலமாகத் தசமபாகம்
ெகாடுத்தான் என்று ெசால்லலாம்.

ேமல்கிேசேதக்ைகப்ேபால இேயசு
11 அல்லாமலும், இஸ்ரேவல் மக்கள் ேலவிேகாத்திர ஆசாரிய முைறைமக்கு உட்பட்டிருந்துதான்

நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ெபற்றார்கள்; அந்த ஆசாரியமுைறைமயினாேல பூரணப்படுதல்
உண்டாயிருக்குமானால், ஆேரானுைடய முைறைமயின்படி அைழக்கப்படாமல், ெமல்கிேசேதக்குைடய
முைறைமயின்படி அைழக்கப்பட்ட ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்பேவண்டியது என்ன? 12 ஆசாரியத்துவம்
மாற்றப்பட்டிருந்தால், நியாயப்பிரமாணமும் மாற்றப்படேவண்டும். 13 இைவகள் யாைரப்பற்றிச்
ெசால்லப்பட்டிருக்கிறேதா, அவர் ேவறு ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இருக்கிறாேர; அந்தக்
ேகாத்திரத்தில் ஒருவனும் பலிபீடத்து ஊழியம் ெசய்தது இல்ைலேய. 14 நம்முைடய கர்த்தர்
யூதாேகாத்திரத்தில் ேதான்றினார் என்பது பிரபலமாக இருக்கிறது; அந்தக் ேகாத்திரத்தாரின்
ஆசாரியத்துவத்ைதப்பற்றி ேமாேச ஒன்றும் ெசால்லவில்ைலேய. 15 அல்லாமலும்,
ெமல்கிேசேதக்ைகப்ேபால ேவெறாரு ஆசாரியர் எழும்புகிறார் என்று ெசால்லியிருப்பது மிகவும் ெதளிவாக
விளங்குகிறது. 16 அவர் மனிதவம்சம் சம்பந்தமான கட்டைளயாகிய நியாயப்பிரமாணத்தினால் ஆசாரியர்
ஆகாமல், 17 நீர் ெமல்கிேசேதக்கின் முைறைமயின்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்கிறீர் என்று
ெசால்லிய சாட்சிக்குத் தகுந்தபடி அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லைமயின்படிேய ஆசாரியர் ஆனார். 18

முந்தின கட்டைள ெபலவீனமுள்ளதும் பயன் இல்லாததுமாக இருந்ததினால் மாற்றப்பட்டது. 19

நியாயப்பிரமாணமானது ஒன்ைறயும் பூரணப்படுத்தவில்ைல, ஆனாலும், எப்படிேயா சிறந்த நம்பிக்ைக
நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது; அந்த நம்பிக்ைகயினாேல ேதவனுக்கு அருகில் ேசருகிேறாம். 20 அன்றியும்,
அவர்கள் ஆைணயில்லாமல் ஆசாரியராக்கப்படுகிறார்கள்; இவேரா; நீர் ெமல்கிேசேதக்கின்
முைறைமயின்படி என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியராக இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆைணயிட்டார்,
மனம்மாறாமலும் இருப்பார் என்று தம்ேமாடு ெசான்னவராேல ஆைணேயாடு ஆசாரியர் ஆனார். 21 எனேவ,
இேயசுவானவர் ஆைணயின்படிேய ஆசாரியராக்கப்பட்டது எவ்வளவு சிறந்த காரியேமா, 22 அவ்வளவு
சிறந்த உடன்படிக்ைகக்கு உத்திரவாதமானார். 23 அன்றியும், அவர்கள் மரணத்தினால் ஆசாரிய
ஊழியத்தில் நிைலத்திருக்க முடியாததினால், அேநகர் ஆசாரியராக்கப்படுகிறார்கள். 24 ஆனால், இேயசு
கிறிஸ்துேவா என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கிறதினால், அவருைடய ஆசாரியத்துவம் என்றும் மாறாதது.
25 ேமலும், அவர் மூலமாக ேதவனிடம் ேசருகிறவர்களுக்காக ேவண்டுதல்ெசய்ய அவர் எப்ெபாழுதும்
உயிேராடு இருப்பதால் அவர்கைள முழுவதும் இரட்சிக்க வல்லவராகவும் இருக்கிறார். 26 பாவம்
இல்லாதவரும், குற்றம் இல்லாதவரும், மாசு இல்லாதவரும், பாவிகளுக்கு விலகினவரும், வானங்களிலும்
உயர்ந்தவருமாக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியேர நமக்கு இருக்கிறார். 27 அவர் பிரதான
ஆசாரியர்கைளப்ேபால முதலில் தன் ெசாந்தப் பாவங்களுக்காகவும், பின்பு மக்களுைடய
பாவங்களுக்காகவும் தினமும் பலியிடேவண்டியதில்ைல; ஏெனன்றால் தம்ைமத்தாேம பலியிட்டேபாேத
இைத ஒேரமுைற ெசய்துமுடித்தார். 28 நியாயப்பிரமாணம் ெபலவீனமுள்ள மனிதர்கைளப் பிரதான
ஆசாரியராக ஏற்படுத்துகிறது; ஆனால், நியாயப்பிரமாணத்திற்குப் பின்பு வந்த ஆைணயின் வசனேமா,
என்ெறன்ைறக்கும் பூரண பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிற ேதவகுமாரைன பிரதான ஆசாரியராக
ஏற்படுத்தியது.

அத்தியாயம்–8

புதிய உடன்படிக்ைகயின் பிரதான ஆசாரியன்

ேமேல ெசால்லியைவகளின் முக்கியமான ெபாருள் என்னெவன்றால்; பரேலாகத்தில் உள்ள
மகத்துவமான ஆசனத்தின் வலதுபக்கத்திேல உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாக, 2 பரிசுத்த
புகலிடத்திலும், மனிதரால் அல்ல, கர்த்தரால் நிறுவப்பட்ட உண்ைமயான கூடாரத்திலும் ஆசாரிய

ஊழியம் ெசய்கிறவருமாக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு. 3 ஒவ்ெவாரு பிரதான ஆசாரியனும்
காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெசலுத்துவதற்காக நியமிக்கப்படுகிறான்; ஆகேவ, பலிகைளயும்,
காணிக்ைககைளயும், ெசலுத்துவதற்கு எதாவது ஒன்று இவருக்கும் அவசியமாக இருக்கிறது. 4 பூமியிேல
கிறிஸ்து இருப்பாரானால் ஆசாரியராக இருக்கமாட்டார்; ஏெனன்றால், நியாயப்பிரமாணத்தின்படி
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காணிக்ைககைளச் ெசலுத்துகிற ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கேள; 5 இவர்கள் ெசய்யும் ஆராதைன
பரேலாகத்தில் இருப்பைவகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது; அப்படிேய, ேமாேச
கூடாரத்ைதக் கட்டப் ேபாகும்ேபாது: மைலயிேல உனக்குக் காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படிேய நீ
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய எச்சரிக்ைகயாக இரு என்று ேதவன் அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டார். 6

கிறிஸ்துவானவர் விேசஷித்த வாக்குத்தத்தங்களினால் நிறுவிக்கப்பட்ட விேசஷித்த உடன்படிக்ைகக்கு
எப்படி மத்தியஸ்தராக இருக்கிறாேரா, அப்படிேய முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்ைதயும் ெபற்றிருக்கிறார்.
7 அந்த முதலாம் உடன்படிக்ைக பிைழயில்லாமல் இருந்தால், இரண்டாம் உடன்படிக்ைகக்கு இடம்
ேதடேவண்டியது இல்ைலேய. 8 அவர்கைளக் குற்றப்படுத்தி, அவர்கைளப் பார்த்து: இேதா, கர்த்தர்
ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடும் யூதா குடும்பத்ேதாடும் நான் புதிய
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்தும் காலம் வருகிறது. 9 அவர்களுைடய முற்பிதாக்கைள
எகிப்துேதசத்திலிருந்து ெகாண்டுவர நான் அவர்களுைடய ைகையப் பிடித்த நாளிேல அவர்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையப்ேபால இது இருப்பதில்ைல; அந்த உடன்படிக்ைகயிேல அவர்கள் நிைலத்து
நிற்கவில்ைலேய, நானும் அவர்கைளப் புறக்கணித்ேதன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 10 அந்த
நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேராடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: என்னுைடய
பிரமாணங்கைள அவர்களுைடய மனதிேல ைவத்து, அவர்களுைடய இருதயங்களில் அைவகைள
எழுதுேவன்; நான் அவர்கள் ேதவனாக இருப்ேபன், அவர்கள் என் மக்களாக இருப்பார்கள். 11 அப்ெபாழுது
சிறியவன்முதல் ெபரியவன்வைரக்கும் எல்ேலாரும் என்ைன அறிவார்கள்; ஆைகயால், கர்த்தைர
அறிந்துெகாள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும், ஒருவன் தன் சேகாதரனுக்கும் ேபாதிக்கேவண்டியது
இல்ைல. 12 ஏெனன்றால் நான் அவர்கள் அநியாயங்கைளக் கிருைபயாக மன்னித்து, அவர்கள்
பாவங்கைளயும், அக்கிரமங்கைளயும் இனி நிைனக்கமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 13 புதிய
உடன்படிக்ைக என்று அவர் ெசால்லுகிறதினாேல முந்தினைதப் பழைமயாக்கினார்; பழைமயானதும்
நாள்பட்டதுமாக இருக்கிறது உருக்குைலந்துேபாகும் காலம் ெநருங்கியிருக்கிறது.

அத்தியாயம்–9

ஆசாரிப்புக்கூடாரத்தில் ஆராதைன

அன்றியும், முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது ஆராதைனக்குரிய முைறைமகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த
இடமும் உைடயதாக இருந்தது. 2 எப்படிெயன்றால், ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது;
அதின் முந்தின பாகத்தில் குத்துவிளக்கும், ேமைஜயும், ேதவசமுகத்து அப்பங்களும் இருந்தன; அது

பரிசுத்த இடம் எனப்படும். 3 இரண்டாம் திைரக்கு உள்ேள மகா பரிசுத்த இடம் என்று ெசால்லப்பட்ட
கூடாரம் இருந்தது. 4 அதிேல தங்கத்தால் ெசய்த தூபகலசமும், முழுவதும் தங்கத்தகடு பதிக்கப்பட்ட
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் இருந்தன; அந்தப் ெபட்டியிேல மன்னா ைவக்கப்பட்ட தங்கப்பாத்திரமும்,
ஆேரானுைடய துளிர்த்த ேகாலும், உடன்படிக்ைகயின் கற்பலைககளும் இருந்தன. 5 அதற்கு ேமேல
மகிைமயுள்ள ேகருபீன்கள் ைவக்கப்பட்டுக் கிருபாசனத்ைத நிழலிட்டிருந்தன; இைவகைளப்பற்றி
விளக்கிச்ெசால்ல இப்ெபாழுது ேநரமில்ைல. 6 இைவகள் இவ்விதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க,
ஆசாரியர்கள் ஆராதைன முைறைமகைள நிைறேவற்ற முதலாம் கூடாரத்திற்குள் எப்ெபாழுதும்
பிரேவசிப்பார்கள். 7 இரண்டாம் கூடாரத்திற்குள் பிரதான ஆசாரியன்மட்டும் வருடத்திற்கு ஒரு முைற
இரத்தத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு உள்ேள பிரேவசித்து, அந்த இரத்தத்ைதத் தனக்காகவும் மக்களுைடய
தவறுகளுக்காகவும் ெசலுத்துவான். 8 அதினாேல, முதலாம் கூடாரம் நிற்கும்வைரக்கும் பரிசுத்த
இடத்திற்குப்ேபாகிற வழி இன்னும் ெவளிப்படவில்ைல என்று பரிசுத்த ஆவியானவர்
ெதரியப்படுத்தியிருக்கிறார். 9 அந்தக் கூடாரம் இந்தக் காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பைனயாக இருக்கிறது;
அதற்ேகற்றபடி ெசலுத்தப்பட்டு வருகிற காணிக்ைககளும் பலிகளும் ஆராதைன ெசய்கிறவனுைடய
மனச்சாட்சிையப் பூரணப்படுத்தமுடியாதைவகள். 10 இைவகள் சீர்திருத்தல் உண்டாகும் காலம்வைரக்கும்
நடப்பதற்கு கட்டைளயிடப்பட்டது. உண்பதும், குடிப்பது, பலவித குளியல்களும், சரீரத்திற்குரிய
சடங்குகேள தவிர ேவேறான்றும் இல்ைல.

கிறிஸ்துவின் இரத்தம்
11 கிறிஸ்துவானவர் வரப்ேபாகிற நன்ைமகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியராக ெவளிப்பட்டு, ைகயினால்

ெசய்யப்பட்டதாகிய இந்தப் பைடப்பு சம்பந்தமான கூடாரத்தின் வழியாக அல்ல, ெபரிதும் உத்தமுமான
கூடாரத்தின் வழியாகவும், 12 ெவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காைள இைவகளுைடய இரத்தத்தினாேல அல்ல,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தினாலும் ஒேரமுைற மகா பரிசுத்த இடத்திற்குள் பிரேவசித்து, நித்திய மீட்ைப
உண்டுபண்ணினார். 13 அது எப்படிெயன்றால், காைள ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின் இரத்தமும்,
தீட்டுப்பட்டவர்கள்ேமல் ெதளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும், சரீரசுத்தம் உண்டாகப்
பரிசுத்தப்படுத்துெமன்றால், 14 நித்திய ஆவியினாேல தம்ைமத்தாேம பழுதில்லாத பலியாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்த கிறிஸ்துவினுைடய இரத்தம் ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்கு உங்கள்
மனச்சாட்சிையச் ெசத்த கிரிையகள் இல்லாமல் சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம்! 15 ஆைகயால், முதலாம்
உடன்படிக்ைகயின் காலத்திேல நடந்த அக்கிரமங்கைள நீக்குவதற்காக அவர் மரணமைடந்து,
அைழக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்தரத்ைத அைடந்துெகாள்வதற்காக, புதிய
உடன்படிக்ைகயின் மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார். 16 ஏெனன்றால், எங்ேக மரணசாசனம் உண்ேடா, அங்ேக
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அந்த சாசனத்ைத எழுதினவனுைடய மரணமும் உண்டாகேவண்டும். 17 எப்படிெயன்றால், மரணம்
உண்டான பின்ேப மரணசாசனம் உறுதிப்படும்; அைத எழுதினவன் உயிேராடு இருக்கும்ேபாது அதற்குப்
ெபலன் இல்ைலேய. 18 அப்படிேய, முதலாம் உடன்படிக்ைகயும் இரத்தம் இல்லாமல் பிரதிஷ்ைட
ெசய்யப்படவில்ைல. 19 எப்படிெயன்றால், ேமாேச, நியாயப்பிரமாணத்தினால், எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாக்
கட்டைளகைளயும் ெசான்னப்பின்பு, இளங்காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளின் இரத்தத்ைதத்
தண்ணீேராடும், சிவப்பான ஆட்டு முடிேயாடும், ஈேசாப்ேபாடும் எடுத்து, புத்தகத்தின் ேமலும் மக்கள்
எல்ேலார் ேமலும் ெதளித்து: 20 ேதவன் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட உடன்படிக்ைகயின் இரத்தம் இதுேவ
என்று ெசான்னான். 21 இவ்விதமாக, கூடாரத்தின்ேமலும் ஆராதைனக்குரிய எல்லா
பணிமுட்டுகளின்ேமலும் இரத்தத்ைதத் ெதளித்தான். 22 நியாயப்பிரமாணத்தினால் ஏறக்குைறய எல்லாம்
இரத்தத்தினாேல சுத்திகரிக்கப்படும்; இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. 23 ஆகேவ,
பரேலாகத்தில் உள்ளைவகளுக்குச் சாயலானைவகள் இப்படிப்பட்ட பலிகளினாேல சுத்திகரிக்கப்பட
ேவண்டியதாக இருந்தது; பரேலாகத்தில் உள்ளைவகேளா இைவகளிலும் விேசஷித்த பலிகளாேல
சுத்திகரிக்கப்படேவண்டியைவகள். 24 அப்படிேய. உண்ைமயான பரிசுத்த இடத்துக்கு அைடயாளமான
ைகயினால் ெசய்யப்பட்ட பரிசுத்த இடத்திேல கிறிஸ்துவானவர் பிரேவசிக்காமல், பரேலாகத்திேல
இப்ெபாழுது நமக்காக ேதவனுைடய சமூகத்தில் ேவண்டுதல் ெசய்வதற்காகப் பிரேவசித்திருக்கிறார். 25

பிரதான ஆசாரியன் மற்றவர்களுைடய இரத்தத்ேதாடு ஒவ்ெவாரு வருடமும் பரிசுத்த இடத்திற்குள்
பிரேவசிக்கிறதுேபால, அவர் அேநகமுைற தம்ைமப் பலியிடுவதற்காகப் பிரேவசிக்கவில்ைல. 26

அப்படியிருந்தால், உலகம் உண்டானதுமுதல் அவர் அேநகமுைற பாடுபடேவண்டியதாக இருக்குேம; அப்படி
இல்ைல, அவர் தம்ைமத்தாேம பலியிடுகிறதினாேல பாவங்கைள நீக்க இந்தக் கைடசிகாலத்தில் ஒேரமுைற
ெவளிப்பட்டார். 27 அன்றியும், ஒேரமுைற இறப்பதும், பின்பு நியாயத்தீர்ப்பு அைடவதும், மனிதருக்கு
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடிேய, 28 கிறிஸ்துவும் அேநகருைடய பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்ப்பதற்காக
ஒேரமுைற பலியிடப்பட்டு, தமக்காகக் காத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இரட்சிப்ைப அருளும்படி
இரண்டாவதுமுைற பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார்.
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கிறிஸ்துவின் தியாகம்

இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமானது வரப்ேபாகிற நன்ைமகளின் ெபாருளாக இல்லாமல்,
அைவகளின் நிழலாக மட்டும் இருக்கிறதினால், ஒவ்ெவாரு வருடமும் இைடவிடாமல்
ெசலுத்தப்பட்டுவருகிற ஒேரவிதமான பலிகளினாேல அைவகைளச் ெசலுத்த வருகிறவர்கைள

ஒருேபாதும் பூரணப்படுத்தாது. 2 பூரணப்படுத்துமானால், ஆராதைன ெசய்கிறவர்கள் ஒருமுைற
சுத்தமாக்கப்பட்டப்பின்பு, இன்னும் பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் மனச்சாட்சி அவர்களுக்கு
இல்லாததினால், அந்தப் பலிகைளச் ெசலுத்துகிறது நிறுத்தப்படும் அல்லவா? 3 அப்படி நிறுத்தாததினால்,
பாவங்கள் உண்டு என்று அைவகளினாேல ஒவ்ெவாரு வருடமும் நிைனவுகூருதல் உண்டாயிருக்கிறது. 4

அல்லாமலும், காைள, ெவள்ளாட்டுக்கடா இைவகளுைடய இரத்தம் பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்யாேத. 5

ஆைகயால் அவர் உலகத்தில் பிரேவசிக்கும்ேபாது: பலிையயும், காணிக்ைகையயும் நீர் விரும்பவில்ைல, ஒரு
சரீரத்ைத எனக்கு ஆயத்தம்பண்ணினீர்; 6 சர்வாங்க தகனபலிகளும், பாவநிவாரணபலிகளும் உமக்குப்
பிரியமானது இல்ைல என்றீர். 7 அப்ெபாழுது நான்: ேதவேன, உம்முைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்ய, இேதா,
வருகிேறன், புத்தகச்சுருளில் என்ைனக்குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று ெசான்ேனன் என்றார். 8

நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ெசலுத்தப்பட்டுவருகிற பலிகைளக்குறித்து ேமேல ெசான்னதுேபால: பலிையயும்,
காணிக்ைகையயும், சர்வாங்கதகனபலிகைளயும், பாவநிவாரணபலிகைளயும் நீர் விரும்பவில்ைல, அைவகள்
உமக்குப் பிரியமானது இல்ைல என்று ெசான்னபின்பு: 9 ேதவேன, உம்முைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்ய,
இேதா, வருகிேறன் என்று ெசான்னார். இரண்டாவைத நிைலநிறுத்துவதற்காக முதலாவைத
நீக்கிப்ேபாடுகிறார். 10 இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய சரீரம் ஒேரமுைற பலியிடப்பட்டதினாேல, அந்த
விருப்பத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிேறாம். 11 அன்றியும், எந்த ஆசாரியனும் தினந்ேதாறும்
ஆராதைன ெசய்கிறவனாகவும், பாவங்கைள ஒருநாளும் நிவர்த்திெசய்யமுடியாத ஒேரவிதமான பலிகைள
அேநகமுைற ெசலுத்திவருகிறவனாகவும் நிற்பான். 12 இவேரா, பாவங்களுக்காக ஒேர பலிையச் ெசலுத்தி
என்ெறன்ைறக்கும் ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்து, 13 இனித் தம்முைடய எதிரிகைளத் தமது
பாதத்தின் கீேழ ேபாடும்வைரக்கும் காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். 14 ஏெனன்றால்
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்கைள ஒேர பலியினாேல இவர் என்ெறன்ைறக்கும் பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார். 15

இைதப்பற்றி பரிசுத்த ஆவியானவரும் நமக்குச் சாட்சிச்ெசால்லுகிறார்; எப்படிெயன்றால்: 16 அந்த
நாட்களுக்குப்பின்பு நான் அவர்கேளாடு ெசய்யும் உடன்படிக்ைகயாவது: நான் என்னுைடய பிரமாணங்கைள
அவர்களுைடய இருதயங்களில் ைவத்து, அைவகைள அவர்களுைடய மனதில் எழுதுேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்பைத உைரத்தப்பின்பு, 17 அவர்களுைடய பாவங்கைளயும் அவர்களுைடய
அக்கிரமங்கைளயும் நான் இனி நிைனப்பதில்ைல என்பைதச் ெசால்லுகிறார். 18 இைவகள்
மன்னிக்கப்பட்டதுண்டானால், இனிப் பாவத்திற்காக பலி ெசலுத்தப்படுவது இல்ைல.

எபிேரயர் 9:17
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விசுவாசத்தில் உறுதி
19 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நாம் பரிசுத்த இடத்தில் பிரேவசிப்பதற்கு இேயசுவானவர் தமது சரீரமாகிய

திைரயின் வழியாகப் புதியதும் ஜீவனுமான வழிைய நமக்கு உண்டுபண்ணினதினால், 20 அந்த வழியாகப்
பிரேவசிப்பதற்கு அவருைடய இரத்தத்தினாேல நமக்குத் ைதரியம் உண்டாயிருக்கிறதினாலும், 21

ேதவனுைடய வீட்டின்ேமல் அதிகாரியான பிரதானஆசாரியர் ஒருவர் நமக்கு இருக்கிறதினாலும், 22

தீயமனச்சாட்சி நீங்கத் ெதளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாகவும், சுத்த தண்ணீரினால் கழுவப்பட்ட
சரீரம் உள்ளவர்களாகவும், உண்ைமயுள்ள இருதயத்ேதாடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்ேதாடும்
ேசரக்கடேவாம். 23 அல்லாமலும், நம்முைடய நம்பிக்ைகைய அறிக்ைகயிடுவதில் அைசவில்லாமல்
உறுதியாக இருப்ேபாம்; வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்ைமயுள்ளவராக இருக்கிறாேர. 24 ேமலும்,
அன்புக்கும் நல்ல ெசய்ைககளுக்கும் நாம் ஏவப்படுவதற்காக ஒருவைரெயாருவர் கவனித்து; 25 சைப
கூடிவருகிறைதச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுேபால நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்ெகாருவர்
புத்திெசால்லேவண்டும்; நாட்கள் ெநருங்கி வருகிறைத எவ்வளவாகப் பார்க்கிறீர்கேளா அவ்வளவாகப்
புத்திெசால்லேவண்டும். 26 சத்தியத்ைத அறியும் அறிைவ அைடந்தபின்பு, நாம் மனப்பூர்வமாகப் பாவம்
ெசய்கிறவர்களாக இருந்தால், பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்படும் ேவெறாரு பலி இனி இல்லாமல், 27

நியாயத்தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்ேதாடு எதிர்பார்ப்பதும், எதிரிகைள அழிக்கும் ேகாபத்தின் தண்டைனயுேம
இருக்கும். 28 ேமாேசயினுைடய பிரமாணத்ைதத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்ெபறாமல் இரண்டு மூன்று
சாட்சிகளின் வாக்கினாேல சாகிறாேன; 29 ேதவனுைடய குமாரைனக் காலின் கீழ் மிதித்து, தன்ைனப்
பரிசுத்தம் ெசய்த உடன்படிக்ைகயின் இரத்தத்ைத அசுத்தம் என்று நிைனத்து, கிருைபயின் ஆவிைய
அவமதிக்கிறவன் எவ்வளவு ெகாடிய தண்டைனக்கு தகுதியானவனாக இருப்பான் என்பைத
ேயாசித்துப்பாருங்கள். 30 பழிவாங்குதல் என்னுைடயது, நாேன பதில்ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார் என்றும், கர்த்தர் தம்முைடய மக்கைள நியாயம் தீர்ப்பார் என்றும் ெசான்னவர் யார் என்று
அறிேவாம். 31 ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ைககளில் விழுகிறது பயங்கரமாக இருக்குேம. 32 முந்தின
நாட்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில்
உபத்திரவங்களாகிய அதிக ேபாராட்டத்ைதச் சகித்தீர்கேள. 33 நிந்ைதகளாலும், உபத்திரவங்களாலும்
நீங்கள் ேவடிக்ைகயாக்கப்பட்டதுமட்டுமில்லாமல், அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்குப்
பங்காளிகளுமானீர்கள். 34 நான் கட்டப்பட்டிருக்கும்ேபாது நீங்கள் என்ைனக்குறித்துப்
பரிதாபப்பட்டதுமில்லாமல், பரேலாகத்தில் அதிக ேமன்ைமயும் நிைலயுள்ளதுமான சுதந்தரம் உங்களுக்கு
உண்டு என்று அறிந்து, உங்கள் ஆஸ்திகைளயும் சந்ேதாஷமாகக் ெகாள்ைளயிடக் ெகாடுத்தீர்கள். 35

ஆகேவ, அதிக பலனுக்கான உங்கள் ைதரியத்ைத விட்டுவிடாமல் இருங்கள். 36 நீங்கள் ேதவனுைடய
விருப்பத்தின்படிெசய்து, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டைதப் ெபறுவதற்குப் ெபாறுைம உங்களுக்கு
ேவண்டியதாக இருக்கிறது. 37 வருகிறவர் இன்னும் ெகாஞ்சக்காலத்தில் வருவார், தாமதம் ெசய்யார். 38

விசுவாசத்தினாேல நீதிமான் பிைழப்பான், பின்வாங்கிப்ேபாவான் என்றால் அவன்ேமல் என் ஆத்துமா
பிரியமாக இருக்காது என்கிறார். 39 நாேமா ெகட்டுப்ேபாகப் பின்வாங்குகிறவர்களாக இருக்காமல்,
ஆத்துமாைவக் காக்க விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிேறாம்.

அத்தியாயம்–11

விசுவாசம்

விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறைவகளின் உறுதியும், காணப்படாதைவகளின் நிச்சயமுமாக
இருக்கிறது. 2 அதினாேல முன்ேனார்கள் நற்சாட்சி ெபற்றார்கள். 3 விசுவாசத்தினாேல நாம்
உலகங்கள் ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல உண்டாக்கப்பட்டது என்றும், இவ்விதமாக,

காணப்படுகிறைவகள் ேதான்றப்படுகிறைவகளால் உண்டாகவில்ைல என்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 4

விசுவாசத்தினாேல ஆேபல் காயீனுைடய பலிையவிட ேமன்ைமயான பலிைய ேதவனுக்குச் ெசலுத்தினான்;
அதினாேல அவன் நீதிமான் என்று சாட்சிெபற்றான்; அவனுைடய காணிக்ைககைளப் பற்றி ேதவேன
சாட்சிெகாடுத்தார்; அவன் இறந்தும் இன்னும் ேபசுகிறான். 5 விசுவாசத்தினாேல ஏேனாக்கு
மரணமைடயாமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்; ேதவன் அவைன எடுத்துக்ெகாண்டதினால், அவன்
காணப்படாமல் ேபானான்; அவன் ேதவனுக்குப் பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு
முன்ேப சாட்சிெபற்றான். 6 விசுவாசம் இல்லாமல் ேதவனுக்குப் பிரியமாக இருப்பது முடியாத காரியம்;
ஏெனன்றால், ேதவனிடம் ேசருகிறவன் அவர் இருக்கிறார் என்றும், அவர் தம்ைமத் ேதடுகிறவர்களுக்குப்
பலன் ெகாடுக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்கேவண்டும். 7 விசுவாசத்தினாேல ேநாவா அவனுைடய
நாட்களிேல பார்க்காதைவகைளப்பற்றி ேதவ எச்சரிப்ைபப் ெபற்று, பயபக்தியுள்ளவனாக, தன் குடும்பத்ைத
இரட்சிப்பதற்குக் கப்பைல உண்டாக்கினான்; அதினாேல அவன் உலகம் தண்டைனக்குரியது என்று
முடிவுெசய்து, விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்குச் சுதந்தரவாளியானான். 8 விசுவாசத்தினாேல
ஆபிரகாம் தான் சுதந்தரமாகப் ெபறப்ேபாகிற இடத்திற்குப் ேபாக அைழக்கப்பட்டேபாது, கீழ்ப்படிந்து, தான்
ேபாகும் இடம் எதுெவன்று ெதரியாமல் புறப்பட்டுப்ேபானான். 9 விசுவாசத்தினாேல அவன் வாக்குத்தத்தம்
பண்ணப்பட்ட ேதசத்திேல ெவளிேதசத்தான்ேபால வாழ்ந்து, அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன்
சுதந்தரராகிய ஈசாக்ேகாடும் யாக்ேகாேபாடும் கூடாரங்களிேல குடியிருந்தான்; 10 ஏெனன்றால், ேதவேன
கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். 11 விசுவாசத்தினாேல
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சாராளும் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்ைமயுள்ளவர் என்று எண்ணி, கர்ப்பந்தரிக்கப் ெபலன் ெபற்று,
வயதானவளாக இருந்தும் குழந்ைதப் ெபற்றாள். 12 எனேவ, சரீரம் ெசத்தவன் என்று நிைனக்கப்படும்
ஒருவனாேல, வானத்தில் உள்ள அதிகமான நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலவும் கடற்கைரயில் உள்ள
எண்ணமுடியாத மணைலப்ேபாலவும் அதிக மக்கள் பிறந்தார்கள். 13 இவர்கள் எல்ேலாரும்,
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளப் ெபறாமல், தூரத்திேல அைவகைளப் பார்த்து, நம்பி,
அைணத்துக்ெகாண்டு, பூமியின்ேமல் தங்கைள அந்நியர்களும், ெவளிேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்றும்
அறிக்ைகயிட்டு விசுவாசத்ேதாடு இறந்தார்கள். 14 இப்படி அறிக்ைகயிடுகிறவர்கள் ெசாந்த ேதசத்ைத
ேதடிப்ேபாகிேறாம் என்று ெதரியப்படுத்துகிறார்கள். 15 தாங்கள் விட்டுவந்த ேதசத்ைத நிைனத்தார்கள்
என்றால், அதற்குத் திரும்பிப்ேபாவதற்கு அவர்களுக்கு ேநரம்கிைடத்திருக்குேம. 16 அைதயல்ல, அைதவிட
ேமன்ைமயான பரமேதசத்ைதேய விரும்பினார்கள்; ஆகேவ, ேதவன் அவர்களுைடய ேதவன் என்று
ெசால்லப்பட ெவட்கப்படுவது இல்ைல; அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்ைத ஆயத்தம்பண்ணினாேர. 17 ேமலும்
விசுவாசத்தினாேல ஆபிரகாம் தான் ேசாதிக்கப்பட்டேபாது ஈசாக்ைகப் பலியாக ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 18

ஈசாக்கிடம் உன் வம்சம் விளங்கும் என்று அவனிடம் ெசால்லப்பட்டிருந்தேத; இப்படிப்பட்ட
வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றவன், இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்ப ேதவன் வல்லவராக இருக்கிறார்
என்று நிைனத்து, 19 தன்னுைடய ஒேர மகைனப் பலியாக ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; இறந்ேதாரிலிருந்து
அவைனக் கற்பைனயாகத் திரும்பவும் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 20 விசுவாசத்தினாேல ஈசாக்கு வருகின்ற
காரியங்கைளக்குறித்து யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் ஆசீர்வதித்தான். 21 விசுவாசத்தினாேல யாக்ேகாபு
தன் மரணகாலத்தில் ேயாேசப்பினுைடய குமாரர் இருவைரயும் ஆசீர்வதித்து, தன் ேகாலின் முைனயிேல
சாய்ந்து ெதாழுதுெகாண்டான். 22 விசுவாசத்தினாேல ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் புத்திரர் எகிப்து
ேதசத்ைதவிட்டுப் புறப்படுவார்கள் என்பைதப்பற்றித் தன்னுைடய கைடசிகாலத்தில் ேபசி, தன்
எலும்புகைளத் தங்கேளாடு எடுத்துக்ெகாண்டுேபாகக் கட்டைளக் ெகாடுத்தான். 23 ேமாேச பிறந்தேபாது
அவனுைடய தாய்தகப்பனார் அவைன அழகான குழந்ைதெயன்று கண்டு, விசுவாசத்தினாேல,
ராஜாவினுைடய கட்டைளக்குப் பயப்படாமல் அவைன மூன்றுமாதங்கள் ஒளித்து ைவத்தார்கள். 24

விசுவாசத்தினாேல ேமாேச தான் ெபரியவனானேபாது பார்ேவானுைடய குமாரத்தியின் மகன் என்று
ெசால்லப்படுவைத ெவறுத்து, 25 நிைலயில்லாத பாவசந்ேதாஷங்கைள அனுபவிப்பைதவிட ேதவனுைடய
மக்கேளாடு துன்பத்ைத அனுபவிப்பைதேய ெதரிந்துெகாண்டு, 26 இனிவரும் பலன்ேமல் ேநாக்கமாக
இருந்து, எகிப்தில் உள்ள ெபாக்கிஷங்கைளவிட கிறிஸ்துவுக்காக வரும் நிந்ைதைய அதிக பாக்கியம் என்று
நிைனத்தான். 27 விசுவாசத்தினாேல அவன் அதரிசனமானவைரத் தரிசிக்கிறதுேபால உறுதியாக இருந்து,
ராஜாவின் ேகாபத்துக்குப் பயப்படாமல் எகிப்ைதவிட்டுப் ேபானான். 28 விசுவாசத்தினாேல,
தைலப்பிள்ைளகைளக் ெகால்லுகிறவன் இஸ்ரேவலைரத் ெதாடாமல் இருக்க, அவன் பஸ்காைவயும்
இரத்தம் பூசுதலாகிய நியமத்ைதயும் ஆசரித்தான். 29 விசுவாசத்தினாேல அவர்கள் ெசங்கடைல உலர்ந்த
தைரையக் கடந்துேபாவைதப்ேபாலக் கடந்து ேபானார்கள்; எகிப்தியரும் அப்படிக்கடந்துேபாகத் துணிந்து
மூழ்கிப்ேபானார்கள். 30 விசுவாசத்தினாேல எரிேகா பட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழுநாட்கள் சுற்றிவரப்பட்டு
விழுந்தது. 31 விசுவாசத்தினாேல ராகாப் என்னும் ேவசி ேவவுகாரைரச் சமாதானத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு,
கீழ்ப்படியாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து அழிந்துேபாகாமல் இருந்தாள். 32 பின்னும் நான் என்ன ெசால்லுேவன்?
கிதிேயான், பாராக், சிம்ேசான், ெயப்தா, தாவீது, சாமுேவல் என்பவர்கைளயும், தீர்க்கதரிசிகைளயும்
குறித்து நான் விபரம் ெசால்லேவண்டுெமன்றால் காலம்ேபாதாது. 33 விசுவாசத்தினாேல அவர்கள்
ராஜ்யங்கைள ெஜயித்தார்கள், நீதிைய நடப்பித்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்கைளப் ெபற்றார்கள், சிங்கங்களின்
வாய்கைள அைடத்தார்கள், 34 அக்கினியின் ேகாபத்ைத அைணத்தார்கள், பட்டயக்கருக்குக்குத்
தப்பினார்கள், பலவீனத்தில் பலன் ெகாண்டார்கள்; யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார்கள், அந்நியருைடய
பைடகைள முறியடித்தார்கள். 35 ெபண்கள் சாகக்ெகாடுத்த தங்களுைடயவர்கைள உயிேராடு
எழுந்திருக்கப் ெபற்றார்கள்; ேவறுசிலர் ேமன்ைமயான உயிர்த்ெதழுதைல அைடவதற்கு, விடுதைலெபறச்
சம்மதிக்காமல், வாதிக்கப்பட்டார்கள்; 36 ேவறு சிலர் நிந்ைதகைளயும், அடிகைளயும், கட்டுகைளயும்,
சிைறக்காவைலயும் அனுபவித்தார்கள்; 37 கல்ெலறியப்பட்டார்கள், வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள்,
பரீட்ைசப் பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தினாேல ெவட்டப்பட்டு இறந்தார்கள், ெசம்மறியாட்டுத்
ேதால்கைளயும் ெவள்ளாட்டுத் ேதால்கைளயும் ேபார்த்துக்ெகாண்டு திரிந்து, குைறைவயும்,
உபத்திரவத்ைதயும், துன்பத்ைதயும் அனுபவித்தார்கள்; 38 உலகம் அவர்களுக்குத் தகுதியாக
இருக்கவில்ைல; அவர்கள் வனாந்தரங்களிலும், மைலகளிலும், குைககளிலும், பூமியின் ெவடிப்புகளிலும்,
சிதறி அைலந்தார்கள். 39 இவர்கள் எல்ேலாரும் விசுவாசத்தினாேல நற்சாட்சிெபற்றும், வாக்குத்தத்தம்
பண்ணப்பட்டைத ெபற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். 40 அவர்கள் நாம் இல்லாமல் பூரணராகாதபடி
விேசஷித்த நன்ைமயானைத ேதவன் நமக்காக முன்னதாகேவ நியமித்திருந்தார்.

அத்தியாயம்–12

ேதவனுைடய சீர்படுத்துதல்

ஆைகயால், ேமகத்ைதப்ேபால இத்தைன அதிகமான சாட்சிகள் நம்ைமச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்க,
பாரமான எல்லாவற்ைறயும், நம்ைமச் சுற்றி ெநருங்கி நிற்கிற பாவத்ைதயும் தள்ளிவிட்டு,
விசுவாசத்ைதத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கிற இேயசுைவப் பார்த்து, நமக்கு

நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் ெபாறுைமேயாடு ஓடுேவாம்; 2 அவர் தமக்குமுன்பாக ைவத்திருந்த
சந்ேதாஷத்தினால், அவமானத்ைத நிைனக்காமல், சிலுைவையச் சகித்து, ேதவனுைடய சிங்காசனத்தின்
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வலதுபக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார். 3 ஆகேவ, நீங்கள் நம்பிக்ைக இழந்தவர்களாக உங்கள் ஆத்துமாக்களில்
ேசார்ந்துேபாகாமல் இருக்க, தமக்கு விேராதமாகப் பாவிகளால் ேபசப்பட்ட இந்தவிதமான ெவறுக்கத்தக்க
வார்த்ைதகைளச் சகித்த அவைரேய நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 பாவத்திற்கு விேராதமாகப்
ேபாராடுகிறதில் இரத்தம் சிந்தப்பட நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்ைலேய. 5 அன்றியும்: என் மகேன,
கர்த்தருைடய கண்டிப்ைப அற்பமாக நிைனக்காேத, அவரால் கடிந்துெகாள்ளப்படும்ேபாது
ேசார்ந்துேபாகாேத. 6 கர்த்தர் எவைன ேநசிக்கிறாேரா அவைன அவர் கண்டித்து, தாம்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுகிற எந்த மகைனயும் தண்டிக்கிறார் என்று குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்லுகிறதுேபால
உங்களுக்குச் ெசால்லியிருக்கிற புத்திமதிகைள மறந்தீர்கள். 7 நீங்கள் கண்டிக்கப்படுவைத
சகிக்கிறவர்களாக இருந்தால் ேதவன் உங்கைளப் பிள்ைளகளாக எண்ணி நடத்துகிறார்; தகப்பன்
கண்டிக்காத பிள்ைளகள் உண்ேடா? 8 எல்ேலாருக்கும் கிைடக்கும் கண்டிப்பு உங்களுக்குக் கிைடக்காமல்
இருந்தால் நீங்கள் ேதவனுைடய பிள்ைளகளாக இல்லாமல் ேவசியின் பிள்ைளகளாக இருப்பீர்கேள. 9

அன்றியும், நம்முைடய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்ைமக் கண்டிக்கும்ேபாது, அவர்களுக்கு நாம் பயந்து
நடந்திருக்க, நாம் பிைழப்பதற்காக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு அதிகமாக அடங்கி நடக்கேவண்டுமல்லவா? 10

அவர்கள் தங்களுக்கு நல்லெதன்று ேதான்றினபடி ெகாஞ்சக்காலம் கண்டித்தார்கள்; இவேரா தம்முைடய
பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக நம்முைடய பிரேயாஜனத்துக்காகேவ நம்ைமக்
கண்டிக்கிறார் 11 எந்தக் கண்டித்தலும் தற்காலத்தில் சந்ேதாஷமாக இல்லாமல் துக்கமாக இருக்கும்;
ஆனாலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலைனத் தரும். 12

ஆைகயால், ெநகிழ்ந்த ைககைளயும் தளர்ந்த முழங்கால்கைளயும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி, 13

முடமாயிருக்கிறது ெபலவீனமாகிப்ேபாகாமல் குணமாவதற்காக, உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகைளச்
சீர்ப்படுத்துங்கள்.

ேதவைன நிராகரிப்பவர்களுக்கான எச்சரிப்பு
14 எல்ேலாேராடும் சமாதானமாக இருக்கவும், பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் விரும்புங்கள்;

பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தைரத் தரிசிக்க முடியாது. 15 ஒருவனும் ேதவனுைடய கிருைபைய
இழந்துேபாகாமல் இருக்கவும், எந்தெவாரு கசப்பான ேவர் முைளத்து எழும்பிக் கலகம்
உண்டாக்குகிறதினால் அேநகர் தீட்டுப்படாமல் இருக்கவும், 16 ஒருவனும் ேவசிக்கள்ளனாகவும், ஒருேநர
உணவிற்காக தன் புத்திரசுவிகாரத்ைத விற்றுப்ேபாட்ட ஏசாைவப்ேபாலச் சீர்ெகட்டவனாகவும் இருக்காமல்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 17 ஏெனன்றால், பின்பதாக அவன் ஆசீர்வாதத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
விரும்பியும், தகுதியற்றவன் என்று தள்ளப்பட்டைத அறிவீர்கள்; அவன் கண்ணீர்விட்டு, கவைலேயாடு ேதடியும்
மனம் மாறுதைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. 18 அன்றியும், ெதாடக்கூடியதும், அக்கினி பற்றிெயரிகிற
மைலயினிடமும், மந்தாரம், இருள், ெபருங்காற்று ஆகிய இைவகளிடமும், 19 எக்காளமுழக்கத்தினிடமும்,
வார்த்ைதகளுைடய சத்தத்தினிடமும், நீங்கள் வந்து ேசரவில்ைல; அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள்
பின்னும் தங்களுக்கு வார்த்ைத ெசால்லப்படாதபடி ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 20 ஏெனன்றால் ஒரு
மிருகமானாலும் மைலையத் ெதாட்டால், அது கல்ெலறியப்பட்டு, அல்லது அம்பினால் எய்யப்பட்டுச்
சாகேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்ட கட்டைளையச் சகிக்கமுடியாமல் இருந்தார்கள். 21 ேமாேசயும்: நான்
மிகவும் பயந்து நடுங்குகிேறன் என்று ெசால்லும் அளவிற்கு அந்தக் காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது.
22 நீங்கேளா சீேயான் மைலயினிடமும், ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய நகரமாகிய பரம எருசேலமிடமும்,
பத்தாயிரம் ேதவதூதர்களிடமும், 23 பரேலாகத்தில் ெபயர் எழுதியிருக்கிற தைலப்பிள்ைளகளின்
சர்வசங்கமாகிய சைபயினிடமும், எல்ேலாருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய ேதவனிடமும், பூரணராக்கப்பட்ட
நீதிமான்களுைடய ஆவிகளினிடமும், 24 புதிய உடன்படிக்ைகயின் மத்தியஸ்தராகிய இேயசுவினிடமும்,
ஆேபலினுைடய இரத்தம் ேபசினைதவிட நன்ைமயானைவகைளப் ேபசுகிற இரத்தமாகிய ெதளிக்கப்படும்
இரத்தத்தினிடமும் வந்து ேசர்ந்தீர்கள். 25 ேபசுகிறவருக்கு நீங்கள் கவனிக்கமாட்ேடாம் என்று விலகாமல்
இருக்க எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; ஏெனன்றால், பூமியிேல ேபசினவருக்கு கவனிக்கமாட்ேடாம் என்று
விலகினவர்கள் தப்பித்துப்ேபாகாமல் இருக்க, பரேலாகத்தில் இருந்து ேபசுகிறவைர நாம் விட்டுவிலகினால்
எப்படித் தப்பித்துப்ேபாேவாம்? 26 அவருைடய சத்தம் அப்ெபாழுது பூமிைய அைசயப்பண்ணினது; இன்னும்
ஒருமுைற நான் பூமிைய மட்டுமல்ல, வானத்ைதயும் அைசயப்பண்ணுேவன் என்று இப்ெபாழுது
வாக்குத்தத்தம் ெசய்திருக்கிறார். 27 இன்னும் ஒருமுைற என்கிற ெசால்லானது அைசயாதைவகள்
நிைலத்திருப்பதற்காக, அைசவுள்ளைவகள் உண்டாக்கப்பட்டைவகள்ேபால மாறிப்ேபாகும் என்பைதக்
குறிக்கிறது. 28 ஆகேவ, அைசவில்லாத ராஜ்யத்ைதப் ெபறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்ேதாடும் பக்திேயாடும்
ேதவனுக்குப் பிரியமாக ஆராதைன ெசய்வதற்காக கிருைபையப் பற்றிக்ெகாள்ளேவண்டும். 29 நம்முைடய
ேதவன் சுட்ெடரிக்கிற அக்கினியாக இருக்கிறாேர.

அத்தியாயம்–13

உற்சாகப்படுத்துதலின் நிைறவு

சேகாதர அன்பு நிைலத்திருக்கட்டும். 2 அந்நியைர உபசரிக்க மறக்காதிருங்கள்; அதினாேல
சிலர் அறியாமல் ேதவதூதர்கைளயும் உபசரித்ததுண்டு. 3 சிைறச்சாைலயில் இருக்கிறவர்கேளாடு
நீங்களும் சிைறச்சாைலயிேல இருந்தவர்கைளப்ேபால அவர்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;

நீங்களும் அவர்களுைடய சரீரங்கேளாடு இருக்கிறவர்கெளன்று அறிந்து, தீங்கு அனுபவிக்கிறவர்கைள
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நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 திருமணம் எல்ேலாருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாகவும், பரிசுத்தமாகவும்
இருப்பதாக; ேவசிக்கள்ளைரயும் விபசாரக்காரைரயும் ேதவன் நியாயம் தீர்ப்பார். 5 நீங்கள் பண ஆைச
இல்லாதவர்களாக நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறைவகேள ேபாதும் என்று எண்ணுங்கள்; நான்
உன்ைனவிட்டு விலகுவதும் இல்ைல, உன்ைனக் ைகவிடுவதும் இல்ைல என்று அவர் ெசால்லியிருக்கிறாேர.
6 அதினாேல நாம் ைதரியத்ேதாடு: கர்த்தர் எனக்கு உதவிெசய்கிறவர், நான் பயப்படமாட்ேடன், மனிதன்
எனக்கு என்ன ெசய்வான் என்று ெசால்லலாேம. 7 ேதவவசனத்ைத உங்களுக்குப் ேபாதித்து உங்கைள
நடத்தினவர்கைள நீங்கள் நிைனத்து, அவர்களுைடய நடக்ைகயின் முடிைவ நன்றாகச் சிந்தித்து,
அவர்களுைடய விசுவாசத்ைதப் பின்பற்றுங்கள். 8 இேயசுகிறிஸ்து ேநற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக
இருக்கிறார். 9 பலவிதமான அந்நிய ேபாதைனகளால் அைலந்துதிரியாமல் இருங்கள். உணவு
ெபாருட்களால் இல்ைல, கிருைபயினாேல இருதயம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது நல்லது;
உணவுெபாருட்களால் பலனைடயவில்ைலேய. 10 நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு, அங்குள்ளைவகைளச்
சாப்பிடுகிறதற்கு ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் ஆராதைன ெசய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்ைல. 11

ஏெனன்றால், எந்த மிருகங்களுைடய இரத்தம் பாவங்களுக்காகப் பரிசுத்த இடத்துக்குள் பிரதான
ஆசாரியனாேல ெகாண்டுவரப்படுகிறேதா, அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் முகாமிற்கு ெவளிேய
சுட்ெடரிக்கப்படும். 12 அப்படிேய, இேயசுவும் தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தினாேல மக்கைளப் பரிசுத்தம்
பண்ணுவதற்காக நகர வாசலுக்கு ெவளிேய பாடுகள்பட்டார். 13 ஆகேவ, நாம் அவருைடய நிந்ைதையச்
சுமந்து, முகாமிற்கு ெவளிேய அவரிடம் புறப்பட்டுப் ேபாேவாம். 14 நிைலயான நகரம் நமக்கு இங்ேக
இல்ைல; வரப்ேபாகிறைதேய விரும்பித்ேதடுகிேறாம். 15 ஆகேவ, அவருைடய நாமத்ைதத் துதிக்கும்
உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்ேதாத்திரபலிைய அவர்மூலமாக எப்ேபாதும் ேதவனுக்குச் ெசலுத்துேவாம். 16

அன்றியும் நன்ைம ெசய்யவும், தானதர்மம் பண்ணவும் மறக்காமல் இருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்ேமல்
ேதவன் பிரியமாக இருக்கிறார். 17 உங்கைள நடத்துகிறவர்கள், உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக
உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாக விழித்திருக்கிறதினால், அவர்கள் துக்கத்ேதாடு இல்ைல,
சந்ேதாஷத்ேதாடு அைதச் ெசய்வதற்காக, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருங்கள்; அவர்கள்
துக்கத்ேதாடு அைதச்ெசய்தால் அது உங்களுக்குப் பிரேயாஜனமாக இருக்காது. 18 எங்களுக்காக
ெஜபம்பண்ணுங்கள்; நாங்கள் நல்ல மனச்சாட்சி உள்ளவர்களாக எல்லாவற்றிலும் ேயாக்கியமாக நடக்க
விரும்புகிேறாம் என்று உறுதியாக இருக்கிேறாம். 19 நான் அதிசீக்கிரமாக உங்களிடம் வருவதற்கு நீங்கள்
இப்படி ேவண்டிக்ெகாள்ள உங்கைள அதிகமாகக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன். 20 நித்திய உடன்படிக்ைகயின்
இரத்தத்தினாேல ஆடுகளுைடய ெபரிய ேமய்ப்பரான நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுைவ
இறந்ேதாரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் ேதவன், 21 இேயசுகிறிஸ்துைவக்ெகாண்டு
தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானைத உங்களில் நடப்பித்து, நீங்கள் தம்முைடய விருப்பத்தின்படிெசய்ய
உங்கைள எல்லாவிதமான நல்லெசய்ைகயிலும் தகுதி உள்ளவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன். 22 சேகாதரர்கேள, நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு
எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்ைதகைள நீங்கள் ெபாறுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ள உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 23 சேகாதரனாகிய தீேமாத்ேதயு விடுதைலயாக்கப்பட்டான் என்று
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவன் சீக்கிரமாக வந்தால், நான் அவேனாடு வந்து, உங்கைளப் பார்ப்ேபன். 24

உங்கைள நடத்துகிறவர்கைளயும், பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாைரயும் வாழ்த்துங்கள். இத்தாலியா ேதசத்தார்
எல்ேலாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 25 கிருைபயானது உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக. ஆெமன்.
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1

யாக்ேகாபு

ேதவனுக்கும் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்ேகாபு, சிதறுண்டு
வாழும் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் ெசால்லி எழுதுகிறதாவது: 2 என்
சேகாதரேர, நீங்கள் பலவைகயான ேசாதைனகளில் சிக்கிக்ெகாள்ளும் ேபாது, 3 உங்கள்

விசுவாசத்தின் பரீட்ைசயானது ெபாறுைமைய உண்டாக்குெமன்று அறிந்து, அைத மிகுந்த சந்ேதாஷமாக
நிைனத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

ெபாறுைமையக் குறித்து
4 நீங்கள் ஒன்றிலும் குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல், பூரணராயும் நிைறவுள்ளவர்களாகவும்

இருப்பதற்காக, ெபாறுைமயானது பூரணமாகட்டும். 5 உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குைறவுள்ளவனாக
இருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் ெகாடுக்கிறவரும் ஒருவைரயும் கடிந்து ெகாள்ளாதவருமாகிய
ேதவனிடத்தில் ேகட்கும் ேபாது, அப்ெபாழுது அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 6 ஆனாலும் அவன் ெகாஞ்சம்
கூட சந்ேதகப்படாமல் விசுவாசத்ேதாடு ேகட்க ேவண்டும்; சந்ேதகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு
அைலகிற கடலின் அைலக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். 7 அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் கர்த்தரிடத்தில்
எைதயாகிலும் ெபறலாெமன்று நிைனயாமல் இருப்பானாக. 8 இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம்
நிைலயற்றவனாக இருக்கிறான். 9 ஏழ்ைம நிைலயில் உள்ள சேகாதரன் தான் உயர்த்தப்பட்டைதக் குறித்து
ேமன்ைம பாராட்டட்டும். 10 ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டைதக் குறித்து ேமன்ைம பாராட்டட்டும்;
ஏெனன்றால் அவன் புல்லின் பூைவப்ேபால் ஒழிந்துேபாவான். 11 சூரியன் கடும் ெவய்யிலுடன் உதித்து,
புல்ைல உலர்த்தும்ேபாது, அதின் பூ உதிர்ந்து, அதின் அழகான வடிவம் அழிந்து ேபாகும்; ஐசுவரியவானும்
அப்படிேய தன் வழிகளில் வாடிப்ேபாவான். 12 ேசாதைனையச் சகிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான்; அவன்
உத்தமன் என்று ெதரிந்த பின்பு கர்த்தர், தம்ைம ேநசிக்கிறவர்களுக்கு வாக்குறுதியாகச் ெசால்லப்பட்ட
ஜீவகிரீடத்ைதப் ெபறுவான். 13 ேசாதிக்கப்படுகிற எவனும், நான் ேதவனால் ேசாதிக்கப்படுகிேறன் என்று,
ெசால்லாமல் இருப்பானாக; ேதவன் ெபால்லாங்கினால் ேசாதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒருவைனயும் அவர்
ேசாதிக்கிறவரும் அல்ல. 14 அவனவன் தன்தன் ெசாந்த ஆைசயினாேல இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு,
ேசாதிக்கப்படுகிறான். 15 பின்பு ஆைசயானது கர்ப்பந்தரித்து, பாவத்ைதப் ெபற்ெறடுக்கும், பாவம்
பூரணமாகும் ேபாது, மரணத்ைதப் ெபற்ெறடுக்கும். 16 என் பிரியமான சேகாதரேர, ேமாசம்
ேபாகேவண்டாம். 17 நன்ைமயான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி, ஒளியாய்
இருக்கிற பிதாவினிடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது; அவரிடத்தில் எந்தெவாரு மாறுதலும், எந்தெவாரு
ேவற்றுைமயின் நிழலும் இல்ைல. 18 அவர் விருப்பம் ெகாண்டு தம்முைடய பைடப்புகளில் நாம்
முதற்கனிகளாவதற்கு நம்ைமச் சத்திய வசனத்தினாேல ெபற்ெறடுத்தார்.

வசனத்தின்படி ெசய்தல்
19 ஆைகயால், என் பிரியமான சேகாதரேர, யாவரும் ேகட்கிறதற்கு விைரவாகவும், ேபசுகிறதற்கு

ெபாறுைமயாகவும், ேகாபிக்கிறதற்குத் தாமதமாகவும் இருக்க ேவண்டும்; 20 மனிதருைடய ேகாபம்
ேதவனுைடய நீதிைய நடப்பிக்கச் ெசய்யாது. 21 ஆைகயால், நீங்கள் எல்லாவித பாவங்கைளயும் ெகாடிய
தீயகுணத்ைதயும் அகற்றிவிட்டு, உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்படதாயும், உங்கள் ஆத்துமாக்கைள
இரட்சிக்க வல்லைம உள்ளதாகவும், இருக்கிற வசனத்ைதச் சாந்தமாய் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 22

அல்லாமலும், நீங்கள் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்குத் திருவசனத்ைதக் ேகட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல,
அதின்படி ெசய்கிறவர்களாகவும் இருங்கள். 23 ஏெனனில், ஒருவன் திருவசனத்ைதக்ேகட்டும் அதின்படி
ெசய்யாதவனானால், கண்ணாடியிேல தன் முகசாயைல பார்க்கிற மனிதனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான்; 24 அவன்
தன்ைனத்தாேன பார்த்து, அவ்விடம்விட்டுப் ேபானவுடேன, தன் சாயல் இன்னெதன்பைத மறந்துவிடுவான்.
25 சுதந்தரப்பிரமாணமாகிய பூரணப்பிரமாணத்ைத உற்றுப்பார்த்து, அதிேல நிைலத்திருக்கிறவேன
ேகட்கிறைத மறக்கிறவனாய் இராமல், அதற்ேகற்ற ெசய்ைகைய ெசய்கிறவனாக இருந்து, தன் ெசய்ைகயில்
பாக்கியவானாக இருப்பான். 26 உங்களில் ஒருவன் தன் நாைவ அடக்காமல், தன் இருதயத்ைத ஏமாற்றி,
தன்ைன ேதவபக்தி உள்ளவெனன்று நிைனத்தால் அவனுைடய ேதவபக்தி வீணாயிருக்கும். 27 திக்கற்ற
பிள்ைளகளும், விதைவகளும் படுகிற உபத்திரவத்திேல அவர்கைள விசாரிக்கிறதும், உலகத்தால்
கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளவேத பிதாவாகிய ேதவனுக்கு முன்பாக குற்றமில்லாத
சுத்தமான பக்தியாய் இருக்கிறது.

யாக்ேகாபு 1:27
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அத்தியாயம்–2

ெசலந்தைனயும், ஏைழகைளயும் சமமாக நடத்துதல்

என் சேகாதரேர, மகிைமயுள்ள நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் ேமலுள்ள
விசுவாசத்ைத பாரபட்சத்துடன் அவர்கைள நடத்தாதிருங்கள். 2 ஏெனனில், ெபான் ேமாதிரமும்
அழகுள்ள ஆைடயும் அணிந்திருக்கிற ஒரு மனிதனும், கந்ைதயான ஆைடயும் அணிந்திருக்கிற ஒரு

தரித்திரனும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும்ேபாது, 3 அழகான ஆைட அணிந்திருந்தவைனப் பார்த்து: ஐயா
இந்த நல்ல இடத்தில் உட்காருங்கள் என்றும்; தரித்திரைனப் பார்த்து: நீ அங்ேக நில்லு, அல்லது இங்ேக
என் காலடியிேல உட்காரு என்றும் நீங்கள் ெசான்னால், 4 உங்களுக்குள்ேள ேபாதகம் ெசய்து, தகாத
சிந்தைனகேளாேட தீர்ப்பளிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்களல்லவா? 5 என் பிரியமான சேகாதரேர, ேகளுங்கள்;
ேதவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரைர விசுவாசத்தில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தில்
அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குறுதி ெசய்த ராஜ்யத்ைதச் சுதந்தரிக்கிறவர்களாகவும்
ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைலயா? 6 நீங்கேளா ஏைழகைள அவமதிக்கிறீர்கள். ெசல்வந்தர்கள் அல்லேவா
உங்கைள ஒடுக்குகிறார்கள்? அவர்களல்லேவா உங்கைள நீதிமன்றத்திற்கு இழுக்கிறார்கள்? 7

உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நல்லெபயைர அவர்களல்லேவா நிந்திக்கிறார்கள்? 8 உன்னிடத்தில் நீ
அன்புகூருகிறதுேபாலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்று ேவதவாக்கியம் ெசால்லுகிற ராஜரீகப்
பிரமாணத்ைத நீங்கள் நிைறேவற்றினால் நன்ைம ெசய்வீர்கள். 9 பாரபட்சமாய் இருந்து, பாவம்ெசய்து,
மீறினவர்கள் என்று நியாயப்பிரமாணேம உங்கைள நியாயம் தீர்க்கும் ெசய்யும். 10 எப்படிெயனில், ஒருவன்
நியாயப்பிரமாணம் முழுவைதயும் ைகக்ெகாண்டிருந்தும், ஒன்றிேல தவறினால் எல்லாவற்றிலும்
குற்றவாளியாக இருப்பான். 11 ஏெனன்றால், விபசாரம் ெசய்யாதிருப்பாயாக என்று ெசான்னவர் ெகாைல
ெசய்யாதிருப்பாயாக என்றும் ெசான்னார்; ஆதலால், நீ விபசாரம் ெசய்யாமலிருந்தும் ெகாைல
ெசய்தாயானால் நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறினவனாவாய். 12 சுதந்திரப்பிரமாணத்தினால் நியாயத்தீர்ப்பு
அைடயப்ேபாகிறவர்களாக அதற்ேகற்றபடி ேபசி, அதற்ேகற்றபடி ெசய்யுங்கள். 13 ஏெனன்றால், இரக்கம்
ெசய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாயத்தீர்ப்பு கிைடக்கும்; நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாக இரக்கம்
ேமன்ைமபாராட்டும்.

விசுவாசம் இல்லாத ெசயல்கள்
14 என் சேகாதரேர, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்ெடன்று ெசால்லியும், ெசயல்களில் இல்லாதவனாய்

இருந்தால் அவனுக்குப் பயன் என்ன? அந்த விசுவாசம் அவைன இரட்சிக்குமா? 15 ஒரு சேகாதரனாவது
சேகாதரியாவது, ஆைட இல்லாமலும், அனுதின ஆகாரமில்லாமலும், இருக்கும்ேபாது, 16 உங்களில்
ஒருவன் அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள் சமாதானத்ேதாேட ேபாங்கள், குளிர்காய்ந்து
பசியாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லியும், சரீரத்திற்கு ேவண்டியைவகைள அவர்களுக்குக்
ெகாடாவிட்டால் பயன் என்ன? 17 அப்படிேய விசுவாசமும் ெசயல்கேளாடு கூடியதாய் இல்லாவிட்டால் அது
தன்னிேல தாேன உயிரற்றதாய் இருக்கும். 18 ஒருவன்: உனக்கு விசுவாசமுண்டு, எனக்கு ெசயல்களும்
உண்டு; ெசயல்களில்லாமல் உன் விசுவாசத்ைத எனக்குக் காண்பி, நான் என் விசுவாசத்ைத என்
ெசயல்களினாேல உனக்குக் காண்பிப்ேபன் என்பாேன. 19 ேதவன் ஒருவர் உண்ெடன்று விசுவாசிக்கிறாய்,
அப்படிச் ெசய்கிறது நல்லது தான்; பிசாசுகளும் விசுவாசித்து, நடுங்குகின்றன. 20 வீணான மனிதேன,
ெசயல்களில்லாத விசுவாசம் உயிரற்றது என்று நீ அறிய ேவண்டாமா? 21 நம்முைடய தகப்பனாகிய
ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தின்ேமல் ைவக்கும் ேபாது, ெசயல்களினாேல அல்லேவா
நீதிமானாக்கப்பட்டான்? 22 விசுவாசம் அவனுைடய ெசயல்கேளாடு கூட முயற்சி ெசய்து, ெசயல்களினாேல
விசுவாசம் பூரணப்பட்டெதன்று பார்க்கிறாேய. 23 அப்படிேய ஆபிரகாம் ேதவைன விசுவாசித்தான், அது
அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற ேவதவாக்கியம் நிைறேவறிற்று; அவன் ேதவனுைடய நண்பன்
எனப்பட்டான். 24 ஆதலால், மனிதன் விசுவாசத்தினால் மாத்திரமல்ல, ெசயல்களினாேலயும்
நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கேள. 25 அந்தப்படி ராகாப் என்னும் ேவசியும்
தூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு ேவறு வழியாய் அனுப்பிவிட்ட ேபாது, ெசயல்களினாேல அல்லேவா
நீதியுள்ளவளாய் ஆக்கப்பட்டாள்? 26 அப்படிேய, ஆவியில்லாத சரீரம் உயிரற்றதாய் இருக்கிறது ேபால,
ெசயல்களில்லாத விசுவாசமும் உயிரற்றதாய் இருக்கிறது.

அத்தியாயம்–3

மூர்க்கத்தனத்ைதக் கண்டித்தல்

என் சேகாதரேர, அதிக தண்டைனைய அைடேவாம் என்று அறிந்து, உங்களில் அேநகர் ேபாதகராய்
ஆகாதிருங்கள். 2 நாம் எல்லாரும் அேநக காரியங்களில் தவறுகிேறாம்; ஒருவன்
ெசால்தவறாதவனானால் அவன் பூரணமனிதனும், தன் சரீரமுழுவைதயும் கடிவாளத்தினாேல

அடக்கிக் ெகாள்ளக்கூடியவனுமாய் இருக்கிறான். 3 பாருங்கள், குதிைரகள் நமக்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு
அைவகளின் வாய்களில் கடிவாளம்ேபாட்டு, அைவகளுைடய முழுச்சரீரத்ைதயும் திருப்பி நடத்துகிேறாம். 4

கப்பல்கைளயும் பாருங்கள், அைவகள் மகா ெபரியைவகளாக இருந்தாலும், கடுங்காற்றுகளால்
அடிபட்டாலும், அைவகைள நடத்துகிறவன் ேபாகும்படி ேயாசிக்கும் இடம் எதுேவா அவ்விடத்திற்கு ேநராக
மிகவும் சிறிதான சுக்கானாேல திருப்பப்படும். 5 அப்படிேய, நாவானதும் சிறிய அவயவமாயிருந்தும்
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ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும். பாருங்கள், சிறிய ெநருப்பு எவ்வளவு ெபரிய காட்ைடக்
ெகாளுத்திவிடுகிறது! 6 நாவும் ெநருப்புத்தான், அது அநீதி நிைறந்த உலகம்; நம்முைடய அவயவங்களில்
நாவானது முழுச்சரீரத்ைதயும் கைறப்படுத்தி, வாழ்க்ைக சக்கரத்ைதக் ெகாளுத்திவிடுகிறதாயும், நரக
அக்கினியினால் ெகாளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது! 7 எல்லாவிதமான மிருகங்கள், பறைவகள், ஊரும்
பிராணிகள், நீர்வாழும் உயிரினங்கள் ஆகிய இைவகள் மனிதரால் அடக்கப்படும், அடக்கப்பட்டதும் உண்டு.
8 நாைவ அடக்க ஒரு மனிதனாலும் கூடாது; அது அடங்காத ெபால்லாங்குள்ளதும், மரணத்துக்கு ஏதுவான
விஷம் நிைறந்ததுமாய் இருக்கிறது. 9 அதினாேல நாம் பிதாவாகிய ேதவைனத் துதிக்கிேறாம்; ேதவனுைடய
சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதைர அதினாேலேய சபிக்கிேறாம். 10 துதித்தலும் சபித்தலும் ஒேர
வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சேகாதரேர, இப்படி இருக்க கூடாது. 11 ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து
தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா? 12 என் சேகாதரேர, அத்திமரம் ஒலிவப்பழங்கைளயும்,
திராட்சச்ெசடி அத்திப்பழங்கைளயும் ெகாடுக்குமா? அப்படிேய உவர்ப்பான நீரூற்றுத் தித்திப்பான
தண்ணீைரக் ெகாடுக்கமாட்டாது.

ஞானத்திற்குரிய சாந்தம்
13 உங்களில் ஞானியும் விேவகியுமாய் இருக்கிறவன் எவேனா, அவன் ஞானத்திற்குரிய சாந்தத்ேதாேட

தன் ெசயல்கைள நல்ல நடக்ைகயினாேல காண்பிக்கக்கடவன். 14 உங்கள் இருதயத்திேல கசப்பான
ைவராக்கியத்ைதயும் விேராதத்ைதயும் ைவத்தீர்களானால், நீங்கள் ெபருைமபாராட்ட ேவண்டாம்;
சத்தியத்திற்கு விேராதமாய்ப் ெபாய் ெசால்லாமல் இருங்கள். 15 இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து
இறங்கிவருகிற ஞானமாய் இராமல், உலக சம்பந்தமானதும், பரம்பைரக் குணத்துக்குரியதும்,
ேபய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது. 16 ைவராக்கியமும், விேராதமும் எங்ேக உண்ேடா, அங்ேக
கலகமும் எல்லா தீயச் ெசய்ைககளுமுண்டு. 17 பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானேமா முதலாவது
சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும், அன்புமிக்கதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும்
நிைறந்ததாயும், பாரபட்சமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது. 18 நீதியாகிய கனியானது
சமாதானத்ைத நடப்பிக்கிறவர்களாேல சமாதானத்திேல விைதக்கப்படுகிறது.

அத்தியாயம்–4

ெபருைமைய எதிர்த்து விவாதம்

உங்களுக்குள்ேள வாக்குவாதங்களும் சண்ைடகளும் எதினாேல வருகிறது; உங்கள்
அவயவங்களிேல ேபார்ெசய்கிற ஆைசகளினாலல்லவா? 2 நீங்கள் ஆைசப்பட்டும் உங்களுக்குக்
கிைடக்கவில்ைல; நீங்கள் ெகாைல ெசய்தும், ெபாறாைம உள்ளவர்களாய் இருந்தும்,

அைடயக்கூடாமல் ேபாகிறீர்கள்; நீங்கள் சண்ைடயும், ேபார்களும் ெசய்தும், நீங்கள் விண்ணப்பம்
ெசய்யாமல் இருக்கிறதினாேல, உங்களுக்குச் வாய்க்கிறதில்ைல. 3 நீங்கள் விண்ணப்பம் ெசய்தும், உங்கள்
ஆைசகைள நிைறேவற்றும்படி ெசலவழிக்க ேவண்டும் என்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம் ெசய்கிறதினால்,
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். 4 விபசாரேர, விபசாரிகேள, உலக நட்பு ேதவனுக்கு விேராதமான
பைகெயன்று அறியீர்களா? ஆைகயால் உலகத்துக்கு நட்புள்ளவானாக இருக்க விரும்புகிறவன் ேதவனுக்குப்
பைகஞனாகிறான். 5 நம்மில் வாசமாயிருக்கிற ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் ைவராக்கிய வாஞ்ைசயாய்
இருக்கிறாெரன்று ேவதவாக்கியம் வீணாய்ச் ெசால்லுகிறெதன்று நிைனக்கிறீர்களா? 6 அவர் அதிகமான
கிருைபைய அளிக்கிறாேர. ஆதலால் ேதவன் ெபருைம உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்ைம
உள்ளவர்களுக்ேகா கிருைப அளிக்கிறாெரன்று ெசால்லியிருக்கிறது. 7 ஆைகயால், ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்ெபாழுது அவன் உங்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபாவான். 8

ேதவனிடத்தில் ேசருங்கள், அப்ெபாழுது அவர் உங்களிடத்தில் ேசருவார். பாவிகேள, உங்கள் ைககைளச்
சுத்திகரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்கேள, உங்கள் இருதயங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குங்கள். 9 நீங்கள்
துயரப்பட்டு புலம்பி அழுங்கள்; உங்கள் சிரிப்பு புலம்பலாகவும், உங்கள் சந்ேதாஷம் துயரமாகட்டும். 10

கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்ைமப்படுங்கள், அப்ெபாழுது அவர் உங்கைள உயர்த்துவார். 11 சேகாதரேர,
ஒருவருக்ெகாருவர் விேராதமாய்ப் ேபசாதிருங்கள்; சேகாதரனுக்கு விேராதமாய்ப் ேபசி, தன்
சேகாதரைனக் குற்றப்படுத்துகிறவன் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விேராதமாய்ப் ேபசி நியாயப்பிரமாணத்ைதக்
குற்றப்படுத்துகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்ைதக் குற்றப்படுத்தினால், நீ நியாயப்பிரமாணத்தின்படி
ெசய்கிறவனாய் இராமல், அதற்கு நியாயாதிபதியாய் இருப்பாய். 12 நியாயப்பிரமாணத்ைத
கட்டைளயிடுகிறவர் ஒருவேர, அவேர இரட்சிக்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர்; மற்றவைனக்
குற்றப்படுத்துகிறதற்கு நீ யார்? 13 ேமலும், நாங்கள் இன்ைறக்கு அல்லது நாைளக்கு இன்ன
பட்டணத்திற்குப் ேபாய், அங்ேக ஒரு வருடம் தங்கி, வியாபாரம் ெசய்து, பணம் சம்பாதிப்ேபாம்
என்கிறவர்கேள, ேகளுங்கள். 14 நாைளக்கு நடப்பது உங்களுக்குத் ெதரியாேத. உங்கள் ஜீவன்
எப்படிப்பட்டது? ெகாஞ்சக்காலம் ேதான்றிப் பின்பு காணாமற்ேபாகிற புைகையப்ேபால் இருக்கிறேத. 15

ஆதலால்: ேதவனுக்கு விருப்பமானால், நாங்களும் உயிேராடிருந்தால், இன்னின்னைதச் ெசய்ேவாம் என்று
ெசால்ல ேவண்டும். 16 இப்ெபாழுது உங்கள் பிடிவாதங்களில் ேமன்ைமபாராட்டுகிறீர்கள்; இப்படிப்பட்ட
ேமன்ைமப்பாராட்டல் யாவும் தற்ெபருைமயாய் இருக்கிறது. 17 ஆதலால், ஒருவன் நன்ைமெசய்ய
அறிந்தவனாக இருந்தும், அைதச் ெசய்யாமல் ேபானால், அது அவனுக்குப் பாவமாக இருக்கும்.
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அத்தியாயம்–5

ெசல்வந்தர்களின் நிர்ப்பந்தங்கள்

ெசல்வந்தர்கேள, ேகளுங்கள், உங்கள்ேமல் வரும் நிர்ப்பந்தங்கள் நிமித்தம் அலறி அழுங்கள். 2

உங்கள் ெசல்வம் அழிந்து, உங்கள் ஆைடகள் அந்து பூச்சிகளால் வீணாகப் ேபானது. 3 உங்கள்
ெபான்னும் ெவள்ளியும் துருப்பிடித்தது; அைவகளிலுள்ள துரு உங்களுக்கு விேராதமாகச்

சாட்சியாயிருந்து, அக்கினிையப்ேபால உங்கள் சரீரத்ைதத் உண்ணும். கைடசி நாட்களிேல
ெபாக்கிஷத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். 4 இேதா, உங்கள் வயல்கைள அறுவைட ெசய்த ேவைலக்காரருைடய கூலி
உங்களால் அநியாயமாய்ப் பிடிக்கப்பட்டுக் கூக்குரலிடுகிறது; அறுவைட ெசய்தவர்களுைடய கூக்குரல்
ேசைனகளுைடய கர்த்தரின் ெசவிகளில் பட்டது. 5 பூமியிேல நீங்கள் இன்ப ெபருவாழ்வு வாழ்ந்து,
சுகேபாகத்தில் உழன்றீர்கள்; ெகாழுத்தைவகைள அடிக்கும் நாளில் நடக்கிறது ேபால உங்கள்
இருதயங்கைளப் ேபாஷித்தீர்கள். 6 நீதிமாைன நீங்கள் தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்துக் ெகாைல
ெசய்தீர்கள்; அவன் உங்கேளாேட எதிர்த்து நிற்கவில்ைல.

ெபருந்துன்பத்தின் கீழ் ெபாறுைம
7 இப்படியிருக்க, சேகாதரேர, கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய ெபாறுைமயாயிருங்கள். இேதா, பயிரிடுகிறவன்

பூமியின் நற்கனிைய அைடய ேவண்டும் என்று, முன்மாரியும், பின்மாரியும் வருமளவும், நீடிய ெபாறுைமேயாேட
காத்திருக்கிறான். 8 நீங்களும் நீடிய ெபாறுைமேயாடு இருந்து, உங்கள் இருதயங்கைள
உறுதிப்படுத்துங்கள்; கர்த்தரின் வருைக சமீபமாய் இருக்கிறது. 9 சேகாதரேர, நீங்கள் நியாயம்
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு ஒருவருக்ெகாருவர் விேராதமாய் குைறெசால்லாதிருங்கள்; இேதா, நியாயாதிபதி
வாசற்படியில் நிற்கிறார். 10 என் சேகாதரேர, கர்த்தருைடய ெபயரினாேல ெசால்லப்பட்ட
தீர்க்கதரிசிகைளத் துன்பப்படுதலுக்கும், நீடிய ெபாறுைமக்கும் ஆதாரமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 11

இேதா, ெபாறுைமயாய் இருக்கிறவர்கைள பாக்கியவான்கள் என்கிேறாேம! ேயாபின் ெபாறுைமையக்
குறித்து ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; கர்த்தருைடய ெசயலின் முடிைவயும் பார்த்திருக்கிறீர்கள்; கர்த்தர்
மிகுந்த உருக்கமும், இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாேர. 12 குறிப்பாக, என் சேகாதரேர, வானத்தின்
ேபரிலாவது, பூமியின் ேபரிலாவது, ேவெறதன் மீதும் சத்தியம் ெசய்யாதிருங்கள்; நீங்கள்
தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உள்ளைத உள்ளெதன்றும், இல்லாதைத இல்லெதன்றும்
ெசால்லுங்கள்.

துன்பத்தில் ெஜபம்
13 உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ெஜபம் ெசய்ய ேவண்டும்; ஒருவன் மகிழ்ச்சியாயிருந்தால் சங்கீதம்

பாடேவண்டும். 14 உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால், அவன் சைபயின் மூப்பர்கைள வரவைழக்க
ேவண்டும்; அவர்கள் கர்த்தருைடய ெபயரினாேல அவனுக்கு எண்ெணய் பூசி, அவனுக்காக ெஜபம் ெசய்ய
ேவண்டும். 15 அப்ெபாழுது விசுவாசமுள்ள ெஜபம் ேநாயாளிைய குணமாக்கும்; கர்த்தர் அவைன எழுப்புவார்;
அவன் பாவம் ெசய்திருந்தால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 16 நீங்கள் குணமைடயும்படிக்கு, உங்கள்
குற்றங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் அறிக்ைகயிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ெஜபம் ெசய்யுங்கள். நீதிமான்
ெசய்யும் ஊக்கமான ேவண்டுதல் மிகவும் ெபலனுள்ளதாய் இருக்கிறது. 17 எலியா என்பவன் நம்ைமப்ேபாலப்
பாடுள்ள மனிதனாயிருந்தும், மைழ ெபய்யாதபடிக்குக் கருத்தாய் ெஜபம் ெசய்தான், அப்ெபாழுது மூன்று
வருடமும் ஆறு மாதமும் பூமியின்ேமல் மைழ ெபய்யவில்ைல. 18 மறுபடியும் ெஜபம் ெசய்தான், அப்ெபாழுது
வானம் மைழையப் ெபாழிந்தது, பூமி தன் கனிைய தந்தது. 19 சேகாதரேர, உங்களில் ஒருவன்
சத்தியத்ைதவிட்டு விலகி ேமாசம் ேபாகும் ேபாது, மற்ெறாருவன் அவைனத் திரும்ப வழிநடத்தினால், 20

தப்பிப்ேபான மார்க்கத்தினின்று பாவிையத் திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாைவ மரணத்தினின்று இரட்சித்து,
அேநக பாவங்கைள மூடுவாெனன்று அறிவீர்கள்.

யாக்ேகாபு 5:2
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1 ேபதுரு

இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய ேபதுரு

இேயசுகிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய ேபதுரு, ெபாந்து, கலாத்தியா, கப்பத்ேதாக்கியா, ஆசியா,
பித்தினியா ேதசங்களிேல சிதறியிருக்கிறவர்களில், 2 பிதாவாகிய ேதவனுைடய முன்னறிவின்படிேய,
பரிசுத்தஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாேல, இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிவதற்காகவும்,

அவருைடய இரத்தம் ெதளிக்கப்படுவதற்காகவும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ெவளிேதசத்தார்களுக்கு
எழுதுகிறதாவது: கிருைப உங்கேளாடு இருந்து, உங்கள் சமாதானம் ெபருகட்டும். 3 நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக; 4 ேதவன்,
இேயசுகிறிஸ்து இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்ததினாேல, அழியாததும், மாசு இல்லாததும், மகிைம
குைறயாததுமாகிய, சுதந்தரத்திற்குத்தகுந்த, ஜீவனுள்ள நம்பிக்ைக உண்டாவதற்கு, தமது மிகுந்த
இரக்கத்தின்படிேய நம்ைம மீண்டும் பிறக்கச்ெசய்தார். 5 கைடசிக்காலத்திேல ெவளிப்பட
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்சிப்புக்குரிய விசுவாசத்ைதக் ெகாண்டு ேதவனுைடய பலத்தினாேல
காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்தச் சுதந்தரம் பரேலாகத்தில் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 இதிேல
நீங்கள் மிகவும் சந்ேதாஷப்படுகிறீர்கள்; என்றாலும், துன்பப்படேவண்டியது அவசியம் என்பதால்,
இப்ெபாழுது ெகாஞ்சக்காலம் பலவிதமான ேசாதைனகளினாேல துக்கப்படுகிறீர்கள். 7 அழிந்துேபாகிற
தங்கம் அக்கினியினாேல ேசாதிக்கப்படும்; அைதவிட அதிக விைலயுயர்ந்த உங்கள் விசுவாசம்
ேசாதிக்கப்பட்டு, இேயசுகிறிஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிைமயும்
உண்டாகக் காணப்படும். 8 நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவைர ேநசிக்கிறீர்கள்; இப்ெபாழுது
நீங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இருந்தும் அவர்ேமல் விசுவாசம் ைவத்து, ெசால்லமுடியாததும்,
மகிைமயினால் நிைறந்ததுமாக இருக்கிற சந்ேதாஷம் உள்ளவர்களாக மகிழ்ச்சியைடந்து, 9 உங்கள்
விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும இரட்சிப்ைபப் ெபற்றுக்ெகாள்கிறீர்கள். 10 உங்களுக்கு உண்டான
கிருைபையப்பற்றித் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன தீர்க்கதரிசிகள் இந்த இரட்சிப்ைபப்பற்றிக் கருத்தாகத் ேதடி
ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள்; 11 தங்களுக்குள் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும்
பாடுகைளயும், அைவகளுக்குப் பின்பு வரும் மகிைமகைளயும் முன்னேம அறிவித்தேபாது, இந்தக்
காலத்ைதக் குறித்தார் என்பைதயும், அந்தக் காலத்தின் விேசஷம் என்ன என்பைதயும் ஆராய்ந்தார்கள். 12

தங்களுக்காக இல்ைல, நமக்காகேவ இைவகைளத் ெதரிவித்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தப்பட்டது; பரேலாகத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாேல உங்களுக்கு
நற்ெசய்திையப் பிரசங்கம் பண்ணினவர்கள் மூலமாக இைவகள் இப்ெபாழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு
வருகிறது; இைவகைளத் ெதரிந்துெகாள்ள ேதவதூதர்களும் ஆைசயாக இருக்கிறார்கள்.

பரிசுத்தமாக இருங்கள்
13 ஆகேவ, நீங்கள் உங்கள் மனைத ஆயத்தப்படுத்தி, ெதளிவான புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து;

இேயசுகிறிஸ்து ெவளிப்படும்ேபாது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருைபயின்ேமல் பூரண நம்பிக்ைக
உள்ளவர்களாக இருங்கள். 14 நீங்கள் முன்ேப உங்கள் அறியாைமயினாேல, உங்களுக்குள் இருந்த
ஆைசகளின்படி இனி நடக்காமல், கீழ்ப்படிகிற பிள்ைளகளாக இருந்து, 15 உங்கைள அைழத்தவர்
பரிசுத்தராக இருக்கிறதுேபால, நீங்களும் உங்கள் நடக்ைககள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமாக இருங்கள்.
16 நான் பரிசுத்தர், ஆகேவ நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறேத. 17 அன்றியும்,
பாரபட்சம் இல்லாமல் அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவைர நீங்கள் பிதாவாகத்
ெதாழுதுெகாள்ளுகிறதினால், இங்ேக ெவளிேதசத்தாைரப்ேபால வாழும்வைரக்கும் பயத்ேதாடு
நடந்துெகாள்ளுங்கள். 18 உங்கள் முன்ேனார்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள் கைடபிடித்துவந்த வீணான
ெசயல்களில் இருந்து, அழிவுள்ள ெபாருட்களாகிய ெவள்ளியினாலும் தங்கத்தினாலும் மீட்கப்படாமல், 19

குற்றம் இல்லாத, மாசு இல்லாத ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விைலயுயர்ந்த இரத்தத்தினாேல
மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று ெதரிந்திருக்கிறீர்கேள. 20 அவர் உலகம் உருவாவதற்கு முன்னேம
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவராக இருந்து, தமது மூலமாக ேதவன்ேமல் விசுவாசமாக இருக்கிற உங்களுக்காக
இந்தக் கைடசிக்காலங்களில் ெவளிப்பட்டார். 21 உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்ைகயும் ேதவன்ேமல்
இருப்பதற்காக, அவைர இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுப்பி, அவருக்கு மகிைமையக் ெகாடுத்தார். 22

ஆகேவ, நீங்கள் மாய்மாலம் இல்லாத சேகாதரஅன்பு உள்ளவர்களாவதற்கு, ஆவியினாேல சத்தியத்திற்குக்
கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ஆத்துமாக்கைளச் சுத்தமாக்கிக்ெகாண்டவர்களாக இருக்கிறதினால், சுத்தமான
இருதயத்ேதாடு ஒருவைரெயாருவர் ஊக்கமாக ேநசியுங்கள்; 23 அழிவுள்ள விைதயினாேல இல்ைல,
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என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்துநிற்கிறதும், ஜீவன் உள்ளதுமான ேதவவசனமாகிய அழிவில்லாத விைதயினாேல
மீண்டும் பிறந்திருக்கிறீர்கேள. 24 சரீரெமல்லாம் புல்ைலப்ேபாலவும், மனிதனுைடய மகிைமெயல்லாம்
புல்லின் பூைவப்ேபாலவும் இருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. 25 கர்த்தருைடய வசனேமா
என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கும்; உங்களுக்கு நற்ெசய்தியாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுேவ.

அத்தியாயம்–2

ஜீவனுள்ள கல்லும், ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ஜனங்களும்

இப்படியிருக்க, கர்த்தர் தயவுள்ளவர் என்பைத நீங்கள் ருசித்துப் பார்த்திருந்தால், 2 எல்லாத்
தீயகுணங்கைளயும், எல்லாவிதமான கபடத்ைதயும், வஞ்சகங்கைளயும், ெபாறாைமகைளயும்,
எல்லாவிதமான புறம்கூறுதைலயும் ஒழித்துவிட்டு, 3 நீங்கள் வளருவதற்காக, புதிதாகப் பிறந்த

குழந்ைதகைளப்ேபால, திருவசனமாகிய களங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின்ேமல் வாஞ்ைசயாக இருங்கள்.
4 மனிதர்களால் தள்ளப்பட்டதாக இருந்தும், ேதவனால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும் விைலயுயர்ந்ததுமாக
இருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடம் ேசர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும், 5 ஜீவனுள்ள கற்கைளப்ேபால
ஆவிக்குரிய மாளிைகயாகவும், இேயசுகிறிஸ்து மூலமாக ேதவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்குரிய பலிகைளச்
ெசலுத்துவதற்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள். 6 அப்படிேய: இேதா,
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டதும் விைலயுயர்ந்ததுமாக இருக்கிற மூைலக்கல்ைலச் சீேயானில் ைவக்கிேறன்;
அவரிடம் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ெவட்கப்படுவது இல்ைல என்று ேவதத்திேல ெசால்லியிருக்கிறது. 7

ஆகேவ, விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு அது விைலயுயர்ந்தது; கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்ேகா வீட்ைடக்
கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூைலக்கல்லாகிய அந்தக்கல் இடறுகிறதற்கான கல்லும்,
விழுகிறதற்கான கன்மைலயும் ஆனது; 8 அவர்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்து
இடறுகிறார்கள்; அதற்காகேவ நியமிக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். 9 நீங்கேளா, உங்கைள
அந்தகாரமான இருளில் இருந்து தம்முைடய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவைழத்தவருைடய
புண்ணியங்கைள அறிவிப்பதற்காகத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட வம்சமாகவும், ராஜரீகமான
ஆசாரியக்கூட்டமாகவும், பரிசுத்த ேதசமாகவும், அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். 10

முன்ேப நீங்கள் ேதவனுைடய மக்களாக இருக்கவில்ைல, இப்ெபாழுேதா அவருைடய மக்களாக
இருக்கிறீர்கள்; முன்ேன நீங்கள் இரக்கம் ெபற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல, இப்ெபாழுேதா இரக்கம்
ெபற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள். 11 பிரியமானவர்கேள, அந்நியர்களும் பரேதசிகளுமாக இருக்கிற நீங்கள்
ஆத்துமாவுக்கு எதிராகப் ேபார்ெசய்கிற சரீர ஆைசகைளவிட்டு விலகி, 12 யூதரல்லாேதார் உங்கைள
அக்கிரமக்காரர்கள் என்று எதிராகப் ேபசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நல்ல ெசயல்கைளப் பார்த்து,
அதினாேல, ேதவன் வரும்நாளிேல அவர்கள் ேதவைன மகிைமப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அவர்களுக்குள்ேள
நல்லநடக்ைக உள்ளவர்களாக நடந்துெகாள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திெசால்லுகிேறன்.

அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்
13 நீங்கள் மனிதர்களுைடய கட்டைளகள் எல்லாவற்றிற்கும் கர்த்தருக்காக கீழ்ப்படியுங்கள். 14 ேமலான

அதிகாரமுள்ள ராஜாவாக இருந்தாலும், தீைமெசய்கிறவர்களுக்கு தண்டைனயும்
நன்ைமெசய்கிறவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் ெகாடுக்க ராஜாவால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளாக இருந்தாலும்,
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 15 நீங்கள் நன்ைமெசய்கிறதினாேல புத்தியீனமான மனிதர்களுைடய
வார்த்ைதகைள அடக்குவது ேதவனுைடய விருப்பமாக இருக்கிறது. 16 சுதந்திரம் உள்ளவர்களாக
இருந்தும் உங்கள் சுதந்திரம் தீயகுணத்ைத மூடுகிறதாக இல்லாமல், ேதவனுக்கு அடிைமகளாக இருங்கள்.
17 எல்ேலாைரயும் கனம்பண்ணுங்கள்; சேகாதரர்களிடம் அன்பாக இருங்கள்; ேதவனுக்குப் பயந்திருங்கள்;
ராஜாைவக் கனம்பண்ணுங்கள். 18 ேவைலக்காரேர, அதிக பயத்ேதாடு உங்கள் எஜமான்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; நல்லவர்களுக்கும், சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கும் மட்டும் இல்ைல,
முரட்டுக்குணமுள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். 19 ஏெனன்றால், ேதவனிடம் பற்றுதலாக இருக்கிற
மனச்சாட்சியினால், ஒருவன் அநியாயமாகப் பாடுகள்பட்டு உபத்திரவங்கைளப் ெபாறுைமயாகச்
சகித்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்குப் பிரியமாக இருக்கும். 20 நீங்கள் குற்றம் ெசய்து
அடிக்கப்படும்ேபாது ெபாறுைமேயாடு சகித்துக்ெகாண்டால், அதினால் என்ன நன்ைம உண்டு? ஆனால்,
நீங்கள் நன்ைமெசய்து பாடுகள்படும்ேபாது ெபாறுைமேயாடு சகித்துக்ெகாண்டால் அதுேவ ேதவனுக்கு
முன்பாகப் பிரியமாக இருக்கும். 21 இதற்காகத்தான் நீங்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; ஏெனன்றால்,
கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுகள்பட்டு, நீங்கள் அவருைடய அடிச்சுவடுகைளப் பின்பற்றி வருவதற்காக
உங்களுக்கு முன்மாதிரிைய ைவத்துப்ேபானார். 22 அவர் பாவம் ெசய்யவில்ைல, அவருைடய வாயிேல
வஞ்சைனயும் காணப்படவில்ைல; 23 அவர் தூஷிக்கப்படும்ேபாது பதிலுக்குத் தூஷிக்காமலும்,
பாடுகள்பட்டேபாது திரும்ப பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாக நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்கிறவருக்கு தம்ைமேய
ஒப்புவித்தார். 24 நாம் பாவங்களுக்குச் ெசத்து, நீதிக்குப் பிைழத்திருக்க, அவர் தாேம தமது சரீரத்திேல
நம்முைடய பாவங்கைளச் சிலுைவயிேல சுமந்தார்; அவருைடய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். 25

சிதறிப்ேபான ஆடுகைளப்ேபால இருந்தீர்கள்; இப்ெபாழுேதா உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு ேமய்ப்பரும்
கண்காணியுமாக இருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துவிடம் திரும்பிவந்திருக்கிறீர்கள்.
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அத்தியாயம்–3

கணவர்களும் மைனவிகளும்

அந்தப்படி மைனவிகேள, உங்கள் ெசாந்தக் கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; அப்ெபாழுது
அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்தால், பயபக்தியான உங்கள்
கற்புள்ள நடக்ைகைய அவர்கள் பார்த்து, 2 ேபாதைன இல்லாமல், மைனவிகளின்

நடக்ைகயினாேலேய ஆதாயப்படுத்திக்ெகாள்ளப்படுவார்கள். 3 முடிையப் பின்னி, தங்க ஆபரணங்கைள
அணிந்து, உயர்ந்த ஆைடகைள உடுத்திக்ெகாள்கிற ெவளிப்புற அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக
இல்லாமல், 4 அழியாத அலங்கரிப்பாக இருக்கிற சாந்தமும் அைமதியுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில்
மைறந்திருக்கிற குணேம உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கேவண்டும்; அதுேவ ேதவனுைடய பார்ைவயில்
விைலயுயர்ந்தது. 5 இப்படிேய ஆதிக்காலங்களில் ேதவனிடம் நம்பிக்ைகயாக இருந்த பரிசுத்தப்
ெபண்களும் தங்களுைடய கணவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்கைள அலங்கரித்தார்கள். 6 அப்படிேய
சாராள் ஆபிரகாைம ஆண்டவன் என்று ெசால்லி, அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தாள்; நீங்கள் நன்ைம ெசய்து
ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாமல் இருந்தீர்கெளன்றால் அவளுக்குப் பிள்ைளகளாக இருப்பீர்கள். 7 அப்படிேய
கணவன்மார்கேள, மைனவியானவள் ெபலவீன பாண்டமாக இருக்கிறதினால், உங்கள் ெஜபங்களுக்குத்
தைடவராதபடி, நீங்கள் ஞானத்துடன் அவர்கேளாடு வாழ்ந்து, உங்கேளாடு அவர்களும் நித்தியஜீவனாகிய
கிருைபையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறவர்களாக இருப்பதினால், அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டிய
கடைமகைளச் ெசய்யுங்கள்.

நன்ைமெசய்து தீங்கனுபவித்தல்
8 ேமலும், நீங்கெளல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும், இரக்கம் உள்ளவர்களும், சேகாதர அன்பு

உள்ளவர்களும், மனதுருக்கம் உள்ளவர்களும், தாழ்ைம உள்ளவர்களுமாக இருந்து, 9 தீைமக்குத்
தீைமையயும், உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்ைதயும் பதிலுக்குப்பதில் ெசய்யாமல், அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள்
ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக அைழக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்று ெதரிந்து, ஆசீர்வாதம்
பண்ணுங்கள். 10 ஜீவைன விரும்பி, நல்ல நாட்கைளப் பார்க்கேவண்டுெமன்று இருக்கிறவன்
தீைமயானைவகளுக்குத் தன் நாக்ைகயும், கபடான வார்த்ைதகளுக்குத் தன் உதடுகைளயும்
விலக்கிக்காத்து, 11 தீைமகைளவிட்டு நீங்கி, நன்ைம ெசய்து, சமாதானத்ைதத் ேதடி, அைதப்
பின்ெதாடரேவண்டும். 12 கர்த்தருைடய கண்கள் நீதிமான்கைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறது,
அவருைடய காதுகள் அவர்களுைடய ேவண்டுதல்கைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது;
தீைமெசய்கிறவர்களுக்ேகா கர்த்தருைடய முகம் எதிராக இருக்கிறது. 13 நீங்கள் நன்ைமையப்
பின்பற்றுகிறவர்களானால், உங்களுக்குத் தீைமெசய்கிறவன் யார்? 14 நீதிக்காக நீங்கள் பாடுகள்பட்டால்
பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள்; அவர்களுைடய பயமுறுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும்
இருந்து; 15 கர்த்தராகிய ேதவைன உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களுக்குள்
இருக்கிற நம்பிக்ைகையப்பற்றி உங்களிடம் விசாரித்துக் ேகட்கிற எல்ேலாருக்கும் சாந்தத்ேதாடும்,
மரியாைதேயாடும் பதில்ெசால்ல எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள். 16 கிறிஸ்துவுக்குரிய உங்கள் நல்ல
நடக்ைகைய அவமதிக்கிறவர்கள் உங்கைள அக்கிரமக்காரர்கள் என்று உங்களுக்கு எதிராகச் ெசால்லுகிற
விஷயத்தில் அவர்கள் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகும்படி நீங்கள் நல்ல மனச்சாட்சி உள்ளவர்களாக இருங்கள். 17

தீைமெசய்து பாடுகள் அனுபவிப்பைதவிட, ேதவனுக்கு விருப்பமானால், நன்ைம ெசய்து பாடுகள்
அனுபவிப்பேத ேமன்ைமயாக இருக்கும். 18 ஏெனன்றால், கிறிஸ்துவும் நம்ைம ேதவனிடம் ேசர்ப்பதற்காக
அநீதியுள்ளவர்களுக்குப் பதிலாக நீதி உள்ளவராகப் பாவங்களுக்காக ஒருமுைற பாடுகள்பட்டார்; அவர்
சரீரத்திேல ெகாைல ெசய்யப்பட்டு, ஆவியிேல உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். 19 அந்த ஆவியிேல அவர் ேபாய்,
சிைறக்காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்குப் பிரசங்கம் பண்ணினார். 20 அந்த ஆவிகள், ேநாவா கப்பைலக்
கட்டின நாட்களிேல, ேதவன் அதிக ெபாறுைமேயாடு காத்திருந்தேபாது, கீழ்ப்படியாமல் ேபானைவகள்;
அந்தக் கப்பலிேல எட்டு நபர்கள்மட்டுேம பிரேவசித்து தண்ணீரினாேல காக்கப்பட்டார்கள். 21 அதற்கு
ஒப்பைனயான ஞானஸ்நானமானது, சரீர அழுக்ைக நீக்குவதாக இல்லாமல், ேதவைனப் பற்றிக்ெகாள்ளும்
நல்ல மனச்சாட்சியின் உடன்படிக்ைகயாக இருந்து, இப்ெபாழுது நம்ைமயும் இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய
உயிர்த்ெதழுதலினால் இரட்சிக்கிறது; 22 அவர் பரேலாகத்திற்குப் ேபாய், ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில்
இருக்கிறார்; ேதவதூதர்களும், அதிகாரங்களும், வல்லைமகளும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது.

அத்தியாயம்–4

ேதவனுக்காக உயிர்வாழ்தல்

இப்படியிருக்க, கிறிஸ்து நமக்காக சரீரத்திேல பாடுகள்பட்டதினால், நீங்களும் அப்படிப்பட்ட
சிந்ைதைய ஆயுதமாக அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 2 ஏெனன்றால் சரீரத்தில் பாடுபடுகிறவன் இனி
சரீரத்தில் இருக்கும் காலம்வைரக்கும் மனிதருைடய ஆைசகளின்படி பிைழக்காமல் ேதவனுைடய

விருப்பத்தின்படிேய பிைழப்பதற்காகப் பாவங்கைளவிட்டு விலகியிருப்பான். 3 கடந்த வாழ்நாட்களிேல நாம்
யூதரல்லாத மக்களுைடய இஷ்டத்தின்படி நடந்துெகாண்டது ேபாதும்; அப்ெபாழுது நாம்
காமவிகாரத்ைதயும் தீயஆைசகைளயும் நடத்தி, மதுஅருந்தியும், களியாட்டுச்ெசய்து, ெவறிெகாண்டு,

1 ேபதுரு 4:3
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அருவருப்பான விக்கிரக ஆராதைனையச் ெசய்துவந்ேதாம். 4 அந்தத் துன்மார்க்க உைளயிேல
அவர்கேளாடு ேசர்ந்து நீங்கள் விழுந்துவிடாமல் இருக்கிறதினாேல அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, உங்கைள
அவமதிக்கிறார்கள். 5 உயிேராடு இருக்கிறவர்களுக்கும் இறந்தவர்களுக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்க
ஆயத்தமாக இருக்கிறவருக்கு அவர்கள் கணக்கு ஒப்புவிப்பார்கள். 6 இதற்காக இறந்ேதார்கள்,
மனிதர்களுக்கு முன்பாக சரீரத்திேல தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தும், ேதவன்முன்பாக ஆவியிேல
பிைழப்பதற்காக, அவர்களுக்கும் நற்ெசய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. 7 எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு
ெநருங்கிவிட்டது; ஆகேவ, ெதளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து, ெஜபம்பண்ணுவதற்கு கவனம்
உள்ளவர்களாக இருங்கள். 8 எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக ஒருவரிடம் ஒருவர் ஊக்கமான அன்பு
உள்ளவர்களாக இருங்கள்; அன்பு எல்லாப் பாவங்கைளயும் மூடும். 9 முறுமுறுப்பு இல்லாமல்
ஒருவைரெயாருவர் உபசரியுங்கள். 10 அவனவன் ெபற்றுக்ெகாண்ட வரத்தின்படிேய நீங்கள் ேதவனுைடய
பற்பல கிருைபயுள்ள ஈவுகைளப் பகிர்ந்துெகாடுக்கும் நல்ல ெபாறுப்பாளர்ேபால, ஒருவருக்ெகாருவர் உதவி
ெசய்யுங்கள். 11 ஒருவன் ேபாதைன ெசய்தால் ேதவனுைடய வார்த்ைதகளின்படிேய ேபாதைன
ெசய்யேவண்டும்; ஒருவன் உதவிெசய்தால் ேதவன் தந்தருளும் ெபலத்தின்படிேய உதவி ெசய்யேவண்டும்;
எல்லாவற்றிேலயும் இேயசுகிறிஸ்து மூலமாக ேதவன் மகிைமப்படும்படிேய ெசய்வீர்களாக; அவருக்ேக
மகிைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆெமன்.

கிறிஸ்தவனாக இருப்பதினால் வரும் பாடுகள்
12 பிரியமானவர்கேள, உங்கைளச் ேசாதிப்பதற்காக உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினிையக்குறித்து

ஏேதா புதுைம என்று ஆச்சரியப்படாமல், 13 கிறிஸ்துவின் மகிைம ெவளிப்படும்ேபாது நீங்கள் களிகூர்ந்து
மகிழ்வதற்காக அவருைடய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்ேதாஷப்படுங்கள். 14 நீங்கள்
கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காக அவமதிக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏெனன்றால் ேதவனுைடய ஆவியாகிய
மகிைமயுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்ேமல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாேல அவமதிக்கப்படுகிறார்;
உங்களாேல மகிைமப்படுகிறார். 15 ஆகேவ, உங்களில் யாரும் ெகாைலபாதகனாகேவா, திருடனாகேவா,
தீங்கு ெசய்தவனாகேவா, அந்நிய காரியங்களில் தைலயிட்டுக்ெகாண்டவனாகேவா இருந்து
பாடுபடுகிறவனாக இருக்கக்கூடாது. 16 ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதினால் பாடுபட்டால்
ெவட்கப்படாமல் இருந்து, அதினால் ேதவைன மகிைமப்படுத்தேவண்டும். 17 நியாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய
வீட்டிேல ஆரம்பமாகும் காலமாக இருக்கிறது; அது முதலில் நம்மிடத்திேல ஆரம்பிக்கப்பட்டால்
ேதவனுைடய நற்ெசய்திக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு எப்படியாக இருக்கும்? 18 நீதிமாேன
இரட்சிக்கப்படுவது கடினெமன்றால், பக்தியில்லாதவனும் பாவியும் எங்ேக நிற்பார்கள்? 19 ஆகேவ,
ேதவனுைடய விருப்பத்தினால் பாடுகைள அனுபவிக்கிறவர்கள் நன்ைம ெசய்கிறவர்களாகத் தங்கள்
ஆத்துமாக்கைள உண்ைமயுள்ள சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய அவருக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கேவண்டும்.

அத்தியாயம்–5

மூப்பர்களும் இைளஞர்களும்

உங்களில் உள்ள மூப்பர்களும் உடன்மூப்பனும், கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்குச் சாட்சியும், இனி
ெவளிப்படும் மகிைமக்குப் பங்குள்ளவனாக இருக்கிற நான் புத்தி ெசால்லுகிறது என்னெவன்றால்: 2

உங்களிடம் உள்ள ேதவனுைடய மந்ைதைய நீங்கள் ேமய்த்து, கட்டாயமாகவும் இல்ைல,
மனப்பூர்வமாகவும். அவலட்சணமான ஆதாயத்திற்காகவும் இல்ைல, உற்சாக மனேதாடும், 3 சுதந்தரத்ைத
ெபருைமேயாடு ஆளுகிறவர்களாக இல்ைல, மந்ைதக்கு முன்மாதிரிகளாகவும், கண்காணிப்பு ெசய்யுங்கள்.
4 அப்படிச் ெசய்தால் பிரதான ேமய்ப்பர் ெவளிப்படும்ேபாது மகிைம குைறயாத கிரீடத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். 5 அப்படிேய, இைளஞர்கேள, மூப்பர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்ேலாரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிந்து, மனத்தாழ்ைமைய அணிந்துெகாள்ளுங்கள்; ெபருைம உள்ளவர்களுக்கு
ேதவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்ைம உள்ளவர்களுக்ேகா கிருைப அளிக்கிறார். 6 ஆகேவ, குறித்தக்
காலத்திேல ேதவன் உங்கைள உயர்த்துவதற்காக, அவருைடய பலத்த கரங்களுக்குள் அடங்கி இருங்கள். 7

அவர் உங்கைள விசாரிக்கிறவராக இருப்பதினால், உங்கள் கவைலகைளெயல்லாம் அவர்ேமல்
ைவத்துவிடுங்கள். 8 ெதளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏெனன்றால், உங்கள்
எதிராளியாகிய பிசாசு ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம்ேபால யாைர விழுங்கலாேமா என்று ேதடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.
9 விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்; உலகத்தில் உள்ள உங்கள்
சேகாதரர்களிடம் அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிைறேவறிவருகிறது என்று ெதரிந்திருக்கிறீர்கேள. 10 கிறிஸ்து
இேயசுவுக்குள் நம்ைம அவருைடய நித்திய மகிைமக்கு அைழத்தவராக இருக்கிற எல்லாக் கிருைபயும்
ெபாருந்திய ேதவன்தாேம ெகாஞ்சக்காலம் பாடுகள் அனுபவிக்கிற உங்கைளச் சீர்ப்படுத்தி, உறுதிப்படுத்தி,
பலப்படுத்தி, நிைலநிறுத்துவாராக; 11 அவருக்கு மகிைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்காலங்களிலும்
உண்டாயிருப்பதாக. ஆெமன்.

இறுதி வாழ்த்துைர
12 உங்களுக்குப் புத்தி ெசால்லுவதற்கும், நீங்கள் நிைலெகாண்டு நிற்கிற கிருைப, ேதவனுைடய

உண்ைமயான கிருைபதான் என்று சாட்சியிடுவதற்கும், நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதி, எனக்குத்
ேதான்றுகிறபடி உண்ைமயுள்ள சேகாதரனாகிய சில்வானுவின் ைகயிேல ெகாடுத்து அனுப்பியிருக்கிேறன்.

1 ேபதுரு 4:4
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13 உங்கேளாடு ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டிருக்கிற பாபிேலானிலுள்ள சைபயும், என் குமாரனாகிய மாற்கும்
உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். 14 ஒருவைரெயாருவர் அன்பின் முத்தத்ேதாடு வாழ்த்துதல்
ெசய்யுங்கள். கிறிஸ்து இேயவுக்குள்ளான உங்கள் அைனவருக்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக. ஆெமன்.

1 ேபதுரு 5:14
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2 ேபதுரு

நம்முைடய ேதவனும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய நீதியால்
எங்கைளப்ேபால அருைமயான விசுவாசத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு, இேயசுகிறிஸ்துவின்
ஊழியக்காரனும் அப்ேபாஸ்தலனுமாகிய சீேமான் ேபதுரு எழுதுகிறதாவது: 2 ேதவனுைடயதும்,

நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுவுைடயதுமான அறிவினால் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும்
ெபருகட்டும்.

ேதவனுைடய அைழப்பும், ெதரிந்துெகாள்ளுதலும்
3 தம்முைடய மகிைமயினாலும் காருணியத்தினாலும் நம்ைம அைழத்தவருைடய அறிவினாேல

ஜீவனுக்கும் ேதவபக்திக்கும் ேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும், அவருைடய ெதய்வீக வல்லைமயானது நமக்குத்
தந்தருளினது மட்டுமல்லாமல், 4 ஆைசயினால் உலகத்தில் உண்டான தீைமக்குத் தப்பி, ெதய்வீக
சுபாவத்துக்குப் பங்குள்ளவர்களாவதற்காக, அதிக ேமன்ைமயும் அருைமயான வாக்குத்தத்தங்களும்
அைவகளினாேல நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5 இப்படியிருக்க, நீங்கள் அதிக கவனம்
உள்ளவர்களாக உங்கள் விசுவாசத்ேதாடு ைதரியத்ைதயும், ைதரியத்ேதாடு ஞானத்ைதயும், 6 ஞானத்ேதாடு
இச்ைசயடக்கத்ைதயும், இச்ைசயடக்கத்ேதாடு ெபாறுைமையயும், ெபாறுைமேயாடு ேதவபக்திையயும், 7

ேதவபக்திேயாடு சேகாதரசிேநகத்ைதயும், சேகாதரசிேநகத்ேதாடு அன்ைபயும் காட்டுங்கள். 8 இைவகள்
உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து ெபருகினால், நீங்கள் நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் அறிவிேல
வீணரும் கனியில்லாதவர்களுமாக இருக்கமாட்டீர்கள். 9 இைவகள் இல்லாதவன் எவேனா, அவன்
முன்னேம ெசய்த பாவங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டது, என்பைத மறந்து தன் அருகில் உள்ளைவகைளயும் காண
இயலாதவனாக இருக்கிறான். 10 ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, உங்கள் அைழப்ைபயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுதைலயும் உறுதியாக்குவதற்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்; இைவகைளச் ெசய்தால்
நீங்கள் ஒருேபாதும் இடறிவிழுவதில்ைல. 11 இவ்விதமாக, நம்முைடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய
இேயசுகிறிஸ்துவினுைடய நித்திய ராஜ்யத்துக்குள் பிரேவசித்தல் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாக
அளிக்கப்படும்.

சத்தியத்தின் தீர்க்கதரிசனம்
12 இதினால், இைவகைள நீங்கள் அறிந்தும், நீங்கள் இப்ெபாழுது அறிந்திருக்கிற சத்தியத்தில்

உறுதிப்பட்டிருந்தும், உங்களுக்கு இைவகைள ஞாபகப்படுத்த எப்ெபாழுதும் நான் ஆயத்தமாக
இருக்கிேறன். 13 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்து எனக்கு அறிவித்தபடி நான் இறந்துேபாவது
சீக்கிரத்தில் நடக்கும் என்று அறிந்து, 14 நான் இறக்கும்வைரக்கும் உங்கைள ஞாபகப்படுத்தி
எழுப்பிவிடுவது நியாயம் என்று நிைனக்கிேறன். 15 ேமலும், நான் இறந்ததற்குப் பின்பு இைவகைள நீங்கள்
எப்ெபாழுதும் நிைனத்துக்ெகாள்வதற்குரிய காரியங்கைளச் ெசய்ேவன். 16 நாங்கள் தந்திரமான
கட்டுக்கைதகைளப் பின்பற்றினவர்களாக அல்ல, அவருைடய மகத்துவத்ைதக் கண்களால்
பார்த்தவர்களாகேவ நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் வல்லைமையயும் வருைகையயும்
உங்களுக்கு அறிவித்ேதாம். 17 இவர் என்னுைடய ேநசகுமாரன், இவர்ேமல் பிரியமாக இருக்கிேறன் என்று
ெசால்லுகிற சத்தம் உன்னதமான மகிைமயிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி, பிதாவாகிய ேதவனால் அவர்
கனத்ைதயும் மகிைமையயும் ெபற்றேபாது, 18 அவேராடு நாங்கள் பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருக்கும்ேபாது,
வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடாம். 19 அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனமும்
நமக்கு உண்டு; ெபாழுது விடிந்து விடிெவள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும்வைரக்கும் இருள் உள்ள
இடத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்ைகப்ேபான்ற அந்த வசனத்ைதக் கவனித்திருப்பது நலமாக இருக்கும். 20

ேவதத்தில் உள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும் சுயேதாற்றமான ெபாருைளயுைடயதாக இருக்காது என்று
நீங்கள் முந்தி அறியேவண்டியது. 21 தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்திலும் மனிதருைடய விருப்பத்தினாேல
உண்டாகவில்ைல; ேதவனுைடய பரிசுத்த மனிதர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாேல ஏவப்பட்டுப் ேபசினார்கள்.

அத்தியாயம்–2

கள்ளப்ேபாதகர்களும், அவர்களுைடய அழிவும்

கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் மக்களுக்குள்ேள இருந்தார்கள், அப்படிேய உங்களுக்குள்ளும்
கள்ளப்ேபாதகர்கள் இருப்பார்கள்; அவர்கள் அழிவிற்குரிய ேவதப்புரட்டுகைளத் தந்திரமாக
நுைழயப்பண்ணி, தங்கைள விைலக்கிரயத்துக்கு வாங்கின ஆண்டவைர மறுதலித்து, தங்களுக்கு
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ேவகமான அழிைவ வரவைழத்துக்ெகாள்வார்கள். 2 அவர்களுைடய தீயெசய்ைககைள அேநகர்
பின்பற்றுவார்கள்; அவர்களால் சத்தியப்பாைத தூஷிக்கப்படும். 3 ெபாருளாைச உள்ளவர்களாக,
தந்திரமான வார்த்ைதகளால் உங்கைளத் தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்திக்ெகாள்ளுவார்கள்;
ஆதிகாலம்முதல் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டைன காத்திருக்காது, அவர்களுைடய அழிவு
தாமதிக்காது. 4 பாவம்ெசய்த தூதர்கைளத் ேதவன் தப்பவிடாமல், அந்தகாரச் சங்கிலிகளினாேல கட்டி
நரகத்திேல தள்ளி நியாயத்தீர்ப்புக்கு ைவக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்புக்ெகாடுத்து; 5 முழு உலகத்ைதயும்
தப்பவிடாமல், நீதிையப் பிரசங்கித்த ேநாவாைவயும் மற்ற ஏழு நபர்கைளயும் காப்பாற்றி,
அவபக்தியுள்ளவர்கள் நிைறந்த உலகத்தின்ேமல் ெபரும்ெவள்ளத்ைத வரப்பண்ணி; 6 ேசாேதாம்
ெகாேமாரா என்னும் பட்டணங்கைளயும் சாம்பலாக்கிக் கவிழ்த்துப்ேபாட்டு, தண்டைனக்குள்ளாகத் தீர்த்து,
பிற்காலத்திேல அவபக்தியாக நடப்பவர்களுக்கு அைவகைள உதாரணமாக ைவத்து; 7

அக்கிரமக்காரர்கேளாடு வாழ்கின்றேபாது அவர்களுைடய காமவிகார ெசயல்களினால் வருத்தப்பட்டு, 8

நாள்ேதாறும் அவர்களுைடய அக்கிரமச் ெசய்ைககைளப் பார்த்து, ேகட்டு நீதியுள்ள தன்னுைடய
இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய ேலாத்ைத அவர் இரட்சித்திருக்க; 9 கர்த்தர்
ேதவபக்தியுள்ளவர்கைளச் ேசாதைனயில் இருந்து இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரைர
தண்டைனக்குரியவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு ைவக்கவும் அறிந்திருக்கிறார். 10 விேசஷமாக
அசுத்தமான ஆைசகேளாடு சரீரத்திற்ேகற்றபடி நடந்து, கர்த்தத்துவத்ைத அசட்ைடபண்ணுகிறவர்கைள
அப்படிச் ெசய்வார். இவர்கள் துணிகரமானவர்கள், அகங்காரம் நிைறந்தவர்கள், மகத்துவங்கைளத் தூஷிக்க
பயப்படாதவர்கள். 11 அதிக ெபலைனயும் வல்லைமையயுமுைடய ேதவதூதர்கள் முதலாகக் கர்த்தருக்கு
முன்பாக அவர்கைளத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தமாட்டார்கேள. 12 இவர்கேளா பிடிபட்டு
அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான புத்தி இல்லாத மிருகஜீவன்கைளப்ேபாலத் தங்களுக்குத்
ெதரியாதைவகைளத் தூஷித்து, தங்களுைடய தீயச்ெசயலினால் ெகட்டு, அழிந்து, அநீதீயின் பலைன
அைடவார்கள். 13 இவர்கள் ஒருநாள் வாழ்ைவ இன்பம் என்று நிைனத்து, கைறகளும் களங்கமாகவும்
இருந்து; உங்கேளாடு விருந்து சாப்பிடும்ேபாது தங்கள் வஞ்சைனகளில் உல்லாசமாக வாழ்கிறவர்கள்; 14

விபசார மயக்கத்தினால் நிைறந்தவர்களும், பாவத்ைதவிட்டு ஓயாதைவகளுமாக இருக்கிற கண்கைள
உைடயவர்கள்; உறுதியில்லாத ஆத்துமாக்கைளத் தந்திரமாகப் பிடித்து, ெபாருளாைசகளில் பழகின
இருதயத்ைதயுைடய சாபத்தின் குழந்ைதகள். 15 ெசம்ைமயான பாைதையவிட்டுத் தப்பிநடந்து, ேபேயாரின்
குமாரனாகிய பிேலயாமின் வழிையப் பின்பற்றிப் ேபானவர்கள்; அவன் அநீதியின் கூலிைய விரும்பி, 16

தன்னுைடய அக்கிரமத்திற்காகக் கடிந்து ெகாள்ளப்பட்டான்; ேபசாதக் கழுைத மனிதர்களின் ேபச்ைசப்
ேபசித் தீர்க்கதரிசியினுைடய மதிேகட்ைடத் தடுத்தது. 17 இவர்கள் தண்ணீர் இல்லாத கிணறுகளும்,
சுழல்காற்றினால் அடிபட்டு ஓடுகிற ேமகங்களுமாக இருக்கிறார்கள்; எப்ெபாழுதும் உள்ள காரிருேள
இவர்களுக்கு ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 18 வஞ்சகமாக நடக்கிறவர்களிடம் இருந்து அரிதாகத்
தப்பினவர்களிடம் இவர்கள் ெபருைமயான வீண்வார்த்ைதகைளப் ேபசி, சரீர ஆைசகளினாலும்
காமவிகாரங்களினாலும் அவர்கைளத் தந்திரமாகப் பிடிக்கிறார்கள். 19 தாங்கேள தீைமக்கு அடிைமகளாக
இருந்தும், அவர்களுக்குச் சுதந்திரத்ைத வாக்குத்தத்தம்பண்ணுகிறார்கள்; எதினால் ஒருவன்
ெஜயிக்கப்பட்டிருக்கிறாேனா அதற்கு அவன் அடிைமப்பட்டிருக்கிறாேன. 20 கர்த்தரும் இரட்சகருமாக
இருக்கிற இேயசுகிறிஸ்துவின் அறிவினாேல உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்குத் தப்பினவர்கள் மீண்டும்
அைவகளில் சிக்கிக்ெகாண்டு ெஜயிக்கப்பட்டால், அவர்களுைடய பின்னிைலைம முன்னிைலைமையவிட
அதிக தீைமயுள்ளதாக இருக்கும். 21 அவர்கள் நீதியின் பாைதைய அறிந்தபின்பு தங்களுக்கு
ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கட்டைளையவிட்டுவிலகுவைதவிட, அைத அறியாமல் இருந்தார்களானால்
அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும். 22 நாய் தான் கக்கினைத சாப்பிடவும், கழுவப்பட்ட பன்றி ேசற்றிேல
புரளவும் திரும்பினது என்று ெசால்லப்பட்ட உண்ைமயான பழெமாழியின்படிேய அவர்களுக்கு நடந்தது.

அத்தியாயம்–3

கர்த்தருைடய நாள்

பிரியமானவர்கேள, இந்த இரண்டாம் கடிதத்ைத இப்ெபாழுது உங்களுக்கு எழுதுகிேறன். 2

பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளால் முன்னேம ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதகைளயும், இரட்சகராக இருக்கிற
கர்த்தருைடய அப்ேபாஸ்தலராகிய எங்களுைடய கட்டைளகைளயும் நீங்கள்

நிைனத்துப்பார்ப்பதற்காக இந்தக் கடிதங்களினால் உங்கள் உண்ைமயான மனைத ஞாபகப்படுத்தி
எழுப்புகிேறன். 3 முதலாவது நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியது என்னெவன்றால்: கைடசி நாட்களில்
பரியாசக்காரர் வந்து, தங்கள் சுய ஆைசகளின்படி நடந்து, 4 அவர் திரும்பவருவார் என்று ெசால்லுகிற
வாக்குத்தத்தம் எங்ேக? முற்பிதாக்கள் இறந்தப்பின்பு எல்லாக் காரியங்களும் பைடப்பின் ஆரம்பத்தில்
இருந்தவிதமாகேவ இருக்கிறேத என்று ெசால்லுவார்கள். 5 ஆதிகாலத்தில் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயினாேல வானங்களும் பூமியும் தண்ணீரிலிருந்து ேதான்றி தண்ணீரினாேல
நிைலெகாண்டிருக்கிறது என்பைதயும், 6 அப்ெபாழுது இருந்த உலகம் ெபருெவள்ளத்தினாேல அழிந்தது
என்பைதயும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். 7 இப்ெபாழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த
வார்த்ைதகளினாேலேய ெநருப்புக்கு இைரயாக ைவக்கப்பட்டு, ேதவபக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம்
தீர்க்கப்பட்டு அழிந்துேபாகும் நாள்வைரக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 பிரியமானவர்கேள, கர்த்தருக்கு
ஒருநாள் ஆயிரம் வருடங்கைளப் ேபாலவும், ஆயிரம் வருடங்கள் ஒருநாைளப் ேபாலவும் இருக்கிறது என்கிற
இந்த ஒரு காரியத்ைத நீங்கள் அறியாமல் இருக்கேவண்டாம். 9 தாமதம் பண்ணுகிறார் என்று சிலர்
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நிைனக்கிறபடி, கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்ைதக் குறித்துத் தாமதம்பண்ணாமல்; ஒருவரும்
ெகட்டுப்ேபாகாமல் எல்ேலாரும் மனம் திரும்பேவண்டும் என்று விரும்பி, நம்ேமல் நீடிய ெபாறுைம
உள்ளவராக இருக்கிறார். 10 கர்த்தருைடய நாள் இரவிேல திருடன் வருகிறதுேபால வரும்; அப்ெபாழுது
வானங்கள் பயங்கர சத்தத்ேதாடு விலகிப்ேபாகும், பூதங்கள் ெவந்து உருகிப்ேபாகும், பூமியும் அதில் உள்ள
ெசயல்களும் எரிந்து அழிந்துேபாகும். 11 இப்படி இைவகெளல்லாம் அழிந்து ேபாகிறதாக இருக்கிறதினால்
நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்ைகயும் ேதவபக்தியும் உள்ளவர்களாக இருக்கேவண்டும்! 12 ேதவன்
வருகின்ற நாள் சீக்கிரமாக வருவதற்கு அதிக ஆவேலாடு காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் ெவந்து
அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்ேபாகும். 13 அவருைடய வாக்குத்தத்தத்தின்படி நீதி வாழ்ந்திருக்கும் புதிய
வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிேறாம். 14 ஆகேவ, பிரியமானவர்கேள இைவகள்
வருவதற்காகக் காத்திருக்கிற நீங்கள் கைற இல்லாதவர்களும் பிைழ இல்லாதவர்களுமாகச்
சமாதானத்ேதாடு அவர் சந்நிதியில் காணப்படுவதற்கு கவனமாக இருங்கள். 15 ேமலும் நம்முைடய
கர்த்தரின் அதிகப் ெபாறுைமைய இரட்சிப்பு என்று நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நமக்குப் பிரியமான
சேகாதரனாகிய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாேல இப்படிேய உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான்;
16 எல்லாக் கடிதங்களிலும் இைவகைளக் குறித்துப் ேபசியிருக்கிறான்; அவன் ெசான்னைவகளில் சில
காரியங்கள் புரிந்துெகாள்வதற்கு கடினமாக இருக்கிறது; கல்லாதவர்களும் உறுதி இல்லாதவர்களும் மற்ற
ேவதவாக்கியங்கைளப் புரட்டுகிறதுேபாலத் தங்களுக்குத் தீைம வரும்படி இைவகைளயும் புரட்டுகிறார்கள்.
17 ஆகேவ, பிரியமானவர்கேள, இைவகைள முன்னேம நீங்கள் ெதரிந்திருக்கிறதினால்,
அக்கிரமக்காரருைடய வஞ்சகத்தினாேல நீங்கள் இழுக்கப்பட்டு உங்கள் உறுதியில் இருந்து விலகி
விழுந்துவிடாதபடி எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, 18 நம்முைடய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய
இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைபயிலும் அவருைடய அறிவிலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்ெபாழுதும்
என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1 ேயாவான்

ஆரம்ப முதல் இருந்ததும், நாங்கள் ேகட்டதும், எங்கள் கண்களினாேல கண்டதும், நாங்கள்
ஏெறடுத்துப் பார்த்ததும், எங்கள் ைககளினாேல ெதாட்டதுமாக இருக்கிற ஜீவவார்த்ைதையக்
குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறாம். 2 அந்த ஜீவன் ெவளிப்பட்டது; பிதாவினிடத்தில் இருந்ததும்,

எங்களுக்கு ெவளிப்பட்டதுமான நித்தியமாக இருக்கிற அந்த ஜீவைன நாங்கள் பார்த்து, அைத குறித்துச்
சாட்சி ெகாடுத்து, அைத உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறாம். 3 நீங்களும் எங்கேளாடு ஐக்கியம்
உள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும் ேகட்டும் இருக்கிறைத உங்களுக்கும் அறிவிக்கிேறாம்;
எங்களுைடய ஐக்கியம் பிதாேவாடும் அவருைடய குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துேவாடும் இருக்கிறது. 4

உங்கள் சந்ேதாஷம் நிைறவாக இருக்கும்படி இைவகைள உங்களுக்கு எழுதுகிேறாம். 5 ேதவன் ஒளியாக
இருக்கிறார், அவரிடம் ெகாஞ்சம்கூட இருள் இல்ைல; இது நாங்கள் அவரிடத்தில் ேகட்டு உங்களுக்கு
அறிவிக்கிற முக்கியமான ெசய்தியாய் இருக்கிறது. 6 நாம் அவேராேட ஐக்கியம் உள்ளவர்கெளன்று
ெசால்லியும், இருளிேல நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால், சத்தியத்தின்படி நடவாமல் ெபாய்
ெசால்லுகிறவர்களாய் இருப்ேபாம். 7 அவர் ஒளியிலிருக்கிறது ேபால நாமும் ஒளியிேல நடந்தால்
ஒருவேராெடாருவர் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருப்ேபாம்; அவருைடய குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
இரத்தம் எல்லா பாவங்கைளயும் நீக்கி, நம்ைமச் சுத்திகரிக்கும். 8 நமக்குப் பாவம் இல்ைல என்று
ெசால்ேவாமானால், நம்ைம நாேம ஏமாற்றி ெகாள்ளுகிறவர்களாய் இருப்ேபாம், சத்தியம் நமக்குள்
இருக்காது. 9 நம்முைடய பாவங்கைள நாம் அறிக்ைகயிட்டால், பாவங்கைள நமக்கு மன்னித்து எல்லா
அநியாயத்ைதயும் நீக்கி நம்ைமச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்ைமயும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். 10

நாம் பாவம் ெசய்யவில்ைல என்ேபாமானால், நாம் அவைரப் ெபாய்யராக்குகிறவர்களாய் இருப்ேபாம்,
அவருைடய வார்த்ைத நமக்குள் இராது.

என் பிள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு இைவகைள உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்; ஒருவன்
பாவம் ெசய்தால் நீதிபரராயிருக்கிற இேயசு கிறிஸ்து நமக்காகப் பிதாவினிடத்தில் பரிந்து
ேபசுகிறவராய் இருக்கிறார். 2 நம்முைடய பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்கிற கிருைபயின் பலி அவேர;

நம்முைடய பாவங்கைள மாத்திரம் அல்ல, முழு உலகத்தின் பாவங்கைளயும் நிவர்த்தி ெசய்கிற
பலியாயிருக்கிறார். 3 அவருைடய கட்டைளகைள நாம் கைடபிடிக்கிறவர்களாய் இருப்ேபாமானால்,
அவைர அறிந்திருக்கிேறாம் என்பைத அதினால் அறிேவாம். 4 அவைர அறிந்திருக்கிேறன் என்று
ெசால்லியும், அவருைடய கட்டைளகைளக் கைடப்பிடிக்காதவன் ெபாய்யனாய் இருக்கிறான், அவனுக்குள்
சத்தியமில்ைல. 5 அவருைடய வசனத்ைதக் கைடபிடிக்கிறவனிடத்தில் ேதவ அன்பு உண்ைமயாகேவ
பூரணப்பட்டிருக்கும்; நாம் அவருக்குள் இருக்கிேறாம் என்பைத அதினாேல அறிந்திருக்கிேறாம். 6

அவருக்குள் நிைலத்திருக்கிேறன் என்று ெசால்லுகிறவன், அவர் நடந்தபடிேய தானும் நடக்க ேவண்டும். 7

சேகாதரேர, நான் உங்களுக்குப் புதிய கட்டைளைய அல்ல, ஆரம்ப முதல் நீங்கள் ெபற்றிருக்கிற பைழய
கட்டைளையேய எழுதுகிேறன்; அந்தப் பைழய கட்டைள நீங்கள் ஆரம்ப முதல் ேகட்டிருக்கிற வசனம்
தாேன. 8 ேமலும், நான் புதிய கட்டைளையயும் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன், இது அவருக்குள்ளும்
உங்களுக்குள்ளும் உண்ைமயாய் இருக்கிறது; ஏெனன்றால், இருள் நீங்கிப் ேபாகிறது, உண்ைமயான ஒளி
இப்ெபாழுது பிரகாசிக்கிறது. 9 ஒளியிேல இருக்கிேறன் என்று ெசால்லியும் தன் சேகாதரைனப்
பைகக்கிறவன் இது வைரக்கும் இருளிேல இருக்கிறான். 10 தன் சேகாதரனிடத்தில் அன்புகூருகிறவன்
ஒளியிேல நிைல ெபற்றிருக்கிறான்; அவனிடத்தில் தடுமாற்றம் ஒன்றுமில்ைல. 11 தன் சேகாதரைனப்
பைகக்கிறவன் இருளிேல இருந்து இருளிேல நடக்கிறான்; இருளானது அவன் கண்கைளக்
குருடாக்கினபடியால் தான் ேபாகும் இடம் இன்னெதன்று அறியாதிருக்கிறான்.

12 பிள்ைளகேள அவருைடய ெபயரின் நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப் பட்டிருக்கிறதினால்
உங்களுக்கு எழுதுகிேறன். 13 பிதாக்கேள, ஆரம்ப முதல் இருக்கிறவைர நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால்
உங்களுக்கு எழுதுகிேறன். வாலிபேர, சாத்தாைன நீங்கள் ெவற்றி ெபற்றதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
பிள்ைளகேள, நீங்கள் பிதாைவ அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன். 14 பிதாக்கேள, ஆரம்ப
முதல் இருக்கிறவைர நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிேறன். வாலிபேர, நீங்கள்
பலவான்களாய் இருக்கிறதினாலும், ேதவ வசனம் உங்களில் நிைலத்திருக்கிறதினாலும், நீங்கள் சாத்தைன
ெவற்றி ெபற்றதினாலும், உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிேறன். 15 உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளைவகளிலும்
அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்ைல. 16

ஏெனனில், சரீரத்தின் ஆைசயும், கண்களின் ஆைசயும், வாழ்க்ைகயின் ெபருைமமாகிய உலகத்தில்
உள்ளைவகெளல்லாம் பிதாவினால் உண்டானைவகளல்ல, அைவகள் உலகத்தினால் உண்டானைவகள். 17

உலகமும் அதின் ஆைசயும் ஒழிந்துேபாம்; ேதவனுைடய விருப்பத்தின்படி ெசய்கிறவேனா என்ெறன்ைறக்கும்
நிைலத்திருப்பான். 18 பிள்ைளகேள, இது கைடசிக் காலமாயிருக்கிறது; அந்திக்கிறிஸ்து வருகிறாெனன்று
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நீங்கள் ேகள்விப்பட்டபடி இப்ெபாழுதும் அேநக அந்திக்கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள்; அதினாேல இது
கைடசிக்காலெமன்று அறிகிேறாம். 19 அவர்கள் நம்ைம விட்டுப் பிரிந்து ேபானார்கள், ஆகிலும் அவர்கள்
நம்முைடயவர்களாய் இருக்கவில்ைல; நம்முைடயவர்களாய் இருந்தார்களானால் நம்முடேன
நிைலத்திருப்பார்கேள; எல்லாரும் நம்முைடயவர்கள் இல்ைல என்று ெவளிபடுத்துவதற்காகேவ பிரிந்து
ேபானார்கள். 20 நீங்கள் பரிசுத்தராேல அபிேஷகம் ெபற்று எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். 21

சத்தியத்ைத நீங்கள் அறியாததினால் அல்ல, நீங்கள் சத்தியத்ைத அறிந்திருக்கிறதினாலும், சத்தியத்தினால்
ஒரு ெபாய்யும் உண்டாகாது என்பைத நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினாலும், உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிேறன். 22

இேயசுைவக் கிறிஸ்துவல்ல என்று மறுதலிக்கிறவேன அல்லாமல் ேவேற யார் ெபாய்யன்? பிதாைவயும்
குமாரைனயும் மறுதலிக்கிறவேன அந்திக்கிறிஸ்து. 23 குமாரைன மறுதலிக்கிறவன் பிதாைவயும்
உைடயவனல்ல, குமாரைன அறிக்ைகயிடுகிறவன் பிதாைவயும் உைடயவனாய் இருக்கிறான். 24 ஆைகயால்
ஆரம்ப முதல் நீங்கள் ேகள்விப்பட்டது உங்களில் நிைலத்திருக்கட்டும்; ஆரம்ப முதல் நீங்கள்
ேகள்விப்பட்டது உங்களில் நிைலத்திருந்தால், நீங்கள் குமாரனிலும் பிதாவிலும் நிைலத்திருப்பீர்கள். 25

நித்திய ஜீவைன ெகாடுப்ேபன் என்பேத அவர் நமக்குச் ெசய்த வாக்குறுதி. 26 உங்கைள
ஏமாற்றுகிறவர்கைளக் குறித்து இைவகைள உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிேறன். 27 நீங்கள் அவராேல ெபற்ற
அபிேஷகம் உங்களில் நிைலத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப் ேபாதிக்க ேவண்டுவதில்ைல; அந்த
அபிேஷகம் எல்லாவற்றயும் குறித்து உங்களுக்குப் ேபாதிக்கிறது; அது சத்தியமாய் இருக்கிறது, ெபாய்யல்ல,
அது உங்களுக்குப் ேபாதித்தபடிேய அவரில் நிைலத்திருப்பீர்களாக. 28 இப்படியிருக்க, பிள்ைளகேள, அவர்
ெவளிப்படும் ேபாது நாம் அவர் வருைகயில் அவருக்கு முன்பாக ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகாமல் நம்பிக்ைக
உள்ளவர்களாய் இருப்பதற்காக அவரில் நிைலத்திருங்கள். 29 அவர் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறாெரன்று
உங்களுக்குத் ெதரிந்திருப்பதினால், நீதிையச் ெசய்கிறவன் எவனும் அவரில் பிறந்தவெனன்று
அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

நாம் ேதவனுைடய பிள்ைளகள் என்று அைழக்கப்படுவதினாேல பிதாவானவர் நமக்குப் பாராட்டின
அன்பு எவ்வளவு ெபரிெதன்று உணர்ந்து பாருங்கள்; உலகம் அவைர அறியாத படியினாேல
நம்ைமயும் அறியவில்ைல. 2 பிரியமானவர்கேள, இப்ெபாழுது ேதவனுைடய பிள்ைளகளாய்

இருக்கிேறாம், இனி எவ்விதமாய் இருப்ேபாம் என்று இன்னும் ெவளிப்படவில்ைல; ஆகிலும் அவர்
ெவளிப்படும் ேபாது அவர் இருக்கிற பிரகாரமாகேவ நாம் அவைரத் காண்பதினால், அவருைடய சாயலாய்
இருப்ேபாம் என்று அறிந்திருக்கிேறாம். 3 அவர்ேமல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிறவன் எவனும்,
அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறதுேபால, தன்ைனயும் சுத்திகரித்துக் ெகாள்ளுகிறான். 4 பாவம் ெசய்கிற
எவனும் நியாயப் பிரமாணத்ைத மீறுகிறான்; நியாயப் பிரமாணத்ைத மீறுகிறேத பாவம். 5 அவர் நம்முைடய
பாவங்கைளச் சுமந்து தீர்க்க ெவளிப்பட்டாெரன்று அறிவீர்கள்; அவரிடத்தில் பாவமில்ைல. 6 அவரில்
நிைலத்திருக்கிற எவனும் பாவம் ெசய்கிறதில்ைல; பாவம் ெசய்கிற எவனும் அவைரக் காணவுமில்ைல,
அவைர அறியவுமில்ைல. 7 பிள்ைளகேள, நீங்கள் ஒருவராலும் ஏமாற்றப்படாதிருங்கள்; நீதிையச்
ெசய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறது ேபாலத் தானும் நீதியுள்ளவனாய் இருக்கிறான். 8 பாவம்
ெசய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான்; ஏெனனில் பிசாசானவன் ஆரம்ப முதல் பாவம் ெசய்கிறான்,
பிசாசினுைடய ெசயல்கைள அழிப்பதற்காக ேதவனுைடய குமாரன் ெவளிப்பட்டார். 9 ேதவனால் பிறந்த
எவனும் பாவம் ெசய்யமாட்டன், ஏெனனில் அவருைடய விைத அவனுக்குள் நிைலத்திருக்கிறது; அவன்
ேதவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் ெசய்ய மாட்டான். 10 இதினாேல ேதவனுைடய பிள்ைளகள்
யாெரன்றும், பிசாசின் பிள்ைளகள் யாெரன்றும் ெவளிப்படும்; நீதிையச் ெசய்யாமலும் தன் சேகாதரனில்
அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் ேதவனால் உண்டானவனல்ல. 11 நாம் ஒருவரிெலாருவர்
அன்புகூரேவண்டும் என்பேத நீங்கள் ஆரம்ப முதல் ேகள்விப்பட்ட முக்கிய ெசய்தியாக இருக்கிறது. 12

சாத்தானால் உண்டாயிருந்து தன் சேகாதரைனக் ெகாைல ெசய்த காயீைனப் ேபால் இருக்க ேவண்டாம்;
அவன் எதினிமித்தம் அவைனக் ெகாைல ெசய்தான்? தன் ெசய்ைககள் ெபால்லாதைவகளும், தன்
சேகாதரனுைடய ெசய்ைககள் நீதி உள்ளைவகளுமாய் இருந்ததின் நிமித்தம்தாேன. 13 என் சேகாதர்கேள,
உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால் ஆச்சரியப்படாதிருங்கள். 14 நாம் சேகாதரரிடத்தில்
அன்புகூருகிறபடியால், மரணத்ைத விட்டு விலகி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிேறாம் என்று அறிந்திருக்கிேறாம்;
சேகாதரனிடத்தில் அன்புகூராதவன் மரணத்திேல நிைலெபற்றிருக்கிறான். 15 தன் சேகாதரைனப்
பைகக்கிற எவனும் மனித ெகாைலப்பாதகனாய் இருக்கிறான்; மனித ெகாைலப்பாதகன் எவேனா
அவனுக்குள் நித்தியஜீவன் நிைலத்து இருக்காது என்று அறிவீர்கள். 16 அவர் தம்முைடய ஜீவைன
நமக்காகக் ெகாடுத்ததினாேல அன்பு இன்னெதன்று அறிந்திருக்கிேறாம்; நாமும் சேகாதரருக்காக
ஜீவைனக் ெகாடுக்கக் கடனாளிகளாய் இருக்கிேறாம். 17 ஒருவன் இவ்வுலக ெசல்வம் உைடயவனாய்
இருந்து, தன் சேகாதரனுக்கு வறுைம உண்ெடன்று பார்த்து, தன் இருதயத்ைத அவனுக்கு அைடத்துக்
ெகாண்டால், அவனுக்குள் ேதவ அன்பு நிைல ெபறுகிறது எப்படி? 18 என் பிள்ைளகேள, வசனத்தினாலும்
நாவினாலுமல்ல, ெசயல்களினாலும் உண்ைமயினாலும் அன்புகூருேவாம். 19 இதினாேல நாம் நம்ைமச்
சத்தியத்திற்கு உரியவர்கள் என்று அறிந்து, நம்முைடய இருதயத்ைத அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்
படுத்திக்ெகாள்ளலாம். 20 நம்முைடய இருதயேம நம்ைமக் குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்குமானால், ேதவன்
நம்முைடய இருதயத்திலும் ெபரியவராயிருந்து எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருக்கிறார். 21 பிரியமானவர்கேள,
நம்முைடய இருதயம் நம்ைமக் குற்றவாளிகெளன்று தீர்க்காதிருந்தால், நாம் ேதவனிடத்தில் நம்பிக்ைக
ெகாண்டிருந்து, 22 அவருைடய கட்டைளகைள நாம் கைடபிடிக்க அவருக்கு முன்பாகப்
பிரியமானைவகைளச் ெசய்கிறபடியினால் நாம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிறது எதுேவா அைத அவராேல ெபற்றுக்
ெகாள்ளுகிேறாம். 23 நாம் அவருைடய குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயரின்ேமல்
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விசுவாசமாயிருந்து, அவர் நமக்குக் கட்டைளயிட்டபடி ஒருவரிெலாருவர் அன்பாய் இருக்க
ேவண்டுெமன்பேத அவருைடய கட்டைளயாய் இருக்கிறது. 24 அவருைடய கட்டைளகைளக்
கைடப்பிடிக்கிறவன் அவரில் நிைலத்திருக்கிறான், அவரும் அவனில் நிைலத்திருக்கிறார்; அவர் நம்மில்
நிைலத்திருக்கிறைத அவர் நமக்குத் தந்தருளின ஆவியினாேல அறிந்திருக்கிேறாம்.

பிரியமானவர்கேள, உலகத்தில் அேநக கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் ேதான்றி இருப்பதினால், நீங்கள்
எல்லா ஆவிகைளயும் நம்பாமல், அந்த ஆவிகள் ேதவனால் உண்டானைவகேளா என்று
ேசாதித்தறியுங்கள். 2 ேதவ ஆவிைய நீங்கள் எதினாேல அறியலாம் என்றால்: சரீரத்தில் வந்த

இேயசு கிறிஸ்துைவ அறிக்ைக ெசய்கிற எந்த ஆவியும் ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது. 3 சரீரத்தில் வந்த
இேயசு கிறிஸ்துைவ அறிக்ைக ெசய்யாத எந்த ஆவியும் ேதவனால் உண்டானதல்ல; வருெமன்று நீங்கள்
ேகள்விப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்துவினுைடய ஆவி அதுேவ, அது இப்ெபாழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது. 4

பிள்ைளகேள, நீங்கள் ேதவனால் உண்டாயிருந்து, அவர்கைள ெவன்றீர்கள்; ஏெனனில் உலகத்தில்
இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் ெபரியவர். 5 அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள், ஆைகயால்
உலகத்துக்குரியவர்கைளப் ேபசுகிறார்கள், உலகமும் அவர்களுக்குச் ெசவிெகாடுக்கும். 6 நாங்கள்
ேதவனால் உண்டானவர்கள்; ேதவைன அறிந்தவன் எங்களுக்குச் ெசவி ெகாடுக்கிறான்; ேதவனால்
உண்டாயிராதவன் எங்களுக்குச் ெசவி ெகாடுக்கிறதில்ைல; இதினாேல சத்திய ஆவி இன்னெதன்றும்
ஏமாற்றும் ஆவி இன்னெதன்றும் அறிந்திருக்கிேறாம். 7 பிரியமானவர்கேள, ஒருவரிெலாருவர் அன்பாய்
இருப்ேபாம்; ஏெனனில் அன்பு ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறது; அன்புள்ள எவனும் ேதவனால் பிறந்து, அவைர
அறிந்திருக்கிறான். 8 அன்பில்லாதவன் ேதவைன அறியான்; ேதவன் அன்பாகேவ இருக்கிறார். 9 தம்முைடய
ஒேரேபறான குமாரனாேல நாம் பிைழக்கும்படிக்கு ேதவன் அவைர இவ்வுலகத்திற்கு அனுப்பினதினால்
ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த அன்பு ெவளிப்பட்டது. 10 நாம் ேதவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர்
நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, நம்முைடய பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்கிற கிருைபயின் பலியாகத் தம்முைடய
குமாரைன அனுப்பினதினாேல அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. 11 பிரியமானவர்கேள, ேதவன் இவ்விதமாய்
நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூரக் கடனாளிகளாய் இருக்கிேறாம்.
12 ேதவைன ஒருவரும் ஒருேபாதும் கண்டதில்ைல; நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்புகூர்ந்தால் ேதவன்
நமக்குள் நிைலத்திருக்கிறார்; அவருைடய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும். 13 அவர் தம்முைடய ஆவிைய
நமக்குத் ெகாடுத்ததினாேல நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நிைலத்திருக்கிறைத அறிந்திருக்கிேறாம். 14

பிதாவானவர் குமாரைன உலக இரட்சகராக அனுப்பினாெரன்று நாங்கள் பார்த்து சாட்சியிடுகிேறாம். 15

இேயசுவானவர் ேதவனுைடய குமாரெனன்று அறிக்ைக ெசய்கிறவன் எவேனா அவனில் ேதவன்
நிைலத்திருக்கிறார், அவனும் ேதவனில் நிைலத்திருக்கிறான். 16 ேதவன் நம்ேமல் ைவத்திருக்கிற அன்ைப
நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிேறாம். ேதவன் அன்பாகேவ இருக்கிறார்; அன்பில் நிைலத்திருக்கிறவன்
ேதவனில் நிைலத்திருக்கிறான், ேதவனும் அவனில் நிைலத்திருக்கிறார். 17 நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல நமக்குத்
நம்பிக்ைக உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது; ஏெனன்றால், அவர்
இருக்கிறபிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிேறாம். 18 அன்பிேல பயமில்ைல; பூரண அன்பு
பயத்ைதப் ெவளிேய தள்ளும்; பயமானது ேவதைனயுள்ளது, பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல.
19 அவர் முதலாவது நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூருகிேறாம். 20

ேதவனிடத்தில் அன்பு கூருகிேறெனன்று ஒருவன் ெசால்லியும், தன் சேகாதரைனப் பைகத்தால், அவன்
ெபாய்யன்; தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தில் அன்பு கூராமலிருக்கிறவன், தான் காணாகாத ேதவனிடத்தில்
எப்படி அன்புகூருவான்? 21 ேதவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவன் தன் சேகாதரனிடத்திலும் அன்புகூர
ேவண்டுெமன்கிற இந்தக் கட்டைளைய அவராேல ெபற்றிருக்கிேறாம்.

இேயசுவானவர் கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் ேதவனால் பிறந்திருக்கிறான்; பிறக்க
ெசய்தவர் இடத்தில் அன்பு கூருகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப் பட்டவனிடத்திலும்
அன்புகூருகிறான். 2 நாம் ேதவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அவருைடய கட்டைளகைளக்

கைடப்பிடிக்கும் ேபாது, ேதவனுைடய பிள்ைளகளிடத்தில் அன்புகூருகிேறாம் என்று அறிந்து
ெகாள்ளுகிேறாம். 3 நாம் ேதவனுைடய கட்டைளகைளக் கைடபிடிப்பேத அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்;
அவருைடய கட்டைளகள் பாரமானைவகளும் அல்ல. 4 ேதவனால் பிறப்பெதல்லாம் உலகத்ைத ெவற்றி
ெபறச் ெசய்யும்; நம்முைடய விசுவாசேம உலகத்ைத ெவற்றி ெபறச்ெசய்யும் ெவற்றி. 5 இேயசுவானவர்
ேதவனுைடய குமாரெனன்று விசுவாசிக்கிறவேன அல்லாமல் உலகத்ைத ெவல்லுகிறவன் யார்? 6 இேயசு
கிறிஸ்துவாகிய இவேர தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர்; தண்ணீரினாேல மாத்திரமல்ல,
தண்ணீரினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ஆவியானவர் சத்தியம் ஆைகயால், ஆவியானவேர
சாட்சிெகாடுக்கிறவர். 7 (பரேலாகத்திேல சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர், பிதா, வார்த்ைத, பரிசுத்த ஆவி
என்பவர்கேள, இம் மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள்; 8 பூேலாகத்திேல) சாட்சியிடுகிறைவகள் மூன்று, ஆவி,
தண்ணீர், இரத்தம் என்பைவகேள, இம் மூன்றும் ஒருைமப் பட்டிருக்கிறது. 9 நாம் மனிதனுைடய சாட்சிைய
ஏற்றுக் ெகாண்டால், அைதப் பார்க்கிலும் ேதவனுைடய சாட்சி அதிகமாய் இருக்கிறது; ேதவன் தமது
குமாரைனக் குறித்துக் ெகாடுத்த சாட்சி இதுேவ. 10 ேதவனுைடய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாய்
இருக்கிறவன் அந்தச் சாட்சிையத் தனக்குள்ேள ெபற்றிருக்கிறான்; ேதவைன விசுவாசியாதவேனா, ேதவன்
தம்முைடய குமாரைனக் குறித்துக் ெகாடுத்த சாட்சிைய விசுவாசியாததினால், அவைரப்
ெபாய்யராக்குகிறான். 11 ேதவன் நமக்கு நித்திய ஜீவைனத் ெகாடுத்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருைடய
குமாரனில் இருக்கிறெதன்பேத அந்தச் சாட்சி ஆகும். 12 குமாரைன உைடயவன் ஜீவைன உைடயவன்,
ேதவனுைடய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். 13 உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்ெடன்று
நீங்கள் அறியவும், ேதவ குமாரனுைடய ெபயரின்ேமல் நீங்கள் விசுவாசமாயிருக்கவும், ேதவ குமாரனுைடய
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ெபயரின்ேமல் விசுவாசமாயிருக்கிற உங்களுக்கு இைவகைள எழுதியிருக்கிேறன். 14 நாம் எைதயாகிலும்
அவருைடய விருப்பத்தினபடி ேகட்டால், அவர் நமக்குச் ெசவி ெகாடுக்கிறார் என்பேத அவைரப் பற்றி நாம்
அறிந்திருக்கிற நம்பிக்ைக. 15 நாம் எைதக் ேகட்டாலும், அவர் நமக்குச் ெசவிெகாடுக்கிறார் என்று நாம்
அறிந்திருந்ேதாமானால், அவரிடத்தில் நாம் ேகட்டைவகைளப் ெபற்றுக் ெகாண்ேடாெமன்றும்
அறிந்திருக்கிேறாம். 16 மரணத்துக்கு உரியதாக இல்லாத பாவத்ைதத் தன் சேகாதரன் ெசய்ய ஒருவன்
கண்டால், அவன் ெஜபம் ெசய்யக்கடவன், அப்ெபாழுது அவனுக்கு ஜீவைனக் ெகாடுப்பார்; யாருக்ெகன்றால்,
மரணத்துக்கு உரியதாக இல்லாத பாவத்ைதச் ெசய்தவர்களுக்ேக; மரணத்துக்கு உரியதான பாவமும்
உண்டு, அைதக் குறித்து ெஜபம் ெசய்ய நான் ெசால்வதில்ைல. 17 அநீதி எல்லாம் பாவம் தான்; என்றாலும்
மரணத்துக்கு உரியதல்லாத பாவமும் முண்டு. 18 ேதவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் ெசய்யாெனன்று
அறிந்திருக்கிேறாம்; ேதவனால் பிறந்தவன் தன்ைனக் காக்கிறான், பிசாசு அவைனத் ெதாடான். 19 நாம்
ேதவனால் உண்டாய் இருக்கிேறாம் என்றும், உலக முழுவதும் சாத்தானுக்குள் இருக்கிறெதன்றும்
அறிந்திருக்கிேறாம். 20 அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவைர அறிந்து ெகாள்வதற்கு ேதவனுைடய குமாரன்
வந்து நமக்குப் ஞானத்ைத ெகாடுத்திருக்கிறார் என்றும் அறிேவாம்; அவருைடய குமாரனாகிய இேயசு
கிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியம் உள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிேறாம்; இவேர ெமய்யான ேதவனும் நித்திய
ஜீவனுமாயிருக்கிறார். 21 பிள்ைளகேள, நீங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி, உங்கைளக் காத்துக்
ெகாள்வீர்களாக . ஆெமன்.
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2 ேயாவான்

நமக்குள் நிைலத்து நிற்கிறதும் என்ெறன்ைறக்கும் நம்ேமாடு இருப்பதுமாகிய சத்தியத்திற்காக,
நான் மட்டும் இல்ைல, சத்தியத்ைத அறிந்திருக்கிற எல்ேலாரும் சத்தியத்தின்படி
ேநசித்திருக்கிறவளும், 2 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டத் தாயாருக்கும், அவளுைடய பிள்ைளகளுக்கும்,

மூப்பனாகிய நான் எழுதுகிறதாவது: 3 பிதாவாகிய ேதவனாலும் பிதாவின் குமாரனாக இருக்கிற
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும், கிருைபயும் இரக்கமும், சமாதானமும், சத்தியத்ேதாடும்
அன்ேபாடும் உங்கேளாடு இருப்பதாக. 4 பிதாவினால் நாம் ெபற்ற கட்டைளயின்படி உம்முைடய
பிள்ைளகளில் சிலர் சத்தியத்திேல நடக்கிறைத நான் பார்த்து மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 5

இப்ெபாழுதும் தாயாேர, நாம் ஒருவைரஒருவர் ேநசிக்கேவண்டும் என்று, உமக்குப் புதிய கட்டைளயாக
எழுதாமல், ஆரம்பம் முதல் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற கட்டைளயாக எழுதி, உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுகிேறன். 6 நாம் அவருைடய கட்டைளகளின்படி நடப்பேத அன்பு; நீங்கள் ஆரம்பம் முதல்
ேகட்டிருக்கிறபடி நடந்துெகாள்ளேவண்டிய கட்டைள இதுேவ. 7 சரீரத்தில் வந்த இேயசு கிறிஸ்துைவ
அறிக்ைகபண்ணாத அேநக ஏமாற்றுக்காரர்கள் உலகத்திேல ேதான்றியிருக்கிறார்கள்; இப்படிப்பட்டவேன
ஏமாற்றுக்காரனும், அந்திக்கிறிஸ்துவுமாக இருக்கிறான். 8 உங்கள் ெசய்ைககளின் பலைன
இழந்துேபாகாமல், பூரண பலைனப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 9 கிறிஸ்துவின்
உபேதசத்திேல நிைலத்திருக்காமல் மீறி நடக்கிற எவனும் ேதவைன உைடயவன் இல்ைல, கிறிஸ்துவின்
உபேதசத்தில் நிைலத்திருக்கிறவேனா பிதாைவயும் குமாரைனயும் உைடயவன். 10 ஒருவன் உங்களிடம்
வந்து இந்த உபேதசத்ைதக் ெகாண்டுவராமல் இருந்தால், அவைன உங்கள் வீட்டிேல
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், அவனுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லாமலும் இருங்கள். 11 அவனுக்கு வாழ்த்துதல்
ெசால்லுகிறவன் அவனுைடய ெகட்டெசய்ைககளுக்கும் பங்குள்ளவன் ஆகிறான். 12 உங்களுக்கு
எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதிகம் உண்டு; காகிதத்தினாலும் ைமயினாலும் அைவகைள எழுத எனக்கு
மனம் இல்ைல. உங்களுைடய சந்ேதாஷம் நிைறவாக இருப்பதற்காக உங்களிடம் வந்து, முகமுகமாகப்
ேபசலாம் என்று நம்பியிருக்கிேறன். 13 ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட உம்முைடய சேகாதரியின் பிள்ைளகள்
உமக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். ஆெமன்.
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3 ேயாவான்

நற்ெசயலும் நற்சாட்சியும்

மூப்பனாகிய நான் சத்தியத்தின்படி ேநசிக்கிற பிரியமான காயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது: 2

பிரியமானவேன, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுேபால நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி
ெஜபித்துக்ெகாள்கிேறன். 3 சேகாதரர்கள் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்துெகாள்ளுகிறாய் என்று

உன்னுைடய உண்ைமையக்குறித்துச் சாட்சிக் ெகாடுத்தேபாது அதிக சந்ேதாஷப்பட்ேடன். 4 என்
பிள்ைளகள் சத்தியத்திேல நடக்கிறார்கள் என்று நான் ேகள்விப்படுகிற சந்ேதாஷத்ைதவிட அதிகமான
சந்ேதாஷம் எனக்கு இல்ைல. 5 பிரியமானவேன, நீ சேகாதரர்களுக்கும், அந்நியர்களுக்கும் ெசய்கிற
எல்லாவற்ைறயும் உண்ைமயாகச் ெசய்கிறாய். 6 அவர்கள் உன்னுைடய அன்ைபக்குறித்துச்
சைபக்குமுன்பாகச் சாட்சி ெசான்னார்கள்; ேதவனுக்கு முன்பாகத் தகுதியானவர்களாக அவர்கைள நீ
வழியனுப்பிைவத்தால், நலமாக இருக்கும். 7 ஏெனன்றால் அவர்கள் யூதரல்லாத மக்களிடம் ஒன்றும்
வாங்காமல் ேதவனுைடய ெபயருக்காக புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 8 ஆகேவ நாம் சத்தியத்திற்கு
உடன்ேவைலயாட்களாக இருப்பதற்காக அப்படிப்பட்டவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளக் கடைமப்பட்டு
இருக்கிேறாம். 9 நான் சைபக்கு எழுதிேனன்; ஆனாலும் அவர்களில் முதன்ைமயாக இருக்க விரும்புகிற
திேயாத்திேரப்பு எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 10 ஆகேவ, நான் வந்தால், அவன் எங்களுக்கு எதிராகப்
ெபால்லாத வார்த்ைதகைளப் ேபசி, ெசய்துவருகிற ெசயல்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ேவன். அவன் இப்படிச்
ெசய்துவருவதும் ேபாதாமல், தன்னுைடய சேகாதரர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலிருக்கிறது மட்டுமல்லாமல்,
ஏற்றுக்ெகாள்ள விருப்பமாக இருக்கிறவர்கைளயும் தைடெசய்து, சைபக்கு ெவளிேய தள்ளுகிறான். 11

பிரியமானவேன, நீ தீைமயானைதப் பின்பற்றாமல், நன்ைமயானைதப் பின்பற்று, நன்ைமெசய்கிறவன்
ேதவனால் உண்டாயிருக்கிறான்; தீைமெசய்கிறவன் ேதவைனப் பார்த்தது இல்ைல. 12 ேதேமத்திரியு
எல்ேலாராலும் நற்சாட்சி ெபற்றதும் இல்லாமல், சத்தியத்தாலும் நற்சாட்சி ெபற்றவன்; நாங்களும் சாட்சி
ெகாடுக்கிேறாம், எங்களுைடய சாட்சி உண்ைம என்று அறிவீர்கள். 13 எழுதேவண்டிய காரியங்கள் அதிகம்
உண்டு; ஆனால் ைமயினாலும், இறகினாலும் எழுத எனக்கு விருப்பம் இல்ைல. 14 சீக்கிரமாக உன்ைனப்
பார்க்கலாம் என்று நம்பியிருக்கிேறன், அப்ெபாழுது முகமுகமாகப் ேபசிக்ெகாள்ளுேவாம். உனக்கு
சமாதானம் உண்டாவதாக. 15 நண்பர்கள் உனக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லுகிறார்கள். நண்பர்கைளப்
ெபயர்ெபயராக வாழ்த்துவாயாக.
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யூதா

விசுவாசத்திற்காக ேபாராட அறியுைர

இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய ஊழியக்காரனும், யாக்ேகாபினுைடய சேகாதரனுமாக இருக்கிற யூதா,
பிதாவாகிய ேதவனாேல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும், இேயசு கிறிஸ்துவினாேல
காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது: 2 உங்களுக்கு இரக்கமும்

சமாதானமும் அன்பும் ெபருகட்டும். 3 பிரியமானவர்கேள, ெபாதுவான இரட்சிப்ைபக்குறித்து உங்களுக்கு
எழுதுவதற்கு நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது, பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருமுைற
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் ைதரியமாகப் ேபாராடேவண்டும் என்று, உங்களுக்கு
எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாகத் ெதரிந்தது. 4 ஏெனன்றால் நமது ேதவனுைடய கிருைபையக்
காமவிகாரத்திற்குரியதாக மாற்றி, நம்முைடய ஒேர ஆண்டவராகிய ேதவைனயும், கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துைவயும் மறுதலிக்கிற பக்தி இல்லாதவர்களாகிய சிலர் இரகசிய வழியாக நுைழந்திருக்கிறார்கள்;
அவர்கள் இந்த தண்டைனக்கு உள்ளாவார்கள் என்று ஆரம்பத்திேல எழுதியிருக்கிறது. 5 நீங்கள் முன்னேம
அறிந்திருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறது என்னெவன்றால், கர்த்தர் தமது
மக்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி, இரட்சித்து, பின்பு விசுவாசிக்காதவர்கைள அழித்தார்.
6 தங்களுைடய ஆதி, ேமன்ைமையக் காத்துக்ெகாள்ளாமல், தங்களுக்குச் ெசாந்தமான வசிக்கும்
இடத்ைதவிட்டுவிட்ட தூதர்கைளயும், ேதவனுைடய நாளின் நியாயத்தீர்ப்புக்காக நித்திய சங்கிலிகளினாேல
கட்டி, அந்தகார இருளில் அைடத்து ைவத்திருக்கிறார். 7 அப்படிேய ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களும், அைவகைளச் சுற்றியுள்ள பட்டணத்து மக்களும், அவர்கைளப்ேபால விபசாரம்பண்ணி,
அந்நிய சரீரத்ைதத் ெதாடர்ந்து, நித்திய அக்கினியின் தண்டைனையப் ெபற்று, அைடயாளமாக
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 8 அைதப்ேபாலேவ, ெசாப்பனக்காரராகிய இவர்களும் சரீரத்ைத
அசுத்தப்படுத்திக்ெகாண்டு, கர்த்தத்துவத்ைத அசட்ைடபண்ணி, மகத்துவங்கைள அவமதிக்கிறார்கள். 9

பிரதான தூதனாகிய மிகாேவல் ேமாேசயினுைடய சரீரத்ைதக்குறித்துப் பிசாேசாடு வாக்குவாதம்
பண்ணினேபாது, அவைன அவமதித்து குற்றப்படுத்தத் துணிவில்லாமல்: கர்த்தர் உன்ைனக் கடிந்து
ெகாள்வாராக என்று ெசான்னான். 10 இவர்கள் தங்களுக்குத் ெதரியாதைவகைள அவமதிக்கிறார்கள்; புத்தி
இல்லாத மிருகங்கைளப்ேபால சுபாவத்தின்படி தங்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கிறைவகளாேல தங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 11 இவர்களுக்கு ஐேயா! இவர்கள் காயீனுைடய வழியில் நடந்து, பிேலயாம்
கூலிக்காகச் ெசய்த வஞ்சகத்திேல ேவகமாக ஓடி, ேகாரா எதிர்த்துப்ேபசின பாவத்திற்குள்ளாகி,
ெகட்டுப்ேபானார்கள். 12 இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கைறகளாக இருந்து, பயம் இல்லாமல்
விருந்து சாப்பிட்டு, தங்கைளத் தாங்கேள ேமய்த்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள்; இவர்கள் காற்றுகளால் அடிபட்டு
ஓடுகிற தண்ணீர் இல்லாத ேமகங்களும், இைலகள் உதிர்ந்து, கனிகள் இல்லாமல் இரண்டுமுைற காய்ந்தும்
ேவர் இல்லாத மரங்களும், 13 தங்கள் அவமானங்கைள நுைரதள்ளுகிற இைரச்சலான கடல் அைலகளும்,
வழிதப்பி அைலகிற நட்சத்திரங்களுமாக இருக்கிறார்கள்; இவர்களுக்காக என்ெறன்ைறக்கும் காரிருேள
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 14 ஆதாமுக்கு ஏழாம் தைலமுைறயான ஏேனாக்கும் இவர்கைளக் குறித்து: இேதா,
எல்ேலாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கிறதற்கும், அவர்களில் அவபக்தியுள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
அவபக்தியாகச் ெசய்துவந்த எல்லா அவபக்தியான ெசய்ைககளினாலும், 15 தமக்கு விேராதமாக
அவபக்தியுள்ள பாவிகள் ேபசின கடினமான வார்த்ைதகள் எல்லாவற்றினாலும், அவர்கைளக்
கண்டிக்கிறதற்கும், ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்கேளாடு கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னேம
அறிவித்தான். 16 இவர்கள் முறுமுறுக்கிறவர்களும், முைறயிடுகிறவர்களும், தங்களுைடய ஆைசகளின்படி
நடக்கிறவர்களுமாக இருக்கிறார்கள்; இவர்களுைடய வாய் ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்;
தற்புகழ்ச்சிக்காக முகஸ்துதி ெசய்வார்கள். 17 நீங்கேளா பிரியமானவர்கேள, நம்முைடய கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலரால் முன்ேப ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைதகைள நிைனத்துப்பாருங்கள். 18

கைடசிக்காலத்திேல தங்கள் துன்மார்க்கமான ஆைசகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர்கள்
ேதான்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசான்னார்கேள. 19 இவர்கள் பிரிந்துேபாகிறவர்களும்,
ெஜன்மசுபாவம் உள்ளவர்களும், ஆவி இல்லாதவர்களுமாேம. 20 நீங்கேளா பிரியமானவர்கேள, உங்கள்
மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் ேமல் உங்கைள உறுதிப்படுத்திக்ெகாண்டு, பரிசுத்த ஆவிக்குள்
ெஜபம்பண்ணி, 21 ேதவனுைடய அன்பிேல உங்கைளக் காத்துக்ெகாண்டு, நித்தியஜீவனுக்குரிய நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினுைடய இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளக் காத்திருங்கள். 22 அல்லாமலும்,
நீங்கள் பகுத்தறிவு உள்ளவர்களாக இருந்து, சிலருக்கு இரக்கம் காட்டி, சிலைர அக்கினியில் இருந்து
இழுத்துவிட்டு, பயத்ேதாடு இரட்சித்து, 23 சரீரத்தினால் கைறப்பட்டிருக்கிற ஆைடையயும்
ெவறுத்துத்தள்ளுங்கள். 24 உங்கைள இடறிவிடாமல் காக்கவும், தமது மகிைமயுள்ள சந்நிதானத்திேல
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அதிக மகிழ்ச்சிேயாடு உங்கைள மாசு இல்லாதவர்களாக நிறுத்தவும், வல்லைம உள்ளவரும், 25 தாம்
ஒருவேர ஞானம் உள்ளவருமாகிய நம்முைடய இரட்சகரான ேதவனுக்குக் கனமும், மகத்துவமும்,
வல்லைமயும், அதிகாரமும், இப்ெபாழுதும், எப்ெபாழுதும் உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1

ெவளிப்படுத்தின விேசஷம்

ேதவனின் ெவளிப்பாடு

சீக்கிரத்தில் நடக்கேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிப்பதற்காக,
ேதவன் இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முைடய தூதைன அனுப்பி, தம்முைடய
ஊழியக்காரனாகிய ேயாவானுக்கு ெவளிப்படுத்தினதுமான விேசஷம். 2 இவன் ேதவனுைடய

வசனத்ைதக்குறித்தும், இேயசுகிறிஸ்துைவப்பற்றிய சாட்சிையக்குறித்தும், தான் பார்த்த எல்லாவற்ைறயும்
சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான். 3 இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளப் படிக்கிறவனும், ேகட்கிறவர்களும்,
இதில் எழுதியிருக்கிறைவகளின்படி நடக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் ெநருங்கிவிட்டது. 4

ேயாவான் ஆசியாவில் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது: இருக்கிறவரும் இருந்தவரும்
வருகிறவருமானவராலும், அவருைடய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகளாலும், 5

உண்ைமயுள்ள சாட்சியும், இறந்ேதாரிலிருந்து முதலில் பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு
அதிபதியுமாகிய இேயசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 6

நம்ேமல் அன்புைவத்து, தமது இரத்தத்தினாேல நம்முைடய பாவங்கைளக் கழுவி, தம்முைடய பிதாவாகிய
ேதவனுக்கு முன்பாக நம்ைம ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிைமயும் வல்லைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆெமன்.

கிறிஸ்துவின் வருைக
7 இேதா, ேமகங்கேளாடு வருகிறார்; கண்கள் எல்லாம் அவைரப் பார்க்கும், அவைரக் குத்தினவர்களும்

அவைரப் பார்ப்பார்கள்; பூமியில் உள்ள ேகாத்திரத்தார் எல்ேலாரும் அவைரப் பார்த்துப் புலம்புவார்கள்.
அப்படிேய நடக்கும், ஆெமன். 8 இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓெமகாவும், துவக்கமும், முடிவுமாக இருக்கிேறன் என்று உைரக்கிறார். 9

உங்கள் சேகாதரனும், இேயசுகிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருைடய ராஜ்யத்திற்கும்
அவருைடய ெபாறுைமக்கும் உங்கள் உடன்பங்காளியுமாக இருக்கிற ேயாவானாகிய நான்
ேதவவசனத்தினாலும், இேயசுகிறிஸ்துைவப்பற்றிய சாட்சியினாலும், பத்மு என்னும் தீவிேல இருந்ேதன். 10

கர்த்தைர ஆராதிக்கும் நாளில் நான் ஆவியானவரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ேதன்; அப்ெபாழுது எனக்குப்
பின்னாேல எக்காளசத்தம்ேபால ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 11 அது: நான் அல்பாவும் ஓெமகாவும்,
முந்தினவரும் பிந்தினவருமாக இருக்கிேறன். நீ பார்க்கிறைத ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவில்
இருக்கிற எேபசு, சிமிர்னா, ெபர்கமு, தியத்தீரா, சர்ைத, பிலெதல்பியா, லேவாதிக்ேகயா என்னும்
பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் அனுப்பு என்று ெசான்னது. 12 அப்ெபாழுது என்ேனாடு ேபசின
அந்த சத்தத்ைதப் பார்க்கத் திரும்பிேனன்; திரும்பினெபாழுது, ஏழு ெபான் குத்துவிளக்குகைளயும், 13 அந்த
ஏழு குத்துவிளக்குகளின் நடுவிேல, பாதம்வைர நீளமான அங்கி அணிந்து, மார்பின் அருேக ெபாற்கச்ைச
கட்டியிருந்த மனிதகுமாரைனப் ேபால ஒருவைரப் பார்த்ேதன். 14 அவருைடய தைலயும், தைலமுடியும்
ெவண்ைமயான பஞ்ைசப்ேபாலவும் உைறந்த பனிையப்ேபாலவும் ெவண்ைமயாக இருந்தது; அவருைடய
கண்கள் அக்கினிஜூவாைலையப் ேபால இருந்தது; 15 அவருைடய பாதங்கள் உைலயில் காய்ந்த
பிரகாசமான ெவண்கலம்ேபால இருந்தது; அவருைடய சத்தம் ெபருெவள்ளத்து இைரச்சைலப்ேபால
இருந்தது. 16 தமது வலது ைகயிேல ஏழு நட்சத்திரங்கைள ஏந்திக்ெகாண்டிருந்தார்; அவர் வாயில் இருந்து
இரண்டு முைனகளும் கூர்ைமயாக்கப்பட்ட பட்டயம் புறப்பட்டு வந்தது; அவருைடய முகம் வல்லைமையப்
பிரகாசிக்கிற சூரியைனப்ேபால இருந்தது. 17 நான் அவைரப் பார்த்தேபாது இறந்தவைனப்ேபால
அவருைடய பாதத்தில் விழுந்ேதன்; அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய வலது ைகைய என்ேமல் ைவத்து,
என்ைனப் பார்த்து: பயப்படாேத, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ளவருமாக இருக்கிேறன்; 18

இறந்ேதன், ஆனாலும், இேதா, எல்லாக்காலங்களிலும் உயிேராடு இருக்கிேறன், ஆெமன்; நான் மரணம்
மற்றும் பாதாளத்தின் திறவுேகால்கைள ைவத்திருக்கிேறன். 19 நீ பார்த்தைவகைளயும்
இருக்கிறைவகைளயும், இைவகளுக்குப்பின்பு நடக்கப்ேபாகிறைவகைளயும் எழுது; 20 என் வலதுைகயில் நீ
பார்த்த ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்ைதயும், ஏழு ெபான் குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்ைதயும் எழுது;
அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சைபகளின் தூதர்கள்; நீ பார்த்த ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சைபகள்.
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அத்தியாயம்–2

எேபசு சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி

எேபசு சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஏழு நட்சத்திரங்கைளத்
தம்முைடய வலதுைகயில் ஏந்திக்ெகாண்டு, ஏழு ெபான் குத்துவிளக்குகளின் நடுவிேல
உலாவிக்ெகாண்டிருக்கிறவர் ெசால்லுகிறதாவது; 2 நீ ெசய்தைவகைளயும், உன்

கடினஉைழப்ைபயும், உன் ெபாறுைமையயும், நீ ெபால்லாதவர்கைளச் சகித்துக்ெகாள்ள முடியாமல்
இருக்கிறைதயும், அப்ேபாஸ்தலர்களாக இல்லாதவர்கள் தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள் என்று
ெசால்லுகிறைத நீ ேசாதித்துப்பார்த்து அவர்கள் ெபாய்யர்கள் என்பைதக் கண்டுபிடித்தைதயும்; 3 நீ
சகித்துக்ெகாண்டு இருக்கிறைதயும், ெபாறுைமயாக இருக்கிறைதயும், என் நாமத்திற்காக ஓய்வு இல்லாமல்
பிரயாசப்பட்டைதயும் அறிந்திருக்கிேறன். 4 ஆனாலும், நீ ஆதியிேல ைவத்திருந்த அன்ைபவிட்டுவிட்டாய்
என்று உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு. 5 எனேவ, நீ எந்த நிைலைமயில் இருந்து விழுந்தாய் என்பைத
நிைனத்து, மனம் திரும்பி, ஆதியில் ெசய்த ெசய்ைககைளச் ெசய்; இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாக
உன்னிடம் வந்து, நீ மனம் திரும்பவில்ைல என்றால், உன் விளக்குத்தண்ைட அதனிடத்தினின்று
நீக்கிவிடுேவன். 6 நான் ெவறுக்கிற நிக்ெகாலாய் மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் ெசய்ைககைள நீயும்
ெவறுக்கிறாய், இது உன்னிடத்தில் உண்டு. 7 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கக்கடவன்; ெஜயம் ெபறுகிறவன் எவேனா அவனுக்கு ேதவனுைடய பரதீசின் நடுவில் இருக்கிற
ஜீவமரத்தின் கனிைய உண்ணக்ெகாடுப்ேபன் என்று எழுது.

சிமிர்னா சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி
8 சிமிர்னா சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: முந்தினவரும் பிந்தினவரும்,

இறந்ேதாரிலிருந்து உயிேராடு எழுந்தவருமானவர் ெசால்லுகிறதாவது; 9 உன் ெசய்ைககைளயும், உன்
உபத்திரவத்ைதயும், நீ ஐசுவரியம் உள்ளவனாக இருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்ைதயும், தங்கைள
யூதர் என்று ெசால்லியும் யூதராக இல்லாமல் சாத்தானுைடய கூட்டமாக இருக்கிறவர்கள் ெசய்யும்
அவதூறுகைளயும் அறிந்திருக்கிேறன். 10 நீ படப்ேபாகிற பாடுகைளப் பற்றிப் பயப்படாேத; இேதா, நீங்கள்
ேசாதிக்கப்படுவதற்காகப் பிசாசு உங்களில் சிலைரக் காவலில் ேபாடுவான்; பத்துநாட்கள்
உபத்திரவப்படுவீர்கள். ஆனாலும் நீ இறக்கும்வைர உண்ைமயாக இரு, அப்ெபாழுது ஜீவகிரீடத்ைத
உனக்குத் தருேவன். 11 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கட்டும்; ெஜயம்
ெபறுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் ேசதப்படுவதில்ைல என்று எழுது.

ெபர்கமு சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி
12 ெபர்கமு சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: இரண்டு முைனகளும்

கூர்ைமயாக்கப்பட்ட பட்டயத்ைத ைவத்திருப்பவர் ெசால்லுகிறதாவது; 13 உன் ெசய்ைககைளயும்,
சாத்தானுைடய சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறைதயும், நீ என் நாமத்ைத உறுதியாகப்
பிடித்துக் ெகாண்டிருக்கிறைதயும், சாத்தான் குடியிருக்கிற இடத்திேல உங்களுக்குள்ேள எனக்கு
உண்ைமயுள்ள சாட்சியான அந்திப்பா என்பவன் ெகால்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்ேமல் நீ ைவத்த உன்
விசுவாசத்ைத, நீ மறுதலிக்காமல் இருந்தைதயும் அறிந்திருக்கிேறன். 14 ஆனாலும், சில காரியங்கைளக்
குறித்து உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு; இஸ்ரேவல் மக்கள் விக்கிரகங்களுக்குப் பைடத்தைவகைள
உண்பதற்கும் ேவசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் சாதகமான இடறைல அவர்களுக்கு முன்பாகப் ேபாடும்படி
பாலாக் என்பவனுக்குப் ேபாதைனெசய்த பிேலயாமுைடய ேபாதைனையக் கைடபிடிக்கிறவர்கள் உன்னிடம்
உண்டு. 15 அப்படிேய நிக்ெகாலாய் மதத்தினருைடய ேபாதைனையக் கைடபிடிக்கிறவர்களும் உன்னிடம்
உண்டு; அைத நான் ெவறுக்கிேறன். 16 நீ மனம் திரும்பு, இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாக உன்னிடம்
வந்து, என் வாயின் பட்டயத்தால் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணுேவன். 17 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன்; ெஜயம் ெபறுகிறவனுக்கு நான் மைறவான மன்னாைவ
உண்ணக்ெகாடுத்து, ெபற்றுக்ெகாள்கிறவைனத் தவிர ேவெறாருவனுக்கும் ெதரியாத புதிய நாமம்
எழுதப்பட்ட ெவண்ைமயானக் கல்ைலக் ெகாடுப்ேபன் என்று எழுது.

தியத்தீரா சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி
18 தியத்தீரா சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: அக்கினிஜூவாைல ேபான்ற

கண்களும், பிரகாசமான ெவண்கலம்ேபான்ற பாதங்களும் உள்ள ேதவகுமாரன் ெசால்லுகிறதாவது; 19 உன்
ெசய்ைககைளயும், உன் அன்ைபயும், உன் ஊழியத்ைதயும், உன் விசுவாசத்ைதயும், உன் ெபாறுைமையயும், நீ
முன்பு ெசய்த ெசயல்கைளவிடப் பின்பு ெசய்த ெசயல்கள் அதிகமாக இருக்கிறைதயும் அறிந்திருக்கிேறன்.
20 ஆனாலும், உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு; என்னெவன்றால், தன்ைனத் தீர்க்கதரிசி என்று
ெசால்லுகிற ேயசேபல் என்னும் ெபண், என்னுைடய ஊழியக்காரர்கள் ேவசித்தனம்பண்ணவும்
விக்கிரகங்களுக்குப் பைடத்தைவகைளச் சாப்பிடவும் அவர்களுக்குப் ேபாதித்து, அவர்கைள ஏமாற்ற, நீ
அவளுக்கு இடம் ெகாடுக்கிறாய். 21 அவள் மனம் திரும்புவதற்காக அவளுக்கு வாய்ப்புக்ெகாடுத்ேதன்; தன்
ேவசித்தன வழிையவிட்டு மனம் திரும்ப அவளுக்கு விருப்பம் இல்ைல. 22 இேதா, நான் அவைளக்
கட்டில்கிைடயாக்கி, அவேளாடு விபசாரம் ெசய்தவர்கள் தங்களுைடய ெசய்ைககைளவிட்டு மனம்
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திரும்பவில்ைல என்றால், அவர்கைளயும் அதிக உபத்திரவத்திேல தள்ளி, 23 அவளுைடய பிள்ைளகைளயும்
ெகால்லுேவன்; அப்ெபாழுது நாேன, விருப்பங்கைளயும் இருதயங்கைளயும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லாச்
சைபகளும் அறிந்துெகாள்ளும்; உங்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் உங்கள் ெசய்ைககளுக்குத் தகுந்தபடிேய
பலன் ெகாடுப்ேபன். 24 தியாத்தீராவிேல இந்தப் ேபாதகத்ைதப் பின்பற்றாமலும், சாத்தானுைடய
தந்திரங்கள் என்று அவர்கள் ெசால்லுகிறார்கேள, அந்தத் தந்திரங்கைள அறிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கிற
மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் ெசால்லுகிறதாவது; உங்கள்ேமல் எந்தெவாரு பாரத்ைதயும்
சுமத்தமாட்ேடன். 25 நான் வரும்வைரக்கும் என்ைன விசுவாசித்து என்ைனப் பின்பற்றிக்ெகாண்டிருங்கள்.
26 ெஜயம்ெபற்று கைடசிவைரக்கும் நான் ெசய்த காரியங்கைளச் ெசய்கிறவன் எவேனா அவனுக்கு நான்
என் பிதாவிடம் இருந்து அதிகாரம் ெபற்றதுேபால, ேதசங்களின் மக்கள்ேமல் அதிகாரம் ெகாடுப்ேபன். 27

அவன் இரும்புத்தடியால் அவர்கைள ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்கைளப்ேபால
ெநாறுக்கப்படுவார்கள். 28 விடியற்கால நட்சத்திரத்ைதயும் அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன். 29 ஆவியானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன் என்று எழுது.

அத்தியாயம்–3

சர்ைத சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி

சர்ைத சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: ேதவனுைடய ஏழு ஆவிகைளயும்
ஏழு நட்சத்திரங்கைளயும் ைவத்திருப்பவர் ெசால்லுகிறதாவது; உன் ெசய்ைககைள
அறிந்திருக்கிேறன், நீ உயிருள்ளவன் என்று ெபயர்ெபற்றிருந்தும் இறந்தவனாக இருக்கிறாய். 2 நீ

விழித்துக்ெகாண்டு, இறந்துேபாகிறதற்கான காரியங்கைளப் ெபலப்படுத்து; உன் ெசய்ைககள் ேதவனுக்கு
முன்பாக நிைறவானைவகளாக நான் பார்க்கவில்ைல. 3 எனேவ நீ ேகட்டுப் ெபற்றுக்ெகாண்டவிதத்ைத
நிைனத்துப்பார்த்து, அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து மனம் திரும்பு. நீ விழிப்பைடயாவிட்டால், திருடைனப்ேபால்
உன்னிடம் வருேவன்; நான் உன்னிடம் வரும் ேநரத்ைத நீ ெதரியாமல் இருப்பாய். 4 ஆனாலும் தங்கள்
ஆைடகைள அசுத்தப்படுத்தாத சிலேபர் சர்ைதயிலும் உனக்கு உண்டு; அவர்கள் தகுதி உைடயவர்களாக
இருப்பதால், ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்து என்ேனாடு நடப்பார்கள். 5 ெஜயம் ெபறுகிறவன் எவேனா
அவனுக்கு ெவண்ைமயான ஆைட அணிவிக்கப்படும்; ஜீவபுத்தகத்திலிருந்து அவனுைடய ெபயைர நான்
நீக்கிப்ேபாடாமல், என் பிதாவிற்கு முன்பாகவும் அவருைடய தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் ெபயைர
அறிக்ைகச் ெசய்ேவன். 6 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன்
என்று எழுது.

பிலெதல்பியா சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி
7 பிலெதல்பியா சைபயின் தூதனுக்கு எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: பரிசுத்தம் உள்ளவரும், சத்தியம்

உள்ளவரும், தாவீதின் திறவுேகாைல உைடயவரும், ஒருவனும் பூட்டமுடியாதபடி திறக்கிறவரும், ஒருவனும்
திறக்கமுடியாதபடி பூட்டுகிறவருமாக இருக்கிறவர் ெசால்லுகிறதாவது; 8 நீ ெசய்த உன் ெசயல்கைள
அறிந்திருக்கிேறன்; உனக்குக் ெகாஞ்சம் ெபலன் இருந்தும், நீ என் நாமத்ைத மறுதலிக்காமல், என்
வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்ததினால், இேதா, திறந்தவாசைல உனக்கு முன்பாக ைவத்திருக்கிேறன்,
அைத ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். 9 இேதா, யூதராக இல்லாதிருந்தும் தங்கைள யூதர் என்று ெபாய்
ெசால்லுகிற சாத்தானுைடய கூட்டத்தாரில் சிலைர உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; இேதா, அவர்கள் உன்
பாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து பணிந்து, நான் உன்ேமல் அன்பாக இருப்பைத அவர்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படி ெசய்ேவன். 10 என் ெபாறுைமையப்பற்றிச் ெசால்லிய வசனத்திற்கு நீ கீழ்ப்படிந்து
நடந்ததினால், பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கைளச் ேசாதிப்பதற்காகப் பூச்சக்கரத்தின்ேமல் வரப்ேபாகிற
ேசாதைனக்காலத்திற்கு நான் உன்ைனத் தப்பித்துக் காப்ேபன். 11 இேதா, சீக்கிரமாக வருகிேறன்; யாரும்
உன் கிரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளாதபடி நான் உனக்குச் ெசான்னைதெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு இரு. 12

ெஜயம் ெபறுகிறவன் எவேனா, அவைன என் ேதவனுைடய ஆலயத்திேல தூணாக ைவப்ேபன், அதில் இருந்து
அவன் எப்ேபாதும் நீங்குவது இல்ைல; என் ேதவனுைடய நாமத்ைதயும் என் ேதவனால் பரேலாகத்தில்
இருந்து இறங்கி வருகிற புதிய எருசேலமாகிய என் ேதவனுைடய நகரத்தின் நாமத்ைதயும், என் புதிய
நாமத்ைதயும் அவன்ேமல் எழுதுேவன். 13 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கட்டும் என்று எழுது.

லேவாதிக்ேகயா சைபக்கு தூதனின் ெசய்தி
14 லேவாதிக்ேகயா சைபயின் தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்: உண்ைமயும் சத்தியமுள்ள

சாட்சியும், ேதவனுைடய பைடப்பிற்கு ஆதியுமாக இருக்கிற ஆெமன் என்பவர் ெசால்லுகிறதாவது; 15 நீ
ெசய்த உன் ெசய்ைககைள அறிந்திருக்கிேறன்; நீ குளிரும் இல்ைல அனலும் இல்ைல; நீ குளிராக அல்லது
அனலாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். 16 இப்படி நீ குளிரும் இல்லாமல் அனலும் இல்லாமல்
ெவதுெவதுப்பாக இருக்கிறதினால் உன்ைன என் வாயில் இருந்து வாந்தி பண்ணிப்ேபாடுேவன். 17 நீ
பாக்கியமில்லாதவனாகவும், பரிதாபப்படத்தக்கவனாகவும், தரித்திரனும், பார்ைவ இல்லாதவனாகவும்,
நிர்வாணியாகவும் இருக்கிறைத அறியாமல், நான் ஐசுவரியவான் என்றும், ெபாருளாதார வசதிபைடத்தவன்
என்றும், எனக்கு ஒரு குைறயும் இல்ைல என்றும் ெசால்லுகிறதினால்; 18 நான்: நீ ஐசுவரியவான்
ஆவதற்காக ெநருப்பிேல புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும், உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் ெதரியாதபடி நீ

ெவளிப்படுத்தின விேசஷம் 3:18

977



4

5

உடுத்திக்ெகாள்வதற்கு ெவண்ைமயான ஆைடகைளயும் என்னிடம் வாங்கிக்ெகாள்ளவும், நீ பார்ைவ
ெபறுவதற்காக உன் கண்களுக்குக் கலிக்கம் ேபாடேவண்டும் என்று உனக்கு ஆேலாசைன ெசால்லுகிேறன்.
19 நான் ேநசிக்கிறவர்கள் எவர்கேளா அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு சிட்சிக்கிேறன்; எனேவ நீ
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, மனம் திரும்பு. 20 இேதா, வாசற்படியிேல நின்று கதைவத் தட்டுகிேறன்; ஒருவன்
என் சத்தத்ைதக்ேகட்டு, கதைவத் திறந்தால், நான் அவன் வீட்டிற்குள் ெசன்று, அவேனாடு உணவு
உண்ேபன், அவனும் என்ேனாடு உண்பான். 21 நான் ெஜயம் ெபற்று என் பிதாவுைடய சிங்காசனத்திேல
அவேராடு உட்கார்ந்ததுேபால, ெஜயம் ெபறுகிறவன் எவேனா, அவனும் என்னுைடய சிங்காசனத்தில்
என்ேனாடு உட்காருவதற்கு அருள்ெசய்ேவன். 22 ஆவியானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்லுகிறைதக்
காதுள்ளவன் ேகட்கக்கடவன் என்று எழுது என்றார்.

அத்தியாயம்–4

ேதவனுைடய சிங்காசனம்

இைவகளுக்குப் பின்பு, இேதா, பரேலாகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசைலக் கண்ேடன்.
முன்ேன எக்காளசத்தம்ேபால என்ேனாடு ேபச நான் ேகட்ட சத்தமானது: இங்ேக ஏறிவா,
இைவகளுக்குப்பின்பு நடக்கேவண்டியைவகைள உனக்குக் காண்பிப்ேபன் என்று ெசான்னது. 2

உடேன ஆவிக்குள்ளாேனன்; அப்ெபாழுது, இேதா, வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் ைவக்கப்பட்டிருந்தது,
அந்தச் சிங்காசனத்தின்ேமல் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். 3 அமர்ந்திருந்தவர், பார்ப்பதற்கு வச்சிரக்கல்ைலப்
ேபாலவும், பதுமராகத்ைதப் ேபாலவும் இருந்தார்; அந்த சிங்காசனத்ைதச் சுற்றிலும் ஒரு வானவில்
இருந்தது; அது பார்ப்பதற்கு மரகதம்ேபால் ேதான்றியது. 4 அந்த சிங்காசனத்ைதச் சுற்றிலும்
இருபத்துநான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்து,
தங்கள் தைலகளில் ெபாற்கிரீடம் சூடி, அந்த சிங்காசனங்களின்ேமல் உட்கார்ந்திருப்பைதப் பார்த்ேதன். 5

அந்தச் சிங்காசனத்தில் இருந்து மின்னல்களும் இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன; ேதவனுைடய
ஏழு ஆவிகளாகிய ஏழு அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்துெகாண்டிருந்தன. 6 அந்தச்
சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகப் பளிங்குக் கல்ைலப்ேபால கண்ணாடிக் கடல் இருந்தது; அந்தச்
சிங்காசனத்தின் நடுவிலும் அந்தச் சிங்காசனத்ைதச் சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன, அைவகள்
முன்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் கண்களால் நிைறந்திருந்தன. 7 முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்ைதப் ேபாலவும்,
இரண்டாம் ஜீவன் காைளையப் ேபாலவும், மூன்றாம் ஜீவன் மனிதமுகம் ேபான்ற முகம் உள்ளதாகவும்,
நான்காம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகு ேபாலவும் இருந்தன. 8 அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்ெவான்றும் ஆறுஆறு
சிறகுகள் உள்ளைவகளும், சுற்றிலும், உள்ேளயும் கண்களால் நிைறந்தைவகளுமாக இருந்தன. அைவகள்:
இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று இரவும் பகலும் ஓய்வு இல்லாமல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தன. 9 ேமலும்,
சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருந்து, எல்லாக்காலங்களிலும் உயிேராடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள்,
மகிைமையயும் கனத்ைதயும் ஸ்ேதாத்திரத்ைதயும் ெசலுத்தும்ேபாது, 10 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிறவருக்கு முன்பாகத் தாழவிழுந்து, எல்லாக்காலங்களிலும் உயிேராடு
இருக்கிறவைரத் ெதாழுதுெகாண்டு, தங்கள் கிரீடங்கைளச் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக ைவத்து: 11

கர்த்தாேவ, ேதவரீர், மகிைமையயும் கனத்ைதயும் வல்லைமையயும் ெபற்றுக்ெகாள்கிறதற்குத் தகுதி
உைடயவராக இருக்கிறீர்; நீேர எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தீர், உம்முைடய விருப்பத்தினாேல அைவகள்
உண்டாயிருக்கிறைவகளும் பைடக்கப்பட்டைவகளுமாக இருக்கிறது என்றார்கள்.

அத்தியாயம்–5

புத்தகச் சுருளும், ஆட்டுக்குட்டியும்

பின்னும், உள்ேளயும் ெவளிேயயும் எழுதப்பட்டு, ஏழு முத்திைரகளால் முத்திைர ேபாடப்பட்டிருந்த
ஒரு புத்தகத்ைத சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருந்தவருைடய வலதுைகயிேல பார்த்ேதன். 2

புத்தகத்ைதத் திறக்கவும் அதின் முத்திைரகைள உைடக்கவும் தகுதியானவர் யார்? என்று அதிக
சத்தமாகக் ேகட்கிற பலமுள்ள ஒரு தூதைனயும் பார்த்ேதன். 3 வானத்திேலா, பூமியிேலா, பூமியின் கீழாவது,
ஒருவனும் அந்தப் புத்தகத்ைதத் திறக்கவும், அைதப் படிக்கவும் முடியாமல் இருந்தது. 4 ஒருவனும் அந்தப்
புத்தகத்ைதத் திறக்கவும் படிக்கவும் தகுதியானவனாக இல்லாததினால் நான் மிகவும் அழுேதன். 5

அப்ெபாழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து: நீ அழேவண்டாம்; இேதா, யூதா ேகாத்திரத்தின்
சிங்கமும், தாவீதின் ேவருமானவர் புத்தகத்ைதத் திறக்கவும் அதின் ஏழு முத்திைரகைளயும் உைடக்கவும்
ெஜயங்ெகாண்டிருக்கிறார் என்றான். 6 அப்ெபாழுது, இேதா, அடிக்கப்பட்ட நிைலயில் இருக்கிற ஒரு
ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் நடுவிேல நிற்பைதக் கண்ேடன்;
அது ஏழு ெகாம்புகைளயும் ஏழு கண்கைளயும் உைடயதாக இருந்தது; அந்தக் கண்கள் பூமிெயல்லாம்
அனுப்பப்படுகிற ேதவனுைடய ஏழு ஆவிகேள. 7 அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து, சிங்காசனத்தின்ேமல்
அமர்ந்திருந்தவருைடய வலதுைகயில் இருந்து அந்தப் புத்தகத்ைத வாங்கினார். 8 அந்தப் புத்தகத்ைத
அவர் வாங்கினேபாது, அந்த நான்கு ஜீவன்களும், இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள்
சுரமண்டலங்கைளயும், பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிைறந்த
ெபாற்கலசங்கைளயும் பிடித்துக்ெகாண்டு, ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக முகங்குப்புற விழுந்து: 9

ேதவரீர் புத்தகத்ைத வாங்கவும் அதின் முத்திைரகைள உைடக்கவும் தகுதி உள்ளவராக இருக்கிறீர்;

ெவளிப்படுத்தின விேசஷம் 3:19
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ஏெனன்றால் நீர் அடிக்கப்பட்டு, எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலும், ெமாழிகளிலும், மக்களிலும், ேதசங்களிலும்
இருந்து எங்கைள ேதவனுக்காக உம்முைடய இரத்தத்தினாேல மீட்டுக்ெகாண்டு, 10 எங்கள் ேதவனுக்கு
முன்பாக எங்கைள ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கினீர்; நாங்கள் பூமியிேல அரசாளுேவாம் என்று புதிய
பாட்ைடப் பாடினார்கள். 11 பின்னும் நான் பார்த்தேபாது, சிங்காசனத்ைதயும் ஜீவன்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும் சுற்றியிருந்த அேநக தூதர்களுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக
இருநூறு இலட்சங்களாகவும் இருந்தது. 12 அவர்களும் அதிக சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லைமையயும் ஐசுவரியத்ைதயும் ஞானத்ைதயும் ெபலத்ைதயும் கனத்ைதயும்
மகிைமையயும் ஸ்ேதாத்திரத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளத் தகுதியுள்ளவராக இருக்கிறார் என்று
ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது, வானத்திலும், பூமியிலும், பூமியின் கீழும் இருக்கிற பைடப்புகளும், கடலில்
இருப்பைவகளும்: சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
ஸ்ேதாத்திரமும் கனமும் மகிைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 14 அதற்கு நான்கு ஜீவன்களும்: ஆெமன் என்று ெசால்லின. இருபத்து நான்கு
மூப்பர்களும் முகங்குப்புற விழுந்து எல்லாக் காலங்களிலும் உயிேராடு இருக்கிறவைரத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்தியாயம்–6

ஆறு முத்திைரகள்

ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திைரகளில் ஒன்ைற உைடக்கக் கண்ேடன். அப்ெபாழுது நான்கு
ஜீவன்களில் ஒன்று என்ைனப் பார்த்து: நீ வந்து பார் என்று இடிமுழக்கம்ேபால சத்தமாகச்
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 2 நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதிைரையக் கண்ேடன்;

அதின்ேமல் ஏறியிருந்தவன் வில்ைலப் பிடித்திருந்தான்; அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவன்
ெஜயிக்கிறவனாகவும் ெஜயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். 3 அவர் இரண்டாம் முத்திைரைய உைடத்தேபாது,
இரண்டாம் ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன். 4 அப்ெபாழுது சிவப்பான ேவெறாரு
குதிைர புறப்பட்டது; அதின்ேமல் ஏறியிருந்தவனுக்கு, பூமியிலுள்ளவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ெகாைல
ெசய்வதற்காகச் சமாதானத்ைத பூமியிலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும்படியான அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது; ஒரு
ெபரிய பட்டயமும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 அவர் மூன்றாம் முத்திைரைய உைடத்தேபாது,
மூன்றாம் ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ஒரு
கறுப்புக்குதிைரையப் பார்த்ேதன்; அதின்ேமல் ஏறியிருந்தவன் ஒரு தராைசத் தன் ைகயிேல
பிடித்திருந்தான். 6 அப்ெபாழுது, ஒரு பணத்துக்கு ஒருபடி ேகாதுைமெயன்றும், ஒரு பணத்துக்கு மூன்றுபடி
வாற்ேகாதுைமெயன்றும், எண்ெணையயும் திராட்சரசத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாேத என்றும், நான்கு
ஜீவன்களின் நடுவிலிருந்து உண்டான சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 7 அவர் நான்காம் முத்திைரைய
உைடத்தேபாது, நான்காம் ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று ெசால்லும் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 நான்
பார்த்தேபாது, இேதா, மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிைரையப் பார்த்ேதன்; அதின்ேமல் ஏறியிருந்தவனுக்கு
மரணம் என்று ெபயர்; பாதாளம் அவனுக்குப் பின்ேன ெசன்றது. பட்டயத்தினாலும், பஞ்சத்தினாலும்,
மரணத்தினாலும், பூமியின் ெகாடிய மிருகங்களினாலும், பூமியில் உள்ள நான்கில் ஒரு பங்கு மக்கைளக்
ெகாைலெசய்ய அைவகளுக்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அவர் ஐந்தாம் முத்திைரைய
உைடத்தேபாது, ேதவவசனத்தினாலும் தாங்கள் ெகாடுத்த சாட்சியினாலும் ெகால்லப்பட்டவர்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளப் பலிபீடத்தின் கீேழப் பார்த்ேதன். 10 அவர்கள்: பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள
ஆண்டவேர, ேதவரீர் பூமியின்ேமல் குடியிருக்கிறவர்களிடம் எங்கள் இரத்தத்ைதக் குறித்து எவ்வளவு
காலங்கள் நியாயத்தீர்ப்புச் ெசய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று அதிக சத்தமாகக் ேகட்டார்கள்.
11 அப்ெபாழுது அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெவள்ைள அங்கிகள் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவர்கள்
தங்கைளப்ேபாலக் ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன்பணியாளர்களும் தங்கள்
சேகாதரருமானவர்களின் எண்ணிக்ைக நிைறவாகும்வைர இன்னும் ெகாஞ்சக்காலம் காத்திருக்கேவண்டும்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 12 அவர் ஆறாம் முத்திைரைய உைடப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா,
பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது; சூரியன் கருப்புக் கம்பளிையப்ேபாலக் கருத்துப்ேபானது; சந்திரன் இரத்தம்ேபால
ஆனது. 13 அத்திமரம் ெபருங்காற்றினால் அைசக்கப்படும்ேபாது, அதின் காய்கள் உதிருகிறதுேபால,
வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் பூமியிேல விழுந்தது. 14 வானமும் சுருட்டப்பட்ட புத்தகம் ேபால
விலகிப்ேபானது; மைலகள் தீவுகள் எல்லாம் தங்கள் இடங்கைளவிட்டு விலகிப்ேபாயின. 15 பூமியின்
ராஜாக்களும், ெபரிேயார்களும், ஐசுவரியவான்களும், பைடத்தளபதிகளும், பலவான்களும், அடிைமகள்,
சுயாதீனர் எல்ேலாரும், மைலகளின் குைககளிலும் கன்மைலகளிலும் ஒளிந்துக்ெகாண்டு, 16 மைலகைளயும்
கன்மைலகைளயும் பார்த்து: நீங்கள் எங்கள் ேமல் விழுந்து, சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிறவருைடய
முகத்திற்கும், ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய ேகாபத்திற்கும் எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; 17

அவருைடய ேகாபத்தின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிைலத்து நிற்கமுடியும் என்றார்கள்.

ெவளிப்படுத்தின விேசஷம் 6:17
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அத்தியாயம்–7

ேதவதூதர்கள் முத்திைரயிடப்படல்

இைவகளுக்குப் பின்பு, பூமியின் நான்கு திைசகளிலும் நான்கு தூதர்கள் நின்று, பூமியின்ேமேலா,
கடலின்ேமேலா, ஒரு மரத்தின்ேமேலா காற்று அடிக்காதபடி பூமியின் நான்கு காற்றுகைளயும்
பிடித்திருப்பைதப் பார்த்ேதன். 2 ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய முத்திைரக்ேகாைல ைவத்திருந்த

ேவெறாரு தூதன் சூரியன் உதிக்கும் திைசயிலிருந்து ஏறிவருவைதப் பார்த்ேதன்; அவன், பூமிையயும்
கடைலயும் ேசதப்படுத்துகிறதற்கு அதிகாரம் ெபற்ற அந்த நான்கு தூதைரயும் ேநாக்கி: 3 நாம் நமது
ேதவனுைடய ஊழியக்காரரின் ெநற்றிகளில் முத்திைரப் ேபாடும்வைரக்கும் பூமிையயும் கடைலயும்
மரங்கைளயும் ேசதப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று அதிக சத்தமாகச் ெசான்னான். 4

முத்திைரேபாடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைகையச் ெசால்வைதக் ேகட்ேடன்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
எல்லாக் ேகாத்திரங்களிலும் முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள் ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரம்ேபர். 5

யூதா ேகாத்திரத்தில் முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். ரூபன் ேகாத்திரத்தில்
முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். காத் ேகாத்திரத்தில் முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாயிரம். 6 ஆேசர் ேகாத்திரத்தில் முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். நப்தலி
ேகாத்திரத்தில் முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். மனாேச ேகாத்திரத்தில்
முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். 7 சிமிேயான் ேகாத்திரத்தில் முத்திைர
ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். ேலவி ேகாத்திரத்தில் முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாயிரம். இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் முத்திைரேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். 8

ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தில் முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். ேயாேசப்பு ேகாத்திரத்தில்
முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம். ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் முத்திைர ேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாயிரம். 9 இைவகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா, எல்லாத் ேதசங்களிலும்
ேகாத்திரங்களிலும் மக்களிலும் ெமாழிக்காரரிலுமிருந்து வந்ததும், ஒருவனும் எண்ணிப்பார்க்க முடியாத
திரளான மக்கள்கூட்டம், ெவள்ைள அங்கிகைள அணிந்து, தங்கள் ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப் பிடித்து,
சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்பைதக் கண்ேடன். 10 அவர்கள்
அதிக சத்தமாக: சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிற எங்கள் ேதவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
இரட்சிப்பின் மகிைம உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11 தூதர்கள் எல்ேலாரும்
சிங்காசனத்ைதயும் மூப்பர்கைளயும் நான்கு ஜீவன்கைளயும் சுற்றி நின்று, சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக
முகங்குப்புற விழுந்து, ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு: 12 ஆெமன், எங்கள் ேதவனுக்குத் துதியும் மகிைமயும்
ஞானமும் ஸ்ேதாத்திரமும் கனமும் வல்லைமயும் ெபலனும் எல்லாக்காலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆெமன்,
என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது, மூப்பர்களில் ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து: ெவள்ைள அங்கிகைள
அணிந்திருக்கிற இவர்கள் யார்? எங்ேக இருந்து வந்தார்கள்? என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேன, அது உமக்ேக ெதரியும் என்ேறன். அப்ெபாழுது அவன்: இவர்கள் அதிக உபத்திரவத்தில்
இருந்து வந்தவர்கள்; இவர்கள் தங்கள் அங்கிகைள ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய இரத்தத்திேல நைனத்து
ெவளுத்தவர்கள். 15 எனேவ, இவர்கள் ேதவனுைடய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும்
அவருைடய ஆலயத்திேல அவைர ஆராதிக்கிறார்கள்; சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிறவர்
இவர்கேளாடு இருந்து பாதுகாப்பார். 16 இவர்கள் இனிப் பசியைடவதும் இல்ைல, இனித் தாகமைடவதும்
இல்ைல; ெவயிேலா, ெவப்பேமா இவர்கள்ேமல் படுவதும் இல்ைல. 17 சிங்காசனத்தின் நடுவில் இருக்கிற
ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்கைள ேமய்த்து, இவர்கைள ஜீவத்தண்ணீர் உள்ள ஊற்றுகளுக்கு
நடத்திக்ெகாண்டு ேபாவார்; ேதவேன இவர்களுைடய கண்ணீர் எல்லாவற்ைறயும் துைடப்பார் என்றான்.

அத்தியாயம்–8

ஏழாம் முத்திைரயும், ெபாற்கலசமும்

அவர் ஏழாம் முத்திைரைய உைடத்தேபாது, பரேலாகத்தில் ஏறக்குைறய அைரமணிேநரம் வைர
அைமதி உண்டானது. 2 பின்பு, ேதவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற ஏழு தூதர்கைளயும் பார்த்ேதன்;
அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டது. 3 ேவெறாரு தூதனும் வந்து, தூபங்காட்டும்

ெபாற்கலசத்ைதப் பிடித்துப் பலிபீடத்தின் படியிேல நின்றான்; சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்த
ெபாற்பீடத்தின்ேமல் எல்லா பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடு அதிகமான தூபவர்க்கம் ெசலுத்தும்படி
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 அப்படிேய பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்கேளாடும் ெசலுத்தப்பட்ட
தூபவர்க்கத்தின் புைகயானது தூதனுைடய ைகயில் இருந்து ேதவனுக்கு முன்பாக எழும்பியது. 5 பின்பு,
அந்தத் தூதன் தூபகலசத்ைத எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்து ெநருப்பினால் நிரப்பி, பூமியிேல ெகாட்டினான்;
உடேன சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், மின்னல்களும், பூமி அதிர்ச்சியும் உண்டானது. 6 அப்ெபாழுது,
ஏழு எக்காளங்கைள ைவத்திருந்த ஏழு தூதர்கள் எக்காளம் ஊதுகிறதற்குத் தங்கைள
ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். 7 முதலாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது இரத்தம் கலந்த
கல்மைழயும் அக்கினியும் உண்டாகி, பூமியிேல ெகாட்டப்பட்டது; அதினால் மரங்களில் மூன்றில் ஒருபங்கு
ெவந்துேபானது, பசும்புல்ெலல்லாம் எரிந்துேபானது. 8 இரண்டாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்;
அப்ெபாழுது அக்கினியால் எரிகிற ெபரிய மைலேபால ஒன்று கடலிேல ேபாடப்பட்டது. அதனால் கடலில்
மூன்றில் ஒருபங்கு இரத்தமாக மாறியது.
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9

எக்காளங்கள்

9 கடலில் இருந்த உயிருள்ள பைடப்புகளில் மூன்றில் ஒருபங்கு இறந்துேபானது; கப்பல்களில் மூன்றில்
ஒருபங்கு ேசதமானது. 10 மூன்றாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது ஒரு ெபரிய நட்சத்திரம்
தீவட்டிையப்ேபால எரிந்து, வானத்திலிருந்து விழுந்தது; அது ஆறுகளில் மூன்றில் ஒருபங்கின்ேமலும்,
நீரூற்றுகளின்ேமலும் விழுந்தது. 11 அந்த நட்சத்திரத்திற்கு எட்டி என்று ெபயர்; அதினால் தண்ணீரில்
மூன்றில் ஒருபங்கு எட்டிையப்ேபாலக் கசப்பானது; இப்படிக் கசப்பான தண்ணீரினால் மனிதர்களில் அேநகர்
இறந்தார்கள். 12 நான்காம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது சூரியனில் மூன்றில் ஒருபங்கும்,
சந்திரனில் மூன்றில் ஒருபங்கும், நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒருபங்கும் ேசதமானது, அைவகளில் மூன்றில்
ஒருபங்கு இருள் அைடந்தது; பகலிலும் மூன்றில் ஒருபங்கு பிரகாசம் இல்லாமல் ேபானது, இரவிலும்
அப்படிேய ஆனது. 13 பின்பு, ஒரு தூதன் வானத்தின் நடுவிேல பறந்து வருவைதப் பார்த்ேதன்; அவன் அதிக
சத்தமாக: இனி எக்காளம் ஊதப்ேபாகிற மற்ற மூன்று தூதருைடய எக்காள சத்தங்களினால் பூமியில்
குடியிருக்கிறவர்களுக்கு ஐேயா, ஐேயா, ஐேயா (ஆபத்துவரும்) என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

அத்தியாயம்–9

நட்சத்திரம் விழுதல்

ஐந்தாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது வானத்திலிருந்து பூமியின்ேமல் விழுந்த ஒரு
நட்சத்திரத்ைதப் பார்த்ேதன்; அவனுக்குப் பாதாளக்குழியின் திறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. 2

அவன் பாதாளக்குழிையத் திறந்தான்; உடேன ெபரியசூைளயின் புைகையப்ேபால அந்தக்
குழியிலிருந்து புைக எழும்பியது; அந்தக் குழியின் புைகயினால் சூரியனும் ஆகாயமும் இருளானது. 3 அந்தப்
புைகயிலிருந்து ெவட்டுக்கிளிகள் புறப்பட்டுப் பூமியின்ேமல் வந்தது; அைவகளுக்குப் பூமியில் உள்ள
ேதள்களின் வல்லைமக்கு இைணயான வல்லைமக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 பூமியின் புல்ைலயும், பசுைமயான
பூண்ைடயும், மரத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாமல், தங்கள் ெநற்றிகளில் ேதவனுைடய முத்திைர இல்லாத
மனிதர்கைளமட்டும் ேசதப்படுத்த அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கப்பட்டது. 5 ேமலும் அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்வதற்கு அைவகளுக்கு அனுமதி ெகாடுக்காமல், ஐந்து மாதங்கள்வைர அவர்கைள
ேவதைனப்படுத்துவதற்குமட்டும் அனுமதி ெகாடுக்கப்பட்டது; அைவகள் ெகாடுக்கும் ேவதைன, ேதள்
மனிதைனக் ெகாட்டும்ேபாது உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபால இருக்கும். 6 அந்த நாட்களில் மனிதர்கள்
இறந்து ேபாவதற்கான வழிையத் ேதடுவார்கள். ஆனாலும் அைதப் பார்க்கமாட்டார்கள், சாகேவண்டும்
என்று ஆைசப்படுவார்கள், ஆனால், சாேவா அவர்களுக்கு விலகி தூரமாக ஓடிப்ேபாகும். 7 அந்த
ெவட்டுக்கிளிகளின் உருவம் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட குதிைரகள்ேபால இருந்தது;
அைவகளுைடய தைலகளின்ேமல் ெபாற்கிரீடம் ேபான்றைவகள் இருந்தன; அைவகளின் முகங்கள்
மனிதருைடய முகங்கள்ேபால இருந்தன. 8 அைவகளுைடய கூந்தல் ெபண்களுைடய கூந்தல்ேபால
இருந்தது; அைவகளின் பற்கள் சிங்கங்களின் பற்கள்ேபால இருந்தன. 9 இரும்புக் கவசங்கைளப்ேபால
மார்புக்கவசங்கள் அைவகளுக்கு இருந்தன; அைவகளுைடய சிறகுகளின் சத்தம் யுத்தத்திற்கு ஒடுகிற
அேநக குதிைரகள் பூட்டிய இரதங்களின் சத்தத்ைதப்ேபால இருந்தன. 10 அைவகள் ேதள்களின்
வால்கைளப்ேபான்ற வால்கைளயும், அந்த வால்களில் ெகாடுக்குகைளயும் உைடயைவகளாக இருந்தன;
அைவகள் ஐந்து மாதங்கள்வைரக்கும் மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் உைடயைவகளாக
இருந்தன. 11 அைவகளுக்கு ஒரு ராஜா உண்டு, அவன் பாதாளத்தின் தூதன்; எபிெரய ெமாழியிேல
அெபத்ேதான் என்றும், கிேரக்க ெமாழியிேல அப்ெபால்லிேயான் என்றும் அவனுக்குப் ெபயர். 12 முதலாம்
ஆபத்து கடந்துேபானது; இைவகளுக்குப்பின்பு இன்னும் இரண்டு ஆபத்துகள், இேதா வருகிறது. 13 ஆறாம்
தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது ேதவனுக்கு முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தின் நான்கு
ெகாம்புகளிலும் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, 14 எக்காளத்ைதப் பிடித்திருந்த ஆறாம் தூதைனப்
பார்த்து: ஐபிராத்து என்னும் ெபரிய நதியிேல கட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு தூதர்கைளயும் அவிழ்த்துவிடு
என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது மனிதர்களில் மூன்றில் ஒருபங்ைகக் ெகால்வதற்காக
ஒருமணிேநரத்திற்கும், ஒரு நாளுக்கும், ஒரு மாதத்திற்கும், ஒரு வருடத்திற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த
அந்த நான்கு தூதர்களும் அவிழ்த்துவிடப்பட்டார்கள். 16 குதிைரப்பைடகளாகிய இராணுவங்களின்
எண்ணிக்ைக இருபது ேகாடியாக இருந்தது; அைவகளின் எண்ணிக்ைகையச் ெசால்லக்ேகட்ேடன். 17

குதிைரகைளயும், அைவகளின்ேமல் ஏறியிருந்தவர்கைளயும் நான் தரிசனத்தில் பார்த்தவிதமாவது; அவர்கள்
அக்கினி சிவப்பு நிறமும், நீலநிறமும், கந்தக மஞ்சள் நிறமுமான மார்புக்கவசங்கைள உைடயவர்களாக
இருந்தார்கள்; குதிைரகளுைடய தைலகள் சிங்கங்களின் தைலகைளப்ேபால இருந்தன; அைவகளுைடய
வாய்களில் இருந்து அக்கினியும் புைகயும் கந்தகமும் புறப்பட்டு வந்தது. 18 அைவகளுைடய வாய்களில்
இருந்து புறப்பட்டுவந்த அக்கினி, புைக, கந்தகம் என்னும் இந்த மூன்றினாலும் மனிதர்களில் மூன்றில்
ஒருபங்கு ெகால்லப்பட்டார்கள். 19 அந்தக் குதிைரகளின் வல்லைம அைவகளுைடய வாயிலும் வால்களிலும்
இருக்கிறது; அைவகளுைடய வால்கள் பாம்புகள் ேபாலவும், தைலகள் உள்ளைவகளாகவும் இருக்கிறது,
அைவகளாேல மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துகிறது. 20 அப்படியிருந்தும், அந்த வாைதகளால்
ெகால்லப்படாத மற்றமனிதர்கள், ேபய்கைளயும் ெபான் ெவள்ளி ெசம்பு கல் மரம் ேபான்றைவகளால்
ெசய்யப்பட்டைவகளும், பார்க்கவும் ேகட்கவும் நடக்கவும் முடியாதைவகளுமாக இருக்கிற
விக்கிரகங்கைளயும்; வணங்காமல் இருப்பதற்குத் தங்கள் ைககளின் ெசய்ைககைளவிட்டு மனம் திரும்பவும்
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இல்ைல; 21 தங்கள் ெகாைலபாதகங்கைள, தங்கள் சூனியங்கைள, தங்கள் ேவசித்தனங்கைள, தங்கள்
களவுகைளவிட்டும் மனம் திரும்பவில்ைல.

அத்தியாயம்–10

ேதவதூதனும் புத்தகமும்

பின்பு, பலமுள்ள ேவெறாரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவைதப் பார்த்ேதன்; ேமகம்
அவைனச் சுற்றியிருந்தது, அவனுைடய தைலயின்ேமல் வானவில் இருந்தது, அவனுைடய முகம்
சூரியைனப் ேபாலவும், அவனுைடய கால்கள் அக்கினித் தூண்கைளப் ேபாலவும் இருந்தது. 2

திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய புத்தகம் அவன் ைகயில் இருந்தது; தன் வலது பாதத்ைதக் கடலின்ேமலும், தன்
இடதுபாதத்ைத பூமியின்ேமலும் ைவத்து, 3 சிங்கம் ெகர்ச்சிக்கிறதுேபால அதிகசத்தமாக ஆர்ப்பரித்தான்;
அவன் ஆர்ப்பரித்தேபாது ஏழு இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. 4 அந்த ஏழு இடிகளும் தங்கள் சத்தங்கைள
முழங்கினேபாது நான் எழுதேவண்டுெமன்று இருந்ேதன். அப்ெபாழுது: ஏழு இடிமுழக்கங்கள்
ெசான்னைவகைள நீ எழுதாமல் அைவகள் இரகசியமாக இருக்க முத்திைரேபாடு என்று வானத்திலிருந்து
ெசான்ன ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 5 கடலின்ேமலும் பூமியின்ேமலும் நிற்கிறதாக நான் பார்த்த அந்த
தூதன், தன் ைகைய வானத்திற்கு ேநராக உயர்த்தி: 6 இனி காலம் தாமதம் ஆகாது; ஆனாலும் ேதவன்
தம்முைடய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளுக்குச் சுவிேசஷமாய் அறிவித்தபடி, ஏழாம் தூதனுைடய
நாட்களிேல அவன் எக்காளம் ஊதப்ேபாகிறேபாது ேதவ இரகசியம் நிைறேவறும் என்று, 7 வானத்ைதயும்
அதில் இருப்பைவகைளயும், பூமிையயும் அதில் இருப்பைவகைளயும், கடைலயும் அதில் இருப்பைவகைளயும்
உண்டாக்கினவரும் எல்லாக்காலங்களிலும் உயிேராடு இருக்கிறவருமானவர்ேமல் ஆைணயிட்டுச்
ெசான்னான். 8 நான் வானத்தில் இருந்து ேகட்ட சத்தம் மீண்டும் என்ேனாடு ேபசி: கடலின்ேமலும்
பூமியின்ேமலும் நிற்கிற தூதனுைடய ைகயில் இருக்கும் திறக்கப்பட்ட சிறிய புத்தகத்ைத நீ ேபாய்
வாங்கிக்ெகாள் என்று ெசால்ல, 9 நான் தூதனிடம் ேபாய்: அந்தச் சிறிய புத்தகத்ைத எனக்குத் தரேவண்டும்
என்ேறன். அதற்கு அவன்: நீ இைத வாங்கிச் சாப்பிடு; இது உன் வயிற்றுக்குக் கசப்பாக இருக்கும். ஆனால்
உன் வாய்க்கு இது ேதைனப்ேபாலச் சுைவயாக இருக்கும் என்றான். 10 நான் அந்தச் சிறிய புத்தகத்ைதத்
தூதனுைடய ைகயிலிருந்து வாங்கி, அைதச் சாப்பிட்ேடன்; என் வாய்க்கு அது ேதைனப்ேபாலச் சுைவயாக
இருந்தது; நான் அைதச் சாப்பிட்டவுடேன என் வயிறு கசப்பானது. 11 அப்ெபாழுது அவன் என்ைனப்
பார்த்து: நீ மீண்டும் அேநக மக்கைளயும், ேதசங்கைளயும், பல ெமாழிக்காரைரயும், ராஜாக்கைளயும்
குறித்துத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டும் என்றான்.

அத்தியாயம்–11

இரண்டு சாட்சிகள்

பின்பு ைகத்தடி ேபான்ற ஒரு அளவுேகால் என்னிடம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அப்ெபாழுது ேதவதூதன்
நின்று, என்ைனப் பார்த்து: நீ எழுந்து, ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும், அதில்
ெதாழுதுெகாள்ளுகிறவர்கைளயும் அளந்து பார். 2 ஆலயத்திற்கு ெவளிேய இருக்கிற பிரகாரம்

யூதரல்லாேதாருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டபடியால் அைத அளக்கேவண்டாம்; பரிசுத்த நகரத்ைத அவர்கள்
நாற்பத்திரண்டு மாதங்கள் வைரக்கும் மிதிப்பார்கள். 3 என்னுைடய இரண்டு சாட்சிகளும் துக்கஆைட
அணிந்துெகாண்டவர்களாக, ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது நாள்வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுவதற்கு
அவர்களுக்கு அதிகாரம் ெகாடுப்ேபன். 4 பூேலாகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற இரண்டு
ஒலிவமரங்களும் இரண்டு விளக்குத்தண்டுகளும் இவர்கேள. 5 ஒருவன் அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த
நிைனத்தால், அவர்களுைடய வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு, அவர்களுைடய எதிராளிகைள அழிக்கும்;
யாராவது அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த நிைனத்தால், அவனும் அப்படிேய ெகால்லப்படேவண்டும். 6 அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற நாட்களிேல மைழெபய்யாதபடி வானத்ைத அைடக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம்
உண்டு; அவர்கள் தண்ணீர்கைள இரத்தமாக மாற்றவும், தங்களுக்கு ேவண்டியேபாெதல்லாம் பூமிைய
எல்லாவித வாைதகளாலும் வாதிக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. 7 அவர்கள் தங்கள் சாட்சிையச்
ெசால்லி முடிக்கும்ேபாது, பாதாளத்தில் இருந்து ேமேல ஏறி வருகிற மிருகம் அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணி,
அவர்கைள ெஜயித்து, அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடும். 8 அவர்களுைடய உடல்கள், நம்முைடய கர்த்தர்
சிலுைவயிேல அைறயப்பட்ட மகா நகரத்தின் வீதியிேல கிடக்கும். அந்த நகரம் ேசாேதாம் என்றும் எகிப்து
என்றும் ெசால்லப்படும். 9 மக்களிலும், ேகாத்திரங்களிலும், பல ெமாழிக்காரர்களும், பல ேதசங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்களும் அவர்களுைடய உடல்கைள மூன்றைர நாள்வைரக்கும் பார்ப்பார்கள், ஆனால்,
அவர்களுைடய உடல்கைளக் கல்லைறகளில் ைவக்க அனுமதிக்கமாட்டார்கள். 10 அந்த இரண்டு
தீர்க்கதரிசிகளும் பூமியின் மக்கைள ேவதைனப்படுத்தினதினால் அவர்களுக்காக பூமியில்
குடியிருக்கிறவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு மகிழ்ந்து, ஒருவருக்ெகாருவர் ெவகுமதிகைள அனுப்புவார்கள். 11

மூன்றைர நாட்களுக்குப்பின்பு ேதவனிடத்தில் இருந்து ஜீவ சுவாசம் அவர்களுக்குள் நுைழந்தது,
அப்ெபாழுது அவர்கள் கால் ஊன்றி நின்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவர்களுக்கு அதிக பயம் உண்டானது.
12 இங்ேக ஏறிவாருங்கள் என்று வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உண்டான ெபரிய சத்தத்ைத அவர்கள்
ேகட்டு, ேமகத்தில் ஏறி வானத்திற்குப் ேபானார்கள்; அவர்களுைடய எதிராளிகள் அவர்கைளப்
பார்த்தார்கள். 13 அந்த ேநரத்திேல பூமி அதிகமாக அதிர்ந்தது, உடேன அந்த நகரத்தில் பத்தில் ஒருபங்கு
இடிந்து விழுந்தது; மனிதர்களில் ஏழாயிரம்ேபர் பூமி அதிர்ச்சியினால் அழிந்தார்கள்; மீதிஇருந்தவர்கள்
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பயமைடந்து பரேலாகத்தின் ேதவைன மகிைமப்படுத்தினார்கள். 14 இரண்டாம் ஆபத்து கடந்துேபானது;
இேதா, மூன்றாம் ஆபத்து சீக்கிரமாக வருகிறது. 15 ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபாழுது
உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முைடய கர்த்தருக்கும், அவருைடய கிறிஸ்துவுக்குரிய ராஜ்யங்களானது; அவர்
எல்லாக்காலங்களிலும் ராஜ்யங்கைள ஆளுவார் என்ற சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டானது. 16 அப்ெபாழுது
ேதவனுக்கு முன்பாகத் தங்கள் சிங்காசனங்கள்ேமல் அமர்ந்திருந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
முகங்குப்புற விழுந்து: 17 இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய
ேதவேன, உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறாம்; ேதவரீர் உமது மகா வல்லைமையக் ெகாண்டு ராஜ்யங்கைள
ஆளுகிறீர். 18 ேதசத்தின் மக்கள் ேகாபித்துக்ெகாண்டார்கள், அப்ெபாழுது உம்முைடய ேகாபம் வந்தது;
இறந்தவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு அைடகிறதற்கும், தீர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முைடய ஊழியக்காரருக்கும்
பரிசுத்தவான்களுக்கும் உமது நாமத்தின்ேமல் பயபக்தியாக இருந்த சிறியவர்கள் மற்றும் ெபரியவர்களுக்கு
பலன் ெகாடுப்பதற்கும், பூமிையக் ெகடுத்தவர்கைளக் ெகடுக்கிறதற்கும் ேநரம் வந்தது என்று ெசால்லி,
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள். 19 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தில் ேதவனுைடய ஆலயம்
திறக்கப்பட்டது, அவருைடய ஆலயத்திேல அவருைடய உடன்படிக்ைகயின் ெபட்டி இருந்தது; அப்ெபாழுது
மின்னல்களும், சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், பூமி அதிர்ச்சியும், ெபருங்கல்மைழயும் உண்டானது.

அத்தியாயம்–12

ெபண்ணும், வலுசர்ப்பமும்

அன்றியும் ஒரு ெபரிய அைடயாளம் வானத்திேல காணப்பட்டது; ஒரு ெபண் சூரியைன
அணிந்திருந்தாள், அவள் பாதங்களின் கீேழ சந்திரனும், அவள் தைலயின்ேமல் பன்னிரண்டு
நட்சத்திரங்களுள்ள கிரீடமும் இருந்தன. 2 அவள் கர்ப்பவதியாக இருந்து,

பிரசவேவதைனயைடந்து, குழந்ைதெபறும்படி கதறிஅழுதாள். 3 அப்ெபாழுது ேவெறாரு அைடயாளம்
வானத்திேல காணப்பட்டது; ஏழு தைலகைளயும், பத்துக் ெகாம்புகைளயும், தன் தைலகளின்ேமல் ஏழு
கிரீடங்கைளயுைடய சிவப்பான ெபரிய வலுசர்ப்பம் இருந்தது. 4 அதின் வால் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில்
மூன்றில் ஒருபங்ைக இழுத்து, அைவகைளப் பூமியில் விழத்தள்ளியது; பிரசவேவதைனப்படுகிற அந்தப் ெபண்
குழந்ைதெபற்றவுடேன, அவளுைடய குழந்ைதையக் ெகான்றுேபாடுவதற்காக அந்த வலுசர்ப்பம் அவளுக்கு
முன்பாக நின்றது. 5 எல்லா நாடுகைளயும் இரும்புக்ேகாலால் ஆளுைகெசய்யும் ஆண்பிள்ைளைய அவள்
ெபற்றாள்; அவளுைடய குழந்ைத ேதவனிடத்திற்கும் அவருைடய சிங்காசனத்தினிடத்திற்கும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 6 அந்தப் ெபண் வனாந்தரத்திற்கு ஓடிப்ேபானாள்; அவைள ஆயிரத்து
இருநூற்றுஅறுபது நாட்கள் ேபாஷிப்பதற்காக ேதவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அங்ேக இருந்தது. 7

வானத்திேல யுத்தம் உண்டானது; அந்த யுத்தத்தில் மிகாேவலும் அவைனச் ேசர்ந்த தூதர்களும்
வலுசர்ப்பத்ேதாடு யுத்தம் பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அைதச் ேசர்ந்த தூதர்களும் யுத்தம்பண்ணியும்
ெவற்றி ெபறமுடியவில்ைல. 8 வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணாமல் ேபானது. 9 உலகம்
முழுவைதயும் ஏமாற்றுகிறவன் பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்ட பைழய பாம்பாகிய ெபரிய
வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிேல விழத்தள்ளப்பட்டது, அேதாடு அைதச் ேசர்ந்த தூதர்களும்
தள்ளப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது வானத்திேல ஒரு ெபரிய சத்தம் உண்டாகி: இப்ெபாழுது இரட்சிப்பும்
வல்லைமயும் நமது ேதவனுைடய ராஜ்யமும், அவருைடய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது;
இரவும் பகலும் நம்முைடய ேதவனுக்கு முன்பாக நம்முைடய சேகாதரர்ேமல் குற்றம் சாட்டும்படி
அவர்கள்ேமல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தூக்கி எறியப்பட்டான். 11 மரணம் ேநரிடுகிறதாக இருந்தாலும்
அதற்குத் தப்பிப்பதற்காக தங்கள் உயிைரயும் பார்க்காமல், ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள்
சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவைன ெஜயித்தார்கள். 12 எனேவ, பரேலாகங்கேள! அைவகளில்
வசிக்கிறவர்கேள! களிகூருங்கள். பூமியிலும் கடலிலும் குடியிருக்கிறவர்கேள! ஐேயா, பிசாசானவன்
தனக்குக் ெகாஞ்சக்காலம் மட்டும் இருக்கிறைதத் ெதரிந்து, அதிக ேகாபப்பட்டு, உங்களிடம்
இறங்கினதினால், உங்களுக்கு ஆபத்துவரும் என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 13 வலுசர்ப்பமானது தான்
பூமியிேல தள்ளப்பட்டைத அறிந்து, அந்த ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ற ெபண்ைணத் துன்பப்படுத்தினது. 14

அந்தப் ெபண் அந்தப் பாம்பின் முகத்திற்கு விலகி, ஒரு காலமும், காலங்களும், அைரக்காலமுமாகப்
ேபாஷிக்கப்படத்தக்கதாக வனாந்தரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற்குப் பறந்துேபாவதற்காக ெபருங்கழுகின்
இரண்டு சிறகுகள் அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 15 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்ைணத் தண்ணீர் அடித்துக்
ெகாண்டுேபாகும்படி பாம்பானது தன் வாயிலிருந்து ஒரு நதிேபான்ற தண்ணீைர அவளுக்குப் பின்பாக
ஊற்றிவிட்டது. 16 பூமியானது ெபண்ணுக்கு உதவியாகத் தன் வாையத் திறந்து, வலுசர்ப்பம் தன்
வாயிலிருந்து ஊற்றின தண்ணீைர விழுங்கினது. 17 அப்ெபாழுது வலுசர்ப்பமானது ெபண்ணின்ேமல்
ேகாபப்பட்டு, ேதவனுைடய கட்டைளகைளக் கைடபிடிக்கிறவர்களும், 18 இேயசுகிறிஸ்துைவக்குறித்துச்
சாட்சிைய உைடயவர்களுமாகிய அவளுைடய வம்சமான மற்றவர்கேளாடு யுத்தம் பண்ணப்ேபாயிற்று.

அத்தியாயம்–13

கடலிலிருந்து எழும்பின மிருகம்

பின்பு நான் கடற்கைர மணலின்ேமல் நின்ேறன். அப்ெபாழுது கடலிலிருந்து ஒரு மிருகம்
எழும்பிவருவைதப் பார்த்ேதன்; அதற்கு ஏழு தைலகளும் பத்துக்ெகாம்புகளும் இருந்தன; அதின்
ெகாம்புகளின்ேமல் பத்து கிரீடங்களும், அதின் தைலகளின்ேமல் ேதவைன அவமதிக்கும்
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ெபயர்களும் இருந்தன. 2 நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்ைதையப்ேபால இருந்தது; அதின் கால்கள் கரடியின்
கால்கைளப்ேபாலவும், அதின் வாய் சிங்கத்தின் வாையப்ேபாலவும் இருந்தன; வலுசர்ப்பமானது தன்
பலத்ைதயும் தன் சிங்காசனத்ைதயும் மிகுந்த அதிகாரத்ைதயும் அதற்குக் ெகாடுத்தது. 3 அதின் தைலகளில்
ஒன்றில் மரணத்திற்குரிய காயமைடந்திருப்பைதப் பார்த்ேதன்; ஆனாலும் மரணத்திற்குரிய அந்தக் காயம்
குணமாக்கப்பட்டது. பூமியிலுள்ள எல்ேலாரும் ஆச்சரியத்ேதாடு அந்த மிருகத்ைதப் பின்பற்றி, 4 அந்த
மிருகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் ெகாடுத்த வலுசர்ப்பத்ைத வணங்கினார்கள். அல்லாமலும்:
மிருகத்திற்கு நிகரானவன் யார்? அேதாடு யுத்தம் ெசய்பவன் யார்? என்று ெசால்லி, மிருகத்ைதயும்
வணங்கினார்கள். 5 ெபருைமயானைவகைளயும் அவதூறான வார்த்ைதகைளயும் ேபசும் வாய் அதற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது; ேமலும், நாற்பத்திரண்டு மாதங்கள் யுத்தம்பண்ண அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
6 அது ேதவைன அவமதிப்பதற்காகத் தன் வாையத் திறந்து, அவருைடய நாமத்ைதயும், அவருைடய
இருப்பிடத்ைதயும், பரேலாகத்தில் வசிக்கிறவர்கைளயும் அவமதித்து. 7 ேமலும், பரிசுத்தவான்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்து அவர்கைள ெஜயிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது, ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரம்,
ெமாழிகள், ேதசத்து மக்கள்ேமலும் அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 8 உலகம் உண்டானதுமுதல்
அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுைடய ஜீவபுத்தகத்தில் ெபயர் எழுதப்படாத பூமியில் வசிக்கின்ற மக்கள்
எல்ேலாரும் அைத வணங்குவார்கள். 9 காதுள்ளவன் எவேனா அவன் ேகட்கக்கடவன். 10

சிைறப்படுத்திக்ெகாண்டு ேபாகிறவன் சிைறப்பட்டுப்ேபாவான்; பட்டயத்தினாேல ெகால்லுகிறவன்
பட்டயத்தினாேல ெகால்லப்படேவண்டும். பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைமயும் விசுவாசமும் இதிேல
ெவளிப்படும்.

பூமியிலிருந்து எழும்பின மிருகம்
11 பின்பு, ேவெறாரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்புவைதப் பார்த்ேதன்; அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப் ேபால

இரண்டு ெகாம்புகைள உைடயதாக இருந்து, வலுசர்ப்பத்ைதப்ேபாலப் ேபசினது. 12 அது முந்தின
மிருகத்தின் அதிகாரம் முழுவைதயும் அதின் முன்பாக நடத்திக்காட்டி, மரணத்திற்குரிய காயத்திலிருந்தும்
குணமைடந்த முந்தின மிருகத்ைதப் பூமியும் அதில் வாழும் மக்கைளயும் வணங்கும்படிச் ெசய்தது. 13

அன்றியும், அது மனிதர்களுக்கு முன்பாக வானத்திலிருந்து பூமியின்ேமல் அக்கினிைய
இறங்கப்பண்ணும்விதமாகப் ெபரிய அற்புதங்கைள நடத்திக்காட்டி, 14 மிருகத்தின் முன்பாக அந்த
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்படி தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட அைடயாளங்களினாேல பூமியின் மக்கைள ஏமாற்றி,
பட்டயத்தினாேல காயப்பட்டுப் பிைழத்த மிருகத்திற்கு ஒரு உருவம் உண்டாக்கேவண்டும் என்று பூமியின்
மக்களுக்குச் ெசான்னது. 15 ேமலும் அந்த மிருகத்தின் உருவம் ேபசத்தக்கதாகவும், மிருகத்தின்
உருவத்ைத வணங்காத எல்ேலாைரயும் ெகாைலெசய்வதற்காகவும், மிருகத்தின் உருவத்திற்கு ஆவிையக்
ெகாடுக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 16 அது சிறியவர்கள், ெபரியவர்கள், ெசல்வந்தர்கள்,
ஏைழகள், சுயாதீனர், அடிைமகள், இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள் வலதுைககளிேலா அல்லது
ெநற்றிகளிேலா ஒரு முத்திைரையப் ெபறும்படிக்கும், 17 அந்த மிருகத்தின் முத்திைரையேயா, ெபயைரேயா,
அந்த ெபயரின் எண்ைணேயா அணிந்துெகாள்ளுகிறவைனத் தவிர ேவெறாருவனும் வாங்கவும் விற்கவும்
முடியாதபடிக்கும் ெசய்தது. 18 இதிேல ஞானம் விளங்கும்; அந்த மிருகத்தின் எண்ைணப் புத்தியுைடயவன்
கணக்குப் பார்க்கக்கடவன்; அது மனிதனுைடய எண்ணாக இருக்கிறது; அதினுைடய எண் அறுநூற்று
அறுபத்தி ஆறு.

அத்தியாயம்–14

ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவருைடய கூட்டத்தாரும்

பின்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, சீேயான் மைலயின்ேமல் ஆட்டுக்குட்டியானவைரயும், அவேராடு
அவருைடய பிதாவின் ெபயர் தங்கள் ெநற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து
நான்காயிரம்ேபரும் நிற்பைதப் பார்த்ேதன். 2 அல்லாமலும், ெபருெவள்ளத்தின் இைரச்சல்

ேபாலவும். பலத்த இடிமுழக்கம் ேபாலவும், ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாகக் ேகட்ேடன்; நான்
ேகட்ட சத்தம் சுரமண்டலக்காரர் தங்கள் சுரமண்டலங்கைள வாசிக்கிற ஓைசையப்ேபால இருந்தது. 3

அவர்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும், நான்கு ஜீவன்களுக்கு முன்பாகவும், மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும்
புதுப்பாட்ைடப் பாடினார்கள்; அந்தப் பாட்டு பூமியிலிருந்து மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து
நான்காயிரம் நபர்கைளத் தவிர ேவெறாருவரும் கற்றுக்ெகாள்ளமுடியாமல் இருந்தது. 4 ெபண்களால்
தங்கைளக் கைறப்படுத்தாதவர்கள் இவர்கேள; கற்புள்ளவர்கள் இவர்கேள; ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ேக
ெசன்றாலும் அவைரப் பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்கேள; இவர்கள் மனிதர்களில் இருந்து ேதவனுக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முதற்பலனாக மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள். 5 இவர்களுைடய வாயிேல கபடம்
காணப்படவில்ைல; இவர்கள் ேதவனுைடய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக குற்றமில்லாதவர்களாக
இருக்கிறார்கள். 6 பின்பு ேவெறாரு தூதன் வானத்தின் நடுவிேல பறப்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன் பூமியில்
வசிக்கின்ற எல்லா ேதசத்தாருக்கும், ேகாத்திரத்தாருக்கும், ெமாழிக்காரருக்கும், மக்கள்கூட்டத்தாருக்கும்
அறிவிக்கும் நித்திய நற்ெசய்திைய உைடயவனாக இருந்து, 7 அதிக சத்தமிட்டு: ேதவனுக்குப் பயந்து,
அவைர மகிைமப்படுத்துங்கள்; அவர் நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும் ேநரம் வந்துவிட்டது; வானத்ைதயும்
பூமிையயும் கடைலயும் நீரூற்றுகைளயும் உண்டாக்கினவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னான்.

ெவளிப்படுத்தின விேசஷம் 13:2
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8 ேவெறாரு தூதன் பின்ெசன்று: பாபிேலான் மகா நகரம் விழுந்தது! விழுந்தது! தன் ேவசித்தனமாகிய
ேகாபமான மதுைவ எல்லா ேதசத்து மக்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாேள! என்றான்.

மூன்று ேதவ தூதர்கள்
9 அவர்களுக்குப் பின்னால் மூன்றாம் தூதன் வந்து, அதிக சத்தமிட்டு: மிருகத்ைதயும் அதின்

உருவத்ைதயும் வணங்கித் தன் ெநற்றியிேலா தன் ைகயிேலா அதின் முத்திைரைய அணிந்து
ெகாள்ளுகிறவன் எவேனா, 10 அவன் ேதவனுைடயக் கட்டைளகைள ேகாபத்தின் தண்டைனயாகிய
பாத்திரத்திேல கலப்பில்லாமல் ஊற்றப்பட்ட அவருைடய ேகாபமாகிய மதுைவக் குடித்து, பரிசுத்த
தூதர்களுக்கு முன்பாகவும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும், அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும்
வாதிக்கப்படுவான். 11 அவர்களுைடய வாைதயின் புைக எல்லாக் காலங்களிலும் எழும்பும்; மிருகத்ைதயும்
அதின் உருவத்ைதயும் வணங்குகிறவர்களுக்கும், அதினுைடய ெபயரின் முத்திைரைய அணிந்துெகாள்ளுகிற
யாவருக்கும் இரவும் பகலும் ஓய்வு இருக்காது. 12 ேதவனுைடய கட்டைளகைளயும் இேயசுவின் ேமலுள்ள
விசுவாசத்ைதயும் காத்துக்ெகாள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைம இதிேல ெவளிப்படும்
என்று ெசான்னான். 13 பின்பு, பரேலாகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் ேகட்ேடன்; அது: கர்த்தருக்குள்
இறக்கிறவர்கள் இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது; அவர்கள் தங்கள் ேவைலகளில் இருந்து
ஒய்ெவடுப்பார்கள்; அவர்களுைடய ெசய்ைககள் அவர்கேளாடு கூடப்ேபாகும்; ஆவியானவரும் ஆம் என்று
ெசால்லியிருக்கிறார் என்று ெசால்லியது.

பூமியின் அறுவைட
14 பின்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ெவண்ைமயான ேமகத்ைதயும், அந்த ேமகத்தின்ேமல்

மனிதகுமாரைனப் ேபால தமது தைலயின்ேமல் ெபாற்கிரீடத்ைதயும் தமது ைகயிேல கருக்குள்ள
அரிவாைளயும் ைவத்திருக்கும் ஒருவர் உட்கார்ந்திருப்பைதயும் பார்த்ேதன். 15 அப்ெபாழுது ேவெறாரு
தூதன் ேதவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ேமகத்தின்ேமல் உட்கார்ந்திருக்கிறவைரப் பார்த்து: பூமியின் பயிர்
முதிர்ந்தது, அறுக்கிறதற்குக் காலம் வந்தது, எனேவ உம்முைடய அரிவாைள நீட்டி அறுத்துவிடும் என்று
அதிக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது ேமகத்தின்ேமல் உட்கார்ந்திருந்தவர் தமது அரிவாைளப்
பூமியின்ேமல் நீட்டினார், பூமியின் விைளச்சல் அறுக்கப்பட்டது. 17 பின்பு ேவெறாரு தூதனும் கருக்குள்ள
அரிவாைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு பரேலாகத்திலுள்ள ேதவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்தான். 18

அக்கினியின்ேமல் அதிகாரம் உள்ள ேவெறாரு தூதனும் பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, கருக்குள்ள
அரிவாைளப் பிடித்திருக்கிறவைனப் பார்த்து: பூமியின் திராட்சப்பழங்கள் பழுத்திருக்கிறது, கருக்குள்ள
உமது அரிவாைள நீட்டி, அதின் குைலகைள அறுத்துவிடும் என்று அதிக சத்தத்ேதாடு ெசான்னான். 19

அப்ெபாழுது அந்தத் தூதன் தன் அரிவாைளப் பூமியின்ேமேல நீட்டி, பூமியின் திராட்சப்பழங்கைள அறுத்து,
ேதவனுைடய ேகாபத்தின் தண்டைனையப் ெபரிய ஆைலயிேல ேபாட்டான்; 20 நகரத்திற்கு ெவளிேய உள்ள
அந்த ஆைலயிேல அது மிதிக்கப்பட்டது; அந்த ஆைலயிலிருந்து முந்நூறு கிேலாமீட்டர் தூரத்திற்கு இரத்தம்
புறப்பட்டு குதிைரகளின் கடிவாளங்கள்வைரக்கும் ெபருகிவந்தது.

அத்தியாயம்–15

ஏழு தூதர்களும் ஏழு வாைதகளும்

பின்பு, வானத்திேல ெபரிதும் ஆச்சரியமுமான ேவெறாரு அைடயாளமாகிய கைடசியான ஏழு
வாைதகைளயுைடய ஏழு தூதர்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகளால் ேதவனுைடய ேகாபம் முடிவுக்கு
வந்தது. 2 அன்றியும், அக்கினிக் கலந்த கண்ணாடிக் கடல்ேபால ஒரு கடைலயும், மிருகத்திற்கும்

அதின் உருவத்திற்கும் அதின் முத்திைரக்கும் அதின் ெபயரின் எண்ணிற்கும் உள்ளாகாமல் ெஜயம்
ெபற்றவர்கள் ேதவ சுரமண்டலங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு அந்தக் கண்ணாடிக் கடலருேக நிற்கிறைதயும்
பார்த்ேதன். 3 அவர்கள் ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாகிய ேமாேசயின் பாட்ைடயும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய பாட்ைடயும் பாடி: எல்லா வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
ேதவரீருைடய ெசய்ைககள் மகத்துவமும் ஆச்சரியமுமானைவகள்; பரிசுத்தவான்களின் ராஜாேவ,
ேதவரீருைடய வழிகள் நீதியும் சத்தியமுமானைவகள். 4 கர்த்தாேவ, யார் உமக்குப் பயப்படாமலும், உமது
ெபயைர மகிைமப்படுத்தாமலும் இருப்பார்கள்? ேதவரீர் ஒருவேர பரிசுத்தர், எல்லா ேதசத்து மக்களும் வந்து
உமக்கு முன்பாகத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்; உம்முைடய நீதியான ெசயல்கள் ெவளிப்பட்டது என்றார்கள். 5

இைவகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தேபாது, இேதா, பரேலாகத்திேல சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம்
திறக்கப்பட்டது; 6 அந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏழு வாைதகைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களும் பரிசுத்தமும்
பிரகாசமுமான ெமல்லிய ஆைடயணிந்து, மார்பின் அருேக ெபாற்கச்ைசகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு
புறப்பட்டார்கள். 7 அப்ெபாழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று, எல்லாக்காலங்களிலும் உயிேராடு
இருக்கிற ேதவனுைடய ேகாபாத்தினால் நிைறந்த ஏழு ெபாற்கலசங்கைள அந்த ஏழு தூதர்களுக்குக்
ெகாடுத்தது. 8 அப்ெபாழுது, ேதவனுைடய மகிைமயினாலும் அவருைடய வல்லைமயினாலும் உண்டான
புைகயினாேல ேதவாலயம் நிைறந்தது; ஏழு தூதர்களுைடய ஏழு வாைதகளும் முடியும்வைரக்கும் ஒருவரும்
ேதவாலயத்திற்குள் ெசல்லமுடியவில்ைல.
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அத்தியாயம்–16

ேதவனுைடய ேகாபக்கலசங்கள்

அப்ெபாழுது ேதவாலயத்திலிருந்து வந்த ஒரு ெபரிய சத்தம் அந்த ஏழு தூதர்களுடன்: நீங்கள்
ேபாய் ேதவனுைடய ேகாபகலசங்கைளப் பூமியின்ேமல் ஊற்றுங்கள் என்று ெசால்வைதக்
ேகட்ேடன். 2 முதலாம் தூதன் ேபாய், தன் கலசத்தில் இருந்தைத பூமியின்ேமல் ஊற்றினான்;

உடேன மிருகத்தின் முத்திைரைய அணிந்தவர்களும் அதின் உருவத்ைத வணங்குகிற மனிதர்களுக்குப்
ெபால்லாத ெகாடிய புண்கள் உண்டானது. 3 இரண்டாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளைதக் கடலிேல
ஊற்றினான்; உடேன அது இறந்தவனுைடய இரத்தத்ைதப் ேபாலானது; கடலிலுள்ள பிராணிகெளல்லாம்
இறந்துேபாயின. 4 மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளைத ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் ஊற்றினான்;
உடேன அைவகள் இரத்தமாக மாறியது. 5 அப்ெபாழுது தண்ணீர்களின் தூதன்: இருக்கிறவரும்
இருந்தவரும் பரிசுத்தருமாகிய ேதவரீர் இப்படி நியாயந்தீர்க்க நீதியுள்ளவராக இருக்கிறீர். 6 அவர்கள்
பரிசுத்தவான்களுைடய இரத்தத்ைதயும் தீர்க்கதரிசிகளுைடய இரத்தத்ைதயும் சிந்தினதினால்,
இரத்தத்ைதேய அவர்களுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்; அதற்குத் தகுதியுைடயவர்களாக இருக்கிறார்கள்
என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 7 பலிபீடத்திலிருந்து ேவெறாருவன்: ஆம், சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, உம்முைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியுமானைவகள் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 8

நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளைதச் சூரியன்ேமல் ஊற்றினான்; தீயினால் மனிதைரச் சுடுவதற்கு
அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அப்ெபாழுது மனிதர்கள் அதிக ெவப்பத்தினால் சுடப்பட்டு, இந்த
வாைதகைளச் ெசய்ய அதிகாரமுள்ள ேதவனுைடய நாமத்ைத அவமதித்தார்கேள தவிர, அவைர
மகிைமப்படுத்த மனம் திரும்பவில்ைல. 10 ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்திலுள்ளைத மிருகத்தினுைடய
சிங்காசனத்தின்ேமல் ஊற்றினான்; அப்ெபாழுது அதின் ராஜ்யம் இருளைடந்தது; அவர்கள்
வருத்தத்தினாேல தங்கள் நாக்குகைளக் கடித்துக்ெகாண்டு, 11 தங்கள் வருத்தங்களாலும், தங்கள்
புண்களாலும், பரேலாகத்தின் ேதவைன அவமதித்தார்கள், தங்களுைடய ெசய்ைககைளவிட்டு மனம்
திரும்பவில்ைல. 12 ஆறாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளைத ஐபிராத்து என்னும் ெபரிய நதியில்
ஊற்றினான்; அப்ெபாழுது சூரியன் உதிக்கும் திைசயிலிருந்து வரும் ராஜாக்களுக்கு வழி ஆயத்தமாகும்படி
அந்த நதியின் தண்ணீர் வற்றிப்ேபானது. 13 அப்ெபாழுது, வலுசர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவைளகைளப்ேபால மூன்று அசுத்தஆவிகள் புறப்பட்டு
வருவைதப் பார்த்ேதன். 14 அைவகள் அற்புதங்கைளச் ெசய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள்; அைவகள்
பூேலாகெமங்கும் உள்ள ராஜாக்கைள சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய மகாநாளில் நடக்கும்
யுத்தத்திற்குக் கூட்டிச்ேசர்க்கும்படி புறப்பட்டுப்ேபாகிறது. 15 இேதா, திருடைனப்ேபால் வருகிேறன். தன்
மானம் ெதரியும்படி நிர்வாணமாக நடக்காமல் விழித்துக்ெகாண்டு, தன் உைடகைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். 16 அப்ெபாழுது எபிெரயு ெமாழியிேல அர்மெகேதான் என்னப்பட்ட
இடத்திேல அவர்கைளக் கூட்டிச் ேசர்த்தான். 17 ஏழாம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளைத ஆகாயத்தில்
ஊற்றினான்; அப்ெபாழுது பரேலாகத்தின் ஆலயத்திலுள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து வந்தது என்று ெசால்லிய
ெபரியசத்தம் ேகட்டது. 18 சத்தங்களும் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டானது; பூமி மிகவும்
அதிர்ந்தது, பூமியின்ேமல் மனிதர்கள் உண்டான நாளிலிருந்து அப்படிப்பட்ட ெபரிய அதிர்ச்சி உண்டானது
இல்ைல. 19 அப்ெபாழுது மகா நகரம் மூன்று பங்காகப் பிரிக்கப்பட்டது, யூதரல்லாேதாருைடய
பட்டணங்கள் விழுந்தன. மகா பாபிேலானுக்குத் ேதவனுைடய ேகாபத்தின் தண்டைனயாகிய மதுவுள்ள
பாத்திரத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அது அவருக்கு முன்பாக ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது. 20 தீவுகள் எல்லாம்
அகன்றுேபாயின; மைலகள் காணாமல் ேபானது. 21 நாற்பது கிேலா எைடயுள்ள ெபரிய கல்மைழயும்
வானத்திலிருந்து மனிதர்கள்ேமல் விழுந்தது; அந்தக் கல்மைழயினால் உண்டான வாைதயினால் மனிதர்கள்
ேதவைன அவமதித்தார்கள்; அந்த வாைத மகா ெகாடியதாக இருந்தது.

அத்தியாயம்–17

மிருகத்தின் ேமலுள்ள ெபண்

ஏழு கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களில் ஒருவன் வந்து என்ேனாடு ேபசி: நீ வா, அேநக
வாய்க்கால்களின் தண்ணீர்கள்ேமல் உட்கார்ந்திருக்கிற மகாேவசிேயாடு பூமியின் ராஜாக்கள்
ேவசித்தனம் பண்ணினார்கேள, அவளுைடய ேவசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் மக்களும்

ெவறிெகாண்டிருந்தார்கேள; 2 அவளுக்கு வருகிற தண்டைனைய உனக்குக் காண்பிப்ேபன் என்று ெசால்லி;
3 ஆவிக்குள் என்ைன வனாந்தரத்திற்குக் ெகாண்டுேபானான். அப்ெபாழுது ஏழு தைலகைளயும் பத்து
ெகாம்புகைளயும் உைடயதும் அவதூறான ெபயர்களால் நிைறந்ததுமான சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின்ேமல்
ஒரு ெபண் ஏறியிருப்பைதப் பார்த்ேதன். 4 அந்தப் ெபண் இரத்தாம்பரமும் சிவப்பான ஆைடயும் அணிந்து
ெபான்னினாலும் இரத்தினங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்டு, தன் ேவசித்தனமாகிய
அருவருப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும் நிைறந்த ெபாற்பாத்திரத்ைதத் தன் ைகயிேல பிடித்திருந்தாள். 5

ேமலும், இரகசியம், மகா பாபிேலான், ேவசிகளுக்கும் பூமியிலுள்ள அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் ெபயர்
அவள் ெநற்றியில் எழுதியிருந்தது. 6 அந்தப் ெபண் பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்தினாலும்,
இேயசுவினுைடய சாட்சிகளின் இரத்தத்தினாலும் ெவறிெகாண்டிருக்கிறைதப் பார்த்ேதன்; அவைளப்
பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்ேடன். 7 அப்ெபாழுது, தூதனானவன் என்ைனப் பார்த்து: ஏன்
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ஆச்சரியப்படுகிறாய்? இந்தப் ெபண்ணுைடய இரகசியத்ைதயும், ஏழு தைலகைளயும் பத்துக்
ெகாம்புகைளயுமுைடயதாக இவைளச் சுமக்கிற மிருகத்தினுைடய இரகசியத்ைதயும் உனக்குச்
ெசால்லுகிேறன். 8 நீ பார்த்த மிருகம் முன்ேன இருந்தது, இப்ெபாழுது இல்ைல; அது பாதாளத்திலிருந்து
ஏறி வந்து, நாசமைடயப்ேபாகிறது. உலகம் உண்டானதுமுதல் ஜீவபுத்தகத்தில் ெபயர் எழுதப்படாத பூமியின்
மக்கேள, இருந்ததும், இல்லாமல்ேபானதும், இனி இருப்பதுமாயிருக்கிற மிருகத்ைதப் பார்த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள். 9 ஞானமுள்ள மனம் இதிேல ெதரியும். அந்த ஏழு தைலகளும் அந்தப் ெபண்
உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மைலகளாம். 10 அைவகள் ஏழு ராஜாக்களாம்; இவர்களில் ஐந்துேபர்
விழுந்தார்கள், ஒருவன் இருக்கிறான், மற்றவன் இன்னும் வரவில்ைல; வரும்ேபாது அவன் ெகாஞ்சக்காலம்
தங்கியிருக்கேவண்டும். 11 இருந்ததும் இல்லாததுமாகிய மிருகேம எட்டாவதாக வருகிறவனும், அந்த ஏழில்
ஒருவனும், நாசமைடயப்ேபாகிறவனுமாக இருக்கிறான். 12 நீ பார்த்த பத்துக் ெகாம்புகளும், பத்து
ராஜாக்கேள; இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் ெபறவில்ைல; இவர்கள் மிருகத்துடன் ஒருமணி ேநரமளவும்
ராஜாக்கள்ேபால அதிகாரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 13 இவர்கள் ஒேர ேயாசைனயுள்ளவர்கள்;
இவர்கள் தங்கள் வல்லைமையயும் அதிகாரத்ைதயும் மிருகத்திற்குக் ெகாடுப்பார்கள். 14 இவர்கள்
ஆட்டுக்குட்டியானவேராடு யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி
ராஜாவுமாக இருக்கிறதினால் அவர்கைள ெஜயிப்பார்; அவேராடு இருக்கிறவர்கள் அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களும் உண்ைமயுள்ளவர்களுமாக இருக்கிறார்கள் என்றான். 15 பின்னும் அந்த
தூதன் என்ைனப் பார்த்து: அந்த ேவசி உட்கார்ந்திருக்கிற தண்ணீர்கைளப் பார்த்தாேய; அைவகள்
மக்களும் ேதசங்களும் பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுகிறவர்களுேம. 16 நீ மிருகத்தின்ேமல் பார்த்த
பத்துக்ெகாம்புள்ளவர்கள் அந்த ேவசிையப் பைகத்து, அவைளப் பாழும் நிர்வாணமுமாக்கி, அவளுைடய
சரீரத்ைத நாசமாக்கி, அவைள ெநருப்பினால் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுவார்கள். 17 ேதவன் தம்முைடய
வார்த்ைதகள் நிைறேவறும்வைரயும், அவர்கள் தமது ேயாசைனைய நிைறேவற்றுகிறதற்கும், ஒேர
ேயாசைனயுள்ளவர்களாயிருந்து, தங்கள் ராஜ்யத்ைத மிருகத்திற்குக் ெகாடுக்கிறதற்கும் அவர்களுைடய
இருதயங்கைள ஏவினார். 18 நீ பார்த்த அந்தப் ெபண் பூமியின் ராஜாக்கள்ேமல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற
மகா நகரேம என்றான்.

அத்தியாயம்–18

பாபிேலானின் வீழ்ச்சி

இைவகளுக்குப்பின்பு, ேவெறாரு தூதன் அதிக அதிகாரம் உள்ளவனாக, வானத்திலிருந்து இறங்கி
வருவைதப் பார்த்ேதன்; அவனுைடய மகிைமயினால் பூமி பிரகாசமாக இருந்தது. 2 அவன் அதிக
சத்தமிட்டு: மகா பாபிேலான் விழுந்தது! விழுந்தது! அது ேபய்களுைடய குடியிருப்பும், எல்லாவித

அசுத்தஆவிகளுக்கும் காவல் வீடும், அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள எல்லாவித பறைவகளுைடய கூடுமானது.
3 அவளுைடய ேவசித்தனத்தின் ேகாபமான மதுைவ எல்லா ேதசத்து மக்களும் குடித்தார்கள்; பூமியின்
ராஜாக்கள் அவேளாடு ேவசித்தனம் ெசய்தார்கள்; பூமியிலிருந்த வியாபாரிகள் அவளுைடய
ெசல்வச்ெசழிப்பினால் ெசல்வந்தர்களானார்கள் என்று ெசான்னான். 4 பின்பு, ேவெறாரு சத்தம்
வானத்திலிருந்து உண்டாகக் ேகட்ேடன். அது: என் மக்கேள, நீங்கள் அவளுைடய பாவங்களுக்கு
உடன்படாமலும், அவளுக்கு நடக்கும் வாைதகளில் சிக்காமலும் இருக்கும்படி அவைளவிட்டு ெவளிேய
வாருங்கள். 5 அவளுைடய பாவம் வானம்வைர எட்டியது, அவளுைடய அநியாயங்கைள ேதவன் நிைனத்தார்.
6 அவள் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால நீங்களும் அவளுக்குச் ெசய்யுங்கள்; அவளுைடய ெசய்ைககளுக்கு
தகுந்தவாறு அவளுக்கு இரண்டுமடங்காகக் ெகாடுங்கள்; அவள் உங்களுக்குக் கலந்துெகாடுத்த
பாத்திரத்திேல இரண்டுமடங்காக அவளுக்குக் கலந்துெகாடுங்கள். 7 அவள் தன்ைன மகிைமப்படுத்தி,
எவ்வளவு ெசல்வச்ெசழிப்பாய் வாழ்ந்தாேளா அந்த அளவுக்ேக வாைதையயும் துக்கத்ைதயும் அவளுக்குக்
ெகாடுங்கள். நான் அரசியாக இருக்கிேறன்; நான் விதைவப் ெபண் இல்ைல, நான் துக்கத்ைதப்
பார்ப்பதில்ைல என்று அவள் தன் இருதயத்திேல நிைனத்தாள். 8 எனேவ அவளுக்கு வரும் வாைதகளாகிய
மரணமும் துக்கமும் பஞ்சமும் ஒேர நாளிேல வரும்; அவள் அக்கினியினாேல சுட்ெடரிக்கப்படுவாள்;
அவளுக்கு நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும் ேதவனாகிய கர்த்தர் வல்லைம உள்ளவர். 9 அவளுடன் ேவசித்தனம்
ெசய்து ெசல்வச்ெசழிப்பாய் வாழ்ந்த பூமியின் ராஜாக்களும் அவள் அக்கினியில் ேவகிறதினால் உண்டான
புைகையப் பார்க்கும்ேபாது அவளுக்காக அழுது புலம்பி, 10 அவளுக்கு உண்டான வாைதயினால் பயந்து,
தூரத்திேல நின்று: ஐேயா! பாபிேலான், மகா நகரேம! பலமான பட்டணேம! ஒருமணிேநரத்தில் உனக்கு
தண்டைன வந்தேத! என்பார்கள். 11 பூமியின் வியாபாரிகளும் தங்களுைடய ெபாருட்களான ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், இரத்தினங்கைளயும், முத்துக்கைளயும், சல்லாைவயும், இரத்தாம்பரத்ைதயும், பட்டு
ஆைடகைளயும், சிவப்பு ஆைடகைளயும், 12 எல்லாவிதமான வாசைனக் கட்ைடகைளயும், தந்தத்தினால்
ெசய்த ெபாருள்கைளயும், விைல உயர்ந்த மரத்தினாலும் ெவண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் ெவள்ைளக்
கல்லினாலும் ெசய்திருக்கிற ெபாருள்கைளயும், 13 இலவங்கப்பட்ைடையயும், தூபவர்க்கங்கைளயும்,
ைதலங்கைளயும், சாம்பிராணிையயும், திராட்சரசத்ைதயும், எண்ெணையயும், ெமல்லிய மாைவயும்,
ேகாதுைமையயும், மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும், குதிைரகைளயும், இரதங்கைளயும், அடிைமகைளயும்,
மனிதருைடய ஆத்துமாக்கைளயும் இனி வாங்குகிறவர்கள் இல்ைல என்பதால் அவளுக்காக அழுது
புலம்புவார்கள். 14 உன் ஆத்துமா விரும்பிய பழவைககள் உன்ைனவிட்டு நீங்கிப்ேபானது;
ெகாழுைமயானைவகளும், ெசல்வச்ெசழிப்பும் உன்ைனவிட்டு நீங்கிப்ேபானது; நீ அைவகைள இனிப்
பார்ப்பதில்ைல. 15 இப்படிப்பட்டைவகளினால் வியாபாரம் ெசய்து அவளால் ெசல்வந்தர்களாக
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மாறியவர்கள் அவளுக்கு உண்டான வாைதையப் பார்த்து பயந்து, தூரத்திேல நின்று; 16 ஐேயா! சல்லாவும்
இரத்தாம்பரமும் சிவப்பாைடயும் அணிந்து, ெபான்னினாலும் இரத்தினங்களினாலும் முத்துக்களினாலும்
சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்த மகா நகரேம! ஒேர மணிேநரத்தில் எல்லாச் ெசல்வமும் அழிந்துேபானேத! என்று
ெசால்லி, அழுது துக்கத்ேதாடு இருப்பார்கள். 17 கப்பல்களில் பயணம்ெசய்கிறவர்களும், மாலுமிகள்
யாவரும், கப்பலில் ேவைல ெசய்கிறவர்களும், கடலில் ெதாழில்ெசய்கிற யாவரும் தூரத்திேல நின்று, 18

அவள் ேவகிறதினால் உண்டான புைகையப் பார்த்து: இந்த மகா நகரத்திற்கு ஒப்பான நகரம் இல்ைல என்று
சத்தமிட்டு, 19 தங்கள் தைலகளின்ேமல் புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு: ஐேயா, மகா நகரேம! இவளுைடய
ெசல்வத்தினால் ெசல்வந்தர்களான கடலில் கப்பல்களுக்கு முதலாளியானவர்கள் ஒரு மணி ேநரத்திேல
இவள் அழிந்துேபானாேள! என்று அழுது துக்கத்ேதாடு ஓலமிடுவார்கள்.

பரிசுத்தவான்களின் களிகூருதல்
20 பரேலாகேம! பரிசுத்தவான்களாகிய அப்ேபாஸ்தலர்கேள! தீர்க்கதரிசிகேள! அவைளக்குறித்துக்

களிகூருங்கள். உங்களுக்காக ேதவன் அவைள நியாயந்தீர்த்தாேர! என்று ேதவ தூதன் ெசான்னான். 21

அப்ெபாழுது, பலமுள்ள ேதவ தூதன் ஒருவன் ெபரிய எந்திரக்கல்லுக்கு சமமான ஒரு கல்ைல எடுத்துக்
கடலிேல தூக்கி எறிந்து: இப்படிேய பாபிேலான் மகா நகரம் ேவகமாகத் தள்ளப்பட்டு, இனி ஒருேபாதும்
பார்க்கமுடியாமல் ேபாகும். 22 சுரமண்டலக்காரரும், கீதவாத்தியக்காரரும், நாகசுரக்காரரும்,
எக்காளக்காரருமானவர்களுைடய சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல; எந்தக் ைகவிைனத்
ெதாழிலாளியும் இனி உன்னிடத்தில் இருக்கமாட்டார்கள்; எந்திரசத்தம் இனி உன்னிடத்தில்
ேகட்கப்படுவதுமில்ைல. 23 விளக்குெவளிச்சம் இனி உன்னிடத்தில் பிரகாசிப்பதுமில்ைல; மணவாளனும்
மணவாட்டியுமானவர்களுைடய சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் ேகட்கப்படுவதுமில்ைல. உன்னுைடய
வியாபாரிகள் உலகத்தின் முக்கிய நபர்களாய் இருந்தார்கேள; உன் சூனியத்தால் எல்லா நாட்டு மக்களும்
ேமாசம்ேபானார்கேள. 24 தீர்க்கதரிசிகளுைடய இரத்தமும் பரிசுத்தவான்களுைடய இரத்தமும் பூமியில்
ெகால்லப்பட்ட அைனவருைடய இரத்தமும் அவளிடத்தில் காணப்பட்டது என்று ெசான்னான்.

அத்தியாயம்–19

ேதவைன மகிைமப்படுத்துதல்

இைவகளுக்குப்பின்பு, பரேலாகத்தில் மக்கள் ஆரவாரத்ேதாடு சத்தமிடுகிறைதக் ேகட்ேடன்.
அவர்கள்: அல்ேலலூயா, இரட்சணியமும் மகிைமயும் கனமும் வல்லைமயும் நம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருக்ேக உரியது; அவருைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் சத்தியமும் நீதியுமானைவகள்.

2 தன் ேவசித்தனத்தினால் பூமிையக் ெகடுத்த மகா ேவசிக்கு அவர் நியாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுத்து, தம்முைடய
ஊழியக்காரரின் இரத்தத்திற்காக அவளிடத்தில் பழிவாங்கினாேர என்றார்கள். 3 மறுபடியும் அவர்கள்:
அல்ேலலூயா என்று ெசால்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவளுைடய புைக என்ெறன்ைறக்கும் எழும்புகிறது
என்றார்கள். 4 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு ஜீவன்களும் முகங்குப்புற விழுந்து: ஆெமன்,
அல்ேலலூயா, என்று ெசால்லி, சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கும் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
5 ேமலும், நமது ேதவனுைடய ஊழியக்காரேர, அவருக்குப் பயப்படுகிற சிறிேயார்கேள ெபரிேயார்கேள,
நீங்கள் எல்ேலாரும் அவைரத் துதியுங்கள் என்று ஒரு சத்தம் சிங்காசனத்திலிருந்து வந்தது. 6 அப்ெபாழுது
மக்கள் ேபாடும் சத்தம் ஆரவாரம்ேபாலவும், ெபரியெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப் ேபாலவும், பலத்த
இடிமுழக்கம் ேபாலவும், ஒரு சத்தம் உண்டாகி: அல்ேலலூயா, சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர்
ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிறார்.

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் திருமணம்

7 நாம் சந்ேதாஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் துதிெசலுத்தக்கடேவாம். ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
திருமணம் வந்தது, அவருைடய மைனவி தன்ைன ஆயத்தம்பண்ணினாள் என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன். 8

சுத்தமும் பிரகாசமுமான ெமல்லிய ஆைட அணிந்துெகாள்ளும்படி அவளுக்கு தரப்பட்டது; அந்த ெமல்லிய
ஆைட பரிசுத்தவான்களுைடய நீதிகேள. 9 பின்னும், அவன் என்ைனப் பார்த்து: ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
திருமண விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது என்றான். ேமலும், இைவகள்
ேதவனுைடய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடேன ெசான்னான். 10 அப்ெபாழுது அவைன
வணங்கும்படி அவனுைடய பாதத்தில் விழுந்ேதன். அவன் என்ைனப் பார்த்து: இப்படிச் ெசய்யாதபடிக்குப்
பார்; உன்ேனாடும் இேயசுைவக்குறித்துச் சாட்சியிட்ட உன் சேகாதரேராடு நானும் ஒரு ஊழியக்காரன்;
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள். இேயசுைவப்பற்றின சாட்சி தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவியாயிருக்கிறது என்றான்.
11 பின்பு, பரேலாகம் திறந்திருப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதிைர காணப்பட்டது,
அதின்ேமல் ஏறியிருந்தவர் உண்ைமயும் சத்தியமும் உள்ளவர்; அவர் நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து
யுத்தம்பண்ணுகிறார். 12 அவருைடய கண்கள் அக்கினிஜூவாைலையப் ேபாலிருந்தன, அவருைடய
சிரசின்ேமல் அேநக கிரீடங்கள் இருந்தன; அவருக்ேகயன்றி ேவெறாருவருக்கும் ெதரியாத ஒரு ெபயரும்
எழுதியிருந்தது. 13 இரத்தத்தில் ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைடைய அணிந்திருந்தார்; அவருைடய ெபயர்
ேதவனுைடய வார்த்ைத என்பேத. 14 பரேலாகத்திலுள்ள பைடகள் ெவண்ைமயும் சுத்தமுமான ெமல்லிய
ஆைட அணிந்தவர்களாய், ெவள்ைளக் குதிைரகளின்ேமல் ஏறி, அவருக்குப் பின் ெசன்றார்கள். 15 அந்நிய
மக்கைள ெவட்டும்படிக்கு அவருைடய வாயிலிருந்து கூர்ைமயான பட்டயம் புறப்படுகிறது;
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இரும்புக்ேகாலால் அவர்கைள அரசாளுவார்; அவர் எல்லாவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய ேகாபமாகிய
மதுபான ஆைலைய மிதிக்கிறார்.

இராஜாதி இராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா
16 ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருைடய ஆைடயின்ேமலும் அவருைடய

ெதாைடயின்ேமலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. 17 பின்பு ஒருேதவ தூதன் சூரியனில் நிற்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன்
வானத்தின் நடுவில் பறக்கிற எல்லாப் பறைவகைளயும் பார்த்து: 18 நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்ைதயும்,
பைடத் தளபதிகளின் மாம்சத்ைதயும், பலவான்களின் மாம்சத்ைதயும், குதிைரகளின் மாம்சத்ைதயும்,
அைவகளின்ேமல் ஏறியிருக்கிறவர்களின் மாம்சத்ைதயும், சுயாதீனர் அடிைமகள், சிறிேயார் ெபரிேயார்,
இவர்களுைடய மாம்சத்ைதயும் அழிக்கும்படிக்கு, ேதவன் ெகாடுக்கும் விருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று
மிகுந்த சத்தத்ேதாேட கூப்பிட்டான். 19 பின்பு, மிருகமும் பூமியின் ராஜாக்களும் அவர்களுைடய
தளபதிகளும், குதிைரயின்ேமல் ஏறியிருக்கிறவேராடும் அவருைடய பைடகேளாடு யுத்தம்பண்ணுவதற்கு
வருவைதப் பார்த்ேதன். 20 அப்ெபாழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது; மிருகத்தின் முன்பாகச் ெசய்த
அற்புதங்களால் அதின் முத்திைரையத் அணிந்தவர்கைளயும் அதின் உருவத்ைத வணங்கினவர்கைளயும்
ஏமாற்றின கள்ளத்தீர்க்கதரிசியும் பிடிக்கப்பட்டான்; இருவரும் கந்தகம் எரிகிற அக்கினிக்கடலிேல
உயிேராேட தள்ளப்பட்டார்கள். 21 மற்றவர்கள் குதிைரயின்ேமல் ஏறினவருைடய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற
பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய மாம்சத்தினால் பறைவகள் யாவும் திருப்தியைடந்தன.

அத்தியாயம்–20

ஆயிரவருட அரசாட்சி

ஒரு ேதவதூதன் பாதாளத்தின் திறவுேகாைலயும் ெபரிய சங்கிலிையயும் தன் ைகயிேல
பிடித்துக்ெகாண்டு வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவைதப் பார்த்ேதன். 2 பிசாசு என்றும் சாத்தான்
என்றும் ெசால்லப்பட்ட பைழய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்ைத அவன் பிடித்து, அைத ஆயிரம்

வருடங்கள் கட்டிைவத்து, அந்த ஆயிரம் வருடங்கள் நிைறேவறும்வைரக்கும் அது மக்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்கு அைதப் பாதாளத்திேல ேபாட்டு, அதின்ேமல் முத்திைரேபாட்டான். 3 அதற்குப் பின்பு அது
ெகாஞ்சக்காலம் விடுதைலயாகேவண்டும். 4 அன்றியும், நான் சிங்காசனங்கைளப் பார்த்ேதன்;
அைவகளின்ேமல் உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம்
அளிக்கப்பட்டது. இேயசுைவப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும் ேதவனுைடய வசனத்தினிமித்தமும் சிரச்ேசதம்
பண்ணப்பட்டவர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும், மிருகத்ைதயாவது அதின் உருவத்ைதயாவது
வணங்காமலும் தங்கள் ெநற்றியிலும் தங்கள் ைகயிலும் அதின் முத்திைரையத் அணிந்துெகாள்ளாமலும்
இருந்தவர்கைளயும் பார்த்ேதன். அவர்கள் உயிர்த்ெதழுந்து கிறிஸ்துவுடேனகூட ஆயிரம் வருடம்
அரசாண்டார்கள். 5 மரணமைடந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருடம் முடியுமளவும் உயிரைடயவில்ைல.
இதுேவ முதலாம் உயிர்த்ெதழுதல். 6 முதலாம் உயிர்த்ெதழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும்
பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான்; இவர்கள்ேமல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரமில்ைல; இவர்கள்
ேதவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியராயிருந்து, அவேராேடகூட ஆயிரம் வருடங்கள்
அரசாளுவார்கள்.

சாத்தானின் தண்டைன

7 அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும்ேபாது சாத்தான் தன் காவலிலிருந்து விடுதைலயாகி, 8 பூமியின் நான்கு
திைசகளிலுமுள்ள ேதசத்து மக்களாகிய ேகாைகயும் மாேகாைகயும் ஏமாற்றாதபடிக்கும், அவர்கைள
யுத்தத்திற்குக் கூட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவான்; அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக கடற்கைர
மணைலப்ேபால இருக்கும். 9 அவர்கள் பூமிெயங்கும் நிரம்பி, பரிசுத்தவான்களுைடய பாைளயத்ைதயும்,
பிரியமான நகரத்ைதயும் வைளந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது ேதவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி
இறங்கி அவர்கைள அழித்துப்ேபாட்டது. 10 ேமலும் அவர்கைள ஏமாற்றின பிசாசானவன், மிருகமும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசியுமிருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகமுமான கடலிேல தள்ளப்பட்டான். அவர்கள்
இரவும் பகலும் எல்லாக்காலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள். 11 பின்பு, நான் ெபரிய ெவள்ைளச்
சிங்காசனத்ைதயும் அதின்ேமல் உட்கார்ந்திருக்கிறவைரயும் பார்த்ேதன்; அவருைடய சமுகத்திலிருந்து
பூமியும் வானமும் அகன்றுேபாயின; அைவகளுக்கு இடங்காணப்படவில்ைல. 12 இறந்ேதாராகிய
சிறிேயாைரயும் ெபரிேயாைரயும் ேதவனுக்குமுன்பாக நிற்பைதப்பார்த்ேதன்; அப்ெபாழுது புத்தகங்கள்
திறக்கப்பட்டன; ஜீவபுத்தகம் என்னும் ேவெறாரு புத்தகமும் திறக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது அந்தப்
புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டைவகளின்படிேய இறந்ேதார் தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக
நியாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 13 கடல் தன்னிலுள்ள இறந்ேதாைர ஒப்புவித்தது; மரணமும் பாதாளமும்
தங்களிலுள்ள இறந்ேதாைர ஒப்புவித்தன. யாவரும் தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளின்படிேய
நியாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்கினிக்கடலிேல தள்ளப்பட்டன.
இது இரண்டாம் மரணம். 15 ஜீவபுத்தகத்திேல எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன் எவேனா அவன்
அக்கினிக்கடலிேல தள்ளப்பட்டான்.
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அத்தியாயம்–21

புதிய வானம், புதிய பூமி

பின்பு, நான் புதிய வானத்ைதயும் புதிய பூமிையயும் பார்த்ேதன்; முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும்
ஒழிந்துேபாயின; கடலும் இல்லாமல் ேபானது. 2 ேயாவானாகிய நான், புதிய எருசேலமாகிய
பரிசுத்த நகரத்ைத ேதவனிடத்தினின்று பரேலாகத்ைதவிட்டு இறங்கி வருவைதப் பார்த்ேதன்; அது

தன் கணவனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டிையப் ேபால ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ேமலும்,
பரேலாகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அது: இேதா, மனிதர்களிடத்திேல
ேதவனுைடய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது, அவர்களிடத்திேல அவர் வாசமாயிருப்பார்; அவர்களும் அவருைடய
மக்களாக இருப்பார்கள், ேதவன்தாேம அவர்கேளாடு இருந்து அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்பார். 4

அவர்களுைடய கண்ணீர் யாைவயும் ேதவன் துைடப்பார்; இனி மரணமுமில்ைல, துக்கமுமில்ைல,
அலறுதலுமில்ைல, வருத்தமுமில்ைல; முந்தினைவகள் ஒழிந்துேபாயின என்று ெசான்னது. 5

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்காருந்திருந்தவர்: இேதா, நான் எல்லாவற்ைறயும் புதிதாக்குகிேறன் என்றார்.
பின்னும் அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்ைமயுமானைவகள், இைவகைள எழுது என்றார். 6

அன்றியும், அவர் என்ைனப் பார்த்து: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும், ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும்,
முடிவுமாயிருக்கிேறன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றிலிருந்து இலவசமாய்க்
ெகாடுப்ேபன். 7 ெஜயங்ெகாள்ளுகிறவன் எல்லாவற்ைறயும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; நான் அவன்
ேதவனாக இருப்ேபன், அவன் என் குமாரனாக இருப்பான். 8 பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும்,
அருவருப்பானவர்களும், ெகாைலபாதகரும், விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும்,
விக்கிரகாராதைனக்காரரும், ெபாய்யர் அைனவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும்
எரிகிற கடலிேல பங்கைடவார்கள் என்றார். 9 பின்பு, கைடசியான ஏழு வாைதகளால் நிைறந்த ஏழு
கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து: நீ இங்ேக வா,
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய மைனவியாகிய மணவாட்டிைய உனக்குக் காண்பிக்கிேறன் என்று ெசால்லி,

புதிய எருசேலம்
10 ெபரிதும் உயரமுமான ஒரு மைலயின்ேமல் என்ைன ஆவியில் ெகாண்டுேபாய், ேதவனுைடய

மகிைமைய அைடந்த எருசேலமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரேலாகத்ைதவிட்டு ேதவனிடத்திலிருந்து இறங்கி
வருகிறைத எனக்குக் காண்பித்தான். 11 அதின் பிரகாசம் மிகவும் விைலயுயர்ந்த
இரத்தினக்கல்ைலப்ேபாலவும், பளிங்கின் ஒளியுள்ள வச்சிரக்கல்ைலப்ேபாலவும் இருந்தது. 12 அதற்குப்
ெபரிதும் உயரமுமான மதிலும், கிழக்ேக மூன்று வாசல்கள், வடக்ேக மூன்று வாசல்கள், ெதற்ேக மூன்று
வாசல்கள், ேமற்ேக மூன்று வாசல்கள் ஆகப் பன்னிரண்டு வாசல்களும் இருந்தன. 13 வாசல்களின் அருேக
பன்னிரண்டு தூதர்களிருந்தார்கள்; அந்த வாசல்களின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு
ேகாத்திரத்தாருைடய நாமங்களும் எழுதப்பட்டிருந்தன. 14 நகரத்தின் மதிலுக்குப் பன்னிரண்டு அஸ்திபாரக்
கற்கள் இருந்தன; அைவகள்ேமல் ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலரின் பன்னிரண்டு
ெபயர்களும் பதிந்திருந்தன. 15 என்னுடேன ேபசினவன், நகரத்ைதயும் அதின் வாசல்கைளயும் அதின்
மதிைலயும் அளக்கிறதற்கு ஒரு ெபாற்ேகாைலப் பிடித்திருந்தான். 16 அந்த நகரம் சதுரமாயிருந்தது, அதின்
அகலமும் நீளமும் சமமாயிருந்தது. அவன் அந்தக் ேகாலினால் நகரத்ைத அளந்தான்; அது இரண்டாயிரத்து
இருநூறு கிேலாமீட்டர் தூர அளவாயிருந்தது; அதின் நீளமும் அகலமும் உயரமும் சமமாயிருந்தது. 17 அவன்
அதின் மதிைல அளந்தேபாது, அது தூதனுைடய அளவாகிய மனித அளவின்படிேய நூற்றுநாற்பத்து நான்கு
முழமாயிருந்தது. 18 அதின் மதில் வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது; நகரம் ெதளிந்த பளிங்குக்கு
ஒப்பான சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 19 நகரத்து மதில்களின் அஸ்திபாரங்கள் எல்லா வைக
இரத்தினங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன; முதலாம் அஸ்திபாரம் வச்சிரக்கல், இரண்டாவது
இந்திரநீலம், மூன்றாவது சந்திரகாந்தம், நான்காவது மரகதம், 20 ஐந்தாவது ேகாேமதகம், ஆறாவது
பதுமராகம், ஏழாவது சுவர்ணரத்தினம், எட்டாவது படிகப்பச்ைச, ஒன்பதாவது புஷ்பராகம், பத்தாவது
ைவடூரியம், பதிேனாராவது சுநீரம், பன்னிரண்டாவது சுகந்தி இைவகேள. 21 பன்னிரண்டு வாசல்களும்
பன்னிரண்டு முத்துக்களாயிருந்தன; ஒவ்ெவாரு வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாயிருந்தது. நகரத்தின் வீதி
ெதளிவுள்ள பளிங்குேபாலச் சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 22 அதிேல ேதவாலயத்ைத நான்
பார்க்கவில்ைல; எல்லா வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம அதற்கு ஆலயம்.
23 நகரத்திற்கு ெவளிச்சம் ெகாடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு ேவண்டியதில்ைல; ேதவனுைடய
மகிைமேய அைதப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவேர அதற்கு விளக்கு. 24 இரட்சிக்கப்படுகிற
மக்கள் அதின் ெவளிச்சத்திேல நடப்பார்கள். பூமியின் ராஜாக்கள் தங்கள் மகிைமையயும் கனத்ைதயும்
அதற்குள்ேள ெகாண்டுவருவார்கள். 25 அங்ேக இராக்காலம் இல்லாதபடியால், அதின் வாசல்கள் பகலில்
அைடக்கப்படுவேத இல்ைல. 26 உலகத்தாருைடய மகிைமையயும் கனத்ைதயும் அதற்குள்ேள
ெகாண்டுவருவார்கள். 27 தீட்டுள்ளதும் அருவருப்ைபயும் ெபாய்ையயும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில்
ெசல்வதில்ைல; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவபுத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மட்டும் அதில் ெசல்வார்கள்.
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அத்தியாயம்–22

ஜீவநதி

பின்பு, பளிங்ைகப்ேபால் ெதளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி ேதவனும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறைத எனக்குக்
காண்பித்தான். 2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகைரயிலும், பன்னிரண்டு விதமான

கனிகைளத்தரும் ஜீவமரம் இருந்தது, அது மாதந்ேதாறும் தன் கனிையக் ெகாடுக்கும்; அந்த மரத்தின்
இைலகள் மக்கள் ஆேராக்கியமாக வாழ்வதற்குத் தகுந்தைவகள். 3 இனி சாபமில்ைல. ேதவனும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதிலிருக்கும். 4 அவருைடய ஊழியக்காரர்கள் அவருைடய
முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள், அவருைடய ெபயர் அவர்களுைடய ெநற்றிகளில் இருக்கும். 5 அங்ேக இரவுகள்
இருக்காது; விளக்கும் சூரியனுைடய ெவளிச்சமும் அவர்களுக்கு ேவண்டியதில்ைல; ேதவனாகிய கர்த்தேர
அவர்கள்ேமல் பிரகாசிப்பார். அவர்கள் எல்லாக்காலங்களிலும் அரசாளுவார்கள். 6 பின்பு, ேதவதூதன்
என்ைனப் பார்த்து: இந்த வசனங்கள் உண்ைமயும் சத்தியமானைவகள், சீக்கிரமாய் நடக்க
ேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய ஊழியக்காரருக்குக் காட்டும்படி, பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய
ேதவனானவர் தம்முைடய தூதைன அனுப்பினார்.

இேயசு சீக்கிரமாய் வருகிறார்
7 இேதா, சீக்கிரமாய் வருகிேறன்; இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக்

கைடபிடிக்கிறவன் பாக்கியவான் என்றார். 8 ேயாவானாகிய நாேன இைவகைளப் பார்த்தும் ேகட்டும்
இருந்ேதன். நான் ேகட்டுப் பார்த்தேபாது, இைவகைள எனக்குக் காண்பித்த தூதைன வணங்கும்படி அவன்
பாதத்தில் விழுந்ேதன். 9 அதற்கு அவன்: நீ இப்படிச் ெசய்யேவண்டாம்; உன்ேனாடும் உன் சேகாதரேராடும்
தீர்க்கதரிசிகேளாடும், இந்தப் புத்தகத்தின் வசனங்கைளக் கைடபிடிக்கிற ஊழியர்களில் நானும் ஒருவன்;
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள் என்றான். 10 அவர் என்ைனப் பார்த்து: இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்களுக்கு முத்திைர ேபாடேவண்டாம்; காலம் ெநருங்கியிருக்கிறது. 11 அநியாயம் ெசய்கிறவன்
இன்னும் அநியாயம் ெசய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன்
இன்னும் நீதிெசய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். 12 இேதா, சீக்கிரமாய்
வருகிேறன்; அவனவனுைடய ெசய்ைககளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்ேனாேடகூட
வருகிறது. 13 நான் அல்பாவும் ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும் முடிவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய்
இருக்கிேறன். 14 ஜீவமரத்தின்ேமல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும், வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள்
ெசல்வதற்கும் அவருைடய கட்டைளகளின்படி ெசய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். 15 நாய்களும்,
சூனியக்காரரும், விபசாரக்காரரும், ெகாைலபாதகரும், விக்கிரகாராதைனக்காரரும், ெபாய்ைய விரும்பி
அதின்படி ெசய்கிற யாவரும் ெவளிேய இருப்பார்கள். 16 இைவகைள ேதவாலயங்களில் உங்களுக்குச்
சாட்சியாக ெதரிவிக்கும்படிக்கு இேயசுவாகிய நான் என் தூதைன அனுப்பிேனன். நான் தாவீதின் ேவரும்,
வம்சமும், பிரகாசமுள்ள விடிெவள்ளி நட்சத்திரமுமாக இருக்கிேறன் என்றார். 17 ஆவியும் மணவாட்டியும்
வா என்கிறார்கள்; ேகட்கிறவனும் வா என்பானாக; தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன்; விருப்பமுள்ளவன்
ஜீவத்தண்ணீைர இலவசமாய் வாங்கிக்ெகாள்ளக்கடவன். 18 இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளக் ேகட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது: ஒருவன் இைவகேளாேட
எைதயாகிலும் கூட்டினால், இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாைதகைள ேதவன் அவன்ேமல்
கூட்டுவார். 19 ஒருவன் இந்தத் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எைதயாகிலும்
எடுத்துப்ேபாட்டால், ஜீவபுத்தகத்திலிருந்தும், பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும், இந்தப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டைவகளில் இருந்தும், அவனுைடய பங்ைக ேதவன் எடுத்துப்ேபாடுவார். 20 இைவகைளச்
சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர்: உண்ைமயாகேவ நான் சீக்கிரமாய் வருகிேறன் என்கிறார். ஆெமன்,
கர்த்தராகிய இேயசுேவ, வாரும். 21 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுகிறிஸ்துவின் கிருைப உங்கள்
அைனவேராடும் இருப்பதாக. ஆெமன்.
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