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THE FOLLOWING   TAMIL  VERSION   TAKEN  FROM: 
http://www.tamil-bible.com 
 

I. உயகம் ற்றும் னிதகுயத்தின் தொற்மம் 

ஆதிாகம் 

1 அதிகாம் 

 
1. ஆிிதன தன் ொணத்தபம் பூிதபம் சிபேஷ்டித்ொர். 

 

2. பூிொணது எழுங்கின்தபம் பறுதபொய் இபேந்து; ஆத்ின்தல் 

இபேள் இபேந்து; த ஆிொணர் ஜனத்ின்தல் 

அதசொடிக்பகொண்டிபேந்ொர். 

 

3. தன் பபிச்சம் உண்டொகக்கடது ன்நொர், பபிச்சம் உண்டொிற்று. 

 

4. பபிச்சம் ல்னது ன்று தன் கண்டொர்; பபிச்சத்தபம் இபேதபபம் 

தன் பவ்தநொகப் திரித்ொர். 

 

5. தன் பபிச்சத்துக்குப் தகல் ன்று ததரிட்டொர், இபேளுக்கு இவு ன்று 

ததரிட்டொர்; சொங்கொனபம் ிடிற்கொனபொகி பனொம் ொள் ஆிற்று. 

 

6. தின்பு தன்: ஜனத்ின் த்ிில் ஆகொிரிவு உண்டொகக்கடது ன்றும், 

அது ஜனத்ிணின்று ஜனத்தப் திரிக்கக்கடது ன்றும் பசொன்ணொர். 

 

7. தன் ஆகொிரித உண்டுதண்ி, ஆகொிரிவுக்குக் கீத இபேக்கிந 

ஜனத்ிற்கும் ஆகொிரிவுக்கு ததன இபேக்கிந ஜனத்ிற்கும் திரிவுண்டொக்கிணொர்; 

அது அப்தடித ஆிற்று. 

 

8. தன் ஆகொிரிவுக்கு ொணம் ன்று ததரிட்டொர்; சொங்கொனபம் 

ிடிற்கொனபொகி இண்டொம் ொள் ஆிற்று. 

 

9. தின்பு தன்: ொணத்ின் கீத இபேக்கிந ஜனம் ஏரிடத்ில் தசவும், 

பட்டொந்த கொப்தடவும் கடது ன்நொர்; அது அப்தடித ஆிற்று. 

 

10. தன் பட்டொந்தக்குப் பூி ன்றும், தசர்ந் ஜனத்ிற்குச் சபத்ிம் 

ன்றும் ததரிட்டொர்; தன் அது ல்னது ன்று கண்டொர். 

 

11. அப்பதொழுது தன்: பூிொணது புல்தனபம், ிததப் திநப்திக்கும் 

பூண்டுகதபபம், பூிின்தல் ங்கபில் ங்கள் ிததபதட கணிகதபத் 
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ங்கள் ங்கள் ஜொிின்தடித பகொடுக்கும் கணிிபேட்சங்கதபபம் 

பதபப்திக்கக்கடது ன்நொர்; அது அப்தடித ஆிற்று. 

 

12. பூிொணது புல்தனபம், ங்கள் ங்கள் ஜொிின்தடித ிததப் 

திநப்திக்கும் பூண்டுகதபபம் ங்கள் ங்கள் ஜொிின்தடித ங்கபில் ங்கள் 

ிததபதட கணிகதபக் பகொடுக்கும் ிபேட்சங்கதபபம் பதபப்தித்து; 

தன் அது ல்னது ன்று கண்டொர். 

 

13. சொங்கொனபம் ிடிற்கொனபொகி பன்நொம் ொள் ஆிற்று. 

 

14. தின்பு தன்: தகலுக்கும் இவுக்கும் ித்ிொசம் உண்டொகத்க்கொக ொணம் 

ன்கிந ஆகொிரிிதன சுடர்கள் உண்டொகக்கடது, அதகள் 

அதடொபங்களுக்கொகவும் கொனங்கதபபம் ொட்கதபபம் பேங்கதபபம் 

குநிக்கிநற்கொகவும் இபேக்கக்கடது ன்நொர். 

 

15. அதகள் பூிின்தல் திகொசிக்கும்தடிக்கு ொணம் ன்கிந ஆகொிரிிதன 

சுடர்கபொிபேக்கக்கடது ன்நொர்; அது அப்தடித ஆிற்று. 

 

16. தன், தகதன ஆபப் பதரி சுடபேம், இத ஆபச் சிநி சுடபேம் ஆகி 

இண்டு கத்ொண சுடர்கதபபம், ட்சத்ிங்கதபபம் உண்டொக்கிணொர். 

 

17. அதகள் பூிின்தல் திகொசிக்கவும், 

 

18. தகதனபம் இதபம் ஆபவும், பபிச்சத்துக்கும் இபேளுக்கும் ித்ிொசம் 

உண்டொக்கவும், தன் அதகதப ொணம் ன்கிந ஆகொிரிிதன தத்ொர்; 

தன் அது ல்னது ன்று கண்டொர். 

 

19. சொங்கொனபம் ிடிற்கொனபொகி ொனொம் ொள் ஆிற்று. 

 

20. தின்பு தன்: ீந்தும் ஜீஜந்துக்கதபபம், பூிின்தல் ொணம் ன்கிந 

ஆகொிரிிதன தநக்கும் தநதகதபபம், ஜனொணது ிபொய் 

ஜிப்திக்கக்கடது ன்நொர். 

 

21. தன், கொ ச்சங்கதபபம், ஜனத்ில் ங்கள் ங்கள் ஜொிின்தடித 

ிபொய் ஜிப்திக்கப்தட்ட சகனி ீர் ொழும் ஜந்துக்கதபபம், சிநகுள்ப 

ஜொிஜொிொண சகனிப் தட்சிகதபபம் சிபேஷ்டித்ொர்; தன் அது ல்னது 

ன்று கண்டொர். 

 

22. தன் அதகதப ஆசீர்ித்து, ீங்கள் தலுகிப் பதபேகி, சபத்ி ஜனத்த 

ிப்புங்கள் ன்றும், தநதகள் பூிில் பதபேகக்கடது ன்றும் பசொன்ணொர். 

 

23. சொங்கொனபம் ிடிற்கொனபொகி ந்ொம் ொள் ஆிற்று. 
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24. தின்பு தன்: பூிொணது ஜொிஜொிொண ஜீஜந்துக்கபொகி 

ொட்டுிபேகங்கதபபம், ஊபேம் திொிகதபபம், கொட்டுிபேகங்கதபபம் 

ஜொிஜொிொகப் திநப்திக்கக்கடது ன்நொர்; அது அப்தடித ஆிற்று. 

 

25. தன் பூிிலுள்ப ஜொிஜொிொண கொட்டுிபேகங்கதபபம், ஜொிஜொிொண 

ொட்டுிபேகங்கதபபம், பூிில் ஊபேம் திொிகள் ல்னொற்தநபம் 

உண்டொக்கிணொர்; தன் அது ல்னது ன்று கண்டொர். 

 

26. தின்பு தன்: து சொனொகவும் து பைதத்ின்தடிதபம் னுதண 

உண்டொக்குதொொக; அர்கள் சபத்ித்ின் ச்சங்கதபபம், ஆகொத்துப் 

தநதகதபபம், ிபேகஜீன்கதபபம், பூிதணத்தபம், பூிின்தல் 

ஊபேம் சகனப் திொிகதபபம் ஆபக்கடர்கள் ன்நொர். 

 

27. தன் ம்பதட சொனொக னுதணச் சிபேஷ்டித்ொர், அதணத் 

தசொனொகத சிபேஷ்டித்ொர்; ஆடம் பதண்டொக அர்கதபச் 

சிபேஷ்டித்ொர். 

 

28. தின்பு தன் அர்கதப தொக்கி: ீங்கள் தலுகிப் பதபேகி, பூித ிப்தி, 
அதக் கீழ்ப்தடுத்ி, சபத்ித்ின் ச்சங்கதபபம் ஆகொத்துப் 

தநதகதபபம், பூிின்தல் டொடுகிந சகன ஜீஜந்துக்கதபபம் 

ஆண்டுபகொள்ளுங்கள் ன்று பசொல்னி, தன் அர்கதப ஆசீர்ித்ொர். 

 

29. தின்னும் தன்: இதொ, பூிின்தல் ங்கும் ிதபேம் சகனிப் 

பூண்டுகதபபம், ிதபேம் கணிங்கபொகி சகனி ிபேட்சங்கதபபம் 

உங்களுக்குக் பகொடுத்தன், அதகள் உங்களுக்கு ஆகொொிபேக்கக்கடது; 

 

30. பூிிலுள்ப சகன ிபேகஜீன்களுக்கும், ஆகொத்ிலுள்ப சகன 

தநதகளுக்கும், பூிின்தல் ஊபேம் திொிகள் ல்னொற்நிற்கும் 

தசுதொண சகன பூண்டுகதபபம் ஆகொொகக் பகொடுத்தன் ன்நொர்; அது 

அப்தடித ஆிற்று. 

 

31. அப்பதொழுது தன் ொம் உண்டொக்கிண ல்னொற்தநபம் தொர்த்ொர், அது 

ிகவும் ன்நொிபேந்து; சொங்கொனபம் ிடிற்கொனபொகி ஆநொம் ொள் 

ஆிற்று. 
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2 அதிகாம் 

 

1. இவ்ிொக ொணபம் பூிபம், அதகபின் சர்தசதணபம் 

உண்டொக்கப்தட்டுத்ீர்ந்ண. 

 

2. தன் ொம் பசய் ம்பதட கிரிதத ொம் ொபிதன ிதநதற்நி, ொம் 

உண்டொக்கிண ம்பதட கிரிதகதபபல்னொம் படித்தின்பு, ொம் ொபிதன 

ஏய்ந்ிபேந்ொர். 

 

3. தன் ொம் சிபேஷ்டித்து உண்டுதண்ிண ம்பதட கிரிதகதபபல்னொம் 

படித்தின்பு அிதன ஏய்ந்ிபேந்தடிொல், தன் ொம் ொதப ஆசீர்ித்து, 

அதப் தரிசுத்ொக்கிணொர். 

 

4. தணொகி கர்த்தர் பூிதபம் ொணத்தபம் உண்டொக்கிண ொபிதன, 

ொணபம் பூிபம் சிபேஷ்டிக்கப்தட்ட னொறு இதகதப. 

      copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tamil-bible.com/


6 | P a g e  
 

 
II. ஜயபிரம் 

 
ஆதிாகம் 

6 அதிகாம் 

 
1. னுர் பூிின்தல் பதபேகத் துக்கி, அர்களுக்குக் குொத்ிகள் 

திநந்ததொது: 

 

2. தகுொர் னுகுொத்ிகதப அிக பசௌந்ரிபள்பர்கபபன்று 

கண்டு, அர்களுக்குள்தப ங்களுக்குப் பதண்கதபத் பரிந்துபகொண்டொர்கள். 

 

3. அப்பதொழுது கர்த்தர்: ன் ஆி ன்தநக்கும் னுதணொதட 

ததொொடுில்தன; அன் ொம்சந்ொதண, அன் இபேக்கப் ததொகிந ொட்கள் 

தற்நிபேதது பேம் ன்நொர். 

 

4. அந்ொட்கபில் இொட்சர் பூிிதன இபேந்ொர்கள்; தின்பு தகுொர் 

னுகுொத்ிகதபொதட கூடுகிநிணொல், இர்கள் அர்களுக்குப் 

திள்தபகதபப் பதற்நததொது, இர்களும் பூர்த்ில் ததர்பதற்ந னுொகி 

தனொன்கபொணொர்கள். 

 

5. னுனுதட அக்கிம் பூிிதன பதபேகிணது ன்றும், அன் இபேத்து 

ிதணவுகபின் தொற்நபல்னொம் ித்பம் பதொல்னொத ன்றும் 
கர்த்தர்  கண்டு, 

 

6. ொம் பூிிதன னுதண உண்டொக்கிணற்கொகக் கர்த்தர் ணஸ்ொதப்தட்டொர்; 

அது அர் இபேத்துக்குிசணொிபேந்து. 

 

7. அப்பதொழுது கர்த்தர்: ொன் சிபேஷ்டித் னுதணப் பூிின்தல் தக்கொல், 

னுன் பற்பகொண்டு, ிபேகங்கள் ஊபேம் திொிகள் ஆகொத்துப் தநதகள் 

தரிந்பம் உண்டொிபேக்கிநதகதப ிக்கிகம்தண்டதன்; ொன் 

அர்கதப உண்டொக்கிணது ணக்கு ணஸ்ொதொிபேக்கிநது ன்நொர். 

 

8. தொொவுக்தகொ, கர்த்தருடை கண்கபில் கிபேதத கிதடத்து. 

 

9. தொொின் ம்சனொறு: தொொ ன் கொனத்ில் இபேந்ர்களுக்குள்தப 

ீிொனும் உத்னுொிபேந்ொன்; தொொ ததணொதட 

சஞ்சரித்துக்பகொண்டிபேந்ொன். 
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10. தொொ தசம் கொம் ொப்ததத் ன்னும் பன்று குொதப் பதற்நொன். 

 

11. பூிொணது தனுக்கு பன்தொகச் சீர்பகட்டொிபேந்து; பூி 
பகொடுதிணொல் ிதநந்ிபேந்து. 

 

12. தன் பூிதப் தொர்த்ொர்; இதொ அது சீர்பகட்டொிபேந்து; ொம்சொண 

ொபேம் பூிின்தல் ங்கள் ிதக் பகடுத்துக்பகொண்டிபேந்ொர்கள். 

 

13. அப்பதொழுது தன் தொொத தொக்கி: ொம்சொண ொரின் படிவும் 

ணக்கு பன்தொக ந்து; அர்கபொதன பூி பகொடுதிணொல் ிதநந்து; ொன் 

அர்கதபப் பூிதொடுங்கூட அித்துப்ததொடுதன். 

 

14. ீ பகொப்ததர் த்ொல் உணக்கு எபே தததத உண்டொக்கு; அந்ப் 

தததிதன அதநகதப உண்டுதண்ி, அத உள்ளும் புநம்புொக-கீல்பூசு. 

 

15. ீ அதப் தண்தண்டி ிம் ன்ணபன்நொல், தததின் ீபம் பந்தறு 

பபம், அின் அகனம் ம்தது பபம், அின் உம் பப்தது பபொய் 

இபேக்கதண்டும். 

 

16. ீ தததக்கு ஏர் ஜன்ணதன உண்டுதண்ி, தல்ட்டுக்கு எபே பத் 

ொழ்த்ிிதன அதச் பசய்துபடித்து, தததின் கத அின் தக்கத்ில் 

தத்து, கீழ் அதநகதபபம், இண்டொம் ட்டின் அதநகதபபம், பன்நொம் 

ட்டின் அதநகதபபம் தண்தண்டும். 

 

17. ொணத்ின் கீத ஜீசுொசபள்ப சகன ொம்சஜந்துக்கதபபம் அிக்க ொன் 

பூிின்தல் ஜனப்திபத்த ப்தண்டதன்; பூிிலுள்ப ொவும் 

ொண்டுததொம். 

 

18. ஆணொலும் உன்னுடதண ன் உடன்தடிக்தகத ற்தடுத்துதன்; ீபம், 

உன்தணொதடகூட உன் குொபேம், உன் தணிபம், உன் குொரின் 

தணிகளும், தததக்குள் திதசிபங்கள். 

 

19. சகனி ொம்சொண ஜீன்கபிலும் ஆடம் பதண்டொக தக என்றுக்கு 

எவ்பொபே தஜொடு உன்னுடன் உிதொதட கொக்கப்தடுற்கு, தததக்குள்தப 

தசர்த்துக்பகொள். 

 

20. ஜொிஜொிொண தநதகபிலும், ஜொிஜொிொண ிபேகங்கபிலும், பூிிலுள்ப 

சகன ஜொிஜொிொண ஊபேம் திொிகபிலும், தக என்றுக்கு எவ்பொபே தஜொடு 

உிதொதட கொக்கப்தடுற்கு உன்ணிடத்ிதன க்கடது. 

 

21. உணக்கும் அதகளுக்கும் ஆகொொகச் சகனி ததொஜணதொர்த்ங்கதபபம் 
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தசர்த்து, உன்ணிடத்ில் தத்துக்பகொள் ன்நொர். 

 

22. தொொ அப்தடித பசய்ொன்; தன் ணக்குக் கட்டதபிட்டதடிபல்னொம் 

அன் பசய்து படித்ொன். 

      copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 
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                       III.  தொததல் தகொபும் - பொிகள் திநந்ண 
 
ஆதிாகம் 

11 அதிகாம் 

 
1. பூிபங்கும் எத தொதபம், எதிொண ததச்சும் இபேந்து. 

 

2. ஜணங்கள் கிக்தகிபேந்து திொம்தண்டதகில், சிபொர் தசத்ிதன 

சபூிதக்கண்டு, அங்தக குடிிபேந்ொர்கள். 

 

3. அப்பதொழுது அர்கள்: ொம் பசங்கல் அறுத்து, அத ன்நொய்ச் சுடுதொம் 

ொபேங்கள் ன்று எபேதொபடொபேர் ததசிக்பகொண்டொர்கள்; கல்லுக்குப் தினொகச் 

பசங்கல்லும், சொந்துக்குப் தினொக ினக்கீலும் அர்களுக்கு இபேந்து. 

 

4. தின்னும் அர்கள்: ொம் பூிின்ீபங்கும் சிநிப்ததொகொதடிக்கு, க்கு எபே 

கத்தபம், ொணத்த அபொவும் சிகபள்ப எபே தகொபுத்தபம் கட்டி, 

க்குப் ததர் உண்டொகப் தண்டதொம் ொபேங்கள் ன்று 

பசொல்னிக்பகொண்டொர்கள். 

 

5. னுபுத்ிர் கட்டுகிந கத்தபம் தகொபுத்தபம் 

தொர்க்கிநற்குக் கர்த்தர் இநங்கிணொர். 

 

6. அப்பதொழுது கர்த்தர்: இதொ, ஜணங்கள் எத கூட்டொய் இபேக்கிநொர்கள்; 

அர்கள் அதணபேக்கும் எத தொதபம் இபேக்கிநது; அர்கள் இதச் 

பசய்த்பொடங்கிணொர்கள்; இப்பதொழுதும் ொங்கள் பசய் ிதணத்து என்றும் 

தடதடொட்டொது ன்று இபேக்கிநொர்கள். 

 

7. ொம் இநங்கிப்ததொய், எபேர் ததசுத ற்பநொபேர் அநிொதடிக்கு, அங்தக 

அர்கள் தொததத் ொறுொநொக்குதொம்.ன்நொர். 

 

8. அப்தடித கர்த்தர் அர்கதப அவ்ிடத்ினிபேந்து பூிின்ீபங்கும் 

சிநிப்ததொகப்தண்ிணொர்; அப்பதொழுது கம் கட்டுகிநத ிட்டுிட்டொர்கள். 

 

9. பூிபங்கும் ங்கிண தொததக் கர்த்தர் அவ்ிடத்ில் 

ொறுொநொக்கிணதடிொல், அின் ததர் தொததல் ன்ணப்தட்டது; கர்த்தர் அர்கதப 

அவ்ிடத்ினிபேந்து பூிின்ீபங்கும் சிநிப்ததொகப்தண்ிணொர். 

 
       copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 

http://www.tamil-bible.com/
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IV.சூரின் நகால் நின்மது 

யாசுவா 

10 அதிகாம் 

 

1. தொசுொ ஆிதப் திடித்து, சங்கொம்தண்ி, ரிதகொவுக்கும் அின் 

ொஜொவுக்கும் பசய்தடி, ஆிக்கும் அின் ொஜொவுக்கும் பசய்தபம், 

கிதிதொணின் குடிகள் இஸ்ததனொதட சொொணம்தண்ி அர்களுக்குள் 

ொசொிபேக்கிநதபம், பேசதனின் ொஜொொகி அதொணிதசதக் 

தகள்ிப்தட்டததொது, 

 

2. கிதிதொன் ொஜொணி தட்டங்கபில் என்தநப்ததொல் பதரி தட்டபம், 

ஆிதப்தொர்க்கிலும் பதரிதுொிபேந்தடிிணொலும், அின் னுபல்னொபேம் 

தனசொனிகபொிபேந்தடிிணொலும், ிகவும் தந்ொர்கள். 

 

3. ஆதகொல் பேசதனின், ொஜொொகி அதொணிதசதக் திதொணின் 

ொஜொொகி ஏகொபக்கும், ர்பத்ின் ொஜொொகி தீொபக்கும், னொகீசின் 

ொஜொொகி ப்திொவுக்கும், க்தனொணின் ொஜொொகி பதபீேக்கும் ஆள் 

அனுப்தி: 
 

4. ொங்கள் கிதிதொதணச் சங்கரிக்கும்தடி, ீங்கள் ன்ணிடத்ில் ந்து, ணக்குத் 

துதபசய்பங்கள்; அர்கள் தொசுொதொடும் இஸ்தல் புத்ிதொடும் 

சொொணம்தண்ிணொர்கள் ன்று பசொல்னி அனுப்திணொன். 

 

5. அப்தடித பேசதனின் ொஜொ, திதொணின் ொஜொ, ர்பத்ின் ொஜொ, னொகீசின் 

ொஜொ, க்தனொணின் ொஜொ ன்கிந தொரிரின் ந்து ொஜொக்களும் 

கூடிக்பகொண்டு, அர்களும் அர்களுதட ல்னொச்தசதணகளும் ததொய், 

கிதிதொனுக்கு பன்தொகப் தொபிநங்கி, அின்தல் பத்ம்தண்ிணொர்கள். 

 

6. அப்பதொழுது கிதிதொணின் னுர் கில்கொனினிபேக்கிந தொபத்துக்கு 

தொசுொிணிடத்ில் ஆபனுப்தி: உது அடிொதக் தகிடொல், சீக்கிொய் 

ங்கபிடத்ில் ந்து, ங்கதப இட்சித்து, ங்களுக்குத் துத பசய்பம்; 

தர்ங்கபிதன குடிிபேக்கிந தொரிரின் ொஜொக்கபபல்னொபேம் ங்களுக்கு 
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ிதொொகக் கூடிணொர்கள் ன்று பசொல்னச் பசொன்ணொர்கள். 

 

7. உடதண தொசுொவும், அதணொதடகூடச் சகன பத்னுபேம் சகன 

தொக்கிசொனிகளும் கில்கொனினிபேந்து ததொணொர்கள். 

 

8. கர்த்தர் தொசுொத தொக்கி: அர்களுக்குப் தப்தடொொக; உன் தககபில் 

அர்கதப எப்புக்பகொடுத்தன்; அர்கபில் எபேபேம் உணக்கு பன்தொக 

ிற்தில்தன ன்நொர். 

 

9. தொசுொ கில்கொனினிபேந்து இொபழுதும் டந்து, ிடீபன்று அர்கள்தல் 

ந்துிட்டொன். 

 

10. கர்த்தயா அர்கதப இஸ்தலுக்கு பன்தொகக் கனங்கப்தண்ிணொர்; 

ஆதகொல் அர்கதபக் கிதிதொணிதன கொ சங்கொொக டங்கடித்து, 

பதத்பொதொனுக்குப் ததொகிந ிிதன துத்ி, அபசக்கொட்டும் க்பகொட்டும் 

பநி அடித்ொர்கள். 

 

11. அர்கள் பதத்பொதொணினிபேந்து இநங்குகிந ிிதன இஸ்தலுக்கு 

பன்தொக ஏடிப்ததொதகில், அபசக்கொட்டும் ஏடுகிந 

அர்கள்தல்கர்த்தர் ொணத்ினிபேந்து பதரி கற்கதப ிப்தண்ிணொர், 

அர்கள் பசத்ொர்கள்; இஸ்தல் புத்ிர் தட்டத்ொல் பகொன்நர்கதபப் 

தொர்க்கிலும் கல்திணொல் பசத்ர்கள் அிகொிபேந்ொர்கள். 

 

12. கர்த்தர் தொரித இஸ்தல் புத்ிபேக்கு பன்தொக எப்புக்பகொடுக்கிந 

அந்ொபிதன, தொசுொ கர்த்தட தொக்கிப் ததசி, தின்பு இஸ்தனின் கண்களுக்கு 

பன்தொக: சூரிதண, ீ கிதிதொன்தலும், சந்ிதண, ீ ஆதனொன் 

தள்பத்ொக்கிலும், ரித்துில்லுங்கள் ன்நொன். 

 

13. அப்பதொழுது ஜணங்கள் ங்கள் சத்துபேக்களுக்கு ீிதச் சரிக்கட்டுட்டும் 

சூரின் ரித்து, சந்ினும் ின்நது; இது ொதசரின் புஸ்கத்ில் 

ழுிிபேக்கில்தனொ; அப்தடித சூரின் அஸ்ிக்கத் ீிரிக்கொல், 

நக்குதந எபேதகல்பழுதும் டுொணத்ில் ின்நது. 

 

14. இப்தடிக் கர்த்தர் எபே ணினுதட பசொல்தகட்ட அந்ொதபபொத்ொள் 

அற்கு பன்னுில்தன அற்குப்தின்னுில்தன; கர்த்தர்இஸ்தலுக்கொக 

பத்ம்தண்ிணொர். 
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15. தின்பு தொசுொ இஸ்தல் அதணத்தொடுங்கூடக் கில்கொனினிபேக்கிந 

தொபத்துக்குத் ிபேம்திணொன். 

 

      copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 
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V.   ீர்க்கதரிசி எயிஷாவின் சிய அற்புதங்கள் 

II இாஜாக்கள்  

4 அதிகாம் 

 

1. ீர்க்கரிசிகளுதட புத்ிரில் எபேனுக்கு தணிொிபேந் எபே ஸ்ிரீ 

னிசொதப் தொர்த்து: உது அடிொணொகி ன் புபேன் இநந்து ததொணொன்; உது 

அடிொன் கர்த்தருக்குப் தந்து டந்ொன் ன்தத அநிரீ்; கடன்பகொடுத்ன் 

இப்ததொது ன் இண்டு குொதபம் ணக்கு அடிதகபொக்கிக் பகொள்ப ந்ொன் 

ன்நொன். 

 

2. னிசொ அதப தொக்கி: ொன் உணக்கு ன்ணபசய் தண்டும்? டீ்டில் 

உன்ணிடத்ில் ன்ண இபேக்கிநது பசொல் ன்நொன். அற்கு அள்: எபே குடம் 

ண்பய் அல்னொல் உது அடிொளுதட டீ்டில் தபநொன்றும் இல்தன 

ன்நொள். 

 

3. அப்பதொழுது அன்: ீ ததொய், உன்னுதட அல்டீ்டுகொர் ல்னொரிடத்ிலும் 

அதகம் பறும்தொத்ிங்கதபக் தகட்டுொங்கி, 
 

4. உள்தப ததொய், உன் திள்தபகளுடன் உள்தப ின்று கதப் பூட்டி, அந்ப் 

தொத்ிங்கள் ல்னொற்நிலும் ொர்த்து, ிதநந்த எபே தக்கத்ில் த 

ன்நொன். 

 

5. அள் அணிடத்ினிபேந்து ததொய், ன் திள்தபகளுடன் கதப் 

பூட்டிக்பகொண்டு, இர்கள் தொத்ிங்கதப அபிடத்ில் பகொடுக்க, அள் 

அதகபில் ொர்த்ொள். 

 

6. அந்ப் தொத்ிங்கள் ிதநந் தின், அள் ன் கன் எபேதண தொக்கி: 
இன்னும் எபே தொத்ிம் பகொண்டுொ ன்நொள். அற்கு அன்: ததந தொத்ிம் 

இல்தன ன்நொன்; அப்பதொழுது ண்பய் ின்று ததொிற்று. 

 

7. அள் ததொய் தனுதட னுனுக்கு அத அநிித்ொள். அப்பதொழுது 

அன்: ீ ததொய் அந் ண்பத ிற்று, உன் கடதணத் ீர்த்து, 

ீந்தக்பகொண்டு ீபம் உன் திள்தபகளும் ஜீணம்தண்டங்கள் ன்நொன். 
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8. தின்பு எபேொள் னிசொ சூதணபக்குப் ததொிபேக்கும்ததொது, அங்தகிபேந் 

கணம்பதொபேந்ி எபே ஸ்ிரீ அதண ததொஜணம்தண் பேந்ிக் 

தகட்டுக்பகொண்டொள்; அப்தடித அன் தப்தட்டு பேகிநததொபல்னொம் 

ததொஜணம்தண்டம்தடி அங்தக ந்து ங்குொன். 

 

9. அள் ன் புபேதண தொக்கி: இதொ, ம்ிடத்ில் ப்ததொதும் ந்துததொகிந 

தனுதட னுணொகி இர் தரிசுத்ொன் ன்று கொண்கிதநன். 

 

10. ொம் பத்தின்தல் எபே சிநி அதநடீ்தடக் கட்டி, அில் அபேக்கு எபே 

கட்டிதனபம், ததஜதபம், ொற்கொனிதபம், குத்துிபக்தகபம் தப்ததொம்; 

அர் ம்ிடத்ில் பேம்ததொது அங்தக ங்கனொம் ன்நொள். 

 

11. எபேொள் அன் அங்தக ந்து, அந் அதநடீ்டிதன ங்கி, அங்தக 

தடுத்துக்பகொண்டிபேந்ொன். 

 

12. அன் ன் ததனக்கொணொகி தகொசித தொக்கி: இந்ச் சூதணிொதப 

அதத்துக்பகொண்டுொ ன்நொன்; அதப அதத்துக்பகொண்டுந்ொன்; அள் 

அனுக்கு பன்தொக ின்நொள். 

 

13. அன் தகொசிதப் தொர்த்து: இதொ, இப்தடிப்தட்ட சகன சனக்கததொடும் 

ங்கதப ிசொரித்து பேகிநொத, உணக்கு ொன் ன்ண பசய்தண்டும்? 

ொஜொிணிடத்ினொது தசணொதிிணிடத்ினொது உணக்கொக ொன் 

ததசதண்டி கொரிம் உண்தடொ ன்று அதபக் தகள் ன்நொன். அற்கு அள்: 

ன் ஜணத்ின் டுத ொன் சுகொய்க் குடிிபேக்கிதநன் ன்நொள். 

 

14. அளுக்குச் பசய்தண்டிது ன்ணபன்று தகொசித அன் தகட்டற்கு; 

அன், அளுக்குப் திள்தப இல்தன, அள் புபேனும் பதரி துள்பன் 

ன்நொன். 

 

15. அப்பதொழுது அன்: அதபக் கூப்திடு ன்நொன்; அதபக் கூப்திட்ட ததொது, 

அள் ந்து ொசற்தடிிதன ின்நொள். 

 

16. அப்பதொழுது அன்: எபே திொ உற்தத்ிகொனத்ிட்டத்ிதன எபே குொதண 

அதத்துக் பகொண்டிபேப்தொய் ன்நொன். அற்கு அள்: து? தனுதட 

னுணொகி ன் ஆண்டதண, உது அடிொளுக்கு அதத்ம் 
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பசொல்னதண்டொம் ன்நொள். 

 

17. அந் ஸ்ிரீ கர்ப்தந்ரித்து, னிசொ ன்தணொதட பசொன்ணதடி, எபே 

உற்தத்ிகொனத்ிட்டத்ில் எபே குொதணப் பதற்நொள். 

 

18. அந்ப் திள்தப பர்ந்ொன், எபேொள் அன் 

அறுப்தறுக்கிநர்கபிடத்ினிபேந் ன் கப்தணண்தடக்குப் ததொிபேக்கும்ததொது, 

 

19. ன் கப்ததணப் தொர்த்து: ன் தன தொகிநது, ன் தன தொகிநது ன்நொன்; 

அப்பதொழுது அன் ததனக்கொணிடத்ில், இதண இன் ொிணிடத்ில் 

டுத்துக்பகொண்டுததொய்ிடு ன்நொன். 

 

20. அதண டுத்து, அன் ொிணிடத்ில் பகொண்டுததொணததொது, அன் 

த்ிொணட்டும் அள் டிில் இபேந்து பசத்துப்ததொணொன். 

 

21. அப்பதொழுது அள் நிப்ததொய், அதண தனுதட னுன் 

கட்டினின்தல் தத்து, அன் தக்கப்தட்ட அதநின் கதப் பூட்டிக் 

பகொண்டுததொய், 

 

22. ன் புபேணிடத்ில் ஆள் அனுப்தி: ொன் சீக்கிொய் தனுதட னுன் 

இபேக்கும் இடட்டும் ததொய்பேம்தடிக்கு, ததனக்கொரில் எபேதணபம் எபே 

கழுததபம் ணக்கு அனுப்ததண்டும் ன்று பசொல்னச்பசொன்ணொள். 

 

23. அப்பதொழுது அன்: இது அொொசிபம் அல்ன, ஏய்வுொளும் அல்னத; ீ 

இன்தநக்கு அரிடத்துக்குப் ததொகதண்டிது ன்ண ன்று தகட்கச்பசொன்ணொன். 

அற்கு அள்: ல்னொம் சரிொன், ொன் ததொக தண்டிிபேக்கிநது ன்று 

பசொல்னினுப்தி, 
 

24. கழுதின்தல் தசம்தத்து நி, ன் ததனக்கொதண தொக்கி: இத 

ஏட்டிக்பகொண்டுததொ; ொன் உணக்குச் பசொன்ணொல் எி ததொகிந ிில் ங்கும் 

ஏட்டத்த ிறுத்ொத ன்று பசொல்னிப் புநப்தட்டு, 

 

25. கர்தல் தர்த்ினிபேக்கிந தனுதட னுணிடத்ிற்குப் ததொணொள்; 

தனுதட னுன் தூத்ிதன அதப க்கண்டு, ன் ததனக்கொணொகி 

தகொசிதப் தொர்த்து: அதொ சூதணிொள் பேகிநொள். 

 

26. ீ அளுக்கு ிர்பகொண்டு ஏடி, ீ சுகொிபேக்கிநொொ? உன் புபேன் 
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சுகொிபேக்கிநொணொ? அந்ப் திள்தப சுகொிபேக்கிநொ ன்று அபிடத்ில் 

தகள் ன்நொன். அள்: சுகந்ொன் ன்று பசொல்னி, 
 

27. தர்த்ினிபேக்கிந தனுதட னுணிடத்ில் ந்து, அன் கொதனப் 

திடித்துக்பகொண்டொள்; அப்பதொழுது தகொசி அதப ினக்கிிட ந்ொன்; 

தனுதட னுன்: அதபத் டுக்கொத; அள் ஆத்துொ 

துக்கொிபேக்கிநது; கர்த்தர் அத ணக்கு அநிிொல் தநத்து தத்ொர் 

ன்நொன். 

 

28. அப்பதொழுது அள், ொன் ன் ஆண்டணிடத்ில் எபே குொதண தண்டும் 

ன்று தகட்டதுண்டொ? ணக்கு அதத்ம் பசொல்னதண்டொம் ன்று ொன் 

பசொல்னில்தனொ ன்நொள். 

 

29. அப்பதொழுது அன் தகொசிதப் தொர்த்து: ீ உன் இதடதக் கட்டிக்பகொண்டு, 

ன் டித உன் தகில் திடித்துக்பகொண்டு, ிில் எபேதணச் சந்ித்ொலும் 

அதண ிணொலும், உன்தண எபேன் ிணிணொலும் அனுக்கு றுபொி 
பசொல்னொலும் ததொய்; ன் டித அந்ப் திள்தபின் பகத்ின்தல் த 

ன்நொன். 

 

30. திள்தபின் ொதொ: ொன் உம்த ிடுகிநில்தன 

ன்று கர்த்தரின் ஜீதணபம் உம்பதட ஜீதணபம் பகொண்டு பசொல்லுகிதநன் 

ன்நொள்; அப்பதொழுது அன் ழுந்ிபேந்து அள் தின்தண ததொணொன். 

 

31. தகொசி அர்களுக்கு பன்தண ததொய், அந்த் டிதப் திள்தபின் 

பகத்ின்தல் தத்ொன்; ஆணொலும் சத்பம் இல்தன, உர்ச்சிபம் இல்தன; 

ஆதகொல் அன் ிபேம்தி அனுக்கு ிர்பகொண்டுந்து: திள்தப 

ிிக்கில்தன ன்று அனுக்கு அநிித்ொன். 

 

32. னிசொ டீ்டிற்குள் ந்ததொது, இதொ, அந்ப் திள்தப அன் கட்டினின்தல் 

பசத்துக்கிடந்ொன். 

 

33. உள்தப ததொய்த் ங்கள் இபேபேக்கும் தின்ணொக அன் கதப் 

பூட்டி, கர்த்தட தொக்கி தண்டுல் பசய்து, 

 

34. கிட்தடததொய், ன் ொய் திள்தபின் ொின்தலும், ன் கண்கள் அன் 

கண்கபின்தலும், ன் உள்பங்தககள் அன் உள்பங்தககபின்தலும் 
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தடும்தடிொக அன்தல் குப்புநப் தடுத்துக் பகொண்டொன்; அப்பதொழுது 

திள்தபின் உடல் அணல் பகொண்டது. 

 

35. அன் ழுந்து, அதநடீ்டில் இங்கும் அங்கும் உனொி, ிபேம்தக் கிட்டப் ததொய் 

அன்தல் குப்புநப்தடுத்ொன்; அப்பதொழுது அந்ப் திள்தப ழும் தும்ித் ன் 

கண்கதபத் ிநந்ொன். 

 

36. அப்பதொழுது அன்: தகொசிதக் கூப்திட்டு, அந்ச் சூதணிொதப 

அதத்துக்பகொண்டுொ ன்நொன்; அதப அதத்துக்பகொண்டுந்ொன்; அள் 

அணிடத்ில் ந்ததொது ; அன், உன் குொதண டுத்துக்பகொண்டு ததொ 

ன்நொன். 

 

37. அப்பதொழுது அள் உள்தப ததொய், அன் தொத்ிதன ிழுந்து, தட்டும் 

திந்து, ன் குொதண டுத்துக் பகொண்டு பபித ததொணொள். 

 

38. னிசொ கில்கொலுக்குத் ிபேம்திப் ததொய் இபேக்தகில், தசத்ிதன தஞ்சம் 

உண்டொிற்று; ீர்க்கரிசிகபின் புத்ிர், அனுக்கு பன்தொக 

உட்கொர்ந்ிபேந்ொர்கள்; அன் ன் ததனக்கொதண தொக்கி: ீ பதரி தொதணத 

அடுப்திதன தத்துத் ீர்க்கரிசிகபின் புத்ிபேக்குக் கூழ்கொய்ச்சு ன்நொன். 

 

39. எபேன் கீதகதபப் தநிக்க பபிிதன ததொய், எபே ததய்க்பகொம்ட்டிக் 

பகொடிதக் கண்டு, அன் கொய்கதப டி ிதந அறுத்துந்து, அதகதப 

அரிந்து கூழ்ப்தொதணிதன ததொட்டொன்; அது இன்ணபன்று அர்களுக்குத் 

பரிொிபேந்து. 

 

40. சொப்திட அத ஜணங்களுக்கு ொர்த்ொர்கள்; அர்கள் அந்க் கூில் டுத்துச் 

சொப்திடுகிநததொது, அதச் சொப்திடக் கூடொல்: தனுதட னுதண, 

தொதணில் சொவு இபேக்கிநது ன்று சத்ிட்டொர்கள். 

 

41. அப்பதொழுது அன், ொதக் பகொண்டுச்பசொல்னி, அதப் தொதணிதன 

ததொட்டு, ஜணங்கள் சொப்திடும்தடி அர்களுக்கு ொர் ன்நொன்; அப்புநம் 

தொதணிதன தொம் இல்னொற் ததொிற்று. 

 

42. தின்பு தொகொல் சலீொினிபேந்து எபே னுன் தனுதட னுனுக்கு 

பற்தனணொண ொற்தகொதுதின் இபேதது அப்தங்கதபபம் ொள் கிர்கதபபம் 

பகொண்டுந்ொன்; அப்பதொழுது அன்: ஜணங்களுக்குச் சொப்திடக்பகொடு ன்நொன். 
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43. அற்கு அனுதட திிதடக்கொன்: இத ொன் தறுததபேக்கு பன் 

தப்தது ப்தடி ன்நொன். அற்கு அன்: அத ஜணங்களுக்குச் சொப்திடக் பகொடு; 

சொப்திட்டதிற்தொடு இன்னும் ீிபண்டொிபேக்கும் ன்று கர்த்தர் பசொல்லுகிநொர் 

ன்நொன். 

 

44. அப்பதொழுது அர்களுக்கு பன்தொக அத 

தத்ொன்; கர்த்தருடை ொர்த்தின்தடித அர்கள் சொப்திட்டதுன்நி 
ீிபம் இபேந்து. 

 

II இாஜாக்கள் 

5 அதிகாம் 

 

1. சீரி ொஜொின் ததடத்தனணொகி ொகொன் ன்தன் ன் 

ஆண்டணிடத்ில் பதரி னுனும் ண்ிக்தகபள்பனுொிபேந்ொன்; 

அதணக் பகொண்டு கர்த்தர் சீரிொவுக்கு இட்சிப்ததக் கட்டதபிட்டொர்; கொ 

தொக்கிசொனிொகி அதணொ குஷ்டதொகிொிபேந்ொன். 

 

2. சீரிொினிபேந்து ண்டுகள் புநப்தட்டு, இஸ்தல் தசத்ினிபேந்து எபே சிறு 

பதண்தச் சிதநதிடித்துக்பகொண்டுந்ிபேந்ொர்கள்; அள் ொகொணின் 

தணிக்குப் திிதட பசய்துபகொண்டிபேந்ொள். 

 

3. அள் ன் ொச்சிொதப் தொர்த்து: ன் ஆண்டன் சொரிொினிபேக்கிந 

ீர்க்கரிசிிணிடத்ில் ததொொொணொல் னொிபேக்கும்; அர் இபேதட 

குஷ்டதொகத்த ீக்கிிடுொர் ன்நொள். 

 

4. அப்பதொழுது அன் ததொய், இஸ்தல் தசத்துப் பதண் இன்ண இன்ண 

திகொொய்ச் பசொல்லுகிநொள் ன்று ன் ஆண்டணிடத்ில் அநிித்ொன். 

 

5. அப்பதொழுது சீரிொின் ொஜொ: ல்னது ததொகனொம், இஸ்தனின் ொஜொவுக்கு 

ிபேதம் பேகிதநன் ன்நொன்; அப்தடித அன் ன் தகிதன தத்துத் ொனந்து 

பள்பிதபம், ஆநொிம் தசக்கல் ிதநபதொன்தணபம், தத்து 

ொற்றுஸ்ிங்கதபபம் டுத்துக்பகொண்டுததொய், 
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6. இஸ்தனின் ொஜொிடத்ில் அந் ிபேதத்தக் பகொடுத்ொன். அிதன: இந் 

ிபேதத்த உம்ிடத்ில் ன் ஊிக்கொணொகி ொகொன் பகொண்டுபேொன்; ீர் 

அன் குஷ்டதொகத்த ீக்கி ிட அதண உம்ிடத்ில் அனுப்திிபேக்கிதநன் 

ன்று ழுிிபேந்து. 

 

7. இஸ்தனின் ொஜொ அந் ிபேதத்த ொசித்ததொது, அன் ன் 

ஸ்ிங்கதபக் கிித்துக்பகொண்டு: எபே னுதண அன் 

குஷ்டதொகத்ிணின்று ீக்கி ிடதண்டும் ன்று, அன் ன்ணிடத்ில் ிபேதம் 

அனுப்புகிநற்கு, பகொல்னவும் உிர்ப்திக்கவும் ொன் தணொ? இன் ன்தண 

ிதொிக்கச் சம் தடுகிநொன் ன்ததச் சிந்ித்துப்தொபேங்கள் ன்நொன். 

 

8. இஸ்தனின் ொஜொ ன் ஸ்ிங்கதபக் கிித்துக்பகொண்ட பசய்ித 

தனுதட னுணொகி னிசொ தகட்டததொது, அன்: ீர் உம்பதட 

ஸ்ிங்கதபக் கிித்துக்பகொள்ொதணன்? அன் ன்ணிடத்ில் ந்து, 

இஸ்தனிதன ீர்க்கரிசி உண்படன்தத அநிந்துபகொள்பட்டும் ன்று 

ொஜொவுக்குச் பசொல்னினுப்திணொன். 

 

9. அப்தடித ொகொன் ன் குிதகதபொடும் ன் இத்தொடும் ந்து னிசொின் 

ொசற்தடிிதன ின்நொன். 

 

10. அப்பதொழுது னிசொ: அணிடத்ில் ஆள் அனுப்தி, ீ ததொய், தொர்ொணில் 

ழும் ஸ்ொணம்தண்ட; அப்பதொழுது உன் ொம்சம் ொநி, ீ சுத்ொொய் ன்று 

பசொல்னச்பசொன்ணொன். 

 

11. அற்கு ொகொன் கடுங்தகொதங்பகொண்டு, புநப்தட்டுப்ததொய்: அன் பபித 

ந்து ின்று, ன் தணொகி கர்த்தருடை ொத்தத் பொழுது, ன் 

தகிணொல் அந் இடத்தத் டி, இவ்ிொய்க் குஷ்டதொகத்த 

ீக்கிிடுொன் ன்று ணக்குள் ிதணத்ிபேந்தன். 

 

12. ொன் ஸ்ொணம்தண்ிச் சுத்ொகிநற்கு இஸ்தனின் ண்ரீ்கள் 

ல்னொற்தநப்தொர்க்கிலும் ஸ்குின் ிகபொகி ஆப்ணொவும் தர்தொபேம் 

ல்னல்னதொ ன்று பசொல்னி, உக்கித்தொதட ிபேம்திப் ததொணொன். 

 

13. அன் ஊிக்கொர் சீதத்ில் ந்து, அதண தொக்கி: கப்ததண, அந்த் 

ீர்க்கரிசி எபே பதரி கொரித்தச் பசய் உக்குச் பசொல்னிிபேந்ொல் அத 
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ீர் பசய்ரீ் அல்னொ? ஸ்ொணம் தண்டம், அப்பதொழுது சுத்ொரீ் ன்று அர் 

உம்தொதட பசொல்லும் ததொது, அதச் பசய்தண்டிது த்தண அிகம் ன்று 

பசொன்ணொர்கள். 

 

14. அப்பதொழுது அன் இநங்கி, தனுதட னுன் ொர்த்தின்தடித 

தொர்ொணில் ழும் பழுகிணததொது, அன் ொம்சம் எபே சிறுதிள்தபின் 

ொம்சத்தப்ததொன ொநி, அன் சுத்ொணொன். 

 

15. அப்பதொழுது அன் ன் கூட்டத்தொபடல்னொம் தனுதட 

னுணிடத்துக்குத் ிபேம்திந்து, அனுக்கு பன்தொக ின்று: இதொ, 

இஸ்தனினிபேக்கிந ததணத்ி பூிபங்கும் ததந தன் இல்தன 

ன்தத அநிந்தன்; இப்ததொதும் உது அடிதன் தகில் எபே கொிக்தக 

ொங்கிக்பகொள்பதண்டும் ன்நொன். 

 

16. அற்கு அன்: ொன் ொங்குகிநில்தன ன்று கர்த்தருக்கு பன்தொக 

அபேதட ஜீதணக்பகொண்டு பசொல்லுகிதநன் ன்நொன்; ொங்கதண்டும் 

ன்று அதண பேந்ிணொலும் ட்டுல் தண்ிிட்டொன். 

 

17. அப்பதொழுது ொகொன்: ஆணொலும் இண்டு தகொதறு கழுதகள் சுக்கத்க்க 

இண்டு பதொி ண் உது அடிதனுக்குக் கட்டதபிடதண்டும்; உது 

அடிதன் இணிக் கர்த்தருக்யக அல்னொல், அந்ி தர்களுக்குச் சர்ொங்க 

கணத்தபம் தனிதபம் பசலுத்துில்தன. 

 

18. எபே கொரித்தத கர்த்தர் உது அடிதனுக்கு ன்ணிப்தொொக; ன் 

ஆண்டன் திந்துபகொள்ப ரிம்தொன் தகொிலுக்குள் திதசிக்கும்ததொது, ொன் 

அபேக்குக் தகனொகு பகொடுத்து ரிம்தொன் தகொினிதன திதண்டிொகும்; 

இப்தடி ரிம்தொன் தகொினில் ொன் தி தண்டி இந்க் 

கொரித்தக் கர்த்தர் உது அடிதனுக்கு ன்ணிப்தொொக ன்நொன். 

 

19. அற்கு அன்: சொொணத்தொதடததொ ன்நொன்; இன் புநப்தட்டுக் 

பகொஞ்சதூம் ததொணததொது, 

 

20. தனுதட னுணொகி னிசொின் ததனக்கொன் தகொசி ன்தன், 

அந்ச் சீரிணொகி ொகொன் பகொண்டுந்த ன் ஆண்டன் அன் தகிதன 

ொங்கொல் அதண ிட்டுிட்டொர்; ொன் அன் திநதக ஏடி, அன் தகிதன 

ொகிலும் ொங்குதன் ன்று கர்த்தருடைஜீன்தல் ஆதிட்டு, 
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21. ொகொதணப் தின் பொடர்ந்ொன்; அன் ன் திநதக ஏடிபேகிநத ொகொன் 

கண்டததொது, அனுக்கு ிர்பகொண்டு ததொக இத்ினிபேந்து குித்து: 

சுகபசய்ிொ ன்று தகட்டொன். 

 

22. அற்கு அன்: சுகபசய்ிொன்; ீர்க்கரிசிகபின் புத்ிரில் இண்டு ொனிதர் 

இப்பதொழுதுொன் ப்திொீம் தனத்தசத்ினிபேந்து ன்ணிடத்ில் ந்ொர்கள்; 

அர்களுக்கு எபே ொனந்து பள்பிதபம், இண்டு ொற்றுஸ்ிங்கதபபம் 

தண்டும் ன்று தகட்க, ன் ஜொன் ன்தண அனுப்திணொர் ன்நொன். 

 

23. அற்கு ொகொன்: வுபசய்து, இண்டு ொனந்த ொங்கிக்பகொள் ன்று 

பசொல்னி, அதண பேந்ி, இண்டு ொனந்து பள்பித இண்டு தககபில் 

இண்டு ொற்று ஸ்ிங்கதபொதட கட்டி, அனுக்கு பன்தொகச் சுந்து ததொக, ன் 

ததனக்கொொண இண்டு ததர்தல் தத்ொன். 

 

24. அன் தட்டண்தடக்கு ந்ததொது, அன் அத அர்கள் தகினிபேந்து 

ொங்கி, டீ்டிதன தத்து, அந் னுத அனுப்திிட்டொன்; அர்கள் 

ததொய்ிட்டொர்கள். 

 

25. தின்பு அன் உள்தப ததொய்த் ன் ஜொனுக்கு பன்தொக ின்நொன்; தகொசித, 

ங்தகிபேந்து ந்ொய் ன்று னிசொ அதணக் தகட்டற்கு, அன்: உது 

அடிொன் ங்கும் ததொகில்தன ன்நொன். 

 

26. அப்பதொழுது அன் இதணப் தொர்த்து: அந் னுன் உணக்கு ிர் 

பகொண்டு ன் இத்ினிபேந்து இநங்கித் ிபேம்புகிநததொது ன் ணம் 

உன்னுடன்கூடச் பசல்னில்தனொ? தத்த ொங்குகிநற்கும், 

ஸ்ிங்கதபபம் எனித்தொப்புகதபபம் ிொட்சத்தொட்டங்கதபபம் 

ஆடுொடுகதபபம் ததனக்கொதபம் ததனக்கொரிகதபபம் 

ொங்குகிநற்கும் இது கொனொ? 

 

27. ஆதகொல் ொகொணின் குஷ்டதொகம் உன்தணபம் உன் சந்ிொதபம் 

ன்தநக்கும் திடித்ிபேக்கும் ன்நொன்; உடதண அன் உதநந் த ிநொண 

குஷ்டதொகிொகி, அன் சபகத்த ிட்டுப் புநப்தட்டுப் ததொணொன். 
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II இாஜாக்கள் 

6 அதிகாம் 

 

1. ீர்க்கரிசிகபின் புத்ிர் னிசொத தொக்கி: இதொ, ொங்கள் உம்படன் 

குடிிபேக்கிந இந் இடம் ங்களுக்கு பபேக்கொய் இபேக்கிநது. 

 

2. ொங்கள் தொர்ொன்ட்டும் ததொய் அவ்ிடத்ில் எவ்பொபேர் எவ்பொபே 

உத்ித்த பட்டி, குடிிபேக்க அங்தக ங்களுக்கு எபே இடத்த 

உண்டொக்குதொம் ன்நொர்கள். அற்கு அன்: ததொங்கள் ன்நொன். 

 

3. அர்கபில் எபேன்: ீர் வுபசய்து உது அடிொதொதடகூட தண்டும் 

ன்நொன். அற்கு அன்: ொன் பேகிதநன் ன்று பசொல்னி, 
 

4. அர்கதபொதடகூடப் ததொணொன்; அர்கள் தொர்ொன் ிபேதக ந் ததொது 

ங்கதப பட்டிணொர்கள். 

 

5. எபேன் எபே உத்ித்த பட்டி ிழுத்துதகில் தகொடரி ண்ரீில் 

ிழுந்து; அன்: தொ ன் ஆண்டதண, அது இனொக ொங்கப்தட்டத ன்று 

கூிணொன். 

 

6. தனுதட னுன் அது ங்தக ிழுந்து ன்று தகட்டொன்; அன் அந் 

இடத்தக் கொண்தித்ததொது, எபே பகொம்தத பட்டி, அத அங்தக நிந்து, அந் 

இபேம்தத ிக்கப்தண்ி, 
 

7. அத டுத்துக்பகொள் ன்நொன்; அப்தடித அன் ன் தகத ீட்டி அத 

டுத்துக்பகொண்டொன். 

 

8. அக்கொனத்ில் சீரிொின் ொஜொ இஸ்தலுக்கு ிதொொய் பத்ம் தண்ி, 
இன்ண இன்ண ஸ்னத்ிதன தொபிநங்குதன் ன்று ன் ஊிக்கொதொதட 

ஆதனொசதணதண்ிணொன். 

 

9. ஆகிலும் தனுதட னுன் இஸ்தனின் ொஜொிணிடத்ில் ஆள் 

அனுப்தி: இன்ண இடத்துக்குப் ததொகொதடிக்கு ச்சரிக்தகொிபேம்; சீரிர் அங்தக 

இநங்குொர்கள் ன்று பசொல்னச் பசொன்ணொன். 
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10. அப்பதொழுது இஸ்தனின் ொஜொ தனுதட னுன் ன்தண ச்சரித்து, 

ணக்குக் குநித்துச்பசொன்ண ஸ்னத்ிற்கு னுத அனுப்திப்தொர்த்து 

ச்சரிக்தகொிபேந்து, இப்தடி அதகந்ம் ன்தணக் கொத்துக்பகொண்டொன். 

 

11. இந்க் கொரித்ிணிித்ம் சீரி ொஜொின் இபேம் கும்தி, அன் ன் 

ஊிக்கொத அதத்து: ம்பதடர்கபில் இஸ்தனின் ொஜொவுக்கு 

உபொிபேக்கிநன் ொர் ன்று ீங்கள் ணக்கு அநிிக்கொட்டீர்கபொ ன்று 

தகட்டொன். 

 

12. அப்பதொழுது அன் ஊிக்கொரில் எபேன்: அப்தடிில்தன; ன் 

ஆண்டணொகி ொஜொத, ீர் உம்பதட தள்பி அதநிதன ததசுகிந 

ொர்த்தகதபபம் இஸ்தனினிபேக்கிந ீர்க்கரிசிொகி னிசொ 

இஸ்தனின் ொஜொவுக்கு அநிிப்தொன் ன்நொன். 

 

13. அப்பதொழுது அன்: ொன் னுத அனுப்தி அதணப் திடிக்கும்தடி, ீங்கள் 

ததொய் அன் ங்தக இபேக்கிநொன் ன்று தொபேங்கள் ன்நொன்; அன் தொத்ொணில் 

இபேக்கிநொன் ன்று அனுக்கு அநிிக்கப்தட்டது. 

 

14. அப்பதொழுது அன் அங்தக குிதகதபபம் இங்கதபபம் தனத் 

இொடத்தபம் அனுப்திணொன்; அர்கள் இொக்கொனத்ிதன ந்து தட்டத்த 

தபந்துபகொண்டொர்கள். 

 

15. தனுதட னுணின் ததனக்கொன் அிகொனத ழுந்து பபித 

புநப்தடுதகில், இதொ, இொடபம் குிதகளும் இங்களும் தட்டத்தச் 

சுற்நிக் பகொண்டிபேக்கக் கண்டொன்; அப்பதொழுது ததனக்கொன் அதண தொக்கி: 
தொ, ன் ஆண்டதண, ன்ணபசய்தொம் ன்நொன். 

 

16. அற்கு அன்: தப்தடொத; அர்கதபொடிபேக்கிநர்கதபப் தொர்க்கிலும் 

ம்தொடிபேக்கிநர்கள் அிகம் ன்நொன். 

 

17. அப்பதொழுது னிசொ ிண்ப்தம் தண்ி: கர்த்தாயவ, இன் தொர்க்கும்தடி 

இன் கண்கதபத் ிநந்பேளும் ன்நொன்; உடதண கர்த்தர் அந் ததனக்கொன் 

கண்கதபத் ிநந்ொர்; இதொ, னிசொதச் சுற்நிலும் அக்கிணிொண 

குிதகபொலும் இங்கபொலும் அந் தன ிதநந்ிபேக்கிநத அன் 

கண்டொன். 
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18. அர்கள் அணிடத்ில் பேதகில், னிசொ கர்த்தட தொக்கி 
ிண்ப்தம்தண்ி: இந் ஜணங்களுக்குக் கண் க்கம் உண்டொகும்தடி பசய்பம் 

ன்நொன்; னிசொவுதட ொர்த்தின்தடித அர்களுக்குக் கண்க்கம் 

உண்டொகும்தடி பசய்ொர். 

 

19. அப்பதொழுது னிசொ அர்கதப தொக்கி: இது ி அல்ன; இது தட்டபம் 

அல்ன; ன் திநதக ொபேங்கள்; ீங்கள் தடுகிந னுணிடத்ில் ொன் உங்கதப 

ிடத்துதன் ன்று பசொல்னி, அர்கதபச் சொரிொவுக்கு 

அதத்துக்பகொண்டுததொணொன். 

 

20. அர்கள் சொரிொில் ந்ததொது, னிசொ: கர்த்தாயவ, இர்கள் 

தொர்க்கும்தடிக்கு இர்கள் கண்கதபத் ிநந்பேளும் ன்நொன்; 

தொர்க்கும்தடிக்குக் கர்த்தர் அர்கள் கண்கதபத் ிநக்கும்ததொது, இதொ, அர்கள் 

சொரிொின் டுத இபேந்ொர்கள். 

 

21. இஸ்தனின் ொஜொ அர்கதபக் கண்டததொது, னிசொதப் தொர்த்து: ன் 

கப்ததண, ொன் அர்கதப பட்டிப் ததொடனொொ ன்று தகட்டொன். 

 

22. அற்கு அன்: ீர் பட்டதண்டொம்; ீர் உம்பதட தட்டத்ொலும், 

உம்பதட ில்னிணொலும் சிதநொக்கிக் பகொண்டர்கதப பட்டுகிநதீொ? 

இர்கள் புசித்துக் குடித்து, ங்கள் ஆண்டணிடத்துக்குப் ததொகும்தடிக்கு, அப்தபம் 

ண்பீேம் அர்களுக்பகிரில் தபம் ன்நொன். 

 

23. அப்பதொழுது அர்களுக்குப் பதரி ிபேந்து தண்ி, அர்கள் புசித்துக் 

குடித்தின்பு, அர்கதப அனுப்திிட்டொன்; அர்கள் ங்கள் 

ஆண்டணிடத்துக்குப் ததொய்ிட்டொர்கள்; சீரிரின் ண்டுகள் இஸ்தல் 

தசத்ிதன அப்புநம் ில்தன. 

 

     copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 
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                             VI. சிங்கக் பகதிில் ொணிதல் 

 
தானியல் 

6 அதிகாம் 

 

10. ொணிததனொபன்நொல், அந்ப் தத்ித்துக்குக் தகபழுத்து 

தக்கப்தட்டபன்று அநிந்ததொிலும், ன் டீ்டுக்குள்தபததொய், ன் 

தனதநிதன பேசதனபக்கு தொக தனகிகள் ிநந்ிபேக்க, அங்தக ொன் 

பன் பசய்துந்தடித ிணம் பன்று ததபபம் ன் தனுக்கு பன்தொக 

பங்கொற்தடிிட்டு பஜதம்தண்ி, ஸ்தொத்ிம் பசலுத்ிணொன். 

 

11. அப்பதொழுது அந் னுர்கூட்டங்கூடி, ொணிதல் ன் தனுக்கு பன்தொக 

பஜதம்தண்ி ிண்ப்தம்பசய்கிநதக் கண்டொர்கள். 

 

12. தின்பு அர்கள் ொஜொவுக்கு பன்தொக ந்து, ொஜொின் ொக்கீதக்குநித்து: ந் 

னுணொகிலும் பப்தது ொள்தில் ொஜொொகி உம்தத்ி ந் 

ததணொணொலும் னுதணொணொலும் தொக்கி ொபொபே 

கொரித்தக்குநித்து ிண்ப்தம் தண்ிணொல், அன் சிங்கங்கபின் பகதிிதன 

ததொடப்தடதண்டும் ன்று ீர் கட்டதபப்தத்ித்ில் தகபழுத்து தத்ீர் 

அல்னொ ன்நொர்கள்; அற்கு ொஜொ: அந்க் கொரிம் திபேக்கும் 

பதர்சிபேக்கும் இபேக்கிந ொநொ திொத்ின்தடி உறுிொக்கப்தட்டத 

ன்நொன். 

 

13. அப்பதொழுது அர்கள் ொஜொத தொக்கி: சிதநதிடிக்கப்தட்ட பெதொதசத்ின் 

புத்ிரில் ொணிதல் ன்தன் உம்தபம் ீர் தகபழுத்து தத்துக்பகொடுத் 

கட்டதபதபம் ிொல், ிணம் பன்று ததபபம் ொன் தண்டம் 

ிண்ப்தத்தப் தண்டகிநொன் ன்நொர்கள். 

 

14. ொஜொ இந் ொர்த்தகதபக் தகட்டததொது, ன்ணில் ிகவும் சஞ்சனப்தட்டு, 

ொணிததனக் கொப்தொற்றும்தடிக்கு அன்ததரில் ன் ணத தத்து, அதணத் 

ப்புிக்கிநற்கொகச் சூரின் அஸ்ிக்கு ட்டும் 

திொசப்தட்டுக்பகொண்டிபேந்ொன். 
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15. அப்பதொழுது அந் னுர் ொஜொிணிடத்ில் கூட்டொய் ந்து: ொஜொ 

கட்டதபிட்ட ந்த் ொக்கீதும் கட்டதபபம் ொற்நப்தடக் கூடொபன்தது 

திபேக்கும் பதர்சிபேக்கும் திொொிபேக்கிநபன்று அநிீொக 

ன்நொர்கள். 

 

16. அப்பதொழுது ொஜொ கட்டதபிட, அர்கள் ொணிததனக் பகொண்டுந்து, 

அதணச் சிங்கங்கபின் பகதிிதன ததொட்டொர்கள். ொஜொ ொணிததன தொக்கி: ீ 

இதடிடொல் ஆொிக்கிந உன் தன் உன்தணத் ப்புிப்தொர் ன்நொன். 

 

17. எபே கல் பகதிினுதட ொசனின்தல் பகொண்டுந்து தக்கப்தட்டது; 

ொணிததனப்தற்நி ீர்ொணம் ொற்நப்தடொதடிக்கு ொஜொ ன் 

தொித்ிணொலும் ன் திபுக்கபின் தொித்ிணொலும் அின்தல் 

பத்ிதததொட்டொன். 

 

18. தின்பு ொஜொ ன் அதணக்குப்ததொய், இொபழுதும் ததொஜணம்தண்ொலும், 

கீொத்ிம் பனொணதகதபத் ணக்கு பன்தொக பொட்டொலும் 

இபேந்ொன்; அனுக்கு ித்ிதபம் ொற்ததொிற்று. 

 

19. கொனத கிக்கு பளுக்கும்ததொது ொஜொ ழுந்ிபேந்து, சிங்கங்கபின் பகதிக்குத் 

ீிொய்ப் ததொணொன். 

 

20. ொஜொ பகதிின் கிட்டந்ததொது, துசத்ொய்த் ொணிததனக் கூப்திட்டு: 

ொணிததன, ஜீனுள்ப தனுதட ொசதண, ீ இதடிடொல் ஆொிக்கிந 

உன் தன் உன்தணச் சிங்கங்களுக்குத் ப்புிக்க ல்னொிபேந்ொொ ன்று 

ொணிததனக் தகட்டொன். 

 

21. அப்பதொழுது ொணிதல்: ொஜொத, ீர் ன்றும் ொழ்க. 

 

22. சிங்கங்கள் ன்தணச் தசப்தடுத்ொதடிக்குத் தன் ம்பதட தூதண 

அனுப்தி, அதகபின் ொதக் கட்டிப்ததொட்டொர்; அதபணன்நொல் அபேக்கு 

பன்தொக ொன் குற்நற்நணொய்க் கொப்தட்தடன்; ொஜொொகி உக்கு 

பன்தொகவும் ொன் ீிதகடு பசய்ில்தன ன்நொன். 

 

23. அப்பதொழுது ொஜொ ன்ணில் ிகவும் சந்தொப்தட்டு, ொணிததனக் 

பகதிினிபேந்து தூக்கிிடச் பசொன்ணொன்; அப்தடித ொணிதல் பகதிினிபேந்து 
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தூக்கிிடப்தட்டொன்; அன் ன் தன்ததரில் ிசுொசித்ிபேந்தடிொல், 

அணில் எபே தசபம் கொப்தடில்தன. 

 

24. ொணிதனின்தல் குற்நஞ்சொற்நிண னுததொபன்நொல், ொஜொ 

பகொண்டுச்பசொன்ணொன்; அர்கதபபம் அர்கள் குொதபம் அர்கள் 

தணிகதபபம் சிங்கங்கபின் பகதிிதன ததொட்டொர்கள்; அர்கள் பகதிின் 

அடிிதன தசபேபன்தண சிங்கங்கள் அர்கள்தல் தொய்ந்து, அர்கள் 

லும்புகதபபல்னொம் பொறுக்கிப்ததொட்டது. 

 

25. தின்பு ொஜொொகி ரிப தசபங்கும் குடிிபேக்கிந ல்னொ ஜணங்களுக்கும், 

ஜொிொபேக்கும் தொதக்கொபேக்கும் ழுிணது ன்ணபன்நொல்: உங்களுக்குச் 

சொொணம் பதபேகக்கடது. 

 

26. ன் ொஜ்த்ின் ஆளுதகக்குள் ங்குபள்பர்கள் ொபேம் ொணிதனின் 

தனுக்கு பன்தொக டுங்கிப் தப்தடதண்டுபன்று ன்ணொதன 

ீர்ொணம்தண்ப்தடுகிநது; அர் ஜீனுள்ப தன், அர் ன்பநன்தநக்கும் 

ிதனத்ிபேக்கிநர்; அபேதட ொஜ்ம் அிொது; அபேதட கர்த்த்தும் 

படிவுதரிந்பம் ிற்கும். 

 

27. ொணிததனச் சிங்கங்கபின் தகக்குத் ப்புித் அத ப்புிக்கிநபேம் 

இட்சிக்கிநபேம், ொணத்ிலும் பூிிலும் அதடொபங்கதபபம் 

அற்புங்கதபபம் பசய்கிநபேொிபேக்கிநொர் ன்று ழுிணொன். 

 

28. ரிபின் ொஜ்தொ கொனத்ிலும், பதர்சிணொகி தகொதசுதட 

ொஜ்தொகொனத்ிலும் ொணிதனின் கொரிம் பஜொிபேந்து. 

 

      copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com/ 
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VII. ீனின் விற்மில் ீர்க்கதரிசி யானா 

யானா 

1 அதிகாம் 

 
1. அித்ொின் குொணொகி தொணொவுக்குக் கர்த்தருடை ொர்த்த உண்டொகி, 
அர்: 

 

2. ீ ழுந்து கொ கொகி ிணிதக்குப் ததொய், அற்கு ிதொொகப் திசங்கி; 
அர்களுதட அக்கிம் ன் சபகத்ில் ந்து ட்டிணது ன்நொர். 

 

3. அப்பதொழுது தொணொ கர்த்தருடை சபகத்ிணின்று ினகி, ர்ீசுக்கு 

ஏடிப்ததொகும்தடி ழுந்து, தொப்தொவுக்குப் ததொய் ர்ீசுக்குப் ததொகிந எபே 

கப்ததனக்கண்டு, கூனிபகொடுத்து, ொன் கர்த்தருடை சபகத்ிணின்று 

ினகும்தடி, அர்கதபொதட ர்ீசுக்குப் ததொகக் கப்தல் நிணொன். 

 

4. கர்த்தர் சபத்ித்ின்தல் பதபேங்கொற்தந ிட்டொர்; அிணொல் கடனிதன 

கப்தல் உதடபபன்று ிதணக்கத்க்க பதரி பகொந்பிப்பு உண்டொிற்று. 

 

5. அப்பதொழுது கப்தற்கொர் தந்து, அணன் ன்ன் ததண தொக்கி 
தண்டுல்பசய்து, தொத்த தனசொக்கும்தடிக் கப்தனில் இபேந் சக்குகதபச் 

சபத்ித்ில் நிந்துிட்டொர்கள்; தொணொதொபன்நொல் கப்தனின் கீழ்த்ட்டில் 

இநங்கிததொய்ப் தடுத்துக்பகொண்டு, அர்ந் ித்ிததண்ிணொன். 

 

6. அப்பதொழுது ொலுி அணிடத்ில் ந்து ீ ித்ிததண்டகிநது ன்ண? 

ழுந்ிபேந்து உன் ததண தொக்கி தண்டிக்பகொள்; ொம் 

அிந்துததொகொதடிக்குச் சுொி எபேததப ம்த ிதணத்பேளுொர் ன்நொன். 

 

7. அர்கள் ொர் ிித்ம் இந் ஆதத்து க்கு தரிட்டபன்று ொநிபம்தடிக்குச் 

சீட்டுப்ததொடுதொம் ொபேங்கள் ன்று எபேதொபடொபேர் பசொல்னிக்பகொண்டு 

சீட்டுப்ததொட்டொர்கள்; தொணொின் ததபேக்குச் சீட்டு ிழுந்து. 

 

8. அப்பதொழுது அர்கள் அதண தொக்கி: ொர் ிித்ம் இந் ஆதத்து க்கு 

தரிட்டபன்று ீ ங்களுக்குச் பசொல்னதண்டும்; உன் பொிபனன்ண? ீ 

ங்தகிபேந்து பேகிநொய்? உன் தசம் து? ீ ன்ண ஜொிொன் ன்று 

தகட்டொர்கள். 

 

9. அற்கு அன்: ொன் திபன்; சபத்ித்தபம் பூிதபம் உண்டொக்கிண 

ததனொகத்ின் தணொகி கர்த்தர் இடத்ில் ததக்ிபள்பன் ன்நொன். 
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10. அன் கர்த்தருடை சபகத்ிணின்று ினகி ஏடிப்ததொகிநன் ன்று 

ங்களுக்கு அநிித்ிணொல், அந் னுர் ிகவும் தந்து, அதண தொக்கி: ீ 

ன் இதச் பசய்ொய் ன்நொர்கள். 

 

11. தின்னும் சபத்ிம் அிகொய்க் பகொந்பித்துக்பகொண்டிபேந்தடிொல், 

அர்கள் அதண தொக்கி: சபத்ிம் க்கு அபேம்தடி ொங்கள் உணக்கு ன்ண 

பசய்தண்டுபன்று தகட்டொர்கள். 

 

12. அற்கு அன்: ீங்கள் ன்தண டுத்துச் சபத்ித்ிதன ததொட்டுிடுங்கள்; 

அப்பதொழுது சபத்ிம் உங்களுக்கு அர்ந்ிபேக்கும்; ன்ணிித்ம் இந்ப் பதரி 

பகொந்பிப்பு உங்கள்தல் ந்பன்தத ொன் அநிதன் ன்நொன். 

 

13. அந் னுர் கததசபேம்தடி தகொய்த் ண்டுனித்ொர்கள்; ஆணொலும் 

சபத்ிம் பகு பம்பொய்க் பகொந்பித்துக்பகொண்தடிபேந்தடிொல் 

அர்கபொல் கூடொற்ததொிற்று. 

 

14. அப்பதொழுது அர்கள் கர்த்தட தொக்கிக் கூப்திட்டு: ஆ கர்த்தாயவ, இந் 

னுனுதட ஜீணிித்ம் ங்கதப அித்துப்ததொடொதபம்; குற்நில்னொ 

இத்ப்தித ங்கள்தல் சுத்ொதபம்; தரீர் கர்த்தர்; உக்குச் 

சித்ொிபேக்கிநதடி பசய்கிநரீ் ன்று பசொல்னி, 
 

15. தொணொத டுத்துச் சபத்ித்ிதன ததொட்டுிட்டொர்கள்; சபத்ிம் ன் 

பம்பத்திட்டு அர்ந்து. 

 

16. அப்பதொழுது அந் னுர் கர்த்தருக்கு ிகவும் தந்து, கர்த்தருக்குப் 

தனிிட்டுப் பதொபேத்தணகதபப்தண்ிணொர்கள். 

 

17. தொணொத ிழுங்கும்தடி எபே பதரி 

ீதணக் கர்த்தர் ஆத்ப்தடுத்ிிபேந்ொர்; அந் ீன் ிற்நிதன தொணொ 

இொப்தகல் பன்றுொள் இபேந்ொன். 

  
யானா 

2 அதிகாம் 

 
1. அந் ீணின் ிற்நினிபேந்து தொணொ ன் தணொகி கர்த்தட தொக்கி 
ிண்ப்தம்தண்ி: 
 

2. ன் பபேக்கத்ில் ொன் கர்த்தட தொக்கிக் கூப்திட்தடன்; அர் ணக்கு 
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உத்வு அபேபிணொர்; ொன் தொொபத்ின் ிற்நினிபேந்து கூக்குனிட்தடன், ீர் 

ன் சத்த்தக் தகட்டீர். 

 

3. சபத்ித்ின் டுதொகி ஆத்ிதன ீர் ன்தணத் ள்பிிட்டீர்; 

ீதொட்டம் ன்தணச் சூழ்ந்துபகொண்டது; உம்பதட பள்பங்களும் 

அதனகளும் ல்னொம் ன்தல் புண்டது. 

 

4. ொன் உது கண்களுக்கு ித இொதடிக்குத் ள்பப்தட்தடன்; ஆகிலும் 

இன்ணபம் உம்பதட தரிசுத் ஆனத்த தொக்குதன் ன்தநன். 

 

5. ண்ரீ்கள் திொதரிந்ம் ன்தண பபேக்கிணது; ஆி ன்தணச்சூழ்ந்து; 

கடற்தொசி ன் தனதச் சுற்நிக்பகொண்டது. 

 

6. தர்ங்கபின் அடிொங்கள் தரிந்பம் இநங்கிதணன்; பூிின் 

ொழ்ப்தொள்கள் ன்பநன்தநக்கும் ன்தண அதடக்கிநொிபேந்து; ஆணொலும் ன் 

தணொகி கர்த்தாயவ, ீர் ன் திொதண அிவுக்குத் ப்புித்ீர். 

 

7. ன் ஆத்துொ ன்ணில் பொய்ந்துததொதகில் கர்த்தட ிதணத்தன்; 

அப்பதொழுது ன் ிண்ப்தம் உது தரிசுத் ஆனத்ிதன உம்ிடத்ில் ந்து 

தசர்ந்து. 

 

8. பதொய்ொண ொததப் தற்நிக்பகொள்ளுகிநர்கள் ங்களுக்கு பேம் 

கிபேதததப் ததொக்கடிக்கிநொர்கள். 

 

9. ொதணொபணில் துிின் சத்த்தொதட உக்குப் தனிிடுதன்; ொன் தண்ிண 

பதொபேத்தணதச் பசலுத்துதன்; இட்சிப்பு கர்த்தருடைதுன்நொன். 

 

10. கர்த்தர் ீனுக்குக் கட்டதபிட்டொர், அது தொணொதக் கதிதன 

கக்கிிட்டது. 

 

யானா 

3 அதிகாம் 

 

1. இண்டொந்ம் கர்த்தருடை ொர்த்த தொணொவுக்கு உண்டொகி, அர்: 

 

2. ீ ழுந்து கொ கொகி ிணிதக்குப் ததொய், ொன் உணக்குக் கற்திக்கும் 

ொர்த்தத அற்கு ிதொொய்ப் திசங்கி ன்நொர். 
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3. தொணொ ழுந்து, கர்த்தருடை ொர்த்தின்தடித ிணிதக்குப் ததொணொன்; 

ிணித பன்றுொள் திொ ிஸ்ொொண கொ பதரி கொிபேந்து. 

 

4. தொணொ கத்ில் திதசித்து, எபேொள் திொம்தண்ி: இன்னும் 

ொற்ததுொள் உண்டு; அப்பதொழுது ிணித கிழ்க்கப்தட்டுப்ததொம் ன்று 

கூநிணொன். 

 

5. அப்பதொழுது ிணிதிலுள்ப ஜணங்கள் ததண ிசுொசித்து, 

உதொசஞ்பசய்பம்தடிக் கூநிணொர்கள்; பதரிதொர்பல் சிநிதொர்ட்டும் 

இட்டுடுத்ிக்பகொண்டொர்கள். 

 

6. இந்ச் பசய்ி ிணிதின் ொஜொவுக்கு ட்டிணததொது, அன் ன் 

சிங்கொசணத்திட்டு ழுந்து, ொன் உடுத்ிிபேந் உடுப்ததக் கற்நிப்ததொட்டு, 

இட்தட உடுத்ிக்பகொண்டு சொம்தனிதன உட்கொர்ந்ொன். 

 

7. தலும் ொஜொ, ொனும் ன் திொணிகளும் ிர்ம்தண்ிண கட்டதபொக, 

ிணிதில் ங்கும் னுபேம் ிபேகங்களும், ொடுகளும் ஆடுகளும் என்றும் 

பேசிதொொிபேக்கவும், தொலும் ண்ரீ் குடிொலும் இபேக்கவும், 

 

8. னுபேம் ிபேகங்களும் இட்டிணொல் படிக்பகொண்டு, ததண தொக்கி உத் 

சத்ொய்க் கூப்திடவும், அர் ம்ம் பதொல்னொ ிதபம் ம்ம் 

தககபிலுள்ப பகொடுததபம் ிட்டுத் ிபேம்தவுங்கடர்கள். 

 

9. ொபேக்குத்பரிபம்; ொம் அிந்துததொகொதடிக்கு எபேததப தன் 

ணஸ்ொதப்தட்டு, ம்பதட உக்கி தகொதத்திட்டுத் ிபேம்திணொலும் 

ிபேம்புொர் ன்று கூநச்பசொன்ணொன். 

 

10. அர்கள் ங்கள் பதொல்னொ ிதிட்டுத் ிபேம்திணொர்கபபன்று தன் 

அர்களுதட கிரிதகதபப் தொர்த்து, ொம் அர்களுக்குச் பசய்தன் ன்று 

பசொல்னிிபேந் ீங்தகக்குநித்து ணஸ்ொதப்தட்டு, அதச் பசய்ொிபேந்ொர். 
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யானா 

4 அதிகாம் 

 

1.தொணொவுக்கு இது ிகவும் ிசணொிபேந்து; அன் கடுங்தகொதங்பகொண்டு, 

 

2. கர்த்தட தொக்கி ிண்ப்தம்தண்ி: ஆ கர்த்தாயவ, ொன் ன் தசத்ில் 

இபேக்கும்ததொத ொன் இதச் பசொல்னில்தனொ? இிணிித்த ொன் 

பன்ணத ர்ீசுக்கு ஏடிப்ததொதணன்; ீர் இக்கபம் ண உபேக்கபம் 

ீடிசொந்பம் ிகுந் கிபேததபபள்பபேம், ீங்குக்கு 

ணஸ்ொதப்தடுகிநபேொண தபணன்று அநிதன். 

 

3. இப்ததொதும் கர்த்தாயவ, ன் திொதண ன்தணிட்டு டுத்துக்பகொள்ளும்; 

ொன் உிதொடிபேக்கிநதப்தொர்க்கிலும் சொகிநது னொிபேக்கும் ன்நொன். 

 

4. அற்குக் கர்த்தர்: ீ ரிச்சனொிபேக்கிநது ல்னதொ ன்நொர். 

 

5. தின்பு தொணொ கத்ினிபேந்து புநப்தட்டு, கத்துக்குக் கிக்தகததொய் அங்தக 

ணக்கு எபே குடிதசதப் ததொட்டு, கத்துக்குச் சம்திக்கப்ததொகிநதத் ொன் 

தொர்க்குட்டும் அின் கீழ் ினில் உட்கொர்ந்ிபேந்ொன். 

 

6. தொணொவுதட தனின்தல் ிலுண்டொிபேக்கவும், அதண அனுதட 

ணடிவுக்கு ீங்கனொக்கவும் தணொகி கர்த்தர் எபே ஆக்குச்பசடித 

பதபக்கக் கட்டதபிட்டு, அத அன்தல் ஏங்கிபப்தண்ிணொர்; அந் 

ஆக்கின்தல் தொணொ ிகவும் சந்தொப்தட்டொன். 

 

7. றுொபிதனொ கிக்குபளுக்கும் தத்ில் தன் எபே பூச்சிதக் 

கட்டதபிட்டொர்; அது ஆக்குச்பசடித அரித்துப்ததொட்டது; அிணொல் அது 

கொய்ந்துததொிற்று. 

 

8. சூரின் உித்ததொது தன் உஷ்ொண கீழ்க்கொற்தநக் கட்டதபிட்டொர்; 

அப்பதொழுது பில் தொணொவுதட தனில் தடுகிநிணொல் அன் 

தசொர்ந்துததொய், ணக்குள்தப சொத ிபேம்தி: ொன் உிதொடிபேக்கிநதப் 

தொர்க்கிலும் சொகிநது னொிபேக்கும் ன்நொன். 
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9. அப்பதொழுது தன் தொணொத தொக்கி: ீ ஆக்கிணிித்ம் 

ரிச்சனொிபேக்கிநது ல்னதொ ன்நொர்; அற்கு அன்: ொன் தரிந்பம் 

ரிச்சனொிபேக்கிநது ல்னதுொன் ன்நொன். 

 

10. அற்குக் கர்த்தர்: ீ திொசப்தடொதும், ீ பர்க்கொதும், எபே இொத்ிரிிதன 

பதபத்தும், எபே இொத்ிரிிதன அிந்துததொணதுொண ஆக்குக்கொகப் 

தரிதிக்கிநொத. 

 

11. னதுதகக்கும் இடதுதகக்கும் ித்ிொசம் அநிொ இனட்சத்து 

இபேதிணொிம்ததபேக்கு அிகொண னுபேம் அதக ிபேகஜீன்களும் 

இபேக்கிந கொ கொகி ிணிதக்கொக ொன் தரிதிொனிபேப்தததணொ ன்நொர். 

           copyright 1998-2006, http://www.tamil-bible.com 
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THE FOLLOWING   TAMIL  VERSION  OF  NEW TESTAMENT  TAKEN  FROM: 

World Bible Translation Center   http://www.bible.is 

 

VIII. புனித யாவானின் பதல் நிருபம் 

I யாவான் 

1 அதிகாம் 

1 உனகம் தொன்றுற்கு பன்தத இபேந் சினற்தநப் தற்நி ொங்கள் உங்களுக்குச் 

பசொல்கிதநொம். இத ொங்கள் தகட்தடொம், ங்கள் கண்கபொதனத தொர்த்தொம், ொங்கள் 

தொக்கிதணொம். ங்கள் தககபொல் பொட்தடொம். ஜீன் பேம் ொர்த்ததக் குநித்து 

ொங்கள் உங்களுக்கு ழுதுகிதநொம்.  2 அந் ஜீன் ங்களுக்கு பபிப்தடுத்ப்தட்டது. 

ொங்கள் அதப் தொர்த்தொம். ொங்கள் அற்கொண சொன்றுகதபத் படிபம். ொங்கள் 

இப்ததொது அந் ஜீதணக் குநித்து உங்களுக்குக் கூறுகிதநொம். அது ன்பநன்றும் 

பொடபேம் ஜீணொகும். திொொகி ததணொடு இபேந் ஜீன் அது. தன் இந் 

ஜீதண ங்களுக்கு பபிப்தடுத்ிணொர்.  3 ங்கதபொடு ீங்களும் இற்நில் 

தங்குள்பர்கபொகும்தடி, ொங்கள் தொர்த்தும் தகட்டுிபேக்கிந கொரிங்கதப இப்ததொது 

உங்களுக்குச் பசொல்கிதநொம். திொொகி தன், அது குொணொகி இதசு கிநிஸ்து 

ஆகிதொதொடு கூடி க்கித்ில் ொம் எபேித்துப் தங்கு பதறுகிதநொம்.  4 ம் கிழ்ச்சி 
பழுதொகும்தடி இக்கொரிங்கதப உங்களுக்கு ழுதுகிதநொம். 5 தணிடிபேந்து 

ொங்கள் தகட்ட உண்தொண ததொதண இதுத ஆகும். அத இப்ததொது உங்களுக்குச் 

பசொல்கிதநொம். தன் எபிொணர். தணில் இபேள் இல்தன.  6 ஆதகொல் ொம் 

ததணொடு பபேக்கொண உநவு உதடர்கள் ன்று பசொல்னிக்பகொண்தட இபேபில் 

பொடர்ந்து ொழ்தொொணொல், திநகு ொம் பதொய்ர்கபொிபேக்கிதநொம். அப்தடிொணொல், 

ொம் உண்ததப் தின்தற்நொர்கபொக இபேக்கிதநொம்.  7 தன் எபிில் இபேக்கிநொர். 

ொபம் கூட எபிில் ொதண்டும். தன் எபிில் இபேப்ததுததொன ொம் எபிில் 

ொழ்ந்ொல் எபேதொபடொபேர் பபேக்கொண க்கிொக இபேக்கிதநொம். தலும் 

அபேதட குொணொகி இதசுின் இத்ொணது ல்னொ தொங்கபினிபேந்தும் 

ம்தச் சுத்ொக்குகிநது.  8 க்குப் தொில்தனபன்று ொம் கூநிணொல் ம்த ொத 

பட்டொபொக்கிக்பகொள்தொடு, ம்ில் உண்தபம் இபேக்கொது.  9 ஆணொல் ொம் ம் 

தொங்கதப எத்துக்பகொண்டொல் தன் து தொங்கதப ன்ணிப்தொர். ொம் ததண 

ம்த படிபம். தன் சரிொணதத பசய்கிநொர். ொம் பசய் ல்னொ 

தொங்கபிலுிபேந்தும் தன் ம்தச் சுத்ொக்குொர்.  10 ொம் தொம் பசய்ில்தன 
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ன்று கூநிணொல் அன் பனம் ததணப் பதொய்ொக்குகிதநொம். ொம் தணின் 

உண்தொண ததொதணதபம் ற்றுக்பகொள்ில்தன. 

Copyright © 2008 World Bible Translation Center 

2 அதிகாம் 

 

 1 ணது அன்தொண திள்தபகதப, ீங்கள் தொம் பசய்ொிபேக்கும்தடிக்கு ொன் உங்களுக்கு 

இந்க் கடித்த ழுதுகிதநன். ஆணொல் எபேன் தொம் பசய்ொல் இதசு கிநிஸ்து 

க்கு உவுகிநொர். அர் ீிபள்பர். திொொகி தனுக்கு பன்தொக இதசு 

க்கொகப் தரிந்து ததசுொர்.  2 து தொங்கள் ம்ினிபேந்து ீக்கப்தடும் ி இதசுத. 

ல்னொ க்கபின் தொங்களும் ீக்கப்தடும் ி இதசுத.  3 ொம் பசய்பம்தடிொக 

தன் கூநிற்நிற்கு ொம் கீழ்ப்தடிந்ொல், ொம் ததண உண்தொக 

அநிந்ிபேக்கிதநொம் ன்தில் உறுிொக இபேக்கனொம்.  4 எபேன், “ொன் ததண 

அநிதன்!” ன்கிநொன். ஆணொல் அன் தணின் கட்டதபக்குக் 

கீழ்ப்தடிில்தனபன்நொல் அன் எபே பதொய்ன். அணில் உண்த 

இல்தன.  5 ஆணொல் எபேன் தணின் ததொதணக்குக் கீழ்ப்தடிபம்ததொது, 

அம்ணிணில் தணின் அன்பு பழுத பதற்நிபேக்கும். ொம் ததணப் 

தின்தற்றுகிதநொம் ன்தத இவ்ொதந அநிந்துபகொள்கிதநொம்.  6 எபே ணின் ொன் 

தணில் ொழ்ொகக் கூநிணொல், அன் இதசு ொழ்ந்தப் ததொன்று ொ 

தண்டும்.  7 ணது அன்தொண ண்தர்கதப, ொன் உங்களுக்கு எபே புி கட்டதபத 

ழுில்தன. துக்கத்ினிபேந்த உங்களுக்கு அபிக்கப்தட்ட கட்டதப அது. ீங்கள் 

ற்பகணத தகட்ட ததொதணத இக்கட்டதபொகும். 8 இபேந் ததொிலும் 

இக்கட்டதபத எபே புி கட்டதபொக உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். இக்கட்டதப 

உண்தொணது. இன் உண்தத இதசுிலும் ற்றும் உங்கபிலும் ீங்கள் 

கொனொம். இபேள் ீங்கிக்பகொண்டிபேக்கிநது. உண்த எபி ற்பகணத எபி 
சீிக்பகொண்டிபேக்கிநது.  9 எபே ணின், “ொன் எபிில் இபேக்கிதநன்” ன்கிநொன். 

ஆணொல் அன் அணது சதகொதண பறுக்கிநொபணன்நொல், அன் இன்னும் இபேபில் 

இபேக்கிநொன் ன்தந பதொபேள்தடும்.  10 ன் சதகொதண தசிக்கிந ணின் எபிில் 

இபேக்கிநொன். தொத்ிற்குக் கொொக இபேக்கிந துவும் அணிடம் இல்தன.  11 ஆணொல் 

சதகொதண பறுக்கிந எபேன் இபேபில் இபேக்கிநொன். அன் இபேபில் ொழ்கிநொன். 

அன் ங்கு ததொய்க்பகொண்டிபேக்கிநொன் ன்தது அம்ணினுக்குத் பரிொது. ன்? 

இபேள் அதணக் குபேடணொக்கிிபேக்கின்நது.  12 அன்தொண திள்தபகதப, இதசுின் 

பனொக உங்கள் தொங்கள் ன்ணிக்கப்தட்டொல் உங்களுக்கு ொன் 

ழுதுகிதநன்.  13 ந்தத, துக்கத்ினிபேந்த இபேக்கின்ந எபேத ீங்கள் 

அநிந்ிபேப்தொல் ொன் உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். இதபஞர்கதப, ீதண ீங்கள் 

பன்நொல் ொன் உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். 14 திள்தபகதப, திொத ீங்கள் 

அநிந்ிபேப்தொல் ொன் உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். ந்தத, துக்கத்ினிபேந்த 

இபேக்கின்ந எபேத ீங்கள் அநிந்ிபேப்தொல் ொன் உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். 

http://www.bible.is/copyright?base=TCVWTCN
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இதபஞத, ீங்கள் தனொணர்கபொக இபேப்தொல் உங்களுக்கு ழுதுகிதநன். பணணில் 

ொர்த்த உங்கபில் உள்பது. ீதண பற்நி பகொண்டீர்கள். ணத ொன் உங்களுக்கு 

ழுதுகிதநன்.  15 உனகத்ததொ, உனகத்ின் பதொபேள்கதபதொ தசிக்கொீர்கள். 

எபேன் உனதக தசித்ொல், திொின் அன்பு அம்ணிணில் இபேப்தில்தன. 16 இத 

உனகின் ீ கொரிங்கபொகும். தொிக்க சுத்த ிபேப்ிப்தடுத்தும் பதொபேள்கதப 

ிபேம்புல், ொம் தொர்க்கிந தொிக்க பதொபேள்கதப ிபேம்புல், ம்ிடம் உள்ப 

பதொபேள்கபொல் ிகவும் கர்ொக உர்ல், இற்நில் என்தநனும் திொிணிடிபேந்து 

பேில்தன. இத அதணத்தும் உனகினிபேந்து பேண.  17 உனகம் 

தநந்துததொகிநது. ணிர்கள் ிபேம்பும் உனகத்ின் ல்னொப் பதொபேள்களும் 

அிந்துததொகின்நண. தன் ிபேம்புதச் பசய்பம் ணிதணொ ன்பநன்றும் 

ொழ்கிநொன்.  18 ணது அன்தொண திள்தபகதப, படிவு பபேங்குகிநது. ததொனிக் கிநிஸ்து 

ந்துபகொண்டிபேப்ததக் குநித்து ீங்கள் தகள்ிப்தட்டிபேப்தரீ்கள். கிநிஸ்துின் 

ததகர்கள் தனர் இங்கு ற்பகணத உள்பணர். ணத படிவு பபேங்குகிநது ன்தத 

ொம் அநிதொம்.  19 து குழுிதனத கிநிஸ்துின் ததகர்கள் இபேந்ணர். ஆணொல் 

அர்கள் ம்த ிட்டுச் பசன்றுிட்டணர். அர்கள் ம்தொடு தசர்ந்ர்கபொக 

ொில்தன. உண்திதனத ம் குழுில் உள்பர்கபொக அர்கள் 

இபேந்ிபேந்ொல், அர்கள் ம்தொடு ங்கிிபேப்தொர்கள். ஆணொல் அர்கள் ம்தப் 

திரிந்ணர். அர்கபில் எபேர் கூட ம்தொடு உண்தொகச் தசர்ந்ிபேந்ில்தன 

ன்தத இது கொட்டுகிநது.  20 புணிொண எபேர் உங்களுக்குக் பகொடுத் தரிதச ீங்கள் 

பதற்நிபேக்கிநரீ்கள். ணத உங்கள் ல்தனொபேக்கும் உண்த பரிபம்.  21 ன் ொன் 

உங்களுக்கு ழுதுகிதநன்? ீங்கள் உண்தத அநிொொல் ழுதுகிதநணொ? இல்தன! 

ீங்கள் உண்தத அநிந்ிபேப்தொதனத இக்கடித்த ழுதுகிதநன். 

உண்தினிபேந்து ந்ப் பதொய்பம் பேில்தன ன்ததபம் ீங்கள் 

அநிரீ்கள்.  22 ணத ொர் பதொய்ன்? இதசுத கிநிஸ்துல்ன ன்று கூறுததண 

பதொய்ன். அதண ததொனிக் கிநிஸ்து. அம்ணின் திொிதனொ அல்னது குொணிதனொ 

ம்திக்தக தப்தில்தன. 23 எபேன் குொணில் ம்திக்தக தக்கொனிபேந்ொல் 

அன் திொத உதடணல்ன. குொதண ற்கிந எபேனுக்கு திொவும்கூட 

இபேக்கிநொர். 24 துக்கத்ினிபேந்த ீங்கள் தகட்ட ததொதணதப் தின்தற்றுதத் 

பொடபேங்கள். அப்ததொதணதத் பொடர்ந்து தின்தற்நிணொல், ீங்கள் குொணிலும் 

திொிலும் ிதனத்ிபேப்தரீ்கள்.  25 க்கு குொன் ொக்கபித் ித்ி ஜீன் 

இதுொன்.  26 உங்கதபத் நொண ிக்குள் டத் பன்றுபகொண்டிபேக்கிந க்கதபக் 

குநித்த இக்கடித்த ழுிக்பகொண்டிபேக்கிதநன்.  27 கிநிஸ்து உங்களுக்குக் பகொடுத் 

சிநப்தொண அதிதகம் உங்கபிதடத ிதனத்ிபேக்கிநது. ணத உங்களுக்குப் 

ததொிப்தற்கு ந் ணினும் ததில்தன. அர் உங்களுக்குக் பகொடுத் அந் 

அதிதகொணது ல்னொற்தநபம் உங்களுக்குப் ததொிக்கிநது. அந் அதிதகம் 

உண்தொணது. அது பதொய்ொணன்று. ணத அது அதிதகம் ததொித்தப் 

ததொன கிநிஸ்துில் ொழ்தத் பொடபேங்கள்.  28 ஆம், ணது அன்தொண திள்தபகதப, 

அரில் ொழுங்கள். ொம் இதச் பசய்ொல் கிநிஸ்து ீண்டும் பேம் ொபில் 

அச்சற்நர்கபொக இபேக்க படிபம். அர் பேம் ததொது ொம் தநந்துபகொள்பதொ, 
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பட்கதடதொ ததில்தன.  29 கிநிஸ்து ீிபள்பர் ன்தது உங்களுக்குத் 

பரிபம். ஆதகொல் ீிதச் பசய்கின்ந ல்னொ க்களும் தணின் திள்தபகதப 

ன்ததபம் ீங்கள் அநிரீ்கள். 

Copyright © 2008 World Bible Translation Center 

3 அதிகாம் 

 

 1 திொ ம்த ிகவும் தசித்ொர்! ொம் தணின் திள்தபகள் ன்று 

அதக்கப்தடுகிதநொம். ஆணொல் உனகத்ின் க்கதபொ ொம் தணின் திள்தபகள் 

ன்ததப் புரிந்துபகொள்ில்தன. அற்குக் கொம் ததண அர்கள் அநிொல் 

இபேப்தது ஆகும்.  2 அன்தொண ண்தர்கதப, ொம் இப்ததொது தணின் திள்தபகள். ொம் 

ிர்கொனத்ில் வ்ொறு இபேப்ததொம் ன்தது இன்னும் க்குக் கொட்டப்தடில்தன. 

கிநிஸ்து ீண்டும் பேம்ததொது ொம் அதப்ததொன இபேப்ததொம் ன்தத ொம் 

அநிதொம்.  3 கிநிஸ்து தூய்தொணர். கிநிஸ்துில் இந் ம்திக்தகபள்ப 

எவ்பொபே ணினும் கிநிஸ்துதப் ததொனத ன்தணத் தூய்தொக 

தத்துக்பகொள்கிநொன்.  4 எபேன் தொம் பசய்பம்ததொது, அன் தணின் 

ிொப்திொத்த ீறுகிநொன். ஆம், தணின் ிொப்திொத்ிற்கு ிொக 

ொழ்தப்ததொன்நத தொம் பசய்னொகும். 5 ணிரின் தொங்கதப ீக்குற்கொக 

கிநிஸ்து ந்ொர் ன்தது உங்களுக்குத் பரிபம். கிநிஸ்துில் தொம் இல்தன.  6 ணத 

கிநிஸ்துில் ொழ்கிந ணினும் தொத்தச் பசய்ில்தன. எபேன் பொடர்ந்து 

தொம் பசய்ொல், அன் கிநிஸ்துத உண்தொகத புரிந்துபகொண்டில்தன 

ன்றும், கிநிஸ்துத அநிந்துபகொண்டத இல்தன. ன்றுத பதொபேள்தடும்.  7 அன்தொண 

திள்தபகதப, நொண ிக்குள் எபேன் உங்கதப டத்ொதடிக்குப் 

தொர்த்துக்பகொள்ளுங்கள். கிநிஸ்து ீிபள்பர். கிநிஸ்துதப்ததொன சரிொணொக 

இபேப்தற்கு எபே ணின் சரிொணத ட்டுத பசய்தண்டும். 8 துக்கத்னிபேந்த 

திசொசு தொம் பசய்துபகொண்டிபேக்கிநொன். தொத்தத் பொடர்ந்து பசய்பம் ணின் 

திசொசுக்குரின். த குொன் திசொசின் பசதன அிக்கும்பதொபேட்தட 

ந்ொர்.  9 தன் எபேதண அது திள்தபொக ொற்றும்ததொது அன் தொத்தத் 

பொடர்ந்து பசய்ில்தன. ன்? தன் அனுக்கு அபித் புது ொழ்க்தக அணில் 

ிதனத்ிபேக்கிநது. ணத அம்ணின் தொத்ில் பொட படிொது. ன்? அன் 

தணின் திள்தபொக ொநிிபேக்கிநொன்.  10 ணத தணின் திள்தபகள் 

ொபன்ததபம் திசொசின் திள்தபகள் ொபன்ததபம் ொம் தொர்க்க படிபம். தலும் 

ணது சதகொதண தசிக்கொ எபேனும் தணின் திள்தப 

இல்தன.  11 துக்கத்ினிபேந்த ீங்கள் தகட்டிபேக்கிந ததொதண இது. ொம் 

எபேதபொபேர் தசிக்க தண்டும். 12 கொீதணப்ததொன இொீர்கள். கொீன் 

ீனுக்கு உரிணொக இபேந்ொன். கொீன் அணது சதகொதணக் பகொன்நொன். 

ஆணொல் கொீன் அணது சதகொதண ன் பகொன்நொன்? கொீன் பசய்த ீணொக 

இபேந்ொலும், அன் சதகொன் பசய்த ல்னணொக இபேந்ொலுத.  13 சதகொ 
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சதகொரிகதப, இவ்வுனகத்ின் க்கள் உங்கதப பறுக்கும்ததொது 

ஆச்சரிப்தடொீர்கள்.  14 ொம் த்த ிட்டு, ஜீனுக்குள் ந்ிபேக்கிதநொம் ன்தத 

ொம் அநிதொம். கிநிஸ்துில் து சதகொதபம் சதகொரிகதபபம் ொம் 

தசிப்தொல் இதண அநிதொம். சதகொதண தசிக்கொ ணின் இன்னும் த்ில் 

இபேக்கிநொன். 15 ன் சதகொதண பறுக்கிந எபேன் பகொதனொபி ஆொன். ந் 

பகொதனொபிக்கும் தன் பேம் ித்ி ொழ்வு இல்தன ன்ததபம் ீங்கள் 

அநிரீ்கள்.  16 உண்தொண அன்பு துபன்தத இவ்ொதந ொம் அநிதொம். இதசு 

அது ஜீதண க்கொகக் பகொடுத்ொர். ணத ொம் து ஜீதணக் கிநிஸ்துில் 

து சதகொபேக்கொகவும் சதகொரிகளுக்கொகவும் பகொடுக்க தண்டும்.  17 ததப்தட்ட 

பதொபேள்கள் ல்னொற்தநபம் பதறுகிந அபவுக்குப் ததொதுொண பசல்ந்ணொக எபே 

ிசுொசி இபேக்கிநொன் ன்று தத்துக்பகொள்தொம். தொணனும் ததொண 

பதொபேள்கள் கிதடக்கொனுொகி கிநிஸ்துில் சதகொதண அன் தொர்க்கிநொன். 

ததொணற்தநப் பதற்ந சதகொன் த சதகொனுக்கு உொனிபேந்ொல் தன் 

ன்ண? அன் இத்ில் தணின் அன்பு இல்தன.  18 ணது திள்தபகதப, ம் அன்பு 

ொர்த்தகபிலும் ததச்சிலும் ட்டும் இபேக்கனொகொது. ம் அன்பு உண்தொண அன்தொக 

இபேக்க தண்டும். ொம் பசய்கிந கொரிங்கபொல் து அன்தத பபிப்தடுத் 

தண்டும்.  19 ொம் உண்தின் ிதச் சொர்ந்ர்கள் ன்தத இந் ிொல் 

அநினொம். ம்தக் குற்நொபிகபொக து இபேங்கதப உர்த்தும்ததொது, து 

இபேங்கதபக் கொட்டிலும் தன் உர்ந்ொக இபேப்தொல் அர் ல்னொற்தநபம் 

அநிொர்.  21 ணது அன்தொண ண்தர்கதப, ொம் று பசய்துபகொண்டிபேக்கிதநொம் 

ன்தத உொிட்டொல் ொம் தணிடம் அச்சற்நர்கபொக இபேக்கபடிபம்.  22 ொம் 

தகட்கிந பதொபேட்கதப தன் பகொடுப்தொர். ொம் தணின் கட்டதபகளுக்குக் 

கீழ்ப்தடிொலும், ததண கிழ்வூட்டுகிந கொரிங்கதபச் பசய்ொலும் இற்தநப் 

பதறுகிதநொம்.  23 தன் கட்டதபிடுது இதுத. ொம் குொணொகி இதசு 

கிநிஸ்துில் ிசுொசம் தத்து, எபேதபொபேர் தசிக்க தண்டும். இது 

தணின் கட்டதப ஆகும்.  24 தணின் கட்டதபகளுக்குக் கீழ்ப்தடிகிந ணின் 

தணில் ொழ்கிநொன். தனும் அம்ணிணில் ொழ்கிநொர். தன் ம்ில் ொழ்கிநொர் 

ன்தத ொம் ப்தடி அநிகிதநொம்? தன் க்கபித் ஆிொணொல் ொம் 

அநிகிதநொம். 

Copyright © 2008 World Bible Translation Center 

 

 
 
 
 
 

http://www.bible.is/copyright?base=TCVWTCN


39 | P a g e  
 

 IX. புதி வானபம் புதி பூியும் 

 

வவரிப்படுத்தின வியசஷம் 

 21 அதிகாம் 

Bible1 திநகு ொன் புி ொணத்தபம் புி பூிதபம் கண்தடன். பனொது 

ொணபம், பூிபம் தநந்து ததொிற்று. இப்ததொது கடல் இல்தன. 2 தணிடிபேந்து 

ததனொகத்த ிட்டுக் கீத இநங்கிபேம் தரிசுத் கதக் கண்தடன். தன் அனுப்தி 

அந்கத புி பேசதனம். அது, ன் கனுக்கொக அனங்கரிக்கப்தட்ட 

கதபப்ததொன ொர்தடுத்ப்தட்டது. 3 சிம்ொசணத்ினிபேந்து ஏர் உத்குல் 

தகட்டது: “இப்ததொது தனுதட டீு அது க்கதபொடு உள்பது. அர் அர்கதபொடு 

ொழ்ொர். அர்கதப அது க்கபொக இபேப்தொர்கள். தன் ொத அர்கதபொடிபேந்து 

அர்களுதட தணொய் இபேப்தொர்.  4 அர்கபின் கண்கபில் டிபம் கண்தீ 

தன் துதடப்தொர். இணிதல் அங்தக ம் இபேக்கொது. துக்கபம், அழுதகபம், 

ததணபம் இல்னொல் ததொகும். தத பதநகள் ல்னொம் ததொய்ிட்டண” 

ன்நது.  5 சிம்ொசணத்ில் இபேந்ர், “தொர்! ொன் ல்னொற்தநபம் புிொகப் ததடத்துக் 

பகொண்டிபேக்கிதநன்” ன்நொர். “திநகு இதணபம் ழுிக்பகொள். பணன்நொல் இந் 

ொர்த்தகள் உண்தொணத. ம்திக்தகக்குரித” ன்நொர்.  6 சிம்ொசணத்ில் 

இபேந்ர் ன்ணிடம், “இது படிந்து ிட்டது. ொதண அல்தொவும் எதகொவுொய் 

இபேக்கிதநன். அொது ொதண துக்கபம் படிவுொக இபேக்கிதநன். ொன் ொகொய் 

இபேக்கிநனுக்கு ஜீ ீபைற்நினிபேந்து ீதக் பகொடுப்ததன்.  7 ன் எபேன் பற்நி 
பதறுகிநொதணொ அனுக்கு இத ல்னொம் பகொடுக்கப்தடும். அனுக்கு ொன் 

தணொகவும் அன் ணக்கு கணொகவும் இபேப்தொன்.  8 ஆணொல் தகொதகபொக 

இபேப்தர்களும், ம்த றுப்தர்களும், தங்கொண கொரிங்கதபச் பசய்தர்களும், 

பகொதனகொர்களும், தொனில் குற்நங்கள் பசய்தர்களும், ந்ி சூன் ததன 

பசய்தர்களும், உபே ிதொடு பசய்தர்களும், பதொய்ர்களும் கந்கம் ரிபம் 

பபேப்புக் கடலுள் ள்பப்தடுொர்கள். இதுத இண்டொம் ம்” ன்நொர்.  9 ழு 

ததூர்களுள் எபேன் ன்ணிடம் ந்ொன். இன் ழு இறுி ொதகள் ிதநந் ழு 

கிண்ங்கதபக் பகொண்டிபேந் தூர்கபில் எபேன். அத்தூன் ன்ணிடம், “ன்னுடன் 

ொ. ொன் ஆட்டுக்குட்டிொணரின் தணிொகப்ததொகும் கதபக் கொட்டுதன்” 

ன்நொன்.  10 அன் ஆிொணொல் ன்தண ிகப் பதரி உர்ந் தன என்றுக்கு 

தூக்கிச் பசன்நொன். அன் ணக்கு பேசதனம் ன்ந தரிசுத்ொண கத்தக் கொட்டிணொன். 

அது தணிடிபேந்து ொணிணின்று பபிப்தட்டு கீத இநங்கிக்பகொண்டிபேந்து.  11 அது 

தனுதட கிதொல் எபி சீிக்பகொண்டிபேந்து. அது ிதனபர்ந் இத்ிணக் 

கல்தனப் ததொன்றும், தபிங்குததொன சுத்ொண தக் கல்தனப் ததொன்றும் 

ின்ணிது.  12 அது ன்தணச் சுற்நிலும் ிகவும் உர்ந் தன்ணிண்டு 

ொசல்கதபபதட ொபதபேம் ிதனக் பகொண்டிபேந்து. அந்ப் தன்ணிண்டு 

ொசல்கபிலும், தன்ணிண்டு த தூர்கள் இபேந்ொர்கள். எவ்பொபே ொசனிலும் 

இஸ்தனில் உள்ப தன்ணிண்டு குடும்தங்கபில் எபே குடும்தத்ின் பதர் 
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ழுப்தட்டிபேந்து.  13 கிக்தக பன்று ொசல்களும், டக்தக பன்று ொசல்களும், 

பற்தக பன்று ொசல்களும், தற்தக பன்று ொசல்களும் இபேந்ண.  14 கத்ின் 

சுர்கள் தன்ணிண்டு அஸ்ிதொக் கற்கபொல் கட்டப்தட்டிபேந்ண. அக்கற்கபில் 

ஆட்டுக்குட்டிொணரின் தன்ணிண்டு அப்ததொஸ்னர்கபின் பதர்களும் 

ழுப்தட்டிபேந்ண.  15 ன்தணொடு ததசிக்பகொண்டிபேந் ததூணின் தககபில் 

கதபம் அன் ொசல்கதபபம் அன் ிதனபம் அபப்தற்கொகப் பதொன்ணொனொண 

எபே அபவு தகொல் இபேந்து. 16 அந்கம் சது டிில் அதக்கப்தட்டிபேந்து. 

அனுதட ீபம் அகனத்துக்குச் சொக இபேந்து. அத்தூன் கத்தத் ன் தகொனொல் 

அபந்ொன். அது 12,000 ஸ்ொி ீபபம் 12,000 ஸ்ொி அகனபம் பகொண்ட 

அபவுதடொய் இபேந்து. அன் உபம் அவ்ொதந 12,000 ஸ்ொி 
அபவுதடொிபேந்து. 17 அத்தூன் ிதனபம் அபந்ொன். அது ணி அபின்தடி 

அொது தூனுதட பன்ணங்தகொல் 144 ப உம் இபேந்து.  18 அச்சுர் 

தக்கல்னொல் ஆணது. கம் தூ தபிங்கு ததொன்ந ங்கத்ொல் 

அதக்கப்தட்டிபேந்து.  19 கத்ின் சுர்களுக்கொண அஸ்ிதொக் கற்கள் ிதன உர்ந் 

தககபொல் அனங்கரிக்கப்தட்டிபேந்ண. அன் பல் அஸ்ிதொக்கல் தக்கல். 

இண்டொது கல் இந்ிீனம். பன்நொது சந்ி கொந்ம். ொன்கொது 

கம்.  20 ந்ொது தகொதகம், ஆநொது ததுொகம். ொது சுர்த்ிணம். 

ட்டொது தடிகப்தச்தச. என்தொது புஷ்தொகம். தத்ொது தடூரிம். திதணொொது 

கல் சுீம். தன்ணிண்டொது சுகந்ி.  21 தன்ணிண்டு ொசல்களும் தன்ணிண்டு 

பத்துக்கபொய் இபேந்ண. எவ்பொபே ொசலும் எவ்பொபே பத்ொய் இபேந்து. அந் 

கத் பபே தூ பதொன்ணொல் ஆக்கப்தட்டது. கண்ொடிதப்ததொன அந்ப் பதொன் 

சுத்ொிபேந்து.  22 அந்கத்ில் ஆனம் தபம் ொன் கொில்தன. சர் 

ல்னதபள்ப தணொகி கர்த்பேம் ஆட்டுக்குட்டிொணபேத அன் ஆனொக 

இபேக்கின்நணர்.  23 அந்கத்துக்கு எபி  சூரிதணொ சந்ிதணொ ததில்தன. 

தனுதட கித அங்கு எபி சீுகிநது. ஆட்டுக்குட்டிொணத அங்கு எபிொக 

இபேக்கிநொர். 24 இட்சிக்கப்தடுகிந க்கள் அதணபேம் அின் எபிில் டப்தொர்கள். 

உனகில் உள்ப அசர்கள் ம் கிதத அந்கபேக்குள் பகொண்டு 

பேொர்கள். 25 ந்ொபிலும் கத்ின் ொசல் கவுகள் அதடக்கப்தடொல் இபேக்கும். 

பணன்நொல் அந்கரில் இவு ன்தத இல்தன.  26 அர்கள் தசங்கபின் கிதபம் 

பகௌபம் அற்குள் பகொண்டு ப்தடும்.  27 சுத்ற்ந துவும் அந்கபேக்குள் 

ததில்தன. பட்கப்தடத்க்க பசல்கதபச் பசய்தர்களும் பதொய் 

பசொல்தர்களும் அந்கபேக்குள் திதசிப்தில்தன. ஆட்டுக்குட்டிொணரின் 

ஜீப்புத்கத்ில் பேதட பதர்கள் ழுப்தட்டுள்பணதொ அர்கள் ட்டுத அங்கு 

ததொகபடிபம். 
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THE FOLLOWING   TAMIL  VERSION   TAKEN  FROM: 
http://www.tamil-bible.com/ 

     X. இதசு கிநிஸ்து பசய் சின அற்புங்கள் 

லூக்கா         5 அதிகாம்  

 

1. தின்பு அர் பகதணசதத்துக் கடனபேதக ின்நததொது, ிபொண ஜணங்கள் 
தசணத்தக் தகட்கும்தடி அரிடத்ில் பபேங்கிணொர்கள். 
 

2. அப்பதொழுது கடற்கதிதன ின்ந இண்டு தடவுகதபக் கண்டொர் .
ீன்திடிக்கிநர்கள் அதகதப ிட்டிநங்கி, தனகதப 
அனசிக்பகொண்டிபேந்ொர்கள். 
 

3. அப்பதொழுது அந்ப்தடவுகபில் என்நில் நிணொர், அது 
சீதொனுதடொிபேந்து; அதக் கதினிபேந்து சற்தந ள்ளும்தடி 
அதணக் தகட்டுக்பகொண்டு, அந்ப்தடில் உட்கொர்ந்து, ஜணங்களுக்குப் 
ததொகம்தண்ிணொர். 
 

4. அர் ததொகம்தண்ி படித்தின்பு சீதொதண தொக்கி  :ஆத்ிதன 
ள்பிக்பகொண்டுததொய், ீன்திடிக்கும்தடி உங்கள் தனகதபப் ததொடுங்கள் 
ன்நொர். 
 

5. அற்குச் சீதொன்  :த , இொபழுதும் ொங்கள் திொசப்தட்டும் என்றும் 
அகப்தடில்தன; ஆகிலும் உம்பதட ொர்த்தின்தடித தனதப் 
ததொடுகிதநன் ன்நொன். 
 

6. அந்ப்தடித அர்கள் பசய்து, ங்கள் தன கிிந்துததொகத்க்கொக 
ிகுிொண ீன்கதபப் திடித்ொர்கள். 
 

7. அப்பதொழுது ற்நப் தடினிபேந் கூட்டொபிகள் ந்து ங்களுக்கு 
உிபசய்பம்தடிக்குச் தசதககொட்டிணொர்கள்; அர்கள் ந்து, இண்டு 
தடவுகளும் அித்க்கொக ிப்திணொர்கள். 
 

8. சீதொன் தததுபே அதக்கண்டு, இதசுின் தொத்ில் ிழுந்து  :ஆண்டத , 

ொன் தொிொண னுன், ீர் ன்தணிட்டுப் ததொகதண்டும் ன்நொன். 
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9. அர்கள் ிபொண ீன்கதபப் திடித்ிணிித்ம், அனுக்கும் 
அதணொடுகூட இபேந் ொபேக்கும் திிப்புண்டொணதடிொல் அப்தடிச் 
பசொன்ணொன். 
 

10. சீதொனுக்குக் கூட்டொபிகபொண பசபததபின் குொொகி ொக்தகொபும் 
தொொனும் அந்ப்தடித திித்ொர்கள்  .அப்பதொழுது இதசு சீதொதண 

தொக்கி :தப்த டொத, இதுபல் ீ னுதப் திடிக்கிநணொிபேப்தொய் 
ன்நொர். 
 

11. அர்கள் தடவுகதபக் கதிதன பகொண்டுததொய் ிறுத்ி, 
ல்னொற்தநபம் ிட்டு, அபேக்குப் தின்பசன்நொர்கள். 
 

12. தின்பு அர் எபே தட்டத்ில் இபேக்தகில், குஷ்டதொகம் ிதநந் எபே 
னுன் இதசுதக்கண்டு, பகங்குப்புந ிழுந்து  :ஆண்டத , உக்குச் 
சித்ொணொல் ன்தணச் சுத்ொக்க உம்ொதன ஆகும் ன்று அத 
தண்டிக்பகொண்டொன். 
 

13. அர் துதகத ீட்டி, அதணத் பொட்டு  :ணக்குச் சித்பண்டு 
சுத்ொகு ன்நொர்; உடதண குஷ்டதொகம் அதண ிட்டு ீங்கிற்று. 
 

14. அர் அதண தொக்கி  :ீ இத எபேபேக்கும் பசொல்னொல் , ததொய், 

உன்தண ஆசொரினுக்குக் கொண்தித்து, ீ சுத்ொணிணிித்ம், தொதச 
கட்டதபிட்டதடித, அர்களுக்குச் சொட்சிொகப் தனி பசலுத்து ன்று 
கட்டதபிட்டொர். 
 

15. அப்தடிிபேந்தும் அபேதட கீர்த்ி அிகொகப் தம்திற்று  .ிபொண 
ஜணங்கப்  அபேதட உததசத்தக் தகட்தற்கும் அொதன ங்கள் 
திிகள் ீங்கிச் சவுக்கிதடற்கும் கூடிந்ொர்கள். 
 

16. அதொ ணொந்த்ில் ணித்துப் ததொய், பஜதம்தண்ிக்பகொண்டிபேந்ொர். 
 

17. தின்பு எபேொள் அர் உததசித்துக்பகொண்டிபேக்கிநததொது, கனிதனொ 
பெதொ ொடுகபிலுள்ப சகன கிொங்கபிலும், பேசதனம் கத்ிலுிபேந்து 
ந் தரிதசபேம் ிொசொஸ்ிரிகளும் உட்கொர்ந்ிபேந்ொர்கள்; அப்பதொழுது 
திிொபிகதபக் குொக்கத்க்கொகக் கர்த்பேதட ல்னத 
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ிபங்கிற்று. 
 

18. அப்பதொழுது சின னுர் ிிர்ொக்கொன் எபேதணப் தடுக்தகதொதட 
டுத்துக்பகொண்டுந்து, அதண உள்தபபகொண்டுததொகவும் அர் பன்தொக 
தக்கவும் தகதடிணொர்கள். 
 

19. ஜணக்கூட்டம் ிகுிொிபேந்தடிொல் அதண உள்தப 
பகொண்டுததொகிநற்கு தககொொல், டீ்டின்தல் நி, ட்தடொடுகள் 
ிொய் ஜணங்கபின் த்ிில் இதசுவுக்கு பன்தொக அதணப் 
தடுக்தகதொதட இநக்கிணொர்கள். 
 

20. அர்களுதட ிசுொசத்த அர் கண்டு, ிிர்ொக்கொதண தொக்கி :
னுதண, உன் தொங்கள் உணக்கு ன்ணிக்கப்தட்டது ன்நொர். 
 

21. அப்பதொழுது ததொகபேம் தரிதசபேம் தொசதணதண்ி, ததூம் 
பசொல்லுகிந இன் ொர்? தன் எபேதன்நிப் தொங்கதப 
ன்ணிக்கத்க்கர் ொர் ன்நொர்கள். 
 

22. இதசு அர்கள் சிந்தணகதப அநிந்து, அர்கதப தொக்கி  :உங்கள் 
இபேங்கபில் ீங்கள் சிந்ிக்கிநபன்ண? 

 

23. உன் தொங்கள் உணக்கு ன்ணிக்கப்தட்டது ன்று பசொல்தொ, ழுந்து 
டபன்று பசொல்தொ, து பிது? 

 

24. பூிிதன தொங்கதப ன்ணிக்க னுகுொனுக்கு அிகொம் 
உண்படன்தத ீங்கள் அநிதண்டுபன்று பசொல்னி, ிிர்ொக்கொதண 
தொக்கி  :ீ ழுந்து , உன் தடுக்தகத டுத்துக்பகொண்டு, உன் டீ்டுக்குப் ததொ 
ன்று உணக்குச் பசொல்லுகிதநன் ன்நொர். 
 

25. உடதண அன் அர்களுக்கு பன்தொக ழுந்து, ன் தடுக்தகத 
டுத்துக்பகொண்டு, ததண கிதப்தடுத்ி, ன் டீ்டுக்குப் ததொணொன். 
 

26. அிணொதன ல்னொபேம் ஆச்சரிப்தட்டு, ததண கிதப்தடுத்ிணொர்கள்; 

அல்னொலும், அர்கள் தம் ிதநந்ர்கபொகி, அிசொண கொரிங்கதப 
இன்று கண்தடொம் ன்நொர்கள். 
http://www.tamil-bible.com/ 

http://www.tamil-bible.com/
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7 அதிகாம் 

 

1. அர் ம்பதட ொர்த்தகதபபல்னொம் ஜணங்களுதட கொதுகள் 
தகட்கும்தடி பசொல்னி படித்தின்பு, கப்தர்கூபக்குப் ததொணொர். 
 

2. அங்தக தற்றுக்கு அிதிொகி எபேனுக்குப் திரிொண ததனக்கொன் 
ிொிப்தட்டு  அஸ்தொிபேந்ொன். 
 

3. அன் இதசுதக்குநித்துக் தகள்ிப்தட்டததொது, அர் ந்து ன் 
ததனக்கொதணக் குொக்கதண்டுபன்று, அத தண்டிக்பகொள்ளும்தடி 
பெபேதட பப்தத அரிடத்ில் அனுப்திணொன். 
 

4. அர்கள் இதசுிணிடத்ில் ந்து, அதக் கபேத்ொய் தண்டிக்பகொண்டு: 
ீர் இந்த் வுபசய்கிநற்கு அன் தொத்ிணொிபேக்கிநொன். 
 

5. அன் ம்பதட ஜணத்த தசிக்கிநொன், க்கு எபே பஜதஆனத்தபம் 
கட்டிணொன் ன்நொர்கள். 
 

6. அப்பதொழுது இதசு அர்களுடதண கூடப்ததொணொர். டீ்டுக்குச் 
சீதொணததொது தற்றுக்கு அிதி ன் சிதகித தொக்கி: ீங்கள் 
அரிடத்ில் ததொய், ஆண்டத! ீர் பேத்ப்தடதண்டொம்; ீர் ன் டீ்டு 
ொசலுக்குள் திதசிக்க ொன் தொத்ின் அல்ன; 

 

7. ொன் உம்ிடத்ில் வும் ன்தணப்தொத்ிணொக ண்ில்தன; எபே 
ொர்த்தொத்ிம் பசொல்லும், அப்பதொழுது ன் ததனக்கொன் 
பசொஸ்ொொன். 
 

8. ொன் அிகொத்துக்குக் கீழ்ப்தட்டணொிபேந்தும், ணக்குக் கீழ்ப்தட்டிபேக்கிந 
தசகபேபண்டு; ொன் எபேதணப் ததொபன்நொல் ததொகிநொன், ற்பநொபேதண 
ொபன்நொல் பேகிநொன்; ன் ததனக்கொதண, இதச் பசய்பன்நொல் 
பசய்கிநொன் ன்று ொன் பசொன்ணொகச் பசொல்லுங்கள் ன்று அர்கதப 
அனுப்திணொன். 
 

9. இதசு இதகதபக் தகட்டு அதணக்குநித்து ஆச்சரிப்தட்டு, ிபேம்தி, 
க்குப் தின்பசல்லுகிந ிபொண ஜணங்கதப தொக்கி: இஸ்தனபேக்குள்ளும் 
ொன் இப்தடிப்தட்ட ிசுொசத்தக் கொில்தன ன்று உங்களுக்குச் 
பசொல்லுகிதநன் ன்நொர். 
 

10. அனுப்தப்தட்டர்கள் டீ்டுக்குத் ிபேம்திந்ததொது, ிொிொய்க் கிடந் 
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ததனக்கொன் சுகதடந்ிபேக்கிநதக் கண்டொர்கள். 
 

11. றுொபிதன அர் ொீன் ன்னும் ஊபேக்குப் ததொணொர்; அபேதட சீர் 
அதகபேம் ிபொண ஜணங்களும் அபேடதணகூடப் ததொணொர்கள். 
 

12. அர் ஊரின் ொசலுக்குச் சீதித்ததொது, ரித்துப்ததொண எபேதண 
அடக்கம்தண்டம்தடி பகொண்டுந்ொர்கள்; அன் ன் ொய்க்கு எத 
கணொிபேந்ொன். அதபொ தகம்பதண்ொிபேந்ொள்; ஊொரில் பகு 
ஜணங்கள் அளுடதணகூட ந்ொர்கள். 
 

13. கர்த்ர் அதபப் தொர்த்து, அள்தல் ணதுபேகி: அொத ன்று பசொல்னி, 
 

14. கிட்டந்து, தொதடதத் பொட்டொர்; அதச் சுந்ர்கள் ின்நொர்கள்; 

அப்பதொழுது அர்: ொனிததண, ழுந்ிபே ன்று உணக்குச் பசொல்லுகிதநன் 
ன்நொர். 
 

15. ரித்ன் ழுந்து உட்கொர்ந்து, ததசத்பொடங்கிணொன். அதண அன் 
ொிணிடத்ில் எப்புித்ொர். 
 

16. ல்னொபேம் ததடந்து: கொ ீர்க்கரிசிொணர் க்குள்தப 
தொன்நிிபேக்கிநொர் ன்றும், தன் து ஜணங்கதபச் சந்ித்ொர் ன்றும் 
பசொல்னி, ததண கிதப்தடுத்ிணொர்கள். 
 

17. இந்ச் பசய்ி பெதொ தசபழுிலும் சுற்நிிபேக்கிந ிதசகள் 
ொற்நிலும் திசித்ொிற்று. 

22. தின்பு எபேொள் அர் து சீதொடுங்கூடப் தடில் நி  :கடனின் 
அக்கதக்குப் ததொதொம் ொபேங்கள் ன்நொர்; அப்தடித புநப்தட்டுப் 
ததொணொர்கள். 
 

23. தடவு ஏடுதகில் அர் ித்ிதொிபேந்ொர்  .அப்பதொழுது கடனிதன 
சுல்கொற்றுண்டொணொல், அர்கள் தொசதடத்க்கொய்ப் தடவு 
ஜனத்ிணொல் ிதநந்து. 
 

24. அர்கள் அரிடத்ில் ந்து, த, த, டிந்துததொகிதநொம் ன்று 
அத ழுப்திணொர்கள்; அர் ழுந்து, கொற்தநபம் ஜனத்ின் 
பகொந்பிப்ததபம் அட்டிணொர்; உடதண அதகள் ின்றுததொய், 

அதலுண்டொிற்று. 
 

25. அர் அர்கதப தொக்கி  :உங்கள் ிசுொசம் ங்தக ன்நொர் .அர்கள் 
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தந்து ஆச்சரிப்தட்டு :இர் ொதொ , கொற்றுக்கும் ஜனத்துக்கும் 
கட்டதபிடுகிநொர், அதகளும் இபேக்குக் கீழ்ப்தடிகிநத ன்று 
எபேதொபடொபேர் பசொல்னிக்பகொண்டொர்கள். 
 

26. தின்பு கனிதனொவுக்கு ிொண கதணபேதட ொட்டில் தசர்ந்ொர்கள். 
 

27. அர் கதினிநங்கிணததொது, படுொபொய்ப் திசொசுகள் திடித்னும் 
ஸ்ிந்ரிொனும், டீ்டில் ங்கொல் திதக் கல்னதநகபிதன 
ங்கிணனுொிபேந் அந்ப் தட்டத்து னுன் எபேன் அபேக்கு 
ிொக ந்ொன். 
 

28. அன் இதசுதக் கண்டததொது கூக்குனிட்டு, அபேக்கு பன்தொகிழுந்து :
இதசுத, உன்ணொண தனுதட குொதண, ணக்கும் உக்கும் ன்ண? 

ன்தண ததணப்தடுத்ொதடிக்கு உம்த தண்டிக்பகொள்ளுகிதநன் ன்று 
கொ சத்த்தொதட பசொன்ணொன். 
 

29. அந் அசுத் ஆி அதண ிட்டுப்ததொகும்தடி இதசு 
கட்டதபிட்டதடிிணொதன அப்தடிச் பசொன்ணொன்  .அந் அசுத் ஆி 
பகுகொனொய் அதணப் திடித்ிபேந்து; அன் சங்கினிகபிணொலும் 
ினங்குகபிணொலும் கட்டுண்டு கொல்தண்ப்தட்டிபேந்தும் கட்டுகதப 
பநித்துப்ததொட்டுப் திசொசிணொல் ணொந்ங்களுக்குத் துத்ப்தட்டிபேந்ொன். 
 

30. இதசு அதண தொக்கி  :உன் ததர் ன்ணபன்று தகட்டொர் ; அற்கு அன் :
தனகிதொன் ன்நொன்; அதகம் திசொசுகள் அனுக்குள் புகுந்ிபேந்தடிொல் 
அந்ப் தததச் பசொன்ணொன். 
 

31. ங்கதபப் தொொபத்ிதன ததொகக் கட்டதபிடொதடிக்கு அதகள் அத 
தண்டிக்பகொண்டண. 
 

32. அவ்ிடத்ில் அதகம் தன்நிகள் கூட்டொய் தனிதன 
தய்ந்துபகொண்டிபேந்து  .அந்ப் தன்நிகளுக்குள்தப ததொகும்தடி ங்களுக்கு 
உத்வுபகொடுக்கதண்டும் ன்று அத தண்டிக்பகொண்டண; அதகளுக்கு 
உத்வுபகொடுத்ொர். 
 

33. அப்தடித திசொசுகள் அந் னுதண ிட்டு ீங்கி, தன்நிகளுக்குள் 
புகுந்ண; அப்பதொழுது அந்ப் தன்நிக்கூட்டம் உர்ந் தட்டினிபேந்து கடனிதன 
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தொய்ந்து, அிழ்ந்து, ொண்டது. 
 

34. அதகதப தய்த்ர்கள் சம்தித்தக் கண்டு, ஏடிப்ததொய், 

தட்டத்ிலும் சுற்றுப்புநங்கபிலும் அநிித்ொர்கள். 
 

35. அப்பதொழுது, சம்தித்தப் தொர்க்கும்தடி ஜணங்கள் புநப்தட்டு, 

இதசுிணிடத்ில் ந்து, திசொசுகள் ிட்டுப்ததொண னுன் ஸ்ிந்ரித்து 
இதசுின் தொத்பேதக உட்கொர்ந்து புத்ிபபிந்ிபேக்கிநதக் கண்டு, 

தந்ொர்கள். 
 

36. திசொசுகள் திடித்ிபேந்ன் பசொஸ்ொக்கப்தட்டதக் கண்டர்களும் அத 
அர்களுக்கு அநிித்ொர்கள். 
 

37. அப்பதொழுது கதணபேதட சுற்றுப்புநத்ிலுள்ப ிபொண 
ஜணங்கபபல்னொபேம் ிகவும் ததடந்தடிிணொதன, ங்கதப ிட்டுப் 
ததொகும்தடி அத தண்டிக்பகொண்டொர்கள்  .அந்ப்தடி அர் தடில் நி , 

ிபேம்திப்ததொணொர். 
 

38. திசொசுகள் ீங்கிண னுன் அபேடதண கூட இபேக்கும்தடி உத்வு 
தகட்டொன். 
 

39. இதசு அதண தொக்கி  :ீ உன் டீ்டுக்குத் ிபேம்திப்ததொய் , தன் 
உணக்குச் பசய்தகதபபல்னொம் அநிி ன்று பசொல்னி, அதண 
அனுப்திிட்டொர்  .அந்ப்தடி அன் ததொய் , இதசு ணக்குச் 
பசய்தகதபபல்னொம் தட்டத்ில் ங்கும் திசித்ப்தடுத்ிணொன். 
 

40. இதசு ிபேம்தி ந்ததொது, ஜணங்கபபல்னொபேம் அபேக்கொகக் 
கொத்ிபேந்தடிொல் அதச் சந்தொொய் ற்றுக்பகொண்டொர்கள். 
 

41. அப்பதொழுது பஜதஆனத்தனணொகி பீே ன்னும் ததபேள்ப எபேன் 
ந்து, இதசுின் தொத்ில் ிழுந்து தன்ணிண்டு துள்ப ன்னுதட 
எத குொத்ி  அஸ்தொிபேந்தடிொல், 

 

42. ன் டீ்டிற்கு பேம்தடி அத தண்டிக்பகொண்டொன்  .அர் ததொதகில் 
ிபொண ஜணங்கள் அத பபேக்கிணொர்கள்.  

 

43. அப்பதொழுது தன்ணிண்டு பேொய்ப் பதபேம்தொடுள்பபொிபேந்து, ன் 
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ஆஸ்ிகதபபல்னொம் தத்ிர்களுக்குச் பசனித்தும், எபேணொலும் 
பசொஸ்ொக்கப்தடொிபேந் எபே ஸ்ிரீ, 

 

44. அபேக்குப் தின்ணொக ந்து, அபேதட ஸ்ித்ின் ஏத்தத் 
பொட்டொள்; உடதண அளுதட பதபேம்தொடு ின்றுததொிற்று. 
 

45. அப்பதொழுது இதசு  :ன்தணத் பொட்டது ொர் ன்று தகட்டொர் .
ங்களுக்குத் பரிொபன்று ல்னொபேம் பசொன்ணததொது, தததுபேவும் 
அனுடதண கூட இபேந்ர்களும்  :த , ிபொண ஜணங்கள் உம்தச் 
சூழ்ந்து பபேக்கிக்பகொண்டிபேக்கிநொர்கதப, ன்தணத் பொட்டது ொர் ன்று 
ப்தடிக் தகட்கிநரீ் ன்நொர்கள். 
 

46. அற்கு இதசு  :ன்ணினிபேந்து ல்னத புநப்தட்டத அநிந்ிபேக்கிதநன் ; 

ஆனொல் எபேர் ன்தணத் பொட்டதுண்டு ன்நொர். 
 

47. அப்பதொழுது அந் ஸ்ிரீ ொன் தநந்ிபேக்கில்தனபன்று கண்டு, 

டுங்கிந்து, அர் பன்தொக ிழுந்து, ொன் அதத் பொட்டகொத்தபம் 
உடதண ொன் பசொஸ்ொணதபம் ல்னொ ஜணங்களுக்கும் பன்தொக 
அபேக்கு அநிித்ொள். 
 

48. அர் அதபப் தொர்த்து  :கதப , ிடன்பகொள், உன் ிசுொசம் உன்தண 
இட்சித்து, சொொணத்தொதட ததொ ன்நொர். 
 

49. அர் இப்தடிப் ததசிக்பகொண்டிபேக்தகில், பஜதஆனத்தனனுதட 
டீ்டினிபேந்து எபேன் ந்து, அதண தொக்கி  :உம்பதட குொத்ி 
ரித்துப்ததொணொள், ததொகத பேத்ப்தடுத் தண்டொம் ன்நொன். 
 

50. இதசு அதக் தகட்டு  :தப்தடொத ; ிசுொசபள்பணொிபே, அப்பதொழுது 
அள் இட்சிக்கப்தடுொள் ன்நொர். 
 

51. அர் டீ்டில் ந்ததொது, தததுபேதபம் ொக்தகொததபம் தொொதணபம் 
பதண்ின் கப்ததணபம் ொதபம் ி தபநொபேதபம் உள்தப 
பொட்டொல், 

 

52. ல்னொபேம் அழுது அதபக்குநித்துத் துக்கங்பகொண்டொடுகிநதக் கண்டு :
அொதபங்கள், அள் ரித்துப்ததொகில்தன, ித்ிதொிபேக்கிநொள் 
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ன்நொர். 
 

53. அள் ரித்துப்ததொணொபபன்று அர்கள் அநிந்ிணொல், அதப் தொர்த்து 
தகத்ொர்கள். 
 

54. ல்னொதபம் அர் பபித ததொகப்தண்ி, அளுதட 
தகதப்திடித்து  :திள்தபத ழுந்ிபே ன்நொர்.  

 

55. அப்பதொழுது அள் உிர் ிபேம்த ந்து, உடதண அள் ழுந்ிபேந்ொள்; 

அளுக்கு ஆகொங்பகொடுக்கக் கட்டதபிட்டொர். 
 

56. அள் ொய்கப்தன்ொர் ஆச்சரிப்தட்டொர்கள்  .அப்பதொழுது டந்த 
எபேபேக்கும் பசொல்னொனிபேக்கும்தடி அர்களுக்குக் கட்டதபிட்டொர்.  

18  அதிகாம் 

35. தின்பு அர் ரிதகொவுக்குச் சீதொய் பேம்ததொது, எபே குபேடன் ிபேதக 
உட்கொர்ந்து திச்தசதகட்டுக்பகொண்டிபேந்ொன். 
 

36. ஜணங்கள் டக்கிந சத்த்த அன் தகட்டு, இபன்ண ன்று ிசொரித்ொன். 
 

37. சதணொகி இதசு ததொகிநொர் ன்று அனுக்கு அநிித்ொர்கள் .
அப்பதொழுது அன் இதசுத, ொீின் குொதண, ணக்கு இங்கும் ன்று 
கூப்திட்டொன். 
 

38. பன் டப்தர்கள் அன் ததசொனிபேக்கும்தடி அதண அட்டிணொர்கள் .
அதணொ :ொீின் குொதண , ணக்கு இங்கும் ன்று ிகவும் அிகொய்க் 

கூப்திட்டொன். 
 

39. இதசு ின்று, அதணத் ம்ிடத்ில் பகொண்டுபேம்தடி பசொன்ணொர். 
 

40. அன் கிட்டந்ததொது, அர் அதண தொக்கி: 
 

41. ொன் உணக்கு ன்ணபசய்தண்டும் ன்நிபேக்கிநொய் ன்று தகட்டொர் .
அற்கு அன் :ஆண்டத , ொன் தொர்ததடதண்டும் ன்நொன். 

 

42. இதசு அதண தொக்கி  :ீ தொர்ததடொொக , உன் ிசுொசம் உன்தண 
இட்சித்து ன்நொர். 
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43. உடதண அன் தொர்ததடந்து, ததண கிதப்தடுத்ிக்பகொண்தட, 

அபேக்குப் தின்பசன்நொன்  .ஜணங்கபபல்னொபேம் அதக் கண்டு, ததணப் 
புகழ்ந்ொர்கள். 
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