1
1 ஆதியேல வா

ைத இத, அத வா

ேதவனட திலித, அத வா
ேதவனாயத. 2 அவ

ைத

ைத

ஆதியேல

ேதவேனாதா . 3 சகல அவ

லமா"

உ$டாய%&; உ$டானெதா)&
அவராேலய+லாம+ உ$டாகவ+ைல. 4
அவ-./ ஜ1வ) இத, அத ஜ1வ)
ம2ஷ-. ஒளயாயத. 5 அத ஒள
இளேல பரகாசி-கிற; இளான அைத9
ப%றி-ெகா/ளவ+ைல. 6 ேதவனா+ அ29ப9ப;ட
ஒ ம2ஷ) இதா), அவ) ேப

ேயாவா). 7

அவ) த)னா+ எ+லா வ>வாசி-.ப அத
ஒளைய-.றி ? சா;சிெகா@-க சா;சியாக
வதா). 8 அவ) அத ஒளய+ல, அத
ஒளைய-.றி ? சா;சிெகா@-க
வதவனாயதா). 9 உலக திேல வ எத
ம2ஷைனC பரகாசி9ப-கிற ஒளேய அத
ெம"யான ஒள. 10 அவ
உலக அவ

உலக தி+ இதா ,

லமா" உ$டாய%&, உலகேமா

அவைர அறியவ+ைல. 11 அவ

தம-.?

ெசாதமானதிேல வதா , அவ-.?
ெசாதமானவ கேளா அவைர
ஏ%&-ெகா/ளவ+ைல. 12 அவைடய
நாம தி)ேம+ வ>வாச/ளவ களா" அவைர
ஏ%&-ெகா$டவ க/ எ தைனேப கேளா,
அ தைனேப கG ேதவ2ைடய
ப/ைளகளா.ப, அவ கG-. அதிகாரH
ெகா@ தா . 13 அவ க/, இர த தினாலாவ மாச
சி த தினாலாவ Iஷ2ைடய
சி த தினாலாவ பறவாம+, ேதவனாேல
பறதவ க/. 14 அத வா

ைத மாசமாகி,

கிைபயனாJ ச திய தினாJ நிைறதவரா",
நம-./ேள வாசப$ணனா ; அவைடய
மகிைமைய- க$ேடா; அ பதாL-.
ஒேரேபறானவைடய மகிைம-. ஏ%ற
மகிைமயாகேவ இத. 15 ேயாவா)
அவைர-.றி ? சா;சிெகா@ : என-.9
ப)வகிறவ
அவ

என-. )னதவ , ஆைகயா+

எ)னJ ேம)ைமC/ளவ

ெசா+லியேதேன, அவ

எ)& நா)

இவ தா) எ)&

ச தமி;@- Nறினா). 16 அவைடய
பrPரண தினா+ நா எ+லா கிைபய)ேம+

கிைபெப%ேறா. 17 எ9பெயன+,
நியாய9பரமாண ேமாேசய)

லமா"-

ெகா@-க9ப;ட, கிைபC ச திய இேய>
கிறிQவ)

லமா" உ$டாயன. 18 ேதவைன

ஒவ2 ஒ-காJH க$டதி+ைல, பதாவ)
மயலி-கிற ஒேரேபறான .மாரேன அவைர
ெவள9ப@ தினா . 19 எசேலமிலி Rத க/
ஆசாrயைரC ேலவயைரC ேயாவானட தி+
அ29ப: ந1

யா

எ)& ேக;டெபாS, 20 அவ)

ம&தலியாம+ அறி-ைகய;டம)றி, நா)
கிறிQ அ+ல எ)& அறி-ைகய;டா). 21
அ9ெபாS அவ க/: ப)ைன யா ? ந1

எலியாவா

எ)& ேக;டா க/. அத%.: நா) அவ) அ+ல
எ)றா). ந1

த1 -கதrசியானவரா எ)&

ேக;டா க/. அத%.: அ+ல எ)றா). 22 அவ க/
ப)2 அவைன ேநா-கி: ந1

யா ? எHகைள

அ29பனவ கG-. நாHக/ உ தரL
ெசா+Jப-., உைம-.றி  எ)ன
ெசா+Jகிற1
க

எ)& ேக;டா க/. 23 அத%. அவ):

த-. வழிைய? ெசVைவப$WHக/ எ)&

ஏசாயா த1 -கதrசி ெசா)னபேய, நா)
வனாதர திேல N9ப@கிறவ2ைடய

ச தமாய-கிேற) எ)றா). 24
அ29ப9ப;டவ க/ பrேசயராயதா க/. 25
அவ க/ அவைன ேநா-கி: ந1

கிறிQLம+ல,

எலியாLம+ல, த1 -கதrசியானவம+லெவ)றா+,
ஏ) ஞானQநானH ெகா@-கிற1

எ)& ேக;டா க/.

26 ேயாவா) அவ கG-.9 பரதிC தரமாக: நா)
ஜல தினாேல ஞானQநானHெகா@-கிேற); ந1 Hக/
அறியாதி-கிற ஒவ
நி%கிறா . 27 அவ

உHக/ ந@வேல

என-.9 ப)வ எ)னJ

ேம)ைமC/ளவ ; அவைடய பாதர;ைசய)
வாைர அவY9பத%. நா) பா திரன+ல
எ)றா). 28 இைவக/ ேயா தா2-. அ-கைரய+
ேயாவா) ஞானQநானHெகா@ த ெப தாபராவேல
நடதன. 29 ம&நாளேல ேயாவா) இேய>ைவ
த)னட தி+ வர-க$@: இேதா, உலக தி)
பாவ ைத? >மத1 -கிற ேதவ ஆ;@-.;. 30
என-.9ப) ஒவ

வகிறா , அவ

என-.

)னதபயா+ எ)னJ
ேம)ைமC/ளவெர)& நா) ெசா)ேனேன, அவ
இவ தா). 31 நா2 இவைர அறியாதிேத);
இவ

இQரேவJ-. ெவள9ப@ ெபா;டாக,

நா) ஜல தினாேல ஞானQநானH

ெகா@-கவேத) எ)றா). 32 ப)2 ேயாவா)
சா;சியாக? ெசா)ன: ஆவயானவ
Iறாைவ9ேபால வான திலிதிறHகி, இவ ேம+
தHகினைத- க$ேட). 33 நா2 இவைர
அறியாதிேத); ஆனாJ ஜல தினா+
ஞானQநானHெகா@-.ப எ)ைன அ29பனவ :
ஆவயானவ

இறHகி யா ேம+ தH.வைத ந1

கா$பாேயா, அவேர பr> த ஆவயனா+
ஞானQநானHெகா@-கிறவ

எ)& என-.?

ெசா+லியதா . 34 அத9பேய நா) க$@,
இவேர ேதவ2ைடய .மார) எ)& சா;சி
ெகா@ வகிேற) எ)றா). 35 ம&நாளேல
ேயாவா2 அவ2ைடய சீஷr+ இர$@ேப
நி%.ேபா, 36 இேய> நடேபாகிறைத அவ)
க$@: இேதா, ேதவ ஆ;@-.; எ)றா). 37
அவ) அ9ப? ெசா)னைத அVவர$@
சீஷHேக;@, இேய>L-.9 ப)ெச)றா க/. 38
இேய> திப, அவ க/ ப) ெச+Jகிறைதக$@: எ)ன ேத@கிற1 க/ எ)றா . அத%.
அவ க/: ரப[, ந1

எHேக தHகிய-கிற1

எ)&

ேக;டா க/; ரப[ எ)பத%.9 ேபாதகேர எ)&
அ

தமா. 39 அவ : வ பாHக/ எ)றா .

அவ க/ வ அவ

தHகியத இட ைத-

க$@, அ)ைறய தின அவrட தி+ தHகினா க/.
அ9ெபாS ஏற-.ைறய9 ப மண
ேவைளயாயத. 40 ேயாவா) ெசா)னைதேக;@, அவ-.9 ப)ெச)ற இர$@ேபr+
ஒவ) சீேமா) ேபவ) சேகாதரனாகிய
அதிேரயா எ)பவ). 41 அவ) தலாவ த)
சேகாதரனாகிய சீேமாைன- க$@: ேமசியாைவக$ேடா எ)& ெசா)னா); ேமசியா எ)பத%.கிறிQ எ)& அ

தமா. 42 ப)I, அவைன

இேய>வனட தி+ N;-ெகா$@வதா). இேய>
அவைன9 பா

: ந1 ேயானாவ) மகனாகிய

சீேமா), ந1 ேகபா எ)ன9ப@வா" எ)றா ; ேகபா
எ)பத%.9 ேப எ)& அ

தமா. 43

ம&நாளேல இேய> கலிேலயாL-.9ேபாக
மனதாய, பலி9Iைவ- க$@: ந1 என-.9
ப)ெச)& வா எ)றா . 44 பலி9ெப)பவ)
அதிேரயா ேப எ)பவ கGைடய ஊராகிய
ெப சாயதா ப;டண தா). 45 பலி9I
நா தா)ேவைல- க$@: நியாய9பரமாண திேல
ேமாேசC த1 -கதrசிகG எSதிய-கிறவைரக$ேடா; அவ

ேயாேச9ப) .மார2

நாசேர ]ரா2மாகிய இேய>ேவ எ)றா). 46
அத%. நா தா)ேவ+: நாசேர திலி யாெதா
ந)ைம உ$டாக-N@மா எ)றா). அத%.9
பலி9I: வ பா

எ)றா). 47 இேய>

நா தா)ேவைல

தமிட தி+ வர-க$@

அவைன-.றி : இேதா, கபட%ற உ தம
இQரேவல) எ)றா . 48 அத%. நா தா)ேவ+: ந1
எ)ைன எ9ப அறிவ 1 எ)றா). இேய> அவைன
ேநா-கி: பலி9I உ)ைன அைழ-கிறத%.)ேன,
ந1 அ திமர தி) கீ ழி-.ேபா உ)ைனக$ேட) எ)றா . 49 அத%. நா தா)ேவ+: ரப[, ந1
ேதவ2ைடய .மார), ந1

இQரேவலி) ராஜா

எ)றா). 50 இேய> அவ2-.9 பரதிC தரமாக:
அ திமர தி) கீ ேழ உ)ைன- க$ேட) எ)&
நா) உன-.? ெசா)னதினாேலயா
வ>வாசி-கிறா"; இதிJ ெபrதானைவகைளகா$பா" எ)றா . 51 ப)2, அவ

அவைன

ேநா-கி: வான திறதி-கிறைதC, ேதவ]த க/
ம2ஷ.மாரனட திலி ஏ&கிறைதC
இறH.கிறைதC ந1Hக/ இத+ கா$ப[ க/
எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா .

2
1

)றா நாளேல கலிேலயாவJ/ள கானா

ஊrேல ஒ கலியாண நடத; இேய>வ)
தாC அHேகயதா/. 2 இேய>L அவைடய
சீஷ அத- கலியாண -.
அைழ-க9ப;தா க/. 3 திரா;சரச
.ைறLப;டேபா, இேய>வ) தா" அவைர
ேநா-கி: அவ கG-.

திரா;சரச இ+ைல

எ)றா/. 4 அத%. இேய>: Qதிrேய, என-.
உன-. எ)ன, எ) ேவைள இ)2 வரவ+ைல
எ)றா . 5 அவைடய தா" ேவைல-காரைர
ேநா-கி: அவ

உHகG-. எ)ன ெசா+Jகிறாேரா,

அதி)ப ெச"CHக/ எ)றா/. 6 Rத க/
தHகைள? > திகr-. ைறைமய)பேய,
ஒVெவா)& இர$@

)& .ட த$ண 1

ெகா/ள த-க ஆ& க%சாக/ அHேக
ைவ தித. 7 இேய> ேவைல-காரைர ேநா-கி:
ஜாகளேல த$ண 1 நிர9IHக/ எ)றா ; அவ க/
அைவகைள நிைறய நிர9பனா க/. 8 அவ
அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/ இ9ெபாS ெமா$@,
பதிவசாr9I-காரனட தி+ ெகா$@ேபாHக/

எ)றா ; அவ க/ ெகா$@ேபானா க/. 9 அத
திரா;சரச எHேகய வதெத)& த$ணைர
1
ெமா$ட ேவைல-கார-.
பதிவசாr9I-கார2-.

ெதrதேதய)றி

ெதrயாததினா+, அவ)

திரா;சரசமா" மாறின த$ணைர
1
சிபா

தேபா,

மணவாளைன அைழ : 10 எத ம2ஷ2 )I
ந+ல திரா;சரச ைத- ெகா@ , ஜனHக/
தி9தியைடதப)I, சி .ைறதைதெகா@9பா), ந1ேரா ந+ல ரச ைத இவைர-.
ைவ தித1ேர எ)றா). 11 இVவதமாக இேய>
இத தலா அ%Iத ைத- கலிேலயாவJ/ள
கானா ஊrேல ெச", தைடய மகிைமைய
ெவள9ப@ தினா ; அவைடய சீ ஷ க/
அவrட தி+ வ>வாச ைவ தா க/. 12
அத)ப)I அவ அவைடய தாயா
அவைடய சேகாதர அவைடய சீஷ
க9ப நN-.9ேபா", அHேக சிலநா/
தHகினா க/. 13 ப)I Rதைடய பQகாப$ைக
சம_ பமாயத; அ9ெபாS இேய>
எசேல-.9 ேபா", 14 ேதவாலய திேல ஆ@க/
மா@க/ Iறா-களாகிய இைவகைள
வ%கிறவ கைளC, கா>-கார

உ;கா தி-கிறைதC க$@, 15 கய%றினா+
ஒ சL-ைகC$@ப$ண, அவ க/ யாவைரC
ஆ@மா@கைளC ேதவாலய -.9 Iறேப
ர திவ;@, கா>-காரைடய கா>கைள- ெகா;,
பலைககைள- கவY 9ேபா;@, 16 Iறா
வ%கிறவ கைள ேநா-கி: இைவகைள
இVவட திலி எ@ -ெகா$@ேபாHக/; எ)
பதாவ) வ;ைட
1
வயாபார வடா-காதிHக/
1
எ)றா . 17 அ9ெபாS: உைடய
வ;ைட-.றி
1
 உ$டான ப-திைவரா-கிய
எ)ைன9 ப;சி த எ)& எSதிய-கிறைத
அவைடய சீஷ க/ நிைனLN தா க/. 18
அ9ெபாS Rத க/ அவைர ேநா-கி: ந1
இைவகைள? ெச"கிற1ேர, இத%. எ)ன
அைடயாள ைத எHகG-.- கா$ப-கிற1

எ)&

ேக;டா க/. 19 இேய> அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: இத ஆலய ைத
இ 9ேபா@Hக/,

)& நாைள-./ேள இைத

எS9Iேவ) எ)றா . 20 அ9ெபாS Rத க/: இத
ஆலய ைத- க;ட நா%ப தா& வஷ ெச)றேத,
ந1

இைத

)& நாைள-./ேள எS9Iவேரா
1

எ)றா க/. 21 அவேரா தைடய சrரமாகிய

ஆலய ைத-.றி 9 ேபசினா . 22 அவ
ெசா)னைத அவ

இ9ப?

மr ேதாrலிெதSதப)I

அவைடய சீஷ க/ நிைனLN ,
ேவதவா-கிய ைதC இேய> ெசா)ன
வசன ைதC வ>வாசி தா க/. 23
பQகாப$ைகயேல அவ
எசேலமிலி-ைகய+, அவ
அ%IதHகைள அேநக

ெச"த

க$@, அவைடய

நாம தி+ வ>வாச ைவ தா க/. 24
அ9பய, இேய> எ+லாைரC
அறிதிதபயா+, அவ கைள நப
இணHகவ+ைல. 25 ம2ஷ/ள திலி9பைத
அவ

அறிதிதபயா+, ம2ஷைர- .றி 

ஒவ அவ-.? சா;சி
ெகா@-கேவ$யதாய-கவ+ைல.
3
1 Rத-./ேள அதிகாrயான நி-ெகாேத
எ)ன9ப;ட பrேசய) ஒவ) இதா). 2 அவ)
இரா-கால திேல இேய>வனட தி+ வ: ரப[, ந1
ேதவனட திலி வத ேபாதக

எ)&

அறிதி-கிேறா, ஏெனன+ ஒவ2

த)2டேன ேதவ) இராவ;டா+ ந1

ெச"கிற

இ9ப9ப;ட அ%IதHகைள? ெச"யமா;டா)
எ)றா). 3 இேய> அவ2-.9 பரதிC தரமாக:
ஒவ) ம&பC பறவாவ;டா+ ேதவ2ைடய
ரா`ய ைத- காணமா;டா) எ)& ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உன-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா . 4
அத%. நி-ெகாேத: ஒ ம2ஷ)
தி வயதாய-ைகய+ எ9ப9 பற9பா)?
அவ) த) தாய) க 9ப தி+ இர$டாதர
பரேவசி 9 பற-க-N@ேமா எ)றா). 5 இேய>
பரதிC தரமாக: ஒவ) ஜல தினாJ
ஆவயனாJ பறவாவ;டா+ ேதவ2ைடய
ரா`ய தி+ பரேவசி-கமா;டா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உன-.?
ெசா+Jகிேற). 6 மாச தினா+ பற9ப
மாசமாய-., ஆவயனா+ பற9ப
ஆவயாய-.. 7 ந1Hக/ ம&பC
பற-கேவ$@ எ)& நா) உன-.?
ெசா)னைத- .றி  அதிசய9படேவ$டா. 8
கா%றான தன-. இaடமான இட திேல
வ>கிற,
1
அதி) ச த ைத- ேக;கிறா", ஆகிJ
அ இ)ன இட திலி வகிறெத)&, இ)ன

இட -.9 ேபாகிறெத)& உன-.

ெதrயா;

ஆவயனா+ பறதவெனவேனா அவ2 அ9பேய
இ-கிறா) எ)றா . 9 அத%. நி-ெகாேத:
இைவக/ எ9ப ஆ. எ)றா). 10 இேய>
அவைன ேநா-கி: ந1 இQரேவலி+
ேபாதகனாய இைவகைள
அறியாமலி-கிறாயா? 11 ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ நா) உன-.? ெசா+Jகிேற),
நாHக/ அறிதி-கிறைத? ெசா+லி, நாHக/
க$டைத-.றி ? சா;சிெகா@-கிேறா; ந1Hகேளா
எHக/ சா;சிைய ஏ%&- ெகா/Gகிறதி+ைல. 12
Pமி-க@ த காrயHகைள நா) உHகG-.?
ெசா+லிC ந1Hக/ வ>வாசி-கவ+ைலேய,
பரமகாrயHகைள உHகG-.? ெசா+ேவனானா+
எ9ப வ>வாசி9ப[ க/? 13
பரேலாக திலிதிறHகினவ
பரேலாக திலி-கிறவமான
ம2ஷ.மாரேனய+லாம+ பரேலாக -.
ஏறினவ) ஒவ2மி+ைல. 14 ச 9பமான
ேமாேசயனா+ வனாதர திேல
உய

த9ப;டேபால ம2ஷ.மார2, 15 த)ைன

வ>வாசி-கிறவ) எவேனா அவ)

ெக;@9ேபாகாம+ நி தியஜ1வைன அைடCப-.,
உய

த9படேவ$@. 16 ேதவ), தைடய

ஒேரேபறான .மாரைன வ>வாசி-கிறவ) எவேனா
அவ) ெக;@9ேபாகாம+ நி தியஜ1வைன
அைடCப-., அவைர

ததள, இVவளவா"

உலக தி+ அ)I N தா . 17 உலக ைத
ஆ-கிைன-./ளாக

த1 -.ப ேதவ)

தைடய .மாரைன உலக தி+ அ29பாம+,
அவராேல உலக இர;சி-க9ப@வத%காகேவ
அவைர அ29பனா . 18 அவைர வ>வாசி-கிறவ)
ஆ-கிைன-./ளாக

த1 -க9படா);

வ>வாசியாதவேனா, ேதவ2ைடய ஒேரேபறான
.மார2ைடய நாம தி+
வ>வாச/ளவனாயராதபயனா+, அவ)
ஆ-கிைன

த1 9I-.;ப;டாய%&. 19 ஒளயான

உலக திேல வதி ம2ஷைடய
கிrையக/ ெபா+லாதைவகளாய-கிற பயனா+
அவ க/ ஒளைய9பா -கிJ இைள
வIகிறேத அத ஆ-கிைன த1 9I-.காரணமாய-கிற. 20 ெபா+லாH. ெச"கிற
எவ2 ஒளைய9 பைக-கிறா), த) கிrையக/
க$-க9படாதப-., ஒளயனட தி+

வராதி-கிறா). 21 ச திய தி)ப ெச"கிறவேனா,
த) கிrையக/ ேதவ2-./ளா"?
ெச"ய9ப@கிறெத)& ெவளயா.ப-.,
ஒளயனட தி+ வகிறா) எ)றா . 22
இைவகG-.9ப)I, இேய>L அவைடய
சீஷ Rேதயா ேதச தி%. வதா க/; அHேக
அவ

அவ கேளாேட சbசr ,

ஞானQநானHெகா@ வதா . 23 சாலி ஊ-.?
சம_ பமான அயேனா) எ)2 இட திேல த$ண 1
மி.தியாயதபயனா+, ேயாவா2 அHேக
ஞானQநானHெகா@ வதா); ஜனHக/
அவனட தி+ வ ஞானQநான ெப%றா க/. 24
அ-கால தி+ ேயாவா) காவலி+
ைவ-க9ப;-கவ+ைல. 25 அ9ெபாS
ேயாவா2ைடய சீ ஷr+ சில-. Rத-.
> திகr9ைப-.றி  வா-.வாத$டாய%&. 26
அவ க/ ேயாவானட தி+ வ: ரப[,
உடேனNட ேயா தா2-. அ-கைரய+ ஒவ
இதாேர; அவைர- .றி  ந1
சா;சிெகா@ த1ேர, இேதா, அவ
ஞானQநானHெகா@-கிறா , எ+லா
அவrட தி+ ேபாகிறா க/ எ)றா க/. 27 ேயாவா)

பரதிC தரமாக: பரேலாக திலி ஒவ2-.ெகா@-க9ப;டாெலாழிய, அவ) ஒ)ைறC
ெப%&-ெகா/ளமா;டா). 28 நா) கிறிQவ+ல,
அவ-. )னாக அ29ப9ப;டவ) எ)& நா)
ெசா)னத%. ந1Hகேள சா;சிக/. 29 மணவா;ைய
உைடயவேன மணவாள); மணவாள2ைடய
ேதாழேனா, அேக நி)&, அவைடய ெசா+ைலேக;கிறவனா" மணவாள2ைடய
ச த ைத-.றி  மிகL சேதாஷ9ப@கிறா);
இத? சேதாஷ இ9ெபாS என-.?
சPரணமாய%&. 30 அவ

ெபகL நா)

சி&கL ேவ$@. 31 உ)னத திலி
வகிறவ

எ+லாrJ ேமலானவ ;

Pமியலி$டானவ) Pமிய)
த)ைமC/ளவனாய, Pமி-க@ தைவகைள9
ேப>கிறா); பரேலாக திலி வகிறவ
எ+லாrJ ேமலானவ . 32 தா க$டைதC
ேக;டைதC சா;சியாக? ெசா+Jகிறா ;
அவைடய சா;சிைய ஒவ2
ஏ%&-ெகா/Gகிறதி+ைல. 33 அவைடய
சா;சிைய ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) ேதவ)
ச திய/ளவெர)&  திைரேபா;@

நி?சய9ப@ கிறா). 34 ேதவனா+
அ29ப9ப;டவ

ேதவ2ைடய வா

ேப>கிறா ; ேதவ) அவ-.

ைதகைள9

தம ஆவைய

அளவ+லாம+ ெகா@ தி-கிறா . 35 பதாவானவ
.மாரன+ அ)பாய எ+லாவ%ைறC அவ
ைகய+ ஒ9I-ெகா@ தி-கிறா . 36
.மாரனட தி+ வ>வாசமாய-கிறவ)
நி தியஜ1வைன உைடயவனாய-கிறா);
.மாரைன வ>வாசியாதவேனா ஜ1வைனகா$பதி+ைல, ேதவ2ைடய ேகாப அவ)ேம+
நிைலநி%. எ)றா).
4
1 ேயாவாைன9பா -கிJ இேய> அேநக ேபைர?
சீஷரா-கி ஞானQநானHெகா@-கிறாெர)&
பrேசய

ேக/வ9ப;டதாக- க

த

அறிதேபா, 2

Rேதயாைவவ;@ ம&பCH கலிேலயாL-.9
ேபானா . 3 இேய> தாேம
ஞானQநானHெகா@-கவ+ைல, அவைடய
சீஷ க/ ெகா@ தா க/. 4 அவ

சமாrயா நா;)

வழியா"9 ேபாகேவ$யதாயதபயா+, 5
யா-ேகாI த) .மாரனாகிய ேயாேச9I-.-

ெகா@ த நில -. அேக இத
சமாrயாவJ/ள சீகா

எ)ன9ப;ட ஊ-.

வதா . 6 அHேக யா-ேகாIைடய கிண& இத;
இேய> பரயாண தினா+ இைள9பைடதவரா"
அத- கிண%றினேக உ;கா தா ; அ9ெபாS
ஏற-.ைறய ஆறாமண ேவைளயாயத. 7
அவைடய சீஷ க/ ேபாஜனபதா

தHகைள-

ெகா/Gப ஊ-./ேள ேபாயதா க/. 8
அ9ெபாS சமாrயா நா;டாளாகிய ஒ Qதிr
த$ண 1 ெமா/ள வதா/. இேய> அவைள ேநா-கி:
தாக -.

தா எ)றா . 9 Rத க/ சமாrயடேன

சபதHகலவாதவ களானபயா+, சமாrயா Qதிr
அவைர ேநா-கி: ந1

Rதனாய-க, சமாrயா

Qதிrயாகிய எ)னட தி+, தாக -. தா எ)&
எ9ப- ேக;கலா எ)றா/. 10 இேய> அவG-.9
பரதிC தரமாக: ந1 ேதவ2ைடய ஈைவC,
தாக -. தா எ)& உ)னட தி+ ேக;கிறவ
இ)னா

எ)பைதC அறிதிதாயானா+, ந1ேய

அவrட தி+ ேக;9பா", அவ

உன-.

ஜ1வ த$ணைர1
ெகா@ தி9பா

எ)றா . 11

அத%. அத Qதிr: ஆ$டவேர, ெமா$@ெகா/ள
உமிட தி+ பா திரமி+ைலேய, கிண&

ஆழமாய-கிறேத, ப)ைன எHேகய உம-.
ஜ1வ த$ண 1 உ$டா.. 12 இத- கிண%ைற
எHகG-.

தத நைடய பதாவாகிய

யா-ேகாைப9பா -கிJ ந1
அவ

ப/ைளகG அவ

ெபrயவேரா? அவ
மிகஜ1வ)கG இதிேல

. த$ேட எ)றா/. 13 இேய> அவG-.9
பரதிC தரமாக: இத

த$ணைர1

.-கிறவ2-. ம&பC தாக$டா.. 14
நா) ெகா@-. த$ணைர1
.-கிறவ2-ேகா
ஒ-காJ தாக$டாகா; நா) அவ2-.ெகா@-. த$ண 1 அவ2-./ேள நி திய
ஜ1வகாலமா" ஊ&கிற ந1d%றாய-. எ)றா . 15
அத Qதிr அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, என-.
தாக$டாகாமJ, நா) இHேக ெமா$@ெகா/ள
வராமJமி-.ப அத

த$ணைர
1
என-.

தரேவ$@ எ)றா/. 16 இேய> அவைள ேநா-கி:
ந1 ேபா", உ) Iஷைன இHேக அைழ ெகா$@வா எ)றா . 17 அத%. அத Qதிr:
என-.9 Iஷ) இ+ைல எ)றா/. இேய>
அவைள ேநா-கி: என-.9 Iஷ) இ+ைலெய)&
ந1 ெசா)ன சrதா). 18 எ9பெயன+, ஐ
Iஷ

உன-கிதா க/, இ9ெபாS

உன-கி-கிறவ) உன-.9 Iஷன+ல, இைத
உ/ளப ெசா)னா" எ)றா . 19 அ9ெபாS அத
Qதிr அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1

த1 -கதrசி

எ)& கா$கிேற). 20 எHக/ பதா-க/ இத
மைலயேல ெதாSெகா$@வதா க/; ந1Hக/
எசேலமிலி-கிற Qதல திேல
ெதாSெகா/ளேவ$@ எ)கிற1 கேள எ)றா/. 21
அத%. இேய>: Qதிrேய, நா) ெசா+Jகிறைத
நI, ந1Hக/ இத மைலயJ எசேலமிJ
மா திரம+ல, எH. பதாைவ
ெதாSெகா/GHகால வகிற. 22 ந1Hக/
அறியாதைத

ெதாSெகா/Gகிற1 க/; நாHக/

அறிதி-கிறைத

ெதாSெகா/Gகிேறா;

ஏென)றா+ இர;சி9I Rத க/ வழியா" வகிற.
23 உ$ைமயா"

ெதாSெகா/Gகிறவ க/

பதாைவ ஆவேயா@ உ$ைமேயா@
ெதாSெகா/GHகால வ, அ இ9ெபாSேத
வதி-கிற; தைம

ெதாSெகா/Gகிறவ க/

இ9ப9ப;டவ களாய-.ப பதாவானவ
வIகிறா . 24 ேதவ) ஆவயாய-கிறா ,
அவைர

ெதாSெகா/Gகிறவ க/ ஆவேயா@

உ$ைமேயா@ அவைர

ெதாSெகா/ளேவ$@ எ)றா . 25 அத Qதிr
அவைர ேநா-கி: கிறிQ எ)ன9ப@கிற ேமசியா
வகிறா

எ)& அறிேவ), அவ

வேபா

எ+லாவ%ைறC நம-. அறிவ9பா

எ)றா/. 26

அத%. இேய>: உ)2டேன ேப>கிற நாேன அவ
எ)றா . 27 அ தண தி+ அவைடய சீஷ க/
வ, அவ

QதிrCடேன ேப>கிறைத9ப%றி

ஆ?சrய9ப;டா க/. ஆகிJ எ)ன
ேத@கிற1ெர)றாவ, ஏ) அவGடேன
ேப>கிற1ெர)றாவ, ஒவ2 ேக;கவ+ைல. 28
அ9ெபாS அத Qதிr, த) .ட ைத
ைவ வ;@, ஊ-./ேள ேபா", ஜனHகைள
ேநா-கி: 29 நா) ெச"த எ+லாவ%ைறC ஒ
ம2ஷ) என-.? ெசா)னா ; அவைர வ
பாHக/; அவ

கிறிQதாேனா எ)றா/. 30

அ9ெபாS அவ க/ ஊrலி Iற9ப;@
அவrட தி+ வதா க/. 31 இ9ப நட-ைகய+
சீஷ க/ அவைர ேநா-கி: ரப[, ேபாஜனப$W
எ)& ேவ$-ெகா$டா க/. 32 அத%. அவ :
நா) Iசி9பத%. ந1 Hக/ அறியாத ஒ ேபாஜன
என-. உ$@ எ)றா . 33 அ9ெபாS சீஷ க/
ஒவைரெயாவ

பா

: யாராவ அவ-.9

ேபாஜன ெகா$@வதி9பாேனா எ)றா க/. 34
இேய> அவ கைள ேநா-கி: நா) எ)ைன
அ29பனவைடய சி த தி)ப ெச"
அவைடய கிrையைய 9பேத எ)2ைடய
ேபாஜனமாய-கிற. 35 அ&9I-கால
வகிறத%. இ)2 நாJமாத ெச+J எ)&
ந1Hக/ ெசா+Jகிறதி+ைலயா? இேதா, வய+
நிலHக/ இ9ெபாSேத அ&9I-.
வைளதி-கிறெத)& உHக/ க$கைள
ஏெற@ 9பாHக/ எ)& நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 36 வைத-கிறவ2
அ&-கிறவ2மாகிய இவ ஒமி ?
சேதாஷ9பட த-கதாக, அ&-கிறவ) Nலிைய
வாHகி, நி திய ஜ1வ2-காக9 பலைன?
ேச

-ெகா/Gகிறா). 37 வைத-கிறவ)

ஒவ) அ&-கிறவ) ஒவ) எ)கிற ெம"யான
வழ-க?ெசா+ இதினாேல வளH.கிற. 38 ந1 Hக/
பரயாச9ப;@9 பயrடாதைத அ&-க நா)
உHகைள அ29பேன), ம%றவ க/
பரயாச9ப;டா க/, அவ கGைடய பரயாச தி)
பலைன ந1Hக/ ெப%ற1 க/ எ)றா . 39 நா) ெச"த
எ+லாவ%ைறC என-.? ெசா)னா

எ)& சா;சி

ெசா)ன அத Qதிrய2ைடய
வா

ைதயனமி த அத ஊrJ/ள சமாrயr+

அேநக

அவ ேம+ வ>வாச/ளவ களானா க/.

40 சமாrய

அவrட தி+ வ, தHகளட தி+

தHகேவ$@ெம)& அவைர
ேவ$-ெகா$டா க/; அவ

இர$@நா/ அHேக

தHகினா . 41 அ9ெபாS அவைடய
உபேதச தினமி த இ)2 அேநகேப
வ>வாசி , 42 அத Qதிrைய ேநா-கி: உ)
ெசா+லினமி த அ+ல, அவைடய உபேதச ைத
நாHகேள ேக;@, அவ
உலகர;சக

ெம"யா"- கிறிQவாகிய

எ)& அறி வ>வாசி-கிேறா

எ)றா க/. 43 இர$@நாைள-.9ப)I அவ
அVவடவ;@9 Iற9ப;@, கலிேலயாL-.9
ேபானா . 44 ஒ த1 -கதrசி-.

த) ெசாத

ஊrேல கனமி+ைலெய)& இேய> தாேம
ெசா+லியதா . 45 அவ

கலிேலயாவ+

வதேபா, எசேலமி+ ப$ைகயேல அவ
ெச"த எ+லாவ%ைறC பா

தித கலிேலய

அவைர ஏ%&-ெகா$டா க/; அவ கG
ப$ைக-.9 ேபாயதா க/. 46 ப)I, இேய>
தா த$ணைர
1

திரா;சரசமா-கின

கலிேலயாவJ/ள கானா ஊ-. ம&பC
வதா ; அ9ெபாS க9ப நNமிேல ராஜாவ)
ம2ஷr+ ஒவ2ைடய .மார)
வயாதியாயதா). 47 இேய> Rேதயாவலி
கலிேலயாL-. வதாெர)& அத ம2ஷ)
ேக/வ9ப;டேபா, அவrட தி%.9 ேபா", த)
மக) மரண அவQைதயாயதபயனாேல,
அவைன- .ணமா-.ப-. வரேவ$@ெம)&
அவைர ேவ$-ெகா$டா). 48 அ9ெபாS
இேய> அவைன ேநா-கி: ந1Hக/
அைடயாளHகைளC அ%IதHகைளC
காணாவ;டா+ வ>வாசி-கமா;f க/ எ)றா . 49
அத%. ராஜாவ) ம2ஷ): ஆ$டவேர, எ)
ப/ைள சாகிறத%.)ேன வரேவ$@ எ)றா).
50 இேய> அவைன ேநா-கி: ந1 ேபாகலா, உ)
.மார) பைழ தி-கிறா) எ)றா . அத
ம2ஷ), இேய> ெசா)ன வா

ைதைய நப9

ேபானா). 51 அவ) ேபாைகய+, அவ2ைடய
ஊழிய-கார

அவ2-. எதி ெகா$@வ,

உைடய .மார) பைழ தி-கிறா) எ)&
அறிவ தா க/. 52 அ9ெபாS: எத மணேநர தி+
அவ2-.- .ண$டாய%& எ)&

அவ களட தி+ வசாr தா). அவ க/: ேந%&
ஏழாமணேநர தி+ ஜுர அவைன வ;ட
எ)றா க/. 53 உ) .மார) பைழ தி-கிறா)
எ)& இேய> த)2டேன ெசா)ன மணேநர
அேவ எ)& தக9ப) அறி, அவ2 அவ)
வ;டாரைனவ
1
வ>வாசி தா க/. 54 இேய>
Rேதயாவலி கலிேலயாL-.
திபவதப)I, இ அவ

ெச"த இர$டா

அ%Iத.
5
1 இைவகG-.9ப)I Rதைடய ப$ைக ஒ)&
வத; அ9ெபாS இேய> எசேல-.9
ேபானா . 2 எபெரய பாைஷயேல ெபதQதா
எ)ன9ப;ட ஒ .ள எசேலமி+
ஆ;@வாசலினேக இ-கிற, அத%. ஐ
ம$டபHகG$@. 3 அைவகளேல .ட ,
ச9பாணக/, hபன உ&9Iைடயவ க/ தலான
வயாதி-கார

அேநக

ப@ தி, த$ண 1

எ9ெபாS கலH. எ)&
கா -ெகா$9பா க/. 4 ஏெனன+ சில
சமயHகளேல ேதவ]த) ஒவ) அத-

.ள தி+ இறHகி, த$ணைர1
கல-.வா);
த$ண 1 கலHகினப)I யா

தி அதி+

இறH.வாேனா அவ) எ9ேப 9ப;ட
வயாதிQதனாயதாJ ெசாQதமாவா). 5
9ப ெத;@ வஷ வயாதிெகா$த ஒ
ம2ஷ) அHேக இதா). 6 ப@ தித அவைன
இேய> க$@, அவ) ெவ.காலமா"
வயாதிQதென)& அறி, அவைன ேநா-கி:
ெசாQதமாகேவ$@ெம)& வIகிறாயா எ)&
ேக;டா . 7 அத%. வயாதிQத): ஆ$டவேர,
த$ண 1 கல-க9ப@ேபா எ)ைன- .ள தி+
ெகா$@ேபா" வ@கிறத%. ஒவமி+ைல, நா)
ேபாகிறத%./ேள ேவெறாவ) என-. தி
இறHகிவ@கிறா) எ)றா). 8 இேய> அவைன
ேநா-கி: எSதி, உ) ப@-ைகைய
எ@ -ெகா$@ நட எ)றா . 9 உடேன அத
ம2ஷ) ெசாQதமாகி, த) ப@-ைகைய
எ@ -ெகா$@, நடேபானா). அத நா/
ஓ"Lநாளாயத. 10 ஆதலா+ Rத க/
.ணமா-க9ப;டவைன ேநா-கி: இ
ஓ"Lநாளாய-கிறேத, ப@-ைகைய
எ@ -ெகா$@ ேபாகிற உன-. நியாயம+ல

எ)றா க/. 11 அவ) அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: எ)ைன? ெசாQதமா-கினவ , உ)
ப@-ைகைய எ@ -ெகா$@ நடெவ)& என-.?
ெசா)னா

எ)றா). 12 அத%. அவ க/: உ)

ப@-ைகைய எ@ -ெகா$@ நடெவ)&
உ)2டேன ெசா)ன ம2ஷ) யா

எ)&

அவனட தி+ ேக;டா க/. 13
ெசாQதமா-க9ப;டவ) அவ

இ)னாெர)&

அறியவ+ைல; அVவட தி+ ஜனHக/
N;டமாயதபயனா+ இேய> வலகியதா .
14 அத%.9ப)I இேய> அவைன
ேதவாலய திேல க$@: இேதா, ந1 ெசாQதமானா",
அதிக ேகடானெதா)& உன-. வராதப இன9
பாவbெச"யாேத எ)றா . 15 அத ம2ஷ) ேபா",
த)ைன? ெசாQதமா-கினவ

இேய> எ)&

Rத கG-. அறிவ தா). 16 இேய> இைவகைள
ஓ"Lநாள+ ெச"தபயா+, Rத க/ அவைர
)ப9ப@ தி, அவைர- ெகாைலெச"ய
வைகேதனா க/. 17 இேய> அவ கைள ேநா-கி:
எ) பதா இவைர-. கிrைய ெச" வகிறா ,
நா2 கிrைய ெச" வகிேற) எ)றா . 18
அவ

ஓ"Lநா/ க;டைளைய ம_ றினம+லாம+,

ேதவைன

தைடய ெசாத9 பதா

எ)&bெசா+லி

தைம

ேதவ2-.?

சமமா-கினபயனாேல, Rத க/ அவைரெகாைலெச"Cப அதிகமா" வைகேதனா க/.
19 அ9ெபாS இேய> அவ கைள ேநா-கி:
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற): பதாவானவ

ெச"ய- .மார)

கா$கிறெதேவா, அைதேயய)றி,
ேவெறா)ைறC தாமா"? ெச"யமா;டா ; அவ
எைவகைள? ெச"கிறாேரா, அைவகைள- .மார2
அத9பேய ெச"கிறா . 20 பதாவானவ
.மாரனட தி+ அ)பாய, தா
ெச"கிறைவகைளெய+லா அவ-.கா$ப-கிறா ; ந1Hக/ ஆ?சrய9பட த-கதாக
இைவகைள9 பா -கிJ ெபrதான கிrையகைளC
அவ-.- கா$ப9பா . 21 பதாவானவ
மr ேதாைர எS9ப உய 9ப-கிறேபால,
.மார2 தம-.? சி தமானவ கைள
உய 9ப-கிறா . 22 அ)றிC பதாைவகனப$Wகிறேபால எ+லா .மாரைனC
கனப$Wப-., பதாவானவ

தாேம

ஒவ-. நியாய த1 9I? ெச"யாம+,

நியாய த1 9I? ெச"C அதிகார SவைதC
.மார2-. ஒ9I-ெகா@ தி-கிறா . 23
.மாரைன- கனப$ணாதவ) அவைர அ29பன
பதாைவC கன ப$ணாதவனாய-கிறா). 24
எ) வசன ைத- ேக;@, எ)ைன அ29பனவைர
வ>வாசி-கிறவ2-. நி தியஜ1வ) உ$@; அவ)
ஆ-கிைன

த1 9I-.;படாம+, மரண ைதவ;@

ந1Hகி, ஜ1வ2-.;ப;-கிறா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 25 மr ேதா

ேதவ.மார2ைடய

ச த ைத- ேக;.H கால வ, அ
இ9ெபாSேத வதி-கிற; அைத- ேக;கிறவ க/
பைழ9பா க/ எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 26 ஏெனன+,
பதாவானவ

தமி+ தாேம

ஜ1வ2ைடயவராய-கிற ேபால, .மார2
தமி+தாேம ஜ1வ2ைடயவராய-.ப
அ/ெச"தி-கிறா . 27 அவ
ம2ஷ.மாரனாய-கிறபயா+, நியாய த1 9I?
ெச"Cப-. அதிகார ைதC அவ-.ெகா@ தி-கிறா . 28 இைத-.றி  ந1Hக/
ஆ?சrய9படேவ$டா; ஏென)றா+

பேரத-.ழிகளJ/ள அைனவ அவைடய
ச த ைத- ேக;.H கால வ; 29 அ9ெபாS,
ந)ைமெச"தவ க/ ஜ1வைன அைடCப
எSதி-கிறவ களாகL, த1ைமெச"தவ க/
ஆ-கிைனைய அைடCப
எSதி-கிறவ களாகL Iற9ப@வா க/. 30 நா)
எ) >யமா" ஒ)&b ெச"கிறதி+ைல; நா)
ேக;கிறபேய நியாயத1 -கிேற); என-.?
சி தமானைத நா) ேதடாம+, எ)ைன அ29பன
பதாL-.? சி தமானைதேய நா) ேத@கிறபயா+
எ) த1 9I ந1தியாய-கிற. 31 எ)ைன-.றி 
நாேன சா;சிெகா@ தா+ எ) சா;சி ெம"யாயரா.
32 எ)ைன-.றி ? சா;சிெகா@-கிறவ
ேவெறாவ

இ-கிறா , அவ

எ)ைன-.றி -

ெகா@-கிற சா;சி ெம"யான சா;சிெய)&
அறிதி-கிேற). 33 ந1 Hக/ ேயாவானட தி+
ஆள29ப வசாr த1 க/, அவ) ச திய தி%.?
சா;சிெகா@ தா). 34 நா) ஏ%&-ெகா/Gகிற
சா;சி ம2ஷைடய சா;சிய+ல, ந1Hக/
இர;சி-க9ப@வத%காகேவ இைவகைள?
ெசா+Jகிேற). 35 அவ) எr பரகாசி-கிற
வள-காயதா); ந1 HகG சிலகால அவ)

ெவள?ச திேல களNர மனதாயத1 க/. 36
ேயாவா2ைடய சா;சிைய9பா -கிJ
ேம)ைமயான சா;சி என-. உ$@;
அெத)னெவன+, நா) நிைறேவ%&ப-.9
பதாவானவ

என-.- க%ப த நா)

ெச"வகிறமான கிrையகேள பதா எ)ைன
அ29பனா

எ)& எ)ைன-.றி ? சா;சி

ெகா@-கிற. 37 எ)ைன அ29பன பதா தாேம
எ)ைன-.றி ? சா;சி ெகா@ தி-கிறா ; ந1Hக/
ஒ-காJ அவ
அவ

ச த ைத- ேக;டமி+ைல,

dப ைத- க$டமி+ைல. 38 அவ

அ29பனவைர ந1Hக/ வ>வாசியாதபயா+
அவைடய வசன உHகள+
தr தி-கிறமி+ைல. 39 ேவதவா-கியHகைள
ஆரா" பாHக/; அைவகளா+ உHகG-.
நி தியஜ1வ) உ$ெட)& எ$Wகிற1 கேள,
எ)ைன-.றி ? சா;சிெகா@-கிறைவகG
அைவகேள. 40 அ9பய உHகG-. ஜ1வ)
உ$டா.ப எ)னட தி+ வர உHகG-.
மனதி+ைல. 41 நா) ம2ஷரா+ மகிைமைய
ஏ%&-ெகா/Gகிறதி+ைல. 42 உHகள+ ேதவ
அ)I இ+ைலெய)& உHகைள அறிதி-கிேற).

43 நா) எ) பதாவ) நாம தினாேல வதி
ந1Hக/ எ)ைன ஏ%&-ெகா/ளவ+ைல,
ேவெறாவ) த) >யநாம தினாேல வதா+
அவைன ஏ%&-ெகா/வ 1 க/. 44
ேதவனாேலமா திர வகிற மகிைமைய
ேதடாம+, ஒவராெலாவ

மகிைமைய

ஏ%&-ெகா/Gகிற ந1Hக/ எ9ப வ>வாசி9ப[ க/?
45 பதாவனட தி+ நா) உHக/ேம+
.%றbசா;@ேவ) எ)& நிைனயாதிHக/;
ந1Hக/ நIகிற ேமாேசேய உHக/ேம+
.%றbசா;@வா). 46 ந1Hக/ ேமாேசைய
வ>வாசி த1 களானா+, எ)ைனC
வ>வாசி9ப[ க/; அவ) எ)ைன-.றி 
எSதிய-கிறாேன. 47 அவ) எSதின
வா-கியHகைள ந1Hக/ வ>வாசியாமலிதா+
நா) ெசா+Jகிற வசனHகைள எ9ப
வ>வாசி9ப[ க/ எ)றா .
6
1 இைவகG-.9ப)I இேய> திேபrயா-கட+
எ)ன9ப;ட கலிேலயா- கடலி) அ-கைர-.9
ேபானா . 2 அவ

வயாதி-காரrட தி+ ெச"த

அ%IதHகைள

திரளான ஜனHக/ க$டபயா+

அவ-.9 ப)ெச)றா க/. 3 இேய>
மைலய)ேம+ ஏறி, அHேக தைடய
சீஷடேனNட உ;கா தா . 4 அ9ெபாS
Rதைடய ப$ைகயாகிய பQகா
சம_ பமாயத. 5 இேய> தைடய க$கைள
ஏெற@ , திரளான ஜனHக/ தமிட தி+
வகிறைத- க$@, பலி9Iைவ ேநா-கி: இவ க/
சா9பட த-கதாக அ9பHகைள எHேக ெகா/ளலா
எ)& ேக;டா . 6 தா ெச"ய9ேபாகிறைத
அறிதி, அவைன? ேசாதி-.ப இ9பேக;டா . 7 பலி9I அவ-.9 பரதிC தரமாக:
இவ கள+ ஒVெவாவ2 ெகாbசH ெகாbச
எ@ -ெகா$டாJ, இj& பண 
அ9பHகG இவ கG-.9 ேபாதாேத எ)றா). 8
அ9ெபாS அவைடய சீஷrெலாவ2,
சீேமா) ேபவ) சேகாதர2மாகிய அதிேரயா
அவைர ேநா-கி: 9 இHேக ஒ ைபய)
இ-கிறா), அவ) ைகய+ ஐ வா%ேகாைம
அ9பHகG இர$@ ம_ )கG உ$@, ஆனாJ
அைவக/ இ தைன ஜனHகG-. எமா திர
எ)றா). 10 இேய>: ஜனHகைள உ;காரைவCHக/

எ)றா . அத இட மி.த I+J/ளதாயத.
பதியத Iஷ க/ ஏற-.ைறய
ஐயாயரேபராயதா க/. 11 இேய> அத
அ9பHகைள எ@ , Qேதா திரப$ண,
சீஷ களட தி+ ெகா@ தா ; சீ ஷ க/
பதியதவ கG-.- ெகா@ தா க/; அ9பேய
ம_ )கைளC அவ

எ@  அவ கG-.

ேவ$யம;@ ெகா@ தா . 12 அவ க/
தி9தியைடதப)I, அவ

தைடய சீஷ கைள

ேநா-கி: ஒ)& ேசதமா"9 ேபாகாதப-.
ம_ தியான ண-ைககைள? ேச

ைவCHக/

எ)றா . 13 அத9பேய அவ க/ ேச

,

வா%ேகாைம அ9பHக/ ஐதி+ அவ க/
சா9ப;@ ம_ தியான ண-ைககளனாேல
ப)னர$@ Nைடகைள நிர9பனா க/. 14 இேய>
ெச"த அ%Iத ைத அத ம2ஷ
ெம"யாகேவ இவ

க$@:

உலக தி+ வகிறவரான

த1 -கதrசி எ)றா க/. 15 ஆதலா+ அவ க/ வ,
தைம ராஜாவா-.ப9 ப -ெகா$@ேபாக
மனதாய-கிறா கெள)& இேய> அறி,
ம&பC வலகி, தனேய மைலய)ேம+ ஏறினா .
16 சாயHகாலமானேபா அவைடய சீஷ க/

கட%கைர-.9 ேபா", 17 படவ+ ஏறி, கடலி)
அ-கைரயJ/ள க9ப நN-.
ேநரா"9ேபானா க/; அ9ெபாS இ;டாயத,
இேய>L அவ களட தி+ வராதிதா . 18
ெபHகா%& அ தபயனாேல கட+
ெகாதள த. 19 அவ க/ ஏற-.ைறய

)&

நாJ ைம+]ர த$@வலி 9 ேபானெபாS,
இேய> கடலி)ேம+ நட, படL-.? சம_ பமா"
வகிறைத- க$@ பயதா க/. 20 அவ கைள
அவ

ேநா-கி: நா)தா), பய9படாதிHக/ எ)றா .

21 அ9ெபாS அவைர9 படவ+ ஏ%றி-ெகா/ள
மனதாயதா க/; உடேன படL அவ க/ ேபாகிற
கைரைய9 ப த. 22 ம&நாள+ கடலி)
அ-கைரயேல நி)ற ஜனHக/ அவைடய சீஷ
ஏறின அத ஒேர படLதவர அHேக ேவெறா
படL இததி+ைலெய)&, இேய>
தைடய சீஷடேனNட9 படவ+ ஏறாம+
அவைடய சீஷ மா திர ேபானா கெள)&
அறிதா க/. 23 க

த

Qேதா திரbெச"தப)I

அவ க/ அ9ப சா9ப;ட இட -.? சம_ பமா"
திேபrயாவலி ேவேற படLக/ வத. 24
அ9ெபாS இேய>L அவைடய சீ ஷ அHேக

இ+லாதைத ஜனHக/ க$@, உடேன அத9
படLகள+ ஏறி, இேய>ைவ

ேத-ெகா$@,

க9ப நN-. வதா க/. 25 கடலி)
அ-கைரயேல அவ க/ அவைர- க$டேபா: ரப[,
ந1

எ9ெபாS இVவட வத1

எ)& ேக;டா க/.

26 இேய> அவ கG-.9 பரதிC தரமாக: ந1Hக/
அ%IதHகைள- க$டதினா+ அ+ல, ந1Hக/ அ9ப
Iசி 

தி9தியானதினாேலேய எ)ைன

ேத@கிற1 க/ எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 27 அழிேபாகிற
ேபாஜன தி%காக அ+ல, நி தியஜ1வ)வைர-.
நிைலநி%கிற ேபாஜன தி%காகேவ கிrைய
நட9பCHக/; அைத ம2ஷ.மார) உHகG-.ெகா@9பா ; அவைர9 பதாவாகிய ேதவ)
 திr தி-கிறா

எ)றா . 28 அ9ெபாS

அவ க/ அவைர ேநா-கி: ேதவ2-ேக%ற
கிrையகைள நட9ப-.ப நாHக/ எ)ன
ெச"யேவ$@ எ)றா க/. 29 இேய>
அவ கG-.9 பரதிC தரமாக: அவ
அ29பனவைர ந1Hக/ வ>வாசி9பேத
ேதவ2-ேக%ற கிrையயாய-கிற எ)றா . 30
அத%. அவ க/: அ9பயானா+ உைம

வ>வாசி-.ப-. நாHக/ காண த-கதாக ந1
எ)ன அைடயாள ைத- கா$ப-கிற1 ? எ)ன ைத
நட9ப-கிற1 ? 31 வான திலி அவ கG-.
அ9ப ைத9 Iசி-க-ெகா@ தா

எ)&

எSதிய-கிறப, நைடய பதா-க/
வனாதர தி+ ம)னாைவ9 Iசி தா கேள
எ)றா க/. 32 இேய> அவ கைள ேநா-கி:
வான திலி வத அ9ப ைத ேமாேச
உHகG-.- ெகா@-கவ+ைல; எ) பதாேவா
வான திலி வத ெம"யான அ9ப ைத
உHகG-.- ெகா@-கிறா

எ)&, ெம"யாகேவ

ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 33
வான திலிதிறHகி, உலக -. ஜ1வைனெகா@-கிற அ9பேம ேதவ) அளய அ9ப
எ)றா . 34 அ9ெபாS அவ க/ அவைர ேநா-கி:
ஆ$டவேர, இத அ9ப ைத எ9ெபாS
எHகG-.

தரேவ$@ எ)றா க/. 35 இேய>

அவ கைள ேநா-கி: ஜ1வ அ9ப நாேன,
எ)னட தி+ வகிறவ) ஒ-காJ
பசியைடயா), எ)னட தி+
வ>வாசமாய-கிறவ) ஒ-காJ
தாகமைடயா). 36 ந1Hக/ எ)ைன- க$

வ>வாசியாமலி-கிற1 க/ எ)& உHகG-.?
ெசா)ேன). 37 பதாவானவ

என-.- ெகா@-கிற

யாL எ)னட தி+ வ; எ)னட தி+
வகிறவைன நா) Iறேப த/Gவதி+ைல. 38
எ) சி த தி)பய+ல, எ)ைன
அ29பனவைடய சி த தி)ப ெச"யேவ நா)
வான திலிதிறHகி வேத). 39 அவ

என-.

ததைவகள+ ஒ)ைறC நா) இழேபாகாம+,
கைடசி நாள+ அைவகைள எS9Iவேத எ)ைன
அ29பன பதாவ) சி தமாய-கிற. 40
.மாரைன- க$@, அவrட தி+
வ>வாசமாய-கிறவ) எவேனா, அவ)
நி தியஜ1வைன அைடவ, நா) அவைனகைடசிநாள+ எS9Iவ, எ)ைன
அ29பனவைடய சி தமாய-கிற எ)றா . 41
நா) வான திலி வத அ9ப எ)& அவ
ெசா)னதினமி த Rத க/ அவைர-.றி 
&& : 42 இவ) ேயாேச9ப) .மாரனாகிய
இேய> அ+லவா, இவ2ைடய தக9பைனC
தாையC அறிதி-கிேறாேம; அ9பய-க, நா)
வான திலிதிறHகி வேத) எ)& இவ)
எ9ப? ெசா+Jகிறா) எ)றா க/. 43 இேய>

அவ கG-.9 பரதிC தரமாக: உHகG-./ேள
&&-கேவ$டா. 44 எ)ைன அ29பன பதா
ஒவைன இS -ெகா/ளாவ;டா+ அவ)
எ)னட தி+ வரமா;டா); கைடசிநாள+ நா)
அவைன எS9Iேவ). 45 எ+லா ேதவனாேல
ேபாதி-க9ப;9பா க/ எ)& த1 -கதrசிகள)
ஆகம தி+ எSதிய-கிறேத; ஆைகயா+
பதாவனட தி+ ேக;@- க%&-ெகா/Gகிறவ)
எவ2 எ)னட தி+ வகிறா). 46
ேதவனட தின)& வதவேர தவர ேவெறாவ
பதாைவ- க$டதி+ைல, இவேர பதாைவக$டவ . 47 எ)னட தி+
வ>வாசமாய-கிறவ2-. நி தியஜ1வ)
உ$ெட)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 48 ஜ1வ அ9ப நாேன.
49 உHக/ பதா-க/ வனாதர திேல ம)னாைவ9
Iசி தி மr தா க/. 50 இதிேல Iசி-கிறவ)
மrயாமலி-.ப வான திலிதிறHகின
அ9ப இேவ. 51 நாேன வான திலிதிறHகின
ஜ1வ அ9ப; இத அ9ப ைத9 Iசி-கிறவ)
எ)ெற)ைற-. பைழ9பா); நா) ெகா@-.
அ9ப உலக தி) ஜ1வ2-காக நா) ெகா@-.

எ) மாசேம எ)றா . 52 அ9ெபாS Rத க/:
இவ) த)2ைடய மாச ைத எ9ப நம-.9
Iசி-க- ெகா@9பா) எ)& தHகG-./ேள
வா-.வாதப$ணனா க/. 53 அத%. இேய>
அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/ ம2ஷ.மார2ைடய
மாச ைத9 IசியாமJ, அவைடய இர த ைத9
பானப$ணாமJ இதா+ உHகG-./ேள
ஜ1வன+ைல எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 54 எ) மாச ைத9
Iசி , எ) இர த ைத9 பானப$Wகிறவ2-.
நி தியஜ1வ) உ$@; நா) அவைன- கைடசிநாள+
எS9Iேவ). 55 எ) மாச ெம"யான
ேபாஜனமாய-கிற, எ) இர த ெம"யான
பானமாய-கிற. 56 எ) மாச ைத9 Iசி ,
எ) இர த ைத9 பானப$Wகிறவ) எ)னேல
நிைல தி-கிறா), நா2 அவனேல
நிைல தி-கிேற). 57 ஜ1வ2/ள பதா எ)ைன
அ29பனேபாலL, நா) பதாவனா+
பைழ தி-கிறேபாலL, எ)ைன9
Iசி-கிறவ2 எ)னாேல பைழ9பா). 58
வான திலிதிறHகின அ9ப இேவ; இ
உHக/ பதா-க/ Iசி த ம)னாைவ9ேபால+ல,

அவ க/ மr தா கேள; இத அ9ப ைத9
Iசி-கிறவேனா எ)ெற)ைற-. பைழ9பா)
எ)றா . 59 க9ப நNமிJ/ள ெஜபஆலய திேல
அவ

உபேதசி-ைகய+ இைவகைள? ெசா)னா . 60

அவைடய சீஷr+ அேநக

இைவகைள-

ேக;டெபாS, இ கனமான உபேதச, யா
இைத- ேக;பா க/ எ)றா க/. 61 சீஷ க/
அைத-.றி  &&-கிறா கெள)& இேய>
தம-./ேள அறி, அவ கைள ேநா-கி: இ
உHகG-. இடறலாய-கிறேதா? 62
ம2ஷ.மார) தா )னத இட தி%.
ஏறி9ேபாகிறைத ந1 Hக/ கா$ப[ களானா+
எ9பய-.? 63 ஆவேய உய 9ப-கிற,
மாசமான ஒ)&-. உதவா; நா)
உHகG-.? ெசா+Jகிற வசனHக/ ஆவயாC
ஜ1வனாC இ-கிற. 64 ஆகிJ உHகள+
வ>வாசியாதவ க/ சில

உ$@ எ)றா ;

வ>வாசியாதவ க/ இ)னாெர)&, தைமகா;-ெகா@9பவ) இ)னாென)& ஆதிதலாக
இேய> அறிதிதபயா+, அவ

ப)2: 65

ஒவ) எ) பதாவ) அைள9 ெபறாவ;டா+
எ)னட தி%. வரமா;டா) எ)& இதினமி தேம

உHகG-.? ெசா)ேன) எ)றா . 66 அத+
அவைடய சீஷr+ அேநக

அவடேனNட

நடவாம+ ப)வாHகி9ேபானா க/. 67 அ9ெபாS
இேய> ப)னவைரC ேநா-கி: ந1HகG
ேபா"வட மனதாய-கிற1 கேளா எ)றா . 68
சீேமா) ேப அவ-.9 பரதிC தரமாக:
ஆ$டவேர, யாrட தி+ ேபாேவா, நி தியஜ1வ
வசனHக/ உமிட தி+ உ$ேட. 69 ந1

ஜ1வ2/ள

ேதவ2ைடய .மாரனாகிய கிறிQ எ)& நாHக/
வ>வாசி  அறி இ-கிேறா எ)றா). 70
இேய> அவ கைள ேநா-கி: ப)னவராகிய
உHகைள நா) ெதrெகா/ளவ+ைலயா?
உHகG-./G ஒவ) பசாசாய-கிறா)
எ)றா . 71 சீேமான) .மாரனாகிய
RதாQகாrேயா 
ப)னவrெலாவனாய, தைமகா;-ெகா@-க9 ேபாகிறவனாயதபயனா+
அவைன-.றி  இ9ப? ெசா)னா .
7
1 இைவகG-.9ப)I, Rத க/ இேய>ைவெகாைலெச"ய வைகேதனபயா+, அவ

Rேதயாவேல சbசr-க மனதி+லாம+
கலிேலயாவேல சbசr வதா . 2 Rதைடய
Nடார9ப$ைக சம_ பமாயத. 3 அ9ெபாS
அவைடய சேகாதர

அவைர ேநா-கி: ந1

ெச"கிற

கிrையகைள உைடய சீஷ கG பா -.ப,
இVவடவ;@ RேதயாL-.9 ேபா. 4
பரபலமாய-க வIகிற எவ2
அதரHக திேல ஒ)ைறC ெச"யமா;டா); ந1
இ9ப9ப;டைவகைள? ெச"தா+ உலக -.
உைம ெவள9ப@  எ)றா க/. 5 அவைடய
சேகாதர அவைர வ>வாசியாதபயா+ இ9ப?
ெசா)னா க/. 6 இேய> அவ கைள ேநா-கி: எ)
ேவைள இ)2 வரவ+ைல, உHக/ ேவைளேயா
எ9ெபாS ஆய தமாய-கிற. 7 உலக
உHகைள9 பைக-கமா;டா; அதி) கிrையக/
ெபா+லாதைவகளாய-கிறெத)& நா)
சா;சிெகா@-கிறபயனாேல அ எ)ைன9
பைக-கிற. 8 ந1Hக/ இத9 ப$ைக-.9
ேபாHக/; எ) ேவைள இ)2 வராதபயா+ நா)
இத9 ப$ைக-. இ9ெபாS ேபாகிறதி+ைல
எ)றா . 9 இைவகைள அவ கGடேன ெசா+லி,
ப)2H கலிேலயாவேல தHகினா . 10 அவைடய

சேகாதர

ேபானப)I, அவ

ெவளயரHகமா"9

ேபாகாம+ அதரHகமா"9 ப$ைக-.9 ேபானா .
11 ப$ைகயேல Rத க/ அவைர
எHேகய-கிறா

ேத: அவ

எ)றா க/. 12 ஜனHகG-./ேள

அவைர-.றி  &&9I$டாய%&. சில :
அவ

ந+லவ

எ)றா க/. ேவ&சில : அ9பய+ல,

அவ) ஜனHகைள வbசி-கிறவ) எ)&
ெசா+லி-ெகா$டா க/. 13 ஆனாJ Rத-.9
பயதிததினாேல, ஒவ2 அவைர-.றி 
தாராளமா"9 ேபசவ+ைல. 14
பாதி9ப$ைகயானேபா, இேய>
ேதவாலய -.9ேபா", உபேதசப$ணனா . 15
அ9ெபாS Rத க/: இவ

க+லாதவராய

ேவத எS -கைள எ9ப அறிதி-கிறா

எ)&

ஆ?சrய9ப;டா க/. 16 இேய> அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: எ) உபேதச
எ)2ைடயதாயராம+, எ)ைன
அ29பனவைடயதாய-கிற. 17 அவைடய
சி த தி)ப ெச"ய மன/ளவெனவேனா அவ)
இத உபேதச ேதவனா+ உ$டாய-கிறேதா,
நா) >யமா"9 ேப>கிேறேனா எ)&
அறிெகா/Gவா). 18 >யமா"9 ேப>கிறவ) த)

>யமகிைமைய

ேத@கிறா), த)ைன

அ29பனவr) மகிைமைய

ேத@கிறவேனா

உ$ைமC/ளவனாய-கிறா), அவனட தி+
அந1திய+ைல. 19 ேமாேச நியாய9பரமாண ைத
உHகG-.- ெகா@-கவ+ைலயா? அ9பய
உHகள+ ஒவ2 அத
நியாய9பரமாண தி)ப நட-கிறதி+ைல; ந1Hக/
ஏ) எ)ைன- ெகாைலெச"ய

ேத@கிற1 க/

எ)றா . 20 ஜனHக/ அவ-.9 பரதிC தரமாக: ந1
பசா>ப தவ); உ)ைன- ெகாைலெச"ய
ேத@கிறவ) யா

எ)றா க/. 21 இேய> அவ கைள

ேநா-கி: ஒேர கிrையைய? ெச"ேத),
அைத-.றி  எ+லா ஆ?சrய9ப@கிற1 க/. 22
வ தேசதன ேமாேசயனா+ உ$டாகாம+,
பதா-களா+ உ$டாய%&; ப)I ேமாேச அைத
உHகG-. நியமி தா); ந1Hக/ ஓ"LநாளJ
ம2ஷைன வ தேசதன ப$Wகிற1 க/. 23
ேமாேசய) நியாய9பரமாண ம_ ற9படாதப-.
ஓ"Lநாள+ ம2ஷ) வ தேசதன
ெபறலாெம)றா+, நா) ஓ"Lநாள+ ஒ
ம2ஷைன Sவ >கமா-கினதினாேல
எ)ேம+ எr?சலாய-கலாமா? 24 ேதா%ற தி)ப

த1 9Iெச"யாம+, ந1திய)ப த1 9Iெச"CHக/
எ)றா . 25 அ9ெபாS எசேல நகர தாr+
சில : இவைனய+லவா
ெகாைலெச"ய ேத@கிறா க/? 26 இேதா, இவ)
தாராளமா"9 ேப>கிறாேன, ஒவ இவ2-.
ஒ)& ெசா+Jகிறதி+ைலேய, ெம"யா" இவ)
கிறிQதா) எ)& அதிகாrக/ நி?சயமாக
அறிதி-கிறா கேளா? 27 இவ) இ)ன
இட திலி வதவென)& நா
அறிதி-கிேறா, கிறிQ வேபாேதா, அவ
இ)ன இட திலி வகிறவெர)& ஒவ2
அறியமா;டாேன எ)றா க/. 28 அ9ெபாS இேய>
ேதவாலய தி+ உபேதசி-ைகய+ ச தமி;@: ந1Hக/
எ)ைன அறிவ 1 க/, நா) எHேகய
வேதென)& அறிவ 1 க/; நா) எ)>யமா"
வரவ+ைல, எ)ைன அ29பனவ
ச திய/ளவ , அவைர ந1Hக/
அறியாதி-கிற1 க/. 29 நா) அவரா+
வதி-கிறபயனாJ, அவ

எ)ைன

அ29பய-கிறபயனாJ, நாேன அவைர
அறிதி-கிேற) எ)றா . 30 அ9ெபாS அவைர9
ப-க வைகேதனா க/; ஆனாJ அவைடய

ேவைள இ)2 வராதபயனா+ ஒவ2
அவ ேம+ ைகேபாடவ+ைல. 31 ஜனHகள+
அேநக
இவ

அவைர வ>வாசி : கிறிQ வேபா,

ெச"கிற அ%IதHகைள9பா -கிJ அதிக

ெச"வாேரா எ)றா க/. 32 ஜனHக/
அவைர-.றி  இ9ப &&-கிறைத9
பrேசய

ேக;டெபாS, அவைர9 ப -ெகா$@

வப-.9 பrேசய பரதான ஆசாrய
ேசவகைர அ29பனா க/. 33 அ9ெபாS இேய>
அவ கைள ேநா-கி: இ)2H ெகாbச-கால நா)
உHகGடேனNட இ, ப)I எ)ைன
அ29பனவrட தி%.9 ேபாகிேற). 34 ந1 Hக/
எ)ைன

ேத@வ 1 க/, ஆனாJ எ)ைன-

காணமா;f க/; நா) இ-. இட தி%. ந1Hக/
வரLHNடா எ)றா . 35 அ9ெபாS Rத க/:
இவைர நா காணாதப-. எHேக ேபாவா ,
கிேர-க-./ேள சிதறிய-கிறவ களட தி%.9
ேபா", கிேர-க-. உபேதசப$Wவாேரா? 36
ந1Hக/ எ)ைன

ேத@வ 1 க/, ஆனாJ எ)ைன-

காணமா;f க/ எ)&, நா) இ-. இட -.
ந1Hக/ வர-Nடா எ)&, இவ
வா

ெசா)ன

ைதய) க  எ)னெவ)&

தHகG-./ேள ெசா+லி-ெகா$டா க/. 37
ப$ைகய) கைடசிநாளாகிய பரதான நாளேல
இேய> நி)&, ச தமி;@: ஒவ)
தாகமாயதா+ எ)னட தி+ வ,
பானப$ண-கடவ). 38 ேவதவா-கிய
ெசா+Jகிறப எ)னட தி+
வ>வாசமாய-கிறவ) எவேனா, அவ)
உ/ள திலி ஜ1வ த$ண/ள
1
நதிக/ ஓ@
எ)றா . 39 தைம வ>வாசி-கிறவ க/
அைடய9ேபாகிற ஆவைய-.றி  இ9ப?
ெசா)னா . இேய> இ)2
மகிைம9படாதிதபயனா+ பr> தஆவ
இ)2 அள9படவ+ைல. 40 ஜனHகள+
அேநக

இத வசன ைத- ேக;டெபாS:

ெம"யாகேவ இவ
41 ேவ&சில : இவ

த1 -கதrசியானவ

எ)றா க/.

கிறிQ எ)றா க/.

ேவ&சில : கிறிQ கலிேலயாவலிதா வவா ?
42 தாவதி)
1
சததியJ, தாவ
1 இத
ெப ெலேக ஊrJமி கிறிQ வவா
எ)& ேவதவா-கிய ெசா+லவ+ைலயா
எ)றா க/. 43 இVவதமாக அவைர-.றி 
ஜனHகG-./ேள பrவைனC$டாய%&. 44

அவ கள+ சில

அவைர9 ப-க

மனதாயதா க/; ஆகிJ ஒவ2 அவ ேம+
ைகேபாடவ+ைல. 45 ப)I அத? ேசவக

பரதான

ஆசாrயrட தி%. பrேசயrட தி%.
திபவதா க/; இவ க/ அவ கைள ேநா-கி:
ந1Hக/ அவைன ஏ) ெகா$@வரவ+ைல எ)&
ேக;டா க/. 46 ேசவக

பரதிC தரமாக: அத

ம2ஷ) ேப>கிறேபால ஒவ2 ஒ-காJ
ேபசினதி+ைல எ)றா க/. 47 அ9ெபாS பrேசய :
ந1HகG வbசி-க9ப;f களா? 48
அதிகாrகளலாவ பrேசயrலாவ யாதாெமாவ
அவைன வ>வாசி த$டா? 49 ேவத ைத
அறியாதவ களாகிய இத ஜனHக/
சப-க9ப;டவ க/ எ)றா க/. 50 இரா திrயேல
அவrட தி%. வதவ2
அவ களெலாவ2மாகிய நி-ெகாேத எ)பவ)
அவ கைள ேநா-கி: 51 ஒ ம2ஷ) ெசா+வைதேக;@, அவ) ெச"ைககைள அறிகிறத%. )ேன,
அவைன ஆ-கிைன-.;ப@ தலாெம)&
நைடய நியாய9பரமாண ெசா+Jகிறதா
எ)றா). 52 அத%. அவ க/: ந1 கலிேலயேனா?
கலிேலயாவலி ஒ த1 -கதrசிC

எSIகிறதி+ைல எ)பைத ஆரா"பா
எ)றா க/. 53 ப)I அவரவ

தHக/ தHக/

வ;@-.9
1
ேபானா க/.
8
1 இேய> ஒலிவமைல-.9 ேபானா . 2 ம&நா/
காைலயேல அவ

திப

ேதவாலய தி%.

வதேபா, ஜனHகெள+லா அவrட தி+
வதா க/. அவ

உ;கா  அவ கG-.

உபேதசப$ணனா . 3 அ9ெபாS வபசார திேல
க$@ப-க9ப;ட ஒ Qதிrைய ேவதபாரக
பrேசய அவrட தி+ ெகா$@வ, அவைள
ந@ேவ நி& தி: 4 ேபாதகேர, இத Qதிr
வபசார தி+ ைகC ெம"Cமா"9 ப-க9ப;டா/.
5 இ9ப9ப;டவ கைள- க+ெலறி
ெகா+லேவ$@ெம)& ேமாேச
நியாய9பரமாண தி+ நம-.க;டைளய;-கிறாேர, ந1

எ)ன ெசா+Jகிற1

எ)றா க/. 6 அவ ேம+ .%றb>ம வத%கான
காரண உ$டா.ெபா;@ அவைர?
ேசாதி-.ப இ9ப? ெசா)னா க/. இேய>ேவா
.ன, வரலினா+ தைரயேல எSதினா . 7

அவ க/ ஓயாம+ அவைரேக;@-ெகா$-ைகய+, அவ

நிமி  பா

:

உHகள+ பாவமி+லாதவ) இவ/ேம+ தலாவ
க+ெலறிய-கடவ) எ)& ெசா+லி, 8 அவ
ம&பC .ன, தைரயேல எSதினா . 9
அவ க/ அைத- ேக;@, தHக/ மன?சா;சியனா+
கெகா/ள9ப;@, ெபrேயா த+
சிறிேயா வைர-. ஒVெவாவரா"9
ேபா"வ;டா க/. இேய> தன திதா , அத
Qதிr ந@ேவ நி)றா/. 10 இேய> நிமி  அத
Qதிrைய

தவர ேவெறாவைரCH காணாம+:

Qதிrேய, உ)ேம+ .%றbசா;னவ க/ எHேக?
ஒவனாகிJ உ)ைன ஆ-கிைன-./ளாக
த1 -கவ+ைலயா எ)றா . 11 அத%. அவ/:
இ+ைல, ஆ$டவேர, எ)றா/. இேய> அவைள
ேநா-கி: நா2 உ)ைன ஆ-கிைன-./ளாக
த1 -கிறதி+ைல; ந1 ேபா, இன9 பாவbெச"யாேத
எ)றா . 12 ம&பC இேய> ஜனHகைள ேநா-கி:
நா) உலக தி%. ஒளயாய-கிேற), எ)ைன9
ப)ப%&கிறவ) இளேல நடவாம+ ஜ1வஒளைய
அைடதி9பா) எ)றா . 13 அ9ெபாS பrேசய
அவைர ேநா-கி: உ)ைன-.றி  ந1 ேய சா;சி

ெகா@-கிறா"; உ)2ைடய சா;சி
உ$ைமயானத+ல எ)றா க/. 14 இேய>
அவ கG-.9 பரதிC தரமாக: எ)ைன-.றி 
நாேன சா;சி ெகா@ தாJ, எ) சா;சி
உ$ைமயாய-கிற; ஏெனன+ நா)
எHேகய வேதென)&, எHேக
ேபாகிேறென)& அறிதி-கிேற); ந1Hகேளா
நா) எHேகய வகிேறென)&, எHேக
ேபாகிேறென)& அறிய[ க/. 15 ந1Hக/
மாச -ேக%றப நியாயத1 -கிற1 க/, நா)
ஒவைனC நியாயத1 -கிறதி+ைல; 16 நா)
நியாயத1

தா+, எ) த1 9I

ச திய தி)பய-.; ஏெனன+ நா)
தன தி-கவ+ைல, நா2 எ)ைன அ29பன
பதாLமாக இ-கிேறா. 17 இர$@ேபைடய
சா;சி உ$ைமெய)& உHக/
நியாய9பரமாண திJ எSதிய-கிறேத. 18 நா)
எ)ைன-.றி ? சா;சி
ெகா@-கிறவனாய-கிேற), எ)ைன அ29பன
பதாL எ)ைன-.றி ? சா;சி ெகா@-கிறா
எ)றா . 19 அ9ெபாS அவ க/: உைடய பதா
எHேக எ)றா க/. இேய> பரதிC தரமாக:

எ)ைனC அறிய[ க/, எ) பதாைவC
அறிய[ க/; ந1Hக/ எ)ைன அறித1 களானா+ எ)
பதாைவC அறிவ 1 க/ எ)றா . 20
ேதவாலய திேல இேய> உபேதசப$Wகிறேபா,
தம9ெப;ய-. இட தி+ இத
வசனHகைள? ெசா)னா . அவைடய ேவைள
இ)2 வராதபயனா+ ஒவ2 அவைர9
ப-கவ+ைல. 21 இேய> ம&பC அவ கைள
ேநா-கி: நா) ேபாகிேற), ந1Hக/ எ)ைன

ேத

உHக/ பாவHகளேல சாவ 1 க/; நா) ேபாகிற
இட -. வர உHகளா+ Nடா எ)றா . 22
அ9ெபாS Rத க/: நா) ேபாகிற இட -. வர
உHகளா+ Nடா எ)கிறாேன, த)ைன தா)
ெகாைலெச"ெகா/வாேனா எ)&
ேபசி-ெகா$டா க/. 23 அவ

அவ கைள ேநா-கி:

ந1Hக/ தாYவலி$டானவ க/, நா)
உய வலி$டானவ); ந1Hக/ இத
உலக திலி$டானவ க/, நா) இத
உலக திலி$டானவன+ல. 24 ஆைகயா+
ந1Hக/ உHக/ பாவHகள+ சாவ 1 க/ எ)&
உHகG-.? ெசா)ேன); நாேன அவ

எ)&

ந1Hக/ வ>வாசியாவ;டா+ உHக/ பாவHகளேல

சாவ 1 க/ எ)றா . 25 அத%. அவ க/: ந1

யா

எ)றா க/. இேய> அவ கைள ேநா-கி: நா)
ஆதிதலா" உHகG-.?
ெசா+லிய-கிறவ தா). 26 உHகைள-.றி 9
ேபசL நியாயத1 -கL என-. அேநக
காrயHகG$@. எ)ைன அ29பனவ
ச திய/ளவ ; நா) அவrட தி+
ேக;டைவகைளேய உலக -.? ெசா+Jகிேற)
எ)றா . 27 பதாைவ-.றி 9 ேபசினாெர)&
அவ க/ அறியாதிதா க/. 28 ஆதலா+ இேய>
அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/ ம2ஷ.மாரைன
உய

தின ப)I, நாேன அவெர)&, நா) எ)

>யமா" ஒ)& ெச"யாம+, எ) பதா என-.9
ேபாதி தபேய இைவகைள? ெசா)ேன) எ)&
அறிவ 1 க/. 29 எ)ைன அ29பனவ
எ)2டேனNட இ-கிறா , பதாL-.9
பrயமானைவகைள நா) எ9ெபாS
ெச"கிறபயா+ அவ

எ)ைன

தனேய

இ-கவடவ+ைல எ)றா . 30 இைவகைள அவ
ெசா+Jைகய+, அேநக

அவrட தி+ வ>வாச

ைவ தா க/. 31 இேய> தைம வ>வாசி த
Rத கைள ேநா-கி: ந1Hக/ எ) உபேதச தி+

நிைல திதா+ ெம"யாகேவ எ)
சீஷராய9ப[ க/; 32 ச திய ைதC அறிவ 1 க/,
ச திய உHகைள வ@தைலயா-. எ)றா . 33
அவ க/ அவ-.9 பரதிC தரமாக: நாHக/
ஆபரகாமி) சததியாய-கிேறா, நாHக/
ஒ-காJ ஒவ2-.
அைமகளாய-கவ+ைல;
வ@தைலயாவ 1 கெள)& ந1

எ9ப? ெசா+Jகிற1

எ)றா க/. 34 இேய> அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: பாவbெச"கிறவ) எவ2
பாவ -. அைமயாய-கிறா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 35 அைமயானவ) எ)ைற-.
வ;ேல
1
நிைல திரா); .மார) எ)ைற-.
நிைல தி-கிறா . 36 ஆைகயா+ .மார)
உHகைள வ@தைலயா-கினா+ ெம"யாகேவ
வ@தைலயாவ 1 க/. 37 ந1Hக/ ஆபரகாமி)
சததியாெர)& அறிேவ); ஆனாJ
உHகG-./ேள எ) உபேதச
இடெபறாதபயா+, எ)ைன- ெகாைலெச"ய
ேத@கிற1 க/. 38 நா) எ) பதாவனட தி+
க$டைத? ெசா+Jகிேற), ந1HகG உHக/

பதாவனட தி+ க$டைத? ெச"கிற1 க/ எ)றா .
39 அத%. அவ க/: ஆபரகாேம எHக/ பதா
எ)றா க/. இேய> அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/
ஆபரகாமி) ப/ைளகளாயதா+ ஆபரகாமி)
கிrையகைள? ெச"வ 1 கேள. 40 ேதவனட தி+
ேக;-கிற ச திய ைத உHகG-.? ெசா)ன
ம2ஷனாகிய எ)ைன- ெகா+ல

ேத@கிற1 க/,

ஆபரகா இ9ப? ெச"யவ+ைலேய. 41 ந1Hக/
உHக/ பதாவ) கிrையகைள? ெச"கிற1 க/
எ)றா . அத%. அவ க/: நாHக/
ேவசி தன தினா+ பறதவ கள+ல; ஒேர பதா
எHகG-.$@, அவ

ேதவ) எ)றா க/. 42

இேய> அவ கைள ேநா-கி: ேதவ) உHக/
பதாவாயதா+ எ)னட தி+ அ)பாய9ப[ க/.
ஏெனன+ நா) ேதவனட திலி
வதி-கிேற); நா) >யமா" வரவ+ைல, அவேர
எ)ைன அ29பனா . 43 எ) வசன ைத ந1Hக/
ஏ) அறியாமலி-கிற1 க/? எ) உபேதச ைதேக;க மனதி+லாதி-கிறதினா+ அ+லவா? 44
ந1Hக/ உHக/ பதாவாகிய பசாசானவனா+
உ$டானவ க/; உHக/ பதாவ2ைடய
இ?ைசகள)ப ெச"ய மனதாய-கிற1 க/; அவ)

ஆதித%ெகா$@
ம2ஷெகாைலபாதகனாய-கிறா); ச திய
அவனட திலி+லாதபயா+ அவ) ச திய திேல
நிைலநி%கவ+ைல; அவ) ெபா"ய2 ெபா"-.9
பதாLமாய-கிறபயா+ அவ) ெபா"ேப>ேபா
த) ெசாத தி+ எ@ 9 ேப>கிறா). 45 நா)
உHகG-.? ச திய ைத? ெசா+Jகிறபயனாேல
ந1Hக/ எ)ைன வ>வாசி-கிறதி+ைல. 46
எ)னட தி+ பாவ உ$ெட)& உHகள+ யா
எ)ைன- .%ற9ப@ த-N@? நா) ச திய ைத?
ெசா+லிய-க, ந1 Hக/ ஏ) எ)ைன
வ>வாசி-கிறதி+ைல. 47 ேதவனா+ உ$டானவ)
ேதவ2ைடய வசனHகG-.? ெசவெகா@-கிறா);
ந1Hக/ ேதவனா+ உ$டாயராதபயனா+
ெசவெகாடாமலி-கிற1 க/ எ)றா . 48 அ9ெபாS
Rத க/ அவ-.9 பரதிC தரமாக: உ)ைன?
சமாrயென)&, பசா>ப தவென)& நாHக/
ெசா+Jகிற சrதாேன எ)றா க/. 49 அத%.
இேய>: நா) பசா> ப தவன+ல, நா) எ)
பதாைவ- கனப$Wகிேற), ந1Hக/ எ)ைனகனவனப$Wகிற1
1
க/. 50 நா) என-.
மகிைமைய

ேத@கிறதி+ைல; அைத

ேத

நியாயத1 -கிறவ
எ) வா

ஒவ

இ-கிறா . 51 ஒவ)

ைதைய- ைக-ெகா$டா+, அவ)

எ)ெற)ைற-. மரண ைத- கா$பதி+ைல
எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா . 52 அ9ெபாS Rத க/
அவைர ேநா-கி: ந1 பசா>ப தவென)&
இ9ெபாS அறிதி-கிேறா; ஆபரகா
த1 -கதrசிகG மr தா க/. ந1ேயா: ஒவ) எ)
வா

ைதைய- ைக-ெகா$டா+ எ)ெற)ைற-.

மரண ைத சிபா 9பதி+ைல எ)கிறா". 53 எHக/
பதாவாகிய ஆபரகாமிJ ந1 ெபrயவேனா? அவ
மr தா , த1 -கதrசிகG மr தா க/; உ)ைன ந1
எ9ப9ப;டவனா-.கிறா" எ)றா க/. 54 இேய>
பரதிC தரமாக: எ)ைன நாேன
மகிைம9ப@ தினா+ அத மகிைம வணாய-.,
1
எ) பதா எ)ைன மகிைம9ப@ கிறவ , அவைர
உHக/ ேதவென)& ந1Hக/ ெசா+Jகிற1 க/. 55
ஆய2 ந1Hக/ அவைர அறியவ+ைல, நா)
அவைர அறிதி-கிேற); அவைர அறிேய) எ)&
ெசா+ேவனாகி+ உHகைள9ேபால நா2
ெபா"யனாய9ேப); அவைர நா) அறி,
அவைடய வா

ைதைய-

ைக-ெகா$-கிேற). 56 உHக/ பதாவாகிய
ஆபரகா எ)2ைடய நாைள- காண
ஆைசயாயதா); க$@ களN தா) எ)றா .
57 அ9ெபாS Rத க/ அவைர ேநா-கி: உன-.
இ)2 ஐப வயதாகவ+ைலேய, ந1
ஆபரகாைம- க$டாேயா எ)றா க/. 58 அத%.
இேய>: ஆபரகா உ$டாகிறத%. )னேம நா)
இ-கிேற) எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா . 59
அ9ெபாS அவ ேம+ எறிCப க+Jகைள
எ@ -ெகா$டா க/. இேய> மைற, அவ க/
ந@ேவ கட, ேதவாலய ைத வ;@9ேபானா .
9
1 அவ

அ9Iற ேபாைகய+ பறவ- .டனாகிய

ஒ ம2ஷைன- க$டா . 2 அ9ெபாS
அவைடய சீஷ க/ அவைர ேநா-கி: ரப[, இவ)
.டனா"9 பறத யா

ெச"த பாவ, இவ)

ெச"த பாவேமா, இவைன9 ெப%றவ க/ ெச"த
பாவேமா எ)& ேக;டா க/. 3 இேய>
பரதிC தரமாக: அ இவ) ெச"த பாவம+ல,
இவைன9 ெப%றவ க/ ெச"த பாவம+ல,

ேதவ2ைடய கிrையக/ இவனட தி+
ெவள9ப@ெபா;@ இ9ப9 பறதா). 4
பக%காலமி-.ம;@ நா) எ)ைன
அ29பனவைடய கிrையகைள?
ெச"யேவ$@; ஒவ2 கிrைய ெச"ய-Nடாத
இரா-கால வகிற. 5 நா)
உலக திலி-ைகய+ உலக தி%.
ஒளயாய-கிேற) எ)றா . 6 இைவகைள?
ெசா+லி, அவ

தைரயேல 9ப, உமிYந1 rனா+

ேச&$டா-கி, அத? ேச%ைற- .ட2ைடய
க$கள)ேம+ Pசி: 7 ந1 ேபா", சீேலாவா
.ள திேல கSL எ)றா . சீேலாவா எ)பத%.
அ29ப9ப;டவ) எ)& அ

தமா. அ9பேய

அவ) ேபா"- கSவ, பா ைவயைடதவனா"
திபவதா). 8 அ9ெபாS அயலக தா,
அவ) .டனாய-ைகய+ அவைனக$தவ கG: இவ) உ;கா  ப?ைச
ேக;@-ெகா$தவன+லவா எ)றா க/. 9
சில : அவ)தா) எ)றா க/. ேவ&சில :
அவ2ைடய சாயலாய-கிறா) எ)றா க/.
அவேனா: நா)தா) அவ) எ)றா). 10 அ9ெபாS
அவ க/ அவைன ேநா-கி: உ) க$க/ எ9ப

திற-க9ப;ட எ)றா க/. 11 அவ)
பரதிC தரமாக: இேய> எ)ன9ப;ட ஒவ
ேச&$டா-கி, எ) க$கள)ேம+ Pசி, ந1 ேபா"
சீேலாவா .ள திேல கSL எ)றா . அ9பேய
நா) ேபா"- கSவ, பா ைவயைடேத) எ)றா).
12 அ9ெபாS அவ க/: அவ
அவ): என-.

எHேக எ)றா க/.

ெதrயா எ)றா). 13

.டனாயத அவைன9 பrேசயrட தி%.ெகா$@ேபானா க/. 14 இேய> ேச&$டா-கி,
அவ) க$கைள

திறத நா/

ஓ"Lநாளாயத. 15 ஆைகயா+ பrேசய
அவைன ேநா-கி: ந1 எ9ப9 பா ைவயைடதா"
எ)& ம&பC ேக;டா க/. அத%. அவ): அவ
எ) க$கள)ேம+ ேச%ைற9 Pசினா , நா)
கSவேன), கா$கிேற) எ)றா). 16 அ9ெபாS
பrேசயr+ சில : அத ம2ஷ) ஓ"Lநாைளைக-ெகா/ளாததினா+ அவ) ேதவனட திலி
வதவன+ல எ)றா க/. ேவ&சில :
பாவயாய-கிற ம2ஷ) இ9ப9ப;ட
அ%IதHகைள எ9ப? ெச"வா) எ)றா க/.
இVவதமா" அவ கG-./ேள
பrவைனC$டாய%&. 17 ம&பC அவ க/

.டைன ேநா-கி: உ) க$கைள

திறதாேன,

அவைன-.றி  ந1 எ)ன ெசா+Jகிறா"
எ)றா க/. அத%. அவ): அவ

த1 -கதrசி

எ)றா). 18 அவ) .டனாய
பா ைவயைடதைத Rத க/ நபாம+,
பா ைவயைடதவ2ைடய தா"தக9ப)மாைர
அைழ9ப , 19 அவ கைள ேநா-கி: உHக/
.மார) .டனா"9 பறதா) எ)&
ெசா+Jகிற1 கேள, அவ) இவ)தானா?
இவனானா+, இ9ெபாS இவ) எ9ப9
பா ைவயைடதா) எ)& ேக;டா க/. 20
தா"தக9ப)மா

பரதிC தரமாக: இவ) எHக/

.மார)தா) எ)&, .டனா"9 பறதா)
எ)& எHகG-.

ெதrC. 21 இ9ெபாS

இவ) பா ைவயைடத வைக எHகG-.
ெதrயா; இவ) க$கைள
எ)ப எHகG-.

திறதவ) இ)னா)

ெதrயா; இவ)

வய/ளவனாய-கிறா), இவைன- ேகGHக/,
இவேன ெசா+Jவா) எ)றா க/. 22 அவ2ைடய
தா"தக9ப)மா

Rத கG-.9 பயததினா+

இ9ப? ெசா)னா க/. ஏெனன+ இேய>ைவகிறிQ எ)& எவனாவ அறி-ைகப$ணனா+

அவைன ெஜபஆலய -.9
Iறபா-கேவ$@ெம)& Rத க/
அத%.)னேம க;@9பா@ ெச"திதா க/. 23
அதினமி த: இவ) வய/ளவனாய-கிறா),
இவைனேய ேகGHக/ எ)& அவ)
தா"தக9ப)மா

ெசா)னா க/. 24 ஆதலா+

அவ க/ .டனாயத ம2ஷைன
இர$டாதர அைழ : ந1 ேதவைன
மகிைம9ப@ ; இத ம2ஷ) பாவெய)&
நாHக/ அறிதி-கிேறா எ)றா க/. 25 அவ)
பரதிC தரமாக: அவ

பாவெய)& என-.

ெதrயா; நா) .டனாயேத), இ9ெபாS
கா$கிேற); இ ஒ)&தா) என-.

ெதrC

எ)றா). 26 அவ க/ ம&பC அவைன ேநா-கி:
உன-. எ)னெச"தா), உ) க$கைள எ9ப
திறதா) எ)றா க/. 27 அவ) பரதிC தரமாக:
)னேம உHகG-.? ெசா)ேன), ந1Hக/
ேகளாம%ேபான 1 க/; ம&பC ேக;க
ேவ$யெத)ன? அவ-.? சீஷராக உHகG-.
மன$ேடா எ)றா). 28 அ9ெபாS அவ க/
அவைன ைவ: ந1 அவ2ைடய சீஷ), நாHக/
ேமாேசய2ைடய சீஷ . 29 ேமாேசCடேன ேதவ)

ேபசினாெர)& அறிேவா, இவ) எHேகய
வதவென)& அறிேயா எ)றா க/. 30 அத%.
அத ம2ஷ): அவ
திறதி, அவ

எ) க$கைள
எHேகய வதவெர)&

ந1Hக/ அறியாதி-கிற ஆ?சrயமான காrய. 31
பாவகG-.

ேதவ)

ெசவெகா@-கிறதி+ைலெய)& அறிதி-கிேறா;
ஒவ) ேதவப-திC/ளவனாய அவ-.?
சி தமானைத? ெச"தா+ அவ2-.?
ெசவெகா@9பா . 32 பறவ-.ட2ைடய க$கைள
ஒவ) திறதாென)& உலக$டானத+
ேக/வ9ப;டதி+ைலேய. 33 அவ
ேதவனட திலி வராதிதா+ ஒ)&
ெச"யமா;டாேர எ)றா). 34 அவ க/ அவ2-.9
பரதிC தரமாக: Sவ பாவ தி+ பறத ந1
எHகG-.9 ேபாதி-கிறாேயா எ)& ெசா+லி,
அவைன9 Iறேப த/ளவ;டா க/. 35 அவைன
அவ க/ Iறேப த/ளவ;டைத இேய>
ேக/வ9ப;@, அவைன- க$டேபா: ந1
ேதவ2ைடய .மாரனட தி+
வ>வாசமாய-கிறாயா எ)றா . 36 அத%. அவ):
ஆ$டவேர, அவrட தி+ நா)

வ>வாசமாய-.ப-. அவ

யா

எ)றா). 37

இேய> அவைன ேநா-கி: ந1 அவைரக$-கிறா", உ)2டேன ேப>கிறவ

அவ தா)

எ)றா . 38 உடேன அவ): ஆ$டவேர,
வ>வாசி-கிேற) எ)& ெசா+லி, அவைர9
பணெகா$டா). 39 அ9ெபாS இேய>:
காணாதவ க/ காWபயாகL, கா$கிறவ க/
.டரா.பயாகL நியாய த1 9I-. நா) இத
உலக தி+ வேத) எ)றா . 40 அவடேனNட
இத பrேசயr+ சில

இைவகைள-

ேக;டெபாS: நாHகG .டேரா எ)றா க/. 41
இேய> அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/
.டராயதா+ உHகG-.9 பாவமிரா; ந1 Hக/
கா$கிேறா எ)& ெசா+Jகிறபயனா+ உHக/
பாவ நிைலநி%கிற எ)றா .
10
1 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற); ஆ;@ ெதாSவ -./
வாச+வழியா"9 பரேவசியாம+, ேவ&வழியா"
ஏ&கிறவ) க/ள2
ெகா/ைள-கார2மாய-கிறா). 2

வாச+வழியா"9 பரேவசி-கிறவேனா ஆ@கள)
ேம"9பனாய-கிறா). 3 வாசைல- கா-கிறவ)
அவ2-.

திற-கிறா); ஆ@கG அவ)

ச த -.? ெசவெகா@-கிற. அவ) த)2ைடய
ஆ@கைள9 ேப ெசா+லி- N9ப;@, அைவகைள
ெவளேய நட தி- ெகா$@ ேபாகிறா). 4 அவ)
த)2ைடய ஆ@கைள ெவளேய வ;டப)I,
அைவகG-. )பாக நடேபாகிறா), ஆ@க/
அவ) ச த ைத அறிதி-கிறபயனா+
அவ2-.9 ப)ெச+Jகிற. 5 அநியைடய
ச த ைத அறியாதபயனா+ அைவக/
அநிய2-.9 ப)ெச+லாம+, அவைன
வ;ேடா9ேபா எ)றா . 6 இத உவைமைய
இேய> அவ கGடேன ெசா)னா ; அவ கேளா அவ
ெசா)னைவகள) க ைத அறியவ+ைல. 7
ஆதலா+ இேய> ம&பC அவ கைள ேநா-கி:
நாேன ஆ@கG-. வாச+ எ)& ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 8
என-. )ேன வதவ கெள+லா க/ள
ெகா/ைள-காரமாய-கிறா க/; ஆ@க/
அவ கG-.? ெசவெகா@-கவ+ைல. 9 நாேன
வாச+, எ) வழியா" ஒவ) உ;பரேவசி தா+,

அவ) இர;சி-க9ப@வா), அவ) உ/G IறI
ெச)&, ேம"?சைல- க$டைடவா). 10 திட)
திடL ெகா+லL அழி-கL
வகிறாேனய)றி ேவெறா)&-. வரா). நாேனா
அைவகG-. ஜ1வ) உ$டாய-கL, அ
பrPரண9படL வேத). 11 நாேன ந+ல
ேம"9ப): ந+ல ேம"9ப) ஆ@கG-காக

த)

ஜ1வைன- ெகா@-கிறா). 12
ேம"9பனாயராதவ2, ஆ@க/ தன-.?
ெசாதம+லாதவ2மான Nலியா/ ஓநா"
வகிறைத- க$@ ஆ@கைள வ;@
ஓ9ேபாகிறா); அ9ெபாS ஓநா" ஆ@கைள9ப[றி,
அைவகைள? சிதற-.. 13 Nலியா/ Nலி-காக
ேவைலெச"கிறவனாைகயா+ ஓ9ேபாகிறா),
ஆ@கG-காக அவ) கவைல9படா). 14 நாேன
ந+ல ேம"9ப); பதா எ)ைன
அறிதி-கிறேபாலL, நா) பதாைவ
அறிதி-கிறேபாலL, 15 நா)
எ)2ைடயைவகைள அறி
எ)2ைடயைவகளா+ அறிய9ப;@மி-கிேற);
ஆ@கG-காக எ) ஜ1வைனC ெகா@-கிேற). 16
இத

ெதாSவ திJ/ளைவகள+லாம+ ேவேற

ஆ@கG என-. உ$@; அைவகைளC நா)
ெகா$@வரேவ$@, அைவக/ எ) ச த -.?
ெசவெகா@-., அ9ெபாS ஒேர மைதC ஒேர
ேம"9ப2மா.. 17 நா) எ) ஜ1வைன ம&பC
அைடெகா/Gப-. அைதெகா@-கிறபயனா+ பதா எ)ன+
அ)பாய-கிறா . 18 ஒவ2 அைத
எ)னட திலி எ@ -ெகா/ளமா;டா);
நாேன அைத- ெகா@-கிேற), அைத- ெகா@-கL
என-. அதிகார உ$@, அைத ம&பC
எ@ -ெகா/ளL என-. அதிகார உ$@.
இத- க;டைளைய எ) பதாவனட தி+
ெப%&-ெகா$ேட) எ)றா . 19 இத
வசனHகளனமி த Rத-./ேள ம&பC
பrவைனC$டாய%&. 20 அவ கள+ அேநக :
இவ) பசா>ப தவ), பய திய-கார); ஏ)
இவ2-.? ெசவெகா@-கிற1 க/ எ)றா க/. 21
ேவேற சில : இைவக/ பசா>ப தவ2ைடய
வசனHகள+லேவ. .டைடய க$கைள9 பசா>
திற-க-N@மா எ)றா க/. 22 ப)I எசேலமிேல
ேதவாலய9 பரதிaைடப$ைக வத;
மாrகாலமாயத. 23 இேய> ேதவாலய தி+

சாெலாேமா2ைடய ம$டப திேல
உலாவ-ெகா$தா . 24 அ9ெபாS Rத க/
அவைர? hYெகா$@: எவைர-. எHக/
ஆ மாL-.? சேதக உ$டா-.கிற1 , ந1
கிறிQவானா+ எHகG-.

ெதளவா"?

ெசா+J எ)றா க/. 25 இேய> அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: அைத உHகG-.? ெசா)ேன),
ந1Hக/ வ>வாசி-கவ+ைல; எ) பதாவ)
நாம தினாேல நா) ெச"கிற கிrையகேள
எ)ைன-.றி ? சா;சிெகா@-கிற. 26 ஆனாJ,
நா) உHகG-.? ெசா)னபேய, ந1Hக/ எ)
மைதய) ஆ@களாயராதபயனா+
வ>வாசியாமலி-கிற1 க/. 27 எ) ஆ@க/ எ)
ச த தி%.? ெசவெகா@-கிற; நா) அைவகைள
அறிதி-கிேற), அைவக/ என-.9
ப)ெச+Jகிற. 28 நா) அைவகG-.
நி தியஜ1வைன- ெகா@-கிேற); அைவக/
ஒ-காJ ெக;@9ேபாவதி+ைல, ஒவ2
அைவகைள எ) ைகயலி பறி ெகா/வமி+ைல. 29 அைவகைள என-.

தத

எ) பதா எ+லாrJ ெபrயவராய-கிறா ;
அைவகைள எ) பதாவ) ைகயலி

பறி -ெகா/ள ஒவனாJ Nடா. 30 நா2
பதாL ஒ)றாய-கிேறா எ)றா . 31
அ9ெபாS Rத க/ ம&பC அவ ேம+
க+ெலறிCப, க+Jகைள எ@ -ெகா$டா க/.
32 இேய> அவ கைள ேநா-கி: நா) எ)
பதாவனாேல அேநக ந%கிrையகைள உHகG-.கா$ப ேத), அைவகள+ எதகிrையயனமி த எ)ேம+ க+ெலறிகிற1 க/
எ)றா . 33 Rத க/ அவ-.9 பரதிC தரமாக:
ந%கிrையயனமி த நாHக/ உ)ேம+
க+ெலறிகிறதி+ைல; ந1 ம2ஷனாய-க,
உ)ைன

ேதவ) எ)& ெசா+லி, இVவதமாக

ேதவ]ஷணb ெசா+Jகிறபயனா+ உ)ேம+
க+ெலறிகிேறா எ)றா க/. 34 இேய>
அவ கG-.9 பரதிC தரமாக:
ேதவ களாய-கிற1 க/ எ)& நா) ெசா)ேன)
எ)பதா" உHக/ ேவத தி+
எSதிய-கவ+ைலயா? 35 ேதவவசன ைத9
ெப%&-ெகா$டவ கைள

ேதவ க/ எ)& அவ

ெசா+லிய-க, ேவதவா-கிய
தவறாததாய-க, 36 பதாவனா+
பr> தமா-க9ப;@, உலக தி+ அ29ப9ப;@

இ-கிற நா) எ)ைன

ேதவ2ைடய .மார)

எ)& ெசா)னதினாேல ேதவ]ஷணb ெசா)னா"
எ)& ந1Hக/ ெசா+லலாமா? 37 எ) பதாவ)
கிrையகைள நா) ெச"யாதிதா+, ந1Hக/
எ)ைன வ>வாசி-கேவ$யதி+ைல. 38
ெச"ேதேனயானா+, ந1Hக/ எ)ைன
வ>வாசியாதிதாJ, பதா எ)னJ நா)
அவrJ இ-கிறைத ந1Hக/ அறி
வ>வாசி-.ப அத- கிrையகைள
வ>வாசிCHக/ எ)றா . 39 இதினமி த அவ க/
ம&பC அவைர9 ப-க
அவ க/ ைக-.

ேதனா க/, அவேரா

த9ப, 40 ேயா தா2-.

அ-கைரயேல )ேன ேயாவா) ஞானQநானH
ெகா@ -ெகா$த இட -.
திப9ேபா", அHேக தHகினா . 41 அேநக
அவrட தி+ வ: ேயாவா) ஒ அ%Iத ைதC
ெச"யவ+ைல; ஆகிJ இவைர-.றி  ேயாவா)
ெசா)னெத+லா ெம"யாய-கிற எ)றா க/.
42 அVவட திேல அேநக

அவrட தி+

வ>வாச/ளவ களானா க/.
11

1 மrயாG அவ/ சேகாதrயாகிய மா

தாG

இத ெப தானயா கிராம திJ/ளவனாகிய
லாச எ)2 ஒவ) வயாதி9ப;தா). 2
க

த-.9 பrமளைதல Pசி, த) தைலமயரா+

அவைடய பாதHகைள

ைட தவ/ அத

மrயாேள; அவGைடய சேகாதரனாகிய லாச
வயாதியாயதா). 3 அ9ெபாS அவ2ைடய
சேகாதrக/: ஆ$டவேர, ந1

சிேநகி-கிறவ)

வயாதியாய-கிறா) எ)& ெசா+ல,
அவrட தி%. ஆ/ அ29பனா க/. 4 இேய>
அைத- ேக;டெபாS: இத வயாதி மரண -.
ஏவாயராம+ ேதவ2ைடய மகிைம
வளH.வத%. ஏவாய-கிற; ேதவ2ைடய
.மார2 அதினா+ மகிைம9ப@வா
இேய> மா

எ)றா . 5

தாளட திJ அவGைடய

சேகாதrயனட திJ லாசவனட திJ
அ)பாயதா . 6 அவ) வயாதியாய-கிறதாக
அவ

ேக/வ9ப;டெபாS, தா இத இட திேல

ப)2 இர$@நா/ தHகினா . 7 அத)ப)I அவ
தைடய சீஷைர ேநா-கி: நா ம&பC
RேதயாL-.9 ேபாேவா வாHக/ எ)றா . 8
அத%.? சீஷ க/: ரப[, இ9ெபாSதா) Rத

உைம- க+ெலறிய

ேதனா கேள, ம&பC ந1

அVவட தி%.9 ேபாகலாமா எ)றா க/. 9 இேய>
பரதிC தரமாக: பகJ-.9 ப)னர$@ மணேநர
இ+ைலயா? ஒவ) பகலிேல நடதா+ அவ)
இத உலக தி) ெவள?ச ைதகா$கிறபயனா+ இடறமா;டா). 10 ஒவ)
இரவேல நடதா+ த)னட தி+ ெவள?ச
இ+லாதபயனா+ இட&வா) எ)றா . 11
இைவகைள அவ

ெசா+லியப)I அவ கைள

ேநா-கி: நைடய சிேநகிதனாகிய லாச
நி திைரயைடதி-கிறா), நா) அவைன
எS9ப9ேபாகிேற) எ)றா . 12 அத%. அவைடய
சீஷ க/: ஆ$டவேர, நி திைரயைடதிதா+
>கமைடவா) எ)றா க/. 13 இேய>வானவ
அவ2ைடய மரண ைத-.றி  அ9ப?
ெசா)னா ; அவ கேளா நி திைரெச"
இைள9பா&கிறைத-.றி ? ெசா)னாெர)&
நிைன தா க/. 14 அ9ெபாS இேய> அவ கைள
ேநா-கி: லாச மr 9ேபானா) எ)&
ெவள9பைடயா"? ெசா+லி; 15 நா) அHேக
இராததினா+ ந1Hக/ வ>வாச/ளவ களாகிறத%.
ஏL$ெட)& உHக/நிமி த

சேதாஷ9ப@கிேற); இ9ெபாS அவனட தி%.9
ேபாேவா வாHக/ எ)றா . 16 அ9ெபாS
திதி எ)ன9ப;ட ேதாமா ம%ற? சீஷ கைள
ேநா-கி: அவேராேடNட மr-.ப நா
ேபாேவா வாHக/ எ)றா). 17 இேய>
வதேபா அவ) க+லைறய+ ைவ-க9ப;@
நாJநாளாய%ெற)& க$டா . 18 ெப தானயா ஊ
எசேல-.? சம_ பமா" ஏற-.ைறய
இர$@ைம+ ]ர திலித. 19 Rதr+ அேநக
மா

தா/ மrயா/ எ)பவ கGைடய சேகாதரைன-

.றி  அவ கG-. ஆ&த+ ெசா+Jப
அவ களட தி+ வதிதா க/. 20 இேய>
வகிறா

எ)& மா

தா/ ேக/வ9ப;டேபா,

அவ-. எதி ெகா$@ேபானா/; மrயாேளா
வ;ேல
1
உ;கா திதா/. 21 மா

தா/

இேய>வனட தி+ வ: ஆ$டவேர, ந1
இHேகயத1ரானா+ எ) சேகாதர)
மr-கமா;டா). 22 இ9ெபாS ந1
ேக;@-ெகா/Gவெதேவா அைத
உம-.

ேதவனட தி+
ேதவ)

ததGவாெர)& அறிதி-கிேற)

எ)றா/. 23 இேய> அவைள ேநா-கி: உ)
சேகாதர) உய

ெதSதி9பா) எ)றா . 24

அத%. மா

தா/: உய

ெதSத+ நட-.

கைடசிநாளேல அவ2 உய

ெதSதி9பா)

எ)& அறிதி-கிேற) எ)றா/. 25 இேய>
அவைள ேநா-கி: நாேன உய

ெதSதJ

ஜ1வ2மாய-கிேற), எ)ைன வ>வாசி-கிறவ)
மr தாJ பைழ9பா); 26 உயேரா எ)ைன
வ>வாசி-கிறவெனவ2 எ)ெற)ைற-.
மrயாமJ இ9பா); இைத வ>வாசி-கிறாயா
எ)றா . 27 அத%. அவ/: ஆ, ஆ$டவேர, ந1
உலக தி+ வகிறவரான ேதவ.மாரனாகிய
கிறிQ எ)& நா) வ>வாசி-கிேற) எ)றா/. 28
இைவகைள? ெசா)னப)I, அவ/ேபா", த)
சேகாதrயாகிய மrயாைள இரகசியமா" அைழ :
ேபாதக

வதி-கிறா , உ)ைன அைழ-கிறா

எ)றா/. 29 அவ/ அைத- ேக;டLடேன,
சீ-கிரமா" எS, அவrட தி+ வதா/. 30 இேய>
இ)2 கிராம -./ வராம+, மா

தா/

தைம? சதி த இட திேல இதா . 31
அ9ெபாS, வ;ேல
1
அவGடேனNட இ
அவG-. ஆ&த+ ெசா+லி-ெகா$த
Rத க/, மrயா/ சீ-கிரமா" எSேபாகிறைதக$@: அவ/ க+லைறயனட தி+ அSகிறத%.9

ேபாகிறா/ எ)& ெசா+லி, அவG-.9 ப)ேன
ேபானா க/. 32 இேய> இத இட தி+ மrயா/
வ, அவைர- க$டLடேன, அவ
வS: ஆ$டவேர, ந1

பாத தி+

இHேக இத1ரானா+ எ)

சேகாதர) மr-கமா;டா) எ)றா/. 33 அவ/
அSகிறைதC அவேளாேடNட வத Rத க/
அSகிறைதC இேய> க$டேபா ஆவயேல
கலHகி

யரமைட: 34 அவைன எHேக

ைவ த1 க/ எ)றா . ஆ$டவேர, வ பா
எ)றா க/. 35 இேய> க$ண 1 வ;டா . 36
அ9ெபாS Rத க/: இேதா, இவ
எVவளவா"? சிேநகி தா

அவைன

எ)றா க/! 37

அவ கள+ சில : .ட2ைடய க$கைள

திறத

இவ , இவைன? சாகாமலி-க9ப$ணL Nடாதா
எ)றா க/. 38 அ9ெபாS இேய> ம&பC
தம-./ேள கலHகி- க+லைறயனட தி%.
வதா . அ ஒ .ைகயாயத; அதி)ேம+
ஒ க+ ைவ-க9ப;த. 39 இேய>: க+ைல
எ@ 9ேபா@Hக/ எ)றா . மr தவ2ைடய
சேகாதrயாகிய மா

தா/ அவைர ேநா-கி:

ஆ$டவேர, இ9ெபாS நா&ேம, நாJநாளாய%ேற
எ)றா/. 40 இேய> அவைள ேநா-கி: ந1

வ>வாசி தா+ ேதவ2ைடய மகிைமையகா$பா" எ)& நா) உன-.? ெசா+லவ+ைலயா
எ)றா . 41 அ9ெபாS மr தவ) ைவ-க9ப;ட
இட திலித க+ைல எ@ 9ேபா;டா க/.
இேய> தைடய க$கைள ஏெற@ : பதாேவ,
ந1

என-.? ெசவெகா@ தபயனா+ உைம

Qேதா திr-கிேற). 42 ந1
ெசவெகா@-கிற1
ஆனாJ ந1

எ9ெபாS என-.?

எ)& நா) அறிதி-கிேற);

எ)ைன அ29பனைத?

hYநி%. ஜனHக/ வ>வாசி-.பயாக
அவ க/ நிமி த இைத? ெசா)ேன) எ)றா . 43
இைவகைள? ெசா)னப)I: லாசேவ, ெவளேய
வா எ)&, உர த ச தமா"- N9ப;டா . 44
அ9ெபாS, மr தவ) ெவளேய வதா). அவ)
கா+கG ைககG பேரத? சீைலகளனா+
க;ட9ப;த, அவ) க சீைலயா+
>%ற9ப;த. இேய> அவ கைள ேநா-கி:
இவைன- க;டவY வ@Hக/ எ)றா . 45
அ9ெபாS மrயாளட தி+ வதி, இேய>
ெச"தைவகைள- க$டவ களாகிய Rத கள+
அேநக

அவrட தி+ வ>வாச/ளவ களானா க/.

46 அவ கள+ சில

பrேசயrட தி+ ேபா", இேய>

ெச"தைவகைள அவ கG-. அறிவ தா க/. 47
அ9ெபாS பரதான ஆசாrய பrேசய
ஆேலாசைன? சHக ைத- Nவர?ெச", நா
எ)னெச"கிற? இத ம2ஷ) அேநக
அ%IதHகைள? ெச"கிறாேன. 48 நா இவைன
இ9ப வ;@வ;டா+, எ+லா இவைன
வ>வாசி9பா க/; அ9ெபாS ேராம

வ

நைடய Qதான ைதC ஜன ைதC அழி 9
ேபா@வா கேள எ)றா க/. 49 அ9ெபாS
அவ கள+ ஒவ2 அத வஷ 9 பரதான
ஆசாrய2மாகிய கா"பா எ)பவ) அவ கைள
ேநா-கி: உHகG-. ஒ)& ெதrயா; 50
ஜனHகெள+லா ெக;@9ேபாகாதப-. ஒேர
ம2ஷ) ஜனHகG-காக மr9ப நம-.
நலமாய-.ெம)& ந1 Hக/
சிதியாமலி-கிற1 க/ எ)றா). 51 இைத அவ)
>யமா"? ெசா+லாம+, அத வஷ 9 பரதான
ஆசாrயனானபயனாேல இேய>
RதஜனHகG-காக மr-க9ேபாகிறாெர)&, 52
அத ஜனHகG-காகமா திரம+ல, சிதறிய-கிற
ேதவ2ைடய ப/ைளகைள ஒ)றாக?
ேச -கிறத%காகL மr-க9ேபாகிறாெர)&,

த1 -கதrசனமா"? ெசா)னா). 53 அநா/த+
அவைர- ெகாைலெச"Cப-.
ஆேலாசைனப$ணனா க/. 54 ஆைகயா+ இேய>
அத)ப)I ெவளயரHகமா" Rத-./ேள
சbசrயாம+, அVவடவ;@ வனாதர -.?
சம_ பமான இடமாகிய எ9பராய[ எ)ன9ப;ட
ஊ-.9ேபா", அHேக தைடய
சீஷடேனNட

தHகியதா . 55 Rதைடய

பQகாப$ைக சம_ பமாயத. அத%. )ேன
அேநக

தHகைள? > திகr -ெகா/Gெபா;@

நா;லி எசேல-.9 ேபானா க/. 56
அHேக அவ க/ இேய>ைவ

ேத-ெகா$@

ேதவாலய தி+ நி%ைகய+, ஒவைரெயாவ
ேநா-கி: உHகG- ெக9ப

ேதா)&கிற, அவ

ப$ைக-. வரமா;டாேரா எ)&
ேபசி-ெகா$டா க/. 57 பரதான ஆசாrய
பrேசய அவைர9 ப-.ப ேயாசி , அவ
இ-கிற இட ைத எவனாவ அறிதிதா+,
அைத அறிவ-கேவ$@ெம)&
க;டைளய;தா க/.
12

1 பQகாப$ைக வர ஆ&நாைள-. )ேன
இேய> தா மரண திலி எS9பன லாச
இத ெப தானயாL-. வதா . 2 அHேக
அவ-. இராவ ப$ணனா க/; மா

தா/

பணவைட ெச"தா/; லாசL அவடேனNட9
பதியதவ கள+ ஒவனாயதா). 3
அ9ெபாS மrயா/ வைலேயற9ெப%ற
களHகமி+லாத நளத எ)2 ைதல தி+ ஒ
இரா த+ ெகா$@வ, அைத இேய>வ)
பாதHகள+ Pசி, த) தைலமயரா+ அவைடய
பாதHகைள

ைட தா/; அத வ@
1 Sவ

ைதல தி) பrமள தினா+ நிைறத. 4
அ9ெபாS அவைடய சீஷr+ ஒவ2
அவைர- கா;-ெகா@-க9 ேபாகிறவ2மாகிய
சீேமா2ைடய .மாரனான RதாQகாrேயா : 5
இத

ைதல ைத j& பண -. வ%&,

தr திர-.- ெகாடாம+ ேபானெத)ன எ)றா). 6
அவ) தr திரைர-.றி - கவைல9ப;@ இ9ப?
ெசா+லாம+, அவ) திடனானபயனாJ,
பண9ைபைய ைவ -ெகா$@ அதிேல
ேபாட9ப;டைத? >ம-கிறவனானபயனாJ
இ9ப? ெசா)னா). 7 அ9ெபாS இேய>: இவைள

வ;@வ@, எ)ைன அட-கப$W நாG-காக
இைத ைவ திதா/. 8 தr திர

எ9ெபாS

உHகளட தி+ இ-கிறா க/; நா) எ9ெபாS
உHகளட தி+ இேர) எ)றா . 9 அ9ெபாS
Rதr+ திரளான ஜனHக/ அவ
அHேகய-கிறைத அறி,
இேய>வனமி தமாகமா திர அ+ல, அவ
மr ேதாrலிெதS9பன லாசைவகாWபயாகL வதா க/. 10
லாசவனமி தமாக Rத கள+ அேநக

ேபா",

இேய>வனட தி+ வ>வாச ைவ தபயா+, 11
பரதான ஆசாrய க/ லாசைவC ெகாைலெச"ய
ஆேலாசைனப$ணனா க/. 12 ம&நாளேல இேய>
எசேல-. வகிறாெர)& ப$ைக-. வத
திரளான ஜனHக/ ேக/வ9ப;@, 13
. ேதாைலகைள9 ப -ெகா$@, அவ-.
எதி ெகா$@ேபா.ப Iற9ப;@: ஓச)னா,
க

தைடய நாம தினாேல வகிற இQரேவலி)

ராஜா Qேதா திr-க9ப;டவ

எ)&

ஆ 9பr தா க/. 14 அ+லாமJ: சீேயா)
.மார திேய, பய9படாேத, உ) ராஜா
கSைத-.;ய)ேம+ ஏறிவகிறா

எ)&

எSதிய-கிறபரகாரமாக, 15 இேய> ஒ
கSைத-.;ைய- க$@ அதி)ேம+
ஏறி9ேபானா . 16 இைவகைள அவைடய சீஷ க/
வ-க திேல அறியவ+ைல. இேய>
மகிைமயைடத ப)I, இ9ப அவைர- .றி 
எSதிய-கிறைதC, தாHக/ இ9ப அவ-.?
ெச"தைதC நிைனLN தா க/. 17 அ)றிC
அவடேனNட இத ஜனHக/ அவ
லாசைவ- க+லைறயலி ெவளேய
வரவைழ , அவைன உயேராேட எS9பனாெர)&
சா;சிெகா@ தா க/. 18 அ9ப9ப;ட அ%Iத ைத
அவ

ெச"தா

எ)& ஜனHக/

ேக/வ9ப;டதினா+ அவ க/ அவ-.
எதி ெகா$@ ேபானா க/. 19 அ9ெபாS பrேசய
ஒவைரெயாவ

ேநா-கி: ந1Hக/

ெச"கிறெத+லா வெண)&
1
அறிகிறதி+ைலயா?
இேதா, உலகேம அவ2-.9 ப)ெச)& ேபாய%ேற
எ)றா க/. 20 ப$ைகய+ ஆராதைன
ெச"யவதவ கள+ சில கிேர-க

இதா க/. 21

அவ க/ கலிேலயாநா;@9 ெப சாயதா ஊரானாகிய
பலி9Iவனட தி+ வ: ஐயா, இேய>ைவ- காண
வIகிேறா எ)& அவைன-

ேக;@-ெகா$டா க/. 22 பலி9I வ, அைத
அதிேரயாL-. அறிவ தா); ப)I அதிேரயாL
பலி9IL அைத இேய>L-. அறிவ தா க/. 23
அ9ெபாS இேய> அவ கைள ேநா-கி:
ம2ஷ.மார) மகிைம9ப@பயான ேவைள
வத. 24 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா)
உHகG-.? ெசா+Jகிேற), ேகாைம
மணயான நில தி+ வS சாகாவ;டா+
தன தி-., ெச தேதயாகி+ மி.த
பலைன-ெகா@-.. 25 த) ஜ1வைன?
சிேநகி-கிறவ) அைத இழேபாவா); இத
உலக தி+ த) ஜ1வைன ெவ&-கிறவேனா அைத
நி திய ஜ1வகாலமா"- கா -ெகா/Gவா). 26
ஒவ) என-. ஊழியbெச"கிறவனானா+
எ)ைன9 ப)ப%ற-கடவ), நா) எHேக
இ-கிேறேனா அHேக எ) ஊழிய-கார2
இ9பா); ஒவ) என-. ஊழியbெச"தா+
அவைன9 பதாவானவ

கனப$Wவா . 27

இ9ெபாS எ) ஆ மா கலH.கிற, நா) எ)ன
ெசா+Jேவ). பதாேவ, இத ேவைளயன)&
எ)ைன இர;சிC எ)& ெசா+ேவேனா; ஆகிJ,
இத%காகேவ இத ேவைள-./ வேத). 28

பதாேவ, உம நாம ைத மகிைம9ப@  எ)றா .
அ9ெபாS: மகிைம9ப@ திேன), இ)ன
மகிைம9ப@ ேவ) எ)கிற ச த
வான திலி உ$டாய%&. 29 அHேக
நி)&ெகா$, அைத- ேக;ட ஜனHக/:
இழ-க$டாய%& எ)றா க/. ேவ&சில :
ேதவ]த) அவடேன ேபசினா) எ)றா க/. 30
இேய> அவ கைள ேநா-கி: இத? ச த
எ)னமி த உ$டாகாம+ உHக/ நிமி தேம
உ$டாய%&. 31 இ9ெபாSேத இத உலக -.
நியாய த1 9I உ$டாகிற; இ9ெபாSேத இத
உலக தி) அதிபதி Iறபாக
நா) Pமியலி உய

த/ள9ப@வா). 32

த9ப;-.ேபா,

எ+லாைரC எ)னட தி+ இS -ெகா/Gேவ)
எ)றா . 33 தா இ)னவதமான மரணமா"
மr-க9ேபாகிறாெர)பைத- .றி-.ப இ9ப?
ெசா)னா . 34 ஜனHக/ அவைர ேநா-கி: கிறிQ
எ)ெற)ைற-. இ-கிறா

எ)& ேவத தி+

ெசா+லியைத நாHக/ ேக;-கிேறா,
அ9பய-க ம2ஷ.மார)
உய

த9படேவ$யெத)& எ9ப? ெசா+Jகிற1 ;

இத ம2ஷ.மார) யா

எ)றா க/. 35 அத%.

இேய>: இ)2 ெகாbச-கால ஒள
உHகளட தி+ இ-.; இள+ ந1 Hக/
அக9படாதப-. ஒள உHகேளா-ைகய+
நடLHக/; இள+ நட-கிறவ) தா) ேபாகிற
இட இ)னெத)& அறியா). 36 ஒள
உHகேளா-ைகய+ ந1Hக/ ஒளய)
ப/ைளகளா.ப-., ஒளயனட தி+
வ>வாசமாயHக/ எ)றா . இைவகைள இேய>
ெசா+லி, அவ கைள வ;@ மைறதா . 37 அவ
இ தைன அ%IதHகைள அவ கG-. )பாக?
ெச"தி, அவ க/ அவைர
வ>வாசி-கவ+ைல. 38 க

தாேவ, எHக/

லமா"- ேக/வ9ப;டைத வ>வாசி தவ) யா ?
க

தைடய Iய யா-. ெவள9ப;ட எ)&

ஏசாயா த1 -கதrசி ெசா)ன வசன நிைறேவ&ப
இ9ப நடத. 39 ஆைகயா+ அவ க/
வ>வாசி-கமா;டாம+ேபானா க/. ஏெனன+
ஏசாயா ப)2: 40 அவ க/ க$களனா+
காணாமJ, இதய தினா+ உணராமJ,
.ண9படாமJ இ-.ப-., நா) அவ கைள
ஆேரா-கியமா-காம+ இ-.ப-.,
அவ கGைடய க$கைள அவ

.டா-கி,

அவ க/ இதய ைத- கனமா-கினா

எ)றா).

41 ஏசாயா அவைடய மகிைமைய-க$@,
அவைர-.றி 9 ேப>கிறேபா இைவகைள?
ெசா)னா). 42 ஆகிJ அதிகாrகளJ அேநக
அவrட தி+ வ>வாச ைவ தா க/.
அ9பய ெஜபஆலய -.9
Iறபா-க9படாதப, பrேசய நிமி த அைத
அறி-ைகப$ணாதிதா க/. 43 அவ க/
ேதவனா+ வகிற மகிைமயJ ம2ஷரா+
வகிற மகிைமைய அதிகமா" வபனா க/. 44
அ9ெபாS இேய> ச தமி;@: எ)னட தி+
வ>வாசமாய-கிறவ) எ)னட தி+ அ+ல,
எ)ைன அ29பனவrட தி+
வ>வாசமாய-கிறா). 45 எ)ைன- கா$கிறவ)
எ)ைன அ29பனவைர- கா$கிறா). 46
எ)னட தி+ வ>வாசமாய-கிறவெனவ2
இள+ இராதப-., நா) உலக தி+ ஒளயாக
வேத). 47 ஒவ) எ) வா

ைதகைள- ேக;@

வ>வாசியாம%ேபானா+, அவைன நா)
நியாயத1 9பதி+ைல; நா) உலக ைத
நியாயத1 -கவராம+, உலக ைத இர;சி-கவேத).
48 எ)ைன

த/ள எ) வா

ைதகைள

ஏ%&-ெகா/ளாதவைன
நியாயத1 -கிறெதா)றி-கிற; நா) ெசா)ன
வசனேம அவைன- கைடசிநாள+ நியாயத1 -..
49 நா) >யமா"9 ேபசவ+ைல, நா)
ேபசேவ$ய இ)னெத)&
உபேதசி-கேவ$ய இ)னெத)& எ)ைன
அ29பன பதாேவ என-.- க;டைளய;டா . 50
அவைடய க;டைள நி திய
ஜ1வனாய-கிறெத)& அறிேவ); ஆைகயா+ நா)
ேப>கிறைவகைள9 பதா என-.? ெசா)னபேய
ேப>கிேற) எ)றா .
13
1 பQகா ப$ைக-. )ேன, இேய>
இVLலக ைதவ;@9 பதாவனட தி%.9
ேபா.பயான தைடய ேவைள வதெத)&
அறி, தா இVLலக திலி-கிற
தைடயவ களட தி+ அ)Iைவ தபேய,
Lபrயத அவ களட தி+ அ)Iைவ தா .
2 சீேமான) .மாரனாகிய RதாQகாrேயா 
அவைர- கா;-ெகா@-.ப பசாசானவ) அவ)
இதய ைத

]$னப)I, அவ க/ ேபாஜன

ப$ண-ெகா$-ைகய+; 3 தைடய
ைகய+ பதா எ+லாவ%ைறC
ஒ9I-ெகா@ தாெர)பைதC, தா
ேதவனட திலி வதைதC, ேதவனட தி%.9
ேபாகிறைதC இேய> அறி; 4 ேபாஜன ைத
வ;ெடS, வQதிரHகைள- கழ%றிைவ , ஒ
சீைலைய எ@ , அைரயேல க;-ெகா$@, 5
ப)I பா திர தி+ த$ண 1 வா

, சீஷைடய

கா+கைள- கSவL, தா க;-ெகா$த
சீைலயனா+ ைட-கL ெதாடHகினா . 6 அவ
சீேமா) ேபவனட தி+ வதேபா, அவ)
அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1

எ) கா+கைள-

கSவலாமா எ)றா). 7 இேய> அவ2-.9
பரதிC தரமாக: நா) ெச"கிற இ)னெத)&
இ9ெபாS ந1 அறியா", இனேம+ அறிவா"
எ)றா . 8 ேப அவைர ேநா-கி: ந1

ஒ-காJ

எ) கா+கைள- கSவ9படா எ)றா). இேய>
அவ2-.9 பரதிC தரமாக: நா) உ)ைனகSவாவ;டா+ எ)னட தி+ உன-.9 பHகி+ைல
எ)றா . 9 அத%.? சீேமா) ேப: ஆ$டவேர,
எ) கா+கைளமா திரம+ல, எ) ைககைளC எ)
தைலையCNட- கSவேவ$@ எ)றா). 10

இேய> அவைன ேநா-கி: Sகினவ) த)
கா+கைளமா திர கSவேவ$யதாய-.,
ம%ற9ப அவ) Sவ > தமாய-கிறா);
ந1HகG > தமாய-கிற1 க/; ஆகிJ எ+லா
அ+ல எ)றா . 11 தைமகா;-ெகா@-கிறவைன அவ
அறிதிதபயனா+ ந1Hகெள+லா
> த/ளவ க/ அ+ல எ)றா . 12 அவ கGைடய
கா+கைள அவ

கSவனப)I, தைடய

வQதிரHகைள

தr -ெகா$@, திப

உ;கா , அவ கைள ேநா-கி: நா) உHகG-.?
ெச"தைத அறிதி-கிற1 களா? 13 ந1Hக/ எ)ைன9
ேபாதகெர)&, ஆ$டவெர)& ெசா+Jகிற1 க/,
ந1Hக/ ெசா+Jகிற சrேய, நா) அவ தா). 14
ஆ$டவ ேபாதகமாகிய நாேன உHக/
கா+கைள- கSவன$டானா+, ந1HகG
ஒவைடய கா+கைள ஒவ

கSவ-கடவ 1 க/.

15 நா) உHகG-.? ெச"தேபால ந1HகG
ெச"Cப உHகG-. மாதிrைய- கா$ப ேத).
16 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற), ஊழிய-கார) த) எஜமானJ
ெபrயவன+ல, அ29ப9ப;டவ) த)ைன

அ29பனவrJ ெபrயவன+ல. 17 ந1Hக/
இைவகைள அறிதி-கிறபயனா+, இைவகைள?
ெச"வ 1 களானா+, பா-கியவா)களாய9ப[ க/. 18
உHகெள+லாைரCH.றி  நா) ேபசவ+ைல,
நா) ெதrெகா$டவ கைள அறிேவ); ஆகிJ
ேவதவா-கிய நிைறேவற த-கதாக, எ)2டேன
அ9ப Iசி-கிறவ) எ)ேம+ த) .திகாைல
]-கினா). 19 அ நட-.ேபா நாேன
அவெர)& ந1Hக/ வ>வாசி-.ெபா;@,
இ9ெபாS அ நட9பத%. )னேம அைத
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 20 நா)
அ29Iகிறவைன ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) எ)ைன
ஏ%&-ெகா/Gகிறா), எ)ைன
ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) எ)ைன அ29பனவைர
ஏ%&-ெகா/Gகிறா) எ)&, ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா .
21 இேய> இைவகைள? ெசா)னப)I, ஆவயேல
கலHகி: உHகள+ ஒவ) எ)ைனகா;-ெகா@9பா) எ)&, ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)&
சா;சியாக? ெசா)னா . 22 அ9ெபாS
யாைர-.றி 9 ேப>கிறாேரா எ)& சீஷ க/

ஐய9ப;@, ஒவைரெயாவ

ேநா-கி9பா

தா க/.

23 அத? சமய தி+ அவைடய சீஷr+
இேய>L-. அ)பானவனாயத ஒவ)
இேய>வ) மா பேல சா"ெகா$தா). 24
யாைர-.றி ? ெசா+Jகிறாெர)& வசாr-.ப
சீேமா)ேப அவ2-.? ைசைககா;னா). 25
அ9ெபாS அவ) இேய>வ) மா பேல
சா"ெகா$@: ஆ$டவேர, அவ) யா

எ)றா).

26 இேய> பரதிC தரமாக: நா) இத
ண-ைகைய

ேதா"  எவ2-.-

ெகா@9ேபேனா, அவ)தா) எ)& ெசா+லி,
ண-ைகைய

ேதா" , சீேமா) .மாரனாகிய

RதாQகாrேயா -.- ெகா@ தா . 27 அத
ண-ைகைய அவ) வாHகினப)I, சா தா)
அவ2-./ I.தா). அ9ெபாS இேய> அவைன
ேநா-கி: ந1 ெச"கிறைத? சீ-கிரமா"? ெச" எ)றா .
28 அவ

இ9ப அவ2டேன ெசா)னதி)

க ைத9 பதியதவ கள+ ஒவ2
அறியவ+ைல. 29 RதாQ பண9ைபைய ைவ ெகா$தபயனா+, அவ) ேபா",
ப$ைக-.

ேதைவயானைவகைள-

ெகா/Gப-காவ, தr திர-. ஏதாகிJ

ெகா@-.ப-காவ, இேய> அவ2டேன
ெசா+லிய9பா
அவ) அத

எ)& சில

நிைன தா க/. 30

ண-ைகைய வாHகினLடேன

Iற9ப;@9ேபானா); அ9ெபாS
இரா-காலமாயத. 31 அவ)
Iற9ப;@9ேபானப)I இேய>: இ9ெபாS
ம2ஷ.மார) மகிைம9ப@கிறா , ேதவ2
அவr+ மகிைம9ப@கிறா . 32 ேதவ) அவr+
மகிைம9ப;தா+, ேதவ) அவைர

தமி+

மகிைம9ப@ வா , சீ-கிரமா" அவைர
மகிைம9ப@ வா . 33 ப/ைளகேள, இ)2
ெகாbச-கால நா) உHகGடேனNட இ9ேப);
ந1Hக/ எ)ைன

ேத@வ 1 க/; ஆனாJ நா)

ேபாகிற இட -. ந1Hக/ வர-Nடாெத)& நா)
Rதேராேட ெசா)னேபால இ9ெபாS
உHகேளா@ ெசா+Jகிேற). 34 ந1Hக/
ஒவrெலாவ

அ)பாயHக/; நா) உHகள+

அ)பாயதேபால ந1HகG ஒவrெலாவ
அ)பாயHக/ எ)கிற Iதிதான க;டைளைய
உHகG-.- ெகா@-கிேற). 35 ந1Hக/
ஒவrெலாவ

அ)I/ளவ களாயதா+,

அதினா+ ந1Hக/ எ)2ைடய சீஷ கெள)&

எ+லா அறிெகா/வா க/ எ)றா . 36
சீேமா)ேப அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1
எHேக ேபாகிற1

எ)றா). இேய> அவ2-.9

பரதிC தரமாக: நா) ேபாகிற இட -.
இ9ெபாS ந1 எ) ப)ேன வர-Nடா, ப%பா@
எ) ப)ேன வவா" எ)றா . 37 ேப அவைர
ேநா-கி: ஆ$டவேர, நா) இ9ெபாS உம-.9
ப)ேன ஏ) வர-Nடா? உம-காக எ)
ஜ1வைனC ெகா@9ேப) எ)றா). 38 இேய>
அவ2-.9 பரதிC தரமாக: என-காக உ)
ஜ1வைன- ெகா@9பாேயா? ேசவ+ NLகிறத%.
)ேன ந1 எ)ைன

)&தர ம&தலி9பாெய)&,

ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உன-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா .
14
1 உHக/ இதய கலHகாதி9பதாக;
ேதவனட தி+ வ>வாசமாயHக/,
எ)னட திJ வ>வாசமாயHக/. 2 எ)
பதாவ) வ;+
1
அேநக வாசQதலHக/ உ$@;
அ9பய+லாதிதா+, நா) உHகG-.?
ெசா+லிய9ேப); ஒ Qதல ைத உHகG-காக

ஆய தப$ண9ேபாகிேற). 3 நா) ேபா"
உHகG-காக Qதல ைத ஆய தப$ணனப)I,
நா) இ-கிற இட திேல ந1 HகG இ-.ப,
நா) ம&பC வ உHகைள எ)னட தி+
ேச

-ெகா/Gேவ). 4 நா) ேபாகிற இட ைத

அறிதி-கிற1 க/, வழிையC அறிதி-கிற1 க/
எ)றா . 5 ேதாமா அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1
ேபாகிற இட ைத அறிேயாேம, வழிைய நாHக/
எ9ப அறிேவா எ)றா). 6 அத%. இேய>: நாேன
வழிC ச திய ஜ1வ2மாய-கிேற);
எ)னாேலய+லாம+ ஒவ2 பதாவனட தி+
வரா). 7 எ)ைன அறித1 களானா+ எ)
பதாைவC அறிதி9ப[ க/; இத+ ந1 Hக/
அவைர அறி அவைர- க$@ இ-கிற1 க/
எ)றா . 8 பலி9I அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர,
பதாைவ எHகG-.- கா$பC, அ எHகG-.9
ேபா எ)றா). 9 அத%. இேய>: பலி9Iேவ,
இVவளLகால நா) உHகGடேனNட இ ந1
எ)ைன அறியவ+ைலயா? எ)ைன- க$டவ)
பதாைவ- க$டா); அ9பய-க, பதாைவ
எHகG-.- கா$பC எ)& ந1 எ9ப?
ெசா+Jகிறா"? 10 நா) பதாவJ, பதா

எ)னJ இ-கிறைத ந1
வ>வாசி-கிறதி+ைலயா? நா) உHகGடேன
ெசா+Jகிற வசனHகைள எ) >யமா"?
ெசா+லவ+ைல; எ)னட தி+ வாசமாய-கிற
பதாவானவேர இத- கிrையகைள?
ெச"வகிறா . 11 நா) பதாவJ பதா
எ)னJ இ-கிறைத நIHக/;
அ9பய+லாவ;டாJ எ)
கிrையகளனமி தமாவ எ)ைன நIHக/. 12
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற); நா) எ) பதாவனட தி%.9
ேபாகிறபயனா+, எ)ைன வ>வாசி-கிறவ) நா)
ெச"கிற கிrையகைள

தா2 ெச"வா),

இைவகைள9பா -கிJ ெபrய கிrையகைளC
ெச"வா). 13 ந1Hக/ எ) நாம தினாேல எைதேக;ப[ கேளா, .மாரன+ பதா
மகிைம9ப@பயாக, அைத? ெச"ேவ). 14 எ)
நாம தினாேல ந1Hக/ எைத- ேக;டாJ அைத
நா) ெச"ேவ). 15 ந1Hக/ எ)னட தி+
அ)பாயதா+ எ) க%பைனகைளைக-ெகா/GHக/. 16 நா) பதாைவ
ேவ$-ெகா/Gேவ), அ9ெபாS

எ)ெற)ைற-. உHகGடேனNட
இ-.ப-.? ச திய ஆவயாகிய ேவெறா
ேத%றரவாளைன அவ

உHகG-.

ததGவா .

17 உலக அத? ச திய ஆவயானவைரகாணாமJ அறியாமJ இ-கிறபயா+
அவைர9 ெப%&-ெகா/ளமா;டா; அவ
உHகGடேன வாசப$ண உHகG-./ேள
இ9பதா+, ந1Hக/ அவைர அறிவ 1 க/. 18 நா)
உHகைள

தி-க%றவ களாக வேட),

உHகளட தி+ வேவ). 19 இ)2
ெகாbச-கால திேல உலக எ)ைன- காணா,
ந1Hகேளா எ)ைன- கா$ப[ க/; நா)
பைழ-கிறபயனா+ ந1HகG பைழ9ப[ க/. 20
நா) எ) பதாவJ, ந1Hக/ எ)னJ, நா)
உHகளJ இ-கிறைத அநாளேல ந1 Hக/
அறிவ 1 க/. 21 எ) க%பைனகைள9
ெப%&-ெகா$@ அைவகைளைக-ெகா/Gகிறவேன எ)னட தி+
அ)பாய-கிறா), எ)னட தி+
அ)பாய-கிறவ) எ) பதாL-.
அ)பாய9பா); நா2 அவன+ அ)பாய,
அவ2-. எ)ைன ெவள9ப@ ேவ) எ)றா . 22

Qகாrேயா த+லாத Rதா எ)பவ) அவைர
ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1

உலக -. உைம

ெவள9ப@ தாம+ எHகG-. உைம
ெவள9ப@ த9ேபாகிற காரணெம)ன எ)றா). 23
இேய> அவ2-.9 பரதிC தரமாக: ஒவ)
எ)ன+ அ)பாயதா+, அவ) எ) வசன ைதைக-ெகா/Gவா), அவன+ எ) பதா
அ)பாய9பா ; நாHக/ அவனட தி+ வ
அவேனாேட வாசப$Wேவா. 24 எ)ன+
அ)பாயராதவ) எ) வசனHகைளைக-ெகா/ளமா;டா). ந1Hக/ ேக;கிற வசன
எ)2ைடயதாயராம+ எ)ைன அ29பன
பதாவ2ைடயதாய-கிற. 25 நா) உHகGடேன
தHகிய-ைகய+ இைவகைள உHகG-.?
ெசா)ேன). 26 எ) நாம தினாேல பதா
அ29ப9ேபாகிற பr> த ஆவயாகிய
ேத%றரவாளேன எ+லாவ%ைறC உHகG-.9
ேபாதி , நா) உHகG-.? ெசா)ன
எ+லாவ%ைறC உHகG-. நிைன9P;@வா . 27
சமாதான ைத உHகG-. ைவ 9ேபாகிேற),
எ)2ைடய சமாதான ைதேய உHகG-.ெகா@-கிேற); உலக ெகா@-கிறபரகார நா)

உHகG-.- ெகா@-கிறதி+ைல. உHக/ இதய
கலHகாமJ பய9படாமJ இ9பதாக. 28 நா)
ேபாேவ) எ)&, திப உHகளட தி+
வேவ) எ)& நா) உHகGடேன ெசா)னைதேக;f கேள. ந1Hக/ எ)ன+
அ)I/ளவ களாயதா+ பதாவனட தி%.9
ேபாகிேறென)& நா) ெசா)னைத- .றி ?
சேதாஷ9ப@வ 1 க/, ஏெனன+ எ) பதா
எ)னJ ெபrயவராய-கிறா . 29 இ
நட-.ேபா ந1Hக/ வ>வாசி-.பயாக,
நட9பத%.)னேம இைத உHகG-.?
ெசா)ேன). 30 இன நா) உHகGடேன
அதிகமா"9 ேப>வதி+ைல. இத உலக தி)
அதிபதி வகிறா), அவ2-. எ)னட தி+
ஒ)&மி+ைல. 31 நா) பதாவ+
அ)பாய-கிேற) எ)&, பதா என-.க;டைளய;டபேய ெச"கிேற) எ)&, உலக
அறிCப-. இ9ப நட-.. எSதிHக/,
இVவடவ;@9 ேபாேவா வாHக/ எ)றா .
15
1 நா) ெம"யான திரா;ச?ெச, எ) பதா

திரா;ச ேதா;ட-கார . 2 எ)ன+
கனெகாடாதி-கிற ெகா எேவா அைத அவ
அ& 9ேபா@கிறா ; கனெகா@-கிற ெகா எேவா,
அ அதிக கனகைள- ெகா@-.ப, அைத?
> தப$Wகிறா . 3 நா) உHகG-.? ெசா)ன
உபேதச தினாேல ந1Hக/ இ9ெபாSேத
> தமாய-கிற1 க/. 4 எ)ன+ நிைல திHக/,
நா2 உHகள+ நிைல தி9ேப); ெகாயான
திரா;ச?ெசய+ நிைல திராவ;டா+ அ
தானா"- கனெகா@-க மா;டாத ேபால, ந1HகG
எ)ன+ நிைல திராவ;டா+,
கனெகா@-கமா;f க/. 5 நாேன திரா;ச?ெச,
ந1Hக/ ெகாக/. ஒவ) எ)னJ நா)
அவனJ நிைல திதா+, அவ) மி.த
கனகைள- ெகா@9பா); எ)ைனய+லாம+
உHகளா+ ஒ)& ெச"ய-Nடா. 6 ஒவ)
எ)ன+ நிைல திராவ;டா+, ெவளேய எறிC$ட
ெகாைய9ேபால அவ) எறிC$@ உல 
ேபாவா); அ9ப9ப;டைவகைள? ேச

,

அ-கினயேல ேபா@கிறா க/; அைவக/
எrேபா. 7 ந1Hக/ எ)னJ, எ) வா
உHகளJ நிைல திதா+, ந1Hக/

ைதக/

ேக;@-ெகா/வெதேவா அ உHகG-.?
ெச"ய9ப@. 8 ந1Hக/ மி.த கனகைளெகா@9பதினா+ எ) பதா மகிைம9ப@வா ,
என-. சீஷராய9ப[ க/. 9 பதா எ)ன+
அ)பாய-கிறேபால நா2 உHகள+
அ)பாய-கிேற); எ)2ைடய அ)பேல
நிைல திHக/. 10 நா) எ) பதாவ)
க%பைனகைள- ைக-ெகா$@ அவைடய
அ)பேல நிைல தி-கிறேபால, ந1HகG எ)
க%பைனகைள- ைக-ெகா$தா+, எ)2ைடய
அ)பேல நிைல தி9ப[ க/. 11 எ)2ைடய
சேதாஷ உHகள+ நிைல தி-.ப-.,
உHக/ சேதாஷ நிைறவாய-.ப-.,
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேன). 12 நா)
உHகள+ அ)பாய-கிறேபால ந1 HகG
ஒவrெலாவ

அ)பாய-க ேவ$@ெம)பேத

எ)2ைடய க%பைனயாய-கிற. 13 ஒவ)
த) சிேநகித-காக

த) ஜ1வைன- ெகா@-கிற

அ)பJ அதிகமான அ)I
ஒவrட திJமி+ைல. 14 நா) உHகG-.க%ப-கிற யாைவC ந1Hக/ ெச"வ 1 களானா+,
எ) சிேநகிதராய9ப[ க/. 15 இன நா) உHகைள

ஊழிய-காரெர)& ெசா+Jகிறதி+ைல,
ஊழிய-கார) த) எஜமா) ெச"கிறைத
அறியமா;டா). நா) உHகைள? சிேநகித
எ)ேற), ஏெனன+ எ) பதாவனட தி+ நா)
ேக/வ9ப;ட எ+லாவ%ைறC உHகG-.
அறிவ ேத). 16 ந1Hக/ எ)ைன
ெதrெகா/ளவ+ைல, நா) உHகைள
ெதrெகா$ேட); ந1 Hக/ எ) நாம தினாேல
பதாைவ- ேக;@-ெகா/வ எேவா, அைத அவ
உHகG-.- ெகா@-க த-கதாக ந1Hக/ ேபா"கனெகா@-.ப-., உHக/ கன
நிைல தி-.ப-., நா) உHகைள
ஏ%ப@ திேன). 17 ந1 Hக/ ஒவrெலாவ
அ)பாய-கேவ$@ெம)ேற இைவகைள
உHகG-.- க%ப-கிேற). 18 உலக உHகைள9
பைக தா+, அ உHகைள9 பைக-கிறத%.)ேன
எ)ைன9 பைக தெத)& அறிCHக/. 19 ந1Hக/
உலக தாராயதா+, உலக த)2ைடயைத?
சிேநகி தி-.; ந1Hக/
உலக தாராயராதபயனாJ, நா) உHகைள
உலக திலி ெதrெகா$டபயனாJ,
உலக உHகைள9 பைக-கிற. 20 ஊழிய-கார)

த) எஜமானJ ெபrயவன+லெவ)& நா)
உHகG-.? ெசா)ன வா

ைதைய

நிைன -ெகா/GHக/. அவ க/ எ)ைன
)ப9ப@ தின$டானா+, உHகைளC
)ப9ப@ வா க/; அவ க/ எ) வசன ைதைக-ெகா$ட$டானா+, உHக/ வசன ைதC
ைக-ெகா/Gவா க/. 21 அவ க/ எ)ைன
அ29பனவைர அறியாதபயனா+ எ)
நாம தினமி தேம இைவகைளெய+லா
உHகG-.? ெச"வா க/. 22 நா) வ
அவ களட தி+ ேபசாதிேதனானா+
அவ கG-.9 பாவமிரா; இ9ெபாSேதா தHக/
பாவ ைத-.றி 9 ேபா-.?ெசா+ல அவ கG-.
இடமி+ைல. 23 எ)ைன9 பைக-கிறவ) எ)
பதாைவC பைக-கிறா). 24 ேவெறாவ
ெச"யாத கிrையகைள நா) அவ கG-./ேள
ெச"யாதிேதனானா+, அவ கG-.9 பாவமிரா;
இ9ெபாS அவ க/ எ)ைனC எ) பதாைவC
க$@ பைக மி-கிறா க/. 25
காதரமி+லாம+ எ)ைன9 பைக தா க/ எ)&
அவ கGைடய ேவத தி+ எSதிய-கிற
வா-கிய நிைறேவ&ப-. இ9பயாய%&. 26

பதாவனட திலி நா) உHகG-.
அ29ப9ேபாகிறவ, பதாவனட திலி
Iற9ப@கிறவமாகிய ச திய ஆவயான
ேத%றரவாள) வேபா, அவ
எ)ைன-.றி ? சா;சி ெகா@9பா . 27 ந1HகG
ஆதித+ எ)2டேனNட இதபயா+ என-.?
சா;சிகளாய9ப[ க/.
16
1 ந1Hக/ இடறலைடயாதப-. இைவகைள
உHகG-.? ெசா)ேன). 2 அவ க/ உHகைள
ெஜபஆலயHகG-.9 Iறபா-.வா க/; ேமJ
உHகைள- ெகாைலெச"கிறவ) தா) ேதவ2-.
ெதா$@ெச"கிறவென)& நிைன-.H கால
வ. 3 அவ க/ பதாைவC எ)ைனC
அறியாதபயனா+ இைவகைள உHகG-.?
ெச"வா க/. 4 அத- கால வேபா நா)
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேனென)& ந1Hக/
நிைன-.ப இைவகைள உHகG-.?
ெசா+லிய-கிேற); நா) உHகGடேனNட
இதபயனா+ ஆரப திேல இைவகைள
உHகG-.? ெசா+லவ+ைல. 5 இ9ெபாS நா)

எ)ைன அ29பனவrட தி%.9 ேபாகிேற); எHேக
ேபாகிற1ெர)& உHகள+ ஒவ2 எ)ைனேக;கவ+ைல. 6 ஆனாJ நா) இைவகைள
உHகG-.? ெசா)னதினா+ உHக/ இதய
-க தா+ நிைறதி-கிற. 7 நா) உHகG-.
உ$ைமைய? ெசா+Jகிேற); நா) ேபாகிற
உHகG-.9 பரேயாஜனமாய-.; நா)
ேபாகாதிதா+, ேத%றரவாள) உHகளட தி+
வரா ; நா) ேபாேவேனயாகி+ அவைர
உHகளட தி%. அ29Iேவ). 8 அவ

வ,

பாவ ைத-.றி , ந1திைய-.றி ,
நியாய த1 9ைப-.றி , உலக ைத- க$ 
உண

வா . 9 அவ க/ எ)ைன

வ>வாசியாதபயனாேல பாவ ைத-.றி , 10
ந1Hக/ இன எ)ைன- காணாதப-. நா) எ)
பதாவனட தி%.9 ேபாகிறபயனாேல
ந1திைய-.றி , 11 இத உலக தி) அதிபதி
நியாயத1 -க9ப;டதினாேல
நியாய த1 9ைப-.றி , க$  உண

வா .

12 இ)2 அேநகHகாrயHகைள நா)
உHகG-.? ெசா+லேவ$யதாய-கிற,
அைவகைள ந1Hக/ இ9ெபாS தாHகமா;f க/. 13

ச திய ஆவயாகிய அவ

வேபா, சகல

ச திய தி%./G உHகைள நட வா ; அவ
தைடய >யமா"9 ேபசாம+, தா
ேக/வ9ப;டைவக/ யாைவCbெசா+லி,
வர9ேபாகிற காrயHகைள உHகG-. அறிவ9பா .
14 அவ

எ)2ைடயதி+ எ@  உHகG-.

அறிவ9பதினா+ எ)ைன மகிைம9ப@ வா . 15
பதாவ2ைடயைவக/ யாL எ)2ைடயைவக/;
அதினாேல அவ

எ)2ைடயதி+ எ@ 

உHகG-. அறிவ9பா

எ)ேற). 16 நா)

பதாவனட தி%.9 ேபாகிறபயனா+
ெகாbச-கால திேல எ)ைன- காணாதி9ப[ க/,
ம&பC ெகாbச-கால திேல எ)ைனகா$ப[ க/ எ)றா . 17 அ9ெபாS அவைடய
சீஷr+ சில : நா) பதாவனட தி%.9
ேபாகிறபயனா+, ெகாbச-கால திேல எ)ைனகாணாதி9ப[ க/ எ)&, ம&பC
ெகாbச-கால திேல எ)ைன- கா$ப[ க/ எ)&
அவ

நடேன ெசா+Jகிறதி) க ெத)ன

எ)& தHகG-./ேள ேபசி-ெகா$டம)றி: 18
ெகாbச-கால எ)கிறாேர, இெத)ன? அவ
ெசா+Jகிற இ)னெத)& நம-.

வளHகவ+ைலேய எ)றா க/. 19 அைத-.றி 
தமிட தி+ ேக;.ப அவ க/ வIகிறைத
இேய> அறி, அவ கைள ேநா-கி:
ெகாbச-கால திேல எ)ைன- காணாதி9ப[ க/,
ம&பC ெகாbச-கால திேல எ)ைனகா$ப[ க/ எ)& நா) ெசா)னைத-.றி 
ந1Hக/ உHகG-./ேள வசாr-கிற1 கேளா? 20
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற): ந1Hக/ அS IலIவ 1 க/,
உலகேமா சேதாஷ9ப@; ந1Hக/ -க9ப@வ 1 க/,
ஆனாJ உHக/ -க சேதாஷமாக மா&. 21
QதிrயானவG-.9 பரசவகால
வதி-.ேபா அவ/ -கமைடகிறா/;
ப/ைளெப%றLடேன ஒ ம2ஷ) உலக தி+
பறதாென)கிற சேதாஷ தினா+ அ9Iற
உப திரவ ைத நிைனயா/. 22 அேபால ந1HகG
இ9ெபாS -கமைடதி-கிற1 க/. நா)
ம&பC உHகைள- கா$ேப), அ9ெபாS
உHக/ இதய சேதாஷ9ப@, உHக/
சேதாஷ ைத ஒவ2 உHகளட திலி
எ@ 9ேபாடமா;டா). 23 அத நாளேல ந1 Hக/
எ)னட தி+ ஒ)&H ேக;கமா;f க/.

ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற), ந1Hக/ எ) நாம தினாேல
பதாவனட தி+ ேக;@- ெகா/வெதேவா அைத
அவ

உHகG-.

தவா . 24 இவைர-.

ந1Hக/ எ) நாம தினாேல ஒ)& ேக;கவ+ைல;
ேகGHக/, அ9ெபாS உHக/ சேதாஷ
நிைறவாய-.ப ெப%&- ெகா/வ 1 க/. 25
இைவகைள நா) உவைமகளா" உHகGடேன
ேப>கிேற); கால வ, அ9ெபாS நா)
உவைமகளா" உHகGடேன ேபசாம+,
பதாைவ-.றி  ெவள9பைடயாக உHகG-.
அறிவ9ேப). 26 அத நாள+ ந1Hக/ எ)
நாம தினாேல ேவ$- ெகா/வ 1 க/.
உHகG-காக9 பதாைவ நா) ேக;@ெகா/ேவென)& உHகG-.?
ெசா+லேவ$யதி+ைல. 27 ந1Hக/ எ)ைன?
சிேநகி , நா) ேதவனட திலி
Iற9ப;@வேதென)& வ>வாசி-கிறபயனா+
பதாதாேம உHகைள? சிேநகி-கிறா . 28 நா)
பதாவனட திலி Iற9ப;@ உலக திேல
வேத); ம&பC உலக ைதவ;@9
பதாவனட தி%.9 ேபாகிேற) எ)றா . 29

அவைடய சீஷ க/ அவைர ேநா-கி: இேதா,
இ9ெபாS ந1

உவைமயா"9 ேபசாம+,

ெவள9பைடயா"9 ேப>கிற1 . 30 ந1
எ+லாவ%ைறC அறிதி-கிற1

எ)&, ஒவ)

உைம வனாவ ேவ$@வதி+ைலெய)&,
இ9ெபாS அறிதி-கிேறா; இதினாேல ந1
ேதவனட திலி வத1ெர)& வ>வாசி-கிேறா
எ)றா க/. 31 இேய> அவ கG-.9
பரதிC தரமாக: இ9ெபாS ந1Hக/
வ>வாசி-கிற1 க/. 32 இேதா, ந1 Hக/ சித&$@,
அவனவ) த) த) இட -.9 ேபா", எ)ைன
தனேய வ;@வ@Hகால வ; அ இ9ெபாS
வதி-கிற; ஆனாJ நா) தன திேர), பதா
எ)2டேனNட இ-கிறா . 33 எ)னட தி+
உHகG-.? சமாதான உ$டாய-.ெபா;@
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேன). உலக தி+
உHகG-. உப திரவ உ$@, ஆனாJ
திட)ெகா/GHக/; நா) உலக ைத ெஜய ேத)
எ)றா .
17
1 இேய> இைவகைள? ெசா)னப)I தைடய

க$கைள வான -. ஏெற@ : 2 பதாேவ,
ேவைள வத, ந1

உைடய .மார2-.

ததளன யாவ-. அவ

நி தியஜ1வைன-

ெகா@-.ெபா;@ மாசமான யாவ ேமJ ந1
அவ-. அதிகாரHெகா@ தபேய, உைடய
.மார) உைம மகிைம9ப@ ப-. ந1
உைடய .மாரைன மகிைம9ப@ . 3
ஒ)றான ெம" ேதவனாகிய உைமC ந1
அ29பனவராகிய இேய> கிறிQைவC
அறிவேத நி தியஜ1வ). 4 Pமியேல நா) உைம
மகிைம9ப@ திேன); நா) ெச"Cப ந1

என-.

நியமி த கிrையைய? ெச"  ேத). 5
பதாேவ, உலக உ$டாகிறத%. )ேன
உமிட தி+ என-. உ$டாயத
மகிைமயனாேல இ9ெபாS ந1

எ)ைன

உமிட திேல மகிைம9ப@ . 6 ந1
ெதrெத@  என-.

உலக தி+

தத ம2ஷ-.

உைடய நாம ைத ெவள9ப@ திேன).
அவ க/ உைடயவ களாயதா க/,
அவ கைள என-.

தத1 , அவ க/ உைடய

வசன ைத- ைக-ெகா$-கிறா க/. 7 ந1
என-.

ததைவகெள+லா உமாேல

உ$டாயனெவ)& இ9ெபாS
அறிதி-கிறா க/. 8 ந1
வா

என-.- ெகா@ த

ைதகைள நா) அவ கG-.- ெகா@ ேத);

அவ க/ அைவகைள ஏ%&-ெகா$@, நா)
உமிட திலி Iற9ப;@வேத) எ)&
நி?சயமா" அறி, ந1

எ)ைன அ29பன 1

எ)&

வ>வாசி தி-கிறா க/. 9 நா) அவ கG-காக
ேவ$-ெகா/Gகிேற); உலக -காக
ேவ$-ெகா/ளாம+, ந1

என-.

ததவ கG-காக ேவ$-ெகா/Gகிேற);
அவ க/ உைடயவ களாய-கிறா கேள. 10
எ)2ைடயைவக/ யாL உைடயைவக/,
உைடயைவக/ எ)2ைடயைவக/; அவ கள+
நா) மகிைம9ப;-கிேற). 11 நா) இன
உலக திலிேர), இவ க/ உலக திலி-கிறா க/;
நா) உமிட தி%. வகிேற). பr> த பதாேவ,
ந1

என-.

ததவ க/ நைம9ேபால

ஒ)றாய-.ப-., ந1

அவ கைள உைடய

நாம தினாேல கா -ெகா/G. 12 நா)
அவ கGடேனNட உலக திலி-ைகய+
அவ கைள உைடய நாம தினாேல
கா -ெகா$ேட); ந1

என-.

ததவ கைள-

கா - ெகா$@வேத); ேவதவா-கிய
நிைறேவற த-கதாக, ேக;) மக)
ெக;@9ேபானாேனய+லாம+, அவ கள+
ஒவ2 ெக;@9ேபாகவ+ைல. 13 இ9ெபாS
நா) உமிட தி%. வகிேற); அவ க/ எ)
சேதாஷ ைத நிைறவா" அைடCப உலக தி+
இ-ைகய+ இைவகைள? ெசா+Jகிேற). 14
நா) உைடய வா

ைதைய அவ கG-.-

ெகா@ ேத); நா) உலக தான+லாதேபால
அவ கG உலக தார+ல; ஆதலா+ உலக
அவ கைள9 பைக த. 15 ந1

அவ கைள

உலக திலி எ@ -ெகா/Gப நா)
ேவ$-ெகா/ளாம+, ந1

அவ கைள

த1ைமயன)& கா-.ப ேவ$-ெகா/Gகிேற).
16 நா) உலக தான+லாதேபால, அவ கG
உலக தார+ல. 17 உைடய ச திய தினாேல
அவ கைள9 பr> தமா-.; உைடய வசனேம
ச திய. 18 ந1

எ)ைன உலக தி+

அ29பனேபால, நா2 அவ கைள உலக தி+
அ29Iகிேற). 19 அவ கG ச திய தினாேல
பr> தமா-க9ப;டவ களா.ப, அவ கG-காக
நா) எ)ைன தாேன பr> தமா-.கிேற). 20 நா)

இவ கG-காக ேவ$-ெகா/Gகிறம+லாம+,
இவ கGைடய வா

ைதயனா+ எ)ைன

வ>வாசி-கிறவ கG-காகL
ேவ$-ெகா/Gகிேற). 21 அவ கெள+லா
ஒ)றாய-கL, பதாேவ, ந1

எ)ைன

அ29பனைத உலக வ>வாசி-கிறத%காக, ந1
எ)னேலC நா) உமிேலC இ-கிறேபால
அவ கெள+லா நமி+ ஒ)றாய-கL
ேவ$-ெகா/Gகிேற). 22 நா
ஒ)றாய-கிறேபால அவ கG
ஒ)றாய-.ப, ந1

என-.

தத மகிைமைய

நா) அவ கG-.- ெகா@ ேத). 23
ஒைம9பா;+ அவ க/
ேதறினவ களாய-.ப-., எ)ைன ந1
அ29பனைதC, ந1

எ)ன+

அ)பாய-கிறேபால அவ களJ
அ)பாய-கிறைதC உலக அறிCப-.,
நா) அவ களJ ந1

எ)னJ இ-.ப

ேவ$-ெகா/Gகிேற). 24 பதாேவ,
உலக ேதா%ற -. ) ந1
அ)பாயதபயனா+, ந1
எ)2ைடய மகிைமைய ந1

எ)ன+
என-.

என-.

தத
ததவ க/

காWபயாக, நா) எHேக இ-கிேறேனா அHேக
அவ கG எ)2டேனNட இ-க வIகிேற).
25 ந1திC/ள பதாேவ, உலக உைம
அறியவ+ைல, நா) உைம அறிதி-கிேற); ந1
எ)ைன அ29பனைத இவ கG
அறிதி-கிறா க/. 26 ந1

எ)னட தி+ ைவ த

அ)I அவ களட திலி-.ப-., நா2
அவ களலி-.ப-., உைடய நாம ைத
அவ கG-.

ெதrய9ப@ திேன); இ)ன

ெதrய9ப@ ேவ) எ)றா .
18
1 இேய> இைவகைள? ெசா)னப)I, தைடய
சீஷடேனNட ெகதேரா) எ)2 ஆ%&-.
அ9Iற ேபானா ; அHேக ஒ ேதா;ட இத,
அதிேல அவ அவைடய சீஷ
பரேவசி தா க/. 2 இேய> தைடய
சீஷடேனNட அ-க அHேக
ேபாயதபயனா+, அவைர- கா;-ெகா@-கிற
Rதா> அத இட ைத அறிதிதா). 3 RதாQ
ேபா ?ேசவகr) N;ட ைதC பரதான ஆசாrய
பrேசய

எ)பவ களா+ அ29ப9ப;ட

ஊழிய-காரைரC N;-ெகா$@, பதHகேளா@
த1வ;கேளா@ ஆCதHகேளா@ அVவட தி%.
வதா). 4 இேய> தம-. ேநrட9ேபாகிற
எ+லாவ%ைறC அறி, எதி ெகா$@ேபா",
அவ கைள ேநா-கி: யாைர

ேத@கிற1 க/ எ)றா . 5

அவ-. அவ க/ பரதிC தரமாக: நசேரயனாகிய
இேய>ைவ

ேத@கிேறா எ)றா க/. அத%.

இேய>: நா)தா) எ)றா . அவைரகா;-ெகா@ த Rதா> அவ கGடேனNட
நி)றா). 6 நா)தா) எ)& அவ

அவ களட தி+

ெசா)னLடேன, அவ க/ ப)ன;@
வSதா க/. 7 அவ
ேநா-கி: யாைர

தைரயேல

ம&பC அவ கைள

ேத@கிற1 க/ எ)& ேக;டா .

அவ க/: நசேரயனாகிய இேய>ைவ

ேத@கிேறா

எ)றா க/. 8 இேய> பரதிC தரமாக:
நா)தாென)& உHகG-.? ெசா)ேனேன;
எ)ைன

ேத@கிற$டானா+, இவ கைள9

ேபாகவ@Hக/ எ)றா . 9 ந1

என-.

ததவ கள+ ஒவைனC நா)
இழேபாகவ+ைல எ)& அவ

ெசா+லிய

வசன நிைறேவற த-கதாக இ9ப நடத. 10
அ9ெபாS சீேமா)ேப, த)னட திலித

ப;டய ைத உவ, பரதான ஆசாrய2ைடய
ேவைல-காரைன வலகாதற ெவ;னா); அத
ேவைல-கார2-. ம+.Q எ)& ெபய . 11
அ9ெபாS இேய> ேபைவ ேநா-கி: உ)
ப;டய ைத உைறயேல ேபா@; பதா என-.ெகா@ த பா திர தி+ நா)
பானப$ணாதி9ேபேனா எ)றா . 12 அ9ெபாS
ேபா ?ேசவக, ஆயர ேபா ?ேசவக-.
தைலவ2, Rதைடய ஊழிய-கார
இேய>ைவ9ப , அவைர- க;, 13 தலாவ
அவைர அ)னா எ)பவனட தி%.ெகா$@ேபானா க/; அவ) அத வஷ 9
பரதான ஆசாrயனாகிய கா"பாL-.
மாமனாயதா). 14 ஜனHகG-காக ஒேர
ம2ஷ) சாகிற நலமாய-.ெம)& Rத-.
ஆேலாசைன ெசா)னவ) இத- கா"பாேவ. 15
சீேமா)ேபL ேவெறா சீஷ2
இேய>L-.9 ப)ெச)றா க/. அத? சீஷ)
பரதான ஆசாrய2-.
அறிகமானவனாயததினா+,
இேய>LடேனNட9 பரதான ஆசாrய2ைடய
அரமைன-./ பரேவசி தா). 16 ேப

வாசலேக ெவளேய நி)றா). அ9ெபாS
பரதான ஆசாrய2-. அறிகமானவனாயத
ம%ற? சீஷ) ெவளேய வ,
வாச+கா-கிறவ கGடேன ேபசி, ேபைவ உ/ேள
அைழ -ெகா$@ேபானா). 17 அ9ெபாS
வாச+கா-கிற ேவைல-காr ேபைவ ேநா-கி:
ந1C அத ம2ஷ2ைடய சீஷr+ ஒவன+லவா
எ)றா/. அவ): நா) அ+ல எ)றா). 18
.ள காலமானபயனாேல ஊழிய-கார
ேசவக கrெந9I$டா-கி, நி)&,
.ள கா"ெகா$தா க/;
அவ கGடேனNட9 ேபL நி)&
.ள கா"ெகா$தா). 19 பரதான
ஆசாrய) இேய>வனட தி+ அவைடய
சீஷைர-.றி  ேபாதக ைத-.றி 
வசாr தா). 20 இேய> அவ2-.9
பரதிC தரமாக: நா) ெவளயரHகமா"
உலக டேன ேபசிேன); ெஜப ஆலயHகளேலC
Rத கெள+லா Nவகிற ேதவாலய திேலC
எ9ெபாS உபேதசி ேத); அதரHக திேல நா)
ஒ)& ேபசவ+ைல. 21 ந1

எ)னட தி+

வசாr-கேவ$யெத)ன? நா)

ெசா)னைவகைள- ேக;டவ களட தி+ வசாrC;
நா) ேபசினைவகைள அவ க/
அறிதி-கிறா கேள எ)றா . 22 இ9ப அவ
ெசா)னெபாS, சம_ ப தி+ நி)ற ேசவகr+
ஒவ): பரதான ஆசாrய2-. இ9பயா உ தரL
ெசா+Jகிற எ)&, இேய>ைவ ஒ அைற
அைறதா). 23 இேய> அவைன ேநா-கி: நா)
தகாதவதமா"9 ேபசின$டானா+, தகாதைத
ஒ9Iவ; நா) த.தியா"9 ேபசிேனேனயாகி+,
எ)ைன ஏ) அ-கிறா" எ)றா . 24 ப)I அ)னா
எ)பவ) பரதான ஆசாrயனாகிய
கா"பாவனட தி%. அவைர- க;@$டவராக
அ29பனா). 25 சீேமா)ேப நி)&
.ள கா"ெகா$தா). அ9ெபாS சில
அவைன ேநா-கி: ந1C அவ2ைடய சீஷr+
ஒவன+லவா எ)றா க/. அவ): நா) அ+ல
எ)& ம&தலி தா). 26 பரதான ஆசாrய2ைடய
ேவைல-காரr+ ேப காதறெவ;னவ2-.
இன தானாகிய ஒவ) அவைன ேநா-கி: நா)
உ)ைன அவ2டேனNட

ேதா;ட திேல

காணவ+ைலயா எ)றா). 27 அ9ெபாS ேப
ம&பC ம&தலி தா); உடேன ேசவ+ Nவ%&.

28 அவ க/ கா"பாவனட திலி இேய>ைவ
ேதசாதிபதிய) அரமைன-.- ெகா$@ேபானா க/;
அ9ெபாS வய%காலமாயத. த1;@9படாம+
பQகாைவ9 Iசி-க த-கதாக, அவ க/
ேதசாதிபதிய) அரமைன-./
பரேவசியாதிதா க/. 29 ஆதலா+ பலா 
அவ களட தி+ ெவளேய வ: இத
ம2ஷ)ேம+ எ)ன .%றbசா;@கிற1 க/
எ)றா). 30 அவ க/ அவ2-.9 பரதிC தரமாக:
இவ) .%றவாளயாயராவ;டா+, இவைன
உமிட தி+ ஒ9I-ெகா@-கமா;ேடா எ)றா க/.
31 அ9ெபாS பலா  அவ கைள ேநா-கி:
இவைன ந1Hகேள ெகா$@ேபா", உHக/
நியாய9பரமாண தி)ப நியாயத1Hக/ எ)றா).
அத%. Rத க/: ஒவைனC மரண ஆ-கிைன
ெச"ய எHகG-. அதிகாரமி+ைல எ)றா க/. 32
தா இ)னவதமான மரணமா"
மr-க9ேபாகிறாெர)பைத- .றி  இேய>
.றி9பா"? ெசா+லியத வா

ைத

நிைறேவற த-கதாக இ9ப? ெசா)னா க/. 33
அ9ெபாS பலா  ம&பC அரமைன-./
பரேவசி , இேய>ைவ அைழ : ந1 Rதைடய

ராஜாவா எ)& ேக;டா). 34 இேய> அவ2-.9
பரதிC தரமாக: ந1ரா" இ9ப? ெசா+Jகிற1ேரா?
அ+ல ம%றவ க/ எ)ைன-.றி  இ9ப
உம-.? ெசா)னா கேளா எ)றா . 35 பலா 
பரதிC தரமாக: நா) Rதனா? உ) ஜனHகG
பரதான ஆசாrய உ)ைன எ)னட தி+
ஒ9I-ெகா@ தா க/, ந1 எ)ன ெச"தா" எ)றா).
36 இேய> பரதிC தரமாக: எ) ரா`ய
இVLலக தி%.rயத+ல, எ) ரா`ய
இVLலக தி%.rயதானா+ நா) Rதrட தி+
ஒ9I-ெகா@-க9படாதப-. எ) ஊழிய-கார
ேபாராய9பா கேள; இ9பய-க எ) ரா`ய
இVவட தி%.rயத+ல எ)றா . 37 அ9ெபாS
பலா  அவைர ேநா-கி: அ9பயானா+ ந1
ராஜாேவா எ)றா). இேய> பரதிC தரமாக: ந1
ெசா+Jகிறப நா) ராஜாதா);
ச திய ைத-.றி ? சா;சிெகா@-க நா)
பறேத), இத%காகேவ இத உலக தி+ வேத);
ச தியவா) எவ2 எ) ச த ேக;கிறா)
எ)றா . 38 அத%.9 பலா : ச தியமாவ எ)ன
எ)றா). ம&பC அவ) Rத களட தி+
ெவளேய வ: நா) அவனட தி+ ஒ .%ற

காேண). 39 பQகாப$ைகய+ நா) உHகG-.
ஒவைன வ@தைலப$Wகிற வழ-க$ேட;
ஆைகயா+ Rதைடய ராஜாைவ நா)
உHகG-காக வ@தைலப$ண உHகG-.
மன$டா எ)றா). 40 அ9ெபாS:
அவ கெள+லா இவைனய+ல, பரபாைச
வ@தைலப$ணேவ$@ எ)& ம&பC
ச தமி;டா க/; அத9 பரபாெச)பவ)
க/ளனாயதா).
19
1 அ9ெபாS பலா  இேய>ைவ9 ப 
வாrனா+ அ9ப தா). 2 ேபா ?ேசவக
/Gகளனா+ ஒ ைய9 ப)ன அவ
சிரசி)ேம+ ைவ , சிவ9பான ஒ அHகிைய
அவ-. உ@ தி: 3 Rதைடய ராஜாேவ, வாYக
எ)& ெசா+லி, அவைர- ைகயனா+ அ தா க/.
4 பலா  ம&பC ெவளேய வ: நா)
இவனட தி+ ஒ .%ற காேண) எ)&
ந1Hக/ அறிCப-., இேதா, உHகளட தி+
இவைன ெவளேய ெகா$@வகிேற) எ)றா). 5
இேய>, /C சிவ9பHகிC தr தவரா",

ெவளேய வதா . அ9ெபாS பலா  அவ கைள
ேநா-கி: இேதா, இத ம2ஷ) எ)றா). 6 பரதான
ஆசாrய ேசவக அவைர- க$டேபா:
சிJைவய+ அைறC சிJைவய+ அைறC
எ)& ச தமி;டா க/. அத%.9 பலா : ந1 Hகேள
இவைன- ெகா$@ேபா"? சிJைவய+
அைறCHக/, நா) இவனட தி+ ஒ .%ற
காேண) எ)றா). 7 Rத க/ அவ2-.9
பரதிC தரமாக: எHகG-. ஒ
நியாய9பரமாண$@, இவ) த)ைன
ேதவ2ைடய .மாரென)& ெசா)னபயனா+,
அத நியாய9பரமாண தி)பேய, இவ)
சாகேவ$@ எ)றா க/. 8 பலா  இத
வா

ைதைய- ேக;டெபாS அதிகமா"9 பய, 9

ம&பC அரமைன-./ேள ேபா", இேய>ைவ
ேநா-கி: ந1 எHேகய வதவ) எ)றா).
அத%. இேய> மா& தர ஒ)&
ெசா+லவ+ைல. 10 அ9ெபாS பலா : ந1
எ)ேனாேட ேப>கிறதி+ைலயா? உ)ைன?
சிJைவய+ அைறய என-.
அதிகார$ெட)&, உ)ைன வ@தைலப$ண
என-. அதிகார$ெட)& உன-.

ெதrயாதா

எ)றா). 11 இேய> பரதிC தரமாக: பர திலி
உம-.- ெகா@-க9படாதிதா+, எ)ேம+ உம-.
ஒ அதிகாரமிரா; ஆனபயனாேல எ)ைன
உமிட தி+ ஒ9I-ெகா@ தவ2-. அதிக
பாவ$@ எ)றா . 12 அத+ பலா  அவைர
வ@தைலப$ண வைகேதனா). Rத க/ அவைன
ேநா-கி: இவைன வ@தைலப$ணனா+ ந1
இராய2-.? சிேநகிதன+ல; த)ைன
ராஜாெவ)கிறவெனவேனா அவ) இராய2-.
வேராதி எ)& ச தமி;டா க/. 13 பலா  இத
வா

ைதைய- ேக;டெபாS, இேய>ைவ ெவளேய

அைழ வ, தளவrைச9ப@ தின
ேமைடெய)&, எபெரC பாைஷயேல கப தா
எ)& ெசா+ல9ப;ட இட திேல,
நியாயாசன தி)ேம+ உ;கா தா). 14 அத நா/
பQகாL-. ஆய தநாG ஏற-.ைறய ஆ&மண
ேநரமாயத; அ9ெபாS அவ) Rத கைள
ேநா-கி: இேதா, உHக/ ராஜா எ)றா). 15 அவ க/:
இவைன அக%& அக%&, சிJைவய+
அைறC எ)& ச தமி;டா க/. அத%.9 பலா :
உHக/ ராஜாைவ நா) சிJைவய+ அைறயலாமா
எ)றா). பரதான ஆசாrய

பரதிC தரமாக:

இராயேனய+லாம+ எHகG-. ேவேற ராஜா
இ+ைல எ)றா க/. 16 அ9ெபாS அவைர?
சிJைவய+ அைறCப-. அவ களட தி+
ஒ9I-ெகா@ தா). அவ க/ இேய>ைவ9
ப -ெகா$@ேபானா க/. 17 அவ

தைடய

சிJைவைய? >மெகா$@, எபெரC
பாைஷயேல ெகா+ெகாதா எ)& ெசா+ல9ப@
கபாலQதல எ)கிற இட தி%.9
Iற9ப;@9ேபானா . 18 அHேக அவைர?
சிJைவய+ அைறதா க/; அவேராேடNட
ேவறிர$@ேபைர இர$@ ப-கHகளJ இேய>ைவ
ந@வJமாக? சிJைவகள+ அைறதா க/. 19
பலா  ஒ ேம+வலாச ைத எSதி,
சிJைவய)ேம+ ேபா@வ தா). அதி+
நசேரயனாகிய இேய> Rதைடய ராஜா எ)&
எSதியத. 20 இேய> சிJைவய+
அைறய9ப;ட இட நகர தி%.?
சம_ பமாயதபயனா+, Rதr+ அேநக

அத

ேம+வலாச ைத வாசி தா க/; அ எபெரC
கிேர-. ல த1) பாைஷகள+ எSதியத. 21
அ9ெபாS Rதைடய பரதான ஆசாrய
பலா ைவ ேநா-கி: Rதைடய ராஜா எ)& ந1

எSதாம+, தா) Rதைடய ராஜா எ)& அவ)
ெசா)னதாக எS எ)றா க/. 22 பலா 
பரதிC தரமாக: நா) எSதின எSதினேத
எ)றா). 23 ேபா ?ேசவக

இேய>ைவ?

சிJைவய+ அைறதப)I, அவைடய
வQதிரHகைள எ@ , ஒVெவா ேசவக2-.
ஒVெவா பHகாக நாJ பHகா-கினா க/;
அHகிையC எ@ தா க/, அத அHகி,
ைதயலி+லாம+ ேமேல ெதாடHகி Sவ
ெந"ய9ப;டதாயத. 24 அவ க/: இைத நா
கிழியாம+, யா-. வேமா எ)&
இைத-.றி ? சீ;@9ேபா@ேவா எ)&
ஒவேராெடாவ
வQதிரHகைள

ேபசி-ெகா$டா க/. எ)

தHகG-./ேள பHகி;@, எ)

உைடய)ேம+ சீ;@9ேபா;டா க/ எ)கிற
ேவதவா-கிய நிைறேவற த-கதாக9 ேபா ?ேசவக
இ9ப? ெச"தா க/. 25 இேய>வ)
சிJைவயனேக அவைடய தாC, அவைடய
தாய) சேகாதr கிெலேயா9பா மrயாG,
மகதேலனா மrயாG நி)&ெகா$தா க/. 26
அ9ெபாS இேய> தைடய தாையC அேக
நி)ற தம-. அ)பாயத சீஷைனC க$@,

தைடய தாைய ேநா-கி: Qதிrேய, அேதா, உ)
மக) எ)றா . 27 ப)I அத? சீஷைன ேநா-கி:
அேதா, உ) தா" எ)றா . அேநரத+ அத?
சீஷ) அவைள

த)னடமா" ஏ%&-ெகா$டா).

28 அத)ப)I, எ+லா த எ)& இேய>
அறி, ேவதவா-கிய நிைறேவற த-கதாக:
தாகமாய-கிேற) எ)றா . 29 கா நிைறத
பா திர அHேக ைவ-க9ப;த; அவ க/
கட%காளாைன- காயேல ேதா" ,
ஈேசா9I த$+ மா;, அவ

வாயனட தி+

ந1;-ெகா@ தா க/. 30 இேய> காைய
வாHகினப)I, த எ)& ெசா+லி,
தைலைய? சா" , ஆவைய ஒ9I-ெகா@ தா . 31
அத நா/ ெபrய ஓ"LநாG-.
ஆய தநாளாயதபயனா+, உட+க/ அத
ஓ"Lநாளேல சிJைவகள+ இராதப-., Rத க/
பலா வனட தி+ ேபா", அவ கGைடய
காெலJIகைள றி-.ப-., உட+கைள
எ@ 9ேபா@ப-. உ தரL
ேக;@-ெகா$டா க/. 32 அத9ப ேபா ?ேசவக
வ, அவடேனNட? சிJைவய+ அைறய9ப;ட
தினவ2ைடய காெலJIகைளC

ம%றவ2ைடய காெலJIகைளC றி தா க/.
33 அவ க/ இேய>வனட தி+ வ, அவ
மr தி-கிறைத- க$@, அவைடய
காெலJIகைள றி-கவ+ைல. 34 ஆகிJ
ேபா ?ேசவகr+ ஒவ) ஈ;யனாேல
அவைடய வலாவ+ . தினா); உடேன
இர த த$ண
1
Iற9ப;ட. 35 அைதக$டவ) சா;சிெகா@-கிறா), அவ2ைடய சா;சி
ெம"யாய-கிற; ந1Hக/ வ>வாசி-.ப, தா)
ெசா+Jகிற ெம"ெய)& அவ)
அறிதி-கிறா). 36 அவைடய எJIகள+
ஒ)& றி-க9ப@வதி+ைல எ)கிற
ேவதவா-கிய நிைறேவ&ப இைவக/ நடத.
37 அ+லாமJ தாHக/ . தினவைர
ேநா-கி9பா 9பா க/ எ)& ேவெறா
ேவதவா-கிய ெசா+Jகிற. 38
இைவகG-.9ப)I அrம தியா ஊரா2,
Rத-.9 பயததினா+ இேய>L-. அதரHக
சீஷ2மாகிய ேயாேச9I இேய>வ) சrர ைத
எ@ -ெகா$@ேபா.ப பலா வனட தி+
உ தரL ேக;டா); பலா  உ தரL ெகா@ தா).
ஆைகயா+ அவ) வ, இேய>வ) சrர ைத

எ@ -ெகா$@ேபானா). 39 ஆரப திேல ஒ
இரா திrய+ இேய>வனட தி+ வதித
நி-ெகாேத எ)பவ) ெவ/ைள9ேபாள
கrயேபாள கல ஏற-.ைறய j& இரா த+
ெகா$@வதா). 40 அவ க/ இேய>வ) சrர ைத
எ@ , Rத க/ அட-கப$W
ைறைமய)பேய அைத?
>கதவ -கHகGடேன சீைலகள+ >%றிக;னா க/. 41 அவ

சிJைவய+ அைறய9ப;ட

இட தி+ ஒ ேதா;ட, அத

ேதா;ட தி+

ஒ-காJ ஒவ2 ைவ-க9ப;ராத ஒ
Iதிய க+லைறC இத. 42 Rதைடய
ஆய தநாளானபயனாJ, அத- க+லைற
சம_ பமாயதபயனாJ, அVவட திேல
இேய>ைவ ைவ தா க/.
20
1 வார தி) த+நா/ காைலய+, அதிக
இ;ேடாேட, மகதேலனா மrயா/
க+லைறயனட தி%. வ க+லைறைய
அைட தித க+ எ@ 9 ேபா;-க-க$டா/.
2 உடேன அவ/ ஓ, சீேமா)ேபவனட திJ

இேய>L-. அ)பாயத ம%ற? சீஷனட திJ
ேபா": க

தைர- க+லைறயலி

எ@ -ெகா$@ ேபா"வ;டா க/, அவைர ைவ த
இட எHகG-.

ெதrயவ+ைல எ)றா/. 3

அ9ெபாS ேபL ம%ற? சீஷ2
க+லைறயனட தி%.9 ேபா.ப Iற9ப;@,
இவ ஒமி  ஓனா க/. 4
ேபைவ9பா -கிJ ம%ற? சீஷ) rதமா"
ஓ, தி- க+லைறயனட தி+ வ, 5
அத%./ேள .னபா

, சீைலக/

கிட-கிறைத- க$டா); ஆனாJ அவ) உ/ேள
ேபாகவ+ைல. 6 சீ ேமா)ேப அவ2-.9
ப)ேன வ, க+லைற-./ேள பரேவசி , 7
சீைலக/ கிட-கிறைதC, அவைடய தைலய+
>%றியத சீைல ம%ற? சீைலகGடேன
ைவ திராம+ தனேய ஒ இட திேல >;
ைவ தி-கிறைதC க$டா). 8 திக+லைறயனட தி%. வத ம%ற? சீஷ2
அ9ெபாS உ/ேள பரேவசி , க$@
வ>வாசி தா). 9 அவ

மr ேதாrலி

எSதி-கேவ$@ எ)கிற ேவதவா-கிய ைத
அவ க/ இ)2 அறியாதிதா க/. 10 ப)I

அத? சீஷ க/ தHகGைடய இட தி%.
திப9ேபானா க/. 11 மrயா/
க+லைறயனேக ெவளேய நி)&
அSெகா$தா/; அ9ப
அSெகா$-ைகய+ அவ/ .ன
க+லைற-./ேள பா

, 12 இேய>வ) சrர

ைவ-க9ப;த இட திேல ெவ/Gைட
தr தவ களா" இர$@ ]த க/, தைலமா;+
ஒவ2 கா+மா;+ ஒவ2மாக,
உ;கா தி-கிறைத- க$டா/. 13 அவ க/
அவைள ேநா-கி: Qதிrேய, ஏ) அSகிறா"
எ)றா க/. அத%. அவ/: எ) ஆ$டவைர
எ@ -ெகா$@ ேபா"வ;டா க/, அவைர ைவ த
இட என-.

ெதrயவ+ைல எ)றா/. 14

இைவகைள? ெசா+லி9 ப)னாக

திப, இேய>

நி%கிறைத- க$டா/; ஆனாJ அவைர இேய>
எ)& அறியாதிதா/. 15 இேய> அவைள9
பா

: Qதிrேய, ஏ) அSகிறா", யாைர

ேத@கிறா" எ)றா . அவ/, அவைர
ேதா;ட-காரென)& எ$ண: ஐயா, ந1

அவைர

எ@ -ெகா$@ ேபான$டானா+, அவைர
ைவ த இட ைத என-.? ெசா+J, நா) ேபா"

அவைர எ@ -ெகா/Gேவ) எ)றா/. 16 இேய>
அவைள ேநா-கி: மrயாேள எ)றா . அவ/
திப9 பா

: ரPன எ)றா/; அத%.9

ேபாதகேர எ)& அ
ேநா-கி: எ)ைன

தமா. 17 இேய> அவைள

ெதாடாேத, நா) இ)2 எ)

பதாவனட தி%. ஏறி9ேபாகவ+ைல; ந1 எ)
சேகாதரrட தி%.9 ேபா", நா) எ)
பதாவனட தி%. உHக/ பதாவனட தி%.,
எ) ேதவனட தி%. உHக/ ேதவனட தி%.
ஏறி9ேபாகிேற) எ)& அவ கG-.? ெசா+J
எ)றா . 18 மகதேலனா மrயா/ ேபா", தா)
க

தைர- க$டைதC, அவ

த)2டேன

ெசா)னைவகைளC சீஷ-. அறிவ தா/. 19
வார தி) த+நாளாகிய அ)ைறய தின
சாயHகாலேவைளயேல, சீஷ க/ Nயத
இட தி+, Rத கG-.9 பயததினா+ கதLக/
P;ய-ைகய+, இேய> வ ந@ேவ நி)&:
உHகG-.? சமாதான எ)றா . 20 அவ
ெசா+லி

இ9ப?

தைடய ைககைளC வலாைவC

அவ கG-.- கா$ப தா . சீஷ க/
க

தைர-க$@ சேதாஷ9ப;டா க/. 21 இேய>

ம&பC அவ கைள ேநா-கி: உHகG-.?

சமாதான$டாவதாக; பதா எ)ைன
அ29பனேபால நா2 உHகைள அ29Iகிேற)
எ)& ெசா+லி, 22 அவ க/ேம+ ஊதி: பr> த
ஆவைய9 ெப%&-ெகா/GHக/; 23 எவ கGைடய
பாவHகைள ம)ன-கிற1 கேளா அைவக/
அவ கG-. ம)ன-க9ப@, எவ கGைடய
பாவHகைள ம)னயாதி-கிற1 கேளா அைவக/
அவ கG-. ம)ன-க9படாதி-. எ)றா . 24
இேய> வதிதேபா ப)னவr+ ஒவனாகிய
திதி எ)ன9ப;ட ேதாமா எ)பவ)
அவ கGடேனNட இ-கவ+ைல. 25 ம%ற?
சீஷ க/: க

தைர- க$ேடா எ)& அவ2டேன

ெசா)னா க/. அத%. அவ): அவைடய
ைககள+ ஆணகளனாJ$டான காய ைத நா)
க$@, அத- காய திேல எ) வரைலய;@, எ)
ைகைய அவைடய வலாவேல ேபா;டாெலாழிய
வ>வாசி-கமா;ேட) எ)றா). 26 ம&பC
எ;@நாைள-.9ப)I அவைடய சீஷ க/
வ;@-./ேள
1
இதா க/; ேதாமாL
அவ கGடேனNட இதா); கதLக/
P;ட9ப;த. அ9ெபாS இேய> வ ந@ேவ
நி)&: உHகG-.? சமாதான எ)றா . 27 ப)I

அவ

ேதாமாைவ ேநா-கி: ந1 உ) வரைல இHேக

ந1;, எ) ைககைள9 பா , உ) ைகைய ந1;, எ)
வலாவேல ேபா@, அவ>வாசியாயராம+
வ>வாசியாய எ)றா . 28 ேதாமா அவ-.9
பரதிC தரமாக: எ) ஆ$டவேர! எ) ேதவேன!
எ)றா). 29 அத%. இேய>: ேதாமாேவ, ந1
எ)ைன- க$டதினாேல வ>வாசி தா",
காணாதி வ>வாசி-கிறவ க/
பா-கியவா)க/ எ)றா . 30 இத9 IQதக தி+
எSதியராத ேவ& அேநக அ%IதHகைளC இேய>
தம சீஷ-. )பாக? ெச"தா . 31 இேய>
ேதவ2ைடய .மாரனாகிய கிறிQ எ)& ந1 Hக/
வ>வாசி-.பயாகL, வ>வாசி  அவைடய
நாம தினாேல நி தியஜ1வைன அைடCபயாகL,
இைவக/ எSத9ப;-கிற.
21
1 இைவகG-.9ப)I இேய> திேபrயா
கட%கைரயேல ம&பC சீஷ-.

தைம

ெவள9ப@ தினா ; ெவள9ப@ தின வவரமாவ: 2
சீேமா)ேபL, திதி எ)ன9ப;ட ேதாமாL,
கலிேலயா நா;J/ள கானா ஊரானாகிய

நா தா)ேவJ, ெசெபேதCவ) .மார,
அவைடய சீஷr+ ேவ& இர$@ேப
Nய-.ேபா, 3 சீேமா)ேப ம%றவ கைள
ேநா-கி: ம_ )ப-க9ேபாகிேற) எ)றா). அத%.
அவ க/: நாHகG உடேனNட வகிேறா
எ)றா க/. அவ க/ Iற9ப;@9ேபா", உடேன
படேவறினா க/. அத இரா திrயேல அவ க/
ஒ)& ப-கவ+ைல. 4 வய%காலமானேபா,
இேய> கைரயேல நி)றா ; அவைர இேய> எ)&
சீஷ க/ அறியாதிதா க/. 5 இேய> அவ கைள
ேநா-கி: ப/ைளகேள, Iசி-கிறத%. ஏதாகிJ
உHகளட தி+ உ$டா எ)றா . அத%. அவ க/:
ஒ)&மி+ைல எ)றா க/. 6 அ9ெபாS அவ :
ந1Hக/ படL-. வலIறமாக வைலைய9
ேபா@Hக/, அ9ெபாS உHகG-. அக9ப@
எ)றா . அ9பேய அவ க/ ேபா;@, திரளான
ம_ )க/ அக9ப;டதினா+, அைத
இS-கமா;டாதிதா க/. 7 ஆதலா+ இேய>L-.
அ)பாயத சீஷ) ேபைவ9 பா
க

த

எ)றா). அவ

க

த

: அவ

எ)&

சீேமா)ேப ேக;டLடேன, தா)
வQதிரமி+லாதவனாயதபயனா+, த)

ேம%ச;ைடைய- க;-ெகா$@ கடலிேல
.தி தா). 8 ம%ற? சீஷ க/ கைர-. ஏற-.ைறய
இj&ழ

]ர தி+ இதபயனா+

படவலி ெகா$ேட ம_ )கG/ள வைலைய
இS -ெகா$@ வதா க/. 9 அவ க/ கைரயேல
வதிறHகினேபா, கrெந9I9
ேபா;-கிறைதC, அதி)ேம+ ம_ )
ைவ தி-கிறைதC, அ9ப ைதC க$டா க/. 10
இேய> அவ கைள ேநா-கி: ந1Hக/ இ9ெபாS
ப த ம_ )கள+ சிலவ%ைற- ெகா$@வாHக/
எ)றா . 11 சீேமா)ேப படவ+ ஏறி,
j%ைறப 

)& ெபrய ம_ )களா+ நிைறத

வைலைய- கைரய+ இS தா); இ தைன ம_ )க/
இ வைல கிழியவ+ைல. 12 இேய>
அவ கைள ேநா-கி: வாHக/,
ேபாஜனப$WHக/ எ)றா . அவைரக

தெர)& சீஷ க/ அறிதபயனா+ அவ கள+

ஒவ2: ந1

யா

எ)& ேக;க

ணயவ+ைல.

13 அ9ெபாS இேய> வ, அ9ப ைதC
ம_ ைனC எ@ , அவ கG-.- ெகா@ தா . 14
இேய> மr ேதாrலிெதSத ப)I தைடய
சீஷ-. அளன தrசனHகள+ இ

)றாவ

தrசன. 15 அவ க/ ேபாஜனப$ணனப)I,
இேய> சீேமா)ேபைவ ேநா-கி: ேயானாவ)
.மாரனாகிய சீேமாேன, இவ களJ அதிகமா" ந1
எ)னட தி+ அ)பாய-கிறாயா எ)றா . அத%.
அவ): ஆ ஆ$டவேர, உைம ேநசி-கிேற)
எ)பைத ந1

அறிவ 1 எ)றா). அவ : எ)

ஆ;@-.;கைள ேம"9பாயாக எ)றா . 16
இர$டாதர அவ

அவைன ேநா-கி: ேயானாவ)

.மாரனாகிய சீேமாேன, ந1 எ)னட தி+
அ)பாய-கிறாயா எ)றா . அத%. அவ): ஆ
ஆ$டவேர, உைம ேநசி-கிேற) எ)பைத ந1
அறிவ 1 எ)றா). அவ : எ) ஆ@கைள
ேம"9பாயாக எ)றா . 17

)றாதர அவ

அவைன ேநா-கி: ேயானாவ) .மாரனாகிய
சீேமாேன, ந1 எ)ைன ேநசி-கிறாயா எ)றா .
எ)ைன ேநசி-கிறாயா எ)& அவ

)றாதர

த)ைன- ேக;டபயனாேல, ேப -க9ப;@:
ஆ$டவேர, ந1

எ+லாவ%ைறC அறிதி-கிற1 ,

நா) உைம ேநசி-கிேற) எ)பைதC ந1

அறிவ 1

எ)றா). இேய>: எ) ஆ@கைள ேம"9பாயாக
எ)றா . 18 ந1 இளவய/ளவனாயதேபா
உ)ைன ந1ேய அைரக;-ெகா$@, உன-.

இaடமான இடHகளேல நட திrதா"; ந1
தி வய/ளவனா.ேபா உ) ைககைள
ந1;@வா"; ேவெறாவ) உ) அைரைய- க;,
உன-. இaடமி+லாத இட -. உ)ைனெகா$@ேபாவா) எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உன-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா . 19
இ)னவதமான மரண தினாேல அவ) ேதவைன
மகிைம9ப@ த9ேபாகிறாென)பைத.றி-.பயாக இ9ப? ெசா)னா . அவ

இைத?

ெசா+லியப)I, அவைன ேநா-கி: எ)ைன9
ப)ப%றிவா எ)றா . 20 ேப திப9பா

,

இேய>L-. அ)பாயதவ2,
இரா9ேபாஜனப$Wைகய+ அவ

மா பேல

சா": ஆ$டவேர, உைமகா;-ெகா@-கிறவ) யா

எ)& ேக;டவ2மாகிய

சீஷ) ப)ேன வகிறைத- க$டா). 21 அவைனக$@, ேப இேய>ைவ ேநா-கி: ஆ$டவேர,
இவ) காrய எ)ன எ)றா). 22 அத%. இேய>:
நா) வமளL இவன-க என-.?
சி தமானா+, உன-ெக)ன, ந1 எ)ைன9
ப)ப%றிவா எ)றா . 23 ஆைகயா+ அத? சீ ஷ)
மr9பதி+ைலெய)கிற ேப?> சேகாதர-./ேள

பரப%&. ஆனாJ, அவ) மr9பதி+ைலெய)&
இேய> ெசா+லாம+, நா) வமளL இவன-க
என-.? சி தமானா+ உன-ெக)னெவ)&
ெசா)னா . 24 அத? சீஷேன இைவகைள-.றி ?
சா;சிெகா@  இைவகைள எSதினவ);
அவ2ைடய சா;சி ெம"ெய)&
அறிதி-கிேறா. 25 இேய> ெச"த ேவ& அேநக
காrயHகG$@; அைவகைள ஒVெவா)றாக
எSதினா+ எSத9ப@ IQதகHக/ உலக
ெகா/ளாெத)& எ$Wகிேற). ஆெம).

