
เฉลยธรรมบัญญัติ 
 คงเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งซ่ึงโมเสสเขียนขึ้น  
เนื้อหาสําคัญคือคําปราศรัยครั้งตางๆ ของโมเสส ณ 
ท่ีราบแหงโมอับ  กอนหนาชนชาติอิสราเอลเดินทางเขาสูคานาอัน 
และกลาวถึงกฎเกณฑพิเศษและการแตงตั้งโยชูวาขึ้นมาเปนผูนําสื
บตอจากโมเสส 
คําปราศรัยของโมเสสไดสรุปเหตุการณตางๆตั้งแตอดีตมาถึงวันนั้น 
โนมนาวอิสราเอลใหเชื่อฟงและวางใจในพระเจา 
ใหอุทิศชีวิตเพื่อภาระซ่ึงพระเจาทรงมอบหมาย 
และนําประชาชนทั้งปวงใหนมัสการพระเจาและรองเพลง  
เม่ือแตงตั้งโยชูวาเสร็จแลว  
โมเสสไดเดินสํารวจดูดินแดนคานาอันดวยสายตา  
หลังจากนั้นทานก็สิ้นชีวิตถือวาหมดชั่วอายุท่ีแลว 
ความอยูรอดของอิสราเอลขึ้นอยูกับคนในชั่วอายุตอมา 
 แนวคิดหลักตลอดพระธรรมเลมนี้คือ 
เราควรอาศัยความสัตยซ่ือและฤทธิ์อํานาจของพระเจา  
ท่ีจะชวยใหเราฟนฝาไปไดตลอดรอดฝง  
เม่ือหวนพิจารณาถึงครั้งท่ีพระเจาทรงนําประชากรผานชวงมืดมน
ท่ีสุด  ก็เปนการสรางกําลังใจและความหวังสําหรับอนาคต 
สิ่งท่ีพระเจาทรงทํามาแลวในอดีต 
พระองคสามารถทําอีกในปจจุบันและอนาคต 
นอกจากนี้ประชากรของพระเจาจําเปนตองเชื่อฟงและวางใจในพร
ะองค 
พระพรลนพนของพระเจามีไวสําหรับผูท่ีจะใชพระพรนั้นในทางที่ถ
วายเกียรติยศแดพระองค 
                         



โครงเรื่อง 
1. คําปราศรัยครั้งแรกของโมเสส      (1:1- 
4:49) 
2. คําปราศรัยครั้งท่ีสองของโมเสส       (5:1- 
26:19) 
3. สรุปขอบัญญัติตางๆ              (27:1- 
28:68) 
4. คําปราศรัยครั้งท่ีสามของโมเสส  และการแตงตั้งโยชูวา 
 (29:1- 32:43) 
5. ค ำ อ ำ ล า ข อ ง โ ม เ ส ส                    
  (32:44- 34:12) 
 
ทบทวนพระสัญญา 
1 ตอไปนี้เปนถอยคําซ่ึงโมเสสกลาวแกอิสราเอลทั้งปวง  ณ  
ท่ีราบอาราบาหในถ่ินกันดารฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
ตรงขามเมืองสูฟ ระหวางเมืองปาราน  และโทเฟล ลาบัน  
ฮาเซโรท และดีซาหับ 2(จะใชเวลาเพียง 11 
วันเดินทางจากโฮเรบไปยังคาเดชบารเนีย  หากไปทางภูเขาเสอีร) 
3ในวันท่ีหนึ่งเดือนที่สิบเอ็ดปท่ีสี่สิบ 
โมเสสประกาศแกชนอิสราเอลทั้งปวงถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทร
งบัญชาทานเก่ียวกับพวกเขา  
4ครั้งนั้นทานเพิ่งรบชนะประมุขสิโหนของ 
ชาวอาโมไรตผูปกครองเฮชโบน 
และชนะประมุขโอกแหงบาชานผูปกครองอัชทาโรท ที่เอเดรอี 5ณ 
ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนในดินแดนโมอับ  
โมเสสเริ่มชี้แจงบทบัญญัตินี้โดยกลาววา 6ณ ภูเขาโฮเรบ 



องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตรัสสั่งเราทั้งหลาย วา 
“ พวกเจาพักอยูท่ีภูเขานี้นานพอแลว 
7จงเลิกคายและรุกเขาไปดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไรต 
จงเขาไปยังชนชาติท้ังปวงในที่ราบอาราบาห ในภูเขา 
ในเชิงเขาทางตะวันตกในเนเกบ และชายฝงทะเล 
ไปยังดินแดนคานาอันและเลบานอน จนจดแมน้ํา 
ใหญคือแมน้ํายูเฟรติส  8ดูเถิดเรายกดินแดนนี้ใหเจา 
จงไปครอบครองดินแดน 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ไดปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของเจาคืออับราฮั
ม  อิสอัค  และยาโคบกับลูกหลานของพวกเขา”  
 
การแตงตั้งผูนํา 
9ครั้งนั้นขาพเจาไดกลาวแกทานทั้งหลายวา 
“ ทานท้ังหลายเปนภาระใหญหลวงเกินกวาขาพเจาจะรับผิดชอบแ
ตลําพัง 
10องคพระผูเปนเจา+พระเจาของพวกทานทรงใหทานทวีจํานวนขึ้
นจนในวันนี้มีมากมายดุจดวงดาวในทองฟา11ข อ องคพระผูเปนเ
จา+พระเจาแหงบรรพบุรุษทรงเพิ่มพูนพวกทานยิ่งขึ้นอีกพันเทา 
และทรงอวยพระพรทานตามที่ทรงสัญญาไว 
12แตขาพเจาเพียงคนเดียวจะสามารถแบกรับปญหา 
ภาระและกรณีพิพาททั้งปวงของทานไดอยางไร? 
13จงเลือกคนจากแตละตระกูล ซ่ึงเปนผูเฉลียวฉลาด  
มีความเขาใจและเปนท่ีนับถือ 
ขาพเจาจะแตงตั้งคนเหลานั้นเปนผูนําของทาน”  
14ทานตอบขาพเจาวา “ สิ่งท่ีทานเสนอมานั้นดีแลว”  
15ขาพเจาจึงแตงตั้งผูนําจากทุกตระกูลซ่ึงฉลาด เปนท่ีนับถือ 



ใหรับผิดชอบดูแล คนเปนกองพัน  กองรอย กลุมหาสิบ กลุมสิบ  
และเปนเจาหนาท่ีประจําตระกูล 
16ขาพเจากําชับผูตัดสินความในครั้งนั้นใหฟงความ 
และตัดสินอยางยุติธรรม  
ไมวาเปนกรณีพิพาทระหวางพี่นองอิสราเอล หรือกับคนตางชาติ 
อยาลําเอียงเขาขางใคร  จงใหความ 
เปนธรรมแกผูใหญผูนอยเสมอหนากัน ไมตองกลัวเกรงผูใด  
เพราะการพิพากษาตัดสินเปนเรื่องของพระเจา  
ขอพิพาทใดๆซึ่งยุงยากเกินกําลัง ใหมาแจงแกขาพเจา  
ขาพเจาจะจัดการให 
18ครั้งนั้นขาพเจาไดกําชับทุกสิ่งท่ีพวกทานตอ ง ท ำ  
 
สงคนสอดแนม 
19จากนั้นเราเดินทางออกจากโฮเรบตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของเราทรงบัญชามุงหนาไปยังดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไ
รต  ผานแดนทุรกันดารอันนาสะพรึงกลัวตามที่ทานเห็นแลว 
จนมาถึงคาเดชบารเนีย 20ขาพเจาจึงกลาวแกทานวา 
“ พวกทานมาถึงดินแดนเทือกเขาของชาวอาโมไรต 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทานแกเรา 
21ดูเถิดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงยกดินแด
นนี้ใหพวกทาน  ไปเถิด 
จงเขายึดครองตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษไดต
รัสแกทาน อยากลัว อยาทอใจเลย”  
22แตทานทั้งปวงมาหาขาพเจาและกลาววา 
“ ใหเราสงคนไปสอดแนมดินแดนและรายงาน 
ถึงเสนทางกับเมืองที่เราควรจะเขาไปยึดครองกอน”   



23ความคิดนี้ฟงดูเขาที 
ขาพเจาจึงเลือกคนสอดแนมสิบสองคนจากแตละตระกูล 
24คนเหลานั้นเขาไปยังดินแดนเทือกเขาไปถึงหุบเขาเอชโคลและ
สํารวจดูท่ีนั่น  25พวกเขาเก็บผลไมจากทองถ่ินมาใหเรา 
และรายงานวา 
“ ท่ีนี่เปนดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทา
นใหเรา”  
 
ขัดขืนพระบัญชา 
26แตทานไมยอมเขาสูดินแดนนั้นและขัดขืนพระบัญชาขององคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 27พวกทานบนอยูในเต็นทวา  
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังเรา 
จึงนําเราจากอียิปตมาท้ิงไวในมือชาวอาโมไรตใหทําลายเสีย 
28เราจะไปไหนได พี่นองของเราทําใหเราขวัญหนีดีฝอ เขาวา 
‘ ผูคนแถบนั้น แข็งแรงและสูงใหญกวาเรา 
เมืองทั้งหลายก็ใหญโต กําแพงสูงเสียดฟา  ท้ังยังเห็นชาวอานาค 
ท่ีนั่นดว ย ’ ”  29ขาพเจาจงึบอกทานวา “ อยาตระหนกตกใจ 
อยากลัวพวกเขาเลย 
30องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงนําหนาทาน 
พระองคจะทรงตอสูเพื่อทาน 
เชนดังท่ีทรงกระทําเพื่อพวกทานในอียิปตตอ หนาตอตาทาน 
31และในถ่ินกันดารทานไดเห็นองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของ
ทานทรงอุมชูทานด่ังพออุมชูลูก ตลอดทางมาจนถึงท่ีนี้”  
32แมกระนั้น 
ทานก็ยังไมยอมไววางใจพระองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ั
ง ห ล า ย   33ผูทรงนําหนาทานมาตลอดทางในไฟยามค่ําคืน  



ในเมฆยามกลางวัน เพื่อเสาะหาที่ตั้งคายพัก  
และเพื่อชี้แนะทางที่ทานควร ไ ป  
34เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงไดยินคําบนวาของทาน  
ก็ทรงพระพิโรธและสาบานวา 
35” ไมมีสักคนเดียวในชั่วอายุอันเลวรายนี้จะไดเห็นดินแดนอุดม
ซ่ึงเราสัญญาจะประทานแกบรรพบุรุษของเจา 
36ยกเวนคาเลบบุตรเยฟุนเนหซ่ึงจะไดเห็น 
และเราจะประทานดินแดนที่เขายางเหยียบใหแกเขากับลูกหลานเ
พราะเขาไดติดตามองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ”  
37เนื่องเพราะพวกทานองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาด
วยและตรัสวา” เจาก็เชนกันจะไมไดเขาในดินแดนนั้น 
38แตโยชูวาบุตรนูนผูชวยของ เจาจะไดเขาไป 
จงหนุนใจเขาเพราะเขาจะนําอิสราเอลเขายึดครองดินแดนนั้น 
39และเด็กเล็กๆซ่ึงเจาพูดวาจะถูกจับเปนเชลย 
ลูกหลานของเจาผูยัง ไมรูเดียงสา พวกเขาจะไดเขาในดินแดนนั้น 
เราจะประทานดินแดนนั้นใหเขาครอบครอง 
40แตสวนพวกทานจะวกกลับขามถ่ินกันดารไปยังทะเลแดง1”   
41แลวพวกทานจึงตอบวา “ เราไดทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
เราจะเขาสูดินแดนนั้น 
ตอสูตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา”  
ดังนั้นทานทุกคนจึงคาดอาวุธ  
หมายม่ันปนมือวาจะบุกเขาไปในดินแดนเทือกเขาไดโดยงาย 
42แตองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับขาพเจาวา “ จงบอกพวกเขาวา 
‘ อยา เขาไปตอสูใหยับยั้งพวกทาน  เพราะเราจะไมอยูกับเจา  

                                      
1 1:40:* ภาษาฮีบรูวา ยามสุฟ หรือทะเลตนกก 



เจาจะพายแพแกศัตรู’ ”  43ขาพ เจาไดหามปราม  
แตทานไมยอมฟง 
กลับฝาฝนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจาอีกบุก  
ขึ้นไปยังดินแดนเทือกเขาดวยความหยิ่งทะนง 
44ชาวอาโมไรตซ่ึงอาศัยอยูในแถบเทือกเขายกทัพออกมาสูรบกับ
ทานรุกไล   ทานแตกกระเจิงเหมือนผึ้งแตกรัง 
ไลฆาพวกทานจากเสอีร ตลอดทางมาถึงโฮรมาห  
45พวกทานกลับมาร่ําไหตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แตพระองคไมทรงสนพระทัยการร่ําไหของทาน ไมทรงฟงทาน 
46ทานจึงพักอยูท่ีคาเดชเปนเวลาชานาน”  
 
ชวงเวลาในถ่ินกันดาร 
2 “ จากนั้นเราวกกลับไปยังถ่ินกันดาร  
ตามเสนทางสูทะเลแดงดังท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาขาพเจา 
เรารอนแรมอยูแถบเทือกเขาเสอีรเปนเวลานาน  

2แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
3” เจาท้ังหลายวนเวียนอยูแถบเทือกเขานี้นานพอแลว 
บัดนี้จงขึ้นไปทางเหนือ  4จงสั่งประชากรดังนี้ 
'เจากําลังจะผานดินแดนเสอีรของชาวเอโดม 
ซ่ึงเปนวงศวานของเอซาวพี่นองของเจา  พวกเขาจะหวาดกลัวเจา  
ฉะนั้นจงระมัดระวัง 5อยากอสงครามขึ้นเพราะเราจะไมยกดินแดน 
ของเขาแมสักฝาเทาเหยียบใหแกเจา 
และเราไดยกดินแดนเทือกเขาเสอีรใหเปนกรรม 
สิทธิ์ของเอซาวแลว 6เจาจะตองจายเงินคาอาหารที่เจากิน  
และน้ําท่ีเจาด่ืมใหเขา’  
7องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวยพรการงานทุกอยางท่ี



ทานทํา 
ทรงดูแลทานตลอดการเดินทางผานถ่ินกันดารอันกวางใหญนี้  
ตลอดสี่สิบปมานี้ 
องคพระผูเปนเจา +พระเจาของทานทรงสถิตกับทาน  
และทานไมไดขัดสนสิ่งใดเลย 8ฉะนั้นเราจึงผานแดนพี่นองวงศ 
วานเอซาวซ่ึงอาศัยในเสอีร 
หันจากเสนทางอาราบาหซ่ึงมาจากเอลัท และเอซีโอนเกเบอร 
และเลี้ยวไปตามทางถิ่นกันดารโมอับ 
9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ อยาไปรบกวนหรือยั่วยุชาวโมอับใหทําสงคราม 
เพราะเราจะไมยกดินแดนสวนใดของเขาใหแกเจา 
เราไดยกดินแดนอารใหเปนกรรมสิทธิ์แกวงศวานของโลทแลว”  
10(ชาวเอมิมเคยอาศัยอยูท่ีนั่น เปนชนชาติใหญและเขมแข็ง 
สูงใหญเหมือนชาวอานาค 
11ท้ังเอมิมและอานาคมักจะถูกเรียกวาเรฟาอิม  
แตคนโมอับเรียกพวกเขาวาเอมิม 12ชาวโฮรีเคยอาศัยอยูในเสอีร 
แตถูกวงศวานของเอซาวขับไลออกไป 
พวกเขาทําลายชาวโฮรีและยึดครองดินแดน 
เหมือนที่อิสราเอลจะยึด 
ครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทาน 
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของพวกเขา)13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
“ บัดนี้จงลุกขึ้นขามหวยเศเรด”  เราก็ปฏิบัติตาม  
14จากคาเดชบารเนียตั้งสามสิบแปดป กวาเราจะขามหวยเศเรด 
จนสิ้นชั่วอายุนั้นคือคน ที่จะออกรบไดนั้นตายหมดคาย 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไว 



15พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ไดลงอาญาแกเขาทั้งหลาย 
จนพวกเขาถูกกําจัดไปจากคายสิ้นทุกคน 
16เม่ือคนที่จะออกรบไดคนสุดทายในรุนนั้นตายลง 
17องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสกับขาพเจา วา 
18” วันนี้พวกเจาจงขามชายแดนโมอับที่อาร 
19เม่ือเจาเขาใกลแดนชาวอัมโมน 
อยารบกวนหรือยั่วยุพวกเขาใหทําสงคราม  
เราจะไมยกดินแดนใดๆของเขาใหแกเจา  
เพราะเราไดยกใหเปนกรรมสิทธิ์แกวงศวาน ของโลทแลว”   
20(ดินแดนนั้นก็เชนกัน 
เคยเปนท่ีอาศัยของพวกเรฟาอิมซ่ึงชาวอัมโมนเรียกวา ศัมซุมมิม 
21คนเหลานี้เปนชาติใหญและเขมแข็ง สูงใหญเหมือนชาวอานาค  
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายลางพวกเขา 
เม่ือคนอัมโมนขับไลและยึดครองดินแดนของพวกเขา 
22องคพระผูเปนเจา+ทรงเคยชวยเหลือวงศวานของเอซาวผูอาศัย
ท่ีเสอีรเชนนี้มากอน 
โดยทรงทําลายลางชาวโฮรีซ่ึงพวกเขาขับไลออกไปและเขายึดคร
องดินแดนแทนตราบจนทุก วันนี้  
23เชนเดียวกับเมื่อครั้งชาวดินแดนคัฟโทร2มาทําลายลางและยึดค
ร อ งดินแดนแทนที่ชาวอัฟวิม 
ผูอาศัยในหมูบานตางๆไปจนถึงกาซา) 
 
พิชิตสิโหนแหงเฮชโบน  

                                      
2 2:23* คือ ครีต 



24” จงขามลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน  ดูเถิด  
เราไดยกสิโหนชาวอาโมไรต 
ประมุขแหงชาวเฮชโบนกับดินแดนของเขาไวในมือเจา 
จงเขายึดดินแดนและทําศึกกับเขา 25ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
เ ร า จ ะ ใ หชนชาติท้ังปวงทั่วใตฟา ครั่นครามหวาดกลัวเจา 
พวกเขาจะไดยินกิตติศัพทของเจาแลวหวาดผวาและหวั่นวิตกเพรา
ะเจา”  
26จากถ่ินกันดารเคเดโมท ขาพเจาใชผู 
สื่อสารไปพบประมุขสิโหนแหงเฮชโบน เพื่อผูกมิตรกันและกลาววา 
27” ขอใหเราผานดินแดนของทาน เราจะไปตามทางหลวงไมหัน 
เหไปทางขวาหรือทางซาย 
28เราจะซ้ืออาหารที่กินน้ําท่ีด่ืมจากทาน  
ขอแตเพียงยอมใหเราเดินผาน 29ดังเชนวงศวานของเอซาวที่เสอีร 
และชาวโมอับที่อารอนุญาตใหเราผานแดน 
จนเราขามแมน้ําจอรแดนเพื่อไปยังดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของเราประทาน ให 
30แตประมุขสิโหนแหงเฮชโบนไมยินยอมใหเราผานไป 
ท้ังนี้เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงกระทําใหจิตใจของเขาแข็งกระดาง 
และทําใหใจของเขาดื้อดึง 
เพื่อจะมอบเขาไวในมือของทานดังเชนท่ีเปนอยูขณะนี้  
31องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ดูเถิด 
เ ราไดมอบสิโหนกับดินแดนของเขาไวในมือเจาแลว  
บัดนี้จงเขาพิชิตและครอบ ครองดินแดนของเขา”  
32เม่ือสิโหนกยกกองทัพท้ังหมดออกมาสูกับเราท่ียาฮาส 
33องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงมอบเขาไวในมือเรา  



เราประหารเขากับลูกๆและกองกําลังท้ังหมดของเขา 
34ครั้งนั้นเรายึดเมืองทั้งสิ้นของเขาทําลายลางสิ้น3 ท้ังผูชาย 
ผูหญิงและเด็ก  ไมปลอยใหมีผูรอดชีวิตเลย 
35เวนแตฝูงสัตวซ่ึงเรายึดไว พรอม 
ท้ังทรัพยสินท่ียึดจากเมืองตางๆที่เราตีมา 
36เรารบชนะตั้งแตอาโรเออรจากลาดเขาลุม แมน้ําอารโนน 
รวมหัวเมืองตางๆ แถบนั้นจนจดกิเลอาด 
ไมมีสักเมืองเดียวท่ีแข็งแกรงเกินกําลังเรา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราประทานเมืองทั้งหมดแกเรา   
37อยางไรก็ดีเราเลี่ยงจากดินแดนของชาวอัมโมน 
จากดินแดนแถบแมน้ํายับบอก และ 
ดินแดนเทือกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของเราทรงบัญชาไว 
 
พิชิตโอกแหงบ า ช า น  
3 “ ตอมาเราหันขึ้นไปตามเสนทางสูดินแดนบาชาน 
และประมุขโอกแหงบาชาน  
ยกกองทัพท้ังหมดขึ้นมาสูกับเราท่ีเอเดรอี  
2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ไมตองกลัวเขา  
เพราะเราไดมอบเขากับกองทัพท้ังหมด 
และดินแดนของเขาแกเจาแลว  
จงกระทําแกเขาเหมือนที่ไดกระทําแกสิโหนประมุขของชาวอาโมไ

                                      
3 2:34* คํานี้ในภาษาฮีบรู 
หมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



รตแหงเฮชโบน” 3ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราไดทรง
มอบโอกประมุขแหงบาชานกับกองทัพท้ังหมดไวในมือเรา  
เราประหารพวกเขาหมดไมเหลือรอดสักคน 
4เรารบชนะหัวเมืองทั้งหกสิบของเขา 
นั่นคือทั่วภูมิภาคอารโกบอาณาจักรของโอกในบาชาน 
5ซ่ึงลวนแลวแตเปนเมืองปอมปราการ  มีกําแพงสูง 
ประตูก็ลงดาลแนนหนา และเราตีไดหมูบานตางๆ 
ซ่ึงไมมีกําแพงลอมรอบดวย 
6เราทําลายลาง4พวกเขาหมดสิ้นเหมือนที่ไดทํากับสิโหนประมุขแห
งเฮชโบน คือทําลาย*ทุกเมือง ทําลายทั้งผูชาย ผูหญิงและเด็ก 
7แตเรากวาดตอนฝูงสัตว และยึดทรัพยสินท้ังหมดเปนของเรา 
8ครั้งนั้นเราไดยึดครองดินแดนทั้งหมดของประมุขทั้งสองแหงชาว
อาโมไรตในฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน  
จากลุมแมน้ําอารโนนจดภูเขาเฮอรโมน 
9(ซ่ึงชาวไซดอนเรียกวาภูเขาสีรีออน 
สวนชาวอาโมไรตเรียกวาเสนีร)10เรายึดเมืองทั้งปวงบนที่ราบสูงนั้
น 
และกิเลอาดกับบาชานทั้งหมดไปถึงเมืองสาเลคาหและเอเดรอีเมือง
ของอาณาจักรโอกในบาชาน”  
11(ประมุขโอกแหงบาชานผูนี้เปนเรฟาอิมท่ีเหลืออยูเตียงเหล็กของ

                                      
4 3:6*  คํานี้ในภาษาฮบีรู 
หมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



เ ข า ย า ว  9 ศ อ ก 5 และกวาง 4 ศ อ ก 6 
เตียงนี้ยังอยูท่ีรับบาหซ่ึงเปนเมืองหนึ่งของอัมโมน) 
 
แบงดินแดนให  รูเบน  กาด  และมนัสเสห   
12” ครั้งนั้นขาพเจายกดินแดนที่รบมาไดตั้ง 
แตอาโรเออรริมลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน   
แดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่งรวมทั้งหัวเมืองตางๆใหแกตระกูลรูเ
บนและตระกูลกาด 13แดนกิเลอาดอีกครึ่งหนึ่งและภูมิภาค 
อารโกบทั้งหมดซ่ึงเดิมเปนอาณาจักรของประมุขโอกมอบใหแกครึ่
งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห 
(อารโกบในบาชานนี้เคยไดชื่อวาดินแดนแหงเรฟาอิม) 
14ยาอีรแหงเชื้อสายมนัสเสหครอบครองภูมิภาคอารโกบ 
(หรือบาชาน) ทั้งหมดจนจดชายแดน 
ของชาวเกชูรและชาวมาอาคาห  ดินแดนนั้นไดชื่อตาม เขา 
จึงเรียกกันวาฮัฟโวทยาอีร7มาจนทุกวันนี้ 
15ขาพเจายกดินแดนกิเลอาดใหมาคีร 
16สวนตระกูลรูเบนและตระกูลกาด 
ขาพเจายกดินแดนจากกิเลอาดลงไปจดลาดเขาลุมแมน้ําอารโนน 
(ถือเอากลางลาดเขาเปนพรม แดน) เรื่อยมาถึงแมน้ํายับบอก 
ซ่ึงเปนพรมแดนของชาวอัมโมน17พรมแดนดานตะวันตกคือแมน้ํา

                                      
5 3:11* ป ร ะ ม า ณ 4 เ ม ต ร   
6 ** ป ร ะ ม า ณ 1.8 เ ม ต ร  
7 3:14* แปลวา บานเมืองของยาอีร 



จอรแดนในอาราบาหจากคินเนเรทจดทะเลแหงอาราบาห 
(คือทะเลเกลือ8) ใตลาดเขาปสกาห 
18ครั้งนั้นขาพเจาบัญชาพวกทานวา 
“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายไดประทานดินแดน
ใหทานยึดครอง 
แตชายฉกรรจทุกคนในพวกทานจงจับอาวุธออกรบ  
นําหนาพี่นองอิสราเอลขามไป19สวนภรรยาของทาน 
ลูกๆกับฝูงสัตว (ขาพเจาทราบอยูวาทานมีฝูงสัตวมาก) 
ใหพักอยูในเมืองที่ขาพเจายกให 
20ตราบจนองคพระผูเปนเจา+ทรงใหพี่นองพักสงบเหมือนพวกทา
น  
และไดยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังห
ลายประทานให ณ อีกฟากของแมน้ําจอรแดน 
เม่ือนั้นพวกทานแตละคนจึงกลับสูดินแดนกรรมสิทธิ์ท่ีเราไดมอบให
แกทาน”  
 
โมเสสไมไดขามจอรแดน  
21ครั้งนั้นขาพเจากําชับโยชูวาวา 
“ ทานก็ไดเห็นกับตาแลวถึงสิ่งท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานทรงกระทําแกประมุขทั้งสองนั้น  
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําอยางเดียวกันตออาณาจักรทั้งปวง 
ณ ฟากขางโนนท่ีทานกําลังมุงไป 22อยาหวั่นเกรงพวกเขา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเองจะทรงตอสูเพื่อทาน
”  

                                      
8 3:17* คือ ท ะ เ ล ต า ย  



23 ครั้งนั้นขาพเจาไดทูลออนวอนองคพระผูเปนเจา+วา 
24” ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด  
พระองคไดทรงเริ่มสําแดงความยิ่งใหญและพระหัตถอันทรงอานุภา
พแกผูทาส ดวยวามีพระเจาใดเลาท่ัวฟาสวรรค 
และแผนดินโลกซ่ึงไดกระทําการยิ่งใหญเกรียงไกรเสมอเหมือนพร
ะองค? 25ขอโปรดใหขาพระองคไดไปเห็นดินแดนอุดม ณ 
อีกฟากหนึ่งของแมน้ําจอรแดน  
คือแดนเทือกเขางดงามกับเลบานอน”  
26แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาเนื่องมาจากทานทั้ง
หลาย และไมทรงฟงขาพเจา  ทรงบัญชาวา “ พอแลว 
เลิกพูดเรื่องนี้เสียที 
27จงขึ้นไปบนยอดเขาปสกาหท่ีซ่ึงเจาสามารถมองไปไดรอบทิศ 
จงมองดูแผนดินนั้นดวยตาของเจา 
แตเจาจะไมไดขามแมน้ําจอรแดนไป28แตจงมอบหมายงานใหโย
ชูวา จงสนับสนุนและเสริมกําลังเขา  
เพราะเขาจะนําประชากรขามไปครอบครองดินแดนซ่ึงเจาจะเห็น
”  29ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงยังคงพักอยูในหุบเขาใกลเบธเปโอร 
 
โมเสสขอใหอิสราเอลเชื่อฟง 
4 “ บัดนี้อิสราเอลเอย 
จงใสใจฟงกฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาจะสอน 
จงปฏิบัติตามเพื่อทานจะมีชีวิตอยู  
และเขาไปครอบครองดินแดนองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพ
บุรุษประทานให  2อยาเพิ่มเติมหรือตัดทอนขอความใดๆ  
จงปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ัง
หลายซ่ึงขาพเจามอบให 3ทานก็ไดเห็นกับตาแลว 



สิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําท่ีบาอัลเปโอร 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงประหารทุกคนท่ีติ
ดตามพระบาอัลแหงเปโอร  
4แตทุกคนที่ยึดม่ันในองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลาย
ยังมีชีวิตอยูตราบจนทุกวันนี้  5ดูเถิด 
ขาพเจาไดสอนกฎเกณฑและบทบัญญัติองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของขาพเจาทรงบัญชาขาพเจา  
เพื่อทานจะไดปฏิบัติตามในดินแดนที่ทานจะเขายึดครอง 
6จงปฏิบัติตามอยางถ่ีถวน 
เพื่อแสดงใหประชาชาติท้ังหลายเห็นถึงสติปญญาและความเขาใจ
ของทาน เมื่อพวกเขาไดยินถึงกฎเกณฑท้ังปวงนี้จะกลาววา 
“ ชนชาติยิ่งใหญนี้ฉลาด และมีความเขาใจจริงๆ”  
7ชาติใดเลาท่ียิ่งใหญขนาดมีพระเจาของพวกเขาอยูใกลชิดอยาง
ท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงอยูใกลชิดเราทุกครั้งท่ีเรา
ทูลอธิษฐาน? 
8และมีชาติใดเลาท่ียิ่งใหญขนาดมีกฎเกณฑและบทบัญญัติอันชอ
บธรรมดังเชนบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาตั้งไวตอหนาทานทั้งหลายในวั
นนี้? 
9แตจงระวังดูแลและตรวจตราตนเองอยางใกลชิดเพื่อทานจะไมหล
งลืมสิ่งท่ีทานเห็นกับตาไมปลอยใหเลือนรางจากใจตราบชั่วชีวิต 
จงเลาใหลูกหลานเหลนฟงสืบทอดกันไป 
10รําลึกถึงวันท่ีทานยืนอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พร
ะเจาของทานท้ังหลาย  ณ ภูเขาโฮเรบ 
พระองคไดตรัสกับขาพเจาวา “ จงรวมประชากรมาตอหนาเรา 
มาฟงถอยคําของเรา 
เพื่อเขาจะเรียนรูท่ีจะยําเกรงเราตราบเทาท่ีเขาอาศัยอยูในแผนดิน 



และเพื่อเขาจะสอนบัญญัติของเราแกลูกหลาน”  
11ทานทั้งหลายยืนอยูท่ีเชิงเขา ซ่ึงมีไฟลุกโชติชวงขึ้นสูทองฟา 
รายรอบดวยเมฆดําและความมืดทึบ 
12แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานจากเปลวไฟ 
ทานไดยินพระดํารัส  แตไมเห็นรูปทรงของพระองค 
มีแตพระสุรเสียงเทานั้น13พระองคทรงประกาศพันธสัญญา 
คือพระบัญญัติสิบประการซึ่งพระองคทรงบัญชาใหทานปฏิบัติตาม 
แลวทรงจารึกไวบนศิลาสองแผน 
14ครั้งนั้นเององคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหขาพเจาสอนกฏเกณ
ฑและบทบัญญัติซ่ึงทานจะตองปฏิบัติตามในดินแดนที่ทานกําลังจะ
ขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยึดครอง 
 
หามกราบไหวรูปเคารพ 
15พวกทานไมไดเห็นรูปพรรณสัณฐานใดๆ 
ขององคพระผูเปนเจา+ในวันท่ีพระองคตรัสกับทานจากไฟ ณ 
ภูเขาโฮเรบ ฉะนั้นจงระวังตนเองใหดี 
16เพื่อทานจะไมปลอยตัวใหเปนมลทิน 
โดยสรางรูปจําลองพระองค  จะเปนรูปเคารพในลักษณะใดๆก็ตาม 
ไมวาชายหญิง17สัตวตางๆในแผนดินหรือนกในอากาศ 
18สัตวเลื้อยคลานหรือสัตวน้ํา19และเมื่อทานเงยหนาดูฟาและเห็น
ดวงอาทิตย  ดวงจันทรหรือดวงดาวอันเปนวัตถุทองฟาท้ังปวง 
อยาปลอยใจใหกราบไหวสิ่งเหลานั้น 
และนมัสการสิ่งตางๆที่องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของทานท้ังหลายทรงปลอยใหชนชาติท้ังปวงทั่วใตฟากร ะ ท ำ  
20แตสวนทานองคพระผูเปนเจา+ทรงนําออกมาจากเตาหลอมเหล็
กจากอียิปตเพื่อเปนประชากรในกรรมสิทธิ์ของพระองค  



ดังเชนท่ีเปนอยูเด๋ียวนี้ 
21องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธขาพเจาเนื่องดวยทานท้ังหลาย
ทรงปฏิญาณวา 
ขาพเจาไมอาจขามแมน้ําจอรแดนเขาสูดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเป
นเจา+พระเจาของทานท้ังหลายประทานเปนกรรมสิทธิ์แกทาน 
22ขาพเจาจะตองตาย ณ ฟากนี้ไมไดขามจอรแดนไป 
สวนทานจะขามไปยึดครองดินแดนอุดมนั้น 
23จงระวังอยาลืมพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ท้ังหลายทรงกระทําไวกับทาน  
อ ยาสรางรูปเคารพในรูปทรงใดๆสําหรับตน 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงหามไว 
24ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนไฟอันเผาผล
าญ  เปนพระเจาผูทรงหวงแหน 
25ในอนาคตเมื่อทานมีบุตรหลาน และได 
อาศัยอยูในดินแดนนั้นเปนเวลาชานาน  หากทานเสื่อมถอย 
และสรางรูปเคารพใดๆ  
กระทําสิ่งทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงเห็นวา
ชั่วและยั่วยุพระพิโรธของพระองคแลวไซร 
26วันนี้ขอใหฟาดินเปนพยานวาทานจะพินาศยอยยับโดยเร็วจากดิ
นแดนซ่ึงพวกทานกําลังจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไปครอบครอง 
ทานจะอยูท่ีนั้นไดไมนาน แตจะพินาศไปอยางแนนอน 
27องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหทานกระจัดกระจายไปทามกลางช
นชาติตางๆ 
ทานจะเหลือแตเพียงหยิบมือเดียวในทามกลางประชาชาติท่ีองคพร
ะผูเปนเจา+จะทรงขับไลทานไปอยูนั้น 
28ท่ีนั่นทานจะนมัสการพระเจาท่ีมนุษยสรางขึ้นจากไมและหิน 



ซ่ึงมองก็ไมเห็น ฟง กิน หรือดมอะไรก็ไมได  29แตหากจากที่นั้น 
ทานแสวงหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทานจะพ
บพระองค หากทานแสวงหาอยางสุดจิตสุดใจ 
30เม่ือถึงยามทุกขลําเค็ญ 
และสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแกทานในกาลตอมาทานจะหวนกลับมาหาอง
คพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและเชื่อฟงพระองค 
31เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายทรงเปนพระเ
จาผูเปยมดวยพระกรุณาธิคุณ  
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือทําลายลางทานหรือลืมพันธสัญญาท่ี
ทรงปฏิญาณ ไวกับบรรพบุรุษของทาน 
 
องคพระผูเปนเจา+ท ร งเปนพระเจา 
32ตลอดประวัติศาสตร  
ยอนไปตั้งแตครั้งพระเจาทรงสรางมนุษยไวบนโลก  
จากฟาขางนี้ถึงฟาขางโนน  หาดูซิวามีอยางนี้หรือไม? 
33มีหรือที่คนชาติใดเคยไดยินพระสุรเสียงของพระเจาจากไฟ 
ดังท่ีทานไดประสบ มาแลวและยังมีชีวิตอยู? 
34มีพระใดเลาท่ีนําชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่งเพื่อพระ
องคเอง โดยการทดสอบ โดยหมายสําคัญและการอัศจรรย  
โดยสงคราม  โดยพระหัตถทรงฤทธิ์และพระกรที่เง้ืองา  
โดยพระราชกิจยิ่งใหญและนาครั่นคราม  
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไดทรงกระทําเพื่อทานในอี
ยิปตตอหนาตอตาทาน? 35ทรงสําแดงสิ่งเหลานี้ใหพวกทาน  
เพื่อทานจะตระหนักวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจา 
นอกเหนือจากพระองคแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
36พระองคทรงใหทานไดยินพระสุรเสียงจากฟาสวรรคเพื่อทานจะ



อยูในโอวาท  ทรงโปรดใหทานเห็นไฟมหึมาของพระองคในโลก  
ทานไดยินพระดํารัสจากไฟ  
37ท้ังนี้เนื่องดวยพระองคทรงรักบรรพบุรุษของทาน 
และทรงเลือกสรรวงศวานของทานเหลานั้นจึงทรงนําทานออกจาก
อียิปตดวยพระองคเอง   โดยฤทธานุภาพยิ่งใหญของพระองค 
38ทรงขับไลชนชาติตาง ๆ ซ่ึงยิ่งใหญเขมแข็งกวาทานมากนัก 
และประทานดินแดนของเขาเหลานั้นเปนกรรมสิทธิ์แกพวกทานดังเ
ชนทุกวันนี้ 
39ฉะนั้นจงรับรูในวันนี้และจําใสใจวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปน
พระเจาท้ังในฟาสวรรคเบ้ีองบนและแผนดินโลกเบ้ืองลาง  
ไมมีพระเจาอื่นใด 
40จงปฏิบัติตามกฎเกณฑและพระบัญญัติของพระองคซ่ึงขาพเจาแ
จงแกทานในวันนี้  เพื่อทานกับลูกหลานจะอยูเย็นเปนสุข  
และอาศัยอยูยืนนานในแผนดิน 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทานตลอดไป 
 
เมืองลี้ภัย 
41จากนั้นโมเสสกําหนดเมืองสามเมืองทางฟากตะวันออกของแม
น้ําจอรแดน 
42สําหรับเปนเมืองลี้ภัยของผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนา 
43ไดแกเมืองเบเซอรบนที่ราบสูงในถ่ินกันดาร สําหรับตระกูลรูเบน 
เมืองราโมทใน กิเลอาดสําหรับตระกูลกาด และเมืองโกลาน 
ในบาชานสําหรับตระกูลมนัสเสห 
 
บทนําสูบทบัญญัติ 



44ตอไปนี้คือบทบัญญัติซ่ึงโมเสสตั้งไวตอหนาชนอิสราเอล 
45เปนขอกําหนด กฏเกณฑ บทบัญญัติ  
ซ่ึงโมเสสใหไวเม่ือเขาทั้งหลายออกจากอียิปต 
46และมาอยูท่ีหุบเขาใกลเบธเปโอร  ดานตะวันออกของแมน้ํา 
จอรแดน ในดินแดนซ่ึงเคยเปนของสิโหนประมุขแหงชาวอาโมไรต  
ผูครอบครองในเฮชโบน โมเสสและชนชาติอิสราเอลไดพิชิต 
เขาขณะออกมาจากอียิปต 
47และยึดครองดินแดนของเขาและประมุขโอกแหงบาชาน 
ประมุขทั้งสองของชาวอาโมไรตทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ด น   48ดินแดนนี้เริ่มตนจากอาโรเออรตรงริมหุบเขาลุมแมน้ํา 
อารโนนจดภูเขาไซยอน9(คือเฮอรโมน) 
49และดินแดนอาราบาหท้ังหมดทางฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแ
ดน จนถึงทะเลอาราบาห10แถบลาดเขาปสกาห 
                            
พระบัญญัติสิบประการ 
5 โมเสสเรียกประชุมอิสราเอลทั้งปวงและกลาววา 
“ พี่นองอิสราเอลจงฟงกฎเกณฑ และบทบัญญัติ 
ซ่ึงขาพเจาประกาศแกทานวันนี้ จงเรียนรูและระวังท่ีจะปฏิบัติตาม 
2องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงกระทําพันธสัญญาไวกับเร
าท้ังหลาย ณ โฮเรบ 
3มิใชกับบรรพบุรุษของเราเทานั้นท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทํา
พันธสัญญานี้  แตกับเราทั้งปวง ซ่ึงยังมีชีวิตอยู ณ ท่ีนี่ในวันนี้ดวย 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานหนาตอหนาจากไฟบนภูเขานั้น 

                                      
9 4:48* หรือ สีรีออน 
10 4:49* คือ ทะเลตาย 



5ในครั้งนั้นขาพเจาเปน 
คนกลางระหวางองคพระผูเปนเจา+กับทานเพื่อประกาศพระดํารัสข
ององคพระผูเปนเจา+แกทาน 
เพราะทานกลัวไฟมิไดขึ้นไปเฝาพระองคบนภูเขา 
และพระองคตรัสวา 6” เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูนําเจาออกมาจากอียิปต จากดินแดนแหงความเปนทาส 
7อยามีพระเจาอื่นใดตอหนา11เ ร า  
8อยาทํารูปเคารพสําหรับตน 
เปนรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดในฟาเบ้ืองบนที่แผนดินโลก 
หรือในหวงน้ําเบ้ืองลาง 
9อยากราบไหวพระหรือนมัสการรูปเหลานั้น 
เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
เราเปนพระเจาท่ีหวงแหน  
เราลงโทษบาปผิดของผูท่ีเกลียดชังเราตกทอดไปถึงลูกหลานสามสี่
ชั่วอายุคน  
10แตแสดงความรักตอบรรดาผูท่ีรักเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติข
องเราสืบทอดไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคน 
11อยาเอยอางนามองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาอยางไมสมค
วร 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงลงโทษทุกคนท่ีเอยอางพระนามของพระ
องคอยางไมสมควร 
12จงถือรักษาวันสะบาโตเปนวันบริสุทธิ์ 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทรงบัญชา 
13จงทํางานทั้งสิ้นของเจาในหกวัน14แตในวันท่ีเจ็ดเปนสะบาโตแ

                                      
11 5:7* หรือ นอกเหนือจาก 



ดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา อยากระทํางานใดๆ 
ในวันนั้นไมวาตัวเจา บุตรชาย  บุตรสาว  ลูกจางชายหญิง  วัว  ลา  
สัตวใดๆ แมแตคนตางชาติในหมูเจา 
เพื่อทาสทาสีของเจาจะไดหยุดพักเชนเดียวกับเจา 
15จงระลึกวาเจาท้ังหลายเคยเปนทาสอยูในอียิปต  
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจานําเจาออกมาโดยพระ 
หัตถทรงฤทธิ์และพระกรที่เง้ืองา 
ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาจึงทรงบัญชาใหเจาถือรัก
ษาวันสะบาโต 
16จงเคารพนับถือบิดามารดาของเจา  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาทรงบัญชา 
เพื่อเจาจะมีชีวิตยืนยาวและอยูเย็นเปนสุขในดินแดนที่องคพระผูเป
นเจา+พระเจาของเจาทรงประทานใหแกเจา 
17อยาฆาคน 
18อ ยาลวงประเวณี 
19อยาลักขโมย 
20อยาเปนพยานเท็จ ใสรายเพื่อนบาน 
21อยาอยากไดภรรยาของผูอื่น  หรือโลภใครได  บาน  หรือที่ดิน  
ลูกจางชายหรือหญิง  วัว  หรือลา     หรือสิ่งใดๆของคนอื่น”  
22เหลานี้คือบทบัญญัติ ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศดวยพ
ระสุรเสียงอันดังแกทานท้ังปวงที่ภูเขา ออกจากไฟ 
เมฆและความมืดมิด และพระองคมิไดทรงเพิ่มเติมสิ่งใด  
แลวทรงจารึกไวบนศิลาสองแผนประทานแกขาพเจา 
23เม่ือทานทั้งหลายไดยินพระสุรเสียงดังกองจากความมืดทึบ 
ขณะที่ภูเขามีไฟลุกโชน 
บรรดาผูนําหัวหนาตระกูลและผูอาวุโสของพวกทานมาหาขาพเจา 



24กลาววา “ องคพระผูเปนเจา+พระเจา 
ของเราทรงสําแดงพระสิริและไอศวรรยานุภาพของพระองค 
และเราไดยินพระสุรเสียงจากเปลวไฟ 
วันนี้เราไดเห็นพระเจาตรัสกับมนุษย และมนุษยยังมีชีวิตอยู 
25แตบัดนี้ทําไมเราจะตองมาตายเสีย?  เปลวไฟนากลัว 
นี้คงเผาเราเปนจุณทีเดียว 
เราจะตองตายแนหากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราตรัสกับเรา
อีกครั้ง 
26ใครหนอสามารถไดยินพระสุรเสียงของพระเจาผูทรงพระชนมอ
ยูตรัสจากเปลวไฟ เหมือนที่เราไดยิน  แลวยังมีชีวิตรอดอยู? 
27ทานจงเขาไปใกลและฟงทุกประการที่องคพระผูเปนเจา +พระเ
จาของเรา ตรัสแกทานเถิด  
แลวกลับมาบอกพวกเราถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราต
รัสแกทาน เราจะฟงและปฏิบัติตาม”  28องคพระผูเปนเจา+ทรงได 
ยินท่ีทานพูดกับขาพเจาและองคพระผูเปน เจาตรัสกับขาพเจาวา 
“ เราไดยินสิ่งท่ีประชากรพูดกับเจาแลว  เราเห็นดวย  
29เราหวังวาเขาจะมีจิตใจเชนนี้เสมอไป 
คือยําเกรงเราและปฏิบัติตามคําบัญชาท้ังปวงของเรา  
เพื่อทุกอยางจะเปนผลดีสําหรับเขากับลูกหลานตลอดไป  
30จงไปบอกพวกเขาใหกลับไปเต็นทของเขา 
31สวนเจาจงยืนอยูกับเราท่ีนี่  เพื่อเราจะมอบพระบัญชา 
กฎเกณฑและบทบัญญัติท้ังปวงแกเจา  
เจาจงสั่งสอนเขาใหปฏิบัติตามในดินแดนที่เราจะยกใหเปนกรรมสิ
ทธิ์ของพวกเขา”   
32ฉะนั้นจงระวังทําตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงบั
ญชาทาน  อยาหันเหไปทางขวาหรือทางซาย 



33จงดําเนินตามแนวทางทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
านท้ังหลายทรงบัญชาทาน 
เพื่อทานจะมีชีวิตยืนยาวและเจริญรุงเรืองในดินแดนซ่ึงทานจะเขา
ยึดครอง 
 
จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
6 ตอไปนี้คือพระบัญชา  
กฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงบัญชาใหขาพเจาสอนทานใหปฏิบัติตามในดินแดนซ่ึงทานกํา
ลังจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยึดครอง 
2เพื่อทานและลูกหลานที่สืบตอๆไปจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของทานตราบชั่วชีวิต 
โดยปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นของพระองคท่ีขาพเจามอบให  
และเพื่อทานจะชื่นชมกับชีวิตที่ยืนยาว 3พี่นองอิสราเอลเอย  
จงฟงและใสใจปฏิบัติตามเพื่อผลดีแกทาน 
และทานจะเจริญทวีในดินแดนอันอุดม ดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง  
ดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษทรงสัญญาไวกับทา
น  
4อิสราเอลเอยจงฟงเถิด 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงเปนองคพระผูเปนเจา+แตผูเ
ดียว   5จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางสุดใจ สุดจิต  
และสุดกําลัง 
6จงใหบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้อยูในใจขอ
งทาน 7จงพร่ําสอนบทบัญญัติเหลานี้แกบุตรหลานของทาน 
จงพูดถึงบทบัญญัติเหลานี้ขณะอยูท่ีบาน 
ขณะเดินไปตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้น 



8จงผูกไวท่ีมือเปนสัญลักษณ และคาดไวท่ีหนาผาก 
9และเขียนไวท่ีวงกบประตูและท่ีประตูรั้วของทาน  
10เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงพาทานเขาสูดินแดน
ซ่ึงทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษคืออับราฮัม  อิสอัคและยาโคบวา 
จะประทานแกทาน ดินแดนอันมีเมืองใหญ รุงเรือง 
ซ่ึงทานไมไดสราง11บานเรือนอันเพียบพรอมดวยสิ่งดีๆสารพัด 
ซ่ึงทานมิไดหามาได 
บอน้ําซ่ึงทานไมไดลงแรงขุดสวนองุนดงมะกอกซ่ึงทานไมไดปลูก 
และเมื่อทานไดรับประทานจําอิ่มหนํา 
12จงระมัดระวังท่ีจะไมลืมองคพระผูเปนเจา+ 
ผูทรงนําทานออกมาจากอียิปตออกจากดินแดนแหงความเปนทาส1
3จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
จงปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว 
และรักษาคําปฎิญาณในพระนามของพระองค   
14อยาติดตามพระอื่นๆ 
พระทั้งหลายของชนชาติโดยรอบ15เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทาน ผูทรงสถิตทามกลางทานท้ังหลาย 
ทรงเปนพระเจาท่ีหวงแหน  พระองคจะทรงพระพิโรธ 
และทําลายลางทานเสียจากแผนดินโลก 
16อยาลองดีกับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเหมือนที่ทานไ
ดกระทําท่ีมัสสาห 17จงระวังท่ีจะปฏิบัติตามพระบัญชา  ขอกําหนด 
และกฎเกณฑท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทา
น  18จงกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาดีและถูกตอง 
เพื่อทุกสิ่งจะเปนผลดีแกทาน 
และทานจะไดเขาไปครอบครองดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
ทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณกับบรรพบุรุษของทาน 



19ท้ังจะสามารถกําจัดศัตรูท้ังปวงออกไปพนหนาทาน  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 
20ในอนาคตเมื่อลูกหลานของทานถามวา “ ขอกําหนด 
กฎเกณฑและบทบัญญัติ 
ท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงบัญชาไวนี้มีความหมายอ
ยางไร”  21จงบอกเขาวา 
“ พวกเราเคยเปนทาสของฟาโรหอยูในอียิปต 
แตองคพระผูเปนเจา+ท ร ง น ำ เ ร า อ อ ก มาจากอียิปต 
ดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
22ตอหนาตอตาเราองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําหมายสําคัญและ
การอัศจรรยอันยิ่งใหญและนาครั่นครามแกอียิปต  
ฟาโรหและราชวงศท้ังปวงของพระองค 
23พระองคทรงนําเราออกมาจากที่นั่น 
เพื่อประทานดินแดนนี้แกเรา 
ตามที่ทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเรา 
24องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหเราปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ังปวง
นี้และยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
เพื่อเราจะรุงเรืองและมีชีวิตอยูดังตราบเทาทุกวันนี้ 
25ตราบใดที่เราระวังปฏิบัติตามบทบัญญัติท้ังปวงตอเบ้ืองพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราดังท่ีทรงบัญชา 
ก็จะเปนความชอบธรรมแกเรา”  
                        
ขับไลชนชาติตางๆ 
7 
“ เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานเขาสูดินแดน
ซ่ึงทานจะเขายึดครอง 



และทรงขับไลชนชาติตางๆออกไปตอหนาทาน คือฮิตไทต  
เกอรกาชี  อาโมไรต  คานาอัน  เปริสซี  ฮีไวต  และเยบุส 
เจ็ดชนชาติซ่ึงใหญและเขมแข็งกวาทาน  
2และเมื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงมอบพวกเขาแกท
าน และทานพิชิตพวกเขาไดแลว 
ทานตองทําลายลาง*พวกเขาใหหมดสิ้น 
อยาทําสัญญาออมชอมกับเขา 
หรือแสดงความเมตตาปรานีตอ เ ข า  3อยาแตงงานกับพวกเขา 
อยาใหบุตรชายบุตรสาวของทานแตงงานกับบุตรสาวบุตรชายของ
พ ว ก เ ข า  
4อันจะทําใหบุตรหลานของทานหันจากเราไปนมัสการพระตางๆ 
ของเขา  
แลวองคพระผูเปนเจาจะทรงพระพิโรธและทําลายลางทานเสียโดยเ
ร็ว 5จงทําอยางนี้ตอพวกเขา คือรื้อทลายแทนบูชาของเขา 
ทุบหินศักด์ิสิทธิ์ โคนเสาเจาแมอาเชราห 
และเผารูปเคารพของเขาทิ้งเสียในไฟ 
6เพราะทานเปนประชากรบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทาน 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกสรรทานจากประชาช
าติท้ังปวงบนแผนดินโลกใหเปนประชากรของพระองค 
เปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระอค 
7พระองคทรงเลือกทานและรักทาน 
มิใชเพราะทานยิ่งใหญกวาชนชาติอื่นๆ  
แทท่ีจริงเปนชนชาติเล็กท่ีสุดเสียดวยซํ้า 
8แตเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงรักทานและทรงรักษาคําปฏิญาณ
ท่ีใหไวกับบรรพบุรุษของทาน  



จึงทรงนําทานออกมาดวยพระหัตถอันทรงอานุภาพ 
และทรงไถทานออกจากดินแดนแหงความเปนทาสจากอํานาจของ
ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต 
9ฉะนั้นจงรูเถิดวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนพระเ
จา  พระองคทรงเปนพระเจาผูสัตยซ่ือ  
รักษาพันธสัญญาแหงความรักของพระองคตอผูท่ีรักพระองคและป
ฏิบัติตามคําสั่งของพระองคถึงพันชั่วอายุคน  
10แตบรรดาผูท่ีเกลียดชังพระองคจะถูกตอบแทนดวยการทําลายล
างไปตอหนาตอตา พระองคจะทรงตอบแทนคนเหลา 
นั้นท่ีเกลียดชังพระองคโดยมิรอชา11ฉะนั้นจงใสใจปฏิบัติตามพระ
บัญชา กฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
12หากทานเอาใจใสบทบัญญัติเหลานี้ใสใจท่ีจะปฏิบัติตาม 
แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงรักษาพันธสัญญาแ
หงความรักแกทาน ตามที่ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทาน 
13พระองคจะทรงรักและอวยพรทาน และทําใหทานทวีจํานวนขึ้น 
พระองคจะทรงอวยพรผลแหงครรภของทาน 
พืชผลจากแผนดินของทาน คือขาว เหลาองุนใหม 
น้ํามันและลูกวัวกับลูกแกะจากฝูงสัตวของทาน  
ในดินแดนซ่ึงทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะประทานแกทาน1
4ทานจะไดรับพระพรเหนือกวาชนชาติอื่นใดในโลก  
จะไมมีชายหญิงคนใดในพวกทานท่ีเปนหมัน 
และฝูงสัตวของทานก็เชนกัน 
15องคพระผูเปนเจา+จะทรงขจัดความเจ็บไขไดปวยท้ังปวงของทา
น และไมทรงปลอยใหทาน ตองทนทรมานดวยโรครายใดๆ 
เหมือนดังท่ีเกิดขึ้นในอียิปต 
แตใหโรครายนั้นเกิดแกคนทั้งปวงที่เกลียดชังทาน 



16จงทําลายลางประชาชาติท้ังปวงซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานไดมอบไวในมือทาน อยาสงสารและ 
อยาปรนนิบัติพระตางๆของเขา เพราะจะเปนกับดักสําหรับทาน 
17ทานอาจจะรําพึงวา “ เราจะไปขับไลชน 
ชาติพวกนี้ซ่ึงเขมแข็งกวาเรามากนักไดอยางไรกัน?”      
18ไมตองไปกลัวเขาเลย 
จงระลึกถึงสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานได 
ทรงกระทําแกฟาโรหและชาวอียิปตท้ังปวง 
19ทานเห็นมาแลวกับตา  การทดสอบครั้งใหญ  
หมายสําคัญและการอัศจรรยตางๆ 
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานออกมาดวยพระ
หัตถอันทรงฤทธิ์ดวยพระกรที่เง้ืองา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงกระทําแบบเดียวกันนี้กับ
ชนชาติท้ังปวงที่ทานเกรงกลัว 
20ยิ่งกวานั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะสงฝูงตอมาไลต
อยผูรอดชีวิตที่แอบซอนหลบทาน  21อยากลัวชนชาติเหลานี้เลย 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานผูประทับอยูทามกลางทา
น  ทรงเปนพระเจาผูยิ่งใหญและนาเกรงขาม 
22องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานพระองคจะทรงขับไลชนชา
ติเหลานี้ออกไปตอหนาทานคราวละเล็กละนอย 
พระองคไมไดทรงอนุญาตใหทานกําจัดเขาหมดสิ้นในคราวเดียว  
หาไมแลวสัตวปาจะเพิ่มจํานวนรวดเร็ว      
23แตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงมอบเขาใหแกทาน 
ใหเขาระส่ําระสายโกลาหลใหญจนถูกทําลายลางไป 
24พระองคจะทรงมอบประมุขของพวกเขาไวในกํามือทาน 
ทานจะลบชื่อคนเหลานั้นออกจากใตฟา 



ไมมีผูใดสามารถยืนหยัดตอตานทานไดทานจะทําลายลางพวกเขา 
25จงเผารูปเคารพของเขาในไฟ 
อยาโลภเงินทองที่ใชทํารูปเคารพเหลานั้น  
อยาเก็บไวเปนกับดักลอทาน 
เพราะเปนสิ่งท่ีนาชิงชังรังเกียจสําหรับองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทาน 26อยานําสิ่งท่ีนารังเกียจเดียดฉันทเขาไวในบานของทาน  
เกรงวาทานจะเปนเชนสิ่งนั้นคือถูกแยกออก เพื่อใหพินาศเสีย 
จงรังเกียจเดียดฉันทมัน 
เพราะเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดไวใหทําลายเสีย”  
 
อิสราเอลขณะเดินทาง 
8 
“ ทานจงใสใจปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวัน
นี้ เพื่อทานจะมีชีวิตอยูและทวีจํานวนขึ้น 
และเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวดวยคําป
ฏิญาณกับบรรพบุรุษของทาน  
2จงระลึกวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานผานถ่ินกันด
ารตลอดสี่สิบปท่ีผานมานี้อยางไร 
ทรงทําใหจิตใจของทานถอมลงและทดสอบดูใจทานวาทานจะทําตามพร
ะบัญชาของพระองคหรือไม 
3พระองคทรงทําใหทานถอมลงโดยใหทานหิวโหย 
แลวทรงเลี้ยงดูทานดวยมานา ซ่ึงทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
ท้ังนี้เพื่อให ทานประจักษวา  
มนุษยไมอาจดํารงชีวิตดวยอาหารเพียงอยางเดียว 
แตอาศัยพระดํารัสทุกๆคําจากพระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ 
4ตลอดสี่สิบปท่ีผานมานี้เสื้อผาของทานมิ ไดขาดวิ่น  



เทาของทานมิไดบวม 
5ฉ ะนั้นทานพึงรูอยูแกใจวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงตีส
อนทาน เหมือนพอตีสอนลูก 
6จงปฏิบัติตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
จงดําเนินตามครรลองของพระองคและยําเกรงพระองค 
7เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานกําลังนําทานสูดินแดนอันอุด
มคือดินแดนที่มีหวยละหาน  ลําธาร  น้ําพุ  ทั้งในหุบเขาและภูเขา 
8เปนดินแดนแหงขาวสาลี และขาวบารเลย  องุนและตนมะเดื่อ ทับทิม 
น้ํามันมะกอก และน้ําผึ้ง 
9ดินแดนที่มีอาหารอุดมสมบูรณไมขาดแคลนสิ่งใด 
ดินแดนซ่ึงมีกอนหินเปนเหล็ก 
และทานสามารถขุดแรทองแดงจากภูเ ข า  10เมื่อทาน 
รับประทานอิ่มหนํา 
จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานสําหรับดินแดนอันอุดม 
ซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
 
อยาลืมพระเจา  
11ทานจงระวังใหดี  อยาลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดวยการไมปฏิบัติตามพระบัญชา 
บทบัญญัติและกฎเกณฑของพระองค 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 12หาไมแลว 
เม่ือทานไดรับประทานจนอิ่มหนํา 
เม่ือทานตั้งถ่ินฐานสรางบานนาอยู 13และมีฝูงสัตว ขยายทวี  
เงินทองเพิ่มพูนทรัพยสินเพิ่มทวี  
14จิตใจของทานก็จะหยิ่งผยองและลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานผูทรงนําทานออกจากอียิปตจากดินแดนแหงความเปนทาส



15ทรงนําทานผานถ่ินกันดารกวางใหญนาสะพรึงกลัว  
ท่ีซ่ึงรอนระอุและแหงแลง  มีงูพิษและแมงปอง 
พระองคประทานน้ําจากศิลาแกทาน16ในถิ่นกันดารทรงเลี้ยงดูทา
น ดวยมานาซ่ึงบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
เพื่อจะทําใหทานถอมใจและทดสอบทาน แลว 
จะเปนผลดีแกทานในบ้ันปลาย17ทานอาจจะบอกตัวเองวา 
“ เรามั่งมีขึ้นมาดวยกําลังและอํานาจของเราเอง” 18แตจงระลึกว
าองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานคือผูประทานความ 
สามารถที่จะทําใหทานม่ังมี  
เปนการยืนยันพันธสัญญาท่ีทรงใหไวกับบรรพบุรุษของทานดังท่ีเป
นอยูขณะนี้ 19หากทานลืมองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
หันไปติดตาม นมัสการ และกราบไหวพระอื่นๆ ขาพเจาขอ 
ยืนยันวาทานจะพินาศแนนอน  
20เชนดังชนชาติตางๆที่องคพระผูเปนเจา+ทรงทําลายไปตอหนาท
าน  ทานก็จะพินาศยอยยับ 
หากไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
 
ไมใชเพราะความชอบธรรมของ อิสราเอล 
9  อิสราเอลเอย  จงฟงเถิด  
บัดนี้ทานกําลังจะขามจอรแดนเขาไปยึดครองดินแดนของชนชาติ
ตางๆ ณ ฟากขางโนนซ่ึงยิ่งใหญ และเขมแข็งกวาทานมากนัก 
เมืองของเขามีปราการสูงเสียดฟา 
2ประชากรสูงใหญและแข็งแรงคือชาวอานาคซึ่งขึ้นชื่อลือชาวาไม
มีใครอาจหาญตอกรได 
3แตจงม่ันใจในวันนี้วาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลา
ยคือผูท่ีจะนําหนาทานไปเหมือนไฟเผาผลาญ  



พระองคจะทรงทําลายลางพวกเขา ปราบพวกเขาลงตอหนาทาน 
และทาน จะขับไลและกวาดลางพวกเขาออกไปโดยเร็ว 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาไวกับทาน 
4เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไดทรงขับไลพวกเขาออก
ไปพนหนาทานแลว อยานึกในใจวา 
“ องคพระผูเปนเจา+ทรงนําเรามายึดครองดินแดนนี้เพราะความช
อ บ ธ ร ร ม ข อ ง เ ร า ”  เปลาเลย  
เปนเพราะความชั่วรายของชนชาติเหลานี้ตางหาก 
องคพระผูเปนเจา+จึงทรงขับไลพวกเขาออกไปตอหนาทาน 
5ท่ีพวกทานจะเขายึดครองดินแดนของเขาได 
ไมใชเพราะความชอบธรรมหรือความสัตยธรรมของทาน  
แตเปนเพราะความชั่วรายของ ชนชาติเหลานี้ 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลายจึงทรงขับไลพวกเขาอ
อ ก ไ ป ตอหนาทาน 
เพื่อใหเปนไปตามคําปฏิญาณท่ีทรงใหไวกับบรรพบุรุษของทานคือ
อับราฮัม  อิสอัค และยาโคบ  
6พึงเขาใจเถิดวาท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ประทานดินแดนอันอุดมนี้ใหทานครอบครอง 
ไมใชเพราะความชอบธรรมของทาน 
เพราะวาทานเปนประชากรที่ด้ือรั้น หัวแข็ง 
 
รูปโคทองคํา  
7จงระลึกเสมอและอยาลืมเลยที่ทานเคยยั่วยุพระพิโรธขององคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทานในถ่ินกันดาร  
ตั้งแตวันท่ีทานออกจากอียิปตตราบจนมาถึงท่ีนี่ 
ทานกบฏขัดขืนองคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ ม า  8ที่โฮเรบ ทาน 



ยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ทําใหพระองคกริ้วจนจะทําล
ายลางทานอยูแลว  
9ครั้งนั้นขาพเจาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผนศิลาจารึกพันธสัญญาซ่ึ
งองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําไวกับทาน 
ขาพเจาอยูท่ีนั่นสี่สิบวันสี่สิบคืน ไมไดรับประทานอาหาร 
หรือด่ืมน้ํา    
10องคพระผูเปนเจา+ประทานศิลาสองแผนจารึกดวยนิ้วพระหัตถ 
เปนบทบัญญัติท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศแกทานบน
ภูเขา ออกมาจากไฟในวันชุมนุมประชากรนั้น 
11เม่ือครบสี่สิบวันสี่สิบคืน 
องคพระผูเปนเจา+ประทานศิลาสองแผนคือ  ศิลาพันธสัญญานั้น 
12แลวพระองค ตรัสสั่งขาพเจาวา 
“ จ ง ล ง ไ ป จ า กที่นี่โดยเร็วเพราะประชากรของเจาท่ีเจา
นําออกมาจากอียิปตได ปลอยตัวเปนมลทิน 
พวกเขาหันเหจากสิ่งท่ีเราบัญชาไปอยางรวดเร็ว 
และหลอโลหะทํารูปเคารพขึ้นมา” 13และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกั
บขาพเจาวา “ เราไดเห็นชนชาตินี้แลว 
เปนชนชาติท่ีด้ือรั้นหัวแข็งจริงๆ 14เ จาไมตองทักทวง 
เราจะทําลายลาง และลบชื่อพวกเขา ออกจากใตฟา 
และทําใหเจาเปนชนชาติท่ีเขมแข็งและมีจํานวนมากมายกวาพวกเ
ข า ”    15ขาพเจาจึงกลับลงมาจากภูเขาซ่ึงมีไฟลุกโชน 
และศิลาพันธสัญญาสองแผนอยูในมือของขาพเจา 
16เม่ือขาพเจามองดูก็เห็นวาทานไดกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจ
า +พระเจาของทาน  ทานไดหลอรูปโคไวสําหรับพวกทานเอง 
ทานหันเหจากทางที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชานั้นอยางรวดเร็ว 



17ขาพเจาจึงเหวี่ยงแผนศิลาท้ิงลง 
ทําใหศิลาแตกเปนชิ้นๆตอหนาตอตาทาน 
18แลวอีกสี่สิบวันสี่สิบคืนขาพเจาลมตัวลงกราบตอเบ้ืองพระพักตร
องคพระผูเปนเจา+ 
ไมกินไมด่ืมอะไรเนื่องดวยบาปผิดท้ังปวงที่ทานไดกระทํา  
ทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
เปนการยั่วยุพระพิโรธ 
19ขาพเจาหวาดวิตกพระพิโรธโกรธกริ้วขององคพระผูเปนเจา+เพ
ราะพระองคทรงกริ้วจนจะทําลายลางทานอยูแลว  
แตองคพระผูเปนเจา+ก็ทรงฟงขาพเจาอีกครั้ง 
20และองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอาโรนยิ่งนัก 
จะทรงทําลายลาง เขาอยูแลว 
แตในครั้งนั้นขาพเจาอธิษฐานเผื่ออาโรนดวย  
21ขาพเจาจึงเอาสิ่งชั่วชาคือรูปโคซึ่งทานสรางขึ้น 
เผาท้ิงและบดละเอียด เปนผง 
ท้ิงลงในลําธารซ่ึงไหลลงมาจากภูเขา 
 
อิสราเอลทําบาปและโมเสสอธิษฐาน  
22ทานยังไดยั่วยุพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+อีกท่ีทาเบราห 
ท่ีมัสสาห และที่ขิบโรท หัททาอาวาห  
23เม่ือองคพระผูเปนเจา+สงทานออกจากคาเดชบารเนีย 
และตรัสสั่งวา “ จงเขาไปครอบครองดินแดนที่เราใหแกเจา”  
แตทานกบฏขัดขืนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
าน  ทานไมวางใจ  ไมเชื่อฟงพระองค 
24ทานกบฏตอองคพระผูเปนเจา+เสมอมา 
ตั้งแตท่ีขาพเจารูจักทานแลว  



25ขาพเจาจึงหมอบกราบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ตล
อดสี่สิบวันสี่สิบคืน เนื่องดวยองคพระผู 
เปนเจาองคพระผูเปนเจา+ตรัสวาจะทรงทําลายทาน 
26ขาพเจาอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ทูลพระองควา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ขออยาทรงทําลายลางประชากรของพระองค 
กรรมสิทธิ์ของพระองคเองซ่ึงทรงไถโดยฤทธานุภาพยิ่งใหญ 
และทรงนําออกมาจากอียิปตโดยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ 
27ขอทรงระลึกถึงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  ผูรับใช 
ของพระองคโปรดทรงมองขามความหัวแข็ง มักกบฏ 
ความชั่วรายและผิดบาปของคนเหลานี้ 28หาไมแลว 
ประเทศซึ่งพระองคทรงนําพวกเราจากมาจะกลาววา 
‘ เพราะองคพระผูเปนเจา+ไมสามารถพาพวกเขาไปยังดินแดนที่ท
รงสัญญาไว และเพราะพระองคทรงเกลียด 
เขาจึงทรงพาเขาเขาไปตายในถิ่นกันดาร’  
29แตเขาทั้งหลายเปนประชากรของพระองค 
เปนกรรมสิทธิ์ของพระองคซ่ึงทรงนําออกมาจากอียิปตโดยเดชานุ
ภาพยิ่งใหญและพระกรอันเง้ืองา”  
                            
แผนศิลาชุดท่ีสอง 
10 ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งขาพเจาวา 
“ จงสกัดศิลาสองแผนเชนดังชุดแรก 
และใหทําหีบไมสําหรับเก็บรักษา  แลวกลับขึ้นไปเฝาเราบนภูเขา 
2เราจะจารึกขอความเชนเดียวกับศิลาชุดแรกซ่ึงเจาทําใหแตกไปแ
ลวนั้น และใหเจาเก็บรักษาแผนศิลา ชุดใหมนี้ไวในหีบ”  
3ขาพเจาจงึใชไมกระถินเทศทําหีบและสกัดศิลาสองแผนเหมือนเช



นชุดแรก และขาพเจาถือศิลาสองแผนขึ้นไปเฝาพระเจาบนภูเขา 
4องคพระผูเปนเจา+ทรงจารึกขอความเดียวกับครั้ง 
กอนคือบัญญัติสิบประการ ซ่ึงทรงประกาศแกทานบนภูเขา  
จากกลางเปลวไฟในวันชุมนุมนั้น 
และองคพระผูเปนเจา+ประทานศิลานั้นแกขาพเจา 
5แลวขาพเจาจึงลงมาจากภูเขาเก็บแผนศิลาไวในหีบท่ีขาพเจาทํา
ขึ้น  ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาไว  
ซ่ึงศิลานั้นยังคงอยูท่ีนั่นตราบจนบัดนี้ 
6(ชนอิสราเอลเดินทางจากบอน้ําของชาวยาอาคาน มายังโมเสราห 
ท่ีซ่ึงอาโรนสิ้นชีวิตลง และถูกฝงไว 
เอเลอาซารบุตรของเขาดํารงตําแหนงปุโรหิตสืบตอมา 
7จากท่ีนั่นพวกเขาเดินทางตอถึงกุดโกดาหและตอมาถึงโยทบาธา
ห ดินแดนแหงลําหวยและธารน้ํา 
8ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงคัดเลือกตระกูลเลวีใหแบกหามหีบ
พันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ใหเขาเฝารับใชตอเบ้ืองพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+และกลาวอวยพร 
ในพระนามของพระองคดังท่ีทําอยูตราบจนทุกวันนี้      
9ฉะนั้นตระกูลเลวีจึงไมไดรับสวนแบงหรือกรรมสิทธิ์ในหมูพี่นอง 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกรรมสิทธิ์ของเขาตามที่องคพระผูเปนเ
จา+พระเจาของทานรับสั่งกับเขา)   
10บัดนี้ขาพเจาอยูบนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน เชนดังคราวแรก 
ครั้งนี้องคพระผูเปนเจา+ก็ทรงรับฟงขาพเจาอีกเชนกัน  
พระองคมิไดทรงประสงคจะทําลายทาน 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา “ ลุกขึ้นเถิด 
นําประชากรไปตามทางของเขา  



เพื่อเขาจะไดเขาครอบครองดินแดนที่เราปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษ
ของเขาวาจะยกใหเขา”  
 
จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
12บัดนี้อิสราเอลเอย องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงเรียกรองอะไรจากทานหรือ? 
นอกเสียจากใหทานยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดําเนินในวิถีท้ังปวงของพระองค รักพระองค 
ปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยสุดจิตสุดใจ 
13และจงยึดถือปฏิบัติตามพระบัญชาและ 
กฎเกณฑขององคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
เพื่อประโยชนสุขของทานเอง 
14องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเปนเจาของฟาสวรรค 
กระทั่งสวรรคอันสูงสุดและโลกกับสรรพสิ่งในนั้น 
15แตถึงกระนั้นองคพระผูเปนเจา+ยังทรงรักและโปรดปรานในตัว
บรรพบุรุษของทาน จึงไดเลือกสรรทานท้ังหลายผูเปนลูกหลาน 
ใหอยูเหนือชนชาติอื่นท้ังปวง ดังเชนทุกวันนี้ 
16ฉะนั้นจงเขาสุหนัตใจของทาน  
เลิกด้ือรั้นหัวแข็ง17เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเ
ปนองคพระผูเปนเจาเหนือพระทั้งปวง 
ทรงเปนเจาเหนือเจานายทั้งหลาย ทรงเปนพระเจายิ่งใหญ 
ทรงฤทธิ์ และนาครั่นคราม ผูทรงปราศ 
จากอคติและมิไดเห็นแกอามิสสินจาง18พระองคทรงยุติธรรมตอลูก
กําพรา พอและหญิงมาย ทรงรักและประทานอาหาร 
เครื่องนุงหมแกคนตางดาว 19ทานจงรักคนตางดาว  
เพราะพวกทานเองเคยเปนคนตางดาวในอียิปต 



20จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และปรนนิบัติพระองค 
จงยึดม่ันในพระองคและปฏิญาณโดยอางพระนามของพระองค 
21จงสรรเสริญพระองค ผูทรงเปนพระเจาของทาน 
ผูทรงกระทําการอัศจรรยยิ่งใหญและนาครั่นครามเพื่อทาน 
ซ่ึงทานเองไดเห็นกับตาแลว 
22เม่ือบรรพบุรุษของทานลงไปที่อียิปต มีท้ังหมดเพียง 70 คน  
แตเด๋ียวนี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงใหทานมีมากมา
ยดุจดวงดาวในทองฟา”  
 
จงรักและเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
11 “ จงรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ังหลาย 
จงปฏิบัติตามขอกําหนด  กฎเกณฑ บทบัญญัติ 
และพระบัญชาของพระองคเสมอ  
2ในวันนี้จงจําไวเถิดวาลูกหลานของทานไมใชผูซ่ึงเคยเห็นหรือมี
ประสบการณการตีสอนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานท้ัง
พระบรมเดชานุภาพ 
พระหัตถอันทรงฤทธิ์และพระกรอันเง้ืองาของพระองค 
3หมายสําคัญและสิ่งตางๆ 
ซ่ึงทรงกระทําในใจกลางอียิปตตอฟาโรห 
ประมุขแหงอียิปตและทั้งประเทศ 
4สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําตอกองทัพ  ตอมา ตอรถรบของอียิปต 
อยางท่ีทรงบันดาลใหน้ําในทะเลแดงทวมพวกเขาขณะกําลังรุกไล
ทาน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําใหชาวอียิปตสิ้นเขี้ยวเล็บตราบจนทุ
กวันนี้ 5พวกลูกหลาน 



มิไดเห็นสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําเพื่อทานในถ่ินกันดารจวบจนเดินท
างมาถึงท่ีนี่ 
6และสิ่งท่ีทรงกระทําแกดาธานกับอาบีรัมบุตรของเอลีอับตระกูลรูเบ
นเมื่อธรณีแยกกลางอิสราเอลทั้งปวง 
และกลืนพวกเขาลงไปพรอมทั้งครอบครัว 
เต็นทตลอดจนทุกชีวิตที่เปนของพวกเขา 
7แตทานท้ังหลายไดเห็นการอัศจรรยยิ่งใหญท้ังปวงที่องคพระผูเป
นเจา+ไดทรงกระทําดวยตาทานเอง 
8ฉะนั้นทานทั้งหลายจงเชื่อฟงพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแก
ทานในวันนี้  
เพื่อทานจะเขมแข็งและเขาไปยึดครองดินแดนซ่ึงพวกทานกําลังจะ
ขามจอรแดนเขาไปนี้  
9และเพื่อทานจะมีชีวิตยืนนานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทร
งปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทานวาจะประทานแกพวกเขากับลูก
หลาน ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
10ดินแดนนี้ไมเหมือนอียิปตท่ีทานจากมา 
ซ่ึงทานหวานเมล็ดแลวตองวิดน้ําเขาในแปลงเหมือนสวนผัก 
11แตดินแดนที่ทานจะขามจอรแดนเขาไปยึดครองนี้เปนดินแดนแ
หงภูเขาและที่ราบลุม มีฝนอุดม 
12ดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทนุบํารุงและพระเ
นตรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยูเหนือที่นั่นตลอดทั้ง
ป 
13ฉะนั้นหากทานเชื่อฟงพระบัญชา  
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้อยางสัตยซ่ือ 
คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและปรนนิบัติพระองคดว
ยสุดจิตสุดใจ14แลวเราจะใหฝนตกตามฤดูกาลบนแผนดินของเจา  



ท้ังฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู ซ่ึงจะยังผลผลิต เมล็ดขาว  
เหลาองุนใหม  และน้ํามันมะกอก 
15เราจะใหหญาในทองทุงสําหรับฝูงสัตวของเจาและเจาจะรับประ
ทานอิ่มหนํา16จงระวังมิใหจิตใจของทานหันเหไปกราบไหวบูชาพ
ระอื่นๆ 
17แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงพระพิโรธและปดบัญชรสวรรคไม
ใหมีฝน และพื้นดินจะไมใหผลิตผล แลวทานจะพินาศโดยเร็ว 
จากดินแดนอุดมซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกทาน 
18จงจดจําถอยคําเหลานี้ของขาพเจาไวในความคิดและจิตใจของ
ทาน  จงผูกไวท่ีมือเปนสัญลักษณ  และคาดไวท่ีหนาผาก 
19จงสอนสิ่งเหลานี้แกบุตรหลานของทาน 
จงพูดถึงสิ่งเหลานี้เม่ือทานนั่งอยูท่ีบาน  
ขณะเดินไปตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้น 
20จงเขียนไวท่ีวงกบประตูและประตูรั้วของทาน  
21เพื่อทานและบุตรหลานของทานจะมีชีวิตยืนนาน 
เทากับวันเวลาที่ฟาอยูเหนือโลก 
ในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณวาจะใหกับบรรพบุรุ
ษของทาน  
22หากทานปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจามอบใหแกทาน
อยางถ่ีถวน คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ดําเนินตามครรลองทั้งสิ้นของพระองค และยึดม่ันในพระองค 
23แลวองคพระผูเปนเจา+ก็จะทรงขับไลชนชาติท้ังปวงเหลานี้ท่ีอยู
ตรงหนาทาน  ทานจะยึดครองดินแดนของชนชาติท่ียิ่งใหญ 
เขมแข็งกวาทาน 
24ทุกหนแหงท่ีทานยางเหยียบลงจะตกเปนของทาน  
พรมแดนของทานจะขยายจากถิ่นกันดาร จดเลบานอน 



และจากแมน้ํายูเฟรติสจดทะเลตะวันตก12 
25ไมมีผูใดอาจหาญยืนหยัดตอกรกับทานได 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงบันดาลใหท่ัวดินแ
ดน ทุกหนทุกแหงท่ีทานไปหวาดกลัวครั่นครามทาน  
ดังท่ีทรงสัญญา ไว 
26ดูเถิด วันนี้ขาพเจาวางพระพรและคําแชงสาปไวตอหนาทาน 
27พระพรเมื่อทานเชื่อ 
ฟงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
28และคําแชงสาปหากทานไมเชื่อฟงพระบัญชาของ 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และหันเหจากทางซึ่งขาพเจาบัญชาทานในวันนี้โดยไปติด 
ตามพระตางๆซ่ึงทานไมเคยรูจัก 
29เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงนําทานไปยังดินแด
นซ่ึงทานจะเขาไปครอบครอง จงประกาศพระพรบนภูเขาเกริซิม 
และประกาศคําแชงสาปจากภูเขาเอบาล 
30ตามท่ีพวกทานรูอยูแลววาภูเขาเหลานี้อยูฟากแมน้ําจอรแดนฝง
โนนทางตะวันตกของเสนทาง13 ไปตามทางที่ตะวันตกดิน 
ใกลหมูตนไมใหญแหงโมเรห  
ในพรมแดนของชาวคานาอันผูอาศัยในอาราบาห ใกลๆ กิลกาล 
31ทานจะขามแมน้ําจอรแดน  
เขาไปครอบครองดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานป
ระทาน เมื่อทานเขายึดครองและอาศัยในดินแดนนั้น  

                                      
12 11:24* ทะเลเมดิเตอรเรนียน 
13 11:30* หรือ จอรแดนทางตะวันตก 



32ทานจงเชื่อฟงกฎเกณฑและบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงขาพเจาวางไว
ตอหนาทานในวันนี้”  
            
มีสถานนมัสการแหงเดียว 
12 
“ ตอไปนี้คือกฎเกณฑและบทบัญญัติซ่ึงทานจะตองใสใจปฏิบัติตา
มในดินแดน ซึ่งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษประทาน 
ตราบเทาท่ีทานอาศัยอยูในดินแดน 2จงทําลายสถานบูชาท้ัง 
ปวงที่ซ่ึงชนชาติ    ตางๆ ที่ทานจะเขายึดครองดินแดนกราบไหว 
พระของเขาใหสิ้นซาก ไมวาบนยอดเขาที่เนินเขา 
หรือใตตนไมใหญ  3จงทุบแทนบูชา ทุบทําลายหินศักด์ิสิทธิ์ 
เผาเสาเจาแมอาเชราหในไฟ ทําลายรูปเคารพของพระของเขา 
กําจัดใหสิ้นชื่อไปจากที่นั้น 
4อยานมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามแบบอยางข
อ ง พ ว ก เ ข า  
5แตจงแสวงหาที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเลือ
กสรรในหมูตระกูลท้ังหลาย 
เพื่อสถาปนาพระนามของพระองคไวใหเปนท่ีประทับ  
ทานตองไปที่นั่น 6ณ ที่นั้น  จงนําเครื่องเผาบูชา 
และของถวายตางๆสิบลด14 ของถวายพิเศษ 
เครื่องถวายตามคําปฏิญาณ 
เครื่องบูชาตามสมัครใจและลูกหัวปจากฝูงสัตวของทาน 
7ท่ีนั่นทานกับครอบครัวจะเลี้ยงฉลองกันตอพระพักตรองคพระผูเป

                                      
14 12:6 * สิบลด คือ การนําหนึ่งสวนสิบของรายได ผลผลิต 
หรือทรัพยสิ่งของมาถวายแดพระเจา 



นเจา+พระเจาของทาน และชื่นชมยินดีในทุกสิ่งท่ีทานทํา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวยพรทาน 
8ทานอยาทําดังเชนท่ีเราทําอยูท่ีนี่ขณะนี้ 
ซ่ึงทุกคนตางทําตามที่ตนเห็นชอบ 
9เนื่องจากยังไมไดเขาสูท่ีหยุดพักและดินแดนกรรมสิทธิ์ซ่ึงองคพร
ะผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานให  
10แตทานจะขามแมน้ําจอรแดน 
เขาไปตั้งถ่ินฐานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ประทานใหเปนมรดก 
และพระองคจะใหทานพักสงบจากศัตรูท้ังปวงรอบดาน 
เพื่อทานจะมีชีวิตอยางปลอดภัย 
11เม่ือนั้นทานจงนําทุกสิ่งท่ีขาพเจากําชับไว คือเครื่องเผาบูชา 
และของถวายตางๆ  สิบลดและของถวายพิเศษ  
ทรัพยสินสิ่งดีท้ังหลายที่ทานไดกราบทูลปฏิญาณไวแดองคพระผูเป
นเจา+ 
ม า ยังสถานท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกเป
นท่ีประทับเพื่อพระนามพระองค 12ณ 
ท่ีนั้นจงชื่นชมยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น ทั้งทาน บุตรชายบุตรสาว คนใชชายหญิงของทาน 
และคนตระกูลเลวีในเมืองของทาน ซ่ึงไมมีกรรมสิทธิ์ 
สวนแบงของตนเอง 13จงระวัง 
อยาถวายเครื่องเผาบูชาท่ีไหนๆตามใจชอบ14จงถวายแตในสถาน
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
ในเขตตระกูลใดตระกูลหนึ่งเทานั้น และที่นั้น 
จงกระทําทุกสิ่งตามที่ขาพเจาไดกําชับทานไว 



15อยางไรก็ตาม ทานอาจฆาสัตวในเมือง ใดๆ ของทานก็ได 
และรับประทานเนื้อไดมาก ตามที่ตองการ 
ดังเนื้อละม่ังและกวางตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรง
อวยพรทาน  ผูท่ีมีมลทินก็รับประทานไดดวย  
16แตอยารับประทานเลือด จงเทลงที่พื้นเหมือนเทน้ํา 
17อยารับประทานสวนใดๆ ของสิ่งเหลานี้ในเมืองของทาน 
ไมวาจะเปนสิบลดของขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน 
หรือลูกหัวปจากฝูงสัตว หรือสิ่งใดๆ 
ซ่ึงทานทูลปฏิญาณวาจะถวายแดพระเจาของถวายโดยสมัครใจ 
หรือของถวายพิเศษ 
18ท้ังหมดนี้จะตองนํามารับประทานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเป
นเจา+พระ เจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเลือกทั้งทาน 
บุตรชาย บุตรสาว คนใชชายหญิงของทานและคนเลวี 
จากเมืองของทาน 
และจงปติยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานใน
ทุกสิ่ง ที่ทานทํา 19อยาละเลยชาวเลวี 
ตราบเทาท่ีทานอาศัยในดินแดนของทาน 
20เม่ือองคพระผูเปนเจา +พระเจาของทานไดทรงขยายพรมแดน
ของทานตามที่ทรงสัญญาไว  และทานอยากกินเนื้อสัตว 
พรอมกับกลาววา “ ขาพเจาอยากกินเนื้อ”  ทานก็อาจกินไดมาก 
เทาท่ีตองการ 
21หากสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกเปน
ท่ีสถาปนาพระนามของพระองคนั้นอยูไกลเกินไปสําหรับทาน  
ทานก็สามารถเชือดสัตวจากฝูงสัตวท่ีองคพระผูเปนเจา+ประทาน 
ดังท่ีขาพเจากําชับไว 



และรับประทานในเมืองของทานมากนอยตามตองการ 
22ดังท่ีทานรับประทานละมั่งหรือกวาง 
และแมแตผูท่ีมลทินก็สามารถรับประทานเนื้อนั้นได 
23แตจงแนใจวาทานไมไดรับประทานเลือด  
เพราะเลือดเปนชีวิตอยารับประทานชีวิตพรอมกับเนื้อ 
24ทานตองไมรับประทานเลือด จงเทเลือดลงที่พื้นดินเหมือนเทน้ํา 
25อยารับประทานเลือดเพื่อจะเปนผลดีสําหรับทาน และบุตรหลาน 
เนื่องจากทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 
26แตของถวายแดพระเจาและสิ่งใดๆ ซ่ึงทานปฏิญาณไว 
จะตองนําไปยังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือก 
27จงถวายเครื่อง 
เผาบูชาบนแทนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ท้ังเนื้อและเลือด 
เลือดนั้นจะหลั่งลงขางแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทาน สวนเนื้อทานรับประทานได  
28จงใสใจปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้ท้ังปวงที่ขาพเจามอบให  
เพื่อทุกสิ่งจะเปนผลดีสําหรับทานและลูกหลานสืบไป  
เนื่องจากทานกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเ
ห็นวาดีและถูกตอง 
29องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงทําลายลางชนชาติตา
งๆตอหนาทานในดินแดนซ่ึงทานจะรุกเขาไปยึดครอง 
เม่ือทานขับไลพวกเขาออกไปและตั้งรกรากในดินแดนนั้นแลว 
30หลังจากพวกเขาถูกทําลายลางไปตอหนาทาน 
จงระวังอยาหลงติดกับโดยไปไตถามเก่ียวกับพระของชนชาติเหลา
นั้นวา “ ชนชาติเหลานี้ปรนนิบัติพระของเขาอยางไร? 
เพื่อเราจะไดทําตาม”  



31อยานมัสการองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามอยางพวกเ
ขา เพราะในการนมัสการแกพระของเขา 
พวกเขาลวนกระทําสิ่งนาสะอิดสะเอียนที่องคพระผูเปนเจา+ทรงชิง
ชัง พวกเขาถึงกับนําบุตรชาย 
บุตรสาวมาเผาดวยไฟเปนเครื่องบูชาแกพระของเขา   
32จงพิเคราะหดูวาทานไดปฏิบัติตามทุกสิ่งซ่ึงขาพเจากําชับอยาเพิ่
มเติมหรือตัดทอนเลย”  
                             
อยามีพระเจาอื่นใด 
13 
“ หากมีผูเผยพระวจนะหรือผูท่ีทํานายอนาคตโดยอางนิมิตฝนใน
หมูทาน และประกาศหมายสําคัญ  การอัศจรรยแกทาน  
2แ ล ะ ห า ก ห ม า ย สําคัญหรือการอัศจรรยท่ีเขาบอกไวเปน
จริงขึ้นมา แตเขากลาววา “ ให เราไปติดตามพระอื่นๆ 
เถิด” (บรรดาพระที่ ทานไมรูจัก 
“ ใหเราไปกราบไหวพระเหลานั้นเถิด”    
3อยาไปฟงคําของผูเผยพระวจนะหรือผูฝนเห็นเหตุการณเลย  
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงทดสอบดูวาทานรักพระอง
คดวยสุดจิตสุดใจหรือไม 
4องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานคือผูท่ีทานตองติดตามและยํา
เกรง จงปฏิบัติตามพระบัญชาและเชื่อฟงพระองค 
จงปรนนิบัติและยึดม่ันในพระองค    
5ผูเผยพระวจนะและผูฝนเห็นเหตุการณนั้นจะตองถูกประหาร 
เพราะเขาสั่งสอนใหกบฏตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ผูไดทรงนําทานออกจากอียิปตและทรงไถทานจากดินแดนแหงควา
มเปนทาส 



ผูนั้นพยายามชักจูงทานใหหันเหจากทางที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทานทรงสั่งใหทานเดินตาม  
ทานตองขจัดความชั่วเสียจากหมูทาน  
6หากพี่นองของทานเองหรือบุตรชาย  บุตรสาว หรือภรรยาที่รัก 
หรือเพื่อนสนิท แอบชักจูงทานโดยกลาววา 
“ ใหเราไปนมัสการพระตางๆ เถิด”  (พระซึ่งทานหรือบรรพบุรุษ 
ไมเคยรูจักมากอน             7พระของชนชาติตางๆรอบตัวทาน  
ไมวาใกลหรือไกลจากสุดปลายแผนดินขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง   
8อยาคลอยตามหรือรับฟง  อยาสงสารเขา 
ไมตองไวชีวิตหรือปกปองเขาเลย  9จงประหารเขาเสีย 
ตัวทานเองจงลงมือประหารเขาเปนคนแรก 
แลวใหประชาชนทั้งปวงลงมือดวย 10จงเอาหินขวางเขาใหตาย 
เพราะเขาพยายามชักจูงทานหันเหจากองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานผูซ่ึงนําทานออกจากอียิปตจากดินแดนแหงความเปนทาส 
11แลวอิสราเอลทั้งปวงจะไดยินเรื่องราวและจะไดเข็ดขยาด 
และไมมีใครในพวกทานกระทําความชั่วรายเยี่ยงนั้นอีก 
12หากทานไดยินคนกลาวถึงหัวเมืองใดที่องคพระผูเปนเจา+พระเ
จาขอทานประทานใหเปนท่ีพักอาศัย 
13วามีกลุมคนชั่วซ่ึงชักจูงชาวเมืองใหหลงผิดไปโดยกลาววา 
“ ใหเราไปนมัสการพระตางๆ เถิด”  
(พระซ่ึงทานไมรูจักมากอน)14ทานตองสืบสวนไลเลียงไตถามอยา
งถ่ีถวน 
หากเปนความจริงพิสูจนไดวามีการกระทําอันนารังเกียจเชนนั้นใน
หมูทาน 



15ทานจงประหารชาวเมืองทั้งหมดดวยดาบทําลายลาง15ท้ังประชา
ชนและฝูงสัตวใหสิ้นซาก 16แลวนําขาวของทั้งหมดที่ 
ยึดไดมากองไวกลางลานเมืองและจุดไฟเผาทั้งเมืองและขาวของทุ
กอยางใหสิ้น 
เปนเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
หัวเมืองนั้นจะกลายเปนซากเมืองรางตลอดไป 
อยางสรางขึ้นใหมอีกเล ย  
17อยาใหพบสิ่งท่ีตองทําลายทิ้งในมือทานเลย  
แลวองคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+จะทรงหันจากพระพิโรธร
ายแรงมาเมตตา และรักเอ็นดูทาน และใหทานทวีจํานวนขึ้น 
ดังท่ีทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน 
18เนื่องจากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
และกระทําสิ่งท่ีพระองคทรงเห็นวาถูกตอง”  
   
อาหารที่สะอาดและอาหารที่มีมลทิน                        
14 ทานท้ังหลายเปนบุตรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ฉะนั้นเม่ือทาน ไวทุกขใหผูตาย 
อยาเชือดเนื้อเถือหนังตัวเองหรือโกนหัว 
2ทานเปนประชาชาติบริสุทธิ์แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น  

                                      
15 13:15* 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเป
นเจา+แลว และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 
เชนเดียวกับขอ 17 



องคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรรทานออกจากประชาชาติท้ังหลาย
บนพื้นโลก ใหเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระองค 
3อยารับประทานสิ่งใดๆซึ่งนาขยะแขยง 
4สัตวตอไปนี้ทานรับประทานไดคือ  วัว  แกะ  แพะ  5กวาง  ละมั่ง 
เกง  แพะปา  สมัน  โครําขาว  และแกะภูเขา     
6สัตวท่ีมีกีบแยกและเคี้ยวเอื้องนั้น ทานรับประทานได 
7แตสัตวใดท่ีมิไดมีคุณสมบัติ ครบสองขอนี้อยารับประทานเลย  
ฉะนั้นอยา รับประทานอูฐ  กระตาย  กระจงผา  ซึ่งเค้ียว 
เอื้องแตกีบไมแยก  สัตวเหลานี้ไมสะอาดตาม ระเบียบพิธี 
8อยารับประทานหมู  ซ่ึงแมกีบแยกแตไมเค้ียวเอื้อง และอยาแตะ 
ตองซากของสัตวเหลานี้ 
9สัตวน้ําท้ังปวงที่มีครีบและเกล็ดทานรับประทานได 
10สัตวน้ําชนิดอื่นๆที่ไมมีครีบและเกร็ดทานอยารับประทานเพราะถื
อวามีมลทิน 
11สัตวปกท่ีสะอาดท้ังหลายทานรับประ ทานได 
12แตนกเหลานี้ทานรับประทานไมไดคือนกอินทรี แรงหนวดแพะ 
แรงดํา13เหยี่ยวแดง เหยี่ยวดํา เหยี่ยวปกแหลมพันธุตางๆ 
14กาพันธุตางๆ 15นกเคาใหญ นกเคา นกนางนวล 
เหยี่ยวพันตางๆ 16นกฮูก นกทึดทือ  นกแสก 17นกเคาปา  นกออก  
นกกาน้ํา   18นกกระสา นกยางพันธุตางๆ นกกะราง หัวขวาน 
และคางคาว    
19แมลงมีปกเปนมลทินตอทาน อยารับประทานเลย 
20สวนสัตวมีปกท่ีไมมีมลทิน ทานรับประทานได   
21อยารับประทานสัตวท่ีตายเอง  ทานอาจ 
จะยกหรือขายใหคนตางดาว  เขารับประทาน ได 



สวนทานอยารับประทานเพราะทานเปนชนชาติบริสุทธิ์แดองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
อยาตมลูกแพะในน้ํานมแมของมัน  
 
บทบัญญัติเรื่องสิบลด 
22จงแยกหนึ่งในสิบของผลิตผลทั้งหมดจากไรนาของทานในแตล
ะปไวตางหาก 
23จงนําสิบลดนี้มารับประทานตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทาน ณ 
ท่ีซ่ึงพระองคจะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
คือสิบลดจากเมล็ดขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน 
และลูกหัวปจากฝูงสัตว 
เพื่อทานจะไดเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น เ ส ม อ  
24หากที่นั้นไกลมากและองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอ
วยพรทาน และทานไมสามารถขนสิบลดมา 
(เนื่องจากสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือก 
เปนท่ีสถาปนาพระนามนั้นไกลนัก) 
25ทานก็จงแลกสิบลดเปนเงินนํามายังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา
+พระเจาของทานจะทรงเลือก 26แลวใชเงินนั้นซ้ือสิ่งใดๆ 
ตามที่ทานตองการไมวาจะเปนวัว  แกะ  เหลาองุนใหม  
หรือเครื่องด่ืมอื่นๆ หรือสิ่งของอื่นๆที่ทานประสงค 
แลวทานและครอบครัวจะรับประทานดวยความปติยินดีตอพระพักต
รองคพระผูเปนเจา+องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
27อยาละเลยคนเลวีในเมืองของทาน 
เพราะพวกเขาไมไดรับสวนแบงหรือมีกรรมสิทธิ์ของตน  



28ทุกปลายปท่ีสามจงนําสิบลดทั้งหมดของพืชผลปนั้นสะสมไวในเ
มืองของทาน 29เพื่อชนเลวี 
(ผูซ่ึงไมมีสวนแบงหรือกรรมสิทธิ์ของเขา) คนตางดาว 
ลูกกําพราและแมมายที่อยูในเมืองของทาน  
จะไดรับประทานอิ่มหนําแลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะ
ทรงอวยพรทานในการงานทุกอยางท่ีทานทํา”  
 
ปแหงการยกหนี้สิน 
15 ทุกปลายปท่ีเจ็ดทานตองยกหนี้สิน 
2โดยกระทําดังนี้เจาหนี้ทุกรายจะยกหนี้ใหพี่นองรวมชาติอิสราเอล 
ไมเรียกรองใหใชหนี้ 
เพราะเปนวาระที่องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศใหยกเลิกพันธะห
นี้สิน 3ทานอาจทวงหนี้สินจากคนตางดาว 
แตจงยกหนี้ใหพี่นองรวมชาติ 4จะอยางไรก็ตาม 
ไมนาจะมีคนยากจนในหมูทาน 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานอยาง
ลนเหลือในดินแดนซ่ึงทรงประทานใหทานครอบครองเปนกรรมสิท
ธ์ิ  5ถาเพียงแตทาน 
เชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางครบถวน 
และระมัดระวังปฏิบัติตามคําบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานใ
นวันนี้ 6เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร 
ทานตามท่ีทรงสัญญาไว ทานจะใหหลายชาติยืม 
แตไมเคยตองยืมจากใคร ทานจะปกครองหลายชนชาติ 
แตจะไมมีใครไดปกครองทาน 
7หากมีคนยากจนในหมูพี่นองในเมืองใดในดินแดนซ่ึงองคพระผูเ
ปนเจา+พระเจาของทานกําลังจะประทานแกทาน  อยานิ่งดูดาย  



ไมยอมเห็นใจชวยเหลือเขา 
8จงใจกวางเอื้อเฟอใหเขายืมตามที่เขาจําเปน  9จงระวัง  
อยามีความคิดชั่วรายวา 
“ ปท่ีเจ็ดปแหงการยกหนี้สินใกลจะมาถึงแลว”  ก็เลยไรน้ําใจไม 
ยอมใหอะไรแกพี่นองผูยากไร  
เขาอาจรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+  แลวจะถือเปนความ 
ผิดบาปของทาน 10ทานจงใหเขายืมดวยใจกวางขวาง 
และอยามีใจคิดเสียดาย 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร ทาน 
ในกิจการงานทุกอยางและทุกสิ่งท่ีทานทํา 
11จะมีคนจนในแผนดินเสมอ  ฉะนั้น 
ขาพเจาจึงกําชับใหทานเอื้อเฟอแกพี่นอง 
คนยากไรและผูขัดสนในดินแดนของทาน 
 
ปลดปลอยทาส 
12หากพี่นองชาวฮีบรู ไมวาชายหรือหญิง 
ขายตัวเปนทาสและรับใชทานมาครบหกปในปท่ีเจ็ด  
ทานตองปลอยเขาเปนไท13และอยาปลอยเขาไปมือเปลา14จงมีน้ํา
ใจใหของแกเขาดวยจากฝูงสัตว  ลานนวดขาว และบอย่ําองุน  
จงแบงปนแกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงอวย
พรทาน  15จงระลึกวาทานเคยเปนทาสอยูในอียิปต 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงไถทาน  
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงแจงพระบัญชาขอนี้แกทานในวันนี้ 
16แตหากทาสของทานกลาววา 
“ ขาพเจาไมตองการจะจากทานไป”  เพราะเขารักทาน 
และครอบครัวของทาน และเขาอยูกับทานมีความสุขดี 



17ก็จงใชเหล็กแหลมเจาะติ่งหูเขาแนบกับประตู 
และเขาจะเปนทาสของทานตลอดไป 
ทาสหญิงก็กระทําเชนเดียวกัน 18เมื่อทานปลอยทาสเปนอิสระ 
อยารูสึกเสียดาย เพราะตลอดหกป 
คาแรงของเขาเพียงครึ่งหนึ่งของคาแรงลูกจาง 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทุกสิ่งท่ีทาน
ท ำ  
 
ลูกหัวปของสัตว 
19จงแยกลูกหัวปท้ังปวงจากฝูงสัตว 
สําหรับถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
อยาเอาลูกวัวหัวปไปใชงาน และอยาตัดขนลูกแกะหัวป 
20แตละปทานกับครอบครัวจะรับประทานสัตวเหลานี้ตอพระพักตร
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงพระองคจะทรงเลือก 21หากสัตวหัวปมีตําหนิเชน  ขาเก  
ตาบอด หรือมีอะไรผิดปกติ อยานํามาถวาย 
แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
22ทานจงรับประทานสัตวเหลานี้ในเมืองของทานเอง  
แมผูท่ีมีมลทินในขณะนั้นก็รับประทานได  
เหมือนที่รับประทานเนื้อละมั่งหรือกวาง 23แตอยารับประทานเลือด  
จ ง เ ท ลงที่พื้นดินเหมือนเทน้ํา 
 
เทศกาลปสกา 
16 
จงฉลองเทศกาลปสกาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานในเ
ดือนเอบิบเพราะในเดือนนั้นพระองคทรงนําทานออกจากอียิปตใน



ยามค่ําคืน 2จงเลือกเครื่องบูชาปสกาจากฝูงสัตวของทาน 
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
ท่ีซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพร
ะองค 3จงรับประทานเครื่อง บูชานี้พรอมกับขนมปงไมใสเชื้อ 
ตลอดเจ็ดวันจงรับประทานขนมปงไมใสเชื้อขนมปงแหงความทุกข 
เพราะทานออกมาจากอียิปตอยางเรงรีบเพื่อตลอดชีวิตทานจะไดระ
ลึกถึง เมื่อครั้งทานออกมาจากอียิปต 
4ตลอดเจ็ดวันอยาใหมีเชื้อยีสตในอาณาเขตของทานเลย  
และอยาใหเนื้อที่ทานถวาย 
ในตอนเย็นวันแรกเหลือคางถึงเชาวันรุงขึ้น 
5อยาถวายเครื่องบูชาปสกาในเมืองใดๆที่องคพระผูเปนเจา+พระเจ
าของทานประทานให  6จะตองถวาย ณ 
สถานที่ซ่ึงพระเจาทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
จงถวายปสกาตอนเย็นเมื่อดวงอาทิตยลับไป 
ในวันครบรอบปแหงการเดินทางออกจากอียิปต 
7จงยางและรับประทานเครื่องบูชาในสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานจะทรงเลือก แลวกลับเต็นทในเชาวันรุงขึ้น 
8และตลอดหกวันหลังจากนั้น  จงรับประทานขนมปงไมใสเชื้อ 
ในวันท่ีเจ็ดจะมีพิธีชุมนุมแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานแล
ะอยากระทําการงานใดๆ 
 
เทศกาลเก็บเก่ียว (เทศกาลแหงสัปดาห) 
9เจ็ดสัปดาหหลังจากเริ่มฤดูเก็บเก่ียว  
10จงฉลองเทศกาลแหงสัปดาหถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทาน 
นําเครื่องบูชาโดยสมัครใจตามสัดสวนแหงพระพรที่องคพระผูเปนเ



จา+พระเจาของทานประทานแกทาน 
11และจงชื่นชมยินดีตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
าน ณ สถานที่ซ่ึงจะทรงเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค  
ท้ังทาน  บุตรชายบุตรสาว ทาสชายหญิง  คนเลวีในเมืองของทาน  
คนตางดาว  ลูกกําพราพอและหญิงมายในหมูพวกทาน   
12อยาลืมวาทานเคยเปนทาสในอียิปต  
ฉะนั้นจงใสใจปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานี้ 
 
เทศกาลอยูเพิง  
13หลังจากเก็บรวบรวมผลิตผลจากลานนวดขาวและบอย่ําองุนแลว  
จงฉลองเทศกาลอยูเพิงตลอดเจ็ดวัน 
14จ ง ฉ ล อ ง ว าระชื่นชมยินดีกัน ทั้งทาน  บุตรชายบุตรสาว  
คนใชชายหญิง คนเลวี  คนตางดาว  ลูกกําพราพอ และหญิงมาย 
ในเมืองของทาน 
15ตลอดเจ็ดวันจงเลี้ยงฉลองถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทาน ณ สถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานในกา
รเก็บเก่ียว  และในการงานทุกอยางท่ีทานทํา  
ทานจะชื่นชมยินดีเต็มท่ี   
16ชายทุกคนในอิสราเอลจะมาเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานปละสามครั้ง ณ สถานที่ซ่ึงพระองคทรงเลือก 
ในเทศกาลขนมปงไมใสเชื้อ  
เทศกาลแหงสัปดาหและเทศกาลอยูเพิง  
อยาใหผูใดเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ดวยมือเปลา17แตละคนจง
นําของถวายมาตามสัดสวนท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไ
ดทรงอวยพร  



 
ความยุติธรรม  
18จงแตงตั้งตุลาการและเจาหนาท่ีปกครองสําหรับแตละตระกูลใน
ทุกๆเมืองซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะประทานแกทาน  
คนเหลานี้จะตัดสินความอยางยุติธรรม 
19อยาบิดเบือนความยุติธรรม หรืออคติลําเอียง อยารับสินบน 
เพราะสินบนบังตาของคนฉลาด  
และบิดเบือนถอยคําของผูชอบธรรม 
20จงปฏิบัติตามความยุติธรรมและความยุติธรรมเทานั้น  
เพื่อทานจะมีชีวิตอยู  
แ ล ะ ค ร อ บ ค ร อ งดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+เจาของท
านจะประทานแกทาน  
 
การนมัสการพระอื่น 
21อยาตั้งเสาไมของเจาแมอาเชราหขึ้นขางๆแทนบูชาท่ีทานสราง
ถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
22และอยาตั้งหินศักด์ิสิทธิ์ขึ้น  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจสิ่งเหลานี้ 
 
17 อยาถวายแกะหรือวัวท่ีเจ็บปวย 
หรือมีตําหนิแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
เพราะเปนสิ่งท่ีนารังเกียจสําหรับพระองค   
2หากชายหรือหญิงคนใดในหมูทานในเมืองหนึ่งเมืองใดที่องคพระ
ผูเปนเจา+ประทาน  
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของทานทรงเห็นวาชั่วใ
นการละเมิดพันธสัญญาของพระองค 



3ไปนมัสการพระอื่นๆหรือกราบไหวดวง อาทิตย  ดวงจันทร  
หรือดวงดาวในทองฟา  ซ่ึงขาพเจาไดสั่งหามไว 
4มีผูมารองเรียนตอทาน 
ทานตองไตสวนอยางรอบคอบหากเปนจริง 
และมีขอพิสูจนวาไดกระทําสิ่งท่ีนารังเกียจเชนนี้ในอิสราเอล  
5ก็จงนําชายหรือ หญิงผูกระทําชั่วคนนั้นออกไปนอกเมือง 
เอาหินขวางใหตาย 
6แตอยาประหารใครเมื่อมีพยานเพียงปากเดียว  
จะตองมีพยานอยางนอยสองหรือสามปาก 
7พยานตองลงมือขวางกอน  จากนั้นประชาชนจะรวมขวางดวย 
ทานตองขจัดความชั่วเสียจากพวกทาน 
8หากมีคดีความใดยุงยากเกินกวาทานจะตัดสิน 
ไมวาเปนคดีฆาคนตายโดยเจตนาคดีฟองรอง 
หรือคดีทํารายรางกาย 
จงนําคดีเหลานั้นไปยังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
านจะทรงเลือก  9ไปแจงตอปุโรหิตผูเปนชนเลวี 
และตอตุลาการซ่ึงประจําการอยูในขณะนั้น  
คนเหลานี้จะเปนผูไตสวนและตัดสิน10ทานจะตองปฏิบัติตามคําตัด
สินของเขาที่แจงแกทาน ณ ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
จงระวังท่ีจะปฏิบัติ ตามทุกประการที่พวกเขาสั่งทาน 
11จงปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีพวกเขาสั่งสอนและทําตาม 
คําตัดสินของเขา  
อยาหันเหจากสิ่งท่ีเขาแจงแกทานไปทางขวาหรือทางซาย  
12ผูใดดูหม่ินตุลาการหรือปุโรหิตซ่ึงปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พ
ระเจาของทานท่ีนั่นจะตองถูกประหาร 
ทานจะตองขจัดบาปชั่วเสียจากอิสราเอล 



13ประชาชนทั้งปวงจะไดยินเรื่องราวแลวเกรงกลัว 
และจะไมกลาหม่ินประมาทอีก 
 
ก า ร เลือกกษัตริย 
14เม่ือทานไดเขาไปครอบครองและตั้งถ่ิน 
ฐานในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานใหแ
ลว  และกลาววา 
“ ใหพวกเราตั้งกษัตริยปกครองเราเหมือนชนชาติท้ังปวงรอบๆเรา
”  
15จงใหแนใจวาทานแตงตั้งคนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
า น ท ร ง เลือกใหเปนกษัตริย เขาจะตองเปนอิสราเอล 
ไมใชคนตางดาว 16กษัตริยตองไมหามามากมายมาไวเปนของตัว 
หรือสงคนไปที่อียิปตเพื่อหามามาเพิ่ม 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งไววา 
“ เจาจะตองไมหวนกลับไปทางนั้นอีก” 17เขาจะตองไมมีภรรยาห
ลายคน มิฉะนั้นจิตใจของเขาจะหันเหไป 
และเขาไมควรสะสมเงินทองไวมากมาย  18เมื่อเขาขึ้นครองราชย 
ใหเขาคัดลอกบทบัญญัตินี้จากหนังสือ 
มวนของปุโรหิตผูเปนชนเลวี 19บทบัญญัตินี้จะไดอยูกับเขา 
ใหเขาอานเสมอตลอดชีวิต 
เพื่อเขาจะเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขา 
แ ล ะระวังท่ีจะปฏิบัติตามทุกถอยคําแหงบทบัญญัติและกฎเกณฑเ
หลานี้ 20เพื่อเขาจะไมถือวาตัวเองดีกวาพี่นองรวมชาติ  
และหันเหจากบทบัญญัติไปทางขวาหรือทางซาย 
แลวเขากับวงศวานจะไดครอบครองราชบัลลังกในอิสราเอลยาวนา
นสืบไป 



 
สวนแบงของปุโรหิต 
18 ปุโรหิตผูเปนชนเลวี 
อันท่ีจริงคนในตระกูลเลวีท้ังหมดจะไมไดรับสวนแบง 
หรือมีกรรมสิทธิ์รวมกับอิสราเอล 
เขาจะยังชีพดวยเครื่องบูชาซ่ึงเผาดวยไฟถวายแดองคพระผูเปนเจ
า + นี่เปนสวนกรรมสิทธิ์ของเขา 
2เขาจะไมครอบครองทรัพยสมบัติใดในหมูพี่นอง 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนกรรมสิทธิ์ของเขาตามที่ทรงสัญ
ญาไว  3เมื่อประชาชนถวายวัวหรือแกะเปนเครื่องบูชา 
บรรดาปุโรหิตจะไดโคนขาหนา แกมและทองเปนสวนแบง 
4จงมอบผลิตผลเก็บเก่ียวรุนแรก คือเมล็ดขาว น้ําองุนใหม น้ํามัน 
และขนแกะรนแรกในการตัดขนแกะใหแกเขา 
5เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกสรรพวกเขาแ
ละลูกหลานจากตระกูลท้ังปวงใหมาปฏิบัติหนาท่ีรับใชในพระนาม
ขององคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ ไ ป   
6ชนเลวีทุกคน 
ไมวาจะอาศัยอยูท่ีไหนในอิสราเอลมีสิทธิ์เขามายังสถานที่ซ่ึงองคพ
ระผูเปนเจา+จะทรงเลือก 
7และปฏิบัติหนาท่ีในพระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเ
ขา เชนเดียวกับญาติพี่นองเลวีท้ังปวง 
ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
8เขามีสิทธิ์ไดรับสวนแบงจากเครื่องบูชาและของถวายอยางเทาเที
ยมกัน 
แมจะไดรับเงินจากการขายทรัพยสินของครอบครัวแลวก็ตาม 
 



สิ่งท่ีพระเจาทรงรังเกียจ 
9เม่ือทานเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประท
าน  อยาเลียนแบบแนวทางอันนารังเกียจของชนชาติท้ังหลายที่นั่น 
10อยาใหผูใดในพวกทานยกบุตรชายบุตรสาว 
เปนเครื่องบูชาดวยไฟ16 เปนหมอดูฤกษยาม หรือนักอาคม 
แปลความหมายลางบอกเหตุตางๆ เปนพอมดแมมด   
11หรือทําเวทมนตร  หรือเปนคนทรง หรือเปนหมอผี 
หรือไปปรึกษาคนท่ีตายแลว 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังรังเกียจผูท่ีกระทําสิ่งเหลานี้ 
และที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขับไลชนชาติเหลานั้
นออกไปตอหนาทาน 
ก็เพราะธรรมเนียมปฏิบัติอันนารังเกียจเหลานี้ 
13ทานจะตองไมมีท่ีติตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทาน 
 
ผูเผยพระวจนะ 
     14ชนชาติตางๆซ่ึงทานจะเขาไปแทนที่ 
เชื่อฟงหมอดูฤกษยามและนักอาคม 
แตสวนทานองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไมทรงอนุญาตให
ทานทําเชนนั้น 
15องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงตั้งผูเผยพระวจนะเช
นขาพเจาขึ้นมาคนหนึ่งสําหรับทาน  จากทามกลางพี่นองอิสราเอล 
ทานตองรับฟงเขา 
16เพราะทานเองไดทูลขอจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน

                                      
16 18:10 * หรือ “ ใหบุตรชายบุตรสาวลุยไฟ”  



ท่ีภูเขา โฮเรบในวันชุมนุมนั้น เมื่อทานกลาววา 
“ ขออยาใหเราไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องเรา หรืออยางใหเราเห็นเปลวไฟใหญนั้นอีกเลย หาไมแลว 
เราจะ ตองตาย”   17องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
“ ท่ีพวกเขากลาวมาก็ดี 
18เราจะตั้งผูเผยพระวจนะขึ้นมาคนหนึ่งเชนดังเจาในหมูพี่นองขอ
ง เ ข า   เ ร า จ ะ ใสถอยคําของเรา ไวในปากของเขา  
เขาจะแจงทุกสิ่งท่ีเราสั่งเขาแกเหลาประชากร19ถาผูใดไมยอมฟง
คําพูดของเราซึ่งผูเผยพระวจนะนั้นกลาว ในนามของเรา  
เราเองจะจัดการกับผูนั้น 
20แตผูเผยพระวจนะคนใดซึ่งแอบอางนามของเราทั้งๆที่เราไมไดสั่
งใหเขาพูด  หรือผูเผยพระวจนะผูกลาวในนามพระอื่นๆ 
จะตองมีโทษถึงตาย”    21ทานอาจจะกลาวกับตนเองวา  
“ แลวเราจะรูไดอยางไรวาวาถอยคํานี้ไมไดมาจากองคพระผูเปนเ
จา+?”  
22หากสิ่งท่ีผูเผยพระวจนะประกาศในพระนามขององคพระผูเปนเ
จา+ไมเกิดขึ้นหรือเปนจริง 
แสดงวาองคพระผูเปนเจา+ไมไดตรัสถอยคํานั้น 
ผูเผยพระวจนะกุขึ้นมาเอง ทานอยาไปกลัวเกรงเขา”  
 
เมืองลี้ภัย 
19 
“ เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงทําลายลางชนชาติต
างๆในดินแดนซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
เม่ือทานขับไลพวกเขาออกไปและตั้งถ่ินฐานในบานเมืองของเขาแ
ลว 



2จงคัดเลือกเมืองลี้ภัยสามแหงตั้งอยูศูนยกลางในดินแดนซ่ึงองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทาน 
3จงสรางทางไปยังเมืองลี้ภัยและแบงดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานประทานเปนกรรม สิทธิ์นั้น 
ออกเปนสามภาคเพื่อผูท่ีฆาคนจะหนีไปลี้ภัยท่ีนั่น 
4ตอไปนี้คือกฏเก่ียวกับผูท่ีทําใหคนตายแลวหนีไปยังเมืองลี้ภัยเพื่อ
เอา ชีวิตรอด 
คือผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนาไมไดมุงรายหมายขวัญ 
5ยกตัวอยางชายคนหนึ่งเขาไปตัดไมในปากับเพื่อนบาน หัวขวาน 
กระเด็นออกมาถูกเพื่อนบานถึงแกความตาย  
เขาสามารถหนีไปลี้ภัยในเมืองลี้ภัยแหงใดแหงหนึ่งในสามเมืองนี้แ
ละรอดชีวิต 6ถามีเพียงเมืองเดียวอาจจะไกลเกินไป ทําใหญาติ 
ของผูตายตามลางแคนเขาไดทัน 
เขาจะถูกสังหารทั้งๆที่ไมนาจะตองตายในเมื่อสิ่งท่ีเกิด 
ขึ้นนั้นเปนอุบัติเหตุ 7ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึง 
สั่งใหทานตั้งเมืองลี้ภัยขึ้นสามแหง  
8หากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขยายอาณาเขต 
ของทานตามที่ทรงสัญญาดวยคําปฏิญาณไว 
กับบรรพบุรุษของทาน และประทานดินแดน 
ท้ังหมดที่ทรงสัญญาไว 9เนื่องจากทานเชื่อฟงบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึง 
ขาพเจาแจงแกทาน ในวันนี้ 
คือรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
และดําเนินตามครรลองของพระองคเสมอ  
เม่ือนั้นจงกําหนดเมืองลี้ภัยขึ้นอีกสามแหง  
10จงทําอยางนี้เพื่อโลหิตของผูไมมีความผิดจะไมตองหลั่งลงในดิ



นแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานใหเปนกรรม
สิทธิ์ของทาน และเพื่อทานจะไมตองรับผิดตอการหลั่งโลหิต 
11แตหากผูใดเกลียดชังเพื่อนบานและซุมดักคอยเลนงานและฆาเข
า แลวหนีเขาไปในเมืองลี้ภัยไมวาแหงใด 
12บรรดาผูอาวุโสแหงเมืองของเขาจะสงคนมาจับกุมตัวเขากลับมา 
มอบใหแกผูแกแคนแทนผูตายเพื่อประหารเสีย 
13อยาสงสารเขาเลย 
จงขจัดมลทินแหงการหลั่งโลหิตของผูไมมีความผิดเสียจากอิสราเอ
ล  เพื่อทานจะอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
 
หลักเขต  
14อยาโยกยายหลักเขตของเพื่อนบาน 
ซ่ึงบรรพชนปกไวในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นประทานใหเปนกรรมสิทธิ์   
 
พ ย า น    
15อยาตัดสินคดีผูใดเมื่อมีพยานเพียงปากเดียว  
จ ะตองมีพยานอยางนอยที่สุดสองหรือสามปาก 
16ถาผูใดเปนพยานมุงราย 
กลาวโทษวาอีกผูหนึ่งประกอบอาชญากรรม 
17ท้ังคูตองมายืนอยูจําเพาะพระพักตรองคพระผู 
เปนเจา+ตอหนาปุโรหิตและตุลาการซ่ึงประจําหนาท่ีขณะนั้น 
18ตุลาการจะตองไตสวนอยาง ถ่ีถวน หากพิสูจนไดวาพยานโกหก 
19โทษทัณฑซ่ึงเขาหวังใหตกแกพี่นองจะตกอยูแกเขาเอง  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากหมูทาน 20แลวประชาชนอื่นๆ 
ท่ีไดยินเรื่องนี้จะขยาดกลัว 



ไมมีใครกลากระทําความชั่วเยี่ยงนี้อีกในหมูทาน 
21อยาสงสารเขาเลยเลย ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟนแทนฟน 
มือแทนมือ  และเทาแทนเทา”  
                          
ส ง ค ร า ม  
20 “ เม่ือทานออกรบ และเห็นศัตรูมีมา  รถรบ 
และกองทัพยิ่งใหญเหนือกวาทาน  อยาตกใจไปเลย 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานผูนําทานออกมาจากอียิ
ปตนั้นจะสถิตกับทาน 2กอนจะออกรบ 
ปุโรหิตจะเดินมาขางหนาและกลาวแกกองทัพ  3เขาจะกลาววา 
“ อิสราเอลเอย จงฟงเถิด วันนี้ทานกําลังจะไปรบกับศัตรู 
ไมตองขวัญหนีดีฝอหรือหวาดกลัว 
อยาพรนพรึงหรือตื่นตระหนกตกใจ 
4เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเสด็จไปกับทาน 
ทรงตอสูศัตรูเพื่อทานและจะประทานชัยชนะแกทาน” 5แลวแมทัพ
นาย กองจะกลาวแกกองทัพวา 
“ มีใครบางท่ีเพิ่งสรางบานใหมแตยังไมไดทําพิธีถวาย?  
ถามีจงกลับไปบาน เพราะทานอาจจะตายในสงคราม  
แลวคนอื่นมาทําพิธีถวายแทน 6มีใครบางเพิ่งปลูกสวนองุน 
แตยังไมไดกินผลเลย? ถามีจงกลับบาน ทานอาจจะตายในสงคราม 
แลวคนอื่นมากินแทน 7มีใครบางท่ีเพิ่งหม้ัน? 
ถามีจงกลับบานแตงงานเสียเถิด 
หาไมแลวอาจจะตายในสงครามและคนอื่นมาแตงงานกับคนรักขอ
งทาน” 8แลวแมทัพนายกองอาจจะกลาวเสริมวา 
“ มีใครใจเสาะหรือหวาดหวั่นบาง?  ถามีจงกลับบานเสีย 
กอนที่จะทําใหคนอื่นเสียขวัญ”  



9เม่ือแมทัพนายกองกลาวอยางนี้จบแลว 
ก็จะประกาศรายชื่อผูนําทัพ 
10เม่ือทานประชิดเมืองใด กอนอื่นจงยื่นขอเสนอใหเขายอมเจรจา 
11หากเมืองนั้นยอม รับขอเสนอและเปดประตูเมืองใหชาวเมือง 
ท้ังหมดจะถูกเกณฑแรงงานเปนคนรับใชของทาน 
12หากเขาไมยอมเจรจาดวยอยางสันติและตอสูกับทาน  
ทานจงลอมเมืองนั้น 
13เม่ือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานมอบเมืองนั้นไวในมือทา
น จงลงดาบฆาชายทุกคนในเมืองนั้น 14แตทานอาจจะยึดผูหญิง  
เด็ก  ฝูงสัตว  และทรัพยสินตางๆในเมืองนั้น เปนของทาน  
ทานสามารถใชของที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทาน
ซ่ึงยึดมาจากศัตรูได 
15กฎเกณฑเหลานี้ใชเฉพาะเมืองไกลๆมิใชเมืองที่เปนของประเทศ
ใกลเคียง 
16สวนเมืองตางๆในประเทศที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ทรงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของทาน อยาไวสักชีวิต 
จงทําลายทุกสิ่งท่ีมีลมหายใจ 
17จ ง ท ำ ล า ย 17ลางชาวฮิตไทต ชาวอาโมไรต  
ชาวคานาอัน  ชาวเปริสซี  ชาวฮีไวต 
และชาวเยบุสใหสิ้นตามที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงบั
ญชาไว 18หาไมแลวพวกเขาจะสอนใหทานกระทําสิ่งนาขยะ 
แขยงในการกราบไหวพระตางๆ ตามเขา 

                                      
17 20:17* 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแดองคพระผูเป
น เ จา+ และไมอาจเรียกคืนได มักจะตองทําลายใหหมดสิ้นไป 



และทานจะกระทําบาปตอองคพระผูเปนเจา+พ ร ะ เจาของทาน 
19เม่ือทานบุกลอม เมืองอยูนานเพื่อยึดเมือง อยาโคนตนไมท้ิง 
เพราะทานจะไดรับประทานผลไม ไมตองโคนตนไม 
ตนไมในทองทุงเปนมนุษยหรือ? ทานถึงตองลอมทําลาย 
20แตทานอาจจะโคนตนไม ซ่ึงไมไดใชเปนอาหาร 
เพื่อใชทํายุทโธปกรณ ยึดเมือง”  
                        
ฆาตกรรมที่ไมรูตัวผูกระทําผิด 
21 
“ เม่ือทานเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประ
ทานเปนกรรมสิทธิ์ หากพบศพกลางทุงและไมทราบวาใครเปนผูฆา 
2ผูอาวุโสและตุลาการของทานจะวัดระยะทางจากศพไป 
ยังเมืองใกลท่ีสุด 
3แลวผูอาวุโสแหงเมืองนั้นจะนําวัวสาวซ่ึงไมเคยเทียมแอกไมเคยถู
กใชงานมากอน 
4ไปยังหุบเขาซ่ึงไมเคยมีการไถหวานและซ่ึงมีธารน้ําไหล 
แลวหักคอวัวท่ีนั่น 5ปุโรหิตชนเลวีจะกาวไปขางหนา  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงเลือกปุโรหิตใหปฏิบั
ติหนาท่ีใหประกาศพระพรในพระนามองคพระผูเปนเจา+และตัดสิ
นคดีวิวาทและทํารายรางกาย  
6บรรดาผูอาวุโสท้ังปวงของเมืองนั้นจะลางมือเหนือวัวนั้นซ่ึง 
ถูกหักคอในหุบเขา 7และประกาศวา “ มือเราไมไดทําใหหลั่งเลือด  
และตาเราไมไดเห็น วาใครทํา  
8ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดรับการลบมลทินบาปสําหรับอิสราเ
อล ประชากรของพระองคซ่ึงทรงไถไวแลว  อยาให 
ประชากรของพระองคตองรับโทษผิด 



ท่ีคนบริสุทธิ์ผูนี้ถูกฆาตายเลย”  
แลวความตายนี้จะไดรับการทรงอภัยโทษบาป 
9ทานก็จะไดชวยตัวเองใหพนผิดจากการที่ผูบริสุทธิ์ตองตาย 
เนื่องจากทานไดกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาถูกตอง 
 
การแตงงานกับหญิงเชลย 
10เม่ือทานออกรบและองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
ทรงมอบขาศึกไวในมือทาน และทานจับเขาเปนเชลย  
11หากทานเห็นหญิงงามในหมูเชลย 
ซ่ึงทานอยากไดไวเปนภรรยา12จงพานางมาที่บานของทาน  
ใหนาง โกนผมและตัดเล็บ 
13และเปลี่ยนเสื้อผาซ่ึงสวมอยูเม่ือถูกจับมาเปนเชลยออกเสีย 
ใหนางอยูในเรือนของทานไวทุกขแกบิดามารดาของนางหนึ่งเดือ
นเต็มๆ  หลังจากนั้นทาน จึงแตงงานกับนางได 
14หากนางไมถูกใจทาน  จงปลอยนางไปตามใจชอบของนาง 
อยาขายนางหรือปฏิบัติกับนางเยี่ยงทาส  
เพราะทานไดกระทําใหนางอับอายแลว 
 
สิทธิบุตรหัวป   
15ชายใดมีภรรยาสองคน  คนหนึ่งเขารักและอีกคนหนึ่งเขาไมรัก  
แตท้ังสองใหกําเนิดบุตรแกเขา และบุตรหัวปคือบุตรของภรรยา 
คนที่เขาไมรัก 
16เขาจะใหมรดกแกบุตรคนรองคือบุตรของภรรยาที่รัก 
มากกวาบุตรหัวปไมได 17เขาตองรับบุตรของภรรยาที่เขา 
ไมรักเปนบุตรหัวปโดยยกทรัพยสินใหแก บุตรหัวปสองเทา 



บุตรนี้เปนหมายสําคัญแรกแหงกําลังของบิดาของเขา  
สิทธิบุตรหัวปเปนของเขา 
 
บุตรดื้อดึง  
18หากคนใดมีบุตรชายที่ด้ือดึงหัวแข็ง 
ไมอยูในโอวาทไมยอมเชื่อฟงบิดามารดา  แมถูกตีสอนก็แลว 
19ใหบิดามารดานําตัวบุตรนั้นมาพบผูอาวุโสแหงเมืองนั้นท่ีประตูเมื
อ ง 20เขาจะแจงแกผูอาวุโสวา “ ลูกคนนี้ด้ือรั้นหัวแข็ง  
ไมเชื่อฟงโอวาท ชอบสํามะเลเทเมา”  
21แลวชาวเมืองทั้งปวงนั้นจะเอาหินขวางเขาใหตาย  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากในหมูทาน  
ชนอิสราเอลทั้งปวงจะไดยินเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวเกรงกลัว 
 
กฎอื่นๆ  
22ผูใดกระทําความผิดมีโทษถึงตาย และถูกแขวนไวท่ีตนไม 
23อยาปลอยใหศพคางอยูบนตนไมขามคืน  
จงฝงเสียในองคพระผูเปนเจา+เยโฮวาหพระเจาของทานประทานเ
ปนกรรมสิทธิ์แกทานนั้นเปนมลทิน ”  
22 ” หากทานเห็นวัวหรือแกะของผูใดหลงมา  อยานิ่งดูดาย  
จงนํามันกลับไปคืนเจาของ 2หากเจาของอยูไกลหรือทานไมรูวา 
ใครเปนเจาของ  จงพามันไปที่บานของทาน 
ดูแลมันจนกวาเจาของจะมาถามหา  จึงคืนใหเขา 3ไมวาจะเปนลา  
เสื้อผา  หรือสิ่งอื่นใด ของเขาที่สูญหาย อยานิ่งดูดาย 
4เม่ือทานเห็นลาหรือวัวของผูใดลมอยูตามทาง  อยานิ่งดูดาย  
จงเขาไปชวยเหลือใหมันยืนขึ้นไดอีก 



5สตรีอยาสวมเครื่องแตงกายของบุรุษและบุรุษก็อยาสวมเครื่องแตง
กายของสตรี  
ดวยวาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจผูท่ีกระทําเช
นนั้น 
6หากพบรังนกริมทาง หรือบนตนไมหรือที่พื้น 
และมีแมนกกกไขหรือลูกของมัน  อยาจับทั้งแมนกและลูกนก  
7ทานอาจจับลูกนกไวจงปลอยแมนกไป เพื่อประโยชนสุขของทาน 
และเพื่อทานจะมีชีวิตที่ยืนยาว 
8เม่ือสรางบานใหม 
ควรกอขอบรอบหลังคาเพื่อปองกันมิใหบานแปดเปอนมลทินเลือด 
ท่ีมีผูพลัดตกลงมาตาย 
9อยาหวานเมล็ดพืชสองชนิดปนกันในสวนองุนของทาน 
หากขืนทําท้ังผลองุนและพืชพันธุจะเปนมลทิน18 
10อยาเอาวัวกับลาเขาเทียมแอกดวยกัน 
11อยาสวมเสื้อผาท่ีทอจากดายขนสัตวปนดายลินิน  
12ทานจงเย็บพูหอยไวท่ีมุมท้ังสี่ของเสื้อคลุม 
 
ความสัมพันธทางเพศ   
 
13ชายใดแตงงานและภายหลังท่ีหลับนอนกับภรรยาแลวไมชอบน
า ง  14จึงพูดใหนางเสื่อมเสียโดยกลาววา 
“ ขาพเจาแตงงานกับหญิงนี้ แตเม่ือเขาหานาง 
ไมพบหลักฐานที่พิสูจนวา นางเปนสาวพรหมจารี”  
15ใหบิดามารดาของหญิงนั้นนําขอพิสูจนพรหมจารีของนางมาให

                                      
18 22:9* ถูกริบไปยังสถานนมัสการ 



ผูอาวุโสประจําเมืองพิจารณาที่ประตูเมือง 
16ผูเปนบิดาจะกลาวแกบรรดาผูอาวุโสวา 
“ ขาพเจายกบุตรสาวใหเปนภรรยา ของชายผูนี้ 
แตเขาไมชอบนาง17และเดี๋ยวนี้เขามาพูดใหนางเสื่อมเสีย'ขาพเจา
พบวาลูก สาวของทานไมใชสาวพรหมจารี’  แตนี่เปน 
ขอพิสูจน”  แลวคลี่ผาออกใหคณะผูอาวุโสดู 
18ผูอาวุโสจะนําชายผูนั้นมาลงโทษ19และปรับเขาเปนเงิน100 
เ ช เ ข ล 19 มอบใหแกบิดาของหญิงนั้น 
เพราะเขาทําใหหญิงพรหมจารีแหงอิสราเอลเสียชื่อเสียง 
นางยังคงเปนภรรยาของเขา  
เขาจะหยาขาดจากนางไมไดตลอดชีวิต  
20แตหากคํากลาวหาเปนความจริง 
ไมมีหลักฐานพิสูจนวาหญิงนั้นเปนสาวพรหมจารี 
21นางจะถูกนําตัวไปที่ประตูบานของบิดา 
และใหชาวเมืองนั้นเอาหินขวางนางใหตาย  
นางไดกระทําสิ่งนาละอายในอิสราเอลโดยปลอยตัวใหผูชายทั้งๆที่
ยังไมไดออกเรือน  
ทานจะตองขจัดความชั่วรายไปเสียจากพวกทาน  
22ชายใดถูกจับไดในขณะนอนกับภรรยาของคนอื่น 
ท้ังตัวเขาและหญิงผูคบชูจะตองมีโทษถึงตาย 
ทานจะตองขจัดความชั่วรายไปเสียจากอิสราเอล 
23ชายใดพบสาวพรหมจารีซ่ึงหม้ันแลวและหลับนอนกับเธอในเมือ
ง  24ทั้งคูจะตองถูกนําตัวไปท่ีประตู เมืองและถูกหินขวางตาย 
เพราะเหตุท่ีฝายหญิงไมไดรองขอความชวยเหลือ 
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และฝายชายไดละเมิดพรหมจารี คูหม้ัน ของคนอื่น 
ทานจะตองขจัดความชั่วรายเสียจากหมูทาน25แตหากเหตุการณนี้
เกิดขึ้นนอกเมือง ชายผูขมขืนตองตายเพียงคนเดียว 
26อยาทําอะไรแกฝายหญิง เพราะนางไมได 
ทําอะไรผิดบาปสมควรตายกรณีนี้คลายคลึง 
กับกรณีมีคนทํารายเพื่อนบานถึงแกความตาย 
27เพราะเหตุเกิดท่ีนอกเมืองหญิงสาวนั้นอาจสงเสียงรองแลว 
แตไมมีใครไดยินและชวยนางออกมา 28ชาย 
ใดถูกจับไดวาขมขืนสาวพรหมจารีท่ียังไมไดหม้ันหมา ย  
29เขาจะตองจายเงิน 50 เ ช เ ข ล 20ใหแกบิดาของหญิงนั้น  
แ ล ะ แ ตงงานกับนาง เพราะเขาไดละเมิหญิงนั้น 
เขาจะหยาขาดจากนางไมไดตลอดชีวิตของเขา 
30อยาใหผูใดแตงงานกับภรรยาของบิดา 
เขาจะตองไมหลูเกียรติบิดา”     
 
ผูท่ีเขาสถานนมัสการไมได 
23 “ ชายใดถูกตอนโดยการทุบหรือตัด 
หามเขาไปในชุมนุมชนขององคพระผู เปนเจา+  
2หามลูกท่ีเกิดจากการสมรสตองหาม21 
หรือลูกหลานของเขาเขาไปในชุมนุมชนขององคพระผูเปนเจา+ตล
อดสิบชั่วอายุ 
3คนชาติอัมโมนหรือโมอับหรือลูกหลานของเขาจะเขาในชุมนุมชน
ขององคพระผูเปนเจา+ ไมไดเลยแมจนถึงสิบชั่วอายุ 
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4เพราะพวกเขาไมยอมใหอาหารและน้ําแกทานเมื่อทานออกมาจา
กอียิปต 
เขาถึงกับจางบาลาอัมบุตรเบโอรจากเปโธรในอารัมนาหะราอิม22ม
าแชงทาน 
5แตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานไมทรงฟงบาลาอัม  
กลับทรงพลิกผันคําแชงสาปใหกลายเปนพระพรสําหรับทาน  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรักทาน  
6ตลอดชีวิตของทาน  อยาทําสนธิสัญญาไมตรีกับพวกเขาเลย 
7อยารังเกียจเดียดฉันทคนเอโดม เพราะเขาเปนพี่นองของทาน 
และอยารังเกียจเดียดฉันทคนอียิปต 
เพราะทานเคยเปนคนตางดาวในประเทศของเขา 
8บุตรหลานชั่วอายุท่ีสามของพวกเขาสามารถเขามารวมในชุมนุม
ชนขององคพระผูเปนเจา+ได     
 
สิ่งเปนมลทินในคายทหาร 
9ระหวางรบ 
ผูท่ีอยูในคายพักจะตองหลีกหางจากทุกสิ่งท่ีไมบริสุทธิ์ 
10ชายใดมีมลทินเนื่องจากการหลั่งน้ําอสุจิในเวลากลางคืนจะตอง
ออกไปอยูนอกคายพัก 
11จนตกเย็นจึงอาบน้ําและกลับเขามาในคายไดเม่ือดวงอาทิตยลับ
ฟา 12จงกําหนดที่ปลอยทุกขไวนอกคายพัก 
13ทุกคนจะมีเสียมเปนอุปกรณ ประจําตัว หลังจากปลอยทุกขแลว 
จงใชเสียมขุดดินกลบสิ่งปฏิกูล 
14เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงดําเนินอยูในคาย
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ของทาน เพื่อปกปองคุมครองทาน และมอบ ศัตรูไวในมือทาน 
คายพักจะตองบริสุทธิ์ เพื่อพระองคจะไดไมเห็นสิ่งท่ีไมบังควร 
และเมินพระพักตรเสียจากทาน 
 
กฎอื่นๆ      
15ทาสคนใดหนีนายมาพึ่งทาน  
อยาจับเขาสงคืนนาย16จงยอมใหเขาอาศัยอยูกับทานในเมืองไหน
ก็ไดตามแตเขาจะเลือก อยาขมเหงรังแกเขา 
17อยาใหมีชายหญิงคนใดในอิสราเอลเปน โสเภณีในเทวสถาน 
18อ ยานํารายไดจากโสเภณีหญิงหรือชายมาแกบนในพระนิเวศแ
หงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
เพราะทั้งสองเปนท่ีชิงชังสําหรับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น  
19เม่ือทานใหพี่นองรวมชาติยืมเงิน อาหาร หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม 
อยาเรียกรองดอกเบี้ย 20ทานอาจเก็บดอกเบี้ยจากคนตางชาติ 
แตไม ใชจากพี่นองอิสราเอลดวยกัน 
เพื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะไดอวยพรทานในทุก 
สิ่งท่ีทานจับทําในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะเขาไปครอบครอง 
21เม่ือทานถวายสัตยปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น อยาผัดผอนที่จะกระทําตามที่ปฏิญาณไว 
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเรียกรองใหทําตา
มคําปฏิญาณนั้นแนนอน หาไมแลวยอมเปนความผิดบาป 
22หากทานงดไมปฏิญาณ  ทานก็จะไมมีความผิดบาป 
23เม่ือทานกลาว ปฏิญาณจะตองระมัดระวังกระทําตามที่พูดไว 
เพราะเปนคําปฏิญาณโดยสมัครใจจากปากของทานเองตอองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทาน 



24ทานอาจเก็บองุนจากสวนของเพื่อนบาน รับประทานจนอิ่ม 
แตอยาใสภาชนะนําออก ไป 25ถาทานเขาไปในนาของเพื่อนบาน  
ทานอาจเก็บเมล็ดขาวดวยมือของทาน 
แตอยาใชเคียวเกี่ยวรวงขาวจากตน”  
 
การหยารางและการแตงงานใหม 
24 “ ชายใดไมพึงพอใจภรรยาเนื่องดวยขอบกพรองตางๆ  
ใหเขียนหนังสือหยา 
มอบแกนางและสงตัวนางออกไปจากบานของเขา 
2หลังจากนั้นหากนางแตงงานใหม 
3และสามีใหมก็ไมพึงพอใจนาง 
แลวเขียนหนังสือหยามอบใหแลวสงตัวนางออกไปจากบานของเข
า หรือหากสามีใหมตายไป  
4สามีคนแรกที่หยากันแลวอยาหวนกลับไปแตงงานกับนางอีกเพรา
ะนางมีมลทินแลว จะเปน 
ท่ีนารังเกียจในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจา+ 
อยานําบาปมาเหนือดินแดน  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานแกทานเปนกรรมสิ
ทธิ์ 
 
กฎตางๆ 
5อยาเกณฑชายที่เพิ่งแตงงานใหมใหออกรบทัพจับศึก  
หรือมอบหมายหนาท่ีใดๆแก เขา 
ตลอดปแรกใหเขามีความสุขอยูกับภรรยาที่บาน 
6อยายึดหินโมเปนของค้ําประกันการกูยืม 
เพราะเปนเครื่องมือที่เจาของใชในการประทัง ชีวิต 



7ผูใดลักพาตัวพี่นองอิสราเอล  
และปฏิบัติตอเขาเยี่ยงทาสหรือขายเขาไป ผูลักพาจะตองตาย 
ทานตองขจัดความชั่วรายออกจากพวกทาน 
8ในกรณีโรคผิวหนัง23 
จงระมัดระวังปฏิบัติตามคําสั่งของปุโรหิตผูเปนชนเลวีอยางเครงครั
ด ทานจะตองระมัดระวังปฏิบัติตามสิ่งท่ีขาพเจาบัญชาพวกเขา 
9จงจดจําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงกระทําตอมิเ
รียม ขณะเมื่อทานออกจากอียิปต 
10เม่ือทานใหเพื่อนบานยืมสิ่งใด  
อยาเขาไปเอาของค้ําประกันในบานของเขา11จงคอยอยูขางนอก 
ใหผูขอกูนําของค้ําประกันออกมาใหทานเอง12หากคนนั้นยากจน 
ทานอยาเก็บของค้ําประกันไวขามคืน  
13จงคืนเสื้อคลุมใหเขากอนดวงอาทิตยตกดิน 
เพื่อเขาจะใชหมองคพระผูเปนเจา+เยโฮวาหพระเจาของทาน 
14อยาเอารัดเอาเปรียบลูกจางท่ียากไรและขัดสน 
ไมวาจะเปนพี่นองอิสราเอลหรือคน 
ตางดาวในเมืองของทาน15จงจายคาแรงแกเขาทุกวันกอนดวงอา
ทิตยลับฟา  เนื่องจากเขายากจนและใจจดใจจออยูท่ีคาจาง 
หาไมแลวเขาอาจจะรองกลาวโทษทานตอองคพระผูเปนเจา+และท
านจะมีความผิดบาป 
16อยาประหารบิดาเพราะความผิดบาปของบุตร 
หรือประหารบุตรเพราะความผิดบาปของบิดา 
แตละคนจะตายเพราะความบาปของเขาเอง 

                                      
23 24:8* ภาษาฮีบรูวา โรคเรื้อนแตหมายรวมถึงโรคผิวหนังตางๆ 



17จงใหความยุติธรรมแกคนตางดาวและลูกกําพราพอ  
อยาเอาเสื้อคลุมของหญิงมาย 
เปนของคํ้าประกันหนี้สิน18จงระลึกวาทานเคยเปนทาสในอียิปต 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงไถทานออกมา ดวย 
เหตุนี้ขาพเจาจึงบัญชาทานใหทําเชนนี้ 
19เม่ือทานเก็บเก่ียวพืชผล 
หากทานลืมฟอนขาวมัดหนึ่งไวในทององคพระผูเปนเจา+เยโฮวาห
พระเจาของทานจะทรงอวยพรการงานทุกอยางท่ีทานทํา 
20เม่ือทานฟาดผลมะกอกจากตน ไมตองเก็บซํ้าท่ีก่ิงเดิม 
จงปลอยสวนท่ีเหลือไวเปนของคนตางดาว  ลูกกําพราพอ 
และหญิงมาย 21เมื่อทานเก็บเก่ียวองุนในสวนของทาน 
อยาเก็บซํ้าจนเกลี้ยง จงปลอยสวน ที่เหลือไวเปนของคนตางดาว 
ลูกกําพราพอ และหญิงมาย 22จงระลึกวาทาน 
เคยเปนทาสในอียิปต ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงบัญชาทาน 
ใหทําเชนนี้”  
 
25 “ เมื่อผูใดเปนความกัน ใหนําเรื่องมาถึงศาล 
ตุลาการจะตัดสินคดีปลอยผู บริสุทธิ์และตัดสินลงโทษผูผิด 
2หากผูผิดสมควรถูกโบย  
ตุลาการจะสั่งใหเขานอนลงและใหโบยตอหนา 
มากนอยตามแตโทษ หนักเบา  3แตอยาใหเกิน 40 ที  
มิฉะนั้นโทษทัณฑจะรุนแรงเกินเหตุ และพี่นองของทาน 
จะตองเสื่อมเกียรติตอหนาทาน 
4อยาเอาตะกรอครอบปากวัวซ่ึงนวดขาว อยู 
5ถาพี่นองอาศัยอยูดวยกันและมีคนหนึ่งตายไปโดยปราศจากบุตร
ชาย อยาใหภรรยามายของเขาแตงงานกับคนนอกสกุลของสามี  



พี่นองของสามีจงรับนางเปนภรรยา 
และทําหนาท่ีพี่นองของสามีแกนาง 
6ลูกคนแรกที่เกิดมาจะสืบชื่อของผูลวงลับไปแลว  
เพื่อชื่อของเขาจะไมถูกลบไปจากอิสราเอล   
7แตหากพี่นองของผูตายไมยอมแตงงานกับหญิงมายผูนั้น 
นางจะไปหาบรรดาผูอาวุโสแหงเมืองนั้นท่ีประตูเมืองและกลาววา 
“ พี่นองของสามีดิฉันไมยอมสืบชื่อของผูตายใน อิสราเอล  
เขาไมยอมทําหนาท่ีพี่นองของสามีแกดิฉัน”  
8แลวบรรดาผูอาวุโสจะเรียกตัวญาติคนนั้นมาเจรจา  
หากเขายังยืนกรานปฏิเสธวา 
“ ขาพเจาไมตองการแตงงานกับนาง”  
9หญิงมายจะเดินเขาไปหาชายคนนั้นตอหนาผูอาวุโส 
ถอดรองเทาของเขาออกมาขางหนึ่งและถมน้ําลายรดหนาเขาและก
ลาว วา 
“ นี่แหละผลที่จะเกิดกับคนที่ไมยอมสืบสายตระกูลใหพี่นองของเข
า ” 10หลังจากนั้นคนอิสราเอลจะเรียกเชื้อสายของชายผูนั้นวาค
รอบครัวของคนที่ถูกดึงรองเทาออก 
11หากชายสองคนวิวาทกัน 
และภรรยาของฝายหนึ่งตรงเขามาชวยสามีบีบของลับของฝายตรง
ขาม 12จะตองตัดมือของนางทิ้ง อยาสงสารนางเลย 
13อยามีตุมน้ําหนักท่ีตางกันไวในถุงของทาน 
อันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบา14อยามีเครื่องตวงวัดท่ีตางกันในบานของ
ทาน อันหนึ่งใหญ อันหนึ่งเล็ก 15จงใชมาตราชั่งตวงวัดซ่ึงเที่ยง 
ตรงและสัตยซ่ือ 
เพื่อทานจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาขอ
งทานประทานแกทาน 



16เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงรังเกียจผูท่ีกระทํา
สิ่งเหลานี้ ผูท่ีคดโกง 
   17อยาลืมสิ่งท่ีชาวอามาเลขกระทําแกทานเมื่อออกมาจากอียิปต 
18พวกเขาพบทานระหวางทาง เมื่อทานออนระโหยโรยแรง 
และโจมตีคนที่อยูรั้งทาย 
โดยไมมีความเกรงกลัวพระเจาเลย19ฉะนั้นเมื่อองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทานทรงโปรดใหทานพักสงบจากศัตรูท้ังปวงในดินแด
นท่ีทรงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ 
จงทําลายลางอามาเลขใหสูญสิ้นจากใตฟาสวรรค 
อยาลืมขอนี้เสีย”  
  
พืชผลรุนแรกและสิบลด 
26เม่ือทานเขายึดครองและอาศัยอยู 
ในดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานเปนกรร
มสิทธิ์แกทาน 
2จงนําพืชผลรุนแรกในการเก็บเก่ียวจากที่ดินในแผนดินท่ีองคพระ
ผูเปนเจา+พระเจาของทานประทานให 
ใสตะกรามายังสถานที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทร
งเลือกเปนท่ีสถาปนาพระนามของพระองค 
3และกลาวแกปุโรหิตซ่ึงประจําการในขณะนั่นวา 
“ ขาพเจาขอประกาศในวันนี้ 
ตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานวาขาพเจาไดมายังดินแดน
ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะประทานแก
เ ร า ”  
4ปุโรหิตจะรับตะกราจากมือทานไปวางไวหนาแทนบูชาแหงองคพ
ระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  



5จากนั้นทานจะประกาศตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาข
องทานวา “ บรรพบุรุษของขาพระองคคือ 
ชาวอารัมผูระเหเรรอนไปอาศัยอยูท่ีอียิปต  เรามีเพียงหยิบมือเดียว 
แตเม่ืออยูในอียิปตกลายเปนชาติใหญ  มีอํานาจและมีมากคน     
6แตชาวอียิปตปฏิบัติตอเราอยางไมเปนธรรม  
เค่ียวเข็ญใหเราตรากตรํางานหนัก  
7แลวเรารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรุษ 
และองคพระผูเปนเจา+ทรงไดยินเสียงของเราและทอดพระเนตรเห็
นความยากแคนลําเค็ญและการกดขี่ขมเหงที่เราไดรับ  
8ดังนั้นองคพระผูเปนเจา+จึงทรงนําเราออกจากอียิปต 
โดยพระหัตถอันทรงอานุภาพ โดยพระกรที่เง้ืองา 
โดยความครั่นครามใหญหลวง โดยหมายสําคัญ 
และการอัศจรรยยิ่งใหญ 9ทรงนําเรามายังสถานที่นี้  
ประทานดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้งแกเรา 
10ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
บัดนี้ขาพระองคไดนําพืชผลรุนแรกจากที่ดินท่ีทรงประทานใหมาถ
ว า ย ”  
แลวจงวางตะกรานั้นตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทาน และกมกราบพระองค 11แลวทานกับชาวเลวี 
และคนตางดาวท่ีอาศัยอยูในหมูพวกทาน 
จงไปเลี้ยงฉลองสิ่งดีงามทั้งปวงที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นประทานแกทานและครอบครัวของทาน 
12ทุกปท่ีสามเปนปแหงสิบลด ในปนั้น 
จงมอบหนึ่งในสิบของผลิตผลทั้งปวงของทานแกชาวเลวี 
คนตางดาว ลูกกําพราพอและหญิงมาย 
เพื่อพวกเขาจะไดรับประทานอิ่มหนําในเมืองของทาน 



13จากนั้นทานจงทูลองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานวา 
“ ขาพระองคไดนําสวนศักด์ิสิทธิ์จากบานของขาพระองคมามอบใ
หแกชาวเลวี คนตางดาว 
ลูกกําพราพอและหญิงมายตามที่ทรงบัญชาไว 
ขาพระองคมิไดหันเหหรือลืมพระบัญชาท้ังปวงของพระองค 
14ขาพระองคมิไดรับประทานสวนศักด์ิสิทธิ์ขณะไวทุกข 
หรือยกสวนใดออกไปขณะที่เปนมลทิน หรืออุทิศสวนใดแกผูตาย 
ขาพระองคเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพเจาและกระ
ทําทุกสิ่งตามพระบัญชา 
15ขอโปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคท่ีประทับอันบริสุทธิ์ 
และทรงอวยพรอิสราเอลประชากรของพระองค 
และดินแดนซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองคท้ังหลาย 
ตามที่ทรงสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของขาพระองคท้ั
งหลาย ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง”  
 
โมเสสกําชับใหเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+ 
16พระเยโฮวาหพระเจาของทานทรงบัญชาทานท้ังหลายในวันนี้ 
ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑและบทบัญญัติตางๆเหลานี้ 
จงถือปฏิบัติอยางถ่ีถวนดวยสุดจิตสุดใจของทาน 
17วันนี้ทานไดประกาศแลววา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาของทาน  
และทานจะดําเนินในครรลองของพระองค  จะรักษากฎเกณฑ  
พระบัญชาและบทบัญญัติของพระองค และจะเชื่อฟงพระองค 
18ในวันนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศวาทานเปนประชากรขอ
งพระองคเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของพระองคดังท่ีทรงสัญญาไว 
และทานจะตองปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังสิ้นของพระองค  



19พระองคทรงประกาศไววาจะทรงตั้งใหทานเปนท่ียกยอง  
มีเกียรติยศและชื่อเสียงเหนือกวาชนชาติอื่นๆทั้งปวงที่ทรงสราง 
ทานจะเปนชนชาติบริสุทธิ์ 
แดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานตามที่ทรงสัญญาไว”  
 
แทนบูชาท่ีภูเขาเอบาล 
27 โมเสสและผูอาวุโสแหงอิสราเอลบัญชาประชากรวา 
“ จงปฏิบัติตามพระบัญชา ทั้งปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
2เม่ือทานขามแมน้ําจอรแดนเขาสูดินแดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พร
ะเจาของทานประทาน จงตั้งหินใหญจํานวนหนึ่งขึ้น และฉาบปูน 
3จารึกเนื้อความบทบัญญัตินี้บนหินเหลานั้นเมื่อทานขามเขาสูดินแ
ดนซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระ จาของทานประทานแกทาน 
ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้งดังท่ีองคพระผูเปนเจา+พระเจา
แหงบรรพบุรุษทรงสัญญาไวกับทาน 4และเมื่อทานขามจอรแดนไป  
จงตั้งหินเหลานี้ขึ้นบนภูเขาเอบาล ดังท่ีขาพเจาสั่งทานวันนี้ 
และฉาบดวยปูน  
5จงสรางแทนบูชาขึ้นท่ีนั่นถวายแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของ
ทานโดยใชกอนหินซ่ึงไมเคยถูกเหล็กสกัด  
6จงสรางแทนบูชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยหิน
ท่ีพบในทองทุง 
แ ล ะ ถ วายเครื่องเผาบูชาแดองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
นบนแทนนั้น 7จงถวายเครื่องสันติบูชาบนแทนนั้นเชนกัน  
และเลี้ยงฉลองรื่นเริงตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของท
า น       
8จงจารึกบทบัญญัติท้ังปวงนี้ลงไปใหชัดเจนบนกอนหินท่ีทานตั้งขึ้
น ”  



 
คําแชงสาปจากภูเขาเอบาล 
9แลวโมเสสและปุโรหิตชาวเลวีกลาวแกปวงชนอิสราเอลวา 
“ อิสราเอลเอย จงสงบเงียบและฟงเถิด 
บัดนี้ทานเขาเปนประชากรขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
แลว10จงเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและปฏิบัติตาม
พระบัญชาและกฎเกณฑท้ังปวง ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้”  
11ในวันเดียวกันนั้นโมเสสบัญชาประชากรวา 
12เม่ือทานขามแมน้ําจอรแดนแลว ตระกูลสิเมโอน  เลวี  ยูดาห 
อิสสาคาร โยเซฟ และเบนยามิน 
จะยืนอยูบนภูเขาเกริซิมประกาศคําอวยพร13สวนตระกูลรูเบน  
กาด  อาเชอร  เศบูลุน  ดาน  และนัฟทาลี  จะยืนอยูบนภูเขาเอบาล 
เพื่อประกาศคําแชงสาป14คนเลวีจะปาวรองแกชนอิสราเอลทั้งปวง
ดวยเสียงอันดังวา 
15” ขอแชงคนที่แกะสลักหรือหลอรูปเคารพ 
สิ่งซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังรังเกียจเปน 
ผลงานแหงน้ํามือของชางและตั้งไวอยางลับๆ”  
แลวประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
16” ขอแชงคนที่ลบหลูบิดามารดา”  
แลวประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
17” ขอแชงคนที่ยายหลักเขตที่ดินของเพื่อนบาน”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
18” ขอแชงคนที่นําคนตาบอดใหหลงทาง”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  



19” ขอแชงคนที่ไมใหความยุติธรรมแกคนตางดาว 
ลูกกําพราพอหรือหญิงมาย”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
20” ขอแชงคนที่หลับนอนกับภรรยาของบิดา  
เพราะเขาหลูเกียรติบิดาของเขา”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
21” ขอแชงคนที่สมสูกับสัตว”  ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา 
“ อ า เ ม น ”  
22” ขอแชงคนที่หลับนอนกับพี่สาวนองสาวของตน 
ไมวาจะเปนบุตรสาวของบิดาหรือบุตรสาวของมารดาก็ตาม 
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
23” ขอแชงคนที่หลับนอนกับแมยาย ของตน”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”   
24” ขอแชงคนที่ลอบสังหารเพื่อนบานของเขา” ประชากรทั้งปวง
จะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
25” ขอแชงคนที่รับสินบนเพื่อประหารคนบริสุทธิ์”   
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา “ อ า เ ม น ”  
26” ขอแชงคนที่ไมยึดม่ันปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้”  
ประชากรทั้งปวงจะขานรับวา    “ อ า เ ม น ”  
                       
พระพรสําหรับการเชื่อฟง 
28 
“ หากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานอยางครบถว
น 
และหมั่นปฏิบัติตามพระบัญชาท้ังปวงซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวัน
นี้องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงเชิดชูทานเหนือประชา



ชาติท้ัง ปวงในโลก 
2พระพรทั้งปวงตอไปนี้จะมีมาถึงและดํารงอยูกับทานหากทานเชื่อ
ฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน  
3ทานจะไดรับพระพรทั้งในเมืองและในทุงนา 
4พระพรจะมีแกบุตรหลานของทาน  
แกพืชผลจากแผนดินของทานและแกลูกออนในฝูงสัตวของทาน 
คือลูกวัวและลูกแกะ 5ตระกรา 
และรางนวดแปงของทานจะไดรับพระพร 
6ทานจะไดรับพระพรเมื่อเขามา และพระพรเมื่อออกไป  
7องคพระผูเปนเจา+จะทรงปราบศัตรูท้ังหลายตอหนาทาน 
พวกเขาจะเดินทัพมาสู ทานทางเดียว  
แตแตกฉานซานเซ็นไปเจ็ดทาง 
8องคพระผูเปนเจา+จะทรงอํานวยพรแกยุงฉางของทานและทุกสิ่ง
ท่ีทานลงมือทํา  องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพร 
ทานในดินแดนซ่ึงพระองคประทานแกทาน 
9องคพระผูเปนเจา+จะทรงตั้งทานเปนชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค 
ดังท่ีทรงสัญญาไวดวยคําปฏิญาณ 
หากทานถือรักษาพระบัญชาแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น และดําเนินตามครรลองของพระองค  
10แลวประชาชาติท้ังปวงในโลกจะเห็นวาทานไดรับการขนานนาม
ตามพระนามขององคพระผูเปนเจา+ และพวกเขาจะเกรงขามทาน 
11องคพระผูเปนเจา+จะประทานความเจริญรุงเรืองอยางเหลือลนแ
กทานคือ  บุตรหลาน  ลูกออนของ ฝูงสัตวและพืชผลจากแผนดิน  
ในดินแดนที่ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษวาจะยกให ทาน 
12องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปดฟาสวรรคพระคลังอันอุดมของพระ
องค สงฝนใหตก ในแผนดินของทานตามฤดูกาล 



และจะทรงอวยพรงานทุกอยางท่ีทานทํา  ทานจะใหหลายชาติกูยืม 
แตไมยืมจากใครเลย  
13ถาเพียงแตทานใสใจพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+พระเจา
ของทานซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้ 
และระวังท่ีจะปฏิบัติตามองคพระผู 
เปนเจา+ก็จะทรงกระทําใหทานเปนหัวมิใชหาง 
ทานจะอยูเบ้ืองบนสุดเสมอ 
ไมเคยอยูเบ้ืองลางเลย14อยาหันเหจากพระบัญชาซ่ึงขาพเจาแจงแ
กทานในวันนี้ไปทางขวาหรือทางซาย 
และอยาไปติดตามปรนนิบัติพระอื่นใด  
 
คําแชงสาปสําหรับการไมเชื่อฟง  
15แตหากทานไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและไ
มใสใจปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎเกณฑท้ังปวง 
ซ่ึงขาพเจาแจงแกทานในวันนี้  
คําแชงสาปทั้งปวงนี้ก็จะตกมาถึงทาน 
16ทานจะถูกแชงสาปทั้งในเมืองและในทุงนา 
17ตะกราและรางนวดแปงของทานจะถูกแชงสาป18คําแชงสาปจะ
ต ก แก บุตรหลานของทาน 
แกพืชผลจากแผนดินของทานและแกลูกออนในฝูงสัตวของทาน 
คือลูกวัว และลูกแกะ  19ทานจะถูกแชงสาป เมื่อทานเขามา 
และเมื่อทานออกไป  
20องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหคําแชงสาปตกอยูแกทาน 
ทานจะเดือดรอนวุนวาย และลมเหลวในกิจการทุกอยาง 
จ นในที่สุดถูกทําลายลาง และถึงแกหายนะอยางรวดเร็ว 



เพราะความชั่วรายของทานท่ีไดละท้ิงพระองค24 
21องคพระผูเปนเจา+จะลงโทษทานดวยโรคภัยไข 
เจ็บจนทานถูกทําลายลางไปจากดินแดนที่ทานจะเขายึดครอง 
22องคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลโรคภัยกัดกรอนชีวิต  
ไขอักเสบ ความรอนระอุและความแหงแลง เชื้อรา 
และแมลงทําลายตนไม  ซ่ึงจะเลนงานทานจนทานพินาศไป 
23ทองฟาเหนือศีรษะทานจะเปนเชนทองสัมฤทธิ์ 
และแผนดินเบ้ืองลางจะดุจดังเหล็ก 
24องคพระผูเปนเจา+จะบันดาลใหฝนกลายเปนฝุนผงลงมาจากทอ
งฟา จนกวาทานจะถูกทําลายลางไป 25องคพระผู 
เปนเจา+จะทรงกระทําใหทานพายแพแกศัตรู ทานจะออกไป 
ประจันหนากับพวกเขาทางเดียว แตเตลิดหนีจากเขาเจ็ดทาง 
และทานจะเปนสิ่งท่ีนาสยดสยองแกอาณาจักรทั้งปวง ในโลก 
26ซากศพของพวกทานจะตกเปนเหยื่อของนกในอากาศและสัตวป
าในโลก และไมมีผูใดจะขับไลพวกมันไป 
27องคพระผูเปนเจา+จะทรงทรมานทานดวยโรคฝอียิปต 
เนื้องอกแผลเนื้อรายและโรคคัน ซ่ึงรักษาไมหาย  
28องคพระผูเปนเจา+จะทรมานทานดวยความคลุมคลั่ง 
ความมืดบอดและความวุนวายใจ  29เวลากลางวันแสกๆ 
ทานจะคลําสะเปะสะปะ เหมือนคนตาบอดอยูในความมืด 
ทานจะไมประสบความสําเร็จในกิจการใดๆเลย 
วันแลววันเลาทานจะถูกกดขี่ขมเหงและถูกปลน 
ชิงโดยไมมีใครชวยทาน 
30ทานจะหมั้นหมายหญิงสาวไวเปนภรรยา 
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แตชายอื่นจะขมขืนนาง ทานจะสรางบานแตไมไดอาศัยในบานนั้น 
ทานจะลงแรงปลูกสวนองุน แตไมได กินผลของมัน 
31วัวของทานจะถูกเชือด ตอหนาตอตาทาน  
แตทานจะไมไดลิ้มรสของมันเลย  
ลาของทานจะถูกไลตอนไปตอหนาทานและไมไดคืนกลับมา  
แกะของทานจะถูกยกใหแกศัตรู และไมมีใครจะชวยปกปองมัน 
32บุตรชายบุตรสาวของทานจะตกไปเปนทาสของชาติอื่น 
ทานจะตั้งตาคอยอาวรณถึงลูกวันแลววันเลา 
แตไมอาจชวยอะไรเขาได 
33คนตางชาติซ่ึงทานไมเคยรูจักจะมากินผลผลิตซ่ึงทานหยาด 
เหง่ือลงแรงเพาะปลูก 
ตลอดวันคืนแหงชีวิตของทานจะมีแตการกดขี่ขมเหงอันโหดรายท
ารุณ 34ทานจะคลุมคลั่งไปเพราะเหตุการณโศกสลดที่เห็น 
35องคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง ท ร ม า น ก า ย ของทานดว
ย 
ฝท่ีเจ็บปวดซ่ึงรักษาไมหายเปนแผลลามตั้งแตสนเทาขึ้นไปถึงกลา
งกระหมอม  
36องคพระผูเปนเจา+จะทรงเนรเทศทานและกษัตริยซ่ึงทานเลือกนั้
น  ไปยังชนชาติซ่ึงทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจัก  ณ 
ท่ีนั้นทานจะนมัสการพระตางๆซ่ึงสรางขึ้นจากไมและหิน 
37ทานจะกลายเปนสิ่งท่ีนาสยดสยองเปนขี้ปากและคําถากถางในห
มูชาติตางๆ ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงขับไลไสสงทานไป  

38ทานจะหวานมากแตเก็บเก่ียวไดเล็กนอยเพราะตั๊กแตนมา
กัดกินพืชผล 39ทานจะปลูกสวนองุนและดูแลรักษา  
แตไมไดด่ืมเหลาองุนหรือเก็บผลองุนเพราะมีหนอนมากัดกิน 
40ทานจะมีตนมะกอกอยูท่ัวแผนดิน แตไมมีน้ํามันใหใช 



เพราะผลมะกอกจะรวงหมด 41ทานจะมีบุตรชายบุตรสาว 
แตทานจะรักษา เขาไวไมได 
เพราะพวกเขาจะถูกฉุดคราไปเปนเชลย 
42ฝูงตั๊กแตนจะทําลายตนไมและพืชผลแหงแผนดินของทานเสีย 
43คนตางดาวซ่ึงอาศัยในหมูพวกทานจะเฟองฟูเหนือทานขึ้นเรื่อย
ๆ  ขณะที่ทานตกต่ําลงทุกที    44เขาจะเปนฝายใหทานยืม  
มิใชทานเปนฝายใหเขายืม เขาจะเปนหัวสวนทานจะเปนหาง   
45คําแชงสาปทั้งปวงนี้จะตกเหนือทาน 
และจะตามเลนงานทานจนทานยอยยับไป  
เนื่องจากทานไมไดเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานและ
รักษาพระบัญชา และกฎ เกณฑตางๆที่ทรงใหไวแกทาน 
46สิ่งเหลานี้จะเปนหมายสําคัญและการอัศจรรยแกทาน 
กับลูกหลานของทานตลอดไป 
47เพราะในยามรุงเรืองทานมิไดปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา+พระเ
จาของทานดวยความชื่นชมยินดีและความเต็มใจ 
48ฉะนั้นทานจะตองปรนนิบัติศัตรูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+สงมาเลนง
านทาน ดวยความหิวโหยและกระหาย 
ดวยการเปลือยกายและความแรนแคนเปลือยเปลา 
พระองคจะทรงวางแอกเหล็กบนคอทานจนทานถูกทําลายลางไป 
49องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําชนชาติหนึ่งจากแดนไกลจากสุดป
ลายแผนดินโลก  ซึ่งพูดภาษาท่ีทานไมอาจเขาใจ 
มาตอสูกับทานดังอินทรีโฉบ 
50ชนชาติซ่ึงหนาตาดุรายไมเคารพนับถือคนชราหรือเวทนาเด็กเล็
ก  51พวกเขาจะกลืนกินลูกออนจากฝูงสัตวของทาน 
และพืชผลจากแผนดินของทานจนทานถูกทําลายสิ้น  
พวกเขาจะไมเหลือเมล็ดขาว เหลาองุนใหม น้ํามัน  ลูกวัว 



ลูกแกะจากฝูงสัตวของทาน  จนกวาทานจะพินาศ 
52ชนชาตินี้จะลอมเมืองตางๆทั่วดินแดนของทาน 
ตราบจนกําแพงสูงซ่ึงทานไวใจจะพังลง 
พวกเขาจะลอมเมืองตางๆซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานปร
ะทานแกทาน   

53ในชวงถูกลอมยึดเมืองซ่ึงศัตรูทรมานทานอยางรายกาจนั้
น ทานถึงกับกินผลแหงครรภของทาน 
คือกินเนื้อบุตรชายบุตรสาวที่องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานป
ระทานแกทาน 54แมแตชายที่ออนโยนและใจออนที่สุดในหมูทาน  
ก็ยังจะใจดําตอพี่นองของตนเอง 
ตอภรรยาที่รักและบุตรของเขาที่ยังรอดชีวิตอยู 
55เขาจะไมยอมแบงเนื้อบุตรของตนที่เค้ียวอยูใหคนเหลานั้นสักค
นเดียว  นั่นเปนท้ังหมดที่เขามีอยู 
เพราะความทุกขยากที่ศัตรูกอขึ้นขณะมาลอมเมืองทั้งหมดของเขา 
56หญิงท่ีออนโยนและใจออนที่สุดในพวกทาน  ผูซ่ึงเทา 
แทบจะไมแตะดินจะไมยอมแบงปนใหกับสามีท่ีรักหรือบุตรชายบุต
ร ส า ว ข อ ง ต น  
57นางจะซุกซอนทารกเพิ่งคลอดใหมของนางเพื่อเก็บไวกินคนเดีย
ว ในชวงยึดเมืองทามกลาง 
ความทุกขลําเค็ญดวยน้ํามือศัตรูในเมืองตางๆ ของทาน 
58หากทานไมใสใจปฏิบัติตามถอยคําท้ังปวงในบทบัญญัติซ่ึงบันทึ
กไวในหนังสือเลมนี้ 
และไมยําเกรงพระนามอันทรงพระสิริและนาเกรงขามแหงพระเยโฮ
วาหพระเจา+ของทานทั้งหลาย 
59องคผูเปนเจา+จะสงภัยพิบัติอันนาสะพรึงกลัวมาเหนือทาน 
และวงศวานของทาน ภัยพิบัติอันรุนแรงและเนิ่นนาน 



โรคภัยอันรายแรงและเรื้อรัง 
60พระองคจะทรงนําโรครายท้ังปวงแหงอียิปตซ่ึงทานขยาดกลัวยิ่ง
นักมายังทาน โรคนั้นจะคงอยูกับทาน  
61องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําโรคภัยและภัยพิบัติสารพัดแมท่ีไมไ
ดกลาวในหนังสือบทบัญญัตินี้มายังทาน  จนกวา 
ทานจะถูกทําลายไป 62ทานจะเหลืออยูเพียงนอยนิด  
แมวาแตกอนทานเคยมีจํานวนมาก มายเหมือนดวงดาวในทองฟา 
เนื่องจากทานไมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
63เชนเดียวกับที่องคพระผูเปนเจา+ทรงพอพระทัยจะใหทานเจริญ
และทวีจํานวนขึ้น พระองคก็จะพอพระทัยในการทําลายลางทาน  
ทานจะถูกขุดรากถอนโคนจากแผนดิน ที่ทานจะเขาไปยึดครอง 
64แลวองคพระผูเปนเจา+จะทรงกระจายทานไปยังชนชาติตางๆจา
กสุดโลกดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง ณ 
ท่ีนั้นทานจะกราบไหวพระตางๆ ซ่ึงทําขึ้นจาก ไมและหิน 
พระซึ่งทานหรือบรรพบุรุษไมเคยรูจักมากอน 
65ในหมูชนชาติเหลานั้น 
ทานจะไมไดอยูสงบสุขเลยไมมีแมแตท่ีใหวางเทา 
องคพระผูเปนเจา +จะใหทานมีใจหวั่นหวาด 
ดวงตาอันโหยหาอาวรณและดวงใจอันหดหูสิ้นหวัง 
66ชีวิตของทานจะแขวนอยูในความสงสัย  
ทานจะวิตกวาวุนท้ังกลางวันและกลางคืน  
ไมมีความม่ันใจใดๆในชีวิต 67ยามเชาทานจะพูดวา 
“ อยากใหเปนเวลาเย็น”  และในตอนเย็นทานจะพูดวา 
“ อยากใหเปนเวลาเชา”  
เนื่องดวยความอกสั่นขวัญแขวนซึ่งจะเต็มลนในใจทานและภาพตา
งๆซ่ึงตาของทานจะเห็น  



68องคพระผูเปนเจา+จะสงทานลงเรือกลับไปอียิปต  
ซ่ึงขาพเจาไดเตือนมิใหทานกลับไปที่นั่นอีก  
ท่ีนั่นทานจะเสนอขายตัวเองเปนทาสชายหญิงใหแกศัตรูของทาน 
แตจะไมมีใครซ้ือทาน 
 
คําม่ันสัญญา 
29  
เหลานี้คือสาระแหงพันธสัญญาท่ีองคพระผูเปนเจา+บัญชาโมเสสใ
หกระทํากับชนชาติอิสราเอลในดินแดนโมอับ 
เพิ่มเติมจากพันธสัญญาท่ีพระองคไดกระทํากับพวกเขา ณ 
ภูเขาโฮเรบ  2โมเสสไดเรียกชุมนุมอิสราเอลทั้งปวง 
และกลาวแกเขาทั้งหลายวา ทานไดเห็นทุกสิ่งกับตาแลววา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงทําอะไรบางในดินแดนอียิปต แกฟาโรห 
ขาราชการทั้งปวง และดินแดนทั้งสิ้นของเขา  
3ดวยตาของทานเอง ทานไดเห็นภัยพิบัติครั้งใหญ 
หมายสําคัญและการอัศจรรยยิ่งใหญเหลานั้น 
4แตแมทุกวันนี้องคพระผูเปนเจา+ก็ยังมิไดประทานจิตใจท่ีจะเขา 
ใจ หรือตาที่เห็น หรือหูท่ีไดยินแกทาน 
5ตลอดสี่สิบปท่ีเรานําเจาผานถ่ินกันดาร เสื้อผาของเจามิไดขาดวิ่น 
รองเทามิไดสึกไป 
6เจามิไดรับประทานขนมปงและดื่มเหลาองุนหรือสุรา 
เราทําเชนนี้เพื่อเจาจะรูวาเราคือพระเยโฮ 
วาหเปนพระเจา+ของเจา 
7เม่ือทานมาถึงท่ีนี่ 
ประมุขสิโหนแหงเฮชโบนและประมุขโอกแหงบาชานออกมารบกับเ
รา แตเราชนะพวกเขา 



8เรายึดครองดินแดนของพวกเขายกใหเปนกรรมสิทธิ์ของตระกูลรู
เบน  ตระกูลกาด และตระกูลมนัส เสหครึ่งหนึ่ง 
9จงระวังปฏิบัติตามขอกําหนดแหงพันธสัญญานี้ทุกประการ  
เพื่อทานจะเจริญรุงเรือง ในกิจการทุกอยาง  
10ในวันนี้ทานทุกคนมาพรอมหนากัน ณ ที่นี้ 
ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ทั้งผูนํา 
หัวหนาประชากร ผูอาวุโส เจาหนาท่ีและชายทั้งปวงแหงอิสราเอล  
11พรอมทั้งลูกๆและภรรยาของทาน 
กับคนตางดาวในคายของทาน ซ่ึงตัดฟนและหาบน้ําใหทาน 
12ทานยืนอยู ณ 
ท่ีนี้เพื่อเขารวมในพันธสัญญากับองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทา
น เปนพันธสัญญาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทํากับทานในวันนี้ 
และประทับตราดวยคําปฏิญาณ 13เพื่อยืนยันกับทานในวันนี้วา 
ทานเปนประชากรของพระองค 
และพระองคทรงเปนพระเจาของทาน 
ดังท่ีทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของทานคืออับราฮัม  อิสอัค  
แ ล ะ ย า โ ค บ   
14ขาพเจาทําพันธสัญญานี้ดวยคําปฏิญาณไมเฉพาะกับทาน 
15ซ่ึงยืนอยูกับเราที่นี่ตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเ
ราในวันนี้เทานั้น  แตทํากับบรรดาผูท่ีมิไดอยูท่ีนี่ในวันนี้ดวย 
16ทานเองยอมรูวาเราอยูกันในอียิปตอยางไรและเราเดินทางผาน
ดินแดนหลายชาติมาถึงท่ีนี่อยางไร 
17ทานไดเห็นเทวรูปและรูปเคารพอันนาชิงชัง ซ่ึงทําจากไม  หิน  
เงิน  และทองในหมูพวกเขา 
 
ก า ร ล ง โ ท ษ  



18 จงระวังอยาใหมีคนใด  ไมวาชายหรือหญิง  ครอบครัว  
หรือตระกูลใดในพวกทาน 
ในวันนี้ท่ีเอาใจออกหางจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา 
ไปกราบไหวนมัสการพระของชนชาติอื่นๆ  
จงระวังอยาใหมีรากเหงาในหมูพวกทานซ่ึงกอใหเกิดพิษรายขมขื่
นเชนนั้น  19เมื่อคนเชนนั้นไดยินถอยคําปฏิญานนี้ 
เขากลาวอวยพรแกตนเองและคิด วา 
“ ฉันจะยังคงปลอดภัยแมจะดึงดันดําเนิน ตามทางของฉันตอไป”  
อันจะสงผลใหเกิดภัย พิบัติท้ังดินแดนที่ชุมชื้นและที่แหงแลง  
20องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงอภัยโทษเขา  
พระพิโรธและความหวงแหนของพระองคจะเผาผลาญผูนั้น 
คําแชงสาปทั้งปวงที่บันทึกไว ในหนังสือเลมนี้จะตกอยูแกผูนั้น 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงลบชื่อเขาออกจากใตฟา  
21องคพระผูเปนเจา+จะทรงแยกผูนั้นออกจากตระกูลท้ังปวงของอิ
สราเอลเพื่อลงโทษดวยภัยพิบัติตามคําแชงสาปทั้งสิ้นแหงพันธสัญ
ญาซ่ึงบันทึกไวในหนังสือบทบัญญัตินี้ 
22แลวบุตรหลานของทานในชั่วอายุตอมา 
และคนตางดาวจากแดนไกลจะเห็นหายนะในแผนดินและโรคภัยซ่ึ
งองคพระผูเปนเจา+ สงมา 
23ดินแดนทั้งหมดจะเปนถ่ินรกรางแหงเกลือและกํามะถันซ่ึงถูกเผา
ผลาญ หวาน ปลูกไมได  ไมมีพืชผล ผักหญางอกขึ้น 
เชนเดียวกับหายนะของเมืองโสโดม โกโมราห  
อัดมาหและเศโบยิม  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงลมลางดวยพระพิโรธแรงกลา 
24ชนชาติท้ังหลายจะถามวา 



“ ทําไมองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําตอดินแดนนี้ถึงเพียงนี้? 
เหตุใดพระองคทรงพระพิโรธขนาดนี้?”     

25คําตอบที่ไดก็คือ 
‘ เพราะชนชาตินี้ละท้ิงพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+พระเจา
แหงบรรพบุรุษของพวก เขา 
พันธสัญญาซ่ึงพระองคทรงกระทํากับเขาเม่ือครั้งพระองคทรงนําพ
วกเขาออกมาจากอียิปต  
26พวกเขาหลงเตลิดไปกราบไหวนมัสการพระอื่นๆ 
พระซึ่งพวกเขาไมรูจัก 
พระที่พระองคมิไดประทานใหแกพวกเขา27ฉะนั้นพระพิโรธของอ
งคพระผูเปนเจาจึงเผาผลาญดินแดนแหงนี้  เพื่อพระองคจะทรง 
นําคําแชงสาปทั้งปวงที่บันทึกไวในหนังสือนี้ลงมาเหนือดินแดนนี้        
28โดยพระพิโรธอันรอนแรงและความเกรี้ยวกราดอันใหญหลวงอง
คพระผูเปนเจา+ทรงขุดรากเขาออกจากแผนดิน  
เหวี่ยงทิ้งไปในดินแดนอื่นดังท่ีเปนอยูขณะนี้”  

 
29สิ่งลี้ลับทั้งหลายเปนขององคพระผูเปนเจา+พระเจาของเร
า แตสิ่งตางๆที่ทรงสําแดงเปนของ เรากับลูกหลานตลอดไป 
เพื่อเราจะปฏิบัติตามถอยคําท้ังสิ้นแหงบทบัญญัตินี้”  

 
 
ความรุงเรืองหลังจากหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
30  
“ เม่ือเปนไปตามพระพรและคําแชงสาปทั้งปวงที่ขาพเจาไดประกา
ศไวตอทาน  ทานก็จะคิดไดขณะที่อาศัยอยูในชาติตางๆ  
ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงขับไลทานไป  



2และเมื่อใดที่ทานและบุตรหลานหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+
พระเจาของทาน 
และเชื่อฟงพระองคอยางสุดจิตสุดใจในทุกสิ่งท่ีขาพเจาแจงแกทาน
ในวันนี้   3เมื่อนั้นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะ 
ทรงใหทานกลับรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
พระองคจะทรงเอ็นดูสงสารทาน 
รวบรวมทานกลับคืนมาจากชนชาติตางๆซ่ึงพระองคทรงกระจายท
านไปนั้น 4แมทานจะถูกเนรเทศไปไกลลิบถึงสุดโลก  
จากทนั่นองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะรวบรวมและนําท
านกลับมาอีก 
5พระองคจะทรงนําทานมายังดินแดนที่เปนของบรรพบุรุษ 
และทานจะครอบ ครองดินแดนนี้ พระองคจะทรงใหทานรุงเรือง 
และมีจํานวนมากยิ่งกวาบรรพบุรุษของทาน 
6องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงใหจิต 
ใจของทานและของลูกหลานเขาสุหนัต  เพื่อทานจะรักพระองค 
สุดจิตสุดใจและมีชีวิตอยู  
7องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานก็จะทรงให 
คําแชงสาปทั้งปวงนี้ตกแกศัตรูผูเกลียดชัง และขมเหงรังแกทาน 
8ทานจะหวนกลับมาเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+และปฏิบัติตามพระบั
ญ ช า ท้ังสิ้นท่ีขาพเจาแจงแกทานวันนี้  
9แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานทรงใหทานเจริญรุงเรือง
ในการงานทุกอยางท่ีทานทําและใหบุตรหลานทวีขึ้น 
ใหฝูงสัตวมีลูกออนมากมายและพืชผลงอกงามอีกครั้งหนึ่ง 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงปติยินดีในตัวทาน 
และทําใหทานเจริญรุงเรืองเชนท่ีทรงปติยินดีในบรรพบุรุษของทา
น  10หากทานเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 



และถือรักษาพระ 
บัญชาและกฎเกณฑของพระองคซ่ึงบันทึกไวในหนังสือบทบัญญัติ
นี้ 
และหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานดวยสุดจิตสุด
ใ จ   
11สิ่งท่ีขาพเจากําชับทานในวันนี้ไมใชสิ่งท่ีเหลือบากวาแรงหรือเกิ
นเอื้อมสําหรับทาน  12มิไดอยูสูงในฟาสวรรค จนทานตองถามวา 
“ ใครเลาจะขึ้นไปบนสวรรค นํามาประกาศแกเรา 
เพื่อเราจะไดปฏิบัติตาม?” 13และมิใชอยูโพนทะเล  
จนทานตองถามวา “ ใครเลาจะขามมหาสมุทร 
น ำ ม า ป ร ะ ก าศแกเรา เพื่อเราจะไดปฏิบัติตาม?”   
14เปลาเลยแตถอยคํานี้อยูใกลตัวทานอยางยิ่ง 
อยูในปากของทานและอยูในใจและที่ริมฝปากของทาน  
เพื่อทานจะปฏิบัติตาม 
15ดูเถิด วันนี้ขาพเจาไดตั้งไวตรงหนาทานแลว 
ชีวิตกับความรุงเรืองผาสุกและความตายกับหายนะ  
16เ พ ร า ะขาพเจาไดบัญชา 
ทานแลวในวันนี้ใหรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และดําเนินตามครรลองของพระองค ใหรักษาพระบัญชา กฎเกณฑ 
และบท บัญญัติของพระองค เพื่อทานจะมีชีวิตอยู และเจริญทวี 
และองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานในดินแ
ดนซ่ึงทานจะเขาไปยึดครอง 
17แตหากจิตใจของทานหันเหไปและทานไมยอมเชื่อฟง 
หากทานถูกชักจูงใหไปกราบไหวนมัสการพระอื่นๆ 
18ขาพเจาประกาศแกทานในวันนี้วาทานจะพินาศโดยแนแท  



ทานจะไมไดมีชีวิตที่ยืนยาวในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะขามแมน้ําจ
อรแดนไปครอบครอง  
19ขาพเจาขออัญเชิญสวรรคและแผนดินโลกมาเปนพยานวา 
ในวันนี้ขาพเจาไดตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคําแชงสาป 
มาใหทานเลือกเอา  ขอใหทานเลือกเอาชีวิต 
เถิดเพื่อทานกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู  
20และเพื่อทานจะรักองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเชื่อฟงพร
ะสุรเสียงของพระองค และยึดม่ันในพระองค 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนชีวิตของทานและจะทรงใหทานมี
อายุยืนนาน 
ในดินแดนที่ทรงปฏิญาณวาจะประทานใหแกบรรพบุรุษของทานคื
อแก  อับราฮัม อิศฮัค  และยาโคบ”  
 
การแตงตั้งโยชูวา 
31 
แลวโมเสสออกไปกลาวถอยคําเหลานี้แกประชากรอิสราเอลทั้งปวง
วา 2” บัดนี้ ขาพเจาอายุถึง 120 ปแลว 
ขาพเจาไมสามารถเปนผูนําของทานอีกตอไปองคพระผูเปนเจา+ต
รัสวา ‘ เจาจะไมไดขาม แมน้ําจอรแดนไป’  
3องคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเองจะทรงนําทานขามไป 
และทําลายชนชาติตางๆที่อยูตรงหนาทาน  
ทานจะเขาไปครอบครองดินแดนของพวกเขา 
โยชูวาจะนําทานขามไปตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไว  
4และองคพระผูเปนเจา+จะทรงทํากับชนชาติเหลานั้นเหมือนที่ทรง
กระทําแกสิโหนและโอกประมุขของชาวอาโมไรต ซ่ึงทรง 
ทําลายไปพรอมทั้งดินแดนของเขา     



5องคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบเขาเหลานั้นไวในมือทาน  
ทานตองกระทําแกเขาทุกอยางตามที่ขาพเจากําชับไว 
6จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด  อยากลัวหรือครั่นครามพวกเขาเลย  
เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานเสด็จไปกับทาน 
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือละเลยทาน”  
7โมเสสจึงเรียกโยชูวามาและกลาวกับเขาตอหนาอิสราเอลทั้งปวงว
า  “ จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด 
เพราะทานตองนําประชากรเหลานี้เขายึดครองดินแดนซ่ึงองคพระ
ผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของเขาวาจะประทานใหแ
กพวกเขา 
และทานตองแบงสรรดินแดนนั้นใหแกพวกเขาเปนกรรมสิทธิ์  
8อยากลัวอยาทอใจเลย 
องคพระผูเปนเจา+เองจะทรงนําหนาทานและสถิตอยูกับทาน 
พระองคจะไมทรงทอดทิ้งหรือละเลยทาน”  
 
ใหอานบทบัญญัติทุกเจ็ดป 
9โมเสสไดบันทึกบทบัญญัตินี้ และมอบใหปุโรหิตแหงตระกูลเลวี 
ผูทําหนาท่ีหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+ และแกผู 
อาวุโสท้ังปวงแหงอิสราเอล  10แลวโมเสสกําชับพวกเขาวา 
“ ทุกปลายปท่ีเจ็ด  อันเปน 
ปแหงการยกหนี้ในเทศกาลอยูเพิง11เม่ืออิสราเอลทั้งปวงมาชุมนุม
กันตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน ณ 
สถานที่ซ่ึงจะทรงเลือก 
จงอานบทบัญญัตินี้ตอหนาพวกเขาใหพวกเขาฟง 
12จงเรียกชุมนุมเหลาประชากรทั้งชาย  หญิง และเด็ก  
และคนตางดาวในหมูพวกเจา  เพื่อพวกเขา 



จะไดฟงและเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
และระวังปฏิบัติตามทุกถอยคําแหงบทบัญญัตินี้      
13ลูกหลานซึ่งไมรูจักบัญญัติเหลานี้ 
จะไดยินและเรียนรูท่ีจะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน
ตราบเทาท่ีอาศัยอยูในดินแดนซ่ึงทานจะขามแมน้ําจอรแดนเขาไป
ยึดครอง”  
 
ทํานายวาอิสราเอลจะกบฏ 
14องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา “ ใกลเวลาที่เจาจะตายแลว 
จงเรียกโยชูวาเขามาในเต็นทนัดพบเพื่อเราจะมอบหมายภาระกิจใ
หแกเขา”  ดังนั้น 
โมเสสกับโยชูวาจึงเขามายืนอยูตอเบ้ืองพระพักตรท่ีเต็นทนัดพบ15
แลวองคพระผูเปนเจา+เสด็จมาปรากฏที่เต็นทในเสาเมฆตรงทางเข
าเต็นท 16และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
“ เจาจะตายไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเจา 
แลวไมนานประชากรเหลานี้จะขายตัวใหแกพระของคนตางชาติใ
นดินแดนที่เขาจะเขาไป  
เขาจะทิ้งเราและละเมิดพันธสัญญาท่ีเราทําไวกับพวกเขา17ในวัน
นั้นเราจะโกรธเขาและละทิ้งพวกเขา เราจะซอนหนาจากเขา  
และเขาจะถูกทําลายลาง 
ภัยพิบัติและความยุงยากนานัปการจะเกิดแกเขาจนเขาจะพูดวา 
‘ ภัยพิบัติเหลานี้เกิดแกเราเพราะพระเจาของ 
เราไมไดอยูกับเราแลวมิใชหรือ?’  
18และในวันนั้นเราจะซอนหนาจากพวกเขาอยางแนนอน 
เพราะความชั่วชาท้ังปวงของเขาที่หันไปหาพระอื่นๆ 
19บัดนี้เจาท้ังสองจงเขียนบทเพลงนี้และสอนประชากรอิสราเอลให



ขับรอง เพื่อ เปนพยานของเราตอสูพวกเขา   
20เม่ือเรานําพวกเขาเขาสูดินแดนที่เราสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกั
บบรรพบุรุษของเขา ดินแดนอัน อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
เม่ือเขาอิ่มหมีพีมัน และเพิ่มพูนทวี 
พวกเขาจะหันไปนมัสการพระอื่นๆแลวละทิ้งเรา 
และละเมิดพันธสัญญาของเรา 
21เม่ือภัยพิบัติและความยุงยากนานัปการเกิดแกเขา 
บทเพลงนี้จะเปนพยานตอสูเขาเพราะบทเพลงนี้จะสืบทอดไป 
ถึงลูกหลาน เรารูอยูแลววาพวกเขามีแนว 
โนมจะทําอะไรตั้งแตกอนที่เราจะนําพวกเขาเขาไปในดินแดนซ่ึงเร
าสัญญาดวยคําปฏิญาณกับพวกเขา”  
22ดังนั้นโมเสสจึงเขียนเนื้อเพลงบทนี้สอนชาวอิสราเอล 
23องคพระผูเปนเจา+ท ร งบัญชา โยชวูาบุตรนูนวา  
“ จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด  
เพราะเจาจะนําประชากรอิสราเอลเขาสูดินแดนที่เราสัญญาดวยคํา
ปฏิญาณไวกับพวกเขา  และเราเองจะอยูกับเจา”     
 
โมเสสกําชับคนเลวี 
24เม่ือโมเสสเขียนบทบัญญัติท้ังปวงซ่ึงบันทึกไวในหนังสือนี้ตั้งแต
ตนจนจบแลว 
25ทานกําชับคนเลวีซ่ึงแบกหามหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเ
จา+วา 
26” วางหนังสือบทบัญญัตินี้ไวขางหีบพันธสัญญาขององคพระผูเ
ปนเจา+พระเจาของทาน  
และมันจะอยูท่ีนั่นเปนพยานตอสูพวกทาน          
27เพราะขาพเจารูอยูวา ทานมักกบฏและดื้อดึงเพียงไร 



แมทุกวันนี้ซ่ึงขาพเจายังอยูกับทาน   
ทานยังกบฏตอองคพระผูเปนเจา+ถึงเพียงนี้  
ทานจะยิ่งฝาฝนมากขึ้นสักเพียงใดหลังจากท่ีขาพเจาตายไปแลว 
28จงเรียกชุมนุมผู อาวุโสประจําตระกูลท้ังปวง 
และเจาหนาท่ีท้ังหมดของทานมาเพื่อขาพเจาจะกลาวถอยคําเหลา
นี้ใหเขาฟง และอัญเชิญสวรรค 
และแผนดินโลกมาเปนพยานตอพวกเขา 
29เพราะขาพเจารูอยูวาหลังจากตัวเองลวงลับไปแลว 
ทานจะเสื่อมเสียรายแรงและหันเหจากครรลองที่ขาพเจากําชับทาน
ไว ในกาล ตอมาภัยพิบัติยอมเกิดแกทาน เพราะทาน 
กระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว 
และยั่วยุพระพิโรธของพระองคดวยสิ่งท่ีมือของทานไดกระทํา”    
 
บ ท เ พ ล ง ข อ ง โ ม เ ส ส  
30แลวโมเสสจึงทองบทเพลงตั้งแตตนจนจบใหชุมชนอิสราเอลทั้งป
วงฟงดังนี้ 
                           
32  สวรรคเอย  ฟงเถิดท่ีขาพเจาจะกลาว 
แผนดินโลกเอย  จงสดับวาจาจากปากขาพเจา  
2ขอใหคําสอนของขาพเจาพรั่งพรูลงมาดังฝน 
   และถอยคําของขาพเจาหยดหยาดมาดุจน้ําคาง 
เหมือนสายฝนลงบนหญาออน 
   เหมือนฝนชุมรินรดพืชพันธุเขียวสด 
3ขาพเจาจะประกาศพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
   ขอสดุดีความยิ่งใหญแหงพระเจาของเรา 
4พระองคทรงเปนพระศิลา  พระราชกิจของพระองคสมบูรณพรอม 



   และวิถีทางของพระองคลวนแตเท่ียงตรง 
ทรงเปนพระเจาผูสัตยซ่ือ และปราศจากความผิด 
   พระองคทรงซ่ือตรง และยุติธรรม 
5เขาทั้งหลายกระทําตัวเสื่อมทรามตอพระองค 
   นาอับอายขายหนา  ไมไดเปนลูกของพระเจาอีกตอไป 
   แตเขาเปนชนชาติท่ีวิปริตและกลับกลอก 
6ทานตอบสนองตอองคพระผูเปนเจา+เชนนี้หรือ 
   ประชากรที่โงเขลาเบาปญญา? 
พระเจาไมใชพระบิดาพระผูสรางของทาน 
   ผูทรงกอรางสรางทานขึ้นมาหรือ? 
7จงระลึกถึงวันคืนแตกอนเกา 
   คิดถึงชั่วอายุตั้งแตอดีตนานมา 
ถามบิดาของทานดูเถิด  เขาจะบอกใหได 
   ถามผูอาวุโสเถิด  พวกเขาจะอธิบายใหฟง 
8เม่ือองคพระผูสูงสุดประทานกรรมสิทธิ์แกชนชาติตางๆ 
   เมื่อทรงแยกมวลมนุษยชาติ 
ทรงกําหนดเขตชนชาติท้ังหลาย 
   ตามจํานวนบุตรแหงอิสราเอล25 
9สวนขององคพระผูเปนเจา+คือประชากรของพระองค 
   ยาโคบคือกรรมสิทธิ์สวนพระองค 
10พระองคทรงพบเขาในถิ่นทุรกันดาร 
    อันเริศราง  และเต็มไปดวยเสียงโหยหวน  
พระองคทรงโปกปองและดูแลเขา               
พระองคทรงพิทักษเขา ดังหนึ่งแกวตาของพระองค  

                                      
25 32:8 * หรือ “ ตามจํานวนบุตรของพระเจา”  



11เหมือนนกอินทรีตะกุยรังของมัน  
   และบินรอนอยูเหนือลูกออน 
กางปกออกรองรับ 
   ประคับประคองพาลูกบินไป 
12องคพระผูเปนเจา+ทรงนําพวกเขาไปเพียงลําพัง 
   ไมมีพระตางดาวอยูกับเขา 
13พระองคทรงกระทําใหเขาทะยานไปตาม เบื้องสูงแหงแผนดิน 
   และทรงเลี้ยงดูเขาดวยผลผลิตแหงทองทุง   
ทรงบํารุงเลี้ยงเขาดวยน้ําผึ้งจากศิลา   
   แ ล ะ น้ํามันจากหินผา 
14ดวยนมและนมเปรี้ยวจากฝูงสัตว 
   และดวยแกะแพะอวนพี 
กับแกะผูชั้นเยี่ยมแหงบาชาน 
   และขาวสาลีท่ีดีท่ีสุด 
เขาด่ืมน้ําองุนอันมีฟองสีแดงกํ่า 
15เยชูรุน26อวนพีก็ออกพยศ 
   ครั้นอิ่มหนําก็อวนใหญ  ขนเปนมันปลาบ 
เขาทอดทิ้งพระเจาผูทรงสรางเขา 
   ปฏิเสธพระศิลาแหงความรอดของตน  
16เขาท้ังหลายยั่วยุใหพระองคอิจฉาดวยพระตางดาวท้ังปวงของเ
ข า  
   ยั่วยุพระพิโรธของพระองคดวยรูปเคารพอันนาชิงชังท้ังหลาย 
17พวกเขาเซนสังเวยแกภูตวิญญาณ  ซ่ึงไมใชพระเจา 
   พระซึ่งเขาไมเคยรูจัก    

                                      
26 32:15* แปลวาผูซ่ือตรงหมายถึงอิสราเอล 



   พระซึ่งเพิ่งปรากฏ  
   พระซึ่งบรรพบุรุษของทานไมเกรงกลัว 
18ทานไดทอดท้ิงพระศิลาผูใหกําเนิดทาน 
   ทานลืมพระเจาผูทรงใหทานเกิดมา 
19องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นเชนนี้และทรงละทิ้งเขา 
   
เพราะวาบุตรชายบุตรสาวของพระองคทําใหพระองคทรงพระพิโร
ธ  
20พระองคตรัสวา “ เราจะซอนหนา จ า ก พ ว ก เ ข า  
    และดูสิวาบ้ันปลายของเขาจะเปนเชนใด 
เพราะเขาเปนชนชาติท่ีนอกลูนอกรอย 
     ลูกหลานผูไมสัตยซ่ือ 
21เขาทําใหเราอิจฉาสิ่งท่ีมิใชพระ 
     และยั่วโทสะเราดวยรูปเคารพอันไรคา 
เราจะทําใหเขาอิจฉาผูท่ีมิใชชนชาติ 
    เราจะยั่วโทสะเขาดวยประชาชาติท่ีไมมีความเขาใจ 
 22เพราะโทสะของเราจุดเปลวไฟ 
     
ซ่ึงเผาผลาญถึงกนบ้ึงของแดนมรณา27เผาโลกและพืชผลทั้งปวง 
    บันดาลใหภูเขาท้ังหลายลุกเปนไฟ 
23” เราจะสุมหายนะลงเหนือพวกเขา 
    และยิงธนูเขาใสเขา 
24เราจะสงการกันดารอาหารมาตอสูพวกเขา  
    โรคระบาดอันลางผลาญและภัยพิบัติรายแรงมาเลนงานเขา 

                                      
27 32:22* ภาษาฮีบรูวา  เ ช โ อ ล  



เราจะสงเขี้ยวเล็บของสัตวปามาทํารายเขา 
    พิษของงูรายซ่ึงคืบคลานมาในผงคลี 
 25ตามทองถนนมีคมดาบปลิดชีวิตลูกหลานของพวกเขา 
    ภายในบานมีความหวดหวั่นพรั่นพรึง 
ชายหนุม  และหญิงสาว  จะพินาศ 
    ทั้งเด็กเล็กและคนสูงอายุ  
26เราพูดแลววาเราจะกระจายพวกเขาออกไป 
    และลบพวกเขาเลือนหายจากความทรงจําของมนุษยชาติ 
27แตเราขยาดคําถากถางของศัตรู 
     เกรงวาปฏิปกษจะเขาใจผิดและพูดวา  
‘ มือของเราพิชิตชัยชนะ 
     ทั้งหมดนี้องคพระผูเปนเจา+มิไดทรงกระทํา’ " 
28พวกเขาเปนชนชาติไรความคิดขาดวิจารณญาณ 
29ถาเพียงแตเขาฉลาดและเขาใจ 
     และมองออกวาบ้ันปลายของตนจะเปนเชนใด 
 30คนๆเดียวจะไลคนเปนพันไดอยางไร? 
     หรือสองคนทําใหคนเปนหมื่นหนีเตลิดไดอยางไร? 
ถาไมใชเพราะพระศิลาของเขาไดขาย 
 พวกเขาเสียแลว 
   ถาไมใชเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาไวแลว 
31เพราะศิลาของชนชาติอื่นๆไมเหมือนพระศิลาแหงเรา 
     แมศัตรูของเราก็ยอมรับเชนนั้น 
32เทือกเถาของเขามาจากเทือกเถาแหงโสโดม 
     และจากทองทุงแหงโกโมราห 
ผลองุนของเขาเต็มไปดวยยาพิษ 
     พวงผลของเขามีแตความขมขื่น 



33เหลาองุนของเขาคือพิษงูราย 
     พิษรายของงูเหา 
34เราเก็บงําเรื่องนี้ 
    และประทับตราเก็บไวในคลังของเรามิใชหรือ? 
35การแกแคนเปนหนาท่ีของเราเองเราจะคืนสนอง 
     เมื่อถึงเวลาเทาของเขาจะลื่นไถล 
วันแหงหายนะของพวกเขาใกลเขามาแลว 
     และความยอยยับจะถาโถมเขาใสเขา 
36องคพระผูเปนเจา+จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค 
     และทรงเอ็นดูสงสารผูรับใชของ พระองค 
เม่ือพระองคทอดพระเนตรเห็นพละกําลังของเขาเสื่อมลง 
    และไมมีใครหลงเหลืออยู  ไมวาทาสหรือผูเปนไท 
37พระองคจะตรัสถามวา 
‘ พระทั้งหลายของพวกเขาไปไหนเสียเลา  
     ศิลาท่ีเขาพักพิงไปไหนเสียแลว 
38ไหนละพระที่รับประทานไขมันแหงเครื่องบูชา 
     และดื่มเหลาองุนแหงเครื่องด่ืมบูชาของเขา 
ใหพระเหลานั้นลุกขึ้นมาชวยทานสิ 
      ใหพระเหลานั้นมาใหท่ีพักพิงแกทานสิ 
39 จงดูเถิด  เราเองนี่แหละคือผูนั้น 
     ไมมีพระอื่นใดนอกจากเรา  
เราประหารและเราใหชีวิต 
     เราทําใหบาดเจ็บและจะรักษาใหหาย 
     และไมมีผูใดชวยใหพนมือเราไปได 
40เราชูมือขึ้นฟาและประกาศวา 
     เราดํารงอยูนิรันดรฉันใด 



41เม่ือเราลับดาบอันวาววับของเรา 
     และเมื่อเรากุมการพิพากษาไวในมือ 
เ ร า จ ะแกแคนศัตรูของเรา   
     และตอบแทนผู ท่ีเกลียดชังเราฉันนั้น 
42ศรของเราจะดื่มเลือดจนเมามาย 
     สวนดาบของเราจะกินเนื้อ 
คือเลือดเนื้อของผูถูกสังหารและเชลย 
     ศีรษะของผูนําแหงศัตรู 
43ประชาชาติท้ังหลายเอย 
จงชื่นชมยินดีรวมกับประชากรของพระเจาเถิด 
     เพราะพระองคจะทรงแกแคนใหโลหิตแหงผูรับใชของพระองค 
พระองคจะลางแคนศัตรูของพระองค 
    และลบมลทินบาปใหแกดินแดนและประชากรของพระองค”  
 
ค ำ อ ำ ล า ข อ ง โ ม เ ส ส  
44โมเสสมากับโยชูวาบุตรนูน 
กลาวเนื้อความทั้งบทเพลงนี้ใหประชาชนฟง 
45ครั้นโมเสสทองขอความท้ังหมดใหอิสราเอลทั้งหมดฟงจบแลว 
46ก็กลาวแกพวกเขาวา 
“ จงจําใสใจทุกถอยคําท่ีขาพเจาไดประกาศแกทานอยางเด็ดขาด
ในวันนี้  เพื่อทานจะกําชับบุตรหลานใหใสใจปฏิบัติตามทุกถอย 
คําแหงบทบัญญัตินี้ 47บทบัญญัตินี้มิใชถอยคําไรสาระ 
แตเปนชีวิตของทาน 
โดยบทบัญญัตินี้ทานจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนซ่ึงทานกําลังจะขา
มแมน้ําจอรแดนไปครอบครอง”  
 



โมเสสจะสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ 
48ในวันเดียวกันนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
49” จงขึ้นไปบนภูเขาเนโบในเทือกเขาอาบาริม 
ในโมอับตรงขามเมืองเยรีโค และมองดูคานาอัน 
ดินแดนซ่ึงเรายกใหเปนกรรมสิทธิ์ แกชนอิสราเอล  
50บนภูเขาที่เจาขึ้น ไปนั้น 
เจาจะตายไปอยูรวมกับญาติพี่นองของเจา 
เชนเดียวกับอาโรนพี่ชายของเจา 
ซ่ึงตายที่ภูเขาโฮรและถูกรวบไปอยูกับญาติพี่นองของเขา 
51เพราะเจาท้ังสองมิไดใหเกียรติเรา  
ตอหนาชนอิสราเอลที่น้ําพุเมรีบาหคาเดชใน ถิ่นกันดารศิน 
และมิไดเชิดชูความบริสุทธิ์ของเราในหมูชนอิสราเอล 
52ฉะนั้นเจาจะเห็นดินแดนนั้นแตไกล เจาจะไมไดเขาไปในดิน 
แดนซ่ึงเราจะยกใหแกประชากรอิสราเอล”  
 
โมเสสอวยพรตระกูลตางๆ 
33 กอนสิ้นชีวิต 
โมเสสคนของพระเจาไดอวยพรประชากรอิสราเอลดังนี้ 
2” องคพระผูเปนเจา+เสด็จจากซีนาย  
ทรงฉายแสงอรุณเหนือเขาทั้งหลายจากเสอีร 
 ทรงเปลงรังสีจากภูเขาปาราน 
พระองคเสด็จมากับ 28ผูบริสุทธิ์นับหมื่นแสนจากทิศใต  
จากลาดเขาของพระองค 
3พระองคยอมทรงรักเหลาประชากร     
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     วิสุทธิชนทั้งปวงอยูในพระหัตถ 
เขาท้ังหลายกราบล ง แ ท บ พ ร ะ บ า ท  
     และรับการสอนสั่งจากพระองค 
4คือบทบัญญัติท่ีโมเสสใหแกเราไว 
     เปนกรรมสิทธิ์ของชุมชนแหงยาโคบ 
5พ ร ะ องคทรงเปนกษัตริยเหนือเยชูรุน29 
     เมื่อบรรดาผูนํามาชุมนุมกัน 
     รวมกับตระกูลท้ังปวงของอิสราเอล 
6” ขอใหรูเบนดํารงอยูเปนอมตะ 
อยาใหคนของเขามีนอย”  
7และเขากลาวถึงยูดาหวา 
“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+  ขอทรงฟงเสียงร่ํารองของยูดาห 
ประสานเขาเขากับชนชาติของเขา 
เขาตอสูฟนฝาดวยมือของเขาเอง 
ขอทรงชวยยูดาหตอกรกับศัตรู”  
8เก่ียวกับตระกูลเลวีเขากลาววา 
“ อูรีมและทุมมีมของพระองค 
     อยูแกผูท่ีพระองคโปรด 
 พระองคทรงทดสอบเขาที่มัสสาห 
     พระองคทรงตอสูกับเขาที่หวงน้ําเมรีบาห 
9เขากลาวถึงบิดามารดาวา 
     ‘ ขาพเจาไมเห็นแกหนาพวกเขา’  
เขาไมเห็นแกพี่นองของเขา 
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     ไมเห็นแกบุตรของเขา 
แตเขาพิทักษรักษาพระดํารัสของพระองค 
     แ ละปกปองพันธสัญญาของพระองค 
10เขาจะสอนพระโอวาทของพระองคแกยาโคบ 
     และสอนบทบัญญัติของพระองคแกอิสราเอล 
เขาถวายเครื่องหอมตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
     และเครื่องเผาบูชาท้ังสิ้นบนแทนของพระองค 
11ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงอวยพรความสามารถทั้งสิ้นของเ ข า  
     และโปรดผลงานที่เขาทํา  
ขอทรงบดขยี้บรรดาศัตรูของเขา 
     อยายอมใหคนเหลานั้นลุกขึ้นมาไดอีก”  
12เก่ียวกับตระกูลเบนยามิน เขากลาววา  
“ ขอใหผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักพักพิงม่ันคงในพระองค   
เพราะทรงปกปองเขาวันยังคํ่า 
และผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักอิงแอบอยูแนบพระทรวงพระองค
”  
 13เก่ียวกับตระกูลโยเซฟ  เขากลาววา 
“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรดินแดนของเขา 
     ดวยน้ําคางล้ําเลิศจากสวรรคเบ้ืองบน 
     และดวยหวงน้ําลึกจากเบื้องลาง 
 14ดวยผลผลิตเยี่ยมยอดจากดวงตะวัน 
     และดวยผลิตผลยอดเยี่ยมจากดวงจันทรา 
15ดวยของขวัญเลอเลิศจากภูเขาดึกดําบรรพ 
     ดวยความสมบูรณพูนผลแหงภูเขาอันถาวรนิรันดร 



16ดวยของขวัญล้ําคาจากผืนแผนดิน 
และความอุดมสมบูรณแหงพื้นพสุธา        
     
และดวยความโปรดปรานจากพระองคผูประทับในพุมไมอันลุกเปน
ไ ฟ  
ขอใหพรทั้งปวงนี้มาเหนือโยเซฟ เหนือเจานายในหมูพี่นอง30 
17ผูทรงไวซ่ึงศักดา  ดุจดังวัวหนุมลูกหัวป 
     เขาของทานคือเขาแหงกระทิงปา 
ดวยเขาเหลานั้นทานจะขวิดประชาชาติท้ังหลาย  
     แมประชาชาติท่ีสุดปลายแผนดินโลก 
นี่แหละคือ ชนเอฟราอิมนับหมื่นและมนัสเสหนับพัน”  
18เก่ียวกับตระกูลเศบูลุน  เขากลาววา 
“ จงเริงรายินดีเถิด เศบูลุนเอย เมื่อทานออกไป 
     และทานอิสสาคารเอย  จงเริงรายินดีในเต็นทของทาน 
 19พวกเขาจะชุมนุมประชากรที่ภูเขา 
     และถวายเครื่องบูชาแหงความชอบธรรม ณ ที่นั้น 
เขาจะเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณแหงทอง ท ะ เ ล  
     ดวยสมบัติท่ีซอนไวในหาดทราย”  
20เก่ียวกับตระกูลกาด  เขากลาววา 
“ ขอถวายพรแกผูขยายอาณาจักรของกาด 
     กาดมีชีวิตอยูเยี่ยงราชสีหฉีกท้ึงแขน  หรือศีรษะ 
21เขาเลือกดินแดนดีเยี่ยมท่ีสุดไวเปนของตนเอง 
     สวนท่ีเปนของผูนําสงวนไวสําหรับเขา 
เม่ือบรรดาหัวหนาของประชาชนมาชุมนุมกัน 

                                      
30 33:16 * หรือ” เหนือผูพลัดพรากจากพี่นอง”  



     
เขากระทําใหลุลวงตามพระดําริอันชอบธรรมขององคพระผูเปนเจา
+ 
     และตามพระวินิจฉัยเก่ียวกับอิสราเอล”  
22เก่ียวกับตระกูลดาน  เขากลาววา 
“ ดานเหมือนลูกสิงห โลดแลนออกมาจากบาชาน”  
23เก่ียวกับตระกูลนัฟทาลี เขากลาววา 
“ นัฟทาลีอิ่มเอิบดวยความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
เต็มเปยมดวยพระพรของพระองค 
     เขาจะครอบครองไปทางใตถึงทะเลสาบ”  
24เก่ียวกับตระกูลอาเชอร เขากลาววา 
“ อาเชอรเปนลูกคนท่ีไดรับพรมากที่สุด          
ขอใหเขาเปนท่ีชื่นชอบของพี่ๆ นองๆ 
     และใหเขาจุมเทาลงในน้ํามัน  
25ดาลประตูของทานจะเปนเหล็กและทองสัมฤทธิ์ 
     และพลังวังชาของทานอยูคูคืนวันของทาน 
26ไมมีผูใดเสมอเหมือนพระเจาแหงเยชูรุน 
     ผูประทับอยูบนฟาสวรรคเพื่อชวยทาน 
     ผูประทับเหนือเมฆดวยไอศวรรยานุภาพ   
27พระเจาองคอมตะคือท่ีกําบังภัยของทาน 
     และเบื้องลางคือออมแขนอันนิรันดร 
พระองคจะทรงขับไลเหลาศัตรูออกไปพนหนาทาน 
    ตรัสวา ‘ จงทําลายลางเขาเสีย’  
 28ฉะนั้น  อิสราเอลจะอาศัยอยูโดยสวัสดิภาพ 
     ธารน้ําพุของยาโคบมั่นคง 
ในดินแดนแหงขาว  และเหลาองุนใหม 



     ที่ซ่ึงฟาหยาดรินน้ําคางลงมา 
 29อิสราเอลเอย  พระพรนี้มีแกทาน 
     ใครเลาเสมอเหมือนทาน?    
     ชนชาติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงชวยใหรอด 
พระองคทรงเปนโลและเปนผูชวยทาน 
     และทรงเปนดาบอันรุงโรจนของทาน 
ศัตรูของทานจะโคงคํานับทาน 
   และทานจะย่ําบนท่ีสูง31ข อ ง เ ข า ”  
 
โมเสสสิ้นชีวิต 
34 จากที่ราบโมอับ โมเสสปนขึ้นยอดเขาปสกาหบนภูเขาเนโบ 
ตรงขามเมืองเยรีโค ที่นั่นองคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงดินแดน 
ท้ังหมดใหทานเห็นคือจากกิเลอาดจดดาน    
2” เขตท้ังหมดของนัฟทาลีพรมแดนของเอฟราอิมกับมนัสเสห 
เขตแดนทั้งหมดของยูดาหจนจดทะเลตะวันตก32 
3เนเกบและภูมิภาคทั้งหมดจากหุบเขาแหงเยรีโค 
นครแหงตนปาลมจนจดโศอาร 
4แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับทานวา 
“ นี่คือดินแดนที่เราสัญญาดวยคําปฏิญาณไวกับอับราฮัม อิศอัค 
และยาโคบวาจะยกใหแกวงศวานของเขา 
ตอนนี้เราใหเจาเห็นกับตาแลว แตเจาจะไมได ขามเขาไป”   
5และโมเสสผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ก็สิ้นชีวิตลงที่นั่นในโมอั
บตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสไว 

                                      
31 33:29 * หรือ “ จะย่ําบนรางของเขา”  
32 34:2* คือ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 



6พระองคทรงฝงทาน33ไวในหุบเขาตรงขามเบธเปโอรในโมอับ 
แตไมมีผูใดทราบตําแหนงแนนอนตราบจนทุกวันนี้  
7โมเสสสิ้นชีวิตเมื่ออายุได 120 ป 
ส า ยตายังดีและเรี่ยวแรงมิไดถดถอย8ประชากรอิสราเอลไวทุกข
ใหทานเปนเวลา 30 วัน  ณ ที่ราบโมอับนั้น  
9โยชูวาบุตรนูนประกอบดวยพระวิญญาณแหงสติปญญาเพราะโมเ
สสไดวางมือบนทาน 
ประชากรอิสราเอลจึงเชื่อฟงทานและกระทําสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา
+ไดทรงบัญชาโมเสสไว 
10ตั้งแตนั้นมาไมมีผูเผยพระวจนะคนใดในอิสราเอลเสมอเหมือนโ
มเสส ผูซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงรูจักหนาตอหนา 
11ผูไดกระทําหมายสําคัญและการอัศจรรยอันยิ่งใหญท้ังปวงที่องค
พระผูเปนเจา+ทรงใชทานไปกระทําในอียิปตตอฟาโรห  
ขาราชบริพาร  และแกท้ังดินแดนของเขา 
12ไมเคยมีผูใดสําแดงอานุภาพเกรียงไกรหรือกระทําสิ่งนาครั่นคร
ามดังท่ีโมเสสกระทําในสายตาของอิสราเอลทั้งปวง 

                                      
33 34:6* หรือ ทานถูกฝง 


