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1நாளாகமம்
ஆச ரியர்
1. நாளாகமம் புத்தகத்தன் ஆச ரியர் யார்

என்று ெதளிவாக குற க்கப்படவல்ைல.
ஆனால் ேவதபாரகன் எஸ்றா தான் என்று
யூத பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது. இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தன் ெபயர் அட்டவைனயுடன்
இந்த புத்தகம் ெதாடங்குகறது. ப றகு
ஐக்கய இராஜ்ஜியமாக இருந்த
இஸ்ரேவலின் ேமல் தாவீது ெசய்த
அரசாட்சைய வர்ணிக்க றது. பைழய
ஏற்பாட்டின் உயர்ந்த நபரான தாவீதன்
காரியங்கைள அதவவரமாக எழுதுகறது.
பண்ைடக்காலத்து இஸ்ரேவல் ேதசத்தன்
மதசம்பந்தமான காரியங்கைளயும் அரச யல்
காரியங்கைளயும்வவரிக்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு. 450 க்கும் 400 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
3:19-24, வசனங்களின் அட்டவைணயல்

தாவீதன் ஆறாவது தைலமுைறயலுள்ள
ெசருபாேபலின்ெபயர்குற க்கப்பட்டிருப்பதால்
இந்த புத்தகம் பாப ேலானின்
சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப வந்தப றகு
எழுதப்பட்டதுஎன்றுஉறுதயாக றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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பண்ைடக்காலத்து யூத ஜனங்களுக்கும்
ேவதத்ைத வாச க்க ற அைனவருக்கும்
எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சைறயருப்புக்கு ப றகு தரும்ப வந்த

இஸ்ரேவலர்கள் ேதவைன எப்படி ஆராத க்க
ேவண்டும் என்று அறய எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலின் ெதற்கு இராஜ்ஜியமான
யூதா, ெபன்யமின் ேலவ ேகாத்த ரங்களின்
சரித்த ரத்தல் அத கமாக கவனம்
ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ேகாத்த ரங்கள்
ேதவனுக்கு அதக உண்ைமயுள்ளவர்களாக
காணப்பட்டனர். தாவீதன் வீடும்
சங்காசனமும் என்ைறக்கும் இஸ்ரேவலில்
நத்தயமாக ஸ்த ரப்பட்டிருக்கும் என்று
தாவீேதாடு ெசய்த உடன்பட்டிக்ைகைய
ேதவன் கனம்பண்ணுகறைதக்
குறக்க றது. இைத பூமியன் இராஜாக்கள்
ெசய்யமுடியாது, ேதவேன மக்கள் தம்ைம
ஆராதைன ெசய்ய தம்முைடய ஆலயத்ைத
ஸ்த ரப்படுத்தனார். பாப ேலானியர்களின்
ேசைனகள் சாெலாேமான் கட்டின
ேதவாலயத்ைதஅழித்தார்கள்.
ைமயக்கருத்து
இஸ்ரேவலின்ஆவக்குரிய சரித்த ரம்
ெபாருளடக்கம்
1. வம்சவரலாறுகள்— 1:1-9:44
2. சவுல்இராஜாவன்மரணம்— 10:1-14
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3. தாவீதன் அப ேஷகமும்
இராஜ்ஜியாபாரமும்— 11:1-29:30

ஆதாம் முதல் ேநாவா வைரயுள்ள குடும்ப
வரலாறு

1 ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், 2 ேகனான்,
மகலாெலேயல், யாேரத், 3 ஏேனாக்கு,
ெமத்தூசலா, லாேமக்கு, 4 ேநாவா, ேசம், காம்,
யாப்ேபத்.

யாப்ேபத்தன்சந்ததயனர்
5யாப்ேபத்தன் மகன்கள் ேகாமர், மாேகாகு,

மாதாய், யாவான், தூபால், ேமேசக்கு,
தீராஸ் என்பவர்கள். 6 ேகாமருைடய
மகன்கள் அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா
என்பவர்கள். 7 யாவானுைடய மகன்கள்,
எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம், ெதாதானீம்
என்பவர்கள்.
காமின் சந்ததயனர்

8 காமின் மகன்கள், கூஷ், மிஸ்ராய ம்,
பூத், கானான் என்பவர்கள். 9 கூஷன்
மகன்கள், ேசபா, ஆவலா, சப்தா,
ராமா, சப்த கா என்பவர்கள்; ராமாவன்
மகன்கள், ேசபா, த தான் என்பவர்கள்.
10 கூஷ் நம்ேராைதப் ெபற்றான்; இவன்
பூமிய ேல பலசாலியானான். 11 மிஸ்ராய ம்
லூதீமியர்கைளயும், ஆனாமியர்கைளயும்,
ெலகாபீயர்கைளயும், நப்தூகீயர்கைளயும்,
12 பத்ருசயர்கைளயும், ெபலிஸ்தர்கைளப்
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ெபற்ற கஸ்லூகயர்கைளயும்,
கப்ெதாரீயர்கைளயும் ெபற்றான். 13 கானான்
தன்னுைடய மூத்தமகனாகய சீேதாைனயும்,
ஏத்ைதயும், 14 எபூசயர்கைளயும்,
எேமாரியர்கைளயும், க ர்காச யர்கைளயும்,
15 ஏவயர்கைளயும், அர்கீயர்கைளயும்,
சீனியர்கைளயும், 16 அர்வாதயர்கைளயும்,
ெசமாரியர்கைளயும், ஆமாத்தயர்கைளயும்
ெபற்றான்.

ேசமின் சந்ததயனர்
17 ேசமின் மகன்கள், ஏலாம், அசூர்,

அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ்,
கூல், ேகத்ெதர், ேமேசக் என்பவர்கள்.
18 அர்பக்சாத் சாலாைவப் ெபற்றான்;
சாலா ஏேபைரப் ெபற்றான். 19 ஏேபருக்கு
இரண்டு மகன்கள் பறந்தார்கள்;
ஒருவனுைடய ெபயர் ேபேலகு, ஏெனனில்
அவனுைடய நாட்களில் பூமி ப ரிக்கப்பட்டது;
அவனுைடய சேகாதரன் ெபயர் ெயாக்தான்.
20 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைதயும்,
சாேலப்ைபயும், அசர்மாேவத்ைதயும்,
ேயராைகயும், 21 அேதாராைமயும்,
ஊசாைலயும், த க்லாைவயும், 22 ஏபாைலயும்,
அபமாேவைலயும், ேசபாைவயும்,
23 ஓப்பீைரயும், ஆவலாைவயும்,
ேயாபாைபயும், ெபற்றான்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் ெயாக்தானின் மகன்கள். 24 ேசம்,
அர்பக்சாத், சாலா, 25 ஏேபர், ேபேலகு, ெரகூ,
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26 ெசரூகு, நாேகார், ேதராகு, 27ஆப ராமாக ய
ஆப ரகாம்.
ஆப ரகாமின்குடும்பம்

28 ஆப ரகாமின் மகன்கள், ஈசாக்கு,
இஸ்மேவல்என்பவர்கள்.
ஆகாரின் சந்ததயனர்

29 இவர்களுைடய சந்தத களாவன:
இஸ்மேவலின்மூத்தமகனாகயெநபாேயாத்,
ேகதார், அத்ப ேயல், மிப்சாம், 30 மிஷ்மா,
தூமா, மாசா, ஆதாத், ேதமா, 31 ெயத்தூர்,
நாபீஸ், ேகத்மா என்பவர்கள்; இவர்கள்
இஸ்மேவலின்மகன்கள்.
ேகத்தூராளின் சந்ததயனர்

32 ஆப ரகாமின் மறுமைனயாட்டியாகய
ேகத்தூராள் ெபற்ற மகன்கள் ச ம்ரான்,
யக்க்ஷான், ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக்,
சூவா என்பவர்கள்; யக்க்ஷானினுைடய
மகன்கள் ேசபா, ேததான் என்பவர்கள்.
33 மீதயானின் மகன்கள் ஏப்பா, ஏப்ேபர்,
ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்;
இவர்கள் எல்ேலாரும் ேகத்தூராளின்
மகன்கள்.
சாராளுைடய சந்ததயனர்

34 ஆப ரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்;
ஈசாக்கன் மகன்கள் ஏசா, இஸ்ரேவல்
என்பவர்கள்.
ஏசாவன்மகன்கள்
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35 ஏசாவன் மகன்கள் எலிப்பாஸ்,
ெரகுேவல், எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு
என்பவர்கள். 36 எலிப்பாசனுைடய
மகன்கள் ேதமான், ஓமார், ெசப்ப , கத்தாம்,
ேகனாஸ், த ம்னா, அமேலக்கு என்பவர்கள்.
37 ெரகுேவலினுைடய மகன்கள் நகாத்,
ெசராகு, சம்மா,மீசா என்பவர்கள்.

ஏேதாமிலுள்ளேசயீரின்மக்கள்
38 ேசயீரின் மகன்கள் ேலாத்தான், ேசாபால்,

ச ப ேயான்,ஆனா,தீேசான்,ஏத்ேசர்,த ேஷான்
என்பவர்கள். 39 ேலாத்தான் மகன்கள்
ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்; ேலாத்தானின்
சேகாதரி த ம்னாள் என்பவள். 40 ேசாபாலின்
மகன்கள் அல்வான், மானகாத், ஏபால்,
ெசப்ப , ஓனாம் என்பவர்கள்; ச ப ேயானின்
மகன்கள் அயா, ஆனாகு என்பவர்கள்.
41 ஆனாகன் மகன்களில் ஒருவன் த ேஷான்
என்பவன்; த ேஷானின் மகன்கள் அம்ராம்,
எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள்.
42 தஷானின் மகன்கள் பல்கான், சகவான்,
யாக்கான் என்பவர்கள்; ஏத்ேசரின் மகன்கள்
ஊத்ஸ்,அரான்என்பவர்கள்.

ஏேதாைமஅரசாண்டஇராஜாக்கள்
43 இஸ்ரேவலர்கைள ஒரு இராஜா

ஆளாததற்குமுன்ேன, ஏேதாம் ேதசத்தல்
அரசாண்ட இராஜாக்கள்: ேபேயாரின்
மகன் ேபலா என்பவன்; இவனுைடய
பட்டணத்தன் ெபயர் தன்காபா. 44 ேபலா
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இறந்தபன்பு ேபாஸ்றா ஊைரச்ேசர்ந்த
ேசராகன் மகன் ேயாபாப் அவன் இருந்த
இடத்தல் இராஜாவானான். 45 ேயாபாப்
இறந்தபன்பு, ேதமானியர்களுைடய
ேதசத்தானாகய ஊஷாம் அவன் இருந்த
இடத்தல் இராஜாவானான். 46 ஊஷாம்
இறந்தபன்பு, ேபதாதன் மகன்ஆதாத் அவன்
இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான், இவன்
மீதயானியர்கைள ேமாவாபன் நாட்டிேல
ேதாற்கடித்தவன்; இவனுைடய பட்டணத்தன்
ெபயர் ஆவீத். 47 ஆதாத் இறந்தபன்பு,
மஸ்ேரக்கா ஊைரச்ேசர்ந்த சம்லா அவன்
இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான்.
48 சம்லா இறந்தபன்பு, நத ேயாரமான
ெரெகாேபாத்தானாகய சவுல் அவன்
இருந்த இடத்தல் இராஜாவானான்.
49 சவுல் இறந்தபன்பு, அக்ேபாரின் மகன்
பாகாலானான் அவன் இருந்த இடத்தல்
இராஜாவானான். 50 பாகாலானான்
இறந்தபன்பு, ஆதாத் அவன் இருந்த
இடத்தல் இராஜாவானான்; இவனுைடய
பட்டணத்தனுைடய ெபயர் பாக ; ேமசகாபன்
மகளாகயமத்ேரத்தன்மகளானஅவனுைடய
மைனவயன்ெபயர்ெமேகதேபல்.

ஏேதாமின் ப ரபுக்கள்
51 ஆதாத் இறந்தபன்பு, ஏேதாைம

அரசாண்ட ப ரபுக்கள்; த ம்னா ப ரபு, அல்வா
ப ரபு, எேதத் ப ரபு, 52 அேகாலிபாமா ப ரபு,
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ஏலா ப ரபு, ப ேனான் ப ரபு, 53 ேகனாஸ் ப ரபு,
ேதமான் ப ரபு, மிப்சார் ப ரபு, 54 மக்த ேயல்
ப ரபு, ஈராம் ப ரபு, இவர்கேள ஏேதாமின்
ப ரபுக்கள்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவலுைடயமகன்கள்

1 இஸ்ரேவலின் மகன்கள் ரூபன்,
ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார்,
ெசபுேலான், 2 தாண், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன்,
நப்தலி, காத்,ஆேசர் என்பவர்கள்.

யூதாவன்மகன்கள்
3 யூதாவன் மகன்கள் ஏர், ஓனான், ேசலா

என்பவர்கள்; இந்த மூன்று மகன்களும்
சூவாவன்மகளானகானானியெபண்ணிடம்
அவனுக்குப் ப றந்தவர்கள்; ஏர் என்னும்
யூதாவன் மூத்த மகன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாதவனானதால் அவர்
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டார். 4 யூதாவன்
மருமகளாகய தாமார் அவனுக்குப்
பாேரைசயும் ேசராைவயும் ெபற்றாள்;
யூதாவன் மகன்கள் எல்ேலாரும் ஐந்துேபர்.
5 பாேரசன் மகன்கள் எஸ்ேரான், ஆமூல்
என்பவர்கள். 6 ேசராவன் மகன்கள்
எல்ேலாரும் ச ம்ரி, ஏத்தான், ஏமான்,
கல்ேகால், தாரா என்னும் ஐந்துேபர்.
7 சாபத்தீடான காரியத்த ேல துேராகம்ெசய்து
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இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்த ஆகார்*
என்பவன் கர்மீ மகன்களில் ஒருவன்.
8 ஏத்தானின் மகன்கள் அசரியா
முதலானவர்கள். 9 எஸ்ேரானுக்குப் ப றந்த
மகன்கள் ெயர்ெமேயல், ராம், ெகலுபா
என்பவர்கள்.

எஸ்ேரானின்மகனாகய ராமிலிருந்து
10 ராம் அம்மினதாைபப் ெபற்றான்;

அம்மினதாப் யூதா சந்ததயன் ப ரபுவாகய
நகேசாைனப் ெபற்றான். 11 நகேசான்
சல்மாைவப் ெபற்றான்; சல்மா ேபாவாைசப்
ெபற்றான். 12 ேபாவாஸ் ஓேபத்ைதப்
ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்.
13 ஈசாய் தன்னுைடய மூத்த மகன்
எலியாைபயும், அபனதாப் என்னும்
இரண்டாம் மகைனயும், சம்மா என்னும்
மூன்றாம் மகைனயும், 14 ெநதெனேயல்
என்னும் நான்காம் மகைனயும், ரதாய
என்னும் ஐந்தாம் மகைனயும், 15 ஓத்ேசம்
என்னும் ஆறாம் மகைனயும், தாவீது
என்னும் ஏழாம் மகைனயும் ெபற்றான்.
16 அவர்களுைடய சேகாதரிகள் ெசருயாள்,
அபகாயல் என்பவர்கள்; ெசருயாளின்
மகன்கள், அப சாய், ேயாவாப், ஆசேகல்
என்னும் மூன்றுேபர். 17 அபகாயல்
அமாசாைவப் ெபற்றாள்; அமாசாவன்

* அத்த யாயம் 2:7 2:7 ேயாசுவா 7அதகாரம் பார்க்க
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தகப்பன் இஸ்மேவலனாகய ஏத்ேதர்
என்பவன்.

எஸ்ேரானின்மகனாகயகாேலப்
18 எஸ்ேரானின் மகன் காேலப் எரீேயாத்†

என்னப்பட்ட தன்னுைடய மைனவயாகய
அசுபாளாேல ெபற்ற மகன்கள் ஏேசர்,
ேசாபாப், அர்ேதான் என்பவர்கள். 19அசுபாள்
இறந்த பன்பு காேலப் எப்ராத்ைதத்
தருமணம் ெசய்தான்; இவள் அவனுக்கு
ஊைரப் ெபற்றாள். 20 ஊர் ஊரிையப்
ெபற்றான்; ஊரி ெபசெலேயைலப்
ெபற்றான். 21 பன்பு, எஸ்ேரான் அறுபது
வயதானேபாது கெலயாத்தனுைடய
தகப்பனாகய மாகீரினுைடய மகைளத்
தருமணம்ெசய்தான்; இவள் அவனுக்குச்
ெசகூைபப் ெபற்றாள். 22 ெசகூப் யாவீைரப்
ெபற்றான்; இவனுக்குக் கீேலயாத்
ேதசத்தல் இருபத்து மூன்று ஊர்கள்
இருந்தது. 23 ெகசூரும், ஆராமும் யாவீரின்
க ராமங்கைளயும், ேகனாத்தலுள்ள
க ராமங்களாகய அறுபது ஊர்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் கெலயாத்தன் தகப்பனாகய
மாகீரின் மகன்கள். 24 காேலபனுைடய
ஊரான எப்ராத்தாவல் எஸ்ேரான்
இறந்தபன்பு, எஸ்ேரானின் மைனவயாகய

† அத்த யாயம் 2:18 2:18காேலபுைடயமகளாகஇருக்கலாம்
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அபயாள் அவனுக்கு ெதக்ேகாவாவன்
தகப்பனாகயஅசூைரப்ெபற்றாள்.

எஸ்ேரானின்மகனாகயெயர்ெமேயல்
25 எஸ்ேரானுக்கு முதலில் பறந்த

ெயர்ெமேயலின் மகன்கள் ராம் என்னும்
மூத்தவனும், பூனா, ஓெரன், ஓத்ேசம்,
அகயா என்பவர்களுேம. 26 அத்தாராள்
என்னும் ெபயருள்ள ேவெறாரு மைனவயும்
ெயர்ெமேயலுக்கு இருந்தாள்; இவள்
ஓனாமின் தாய். 27 ெயர்ெமேயலுக்கு
முதலில் பறந்த ராமின் மகன்கள் மாஸ்,
யாமின், எக்ேகர் என்பவர்கள். 28 ஓனாமின்
மகன்கள் சம்மாய், யாதா என்பவர்கள்;
சம்மாயன் மகன்கள் நாதாப், அபசூர்
என்பவர்கள். 29 அபசூருைடய மைனவயன்
ெபயர் அபயாேயல்; அவள் அவனுக்கு
அக்பாைனயும் ேமாளிைதயும் ெபற்றாள்.
30 நாதாபனுைடய மகன்கள் ேசேலத்,
அப்பாய ம் என்பவர்கள்; ேசேலத் பள்ைளகள்
இல்லாமல் இறந்தான். 31 அப்பாய மின்
மகன் இஷ ; இஷயன் மகன் ேசசான்;
ேசசானின்மகள்அக்லாய். 32சம்மாயனுைடய
சேகாதரனாகய யாதாவனுைடய மகன்கள்,
ெயத்ெதர், ேயானத்தான் என்பவர்கள்;
ெயத்ெதர் பள்ைளகள்இல்லாமல்இறந்தான்.
33 ேயானத்தானின் மகன்கள், ேபேலத், சாசா
என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயர்ெமேயலின்
சந்தத . 34 ேசசானுக்கு மகள்கைளத்
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தவ ர மகன்கள் இல்ைல; ேசசானுக்கு
யர்கா என்னும் ெபயருள்ள எக ப்தய
ேவைலக்காரன் ஒருவன் இருந்தான்.
35 ேசசான் தன்னுைடய மகைளத் தன்
ேவைலக்காரனாகய யர்காவுக்கு தருமணம்
ெசய்துெகாடுத்தான்; அவள் அவனுக்கு
அத்தாயையப் ெபற்றாள். 36 அத்தாய
நாதாைனப் ெபற்றான். நாதான் சாபாைதப்
ெபற்றான். 37 சாபாத் எப்லாைலப் ெபற்றான்;
எப்லால் ஓேபைதப் ெபற்றான். 38 ஓேபத்
ஏகூைவப் ெபற்றான்; ஏகூ அசரியாைவப்
ெபற்றான். 39அசரியா எேலைசப் ெபற்றான்;
ஏேலஸ் எெலயாசாைவப் ெபற்றான்.
40 எெலயாசா சஸ்மாையப் ெபற்றான்;
சஸ்மாய் சல்லூைமப் ெபற்றான். 41 சல்லூம்
எக்கமியாைவப் ெபற்றான்; எக்கமியா
எலிஷாமாைவப்ெபற்றான்.

காேலபன்சந்தத
42 ெயர்ெமேயலின் சேகாதரனாகய

காேலபன் மகன்கள் முதலில் பறந்த
சீப்பன் தகப்பனாகய ேமசாவும், எப்ேரானின்
தகப்பனாகய ெமேரசாவன் மகன்களுேம.
43 எப்ேரானின் மகன்கள் ேகாராகு,
தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா என்பவர்கள்.
44 ெசமா ேயார்க்ேகயாமின் தகப்பனாகய
ெரக்ேகைமப் ெபற்றான்; ெரக்ேகம்
சம்மாையப் ெபற்றான். 45 சம்மாயன் மகன்
மாேகான்; மாேகான் ெபத்சூரின் தகப்பன்.
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46 காேலபன் மறுமைனயாட்டியாகய
எப்பாள் ஆராைனயும், ேமாசாைவயும்,
காேசைசயும் ெபற்றாள்; ஆரான் காேசைசப்
ெபற்றான். 47 யாதாயன் மகன்கள்
ேரேகம், ேயாதாம், ேகசான், ேபேலத்,
எப்பா, சாகாப் என்பவர்கள். 48 காேலபன்
மறுமைனயாட்டியாகய மாகாள் ேசேபைரயும்
த ர்கானாைவயும் ெபற்றாள். 49 அவள்
மத்மன்னாவன் தகப்பனாகய சாகாைபயும்,
மக்ேபனாவுக்கும் கீேபயாவுக்கும்
தகப்பனாகய ேசவாைவயும் ெபற்றாள்;
காேலபன் மகள் அக்சாள் என்பவள்.
50 எப்ராத்தாளிடம் முதலில் பறந்தஊருைடய
மகனாகய காேலபனுைடய மகன்கள்
கீரியாத்யாரீமின் மூப்பனான ேசாபாலும்,
51 ெபத்ெலேகமின் மூப்பனான சல்மாவும்,
ெபத்காேதரின் மூப்பனான ஆேரப்புேம.
52 கீரியாத்யாரிமின் மூப்பனான ேசாபாலின்
மகன்கள், ஆேராேவ, ஆசயம் ெமனுேகாத்
என்பவர்கள். 53 கீரியாத்யாரிமிலிருந்த
வம்சங்கள், இத்ரியர்களும் பூகயர்களும்
சுமாத்தயர்களும் மிஸ்ராவயர்களுேம;
இவர்களிடம் ேசாராத்த யர்களும்,
எஸ்தாேவாலியர்களும் பறந்தார்கள்.
54சல்மாவன்சந்தத கள்ெபத்ெலேகமியர்களும்,
ெநத்ேதாப்பாத்தயர்களும், ெபத்ேயாவாப்
என்னும் அதேராத் ஊர்க்காரர்களும்,
மானாத்தயர்களிலும் ேசாரியர்களிலும்
பாத மக்களுேம. 55 யாேபசல் குடியருந்த
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ேவத வல்லுனர்களுைடய வம்சங்கள்
த ராத்தயர்களும் ச மாத்தயர்களும்
சுக்காத்தயர்களுேம; ேரகாப்
வீட்டாரின் தகப்பனாகய அம்மாத்தன்
சந்ததயார்களானேகனியர்கள்இவர்கேள.

அத்த யாயம் 3
தாவீதன்மகன்கள்

1 தாவீதுக்கு எப்ேரானில் ப றந்த
மகன்கள்: ெயஸ்ெரேயல் ஊைரச்ேசர்ந்த
அக ேனாவாமிடம்ப றந்தஅம்ேனான்முதலில்
பறந்தவன்; கர்ேமலின் ஊைரச்ேசர்ந்த
அப காயலிடம் ப றந்த கீேலயாப் இரண்டாம்
மகன். 2 ெகசூரின் ராஜாவாகய தல்மாயன்
மகள் மாக்காள் ெபற்ற அப்சேலாம் மூன்றாம்
மகன்; ஆகீத் ெபற்ற அேதானியா நான்காம்
மகன். 3 அபத்தாள் ெபற்ற ெசப்பத்தயா
ஐந்தாம் மகன்; அவனுைடய மைனவயாகய
எக்லாள் ெபற்ற இத்ேரயாம் ஆறாம் மகன்.
4இந்தஆறுமகன்கள்அவனுக்கு எப்ேரானில்
ப றந்தார்கள்; அங்ேக ஏழு வருடங்களும்ஆறு
மாதங்களும் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலமில்
முப்பத்துமூன்று வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்.
5 எருசேலமில் அவனுக்குப் ப றந்தவர்கள்:
அம்மிேயலின் மகளாகய பத்ேசபாளிடம்
ச மீயா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான்
என்னும் நான்குேபர்களும், 6 இப்பார்,
எலிஷாமா, எலிப்ெபேலத், 7 ேநாகா,
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ெநப்ேபக், யப்பயா, 8 எலிஷாமா, எலியாதா,
எலிப்ெபேலத் என்னும் ஒன்பதுேபர்களுேம.
9 மறுமைனயாட்டிகளின் மகன்கைளயும்
இவர்களுைடய சேகாதரியாக ய
தாமாைரயும்தவ ர, இவர்கெளல்ேலாரும்
தாவீதன்மகன்கள்.

யூதாவன்இராஜா
10 சாெலாேமானின் மகன் ெரெகாெபயாம்;

இவனுைடய மகன் அபயா; இவனுைடய
மகன் ஆசா; இவனுைடய மகன் ேயாசபாத்.
11 இவனுைடய மகன் ேயாராம்; இவனுைடய
மகன் அகசயா; இவனுைடய மகன்
ேயாவாஸ். 12இவனுைடய மகன் அமத்சயா;
இவனுைடய மகன் அசரியா; இவனுைடய
மகன் ேயாதாம். 13 இவனுைடய மகன்
ஆகாஸ்; இவனுைடய மகன் எேசக்கயா;
இவனுைடய மகன் மனாேச. 14 இவனுைடய
மகன்ஆேமான்;இவனுைடயமகன்ேயாச யா.
15 ேயாச யாவன் மகன்கள், முதலில் பறந்த
ேயாகனானும், ேயாயாக்கீம் என்னும்
இரண்டாம் மகனும், ச ேதக்கயா என்னும்
மூன்றாம்மகனும்,சல்லூம்என்னும்நான்காம்
மகனுேம. 16 ேயாயாக்கீமின் மகன்கள்
எெகானியா முதலானவர்கள்; இவனுக்கு
மகனானவன்ச ேதக்கயா.

சைறயருப்புக்குப்பன்ராஜவம்சம்
17 கட்டுண்ட எெகானியாவன் மகன்கள்

ெசயல்த ேயல், 18 மல்கீராம், ெபதாயா,
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ேசனாசார், ெயகமியா, ஒசாமா, ெநதபயா
என்பவர்கள். 19 ெபதாயாவன் மகன்கள்
ெசருபாேபல், சீேமய என்பவர்கள்;
ெசருபாேபலின் மகன்கள் ெமசுல்லாம்,
அனனியா என்பவர்கள்; இவர்கள் சேகாதரி
ெசேலாமீத் என்பவள். 20 அசூபா, ஒேகல்,
ெபரக யா, அசதயா, ஊசாேபேசத் என்னும்
ஐந்துேபர்களுேம. 21 அனனியாவன்
மகன்கள், ெபலத்தயா, எசாயா
என்பவர்கள்; இவனுைடய மகன் ெரபாயா;
இவனுைடய மகன் அர்னான்; இவனுைடய
மகன் ஒபதயா; இவனுைடய மகன்
ெசக்கனியா. 22 ெசக்கனியாவன் மகன்கள்
ெசமாயா முதலானவர்கள்; ெசமாயாவன்
மகன்கள் அத்தூஸ், எெகயால், பாரியா,
ெநயாரியா, ெசப்பாத் என்னும் ஆறுேபர்.
23 ெநயாரியாவன் மகன்கள் எலிேயானாய்,
எேசக்கயா,அஸ்ரிக்காம்என்னும்மூன்றுேபர்.
24 எலிேயானாவன் ஏழு மகன்கள் ஒதாயா,
எலியாச ப், ெபலாயா, அக்கூப், ேயாகனான்,
ெதலாயா,ஆனானி என்பவர்கள்.

அத்த யாயம் 4
யூதாவன்மற்றக் ேகாத்த ரங்கள்

1யூதாவன் சந்தத கள் பாேரஸ், எஸ்ேரான்,
கர்மீ, ஊர், ேசாபால் என்பவர்கள்.
2 ேசாபாலின் மகன் ராயா யாகாத்ைதப்
ெபற்றான்; யாகாத் அகுமாயையயும்,
லாகாைதயும் ெபற்றான்; ேசாராத்த யர்களின்
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வம்சங்கள் இைவகேள. 3 ஏதாம்
என்னும் மூப்பனின் சந்ததயார்கள்,
ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ்
என்பவர்கள்; இவர்களுைடய சேகாதரியன்
ெபயர் அத்ெசெலல்ேபானி; 4 ேகேதாருக்கு
மூப்பனான ெபனுெவல், உஷாவுக்கு
மூப்பனான எேசர் என்பவர்கள்; இவர்கள்
ெபத்ெலேகமுக்குமூப்பனானஎப்ராத்தாவுக்கு
முதலில் பறந்த ஊரின் மகன்கள்.
5 ெதக்ேகாவாவுக்கு மூப்பனான அசூருக்கு
ஏலாள், நாராள் என்னும் இரண்டு
மைனவகள் இருந்தார்கள். 6 நாராள்
அவனுக்கு அகுசாைமயும், எப்ேபைரயும்,
ெதமனிையயும், ஆகாஸ்தாரிையயும்
ெபற்றாள்; நாராளின் மகன்கள் இவர்கேள.
7 ஏலாளின் மகன்கள், ேசேரத், எத்ேசாகார்,
எத்னான் என்பவர்கள். 8 ேகாஸ் என்பவன்
அனூைபயும், ேசாேபபாைகயும், ஆருமின்
மகனாகய அகர்ேகலின் வம்சங்கைளயும்
ெபற்றான். 9 யாேபஸ் தன்னுைடய
சேகாதரர்கைளவ ட மத ப்ப ற்குரியவனாக
இருந்தான். அவனுைடய தாய்: நான்
துக்கத்ேதாேட அவைனப் ெபற்ேறன் என்று
ெசால்லி அவனுக்கு யாேபஸ் என்று
ெபயரிட்டாள். 10 யாேபஸ் இஸ்ரேவலின்
ேதவைன ேநாக்க : ேதவரீர் என்ைன
ஆசீர்வத த்து, என்னுைடய எல்ைலையப்
ெபரிதாக்க , உமது கரம் என்ேனாடு
இருந்து, தீங்கு என்ைன துக்கப்படுத்தாதபடி
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அதற்கு என்ைன வலக்க க் காத்தருளும்
என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான்; அவன்
ேவண்டிக்ெகாண்டைத ேதவன் அருளினார்.
11 சூகாவன் சேகாதரனாகய ேகலூப்
ேமகீைரப் ெபற்றான்; இவன் எஸ்ேதானின்
தகப்பன். 12 எஸ்ேதான் ெபத்ராபாைவயும்,
பேசயாைகயும், இர்நாகாஷன் தகப்பனாகய
ெதகனாைகயும் ெபற்றான்; இவர்கள்
ேரகாவூர் மனிதர்கள். 13 ேகனாசன்
மகன்கள் ஒத்னிேயல், ெசராயா
என்பவர்கள்; ஒத்னிேயலின் மகன்களில்
ஒருவன் ஆத்தாத். 14 ெமேயானத்தாய்
ஒப ராைவப் ெபற்றான்; ெசராயா கராஷீமன்
பள்ளத்தாக்குக்கு மூப்பனாகய ேயாவாைபப்
ெபற்றான்; அவர்கள் ெதாழிலாளர்களாக
இருந்தார்கள். 15 எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலபன் மகன்கள் ஈரு,
ஏலா, நாகாம்; ஏலாவன் மகன்களில்
ஒருவன் ேகனாஸ். 16 எகெலேலலின்
மகன்கள் சீப், சீப்பா, த ரியா, அசாெரேயல்.
17 எஸ்றாவன் மகன்கள் ெயத்ேதர்,
ேமேரத், ஏப்ேபர், யாேலான்; ேமேரத்தன்
மைனவ மிரியாைமயும், சம்மாயையயும்,
எஸ்ெதேமாவா ஊருக்கு மூப்பனான
இஸ்பாைவயும் ெபற்றாள். 18 அவன்
மைனவயாகய எகுதயாள் ேகேதாரின்
தகப்பனாகய யாேரைதயும், ேசாக்ேகாவன்
தகப்பனாகய ஏேபைரயும், சேனாவாவன்
தகப்பனாகய எக்குத்த ேயைலயும்
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ெபற்றாள்; ேமேரத் தருமணம் ெசய்த
பார்ேவானின் மகளாகய ப த்தயாளின்
மகன்கள் இவர்கேள. 19 நாகாமின்
சேகாதரியாக ய ஒதயாவனுைடய
மைனவயன் மகன்கள் கர்மியனாகய
ஆப ேகயலாவும், மாகாத்தயனாகய
எஸ்ெதெமாவாவுேம. 20 ஷீேமானின்
மகன்கள்அம்ேனான், ரின்னா,ெபன்கானான்,
தீேலான் என்பவர்கள், இஷயன்
மகன்கள் ேசாேகதும் ெபன்ேசாேகதுேம.
21யூதாவன் மகனாகய ேசலாகன் மகன்கள்:
ேலக்காவூர் மூப்பனான ஏரும், மேரஷாவூர்
மூப்பனான லாதாகும், ெமல்லிய புடைவ
ெநய்த அஸ்ெபயா வீட்டு வம்சங்களும்,
22 ேயாக்கீமும், ேகாேசபாவன் மனிதர்களும்,
ேமாவாப யர்கைள ஆண்ட ேயாவாஸ், சாராப்
என்பவர்களும், யசுபெலேகமுேம; இைவகள்
ஆரம்பகாலத்தன் ெசய்த கள். 23 இவர்கள்
குயவர்களாக இருந்து ெநத்தாய மிலும்
ெகேதராவலும் குடியருந்தார்கள்; ராஜாவன்
ேவைலைய வசாரிப்பதற்கு அங்ேக
குடியருந்தார்கள்.

ச மிேயானின் சந்தத கள்
24 ச மிேயானின் மகன்கள் ெநமுேவல்,

யாமின், யாரீப், ேசரா, சவுல் என்பவர்கள்.
25 இவனுைடய மகன் சல்லூம்; இவனுைடய
மகன் மிப்சாம்; இவனுைடய மகன் மிஸ்மா.
26 மிஸ்மாவன் மகன்களில் ஒருவன்
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அம்முேவல்; இவனுைடய மகன் சக்கூர்;
இவனுைடய மகன் சீேமய . 27 சீேமய க்குப்
பதனாறு மகன்களும் ஆறு மகள்களும்
இருந்தார்கள்;அவனுைடய சேகாதரர்களுக்கு
அதக பள்ைளகள் இல்ைல; அவர்கள்
வம்சங்கெளல்லாம் யூதாவன்
மக்கைளப்ேபாலப் ெபருகனதுமில்ைல.
28 அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவலும்,
ெமாலாதாவலும், ஆசார்சூவாவலும்,
29 பல்லாவலும், ஏத்ேசமிலும், ேதாலாதலும்,
30 ெபத்துேவலிலும், ஓர்மாவலும்,
ச க்லாகலும், 31 ெபத்மார்காேபாத்தலும்,
ஆத்சார்சூச மிலும், ெபத்ப ரியலும்,
சாராய மிலும் குடியருந்தார்கள்; தாவீது
ராஜாவாகும்வைர இைவகள் அவர்களுைடய
பட்டணங்களாக இருந்தது. 32அவர்களுைடய
ஐந்து பட்டணங்கள் ஏத்தாம், ஆயன்,
ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான் என்பைவகள்.
33 அந்தப் பட்டணங்கைளச் சுற்றலும்,
பாகால்வைரயுள்ள அவர்களுைடய
எல்லா குடியருப்புக்களும், அவர்கள்
தங்குமிடங்களும், அவர்களுைடய
வம்ச அட்டவைணயும் இைவகேள.
34 ெமேசாபாபும், யம்ேலகும், அமத்சயாவன்
மகன் ேயாஷாவும், 35 ேயாேவலும்,
ஆச ேயலின் மகன் ெசராயாவுக்குப்
ப றந்த ேயாச ப யாவன் மகன் ஏகூவும்,
36 எலிேயானாயும், யாக்ேகாபாவும்,
ெயெசாகாயாவும், அசாயாவும், ஆதேயலும்,
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ெயச மிேயலும், ெபனாயாவும், 37 ெசமாயா
ெபற்ற ச ம்ரியன் மகன் ெயதாயாவுக்குப்
ப றந்த அல்ேலானின் மகனாகய
சீப்பயன் மகன் சீசாவும் என்று, 38 ெபயர்
வரிைசயல் எழுதயருக்க ற இவர்கள்
தங்களுைடய வம்சங்களில் ப ரபுக்களாக
இருந்தார்கள்; இவர்களுைடய ப தாக்களின்
வீட்டார்கள் ஏராளமாகப் பரவயருந்தார்கள்.
39 தங்களுைடய ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சைலத்
ேதடும்படி ேதேதாரின் எல்ைலயாகய
மைலப்பகுதயன் கழக்குப்புறம்வைர
ேபாய், 40 நல்ல ெசழிப்பான ேமய்ச்சலும்,
அைமதயும், சுகமுமுள்ள வசாலமான
ேதசத்ைதக் கண்டுபடித்தார்கள்;
ஆரம்பத்த ேல காமின் சந்ததயார்கள்
அங்ேக குடியருந்தார்கள். 41 ெபயர்
வரிைசயல் எழுதயருக்க ற இவர்கள்
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன்
நாட்களிேல அங்ேக ேபாய், அங்ேக
கண்டுபடித்தவர்களின் கூடாரங்கைளயும்
மைறவ டங்கைளயும் அழித்து, இந்த
நாளிேல இருக்க றதுேபால, அவர்கைள
முற்றலும் அழித்து, அங்ேக தங்களுைடய
ஆடுகளுக்கு ேமய்ச்சல் இருந்தபடியால்,
அவர்கள் அந்த இடத்த ேல குடிேயறனார்கள்.
42 ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தார்களாகய
இவர்களில் ஐந்நூறு மனிதர்களும்,
அவர்களுைடய தைலவர்களாகய
இஷயன் மகன்களான ெபலத்தயாவும்,
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ெநகரியாவும், ெரப்பாயாவும், ஊசேயலும்,
ேசயீர் மைலத்ேதசத்த ற்குப் ேபாய்,
43 அமேலக்கயர்களில் தப்ப மீதயாக
இருந்தவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, இந்த
நாள்வைர இருக்க றபடி அங்ேக
குடிேயறனார்கள்.

அத்த யாயம் 5
ரூபனின்சந்ததயனர்

1 ரூபன் இஸ்ரேவலுக்கு முதலில்
பறந்த மூத்தமகன் ஆவான்; ஆனாலும்
அவன் தன் தகப்பனுைடய படுக்ைகையத்
தீட்டுப்படுத்தயதால், ேகாத்த ரத்து
அட்டவைணயல் அவன் முதற்ப றப்பவனாக
கருதப்படாமல், அவனுைடய மூத்த மகன்
என்கற ப றப்புரிைம இஸ்ரேவலின்
மகனாகய ேயாேசப்பன் மகன்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 2 யூதா தன்னுைடய
சேகாதரர்களிேல பலவானாக இருந்ததால்
தைலைமத்துவம் அவனுைடய சந்ததயல்
உண்டானது; ஆகலும் மூத்தமகன் என்கற
ப றப்புரிைம ேயாேசப்ப ற்குரியதாக
மாறனது. 3 இஸ்ரேவலின் முதலில்
பறந்தவனான ரூபனின் மகன் ஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ என்பவர்கள்.
4ேயாேவலின்மகன்களில்ஒருவன்ெசமாயா;
இவனுைடய மகன் ேகாக்; இவனுைடய
மகன் ச ேமய . 5 இவனுைடய மகன் மீகா;
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இவனுைடய மகன் ராயா; இவனுைடய
மகன் பாகால். 6 இவனுைடய மகன்
ேபரா; ரூபனியரின் ப ரபுவான இவைன
அசீரியா ராஜாவாகய தல்காத்பல்ேநசர்
சைறப டித்துப்ேபானான். 7 தங்களுைடய
சந்தத களின்படிேய தங்களுைடய
வம்ச அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட
அவனுைடய சேகாதரர்களில் தைலவர்கள்
ஏேயலும், சகரியாவும், 8 ேயாேவலின்
மகனாகய ேசமாவுக்குப் ப றந்த
ஆசாசன் மகன் ேபலாவும்; இவனுைடய
சந்ததயார் ஆேராேவரிலும், ேநேபாவைர,
பாகால்ெமேயான்வைர தங்கயருந்தார்கள்.
9 க ழக்ேக ஐப்ப ராத்து நத துவங்க
வனாந்த ரத்தன் எல்ைலவைர அவர்கள்
தங்கயருந்தார்கள்; அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகள் கீேலயாத்ேதசத்தல்
மிகுதயானது. 10 சவுலின் நாட்களில்
ஆகாரியர்கேளாடு அவர்கள் யுத்தம்ெசய்து,
தங்களுைடய ைகயால் அவர்கள்
வழுந்தபன்பு, அவர்களுைடய
கூடாரங்களிேல கீேலயாத்தன் கழக்கல்
குடிேயறனார்கள்.

காத்தன்சந்ததயனர்
11 காத்தன் ேகாத்த ரம் அவர்களுக்கு

எத ேர பாசான் ேதசத்த ேல சல்காயவைர
தங்கயருந்தார்கள். 12 அவர்களில்
ேயாேவல் தைலவனும், சாப்பாம்
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அவனுக்கு இரண்டாவதாகவும் இருந்தான்;
யானாயும் சாப்பாத்தும் பாசானில்
இருந்தார்கள். 13 அவர்களுைடய தகப்பன்
வழி உறவனர்களாகய சேகாதரர்கள்,
மிகாேவல், ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராய ,
யாக்கான், சீகா, ஏேபர் என்னும் ஏழு ேபர்.
14 இவர்கள் ஊரிக்குப் ப றந்த அப ேயலின்
மகன்கள்; ஊரி என்பவன் ெயெராவாவுக்கும்,
ெயெராவா கீேலயாத்த ற்கும், கீேலயாத்
மிகாேவலுக்கும், மிகாேவல் எச சாய க்கும்,
எச சாய யாேதாவுக்கும், யாேதா பூசுக்கும்
மகன்களாக இருந்தவர்கள். 15 கூனியன்
மகனாகய அப்த ேயலின் மகன் அக ,
அவர்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டுத்
தைலவனாக இருந்தான். 16 அவர்கள்
கீேலயாத்த ேல இருக்க ற பாசானிலும்,
அதன் ெவளிந லங்களிலும், சாேரானின்
எல்லாக் குடியருப்புக்களிலும் அைவகளின்
எல்ைலவைர தங்கயருந்தார்கள்.
17 இவர்கெளல்ேலாரும் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாதாமின் நாட்களிலும்,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாமின் நாட்களிலும்
தங்களுைடய வம்சத்து அட்டவைணப்படி
வரிைசப்படுத்தப்பட்டார்கள்.

18 ரூபனியர்களிலும், காத்தயர்களிலும்,
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களிலும்
ேகடகமும் பட்டயமும் எடுத்து, வல் எய்து,
யுத்தத்த ற்குப் பழக , பைடக்குப் ேபாகத்தக்க
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வீரர்கள் நாற்பத்துநான்காய ரத்து
எழுநூற்று அறுபதுேபராக இருந்தார்கள்.
19 அவர்கள் ஆகாரியர்கேளாடும், ெயத்தூர்
நாபீஸ் ேநாதாப் என்பவர்கேளாடும்
யுத்தம்ெசய்க றேபாது, 20 அவர்கைள
எத ர்க்கத் ேதவனுைடய உதவ
ெபற்றபடியால், ஆகாரியர்களும்
இவர்கேளாடு இருக்க ற யாவரும்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள்
யுத்தத்த ேல ேதவைன ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு,
அவர்ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தபடியால்
அவர்களுைடய வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டருளினார். 21 அவர்கள்
இவர்களுக்கு இருந்த மிருகஜீவன்களாகய
ஐம்பதாய ரம் ஒட்டகங்கைளயும், இரண்டு
லட்சத்து ஐம்பதாய ரம் ஆடுகைளயும்,
இரண்டாய ரம் கழுைதகைளயும்,
மனிதர்களில் லட்சம்ேபைரயும் ப டித்தார்கள்.
22 யுத்தம் ேதவனால் நடந்ததால்
அவர்களுைடய எத ரிகளில் அேநகைர
ெவட்டி வீழ்த்தனார்கள்; தாங்கள்
சைறப்பட்டுப்ேபாகும்வைர இவர்களுைடய
இடத்த ேலகுடியருந்தார்கள்.

மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரம்
23 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரம்

அந்த ேதசத்தல் குடியருந்து, பாசான்
ெதாடங்க ப் பாகால் எர்ேமான் வைர,
ேசனீர்வைர, எர்ேமான் பர்வதம்வைர
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ெபருகயருந்தார்கள். 24 அவர்கள்
தங்களுைடய ப தாக்களின் வீட்டுத்
தைலவர்களாகய ஏப்ேபர், இஷ , ஏலிேயல்,
அஸரிேயல், எேரமியா, ஒதாவயா, யாத ேயல்
என்பவர்கள் பராக்க ரம வீரர்களான
மனிதர்களும்ெபயர்ெபற்றதைலவர்களுமாக
இருந்தார்கள். 25 அவர்கள் தங்களுைடய
ப தாக்களின் ேதவனுக்கு துேராகம்ெசய்து,
ேதவன் அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்தருந்த
ேதச மக்களின் ேதவர்கைளப் பன்பற்ற
ெகட்டுப்ேபானார்கள். 26 ஆைகயால்
இஸ்ரேவலின் ேதவன் அசீரியா
ராஜாவாகய பூலின் ஆவையயும், அசீரியா
ராஜாவாகய தல்காத்பல்ேநசரின்
ஆவையயும் எழுப்பயதால், அவன்
ரூபனியர்களும்காத்தயர்களும்மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களுமாகய அவர்கைள
சைறப டித்து, இந்த நாள்வைரக்கும்
இருக்க றதுேபால, ஆலாவுக்கும்
ஆேபாருக்கும் ஆராவுக்கும் ேகாசான்
ஆற்றங்கைரக்கும்ெகாண்டுேபானான்.

அத்த யாயம் 6
ேலவயன்சந்தத

1ேலவயன்மகன்கள்ெகர்ேசான், ேகாகாத்,
ெமராரி என்பவர்கள். 2ேகாகாத்தன்மகன்கள்
அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான் ஊச ேயல்
என்பவர்கள். 3 அம்ராமின் பள்ைளகள்,



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:4 xxvii 1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:15

ஆேரான், ேமாேச, மிரியாம் என்பவர்கள்;
ஆேரானின் மகன்கள் நாதாப், அபயூ,
எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள்.
4 எெலயாசார் ப ெனகாைசப் ெபற்றான்;
ப ெனகாஸ் அபசுவாைவப் ெபற்றான்.
5 அபசுவா புக்கையப் ெபற்றான்; புக்க
ஊசையப்ெபற்றான். 6ஊச ெசராக யாைவப்
ெபற்றான்; ெசராக யா ெமராேயாைதப்
ெபற்றான். 7 ெமராேயாத் அமரியாைவப்
ெபற்றான்; அமரியா அகதூைபப் ெபற்றான்.
8அகதூப் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்
அக மாைசப் ெபற்றான். 9 அகமாஸ்
அசரியாைவப் ெபற்றான்; அசரியா
ேயாகனாைனப் ெபற்றான். 10 ேயாகனான்
அசரியாைவப் ெபற்றான்; சாெலாேமான்
எருசேலமில் கட்டின ஆலயத்த ேல ஆசாரிய
பணிையச் ெசய்தவன் இவன்தான்.
11 அசரியா அமரியாைவப் ெபற்றான்;
அமரியா அகதூைபப் ெபற்றான். 12அகதூப்
சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்
சல்லூைமப் ெபற்றான். 13 சல்லூம்
இல்க்கயாைவப் ெபற்றான்; இல்க்கயா
அசரியாைவப் ெபற்றான். 14 அசரியா
ெசராயாைவப் ெபற்றான்; ெசராயா
ேயாசதாக்ைகப் ெபற்றான். 15 ெயேகாவா
ேநபுகாத்ேநச்சாைரக் ெகாண்டு யூதா
மக்கைளயும் எருசேலமியர்கைளயும்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகச்ெசய்தேபாது
ேயாசதாக்கும் சைறப்பட்டுப்ேபானான்.
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16ேலவயன்மகன்கள்ெகர்ேசாம், ேகாகாத்,
ெமராரி என்பவர்கேள. 17 ெகர்ேசாமுைடய
மகன்களின் ெபயர்கள், லிப்னி, சீேமய
என்பைவகள். 18 ேகாகாத்தன் மகன்கள்
அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
என்பவர்கள். 19 ெமராரியன் மகன்கள்
மேகலி, மூச என்பவர்கள். ேலவயர்களுக்கு
அவர்களுைடய ப தாக்களின் வழியாக
உண்டான வம்சங்கள்: 20 ெகர்ேசாமின்
மகன் லிப்னி; இவனுைடய மகன் யாகாத்;
இவனுைடய மகன் ச ம்மா. 21 இவனுைடய
மகன் ேயாவா; இவனுைடய மகன் இத்ேதா;
இவனுைடய மகன் ேசரா; இவனுைடய மகன்
யாத்த ராய . 22 ேகாகாத்தன் மகன்களில்
ஒருவன் அம்மினதாப், இவனுைடய
மகன் ேகாராகு; இவனுைடய மகன்
ஆசீர். 23 இவனுைடய மகன் எல்க்கானா;
இவனுைடய மகன் அபயாசாப்; இவனுைடய
மகன்ஆசீர். 24இவனுைடயமகன்எல்க்கானா;
இவனுைடய மகன் ஊரிேயல்; இவனுைடய
மகன் ஊசயா; இவனுைடய மகன் சவுல்.
25 எல்க்கானாவன் மகன்கள் அமாசாய ,
ஆகேமாத் என்பவர்கள். 26 எல்க்கானாவன்
மகன்களில் ஒருவன் ேசாபாய்; இவனுைடய
மகன் நாகாத். 27இவனுைடய மகன் எலியாப்;
இவனுைடய மகன் எேராகாம்; இவனுைடய
மகன் எல்க்கானா. 28 சாமுேவலின் மகன்கள்
அவனுக்கு முதலில் பறந்த ேயாேவல்,
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ப றகு அபயா* என்பவர்கள். 29 ெமராரியன்
மகன்களில் ஒருவன் மேகலி; இவனுைடய
மகன் லிப்னி; இவனுைடய மகன் ச ேமய ;
இவனுைடய மகன் ஊசா. 30 இவனுைடய
மகன் செமயா; இவனுைடய மகன் அகயா;
இவனுைடயமகன்அசாயா.
ஆலயத்தன்இைசக்கைலஞர்கள்

31 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி தங்கனேபாது,
தாவீது ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
சங்கீத ேசைவைய நடத்துவற்கு
ஏற்படுத்தயவர்களும், 32 சாெலாேமான்
எருசேலமிேல ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டி முடியும்வைர
ஆசரிப்புக்கூடாரம் இருந்த இடத்த ற்கு
முன்பாக சங்கீத ேசைவயுடன்
தங்களுக்கு அறவுறுத்தப்பட்டபடிேய
பணிவைட ெசய்துவந்தவர்களுமாகய
மனிதர்களும் அவர்களுைடய மகன்களாவர்
33 ேகாகாத்தயர்களின் மகன்களில் ஏமான்
என்னும் பாடகன்; இவன் ேயாேவலின்
மகன்; இவன் சாமுேவலின் மகன்.
34 இவன் எல்க்கானாவன் மகன்; இவன்
ெயெராகாமின் மகன்; இவன் ஏலிேயலின்
மகன்; இவன் ேதாவாகன் மகன். 35 இவன்
சூப்பன் மகன்; இவன் எல்க்கானாவன்
மகன்; இவன் மாகாத்தன் மகன்; இவன்
அமாசாயன்மகன். 36இவன்எல்க்கானாவன்

* அத்த யாயம் 6:28 6:28வஷ்னீ
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மகன்; இவன் ேயாேவலின் மகன்; இவன்
அசரியாவன் மகன்; இவன் ெசப்பனியாவன்
மகன். 37 இவன் தாகாதன் மகன்; இவன்
ஆசீரின் மகன்; இவன் எபயாசாப்பன்
மகன்; இவன் ேகாராகன் மகன். 38 இவன்
இத்ேசயாரின் மகன்; இவன் ேகாகாத்தன்
மகன்; இவன் இஸ்ரேவலின் மகனாகய
ேலவயன் மகன். 39 இவன் சேகாதரனாகய
ஆசாப் இவன் வலது பக்கத்த ேல ந ற்பான்;
ஆசாப் ெபரக யாவன் மகன்; இவன்
ச ேமயாவன் மகன். 40 இவன் மிகாேவலின்
மகன்; இவன் பாெசயாவன் மகன்;
இவன் மல்கயாவன் மகன். 41 இவன்
எத்னியன் மகன்; இவன் ேசராவன் மகன்;
இவன் அதாயாவன் மகன். 42 இவன்
ஏத்தானின் மகன்; இவன் சம்மாவன்
மகன்; இவன் சீேமயன் மகன். 43 இவன்
யாகாதன் மகன்; இவன் ெகர்ேசாமின் மகன்;
இவன் ேலவயன் மகன். 44 ெமராரியன்
மகன்களாகய இவர்களுைடய சேகாதரர்கள்
இடதுபக்கத்த ேல ந ற்பார்கள்; அவர்களில்
ஏத்தான் என்பவன் கஷயன் மகன்; இவன்
அப்தயன் மகன்; இவன் மல்லூகன்
மகன். 45 இவன் அஸபயாவன் மகன்;
இவன் அமத்சயாவன் மகன்; இவன்
இல்க்கயாவன் மகன். 46 இவன் அம்சயன்
மகன்; இவன் பானியன் மகன்; இவன்
சாேமரின் மகன். 47 இவன் மேகலியன்
மகன்; இவன் மூசயன் மகன்; இவன்
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ெமராரியன் மகன்; இவன் ேலவயன் மகன்.
48 அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய மற்ற
ேலவயர்கள் ேதவனுைடய ஆலயமாகய
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் பணிகைளச் ெசய்ய
நயமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

49 ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தன்ேமல் பலிய ட்டு
தூபங்காட்டும் பீடத்தன்ேமல் தூபங்காட்டி,
மகா பரிசுத்த இடத்தன் எல்லா ேவைலக்கும்,
ேதவனுைடய தாசனாகய ேமாேச
கற்ப த்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவலுக்காகப்
பாவநவ ர்த்தயுண்டாக்கவும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 50 ஆேரானின்
மகன்களில் எெலயாசார் என்பவனுைடய
மகன் ப ேனகாஸ்; இவனுைடய மகன்
அபசுவா. 51 இவனுைடய மகன் புக்க ;
இவனுைடய மகன் ஊச ; இவனுைடய மகன்
ெசராக யா. 52இவனுைடயமகன்ெமராேயாத்;
இவனுைடய மகன் அமரியா; இவனுைடய
மகன் அகதூப். 53 இவனுைடய மகன்
சாேதாக்;இவனுைடயமகன்அகமாஸ்.

54அவர்களுைடயகுடியருப்புக்களின்படிேய
அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளான அவர்கள்
தங்கும் இடங்களாவன: ேகாகாத்தயர்களின்
வம்சமான ஆேரானின் சந்தத க்கு வழுந்த
சீட்டின்படிேய, 55 யூதா ேதசத்தலிருக்கற
எப்ேராைனயும் அைதச் சுற்றயருக்க ற
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.
56அந்தப்பட்டணத்தன்வயல்கைளயும்அதன்
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க ராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயன்மகனாகய
காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 57 இப்படிேய
ஆேரானின் சந்தத க்கு எப்ேரான் என்னும்
அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒன்ைறயும்
லிப்னாைவயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்,
யாத்தீைரயும் எஸ்ெதேமாைவயும் அவற்றன்
ெவளிந லங்கைளயும், 58 ஈேலைனயும்அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், ெதபீைரயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், 59ஆசாைனயும்அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், ெபத்ஷேமைசயும்
அதன் ெவளிந லங்கைளயும், 60 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்த ேல ேகபாைவயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், அெலேமத்ைதயும்
அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
ஆனேதாத்ைதயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள் வம்சங்களுக்குக்
ெகாடுத்த இவர்கள் பட்டணங்கெளல்லாம்
பதன்மூன்று. 61 ேகாகாத்தன் மற்ற
வம்சத்தனருக்கு ேவெறாரு ேகாத்த ர
வம்சத்தலும், பாத க் ேகாத்த ரமாக ய
மனாேசயன் பாதயலும் வழுந்த
சீட்டின்படிேய பத்துப் பட்டணங்கள்
இருந்தது. 62 ெகர்ேசாமின் சந்தத க்கு
அவர்கள் வம்சங்களின்படிேய,
இசக்கார் ேகாத்த ரத்தலும் ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தலும், நப்தலி ேகாத்த ரத்தலும்,
பாசானிலிருக்க ற மனாேச ேகாத்த ரத்தலும்
பதன்மூன்று பட்டணங்கள் இருந்தது.
63 ெமராரியன் சந்தத க்கு அவர்கள்
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வம்சங்களின்படிேய,ரூபன் ேகாத்த ரத்தலும்,
காத் ேகாத்த ரத்தலும், ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தலும் வழுந்த சீட்டின்படி
பன்னிெரண்டு பட்டணங்கள் இருந்தது.
64 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்த பட்டணங்களும்
அைவகளின் ெவளிந லங்களும்
என்னெவன்றால், 65 சீட்டுப்ேபாட்டு,
ச லருக்கு யூதா ேகாத்த ரத்தலும்,
ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தலும், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலும், ெபயர் வரிைசயல்
ெசால்லப்பட்ட அந்தப் பட்டணங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 66 ேகாகாத் சந்ததயல்
மற்ற வம்சங்களுக்கு அவர்கள் எல்ைலயான
பட்டணங்கள் அவர்களுக்கு எப்ப ராயீம்
ேகாத்த ரத்த ேல இருந்தது. 67 எைவெயனில்,
அைடக்கலப்பட்டணங்களில் அவர்களுக்கு
எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலிருக்கற
சீேகைமயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
ேகேசைரயும் அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
68 ேயாக்ேமயாைமயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், ெபத்ெதாேராைனயும்
அதன் ெவளிந லங்கைளயும்,
69ஆயேலாைனயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்,
காத்ரிம்ேமாைனயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், 70 மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்த ேல ஆேனைரயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும், பீலியாைமயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்;
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இைவகள் ேகாகாத் சந்ததயல் மற்ற
வம்சங்களுக்கு இருந்தது. 71 ெகர்ேசாம்
சந்தத களுக்கு மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ர
வம்சத்த ேல பாசானில் இருக்க ற
ேகாலானும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
அஸ்தேராத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
72 இசக்கார் ேகாத்த ரத்த ேல ேகேதசும்
அதன் ெவளிந லங்களும், தாபராத்தும்
அதன் ெவளிந லங்களும், 73 ராேமாத்தும்
அதன் ெவளிந லங்களும், ஆேனமும்
அதன் ெவளிந லங்களும், 74 ஆேசர்
ேகாத்த ரத்த ேல மாஷாலும் அதன்
ெவளிந லங்களும், அப்ேதானும் அதன்
ெவளிந லங்களும், 75 உக்ேகாக்கும் அதன்
ெவளிந லங்களும், ேரேகாபும் அதன்
ெவளிந லங்களும், 76நப்தலிேகாத்த ரத்த ேல
கலிேலயாவல் இருக்கற ேகேதசும் அதன்
ெவளிந லங்களும், அம்ேமானும் அதன்
ெவளிந லங்களும், கீரியாத்தாயமும்
அதன் ெவளிந லங்களும் இருந்தது.
77 ெமராரியன் மற்ற சந்தத களுக்கு
ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்த ேல ரிம்ேமானும்
அதன் ெவளிந லங்களும், தாேபாரும்
அதன் ெவளிந லங்களும், 78 எரிேகாவுக்கு
அப்புறமாயருக்க ற ேயார்தானுக்கு அடுத்து
ேயார்தானுக்குக் க ழக்ேக இருக்க ற ரூபன்
ேகாத்த ரத்த ேல வனாந்த ரத்தலுள்ள
ேபேசரும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
யாத்சாவும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
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79ெகெதேமாத்தும்அதன் ெவளிந லங்களும்,
ெமபாகாத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
80காத் ேகாத்த ரத்த ேலகீேலயாத்த ேலஉள்ள
ராேமாத்தும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
மகனாயீமும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
81 எஸ்ேபானும் அதன் ெவளிந லங்களும்,
யாேசரும் அதன் ெவளிந லங்களும்
இருந்தது.

அத்த யாயம் 7
இசக்காரின் சந்தத

1 இசக்காருைடய மகன்கள் ேதாலா,
பூவா, யசுப், ச ம்ேரான் என்னும் நான்கு
ேபர். 2 ேதாலாவன் மகன்கள் ஊச ,
ெரப்பாயா, ெயரிேயல், யக்மாய , இப்சாம்,
சாமுேவல் என்பவர்கள்; ேதாலாவுக்குப்
ப றந்த இவர்கள் தங்களுைடய ப தாக்கள்
வம்சத்தைலவர்களும் தங்களுைடய
சந்தத களிேல ெபலசாலிகளுமாக
இருந்தார்கள்; தாவீதன் நாட்களில் அவர்கள்
எண்ணிக்ைக இருபதாய ரத்து அறுநூறு
ேபர்களாகஇருந்தது. 3ஊசயன்மகன்களில்
ஒருவன் இஸ்ரகயா; இஸ்ரகயாவன்
மகன்கள் மிகாேயல், ஒபதயா, ேயாேவல்,
இஷயா என்பவர்கள்; இவர்கள் ஐந்துேபரும்
தைலவர்களாக இருந்தார்கள். 4 அவர்கள்
முன்ேனார்களின் வம்சத்தார்களான
அவர்கள் சந்தத களில் யுத்தமனிதர்களான
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கூட்டங்கள் முப்பத்தாறாய ரம்ேபர்
அவர்கேளாடு இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு
அேநக மைனவகளும் பள்ைளகளும்
இருந்தார்கள். 5 இசக்காருைடய மற்ற
எல்லா வம்சங்களிலும் அவர்களுக்கு
சேகாதரர்களான ெபலசாலிகள் தங்கள்
வம்ச அட்டவைணகளின்படிெயல்லாம்
எண்பத்ேதழாய ரம் ேபர்களாகஇருந்தார்கள்.

ெபன்யமீன்சந்தத
6 ெபன்யமீன் மகன்கள் ேபலா,

ெபேகர், ெயதயாேயல் என்னும்
மூன்றுேபர். 7 ேபலாவன் மகன்கள்
எஸ்ேபான், ஊச , ஊசேயல்,
ெயரிேமாத், இரி என்பவர்கள்; இவர்கள்
தங்களுைடய ப தாக்களின் வம்சத்தல்
ெபலசாலிகளான ஐந்து தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்; இவர்களுைடய
வம்ச அட்டவைணக்குள்ளானவர்கள்
இருபத்தெரண்டாய ரத்துமுப்பத்துநான்குேபர்.
8 ெபேகரின் மகன்கள் ெசமிரா, ேயாவாஸ்,
எலிேயசர், எலிேயானாய், உம்ரி,
ெயரிேமாத், அபயா, ஆனேதாத், அலேமத்
என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்ேலாரும்
ெபேகரின் மகன்கள். 9 தங்கள் ப தாக்களின்
வம்சத்தைலவர்களாகய அவர்களுைடய
சந்தத களின் அட்டவைணக்குள்ளான
ெபலசாலிகள் இருபதாய ரத்து இருநூறுேபர்.
10 ெயதயாேயலின் மகன்களில் ஒருவன்
பல்கான்; பல்கானின் மகன்கள் ஏயூஷ்,
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ெபன்யமீன், ஏகூத், ெகனானா, ேசத்தான்,
தர்ஷீஸ், அகஷாகார் என்பவர்கள்.
11 ெயதயாேயலின் மகன்களாகய இவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய ப தாக்களின்
வம்சத்தார்களில் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்; இவர்களில் யுத்தத்த ற்குப்
ேபாகத்தக்க வீரர்களான ெபலசாலிகள்
பத ேனழாய ரத்து இருநூறுேபர். 12 சுப்பீமும்,
உப்பீமும் ஈரின் மகன்கள் ஊசம் ஆேகரின்
மகன்களில்ஒருவன்.

நப்தலியன்சந்தத
13 நப்தலியன் மகன்களான பல்காளின்

ேபரன்மார்கள், யாத்த ேயல், கூனி, எத்ேசர்,
சல்லூம்என்பவர்கள்.

மனாேசயன்சந்தத
14 மனாேசயன் மகன்களில்

ஒருவன் அஸ்ரிேயல்; அவனுைடய
மறுமைனயாட்டியாகய அராமிய
ெபண்ணிடம் கீேலயாத்தன் தகப்பனாகய
மாகீர் ப றந்தான். 15 மாகீர் மாகாள்
என்னும் ெபயருள்ள உப்பீம் சுப்பீம்
என்பவர்களின் சேகாதரிையத் தருமணம்
ெசய்தான்; மனாேசயன் இரண்டாம் மகன்
ெசேலாப்ப யாத்; ெசெலாப்ப யாத்த ற்கு
மகள்கள் இருந்தார்கள். 16 மாகீரின்
மைனவயாகய மாக்காள் ஒரு மகைனப்
ெபற்று, அவனுக்கு ேபேரஸ் என்று
ெபயரிட்டாள்; இவனுைடய சேகாதரனின்
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ெபயர் ேசேரஸ்; இவனுைடய மகன்கள்
ஊலாம், ேரேகம் என்பவர்கள். 17 ஊலாமின்
மகன்களில் ஒருவன் ேபதான்; இவர்கள்
மனாேசயன் மகனாகய மாகீருக்குப்
ப றந்த கீேலயாத் மகன்கள். 18 இவனுைடய
சேகாதரியாக ய அம்ெமாெளேகத்
இஸ்ேகாைதயும் அப ேயசைரயும்
மாகலாைவயும் ெபற்றாள். 19 ெசமீதாவன்
மகன்கள் அகயான், ேசேகம், லிக்ேக,
அனியாம் என்பவர்கள்.

எப்ப ராயீமின் சந்தத
20 எப்ப ராயீமின் மகன்களில் ஒருவன்

சுத்ெதலாக்; இவனுைடய மகன் ேபேரத்;
இவனுைடய மகன் தாகாத்; இவனுைடய
மகன் எலாதா; இவனுைடய மகன்
தாகாத். 21 இவனுைடய மகன் சாபாத்;
இவனுைடய மகன்கள் சுத்ெதலாக், ஏேசர்,
எலியாத்; இவர்கள் ேதசத்தல் ப றந்த
காத்தூரார்களுைடய ஆடுமாடுகைளப்
ப டிக்கப்ேபானதால் அவர்கள் இவர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 22 அவர்கள்
தகப்பனாகய எப்ப ராயீம் அேநக
நாட்கள் துக்கங்ெகாண்டாடும்ேபாது,
அவனுைடய சேகாதரர்கள் அவனுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லவந்தார்கள். 23 பன்பு
அவன் தன்னுைடய மைனவய டம்
இைணந்ததால், அவள் கர்ப்பந்தரித்து ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள்; அவன், தன்னுைடய
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குடும்பத்த ற்குத் தீங்கு உண்டானதால்,
இவனுக்கு ெபரீயா என்று ெபயரிட்டான்.
24இவனுைடயமகளாகயேசராள்கீழ்ப்புறமும்
ேமற்புறமுமான ெபத்ெதாேராைனயும்,
ஊேசன்ேசராைவயும் கட்டினவள்.
25 அவனுைடய மகன்கள் ேரப்பாக், ேரேசப்
என்பவர்கள்; இவனுைடய மகன் ேதலாக்;
இவனுைடய மகன் தாகான். 26 இவனுைடய
மகன் லாதான்; இவனுைடய மகன்
அம்மீயூத்; இவனுைடய மகன் எலிஷாமா.
27 இவனுைடய மகன் நூன்; இவனுைடய
மகன் ேயாசுவா. 28 அவர்களுைடய
ெசாந்த நலங்களும், தங்குமிடங்களும்,
க ழக்ேக இருக்க ற நாரானும், ேமற்ேக
இருக்க ற ேகேசரும் அதன் க ராமங்களும்,
ெபத்ேதலும் அதன் க ராமங்களும், சீேகமும்
அதன் க ராமங்களும், காசாவைரயுள்ள
அதன் க ராமங்களும், 29 மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பக்கத்த ேல ெபத்ெசயானும்
அதன் க ராமங்களும், தானாகும்
அதன் க ராமங்களும், ெமக ேதாவும்
அதன் க ராமங்களும், ேதாரும் அதன்
க ராமங்களுேம; இந்த இடங்களில்
இஸ்ரேவலின் மகனாகய ேயாேசப்பன்
சந்ததயர்கள்குடியருந்தார்கள்.

ஆேசரின் சந்தத
30 ஆேசரின் மகன்கள் இம்னா, இஸ்வா,

இஸ்வ , ெபரீயா என்பவர்கள்;இவர்களுைடய
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சேகாதரி ேசராள். 31 ெபரீயாவன்
மகன்கள் ஏேபர், மல்க ேயல் என்பவர்கள்;
இவன் ப ர்சாவீத்தன் தகப்பன். 32 ஏேபர்
யப்ேலத்ைதயும், ேசாேமைரயும், ஓதாைமயும்,
இவர்களுைடயசேகாதரியாக யசூகாைளயும்
ெபற்றான். 33 யப்ேலத்தன் மகன்கள்
பாசாக், ப ம்மால், அஸ்வாத் என்பவர்கள்;
இவர்கேள யப்ேலத்தன் மகன்கள்.
34 ேசாேமரின் மகன்கள் அக , ேராகா,
எகூபா, ஆராம் என்பவர்கள். 35 அவனுைடய
சேகாதரனாகய ஏேலமின் மகன்கள் ேசாபாக்,
இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் என்பவர்கள்.
36ேசாபாக்கன்மகன்கள்சூவாக்,அர்ெனப்பர்,
சூகால், ேபரி, இம்ரா, 37 ேபேசர், ஓத்,
சம்மா, ச ல்சா, இத்ரான், ேபரா என்பவர்கள்.
38 ெயத்ேதரின் மகன்கள் எப்புேன, பஸ்பா,
ஆரா என்பவர்கள். 39 உல்லாவன்
மகன்கள் ஆராக், அன்னிேயல், ரித்ச யா
என்பவர்கள். 40 ஆேசரின் சந்தத களாகய
இவர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
ப தாக்களின் வம்சத்தைலவர்களும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ெபலசாலிகளும்,
ப ரபுக்களின் தைலவர்களுமாக
இருந்தார்கள்; அவர்கள் வம்ச
அட்டவைணகளில் யுத்தத்த ற்குப்
ேபாகத்தக்க வீரர்களின் எண்ணிக்ைக
இருபத்தாறாய ரம்ேபர்.
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அத்த யாயம் 8
ெபன்யமீனியனாகய சவுலின் வம்ச

வரலாறு
1 ெபன்யமீன், ேபலா என்னும் தன்னுைடய

மூத்த மகைனயும், அஸ்ேபல் என்னும்
இரண்டாம் மகைனயும், அகராக் என்னும்
மூன்றாம் மகைனயும், 2 ேநாகா என்னும்
நான்காம்மகைனயும், ரப்பா என்னும்ஐந்தாம்
மகைனயும் ெபற்றான். 3 ேபலாவுக்கு
இருந்த மகன்கள் ஆதார், ேகரா, அபயூத்
என்பவர்கள். 4 அபசுவா, நாகாமான்,
அேகாவா, 5 ேகரா, ெசப்புப்பான், ஊராம்
என்பவர்கள் எகூதன் மகன்கள். 6 ேகபாவன்
குடிகளுக்கு முக்கய தைலவர்களாக
இருந்து, இவர்கைள மனாகாத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானவர்கள், நாமான்,
அகயா, ேகரா என்பவர்கேள. 7 ேகரா
அவர்கைள அங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானபன்பு, ஊசாைவயும் அகயாைதயும்
ெபற்றான். 8அவர்கைள அனுப்பவ ட்டபன்பு,
சகராயீம் ேமாவாப் ேதசத்த ேல ஊசம்,
பாராள்என்னும்தன்னுைடயமைனவகளிடம்
ெபற்ற பள்ைளகைளத்தவ ர, 9 தன்னுைடய
மைனவயாகய ஓேதசால் ேயாபாைபயும்,
சீபீயாைவயும், ேமசாைவயும், மல்காைமயும்,
10 எயூைசயும், சாக யாைவயும், மிர்மாைவயும்
ெபற்றான்; ப தாக்களின் தைலவர்களான
இவர்கள் அவனுைடய மகன்கள். 11 ஊசம்
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வழியாகஅவன்அபதூைபயும் எல்பாைலயும்
ெபற்றான். 12 எல்பாலின் மகன்கள் ஏேபர்,
மீஷாம், சாேமத்; இவன் ஓேனாைவயும்
ேலாைதயும் அதன் க ராமங்கைளயும்
உண்டாக்கனவன். 13 ெபரீயாவும் ேசமாவும்
ஆயேலான் குடிகளுைடய ப தாக்களிேல
தைலவர்களாக இருந்தார்கள்; இவர்கள்
காத்தன் குடிகைளத் துரத்தவ ட்டார்கள்.
14அக ேயா, சாஷாக், எேரேமாத், 15ெசபதயா,
ஆராத், ஆேதர், 16 மிகாேயல், இஸ்பா,
ேயாகா என்பவர்கள் ெபரீயாவன் மகன்கள்.
17 ெசபதயா, ெமசுல்லாம், இஸ்க , ஏேபர்,
18 இஸ்ெமராய , இஸ்லியா, ேயாபாப்
என்பவர்கள்எல்பாலின்மகன்கள். 19யாக்க ம்,
ச க்ரி, சப்த , 20 எலிேயனாய், ச ல்தாய்,
ஏலிேயல், 21 அதாயா, ெபராயா, ச ம்ராத்
என்பவர்கள் ச மியன் மகன்கள். 22இஸ்பான்,
ஏேபர், ஏலிேயல், 23 அப்ேதான், ச க்ரி,
ஆனான், 24அனனியா, ஏலாம், அந்ேதாத யா,
25 இபதயா, ெபனூேயல் என்பவர்கள்
சாஷாக்கன் மகன்கள். 26 சம்ேசராய்,
ெசகரியா, அத்தாலியா, 27 யெரஷயா,
எலியா, ச க்ரி என்பவர்கள் எெராகாமின்
மகன்கள். 28 இவர்கள் தங்களுைடய
சந்தத களின் ப தாக்களிேல தைலவர்களாக
இருந்து, எருசேலமிேல குடியருந்தார்கள்.
29 க ப ேயானிேல குடியருந்தவன்
ேயேயல், இவன் கப ேயானின் மூப்பன்;
அவனுைடய மைனவயன் ெபயர் மாக்காள்.
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30 அவனுைடய மூத்த மகன் அப்ேதான்
என்பவன்; மற்றவர்கள், சூர், கீஸ், பாகால்,
நாதாப், 31 ேகேதார், அக ேயா, ேசேகர்
என்பவர்கள். 32 மிக்ேலாத் ச மியாைவப்
ெபற்றான்; இவர்களும் தங்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடு எருசேலமிேல
தங்களுைடய சேகாதரர்களுக்கு அருகல்
குடியருந்தார்கள். 33 ேநர் கீைசப்
ெபற்றான்; கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்; சவுல்
ேயானத்தாைனயும், மல்கசூவாைவயும்,
அபனதாைபயும், எஸ்பாைலயும் ெபற்றான்.
34 ேயானத்தானின் மகன் ெமரிபால்;
ெமரிபால் மீகாைவப் ெபற்றான். 35 மீகாவன்
மகன்கள் ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா,
ஆகாஸ் என்பவர்கள். 36 ஆகாஸ்
ேயாகதாைவப் ெபற்றான்; ேயாகதா
அலேமத்ைதயும், அஸ்மாேவத்ைதயும்,
ச ம்ரிையயும் ெபற்றான்; ச ம்ரி ேமாசாைவப்
ெபற்றான். 37 ேமாசா பனியாைவப்
ெபற்றான்; இவனுைடய மகன் ரப்பா; இவன்
மகன் எெலயாசா; இவனுைடய மகன்
ஆத்ேசல். 38 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு மகன்கள்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் ெபயர்களாவன,
அசரீக்காம், ெபாக்குரு, இஸ்மேவல்,
ெசகரியா, ஒபதயா, ஆனான்; இவர்கள்
எல்ேலாரும் ஆத்ேசலின் மகன்கள்.
39 அவனுைடய சேகாதரனாகய எேசக்கன்
மகன்கள் ஊலாம் என்னும் மூத்தமகனும்,
ஏகூஸ் என்னும் இரண்டாம் மகனும்,
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எலிப்ெபேலத் என்னும் மூன்றாம் மகனுேம.
40 ஊலாமின் மகன்கள் பலசாலிகளான
வல்வீரர்களாக இருந்தார்கள்; அவர்களுக்கு
அேநக மகன்களும் ேபரன்களும்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் எண்ணிக்ைக
நூற்ைறம்பதுேபர்; இவர்கள் எல்ேலாரும்
ெபன்யமீன்சந்தத கள்.

அத்த யாயம் 9
எருசேலமில்உள்ளமக்கள்

1 இஸ்ரேவல் எல்ேலாரும்
தங்கள் வம்சவரலாற்றன்படி
பதவுெசய்யப்பட்டார்கள்; இவர்களுைடய
ெபயர்கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது, யூதா
ேகாத்த ரத்தார்கள் தங்களுைடய
துேராகத்தனால், பாப ேலானுக்கு
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
2 தங்களுைடய ெசாந்த நலங்களிலும்
தங்களுைடய பட்டணங்களிலும் முன்பு
குடியருந்தவர்கள் இஸ்ரேவலர்களும்
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ஆலயப்பணியாளர்களுேம. 3 யூதா
சந்தத களிலும், ெபன்யமீன் சந்தத களிலும்,
எப்ப ராயீம் மனாேச என்பவர்களின்
சந்தத களிலும், எருசேலமில்
குடியருந்தவர்கள் யாெரன்றால், 4 யூதாவன்
மகனாகய ேபேரசன் சந்ததயல்



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 9:5 xlv 1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 9:12

பானியன் மகனாகய இம்ரியன் மகனான
உம்ரிக்குப் ப றந்த அம்மியூதன் மகன்
ஊத்தாய். 5 ேசலாவன் சந்ததயல்
மூத்தவனாகய அசாயாவும், அவனுைடய
பள்ைளகளும், 6 ேசராவன் சந்ததயல்
ெயகுேவலும்,அவனுைடயசேகாதரர்களாகய
அறுநூற்றுத்ெதாண்ணூறுேபர்களுேம.
7 ெபன்யமீன் சந்ததயல் அெசனூவாவன்
மகனாகய ஒதாவயாவுக்குப் ப றந்த
ெமசுல்லாமின் மகன் சல்லு. 8 எேராகாமின்
மகன் இப்ெனயா; மிக்க ரியன் மகனாகய
ஊசயன் மகன் ஏலா; இப்னியாவன்
மகனாகய ேரகுேவலுக்குப் ப றந்த
ெசபதயாவன் மகன் ெமசுல்லாம்
என்பவர்களும்; 9 தங்கள் சந்தத களின்படி
இருந்த இவர்கள் சேகாதரர்களாகய
ெதாளாய ரத்து ஐம்பத்தாறுேபருேம; இந்த
மனிதர்கள் எல்ேலாரும், தங்களுைடய
ப தாக்களின் வம்சத்த ேல முன்ேனார்களின்
தைலவர்களாகஇருந்தார்கள்.

10 ஆசாரியர்களில் ெயதாயா, ேயாயாரீப்,
யாகன். 11 அகதூபன் மகனாகய
ெமராேயாதன் மகன் சாேதாக்குக்குப் ப றந்த
ெமசுல்லாவன் மகனாகய இல்க்கயாவன்
மகன் அசரியா என்பவன் ேதவாலயத்து
வ சாரைணக்காரன். 12 மல்கயாவன்
மகனாகய பஸ்கூருக்குப் ப றந்த
எேராகாமின் மகன் அதாயா; இம்ேமரின்
மகனாகய ெமசல்ேலமித்தன் மகன்



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 9:13 xlvi 1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 9:19

ெமசுல்லாமுக்குப் ப றந்த யாெசராவன்
மகனாகய ஆத ேயலின் மகன் மாசாய்
என்பவர்களும், 13 அவர்களுைடய
சேகாதரர்களும், தங்கள் முன்ேனார்களின்
வம்சத்தைலவர்களான ஆய ரத்து
எழுநூற்று அறுபதுேபர் ேதவாலயத்தன்
பணிவைடக்குத் த றைமயுள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள். 14 ேலவயர்களில்
ெமராரியன் சந்ததயான அசபயாவன்
மகனாகய அஶ்ரீகாமுக்குப் ப றந்த அசூபன்
மகன் ெசமாயா, 15 பக்பக்கார், ஏேரஸ்,
காலால், ஆசாபன் மகனாகய ச க்ரிக்குப்
ப றந்த மீகாவன் மகன் மத்தனியா,
16 எதுத்தூனின் மகனாகய காலாலுக்குப்
ப றந்த ெசமாயாவன் மகன் ஒபதயா;
ெநத்ேதாபாத்தயர்களின் க ராமங்களில்
குடியருந்த எல்க்கானாவன் மகனாகய
ஆசாவன் மகன் ெபரகயா, 17 வாசல்
காவலாளிகளாகய சல்லூம், அக்கூப்,
தல்ேமான், அகீமான் என்பவர்களும்,
இவர்கள் சேகாதரர்களுேம; இவர்கள்
தைலவன் சல்லூம். 18 ேலவ
சந்ததயன் ேசைனகளில் இவர்கள்
க ழக்ேகயருக்க ற ராஜாவன் வாசைலக்
காவல் காத்துவந்தார்கள். 19 ேகாராகன்
மகனாகய எபயாசாபுக்குப் ப றந்த
ேகாேரயன் மகன் சல்லூமும், அவனுைடய
தகப்பன் வம்சத்தார்களாகய அவனுைடய
சேகாதரர்களுமான ேகாராக யர்கள்
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பணிவைடேவைலைய வசாரித்து,
அவர்கள் ப தாக்கள் ெயேகாவாவுைடய
இடத்த ேல கூடாரத்த ற்குப்ேபாக ற
வழிையக் காவல்காத்ததுேபால,
கூடாரத்துவாசல்கைளக் காத்துவந்தார்கள்.
20 எெலயாசாரின் மகனாகய ப ேனகாசுடேன
ெயேகாவா இருந்ததால், அவன்
முற்காலத்த ேல அவர்கள்ேமல்
வ சாரைணக்காரனாக இருந்தான்.
21 ெமெசல்மியாவன் மகனாகய
சகரியா ஆசரிப்புக் கூடாரவாசல்
காவல்காரனாக இருந்தான். 22வாசல்கைளக்
காக்க றதற்குத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
இவர்கெளல்லாரும் இருநூற்றுப்
பன்னிெரண்டுேபர்களாக இருந்து, தங்கள்
க ராமங்களின்படிேய தங்களுைடய வம்சத்து
அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்டார்கள்;
தாவீதும், தரிசனம்காண்கறவனாகய
சாமுேவலும், அவர்கைளத் தங்களுைடய
ேவைலகளில் ைவத்தார்கள். 23 அப்படிேய
அவர்களும், அவர்களுைடய மகன்களும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயமாகய கூடாரத்து
வாசல்கைளக் காக்க றவர்கைள வரிைசயாக
வ சாரித்து வந்தார்கள். 24 ஆலயத்தன்
வாசல்கைளக் காக்க றவர்கள் நான்கு
தைசகளாகய க ழக்கலும் ேமற்கலும்
வடக்கலும் ெதற்கலும் இருந்தார்கள்.
25அவர்களுைடய சேகாதரர்கள்தங்களுைடய
க ராமங்களிலிருந்து, ஏழுநாட்களுக்கு
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ஒருமுைற மாற மாற அவர்கேளாடு
இருக்க வருவார்கள். 26 ேதவாலயத்தன்
அைறகள்ேமலும் கருவூல அைறகள்ேமலும்
உள்ள வசாரிக்கும் ேவைல ேலவயர்களான
அந்த நான்கு தைலைமக் காவலர்களிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்டது. 27 காவல்
அவர்களுக்கு ஒப்பைடத்தருந்ததால்
அவர்கள் ேதவாலயத்ைதச் சுற்றலும்
இரவு தங்கயருந்து, காைலயல்
கதவுகைளத் தறந்துவடுவார்கள்.
28 அவர்களில் சலரிடத்தல் ஆராதைன
ெபாருட்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது;
அவர்கள் அைவகைள எண்ணி
உள்ேள ெகாண்டுேபாய், எண்ணி
ெவளிேய ெகாண்டுவருவார்கள்.
29 அவர்களில் சலர் மற்றப்
ெபாருட்களின்ேமலும், பரிசுத்த பாத்த ரங்கள்
எல்லாவற்றன்ேமலும், ெமல்லிய மாவு,
த ராட்ைசரசம், எண்ெணய், சாம்ப ராணி,
நறுமணப் ெபாருட்களின்ேமலும்
வ சாரைணக்காரர்களாக இருந்தார்கள்.
30 ஆசாரியர்களின் மகன்களில் சலர்
நறுமணப் ெபாருட்களால் பரிமளைதலம்
இறக்குவார்கள். 31 ேலவயர்களில்
ேகாராக யனான சல்லூமின் மூத்த
மகனாகய மத்த த்தயாவுக்குப்
பலகாரம் சுடுக ற ேவைலயன்
வசாரிப்பு ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது.
32 அவர்கள் சேகாதரர்களாகய
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ேகாகாத்தயர்களின் மகன்களில் சலருக்கு
ஓய்வுநாள்ேதாறும் சமுகத்து அப்பங்கைள
ஆயத்தப்படுத்தும் வ சாரிப்பு இருந்தது.
33 இவர்களில் ேலவயர்களுைடய
குடும்பத்தைலவர்களாகய சங்கீதக்காரர்கள்
இரவும் பகலும் தங்களுைடய ேவைலைய
நடத்தேவண்டியதருந்ததால், மற்ற
ேவைலக்கு நீங்கலாக த் தங்களுைடய
அைறகளில் இருந்தார்கள். 34 ேலவயர்களில்
குடும்பத்தைலவர்களாகய இவர்கள்
தங்களுைடய சந்தத களுக்குத்
தைலைமயானவர்கள்; இவர்கள்
எருசேலமிேலகுடியருந்தார்கள்.

சவுலின்வம்சவரலாறு
35 க ப ேயானிேல குடியருந்தவர்கள்

யாெரன்றால், க ப ேயானின் மூப்பனாகய
ெயக ேயல், இவனுைடய மைனவயன்
ெபயர் மாக்காள். 36அவன் மூத்த மகனாகய
அப்ேதானும், சூர், கீஸ், பாகால், ேநர், நாதாப்,
37 ேகேதார், அக ேயா, சகரியா, மிக்ேலாத்
என்பவர்களுேம. 38 மிக்ேலாத் சீமியாைமப்
ெபற்றான்; இவர்களும் தங்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடு எருசேலமிலிருக்க ற
தங்களுைடய சேகாதரர்களுக்கு சமீபத்தல்
குடியருந்தார்கள். 39 ேநர் கீைசப்
ெபற்றான்; கீஸ் சவுைலப் ெபற்றான்; சவுல்
ேயானத்தாைனயும், மல்கசூவாைவயும்,
அபனதாைபயும், எஸ்பாைலயும் ெபற்றான்.
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40 ேயானத்தானின் மகன் ெமரிபால்;
ெமரிபால் மீகாைவப் ெபற்றான். 41 மீகாவன்
மகன்கள் ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா,
ஆகாஸ் என்பவர்கள். 42 ஆகாஸ் யாராைகப்
ெபற்றான்; யாராக் அலேமத்ைதயும்,
அஸ்மேவத்ைதயும், ச ம்ரிையயும் ெபற்றான்;
ச ம்ரி ேமாசாைவப் ெபற்றான். 43 ேமாசா
பனியாைவப் ெபற்றான்; இவனுைடய மகன்
ரப்பாயா; இவனுைடய மகன் எலியாசா;
இவனுைடய மகன்ஆத்ேசல். 44ஆத்ேசலுக்கு
ஆறு மகன்கள்இருந்தார்கள்; அவர்களுைடய
ெபயர்களாவன, அசரீக்காம், ெபாக்குரு,
இஸ்மேவல், ேசராயா, ஒபதயா, ஆனான்,
இவர்கள்ஆத்ேசலின்மகன்கள்.

அத்த யாயம் 10
சவுலின்மரணம்

1 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம் ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவல்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு முன்பாக பயந்ேதாடி,
கல்ேபாவா மைலய ேல ெவட்டப்பட்டு
வழுந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள்
சவுைலயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ெநருங்க த் ெதாடர்ந்து, சவுலின்
மகன்களாகய ேயானத்தாைனயும்
அபனதாைபயும் மல்கசூவாைவயும்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 3 சவுலுக்கு
வ ேராதமாக ேபார் பலத்தது; வல்வீரர்கள்
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அவைனக்கண்டு ெநருங்கனார்கள்;
அப்ெபாழுது சவுல் வல்வீரர்களுக்கு மிகவும்
பயந்து, 4தன்னுைடயஆயுததாரிையேநாக்க :
அந்த வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்
வந்து என்ைன அவமானப்படுத்தாதபடி, நீ
உன்னுைடய பட்டயத்ைத உருவ , என்ைனக்
குத்த ப்ேபாடு என்றான்; அவனுைடய
ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதால் அப்படி
ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். அப்ெபாழுது
சவுல் பட்டயத்ைத ஊன்ற அதன்ேமல்
வழுந்தான். 5 சவுல் ெசத்துப்ேபானைத
அவனுைடய ஆயுததாரி கண்டேபாது,
அவனும் பட்டயத்தன்ேமல் வழுந்து
ெசத்துப்ேபானான். 6 அப்படிேய சவுலும்,
அவனுைடய மூன்று மகன்களும்,
அவனுைடய வீட்டு மனிதர்கள் அைனவரும்
ஒன்றாக இறந்துேபானார்கள். 7 மக்கள்
பயந்ேதாடியைதயும், சவுலும் அவனுைடய
மகன்களும் இறந்துேபானைதயும்,
பள்ளத்தாக்கலுள்ள இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் கண்டேபாது தங்களுைடய
பட்டணங்கைளவட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்;
அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்கள் வந்து,
அைவகளில்குடியருந்தார்கள்.

8 ெவட்டப்பட்டவர்களின் ஆைடகைள
எடுத்துக்ெகாள்ளப் ெபலிஸ்தர்கள்
மறுநாளில் வந்தேபாது, அவர்கள் சவுைலயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் கல்ேபாவா
மைலய ேல வழுந்துக டக்கக்கண்டு,
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9 அவனுைடய ஆைடகைளயும், அவனுைடய
தைலையயும்,அவனுைடயஆயுதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய
வக்க ரகங்களுக்கும் மக்களுக்கும் அைத
அறவக்கும்படி ெபலிஸ்தர்களுைடய
ேதசத்ைதச்சுற்றலும் ெசய்த அனுப்ப ,
10அவனுைடய ஆயுதங்கைளத் தங்களுைடய
ெதய்வங்களின் ேகாவலிேல ைவத்து,
அவனுைடய தைலையத் தாேகான்
ேகாவலிேல தூக்கைவத்தார்கள்.
11 ெபலிஸ்தர்கள் சவுலுக்கு ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் கீேலயாத்ேதசத்து யாேபஸ்
பட்டணத்தார்கள் எல்ேலாரும் ேகட்டேபாது,
12 ெபலசாலிகள் எல்ேலாரும் எழுந்துேபாய்,
சவுலின் உடைலயும், அவனுைடய
மகன்களின் உடல்கைளயும் எடுத்து,
யாேபசுக்குக்ெகாண்டுவந்து,அவர்களுைடய
எலும்புகைள யாேபசலிருக்க ற ஒரு கர்வாலி
மரத்தன்கீழ் அடக்கம்ெசய்து, ஏழுநாட்கள்
உபவாசம் இருந்தார்கள். 13 அப்படிேய
சவுல் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதக்கு
கீழ்ப்படியாமல், ெயேகாவாவுக்குச்
ெசய்த தன்னுைடய துேராகத்தனாலும்,
அவன் ெயேகாவாைவ ேதடாமல் குற
ெசால்லுகறவர்கைளக் ேகட்கும்படி
ேதடியதாலும் ெசத்துப்ேபானான்.
14 அதற்காக அவர் அவைனக் ெகான்று,
ராஜ்ஜியபாரத்ைத ஈசாயன் மகனாகய
தாவீத டம்ஒப்பைடத்தார்.
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அத்த யாயம் 11
தாவீதுஇஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகுதல்

1 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
எப்ேரானிலிருக்க ற தாவீத டம் கூடிவந்து:
இேதா, நாங்கள் உம்முைடய எலும்பும்
உம்முைடய சரீரமுமானவர்கள். 2 சவுல்
இன்னும் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாேத,
நீர் இஸ்ரேவைல நடத்த க்ெகாண்டுேபாய்
நடத்த க்ெகாண்டு வருவீர்; என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவைல நீர் ேமய்த்து,
அவர்கள்ேமல் தைலவனாக இருப்பீர்
என்று உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உமக்குச் ெசால்லியும் இருக்கறார்
என்றார்கள். 3 அப்படிேய இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானிேல
ராஜாவ டம் வந்தார்கள்; தாவீது எப்ேரானிேல
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டபன்பு,
ெயேகாவா சாமுேவைலக்ெகாண்டு
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய அவர்கள்
தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்.

தாவீதுஎருசேலைமக்ைகப்பற்றுதல்
4 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவல் எல்ேலாேராடும்

ஏபூசாக ய எருசேலமிற்குப் ேபானான்;
எபூசயர்கள் அந்த ேதசத்தன் குடிகளாக
இருந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது ஏபூசன்
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குடிகள் தாவீைத ேநாக்க : நீ இதற்குள்
நுைழவதல்ைல என்றார்கள்; ஆனாலும்
தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப் ப டித்தான்;
அது தாவீதன் நகரமானது. 6 எபூசயர்கைள
முறயடிப்பதல் எவன் முந்தனவனாக
இருக்க றாேனா, அவன் தைலவனும்
தளபதயுமாக இருப்பாெனன்று தாவீது
ெசால்லியருந்தான்;ெசருயாவன்மகனாகய
ேயாவாப் முந்த அவர்கைள முறயடித்து
தைலவனாக்கப்பட்டான். 7 தாவீது
அந்தக் ேகாட்ைடயல் தங்கயருந்ததால்,
அது தாவீதன் நகரம் என்னப்பட்டது.
8 ப ற்பாடு அவன் நகரத்ைத மில்ேலா
ெதாடங்க ச் சுற்றலும் கட்டினான்;
ேயாவாப் நகரத்தன் மற்ற இடங்கைளப்
பழுதுபார்த்தான். 9தாவீதன்ெபயரும் புகழும்
நாளுக்குநாள்வளர்ந்துவந்தது; ஏெனன்றால்,
ேசைனகளுைடய ெயேகாவா அவேனாடு
இருந்தார்.

தாவீதன்பலசாலிகள்
10 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசான்ன

வார்த்ைதயன்படிேய, தாவீைத ராஜாவாக்க
அவேனாடு இருந்து ராஜ்ஜியபாரம்ெசய்க ற
அவனிடமும், எல்லா இஸ்ரேவலர்களிடமும்,
வீரர்களாக இருந்த முதன்ைமயான
ெபலசாலிகளும், 11 தாவீதுக்கு இருந்த
அந்த பலசாலிகளின் எண்ணிக்ைகயாவது:
அக்ேமானியன் மகனாகய யாேஷாபயாம்
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என்னும் முப்பது ேபர்களின் தைலவன்:
இவன் முந்நூறுேபர்களின்ேமல் தன்னுைடய
ஈட்டிைய ஓங்க அவர்கைள ஒன்றாகக்
ெகான்றுேபாட்டான். 12 இவனுக்கு
இரண்டாவது அேகாயன் மகனாகய
ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்; இவன்
மூன்று ெபலசாலிகளில் ஒருவன்.
13 ெபலிஸ்தர்கள் பாஸ்தம்மீமிலிருக்க ற
வாற்ேகாதுைம நைறந்த வயல்நலத்தல்
யுத்தத்த ற்குக் கூடிவந்தேபாதும்,
மக்கள் ெபலிஸ்தர்கைளக் கண்டு
ஓடினேபாதும் இவன் தாவீேதாடு அங்ேக
இருந்தான். 14 அப்ெபாழுது அவர்கள்
இந்த நலத்தன் நடுவ ேல நன்று
அைதக் காப்பாற்ற ப் ெபலிஸ்தர்கைள
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; அதனாேல
ெயேகாவா ெபரிய இரட்ச ப்ைப நடப்ப த்தார்.
15 முப்பது தைலவர்களில் மூன்றுேபர்
அதுல்லாம் என்னும் கன்மைலக் குைகயல்
இருக்கற தாவீத டம் ேபாயருந்தார்கள்;
ெபலிஸ்தர்களின் முகாம் ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கல் இறங்குகறேபாது, 16 தாவீது
பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தல் இருந்தான்;
அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின் பைட
ெபத்ெலேகமில் இருந்தது. 17 தாவீது
ெபத்ெலேகமின் நுைழவுவாயலில்
இருக்கற கணற்றன் தண்ணீர்ேமல்
ஆைசெகாண்டு, என்னுைடய தாகத்த ற்குக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகறவன்
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யார் என்றான். 18 அப்ெபாழுது அந்த
மூன்றுேபர்களும் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாமிற்குள் துணிவுடன் நுைழந்துேபாய்,
ெபத்ெலேகமின் நுைழவுவாயலில்
இருக்கற கணற்றலிருந்து தண்ணீர்
ெமாண்டு, தாவீத டம் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ஆனாலும் அவன் அைதக் குடிக்க
மனமில்லாமல் அைதக் கர்த்தருக்ெகன்று
ஊற்றப்ேபாட்டு: 19 நான் இைதச்
ெசய்யாதபடி, என்னுைடய ேதவன் என்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வாராக; தங்களுைடய
உயைரப்பற்ற நைனக்காமல் ேபாய்
அைதக் ெகாண்டுவந்த இந்த மனிதர்களின்
ரத்தத்ைதக் குடிப்ேபேனா என்று ெசால்லி
அைதக் குடிக்கமாட்ேடன் என்றான். இப்படி
இந்த மூன்று ெபலசாலிகளும் ெசய்தார்கள்.
20 ேயாவாபன் சேகாதரனாகய அப சாய்
அந்த மூன்றுேபர்களில் முதன்ைமயானவன்;
அவன் தன்னுைடய ஈட்டிைய ஓங்க ,
முந்நூறுேபைர ெகான்றதால் இந்த
மூன்றுேபர்களில் ெபயர்ெபற்றவனானான்.
21 இந்த மூன்றுேபர்களில் அவன் மற்ற
இரண்டுேபர்களிலும்ேமன்ைமயுள்ளவனானதால்,
அவர்களில் தைலவனானான்; ஆனாலும்
அந்த முந்தன மூன்றுேபர்களுக்கு
அவன் சமமானவன் இல்ைல.
22 ெபலசாலியாகய ேயாய்தாவன் மகனும்,
கப்ேசேயல் ஊைரச்ேசர்ந்தவனுமாகய
ெபனாயாவும் ெசய்ைககளில் வல்லவனாக
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இருந்தான்; அவன் ேமாவாப் ேதசத்தன்
இரண்டு வலிைமயான சங்கங்கைளக்
ெகான்றதுமட்டுமல்லாமல், உைறந்த
மைழெபய்த நாளில் அவன் ஒரு
குைகக்குள்ேள இறங்க ப்ேபாய், ஒரு
சங்கத்ைதக் ெகான்றான். 23 ஐந்து முழ
உயரமான ஒரு எக ப்தயைனயும் அவன்
ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த எக ப்தயனுைடய
ைகயல் ெநய்க றவர்களின் பைடமரத்த ற்கு
இைணயான ஒரு ஈட்டி இருக்கும்ேபாது,
இவன் ஒரு தடிையப் ப டித்து, அவனிடம்
ேபாய், அந்த எக ப்தயனுைடய ைகயலிருந்த
ஈட்டிையப் பற த்து, அவனுைடய
ஈட்டியால் அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
24 இைவகைள ேயாய்தாவன் மகனான
ெபனாயா ெசய்ததால், மூன்று
ெபலசாலிகளுக்குள்ேள ெபயர்ெபற்றவனாக
இருந்தான். 25 முப்பதுேபர்களிலும் இவன்
ேமன்ைமயுள்ளவன்;ஆனாலும்அந்தமுந்தன
மூன்றுேபர்களுக்கும் இவன் சமமானவன்
இல்ைல; அவைன தாவீது தன்னுைடய
ெமய்க்காவலர்களுக்குத் தைலவனாக
ைவத்தான்.

26 இராணுவத்தலிருந்த மற்ற
ெபலசாலிகள்: ேயாவாபன் தம்ப ஆசேகல்,
ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த ேதாேதாவன்
மகன் எல்க்கானான், 27 ஆேராத யனாகய
சம்ேமாத், ெபேலானியனாகய ஏெலஸ்,
28 ெதக்ேகாவயனாகய இக்ேகசன்
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மகன் ஈரா, ஆனேதாத்தயனான
அப ேயசர், 29 ஊசாத்தயனாகய
ச ப்ெபக்காய், அேகாகயனாகய ஈலாய்,
30 ெநத்ேதாபாத்தயனாகய மகராய ,
ெநத்ேதாபாத்தயனாகய பானாவன்
மகன் ஏேலத், 31 ெபன்யமீன் சந்ததயல்
க ேபயா ஊைரச்ேசர்ந்த ரிபாயன் மகன்
இத்தாய , ப ரத்ேதானியனாகய ெபனாயா,
32 காகாஸ் நீேராைடத் ேதசத்தானாகய
ஊராய , அர்பாத்தயனாகய அப ேயல்,
33 பகரூமியனாகய அஸ்மாேவத்,
சால்ேபானியனாகய ஏலியாபா,
34 கீேசானியனாகய ஆேசமின் மகன்கள்,
ஆராரியனாகய சாக யன் மகன்
ேயானத்தான். 35 ஆராரியனாகய
சாக்காரின் மகன் அகயாம், ஊரின்
மகன் ஏலிபால், 36 ெமகராத்தயனாகய
எப்ேபர், ெபேலானியனாகய அகயா,
37 கர்ேமலியனாகய ஏஸ்ேரா, ஏஸ்பாயன்
மகன் நாராய , 38 நாத்தானின் சேகாதரன்
ேயாேவல், அகரியன் மகன் மிப்கார்,
39 அம்ேமானியனாகய ேசேலக்,
ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாபன்
ஆயுததாரியான ெபேராத்தயனாகய நாராய்,
40 இத்ரியனாகய ஈரா, இத்தரியனாகய
காேரப், 41 ஏத்தயனான உரியா, அக்லாயன்
மகன் சாபாத், 42 ரூபனியர்களின்
தைலவனாகய சீசாவன் மகன் அதனா
என்னும் ரூபனியன்; அவேனாடு முப்பது
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ேபர் இருந்தார்கள். 43 மாகாவன் மகன்
ஆனான், மிதனியனாகய ேயாசபாத்,
44 அஸ்தேரத்தயனாகய உசயா,
ஆேராேவரியனாகய ஓதாமின் மகன்கள்
சமாவும், ேயக ேயலும், 45 ச ம்ரியன் மகன்
ெயதயாேயல், த த்ச யனாகய அவனுைடய
சேகாதரன் ேயாகா, 46 மாகாவயர்களான
ஏலிேயல், ஏல்நாமின் மகன்கள் ஏரிபாயும்,
ெயாசவயாவும், ேமாவாப யனானஇத்மாவும்,
47 ெமேசாபாயா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களாகய
ஏலிேயலும்,ஓேபதும்,யாசீேயலுேம.

அத்த யாயம் 12
தாவீேதாடு ேசர்ந்தவீரர்கள்

1 தாவீது கீசன் மகனாகய சவுலால்
இன்னும் மைறவாக இருக்கும்ேபாது,
ச க்லாகல் இருக்க ற அவனிடம் வந்து,
2 யுத்தத்த ற்கு ஒத்தாைச ெசய்த
வல்வீரர்களும், கவண்கல் எறவதற்கும்
வல்லினால் அம்பு எய்வதற்கும் வலது
இடது ைக பழக்கமான பலசாலிகளான
மற்ற மனிதர்களுமாவன: சவுலின்
சேகாதரர்களாகய ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல், 3 க ேபயா ஊைரச்ேசர்ந்த
ேசமாவன் மகன்கள் அக ேயசர் என்னும்
தைலவனும், ேயாவாசும், அஸ்மாேவத்தன்
மகன்களாகய எச ேயலும், ேபேலத்தும்,
ெபராக்கா, ஆனேதாத்தயனான ஏகூ
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என்பவர்களும், 4 முப்பதுேபர்களில்
பலசாலியும் முப்பதுேபர்களுக்குப்
ெபரியவனுமான இஸ்மாயா என்னும்
க ப ேயானியனும், எேரமியா, யகாச ேயல்,
ேயாகனான், ெகேதைரச்ேசர்ந்த ேயாசபாத்,
5 எலுசாய , எரிேமாத், ப கலியா, ெசமரியா,
அருப்பயனான ெசப்பத்தயா, 6 எல்க்கானா,
எஷயா, அசாரிேயல், ெயாேவேசர்,
யெசாெபயாம் என்னும் ேகாராக யர்களும்,
7 ெயாேவலா, ெசபதயா என்னும்
ேகேதார் ஊைரச்ேசர்ந்த எேராகாமின்
மகன்களுேம. 8 காத்தயர்களில்
ேகடகமும் ஈட்டியும் ப டித்து, சங்கமுகம்
ேபான்ற முகமும், மைலகளில் இருக்க ற
ெவளிமான் ேவகம் ேபான்ற ேவகமும்
உள்ளவர்களாக இருந்து, யுத்தவீரர்களான
பலசாலிகள் சலரும் வனாந்த ரத்தலுள்ள
பாதுகாப்பானஇடத்தல்இருக்கறதாவீதுக்கு
ஆதரவாக ேசர்ந்தார்கள். 9 யாெரன்றால்,
ஏேசர் என்னும் தைலவன், அவனுக்கு
இரண்டாவது ஒபதயா; மூன்றாவது
எலியாப், 10 நான்காவது மிஸ்மன்னா,
ஐந்தாவது எேரமியா, 11 ஆறாவது
அத்தாய , ஏழாவது ஏலிேயல், 12 எட்டாவது
ேயாகனான், ஒன்பதாவது எல்சபாத்,
13 பத்தாவது எேரமியா, பத ேனாராவது
மக்பன்னாய , 14 காத் மகன்களான இவர்கள்
இராணுவத்தைலவர்களாக இருந்தார்கள்;
அவர்களில் ச றயவன் நூறுேபர்களுக்கும்
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ெபரியவன் ஆய ரம்ேபர்களுக்கும்
தைலவர்களாக இருந்தார்கள். 15 ேயார்தான்
கைரபுரண்டு ேபாயருக்க ற முதலாம்
மாதத்தல் அைதக் கடந்து, க ழக்ேகயும்
ேமற்ேகயும் பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்க ற
அைனவைரயும் துரத்தவ ட்டவர்கள்
இவர்கேள. 16 பன்னும் ெபன்யமீன்
மனிதர்களிலும் யூதா மனிதர்களிலும்
சலர் பாதுகாப்பான இடத்தல் இருக்கற
தாவீத டம் வந்தார்கள். 17 தாவீது புறப்பட்டு,
அவர்களுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கைள சந்த த்து: நீங்கள் எனக்கு
உதவ ெசய்ய சமாதானமாக என்னிடம்
வந்தீர்களானால், என்னுைடய இருதயம்
உங்கேளாடு இைணந்தருக்கும்; என்னுைடய
ைககளில் ெகாடுைம இல்லாமலிருக்க,
என்ைன என்னுைடய எத ரிகளுக்குக்
காட்டிக்ெகாடுக்க வந்தீர்கெளன்றால்,
நம்முைடய முற்ப தாக்களின் ேதவன்
அைதப் பார்த்துக் கண்டிப்பாராக என்றான்.
18 அப்ெபாழுது அத பத களுக்குத்
தைலவனான அமாசாயன்ேமல் ஆவ
இறங்கயதால், அவன்: “தாவீேத,
நாங்கள் உம்முைடயவர்கள்; ஈசாயன்
மகேன, உமக்கு ஆதரவாக இருப்ேபாம்;
உமக்குச் சமாதானம், சமாதானம்; உமக்கு
உதவ ெசய்க றவர்களுக்கும் சமாதானம்;
உம்முைடய ேதவன் உமக்குத் துைண
நற்கறார்” என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது
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அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள
பைடகளுக்குத்தைலவர்களாக்கனான்.

19 சவுலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்யப்ேபாக ற
ெபலிஸ்தர்களுடேன தாவீது வருகறேபாது,
மனாேசயலும் சலர் அவனுக்கு ஆதரவாகச்
ேசர்ந்தார்கள்; ெபலிஸ்தர்களின்
ப ரபுக்கள் ேயாசைனெசய்து, அவன்
நம்முைடய தைலகளுக்கு ேமாசமாகத்
தன்னுைடய ஆண்டவனாகய சவுலிற்கு
ஆதரவாகப் ேபாவான் என்று அவைன
அனுப்பவ ட்டார்கள்; அதனால் அவர்கள்
இவர்களுக்கு உதவ ெசய்யவல்ைல.
20 அப்படிேய அவன் சக்லாகுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாகும்ேபாது, மனாேசயல்
அதனாக், ேயாசபாத், ெயதயாேயல்,
மிகாேயல், ேயாசபாத், எலிகூ, ச ல்த்தாய
என்னும் மனாேச ேகாத்த ரத்தார்களின்
ஆய ரம்ேபர்களுக்கு தைலவர்கள்
அவனுக்கு ஆதரவாக வந்தார்கள்.
21 அந்த பைடகளுக்கு வேராதமாக
இவர்கள் தாவீதுக்கு உதவ ெசய்தார்கள்;
இவர்கெளல்ேலாரும் பலசாலிகளும்
இராணுவத்தல் தைலவர்களுமாக
இருந்தார்கள். 22 அக்காலத்த ேல
நாளுக்குநாள் தாவீதுக்கு உதவெசய்யும்
மனிதர்கள் அவனிடம் வந்து ேசர்ந்ததால்,
அவர்கள் ேதவேசைனையப்ேபால ெபரிய
ேசைனயானார்கள்.
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எப்ேரானில் தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்ற
வீரர்கள்

23 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய,
சவுலின் ராஜ்ஜியபாரத்ைதத் தாவீத டம்
தருப்ப, எப்ேரானில் இருக்க ற அவனிடம்
வந்த ேபார்வீரர்களான தைலவர்களின்
எண்ணிக்ைக: 24 யூதா ேகாத்த ரத்தல்
ேகடகமும் ஈட்டியும் ப டித்து, யுத்த
ேபார்வீரர்களானவர்கள் ஆறாய ரத்து
எண்ணூறுேபர். 25 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல்
பலசாலிகளாகய யுத்தவீரர்கள் ஏழாய ரத்து
நூறுேபர். 26 ேலவ ேகாத்த ரத்தல்
நான்காய ரத்து அறுநூறுேபர். 27 ஆேரான்
சந்ததயார்களின் அத பதயாகய
ேயாய்தாவும், அவேனாடு இருந்த
மூவாய ரத்து எழுநூறுேபர்களும்,
28 பலசாலியான சாேதாக் என்னும்
வாலிபனும், அவனுைடய தகப்பன்
வம்சத்தார்களான இருபத்த ரண்டு
தைலவர்களுேம. 29 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தார்களான சவுலின்
சேகாதரர்களில் மூவாய ரம்ேபர்;
அதுவைரக்கும் அவர்களில் மிச்சமானவர்கள்
சவுலின்குடும்பத்ைதக்காப்பாற்றப்பார்த்தார்கள்.
30 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல் தங்களுைடய
ப தாக்களின் வம்சத்தல் ெபயர் ெபற்ற
மனிதர்களான பலசாலிகள் இருபதாய ரத்து
எண்ணூறுேபர். 31 மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தல் தாவீைத
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ராஜாவாக்க வரும்படி, ெபயர்ெபயராகக்
குற க்கப்பட்டவர்கள் பத ெனட்டாய ரம்ேபர்.
32 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல், இஸ்ரேவலர்கள்
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று அறந்து
காலாகாலங்களுக்குத் தகுந்த ேயாசைன
ெசால்லத்தக்க தைலவர்கள் இருநூறுேபரும்,
இவர்கள் வாக்குக்குச் ெசவெகாடுத்த
இவர்களுைடய எல்லா சேகாதரர்களுேம.
33 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் சகலவத யுத்த
ஆயுதங்களாலும் யுத்தம் ெசய்வதற்கும்,
தங்களுைடய அணிையக் காத்து
ந ற்பதற்கும் பழக , வஞ்சைன ெசய்யாமல்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாகத்தக்கவர்கள்
ஐம்பதாய ரம்ேபர். 34 நப்தலி
ேகாத்த ரத்தல் ஆய ரம் தைலவர்கள்
ேகடகமும் ஈட்டியும் ப டித்த அவர்கேளாடு
இருந்தவர்கள் முப்பத்ேதழாய ரம்ேபர்.
35 தாண் ேகாத்த ரத்தல் யுத்தத்த ற்குத்
ேதறனவர்கள் இருபத்து எட்டாய ரத்து
அறுநூறுேபர். 36 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல்
யுத்தத்த ற்குத் ேதறனவர்களாக
ேபார்ெசய்யப்ேபாகத்தக்கவர்கள்
நாற்பதாய ரம்ேபர். 37 ேயார்தானுக்கு
அக்கைரயான ரூபனியர்களிலும்,
காத்தயர்களிலும், மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களிலும், யுத்தம்ெசய்ய
எல்லாவதஆயுதங்கைளயும்அணிந்தவர்கள்
நூற்றருபதாய ரம்ேபர். 38 தாவீைத
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக்க, இந்த
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யுத்தமனிதர்கள் எல்ேலாரும் அணி
அணியாய் ைவக்கப்பட்டவர்களாக, உத்தம
இதயத்ேதாடு எப்ேரானுக்கு வந்தார்கள்;
இஸ்ரேவலில் மற்ற அைனவரும் தாவீைத
ராஜாவாக்க ஒருமனப்பட்டிருந்தார்கள்.
39 அவர்கள் அங்ேக தாவீேதாடு
மூன்று நாட்கள் இருந்து, சாப்ப ட்டுக்
குடித்தார்கள்; அவர்கள் சேகாதரர்கள்
அவர்களுக்காக எல்லாவற்ைறயும்
ஆயத்தம்ெசய்தருந்தார்கள். 40 இசக்கார்,
ெசபுேலான், நப்தலியன் எல்ைலவைர
அவர்களுக்கு அருகல் இருந்தவர்களும்,
கழுைதகள்ேமலும், ஒட்டகங்கள்ேமலும்,
ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும்,
மாடுகள்ேமலும், தன்பண்டங்களாகய
மா, அத்த ப்பழ அைடகள், உலர்ந்த
த ராட்ைசப்பழங்கள், த ராட்ைசரசம்,
எண்ெணய், ஆடுமாடுகள் ஆகய
இைவகைளத் ேதைவயான அளவு
ஏற்ற க்ெகாண்டு வந்தார்கள்; இஸ்ரேவலிேல
மக ழ்ச்ச யுண்டானது.

அத்த யாயம் 13
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தரும்பக்

ெகாண்டுவருதல்
1 தாவீது ஆய ரம்ேபர்களுக்குத்

தைலவர்கேளாடும் நூறுேபர்களுக்குத்
தைலவர்கேளாடும் எல்லா அத பத கேளாடும்
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ஆேலாசைனெசய்து, 2 இஸ்ரேவல்
சைபகைளெயல்லாம் ேநாக்க : உங்களுக்கு
வருப்பமாகவும் நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ச த்தமாகவும் இருந்தால்,
இஸ்ரேவலின் ேதசங்களில் எல்லாம்
இருக்க ற நம்முைடய மற்ற சேகாதரர்களும்,
அவர்கேளாடு தங்களுைடயஊரில்இருக்க ற
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் நம்ேமாடு
ேசரும்படி நாம் சீக்க ரமாக அவர்களிடம் ஆள்
அனுப்ப , 3 நமது ேதவனுைடய ெபட்டிையத்
தரும்ப நம்மிடத்த ற்குக் ெகாண்டு
வருேவாமாக; சவுலின் நாட்களில் அைதத்
ேதடாமற்ேபாேனாம் என்றான். 4 இந்தக்
காரியம் எல்லா மக்களின் பார்ைவக்கும்
சரியாக இருந்ததால், சைபயார்கள்
எல்ேலாரும் அப்படிேய ெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 5 அப்படிேய ேதவனுைடய
ெபட்டிையக் கீரியாத்யாரீமிலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது எக ப்ைதச்
ேசர்ந்த சீேகார் நததுவங்க ஆமாத்தன்
எல்ைலவைரயுள்ள இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
ேசர்த்து, 6 ேகருபீன்களின் நடுேவ
வாசம்ெசய்க ற கர்த்தராக ய ேதவனுைடய
நாமம் ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற
அவருைடய ெபட்டிைய யூதாவலிருக்கற
கீரியாத்யாரீமிலுள்ள பாலாவலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி, அவனும் இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும்அந்த இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
7 அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிைய
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அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து ஒரு புது
இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற க்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
ஊசாவும் அக ேயாவும் ரதத்ைத
வழிநடத்தனார்கள். 8 தாவீதும் எல்லா
இஸ்ரேவலர்களும் தங்களுைடய முழு
ெபலத்ேதாடும் ேதவனுக்கு முன்பாக
சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும்
ேமளங்கைளயும் ைகத்தாளங்கைளயும்
பூரிைககைளயும் இைசத்து மக ழ்ச்ச யாக
ஆடிப்பாடினார்கள். 9 அவர்கள் கீேதானின்
களம்வைர வந்தேபாது, மாடுகள்
தடுமாறயதால், ஊசா ெபட்டிையப்
ப டிக்கத் தன்னுைடய ைகைய நீட்டினான்.
10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஊசாவன்ேமல்
ேகாபம்மூண்டவராக, அவன் தன்னுைடய
ைகையப் ெபட்டியன் அருகல் நீட்டியதால்
அவைன அடித்தார்; அங்ேக அவன்
ேதவசமுகத்தல் ெசத்தான். 11 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ஊசாைவ அடித்ததால்
தாவீது கவைலப்பட்டு, அந்த இடத்த ற்கு
இந்த நாள்வைர ெசால்லப்பட்டவருகற
ேபேரஸ் ஊசா என்னும் ெபயரிட்டு,
12 அன்ைறயதனம் ேதவனுக்கு பயந்து:
ேதவனுைடய ெபட்டிைய நான் என்னிடம்
ெகாண்டுவருவது எப்படிெயன்று ெசால்லி,
13 ெபட்டிையத் தன்னிடம் தாவீதன்
நகரத்த ேல ெகாண்டுவராமல், அைதக்
க த்தயனாகய ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில்
ேசர்த்தான். 14 ேதவனுைடய ெபட்டி ஓேபத்
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ஏேதாமின் வீட்டிேல அவனிடம் மூன்று
மாதங்கள்இருக்கும்ேபாது,ெயேகாவாஓேபத்
ஏேதாமின் வீட்ைடயும் அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும்ஆசீர்வத த்தார்.

அத்த யாயம் 14
தாவீதன்வீடும்குடும்பமும்

1 தீருவன் ராஜாவாகய ஈராம் தாவீத டம்
தூதுவர்கைளயும், அவனுக்கு ஒரு வீட்ைடக்
கட்டுவற்குக் ேகதுரு மரங்கைளயும்,
தச்சர்கைளயும், ெகாத்தனார்கைளயும்
அனுப்பனான். 2 ெயேகாவா தன்ைன
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக ஏற்படுத்த ,
இஸ்ரேவல் என்னும் தம்முைடய
மக்களுக்காக தன்னுைடய ராஜ்ஜியத்ைத
மிகவும் உயர்த்தனார் என்று தாவீது
அறந்துெகாண்டான்.

3 எருசேலமிேல தாவீது பன்னும் அேநக
ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்து, பன்னும்
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்றான்.
4 எருசேலமிேல அவனுக்குப் ப றந்த
மகன்களின் ெபயர்கள்: சம்முவா, ேசாபாப்,
நாத்தான்,சாெலாேமான், 5இப்பார்,எலிசூவா,
எல்ெபேலத், 6 ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பயா,
7 எலிஷாமா, ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத்
என்பைவகள்.

தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்
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8தாவீதுஅைனத்துஇஸ்ரேவலர்களின்ேமலும்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டைதப்
ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது,
ெபலிஸ்தர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதத் ேதட
வந்தார்கள்; அைத தாவீது ேகட்டேபாது
அவர்களுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டான்.
9 ெபலிஸ்தர்கள் வந்து ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்க ேல பரவயருந்தார்கள்.
10 ெபலிஸ்தர்களுக்கு வேராதமாகப்
ேபாகலாமா, அவர்கைள என்னுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது
ேதவைனக் ேகட்டேபாது, ெயேகாவா:
ேபா, அவர்கைள உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 11 அவர்கள்
பாகால்ப ராசீமுக்கு வந்தேபாது, தாவீது
அங்ேக அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து:
தண்ணீர்கள் உைடந்து ஓடுவதுேபால,
ேதவன் என்னுைடய ைகயால் என்னுைடய
எத ரிகைளஉைடந்துஓடச்ெசய்தார்என்றான்;
அதனால் அந்த இடத்த ற்கு பாகால்ப ராசீம்
என்னும் ெபயரிட்டார்கள். 12 அங்ேக
அவர்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்; தாவீது கற்ப த்தபடி
அைவகள் அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டன.
13 ெபலிஸ்தர்கள் மறுபடியும் வந்து
அந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல இறங்கனார்கள்.
14 அப்ெபாழுது தாவீது தரும்ப ேதவனிடம்
வ சாரித்ததற்கு, ேதவன் நீ அவர்களுக்குப்
பன்னாேல ேபாகாமல், அவர்கைளச்



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 14:15 lxx 1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 15:2

சுற்றவைளத்து, முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு
எத ராக இருந்து, அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து,
15 முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளின் நுனிகளிேல
ெசல்லுகற இைரச்சைல நீ ேகட்கும்ேபாது,
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படு; ெபலிஸ்தர்களின்
முகாைம முறயடிக்க, ேதவன் உனக்கு
முன்ேன புறப்பட்டிருப்பார் என்றார். 16 ேதவன்
தனக்குக்கற்ப த்தபடிேயதாவீதுெசய்தேபாது,
ெபலிஸ்தர்களின் இராணுவத்ைதக்
க ப ேயான் துவங்கக் ேகேசர்வைரத்
ேதாற்கடித்தார்கள். 17 அப்படிேய தாவீதன்
புகழ் எல்லா ேதசங்களிலும் ப ரபலமாக ,
அவனுக்குப் பயப்படுக ற பயத்ைதக்
ெயேகாவா எல்லா ேதசங்களின்ேமலும்
வரச்ெசய்தார்.

அத்த யாயம் 15
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி எருசேலமிற்கு

ெகாண்டுவரப்படுதல்
1 அவன் தனக்கு தாவீதன் நகரத்தல்

வீடுகைளக் கட்டி, ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு
ஒரு இடத்ைத ஆயத்தப்படுத்த , அதற்கு
ஒரு கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான். 2 ப றகு
தாவீது: ேலவயர்கள் தவ ர ேவெறாருவரும்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுக்கக்
கூடாது; ேதவனுைடய ெபட்டிைய
எடுக்கவும், என்ைறக்கும் அவருக்குப்
பணிவைடெசய்யவும், அவர்கைளேய
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ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்டார் என்றான்.
3 அப்படிேய ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்குத்
தான் ஆயத்தப்படுத்தன அதன் இடத்த ற்கு
அைதக் ெகாண்டுவரும்படி, தாவீது
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் எருசேலமிேல
கூடிவரச்ெசய்தான். 4 ஆேரானின்
சந்தத கைளயும், 5ேலவயர்களாகய ேகாகாத்
சந்ததயல் ப ரபுவாகய ஊரிேயைலயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
நூற்றருபதுேபைரயும், 6 ெமராரியன்
சந்ததயல் ப ரபுவாகய அசாயாைவயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
இருநூற்றருபதுேபைரயும், 7 ெகர்ேசான்
மகன்களில் ப ரபுவாகய ேயாேவைலயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
நூற்றுமுப்பதுேபைரயும், 8 எலிசாபான்
மகன்களில் ப ரபுவாகய ெசமாயாைவயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்களாகய
இருநூறுேபைரயும், 9 எப்ேரான் சந்ததயல்
ப ரபுவாகய ஏலிேயைலயும், அவனுைடய
சேகாதரர்களாகய எண்பதுேபைரயும்,
10 ஊசேயல் சந்ததயல் ப ரபுவாகய
அம்மினதாைபயும், அவனுைடய
சேகாதரர்களாகய நூற்றுப்பன்னிெரண்டு
ேபைரயும் தாவீது கூடிவரச்ெசய்தான்.
11 பன்பு தாவீது ஆசாரியர்களாகய
சாேதாக்ைகயும், அபயத்தாைரயும்,
ேலவயர்களாகய ஊரிேயல், அசாயா,
ேயாேவல், ெசமாயா, ஏலிேயல், அம்மினதாப்
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என்பவர்கைளயும் அைழத்து, 12 அவர்கைள
ேநாக்க : ேலவயர்களில் நீங்கள்
ப தாக்களுைடய சந்தத களின் தைலவர்கள்,
நீங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ெபட்டிைய அதற்கு
நான் ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரும்படி, உங்கைளயும்
உங்களுைடய சேகாதரர்கைளயும்
பரிசுத்தம்ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 13 முதலில்
நீங்கள் அைத சுமக்காததாலும், நாம்
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நயாயமானபடி ேதடாமற்ேபானதாலும்,
அவர் நமக்குள்ேள அடிவழச்ெசய்தார்
என்றான். 14ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரத் தங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்துெகாண்டார்கள். 15 பன்பு
ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய, ேமாேச கற்ப த்தபடி
ேதவனுைடய ெபட்டிைய அதன்
தண்டுகளினால் தங்கள் ேதாள்ேமல்
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள். 16 தாவீது
ேலவயர்களின் ப ரபுக்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
உங்கள் சேகாதரர்களாகய பாடகர்கைளத்
தம்புரு சுரமண்டலம் ைகத்தாளம் முதலிய
கீதவாத்தயங்கள் முழங்க, தங்கள் சத்தத்ைத
உயர்த்த , சந்ேதாஷம் உண்டாகப் பாடும்படி
நறுத்தேவண்டும் என்று ெசான்னான்.
17 அப்படிேய ேலவயர்கள் ேயாேவலின்
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மகனாகய ஏமாைனயும், அவனுைடய
சேகாதரர்களில் ெபரக யாவன் மகனாகய
ஆசாப்ைபயும், ெமராரியன் சந்ததயான
தங்களுைடய சேகாதரர்களில் குஷாயாவன்
மகனாகய ஏத்தாைனயும், 18 இவர்கேளாடு
இரண்டாவது வரிைசயாகத் தங்களுைடய
சேகாதரர்களாகய சகரியா, ேபன்,
யாச ேயல், ெசமிரேமாத், ெயக ேயல்,
உன்னி, எலியாப், ெபனாயா, மாெசயா,
மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா,
ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்னும் வாசல்
காவலாளர்கைளயும் நறுத்தனார்கள்.
19 பாடகர்களாகய ஏமானும், ஆசாப்பும்,
ஏத்தானும், ெவண்கல ெதானியுள்ள
ைகத்தாளங்கைள ஒலிக்கச்ெசய்து
பாடினார்கள். 20 சகரியா, ஆச ேயல்,
ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப்,
மாெசயா, ெபனாயா என்பவர்கள் அல்ேமாத்
என்னும் இைசயல் பாடி, தம்புருக்கைள
வாச த்தார்கள். 21மத்த த்தயா,எலிப்ெபேலகு,
மிக்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல், அசசயா
என்பவர்கள் ெசமனீத் என்னும் இைசயல்
பாடி, சுரமண்டலங்கைள ேநர்த்தயாக
வாச த்தார்கள். 22 ேலவயர்களுக்குள்ேள
ெகனானியா என்பவன் சங்கீதத்தைலவனாக
இருந்தான்; அவன் நபுணனானபடியால்,
கீதவத்ைதைய நடத்தனான். 23ெபரக யாவும்
எல்க்கானாவும் ெபட்டிக்கு முன்பாகக்
காவல்காத்துவந்தார்கள். 24 ெசபனியா,
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ேயாசபாத், ெநதெனேயல், அமாசாய ,
சகரியா, ெபனாயா, எலிேயசர் என்னும்
ஆசாரியர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு
முன்பாகப் பூரிைககைள ஊதனார்கள்;
ஓேபத்ஏேதாமும், எகயாவும் ெபட்டிக்கு
வாசல் காவலாளிகளாக இருந்தார்கள்.
25 இப்படி தாவீதும், இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களும்,ஆயரம்ேபர்களின்தைலவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து
மக ழ்ச்ச ேயாடு ெகாண்டுவரச்ெசய்தார்கள்.
26 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமக்க ற ேலவயர்களுக்கு
ேதவன் தயவு ெசய்ததால், அவர்கள் ஏழு
காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
பலிய ட்டார்கள். 27 தாவீதும், ெபட்டிைய
சுமக்க ற எல்லா ேலவயர்களும்,
பாடகர்களும், பாடகர்களின் ேவைலைய
வசாரிக்க ற தைலவனாகய
ெகனானியாவும், ெமல்லிய புடைவயான
சால்ைவகைள அணிந்தருந்தார்கள்; தாவீது
சணல்நூல் ஏேபாத்ைத அணிந்தருந்தான்.
28 அப்படிேய இஸ்ரேவலைனத்தும்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகம்பீரத்ேதாடும், எக்காளங்கள்
பூரிைககள் ைகத்தாளங்களின்
சத்தத்ேதாடும், தம்புருக்கைளயும்
சுரமண்டலங்கைளயும் வாச க்க ற
சத்தத்ேதாடும் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
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29 ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி,
தாவீதன் நகரம்வைர வந்தேபாது,
சவுலின் மகளாகய மீகாள் பலகணி
வழியாகப் பார்த்து, தாவீது ராஜா ஆடிப்பாடி
வருகறைதக் கண்டு, அவைனத் தன்னுைடய
இருதயத்தல்அவமத த்தாள்.

அத்த யாயம் 16
தாவீதன்நன்றப்பாடல்

1அவர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிையஉள்ேள
ெகாண்டுவந்தேபாது, தாவீது அதற்குப்
ேபாட்ட கூடாரத்தன் நடுேவ அவர்கள் அைத
ைவத்து, ேதவனுைடய சந்ந தயல் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்தனார்கள். 2 தாவீது சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்த முடிந்தபன்பு, அவன் மக்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ேல ஆசீர்வத த்து,
3 ஆண்கள்துவங்க ெபண்கள்வைர,
இஸ்ரேவலர்களாகய அைனவருக்கும்
அவரவருக்கு ஒவ்ெவாரு அப்பத்ைதயும்,
ஒவ்ெவாரு இைறச்ச த் துண்ைடயும்,
ஒவ்ெவாருபடி த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.

4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவக் ெகாண்டாடித் துத த்துப்
புகழுவதற்குக் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்கு
முன்பாகப் பணிவைட ெசய்யும்படி
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ேலவயர்களில் சலைர நயமித்தான்.
5 அவர்களில் ஆசாப் தைலவனும்,
சகரியா அவனுக்கு இரண்டாவதுமாக
இருந்தான்; ஏெயல், ெசமிரேமாத், ெயக ேயல்,
மத்த த்தயா, எலியாப், ெபனாயா,
ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என்பவர்கள் தம்புரு
சுரமண்டலம் என்னும் கீதவாத்தயங்கைள
வாச க்கவும், ஆசாப் ைகத்தாளங்கைள
தட்டவும், 6 ெபனாயா, யாகாச ேயல் என்னும்
ஆசாரியர்கள் எப்ேபாதும் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாகப்
பூரிைககைளஊதவும்நயமிக்கப்பட்டார்கள்.

7 அப்படி ஆரம்ப த்த அந்த நாளிேல
ெயேகாவாவுக்குத் துதயாகப் பாடும்படி
தாவீது ஆசாப்ப டமும் அவனுைடய
சேகாதரர்களிடமும்ெகாடுத்த சங்கீதமாவது.
8ெயேகாவாைவதுதத்து,
அவருைடயநாமத்ைதத்ெதரியப்படுத்துங்கள்;
அவருைடய ெசயல்கைள மக்களுக்குள்ேள

ப ரபலப்படுத்துங்கள்.
9அவைரப் பாடி,அவைரத்துத த்து,
அவருைடய அத சயங்கைளெயல்லாம்

தயானித்துப் ேபசுங்கள்.
10 அவருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக்குற த்து

ேமன்ைமபாராட்டுங்கள்;
ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்களின் இருதயம்

மக ழ்வதாக.
11 ெயேகாவாைவயும் அவருைடய

வல்லைமையயும்நாடுங்கள்;
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அவருைடய சமுகத்ைத அனுதனமும்
ேதடுங்கள்.

12அவருைடய ஊழியனாகய இஸ்ரேவலின்*
சந்தத ேய!

அவரால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களாகய
யாக்ேகாபன்மக்கேள!

13அவர்ெசய்தஅத சயங்கைளயும்
அவருைடயஅற்புதங்கைளயும்
அவருைடயவார்த்ைதயன்நயாயத்தீர்ப்புகைளயும்

நைனத்துப்பாருங்கள்.
14அவேரநம்முைடயேதவனாகயெயேகாவா;
அவருைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்
பூமிெயங்கும்வளங்கும்.
15 ஆயரம் தைலமுைறக்ெகன்று அவர்

கட்டைளய ட்டவார்த்ைதையயும்,
ஆப ரகாேமாடு அவர் ெசய்த

உடன்படிக்ைகையயும்,
16 அவர் ஈசாக்குக்குக் ெகாடுத்த

ஆைணையயும் என்ெறன்ைறக்கும்
நைனத்தருங்கள்.

17அைதயாக்ேகாபுக்குக்கட்டைளயாகவும்,
இஸ்ரேவலுக்குந த்தயஉடன்படிக்ைகயாகவும்

உறுத ப்படுத்த :
18 உங்கள் சுதந்த ரபாகமாக கானான்

ேதசத்ைதஉனக்குத்தருேவன்என்றார்.
19 அந்தக் காலத்தல் அவர்கள் ெகாஞ்ச

எண்ணிைகயுள்ள மக்களும்
பரேதச களுமாகஇருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 16:12 16:12ஆப ரகாமின்
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20 அவர்கள் ஒரு மக்கைளவ ட்டு மற்ெறாரு
மக்களிடத்த ற்கும்,

ஒரு ராஜ்ஜியத்ைதவ ட்டு மற்ெறாரு
ேதசத்தார்களிடமும் ேபானார்கள்.

21 அவர்கைள ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும்
இடங்ெகாடாமல்,

அவர்களுக்காக ராஜாக்கைளக்
கடிந்துெகாண்டு:

22 நான் அப ேஷகம்ெசய்தவர்கைள நீங்கள்
ெதாடாமலும்,

என்னுைடய தீர்க்கதரிச களுக்குத்
தீங்குெசய்யாமலும்இருங்கள்என்றார்.

23 பூமியன் எல்லா குடிமக்கேள,
ெயேகாவாைவப்பாடி,
நாளுக்குநாள் அவருைடய இரட்ச ப்ைப

சுவ ேசஷமாகஅறவயுங்கள்.
24 ேதசங்களுக்குள் அவருைடய

மகைமையயும்,
எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
அவருைடய அத சயங்கைளயும் வவரித்துச்

ெசால்லுங்கள்.
25 ெயேகாவா ெபரியவரும் மிகவும்

துத க்கப்படத்தக்கவருமாக
இருக்க றார்;

எல்லா ேதவர்கைளவ ட பயப்படத்தக்கவர்
அவேர.

26 அைனத்து மக்களுைடய ேதவர்களும்
வக்க ரகங்கள்தாேன;
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ெயேகாவாேவா வானங்கைள
உண்டாக்கனவர்.

27மகைமயும்கனமும்அவருைடயசமூகத்தல்
இருக்கறது;

வல்லைமயும்மக ழ்ச்ச யும்
அவருைடயஸ்தலத்தல்இருக்கறது.
28மக்களின்வம்சங்கேள,
ெயேகாவாவுக்கு மகைமையயும்

வல்லைமையயும்ெசலுத்துங்கள்;
கர்த்தருக்ேகஅைதெசலுத்துங்கள்.
29 ெயேகாவாவுக்கு அவருைடய

நாமத்த ற்குரியமகைமையச்ெசலுத்த ,
காணிக்ைககைளக்ெகாண்டுவந்து,
அவருைடய சந்ந தயல்நுைழயுங்கள்;
பரிசுத்த அலங்காரத்துடேன ெயேகாவாைவ

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
30 பூமியலுள்ளவர்கேள, நீங்கள் அைனவரும்

அவருக்குமுன்பாக நடுங்குங்கள்;
அவர் உலகத்ைத அைசயாதபடி

உறுத ப்படுத்துகறவர்.
31வானங்கள்மக ழ்ந்து,
பூமி பூரிப்பதாக; ெயேகாவா

ஆளுைகெசய்க றார்
என்றுேதசங்களுக்குள்ேளெசால்லப்படுவதாக.
32கடலும்அதன்நைறவும்முழங்க ,
நாடும்அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழ்வதாக.
33அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுக்குமுன்பாகக்
காட்டுமரங்களும்முழக்கமிடும்;
அவர்பூமிையநயாயந்தீர்க்கவருகறார்.
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34ெயேகாவாைவதுதயுங்கள்,
அவர் நல்லவர், அவருைடய கருைப

என்றுமுள்ளது.
35எங்கள்இரட்ச ப்பன்ேதவேன,
நாங்கள்உமதுபரிசுத்த நாமத்ைதப் ேபாற்ற ,
உம்ைமத்துத ப்பதால்ேமன்ைமபாராட்டும்படி,

எங்கைளஇரட்ச த்து,
எங்கைள ேசர்த்துக்ெகாண்டு, மற்ற

ேதசங்களுக்கு எங்கைள
நீங்கலாக்கவடும் என்று
ெசால்லுங்கள்.

36 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு

சதாகாலங்களிலும் ஸ்ேதாத்த ரம்
உண்டாவதாக;”

அதற்கு மக்கள் எல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்லிக்ெயேகாவாைவதுதத்தார்கள்.”

37 பன்பு ெபட்டிக்கு முன்பாக
என்றும் அன்றாட முைறயாக
பணிவைட ெசய்யும்படி, அவன் அங்ேக
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிக்கு முன்பாக ஆசாப்ைபயும்,
அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும்,
ஓேபத்ஏேதாைமயும், அவர்களுைடய
சேகாதரர்களாகய அறுபத்ெதட்டுேபைரயும்
ைவத்து, 38 எத த்தூனின் மகனாகய
இந்த ஓேபத்ஏேதாைமயும் ஓசாைவயும்
வாசல்காக்க றவர்களாக ைவத்தான்.
39 க ப ேயானிலுள்ள ேமட்டின்ேமலிருக்கற
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ெயேகாவாவுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாக இருக்க ற சர்வாங்க தகன
பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்கதகனங்கைள
எப்ெபாழுதும், காைலயலும் மாைலயலும்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக்
கற்ப த்த நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடிெயல்லாம்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துவதற்காக,
40 அங்ேக அவன் ஆசாரியனாகய
சாேதாக்ைகயும், அவனுைடய
சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்கைளயும்
ைவத்து, 41 இவர்கேளாடு ஏமாைனயும்,
எத த்தூைனயும், ெபயர்ெபயராகக்
குற த்துத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மற்ற
சலைரயும்: ெயேகாவாவுைடய கருைப
என்றுமுள்ளது என்று அவைரத் துத க்கவும்,
42 பூரிைககைளயும் ைகத்தாளங்கைளயும்
ேதவைனப் பாடுக றதற்குரிய
கீதவாத்தயங்கைளயும் ஒலிக்கச்ெசய்யவும்
அவர்களுடன் ஏமாைனயும் எத த்தூைனயும்
ைவத்து, எத த்தூனின் மகன்கைள வாசல்
காக்க றவர்களாகக் கட்டைளய ட்டான்.
43 பன்பு மக்கள் எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள்
வீட்டிற்குப்ேபானார்கள்;தாவீதும்தன்னுைடய
வீட்டாைரஆசீர்வத க்கத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 17
ேதவன் தாவீத ற்கு வாக்குத்தத்தம்
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ெசய்தல்
1 தாவீது தன்னுைடய வீட்டில்

தங்கயருக்க றேபாது, அவன்
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைன ேநாக்க :
பாரும், நான் ேகதுருமர வீட்டிேல
தங்கயருக்க ேறன்; ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிேயா தைரகளின்கீழ்
இருக்க றதுஎன்றான்.

2 அப்ெபாழுது நாத்தான் தாவீைத
ேநாக்க : உம்முைடய இருதயத்தல்
இருக்கறைதெயல்லாம் ெசய்யும்; ேதவன்
உம்ேமாடு இருக்க றார் என்றான். 3 அன்று
இரவ ேல, ேதவனுைடய வார்த்ைத
நாத்தானுக்கு உண்டாக , அவர்: 4 நீ ேபாய்,
என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய தாவீைத
ேநாக்க : ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நான் வாழும்படி நீ
எனக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டாம்.
5 நான் இஸ்ரேவைல வரச்ெசய்த நாள்முதல்
இந்த நாள்வைர நான் ஒரு ஆலயத்த ேல
வாழாமல், ஒரு கூடாரத்தலிருந்து மறு
கூடாரத்த ற்கும், ஒரு தங்குமிடத்தலிருந்து
மற்ெறாரு தங்குமிடத்த ற்கும் ேபாேனன்.
6 நான் எல்லா இஸ்ரேவேலாடும் உலாவ
வந்த எந்த இடத்தலாவது, நான்
என்னுைடய மக்கைள ேமய்க்கக் கற்ப த்த
இஸ்ரேவலின் நயாயாத பத களில்
யாைரயாவது ேநாக்க : நீங்கள் எனக்குக்
ேகதுருமரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஆலயத்ைதக்
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கட்டாமலிருக்கறது என்ன என்று
ஏேதனும் ஒரு வார்த்ைத ெசான்னது
உண்ேடா? 7 இப்ேபாதும், நீ என்னுைடய
ஊழியக்காரனாகய தாவீைத ேநாக்க :
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாக
இருக்கும்படி, ஆடுகளின் பன்ேன
நடந்த உன்ைன ஆட்டுமந்ைதையவ ட்டு
எடுத்து, 8 நீ ேபான இடெமல்லாம்
உன்ேனாடு இருந்து, உன்னுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் உனக்கு முன்பாக
அழித்து, பூமியலிருக்கற ெபரிேயார்களின்
ெபயர்களுக்கு இைணயான ெபரிய
ெபயைர உனக்கு உண்டாக்க ேனன். 9 நான்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
ஒரு இடத்ைதயும் ஏற்படுத்த , அவர்கள்
தங்களுைடய இடத்த ேல குடியருக்கவும்,
இனி அவர்கள் அைலயாமலும்,
முன்ேபாலவும்,நான்என்னுைடயமக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல் நயாயாத பத கைளக்
கட்டைளய ட்ட நாள்முதல் நடந்ததுேபாலவும்,
துன்மார்க்கமான மக்களால் இனி
சறுைமப்படாமலும் இருக்கவும் அவர்கைள
நயமித்ேதன். 10 உன்னுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் கீழ்ப்படுத்த ேனன்.
இப்ேபாதும்ெயேகாவாஉனக்குஒருவீட்ைடக்
கட்டுவார் என்பைத உனக்குஅறவக்க ேறன்.
11 நீ உன்னுைடய ப தாக்களிடத்தல் ேபாக,
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உன்னுைடய நாட்கள் நைறேவறும்ேபாது,
நான் உனக்குப்பன்பு உன்னுைடய
மகன்களில் ஒருவனாகய உன்னுைடய
சந்ததைய எழும்பச்ெசய்து, அவனுைடய
ராஜ்ஜியத்ைத நைலப்படுத்துேவன்.
12 அவன் எனக்கு ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான்; அவனுைடய சங்காசனத்ைத
என்ைறக்கும் நைலக்கச்ெசய்ேவன்.
13 நான் அவனுக்குப் ப தாவாக இருப்ேபன்,
அவன் எனக்கு மகனாக இருப்பான்;
உனக்கு முன்னிருந்தவைனவட்டு
என்னுைடய கருைபைய நான்
வலகச்ெசய்ததுேபால, அவைனவட்டு
வலகச்ெசய்யாமல், 14 அவைன என்னுைடய
ஆலயத்தலும் என்னுைடய ராஜ்ஜியத்தலும்
என்ெறன்ைறக்கும் நைலக்கச்ெசய்ேவன்;
அவனுைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலெபற்றருக்கும் என்று ெசால்
என்றார். 15 நாத்தான் இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படியும் இந்த எல்லா
தரிசனத்தன்படியும்தாவீதுக்குெசான்னான்.

தாவீதன்ெஜபம்
16 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா

உள்ேள நுைழந்து, ெயேகாவாவுைடய
சமூகத்தலிருந்து: ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் என்ைன
இதுவைரக்கும் ெகாண்டுவந்ததற்கு நான்
யார்? என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டது?
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17 ேதவேன, இது இன்னும் உம்முைடய
பார்ைவக்கு ச றயதாக இருக்க றது
என்று ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ற நீர்
உமது அடியானுைடய வீட்ைடக்குற த்து
ெவகு காலத்த ற்கு முன்பு ெசான்ன
ெசய்தையயும் ெசால்லி, என்ைன மகா
ேமன்ைமயான சந்ததயன் மனிதனாகப்
பார்த்தீர். 18 உமது அடியானுக்கு
உண்டாகும் ேமன்ைமையப்பற்ற , தாவீது
அதன்பன்பு உம்ேமாடு ெசால்வது என்ன?
ேதவரீர் உமது அடியாைன அறவீர்.
19 ெயேகாவாேவ, உமது அடியானுக்காக,
உமது இருதயத்தன்படியும், இந்தப் ெபரிய
காரியங்கைளெயல்லாம்அறயச்ெசய்யும்படி,
இந்தப் ெபரிய காரியத்ைதெயல்லாம்
ெசய்தீர். 20 ெயேகாவாேவ, நாங்கள் எங்கள்
காதுகளால் ேகட்ட எல்லாவற்றன்படியும்
ேதவரீருக்கு ந கரானவர் இல்ைல; உம்ைமத்
தவ ர ேவேற ேதவனும் இல்ைல. 21 உமது
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு ந கரான
மக்களும் உண்ேடா? பூேலாகத்தல் இந்த
ஒேர ேதசத்ைத ேதவனாகய நீர் உமக்கு
மக்களாக மீட்கும்படி, பயங்கரமான ெபரிய
காரியங்களால் உமக்கு புகழ்ச்சைய
உண்டாக்க , நீர் எக ப்த ற்கு நீங்கலாக்க மீட்ட
உமது மக்களுக்கு முன்பாக ேதசங்கைளத்
துரத்த , 22உமதுமக்களாகயஇஸ்ரேவலர்கள்
என்ைறக்கும் உமது மக்களாக
இருப்பதற்கு அவர்கைள நைலப்படுத்த ,
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கர்த்தராக ய நீர்தாேம அவர்களுக்கு
ேதவனானீர். 23 இப்ேபாதும் ெயேகாவாேவ,
ேதவரீர் அடியாைனயும் அவனுைடய
வீட்ைடயும்குற த்துச் ெசான்ன வார்த்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருப்பதாக;
ேதவரீர் ெசான்னபடிேய ெசய்தருளும். 24ஆம்,
அது நைலத்தருக்கவும், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலுக்கு ேதவன் என்றும்,
உமது அடியானாகய தாவீதன் வீடு
உமக்கு முன்பாக உறுதயானெதன்றும்
ெசால்லப்படுவதால், உமது நாமம்
என்ைறக்கும் மகைமப்படவுங்கடவது.
25உனக்குவீடு கட்டுேவன்என்றுஎன்னுைடய
ேதவனாகய நீர் உமது அடியான் ெசவ ேகட்க
ெவளிப்படுத்தனீர்; ஆைகயால் உமக்கு
முன்பாக வண்ணப்பம்ெசய்ய, உமது
அடியானுக்கு மனைதரியம் கைடத்தது.
26 இப்ேபாதும் ெயேகாவாேவ, நீேர ேதவன்;
நீர் உமது அடியாைனக்குறத்து இந்த நல்ல
வ ேசஷத்ைதச் ெசான்னீர். 27 இப்ேபாதும்
உமது அடியானின் வீடு என்ைறக்கும்
உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி, அைத
ஆசீர்வத த்தீர்; கர்த்தராக ய ேதவரீர் அைத
ஆசீர்வத த்தபடியால், அது என்ைறக்கும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
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தாவீதன்ெவற்ற கள்
1இதற்குப்பன்பு, தாவீது ெபலிஸ்தர்கைளத்

தாக்க , அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, காத்
பட்டணத்ைதயும் அதன் க ராமங்கைளயும்
ெபலிஸ்தர்களின் ைகயலிருந்து
ப டித்துக்ெகாண்டான். 2 அவன்
ேமாவாப யர்கைளயும் ேதாற்கடித்ததால்,
ேமாவாப யர்கள் தாவீத ற்கு பணிவைட
ெசய்து அவனுக்குக் காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தனார்கள். 3 ேசாபாவன்
ராஜாவாகய ஆதாேரசர் ஐப்ப ராத் நத
அருகல் தன்னுைடய இராணுவத்ைத
நறுத்தப்ேபாக றேபாது, தாவீது
அவைனயும் ஆமாத்தன் அருகல்
ேதாற்கடித்தான். 4 அவனுக்கு இருந்த
ஆய ரம் இரதங்கைளயும் ஏழாய ரம்
குதைர வீரர்கைளயும் இருபதாய ரம்
காலாட்கைளயும் ப டித்து, இரதங்களில்
நூறு இரதங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு,
மற்றைவகைளெயல்லாம்துண்டித்துப்ேபாட்டான்.
5 ேசாபாவன் ராஜாவாகய ஆதாேரசருக்கு
உதவெசய்ய தமஸ்கு பட்டணத்தார்களாகய
சீரியர்கள் வந்தார்கள்; தாவீது
சீரியர்களில் இருபத்த ெரண்டாய ரம்ேபைர
ெவட்டிப்ேபாட்டு, 6 தமஸ்குவுக்கடுத்த
சீரியாவ ேல பைடகைள ைவத்தான்;
சீரியர்கள் தாவீதுக்கு பணிவைடெசய்து
அவனுக்குக் காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தனார்கள்; தாவீது ேபான
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இடத்தெலல்லாம் ெயேகாவா அவைனக்
காப்பாற்றனார். 7 ஆதாேரசரின்
ேவைலக்காரர்களுக்கு இருந்த
ெபான்ேகடகங்கைள தாவீது எடுத்து,
அைவகைள எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டுவந்தான். 8 ஆதாேரசரின்
பட்டணங்களாகய த ப்காத்தலும்
கூனிலுமிருந்து தாவீது ெவகு த ரளான
ெவண்கலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்தான்; அதனாேல சாெலாேமான்
ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் தூண்கைளயும்
ெவண்கலப் ெபாருட்கைளயும்
உண்டாக்கனான். 9 தாவீது
ேசாபாவன் ராஜாவாகய ஆதாேரசரின்
இராணுவத்ைதெயல்லாம் ேதாற்கடித்த
ெசய்தைய ஆமாத்தன் ராஜாவாகய
ேதாயூ ேகட்டேபாது, 10 அவன் தாவீது
ராஜாவன் சுகெசய்தைய வ சாரிக்கவும்,
அவன் ஆதாேரசேராடு யுத்தம்ெசய்து,
அவைனத் ேதாற்கடித்ததற்காக அவனுக்கு
வாழ்த்துதல் ெசால்லவும், தன்னுைடய
மகனாகய அேதாராைமயும், ெபான்னும்
ெவள்ளியும் ெவண்கலமுமான எல்லாவத
ெபாருட்கைளயும், அவனிடத்த ற்கு
அனுப்பனான்; ஆதாேரசர் ேதாயூவன்ேமல்
யுத்தம் ெசய்க றவனாக இருந்தான். 11 அந்த
ெபாருட்கைளயும், தான் ஏேதாமியர்கள்,
ேமாவாப யர்கள், அம்ேமானிய மக்கள்,
ெபலிஸ்தர்கள், அமேலக்கயர்கள் என்னும்



1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 18:12lxxxix1 நாளாகமம்அத்தயாயம் 18:17

எல்லா ேதசங்களின் ைகயலும் வாங்கன
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயுங்கூட தாவீது
ராஜா ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்டான். 12 ெசருயாவன்
மகன் அப சாய உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல
பத ெனட்டாய ரம் ஏேதாமியர்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். 13 ஆைகயால் தாவீது
ஏேதாமிேல பைடகைள ைவத்தான்;
ஏேதாமியர்கள் எல்ேலாரும் அவனுக்குப்
பணிவைடெசய்க றவர்களானார்கள்; தாவீது
ேபான இடங்களிெலல்லாம் ெயேகாவா
அவைனக்காப்பாற்றனார்.
தாவீதன்அலுவலர்கள்

14 தாவீது இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ஆண்டு,
தன்னுைடய மக்களுக்ெகல்லாம் நயாயமும்
நீதயும் ெசய்தான். 15 ெசருயாவன்
மகன் ேயாவாப் இராணுவத்தைலவனாக
இருந்தான்; அகலூதன் மகனாகய
ேயாசபாத் மந்த ரியாக இருந்தான்.
16 அகதூபன் மகன் சாேதாக்கும்,
அபயத்தாரின் மகன் அபெமேலக்கும்
ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள்; சவஷா
எழுத்தாளனாக இருந்தான். 17 ேயாய்தாவன்
மகன் ெபனாயா க ேரத்தயர்களுக்கும்
ப ேலத்தயர்களுக்கும் தைலவனாக
இருந்தான்; தாவீதன் மகன்கள் ராஜாவ டம்
முன்னணிஆேலாசகர்களாக*இருந்தார்கள்.
* அத்த யாயம் 18:17 18:17ஆசாரியர்களாக
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அத்த யாயம் 19
அம்ேமானியர்களுக்குவேராதமாகப்ேபார்

ெசய்தல்
1 அதன்பன்பு, அம்ேமான் மக்களின்

ராஜாவாகய நாகாஸ் இறந்து,
அவனுைடய மகன் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 2 அப்ெபாழுது தாவீது:
ஆனூனின் தகப்பனாகய நாகாஸ்
எனக்கு தயவு ெசய்ததுேபால, நானும்
அவனுைடய மகனாகய இவனுக்கு
தயவுெசய்ேவன்என்றுெசால்லி,அவனுைடய
தகப்பனுக்காக அவனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல
தூதுவர்கைள அனுப்பனான்; தாவீதன்
ேவைலக்காரர்கள் ஆனூனுக்கு ஆறுதல்
ெசால்ல அம்ேமானியர்களின் ேதசத்த ேல
வந்தேபாது, 3 அம்ேமானியர்களின்
ப ரபுக்கள் ஆனூைனப் பார்த்து:
தாவீது ஆறுதல் ெசால்லுகறவர்கைள
உம்மிடத்தல் அனுப்பனது, உம்முைடய
தகப்பனுக்கு மரியாைத ெகாடுப்பதாக
உமக்குத் ேதான்றுகறேதா? ேதசத்ைத
ஆராயவும், அைதக் கவழ்த்துப்ேபாடவும்,
உளவுபார்க்கவும் அல்லேவா, அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் உம்மிடத்தல் வந்தார்கள்
என்று ெசான்னார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ஆனூன்: தாவீதன் ேவைலக்காரர்கைளப்
ப டித்து, அவர்கள் தாடிையச் சைரத்து,
அவர்களுைடய ஆைடகைள இடுப்புவைர
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ைவத்துவ ட்டு, மற்றபாதையக் கத்தரித்து,
அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான். 5 அந்த
மனிதர்கள் வரும்ேபாது, அவர்களுைடய
ெசய்த தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் மிகவும்
ெவட்கப்பட்டதால், அவர்களுக்கு எத ராக
ராஜா ஆட்கைள அனுப்ப : உங்களுைடய
தாடி வளரும்வைர நீங்கள் எரிேகாவல்
தங்கயருந்து, பன்பு வாருங்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 6 அம்ேமான் மக்கள்
தாங்கள் தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக்
கண்டேபாது, ஆனூனும் அம்ேமானியர்கள்
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவலும் மாக்காேசாபா
என்னும் சீரியர்களின் ேதசத்தலுமிருந்து
தங்களுக்கு இரதங்களும் குதைர வீரர்களும்
கூலிக்கு வரும்படி ஆய ரம் தாலந்து
ெவள்ளி அனுப்ப , 7 முப்பத்த ெரண்டாய ரம்
இரதங்கைளயும், மாக்காவன் ராஜாைவயும்,
அவனுைடய மக்கைளயும் கூலிப்பைடயாக
அைழத்தனுப்பனான்; இவர்கள்
வந்து, ெமெதபாவுக்கு முன்புறத்த ேல
முகாமிட்டார்கள்; அம்ேமானியர்கள்
தங்களுைடய பட்டணங்களிலிருந்து
கூடிக்ெகாண்டு யுத்தம்ெசய்யவந்தார்கள்.
8அைதத் தாவீது ேகட்டேபாது, ேயாவாைபயும்
பலசாலிகளின் இராணுவம் முழுவைதயும்
அனுப்பனான். 9 அம்ேமானிய மக்கள்
புறப்பட்டுவந்து, பட்டணத்து வாசலருகல்
அணிவகுத்தார்கள்; வந்த ராஜாக்கள்
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தனித்து ெவளிய ேல ேபாருக்கு ஆயத்தமாக
நன்றார்கள். 10 யுத்த இராணுவங்களின்
பைட தனக்கு ேநராக முன்னும் பன்னும்
இருப்பைத ேயாவாப் கண்டு, அவன்
இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
எல்லா இராணுவங்களிலும் ஒரு பங்ைகப்
ப ரித்ெதடுத்து, அைத சீரியர்களுக்கு
எத ராக நறுத்த , 11 மற்ற மக்கைள
அம்ேமான் இராணுவத்தற்கு எத ராகப்
ேபாருக்கு ஆயத்தப்படுத்த , தன்னுைடய
சேகாதரனாகய அப சாய க்கு ஒப்புவத்து,
அவைன ேநாக்க : 12 என்ைனவட
சீரியர்கள் பலங்ெகாண்டால் நீ எனக்குத்
துைண நல்; உன்ைனவட அம்ேமான்
இராணுவத்தனர்கள் பலங்ெகாண்டால் நான்
உனக்குத் துைண நற்ேபன். 13 ைதரியமாக
இரு; நாம் நம்முைடய மக்களுக்காகவும்,
நமது ேதவனுைடய பட்டணங்களுக்காகவும்
நம்முைடய ெபலத்ைதக் காட்டுேவாம்;
ெயேகாவா தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச்
ெசய்வாராக என்றான். 14 பன்பு ேயாவாபும்
அவேனாடிருந்த மக்களும் சீரியர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்ய ெநருங்கனார்கள்; அவர்கள்
அவனுக்கு முன்பாக தப்ப ேயாடினார்கள்.
15 சீரியர்கள் தப்ப ேயாடுவைத அம்ேமான்
இராணுவத்தனர்கள் கண்டேபாது,
அவர்களும் அவனுைடய சேகாதரனாகய
அப சாய க்கு முன்பாக தப்ப ேயாடிப்
பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தார்கள்;
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ேயாவாப் தரும்ப எருசேலமிற்கு வந்தான்.
16 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
ேதாற்கடிக்கப்பட்டைதக் கண்டேபாது,
அவர்கள் நத க்கு மறுகைரயல் சீரியர்கைள
வரவைழத்தார்கள்; ஆதாேரசரின்
பைடத்தைலவனாகய ேசாப்பாக்
அவர்களுக்கு முன்னாேல நடந்துேபானான்.
17 அது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
அவன் இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து,
அவர்களுக்கு அருகல் வந்தேபாது,
அவர்களுக்கு எத ராக இராணுவங்கைள
நறுத்தனான்; தாவீது சீரியர்களுக்கு
எத ராக இராணுவங்கைளப் ேபாருக்கு
ஆயத்தப்படுத்தனபன்பு அவேனாடு
யுத்தம்ெசய்தார்கள். 18 சீரியர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக தப்ப
ஓடினார்கள்; தாவீது சீரியர்களில்
ஏழாய ரம் இரதங்களின் மனிதர்கைளயும்,
நாற்பதாய ரம் காலாட்கைளயும் ெகான்று,
பைடத்தைலவனாகய ேசாப்பாக்ைகயும்
ெகான்றான். 19 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டைத
ஆதாேரசருக்குப் பணிவைட ெசய்க ற
எல்லா ராஜாக்களும் கண்டேபாது, அவர்கள்
தாவீேதாடு சமாதானம்ெசய்து, அவனுக்குப்
பணிவைட ெசய்தார்கள்; அதன்பன்பு
அம்ேமான் மக்களுக்கு உதவெசய்ய
சீரியர்கள்மனமில்லாதருந்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 20

ரப்பாைவப் ப டித்தல்
1அடுத்த வருடம், ராஜாக்கள் யுத்தத்த ற்குப்

புறப்படும் காலம் வந்தேபாது, ேயாவாப்
இராணுவபலத்ைதக்கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைத அழித்து
ரப்பாவுக்கு வந்து அைத முற்றுைகய ட்டான்;
தாவீேதா எருசேலமில் இருந்துவ ட்டான்;
ேயாவாப் ரப்பாைவத் தாக்க அைதத்
ேதாற்கடித்தான். 2 தாவீது வந்து, அவர்கள்
ராஜாவுைடய தைலயன்ேமல் இருந்த
க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்; அது
ஒரு தாலந்து எைடயுள்ள ெபான்னும்
இரத்தனங்கள் பத த்ததுமாகவும் இருந்தது;
அது தாவீதன் தைலயல் ைவக்கப்பட்டது;
பட்டணத்தலிருந்து ஏராளமான ெகாள்ைளப்
ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுேபானான்.
3 பன்பு அதலிருந்த மக்கைள அவன்
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள
வாள்களும், கடப்பாைரகளும், ேகாடரிகளும்
ெசய்க ற பணியல் பலவந்தமாக
உட்படுத்த ; இப்படி அம்ேமானிய மக்களின்
பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் தாவீது ெசய்து,
எல்லா மக்கேளாடு எருசேலமிற்குத்
தரும்பனான்.

ெபலிஸ்தர்கேளாடுயுத்தம்
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4 அதற்குப்பன்பு ேகேசரிேல
ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம் உண்டாயற்று;
அப்ெபாழுதுஊசாத்தயனாகய ச ப்ெபக்காய்
இராட்சத சந்ததயர்களில் ஒருவனான
ச ப்பாய என்பவைனக் ெகான்றான்;
அதனால் அவர்கள் அடக்கப்பட்டார்கள்.
5 தரும்பப் ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம்
உண்டாக றேபாது, யாவீரின் மகனாகய
எல்க்கானான் காத்தூரானாகய
ேகாலியாத்தன்சேகாதரனானலாேகமிையக்
ெகான்றான்; அவனுைடய ஈட்டிக் தாங்கு
ெநய்க றவர்களின்பைடமரம்அளவுெபரிதாக
இருந்தது. 6 மறுபடியும் ஒரு யுத்தம்
காத்த ேல நடந்தேபாது, அங்ேக உயரமான
ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவனுக்கு ஆறு
ஆறு வரலாக இருபத்துநான்கு வ ரல்கள்
இருந்தது, அவனும் இராட்சத சந்ததயாக
இருந்து, 7 இஸ்ரேவைல சப த்தான்;
தாவீதன் சேகாதரனாகய ச ேமயாவன்
மகன் ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான்.
8 காத்தூரிலிருந்த இராட்சதனுக்குப்
ப றந்த இவர்கள் தாவீதன் ைகயனாலும்
அவனுைடய வீரர்களின் ைகயனாலும்
இறந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 21

தாவீதுவீரர்கைளக்கணக்ெகடுத்தல்
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1 சாத்தான் இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாக எழும்ப , இஸ்ரேவைலக்
கணக்ெகடுக்க தாவீைதத் தூண்டிவட்டது.
2 அப்படிேய தாவீது ேயாவாைபயும்,
பைடத்தளபத கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ேபாய், ெபெயர்ெசபாதுவங்க தாண்வைர
இருக்க றஇஸ்ரேவைலஎண்ணி,அவர்களின்
எண்ணிக்ைகைய நான் அறயும்படி
என்னிடத்தல் ெகாண்டு வாருங்கள்
என்றான். 3 அப்ெபாழுது ேயாவாப்:
ெயேகாவாவுைடய மக்கள் இப்ேபாது
இருக்க றைதவ ட நூறு மடங்காக அவர்
ெபருகச்ெசய்வாராக;ஆனாலும் ராஜாவாகய
என்னுைடய ஆண்டவேன, அவர்கள்
எல்ேலாரும் என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு
பணிவைட ெசய்வதல்ைலயா? என்னுைடய
ஆண்டவன் இைத ஏன் வசாரிக்கேவண்டும்?
இஸ்ரேவலின்ேமல் குற்றமுண்டாக இது
எதற்காக நடக்கேவண்டும் என்றான்.
4 ேயாவாப் அப்படிச் ெசால்லியும், ராஜாவன்
வார்த்ைத ேமேலாங்கயதால், ேயாவாப்
புறப்பட்டு,இஸ்ரேவல் எங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து
எருசேலமிற்கு வந்து, 5 ேபார் வீரர்கைளக்
கணக்ெகடுத்து, எண்ணிக்ைகைய
தாவீத டம் ெகாடுத்தான்; இஸ்ரேவெலங்கும்
பட்டயம் எடுக்கத்தக்கவர்கள் பத ெனாரு
லட்சம்ேபர்களும், யூதாவல் பட்டயம்
எடுக்கத்தக்கவர்கள் நான்குலட்சத்து
எழுபதாய ரம்ேபர்களும் இருந்தார்கள்.
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6 ஆனாலும் ராஜாவன் வார்த்ைத
ேயாவாபுக்கு அருவருப்பாக இருந்ததால்,
ேலவ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்களில்
உள்ளவர்கைள அவர்களுைடய
கணக்ெகடுப்ப ற்குள் வராதபடி
எண்ணாமற்ேபானான். 7 இந்தக்
காரியம் ேதவனுைடய பார்ைவக்கு
ஆகாததானபடியால் அவர் இஸ்ரேவைலத்
தண்டித்தார். 8 தாவீது ேதவைன ேநாக்க :
நான் இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ததால்
மிகவும் பாவஞ்ெசய்ேதன்; இப்ேபாதும்
உம்முைடய அடிேயனின் அக்க ரமத்ைத
நீக்கவடும்; ெபரிய முட்டாள்தனமாக
ெசய்ேதன் என்றான். 9 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா, தாவீதன் தீர்க்கதரிச யாக ய
காத்துடேன ேபச , 10 நீ தாவீத டம் ேபாய்:
மூன்று காரியங்கைள உனக்கு முன்பாக
ைவக்க ேறன்;அைவகளில்ஒருகாரியத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்; அைத நான் உனக்குச்
ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்
என்று ெசால் என்றார். 11 அப்படிேய
காத் தாவீத டம் வந்து, அவைன ேநாக்க :
12 மூன்று வருடத்துப் பஞ்சேமா? அல்லது
உன்னுைடய எத ரியன் பட்டயம் உன்ைனப்
பன்ெதாடர நீ உன்னுைடய எத ரிகளுக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாகச் ெசய்யும் மூன்றுமாதத்
துரத்துதேலா? அல்லது மூன்றுநாட்கள்
ெயேகாவாவுைடய தூதன் இஸ்ரேவலுைடய
எல்ைலெயங்கும் அழிவு உண்டாகும்படி
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ேதசத்தல் ந ற்கும் ெயேகாவாவுைடய
பட்டயமாகய ெகாள்ைள ேநாேயா?
இைவகளில் ஒன்ைறத் ெதரிந்துெகாள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார். இப்ேபாதும்
என்ைன அனுப்பனவருக்கு நான் என்ன
பதல் ெகாண்டுேபாகேவண்டும் என்பைத
ேயாச த்துப்பாரும் என்றான். 13 அப்ெபாழுது
தாவீது காத்ைத ேநாக்க : ெகாடிய
ப ரச்சைனயல் அகப்பட்டிருக்க ேறன்;
இப்ேபாது நான் ெயேகாவாவுைடய
ைகய ேல வழுேவனாக; அவருைடய
இரக்கங்கள் மிகப்ெபரியது; மனிதர்கள்
ைகய ேல வழாமல் இருப்ேபனாக என்றான்.
14 ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல
ெகாள்ைள ேநாைய வரச்ெசய்தார்;
அதனால் இஸ்ரேவலில் எழுபதாய ரம்ேபர்
இறந்தார்கள். 15 எருசேலைமயும் அழிக்க
ேதவன் ஒரு தூதைன அனுப்பனார்;
ஆனாலும் அவன் அழிக்கும்ேபாது
ெயேகாவா பார்த்து, அந்தத் தீங்குக்கு
மனேவதைனயைடந்து, அழிக்க ற தூதைன
ேநாக்க : ேபாதும்; இப்ேபாது உன் ைகைய
நறுத்து என்றார்; ெயேகாவாவுைடய தூதன்
எபூசயனாகய ஒர்னானின் ேபாரடிக்க ற
களத்த ற்கு அருகல் நன்றான். 16 தாவீது
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்து,
பூமிக்கும் வானத்த ற்கும் நடுேவ ந ற்க ற
ெயேகாவாவுைடய தூதன் உருவன
பட்டயத்ைதத் தன்னுைடய ைகயல் ப டித்து,
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அைத எருசேலமின்ேமல் நீட்டியருக்கக்
கண்டான்;அப்ெபாழுதுதாவீதும்மூப்பர்களும்
சாக்ைகப் ேபார்த்துக்ெகாண்டு முகங்குப்புற
வழுந்தார்கள். 17 தாவீது ேதவைன ேநாக்க :
மக்கைள எண்ணச்ெசான்னவன் நான்
அல்லேவா? நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;
தீங்கு நடக்கச்ெசய்ேதன்; இந்த ஆடுகள்
என்ன ெசய்தது? என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, தண்டிக்கும்படி உம்முைடய
கரம் உம்முைடய மக்களுக்கு வேராதமாக
இராமல், எனக்கும் என்னுைடய தகப்பன்
வீட்டிற்கும்வ ேராதமாகஇருப்பதாகஎன்றான்.
18 அப்ெபாழுது எபூசயனாகய ஒர்னானின்
ேபாரடிக்க ற களத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு பலிபீடத்ைத உண்டாக்கும்படி, தாவீது
அங்ேக ேபாகேவண்டுெமன்று தாவீதுக்குச்
ெசால் என்று ெயேகாவாவுைடய தூதன்
காத்துக்குக் கட்டைளய ட்டான். 19 அப்படிேய
தாவீது ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல காத்
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படி ேபானான்.
20 ஒர்னான் தரும்ப ப் பார்த்தான்; அவனும்
அவேனாடிருக்க ற அவனுைடய நான்கு
மகன்களும் அந்த ேதவதூதைனக் கண்டு
ஒளிந்துெகாண்டார்கள்; ஒர்னாேனா
ேபாரடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 21 தாவீது
ஒர்னானிடம் வந்தேபாது, ஒர்னான்
கவனித்து தாவீைதப் பார்த்து, அவனுைடய
களத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, தைரவைர
குனிந்து தாவீைத வணங்கனான்.
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22 அப்ெபாழுது தாவீது ஒர்னாைன
ேநாக்க : இந்தக் களத்தன் நலத்த ேல
நான் ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டும்படி அைத எனக்குக் ெகாடு;
வாைத மக்கைளவ ட்டு நறுத்தப்பட,
எனக்கு அைத உரிய வைலக்குக் ெகாடு
என்றான். 23 ஒர்னான் தாவீைத ேநாக்க :
ராஜாவாகய என்னுைடய ஆண்டவன்
அைத வாங்க க் ெகாண்டு, தம்முைடய
பார்ைவக்கு நலமானபடி ெசய்வாராக;இேதா,
சர்வாங்க தகனங்களுக்கு மாடுகளும்,
வறகுக்குப் ேபாரடிக்க ற உருைளகளும்,
உணவுபலிக்குக் ேகாதுைமயும் ஆகய
யாைவயும் ெகாடுக்க ேறன் என்றான்.
24 அதற்கு தாவீது ராஜா ஒர்னாைன
ேநாக்க : அப்படியல்ல, நான் உன்னுைடயைத
இலவசமாக வாங்க , ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனத்ைதப் பலிய டாமல், அைத
உரிய வைலக்கு வாங்குேவன் என்று
ெசால்லி, 25 தாவீது அந்த நலத்த ற்கு
அறுநூறு ேசக்கல் எைடயுள்ள ெபான்ைன
ஒர்னானுக்குக் ெகாடுத்து, 26 அங்ேக
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதான
பலிகைளயும் ெசலுத்த , ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது அவர் வானத்தலிருந்து
சர்வாங்க தகனபலிபீடத்தன்ேமல் இறங்கன
அக்கனியனால் அவனுக்கு மறுஉத்த ரவு
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ெகாடுத்ததுமல்லாமல், 27 ேதவதூதன்
தன்னுைடய பட்டயத்ைத உைறய ேல
தரும்பப் ேபாடேவண்டும் என்று ெயேகாவா
அவனுக்குச்ெசான்னார்.

28 எபூசயனாகய ஒர்னானின் களத்த ேல
ெயேகாவா தனக்கு பதல் ெசான்னைத
தாவீது அந்த காலத்த ேல கண்டு அங்ேகேய
பலிய ட்டான். 29 ேமாேச வனாந்த ரத்தல்
உண்டாக்கன ெயேகாவா தங்குமிடமும்
சர்வாங்க தகனபலிபீடமும் அக்காலத்த ேல
க ப ேயானின் ேமட்டில் இருந்தது. 30 தாவீது
ெயேகாவாவுைடய தூதனின் பட்டயத்த ற்குப்
பயந்தருந்தபடியால், அவன் ேதவசந்ந தயல்
ேபாய்வ சாரிக்கமுடியாமலிருந்தது.

அத்த யாயம் 22
1 அப்ெபாழுது தாவீது: ேதவனாகய

ெயேகாவாவுைடய ஆலயம் இருக்கும் இடம்
இதுேவ; இஸ்ரேவல் பலியடும் சர்வாங்க
தகனபலிபீடம் இருக்கும் இடமும் இதுேவ
என்றான்.

ஆலயத்தற்கானஆயத்தம்
2 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவல்

ேதசத்தலிருக்கற அந்நய ேதசத்தார்கைளக்
கூடிவரச்ெசய்து, ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்கான கற்கைள ெவட்டிப்
பயன்படுத்தும் ெகாத்தனார்கைள
ஏற்படுத்தனான். 3 தாவீது வாசல்களின்
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கதவுகளுக்கு ேவண்டிய ஆணிகளுக்கும்
கீல்களுக்கும் அதகமான இரும்ைபயும்,
எைடேபாட முடியாத ஏராளமான
ெவண்கலத்ைதயும், 4 எண்ணமுடியாத
அளவு ேகதுருமரங்கைளயும் சம்பாத த்தான்;
சீேதானியர்களும், தீரியர்களும்
தாவீதுக்கு அதகமான ேகதுருமரங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 5 தாவீது:
என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான்
வாலிபனும் இைளஞனுமாக இருக்க றான்;
ெயேகாவாவுக்குக் கட்டப்படும்
ஆலயம் சகல ேதசங்களிலும் புகழும்
மகைமயும் உைடயதாக வளங்கும்படி
மிகப்ெபரியதாயருக்க ேவண்டும்;
ஆைகயால் அதற்காக ேவண்டியைவகைள
இப்ெபாழுேத ேசமிக்க ெசய்யேவண்டும்
என்று ெசால்லி, தாவீது தன்னுைடய
மரணத்தற்கு முன்ேன அதகமாக ஆயத்தம்
ெசய்துைவத்தான். 6 அவன் தன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமாைன அைழத்து,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காக அவனுக்குக்
கட்டைளெகாடுத்து, 7 சாெலாேமாைன
ேநாக்க : என்னுைடய மகேன, நான்
என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்ட என்னுைடய இருதயத்தல்
நைனத்தருந்ேதன். 8 ஆனாலும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
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உண்டாக : நீ அத கமான இரத்தத்ைதச்
ச ந்த , ெபரிய யுத்தங்கைளச் ெசய்தாய்;
நீ என்னுைடய நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டாம்; எனக்குமுன்பாக மிகுதயான
இரத்தத்ைதத் தைரய ேல ச ந்தச்ெசய்தாய்.
9 இேதா, உனக்குப் ப றக்கப்ேபாக ற
மகன் அைமதயுள்ள ஆண்மகனாக
இருப்பான்; சுற்ற இருக்கும் அவனுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் வலக்க அவைன
அமர்ந்தருக்கச் ெசய்ேவன்; ஆைகயால்
அவனுைடய ெபயர் சாெலாேமான்
என்னப்படும்; அவனுைடய நாட்களில்
இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாதானத்ைதயும்
அைமதையயும் ெகாடுப்ேபன். 10 அவன்
என்னுைடய நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான்; அவன் எனக்கு மகனாக
இருப்பான், நான் அவனுக்கு தகப்பனாக
இருப்ேபன்; இஸ்ரேவைல ஆளும்
அவனுைடய ராஜாங்கத்தன் சங்காசனத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் நைலப்படுத்துேவன்
என்றார். 11இப்ேபாதும் என்னுைடய மகேன,
நீ பாக்கயவானாக இருந்து, ெயேகாவா
உன்ைனக்குறத்துச் ெசான்னபடிேய
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி, அவர் உன்னுடேன
இருப்பாராக. 12 ெயேகாவா உனக்கு
ஞானத்ைதயும் உணர்ைவயும் ெகாடுத்து,
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு,
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இஸ்ரேவைல ஆளும்படி உனக்குக்
கட்டைளயடுவாராக. 13 ெயேகாவா
இஸ்ரேவலுக்காக ேமாேசக்குக் கற்ப த்த
கட்டைளகைளயும் சட்டங்கைளயும் ெசய்ய
நீ கவனமாக இருந்தால் பாக்கயவானாக
இருப்பாய்; நீ பலங்ெகாண்டு ைதரியமாக
இரு, பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு.
14 இேதா, நான் என்னுைடய சறுைமய ேல
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காக ஒரு
லட்சம் தாலந்து ெபான்ைனயும், பத்து
லட்சம் தாலந்து ெவள்ளிையயும், எைடேபாட
முடியாத அத கமான ெவண்கலத்ைதயும்
இரும்ைபயும் ேசமித்தும், மரங்கைளயும்
கற்கைளயும் ேசமித்தும் ைவத்ேதன்; நீ
இன்னும் அைவகளுக்கு அதகமாக ஆயத்தம்
ெசய்வாய். 15 ேவைல ெசய்யத்தக்க
த ரளான ச ற்ப களும், தச்சர்களும்,
ெகாத்தனார்களும், எந்த ேவைலயலும்
தறைமவாய்ந்தவர்களும் உன்ேனாடு
இருக்கறார்கள். 16 ெபான்னுக்கும்,
ெவள்ளிக்கும், ெவண்கலத்தற்கும்,
இரும்புக்கும் கணக்கல்ைல; நீ எழுந்து
காரியத்ைத நடத்து; ெயேகாவா உன்ேனாடு
இருப்பாராக என்றான். 17 தன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமானுக்கு உதவெசய்ய,
தாவீது இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்கள்
அைனவருக்கும் கற்ப த்துச் ெசான்னது:
18 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்கேளாடு இருந்து நான்கு தைசயலும்
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உங்களுக்கு இைளப்பாறுதைலத் தந்தார்
அல்லவா? ேதசத்தன் குடிகைள என்னுைடய
ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகவும், அவருைடய மக்களுக்கு
முன்பாகவும், ேதசம் கீழ்ப்பட்டிருக்க றது.
19 இப்ேபாதும் நீங்கள் உங்கள்
இருதயத்ைதயும், உங்கள் ஆத்துமாைவயும்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேதடுவதற்கு ேநராக்க , ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையயும், ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் பணிெபாருட்கைளயும்,
ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்குக் கட்டப்படும்
அந்த ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுேபாகும்படி,
நீங்கள்எழுந்து, ேதவனாகயெயேகாவாவன்
பரிசுத்தஇடத்ைதக்கட்டுங்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 23
ேலவயர்கள்

1 தாவீது வயது ெசன்றவனும்
பூரண வயதுள்ளவனுமானேபாது,
தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைன
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக்கனான்.
2 இஸ்ரேவலின் எல்லாப் ப ரபுக்கைளயும்,
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
கூடிவரும்படிச் ெசய்தான். 3 அப்ெபாழுது
முப்பது வயதுமுதல் அதற்கு
ேமற்பட்ட ேலவயர்கள் ெபயர்ெபயராக
எண்ணப்பட்டார்கள்; தைலதைலயாக
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எண்ணப்பட்ட அவர்களுைடய
எண்ணிக்ைக முப்பத்ெதட்டாய ரம்.
4 அவர்களில் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ேவைலைய
வசாரிக்க றவர்களும், ஆறாய ரம்ேபர்
தைலவர்களும் அலுவலர்களும்
என்றும், 5 நான்காய ரம்ேபர் வாசல்
காக்க றவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்றும்,
துத ெசய்வற்கு தான் ெசய்துைவத்த
கீதவாத்தயங்களால் நான்காய ரம்ேபர்
ெயேகாவாைவ துதக்க றவர்களாக
இருக்கேவண்டும் என்றும் தாவீது
ெசால்லி, 6 அவர்கைள ேலவயன்
மகன்களாகய ெகர்ேசான், ேகாகாத்,
ெமராரி என்பவர்களுைடய குழுக்களின்படி
ப ரித்தான். 7 ெகர்ேசானியர்களில்,
லாதானும், சீேமயும் இருந்தார்கள்.
8லாதானின் மகன்கள் ெயக ேயல், ேசத்தாம்,
ேயாேவல் என்னும் மூன்றுேபர்; இவர்களில்
முந்தனவன் தைலவனாக இருந்தான்.
9 சீேமயன் மகன்கள் ெசேலாமித், ஆச ேயல்,
ஆரான் என்னும் மூன்று ேபர்; இவர்கள்
லாதான் வம்சத்தார்களின் தைலவர்களாக
இறந்தார்கள். 10 யாகாத், சீனா, எயூஷ்,
ெபரீயா என்னும் நான்குேபர்களும்
சீேமயன் மகன்களாக இருந்தார்கள்.
11 யாகாத் தைலவனாக இருந்தான்;
சீனா இரண்டாம் மகனாக இருந்தான்;
எயூஷ க்கும் ெபரீயாவுக்கும் அேநகம்
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மகன்கள் இல்லாததால், அவர்கள்
தகப்பன்மார்களின் குடும்பத்தார்களில் ஒேர
வம்சமாக எண்ணப்பட்டார்கள்.
ேகாகாத்தயர்கள்

12 ேகாகாத்தன் மகன்கள் அம்ராம்,
இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
என்னும் நான்குேபர். 13 அம்ராமின்
மகன்கள் ஆேரான், ேமாேச என்பவர்கள்;
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
பரிசுத்தத்த ற்குப் பரிசுத்தமான இடத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் பரிசுத்தமாகக் காக்கவும்,
என்ைறக்கும் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
தூபங்காட்டவும், அவருக்கு ஆராதைன
ெசய்யவும், அவர் நாமத்த ேல ஆசீர்வாதம்
ெகாடுக்கவும் ப ரித்துைவக்கப்பட்டார்கள்.
14 ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசயன்
மகன்கேளா, ேலவ ேகாத்த ரத்தார்களுக்குள்
எண்ணப்பட்டார்கள். 15 ேமாேசயன்
மகன்கள் ெகர்ேசாம் எலிேயசர் என்பவர்கள்.
16 ெகர்ேசாமின் மகன்களில் ெசபுேவல்
தைலவனாக இருந்தான். 17 எலிேயசருைடய
மகன்களில் ெரகப யா என்னும் அவனுைடய
மகன் தைலவனாக இருந்தான்;
எலிேயசருக்கு ேவேற மகன்கள் இல்ைல;
ெரகபயாவன் மகன்கள் அேநகராக
இருந்தார்கள். 18 இத்ேசயாரின் மகன்களில்
ெசேலாமித் தைலவனாக இருந்தான்.
19 எப்ேரானின் மகன்களில் எரியா என்பவன்
தைலவனாக இருந்தான்; இரண்டாவது
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அமரியா, மூன்றாவது யாகாச ேயல்,
நான்காவது எக்காமியாம். 20 ஊசேயலின்
மகன்களில் மீகா என்பவன் தைலவனாக
இருந்தான்;இரண்டாவதுஇஷயா.
ெமராரியர்கள்

21 ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச
என்பவர்கள்; மேகலியன் மகன்கள்
எெலயாசார்,கீஸ்என்பவர்கள். 22எெலயாசார்
மரணமைடக றேபாது, அவனுக்கு மகள்கேள
அன்ற மகன்கள் இல்ைல; கீசன்
மகன்களாகய இவர்களுைடய சேகாதரர்கள்
இவர்கைளத் தருமணம் ெசய்தார்கள்.
23மூசயன்மகன்கள் மகலி, ஏேதர், எேரேமாத்
என்னும்மூன்றுேபர். 24தங்கள்ப தாகளுைடய
குடும்பங்களின்படி, தகப்பன்மார்களில்
தைலவனாக இருந்த ேலவ சந்தத களின்படி
ெபயர்ெபயராக குற க்கப்பட்டபடி,
தைலதைலயாக எண்ணப்பட்ட இருபது
வயதுமுதல்அதற்கு ேமற்பட்டஇவர்களுைடய
சந்ததயார்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்துப் பணிவைடையச்
ெசய்தார்கள். 25 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா தமது மக்கைள
இைளப்பாறயருக்கச்ெசய்தார்; அவர்*
என்ெறன்ைறக்கும் எருசேலமில்
தங்குவார் என்றும், 26 இனி ேலவயர்கள்
தங்குமிடத்ைதயாவது அதன் ஊழியத்தல்

* அத்த யாயம் 23:25 23:25அவர்கள்
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அதன் பணிெபாருட்களில் எைதயாவது
சுமக்கத் ேதைவயல்ைல என்றும்,
27 தாவீது அவர்கைளக்குறத்துச்
ெசான்ன கைடச வார்த்ைதகளின்படிேய,
ேலவ மகன்களில் எண்ணிக்ைகக்கு
உட்பட்டவர்கள் இருபது வயதுமுதல்
அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள்.
28 அவர்கள் ஆேரானுைடய மகன்களின்
கீழ் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ஊழியமாக நன்று, ப ராகாரங்கைளயும்,
அைறகைளயும், எல்லா பரிசுத்த
பணிெபாருட்களின் சுத்த கரிப்ைபயும்,
ேதவனுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைனயன்
ேவைலையயும் வ சாரிப்பதும், 29 சமுகத்து
அப்பங்கைளயும், உணவுபலிக்கு ெமல்லிய
மாைவயும்,புளிப்ப ல்லாதஅத ரசங்கைளயும்,
சட்டிகளிேல ெசய்க றைதயும் சுடுகறைதயும்,
த ட்டமான எல்லா எைடையயும்
அளைவயும் வ சாரிப்பதும், 30 நாள்ேதாறும்
காைலயலும் மாைலயலும் ெயேகாவாைவப்
ேபாற்ற த் துத த்து, ஓய்வு நாட்களிலும்,
அமாவாைசகளிலும், பண்டிைககளிலும்,
ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகள்
ெசலுத்தப்படுக ற எல்லா ேவைளகளிலும்,
31 எண்ணிக்ைகக்கு உள்ளான அவர்கள்
தங்களுக்கு நயமிக்கப்பட்டபடிேய,
எப்ெபாழுதும் அதன்படி ெசய்ய,
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ந ற்பதும்,
32 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் காவைலயும்
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பரிசுத்த இடத்தன் காவைலயும்
தங்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ஆேரானுைடய மகன்களின் காவைலயும்
காப்பதும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
பணிவைடையச் ெசய்வதும், அவர்கள்
ேவைலயாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 24
ஆசாரியர்களின்ப ரிவுகள்

1 ஆேரான் சந்தத களின் ப ரிவுகளாவன:
ஆேரானின் மகன்கள் நாதாப், அபயூ,
எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள்.
2 நாதாபும், அபயூவும் மகன்கள் இல்லாமல்
தங்களுைடய தகப்பனுக்கு முன்ேன
இறந்ததால் எெலயாசாரும் இத்தாமாரும்
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள். 3 தாவீது
சாேதாக்ைகக்ெகாண்டு எெலயாசாரின்
சந்தத கைளயும், அகெமேலக்ைகக்ெகாண்டு
இத்தாமாரின் சந்தத கைளயும் அவர்கள்
ெசய்யேவண்டிய ஊழியத்த ற்கு
முைறப்படி அவர்கைளப் ப ரித்தான்.
4அவர்கைளப் ப ரிக்க றேபாது, இத்தாமாரின்
சந்தத கைளவ ட எெலயாசாரின்
சந்தத களுக்குள்ேள தைலவர்கள்
அதகமானேபர் இருந்ததால், எெலயாசாரின்
மகன்களில் பதனாறுேபர் தங்களுைடய
ப தாக்களுைடய குடும்பத்த ற்கும்,
இத்தாமாரின் மகன்களில் எட்டுேபர்
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தங்கள் ப தாக்களுைடய குடும்பத்த ற்கும்
தைலவர்களாக ைவக்கப்பட்டார்கள்.
5 எெலயாசாரின் சந்ததயாரிலும்
இத்தாமாரின் சந்ததயாரிலும், பரிசுத்த
இடத்த ற்கும், ேதவனுக்கு அடுத்த
காரியங்களில் ப ரபுக்களாக இருக்கும்படி,
இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும்
வத்தயாசம்ெசய்யாமல் சீட்டுப்ேபாட்டு
அவர்கைளப் ப ரித்தார்கள். 6 ேலவயர்களில்
எழுத்தாளனாகய ெசமாயா என்னும்
ெநதெனேயலின் மகன், ராஜாவுக்கும்,
ப ரபுக்களுக்கும், ஆசாரியனாகய
சாேதாக்குக்கும், அபயத்தாரின் மகனாகய
அகெமேலக்குக்கும், ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களுமான குடும்பத்தார்களின்
தைலவர்களுக்கு முன்பாக அவர்கள்
ெபயர்கைள எழுதனான்; ஒரு குடும்பத்தன்
சீட்டு எெலயாசாரின் சந்தத க்கு வழுந்தது;
பன்பு அப்படிேய இத்தாமாருக்கும் வழுந்தது.
7 முதலாவது சீட்டு ேயாயாரீப ற்கும்,
இரண்டாவதுெயதாயாவற்கும், 8மூன்றாவது
ஆரிமிற்கும், நான்காவது ெசேயாரீமிற்கும்,
9 ஐந்தாவது மல்கயாவற்கும்,
ஆறாவது மியாமீனிற்கும், 10 ஏழாவது
அக்ேகாத்ச ற்கும், எட்டாவது அபயாவற்கும்,
11 ஒன்பதாவது ெயசுவாவற்கும், பத்தாவது
ெசக்கனியாவற்கும், 12 பத ேனாராவது
எலியாச ப ற்கும், பன்னிெரண்டாவது
யாக்கீமிற்கும், 13 பதன்மூன்றாவது
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உப்பாவற்கும், பதனான்காவது
எெசெபயாப ற்கும், 14 பதைனந்தாவது
பல்காவற்கும், பதனாறாவதுஇம்ேமரிற்கும்,
15 பத ேனழாவது ஏசீரிற்கும், பத ெனட்டாவது
அப்ேசச ற்கும், 16 பத்ெதான்பதாவது
ெபத்தகயாவற்கும், இருபதாவது
எெகெசக்க ேயலிற்கும், 17 இருபத்ேதாராவது
யாகனிற்கும், இருபத்த ரண்டாவது
காமுேவலிற்கும், 18 இருபத்துமூன்றாவது
ெதலாயாவற்கும், இருபத்துநான்காவது
மாச யாவற்கும் வழுந்தது. 19இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்களுைடய
தகப்பனாகய ஆேரானுக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
அவர்கள் அவனுைடய கட்டைளயன்படி,
தங்கள் ெசயல்முைற வரிைசகளில்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
நுைழயும் அவர்களுைடய ஊழியத்த ற்காகச்
ெசய்யப்பட்டவகுப்புகள்இைவகேள.

மீதமுள்ளேலவயர்கள்
20 ேலவயன் மற்ற சந்தத களுக்குள்ேள

இருக்கற அம்ராமின் சந்ததயல்சூபேவலும்,
சூபேவலின் சந்ததயல் எேகதயாவும்,
21 ெரகபயாவன் சந்ததயல் மூத்தவனாகய
இஷயாவும், 22 இத்சாரியர்களில்
ெசெலேமாத்தும், ெசெலேமாத்தன்
சந்ததயல் யாகாத்தும், 23 எப்ேரானின்
சந்ததயல் மூத்தவனாகய எரியாவும்,
இரண்டாம்மகனாகயஅமரியாவும்,மூன்றாம்
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மகனாகய யாகாச ேயலும், நான்காம்
மகனாகய எக்காமியாமும், 24 ஊசேயலின்
சந்ததயல் மீகாவும், மீகாவன் சந்ததயல்
சாமீரும், 25 மீகாவன் சேகாதரனாகய
இஷயாவும், இஷயாவன் மகன்களில்
சகரியாவும், 26 ெமராரியன் சந்ததயல்
மேகலி, மூச என்பவர்களும், யாச யாவன்
சந்ததயல் ேபேனாவும், 27 ெமராரியன்
சந்ததயல் யாச யாவன் சந்ததயல் ேபேனா,
ேசாகாம், சக்கூர், இப்ரி என்பவர்களும்,
28 மேகலியன் சந்ததயல் மகன்களில்லாத
எெலயாசாரும், 29 கீசன் சந்ததயல்
ெயராமிேயலும், 30 மூசயன் சந்ததயல்
மகலி, ஏேதர், எரிேமாத் என்பவர்களுமாகய
இவர்கள் தங்கள் தகப்பன்மார்களுைடய
குடும்பங்களின்படிேய வரிைசப்படுத்தப்பட்ட
ேலவயர்கள் இவர்கேள. 31 இவர்களும்
ராஜாவாகய தாவீதுக்கும் சாேதாக்குக்கும்
அகெமேலக்குக்கும் ஆசாரியர்களிலும்
ேலவயர்களிலும் குடும்பத் தைலவர்களாக
இருக்க ற தைலவர்களுக்கும் முன்பாக,
தங்கள் சேகாதரர்களாகய ஆேரானின்
சந்தத ெசய்ததுேபால, தங்களில் இருக்க ற
குடும்பத்தைலவர்களானதைலவர்களுக்கும்,
அவர்களுைடய ச றய சேகாதரர்களுக்கும்
சரிசமமாக சீட்டு ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 25
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பாடகர்கள்
1 ேமலும் சுரமண்டலங்களாலும்,

தம்புருக்களாலும் ைகத்தாளங்களாலும்,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற ஆசாப்,
ஏமான், எதுத்தூன் என்பவர்களின்
மகன்களில் சலைர, தாவீதும்
ேதவாலய ேசைனகளின் ப ரபுக்களும்
ஊழியத்த ற்ெகன்று ப ரித்துைவத்தார்கள்;
தங்கள் ஊழியத்தன் ெசய்ைகக்குக்
குறத்துைவக்கப்பட்ட மனிதர்களின்
எண்ணிக்ைகயாவது: 2 ராஜாவுைடய
கட்டைளயன்படித் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற ஆசாப்பனிடத்தலிருக்கற,
ஆசாப்பன் மகன்களில் சக்கூர்,
ேயாேசப்பு, ெநதானியா, அஷாேரலா
என்பவர்களும், 3 ெயேகாவாைவப் ேபாற்ற த்
துத த்துத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
தங்கள் தகப்பனாகய எதுத்தூனினிடம்
சுரமண்டலங்கைள வாச க்க, எதுத்தூனின்
மகன்களாகய ெகதலியா, ேசரீ, எஷாயா,
அஷபயா, மத்த த்தயா என்னும் ஆறுேபரும்,
4 ெகாம்ைபத் ெதானிக்கச்ெசய்ய,
ேதவனுைடய காரியத்தல் ராஜாவுக்கு
தீர்க்கதரிச யான வாலிபனாகய ஏமானின்
மகன்களானபுக்கயா,மத்தனியா,ஊசேயல்,
ெசபுேவல், எரிேமாத், அனனியா, அனானி,
எலியாத்தா, க தல்த , ெராமந்த ேயசர்,
ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்த , ஒத்த ர்,
மகாச ேயாத் என்பவர்களுேம. 5 இவர்கள்
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எல்ேலாரும் ஏமானின் மகன்களாக
இருந்தார்கள்; ேதவன் ஏமானுக்குப்
பதனான்கு மகன்கைளயும் மூன்று
மகள்கைளயும் ெகாடுத்தார். 6 இவர்கள்
அைனவரும் ராஜாவுைடய கட்டைளப்படிக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் தாளங்கள்
தம்புருக்கள் சுரமண்டலங்களாகய
கீதவாத்தயம் வாச க்க, ேதவனுைடய
ஆலயத்தன் ஊழியமாக அவரவர் தங்கள்
தங்கள் தகப்பன்மார்களாகய ஆசாப்,
எதுத்தூன், ஏமான் என்பவர்களிடத்தல்
இருந்தார்கள். 7 ெயேகாவாைவப்
பாடும் பாட்டுகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு,
த றைமவாய்ந்தவர்கள் தங்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடுஅவர்கள்எண்ணிக்ைகக்கு
இருநூற்று எண்பத்ெதட்டுப்ேபர்களாக
இருந்தார்கள். 8 அவர்களில் ச றயவனும்
ெபரியவனும், ஆசானும், மாணவனும்,
சரிசமமாக முைறவரிைசக்காக சீட்டு
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 9 முதலாவது சீட்டு
ஆசாப் வம்சமான ேயாேசப்பன் குடும்பத்தல்
உள்ளவர்களுக்கும், இரண்டாவது
ெகதலியா குடும்பத்தல், அவனுைடய
சேகாதரர்கள், அவனுைடய மகன்கள்
என்றும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
10 மூன்றாவது சக்கூர், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
11 நான்காவது இஸ்ரி, அவனுைடய
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மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
12 ஐந்தாவது ெநதானியா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
13 ஆறாவது புக்கயா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
14 ஏழாவது எசேரலா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
15 எட்டாவது எஷாயா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
16 ஒன்பதாவது மத்தனியா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
17 பத்தாவது ச ேமயா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
18 பத ேனாராவது அசாரிேயல், அவனுைடய
மகன்கள் அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
19பன்னிரண்டாவதுஅஷாபயா,அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
20 பதன்மூன்றாவது சுபேவல், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
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21 பதனான்காவது மத்த த்தயா,
அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 22 பதைனந்தாவது எேரேமாத்,
அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 23 பதனாறாவது அனனியா,
அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 24 பத ேனழாவது
ேயாஸ்ேபக்காஷா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
25 பத ெனட்டாவது அனானி, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
26 பத்ெதான்பதாவது மேலாத்த , அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
27 இருபதாவது எலியாத்தா, அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
28 இருபத்ேதாராவது ஒத்த ர், அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
29இருபத்த ரண்டாவது க தல்த , அவனுைடய
மகன்கள், அவனுைடய சேகாதரர்கள்
என்னும் பன்னிெரண்டு நபர்களுக்கும்,
30 இருபத்துமூன்றாவது மகாச ேயாத்,
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அவனுைடய மகன்கள், அவனுைடய
சேகாதரர்கள் என்னும் பன்னிெரண்டு
நபர்களுக்கும், 31 இருபத்துநான்காவது
ெராமந்த ேயசர், அவனுைடய மகன்கள்,
அவனுைடய சேகாதரர்கள் என்னும்
பன்னிெரண்டுநபர்களுக்கும்வழுந்தது.

அத்த யாயம் 26
காவலர்கள்

1 ஆலயத்தன் வாசல்காக்க றவர்களின்
ப ரிவுகளாவன: ேகாராக யர்கள்
சந்ததயான ஆசாபன் சந்ததய ேல
ேகாேரயன் மகன் ெமெஷேலமியா
என்பவன், 2 ெமெஷேலமியாவன் மகன்கள்
மூத்தவனாகய சகரியாவும், 3 ெயதயாேயல்,
ெசபதயா, யதனிேயல், ஏலாம், ேயாகனான்,
எலிேயானாய் என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம்
நான்காம்ஐந்தாம்ஆறாம் ஏழாம் மகன்களும்,
4 ஓேபத்ஏேதாமின் மகன்கள் மூத்தவனாகய
ெசமாயாவும், 5 ேயாசபாத், ேயாவாக்,
சாக்கார், ெநதெனேயல், அம்மிேயல்,
இசக்கார், ெபயுள்தாய என்னும் இரண்டாம்
மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம்
எட்டாம் மகன்களுேம; ேதவன் அவைன
ஆசீர்வத த்தருந்தார். 6 அவனுைடய
மகனாகய ெசமாயாவுக்கும் மகன்கள்
பறந்து, அவர்கள் ெபலசாலிகளாக இருந்து,
தங்களுைடய தகப்பன் குடும்பத்தார்கைள
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ஆண்டார்கள். 7 ெசமாயாவுக்கு இருந்த
மகன்கள் ஒத்னியும், ெபலசாலிகளாகய
ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சபாத் என்னும்
அவனுைடய சேகாதரர்களும், எலிகூவும்
ெசமகயாவுேம. 8 ஓேபத்ஏேதாமின்
சந்தத களும் அவர்களுைடய மகன்களும்,
சேகாதரர்களுமாகய ஊழியத்த ற்குப் பலத்த
ெபலசாலிகளான அவர்கெளல்ேலாரும்
அறுபத்த ரண்டுேபர். 9 ெமெஷேலமியாவன்
மகன்களும், சேகாதரர்களுமான
ெபலசாலிகள்பதெனட்டுேபர். 10ெமராரியன்
மகன்களில் ஓசா என்பவனுைடய மகன்கள்:
ச ம்ரி என்னும் தைலவன்; இவன்
மூத்தவனாக இல்லாவ ட்டாலும் இவனுைடய
தகப்பன் இவைனத் தைலவனாக
ைவத்தான். 11 இல்க்கயா, ெதபலியா,
சகரியா என்னும் இரண்டாம் மூன்றாம்
நான்காம் மகன்களானவர்கள்; ஓசாவன்
மகன்களும் சேகாதரர்களும் எல்லாம்
பதன்மூன்றுேபர். 12 காவல்காரர்களான
தைலவரின்கீழ்த் தங்கள் சேகாதரர்களுக்கு
ஒத்த முைறயாகக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் வாசல்காக்க றவர்களாக
பணிவைட ெசய்ய இவர்கள் ப ரிக்கப்பட்டு,
13தங்கள் ப தாக்களின் குடும்பத்தார்களாகய
ச றயவர்களும், ெபரியவர்களுமாக
இன்ன வாசலுக்கு இன்னாெரன்று
சீட்டுப்ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
14 கீழ்ப்புறத்த ற்கு ெசேலமியாவுக்கு
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சீட்டு வழுந்தது; வேவகமுள்ள
ஆேலாசைனக்காரனாகய சகரியா என்னும்
அவனுைடய மகனுக்கு சீட்டு ேபாட்டேபாது,
அவனுைடய சீட்டு வடபுறத்த ற்ெகன்று
வழுந்தது. 15 ஓேபத்ஏேதாமுக்குத்
ெதன்புறத்த ற்கும், அவனுைடய
மகன்களுக்கு அசுப்பீம் வீட்டிற்கும்,
16 சூப்பீமுக்கும், ஓசாவுக்கும் மண்ேபாட்டு
உயர்த்தப்பட்ட வழியும் காவலுக்கு
எத ர்காவலும் இருக்கற ேமற்புறமான
வாசலுக்கும் சீட்டு வழுந்தது. 17 க ழக்ேக
ேலவயர்களான ஆறுேபரும், வடக்ேக
பகலிேல நான்குேபர்களும், ெதற்ேக
பகலிேல நான்குேபர்களும், அசுப்பீம்
வீட்டின் அருகல் இரண்டிரண்டுேபர்களும்,
18 ெவளிப்புறமான வாசல் அருகல்
ேமற்ேக இருக்க ற உயர்ந்த வழிக்கு
நான்குேபர்களும், ெவளிப்புறமான வழியல்
இரண்டுேபர்களும் ைவக்கப்பட்டார்கள்.
19 ேகாராகன் சந்தத களுக்குள்ளும்,
ெமராரியன் சந்தத களுக்குள்ளும், வாசல்
காக்க றவர்களின்ப ரிவுகள்இைவகேள.

கருவூல அலுவலர்களும் மற்ற
அலுவலர்களும்

20 மற்ற ேலவயர்களில் அகயா
என்பவன் ேதவனுைடய ஆலயத்துப்
ெபாக்கஷங்கைளயும்,ப ரதஷ்ைடயாக்கப்பட்ட
ெபாருள்களின் ெபாக்கஷங்கைளயும்
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கவனிக்க றவனுமாக. 21 லாதானின்
மகன்கள் யாெரன்றால், ெகர்ேசானியனான
அவனுைடய மகன்களில் தைலைமயான
குடும்பத்தைலவர்களாக இருந்த
ெயக ேயலியும், 22 ெயக ேயலியன்
மகன்களாகய ேசத்தாமும், அவனுைடய
சேகாதரனாகய ேயாேவலுேம; இவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துப்
ெபாக்கஷங்கைள கவனிக்க றவர்களாக
இருந்தார்கள். 23 அம்ராமியர்களிலும்,
இத்சாரியர்களிலும், எப்ேரானியர்களிலும்,
ஊசேயரியர்களிலும், ச லர் அப்படிேய
வ சாரிக்க றவர்களாக இருந்தார்கள்.
24 ேமாேசயன் மகனாகய ெகர்ேசாமின்
சந்ததயான ெசபுேவல் ெபாக்கஷக்
கண்காணியாக இருந்தான். 25 எலிேயசர்
மூலமாக அவனுக்கு இருந்த
சேகாதரர்களானவர்கள், இவனுைடய
மகன் ெரகபயாவும், இவனுைடய மகன்
எஷாயாவும், இவனுைடய மகன் ேயாராமும்,
இவனுைடய மகன் ச க்ரியும், இவனுைடய
மகன் ெசேலாமித்துேம. 26 ராஜாவாகய
தாவீதும், ஆயரம்ேபருக்கு அத பத களும்,
நூறுேபருக்கு அத பத களுமான
குடும்பத்தைலவர்களும், தளபத களும்
யுத்தத்தல் அகப்பட்ட ெகாள்ைளகளில்
எடுத்து, 27 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுது பார்க்கும்படி பரிசுத்தம் என்று
ேநர்ந்துெகாண்ட ெபாருள்களின்
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ெபாக்கஷங்கைளெயல்லாம் அந்த
ெசேலாமித்தும் அவனுைடய சேகாதரர்களும்
கவனித்தார்கள். 28 தீர்க்கதரிச யாக ய
சாமுேவலும், கீசன் மகனாகய சவுலும்,
ேநரின் மகனாகய அப்ேனரும், ெசருயாவன்
மகனாகய ேயாவாபும், அவரவர்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்ட
அைனத்தும் ெசேலாமித்தன் ைகயன்கீழும்
அவனுைடய சேகாதரர்கள் ைகயன்கீழும்
இருந்தது. 29 இத்சாரியர்களில்
ெகனானியாவும் அவனுைடய மகன்களும்
ேதசகாரியங்கைளப் பார்க்கும்படி
ைவக்கப்பட்டு, இஸ்ரேவலின்ேமல்
வ சாரிப்புக்காரர்களும்அலுவலர்களுமாகவும்
இருந்தார்கள். 30 எப்ேரானியர்களில்
அஷபயாவும்அவனுைடயசேகாதரர்களுமாகய
ஆய ரத்து எழுநூறு ெபலசாலிகள்
ேயார்தானுக்கு இந்தப்பக்கம் ேமற்ேக
இருக்க ற இஸ்ரேவலின்ேமல்
ெயேகாவாவுைடய எல்லா ஊழியத்த ற்கும்
ராஜாவன் ேவைலக்கும் ைவக்கப்பட்டார்கள்.
31 எப்ேரானியர்களில் எரியாவும் இருந்தான்;
அவனுைடய குடும்பத்தார்களின்
வம்சங்களான எப்ேரானியரில் தைலவனாக
இருந்தவன்; தாவீது அரசாண்ட நாற்பதாம்
வருடத்த ேல அவர்கள் ேதடப்பட்டேபாது
அவர்களுக்குள்ேள கீேலயாத்ேதசத்து
யாேசரிேல மிகுந்த பலமுள்ள வீரர்கள்
காணப்பட்டார்கள். 32 ெபலசாலிகளாகய
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அவனுைடய சேகாதரர்கள் இரண்டாய ரத்து
எழுநூறு முதன்ைம தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்; அவர்கைளத் தாவீது ராஜா
ேதவனுைடய எல்லாக் காரியத்த ற்காகவும்,
ராஜாவன் காரியத்த ற்காகவும்,
ரூபனியர்கள்ேமலும், காத்தயர்கள்ேமலும்,
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தன்ேமலும்
ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 27
ராணுவப்ப ரிவுகள்

1 தங்கள் எண்ணிக்ைகயன்படி
இருக்க ற இஸ்ரேவலர்களுக்கு
வம்சங்களின் தைலவர்களும், ஆயரம்
ேபர்களுக்கு தைலவர்களும், நூறு
ேபர்களுக்கு அத பத களும் தைலவர்களும்,
இவர்களுைடய தைலவர்களும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; இவர்கள்
வருடத்தல் உண்டான மாதங்களிெலல்லாம்
மாதத்த ற்கு மாதம் ராஜாவற்குப்
பணிவைட ெசய்வதற்கு ப ரிக்கப்பட்ட
வரிைசகளின்படிெயல்லாம் மாற மாற
வருவார்கள்; ஒவ்ெவாரு வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
2 முதலாவது மாதத்த ற்கு முதல்
வகுப்பன்ேமல் சப்த ேயலின் மகன்
யெஷாெபயாம் இருந்தான்; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
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இருந்தார்கள். 3 அவன் ேபேரசன்
சந்ததயார்களில் சகல தளபத களின்
தைலவனாக இருந்து முதல் மாதம்
வ சாரித்தான். 4 இரண்டாவது மாதத்தன்
வகுப்பன்ேமல் அேகாகயனான ேதாதாய
இருந்தான்; அவனுைடய வகுப்ப ேல
மிக்ேலாத் தகுதயல் இரண்டாவதாக
இருந்தான்; அவனுைடய வகுப்ப ேல
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
5 மூன்றாவது மாதத்தன் மூன்றாம்
தளபத ேயாய்தாவன் மகனாகய
ெபனாயா என்னும் ஆசாரியனும்
தைலவனுமானவன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
6 இந்தப் ெபனாயா அந்த முப்பது
பலசாலிகளில் ஒருவனும் அந்த முப்பது
ேபர்களின் தைலவனுமாக இருந்தான்;
அவனுைடய வகுப்ைப அவனுைடய
மகனாகய அமிசபாத் வ சாரித்தான்.
7 நான்காவது மாதத்தன் நான்காம்
தளபத ேயாவாபன் சேகாதரனாகய
ஆசேகலும், அவனுக்குப்பன்பு அவனுைடய
மகன் ெசப்தயாவுேம; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 8 ஐந்தாவது மாதத்தன்
ஐந்தாம் தளபத இஸ்ராகயனான சம்கூத்
என்பவன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
9 ஆறாவது மாதத்தன் ஆறாம் தளபத
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இக்ேகசன் மகன் ஈரா என்னும்
ெதக்ேகாவயன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
10 ஏழாவது மாதத்தன் ஏழாம் தளபத
எப்ப ராயீம்மகன்களில்ஒருவனாகயஏேலஸ்
என்னும் ெபேலானியன்; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 11 எட்டாவது மாதத்தன்
எட்டாம் தளபத ேசராக யர்களில்
ஒருவனாகய ச ப்ெபக்காய் என்னும்
ஊசாத்தயன்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
12ஒன்பதாவது மாதத்தன் ஒன்பதாம் தளபத
ெபன்யமீனர்களில் அப ேயசர் என்னும்
ஆனேதாத்தான்; அவனுைடய வகுப்பல்
இருபத்துநான்காய ரம்ேபர் இருந்தார்கள்.
13 பத்தாவது மாதத்தன் பத்தாம் தளபத
ேசராக யர்களில் ஒருவனாகய மகராய
என்னும் ெநத்ேதாபாத்தயன்; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 14 பத ேனாராவது
மாதத்தன் பத ேனாராம் தளபத
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல் ெபனாயா
என்னும் ப ரத்ேதானியன்; அவனுைடய
வகுப்பல் இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 15 பன்னிரண்டாவது
மாதத்தன் பன்னிரண்டாம் தளபத
ஒத்னிேயல் சந்ததயான எல்தாய என்னும்
ெநத்ேதாபாத்தயன்; அவனுைடய வகுப்பல்
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இருபத்துநான்காய ரம்ேபர்இருந்தார்கள்.

ேகாத்த ரத்தன்அலுவலர்கள்
16 இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குத்

தைலவர்கள்: ரூபன் ேகாத்த ரத்த ற்குத்
தைலவன் சக்ரியன் மகன் எலிேயசர்;
ச மிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு மாக்காவன்
மகன்ெசப்பத்தயா. 17ேலவ ேகாத்த ரத்த ற்கு
ேகமுேவலின் மகன் அஷாபயா; ஆேரான்
சந்தத க்கு சாேதாக். 18யூதா ேகாத்த ரத்த ற்கு
தாவீதன் சேகாதரர்களில் ஒருவனாகய
எலிகூ; இசக்காருக்கு மிகாேவலின் மகன்
ஒம்ரி. 19 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்த ற்கு
ஒப்தயாவன் மகன் இஸ்மாயா: நப்தலி
ேகாத்த ரத்த ற்கு அஸ்ரிேயலின் மகன்
எரிேமாத். 20 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ற்கு
அசசயாவன் மகன் ஓெசயா; மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு ெபதாயாவன்
மகன் ேயாேவல். 21 கீேலயாத்தலுள்ள
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு
சகரியாவன் மகன் இத்ேதா; ெபன்யமீனுக்கு
அப்ேனரின் மகன் யாச ேயல். 22 தாண்
ேகாத்த ரத்த ற்கு எேராகாமின் மகன்
அசாரிேயல்; இவர்கள் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள். 23 இஸ்ரேவைல வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கள்ேபால ெபருகச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லியருந்ததால்,
தாவீது இருபது வயதுமுதல் அதற்குக்
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கீழுள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைகையக்
கணக்ெகடுக்கவல்ைல. 24 ெசருயாவன்
மகன் ேயாவாப் எண்ணத்துவங்கயும்
முடிக்காமற்ேபானான்; அதற்காக
இஸ்ரேவலின்ேமல் கடுங்ேகாபம் வந்தது;
ஆதலால் அந்த எண்ணிக்ைக தாவீது
ராஜாவன் நாளாகமக் கணக்க ேல
எழுதப்படவல்ைல.

ராஜாக்களுைடய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
25 ராஜாவுைடய ெபாக்கஷங்களின்ேமல்

ஆத ேயலின் மகன் அஸ்மாேவத்தும்,
பட்டணங்களிலும் க ராமங்களிலும்
பாதுகாப்பான ேகாபுரங்களிலும் நலத்தன்
வருமான கருவூலங்களின்ேமல் உசயாவன்
மகன் ேயானத்தானும், 26 நலத்ைதப்
பய ரிட வயல்ெவளியன் ேவைல
ெசய்க றவர்களின்ேமல் ேகலூப்பன் மகன்
எஸ்ரியும், 27 த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்ேமல்
ராமாத்தயனானசீேமயும்,த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்
பலனாகய த ராட்ைசரசம் ைவக்கும்
இடங்களின்ேமல் ச ப்மியனாகய
சப்தயும், 28 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள
ஒலிவமரங்களின்ேமலும் முசுக்கட்ைட
மரங்களின்ேமலும் ெகேதரியனான
பாகாலானானும், எண்ெணய்
க டங்குகளின்ேமல் ேயாவாசும்,
29 சாேரானில் ேமய்க ற மாடுகளின்ேமல்
சாேரானியனான ச த்ராயும்,
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பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள மாடுகளின்ேமல்
அத்லாயன் மகன் சாப்பாத்தும்,
30 ஒட்டகங்களின்ேமல் இஸ்மேவலியனாகய
ஓபலும், கழுைதகளின்ேமல்
ெமேராேனாத்தயனாகய எெகதயாவும்,
31 ஆடுகளின்ேமல் ஆகாரியனான யாச சும்
வ சாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள்;
இவர்கள் எல்ேலாரும் தாவீது ராஜாவன்
ெபாருட்களுக்கு வசாரிப்புக்காரர்களாக
இருந்தார்கள். 32 தாவீதன் சறய
தகப்பனாகய ேயானத்தான் என்னும்
புத்தயும் படிப்புமுள்ள மனிதன்
ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான்;
அக்ேமானியன் மகன் ெயக ேயல் ராஜாவன்
மகன்கேளாடுஇருந்தான். 33அகத்ேதாப்ேபல்
ராஜாவுக்கு ஆேலாசைனக்காரனாக
இருந்தான்;அற்கயனானஊசாய் ராஜாவன்
ேதாழனாயருந்தான். 34 ெபனாயாவன்
மகன் ேயாய்தாவும் அபயத்தாரும்
அக த்ேதாப்ேபலுக்கு உதவயாக
இருந்தார்கள்; ேயாவாப் ராஜாவன்
பைடத்தைலவனாகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 28
ஆலயத்தற்கானதாவீதன்த ட்டங்கள்

1 ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்,
ராஜாவுக்கு பணிவைட ெசய்க ற
வகுப்புகளின் தைலவர்களும்,
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ஆயரம்ேபர்களுக்கு தைலவர்களும்,
நூறுேபர்களுக்கு தைலவர்களும்,
ராஜாவுக்கும் ராஜாவன் மகன்களுக்கும்
உண்டான எல்லா ெசாத்ைதயும்
மிருகஜீவன்கைளயும் வ சாரிக்க ற
தைலவர்களுமாகய இஸ்ரேவலின் எல்லா
ப ரபுக்கைளயும்,முதன்ைமயானவர்கைளயும்,
ெபலசாலிகைளயும், எல்லா
ெபலசாலிகைளயும் தாவீது எருசேலமிேல
கூடிவரச்ெசய்தான். 2 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய தாவீது எழுந்து காலூன்ற
நன்று: என்னுைடய சேகாதரர்கேள,
என்னுைடய மக்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டியும்நமதுேதவனுைடய
பாதப்படியும் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்ட நான் என்னுைடய மனத ேல நைனத்து,
கட்டுவதற்கு ஆயத்தமும் ெசய்ேதன்.
3 ஆனாலும் ேதவன்: நீ என்னுைடய
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டாம்;
நீ யுத்த மனிதனாக இருந்து, ரத்தத்ைத
ச ந்தனாய்என்றார். 4இப்ேபாதும்இஸ்ரேவல்
அைனத்தன்ேமலும் என்ைறக்கும் ராஜாவாக
இருக்க, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்னுைடய தகப்பனுைடய
வீட்டார்களில் என்ைனத்ெதரிந்துெகாண்டார்;
அவர் யூதாைவயும் யூதாவன் வம்சத்தல்
என்னுைடய தகப்பன் குடும்பத்ைதயும்
தைலைமயாகத் ெதரிந்துெகாண்டு,
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என்ைன எல்லா இஸ்ரேவலின்ேமலும்
ராஜாவாக்க, என்னுைடய தகப்பனுைடய
மகன்களுக்குள் என்ேமல் ப ரியம் ைவத்தார்.
5 ெயேகாவா எனக்கு அேநக மகன்கைளத்
தந்தருளினார்; ஆனாலும் இஸ்ரேவைல
ஆளும்ெயேகாவாவுைடயராஜ்ஜியபாரத்தன்
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருவதற்கு,
அவர் என்னுைடய எல்லா மகன்களிலும்
என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைனத்
ெதரிந்துெகாண்டு, 6அவர் என்ைன ேநாக்க :
உன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாேன
என்னுைடய ஆலயத்ைதயும் என்னுைடய
முற்றங்கைளயும் கட்டுவானாக; அவைன
எனக்கு மகனாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன்;
நான் அவனுக்கு ப தாவாயருப்ேபன்.
7 இந்தநாளில் நடக்க றபடிேய அவன்
என்னுைடய கற்பைனகளின்படியும்
என்னுைடய நயாயங்களின்படியும் ெசய்ய
உறுதயாக இருப்பானானால், அவனுைடய
ராஜ்ஜியபாரத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
உறுத ப்படுத்துேவன் என்றார். 8 இப்ேபாதும்
நீங்கள் என்ெறன்ைறக்கும் இந்த நல்ல
ேதசத்ைதச் சுதந்தரமாக அனுபவத்து,
உங்களுக்குப் ப றகு அைத உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்குச் சுதந்த ரமாக ைவக்கும்படி,
நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாண்டு வசாரியுங்கள் என்று
ெயேகாவாவன் சைபயாகய இஸ்ரேவல்
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அைனத்தன் கண்களுக்கு முன்பாகவும்,
நமது ேதவனுைடய ெசவ ேகட்கவும்
உங்களுக்குப் புத்த ெசால்லுக ேறன்.
9 என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாேன,
நீ உன்னுைடய ப தாவன் ேதவைன அறந்து,
அவைர உத்தம இருதயத்ேதாடும் உற்சாக
மனேதாடும் பணிந்துெகாள்; ெயேகாவா
எல்லா இருதயங்கைளயும் ஆராய்ந்து,
நைனவுகளின் ேதாற்றங்கைளெயல்லாம்
அறக றார்; நீ அவைரத் ேதடினால் உனக்குத்
ெதன்படுவார்; நீஅவைரவ ட்டுவ ட்டால்அவர்
உன்ைன என்ெறன்ைறக்கும் ைகவடுவார்.
10 இப்ேபாதும் எச்சரிக்ைகயாக இரு;
பரிசுத்த இடமாக ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்காகக் ெயேகாவா உன்ைனத்
ெதரிந்து ெகாண்டார்; நீ த டன்ெகாண்டு
அைத நடத்து என்று ெசான்னான். 11 தாவீது
தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமானுக்கு
மண்டபமும், அதன் அைறகளும்,
அதன் ெபாக்கஷசாைலகளும், அதன்
ேமல்வீடுகளும், அதன் உள்ளைறகளும்,
கருபாசன இடம் இருக்கேவண்டிய
மாத ரிையயும், 12 ஆவயனால் தனக்குக்
கட்டைளய டப்பட்டபடிெயல்லாம் அவன்
ெசய்யேவண்டிய ெயேகாவாவுைடய
ஆலயமுற்றங்களும், ேதவனுைடய
ஆலயத்துப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
பரிசுத்தமாகேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகளின்
ெபாக்கஷங்கைளயும் ைவக்கும் சகல
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சுற்றைறகளும் இருக்கேவண்டிய
மாத ரிையயும், 13 ஆசாரியர்கைளயும்
ேலவயர்கைளயும் வரிைசகளாக
ப ரிப்பதற்கும், ெயேகாவாவுைடய ஆலய
பணிவைடேவைல அைனத்தற்கும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து ேவைலயன்
பணிெபாருட்கள் அைனத்தற்குமுரிய
கட்டைளையயும் ெகாடுத்தான். 14 அவன்
பற்பல ேவைலக்கு ேவண்டிய எல்லாப்
ெபாற்பாத்த ரங்களுக்காக எைடயன்படி
ெபான்ைனயும், பற்பல ேவைலக்கு ேவண்டிய
எல்லா ெவள்ளிப்பாத்த ரங்களுக்காக
எைடயன்படி ெவள்ளிையயும்,
15 ெபான் வளக்குத்தண்டுகளுக்கும்
அைவகளின் ெபான் வளக்குகளுக்கும்,
ஒவ்ெவாரு வளக்குத்தண்டுக்கும்
அதன் வளக்குகளுக்கும் எைடயன்படி
ேவண்டிய ெபான்ைனயும், ெவள்ளி
வளக்குத்தண்டுகளிள் ஒவ்ெவாரு
வளக்குத்தண்டுக்கும் அதன்
வளக்குகளுக்கும் எைடயன்படி ேவண்டிய
ெவள்ளிையயும், 16 சமூகத்து அப்பங்கைள
ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு ேமைஜக்கும்
எைடயன்படி ேவண்டிய ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு ேவண்டிய
ெவள்ளிையயும், 17 முள்குறடுகளுக்கும்
கலங்களுக்கும் தட்டுகளுக்கும் ேவண்டிய
பசும்ெபான்ைனயும், ெபான் கண்ணங்களில்
ஒவ்ெவாரு கண்ணத்தற்கும்
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எைடயன்படி ேவண்டியைதயும்,
ெவள்ளிக் கண்ணங்களில் ஒவ்ெவாரு
கண்ணத்தற்கும் எைடயன்படி
ேவண்டியைதயும், 18தூபங்காட்டும்பீடத்த ற்கு
எைடயன்படி ேவண்டிய புடமிடப்பட்ட
ெபான்ைனயும் ெகாடுத்து, இறக்ைககைள
வ ரித்துக் ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய மூடும் ெபான் ேகருபீன்களான
வாகனத்தன் மாத ரிையயும் ெகாடுத்து,
19 இந்த மாத ரியன்படி எல்லா ேவைலகளும்
எனக்குத் ெதரியப்படுத்த, இைவெயல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய கரத்தனால் எனக்கு
எழுத க்ெகாடுக்கப்பட்டது என்றான். 20தாவீது
தன்னுைடய மகனாகய சாெலாேமாைன
ேநாக்க : நீ பலங்ெகாண்டு ைதரியமாக
இருந்து, இைத நடத்து: நீ பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இரு; ேதவனாகய
ெயேகாவா என்னும் என்னுைடய ேதவன்
உன்ேனாடு இருப்பார்; ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதன் எல்லா
ெசய்ைககைளயும் நீ முடிக்கும்வைர, அவர்
உன்ைனவட்டு வலகவுமாட்டார், உன்ைனக்
ைகவ டவுமாட்டார். 21 இேதா, ேதவனுைடய
ஆலயத்து ேவைலக்ெகல்லாம் ஆசாரியர்கள்
ேலவயர்களுைடய வகுப்புகள் இருக்கறது;
அந்த எல்லா ெசய்ைகக்கும் சகலவத
ேவைலயலும் தறைமயுள்ளவர்களான
மனப்பூர்வமுள்ள சகல மனிதர்களும்,
உன்னுைடய ெசாற்படிெயல்லாம் ேகட்கும்
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ப ரபுக்களும், எல்லா மக்களும்உன்னிடத்தல்
இருக்க றார்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 29
ஆலயம்கட்டுவதற்கானபரிசுகள்

1 பன்பு தாவீது ராஜா சைபயார்கள்
எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ேதவன்
ெதரிந்துெகாண்ட என்னுைடய மகனாகய
சாெலாேமான் இன்னும் வாலிபனும்
இைளஞனுமாகவும் இருக்க றான்;
ெசய்யேவண்டிய ேவைலேயா ெபரியது;
அது ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல, ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குக் கட்டும் அரண்மைன.
2 நான் என்னாேல முடிந்தவைர என்னுைடய
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்ெகன்று
ெபான் ேவைலக்குப் ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளி ேவைலக்கு ெவள்ளிையயும்,
ெவண்கல ேவைலக்கு ெவண்கலத்ைதயும்,
இரும்பு ேவைலக்கு இரும்ைபயும்,
மரேவைலக்குமரத்ைதயும், பத க்கப்படத்தக்க
ேகாேமதகக் கற்கைளயும், பலவர்ணக்
கற்கைளயும், வைலேயறப்ெபற்ற சகலவத
ரத்தனங்கைளயும், பளிங்கு கற்கள் முதலிய
கற்கைளயும் ஏராளமாகச் ேசமித்ேதன்.
3 இன்னும் என்னுைடய ேதவனுைடய
ஆலயத்தன்ேமல் நான் ைவத்தருக்க ற
வாஞ்ைசயால், பரிசுத்த ஆலயத்துக்காக
நான் ேசமித்த அைனத்ைதயும்தவ ர,
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எனக்குச் ெசாந்தமான ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் என்னுைடய ேதவனுைடய
ஆலயத்துக்ெகன்று ெகாடுக்க ேறன்.
4 அைறகளின் சுவர்கைள மூடுவதற்காகவும்.
ெபான்ேவைலக்குப் ெபான்னும்,
ெவள்ளிேவைலக்கு ெவள்ளியும்
உண்டாக்கவும், ைகவைனக் கைலஞர்கள்
ெசய்யும் ேவைல அைனத்தற்காகவும்,
ஓப்பீரின் தங்கமாகய மூவாய ரம் தாலந்து
தங்கத்ைதயும், சுத்த ெவள்ளியாக ய
ஏழாய ரம் தாலந்து ெவள்ளிையயும்
ெகாடுக்க ேறன். 5 இப்ேபாதும் உங்களில்
இன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குத்
தன்னுைடய ைகக்காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தமனபூர்வமானவர்கள்யார்என்றான்.
6 அப்ெபாழுது வம்சங்களின் ப ரபுக்களும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின் ப ரபுக்களும்,
ஆயரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்களும்,
நூறுேபர்களுக்குத் தைலவர்களும்,
ராஜாவன் ேவைலக்காரர்களாகய
ப ரபுக்களும் மனப்பூர்வமாக, 7 ேதவனுைடய
ஆலயத்து ேவைலக்கு ஐயாய ரம்
தாலந்து *ெபான்ைனயும், பத்தாய ரம்
தங்கக்காைசயும்†, பத்தாய ரம் தாலந்து
ெவள்ளிையயும், பத ெணட்டாய ரம்
தாலந்து ெவண்கலத்ைதயும்‡, லட்சம்

* அத்த யாயம் 29:7 29:7 170,550. 7. க ேலா
† அத்த யாயம் 29:7 29:7 10,000 டன் ‡ அத்த யாயம்
29:7 29:7 375 டன்
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தாலந்து§ இரும்ைபயும் ெகாடுத்தார்கள்.
8 யார் ைகயல் ரத்தனங்கள் இருந்தேதா,
அவர்கள் அைவகைளயும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்துப் ெபாக்கஷத்தற்ெகன்று
ெகர்ேசானியனான ெயக ேயலின்
ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள். 9 இப்படி
மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுத்ததற்காக மக்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்;உத்தமஇருதயத்ேதாடு
உற்சாகமாகக் ெயேகாவாவுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; தாவீது ராஜாவும் மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டான்.
தாவீதன்ெஜபம்

10 ஆைகயால் தாவீது சைப அைனத்தன்
கண்களுக்கு முன்பாகவும் ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த ச் ெசான்னது: எங்கள்
முற்ப தாவாகய இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, எல்லாக் காலங்களிலும்
ேதவரீருக்கு ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக.
11ெயேகாவாேவ, மாட்சைமயும்வல்லைமயும்
மகைமயும் ெஜயமும் மகத்துவமும்
உம்முைடயைவகள்; வானத்தலும் பூமியலும்
உள்ளைவகள் எல்லாம் உம்முைடயைவகள்;
ெயேகாவாேவ, ராஜ்ஜியமும் உம்முைடயது;
ேதவரீர், எல்ேலாருக்கும் தைலவராக
உயர்ந்தருக்க றீர். 12 ஐசுவரியமும்
புகழும் உம்மாேல வருகறது; ேதவரீர்
எல்லாவற்ைறயும் ஆளுகறவர்; உம்முைடய

§ அத்த யாயம் 29:7 29:7 3,750 டன்
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கரத்த ேல சக்தயும் வல்லைமயும்
உண்டு; எவைரயும் ேமன்ைமப்படுத்தவும்
பலப்படுத்தவும் உம்முைடய கரத்தனால்
ஆகும். 13 இப்ேபாதும் எங்களுைடய
ேதவேன, நாங்கள் உமக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்த , உமது மகைமயுள்ள நாமத்ைதத்
துத க்க ேறாம். 14 இப்படி மனப்பூர்வமாகக்
ெகாடுக்கும் த ராணி உண்டாவதற்கு
நான் யார்? என்னுைடய மக்கள் யார்?
எல்லாம் உம்மால் உண்டானது; உமது
கரத்த ேல வாங்க உமக்குக் ெகாடுத்ேதாம்.
15 உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுைடய
முன்ேனார்கள் எல்ேலாைரப்ேபாலவும்
அந்நயர்களாகவும் வழிப்ேபாக்கர்களாகவும்
இருக்க ேறாம்; பூமியன்ேமல்
எங்கள் நாட்கள் ஒரு நழைலப்ேபால
இருக்க றது; நைலத்தருப்ேபாம் என்னும்
நம்ப க்ைகயல்ைல. 16 எங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய
பரிசுத்த நாமத்த ற்ெகன்று உமக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு, நாங்கள்
ேசமித்தருக்க ற இந்தப் ெபாருட்கெளல்லாம்
உமது கரத்தலிருந்து வந்தது; எல்லாம்
உம்முைடயது. 17 என்னுைடய ேதவேன,
நீர் இருதயத்ைதச் ேசாத த்து, உத்தம
குணத்தல் ப ரியமாயருக்க றீர் என்பைத
அற ேவன்; இைவெயல்லாம் நான்
உத்தம இருதயத்ேதாடு மனப்பூர்வமாகக்
ெகாடுத்ேதன்; இப்ெபாழுது இங்ேகயருக்க ற
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உம்முைடய மக்களும் உமக்கு
மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுப்பைதக் கண்டு
சந்ேதாஷமைடந்ேதன். 18 ஆப ரகாம்
ஈசாக்கு இஸ்ரேவல் என்னும் எங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, உமது மக்களின்
இருதயத்தல்உண்டானஇந்தச ந்ைதையயும்
நைனைவயும் என்ைறக்கும் காத்து,அவர்கள்
இருதயத்ைத உமக்கு ேநராக்கயருளும்.
19 என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமான்
உம்முைடய கற்பைனகைளயும்
உம்முைடய சாட்ச கைளயும், உம்முைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,
இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து, நான்
ஆயத்தம்ெசய்த இந்த அரண்மைனையக்
கட்டும்படிக்கும், அவனுக்கு உத்தம
இருதயத்ைதத் தந்தருளும் என்றான்.
20 அதன்பன்பு தாவீது சைபயார்
அைனத்ைதயும் ேநாக்க : இப்ேபாது
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ஸ்ேதாத்தரியுங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் தங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்தரித்து, தைல
குனிந்து ெயேகாவாைவயும் ராஜாைவயும்
பணிந்துெகாண்டு.

சாெலாேமான் ராஜாவாக
அங்கீகரிக்கப்படுதல்
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21 ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட்டு,
மறுநாளிேல சர்வாங்க தகனபலிகளாக
ஆய ரம் காைளகைளயும், ஆயரம்
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆயரம்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், அைவகளுக்குரிய
பானபலிகைளயும் இஸ்ரேவல்
அைனத்தற்காகவும் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தனார்கள். 22 அவர்கள்
அன்ைறயதனம் மிகுந்த சந்ேதாஷத்ேதாடு
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக சாப்ப ட்டு
குடித்து, தாவீதன் மகனாகய
சாெலாேமாைன இரண்டாம் முைற
ராஜாவாக்க , ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
அவைன அதபதயாகவும், சாேதாக்ைக
ஆசாரியனாகவும் அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்.
23 அப்படிேய சாெலாேமான் தன்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதன் இடத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனத்தல்
ராஜாவாக அமர்ந்தருந்து பாக்கயசாலியாக
இருந்தான்; இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
அவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தார்கள். 24எல்லா
ப ரபுக்களும் ெபலசாலிகளும் தாவீது
ராஜாவனுைடய எல்லா மகன்கேளாடும்
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்கு
அடங்கயருந்தார்கள். 25 இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் காணக் ெயேகாவா
சாெலாேமாைன மிகவும் ெபரியவனாக்க ,
முன்ேப இஸ்ரேவலில் ராஜாவான
ஒருவனுக்கும் இல்லாமலிருந்த ராஜரிக
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மகத்துவத்ைதஅவனுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.
தாவீதன்மரணம்

26 இவ்வதமாக ஈசாயன் மகனாகய
தாவீது இஸ்ரேவல் அைனத்தற்கும்
ராஜாவாக இருந்தான். 27 அவன்
இஸ்ரேவைல அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது
வருடங்கள்; எப்ேரானிேல ஏழு வருடங்களும்,
எருசேலமிேல முப்பத்துமூன்று வருடங்களும்
ராஜாவாக இருந்தான். 28அவன் தீர்க்காயுசும்
ஐசுவரியமும் மகைமயுமுள்ளவனாக,
நல்ல முத ர்வயத ேல மரணமைடந்தபன்பு,
அவனுைடய மகனாகய சாெலாேமான்
அவனுைடய இடத்த ேல ஆட்ச ெசய்தான்.
29 தாவீது ராஜாவனுைடய ஆரம்பம்முதல்
கைடசவைர ெசய்த எல்லா ெசயல்களும்,
அவன் அரசாண்ட வபரமும், அவனுைடய
வல்லைமயும், அவனுக்கும் இஸ்ரேவலுக்கும்,
அந்தந்த ேதசங்களின் ராஜ்ஜியங்கள்
அைனத்தற்கும் நடந்த காலசம்பவங்களும்,
30 தீர்க்கதரிச யாக ய சாமுேவலின்
வரலாற்று புத்தகத்தலும், தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தானின் வரலாற்று புத்தகத்தலும்,
தீர்க்கதரிச யாக ய காத்தன் வரலாற்று
புத்தகத்தலும்எழுதயருக்க றது.
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