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1இராஜாக்கள்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர் யார்

என்று சரியாக குற ப்ப ட முடியாது.
ச ல ேவத வல்லுனர்கள் எஸ்றா,
எேரமியா, எேசக்க ேயல் என்பவர்கள் என
கருதுகறார்கள். ஏெனன்றால் இந்த புத்தகம்
400 வருட சரித்த ரத்ைத வவரிக்க றது. இந்த
புத்தகத்தன் சல இலக்கய நைடமுைறகள்
பல ஆச ரியர்களால் அல்லது ஒரு
ஆச ரியரால் இந்த புத்தகம் ெதாகுக்கப்பட்டு
இருக்கலாம் என்றுசுட்டிக் காட்டுக றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 590 க்கும் 538 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுக றது.
முதல் ஆலயம் ந ற்கும்ேபாது இது

எழுதப்பட்டது (1இராஜாக்கள் 8: 8)

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ேவதாகமம்

வாச க்க றஅைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:
இந்த புத்தகம் 1 மற்றும் 2 சாமுேவலின்

ெதாடர்ச்ச யாக தாவீதன் மரணத்தன் பன்
எழும்பன சாேலாெமானின் இராஜ்ஜியா
பாரத்ைதக் குற த்து வவரிக்க றது.
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இஸ்ரேவலின் ஏக இராஜ்ஜியமாக ெதாடங்க
இரண்டாகப் ப ரிந்து யூதா, இஸ்ரேவல் என
இரண்டு இராஜ்ஜியங்களான சரித்த ரத்ைத
காட்டுக றது.
ைமயக்கருத்து:
இைடயூறுகள்.
ெபாருளடக்கம்
1. சேலாெமானின்அரசாட்ச — 1:1-11:43
2. ப ரிக்கப்பட்ட இராஜ்ஜியங்கள் — 12:1-
16:34

3. எலியாவும்ஆகாபும்— 17:1-22-53

அேதானியா தன்ைன இராஜாவாக
ஏற்படுத்துதல்

1தாவீதுராஜாவயதுமுத ர்ந்தவனானேபாது,
துணிகளால் அவைன மூடினாலும்,
அவனுக்கு அனல் உண்டாகவல்ைல.
2அப்ெபாழுதுஅவனுைடயேவைலக்காரர்கள்
அவைன ேநாக்க : ராஜாவற்கு முன்பாக
நன்று, அவருக்குப் பணிவைட ெசய்யவும்,
ராஜாவாகய எங்களுைடய எஜமானுக்கு
சூடு உண்டாக உம்முைடய மடிய ேல
படுத்துக்ெகாள்ளவும் கன்னியாக ய ஒரு
இளம்ெபண்ைண ராஜாவாகய எங்கள்
எஜமானுக்குத் ேதடுேவாம் என்று ெசால்லி,
3 இஸ்ரேவலின் எல்ைலகளிெலல்லாம்
அழகான ஒரு ெபண்ைணத் ேதடி, சூேனம்
ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைகக் கண்டு,
அவைள ராஜாவ டம் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
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4 அந்தப் ெபண் மிகவும் அழகாக இருந்தாள்;
அவள் ராஜாவற்கு உதவயாக இருந்து
அவனுக்குப்பணிவைடெசய்தாள்;ஆனாலும்
ராஜா அவளுடன் உறவுெகாள்ளவல்ைல.
5 ஆகீத்தற்குப் ப றந்த அேதானியா
என்பவன்; நான் ராஜா ஆேவன் என்று
ெசால்லி, தன்ைனத்தான் உயர்த்த , தனக்கு
இரதங்கைளயும் குதைர வீரர்கைளயும்,
தனக்குமுன் ஓடும் ஐம்பது வீரர்கைளயும்
சம்பாத த்தான். 6 அவனுைடய தகப்பன்: நீ
ஏன் இப்படிச் ெசய்க றாய் என்று அவைன
ஒருேபாதும் கண்டிக்கவல்ைல; அவன்
மிகவும் அழகுள்ளவனாக இருந்தான்;
அப்சேலாமுக்குப்பன்பு அவனுைடய
தாய் அவைனப் ெபற்றாள். 7 அவன்
ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாேபாடும்,
ஆசாரியனாகய அபயத்தாேராடும்
ஆேலாசைன ெசய்துவந்தான்; அவர்கள்
அவேனாடு இருந்து அவனுக்கு உதவ
ெசய்துவந்தார்கள். 8 ஆசாரியனாகய
சாேதாக்கும், ேயாய்தாவன் மகனாகய
ெபனாயாவும், தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தானும், சீேமயயும், ேரயயும்,
தாவீதுடன் இருக்கற பலசாலிகளும்,
அேதானியாவுக்கு துைணேபாகவல்ைல.
9அேதானியா என்ேராேகலுக்கு அருகலுள்ள
ேசாெகெலத் என்னும் கல்லின் அருேக
ஆடுமாடுகைளயும்ெகாழுத்தகன்றுகைளயும்
அடித்து, ராஜாவன் மகன்களாகய
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தன்னுைடய சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும்,
ராஜாவன் ேவைலக்காரர்களான
யூதாவன் மனிதர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்தான். 10 தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தாைனயும், ெபனாயாைவயும்,
பலசாலிகைளயும், தன்னுைடய
சேகாதரனாகய சாெலாேமாைனயும்
அைழக்கவல்ைல. 11 அப்ெபாழுது
நாத்தான் சாெலாேமானின் தாயாகய
பத்ேசபாைள ேநாக்க : நம்முைடய
எஜமானாகய தாவீதுக்குத் ெதரியாமல்,
ஆகீத்தன் மகனாகய அேதானியா
ராஜாவாக றெசய்தையநீேகட்கவல்ைலயா?
12 இப்ேபாதும் உன்னுைடய உயைரயும் உன்
மகனாகய சாெலாேமானின் உயைரயும்
காப்பாற்றும்படி நீ வா, உனக்கு நான்
ஆேலாசைன ெசால்லுேவன். 13 நீ தாவீது
ராஜாவ டம் ேபாய்: ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானேன, எனக்குப்பன்பு உன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமான் ராஜாவாக ,
அவேன என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர் உமது
அடியாளுக்கு ஆைணயடவல்ைலயா?
அப்படியருக்க, அேதானியா ராஜாவாக றது
என்ன? என்றுஅவரிடத்தல் ேகள். 14நீஅங்ேக
ராஜாேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
நானும் உனக்குப் பன்வந்து, உன்னுைடய
வார்த்ைதகைள உறுத ப்படுத்துேவன்
என்றான். 15அப்படிேய பத்ேசபாள் ராஜாவன்
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அைறக்குள் ெசன்றாள்; ராஜா மிகவும்
வயதானவனாக இருந்தான்; சூேனம்
ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாக் ராஜாவற்குப்
பணிவைட ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்.
16 பத்ேசபாள் குனிந்து, ராஜாைவ
வணங்கனாள்; அப்ெபாழுது ராஜா:
உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்டான்.
17 அதற்கு அவள்: என்னுைடய எஜமாேன,
எனக்குப்பன்பு உன்னுைடய மகனாகய
சாெலாேமான் ராஜாவாக , அவேன
என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர் உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவக் ெகாண்டு,
உமது அடியாளுக்கு ஆைணயட்டீேர.
18 இப்ெபாழுது, இேதா, அேதானியா
ராஜாவாக றான்; என்னுைடய எஜமானாகய
ராஜாேவ, நீர் அைத அறயவல்ைல.
19 அவன் மாடுகைளயும் ெகாழுத்தக்
கன்றுகைளயும் ஆடுகைளயும் மிகுதயாக
அடித்து, ராஜாவன்மகன்கள்அைனவைரயும்
ஆசாரியனாகய அபயத்தாைரயும்,
ேயாவாப் என்னும் பைடத்தைலவைனயும்
அைழத்தான்;ஆனாலும்உமதுஅடியானாகய
சாெலாேமாைன அைழக்கவல்ைல.
20 ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானேன,
ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானுக்குப்
ப றகு அவருைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருப்பவன் யார் என்று
தங்களுக்கு அறவக்க ேவண்டும் என்று
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இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரின் கண்களும்
உம்ைம பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
21 அறவக்காமற்ேபானால் ராஜாவாகய
என்னுைடய எஜமான் மரித்து
முற்ப தாக்ககைளப் ேபால உலகத்ைத
வ ட்டு ேபானப் பன்பு, நானும்
என்னுைடய மகனாகய சாெலாேமானும்
குற்றவாளிகளாகக் கருதப்படுேவாம்
என்றாள். 22 அவள் ராஜாேவாடு
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான் வந்தான்.
23 தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான்
வந்தருக்க றார் என்று ராஜாவற்குத்
ெதரிவ த்தார்கள்; அவன் ராஜாவற்கு
முன்பாக வந்து முகங்குப்புற வழுந்து
ராஜாைவ வணங்கனான். 24 நாத்தான்:
ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானேன,
அேதானியா எனக்குப்பன்பு ராஜாவாக ,
அவேன என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருப்பான் என்று நீர் ெசான்னது
உண்ேடா? 25அவன் இன்ைறயதனம் ேபாய்,
மாடுகைளயும் ெகாழுத்த கன்றுகைளயும்,
ஆடுகைளயும் மிகுதயாக அடித்து,
ராஜாவன் மகன்கள் அைனவைரயும்
இராணுவத்தைலவர்கைளயும்,
ஆசாரியனாகய அபயத்தாைரயும்
அைழத்தான்; அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக
சாப்ப ட்டுக்குடித்து,ராஜாவாகயஅேதானியா
வாழ்கஎன்றுெசால்லுகறார்கள். 26ஆனாலும்
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உமது அடியானாகய என்ைனயும்,
ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும்,
ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயாைவயும்,
உமது அடியானாகய சாெலாேமாைனயும்
அவன் அைழக்கவல்ைல. 27 ராஜாவாகய
என்னுைடய எஜமானனுக்குப்பன் தமது
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருப்பவன்
இவன்தான் என்று நீர் உமது அடியானுக்குத்
ெதரிவ க்காமலிருக்கும்ேபாது, இந்தக்
காரியம் ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானுைடய கட்டைளயால்
நடந்தருக்குேமா என்றான்.

தாவீதுசாெலாேமாைனஇராஜாவாக்குதல்
28 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா

மறுெமாழியாக: பத்ேசபாைள என்னிடத்தல்
வரவைழயுங்கள் என்றான்; அவள் ராஜாவன்
சமுகத்தல் வந்து ராஜாவற்கு முன்பாக
நன்றாள். 29அப்ெபாழுது ராஜா: உன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமான் எனக்குப்பன்பு
அரசாண்டு, அவேன என்னுைடய இடத்தல்
என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருப்பான் என்று நான் உனக்கு
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ேமல் ஆைணயட்டபடிேய, இன்ைறக்குச்
ெசய்து தீர்ப்ேபன் என்பைத, 30 என்னுைடய
ஆத்துமாைவஎல்லாப்ப ரச்சைனயலிருந்தும்
வலக்க மீட்ட ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
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என்று ஆைணயட்டான். 31 அப்ெபாழுது
பத்ேசபாள் தைரமட்டும் குனிந்து ராஜாைவ
வணங்க , என்னுைடய எஜமானாகய
தாவீது ராஜா என்ைறக்கும் வாழ்க என்றாள்.
32 பன்பு தாவீது ராஜா, ஆசாரியனாகய
சாேதாக்ைகயும் தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தாைனயும் ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயாைவயும் என்னிடத்தல்
வரவைழயுங்கள் என்றான். 33 அவர்கள்
ராஜாவற்கு முன்பாக வந்தேபாது, ராஜா
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள்
ஆண்டவனுைடய ேவைலக்காரர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, என்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமாைன என்னுைடய
ேகாேவறுகழுைதயன்ேமல் ஏற்ற , அவைனக்
கீேகானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்.
34 அங்ேக ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும்
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்
அவைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்யேவண்டும்; பன்பு
எக்காளம் ஊத , ராஜாவாகய சாெலாேமான்
வாழ்க என்று வாழ்த்துங்கள். 35 அதன்
பன்பு அவன் நகர்வலம் வந்து, என்னுைடய
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்கும்படி,
அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள்;
அவேன என்னுைடய இடத்தல் ராஜாவாக
இருப்பான்; அவன் இஸ்ரேவலின்ேமலும்
ெயேகாவா யூதாவன்ேமலும் தைலவனாக
இருக்கும்படி அவைன ஏற்படுத்த ேனன்
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என்றான். 36 அப்ெபாழுது ேயாய்தாவன்
மகன் ெபனாயா ராஜாவற்குப்
ப ரத யுத்தரமாக: ஆெமன், ராஜாவாகய
என்னுைடய எஜமானுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவும் இப்படிேய ெசால்வாராக.
37 ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமாேனாடு
எப்படி இருந்தாேரா, அப்படிேய அவர்
சாெலாேமாேனாடும் இருந்து, தாவீது
ராஜாவாகய என்னுைடய எஜமானுைடய
சங்காசனத்ைதவ ட அவருைடய
சங்காசனத்ைதப் ெபரிதாக்குவாராக
என்றான். 38 அப்படிேய ஆசாரியனாகய
சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்,
ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயாவும்,
க ேரத்தயர்களும் ப ேலத்தயர்களும் ேபாய்,
சாெலாேமாைனத் தாவீது ராஜாவனுைடய
ேகாேவறுகழுைதயன்ேமல் ஏற்ற ,
அவைனக் கீேகானுக்கு நடத்த க்ெகாண்டு
ேபானார்கள். 39 ஆசாரியனாகய சாேதாக்கு
ைதலக் ெகாம்ைபக் கூடாரத்தலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், சாெலாேமாைன
அப ேஷகம்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது
எக்காளம் ஊத , மக்கெளல்ேலாரும்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் வாழ்க
என்று வாழ்த்தனார்கள். 40 பன்பு
மக்கெளல்ேலாரும் அவன் பன்ேன
ேபானார்கள்; மக்கள் நாதசுரங்கைள ஊத ,
பூமி அவர்கள் சத்தத்தனால் அதரும்படி
மிகவும் பூரிப்பாகச் சந்ேதாஷத்தார்கள்.
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41 அேதானியாவும் அவேனாடிருந்த
எல்லா வருந்தாளிகளும் சாப்ப ட்டு
முடித்தேபாது, அைதக் ேகட்டார்கள்;
ேயாவாப் எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகட்டேபாது, நகரத்தல் உண்டாயருக்க ற
ஆரவாரம் என்ன என்று வசாரித்தான்.
42 அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஆசாரியனாகய அபயத்தாரின் மகன்
ேயானத்தான் வந்தான்; அப்ெபாழுது
அேதானியா, உள்ேள வா, நீ ெகட்டிக்காரன்,
நீ நற்ெசய்த ெகாண்டுவருகறவன்
என்றான். 43 ேயானத்தான் அேதானியாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ஏது, தாவீது ராஜாவாகய
நம்முைடய எஜமான் சாெலாேமாைன
ராஜாவாக்கனாேர. 44 ராஜா ஆசாரியனாகய
சாேதாக்ைகயும், தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தாைனயும், ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயாைவயும், க ேரத்தயர்கைளயும்
ப ேலத்தயர்கைளயும் அவேனாடு
அனுப்பனார்; அவர்கள் அவைன
ராஜாவுைடய ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல்
ஏற்றனார்கள். 45 ஆசாரியனாகய
சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்,
அவைனக் கீேகானிேல ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்; நகரெமல்லாம்
அத ரத்தக்கதாக அங்ேகயருந்து பூரிப்ேபாடு
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; நீங்கள் ேகட்ட
சத்தம் அதுதான். 46 அல்லாமலும்
சாெலாேமான் ராஜாங்கத்த ற்குரிய
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சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருக்க றான்.
47 ராஜாவன் ஊழியக்காரர்களும் தாவீது
ராஜாவாகய நம்முைடய எஜமானைன
வாழ்த்த வந்து: ேதவன் சாெலாேமானின்
ெபயைர உம்முைடய ெபயைரவ ட
ப ரபலப்படுத்த , அவருைடய சங்காசனத்ைத
உம்முைடய சங்காசனத்ைதவ ட
ெபரிதாக்குவாராக என்றார்கள்; ராஜா
தம்முைடய கட்டிலின்ேமல் குனிந்து
பணிந்துெகாண்டார். 48 பன்னும் ராஜா:
என்னுைடய கண்கள் காண இன்ைறயதனம்
என்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
ஒருவைனவீற்றருக்கச்ெசய்தஇஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
என்று ெசான்னார் என்றான். 49அப்ெபாழுது
அேதானியாவன் வருந்தாளிகெளல்ேலாரும்
அத ர்ந்து எழுந்து, அவரவர் தங்கள்
வழிேய ேபாய்வ ட்டார்கள். 50 அேதானியா,
சாெலாேமானுக்குப் பயந்ததால்
எழுந்துேபாய், பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டான்*. 51இேதா,அேதானியா
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குப்
பயப்படுக றான் என்றும், இேதா,
அவன் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு, ராஜாவாகய

* அத்த யாயம் 1:50 1:50 பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டான் யாத்த ராகமம் 21:1,314 படி
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைள ப டித்து ெகாள்க றவன்
ெகால்லப்படக்கூடாது.
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சாெலாேமான் தமது அடியாைனப்
பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாடுவதல்ைல
என்று இன்று எனக்கு ஆைணயடுவாராக
என்கறான் என்றும், சாெலாேமானுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 52 அப்ெபாழுது
சாெலாேமான்: அவன் தன்ைன ேயாக்கயன்
என்று காண்பத்தால் அவன் தைலமுடியல்
ஒன்றும் தைரய ேல வழாது; அவனிடம்
தீைம காணப்பட்டால், அவன் சாகேவண்டும்
என்றான். 53 அவைன பலிபீடத்தலிருந்து
ெகாண்டுவர, ராஜாவாகய சாெலாேமான்
ஆட்கைள அனுப்பனான்; அவன்
வந்து, ராஜாவாகய சாெலாேமாைன
வணங்கனான்; சாெலாேமான் அவைனப்
பார்த்து: உன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபா
என்றான்.

அத்த யாயம் 2
தாவீதுசாெலாேமாைனஅரசனாக்குதல்

1 தாவீது மரணமைடயும் காலம்
ெநருங்கயேபாது, அவன் தன்னுைடய
மகனாகய சாெலாேமானுக்குக்
கட்டைளய ட்டுச் ெசான்னது: 2 நான்
பூமியல் உள்ள யாவரும் மரிப்பதுப் ேபால
மரிக்கப் ேபாக ேறன்; நீ த டன்ெகாண்டு
ைதரியமானவனாக இரு. 3 நீ என்ன
ெசய்தாலும், நீ எங்ேக ேபானாலும்,
எல்லாவற்றலும் புத்த சாலியாக
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இருப்பதற்கும், ெயேகாவா என்ைனக்
குறத்து: உன்னுைடய பள்ைளகள்
தங்களுைடய முழு இதயத்ேதாடும், முழு
ஆத்துமாேவாடும் எனக்கு முன்பாக
உண்ைமயாக நடக்கும்படித் தங்கள்
தங்கள் வழிையக் காத்துக்ெகாண்டால்,
இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்கத்தக்க ஆண் உனக்கு
இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்று
ெசான்ன தம்முைடய வார்த்ைதைய
உறுத ப்படுத்துவதற்கும், 4 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தல்எழுதயருக்க றபடி, நீ
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும்,
நயாயங்கைளயும், சாட்ச கைளயும்
ைகக்ெகாள்ள, அவர் வழிகளில்
நடக்கும்படி அவருைடய கட்டைளகைளக்
காப்பாயாக. 5 ெசருயாவன் மகனாகய
ேயாவாப், இஸ்ரேவலின் இரண்டு
தளபத களாகயேநரின்மகன்அப்ேனருக்கும்,
ஏத்ேதரின் மகன் அமாசாவுக்கும் ெசய்த
காரியத்தனால் எனக்குச் ெசய்த
குற்றத்ைத நீ அற ந்தருக்க றாேய; அவன்
அவர்கைளக் ெகான்று, சமாதானகாலத்த ேல
யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதச் ச ந்த ,
யுத்தகாலத்து இரத்தத்ைதத் தன்னுைடய
இடுப்பலுள்ள வாரிலும் தன்னுைடய
கால்களில் இருந்த காலணிகளிலும்
ச ந்தவ ட்டாேன. 6 ஆைகயால்
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உன்னுைடய ஞானத்தன்படிேய நீ ெசய்து,
அவனுைடய நைரமுடி சமாதானமாகப்
பாதாளத்தல் இறங்கவ டாமலிரு.
7 கீேலயாத்தயனான பர்சலாயயன்
மகன்களுக்குத் தயவுெசய்வாயாக;
அவர்கள் உன்னுைடய பந்தய ேல
சாப்படுக றவர்களுடன் இருப்பார்களாக;
உன்னுைடய சேகாதரனாகயஅப்சேலாமுக்கு
முன்பாக நான் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது, அவர்கள்
என்ைன ஆதரித்தார்கள். 8 ேமலும் பகூரிம்
ஊைரச்ேசர்ந்தெபன்யமீனனாகயேகராவன்
மகன் சீேமய உன்னிடம் இருக்க றான்; நான்
மகனாயீமுக்குப் ேபாக ற நாளிேல, அவன்
என்ைன மிகவும் ேமாசமாக சப த்தான்;
ஆனாலும் அவன் ேயார்தானிேல எனக்கு
எத ேர வந்ததால்: நான் உன்ைனப்
பட்டயத்தாேல ெகான்றுேபாடுவதல்ைல
என்று ெயேகாவாேமல் அவனுக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்ேதன். 9 ஆனாலும்
நீ அவைனக் குற்றமற்றவன் என்று
நைனக்காேத; நீ புத்த மான்; அவனுைடய
நைரமுடிைய இரத்தத்துடன் பாதாளத்தல்
இறங்கச்ெசய்ய, நீ அவனுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைத அறவாய்
என்றான். 10 பன்பு தாவீது தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு மரணமைடந்து, தாவீதன்
நகரத்தல்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான். 11தாவீது
இஸ்ரேவைல அரசாட்ச ெசய்த நாட்கள்
40 வருடங்கள்; அவன் எப்ேரானில் 7
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வருடங்களும், எருசேலமில் 33 வருடங்களும்
ஆட்ச ெசய்தான்.

12சாெலாேமான்தன்னுைடயதகப்பனாகய
தாவீதுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருந்தான்; அவனுைடய அரசாட்ச
மிகவும்உறுத ப்பட்டது.

சாேலாேமானின் சங்காசனம்
உறுத ப்படுத்தப்படுதல்

13 ஆகீத்தன் மகனாகய அேதானியா
சாெலாேமானின் தாயாகய பத்ேசபாளிடம்
வந்தான். நீ சமாதானமாகவருகறாயா என்று
அவள் ேகட்டதற்கு: சமாதானமாகத்தான்
வருக ேறன் என்றான். 14 பன்பு அவன்:
உம்ேமாடு நான் ேபசேவண்டிய ஒரு காரியம்
இருக்க றது என்றான். அதற்கு அவள்: ெசால்
என்றாள். 15அப்ெபாழுது அவன்: ராஜ்ஜியம்
என்னுைடயதாக இருந்தது என்றும், நான்
அரசாளுவதற்குஇஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
என்ைன எத ர்பார்த்தார்கள் என்றும் நீர்
அறவீர்;ஆனாலும்அரசாட்ச என்ைனவட்டுத்
தாண்டி,என்னுைடயசேகாதரனுைடயதானது;
ெயேகாவாவால்அதுஅவருக்குக் கைடத்தது.
16 இப்ெபாழுது நான் உம்மிடம் ஒரு
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க ேறன்; அைத
எனக்கு மறுக்கேவண்டாம் என்றான்.
அவள்: ெசால் என்றாள். 17 அப்ெபாழுது
அவன்: ராஜாவாகய சாெலாேமான்
உம்முைடய ெசால்ைல மறுப்பதல்ைல;
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சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக
எனக்கு அவர் தருமணம் ெசய்துெகாடுக்க,
அவேராடு ேபசும்படி ேவண்டுக ேறன்
என்றான். 18 அதற்கு பத்ேசபாள்; நல்லது,
நான் உனக்காக ராஜாவ டம் ேபசுேவன்
என்றாள். 19 பத்ேசபாள் அேதானியாவுக்காக
ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம் ேபசும்படி
ேபானாள்; அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்து,
அவளுக்கு எத ேரவந்து அவைள வணங்க ,
தன்னுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்து, ராஜாவன் தாயார் தன்னுைடய
வலதுபுறமாக உட்கார அவளுக்கு ஒரு
இருக்ைகைய ைவத்தான். 20 அப்ெபாழுது
அவள்: நான் உம்மிடம் ஒரு ச றய
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க வரும்புக ேறன்;
எனக்கு அைத மறுக்கேவண்டாம் என்றாள்.
அதற்கு ராஜா: என்னுைடய தாயாேர,
ேகளும்; நான் உமக்கு மறுப்பதல்ைல
என்றான். 21 அப்ெபாழுது அவள்: சூேனம்
ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக உம்முைடய
சேகாதரனாகய அேதானியாவுக்குத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுக்கேவண்டும்
என்றாள். 22 ராஜாவாகய சாெலாேமான்
தன்னுைடய தாயாருக்கு மறுெமாழியாக:
நீர் சூேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபஷாைக
அேதானியாவுக்கு ஏன் ேகட்க றாய்?
அப்படியானால் ராஜ்ஜியபாரத்ைதயும்
அவனுக்குக் ேகளும்; அவன் எனக்கு மூத்த
சேகாதரன்; அவனுக்கும் ஆசாரியனாகய
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அபயத்தாருக்கும் ெசருயாவன் மகன்
ேயாவாபுக்குேம அைதக் ேகளும் என்றான்.
23 பன்பு சாெலாேமான் ராஜா: அேதானியா
இந்த வார்த்ைதையத் தன்னுைடய
உயருக்குச் ேசதம் உண்டாக்கும்படிச்
ெசால்லாமலிருந்தால், ேதவன் அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் எனக்குச்
ெசய்யட்டும் என்று ெயேகாவா ேமல்
ஆைணயட்டு, 24 இப்ேபாதும் இன்ைறக்கு
அேதானியா ெகாைல ெசய்யப்படுவான்
என்று என்ைன உறுதப்படுத்தனவரும்,
என்ைனஎன்னுைடயதகப்பனாகயதாவீதன்
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்கச்ெசய்து,
தாம் ெசான்னபடி எனக்கு வீட்ைடக்
கட்டினவருமாகய ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 25 ராஜாவாகய சாெலாேமான்
ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயாவுக்குக்
கட்டைளக் ெகாடுத்து அனுப்பனான்;
ெபனாயா அேதானியாைவக் கண்டுபடித்து
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான். 26 ராஜா:
ஆசாரியனாகய அபயத்தாைர ேநாக்க :
நீ உன்னுைடய நலங்கள் இருக்கற
ஆனேதாத்த ற்குப் ேபாய்வடு; நீ
மரணத்தற்குரியவனாக இருந்தும், நீ
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுக்கு
முன்பாகக் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவருைடய ெபட்டிையச் சுமந்ததாலும்,
என்னுைடய தகப்பன் அநுபவத்த
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உபத்த ரவத்ைதெயல்லாம் நீ கூட
அநுபவத்ததாலும், இன்ைறய
தனம் நான் உன்ைனக் ெகாைல
ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். 27 அப்படிேய
ெயேகாவா சீேலாவ ேல ஏலியன்
வீட்டாைரக்குற த்துச் ெசான்ன
வார்த்ைதைய நைறேவற்றும்படியாக,
சாெலாேமான் அபயத்தாைரக்
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியனாக
இல்லாதபடித் தள்ளிப்ேபாட்டான்.
28 நடந்த இந்தச் ெசய்த ேயாவாபுக்கு
வந்தேபாது, அவன் ெயேகாவாவுைடய
கூடாரத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான்;
ேயாவாப் அப்சேலாமின் பக்கம்
சாயாதவனாக இருந்தும், அேதானியாவன்
பக்கம் சாய்ந்தருந்தான். 29 ேயாவாப்
ெயேகாவாவன் கூடாரத்த ற்கு
ஓடிப்ேபானான்என்றும்,இேதா,பலிபீடத்தன்*
அருகல் நற்க றான் என்றும், ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
சாெலாேமான் ேயாய்தாவன் மகனாகய
ெபனாயாைவ அனுப்ப , நீ ேபாய் அவைனக்
ெகாைலெசய் என்றான். 30 ெபனாயா
ெயேகாவாவன் கூடாரத்த ற்குப் ேபாய்,
அவைனப் பார்த்து: ெவளிேய வா

* அத்த யாயம் 2:29 2:29 யாராவது பலிப்பீடக்ெகாம்ைப
ப டித்துக்ெகாண்டால் அவன் ெகாைலெசய்யப்படக்கூடாது
என்றுயாத் 21:13-14 எழுதயருக்க றது
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என்று ராஜா ெசால்லுகறார் என்றான்.
அதற்கு அவன்: நான் வரமாட்ேடன்;
இங்ேகேய சாேவன் என்றான்; ஆைகயால்
ெபனாயா ராஜாவ டம் ேபாய், ேயாவாப்
இன்னபடி ெசால்லி, இன்னபடி எனக்கு
பதல் ெகாடுத்தான் என்று மறுெசய்த
ெசான்னான். 31அப்ெபாழுது ராஜா அவைன
ேநாக்க : அவன் ெசான்னபடிேய நீ ெசய்து,
அவைனக் ெகான்று, அடக்கம்ெசய்து,
இவ்வதமாக ேயாவாப் காரணமில்லாமல்
ச ந்தன இரத்தத்ைத என்ைனவட்டும்
என்னுைடய தகப்பன் வீட்ைடவ ட்டும்
வலக்க ப்ேபாடு. 32 அவன் தன்ைனவட
நீதயும் நற்குணமும் உள்ள இரண்டு
ேபர்களாகய ேநரின் மகன்அப்ேனர் என்னும்
இஸ்ரேவலின் பைடத்தைலவைனயும்,
ஏத்ேதரின் மகன் அமாசா என்னும்
யூதாவன் பைடத்தைலவைனயும் தாக்க ,
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுக்குத்
ெதரியாமல் அவர்கைளப் பட்டயத்தால்
ெகான்ற அவனுைடய இரத்தப்பழிையக்
ெயேகாவா அவனுைடய தைலயன்ேமல்
தரும்பச்ெசய்வாராக. 33 இப்படிேய
அவர்களுைடய இரத்தப் பழி என்றும்
ேயாவாபுைடய தைலயன்ேமலும்,
அவனுைடய சந்ததயனர்களின்
தைலயன்ேமலும் தரும்பவும், தாவீதுக்கும்
அவருைடய சந்ததயனர்களுக்கும்
அவருைடய வீட்டார்களுக்கும் அவர்
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சங்காசனத்த ற்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
ெயேகாவாவாேல சமாதானம்
உண்டாயருக்கவும்கடவது என்றான்.
34 அப்படிேய ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயா ேபாய், அவைனத் தாக்க
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்; அவன்
வனாந்த ரத்தலிருக்கறதன்னுைடயவீட்டிேல
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 35 அவனுக்குப்
பதலாக ராஜா ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயாைவ இராணுவத்தன்ேமலும்,
ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைக அபயத்தாரின்
இடத்தலும்ைவத்தான்.

36 பன்பு ராஜா சீேமயைய அைழத்து,
அவைன ேநாக்க : நீ எருசேலமிேல
உனக்கு ஒரு வீட்ைடக்கட்டி, அங்ேகயருந்து
எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாகாமல்,
அங்ேகேய குடியரு. 37 நீ ெவளிேய ேபாய்க்
கீதேரான் ஆற்ைறக் கடக்கும் நாளில்,
நீ சாவாய்; அப்ெபாழுது உன்னுைடய
இரத்தப்பழி உன்னுைடய தைலயன்ேமல்
இருக்கும் என்பைத நீ ந ச்சயமாக
அற ந்துெகாள் என்றான். 38 சீேமய
ராஜாைவப் பார்த்து: அது நல்ல வார்த்ைத;
ராஜாவாகய என்னுைடய ஆண்டவன்
ெசான்னபடிேய, உமது அடியானாகய
நான் ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, சீேமய
அேநகநாட்கள் எருசேலமிேல குடியருந்தான்.
39 மூன்று வருடங்கள்ெசன்றேபாது,
சீேமயயன் ேவைலக்காரர்கள் இரண்டுேபர்
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மாக்காவன் மகனாகய ஆகீஸ் என்னும்
காத்தன் ராஜாவ டம் ஓடிப்ேபானார்கள்;
உன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் காத்
ஊரில் இருக்க றார்கள் என்று சீேமய க்கு
அறவத்தார்கள். 40 அப்ெபாழுது சீேமய
எழுந்து, தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல்
ேசணம் ைவத்து, தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளத் ேதட, காத்
ஊரிலிருக்க ற ஆகீச டம் புறப்பட்டுப்
ேபானான்; இப்படி சீேமய ேபாய்,
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைளக் காத்
ஊரிலிருந்து ெகாண்டுவந்தான். 41 சீேமய
எருசேலமிலிருந்து காத் ஊருக்குப் ேபாய்,
தரும்ப வந்தான் என்று சாெலாேமானுக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, 42 ராஜா சீேமயைய
அைழத்து: நீ ெவளிேய புறப்பட்டு
எங்ேகயாவது ேபாக ற நாளிேல சாவாய்
என்பைத நீ ந ச்சயமாக அற ந்துெகாள்
என்று நான் உன்ைனக் ெயேகாவாேமல்
ஆைணயடச் ெசய்து, உனக்கு மிகவும்
உறுதயாகச் ெசால்லியருக்க, அதற்கு
நீ: நான் ேகட்ட வார்த்ைத நல்லெதன்று
ெசால்லவல்ைலயா? 43 நீ ெயேகாவாவன்
ஆைணையயும், நான் உனக்குக் கற்ப த்த
கட்டைளையயும் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானது
என்ன? என்று ெசால்லி, 44 பன்னும் ராஜா
சீேமயையப் பார்த்து: நீ என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதுக்குச் ெசய்ததும்
உன் மனதுக்குத் ெதரிந்தருக்க றதுமான
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எல்லாத் தீங்ைகயும் அற ந்தருக்க றாய்;
ஆைகயால் ெயேகாவா உன்னுைடய
தீங்ைக உன்னுைடய தைலயன்ேமல்
தரும்பச்ெசய்வார். 45 ராஜாவாகய
சாெலாேமாேனா ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாக
இருப்பான்; தாவீதன் சங்காசனம்
என்ைறக்கும் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உறுதயாகஇருக்கும்என்றுெசால்லி, 46ராஜா
ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயாவுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்தான்; அவன் ெவளிேய
ேபாய், அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
அரசாட்ச சாெலாேமானின் ைகய ேல
உறுத ப்பட்டது.

அத்த யாயம் 3
சாெலாேமான் ேதவனிடத்தல் ஞானம்

ெபறுதல்
1 சாெலாேமான் எக ப்தன் ராஜாவாகய

பார்ேவாேனாடு சம்பந்தங்கலந்து,
பார்ேவானின் மகைளத் தருமணம்
ெசய்து, தன்னுைடய அரண்மைனையயும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும்
எருசேலமின் சுற்றுமதைலயும் கட்டி
முடியும்வைர அவன் அவைளத் தாவீதன்
நகரத்தல்ெகாண்டுவந்துைவத்தான். 2அந்த
நாட்கள்வைர ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு
ஒரு ஆலயம் கட்டப்படாமல் இருந்ததால்,
மக்கள் ேமைடகளில் பலிய ட்டு வந்தார்கள்.
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3 சாெலாேமான் ெயேகாவாைவ ேநச த்து,
தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன்
கட்டைளகளில் நடந்தான்; ஆனாலும் அவன்
ேமைடகளிேல பலிய ட்டுத் தூபம்காட்டி
வந்தான்.

4அப்படிேய ராஜா பலிய ட க ப ேயானுக்குப்
ேபானான்;அதுெபரிய ேமைடயாகஇருந்தது;
அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல் சாெலாேமான்
ஆய ரம் சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தனான். 5 க ப ேயானிேல
ெயேகாவா சாெலாேமானுக்கு இரவல்
கனவல் தரிசனமாக : நீ வரும்புவைத
என்னிடம் ேகள் என்று ேதவன் ெசான்னார்.
6 அதற்கு சாெலாேமான்: என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உமது
அடியான் உம்ைமப்பற்ற உண்ைமயும்
நீதயும் ெசம்ைமயான இருதயத்ேதாடும்
உமக்கு முன்பாக நடந்தபடிேய ேதவரீர்
அவருக்குப் ெபரிய கருைபெசய்து, அந்தப்
ெபரிய கருைபைய அவருக்குக் காத்து,
இந்த நாளில் இருக்க றபடிேய அவருைடய
சங்காசனத்தல்அமர்ந்தருக்க றஒருமகைன
அவருக்குத் தந்தீர். 7இப்ேபாதும் என்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர் உமது
அடிேயைன என்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீதன் இடத்த ேல ராஜாவாக்கனீேர,
நாேனாெவன்றால் ேபாக்குவரத்து
அறயாத சறுபள்ைளயாக இருக்க ேறன்.
8 நீர் ெதரிந்துெகாண்டதும் மிகுதயான
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எண்ணிக்ைகக்கு அடங்காததும் கணக்கல்
ேசராததுமான த ரளான மக்களாகய உமது
மக்களின் நடுவல் அடிேயன் இருக்க ேறன்.
9 ஆைகயால் உமது மக்கைள நயாயம்
வ சாரிக்கவும், நன்ைம தீைம இன்னெதன்று
பகுத்தறயவும், அடிேயனுக்கு ஞானமுள்ள
இருதயத்ைதத் தந்தருளும்; மிகுதயாக
இருக்க ற உமது மக்கைள நயாயம்
வ சாரிக்க யாராேல ஆகும் என்றான்.
10 சாெலாேமான் இந்தக் காரியத்ைதக்
ேகட்டது ஆண்டவருைடய பார்ைவக்குப்
ப ரியமான வண்ணப்பமாக இருந்தது.
11 ஆைகயால் ேதவன் அவைன ேநாக்க : நீ
உனக்கு நீடித்த நாட்கைளக் ேகட்காமலும்,
ஐசுவரியத்ைதக் ேகட்காமலும், உன்னுைடய
எத ரிகளின் உயைரக் ேகட்காமலும், நீ
இந்தக் காரியத்ைதேய ேகட்டு, நயாயம்
வ சாரிப்பதற்கு ஏற்ற ஞானத்ைத உனக்கு
ேகட்டுக்ெகாண்டதால், 12 உன்னுைடய
வார்த்ைதகளின்படி ெசய்ேதன்; ஞானமும்
உணர்வுமுள்ள இருதயத்ைத உனக்குத்
தந்ேதன்; இத ேல உனக்கு இைணயானவன்
உனக்குமுன்பு இருந்ததுமில்ைல, உனக்கு
இைணயானவன் உனக்குப்பன்பு
எழும்புவதுமில்ைல. 13 இதுவுமில்லாமல், நீ
ேகட்காத ஐசுவரியத்ைதயும் மகைமையயும்
உனக்குத் தந்ேதன்; உன்னுைடய நாட்களில்
இருக்க ற ராஜாக்களில் ஒருவனும்
உனக்கு இைணயானவன் இருப்பதல்ைல.
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14உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது நடந்தது
ேபால, நீயும் என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
என்னுைடய நயமங்கைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய வழிகளில்
நடந்தால், உன்னுைடய நாட்கைளயும்
நீடித்தருக்கச்ெசய்ேவன் என்றார்.
15 சாெலாேமானுக்குதூக்கம் ெதளிந்தேபாது,
அது கனவு என்று அறந்தான்; அவன்
எருசேலமுக்கு வந்து, ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக நன்று,
சர்வாங்க தகனபலிகைள ெசலுத்த ,
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்த , தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாருக்கும்
வருந்தளித்தான்.

ஞானமுள்ளஆட்ச
16 அப்ெபாழுது ேவச களான இரண்டு

ெபண்கள் ராஜாவ டம் வந்து, அவனுக்கு
முன்பாக நன்றார்கள். 17அவர்களில் ஒருத்த :
என்னுைடய எஜமானேன, நானும் இந்த
ெபண்ணும் ஒேர வீட்டிேல குடியருக்க ேறாம்;
நான் இவேளாடு வீட்டிலிருக்கும்ேபாது
ஆண்பள்ைள ெபற்ேறன். 18 நான்
பள்ைள ெபற்ற மூன்றாம் நாளிேல, இந்த
ெபண்ணும் ஆண்பள்ைள ெபற்றாள்;
நாங்கள் ஒன்றாக இருந்ேதாம், எங்கள்
இருவைரயும் தவ ர, வீட்டுக்குள்ேள
ேவெறாருவரும் இல்ைல. 19 இரவு
தூக்கத்த ேல இந்த ெபண் தன்னுைடய
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பள்ைளயன்ேமல் புரண்டுபடுத்ததால்
அது ெசத்துப்ேபானது. 20 அப்ெபாழுது,
உமது அடியாள் தூங்கும்ேபாது, இவள்
நடுஇரவல் எழுந்து, என்னுைடய பக்கத்த ேல
க டக்க ற என்னுைடய பள்ைளைய எடுத்து,
தன்னுைடய மார்ப ேல க டத்த க்ெகாண்டு,
ெசத்த தன்னுைடய பள்ைளைய எடுத்து,
என்னுைடய மார்ப ேல க டத்தவ ட்டாள்.
21 என்னுைடய பள்ைளக்குப் பால்ெகாடுக்கக்
காைலயல் நான் எழுந்தேபாது, அது இறந்து
க டந்தது; ெபாழுது வடிந்தபன்பு நான் அைத
உற்றுப்பார்க்கும்ேபாது, அது நான் ெபற்ற
பள்ைள இல்ைல என்று கண்ேடன் என்றாள்.
22 அதற்கு மற்ற ெபண்: அப்படியல்ல,
உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய பள்ைள,
ெசத்தது உன்னுைடய பள்ைள என்றாள்.
இவேளா: இல்ைல, ெசத்தது உன்னுைடய
பள்ைள, உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய
பள்ைள என்றாள்; இப்படி ராஜாவற்கு
முன்பாக வாதாடினார்கள். 23 அப்ெபாழுது
ராஜா: உய ேராடு இருக்க றது என்னுைடய
பள்ைள, ெசத்தது உன்னுைடய பள்ைள
என்று இவள் ெசால்லுகறாள்; அப்படியல்ல,
ெசத்தது உன்னுைடய பள்ைள, உய ேராடு
இருக்க றது என்னுைடய பள்ைள என்று
அவள்ெசால்லுகறாள்என்றுெசால்லி, 24ஒரு
பட்டயத்ைதக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
அவர்கள் ஒரு பட்டயத்ைத ராஜாவ டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 25 ராஜா உய ேராடு



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 3:26xxvii1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 4:2

இருக்கற பள்ைளைய இரண்டாகப் பளந்து,
பாதைய இவளுக்கும் பாதைய அவளுக்கும்
ெகாடுங்கள் என்றான். 26 அப்ெபாழுது
உய ேராடு இருக்க ற பள்ைளயன் தாய்,
தன்னுைடய பள்ைளக்காக அவள் இருதயம்
துடித்ததால், ராஜாைவ ேநாக்க : ஐேயா,
என்னுைடய எஜமானேன, உய ேராடு
இருக்க ற பள்ைளையக் ெகால்லேவண்டாம்;
அைதஅவளுக்ேக ெகாடுத்துவடும் என்றாள்;
மற்றவள்அதுஎனக்கும்ேவண்டாம்,உனக்கும்
ேவண்டாம், பளந்து ேபாடுங்கள் என்றாள்.
27 அப்ெபாழுது ராஜா உய ேராடு இருக்க ற
பள்ைளையக் ெகால்லாமல், அவளுக்குக்
ெகாடுத்துவடுங்கள்; அவேள அதன் தாய்
என்றான். 28 ராஜா தீர்த்த இந்த நயாயத்ைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டு,
நயாயம் வ சாரிப்பதற்கு ேதவன் அருளின
ஞானம் ராஜாவற்கு உண்ெடன்று கண்டு,
அவனுக்குப்பயந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 4
சாெலாேமானின் அதகாரிகளும்

அத பத களும்
1 ராஜாவாகய சாெலாேமான் அைனத்து

இஸ்ரேவலின்ேமலும் ராஜாவாக
இருந்தான். 2 அவனுக்கு இருந்த
அத காரிகள்: சாேதாக்கன் மகனாகய
அசரியா ஆசாரியனாக இருந்தான்.



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 4:3xxviii1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 4:10

3 சீசாவன் மகனாகய ஏலிேகாேரப்பும்
அகயாவும் எழுத்தர்களாக இருந்தார்கள்;
அகலூதன் மகன் ேயாசபாத் மந்த ரியாக
இருந்தான். 4 ேயாய்தாவன் மகன்
ெபனாயா பைடத்தைலவனும், சாேதாக்கும்
அபயத்தாரும் ஆசாரியர்களுமாக
இருந்தார்கள். 5 நாத்தானின் மகன் அசரியா
அலுவலர்களின் தைலவனாக இருந்தான்;
நாத்தானின் மகன் சாபூத் ராஜாவன்
ஆசாரியனும் நண்பனாகவும் இருந்தான்.
6 அகீஷார் அரண்மைன அதகாரியும்,
அப்தாவன் மகன் அேதானீராம் கட்டாய
ேவைல ெசய்க றவர்களின் அதகாரியாக
இருந்தான். 7 ராஜாவற்கும் அவனுைடய
அரண்மைனயல் உள்ளவர்களுக்கும்
ேதைவயான உணவுப்ெபாருள்கைளச்
ேசகரிக்க ற பன்னிரண்டு அதகாரிகள்
சாெலாேமானுக்கு இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
மாதத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராக வருடம்
முழுவதும் பராமரித்துவந்தார்கள்.
8 அவர்களின் ெபயர்கள்: ஊரின் மகன்,
இவன் எப்ப ராயீம் மைலத் ேதசத்தல்
இருந்தான். 9 ேதக்ேகரின் மகன், இவன்
மாகாத்சலும், சால்பீமிலும்,ெபத்ஷேமசலும்,
ஏேலான்ெபத்தானானிலும் இருந்தான்.
10 ஏேசதன் மகன், இவன் அறுேபாத்தல்
இருந்தான்; ேசாக்ேகாவும் எப்ேபர்
பூமியைனத்தும் இவனுைடய வ சாரிப்ப ல்
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இருந்தது. 11 அபனதாபன் மகன், இவன்
ேதாரின் நாட்டுப்புறம் அைனத்தற்கும்
அதகாரியாக இருந்தான்; சாெலாேமானின்
மகளாகய தாபாத் இவனுக்கு மைனவயாக
இருந்தாள். 12 அகலூதன் மகனாகய
பானா, இவன் வசாரிப்ப ல், தானாகும்,
ெமக ேதாவும், சர்த்தனாவுக்குப்
பக்கமாகவும் ெயஸ்ரேயலுக்குக்
கீழாகவும் ெபத்ெசயான்துவங்க ஆேபல்
ெமெகாலாவைர யக்ெமயாமுக்கு
மறுபக்கம்வைர இருக்க ற ெபத்ெசயான்
அைனத்தும் இருந்தது. 13 ேகேபரின்
மகன், இவன் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தல் இருந்தான்; கீேலயாத்தலுள்ள
மனாேசயன் மகனாகய யாவீரின்
க ராமங்களும் மதல்களும் ெவண்கலத்
தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள பாசான்
ேதசத்தனுைடய அறுபது ெபரிய
பட்டணங்களுள்ள அர்ேகாப் பட்டணமும்
இவன்வசாரிப்ப ல்இருந்தது. 14இத்ேதாவன்
மகன் அகனதாப், இவன் மகனாயீமில்
இருந்தான். 15அகமாஸ், இவன் நப்தலியல்
இருந்தான்;இவன்சாெலாேமானுக்குஇருந்த
ஒரு மகளாகய பஸ்மாத் என்பவைளத்
தருமணம்ெசய்தான். 16 ஊசாயன் மகன்
பானா, இவன் ஆேசரிலும் ஆேலாத்தலும்
இருந்தான். 17 பருவாவன் மகன் ேயாசபாத்,
இவன் இசக்காரில் இருந்தான். 18 ஏலாவன்
மகன் சீேமய , இவன் ெபன்யமீனில்
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இருந்தான். 19ஊரியன்மகன் ேகேபர்,இவன்
எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகானுக்கும்
பாசானின் ராஜாவாகய ஓகுக்கும் இருந்த
ேதசமாக ய கீேலயாத் ேதசத்தல் இருந்தான்;
இவன் மாத்த ரம் அத்ேதசத்தல் அத பதயாக
இருந்தான்.
சாெலாேமானுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அனுதன

உணவு
20 யூதாவும் இஸ்ரேவலும் கடற்கைர

மணைலப்ேபால அத கமாக
இருந்து, சாப்ப ட்டுக் குடித்து
மக ழ்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 21நததுவங்க ,
ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்தன் வழியாக
எக ப்தன் எல்ைலவைர இருக்க ற சகல
ராஜ்ஜியங்கைளயும் சாெலாேமான்
ஆண்டுெகாண்டிருந்தான்; அவர்கள்
சாெலாேமானுக்குக் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவந்து, அவன் உயேராடிருந்த
நாட்கெளல்லாம் அவனுக்கு பணிவைட
ெசய்தார்கள். 22 ஒரு நாளுக்கு
சாெலாேமானுக்குஆகும்சாப்பாட்டுச்ெசலவு,
முப்பது மரக்கால் ெமல்லிய மாவும், அறுபது
மரக்கால் மாவும், 23 கைலமான்கைளயும்
ெவளிமான்கைளயும் வைரயாடுகைளயும்
ெகாழுைமயான பறைவகைளயும்
தவ ர, ெகாழுத்த பத்து மாடுகளும்,
ேமய்ச்சலிலிருந்து வந்த இருபது மாடுகளும்
நூறு ஆடுகளுமாகும். 24 நத க்கு இந்த
பக்கத்தல் இருக்கற த ப்சாமுதற்ெகாண்டு
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காசாவைர உள்ளைவகள் எல்லாவற்ைறயும்,
நத க்கு இந்தப்பக்கத்தலுள்ள சகல
ராஜாக்கைளயும் ஆண்டுவந்தான்; அவைனச்
சுற்ற எங்கும் சமாதானமாக இருந்தது.
25சாெலாேமானுைடயநாட்கெளல்லாம்தாண்
துவங்க ெபெயர்ெசபாவைரயும், யூதாவும்
இஸ்ரேவலும் அவரவர் தங்கள் தங்கள்
த ராட்ைசச்ெசடியன் நழலிலும், தங்கள்
தங்கள் அத்த மரத்தன் நழலிலும் சுகமாய்க்
குடியருந்தார்கள். 26 சாெலாேமானுக்கு
4,000 குதைரலாயங்களும், 12,000 குதைர
வீரர்களும் இருந்தார்கள். 27 ேமற்ெசால்லிய
அதகாரிகளில் ஒவ்ெவாருவரும் தன்தன்
மாதத்த ேல சாெலாேமான் ராஜாவற்கும்,
ராஜாவன் பந்த க்கு வரும் யாவருக்கும்
ேதைவயானைவகைள ஒரு குைறவுமின்ற
பராமரித்து, 28 குதைரகளுக்கும்
ஒட்டகங்களுக்கும் ேதைவயான
வாற்ேகாதுைமையயும், ைவக்ேகாைலயும்,
அவரவர் தங்களுக்கு இடப்பட்ட
கட்டைளயன்படி அைவகள் இருக்கும்
இடத்த ற்குக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

சாெலாேமானின்ஞானம்
29 ேதவன் சாெலாேமானுக்கு மிகுதயான

ஞானத்ைதயும் புத்தையயும், கடற்கைர
மணைலப்ேபால பரந்த புரிந்துெகாள்ளும்
தறைனயும் ெகாடுத்தார். 30 சகல
க ழக்குப்பகுத மக்களின் ஞானத்ைதயும்
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எக ப்தயர்களின் சகல ஞானத்ைதயும்வ ட
சாெலாேமானின் ஞானம் ச றந்ததாக
இருந்தது. 31 அவன் எஸ்ராகயனாகய
ஏத்தானிலும், ஏமான், கல்ேகால், தர்தா
என்னும் மாேகாலின் மகன்களிலும், மற்ற
எல்லா மனிதர்களிலும் ஞானவானாக
இருந்தான்; சுற்றலும் இருந்த சகல
ேதசங்களிலும் அவன் புகழ் ப ரபலமாக
இருந்தது. 32 அவன் மூவாய ரம்
நீத ெமாழிகைளச் ெசான்னான்;
அவனுைடய பாட்டுகள் ஆய ரத்து ஐந்து.
33 லீபேனானில் இருக்க ற ேகதுரு மரங்கள்
முதற்ெகாண்டு சுவரில் முைளக்கற
ஈேசாப்புப் பூண்டு வைரக்குமுள்ள மரமுதலிய
தாவரங்கைளக்குறத்தும், மிருகங்கள்
பறைவகள் ஊருகற ப ராணிகள் மீன்கள்
ஆகய இைவகைளக் குறத்தும் ெசான்னான்.
34 சாெலாேமானின் ஞானத்ைதக்
குற த்துக் ேகள்வப்பட்ட பூமியன் எல்லா
ராஜாக்களிடத்தலுமிருந்தும் எல்லா ேதசத்து
மக்களும் அவனுைடய ஞானத்ைதக்
ேகட்பதற்குவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்ட

ஆயத்தப்படுதல்
1 சாெலாேமாைன அவனுைடய

தகப்பன் இடத்தல் ராஜாவாக
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அப ேஷகம்ெசய்தார்கள் என்று தீருவன்
ராஜாவாகய ஈராம் ேகள்வப்பட்டு,
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
அவனிடம் அனுப்பனான்; ஈராம் தாவீதுக்கு
எப்ெபாழுதும் நண்பனாக இருந்தான்.
2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் ஈராமிடம்
ஆட்கைள அனுப்ப : 3 என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதன் எத ரிகைளக்
ெயேகாவா அவருைடய பாதங்களுக்குக்
கீழ்ப்படுத்தும்வைர, அவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றலும் ெசய்க ற யுத்தத்தனால், அவர்
தம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்ட,
அவரால் முடியாமலிருந்தது என்று நீர்
அற ந்தருக்க றீர். 4ஆனாலும் இப்ெபாழுேதா
என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
எனக்கு எங்கும் இைளப்பாறுதைலத்
தந்தார்; வேராத யும் இல்ைல, இைடயூறும்
இல்ைல. 5 ஆைகயால்: நான் உன்னுைடய
இடத்தல் உன் சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்த்தும் உன்னுைடய மகேன என்னுைடய
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்று
ெயேகாவா என்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீத டம் ெசான்னபடிேய, என்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்று
இருக்க ேறன். 6 ஆதலால் லீபேனானில்
எனக்காக ேகதுரு மரங்கைள ெவட்ட
கட்டைள ெகாடும்; சீேதானியர்கைளப்ேபால
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மரம்ெவட்டும் ேவைல ெதரிந்தவர்கள்
எங்களுக்குள்ேள ஒருவருமில்ைல
என்பது உமக்குத் ெதரியும்; அதற்காக
என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்கேளாடு இருப்பார்கள்; நீர்
ெசால்வதன்படிெயல்லாம் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களின் சம்பளத்ைத
உமக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 7 ஈராம் சாெலாேமானின்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டு: அந்த ஏராளமான
மக்கைள ஆளும்படி, தாவீதுக்கு ஒரு
ஞானமுள்ள மகைனக் ெகாடுத்த ெயேகாவா
இன்று ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக என்று
ெசால்லி; 8 ஈராம் சாெலாேமானிடத்தல்
ெசய்த அனுப்ப : நீர் எனக்குச்
ெசால்லியனுப்பன காரியத்ைத நான்
ேகட்ேடன்; ேகதுரு மரங்களுக்காகவும்,
ேதவதாரு மரங்களுக்காகவும்,
உம்முைடய வருப்பத்தன்படிெயல்லாம்
நான் ெசய்ேவன். 9 என்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள் லீபேனானிலிருந்து
அைவகைள இறக்க மத்தய தைரக்
கடலிேல ெகாண்டுவருவார்கள்; அங்ேக
நான் அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக்
கட்டி, நீர் ந யமிக்கும் இடத்த ற்குக்
கடல்வழியாக அனுப்ப , அைவகைள
அவழ்ப்ேபன்; அங்ேக நீர் அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டு என்னுைடய மக்களுக்கு
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ஆகாரங்ெகாடுத்து, என்னுைடய
வருப்பத்தன்படி ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 10 அப்படிேய
ஈராம் சாெலாேமானுக்கு ேதைவயான
அளவு ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவதாரு
மரங்கைளயும்ெகாடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான்.
11 சாெலாேமான் ஈராமின் அரண்மைனக்கு
உணவற்காக 20,000 கலம் ேகாதுைமையயும்,
இடித்துப் ப ழிந்த ஒலிவமரங்களின் இருபது
கல எண்ெணையயும் ெகாடுத்தான்; இப்படி
சாெலாேமான் ஈராமுக்கு ஆண்டுேதாறும்
ெகாடுத்துவந்தான். 12 ெயேகாவா
சாெலாேமானுக்குச் ெசால்லியருந்தபடிேய
அவனுக்கு ஞானத்ைதத் தந்தருளினார்;
ஈராமுக்கும் சாெலாேமானுக்கும்
சமாதானம்உண்டாயருந்து, இருவரும்
உடன்படிக்ைகெசய்துெகாண்டார்கள்.

13 ராஜாவாகய சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரிலும் ேவைலக்கு
30,000 கூலியல்லா ேவைலக்காரர்கைளப்
ப டித்தான். 14 அவர்களில் ஒவ்ெவாரு
மாதத்த ற்கும் 10,000 ேபைர மாற்ற மாற்ற ,
லீபேனானுக்கு அனுப்பனான்; அவர்கள் ஒரு
மாதம் லீபேனானிலும், இரண்டு மாதங்கள்
தங்களுைடய வீடுகளிலும் இருப்பார்கள்;
அேதானீராம் அந்த கூலியல்லா
ஆட்களின்ேமல் தைலவனாக இருந்தான்.
15 சாெலாேமானிடம் சுைம சுமக்க றவர்கள்
70,000 ேபர்களும், மைலகளில் மரம்
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ெவட்டுக றவர்கள் 80,000 ேபர்களும்,
16இவர்கைளத் தவ ர ேவைலைய வசாரித்து
ேவைலயாட்கைளக் கண்காணிப்பதற்குத்
தைலைமயான அதகாரிகள் 3,300
ேபர்களும் இருந்தார்கள். 17 ெவட்டின
கல்லால் ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம்ேபாட,
ெபரிதும் வைலயுயர்ந்ததுமான கற்கைளக்
ெகாண்டுவர ராஜா கட்டைளய ட்டான்.
18 ஆலயத்ைதக் கட்ட, சாெலாேமானின்
ச ற்ப களும், ஈராமின் ச ற்ப களும்,
க ப்லி ஊைரச் ேசர்ந்தவர்களும், அந்த
மரங்கைளயும் கற்கைளயும் ெவட்டி
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 6
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுதல்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட 480 வருடத்தலும்,
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவான நான்காம் வருடம் சீப்
மாதமாக ய இரண்டாம் மாதத்தலும்,
அவன் ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதக்
கட்டத்ெதாடங்கனான். 2 சாெலாேமான்
ராஜா ெயேகாவாவுக்குக் கட்டின ஆலயம்
90 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 45 அடி
உயரமுமாக இருந்தது. 3 ஆலயமாகய
அந்த மாளிைகயன் முகப்ப ேல அவன்
கட்டின மண்டபம்ஆலயத்தன்அகலத்த ற்குச்



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 6:4xxxvii1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 6:9

சமமாக 30 அடி நீளமும், ஆலயத்தற்கு
முன்ேன 15 அடி அகலமுமாக இருந்தது.
4 பார்ைவக்குக் குறுக ப்ேபாக ற ஒடுக்கமான
ஜன்னல்கைள ஆலயத்த ற்குச் ெசய்தான்.
5 அவன் ேதவாலயத்தன் சுவரும் சந்ந த
இடச்சுவருமாகய ஆலயத்தன் சுவர்களுக்கு
அடுத்ததாய்ச் சுற்றுச்சுவைரக் கட்டி,
அைவகளில் அைறகைளச் சுற்றலும்
உண்டாக்கனான். 6 கீேழ இருக்க ற
சுற்றுச்சுவர் 7.6 அடி அகலமும், நடுேவ
இருக்கறது 9 அடி அகலமும், மூன்றாவதாக
இருக்க றது 10.6 அடி அகலமுமாக இருந்தது;
அைவகள்ஆலயத்தனுைடயவ ட்டத்தனாேல
தாங்காதபடி ஆலயத்ைதச் சுற்றலும்
ெவளிப்புறமாக ஒட்டுச்சுவர்கைளக்
கட்டினான். 7 ஆலயம் கட்டப்படும்ேபாது,
அது ேவைலெசய்யப்பட்டு ெகாண்டுவரப்பட்ட
கற்களாேல கட்டப்பட்டது; ஆைகயால் அது
கட்டப்படுக றேபாது, சுத்த கள் ேகாடரிகள்
முதலான எந்த இரும்பு ஆயுதங்களின்
சத்தமும் அத ேல ேகட்கப்படவல்ைல.
8 நடு அைறகளுக்குப் ேபாக ற வாசற்படி
ஆலயத்தன் வலதுபுறத்தல் இருந்தது;
சுழற்படிகளால் நடு அைறகளுக்கும்,
நடு அைறகளிலிருந்து மூன்றாவது
அைறகளுக்கும் ஏறுவார்கள். 9 இவ்வதமாக
அவன் ஆலயத்ைதக் கட்டி, ேகதுரு
மர உத்த ரங்களாலும் பலைககளாலும்
ஆலயத்ைதமூடிஆலயப்பணிையமுடித்தான்.
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10அவன் 7.6அடிஉயரமானசுற்றுக்கட்டுகைள
ஆலயத்தன்ேமெலங்கும் கட்டினான்;
அைவகள் ேகதுரு மரங்களால் ஆலயத்ேதாடு
இைணக்கப்பட்டிருந்தது.

11 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத சாெலாேமானுக்கு
உண்டாயற்று; அவர்: 12 நீ என்னுைடய
கட்டைளகளின்படி நடந்து, என்னுைடய
நீத நயாயங்கைள நைறேவற்ற ,
என்னுைடய கற்பைனகளின்படிெயல்லாம்
நடந்துெகாள்ளும்படி, அைவகைளக்
ைகக்ெகாண்டால், நீ கட்டுக ற இந்த
ஆலயத்ைதக்குற த்து நான் உன்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீேதாடு ெசான்ன
என்னுைடய வார்த்ைதைய உன்னிடத்தல்
நைறேவற்ற , 13 இஸ்ரேவல் மக்களின்
நடுவ ேல இருந்து, என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவைலக் ைகவ டாதருப்ேபன் என்றார்.
14அப்படிேயசாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டி
முடித்தான்.

15 ஆலயத்துச் சுவர்களின் உட்புறத்ைத,
தைர துவங்க சுவர்களின் ேமற்கூைரவைர,
ேகதுரு பலைககளால் மூடி, இப்படி
உட்புறத்ைத மரேவைலயால் ெசய்து,
ஆலயத்தன் தைரைய ேதவதாரு மரங்களின்
பலைககளால் தைரைய மூடினான்.
16 மூடப்பட்ட தைரதுவங்க சுவர்களின்
ேமற்கூைரவைர ஆலயத்தன் பக்கங்கைளத்
ெதாட்டிருக்க ற 30 அடி நீளமான
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மைறப்ைபயும் ேகதுரு பலைககளால்
ெசய்து, உட்புறத்ைத மகா பரிசுத்தமான
சந்ந தயனிடமாகக் கட்டினான். 17 அதன்
முன்னிருக்க ற ேதவாலயமாகய மாளிைக
60 அடி நீளமாக இருந்தது. 18ஆலயத்தற்குள்
இருக்கற ேகதுரு மரங்களில் ெமாக்குகளும்
மலர்ந்த பூக்களுமான ச த்த ரேவைல
ெசய்தருந்தது; பார்ைவக்கு ஒரு கல்கூட
காணப்படாமல் எல்லாம் ேகதுரு மரமாக
இருந்தது. 19 ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவப்பதற்கு
ஆலயத்த ற்குள்ேள மகா பரிசுத்தஸ்தலத்ைத
ஆயத்தப்படுத்தனான். 20 மகா பரிசுத்த
ஸ்தலம் முன்புறம்வைர 30 அடி நீளமும், 30
அடி அகலமும், 30 அடி உயரமுமாக இருந்தது;
அைதப் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடினான்;
ேகதுருமரப் பலிபீடத்ைதயும் அப்படிேய
மூடினான். 21 ஆலயத்தன் உட்புறத்ைத
சாெலாேமான் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடி,
மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் மைறப்புக்கும்
ெபான்சங்கலிகைளக் குறுக்ேக ேபாட்டு,
அைதப் ெபான்தகட்டால் மூடினான். 22இப்படி
ஆலயம் முழுவதும் கட்டிமுடியும்வைர, அவன்
ஆலயம் முழுவைதயும் ெபான்தகட்டால்
மூடி, மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக
இருக்க ற பலிபீடத்ைத முழுவதும்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 23 மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் ஒலிவமரங்களால் இரண்டு
ேகருபீன்கைளச் ெசய்து ைவத்தான்;
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ஒவ்ெவான்றும் 15அடி உயரமுமாக இருந்தது.
24 ேகருபீனுக்கு இருக்கற ஒரு இறக்ைக
7.6 அடி ேகருபீனின் மற்ற இறக்ைக 7.6
அடியாக, இப்படி ஒரு இறக்ைகயன்
கைடசமுைன ெதாடங்க மற்ற இறக்ைகயன்
கைடச முைனவைர 15 அடியாக இருந்தது.
25 மற்றக் ேகருபீனும் 15 அடியாக இருந்தது;
இரண்டு ேகருபீன்களும் ஒேர அளவும்
ஒேர த ட்டமுமாக இருந்தது. 26 ஒரு
ேகருபீன் 15 அடி உயரமாக இருந்தது;
மற்றக் ேகருபீனும் அப்படிேய இருந்தது.
27 அந்தக் ேகருபீன்கைள உள் ஆலயத்த ேல
ைவத்தான்; ேகருபீன்களின் இறக்ைககள்
வ ரித்தருந்ததால், ஒரு ேகருபீனின்
இறக்ைக ஒரு பக்கத்துச்சுவரிலும், மற்றக்
ேகருபீனின் இறக்ைக மறுபக்கத்துச்
சுவரிலும் ெதாடும்படியருந்தது;
ஆலயத்தன் நடுைமயத்தல், அைவகளின்
இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான்று
ெதாடத்தக்கதாயருந்தது. 28 அந்தக்
ேகருபீன்கைளப் ெபான்தகட்டால் மூடினான்.
29 ஆலயத்தன் சுவர்கைளெயல்லாம் அவன்
சுற்றலும் உள்ேளயும் ெவளிேயயுமாகக்
ேகருபீன்களும் பைன மரங்களும் மலர்ந்த
பூக்களுமான ச த்த ரங்களும் ெகாத்து
ேவைலகளுமாக்கனான். 30 உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் இருக்க ற ஆலயத்து
தைரையயும் ெபான்தகட்டால் மூடினான்.
31 மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் வாசலுக்கு
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ஒலிவமரங்களால் இரட்ைடக் கதவுகைளச்
ெசய்தான்; ேமல்சட்டமும் நைலகளும்
மைறப்பன் அளவல் ஐந்தல் ஒரு
பங்காக இருந்தது. 32 ஒலிவமரமான
அந்த இரட்ைடக் கதவுகளில் அவன்
ேகருபீன்களும் பைன மரங்களும் மலர்ந்த
பூக்களுமான ச த்த ரங்கைளச் ெசய்து,
அந்தக் ேகருபீன்களிலும் பைனமரங்களிலும்
ெபான்பதயத்தக்கதாகப் ெபான்தகட்டால்
மூடினான். 33 இப்படி ேதவாலயத்தன்
வாசலுக்கும் ஒலிவமர நைலக்கால்கைளச்
ெசய்தான்; அது சுவர் அளவல் நான்கு
பக்கமும் ஒேர அளவு சதுரமாக இருந்தது.
34 அதன் இரண்டு கதவுகளும் ேதவதாருப்
பலைககளால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ஒரு
கதவுக்கு இரண்டு மடிப்புப் பலைககளும்,
மற்றக் கதவுக்கு இரண்டு மடிப்புப்
பலைககளும் இருந்தது. 35 அைவகளில்
ேகருபீன்களும் பைன மரங்களும் மலர்ந்த
பூக்களுமான ச த்த ர ேவைலையச் ெசய்து,
ச த்த ரங்களுக்குச் சமமாகச் ெசய்யப்பட்ட
ெபான்தகட்டால் அைவகைள மூடினான்.
36 அவன் உட்ப ரகாரத்ைத மூன்று வரிைச
ெவட்டின கற்களாலும், ஒரு வரிைச ேகதுரு
பலைககளாலும் கட்டினான். 37 நான்காம்
வருடம் சீப் மாதத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாட்டு,
38 11 வது வருடம் பூல் என்னும் 8 வது
மாதத்த ேல, அந்த ஆலயம்முழுவதும்
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எல்லா சட்டத ட்டத்தன்படிேய ஒருபங்கும்
குைறயாமல் கட்டி முடிந்தது; அவன் அைதக்
கட்டிமுடிக்க 7வருடங்கள்ஆனது.

அத்த யாயம் 7
சாெலாேமான் தன்னுைடய

அரண்மைனையக்கட்டுதல்
1 சாெலாேமான் தன்னுைடய அரண்மைன

முழுவைதயும் கட்டிமுடிக்க 13 வருடங்கள்
ெசன்றது. 2 அவன் லீபேனான் வனம்
என்னும் மாளிைகையயும் கட்டினான்;
அது 900 அடி நீளமும், 75 அடி அகலமும்,
45 அடி உயரமுமாக இருந்தது; அைதக்
ேகதுரு மரத்தாலான உத்த ரங்கள்
கட்டப்பட்ட ேகதுருமரத்தூண்களின் நான்கு
வரிைசகளின்ேமல் கட்டினான். 3 ஒவ்ெவாரு
வரிைசக்கும் பதைனந்து தூண்களாக
நாற்பத்ைதந்து தூண்களின்ேமல்
ைவக்கப்பட்ட உத்த ரங்களின்ேமல்
ேகதுருக்களால் கூைர ேவயப்பட்டிருந்தது.
4 மூன்று வரிைச ஜன்னல்கள் இருந்தது;
மூன்று வரிைசயலும் ஜன்னல்கள்,
ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக இருந்தது.
5 எல்லா ஜன்னல்களின் வாசல்களும்
சட்டங்களும் சதுரமாக இருந்தது;
மூன்று வரிைசயலும் ஜன்னல்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக இருந்தது.
6 75 அடி நீளமும் 45 அடி அகலமுமான
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மண்டபத்ைதயும், தூண்கள் நறுத்த க்
கட்டினான்; அந்த மண்டபமும், அதன்
தூண்களும், உத்த ரங்களும், மாளிைகயன்
தூண்களுக்கும் உத்த ரங்களுக்கும்
எத ராக இருந்தது. 7 தான் இருந்து
நயாயம் தீர்ப்பதற்கு நயாயாசனம்
ேபாடப்பட்டிருக்கும் ஒரு நயாய வ சாரைண
மண்டபத்ைதயும் கட்டி, அதன் ஒரு
பக்கம் துவங்க மறுபக்கம்வைர ேகதுரு
பலைககளால் தைரைய மூடினான்.
8 அவன் தங்கும் அவனுைடய அரண்மைன
மண்டபத்த ற்குள்ேள அேத மாத ரியாகச்
ெசய்யப்பட்ட ேவெறாரு மண்டபமும்
இருந்தது. சாெலாேமான் தருமணம்
ெசய்த பார்ேவானின் மகளுக்கும் அந்த
மண்டபத்ைதப்ேபால ஒரு மாளிைகையக்
கட்டினான். 9இைவகெளல்லாம், உள்ேளயும்
ெவளிேயயும், அஸ்தபாரம்முதல் ேமல்
கூைரவைர, ெவளிேய இருக்கும் ெபரிய
முற்றம்வைரக்கும், அளவன்படி ெவட்டி
வாளால் அறுக்கப்பட்ட வைலயுயர்ந்த
கற்களால் ெசய்யப்பட்டது. 10 அஸ்தபாரம்
15 அடி கற்களும், 12 அடி கற்களுமான
வைலயுயர்ந்த ெபரிய கற்களாக இருந்தது.
11 அதன்ேமல் உயரமாக இருக்கும்
அளவன்படி ேவைலப்பாடு ெசய்யப்பட்ட
வைலயுயர்ந்த கற்களும், ேகதுரு
மரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 12 ெபரிய
முற்றத்த ற்குச் சுற்றலும் மூன்று வரிைசக்
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ேகதுருமர உத்த ரங்களாலும் ஒரு வரிைச
ேவைலப்பாடு ெசய்யப்பட்ட கற்களாலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் உட்ப ராகாரத்த ற்கும்,
அதன் முன்மண்டபத்த ற்கும் அப்படிேய
ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

ஆலயத்ைதஅலங்காரம்ெசய்தல்
13 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ஈராம்

என்னும் ஒருவைனத் தீருவலிருந்து
அைழப்ப த்தான். 14 இவன் நப்தலி
ேகாத்த ரத்தாளாகய ஒரு வதைவயன்
மகன்; இவனுைடய தகப்பன் தீரு
நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ெவண்கல ைகவைன
கைலஞர்; இவன் சகலவத ெவண்கல
ேவைலையயும் ெசய்யத்தக்க யுக்தயும்,
புத்தயும், அறவும் உள்ளவனாக இருந்தான்;
இவன் ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம்
வந்து, அவனுைடய ேவைலையெயல்லாம்
ெசய்தான். 15 இவன் இரண்டு ெவண்கலத்
தூண்கைள உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு
தூணும் 27 அடி உயரமும், ஒவ்ெவாரு
தூணின் சுற்றளவும் 18 அடி நூலளவுமாக
இருந்தது. 16 அந்தத் தூண்களுைடய
உச்சயல் ைவக்க, ெவண்கலத்தால்
வார்க்கப்பட்ட இரண்டு கும்பங்கைள
உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு கும்பமும் 7.6
அடி உயரமாக இருந்தது. 17 தூண்களுைடய
முைனயன்ேமலுள்ள கும்பங்களுக்கு
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வைலேபான்ற பன்னல்களும்,
சங்கலிேபான்ற ெதாங்கல்களும், ஒவ்ெவாரு
கும்பத்த ற்கும் ஏழு ஏழாக இருந்தது.
18தூண்கைளச்ெசய்தவதம்:உச்சயல்உள்ள
கும்பங்கைள மூடுவதற்காக, கும்பங்கள்
ஒவ்ெவான்றலும் பன்னலின்ேமல் சுற்றலும்
இரண்டு வரிைச மாதுளம்பழங்கைளச்
ெசய்தான். 19 மண்டபத்தன் முன்னிருக்கும்
அந்தத் தூண்களுைடய உச்சயல்
உள்ள கும்பங்கள் லீலிபுஷ்பங்களின்
ேவைலயும், 6 அடி உயரமுமாக இருந்தது.
20 இரண்டு தூண்களின்ேமேல உள்ள
கும்பங்களில் ெசய்யப்பட்ட பன்னலுக்கு
அருகல் இருந்த இடத்தல் இருநூறு
மாதுளம்பழங்களின் வரிைசகள் சுற்றலும்
இருந்தது; மற்றக் கும்பத்தலும் அப்படிேய
இருந்தது. 21 அந்தத் தூண்கைள ேதவாலய
வாசல் மண்டபத்தல் நறுத்தனான்;
அவன் வலதுபுறத்தல் நறுத்தன
தூணுக்கு யாகீன் என்றும், இடதுபுறத்தல்
நறுத்தன தூணுக்கு ேபாவாஸ் என்றும்
ெபயரிட்டான். 22 தூண்களுைடய
ச கரத்தல் லீலிமலர்கைளப்ேபால ேவைல
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; இவ்வதமாகத்
தூண்களின்ேவைலமுடிந்தது. 23ெவண்கலக்
கடல் என்னும் ெதாட்டிையயும் வட்டவடிவல்
கட்டினான்; சுற்றலும் அதனுைடய
ஒருவளிம்பு துவங்க மறுவளிம்புவைர,
அகலம் 15 அடி, உயரம் 7.6 அடி, சுற்றளவு
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45 அடி நூலளவுமாக இருந்தது. 24 அந்தக்
கடல்ெதாட்டிையச் சுற்ற வளிம்புக்குக்
கீேழ அைதச் சுற்றலும் ெமாக்குகள்
ஒவ்ெவாரு முழத்த ற்குப் பத்து பத்தாகச்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; வார்க்கப்பட்ட அந்த
ெமாக்குகளின் வரிைசகள் இரண்டும்
ெதாட்டிேயாடுஒன்றாய்வார்க்கப்பட்டிருந்தது.
25 அது பன்னிரண்டு காைளகளின் ேமல்
நன்றது; அைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும்,
மூன்று ேமற்ேகயும், மூன்று ெதற்ேகயும்,
மூன்று கழக்ேகயும் ேநாக்கயருந்தது;
கடல்ெதாட்டி காைளகளின் ேமலாகவும்,
அைவகளின் பன்புறங்கெளல்லாம்
உள்ளாகவும் இருந்தது. 26 அதன் கனம்
நான்கு வ ரலளவும், அதன் வளிம்பு
பானபாத்த ரத்தன் வளிம்புேபாலும்,
லீலிமலர் ேபாலவும் இருந்தது; அது
2,000 குடம்* தண்ணீர் ப டிக்கும். 27 10
ெவண்கல கால்கைளயும் ெசய்தான்;
ஒவ்ெவாரு காலும் 6 அடி நீளமும், 6
அடி அகலமும், 4.6 அடி உயரமுமாக
இருந்தது. 28அந்த கால்களின் ேவைலப்பாடு
என்னெவனில், அைவகளுக்கு பலைககள்
உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது; பலைககேளா
சட்டங்களின் நடுவல் இருந்தது.
29 சட்டங்களுக்கு நடுேவ இருக்கற அந்த
பலைககளில் சங்கங்களும், காைளகளும்,

* அத்த யாயம் 7:26 7:26 ஏறக்குைறய 40,000லிட்டர்கள்
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ேகருபீன்களும், சட்டங்களுக்கு ேமேலயும்,
சங்கங்களுக்கும் காைளகளுக்கும்
கீழாக சாய்வான ேவைலப்பாடுள்ள
வாய்க்கால்களும் அதேனாடு இருந்தது.
30 ஒவ்ெவாரு கால்களுக்கும் நான்கு
ெவண்கல உருைளகளும், ெவண்கலத்
தட்டுகளும், அதன் நான்கு முைனகளுக்கு
அச்சுகளும் இருந்தது; ெகாப்பைரயன்
கீழிருக்க, அந்த அச்சுகள் ஒவ்ெவான்றும்
வார்ப்பு ேவைலயாக வாய்க்கால்களுக்கு
ேநராக இருந்தது. 31 அதன் வாய்
ேமேல 1.6 அடி உயர்ந்தருந்தது;
அதன் வாய் 1.6 அடி தட்ைடயுமாக,
அதன் வாயன்ேமல் ச த்த ரங்களும்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது; அைவகளின்
பலைககள் வட்டமாய ராமல் சதுரமாக
இருந்தது. 32 அந்த நான்கு உருைளகள்
பலைககளின் கீழும், உருைளகளின்
அச்சுகள் கால்களிலும் இருந்தது;
ஒவ்ெவாரு உருைள 2.3 அடி உயரமாக
இருந்தது. 33 உருைளகளின் ேவைல
இரதத்து உருைளகளின் ேவைலையப்
ேபாலேவ இருந்தது; அைவகளின்
அச்சுகளும், சக்கரங்களும், வட்டங்களும்,
கம்ப களும் எல்லாம் வார்ப்பு ேவைலயாக
இருந்தது. 34 ஒவ்ெவாரு காலுைடய
நான்கு முைனகளிலும், காலிலிருந்து
புறப்படுக ற நான்கு ைகப்ப டிகள்
இருந்தது. 35 ஒவ்ெவாரு கால்களின்
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தைலப்பகுதயலும் 3/4 அடி உயரமான
வட்டவடிவ கட்டும், ஒவ்ெவாரு காலினுைடய
தைலப்பன்ேமலும் அதலிருந்து புறப்படுக ற
அதன் ைகப்ப டிகளும் பலைககளும்
இருந்தது. 36 அைவகளிலிருக்க ற
ைகப்ப டிகளுக்கும் பலைககளுக்கும்
இருக்கற சந்துகளிேல, ேகருபீன்கள்
சங்கங்கள் பைன மரங்களுைடய ச த்த ர
ேவைலகைள ெசய்தருந்தான்; சுற்றலும்
ஒவ்ெவான்றலும், வாய்க்கால்களிலும்
இருக்கும் இடங்களுக்குத் தகுந்தபடி
ெசய்தான். 37 இப்படியாக அந்தப் 10
கால்கைளயும் ெசய்தான்; அைவகெளல்லாம்
ஒேர வார்ப்பும், ஒேர அளவும், ஒேரவ த
ெகாத்து ேவைலயுமாக இருந்தது.
38 10 ெவண்கலக் ெகாப்பைரகைளயும்
உண்டாக்கனான்; ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைரயும்
40 குடம் †ப டிக்கும்; 6 அடி அகலமான
ஒவ்ெவாரு ெகாப்பைரயும் அந்தப் 10
கால்களில் ஒவ்ெவான்றன்ேமலும்
ைவக்கப்பட்டது. 39 5 கால்கைள
ஆலயத்தன் வலதுபுறத்தலும், 5 கால்கைள
ஆலயத்தன் இடதுபுறத்தலும் ைவத்தான்;
கடல்ெதாட்டிையக் க ழக்கல் ஆலயத்தன்
வலதுபுறத்த ேல ெதற்குேநாக்க ைவத்தான்.
40 பன்பு ஈராம் ெகாப்பைரகைளயும்
சாம்பல் எடுக்க ற கரண்டிகைளயும்
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கலங்கைளயும் ெசய்தான். இவ்வதமாக
ஈராம் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காக
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்குச்
ெசய்யேவண்டிய எல்லா ேவைலையயும்
ெசய்து முடித்தான். 41 அைவகள்
என்னெவனில்: இரண்டு தூண்களும்,
இரண்டு தூண்களுைடய முைனயன்ேமல்
இருக்கற இரண்டு உருண்ைடக்
கும்பங்களும், தூண்களுைடய
முைனயன்ேமல் இருக்கற இரண்டு
உருண்ைடக் கும்பங்கைள மூடும் இரண்டு
வைலப் பன்னல்களும், 42 தூண்களின்
ேமலுள்ளஇரண்டுஉருண்ைடக்கும்பங்கைள
மூடும்படி ஒவ்ெவாரு வைலப்பன்னலுக்கும்
ெசய்த இரண்டு வரிைச மாதுளம்பழங்களும்,
ஆக இரண்டு வைலப்பன்னல்களுக்கும்
400 மாதுளம்பழங்களும், 43 10
கால்களும், கால்களின்ேமல் ைவத்த
10 ெகாப்பைரகளும், 44 ஒரு கடல்
ெதாட்டியும், கடல் ெதாட்டியன் கீழிருக்க ற
12 காைளகளும், 45 ெசம்புச்சட்டிகளும்,
சாம்பல் கரண்டிகளும், கலங்களும்
ெசய்தான்; ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்காக
ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்கு ஈராம்
ெசய்த இந்த எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களும்
சுத்தமான ெவண்கலமாக இருந்தது.
46 ேயார்தான் நத க்கு அடுத்த சமமான
பூமிய ேல, சுக்ேகாத்த ற்கும் சர்தானுக்கும்
நடுேவ களிமண் தைரய ேல ராஜா
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இைவகைள வார்த்தான். 47 இந்தச் சகல
பணிப்ெபாருட்களின் ெவண்கலம் மிகவும்
ஏராளமாக இருந்ததால், சாெலாேமான்
அைவகைள எைட பார்க்கவல்ைல;
அதனுைடய எைட இவ்வளெவன்று
ஆராய்ந்து பார்க்கவுமில்ைல. 48 பன்னும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குத்
ேதைவயான பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம்
சாெலாேமான் உண்டாக்கனான்;
அைவயாவன, ெபான் பலிபீடத்ைதயும்,
சமுகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும்
ெபான் ேமைஜையயும், 49 மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்குமுன்பாகைவக்கும்பசும்ெபான்
வளக்குத்தண்டுகள், வலதுபுறமாக
ஐந்ைதயும் இடதுபுறமாக ஐந்ைதயும்,
ெபான்னான அதன் பூக்கேளாடும்
வளக்குகேளாடும் கத்தரிகேளாடும்
உண்டாக்கனான். 50 பசும்ெபான்
கண்ணங்கைளயும், ெவட்டுக்கத்த கைளயும்,
கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும், மகாபரிசுத்தமான
உள் ஆலயத்தனுைடய கதவுகளின்
ெபான்னான ெமாட்டுகைளயும்,
ேதவாலயமாகய மாளிைகக் கதவுகளின்
ெபான்னான ெமாட்டுகைளயும் ெசய்தான்.
51 இப்படியாக ராஜாவாகய சாெலாேமான்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காகச்
ெசய்த ேவைலகெளல்லாம் முடிந்தது;
அப்ெபாழுது சாெலாேமான் தன்னுைடய
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தகப்பனாகய தாவீது பரிசுத்தம்ெசய்யும்படி
ேநர்ந்துெகாண்ட ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பணிப்ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன்ெபாக்கஷங்களில்ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 8
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி ஆலயத்த ற்குக்

ெகாண்டுவரப்படுதல்
1 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சீேயான்
என்னும் தாவீதன் நகரத்தலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளயும், ேகாத்த ரத்
தைலைமயல் உள்ளவர்களாகய
இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள ப தாக்களின்
தைலவர்கள் அைனவைரயும், எருசேலமில்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் தன்னிடம்
கூடிவரச்ெசய்தான். 2இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் 7 ஆம் மாதமாக ய ஏத்தானீம்
மாதத்தன் பண்டிைகய ேல, ராஜாவாகய
சாெலாேமானிடம் கூடிவந்தார்கள்.
3 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் அைனவரும்
வந்தருக்கும்ேபாது, ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய எடுத்து,
4 ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும்,
கூடாரத்தலிருந்த பரிசுத்த பணிப்ெபாருட்கள்
அைனத்ைதயும்சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்;



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 8:5 lii 1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 8:10

ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
அைவகைளச் சுமந்தார்கள். 5 ராஜாவாகய
சாெலாேமானும் அவேனாடு கூடிய
இஸ்ரேவல் சைப மக்கள் அைனவரும்
ெபட்டிக்கு முன்பாக நடந்து, எண்ணிக்ைகயும்
கணக்கும் இல்லாத த ரளான ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் பலிய ட்டார்கள். 6 அப்படிேய
ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆலயத்தன் உள்
அைறயாகய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளின்கீேழ
ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள். 7 ேகருபீன்கள்
ெபட்டி இருக்கும் இடத்த ேல தங்கள் இரண்டு
இறக்ைககைளயும் வ ரித்து, உயர இருந்து
ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும்
மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 8 தண்டுகளின்
முைனகள் உள் அைறக்கு முன்னான
பரிசுத்த இடத்த ேல காணப்படும்படியாக
அந்தத் தண்டுகைள முன்னுக்கு
இழுத்தார்கள்; ஆகலும் ெவளிேய
அைவகள் காணப்படவல்ைல; அைவகள்
இந்த நாள் வைரக்கும் அங்ேகதான்
இருக்கறது. 9 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டபன்பு ெயேகாவா
அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்க றேபாது,
ேமாேச ஓேரப ேல அந்தப் ெபட்டியல்
ைவத்த இரண்டு கற்பலைககைளத் தவ ர
அத ேல ேவெறான்றும் இருந்ததல்ைல.
10 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த
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ஸ்தலத்தலிருந்து புறப்படும்ேபாது,
ேமகமானது ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது. 11 ேமகத்தனால்
ஆசாரியர்கள் ஊழியம் ெசய்வதற்கு
நற்கமுடியாமற்ேபானது; ெயேகாவாவுைடய
மகைம ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
ந ரப்ப யது.

12அப்ெபாழுது சாெலாேமான்: காரிருளிேல
வாழ்ேவன் என்று ெயேகாவா ெசான்னார்
என்றும், 13 ேதவரீர் தங்கக்கூடிய வீடும்,
நீர் என்ைறக்கும் தங்ககூடிய நைலயான
இடமுமாகய ஆலயத்ைத உமக்குக்
கட்டிேனன் என்றும் ெசால்லி, 14 ராஜா
தரும்ப , இஸ்ரேவல் சைபையெயல்லாம்
ஆசீர்வத த்தான்; இஸ்ரேவல் சைபயார்கள்
எல்ேலாரும் நன்றார்கள். 15 அவன்
ெசான்னது: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்;
அவர் என்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீதுக்குத் தம்முைடய வாக்கனால்
ெசான்னைதத் தம்முைடய கரத்தனால்
நைறேவற்றனார். 16அவர் நான் என்னுைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவைல எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த நாள்முதல், என்னுைடய
நாமம் ெவளிப்படும்படி, ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்று நான் இஸ்ரேவலுைடய
எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள ஒரு
பட்டணத்ைதயும் ெதரிந்துெகாள்ளாமல்
என்னுைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல்
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அதகாரியாக இருக்கும்படி தாவீைதேய
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார்.
17 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்கற வருப்பம் என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதன் இருதயத்தல்
இருந்தது. 18 ஆனாலும் ெயேகாவா
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீைத
ேநாக்க : என்னுைடய நாமத்த ற்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும் என்கற
வருப்பம் உன்னுைடய மனத ேல இருந்தது
நல்ல காரியந்தான். 19 ஆனாலும் நீ அந்த
ஆலயத்ைதக்கட்டமாட்டாய்,உனக்குபறக்கும்
உன்னுைடயமகேனஎன்னுைடயநாமத்த ற்கு
அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டுவான் என்றார்.
20 இப்ேபாதும் ெயேகாவா ெசால்லிய
தம்முைடய வார்த்ைதைய நைறேவற்றனார்;
ெயேகாவாெசான்னபடிேய,நான்என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதன் இடத்தல் எழுந்து,
இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டிேனன். 21 ெயேகாவா நம்முைடய
ப தாக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, அவர்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகஇருக்க றெபட்டிக்காகஅத ேல
ஒருஇடத்ைதஉண்டாக்க ேனன்என்றான்.

சாெலாேமானின்ப ரதஷ்ைடெஜபம்
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22 பன்பு சாெலாேமான்: ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்த ற்குமுன்ேன இஸ்ரேவல்
சைபயார்கள் எல்ேலாருக்கும் எத ராக நன்று,
வானத்தற்கு ேநராகத் தன்னுைடயைககைள
வ ரித்து: 23 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, ேமேல வானத்தலும் கீேழ
பூமியலும் உமக்கு ந கரான ேதவன்இல்ைல;
தங்களுைடய முழு இருதயத்ேதாடும் உமக்கு
முன்பாக நடக்க ற உமது அடியார்களுக்கு
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காத்து வருகறீர். 24 ேதவரீர் என்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உம்முைடய
ஊழியனுக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக்
காத்தருளினீர்; அைத உம்முைடய
வாக்கனால் ெசான்னீர்; இந்த நாளில்
இருக்க றபடி, உம்முைடய கரத்தனால்
அைத நைறேவற்றனீர். 25 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர்
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும்
உம்முைடய ஊழியக்காரைன ேநாக்க : நீ
எனக்குமுன்பாக நடந்ததுேபால,உன்னுைடய
மகன்களும் எனக்கு முன்பாக நடக்கும்படி
தங்கள் வழிையக் காத்துக்ெகாண்டால்,
இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்கும்ஆண்மகன்எனக்குமுன்பாக
உனக்கு இல்லாமல் ேபாவதல்ைல என்று
ெசான்னைத இப்ெபாழுது அவனுக்கு
நைறேவற்றும். 26 இஸ்ரேவலின் ேதவேன,
என்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும்
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உம்முைடய ஊழியக்காரனுக்குச் ெசான்ன
உம்முைடய வார்த்ைத ெமய்ெயன்று
ெவளிப்படுவதாக. 27 ேதவன் ெமய்யாக
பூமிய ேல தங்குவாேரா? இேதா,
வானங்களும் வானாத வானங்களும்
உமக்குப் ேபாதாேத; நான் கட்டின இந்த
ஆலயம் எம்மாத்த ரம்? 28 என்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உமது
அடிேயன் இன்று உமக்கு முன்பாக ெசய்க ற
வண்ணப்பத்ைதயும் மன்றாட்ைடயும் ேகட்டு,
உமது அடிேயனுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் கவனத்தல்
ெகாண்டருளும். 29 உமது அடிேயன் இந்த
இடத்த ேல ெசய்யும் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்கும்படி என்னுைடய நாமம் அங்ேக
இருக்கும் என்று நீர் ெசான்ன இடமாகய
இந்த ஆலயத்தன் ேமல் உம்முைடய
கண்கள் இரவும் பகலும் தறந்தருப்பதாக.
30 உமது அடியானும், இந்த இடத்த ேல
வண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாக ற உமது
மக்களாகய இஸ்ரேவலும் ெசய்யும்
ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்; பரேலாகமாக ய
நீர் தங்குமிடத்த ேல அைத ேகட்பீராக,
ேகட்டு மன்னிப்பீராக. 31 ஒருவன் தன்
அருகல் உள்ளவனுக்கு வேராதமாகக்
குற்றம் ெசய்தருக்கும்ேபாது, இவன்
அவைனஆைணயடச்ெசால்லும்ேபாது,அந்த
ஆைண இந்த ஆலயத்த ேல உம்முைடய
பலிபீடத்த ற்குமுன்புவந்தால், 32அப்ெபாழுது
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பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் ேகட்டு,
துன்மார்க்கனுைடய ெசய்ைகைய
அவனுைடய தைலயன்ேமல் சுமரச்ெசய்து,
அவைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்க்கவும்,
நீத மானுக்குஅவனுைடயநீத க்குத்தகுந்தபடி
ெசய்து அவைன நீதமானாக்கவும் தக்கதாக
உமது அடியார்கைள நயாயந்தீர்ப்பீராக.
33 உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலர்கள்
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால்
எத ரிகளுக்கு முன்பாக ேதாற்றுப்ேபாய்,
உம்மிடத்த ற்குத் தரும்ப , உம்முைடய
நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, இந்த
ஆலயத்த ற்கு ேநராக உம்ைம ேநாக்க
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
ெசய்தால், 34 பரேலாகத்தல் இருக்க ற
ேதவரீர் ேகட்டு, உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து,
அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத் தரும்ப
வரச்ெசய்வீராக. 35 அவர்கள் உமக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால் வானம்
அைடபட்டுமைழெபய்யாமல்இருக்கும்ேபாது,
அவர்கள் இந்த இடத்த ற்கு ேநராக
வண்ணப்பம் ெசய்து, உம்முைடய நாமத்ைத
அறக்ைகெசய்து, தங்கைள ேதவரீர்
மனவருத்தப்படுத்தும்ேபாது தங்களுைடய
பாவங்கைளவ ட்டுத் தரும்பனால்.
36 பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் ேகட்டு,
உமது அடியார்களும் உமது மக்களாகய
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இஸ்ரேவலும் ெசய்த பாவத்ைத மன்னித்து,
அவர்கள் நடக்கேவண்டிய நல்வழிைய
அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, ேதவரீர் உமது
மக்களுக்குச் சுதந்த ரமாகக் ெகாடுத்த உமது
ேதசத்தல்மைழெபய்யக்கட்டைளயடுவீராக.
37 ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டாக றேபாதும்,
ெகாள்ைளேநாய்உண்டாக றேபாதும்,வறட்ச ,
வஷப்பனி, ெவட்டுக்களி, பச்ைசக்களி
உண்டாக றேபாதும், அவர்களுைடய
எத ரிகள் ேதசத்தலுள்ள பட்டணங்கைள
முற்றுக்ைகயடும்ேபாதும், ஏதாவது ஒரு
வாைதேயா வயாத ேயா வரும்ேபாதும்,
38 உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல்
அைனவரிலும் எந்த மனிதனானாலும்
தன்னுைடய இருதயத்தன் வாைதைய
உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராகத்
தன்னுைடய ைககைள வ ரித்துச்
ெசய்யும் எல்லா வண்ணப்பத்ைதயும்,
எல்லா ேவண்டுதைலயும், 39 நீர்
தங்குமிடமாக ய பரேலாகத்தல் இருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 40 ேதவரீர்
எங்கள் முன்ேனார்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் அவர்கள் உய ேராடிருக்கும்
நாெளல்லாம் உமக்குப் பயப்படும்படி
ேதவரீர் ஒருவேர எல்லா மனிதர்களின்
இருதயத்ைதயும் அற ந்தவராக
இருக்க றபடியால், நீர் அவனவனுைடய
இருதயத்ைத அற ந்தருக்க றபடிேய,
அவனவனுைடய வழிகளுக்குத் தகுந்தபடி
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ெசய்து, அவனவனுக்குப் பலன்
அளிப்பீராக. 41 உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலர்கள்அல்லாத அந்நயர்கள் உமது
மகத்துவமான நாமத்ைதயும், உமது பலத்த
கரத்ைதயும், உமது ஓங்கய புயத்ைதயும்
ேகள்வப்படுவார்கேள. 42 அப்படிப்பட்ட
அந்நயனும், உமது நாமத்தனிமித்தம் தூர
ேதசத்தலிருந்து வந்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு
ேநராக வண்ணப்பம் ெசய்தால்,
43 உமது தங்குமிடமாக ய பரேலாகத்தல்
இருக்க ற ேதவரீர் அைதக் ேகட்டு,
பூமியன் மக்கெளல்ேலாரும் உம்முைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவைலப்ேபால
உமக்குப் பயப்படும்படியும், நான்
கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கு
உம்முைடய நாமம் ைவக்கப்பட்டெதன்று
அறயும்படியும், உம்முைடய நாமத்ைத
அற ந்துெகாள்வதற்காக, அந்த
அந்நயன் உம்ைம ேநாக்க
ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிெயல்லாம்
ேதவரீர் ெசய்வீராக. 44 நீர் உம்முைடய
மக்கைள அனுப்பும் வழிய ேல அவர்கள்
தங்கள் எத ரிகேளாடு யுத்தம் ெசய்யப்
புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த
நகரத்த ற்கும், உம்முைடய நாமத்த ற்கு
நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கும்
ேநராக ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம் ெசய்தால், 45 பரேலாகத்தல்
இருக்க ற ேதவரீர் அவர்களுைடய
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வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
ேகட்டு, அவர்களுைடய நயாயத்ைத
வ சாரிப்பீராக. 46 பாவம் ெசய்யாத
மனிதன் இல்ைலேய; ஆைகயால், அவர்கள்
உமக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்து,
ேதவரீர் அவர்கள்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டு,
அவர்களுைடய எத ரிகளுைடய ைகயல்
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்து, அந்த
எத ரிகள் அவர்கைளத் தூரத்த ேலா
அருக ேலா இருக்க ற தங்கள் ேதசத்த ற்குச்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது,
47 அவர்கள் சைறப்பட்டுப் ேபாயருக்க ற
ேதசத்த ேல தங்களில் உணர்வைடந்து,
மனந்தரும்ப : நாங்கள் பாவம்ெசய்து,
அக்க ரமம்ெசய்து, துன்மார்க்கமாக
நடந்ேதாம் என்று தங்களுைடய
சைறயருப்பான ேதசத்த ேல உம்ைம
ேநாக்க ேவண்டுதல் ெசய்து, 48 தங்கைளச்
சைறப டித்துக்ெகாண்ட தங்களுைடய
எத ரிகளின் ேதசத்த ேல தங்களுைடய
முழு இருதயத்ேதாடும் தங்களுைடய முழு
ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடத்தல் தரும்ப ,
ேதவரீர் தங்களுைடய ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த தங்களுைடய ேதசத்த ற்கும்,
ேதவரீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த
நகரத்த ற்கும், உம்முைடய நாமத்த ற்கு நான்
கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கும் ேநராக உம்ைம
ேநாக்க வண்ணப்பம் ெசய்யும்ேபாது, 49 நீர்
தங்குமிடமாக ய பரேலாகத்த ேல இருக்க ற
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ேதவரீர் அவர்களுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் ேகட்டு, அவர்களுைடய
நயாயத்ைதவ சாரித்து, 50உம்முைடயமக்கள்
உமக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த பாவத்ைதயும்,
அவர்கள் உம்முைடய கட்டைளைய
மீறய அவர்களுைடய துேராகங்கைள
எல்லாம் மன்னித்து, அவர்கைளச்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபாக றவர்கள்
அவர்களுக்கு இரங்கத்தக்கதான
இரக்கத்ைத அவர்களுக்குக் கைடக்கச்
ெசய்வீராக. 51 அவர்கள் எக ப்து என்கற
இரும்புச் சூைளயன் நடுவலிருந்து
ேதவரீர் புறப்படச்ெசய்த உம்முைடய
மக்களும் உம்முைடய சுதந்த ரமுமாக
இருக்க றார்கேள. 52 அவர்கள் உம்ைம
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிெயல்லாம்
ேதவரீர் அவர்களுக்குச் ெசய்யும்படி,
உம்முைடய கண்கள் உமது அடியானின்
ேவண்டுதலுக்கும், உமது மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் ேவண்டுதலுக்கும்
தறந்தருப்பதாக. 53கர்த்தராக யஆண்டவேர,
நீர்எங்களுைடயப தாக்கைளஎக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்யும்ேபாது, உம்முைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெசான்னபடிேய, ேதவரீர் பூமியன்
எல்லா மக்களிலும் அவர்கைள உமக்குச்
சுதந்த ரமாகப் ப ரித்ெதடுத்தீேர என்று
வண்ணப்பம்ெசய்தான்.

54 சாெலாேமான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க ,
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இந்த ெஜபத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
எல்லாம் ெசய்து முடித்தபன்பு, அவன்
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்பாகத்
தன்னுைடய ைககைள வானத்தற்கு ேநராக
வ ரித்து, முழங்காற்படிய ட்டிருந்தைதவ ட்டு
எழுந்து, 55 நன்று, இஸ்ரேவல் சைபயார்
எல்ேலாைரயும் ஆசீர்வத த்து, உரத்த
சத்தத்ேதாடு ெசான்னது: 56 தாம்
வாக்குத்தத்தம் ெசய்தபடிெயல்லாம்
தம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு
இைளப்பாறுதைலக் ெகாடுத்த
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம், அவர்
தம்முைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேசையக்ெகாண்டு ெசான்ன அவருைடய
நல்வார்த்ைதகளில் ஒரு வார்த்ைதகூட
தவற ப்ேபாகவல்ைல. 57 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நம்ைமக்
ைகவ டாமலும், நம்ைம ெநக ழவ டாமலும்,
அவர் நம்முைடய முன்ேனார்கேளாடு
இருந்ததுேபால, நம்ேமாடும் இருந்து,
58 நாம் அவருைடய வழிகளில் எல்லாம்
நடப்பதற்கும், அவர் நம்முைடய
ப தாக்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட அவருைடய
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளுவதற்கும்,
நம்முைடய இருதயத்ைத அவர்பக்கமாக
தரும்பச்ெசய்வாராக. 59 ெயேகாவாேவ
ேதவன், ேவெறாருவரும் இல்ைலெயன்பைத
பூமியன் மக்கெளல்லாம் அறயும்படியாக,
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60 அவர் தமது அடியானுைடய
நயாயத்ைதயும், தமது மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் நயாயத்ைதயும், அந்தந்த
நாளில் நடக்கும் காரியத்த ற்குத் தகுந்தபடி
வ சாரிப்பதற்கு, நான் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக வண்ணப்பம்ெசய்த என்னுைடய
வார்த்ைதகள் இரவும்பகலும் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
இருப்பதாக. 61 ஆதலால் இந்த
நாளில் இருக்க றதுேபால, நீங்கள்
அவருைடய கட்டைளகளில் நடந்து,
அவருைடய கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ள,
உங்களுைடய இருதயம் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாேவாடு உத்தமமாக
இருப்பதாக என்றான்.

ஆலயப ரதஷ்ைட
62 பன்பு ராஜாவும் அவேனாடு

இருந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பலிகைளச்
ெசலுத்தனார்கள். 63 சாெலாேமான்
ெயேகாவாவுக்குச் சமாதானபலிகளாக,
22,000 மாடுகைளயும், ஒரு 1,20,000
ஆடுகைளயும் பலிய ட்டான்; இவ்வதமாக
ராஜாவும் இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவரும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்தார்கள். 64 ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் இருந்த ெவண்கலப்
பலிபீடமானது சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்,
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ேபாஜனபலிகைளயும், சமாதானபலிகளின்
ெகாழுப்ைபயும் ெகாள்ளமாட்டாமல் ச ற தாக
இருந்ததால், ராஜா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குமுன்பு இருக்கற முற்றத்தன்
ைமயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்த ,
அன்ைறயதனம் அங்ேக சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும், உணவுபலிகைளயும்,
சமாதானபலிகளின் ெகாழுப்ைபயும்
ெசலுத்தனான். 65 அந்தக்காலத்த ேலேய
சாெலாேமானும், ஆமாத் பட்டணத்தன்
எல்ைலதுவங்க எக ப்தன் நதவைர
இருந்து, அவேனாடு இருந்த ெபரிய
கூட்டமாக ய இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவரும் நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடயசந்ந தயல்ஏழுநாட்களும்,
அதற்குப் பன்பு ேவேற ஏழுநாட்களுமாக
பதனான்கு நாட்கள்வைர பண்டிைகைய
ெகாண்டாடினார்கள். 66 எட்டாம் நாளிேல
மக்களுக்கு வைடெகாடுத்து அனுப்பனான்;
அவர்கள் ராஜாைவ வாழ்த்த , ெயேகாவா
தமது ஊழியக்காரனாகய தாவீதுக்கும்
தமது மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கும் ெசய்த
எல்லா நன்ைமக்காகவும் சந்ேதாஷப்பட்டு
மனமகழ்ச்ச ேயாடு தங்களுைடய
வீடுகளுக்குப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 9
சாெலாேமானுக்கு ெயேகாவா



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 9:1 lxv 1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 9:5

காட்ச யளித்தல்
1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய

ஆலயத்ைதயும் ராஜ அரண்மைனையயும்,
தான் ெசய்யேவண்டும் என்று
வரும்பன எல்லாவற்ைறயும் கட்டி
முடித்தபன்பு, 2 ெயேகாவா க ப ேயானிேல
சாெலாேமானுக்குத் தரிசனமானதுேபால,
இரண்டாவது முைறயும் அவனுக்குத்
தரிசனமானார். 3 ெயேகாவா அவைன
ேநாக்க : நீ என்னுைடய சமுகத்தல்
ெசய்த உன்னுைடய வண்ணப்பத்ைதயும்
ேவண்டுதைலயும் ேகட்ேடன்; நீ கட்டின
இந்த ஆலயத்தல் என்னுைடய நாமம்
என்ைறக்கும் ெவளிப்படும்படி, அைதப்
பரிசுத்தமாக்க ேனன்; என்னுைடய
கண்களும்,இருதயமும்எப்ெபாழுதும்அங்ேக
இருக்கும். 4 நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட
எல்லாவற்ைறயும் நீ ெசய்து, என்னுைடய
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளும்படி, என்னுைடய
சமுகத்தல் மன உத்தமமும் ெசம்ைமயுமாக
உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீது
நடந்ததுேபால நடந்தால், 5 இஸ்ரேவலின்
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காரும் ஆண்மகன்
உனக்கு இல்லாமல் ேபாவதல்ைல என்று
உன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீேதாடு
நான் ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவலின்
ேமலுள்ள உன்னுைடய ராஜ்ஜியபாரத்தன்
சங்காசனத்ைத என்ைறக்கும்
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நைலக்கச்ெசய்ேவன். 6 நீங்களும்
உங்களுைடயபள்ைளகளும்என்ைனவட்டுப்
பன்வாங்க , நான் உங்களுக்கு முன்ேன
ைவத்த என்னுைடய கற்பைனகைளயும்,
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய்,
ேவறு ெதய்வங்கைள வணங்க ,
அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டால், 7 நான்
இஸ்ரேவலுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்த ேல
அவர்கைள ைவக்காதபடி அழித்துப்ேபாட்டு,
என்னுைடய நாமம் ெவளிப்பட நான்
பரிசுத்தமாக்கன இந்த ஆலயத்ைத
என்னுைடயபார்ைவையவ ட்டுஅகற்றுேவன்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் என்கற ெபயர்
எல்லாமக்கள்மத்தயலும்பழெமாழியாகவும்
நைகப்பாகவும் இருப்பார்கள். 8 அப்ெபாழுது
உன்னதமாயருக்க ற இந்த ஆலயத்ைதக்*
கடந்து ேபாக றவன் எவனும் ப ரமித்து,
இழிவாகப் ேபச : ெயேகாவா இந்த
ேதசத்த ற்கும் இந்த ஆலயத்த ற்கும்
இப்படிச் ெசய்தது என்ன? என்று
ேகட்பார்கள். 9 அதற்கு அவர்கள்: தங்கள்
முன்ேனார்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த தங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவவ ட்டு ேவறுெதய்வங்கைளப்
பற்ற க்ெகாண்டு, அவர்கைள வணங்க
ெதாழுதபடியால், ெயேகாவா இந்தத்
தீங்ைகெயல்லாம் அவர்கள்ேமல்

* அத்த யாயம் 9:8 9:8இந்தவீடுஅழிவன்குப்ைபேமடாகும்
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வரச்ெசய்தார் என்று ெசால்லுவார்கள்
என்றார்.

சாெலாேமானின்மற்றெசயல்பாடுகள்
10 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய

ஆலயமும் ராஜ அரண்மைனயுமாகய
இரண்டு மாளிைககைளயும் கட்டி
நைறேவற்றுகற 20 ஆம் வருடம் முடிவ ேல,
11 தன்னுைடய வருப்பத்தன்படிெயல்லாம்
தனக்குக் ேகதுருமரங்கைளயும்,
ேதவதாருமரங்கைளயும், ெபான்ைனயும்
ெகாடுத்துவந்த தீருவன் ராஜாவாகய
ஈராமுக்கு, ராஜாவாகய சாெலாேமான்
கலிேலயா நாட்டிலுள்ள 20 பட்டணங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 12ஈராம் தனக்கு சாெலாேமான்
ெகாடுத்த பட்டணங்கைளப் பார்ப்பதற்குத்
தீருவலிருந்து புறப்பட்டு வந்தான்;
அைவகளின்ேமல் அவன் ப ரியப்படவல்ைல.
13 அதனாேல அவன்: என்னுைடய
சேகாதரேன, நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த இந்தப்
பட்டணங்கள் என்ன பட்டணங்கள்? என்றான்.
அைவகளுக்கு இந்த நாள்வைர ெசால்லி
வருகறபடி காபூல்† நாடு என்று ெபயரிட்டான்.
14 ஈராம் ராஜாவற்கு நூற்றருபது தாலந்து‡

ெபான்அனுப்பயருந்தான்.
15ப டித்தகூலியல்லாேவைலயாட்கைளக்ெகாண்டு

சாெலாேமான் ராஜா தான்ெயேகாவாவுைடய

† அத்த யாயம் 9:13 9:13தகுதயற்றநாடு ‡ அத்த யாயம்
9:14 9:14 ஏறக்குைறய 4,082.33 க ேலா க ராம்ஸ்
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ஆலயத்ைதயும், தன்னுைடய
அரண்மைனையயும், மில்ேலாைவயும்,
எருசேலமின் மதைலயும், ஆத்ேசாைரயும்,
ெமக ேதாைவயும், ேகேசைரயும் கட்டினான்.
16 ேகேசைர ஏன் கட்டினான் என்றால்,
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான்
புறப்பட்டுவந்து,அந்தக்ேகேசர்பட்டணத்ைதப்
ப டித்து, அைத அக்கனியால் சுட்ெடரித்து,
அத ேல குடியருந்த கானானியர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டு, அைத சாெலாேமானின்
மைனவயாகய தன்னுைடய மகளுக்கு
சீதனமாகக் ெகாடுத்தருந்தான்.
17 சாெலாேமான் அந்தக் ேகேசர்
பட்டணத்ைதயும், கீழ்ப்ெபத்ெதாேராைனயும்,
18 பாலாத்ைதயும், வனாந்த ரத்தலுள்ள
தாமாைரயும், 19 தனக்கு இருக்கற
எல்லாவற்ைறயும் ேசமித்துைவக்கும்
எல்லாப் பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள்
இருக்கும் பட்டணங்கைளயும், குதைர
வீரர்கள் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும்,
எருசேலமிலும் லீபேனானிலும், தான்
அரசாட்ச ெசய்த ேதசெமங்கும்
தனக்கு வருப்பமானைதெயல்லாம்
கட்டினான். 20 இஸ்ரேவல் மக்கள்
அழிக்காமல் மீதயாக வ ட்டிருந்த
இஸ்ரேவல் மக்களல்லாத எேமாரியர்கள்,
ஏத்தயர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள்,
எபூசயர்களுமான எல்லா மக்களிலும்,
21 அவர்களுக்குப் ப றகு ேதசத்தல்
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மீதயாக இருந்த எல்லா மக்களுைடய
பள்ைளகைளயும், சாெலாேமான்
இந்த நாள்வைரக்கும் நடக்க றதுேபால,
கூலியல்லாமல் ேவைலெசய்ய
அடிைமப்படுத்த க்ெகாண்டான்.
22 இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒருவைரயும்
சாெலாேமான் அடிைமப்படுத்தவல்ைல;
அவர்கள் யுத்தவீரர்களும், அவனுக்குப்
பணிவைடக்காரர்களும், ப ரபுக்களும்,
பைடத்தைலவர்களும், இரதவீரர்களும்,
குதைரவீரர்களுமாக இருந்தார்கள்.
23 550 ேபர் சாெலாேமானின் ேவைலைய
வசாரித்து, ேவைலயாட்கைளக்
கண்காணிப்பதற்குத் தைலைமயான
வசாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள்.
24 பார்ேவானின் மகள், தாவீதன்
நகரத்தலிருந்து சாெலாேமான் தனக்குக்
கட்டின தன்னுைடய மாளிைகய ேல
குடிவந்தாள்; அப்ெபாழுது மில்ேலா
§பட்டணத்ைதக் கட்டினான். 25 சாெலாேமான்
ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதக் கட்டி
முடித்தபன்பு, அவருக்குக் கட்டின
பலிபீடத்தன்ேமல் ஒரு வருடத்தல்
மூன்றுமுைற சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதான பலிகைளயும் ெசலுத்த ,
ெயேகாவாவன் சந்ந தயல் இருக்கற
பலிபீடத்தன்ேமல்தூபம்காட்டிவந்தான்.
§ அத்த யாயம் 9:24 9:24 எருசேலமின் க ழக்கல் இருக்கற
ேமட்டுப் பகுதயல்கட்டப்பட்ட பட்டணம்
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26 ராஜாவாகய சாெலாேமான்
ஏேதாம் ேதசத்தல் ெசங்கடலின்
கைரய ேல ஏலாத்த ற்கு அருகலுள்ள
எச ேயான் ேகேபரிேல கப்பல்கைளச்
ெசய்தான். 27 அந்தக் கப்பல்களில், கடல்
பயணத்தல் பழகன கப்பலாட்களாகய
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள ஈராம்
சாெலாேமானுைடய ேவைலக்காரர்கேளாடு
அனுப்பனான். 28 அவர்கள்
ஓப்பீருக்குப்ேபாய், அந்த இடத்தலிருந்து
நானூற்று இருபது தாலந்து* ெபான்ைன
ராஜாவாகய சாெலாேமானிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 10
ேசபாவன் ராணி சாெலாேமாைனப்

பார்க்கவருதல்
1 ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்குற த்து

சாெலாேமானுக்கு உண்டாயருந்த புகைழ
ேசபாவன் ராணி ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவள் வடுகைதகளால் அவைனச்
ேசாத ப்பதற்காக, 2 த ரளான கூட்டத்ேதாடும்,
நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், மிகுதயான
ெபான்ைனயும் இரத்தனங்கைளயும்
சுமக்க ற ஒட்டகங்கேளாடும், எருசேலமுக்கு
வந்தாள்; அவள் சாெலாேமானிடம்
வந்தேபாது, தன்னுைடய மனதல் இருந்த

* அத்த யாயம் 9:28 9:28 ஏறக்குைறய 14,000 க ேலா
க ராம்ஸ்
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எல்லாவற்ைறயும்குறத்து அவனிடம்
உைரயாடினாள். 3 அப்ெபாழுது
சாெலாேமான்அவள்ேகட்டஎல்லாவற்ற க்கும்
பதலளித்தான். அவளுக்கு பதலளிக்க
முடியாதபடி, ஒன்றுகூட ராஜாவற்கு
மைறெபாருளாயருக்கவல்ைல.

4 ேசபாவன் ராணி சாெலாேமானுைடய
எல்லா ஞானத்ைதயும், அவன் கட்டின
அரண்மைனையயும், 5அவனுைடயபந்தயன்
உணவுவைககைளயும், ேவைலக்காரர்களின்
வீடுகைளயும், ேவைலக்காரர்களின்
பணிையயும், அவனுைடய ஆைடகைளயும்,
அவனுக்கு பானம் பரிமாறுக றவர்கைளயும்,
அவன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச க்கும் நைடமண்டபத்ைதயும்
கண்டேபாது அவள் ஆச்சரியத்தால்
வயப்பைடந்து, 6 ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய வார்த்ைதகைளயும் உம்முைடய
ஞானத்ைதயும் குறத்து நான் என்னுைடய
ேதசத்தல் ேகட்ட ெசய்த ெமய்யானது.
7 நான் வந்து அைத என்னுைடய கண்களால்
காணும்வைர அந்த வார்த்ைதகைள
நான் நம்பவல்ைல; இைவகளில்
பாதகூட எனக்கு அறவக்கப்படவல்ைல;
நான் ேகள்வப்பட்ட புகழ்ச்சையவ ட,
உம்முைடய ஞானமும் ெசல்வமும் அதகமாக
இருக்க றது. 8 உம்முைடய மக்கள்
பாக்கயவான்கள்; எப்ேபாதும் உமக்கு
முன்பாக நன்று, உம்முைடய ஞானத்ைதக்
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ேகட்க ற உம்முைடய ேவைலக்காரர்களும்
பாக்கயவான்கள். 9 உம்ைம இஸ்ரேவலின்
சங்காசனத்தன்ேமல் ைவக்க, உம்ேமல்
ப ரியம் ெகாண்ட உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக:
ெயேகாவா இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும்
ேநச ப்பதால், நயாயமும் நீதயும்ெசய்வதற்கு
உம்ைம ராஜாவாக ஏற்படுத்தனார்
என்றாள். 10 அவள் ராஜாவற்கு
நூற்றருபது தாலந்து* ெபான்ைனயும்,
த ரளான நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,
இரத்தனங்கைளயும் ெகாடுத்தாள்;
ேசபாவன் ராணி ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த அவ்வளவு
நறுமணப்ெபாருட்கள் ப றகு ஒருேபாதும்
வரவல்ைல. 11 ஓப்பீரிலிருந்து
ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருகற
ஈராமின் கப்பல்களும், ஓப்பீரிலிருந்து
மிகுந்த வாசைன† மரங்கைளயும்
இரத்தனங்கைளயும் ெகாண்டுவந்தது.
12 அந்த வாசைனமரங்களால் ராஜா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கும் ராஜ
அரண்மைனக்கும் ஊன்றுகால்கைளயும்,
சங்கீதக்காரர்களுக்குச்சுரமண்டலங்கைளயும்
தம்புருக்கைளயும் உண்டாக்கனான்;
அப்படிப்பட்ட வாசைன மரங்கள்
ப றகு வந்ததுமில்ைல, இந்த

* அத்த யாயம் 10:10 10:10 4,082.33 க ராம்ஸ்
† அத்த யாயம் 10:11 10:11 சந்தனமரங்கைள
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நாள்வைரக்கும் காணப்படவும் இல்ைல.
13 ராஜாவாகய சாெலாேமான் ேசபாவன்
ராணிக்கு சந்ேதாஷமாக ெவகுமத கள்
ெகாடுத்ததுமட்டுமல்லாமல், அவள்
வருப்பப்பட்டுக் ேகட்ட எல்லாவற்ைறயும்
அவளுக்குக் ெகாடுத்தான்; பன்பு அவள்
தன்னுைடய கூட்டத்ேதாடு தன்னுைடய
ேதசத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபானாள்.
சாெலாேமானின்ெபருைம

14 சாெலாேமானுக்கு வயாபாரிகளும்,
நறுமணப்ெபாருட்களின் ெமாத்த
வயாபாரிகளும், அரப ேதசத்து எல்லா
ராஜாக்களும், மாகாணங்களின்
அத பத களும் ெகாண்டு வந்த
ெபான்ைனத்தவ ர, 15 ஒவ்ெவாரு
வருடத்தலும் அவனுக்கு வந்த ெபான்
அறுநூற்றுஅறுபத்தாறு தாலந்து‡ நைறயாக
இருந்தது. 16 சாெலாேமான் ராஜா,
அடித்த ெபான்தகட்டால் 200 ெபரிய
ேகடகங்கைளச் ெசய்தான்; ஒவ்ெவாரு
ேகடகத்த ற்கும் 600 ேசக்கல் நைறெபான்
ெசலவானது. 17 அடித்த ெபான்தகட்டால்
300 ேகடகங்கைளயும் ெசய்தான்; ஒவ்ெவாரு
ேகடகத்த ற்கும் மூன்று இராத்தல்§ நறுைவ
ெபான் ெசன்றது; அைவகைள ராஜா
லீபேனான் வனம் என்னும் மாளிைகய ேல

‡ அத்த யாயம் 10:15 10:15 23,000 க ேலா க ராம்ஸ்
§ அத்த யாயம் 10:17 10:17 ஏறக்குைறய 3. க ேலா க ராம்ஸ்
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ைவத்தான். 18 ராஜா தந்தத்தனால்
ெபரிய ஒரு சங்காசனத்ைதயும் ெசய்து,
அைதப் பசும்ெபான்தகட்டால் மூடினான்.
19 அந்தச் சங்காசனத்த ற்கு ஆறு
படிகள் இருந்தது; சங்காசனத்தன்
தைலப்பு பன்னாக வைளவாக இருந்தது;
உட்காரும் இடத்த ற்கு இருபுறமும்
ைகப்ப டிகள் இருந்தது; இரண்டு சங்கங்கள்
ைகப்ப டிகளின் அருேக நன்றது. 20 ஆறு
படிகளின்ேமலும், இரண்டு பக்கத்தலும்,
பன்னிரண்டு சங்கங்கள் நன்றது; எந்த
ராஜ்யத்தலும் இப்படிப் ெசய்யப்படவல்ைல.
21 ராஜாவாகய சாேலாேமானுக்கு
இருந்த பானபாத்த ரங்கெளல்லாம்
ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்கற
மாளிைகயன் பணிப்ெபாருட்கெளல்லாம்
பசும்ெபான்னுமாக இருந்தது; ஒன்றும்
ெவள்ளியனால் ெசய்யப்படவல்ைல;
சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி
ஒரு ெபாருட்டாக நைனக்கப்படவல்ைல.
22 ராஜாவற்குக் கடலிேல ஈராமின்
கப்பல்கேளாடு தர்ஷீசன் கப்பல்களும்
இருந்தது; தர்ஷீசன் கப்பல்கள் மூன்று
வருடத்த ற்கு ஒருமுைற ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், யாைனத் தந்தங்கைளயும்,
குரங்குகைளயும், மயல்கைளயும்
ெகாண்டுவரும். 23 பூமியன் எல்லா
ராஜாக்கைளயும்வ ட, ராஜாவாகய
சாெலாேமான் ஐசுவரியத்தலும்
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ஞானத்தலும் ச றந்தவனாக இருந்தான்.
24 சாெலாேமானின் இருதயத்த ேல ேதவன்
அருளிய ஞானத்ைதக் ேகட்பதற்காக,
எல்லா ேதசத்ைத ேசர்ந்தவர்களும்
அவனுைடய முகத்தன் தரிசனத்ைதத்
ேதடினார்கள். 25 ஒவ்ெவாரு வருடமும்
அவரவர் தங்களுைடய காணிக்ைகயாகய
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும்,
ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும், ஆைடகைளயும்,
ஆயுதங்கைளயும்,நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,
குதைரகைளயும், ேகாேவறு
கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவருவார்கள்.
26 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும்
குதைரவீரர்கைளயும் ேசர்த்தான்;
அவனுக்கு 1,400 இரதங்கள் இருந்தது,
12,000 குதைரவீரர்களும் இருந்தார்கள்;
அைவகைள இரதங்கள் ைவக்கும்
பட்டணங்களிலும், அவர்கைள
எருசேலமில் தன்னிடத்தலும்
ைவத்தருந்தான். 27 எருசேலமிேல
ராஜா ெவள்ளிையக் கற்கள் ேபாலவும்,
ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்குகளில்
இருக்கும் காட்டத்த மரங்கள்ேபாலவும்
அத கமாக்கனான். 28 சாெலாேமான்
தனக்குக் குதைரகைளயும் இைணப்புக்
கயறுகைளயும் எக ப்தலிருந்து
வரவைழத்தான்; ராஜாவன் வயாபாரிகள்
அைவகைள ஒப்பந்த வைலக்கு
வாங்கனார்கள். 29 எக ப்தலிருந்து
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வந்த ஒவ்ெவாரு இரதத்தன் வைல
600 ெவள்ளிக்காசும், ஒவ்ெவாரு
குதைரயன் வைல 150 ெவள்ளிக் காசுமாக
இருந்தது; இந்தவதமாக ஏத்தயர்களின்
ராஜாக்கள் எல்ேலாருக்கும், சீரியாவன்
ராஜாக்களுக்கும், அவர்கள் மூலமாகக்
ெகாண்டுவரப்பட்டது.

அத்த யாயம் 11
சாெலாேமானின்மைனவகள்

1 ராஜாவாகய சாெலாேமான்,
பார்ேவானின்மகைளேநச த்ததுமட்டுமல்லாமல்,
ேமாவாப யர்களும், அம்ேமானியர்களும்,
ஏேதாமியர்களும், சீேதானியர்களும்,
ஏத்தயர்களுமாகய அந்நயர்களான
அேநக ெபண்கள்ேமலும் ஆைசைவத்தான்.
2 ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளும் அவர்கள்
உங்களுக்குள்ளும் நுைழயக்கூடாது;
அவர்கள் ந ச்சயமாகத் தங்கள்
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றும்படி உங்கள்
இருதயத்ைதத் தருப்புவார்கள் என்று
ெசால்லியருந்தார்; சாெலாேமான்
அவர்கள்ேமல் ஆைசைவத்து, அவர்கேளாடு
ஐக்கயமாக இருந்தான். 3 அவனுக்கு
ராஜ பரம்பைரயுள்ள 700 மைனவகளும்,
300 மறுமைனயாட்டிகளும் இருந்தார்கள்;
அவனுைடய ெபண்கள் அவனுைடய
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இருதயத்ைதத் தரும்பச்ெசய்தார்கள்.
4 சாெலாேமானுக்கு வயதானேபாது,
அவனுைடய மைனவகள் அவனுைடய
இருதயத்ைத அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றும்படி தருப்பவ ட்டார்கள்;
அதனால் அவனுைடய தகப்பனாகய
தாவீதன் இருதயம் ெயேகாவாவ டத்தல்
முழுைமயாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டைதப்ேபால,
சாெலாேமானின் இருதயம் தன்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாேவாடு
முழுைமயாக அர்ப்பணிக்கப்படவல்ைல.
5 சாெலாேமான் சீேதானியர்களின்
ேதவயாகய அஸ்தேராத்ைதயும்,
அம்ேமானியர்களின் அருவருப்பாகய
மில்ேகாைமயும் பன்பற்றனான்.
6 சாெலாேமான் தன்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீைதப்ேபால ெயேகாவாைவப்
பூரணமாகப் பன்பற்றாமல், ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாதைவகைளச்
ெசய்தான். 7 அப்ெபாழுது சாெலாேமான்
எருசேலமுக்கு எத ரான மைலய ேல
ேமாவாப யர்களின் அருவருப்பாகய
காேமாசுக்கும், அம்ேமான் மக்களின்
அருவருப்பாகய ேமாேளாகுக்கும்
ேமைடையக் கட்டினான். 8 இப்படிேய
தங்கள் ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டிப்
பலியடுகற அந்நயர்களான தன்னுைடய
மைனவகள்எல்ேலாருக்காகவும்ெசய்தான்.

9 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
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ெயேகாவா சாெலாேமானுக்கு
இரண்டு முைற தரிசனமாக , அந்நய
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றேவண்டாம்
என்று கட்டைளய ட்டிருந்தும், அவன்
ெயேகாவாைவ வ ட்டுத் தன்னுைடய
இருதயத்ைதத் தருப்ப , 10 அவர்
கற்ப த்தைதக் ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபானதால்
ெயேகாவா அவன்ேமல் ேகாபமானார்.
11 ஆைகயால் ெயேகாவா சாெலாேமாைன
ேநாக்க : நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட
என்னுைடய உடன்படிக்ைகையயும்
என்னுைடய கட்டைளகைளயும் நீ
ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய் இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்ததால், ராஜ்ஜியபாரத்ைத
உன்னிடத்தலிருந்து படுங்க , அைத
உன்னுைடய ேவைலக்காரனுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். 12 ஆகலும் உன்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீத ற்காக, நான் அைத
உன்னுைடய நாட்களிேல ெசய்வதல்ைல;
உன்னுைடய மகனுைடய ைகயலிருந்து
அைதப் படுங்குேவன். 13 ஆனாலும்
ராஜ்ஜியம் முழுவைதயும் நான் படுங்காமல்,
என்னுைடய ஊழியக்காரனாகய
தாவீத ற்காகவும், நான் ெதரிந்துெகாண்ட
எருசேலமிற்காகவும், ஒரு ேகாத்த ரத்ைத
நான் உன்னுைடய மகனுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்றார்.

சாெலாேமானின்எத ரிகள்
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14 ெயேகாவா ஏேதாமியனான ஆதாத்
என்னும் ஒரு எத ரிையச் சாெலாேமானுக்கு
எழுப்பனார்; இவன் ஏேதாமிலிருந்த
ராஜ குடும்பத்ைதச்ேசர்ந்தவன்.
15 தாவீது ஏேதாமில் இருக்கும்ேபாது
பைடத்தைலவனாகய ேயாவாப்
ஏேதாமிலுள்ள ஆண்மக்கைளெயல்லாம்
ெகான்று, இறந்தவர்கைள அடக்கம்ெசய்யப்
ேபானான். 16 அவர்கைளெயல்லாம்
ெகான்றுேபாடும்வைர, தானும்
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அங்ேக
ஆறுமாதங்கள் இருக்கும்ேபாது, 17 ஆதாதும்
அவேனாடு அவனுைடய தகப்பனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் சல ஏேதாமியர்களும்
எக ப்த ற்கு ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆதாத்
அப்ெபாழுது ஒரு சறுபள்ைளயாக
இருந்தான். 18 அவர்கள் மீதயானிலிருந்து
எழுந்து, பாரானுக்குச் ெசன்று, பாரானிேல
சல மனிதர்கைள எக ப்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, பார்ேவான் என்னும்
எக ப்தன் ராஜாவ டத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
அவன் இவனுக்கு ஒரு வீடு ெகாடுத்து,
இவனுக்கு உணவுக்கு ஏற்பாடுெசய்து,
நலத்ைதயும் ெகாடுத்தான். 19 ஆதாதுக்குப்
பார்ேவானின் கண்களில் மிகுந்த
தயவு கைடத்ததால், அவனுைடய
ராணியாக ய தாப்ெபேனஸ் என்னும்
தன்னுைடய மைனவயன் சேகாதரிைய
அவனுக்குத் தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான்.
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20 தாப்ெபேனசன் சேகாதரியாக ய இவள்
அவனுக்குக் ேகனுபாத் என்னும் ஒரு
மகைனப்ெபற்றாள்;அவைனத்தாப்ெபேனஸ்
பார்ேவானின் வீட்டிேல வளர்த்தாள்;
அப்படிேய ேகனுபாத் பார்ேவானின்
வீட்டில் அவனுைடய மகன்களுடன்
இருந்தான். 21 தாவீது தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு மரணமைடந்தான்
என்றும், பைடத்தைலவனாகய ேயாவாப்
இறந்துேபானான் என்றும், எக ப்த ேலஆதாத்
ேகள்வப்பட்டேபாது, ஆதாத் பார்ேவாைன
ேநாக்க : நான் என்னுைடய ெசாந்த
நாட்டிற்குப்ேபாக என்ைன அனுப்பேவண்டும்
என்றான். 22 அதற்குப் பார்ேவான்: இேதா,
நீ உன்னுைடய ெசாந்தநாட்டிற்குப்ேபாக
வரும்புவதற்கு, என்னிடத்தல்உனக்குஎன்ன
குைற இருக்கறது என்றான்; அதற்கு அவன்:
ஒருகுைறயும்இல்ைல;இருந்தாலும்என்ைன
அனுப்பவ டேவண்டும்என்றான்.

23 எலியாதாவன் மகனாகய ேரேசான்
என்னும் ேவெறாரு எத ரிைய ேதவன்
எழுப்பனார்; இவன் தன்னுைடய
தைலவனாகய ஆதாேதசர் என்னும்
ேசாபாவன் ராஜாைவவ ட்டு ஓடிப்ேபாய்,
24 தாவீது ேசாபாவல் உள்ளவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடும்ேபாது, அவன் தன்ேனாடு
சல மனிதர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அந்தக் கூட்டத்த ற்குத் தைலவனானான்;
இவர்கள் தமஸ்குவுக்குப் ேபாய், அங்ேக
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குடியருந்து, தமஸ்குவல்ஆட்ச ெசய்தார்கள்.
25ஆதாத் தீங்கு ெசய்ததுமல்லாமல், ேரேசான்
சாெலாேமானுைடய நாட்கெளல்லாம்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ரியாக ,
சீரியாவன்ேமல் ராஜாவாக இருந்து,
இஸ்ரேவைலப்பைகத்தான்.

சாேலாேமானுக்குஎத ராகெயெராெபயாம்
கலகம்ெசய்தல்

26 ேசேரதா ஊரிலுள்ள எப்ப ராயீம்
மனிதனாகய ேநபாத்தன் மகன்
ெயெராெபயாம் என்னும் சாெலாேமானின்
அதகாரியும் ராஜாவற்கு எத ரியாக
எழும்பனான்; அவனுைடய தாய்
ெசரூகாள் என்னும் ெபயருள்ள ஒரு
வதைவ. 27 அவன் ராஜாவற்கு எத ரியாக
எழும்பய காரணம் என்னெவன்றால்,
சாெலாேமான் மில்ேலாைவக்கட்டி,
தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதுைடய
நகரத்தன் இடிந்துேபான இடங்கைளப்
பழுதுபார்த்தேபாது, 28 ெயெராெபயாம்
என்பவன் பலசாலியாக இருந்தான்;
அவன் தறைமயுள்ள வாலிபன் என்று
சாெலாேமான் கண்டு, ேயாேசப்பு
வம்சத்தார்களின் காரியத்ைதெயல்லாம்
அவனுைடய வ சாரிப்புக்கு ஒப்புவத்தான்.
29 அக்காலத்த ேல ெயெராெபயாம்
எருசேலமிலிருந்து ெவளிேய ேபாக றேபாது,
சீேலானியனான அகயா என்னும்
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தீர்க்கதரிச புத ய சால்ைவையப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்து, வழிய ேல
அவைனக் கண்டான்; இருவரும்
வயல்ெவளியல் தனியாக இருக்கும்ேபாது,
30 அகயா தான் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த
புதய சால்ைவையப் ப டித்து, அைதப்
பன்னிரண்டு துண்டாகக் க ழித்துப்ேபாட்டு,
31 ெயெராெபயாைம ேநாக்க :
பத்துத்துண்டுகைள எடுத்துக்ெகாள்;
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் ராஜ்ஜியபாரத்ைதச்
சாெலாேமானுைடய ைகயலிருந்து எடுத்துக்
க ழித்து,உனக்குப் பத்துக் ேகாத்த ரங்கைளக்
ெகாடுப்ேபன். 32 ஆனாலும் என்னுைடய
ஊழியனாகய தாவீதுக்காகவும்,
நான் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில்
எல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலம்
நகரத்த ற்காகவும்,ஒரு ேகாத்த ரம்அவனுக்கு
இருக்கும். 33 அவர்கள் என்ைனவட்டு,
சீேதானியர்களின் ேதவயாகய
அஸ்தேராத்ைதயும், ேமாவாப யர்களின்
ேதவனாகய காேமாைசயும், அம்ேமான்
மக்களின் ேதவனாகய மில்ேகாைமயும்
பணிந்துெகாண்டு, அவனுைடய
தகப்பனாகய தாவீைதப்ேபால என்னுைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யவும்,
என்னுைடய கட்டைளகைளயும் என்னுைடய
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும்,
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அவர்கள் என்னுைடய வழிகளில்
நடக்காமல்ேபானதால் அப்படிச் ெசய்ேவன்.
34 ஆனாலும் அரசாட்ச முழுவைதயும்
நான் அவனுைடய ைகயலிருந்து
எடுத்துப்ேபாடுவதல்ைல; நான்
ெதரிந்துெகாண்டவனும், என்னுைடய
கற்பைனகைளயும் என்னுைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டவனுமான
என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீத ற்காக,
அவன் உயேராடிருக்கும் நாெளல்லாம்
அவைன அதபதயாக ைவப்ேபன்.
35 ஆனாலும் ராஜ்ஜியபாரத்ைத அவனுைடய
மகனுைடய ைகயலிருந்து எடுத்து, அத ேல
பத்துக் ேகாத்த ரங்கைளஉனக்குத் தருேவன்.
36 என்னுைடய நாமம் ெவளிப்படும்படி,
நான் ெதரிந்துெகாண்ட நகரமாக ய
எருசேலமிேல எனக்கு முன்பாக என்னுைடய
ஊழியனாகய தாவீதுக்கு எந்நாளும்
ஒரு வளக்கு இருக்கும்படி, அவனுைடய
மகனுக்குஒரு ேகாத்த ரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.
37 நீ உன்னுைடய மனவருப்பத்தன்படி
ஆண்டுெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக இருப்பதற்காக நான்
உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். 38 நான்
உனக்குக் கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம் நீ
ேகட்டுக் ைகக்ெகாண்டு, நீ என்னுைடய
வழிகளில் நடந்து, என்னுைடய
ஊழியனாகய தாவீது ெசய்ததுேபால,
என்னுைடய கட்டைளகைளயும்
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என்னுைடய கற்பைனகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளும்படி என்னுைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தால்,
நான் உன்ேனாடு இருந்து, நான் தாவீதுக்குக்
கட்டினதுேபால உனக்கும் நைலயான
வீட்ைடக் கட்டி இஸ்ரேவலர்கைள உனக்குத்
தருேவன். 39 இப்படி நான் இந்தக்
காரியத்த ற்காக தாவீதன் சந்ததையச்
சறுைமப்படுத்துேவன்; இருந்தாலும்
எல்லா நாளும் அப்படி இருக்காது என்று
ெசான்னான். 40 அதற்காக சாெலாேமான்
ெயெராெபயாைமக் ெகால்ல முயற்ச
ெசய்தான்; ெயெராெபயாம் எழுந்து,
எக ப்த ற்கு சீஷாக் என்னும் எக ப்தன்
ராஜாவனிடம் ஓடிப்ேபாய், சாெலாேமான்
மரணமைடயும்வைர எக ப்தல்இருந்தான்.

சாெலாேமானின்மரணம்
41 சாெலாேமானின் மற்றக் காரியங்களும்,

அவன் ெசய்த அைனத்தும், அவனுைடய
ஞானமும், சாெலாேமானுைடய
வரலாற்றுப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
42 சாெலாேமான் எருசேலமிேல
இஸ்ரேவலர்கைளெயல்லாம் அரசாட்ச
ெசய்த நாட்கள் 40 வருடங்கள்.
43 சாெலாேமான் தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு மரணமைடந்து,
தன்னுைடய தகப்பனாகய தாவீதன்
நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
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அவனுைடய மகனாகய ெரெகாெபயாம்
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 12
ெயெராெபயாமுக்கு எத ராக

இஸ்ரேவலர்கள்கலகம்ெசய்தல்
1 ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்க,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் சீேகமுக்கு
வந்ததால், அவனும் சீேகமுக்குப் ேபானான்.
2 ராஜாவாகய சாெலாேமாைனவட்டு
ஓடிப்ேபாய், எக ப்த ேல குடியருந்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாேமா,
எக ப்தல் இருக்கும்ேபாது இைதக்
ேகள்வப்பட்டான். 3 அவர்கள்
ெயெராெபயாமுக்கு ஆள் அனுப்ப
அவைன அைழத்தார்கள்; அவனும்
இஸ்ரேவல் சைபயார்கள் அைனவரும்
வந்து, ெரெகாெபயாைம ேநாக்க :
4 உம்முைடய தகப்பன் பாரமான சுைமைய
எங்கள்ேமல் ைவத்தார்; இப்ேபாதும் நீர்
உம்முைடய தகப்பன் சுமத்தய கடினமான
ேவைலையயும், அவர் எங்கள்ேமல் ைவத்த
பாரமான சுைமையயும் இலகுவாக்கும்;
அப்ெபாழுது உமக்கு ேவைல ெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 5 அதற்கு அவன்: நீங்கள்
ேபாய்,மூன்றுநாட்களுக்குப் பன்பு என்னிடம்
தரும்பவாருங்கள் என்றான்; அப்படிேய
மக்கள் ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது
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ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் தன்னுைடய
தகப்பனாகய சாெலாேமான் உய ேராடு
இருக்கும்ேபாது அவனுக்கு முன்பாக நன்ற
முதயவர்கேளாடு ஆேலாசைனெசய்து,
இந்த மக்களுக்கு பதல் ெசால்ல, நீங்கள்
என்ன ேயாசைன ெசால்லுகறீர்கள் என்று
ேகட்டான். 7அதற்குஅவர்கள்: நீர்இன்றுஇந்த
மக்களுக்கு ேவைலக்காரனாக , அவர்கைளப்
பணிந்து, அவர்களுைடய ெசாற்படி ெசய்து,
மறுெமாழியாக நல்வார்த்ைதகைளச்
ெசால்வீரானால், எப்ேபாதும் அவர்கள்
உமக்கு ேவைலக்காரர்களாக இருப்பார்கள்
என்றார்கள். 8 முத ேயார் தனக்குச்
ெசான்ன ஆேலாசைனைய அவன்
தள்ளிவ ட்டு, தன்ேனாடு வளர்ந்து தனக்கு
முன்னால் ந ற்க ற வாலிபர்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்து, 9 அவர்கைள
ேநாக்க : உம்முைடய தகப்பன் எங்கள்ேமல்
ைவத்த சுைமைய இலகுவாக்கும்
என்று என்னிடத்தல் ெசான்ன இந்த
மக்களுக்கு பதல் ெசால்ல, நீங்கள்
என்ன ேயாசைன ெசால்லுகறீர்கள் என்று
ேகட்டான். 10 அப்ெபாழுது அவேனாடு
வளர்ந்த வாலிபர்கள் அவைன ேநாக்க :
உம்முைடய தகப்பன் எங்களுைடய
சுைமையப் பாரமாக்கனார், நீர் அைத
எங்களுக்கு இலகுவாக்கும் என்று
உம்மிடம் ெசான்ன இந்த மக்களுக்கு நீர்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
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என்னுைடய சுண்டுவ ரல் என்னுைடய
தகப்பனுைடய இடுப்ைபவ ட பருமனாக
இருக்கும். 11 இப்ேபாதும் என்னுைடய
தகப்பன் பாரமான சுைமைய உங்கள்ேமல்
ைவத்தார், நான் உங்களுைடய சுைமைய
அதக பாரமாக்குேவன்; என்னுைடய
தகப்பன் உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல
தண்டித்தார், நான் உங்கைளத்
ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன் என்று நீர்
அவர்கேளாடுெசால்லேவண்டும்என்றார்கள்.
12 மூன்றாம் நாள் என்னிடத்தல் வாருங்கள்
என்று ராஜா ெசால்லியருந்தபடிேய,
ெயெராெபயாமும் எல்லா மக்களும்
மூன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமிடம்
வந்தார்கள். 13 ராஜா முத ேயார் தனக்குச்
ெசான்ன ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டு,
வாலிபர்களுைடய ஆேலாசைனயன்படி
அவர்கேளாடு ேபச : 14 என்னுைடய
தகப்பன் உங்களுைடய சுைமையப்
பாரமாக்கனார், நான் உங்களுைடய
சுைமைய அதக பாரமாக்குேவன்;
என்னுைடய தகப்பன் உங்கைளச்
சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார், நான்
உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண்டிப்ேபன்
என்று மக்களுக்குக் கடினமான உத்த ரவு
ெகாடுத்தான். 15 ராஜா, மக்கள்ெசான்னைதக்
ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா
சீேலானியனான அகயாைவக்ெகாண்டு
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமுக்குச்
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ெசான்ன தம்முைடய வார்த்ைதைய
உறுத ப்படுத்தும்படி கர்த்தரால்
இப்படி நடந்தது. 16 ராஜா தாங்கள்
ெசான்னைவகைளக் ேகட்காதைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் கண்டேபாது,
மக்கள் ராஜாவற்குமறுெமாழியாக:
“தாவீேதாடுஎங்களுக்குப்பங்ேகது?
ஈசாயன் மகனிடம் எங்களுக்குச் சுதந்த ரம்

இல்ைல;
இஸ்ரேவேல,உன்னுைடயகூடாரங்களுக்குப்

ேபாய்வடு;
இப்ேபாதுதாவீேத,
உன்னுைடய ெசாந்த வீட்ைடப்

பார்த்துக்ெகாள்” என்றுெசால்லி,
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்குப்

ேபாய்வ ட்டார்கள்.
17 ஆனாலும் யூதாவன் பட்டணங்களிேல

குடியருந்த இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக இருந்தான்.
18பன்பு ராஜாவாகயெரெகாெபயாம்கட்டாய
ேவைலக்காரர்களின் ெபாறுப்பாளனாகய
அேதாராைம அனுப்பனான்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் அவைனக் கல்ெலற ந்து
ெகான்றார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் ேவகமாக இரதத்தன்ேமல்
ஏற , எருசேலமுக்கு ஓடிப்ேபானான்.
19 அப்படிேய இந்தநாள்வைரக்கும்
இருக்க றபடி இஸ்ரேவலர்கள் தாவீதன்
சந்தத க்கு எத ராக கலகம்ெசய்து ப ரிந்து
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ேபாயருக்க றார்கள். 20 ெயெராெபயாம்
தரும்பவந்தான் என்று இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவைன சைபயனிடம் அைழத்தனுப்ப ,
அவைன எல்லா இஸ்ரேவலின்ேமலும்
ராஜாவாக்கனார்கள்; யூதா ேகாத்த ரத்ைதத்
தவ ர ேவெறாருவரும் தாவீதன் சந்ததையப்
பன்பற்றவல்ைல.

21 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு
வந்தேபாது, இஸ்ரேவல் சந்தத ேயாடு
யுத்தம்ெசய்யவும், ராஜ்ஜியத்ைத
சாெலாேமானின் மகனாகய தன்னிடம்
தருப்ப க்ெகாள்ளவும், யூதா வீட்டார்கள்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்கள்
அைனவருமாகய ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
யுத்தவீரர்கள் ஒருலட்சத்து எண்பதாய ரம்
ேபைரக் கூட்டினான். 22 ேதவனுைடய
மனிதனாகய ெசமாயாவுக்கு ேதவனுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர் ெசான்னது: 23 நீ
யூதாவன் ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
என்னும் சாெலாேமானின் மகைனயும்
யூதாவன் வீட்டார்கள் அைனவைரயும்,
ெபன்யமீனர்கைளயும், மற்ற மக்கைளயும்
ேநாக்க : 24 நீங்கள் ேபாகாமலும், இஸ்ரேவல்
மக்களான உங்கள் சேகாதரர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்யாமலும், அவரவர் தங்களுைடய
வீட்டிற்குத் தரும்புங்கள்; என்னாேல
இந்தக் காரியம் நடந்தது என்று
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால்



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 12:25xc1இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 12:28

என்றார்; அப்ெபாழுது அவர்கள்:
ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

தான் மற்றும் ெபத்ேதலில்
ெபாற்கன்றுக்குட்டிகள்

25 ெயெராெபயாம் எப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசத்தல் சீேகைமக் கட்டி,
அத ேல குடியருந்து, அங்கருந்து
ேபாய் ெபனூேவைலக் கட்டினான்.
26 ெயெராெபயாம்: இப்ேபாது அரசாட்ச
தாவீது குடும்பத்தாரின் பக்கமாகத்
தரும்பும். 27 இந்த மக்கள் எருசேலமிலுள்ள
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல பலிகைளச்
ெசலுத்தப்ேபானால், இந்த மக்களின்
இருதயம் யூதாவன் ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் என்னும் தங்களுைடய
எஜமானின் பக்கமாகத் தரும்ப , அவர்கள்
என்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு, யூதாவன்
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாமின் பக்கமாகப்
ேபாய்வடுவார்கள் என்று தன்னுைடய
மனத ேல ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
28 ஆைகயால் ராஜா ேயாசைனெசய்து,
ெபான்னினால் இரண்டு கன்றுக்குட்டிகைள
உண்டாக்க , மக்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் எருசேலமுக்குப் ேபாவது
உங்களுக்கு வருத்தம்; இஸ்ரேவலர்கேள,
இேதா, இைவகேள உங்கைள எக ப்து
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ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த உங்கள்
ெதய்வங்கள் என்று ெசால்லி, 29 ஒன்ைறப்
ெபத்ேதலிலும், ஒன்ைறத் தாணிலும்
ைவத்தான். 30 இந்தக் காரியம் பாவமாக
மாறனது; மக்கள் இந்த கன்றுக்குட்டிக்காகத்
தாண்வைர ேபாவார்கள். 31 அவன்
ேமைடயாகய ஒரு ேகாவைலயும் கட்டி,
ேலவயன் மகன்களாக இல்லாத மற்ற
தாழ்ந்த மக்கைள ஆசாரியர்களாக
ஆக்கனான். 32யூதாவல் ெகாண்டாடப்படும்
பண்டிைகையப்ேபாலேவ எட்டாம் மாதம்
பதைனந்தாம் ேததய ேல ெயெராெபயாம்
ஒரு பண்டிைகையயும் ெகாண்டாடி,
பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய ட்டான்; அப்படிேய
ெபத்ேதலிேல தான் உண்டாக்கன
கன்றுக்குட்டிகளுக்குப் பலிய ட்டு, தான்
உண்டாக்கன ேமைடகளில்ஆசாரியர்கைளப்
ெபத்ேதலிேல நயமித்து, 33 தன்னுைடய
மனத ேலதாேனநயமித்துக்ெகாண்டஎட்டாம்
மாதம் பதைனந்தாம் ேததய ேல ெபத்ேதலில்
தான் உண்டாக்கன பலிபீடத்தன்ேமல்
பலிய ட்டு, இஸ்ரேவல் மக்களுக்குப்
பண்டிைகைய ஏற்படுத்த , பலிபீடத்தன்ேமல்
பலிய ட்டுத்தூபம்காட்டினான்.

அத்த யாயம் 13
யூதாவலிருந்து வந்த ேதவனுைடய

மனிதன்
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1ெயெராெபயாம்தூபம் காட்ட பலிபீடத்தன்
அருகல் நற்கும்ேபாது, இேதா, ேதவனுைடய
மனிதன் ஒருவன் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய, யூதாவலிருந்து
ெபத்ேதலுக்கு வந்து, 2 அந்த பலிபீடத்ைத
ேநாக்க : பலிபீடேம பலிபீடேம, இேதா,
தாவீதன் வம்சத்தல் ேயாச யா என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு மகன் பறப்பான்; அவன்
உன்ேமல் தூபங்காட்டுக ற ேமைடகளின்
ஆசாரியர்கைள உன்ேமல் பலியடுவான்;
மனிதர்களின் எலும்புகளும் உன்ேமல்
சுட்ெடரிக்கப்படும் என்பைதக் ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்று ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் கூற ; 3 அன்ைறயதனம்
அவன் ஒரு அைடயாளத்ைதயும்
ெசால்லி, இேதா, இந்த பலிபீடம்
ெவடித்து, அதன்ேமல் உள்ள சாம்பல்
ெகாட்டப்பட்டுப்ேபாகும்; ெயேகாவா
ெசான்னதற்கு இதுேவ அைடயாளம்
என்றான். 4 ெபத்ேதலில் இருக்கற அந்த
பலிபீடத்த ற்கு எத ராக ேதவனுைடய
மனிதன் கூறன வார்த்ைதைய ராஜாவாகய
ெயெராெபயாம் ேகட்டேபாது, அவைனப்
ப டியுங்கள் என்று தன்னுைடய ைகையப்
பலிபீடத்தலிருந்து நீட்டினான்; அவனுக்கு
வேராதமாக நீட்டின ைக தன்னிடமாக
மடக்கமுடியாதபடி மரத்துப்ேபானது.
5 ேதவனுைடய மனிதன் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயால் குறத்தருந்த
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அைடயாளத்தன்படிேய பலிபீடம்
ெவடித்து, சாம்பல் பலிபீடத்தலிருந்து
ெகாட்டப்பட்டுப்ேபானது. 6அப்ெபாழுது ராஜா,
ேதவனுைடய மனிதனுக்கு மறுெமாழியாக: நீ
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்ைத ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாண்டு,
என்னுைடய ைக முன்ேபால இருக்கும்படி
எனக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும்
என்றான்;அப்ெபாழுதுேதவனுைடயமனிதன்
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்ைத ேநாக்க
வருந்த வண்ணப்பம்ெசய்தான், ராஜாவன்
ைக முன்ேன இருந்தபடிேய சரியானது.
7அப்ெபாழுது ராஜா ேதவனுைடய மனிதைன
ேநாக்க : நீ என்ேனாடு வீட்டிற்கு வந்து
இைளப்பாறு; உனக்கு பரிசு தருேவன்
என்றான். 8 ேதவனுைடய மனிதன் ராஜாைவ
ேநாக்க : நீர் எனக்கு உம்முைடய வீட்டில்
பாதையக் ெகாடுத்தாலும், நான் உம்ேமாடு
வருவதும் இல்ைல, இந்த இடத்தல்
அப்பம் சாப்படுவதும் இல்ைல, தண்ணீர்
குடிப்பதும் இல்ைல. 9 ஏெனன்றால் நீ அப்பம்
சாப்ப டாமலும், தண்ணீர் குடிக்காமலும்,
ேபானவழியாகத் தரும்பாலும் இரு என்று
ெயேகாவா தம்முைடய வார்த்ைதயால்
எனக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றார் என்று
ெசால்லி, 10 அவன் ெபத்ேதலுக்கு வந்த
வழியாகத் தரும்பாமல், ேவறு வழியாகப்
ேபாய்வ ட்டான்.

11 வயது முத ர்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிச
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ெபத்ேதலிேல குடியருந்தான்; அவனுைடய
மகன்கள் வந்து ேதவனுைடய மனிதன்
அன்ைறயதனம் ெபத்ேதலிேல ெசய்த எல்லா
ெசய்ைககைளயும், அவன் ராஜாேவாடு
ெசான்ன வார்த்ைதகைளயும் தங்களுைடய
தகப்பனுக்குஅறவத்தார்கள். 12அப்ெபாழுது
அவர்களுைடய தகப்பன்: அவன் எந்த
வழியாகப் ேபானான் என்று அவர்கைளக்
ேகட்டான்.யூதாவலிருந்துவந்தேதவனுைடய
மனிதன் ேபானவழி எதுெவன்றுஅவனுைடய
மகன்கள் பார்த்தருந்தபடியால், 13 அவன்
தன்னுைடய மகன்களிடம்: கழுைதயன்ேமல்
ேசணம் ைவத்துக் ெகாடுங்கள் என்றான்;
அவர்கள்கழுைதயன்ேமல்ேசணம்ைவத்துக்
ெகாடுத்தபன்பு, அவன் அதன்ேமல்
ஏற , 14 ேதவனுைடய மனிதைனத்
ெதாடர்ந்துேபாய், ஒரு கர்வாலி மரத்தன்கீழ்
உட்கார்ந்தருக்க ற அவைனக் கண்டு:
யூதாவலிருந்து வந்த ேதவனுைடய மனிதன்
நீர்தானா என்று அவைனக் ேகட்டதற்கு;
அவன், நான்தான் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
அவைன ேநாக்க : என்ேனாடு வீட்டுக்கு
வந்து அப்பம் சாப்படும் என்றான். 16அதற்கு
அவன்: நான் உம்ேமாடு தரும்பவும்,
உம்ேமாடு உள்ேள வரவுமாட்ேடன்; இந்த
இடத்த ேல உம்ேமாடு நான் அப்பம்
சாப்ப டவும் தண்ணீர் குடிக்கவுமாட்ேடன்.
17 ஏெனன்றால் நீ அப்பம் சாப்ப டாமலும்,
அங்ேக தண்ணீர் குடிக்காமலும், நீ
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ேபான வழியாகத் தரும்பவராமலும்
இரு என்று ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாயருக்க றது என்றான்.
18 அதற்கு அவன்: உம்ைமப்ேபால
நானும் தீர்க்கதரிச தான்; அவன்
அப்பம் சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர் குடிக்க, நீ
அவைனத் தருப்ப , உன்னுைடய வீட்டுக்கு
அைழத்துக் ெகாண்டுவா என்று ஒரு
தூதன் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயாக
என்ேனாடு ெசான்னான் என்று அவனிடம்
ெபாய் ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது
அவன் இவேனாடு தரும்ப ப் ேபாய், இவன்
வீட்டிேல அப்பம் சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர்
குடித்தான். 20 அவர்கள் பந்தயல்
உட்கார்ந்தருக்க றேபாது, அவைனத்
தருப்ப க் ெகாண்டுவந்த தீர்க்கதரிச க்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டானதால்,
21அவன் யூதாவலிருந்து வந்த ேதவனுைடய
மனிதைனப் பார்த்துச் சத்தமிட்டு,
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் கற்ப த்த கட்டைளைய நீ
ைகக்ெகாள்ளாமல் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய மீற , 22 அப்பம் சாப்ப டவும்
தண்ணீர் குடிக்கவும் ேவண்டாம் என்று
அவர் வலக்கன இடத்த ற்கு நீ தரும்ப ப்
ேபாய், அப்பம் சாப்ப ட்டுத் தண்ணீர்
குடித்ததால்,உன்னுைடயசடலம்உன்னுைடய
ப தாக்களின் கல்லைறய ேல ேசருவதல்ைல
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
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என்றான். 23 அவன் சாப்ப ட்டுக் குடித்து
முடிந்தபன்பு, அந்தத் தீர்க்கதரிசையத்
தருப்ப க் ெகாண்டுவந்தவன்
அவனுக்குக் கழுைதயன்ேமல் ேசணம்
ைவத்துக்ெகாடுத்தான். 24அவன்ேபானபறகு
வழிய ேல ஒரு சங்கம்அவனுக்கு எத ர்ப்பட்டு
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டது; அவனுைடய
சடலம் வழியல் க டந்தது; கழுைத அதன்
அருகல் நன்றது; சங்கமும் சடலத்தன்
அருகல் நன்றது. 25 அந்த வழிேய
கடந்துவருகற மனிதர்கள், வழிய ேல
க டந்த சடலத்ைதயும், சடலத்தன் அருகல்
நற்க ற சங்கத்ைதயும் கண்டு, க ழவனான
தீர்க்கதரிச குடியருந்த பட்டணத்த ேல வந்து
ெசான்னார்கள். 26 அவைன வழியலிருந்து
தரும்பச்ெசய்த தீர்க்கதரிச அைதக்
ேகட்டேபாது, அவன் ெயேகாவாவுைடய
வாக்ைக மீறய ேதவனுைடய மனிதன்
தான், ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசான்ன
வார்த்ைதயன்படிேய, ெயேகாவா அவைன
ஒரு சங்கத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அது
அவைனத் தாக்க க் ெகான்றுேபாட்டது
என்று ெசால்லி, 27 தன் மகன்கைள ேநாக்க :
எனக்குக்கழுைதயன்ேமல்ேசணம்ைவத்துக்
ெகாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள் ேசணம்
ைவத்துக் ெகாடுத்தார்கள். 28 அப்ெபாழுது
அவன் ேபாய், வழிய ேல க டக்க ற
அவனுைடய சடலத்ைதயும், சடலத்தன்
அருகல் கழுைதயும் சங்கமும் ந ற்பைதயும்
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கண்டான்; அந்தச் சங்கம் சடலத்ைத
சாப்ப டவும் இல்ைல, கழுைதைய தாக்கவும்
இல்ைல. 29 அப்ெபாழுது வயது முத ர்ந்த
அந்தத் தீர்க்கதரிச ேதவனுைடய மனிதனின்
சடலத்ைத எடுத்து, அைதக் கழுைதயன்ேமல்
ைவத்து, அதற்காகத் துக்கம் ெகாண்டாடவும்
அைத அடக்கம் ெசய்யவும், அைதத்
தன்னுைடயபட்டணத்தற்குக்ெகாண்டுவந்து,
30 அவனுைடய சடலத்ைதத் தன்னுைடய
கல்லைறயல் ைவத்தான். அவனுக்காக:
ஐேயா, என்னுைடய சேகாதரேன என்று
புலம்ப , துக்கம்ெகாண்டாடினார்கள்.
31 அவைன அடக்கம்ெசய்த பன்பு,
அவன் தன்னுைடய மகன்கைள
ேநாக்க : நான் மரணமைடயும்ேபாது,
ேதவனுைடய மனிதன் அடக்கம்ெசய்யப்பட்ட
கல்லைறய ேல என்ைனயும் நீங்கள்
அடக்கம்ெசய்து, அவனுைடய எலும்புகளின்
அருகல் என்னுைடய எலும்புகைளயும்
ைவயுங்கள். 32 அவன் ெபத்ேதலில்
இருக்கற பலிபீடத்த ற்கும், சமாரியாவன்
பட்டணங்களில் இருக்க ற ேமைடகளாகய
எல்லாக் ேகாவல்களுக்கும் வ ேராதமாகக்
கூறய ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
ந ச்சயமாக நைறேவறும்என்றான்.

33 இதற்குப்பன்பு, ெயெராெபயாம்
தன்னுைடய ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்பாமல், மறுபடியும் மக்களில்
தாழ்ந்தவர்கைள ேமைடகளின்
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ஆசாரியர்களாக்கனான்; எவன்ேமல்
அவனுக்கு வருப்பம் இருந்தேதா அவைனப்
ப ரதஷ்ைட ெசய்தான்; அப்படிப்பட்டவர்கள்
ேமைடகளின் ஆசாரியர்களானார்கள்.
34 ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர
பூமியன்ேமல் ைவக்காமல் அவர்கைள
நீக்க அழிக்கும்படியாக இந்தக் காரியம்
அவர்களுக்குப்பாவமானது.

அத்த யாயம் 14
ெயெராெபயாமுக்கு வ ேராதமாகத்

தீர்க்கதரிசனம்உைரத்தல்
1 அக்காலத்த ேல ெயெராெபயாமின்

மகனாகய அபயா வயாதயல் படுத்தான்.
2 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம் தன்னுைடய
மைனவையப் பார்த்து: நீ எழுந்து, நீ
ெயெராெபயாமின் மைனவெயன்று
ஒருவரும் அறயாதபடி ேவஷம் மாற
சீேலாவுக்குப் ேபா; இந்த மக்களின்ேமல்
நான் ராஜாவாேவன் என்று என்ேனாடு
ெசான்ன தீர்க்கதரிச யாக ய அகயா
அங்ேக இருக்க றான். 3 நீ உன்னுைடய
ைகய ேல பத்து அப்பங்கைளயும்,
பணியாரங்கைளயும், ஒரு கலசம் ேதைனயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு அவனிடம் ேபா;
பள்ைளக்குநடக்கப்ேபாக றது என்னெவன்று
அவன் உனக்கு அறவப்பான் என்றான்.
4 ெயெராெபயாமின் மைனவ அப்படிேய
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ெசய்தாள்; அவள் எழுந்து சீேலாவுக்குப்
ேபாய், அகயாவன் வீட்டிற்குள் நுைழந்தாள்;
அகயாேவா முத ர் வயதானதால் அவன்
கண்கள் மங்கலைடந்து பார்க்கமுடியாமல்
இருந்தான். 5 ெயேகாவா அகயாவனிடம்:
இேதா, ெயெராெபயாமின் மைனவ
வயாதயாக இருக்க ற தன்னுைடய
மகனுக்காக உன்னிடம் ஒரு ஆேலாசைன
ேகட்க வருகறாள்; நீ அவளுக்கு இன்ன
இன்னபடியாகச் ெசால்லேவண்டும்; அவள்
உள்ேள நுைழகறேபாது, தன்ைன ேவறு
ெபண்ணாகக் காட்டுவாள் என்றார். 6எனேவ,
வாசற்படிக்குள் நுைழயும் அவளுைடய
நைடயன் சத்தத்ைத அகயா ேகட்டவுடேன,
அவன்: ெயெராெபயாமின் மைனவேய,
உள்ேள வா; உன்ைன ேவறு ெபண்ணாக
ஏன் காட்டுக றாய்? துக்கெசய்தைய
உனக்கு அறவக்க நான் அனுப்பப்பட்ேடன்.
7 நீ ேபாய் ெயெராெபயாைம ேநாக்க :
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்;
மக்களிடத்தலிருந்து உன்ைன நான்
உயர்த்த , உன்ைன இஸ்ரேவல் என்னும்
என்னுைடய மக்களின்ேமல் அத பதயாக
ைவத்ேதன். 8 நான் ராஜ்ஜியபாரத்ைத
தாவீது வீட்டாரினுைடய ைகயலிருந்து
படுங்க உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
ஆனாலும் என்னுைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, என்னுைடய பார்ைவக்குச்
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ெசம்ைமயானைதேய ெசய்ய, தன்னுைடய
முழுஇருதயத்ேதாடும்என்ைனப்பன்பற்றன
என்னுைடய ஊழியனாகய தாவீைதப்ேபால
நீ இல்லாமல், 9 உனக்கு முன்ேன இருந்த
எல்ேலாைரயும்வ ட ெபால்லாப்புச் ெசய்தாய்;
எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க, நீ ேபாய்
உனக்கு அந்நய ெதய்வங்கைளயும்
வார்க்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்
ஏற்படுத்த , என்ைன உனக்குப் பன்ேன
தள்ளிவ ட்டாய். 10 ஆைகயால் இேதா, நான்
ெயெராெபயாமுைடய வீட்டின்ேமல் தீங்ைக
வரச்ெசய்து, ெயெராெபயாமுக்கு, சுவர்ேமல்
நீர்வடும் ஒரு நாய் கூட இல்லாதபடி,
இஸ்ரேவலிேல அைடபட்டவைனயும்
வடுபட்டவைனயும் அழித்து, குப்ைப
கழித்துப்ேபாடப்படுவதுேபால
ெயெராெபயாமுக்கு பன்வருபவர்கைள
அவர்கள் முழுவதும் அழியும்வைர
கழித்துப்ேபாடுேவன் என்றார்.
11 ெயெராெபயாமின் குடும்பத்தார்களில்
பட்டணத்தல் சாக றவைன நாய்கள்
சாப்படும்; ெவளிய ேல சாக றவைன
ஆகாயத்தன் பறைவகள் சாப்படும்;
ெயேகாவா இைத உைரத்தார். 12ஆைகயால்
நீ எழுந்து, உன்னுைடய வீட்டுக்குப்ேபா,
உன்னுைடய கால்கள் பட்டணத்தற்குள்
நுைழயும்ேபாது பள்ைள ெசத்துப்ேபாவான்.
13 அவனுக்காக இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
துக்கம் ெகாண்டாடி அவைன அடக்கம்
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ெசய்வார்கள்; ெயெராெபயாமின்
வீட்டாரில் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவனிடம்
நல்ல காரியம் காணப்பட்டதால்,
ெயெராெபயாமின் வீட்டாரில் அவன்
ஒருவேன கல்லைறக்குப்ேபாவான்.
14 ஆனாலும் ெயேகாவா தமக்கு
இஸ்ரேவலின்ேமல் ஒரு ராஜாைவ
எழும்பச்ெசய்வார்; அவன் அந்த நாளிேல
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைர அழிப்பான்;
இப்ேபாேத இது நடக்கும். 15 தண்ணீரில்
நாணல் அைசக றதுேபால, ெயேகாவா
இஸ்ரேவைல முறத்து அைசயச்ெசய்து,
அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்குத் தாம்
ெகாடுத்த இந்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து
இஸ்ரேவைல ேவேராடு படுங்க , அவர்கள்
தங்களுக்கு ேதாப்பு வ க்க ரகங்கைள
ைவத்து, ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கயதால், அவர்கைள
ஐப ராத்து நத க்கு மறுபுறம் ச தறடித்து,
16 ெயெராெபயாம் ெசய்ததும் இஸ்ரேவைலச்
ெசய்யச்ெசய்ததுமான பாவத்தனால்
இஸ்ரேவைல ஒப்புக்ெகாடுத்துவடுவார்
என்றான். 17அப்ெபாழுது ெயெராெபயாமின்
மைனவ எழுந்து புறப்பட்டு த ர்சாவுக்கு
வந்தாள்; அவள் வாசற்படிய ேல வரும்ேபாது
பள்ைள ெசத்துப்ேபானான். 18 ெயேகாவா
தீர்க்கதரிச யாக ய அகயா என்னும் தமது
ஊழியக்காரைனக் ெகாண்டு ெசான்ன
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வார்த்ைதயன்படிேய, அவர்கள் அவைன
அடக்கம்ெசய்து,இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
அவனுக்காகத்துக்கம்அனுசரித்தார்கள்.

19 ெயெராெபயாம் யுத்தம்ெசய்ததும்
ஆட்ச ெசய்ததுமான அவனுைடய மற்ற
ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
20 ெயெராெபயாம் 22 வருடங்கள்
ஆட்ச ெசய்தான்; அவன் இறந்து தன்னுைடய
முன்ேனார்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட
ப றகு, அவனுைடய மகனாகய நாதாப்
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயெரெகாெபயாம்
21 சாெலாேமானின் மகனாகய

ெரெகாெபயாம் யூதாவ ேல ஆட்ச ெசய்தான்;
ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக றேபாது
41 வயதாக இருந்து, ெயேகாவா
தம்முைடய நாமம் ெவளிப்படும்படி
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம்
ெதரிந்துெகாண்ட நகரமாக ய எருசேலமிேல
17 வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அம்ேமானிய
ெபண்ணான அவனுைடய தாயன்
ெபயர் நாகமாள். 22 யூதா மக்கள்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச்
ெசய்து, தாங்கள் ெசய்து வருகற
தங்களுைடய பாவங்களினால் தங்களுைடய
ப தாக்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்வ ட
அவருக்கு அதக எரிச்சைல மூட்டினார்கள்.
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23 அவர்களும் உயர்ந்த எல்லா ேமட்டின்
ேமலும், பச்ைசயான எல்லா மரத்தன்
கீழும், ேமைடகைளயும் சைலகைளயும்
ேதாப்புவ க்க ரகங்கைளயும் தங்களுக்கு
உண்டாக்கனார்கள். 24 ேதசத்த ேல
ஆண் வபசாரக்காரர்களும் இருந்தார்கள்;
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
முன்பாகத் துரத்தவ ட்ட ேதசங்களுைடய
அருவருப்புகளின்படிெயல்லாம் ெசய்தார்கள்.
25 ெரெகாெபயாம் அரசாட்ச ெசய்யும் ஐந்தாம்
வருடத்த ேல, எக ப்தன் ராஜாவாகய
சீஷாக் எருசேலமுக்கு எத ராக வந்து,
26 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ெபாக்கஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய
அரண்மைனயன் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
சாெலாேமான் ெசய்த ெபான் ேகடகங்கள்
ஆகய எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டான். 27 அைவகளுக்கு பதலாக
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் ெவண்கல
ேகடகங்கைளச் ெசய்து, அைவகைள
ராஜாவன் வாசற்படிையக் காக்க ற
காவற்காரர்களுைடய தளபத களின்
ைககளில் ஒப்புவத்தான். 28 ராஜா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாது, அரண்மைனக் காவலர்கள்
அைவகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தரும்பத் தங்களுைடய அைறய ேல
ைவப்பார்கள். 29 ெரெகாெபயாமின்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன்
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ெசய்தைவ யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது. 30 ெரெகாெபயாமுக்கும்
ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள்
இருந்த நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம்
நடந்துெகாண்டிருந்தது. 31 ெரெகாெபயாம்
இறந்து தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு
தாவீதன் நகரத்தல் தன்னுைடய
ப தாக்களுக்கு அருகல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்; அம்ேமானிய ெபண்ணான
அவனுைடய தாய்க்கு நாகமாள் என்று
ெபயர்; அவனுைடய மகனாகய அபயாம்
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 15
யூதாவன்ராஜாவாகயஅபயாம்

1 ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாம்
என்னும் ராஜாவன் 18 ஆம் வருடத்த ேல
அபயாம் யூதா ேதசத்த ற்கு ராஜாவாக ,
2 மூன்று வருடங்கள் எருசேலமில்
அரசாட்ச ெசய்தான்; அப்சேலாமின்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
மாகாள். 3 தன்னுைடய தகப்பன் தன்
காலத்த ற்குமுன்பு ெசய்த எல்லாப்
பாவங்களிலும் தானும் நடந்தான்;
அவனுைடய இருதயம் அவனுைடய
தகப்பனாகயதாவீதன்இருதயத்ைதப்ேபால்,
தன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
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முன்பாக உத்தமமாக இருக்கவல்ைல.
4 ஆனாலும் தாவீதுக்காக அவனுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா, அவனுக்குப் ப றகு
அவனுைடய மகைன எழும்பச்ெசய்வதாலும்,
எருசேலைம நைலநறுத்துவதாலும்,
அவனுக்கு எருசேலமில் ஒரு வளக்ைகக்
கட்டைளய ட்டுவந்தார். 5தாவீதுஏத்தயனான
உரியாவன் காரியம் ஒன்றுதவ ர ெயேகாவா
தனக்குக்கட்டைளய ட்டத ேலதான்உய ேராடு
இருந்த நாட்கெளல்லாம் ஒன்ைறயும்
வ ட்டுவலகாமல், அவருைடய பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்துவந்தான்.
6ெரெகாெபயாமுக்கும்,ெயெராெபயாமுக்கும்
அவர்கள் இருந்த நாட்களிெலல்லாம்
யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது.
7 அபயாமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்தைவகெளல்லாம்
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது;
அபயாமுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும்
யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது.
8 அபயாம் இறந்தபன்பு அவனுைடய
முன்ேனார்கேளாடு, அவைன தாவீதன்
நகரத்தல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்;அவனுைடய
மகனாகய ஆசா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆசா
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9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாமின் 20 ஆம் வருடத்த ேல
ஆசா யூதா ேதசத்த ற்கு ராஜாவாக ,
10 41 வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாட்ச
ெசய்தான்; அப்சேலாமின் மகளாகய
அவனுைடய தாயன் ெபயர் மாகாள்.
11 ஆசா தன்னுைடய தகப்பனாகய
தாவீைதப்ேபால் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
12 அவன் ஆண் வபசாரக்காரர்கைள
ேதசத்தலிருந்து அகற்ற , தன்னுைடய
முன்ேனார்கள் ஏற்படுத்தன அருவருப்பான
வக்க ரகங்கைளெயல்லாம் வலக்க ,
13 ேதாப்ப ேல அருவருப்பான வக்க ரகத்ைத
ஏற்படுத்தன தன்னுைடய தாயாகய
மாகாைளயும் ராணியாக இல்லாதபடி
வலக்கவ ட்டான்; அவளுைடய
வக்க ரகத்ைதயும் ஆசா அழித்து, கீதேரான்
ஆற்றன் அருகல் சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான்.
14 ேமைடகேளா தகர்க்கப்படவல்ைல;
ஆனாலும் ஆசா உய ேராடு இருந்த
நாட்கெளல்லாம் அவனுைடய இருதயம்
ெயேகாவாேவாடு இைணந்தருந்தது.
15 தன்னுைடய தகப்பனும் தானும்
பரிசுத்தப்படுத்தும்படி ேநர்ந்துெகாண்ட
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
பணிப்ெபாருட்கைளயும் அவன்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்தான். 16 ஆசாவுக்கும்
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இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய பாஷாவுக்கும்
அவர்களுைடய நாட்களிெலல்லாம் யுத்தம்
நடந்துெகாண்டிருந்தது. 17 ஒருவரும்
யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவனிடம்
ேபாக்குவரத்தாக இல்லாதபடி, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய பாஷா யூதாவுக்கு வ ேராதமாக
வந்து ராமாைவக் கட்டினான். 18அப்ெபாழுது
ஆசா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ெபாக்கஷங்களில் மீதயான எல்லா
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும், ராஜாவன்
அரண்மைனயன் ெபாக்கஷங்கைளயும்
எடுத்து, அைவகைளத் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள் மூலம் தமஸ்குவல்
வாழ்ந்த எச ேயானின் மகனாகய
தப்ரிேமானின் மகன் ெபனாதாத்
என்னும் சீரியாவன் ராஜாவற்குக்
ெகாடுத்தனுப்ப : 19 எனக்கும் உமக்கும்
என்னுைடய தகப்பனுக்கும் உம்முைடய
தகப்பனுக்கும்உடன்படிக்ைகஉண்ேட;இேதா,
உமக்கு ெவகுமதயாக ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் அனுப்புக ேறன்;
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய பாஷா
என்ைனவட்டு வலக ப்ேபாகும்படி,
நீர் வந்து அவேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிப்ேபாடும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 20 ெபனாதாத்,
ராஜாவாகய ஆசாவன் ெசால்ைலக்ேகட்டு,
தனக்கு உண்டான ேசனாபத கைள
இஸ்ரேவலின் பட்டணங்களுக்கு எத ராக
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அனுப்ப , ஈேயாைனயும், தாைணயும்
ெபத்மாக்கா என்னும் ஆேபைலயும்
கன்னேரத் அைனத்ைதயும் நப்தலியன்
முழு ேதசத்ைதயும் ேதாற்கடித்தான்.
21 பாஷா அைதக் ேகட்டேபாது,
ராமாைவக் கட்டுக றைதவ ட்டு த ர்சாவல்
இருந்துவ ட்டான். 22 அப்ெபாழுது
ராஜாவாகய ஆசா யூதா எங்கும் ஒருவரும்
தப்பாமல் எல்ேலாரும் ேபாய், பாஷா கட்டின
ராமாவன்கற்கைளயும்அதன்மரங்கைளயும்
எடுத்துவர அறவப்புெகாடுத்து;
அைவகளால்ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தலுள்ள
ேகபாைவயும் மிஸ்பாைவயும் கட்டினான்.
23 ஆசாவன் மற்ற எல்லா ெசயல்பாடுகளும்,
அவனுைடய எல்லா வல்லைமயும்,
அவன் ெசய்தைவகளும், அவன் கட்டின
பட்டணங்களின் வரலாறும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றது; அவன் முத ர்வயதான
காலத்தல் அவனுைடய கால்களில் வயாத
வந்தருந்தது. 24 ஆசா இறந்தபன்பு
தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு, தன்னுைடய
தகப்பனாகய தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய மகனாகய
ேயாசபாத் அவனுைடய இடத்த ேல
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயநாதாப்
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25 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன்
இரண்டாம் வருடத்த ேல ெயெராெபயாமின்
மகனாகய நாதாப் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக , இரண்டு வருடம்
இஸ்ரேவலின்ேமல் அரசாட்ச ெசய்தான்.
26 அவன் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குத்
தீங்கானைதச் ெசய்து, தன்னுைடய
தகப்பனுைடய வழியலும், அவன்
இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யச்ெசய்த
அவனுைடய பாவத்தலும் நடந்தான்.
27 இசக்கார் வம்சத்தானாகய
அகயாவன் மகனான பாஷா, அவனுக்கு
எத ராகக் சத ெசய்து, நாதாபும்
இஸ்ரேவலைனத்தும் ெபலிஸ்தர்களுக்கு
இருந்த கெபத்ேதாைன முற்றுைக
இட்டிருக்கும்ேபாது, பாஷா அவைனக்
கெபத்ேதானிேல ெவட்டிப்ேபாட்டான்.
28 பாஷா யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன்
மூன்றாம் அரசாட்ச யன் வருடத்த ேல
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டபன்பு,
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான்.
29 அப்ெபாழுது ெயெராெபயாம் ெசய்ததும்,
இஸ்ரேவைலச் ெசய்யச்ெசய்ததுமான
பாவங்களினாலும், அவன் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
உண்டாக்கன ேகாபத்தனாலும், ெயேகாவா
சீேலானியனான அகயா என்னும்
தமது ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு
ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய,
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30 அவன் ராஜாவானபன்பு அவன்
ெயெராெபயாமின் வீட்டாைரெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ெயெராெபயாமுக்கு
இருந்த சுவாசமுள்ளெதான்ைறயும்
அவன் அழிக்காமல் வ டவல்ைல.
31 நாதாபன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும் அவன்
ெசய்தைவகளும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
32 ஆசாவுக்கும் இஸ்ரேவல் ராஜாவாகய
பாஷாவுக்கும் அவர்கள் நாட்களிெலல்லாம்
யுத்தம் நடந்துெகாண்டிருந்தது.

33 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன்
மூன்றாம் வருட அரசாட்ச ய ேல அகயாவன்
மகனாகய பாஷா, இஸ்ரேவலைனத்தன்
ேமலும் த ர்சாவ ேல ராஜாவாக 24
வருடங்கள் ஆண்டு, 34 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்து,
ெயெராெபயாமின் வழியலும், அவன்
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த
அவனுைடயபாவத்தலும்நடந்தான்.

அத்த யாயம் 16
1 பாஷாவுக்கு எத ராகக் ெயேகாவாவுைடய

வார்த்ைத அனானியன் மகனாகய
ெயகூவுக்கு உண்டானது, அவர்: 2 நான்
உன்ைனத் குப்ைபயலிருந்து உயர்த்த ,
உன்ைன என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல் தைலவனாக
ைவத்தருக்கும்ேபாது, நீ ெயெராெபயாமின்
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வழிய ேல நடந்து, என்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவல் தங்களுைடய பாவங்களால்
எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கும்படி அவர்கைளப்
பாவம் ெசய்யச்ெசய்க றபடியால்,
3 இேதா, நான் பாஷாவுக்கு பன்பு
வருபவர்கைளயும் அவனுைடய வீட்டாருக்கு
பன்பு வருபவர்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டு,
உன்னுைடய வீட்ைட ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் வீட்ைடப்ேபால
ஆக்குேவன். 4 பாஷாவன் சந்ததய ேல
பட்டணத்த ேல சாக றவைன நாய்கள்
சாப்படும்; ெவளிய ேல சாக றவைன
ஆகாயத்துப் பறைவகள்சாப்படும்என்றார்.

5 பாஷாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன்ெசய்ததும்,அவனுைடயவல்லைமயும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது. 6 பாஷா
இறந்து தன்னுைடய ப தாக்கேளாடு
த ர்சாவல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடய மகனாகய ஏலா அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான். 7 பாஷா
தன்னுைடய ைககளின் ெசய்ைகயால்
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்க ,
அவருைடய பார்ைவக்குச் ெசய்த எல்லாத்
தீைமயனால், அவன் ெயெராெபயாமின்
வீட்டாைர ெவட்டிப்ேபாட்டதால்,
இவர்கைளப்ேபால் ஆவான் என்று
அவனுக்கும்,அவனுைடயவீட்டுக்கும் எத ராக
அனானியன் மகனாகய ெயகூ என்னும்
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தீர்க்கதரிச யனால் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதபன்னும்உண்டாயற்று.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஏலா
8 யூதாவன் ராஜாவான ஆசாவன் 26

ஆம் வருடத்த ேல பாஷாவன் மகனாகய
ஏலா இஸ்ரேவலின்ேமல் த ர்சாவ ேல
ராஜாவாக இரண்டு வருடங்கள் அரசாட்ச
ெசய்தான். 9 இரதங்களில் பாத பங்குக்குத்
தைலவனாகய ச ம்ரி என்னும் அவனுைடய
ேவைலக்காரன் அவனுக்கு வேராதமாக
சத ெசய்து, அவன் த ர்சாவ ேல அந்த
இடத்தன் அரண்மைனப் ெபாறுப்பாளன்
அர்சாவன் வீட்டிேல குடிெவறயல்
இருக்கும்ேபாது, 10 ச ம்ரி உள்ேள புகுந்து,
யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன் 27
ஆம் வருடத்தல் அவைன ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 11 அவன் ராஜாவாக ,
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தேபாது,
அவன் பாஷாவன் வீட்டார்கைளெயல்லாம்
ெவட்டிப்ேபாட்டான்; அவனுைடய
உறவனர்கைளேயா, நண்பர்கைளேயா,
சுவரில் நீர்வடும் ஒரு நாையேயா,
அவன் உயேராடு ைவக்கவல்ைல.
12 அப்படிேய பாஷாவும், அவனுைடய
மகனாகய ஏலாவும், தங்கள் வீணான
வக்க ரகங்களினாேல இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
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ேகாபமுண்டாக்க ச்ெசய்ததும்இஸ்ரேவைலச்
ெசய்யைவத்ததுமான அவர்களுைடய
எல்லாப் பாவங்களினால், 13 ெயேகாவா
தீர்க்கதரிச யாக ய ெயகூவனால்
பாஷாைவக்குறத்துச் ெசால்லியருந்த
அவருைடய வார்த்ைதயன்படிேய,
ச ம்ரி பாஷாவன் வீட்டாைரெயல்லாம்
அழித்துப்ேபாட்டான். 14 ஏலாவன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்தைவகளும்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ச ம்ரி
15 யூதாவன் ராஜாவாகய

ஆசாவன் இருபத்ேதழாம் வருடத்த ேல
ச ம்ரி த ர்சாவ ேல ஏழுநாட்கள்
ராஜாவாக இருந்தான்; மக்கள்
அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களுக்கு
இருக்கற கெபத்ேதானுக்கு எத ராக
முகாமிட்டிருந்தார்கள். 16 ச ம்ரி சத ெசய்து,
ராஜாைவக் ெகான்றுேபாட்டான் என்பைத
அங்ேக முகாமிட்டிருந்த மக்கள் ேகட்டேபாது,
இஸ்ரேவலர்கெளல்லாம் அந்த நாளிேல
முகாமிேல பைடத்தைலவனாகய உம்ரிைய
இஸ்ரேவலுக்கு ராஜாவாக்கனார்கள்.
17 அப்ெபாழுது உம்ரியும் அவேனாடு
இஸ்ரேவல்அைனத்தும்கெபத்ேதானிலிருந்து
வந்து, த ர்சாைவ முற்றுைக ேபாட்டார்கள்.
18 பட்டணம் ப டிபட்டைத ச ம்ரி



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்16:19cxiv1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்16:24

கண்டேபாது, அவன் ராஜாவன் வீடாகய
அரண்மைனக்குள்நுைழந்து, தான்இருக்கற
ராஜ அரண்மைனையத் தீய ட்டுெகாளுத்த ,
அத ேல ெசத்தான். 19அவன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குத் தீைமயானைதச் ெசய்து,
ெயெராெபயாமின் வழியலும் அவன்
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த
அவனுைடய பாவத்தலும் நடந்ததால்,
அப்படி நடந்தது. 20 ச ம்ரியன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும்,அவன்ெசய்தஅவனுைடய
சதயும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஉம்ரி
21அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவல் மக்கள் இரண்டு

வகுப்பாகப் ப ரிந்து, பாத மக்கள் கீனாத்தன்
மகனாகய த ப்னிைய ராஜாவாக்க,
அவைனப் பன்பற்றனார்கள்; பாத மக்கள்
உம்ரிையப் பன்பற்றனார்கள். 22 ஆனாலும்
கீனாத்தன் மகனாகய த ப்னிையப்
பன்பற்றன மக்கைளவ ட, உம்ரிையப்
பன்பற்றன மக்கள் பலப்பட்டார்கள்;
த ப்னி இறந்துேபானான்; உம்ரி அரசாட்ச
ெசய்தான். 23 யூதாவன் ராஜாவாகய
ஆசாவன் முப்பத்ேதாராம் வருடத்தல்,
உம்ரி இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாக ,
பன்னிரண்டுவருடங்கள்அரசாட்ச ெசய்தான்;
அவன் த ர்சாவ ேல ஆறு வருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 24 பன்பு ேசேமரின்
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ைகயலிருந்து சமாரியா மைலைய இரண்டு
தாலந்து* ெவள்ளிக்கு வாங்க , அந்த
மைலயன்ேமல் ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி,
அதற்கு மைலயனுைடய எஜமானாக
இருந்த ேசேமருைடய ெபயரின்படிேய
சமாரியா என்னும் ெபயைர ைவத்தான்.
25 உம்ரி ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீங்கானைதச் ெசய்து, தனக்கு முன்ேன
இருந்த எல்ேலாைரயும்வ ட ேகடாக நடந்து,
26 ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
எல்லா வழியலும், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயெயேகாவாவுக்குத்தங்களுைடய
வீணான வக்க ரகங்களாேல ேகாபம்
ஏற்படுத்தும்படியாக இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யச்ெசய்த அவனுைடய
பாவங்களிலும் நடந்தான். 27 உம்ரி ெசய்த
அவனுைடய மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் காண்பத்த வல்லைமயும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது. 28 உம்ரி
இறந்து தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு,
சமாரியாவ ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடய மகனாகய ஆகாப் அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான்.
ஆகாப்இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகுதல்

29 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆசாவன் 38
ஆம்வருடத்தல்உம்ரியன்மகனாகயஆகாப்

* அத்த யாயம் 16:24 16:24 70 க ேலா
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இஸ்ரேவலின்ேமல்ராஜாவாக ,சமாரியாவல்
இஸ்ரேவலின்ேமல் 22 வருடங்கள் அரசாட்ச
ெசய்தான். 30 உம்ரியன் மகனாகய ஆகாப்,
தனக்கு முன்ேன இருந்த எல்ேலாைரயும் வ ட
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச்
ெசய்தான். 31 ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்களில் நடப்பது
அவனுக்குக் ெகாஞ்சக்காரியெமன்று
நைனத்தைதப்ேபால அவன்
சீேதானியர்களின் ராஜாவாகய
ஏத்பாகாலின் மகள் ேயசேபைல
தருமணம் ெசய்ததுமல்லாமல்,
அவன் ேபாய் பாகாைலயும் ெதாழுது
அைதப் பணிந்துெகாண்டு, 32 தான்
சமாரியாவ ேல கட்டின பாகாலின் ேகாவலில்
பாகாலுக்குப் பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
33 ஆகாப் ஒரு வக்க ரகத்ேதாப்ைபயும்
ைவத்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபம் உண்டாக்கும்படி
தனக்கு முன்ேன இருந்த இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்கெளல்லாம் ெசய்தைதவ ட
அத கமாகச் ெசய்துவந்தான். 34 †அவனுைடய
நாட்களிேல ெபத்ேதல் ஊைரச்ேசர்ந்த
ஈேயல் எரிேகாைவக் கட்டினான்; ெயேகாவா
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாைவக்ெகாண்டு
ெசால்லியருந்தவார்த்ைதயன்படிேய,அவன்
அதன் அஸ்தபாரத்ைதப் ேபாடுக றேபாது,

† அத்த யாயம் 16:34 16:34 ேயாசுவா 6:26 பார்க்க
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அப ராம் என்னும் தன்னுைடய மூத்த
மகைனயும், அதன் வாசல்கைள
ைவக்கறேபாது ெசகூப் என்னும்தன்னுைடய
இைளயமகைனயும்சாகக்ெகாடுத்தான்.

அத்த யாயம் 17
எலியா காகத்தனால் ேபாஷக்கப்படுதல்

1கீேலயாத்தன்குடிகளிேலதஸ்பயனாகய
எலியா ஆகாைப ேநாக்க : என்னுைடய
வார்த்ைத இல்லாமல் இந்த வருடங்களிேல
பனியும் மைழயும் ெபய்யாமல் இருக்கும்
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ந ற்க ற
நான் அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 2 பன்பு
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு
உண்டானது,அவர்: 3நீஇந்தஇடத்ைதவ ட்டுக்
க ழக்குத்தைசைய ேநாக்க ப் ேபாய்,
ேயார்தான் நத க்கு ேநராக இருக்க ற ேகரீத்
ஆற்றன் அருகல் ஒளிந்துெகாள். 4 அந்த
ஆற்றன் தண்ணீைரக் குடிப்பாய்; அங்ேக
உனக்கு உணவளிக்க, காகங்களுக்குக்
கட்டைளயடுேவன் என்றார். 5அவன் ேபாய்,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
ேயார்தானுக்கு ேநராக இருக்க ற ேகரீத்
ஆற்றன் அருகல் தங்கயருந்தான்.
6 காகங்கள் அவனுக்கு காைலயல்
அப்பமும் இைறச்சயும், மாைலயல்
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அப்பமும் இைறச்சயும் ெகாண்டு வந்தது;
தாகத்த ற்கு அந்த ஆற்றன் தண்ணீைரக்
குடித்தான். 7 ேதசத்தல் மைழ ெபய்யாததால்,
ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு அந்த ஆறு
வற்ற ப்ேபானது.

சாரிபாத்தலுள்ளவதைவ
8அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடயவார்த்ைத

அவனுக்கு உண்டானது, அவர்: 9 நீ
எழுந்து, சீேதாைனச்ேசர்ந்த சாரிபாத்
ஊருக்குப்ேபாய், அங்ேக தங்கயரு;
உன்ைனப் பராமரிக்கும்படி அங்ேக இருக்க ற
ஒருவதைவக்குக் கட்டைளய ட்ேடன் என்றார்.
10 அப்படிேய அவன் எழுந்து, சாரிபாத்துக்குப்
ேபானான்; அந்தப் பட்டணத்தன் வாசலுக்கு
அவன் வந்தேபாது, அங்ேக ஒரு வதைவ
வறகு ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்தாள்;
அவன் அவைளப் பார்த்துக் கூப்ப ட்டு,
நான் குடிப்பதற்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர்
ஒரு பாத்த ரத்தல் எனக்குக் ெகாண்டுவா
என்றான். 11 ெகாண்டுவர அவள்
ேபாக றேபாது அவன் அவைள ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டு, ெகாஞ்சம் அப்பமும் உன்னுைடய
ைகய ேல எனக்குக் ெகாண்டுவா என்றான்.
12அதற்குஅவள்: பாைனயல்ஒரு ப டி மாவும்
கலயத்தல் ெகாஞ்சம் எண்ெணையயும்
தவ ர, என்னிடத்தல் ஒரு அப்பமும்
இல்ைலெயன்று உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
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ெசால்லுக ேறன்; இேதா, நானும்
என்னுைடய மகனும் சாப்ப ட்டு, சாப்ப ட
ஒன்றுமில்லாைமயால் ெசத்துப்ேபாக, அைத
எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்த
இரண்டு வறகு ெபாறுக்குக ேறன் என்றாள்.
13 அப்ெபாழுது எலியா அவைளப் பார்த்து:
பயப்படாேத; நீ ேபாய் உன்னுைடய
வார்த்ைதயன்படி ஆயத்தப்படுத்து;
ஆனாலும் முதலில் அத ேல எனக்கு ஒரு
ச றய அப்பத்ைதச் ெசய்து என்னிடம்
ெகாண்டுவா; பன்பு உனக்கும் உன்னுைடய
மகனுக்கும் ெசய்யலாம். 14 ெயேகாவா
ேதசத்தன்ேமல் மைழையக் கட்டைளயடும்
நாள்வைரயும் பாைனயல் இருந்த மாவு
தீர்ந்துேபாவதும் இல்ைல; கலசத்தன்
எண்ெணய் குைறந்துேபாவதும் இல்ைல
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
15 அவள் ேபாய், எலியாவன் ெசாற்படி
ெசய்தாள்; அவளும், இவனும், அவளுைடய
வீட்டாரும் அேநகநாட்கள் சாப்ப ட்டார்கள்.
16 ெயேகாவா எலியாைவக்ெகாண்டு
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய, பாைனய ேல
மாவு தீர்ந்துேபாகவும் இல்ைல; கலசத்தன்
எண்ெணய் குைறந்துேபாகவும் இல்ைல.
17 இைவகள் நடந்தபன்பு, வீட்டுக்காரியாக ய
அந்த ெபண்ணின் மகன் வயாத ப்பட்டுப்
படுத்தான்; அவனுைடய உய ர்ேபாகும்வைர
அவனுைடய வயாத அத கரித்துக்ெகாண்ேட
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இருந்தது. 18அப்ெபாழுது அவள் எலியாைவ
ேநாக்க : ேதவனுைடய மனிதேன, எனக்கும்
உமக்கும் என்ன? என்னுைடய அக்க ரமத்ைத
நைனக்கச்ெசய்யவும், என்னுைடய
மகைனச் சாகச்ெசய்யவுமா என்னிடம்
வந்தீர் என்றாள். 19 அதற்கு அவன்:
உன்னுைடய மகைன என்னிடத்தல் ெகாடு
என்று ெசால்லி, அவைன அவளுைடய
மடியலிருந்து எடுத்து, தான் தங்கயருக்க ற
ேமல்வீட்டிேல அவைனக் ெகாண்டுேபாய்,
தன்னுைடய கட்டிலின்ேமல் ைவத்து:
20 என்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
நான் தங்கயருக்க இடம்ெகாடுத்த இந்த
வதைவயன் மகைனச் சாகச்ெசய்ததால்
அவளுக்குத் துக்கத்ைத வருவத்தீேரா
என்று ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு;
21 அந்தப் பள்ைளயன்ேமல் மூன்றுமுைற
குப்புறவழுந்து: என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, இந்தப் பள்ைளயன்
ஆத்துமா அவனுக்குள் தரும்ப வரச்ெசய்யும்
என்று ெயேகாவா ைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்
ெசய்தான். 22 ெயேகாவா எலியாவன்
சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; பள்ைளயன் ஆத்துமா
அவனுக்குள் தரும்பவந்தது; அவன்
பைழத்தான். 23 அப்ெபாழுது எலியா
பள்ைளைய எடுத்து, ேமல்வீட்டிலிருந்து
அவைனக் கீழ்வீட்டிற்குள் ெகாண்டுவந்து,
அவைன அவனுைடய தாயனிடம்
ெகாடுத்து: பார் உன்னுைடய பள்ைள
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உய ேராடு இருக்க றான் என்று ெசான்னான்.
24 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண் எலியாைவ
ேநாக்க : நீர் ேதவனுைடய மனிதன்
என்றும், உம்முைடய வாயலிருந்து
வரும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்ைம என்றும், இதனால் இப்ேபாது
அற ந்தருக்க ேறன்என்றாள்.

அத்த யாயம் 18
எலியாவும்ஒபதயாவும்

1 அேநகநாட்கள் ெசன்று, மூன்றாம்
வருடமாகும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எலியாவுக்கு உண்டாக : நீ
ேபாய் ஆகாபுக்கு உன்ைனக் காண்ப ;
நான் ேதசத்தன்ேமல் மைழையக்
கட்டைளயடுேவன் என்றார். 2 அப்ெபாழுது
எலியா ஆகாபுக்குத் தன்ைனக்
காண்பக்கப்ேபானான்; பஞ்சேமா
சமாரியாவ ேல ெகாடியதாக இருந்தது.
3 ஆனபடியால் ஆகாப் அரண்மைனப்
ெபாருப்பாளனாகய ஒபதயாைவ
அைழத்தான்; ஒபதயா ெயேகாவாவுக்கு
மிகவும் பயந்து நடக்க றவனாக
இருந்தான். 4 ேயசேபல் ெயேகாவாவன்
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகால்லுகறேபாது,
ஒபதயா நூறு தீர்க்கதரிச கைளச் ேசர்த்து,
அவர்கைளக் ெகப க்கு ஐம்பது ஐம்பது
ேபராக மைறத்துைவத்து, அவர்களுக்கு
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அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடுத்து,
அவர்கைளப் பராமரித்துவந்தான். 5 ஆகாப்
ஒபதயாைவப் பார்த்து: நீ ேதசத்தலிருக்கற
எல்லா நீரூற்றுகளிடத்தலும்,
எல்லா ஆறுகளிடத்தலும் ேபா;
நாம் எல்லா மிருகஜீவன்கைளயும்
சாகவ டாமல், குதைரகைளயும் ேகாேவறு
கழுைதகைளயுமாவது உய ேராடு
காப்பாற்றும்படிக்கு நமக்குப் புல் கைடக்குமா
என்று பார் என்றான். 6 அப்படிேய
ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்க்கும்படி, அைதப்
ப ரித்துக்ெகாண்டு, ஆகாப் ஒரு வழியாகவும்,
ஒபதயா ேவெறாரு வழியாகவும்
ேபானார்கள். 7 ஒபதயா வழியல்
ேபாகும்ேபாது, எலியா அவனுக்கு எத ராக
வந்தான்; அவன் எலியாைவ இன்னான்
என்று அறந்து, முகங்குப்புற வழுந்து, நீர்
என்னுைடய எஜமானாகய எலியா அல்லவா
என்று ேகட்டதற்கு; 8 அவன், நான்தான்; நீ
ேபாய், இேதா, எலியா வந்தருக்க றான்
என்று உன்னுைடய எஜமானுக்குச் ெசால்
என்றான். 9 அதற்கு அவன்: ஆகாப்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படி, நீர்
உமது அடியாைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்க நான் என்ன பாவம்
ெசய்ேதன். 10உம்ைமத்ேதடும்படிஎன்னுைடய
எஜமான் மனிதர்கைள அனுப்பாத
ேதசமும் ராஜ்ஜியமும் இல்ைல என்று
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
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ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்; நீர்
இல்ைலெயன்று அவர்கள் ெசான்னேபாது,
அவன் அந்த ராஜ்ஜியத்தலும் அந்த
ேதசத்தலும் உம்ைமக் காணவல்ைல என்று
சத்தயம்வாங்க க்ெகாண்டான். 11இப்ேபாதும்
நீ ேபாய், உன்னுைடய எஜமானுக்கு,
இேதா, எலியா வந்தருக்க றான் என்று
ெசால் என்று நீர் ெசால்லுகறீேர. 12 நான்
உம்ைம வ ட்டுப்ேபானவுடேன ஒருேவைள
ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் உம்ைம
எடுத்து, நான் அறயாத இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாவார்; அப்ெபாழுது நான்
ஆகாப டம் ேபாய் அறவத்த பன்பு,
அவன் உம்ைமக் பார்க்காவ ட்டால்,
என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவாேன;
உமது அடியானாகய நான் சறுவயது
முதல் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து
நடக்க றவன். 13 ேயசேபல் ெயேகாவாவன்
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றுேபாடுக றேபாது,
நான் ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச களில்
நூறுேபைர ஒவ்ெவாரு குைகய ேல
ஐம்பது ஐம்பதுேபராக மைறத்துைவத்து,
அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும்
ெகாடுத்து, பராமரித்துவந்த என்னுைடய
ெசயல் என்னுைடய எஜமானுக்கு
அறவக்கப்படவல்ைலேயா? 14 இப்ேபாதும்
என்னுைடய எஜமான் என்ைனக்
ெகான்றுேபாட, நீர்: இேதா, எலியா
வந்தருக்க றான் என்று ேபாய் அவனுக்குச்
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ெசால் என்று ெசால்லுகறீேர என்றான்.
15 அதற்கு எலியா: இன்ைறக்கு என்ைன
அவனுக்குக் காண்பப்ேபன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
ந ற்க ற நான் அவருைடய ஜீவைனக்
ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்என்றான்.

கர்ேமல்மைலயல்எலியா
16 அப்ெபாழுது ஒபதயா ேபாய்,

ஆகாைபச் சந்த த்து அவனுக்கு அைத
அறவத்தவுடன், ஆகாப் எலியாைவச்
சந்த க்கப்ேபானான். 17 ஆகாப் எலியாைவக்
கண்டேபாது, ஆகாப் அவைன ேநாக்க :
இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்க றவன்
நீயல்லவா என்றான். 18 அதற்கு அவன்:
இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்க றவன் நான்
அல்ல; ெயேகாவாவன் கட்டைளகைளவ ட்டு
பாகால்கைளப் பன்பற்றயதால் நீரும்
உம்முைடய தகப்பன் வீட்டாருேம
இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்க றவர்கள்.
19 இப்ேபாதும் கர்ேமல் பர்வதத்த ேல
இஸ்ரேவலைனத்ைதயும், பாகாலின்
தீர்க்கதரிச கள் 450 ேபைரயும்,
ேயசேபலின் பந்தய ேல சாப்படுக ற
ேதாப்புவ க்க ரகத்தன் தீர்க்கதரிச கள் 400
ேபைரயும் என்னிடம் கூட்டிக்ெகாண்டுவர
ஆட்கைள அனுப்பும் என்றான்.
20 அப்படிேய ஆகாப்: இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்ேலாரிடத்தலும் ஆட்கைள
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அனுப்ப , கர்ேமல் பர்வதத்த ேல அந்தத்
தீர்க்கதரிச கைளக் கூடிவரும்படி ெசய்தான்.
21 அப்ெபாழுது எலியா எல்லா மக்களுக்கும்
அருகல் வந்து: நீங்கள் எதுவைரக்கும்
இரண்டு நைனவுகளால் குந்த க்குந்த
நடப்பீர்கள்; ெயேகாவா ெதய்வம் என்றால்
அவைரப் பன்பற்றுங்கள்; பாகால் ெதய்வம்
என்றால் அவைனப் பன்பற்றுங்கள்
என்றான், மக்கள் மறுெமாழியாக
அவனுக்கு ஒன்றும் ெசால்லவல்ைல.
22 அப்ெபாழுது எலியா மக்கைள ேநாக்க :
ெயேகாவாவன் தீர்க்கதரிச களில் மீதயாக
இருக்க றவன் நான் ஒருவன்; பாகாலின்
தீர்க்கதரிச கேளா 450 ேபர். 23 அவர்கள்
இப்ேபாதும்இரண்டுகாைளகைளஎங்களிடம்
ெகாண்டுவரட்டும்; ஒரு காைளைய அவர்கள்
ெதரிந்துெகாண்டு, அைத துண்டுத்
துண்டாகத் துண்டித்து, ெநருப்புப் ேபாடாமல்
வறகுகளின்ேமல் ைவக்கட்டும்; நான் மற்றக்
காைளையயும் அப்படிேய ெசய்து, ெநருப்புப்
ேபாடாமல் வறகுகளின்ேமல் ைவப்ேபன்.
24 நீங்கள் உங்களுைடய ெதய்வத்தன்
நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்படுங்கள்; நான்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதச் ெசால்லிக்
கூப்படுேவன்; அப்ெபாழுது அக்கனியால்
பதல் ெசால்லும் ெதய்வேம ெதய்வம்
என்றான்; அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும் இது
நல்லவார்த்ைதஎன்றார்கள்.

25 அப்ெபாழுது எலியா பாகாலின்
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தீர்க்கதரிச கைள ேநாக்க : நீங்கள்
அேநகராக இருப்பதால் நீங்கேள முந்த
ஒரு காைளையத் ெதரிந்துெகாண்டு அைத
ஆயத்தம்ெசய்து, ெநருப்புப்ேபாடாமல்
உங்கள் ெதய்வத்தனுைடய நாமத்ைதச்
ெசால்லிக் கூப்படுங்கள் என்றான்.
26 தங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட காைளைய
அவர்கள் வாங்க , அைத ஆயத்தம்ெசய்து:
பாகாேல, எங்களுக்குபதல்ெசால்லும்என்று
காைலதுவங்க மத்தயானம்வைர பாகாலின்
நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்ப ட்டார்கள்;
ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் வரவல்ைல,
பதல் ெகாடுப்பவரும் இல்ைல. அவர்கள்
கட்டின பலிபீடத்த ற்கு எத ேர குத த்து
ஆடினார்கள். 27 மத்தயானேவைளயல்
எலியா அவர்கைள ேகலிெசய்து: உரத்த
சத்தமாகக் கூப்படுங்கள்; அவன்
ெதய்வமாேம, அவன் தயானத்தல்
இருப்பான்; அல்லது ேவைலயாக
இருப்பான்;அல்லது பயணம் ேபாயருப்பான்;
அல்லது தூங்கனாலும் தூங்குவான்;
அவைன எழுப்பேவண்டியதாக இருக்கும்
என்றான். 28 அவர்கள் உரத்தசத்தமாகக்
கூப்ப ட்டு, தங்களுைடய வழக்கத்தன்படிேய
இரத்தம் தங்கள்ேமல் வடியும்வைர
கத்த களாலும் ஈட்டிகளாலும் தங்கைளக்
கீற க்ெகாண்டார்கள். 29 மத்தயானேவைள
ெசன்றபன்பு, மாைலபலி ெசலுத்தும்
ேநரம்வைர கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
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ஆனாலும் ஒரு சத்தமும் ப றக்கவல்ைல,
பதல் ெகாடுப்பவரும் இல்ைல,
கவனிப்பவர்களும் இல்ைல. 30 அப்ெபாழுது
எலியா எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : என்
அருகல் வாருங்கள் என்றான்; எல்லா
மக்களும் அவன் அருகல் வந்தேபாது,
தகர்க்கப்பட்ட ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைத
அவன் பழுதுபார்த்து: 31 உனக்கு
இஸ்ரேவல் என்னும் ெபயர் இருப்பதாக
என்று ெசால்லி, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையப்ெபற்ற யாக்ேகாபுைடய
மகன்களால் உண்டான ேகாத்த ரங்களுைடய
எண்ணிக்ைகயன்படிேய, பன்னிரண்டு
கற்கைள எடுத்து, 32 அந்தக் கற்களால்
ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்ெகன்று ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டி, பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும்
தானியம் அளக்க ற இரண்டுபடி வைத
வைதக்கத்தக்க இடம் இருக்கும்படி ஒரு
வாய்க்காைல உண்டாக்க , 33 வறகுகைள
அடுக்க , ஒரு காைளையத் துண்டு துண்டாக
துண்டித்து வறகுகளின்ேமல் ைவத்தான்.
34 ப ற்பாடு அவன்: நீங்கள் நான்கு குடம்
தண்ணீர் ெகாண்டுவந்து, சர்வாங்க
தகனபலியன்ேமலும், வறகுகளின்ேமலும்
ஊற்றுங்கள் என்றான்; பன்பு இரண்டாவது
முைறயும் அப்படிேய ஊற்றுங்கள் என்றான்;
இரண்டாவது முைறயும் ஊற்றனார்கள்;
அதற்குப்பன்பு மூன்றாவது முைறயும்
அப்படிேயஊற்றுங்கள்என்றான்;மூன்றாவது
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முைறயும் ஊற்றனார்கள். 35 அப்ெபாழுது
தண்ணீர் பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும்
ஓடியது; வாய்க்காைலயும் தண்ணீரால்
ந ரப்பனான். 36 மாைலபலி ெசலுத்தும்
ேநரத்த ேல, தீர்க்கதரிச யாக ய எலியா
வந்து; ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
யாக்ேகாபுக்கும் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலிேல நீர் ேதவன் என்றும், நான்
உம்முைடய ஊழியக்காரன் என்றும்,
நான் இந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம்
உம்முைடய வார்த்ைதயன்படிச்ெசய்ேதன்
என்றும் இன்ைறக்கு வளங்கச்ெசய்யும்.
37 ெயேகாவாேவ, நீர் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்றும், ேதவரீர் தங்களுைடய
இருதயத்ைத மறுபடியும் தருப்பனீர்
என்றும் இந்த மக்கள் அறயும்படி,
என்ைனக் ேகட்டருளும், என்ைனக்
ேகட்டருளும் என்றான். 38 அப்ெபாழுது:
ெயேகாவாவ டத்தல் இருந்து அக்கனி
இறங்க , அந்தச் சர்வாங்க தகனபலிையயும்,
வறகுகைளயும், கற்கைளயும், மண்ைணயும்
எரித்து, வாய்க்காலிலிருந்த தண்ணீைரயும்
நக்க ப்ேபாட்டது. 39 மக்கெளல்ேலாரும்
இைதக் கண்டேபாது, முகங்குப்புற வழுந்து:
ெயேகாவாேவ ெதய்வம், ெயேகாவாேவ
ெதய்வம் என்றார்கள். 40 அப்ெபாழுது
எலியா அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
பாகாலின் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவனும்
தப்ப ப்ேபாகாதபடி அவர்கைளப் ப டியுங்கள்
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என்றான்; அவர்கைளப் ப டித்தேபாது,
எலியா அவர்கைளக் கீேழ கீேசான்
ஆற்றங்கைரய ேல ெகாண்டுேபாய், அங்ேக
அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டான். 41 பன்பு
எலியா ஆகாைப ேநாக்க : நீர் ேபாம்,
சாப்ப ட்டு குடியும், ெபருமைழயன் இைரச்சல்
ேகட்கப்படுக றது என்றான். 42 ஆகாப்
சாப்ப ட்டு குடிக்கப்ேபானான்; பன்பு எலியா
கர்ேமல் மைலயலுள்ள ச கரத்தன்ேமல் ஏற ,
தைரய ேல பணிந்து, தன்னுைடய முகம்
தன்னுைடயமுழங்காலில்படும்படிக்குனிந்து,
43 தன்னுைடய ஊழியக்காரைன ேநாக்க :
நீ ேபாய் சமுத்த ரத்ைத ேநாக்க ப் பார்
என்றான்; அவன் ேபாய்ப் பார்த்து, ஒன்றும்
இல்ைல என்றான்; நீ இன்னும் ஏழுமுைற
ேபாய்ப் பார் என்றான். 44 ஏழாவது முைற
இவன்: இேதா, சமுத்த ரத்தலிருந்து ஒரு
மனிதனுைடய உள்ளங்ைக அளவுள்ள
ஒரு சறய ேமகம் எழும்புக றது என்றான்;
அப்ெபாழுது அவன் நீ ேபாய், ஆகாைப
ேநாக்க : மைழ உம்ைமத் தைடெசய்யாதபடி
இரதத்ைதப் பூட்டி, ேபாய்வடும் என்று
ெசால் என்றான். 45 அதற்குள்ளாக
வானம் ேமகங்களினாலும் காற்றனாலும்
இருண்டு ெபருமைழ உண்டானது; ஆகாப்
இரதத்தல் ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
46 ெயேகாவாவுைடய ைக எலியாவன்ேமல்
இருந்ததால், அவன் தன்னுைடய அைரையக்
கட்டிக்ெகாண்டு,ெயஸ்ரேயலுக்குவரும்வைர
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ஆகாபுக்குமுன்ேனஓடினான்.

அத்த யாயம் 19
எலியாஓேரபுக்குஓடிப்ேபாதல்

1 எலியா ெசய்த எல்லாவற்ைறயும், அவன்
தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாைரயும் பட்டயத்தாேல
ெகான்றுேபாட்ட ெசய்த அைனத்ைதயும்,
ஆகாப் ேயசேபலுக்கு அறவத்தான்.
2 அப்ெபாழுது ேயசேபல் எலியாவ டம் ஆள்
அனுப்ப : அவர்களிேல ஒவ்ெவாருவனுைடய
உயருக்கும் ெசய்யப்பட்டதுேபால, நான்
நாைள இந்த ேநரத்தல் உன்னுைடய
உயருக்குச் ெசய்யாமற்ேபானால்,
ெதய்வங்கள் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யக்கடவர்கள்
என்று ெசால்லச் ெசான்னாள். 3 அவனுக்கு
அது ெதரிந்தேபாது எழுந்து, தன்னுைடய
உயைரக் காப்பாற்ற யூதாைவச்ேசர்ந்த
ெபெயர்ெசபாவுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
தன்னுைடய ேவைலக்காரைன அங்ேக
நறுத்தவ ட்டான். 4 அவன் வனாந்த ரத்தல்
ஒருநாள் பயணம் ேபாய், ஒரு
சூைரச்ெசடியன் கீழ் உட்கார்ந்து, தான்
சாகேவண்டும் என்று ெசால்லி: ேபாதும்
ெயேகாவாேவ, என்னுைடய ஆத்துமாைவ
எடுத்துக்ெகாள்ளும்; நான் என்னுைடய
முன்ேனார்கைளவ ட நல்லவன் இல்ைல
என்று ெசால்லி, 5ஒருசூைரச்ெசடியன்கீேழப்
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படுத்துத் தூங்கனான்; அப்ெபாழுது
ஒரு தூதன் அவைனத் தட்டி எழுப்ப :
எழுந்து சாப்படு என்றான். 6 அவன்
வழித்துப் பார்த்தேபாது, இேதா, ெநருப்பல்
சுடப்பட்ட அப்பமும், ஒரு பாத்த ரத்தல்
தண்ணீரும் அவனுைடய தைலமாட்டில்
இருந்தது; அப்ெபாழுது அவன், சாப்ப ட்டுக்
குடித்துத் தரும்பவும் படுத்துக்ெகாண்டான்.
7 ெயேகாவாவுைடய தூதன் தரும்ப
இரண்டாவதுமுைறயும் வந்து அவைனத்
தட்டிெயழுப்ப : எழுந்து சாப்படு; நீ
ேபாகேவண்டிய பயணம் ெவகுதூரம்
என்றான். 8 அப்ெபாழுது அவன் எழுந்து
சாப்ப ட்டுக் குடித்து, அந்த உணவன்
ெபலத்தனால் 40 நாட்கள் இரவும் பகலும்
ஓேரப் என்னும் ேதவனுைடய மைலவைரயும்
நடந்துேபானான்.

ெயேகாவா எலியாவுக்குக்காட்ச யளித்தல்
9 அங்ேக அவன் ஒரு குைகக்குள் ேபாய்த்

தங்கனான்; இேதா, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத அவனுக்கு உண்டாக ,
அவர்: எலியாேவ, இங்ேக நீ என்ன
ெசய்க றாய் என்றார். 10 அதற்கு அவன்:
ேசைனகளின் ேதவனாகய ெயேகாவாக்காக
மிகவும் பக்தைவராக்கயமாக
இருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கள் உமது
உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்;
உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
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உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளப்
பட்டயத்தனால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
நான் ஒருவன் மட்டும் மீதயாக
இருக்க ேறன்; என்னுைடய உயைரயும்
எடுக்கத் ேதடுக றார்கள் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது அவர்: நீ ெவளிேய
வந்து ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
மைலயன்ேமல் நல் என்றார்; அப்ெபாழுது,
இேதா, ெயேகாவா கடந்துேபானார்;
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப் மைலகைளப்
பளக்க றதும்பாைறகைளஉைடக்க றதுமான
பலத்த ெபருங்காற்று உண்டானது;
ஆனாலும் அந்தக் காற்ற ேல ெயேகாவா
இருக்கவல்ைல; காற்றுக்குப்பன்பு பூமி
அத ர்ச்ச உண்டானது; பூமி அத ர்ச்ச யலும்
ெயேகாவா இருக்கவல்ைல. 12 பூமி
அத ர்ச்ச க்குப் பன்பு அக்கனி உண்டானது;
அக்கனியலும் ெயேகாவா இருக்கவல்ைல;
அக்கனிக்குப்பன்பு அைமதயான ெமல்லிய
சத்தம் உண்டானது. 13 அைத எலியா
ேகட்டேபாது, தன்னுைடய சால்ைவயால்
தன்னுைடய முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு
ெவளிேய வந்து, குைகயன் வாசலில்
நன்றான். அப்ெபாழுது, இேதா,
எலியாேவ, இங்ேக நீ என்ன ெசய்க றாய்
என்கற சத்தம் அவனுக்கு உண்டானது.
14 அதற்கு அவன்: ேசைனகளின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்காக
மிகவும் பக்தைவராக்கயமாக
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இருந்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கள் உமது
உடன்படிக்ைகையத் தள்ளிவ ட்டார்கள்;
உம்முைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளப் பட்டயத்தால்
ெகான்றுேபாட்டார்கள், நான் ஒருவன்
மட்டும் மீதயாக இருக்க ேறன்; என்னுைடய
உயைரயும் எடுக்கத் ேதடுக றார்கள்
என்றான். 15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
அவைனப் பார்த்து: நீ தமஸ்குவன்
வழியாகவனாந்த ரத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபாய்,
ஆசேகைலச் சீரியாவன்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்து, 16 பன்பு ந ம்சயன்
மகனாகய ெயகூைவ இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்து, ஆேபல்
ெமெகாலா ஊரானான சாப்பாத்தன்
மகனாகய எலிசாைவ உன்னுைடய
இடத்த ேல தீர்க்கதரிச யாக அப ேஷகம்ெசய்.
17 சம்பவ ப்பதாவது: ஆசேகலின்
பட்டயத்த ற்குத் தப்பனவைன ெயகூ
ெகான்றுேபாடுவான்; ெயகூவன்
பட்டயத்த ற்குத் தப்பனவைன எலிசா
ெகான்றுேபாடுவான். 18 ஆனாலும்
பாகாலுக்கு முடங்காதருக்க ற
முழங்கால்கைளயும், அவைன
முத்தம்ெசய்யாமலிருக்கற வாய்கைளயும்
உைடய ஏழாய ரம்ேபைர இஸ்ரேவலிேல
மீதயாகைவத்தருக்க ேறன்என்றார்.

எலிசாவன்அைழப்பு
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19 அப்படிேய அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், பன்னிரண்டு
ஏர்கைளப்பூட்டி உழுத சாப்பாத்தன்
மகனாகய எலிசாைவக் கண்டான்; அவன்
12 ஆம் ஏைர ஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்;
எலியா அவன் இருக்கும் இடம்வைர ேபாய்,
அவன்ேமல் தன்னுைடய சால்ைவையப்
ேபாட்டான். 20 அப்ெபாழுது அவன்
மாடுகைளவ ட்டு, எலியாவன் பன்ேன
ஓடி: நான் என்னுைடய தகப்பைனயும்
என்னுைடய தாையயும் முத்தம்ெசய்ய
உத்த ரவு ெகாடும், அதற்குப்பன்பு உம்ைமப்
பன்ெதாடர்ேவன் என்றான். அதற்கு
அவன்: ேபாய்த் தரும்பவா; நான் உனக்குச்
ெசய்தைத நைனத்துக்ெகாள் என்றான்.
21அப்ெபாழுதுஅவன்இவைனவட்டுப்ேபாய்,
ஒரு ஏர் மாடுகைளப் ப டித்து அடித்து, ஏரின்
மரங்களால் அைவகளின் இைறச்சையச்
சைமத்து மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான்;
அவர்கள் சாப்ப ட்டப றகு, அவன் எழுந்து,
எலியாவுக்குப் பன்ேனெசன்று அவனுக்கு
பணிவைடெசய்தான்.

அத்த யாயம் 20
ெபனாதாத் சமாரியாைவத்தாக்குதல்

1 சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத்
தன்னுைடய பைடையெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், சமாரியாைவ
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முற்றுைகய ட்டு அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தான்;அவேனாடுமுப்பத்த ரண்டு
ராஜாக்கள் இருந்ததுமல்லாமல்,
குதைரகளும் இரதங்களும் இருந்தது.
2 அவன் நகரத்த ற்குள் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஆகாப டம் தூதுவர்கைள
அனுப்ப : 3 உன்னுைடய ெவள்ளியும்
உன்னுைடய ெபான்னும் என்னுைடயது;
உன்னுைடய ெபண்களும் உன்னுைடய
மகன்களுக்குள் சறந்தவர்களாக
இருக்க றவர்களும் என்னுைடயவர்கள்
என்று ெபனாதாத் ெசால்லுகறான் என்று
அவனுக்குச் ெசால்லச்ெசான்னான்.
4 இஸ்ரேவலின் ராஜா அதற்கு
மறுெமாழியாக: ராஜாவாகய
என்னுைடய எஜமானேன, உம்முைடய
வார்த்ைதயன்படிேய, நானும் எனக்கு
உண்டான யாவும் உம்முைடயைவகள்தான்
என்று ெசால்லியனுப்பனான்.
5 அந்த தூதுவர்கள் தரும்பவும்
வந்து: ெபனாதாத் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், உன்னுைடய
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
ெபண்கைளயும், மகன்கைளயும் நீ
எனக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று
உமக்குச் ெசால்லியனுப்ப ேனேன.
6 ஆனாலும் நாைள இந்த ேநரத்தல்
என்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
உன்னிடம் அனுப்புேவன்; அவர்கள்
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உன்னுைடய வீட்ைடயும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களின் வீடுகைளயும்
ேசாத த்து, உன்னுைடய கண்ணுக்குப்
ப ரியமானைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
தங்களுைடய ைககளில் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாவார்கள் என்றார் என்று ெசான்னார்கள்.
7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா,
ேதசத்தன் மூப்பர்கைளெயல்லாம் அைழத்து:
இவன் ஆபத்ைதத் ேதடுக ற வதத்ைதக்
கவனித்துப் பாருங்கள்; என்னுைடய
ெபண்கைளயும், என்னுைடய மகன்கைளயும்,
என்னுைடய ெவள்ளிையயும், என்னுைடய
ெபான்ைனயும் ேகட்க, இவன் என்னிடம் ஆள்
அனுப்பனேபாது, நான் ெகாடுக்கமாட்ேடன்
என்று இவனுக்கு மறுக்கவல்ைலேய
என்றான். 8அப்ெபாழுது எல்லா மூப்பர்களும்
எல்லா மக்களும் அவைனப் பார்த்து:
நீர் அவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கவும், அவனுக்குச் சம்மத க்கவும்
ேவண்டாம் என்றார்கள். 9 அதனால்
அவன் ெபனாதாத்தன் தூதுவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ராஜாவாகய என்னுைடய
எஜமானுக்குச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், நீர் முதல்முைற உமது
அடியானுக்குச் ெசால்லியனுப்பன யாவும்
ெசய்ேவன்; இந்தக் காரியத்ைதேயா நான்
ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்லுங்கள்
என்றான்; தூதுவர்கள் ேபாய், இந்த
மறுெமாழிைய அவனுக்குச் ெசான்னார்கள்.
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10 அப்ெபாழுது ெபனாதாத் அவனிடம் ஆள்
அனுப்ப : எனக்குப் பன்ேன ெசல்லுகற
மக்கள் எல்ேலாரும் ைகக்கு ஒரு ப டியாவது
வாரிக்ெகாள்ள சமாரியாவன் தூள்
ேபாதுமானதாக இருந்தால், ெதய்வங்கள்
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
எனக்குச் ெசய்யக்கடவர்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு
இஸ்ரேவலின் ராஜா மறுெமாழியாக;
ஆயுதம் அணிந்தருக்க றவன், ஆயுதம்
படுங்க ப் ேபாடுக றவைனப்ேபாலப்
ெபருைமபாராட்டக்கூடாது என்றுஅவனுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 12 ெபனாதாத்தும்,
மற்ற ராஜாக்களும் கூடாரங்களிேல
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்டு, தன்னுைடய
ஆட்கைள ேநாக்க : யுத்தம் ெசய்ய
ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள் என்றான்;
அப்படிேய நகரத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய
ஆயத்தம்ெசய்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது ஒரு
தீர்க்கதரிச இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஆகாப டம் வந்து: அந்த ஏராளமான
மக்கள்கூட்டத்ைதெயல்லாம் கண்டாயா?
இேதா, நாேன ெயேகாவா என்று நீ
அறயும்படி இன்ைறக்கு அைத உன்னுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
14 யாைரக்ெகாண்டு என்று ஆகாப் ேகட்டான்;
அதற்கு அவன்: மாகாணங்களுைடய
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அதபத களின் வீரர்கைளக்ெகாண்டு என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்; பன்பு
அவன், யுத்தத்ைத யார் துவக்கேவண்டும்
என்று ேகட்டதற்கு; அவன், நீர்தான் என்றான்.
15அவன் மாகாணங்களுைடயஅத பத களின்
வீரர்கைள எண்ணிப்பார்த்தான்,
அவர்கள் 232 ேபர்; அவர்களுக்குப்பன்பு,
இஸ்ரேவல் மக்களாகய எல்லா
மக்களின் எண்ணிக்ைகயும் பார்த்து
7,000 ேபர் என்று கண்டான். 16 அவர்கள்
மத்தயான ேவைளய ேல ெவளிேய
புறப்பட்டார்கள்; ெபனாதாத்தும், அவனுக்கு
உதவயாக வந்த 32 ராஜாக்களாகய மற்ற
ராஜாக்களும், கூடாரங்களில் குடிெவற
ெகாண்டிருந்தார்கள். 17மாகாணங்களுைடய
அத பத களின் வீரர்கள் முதலில்
புறப்படுக றேபாது, ெபனாதாத் அனுப்பன
மனிதர்கள்: சமாரியாவலிருந்து
மனிதர்கள் புறப்பட்டு வருகறார்கள்
என்று அவனுக்கு அறவத்தார்கள்.
18 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்கள்
சமாதானத்த ற்காகப் புறப்பட்டு வந்தாலும்
அவர்கைள உய ேராடு ப டியுங்கள்; அவர்கள்
யுத்தத்த ற்காகப் புறப்பட்டு வந்தாலும்
அவர்கைள உய ேராடு ப டியுங்கள் என்றான்.
19 மாகாணங்களுைடய அத பத களின்
வீரர்களான அவர்களும், அவர்கள் பன்ேன
வருகற இராணுவமும், நகரத்தலிருந்து
ெவளிேய வந்தேபாது, 20 அவர்கள்



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்20:21cxxxix1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்20:24

அவரவர் தங்களுக்கு எத ர்ப்பட்டவர்கைள
ெவட்டினார்கள்; சீரியர்கள் பயந்ேதாடிப்
ேபானார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் அவர்கைளத்
துரத்தனார்கள்; சீரியாவன் ராஜாவாகய
ெபனாதாத், குதைரயன்ேமல் ஏற ச் சல
குதைர வீரர்கேளாடு தப்ப ேயாடிப்ேபானான்.
21 இஸ்ரேவலின் ராஜா புறப்பட்டு,
குதைரகைளயும், இரதங்கைளயும்
தாக்க , சீரியர்களில் ெபரிய அழிவு
உண்டாக ெவட்டினான். 22 பன்பு அந்தத்
தீர்க்கதரிச இஸ்ரேவலின் ராஜாவனிடம்
வந்து, அவைன ேநாக்க : நீர் ேபாய்
உம்ைமப் பலப்படுத்த க்ெகாண்டு, நீர்
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று
கவனித்துப்பாரும்; அடுத்த வருடத்த ேல
சீரியாவன் ராஜா உமக்கு எத ராக வருவான்
என்றான்.

23 சீரியாவன் ராஜாவுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைனப்
பார்த்து: அவர்களுைடய ெதய்வங்கள்
மைலத்ெதய்வங்கள், அதனால் அவர்கள்
நம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள்; நாம்
அவர்கேளாடு சமபூமிய ேல யுத்தம்ெசய்தால்
நல்லது; அப்ெபாழுது அவர்கைள
ேமற்ெகாள்வது ந ச்சயம். 24 அதற்காக
நீர் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்,
இந்த ராஜாக்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும்
தங்களுைடய இடத்தலிருந்து மாற்ற ,
அவர்களுக்குப் பதலாக வீரர்கைள
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ஏற்படுத்த ; 25 நீர் சாகக்ெகாடுத்த
வீரர்களுக்குச் சரியாக வீரர்கைளயும்,
அந்தக் குதைரகளுக்குச் சரியாகக்
குதைரகைளயும், இரதங்களுக்குச்
சரியாக இரதங்கைளயும் எண்ணிப்
பார்த்துக்ெகாள்ளும்; ப ற்பாடு சமபூமிய ேல
நாம் அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து,
ந ச்சயமாக அவர்கைள ேமற்ெகாள்ேவாம்
என்றார்கள்; அவன் அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு
அப்படிேய ெசய்தான். 26 அடுத்த
வருடத்த ேல ெபனாதாத் சீரியர்கைள
எண்ணிப் பார்த்து, இஸ்ரேவேலாடு
யுத்தம்ெசய்ய ஆப்ெபக்குக்கு வந்தான்.
27 இஸ்ரேவல் மக்களும் எண்ணிக்ைக
பார்க்கப்பட்டு, ேதைவயானைதச்
சம்பாத த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள
எத ர்க்கப் புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு
எத ேர இரண்டு சறய ெவள்ளாட்டு
மந்ைதையப்ேபால முகாமிட்டார்கள்;
ேதசம் சீரியர்களால் நைறந்தருந்தது.
28 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய மனிதன்
ஒருவன் வந்து, இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப்
பார்த்து: ெயேகாவா பள்ளத்தாக்குகளின்
ேதவனாக இல்லாமல், மைலகளின்
ேதவனாயருக்க றார் என்று சீரியர்கள்
ெசால்லியருக்க றபடியால், நான் இந்த
ஏராளமான மக்கள் கூட்டத்ைதெயல்லாம்
உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
அதனால் நாேன ெயேகாவா என்று நீங்கள்
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அறவீர்கள் என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றான். 29 ஏழுநாட்கள்வைர அவர்கள்
ேநருக்கு ேநராகமுகாமிட்டிருந்தார்கள்; ஏழாம்
நாளில் யுத்தம் துவங்க , இஸ்ரேவல் மக்கள்
ஒேர நாளிேல சீரியர்களில் ஒரு 1,00,000
காலாட்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
30மீதயானவர்கள்ஆப்ெபக் பட்டணத்தற்குள்
ஓடிப்ேபானார்கள்; அங்ேக மீதயாக
இருந்த 27,000 ேபரின்ேமல் மதல் இடிந்து
வழுந்தது; ெபனாதாத்தும் ஓடிப்ேபாய்
நகரத்த ற்குள் புகுந்து, உள்ளைறயல்
பதுங்கனான். 31 அப்ெபாழுது அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : இேதா,
இஸ்ரேவல் வம்சத்து ராஜாக்கள் தயவுள்ள
ராஜாக்கள் என்று ேகட்டிருக்க ேறாம்;
நாங்கள் சணலாைடகைள எங்களுைடய
இடுப்புகளில் கட்டி, கயறுகைள
எங்களுைடய தைலகளில் சுற்ற க்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவ டம் ேபாேவாம்;
ஒருேவைள உம்ைம உய ேராடு ைவப்பார்
என்று ெசால்லி, 32 சணலாைடகைளத்
தங்களுைடய இடுப்புகளில் கட்டி,
கயறுகைளத் தங்களுைடய தைலகளில்
சுற்ற க்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவ டம் வந்து: என்ைன உயேராடு
ைவயும் என்று உமது அடியானாகய
ெபனாதாத் வண்ணப்பம்ெசய்க றான்
என்றார்கள். அதற்கு அவன், இன்னும்
அவன் உயேராடு இருக்க றானா, அவன்
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என்னுைடய சேகாதரன் என்றான். 33 அந்த
மனிதர்கள் நன்றாய்க் கவனித்து, அவன்
வாயன்ெசால்ைல உடேன ப டித்து: உமது
சேகாதரனாகய ெபனாதாத் இருக்க றான்
என்றார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: நீங்கள்
ேபாய், அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வாருங்கள் என்றான்; ெபனாதாத்
அவனிடம் வந்தேபாது, அவைனத்
தன்னுைடய இரதத்தல் ஏற்ற க்ெகாண்டான்.
34அப்ெபாழுதுெபனாதாத்இவைனப்பார்த்து:
என்னுைடய தகப்பன் உம்முைடய தகப்பனார்
ைகய ேல ப டித்த பட்டணங்கைளத் தரும்பக்
ெகாடுத்துவடுக ேறன்; என்னுைடய
தகப்பன் சமாரியாவ ேல ெசய்ததுேபால,
நீரும் தமஸ்குவேல வீத கைள
உண்டாக்க க்ெகாள்ளலாம் என்றான். அதற்கு
அவன், இந்த உடன்படிக்ைக ெசய்து நான்
உம்ைமஅனுப்பவடுக ேறன்என்றுெசால்லி,
அவேனாடு உடன்படிக்ைகெசய்து அவைன
அனுப்பவ ட்டான்.

ஆகாைபதீர்க்கதரிச கடிந்துெகாள்ளுதல்
35 அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிச களின்

மகன்களில் ஒருவன் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படி தன்னுைடய நண்பைன
ேநாக்க : நீ என்ைன அடி என்றான்; அந்த
மனிதன் அவைனப் பார்த்து அடிக்கமாட்ேடன்
என்றான். 36 அப்ெபாழுது அவன் இவைனப்
பார்த்து: நீ ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்
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கீழ்ப்படியாமல் ேபானதால், இேதா, நீ
என்ைனவட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபானவுடேன
ஒரு சங்கம் உன்ைனக் ெகால்லும்
என்றான்; அப்படிேய இவன் அவைனவட்டுப்
புறப்பட்டவுடேன, ஒரு சங்கம் இவைனக்
கண்டு ெகான்றுேபாட்டது. 37 அதன்பன்பு
அவன் ேவெறாருவைனக் கண்டு: என்ைன
அடி என்றான்; அந்த மனிதன், அவைனக்
காயமுண்டாக அடித்தான். 38 அப்ெபாழுது
அந்தத் தீர்க்கதரிச ேபாய், தன்னுைடய
முகத்தன்ேமல் சாம்பைலப் ேபாட்டு,
மாறுேவடமிட்டு வழிய ேல ராஜாவுக்காகக்
காத்தருந்தான்.

39 ராஜா அவ்வழியாக வருகறேபாது,
இவன் ராஜாைவப் பார்த்துக் கூப்ப ட்டு:
உமது அடியான் யுத்தத்தல் நன்றேபாது,
ஒருவன் வலக , என்னிடத்தல் ஒருவைனக்
ெகாண்டுவந்து, இந்த மனிதைனப்
பாதுகாப்பாக ைவத்தரு; இவன்
தப்ப ப்ேபானால் உன்னுைடய உய ர்
அவன் உயருக்குச்சமமாக இருக்கும்,
அல்லது ஒரு தாலந்து ெவள்ளிைய நீ
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றான். 40 ஆனாலும்
உமதுஅடியான்இங்கும்அங்கும்ேவைலயாக
இருக்கும்ேபாது, அவன் ேபாய்வ ட்டான்
என்றான். இஸ்ரேவலின் ராஜா அவைனப்
பார்த்து: நீ ெசான்ன தீர்ப்பன்படிேய
ஆகும் என்றான். 41 அப்ெபாழுது அவன்
சீக்க ரமாகத் தன்னுைடய முகத்தன்
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ேமலிருக்கும்சாம்பைலத்துைடத்துவ ட்டதால்,
இஸ்ரேவலின்ராஜாஅவன்தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவன் என்று அறந்துெகாண்டான்.
42 அப்ெபாழுது இவன் அவைன ேநாக்க :
ெகாைலெசய்வதற்கு நான் நயமித்த
மனிதைன உன்னுைடய ைகயலிருந்து
தப்ப ப்ேபாகும்படி நீ வ ட்டதால், உன்னுைடய
உய ர் அவனுைடய உயருக்கு ஈடாகவும்,
உன்னுைடய மக்கள்அவனுைடய மக்களுக்கு
இைணயாகவும் இருக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 43 அதனால்
இஸ்ரேவலின் ராஜா சலிப்பும் ேகாபமுமாகத்
தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகப்புறப்பட்டு
சமாரியாவுக்குவந்தான்.

அத்த யாயம் 21
நாேபாத்தன்த ராட்ைசத்ேதாட்டம்

1இைவகளுக்குப்பன்பு,ெயஸ்ரேயலனாகய
நாேபாத்த ற்கு ெயஸ்ரேயலிேல
சமாரியாவன் ராஜாவாகய ஆகாபன்
அரண்மைனயன் அருகல் ஒரு
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் இருந்தது. 2 ஆகாப்
நாேபாத்ேதாடு ேபச : உன்னுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டம் என்னுைடய
வீட்டிற்கு அருகல் இருப்பதால், அைதக்
கீைரத்ேதாட்டமாக்கும்படி எனக்குக் ெகாடு,
அைதவ ட நல்ல த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத
அதற்குப் பதலாக உனக்குத் தருேவன்;
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அல்லது உனக்கு ேவண்டுமானால், அதன்
வைலக்க ரயமான பணத்ைதத் தருேவன்
என்றான். 3 நாேபாத் ஆகாைப ேநாக்க :
நான் என்னுைடய முன்ேனார்களின்
சுதந்தரத்ைத உமக்குத் தராதபடி ெயேகாவா
என்ைனக் காப்பாராக என்றான். 4 இப்படி
என்னுைடய முன்ேனார்களின் சுதந்த ரத்ைத
உமக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று
ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத் தன்ேனாடு
ெசான்ன வார்த்ைதக்காக ஆகாப் சலிப்பும்
ேகாபமுமாகத் தன்னுைடய வீட்டிற்கு வந்து,
சாப்ப ட்டாமல், தன்னுைடய கட்டிலின்ேமல்
படுத்து, தன்னுைடய முகத்ைதத் தருப்ப க்
ெகாண்டிருந்தான். 5 அப்ெபாழுது
அவனுைடய மைனவயாகய ேயசேபல்
அவனிடம் வந்து: நீர் சாப்ப டாதபடி,
உம்முைடய மனம் ேசார்வாக இருப்பது
என்ன என்று அவைனக் ேகட்டதற்கு,
6 அவன் அவைளப் பார்த்து: நான்
ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்ேதாடு ேபச :
உன்னுைடய த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத எனக்கு
வைலக்க ரயமாகக் ெகாடு; அல்லது உனக்கு
ப டித்தருந்தால் அதற்குப் பதலாக ேவறு
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உனக்குத் தருேவன்
என்ேறன். அதற்கு அவன்: என்னுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உமக்குக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்னான்
என்றான். 7 அப்ெபாழுது அவனுைடய
மைனவயாகய ேயசேபல் அவைன
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ேநாக்க : நீர் இப்ேபாது இஸ்ரேவலின்ேமல்
அரசாட்ச ெசய்க றவர் அல்லவா? நீர்
எழுந்து சாப்ப ட்டு மனமகழ்ச்ச யாக
இரும்; ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்தன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நான் உமக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்னாள். 8 அவள்
ஆகாபன் ெபயரால் கடிதங்கைள எழுத ,
அவன் முத்தைரைய அைவகளுக்குப்
ேபாட்டு, அந்த கடிதங்கைள நாேபாத்
இருக்கும் பட்டணத்தல் அவேனாடு
குடியருக்க ற மூப்பர்களிடத்த ற்கும்
ெபரிேயார்களிடத்த ற்கும் அனுப்பனாள்.
9 அந்த கடிதங்களில் அவள் எழுதனது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் உபவாசம்
என்று ெதரியப்படுத்த , நாேபாத்ைத
மக்களின் முன்பாக நறுத்த , 10 ேதவைனயும்
ராஜாைவயும் தூஷத்தாய் என்று
அவன்ேமல் சாட்ச ெசால்லுகற
வஞ்சகமான இரண்டுேபைர அவனுக்கு
எத ராக நறுத்த , அவைன ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய் அவன் சாகும்படி அவன்
மீது கல்ெலறயுங்கள் என்று எழுதனாள்.
11 அவன் பட்டணத்தல் குடியருக்க ற
மூப்பர்களும் ெபரிேயார்களுமாகய
அவன் பட்டணத்து மனிதர்கள், ேயசேபல்
தங்களுக்கு அனுப்பன கடிதங்களில்
எழுத க் கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய
ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள் உபவாசம் என்று
ெதரியப்படுத்த நாேபாத்ைத மக்களின்
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முன்ேன நறுத்தனார்கள். 13 அப்ெபாழுது
வஞ்சகமான இரண்டுேபர் வந்து, அவனுக்கு
எத ராக உட்கார்ந்து: நாேபாத் ேதவைனயும்
ராஜாைவயும்தூஷத்தான்என்றுமக்களுக்கு
முன்பாக அவன்ேமல் சாட்ச ெசான்னார்கள்;
அதற்குப்பன்பு அவைனப் பட்டணத்தற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அவன்
சாகும்படி அவைனக் கல்ெலற ந்து, 14 ப றகு
ேயசேபலுக்கு, நாேபாத் கல்ெலறயப்பட்டு
ெசத்தான் என்று ெசால்லியனுப்பனார்கள்.
15 நாேபாத் கல்ெலறயப்பட்டு ெசத்தைத
ேயசேபல் ேகட்டேபாது, ஆகாைப ேநாக்க : நீர்
எழுந்து,ெயஸ்ரேயலனாகயநாேபாத்உமக்கு
வைலக்க ரயமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்
என்று ெசான்ன த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்
ெசாந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ளும்;
நாேபாத் உய ேராடு இல்ைல, அவன்
ெசத்துப்ேபானான் என்றாள். 16 நாேபாத்
ெசத்துப்ேபானைத ஆகாப் ேகட்டேபாது,
அவன் ெயஸ்ரேயலனாகய நாேபாத்தன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச் ெசாந்தமாக
எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி எழுந்துேபானான்.

17 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
தஸ்பயனாகய எலியாவுக்கு உண்டானது,
அவர்: 18 நீ எழுந்து, சமாரியாவல்
இருக்கற இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஆகாைபச் சந்த க்கும்படி ேபா; இேதா, அவன்
நாேபாத்தன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்
ெசாந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ள அங்ேக
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ேபாயருக்க றான். 19 நீ அவைனப்
பார்த்து: நீ ெகாைல ெசய்ததும்
எடுத்துக்ெகாண்டதும் இல்ைலேயா என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நாய்கள்
நாேபாத்தன் இரத்தத்ைத நக்கன இடத்த ேல
உன்னுைடய இரத்தத்ைதயும் நாய்கள்
நக்கும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 20 அப்ெபாழுது
ஆகாப் எலியாைவ ேநாக்க : என்னுைடய
பைகவேன, என்ைனக் கண்டுபடித்தாயா
என்றான். அதற்கு அவன்: கண்டுபடித்ேதன்;
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச்
ெசய்யநீஉன்ைனவற்றுப்ேபாட்டாய். 21நான்
உன்ேமல் தீங்கு வரச்ெசய்து, உன்னுைடய
சந்ததைய அழித்துப் ேபாட்டு, ஆகாபுக்கு
சுவரில் நீர்வடும் ஒரு நாயாவது இல்லாதபடி
இஸ்ரேவலில் அைடபட்டவைனயும்
வடுபட்டவைனயும் அழித்து, 22 நீ எனக்குக்
ேகாபம் உண்டாக்க , இஸ்ரேவைலப்
பாவம் ெசய்யச்ெசய்ததால், உன்னுைடய
குடும்பத்ைத ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்த ற்கும்,
அகயாவன் மகனாகய பாஷாவன்
குடும்பத்த ற்கும் சமமாக்குேவன் என்றார்
என்று ெசான்னான். 23 ேயேசேபைலயும்
குறத்துக் ெயேகாவா: நாய்கள்
ேயசேபைல ெயஸ்ெரேயலின் மதல்
அருேக தன்னும். 24 ஆகாபன் சந்ததயல்
பட்டணத்த ேல சாக றவைன நாய்களும்,
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ெவளிய ேல சாக றவைன ஆகாயத்துப்
பறைவகளும் சாப்படும் என்றார்.
25 தன்னுைடய மைனவயாகய ேயசேபல்
தூண்டிவட்டபடிேய, ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்ய,
தன்ைன வற்றுப்ேபாட்ட ஆகாைபப்ேபால
ஒருவனுமில்ைல. 26 ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாக துரத்தவ ட்ட
எேமாரியர்கள் ெசய்தபடிெயல்லாம், அவன்
அருவருப்பான வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்ற ,
மிகவும் அருவருப்பாய் நடந்துெகாண்டான்.
27ஆகாப்இந்தவார்த்ைதகைளக்ேகட்டேபாது,
தன்னுைடய ஆைடகைளக் க ழித்து,
தன்னுைடய சரீரத்தன்ேமல் சணலாைடையப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு, உபவாசம்ெசய்து,
சணலாைடயல் படுத்துத் தாழ்ைமயாக
நடந்துெகாண்டான். 28 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைததஸ்பயனாகய
எலியாவுக்கு உண்டாயற்று, அவர்:
29 ஆகாப் எனக்கு முன்பாகத் தன்ைனத்
தாழ்த்தயைதக் கண்டாயா? அவன் எனக்கு
முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்துகறதால்,
நான் அவனுைடய நாட்களில் அந்த அழிைவ
வரச்ெசய்யாமல், அவனுைடய மகனுைடய
நாட்களில் அைத அவனுைடய வீட்டின்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன்என்றார்.

அத்த யாயம் 22
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மிகாயா ஆகாப ற்கு எத ராக
தீர்க்கதரிசனம்உைரத்தல்

1 சீரியர்களுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
மூன்று வருடங்கள் யுத்தமில்லாமல்
இருந்தது. 2மூன்றாம் வருடத்த ேல யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவ டம் ேபாயருக்கும்ேபாது,
3 இஸ்ரேவலின் ராஜா தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க :
கீேலயாத்தலுள்ளராேமாத்நம்முைடயெதன்று
அறயீர்களா? நாம் அைதச் சீரியா ராஜாவன்
ைகயலிருந்து ப டித்துக்ெகாள்ளாமல்,
சும்மாயருப்பாேனன் என்று ெசால்லி,
4 ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய என்ேனாடு
கூட வருகறீரா என்று ேகட்டான்.
ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ
ேநாக்க : நான்தான் நீர், என்னுைடய
மக்கள் உம்முைடய மக்கள், என்னுைடய
குதைரகள்உம்முைடயகுதைரகள் என்றான்.
5 பன்னும் ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின்
ராஜாைவப் பார்த்து: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய இன்ைறக்கு வ சாரித்து
அறயும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஏறக்குைறய நானூறு
தீர்க்கதரிச கைளக் கூடிவரச்ெசய்து: நான்
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்யப்ேபாகலாமா, ேபாக
ேவண்டாமா என்று அவர்கைளக்
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ேகட்டதற்கு; அவர்கள், ேபாம், ஆண்டவர்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்
என்றார்கள். 7 பன்பு ேயாசபாத்: நாம்
வ சாரித்து அறவதற்கு இவர்கைளத்
தவ ர ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச
ேவேற யாராவது இங்ேக இல்ைலயா
என்று ேகட்டான். 8 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா, ேயாசபாத்ைத
ேநாக்க : ெயேகாவாவ டம் வ சாரித்து
அறவதற்கு இம்லாவன் மகனாகய
மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன்
இருக்கறான்; ஆனாலும் நான் அவைனப்
பைகக்க ேறன்; அவன் என்ைனக்குறத்து
நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன்
என்றான். அதற்கு ேயாசபாத்,
ராஜாேவ, அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம்
என்றான். 9 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
ராஜா அத காரிகளில் ஒருவைனக்
கூப்ப ட்டு: இம்லாவன் மகனாகய
மிகாயாைவச் சீக்க ரமாய் அைழத்துவா
என்றான். 10 இஸ்ரேவலின் ராஜாவும்,
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும்,
சமாரியாவன் வாசலுக்கு முன்பாக
இருக்கும் த றந்த ெவளிய ேல ராஜஉைட
அணிந்துெகாண்டவர்களாக,அவரவர் தம்தம்
சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்;
எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும் அவர்களுக்கு
முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
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11 ேகனானாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா
தனக்கு இரும்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்க ,
இைவகளால் நீர் சீரியர்கைளத் தள்ளி
அழித்துப்ேபாடுவீர் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 12 எல்லாத்
தீர்க்கதரிச களும் அதற்கு இைசவாகத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்துக்குப் நீர் ேபாம், உமக்கு
வாய்க்கும்; ெயேகாவா அைத ராஜாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
13 மிகாயாைவ அைழக்கப்ேபான
ஆள் அவனுடன் ேபச : இேதா,
தீர்க்கதரிச களுைடய வார்த்ைதகள் எல்லாம்
ராஜாவற்கு நன்ைமயாக இருக்க றது;
உம்முைடய வார்த்ைதயும் அவர்களில்
ஒருவர் வார்த்ைதையப்ேபால இருக்கும்படி
நன்ைமயாகச் ெசால்லும் என்றான்.
14 அதற்கு மிகாயா: ெயேகாவா என்னிடம்
ெசால்வைதேய ெசால்லுேவன் என்று
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன்என்றான்.

15 அவன் ராஜாவ டம் வந்தேபாது,
ராஜா அவைனப் பார்த்து: மிகாயாேவ,
நாங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்யப்
ேபாகலாமா, ேபாகேவண்டாமா என்று
ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நீர் ேபாம்,
உமக்கு வாய்க்கும்; ெயேகாவா அைத
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்;
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என்றான். 16 ராஜா அவைனப் பார்த்து:
நீ ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல்
உண்ைமையத்தவ ர ேவெறான்ைறயும்
என்னிடம் ெசால்லாதபடிக்கு, நான்
எத்தைனமுைற உன்ைன ஆைணயடச்
ெசய்யேவண்டும் என்று ெசான்னான்.
17 அப்ெபாழுது மிகாயா: இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் ேமய்ப்பன் இல்லாத
ஆடுகைளப்ேபால மைலகளிேல
ச தறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: இவர்களுக்கு எஜமான்
இல்ைல; அவரவர் தம்தம் வீட்டிற்குச்
சமாதானத்ேதாடு தரும்பக்கடவர்கள் என்றார்
என்று ெசான்னான். 18 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
இவன் என்ைனக் குறத்து நன்ைமயாக
அல்ல, தீைமயாகேவ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவன் என்று நான் உம்ேமாடு
ெசால்லவல்ைலயா என்றான்.

19 அப்ெபாழுது மிகாயா ெசான்னது:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளும்;
ெயேகாவா தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்க றைதயும்,பரமேசைனெயல்லாம்
அவரிடம் அவரின் வலது பக்கத்தலும், இடது
பக்கத்தலும் ந ற்க றைதயும் கண்ேடன்.
20 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: ஆகாப் ேபாய்,
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தல் வழும்படி,
அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்க றவன் யார்
என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன் இப்படியும்
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ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவ புறப்பட்டு
வந்து, ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நன்று;
நான் அவனுக்குப் ேபாதைன ெசய்ேவன்
என்றது. 22 எதனால் என்று ெயேகாவா
அைதக் ேகட்டார். அப்ெபாழுது அது:
நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிச கள்
எல்ேலாரின் வாயலும் ெபாய்யன் ஆவயாக
இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்: நீ
அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து அப்படி
நடக்கச்ெசய்வாய்; ேபாய் அப்படிச் ெசய்
என்றார். 23ஆதலால் ெயேகாவா ெபாய்யன்
ஆவைய உம்முைடய தீர்க்கதரிச களாகய
இவர்கள் எல்ேலாருைடய வாயலும்
கட்டைளய ட்டார்; ெயேகாவா உம்ைமக்
குற த்துத் தீைமயாகச் ெசான்னார் என்றான்.
24 அப்ெபாழுது ேகனானாவன் மகனாகய
ச ேதக்கயா அருகல் வந்து, மிகாயாைவக்
கன்னத்தல் அடித்து, ெயேகாவாவுைடய
ஆவ எந்த வழியாக என்ைனவட்டு
உன்ேனாடு ேபசும்படி வந்தது என்றான்.
25 அதற்கு மிகாயா: நீ ஒளிந்துெகாள்ள
உள் அைறய ேல பதுங்கும் அந்த நாளிேல
அைதக் காண்பாய் என்றான். 26அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா: மிகாயாைவப்
ப டித்து, அவைனப் பட்டணத்தன்
தைலவனாகய ஆேமானிடத்த ற்கும்,
ராஜாவன் மகனாகய ேயாவாச டத்த ற்கும்
தரும்பக் ெகாண்டுேபாய், 27 இவைனச்
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சைறச்சாைலய ேல ைவத்து, நான்
சமாதானத்ேதாடு வரும்வைர, இவனுக்கு
ெகாஞ்சம் அப்பத்ைதயும் ெகாஞ்சம்
தண்ணீைரயும் சாப்ப டக் ெகாடுங்கள்
என்று ராஜா ெசான்னார் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றான். 28 அப்ெபாழுது
மிகாயா: நீர் சமாதானத்ேதாடு தரும்ப
வருகறது உண்டானால், ெயேகாவா
என்ைனக்ெகாண்டு ேபசவல்ைல என்று
ெசால்லி; மக்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்
இைதக் ேகளுங்கள்என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்த ேல ஆகாப்
ெகால்லப்படுதல்

29 பன்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஆகாபும், யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாசபாத்தும் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்துக்குப் ேபானார்கள்.
30 இஸ்ரேவலின் ராஜா ேயாசபாத்ைத
ேநாக்க : நான் ேவஷம்மாற யுத்தத்தல்
நுைழேவன்; நீேரா ராஜஉைட அணிந்தரும்
என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலின்
ராஜா ேவஷம்மாற , யுத்தத்தல்
நுைழந்தான். 31 சீரியாவன் ராஜா தனக்கு
இருக்கற இரதங்களின் முப்பத்த ரண்டு
தைலவர்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ச றயவர்கேளாடும் ெபரியவர்கேளாடும்
யுத்தம்ெசய்யாமல் இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஒருவேனாடுமாத்த ரம் யுத்தம் ெசய்யுங்கள்



1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்22:32clvi1இராஜாக்கள்அத்தயாயம்22:37

என்று கட்டைளய ட்டிருந்தான். 32 எனேவ,
இரதங்களின் தைலவர்கள் ேயாசபாத்ைதக்
காணும்ேபாது, இவன்தான் இஸ்ரேவலின்
ராஜா என்று ெசால்லி யுத்தம்ெசய்ய
அவனுக்கு ேநராக வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ேயாசபாத் கூக்குரலிட்டான். 33 இவன்
இஸ்ரேவலின் ராஜா அல்ல என்று
இரதங்களின் தைலவர்கள் கண்டு
அவைனவட்டு வலக ப்ேபானார்கள்.
34 ஒருவன் ெதரியாமல் வல்ைல
நாேணற்ற எய்தான்; அது இஸ்ரேவலின்
ராஜாவனுைடய கவசத்தன் சந்துகளுக்குள்
பட்டது; அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய
ரத ஓட்டிையப் பார்த்து; நீ தருப்ப
என்ைன இராணுவத்தற்கு மறுபுறம்
ெகாண்டுேபா; எனக்குக் காயம்பட்டது
என்றான். 35 அன்ைறயதனம் யுத்தம்
அத கரித்தது; ராஜாைவச் சீரியர்களுக்கு
எத ராக இரதத்தல் நறுத்தைவத்தார்கள்;
சாயங்காலத்த ேல அவன் இறந்துேபானான்;
காயத்தன் இரத்தம் இரதத்தன் தட்டிேல
வடிந்தது. 36 ெபாழுதுேபாகும்ேபாது
அவரவர் தம்தம் பட்டணத்தற்கும்,
அவரவர் தம்தம் ேதசத்த ற்கும்
ேபாகலாம் என்று இராணுவத்தல்
அறவக்கப்பட்டது. 37 அப்படிேய
ராஜா இறந்தபன்பு சமாரியாவுக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்டான்; ராஜாைவ
சமாரியாவல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்.
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38 அந்த இரதத்ைதயும் அவனுைடய
கவசத்ைதயும் சமாரியாவன் குளத்த ேல
கழுவுகறேபாது ெயேகாவா ெசால்லியருந்த
வார்த்ைதயன்படிேய, நாய்கள் அவனுைடய
இரத்தத்ைத நக்கனது. 39 ஆகாபன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்தைவகளும்,
அவன் கட்டின அரண்மைனயன் வரலாறும்,
அவன் கட்டின எல்லாப் பட்டணங்களின்
வரலாறும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
40 ஆகாப் மரணமைடந்து முன்ேனார்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டபன்பு, அவனுைடய
மகனாகய அகசயா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாசபாத்
41 ஆசாவன் மகனாகய ேயாசபாத்

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாப்
அரசாட்ச ெசய்த நான்காம் வருடத்தல்
யூதாவன்ேமல் ராஜாவானான். 42 ேயாசபாத்
ராஜாவாக றேபாது முப்பத்ைதந்து வயதாக
இருந்து, இருபத்ைதந்து வருடங்கள்
எருசேலமில் அரசாட்ச ெசய்தான்;
ச ல்கயன் மகளாகய அவனுைடய
தாயன்ெபயர் அசுபாள். 43 அவன்
தன்னுைடய தகப்பனாகய ஆசாவன்
வழிகளிெலல்லாம் நடந்தான்; அவன்
அைதவ ட்டு வலகாமல் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
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ெசய்தான்; ஆனாலும் ேமைடகள்
இடிக்கப்படவல்ைல; மக்கள் இன்னும்
ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத் தூபம்
காட்டிவந்தார்கள். 44ேயாசபாத்இஸ்ரேவலின்
ராஜாேவாடு சமாதானமாக இருந்தான்.
45 ேயாசபாத்தன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் காட்டிய வல்லைமயும், அவன் ெசய்த
யுத்தமும், யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
46 தன்னுைடய தகப்பனாகய ஆசாவன்
நாட்களில் மீதயாக வ ட்டிருந்த ஆண்
வபசாரக்காரர்கைளயும் அவனுைடய
ேதசத்தலிருந்து அற்றுப்ேபாகச்ெசய்தான்.
47 அப்ெபாழுது ஏேதாமில் ராஜா இல்ைல;
ப ரத ராஜா ஒருவன் இருந்தான்.
48 ெபான்னுக்காக ஓப்பீருக்குப் ேபாகும்படி,
ேயாசபாத் தர்ஷீஸ் கப்பல்கைளச் ெசய்தான்;
ஆனால் அைவகள் ேபாகவல்ைல;
அைவகள் எச ேயான் ேகேபரிேல
உைடந்துேபானது. 49அப்ெபாழுது ஆகாபன்
மகனாகய அகசயா ேயாசபாத்ைத
ேநாக்க : என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்
உம்முைடய ேவைலக்காரர்கேளாடு
கப்பல்களில் ேபாகட்டும் என்றான்;
அதற்கு ேயாசபாத் சம்மத க்கவல்ைல.
50 ேயாசபாத் மரணமைடந்து, தாவீதன்
நகரத்தல் தன்னுைடய முன்ேனார்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய
மகனாகய ேயாராம் அவனுைடய இடத்தல்
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ராஜாவானான்.
இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயஅகசயா

51ஆகாபன் மகனாகய அகசயா யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன் பத ேனழாம்
வருடத்த ேல சமாரியாவல் ராஜாவாக ,
இஸ்ரேவலின்ேமல் இரண்டு வருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 52 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குத் தீங்கானைதச் ெசய்து,
தன்னுைடய தகப்பன் வழியலும்,
தன்னுைடய தாயன் வழியலும்,
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த
ேநபாத்தன் மகன் ெயெராெபயாமின்
வழியலும் நடந்து, 53 பாகாைல வணங்க ,
அைதப் பணிந்துெகாண்டு, தன்னுைடய
தகப்பன் ெசய்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமூட்டினான்.
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