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நாளாகமத்தன்
முதலாம்புத்தகம்

ஆதாம் முதல் ேநாவா வைரயுள்ள குடும்ப
வரலாறு
௧-௩ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், ேகனான்,
மகலாெலேயல், யாேரத், ஏேனாக்கு,
ெமத்தூசலா,லாேமக்கு, ேநாவா.

௪ ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆக ேயார்
ேநாவாவன்மகன்கள்.
யாப்ேபத்தன்சந்ததயனர்
௫ ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான்,
தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆக ேயார்
யாப்ேபத்தன்மகன்கள்.

௬ அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா,
ஆகேயார் ேகாமரின்மகன்கள்.

௭ எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம், ெதாதானீம்
ஆக ேயார்யாவானின்மகன்கள்.
காமின் சந்ததயனர்
௮ கூஷ், மிஸ்ராய ம், பூத், கானான்
ஆக ேயார் காமின்மகன்களாவார்கள்.

௯ ேசபா, ஆவலா, சப்தா, ராமா, சப்த கா
ஆக ேயார் கூஷன் மகன்களாவார்கள்.
ேசபா, த தான், ஆகேயார் ராமாவன்
மகன்களாவார்கள்.
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௧௦ந ம்ேராதன் சந்ததயானகூஷ், வளர்ந்து
பலமுள்ள ைதரியமிக்க வீரனாக உலகல்
வளங்கனான்.

௧௧ லுதீமியர், ஆனாமியர், ெலகாப யர்,
நப்தூகயர் ஆக ேயாரின் தந்ைத
மிஸ்ராய ம் (எக ப்து) ௧௨ ேமலும்
மிஸ்ராயும் பத்ரூசயர், கஸ்லூகயர்
கப்ேதாரியர் ஆக ேயாருக்கும் தந்ைத
(ெபலிஸ்தயர்கள் கஸ்லூகயரிலிருந்து
வந்தவர்கள்.)

௧௩ கானான் சீேதானின் தந்ைத ஆவான்.
சீேதான் இவனது மூத்த மகன். கானான்
சீேதானுக்கும் ேகத்துக்கும் தந்ைத
ஆவான். ௧௪ அவன் எபூசயைரயும்,
எேமாரியைரயும், க ர்காச யைரயும்
௧௫ ஏவயைரயும், அர்கீயைரயும்,
சீனியைரயும், ௧௬ அர்வாதயைரயும்,
ெசமாரியைரயும், காமாத்தயைரயும்
ெபற்றான்.
ேசமின் சந்ததயனர்
௧௭ ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம்,
ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், ேமசக் ஆக ேயார்
ேசமின்மகன்களாவார்கள்.

௧௮ அர்பக்சாத் சாலாவன் தந்ைத. சாலா
ஏேபரின்தந்ைத.

௧௯ ஏேபருக்கு இரண்டு மகன்கள்
இருந்தார்கள். ஒரு மகனின் ெபயர்,
ேபேலகு ஆகும். ஏெனன்றால், இவனது
வாழ்நாளில் தான் பூமியலுள்ள
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ஜனங்கள் ெமாழி வாரியாகப்
ப ரிக்கப்பட்டனர். ேபேலகன்
சேகாதரனது ெபயர் ெயாக்தான் ஆகும்.
௨௦ அல்ேமாதாத், சாேலப், ஆசர்மாேவத்,
ேயராைக, ௨௧ அேதாராம், ஊசால்,
த க்லா, ௨௨ ஏபால், அபமாேவல்,
ேசபா, ௨௩ ஓப்பீர், ஆவலா, ேயாபாப்
ஆக ேயாைர ெயாக்தான் ெபற்றான்.
கீழ்க்கண்ட அைனவரும் ேயாக்தானின்
மகன்களாவார்கள்.

௨௪ ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, ௨௫ ஏேபர்,
ேபேலகு, ெரகூ, ௨௬ ெசரூகு, நாேகார்,
ேதராகு, ௨௭ ஆப ராமாக ய ஆப ரகாம்
ஆக ேயார்.

ஆப ரகாமின்குடும்பம்
௨௮ ஈசாக்கும், இஸ்மேவலும் ஆப ரகாமின்
மகன்களாவார்கள். ௨௯கீழ்க்கண்டவர்கள்
இவர்களதுசந்ததயாவார்கள்:

இஸ்மேவலின்மூத்தமகனானெநபாேயாத்,
மற்ற மகன்களான ேகதார், அத்ப ேயல்,
மிப்சாம், ௩௦மிஷ்மா,தூமா, மாசா,ஆதாத்,
ேதமா, ௩௧ ெயத்தூர், நாபீஸ், ேகத்மா,
ஆகேயார்.

௩௨ ேகத்தூராள் ஆப ரகாமின் ெபண்
ேவைலக்காரி ச ம்ரான், யக்ஷான்,
ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக், சூவா
ஆக ேயார் இவளது பள்ைளகள்.
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ேசபாவும் ேததானும் யக்ஷானின்
பள்ைளகள்.

௩௩ ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா,
எல்தாகா ஆக ேயார் மீதயானின்
மகன்கள். இவர்கள் எல்ேலாரும்
ேகத்தூராளின் சந்ததயார்.

Isaac’s Descendants
௩௪ஆப ரகாம் ஈசாக்கன் தந்ைத. ஏசாவும்,
இஸ்ரேவலும்ஈசாக்கன்மகன்கள்.

௩௫ ெரகுேவல், எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு
ஆக ேயார் ஏசாவன்மகன்கள்.

௩௬ ஓமார், ெசப்ப , கத்தாம், ேகனாஸ்,
த ம்னா, அமேலக்கு ஆக ேயார்
எலீப்பாசன்மகன்கள்.

௩௭ நகாத், ேசராகு, சம்மா, மீசா ஆக ேயார்
ெரகுேவலின்மகன்கள்.

ேசயீரிடமிருந்துஏேதாமியர்கள்
௩௮ ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனா, தீேசான்,
எத்ேசர், தீசான் ஆக ேயார் ேசயீரின்
மகன்கள்.

௩௯ ேலாத்தானின் மகன்கள். த ம்னாள்
ேலாத்தானின் சேகாதரிஆவாள்.

௪௦ அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்ப ,
ஓனாம் ஆக ேயார் ேசாபாலின் மகன்கள்.
அயாவும், ஆனாகும் ச ப ேயானின்
மகன்கள்.

௪௧ ஆனாகன் மகன்களில் த ேஷானும்
ஒருவன். அம்ராம், எஸ்பான், இத்தரான்,
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ெகரான் ஆக ேயார் த ேஷானின்
மகன்கள்.

௪௨பல்கான்,சகவான்,யாக்கான்ஆக ேயார்
ஏத்ேசரின்மகன்கள்.

ஊத்ஸ், அரான் ஆக ேயார் தஷானின்
மகன்கள்.
ஏேதாமின்அரசர்கள்
௪௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அரசெனாருவன் ஆள்வதற்கு முன்ேப
ஏேதாம் நலத்ைத பல அரசர்கள் ஆண்டு
வந்தார்கள்.அந்தஅரசர்களின்ெபயர்கள்:

ேபேயாரின் மகன் ேபலா. இவனது
நகரத்தன்ெபயர் தன்காபாஆகும்.

௪௪ேபலா மரித்ததும் ேபாஸ்ராைவச் ேசர்ந்த
ேசராகன் மகன் ேயாபாப் இவனுக்குப்
பதல்அரசன்ஆனான்.

௪௫ ேயாபாப் மரித்ததும், ேதமானியரின்
நாட்டானாகய ஊசாம் புதய அரசன்
ஆனான்.

௪௬ ஊசாம் மரித்த பன், ேபதாதன் மகன்
ஆதாத் அவனுக்குப் பதல் அரசன்
ஆனான். இவன் மீதீயானியைர
ேமாவாபன் நாட்டிேல ேதாற்கடித்தான்.
இவனதுநகரத்தன்ெபயர்ஆவீத்ஆகும்.

௪௭ஆதாத் மரித்த பன், மஸ்ேரக்கா ஊைரச்
ேசர்ந்த சம்லா அவனுக்குப் பதல் அரசன்
ஆனான்.

௪௮ சம்லா மரித்த பன் சவுல் புதய அரசன்
ஆனான். இவன் ஐப ராத்து ஆற்றன்
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கைரயல் உள்ள ேரேகாேபாத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்.

௪௯சவுல்மரித்தபன்,அக்ேபாரின்மகனான
பாகாலானான்அவனுக்குப் பதல் அரசன்
ஆனான்.

௫௦ பாகாலானான் மரித்தபன், ஆதாத்
அவனுக்குப் பன் புதய அரசன்
ஆனான். இவனது நகரத்த ற்கு பாக
என்று ெபயரிடப்பட்டது. ஆதாத்தன்
மைனவயன்ெபயர் ெமேகதேபல்ஆகும்.
மாத்த ேரத்தன் மகள் ெமேகதேபல்
ஆவாள். ேமசகாபன் மகள் மாத்த ேரத்
ஆவாள். ப றகு, ஆதாத் மரித்தான்.
௫௧ஆதாத் மரித்தபன், ஏேதாமில் த ம்னா,
அல்யா, எேதத். ௫௨ அேகாலிபாமா,
ஏலா, ப ேனான், ௫௩ ேகனாஸ், ேதமான்,
மிப்சார், ௫௪ மக்த ேயல், ஈராம் ஆக ேயார்
ஏேதாமின்தைலவர்கள்ஆனார்கள்.

௨
இஸ்ரேவலின்மகன்கள்
௧ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா,
இசக்கார், ெசபுேலான், ௨ தாண்,
ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன், நப்தலி, காத்,
ஆேசர் ஆக ேயார் இஸ்ரேவலின்
மகன்களாவார்கள்.

யூதாவன்மகன்கள்
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௩ ஏர், ஓனான், ேசலா ஆக ேயார் யூதாவன்
மகன்கள். இந்த மூன்றுேபரும் பத்சூவா
ெபற்ற பள்ைளகள். இவள் கானான்
நாட்டுப் ெபண். யூதாவன் முதல்
மகனான ஏர், ெகட்டவனாக இருப்பைதக்
கர்த்தர் கண்டார். அதனால் கர்த்தர்
அவைன ெகான்றுவட்டார். ௪ யூதாவன்
மருமகளானதாமார்அவனுக்குப்பாேரஸ்,
ேசரா எனும் இருவைரப் ெபற்றாள். ஆக
யூதாவுக்கு 5மகன்கள்இருந்தார்கள்.

௫ எஸ்ேரானும் ஆமூலும், பாேரசன்
மகன்களாவார்கள். ௬ ேசராவுக்கு 5
மகன்கள். ச ம்ரி, ஏத்தான், ஏமான்,
கல்ேகால், தாராஆக ேயார்ஆவார்கள்.

௭ ச ம்ரியன் மகன் கர்மீ. கர்மீயன் மகன்
ஆகார். ஆகார் இஸ்ரேவலுக்குப் பல
ெதால்ைலகைள வரவைழத்தவன்.
இவன் ேபாரில் சல ெபாருட்கைள
எடுத்துக் ெகாண்டான். அவற்ைற அவன்
ேதவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேவண்டும்.
ஆனால்,அவ்வாறுெசய்யவல்ைல.

௮அசரியா ஏத்தானின்மகன்.
௯ ெயர்ெமேயல், ராம், ெகலுபா ஆக ேயார்
எஸ்ேரானின்பள்ைளகள்.

ராமின் சந்ததயனர்
௧௦ ராம், அம்மினதாபன் தந்ைத ஆவார்.
அம்மினதாப், நகேசானின் தந்ைத
ஆவார். நகேசான், யூத ஜனங்களின்
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ப ரபு. ௧௧ நகேசான் சல்மாவன்
தந்ைத. சல்மா ேபாவாசன் தந்ைத.
௧௨ ேபாவாஸ் ஓேபதன் தந்ைத. ஓேபத்
ஈசாயன் தந்ைத. ௧௩ ஈசாய் எலியாபன்
தந்ைத. இவன் அவனது மூத்த
மகன். இவனது இரண்டாவது மகன்
அபனதாப். இவனது மூன்றாவது மகன்
சம்மா. ௧௪ இவனது நான்காவது மகன்
ெநதெனேயல், இவனது ஐந்தாவது
மகன் ரதாய . ௧௫ இவனது ஆறாவது
மகன் ஓத்ேசம், ஏழாவது மகன் தாவீது.
௧௬ெசருயாளும்அப காயலும்இவர்களது
சேகாதரிகள். ெசருயாளிற்கு அப சாய்,
ேயாவாப், ஆசேகல் என மூன்று
மகன்கள். ௧௭ அபகாயல் அமாசாவன்
தாய், இஸ்மேவலனாகய ெயத்ேதர்
அமாசாவன்தந்ைத.

காேலப்பன்சந்ததயனர்
௧௮ காேலப் எஸ்ேரானின் மகன்.
காேலப ற்கு பள்ைளகளும் அசுபா
என்ற மைனவயும் இருந்தனர்.
அசுபா எரீேயாத்தன் மகள். ஏேசர்,
ேசாபாப், அர்ேதான் ஆக ேயார் அவனது
பள்ைளகளாவார்கள். ௧௯ அசுபா
மரித்ததும் காேலப் எப்ராத்ைத மணந்துக்
ெகாண்டான். இருவருக்கும் ஒரு மகன்
பறந்தான். அவர்கள் அவனுக்கு ஊர்
என்று ெபயரிட்டனர். ௨௦ ஊர் ஊரியன்
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தந்ைதயானான். ஊரி ெபசெலேயலின்
தந்ைதயானான்.

௨௧ பன்னர், எஸ்ேரானுக்கு அறுபது
வயது ஆனதும், அவன் மாகீரின்
மகைள மணந்துக் ெகாண்டான்.
மாகீர் க ெலயாத்தன் தந்ைத.
எஸ்ேரான் மாகீரின் மகேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டான். அவள் ெசகூப்ைப
ெபற்றாள். ௨௨ ெசகூப் யாவீரின் தந்ைத.
யாவீருக்கு க ேலயாத் நலத்தல் 23
நகரங்கள் இருந்தன. ௨௩ ஆனால்
ேகசூரும் ஆராமும் யாவீரின் ஊர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். அவற்றுள்
ஜாய ர் நகர் மற்றும் ேகனாத் நகரும்
அதைனச் சுற்றயுள்ள 60 ச ற்றூர்களும்
அடங்கும். இந்நகரங்களும் ஊர்களும்
க ேலயாத்தன் தந்ைதயான, மாகீரின்
மகன்களுக்குஉரியைவ.

௨௪எஸ்ேரான்எப்ராத்தாவல்உள்ளஊரான
காேலப்பல் மரித்தான். மரித்த ப றகு,
அவன் மைனவயான அபயாள் ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். அவனது ெபயர்
அசூர். அவன்ெதக்ெகாவாவன்தந்ைத.

ெயர்ெமேயலின்சந்ததயனர்
௨௫ெயர்ெமேயல்எஸ்ேரானின்முதல்மகன்.
ெயர்ெமேயலுக்கு ராம், பூனா, ஓெரன்,
ஓத்ேசம், அகயா எனும் பள்ைளகள்
இருந்தனர். இவர்களில் ராம்மூத்த மகன்.
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௨௬ ெயர்ெமேயலுக்கு, அத்தாராள் எனும்
ேபருைடய இன்ெனாரு மைனவயும்
இருந்தாள். இவள்ஓனாமின்தாய்.

௨௭ ெயர்ெமேயலின் மூத்தமகனான
ராமிற்குப் பள்ைளகள் இருந்தனர்.
அவர்கள் மாஸ், யாமின், எக்ேகர்
ஆக ேயாராகும்.

௨௮ ஓனாவற்கு சம்மாய், யாதா என்ற
பள்ைளகள் இருந்தனர். சம்மாய ற்கு
நாதாப், அபசூர் எனும் பள்ைளகள்
இருந்தனர்.

௨௯ அபசூரின் மைனவயன் ெபயர்
அபயாேயல், அவர்களுக்கு இரண்டு
மகன்கள் இருந்தனர். அக்பான், ேமாளித்
என்பைவஅவர்களின்ெபயர்.

௩௦ ேசேலத்தும், அப்பாயமும் நாதாப்பன்
மகன்கள். ேசேலத் பள்ைளப்ேபறு
இல்லாமேலேயமரித்துப் ேபானான்.

௩௧ அப்பாயீமின் மகன் இஷ , இஷயன்
மகன்ேசசான், ேசசானின்மகன்அக்லாய்

௩௨ யாதா சம்மாயன் சேகாதரன்,
ெயத்ெதரும் ேயானத்தானும் யாதாவன்
மகன்கள், ெயத்ெதர் பள்ைளப்ேபறு
இல்லாமேலமரித்துப்ேபானாள்.

௩௩ ேபேலத்தும் சாசாவும் ேயானத்தானின்
மகன்கள். இதுேவ ெயர்ெமேயலின்
குடும்பப் பட்டியலாகும்.

௩௪ ேசசானுக்கு மகன்கள் இல்ைல.
அவனுக்கு குமாரத்த கேள இருந்தனர்.
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ேசசாறுக்கு எக ப்தலுள்ள யர்கா என்ற
ேபருள்ள ேவைலக்காரன் இருந்தான்.
௩௫ ேசசான்யர்காைவத் தன் மகள்
மணந்துெகாள்ளும்படி அனுமதத்தான்.
அவர்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான்.
அவனதுெபயர்அத்தாய .

௩௬ அத்தாய நாதானின் தந்ைத, நாதான்
சாபாத்தன்தந்ைத, ௩௭சாபாத் எப்லாலின்
தந்ைத, எப்லால் ஓேபத்தன் தந்ைத,
௩௮ ஓேபத் ஏகூவன் தந்ைத, ஏகூ
அசரியாவன் தந்ைத, ௩௯ அசரியா
ஏேலத்ஸின் தந்ைத, ஏேலத்ஸ்
எெலயாசாவன் தந்ைத, ௪௦ எெலயாசா
சஸ்மாயன்தந்ைத, சஸ்மாய்சல்லூமின்
தந்ைத, ௪௧ சல்லூம் எக்கமியாவன்
தந்ைத, எக்கமியா எலிசாமாவன்தந்ைத.

காேலபன்குடும்பம்
௪௨ காேலப் ெயர்ெமேயலின் சேகாதரன்.
காேலபன் முதல் மகன் ேமசா. ேமசா
சீப்பன் தந்ைத. ேமசாவன் மற்ெறாரு
மகன் ெமேரசா. ெமேரசா எப்ேரானின்
தந்ைத.

௪௩ ேகாராகு, தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா
ஆக ேயார் எப்ேரானின் மகன்கள்.
௪௪ ெசமாராக மின் தந்ைத. ராக ம்
ேயார்க்ேகயாமின் தந்ைத. ெரக்ேகம்
சம்மாயன் மகன். ௪௫ சம்மாய்
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மாேகானின் தந்ைத, மாேகான்
ெபத்சூரின்தந்ைத.

௪௬ காேலபன் ேவைலக்காரியாக எப்பாள்
இருந்தாள். அவள்ஆரான், ேமாசா, காேச
ஆக ேயாரின் தாய். ஆரான் காேசசன்
தந்ைத.

௪௭ ேரேகம், ேயாதாம், ேகசாம், ேபேலத்,
எப்பா, சாகாப் ஆக ேயார் யாதாயன்
மகன்கள்.

௪௮ மாகா காேலப்பன் இன்ெனாரு
ேவைலக்காரி. அவள் ேசேபர் த ர்கானா
ஆக ேயாரின் தாயானாள். ௪௯ மாகா,
சாகாப், ேசவா ஆக ேயாருக்கும்
தாயானாள். சாகாப் மத்மன்னாவன்
தந்ைதயானான். ேசவா மக்ேபனாவுக்கும்
கீேபயாவுக்கும் தந்ைதயானான்.
காேலபன்மகள்அக்சாள்.

௫௦ இது காேலபன் சந்ததயாரின்
வ பரமாகும். ஊர், காேலபன் முதல்
மகன். அவன்எப்ராத்தானிடம் ப றந்தான்.
கீரியாத் யாரீைம உருவாக்கய ேசாபால்,
௫௧ ெபத்ெலேகைம உருவாக்கய சல்மா,
ெபத்காேதைர உருவாக்கய ஆேரப்பு
ஆக ேயார்ஊரின்மகன்கள்ஆவார்கள்.

௫௨ ேசாபால் கீரியாத்யாரீமிைன
உருவாக்கயவன். இது ேசாபாலின்
சந்ததயாரின் வ பரம். ஆராேவா,
ஆசயம் ெமனுேகாத்தன் பாதயளவு
ஜனங்களும் ௫௩ கீரியாத்யாரீமின்
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ேகாத்த ரங்களும் எத்த ரியர், பூகயர்,
சுமாத்தயர், மிஸ்ராவயர் ஆக ேயார்
ஆவார்கள். மிஸ்ராவயரிடமிருந்து
ேசாராத்த யரும் எஸ்தேவாலியரும்
ப றந்தார்கள்.

௫௪ இது சல்மா சந்ததயன் வபரமாகும்:
ெபத்ேலேகம், ேநத்ேதாபாத்,
அதேராத், ெபத்ேயாவாப் ஆகய
நகர ஜனங்களும் மானாத்தயரில்
பாத ஜனங்களும் ேசாரியரில் பாத
ஜனங்களும் ௫௫ யாேபசல் குடியருந்த
எழுத்தாளர்களின் குடும்பங்கள்,
த ராத்தயரும், ச மாத்தயரும்
சுக்காத்தயரும் ஆவர். ெபத்ேரகாப்பன்
தந்ைதயான அம்மாத்தலிருந்து வந்த
ேகனியர்கேளகணக்கர்கள்.

௩
தாவீதன்மகன்கள்
௧ தாவீதன் சல மகன்கள், எப்ேரான்

என்னும் நகரத்த ேல ப றந்தனர். இது
தாவீதன்மகன்களின்வபரம்.
தாவீதன் முதல் மகன் அம்ேனான்.
அம்ேனானின் தாய் அக ேநாவாம். அவள்
ெயஸ்ேரேயல்எனும்ஊரினள்.

இரண்டாவது மகனின் ெபயர் தானிேயல்
ஆகும். இவனது தாயன் ெபயர்
அப காேயல். இவள் கர்ேமல் யூதா எனும்
ஊரினள்.
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௨மூன்றாவது மகன் அப்சேலாம். இவனது
தாய் மாக்கா. இவள் தல்மாயன் மகள்.
தல்மாய் ேகசூரின்அரசன்.

நான்காவது மகன் அேதானியா. இவனது
தாய்ஆகீத்.

௩ஐந்தாவது மகன் ெசப்பத்தயா. இவனது
தாய்அப த்தாள்.

ஆறாவது மகன்இத்ேரயாம். இவனது தாய்
எக்லாள். இவளும் தாவீதன் மைனவ
தான்.

௪ இந்த ஆறு மகன்களும் எப்ேரானில்
தாவீத ற்குப் ப றந்தவர்கள்.

தாவீது, எப்ேரானில் ஏழு ஆண்டுகளும்
ஆறு மாதங்களும் ஆண்டான். தாவீது
எருசேலமில் 33 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
௫ கீழ்க்கண்டவர்கள் தாவீத ற்கு எருசேலமில்
ப றந்தமகன்கள்:
பத்சுவாளுக்கு, நான்கு மகன்கள்
பறந்தனர். இவள் அம்மிேயலின்
மகள். ச மீயா, ேசாபாப், நாத்தான்,
சாெலாேமான் ஆக ேயார் பத்சுவாளின்
மகன்கள். ௬-௮ இப்கார், எலிசாமா,
எலிப்ெபேலத், ேநாகா, ேநேபக், யப்பயா,
எலிசாமா, எலியாதா, எலிேபேலத் ஆகய
ஒன்பது ேபரும் தாவீதன் மகன்கேள.
௯ தாவீது தனது பற மகன்கைளத் தனது
ைவப்பாட்டிகளிடம் ெபற்ெறடுத்தான்.
தாமார் தாவீதன்மகளாவாள்.
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தாவீதன் காலத்த ற்குப் ப றகு வந்த யூத
அரசர்கள்
௧௦ ெரெகாெபயாம் சாெலாேமானின்
மகன். ெரெகாெபயாமின் மகன் அபயா.
அபயாவன் மகன் ஆசா. ஆசாவன்
மகன் ேயாசபாத். ௧௧ ேயாசபாத்தன்
மகன் ேயாராம். ேயாராமின் மகன்
அகசயா, அகசயாவன் மகன்
ேயாவாஸ். ௧௨ ேயாவாஸின் மகன்
அமத்சயா, அமத்சயாவன் மகன்
அசரியா, அசரியாவன் மகன் ேயாதாம்.
௧௩ேயாதாவன்மகன்ஆகாஸ்,ஆகாஸின்
மகன் எேசக்கயா, எேசக்கயாவன் மகன்
மனாேச. ௧௪மனாேசயன்மகன்ஆேமான்,
ஆேமானின்மகன்ேயாச யா.

௧௫ ேயாச யாவன் மகன்களின் பட்டியல்
இது: முதல் மகன் ேயாகனான்.
இரண்டாம் மகன் ேயாயாக்கீம். மூன்றாம்
மகன் ச ேதக்கயா. நான்காம் மகன்
சல்லூம்.

௧௬ ேயாயாக்கீமின் மகன் எெகானியா.
இவனதுமகன்ச ேதக்கயா.*

பாப ேலானிய அடிைமத்தனத்தற்குப்
ப றகுதாவீதன்குடும்பம்

* ௩:௧௬: ேயாயாக்கீமின் மகன்...ச ேதக்கயா இதுஇரண்டு
வைகயாக வளக்கம் ெசால்லப்படுக றது. (1) “இந்த
ச ேதக்கயா ேயாயாக்கீமின் மகனும் எெகானியாவன்
சேகாதரனும் ஆனான்.” (2) “இந்த ச ேதக்கயா
எெகானியாவன் மகனாகவும் ேயாயாக்கீமின் ேபரனும்
ஆவான்.”
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௧௭ எெகானியா பாப ேலானியாவல்
ைகதயாக இருந்த ப றகு அவனுக்கு
மகன்கள் பறந்தனர். சாலாத்த ேயல்.
௧௮ மல்கீராம், ெபதாயா, ேசனாசார்,
ெயகமியா, ஒசாமா, ெநதபயா
ஆக ேயார்கள்அவர்கள்.

௧௯ ெசருபாேபல், ச ேமய ஆக ேயார்
ெபதாயாவன் மகன்கள். ெமசுல்லாம்,
அனனியா ஆக ேயார் ெசருபாேபலின்
மகன்கள். ெசேலாமீத் இவர்களின்
சேகாதரி. ௨௦ ெசருபாேபலுக்கு ேமலும்
ஐந்து மகன்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
அசூபா, ஒேகல், ெபரக யா, அசதயா,
ஊசா ேபேசத்ஆக ேயாராவர்.

௨௧ அனனியாவன் மகன் ெபலத்தயா.
எசாயா இவனது மகன் ெரபாயா.
ெரபாயாவன் மகன் அர்னான். இவனது
மகன் ஒபதயா. ஒபதயாவன் மகன்
ெசக்கனியா.

௨௨ இது ெசக்கனியாவன் சந்ததயனரின்
பட்டியல்: இவனது மகன் ெசமாயா.
ெசமாயாவற்கு அத்தூஸ், எெகயால்,
பாரியா,ெநயாரியா,ெசப்பாத்எனும்ஆறு
மகன்கள்இருந்தனர்.

௨௩ எலிேயானாய், எேசக்கயா, அஶ்ரீக்காம்
எனும் மூன்றுேபரும் ெநயாரியாவன்
மகன்கள்.

௨௪ஒதாயா, எலியாச ப், ெபலாயா, அக்கூப்,
ேயாகனான், ெதலாயா, ஆனானி எனும்
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ஏழுேபரும்எலிேயானாயன்மகன்கள்.

௪
யூதாவன்மற்ற ேகாத்த ரங்கள்
௧ யூதாவன் மகன்களின் பட்டியல் பன்

வருமாறு:
பாேரஸ், எஸ்ேரான், கர்மீ, ஊர், ேசாபால்
ஆக ேயார்யூதாவன்மகன்கள்.

௨ ேசாபாலின் மகன் ராயா. இவன்
யாகாத்தன் தந்ைத. யாகாத்
அகுமாய க்கும் லாகாதுக்கும் தந்ைத.
இவர்களின் சந்தத கேள ேசாரத்தயர்கள்.

௩ ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ்
ஆக ேயார் ஏதாமின் மகன்கள்.
அத்ெசெலல்ேபானி இவர்களின்
சேகாதரி.

௪ெபனுேவல் ேகேதாருக்குத் தந்ைத. எேசர்
உஷாவற்கு தந்ைத. இவர்கள் ஊரின்
மகன்கள். ஊர் எப்ராத்தாவன் முதல்
மகன். எப்ராத்ேதா ெபத்ெலேகமுக்குத்
தந்ைத.

௫ அசூர் ெதக்ேகாவாவுக்குத் தந்ைத.
ெதக்ேகாவாவுக்கு ஏலாள், நாராள்
என்ற இரு மைனவயர்கள். ௬ நாராள்
அசூருக்கு அகுசாம், எப்ேபர், ெதமனி,
ஆகாஸ்தாரி ஆகய மகன்கைளப்
ெபற்றாள். ௭ ஏலாளிக்கு ேசேரத்,
எத்ேசாகார், எத்னான், ேகாஸ் எனும்
மகன்கள் இருந்தனர். ௮ ேகாஸ் அனூப்,
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ேசாேபபாக் எனும் இருவரின் தந்ைத.
ேகாஸ் அகர்ேகல் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
தந்ைதயானான். அகர்ேகல் ஆருமின்
மகன்.

௯ யாேபஸ் மிக நல்லவன். அவன் தனது
சேகாதரர்கைளவ டச் ச றந்தவன். அவனது
தாய், “நான் அவனுக்கு யாேபஸ் என்று
ெபயரிட்ேடன். ஏெனன்றால் நான் அவைனப்
ெபற்றேபாது ெபருந்துன்பம் அைடந்ேதன்”
என்றாள். ௧௦ யாேபஸ் இஸ்ரேவலின்
ேதவனிடம் ெஜப த்து, “நீர் என்ைன
உண்ைமயாகேவ ஆசீர்வத க்கேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன். நீர் எனக்கு
மிகுதயான நலத்ைதத் தரேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். என்ேனாடு ெநருக்கமாக
இரும். என்ைன எவரும் காயப்படுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளும். அதனால் நான்
துன்பம் இல்லாமல் இருக்கேவண்டும்” என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டான். அவன் ேகட்டைத
ேதவன்அவனுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௧ ேகலூப் சூகாவன் சேகாதரன். ேகலூப்
ேமகீரின் தந்ைத. ேமகீர் எஸ்ேதானின்
தந்ைத. ௧௨ எஸ்ேதான் ெபத்ராபா,
பேசயாக், ெதகனாக் ஆக ேயாரின்
தந்ைத. ெதகனாக்இர்நாகாஷன்தந்ைத.
இவர்கள் அைனவரும் ேரகாைவச்
ேசர்ந்தவர்கள்.
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௧௩ ஓத்னிேயல், ெசராயா ஆக ேயார்
ேகனாசன் மகன்கள். ஓத்னிேயலின்
மகன்கள் ஆத்தாத் மற்றும்
ெமேயானத்தாய் ஆக ேயார்.
௧௪ ெமேயானத்தாய் என்பவன்
ஒப ராவுக்குதந்ைதஆனான்.

ெசராயா ேயாவாைபப் ெபற்றான்.
ேயாவாப் கராஷீமன் பள்ளத்தாக்குக்கு
வத்த ட்டவர். அவர்கள் தறைமமிக்க
ெதாழிலாளிகளாக இருந்ததனால்
ஜனங்கள் இந்தப் ெபயரால் அவர்கைள
அைழத்தார்கள்.

௧௫காேலப்எப்புன்ேனயன்மகன். ஈரு,ஏலா,
நாகாம் ஆக ேயார் காேலபன் மகன்கள்.
ஏலாவன்மகன்ேகனாஸ்.

௧௬ சீப், சீப்பா, த ரியா, அசாெரேயல்
ஆக ேயார் எகெலேலலின்மகன்கள்.

௧௭-௧௮ெயத்ேதர், ேமேரத், ஏப்ேபர், யாேலான்
ஆக ேயார் எஸ்றாவன் மகன்கள்,
ேமேரத், மிரியாமுக்கும் சம்மாய க்கும்
இஸ்பாவுக்கும் தந்ைதயானான். இஸ்பா
எஸ்ெத ேமாவாவுக்குத் தந்ைத ஆனான்.
ேமேரத்த ற்கு எக ப்தலுள்ள மைனவ
ஒருத்த உண்டு. அவளுக்கு யாேரது,
ஏேபர், எக்குத்த ேயல் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர். யாேரது ேகேதாரின்
தந்ைத. ஏேபர் ேசாக்ேகாவன் தந்ைத.
எக்குத்த ேயல் சேனாவாவற்குத் தந்ைத.
இவர்கள் ப த்தயாளின் மகன்கள்.
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ப த்தயாள் பார்ேவானின் மகள். இவள்
எக ப்தலிருந்து வந்த ேமேரத்தன்
மைனவ .

௧௯ நாகாமின் சேகாதரியும் ேமேரத்தன்
மைனவதான். இவள் யூதாவலிருந்து
வந்தவள். இவளுைடய மகன்கேள
ேகயலாவற்கும் எஸ்ேதேமாவாவற்கும்
தந்ைதயாவர். ஆபேகயலா கர்மியன்
ஜனங்களிடமிருந்தும் எஸ்ேதேமாவா
மாகாத்தய ஜனங்களிடமிருந்தும்
வந்தவர்கள். ௨௦ அம்ேனான், ரின்னா,
ெபன்கானான், தீேலான் ஆக ேயார்
ஷீேமானின்மகன்கள்.

ேசாேகதும் ெபன் ேசாேகதும் இஷயன்
மகன்கள்.

௨௧-௨௨ யூதாவன் மகன் ேசலாக். ஏர்,
ெலகா, லாதா, ேயாக்கீம் ஆக ேயாரும்
ேகாேசபாவன்ஆண்களும், ேயாவாஸும்,
சாராப்பும் ேசலாக்கன் ஜனங்களாவர்.
ஏர்ேலக்காவூரின் தந்ைத. லாதா
மேரசாவூரின் தந்ைத. அஸ்ெபயா
வீட்டு ேகாத்த ரத்தனர் ெமல்லிய
புடைவ ெநய்யும் ெதாழிலாளர் ஆயனர்.
ேயாவாஸும் சாராப்பும் ேமாவாப ய
ெபண்கைள மணந்துெகாண்டனர்.
ப றகு அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாயனர். இக்குடும்பத்ைதப்
பற்றய எழுத்துக்கள் எல்லாம்
பைழயைவ. ௨௩ ேசலாக்கன்
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பள்ைளகள் அைனவரும் குயவரின்
ேவைலையச் ெசய்துவந்தனர். அவர்கள்
ெநத்தாய மிலும் ெகேதராவலும்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்து
அரசனுக்குப்பணி ெசய்துவந்தனர்.

ச மிேயானின்பள்ைளகள்
௨௪ ெநமுேவல், யாமின் யாரீப், ேசரா, சவுல்
ஆக ேயார் ச மிேயானின் மகன்கள்.
௨௫ சவுலின் மகன் சல்லூம், சல்லூமின்
மகன்மிப்சாம்,மிப்சாமின்மகன்மிஸ்மா.

௨௬ மிஸ்மாவன் மகன் அம்முேவல்,
அம்முேவலின் மகன் சக்கூர், சக்கூரின்
மகன் சீேமய . ௨௭ சீேமய க்கு 16
மகன்களும் 6 மகள்களும் இருந்தனர்.
ஆனால் சீேமயயன் சேகாதரர்களுக்கு
அதகப் பள்ைளகள் இல்ைல!
அவர்களுக்குப் ெபரியக் குடும்பமும்
இல்ைல. அது யூதாவன் மற்ற
ேகாத்த ரங்கைளப் ேபால ெபரிதாக
வளரவல்ைல.

௨௮ சீேமயயன் சந்ததயனர்
ெபெயர்ெசபாவலும், ெமாலாதாவலும்,
ஆத்சார்சூவாவலும், ௨௯ பல்லாவலும்,
ஏத்சாமிலும், ேதாலாதலும்,
௩௦ ெபத்தூேவலிலும், ஓர்மாவலும்,
ச க்லாகலும், ௩௧ ெபத்மர்காேபாத்தலும்,
ஆத்சார்சூச மிலும், ெபத்ப ரியலும்,
சாராய மிலும் குடியருந்தார்கள்.
தாவீது அரசனாகும்வைர இவர்கள்
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இந்நகரங்களில் வாழ்ந்தனர்.
௩௨ இந்நகரங்களின் அருகல் ஐந்து
க ராமங்கள் இருந்தன. அைவ, ஏத்தாம்,
ஆயன், ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான்
ஆகயைவயாகும். ௩௩ பாலாத்ைதப்
ேபான்று ெதாைலவல் மற்ற
க ராமங்களும் இருந்தன. இவற்றல்
இவர்கள் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் தம்
குடும்பவரலாற்ைறயும்எழுத ைவத்தனர்.

௩௪-௩௮ இவர்களது ேகாத்த ரங்களில்
உள்ள தைலவர்களின் பட்டியல்
இது. ெமேசாபாபும், யம்ேலகும்,
அமத்சயாவன் மகன் ேயாஷாவும்,
ேயாேவலும் ஆச ேயலின் மகனான
ெசராயாவும், ெசராயாவன் மகன்
ேயாச ப யாவும், ேயாச ப யாவன்
மகன் ஏகூவும், எலிேயானாயும்,
யாக்ேகாபாவும், ெயெசாெகாயாவும்,
அசாயாவும், ஆதேயலும், ெயச மிேயலும்
ெபனாயாவும், சீப்ப யன் மகனான
சீசாவும், அல்ேலானின் மகனான
சீப்பயும், ெயதாயாவன் மகனான
அல்ேலானும், ச ம்ரியன் மகனான
ெயதாயாவும், ெசமாயாவன் மகனான
ச ம்ரியும்.

அவர்களின் குடும்பங்கள் மிகப்
ெபரிதாக வளர்ந்தன. ௩௯ இவர்கள்
ேதேதாரின் எல்ைலயாகய பள்ளத்தாக்கன்



1 நாளாகமம்௪:௪௦ xxiii 1 நாளாகமம்௪:௪௩

க ழக்குப் பகுதவைர ெசன்றார்கள்.
தம் ஆடுமாடுகளுக்குரிய ேமய்ச்சல்
பூமிையத் ேதடி இவ்வாறு ெசன்றார்கள்.
௪௦ அவர்கள் ஏராளமாகப் புல் உள்ள நல்ல
வயல்ெவளிகைளக் கண்டு படித்தனர்.
அப்பூமி சமாதானத்ேதாடும், சப்தமின்றயும்
இருந்தது. பண்ைடக்காலத்தல் அங்கு
காமின் சந்ததயார் வாழ்ந்தார்கள்.
௪௧ யூதாவன் அரசனாக எேசக்கயா
இருந்தேபாது இது ந கழ்ந்தது. அவர்கள்
ேகதாருக்கு வந்து காமிய மக்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர். அவர்கள்
காமியரின் கூடாரங்கைள அழித்தனர்.
அேதாடு அங்கு வாழ்ந்த ெமௗனியர்களுக்கு
எத ராகவும் சண்ைடய ட்டு அவர்கைள
அழித்தனர். இன்னும் அவர்கைளச்
ேசர்ந்த எவைரயும் அங்கு வ ட்டு
ைவக்கவல்ைல. எனேவ இவர்கள் அங்கு
வாழத்ெதாடங்கனார்கள். காரணம்
அந்நலம் அவர்களின் ஆடுகளுக்கான புல்
ந ரம்பயருந்தது.
௪௨ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து

500 ஜனங்கள் ேசயீர் மைலநாட்டுக்குச்
ெசன்றனர். இஷயன் மகன்கள்
இவர்கைள வழிநடத்தனர். அவர்கள்,
ெபலத்தயா,ெநகரியா,ெரப்பாயா,ஊசேயல்
ஆக ேயாராகும். ச மிேயார் ஜனங்கள்
அங்ேக வாழ்ந்தவர்கேளாடு சண்ைடய ட்டனர்.
௪௩ அங்ேக ச றது அமேலக்கயேர வாழ்ந்து
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வந்தனர். அவர்கள் இவர்கேளாடு
சண்ைடய ட்டுக் ெகான்றனர். அன்று முதல்
இன்றுவைர இவர்கள் அங்ேக வாழ்ந்து
வருகன்றனர்.

௫

ரூபனின்சந்ததயனர்
௧-௩ இஸ்ரேவலுக்கு முதல் மகன்

ரூபன். இவன் மூத்த மகன் என்ற
ச றப்பு உரிைமகைளப் ெபற்றருக்க
ேவண்டும். ஆனால் ரூபன் தன்
தந்ைதயன் மைனவேயாடு பாலின
உறவு ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அந்த
உரிைமகள் ேயாேசப்பன் மகன்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. வம்ச வரலாற்றல்
ரூபனின் ெபயர் முதல் மகனாகப்
பட்டியலிடப்படவல்ைல. யூதா தனது
சேகாதரர்கைளவ டப் பலமுள்ளவனாக
ஆனான். எனேவ அவனது குடும்பத்தல்
இருந்து தைலவர்கள் வந்தனர். ஆனால்,
ேயாேசப்பன் குடும்பம் மூத்த மகனின்
குடும்பத்த ற்கான ச றப்பு உரிைமகைளப்
ெபற்றது.

ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ
ஆக ேயார்ரூபனின்மகன்கள்.

௪ இைவ ேயாேவலின் சந்ததயனரின்
ெபயர்கள். ேயாேவலின் மகன் ெசமாயா,
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ெசமாயாவன் மகன் ேகாக், ேகாக்கன்
மகன் ச ேமய். ௫ ச ேமய்யன் மகன்
மீகா, மீகாவன் மகன் ராயா, ராயாவன்
மகன் பாகால், ௬ பாகாலின் மகன் ேபரா,
தல்காத் பல்ேதசர் எனும் அசீரியாவன்
அரசன் ேபரா தனது வீட்ைடவ ட்டு
ெவளிேயறும்படி பலவந்தப்படுத்தனான்.
எனேவ ேபரா அரசனின் ைகதயானான்.
ரூபனின் ேகாத்த ரத்தல் ேபரா ஒரு
தைலவனாயருந்தான்.

௭ ேயாேவலின் சேகாதரர்களும்,
அவனது ேகாத்த ரங்களும் வம்ச
வரலாற்றல் எழுதப்பட்டுள்ளபடிேய
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஏேயல் முதல்
மகன், ப றகு சகரியாவும் ேபலாவும்.
௮ ேபலா ஆசாசன் மகன். ஆசாஸ்
ேசமாவன் மகன். ேசமா ேயாேவலின்
மகன். இவர்கள் ஆேராேவரிலும்
ேநேபா மட்டும் பாகால்ெமேயான் மட்டும்
வாழ்ந்து வந்தனர். ௯ ேபலாவன்
ஜனங்கள் கழக்ேக ஐப ராத்து
ஆறுமுதல் வனாந்தரத்தன் எல்ைலவைர
வாழ்ந்தனர். காரணம் அவர்களின்
ஆடுமாடுகள் கீேலயாத் நாட்டில்
அத கமாக இருந்தன. ௧௦ சவுல் அரசனாக
இருந்தேபாது, ேபலாவன் ஜனங்கள்
ஆகாரியேராடு சண்ைடய ட்டனர்.
இவர்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
ஆகாரியரின் கூடாரங்களில் ேபலா
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ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். அேதாடு
கீேலயாத்தன் கீழ்ப்பகுத முழுவதும்
பயணம்ெசய்தனர்.

காத்தன்சந்ததயனர்
௧௧ காத்தன் ேகாத்த ரத்தனர், ரூபனின்
ேகாத்த ரத்தனருக்கு அருக ேலேய
வாழ்ந்தனர். காத்தயர்கள் பாசானில்
சல்கா ெசல்லும் வழிெயங்கும்
வாழ்ந்தார்கள். ௧௨ பாசானின் முதல்
தைலவனாக ேயாேவல் இருந்தான்,
சாப்பாம் இரண்டாவது தைலவனாக
இருந்தான். ப றகு, யானாய் பாசானின்
தைலவன் ஆனான். ௧௩ மிகாேவல்,
ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராய , யாக்கான்,
சீகா, ஏேபர் என்னும் ஏழுேபரும் இந்த
குடும்பத்தல் உள்ள சேகாதரர்கள்.
௧௪ இவர்கள் அைனவரும் அப ேயலின்
சந்ததயனர். அப ேயல் ஊரியன் மகன்,
ஊரி ெயெராவாவன் மகன், ெயெராவா
கீேலயாத்தன் மகன், கீேலயாத்
மிகாேவலுக்கு மகன். மிகாேவல்
எச சாயயன்மகன்,எச சாய யாேதாவன்
மகன், யாேதா பூசுவன் மகன். ௧௫ அக
அப ேயலின் மகன், அப ேயல் கூனியன்
மகன்,அக அந்தவம்சத்தன்தைலவன்.

௧௬ காத் ேகாத்த ரத்தனர் கீேலயாத்
பகுதயல் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் பாசான்
பகுதயலும் அைதச் சுற்றயருந்த
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ச றய நகரங்களிலும் சாேரானின்
வயல்ெவளிகளிலும்அவற்றன்எல்ைலப்
பகுத களிலும்வாழ்ந்துவந்தனர்.

௧௭ ேயாதாம் மற்றும் ெயெராெபயாமின்
காலங்களில் இவர்கள் அைனவரும்
காத்தன் குடும்ப வரலாற்றல்
எழுதப்பட்டார்கள். ேயாதாம் யூதாவன்
அரசன். ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவலின்
அரசன்.

ச லவீரர்களின் ேபார்த் த றைம
௧௮ரூபனின் ஜனங்களிலும், காத்தயரிலும்

மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தனரிலும்
44,760 ேபர் ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாராக
இருந்தனர். அவர்கள் ேபாரில் த றைம
உைடயவர்கள். அவர்கள் ேகடயங்கைளயும்
வாட்கைளயும் தாங்கனார்கள். வல்லிலும்
அம்புகளிலும் வல்லவர்களாக இருந்தனர்.
௧௯ அவர்கள் ஆகாரிய ஜனங்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடையத் ெதாடங்கனார்கள்.
பன் ெயத்தூர் ேநாதாப் நாப்பீஸ்
ஆக ேயார்கேளாடும் சண்ைட ெசய்தனர்.
௨௦ மனாேச, ரூபன், காத் ஆகயக்
ேகாத்த ரங்களின் ஜனங்கள் ேபாரில்
ேதவனிடம் ெஜப த்தனர். அவர்கள்
ேதவைன நம்பயதால் ெவற்ற க்கு உதவும்படி
ெஜப த்தனர். எனேவ, ேதவன் உதவனார்.
அவர்கள் ஆகாரியர்கைள ெவல்லுவதற்கு
ேதவன் அனுமதத்தார். ஆகாரியர்கேளாடு
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ேசர்ந்த மற்ற எத ரிகைளயும் அவர்கள்
ேதாற்கடித்தனர். ௨௧ அவர்கள்
ஆகாரியர்கள்உரிைமயுைடயமிருகங்கைளக்
கவர்ந்துக்ெகாண்டனர். 50,000
ஒட்டகங்கைளயும், 2,50,000 ஆடுகைளயும்,
2,000 கழுைதகைளயும், 1,00,000
ஜனங்கைளயும் கவர்ந்துெகாண்டனர்.
௨௨ ஏராளமான ஆகாரியர்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். ஏெனன்றால் ேதவன்
ரூபனின் ஜனங்கள் ேபாரில் ெவல்லும்படி
உதவனார். ப றகு மனாேச, ரூபன்,
காத் ஆகய ேகாத்த ரங்கள் ஆகாரியரின்
நலங்களில் வச த்தனர். அவர்கள் அங்ேக
பாப ேலானின் பைடகள் வந்து சைறப டித்து
ேபாகும்வைரவாழ்ந்தனர்.
௨௩ மனாேச ேகாத்த ரத்தனரில் பாத

ஜனங்கள் பாசான் பகுத ெதாடங்க
பாகால் எர்ேமான், ெசனீர், எர்ேமான்
மைலவைர பரவயருந்தனர். இவர்கள் மிகப்
ெபருங்கூட்டமாகப்ெபருக இருந்தனர்.
௨௪ இவர்கள் மனாேசயன் பாத

ேகாத்த ரங்களின் ஜனங்களுக்குத்
தைலவர்கள். இவர்கள் ஏப்ேபர், இஷ ,
ஏலிேயல், அஸ்ரிேயல், எேரமியா,
ஒதாவயா, யாத ேயல் ஆக ேயாராவர்.
அவர்கள் வலிைமயும், ைதரியமும்
ெகாண்டவர்களாய் இருந்தனர். அவர்கள்
புகழ்ெபற்றவர்களாயருந்தனர். அவர்கள்
தமது குடும்பத் தைலவர்களாகவும்
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இருந்தனர். ௨௫ ஆனால் அத்தைலவர்கள்
தமது முற்ப தாக்கள் ெதாழுதுவந்த
ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்த ேதவனால்
அழிக்கப்பட ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட
ெபாய்ெதய்வங்கைளெதாழுதுவந்தனர்.
௨௬ இஸ்ரேவலரின் ேதவன் பூைலப்

ேபாருக்குப் ேபாகும்படி ெசய்தார்.
பூல் அசீரியாவன் அரசன், அவனது
இன்ெனாரு ெபயர் தல்காத் பல்ேநசர்.
இவன் மனாேச, ரூபன், காத் ஆகய
ேகாத்த ரங்கேளாடு சண்ைடய ட்டான்.
அவர்கைள வீட்டிலிருந்து ெவளிேயற
ைகத களாகும்படி பலவந்தப்படுத்தனான்.
பூல் அவர்கைளப் ப டித்து ஆலா, ஆேபார்,
ஆரா, ேகாசான் ஆற்றங்கைர ேபான்ற
இடங்களுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அந்த
ேகாத்த ரத்தனர் அவ்வ டங்களில் அன்று
முதல்இந்நாள்வைரவாழ்ந்துவருகன்றனர்.

௬
ேலவயன்சந்ததயார்
௧ெகர்ேசான், ேகாகாத்,ெமராரிஆக ேயார்
ேலவயன்மகன்கள்.
௨ அம்ராம், இத்சார், எப்ேரான், ஊசேயல்
ஆக ேயார் ேகாகாத்தன்மகன்கள்,

௩ அம்ராம், ேமாேச, மிரியாம் ஆக ேயார்
அம்ராமின்மகன்கள்.
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நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார்
ஆக ேயார் அம்ராமின் பள்ைளகள்
௪ எெலயாசார் ப ெனகாசன் தந்ைத,
ப ெனகாஸ் அபசுவாவன் தந்ைத.
௫ அபசுவா புக்கயன் தந்ைத, புக்க
ஊசயன்தந்ைத. ௬ஊச ெசராக யாவன்
தந்ைத, ெசராக யா ெமராேயாதன்
தந்ைத. ௭ ெமராேயாத் அமரியாவன்
தந்ைத, அமரியா அகதூபன் தந்ைத.
௮அகதூப் சாேதாக்கன் தந்ைத, சாேதாக்
அக மாசன் தந்ைத. ௯ அகமாஸ்
அசரியாவன் தந்ைத, அசரியா
ேயாகானானின் தந்ைத. ௧௦ ேயாகானான்
அசரியாவன் தந்ைத. (இவன்தான்
சாெலாேமான் எருசேலமில்ஆலயத்ைதக்
கட்டியேபாது ஆசாரிய பணிையச்
ெசய்தவன்.) ௧௧ அசரியா அமரியாவன்
தந்ைத, அமரியா அகதூபன் தந்ைத.
௧௨ அகதூப் சாேதாக்கன் தந்ைத,
சாேதாக் சல்லூமின் தந்ைத. ௧௩ சல்லூம்
இல்க்கயாவன் தந்ைத, இல்க்கயா
அசரியாவன் தந்ைத. ௧௪ அசரியா
ெசராயாவன் தந்ைத, ெசராயா
ேயாசதாக்கன்தந்ைத.

௧௫ யூதர்கைளயும், எருசேலம்
ஜனங்கைளயும் கர்த்தர்
ெவளிேயற்றயேபாது ேயாச
தாக்கைனயும் கட்டாயமாக
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ெவளிேயற்றனார். இவர்கள்இன்ெனாரு
நாட்டில் அடிைமகளானார்கள். ேநபுகாத்
ேநசைரப் பயன்படுத்த கர்த்தர்
இவர்கைளச் சைறப டித்தார்.

ேலவயன்மற்ற சந்ததயனர்
௧௬ெகர்ேசாம், ேகாகாத், ெமராரி ஆக ேயார்
ேலவயன்மகன்கள்.

௧௭லிப்னி, ச ேமய ஆக ேயார் ெகர்ேசாமின்
மகன்கள்.

௧௮ேகாகாத்தன்மகன்கள்அம்ராம்,இத்சார்,
எப்ேரான்,ஊசேயல்ஆக ேயார்.

௧௯ ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச
ஆக ேயார். இதுதான் ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ள குடும்பங்களின்
வபரமாகும். அவர்கள் தம் தந்ைத
ெபயர்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டனர்.

௨௦ இது ெகர்ேசாமின் சந்ததயனரின்
வபரம்: ெகர்ேசாமின் மகன் லிப்னி,
லிப்னியன் மகன் யாகாத், யாகாத்தன்
மகன் சம்மா. ௨௧ ச ம்மாவன் மகன்
ேயாவா, ேயாவாவன் மகன் இத்ேதா,
இத்ேதாவன் மகன் ேசரா, ேசராவன்
மகன்யாத்த ராய .

௨௨ இது ேகாகாத்தன் சந்ததயனரின்
வபரம்: ேகாகாத்தன் மகன்அம்மினதாப்,
அம்மினதாபன் மகன் ேகாராகு,
ேகாராகுவன் மகன் ஆசீர். ௨௩ ஆசீரின்
மகன்எல்க்கானா, எல்க்கானாவன்மகன்
அபயாசாப்,அபயாசாப்பன் மகன்ஆச ர்.
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௨௪ ஆச ரின் மகன் தாகாத், தாகாத்தன்
மகன் ஊரிேயல், ஊரிேயலின் மகன்
ஊசயா,ஊசயாவன்மகன்சவுல்.

௨௫ அமாசாயயும், ஆகேமாத்தும்
எல்க்கானாவன் மகன்கள்.
௨௬ எல்க்கானாவன் இன்ெனாரு
மகன் ேசாபாய், ேசாபாயன் மகன்
நாகாத். ௨௭ நாகாத்தன் மகன்
எலியாப், எலியாப்பன் மகன் எேராகாம்,
எேராகாமின் மகன் எல்க்கானா.
௨௮ சாமுேவலின் மூத்த மகன் ேயாேவல்,
இரண்டாவதுமகன்அபயா.

௨௯ இவர்கள் ெமராரியன் பள்ைளகள்,
ெமராரியன் மகன்களில் ஒருவன்
மேகலி. மேகலியன் மகன் லிப்னி,
லிப்னியன் மகன் ச ேமய , ச ேமயயன்
மகன்ஊசா. ௩௦ஊசாவன்மகன்செமயா,
ச ெமயாவன் மகன் அகயா, அகயாவன்
மகன்அசாயா.
ஆலயத்தன்இைசக்கைலஞர்கள்
௩௧கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிைய

கூடாரத்த ற்குள் ைவத்தேபாது, அைதப்
பாதுகாக்கெவன தாவீதால் இைச ேசைவ
ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின்
ெபயர்கள் பன்வருமாறு. ௩௨ இவர்கள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் பாடி ேசைவ
ெசய்தனர். இப்பரிசுத்தக் கூடாரம்
ஆசரிப்புக்கூடாரெமன்றும்அைழக்கப்பட்டது.
எருசேலமில் சாேலாேமான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத கட்டும்வைர இவர்கள் ேசைவ
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ெசய்தனர். இவர்களது ேவைலக்கான
சட்டங்கைளப் பன்பற்ற ேசைவ ெசய்து
வந்தனர்.

௩௩ கீழ்க்கண்ட ெபயர்கள் இைச மூலம்
ேசைவ ெசய்த ஆண்கள் மற்றும் அவர்களது
மகன்களுக்குைடயைவ:
ேகாகாத் குடும்பத்தன் சந்ததயனர்:
ஏமான் என்பவன் ஒரு பாடகன்.
இவன் ேயாேவலின் மகன், ேயாேவல்
சாமுேவலின் மகன். ௩௪ சாமுேவல்
எல்க்கானாவன் மகன், எல்க்கானா
ெயெராகாமின் மகன், ெயெராகாம்
எலிேயலின் மகன், எலிேயல் ேதாவாகன்
மகன். ௩௫ ேதாவாக் சூப்பன் மகன், சூப்
இல்க்கானாவன் மகன், இல்க்கானா
மாகாத்தன் மகன், மாகாத் அமாசாயன்
மகன், ௩௬ அமாசாய் எல்க்கானாவன்
மகன், எல்க்கானா ேயாேவலின் மகன்,
ேயாேவல் அசரியாவன் மகன், அசரியா
ெசப்பனியாவன் மகன். ௩௭ ெசப்பனியா
தாகாதன் மகன், தாகாத் ஆசீரின் மகன்,
ஆசீர் எபயாசாப்பன் மகன், எபயாசாப்
ேகாராகன் மகன், ௩௮ேகாராக்இத்சாரின்
மகன், இத்சார் ேகாகாத்தன் மகன்,
ேகாகாத் ேலவயன் மகன், ேலவ
இஸ்ரேவலின்மகன்.

௩௯ ஏமானின் உறவனன் ஆசாப்.
இவன் ஏமானின் வலதுபுறத்தல்
பணிெசய்வான். ஆசாப் ெபரக யாவன்
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மகன், ெபரக யா ச ேமயாவன் மகன்.
௪௦ ச ேமயா மிகாேவலின் மகன்,
மிகாேவல் பாெசயாவன் மகன், பாெசயா
மல்கயாவன் மகன். ௪௧ மல்கயா
எத்னியன்மகன், எத்னி ேசராவன்மகன்,
ேசரா அதாயாவன் மகன். ௪௨ அதாயா
ஏத்தானின் மகன், ஏத்தான் ச ம்மாவன்
மகன், ச ம்மா சீேமயன் மகன். ௪௩ சீேமய
யாகாதன் மகன், யாகாத் ெகர்ேசாமின்
மகன்,ெகர்ேசாம் ேலவயன்மகன்.

௪௪ இவர்களுைடய சேகாதரர்கள்
ெமராரியன் சந்ததயனர். இவர்கள்
ஏமானின் இடது பக்கத்தல் நன்று
பாடினார்கள். ஏதான் கஷயன் மகன்.
கஷ அப்தயன் மகன்,அப்த மல்லூகன்
மகன். ௪௫ மல்லூக் அஸபயாவன்
மகன், அஸபயா அமத்சயாவன் மகன்,
அமத்சயா இல்க்கயாவன் மகன்.
௪௬ இல்க்கயா அம்சயன் மகன், அம்ச
பானியன் மகன், பானி சாேமரின் மகன்.
௪௭ சாேமர் மேகலியன் மகன், மேகலி
மூசயன் மகன், மூச ெமராரியன் மகன்,
ெமராரி ேலவயன்மகன்.

௪௮ ஏமானும் ஆசாப்பன் சேகாதரர்களும்
ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் வந்தவர்கள்
ேலவயர்கள் என்று அைழக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
ேசைவெசய்ய ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
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இப்பரிசுத்தக் கூடாரேம ேதவனுைடய
ஆலயம். ௪௯ஆனால்ஆேரானின்சந்ததயனர்
மட்டுேம நறு மணப் ெபாருட்கைள
தகனபலிக்காக பலிபீடத்தல் எரிக்க
அனுமதக்கப்பட்டனர். இதைன ஆேரானின்
சந்ததயனர் ேதவனுைடய ஆலயத்தலுள்ள
மகா பரிசுத்தமானஇடத்தல்ெசய்துவந்தனர்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலைரச் சுத்தமாக்கும்
சடங்குகைளயும் ெசய்துவந்தனர். ேமாேச
கட்டைளய ட்ட சட்டங்கைளயும், அவர்கள்
பன்பற்ற வந்தனர். ேமாேச ேதவனுைடய
ஊழியன்.

ஆேரானின் சந்ததயனர்
௫௦கீழ்க்கண்டவர்கள்ஆேரானின் மகன்கள்:
ஆேரானின் மகன் எெலயாசார்,
எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ்,
ப ெனகாஸின் மகன் அபசுவா.
௫௧அபசுவாவன் மகன் புக்க , புக்கயன்
மகன் ஊச , ஊசயன் மகன் ெசராக யா.
௫௨ ெசராக யாவன் மகன் ெமராேயாத்,
ெமராேயாத்தன் மகன் அமரியா,
அமரியாவன் மகன் அகத்தூப்.
௫௩ அகத்தூப்பன் மகன் சாேதாக்,
சாேதாக்கன்மகன்அகமாஸ்.

ேலவயர்குடும்பங்களுக்கானவீடுகள்
௫௪ ஆேரானின் சந்ததயனர் வாழ்ந்த

இடங்கள் பன் வருவன: இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட நலங்களில் அைமக்கப்பட்ட
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முகாம்களில் வாழ்ந்தார்கள். ேகாகாத்
குடும்பத்தனர் ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட முதல் பங்ைகப்ெபற்றனர்.
௫௫ அவர்களுக்கு எப்ேரான் நகரமும்
அைதச் சுற்றயுள்ள வயல்ெவளிகளும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. இவ்வடங்கள்
யூதாவன் ஒரு பகுதயாக உள்ளது.
௫௬ ஆனால் அந்நகரத்தன் வயல்கைளயும்
க ராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயன்மகனாகய
காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். ௫௭ஆேரானின்
சந்ததயனருக்கு எப்ேரான் எனும் நகரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இது அைடக்கலம்
ேதடுபவர்களுக்கான நகரமாக*வளங்கயது.
அேதாடு அவர்களுக்கு லிப்னா, யாத்தீர்,
எஸ்ெத ேமாவா, ௫௮ ஈேலன், ெதபீர்,
௫௯ ஆசான், ெபத்ேசேம சஸ், ஆகய
நகரங்கைளயும் அைதச் சுற்றயுள்ள ெவளி
ந லங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ௬௦ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தனர் ேகபா, அெலேமத்,
ஆனேதாத், ஆகய நகரங்கைளயும் அதன்
ெவளிந லங்கைளயும்ெபற்றனர்.
ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனருக்கு 13 நகரங்கள்

ெகாடுக்கப்பட்டன.
௬௧ மற்ற ேகாகாத்தன் சந்ததயனர் 10

* ௬:௫௭: அைடக்கலம் ேதடுபவர்களுக்கான நகரம் இது
ஒரு ச றப்பான நகரம். இதல் ஒரு இஸ்ரேவலன் யாராவது
ஒருவைர வ பத்தல் ெகான்றுவட்டால், அவரது ேகாபமிக்க
உறவனர்களிடமிருந்து தப்ப த்து ஓடிவ டமுடியும். பார்க்க
ேயாசுவா 20:1-9.
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நகரங்கைளப் ெபற்றனர். இைவ மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பாத ேபர்களிடம் இருந்து
ெபறப்பட்டன.
௬௨ ெகர்ேசாமின் ேகாத்த ரத்தனர் 13

நகரங்கைளப் ெபற்றனர். அவர்கள்
அவற்ைற, இசக்கார், ஆேசர், நப்தலி,
பாசானில் உள்ள மனாேசயன் ஒரு
பகுத , ேகாத்த ரத்தனரிடமிருந்தும்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௬௩ ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர் 12

நகரங்கைளப் ெபற்றனர். அவர்கள்
அவற்ைற ரூபன், காத், ெசபுேலான்
ஆகய ேகாத்த ரங்களில் இருந்து
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அவற்ைறச் சீட்டுக் குலுக்கல் முைறயல்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௬௪ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அந்த நகரங்கைளயும் வயல்கைளயும்
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்.
௬௫அந்நகரங்கள் எல்லாம் யூதா, ச மிேயான்,
ெபன்யமீன் ஆக ேயார்களிடமிருந்து வந்தன.
அவர்கள் இதைனச் சீட்டு குலுக்கல் மூலேம
தீர்மானம்ெசய்தனர்.
௬௬ ச ல நகரங்கைள எப்ப ராயீம்

ேகாத்த ரத்தனர் ேகாகாத் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். அந்நகரங்கள் சீட்டு
குலுக்கல் மூலம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன.
௬௭ அவர்களுக்குச் சீேகம் எனும் நகரமும்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இது பாதுகாப்பான
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நகரம். அவர்களுக்கு ேகேசரும்
அைதச் சுற்றய ெவளிந லங்களும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. ௬௮ அேதாடு
ேயாக்ேமயாம், ேபத் ஓேரான். ௬௯ஆயேலான்,
காத் ரிம்ேமான் ஆகய நகரங்கைளயும்
ெவளிந லங்கைளயும் ெபற்றனர்.
அந்நகரங்கள் எப்ப ராயீம் மைலநாட்டிற்குள்
இருந்தன. ௭௦ மனாேச ேகாத்த ரத்தனரின்
பாத குடும்பங்களுைடய ஆேனர் மற்றும்
பீலியாம் நகரங்கைள இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனருக்கு
ெகாடுத்தனர். அந்நகரங்கைளச்
சுற்றயுள்ள ெவளிந லங்கைளயும் ேகாகாத்
ேகாத்த ரத்தனர்ெபற்றனர்.

மற்ற ேலவய குடும்பத்தனர் வீடுகள்
ெபற்றது
௭௧ ெகர்ேசாம் குடும்பங்கள் மனாேச

ேகாத்த ரத்தன் பாத குடும்பங்களிடமிருந்து
பாசான் மற்றும் அஸ்தேராத் ஆகய
பகுத களிலிருந்த ேகாலானின் நகரங்கைளப்
ெபற்றன. இந்நகரங்களின் சுற்று
வட்டாரத்தல்உள்ள நலங்கைளயும்அவர்கள்
ெபற்றார்கள்.
௭௨-௭௩ெகர்ேசாம் ேகாத்த ரத்தனர் ேகேதஸ்,

தாப ராத், ராேமாத், ஆேனம் ஆகய
நகரங்கைளயும் அவற்றன் சுற்றுப்புறத்தல்
உள்ள நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ
இசக்கார் ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.
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௭௪-௭௫ெகர்ேசாம் ேகாத்த ரத்தனர் மாஷால்,
அப்ேதான், உக்ேகாக், ேரேகாப் ஆகய
நகரங்கைளயும் அவற்றன் சுற்றுப்புறத்தல்
உள்ள நலங்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
இைவஆேசர் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தது.
௭௬ ெகர்ேசாம் ேகாத்த ரத்தனர்

கலிேலயாவலுள்ள ேகேதஸ், அம்ேமான்,
கீரியாத்தாயீம் ஆகய நகரங்கைளயும்,
அவற்றன் சுற்றலுமுள்ள நலங்கைளயும்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். இைவ நப்தலி
ேகாத்த ரத்தனருக்குஉரியைவ.
௭௭ ெமராரியன் மற்ற ஜனங்களுக்கு

ரிம்ேமான், தாேபார் ஆகய நகரங்கைளயும்
அவற்றன் சுற்றுப்புற நலங்கைளயும்
ெபற்றனர். இைவ ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.
௭௮-௭௯ ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர்

ேமலும் வனாந்த ரத்தலிருந்த ேபேசர்
யாத்சா, ேகேதேமாத், ேமப்பாத் ஆகய
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள
நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ ரூபன்
ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ. ரூபன்
ேகாத்த ரத்தனர், எரிேகாவுக்கப் புறமுள்ள
ேயார்தான்ஆற்றுக்குக்க ழக்ேகவாழ்ந்தனர்.
௮௦-௮௧ ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர்

ேமலும் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்,
மக்னாயீம், எஸ்ேபான், யாேசர் ஆகய
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றயும் உள்ள



1 நாளாகமம் ௭:௧ xl 1 நாளாகமம் ௭:௪

நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ காத்
ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.

௭
இசக்காரின் சந்ததயனர்
௧இசக்காருக்கு 4மகன்கள்இருந்தார்கள்.
அவர்களுக்குத் ேதாலா, பூவா, யசுப்,
ச ம்ேரான்ஆகயெபயர்களுண்டு.

௨ ஊச , ெரப்பாயா, ெயரிேயல்,
யக்மாய , இப்சாம், சாமுேவல்
ஆக ேயார் ேதாலாவன் மகன்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் தம் குடும்பத்
தைலவர்களாக இருந்தனர். அவர்களும்
அவர்களின் சந்தத களும் மிகப்
பலமுள்ளவர்களாயருந்தனர். தாவீது
அரசனாகும் காலம்வைர அவர்களின்
குடும்பம் வளர்ந்தது. அவர்களில் 22,600
ேபர் ேபார் ெசய்யதயாரானவர்கள்.

௩ ஊசயாவன் மகன்களில் ஒருவன்
இஸ்ரகயா. இஸ்ரகயாவுக்கு மிகாேயல்,
ஒபதயா, ேயாேவல், இஷயா ஆகய
மகன்கள் இருந்தனர். இந்த 5 ேபரும்
அவர்களின் குடும்பத் தைலவராக
இருந்தனர். ௪ இவர்களில் 36,000 ேபர்
ேபார் ெசய்யத் தகுதயுைடய வீரர்களாக
இருந்தனர் என வம்ச வரலாறு கூறும்.
அவர்கள் ஏராளமான மைனவயரும்,
பள்ைளகளும் ெபற்றதால் குடும்பம்
ெபரிதாய ற்று.
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௫ இசக்காரின் ேகாத்த ரங்களில் ஆக
ெமாத்தம் 87,000 பலமிக்க வீரர்கள்
இருந்தனர் என்று குடும்ப வரலாறு
கூறுகறது.

ெபன்யமீனின்சந்ததயனர்
௬ ேபலா, ெபேகர், ெயதயாேயல் எனும்
மூன்றுேபரும்ெபன்யமீனின்மகன்கள்.

௭ ேபலாவற்கு எஸ்ேபான், ஊச ,
ஊசேயல், ெயரிேமாத், இரி எனும்
மகன்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
தத்தம் குடும்பங்களின் தைலவர்களாக
இருந்தனர். இவர்களிடம் 22,034 வீரர்கள்
இருந்தார்கள் என குடும்ப வரலாறு
கூறுகறது.

௮ ெசமிரா, ேயாவாஸ், எலிேயசர்,
எலிேயானாய், உம்ரி, ெயரிேமாத்,
அபயா,ஆனாேதாத்,அதுேமத்ஆக ேயார்
ெபேகரின்மகன்கள். இவர்கள்ெபேகரின்
பள்ைளகள். ௯ இவர்களின் குடும்ப
வரலாறு குடும்பத் தைலவர்கைளப்பற்ற
கூறுகறது. இவர்களிடம் 20,200 வீரர்கள்
இருந்தனர் என்பைத குடும்ப வரலாறு
காட்டுக றது.

௧௦ ெயதயாேயலின் மகன்களில் ஒருவன்
பல்கான். ஏயூஷ், ெபன்யமீன்,
ஏகூத், ெகனானா, ேசத்தான், தர்ஷீஸ்,
அகஷாகார் ஆக ேயார் பல்கானின்
மகன்கள். ௧௧ ெயதயாேயலின் மகன்கள்
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குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக 17,200
வீரர்கள்இருந்தனர்.

௧௨ சுப்பீமியர்களும், உப்பீமியர்களும்
ஈரின் சந்ததயனர். ஊசம் ஆேகரின்
மகன்களில்ஒருவன்.

நப்தலியன்சந்ததயனர்
௧௩ யாத்ச ேயல், கூனி, எத்ேசர், சல்லூம்
ஆக ேயார் நப்தலியன்மகன்கள்.

இவர்கள்பல்காளியன்சந்ததயனர்.

மனாேசயன்சந்ததயனர்
௧௪ கீழ்க்கண்டவர்கள் மனாேசயன்
சந்ததயனர்: மனாேச அராமிய
ேவைலக்காரி மூலம் அஸ்ரிேயல்
என்ற மகன் பறந்தான். அவர்களுக்கு
மாகீர் என்ற மகனும் இருந்தான்.
இவன் கீேலயாத்தன் தந்ைத.
௧௫ மாகீர் உப்பீமியர் மற்றும்
சுப்பீமியர்களிடமிருந்தும் ஒரு
ெபண்ைண மணந்துக்ெகாண்டான்.
அவளது ெபயர் மாக்காள்.
மாகீரின் சேகாதரியன் ெபயரும்
மாக்காள். மாக்காளின் இரண்டாவது
மைனவயன் ெபயர் ெசேலாப்ப யாத்.
ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு மகள்கள் மட்டுேம
இருந்தார்கள். ௧௬மாகீரின் மைனவயான
மாக்காளிற்கு ஒரு மகன் இருந்தான்.
மாக்காள் தனது மகனுக்குப் ேபேரஸ்
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என்று ெபயரிட்டாள். ேபேரஸின்
சேகாதரனின்ெபயர் ேசேரஸ். ேசேரசுக்கு,
ஊலாம், ேரேகம் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர்.

௧௭ஊலாம்மகன்ேபதான்.
இவர்கள் கீேலயாத்தன் சந்ததயனர்.
கீேலயாத் மாகீரின் மகன். மாகீர்
மனாேசயன் மகன். ௧௮ மாகீரின்
சேகாதரியான அம்ெமாெளேகத்த ற்கு
இஸ்ேகாத்,அப ேயசர், மாகலாஆக ேயார்
மகன்கள்.

௧௯ அகயான், ேசேகம், லிக்ேக, அனியாம்
ஆக ேயார் ெசமிதாவன்மகன்கள்.

எப்ப ராயீமின் சந்ததயனர்
௨௦ கீழ்க்கண்டைவ எப்ப ராயீமின்
சந்ததயனரின்ெபயர்கள். எப்ப ராயீமின்
மகன் சுத்ெதலாக். எப்ப ராயீமின்
மகன்களில் ஒருவன் சுத்ெதலாக்,
சுத்ெதலாக்கன் மகன் ேபேரத்,
ேபேரத்தன் மகன் தாகாத் ௨௧ தாகாத்தன்
மகன்எலாதா, எலாதாவன்மகன்தாகாத்,
தாகாத்தன் மகன் சாபாத், சாபாத்தன்
மகன்சுத்ெதலாக்.

காத் நகரில் வளர்ந்த சலர் எத்ேசார்,
எலீயாத் ஆக ேயாைர ெகான்றனர்.
எேசரும், எலீயட்டும் ஆடு மாடுகைளத்
தருடும்ெபாருட்டு காத் நகருக்குச்
ெசன்றார்கள் என்னும் காரணத்தால்
இவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
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௨௨ எத்ேசர், எலீயாத் ஆக ேயாரின்
தந்ைத எப்ப ராயீம். இவர்கள்
மரித்துப் ேபானதால் இவன் அதக
நாட்கள் துக்கம் ெகாண்டாடினான்.
எப்ப ராயீமின் குடும்பத்தனர் வந்து
ஆறுதல் ெசான்னார்கள். ௨௩ ப றகு,
இவன் தன் மைனவேயாடு பாலின
உறவு ெகாண்டான். அவள் கர்ப்பமுற்று
ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். அவன்
தன் மகனுக்குப் ெபரீயா என்று ெபயர்
ைவத்தான். ஏெனன்றால் அவன்
பறந்தெபாழுது குடும்பத்துக்குப் பல
தீங்குகள் ஏற்பட்டன. ௨௪ எப்ப ராயீமின்
மகள் ெபயர் ேசராள். இவள்
கீழ்ெபத்ேரான், ேமல் ெபத்ேரான், கீழ்
ஊேசன் ேசரா, ேமல் ஊேசன் ேசரா
ஆகயவற்ைறக்கட்டினாள்.

௨௫ எப்ப ராயீமின் மகன் ேரப்பாக், ேரப்
பாக்கன் மகன் ேரேசப், ேரேசப்பன் மகன்
ேதலாக், ேதலாக்கன் மகன் தாகான்.
௨௬தாகானின்மகன்லாதான்,லாதானின்
மகன் அம்மியூத், அம்மியூத்தன் மகன்
எலிஷாமா ௨௭ எலிஷாமாவன் மகன்
நூன்,நூனின்மகன்ேயாசுவா.

௨௮ கீழ்க்கண்ட நகரங்களிலும், அைதச்
சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும் எப்ப ராயீமின்
சந்ததயனர் குடியருந்தனர். அைவ,
ெபத்ேதலும், அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும்,
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கீழ்ப்புறமுள்ள நாரானும், ேமற்ேகயுள்ள
ேகேசரும், அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும்,
சீேகமும் அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும்,
அய்யாவைரயுள்ள இடங்களும் அைதச்
சார்ந்த க ராமங்களும். ௨௯ மனாேச
ஜனங்களின் எல்ைலயுள்ள ெமத்ெசயானும்,
அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும் தானாக்,
ெமக ேதா, ேதார் ஆகய நகரங்களும்
அவற்றன் அருகல் உள்ள சறு நகரங்களும்.
இவ்வடங்களில் ேயாேசப்பன் சந்ததயனர்
குடியருந்தார்கள். ேயாேசப்பு இஸ்ரேவலின்
மகன்.

ஆேசரின் சந்ததயனர்
௩௦ இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ , ெபரீயா
ஆக ேயார் ஆேசரின் மகன்கள்.
இவர்களதுசேகாதரியன்ெபயர் ேசராள்.

௩௧ ஏேபர், மல்க ேயல் ஆக ேயார்
ெபரீயாவன் மகன்கள், மல்க ேயல்
ப ர்சாவீத்தன்தந்ைத.

௩௨ ஏேபர், யப்ேலாத்ைதயும் ேசாேமைரயும்
ஒத்தாைமயும்இவர்களின் சேகாதரியான
சூகாைளயும்பள்ைளகளாகப்ெபற்றான்.

௩௩ யப்ேலத்த ற்குப் பாசாக், ப ம்மால்,
அஸ்வாத் ஆகய மகன்கள் பறந்தனர்.
இவர்கள்யப்ேலாத்தன்பள்ைளகள்.

௩௪அக , ேராகா, எகூபா, ஆராம் ஆக ேயார்
ேசாேமரின்மகன்கள்.
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௩௫ேசாேமரின் சேகாதரன் ஏேலம். ேசாபாக்,
இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் ஆக ேயார்
ஏேலமின்மகன்கள்.

௩௬ சூவாக், அர்ெனப்பர், சூகால், ேபரி,
இம்ரா.

௩௭ ேபேசர், ஓத், சம்மா, ச ல்சா, இத்ரான்,
ேபராஆக ேயார் ேசாபாக்கன்மகன்கள்.

௩௮ ெயத்ேரனுக்கு எப்புேன, பஸ்பா, ஆரா
ஆகயமகன்கள்இருந்தனர்.

௩௯ உல்லாவற்கு ஆராக், அன்னிேயல்,
ரித்ச யாஆகயமகன்கள்இருந்தனர்.

௪௦ இவர்கள் அைனவரும் ஆேசரின்
சந்ததயனர். இவர்கள் குடும்பத்
தைலவர்கள், இவர்கள் மகத்தான
மனிதர்கள், இவர்கள் வலிைமமிக்க வீரர்கள்,
த றைமமிக்க வீரர்களான இவர்களில்
26,000 ேபர் ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாரான
வீரர்களாகஇருந்தார்கள்.

௮
சவுல்அரசனின்குடும்பவரலாறு
௧ெபன்யமீன்ேபலாவன்தந்ைத. ேபலா
ெபன்யமீனின் மூத்த மகன், அஸ்பால்
ெபன்யமீனின் இரண்டாவது மகன்.
அகராக்ெபன்யமீனின்மூன்றாவதுமகன்.
௨ ேநாகா, ெபன்யமீனின் நான்காவது
மகன். ரப்பா, ெபன்யமீனின் ஐந்தாவது
மகன்.
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௩-௫ ஆதார், ேகரா, அபயூத், அபசுவா,
நாமான், அேகாவா, ேகரா, ெசப்புப்பான்,
ஊராம்ஆக ேயார் ேபலாவன்மகன்கள்.

௬-௭ இவர்கள் ஏகூதன் சந்ததயனர்.
ேகபாவன் குடும்பங்களுக்குத்
தைலவர்களாகஇருந்தனர். இவர்கள்,தம்
வீடுகைள வ ட்டு வ ட்டு மனாகாத்துக்குப்
ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள்.
நாமான், அகயா, ேகரா ஆக ேயார்
ஏகூதன் சந்ததயனர். ேகரா
இவர்கைளக் கட்டாயமாக வீட்ைடவ ட்டு
அைழத்துச்ெசன்றான். ஊசா, அகயூத்
ஆக ேயார் தந்ைதயானான்ேகரா.

௮ ேமாவாப்பல் சகாராயீம் தன்
மைனவகளான ஊசம், பாராள்
ஆக ேயாைர வவாகரத்து ெசய்தான்.
பன்னர் ப ற மைனவேயாடு
சல பள்ைளகைளப் ெபற்றான்.
௯-௧௦ சகாராயீம் தன் மைனவயான
ஓேதசாலிடம் ேயாவாப், சீப யா, ேமசா,
மல்காம், எயூஸ், சாக யா, மிர்மா,
ஆகய பள்ைளகைளப் ெபற்றான்.
இவர்கள் சகாராயீமின் மகன்கள்.
௧௧ சகாராயமுக்கும்ஊசீமுக்கும் இரண்டு
மகன்கள். அவர்களின் ெபயர் அபதூப்,
எல்பால்.

௧௨-௧௩ எல்பாலின் மகன்களாக ஏேபர்,
மீஷாம்,சாேமத்,ெபரீயா,ேசமாஆக ேயார்
ப றந்தனர். சாேமத் ஓனா, ேலாத்
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ஆகய நகரங்கைளயும், ேலாத்ைதச்
சுற்றலும் ச றய ஊர்கைளயும்
உருவாக்கனான். ெபரீயாவும்,
ேசமாவும் ஆயேயான் ஜனங்களின்
தைலவர்களாயருந்தனர். இவர்கள்
காத்தயர்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
ெவளிேயற்றனர்.

௧௪ ெபரீயாவன் மகன்களாக சாஷாக்,
ஏேரேமாத் ௧௫ ெசபதயா, ஆராத், ஆேதர்,
௧௬மிகாேயல், இஸ்பா, ேயாகா ஆக ேயார்
ப றந்தனர். ௧௭ எல்பாலின் மகன்களாக
ெசபதயா, ெமசுல்லாம், இஸ்க , ரேபர்,
௧௮ இஸ்ெமராய , இஸ்லியா, ேயாபாப்
ஆக ேயார் ப றந்தனர்.

௧௯ ச ேமயன் மகன்களாக யாக்கீம்,
ச க்ரி, சப்த , ௨௦ எலிேயனாய், ச ல்தாய்,
எலிேயல், ௨௧அதாயா, ெபராயா, ச ம்ராத்,
ஆகேயார் ப றந்தனர்.

௨௨ சாஷாக்கன் மகன்களாக இஸ்பான்,
ஏேபர், ஏலிேயல், ௨௩ அப்ேதான், ச க்ரி,
ஆனான், ௨௪ அனனியா, ஏலாம்,
அந்ேதாத யா, ௨௫ இபதயா, ெபனூேயல்
ஆக ேயார் ப றந்தனர்.

௨௬எெராேகாமின் மகன்களாகச் சம்ேசராய்,
ெசகரியா, அத்தாலியா, ௨௭ யெரஷயா,
எலியா, ச க்ரி என்பவர்கள்ப றந்தனர்.

௨௮ இவர்கள் அைனவரும் குடும்பத்
தைலவர்கள். இவர்களின் வம்ச வரலாற்றல்
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அவ்வாறு தான் எழுதப்பட்டுள்ளது. இவர்கள்
எருசேலமில்வாழ்ந்தனர்.

௨௯ ேயேயல் க ப ேயானின் தந்ைத.
இவன் கப ேயானில் குடியருந்தான்.
ேயேயலின் மைனவயன் ெபயர்
மாக்காள். ௩௦ இவனது மூத்த மகன்
அப்ேதான், மற்றவர்கள்சூர், கீஸ், பாகால்,
நாதாப், ௩௧ ேகேதார், அக ேயா, ேசேகர்
ஆக ேயார். ௩௨ மிக்ேலாத், ச மியாவன்
தந்ைத. இப்பள்ைளகள் எருசேலமில் தம்
உறவனர்கேளாடுவாழ்ந்தனர்.

௩௩ ேநர், கீசன் தந்ைத, கீஸ் சவுலின்
தந்ைத. சவுல் ேயானத்தான் மல்கசூவா,
அபனதாப், எஸ்பால் ஆக ேயாரின்
தந்ைத.

௩௪ ேயானத்தானின் மகன் ேமரிபால்,
ேமரி பாலின் மகள் மீகா. ௩௫ மீகாவன்
மகன்கள் ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா,
ஆகாஸ்ஆக ேயார்.

௩௬ஆகாஸ்ேயாகதாவன்தந்ைத. ேயாகதா,
அலேமத்துக்கும் அஸ்மாேவத்துக்கும்
ச ம்ரிக்கும் தந்ைத. ச ம்ரி ேமாசாவன்
தந்ைத. ௩௭ ேமாசா, பனியாவன் தந்ைத,
பனியா, ரப்பாவன் தந்ைத. ரப்பா,
எலியாசாவன் தந்ைத. எலியாசா,
ஆத்ேசலின்தந்ைத.

௩௮ ஆத்ேசலுக்கு ஆறு மகன்கள்.
அவர்களின் ெபயர்: அஶ்ரீக்காம்,
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ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ெசகரியா,
ஒபதயா, ஆனான் ஆக ேயார். இவர்கள்
அைனவரும்ஆத்ேசலின்பள்ைளகள்.

௩௯ ஆத்ேசலின் சேகாதரன் ஏேசக்.
ஏேசக்கன் முதல் மகன் ஊலாம்,
அவனது இரண்டாவது மகன்
ஏகூஸ், அவனது மூன்றாவது மகன்
எலிேபேலத். ௪௦ஊலாமின் பள்ைளகள்
வீரமுைடயவர்களாகவல் வீரர்களாய்
இருந்தனர். அவர்களுக்கும் நைறய
பள்ைளகளும் ேபரப்பள்ைளகளும்
இருந்தனர். ெமாத்தத்தல் அவர்களின்
எண்ணிக்ைக 150ஆகும்.

இவர்கள் அைனவரும் ெபன்யமீனின்
சந்ததயனர்ஆவார்கள்.

௯
௧ இஸ்ரேவலர்களின் ெபயர்கள் எல்லாம்

குடும்ப வரலாற்றல் ேசர்க்கப்பட்டது. அந்த
குடும்பங்களின் வரலாறு இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது.

எருசேலம்ஜனங்கள்
யூதாஜனங்கள் ைகத களாக்கப்பட்டு

பாப ேலானுக்குப் பலவந்தமாகக்
ெகாண்டுப் ேபாகப்பட்டார்கள். அவர்கள்
ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இல்லாதபடியால் அந்த இடத்துக்குக்
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ெகாண்டுப் ேபாகப்பட்டார்கள். ௨ ச ல
இஸ்ரேவலர்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், ஆலயத்தல் பணியாற்றும்
ேவைலயாட்களும் முதலில் அங்கு தரும்ப
வந்து தங்கள் ெசாந்த நலங்களிலும்
பட்டணங்களிலும்குடிேயறனார்கள்.
௩ எருசேலமில் வாழ்ந்த யூதா,

ெபன்யமீன், எப்ப ராயீம், மனாேச ஆகய
ேகாத்த ரங்கைளச் சார்ந்தவர்களின் பட்டியல்
பன்வருமாறு:

௪ ஊத்தாய் அம்மியூதயன் மகன்.
அம்மியூத உம்ரியன் மகன். உம்ரி
இம்ரியன் மகன். இம்ரி பானியன் மகன்.
பானி ேபேரசன் சந்ததையச் ேசர்ந்தவன்.
ேபேரஸ்யூதாவன்மகன்.

௫ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசலாவன்
ஜனங்கள்: அசாயா மூத்த மகன்.
இவனுக்கும்மகன்கள்இருந்தனர்.

௬ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசராவன்
ஜனங்கள், அவர்கள் ெயகுேவலும்,
அவர்களின் உறவனர்களும். அவர்கள்
ெமாத்தம் 690 ேபர்.

௭ எருசேலமில் வாழ்ந்த ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள்: சல்லு
ெமசுல்லாவன் மகன். ெமசுல்லா
ஓதாவயாவன் மகன், ஓதாவயா
அெசனூவாவன் மகன். ௮ இப்ெனயா
எேராகாமின் மகன். ஏலா ஊசயன்
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மகன். ஊச மிக்க ரியன் மகன்.
ெமசுல்லாம் ெசபதயாவன் மகன்.
ெசபதயா ேரகுேவலின் மகன்.ேரகுேவல்
இப்னியாவன் மகன். ௯ ெபன்யமீன்
குடும்ப வரலாறானது, அவர்கள் 956
ேபர் எருசேலமில் வாழ்ந்ததாகக்
கூறுகன்றது. அவர்கள் அைனவரும்
குடும்பத் தைலவர்கள்.

௧௦ எருசேலமில் வாழ்ந்த ஆசாரியர்கள்:
ெயதாயா, ேயாயாரீப், யாகன்,
௧௧ அசரியா. அசரியா இல்க்கயாவன்
மகன். இல்க்கயா ெமசுல்லாவன்
மகன். ெமசுல்லா சாேதாக்கன்
மகன். சாேதாக் ெமராேயாதன்
மகன். ெமராேயாது அகதூபன் மகன்.
இவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் மிக
முக்கயமான அதகாரியாக இருந்தான்.
௧௨ அேதாடு எேராகாமின் மகனான
அதாயாவும் அங்ேக வாழ்ந்தான்.
எேராகாம் பஸ்கூவன் மகன். பஸ்கூ
மல்கயாவன் மகன். ஆதேயலின்
மகனான மாசாயும் அங்கருந்தான்.
ஆதேயல் யாெசராவன் மகன். யாெசரா
ெமசுல்லாமின் மகன். ெமசுல்லாம்
ெமச ேலமித்தன் மகன். ெமச ேலமித்
இம்ெமரின்மகன்.

௧௩ அங்ேக 1,760 ஆசாரியர்கள்
இருந்தனர். அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்
தைலவர்களாகவும், ேதவனுைடய
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ஆலயத்தல் பணிெசய்யும் ெபாறுப்
பாளர்களாகவும்இருந்தனர்.

௧௪ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேலவயர்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த ஜனங்களின்
பட்டியல்: ெசமாயா அசூபன் மகன்.
அசூப் அஶ்ரீகா முவன் மகன். அஶ்ரீகாமு
அசபயாவன் மகன். அசபயா
ெமராரியன் சந்ததையச் ேசர்ந்தவன்.
௧௫ பக்பக்கார்,ஏேரஸ், காலால்,
மத்தானியா ஆக ேயாரும் எருசேலமில்
வாழ்ந்து வந்தார்கள். மத்தானியா
மிக்காவன் மகன். மிக்கா ச க்ரியன்
மகன். ச க்ரி ஆசாப்பன் மகன்.
௧௬ ஒபதயா ெசமாயாவன் மகன்.
ெசமாயா காலாலின் மகன். காலால்
எதுத்தூனின் மகன். எருசேலமில்
ஆசாவன் மகனான ெபர்கயா
வாழ்ந்தான். ஆசாஎல்க்கானாவன்மகன்.
எல்க்கானா ெநத்ேதாபாத்தயரின் சறு
நகரங்களில்வாழ்ந்தான்.

௧௭ எருசேலமில் வாழ்ந்த காவலாளர்கள்:
சல்லூம், அக்கூப், தல்ேமான், அகமான்
ஆக ேயாரும் அவர்களது உறவனருேம.
அவர்களின் தைலவனாகச் சல்லூம்
இருந்தான். ௧௮ ச லர் க ழக்ேக இருக்க ற
இராஜாவன்வாசைலக்காவல்காத்தனர்.
இவர்கள் ேலவயரின் ேகாத்த ரத்தன்
வழிவந்த காவல்காரர்கள். ௧௯ சல்லூம்,
ேகாேரயன்மகன். ேகாேர, எபயாசாவன்
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மகன். எபயாசா, ேகாராகன் மகன்,
சல்லூம் மற்றும் அவனது சேகாதரர்கள்
வாசைலக் காத்தனர். அவர்கள்
ேகாராகன் வம்சத்தல் வந்தவர்கள்.
அவர்களுக்குப் பரிசுத்தக் கூடார
வாசைலக் காவல் காப்பது ேவைல
ஆயற்று. அதைன அவர்கள் அவர்களின்
முற்ப தாக்கள் ெசய்தது ேபான்ேற
ெசய்து வந்தனர். ௨௦ முன்பு ப ேனகாசு
வாசைலக் காக்கும் ெபாறுப்பைன
ஏற்றருந்தான். ப ேனகாசு, எலியாசாரின்
மகன். கர்த்தர் ப ேனகாேசாடு இருந்தார்.
௨௧ ெமெசலமியாவன் மகனான சகரியா
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் வாயலின்
காவல்காரனாய்இருந்தான்.

௨௨ பரிசுத்தக் கூடார வாசைலக்
கண்காணிக்கத்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக ெமாத்தம் 212 அவர்களின்
ெபயர்கள் சறு நகரங்களின் வரலாற்றல்
இடம் ெபற்றுள்ளன. நம்ப க்ைகக்கு உரிய
அவர்கைளதாவீதும்சீயர்ஆகயசாமுேவலும்
இந்தப் பணிக்குத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள்.
௨௩ இந்த வாயல் காவலர்களும் அவர்களது
சந்ததயனரும் கர்த்தருைடய ஆலயமாகய
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக் காக்கும் ெபாறுப்ைப
ஏற்று வந்தனர். ௨௪ வடக்கு, ெதற்கு,
க ழக்கு, ேமற்கு என்று நான்கு பக்கமும் 4
வாசல்கள் இருந்தன. ௨௫ ச ல ேநரங்களில்
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வாயல் காவலர்களின் உறவனர்கள் சறு
நகரங்களிலிருந்து வந்து அவர்களுக்குக்
காவல் பணிக்கு உதவ ெசய்தனர்.
அவர்கள் வருைகதந்த ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ஏழு நாட்கள் வாயல் காவலர்களுக்கு
உதவனார்கள்.
௨௬ நான்கு வாசல் காவலர்களுக்கும்,

நான்கு தைலவர்கள் நயமிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் ேலவயர்களாக இருந்தனர்.
அவர்களுக்கு ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
பண்டகச்சாைல மற்றும் கருவூலங்கைளக்
காக்கும் ெபாறுப்பு இருந்தது. ௨௭ அவர்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் இரவல்
தங்கயருந்து காத்தனர். ஒவ்ெவாரு நாள்
காைலயலும் ேதவாலயத்ைதத் த றப்பதும்
அவர்களின் ேவைலயாய்Ԕஇருந்தது.
௨௮ ச ல வாசல் காவலர்களுக்கு, ஆலய

பணிக்குரிய பாத்த ரங்கைளப் பாதுகாக்கும்
ெபாறுப்பு இருந்தது. அவர்கள் அவற்ைற
எண்ணிப்பார்த்ேத ெவளிேய எடுப்பதும்
உள்ேள ைவப்பதுமாய் இருந்தனர்.
௨௯ ேவறு சல வாசல் காவலர்கள், மற்ற
இருக்ைக ேபான்றவற்ைறயும் பரிசுத்தமான
பாத்த ரங்கைளயும் கவனித்துக்ெகாள்ள
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அேதாடு ெமல்லிய
மா, த ராட்ைச ரசம், எண்ெணய், சாம்ப ராணி,
நறுமணப் ெபாருட்கள் ேபான்றவற்றுக்குப்
ெபாறுப்பாளிகளாயனர். ௩௦ வாசைனப்
ெபாருட்களால் ச றப்பான ைதலத்ைதக்
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கலக்கும் ேவைலையச் சல ஆசாரியர்கள்
ெசய்துவந்தனர்.
௩௧ ஒரு ேலவயனின் ெபயர் மத்த த்தயா.

பலியடுவதற்காக அப்பம் சுடுகற ேவைல
அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது.
சல்லூமின் மூத்த மகன் மத்த த்தயா.
சல்லூம், ேகாரக யா குடும்பத்தல் வந்தவன்.
௩௨ ச ல வாசல் காப்பவர்கள் ேகாரக யா
குடும்பத்தனர். அவர்களுக்கு ஓய்வு
நாள்ேதாறும் அப்பங்கைளத் தயாரித்து
ேமைஜயன் ேமல் அடுக்கும் பணி
ெகாடுக்கப்பட்டது.
௩௩ ேலவயர்களில் பாடுபவர்களும்

குடும்பத் தைலவர்களும் ஆலயத்தல் உள்ள
அைறகளில் தங்க இருந்தனர். அவர்கள்
ேவறு ேவைலகைளச் ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு இரவும் பகலும்
ஆலயத்தல்Ԕ ேவைலஇருந்தது.
௩௪ இந்த ேலவயர்கள் அைனவரும்

அவரவர்கள் குடும்பங்களுக்கு
தைலவர்களாக இருந்தனர். தம் குடும்ப
வரலாற்றல் குடும்பத் தைலவர்களாக
அவர்கள் வவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள்
எருசேலமில்வாழ்ந்தார்கள்.

சவுல்அரசனின்குடும்பவரலாறு
௩௫ ெயக ேயல், க ப ேயானின் தந்ைத.
ெயக ேயல், க ப ேயான் நகரில்
வாழ்ந்தான். ெயக ேயலின் மைனவயன்
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ெபயர் மாக்காள். ௩௬ ெயக ேயலின்
மூத்த மகனின் ெபயர் அப்ேதான்.
மற்றவர்கள் சூர், கீஸ், பாகால், ேநர்,
நாதாப், ௩௭ ேகேதார், அக ேயா, சகரியா,
மிக்ேலாத் ஆக ேயார். ௩௮ மிக்ேலாத்,
ச மியாமின் தந்ைத. ெயக ேயலின்
குடும்பம், அவர்களது உறவனர்கேளாடு
எருசேலமில்வாழ்ந்துவந்தது.

௩௯ ேநர் கீஸின் தந்ைத. கீஸ் சவுலின்
தந்ைத. சவுல் ேயானத்தான், மல்கசூவா,
அபனதாப், எஸ்பால் ஆக ேயாைரப்
ெபற்றான்.

௪௦ ேயானத்தானின் மகன் ெமரிபால்.
ெமரிபால்மீகாவன்தந்ைத.

௪௧ மீகாவற்கு ப த்ேதான், ேமேலக்,
தேரயா, ஆகாஸ் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர். ௪௨ ஆகாஸ் யாதாவன்
தந்ைத. யாதா யாராகன் தந்ைத.
யாராக் என்பவன் அெலேமத்,
அஸ்மேவத், ச ம்ரி ஆகய மகன்கைளப்
ெபற்றான். ச ம்ரி ேமாசாவன் தந்ைத.
௪௩ ேமாசாபனியாவன் தந்ைத. பனியா
ரப்பாயாவன் தந்ைத. ரப்பாயா
எலியாசாவன் தந்ைத. எலியாசா
ஆத்ேசலின்தந்ைத.

௪௪ஆத்ேசலுக்குஆறுமகன்கள்இருந்தனர்.
அவர்களின் ெபயர்கள் அசரீக்காம்,
ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ேசராயா,
ஒபதயா, ஆனான் ஆகும். இவர்கள்
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அைனவரும்ஆத்ேசலின்பள்ைளகள்.

௧௦
சவுல்அரசனின்மரணம்
௧ெபலிஸ்தர்கள்,இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கு

எத ராகப் ேபார் ெசய்தார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேதாற்று ஓடிப்ேபானார்கள்.
கல்ேபாவா மைலயல் அவர்கள் ெவட்டுண்டு
மரித்துப்ேபானார்கள். ௨சவுைலயும்,அவனது
மகன்கைளயும் ெபலிஸ்தர்கள் ெதாடர்ந்து
துரத்த க்ெகாண்டு ேபானார்கள். அவர்கள்,
இவர்கைளப் ப டித்து ெகான்றார்கள்.
ெபலிஸ்தர்கள் சவுலின் மகன்களான
ேயானத்தான், அபனதாப், மல்கசூவா
ஆக ேயாைரக் ெகான்றனர். ௩சவுைலச் சுற்ற
ேபார் பலமைடந்தது. வல் வீரர் அவைன
அம்பால்எய்துகாயப்படுத்தனார்கள்.
௪ப றகுசவுல்அவனதுஆயுதந்தாங்கய டம்,

“உனது வாைள எடு. அதனால் என்ைனக்
ெகால். அதனால் அந்த அந்நயர்கள்
என்ைனக் காயப்படுத்தமாட்டார்கள்.
அவர்கள் வரும்ேபாது என்ைனக் ேகலிச்
ெசய்யமாட்டார்கள்” என்றான்.
ஆனால், சவுலின்ஆயுதந்தாங்க பயந்தான்.

அவன் சவுைலக் ெகால்ல மறுத்தான்.
ப றகு சவுல், தனது ெசாந்த வாைளேய
தன்ைனக் ெகால்வதற்கு பயன்படுத்தனான்.
௫ சவுல் மரித்துப்ேபானைத ஆயுதந்தாங்க
பார்த்தான். பன் அவனும் தற்ெகாைல
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ெசய்துக்ெகாண்டான். அவனும் சவுைலப்
ேபாலேவ தன் வாளின் நுனிய ேல
வழுந்து மரித்துப் ேபானான். ௬ இவ்வாறு
சவுலும், அவனது மூன்று மகன்களும்
மரித்துப்ேபானார்கள். சவுலின் குடும்பம்
முழுவதுேமெமாத்தமாக மரித்துப்ேபானது.
௭ அப்பள்ளத்தாக்கல் வாழ்ந்த

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் தமது ெசாந்த
பைடஓடுவைதக்கண்டனர். சவுலும்,அவனது
மகன்களும் மரித்துப் ேபானைதக் கண்டனர்.
எனேவ, இவர்கள் தமது நகரங்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள். இவர்கள் வ ட்டுப்ேபான
இடங்களில், ெபலிஸ்தர்கள் வந்து
நுைழந்தனர். அவ்வடங்களிேல
ெபலிஸ்தர்கள்குடிேயறனார்கள்.
௮ மறுநாள், ெபலிஸ்தர்கள்

மரித்துப்ேபானவர்களின் உடலில் இருந்து
வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைள
எடுக்கவந்தனர். அப்ேபாது அவர்கள்
சவுல் மற்றும் அவனது மகன்களின்
உடல்கைளக் கல்ேபாவா மைலயல்
கண்டுபடித்தனர். ௯ ெபலிஸ்தர்கள்
சவுலின் உடம்பலுள்ள சல ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் சவுலின்
தைலையயும் ஆயுதங்கைளயும் எடுத்தனர்.
அவர்கள் தூதுவர்கைள அனுப்ப தங்கள்
நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களுக்கும்,
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கும் ெசய்தைய
பரப்பனார்கள். ௧௦ ெபலிஸ்தர்கள்,
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சவுலின் ஆயுதங்கைளத் தமது ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயங்களில் ைவத்தனர்.
சவுலின் தைலையத் தாேகான் ஆலயத்த ேல
ெதாங்கவ ட்டனர்.
௧௧ ெபலிஸ்தர்கள் சவுலுக்குச்

ெசய்தவற்ைறப் பற்ற கீேலயாத் நாட்டு
யாேபசு நகரத்தவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர்.
௧௨ சவுல் மற்றும் அவனது மகன்களின்
உடல்கைளக் ைகப்பற்ற ைதரியமுள்ள
கீேலயாத் நாட்டு யாேபசு நகரத்தவர்கள்
ேபானார்கள். அவற்ைற எடுத்துவந்தனர்.
அவர்கள், சவுல் மற்றும் மகன்களின்
எலும்புகைள யாேபசல் ஒரு ெபரிய
மரத்தடியல் அடக்கம்ெசய்தனர். பன் ஏழு
நாட்கள்உபவாசமிருந்தார்கள்.
௧௩சவுல்கர்த்தருக்குஉண்ைமயுள்ளவனாக

இல்லாதபடியால் அவன் ெகால்லப்பட்டான்.
சவுல் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ௧௪ அவன் தன்
எத ர்காலத்ைதப் பற்ற கர்த்தரிடம்
ேகட்பதற்குப் பதலாக குற ெசால்ேவாைர
நாடினான். அதனால்தான் கர்த்தர் அவைனக்
ெகான்று ஆட்சைய ஈசாயன் மகனான
தாவீத டம் தந்தார்.

௧௧
இஸ்ரேவலர்களுக்கு தாவீது அரசன்

ஆகறான்
௧இஸ்ரேவலர்அைனவரும்எப்ேரான்
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நகரத்தல் தாவீத டம் வந்தனர். அவர்கள்
தாவீத டம், “நாங்கள் உம்முைடய ெசாந்த
சைதயும் இரத்தமுமாய் இருக்க ேறாம்.”
௨ முன்பு, ேபாரில் வழிநடத்தனீர். சவுல்
அரசனாக இருந்தேபாதலும் நீர் வழி
நடத்தனீர். கர்த்தர் உம்மிடம், “தாவீது, நீதான்
என் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேமய்ப்பனாக
இருப்பாய், என் ஜனங்களின் தைலவன்
ஆவாய்என்றுெசான்னார்” என்றார்கள்.
௩ இஸ்ரேவலரின் தைலவர்கள்

அைனவரும் எப்ேரான் நகரில் தாவீத டம்
வந்தனர். தாவீது அவர்களிடம் கர்த்தருக்கு
முன்பாக எப்ேரானில் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான். தைலவர்கள்
தாவீதுக்கு அப ேஷகம் ெசய்தனர். அதனால்
அவன் இஸ்ரேவலருக்கு அரசன் ஆனான்.
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய நடந்தது. கர்த்தர்
அந்த வாக்குறுதையக் கூற சாமுேவைலப்
பயன்படுத்தனார்.

தாவீதுஎருசேலைமைகப்பற்றுகறான்
௪ தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்

எருசேலம் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
அப்ேபாது அந்நகரம் எபூசு என்று
அைழக்கப்பட்டது. அங்கு வாழ்ந்த
ஜனங்கள் எபூசயர் என அைழக்கப்பட்டனர்.
நகரத்தல் வாழ்ந்த ஜனங்கள் ௫ தாவீத டம்,
“எங்கள் நகருக்குள் நீ நுைழய முடியாது”
என்றனர். ஆனால் தாவீது அவர்கைளத்
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ேதாற்கடித்தான். தாவீது சீேயான்
ேகாட்ைடையக் ைகப்பற்றனான். அது
தாவீதன்நகரமாய ற்று.
௬ தாவீது, “எவெனாருவன் எபூசயேராடு

ேபாரிட வழிநடத்த ச் ெசன்றாேனா அவன்
என் பைட முழுவதற்கும் தளபதயாவான்”
என்றான். எனேவ, ேயாவாப் ேபாருக்கு
வழிநடத்தனான். ேயாவாப், ெசருயாவன்
மகன். ேயாவாப் பைடத் தளபதயானான்.
௭ தாவீது ேகாட்ைடக்குள் தனது

வீட்ைட அைமத்துக்ெகாண்டான்.
அதனால் அது தாவீதன் நகரம் என்ற
ெபயைரப்ெபற்றது. ௮ ேகாட்ைடையச்
சுற்றலும் மில்ேலாவலிருந்து
சுற்றுச்சுவர்வைரக்கும் தாவீது நகரத்ைத
ந ர்மாணித்தான். நகரத்தன் மற்ற
பகுத கைள ேயாவாப் பழுதுபார்த்தான்.
௯ தாவீது ெதாடர்ந்து ெபரியவன் ஆனான்.
சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர் அவேனாடு
இருந்தார்.

மூன்றுவீரர்கள்
௧௦ தாவீதனுைடய பைடவீரர்களின்

ச றப்பான தைலவர்கள் பட்டியல்
இது. தாவீதன் அரசாங்கத்தல்
இவ்வீரர்கள் வல்லைம உைடயவர்களாக
வளங்கனார்கள். இவர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் அவனுக்கு
முழுைமயாக உதவ அவைன அரசன்
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ஆக்கனார்கள். இதுவும் ேதவன்
ெசான்னபடிேயஆயற்று.
௧௧ இதுதான் தாவீதன் வேசஷ

வீரர்களின் வபரம்: அக்ேமானியன்
மகன் யாேஷாபயாம். யாேஷாபயாம்,
இரதப் பைடத் தைலவன். இவன் தனது
ஈட்டியால் ஒேர ேநரத்தல் 300 ேபர்கைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்டான்.
௧௨அடுத்துஅேகாையச் ேசர்ந்த ேதாதாயன்

மகன் எெலயாசார். இவன்மூன்று மாெபரும்
வீரர்களில் ஒருவன். ௧௩ எெலயாசார்
தாவீேதாடு பாஸ்தம்மீமில் இருந்தான்.
அங்கு ெபலிஸ்தர்கள் ேபாரிடுவதற்காக
வந்தனர். அங்கு ஒரு வயல் முழுவதும்
பார்லி பய ரிடப்பட்டிருந்தது. இஸ்ரேவலர்கள்
ெபலிஸ்தர்களுக்குத் தப்ப ஓடினார்கள்.
௧௪ஆனால் மூன்று வீரர்கள் அங்ேக வயலில்
நன்றுேதாற்கடித்தனர். இஸ்ரேவலர்களுக்கு,
கர்த்தர் மாெபரும்ெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
௧௫ஒருமுைற,தாவீதுஅதுல்லாம்குைகயல்

இருந்தான். அப்ேபாது ெபலிஸ்தயர் பைட
ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டது.
முப்பது வீரர்களில் மூன்று ேபர் தைரயல்
ஊர்ந்துப்ேபாய் குைகயல் இருந்த தாவீைத
அைடந்தார்கள்.
௧௬இன்ெனாருமுைற, தாவீது ேகாட்ைடயல்

இருந்தான். அப்ேபாதுெபலிஸ்தர் பைடக்குழு
ஒன்றுெபத்ெலேகமில்இருந்தது. ௧௭அவனது
ெசாந்த ஊரில் உள்ள தண்ணீர் மீது
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அவனுக்குத் தாகம் ஏற்பட்டது. எனேவ,
அவன் “ெபத்ேலேகம் வாசல் அருேகயுள்ள
கணற்று தண்ணீர் மீது எனக்குத் தாகமாய்
உள்ளது. யாராவது ஒருவர் ெகாண்டுவந்து
தரேவண்டும் என வரும்புக ேறன்” என்றான்.
அவன் உண்ைமயல் அந்த தண்ணீரின்
மீது தாகம் ெகாள்ளவல்ைல. எனினும்
அவன் அவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டான்.
௧௮ ஆனால் மூன்று ேபரும் ெபலிஸ்தேராடு
வழியல் ேபாரிட்ட ப றேக உள்ேள நுைழய
முடிந்தது. அவர்கள் ெபத்ேலேகம் வாசல்
அருகல் உள்ள கணற்று தண்ணீைரக்
ெகாண்டுவந்து தாவீத டம் ெகாடுத்தனர்.
தாவீது அதைனக் குடிக்க மறுத்துவ ட்டான்.
அதைன கர்த்தருக்கு காணிக்ைகயாகத்
தைரயல் ஊற்றனான். ௧௯ ப றகு தாவீது,
“ேதவேன! என்னால் இத்தண்ணீைரக்
குடிக்கமுடியாது. தங்கள் உயைரப்
பணயம் ைவத்து இவர்கள் இத்தண்ணீைரக்
ெகாண்டுவந்தனர். இதைனக் குடிப்பது
இவர்களின் இரத்தத்ைதக் குடிப்பது
ேபான்றதாகும்” என்றான். இதற்காகத்தான்
தாவீதுஅந்த தண்ணீைரக்குடிக்க மறுத்தான்.
இதுேபால பல்ேவறு சாகசங்கைள மூன்று
வீரர்களும்ெசய்தனர்.

தாவீதன்மற்றவீரர்கள்
௨௦ மூன்று வீரர்களுக்கும் தைலவனாக

அப சாய் இருந்தான். இவன் ேயாவாப்பன்
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சேகாதரன். அவன் 300 வீரர்கேளாடு
சண்ைடய ட்டு தன் ஈட்டியால் அவர்கைளக்
ெகான்றான். மூன்று வீரர்கைளப் ேபான்ேற
அப சாயும் ப ரபலமாக இருந்தான். ௨௧இவன்
அவர்கைளவ ட இரண்டு மடங்கு ப ரபலமாக
இருந்தான். இவன் அவர்களில் ஒருவனாக
இல்லாவ ட்டாலும் இவன் அவர்களின்
தைலவன்ஆனான்.
௨௨ ெபனாயா, ேயாய்தானின் மகன்,

ேயாய்தா ஒரு வல்லைம மிக்கவன்.
இவன் கப்ேசேயல் ஊரான். ெபனாயாவும்
வல்லைமெகாண்டவன். இவன் ேமாவாபல்
உள்ள இருபலம் ெபாருந்தய மனிதர்கைளப்
ேபாரிட்டுக் ெகான்றான். ஒருமுைற பனி
ெபய்துெகாண்டிருக்கும் சமயத்தல், அவன்
ஒருகுைகக்குள்ேளெசன்றுஒருசங்கத்ைதக்
ெகான்றான். ௨௩ேமலும்அவன்ஒருஎக ப்தய
வீரைனயும் ெகான்றான். அவன் 71/2 அடி
உயரம்உள்ளவன். எக ப்தயவீரனிடம்இருந்த
ஈட்டி மிக நீளமாகவும் கனமுள்ளதாகவும்
இருந்தது. அது ெநய்க றவனின் பைட
மரக்கனத ேபால் ெபரிதாய் இருந்தது.
ெபனாயாவ டம் ஒரு தடிமட்டுேம இருந்தது.
ெபனாயா அவனிடமுள்ள ஈட்டிையப் படுங்க
அதனாேலேய அவைனக் ெகான்றான்.
௨௪ ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயா
இதுேபால் பல ேவைலகைளச் ெசய்தான்.
ெபனாயாவும் மூன்று வீரர்கைளப் ேபான்று
ப ரபலமாக இருந்தான். ௨௫ இவன், முப்பது
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வீரர்கைளԔ வ டவும் ப ரபலமானவன்.
ஆனாலும் அவன் அம்மூன்று வீரர்களுள்
ஒருவன் அல்ல. தாவீது, இவைன
ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாக
ஆக்கனான்.

முப்பதுவீரர்கள்
௨௬முப்பதுநாயகர்களானவர்கள்:

ஆசேகல், ேயாவாபன் சேகாதரன்;
ெபத்லேகைமச் ேசர்ந்த ேதாேதாவன்
மகனானஎல்க்கானான்.

௨௭ ஆேராத யனான சம்ேமாத்,
ெபேலானியனாகயஏெலஸ்,

௨௮ ெதக்ேகாவயனான இக்ேகசன் மகன்
ஈரா,ஆனேதாத்தயனானஅப ேயசர்,

௨௯ ஊசாத்தயனான செபக்காய்,
ஆேகாகயனானஈலாய்,

௩௦ ெநத் ேதாபாத்தயனான மகராய ,
ெநத்ேதாபாத்தயனான பானாவன்மகன்
ஏேலத்,

௩௧ ெபன்யமீன் வம்சத்தானான இேபயா
ஊைரச் ேசர்ந்த ரிபாயன் மகனான
இத்தாய , ப ரத்ேதானியனானெபனாய,

௩௨காகாஸ் நீேராைட நாட்டானானஊராய ,
அர்பாத்தயனானஅப ேயல்,

௩௩ பகரூமியனான அஸ்மாேவத்,
சால்ேபானியனானஎலியாபா,

௩௪கீேசானியனானஆேசமின்மகன்கள்,
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௩௫ ஆராரியனாகய சாக யன் மகனான
ேயானத்தான், ஆராரியனாகய
சாக்காரின் மகன்அகயாம்,ஊரின்மகன்
எலிபால்,

௩௬ ெமகராத்தயனான எப்ேபர்,
ெபேலானியனானஅகயா,

௩௭ கர்ேமலியனான எஸ்ேரா, எஸ்பாயன்
மகன்நாராய ,

௩௮ நாத்தானின் சேகாதரனான ேயாேவல்,
அகரியன்மகனானமிப்கார்,

௩௯ அம்ேமானியனான ேசேலக்,
ெசருயாவன் மகனான ேயாவாபன்
ஆயுததாரியான ெபேராத்தயனான
நாராய ,

௪௦ இத்தரியனான ஈரா, இத்தாரியனான
காெரப்,

௪௧ ஏத்தயனான உரியா, அக்லாயன் மகன்
சாபாத்,

௪௨ ரூபனியரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
சீசாவன் மகன் அதனா, அவேனாடு
ேசர்ந்த 30 ேபர்,

௪௩ மாகாவன் மகன் ஆனான்,
மிதனியனானேயாசபாத்,

௪௪ அஸ்தேரத்தயனான உசயா,
ஆேராேவரியனாகய ஓத்தாமின் மகன்
சமா, ேயக ேயல்,

௪௫ ச ம்ரியன் மகன் எதயாேயல்,
த த்ச யனானஅவன்சேகாதரன்ேயாகா,

௪௬ மாகாவயரின் மகன் எலிேயல்,
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எல்நாமின் மகன் எலிபாய், ெயாசவயா,
ேமாவாப யனானஇத்மா,

௪௭ ெமேசாபாயா ஊராராக ய எலிேயல்,
ஓேபது,யாசீேயல்ஆக ேயார்.

௧௨
தாவீேதாடு ேசர்ந்ததுணிச்சல்காரர்கள்
௧தாவீதுச க்லாகல்இருக்கும்ேபாது
அவனிடம் வந்தவர்களின் பட்டியல்:

கீசன் மகனாகய சவுலுக்குப் பயந்து
மைறந்துெகாள்ளும் காலமது. இவர்கள்
ேபாரில் தாவீத ற்கு உதவனார்கள்.
௨இவர்கள் தம் வல்களிலிருந்து அம்புகைள
வலது அல்லது இடது ைககளால் எய்தனர்.
இவர்கள்தம்வலதுஅல்லதுஇடதுைககளால்
கற்கைள கவண்களிலிருந்தும் எய்தனர்.
இவர்கள் சவுலின் உறவனர்கள், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல் இருந்து வந்தவர்கள்.
அவர்களின்ெபயர்களாவன:
௩ அக ேயசர் எனும் தைலவன்,
க ப ேயத்தயனான ேசமாவன்
மகன் ேயாவாசு, அஸ்மாேவத்தன்
மகனான எச ேயல், அஸ்மாேவத்தன்
மகனான ேபேலத்து, ெபராக்கா,
மற்றும் ஆனேதாத்தயனான ஏகூ,
ஆகேயார். ௪ க ப ேயானியனான
இஸ்மாயா 30 வீரர்களில் வல்லவன்;
அந்த 30 வீரர்களுக்கும் அவன்
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தைலவன். எேரமியா, யகாச ேயல்,
ேயாகனான், ெகேதரூரானான ேயாசபாத்,
௫ எலுசாய , எரிேமாத், ப கலியா,
ெசமரியா, அருப்பயனான ெசப்பத்தயா,
௬ எல்க்கானா, எஷயா, அசாரிேயல்,
ெயாேவேசர், யாெசாெபயாம்
என்னும் ேகாேரக யனும், ேகாராவன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
௭ெயாேவலா,ெசபதயாஎன்னும்ேகேதார்
ஊரானானஎேராகாமின்மகன்கள்.

காத்தயர்கள்
௮ அந்த வனாந்தரத்த ேல, காத்தயரின்

ேகாத்த ரத்தல் ஒரு பகுதயனர்
தாவீதன் பக்கம் அவனது ேகாட்ைடக்
காவலர்களாகச் ேசர்ந்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ேபார் பய ற்ச ெகாண்டவர்கள்,
வலிைமயுள்ளவர்கள். அவர்கள்
ேபாரில் ஈட்டியும் ேகடயமும்
ைகயாளுவதல் வல்லவர்கள். அவர்கள்
சங்கத்ைதப்ேபான்று காட்ச யளித்தார்கள்.
மைலயலிருந்தகேசலியர்கைளப்ேபான்று
ேவகமானவர்கள்.
௯ எத்ேசர் பைடத்தைலவன். இவன்

காத்தயர் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
இரண்டாம் தைலைம நைலயல் ஒபதயா
இருந்தான். எலியாப் மூன்றாவது தைலைம
நைலயல் இருந்தான். ௧௦ மிஸ் மன்னா
நாலாவதாகவும், எேரமியா ஐந்தாவதாகவும்,
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௧௧ அத்தாய ் ஆறாவதாகவும், எலிேயல்
ஏழாவதாகவும், ௧௨ ேயாகனான்
எட்டாவதாகவும், எல்சபாத் ஒன்பதாகவும்
௧௩ எேரமியா பத்தாவதாகவும், மக் பன்னாய
பத ேனாராவதாகவும்இருந்தனர்.
௧௪ இவர்கள் காத்தயப் பைடவீரர்களின்

தைலவர்கள். இவர்களில்
பலவீனமானவர்கள் 100 ேபருக்கும்
பலமுள்ளவன் 1,000 ேபருக்கும் எத ராகப்
ேபாரிட வல்லவர்கள். ௧௫ காத்தயர்களின்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்கள் ேயார்தான்
கைரபுரண்டுஓடியஆண்டின்முதல்மாதத்தல்
ஆற்ைறக் கடந்தனர். அப்பள்ளத்தாக்கல்
உள்ளவர்கைள வ ரட்டி அடித்தனர். இவர்கள்
அவர்கைளக் க ழக்கலிருந்து ேமற்காகத்
துரத்தனார்கள்.

தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்றவீரர்கள்
௧௬ ெபன்யமீன் மற்றும் யூதா

ேகாத்த ரங்களில் உள்ளவர்களும்
ேகாட்ைடக்கு வந்து தாவீேதாடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். ௧௭ தாவீது
அவர்கைளச் சந்த க்க ெவளிேய
வந்தான். தாவீது அவர்களிடம், “எனக்கு
உதவும் எண்ணத்ேதாடு சமாதானமாய்
வந்தால், உங்கைள வரேவற்க ேறன்.
என்ேனாடு ேசர்ந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவ்வாறல்லாமல் நான் ஒரு தவறும்
ெசய்யாமல் இருக்கும்ேபாது, என்ைனக்
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கவனித்து எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்க
நீங்கள் வந்தருந்தால், நம் முற்ப தாக்களின்
ேதவன் உங்கள் தீய காரியங்கைளக்
கவனித்து அதற்குரிய தண்டைனையக்
ெகாடுப்பார்” என்றான்.
௧௮முப்பதுவீரர்களின்தைலவன்அமாசாய ,

அவன் ேமல் ஆவ வந்து இறங்கயது.
அதனால்அவன்,

“தாவீது! நாங்கள் உம்முைடயவர்கள்,
ஈசாயன்மகேன!

நாங்கள் உம்ேமாடு இருப்ேபாம்,
சமாதானம், உனக்குச் சமாதானம்!
ஏெனன்றால் உன் ேதவன் உனக்கு
உதவுகறார்!” என்றான்.

எனேவ தாவீது அவர்கைள
வரேவற்றான். அவர்கைளப் பைடக்குத்
தைலவர்களாக்கனான்.
௧௯ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள

சலர் தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
அவன் ெபலிஸ்தர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு
சவுலுக்கு எத ராகச் சண்ைட ெசய்யப்
ேபானேபாது மனாேச ேகாத்த ரத்தனர்
அவேனாடு ேசர்ந்தனர். ஆனால்,
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் உண்ைமயல்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு உதவ ெசய்யவல்ைல.
ெபலிஸ்தய தைலவர்கள் தாவீது தமக்கு
உதவுவதாகப் ேபச க்ெகாண்டனர். ஆனால்,
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ப றகுஅவைனஅனுப்பவ டமுடிவுெசய்தனர்.
இராஜாக்கள், “தாவீது தனது எஜமான்
சவுேலாடு ேபாய் ேசர்ந்துெகாண்டால்
ப றகு நமது தைலகள் அறுபடும்” என்றனர்.
௨௦ தாவீது ச க்லாகுக்குத் தரும்ப ப்
ேபாகும்ேபாது கீழ்க்கண்ட மனாேசயர்கள்
அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். அத்னாக்,
ேயாசபாத், எதயாேவல், மிகாேயல்,
ேயாசபாத், எலிகூ, ச ல்த்தாய ஆக ேயார்.
இவர்கள் மனாேச ேகாத்த ரத்தனர்.
தாவீதன் பைடக் குழு தைலவர்களானார்கள்.
௨௧ இவர்கள், தாவீதன் தீயவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபாரிட உதவனார்கள்.
அத்தீயவர்கள் நாடு முழுவதும் சுற்ற
ஜனங்களிடம் ெகாள்ைளயடித்தனர்.
மனாேசயன் வீரர்கள் அைனவரும்
பலசாலிகள். இவர்கள் தாவீதன் பைடயல்
தைலவர்களானார்கள்.
௨௨ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேமலும் ேமலும்

வீரர்கள் தாவீத ற்கு உதவ வந்தனர். எனேவ
தாவீத டம் ஒரு ெபரியப் பலமிக்க பைட
இருந்தது.

எப்ேரானில் தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்ற
வீரர்கள்
௨௩ எப்ேரான் நகரத்தல் கீழ்க்கண்ட

ஆட்கள் தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
அவர்கள் ேபார் ெசய்ய தயாராக இருந்தனர்.
சவுலின் அரைசத் தாவீத ற்கு அளிப்பதற்காக
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அவர்கள் வந்தனர். அது கர்த்தர்
ெசான்னபடி ந கழ்ந்தது. இது அவர்களின்
எண்ணிக்ைகயாகும்.

௨௪ யூதா ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 6,800
ேபர் ேபார் ெசய்ய தயாராயருந்தனர்.
அவர்கள்ஈட்டிகைளயும்ேகடயங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர்.

௨௫ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து
7,100 ேபர் வந்தனர். அவர்கள்
ைதரியமுள்ளவர்களாக ேபார் ெசய்யத்
தயாராகஇருந்தனர்.

௨௬ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல்இருந்து 4,600
ேபர் வந்தனர். ௨௭ ேயாய்தாவும் அந்த
குழுவல் உள்ளவன். இவன் ஆேரானின்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவன். இவனும்
தைலவன். ேயாய்தாவுடன் 3,700 ேபர்
இருந்தனர். ௨௮ சாேதாக்கும் அந்த
குழுவல் இருந்தான். இவன் வீரமிக்க
இைளஞன். இவன் தன் குடும்பத்தல்
உள்ள 22வீரர்கேளாடுவந்தான்.

௨௯ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
3,000 ேபர் வந்தனர். இவர்கள்
சவுலின் உறவனர்கள். இதுவைர
இவர்கள் சவுலின் குடும்பத்துக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

௩௦ எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 20,800
ேபர் வந்தனர். இவர்கள் பலமிக்க
வீரர்கள். இவர்கள்தம்தம்குடும்பங்களில்
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ப ரபலமானவர்கள்.
௩௧ மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ப்ப ரிவல்
இருந்து 18,000 ேபர் வந்தனர். தாவீைத
அரசனாக்குவதற்காக அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவராகப் ேபர் ெசால்லி
அைழக்கப்பட்டனர்.

௩௨ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
200 அறஞர்கள் வந்தனர். இவர்கள்
சரியான காலத்தல் சரியானவற்ைற
இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசய்யத்
ெதரிந்தவர்கள். இவர்களின்
உறவனர்கள் இவர்களுக்குக் கீழாக
இவர்களின்கட்டைளப்படிஇருந்தனர்.

௩௩ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
50,000 பய ற்ச ப் ெபற்ற வீரர்கள்
வந்தனர். இவர்கள் எல்லாவதமான
ஆயுதங்கைளயும் பயன்படுத்த பயற்ச ப்
ெபற்றருந்தனர். இவர்கள் தாவீத ற்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

௩௪ நப்தலி ேகாத்த ரத்தலிருந்து 1,000
அதகாரிகள் வந்தனர். இவர்கேளாடு
37,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
ஈட்டிையயும் ேகடயத்ைதயும் ெகாண்டு
வந்தனர்.

௩௫ தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 28,600
ேபர் ேபார் ெசய்யதயாராகஇருந்தனர்.

௩௬ ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 40,000
பய ற்ச ப் ெபற்ற ேபார் வீரர்கள் ேபார்
ெசய்யதயாராய்இருந்தார்கள்.
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௩௭ ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் கீழ்ப்பகுயல்
இருந்து 1,20,000 ேபர் வந்தனர்.
இவர்கள் ரூபன், காத் மற்றும் பாத
மனாேச ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
இவர்களிடம் எல்லா வைகயான
ஆயுதங்களும்இருந்தன.

௩௮ இவர்கள் அைனவரும் பலமிக்க
ேபார் வீரர்கள். இவர்கள் தாவீைத
அரசனாக்குவதற்கு சம்மதம் ெதரிவ த்ேத
எப்ேரான் நகருக்கு வந்தனர். இஸ்ரேவலில்
உள்ள மற்ற ஜனங்களும் தாவீது அரசனாக
ேவண்டும்எனஎண்ணினார்கள். ௩௯இவர்கள்
எப்ேரானில் தாவீேதாடு 3 நாட்கைளக்
கழித்தனர். இவர்களின் உறவனர்கள்
உணவு தயாரித்துக் ெகாடுத்ததால் இவர்கள்
உண்ணுவதும், குடிப்பதுமாய் இருந்தனர்.
௪௦ இசக்கார், ெசபுேலான், நப்தலி ஆகய
ேகாத்த ரங்கள் வச க்க ற இடத்தன் அக்கம்
பக்கத்தல் இருப்பவர்கள் கழுைதகள்,
ஒட்டகம், ேகாேவறு கழுைத, மாடுகள் மீது
உணைவக் ெகாண்டு வந்தனர். இவர்கள்
மாவு, அத்த ப்பழ அைடகள், காய்ந்த
த ராட்ைசப் பழங்கள், த ராட்ைசரசம்,
எண்ெணய், ஆடுமாடுகள் ஆகயவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெபரிதும்மக ழ்ந்தனர்.

௧௩
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உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தரும்ப
ெகாண்டுவந்தது
௧தாவீதுதனதுபைடயன்அைனத்து
அதகாரிகேளாடும் ேபசனான். ௨ ப றகு

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம், “இது
நல்ல ேயாசைன என்று நீங்கள் நைனத்தால்,
கர்த்தருைடய வருப்பமும் இருந்தால்,
இஸ்ரேவலின் பல்ேவறு பகுத களிலும்
உள்ள நமது சேகாதரர்களுக்குச் ெசய்தைய
அனுப்புேவாம். ஆசாரியர்களுக்கும்,
நகரங்களிலும், ெவளி ந லங்களிலும், நமது
சேகாதரர்கேளாடு வாழும் ேலவயர்களுக்கும்
ெசய்தைய அனுப்புேவாம். நம்முடன் வந்து
ேசர்ந்துெகாள்ளும்படி ெசய்த அவர்களுக்குச்
ெசால்லப்படட்டும். ௩ நமது கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய தரும்பவும்
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவருேவாம். சவுல்
அரசனாக இருந்தேபாது உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையெகாண்டுவரஅக்கைறஇல்லாமல்
இருந்துவ ட்ேடாம்” என்றான். ௪ எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் தாவீது
ெசான்னைதஒப்புக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
அைனவரும் இதுேவ ெசய்வதற் ேகற்ற
சரியானெசயல்என்றுஎண்ணினர்.
௫ எக ப்தலுள்ள சீேகார் ஆறுமுதல்

ெலேபா ஆமாத்தன் எல்ைலவைரயுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் தாவீது
கூட்டினான். அவர்கள் அைனவரும்



1 நாளாகமம்௧௩:௬ lxxvii 1 நாளாகமம்௧௩:௯

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய கீரியாத்
யாரீமிலிருந்து ெகாண்டுவருவதற்காகக்
கூடினார்கள். ௬ தாவீதும் அவேனாடு
இருந்த மற்ற இஸ்ரேவலர்களும்
யூதாவலுள்ள பாலாவற்குச் ெசன்றனர்.
(பாலா என்பது கீரியாத்யாரீமின்
இன்ெனாரு ெபயர்) உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய எடுத்துவர அவர்கள் அங்ேக
ேபானார்கள். உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி என்பது
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபட்டி. அவர்
ேகருபீன்களுக்கு ேமேல அமர்ந்தருக்க றார்.
இப்ெபட்டி கர்த்தருைடய நாமத்தாேலேய
அைழக்கப்படுக றது.
௭ ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய

அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து தூக்க வந்தனர்.
அதைனப் புதய வண்டியல் ைவத்தனர்.
ஊசாவும் அகயாவும் அவ்வண்டிைய
ஓட்டினார்கள்.
௮ தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவரும் ேதவனுக்கு முன்பாக
ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள் ேதவைன
புகழ்ந்து பாடினார்கள். அவர்கள்
சுரமண்டலங்கைளயும், ேமளங்கைளயும்,
ைகத்தாளங்கைளயும், எக்காளங்கைளயும்
இைசத்தனர்.
௯ அவர்கள் கீேதானின் தானியத்ைதப்

ப ரித்ெதடுக்கும் களம் வந்தனர். வண்டிைய
இழுத்து வந்த மாடுகள் இடறன.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது ஏறக்குைறய
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வழுவது ேபாலானது. ஊசா, அதைன
ஒரு ைகயால் வழாமல் ப டித்துக்ெகாள்ள
ைகைய நீட்டினான். ௧௦ ஊசாவன் ேமல்
கர்த்தருக்கு ெபருங் ேகாபம் உண்டாயற்று,
ஊசா ெபட்டிையத் ெதாட்டதால் கர்த்தர்
அவைனக் ெகான்றுப்ேபாட்டார். எனேவ
அவன் ேதவனுக்கு முன்னால் மரித்துப்
ேபானான். ௧௧ ேதவன் தனது ேகாபத்ைத
ஊசாவன் ேமல் காட்டினார். இதனால்
தாவீதுக்குக் ேகாபம் வந்தது. அன்று முதல்
இன்றுவைர இந்த இடம் “ேபேரஸ் ஊசா”
என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
௧௨ தாவீது அன்று ேதவனுக்குப் பயந்தான்.

தாவீது, “ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய இங்கு என்னிடம் என்னால்
ெகாண்டுவரமுடியாது!” என்றான். ௧௩எனேவ
தாவீது தனது நகரத்த ற்கு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசல்லவல்ைல. அவன்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஓேபத் ஏேதாமின்
வீட்டில் வ ட்டுவ ட்டுப் ேபானான். இவன் காத்
நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௧௪ உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியானது ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில்
மூன்று மாதங்களுக்கு இருந்தது. ஓேபத்
ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும், அவனுக்குரிய
அைனத்ைதயும்கர்த்தர்ஆசீர்வத த்தார்.

௧௪
தாவீதன்அரசுவளர்ந்தது
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௧ஈராம்,தீருஎனும்நகரத்தன்அரசன், ஈராம்,
தாவீதுக்கு தூதுவைன அனுப்பயருந்தான்.
அேதாடு ேகதுரு மரத்தடிகைளயும்,
கல்தச்சர்கைளயும், மரெவட்டிகைளயும்
அனுப்பயருந்தான். தாவீத ற்கு வீடு
கட்டேவ ஈராம் இவற்ைற அனுப்பனான்.
௨ உண்ைமய ேலேய கர்த்தர் தன்ைன
இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கயைத தாவீது
அறய முடிந்தது. தாவீதன் அரசாங்கத்ைதக்
கர்த்தர் பலமுள்ளதாகவும் ெபரிதானதாகவும்
ஆக்கனார். ேதவன், தாவீைதயும்இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் ேநச த்ததால் இவ்வாறு
ெசய்தார்.
௩ எருசேலம் நகரத்தல் தாவீது ேமலும்

ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டான்.
அவனுக்கு ஏராளமாக ஆண் பள்ைளகளும்
ெபண் பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௪ இைவ
எருசேலமில் தாவீதன் பள்ைளகளின்
ெபயர்களாகும்: சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான்,
சாெலாேமான், ௫ இப்கார், எலிசூவா,
எல்ெபேலத், ௬ ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பயா,
௭ எலிஷாமா, ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத்
ஆக ேயார்.

தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளெவல்கறான்
௮ இஸ்ரேவலின் அரசனாகத்

தாவீது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டைத
ெபலிஸ்தர்கள் அற ந்தனர். எனேவ
ெபலிஸ்தர்கள் அைனவரும் தாவீைத
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ேதடுவதற்காக வந்தார்கள். இதைன
தாவீது ேகள்வப்பட்டான். ப றகு
தாவீது ெபலிஸ்தர்கேளாடு ேபாரிடச்
ெசன்றான். ௯ ெபலிஸ்தர்கள், ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்க ேலஉள்ளஜனங்கைளத் தாக்க
அவர்களது ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைள
அடித்தனர். ௧௦ தாவீது ேதவனிடம், “நான்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிடலாமா?
நான் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்படி
ெசய்வீரா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர் தாவீத டம், “ேபா, நான்

உன்ைனப் ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்லும்படிச்
ெசய்ேவன்” என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௧ ப றகு, தாவீதும் அவனது ஆட்களும்

பாகால் ப ராசீம்வைர ெசன்றனர்.
அங்ேக தாவீதும், அவனது ஆட்களும்
ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். தாவீது
அவர்களிடம், “உைடந்த அைணயலிருந்து
தண்ணீர் ெபருக்ெகடுத்து வருவைதப்ேபால,
என் எத ரிகளிடமிருந்து ேதவன் ெவற்ற க்
கண்டுள்ளார்! ேதவன், இதைன என் மூலம்
ெசய்தார்” என்றான். அதனால் அந்த இடம்
பாகால்ப ராசீம் என்ற ெபயைரப் ெபற்றது.
௧௨ ெபலிஸ்தர்கள் பாகால்ப ராசீமில்
தங்கள் வக்க ரங்கைள வ ட்டு வ ட்டு ஓடிப்
ேபானார்கள். அவற்ைற எரித்துப்ேபாடும்படி
தாவீதுகட்டைளய ட்டான்.

ெபலிஸ்தர்மீதுேமலும்ெவற்றெபற்றது
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௧௩ ெபலிஸ்தர்கள், மீண்டும் ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்க ேல உள்ள ஜனங்கைளத்
தாக்கனார்கள். ௧௪ தாவீது மீண்டும்
ேதவனிடம் ெஜப த்தான். தாவீதன்
ெஜபத்த ற்குத் ேதவன் பதல் ெசான்னார்,
ேதவன், “நீ ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்கும்ேபாது
அவர்களுக்குமுன்பாகப் ேபாகாேத. அதற்குப்
பதலாக அவர்கைளச் சுற்ற க்ெகாண்டு
ெசல். நறுமணம் வீசும் த ரவங்கள் வடியும்
மரங்களுக்குப்பன் மைறந்துக்ெகாள்.
௧௫ அவற்றன் மீது ஏறு. அதன் ேமலிருந்து
உன்னால் பைடகளின் வருைக ஒலிையக்
ேகட்க முடியும். அப்ேபாது, ெபலிஸ்தர்கைள
நீ தாக்கு. நான் (ேதவன்) உனக்கு முன்னால்
ேபாய் ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்!”
என்றார். ௧௬ ேதவன் ெசான்னபடிேய
தாவீது ெசய்தான். அதனால் தாவீதும்,
அவனதுஆட்களும்ெபலிஸ்தரின்பைடகைள
ெவன்றனர். ெபலிஸ்தர் வீரர்கைள
க ப ேயான் முதல் காேசர்வைர அவர்கள்
ெகான்றார்கள். ௧௭எனேவ, தாவீதுஅைனத்து
நாடுகளிலும் ப ரபலமானான். தாவீத ற்கு
அைனத்து ேதசங்களும் பயப்படும்படி கர்த்தர்
ெசய்தார்.

௧௫
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி எருசேலமில்
௧தாவீதன்நகரத்த ேலதாவீதுதனக்காக
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வீடுகைளக் கட்டினான். ப றகு,
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்கவும்
ஒரு இடத்ைதக் கட்டினான். அதற்காகக்
கூடாரத்ைத அைமத்தான். ௨ ப றகு
தாவீது, “உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்க வர ேலவயர்கள் மட்டுேம
அனுமதக்கப்படுவார்கள். உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய தூக்க ச் ெசல்லவும்
அவருக்கு எக்காலத்துக்கும் பணிவைட
ெசய்யவும் கர்த்தர் ேலவயர்கைளேய
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்” என்றான்.
௩ தாவீது, எருசேலமில் ஜனங்கைள

எல்லாம் கூட்டி, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்காக
அவன் தயார் ெசய்த இடத்த ற்கு அைதக்
ெகாண்டுவர ஏற்பாடு ெசய்தான்.
௪ தாவீது, ஆேரான் மற்றும் ேலவயர்களின்
சந்ததயனைரஎல்லாம்அைழத்தான்.

௫ ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 120
ேபர் வந்தனர். ஊரிேயல் அவர்களின்
தைலவன்.

௬ ெமராரியன் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து
220 ேபர் வந்தனர். அசாயா அவர்களின்
தைலவன்.

௭ ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 130
ேபர். ேயாேவல்அவர்களின்தைலவன்.

௮ எலிசாப்பான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 200
ேபர். ெசமாயாஅவர்களின்தைலவன்.

௯எப்ேரான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 80 ேபர்.
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எலிேயல்அவர்களின்தைலவன்.
௧௦ ஊசேயல் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 112
ேபர். அமினதாப்அவர்களின்தைலவன்.

தாவீது ஆசாரியர்கேளாடும்
ேலவயர்கேளாடும் ேபசுதல்
௧௧ ப றகு தாவீது ேசாதாக் மற்றும்

அபயத்தார் ஆசாரியர்கைள அைழத்தான்.
தாவீது கீழ்க்கண்ட ேலவயர்கைளயும்
அைழத்தான், ஊரிேயல், அசாயா, ேயாேவல்,
ெசமாயா, எலிேயல், அம்மினதாப் ஆக ேயார்.
௧௨ தாவீது அவர்களிடம், “நீங்கள் ேலவயர்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த தைலவர்கள்.
நீங்களும் மற்ற ேலவயர்களும் உங்கைளப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ப றகு உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதற்குரிய
இடத்தல் ைவப்பதற்காக எடுத்து வாருங்கள்.
௧௩ெசன்ற முைற, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எவ்வாறு எடுத்து வர ேவண்டும் என்று
கர்த்தரிடம் ேகட்கவல்ைல. ேலவயர்களாகய
நீங்கள் அதைனத் தூக்க வரவல்ைல,
அதனால் கர்த்தர் நம்ைமத் தண்டித்தார்”
என்றான்.
௧௪ ப றகு ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்

தம்ைமப் பரிசுத்தமாக்க க் ெகாண்டனர்.
எனேவ அவர்களால் இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய தூக்கவர முடிந்தது. ௧௫ ேமாேச
கட்டைளய ட்டபடிேய, ேலவயர்கள்
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உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் ேதாளில்
தூக்கவர ச றப்பான தடிகைளப்
பயன்படுத்தனர். கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
அவர்கள்அப்ெபட்டிையத்தூக்க வந்தனர்.

பாடகர்கள்
௧௬ தாவீது, ேலவயர்களிடம் அவர்களது

சேகாதரர்களான பாடகர்கைள அைழக்கச்
ெசான்னான். பாடகர்கள் தங்கள்
சுரமண்டலம், ைகத்தாளம், ஆகயவற்ேறாடு
வந்துமக ழ்ச்ச யுடன்பாடுமாறு ேகட்டான்.
௧௭ ப றகு ேலவயர்கள், ஏமாைனயும்,

அவனது சேகாதரர்களான ஆசாப்ைபயும்,
ஏத்தாைனயும் அைழத்தனர். ஏமான்
ேயாேவலின் மகன். ஆசாப் ெபரக யாவன்
மகன். ஏத்தான் குஷாயாவன் மகன்.
இவர்கள் அைனவரும் ெமராரியன்
ேகாத்த ரத்தனர். ௧௮அங்ேக ேலவயர்களின்
இரண்டாவது குழுவும் இருந்தது. அதல்
சகரியா, ேபன், யாச ேயல், ெசமிர ேமாத்,
ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப், ெபனாயா,
மாெசயா, மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு,
மிக்ேனயா, ஓேபத் ஏேதாம், ஏேயல்ஆக ேயார்
இருந்தனர். இவர்கள் ேலவயக் காவலர்கள்
ஆவார்கள்.
௧௯ ஏமான், ஆசாப், ஏத்தான் ஆகய

பாடகர்கள்தம்ெவண்கலக்ைகத்தாளங்கைள
ஒலித்து பாடினார்கள். ௨௦ சகரியா, ஆச ேயல்,
ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப்,
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மாெசயா, ெபனாயா ஆக ேயார் அல்ேமாத்
என்னும் இைசயல் தம்புருைவ வாச த்தனர்.
௨௧ மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா,
ஓேபத் ஏேதாம், ஏேயல், அச்சயா, ஆகேயார்
ெசமனீத்எனும்இைசயல்சுரமண்டலங்கைள
வாச த்தனர். இதுேவ இவர்களின்
ேவைலயாகும். ௨௨ பாடலுக்குரிய ெபாறுப்பு
ேலவயர் தைலவனாகய ெகனானியாவ டம்
இருந்தது. இவன் பாடுவதல் வல்லவன்.
எனேவஅவன்அந்த ேவைலையச்ெசய்தான்.
௨௩ ெபரக யாவும், எல்க்கானாவும்,

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் காவல்
காத்தனர். ௨௪ ெசபனியா, ேயாசபாத்,
ெநதெனேயல், அமாசாய , சகரியா,
ெபனாயா, எலிேயசர் ஆகய ஆசாரியர்கள்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பு எக்காளங்கைளஊதனார்கள். ஓேபத்
ஏேதாமும், எகயாவும் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிக்குவாசல்காவலர்களாகஇருந்தனர்.
௨௫ தாவீதும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும்,

ேசர் ைவக்காரர்களும் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் அதைன ஓேபத் ஏேதாமின்
வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு வந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்!
௨௬ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்க வரும்படி ேலவயருக்கு ேதவன்
உதவயபடியால், அவர்கள் ஏழு
காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
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பலிய ட்டனர். ௨௭ உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையத் தூக்க வந்த அைனத்து
ேலவயரும் ெமல்லிய ஆைடயான
சால்ைவகைளஅணிந்தருந்தனர். பாடகரின்
தைலவனாகய ெகனானியாவும், மற்ற
பாடகர்களும், ெமல்லிய ஆைடயான
சால்ைவைய அணிந்தருந்தனர். தாவீது
ெமல்லிய சணலால் ஆன ஏேபாத்ைத
அணிந்தருந்தான்.
௨௮ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவரும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டுவந்தனர். அவர்கள் ஆரவாரம்
ெசய்தனர், எக்காளங்கைள ஊதனர்,
பூரிைககைள ஊதனர், ைகத்தாளங்கைள
ஒலித்தனர், தம்புருக்கைளயும்,
சுரமண்டலங்கைளயும்வாச த்தனர்.
௨௯உடன்படிக்ைகப்ெபட்டியானதுதாவீதன்

நகரத்த ற்குள் வந்தேபாது, தன் ஜன்னலின்
வழியாக மீகாள் பார்த்தாள். மீகாள் சவுலின்
மகள். அரசனான தாவீது ஆடிப்பாடி
வருவைதயும் கண்டாள். அவளுக்குத் தாவீது
மீது இருந்த மரியாைத ேபாய ற்று. அவைன
அவள்,ஒருமுட்டாளாக எண்ணினாள்.

௧௬
௧ேலவயர்கள்,உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையக்

ெகாண்டுவந்து அதற்காகத் தாவீது
கட்டியருந்த இடத்தல் ைவத்தனர். ப றகு
ேதவனுக்கு அவர்கள் சர்வாங்க தகன
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பலிையயும், சமாதான பலிையயும்
ெகாடுத்தனர். ௨ தாவீது சர்வாங்க
தகனபலிையயும், சமாதான பலிையயும்
ெகாடுத்த ப றகு, கர்த்தருைடய ேபரால்
ஜனங்கைள ஆசீர்வத த்தான். ௩ ப றகு
அவன், ஒரு துண்டுஅப்பத்ைதயும், இைறச்ச
துண்ைடயும் உலர்ந்த த ராட்ைசகைளயும்,
எல்லா இஸ்ரேவலிய ஆண்களுக்கும்,
ெபண்களுக்கும்ெகாடுத்தான்.

௪ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு
ேசைவ ெசய்வதற்காக தாவீது சல
ேலவயர்கைளத் ேதர்ந் ெதடுத்தான்.
அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு துத ப்பாடுவதும், அவருக்கு
நன்ற ெசால்வதும் ேவைலயாய்
இருந்தது. ௫ ஆசாப் முதல் குழுவன்
தைலவன். இவர்கள் ைகத்தாளங்கைள
இைசத்தனர். சகரியாஇரண்டாவதுகுழுவன்
தைலவன். மற்ற ேலவயர்கள்: ஏேயல்,
ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், மத்த த்தயா,
எலியாப், ெபனாயா. ஓேபத் ஏேதாம்,
ஏெயல் ஆக ேயார். இவர்கள் தம்புரு,
சுரமண்டலம் என்னும் கீதவாத்தயங்கைள
இைசத்தனர். ௬ெபனாயாவும் யாகாச ேயலும்
ஆசாரியர்கள். இவர்கள் எப்ேபாதும்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பு எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்.
௭ தாவீது கர்த்தைரத் துத த்து பாடுமாறு
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ஆசாப்ப டமும் அவனது சேகாதரனிடமும்
இவ்ேவைலையக்ெகாடுத்தான்.
தாவீதன்நன்றப்பாடல்

௮ கர்த்தைர துதயுங்கள், அவரது நாமத்ைத
அைழயுங்கள்,

ஜனங்களிடம் கர்த்தருைடய மகத்தான
ெசயல்கைளக்கூறுங்கள்.

௯ கர்த்தைர பாடுங்கள், கர்த்தருைடய
துத கைளப்பாடுங்கள்,

அவரதுஅத சயங்கைளயும்கூறுங்கள்.
௧௦ கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாமத்துக்காகப்

ெபருைமப்படுங்கள்,
கர்த்தரிடம் வருகற நீங்கள் அைனவரும்
மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!

௧௧ கர்த்தைரயும், அவரது பலத்ைதயும்
பாருங்கள்,

எப்ெபாழுதும்அவரிடம்உதவக்குப்ேபாங்கள்.
௧௨ கர்த்தர் ெசய்தருக்க ற அற்புதங்கைள

நைனத்துப்பாருங்கள்,
அவரது தீர்மானங்கைள நைனத்துப்
பாருங்கள், அவர் ெசய்த
வல்லைமவாய்ந்த ெசயல்கைளயும்
கூட.

௧௩ இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருைடய
ெதாண்டர்கள்.

யாக்ேகாபன்சந்ததயனர்.
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்.

௧௪கர்த்தர் நமதுேதவன்,
அவரதுவல்லைமஎங்கும்உள்ளது.
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௧௫ அவரது உடன்படிக்ைகைய எப்ேபாதும்
நைனவுெகாள்ளுங்கள்,

ஆயரமாய ரம் தைலமுைறகளுக்கும்
அவர் கட்டைளய ட்டுள்ளார்.

௧௬ கர்த்தர் ஆப ரகாேமாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையநைனவுெகாள்ளுங்கள்,

அவர் ஈசாக்குக்கு ெசய்த
வாக்குறுதையயும்கூட.

௧௭ கர்த்தர் யாக்ேகாபுக்காக சட்டத்ைதச்
ெசய்தார்,

இது இஸ்ரேவேலாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைக, இது என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.

௧௮ கர்த்தர் இஸ்ரேவலிடம் ெசான்னது:
“கானான் நாட்ைட நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.

வாக்களிக்கப்பட்ட நலம்
உங்களுக்குரியதாகும்.”

௧௯அங்ேக சலஜனங்கேளஇருந்தனர்,
ச லஅந்நயர்களும்இருந்தனர்.

௨௦ அவர்கள், ஒரு நாட்டிலிருந்து
இன்ெனான்றுக்குப் ேபானார்கள்.

அவர்கள் ஒரு அரசலிருந்து
இன்ெனான்றுக்குப் ேபானார்கள்.

௨௧ ஆனால் கர்த்தர், அவர்கைள எவரும்
புண்படுத்தாதபடிெசய்தார்;

அவர்கைளப் புண்படுத்தாதபடி
அரசர்கைளஎச்சரித்தார்.
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௨௨ கர்த்தர் அந்த அரசர்களிடம் ெசான்னது,
“என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ஜனங்கைளயும்

எனது தீர்க்கதரிச கைளயும்
புண்படுத்தாதீர்கள்.”

௨௩ கர்த்தைர பாடுங்கள், பூமிெயங்கும்
கர்த்தர் நம்ைமகாப்பாற்றும்

நற்ெசய்தைய ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெசால்லேவண்டும்.

௨௪ கர்த்தருைடய மகைமைய அைனத்து
நாடுகளுக்கும்கூறுங்கள்,

எவ்வளவு அற்புதமானவர் என்பைதயும்
கூறுங்கள்.

௨௫ கர்த்தர் ெபரியவர், அவர்
துத க்கத்தக்கவர்.

அந்நய ெதய்வங்கைளவ ட கர்த்தர்
பயப்படத்தக்கவர்.

௨௬ ஏெனன்றால், உலகலுள்ள அைனத்து
ெதய்வங்களும் பயனற்ற உருவச்
சைலகேள.

ஆனால் கர்த்தர் ஆகாயத்ைத
உண்டாக்கனார்!

௨௭ வலிைமயும், மக ழ்ச்ச யும் கர்த்தர்
வச க்கும்இடத்தல்உள்ளன.

கர்த்தர்ஒருப ரகாசமானெவளிச்சத்ைதப்
ேபான்றவர்.

௨௮குடும்பங்கேள,ஜனங்கேள
கர்த்தருைடய மகைமையயும்
வல்லைமையயும்துதயுங்கள்.
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௨௯ கர்த்தருைடய மகைமையத் துதயுங்கள்,
அவரது ெபயருக்கு மரியாைத
ெசலுத்துங்கள்,

கர்த்தருக்கு காணிக்ைக ெகாண்டு
வாருங்கள்,

கர்த்தைர பரிசுத்த அலங்காரத்துடன்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௩௦ கர்த்தருக்கு முன்னால் உலகமுழுவதும்
நடுங்குகறது!

ஆனால் அவர் பூமிைய வலிைம
உள்ளதாகச் ெசய்தார், இந்த பூமி
(நகராது)அைசயாது.

௩௧பூமியும்,வானமும்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்,
“கர்த்தர் ஆளுகறார்!” என்று ஒவ்ெவாரு
வரும்எங்கும்ெசால்லட்டும்.

௩௨கடலும்,அதலுள்ளைவயும்முழங்கட்டும்!
வயலும், அதலுள்ள அைனத்தும்
மக ழட்டும்!

௩௩ கர்த்தருக்கு முன்னால் காட்டு மரங்களும்
மக ழ்ச்ச யுடன்பாடட்டும்!

ஏெனன்றால்,கர்த்தர்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
உலைகநயாயந்தீர்க்கஅவர்வருகறார்.

௩௪ஓ,கர்த்தருக்குநன்ற ெசால்லுங்கள்,அவர்
நல்லவர்.

கர்த்தருைடய அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடர்வதாக.

௩௫கர்த்தரிடம் “எங்கைளகாத்தடும்ேதவேன,
எங்கள்மீட்பேர,



1 நாளாகமம்௧௬:௩௬ xcii 1 நாளாகமம்௧௬:௪௦

எங்கைள ஒன்றுக் கூட்டிடும், மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும்,

ப றகுஉமதுபரிசுத்தநாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்.
ப றகு உம்ைம எங்கள் பாடல்களால்
துத ப்ேபாம்” என்றுெசால்லுங்கள்.

௩௬ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
எப்ெபாழுதும்துத க்கத் தக்கவர்,

அவர் எப்ெபாழுதும்துத க்கப்படட்டும்!

அைனத்துஜனங்களும்கர்த்தைரத்துத த்து
“ஆெமன்!” என்றுெசான்னார்கள்.
௩௭ ப றகு தாவீது, ஆசாப்ைபயும் அவனது

சேகாதரர்கைளயும் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியன் முன் வட்டுவ ட்டு வந்தான்.
அவர்கள்ஒவ்ெவாருநாளும்ெபட்டிக்குமுன்பு
ேசைவெசய்யைவத்தான். ௩௮தாவீது,அங்ேக
ஆசாப்பு மற்றும் அவன் சேகாதரர்கேளாடு
ஓேபத் ஏேதாைமயும் 68 ேலவயர்கைளயும்
ேசைவச்ெசய்யவ ட்டுவ ட்டுவந்தான். ஓேபத்
ஏேதாமும் ஓசாவும் வாசல் காவல்காரர்கள்.
ஓேபத் ஏேதாம் எத த்தூனின்மகன்ஆவான்.
௩௯ க ப ேயானிலுள்ள ேமட்டில் இருக்க ற

கர்த்தருைடய கூடாரத்தல் ேசைவ
ெசய்வதற்காக தாவீது ேசாதாக்ைகயும்
மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் வ ட்டு ைவத்தான்.
௪௦ ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும்,
மாைலயலும் ேசாதாக்கும், மற்ற
ஆசாரியர்களும் பலிபீடத்தல் சர்வாங்கதகன
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பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்குஎழுத்தன்மூலமாகவழங்கய
சட்டத்தன்படி அவர்கள் ெசய்தார்கள்.
௪௧ ஏமாைனயும், எத த்தூைனயும், மற்ற
ேலவயர்கைளயும் கர்த்தைரத் துத த்துப்
பாடுவதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய அன்பு என்றும்
ெதாடர்ந்தருக்கும் ேபான்ற பாடல்கைள பாட
௪௨ ஏமானும், எத த்தூனும் அவர்கேளாடு
இருந்தனர். அவர்களின் ேவைல
எக்காளத்ைத ஊதுவதும், ைகத்தாளம்
இடுவதும் ஆகும். ேதவனுக்காக பாடல்கள்
பாடப்பட்டேபாது அவர்கள் ேவறு இைசக்
கருவகைளயும் இைசத்து வந்தனர்.
எத த்தூனின்மகன்கள்வாசைலக்காத்தனர்.
௪௩ வழா முடிந்த ப றகு, மிஞ்சயுள்ள

ஜனங்கள் தங்கள் தங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள். தாவீதும் தன் வீட்டாைர
ஆசீர்வத க்கச்ெசன்றான்.

௧௭
கர்த்தர் தாவீத ற்குவாக்குறுதயளித்தல்
௧தாவீது, தன்வீட்டிற்குச்ெசன்றப றகு,
அவன் தீர்க்கதரிச நாத்தானிடம், “பார்,

நான் ேகதுரு மரங்களால் ஆன வீட்டில்
இருக்க ேறன். ஆனால் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிேயா கூடாரத்தல் இருக்க றது. எனேவ
ேதவனுக்காக நான் ஒரு ஆலயம் கட்ட
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
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௨ நாத்தான் தாவீத ற்கு, “நீர் என்ன
வரும்புக றீேரா அதைனச் ெசய்யும்,
உம்ேமாடு ேதவன் இருக்கறார்” என்று
பதலுைரத்தான்.
௩ ஆனால், அன்று இரவு ேதவனுைடய

வார்த்ைதநாத்தானுக்குவந்தது. ௪ேதவன்,

“ேபாய் எனது ெதாண்டனான
தாவீத டம் கூறு: ‘தாவீது, எனக்காக
ஆலயம் கட்ட ேவண்டியவன் நீயல்ல.
௫-௬ இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய அைழத்து வந்த நாள் முதல்
இன்று வைர நான் ஒரு வீட்டிலும்
வச த்ததல்ைல. நான் கூடாரத்துடேனேய
த ரிந்து ெகாண்டிருந்ேதன்.
இஸ்ரேவலர்களுக்காகச் ச றப்பான
தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவர்கள், எனது ஜனங்களின்
ேமய்ப்பர்கைளப் ேபான்றவர்
கள். இஸ்ரேவலுக்குள் நான்
பல்ேவறு இடங்களுக்குத் த ரிந்து
ெகாண்டிருந்தேபாது, நான் அந்தத்
தைலவர்களிடம் எனக்குக் ேகதுரு
மரங்களால் ஆலயம் கட்டுமாறு
ெசான்னதல்ைல. எனேவ நீங்கள் ஏன்
ேகதுரு மரங்களால் ஆலயம் கட்டவல்ைல?’
என்று அவர்கைள நான் ஒரு ெபாழுதும்
ேகட்டதல்ைல.
௭ “இப்ேபாது, இவற்ைற என்
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ெதாண்டனான தாவீத டம் கூறு: அவர் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘நீ, வயல்களில்
ஆடு ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது
நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். என்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு உன்ைன
அரசனாக்க ேனன். ௮ நீ எங்ேக
ேபானாலும் அங்ெகல்லாம் நான்
உன்ேனாடு இருந்ேதன். நான் உனக்கு
முன்னால் ேபாய் உன் பைகவர்கைள
அழித்ேதன். இப்ேபாது, உன்ைனப்
பூமிய ேலேய மிக புகழ்ப்ெபற்றவர்களில்
ஒருவனாக ஆக்குேவன். ௯ இந்த
இடத்ைத நான் என் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன்.
அவர்கள் இதல் மரங்கைள நடுவார்கள்.
அம்மரங்களுக்குஅடியல் சமாதானத்ேதாடு
இருப்பார்கள். அவர்கள் எைதப்பற்றயும்
கவைலப்படமாட்டார்கள். தீயவர்கள்
முன்புேபால அவர்களுக்குத் தீங்கு
ெசய்யமாட்டார்கள். ௧௦ பல தீைமகள்
உங்களுக்கு ஏற்பட்டன. ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பாதுகாக்க
தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
உங்கள்பைகவர்கைளயும் ேதாற்கடிப்ேபன்.

“ ‘கர்த்தர் உனக்கு ஒருவீட்ைடக் கட்டுவார்
என்று நான் உனக்குக் கூறுக ேறன். ௧௧ நீ
மரித்த ப றகு, உன் முற்ப தாக்கேளாடு
ேசருவாய். ப றகு, உன் ெசாந்த மகைனப்
புதய அரசன் ஆக்குேவன். அவன் உனது
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மகன்களில் ஒருவன். அவனது அரைசப்
பலமாக்குேவன். ௧௨ உனது மகன் எனக்கு
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். நான்
உனது மகனின் சந்ததைய என்ெறன்றும்
ஆட்ச ெசலுத்தும்படி ெசய்ேவன். ௧௩ நான்
அவனது தந்ைதயாக இருப்ேபன். அவன்
எனது மகனாக இருப்பான். உனக்கு
முன்பு சவுல் அரசனாக இருந்தான்.
நான் அவனுக்கு அளித்த ஆதரைவ
நீக்க ேனன். ஆனால் நான் உன் மகன்
மீது ெகாண்ட அன்ைப நறுத்தமாட்ேடன்.
௧௪ நான் அவைன எனது ஆலயத்தற்கும்
அரசாங்கத்த ற்கும் என்ெறன்றும்
ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். அவனது
ஆட்ச என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்தருக்கும்!’ ”
என்றார்.

௧௫ நாத்தான் தான் கண்டத் தரிசனத்ைத
தாவீத டம் கூறனான். ேதவன்
ெசான்னைதயும்கூறனான்.

தாவீதன்ெஜபம்
௧௬ ப றகு தாவீது அரசன் பரிசுத்தக்

கூடாரத்த ற்குப்ேபானான். கர்த்தருக்குமுன்பு
உட்கார்ந்தான்.

தாவீது, “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர்
எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும்
எவ்வளேவா ெசய்தருக்க றீர். இது
ஏன் என்பது எனக்குப் புரியவல்ைல
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௧௭ இவற்றுக்ெகல்லாம் ேமலாக,
எத ர்காலத்தல் என் குடும்பத்த ற்கு
என்ெனன்ன நைடெபறும் என்பைதயும்
நான் அறயுமாறு ெசய்துவ ட்டீர். நீர்
என்ைன ஒரு மிக முக்கயமான மனிதனாக
நடத்தனீர். ௧௮ இதற்கு ேமல் நான்
ெசால்ல என்ன இருக்கறது? நீர் எனக்காக
எவ்வளேவா ெசய்தருக்க றீர். நான் உமது
ஊழியன்.இைதநீர்அறவீர். ௧௯கர்த்தாேவ,
எனக்காக இந்த அற்புதங்கைளச்
ெசய்துள்ளீர். நீர் இவற்ைறச் ெசய்தீர்
ஏெனன்றால், இவற்ைற நீர் வரும்பனீர்.
௨௦ உம்ைமப்ேபால் எவருமில்ைல
கர்த்தாேவ. உம்ைமத்தவ ர ேவறு ேதவன்
இல்ைல. ேவறு எந்தத் ெதய்வமும்
இதுேபால் அற்புதங்கைளச் ெசய்ததாக
நாங்கள்ஒருேபாதும்ேகள்வப்பட்டதல்ைல!
௨௧ இஸ்ரேவைலப்ேபான்று ேவறு
நாடுகளும் இல்ைல. இந்த
அத சயங்கைள நீர் ெசய்த நாடு
பூமிய ேலேய இஸ்ரேவல் ஒன்று
மட்டும்தான். நீர் எங்கைள எக ப்தலிருந்து
வடுவத்தீர், என்ைனச் சுதந்தரமாக்கனீர்.
உமக்ேக நீர் புகழ் ேசர்த்தீர்! உமது
ஜனங்களுக்கு முன்னால் நீர் ெசன்றீர்.
மற்ற ஜனங்கள் தமது நாடுகைள
எங்களுக்காக வ ட்டுச்ெசல்லும்படி ெசய்தீர்!
௨௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள என்ெறன்றும்
உமது ஜனங்களாக ஏற்றுக்ெகாண்டீர்!
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கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களின் ேதவனும்
ஆனீர்!
௨௩ “கர்த்தாேவ, நீர் இந்த

வாக்குறுதைய எனக்காகவும் எனது
குடும்பத்த ற்காகவும் ெசய்தீர். இப்ேபாது,
உமது வாக்குறுதகைள என்ெறன்றும்
காப்பாற்றுவீர், ெசான்னபடிேய ெசய்யும்!
௨௪ நம்ப க்ைகக்கு நீர் உரியவர் என்பைதக்
காட்டும். ஜனங்கள் உமது நாமத்ைத
எப்ேபாதும் ெபருைமபடுத்துவார்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின்
ேதவன்!’ என்று என்ெறன்றும் ஜனங்கள்
கூறுவார்கள். நான் உமது ெதாண்டன்.
எனது குடும்பத்ைதப் பலமுள்ளதாக்க
என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவச் ெசய்ய
அனுமதயும்.
௨௫ “என் ேதவேன, உமது

ஊழியக்காரனாகய என்னிடம் ேபசனீர்.
எனது குடும்பத்ைத அரச குடும்பம்
ஆக்குவீர் என்பைதத் ெதளிவாக்கவ ட்டீர்.
அதனால் நான் ைதரியமாய் இருக்க ேறன்.
அதனால் தான்உம்மிடம் ேவண்டுதல்கைள
ைவத்த வண்ணம் இருக்க ேறன்.
௨௬ கர்த்தாேவ நீேர ேதவன், நீேர இந்த
நன்ைமகெளல்லாம் எனக்குச் ெசய்வதாகக்
கூறவ ட்டீர். ௨௭ கர்த்தாேவ! எனது
குடும்பத்ைத ஆசீர்வத க்க மனம்ெகாண்டீர்.
வாக்களிக்கும் அளவற்குக்
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கருைணெகாண்டுள்ளீர். எனது குடும்பம்
என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவெசய்யும்
பாக்கயத்ைதயும் கருைணேயாடு
தந்துள்ளீர். கர்த்தாேவ, நீேர எனது
குடும்பத்ைத ஆசீர்வத த்துவ ட்டீர்.
எனேவ எனது குடும்பம் என்ெறன்றும்
ஆசீர்வாதத்த ற்குஉட்பட்டது!” என்றான்.

௧௮
தாவீதுபலநாடுகைளெவல்கறான்
௧ ப றகு தாவீது ெபலிஸ்தைரத் தாக்க த்

ேதாற்கடித்தான். காத் நகரங்கைளயும்
அைதச் சுற்றயுள்ள சறு நகரங்கைளயும்
ெபலிஸ்தரின்வசமிருந்துைகப்பற்றனான்.
௨ ப றகு தாவீது ேமாவாப் நாட்ைடத்

ேதாற்கடித்தான். ேமாவாப யர்கள்
தாவீதன் ேவைலக்காரர்களானார்கள்.
அவர்கள் தாவீத ற்கு புகழுைரகைளச்
ெசலுத்தனார்கள்.
௩ தாவீது, ஆதாேரசரின் பைடகளுக்கு

எத ராகவும் சண்ைடய ட்டான். ஆதாேரசர்
ேசாபா நாட்டின் அரசன். தாவீது,
அப்பைடகேளாடு ஆமாத் நகரத்தன்வைர
ேபாரிட்டான். தாவீது இவ்வாறு
ெசய்வதற்குக் காரணம் என்னெவன்றால்
ஆதாேரசர் தனது அரைச ஐப ராத்து
நதவைர பரப்ப வரும்பனான்.
௪ தாவீது, ஆதாேரசரிடமிருந்து 1,000
இரதங்கைளயும் 7,000 இரதேமாட்டிகைளயும்
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20,000 வீரர்கைளயும் ைகப்பற்றனான்.
ஆதாேரசரின் ெபரும்பாலான குதைரகைளத்
தாவீது முடமாக்கனான். அைவ ேதர்
இழுக்கப் பயன்படுவன. ஆனால் தாவீது,
அவற்றல் நூறு இரதக் குதைரகைள மட்டும்
ைவத்துக்ெகாண்டான்.
௫ தமஸ்குஸ் நகரத்தல் இருந்து

ஆர்மீனியர்கள் ஆதாேரசருக்கு உதவ
ெசய்யவந்தனர். ஆனால் தாவீது,
அவர்கைளயும் ேதாற்கடித்து 22,000
ஆர்மீனியர்கைளக் ெகான்றான். ௬ ப றகு
தாவீது, ஆராமில் உள்ள தமஸ்குஸ் நகரில்
ேகாட்ைட அைமத்தான். ஆர்மீனியர்கள்
தாவீதன் ேவைலக்காரர்களாக அவனுக்குப்
புகழுைரகைளக் ெகாண்டுவந்தனர். தாவீது
எங்ெகங்கு ேபானாேனா அங்ெகல்லாம்
கர்த்தர்அவனுக்குெவற்ற கைளத்தந்தார்.
௭தாவீதுஆதாேரசரின்பைடத்தளபத களிடமிருந்து

தங்கள் ேகடயங்கைளப் பற த்து
எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வந்தான்.
௮ த ப்காத்தலும் கூனிலுமுள்ள
ெவண்கலத்ைதயும் தாவீது எடுத்து வந்தான்.
இந்நகரங்கள் ஆதாேரசருக்கு உரியைவ.
ப றகு சாெலாேமான் இந்த ெவண்கலத்ைத
ஆலயத்த ற்குரிய ெவண்கலத்ெதாட்டி, தூண்,
தட்டுமுட்டு ேபான்றவற்ைறச் ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்தனான்.
௯ ஆமாத் நகரத்தன் அரசன்
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ேதாயூ. ஆதாேரசர் ேசாபா நாட்டின்
அரசன். ேதாயூ, தாவீது ஆதாேரசரின்
பைடகைள ெவன்றுவட்டைத அற ந்தான்.
௧௦ எனேவ, ேதாயூ அவனது மகனான
ஆேதாராைம அரசன் தாவீதனிடம்
அனுப்ப சமாதானத்ைதத் ெதரிவ த்து
ஆசீர்வாதத்ைத ேவண்டினான். தாவீது
ஆதாேரசரின் பைடகளுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட்டுத் ேதாற்கடித்ததால் அவன்
இவ்வாறு நடந்துக்ெகாண்டான். முன்பு
ேபார்க்களத்தல் ஆதாேரசர் ேதாயூேவாடு
இருந்தான். ஆேதாராம், தாவீத ற்குத் தங்கம்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம் ேபான்றவற்றால்
ெசய்யப்பட்டவற்ைற அன்பளிப்பாகக்
ெகாடுத்தான். ௧௧ தாவீது அரசன்
அவற்ைறப் பரிசுத்தப்படுத்த கர்த்தருக்கு
ெகாடுத்துவ ட்டான். ஏேதாம், ேமாவாப்,
அம்ேமானியர், ெபலிஸ்தர், அமேலக்கயர்
ஆக ேயாரிடமிருந்து ெபற்ற ெபான், ெவள்ளி
ேபான்றவற்ைறயும்தாவீதுஇவ்வாேறெசய்து
பரிசுத்தப்படுத்தனான்.
௧௨ உப்பு பள்ளத்தாக்க ேல ெசருயாவன்

மகனான அப சாய 18,000 ஏேதாமியைரக்
ெகான்றான். ௧௩அப சாய ஏேதாமில் அரண்
அைமத்தான். அைனத்து ஏேதாமியரும்
தாவீதன் ேவைலக்காரர்களானார்கள்.
தாவீது ெசல்லுமிடங்களில் எல்லாம் கர்த்தர்
ெவற்றயளித்தார்.
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தாவீதன்முக்கயஅதகாரிகள்
௧௪தாவீது,அைனத்துஇஸ்ரேவலர்களுக்கும்

அரசன்ஆனான். அவன்ஒவ்ெவாருவருக்கும்
சரியானைதயும், நயாயமானைதயும்
ெசய்தான். ௧௫ ெசருயாவன் மகனான
ேயாவாப் தாவீதன் பைடத்தளபதயாக
இருந்தான். ஆகலூதன் மகனாகய
ேயாசபாத் வரலாறு எழுதுபவனாக
இருந்தான். ௧௬ சாேதாக்கும், அபெமேலக்கும்
ஆசாரியர்கள். சாேதாக் அகதூபன்
மகன். அபெமேலக் அபயதாரின் மகன்.
சவஷா எழுத்துக்காரன். ௧௭ ெபனாயா,
க ேரத்தயருக்கும் ப ேலத்தயருக்கும்
தைலவனாய் இருந்தான். ெபனாயா
ேயாய்தாவன் மகன். தாவீதன் மகன்களும்
முக்கய அதகாரிகளாய்Ԕ இருந்தனர்.
அவர்கள் தாவீதன் பக்கம் ெதாண்டு
ெசய்தனர்.

௧௯
தாவீதன் ஆட்கைள அம்ேமானியர்

அவமானப்படுத்தயது
௧நாகாஸ்என்பவன்அம்ேமானியர்களின்
அரசனாக இருந்தான். நாகாஸ் மரித்ததும்,

அவனது மகன் அரசன் ஆனான். ௨ ப றகு
தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம் அன்பாய்
Ԕஇருந்தான், எனேவ நான் அவனது மகன்
ஆனூனிடம் அன்பாய் இருப்ேபன்” என்றான்.
அதனால் தாவீது தூதுவர்கைள ஆனூனுக்கு
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ஆறுதல் ெசால்ல அனுப்பனான். தாவீதன்
தூதுவர்கள்அம்ேமான்நாட்டிற்குஆனூனுக்கு
ஆறுதல்ெசால்லச்ெசன்றனர்.
௩ ஆனால் அம்ேமானிய தைலவர்கள்

ஆனூனிடம், “முட்டாளாகாேத, தாவீது
உண்ைமய ேலேய உனக்கு ஆறுதல்
ெசால்லவும், மரித்துப்ேபான உன்
தந்ைதையக் ெகௗரவப்படுத்தவும்
தூதுவர்கைள அனுப்பவல்ைல! அவன்
உன்ைனயும், உன் நாட்ைடயும் உளவறயேவ
தூதுவைர அனுப்பயுள்ளான். அவன்
உண்ைமயல் உன் நாட்ைட அழிக்கேவ
வரும்புக றான்!” என்றனர். ௪ எனேவ,
ஆனூன் தாவீதன் தூதுவர்கைளக்
ைகதுெசய்து அவர்களது தாடிைய
ெவட்டினான். இடுப்புப் பக்கத்தல்
அவர்களின் ஆைடையயும் ெவட்டினான்.
ப றகுெவளிேயதுரத்தவ ட்டான்.
௫ தாவீதன் ஆட்களுக்கு வீட்டிற்குத்

தரும்ப ப் ேபாக அவமானமாக இருந்தது.
ச லர் தாவீத டம் ெசன்று தங்களுக்கு
ஏற்பட்டைதச் ெசான்னார்கள். எனேவ
தாவீது தன் ஆட்களுக்கு, “உங்களது தாடி
முழுவதும் வளரும்வைர எரிேகாவ ேலேய
தங்கயருங்கள். ப றகு உங்கள் வீட்டிற்கு
வரலாம்” என்றுெசய்த அனுப்பனான்.
௬ அம்ேமானியர்கள் தமது

ெசயல்களாேலேய தாம் தாவீத ற்குப்
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பைகயானைதக் கண்டனர். பன்
ஆனூனும் அம்ேமானியர்களும் 75,000
பவுண்டு ெவள்ளிைய ெசல வ ட்டு
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவலிருந்து
இரதங்கைளயும் இரதேமாட்டிகைளயும்
வாங்கனார்கள். அவர்கள் இரதங்கைளயும்
இரதேமாட்டிகைளயும் மாக்கா, ேசாபா
எனும் சீரியரின் நாடுகளிலிருந்தும்
ெபற்றனர். ௭ அம்ேமானியர்கள் 32,000
இரதங்கைள வாங்கனார்கள். அவர்கள்
மாக்காவன் அரசுக்கு அதனுைடய
பைடகள் வந்து உதவுவதற்காகப் பணம்
ெசலுத்தனர். மாக்காவன்அரசன்ஆட்களும்
வந்து ேமேதபாவுக்கு அருகல் பாசைற
அைமத்தனர். அம்ேமானியர்கள் தம்
நகரங்கைளவ ட்டுெவளிேயவந்துேபாருக்கு
தயாரானார்கள்.
௮ அம்ேமானியர்கள் ேபாருக்குத்

தயாராக இருப்பைத தாவீது அறந்தான்.
எனேவ, அவன் ேயாவாைபயும்,
இஸ்ரேவலின் முழு பைடையயும்
அனுப்பனான். ௯ அம்ேமானியர்கள்
ெவளிேய வந்து ேபாருக்குத் தயாரானார்கள்.
அவர்கள் நகர வாசல்களுக்கு அருகல்
இருந்தார்கள். உதவ ெசய்வதற்கு வந்த
அரசர்களும் வயல்ெவளிகளில் தனியாகத்
தங்கயருந்தார்கள்.
௧௦ ேயாவாப், தனக்கு எத ராக இரண்டு

பைடகள்ேபார்ச்ெசய்யதயாராகஇருப்பைதக்
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கண்டான். ஒரு பைட தனக்கு முன்பும்
இன்ெனாரு பைட தனக்குப் பன்னாலும்
இருப்பைத அற ந்தான். உடேன தமது
பைடயல் உள்ள சறந்த வீரர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள ஆராம்
பைடேயாடு ேபாரிட அனுப்பனான்.
௧௧ மீதமிருந்த இஸ்ரேவலியப் பைடைய
ேயாவாப் அப சாயன் தைலைமயன்
கீழ் அைமத்தான். அப சாய அவனது
சேகாதரன். அவ்வீரர்கள் அம்ேமானிய
பைடேயாடுேபாரிடச்ெசன்றனர். ௧௨ேயாவாப்
அப சாய டம், “ஆராமிலுள்ள பைடகள்
என்ைனவடபலமானதாகஇருந்தால்,நீவந்து
உதவேவண்டும். ஆனால், அம்ேமானியப்
பைடகள் உன்ைனவடப் பலமானதாக
இருந்தால், நான் வந்து உனக்கு உதவுேவன்.
௧௩ நாம் நமது ஜனங்களுக்காகவும்
ேதவனுைடய நகரங்களுக்காகவும்
ேபாராடும்ேபாதுபலமாகவும்,ைதரியமாகவும்
இருக்கேவண்டும். தனக்குச் சரி என்று
எண்ணுவைதக்கர்த்தர் ெசய்வார்!” என்றான்.
௧௪ ேயாவாபும், அவனது பைடயும் ஆராம்

பைடையத் தாக்கயது, ஆராம் பைட ேதாற்று
ஓடியது. ௧௫ அம்ேமானியரின் பைட ஆராம்
பைட ஓடுவைதப் பார்த்து, தானும் ஓடியது.
அது அப சாய டமும் அவனது பைடகளிடமும்
இருந்து ஓடியது. அம்ேமானியர்கள் தம்
நகரங்களுக்கும் ேயாவாப் எருசேலமிற்கும்
தரும்ப ச்ெசன்றனர்.
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௧௬ஆராமிய தைலவர்கள், இஸ்ரேவலரால்
தாம் ேதாற்கடிக்கப்பட்டைத அற ந்தனர்.
எனேவ, அவர்கள் உதவக்காகத்
தூதுவர்கைள ஐப ராத்து நத க்கு
க ழக்குப்புறத்தல் வச ப்பவர்களிடம்
அனுப்பனார்கள். ஆராமில் இருந்து
வந்த ஆதாேரசரின் பைடத் தைலவன்
ேசாப்பாக்.அவனும்மற்றஆராமியவீரர்கைள
வழிநடத்தனான்.
௧௭ ஆராமியர்கள் மீண்டும்

ேபாருக்குத் தயாராகக் கூடுவைத
தாவீது ேகள்வப்பட்டான். எனேவ
அவனும் எல்லா இஸ்ரேவலர்கைளயும்
கூட்டினான். ேயார்தான் நதையக்
கடந்து தாவீது வழிநடத்தனான்.
அவர்கள் ஆராமியர்களுக்கு ேநருக்கு
ேநராக வந்தனர். தாவீது ேபாருக்குத்
தயாராக ஆராமியர்கைளத் தாக்கனான்.
௧௮ ஆராமியர்கள் இஸ்ரேவலரிடம் ேதாற்று
ஓடினார்கள். தாவீதும் அவனது பைடகளும்
7,000 ஆராமிய இரத ேமாட்டிகைளயும்
40,000 ஆராமிய வீரர்கைளயும் ெகான்றனர்.
தாவீதன் பைட ஆராமியப் பைடயன்
தளபதயானேசாபாக்ைகயும்ெகான்றது.
௧௯ ஆதாேரசரின் அத காரிகள், தாம்

இஸ்ரேவலர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படுவது
அறந்ததும் தாவீேதாடு சமாதானம்
ெசய்துெகாண்டனர். அவர்கள் தாவீதன்
ேவைலக்காரர்கள் ஆனார்கள். எனேவ



1 நாளாகமம்௨௦:௧ cvii 1 நாளாகமம்௨௦:௩

ஆராமியர்கள் அம்ேமானியர்களுக்கு
மீண்டும்உதவமறுத்துவ ட்டனர்.

௨௦
ேயாவாப் அம்ேமானியர்கைள

அழிக்க றான்
௧அடுத்த ஆண்டு வசந்தகால ேவைளயல்,

இஸ்ரேவல் பைடையக் கூட்டி ேயாவாப்
ேபாருக்குத் தயார் ெசய்தான். ெபாதுவாக
அரசர்கள் ேபாருக்கு ெவளிேய புறப்பட்டுச்
ெசல்லும் காலம் அது. ஆனால் தாவீது
எருசேலமில் இருந்தான். இஸ்ரேவல்
பைட அம்ேமான் நாட்டிற்குப் ேபாய் அைத
அழித்தது. ப றகு அவர்கள் ரப்பா நாட்டிற்குச்
ெசன்று அங்ேக முற்றுைகய ட்டது. ஆட்கைள
உள்ேளேயா, ெவளிேயேயா ேபாகவ டாமல்
ெசய்தனர். ேயாவாப்பும்இஸ்ரேவல் பைடயும்
அந்நகரம்அழியும்வைர ேபாரிட்டனர்.
௨ தாவீது அம்ேமானிய அரசர்களின்

க ரீடத்ைத எடுத்தான். அந்தத் தங்க மகுடம்
75 பவுண்டு இருந்தது. அதல் வைலயுயர்ந்த
கற்கள் இருந்தன. அம்மகுடம் தாவீதன்
தைலயல் சூட்டப்பட்டது. ப றகு தாவீது
ரப்பா நகரிலிருந்து ேமலும் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௩ தாவீது ரப்பாவலிருந்து ஜனங்கைளக்
கூட்டிவந்துஅவர்கைளப் பலவந்தமாக ரம்பம்,
இரும்பு, ஊசகள், ேகாடரி ேபான்றவற்றால்
ேவைலெசய்ய ைவத்தான். தாவீது இதைன
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அைனத்து அம்ேமானிய நகரங்களின்
ஜனங்களுக்கும் வத த்தான். ப றகு
தாவீதும், அவனது பைடயும் எருசேலமுக்குத்
தரும்பயது.

இராட்சத ெபலிஸ்தர் வீரர்கள்
ெகால்லப்படுக றார்கள்
௪ ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

ெபலிஸ்தர்களுடன் ேகேசர் நகரில்
ேபாரிட்டனர். அப்ேபாது ஊசாத்தயனாகய
ச ெபக்காய் இராட்சத மகனான ச ப்பாய
என்பவைனக் ெகான்றான். எனேவ
ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்கு
அடிைமகளானார்கள்.
௫ இன்ெனாரு தடைவ, மீண்டும்

இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கேளாடு
ேபாரிட்டனர். யாவீரின் மகன் எல்க்கானான்.
இவன் லாேகமிையக் ெகான்றான். லாெகமி
ேகாலியாத்தன் சேகாதரன். ேகாலியாத் காத்
நகைரச் ேசர்ந்தவன். லாேகமியன் ஈட்டி மிகப்
ெபரிதாகவும் பலமானதாகவும் இருந்தது.
அது தாங்கு ெநய்க றவர்களின் பைடமரம்
ேபால்இருந்தது.
௬ ப றகு இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தர்கேளாடு

காத் நகரில்இன்ெனாருதடைவேபாரிட்டனர்.
இந்நகரில் ஒரு ெபரிய மனிதன் இருந்தான்.
அவனுக்கு 24 ைகவ ரல்களும் கால்
வ ரல்களும்இருந்தன. அவனுக்குஒவ்ெவாரு
ைகயலும், ஒவ்ெவாரு காலிலும் ஆறு
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வ ரல்கள் இருந்தன. எனேவ அவன்
இராட்சதர்களின் மகன்தான். ௭ அவன்
இஸ்ரேவலைரக் ேகலிச் ெசய்தேபாது,
ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான்.
ேயானத்தான் ச ேமயாவன் மகன். ச ேமயா
தாவீதன்சேகாதரன்ஆவான்.
௮ ெபலித்தயர்கள் காத்தலுள்ள

இராட்சதர்களுக்கு பறந்தவர்கள். தாவீதும்
அவனுைடய வீரர்களும் இவர்கைளக்
ெகான்றனர்.

௨௧
இஸ்ரேவலைர எண்ணுவதனால் தாவீது

பாவம்ெசய்க றான்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக

சாத்தான் எழுந்தான். அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணி கணக்க ட தாவீைத
ஊக்கப்படுத்தனான். ௨ எனேவ
தாவீது ேயாவாப்ப டமும், ஜனங்கள்
தைலவர்களிடமும், “ேபாய் அைனத்து
இஸ்ரேவலரின் எண்ணிக்ைகையயும்
கணக்கடு. நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவைரயும்
ெபயர்ெசபா முதல் தாண் வைரயுள்ள
அைனவைரயும் கணக்கடு. ப றகு எனக்குச்
ெசால். ெமாத்தத்தல் ஜனங்கள் ெதாைக
எத்தைனஎன்றுகணக்க ட்டு எனக்குச்ெசால்”
என்றான்.
௩ஆனால் ேயாவாப், “இப்ேபாதுԔஇருக்கற

ஜனங்கைளவ ட நூறு மடங்காக கர்த்தர்
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ெசய்வார்! ஐயா, இஸ்ரேவலரின் அைனத்து
ஜனங்களும் உங்கள் ெதாண்டர்கள். எனது
அரசனும் ஆண்டவனும் ஆனவேர! இந்த
ெசயைல ஏன் ெசய்ய வரும்புக றீர்? நீங்கள்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவைரயும் பாவம்
ெசய்த உணர்வுக்கு உள்ளாக்குவீர்கள்!”
என்றுெசான்னான்.
௪ ஆனால், தாவீது அரசேனா உறுதயாக

இருந்தான். அரசன் ெசான்னபடிேய ேயாவாப்
ெசய்தான். எனேவ அவன் இஸ்ரேவலின்
முழுவதற்கும் ேபாய் கணக்க ட்டான்.
ப றகு அவன் எருசேலமிற்குத் தரும்ப
வந்தான். ௫ அவன் தாவீத டம் ஜனங்களின்
எண்ணிக்ைகையச் ெசான்னான்.
இஸ்ரேவலில் 1,100,000 ேபர் வாைளப்
பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள். யூதாவல்
வாைளப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள்
4,70,000 ேபர். ௬ ேயாவாப், ேலவ
மற்றும் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்கைளக்
கணக்க டவல்ைல. ஏெனன்றால்
அவன் தாவீது அரசனின் கட்டைளைய
வரும்பவல்ைல. ௭ ேதவனுைடய
பார்ைவயல் தாவீது இந்த தீயச்ெசயைலச்
ெசய்துவ ட்டான். எனேவ, ேதவன்
இஸ்ரேவலைரத்தண்டித்தார்.

ேதவன்இஸ்ரேவலைரத்தண்டிக்க றார்
௮ ப றகு தாவீது ேதவனிடம், “நான்

முட்டாள்தனமானெசயைலச்ெசய்துவ ட்ேடன்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணி ஒரு தீய
பாவத்ைதச் ெசய்துவ ட்ேடன். இப்ேபாது
உங்கள் ெதாண்டனாகய எனது பாவத்ைத
என்னிடமிருந்து நீக்குமாறு ெகஞ்சுக ேறன்”
என்றான்.
௯-௧௦ காத் என்பவன் தாவீதன் தீர்க்கதரிச

ஆவான். கர்த்தர் காத்த டம், “ேபாய் தாவீத டம்,
‘இதுதான் கர்த்தர் கூறயது: நான் உனக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்க மூன்று காரியங்கைளத்
தருக ேறன். அவற்றல் ஏதாவது ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ப றகு நீ
ேதர்ந்ெதடுத்த முைறய ேலேய உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்’ என்றுகூறு” என்றார்.
௧௧-௧௨ ப றகு காத் தாவீத டம் ெசன்று,

அவனிடம், “ ‘தாவீேத நீ வரும்புக ற
தண்டைனையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்:
மூன்று ஆண்டுகள் உணவல்லாமல்
இருப்பது, அல்லது மூன்று மாதங்கள்
உனது பைகவர்கள் தம் ஆயுதங்களால்
துரத்த ஓடிக்ெகாண்ேட இருப்பது, அல்லது
மூன்று நாட்கள் கர்த்தர் தரும் தண்டைன.
இதனால்பயங்கரமானேநாய்நாடுமுழுவதும்
பரவும், கர்த்தருைடய தூதன் இஸ்ரேவல்
முழுவதுமுள்ள ஜனங்கைள அழிப்பான்’
என்று கர்த்தர் ெசால்க றார். ேதவன் என்ைன
அனுப்பனார். இப்ேபாது, நான் அவருக்கு
என்ன பதல் ெசால்ல ேவண்டும் என்று நீ
முடிவுெசய்” என்றான்.
௧௩ தாவீது காத்த டம், “நான்
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இக்கட்டில் அகப்பட்டுக்ெகாண்ேடன்!
என்ைன மனிதர்களின் ைககளில்
அகப்பட்டுக்ெகாள்ளவ டாேத. மனிதர்கள்
என் தண்டைனைய முடிவுெசய்வைத
நான் வரும்பவல்ைல. கர்த்தர் இரக்கம்
உள்ளவர், எனேவஅவேர என் தண்டைனைய
முடிவுெசய்யட்டும்” என்றான்.
௧௪ எனேவ கர்த்தர் ெகாடிய ேநாைய

இஸ்ரேவலரிடம் பரப்பனார். 70,000 ேபர்
மரித்தனர். ௧௫ ேதவன், எருசேலைம
அழிக்க ஒரு தூதைன அனுப்பனார்.
ஆனால், அத்தூதன் எருசேலைம அழிக்கத்
ெதாடங்கும்ேபாது, கர்த்தர் அதைனப் பார்த்து
வருத்தப்பட்டார். கர்த்தர் அத்தூதனிடம்,
“நறுத்து! இதுேபாதும்!” என்றார்.
கர்த்தருைடய தூதன் எபூசயனாகய
ஓர்னானின்களத்தருகல்நன்றான்.
௧௬ கர்த்தருைடய தூதன் ஆகாயத்தல்

ந ற்பைதத் தாவீது கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பார்த்தான். அத்தூதன் எருசேலம் நகைர
ேநாக்க தன் வாைள உருவக்ெகாண்டு
நன்றான். தாவீதும், மற்ற தைலவர்களும்
தைரயல் முகம்படும்படி குனிந்து
வணங்கனார்கள். தாவீதும், தைலவர்களும்
தங்கள் துக்கத்ைத ெவளிக்காட்ட ச றப்பான
ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். ௧௭ தாவீது
ேதவனிடம், “பாவம் ெசய்தவன் நான்
ஒருவேன! ஜனங்கைள எண்ணி
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கணக்கடும்படி நாேன கட்டைளய ட்ேடன்!
நாேன தவறு ெசய்தவன்! இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்எந்தத்தவைறயும்ெசய்யவல்ைல!
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்ைனயும்
என் குடும்பத்ைதயும் தண்டியும்! உமது
ஜனங்கைள அழிக்கும் ெகாடிய ேநாைய
நறுத்தும்!” என்றான்.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் காத்த டம்

ேபசனான். அவன், “தாவீத டம் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு பலிபீடம் கட்டுமாறு
கூறு. தாவீது,அப்பலிபீடத்ைத எபூசயனாகய
ஓர்னானின் களத்த ேல கட்டேவண்டும்”
என்றான். ௧௯ காத் இவற்ைற தாவீத டம் கூற,
தாவீதுஓர்னானின்களத்துக்குப் ேபானான்.
௨௦ஓர்னாேகாதுைமையஅடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

அவன் தரும்ப ேதவதூதைனப் பார்த்தான்.
ஓர்னானின் நான்கு மகன்களும் ஓடி
ஒளிந்துக் ெகாண்டார்கள். ௨௧ தாவீது
ஓர்னாவ டம் ெசன்றான், ஓர்னா
களத்ைதவ ட்டு ெவளிேய வந்தான். தாவீதன்
அருக ேல ேபாய் அவன் முன்பு தைரமட்டும்
குனிந்துவணங்கனான்.
௨௨ தாவீது ஓர்னாவ டம், “உனது

களத்ைத எனக்கு வற்றுவடு நான்
உனக்கு முழு வைலையயும் தருேவன்.
ப றகு இந்த இடத்ைத கர்த்தைர ெதாழுது
ெகாள்வதற்கான பலிபீடத்ைதக் கட்டப்
பயன்படுத்துேவன். அதன் பறேக
இப்பயங்கர ேநாய் ேபாகும்” என்றான்.
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௨௩ ஓர்னா தாவீத டம், “களத்ைத எடுத்துக்
ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது அரசன்,
மற்றும் ஆண்டவன். உமது வருப்பப்படி
ெசய்யும். நான் உங்களுக்கு தகனபலிய ட
மாடுகளும், வறகுகளும் தருேவன். தானியக்
காணிக்ைகக்காக, ேகாதுைமையத்தருேவன்.
நான் இைவ அைனத்ைதயும் தருேவன்!”
என்றான்.
௨௪ஆனால் தாவீதுஅரசன், “இல்ைல, நான்

உனக்கு முழு வைலையயும் தருேவன். நான்
உனக்குரிய எைதயும் எடுத்து கர்த்தருக்கு
ெகாடுக்கமாட்ேடன். இலவசமாக எைதயும்
எடுத்து காணிக்ைக ெசலுத்தமாட்ேடன்” என
ஓர்னாவ டம்கூறனான்.
௨௫எனேவ தாவீதுஓர்னாவுக்கு 15 பவுண்டு

தங்கத்ைதக் ெகாடுத்தான். ௨௬ தாவீது
கர்த்தருக்குஅங்ேகபலிபீடத்ைதக்கட்டினான்.
தாவீது சர்வாங்க தகன பலிையயும்,
சமாதானப் பலிையயும் அளித்தான்.
தாவீது, கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
வானிலிருந்து அக்கனிைய வரவைழத்து,
கர்த்தர் தாவீத ற்குப் பதல் ெசான்னார். அந்த
அக்கனி தகனபலிபீடத்தல் வந்து வழுந்தது.
௨௭ப றகு கர்த்தர்தூதனுக்குஅவனதுவாைள
உைறயல்ேபாடும்படி கட்டைளய ட்டார்.
௨௮ஓர்னாவன் களத்தல் கர்த்தர் தனக்குப்

பதல்ெசான்னைததாவீதுகண்டான். எனேவ,
தாவீது கர்த்தருக்கு தாேன பலிகைளச்
ெசலுத்தனான். ௨௯ தகன பலிபீடமும்
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பரிசுத்தக் கூடாரமும் மைலமீது க ப ேயானில்
இருந்தது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வனாந்தரத்தல் இருக்கும்ேபாது ேமாேச
இந்தப் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அைமத்தான்.
௩௦ தாவீது, பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குள்
ேதவேனாடு ேபச நுைழயவல்ைல.
ஏெனன்றால் அவனுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டது.
கர்த்தருைடய தூதனுக்கும் அவனது
வாளுக்கும்தாவீதுமிகவும் பயந்தான்.

௨௨
௧ தாவீது, “ேதவனாகய கர்த்தருைடய

ஆலயமும் சர்வாங்க தகனபலிக்கான
பலிபீடமும்இங்ேககட்டப்படும்” என்றான்.

தாவீதுஆலயத்த ற்குத ட்டமிடுக றான்
௨ தாவீது இஸ்ரேவலில் வாழும்

அயல் நாட்டுக்காரர்கைளக் கூடும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். அவர்களில்
கல்தச்சர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கானக் கற்கைள
ெவட்டும்படி அவர்களுக்கு கட்டைளய ட்டான்.
௩தாவீது வாசல் கதவுக்கானஆணிகளுக்கும்
கீல்களுக்கும் ேதைவயான இரும்ைபயும்
ெபற்றான். நறுத்துபார்க்க முடியாத
அளவற்கு ெவண்கலத்ைதயும் ெபற்றான்.
௪ எண்ண முடிகற அளவற்கும் அதகமான
அளவல் ேகதுரு மரங்கைளயும்
ெபற்றான். சீேதான், தீரு ேபான்ற நகர
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ஜனங்கள் ேகதுருமரங்கைள தாவீத ற்குக்
ெகாண்டுவந்தனர்.
௫ தாவீது, “நாம் கர்த்தருக்காக மிகவும்

மகத்தான ஆலயத்ைத கட்டேவண்டும்.
ஆனால் என் மகன் சாெலாேமான்
இைளஞனாக இருக்க றான். அவன்
எைதெயைத அற ந்துக்ெகாள்ள
ேவண்டுேமா அதைன இன்னும்
அறந்துக்ெகாள்ளவல்ைல. கர்த்தருைடய
ஆலயமானது மிக மகத்தானதாக இருக்க
ேவண்டும். அது தன்உயர்வாலும் அழகாலும்
அைனத்துநாடுகளிலும்புகழ்ெபறும். எனேவ,
நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்ட
த ட்டமிடுக ேறன்” என்றான். எனேவ தாவீது
இறப்பதற்கு முன்பு ஆலயம் கட்டுவதற்கான
த ட்டங்கைளஅைமத்தான்.
௬ப றகு தாவீது தன் மகன் சாெலாேமாைன

அைழத்தான், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டுமாறு ெசான்னான்.
௭ தாவீது சாெலாேமானிடம், “என் மகேன,
எனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட
நான் வரும்ப ேனன். ௮ ஆனால் கர்த்தர்
என்னிடம், ‘தாவீது, நீ பல ேபார்கைளச்
ெசய்து அதல் பலைரக் ெகான்றருக்க றாய்.
எனேவ எனது நாமத்தல் நீ ஆலயம்
கட்டக் கூடாது. ௯ ஆனால் உனக்கு ஒரு
மகன் இருப்பான். அவன் சமாதான
புருஷனாக இருப்பான். நான் உனது
மகனுக்குச் சமாதானத்த ற்குரிய காலத்ைதக்
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ெகாடுப்ேபன். அவைனச் சுற்றயுள்ள
பைகவர்கள் அவனுக்குத் ெதாந்தரவு
ெசய்யமாட்டார்கள். அவனது ெபயர்
சாெலாேமான். சாெலாேமான் அரசனாக
இருக்கும்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச்
சமாதானமும் அைமதயும் தருேவன்.
௧௦ சாெலாேமான் எனது நாமத்துக்காக
ஆலயம் கட்டுவான். அவன் எனது மகனாக
இருப்பான், நான் அவனது தந்ைதயாக
இருப்ேபன். நான் சாேலாேமானின் அரைசப்
பலமுள்ளதாக்குேவன். அவனதுகுடும்பத்தல்
உள்ளவர்கள் என்ெறன்றும் இஸ்ரேவைல
ஆள்வார்கள்’ என்றார்!” என்றான்.
௧௧ தாவீது ேமலும், “இப்ேபாது மகேன,

கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கட்டும், உன்
ெசயல்களில் ெவற்ற கைடக்கட்டும்.
உனது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்தால் ஆலயம் கட்டுவாய். அவர்
ெசான்னது ேபாலேவ கட்டாயம் நீ ெசய்வாய்.
௧௨ கர்த்தர் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்குவார். ஜனங்கைள வழி
நடத்தவும் கர்த்தருைடய சட்டங்கைள
மத த்து கட்டுப்பட்டு நடக்கவும் ேதைவயான
ஞானத்ைதயும், புரிந்துெகாள்ளும்
தறைனயும் ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்கு
வழங்கட்டும். ௧௩ நீ ெவற்ற மிக்கவனாய்
இருப்பாய். இஸ்ரேவலுக்காக கர்த்தர்
ேமாேசய டம் ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும் நீ கவனமாகக் கீழ்ப்படிய
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ேவண்டும். பலமாகவும்,ைதரியமாகவும்இரு.
பயப்படாேத.
௧௪ “சாெலாேமான், நான் கடினமான

ேவைல ெசய்து கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டத ட்டமிட்ேடன். நான் 3,750 டன் தங்கம்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். 37,500 டன் ெவள்ளி
ெகாடுத்தருக்க ேறன். நறுத்துபார்க்க
முடியாத அளவற்கு ெவண்கலமும் இரும்பும்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். மரமும் கற்களும்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். சாெலாேமான்,
உன்னால் ேமலும் ேசர்க்க முடியும்.
௧௫ உன்னிடம் ஏராளமான கல்தச்சர்களும்
மரத்தச்சர்களும் உள்ளனர். எல்லா
ேவைலகைளயும் ெசய்யும் த றைம
உைடயவர்களும் உனக்கு இருக்கன்றனர்.
௧௬ அவர்கள் ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்,
இரும்பு ேபான்ற ேவைல ெசய்வதல்
வல்லவர்கள். எண்ணிபார்க்க முடியாத
அளவற்கு அதகமாக உள்ளனர். இப்ேபாேத
ேவைலையத் ெதாடங்கு. கர்த்தர் உன்ேனாடு
இருக்கட்டும்” என்றான்.
௧௭ ப றகு தாவீது, இஸ்ரேவலின்

தைலவர்கள் அைனவருக்கும் தனது
மகன் சாெலாேமானுக்கு உதவும்படி
கட்டைளய ட்டான். ௧௮ தாவீது
தைலவர்களிடம், “ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்கேளாடு இருக்க றார். அவர்
சமாதானத்த ற்குரிய காலத்ைதக்
ெகாடுத்தருந்தார். நம்ைமச் சுற்ற
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இருப்பவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர்
உதவனார். கர்த்தருக்கும், அவரது
ஜனங்களுக்கும் இப்ேபாது இந்த நலம்
கட்டுப்பட்டிருக்க றது. ௧௯ இப்ேபாது
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் உங்கள்
இதயத்ைதயும்ஆத்துமாைவயும்ெகாடுங்கள்.
அவர் ெசான்னபடி ெசய்யுங்கள். ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு பரிசுத்த இடத்ைதக் கட்டுங்கள்.
கர்த்தருைடய நாமத்துக்காக ஆலயம்
கட்டுங்கள். ப றகு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
மற்ற பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளயும்
ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான்.

௨௩
ேலவயர்கள் ஆலயத்த ற்கு ேசைவ

ெசய்யத்த ட்டமிடுக றார்கள்
௧தாவீதுமுதயவன்ஆனான். எனேவ
இஸ்ரேவலின் புதய அரசனாகத் தன்

மகன் சாெலாேமாைன ஆக்கனான்.
௨ அைனத்து இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளயும்,
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
தாவீது ஒன்றுக்கூட்டினான். ௩ அவன்
ேலவயர்களில் 30 வயதும் அதற்கும்
ேமற்பட்டவர்கைள எண்ணினான். ஆக
ெமாத்தம் 38,000 ேபர் இருந்தனர்.
௪-௫ தாவீது அவர்களிடம், “24,000
ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன்
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ேவைலைய ேமற்பார்ைவ பார்க்க ேவண்டும்.
6,000 ேலவயர் அத காரிகளாகவும்
நீத பத களாகவும் இருக்கேவண்டும்.
54,000 ேலவயர்கள் வாசல் காவலர்களாக
இருக்கட்டும். 4,000 ேலவயர்கள்
இைசக் கைலஞர்களாக இருக்கட்டும்.
அவர்களுக்காக ச றப்பான இைசக்
கருவகைள தயாரித்து ைவத்துள்ேளன்.
கர்த்தைர துத த்துப்பாட அவர்கள்
அக்கருவகைளப் பயன்படுத்துவார்கள்”
என்றான்.
௬ தாவீது ேலவயர்கைள 3 குழுவாகப்

ப ரித்தான். அவர்கள் ேலவயன் மூன்று
மகன்களான ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி
ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரத்தனராகஇருந்தனர்.

ெகர்ேசான்ேகாத்த ரத்தனர்
௭ லாதானும், ச ேமயும், ெகர்ேசான்
ேகாத்த ரத்தல் இருந்து வந்தவர்கள்.
௮ லாதானுக்கு மூன்று மகன்கள்
இருந்தார்கள். மூத்த மகனின்
ெபயர் ெயக ேயல் ஆகும். அவனது
மற்ற மகன்கள் ேசத்தாம், ேயாேவல்.
௯ ச ேமயன் மகன்கள் ெசேலாமித்,
ஆச ேயல், ஆரான் எனும் மூன்று
ேபர்கள். இவர்கள் லாதானின் குடும்பத்
தைலவர்களாகஇருந்தனர்.

௧௦ ச ேமய ற்கு நான்கு பள்ைளகள்
இருந்தார்கள். யாகாத், சீனா, எயூஷ்,
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ெபரீயா என்பைவ அவர்களின் ெபயர்கள்
ஆகும். ௧௧ யாகாத் மூத்த மகன். சீனா
அடுத்த மகன். ஆனால் எயூஷீக்கும்
ெபரீயாவுக்கும் அத கப் பள்ைளகள்
இல்ைல. எனேவ இருவரும் ஒேர
குடும்பமாக எண்ணப்பட்டனர்.

ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனர்
௧௨ ேகாகாத்த ற்கு 4 பள்ைளகள்
இருந்தார்கள். அவர்கள் அம்ராம்,
இத்சார், எப்ேரான், ஊசேயல்
ஆக ேயார். ௧௩ அம்ராமிற்கு ஆேரான்,
ேமாேச என இரு பள்ைளகள்
இருந்தார்கள். ஆேரான் ச றப்புக்
குரியவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ஆேரானும் அவனது சந்ததயனரும்
எல்லா காலங்களிலும், எல்லா
இடங்களிலும் ச றப்பானவர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். கர்த்தருைடய
ேசைவக்குப் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைளத்
தயார்ெசய்வதற்காகத்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
ஆேரானும், அவனது சந்ததயனரும்
நறுமணப் ெபாருட்கைள கர்த்தருக்கு
முன்பு எரிக்கத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் ஆசாரியர்களாகப் பணியாற்ற
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் பயன்படுத்த
எல்லாக் காலத்தலும் ஜனங்களுக்கு
ஆசீர்வாதம்அளித்தனர்.
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௧௪ ேமாேச ேதவனுைடய மனிதன். ேலவ
ேகாத்த ரத்தனரின் ஒரு பகுதயனர்,
ேமாேசயன் பள்ைளகள் ஆவார்கள்.
௧௫ெகர்ேசாமும், எலிேயசரும் ேமாேசயன்
மகன்கள். ௧௬ ெசபுேவல், ெகர்ேசாமின்
மூத்த மகன். ௧௭ ெரகபயா, எலிேயசரின்
மூத்த மகன். எலிேயசருக்கு ேவறு
பள்ைளகள் இல்ைல. ஆனால்
ெரகபயாவற்கு ஏராளமான மகன்கள்
இருந்தனர்.

௧௮ெசேலாமித்,இத்சாரின்மூத்தமகன்.
௧௯ எரியா எப்ேரானின் மூத்த மகன்.
அமரியா இரண்டாவது மகன்.
யாகாச ேயல் மூன்றாவது மகன்.
எக்காமியாம் நான்காவதுமகன்.

௨௦ ஊசேயல் மீகாவன் மூத்த மகன்,
இஷயாஇரண்டாவதுமகன்.

ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர்
௨௧ மேகலியும், மூசயும் ெமராரியன்
மகன்கள் ஆவார்கள். மேகலிக்கு
எெலயாசார், கீஸ் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர். ௨௨ எெலயாசார்
ஆண் பள்ைளகள் இல்லாமேலேய
மரித்துப்ேபானான். அவனுக்குப்
ெபண் பள்ைளகள் மட்டுேம இருந்தனர்.
எெலயாசாரின் மகள்கள் உறவனைரேய
மணந்துெகாண்டனர். அவர்களின்
உறவனர்கள் கீஸின் மகன்கள்.
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௨௩ மூசயன் மகன்களாக மகலி, ஏேதர்,
ஏேராேமாத்எனும்மூன்றுேபர்இருந்தனர்.

ேலவயர்களின் ேவைல
௨௪ இவர்கள் ேலவயரின் சந்ததயனர்.

அவர்கள் குடும்ப வாரியாகக்
கணக்க டப்பட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்
தைலவர்களாகஇருந்தனர். ஒவ்ெவாருவரின்
ெபயரும் பட்டியலிடப்பட்டது. இருபதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள வயதனர்
பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல்பணி ெசய்தனர்.
௨௫ தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய

கர்த்தர் தனது ஜனங்களுக்குச்
சமாதானத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார்.
கர்த்தர், எருசேலமிற்கு எல்லாக்
காலத்தலும் வாழ்வதற்கு வந்தருந்தார்.
௨௬ எனேவ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத இனி
தூக்க க்ெகாண்டு ெசல்லும் ேவைல
ேலவயர்களுக்கு இல்ைல. ஆலயப்பணியல்
பயன்படுத்தப்பட்ட ேவறு ெபாருட்கைளத்
தூக்குகற ேவைலயும்இல்ைல” என்றான்.
௨௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு, ேலவயர்

ேகாத்த ரத்ைத எண்ணிக் கணக்கடும்படி
தாவீது கைடசயாக அறவுறுத்தனான்.
அவர்கள் இருபதும் அதற்கும் ேமலும் வயது
ெகாண்டவர்கைளஎண்ணினார்கள்.
௨௮ஆேரானின் சந்ததயனர் கர்த்தருைடய

ஆலயத்தல் ேசைவ ெசய்யும்ேபாது
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ேலவயர்கள் உதவுவைத ேவைலயாகக்
ெகாண்டனர். அவர்கள் ஆலயத்தன்
ப ரகாரங்கைளயும் பக்கத்து அைறகைளயும்
கவனித்துக்ெகாண்டனர். எல்லாப்
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும்
சுத்தப்படுத்தும் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள் பணி
ெசய்வதல் இது அவர்களின் ேவைலயாய்
இருந்தது. ௨௯ ஆலய ேமைஜயன்
ேமல் அப்பத்ைத ைவக்கும் ெபாறுப்பு
இவர்களுைடயது. மாவு, தானியக்
காணிக்ைக, புளிக்காத மாவல் அப்பம்
ெசய்யும் ேவைல ேபான்றவற்ைறக்
கவனித்துக்ெகாண்டனர். சட்டிகளில்
சுடுக ற ேவைலக்கும், கலைவ பலிகளுக்கும்
அவர்கேள ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தனர்.
எல்லா வைகயான அளவடுகன்ற
ேவைலகைளயும் ெசய்தார்கள்.
௩௦ ேலவயர்கள் ஒவ்ெவாரு காைலயலும்
கர்த்தருக்குமுன்பு நன்று நன்ற ெசால்லியும்
துத த்தும் பாடினார்கள். இதைன
ஒவ்ெவாரு மாைலயலும் கூடச் ெசய்து
வந்தனர். ௩௧ ச றப்பு ஓய்வு நாட்கள், மாதப்
ப றப்பு நாட்கள், தருவழாக்கள், ச றப்பு
வடுமுைற நாட்கள் ஆகய காலங்களில்
அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகன பலிையச்
ெசலுத்தனார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளும் கர்த்தருக்கு முன்னால் பணிவைடச்
ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாரு ேவைளயும்
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எத்தைன ேலவயர்கள் பணிவைடச்
ெசய்யேவண்டும் என்பதலும் சல
சட்டவ த கள் இருந்தன. ௩௨ ேலவயர்கள்
எைதெயைதச் ெசய்யேவண்டும்
என்று எத ர்பார்க்கப்படுக றார்கேளா,
அவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தனர்.
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த இடத்தன்
ெபாறுப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ஆேரானின் சந்ததயனர். தமது
உறவனர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்
உதவனார்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
பணி வைடகைள ஆசாரியர்களுக்கு
உதவயாகச்ெசய்துவந்தனர்.

௨௪
ஆசாரியர்களின்குழுக்கள்
௧ ஆேரான் மகன்களின் கீழ்க்கண்ட

குழுக்கள்: நாதாப், அபயூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் ஆக ேயார் ஆேரானின்
மகன்கள். ௨ ஆனால் நாதாபும், அபயூவும்
தந்ைதக்கு முன்னேர ெசத்துவ ட்டனர்.
அவர்களுக்கு மகன்களும் இல்ைல.
எனேவ எெலயாசாரும் இத்தாமரும்
ஆசாரியர்களாக ெதாண்டாற்றனார்கள்.
௩ எெலயாசர், இத்தாமார் ஆகய இரண்டு
ேகாத்த ரங்கைளயும் ேவறு ேவறு
குழுக்களாக தாவீது ப ரித்து ைவத்தான்.
தமக்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேவைலகைளச்
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சரிவரச் ெசய்யும் ெபாருட்டு தாவீது
இக்குழுக்கைளஇவ்வதம்ப ரித்தான். தாவீது
இதைன சாேதாக், அகெமேலக்ஆக ேயாரின்
உதவையக் ெகாண்டு இவ்வாறு ெசய்தான்.
சாேதாக் எெலயாசாரின் சந்ததையச்
ேசர்ந்தவன். அகெமேலக்கு இத்தாமாரின்
சந்ததையச் ேசர்ந்தவன். ௪ இத்தாமாரின்
குடும்பத்ைதவ ட எெலயாசாரின்
குடும்பத்தல் ஏராளமான தைலவர்கள்
இருந்தனர். எெலயாசாரின் குடும்பத்தல் 16
தைலவர்களும் இத்தாமாரின் குடும்பத்தல்
இருந்து 8 தைலவர்களும் இருந்தனர்.
௫ ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தல் இருந்தும்
ஆண்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
குலுக்கல்முைறயல்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
ச லர் பரிசுத்த இடத்தன் ெபாறுப்புக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். மற்றவர்கள்
ஆசாரியர்களாக ேசைவெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள்
அைனவரும் எெலயாசார், இத்தாமார் ஆகய
வம்சங்களில்இருந்துவந்தனர்.

௬ ெசமாயா ெசயலாளனாக இருந்தான்.
இவன் ெநதெனேயலின் மகன். ெசமாயா,
ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன்.
இவன் அவர்களின் சந்ததயனரின்
ெபயர்கைள எழுதனான். அவன்
இதைனத் தாவீது அரசன் மற்றும்
சாேதாக் ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள்,
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அகெமேலக், ஆசாரிய குடும்பங்களின்
தைலவர்கள், ேலவயர்களின் தைலவர்கள்
ஆக ேயாரின் முன்னிைலயல் ெசய்தான்.
அகெமேலக் அபயதாரின் மகன். அவர்கள்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் சீட்டுக் குலுக்கல்
மூலம் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ெசமாயா
இவர்களின் ெபயர்கைள எழுதனான்.
எனேவ, எெலயாசார் மற்றும் இத்தாமார்
ேகாத்த ரங்களிைடேய ேவைலகைளப்
பங்க ட்டனர்.
௭ேயாயாரீபன்குழுமுதல்குழு.
ெயதாயாவன்குழுஇரண்டாவதுகுழு.
௮ஆரிமின்குழுமூன்றாம்குழு.
ெசேயாரீமின்குழுநான்காவதுகுழு
௯மல்கயாவன்குழுஐந்தாம்குழு.
மியாமீனின்குழுஆறாம்குழு.
௧௦அக்ேகாத்சன்குழுஏழாம்குழு.
அபயாவன்குழுஎட்டாவதுகுழு.
௧௧ெயசுவாவன்குழுஒன்பதாவதுகுழு.
ெசக்கனியாவன்குழுபத்தாவதுகுழு.
௧௨எலியாசீபன்குழுபத ேனாராவதுகுழு.
யாக்கீமின்குழுபன்னிரண்டாவதுகுழு.
௧௩உப்பாவன்குழுபதன்மூன்றாவதுகுழு.
எெசெபயாவன்குழுபதனான்காவதுகுழு.
௧௪பல்காவன்குழுபதைனந்தாவதுகுழு.
இம்ேமரின்குழுபதனாறாவதுகுழு.
௧௫ஏசீரின்குழுபத ேனழாவதுகுழு.
அப்ேசசன்குழுபதெனட்டாவதுகுழு.
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௧௬ெபத்தகயாவன்குழுபத்ெதான்பதாவது
குழு.

எெகெசக்க ேயலின்குழுஇருபதாவதுகுழு.
௧௭யாகன்குழுஇருபத்ெதான்றாவதுகுழு.
காமுேவலின் குழு இருபத்த ரண்டாவது
குழு.

௧௮ ெதலாயாவன் குழு இருபத்த
மூன்றாவதுகுழு.

மாச யாவன் குழு இருபத்த நான்காவது
குழு.

௧௯ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ஆேரானுக்கு கட்டைளகைளக் கற்ப த்தார்.
இவர்கள் ஆலயத்தல் ேசைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள்
ஆேரானின் வத கைள ஆலயத்தல் ேசைவ
ெசய்யக்கைடப டித்தனர்.
மற்ற ேலவயர்கள்
௨௦ மற்ற ேலவயன் சந்ததயாரின்

ெபயர்கள்இைவ:

அம்ராமின் சந்ததயனர்: சூபேவல்,
சூபேவலின்சந்ததயனர்: எேகதயா;

௨௧ ெரகபயாவன் வழிவந்த இஷயா,
(இஷயாமூத்தமகன்.)

௨௨ இத்சாரியன் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து
ெசெல ேமாத், ெசெசேமாத்தன்
குடும்பத்தல்இருந்துயாகாத்.

௨௩ எப்ேரானின் மூத்த மகன் எரியா,
இரண்டாம் மகன் அம்ரியா மூன்றாம்
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மகன் யாகாச ேயல், நான்காம் மகன்
எக்காமியாம்,

௨௪ ஊசேயலின் மகன் மீகா, மீகாவன்
மகன்சாமீர்.

௨௫ மீகாவன் சேகாதரன் இஷயா,
இஷயாவன்மகன்சகரியா.

௨௬ ெமராரியன் சந்ததயனர் மேகலி, மூச
ஆக ேயார்,யாச யாவன்மகன்ேபேனா,

௨௭ ெமராரியன் மகன் யாச ேயல்,
யாச ேயலுக்கு ேபேனா, ேசாகாம், சக்கூர்,
இப்ரிஆக ேயார்.

௨௮ மேகலியன் மகனான எெலயாசார்,
எெலயாசாருக்குமகன்கள்இல்ைல.

௨௯கீசன்மகனானெயராமிேயல்.
௩௦ மூசயன் மகன்களாக மேகலி, ஏேதர்,
எரிேமாத்ஆக ேயார்.

இைவ அைனத்தும் ேலவயர்
குடும்பங்களின் தைலவர்கள் ெபயர்கள்
ஆகும். அவர்களின் குடும்ப வரிைசப்படி
இப்ெபயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கன்றன.
௩௧ இவர்கள் ச றப்பு ேவைலகளுக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
ஆசாரியர்களானதங்கள்உறவனர்கைளப்ேபான்று,
சீட்டுக் குலுக்கல் ேபாட்டனர். ஆேரானின்
சந்ததயனர் ஆசாரியரானார்கள்.
அரசனான தாவீது, சாேதாக், அகெமேலக்,
ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள் மற்றும்
ேலவயர் குடும்பத்தனர் முன்னால் இவர்கள்
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சீட்டுக் குலுக்கல் ேபாட்டனர். ேவைலகைளத்
ேதர்ந்ெதடுப் பதல் மூத்த வம்சத்தனரும்
இைளய வம்சத்தனரும் ஒன்று ேபாலேவ
நடத்தப்பட்டனர்.

௨௫

இைசக்குழுவனர்
௧ தாவீதும், பைடத்தைலவர்களும்

ஆசாப்பன் மகன்கைள சறப்பு
ேவைலக்காகத் தனியாகப் ப ரித்தனர்.
ஆசாப்பன் மகன்கள் ஏமான், எதுத்தூன்
ஆகேயார். அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வைத ேதவனுக்கு சறப்புப்பணியாகக்
ெகாண்டனர். இதைனச் சுரமண்டலங்கள்,
தம்புருகள், ைகத்தாளங்கள் ேபான்றவற்றால்
ெசய்தனர். இவ்வைகயல் பணி
ெசய்தவர்களின்ெபயர் பட்டியல்இது:
௨ ஆசாப்பன் குடும்பத்தல், சக்கூர்,
ேயாேசப்பு, ெநதானியா, அஷாேரலா
ஆக ேயார். தாவீது அரசன்,
ஆசாப்ைபத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஆசாப் மகன்களுக்கு
வழிகாட்டினான்.

௩ எதுத்தானின் குடும்பத்தலிருந்து
ெகதலியா, ேசரீ, எஷாயா, சீேமய ,
அஷபயா, மத்த த்தயா எனும்
ஆறுேபர். எதுத்தான் தன் மகன்களுக்கு
வழிகாட்டினான். எதுத்தான்
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சுரமண்டலங்கைளப் பயன்படுத்த
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். கர்த்தருக்கு
நன்ற ெசால்லுவதும் துத ப்பதுமாக
இருந்தான்.

௪ ஏமானின் மகன்களான புக்கயா,
மத்தனியா, ஊசேயல், ெசபுேவல்,
எரிேமாத், அனனியா, அனானி,
எலியாத்தா, க தல்த , ெராமந்த ேயசர்,
ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்த , ஒத்த ர்,
மகாச ேயாத் ஆக ேயார் பணிெசய்தனர்.
௫ இவர்கள் அைனவரும் ஏமானின்
மகன்கள். ஏமான் தாவீதன் தீர்க்கதரிச .
ஏமாைனப் பலப்படுத்துவதாக ேதவன்
வாக்களித்துள்ளார். எனேவ ஏமானுக்கு
அதக மகன்கள். ேதவன் அவனுக்கு
14 மகன்கைளயும் 3 மகள்கைளயும்
ெகாடுத்தார்.

௬ ஏமான் தன் மகன்கைள ஆலயத்தல்
பாடுவதற்குப் பயற்ச ெகாடுத்தான்.
அவர்கள் சுரமண்டலங்கள், தம்புருக்கள்,
ைகத்தாளங்கள் ேபான்றவற்ைறப்
பயன்படுத்தனார்கள். இவ்வாறு அவர்கள்
ேதவாலயத்தல் பணிெசய்தனர். தாவீது
அரசன் அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
௭ அவர்களும் அவர்களது உறவனர்களும்
ேலவயர்களின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள்
பயற்ச ெபற்றனர். அவர்களில்
288 ேபர் கர்த்தைர துத த்துப் பாடக்
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கற்றருந்தனர். ௮அவர்கள் சீட்டுக் குலுக்கல்
மூலம் அவர்களுக்குரிய ேவைலகைள
ஒதுக்கனான். எல்ேலாரும் ஒேரவ தமாக
நடத்தப்பட்டனர். முதயவர்களும்,
இைளஞர்களும் ஒேரவ தமாக
நடத்தப்பட்டனர். குருக்களும், மாணவர்களும்
ஒேரவ தமாக நடத்தப்பட்டனர்.

௯ முதலில், ஆசாப்பன் மகன்களிடமும்,
உறவனர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

இரண்டாவதாக, ெகதலியா மகன்களிடமும்,
உறவனர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௦மூன்றாவதாக, சக்கூரின்மகன்களிடமும்,
உறவனர்களிடமும், இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௧ நான்காவதாக, இஸ்ரியன்
மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து 12 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௨ ஐந்தாவதாக, ெநத்தனியாவன்
மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து 12 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௩ ஆறாவதாக, புக்கயாவன்
மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து 12 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௪ ஏழாவதாக, எசேரலாவன்
மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து 12 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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௧௫ எட்டாவதாக, எஷாயாவன்
மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து12ேபர்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௬ ஒன்பதாவதாக, மத்தனீயாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௭ பத்தாவதாக, ச ேமயாவன் மகன்கள்
மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௮ பத ெனான்றாவதாக அசாரிேயலின்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந் ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௯ பன்னிெரண்டாவதாக, அஷாபயாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௦ பதமூன்றாவதாக, சுபேவலின் மகன்கள்
மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௧ பதனான்காவதாக, மத்த த்தயாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௨ பதைனந்தாவதாக, எேரேமாத்தன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௩ பதனாறாவதாக, அனனியாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௪பத ேனழாவதாக,ேயாஸ்ேபக்காஷாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
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12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
௨௫ பத ெனட்டாவதாக, ஆனானியன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௬ பத்ெதான்பதாவதாக, மேலாத்தன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௭ இருபதாவதாக, எலியாத்தாவன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௮ இருபத்ெதான்றாவதாக, ஒத்த ரின்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௯ இருபத்தெரண்டாவதாக க தல்தயன்
மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௩௦ இருபத்துமூன்றாவதாக,
மகாச ேயாத்தன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௩௧ இருபத்துநான்காவதாக,
ெராமந்த ேயசரின் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௬
வாயல்காவலர்கள்
௧வாயல்காவலர்குழு:இவர்கள்ேகாராக ய

வம்சத்தனர்.
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ெமெஷேலமியாவும் அவனது மகன்களும்
ஆவார்கள். ெமெஷேலமியா ேகாேரயன்
மகன். இவன்ஆசாப்பன்ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ௨ ெமெஷேலமியாவ ற்கு
மகன்கள் இருந்தனர். சகரியா மூத்த
மகன். எதயாேயல் இரண்டாவது மகன்.
ெசபதயாமூன்றாவதுமகன். யதனிேயல்
நான்காவது மகன், ௩ ஏலாம் ஐந்தாவது
மகன், ேயாகனான் ஆறாவது மகன், எலி
ேயானாய்ஏழாவதுமகன்.

௪ ஓேபத் ஏேதாமினுக்கு மகன்கள்
இருந்தனர். மூத்த மகன் ெசமாயா,
இரண்டாவது மகன் ேயாசபாத்,
மூன்றாவது மகன் ேயாவாக், நான்காவது
மகன் சாக்கார், ஐந்தாவது மகன்
ெநதெநேயல், ௫ ஆறாவது மகன்
அம்மிேயல், ஏழாவது மகன் இசக்கார்,
எட்டாவது மகன் ெபயுள்தாய .
ேதவன் உண்ைமயாகேவ ஓேபத்
ஏேதாைம ஆசீர்வத த்தருந்தார்.
௬ ஓேபத் ஏேதாமின் மகனான
ெசமாயாவற்கு மகன்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் பலமுள்ளவர்களாகத்
தங்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக
இருந்தனர். ௭ ெசமாயாவுக்கு ஒத்னி,
ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சாபாத், எலிகூ,
ெசமகயா எனும் மகன்கள் இருந்தனர்.
எல்சாபாத்தன் உறவனர் த றைமயுள்ள
ேவைலயாட்கள். ௮இவர்கள்அைனவரும்
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ஓேபத் ஏேதாமின் சந்ததயனர்.
இவர்களும் இவர்களின் மகன்களும்
உறவனர்களும் வல்லைமயுள்ளவர்கள்,
நல்ல காவலர்கள். ஓேபத் ஏேதாமிற்கு 62
சந்ததயனர்இருந்தனர்.

௯ ெமெஷேலமியாவன் மகன்களும்
உறவனர்களும்பலம்ெபாருந்தயவர்களாக
இருந்தார்கள். ெமாத்தத்தல் மகன்களும்
உறவனர்களுமாக 18 ேபர்கள்
இருந்தார்கள்.

௧௦ ெமராரியன் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் வாயல் காவலர்கள்
ஓசாவும் இருந்தான். ச ம்ரி
முதன்ைமயானவனாகத்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
உண்ைமயல், இவன்மூத்த மகன் அல்ல,
ஆனால் அவனது தந்ைத இவைன
முதலில் பறந்தவனாக ைவத்தான்.
௧௧ இல்க்கயா இவனது இரண்டாவது
மகன், ெதபலியா மூன்றாவது மகன்,
சகரியாநான்காவதுமகன்.ஆகெமாத்தம்
ஓராவன் மகன்களும் உறவனர்களுமாக
13 ேபர்இருந்தனர்.

௧௨ இவர்கள் வாயல் காவல் குழுவன்
தைலவர்கள். இவர்கள் ச றப்பான வழியல்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பணிெசய்து
வந்தனர், இது இவர்களின் உறவனர்கள்
ெசய்தது ேபான்றது. ௧௩ ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்த ற்கும் காவல் காப்பதற்ெகன
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ஒரு வாசல் ெகாடுக்கப்பட்டது. வாசைலத்
ேதர்ந்ெதடுக்க இவர்கள் சீட்டுக்குலுக்கல்
முைறையப் பயன்படுத்தனார்கள்.
முதயவர்களும், இைளஞர்களும் சமமாக
நடத்தப்பட்டனர்.
௧௪ ெமெஷேலமியா க ழக்கு வாசல்

காவலுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ப றகு ெமெஷேலமியாவன் மகனான
சகரியாவ ற்கு சீட்டு குலுக்க ப் ேபாட்டனர்.
இவன் ஞானமுள்ள ஆேலாசகனாக
இருந்தான். வடவாசல் காவலுக்கு இவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ௧௫ ஓேபத்
ஏேதாம் ெதன்வாசல் காவலுக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். இவனது
மகன்கள் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள்
ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டின் காவலுக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். ௧௬ ேமற்குவாசல்
காவலுக்கு சூப்பீமும் ஓசாவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ேமல் சாைலயல்
இருந்த ெஷல்லகத் வாசைலயும் காவல்
ெசய்தனர்.
காவலர்கள் பக்கம் பக்கமாக நன்றனர்.

௧௭ ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆறு ேலவயர்கள்
க ழக்கு வாசலில் நன்றனர். நான்கு
ேலவயர்கள் தனமும் வடக்கு வாசலில்
நன்றனர். ஒவ்ெவாரு நாளும் நான்கு
ேலவயர்கள் ெதற்கு வாசலில் நன்றார்கள்.
இரண்டு ேலவயர்கள் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டு
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வாசைலக் காவல் காத்தனர். ௧௮ நான்கு
ேலவயர்கள் ேமற்குப்புறமான வழியல்
இருந்தனர். ெவளிப்புறமான வழியல்
இரண்டுேலவயர்கள்காவல்ெசய்தனர்.
௧௯ இவர்கேள வாயல் காவலர்கள்

குழுவனர். இவர்கள்ேகாராக்மற்றும்ெமராரி
குடும்பத்தனர்.

கருவூல அதகாரிகளும் மற்ற
அத காரிகளும்
௨௦ அகயா, ேலவயர் ேகாத்த ரத்தல்

உள்ளவன். ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்ட
ெபாக்கஷ அைறக்குப் ெபாறுப்பாளியாக
இருந்தான். பரிசுத்தமான ெபாருட்கள்
ைவக்கப்பட்ட அைறக்கும் ெபாறுப்பாளியாக
இவன்இருந்தான்.
௨௧ லாதான் ெகர்ேசானியானின்

குடும்பத்தல் உள்ளவன். லாதானின்
ேகாத்த ரத்தல் ெயக ேயலி தைலவர்களுள்
ஒருவனாயருந்தான். ௨௨ ெயக ேயலியன்
மகன் ேசத்தாம், ேசத்தாமின் சேகாதரன்
ேயாேவல். இவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலுள்ள வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்களுக்கு ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர்.
௨௩ மற்ற தைலவர்கள் அமரம்,

இத்சாகார், எப்ேரான், ஊசேயல்
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ஆகேயாரின் ேகாத்த ரங்களிலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௪ ெசபுேவல் கருவூலப் ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான். இவன் ெகர்ேசாமின்
மகன். ெகர்ேசாம் ேமாேசயன் மகன்.
௨௫ கீழ்க்கண்டவர்கள் சுபேவலின்
உறவனர்கள், எலிேயசர் மூலமாக
வந்த உறவனர்கள். எலிேயசரின்
மகனான ெரகபயா, ெரகபயாவன்
மகனான எஷாயா, எஷாயாவன்
மகனான ேயாராம், ேயாராமின்
மகனான ச க்க ரி, ச க்க ரியன் மகனான
ெசேலாமித். ௨௬ெசேலாமித்தும் இவனது
உறவனர்களும் ஆலயத்த ற்காக தாவீது
ேசகரித்த அைனத்துப் ெபாருட்களுக்கும்
ெபாறுப்பாளரானார்கள்.

பைடயல் உள்ள அதகாரிகளும்
ஆலயத்த ற்காகப் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். ௨௭ அவர்கள்
ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயம் கட்டுவதற்குப் பயன்படும்
ெபாருட்கைளத் தந்தார்கள்.
௨௮ெசேலாமித்தும்,அவனதுஉறவனரும்
தீர்க்கதரிச யான சாமுேவலும், கீஸின்
மகனான சவுலும், ேநரின் மகனான
அப்ேனரும், ெசருயாவன் மகனான
ேயாவாபும் ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப்
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ெபாருட்கைளப் பாதுகாக்கும்
ெபாறுப்பைன ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
ஜனங்கள் ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப்
ெபாருட்கைளயும்பாதுகாத்தனர்.

௨௯ இத்சாகார் குடும்பத்தலிருந்து
ெகனானியாவும் அவனது மகன்களும்
ஆலயத்துக்கு ெவளிேயயுள்ளவற்ைறக்
கவனித்துக் ெகாண்டனர். அவர்கள்
காவலர்களாகவும், நீத பத களாகவும்
இஸ்ரேவலின் பல இடங்களிலும்
பணியாற்றனார்கள். ௩௦ எப்ேரான்
குடும்பத்தல் அசபயா ேதான்றனான்.
இவனும் இவனது உறவனர்களும்
கர்த்தருக்கான ேவைலகள்
அைனத்துக்கும் ெபாறுப்பாளிகளாக
இருந்தனர். ேயார்தான் ஆற்றுக்கு
ேமற்ேக உள்ள இஸ்ரேவல் பகுதயல்
அரசனது ேவைலகைளயும் கவனித்துக்
ெகாண்டனர். 1,700 பலமிக்கவர்கள்
அசபயாவன் குழுவல் இருந்தனர்.
௩௧ எப்ேரானின் வம்சவரலாறு:
இவர்களின் தைலவனாக எரியா
இருந்ததாகக் கூறும், தாவீதன்
40வது ஆட்சயாண்டில் குடும்ப
வரலாற்றன் மூலம் தறைமயும்
சக்தயும் ெகாண்டவர்கைளத் ேதடும்படி
கட்டைளய ட்டான். அவர்களில் சலர்
எப்ேரான் வம்சத்தவர்களாக கீேலயாத்
நாட்டின் ஏேசரில் கண்டுப டித்தனர்.
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௩௨ எரியாவ ற்கு 2,700 உறவனர்கள்
இருந்தனர். அவர்கள் வல்லைம
வாய்ந்தவர்களாகவும், குடும்பத்
தைலவர்களாகவும் இருந்தனர்.
அவர்களுக்கு தாவீது அரசன்,
ேதவன் மற்றும் அரசனின் எல்லா
ேவைலகைளயும் ெசய்யுமாறு
ஆைணயட்டான். ரூபனியர்,
காத யர், மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல்
பாத ப்ேபர்கள் ஆக ேயாைரக்
கவனிக்கும்படியும்ைவத்தான்.

௨௭
பைடக்குழுக்கள்
௧அரசனதுபைடயல்பணியாற்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பட்டியல் இது.

ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒவ்ெவாரு ஆண்டிலும்
ஒவ்ெவாரு மாதத்தல் பணியாற்றனார்கள்.
அவர்களில் குடும்பத் தைலவர்களும்,
தளபத களும், பைடத்தைலவர்கள், காவல்
வீரர்களும் இருந்தனர். ஒவ்ெவாரு
குழுவலும் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௨ முதல் மாதத்தல் முதல் குழுவன்
ெபாறுப்பாளனாக யெஷாெபயாம்
இருந்தான். இவன் சப்த ேயலின்
மகன். இவனது குழுவல் 24,000
ேபர் இருந்தனர். ௩ யெஷாெபயாம்,
ேபேரசன் சந்ததயாரில் ஒருவன்.
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இவன் முதல் மாதத்த ற்குரிய அைனத்து
பைடத்தைலவர்களுக்கும்தைலவன்.

௪ இரண்டாவது மாதப் பைடக் குழுவற்குத்
ேதாதாய ெபாறுப்பாளி. இவன்
அேகாகயன். இவனது குழுவல் 24,000
ேபர்இருந்தனர்.

௫ மூன்றாவது தளபத ெபனாயா
ஆவான். இவன் மூன்றாவது
மாதத்தன் ெபாறுப்பாளி. ெபனாயா
ேயாய்தாவன் மகன். ேயாய்தா
தைலைமஆசாரியன். இவனது குழுவல்
24,000 ேபர் இருந்தனர். ௬ ெபனாயா
30 நாயகர்களில் ஒருவனாகவும்,
அவர்களின் தைலவனுமாகவும்
இருந்தான். ெபனாயாவன் குழுவற்கு
அவனது மகனான அமிசபாத்
ெபாறுப்பாளியாயருந்தான்.

௭ ஆசேகல் நான்காவது தளபத ஆவான்.
இவன் நான்காவது மாதத்த ற்கு
ெபாறுப்பாளி. இவன் ேயாவாபன்
சேகாதரன். பன்பு ஆசேகலின் மகனான
ெசபதயாஇவனதுபதவையவகத்தான்.
ஆசேகலின் குழுவல் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.

௮ சம்கூத் ஐந்தாவது தளபத ஆவான்.
இவன் ஐந்தாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் இஸ்ராகயன் வம்சத்தவன்.
இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௯ ஆறாவது தளபத ஈரா ஆவான்.
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இவன் ஆறாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் இக்ேகசன் மகன்.
இக்ேகசுெதக்ேகாவயா நாட்டினன்.
இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௦ஏழாவதுதளபத ஏேலஸ்ஆவான். இவன்
ஏழாவது மாதத்த ற்குரியவன். இவன்
எப்ப ராயீம் சந்ததயலிருந்து வந்தவன்.
ெபேலனிய நாட்டவன். இவனதுகுழுவல்
24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௧ எட்டாவது தளபத ச ெபக்காய ஆவான்.
இவன் எட்டாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் ஊஷாத்தயன். இவன் சாரிய
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது
குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௨ஒன்பதாவதுதளபத அப ேயசர்ஆவான்.
இவன் ஒன்பதாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் ஆனேதாத் நகரத்தவன்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௩ பத்தாவது தளபத மக்ராய ஆவான்.
இவன் பத்தாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் ெநத்ேதாபாத்தயன். சாரிய
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது
குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௪ பத ெனான்றாவது தளபத ெபனாயா
ஆவான். இவன் பதெனான்றாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன்
ப ரத்ேதானியன், எப்ப ராயீம்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது
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குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.
௧௫ பன்னிெரண்டாவது தளபத
எல்தாய . இவன் பன்னிெரண்டாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன்
ெநத்ேதாபாத்தயன், ஒத்னிேயல்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது
குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

ேகாத்த ரங்களின்தைலவர்கள்
௧௬ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்

தைலவர்கள்ெபயர் பன்வருமாறு:

ரூபனியருக்கு ச க்ரியன் மகனான
எலிேயசர் தைலவன்.
ச மிேயானியருக்குமாக்காவன்மகனான
ெசப்பத்தயா தைலவன்.

௧௭ ேலவயருக்கு ேகமுேவலின் மகனான
அஷாபயா தைலவன்.
ஆேரானியருக்குச் சாேதாக் தைலவன்.

௧௮ யூதாவுக்கு தாவீதன் சேகாதரர்களில்
ஒருவனானஎலிகூதைலவன்.
இசக்காருக்கு மிகாேவலின் மகனான
ஒம்ரி தைலவன்.

௧௯ ெசபுேலானக்கு ஒபதயாவன் மகனான
இஸ்மாயா தைலவன்.
நப்தலிக்கு அஸ்ரிேயலின் மகனான
எரிேமாத் தைலவன்.

௨௦ எப்ப ராயீமியருக்கு அசசயாவன்
மகனானஓெசயா தைலவன்.
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மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தாருக்குப்
ெபதாயாவன் மகனான ேயாேவல்
தைலவன்.

௨௧ கீேலயாத்தலுள்ள மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ற்குச் சகரியாவன் மகனான
இத்ேதா தைலவன்.
ெபன்யமீனுக்கு அப்ேனரின் மகனான
யாச ேயல்தைலவன்.

௨௨ எேராகாமின் மகனான அசாரிேயல்
தாணின்தைலவன்.

இவர்கள்இஸ்ரேவலரின்தைலவர்கள்.

தாவீது இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணிக்
கணக்க ட்டது
௨௩தாவீது,இஸ்ரேவலர்களில்ஆண்கைளக்

கணக்க ட த ட்டமிட்டான். அவர்கள் ெபரும்
எண்ணிக்ைகயல் இருந்தனர். ஏெனன்றால்
ேதவன், இஸ்ரேவலர்கைள வானத்து
நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று ெபருக்குவதாக
வாக்களித்தருந்தார். எனேவ தாவீது
இஸ்ரேவலர்களில் இருபதும் அதற்கு
ேமலும் வயதுள்ள ஆண்கைள எண்ணிக்
கணக்க ட்டான். ௨௪ ெசருயாவன் மகனான
ேயாவாப் இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணத்
ெதாடங்கனான். ஆனால் அவன் அைதச்
ெசய்து முடிக்கவல்ைல. ேதவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டார்.
இதனால்தான், தாவீது அரசனின் வரலாறு,
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என்ற புத்தகத்தல் ஜனங்கள் ெதாைக
குறக்கப்படவல்ைல.

அரசனின்ந ர்வாக கள்
௨௫ அரசனது ெசாத்துக்கைள

ந ர்வக த்தவர்களின்பட்டியல்இது:

அரசனது ெபாக்கஷங்களுக்கு
ஆத ேயலின் மகனான அஸ்மாேவத்
அத காரியானான்.
ச றய பட்டணங்கள், க ராமங்கள்,
ேகாபுரங்கள் ேபான்றவற்றன்
ெபாக்கஷங்களுக்குஉசயாவன்மகன்
ேயானத்தான்அதகாரியானான்.

௨௬நலத்ைதப் பய ரிடும் வயல்ெவளிகளில்
ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு ேகலூப்பன்
மகன்எஸ்ரிஅத காரியானான்.

௨௭ த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு
ராமாத்தயனான சீேமயும், த ராட்ைசரசம்
ைவக்கும் இடங்களுக்கு ச ப்மியனாகய
சப்தயும்அத காரிகளானார்கள்.

௨௮ ேமற்கு மைல நாடுகளிலுள்ள ஒலிவ
மரங்களுக்கும், ஆலமரங்களுக்கும்
ெகேதரியனான பால் கானான்
அதகாரியானான்.

எண்ெணய் க டங்குகளுக்கு ேயாவாசு
அத காரியானான்.

௨௯ சாேரானில் ேமய்க ற மாடுகளுக்கு
சேரானியனான ச த்ராய்
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அதகாரியானான்.
பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள மாடுகளுக்கு
அத்லாயன் மகன் சாப்பாத்
அத காரியானான்.

௩௦ ஒட்டகங்களுக்கு இஸ்மேவலியனான
ஓபல்அதகாரியானான்.
கழுைதகளுக்குெமேராேனாத்தயனாகய
எெகதயாஅத காரியானான்.

௩௧ ஆடுகளுக்கு ஆசாரியனான யாச சு
அத காரியானான்.

இவர்கள் அைனவரும் தாவீதன்
உடைமகளுக்குஅதகாரிகளாய்இருந்தனர்.
௩௨ ேயானத்தான் ஞானமிக்க

ஆேலாசைனக்காரனகவும், எழுதும்
பயற்ச ப்ெபற்றவனாகவும் இருந்தான்.
இவன் தாவீதன் சறய தகப்பன்.
அக்ேமானியன் மகனான ெயக ேயல்
அரசனின்மகன்கைளப்ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டான்.
௩௩ அகத்ேதாப்ேபல் அரசனுக்கு
ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான்.
ஊஷாய அரசனின் நண்பன். இவன்
அர்கயன். ௩௪ ேயாய்தாவும் அபயத்தாரும்
அக த்ேதாப்ேபலின் பதவையப் ெபற்று
அரசனுக்கு ஆேலாசைன கூறனார்கள்.
ேயாய்தா ெபனாயாவன் மகன். ேயாவாப்
அரசனின்பைடத்தைலவனாகஇருந்தான்.

௨௮
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ஆலயத்தற்கானதாவீதன்த ட்டங்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

தைலவர்கைளெயல்லாம்தாவீதுகூட்டினான்.
அவர்கைள எருசேலமிற்கு வரும்படி
கட்டைளய ட்டான். தாவீது ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்கைளயும், அரசனது பைடயல்
பணியாற்றும் தளபத கைளயும்,
ப ரதானிகைளயும் கூட்டினான். அரசனுக்கும்
அவனது மகன்களுக்கும் உரிய
ெசாத்துக்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
ந ர்வக க்கும் அத காரிகைளயும் கூட்டினான்,
அேதாடு முக்கயமான அதகாரிகைளயும்,
வலிைமமிக்க வீரர்கைளயும், ைதரியமிக்க
வீரத்தைலவர்கைளயும்கூட்டினான்.
௨ தாவீது எழுந்து நன்று அவர்களிடம்,

“நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள், எனது
ஜனங்கேள, சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்க ஒரு
இடத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்று
மனதல் நைனத்துள்ேளன். ேதவனுைடய
பாதப்படிைய ைவப்பதற்காக ஒரு இடத்ைதக்
கட்ட வரும்புக ேறன். ேதவனுக்காக
ஆலயம் கட்ட த ட்டமிட்டுள்ேளன். ௩ஆனால்
ேதவன் என்னிடம், ‘ேவண்டாம் தாவீது,
எனது ேபரால் நீ ஆலயம் கட்டேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் நீ ஒரு ேபார்வீரன், நீ பலைரக்
ெகான்றருக்க றாய்’ என்றார்.
௪ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்

யூதாவன் ேகாத்த ரத்ைத, இஸ்ரேவலின்
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பன்னிரண்டு இனங்கைள வழிநடத்தத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல்
கர்த்தர் என் தந்ைதயன் வம்சத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அக்குடும்பத்தலும்
என்ைன ேதவன் இஸ்ரேவலின் அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்! ேதவன் என்ைன
என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்க வரும்பனார்! ௫ கர்த்தர்
எனக்கு பல மகன்கைளத் தந்துள்ளார்.
அவர்களினுள்ளும், இஸ்ரேவலின்
புதய அரசனாக சாெலாேமாைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ஆனால்உண்ைமயல்,
கர்த்தருைடய அரசாங்கம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடத்தல் உள்ளது. ௬ கர்த்தர்
என்னிடம், ‘தாவீது, உன் மகனான
சாெலாேமான் எனக்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான். அைதச் சுற்றய இடங்கைளயும்
கட்டுவான். ஏெனன்றால் நான் அவைன
எனது மகனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
நான் அவனது தந்ைதயாக இருப்ேபன்.
௭ சாெலாேமான் என் சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிக றான்.
அவன் ெதாடர்ந்து இவ்வாறு எனது
சட்டங்களுக்கு அடி பணிந்து வந்தால்,
அவனது அரைச என்ெறன்ைறக்கும்
பலமுள்ளதாகஆக்குேவன்!’ என்றார்.”
௮ “இப்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

முன்பாகவும், ேதவனுக்கு முன்பாகவும், நான்
கூறுக ேறன். ேதவனாகய கர்த்தருைடய
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கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதல் கவனமாக
இருங்கள்! அப்ேபாது தான்இந்த நல்ல நலம்
உங்களுைடயதாக இருக்கும். என்ெறன்றும்
இதைன உங்கள் சந்தத களுக்கும் தர
இயலும்.
௯ “என் மகன் சாெலாேமானாகய

நீ உன் தந்ைதயன் ேதவைனப் பற்ற
அறவாய், சுத்தமான இருதயத்ேதாடு
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய். ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்வதல் மனதல் மக ழ்ச்ச ெகாள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தருக்கு ஒவ்ெவாருவரின்
மனதனுள்ளும் என்ன இருக்கறது என்பது
ெதரியும். நீ நைனக்கற அைனத்ைதயும்
கர்த்தர் புரிந்துெகாள்வார். நீ உதவக்கு
கர்த்தரிடம் ேபானால், அவர் பதல் தருவார்.
ஆனால் நீ கர்த்தரிடமிருந்து வலகனால்
அவர் என்ெறன்ைறக்கும் வ ட்டுவடுவார்.
௧௦ சாெலாேமான், கர்த்தர் தன் ஆலயத்ைத
கட்ட உன்ைனேய ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார்
என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாள். உறுதயாக
இருந்துஇதைனச்ெசய்துமுடி” என்றான்.
௧௧ ப றகு அவன் தன் மகன்

சாெலாேமானுக்கு ஆலயத்ைத
கட்டுவதற்கான த ட்டங்கைளப்பற்ற க்
கூறனான். நுைழவு மண்டபம், கட்டிடங்கள்,
அைறகள், கருவூல அைறகள், அதன்
ேமல் வீடுகள், அதன் உள்ளைறகள்,
கருபாசனம் ேபான்றவற்றன் மாத ரிகைளக்
ெகாடுத்தான். ௧௨ தாவீது ஆலயத்தன்
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அைனத்து பாகங்களுக்கும் த ட்டம்
ைவத்தருந்தான். அவன் அவற்ைற
சாெலாேமானிடம் ெகாடுத்தான். அவன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுற்றயுள்ள
ப ரகாரத்தன் த ட்டங்கைளயும் ெகாடுத்தான்.
அவன் கருவூல அைறகளுக்கும்
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கள் ைவக்கும்
அைறகளுக்கும் உரிய த ட்டங்கைளயும்
ெகாடுத்தான். ௧௩ ஆசாரியர் குழுக்கைளப்
பற்றயும் ேலவயர்கைளப் பற்றயும்
சாெலாேமானுக்கு தாவீது கூறனான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ெசய்ய ேவண்டிய
ேசைவகைளப் பற்றயும் ேசைவகளுக்குரிய
ெபாருட்கைளப் பற்றயும் கூறனான்.
௧௪ ஆலயத்தல் பயன்படுத்தேவண்டிய
தங்கம், ெவள்ளி பற்றய அளவைனயும்
கூறனான். ௧௫ தங்க வளக்குகள்
மற்றும் வளக்குத் தண்டுகள் பற்றயும்
த ட்டங்களுண்டு. ெவள்ளி வளக்குகள்,
மற்றும் வளக்குத் தண்டுகள் பற்றயும்
த ட்டங்களுண்டு. இவ்வளக்குகளுக்கும்
வளக்குத் தண்டுகளுக்கும் எவ்வளவு
தங்கமும் ெவள்ளியும் ேதைவப்படும்
என்பைதயும் ெசான்னான். ேதைவப்படுக ற
இடங்களில் ெவவ்ேவறு வளக்குத்
தண்டுகள் இருந்தன. ௧௬ பரிசுத்த
அப்பம் ைவப்பதற்குரிய ேமைஜ ெசய்ய
ேதைவயான தங்கம் பற்றயும் கூறனான்.
ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு ேவண்டிய
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ெவள்ளியன் அளைவப் பற்றயும் தாவீது
கூறனான். ௧௭ முள் குறடுகளுக்கும் தூவப்
பயன்படும் கலங்களுக்கும், தட்டுகளுக்கும்
ேவண்டிய தங்கத்ைதப் பற்றயும்
கூறனான். ெபான் கண்ணங்களுக்குத்
ேதைவயான ெபான்னின் அளைவயும்,
ெவள்ளிக் கண்ணங்களுக்கு ேதைவயான
ெவள்ளியன்அளைவயும் தாவீதுகூறனான்.
௧௮ நறுமணப்ெபாருட்கள் எரிக்கும் பீடத்த ற்கு
ேவண்டிய பரிசுத்த ெபான்னின் அளைவப்
பற்றயும் கூறனான். ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூடும் ெபான்
ேகருபீன்களான வாகனத்தன் மாத ரிையயும்
ெகாடுத்தான். இைவதங்கத்தால்ஆனைவ.
௧௯தாவீது, “கர்த்தருைடயவழிகாட்டுதலால்

இத்த ட்டங்கைள நான் எழுத ேனன்.
அவரது உதவயால்தான் அைனத்தும்
த ட்டமிடப்பட்டது” என்றான்.
௨௦ தாவீது ேமலும் தன் மகன்

சாெலாேமானிடம், “உறுதயாக இரு.
ைதரியமாக இந்த ேவைலைய முடித்துவடு.
பயப்படாேத. ஏெனன்றால் என் ேதவனாகய
கர்த்தர் உன்ேனாடும் இருப்பார். அைனத்து
ேவைலகளும் முடியும்வைர அவர் உனக்கு
உதவுவார். அவர் உன்ைன வட்டுப்
ேபாகமாட்டார். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
நீ கட்டி முடிப்பாய். ௨௧ ஆசாரியர்களின்
குழுவும், ேலவயர்களும் ேதவாலயத்தன்
எல்லா ேவைலகளுக்கும் தயாராக உள்ளனர்.
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த றைமயுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் தயாராக
இருக்கன்றனர். இவர்கள் அைனவரும்
ஆலயத்தன் ேவைலகளுக்கு உதவுவார்கள்.
உனது அைனத்து ஆைணகளுக்கும்,
அதகாரிகளும்ஜனங்களும்கீழ்ப்படிவார்கள்”
என்றான்.

௨௯
ஆலயம்கட்டுவதற்கானஅன்பளிப்புகள்
௧ அங்ேக கூடியருந்த அைனத்து

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் தாவீது,
“என் மகன் சாெலாேமாைன ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். அவன் இைளஞன்.
இந்த ேவைலையச் ெசய்து முடிக்கும்
ேதைவகைளப் பற்றய அறவு இல்லாதவன்.
ஆனால் இந்த ேவைலேயா மிகவும்
முக்கயமானது. இது ஜனங்களுக்கான வீடு
அன்று. இது ேதவனாகய கர்த்தருக்கான
வீடு. ௨ எனது ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்கான த ட்டங்கைள என்னால்
முடிந்தவைர ெசய்துள்ேளன். நான்
தங்கப் ெபாருட்கள் ெசய்வதற்கான
தங்கத்ைதக் ெகாடுத்துள்ேளன்.
ெவள்ளிப் ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான
ெவள்ளிையயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
ெவண்கலப் ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான
ெவண்கலத்ைதயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
இரும்பு ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான
இரும்ைபயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
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மரப் ெபாருட்கள் ெசய்வதற்கான
மரத்ைதயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
பத ப்பதற்குத் தகுந்த ஒளிமிக்க
கற்கைளயும், பலவண்ண கற்கைளயும்,
ெவண்கற்பாளங்கைளயும், வைலயுயர்ந்த
சகல வத இரத்தனங்கைளயும்,
ேகாேமதகம் ேபான்ற கற்கைளயும்
நான் ெகாடுத்துள்ேளன். இது ேபால்
பலவதமான ெபாருட்கைளக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்காக நான் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
௩ எனக்குச் ெசாந்தமான ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும் என் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு அன்பளிப்பாகக்
ெகாடுத்துள்ேளன். இதைன நான் எதற்காகச்
ெசய்ேதன் என்றால் என் ேதவனுைடய
ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட ேவண்டும்
என்று உண்ைமய ேலேய வரும்புக ேறன்.
அதனால் அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
பரிசுத்த ஆலயத்த ற்கு ெகாடுத்துவ ட்ேடன்.
௪ 110 டன் சுத்தமான ெபான்ைன நான்
ஓப ரிலிருந்து ெகாடுத்ேதன். 260
டன் சுத்தமான ெவள்ளிையயும் நான்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இவ்ெவள்ளி ஆலயச்
சுவர்கைளமூடிட பயன்படும். ௫தங்கத்தாலும்
ெவள்ளியாலும் ஆன ெபாருட்களுக்குத்
ேதைவயான தங்கத்ைதயும், ெவள்ளிையயும்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இந்த
ெபான்னினாலும் ெவள்ளியாலும்
த றைமயுைடயவர்கள் ஆலயத்த ற்குத்
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ேதைவயான பல்ேவறு வைக ெபாருட்கைளச்
ெசய்யலாம். இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்களில்
எத்தைன ேபர் ஆலயப் பணிக்காக,
உங்கைளக் கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கத் தயாராக
இருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௬ குடும்பத் தைலவர்களும், இஸ்ரேவல்

ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும், ஆயரம்
ேபருக்கான அத பத களும், நூறுேபருக்கான
அத பத களும், அரசனின் மந்த ரிகளான
தைலவர்களும் ஒப்புக் ெகாண்டு தங்களது
மத ப்பு வாய்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க
முன்வந்தனர். ௭அவர்கள், ேதவாலயத்த ற்குக்
ெகாடுத்த ெபாருட்களின் பட்டியல் இது:
190 டன் தங்கம், 375 டன் ெவள்ளி, 675 டன்
ெவண்கலம், 3,750 டன் இரும்பு, ௮ ஜனங்கள்
வைலயுயர்ந்த கற்கைளக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு ெகாடுத்தனர். ெயக ேயல்
இக்கற்கைளக் காக்கும் ெபாறுப்பாளி
ஆனான். இவன் ெகர்ேசான் குடும்பத்தவன்.
௯ தைலவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு இவ்வாறு
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்ததால் ஜனங்களும்
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். தைலவர்கள் நல்ல
மனேதாடு ெகாடுத்தனர். தாவீது அரசனும்
மக ழ்ந்தான்.

தாவீதன்அழகானெஜபம்
௧௦ ப றகு தாவீது அைனத்து ஜனங்களின்

முன்பாக கர்த்தைரதுத த்தான். தாவீது:
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“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
எங்கள்தந்ைதேய,

எல்லா காலங்களிலும் உமக்கு துத
உண்டாவதாக!

௧௧ மாட்சைம, வல்லைம, மகைம, ெவற்ற ,
மகத்துவம்அைனத்தும்உமக்குரியைவ.

ஏெனன்றால் மண்ணிலும், வண்ணிலும்
உள்ளஅைனத்தும்உமக்குரியைவ.

கர்த்தாேவஇராஜ்யம்உமக்குரியது.
நீேர தைலவர், எல்லாவற்றுக்கும்
ஆட்சயாளர் நீேர.

௧௨ ெசல்வமும், மகத்துவமும் உம்மிடம்
இருந்துவரும்.

நீர் எல்லாவற்ைறயும்ஆளுகறீர்.
உமது ைகயல் வல்லைமயும் அத காரமும்

உள்ளது!
எவைரயும் வல்லைமயும், அதகாரமும்
உள்ளவனாக்கும் வல்லைமயும் உமது
ைகயல்உள்ளது!

௧௩இப்ேபாதுஎங்கள்ேதவேன,உமக்குநன்ற .
நாங்கள் உமது ெபருைமக்குரிய
நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்!

௧௪ இந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்தும்
என்னிடமும், என் ஜனங்களிடமும்
இருந்துவந்ததல்ல!

அைனத்தும்உம்மிடமிருந்ேதவந்தன.
நாங்கள் அவற்ைற உமக்குத் தருப்ப த்
தருக ேறாம்.
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௧௫ நாங்கள் எங்கள் முற்ப தாக்கைளப்
ேபான்று

உலகெமங்கும் பயணம் ெசய்துெகாண்டு
பரேதச களாகஇருக்க ேறாம்.

இவ்வுலகல் எங்கள் வாழ்வு கடந்து ெசல்லும்
ந ழல் ேபான்றுள்ளது.

இதைனநறுத்தமுடியவல்ைல.
௧௬ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,

நாங்கள் இவ்வளவு ெபாருட்கைளயும்
ஆலயத்த ற்காக ேசகரித்துள்ேளாம்.

உமது ெபயைரப் ெபருைமப்படுத்த
ஆலயம்கட்டுக ேறாம்.

ஆனால் அைனத்தும் உம்மிடம் இருந்து
வந்தன.

எல்லாம்உமக்குரியன.
௧௭ எனது ேதவேன, நீர் ஜனங்கைள

ேசாத ப்பைதநான்அற ேவன்.
ஜனங்கள்நன்ைமெசய்தால் நீர் மக ழ்ச்ச
அைடவீர்.

நான் மக ழ்ச்ச ேயாடு சுத்தமான,
ேநர்ைமயான மனேதாடு இவற்ைறத்
தருேவன்.

நான் உமது ஜனங்கள் கூட்டியுள்ளைத
பார்த்ேதன். இப்ெபாருட்கைளஉமக்குக்
ெகாடுப்பதல்,அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்க றார்கள்.

௧௮ கர்த்தாேவ, எங்கள் முற்ப தாக்களான,
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல்
ஆக ேயாரின் ேதவன்,
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சரியானவற்ைறத் த ட்டமிடுவதல் உம்
ஜனங்களுக்குதயவுெசய்துஉதவும்!

உம்மிடம் உண்ைமயாகவும்,
தாழ்ைமயாகவும்இருக்கஉதவும்.

௧௯ என் மகன் சாெலாேமான் உமக்கு
உண்ைமயாகஇருக்கவும்,

உமதுஆைணகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும் கூட கீழ்ப்படிய உதவும்.
இவற்ைறச் ெசய்ய சாெலாேமானுக்கு
உதவும்.

நான்த ட்டமிட்டபடிஇத்தைலநகைரக்கட்ட
அவனுக்குஉதவும்” என்றான்.

௨௦ ப றகு தாவீது அைனத்து குழு
ஜனங்களிடமும், இப்ேபாது உங்கள்,
“ேதவனாகய கர்த்தைர துதயுங்கள்”
என்றான். எனேவ அைனத்து ஜனங்களும்
துதத்தனர். தைரயல் குனிந்து கர்த்தைரயும்
அரசைனயும்வணங்கனார்கள்.
சாெலாேமான்அரசனாக றான்
௨௧ மறுநாள் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு

பலிகள் இட்டனர். தகனபலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் 1,000 காைளகள்,
1,000 ஆட்டுக் கடாக்கள், 1,000 ஆட்டுக்
குட்டிகள், ேபான்றவற்ைறயும் பானங்களின்
காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தனர்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ஜனங்களுக்காகவும் பலவற்ைறயும்
பலிய ட்டனர். ௨௨ அன்று ஜனங்கள்
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மக ழ்ச்ச ேயாடு கர்த்தருடன் உண்பதும்
குடிப்பதுவுமாய்இருந்தனர்.

அவர்கள் தாவீதன் மகனான
சாெலாேமாைன இரண்டாம் முைறயாக
அரசனாக்கனார்கள். அவர்கள்
சாெலாேமாைன அரசனாகவும், சாேதாக்ைக
ஆசாரியனாகவும், அப ேஷகம் ெசய்தனர்.
கர்த்தர் இருக்க ற இடத்த ேலேய அவர்கள்
இைதச்ெசய்தார்கள்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய

சங்காசனத்தன் ேமல் அமர்ந்தான்.
அவன் தனது தந்ைதயன் இடத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டான். அவன்
ெவற்றயுள்ளவனாயருந்தான்.
இஸ்ரேவலர்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
௨௪ அைனத்து தைலவர்களும், வீரர்களும்
தாவீதன் மகனான சாெலாேமாைன
அரசனாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அைனவரும்
சாெலாேமானுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
௨௫ கர்த்தர் சாெலாேமாைன மிகப்
ெபரியவனாக்கனார். கர்த்தர்
சாெலாேமாைனப் ெபரியவராக்கவ ட்டார்
என்பைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெதரிந்துக்ெகாண்டனர். ஒரு அரசனுக்குரிய
ெபருைமையக் கர்த்தர் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தார். ேவறு எந்த அரசனுக்கும்
இஸ்ரேவலில் இவ்வளவு ராஜரீக மகத்துவம்
கைடத்ததல்ைல.
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தாவீதன்மரணம்
௨௬-௨௭ ஈசாயன் மகனான தாவீது 40

ஆண்டுகள் இஸ்ரேவல் முழுவதற்கும்
அரசனாக இருந்தான். எப்ேரான் நகரில்
தாவீது 7 ஆண்டுகளுக்கு அரசனாக
இருந்தான். ப றகு தாவீது எருசேலம்
நகரில் 33 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான்.
௨௮ தாவீது முதுைமயைடந்ததும் மரித்தான்.
தாவீது ஒரு நீண்ட நல்ல வாழ்க்ைகைய
வாழ்ந்தான். தாவீது பல ெசல் வங்கைளயும்
ெபருைமகைளயும் ெபற்றான். அவனுக்குப்
ப றகுஅவனதுமகனானசாெலாேமான்புதய
அரசன்ஆனான்.
௨௯ ெதாடக்க முதல், இறுதவைர தாவீது

ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யான
நாத்தனும், ஞானதருஷ்டிக்காரனான
சாமுேவலும், ஞானதருஷ்டிக்காரனான
காத்தும் தங்கள் புத்தகங்களில்
எழுதயுள்ளனர். ௩௦ தாவீது இஸ்ரேவலின்
அரசனாகச் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
அந்த எழுத்துக்கள் கூறுகன்றன. அைவ
தாவீதன் வலிைமையயும், அவனுக்கு
ேநர்ந்தவற்ைறயும் கூறுகன்றன. அைவ
இஸ்ரேவலுக்கும் அைதச் சுற்றயுள்ள
அரசுகளுக்கும்ஏற்பட்டவற்ைறயும்கூறும்.
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