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இராஜாக்களின்
முதலாம்புத்தகம்

அேதானியாஇராஜாவாகவரும்புக றான்
௧ தாவீது அரசன் வயதானேபாது, அவன்

உடல் சூடு குைறந்து ெகாண்ேட வந்தது.
அவனது ேவைலக்காரர்கள் அவைனப்
ேபார்ைவயால் மூடினார்கள், எனினும்
அவனுக்குக் குளிராய் இருந்தது. ௨ எனேவ
அவனது ேவைலக்காரர்கள் அவனிடம்,
“உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள ஒரு சறு
ெபண்ைணத் ேதடுேவாம். அவள் உங்கள்
அருேக ெநருக்கமாகப் படுத்து உங்களுக்கு
சூட்டிைன உண்டாக்குவாள்” என்றனர்.
௩ எனேவ அரசனின் உடலில் சூேடற்றும்
ெபாருட்டு அரசனின் ேவைலக்காரர்கள் ஒரு
அழகான சறு ெபண்ைண இஸ்ரேவல் நாடு
முழுவதும் ேதடினார்கள். அவர்கள் அபஷாக்
என்ற ெபண்ைணக் கண்டுபடித்தனர். அவள்
சூேனம் நகரத்தவள். அவைள அவர்கள்
அரசனிடம் அைழத்து வந்தனர். ௪ அந்தப்
ெபண்மிகவும்அழகானவள். அவள்அரசைன
மிகவும்கவனித்துேசைவெசய்தாள். ஆனால்
அரசனான தாவீது அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
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௫ தாவீத ற்கும் அவனது மைனவ
ஆகீத்த ற்கும் அேதானியா எனும்
மகன் இருந்தான். அவன் ெபருமிதம்
ெகாண்டவனாக அவேன புதய அரசனாக
ஆவான் என்று முடிவு ெசய்தான். அவனுக்கு
அரசனாவதல் மிகுந்த வருப்பமும்
இருந்தது. எனேவ அவன் ஒரு இரதத்ைதயும்
குதைரகைளயும், முன்னால் ஓட்டிப்ேபாக 50
ஆட்கைளயும் ஏற்பாடு ெசய்துக்ெகாண்டான்.
௬ அவன் அழகான ேதாற்றம் உைடயவன்.
அப்சேலாமுக்குப்ப றகு ப றந்தவன். ஆனால்
தாவீேதா அவைனத் தருத்தவல்ைல,
“ஏன் இவ்வாறு ெசய்க றாய்?” என்றும்
ேகட்கவல்ைல.
௭ ெசருயாவன் மகனான ேயாவாேபாடும்

ஆசாரியனாகய அபயத்தாேராடும்
அேதானியா ேபசனான். அவன் புதய
அரசனாக அவர்கள் உதவ முடிவு ெசய்தனர்.
௮ ஆனால் பலர் அேதானியாவன்
ெசயலுக்கு ஒத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
அவர்கள் ெதாடர்ந்து தாவீத ற்கு
உண்ைமயானவர்களாக இருந்தனர்.
ஆசாரியனான சாேதாக்கு, ேயாய்தாவன்
மகனான ெபனாயா, தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தான், சீேமய , ேரய , தாவீேதாடு இருந்த
பலசாலிகள் ேபான்ேறார் அேதானியாவுக்குச்
சாதகமாகஇல்ைல.
௯ஒரு நாள், அேதானியா இன்ேராேகலுக்கு

அருகலுள்ள ேசாெகெலத் என்னும்
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மைலயல் சலஆடுகைளயும், பசுக்கைளயும்,
ெகாழுத்த மிருகங்கைளயும் ெகான்று
சமாதானப் பலியாகக் ெகாடுத்தான்.
அவன் தன் தந்ைதயன் மற்ற மகன்களான
சேகாதரர்கைளயும், யூதாவலுள்ள
அதகாரிகைளயும் அைழத்தருந்தான்.
௧௦ ஆனால் அவன் தந்ைதயன் சறப்பான
ெமய்க்காவலாளிையயும், தன் சேகாதரனான
சாெலாேமாைனயும், தீர்க்கதரிச களாகய
நாத்தான், ெபனாயா ஆக ேயாைரயும்
அைழக்கவல்ைல.

நாத்தானும் பத்ேசபாளும்
சாெலாேமானுக்காக ேபசுதல்
௧௧ ஆனால் நாத்தான், இைதப்பற்ற

அற ந்து சாெலாேமானின் தாயான
பத்ேசபாளிடம் ெசன்றான். அவளிடம்
அவன், “ஆகீத்தன் மகனான அேதானியா
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றான் என்பைத
அறவீர்களா? அவன் தன்ைனேய
அரசனாக்க க்ெகாண்டான். நமது
ஆண்டவனும் அரசனுமான தாவீது
இைதப்பற்ற எதுவும் ெசால்லாமல்
இருக்கறார். ௧௨ உங்கள் வாழ்வும்,
உங்கள் மகன் சாெலாேமானின்
வாழ்வும் ஆபத்தல் உள்ளது. நான்
உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளும்
வழிையப்பற்ற க்கூறுக ேறன். ௧௩அரசனிடம்
ெசல்லுங்கள். அவனிடம், ‘என் அரசனும்
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ஆண்டவனுமானவேர! என் மகன்
சாெலாேமாேன அடுத்த அரசனாக
வருவான் என்று என்னிடம் சத்தயம்
ெசய்தருக்க றீர்கள். அப்படி இருக்கும்ேபாது
அேதானியா எவ்வாறு அரசனாக வரமுடியும்?’
என்று ெசால்லுங்கள். ௧௪ நீங்கள் அவேராடு
ேபச க் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான் அங்ேக
வருேவன். நீங்கள் ேபானபறகு நானும்
அரசனிடம் நடப்பவற்ைறக் கூறுேவன்.
அதனால் நீங்கள் கூறயதும் உண்ைமயாக
அவருக்குத் ேதான்றும்” என்றான்.
௧௫ எனேவ பத்ேசபாள் அரசைன அவனது

படுக்ைகஅைறயல்ேபாய்பார்த்தாள். அரசன்
முதயவனாயருந்தான். சூேனமிலுள்ள
ெபண்ணான அபஷாக் அவைனக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ௧௬ அவள்
அரசனின் முன்பு குனிந்து வணங்கனாள்.
“நான் உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்?”
என்றுஅரசன்ேகட்டான்.
௧௭ பத்ேசபாள் அவனிடம், “ஐயா

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதப் பயன்படுத்த எனக்கு
வாக்குறுத ெகாடுத்துள்ளீர்கள்: ‘எனக்குப்
ப றகு உன் மகனான சாெலாேமாேன
அடுத்த அரசன். சாெலாேமான் என்
சங்காசனத்தல் அமர்வான்’ என்று
கூறயுள்ளீர்கள். ௧௮ இப்ேபாது, இைத
அறயாமல் அேதானியா தன்ைனேய
அரசனாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான். ௧௯அவன்
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சமாதான வருந்ைதக் ெகாடுக்க றான்.
அவன் சமாதான பலிக்காக பல
பசுக்கைளயும் ச றந்த ஆடுகைளயும்
ெகான்றருக்க றான். அதற்கு அவன் உங்கள்
அைனத்து மகன்கைளயும், ஆசாரியனான
அபயத்தாைரயும், தளபதயான
ேயாவாைபயும் அைழத்துள்ளான். ஆனால்
உங்களுக்கு உண்ைமயுள்ள மகனான
சாெலாேமாைன அைழக்கவல்ைல.
௨௦ எனது அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர,
இப்ேபாது உங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
உமக்குப் ப றகு அடுத்த அரசன் யார்
என்பைத முடிவு ெசய்ய அவர்கள்
உமக்காக காத்தருக்க றார்கள். ௨௧ நீங்கள்
மரிப்பதற்கு முன் ஏதாவது ெசய்யேவண்டும்.
இல்லாவ ட்டால், உங்கைள அடக்கம்
ெசய்த ப றகு, அவர்களால் நானும் என்
மகன் சாெலாேமானும் குற்றவாளிகளாக
நடத்தப்படுேவாம்” என்றாள்.
௨௨ இவ்வாறு அவள் அரசேனாடு ேபச க்

ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, தீர்க்கதரிச யான
நாத்தான் வந்தான். ௨௩ ேவைலக்காரர்கள்
அரசனிடம் ேபாய், “தீர்க்கதரிச யான
நாத்தான் வந்துள்ளார்” என்றனர்.
எனேவ நாத்தான் அரசனிடம் ெசன்று
தைரயல் குனிந்து வணங்கனான்.
௨௪ ப றகு அவன், “எனது ஆண்டவனும்
அரசனுமானவேர, உங்களுக்குப் ப றகு
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அேதானியாதான் அடுத்த அரசன்
என்று நீங்கள் அறவத்துள்ளீர்களா?
இனி அேதானியாதான் ஜனங்கைள
ஆள்வான் என்று முடிவு ெசய்துவ ட்டீர்களா?
௨௫ ஏெனன்றால் அவன் இன்று
பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், பல
பசுக்கைளயும், ஆடுகைளயும் சமாதானப்
பலியாகக் ெகாடுத்துள்ளான். அதற்கு
சாெலாேமாைனத் தவ ர அைனத்து
மகன்கைளயும் அைழத்துள்ளான்.
பைடத் தைலவர்களும் ஆசாரியனான
அபயத்தாரும் அைழக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவேனாடு அவர்கள், உண்டும் குடித்தும்
மக ழ்கன்றனர். அவர்கள், ‘அேதானியா
அரசன் நீண்டகாலம் வாழட்டும்!’ என்று
வாழ்த்துகன்றனர். ௨௬ ஆனால் அவன்
என்ைனயும், ஆசாரியனான சாேதாக்ைகயும்,
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயாைவயும்,
உங்கள் மகனான சாெலாேமாைனயும்
அைழக்கவல்ைல. ௨௭ எனது அரசனும்
ஆண்டவனுமானவேர, நீங்கள் எங்களுக்குத்
ெதரியாமல் இதைனச் ெசய்தீர்களா?
தயவு ெசய்து உங்களுக்குப் ப றகு யார்
அரசனாவார்கள் என்பைத ெதரிவ யுங்கள்”
என்றான்.
௨௮ ப றகு அரசனாகய தாவீது,

“பத்ேசபாைளஉள்ேளவரச்ெசால்!” என்றான்.
எனேவபத்ேசபாளும்உள்ேளவந்தாள்.
௨௯ பன்னர் அரசன், ஒரு
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வாக்குக்ெகாடுத்தான்: “ேதவனாகய
கர்த்தர்தாேம என்ைன அைனத்து
ஆபத்துகளிலிருந்தும் காப்பாற்ற
இருக்க றார். கர்த்தர் உயருடன் இருப்பைதப்
ேபாலேவ, இவ்வாக்குறுதயும் உறுதயானது.
௩௦ நான் முன்பு உனக்கு ஆைணயட்டபடிேய
இன்று ெசயலாற்றுேவன், இதைன
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
வல்லைமயால் வாக்குறுதயளிக்க ேறன்.
எனக்குப் பன்உன்மகனான சாெலாேமாேன
அரசனாவான். எனது இடத்ைதயும்
அவன் படித்துக்ெகாள்வான். நான் எனது
வாக்குறுதைய நைறேவற்றுேவன்!”
என்றான்.
௩௧ ப றகு பத்ேசபாள் தைரயல் குனிந்து

அரசைன வணங்கனாள். அவள், “தாவீது
அரசன் நீண்டகாலம் வாழ்வாராக!” என்று
வாழ்த்தனாள்.

சாெலாேமான் புதய அரசனாக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
௩௨ ப றகு தாவீது அரசன், “ஆசாரியனான

சாேதாக், தீர்க்கதரிச யான நாத்தான்,
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா
ஆக ேயாைர உள்ேள வரச்ெசால்” என்றான்.
எனேவ மூன்று ேபரும் உள்ேள வந்து
அரசன் முன்பு நன்றனர். ௩௩ அவன்
அவர்களிடம், “எனது அதகாரிகைள
உங்கேளாடு அைழத்துக்ெகாள்ளுங்கள். என்
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மகனாகய சாெலாேமாைன என் ேகாேவறு
கழுைதயன்ேமல் ஏற்றுங்கள். அவைனக்
கீேகானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுப்
ேபாங்கள். ௩௪ அங்ேக, ஆசாரியனாகய
சாேதாக்கும் தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்
அவைன இஸ்ரேவலின் அரசனாக
அப ேஷகம் ெசய்யட்டும். பன் எக்காளத்ைத
ஊத , ‘புதய அரசனாகய சாெலாேமான்
வாழ்க!’ என்று வாழ்த்துங்கள்.
௩௫ ப றகு அவைன நகர்வலம் ெசய்து
என் சங்காசனத்தல் வீற்றருக்கக்
கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள். அவேன
எனது இடத்தல் அரசனாக இருப்பான்.
இஸ்ரேவலின் ேமலும் யூதாவன் ேமலும்
தைலவனாக இருக்கும்படி அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்” என்றான்.
௩௬ ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா,

“எனது அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர,
ேதவனாகய கர்த்தரும் இவ்வாேற
ெசான்னார். ௩௭ என் அரசனும்
ஆண்டவனுமானவேர! கர்த்தர்
உங்கேளாடு இருக்க றார். இனி
சாெலாேமாேனாடும் கர்த்தர் இருப்பார்
என்று நம்புேவாமாக! அவனது அரசாங்கம்
வளர்ந்து உங்களுைடயைதவ ட அத க
வலிைமயுள்ளதாகும் என்று நம்புக ேறன்”
என்றான்.
௩௮ எனேவ ஆசாரியனான சாேதாக்,

தீர்க்கதரிச யான நாத்தான், ேயாய்தாவன்
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மகனான ெபனாயா, மற்றும் அரசு
அத காரிகள் தாவீது அரசனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். சாெலாேமாைன
அரசனுைடய கழுைதயன் ேமல் ஏற்ற
கீேகானுக்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.
௩௯ ஆசாரியனான சாேதாக் பரிசுத்த
கூடாரத்தல் இருந்து எண்ெணைய
எடுத்துச் ெசன்றான். அவனது தைலயல்
அதைன ஊற்ற அரசனாக அப ேஷகம்
ெசய்தான். எக்காளம் ஊத மற்ற ஜனங்கள்,
“அரசன் சாெலாேமான் நீண்ட காலம்
வாழட்டும்!” என்று வாழ்த்தனார்கள்.
௪௦ ப றகு அைனவரும் சாெலாேமாைனப்
பன்ெதாடர்ந்து நகருக்கு வந்தனர்.
நாதசுரங்கைள ஊதனர். அவர்கள்
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். பூமி அதரும்படி
அவர்கள்சத்தத்ைதஎழுப்பனர்.
௪௧ இதற்கைடயல், அேதானியாவும்

அவனதுவருந்தனரும்வருந்ைதமுடித்தனர்.
அவர்கள்எக்காளசத்தத்ைதக்ேகட்டனர். “இது
என்ன சத்தம், நகரத்தல் என்ன நடக்க றது?”
எனேயாவாப் ேகட்டான்.
௪௨ அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

ஆசாரியனான அபயத்தாரின் மகனான,
ேயானத்தான்வந்தான்.
அேதானியா அவனிடம், “இங்ேக வா! நீ

நல்லவன். நல்ல ெசய்தையக் ெகாண்டு
வந்தருப்பாய்” என்றான்.
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௪௩ ஆனால் அவேனா, “இல்ைல. இது
உனக்கு நல்ல ெசய்தயல்ைல! தாவீது
அரசன் சாெலாேமாைனப் புதய அரசனாக
நயமித்துவ ட்டான். ௪௪ அவேனாடு
ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும்,
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைனயும்,
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயாைவயும்,
மற்ற அரச அத காரிகைளயும் அனுப்பனான்.
அவர்கள் அரசனின் கழுைத ேமல்
அவைன ஏற்றனார்கள். ௪௫ பன்
ஆசாரியனான சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யான
நாத்தானும் கீேகானில் அவைன
அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்தனர். பன்
நகரத்த ற்குள் வந்தனர். ஜனங்கள்
அவைனப் பன்ெதாடர்ந்து மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றார்கள். இதுதான் நீங்கள் ேகட்கும்
சத்தம், ௪௬ சாெலாேமான் இப்ேபாது அரச
சங்காசனத்தல் இருக்கறான். ௪௭அைனத்து
அதகாரிகளும் அரசர் தாவீதுக்கு வாழ்த்து
ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கறார்கள்.
அவர்கள், ‘தாவீது அரசேன, நீ மிகப் ெபரிய
அரசன்! சாெலாேமாைனயும் மிகப் ெபரிய
அரசனாக்கும்படி உங்கள் ேதவனிடம்
இப்ேபாது நாங்கள் ெஜபம் ெசய்க ேறாம்.
உங்கள் ேதவன் உங்கைளவ டவும்
சாெலாேமாைனப் புகழுள்ளவனாக்குவார்
என்று நம்புக ேறாம். ேமலும் உங்கள்
அரசாங்கத்ைதவ ட சாெலாேமானின்
அரசாங்கம் ெபரியதாக இருக்கும் என்றும்
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நம்புக ேறாம்!’ ” என்றுவாழ்த்தனர்.
அங்ேக தாவீது அரசனும் இருந்தான்.

படுக்ைகய ேலேய அவன் குனிந்து
வணங்கனான். ௪௮ அரசன் தாவீது,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
துதயுங்கள். என் சங்காசனத்தல் என்
மகைனேய கர்த்தர் உட்காரைவத்துள்ளார்.
இைதத் ெதாடர்ந்து காண எனக்கு ஜீவைனக்
ெகாடுத்தார்” என்றுெசான்னான்.
௪௯ அேதானியாவன் வருந்தனர்

பயந்து ேவகமாக ெவளிேயறனார்கள்.
௫௦ அேதானியாவும் சாெலாேமானுக்குப்
பயந்தான். அவன் பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான்.*
௫௧ ச லர் சாெலாேமானிடம் ேபாய்,
“அேதானியா உங்கைளக் கண்டு
அஞ்சுகறான். அவன் பரிசுத்த
கூடாரத்தல் பலி பீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு நற்க றான்.
அவன், ‘என்ைன ெகால்லமாட்ேடன்
என சாெலாேமாைன வாக்குறுத
தரச்ெசால்லுங்கள்’ என்கறான்” என்றார்கள்.
௫௨ எனேவ சாெலாேமான், “அேதானியா

தன்ைன நல்லவன் என்று காட்டினால், நான்

* ௧:௫௦: பலிபீடத்தன்...ப டித்துக்ெகாண்டான் அவன்
இரக்கத்துக்காக ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான் என்பைத
இது காட்டியது. ஒருவன் பரிசுத்தமான இடத்துக்குள்ேள
ஓடிப்ேபாய் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்தால் அவன்
தண்டிக்கப்படக்கூடாதுஎன்றுசட்டம்இருந்தது.
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அவனது தைலயலுள்ள ஒரு மயருக்குக்கூட
தீங்குச் ெசய்யமாட்ேடன். அவனிடம் ேகடு
இருந்தால், அவன் மரிக்க ேவண்டும்” என்று
பதல் ெசான்னான். ௫௩ ப றகு சலைர
அனுப்ப அேதானியாைவ அைழத்தான்.
அவர்கள் அவைன அைழத்துவந்தனர்.
அேதானியா வந்து சாெலாேமாைன பணிந்து
வணங்கனான். அதற்கு சாெலாேமான்,
“வீட்டிற்குப் ேபா” என்றுெசான்னான்.

௨
தாவீது ராஜாவன்மரணம்
௧ தாவீது மரித்துப்ேபாவதற்குரிய ேநரம்

வந்தது. எனேவ அவன் சாெலாேமானிடம்
ெசால்லும்ேபாது ௨ “நான் எல்லா
மனிதைரயும் ேபாலேவ மரிக்க இருக்க ேறன்.
ஆனால் நீ ேமலும் பலத்தல் வளர்ந்து
மனிதனாக இரு. ௩ இப்ேபாது, உனது
ேதவனாகயகர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படிந்து நட. நீ அைனத்து
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்,
முடிவுகளுக்கும் உடன்படிக்ைககளுக்கும்
கீழ்ப்படி. ேமாேசயன்சட்டங்களில் எழுதப்பட்ட
அைனத்தற்கும் கீழ்ப்படிந்தரு. நீ இவற்ைறச்
ெசய்தால், பன்னர்நீெசய்க றஅைனத்தலும்
நீ ேபாக ற அைனத்து த ட்டங்களிலும்
ெவற்றெபற்றவன்ஆவாய். ௪நீ கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால், கர்த்தர் தன் வாக்குறுதைய
காப்பாற்றுவார். கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான்
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ெசால்லிய வழிகளில் உன் பள்ைளகள்
கவனமாகவும் மனதுக்கு உண்ைமயாகவும்
நடந்தால், பன்னர் இஸ்ரேவலரின் அரசன்
உன் குடும்பத்தல் உள்ள ஒருவனாகேவ
இருப்பான்’ என்றார்” என்றான்.
௫ தாவீது ேமலும், “ெசருயாவன்

மகனான ேயாவாப் எனக்கு என்ன
ெசய்தான் என்பைத நைனத்துப் பார்.
அவன் இஸ்ரேவலரின் பைடயலுள்ள
இரண்டு தளபத கைளக் ெகான்றான்.
அவன் ேநரின் மகனான அப்ேனைரயும்
ஏத்ேதரின் மகனான அமாசாைவயும்
ெகான்றான் அவன் இவர்கைளச் சமாதானக்
காலத்தன்ேபாது ெகான்றான் என்பைத
நைனத்துப்பார். இம்மனிதர்களின்
இரத்தமானது அவனது அைரக்கச்ைசயலும்
கால்களிலுள்ள பாதரட்ைசகளிலும்
படிந்தது. நான் அவைனத் தண்டித்தருக்க
ேவண்டும். ௬ ஆனால் இப்ேபாது நீ
தான் அரசன். எனேவ நீ வரும்புக ற
வழியல் அவைனத் தண்டிப்பதுதான் மிகப்
புத்த சாலித்தனமானது. ஆனால் அவன்
ெகால்லப்படேவண்டியவன் என்பதல்
மட்டும் நீ உறுதயாக இருக்கேவண்டும்.
அவைனத்தன்முதுைமயல்சமாதானத்ேதாடு
மரிக்குமாறுவ ட்டுவ டாேத!
௭ “கீேலயாத்தயனான பர்சலாயன்

பள்ைளகளுக்கு இரக்கம் காட்டு.
அவர்கைள உனது நண்பர்களாக்க
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உனது ேமைஜய ேலேய உணவு உண்ணச்
ெசய். நான் உன் சேகாதரனாகய
அப்சேலாமிடமிருந்து ஓடிப்ேபாகும்ேபாது
அவர்கள்எனக்குஉதவ ெசய்தார்கள்.
௮ “ேகராவன் மகனான சீேமய

இன்னும் இங்ேக தான் இருக்கறான்
என்பைத நைனத்துக்ெகாள். அவன்
பகூரிமின் ஊைரச் சார்ந்த ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன். நான்
மக்னாயீமுக்குப் ேபாகும்ேபாது அவன்
என்ைன ேமாசமாக சப த்தான். ஆனாலும்
நான் ேயார்தானுக்குப் ேபானதும் அவன்
என்ைன வரேவற்றதால் நான் உன்ைன
வாளால்ெகால்வதல்ைலஎன்றுகர்த்தர்ேமல்
வாக்குறுதக் ெகாடுத்துவ ட்ேடன். ௯எனினும்,
அவைன குற்றமற்றவன் என்று எண்ணி
நீ தண்டிக்காமல் வ ட்டுவ டாேத. அவைன
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று உனக்குத்
ெதரியும். அவைனயும் முதயவயதல்
சமாதானத்ேதாடு மரிக்குமாறு வ ட்டுவ டாேத”
என்றான்.
௧௦பன்னர்தாவீதுமரித்தான். அவன்தாவீது

நகரத்த ேலேய அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
௧௧ இஸ்ரேவைல 40 ஆண்டு தாவீது
அரசாண்டான். அதாவது 7 ஆண்டுகள்
எப்ேரானிலும் 33 ஆண்டுகள் எருசேலமிலும்
ஆண்டான்.

Solomon and Adonijah
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௧௨இப்ேபாது சாெலாேமான் அரசன் தனது
தந்ைதயன் சங்காசனத்தல் அமர்ந்தான்.
அவன் ராஜ்யபாரம் முழுவைதயும் தன்
ஆளுைகயன்கீழ்ெகாண்டுவந்தான்.
௧௩ ஆகீத்தன் மகனான அேதானியா

சாெலாேமானின் தாயான பத்ேசபாளிடம்
வந்தான். அவள் அவனிடம், “நீ
சமாதானத்ேதாடு வந்தருக்க றாயா?” என்று
ேகட்டாள்.
அவேனா, “ஆமாம், இது ஒரு சமாதான

வருைகேய ஆகும். ௧௪ நான் உங்களிடம்
ெசால்வதற்கு ஒரு காரியம் இருக்க றது”
என்றான். பத்ேசபாள், “அப்படிெயன்றால்
ெசால்” என்றாள்.
௧௫ அேதானியா, “ஒரு காலத்தல்

அரசாங்கம் எனக்குரியதாயருந்ததுஎன்பைத
நைனத்துப் பாருங்கள். இஸ்ரேவலில் உள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் அடுத்த அரசன்
நான்தான் என்று எண்ணினார்கள். ஆனால்
நைலைம மாறவ ட்டது. இப்ேபாது எனது
சேகாதரன் அரசனாகவ ட்டான். கர்த்தர்
அவைன அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துவ ட்டார்.
௧௬இப்ேபாது உங்களிடம் ேகட்க ஒரு காரியம்
உள்ளது. தயவு ெசய்து மறுத்துவ டாதீர்கள்”
என்றான். பத்ேசபாள், “உனக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டாள்.
௧௭ அேதானியா, “அரசனாகய

சாெலாேமானிடம் நீ என்ன ேகட்டாலும்
அவன் ெகாடுப்பான் என்பது எனக்குத்
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ெதரியும். அவன், நான் சூேனம்ஊராளாகய
அபஷாைக மணக்கும்படி ெசய்யேவண்டும்”
என்றுேகட்டான்.
௧௮ ப றகு பத்ேசபாள், “நல்லது இதுபற்ற

உனக்காகஅரசனிடம் ேபசுேவன்” என்றாள்.
௧௯ எனேவ பத்ேசபாள் அரசன்

சாெலாேமானிடம் ேபசுவதற்காகப் ேபானாள்.
சாெலாேமான் அவைளப் பார்த்ததும் எழுந்து
நன்று வரேவற்றான். அவன் குனிந்து
வணங்க பறகு உட்கார்ந்தான். அவளுக்கு
இன்ெனாரு சங்காசனம் ெகாண்டுவரும்படி
ேவைலக்காரர்களிடம் கூறனான். அவனது
வலதுபக்கத்தல்அவள்உட்கார்ந்தருந்தாள்.
௨௦ பத்ேசபாள் அவனிடம், “நான் உன்னிடம்

ேகட்பதற்கு ஒரு ச றய காரியம் உள்ளது.
தயவுெசய்துமறுத்துவ டாேத” என்றாள்.
அதற்கு அரசன், “அம்மா, நீங்கள் என்னிடம்

எைத ேவண்டுமானாலும் ேகட்கலாம். நான்
மறுக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௨௧ எனேவ பத்ேசபாள், “உனது

சேகாதரனான அேதானியா சூேனம்
ஊராளாகய அபஷாைக மணந்துக்ெகாள்ள
அனுமதக்கேவண்டும்” என்றாள்.
௨௨ அதற்கு அவன் தன் தாய டம்,

“அபஷாைக அேதானியாவற்குக்
ெகாடுக்கும்படி நீ ஏன் ேவண்டுகறாய்.
அவைனேய அரசனாக்கவடு என்று நீ
ஏன் ேகட்கவல்ைல. இத்தைனக்கும்
அவன் எனக்கு மூத்தசேகாதரன் தாேன!
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ஆசாரியனான அபயத்தாரும் ேயாவாபும்
அவனுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார்கள்!”
என்றான்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தரிடம் ஒரு

வாக்குறுத ெசய்துெகாடுத்தான். “நான்
இதற்குரிய வைலைய அேதானியாைவ
ெசலுத்தச் ெசய்ேவன்! அது அவனது
உய ராகவும் இருக்கும்! ௨௪ கர்த்தர் என்ைன
இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கனார். என்
தந்ைத தாவீத ற்கு உரிய சங்காசனத்ைத
நான் ெபறுமாறு ெசய்தார். கர்த்தர் தன்
வாக்குறுதையக்காத்து எனக்கும் எனது
குடும்பத்த ற்கும் ஆட்சைய அளித்தார். நான்
கர்த்தர்ேமல் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன்.
இன்று அேதானியா ெகால்லப்படுவான்”
என்றான்.
௨௫ அரசனான சாெலாேமான் அைத

ெபனாயாவற்கு கட்டைளய ட்டான். அவன்
ெசன்று அேதானியாைவக் ெகான்று
வட்டான்.
௨௬ ப றகு ஆசாரியனாகய அபயத்தாரிடம்

அரசனான சாெலாேமான், “நான் உன்ைனக்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆனால் உன்ைன
உனது வீடு இருக்கற ஆனேதாத்த ற்குப்
ேபாக அனுமதக்க ேறன். நான் இப்ேபாது
உன்ைனக் ெகால்லமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
என் தந்ைதேயாடு பயணம்ெசய்யும்ேபாது
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து
ெசன்றாய். என் தந்ைதயன்துன்பங்களிலும்
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பங்கு ெபற்றருக்க றாய் என்று ெதரியும்”
என்றான். ௨௭ சாெலாேமான்ஆசாரியனாகய
அபயத்தாரிடம் ேமலும் ெதாடர்ந்து அவன்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யமுடியாது என்றும்
ெசான்னான். இது கர்த்தர் ெசான்ன
வழிய ேலேய ந கழ்ந்தது. சீேலாவல் ேதவன்
ஆசாரியனான ஏலி பற்றயும் அவனது
குடும்பத்ைதப் பற்றயும் இவ்வாறுதான்
ெசான்னார். அபயத்தாரும் ஏலியன்
குடும்பத்தனன்தான்.
௨௮ ேயாவாப், இைதப்பற்ற

ேகள்வப்பட்டதும் அஞ்சனான். அவன்
அப்சேலாமிற்கு உதவாவ ட்டாலும்
அேதானியாவற்கு உதவயருக்க றான்.
அவன் கர்த்தருைடய கூடாரத்துக்கு
ஓடிப்ேபாய் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டான். ௨௯ யாேரா ஒருவன்
சாெலாேமானிடம் ேபாய், ேயாவாப்
கர்த்தருைடய கூடாரத்தல் பலிபீடத்தருகல்
இருப்பதாய் ெசான்னான். எனேவ
சாெலாேமான் ேயாய்தாவன் குமாரனாகய
ெபனாயாவ டம் அங்குேபாய் அவைனக்
ெகால்லுமாறுஆைணயட்டான்.
௩௦ ெபனாயா கர்த்தருைடய கூடாரத்த ற்குப்

ேபாய் ேயாவாப டம், “ெவளிேய வா! என
அரசன்ெசால்க றான்” என்றான்.
ஆனால் ேயாவாேபா, “இல்ைல, நான்

இங்ேகேயமரிக்க ேறன்” என்றான்.
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எனேவெபனாயாஅரசனிடம்தரும்ப வந்து
ேயாவாப்ெசான்னைதச்ெசான்னான்.
௩௧ ப றகு அரசன் ெபனாயாைவ ேநாக்க ,

“அவன் ெசால்வதுேபான்று ெசய்! அங்ேகேய
அவைனக் ெகான்று புைதத்துவடு.
பன்னேர நானும் எனது குடும்பமும்
பழியலிருந்து வடுதைல ெபறுேவாம்.
அப்பாவ ஜனங்கைள ெகான்றதுதான்
ேயாவாப் ெசய்த குற்றம். ௩௨ ேயாவாப்
அவைனவட மிகச்ச றந்த இரண்டு
ேபைரக் ெகான்றருக்க றான். அவர்கள்
ேநரின் மகனான அப்ேனரும் ஏேதரின்
மகனான அமாசாவும் ஆவார்கள். அப்ேனர்
இஸ்ரேவல் பைடயன் தளபதயாகவும்
அமாசா யூேதயா பைடயன் தளபதயாகவும்
இருந்தனர். அந்தக் காலத்தல்
அவர்கைள ேயாவாப்தான் ெகான்றான்
என்பது என் தந்ைதயான தாவீத ற்குத்
ெதரியாது. எனேவ கர்த்தர் அவைனக்
ெகாைலயுறும்படி தண்டித்துள்ளார்.
௩௩ அவர்களின் மரணத்துக்கு அவேன
காரணம், அவனது குடும்பத்த ற்கும்
இப்பழி எக்காலத்த ற்கும் உரியதாகும்.
ஆனால் ேதவன் தாவீத ற்கும், அவனது
சந்ததயனருக்கும், குடும்பத்த ற்கும்,
அரசாங்கத்த ற்கும் எக்காலத்தலும்
சமாதானத்ைதஉருவாக்குவார்” என்றான்.
௩௪ எனேவ, ேயாய்தாவன் மகனான

ெபனாயா ேயாவாைபக் ெகான்றான்.
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அப்பாைலவனத்த ேலேய, அவனது
வீட்டிற்கு அருக ேலேய ேயாவாப் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ௩௫ ப றகு ேயாவாபன்
இடத்தல் ேயாய்தாவன் மகனான
ெபனாயாைவத் தனது பைடத்தளபதயாக
அரசன் நயமித்தான். அபயத்தாரின்
இடத்தல் சாேதாக்ைக சாெலாேமான்
தைலைம ஆசாரியனாக நயமித்தான்.
௩௬ப றகுசீேமயையவரவைழத்தான். அரசன்
அவனிடம், “எருசேலமிேல உனக்ெகன்று
ஒரு வீட்ைடக் கட்டி அத ேல வாழ்ந்து ெகாள்.
நகரத்ைத வ ட்டு ெவளிேய ேபாகாேத. ௩௭ நீ
நகரத்ைத வ ட்டு கீதேரான் ஆற்ைற தாண்டிச்
ெசன்றால் ெகால்லப்படுவாய். அது உனது
ெசாந்த தவறாகஇருக்கும்” என்றான்.

௩௮எனேவ சீேமய , “அரசேன! அது நல்லது.
நான் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிேவன்” என்றான்.
அதனால் எருசேலமில் நீண்ட காலம் அவன்
வாழ்ந்தான். ௩௯ஆனால் மூன்று ஆண்டுகள்
கழிந்ததும், அவனது இரண்டு அடிைமகள்
அவைனவட்டு ஓடிப் ேபானார்கள். அவர்கள்
காத் நகர அரசனான மாக்காவன் மகனான
ஆகீஸிடம் ஓடிச் ெசன்றனர். சீேமய க்கு
தனது அடிைமகள் காத் நகரில் இருப்பது
ெதரியவந்தது. ௪௦ எனேவ சீேமய தனது
கழுைதயன் மீது ேசணத்ைதப் ேபாட்டு
காத்தலுள்ள ஆகீஸ் அரசனிடம் ெசன்றான்.
அவன் தன் அடிைமகைளக் கண்டுபடித்து
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வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழத்துக் ெகாண்டு
வந்தான்.
௪௧ஆனால் சலர் சாெலாேமானிடம் சீேமய

எருசேலமிலிருந்து காத்த ற்குச்ெசன்று
தரும்பயைதப் பற்ற ெசான்னார்கள்.
௪௨ எனேவ சாெலாேமான் அவைன
அைழத்துவரச் ெசய்தான். அரசன்,
“நீ எருசேலைம வ ட்டுச்ெசன்றால்
ெகால்லப்படுவாய் என்று நான்
கர்த்தருைடய ேபரால் ஆைணச் ெசய்து
உன்ைன எச்சரித்துள்ேளன். நீ
எங்காவது ெசன்றால், உன் மரணத்துக்கு
உன் தவேற காரணம் என்றும்
எச்சரித்தருக்க ேறன். நான் ெசான்னதற்கு
நீயும் ஒப்புக்ெகாண்டிருக்க றாய். எனக்குக்
கீழ்ப்படிவதாகக் கூறனாய். ௪௩ உனது
சத்தயத்தலிருந்து ஏன் தவறனாய்? எனது
கட்டைளக்கு ஏன் கீழ்ப்படியவல்ைல ௪௪ என்
தந்ைத தாவீத ற்கு எத ராகப் பல தவறுகைள
நீ ெசய்துள்ளாய் என்பைத அற ேவன்.
இப்ேபாது அத்தவறுகளுக்குக் கர்த்தர்
உன்ைனத்தண்டிக்கறார். ௪௫ஆனால்கர்த்தர்
என்ைன ஆசீர்வத ப்பார். அவர் தாவீதன்
அரசாங்கத்ைத என்ெறன்றும் பாதுகாப்பார்”
என்றான்
௪௬ ப றகு அரசன் ெபனாயாவ டம்

சீேமயையக் ெகால்லுமாறு ஆைணயட்டான்.
அவனும் அப்படிேய ெசய்தான். இப்ேபாது
சாெலாேமான் தன் அரசாங்கத்ைத தன்
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முழுக்கட்டுப்பாட்டின்கீழ்ெகாண்டுவந்தான்.

௩
சாெலாேமான்ஞானத்ைதக் ேகட்டல்
௧சாெலாேமான், பார்ேவான்எனும்எக ப்தய

மன்னேனாடு, ஒப்பந்தம் ெசய்து அவனது
மகைள தருமணம் ெசய்துெகாண்டான்.
சாெலாேமான் அவைள தாவீது நகரத்த ற்கு
அைழத்துவந்தான். அப்ேபாது, சாெலாேமான்
தனது அரண்மைனையயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் எருசேலைமச் சுற்றலும் ஒரு
சுவைரயும் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨ ஆலயம் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது.
எனேவ ஜனங்கள் ெபாய் ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்களில் மிருகங்கைளப்
பலிெகாடுத்து வந்தனர். ௩ சாெலாேமான்
கர்த்தைர ேநச ப்பதாகக் காட்டிக்ெகாண்டான்.
அவனது தந்ைதயான தாவீது
ெசான்னதற்ெகல்லாம் கீழ்ப்படியும்ெபாருட்டு
அவன் இவ்வாறு ெசய்து வந்தான்.
அதனால் அேதாடு தாவீது ெசால்லாத
சலவற்ைறயும் அவன் ெசய்துவந்தான்.
அவன்ேமைடகளுக்குப்பலிெகாடுப்பைதயும்
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிப்பைதயும்
இன்னும்கைடப்ப டித்தான்.
௪ அரசனான சாெலாேமான்

க ப ேயானுக்குச் ெசன்று பலிெகாடுத்தான்.
அது மிகவும் முக்கயமான ெதய்வீகஇடம்
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என்பதால் அவன் அங்ேக ெசன்றான். அவன்
பலிபீடத்தல் 1,000 பலிகைளச் ெசய்தான்.
௫ சாெலாேமான் க ப ேயானில் இருந்தேபாது.
அன்று இரவு கனவல் கர்த்தர் வந்தார்.
ேதவன், “உனக்கு என்ன ேவண்டுேமா ேகள்
அதைனநான்உனக்குதருேவன்” என்றார்.
௬ சாெலாேமானும், “உங்கள் ஊழியனான

என் தந்ைத தாவீத டம் நீர் மிகுந்த
கருைணயுடன் இருந்தீர். அவரும் உம்ைம
பன்பற்றனார். அவர் நல்லவராகவும்
சரியானவராகவும் வாழ்ந்தார். அவரது
மகைன அவருக்குப் பன் சங்காசனத்தல்
அமர ைவத்ததன் மூலம் கருைணையக்
காட்டிவ ட்டீர். ௭ என் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
என் தந்ைதயன் இடத்தல் என்ைன
அரசனாக்கனீர். ஆனால் நான் ஒரு
குழந்ைதையப்ேபான்று இருக்க ேறன். நான்
ெசய்யேவண்டியைதச் ெசய்வதற்குரிய
ஞானம் இல்லாமல் இருக்க ேறன்.
௮ உங்கள் ஊழியனான நான் உங்களால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களுள் ஒருவனாக
இருக்க ேறன். அங்ேக ஏராளமான ஜனங்கள்
இருக்கன்றனர். அவர்கள் கணக்க ட
மிகுதயாக இருந்தனர். ஒரு அரசன்
அவர்கள் மத்தயல் பல முடிவுகைள
எடுக்க ேவண்டியவனாக இருக்க றான்.
௯ எனேவ எனக்கு ஞானத்ைதத்தருமாறு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அதனால் நான்
ஜனங்கைளச் ச றப்பாக ஆளவும் சரியான
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வழியல் நயாயந்தீர்க்கவும் இயலும்.
இது நான் நல்லதுக்கும் தீைமக்குமான
ேவறுபாட்ைட அற ந்துக்ெகாள்ளச் ெசய்யும்.
மிகப் ெபரிய இந்த ஞானம் இல்லாமல்
அதக எண்ணிக்ைகயல்உள்ளமனிதர்கைள
ஆள்வது முடியாத ெசயல்” என்று
ேவண்டினான்.
௧௦இவ்வாறு சாெலாேமான் ேவண்டியைதக்

ேகட்டு கர்த்தர் மிகவும் மக ழ்ந்தார்.
௧௧ ேதவன் அவனிடம், “நீ உனக்காக நீண்ட
ஆயுைளக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவல்ைல. நீ
உனக்காக ெபரிய ெசல்வத்ைதயும் ேகட்டுக்
ெகாள்ளவல்ைல. நீ உன் எத ரிகளின்
மரணத்ைதயும் ேகட்டுக்ெகாள்ளவல்ைல.
நீேயா வழக்குகைளக் கவனிக்கவும் சரியான
முடிைவ எடுக்கவும் ஞானத்ைதக் ேகட்க றாய்.
௧௨ எனேவ நீ ேகட்டைத நான் உனக்குத்
தருேவன். ஞானமும் உணர்வுமுள்ள
இருதயத்ைத உனக்குத் தருேவன். இதற்கு
முன்இதுேபாலயாரும்இருந்ததல்ைலஎன்று
ெசால்லும்படி உனது ஞானத்ைத மகத்தான
தாக்குேவன். அேதாடு எத ர்காலத்தலும்
உன்ைனப் ேபால் யாரும் இருக்கமாட்டார்கள்.
௧௩ அேதாடு, நீ ேகட்காத சலவற்ைறயும்
உனக்குப் பரிசுகளாகத் தருேவன். உனது
வாழ்க்ைக முழுவதும் நீ ெசல்வமும்
ச றப்பும் ெபற்று வளங்குவாய். இந்த
உலகல் உன்ைனப்ேபால் எந்த அரசரும்
இல்ைல என்று ெசய்ேவன். ௧௪ என்ைனப்
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பன்பற்றுமாறும் எனது சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறும்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். உன் தந்ைத தாவீது
ெசய்ததுேபால் ெசய். அவ்வாறு ெசய்தால்,
உனக்கு நீண்ட ஆயுைளயும் தருேவன்”
என்றார்.
௧௫ சாெலாேமான் வழித்தெபாழுது,

கனவேல ேதவன் ேபசனார் என்று
அவனுக்குத் ெதரிந்தது. பன் அவன்
எருசேலம் ேபாய் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்பு நன்று
கர்த்தருக்குத்தகனபலிையச்ெசலுத்தனான்.
கர்த்தருக்குத் சமாதான பலிையயும் தந்தான்.
பன், அவன் தன் ஆட்ச க்கு உதவும்
தைலவர்களுக்கும் அதகாரிகளுக்கும்
வருந்துெகாடுத்தான்.
௧௬ ஒரு நாள் இரு ேவச கள்

சாெலாேமானிடம் வந்தனர். அவர்கள்அரசன்
முன்பு நன்றனர். ௧௭ அதல் ஒருத்த , “ஐயா,
இவளும் நானும் ஒேர வீட்டில் வாழ்க ேறாம்.
நாங்கள் இருவரும் ஒேர சமயத்தல்
கர்ப்பமாக குழந்ைதப் ேபற்றுக்குத் தயாராக
இருந்ேதாம். நான் குழந்ைத ெபறும்ேபாது
இவளும் கூட இருந்தாள். ௧௮ மூன்று
நாட்களுக்குப் பன் இவளும் குழந்ைதப்
ெபற்றாள். அந்த வீட்டில் எங்கைளத்
தவ ர எவரும் இல்ைல. நாங்கள் இருவர்
மட்டும்தான் இருந்ேதாம். ௧௯ ஒரு இரவல்
இவள் தன் குழந்ைதேயாடு தூங்கும்ேபாது,
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குழந்ைத மரித்துப்ேபானது. ௨௦ அப்ெபாழுது
நான் தூங்கக்ெகாண்டிருந்ததால், இவள்
என் குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டாள்.
அவளது மரித்த குழந்ைதைய என்
ைகயருகல் ேபாட்டுவ ட்டாள். ௨௧ மறுநாள்
காைலயல் எழுந்து என் குழந்ைதக்குப்
பால் ெகாடுக்க முயன்ேறன். ஆனால்
குழந்ைத மரித்தருப்பைத அற ந்ேதன். ப றகு
உற்றுப்பார்த்தேபாதுஅதுஎன்குழந்ைதயல்ல
என்பைதஅற ந்துெகாண்ேடன்” என்றாள்.
௨௨ ஆனால் அடுத்தவள், “இல்ைல

உய ேராடுள்ள குழந்ைத என்னுைடயது.
மரித்துப்ேபான குழந்ைத உன்னுைடயது”
என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், “இல்ைல நீ

தவறாக ெசால்க றாய்! மரித்த குழந்ைத
உன்னுைடயது. உயருள்ள குழந்ைத
என்னுைடயது”என்றாள். இவ்வாறுஇருவரும்
அரசனுக்கு முன்பு வாக்குவாதம் ெசய்து
ெகாண்டனர்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் அரசன்,

“இருவருேம உய ேராடுள்ள குழந்ைத
உங்களுைடயது என்று கூறுகறீர்கள்.
ஒவ்ெவாருத்தயும் மரித்துப்ேபான குழந்ைத
மற்றவளுைடயது என்று கூறுகறீர்கள்”
என்றான். ௨௪ ப றகு சாெலாேமான்
ேவைலக்காரைன அனுப்ப ஒரு வாைளக்
ெகாண்டுவரச் ெசய்தான். ௨௫ பன்னர்
அவன், “நம்மால் ெசய்யமுடிந்தது
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இதுதான். உய ேராடுள்ள குழந்ைதைய இரு
துண்டுகளாக ெவட்டுேவாம். ஆளுக்குப்
பாதையக்ெகாடுப்ேபாம்” என்றான்.
௨௬இரண்டாவதுெபண், “அதுதான்நல்லது.

குழந்ைதையஇரண்டாக ெவட்டுங்கள். ப றகு
இருவருக்குேம கைடக்காமல் ேபாகும்”
என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், அக்குழந்ைத ேமல்

மிகுந்த அன்பு ெகாண்டவள். அவேள
உண்ைமயானதாய்,அவள்அரசனிடம், “ஐயா
அந்தக் குழந்ைதையக் ெகால்லேவண்டாம்!
அதைன அவளிடேம ெகாடுத்துவடுங்கள்”
என்றாள்.
௨௭ப றகுசாெலாேமான், “அக்குழந்ைதையக்

ெகால்லேவண்டாம். அதைன முதல்
ெபண்ணிடேம ெகாடுத்துவடுங்கள். அவேள
உண்ைமயானதாய்” என்றான்.
௨௮இஸ்ரேவல்ஜனங்கள் சாெலாேமானின்

முடி ைவப்பற்ற ேகள்வப்பட்டனர். அவனது
அறவுத் த றைனப் பாராட்டி அவைனப்
ெபரிதும்மத த்தனர். அவன்ேதவனிடமிருந்து
ஞானத்ைதப் ெபற்று சரியான முடிவுகைள
எடுத்துள்ளான்என்றுஅறந்தனர்.

௪

சாெலாேமானின்இராஜ்யம்
௧சாெலாேமான்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்



1இராஜாக்கள்௪:௨ xxviii 1இராஜாக்கள்௪:௭

அைனவைரயும் ஆண்டான். ௨ கீழ்க்கண்ட
முக்கய அதகாரிகள் அைனவரும் அவனது
ஆட்ச க்குஉதவனார்கள்.

சாேதாக்கன் மகனான அசரியா
ஆசாரியனாகஇருந்தான்.

௩ சீசாவன் மகனான ஏலிேகாேரப்பும்,
அகயாவும்எழுத்தாளர்கள்.

அகலூதன்மகன்ேயாசபாத் பதவாளர்.
௪ ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா பைடத்
தைலவன்.

சாேதாக்கும்அபயத்தாரும்ஆசாரியர்கள்.
௫ நாத்தானின் மகன் அசரியா
மணியக்காரர்களின்தைலவன்.

நாத்தானின் மகன் சாபூத் அரசனின்
அன்புக்குரிய ப ரதானியும்,
ஆசாரியனுமாயருந்தான்.

௬அகீஷார்அரண்மைனவசாரிப்புக்காரன்.
அப்தாவன் மகன் அேதானிராம்
அடிைமகளுக்குெபாறுப்புஅத காரி.

௭ இஸ்ரேவல் பன்னிெரண்டு
மாவட்டங்களாக ப ரிக்கப்பட்டது.
சாெலாேமான் ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்ைதயும்
ஆள ஆளுநர்கைள ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவர்கள் ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்தலும்
உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து
அரசனுக்கும் அவனது குடும்பத்த ற்கும்
அளித்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு
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மாதத்த ற்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டனர்.
௮ கீழ்க்கண்டவர்கேள அந்தப் பன்னிரண்டு
ஆளுநர்களாவார்கள்:

எப்ப ராயீம் மைலநாட்டின் ஆளுநர் ஊரின்
குமாரன்.

௯ ேதக்ேகரின் குமாரன், மாக்காத்சலும்,
சால்பீமிலும் ெபத்ஷேமசலும்,
ஏேலான் ெபத்தானானிலும் ஆளுநராக
இருந்தான்.

௧௦ ஏேசதன் குமாரன் அறுேபாத்தலும்,
ேசாேகாப்பலும், எப்ேபர் சீைமயலும்
ஆளுநராகஇருந்தான்.

௧௧அபனதாபன்மகன்இரதத்தன்ஆளுநர்.
இவன்சாெலாேமானின் மகளான
தாபாத்ைதமணந்தருந்தான்.

௧௨ அகலூதன் மகனான பானா, தானாகு,
ெமக ேதா, சர்த்தனாவுக்கு அருகலும்
ஆளுநர்.

இது ெயஸ்ரேயலுக்கு கீழாகவும்
ெபத்ெசயான் முதல் ஆேபல்ெமெகால்லா
வைரயலும் யக்ெமயாமுக்கு அப்புறம்
மட்டும்இருந்தது.

௧௩ ராேமாத் கீேலயாத்தன் ஆளுநராக
ேகேபரின்மகன்இருந்தான்.

கீேலயாத் மனாேசயன் மகனான யாவீரின்
எல்லா ஊர்களுக்கும் க ராமங்களுக்கும்
அவன்ஆளுநராகஇருந்தான்.

ேமலும் பாசானில் அர்ேகாப்
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மாவட்டத்த ற்கும் அவன் ஆளுநராக
இருந்தான்.

இப்பகுதயல்ெபரியமதல்கைளக்ெகாண்ட
60 நகரங்கள்இருந்தன.

இந்த நகரங்களின் வாயல்களில்
ெவண்கலக்கம்ப களும்இருந்தன.

௧௪ இத்ேதாவன் மகனான அகனதாப்
மக்னாயீமில்ஆளுநர்.

௧௫அகமாஸ்நப்தலியல்ஆளுநர்.
இவன் சாெலாேமானின் மகளான
பஸ்மாத்ைதமணந்தருந்தான்.

௧௬ஊசாயன் மகனான பானா ஆேசரிலும்
ஆேலாத்தலும்ஆளுநர்.

௧௭ பருவாவன் மகன் ேயாசபாத்
இசக்காரின்ஆளுநர்.

௧௮ ஏலாவன் மகன் சீேமய ெபன்யமீனில்
ஆளுநர்.

௧௯ ஊரியன் மகன் ேகேபர் கீேலயாத்
நாட்டில்ஆளுநர்.

இங்கு எேமாரியரின் அரசனாகய
சீேகானும் பாசானின் அரசனாகய ஓகு
ஜனங்களும்வாழ்ந்தனர்.

எனினும் இவன் மட்டுேம இங்குஆளுநராக
இருந்தான்.

௨௦யூதாவலும்,இஸ்ரேவலிலும்ஏராளமான
ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். அவர்களின்
எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்
ேபான்றருந்தது. அவர்கள்உண்டும்,குடித்தும்
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மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருந்தனர்.
௨௧ சாெலாேமான், ஐப ராத்து ஆறு முதல்

ெபலிஸ்தர் நாடுவைரயுள்ள நாடுகைள
ஆண்டு வந்தான். அவனது எல்ைல
எக ப்து வைர வ ரிந்தருந்தது. இந்நாடுகள்
சாெலாேமானுக்குப் பரிசுகைள அனுப்ப
அவனது வாழ்வு முழுவதும் கட்டுபட்டு
வாழ்ந்தது.
௨௨-௨௩ சாெலாேமானுக்கும் அவேனாடு

ேமைஜயல் உணைவச் ேசர்ந்து உண்ணும்
மற்றவர்களுக்கும் ஒரு நாளுக்கு கீழ்க்கண்ட
ெபாருட்கள்ேதைவப்பட்டன:
30 மரக்கால் ெமல்லியமாவு, 60 மரக்கால்

மாவு, 10 ெகாழுத்த பசுமாடுகள், 2 நன்றாக
ேமய்ந்த பசுமாடுகள், 100 ஆடுகள்,
கைலமான்கள்,ெவளிமான்கள், பறைவகள்.
௨௪ சாெலாேமான் ஐப ராத்து ஆற்றன்

ேமற்கலுள்ள நாடுகைளயும் அரசாண்டான்.
இது த ப்சா முதல் ஆசா மட்டும் இருந்தது.
சாெலாேமான் தனது இராஜ்யத்தன் எல்லாப்
பக்கங்களிலும் சமாதானமாயருந்தான்.
௨௫ சாெலாேமானின் வாழ்நாளில் யூதா
மற்றும் இஸ்ரேவலில் உள்ள ஜனங்கள்,
தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா வைர
சமாதானத்ேதாடும் பாதுகாப்ேபாடும்
இருந்தனர். இவர்கள் தமது அத்த மரத்தன்
நழலிலும், த ராட்ைசெகாடியன் நழலிலும்
சமாதானத்ேதாடுகுடியருந்தனர்.
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௨௬ சாெலாேமானிடம் 4,000 இரதக் குதைர
லாயங்களும் 12,000 குதைர வீரர்களும்
இருந்தனர். ௨௭ ஒவ்ெவாரு மாதமும்
பன்னிெரண்டு மாவட்டங்களிலும் உள்ள
ஆளுநர்களும் அரசனான சாெலாேமானுக்கு
ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுத்து
வந்தனர். அரசேனாடு உணவு
அருந்துகன்றவர்களுக்கு இது
ேபாதுமானதாக இருந்தது. ௨௮ இரதக்
குதைரகளுக்கும் சவாரிக்குதைரகளுக்கும்
ேதைவயான ைவக்ேகால், பார்லி
ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள்
ெகாடுத்துவந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்தங்கள்
ெபாறுப்பன்படி ேதைவயான தானியங்கைள
உரியஇடத்த ற்குக்ெகாண்டுவந்தனர்.

சாெலாேமானின்ஞானம்
௨௯ ேதவன் சாெலாேமாைனச் ச றந்த

ஞானியாக்கனார். அவனால் பலவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்ளமுடிந்தது. அவனது
ஞானம் கற்பைனக்குள் அடங்காததாக
இருந்தது. ௩௦ க ழக்ேக உள்ள அறஞர்களின்
ஞானத்ைதவ ட சாெலாேமானின் ஞானம்
மிகச்ச றந்ததாக இருந்தது. எக ப்தலுள்ள
அைனவரின் ஞானத்ைத வ டவும் ச றந்த
ஞானமாக இருந்தது. ௩௧ பூமியலுள்ள
அைனவைரயும்வ ட புத்த சாலியாக
இருந்தான். எஸ்ராக யனாகய ஏத்தானிலும்,
ஏமான்,கல்ேகால்,தர்தா என்னும்மாேகாலின்
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ஜனங்கைளவடவும் ஞானவானாயருந்தான்.
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவச் சுற்றயுள்ள
நாடுகள் அைனத்தலும் அவன் புகழ்
ெபற்றவனாக வளங்கனான். ௩௨ அவனது
வாழ்வல் 3,000 நீத ெமாழிகைளயும் 1,005
பாடல்கைளயும்எழுதனான்.
௩௩ சாெலாேமானுக்கு இயற்ைகையப்பற்ற

ெதரியும். வீபேனானில் உள்ள ேகதுரு
மரங்கள்முதற்ெகாண்டுசுவரில்முைளக்கற
ஈேசாப்பு பூண்டுவைர பலவதமான
தாவரங்கள்பற்ற கற்ப த்தான். ேமலும்
அவன் மிருகங்கள் பறைவகள் ஊர்வன
மற்றும் மீன்கள் ஆகயவற்ைறப் பற்றயும்
கற்ப த்தான். ௩௪அவனது ஞானத்ைதப்பற்ற
ெதரிந்துக்ெகாள்ள பல நாடுகளில்
உள்ளவர்களும் வந்தனர். பலநாட்டு
அரசர்களும் தம் நாட்டிலுள்ள அறஞர்கைள
அனுப்ப சாெலாேமாைனக் கவனிக்க
ைவத்தனர்.

௫
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுக றான்
௧ ஈராம் தீரு நாட்டு அரசன். அவன்

எப்ேபாதும்
தாவீதன் நண்பனாக இருந்தான்.

தாவீத ற்குப் ப றகு அவனது மகன்
சாெலாேமான் புதய அரசனானைத அற ந்து
தனது ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப



1இராஜாக்கள்௫:௨ xxxiv 1இராஜாக்கள்௫:௬

ைவத்தான். ௨ சாெலாேமான் ஈராம்
அரசனுக்கு,

௩ “என் தந்ைத தாவீது எப்ேபாதும்
தன்ைனச் சுற்ற உள்ளவர்கேளாடு
ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். அதனால்தன்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்ட ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது.
கர்த்தர் தனது பைகவர்கைள எல்லாம்
ெவல்லும்வைர தாவீது காத்தருந்தார்.
௪ ஆனால் ேதவனாகய கர்த்தர் எனது
நாட்டின் அைனத்து பக்கங்களிலும்
அைமதையயும் சமாதானத்ைதயும்
தந்தருக்க றார். இப்ேபாது எனக்குப்
பைகவர்கள் யாரும் இல்ைல. என்
ஜனங்களுக்கும்ஆபத்தல்ைல.
௫ “என் தந்ைதயான தாவீத ற்கு கர்த்தர்

ஒரு வாக்குறுதைய அளித்தருக்க றார்.
கர்த்தர், ‘உனக்குப் ப றகு உன் மகைன
அரசனாக்குேவன். அவன் எனக்குப்
ெபருைம தரும்படி ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான்’ என்றார். இப்ேபாது நான் என்
ேதவனாகய கர்த்தைரப் ெபருைமபடுத்த
ஆலயம் கட்ட த ட்டமிடுக ேறன். ௬ எனேவ
எனக்கு உதவும்படி உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். லீபேனானுக்கு
உங்கள்ஆட்கைள அனுப்புங்கள். அவர்கள்
அங்ேக எனக்காக ேகதுரு மரங்கைள
ெவட்டேவண்டும். எனது ேவைலயாட்களும்
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அவர்கேளாடு ேவைல ெசய்வார்கள்.
உங்கள் ஆட்களுக்கு எவ்வளவு கூலிக்
ெகாடுக்கேவண்டுேமாஅவ்வளவுகூலிைய
நான்ெகாடுப்ேபன். ஆனால்உங்கள்உதவ
எனக்குத் ேதைவப்படுக றது. சீேதானில்
உள்ள தச்சர்கைளப்ேபான்று அவ்வளவு
சறந்தவர்களாக இங்குள்ள தச்சர்கள்
இல்ைல” என்ற ெசய்தையச் ெசால்லி
அனுப்பனான்.

௭ சாெலாேமானின் ேவண்டுேகாைள
அறந்து ஈராம் மிகவும் மக ழ்ந்தான்.
அவனும், “இப்படி ஒரு அறவு மிக்க மகைன
தாவீத ற்குத் தந்து இவ்வளவு அதகமான
ஜனங்கைள ஆளவட்டதற்குக் கர்த்தர்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படட்டும்!” என்றான்.
௮ ப றகு ஈராம் சாெலாேமானுக்கும் ெசய்த
அனுப்பனான்.

அதல், “நீங்கள் ேகட்டிருந்தவற்ைற
அற ந்ேதன். நான் இங்குள்ள அைனத்து
ேகதுரு மரங்கைளயும், ேதவதாரு
மரங்கைளயும் ெவட்டி உங்களுக்குத்
தருேவன். ௯ எனது ஆட்கள் அவற்ைற
லீபேனானில் இருந்து கடலுக்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள். ப றகு அவற்ைறக்
கட்டி நீங்கள் வரும்புகன்ற இடத்துக்கு
மிதந்து வரும்படி ெசய்ேவன். அங்ேக
அவற்ைறப் ப ரித்துத் தருேவன்.
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நீங்கள் எடுத்துச்ெசல்லலாம்” என்று
குறப்ப ட்டிருந்தான்.

௧௦-௧௧ சாெலாேமான் ஈராமின்
குடும்பத்த ற்காக 20,000 கலம்
ேகாதுைமையயும் 20 கலம் ஒலிவ மர
எண்ெணையயும் ெகாடுத்தான். இதுேவ
சாெலாேமான் ஈராமிற்கு ஆண்டுேதாறும்
ெகாடுப்பது.
௧௨ கர்த்தர் வாக்குறுத அளித்தபடி

சாெலாேமானுக்குஞானத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
ஈராமும் சாெலாேமானும் சமாதானமாக
இருந்தனர். இருவரும் தங்களுக்குள்
ஒப்பந்தம்ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
௧௩ சாெலாேமான் அரசன் ேகாவல்

ேவைலக்காக 30,000இஸ்ரேவல்ஆண்கைளப்
பயன்படுத்தனான். ௧௪ சாெலாேமான்,
இவர்களுக்கு ேமற்பார்ைவயாளராக
அேதானிராைம நயமித்தான். அரசன்
தம் ஆட்கைள மூன்று ப ரிவாக்க
ஒவ்ெவான்றலும் 10,000 ேபைர
வகுத்தான். ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒரு
மாதம் லீபேனானிலும், இரு மாதம் தம்
வீட்டிலும் இருந்தனர். ௧௫ சாெலாேமான்
மைலநாட்டில்ேவைலெசய்ய 80,000ஆட்கைள
அனுப்பனான். இவர்கள் கற்பாைறகைள
உைடத்தனர். 70,000 ஆட்கள் அவற்ைறச்
சுமந்து வந்தனர். ௧௬ 3,300 ேபர் இந்த
ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்துவந்தனர்.
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௧௭ஆலயத்தற்கு அடித்தளக் கல்லாக ெபரிய
கல்ைல ெவட்டும்படி ஆைணயட்டான்.
கற்கள் கவனமாக ெவட்டப்பட்டன.
௧௮ சாெலாேமான் மற்றும் ஈராமின்
கல்தச்சர்கள் கல்ைலச் ெசதுக்கனார்கள்.
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குரிய கற்கைளயும்
மரத்தடிகைளயும்தயார் ெசய்துமுடித்தனர்.

௬
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுதல்
௧ சாெலாேமான் அவ்வாேற ஆலயத்ைதக்

கட்ட ஆரம்ப த்தான். இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்து 480
ஆண்டுகள் ஆகயருந்தன. இப்ேபாது
சாெலாேமான் அரசனாக நான்கு ஆண்டுகள்
ஆகயருந்தன. இது ஆண்டின் இரண்டாவது
மாதமாகவும் இருந்தது. ௨ ஆலயம் 90 அடி
நீளமும், 30அடிஅகலமும், 45அடிஉயரமுமாய்
இருந்தது. ௩ ஆலயத்தன் முகப்பானது 30
அடி அகலமும், 15 அடி நீளமும் ெகாண்டது.
இது ஆலயத்தன் முக்கய பகுத ேயாடு
இைணத்தருந்தது. இதன் நீளமானது
ஆலயத்தன் அகலத்த ற்கு சமமாக இருந்தது.
௪ ஆலயத்தல் குறுகய ஜன்னல்களும்
இருந்தன. இைவ ெவளிேய குறுகலாகவும்
உட்பகுதயல்ெபரிதாகவும்ேதாற்றமளித்தன.
௫ ஆலயத்தன் முக்கயமான பகுதையச்
சுற்ற சாெலாேமான் வரிைசயாக பல
அைறகைளக் கட்டினான். இந்த அைறகள்
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ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக இருந்தன.
இவ்வரிைச அைறகளின் உயரமானது
மூன்று அடுக்குகைளயுைடயதாக இருந்தன.
௬ இவ்வைறகள் ஆலயத்தன் சுவைரத்
ெதாட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. ஆனால்
அந்தச் சுவர்களுக்குள் உத்த ரங்கள்
கட்டப்படவல்ைல. ஆலயச் சுவரானது
உச்சயல் ெமல்லியதாக இருந்தது.
எனேவ அைறகளின் ஒரு பக்க சுவர்
மற்ற பக்கங்கைளவ ட ெமல்லியதாக
இருந்தது. அைறகளின் அடித்தளமானது 7
1/2 அடி அகலமும், நடுத்தள அைறயானது
9 அடி அகலமும் அதற்கு ேமலுள்ள
அைறயானது 10 1/2 அடி அகலமும்
ெகாண்டைவ. ௭ ேவைலக்காரர்கள்
சுவர்கைளக்கட்டுவதற்குப்ெபரிய கற்கைளப்
பயன்படுத்தனார்கள். பூமியல் ெவட்டி
எடுக்கப்படும் இடத்த ேலேய அவர் கள்
கற்கைள ெவட்டி சரிெசய்துவ ட்டனர்.
அதனால்ஆலயம் கட்டும் இடத்தல் சுத்த கள்,
வாச்ச கள், முதலான எந்த இரும்புக்
கருவகளின் சத்தமும் ேகட்கவல்ைல.
௮ அடியலுள்ள அைறயன் நுைழ

வாசலானது ஆலயத்தன் ெதன்புறத்தல்
இருந்தது. உள்ேள படிக்கட்டுகள் அங்கருந்து
இரண்டாவது மாடிக்கும் மூன்றாவது
மாடிக்கும் ேபாயன.
௯ இவ்வாறு, சாெலாேமான் ஆலயம்

கட்டும் ேவைலைய முடித்தான். ஆலயத்தன்



1இராஜாக்கள்௬:௧௦ xxxix 1இராஜாக்கள்௬:௧௭

ஒவ்ெவாரு பகுதயும் ேகதுருமரங்களால்
மூடப்பட்டிருந்தது. ௧௦ ஆலயத்ைதச்
சுற்றயுள்ள அைறகளின் ேவைலகைளயும்
முடித்தான். ஒவ்ெவாரு அைறயும் 7 1/2 அடி
உயரமுள்ளைவ. அந்த அைறகளில் உள்ள
ேகதுருமரத்தூண்கள்ஆலயத்ைதத்ெதாட்டுக்
ெகாண்டிருந்தன.
௧௧ கர்த்தர் சாெலாேமானிடம், ௧௨ “நீ

எனது அைனத்து சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும்கீழ்ப்படிந்தால்உன்தந்ைத
தாவீத ற்கு வாக்களித்தபடி நான் உனக்குச்
ெசய்ேவன். ௧௩ நீ கட்டிய இவ்வாலயத்தல்
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேளாடு நான்
வாழ்ேவன். நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வ ட்டு ேபாகமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௪ இவ்வாறு சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக்

கட்டும் ேவைலைய முடித்தான்.
௧௫ ஆலயத்தன் உட்புறத்தல் உள்ள
கற்சுவர்கள் ேகதுரு மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. அைவ தைரயலிருந்து
கூைரவைர இருந்தன. கல் தைரயானது
ேதவதாரு மரப்பலைககளால் மூடப்பட்டன.
௧௬ ஆலயத்தன் பன் பகுதயல் 30 அடி
நீளத்தல் ஒரு அைறையக் கட்டினார்கள்.
அதன் சுவர்கைளக் ேகதுருமரப்
பலைககளால் தைரயலிருந்து கூைரவைர
மூடினர். இந்த அைறயானது மகா பரிசுத்த
இடம் என்று அைழக்கப்பட்டது. ௧௭ மகா
பரிசுத்த இடத்தன் முன்புறத்தல்தான்
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ஆலயத்தன் முக்கய இடம் இருந்தது. இந்த
அைற 60 அடி நீளம் இருந்தது. ௧௮ அவர்கள்
சுவரில் உள்ள கற்கள் ெதரியாத வண்ணம்
ேகதுருமரப் பலைகளால் மூடினார்கள்.
அவர்கள் பூ ெமாட்டுகள் மற்றும் மலர்களின்
வடிவங்கைளஅம்மரத்தல்ெசதுக்கனார்கள்.
௧௯ சாெலாேமான் ஒரு அைறைய

ஆலயத்தன் பன்பகுதயல் உள்ேள
கட்டினான். இந்த அைறயல் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்தனர்.
௨௦ இது 30 அடி நீளமும், 30 அடி
அகலமும், 30 அடி உயரமும் உைடயதாக
இருந்தது. ௨௧ சாெலாேமான் இந்த
அைறையச் சுத்தமான தங்கத்தால்
மூடினான். அவன் நறுமணப்ெபாருட்கைள
எரிக்கும் பலிபீடத்ைத கட்டினான். அவன்
பலிபீடத்ைதயும் தங்கத் தகடுகளால்
மூடி ெபான் சங்கலிகைளக் குறுக்காகத்
ெதாங்கவ ட்டான் அந்த அைறயல்
இரண்டு ேகருபீன்களின் உருவங்கள்
இருந்தன. அைவ தங்கத்தால் மூடப்பட்டைவ.
௨௨ ஆலயத்தன் அைனத்து பகுத களும்
தங்கத்தால் மூடப்பட்டன. மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்கு ெவளிேய உள்ள பலிபீடத்ைதயும்
தங்கத்தால்மூடினார்கள்.
௨௩ ேவைலக்காரர்கள் ஒலிவ மரத்ைதக்

ெகாண்டு இரண்டு ேகருபீன்களின்
உருவங்கைள ெசய்தனர்.இவற்ைற
மகாபரிசுத்த இடத்தல் ைவத்தனர்.
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இவற்றன் உயரம் 15 அடி. ௨௪-௨௬ இரு
ேகருபீன்களும் ஒேர மாத ரி ஒேர முைறயல்
ெசய்யப்பட்டைவ. ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும்
இரு சறகுகள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
ச றகும் 7 1/2 அடி நீளமுைடயைவ. ஒரு
ச றகன் நுனியலிருந்து இன்ெனாரு
ச றகன் நுனிவைர 15 அடி இருந்தன.
ஒவ்ெவாரு ேகருபீனும் 15 அடி உயரம்
இருந்தன. ௨௭ அைவ மகாபரிசுத்த
இடத்தல் இரு பக்கங்களிலும் இருந்தன.
இரண்டின் சறகுகளும் அைறயன் மத்தயல்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. ெவளிநுனிகள்
சுவைரத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. ௨௮இரு
ேகருபீன்களும்தங்கத்தால்மூடப்பட்டிருந்தன.
௨௯ முக்கய அைறையச் சுற்றயுள்ள

சுவர்களிலும் உட்சுவர்களிலும்
ேகருபீன்களின்உருவங்கள், ேபரீச்ச மரங்கள்,
பூக்கள் என ெபாற க்கப்பட்டன. ௩௦ இரு
அைறகளின் தைரகளும் தங்கத்தகடுகளால்
மூடப்பட்டன.
௩௧மகா பரிசுத்த இடத்தன்நுைழவாயலில்

ஒலிவ மரத்தால் ஆன இரு கதவுகைளச்
ெசய்து ெபாருத்தனர். இதன் சட்டமானது
ஐந்துபக்கங்களுைடயதாகஅைமக்கப்பட்டது.
௩௨ இக்கதவுகளின் ேமல் ேகருபீன்களும்,
ேபரீச்ச மரம், பூக்கள் எனப் பல வடிவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டன. பன்னர் தங்கத்தால்
இவற்ைறமூடினார்கள்.
௩௩ அவர்கள் முக்கயமான அைறயன்
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நுைழவற்குக் கதவுகள் ெசய்தனர். அவர்கள்
ஒலிவ மரத்ைத பயன்படுத்த சதுர கதவு
சட்டத்ைதச் ெசய்தனர். ௩௪ ப றகு அவர்கள்
கதவுகைளச் ெசய்ய ஊசயைல மரத்ைதப்
பயன்படுத்தனார்கள். ௩௫ ஒவ்ெவாரு
கதவும் இரண்டு பகுத களாக இருந்தன.
இரண்டுமடிப்புகள்இருந்தன,அக்கதவுகளில்
ேகருபீன்கள், ேபரீச்ச மரங்களும் பூக்களும்
வைரயப்பட்டன. தங்கத்தால் அைவகள்
மூடப்பட்டிருந்தன.
௩௬ ப றகு அவர்கள் உட்ப ரகாரத்ைதக்

கட்டினார்கள். அைதச் சுற்ற சுவர்கைளக்
கட்டினர். ஒவ்ெவாரு சுவரும் மூன்று வரிைச
ெவட்டப்பட்ட கற்களாலும், ஒரு வரிைச
ேகதுருமரங்களாலும்ெசய்யப்பட்டன.
௩௭ ஆண்டின் இரண்டாவது மாதமான சீப்

மாதத்தல், ஆலயத்தன் ேவைலகைளச்
ெசய்யஆரம்ப த்தார்கள். இது சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலின் அரசனாக நான்காவது
ஆண்டாக இருந்தது. ௩௮ ஆலயத்தன்
ேவைலயானதுஆண்டின்எட்டாவதுமாதமான
பூல் மாதத்தல் முடிந்தது. இது சாெலாேமான்
ஆட்ச க்கு வந்த பத ெனான்றாவது
ஆண்டாயற்று. ஆலய ேவைல முடிய ஏழு
ஆண்டுகள்ஆனது. த ட்டமிட்ட வ தத்த ேலேய
ஆலயமானதுமிகச்சரியாகக் கட்டப்பட்டது.

௭
சாெலாேமானின்அரண்மைன
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௧சாெலாேமான்அரசன்தனக்ெகனஒரு

அரண்மைனயும் கட்டிமுடித்தான்.
இவ்ேவைல முடிய 13 ஆண்டுகள் ஆயன.
௨ “லீபேனான் காடு” என்ற கட்டிடத்ைதயும்
கட்டினான். இது 150 அடி நீளமும்,
75 அடி அகலமும் 45 அடி உயரமும்
ெகாண்டது. ேகதுரு மரத்தூண்கள்
நான்கு வரிைசகளில் அைமக்கப்பட்டன.
அதன் ேமல் ேகதுருமர உத்த ரங்கைளயும்
அைமத்தான். ௩உத்த ரங்களின் ேமல் ேகதுரு
மரச்சட்டங்கைளப் பாவனர். ஒவ்ெவாரு
தூணுக்கும் 15 சட்டங்கள் இருந்தன.
அங்ேக ெமாத்தம் 45 சட்டங்கள் இருந்தன.
௪சுவர்களின்ஒவ்ெவாருபக்கத்தலும்மூன்று
வரிைசயாக ஜன்னல்கள் இருந்தன. மூன்று
வரிைச ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்ெகான்று
எத ராயருந்தது. ௫ ஒவ்ெவான்றன்
முடிவலும் மூன்று கதவுகள் இருந்தன.
அவற்றன்சட்டங்கள்சதுரமாயருந்தன.
௬ சாெலாேமான் 75 அடி நீளமும், 45

அடி அகலமும்ெகாண்ட “தூண்” ஒன்ைறக்
கட்டினான். எத ேர தூண்கைளயும்
நறுத்தனான்.
௭ சாெலாேமான் நயாயம் தீர்க்க றதற்கு,

“நயாய வ சாரைண மண்டபத்ைதயும்”
கட்டினான். அம்மண்டபம் தைரயலிருந்து
கூைரவைர ேகதுருமரங்களால்
அைமக்கப்பட்டிருந்தன.
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௮நயாயவ சாரைனமண்டபத்த ற்குள்தான்
சாெலாேமான் வச த்து வந்தான். அவன்
குடியருந்த அரண்மைனக்குள்ளும்
இதுேபால் ஒரு மண்டப வீடு இருந்தது.
நயாய வ சாரைணமண்டபம் அைமக்கப்பட்ட
வ தத்த ேலேய இவ்வீடும் கட்டப்பட்டது.
எக ப்து அரசனின் மகளான, தன்
மைனவக்கும் இேத ேபால ஒரு வீட்ைடக்
கட்டிக்ெகாடுத்தான்.
௯ இக்கட்டிடங்கள் அைனத்தும்

வைலயுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டன.
கற்கள்சரியானஅளவல்ெவட்டப்பட்டிருந்தன.
முன்னும் பன்னும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
இக்கற்கள் அஸ்தவாரம் முதல் கூைரவைர
பயன்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுச்சுவர்களும்
வைலயுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டன.
௧௦ அஸ்தபாரமானது ெபரியதும்
வைலயுயர்ந்ததுமான கற்களால
கட்டப்பட்டது. ச ல 15 அடி நீளமும், ச ல 12
அடி நீளமும் ெகாண்டன. ௧௧ உச்சயலும்
ேவறு வைலயுயர்ந்த கற்களும் ேகதுருமர
உத்த ரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
௧௨ அரண்மைன, ஆலயம், மண்டபம்
ஆகயவற்ைறச் சுற்றலும் சுவர்கள் மூன்று
வரிைச கற்களும், ஒரு வரிைச ேகதுருமரப்
பலைககளாலும்கட்டப்பட்டன.
௧௩ சாெலாேமான் அரசன் தீருவல் உள்ள

ஈராமுக்கு ஒரு ெசய்த அனுப்பனான்.
அவைன எருசேலமுக்கு வரவைழத்தான்.
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௧௪ ஈராமின் தாய் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல்
உள்ள நப்தலியன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவள்ஆவாள். அவளது மரித்துப்ேபான
தந்ைத தீருைவ ேசர்ந்தவர். ஈராம்
ெவண்கலப் ெபாருட்கைளச் ெசய்பவன்.
அவன் தறைமயும் அனுபவமும்
வாய்ந்தவன். எனேவ அவைன அைழத்து,
ெவண்கல ேவைலகளுக்கும் ெபாறுப்பாளி
ஆக்கனான். அவன் ெவண்கலத்தால்
ெசய்யேவண்டியவற்ைறச்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௫ ஈராம் இரண்டு ெவண்கல தூண்கைளச்

ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 27 அடி உயரமும்
18 அடி சுற்றளவும் ெகாண்டது. இது 3
அங்குல கனமும் உள்ேள ெவற்ற டமாகவும்
இருந்தது. ௧௬ ஈராமும் 7 1/2 அடி உயரமுள்ள
இரண்டு கும்பங்கைளத் தூண்களின்
உச்சயல் ைவக்கச்ெசய்தான். ௧௭ ப றகு
அவன் கும்பங்கைள மூட வைல ேபான்ற
இரு பன்னல்கைளச் ெசய்தான். ௧௮ பன்னர்
அவன் இரு வரிைசகளில் ெவண்கல
மாதுளம் பழங்கைளச் ெசய்தான். இவற்ைற
தூண்களின் உச்சயல் வைலகளுக்கு
முன் ைவத்தான். ௧௯ தூண்களின்
உச்சயல் இருந்த 7 1/2 அடி கும்பங்கள்
பூைவப்ேபான்றும், ௨௦ கண்ணம் ேபான்ற
வடிவல் உள்ள வைலகளுக்கு ேமலும்
அைமக்கப்பட்டன. கும்பங்கைளச்
சுற்றலும் வரிைசக்கு 20 உருண்ைடகளாக
ெதாங்கவ ட்டான். ௨௧ ஈராம் இந்த இரு
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ெவண்கலத்தூண்கைளயும் ஆலய வாசல்
மண்டபத்தல் நறுவனான். வாசலின்
உட்புறத்தல் ஒன்றும் ெதன்புறத்தல்
ஒன்றுமாகத் தூண்கள் நறுத்தப்பட்டன.
ெதற்குத் தூண் யாகீன் என்றும் வடக்குத்
தூண் ேபாவாஸ் என்றும் ெபயர் ெபற்றன.
௨௨ தூண்களுக்கு ேமல் மலர் வடிவ
கும்பங்கள் ைவக்கப்பட்டதும் தூண்களின்
ேவைலமுடிந்தது.
௨௩ெவண்கலத்தாேலேய வட்டவடிவல் ஒரு

ெதாட்டிைய ஈராம் அைமத்தான். அவர்கள்,
அைத “கடல்” என்று அைழத்தார்கள்.
இதன் சுற்றளவு 51 அடிகள், குறுக்களவு
17 அடியாகவும், ஆழம் 7 1/2 அடியாகவும்
இருந்தன. ௨௪ ெதாட்டிையச் சுற்றலும்
வளிம்பல் தகடு ெபாருத்தப்பட்டது. இதற்கு
அடியல் இருவரி ைசகளில் ெவண்கலப்
ெபாருட்கள் வார்க்கப்பட்டன. இைவ
ெதாட்டிேயாடு ேசர்த்து ெபாருத்தப்பட்டன.
௨௫ இது 12 ெவண்கல காைளகளின்
ேமல் ைவக்கப்பட்டது. அக்காைளகளின்
பன்புறங்கள், ெதாட்டிகளுக்கு உள்ேள
மைறந்து காணப்பட்டன. மூன்று காைளகள்
வடக்கலும், மூன்று காைளகள் ெதற்கலும்,
மூன்று காைளகள் ேமற்கலும், மூன்று
காைளகள் கழக்கலும் பார்த்தவண்ணம்
இருந்தன. ௨௬ ெதாட்டியன் பக்கங்கள் 4
அங்குல கனம்ெகாண்டைவ. ெதாட்டியன்
வளிம்பானது கண்ணத்தன் வளிம்ைபப்
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ேபாலவும், பூவன் இதழ்கைளப் ேபாலவும்
இருந்தன. இதன் ெகாள்ளளவு 11,000
காலன்களாகும்.
௨௭ ப றகு பத்து ெவண்கல வண்டிகைளயும்

ஈராம் ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 6
அடி நீளமும், 6 அடி அகலமும். 4 1/2
அடி உயரமும் ெகாண்டைவ, ௨௮ இைவ
சதுர சட்டங்களால் ஆன சவுக்ைகயால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. ௨௯ சவுக்ைககளிலும்
சட்டங்களிலும் ெவண்கலத்தால்
சங்கங்கள், காைளகள், ேகருபீன்கள்
ெபாருத்தப்பட்டிருந்தன. ேமேலயும்
கீேழயும் சங்கங்கள் மற்றும் காைளகளின்
உருவங்கேளாடு ெவண்கலத்தால் பூ
ேவைலப்பாடுகளும் அைமக்கப்பட்டன.
௩௦ஒவ்ெவாரு வண்டியலும் ெவண்கலத்தால்
சக்கரங்களும் அச்சுகளும் அைமக்கப்பட்டன.
நான்கு மூைலகளிலும் உதவயாக
கண்ணங்கள் ைவக்கப்பட்டன. அவற்றல்
ெவண்கல பூ ேவைலப்பாடுகளும்,
இருந்தன. ௩௧ கண்ணங்களின் உச்சயல்
சட்டம் அைமக்கப்பட்டன. அைவ 18
அங்குலம் கண்ணத்தன் வளிம்பலிருந்து
உயர்ந்தருந்தது. அதன் தறப்பு 27 அங்குல
வ ட்டத்தல் அைமந்தருந்தது. சட்டத்தல்
ெவண்கல ேவைலபாடுகள் இருந்தன.
அது வட்டமாக இல்லாமல் சதுரமாக
இருந்தது. ௩௨ சட்டத்த ற்கு அடியல் நான்கு
சறு சக்கரங்கள் இருந்தன. அவற்றன்
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வ ட்டம் 27 அங்குலமாக இருந்தது. இரு
சக்கரங்கைளயும் இைணக்கும் அச்சுத்
தண்டு வண்டிேயாடு இைணக்கப்பட்டது.
௩௩ இச்சக்கரங்கள் ேதர்ச் சக்கரங்கைளப்
ேபான்றருந்தன. சக்கரங்கள், அச்சுத்
தண்டு, பட்ைட, வட்டங்கள், கம்ப கள் எல்லாம்
ெவண்கலத்தால்ஆனைவ.
௩௪ ஒவ்ெவாரு வண்டியன் நான்கு

மூைலகளிலும் நான்கு தாங்க கள் இருந்தன.
அைவ அைனத்தும் வண்டிேயாடு ஒன்றாக
இைணக்கப்பட்டன. ௩௫ ஒவ்ெவாரு
வண்டியன் தைலப்பலும் ெவண்கலத்தால்
ஆனவளிம்புஇருந்தது. அைவவண்டிேயாடு
ஒேர துண்டாக இைணக்கப்பட்டிருந்தது.
௩௬வண்டியன்பக்கங்களில்ெவண்கலத்தால்
ஆன ேகருபீன்களும், சங்கங்களும்,
ேபரீந்து மரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
வண்டியல் எங்ெகங்ேக இடம்
இருந்தேதா அங்ெகல்லாம் இச்ச ற்பங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது. வண்டியன்
சட்டங்களில் பூ ேவைலப்பாடுகளும்
அைமக்கப்பட்டன. ௩௭ ஈராம் பத்து
வண்டிகைள ெசய்தான். எல்லாம்
ஒேர மாத ரியாக ெவண்கலத்தால்.
வார்க்கப்ட்டிருந்தன.
௩௮ ஈராம் பத்து கண்ணங்கைளயும்

ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு வண்டியலும்
ஒவ்ெவாரு கண்ணங்கள் ைவக்கப்பட்டது.
ஒவ்ெவாரு கண்ணமும் 6 அடி குறுக்களவு
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உள்ளது. ஒவ்ெவான்றும் 230 காலன்
ெகாள்ளளவு ெகாண்டது. ௩௯ ஆலயத்தன்
ெதன்புறத்தல் ஐந்து வண்டிகைளயும்,
வடபுறத்தல் ஐந்து வண்டிகைளயும்
நறுத்தைவத்தான். ஆலயத்தன்
ெதன்கழக்கு முைனயல் ெபரிய
தண்ணீர்த்ெதாட்டிைய ைவத்தான்.
௪௦-௪௫இேதாடு ெகாப்பைர, சாம்பல் எடுக்கும்
கரண்டி, கலங்கள் ேபான்றவற்ைறயும்
ஈராம் ெசய்தான். சாெலாேமான் அரசன்
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் ஈராம்
ெசய்துெகாடுத்தான். அவன் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்தப் ெபாருட்களின்
பட்டியல்கீேழத் தரப்பட்டுள்ளது.

2தூண்கள்,
2 தூண்களுக்கு ேமல் ைவக்கத்தக்க
கண்ணவடிவகும்பங்கள்,

2கும்பங்கைளமூடும்வைலப்பன்னல்கள்,
400 மாதுளம்பழங்கள். இைவ
கும்பங்கைள மூடும் ஒவ்ெவாரு
வைலபன்னேலாடும் இரண்டு
வரிைசயாகெதாங்கவ டப்பட்டன.

10வண்டிகள்அதன்ேமல் 10ெகாப்பைரகள்,
1 கடல் ெதாட்டி, அதன் கீழ் 12 காைளகள்,
ெசப்புச் சட்டிகள், சாம்பல் கரண்டிகள்,
கலங்கள்.

இைவ அைனத்தும் சுத்தமான
ெவண்கலத்தால்ஆனைவ.
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அரசன் சாெலாேமான் வரும்பய
வதத்த ேலேய இைவ அைனத்ைதயும
ஈராம் ெசய்தான். இைவ அைனத்துேம
பரிசுத்த ெவண்கலத்தால் ஆனைவ.
௪௬-௪௭ சாெலாேமான் இவ்ெவண்கலத்ைத
எைட ேபாடவல்ைல. இைவ எைடக்கு
அதகமாகேவ இருந்தன. எனேவ
ெவண்கலத்தன் ெமாத்த எைடைய யாரும்
அற ந்தருக்கவல்ைல. ேயார்தான்
நத க்கைரயல் சுக்ேகாத்துக்கும்
சர்தானுக்கும் நடுவல் களிமண்
தைரயல் இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு அரசன்
கட்டைளய ட்டான். தைரயல் அச்சுகைளப்
பத த்து, அவற்றல் ெவண்கலத்ைத உருக்க
ஊற்ற இவற்ைறஅவர்கள்ெசய்தார்கள்.
௪௮-௫௦ சாெலாேமான் ஆலயத்த ற்குத்

தங்கத்தால் பல ெபாருட்கைளச் ெசய்ய
கட்டைளய ட்டான். அைவகீழ்வருவன:

ெபான்னாலானபலிபீடம்,
ெபான்னாலானேமைஜ,
(ேதவனுக்குச் ெசலுத்தும் வ ேசஷ

அப்பங்கைள ைவக்க உதவும்,)
வளக்குத்தண்டுகள்,
(மகா பரிசுத்தமான இடத்தல் ெதன்பக்கம்

ஐந்தும்வடபக்கம்ஐந்தும்ைவத்தனர்.)
ெபான் பூக்கள், வளக்குகள், கத்தரிகள்,

கண்ணங்கள், ெவட்டுக்கத்த கள், கலங்கள்,
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கலயங்கள், தூபகலசங்கள், ஆலய வாசல்
கதவுகள்.

௫௧இவ்வாறு கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத்
ேதைவயான ெபாருட்கைள சாெலாேமான்
ெசய்து முடித்தான். ப றகு தனது
தந்ைத தாவீது ேசர்த்து ைவத்தருந்தப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ஆலயத்துக்காக
ஒன்றாகச் ேசர்த்தான். இைவஅைனத்ைதயும்
ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவந்தான்.
ெவள்ளி, ெபான் முதலியவற்ைறெயல்லாம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து
ெபாக்கஷத்தல்ேசர்த்துைவத்தான்.

௮
ஆலயத்தல்ைவக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைகப்

ெபட்டி
௧பன்சாெலாேமான்இஸ்ரேவலரின்
முதயவர்கைளயும் ேகாத்த ரத்

தைலவர்கைளயும் கூட்டினான். அவர்கைள
எருசேலமுக்கு வரச்ெசய்தான். அவர்கைள
தாவீது நகரத்தலிருந்து உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டு வரும்படி
ேகட்டான். ௨ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் சாெலாேமானிடம் வந்தனர்.
இது, ஏழாம் மாதமாக ய ஏத்தானீம் மாதத்து
அைடக்கல கூடார பண்டிைகக்குரியதாக
இருந்தது. ௩ இஸ்ரேவலின் முதயவர்கள்
அைனவரும் அங்கு வந்துேசர்ந்ததும்
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பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள்
எடுத்தனர். ௪ அவர்கள் கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிேயாடு ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும் கூடாரத்தலிருந்து
பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அைனத்ைதயும்
சுமந்துெகாண்டுஆசாரியரும்ேலவயர்களும்
வந்தனர். ௫ சாெலாேமான் அரசனும்
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்
கூடினார்கள். அவர்கள் பல பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். எவராலும் எண்ணிப்பார்க்க
முடியாதபடி ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
பலிய ட்டனர். ௬ பன்னர் ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
அதற்கு உரிய சரியான இடத்தல் ைவத்தனர்.
அது ஆலயத்தன் உள்ேள மகா பரிசுத்தமான
இடத்தல் இருந்தது. உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியானது ேகருபீன்களின் ச றகுகளுக்கு
அடியல் இருந்தது. ௭ ேகருபீன்கள்
தங்கள் ச றகுகைள வ ரித்து பரிசுத்தப்
ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும்
மூடின. ௮ தூக்க ச் ெசல்லத்தக்க தண்டுகள்
மிகவும் நீளமானைவ. அைவ பரிசுத்த
இடத்த ற்கு முன்னால் மகா பரிசுத்த
இடத்தல் ந ற்கும் எவராலும் காணத்தக்கதாக
இருந்தன. என்றாலும் அைவ ெவளிேய
காணப்படவல்ைல. அைவ இன்றும்
அங்ேக தான் உள்ளன. ௯ அப்பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்குள்ேள இரண்டு கற்பல
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ைககைளத் தவ ர ேவறு எதுவும் இல்ைல.
அவற்ைற ேமாேச ஓேரப் என்ற இடத்தல்
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள்ேள ைவத்தான்.
அந்த இடத்தல்தான் இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்ததும்
கர்த்தர் அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துக்ெகாண்டார்.
௧௦ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய மகா

பரிசுத்த இடத்தல் ைவத்தனர். ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்த இடத்ைதவ ட்டு ெவளிேயறயதும்
ேமகமானது கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
மூடிக்ெகாண்டது. ௧௧ ஆசாரியர்களால்
ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்ய முடியாமல்
ேபானது. ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய மகைம
ஆலயத்ைத ந ரப்பவ ட்டது. ௧௨ ப றகு
சாெலாேமான்:
“கர்த்தர், கனமான ேமகத்தல் வாழ்வதாகச்

ெசான்னார்,*
௧௩ நான் உங்களுக்காக ஒரு ப ரமாதமான

ஆலயத்ைதக்கட்டிேனன்,
என்ெறன்றும் நீங்கள் வாழத்தக்க
இடத்ைதஉருவாக்க ேனன்” என்றான்.

௧௪ இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும்
அங்ேக நன்றுக்ெகாண்டு இருந்தனர்.
எனேவ சாெலாேமான் அவர்கைள ேநாக்க

* ௮:௧௨: கர்த்தர்...ெசான்னார் இது ஒரு பைழைமயான
பாடத்தல் உள்ளது, எப ெரய ெமாழியல் “கர்த்தர் இருளில்
வாழச்ெசான்னார்.”
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தரும்ப ஆசீர்வத க்கும்படி ேதவைன
ேவண்டினான். ௧௫ ப றகு சாெலாேமான்
அரசன் கர்த்தருக்கு முன் மிக நீண்ட ேநரம்
ெஜப த்தான். அவன்:

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
மிகப் ெபரியவர். கர்த்தர் தாமாகேவ
என் தந்ைதயான தாவீத ற்குச் ெசய்த
வாக்குறுதையச் ெசய்து முடித்தார்,
அவர் என் தந்ைதய டம், ௧௬ ‘நான் என்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள, எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன். ஆனால்
நான் இன்னும் என்ைன மகைமப்படுத்தும்
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குரிய இடத்ைத
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் இருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. அேதாடு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழி
நடத்த ச் ெசல்லும் தைலவைனயும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. ஆனால்,இப்ேபாது
நான் மகைமப்படுவதற்குரிய இடமாக
எருசேலைம ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.
அேதாடு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வழிநடத்த ச் ெசல்ல தாவீைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துவ ட்ேடன்.’
௧௭ “என் தந்ைதயான தாவீது,

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
மகைமப்படுத்த ட, ஒரு ஆலயத்ைத கட்ட
வரும்பனார். ௧௮ ஆனால் அவரிடம்
கர்த்தேரா, ‘என்ைன மகைமப்படுத்த ட
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நீ ஆலயம் கட்ட ேவண்டுெமன்று
வரும்புக றாய். நீ என் ஆலயத்ைதக் கட்ட
வரும்புவது நல்லதுதான். ௧௯ ஆனால்
நான் என் ஆலயத்துக்காக உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. உன் மகன் என்
ஆலயத்ைதக்கட்டுவான்!’ என்றுகூறனார்.
௨௦ “எனேவ கர்த்தர் தனதுவாக்குறுதைய

நைற ேவற்ற க்ெகாண்டார். நான்
என் தந்ைதயான தாவீதன் இடத்தல்
அரசனாக இருக்க ேறன். கர்த்தருைடய
வாக்குறுதயன்படி இப்ேபாது நான்
இஸ்ரேவைல ஆண்டு வருக ேறன்.
நான் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டிவ ட்ேடன்.
௨௧ ஆலயத்தற்குள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
ைவக்கவும் இடம் அைமத்துவ ட்ேடன்.
அப்பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள் கர்த்தர் நமது
முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக
இருக்க றது. இந்தஉடன்படிக்ைகையஅவர்
நமது முற்ப தாக்கேளாடு எக ப்ைத வ ட்டு
ெவளிேயவந்ததும்ெசய்தார்” என்றான்.

௨௨ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தன் முன்பு நன்றான். அைனவரும்
அவனுக்கு முன்பு நன்றனர். ௨௩அவன் தன்
ைககைளவ ரித்துவானத்ைத ேநாக்க ,

“இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, வானத்தலும் பூமியலும்
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உம்ைமப் ேபான்று ேவறு ஒரு ேதவன்
இல்ைல. நீர் உம்முைடய ஜனங்களிடம்
அன்பாயருந்ததால் அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்டீர்.
அதைனக் காப்பாற்றனீர். உம்ைமப்
பன்பற்றுபவர்களிடம் கருைணேயாடும்
உண்ைமேயாடும் இருந்தீர். ௨௪ உமது
ேசவகனான என் தந்ைத தாவீத டம்,
ஒரு வாக்குறுத தந்தீர். அைதயும்
காப்பாற்றனீர். உம்முைடய வாயாேலேய
அந்த வாக்குறுதையச் ெசய்தீர்.
அைத உண்ைமயாக்க ட உம்முைடய
ெசாந்த பலத்ைதப் பயன்படுத்தனீர்.
௨௫ இப்ேபாது, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, தாவீத ற்குத் தந்த மற்ற
வாக்குறுதகைளயும் நைறேவற்றும்.
நீர் ‘உன் மகன்கள் உன்ைனப்ேபாலேவ
எனக்குக் கவனமாகக் கீழ்ப்படியேவண்டும்.
அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் ப றகு
எப்ெபாழுதும் உன் குடும்பத்தல்
உள்ளவர்கேள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆள்வார்கள்’ என்று ெசான்னீர்.
௨௬ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, நீர் என் தந்ைதக்களித்த
வாக்குறுதையக் காப்பாற்றும்படி மீண்டும்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.

௨௭ “ஆனால், ேதவேன உண்ைமயல் நீர்
இந்தப் பூமியல் எங்கேளாடு வாழ்கன்றீரா?
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வானங்களும், வானாத வானங்களும்
உமக்குப் ேபாதாேத. என்னால்
கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம் எம்மாத்த ரம்?
௨௮ ஆனால் என் ெஜபங்கைளயும்
ேவண்டுேகாள்கைளயும் தயவுெசய்து
ேகளும். நான் உமது ஊழியன், நீர்
எனது ேதவனாகய கர்த்தர், இன்று என்
ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும். ௨௯ முன்பு நீர்,
‘அங்ேக நான் மகைமப்படுத்தப்படுேவன்’
என்றீர். இவ்வாலயத்ைத இரவும் பகலும்
கவனித்துக்ெகாள்ளும். இந்த ஆலயத்தல்
நான் ெசய்யும் ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும்
௩௦ கர்த்தாேவ, நானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் இங்ேக உம்மிடம் தரும்ப
ெஜப க்க ேறாம். தயவு ெசய்து அந்த
ெஜபங்கைளக் ேகளும்! நீர் பரேலாகத்தல்
இருப்பைதஅற ேவாம். அங்கருந்துஎங்கள்
ெஜபங்கைளக் ேகட்டுஎங்கைளமன்னியும்.
௩௧ “எவனாவது ஒருவன்

இன்ெனாருவனுக்குத் தப்பு ெசய்தால்,
அவன் இங்ேக பலிபீடத்த ற்குக் ெகாண்டு
வரப்படுவான். அவன் குற்றவாளியாக
இல்லாமல் இருந்தால், ஒரு சத்தயம்
ெசய்துக்ெகாள்வான். தான் ஒன்றும்
அறயாதவன் என்று அவன் வாக்குறுத
ெசய்யேவண்டும். ௩௨ பரேலகத்தலிருந்து
கவனித்து நயாயம் வழங்கேவண்டும்.
அவன் குற்றவாளியானால், தயவு
ெசய்து அைத எங்களுக்கு உணர்த்தும்.
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அவன் ஒன்றும் அறயாத அப்பாவயாக
இருந்தால்,அவன்குற்றமற்றவன்என்பைத
உணர்த்தயருளும்.
௩௩ “ச ல ேநரங்களில் உமது இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யலாம், அவர்களின் பைகவர்கள்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கலாம். ப றகு
அவர்கள் உம்ைமத் துத ப்பார்கள், இந்த
ஆலயத்தல் வந்து ெஜபம் ெசய்வார்கள்.
௩௪ தயவு ெசய்து பரேலாகத்தலிருந்து
அவற்ைறக் ேகளும். அவர்கைளமன்னித்து
நமது நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி
உதவும், நீர் இந்த நாட்ைட அவர்களின்
முற்ப தாக்களுக்குதந்துள்ளீர்.
௩௫ “ச ல ேவைளகளில் இவர்கள் உமக்கு

எத ராகப் பாவம் ெசய்வதனால், நீர்
மைழைய நறுத்தவடுகறீர். ப றகு
அவர்கள் இந்த ஆலயத்த ற்கு வந்து
ெஜப த்து உம்ைமத் துத த்து உமது
ேபைரயும் புகைழயும் பாடுவார்கள்.
நீர் துன்புறுத்த, அவர்கள் தமது
பாவங்களுக்காகவருந்துவார்கள். ௩௬தயவு
ெசய்து பரேலாகத்தலிருந்து அவர்களின்
ெஜபத்ைதக் ேகளும். ப றகு எங்களது
பாவங்கைள மன்னியும். ஜனங்களுக்கு
சரியான வழிகைள கற்பயும். கர்த்தாேவ,
உமது ஜனங்களுக்கு வாரிசுரிைமயாகக்
ெகாடுத்த மண்ணுக்கு மைழைய
அனுப்பைவயும்.
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௩௭ “இந்த பூமி வறண்டு ேபாகலாம்,
உணவுப் ெபாருட்கள் வைளயாமல்
ேபாகலாம், அல்லது ஜனங்களிடம்
ெபருேநாய் பரவலாம் அல்லது பய ர்கள்
புழுப் பூச்ச களால் அழிக்கப்படலாம்
அல்லது பைகவர்களால் ஜனங்கள்
தம் நகரங்களில் தாக்கப்படலாம்
அல்லது ஜனங்களுக்கு ேநாய் வரலாம்.
௩௮ இவற்றல் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டு,
ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் மனம்
மாறவரும்ப , ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தன்
ைககைள ஏெறடுத்து ெஜபம் ெசய்தால்,
௩௯ தயவு ெசய்து கவனியும். நீர்
உமக்குரிய இடமாக ய பரேலாகத்தல்
இருந்தாலும் கவனியும். அவர்கைள
மன்னித்துஉதவெசய்யும். உமக்குமட்டுேம
மனிதர்கள் உண்ைமயாக நைனப்பது
ெதரியும். எனேவ, ஒவ்ெவாருவைரயும்
அவரவர் ெசய்க றபடி நடத்தும். ௪௦ எங்கள்
முற்ப தாக்களுக்காக நீர் ெகாடுத்த
இந்நாட்டில் நாங்கள் வாழும்வைர உமக்கு
பயந்துநடப்ேபாம்.
௪௧-௪௨ “ெவளி இடங்களில் உள்ள

ஜனங்களும் உமது உயர்ைவயும்
பலத்ைதயும் அறவார்கள். இந்த
ஆலயத்தல் ெஜப ப்பதற்காக அவர்கள்
ெவகு தூரத்தலிருந்து வருவார்கள்.
௪௩ பரேலாகத்தலிருந்து அவர்களது
ெஜபங்களுக்குச் ெசவ சாயும். அவர்கள்



1இராஜாக்கள்௮:௪௪ lx 1இராஜாக்கள்௮:௪௭

ேகட்பவற்ைற தந்து உதவும். ப றகு
அவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்
ேபாலேவ உம்மிடம் பயமும் மரியாைதயும்
ைவத்தருப்பார்கள். பன் எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்களும் உமது
நாமத்ைதத் தாங்கய நான் கட்டியருக்க ற
இந்தஆலயத்ைதஅறவார்கள்.
௪௪ “ச ல ேநரங்களில் உமது

ஜனங்களுக்கு அவர்களது எத ரிகேளாடு
சண்ைடயடுமாறு நீர் ஆைணயடுவீர்.
ப றகு உமது ஜனங்கள் உம்மால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இந்த நகரத்த ற்கும்
நான் உம்ைம மகைமப்படுத்துவதற்குக்
கட்டியருக்க ற ஆலயத்த ற்கும்
தரும்பவந்து அவர்கள் உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்வார்கள். ௪௫ அப்ேபாது, உம்முைடய
பரேலாகத்தலிருந்து அந்த ெஜபங்களுக்கு
ெசவ சாய்த்துஅவர்களுக்குஉதவும்.
௪௬ “உமது ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப்

பாவம் ெசய்வார்கள். நான் இதைன
அற ேவன். ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவரும்
பாவம் ெசய்கன்றனர். உமது
ஜனங்களின்ேமல் ேகாபமாக இருப்பீர்.
பைகவர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படச்
ெசய்வீர். பைகவர்கள் அவர்கைளக்
ைகது ெசய்து தூரநாடுகளுக்குக்
ெகாண்டுப் ேபாவார்கள். ௪௭அங்ேக உமது
ஜனங்கள் நடந்தவற்ைற நைனத்துப்
பார்ப்பார்கள். தம் பாவங்களுக்காக
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வருந்த உம்மிடம் ெஜப ப்பார்கள், ‘பாவம்
ெசய்து உமக்கு தவறைழத்துவ ட்ேடாம்’
என்பார்கள். ௪௮அவர்கள்ெதாைலவலுள்ள
அந்த நலப்பகுதயல் இருப்பார்கள்.
அவர்கைள அடிைமப்படுத்தய
எத ரிகளின் நலத்தலிருந்து முழு
இருதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும்
உம்ைம ேநாக்க த் தரும்பனாலும்
அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்த நலத்ைத ேநாக்க உம்மிடம்
ெஜப த்தாலும், நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த
நகரத்ைத ேநாக்க த் தரும்பனாலும்
நான் உமது நாமத்தால் கட்டியுள்ள
ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தரும்பனாலும்,
௪௯ நீர் அவர்களது ெஜபங்களுக்கு
பரேலாகத்தலிருந்துெசவ சாய்த்துஉதவும்.
௫௦ உமது ஜனங்களின் பாவங்கைள
மன்னியும். அவர்கள் உமக்கு எத ராக
தரும்பயதற்கு மன்னித்துவடும்.
பைகவர்கள் அவர்களிடம் இரக்கத்துடன்
இருக்கச் ெசய்யும். ௫௧ அவர்கள்
உம்முைடய ஜனங்கள் என்பைத மறவாதீர்.
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வந்தைத
நைனவுகூரும். சூடான அடுப்பலிருந்து
அவர்கைளக் காப்பாற்றயைதப் ேபான்ற
ெசயல்அது!.

௫௨ “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்
ெஜபத்ைதயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
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ெஜபங்கைளயும் ேகளும். உதவ
ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் உதவும். ௫௩ நீர்
அவர்கைள உலகலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
உமது ேவைலயாள் ேமாேச மூலம்
எங்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்த ற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது நீர் அைத
ெவளிப்படுத்தனீர்” என்றான்.

௫௪ சாெலாேமான் இவ்வாறு
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.அவன்
பலிபீடத்த ற்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு
தன் ைககைள உயர்த்த பரேலாகத்ைத
ேநாக்க ேவண்டினான். அவன் தன்
ேவண்டுதல்கைள முடித்தப றகு எழுந்து
நன்றான். ௫௫ பன் உரத்த குரலில் ேதவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கும்படி
ேவண்டினான்.

௫௬ சாெலாேமான், “கர்த்தைர
துதயுங்கள்! அவரது ஜனங்களுக்கு
அவர் வாக்களித்தது ேபான்று
இைளப்பாறுதல் அளிக்க ற கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கப்படுங்கள்! கர்த்தர் தமது
ஊழியன் ேமாேச மூலம் ெகாடுத்த
வாக்குறுதகளில் ஒரு வார்த்ைத கூட
தவறுவதல்ைல. கர்த்தர் அத்தைனையயும்
காப்பாற்றுவார்! ௫௭ ேதவனாகய
கர்த்தர் நமது முற்ப தாக்கேளாடு
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இருந்ததுப்ேபாலேவ நம்ேமாடும் இருப்பார்,
கர்த்தர் நம்ைம வ ட்டு வலகக்கூடாது
என்று ெஜப க்க ேறன். ௫௮ நாம் அவர்
பக்கம் தரும்ப அவைரப் பன்பற்றுேவாம்.
நமது முற்ப தாக்களுக்கு அவர் ெகாடுத்த
சட்டங்களுக்கும், முடிவுகளுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிேவாம், ௫௯ நமது
ேதவனாகய கர்த்தர், எனது இந்த
ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுேகாள்கைளயும்
மறவாமல் இருப்பார். அவர் இதைன
அவரது ஊழியனுக்கும் அரசனுக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ெசய்வார்.
ஒவ்ெவாருநாளும்ெசய்யேவண்டும்என்று
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௬௦ இவ்வாறு
கர்த்தர் ெசய்துவந்தால், உலகல்
உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் அவைர
உலகன் ஒேர ேதவனாகக் கருதுவார்கள்.
௬௧ நீங்கள் நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமேயாடும் நம்ப க்ைகேயாடும்
இருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும் அவைரப்
பன்பற்ற அவரது கட்டைளகளுக்கும்,
சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
இப்ெபாழுது ேபாலேவ எத ர்காலத்தலும்
அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கேவண்டும்”
என்றான்.

௬௨ ப றகு சாெலாேமான் அரசனும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு
பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். ௬௩ 22,000
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மாடுகைளயும், 1,20,000 ஆடுகைளயும்
ெகான்றனர். இைவ சமாதானப் பலியாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. இவ்வழியல்தான்,
அரசனும் இஸ்ரேவலர்களும் ஆலயத்ைத
கர்த்தருக்குஉரியதாகஆக்கனார்கள்.
௬௪ அன்று சாெலாேமான் ஆலயத்தன்

முற்றத்ைத அர்ப்பணித்தான். அவன்
தகனபலி, தானியக் காணிக்ைக,
வலங்குகளின் ெகாழுப்ைபக் ெகாண்டு
சமாதான பலி ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தான்.
சாெலாேமான் இவற்ைற ஆலயத்தன்
முற்றத்தல் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால்
கர்த்தருக்கு முன்பாக இருந்த ெவண்கல
பலிபீடம் அைவ அைனத்ைதயும்
ெகாள்ளமுடியாதஅளவுச றயதாகஇருந்தது.
௬௫ ஆலயத்தல் சாெலாேமானும்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் வடுமுைறையக்†

ெகாண்டாடினார்கள். அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களும் ஆமாத்தன் எல்ைல
ெதாடங்க எக ப்தன் நத மட்டுமுள்ள
ஜனங்களும் அங்ேக இருந்தனர். அவர்கள்
ஏழு நாட்கள் உண்பதும் குடிப்பதும்
கர்த்தருடன் ேசர்ந்து மக ழ்வதுமாக
இருந்தனர். அவர்கள் ேமலும் 7 நாட்கள்
இருந்தனர். ெமாத்தம் 14 நாட்கள்
ெகாண்டாடினர். ௬௬ மறுநாள், சாெலாேமான்
ஜனங்கைள வீட்டிற்குத் தரும்பச்

† ௮:௬௫: வடுமுைறஇதுபஸ்காைவக்குறக்க றது.
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ெசான்னான். அைனவரும் அவனுக்கு நன்ற
ெசால்லிவட்டு வீட்டிற்குத் தரும்பனார்கள்.
கர்த்தர் தனது ஊழியனான தாவீத ற்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் நன்ைம
ெசய்ததால் அைனவரும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருந்தனர்.

௯
ேதவன் சாெலாேமானிடம் மீண்டும்

வருதல்
௧இவ்வாறுசாெலாேமான்கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும்

கட்டி முடித்தான். அவன் கட்ட
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் கட்டிமுடித்தான்.
௨ ப றகு கர்த்தர் மீண்டும் அவன்
முன் கப ேயானில் ேதான்றயதுேபால
ேதான்றனார். ௩கர்த்தர்அவனிடம்,

“நான் உன் ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன்.
நீ ேகட்டவற்ைறயும் அற ந்ேதன். நீ
இந்த ஆலயத்ைதக் கட்டினாய். நான்
இதைனப் பரிசுத்த இடமாக்க ேனன்.
எனேவ நான் அங்ேக என்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்தப்படுேவன். எப்ெபாழுதும்
அைதக் கவனித்து அைதப்பற்ற
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். ௪ உன்
தந்ைதையப் ேபாலேவ நீயும் எனக்கு
ஊழியம் ெசய்யேவண்டும். அவன்
நல்லவனாகவும் உண்ைமயானவனாகவும்
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இருந்தான். நீ என் சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து எனது கட்டைளகைளச் ெசய்து
முடிக்கேவண்டும். ௫ நீ இவ்வாறு ெசய்து
வந்தால், இஸ்ரேவலரின் அரசன் உன்
குடும்பத்தவனாகேவ இருப்பான். இந்த
வாக்குறுதையத்தான் உனது தந்ைதயான
தாவீத ற்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
நான் அவனிடம், ‘இஸ்ரேவல் உன்
சந்ததயலிருந்ேத எப்ெபாழுதும்
ஆளப்படும்’ என்றுகூறயருக்க ேறன்.
௬-௭ “ஆனால் நீேயா அல்லது

உன் பள்ைளகேளா என்ைனப்
பன்பற்றாமல், நான் உனக்குத் தந்த
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியாமல், அந்நய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளயானால்,
நான் உங்களுக்குத் தந்த இந்த
நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேயற்றுேவன்.
மற்ற எல்லா ேதசங்களின்
ஜனங்களும் இஸ்ரேவலர்கைள
எண்ணி நைகக்கக்கூடாது. நான்
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக்க ேனன்.
இந்த இடத்தல் ஜனங்கள் என்ைன
மகைமப்படுத்தலாம். ஆனால் நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியாவ ட்டால் உங்கைள
வலக்குேவன். ௮ இந்த ஆலயம்
அழிக்கப்படும். இைதப் பார்க்க றவர்கள்
வயப்பார்கள். ‘இந்த நாட்ைடயும்
ஆலயத்ைதயும் ஏன் கர்த்தர் இவ்வாறு
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ெசய்தார்?’ என்பார்கள். ௯ மற்றவர்கேளா,
‘அவர்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தைர
வ ட்டு வலகனார்கள். அதனால் இவ்வாறு
ஆயற்று. அவர்களது முற்ப தாக்கைள
அவர் எக ப்தலிருந்து மீட்டார். ஆனால்
அவர்கேளா அந்நய ெதய்வங்கைள
நாடினார்கள். அதனால் கர்த்தர்
அவர்களுக்கு இது ேபான்ற தீைமகைளச்
ெசய்தார்’ என்பார்கள்” என்றார்.

௧௦ சாெலாேமானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும்
கட்டிமுடிக்க 20 ஆண்டுகள் ஆயன.
௧௧ அதற்குப் பன் சாெலாேமான்
ஈராமுக்கு கலிேலயாவல் 20 நகரங்கைளக்
ெகாடுத்தான். காரணம் அவன்
ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனயும் கட்ட
உதவ ெசய்தான். சாெலாேமானுக்குத்
ேதைவயானேகதுருமரங்கைளயும்ேதவதாரு
மரங்கைளயும் தங்கத்ைதயும் ெகாடுத்து
வந்தான். ௧௨ எனேவ, தீரு என்னும் நகரில்
இருந்து பயணப்பட்டு சாெலாேமான்
ெகாடுத்த நகரங்கைள எல்லாம் ஈராம்
பார்ைவய ட்டான். அப்ேபாது அவன்
தருப்தயைடயவல்ைல ௧௩ ஈராம், “என்
சேகாதரேன, நீ எத்தைகய நகரங்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றாய்?” என்று ேகட்டான்.
ஈராம் மன்னன் அதற்கு காபூல் என்று
ேபரிட்டான். இப்ெபாழுது அது அவ்வாேற
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அைழக்கப்படுக றது. ௧௪ ஈராம் 9,000 பவுண்டு
தங்கத்ைத ஆலயம் கட்ட சாெலாேமானுக்கு
அனுப்பயருக்க றான்.
௧௫ சாெலாேமான் ஆலயத்ைதயும்

அரண்மைனையயும் கட்ட அடிைமகைள
கட்டாயப்படுத்தனான். ேமலும் அவர்கைளப்
பயன்படுத்த பலவற்ைறக் கட்டினான். அவன்
மில்ேலாைவக்கட்டினான். எருசேலம் நகைரச்
சுற்ற ஒருசுவைரயும்பன்னர்ஆத்ேசாைரயும்,
ெமக ேதாைவயும், ேகேசைரயும்கட்டினான்.
௧௬ முன்பு, எக ப்து மன்னன் ேகேசைரச்

சண்ைடய ட்டு எரித்துவ ட்டான். அங்கு
வாழ்ந்த கானானியைரயும் ெகான்றான்.
சாெலாேமான் பார்ேவான் மன்னனின்
மகைளயும் மணந்துக்ெகாண்டான்.
எனேவ தருமணப் பரிசாக இந்நகரத்ைதச்
சாெலாேமான் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௭ சாெலாேமான் அந்நகைர மீண்டும்
கட்டினான். அவன் கீழ்ப்ெபத்ேதாேராைனயும்
கட்டி முடித்தான். ௧௮ ேமலும் பாலாத்,
பாைலவனத்தல் உள்ள தத்ேமாரயும்
௧௯ தன் தானியங்கைளச் ேசகரித்து
ைவத்த நகரங்கைளயும் தன் இரதங்கள்
மற்றும் குதைரகைள ைவத்தருக்கும்
நகரங்கைளயும் அவன் கட்டினான். அவன்
எருசேலம், லீபேனான் மற்றும் அவனது
ஆட்ச க்குட்பட்டஇடங்கள்அைனத்தலும்தான்
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் கட்டினான்.
௨௦ அந்நாட்டில் இஸ்ரேவலர் அல்லாதாரும்
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வாழ்ந்தனர். அவர்கள் எேமாரியர்,
ஏத்தயர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர்
ஆக ேயாராகும். ௨௧ இஸ்ரேவலர்களால்
சலர்கைள அழிக்க முடியவல்ைல. ஆனால்
சாெலாேமான் அவர்கைள அடிைமகள்ேபால
ேவைலெசய்ய கட்டாயப்படுத்தனான்,
அவர்கள் இன்றும் அடிைமகளாக
இருக்கன்றனர். ௨௨ சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலர்கைள அடிைமயாக்கவல்ைல.
இஸ்ரேவலர்கள் வீரர்களாகவும், அரசு
அத காரிகளாகவும், தைலவர்களாகவும்
இரத ஏவலர்களாகவும் இருந்தனர்.
௨௩ சாெலாேமானின் த ட்டக்குழுவல் 550
ேமற்பார்ைவயாளர்கள்இருந்தனர். இவர்கள்
ேவைலக்காரர்களின்எஜமானர்கள்.
௨௪ பார்ேவான் மன்னனின் மகள் தாவீது

நகரத்தலிருந்து சாெலாேமான் புத தாகக்
கட்டிய அரண்மைனக்கு வந்தாள். ப றகு
சாெலாேமான்மில்ேலாைவக்கட்டிமுடித்தான்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்றுமுைற

சாெலாேமான் பலிபீடத்தல் சர்வாங்க தகன
பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
ெசலுத்தனான். இது சாெலாேமானால்
கர்த்தருக்காகக் கட்டப்பட்ட பலிபீடம். அவன்
கர்த்தருக்கு முன் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தான். ஆலயத்தற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளயும்ெகாடுத்துவந்தான்.
௨௬ சாெலாேமான் அரசன் ஏச ேயான்

ேகேபரிேல கப்பங்கைளச் ெசய்வத்தான்.
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அந்நகரம் ஏேலாத்துக்கு அருகல்
ெசங்கடலின் கைரயல் ஏேதாம் நாட்டில்
இருந்தது. ௨௭ ஈராம் அரசனின்
ஆட்களில் சலருக்குக் கடல் பற்ற அறவு
அதகமாக இருந்தது. அவர்கைள
அவன் சாெலாேமானிடம் அனுப்ப
கப்பற் பைடயல் பணிபுரியச் ெசய்தான்.
௨௮ சாெலாேமானின் கப்பல்கள் ஒப்பீருக்குப்
ேபானது. அங்கருந்து 31,500 பவுண்டு
தங்கத்ைதக்ெகாண்டுவந்தது.

௧௦
ேசபாவன்அரச சாெலாேமாைனப்பார்க்க

வருதல்
௧ ேசபாவன் அரச சாெலாேமானின்

புகைழப்பற்ற ேகள்வப்பட்டாள்.
எனேவ கடினமான ேகள்வகள்
மூலம் அவைனச் ேசாத க்கவந்தாள்.
௨ ஏராளமான ேவைலக்காரர்கேளாடு
அவள் எருசேலமுக்குப் பயணம் ெசய்தாள்.
ஏராளமான இரத்தனங்கைள சுமக்க ற
ஒட்டகங்கைளயும், மணப் ெபாருட்கைளயும்,
நைககைளயும் ெபான்ைனயும் சுமந்து
வந்தாள். அவள் சாெலாேமாைன சந்த த்து
தனக்குத் ெதரிந்த பல வனாக்கைளக்
ேகட்டாள். ௩ சாெலாேமான் அைனத்துக்கும்
வைட ெசான்னான். எந்தக் ேகள்வயும்
அவனுக்குப் பதலளிக்க கஷ்டமாக இல்ைல.
௪ அவள் சாெலாேமானிடம் அறவுத்
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த றைனக் கண்டுெகாண்டாள். அவன்
கட்டிய அரண்மைனயன் அழைகயும்
பார்த்தாள். ௫அரசனின் ேமைஜயல் இருந்த
உணவுப்ெபாருட்கைளயும் பார்த்தாள்.
அவள் அதகாரிகளின் கூட்டத்ைதயும்
பார்ைவய ட்டாள். அரண்மைனயல்
ேவைலக்காரர்களும் நன்றாக உைட
அணிந்தருப்பைதக் கவனித்தாள்.
அவள் ஆலயத்தல் அவன் அளித்த
வருந்துகைளயும் பலிகைளயும் பார்த்தாள்.
இைவெயல்லாம் உண்ைமயல் அவளுக்கு
வயப்ைப உண்டாக்க அவளது ெபருமூச்ைச
வரவைழத்தது.
௬ எனேவ அரச சாெலாேமானிடம், “நான்

எனது நாட்டிேல உங்கள் அறைவப்பற்றயும்
உங்கள் ெசயல்கைளப்பற்றயும் பலவாறு
ேகள்வப்பட்ேடன். அத்தைனயும்
உண்ைம. ௭ நான் இங்ேக வந்து என்
ெசாந்தக்கண்களால் காணும்வைர
இவற்ைற நம்பாமல் இருந்ேதன்.
இப்ேபாது ேகள்வப்பட்டைத எல்லாம்
கண்ணால் பார்த்துவ ட்ேடன். ஜனங்கள்
ெசான்னைதவ ட உங்கள் அறவும்
ெசல்வமும் மிகுதயாகும். ௮ உங்கள்
மைனவகளும் ேவைலக்காரர்களும்
ெகாடுத்து ைவத்தவர்கள்! அவர்கள்
உங்களுக்கு பணிவைட ெசய்து உங்கள்
அறைவ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேகட்டு
வருகறார்கள்! ௯ உங்கள் ேதவனாகய
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கர்த்தைரத் துத க்க ேறன்! உங்கைள
இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கயதல் அவர்
தருப்தயைடவார். ேதவனாகய கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ெபரிதும்
ேநச க்க றார். அதனால் தான் உங்கைள
அவர்களின் அரசன் ஆக்கனார். நீங்கள்
சட்டங்கைளப் பன்பற்ற ஜனங்களிடம்
அன்பாய்இருக்க றீர்கள்” என்றாள்.
௧௦ ப றகு அரச சாெலாேமானுக்கு 9,000

பவுண்டு ெபான்ைனக் ெகாடுத்தாள்.
அவள் ேமலும் மணப் ெபாருட்கைளயும்
நைககைளயும் ெகாடுத்தாள். அதுவைர
இஸ்ரேவலில் யாரும் ெபற்ற ராத அளவற்கு
சாெலாேமானுக்கு மணப்ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தாள்.
௧௧ ஈராமின் கப்பல்கள் ஓப்பீரிலிருந்து

ெபான்ைனக் ெகாண்டுவந்தன. அைவ
சறப்புமிக்க மரத் துண்டுகைளயும்
நைககைளயும் ெகாண்டு வந்தன.
௧௨ சாெலாேமான் இம்மரத்தடிகைள
ஆலயத்தலும் அரண்மைனயலும்
உதவக்காகப் ெபாருத்தனான்.
அவற்ைற இைசக்கருவகள் ெசய்யவும்
பயன்படுத்தனான். இஸ்ரேவலருக்கு
இதுவைர எவரும் இது ேபான்ற மரத்ைதக்
ெகாண்டுவந்ததல்ைல, இதுவைரப்
பர்ர்த்ததுமில்ைல.
௧௩ ப றகு சாெலாேமான் ஒரு அரசன்

இன்ெனாரு நாட்டு அரசனுக்கு ெகாடுப்பது
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ேபான்று ேசபா நாட்டு அரச க்கு பரிசுகைளக்
ெகாடுத்தான். ேமலும் அவள் வருப்பப்படி
ேகட்டைதெயல்லாம் ெகாடுத்தான்.
அதன்பன், அரசயும் ேவைலக்காரர்களும்
தம்நாட்டுக்குத்தரும்ப ப் ேபானார்கள்.
௧௪ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சாெலாேமான்

அரசன் 79,920 பவுண்டு தங்கத்ைதப்
ெபற்றான். ௧௫ அவன் தர்ஷீசலிருந்து
ெபற்ற தங்கத்த ற்கு ேமலாக
அவன் வயாபாரிகளிடம் இருந்தும்,
வர்த்தகர்களிடமிருந்தும், அேரப ய
அரசர்களிடமிருந்தும், நாட்டு
ஆளுநர்களிடமிருந்தும் ெபான்ைனப்
ெபற்றான்.
௧௬ சாெலாேமான் அரசன் அடித்தப்

ெபான் தகட்டால் 200 ேகடயங்கைளச்
ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 15 பவுண்டு
தங்கமுைடயதாக இருந்தது. ௧௭அேதாடு 300
சன்ன ேகடயங்கைளயும் ெசய்தான். அது
ஒவ்ெவான்றும் 4 பவுண்டு எைடயுள்ளது.
அரசன் அவற்ைற “லீபேனானின் காடு” என்ற
கட்டிடத்தல்ைவத்தான்.
௧௮ சாெலாேமான் அரசன் தந்தத்தனால்

ஒரு சங்காசனத்ைதச் ெசய்தான். அதைனப்
ெபான் தகட்டால் மூடினான். ௧௯ அதல்
ஏற ச்ெசல்ல 6 படிகள் இருந்தன. அதன் பன்
பகுதயன் உச்சயல் வட்டமாக இருந்தது.
இரு பக்கங்களிலும் ைக ைவப்பதற்கான
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ப டிமானங்கள் இருந்தன. ௨௦அதன் அருகல்
இரண்டு சங்கங்கள் இருந்தன. ஆறு
படிகளின் ேமலும் இரண்டு பக்கத்தலும் 12
சங்கங்கள் நன்றன. எந்த அரசாங்கத்தலும்
இதுேபால் அைமக்கப்படவல்ைல.
௨௧அரசனின் பானபாத்த ரங்கள் ெபான்னால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. “லீபேனானின் காடு”
எனும் மாளிைக ெபாருட்கள் எல்லாம்
பசும்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
எதுவும் ெவள்ளியால் ெசய்யப்படவல்ைல.
காரணம் அவனது காலத்தல் ெவள்ளி ஒரு
ெபாருட்டாக மத க்கப்படவல்ைல!
௨௨ அரசனுக்கு வயாபாரத்தன்ெபாருட்டு

ேவறு ேதசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட
பல தர்ஷீசன் கப்பல்களும் இருந்தன.
இைவயைனத்தும் ஈராமின் கப்பல்கள்,
மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுைற அைவ ெபான்,
ெவள்ளி, யாைனத்தந்தம், வலங்குகள்
ேபான்றவற்ைறபல்ேவறுநாடுகளில்இருந்து
ெகாண்டுவரும்.
௨௩ பூமிய ேல சாெலாேமான் மிகப்

ெபரிய அரசனாக வளங்கனான். அவன்
மற்றவர்கைளவ ட ெசல்வத்தலும்,
அறவலும் ச றந்து வளங்கனான்.
௨௪ எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள்
சாெலாேமாைனப் பார்க்க வரும்பனார்கள்.
ேதவன் ெகாடுத்த ஞானத்ைத அவன் மூலம்
ேகட்க வரும்பனார்கள். ௨௫ ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் ஜனங்கள் அரசைனப்
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பார்க்கவந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
அவனுக்குப் பரிசுகைளயும் ெகாண்டு
வந்தனர். அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, துணி,
ஆயுதம், மணப் ெபாருள், குதைர, ேகாேவறு
கழுைதஎனக்ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௬ எனேவ சாெலாேமானுக்கு ஏராளமான

இரதங்களும் குதைரகளும் இருந்தன.
அவனிடம் 1,400 இரதங்களும், 12,000
குதைரகளும் இருந்தன. இதற்ெகன்று
ஒரு தனி நகரத்ைதேய உருவாக்கனான்.
அவன் சல இரதங்கைள எருசேலமில்
ைவத்தருந்தான். ௨௭ அவன் இஸ்ரேவைலச்
ெசல்வம் ெசழிக்கச் ெசய்தான். அவன்
நாட்டில் ெவள்ளியானது பாைறகைளப்ேபால
ெபாதுவாகக் க டந்தது, ேகதுரு மரங்கள்
மைலப்பகுதயல் உள்ள காட்டத்த
மரங்கைளப் ேபால மிகுதயாக
வளர்ந்தருந்தன. ௨௮ எக ப்தலிருந்தும்
குைவயலிருந்தும் அரசன் சாெலாேமான்
குதைரகைளவரவைழத்தான். வயாபாரிகள்
அவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௯ எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட
ஒரு இரதம் 15 பவுண்டு ெவள்ளியும்,
ஒரு குதைர 33/4 பவுண்டு ெவள்ளியும்,
மத ப்புைடயதாக இருந்தது. சாெலாேமான்
இரதங்கைளயும், குதைரகைளயும் ஏத்தயர்
மற்றும்சீரியர்களுக்குவற்பைனெசய்தான்.

௧௧
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சாெலாேமானும் அவனது பல
மைனவயரும்
௧ சாெலாேமான் அரசன் ெபண்கைள

ேநச த்தான்! அவன் இஸ்ரேவலில் உள்ள
ெபண்கைள மட்டுமல்லாமல் பார்ேவனின்
மகள், ஏத்தயர், ேமாவாப்,அம்ேமான், ஏேதாம்,
சீேதான் எனப் பல நாட்டுப் ெபண்கைள
வரும்பனான். ௨முன்பு, கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம், “அடுத்த நாட்டு ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு
ெசய்தால், அவர்களின் ெதய்வங்கைள
நீங்கள் வணங்க ேவண்டியது வரும்”
என்றார். ஆனால், சாெலாேமான்
இதுேபான்ற ெபண்கைள ேநச த்தான்.
௩ சாெலாேமானுக்கு 700 மைனவயர்
இருந்தனர். (அவர்கள் அைனவரும் ப ற
நாட்டுத்தைலவர்களின்மகள்கள்ஆவார்கள்.)
இதுமட்டுமன்ற அவனுக்கு 300 அடிைமப்
ெபண்களும் மைனவயைரப் ேபான்று
இருந்தனர். அவர்கள் அவைன ேதவனுைடய
வழியலிருந்து தருப்பனார்கள்.
௪ அவன் முதயவன் ஆனதும், அவர்கள்
அவைன அந்நயெதய்வங்கைள பன்
பற்றும்படிச் ெசய்தனர். அவனது
தந்ைத தாவீைதப்ேபான்று சாெலாேமான்
முழுைமயாக கர்த்தைரப் பன்பற்றவல்ைல.
௫ சாெலாேமான் அஸ்தேராத்ைத
ெதாழுதுெகாண்டான். இது சீேதானியரின்
ெதய்வமாகும். அவன் மில்ேகாைமயும்
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ெதாழுதுெகாண்டான். இது அம்ேமானியரின்
அருவருப்பான வக்க ரகமாகும். ௬ எனேவ
சாெலாேமான் கர்த்தருக்கு முன் தவறு
ெசய்தான். அவன் தன் தந்ைத
தாவீைதப்ேபான்று கர்த்தைர முழுைமயாகப்
பன்பற்றவல்ைல.
௭ சாெலாேமான் காேமாஸ் என்னும்

ெபாய்த்ெதய்வத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள
ஒரு இடத்ைதக் கட்டினான். இது
ேமாவாப யரின் அருவருப்பான வக்க ரகம்
ஆகும். இவ்வடத்ைத எருசேலமுக்கு
எத ரில் உள்ள மைலமீது கட்டினான்.
அேத மைலயல், ேமாேளாகுக்கும்
ஆலயம் கட்டினான். இது அம்ேமான்
ஜனங்களின் அருவருப்பான ேதாற்றமுைடய
வக்க ரகமாகும். ௮ சாெலாேமான்
இதுேபாலேவ மற்ற மைனவயரின் நாட்டுத்
ெதய்வங்களுக்கும் ெசய்தான். அவனது
மைனவயர் அத்ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப்
ெபாருட்கைளஎரித்து, பலிய ட்டுவந்தனர்.
௯ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய

கர்த்தைர பன்பற்றுவதலிருந்து அவன்
வலக ப்ேபானான். எனேவ, கர்த்தர்
சாெலாேமான் மீது ேகாபங்ெகாண்டார்.
கர்த்தர் அதற்கு முன்பு அவனிடம் இருமுைற
ேதான்றனார். ௧௦ அவர் அவனிடம்
அந்நயெதய்வங்கைள பன்பற்றக்
கூடாது என்று கூறனார். ஆனால்
அவன் கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
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கீழ்ப்படியவல்ைல ௧௧ எனேவ கர்த்தர்
சாெலாேமானிடம், “என்ேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய மீற முடிெவடுத்துவ ட்டாய்.
நீ எனது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ உனது அரைச
உன்னிடமிருந்து வலக்குேவன் என்று
வாக்குறுதக்ெகாடுக்க ேறன். அதைன
உன் ேவைலக்காரர்களில் ஒருவருக்குக்
ெகாடுப்ேபன். ௧௨ ஆனால் நான் உன்
தந்ைதயான தாவீைத ேநச த்ேதன். எனேவ
நீ உய ேராடு இருக்கும்வைர இவ்வரைச
உன்னிடமிருந்து பற த்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்
உன் மகன் அரசனாகும்வைர உனக்காகக்
காத்தருப்ேபன். ப றகு இதைன
அவனிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
௧௩ இதுவைர, நான் உனது மகனிடமிருந்து
ராஜ்யத்ைத வலக்கயதல்ைல. அவன்
ஆள்வதற்கு நான் அவனுக்கு ஒரு
ேகாத்த ரத்ைத வ ட்டுவடுக ேறன். இதைன
நான் தாவீத ற்காகச் ெசய்க ேறன்.
அவன் ஒரு நல்ல ஊழியன். அேதாடு
எருசேலமுக்காகவும் இதைனச் ெசய்க ேறன்.
இது என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நகரம்!”
என்றார்.

சாெலாேமானின்பைகவர்கள்
௧௪ அேத காலத்தல், ஏேதாமியனாகய

ஆதாத்ைத சாெலாேமானின் பைகவனாக
கர்த்தர் உருவாக்கனார். அவன் ஏேதாம்
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அரசனின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன்.
௧௫ இப்பைகைம இவ்வாறுதான் வளர்ந்தது.
முன்பு தாவீது ஏேதாைமத் ேதாற்கடித்தான்.
தாவீதன் பைடயல் ேயாவாப் தளபதயாக
இருந்தான். அவன் மரித்தவர்கைளப்
புைதப்பதற்காக ஏேதாமுக்குச் ெசன்றான்.
ேயாவாப் அப்ேபாது அங்ேக உய ேராடு
இருந்தவர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டான்.
௧௬ ேயாவாபும் மற்ற இஸ்ரேவலர்களும்
ஏேதாமில் 6 மாதங்கள்இருந்தனர். அப்ேபாது
அங்கருந்த அைனத்து ஆண்கைளயும்
ெகான்றுவந்தனர். ௧௭ ஆனால் அப்ேபாது
ஆதாத் சறுவனாக இருந்தான். அவன்
எக ப்துக்கு ஓடிப் ேபானான். அவனுைடய
தந்ைதயன் ேவைலக்காரர்களும் அவேனாடு
ேபானார்கள். ௧௮ அவர்கள் மீதயாைன
வட்டு பாரானுக்குச் ெசன்றனர். பாரானில்
ேமலும் சலர் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். பன்
அைனவரும் எக ப்துக்குப் ேபாய் பார்ேவான்
மன்னனிடம் உதவ ேகட்டனர். மன்னன்
அவனுக்கு ஒரு வீடும், ெகாஞ்ச நலமும்
ெகாடுத்தான். இன்னும் பல உதவகைளயும்
உணவும்ெகாடுத்துவந்தான்.
௧௯ பார்ேவான் ஆதாத்ைத மிகவும்

வரும்ப , தருமணமும் ெசய்துைவத்தான்.
அவள் பார்ேவானின் மைனவயன்
தங்ைகஆவாள். அவன் மைனவேயா
தாப்ெபேனஸ் என்னும் அரசகுமாரி.
௨௦ ஆதாத்துக்கு ேகனுபாத் என்னும் மகன்
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ப றந்தான். தாப்ெபேனஸ் அவைனத்
தன் குழந்ைதகேளாடு அரண்மைனயல்
வளரவ ட்டாள்.
௨௧ தாவீது, மரித்துப்ேபானைத ஆதாத்

எக ப்தல் அற ந்தான். ேயாவாப் தளபதயும்,
மரித்துப்ேபானைத அற ந்துக்ெகாண்டான்.
எனேவ அவன் பார்ேவானிடம், “நான் என்
ெசாந்த நாட்டுக்குப் ேபாக அனுமதயுங்கள்”
என்றான்.
௨௨ ஆனால் பார்ேவன், “உனக்குத்

ேதைவயான அைனத்ைதயும் இங்ேக
உனக்குத் ெகாடுத்தருக்க ேறன்!
அவ்வாறருக்க ஏன் உன் நாட்டிற்குப் ேபாக
வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
ஆனால் ஆதாத்ேதா, “தயவுெசய்து,

என்ைனப்ேபாகஅனுமதயுங்கள்” என்றான்.
௨௩ சாெலாேமானுக்கு எத ராக இன்ெனாரு

பைகவைன உருவாக்கவும் ேதவன் தாேம
காரணமானார்.
அவன் ெபயர் ேரேசான், இவன்

எலியாதாவன் மகன். இவன் தன்
எஜமானனிடமிருந்து ஓடிப் ேபானான்.
இவனது எஜமானன் ேசாபாவன் அரசனான,
ஆதாேதசர். ௨௪ தாவீது ேசாபாைவத்
ேதாற்கடித்த ப றகு, ேரேசான் சலவீரர்கைளச்
ேசர்ந்து அவர்களுக்கு தைலவன் ஆனான்.
அவன் தமஸ்குவுக்கு ேபாய் அங்ேக தங்க
இருந்தான். பன் அதன் அரசன் ஆனான்.
௨௫அேதாடு ஆராைமயும் ஆண்டான். அவன்
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இஸ்ரேவலர்கைள ெவறுத்து, ெதாடர்ந்து
அவர்களுக்குப் பைகவனாக சாெலாேமான்
காலம்வைரஇருந்தான். ஆதாத்தும்ேரசானும்
இஸ்ரேவலுக்கு ெதாந்தரவு ெகாடுக்க
ஆரம்ப த்தனர்.
௨௬ ேநபாத்தன் மகனான ெயேராெபயாம்

சாெலாேமானின் ஊழியக்காரன். இவன்
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
இவன் ேசேரதா ஊரினன். இவன்
தாயன் ெபயர் ெசரூகாள். இவனது
தந்ைத மரித்துப்ேபானான். இவனும்
சாெலாேமானுக்குஎத ராக எழும்பனான்.
௨௭ ெயேராெபயாம் சாெலாேமானுக்கு

எத ராக எழும்பய கைத இதுதான்.
சாெலாேமான் தாவீது நகரத்தல்
மில்ேலாவும் சுவரும் கட்டினான்.
௨௮ ெயேராெபயாம் உறுதமிக்கவன்.
இவன் நல்ல ேவைலக்காரன் என்பைதச்
சாெலாேமான் அறந்துக்ெகாண்டான்.
ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தலிருந்த
ேவைலக்காரர்கள் அைனவருக்கும்
இவைனத்தைலவனாக்கனான். ௨௯ஒருநாள்
ெயேராெபயாம் எருசேலமிற்கு ெவளிேய
பயணம்ேபானான். சாைலயல்அகயாஎனும்
சீேலானியனானதீர்க்கதரிசையசந்த த்தான்.
அகயா புதய அங்கைய அணிந்தருந்தான்.
இருவரும்தனியாகஇருந்தார்கள்.
௩௦ அகயா தனது புதய அங்கைய எடுத்து

12 துண்டுகளாகக் க ழித்தான். ௩௧ பன்
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அவன்ெயேராெபயாைமேநாக்க , “உனக்காக
இதல் 10 துண்டுகைள எடுத்துக்ெகாள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
‘நான் சாெலாேமானிடமிருந்து அரைச
வலக்குேவன்’ என்று கூறயருக்க றார்.
நான் உனக்குப் பத்து ேகாத்த ரங்கைளத்
தருேவன். ௩௨ தாவீதன் குடும்பம் ஒேர
ஒரு ேகாத்த ரத்ைதமட்டும் ஆளும்படி
ெசய்ேவன். நான் இதைன தாவீத ற்காகவும்
எருசேலமிற்காகவும் ெசய்க ேறன். நான்
எருசேலைம அைனத்து இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்,
௩௩ சாெலாேமான் என்ைனப் பன்பற்றுவைத
வ ட்டுவ ட்டதால் அவனிடமிருந்து
ராஜ்ஜியத்ைத எடுக்கப்ேபாக ேறன்.
அவன் சீேதானின் ெபாய் ெதய்வமான
அஸ்தேராத்ைதயும், ேமாவாப யரின்
ெபாய்த் ெதய்வமான காேமாைசயும்,
அம்ேமான்ஜனங்களின்ெபாய்த்ெதய்வமான
மில்ேகாைமயும் ெதாழுதுெகாண்டு
வருகறான். அவன் தன் தந்ைத
தாவீைதப்ேபான்று வாழவல்ைல. அவன்
எனது சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்படியவல்ைல. அவன் நல்ல வழிகளில்
இருந்து வலகவ ட்டான். ௩௪ எனேவ
நான் சாெலாேமானின் குடும்பத்தலிருந்து
அரைச வலக்குேவன். ஆனால் நான்
சாெலாேமாைன அவனது கைடச காலம்
மட்டும் அரசனாக இருக்க அனுமத ப்ேபன்.
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நான் இதைன தாவீத ற்காகச் ெசய்க ேறன்
தாவீது என் எல்லா கட்டைளகளுக்கும்
சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்ததால் அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௩௫ ஆனால் நான்
சாெலாேமானின் மகனிடமிருந்து அரைச
வலக்குேவன். நான் உன்ைன, பத்து
ேகாத்த ரங்கைள ஆட்ச ெசய்ய ைவப்ேபன்.
நீ இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் ஆள்வாய்.
௩௬ நான் சாெலாேமானின் மகைன ஒரு
ேகாத்த ரத்ைத மட்டும் ஆளவடுேவன். இதன்
மூலம் தாவீதன் சந்ததயார் ெதாடர்ந்து
எருசேலமில் ஆள்வதாக இருக்கும். நான்
எருசேலைம எனக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
௩௭ ஆனால் உன்ைன, உனக்கு வருப்பமான
அைனத்ைதயும் ஆளும்படி ைவப்ேபன்.
இஸ்ரேவல்முழுவைதயும் நீஆளுவாய். ௩௮நீ
என்ைனப் பன்பற்ற என் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் உன்ைன இவ்வாறு
ஆக்குேவன். நீ தாவீைதப்ேபான்று
சட்டங்கைளயும், கட்டைளகைளயும் மீறாமல்
நடந்துக்ெகாண்டால், நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன். நான் உனது குடும்பத்ைதயும்
தாவீதன் குடும்பத்ைதப்ேபான்று அரச
குடும்பமாகச் ெசய்ேவன். நான் உனக்கு
இஸ்ரேவைலத் தருேவன். ௩௯ நான்
சாெலாேமானின் தவறுகளுக்காக தாவீதன்
ஜனங்கைளத் தண்டிக்கப்ேபாக ேறன்.
ஆனால் அவர்கைள என்ெறன்ைறக்கும்
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தண்டிக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
சாெலாேமானின்மரணம்
௪௦ சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக்

ெகால்ல முயன்றான். ஆனால் அவன்
எக ப்துக்கு ஓடிப் ேபானான். அவன் சீஷாக்
அரசைன சந்த த்தான். அவன் சாெலாேமான்
மரிக்கும்வைரஅங்ேகேயஇருந்தான்.
௪௧ சாெலாேமான் தனது ஆட்ச க்காலத்தல்

மிக உயர்ந்த அறவுள்ள ெசயல்கைளச்
ெசய்தான். அைவ அைனத்தும்
சாெலாேமானின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௪௨ இவன்
எருசேலமிலிருந்து ெகாண்டு இஸ்ரேவல்
முழுவைதயும் 40 ஆண்டுகாலம் ஆட்ச
ெசய்தான். ௪௩ பன் சாெலாேமான்
மரித்ததும், தமது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவன்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட இடம் தாவீதன்
நகரமாகும். ப றகு சாெலாேமானின் மகன்
ெரெகாெபயாம்அரசனானான்.

௧௨
ஜனங்களின் ேபாராட்டம்
௧-௨சாெலாேமானிடமிருந்துஓடிப் ேபான
ேநபாத்தன் மகனான ெயேராெபயாம்

எக ப்த ேலேய இருந்தான். சாெலாேமான்
மரித்தைத அற ந்ததும் (ேசரதாவுக்குத்)
தரும்பனான். இது எப்ப ராய ம்
மைலப்பகுதயல்இருந்தது.
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சாெலாேமான் அரசன் மரித்து
தனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அதன் பறகு அவனது
மகனான ெரெகாெபயாம் அரசன்
ஆனான். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் சீேகமுக்குப் ேபானார்கள்
அவர்கள், ெரெகாெபயாைம அரசனாக்க
வரும்பனார்கள். ெரெகாெபயாமும்
சீேகமுக்குச் ெசன்றான். ௪ ஜனங்கள்
அவனிடம், “உங்கள் தந்ைத
நாங்கள் கடுைமயாக உைழக்கும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார். இப்ேபாது, அவற்ைற
எளிதாக்க ேவண்டும். உங்கள் தந்ைதையப்
ேபால் கடுைமயான ேவைலகைளக்
ெகாடுக்கேவண்டாம். அவ்வாறானால்
நாங்கள் உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ேவாம்”
என்றனர்.
௫ அதற்கு ெரெகாேபயாம், “மூன்று

நாட்களில் தரும்ப வாருங்கள், நான்
உங்களுக்குப் பதல் ெசால்ேவன்” என்றான்.
ப றகுஜனங்கள்தரும்ப ச்ெசன்றார்கள்.
௬ சாெலாேமான் உய ேராடு இருந்தேபாது

அவனுக்கு ேயாசைன ெசால்வதற்காகச்
சல முதயவர்கள் இருந்தனர். அவர்களிடம்
ெரெகாெபயாம் என்ன ெசய்வது என்று
ேகட்டான். ெரெகாெபயாம், “இந்த
ஜனங்களுக்கு நான் என்னபதல் ெசால்ல
ேவண்டும்?” என்றுகலந்துஆேலாச த்தான்.
௭ அதற்கு மூப்பர்கள், “இன்று நீ
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அவர்களுக்குச் ேசவகனானால், ப றகு
அவர்களும் உண்ைமயான ேசவகர்களாக
உனக்கு இருப்பார்கள். அவர்களுடன்
இரக்கத்ேதாடு ேபசனால், பன் அவர்கள்
உனக்காக எப்ெபாழுதும் ேவைல
ெசய்வார்கள்” என்றனர்.
௮ ஆனால் அந்தப் புத்த மதைய அவன்

ேகட்கவல்ைல. அவன் தன் இைளய
நண்பர்கைளக் ேகட்டான் ௯ அவன்
அவர்களிடம், “ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து,
‘உங்கள் தந்ைதையப்ேபான்று கடினமான
ேவைலையக் ெகாடுக்கேவண்டாம். எளிதான
ேவைலையக் ெகாடுங்கள்’ என்கன்றனர்.
நான் என்ன பதல் ெசால்லேவண்டும்
என நைனக்கறீர்கள்? நான் என்ன
ெசால்லேவண்டும்?” என்ற கலந்து
ஆேலாச த்தான்.
௧௦ அரசனிடம் இைளய நண்பர்கேளா,

“ச லர் உன்னிடம் வந்து, ‘உங்கள் தந்ைத
கடினமான ேவைலையக் ெகாடுத்தார்.
நீங்கள் எளிதான ேவைலையக் ெகாடுங்கள்’
என்கன்றனர். நீ அவர்களிடம், ‘என் ச றய
வ ரல் தந்ைதயன் முழு சரீரத்ைதவ ட பல
மிக்கது என்று ெசால்லேவண்டும். ௧௧ என்
தந்ைத கடினமான ேவைலையச் ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார். நான் அைதவ ட
கடினமான ேவைலையத் தருேவன்! அவர்
சாட்ைடமூலம் கட்டாயப்படுத்தனார். ஆனால்
நான் அடித்து கட்டாயப்படுத்துேவன் எனது
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அடிகள் ேதளின் ெகாடுக்ைகப் ேபாலிருக்கும்’
என்றுெசால்!” என்றனர்.
௧௨ ெரெகாெபயாம் மூன்று நாட்களில்

தரும்ப வரும்படி ஜனங்களிடம்
கூறயருந்தான். எனேவ மூன்று
நாட்களுக்குப் ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் ெரெகாெபயாமிடம் வந்தனர்.
௧௩ அப்ேபாது அவர்களிடம், அரசன்
கடுைமயாகப் ேபசனான். அவன்
மூப்பர்களின் ஆேலாசைனையக் ேகட்டுக்
ெகாள்ளவல்ைல. ௧௪ அவன் தன் இைளய
நண்பர்கள் ெசால்லச் ெசான்னைதேய
ெசான்னான். அவன் அவர்களிடம்,
“என் தந்ைத கடின ேவைல ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார். நான் அைதவ டவும்
கடின ேவைலகைளத் தருேவன். என் தந்ைத
உங்கைளச் சவுக்கால் அடித்தார். நாேனா
ேதள் கடிையப்ேபால ேவதைனயைடயுமாறு
அடிப்ேபன்!” என்றான். ௧௫ எனேவ
ஜனங்கள் வரும்பயது ேபான்று அரசன்
ெசய்யவல்ைல. கர்த்தர்தாேம இவ்வாறு
ந கழும்படி ெசய்தார். ேநபாத்தன் மகனான
ெயெராெபயாமுக்குச் ெசய்த வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுவதற்காக கர்த்தர் இவ்வாறு
ெசய்தார். கர்த்தர்அகயாவன்மூலமாகஇந்த
வாக்குறுதையச் ெசய்தார். அகயா சீேலா
நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்.
௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்

புதய அரசன் தங்கள் ேவண்டுேகாைளக்
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ேகட்டுக் ெகாள்ளவல்ைல என்று
எண்ணினார்கள். எனேவ அவர்கள்
அரசனிடம்,

“நாங்கள்தாவீதன்குடும்பத்தனர்கள்தானா?
இல்ைல. ஈசாயன் நலத்தல்
எங்களுக்குப்பங்கருக்க றதா?

இல்ைல! எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தம்தம் ெசாந்த நலத்த ற்கு தரும்ப ப்
ேபாகட்டும்

தாவீதன்மகன்தமதுஜனங்கைளமட்டும்
ஆளட்டும்!”

என்று கூறனர். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். ௧௭ ஆனால்
ெரெகா ெபயாம் யூதா நகரங்களில் வாழும்
இஸ்ரேவலர்கள் முழுவைதயும் ஆண்டு
வந்தான்.
௧௮ அேதானிராம் என்பவன்

ேவைலக்காரர்களின் ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான். அரசன் அவைன ஜனங்களிடம்
ேபச ப்பார்க்குமாறு அனுப்பனான். ஆனால்
ஜனங்கள் அவைனக் கல்ெலற ந்து
ெகான்றனர். பன் அரசன் தனது இரதத்தல்
ஏற எருசேலமிற்குத் தப்ப த்து ஓடினான்.
௧௯இவ்வாறுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்தாவீதன்
குடும்பத்த ற்கு எத ராகப் ேபாரிட்டனர்.
அவர்கள் இன்றும் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு
எத ராகஉள்ளனர்.
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௨௦ ெயெராெபயாம் தரும்ப வருவைத
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
அற ந்தனர். எனேவ ஒரு கூட்டத்த ற்கு
ஏற்பாடு ெசய்து அவைன இஸ்ரேவல்
முழுைமக்கும் அரசனாக்கனார்கள்.
யூதாவன் ேகாத்த ரத்தனர் மட்டும் தாவீதன்
குடும்பத்ைதப் பன்பற்றுகறவர்களாக
இருந்தனர்.
௨௧ ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்குப் ேபாய்

யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தாைர
ஒன்று ேசர்த்தான். இது 1,80,000 ேபர்
ெகாண்ட பைடயாய ற்று. அரசன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைட ேபாட
வரும்பனான். தனது ஆட்ச பீடத்ைதத்
தரும்பப்ெபற வரும்பனான். ௨௨ ஆனால்
கர்த்தர் ேசமாயா என்ற தீர்க்கதரிச ேயாடு
ேபசனார். கர்த்தர், ௨௩ “நீ யூதாவன்
அரசனான, சாெலாேமானின் மகன், ெரெகா
ெபயாமிடம் கூறு. அத்துடன் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன் ஜனங்களிடமும் கூறு. ௨௪ நீ
அவர்களிடம், ‘உனது சேகாதரர்கேளாடு
சண்ைட ேபாடேவண்டாம் என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார். ஒவ்ெவாருவரும் வீட்டிற்குப்
ேபாங்கள், நான் இவ்வாறு ந கழும்படி
ெசய்ேதன்!’ என்று ெசால்” என்றார். எனேவ
அரசனின் பைடயலுள்ள அைனவரும்
கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு அடிப்பணிந்து
வீட்டிற்குத்தரும்பனார்கள்.
௨௫ சீேகம் என்பது எப்ப ராயீம் நாட்டின்
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மைல நகரம். அதைன அரசன்
ெயெராெபயாமும் பலம் ெபாருந்தயதாக
ஆக்க அங்ேக வாழ்ந்தான். பன்னர்
ெபனூேவைலப் பலமாக்க அங்ேக
வாழ்ந்தான்.
௨௬-௨௭ ெயெராெபயாம் தனக்குள்ேளேய,

“ஜனங்கள் எருசேலமில் ெதாடர்ந்து
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
காணிக்ைககைள அளிக்கச்
ெசல்வார்கேளயானால், பன் அவர்கள்
தாவீதன் குடும்பத்தால் ஆளப்படேவண்டும்
என வரும்புவார்கள். அவர்கள்
ெரெகாெபயாைமப் பன்பற்ற ,
அவைன மீண்டும் அரசனாக்குவார்கள்.
என்ைனக் ெகான்றுவடுவார்கள்” என
எண்ணினான். ௨௮ எனேவ அவன் தன்ைனச்
சார்ந்தவர்கேளாடு கலந்து ேயாச த்தான்.
அவன் இரண்டு தங்க கன்றுக்குட்டிகைளச்
ெசய்தான். ஜனங்களிடம், “இனிேமல்
நீங்கள் எருசேலம் ேபாய் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். உங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுவந்த ெதய்வங்கள்
இைவகள் தான்” என்றான். ௨௯ பன்னர்
ெபத்ேதலில் ஒரு கன்றுகுட்டியும், தாண்
நகரில் ஒரு கன்றுக் குட்டியும் ைவத்தான்.
௩௦ ஜனங்கள் ெபத்ேலலுக்கும் தாணுக்கும்
ேபாய் கன்றுக்குட்டிகளின் உருவங்கைள
வழிபட்டனர். இதுெபரிய பாவமானது.
௩௧ ெயெராெபயாமும் உயர்ந்த
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மைலய டங்களில் ஆலயங்கைளக்
கட்டினான். அதற்கு ஆசாரியர்களாக
இஸ்ரேவலின்ெவவ்ேவறுேகாத்த ரங்களிலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுத்தான். (அவன்
ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து மட்டும்
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல).
௩௨ அரசன் புதய வடுமுைறநாைளயும்
உருவாக்கனான். இது பஸ்கா
பண்டிைகையப்ேபான்று யூதாவல்
வழாவாய ற்று. ஆனால் இது எட்டாவது
மாதத்தல் 15 வது நாள், முதல் மாதத்தன்
15வது நாள் இல்ைல. அந்த காலத்தல்
ெபத்ேதலில் பலிபீடத்தல் பலவத
பலிகைளச் ெசய்தான். அப்பலிகள்
அவனால் ெசய்யப்பட்ட காைளகளுக்கு
உரியதாய ற்று. அங்ேகெபத்ேதல்நகரிேலேய
அரசன் ஆசாரியர்கைள ேதர்ந்ெதடுத்து
ெதாழுைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான்.
௩௩ இவ்வாறு அரசன், இஸ்ரேவலுக்கு
உரிய வடுமுைறக்கு தன் ெசாந்த நாைள
ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டான். இது
எட்டாவது மாதத்தன் 15வது நாள். அப்ேபாது
அவன் பலிபீடத்தல் பலிய ட்டு நறு மணப்
ெபாருட்கைள எரித்தான். இைவ ெபத்ேதல்
நகரில் நடந்தது.

௧௩

ெபத்ேதலுக்குஎத ராக ேதவன்ேபசுதல்
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௧ கர்த்தர், யூதாவலுள்ள ேதவமனிதைனப்
ெபத்ேதலுக்கு ேபாகும்படி கட்டைளய ட்டார்.
அவன் அங்ேக ேபானேபாது ெயெராெபயாம்
பலிபீடத்தன் முன்னால் நறுமண வாசைனப்
ெபாருட்கைளச் ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான்.
௨ பலிபீடத்த ற்கு எத ராகப் ேபசுமாறு கர்த்தர்
அந்த ேதவமனிதனுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
அவனும்,

“பலிபீடேம, கர்த்தர் உன்னிடம் கூறுகறார்
‘தாவீதன் குடும்பத்தல் ேயாச யா என்பவன்
இருக்கறான். இந்த ஆசாரியர்கெளல்லாம்
இப்ேபாது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுது
வருகன்றனர். எனேவ பலிபீடேம, ேயாச யா
என்பவன் உன்ேமல் தூபம் காட்டுக ற
ேமைடயன் ஆசாரியர்கைள உன்ேமல்
பலியடுவான். அந்தஆசாரியர்கள் நறுமணப்
ெபாருட்கைளப் ேபாட்டு எரிக்கன்றனர்.
ஆனால் ேயாச யாேவா மனித எலும்புகைளப்
ேபாட்டு எரிப்பான். ப றகு மீண்டும்உன்ைனப்
பயன்படுத்தமுடியாது!’ ” என்றான்.
௩ இைவெயல்லாம் ந கழும் என்பதற்கான

சான்ைறயும்அந்த ேதவமனிதன் காட்டினான்.
அவன், “இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம்
ெசான்ன அத்தாட்ச யாகும். கர்த்தர், ‘இந்த
பலிபீடம் ெவடித்து இதலுள்ள சாம்பல்
தைரய ேலவழும்’ என்று ெசான்னார்”
என்றான்.
௪ அரசனான ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலின்

பலிபீடத்ைதப்பற்ற ேதவமனிதனிடமிருந்து
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ெசய்தையக் ேகட்டான். அவன் தன்
ைகையப் பலிபீடத்தலிருந்து நீட்டி, “அவைன
படியுங்கள்!” என்றான். ஆனால் நீட்டிய
அந்தக் ைக, மடக்க முடியாத அளவற்கு
முடங்க ப்ேபானது. ௫ பலிபீடமும், தூள்
தூளாகச் ச தற உைடந்துேபானது. அதன்
சாம்பல் தைரயல் ச ந்தயது. ேதவமனிதன்
ெசான்னது ேதவனிடமிருந்து வந்தது
என்பதற்கு இதுேவ சாட்ச யாய ற்று.
௬அப்ேபாதுஅரசன்அந்தத் ேதவமனிதனிடம்,
“எனக்காக உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய். எனதுைகையகுணமாக்கும்படி
கர்த்தைரக் ேகள்” என்றான்.
ேதவமனிதனும் அவ்வாேற ெஜப க்க

அவனதுைகமுன்புேபாலாய ற்று. ௭அரசனும்
ேதவமனிதனிடம், “என்ேனாடு என் வீட்டிற்கு
வா. என்ேனாடு உணவருந்து. உனக்குப்
பரிசளிப்ேபன்” என்றான்.
௮ ஆனால் ேதவமனிதேனா அரசனிடம்,

“உனதுஆட்சயல் பாதையக் ெகாடுத்தாலும்,
என்னால் உன்ேனாடு வரமுடியாது, இந்த
இடத்தல் என்னால் எைதயும் உண்ணேவா
குடிக்கேவாகூடாது. ௯எைதயும்உண்ணேவா
அல்லது குடிக்கேவா கூடாது என எனக்கு
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டார். நான் இங்கு வந்த
பாைதவழிேய பயணம் ெசய்யக்கூடாது
என்றும் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டிருக்க றார்”
என்றான். ௧௦ எனேவ அவன் ேவறு பாைத
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வழியாகத் தன்பயணத்ைதத்ெதாடர்ந்தான்.
௧௧ ெபத்ேதலில் ஒரு முதய தீர்க்கதரிச

இருந்தான். அவனது மகன்கள் அவனிடம்
வந்து ேதவமனிதன் ெபத்ேதலில் ெசய்தைதச்
ெசான்னார்கள், அரசனிடம் ெசான்னைதயும்
ெசான்னார்கள். ௧௨ அதற்கு அந்த
முதய தீர்க்கதரிச , “அவன் எந்தச் சாைல
வழியாகத் தரும்ப ப் ேபானான்?” என்று
ேகட்டான். அவர்களும் அந்தச் சாைலையச்
சுட்டிக்காட்டினார்கள். ௧௩ அவன் தனது
ேகாேவறுகழுைதக்குச்ேசணத்ைதகட்டுமாறு
ேவண்டினான். அவனது பள்ைளகளும்
அவ்வாேற ெசய்தனர். அவனும்
அக்கழுைதயன்மீதுஏற ப்ேபானான்.
௧௪ முதய தீர்க்கதரிச அந்தத்

ேதவமனிதைனப் பன் ெதாடர்ந்து
ேபானான். ேதவமனிதன் கர்வாலி
மரத்தன் கீழ் இருப்பைத அவன் கண்டான்,
“யூதாவலிருந்து வந்தத் ேதவமனிதன்
நீதானா?” என்றுேகட்டான்.
அந்த ேதவமனிதன், “ஆமாம், நான்தான்”

என்றான்
௧௫ முதய தீர்க்கதரிச “என்ேனாடு

வீட்டிற்கு வந்து உணவருந்துங்கள்” என்று
ேவண்டினான்.
௧௬ஆனால்அந்தத் ேதவமனிதன் “என்னால்

உங்கேளாடு வீட்டிற்கு வரமுடியாது. இந்த
இடத்தல் உங்கேளாடு உண்ணேவா
குடிக்கேவா கூடாது. ௧௭ கர்த்தர் எனக்கு,
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‘இந்த இடத்தல் எைதயும் உண்ணேவா
குடிக்கேவா கூடாது. நீ ெசன்ற சாைலயன்
வழிேய மீண்டும் ெசல்லக்கூடாது’ என்று
கட்டைளய ட்டுள்ளார்” என்றான்.
௧௮ ப றகு முதய தீர்க்கதரிச “நானும்

உங்கைளப் ேபான்று தீர்க்கதரிச தான்”
என்றான். ேமலும் அவன் ஒரு ெபாய்ச்
ெசான்னான். அவன், “ேதவதூதன் ஒருவன்
கர்த்தரிடத்தலிருந்து வந்தான். அவன்
உங்கைள எனது வீட்டிற்கு அைழத்துப்ேபாய்
உண்ணவும் குடிக்கவும் ெகாடுக்குமாறு
ேகட்டுக்ெகாண்டான்” என்றான்.
௧௯ எனேவ ேதவமனிதன்

முதயவேனாடு அவனது வீட்டிற்குப்ேபாய்
உண்டான். அவேனாடு குடித்தான்.
௨௦ அவர்கள் ேமைஜயன் முன்னால்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் முதய
தீர்க்கதரிச ய டம் ேபசனார். ௨௧முதயவனும்,
அந்த ேதவமனிதனிடம், “கர்த்தர் உனக்க ட்ட
கட்டைளைய மீறனாய்! அவருக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ௨௨ இந்த இடத்தல்
எைதயும் உண்ணேவா அல்லது குடிக்கேவா
கூடாது என்று கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். ஆனால் நீ தரும்ப வந்து
உண்டு குடித்தாய். எனேவ உனது பணம்
உன் குடும்பக் கல்லைறயல் அடக்கம்
ெசய்யப்படாமல் ேபாகும்” என்றான்.
௨௩ ேதவமனிதன் உணவருந்த முடித்தான்.

முதய தீர்க்கதரிச ப றகு கழுைதயல்
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அவனுக்காக ேசணத்ைத கட்டி அவன்
ேபானான். ௨௪ அவன் பாைதயல் பயணம்
ெசய்யும்ேபாது, ஒரு சங்கம் வந்து அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டது. அவனது உடல்
பாைதயல் க டக்க அருகல் சங்கமும்
கழுைதயும் நன்றுெகாண்டிருந்தன.
௨௫ ச லர் அவ்வழியாக வந்தனர். அவர்கள்
பணத்ைதயும் சங்கத்ைதயும் கண்டு முதய
தீர்க்கதரிச ய டம் வந்து தாங்கள் கண்டைதக்
கூறனார்கள்.
௨௬ அவன்தான் தந்த ரம் ெசய்து

தீர்க்கதரிசையத் தருப்ப அைழத்தவன்.
அவன் அைனத்ைதயும் ேகட்டபன்,
“அந்தத் ேதவமனிதன் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ
சங்கத்ைத அனுப்ப ெகான்றுவட்டார்.
இவ்வாறு ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர்
ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க றார்” என்றான்.
௨௭ ப றகு அவன் தன் மகன்களிடம், “என்
கழுைதக்கு ேசணத்ைதக் கட்டுங்கள்”
என்றான். அவனது மகன்களும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். ௨௮ அவன் சாைலக்குப் ேபாய்
தீர்க்கதரிச யன் பணத்ைதப் பார்த்தான்.
கழுைதயும் சங்கமும் அப்ெபாழுதும் அங்ேக
நன்றுெகாண்டிருந்தன. சங்கம் அந்த
உடைலத் தன்னவல்ைல. கழுைதையயும்
எதுவும்ெசய்யவல்ைல.
௨௯ முதய தீர்க்கதரிச அந்த பணத்ைத
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எடுத்து தனது கழுைதயன் மீது ைவத்தான்.
அதைன நகரத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்து
அவனுக்காக அழுதான். ௩௦ அவைனத்
தனது குடும்பக் கல்லைறய ேலேய அடக்கம்
ெசய்தான். பன் அவனுக்காக அழுது,
“என் சேகாதரேர, உங்களுக்காக நான்
வருந்துக ேறன்” என்று புலம்பனான்.
௩௧ எனேவ அந்த முதய தீர்க்கதரிச சவ
அடக்கத்ைத முடித்த பன், தன் மகன்களிடம்,
“நான் மரித்த பன்னும், என்ைன இேத
கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யுங்கள். எனது
எலும்புகைள இவனது எலும்புகளுக்கு
அருகல் ைவயுங்கள். ௩௨ இவன் மூலமாக
கர்த்தர் ெசான்னெதல்லாம் உறுதயாக
நைறேவறும். கர்த்தர் இவன் மூலமாக
ெபத்ேதலின் பலிபீடத்த ற்கு எத ராகவும்
சமாரியாவன் நகரங்களிலுள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு எத ராகவும் ேபசனார்”
என்றான்.
௩௩ ெயெராெபயாம் அரசன்

மாறவல்ைல. ெதாடர்ந்து தீைமகைளச்
ெசய்துவந்தான். ஆசாரியர்களாக
ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களிலிருந்து
ேதர்ந் ெதடுத்தான்.அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்தனர்.
ஆசாரியராக யார் வரும்பனாலும்
வரும்பயபடி அனுமதக்கப்பட்டனர்.
௩௪இச்ெசயல்கேளெபரும்பாவமாக அவனது
ஆட்ச அழிய காரணமாயற்று.
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௧௪
ெயெராெபயாம் மகனின்மரணம்
௧ அப்ேபாது, ெயெராெபயாமின் மகன்

அபயா என்பவன் ேநாய்வாய்ப்பட்டான்.
௨அரசன் தன் மைனவய டம், “சீேலாவற்குப்
ேபா. அகயா தீர்க்கதரிசையப் பார்.
அவர்தான்நான்இஸ்ரேவலின்அரசனாேவன்
என்று கூறனார். ஜனங்கள் அைடயாளம்
காணமுடியாதவாறுஆைடஅணிந்துக்ெகாள்.
௩தீர்க்கதரிச க்கு 10துண்டுஅப்பங்கைளயும்,
பணியாரங்கைளயும், ஒரு ஜாடி ேதைனயும்
ெகாடு. நம் மகனுக்கு என்ன ஏற்படும்
என்றும் ேகள். அகயா தீர்க்கதரிச உனக்கு
சரியாகச்ெசால்லுவார்” என்றான்.
௪ அரசன் ெசான்னதுேபாலேவ

அவனது மைனவயும் ெசய்தாள். அவள்
தீர்க்கதரிச யான அகயாவன் வீட்டிற்குப்
ேபானாள். அவன் முதுைமயைடந்து
பார்ைவயற்றுப் ேபாய் இருந்தான். ௫ஆனால்
கர்த்தர் அவனிடம், “ெயெராெபயாமின்
மைனவ தன் மகைனப்பற்ற உன்னிடம்
ேகட்கவருகறாள். ஏெனன்றால் அவன்
ேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்க றான்” என்றார். அவன்
என்ன ெசால்லேவண்டும் என்பைதயும்
கர்த்தர்அவனுக்குெசால்லியருந்தார்.
அரசனின் மைனவ அகயாவன்

வீட்டிற்கு வந்தாள். தன்ைன யாெரன்று
ஜனங்கள் அறந்துக்ெகாள்ளாதபடி
நடந்துக்ெகாண்டாள். ௬ அவள்
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கதவருேக வந்தைத அற ந்ததும்
அவன், “ெயெராெபயாமின் மைனவேய
வருக, உன்ைனப்பற்ற மற்றவர்கள்
ேவறுயாராகேவா நைனக்கும்படி ஏன்
நீ நடந்துக்ெகாள்க றாய்? உனக்கு ஒரு
ெகட்டச்ெசய்தைய ைவத்தருக்க ேறன்.
௭ ெயெராெபயாமிடம் ேபாய் இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்
என்பைதப் ேபாய் ெசால். கர்த்தர்,
‘ெயெராெபயாம், நான் உன்ைன
அைனத்து இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்தும்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனது ஜனங்கைள
ஆளும்படிச் ெசய்ேதன். ௮தாவீதன் குடும்பம்
இஸ்ரேவைல ஆண்டுக்ெகாண்டு இருந்தது.
ஆனால் நான் அதைன அவர்களிடமிருந்து
எடுத்து உன்னிடம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்
நீ எனது ஊழியனான தாவீைதப்ேபால்
நடந்துக்ெகாள்ளவல்ைல. அவன் எப்ேபாதும்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். முழுமனேதாடு
அவன் என்ைனப் பன் ெதாடர்ந்தான்.
எனக்கு ஏற்றைதேய அவன் ெசய்துவந்தான்
௯ ஆனால் நீ ெபரும் பாவங்கைள
ெசய்துவ ட்டாய். உனது பாவங்கள்
உனக்கு முன்னால் ஆண்டவர்களின்
பாவங்கைளவ ட மிக ேமாசமானது.
என்ைனப் பன்பற்றுவைதவ ட்டு,
நீேய வக்க ரகங்கைளயும் அந்நய
ெதய்வங்கைளயும் ெசய்தாய். இது
எனக்கு ேகாப மூட்டியது. ௧௦ எனேவ
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உனது குடும்பத்த ற்குத் துன்பங்கைளத்
தருேவன். உன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனத்து ஆண்கைளயும் ெகால்ேவன்.
ெநருப்பு, சாணத்ைத அழிப்பது ேபான்று
நான் உன் குடும்பம் முழுவைதயும்
அழித்துப்ேபாடுேவன். ௧௧ இந்நகரில்
மரித்துப்ேபாகும் உன் குடும்பத்தானின்
பணத்ைத நாய்கள் உண்ணும். வயலில்
மரிப்பவர்கைள பறைவகள் உண்ணும்.
இவற்ைறக்கர்த்தர் ெசான்னார்’ ” என்றான்.
௧௨ பன் அகயா தீர்க்கதரிச ேமலும்

ெயெராெபயாமின் மைனவடம் ேபசனான்,
“இப்ேபாது வீட்டிற்குப் ேபா. நீ எப்ெபாழுது
நகரத்த ற்குள் நுைழகறாேயா அப்ேபாது
உன் மகன் மரிப்பான். ௧௩ இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் அவனுக்காக அழுது அடக்கம்
ெசய்வார்கள். உன் குடும்பத்தல் அவன்
மட்டுேம அடக்கம் ெசய்யப்படுவான்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அவன் ஒருவன் மட்டுேம ெயெராெபயாமின்
குடும்பத்தல் ப டித்தமானவன் என்பதுதான்
காரணம். ௧௪ இஸ்ரேவலருக்குப் புதய
அரசைன கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார். அவன்
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைத அழிப்பான்.
இதுவைரவல்நைடெபறும். ௧௫ப றகுகர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கைளத் தாக்குவார். அவர்கள்
ஆற்றங்கைரயலுள்ள நாணைலப்ேபான்று
அைசவார்கள். அவர்கைள இந்த நல்ல
நாட்டினின்றும் கர்த்தர் துரத்துவார்.
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இந்த நாடு கர்த்தரால் அவர்களின்
முற்ப தாக்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர்
அவர்கைள ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு அப்பால்
ச தறடிப்பார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது
கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு இருப்பதால் இவ்வாறு
ெசய்வார். காரணம் அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு கம்பங்கள் அைமத்து
ெதாழுதுெகாண்டனர். ௧௬ ெராெபயாம்
தானும் பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் பாவத்துக்குட்படுத்தனான்.
எனேவ கர்த்தர் அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்”
என்றான்.
௧௭ அரசனின் மைனவ த ர்சாவலுள்ள

தன் வீட்டிற்குத் தரும்பனாள். அவள்
வீட்டிற்குள் நுைழந்ததும், அவளது மகன்
மரித்தான். ௧௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் அவனுக்காக அழுது அவைன
அடக்கம் ெசய்தனர். இது கர்த்தர் ெசான்னது
ேபாலேவ நடந்தது, கர்த்தர் தன்ஊழியனான,
தீர்க்கதரிச அகாயாவன் மூலம் இைதச்
ெசான்னார்.
௧௯ அரசன் ேவறுபல ெசயல்கைளச்

ெசய்தான். பல ேபார்கைளச் ெசய்து
ெதாடர்ந்து ஜனங்கைள ஆண்டான்.
இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் அவன் ெசய்தது எல்லாம்
எழுதப்பட்டிருக்க றது ௨௦அவன் 22ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவன் மரித்ததும் அவனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
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அவனக்குப் பன் அவனது மகன் நாதாப்
அரசன்ஆனான்.

Rehoboam, King of Judah
௨௧ சாெலாேமானின் மகனான

ெரெகாெபயாம் யூதாவன் அரசனான ேபாது,
அவனுக்கு 41 வயது. அவன் எருசேலமில்
17 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். கர்த்தைர
ெபருைமப்படுத்துவதற்காக ேதர்ந்ெதடுத்த
நகரம் இதுதான். அவர், இந்த நகரத்ைத ப ற
அைனத்து இஸ்ரேவல் நகரங்களில் இருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்க றார். அவனது தாயான
நாமாள்அம்ேமானியளாகஇருந்தாள்.
௨௨ யூதாவலுள்ள ஜனங்களும்

பாவம் ெசய்தனர். அவர்களின் பாவம்
அவர்களின் முற்ப தாக்களின் பாவத்ைதவ ட
மிகுதயாய ற்று. இதனால் கர்த்தருக்கு
அவர்கள் மீது ேகாபமும் மிகுதயானது.
௨௩ அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
உருவங்களும், நைனவு சன்னங்களும்,
தூண்களும் கட்டினார்கள். அவர்கள்
இவற்ைற ஒவ்ெவாரு மைல மீதும்
ஒவ்ெவாரு பசுைமயான மரத்தடியலும்
அைமத்தனர். ௨௪பாலினஉறவுக்காக தங்கள்
உடைலவற்று அந்நயெதய்வங்களுக்கு
பணி ெசய்த ஆண்கள் இருந்தார்கள்.
இதனால் யூதா நாட்டினர் பல தவறுகைளச்
ெசய்தனர். இந்நாட்டில் இதற்கு
முன்னால் இருந்தவர்களும் இது ேபால்
தீயெசயல்கைளச் ெசய்ததால் அவர்களின்
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நாட்ைட ேதவன் இஸ்ரேவலர்களிடம்
ெகாடுத்துவ ட்டார்.
௨௫ ெரெகாெபயாம் அரசனான ஐந்தாம்

ஆண்டில், எக ப்தன் அரசனான சீஷாக்
எருசேலம் மீது பைடெயடுத்தான்.
௨௬ அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்த
ெபாக்கஷங்கைளயும் அரண்மைனயலுள்ள
ெசல்வங்கைளயும் சூைறய ட்டான்.
ஆராம் நாட்டு அரசனிடம் தாவீது
அபகரித்து வந்த தங்கக் ேகடயங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான். ௨௭ அதனால்
அரசன் அவற்றுக்குப் பதலாக ெவண்கல
ேகடயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற வாயல்
காப்ேபார்களின் தைலவரின் ெபாறுப்பல்
ைவத்தான். ௨௮ ஒவ்ெவாரு தடைவயும்
அரசன் வரும்ேபாது, இவர்கள் ேகடயங்கைள
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் எடுத்து
வருவார்கள். பன் பைழயபடி பாதுகாப்பாக
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௨௯ ெரெகாெபயாம் அரசன்

ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் யூத அரசர்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௩௦ ெரெகாெபயாமும்
ெயெராெபயாமும் அடிக்கடி தங்களுக்குள்
சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டனர்.
௩௧ ெரெகாெபயாம் மரித்து தமது முற்

ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவன் தாவீது நகரத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். (அவனது தாயன் ெபயர்



1இராஜாக்கள்௧௫:௧ civ 1இராஜாக்கள்௧௫:௫

நாமாள், அவள் அம்ேமானியள்.) அவனது
மகனானஅபயாஅடுத்துஅரசனானான்.

௧௫

யூதாவன்அரசனானஅபயா
௧ ேநபாத் என்பவனின் மகனான

ெயெராெபயாம் என்பவன் இஸ்ரேவலின்
அரசனாக ஆண்டான். அவனது 18வது
ஆட்சயாண்டில், அவனது மகன் அபயா
யூதாவன் அரசன் ஆனான். ௨ அபயா
எருசேலமிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனது தாய் அப்சேலாமின்
மகளானமாகாள்.
௩ அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலேவ

அைனத்து பாவங்கைளயும் ெசய்தான்.
அபயா தன் தாத்தாவாகய
தாவீைதப்ேபான்று ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமயானவனாக இல்ைல. ௪ கர்த்தர்
தாவீைத ேநச த்தார். அதனால்,
கர்த்தர் அபயாவற்கு எருசேலமின்
ஆட்சையக் ெகாடுத்தார். அவனுக்கு
ஒரு மகைனயும் எருசேலமிற்குப்
பாதுகாப்ைபயும் தாவீத ற்காக கர்த்தர்
ெகாடுத்தார். ௫கர்த்தருக்குப் ப டித்த சரியான
காரியங்கைள மட்டுேம எப்ெபாழுதும் தாவீது
ெசய்துவந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும்
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தான். அவன் ஒேர ஒருமுைறமட்டும்
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கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவல்ைல. அது
ஏத்தயனானஉரியாவ ற்குெசய்ததாகும்.
௬ ெரெகாெபயாமும் ெயெராெபயாமும்

எப்ெபாழுதும் ஒருவருக்ெகாருவர்
சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருந்தனர். ௭அபயா
ெசய்த ப ற ெசயல்கெளல்லாம் யூதாவன்
அரசர்கள் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
அபயா அரசனாக இருந்த காலம்வைர

அவன் ெயெராெபயாேமாடு சண்ைடய ட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். ௮ அவன் மரித்ததும்
தனது முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரதத்தல்
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அபயாவற்குப்
பன்அவனதுமகனானஆசாஅரசனானான்.

யூதாவன்அரசனானஆசா
௯ ெயெராெபயாமின் 20வது ஆட்ச

ஆண்டின் ேபாது, ஆசா யூதாவன்
அரசனானான். ௧௦ ஆசா 41 ஆண்டுகள்
யூதாைவ எருசேலமிலிருந்து ஆண்டு
வந்தான். அவனதுபாட்டியன்ெபயர் மாகாள்.
இவள்அப்சேலாமின்மகள்.
௧௧ ஆசா அவனது முற்ப தாவான

தாவீைதப் ேபான்ேற கர்த்தருக்குச் சரியான
ெசயல்கைள மட்டுேம ெசய்துவந்தான்.
௧௨ அப்ேபாது ஆண்கள் பாலின உறவுக்காக
தம் உடைலவற்று அந்நயெதய்வங்களுக்குச்
ேசைவெசய்துவந்தனர். இத்தைகயவர்கைள
ஆசா நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்தனான். அவன்
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முற்ப தாக்களால் ெசய்யப்பட்ட ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைளயும்
எடுத்ெதற ந்தான். ௧௩ அவன் தனது
பாட்டியான மாகாைவயும், அரச
என்ற பதவயலிருந்து வலக்கனான்.
ஏெனன்றால் அவள் அஷரா ெபாய்த்
ெதய்வத்தன் உருவத்ைத ெசய்தாள்.
ஆசா இந்தப் பயங்கரமான உருவத்ைத
உைடத்துப்ேபாட்டான். கீதேரான்
பள்ளத்தாக்கல் அதைன எரித்துவ ட்டான்.
௧௪ அவன் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுவதற்கான ேமைடப் பகுத கைள
அழிக்கவல்ைல. ஆனால், தன் வாழ்நாள்
முழுவதும் கர்த்தருக்கு நம்ப க்ைகயாளனாக
இருந்தான். ௧௫ஆசாவும் அவனது தந்ைதயும்
ேதவனுக்கு ெபான், ெவள்ளி ேபான்ற
ெபாருட்கைள அன்பளிப்பாக ஆலயத்தல்
ெகாடுத்தருந்தனர்.
௧௬ அப்ேபாது, இஸ்ரேவலின் அரசனாக

இருந்த பாஷாேவாடு, ஆசா அடிக்கடி
சண்ைடய ட்டான். ௧௭ பாஷா யூதாவற்கு
எத ராக, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அங்ேக
ேபாகேவா வரேவா அனுமதக்காமல்
சண்ைடய ட்டான். அவன் ராமா
நகரத்ைதப் பலம் ெபாருந்தயதாக
ஆக்கனான். ௧௮ எனேவ ஆசா,
கர்த்தருைடய ஆலயம் மற்றும்
அரண்மைன ெபாக்கஷங்களிலிருந்து
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் எடுத்து



1இராஜாக்கள்௧௫:௧௯ cvii 1இராஜாக்கள்௧௫:௨௨

ேவைலக்காரர்களுக்குக் ெகாடுத்து
ெபனாதாத்த டம் அனுப்பனான். அவன்
ஆராமின் அரசன் ெபனாதாத் தப்ரிேமானின்
மகன். தப்ரிேமான் எச ேயானின் மகன்.
தமஸ்கு ெபனாதாத்தன் தைலநகரம்.
௧௯ ஆசா அவனுக்கு, “என் தந்ைதயும்
உங்கள் தந்ைதயும் சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டனர். நான் இப்ேபாது
உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாள்ள வரும்புக ேறன்.
இப்ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் உமக்கு
அன்பளிப்பாக அனுப்புக ேறன். நீங்கள்
இஸ்ரேவலின் அரசனான பாஷாவ டம்
ெகாண்டுள்ள ஒப்பந்தத்ைத ரத்து
ெசய்யுங்கள். அப்ேபாதுதான் அவன் எங்கள்
நாட்ைட வ ட்டு வலகுவான்” என்று தூது
அனுப்பனான்.
௨௦அரசனான ெபனாதாத் ஒப்பந்தத்தன்படி

ஆசாேவாடு ஒரு பைடைய அனுப்ப
இஸ்ரேவல் நகரங்களான ஈேயான்,
தாண், ெபத்மாக்கா எனும் ஆேபல்,
கன்னேராத், நப்தலி ஆகயவற்றல்
ேபார் ெசய்து ெவன்றான். ௨௧ பாஷா
இத்தாக்குதைல அறந்தான். எனேவ
ராமாைவப் பலப்படுத்துவைதவ ட்டு,
த ர்சாைவ ேநாக்க ச்ெசன்றான். ௨௨ ப றகு
ஆசா தம் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
ஒரு கட்டைளய ட்டான். அதன்படி
ஒவ்ெவாருவரும் உதவேவண்டும் என்றும்



1இராஜாக்கள்௧௫:௨௩ cviii 1இராஜாக்கள்௧௫:௨௭

அவர்கள் ராமாவற்குப் ேபாய் கல்ைலயும்
மரத்ைதயும் எடுத்து வரேவண்டும் என்றும்
ஆைணயட்டான். அதனால் ேகபாவல்
உள்ள ெபன்யமீன் மற்றும் மிஸ்பா ஆகய
நகரங்கைளபலமுள்ளதாகக் கட்டினான்.
௨௩ ஆசாைவப் பற்றய, அவன் ெசய்த

மற்ற ெபரும் ெசயல்கைளெயல்லாம்
யூதா அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அதல்
நகரங்கள் கட்டப்பட்டதும் உள்ளன. அவன்
முதுைமயைடந்ததும் பாதத்தல் ஒரு ேநாய்
வந்தது. ௨௪ அவன் மரித்ததும் தனது
முற்ப தாவான தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். பன் இவனது மகனான
ேயாசபாத்அரசனானான்.

இஸ்ரேவல்அரசனானநாதாப்
௨௫ ஆசாவன் இரண்டாம் ஆட்ச ஆண்டில்

ெயெராெபயாமின் மகனான நாதாப்
இஸ்ரேவலின் அரசனானான். அவன்
2 ஆண்டுகள் ஆண்டான். ௨௬ இவன்
கர்த்தருக்கு எத ராகக் ெகட்ட காரியங்கைள
தந்ைதையப்ேபாலேவ ெசய்தான்.
ஜனங்கைளயும்பாவம்ெசய்யைவத்தான்.
௨௭ அகயா என்பவனின் மகன் பாஷா

ஆவான். இவன் இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவன். இவன் நாதாப்ைபக்
ெகால்லத ட்டமிட்டான். இது நாதாப்பும்
இஸ்ரேவலர்களும் க ப்ெபத்ேதானுக்கு
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எத ராகச் சண்ைடயடும்ேபாது ந கழ்ந்தது.
இது ெபலிஸ்தயரின் நகரம். இங்ேக பாஷா
நாதாப்ைபக் ெகான்றான். ௨௮இதுயூதாவன்
அரசனானஆசாஆண்டமூன்றாவதுஆண்டில்
நடந்தது. பன் பாஷா இஸ்ரேவலின் அரசன்
ஆனான்.

பாஷாஇஸ்ரேவலின்அரசன்
௨௯ இவன் அரசன் ஆனதும்,

ெயெராெபயாமின் குடும்பத்தல் உள்ள
அைனவைரயும் ெகான்றான். எவைரயும்
உய ேராடு வ டவல்ைல. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. இதைனக் கர்த்தர்
சீேலாவல் அகயா மூலம் ெசான்னார்.
௩௦ இவ்வாறு ந கழ ெயெரா ெபயாம் ெசய்த
பாவங்களும் ஜனங்கைளப் பாவம் ெசய்ய
ைவத்ததும் காரணமாயற்று, இைவேய
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேகாபத்ைதத்தந்தது.
௩௧ நாதாப் ெசய்த மற்ற ெசயல்கள்

இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௩௨ பாஷாவன் ஆட்ச காலம் முழுவதும்
யூதாவன் அரசனான ஆசாேவாடு
ேபாரிட்டான்.
௩௩ ஆசாவன் மூன்றாவது ஆட்ச

ஆண்டில்தான் இஸ்ரேவலின் அரசனாக
அகயாவன் மகனான பாஷா அரசன்
ஆனான். த ர்சாவல் அவன் 24 ஆண்டுகள்
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ஆட்செசய்தான். ௩௪ பாஷா கர்த்தருக்கு
வ ேராதமான ெசயல்கைளச் ெசய்தான்.
ெயெராெபயாைமப்ேபால் தானும்
பாவம்ெசய்துஜனங்கைளயும்பாவம்ெசய்யத்
தூண்டினான்.

௧௬
௧ப றகுகர்த்தர்ஆனானியன்மகனான
ெயகூேவாடு பாஷாவற்கு எத ராக

கீழ்க்கண்டவாறுேபசனார்: ௨ “நான்உன்ைன
ஒரு முக்கயமான மனிதனாகச் ெசய்ேதன்.
உன்ைன இஸ்ரேவலின் அரசனாக்க ேனன்.
ஆனால் நீ ெயெராெபயாமின் வழியல் என்
ஜனங்கைள பாவத்துக்குள்ளாக்குகறாய்.
இது எனக்குப் ெபரும்ேகாபத்ைத
உண்டாக்க ற்று. ௩ எனேவ நான்
பாஷாைவயும் அவனது குடும்பத்ைதயும்
அழிப்ேபன். நான் நாபாத்தன் மகனான
ெயெரா ெபயாமின் குடும்பத்த ற்குச்
ெசய்ததுேபாலேவ ெசய்ேவன். ௪ இந்நகரத்
ெதருக்களில் நாய்கள் உண்ணும்படி உன்
குடும்பத்தனர் சலர் மரிப்பார்கள். இன்னும்
சலர் வயல்ெவளிகளில் மரிப்பார்கள்.
அவர்கள் பணங்கைளப் பறைவகள்
தன்னும்.”
௫ பாஷாைவப்பற்றய அவன் ெசய்த

ெபருஞ் ெசயல்கைளப்பற்ற இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௬பாஷா மரித்ததும் த ர்சா
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நகரத்தல்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான். அவனது
மகனானஏலாஅடுத்தஅரசனானான்.
௭ எனேவ கர்த்தர், பாஷாவற்கும்

அவனது குடும்பத்த ற்கும் எத ரான
ெசய்த கைள ஆனானியன் மகனான
ெயகூ தீர்க்கதரிச மூலம் ெசான்னார்.
பாஷா கர்த்தருக்கு எத ராக மிகுந்தபாவம்
ெசய்ததால் அவன் மீது கர்த்தருைடய
ேகாபம் அத கரித்தது. அவனுக்கு முன்
ெயெராெபயாம் குடும்பத்தனர் ெசய்தது
ேபாலேவ பாஷா பாவங்கைளச் ெசய்தான்.
பாஷா ெயெராெபயாம் குடும்பத்ைத
அழித்ததாலும் கர்த்தருக்குக் ேகாபம்
ஏற்பட்டது.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஏலா
௮ யூதாவன் அரசனான ஆசா 26ஆம்

ஆண்டில்இருக்கும்ேபாதுஏலாஇஸ்ரேவலின்
அரசனானான். பாஷாவன் மகனான இவன்
த ர்சாவல் 2ஆண்டுகள்ஆண்டான்.
௯ ச ம்ரி ஏலாவன்அதகாரிகளுள் ஒருவன்.

இரதப் பைடயன் பாத க்குத் தளபத . இவன்
ஏலாவற்கு எத ராகக் த ட்டமிட்டான். அரசன்
த ர்சாவல் அர்சாவன் வீட்டில் குடித்தும்
குடிக்க ைவத்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்.
அர்சா அரண்மைன ெபாறுப்பாளி.
௧௦ ச ம்ரி அந்த வீட்டிற்குப்ேபாய் அரசைனக்
ெகான்றுவட்டான். இது யூதாவன் அரசனாக
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ஆசா 27ஆம்ஆண்டில்இருந்தேபாது நடந்தது.
பன்னர் ச ம்ரி அடுத்துஅரசனானான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானச ம்ரி
௧௧ ச ம்ரி அரசனானதும், பாஷாவன்

குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்
ெகான்றான். எவைரயும் உய ேராடு
வ டவல்ைல. பாஷாவன் நண்பர்கைளயும்
ெகான்றான். ௧௨ இது பாஷாவக்கு
எத ராக ெயகூ தீர்க்கதரிச ய டம் கர்த்தர்
ெசான்னதுேபாலேவ ஆயற்று. ௧௩ இது,
பாஷாவும் அவனது மகன் ஏலாவும் ெசய்த
பாவத்தால் ஆயற்று. அவர்கள் தாம் பாவம்
ெசய்தேதாடு இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
பாவம் ெசய்ய காரணமானார்கள்.
அவர்கள் பல வக்க ரகங்கைளச் ெசய்து
ெதாழுதுெகாண்டதால் கர்த்தரால்
ேகாபம்ெகாள்ளக்காரணமானார்கள்.
௧௪ ஏலா ெசய்த ப றெசயல்கள் இஸ்ரேவல்

அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௧௫ யூதாவன் அரசனாக ஆசா

27வது ஆண்டில் இருக்கும்ேபாது ச ம்ரி
அரசனானான். அவன் த ர்சாவலிருந்து
7 நாட்கள்தான் ஆண்டான். இஸ்ரேவல்
பைடகள் ெபலிஸ்தயரின் கெபத்ேதானுக்கு
அருகல் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள்.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராயருந்தார்கள்.
௧௬ ச ம்ரி அரசனுக்கு எத ராக சத த்த ட்டம்



1இராஜாக்கள்௧௬:௧௭ cxiii 1இராஜாக்கள்௧௬:௨௧

தீட்டியதாக பைடயலிருந்தவர்கள்
அற ந்தார்கள். அவன் அரசைனக்
ெகான்றதாகவும் ேகள்வப்பட்டார்கள்.
எனேவ எல்லா இஸ்ரேவலர்களும்
அன்று முகாமில் உம்ரிைய இஸ்ரேவல்
முழுவதற்கும் அரசனாக்கனார்கள்.
உம்ரி பைடத்தைலவனாக இருந்தான்.
௧௭ ஆகேவ உம்ரியும் இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் கெபத்ேதானிலிருந்து ெசன்று
த ர்சாைவத் தாக்கனார்கள். ௧௮ ச ம்ரி
தன் நகரம் ைகப்பற்றப்படுவைத அற ந்து
அரண்மைனக்குப் ேபாய் தனக்கும்
அரண்மைனக்கும் தீைவத்து அதல்
ெசத்தான். ௧௯ தனது பாவத்தால் ச ம்ரி
மரித்துப்ேபானான். இவன் கர்த்தருக்கு
எத ராக பாவம் ெசய்தான். ெயெராெபயாம்
பாவம் ெசய்தது ேபாலேவ இவனும் பாவம்
ெசய்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்வதற்கும்காரணம்ஆனான்.
௨௦ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் ச ம்ரி ெசய்தசத களும்
பறெசயல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதல்
அவன் ஏலாவற்கு எத ராகக் களம்பயதும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஉம்ரி
௨௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இருப ரிவாகப்

ப ரிந்து ஒரு பகுத கீனாத்தான் மகனான
த ப்னிையயும், இன்ெனாரு பகுத
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உம்ரிையயும் அரசனாக்க வரும்பனார்கள்.
௨௨ ஆனால் உம்ரியன் ஆட்கள் த ப்னியன்
ஆட்கைளவ டப் பலமிக்கவர்கள். எனேவ
த ப்னிையக்ெகான்றுஉம்ரி அரசனானான்.
௨௩யூதாவன் அரசனாக ஆசா ஆட்ச புரிந்த

31வது ஆண்டில் இஸ்ரேவலின் அரசனாக
உம்ரி ஆனான். உம்ரி 12 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். இதல் 6 ஆண்டு காலம் அவன்
த ர்சாவலிருந்து ஆண்டான். ௨௪ உம்ரி
சமாரியா மைலைய ேசேமரிடமிருந்து
வாங்கனான். அதன் வைல 2 தாலந்து
ெவள்ளி. அதல் நகரத்ைதக் கட்டி அதன்
ெசாந்தக்காரனான ேசேமரின் ெபயரால்
சமாரியா என்றுெபயரிட்டான்.
௨௫ உம்ரி கர்த்தருக்கு எத ராகப்

பாவங்கைளச் ெசய்தான். அவனுக்கு
முன்னால் உள்ளவர்கைள வ ட
ேமாசமாக இருந்தான். ௨௬ ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாம் ெசய்த
பாவங்கைளெயல்லாம் இவனும் ெசய்தான்.
ெயெராெபயாம் தானும் பாவம் ெசய்து,
ஜனங்கைளயும் பாவம்ெசய்யத் தூண்டி
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ேகாபத்துக்கு ஆளானான். பயனற்ற
வக்க ரகங்கைளயும்ெதாழுதுெகாண்டான்.
௨௭ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் உம்ரி ெசய்த
மற்ற ெசயல்கைளயும் அவர் ெசய்த
அருஞ்ெசயல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
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௨௮உம்ரிமரித்துசமாரியாநகரத்தல்அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். இவனதுமகன்ஆகாப்புதய
அரசனானான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஆகாப்
௨௯ யூதாவன் அரசனான ஆசா

38வது ஆண்டில் இருக்கும்ேபாது ஆகாப்
இஸ்ரேவலின் புதய அரசனானான். இவன்
சமாரியாவல் இருந்து 22 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். ௩௦ இவனும் கர்த்தருக்கு
வ ேராதமாகப் பாவங்கைளச் ெசய்தான்.
அவனுக்கு முன்னால் உள்ளவர்கைளவ ட
ேமாசமாக இருந்தான். ௩௧ ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாம் ெசய்த அேத
பாவங்கைளச் ெசய்வது இவனுக்குப்
ேபாதுமானதாயருக்கவல்ைல. அவன்
சீேதானியரின் அரசனான ஏத்பாகாலின்
மகள் ேயசேபைல மணந்து பாகாைலயும்
ெதாழுதுெகாண்டான். ௩௨ சமாரியாவல்
பாகாலுக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டினான்.
ஆலயத்தல் பலிபீடமும் அைமத்தான்.
௩௩ ஒரு ச றப்பான தூைணயும் அெஷராைவ
ெதாழுதுெகாள்ள உருவாக்கனான்.
அவனுக்கு முன்பு இஸ்ரேவலின் அரசனாக
இருந்த மற்றவர்கைளவ ட இவன்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
அத கமாகக் ேகாபப்படுத்தனான்.
௩௪ இவனது காலத்தல், ஈேயல் எனும்

ெபத்ேதல் ஊரான் எரிேகாைவக்கட்டினான்.
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அப்ேபாது, அவனது மூத்தமகனான அப ராம்
மரித்தான். நகர வாயல்கைள அைமக்கும்
ேபாது, இைளய மகன் ெசகூப் மரித்தான்.
நூனின் மகனான ேயாசுவாவன் மூலமாகப்
ேபச யெபாழுது இது நடக்குெமன்று கர்த்தர்
ெசான்ைனைதப்ேபாலேவஇதுநடந்தது.

௧௭
எலியாவும்மைழயற்றகாலமும்
௧ கீேலயாத்தன் தஸ்பயன் நகரில்

எலியா என்ற தீர்க்கதரிச இருந்தான்.
இவன் அரசனான ஆகாப்ப டம், “நான்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ஊழியம் ெசய்பவன். அவரதுவல்லைமயால்,
வருகன்ற சல வருடங்கள் மைழயும் பனியும்
இல்லாமல் ேபாகும் எனக்கூறுக ேறன். நான்
கட்டைளய ட்டால் தான் மைழெபாழியும்”
என்றான்.
௨ ப றகு கர்த்தர் எலியாவ டம், ௩ “இந்த

இடத்ைத வ ட்டு கீழ் நாடுகளுக்குப் ேபா.
ேகரீத் ஆற்றருகல் ஒளிந்துக்ெகாள். அது
ேயார்தான் ஆற்றற்குக் க ழக்ேக உள்ளது.
௪ அந்த ஆற்றன் தண்ணீைரக் குடி. அங்கு
காகங்கள்உனக்குஉணவுெகாண்டுவரும்படி
நான் கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்.” என்றார்.
௫ எனேவ எலியா அங்ேக ேபானான்.
கர்த்தருைடய கட்டைளபடிேய ேகரீத்தல்
ஒளிந்தருந்தான். ௬ ஒவ்ெவாரு நாள்
காைலயலும் மாைலயலும் காகங்கள்
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இைறச்சயும் அப்பமும் ெகாண்டுவந்தன.
ஆற்றுதண்ணீைரக்குடித்தான்.
௭ மைழ இல்லாமல் ேபானது. ெகாஞ்ச

நாள் ஆனதும் ஆறும் வறண்டது. ௮ கர்த்தர்
எலியாவ டம், ௯ “சீேதானில் உள்ள
சாற பாத்துக்குப் ேபா. அங்ேக இரு.
கணவைன இழந்த ஒருத்த அங்ேக
இருக்க றாள். அவள் உனக்கு உணவு
தருமாறு நான் கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்”
என்றார்.
௧௦ எலியா சாற பாத்துக்குப் ேபானான்.

நகர வாயலுக்குள் நுைழயும்ேபாேத ஒரு
ெபண்ைணப் பார்த்தான். அவள் கணவன்
மரித்துப்ேபாயருந்தான். அவள் வறகு
ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்தாள். எலியா
அவளிடம், “நான் குடிக்க ஒரு கண்ணத்தல்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவரமாட்டாயா?”
என்ற ேகட்டான். ௧௧ அவள் தண்ணீர்
ெகாண்டுவர ேபானேபாது, அவன், “தயவு
ெசய்துஅப்பமும்ெகாண்டுவா” என்றான்.
௧௨ அவேளா, “நான் ேதவனாகய கர்த்தர்

மீது ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். என்னிடம்
அப்பம் இல்ைல. ஜாடியல் ெகாஞ்சம் மாவும்,
கலயத்தல் ெகாஞ்சம் எண்ெணயும் உள்ளது.
நான் வறகு ெபாறுக்க வந்துள்ேளன்.
இதனால் எங்கள் கைடச உணைவ சைமத்து
உண்டுவட்டு ப றகு பசயால் நானும் என்
மகனும்மரிக்கேவண்டும்” என்றாள்.
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௧௩ எலியா அந்தப் ெபண்ணிடம்,
“கவைலப்படாேத, வீட்டிற்குப்ேபாய் நான்
ெசான்னது ேபால சைமயல் ெசய். உன்னிடம்
உள்ள மாவால் ஒரு சறு அப்பத்ைதச்
ெசய், அதைன எனக்குக் ெகாண்டு வா.
ப றகு உங்களுக்கானைதச் ெசய்யலாம்,
௧௪ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
‘அந்த ஜாடியல் உள்ள மாவு காலியாகாது
கலயத்தலும் எண்ெணய் குைறயாது என்று
கூறயுள்ளார். இது கர்த்தர் மைழையக்
ெகாண்டு வரும்வைர ந கழும்’ என்கறார்”
என்றான்.
௧௫ எனேவ அந்தப் ெபண் வீட்டிற்குத்

தரும்ப ச் ெசன்று எலியா ெசான்னது
ேபால் ெசய்தாள். எலியாவற்கும் அந்தப்
ெபண்ணிற்கும் அவள் மகனுக்கும்
பல நாட்களுக்குப் ேபாதுமான உணவு
இருந்தது. ௧௬ அவளது ஜாடியும் பாைனயும்
காலியாகாமல் இருந்தன. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய எல்லாம் நடந்தது. கர்த்தர்
எலியாவன்மூலம்ேபசனார்.
௧௭ ெகாஞ்ச நாள் ஆனதும் அப்ெபண்ணின்

மகன் அதகமாக ேநாய்வாய்ப்பட்டான்.
இறுதயல் சுவாச ப்பைத நறுத்தனான்.
௧௮ அப்ெபண் எலியாவ டம், “நீர் ஒரு
தீர்க்கதரிச . எனக்கு உதவுவீரா. நீங்கள்
இங்கு ஏன் வந்தீர்கள்? உங்களுக்கும்
எனக்கும் என்ன ெதாடர்பு? என்
பாவங்கைள நைனவூட்டவும் என் மகைனக்
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ெகால்லுவதற்குமா வந்தீர்கள்?” என்று
ேகட்டாள்.
௧௯ எலியா அவளிடம், “உன் மகைன

என்னிடம் ெகாடு” என்றான் பன் அவைனத்
தூக்கக்ெகாண்டு ேமல் மாடிக்குப் படிவழிேய
ஏற ப்ேபானான். தனது அைறயலுள்ள
படுக்ைகயல் அவைனக் க டத்தனான்.
௨௦ ப றகு எலியா, “எனது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, இந்த வதைவ எனக்குத் தங்க
இடம் தந்தாள். அவளுக்கு இத்தீைமையச்
ெசய்யலாமா? மகன் மரிக்க காரணம்
ஆகலாமா?” ௨௧ பன் அவன் மீது மூன்று
முைறகுப்புற வழுந்து, “எனது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ! இவைன மீண்டும் பைழக்கச்
ெசய்வீராக!” என்றான்.
௨௨ எலியாவன் ேவண்டுதலுக்குக் கர்த்தர்

பதலளித்தார். அப்ைபயன் மீண்டும் உய ர்
பைழத்தான்! ௨௩ எலியா அவைனத்
தூக்கக்ெகாண்டு கீேழ வந்தான். அவன்
அந்தப் ெபண்ணிடம், “இேதா பார் உன்மகன்
உய ேராடுஇருக்க றான்!” என்றுகூறனான்.
௨௪ அந்தப் ெபண், “நீங்கள் உண்ைமயல்

ேதவனுைடய மனிதர் என்று நான் இப்ேபாது
அறக ேறன். கர்த்தர் உங்கள் மூலமாக
உண்ைமயல்ேபசுக றார்” என்றாள்.

௧௮

எலியாவும்பாகாலின்தீர்க்கதரிச களும்
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௧ மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகும், மைழ
ெபய்யவல்ைல. கர்த்தர் எலியாவ டம், “ேபாய்
ஆகாப் அரசைனப் பார். நான் மைழைய
அனுப்புேவன்” என்றார். ௨ எனேவ எலியா
ஆகாப்ைப சந்த க்கச்ெசன்றான்.
அப்ேபாது, சமாரியாவல் உணேவ

இல்ைல. ௩ எனேவ அரசன் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனான ஒபதயாைவத்
தன்னிடம் வரவைழத்தான். (காரணம்
ஒபதயா உண்ைமயான கர்த்தருைடய
ஊழியன். ௪ ஒருமுைற ேயசேபல்
கர்த்தருைடய எல்லா தீர்க்கதரிச கைளயும்
ெகான்றாள். எனேவ ஒபதயா 100
தீர்க்கதரிச கைள 2 குைககளில் ஒளித்து
ைவத்தான். ஒவ்ெவான்றலும் 50 ேபைர
ைவத்தான். அவர்களுக்கு உணவும்,
தண்ணீரும் அளித்தான்.) ௫ அரசன்
ஒபதயாவ டம், “இந்த நாட்டின் வழியாக
என்ைனப் ேபாகவடு. நாம் இங்குள்ள
ஒவ்ெவாரு ஊற்ைறயும் ஆற்ைறயும்
பார்ப்ேபாம். நமது குதைரகளுக்கும்
கழுைதகளுக்கும் புல் கைடக்குமா
என்று பார்ப்ேபாம். கைடத்தால் இந்த
மிருகங்கைளக் ெகால்ல ேவண்டாம்”
என்றான். ௬ நாட்ைடப் ப ரித்துக் ெகாண்டு
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு பகுத க்குத் ேதடிப்
ேபானார்கள். இருவரும் நாடு முழுக்கப்
ேபானார்கள். ஆகாப் ஒரு தைசயலும்
ஒபதயா இன்ெனாரு தைசயலும்
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ேபானார்கள். ௭ ஒபதயா, எலியாைவ
சந்த த்தான். எலியாைவப் பணிந்து
வணங்கனான். அவன், “எலியா?
எஜமானேர! உண்ைமயல் நீங்கள் தானா?”
என்றுேகட்டான்.
௮ அதற்கு எலியா, “ஆமாம்! நான்தான்.

நான் இங்ேக இருப்பதாக உன் அரசனிடம்
கூறு” என்றான்.
௯ ப றகு ஒபதயா, “நீர் இங்ேக இருப்பைதப்

பற்ற நான் அரசனிடம் ெசான்னால், அவர்
என்ைன ெகால்வார்! நான் உங்களுக்கு
எந்தத் தவறும் ெசய்யவல்ைலேய! ஏன்
என்ைன ெகால்ல வரும்புக றீர்கள்?
௧௦ ேதவனாகய கர்த்தர் மீது ஆைணயாகக்
கூறுக ேறன். அரசன் உங்கைள எல்லா
இடங்களிலும் ேதடினான்! எல்லா
நாடுகளுக்கும் ஆட்கைள அனுப்பனான்.
ஒவ்ெவாரு நாட்டு அரசனிடம் நீர் அங்ேக
இல்ைலெயன்று சத்தயம் ெசய்யும்படி
ெசய்தான்! ௧௧நான்அரசனிடம் ேபாய், நீங்கள்
இங்கருப்பைதச் ெசான்னால் ௧௨ ப றகு,
கர்த்தருைடய ஆவ உங்கைள இங்கருந்து
ேவறு இடத்துக்குத் தூக்க ச் ெசல்லும்.
ப றகு, அரசன் உங்கைளக் காணாமல்
என்ைனக் ெகால்வான்! நான் சறுவயது
முதேல கர்த்தைரப் பன்பற்ற வருக ேறன்.
௧௩ நான் ெசய்தைத நீங்கள் அறவீர்!
ேயசேபல் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றேபாது நான் 100 தீர்க்கதரிச கைள



1இராஜாக்கள்௧௮:௧௪ cxxii 1இராஜாக்கள்௧௮:௧௯

அைழத்துப் ேபாய் 50 ேபர் வீதம் இரண்டு
குைககளில் ஒளித்து ைவத்ேதன்.
உணவு ெகாடுத்து காப்பாற்ற ேனன்.
௧௪ இப்ேபாது நீர் இங்கருப்பதாக அரசனிடம்
ெசால்ல ெசால்க றீர். அவன் என்ைனக்
ெகான்றுவடுவான்!” என்றான்.
௧௫ எலியாேவா, “சர்வவல்லைமயுள்ள

கர்த்தர் உறுதயாக வாழ்வதுேபால, நான்
ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். இன்று நான்
அரசன்முன்புந ற்ேபன்” என்றான்.
௧௬ எனேவ ஒபதயா அரசனிடம் ேபாய்

எலியா இருக்கும் இடம்பற்ற கூறனான்.
அரசனும்எலியாைவப்பார்க்கவந்தான்.
௧௭ அரசன் எலியாைவப் பார்த்ததும், “இது

நீர்தானா? நீர்தான் இஸ்ரேவலில் எல்லா
கஷ்டங்களுக்கும் காரணமானவரா?” என்று
ேகட்டான்.
௧௮ அதற்கு எலியா, “இஸ்ரேவலின்

துன்பத்த ற்கு நான் காரணம் அல்ல.
நீயும் உன் தந்ைதயன் குடும்பமும்தான்
காரணம்,நீங்கள்கர்த்தருைடயகட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ெபாய்ெதய்வங்கைள
பன்பற்றனீர்கள். ௧௯ இப்ேபாது, அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களும் என்ைன கர்ேமல்
மைலயல் சந்த க்கும்படி கூறுங்கள்.
பாகாலின் 450 தீர்க்கதரிச களும் வரட்டும்.
ஆஷரா ெபாய்த்ேதவைத அரச யன் ஆதரவு
ெபற்ற 400 தீர்க்கதரிச களும் வரட்டும்.
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இந்த தீர்க்கதரிச கள் அரச ேயசேபலின்
உதவெபற்றவர்கள்” என்றான்.
௨௦ எனேவ ஆகாப் அைனத்து

இஸ்ரேவலர்கைளயும் தீர்க்கதரிச கைளயும்
கர்ேமல் மைலக்கு வரவைழத்தான்.
௨௧எலியாஅங்குவந்து, “யாைரபன்பற்றுவது
என்று எப்ெபாழுது முடிவு ெசய்வீர்கள்?
கர்த்தர் உண்ைமயான ேதவன் என்றால்,
அவைரப் பன்பற்றேவண்டும். பாகால்தான்
உண்ைமயான ேதவன் என்றால், அவைனப்
பன்பற்றேவண்டும்!” என்றான்.
ஜனங்கள்எதுவும்கூறவல்ைல. ௨௨எனேவ

எலியா, “நான் இங்கு கர்த்தருைடய
ஒேர தீர்க்கதரிச . நான் தனியாக
இருக்க ேறன். ஆனால் பாகாலுக்கு 450
தீர்க்கதரிச கள் உள்ளனர். ௨௩ எனேவ
இரண்டுகாைளகைளக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
பாகாலின் தீர்க்கதரிச கள் ஒரு காைளைய
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும். அவர்கள் அைத
ெகான்று துண்டு துண்டாக ெவட்டி
வறகன்ேமல் ைவக்கட்டும். ஆனால்
அைத எரிக்க ேவண்டாம் ப றகு மற்ற
காைளைய நான் அப்படிேய ெசய்ேவன்.
நான் ெநருப்பு எரிக்கத் ெதாடங்கமாட்ேடன்.
௨௪ பாகால் தீர்க்கதரிச கேள, நீங்கள் உங்கள்
ெதய்வத்ைத ேநாக்க ெஜபயுங்கள். நான்
என் கர்த்தைர ேநாக்க ெஜப ப்ேபன்.
அந்த ெஜபத்த ற்கு ெசவ சாய்த்து
வறகுகைளத்தானாக எரிய ைவக்க றவேர
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உண்ைமயானேதவன்” என்றான்.
இது நல்ல த ட்டம் என அைனவரும் ஒப்புக்

ெகாண்டனர்.
௨௫ எலியா பாகாலின் தீர்க்கதரிச களிடம்,

“நீங்கள் நைறயேபர் இருக்க றீர்கள்.
முதலில் ேபாய் ஒரு காைளையத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். அைதத் தயார் ெசய்து
உங்கள்ெதய்வத்ைத ேவண்டுங்கள். ஆனால்
ெநருப்ப டேவண்டாம்” என்றான்.
௨௬ அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்தனர்.

மதயம்வைர, பாகாலிடம் ெஜப த்தனர்.
“பாகால்எங்களுக்குபதல்கூறும்!” என்றனர்.
சத்தமில்ைல. யாரும் பதல் ெசால்லவல்ைல.
அவர்கள் பலிபீடத்ைதச் சுற்ற ஆடினார்கள்.
ெநருப்பு பற்றவல்ைல.
௨௭ எலியா மத்தயானத்தல் அவர்கைளக்

ேகலிச் ெசய்தான், “உண்ைமயல் பாகால்
ெதய்வமானால் சத்தமாக ெஜபயுங்கள்!
அவர் ஒருேவைள தயானத்தல் இருப்பார்!
அல்லது ேவறு ேவைலயல் இருப்பார்!
அல்லது எங்காவது ேபாயருப்பார்!
அல்லது தூங்கயருப்பார்! எழுப்புங்கள்!”
என்று கூறனான். ௨௮ அவர்களும்
சத்தமாக ெஜப த்தார்கள். அவர்கள்
தங்கைள வாளாலும் ஈட்டியாலும்
காயப்படுத்த ெகாண்டனர். இது
ஒருவைகயான ெதாழுதுெகாள்ளுதல்.
இரத்தம் ெகாட்டும்வைர இவ்வாறு
ெசய்தனர். ௨௯ மதயமும் ேபானது.



1இராஜாக்கள்௧௮:௩௦ cxxv 1இராஜாக்கள்௧௮:௩௫

ெநருப்பு பற்றவல்ைல. மாைலவைர
ேவண்டுதல்ெசய்தனர். எதுவும்
நடக்கவல்ைல. பாகாலிடமிருந்து பதலும்
வரவல்ைல. எந்த ஓைசயும் இல்ைல. யாரும்
கவனிக்கவல்ைல!
௩௦ இப்ேபாது எலியா ஜனங்களிடம்,

“இப்ேபாது என்னிடம் வாருங்கள்” என்று
கூப்ப ட ஜனங்கள் அவைனச் சுற்ற க்
கூடினார்கள். உைடந்த கர்த்தருைடய
பலிபீடத்ைத அவன் ெசப்பனிட்டான்.
௩௧ எலியா அதல் 12 கற்கைளக்
ேகாத்த ரங்களுக்கு ஒன்று வீதமாகக்
கண்டுபடித்தான். இது யாக்ேகாபன்
12 மகன்கைளக் குறக்கும். கர்த்தரால்
இஸ்ரேவல் என்று அைழக்கப்பட்டவராக
யாக்ேகாபு இருந்தார். ௩௨ எலியா
பலிபீடத்ைதச் ெசப்பனிட்டு, அைதச்சுற்றலும்
குழி அைமத்தான். 7 கலன் தண்ணீர்
ப டிக்குமாறு அக்குழி இருந்தது. ௩௩ பன்
பலிபீடத்தல் வறைக ைவத்து, காைளையத்
துண்டுகளாக்க ேமேல ைவத்தான்.
௩௪ எலியா, “ஏழு ஜாடிகளில் தண்ணீைர
ந ரப்பச்ெசான்னான். அதைன, வறகன்
ேமலுள்ள மாமிசத்துண்டில் ஊற்றுங்கள்”
என்று ெசான்னான். அவன், “மீண்டும்
ெசய்க” என்றான். ப றகுஅவன், “மூன்றாவது
முைறயும் அப்படிேய ெசய்யுங்கள்” என்று
ெசான்னான். ௩௫அந்த தண்ணீர்வடிந்து பலி
பீடத்ைதச்சுற்றயகுழியல்ந ரம்பயது.
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௩௬இது மாைல பலிக்கான ேநரம். எனேவ
பலிபீடத்தன் அருகல் எலியா ெசன்று,
ெஜபம் ெசய்தான். “கர்த்தாேவ, ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாரின் ேதவேன,
நீர்தான் இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்பைத
நரூபயும் என்று நான் இப்ேபாது உம்ைமக்
ேகட்க ேறன். நான் உம்முைடய ஊழியன்
என்பைதயும் நரூபயும், நீர்தான் இவற்ைற
ெசய்ய கட்டைளய ட்டுள்ளீர் என்பைதக்
காட்டும். ௩௭ கர்த்தாேவ! என் ெஜபத்த ற்கு
பதல் ெசால்லும். ப றகு அவர்கள் கர்த்தாேவ
நீர்தான் ேதவன், என்று அறவார்கள்.
நீர் அவர்களது இதயங்கைள மீண்டும்
தருப்ப க்ெகாண்டிருக்க றீர்” என்றான்.
௩௮ எனேவ கர்த்தர் ெநருப்ைப

அனுப்பனார். மாமிசம், வறகு, பலிபீடம்,
பலீபீடத்ைதச் சுற்றய இடமும் பற்ற எரிந்தது.
தண்ணீரும் வற்றயது ௩௯ அைனவரும்
இதைனப் பார்த்து, தைரயல் வழுந்து
வணங்க , “கர்த்தேர ேதவன், கர்த்தேர
ேதவன்” என்றனர்.
௪௦ ப றகு எலியா, “பாகாலின்

தீர்க்கதரிச கைளத் தப்பவ டாதபடி
ப டியுங்கள்!” என்றான். ஜனங்கள்
அவர்கைளப் ப டித்தனர். அவர்கள்
அைனவைரயும் கீேசான் என்ற இடத்தல்
ெகான்றனர்.

மைழமீண்டும்வந்தது
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௪௧ எலியா ஆகாப் அரசனிடம், “ேபா,
உணவு உண்ணும். மைழ வரப்ேபாக றது”
என்றான். ௪௨ எனேவ ஆகாப் உணவு
உண்ணப்ேபானான். ப றகு, எலியா கர்ேமல்
மைலயன்உச்சயல்ஏற ,குனிந்துதைலைய
முழங்கால்களுக்கு இைடயல் ைவத்து,
௪௩ தன் ேவைலக்காரனிடம், “கடைலப்பார்”
என்றான்.
ேவைலக்காரனும் ெசன்று கடைலப்

பார்த்தான். தரும்ப வந்து, “எைதயும்
காணவல்ைல” என்றான். எலியா அவைன
மீண்டும் பார்க்கச்ெசான்னான். இவ்வாறு
ஏழு முைற ெசால்ல, ௪௪ ஏழாவது முைற
ேவைலக்காரன், “மனிதக் ைக அளவல் சறு
ேமகம் கடலிலிருந்து எழும்ப வருவைதப்
பார்த்ேதன்” என்றான்.
எலியா அவனிடம், “ஆகாப் அரசனிடம்

ேபாய்ச் ெசால். உடேன இரதத்தல் ஏற
வீட்டிற்குப் ேபாகச் ெசால். இல்லாவ டில்
மைழத்தடுத்துவடும்” என்றான்.
௪௫ ச றது ேநரத்தல், வானத்தல்

கருேமகங்கள் கவந்தன. காற்று வீசயது,
ெபருமைழ ெபய்தது. ஆகாப் இரதத்தல்
ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
௪௬ கர்த்தருைடய வல்லைம எலியாவ டம் வர,
தன் ஆைடைய இறுக்கக் கட்டிக்ெகாண்டு
அரசனுக்கு முன்னால் ெயஸ்ரேயல் வழி
முழுவதும்ஓடினான்.
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௧௯
சீனாய்மைலயல்எலியா
௧ எலியா ெசய்தைத எல்லாம் ஆகாப்

அரசன் தன் மைனவ ேயசேபலுக்கு
கூறனான். அவன் எவ்வாறு அைனத்து
தீர்க்கதரிச கைளயும் வாளால் ெகான்றான்
என்றும் கூறனான். ௨ எனேவ
அவள் எலியாவ டம் ஒரு தூதுவைன
அனுப்ப , “நாைள இேத ேநரத்த ற்குள், நீ
தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றது ேபான்று
உன்ைனக்ெகால்ேவன். இல்லாவ ட்டால்
என்ைனத் ெதய்வங்கள் ெகால்லட்டும்” என்று
ெசால்லச்ெசய்தாள்.
௩ எலியா இைதக் ேகட்டதும், பயந்தான்.

தன் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
ஓடினான். தன்ேனாடு ேவைலக்காரைனயும்
அைழத்துப்ேபானான். யூதாவலுள்ள
ெபெயர்ெசபாவ ற்குப் ேபாய். அங்ேக
அவைன வட்டுவ ட்டான். ௪ ப றகு நாள்
முழுவதும் பாைலவனத்தல் அைலந்தான்.
ஒரு புதரின் அருகல் உட்கார்ந்தான். “இது
ேபாதும், கர்த்தாேவ! என்ைன மரிக்கவடும்.
என் முற்ப தாக்கைளவ ட நான் நல்லவன்
அல்ல” என்றுேவண்டினான்.
௫ ப றகு அவன் ஒரு மரத்தடியல் படுத்து

தூங்கனான். ஒரு ேதவதூதன் வந்து
அவைனத் ெதாட்டான். “எழுந்தரு, சாப்படு!”
என்றான். ௬ எலியா தன்னருகல் தழவல்
சுடப்பட்ட அைடயும் ஒரு பாத்த ரத்தல்
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தண்ணீரும் இருப்பைதப் பார்த்தான். அவன்
உண்டுகுடித்துதரும்பத்தூங்கப்ேபானான்.
௭ மீண்டும் ேதவதூதன் வந்து, “எழுந்தரு!

சாப்படு! இல்லாவ ட்டால், நீண்ட பயணம்
ெசய்யமுடியாது” என்றான். ௮ எனேவ
எலியா எழுந்து சாப்ப ட்டுவ ட்டு தண்ணீர்
குடித்தான். 40 நாட்கள் இரவும் பகலும்
நடப்பதற்கான ெபலத்ைத அது ெகாடுத்தது.
அவன்ேதவனுைடயமைலயானஓேரப்புக்குச்
ெசன்றான். ௯அங்கு ஒரு குைகயல் இரவல்
தங்கனான்.
அப்ேபாது கர்த்தர், “இங்ேக ஏன்

இருக்கறாய்?” என்றுஎலியாவ டம் ேபசனார்.
௧௦ அதற்கு எலியா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள

ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நான் எப்ேபாதும்
உமக்கு ஊழியம் ெசய்தருக்க ேறன். நான்
எப்ெபாழுதும் என்னால் முடிந்தஅளவு
சறப்பாக ேசைவெசய்தருக்க ேறன். ஆனால்
இஸ்ரேவலர்கள் தம் உடன்படிக்ைகைய
முறத்துவ ட்டனர். உம்முைடய
பலிபீடங்கைள அழித்தனர். உம்முைடய
தீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றனர். இப்ெபாழுது
ஒேர தீர்க்கதரிச யான என்ைனயும்
ெகால்லப்பார்க்க றார்கள்!” என்று
முைறய ட்டான்.
௧௧கர்த்தர் எலியாவ டம், “எனக்குமுன்னால்

மைலயன் ேமல் நல் அப்ெபாழுது நான்
உன்ைன கடந்து ெசல்ேவன்” என்றார்.
ப றகு ஒரு பலமான காற்று அடித்தது. அது
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மைலகைள உைடப்பதுேபால் இருந்தது.
ஆனால் அது கர்த்தர் அல்ல! ப றகு
நல அத ர்ச்ச உண்டாயற்று. அதுவும்
கர்த்தர் அல்ல! ௧௨ அதற்குப்பன்,
ெநருப்பு உருவானது. அதுவும் கர்த்தர்
அல்ல. ெநருப்புக்குப்பன், அைமதயான
ெமன்ைமயானசத்தம்வந்தது.
௧௩எலியாஅந்தச்சத்தத்ைதக்ேகட்டதும்தன்

முகத்ைத சால்ைவயால் மூடிக்ெகாண்டான்.
குைகயன் வாசலுக்கு வந்து நன்றான்.
ப றகு அந்தச் சத்தம் அவனிடம், “எலியா, ஏன்
இங்கருக்க றாய்?” என்றுேகட்டது.
௧௪ எலியாேவா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள

ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்னால்
முடிந்தவைர உமக்கு எப்ேபாதும் ேசைவ
ெசய்து வருக ேறன். ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தமது உடன்படிக்ைகயல்
இருந்து நழுவ மீறவ ட்டனர். உம்முைடய
பலிபீடங்கைள உைடத்தனர். அவர்கள்
உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றனர்.
நான் மட்டுேம ஒேர தீர்க்கதரிச யாக
உய ேராடு இருக்க ேறன். இப்ேபாது
என்ைனயும் ெகால்லப்பார்க்க றார்கள்”
என்றான்.
௧௫ கர்த்தர், “சாைலக்குப் ேபா, அது

தமஸ்குவற்கு ேபாகும். அங்குப்ேபாய்
ஆசேகைலசீரியாவன்அரசனாகஅப ேஷகம்
ெசய், ௧௬ ப றகு, இஸ்ரேவலின் அரசனாக
ந ம்ச யன் மகனான ெயகூைவ அப ேஷகம்
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ெசய். ப றகு, ஆேபல்ேமெகாலாஊரானாகய
சாப்பாத்தன் மகன் எலிசாைவ உனது
இடத்தல் தீர்க்கதரிச யாக அப ேஷகம்
ெசய். ௧௭ ஆசேகல் பல தீயவர்கைளக்
ெகான்றுவடுவான். இவனது வாளுக்குத்
தப்பயவர்கைள ெயகூ ெகான்றுவடுவான்.
இவனது வாளுக்குத் தப்பயவர்கைள
எலிசா ெகான்றுவடுவான். ௧௮ எலியா, நீ
மட்டும் இஸ்ரேவலில் உண்ைமயானவன்
என்றல்ைல. இன்னும் பலர் இருக்க றார்கள்.
நான் 7,000 ேபரின் உயைர ைவப்ேபன். 7,000
இஸ்ரேவலர் பாகாைல வணங்காதவர்களாக
இருக்க றார்கள்! அவர்கள் பாகாலின்
வக்க ரகத்ைதமுத்தமிடுவதல்ைல” என்றார்.

எலிசா தீர்க்கதரிச யாக றான்
௧௯ எலியா அந்த இடத்ைத வ ட்டுப்ேபாய்

சாப்பாத்தன் மகனான எலிசாைவக்
கண்டு படித்தான். எலிசா 12 ஏக்கர்
நலத்ைத உழுதுக்ெகாண்டிருந்தான்.
எலியா ேபாகும்ேபாது அவன் உழைவ
முடிக்க ற நைலயல் இருந்தான். ப றகு
எலியா அவனிடம் ெசன்று, அவன் மீது தன்
ேபார்ைவைய எற ந்தான். ௨௦ உடேன அவன்
தன் மாடுகைள வ ட்டு வ ட்டு, எலியாவன்
பன்னால் ேபானான். எலிசா, “நான் என்
தந்ைதய டமும் தாய டமும் முத்தமிட்டு
வைடெபற்றுவரட்டுமா?” எனக் ேகட்டான்.
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எலியாேவா, “நல்லது ேபா, என்னால்
அைதத்தடுக்கமுடியாது” என்றான்.
௨௧ எலிசா தன் குடும்பத்துடன் ச றப்பான

உணைவஉண்டான். எலிசா தன்பசுக்கைளக்
ெகான்றான். நுகத்தடிைய ஒடித்து
வறகாக்கனான். ப றகு இைறச்சைய
சைமத்து அைனவருக்கும் உண்ண
உணவளித்தான். பன்னர் அவன்
எலியாவற்குப் பன்னால் ேபாய் அவனுக்கு
ேசைவெசய்தான்.

௨௦
ெபனாதாத்தும்ஆகாபும் ேபாரிடல்
௧ ெபனாதாத் ஆராமின் அரசன். அவன்

தனது பைடையத் த ரட்டி 32 அரசர்கேளாடும்
குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும்
சமாரியாைவத் தாக்க முற்றுைகய ட்டான்.
௨ அவன் இஸ்ரேவலின் அரசனான
ஆகாபுக்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பனான்.
அவனுைடய ெசய்த கீழ்க்கண்டவாறு
இருந்தது. ௩ “உனது ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும்எனக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
உனதுேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மைனவயைரயும்
குழந்ைதகைளயும் எனக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.”
௪ இஸ்ரேவலரின் அரசேனா, “என்

எஜமானனாகய அரசேன, இப்ேபாது
நான் உமக்குரியவன் என்ைனச் சார்ந்த
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அைனத்தும் உமக்கு உரியது ஆகும்”
என்றான்.
௫ மீண்டும் தூதுவர்கள் ஆகாப டம்

வந்தனர். “நாங்கள் அரசனிடம் நீங்கள்
ெசான்னவற்ைறக் கூற ேனாம். ெபனாதாத்,
‘ஏற்ெகனேவ உங்கள் ெவள்ளி, ெபான்,
மைனவ ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்று கூறயருந்ேதன்.
௬ நாைள என் ஆட்கைள அனுப்புேவன்.
அவர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கும்
அதகாரிகளின் வீடுகளுக்கும் வருவார்கள்.
உங்களது மத ப்ப ற்குரிய ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்’ என்றான்”
என்றனர்.
௭ எனேவ ஆகாப் தன் நாட்டிலுள்ள

மூப்பர்கைள அைழத்து ஒன்று ேசர்த்து ஒரு
கூட்டம் ேபாட்டான். அவன், “பாருங்கள்,
ெபனாதாத் ெதால்ைல தர வந்துள்ளான்.
முதலில் அவன் எனது ெவள்ளி, ெபான்,
மைனவ , ஜனங்கள் அைனத்ைதயும்
ேகட்டான். நான் அவற்ைறக் ெகாடுக்க
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். ஆனால் இப்ேபாது
அவன் எல்லாவற்ைறயும் வரும்புக றான்.
நாம் என்னெசய்யலாம்” எனஆேலாச த்தான்.
௮ ஆனால் மூப்பர்களும் மற்றவர்களும்,

“அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவன் ெசான்னபடி
ெசய்ய ேவண்டாம்” என்றனர்.
௯ எனேவ ஆகாப் ெபனாதாத்துக்குத்

தூதுவைன அனுப்ப , “நான் உனது



1இராஜாக்கள்௨௦:௧௦ cxxxiv 1இராஜாக்கள்௨௦:௧௪

முதல் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிக ேறன்.
ஆனால் இரண்டாவது கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியமாட்ேடன்” என்றான்.
ெபனாதாத்ெசய்தையஅறந்துக்ெகாண்டான்.

௧௦அவனது ஒரு தூதுவைன அனுப்ப , “நான்
சமாரியாமுழுவைதயும்அழிக்கப்ேபாக ேறன்.
நகரத்தல் எதுவும் மீதயாகாது. எனது
ஆட்கள்எடுத்துக்ெகாள்ளஎதுவும்இருக்காது!
இவ்வாறு நான் ெசய்யாவ ட்டால் ேதவன்
என்ைனத்தண்டிக்கட்டும்!” என்றான்.
௧௧ அதற்கு ஆகாப், “ெபனாதாத்த டம்

ெசால். ஆயுதம் அணிந்தருப்பவன்
ஆயுதத்ைதஉரிந்து ேபாடுபவைனப் ேபான்று
ெபருைமபடக்கூடாது” என்று ெசால்லி
அனுப்பனான்.
௧௨ கூடாரத்தல் ெபனாதாத்

மற்றவர்கேளாடு குடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
அப்ேபாதுதூதுவர்கள்ஆகாபன்ெசய்தையச்
ெசால்ல சமாரியாைவத் தாக்கும்படி
ஆைணயட்டான். பைடகளும்நகர்ந்தன.
௧௩ அப்ேபாது, ஆகாப டம் ஒரு தீர்க்கதரிச

வந்து, “அரசேன,அந்தெபரும்பைடையப்பார்.
நாேன கர்த்தர், என்று நீ அறயும்படி நான்
அப்பைடைய உன் மூலம் ேதாற்கடிப்ேபன்”
என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.
௧௪ அதற்கு ஆகாப், “யார் மூலம்?” என்று

ேகட்டான்.
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அதற்கு அத்தீர்க்கதரிச , “அரசாங்க
அத காரிகளின் ‘இளம் உதவயாளர்கள்
மூலம்’ என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்” என்றான்.
ேமலும் அரசன், “ேபாைர யார் துவக்க

ேவண்டும்?” என்றுேகட்க,
தீர்க்கதரிச , “நீ தான்” என்று பதல்

ெசான்னான்.
௧௫ எனேவ ஆகாப் அரசாங்க

அத காரிகளின் இளம் உதவயாளர்களில் 232
ேபைரச் ேசர்த்தான். இதேனாடு இஸ்ரேவல்
பைடயன்எண்ணிக்ைக 7,000ஆயற்று.
௧௬ நடுமத்தயான ேவைளயல் அரசனான

ெபனாதாத்தும் அவனது உதவக்கு
வந்த 32 அரசர்களும் குடித்துக்ெகாண்டு
தம் கூடாரத்தல் மயங்க க்க டந்தார்கள்.
அப்ேபாது, ஆகாப் அவர்கைளத் தாக்கனான்.
௧௭முதலில்இளம்உதவயாளர்கள்தாக்கனர்.
ெபனாதாத்தன் ஆட்கள் அரசனிடம்
ெசன்று இவர்கள் சமாரியாவலிருந்து
வந்தருப்பதாகச் ெசான்னார்கள். ௧௮அதற்கு
அவன், “அவர்கள் ேபாரிட வந்தருக்கலாம்.
அல்லது சமாதானத்த ற்கு வந்தருக்கலாம்
அவர்கைளஉய ேராடு ப டியுங்கள்” என்றான்.
௧௯ ஆகாபன் இைளஞர்கள் தீவ ரமாகத்

தாக்கனார்கள். அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
இஸ்ரேவலின் பைட ெசன்றது.
௨௦ எத ேர வருபவர்கைளக் ெகான்றனர்.
சீரியாவலிருந்து வந்தவர்கள் ஓட
ஆரம்ப த்தனர். இஸ்ரேவல் பைட
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அவர்கைள வ ரட்டியது. ெபனாதாத்
இரதத்தல் ஏற தப்ப த்து ஓடினான்.
௨௧ ஆகாப் அரசன் பைடேயாடு ேபாய் சீரியா
நாட்டு குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும்
ைகப்பற்ற க் ெகாண்டான். சீரியாவன்
பைடயன் மீது ஆகாப் ெபருெவற்றைய
ெபற்றான்.
௨௨ ப றகு தீர்க்கதரிச , ஆகாப டம்

ேபாய், “சீரியாவன் அரசனான ெபனாதாத்
மீண்டும், அடுத்த ஆண்டு ேபாரிட
வருவான். எனேவ உங்கள் பைடையப்
பலப்படுத்துங்கள். அவனிடமிருந்து
உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ள கவனமாக
த ட்டங்கைளச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

ெபனாதாத் மீண்டும்தாக்கனான்
௨௩ ெபனாதாத்தன் அதகாரிகள்,

“இஸ்ரேவலின் ெதய்வங்கள் மைலத்
ெதய்வங்களாக உள்ளனர். அதனால்
ெவன்றுவட்டனர். எனேவ நாம் சமெவளியல்
ேபார்ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது தான்
ெவற்ற கைடக்கும்! ௨௪ இனிேமல் ெசய்ய
ேவண்டியது இதுதான். 32 அரசர்களும்
கட்டைளயடும்படி அனுமதக்காேத.
ஒவ்ெவாரு தளபதயும் தம் பைடகைள
நடத்தட்டும். ௨௫இப்ேபாதுநீஅழிக்கப்பட்டஒரு
பைடைய கூட்ட ேவண்டும். இரதங்கைளயும்
குதைரகைளயும் ேசர்க்க ேவண்டும்.
சமெவளியல் சண்ைடய ட ேவண்டும்.
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ப றகு ெவல்ேவாம்” என்றனர். அவர்கள்
ெசான்னபடிேயெபனாதாத்தும்ெசய்தான்.
௨௬அடுத்தஆண்டில்,அவன்ஆப்ெபக்குக்கு

இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடய டச்ெசன்றான்.
௨௭ இஸ்ரேவலரும் ேபாருக்குத் தயாராக

இருந்தனர். அவர்கள் சீரியாவுக்கு எத ராக
முகாம்கள் அைமத்தனர். சீரியா பைடேயாடு
ஒப்படும்ேபாது, இவர்கள் பைட ச றய
ஆட்டு மந்ைதையப்ேபால் இருந்தனர்.
ஆனால் சீரியா, வீரர்கள் முழு பகுதையயும்
சூழ்ந்தனர்.
௨௮ இஸ்ரேவல் அரசனிடம் ேதவமனிதன்

ஒருவன் கீழ்க்கண்ட ெசய்த கேளாடு
வந்தான். கர்த்தர் ெசான்னார், “ ‘கர்த்தராக ய
நான் மைலகளின் ேதவன் என்று
ஆராமியர் ெசான்னார்கள். சமெவளிப்
ப ரேதசங்களுக்கு நான் ேதவன் அல்ல’
என்று அவர்கள் நைனத்துக் ெகாண்டு
இருக்கறார்கள். எனேவ இந்த ெபரும்
பைடையத் ேதாற்கடிக்க உன்ைன
அனுமதக்க ேறன். ப றகு நீங்கள்
அைனவரும் எல்லா இடங்களுக்கும் நாேன
கர்த்தர் என்பைதஉணர்வீர்கள்.”
௨௯ பைடகள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக

ஏழு நாட்கள் முகாமிட்டிருந்தன. ஏழாவது
நாள் ேபார் ெதாடங்கயது, ஒேர நாளில்
1,00,000 ேபைர இஸ்ரேவலர்கள் ெகான்றனர்.
௩௦ பைழத்தவர்கள் ஆப்ெபக் நகருக்குள்
ஓடிப் ேபானார்கள். மீதயுள்ள 27,000 ேபர்
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மீது சுவரிடிந்து வழுந்தது. ெபனாதாத்தும்
ஓடிப்ேபானான். ஒரு அைறக்குள்
ஒளிந்துக்ெகாண்டான். ௩௧ அவனிடம்
அவனது ேவைலக்காரர்கள், “இஸ்ரேவல்
மன்னர்கள் இரக்கமுள்ளவர்கள் என்று
ேகள்வப்பட்டுள்ேளாம். ஆனால் நாங்கள்
இரட்டுகைள இடுப்பலும் கயறுகைளத்
தைலயலும் கட்டி அவர்களிடம் ேபாய்
ெகஞ்சனால் உம்ைம உய ேராடுவடுவர்”
என்றனர்.
௩௨ பன் அவ்வாேற ேபாய் இஸ்ரேவல்

அரசைனசந்த த்தனர். “உங்கள்அடிைமயான
ெபனாதாத் ‘எங்கைள உய ேராடு வடுங்கள்’
என்றுேவண்டுகறார்” என்றனர்.
அதற்குஆகாப், “அவன்இன்னும்உய ேராடு

இருக்க றானா? அவன் என் சேகாதரன்”
என்றான். ௩௩ அவர்கள், ெபனாதாத்ைதக்
ெகால்லாமல் இருக்க வாக்குறுதகைளக்
ேகட்டனர். ஆகாப்ெபனாதாத்ைதச்சேகாதரன்
என அைழத்ததும் அவனதுஆேலாசகர்களும்,
“ஆமாம்,அவன்உன்சேகாதரன்” என்றனர்.
ஆகாப், “என்னிடம் அவைனக் ெகாண்டு

வா” என்றான். எனேவெபனாதாத்அரசனிடம்
வந்தான். ஆகாப் அரசன் அவனிடம்,
அவேனாடுஇரதத்தல்ஏறுமாறுெசான்னான்.
௩௪ ெபனாதாத்ேதா, “ஆகாப், என் தந்ைத

எடுத்துக்ெகாண்ட உங்கள் நகரங்கைளத்
தரும்பத்தருேவன். நீங்கள் தமஸ்குவேல,
கைட வீத கைள என் தந்ைத சமாரியாவல்
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ெசய்ததுேபான்று ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான்.
ஆகாேபா, “இதற்கு நீ அனுமதத்தால்,

நான் உன்ைன வட்டுவடுேவன்” என்றான்.
இவ்வாறு இருவரும் சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டனர். ெபனாதாத் வடுதைல
ெபற்றான்.

ஆகாபுக்குஎத ராகத் தீர்க்கதரிச ேபச யது
௩௫ ஒரு தீர்க்கதரிச இன்ெனாருவனிடம்,

“என்ைனத் தாக்கு!” என்றான். ஏெனன்றால்
கர்த்தருைடய கட்டைள என்றான்.
அவேனா தாக்கவல்ைல. ௩௬ அதற்கு
அவன், “நீ கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ உன்ைன ஒரு
சங்கம் ெகால்லும்” என்றான். அவ்வாேற
அவன் அந்த இடத்ைத வ ட்டுப்ேபானதும்
சங்கம்அவைனக்ெகான்றது.
௩௭ அந்த தீர்க்கதரிச இன்ெனாருவனிடம்

ேபாய், “என்ைனத்தாக்கு” என்றான்.
அதற்கு அவன் தாக்க காயப்படுத்தனான்.

௩௮ எனேவ, அந்த தீர்க்கதரிச தன்
முகத்த ேல சாம்பைலப்ேபாட்டு ேவஷம்மாற
அரசனுக்காக வழியல் காத்தருந்தான்.
௩௯ அரசன் வந்ததும் அவனிடம், “நான்
ேபாரிட ெசன்ேறன். நம்மில் ஒரு மனிதன்
பைக வீரைன அைழத்து வந்தான். அவன்,
‘இந்த மனிதைனப் பாதுகாப்பாக ைவத்தரு.
இவன் தப்பனால் இவனுக்காக உன்
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உயைரக் ெகாடுக்கேவண்டும் அல்லது
அபராதமாக 75பவுண்டுகைளத்தரேவண்டும்’
என்றான். ௪௦ நான் ேவறு ேவைலகளில்
இருந்தேபாது அவன் தப்ப த்துவ ட்டான்” என
முைறய ட்டான்.
அதற்குஇஸ்ரேவல்அரசன், “நீ ஒருவீரைன

தப்பவ ட்டதற்கான குற்றவாளி ஆகறாய்.
எனேவஅவன்ெசான்னபடிெசய்” என்றான்.
௪௧ ப றகு அவன் தன் முகத்தல் உள்ள

துணிைய வலக்கேவ, அரசனுக்கு அவன்
தீர்க்கதரிச களில்ஒருவன்என்பதுெதரிந்தது.
௪௨தீர்க்கதரிச அரசனிடம், “கர்த்தர் உம்மிடம்,
‘நான் உன்னிடம், மரிக்க ேவண்டும் என்று
ெசான்னவைன வடுதைலச் ெசய்தாய்.
எனேவ நீ அவனது இடத்ைத அடுத்து நீ
மரிப்பாய்! உனது ஜனங்கள் அவர்களின்
பைகவர்களது இடத்ைத எடுப்பார்கள்.
உன் ஜனங்களும் மரிப்பார்கள்!’ என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்” என்றான்.
௪௩ இதனால் சலிப்பும் துக்கமும் அைடந்து

அரசன்சமாரியாவ ற்குதரும்பனான்.

௨௧
நாேபாத்தன்த ராட்ைச ேதாட்டம்
௧சமாரியாவல்ஆகாப்பன்அரண்மைன
இருந்தது. அதனருகல் ஒரு த ராட்ைச

ேதாட்டமும் இருந்தது. அதன் உரிைமயாளன்
ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத். ௨ ஒரு
நாள் அரசன் அவனிடம், “உனது வயைல
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எனக்குக்ெகாடு. அதைனக் காய்கற
ேதாட்டமாக்க ேவண்டும். இது என்
அரண்மைனக்கருகல் உள்ளது. உனக்கு
அந்த இடத்தல் ேவறு த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதத் தருேவன் அல்லது நீ
வரும்பனால்பணம்தருேவன்” என்றான்.
௩அதற்குநாேபாத், “நான்தரமாட்ேடன். இது

என்குடும்பத்த ற்குஉரியது” என்றான்.
௪ எனேவ ஆகாப் அரண்மைனக்குப்ேபாய்

நாேபாத் மீது ேகாபம் ெகாண்டான். அவன்
ெசான்னைத அரசன் வரும்பவல்ைல.
நாேபாத், “என் குடும்பத் ேதாட்டத்ைதத்
தரமாட்ேடன்” எனக்கூறயது எரிச்சைலத்
தந்தது. படுக்ைகயல் படுத்துக் ெகாண்டு
உண்ணமறுத்தான்.
௫ஆகாபன் மைனவ ேயசேபல் அவனிடம்,

“ஏன் நீங்கள் குைலந்து ேபானீர்கள்? ஏன்
நீங்கள் உண்ண மறுக்கறீர்கள்?” என்று
ேகட்டாள்.
௬ அதற்கு அவன், “நான் நாேபாத்த டம்

த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதக் ேகட்ேடன்.
அதற்குரிய முழு வைலேயா, அல்லது ேவறு
வயேலா தருவதாகச் ெசான்ேனன். ஆனால்
அவன்மறுத்துவ ட்டான்” என்றான்.
௭அவேளா, “நீங்கள் இஸ்ரேவலின் அரசன்!

எழுந்தருங்கள். சாப்படுங்கள். நான் அந்த
வயைலவாங்க த்தருேவன்” என்றாள்.
௮ ப றகு அவள் சல கடிதங்கைள எழுத

அரசனின் ைகெயழுத்த ட்டு முத்தைரயும்
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அடித்தாள். பன் அவற்ைற மூப்பர்களிடமும்
நாேபாத்ைதப்ேபான்று அேத பட்டணத்தல்
இருந்த முக்கய மனிதர்களிடமும்
அனுப்பனாள். ௯அக்கடிதத்தல்,

“நீங்கள் உபவாசம் பற்ற அறவயுங்கள்.
பன் அைனவைரயும் அைழயுங்கள்.
அதல் நாேபாத்ைதப்பற்ற ேபச ேவண்டும்.
௧௦அவன்மீதுெபாய்க்குற்றம்சாட்டஇரண்டு
ஏமாற்றுக்காரர்கள் ேவண்டும். அவன்
அரசனுக்கும் ேதவனுக்கும் எத ராகப்
ேபசனான் என்று கூறேவண்டும். பன்
அவைன ஊருக்கு ெவளிேய கல்ெலற ந்த
ெகால்லேவண்டும்” என்றுஎழுதயருந்தது.

௧௧எனேவ,மூப்பர்களும்முக்கயமானவர்களும்
இக்கட்டைளக்கு அடிபணிந்தனர்.
௧௨ தைலவர்கள் உண்ணாேநான்பு நாைள
அறவத்தனர். அன்று ஒரு கூட்டத்த ற்கு
அைழத்தனர். நாேபாத்ைதத் தனியாக
நறுத்தனர். ௧௩ பன் இரு ஏமாற்றுக்காரர்கள்
ஜனங்களிடம் நாேபாத் ேதவனுக்கு
எத ராகவும் அரசனுக்கு எத ராகவும்
ேபசனான் என்றனர். எனேவ, அவைன
ஊருக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
கல்ெலற ந்துெகான்றனர். ௧௪அவர்கள்ப றகு
ேயசேபலுக்கு, “நாேபாத் ெகால்லப்பட்டான்”
என்றெசய்தையஅனுப்ப ைவத்தனர்.
௧௫ அவள் இதைன அறந்ததும் ஆகாப டம்,
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“நாேபாத் மரித்துப்ேபானான். இப்ேபாது
உங்களுக்கு வருப்பமான ேதாட்டத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றாள்.
௧௬ அவனும் அதைனச் ெசாந்தமாக்க க்
ெகாண்டான்.
௧௭ அப்ேபாது தஸ்பயனாவன் தீர்க்கதரிச

எலியாவ டம் கர்த்தர், ௧௮ “அரசனிடம் ேபா,
அவன் நாேபாத்தன் வயலில் உள்ளான்.
ெசாந்தமாக்கப் ேபாக றான். ௧௯ அவனிடம்,
‘ஆகாப்! நீ நாேபாத்ைதக் ெகான்றாய்,
அவனது வயைல எடுக்கப்ேபாக றாய்.
நாேபாத் மரித்த இடத்த ேலேய நீயும்
மரிப்பாய். நாேபாத்தன் இரத்தத்ைத நக்கய
நாய்கள்உனதுஇரத்தத்ைதயும்நக்கும்’என்று
நான்ெசான்னதாகச்ெசால்”! என்றார்.
௨௦ எனேவ எலியா ஆகாப டம் ெசன்றான்.

அரசேனா அவனிடம், “என்ைன மீண்டும்
பார்க்க றாய். எப்ேபாதும் எனக்கு எத ராக
இருக்க றாய்” என்றான்.
அதற்கு எலியா, “ஆமாம், நீ எப்ேபாதும்

உன் வாழ்வல் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்க றாய். ௨௧ எனேவ கர்த்தர், ‘நான்
உன்ைனஅழிப்ேபன். உன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனவைரயும் அழிப்ேபன். ௨௨ உனது
குடும்பமானது ேநபாத்தன் மகனான அரசன்
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப்ேபான்று
அழியும். பாஷாவன் குடும்பத்ைதப்ேபால்
அழியும். இந்த இரு குடும்பங்களும்
முழுவதுமாக அழிந்துவ ட்டன. நீ எனக்குக்
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ேகாபத்ைதத் தந்ததால் நானும் அதுேபால்
ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்யவும் காரணமானாய்’ என்றார்.
௨௩ கர்த்தர் ேமலும், ‘நாய்கள் ெயஸ்ரேயல்
நகரில்உன்மைனவயன்உடைலஉண்ணும்.
௨௪ உன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவரும்
ெசத்தபன்நாய்களால்உண்ணப்படுவார்கள்.
வயலில் மரிக்கும் யாவரும் பறைவகளால்
உண்ணப்படுவார்கள்’ என்றார்”
எனக்கூறனான்.
௨௫ ஆகாைபப்ேபான்று இதுவைர எவரும்

அதகப் பாவங்கைளச் ெசய்ததல்ைல.
அவனது பாவங்களுக்கு அவன் மைனவயும்
ஒரு காரணமானாள். ௨௬ அவன்
மரவக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு
பாவம் ெசய்தான். எேமாரியர்களின்
பாவங்கைளப் ேபான்றைவ இைவ
எனேவ கர்த்தர் அந்த நாட்ைடப் பற த்து
இஸ்ரேவலர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௨௭ எலியா ெசால்லிமுடித்ததும்

ஆகாப் வருந்த , தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான். வருத்தத்துக்கான
ஆைடகைள அணிந்து சாப்ப ட மறுத்தான்.
அப்படிேயதூங்கனான்.
௨௮ கர்த்தர் எலியாவ டம், ௨௯ “நான்

ஆகாப் தருந்தவ ட்டதாக அற க ேறன்.
எனேவ, அவனுக்குத் துன்பம் தரமாட்ேடன்.
ஆனால் அவனது மகனது வாழ் நாளில்
துன்பங்கைளத்தருேவன்” என்றார்.
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௨௨

மிகாயாஆகாைபஎச்சரித்தது
௧ அடுத்த இரு ஆண்டுகளில்,

இஸ்ரேவலுக்கும் சீரியாவுக்கும் சமாதானம்
நலவயது. ௨மூன்றாம் ஆண்டில், யூதாவன்
அரசனான ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின்
அரசனானஆகாைபப் பார்க்கப் ேபானான்.
௩ அப்ேபாது, ஆகாப் அத காரிகளிடம்,

“சீரியாவன் அரசன் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்ைத நம்மிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டான். அைதத் தரும்பப்ெபற
ஏன் எந்த முயற்சயும் ெசய்யவல்ைல?
அது நமக்குச் ெசாந்தமாக ேவண்டும்”
என்றான். ௪ எனேவ ேயாசபாத்த டம், “நீ
என்ேனாடுேசர்ந்து ராேமாத்துக்காகப் ேபாரிட
வருகறாயா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அவன், “சரி, உன்ேனாடு

ேசர்ந்துெகாள்க ேறன். எனது பைட
வீரர்களும் குதைரகளும் உன் பைடேயாடு
ேசர்ந்துெகாள்ளத் தயார். ௫ஆனால் முதலில்
கர்த்தரிடம்இதுபற்ற ஆேலாசைனேகட்ேபாம்”
என்றான்.
௬ எனேவ ஆகாப் தீர்க்கதரிச கைளக்

கூட்டினான். அவர்கள் 400 ேபர்.
அவர்களிடம், “நான் ராேமாத்துக்காக சீரிய
பைடேயாடு ேபாரிடப் ேபாகலாமா? அல்லது
காத்தருக்கலாமா?” என்றுேகட்டான்.
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அதற்கு அவர்கள் “இப்ேபாது ேபாய் ேபார்
ெசய்யும். கர்த்தர் ெவற்ற ப்ெபறச் ெசய்வார்”
என்றார்கள்.
௭ ேயாசாபாத், “ேவறு யாராவது

தீர்க்கதரிச கள் உண்டா? அவரிடமும்,
ேதவனுைடய வருப்பத்ைதக் ேகட்ேபாேம”
என்றான்.
௮ அதற்கு ஆகாப், “மற்ெறாரு தீர்க்கதரிச

இருக்க றார். அவர் மூலம் கர்த்தருைடய
ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். அவரது
ெபயர் இம்லாவன் மகனான மிகாயா.
எனக்கு எத ராகேவ அவன் ேபசுவதால்
அவைன ெவறுக்க ேறன். எப்ேபாதும் எனக்கு
வருப்பம் இல்லாதைதேய அவன் கூறுவான்”
என்றான்.
ேயாசாபாத், “நீ அவ்வாறு

ெசால்லக்கூடாது!” என்றான்.
௯ எனேவ, ஆகாப் ஒரு அதகாரிைய

அனுப்ப மிகாயாைவ அைழத்து
வரச்ெசான்னான்.
௧௦ அப்ேபாது இரு அரசர்களும் அரச

உைடேயாடு சங்காசனத்தல் இருந்தனர்.
இது சமாரியா அருகல் உள்ள நயாய
மன்றம். தீர்க்கதரிச கள் அவர்களுக்கு முன்
நன்றுெகாண்டு தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தனர். ௧௧ அவர்களில் ஒருவன்
ெபயர் ச ேதக்கயா, இவன் ேகனானாவன்
மகன். அவன் இரும்பு ெகாம்புகைளச்
ெசய்து, “இதைன நீங்கள் பயன்படுத்த
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ேபாரிடுங்கள். உங்களால் ெவற்றெபற
முடியுெமன்று கர்த்தர் ெசான்னார்” என்று
கூறனான். ௧௨ மற்றவர்களும் இதைன
ஒப்புக்ெகாண்டனர். “இப்ெபாழுேத, உங்கள்
பைட புறப்படேவண்டும். அது ராேமாத்தல்
சீரிய பைடேயாடு ேபாரிடும். கர்த்தர்
ெவற்றெபறச்ெசய்வார்” என்றனர்.
௧௩ இது நைடெபறும்ேபாது, அதகாரி

மிகாயாைவக் கண்டுபடித்து, “எல்லா
தீர்க்கதரிச களும்இப்ேபாதுேபாருக்குப்ேபாக
ேவண்டும் என்கன்றனர். நீயும், அவ்வாேற
ெசால்” என்றான்.
௧௪ ஆனால் அவன், “முடியாது! கர்த்தர்

ெசால்லச் ெசால்வைத மட்டுேம நான்
ெசால்ேவன்!” என்றான்.
௧௫ ப றகு அவன் அரசனிடம் வந்து

நன்றான். அரசனும், “நானும் ேயாசபாத்தும்
ேசரலாமா? சீரிய மன்னேனாடு சண்ைடய ட
ராேமாத்துக்குப் ேபாகலாமா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு மிகாயா, “சரி, நீ இப்ேபாேத

ேபாய் சண்ைடயடு, கர்த்தர் ெவற்றெபறச்
ெசய்வார்” என்றான்.
௧௬ ஆனால் ஆகாப், “கர்த்தருைடய

அத காரத்தால்நீேபச க்ெகாண்டிருக்கவல்ைல.
நீ உன் ெசாந்த வார்த்ைதகைளப்
ேபசுக றாய். எனேவ உண்ைமையச்
ெசால்! எத்தைனமுைற நான் உனக்குச்
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ெசால்லியருக்க ேறன்? கர்த்தர்
ெசால்க றைதஎனக்குச்ெசால்!” என்றான்.
௧௭ அதற்கு மிகாயா, “என்ன நடக்கும்

என்பைத நான் பார்க்கமுடியும். இஸ்ரேவல்
பைடகள் ச தறயுள்ளன. ேமய்ப்பன்
இல்லாத ஆடுகள்ேபால உள்ளன. எனேவ
கர்த்தர், ‘இவர்களுக்கு தைலவன் இல்ைல.
எனேவ சண்ைடக்குப் ேபாகாமல் வீட்டிற்குப்
ேபாகேவண்டும்’ என்று ெசால்க றார்”
என்றான்.
௧௮ ஆகாப் ேயாசபாத்த டம், “நான்

ெசான்னைதப் பார்! இவன் எப்ேபாதும்
எனக்குப் ப டிக்காதைதேய கூறுவான்”
என்றான்.
௧௯ ஆனால் மிகாயா ெதாடர்ந்து

கர்த்தருக்காகப் ேபசனான். “கவனி,
இது கர்த்தர் கூறுவது! கர்த்தர்
பரேலாகத்தல் சங்காசனத்தல்
உட்கார்ந்தருக்க றார். பரேலாகத்தல் உள்ள
அைனத்து ேதவதூதர்களும் கர்த்தருைடய
பக்கத்தல் வலதுபுறமும், இடதுபுறமும்
நன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர். ௨௦ கர்த்தர்,
‘உங்களில் யாேரனும் அரசன் ஆகாப டம்
ஒரு தந்த ரம் ெசய்வீர்களா? அவன்
ராேமாத்தல் இருக்கும் சீரியாவன் பைடைய
எத ர்த்து சண்ைடய ட ேவண்டுெமன
நான் வரும்புக ேறன். பன்னர் அவன்
ெகால்லப்படுவான்’ என்று ெசான்னார்.
என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்பைதக்
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குறத்து தூதர்கள் ஒரு ஒத்த கருத்துக்கு
வரவல்ைல. ௨௧ இறுதயல் ஒரு ஆவ
ெவளிேய வந்து கர்த்தருக்கு முன் நன்றுக்
ெகாண்டு ெசான்னது. ‘நான் தந்த ரம்
ெசய்ேவன்!’ ௨௨ கர்த்தர், ‘எவ்வாறு
ெசய்வாய்?’ என்று ேகட்டார். அதற்கு
அவது, ‘நான் தீர்க்கதரிச கைளக் குழப்ப
ெபாய் ெசால்லுமாறு ெசய்ேவன். அவர்கள்
ேபசுவெதல்லாம் ெபாய்’ என்றது. உடேன
அவர், ‘ேபாய் ஆகாைப ஏமாற்று. நீ
ெவற்றெபறுவாய்’ என்றார்” என்றான்.
௨௩ மிகாயா இவ்வாறு தன் கைதையச்

ெசால்லி முடித்தான். ப றகு அவன், “இது
தான் இங்கு நடந்தது. இவ்வாறு ெபாய்
ெசால்லுமாறு கர்த்தர்தான் தீர்க்கதரிச கைள
மாற்றனார். உனக்குத் தீைம வருவைத
கர்த்தேரவரும்புக றார்” என்றான்.
௨௪ ப றகு ச ேதக்கயா மிகாயாவ டம் வந்து

முகத்தல் அடித்தான். அவன் “கர்த்தருைடய
சக்த என்ைன வட்டுவலக எந்த வழியாய்
உன்னிடம்வந்தது?” என்றுேகட்டான்.
௨௫ அதற்கு மிகாயா, “வைரவல் துன்பம்

வரும். அப்ேபாது, நீ ச றய அைறயல்
ஒளிந்துக்ெகாள்வாய். அப்ேபாது நான்
ெசால்வது உண்ைமெயன்று உனக்குத்
ெதரியும்!” என்றான்.
௨௬ மிகாயாைவக் ைகது ெசய்யும்படி

ஆகாப், அதகாரிகளுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
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ஆகாப் அரசன், “இவைனக் ைகது ெசய்து
நகர ஆளுநரான ஆேமானிடத்தலும்
ப றகு இளவரசனான ேயாவாச டமும்
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாங்கள். ௨௭ நான்
சமாதானத்ேதாடு வரும்வைர இவைனச்
சைறயல் அவர்களிடம் அைடக்கச்ெசால்.
அதுவைரஅப்பமும்,தண்ணீரும்ெகாடுங்கள்”
என்றான்.
௨௮ அதற்கு மிகாயா, “நான் ெசால்வைதக்

ேகளுங்கள். நீங்கள் ேபார் முடிந்து உய ேராடு
தரும்ப வந்தால் கர்த்தர் என் மூலமாக
ேபசவல்ைல” என்றுசத்தமாகச் ெசான்னான்.

The Battle at Ramoth Gilead
௨௯ ப றகு ஆகாபும் ேயாசபாத்தும்

ராேமாத்த ற்கு ஆராேமாடு சண்ைடய டப்
ேபானார்கள். அவ்வடம் கீேலயாத்தல்
உள்ளது. ௩௦ ஆகாப் ேயாசபாத்த டம்,
“நாம் ேபாருக்குத் தயாராக்குேவாம். நான்
அரசன் என்று ேதான்றாதபடி சாதாரண
ஆைடகைளயும் நீ அரச உைடகைளயும்
அணிந்துக்ெகாள்” என்றான். அவ்வாேற
சாதாரணஉைடயல்சண்ைடய ட்டான்.
௩௧ சீரியா அரசனுக்கு 32 இரதப்பைடத்

தளபத கள் இருந்தனர். அவர்களிடம்
இஸ்ரேவல் அரசைனக் கண்டுபடிக்குமாறு
கட்டைளய ட்டான். அரசைனக் ெகான்றுவட
ேவண்டும் என்றும் உத்தரவ ட்டான்.
௩௨ ேபாரின்ேபாது, அவர்கள் ேயாசபாத்ைதக்
கண்டு இஸ்ரேவலின் அரசன் என்று
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எண்ணித் தாக்கனர். அவன் சத்தமிட்டான்.
௩௩ ஆனால், அவன் அரசனில்ைல என்பைத
அற ந்துெகால்லாமல்வ ட்டுவ ட்டனர்.
௩௪ஆனால் ஒருவன் குறைவக்காமல் ஒரு

அம்ைப எய்தான். எனினும். அது ஆகாப்
மீதுபட்டு கவசம் மூடாத உடலில் நுைழந்தது.
அவன்இரத ஓட்டிய டம், “ஒருஅம்பு என்ைனத்
தாக்கயுள்ளது! இரதத்ைத களத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயெகாண்டுெசல்” என்றான்.
௩௫பைடகள்ெதாடர்ந்து ேபாரிட்டன. அரசன்

ெதாைலவல் தங்கயருந்தான். அதலிருந்து
சீரியாவன் பைடையக் கவனித்துக்
ெகாண்டிருந்தான். அவனது இரத்தம் வடிந்து
இரதத்தல்நைறந்தது. அன்றுமாைல,அவன்
மரித்துப் ேபாகேவ, ௩௬ பைடைய நகருக்குத்
தரும்புமாறுகட்டைளய ட்டனர்.
௩௭ இவ்வாறுதான் ஆகாப்

மரித்துப்ேபானான். ச லர் அவைன
சமாரியாவ ற்கு எடுத்துப் ேபானார்கள்.
அங்ேக அடக்கம் ெசய்தனர். ௩௮ அத்ேதைர
சமாரியாவலுள்ள குளத்து தண்ணீரால்
கழுவனார்கள். இரதத்தல் உள்ள
இரத்தத்ைதநாய்கள்நக்கன. அத்தண்ணீைர
ேவச மகள்கள் தம்ைமச் சுத்தப்படுத்த
பயன்படுத்தனார்கள். கர்த்தர்
ெசான்னபடிேயஅைனத்தும்நடந்தது.
௩௯ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் ஆகாப் ெசய்த
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அைனத்தும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
அவன் தன் அரண்மைனையத்
தந்தத்தால் அலங்கரித்தான் என்றும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அவன் உருவாக்கய
நகைரப்பற்றயும் அந்த புத்தகத்தல்
வளக்கப்பட்டிருக்க றது. ௪௦ ஆகாப்
மரித்து தனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அவனுக்கு
அடுத்து அவன் மகன் அகசயா, அரசன்
ஆனான்.

யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
௪௧இஸ்ரேவலின்அரசனாகஆகாப் இருந்த

நாலாவது ஆண்டில், யூதாவல் ேயாசபாத்
அரசனானான். இவன் ஆசாவன் மகன்
௪௨ ேயாசபாத் அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு
35 வயது. இவன் எருசேலமில் 25ஆண்டுகள்
ஆண்டான். இவனது தாய் அசுபாள்.
இவள் சல்கயன் மகள். ௪௩ ேயாசபாத்
நல்லவன். அவன்முன்ேனார்கைளப்ேபான்று
இருந்தான். கர்த்தருைடய வருப்பப்படி
கீழ்ப்படிந்து நடந்தான். ஆனால்
ெபாய்ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
அைமக்கப்பட்டேமைடகைளஅழிக்கவல்ைல.
ஜனங்கள் ெதாடாந்து அங்கு பலி ெசலுத்த ,
நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரித்துவந்தனர்.
௪௪ ேயாசபாத் இஸ்ரேவல் அரசேனாடு ஒரு

சமா தான ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான்.
௪௫ இவன் ைதரியமாகப் பல ேபார்கைளச்
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ெசய்தான். இவன் ெசய்தது எல்லாம் யூதா
அரசர்களின்வரலாற்றல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௪௬ தன் நாட்டில் உள்ள முைறெகட்ட

புணர்ச்ச க்காரர்கைள ெதாழுைக
இடங்களிலிருந்து வ ரட்டினான். அவர்கள்,
தன் தந்ைத ஆசா ராஜாவாக இருந்தேபாது
இருந்தவர்கள்.
௪௭ அப்ேபாது, ஏேதாமில் அரசன் இல்ைல.

ஆளுநரால் அது ஆளப்பட்டது. இவன் யூதா
அரசனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.
௪௮இவன்கப்பல்கைளச் ெசய்தான். ெபான்

வாங்க ஓப்பீருக்குச் ெசல்ல வரும்பனான்.
ஆனால் அைவ ேபாகமுடியாதபடி
எச ேயான் ேகேபரிேல உைடந்து ேபாயன.
௪௯ இஸ்ரேவலின் அரசனாகய அகசயா
ேயாசபாத்த டம், “என் ஆட்கள் உங்கள்
ஆட்கேளாடு கப்பலில் ேபாகட்டும்” என்றான்.
ேயாசபாத்ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல.
௫௦ ேயாசபாத் மரித்ததும் தனது

முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். பன் அவனது மகன்
ேயாராம்அரசன்ஆனான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஅகசயா
௫௧ ஆகாபன் அரசனான அகசயா

இஸ்ரேவலுக்கு சமாரியாவல் அரசன்
ஆனான். அப்ேபாது யூதாவல் ேயாசபாத்
17ஆம் ஆண்டில் ஆண்டுெகாண்டிருந்தான்.
அகசயா இரண்டு ஆண்டுகள் ஆண்டான்.
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௫௨ அகசயா கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தான். அவன் தந்ைத ஆகாப் மற்றும்
தாய் ேயசேபைலப் ேபான்றும், ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாம் ேபான்றும்
பாவம் ெசய்து வந்தான். இவர்கள் நாட்டு
ஜனங்கைளயும் பாவத்த ற்குட்படுத்தனர்.
௫௩ அகசயா பாகால் ெதய்வத்ைத
வழிபட்டான். இதனால் கர்த்தருக்கு ேகாபம்
வந்தது. அவனது தந்ைதய டம் ேபாலேவ
அவனிடமும் ேகாபம்ெகாண்டார்.
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