
2 நாளாகமம்௧:௧ i 2 நாளாகமம்௧:௪

நாளாகமத்தன்
இரண்டாம்புத்தகம்

சாெலாேமான்ஞானத்ைத ேகட்க றான்
௧ சாெலாேமான் பலமுள்ள அரசனாக

வளங்கனான். ஏெனன்றால் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவேனாடு இருந்தார். கர்த்தர்
அவைனமிகப் ெபரியவனாக்கனார்.
௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு

சாெலாேமான் ேபசனான். அத்துடன்
எல்லா தைலவர்கேளாடும், ெபாது
அத காரிகேளாடும், நீத பத கேளாடும்,
இஸ்ரேவலில் உள்ள ஒவ்ெவாரு
வழிகாட்டிகேளாடும், ஒவ்ெவாரு குடும்பத்
தைலவர்கேளாடும் ேபசனான். ௩ ப றகு
சாெலாேமானும் மற்றும் அைனவரும்
கூடி க ப ேயானில் இருக்க ற ேமைடக்குப்
ேபானார்கள். அங்கு ேதவனுைடயஆசரிப்புக்
கூடாரம் இருந்தது. இதைனக் கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரனான ேமாேச வனாந்தரத்தல்
இருக்கும்ேபாது அைமத்தான். ௪ தாவீது
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
கீரியாத்யாரீமிலிருந்து எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டு வந்தான். அவன் எருசேலமில்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவக்கும்படி ஒரு கூடாரத்ைத
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அைமத்தருந்தான். ௫ ஊரியன் மகனான
ெபசெலேயல் ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதச்
ெசய்தான். அது பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
முன்பாக க ப ேயானில் இருந்தது. எனேவ
சாெலாேமானும் ஜனங்களும் க ப ேயானுக்கு
கர்த்தருைடய ஆேலாசைன ெபற ெசன்றனர்.
௬ சாெலாேமான் ேமேல ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் கர்த்தருக்கு முன்பருந்த
ெவண்கல பலிபீடத்தன் அருக ேல
ெசன்றான். அப்பலிபீடத்தல் சாெலாேமான்
1,000 தகனபலிகைளக்ெகாடுத்தான்.
௭ அன்று இரவு ேதவன் சாெலாேமானிடம்,

“நான் உனக்கு என்ன தரேவண்டும் என
வரும்புக றாய் என்பைத ேகள்” என்றார்.
௮ சாெலாேமான் ேதவனிடம், “என்

தந்ைதயான தாவீத டம் நீர் மிகவும்
கருைணேயாடு இருந்தீர். என் தந்ைதயன்
இடத்த ற்கு என்ைனப் புதய அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றீர். ௯ இப்ேபாது
ேதவனாகய கர்த்தாேவ! என் தந்ைத
தாவீத ற்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதையக்
காப்பாற்றும். இப்ெபரிய நாட்டிற்கு என்ைன
அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றீர். பூமியல்
உள்ள புழுதையப் ேபான்று ஏராளமான
அளவல் ஜனங்கள் வச க்கன்றனர்.
௧௦ இப்ேபாது எனக்கு அறைவயும்
ஞானத்ைதயும் நீர் தரேவண்டும். அதனால்
இந்த ஜனங்கைள சரியானவழியல் நடத்த ச்
ெசல்ேவன். உம்முைடய உதவ இல்லாமல்
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எவராலும்இந்தஜனங்கைளஆளஇயலாது!”
என்றான்.
௧௧ ேதவன் சாெலாேமானிடம், “உனக்கு

நீதயான மனப்பான்ைம உள்ளது. நீ
ெசல்வத்ைதேயா, ெபாருட்கைளேயா,
ெபருைமையேயா ேகட்கவல்ைல. உன்
பைகவர்கைள அழிக்க ேவண்டும் என்றும்
ேகட்கவல்ைல. நீ நீண்ட வாழ்நாைளயும்
ேகட்கவல்ைல. நீ இத்தைகயவற்ைறக்
ேகட்கவல்ைல. நீ என்னிடம் அறைவயும்
ஞானத்ைதயும் ேவண்டுகறாய். எனேவ
என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும் உன்னால்
என் ஜனங்களுக்காக சரியான முடிவுகைள
எடுக்க இயலும். ௧௨ ஆைகயால் நான்
உனக்கு அறவும் ஞானமும் தருக ேறன்.
ஆனால் அேதாடு உனக்குச் ெசல்வத்ைதயும்
ெபாருட்கைளயும் ெபருைமையயும் தருேவன்.
இதற்கு முன்னால் இருந்த எந்த அரசனுக்கும்
கைடக்காத அளவற்கு உனக்குச் ெசல்வமும்
ச றப்பும் தருேவன். எத ர்காலத்தலும்
இதுேபால்எந்தஅரசனும்ெசல்வமும்ச றப்பும்
ெபறப்ேபாவதல்ைல” என்றார்.
௧௩ எனேவ, சாெலாேமான் க ப ேயானில்

ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்த ற்குச்
ெசன்றான். ப றகு சாெலாேமான்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதவ ட்டு எருசேலமிற்கு
இஸ்ரேவலின் அரசனாக அரசாளத் தரும்ப ச்
ெசன்றான்.
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சாெலாேமான் தனது பைடையயும்
ெசல்வத்ைதயும் ேசர்க்க றான்

௧௪ சாெலாேமான் தனது பைடக்காகக்
குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும் ேசகரிக்க
ஆரம்ப த்தான். சாெலாேமானிடம்
1,400 இரதங்களும் 12,000 குதைர
வீரர்களும் இருந்தார்கள். அவற்ைற
அவன் இரதத்துக்குரிய நகரங்களில்
இருக்கச்ெசய்தான். அவர்களில் சலைர
அரண்மைனயருந்த எருசேலமிலும்
இருக்கச் ெசய்தான். ௧௫ எருசேலமில்
சாெலாேமான் ஏராளமாகத் தங்கத்ைதயும்
ெவள்ளிையயும் ேசகரித்தான். அங்ேக
ெபான்னும் ெவள்ளியும் கற்கைளப்
ேபான்று ஏராளமாகக் குவக்கப்பட்டிருந்தன.
சாெலாேமான் ேகதுருமரங்கைளயும்
ஏராளமாகச் ேசகரித்தான். அைவ ேமற்கு
மைலபள்ளத் தாக்கல் உள்ள காட்டத்த
மரங்கைளப் ேபான்று ஏராளமாக இருந்தன.
௧௬ சாெலாேமான் எக ப்தலிருந்தும்
கயூவலிருந்தும் குதைரகைள வாங்க
வந்தான். அரசனின் வயாபாரிகள்
கயூவலிருந்து குதைரகைள வாங்க
வந்தனர். ௧௭ சாெலாேமானின் வயாபாரிகள்
600 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு ஒரு இரதத்ைதயும்
150 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு ஒரு குதைரையயும்
வாங்க வந்தனர். ப றகு இேத வதத்தல்
அந்த வயாபாரிகள் குதைரகைளயும்
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இரதங்கைளயும் ஏத்தயரின் அரசர்களுக்கும்
ஆராம் அரசர்களுக்கும் ெகாண்டுேபாய்
வற்றார்கள்.

௨
ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும் கட்ட

சாெலாேமான்த ட்டமிடுக றான்
௧ கர்த்தருைடய நாமத்துக்கு மகைம

உண்டாக்க சாெலாேமான் ஆலயம்
கட்ட த ட்டமிட்டான். ேமலும் தனக்காக
ஒரு அரண்மைன கட்டிக்ெகாள்ளவும்
சாெலாேமான் த ட்டமிட்டான். ௨ ேமலும்
மைலயல் கல் உைடக்கும் ெபாருட்டு
சாெலாேமானிடம் 70,000 ெதாழிலாளர்களும்
80,000 கல் தச்சர்களும் இருந்தார்கள்.
ேமற்பார்ைவெசய்யும்ெபாருட்டு 3,600ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
௩ ப றகு சாெலாேமான் ஈராம் என்பவனுக்கு

தூது அனுப்பனான். ஈராம் தீரு என்னும்
நாட்டின்அரசன். சாெலாேமான்,

“என் தந்ைதயான தாவீத ற்கு
உதவ ச் ெசய்தது ேபான்று எனக்கும்
உதவ ச் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
ேகதுருமரக்கட்ைடகைள அனுப்பனீர்கள்.
அதனால் அவர் தனக்கு அரண்மைன
கட்டிக்ெகாண்டார். ௪ நான் எனது
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபயைர
மகைமப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆலயம்
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கட்டப்ேபாக ேறன். ஆலயத்தல்
கர்த்தருக்கு முன்பாக நாங்கள் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கப்ேபாக ேறாம்.
ச றப்புக்குரிய ேமைஜயல் பரிசுத்த
அப்பத்ைத ைவக்கப்ேபாக ேறாம்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் காைலயலும்
மாைலயலும் தகனபலிகைள ெசலுத்தப்
ேபாக ேறாம். ஓய்வுநாட்களிலும்,
பைறச்சந்த ர நாட்களிலும் நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாண்டாடச்
ெசான்ன பண்டிைக நாட்களிலும்
தகனபலிகைள ெசலுத்தப்ேபாக ேறாம்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக்காலத்த ற்கும்
கீழ்ப்படியேவண்டியசட்டம்இது.
௫ “நமது ேதவன் மற்ற எல்லாத்

ெதய்வங்கைள வ ட ெபரியவர். எனேவ
நான் அவருக்காகப் ெபரிய ஆலயத்ைதக்
கட்டுேவன். ௬ உண்ைமயல் எவராலும்
நம் ேதவனுக்கு ஆலயம் கட்டமுடியாது.
வானமும்வானாத வானமும்கூடஅவைரத்
தாங்க க்ெகாள்ள முடியாது. எனேவ
என்னாலும் நமது ேதவனுக்கு ஆலயம்
கட்டமுடியாது. என்னால் முடிந்தெதல்லாம்
அவைர மகைமப்படுத்த அவருக்கு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க ஒரு
இடத்ைதஅைமப்பதுதான்.
௭ “இப்ேபாது நான் உங்களிடம்

ஒரு மனிதைன அனுப்பைவக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அவனுக்குப்ெபான்,
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ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு ேபான்ற
ேவைலகளில் த றைம இருக்கேவண்டும்
அவனுக்கு இரத்தாம்பர நூலிலும், சவப்பு
நூலிலும், இளநீல நூலிலும் ேவைலச்
ெசய்யத் ெதரிந்தருக்க ேவண்டும்.
அவன் இங்கு யூதாவலும் எருசேலமிலும்
இருக்கன்றவர்கேளாடும் என் தந்ைத
தாவீதால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கேளாடும்
ேவைலச்ெசய்ய ேவண்டும். ௮லீபேனானில்
உள்ள ேகதுரு, ேதவதாரு, வாசைன
மரங்கள் ேபான்றவற்றன் பலைககைளயும்
அனுப்பேவண்டும். உனது
ேவைலக்காரர்கள் லீபேனானில்
உள்ள மரங்கைள ெவட்டத்
ெதரிந்தவர்கள் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். எனது ேவைலக்காரர்கள்
உனது ேவைலக்காரர்களுக்கு
உதவுவார்கள். ௯ எனக்கு ஏராளமான
மரப்பலைககள் ேதைவ. ஏெனன்றால்
நான் கட்டப்ேபாகும் ஆலயமானது
ெபரியதாகவும் அழகானதாகவும்
இருக்கும். ௧௦ பலைககளுக்காக
மரத்ைத ெவட்டப்ேபாகும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கு நான்
ெகாடுக்கப்ேபாகும் கூலி இதுதான்.
நான் அவர்களின் உணவுக்காக 20,000
மரக்கால் ேகாதுைமையயும், 20,000
மரக்கால் வாற் ேகாதுைமையயும், 20,000
குடம் த ராட்ைசரசத்ைதயும், 20,000 குடம்
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எண்ெணையயும் ெகாடுப்ேபன்” என்று
ெசால்லிஅனுப்பனான்.

௧௧ ப றகு ஈராம் சாெலாேமானுக்குப் பதல்
அனுப்பனான். ஈராம் அனுப்பய ெசய்தயல்
அவன்,

“சாெலாேமான், கர்த்தர் தமது
ஜனங்கைள ேநச க்க றார். அதனால்தான்
அவர்களுக்கு அரசனாக உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார்” எனக்
குற ப்ப ட்டான். ௧௨ ஈராம் ேமலும்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்! அவர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் உண்டாக்கனார். அவர்
தாவீத ற்கு ஞானமுைடய மகைனக்
ெகாடுத்தார். சாெலாேமான், உன்னிடம்
ஞானமும் அறவும் உள்ளது. நீ
கர்த்தருக்காக ஆலயம் கட்டிக்
ெகாண்டிருக்க றாய். நீ உனக்காக ஒரு
அரண்மைனயும் கட்டுக றாய். ௧௩ நான்
உன்னிடம் ஈராம் அப என்னும் ைகேதர்ந்த
ந புணைன அனுப்புேவன். ௧௪ அவனது
தாய் தாண் என்னும் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவள். அவனது தந்ைத தீரு என்னும்
நாட்டிலிருந்து வந்தவன். ஈராம்அப
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு,
கல், மரம் ேபான்றவற்றல் தற ைமயாக
ேவைலச் ெசய்பவன். ேமலும் அவன்
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கருஞ் சவப்பு, நீலம், சவப்புத் துணிகள்
மற்றும் ெமன் பட்டுத்துணி ேபான்றவற்றல்
ேவைலச்ெசய்யும்த றைமயும்ெகாண்டவன்.
அவனால் வைரபடம் அைமக்கவும் நீ
ெசால்வதுேபால கட்டவும் முடியும். அவன்
உனது ைகத்ெதாழில் வல்லுநர்கேளாடும்
உனது தந்ைதயான அரசன் தாவீதன்
ைகத் ெதாழில் வல்லுநர்கேளாடும்
பணியாற்றுவான்.
௧௫ “இப்ேபாது ஐயா, எங்களுக்கு

ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும்,
த ராட்ைசரசமும், எண்ெணயும் தருவதாக
நீங்கள்கூறனீர்கள்.அைவஅைனத்ைதயும்
என் ேவைலக்காரர்களிடம் ெகாடுங்கள்.
௧௬ நாங்கள் லீபேனான் நாட்டிலிருந்து
மரங்கைள ெவட்டுேவாம். நாங்கள்
ேதைவயான அளவற்கு மரங்கைள
ெவட்டுேவாம். நாங்கள் மரப்
பலைககைளக் கட்டி ெதப்பங்கைளப்
ேபான்று கடல் வழியாக ேயாப்பாவைர
ெகாண்டுவருேவாம். ப றகு நீங்கள்
எருசேலமிற்கு அவற்ைற எடுத்துச்
ெசல்லலாம்” என்றான்.

௧௭ப றகு,சாெலாேமான்இஸ்ரேவல்நாட்டில்
வாழும் அந்நயர்களின் ெதாைகையக்
கணக்ெகடுத்தான். இதுேபால ஏற்ெகனேவ
தாவீது அரசனும் கணக்ெகடுத்தருக்க றான்.
தாவீது சாெலாேமானின் தந்ைதயாகும்.



2 நாளாகமம்௨:௧௮ x 2 நாளாகமம்௩:௩

அவர்கள் 1,53,600 அந்நயர்கள் இருப்பைத
அற ந்தனர். ௧௮ அவர்களில் 70,000
ேபைரப் ெபாருட்கைளத் தூக்க ச்ெசல்ல
ேதர்ந்ெதடுத்தான். 80,000 ேபைர, மைலயல்
கல்ைல ெவட்டத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
3,600 ேபைர, ேமற்பார்ைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான்.

௩
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுக றான்
௧ எருசேலமில் உள்ள ேமாரியா என்னும்

மைல மீது கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டும் ேவைலைய சாெலாேமான்
ஆரம்ப த்தான். ேமாரியா மைலயல்தான்
கர்த்தர் சாெலாேமானின் தந்ைதயான
தாவீத ற்கு காட்ச யளித்தார். தாவீது
தயார்ெசய்து ைவத்தருந்த இடத்த ேலேய
சாெலாேமான் ஆலயம் கட்டினான்.
இந்த இடம் எபூசயனாகய ஒர்னானின்
களத்தல் இருந்தது. ௨ சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலின் அரசனான நான்காவது
ஆண்டின் இரண்டாவது மாதத்தல் ஆலய
ேவைலையத்ெதாடங்கனான்.
௩ ேதவாலயத்தன் அடித்தளத்த ற்கு

சாெலாேமான் பயன்படுத்தய அளவு
முைறகள் வருமாறு: அடித்தளமானது
90 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும்
உைடயது. சாெலாேமான் ஆலயத்ைத
அளந்தெபாழுது பைழய அளவு முைறையேய
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பயன்படுத்தனான். ௪முகப்பு மண்டபமானது
ஆலயத்த ற்கு முன்பாய் இருபது முழ நீளமும்
180அடிஉயரமுமாய்இருந்தது. சாெலாேமான்
முகப்பு மண்டபத்தன் உட்பாகத்ைத
சுத்தமான தங்கத் தகட்டால் மூடினான்.
௫ஆலயத்தன் ெபரிய மாளிைக சுவர்கைளத்
ேதவதாரு மரப்பல ைககளால் ெசய்தான்.
அவற்ைறப் பசும் ெபான்னால் இைழத்தான்.
அதன் ேமல் ேபரீச்சு ேவைலகைளயும்,
சங்கலி ேவைலகைளயும் ச த்தரித்தான்.
௬ அந்த மாளிைகைய இரத்தனங்களால்
அலங்கரித்தான். இவன் பயன்படுத்தய
தங்கமானது பர்வாயீமினுைடயது. ௭ அந்த
ஆலயத்தன் உத்த ரங்கள், நைலகள்.
சுவர்கள், கதவுகள் ேபான்றவற்ைறப்
ெபான் தகட்டால் மூடினான். சுவர்களிேல
ேகருபீன்கைளச்ெசய்துைவத்தான்.
௮ ப றகு, சாெலாேமான் மகாபரிசுத்தமான

இடத்ைதயும் கட்டினான். இது 20 முழ
நீளமும், 20 முழ அகலமும் உைடயதாய்
இருந்தது. இதன் அகலம் ஆலயத்ைதப்
ேபான்றேத. இதன் சுவர்கைளப் பசும்
ெபான்னால் இைழத்தான். இப்ெபான்னின்
எைட 600 தாலமாகும். ௯ தங்க ஆணிகள் 50
ேசக்கல் எைடயுள்ளது. ேமல் அைறகைளயும்
ெபான்னால் இைழத்தான். ௧௦ சாெலாேமான்
இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்து
மகாபரிசுத்தமான இடத்தல் ைவத்தான்.
அவற்ைறயும் ெபான் தகட்டால் மூடினான்.
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௧௧ ேகருபீன்களின் ஒவ்ெவாரு ச றகும் 5 முழ
நீளமுைடயது. ஆக ெமாத்தம் ச றகுகளின்
நீளம் 20 முழ நீளமாயருந்தது. முதல்
ேகருபீனின் ஒரு ச றகு அந்த அைறயன் ஒரு
சுவைரத் ெதாட்டது. அதன்இன்ெனாரு ச றகு
இன்ெனாரு ேகருபீனின் ச றைகத் ெதாட்டது.
௧௨ இரண்டாவது ேகருபீனின் இன்ெனாரு
ச றகானது அவ்வைறயன் இன்ெனாரு
சுவைரத் ெதாட்டது. ௧௩ ேகருபீன்களின்
ச றகுகள் ெமாத்தமாக 30 அடி நீளத்தல்
பரவயருந்தன. ேகருபீன்கள் பரிசுத்த
இடத்ைத ேநாக்கயவண்ணம்நன்றன.
௧௪ சாெலாேமான் தைரைய இளநீலம்.

சவப்பு, இரத்தாம்பரம், ெமல்லிய லினன்
ேபான்ற நூல்களால் ெசய்தான். அதன்ேமல்
ேகருபீன்வடிவங்கைளயும்அைமத்தான்.
௧௫ சாெலாேமான் ஆலயத்த ற்கு முன்னால்

இரண்டு தூண்கைள அைமத்தான்.
அவற்றன் உயரம் 35 முழமாகும்.
அவற்றன் ேமல் முைனயல் 5 முழ
உயர கும்பங்கைளயும் ைவத்தான்.
௧௬ சாெலாேமான் சங்கலிகைளயும்
ெசய்தான். அவற்ைறத் தூண்களின்
ேமல் முைனயல் ெபாருத்தனான்.
அச்சங்கலிகளில் 100 மாதளம் பழங்கைளச்
ெசய்து ெதாங்கவ ட்டான். ௧௭ ப றகு
சாெலாேமான் அத்தூண்கைள ஆலயத்தற்கு
முன்னர் தூக்க நறுத்தனான். ஒரு தூண்
வலது பக்கத்தலும் இன்ெனாரு தூண்
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இடது பக்கத்தலும் நறுத்தனான். வலது
பக்கமுள்ளதூணுக்குசாெலாேமான் “யாகீன்”
என்றும் இடது பக்கமுள்ள தூணுக்கு
“ேபாவாஸ்” என்றும்ெபயரிட்டான்.

௪
ஆலயத்தற்கானப்ெபாருட்கள்
௧சாெலாேமான்ஒருபலிபீடத்ைத
ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். அது 30

அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 18 அடி
உயரமும் ெகாண்டது. ௨ ப றகு ஒரு ெபரிய
ெதாட்டிையச்ெசய்யசாெலாேமான்உருக்கய
ெவண்கலத்ைதப் பயன்படுத்தனான். இது
வட்ட வடிவத்தல் ஒரு வளிம்பலிருந்து
மறுவளிம்புவைர 18 அடி அகலம்
ெகாண்டதாக இருந்தது. 7 1/2 அடி உயரமும்,
45 அடி சுற்றளவும் ெகாண்டிருந்தது.
௩ ெதாட்டியன் கீழ்ப்புறமாய் காைளகளின்
உருவங்கள் ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்டு
18 அடி உயரத்தல் ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
இரண்டு வரிைசகளில் காைளயன்
உருவங்கள் ெதாட்டிேயாடு வார்க்கப்பட்டன.
௪இத்ெதாட்டி 12 காைள உருவங்களின் ேமல்
ைவக்கப்பட்டது. அவற்றல் 3 காைளகள்
வடக்கு ேநாக்கயும், 3 காைளகள் ேமற்கு
ேநாக்கயும், 3 காைளகள் கழக்கு ேநாக்கயும்,
3 காைளகள் ெதற்கு ேநாக்கயும் இருந்தன.
ெபரிய ெதாட்டியானது இக்காைளகளின்
ேமல் இருந்தது. அவற்றன் பன்பக்கம்
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உட்புறமாய் இருந்தது. ௫ ெபரிய ெவண்கலத்
ெதாட்டியன் கனம் 4வ ரல்கைட அளவுள்ளது.
ெதாட்டியன் வளிம்பானது கப்பன்
வளிம்புேபால் இருந்தது. அவ்வளிம்பானது
லீலி பூ ேபாலவும் இருந்தது. இது 3,000 குடம்
தண்ணீர்ெகாள்ளளவுெகாண்டது.
௬ சாெலாேமான் 10 குழாய்கள்

ெபாருத்தப்பட்ட கண்ணங்கைளச்
ெசய்தான். இவற்றல் 5 கண்ணங்கைளத்
ெதாட்டியன் வலது பக்கத்தலும், 5
கண்ணங்கைள இடது பக்கத்தலும்
ைவத்தான். தகனபலிக்கான ெபாருட்கைளச்
சுத்தப்படுத்த இக்ேகாப்ைபகள் பயன்பட்டன.
பலிகைளக் ெகாடுக்கும் முன்பு குளித்து
பரிசுத்தமாகும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்களால்
ெவண்கலத்ெதாட்டி பயன்படுத்தப்பட்டது.
௭ சாெலாேமான் 10 வளக்குத்

தண்டுகைளத் தங்கத்தல் ெசய்தான். அவன்
வளக்குத் தண்டுகைளச் ெசய்வதற்கான
வதமுைறகைளப் பயன்படுத்தனான்.
அவன் அவ்வளக்குத் தண்டுகைள
ஆலயத்தல் ைவத்தான். 5 வளக்குத்
தண்டுகைளவலது பக்கத்தலும், 5வளக்குத்
தண்டுகைள இடது பக்கத்தலும் ைவத்தான்.
௮ சாெலாேமான் 10 ேமைஜகைளச் ெசய்து
ஆலயத்தல் ைவத்தான். அவற்றல்
5 ேமைஜகைள வலது பக்கத்தலும், 5
ேமைஜகைள இடது பக்கத்தலும் ைவத்தான்.
சாெலாேமான் 100 குழாய் ெபாருத்தப்பட்ட
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கண்ணங்கைளத் தங்கத்தால் ெசய்தான்.
௯ சாெலாேமான் ஆசாரியர்களின்
ப ரகாரத்ைதயும், ெபரிய ப ரகாரத்ைதயும்,
மற்ற ப ரகாரங்கைளயும் வாசேலாடு
அைமத்தான். அவன் ப ரகாரக் கதவுகைள
ெவண்கலத் தகடுகளால் மூடினான்.
௧௦ ெதாட்டிைய ஆலயத்தன் வலதுபுறத்தல்
ெதன்கழக்காகைவத்தான்.
௧௧ ஈராம் ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல்

கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும் ெசய்தான்.
ப றகு அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக
சாெலாேமான்அரசனுக்குச்ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகைளச்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௨ அதுவைர அவன் இரண்டு
தூண்கைளயும், தூண்களின் ேமல்
உள்ள கும்பங்கைளயும் குமிழ்கைளயும்
இவற்ைறமூடுவதற்கானவைலகைளயும்
ெசய்தருந்தான்.

௧௩ இரண்டு வைலகைளயும்
அலங்கரிப்பதற்காக 400 மாதளம்
பழங்கைளயும் ெசய்தான்.
ஒவ்ெவாரு வைலயலும்
இருவரிைசயாக மாதளம் பழங்கைளத்
ெதாங்கவ ட்டான். இவ்வைலகள்இரண்டு
தூண்களின் ேமலுள்ள கும்பங்கைள
மூடிக்ெகாண்டிருந்தன.

௧௪தாங்க கைளயும்தாங்க களின்ேமலுள்ள
பாத்த ரங்கைளயும் ஈராம்ெசய்தான்.

௧௫ ஈராம் ஒரு ெபரிய ெவண்கலத்
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ெதாட்டிையயும் அதற்கடியல் 12
காைளகைளயும்ெசய்துமுடித்தான்.

௧௬ ஈராம் ெசப்புச் சட்டிகைளயும், சாம்பல்
கரண்டிகைளயும், முள்துறடுகள் ேபான்ற
பணிமூட்டுகள் ேபான்றவற்ைறயும்
அரசன் சாெலாேமானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்தான்.

இைவ பளபளப்பாக்கப்பட்ட
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டன. ௧௭அரசன்
சாெலாேமான் முதலில் இவற்ைறக் களிமண்
வார்ப்படங்களில் வடித்தான். அக்களிமண்
வார்ப்படங்கள் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல்
சுக்ேகாத்மற்றும்சேரத்தாஆகயஊர்களுக்கு
இைடயல் ெசய்யப்பட்டன. ௧௮ இதுேபால்
ஏராளமான ெபாருட்கைள சாெலாேமான்
ெசய்தான். இதற்குரிய ெவண்கலத்தன்
எைடைய அளக்க யாரும் முயற்ச
ெசய்யவல்ைல.
௧௯ ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு ேவண்டிய

அைனத்து ெபாருட்கைளயும் சாெலாேமான்
ெசய்தான். அவன் தங்கத்தாலான
பலிபீடத்ைதச் ெசய்தான். சமூகத்து
அப்பங்கைள ைவக்கும் ேமைஜகைளயும்
அவன் ெசய்தான். ௨௦ சாெலாேமான்
வளக்குத் தண்டுகைளயும் அதன்ேமல்
ைவக்க வளக்குகைளயும் சுத்தமான
தங்கத்தால் ெசய்தான். உள்புறமிருந்த
பரிசுத்த இடத்தல் சன்னதக்கு முன்பு
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முைறப்படி வளக்கு ஏற்றுவதற்காக
இைவச் ெசய்யப்பட்டன. ௨௧ பூக்கைளயும்,
வளக்குகைளயும், இடுக்க கைளயும்,
௨௨ கத்த கைளயும், கலங்கைளயும்,
கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும்
ெசய்ய சாெலாேமான் தூய ெபான்ைனேய
பயன்படுத்தனான். மகா பரிசுத்தமான
இடத்தன் உட்கதவுகைளயும் ஆலயத்தன்
கதவுகைளயும் வாசல் கதவுகைளயும்
ெபான்னால்ெசய்வத்தான்.

௫
௧ப றகுகர்த்தருைடயஆலயத்த ற்காக
சாெலாேமான் ெசய்யேவண்டிய

ேவைலெயல்லாம் முடிக்கப்பட்டது.
ஆலயத்தற்காக தாவீது தந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் சாெலாேமான்
ெகாண்டு வந்தான். ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் ேமைஜ நாற்காலிகைளயும்
ெகாண்டுவந்து ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
கருவூலத்தன்அைறகளில்ைவத்தான்.

பரிசுத்தப் ெபட்டி ஆலயத்த ற்குள்
ெகாண்டுவரப்படுக றது
௨ இஸ்ரேவலில் இருக்கற

மூத்தவர்கைளயும், எல்லாக்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைளயும்,
குடும்பத் தைலவர்கைளயும் சாெலாேமான்
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எருசேலமில் ஒன்றாகக் கூட்டினான்.
தாவீதன் நகரிலிருந்து கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்ெகாண்டுவரேவ
இவ்வாறு ெசய்தான். சீேயான் தாவீதன்
நகரமாகும். ௩ இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ஆட்களும் சாெலாேமானுடன் அைடக்கல
கூடாரப் பண்டிைக வருந்தல் கூடினார்கள்.
இவ்வருந்து ஏழாவது மாதத்தல் (ெசப்டம்பர்)
நைடெபற்றது.
௪ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் அைனவரும்

கூடியதும் ேலவயர்கள் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையத் தூக்கனார்கள். ௫ உடேன
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
எருசேலமுக்கு உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்க க் ெகாண்டு வந்தனர். ேமலும்
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்த ற்குள் இருந்த
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும் கூட
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௬ சாெலாேமான் அரசனும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பாக ஒன்றாகக் கூடினார்கள்.
அவர்கள் ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கைளயும்
காைளகைளயும் பலிெகாடுத்தனர்.
எவராலும் எண்ணி கணக்க ட முடியாத
ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கள், மற்றும்
காைளகளின் எண்ணிக்ைக மிகுதயாக
இருந்தது. ௭ ப றகு ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
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அதைன ைவப்பதற்காகச் ெசய்யப்பட்ட மகா
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு ஆலயத்த ற்குள்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் அதைனக்
ேகருபீன்களின் ச றகுகளுக்கு அடியல்
ைவத்தனர். ௮ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
ேமேல ேகருபீன்கள் தமது ச றகுகைள
வ ரித்து அதைன மூடியவண்ணம்
இருந்தது. இச்ச றகுகள் அப்ெபட்டிையத்
தூக்கப் பயன்படும் தண்டுகைளயும்
மூடிக்ெகாண்டிருந்தன. ௯ மகா
பரிசுத்த இடத்தன் முன்பருந்து
காணத்தக்கைவயாகப் ெபட்டியலிருந்த
தண்டுகள் மிகவும் நீளமானைவயாக
இருந்தன. அதைன எவராலும் ஆலயத்த ற்கு
ெவளிேய இருந்து காணமுடியவல்ைல.
ஆனால் அத்தண்டுகள் இன்றும் கூட
அங்ேகேய உள்ளன. ௧௦அந்த உடன்படிக்ைக
ெபட்டிக்குள் இரண்டு கற்பலைககைளத்
தவ ர ேவறு எதுவும் இல்ைல. ேமாேச
ஒேரப் மைலயல் ைவத்து இந்த இரண்டு
கற்பலைககைளயும் ெபட்டிக்குள் ைவத்தான்.
ஒேரபல்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துெகாண்டார். இது இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்த ப றகு
நடந்தது.
௧௧ அங்கருந்த ஆசாரியர்கள் எல்லாம்

தங்கைள பரிசுத்தமாக்க க்ெகாள்ள
சடங்குகைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
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அைனவரும் பரிசுத்த இடத்ைத வ ட்டு
ெவளிேய வந்ததும் தங்களுைடய வ ேசஷ
குழுக்களின்படியல்லாமல் ஒன்றாக ேசர்ந்து
நன்றார்கள். ௧௨ ேலவயப் பாடகர்கள்
அைனவரும்பலிபீடத்தன்கழக்குப்பகுதயல்
நன்றுெகாண்டனர். ஆசாப், எமான்
மற்றும் எதுத்தூனிய பாடல் குழுவனர்
அைனவரும் தமது மகன்களுடனும்
உறவனர்களுடனும் அங்கு இருந்தார்கள்.
அவர்கள் ெவண்ணிற ெமன்ைமயான
ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். அவர்களிடம்
ைகத்தாளங்களும் சுரமண்டலங்களும்
தம்புருக்களும் இருந்தன. ேலவயப்
பாடகர்கேளாடு 120 ஆசாரியர்களும்
இருந்தனர். இந்த 120 ஆசாரியர்களும்
எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்.
௧௩ எக்காளங்கைள ஊதயவர்களும்
பாடல்கைளப் பாடியவர்களும் ஒேர
ஆைளப்ேபால இருந்தார்கள். அவர்கள்
கர்த்தைரப் புகழ்ந்தும் கர்த்தருக்கு நன்ற
ெசால்லியும் ஒேர குரலில் ஒருமித்துப்
பாடினார்கள். வாத்தயக்கருவகைளயும்,
இைசக்கருவகைளயும், தாளக்
கருவகைளயும் ஒன்றாக மீட்டி ெபருத்த
ஓைசைய அவர்கள் எழுப்பனார்கள்.
அவர்கள்பாடிய பாட்டுஇதுதான்:

“கர்த்தைரத்துதயுங்கள்ஏெனன்றால் கர்த்தர்
நல்லவர்.



2 நாளாகமம்௫:௧௪ xxi 2 நாளாகமம்௬:௫

கர்த்தருைடய கருைண என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்க றது.”

ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயமானது
ேமகங்களால் மூடப்பட்டது. ௧௪ ேமகத்தன்
இைடயூறால் ஆசாரியர்களால் ெதாடர்ந்து
பணிச்ெசய்ய முடியவல்ைல. கர்த்தருைடய
மகைமேதவனுைடயஆலயத்ைதந ரப்ப ற்று.

௬
௧ ப றகு சாெலாேமான், “இந்த இருண்ட

ேமகத்தல் நான் இருப்ேபன் என்று கர்த்தர்
கூறனார். ௨ கர்த்தாேவ, நீர் வாழ்வதற்காக
நான் ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டிேனன்.
இது உயரமான வீடு. என்ெறன்றும் நீர்
இருப்பதற்குரியஇடம்!” என்றான்.
சாெலாேமானின் ேபச்சு
௩ தனக்கு முன்னால் கூடியருந்த

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பக்கம் தரும்ப
அரசன் சாெலாேமான் அவர்கைள
ஆசீர்வாதம்ெசய்தான். ௪அவன்,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துதயுங்கள். என் தந்ைதயான தாவீேதாடு
ேபசும்ேபாது கர்த்தர் வாக்களித்தபடி
இப்ேபாது ெசய்து முடித்துள்ளார்.
ேதவனாகய கர்த்தர், ௫ ‘எக ப்தலிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ெவளிேயற்ற
அைழத்துக் ெகாண்டு வந்த நாள்
முதலாக நான் இஸ்ரேவலின் எந்த
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ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் என் நாமத்தல் ஒரு
வீட்ைட கட்டிக்ெகாள்ள எந்த நகரத்ைதயும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. என் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்ல எந்த
தைலவைனயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல.
௬ ஆனால் இப்ேபாது எனது நாமத்த ற்காக
எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
ேமலும் என்னுைடய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளவழிநடத்த ச்ெசல்லதாவீைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.’
௭ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய

கர்த்தருைடய நாமத்த ற்காக ஆலயம்
கட்ட ேவண்டுெமன்று என் தந்ைத தாவீது
வரும்பனார். ௮ ஆனால் கர்த்தர் என்
தந்ைதய டம், ‘தாவீது, எனது ேபரால்
ஆலயம் கட்ட வரும்புக றாய், உனது
எண்ணம் நல்லதுதான். ௯ ஆனால்
உன்னால் ஆலயம் கட்டமுடியாது. உன்
மகன் என்ேபரால் ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்’
என்றார். ௧௦ இப்ேபாது கர்த்தர் தான்
என்ன ெசய்யப் ேபாவதாகச் ெசான்னாேரா
அதைனச் ெசய்து முடித்துவ ட்டார். என்
தந்ைதயன்இடத்தல்நான்புதயஅரசனாக
இருக்க ேறன். தாவீது என்னுைடய
தந்ைத. இப்ேபாது நான் இஸ்ரேவலரின்
அரசன். இதுதான் கர்த்தர் அளித்த
வாக்குறுத . நான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய நாமத்த ற்காக
ஆலயம் கட்டிவ ட்ேடன். ௧௧ஆலயத்தற்குள்
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கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவத்துவ ட்ேடன். உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டி கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகையக்
ெகாண்டுள்ளது. கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்தார்” என்றான்.

சாெலாேமானின்ெஜபம்
௧௨ சாெலாேமான் கர்த்தருைடய

பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக நன்றான்.
அவன் கூடியருக்க ற எல்லா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் முன்பாக நன்றான். அவன்
தன்ைககைள வ ரித்தான். ௧௩ சாெலாேமான்
ெவண்கலத்தால்ஒருேமைடெசய்தருந்தான்.
அது 5 முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும்
3 முழ உயரமும் ெகாண்டது. அதைன
ெவளிப்ப ரகாரத்தன் மத்தயல் ைவத்தான்.
ப றகு அவன் ேமைடயன் ேமல் ஏறனான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்னால்
முழங்கால் ேபாட்டு நன்றான். சாெலாேமான்
தனதுைககைள வானத்ைத ேநாக்க வ ரித்து
உயர்த்தனான். ௧௪சாெலாேமான்,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
வானத்தலும் பூமியலும் உம்ைம ேபான்ற
ஒரு ேதவன் இல்ைல. நீர் உம்முைடய
அன்பனாலும் இரக்கத்தனாலும் ஆன
உடன்படிக்ைகைய காப்பாற்ற வருகறீர்.
தம் முழு இருதயத்துடன் ேநர்ைமயாக
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வாழ்ந்து உமக்கு பணிந்து நடக்கும்ேபாது,
உம்முைடய ஊழியக்காரர்கேளாடும்
உடன்படிக்ைகையக் காப்பாற்ற வருகறீர்.
௧௫ உம்முைடய ஊழியக்காரனான
தாவீத ற்கு நீர் தந்த வாக்குறுதைய
காப்பாற்றனீர். தாவீது என்னுைடய
தந்ைத. வாய் வழியாக நீர் வாக்குறுத
தந்தீர். ேமலும் இன்று உம்முைடய
கரங்களினால் அந்த வாக்குறுத
நைறேவறுமாறு ெசய்தருக்க றீர்.
௧௬ இப்ெபாழுது, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்முைடய
ஊழியக்காரனான தாவீத ற்குத் தந்த
வாக்குறுதையக் காப்பாற்றும். நீர், ‘தாவீது,
என் முன்னிைலயல் இஸ்ரேவலரின்
சங்காசனத்தல் உனது குடும்பத்தலிருந்து
ஒருவைன அமரச்ெசய்வதல் நீ ேதால்வ
அைடயமாட்டாய். தாங்கள் ெசய்வதல்
உன் மகன்கள் கவனமாக இருந்தால்
தான் இது நைடெபறும். அவர்கள் எனது
சட்டங்களுக்கு நீ அடிபணிந்தது ேபாலேவ
பணியேவண்டும்’ என்று வாக்குறுத
ெகாடுத்தீர். ௧௭ இப்ேபாது இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உமது
வாக்குறுத உண்ைமயாகட்டும். நீர் இந்த
வாக்குறுதைய உமது ஊழியக்காரானான
தாவீத ற்குக்ெகாடுத்தருக்க றீர்.

௧௮ “ஆனால் ேதவனாகய நீர்
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உண்ைமயல் ஜனங்கேளாடு பூமியல்
வச க்கமாட்டீர் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம். பரேலாகமும் அதற்கு
ேமலானதும் கூட உம்ைம கட்டுப்படுத்த
முடியாது. நான் கட்டியுள்ள இந்த
ஆலயமும் கூட உம்ைம ைவத்தருக்காது
என்பைத அற ேவாம். ௧௯ எனினும் எனது
ெஜபத்ைதக்ேகளும். நான்இரக்கத்த ற்காக
ெகஞ்சுக ேறன். எனது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, உம்ைம அைழக்கும் என்
குரைலக் ேகளும். உம்ைம ேநாக்க நான்
ெசய்யும் ெஜபங்கைளயும் ேகளும். நான்
உம்முைடய ஊழியக்காரன். ௨௦ இரவும்
பகலும் இவ்வாலயத்ைத கண்ேணாக்க ப்
பாரும் என்று. ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன்.
இந்தஇடத்தல் உமது நாமத்ைதஇடுவதாக
நீர் ெசான்னீர். உம்முைடய அடியானாகய
நான் இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கும்ெபாழுது
ெசய்யும் ெஜபத்ைதக் ேகளும். ௨௧ எனது
ெஜபங்கைளக் ேகளும். உம்முைடய
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ெஜபங்கைளயும்
ேகளும். நாங்கள்இவ்வாலயத்ைத ேநாக்க
ெஜப க்கும்ேபாது ெசவெகாடும். நீர்
பரேலாகத்தல் இருந்தாலும் எங்கைள
கவனிப்பீராக. எங்கள் ெஜபங்கைள
நீர் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் எங்கள்
மீறுதல்கைளமன்னியும்.
௨௨ “ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்கு

எத ராகக் குற்றம் ெசய்து இருக்கலாம்.
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அப்படி ேநரும்ேபாது, குற்றம்
சாட்டப்பட்டவன் தன்ைன ந ரபராத என்று
நரூப க்கும்ெபாருட்டு உமது நாமத்ைதப்
பயன்படுத்த வாக்குறுத ெசய்யலாம்.
ஆலயத்தல் உள்ள உமது பலிபீடத்தன்
முன்னிைலயல் அங்ஙனம் ஒருவன் வந்து
வாக்குறுத ச் ெசய்யும்ேபாது, ௨௩ அதைன
பரேலாகத்தல் இருந்து ெசவெகாடுத்துக்
ேகளும். ப றகு அவர்களுக்குத் தீர்ப்பு
வழங்கும்! ெகட்டவர்கைளத் தண்டியும்.
அவன் பறருக்கு எத்தைகய துன்பத்ைதத்
தந்தாேனா அத்தைகய துன்பத்ைத
அவன் ெபறும்படி ெசய்யேவண்டும்.
ேநர்ைமயானைதச் ெசய்தவன் அப்பாவ
என்பைதநரூபயும்.
௨௪ “உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்து
அதனால் அவர்கள் தம் எத ரிகளால்
ேதாற்கடிக்கப்படலாம். அதற்குப்பன்
அவர்கள் உம்மிடம் தரும்பவந்து
உம்முைடய ேபைரச் ெசால்லி ெஜப த்து
உமது ஆலயத்தல் ெகஞ்சலாம்.
௨௫ அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருந்து
அதைன ேகட்டு அவர்களது பாவங்கைள
மன்னியும். நீர் அவர்களுக்கும் அவர்களது
முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த நாட்டிற்கு
அவர்கைளதரும்பக்ெகாண்டுவாரும்.
௨௬ “வானம் மூடிக்ெகாள்வதால் மைழ
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வராமல் ேபாகலாம். இது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யும்ேபாது ந கழும். இதன் பறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மனம்மாற
வருந்த இவ்வாலயத்த ற்கு வந்து
ெஜபம் ெசய்தால் உம்முைடய ேபைரச்
ெசால்லி முைறய ட்டு, உம்முைடய
தண்டைனயால் தம் பாவங்கைளயும்
வ ட்டுவ ட்டால், ௨௭ அவர்களின்
முைறயீட்ைட பரேலாகத்தலிருந்து ேகளும்.
அவர்களது பாவங்கைள மன்னியும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
உம்முைடய ஊழியர்கள். அவர்கள்
சரியான முைறயல் வாழ்வதற்குக்
கற்றுக்ெகாடுங்கள். உம்முைடய
நலத்த ற்கு மைழையக் ெகாடும். இது
உம்மால் உம்முைடய ஜனங்களுக்கு
ெகாடுக்கப்பட்ட நாடு.
௨௮ “நலத்தல் ெபரும் பஞ்சேமா, ெகாடிய

ேநாேயா, வறட்ச , சாவ , ெவட்டுக்களி,
பச்ைசக்களி ேபான்றவற்றால் பய ரழிேவா
ஏற்படலாம். அல்லது பைகவர்கள்
இஸ்ரேவலரின் நகரங்கைளத் தாக்கலாம்.
அல்லது இஸ்ரேவலில் ஏதாவது ேநாய்
வரலாம். ௨௯ உமது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் எவராவது வந்து ெஜபம்
ெசய்து ெகஞ்சனால், ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் துன்பங்கைளயும் வலிையயும்
உணர்ந்து இவ்வாலயத்ைத ேநாக்க த்
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தம் ைககைள வ ரித்து முைறய ட்டால்,
௩௦ பரேலாகத்தலிருந்து அதைனக் ேகளும்.
நீர் இருக்க ற பரேலாகத்தலிருந்து
அவற்ைறக் ேகட்டு மன்னித்துவடும்.
ஒவ்ெவாருவனும் ெபறத்தக்கது எதுேவா
அதைனக் ெகாடும். ஏெனன்றால்
ஒவ்ெவாருவனின் மனதலும் இருப்பைத
நீர் அறவீர். ப றகு, நீர் மட்டுேம
ஒருவருைடய மனதல் இருப்பைத அறவீர்.
௩௧ஜனங்கள் எங்கள்முற்ப தாக்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்த நலத்தல்வச க்கும்வைரஉமக்கு
பயந்துகீழ்ப்படிவார்கள்.
௩௨ “ஒருவன் அந்நயனாக,

இஸ்ரேவலரின் ஒருவனாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். எனினும் அவன் தூர
நாட்டிலிருந்து இவ்வாலயத்த ற்கு
உம்முைடய மகத்தான நாமத்தன்
நமித்தமும், உம்முைடய வலிைமயான
கரத்தன் நமித்தமும் தண்டிக்கன்ற
உம்முைடய கரத்தன் நமித்தமும்
வரலாம். அவ்வாறு அவன் வந்து
உமது ஆலயத்தல் ெஜபம் ெசய்தால்,
௩௩ அதைன பரேலாகத்தலிருந்து ேகளும்.
நீர் இருக்க ற பரேலாகத்தலிருந்ேத
அவனுக்கு ேவண்டியைதச் ெசய்யும்.
அதனால் பூமியல் உள்ள அைனவரும்
உம்முைடய நாமத்ைத அற ந்து உம்ைம
மத ப்பார்கள். அவர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ேபான்ேற மத ப்பார்கள்.
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பூமியல் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும்,
என்னால் கட்டப்பட்ட இவ்வாலயம் உமது
நாமத்தால் அைழக்கப்படும் என்பைத
அறவார்கள்.
௩௪ “உம்முைடய ஜனங்கைளத்

தம் பைகவர்களுக்கு எத ராக நீர்
சண்ைடய ட அனுப்பும்ேபாது அவர்கள்
அங்கருந்து உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
இந்நகரத்ைதேயா உம்முைடய
நாமத்த ற்காக என்னால் கட்டப்பட்ட
இவ்வாலயத்ைதப் பார்த்ேதா ெஜபம்
ெசய்தால், ௩௫ பரேலாகத்தல் இருந்து
அதைனக் ேகளும். உதவக்காக அவர்கள்
ெகஞ்சும்ேபாது அதைனக் ேகளும். ேகட்டு
அவர்களுக்குஉதவும்.
௩௬ “ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம்

ெசய்வார்கள். பாவம் ெசய்யாதவர்
யாருமில்ைல. அவர்கள் மீது
உமக்கு ேகாபம் வரும். அவர்கைள
எத ரி ேதாற்கடிக்குமாறு ெசய்வீர்.
ேமலும் அவர்கள் சைறப டிக்கப்பட்டு
அருக ேலா ெதாைலவ ேலா இருக்க ற
நலத்த ற்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்படுமாறு
ெசய்வீர். ௩௭ அவர்கள் சைறயருக்க ற
நலப்பகுதயல் உண்ைமைய உணர்ந்து
மனம் தரும்ப உம்மிடம் ெகஞ்சுவார்கள்.
அவர்கள் ‘நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம்.
நாங்கள் தவறு ெசய்துவ ட்ேடாம். ேகடு
புரிந்துவ ட்ேடாம்’ என்று ெசால்வார்கள்.
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௩௮ ப றகு அவர்கள் ைகத களாக உள்ள
நலத்தல் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடம்
தரும்பவருவார்கள். அவர்கள்
உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு தமது
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
இந்நாட்ைட ேநாக்க ெஜபம் ெசய்யலாம்.
உம்முைடய ேபரால் நான் கட்டிய
இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கயும் அவர்கள்
வணங்க ெஜபம்ெசய்யலாம். ௩௯அப்ேபாது
பரேலாகத்தலிருந்து நீர் அவற்ைறக்
ேகளும். நீர்இருக்கும்பரேலாகத்தலிருந்ேத
அவர்களது ெஜபங்கைள ஏற்றுக் ெகாண்டு
உதவும். உமக்கு எத ராக பாவம் ெசய்த
உம்முைடய ஜனங்கைள மன்னியும்.
௪௦ இப்ேபாது எனது ேதவேன, உம்முைடய
கண்கைளயும் ெசவகைளயும் தறக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நாங்கள்
இங்கருந்து ெஜப ப்பைதெயல்லாம் ேகட்டு
அதல்கவனம்ெசலுத்தும்.

௪௧ “இப்ேபாது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ!எழுந்தரும். உம்முைடய
பலத்ைதக்காட்டும்.

இந்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
வீற்றருக்கும்இடத்த ற்குவருக!

உம்முைடய ஆசாரியர்கள் இரட்ச ப்பன்
ஆைடையஅணியட்டும்.

இத்தைகய நல்ல காரியங்கைளப்பற்ற
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உம்முைடய உண்ைமயான
ெதாண்டர்கள்மக ழட்டும்.

௪௨ ேதவனாகய கர்த்தாேவ!
அப ேஷகக்கப்பட்ட உம்முைடய
அரசைனஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

உம்முைடய உண்ைமயுள்ள
ஊழியக்காரனான தாவீைத
நைனத்துக்ெகாள்ளும்” என்றான்.

௭
கர்த்தருக்ெகன்று ஆலயம்

அர்ப்பணிக்கப்படுக றது
௧ சாெலாேமான் தனது ெஜபத்ைத

முடித்தேபாது வானத்தலிருந்து அக்கனி
வந்தது. அது தகன பலிகைளயும்
காணிக்ைககைளயும்எரித்தது. கர்த்தருைடய
மகைம ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது.
௨ கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்தல்
ந ரம்பயருந்ததால் ஆசாரியர்களால்
ஆலயத்த ற்குள் நுைழய முடியவல்ைல.
௩ வானுலகத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க
வருவைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பார்த்தார்கள். அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்த ற்குள்
ந ரம்பயருப்பைதயும் பார்த்தனர். அவர்கள்
தைரயல் முகங்குப்புற வழுந்து ெதாழுது
ெகாண்டு கர்த்தருக்கு நன்ற ெசான்னார்கள்.
அவர்கள்,
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“கர்த்தர் நல்லவர்.
அவரது கருைப என்ெறன்ைறக்கும்
ெதாடர்க றது” என்றனர்.

௪ கர்த்தருக்கு முன்னால் சாெலாேமானும்
ஜனங்களும் பலிகைளச் ெசலுத்தனர்.
௫ சாெலாேமான் அரசன் 22.000
காைளகைளயும், 1,20,000ெவள்ளாடுகைளயும்
பலிய ட்டான். அரசனும் அைனத்து
ஜனங்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
அவ்வாலயத்ைத ேதவைன ஆராத ப்பதற்கு
மட்டுேம பயன்படுத்தனார்கள்.
௬ ஆசாரியர்கள் தமது பணிையச் ெசய்ய
எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தார்கள்.
ேலவயர்களும்கர்த்தைரப் பாட எப்ெபாழுதும்
தயாராக இைசக் கருவகேளாடு நன்றனர்.
இந்த இைசக் கருவகள் தாவீது அரசனால்
கர்த்தருக்கு நன்ற ெசால்வதற்காக
உருவாக்கப்பட்டைவ. ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், “கர்த்தைரத் துதயுங்கள்,
அவருைடய அன்பு என்ெறன்றும்
ெதாடர்க றது” என்றனர். ஆசாரியர்கள்
தங்கள் எக்காளங்கைள ேலவயர்களுக்கு
எத ராக நன்று ஊதனார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் நன்று ெகாண்டு
இருந்தனர்.
௭ சாெலாேமான் ப ரகாரத்தன்

நடுப்பகுதைய பரிசுத்தமாக்கனான்.
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அது கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
முன்பாக இருந்தது. அந்த இடத்தல்தான்
சாெலாேமான் தகன பலிகைளயும்,
சமாதான பலியன் ெகாழுப்ைபயும்
ெகாடுத்தான். ெவண்கல பலிபீடமானது
எல்லா தகனபலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், நணத்ைதயும்
தாங்காது என்பதாேலேய சாெலாேமான்
இந்த நடுப்பகுதையப் பயன்படுத்தனான்.
௮ சாெலாேமானும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும் ஏழு நாள் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடினார்கள். சாெலாேமாேனாடு
ெபரிய அளவலான கூட்டம் ேசர்ந்தருந்தது.
அவர்கள் ஆமாத் நகரத்தன்
எல்ைலயலிருந்து எக ப்தன் நத மட்டும்
கூடினார்கள். ௯ எட்டாவது நாள்
அவர்களுக்குப் பரிசுத்தக் கூட்டம் இருந்தது.
ஏெனன்றால் அவர்கள் ஏழுநாட்கள்
பண்டிைக ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள்
பலிபீடத்ைதப் பரிசுத்தமாக்கனார்கள்.
அதைன கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்வதற்கு
மட்டுேம பயன்படுத்தனார்கள் அவர்கள்
அந்தப் பண்டிைகைய ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். ௧௦ ஏழாவது மாதத்தன்
23வது நாளில் சாெலாேமான் ஜனங்கைள
வீட்டிற்குத் தரும்ப அனுப்பனான்.
ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தனர்.
அவர்களின் இதயம் மக ழ்ச்ச யால்
ந ரம்பயது. ஏெனன்றால் கர்த்தர்
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தாவீத டமும் சாெலாேமானிடமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும்அன்பாகஇருந்தார்.

சாெலாேமானிடம் கர்த்தர்வருகறார்
௧௧ சாெலாேமான் கர்த்தருைடய

ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும் கட்டி
முடித்தான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும்
தன் அரண்மைனயலும் த ட்டமிட்டபடிேய
ெவற்ற கரமாகக் கட்டி முடித்தான். ௧௨ ப றகு
இரவல் சாெலாேமானிடம் கர்த்தர் வந்தார்.
கர்த்தர்அவனிடம்,

“சாெலாேமான், நான் உனது ெஜபத்ைதக்
ேகட்ேடன். நான் இந்த இடத்ைத எனக்குப்
பலிகள் தருவதற்குரிய இடமாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௧௩ நான் வானத்ைத
மூடினால்பன்மைழவராமல்ேபாகும். நான்
ெவட்டுக்களிகளுக்கு கட்டைளய ட்டால்
அது பயைர அழித்துப்ேபாடும் அல்லது
என் ஜனங்களிடம் நான் ேநாைய
அனுப்புேவன். ௧௪ என் நாமத்தால்
அைழக்கப்படும் என் ஜனங்கள் மனம்
வருந்த , ெஜபம் ெசய்து, என்ைனத்
ேதடினால், ேமலும் தம் பாவங்கைள
வ ட்டுவ ட்டால் நான் பரேலாகத்தலிருந்து
அவர்களின் ெஜபங்கைளக் ேகட்ேபன்.
அவர்களது பாவங்கைள மன்னித்து இந்த
நாட்ைட வளப்படுத்துேவன். ௧௫ இப்ேபாது
என் கண்கள் தறந்தருக்கன்றன.
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இந்த இடத்தலிருந்து ெஜபம்
ெசய்யப்படுபவற்ைறக் ேகட்க என்
காதுகள் தறந்தருக்கன்றன. ௧௬ நான்
இவ்வாலயத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
இதைனப் பரிசுத்தப்படுத்த ேனன். எனேவ
எனது நாமம் இங்கு என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும். எனது கண்ணும்
மனமும் எப்ெபாழுதும் இங்ேக இந்த
ஆலயத்த ேலேய இருக்கும். ௧௭ இப்ேபாது
சாெலாேமாேன, உன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ நீயும் என் முன்பாக வாழ்ந்தால்,
என்கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீ கீழ்ப்படிந்து
வந்தால், எனது சட்டங்கைளயும்
வத கைளயும் கைடப டித்தால்,
௧௮ ப றகு நான் உன்ைனப் பலமுள்ள
அரசனாக ஆக்குேவன். உனது அரசு
ெபருைமக்குரியதாக இருக்கும். உனது
தந்ைதயான தாவீேதாடு நான் ெசய்து
ெகாண்ட உடன்படிக்ைக இதுதான்.
நான் அவனிடம் ‘தாவீது, இஸ்ரேவலின்
அரசனாக றவன் எப்ெபாழுதும் உனது
குடும்பத்தலிருந்ேத வருவான்’ என்று
கூறேனன்.
௧௯ “ஆனால் நான் அளித்த

சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படியவல்ைலெயன்றால்,நீங்கள்மற்ற
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ
ெசய்வீர்களானால், ௨௦ நான் ெகாடுத்த
எனது நலத்தலிருந்து இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கைள ெவளிேயற்றுேவன். எனது
நாமத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக்
கட்டிய இவ்வாலயத்ைத வ ட்டுவலகுேவன்.
எல்லா நாட்டினரும் இவ்வாலயத்ைதப்
பற்ற தீயதாகப் ேபசும்படி ெசய்ேவன்.
௨௧ மிக்க உயர்ந்த மாட்சைம ெகாண்ட
இவ்வாலயத்ைதக் கடந்துேபாக ற
ஒவ்ெவாருவனும் வயந்து ேபாகும்படி
ெசய்ேவன். அவர்கள், ‘ஏன் கர்த்தர்
இதுேபான்ற ேமாசமான காரியத்ைத
இந்த நாட்டிற்கும் ஆலயத்த ற்கும்
ெசய்தார்?’ என்று கூறுவார்கள்.
௨௨ அதற்கு மற்ற ஜனங்கள், ‘இதன்
காரணம் என்னெவன்றால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தமது முற்ப தாக்கைளப்ேபான்று
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய
மறுத்தனர். இந்த ேதவன்தான்
அவர்கைள எக ப்ைதவ ட்டு ெவளிேய
மீட்டுவந்தார். ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவும்
ேசைவெசய்யவும் ெதாடங்கவ ட்டனர்.
அதனால்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு இத்தைகய துன்பங்கைளக்
ெகாடுத்துள்ளார் என்பார்கள்’ ” என்றனர்.

௮
சாெலாேமான்கட்டியநகரங்கள்
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௧சாெலாேமான்கர்த்தருக்கான
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும்

கட்டி முடிக்க 20 ஆண்டு காலமாய ற்று.
௨ ஈராம் தனக்குக் ெகாடுத்த நகரங்கைளப்
ப றகு சாெலாேமான் கட்டத்ெதாடங்கனான்.
அந்நகரங்களில் சாெலாேமான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் சலைர வாழ
அனுமதத்தான். ௩ இதற்கு பறகு
சாெலாேமான் ஆமாத் ேசாபாவ ற்குச்
ெசன்று அதைனக் ைகப்பற்றனான்.
௪ சாெலாேமான் வனாந்தரத்த ேல
தத்ேமார் என்ற நகரத்ைதயும் கட்டினான்.
சாெலாேமான் ஆமாத் நாட்டிேல
ெபாருட்கைளச் ேசமித்து ைவப்பதற்கான
நகரங்கைளக் கட்டினான். ௫ சாெலாேமான்
மீண்டும் ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும்
கீழ்ப்ெபத் ேதாேராைனயும் கட்டினான்.
அந்த ஊர்கைளப் பலமான
ேகாட்ைடகளாக்கனான். இந்நகரங்களுக்கு
பலமான கதவுகைளயும் வாசல்கைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் அைமத்தான்.
௬ சாெலாேமான் மீண்டும் பாலாத்ைதயும்
தனது ெபாருட்கைளச் ேசமித்துைவத்த ேவறு
சல ஊர்கைளயும் மீண்டும் கட்டினான்.
இரதங்கைள நறுத்தைவப்பதற்கான
எல்லா நகரங்கைளயும், குதைரேயாட்டிகள்
வாழ்வதற்கான எல்லா நகரங்கைளயும்
ந ர்மாணித்தான். எருசேலம், லீபேனான்
மற்றும் தான் அரசனாயருந்த நாடு
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முழுவதும் தான் வரும்பயவற்ைற எல்லாம்
கட்டிமுடித்தான்.
௭-௮ இஸ்ரேவலர் அல்லாத ேவறு

இனத்தனரும் அங்கு வாழ்ந்தனர்.
ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர், ஏவயர்,
எபூசயர் என அவர்கள் பலவைகயனர்.
சாெலாேமான் இவர்கைள அடிைம ேவைலச்
ெசய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தனான்.
இவர்கள் இஸ்ரேவல் அல்லாதவர்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களால்
அழிக்கப்படாத இந்நலப்பகுதைய வ ட்டுப்
ேபானவர்களின் சந்ததயனர். இது
இன்ைறக்கும் அங்ேக ெதாடர்ந்தருக்க றது.
௯ சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்
எவைரயும் அடிைம ேவைலச்ெசய்யுமாறு
பலவந்தப்படுத்தவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
சாெலாேமானின் ேபார் வீரர்களாக
பணியாற்றனார்கள். இவர்கள்
சாெலாேமானின் பைடயல் தளபத களாகவும்
அத காரிகளாகவும் இருந்தனர்.
இவர்கள் சாெலாேமானின் ேதர்ப்பைட
அத காரிகளாகவும், குதைர வீரர்களின்
அத காரிகளாகவும் இருந்தனர்.
௧௦ இஸ்ரேவலரில் சலர் சாெலாேமானின்
முக்கயமான அதகாரிகளுக்கான
தைலவர்களாக இருந்தனர். இவ்வாறு 250
ேபர் ஜனங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்யும்
தைலவர்களாகஇருந்தார்கள்.
௧௧ சாெலாேமான் பார்ேவானின் மகைள
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தாவீதன் நகரத்தலிருந்து அைழத்துவந்து,
அவளுக்காகக் கட்டியருந்த மாளிைகயல்
குடிைவத்தான். சாெலாேமான், “என்
மைனவ தாவீதன் வீட்டிேல இருக்கக்
கூடாது. ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி இருந்ததால்
அவ்வ டங்கள்பரிசுத்தமானைவ” என்றான்.
௧௨ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருக்காக

தகன பலிகைள கர்த்தருைடய பலிபீடத்தல்
அளித்தான். இந்தப் பலிபீடத்ைத
சாெலாேமான் ஆலய மண்டபத்த ற்கு
முன்பு அைமத்தருந்தான். ௧௩ ேமாேச
கட்டைளய ட்டபடி ஒவ்ெவாரு நாளும்
சாெலாேமான்பலிகைளச்ெசலுத்த வந்தான்.
ஓய்வுநாட்களிலும், மாதப் ப றப்பு நாட்களின்
ெகாண்டாட்டங்களிலும், ஆண்டின் மூன்று
வடுமுைறநாட்களிலும்பலிகள்ெசலுத்தப்பட
ேவண்டியருந்தன. புளிப்ப ல்லாத அப்பப்
பண்டிைக, வாரங்களின் பண்டிைக
மற்றும் அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைக
ஆகயைவ ஆண்டின் மூன்று வடுமுைற
நாட்கள். ௧௪ சாெலாேமான் தனது தந்ைத
தாவீதன் அறவுைரகைளப் பன்பற்றனான்.
ேமலும் சாெலாேமான் ஆசாரியர்கள்
குழுவனைர அவர்களது ேசைவகளுக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். தம் பணிகைளச்
ெசய்யுமாறு ேலவயர்கைளயும் நயமித்தான்.
ஆலயப் பணிகளில் ஒவ்ெவாரு நாளும்
ேலவயர்கள் துத ப்பாடல் இைசப்பதல்
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முதன்ைமயாக இருந்தும் ஆசாரியர்ளுக்கு
உதவயும் வந்தார்கள். அவன் வாசல்
காவல் குழுவல் இருந்து பலைர வாயைலக்
காப்பதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவ்வாறுதான் ேதவமனிதனான
தாவீது அறவுறுத்தயருந்தான்.
௧௫ ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவயர்களுக்கும்
சாெலாேமான் இட்ட கட்டைளகளில்
எதைனயும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மாற்றேவா
மீறேவா இல்ைல. மத ப்பு வாய்ந்த
ெபாருட்கைளக் காக்கும் வழிமுைறயலும்
அவர்கள் சாெலாேமானின் கட்டைளகைள
மீறவல்ைல. கருவூலங்ைளயும் இவ்வாேற
காத்துவந்தனர்.
௧௬ சாெலாேமானின் அைனத்து

ேவைலகளும் முடிந்தன. கர்த்தருைடய
ஆலயப்பணி ெதாடங்கய நாள் முதல்
முடியும்வைர த ட்டமிட்டபடிேய மிகச் ச றப்பாக
நடந்தன. எனேவ காத்தருைடய ஆலய
ேவைலயும்முடிந்தது.
௧௭ ப றகு சாெலாேமான் எச ேயான்

ேகபர், ஏேலாத் ஊர்களுக்குச் ெசன்றான்.
இவ்வூர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ெசங்கடல்
ஓரத்தல் உள்ளன. ௧௮ ஈராம் என்பவன்
தனது கப்பல்கைள சாெலாேமானுக்கு
அனுப்பனான். ஈராமின் ஆட்கேள கப்பைல
ஓட்டினார்கள். அவர்கள் கடலில் கப்பல்
ஓட்டுவதல் வல்லவர்கள். இவர்கேளாடு
சாெலாேமானின் ேவைலயாட்களும் ேசர்ந்து
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ஓப ர் என்னும் நகருக்குச் ெசன்றனர்.
அங்கருந்து சாெலாேமான் அரசனுக்கு 450
தாலந்துெபான்ைனக்ெகாண்டுவந்தனர்.

௯
சீபாநாட்டுஅரச சாெலாேமாைனப்பார்க்க

வருகறாள்
௧ சீபா நாட்டு அரச சாெலாேமானின்

ேமன்ைமைய அறந்தாள். அவள்
எருசேலமிற்கு வந்து சாெலாேமாைனக்
கடினமான ேகள்வகளால் ேசாத க்க
வரும்பனாள். அவேளாடு ஒரு ெபரிய
குழுவும் வந்தது. அவள் தனதுஒட்டகங்களில்
மணப்ெபாருட்கைளயும், ெபான்ைனயும்,
இரத்தனங்கைளயும் ெகாண்டு வந்தாள்.
அவள் சாெலாேமானிடம் வந்து அவனிடம்
ேபசனாள். சாெலாேமானிடம் ேகட்பதற்கு
அவளிடம் ஏராளமான ேகள்வகள் இருந்தன.
௨ சாெலாேமான் அவளுைடய ேகள்வகள்
அைனத்தற்கும் வைடயளித்தான்.
பதல் ெசால்லேவா, வளக்கம் தரேவா
சாெலாேமானுக்கு எதுவும் கடினமாக
இல்ைல. ௩ சீபா அரச சாெலாேமானின்
அறவு ஞானத்ைதயும், அவன் கட்டிய
அரண்மைனையயும் பார்த்தாள். ௪ அவள்
சாெலாேமானின் ேமைஜயல் இருந்த
உணவு வைககைளயும் அவனது
முக்கய அதகாரிகைளயும் பார்த்தாள்.
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்கள்
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பணிெசய்யும் முைறையயும், அவர்கள்
ஆைடகள் அணிந்தருக்கும் வதத்ைதயும்
கவனித்தாள். அவள் சாெலாேமானின்
த ராட்ைசரசம் பரிமாறுபவர்கைளயும்
அவர்களது ஆைடகைளயும் கவனித்தாள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் சாெலாேமான்
ெகாடுத்த தகனபலிகைளயும் கண்டாள்.
அைனத்ைதயும் அவள் கண்டு வயப்பல்
மூழ்கனாள்.

௫ ப றகு அவள் சாெலாேமான் அரசனிடம்,
“நான் உங்கள் அறைவப்பற்றயும்
அரிய ேவைலகைளப்பற்றயும் எனது
நாட்டில் ேகள்வப்பட்டெதல்லாம்
உண்ைமதான். ௬ நான் இங்கு வந்து என்
கண்ணால் இவற்ைறக் காணும்வைர
நம்பாமல் இருந்ேதன். உங்கள்
மகத்தான ஞானத்தல் பாதயளவு
கூட எனக்குச் ெசால்லப்படவல்ைல.
நான் ேகள்வப்பட்டைதவ டவும் நீங்கள்
மகத்தானவர்! ௭ உங்கள் மைனவகளும்
அதகாரிகளும் பாக்கயசாலிகள்! அவர்கள்
உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யும்ேபாது உங்கள்
ஞானத்ைத அனுபவக்கும் வாய்ப்ைபப்
ெபறுகன்றனர்! ௮ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரத் துத ப்ேபாம். அவர் உங்களால்
மக ழ்க றார். தமது சங்காசனத்தல்
உங்கைள அமரச்ெசய்தருக்க றார்.
உங்கள் ேதவன் இஸ்ரேவலின் மீது அன்பு
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ைவத்தருக்க றார். அவர் என்ெறன்றும்
இஸ்ரேவலுக்கு உதவுகறார். இதனால்தான்,
நயாயமானைதயும் சரியானைதயும்
ெசய்வதற்காக கர்த்தர் உங்கைள
இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கயுள்ளார்”
என்றாள்.
௯ ப றகு சீபா அரச சாெலாேமான்

அரசனுக்கு 120 தாலந்து ெபான்ைனயும்
மிகுதயான உணவல் ேசர்க்கும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் இரத்தனங்கைளயும்
ெகாடுத்தாள். சீபா அரச ெகாடுத்தது
ேபான்று சாெலாேமான் அரசனுக்கு
உணவல் ேசர்க்கும் மிக உயர்ந்த நறுமணப்
ெபாருட்கைளயாரும்ெகாடுத்ததல்ைல.
௧௦ ஈராமில் ேவைலக்காரர்களும்

சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களும்
ஓப்பீரிலிருந்து தங்கத்ைதக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். அவர்கள் அங்கருந்து வாசைன
மரங்கைளயும் இரத்தனக் கற்கைளயும்
ெகாண்டு வந்தனர். ௧௧ அந்த வாசைன
மரங்களால் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கும்
அரண்மைனக்கும் சாெலாேமான்
படிக்கட்டுகைள அைமத்தான். சாெலாேமான்
அம்மரத்தால் பாடகர்களுக்காகச்
சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும்
ெசய்தான். யூதா நாட்டிேல வாசைன
மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள்
இைவேபான்று இதற்கு முன்பு இருந்தைத
எவரும்பார்த்ததல்ைல.
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௧௨ சாெலாேமான் அரசன் சீபா அரச க்கு
அவள் வரும்பயைதயும் ேகட்டவற்ைறயும்
ெகாடுத்தான். அவள் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தவற்ைறவ ட அத க அளவல் அவன்
அவளுக்குெகாடுத்தான். ப றகுசீபாஅரச யும்
அவளது ேவைலக்காரர்களும் புறப்பட்டுச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் தம் நாட்டிற்குத்
தரும்ப ச்ெசன்றார்கள்.

சாெலாேமானின்ெபரும்ெசல்வம்
௧௩ ஓராண்டு காலத்த ற்குள் சாெலாேமான்

அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து
ெபான்ைனப் ெபற்றான். ௧௪ பயணம்
ெசய்யும் வயாபாரிகளும், வணிகர்களும்
ேமலும் அதகமான ெபான்ைனக் ெகாண்டு
வந்தனர். அேரப யாவன் எல்லா
அரசர்களும், நலங்கைள ஆள்பவர்களும்
சாெலாேமானுக்கு ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுத்தனர்.
௧௫ சாெலாேமான் அடித்த ெபான் தகட்டால்

200 ெபரிய ேகடயங்கைளச் ெசய்தான்.
ஒவ்ெவாரு ேகடயமும் 600 ேசக்கல் எைட
ெகாண்டதாக இருந்தது. ௧௬ சாெலாேமான்
அரசன் அடித்த ெபான் தகட்டால் 300 ச றய
ேகடயங்கைளச் ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு
ேகடயமும் 300ேசக்கல்ெபான்எைடயுள்ளதாக
இருந்தது. சாெலாேமான் இவற்ைற
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லீபேனானின் காட்டு அரண்மைனயல்
ைவத்தான்.
௧௭ சாெலாேமான் அரசன் தந்தத்தால் ஒரு

ெபரிய சங்காசனத்ைதச் ெசய்தான். அவன்
அதைன பரிசுத்த தங்கத்தால் மூடினான்.
௧௮ அந்த சங்காசனம் 6 படிக்கட்டுகைளக்
ெகாண்டது. அதற்குத் தங்கத்தாலான
பாதப்படியும் இருந்தது. சங்காசனத்தன்
இருக்ைகயன் இரண்டு பக்கங்களிலும்
ைக சாய்மானங்கள் ைவக்கப்பட்டன.
இந்த இரண்டு சாய்மானங்களுக்கும் கீேழ
சங்கத்தன் உருவங்கள் நறுத்தப்பட்டன.
௧௯ஆறு படிக்கட்டுகளிலும் 12 சங்கங்களின்
உருவங்கள் ைவக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு
படிக்கட்டின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்
ஒவ்ெவாரு சங்கம் இருந்தது. எந்த
அரசாங்கத்தலும் இதுேபான்ற சங்காசனம்
இருந்ததல்ைல.
௨௦ சாெலாேமான் அரசனது அைனத்து

தண்ணீர் ேகாப்ைபகளும் தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. லீபேனானில்
உள்ள வனமாளிைகயல் உள்ள
ெபாருட்கள் அைனத்தும் தூய
ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
சாெலாேமானின் காலத்தல் ெவள்ளியானது
வைலமத ப்புள்ளதாகக் கருதப்படவல்ைல.
௨௧ தார்ஷஸ் என்னும் நகருக்குச் ெசல்ல

சாெலாேமானிடம் கப்பல்கள் இருந்தன.
சாெலாேமானின் கப்பல்கைள ஈராமின்
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ஆட்கள்ெசலுத்தனர். மூன்றுஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுைற கப்பல்கள் தங்கம், ெவள்ளி,
தந்தம், குரங்கு, மயல் ேபான்றவற்ேறாடு
தார்ஷஸிலிருந்துதரும்ப வந்தன.
௨௨ பூமியல் உள்ள மற்ற அரசர்கைளவ ட

ெசல்வத்தலும் ஞானத்தலும் சாெலாேமான்
ெபரியவனாக இருந்தான். ௨௩ பூமியலுள்ள
அைனத்து அரசர்களும் சாெலாேமானிடம்
வந்து அவனது ஆேலாசைனகைளக்
ேகட்டனர். ேதவன் அவனுக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுத்தார். ௨௪ ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் அரசர்கள் சாெலாேமானுக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் ெவள்ளியாலானப் ெபாருட்கள்,
தங்கத்தாலானப் ெபாருட்கள், துணிகள்,
ஆயுதங்கள், மணப்ெபாருட்கள், குதைரகள்,
ேகாேவறு கழுைதகள் ஆகயவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௫ சாெலாேமானிடம் இரதங்கைளயும்

குதைரகைளயும் நறுத்தைவக்க 4,000
லாயங்கள் இருந்தன. அவனிடம்
12,000 இரதம் ஓட்டுபவர்கள் இருந்தனர்.
சாெலாேமான் இரதங்கைள அவற்றுக்குரிய
ச றப்பு நகரங்களிலும் தன்னுடன்
எருசேலமிலும் ைவத்தருந்தான்.
௨௬ ஐப ராத்து ஆறு முதல் ெபலிஸ்தரின்
நாடுவைரக்கும் எக ப்தன் எல்ைலவைரக்கும்
உள்ள அைனத்து அரசர்கைளயும்
சாெலாேமான் ஆண்டான். ௨௭ எருசேலமிேல
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அரசன் சாெலாேமானிடம் கற்கைளப்
ேபான்று ஏராளமான ெவள்ளி
இருந்தது. பள்ளத்தாக்குகளிேல
உள்ள காட்டத்த மரங்கைளப்ேபான்று
சாெலாேமானிடம் ேகதுருமரங்கள் இருந்தன.
௨௮ எக ப்தலிருந்தும் மற்ற நாடுகளில்
இருந்தும் ஜனங்கள் சாெலாேமானுக்குக்
குதைரகைளெகாண்டுவந்தனர்.
சாெலாேமானின்மரணம்
௨௯ ெதாடக்கக் காலமுதல் இறுதவைர

சாெலாேமான் ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப்
பற்றய குற ப்புகள் தீர்க்கதரிச யான
நாத்தானின் எழுத்துக்களிலும் சீேலாவன்
அகயாவனது தீர்க்கதரிசனங்களிலும்
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாைமப்
பற்ற எழுதய ஞானதருஷ்டிக்காரனாகய
இத்ேதாவனது தரிசனங்களிலும் உள்ளன.
௩௦ எருசேலமில் சாெலாேமான் 40ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்தான்.
௩௧ ப றகு அவன் தன் முற்ப தாக்கேளாடு
ந த்தைரயைடந்தான். அவனுைடய
தந்ைதயாகய தாவீதன் நகரத்த ேலேய
ஜனங்கள் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர்.
சாெலாேமானதுஇடத்தல்அவனது மகனான
ெரெகாெபயாம்அரசன்ஆனான்.

௧௦
ெரெகாெபயாம் முட்டாள்த்தனமாக

நடந்துக்ெகாள்க றான்
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௧இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரும்

ெரெகாெபயாைம அரசனாக்க
வரும்பயதால் அவன் சீேகம் நகரத்த ற்குப்
ேபானான். ௨ ெயெராெபயாம்,
சாெலாேமானுக்கு அஞ்ச ஓடி எக ப்தல்
இருந்தான். அவன் ேநபாத்தன் மகன்.
ெரெகாெபயாம் புதய அரசனாகப்
ேபாக ற ெசய்தைய ெயெராெபயாம்
ேகள்வப்பட்டான். எனேவ ெயெராெபயாம்
எக ப்தலிருந்து தரும்ப வந்தான்.
௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெயெராெபயாைமத்
தங்கேளாடு வரும்படி அைழத்தனர். ப றகு
ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
ெரெகாெபயாமிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
அவனிடம், ெரெகாெபயாம், ௪ “உனது தந்ைத
எங்கள் வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கவ ட்டார்.
இது ெபரிய பாரத்ைதச் சுமப்பதுேபால்
உள்ளது. இப்பாரத்ைத எளிதாக்கும். ப றகு
நாங்கள் உமக்கு ேசைவச்ெசய்ேவாம்”
என்றனர்.
௫ ெரெகாெபயாம் அவர்களிடம், “மூன்று

நாட்களுக்குப் ப றகு என்னிடம் தரும்ப
வாருங்கள்” என்றான். எனேவ எல்ேலாரும்
புறப்பட்டுச்ெசன்றார்கள்.
௬ ப றகு அரசன் ெரெகாெபயாம் தன்

தந்ைதயான சாெலாேமானுடன் கூடேவ
இருந்த மூத்த ெபரியவர்களுடன் கலந்து
ஆேலாச த்தான். அவர்களிடம் அவன்,
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“இந்த ஜனங்களுக்கு நான் என்ன பதல்
ெசால்லேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௭ அம்முதயவர்கள் அவனிடம், “நீங்கள்

அந்த ஜனங்கேளாடு கருைணேயாடு
இருந்தால் அவர்கள் மனம் மகழும்படி
ெசய்யுங்கள். நல்ல முைறயல் ேபசுங்கள்
பன் அவர்கள் உங்களுக்கு என்ெறன்றும்
ேசைவெசய்வார்கள்” என்றனர்.
௮ ஆனால் ெரெகாெபயாம்

முதயவர்கள் ெசான்ன ஆேலாசைனகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. அவன் தன்ேனாடு
வளர்ந்து தனக்கு ேசைவ ெசய்துவரும்
இைளஞர்களிடம் ஆேலாசைன ேகட்டான்.
௯ அவர்களிடம் அவன், “நீங்கள் என்ன
ஆேலாசைன கூறுகறீர்கள். அவர்களுக்கு
நான் என்ன பதல் ெசால்ல ேவண்டும்?
நான் அவர்களின் ேவைல பாரத்ைதக்
குைறக்கேவண்டும்எனக் ேகட்க றார்கள். என்
தந்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்தய பாரத்ைதக்
குைறக்கேவண்டும்என்றுவரும்புக றார்கள்”
என்றுேகட்டான்.
௧௦ ெரெகாெபயாேமாடு வளர்ந்த

இைளஞர்கேளா அவனிடம், “உன்னுடன்
ேபசய ஜனங்களிடம் நீ ெசால்ல ேவண்டியது
இதுதான். ஜனங்கள் உன்னிடம்,
‘உங்கள் தந்ைத எங்கள் வாழ்க்ைகையக்
கடினமாக்கவ ட்டார். இது ெபருஞ்சுைமைய
சுமப்பது ேபால் உள்ளது. ஆனால் நீங்கள்
அந்தச் சுைமையக்குைறக்கேவண்டும் என்று



2 நாளாகமம்௧௦:௧௧ l 2 நாளாகமம்௧௦:௧௫

வரும்புக ேறாம்’ என்று ெசான்னார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு இந்தப் பதைலத்தான்
நீ கூறேவண்டும்: ‘எனது சுண்டு
வ ரலானது என் தந்ைதயன் இடுப்ைபவ டப்
ெபரியது! ௧௧ என் தந்ைத உங்கள் மீது
ெபருஞ்சுைமைய ஏற்றனார். நாேனா
அைதவ டப் ெபருஞ்சுைமைய ஏற்றுேவன்.
என் தந்ைத உங்கைளச் சவுக்கனால்
தண்டித்தார். நாேனா கூரான உேலாக
முைனகைளக் ெகாண்ட சவுக்கனால்
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்’ என்றுகூறு” என்று
ஆேலாசைனவழங்கனர்.
௧௨ மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு

ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
ெரெகாெபயாமிடம் வந்தனர். அரசன்
ெரெகாெபயாம் மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு
வாருங்கள் என்று அவர்களிடம் ெசால்லி
இருந்தான். ௧௩ப றகு ெரெகாெபயாம் அரசன்
அவர்கேளாடுமிகக்கடுைமயாகப்ேபசனான்.
முதயவர்கள் ெசான்ன ஆேலாசைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௪ ெரெகாெபயாம்
அரசன் இைளஞர்கள் ஆேலாசைன
ெசான்னபடிேய ேபசனான். அவன், “என்
தந்ைத உங்கள் சுைமைய அதகமாக்கனார்.
நான் அைதவ ட அத கமாக்குேவன். அவர்
உங்கைளச் சவுக்கால் தண்டித்தார். நாேனா
கூரான உேலாக முைனகைளக்ெகாண்ட
சவுக்கனால் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்”
என்றான். ௧௫எனேவ அரசன் ெரெகாெபயாம்
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ஜனங்கள் கூறயைதக் ேகட்கவல்ைல.
இம்மாற்றங்கள் ேதவனிடமிருந்து
வந்ததனால் அவன் ஜனங்கள் கூறயைதக்
ேகட்கவல்ைல. ேதவன் இந்த வைளைவ
ஏற்படுத்தனார். அகயாவன் மூலமாக
ெயெராெபயாமுடன் கர்த்தர் ேபச ய அவரது
வார்த்ைத உண்ைமயாகும்படி இது நடந்தது.
அகயா ச ேலானிய ஜனங்களிடமிருந்து
வந்தவன். ெயெராெபயாம்ேநபாத்தன்மகன்.
௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் அரசனான

ெரெகாெபயாம் தமது வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல என்பைதக்
கண்டனர். ப றகு அவர்கள் அரசனிடம்,
“நாங்களும் தாவீது குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களா? ஈசாயன் நலத்தல்
நாங்கள் ஏதாவது ெபற்ேறாமா? எனேவ
இஸ்ரேவலராக ய நாம் நமது வீடுகளுக்குப்
ேபாேவாம். தாவீதன் மகன் தன் ெசாந்த
ஜனங்கைள ஆண்டுெகாள்ளட்டும்!”
என்றனர். ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது
வீடுகளுக்குத் தரும்பனார்கள். ௧௭ ஆனால்
யூத நகரங்களில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலர்
இருந்தனர். ெரெகாெபயாம் அவர்கைள
ஆண்டுவந்தான்.
௧௮ கட்டாயமாக ேவைலெசய்ய ேவண்டும்

என நயமிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்ெகல்லாம்
அேதானிராம் ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான்.
அவைன ெரெகாெபயாம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் அனுப்ப ைவத்தான். ஆனால்
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அவைனஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள் கல்ெலற ந்து
ெகான்றனர். ெரெகாெபயாம் ஓடிப்ேபாய்
ேதரில் ஏற க்ெகாண்டான். அவன் தப்ப த்து
எருசேலமிற்கு ஓடினான். ௧௯ அன்று
முதல் இன்று வைர இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தாவீதன் குடும்பத்துக்கு எத ராகேவ இருந்து
வருகன்றனர்.

௧௧
௧ ெரெகாெபயாம் எருசேலம் வந்தேபாது

1,80,000 ச றந்தவீரர்கைளஅணி த ரட்டினான்.
இவ்வீரர்கைள யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்
ஆகய ேகாத்த ரங்களிடமிருந்து அணி
த ரட்டினான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய டேவ அவர்கைள அணி
த ரட்டினான். இதன் மூலம் அவர்கைள தன்
ஆட்ச க்குள் ைவத்தருக்க முடியும் என்று
நம்பனான். ௨ ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து
ஒரு ெசய்த ெசமாயாவற்கு வந்தது. அவன்
ேதவனுைடய மனிதன். கர்த்தர் அவனிடம்,
௩ “யூதாவன் அரசனாகய சாெலாேமானின்
மகன் ெரெகாெபயாமிடமும், இஸ்ரேவலிலும்,
யூதாவலும், ெபன்யமீனிலும் உள்ள
ஜனங்களிடமும் கூறு என்று ௪ கர்த்தர்
ெசான்ன ெசய்த கள் இைவ தான்: ‘உன்
சேகாதரர்கேளாடு நீ சண்ைட ேபாடாேத!
ஒவ்ெவாருவைரயும் தம் ெசாந்த வீட்டுக்குப்
ேபாகவடு. நான் இவ்வாறு ந கழும்படிச்
ெசய்ேதன்.’ ” எனேவ ெரெகாெபயாமும்
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அவனது பைடயும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து தரும்ப வந்தது.
அவர்கள்ெயெராெபயாைமத்தாக்கவல்ைல.

ெரெகாெபயாம் யூதாைவ
பலப்படுத்துகறான்
௫ெரெகாெபயாம் எருசேலமில்வாழ்ந்தான்.

தாக்குதல்களில் இருந்து தப்ப க்க
யூதாவல் அவன் பலமான நகரங்கைள
ந ர்மாணித்தான். ௬ அவன் ெபத்ேலகம்,
ஏத்தாம், ெதக்ேகாவா, ௭ ெபத்சூர், ேசாேகா,
அதுல்லாம், ௮ காத்து, மேரஷா, சீப்பு
௯ அேதாராயீம், லாகீசு, அேசக்கா,
௧௦ ேசாரா, ஆயேலான், எப்ேரான் ஆகய
நகரங்கைளச் ெசப்பனிட்டான். யூதாவலும்
ெபன்யமீனிலுமிருந்த இந்த நகரங்கள்
பலப்படுத்தப்பட்டன. ௧௧ ெரெகாெபயாம்
இவற்ைறப் பலப்படுத்தய ப றகு அவற்றல்
தைலவர்கைள நயமித்தான். அவர்களுக்கு
உணவு, எண்ெணய், த ராட்ைசரசம்
ேபான்றவற்ைறவந ேயாக த்தான். ௧௨இவன்
ஈட்டிகைளயும், ேகடயங்கைளயும் ைவத்து
அந்நகரங்கைளப் பலப்படுத்தனான்.
யூதா, ெபன்யமீன் ஆகய நாடுகளின்
நகரங்கைளயும் ஜனங்கைளயும் தன்
ஆட்ச க்குள்ைவத்தருந்தான்.
௧௩ இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து

ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ெரெகாெபயாேமாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு
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அவனுக்ேகற்றவர்கள் ஆனார்கள்.
௧௪ ேலவயர்கள் தம் புல்ெவளிகைளயும்
வயல்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டு யூதாவுக்கும்
எருசேலமிற்கும் வந்தனர். காரணம்
ெயெராெபயாமும் அவனது மகன்களும்
ேலவயர்கள் கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக
ேசைவெசய்வைதமறுத்தனர்.
௧௫ ெயெராெபயாம் தன் ெசாந்த

ஆசாரியர்கைளேய ேமைடகளில்
பலிெசலுத்த ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன்
ெசய்த ஆடு மற்றும் கன்றுக் குட்டியன்
வக்க ரகங்கைள அந்த ேமைடகளில்
அைமத்தான். ௧௬ ேலவயர்கள்
இஸ்ரேவைல வ ட்டு வலகயதும்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
மீது நம்ப க்ைகெகாண்ட இஸ்ரேவலின்
அைனத்துக் ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்த
ஜனங்களும் எருசேலமுக்கு
வந்தார்கள். அவர்கள் தங்களது
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
காணிக்ைக ெசலுத்த எருசேலமுக்கு
வந்தார்கள். ௧௭ அவர்கள் யூத அரைசப்
பலமுள்ளதாக்கனார்கள். அவர்கள் மூன்று
ஆண்டு காலத்த ற்குச் சாெலாேமானின்
மகனானெரெகாெபயாமிற்குஉதவனார்கள்.
அவர்கள் இக்காலக்கட்டத்தல்
தாவீைதப்ேபாலவும் சாெலாேமாைனப்
ேபாலவும்வாழ்ந்ததால்இவ்வாறுெசய்தனர்.
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ெரெகாெபயாமின்குடும்பம்
௧௮ ெரெகாெபயாம் மகலாத் என்னும்

ெபண்ைண மணந்தான். அவளது தந்ைத
எரிேமாத். அவளது தாய் அபயாேயல்,
எரிேமாத் தாவீதன் மகன். அபயாேயல்
எலியாப்பன் மகள். எலியாப் ஈசாயன்
மகன். ௧௯ மகலாத் ெரெகாெபயாமிற்கு
ஏயூஸ், சமரியா சாகாம் என்னும்மகன்கைளப்
ெபற்றாள். ௨௦ ப றகு ெரெகாெபயாம்
மாக்கா என்னும் ெபண்ைணயும் மணந்தான்.
அவள் அப்சேலாமின் ேபத்த . இவள்
இவனுக்குஅபயா,அத்தாய , சீசா, ெசேலமித்
ஆக ேயாைரப் ெபற்றாள். ௨௧ெரெகாெபயாம்
தனது மற்ற மைனவயைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும் வ ட மாக்காைவப்
ெபரிதும் ேநச த்தான். அவனுக்கு 18
மைனவயரும், 60 ேவைலக்காரிகளும்
இருந்தனர். இவனுக்கு 28 மகன்களும், 60
மகள்களும்இருந்தனர்.
௨௨ ெரெகாெபயாம் அபயாைவத்

தனது சேகாதரர்களுக்கும் ேமலான
தைலவனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன்
இவைன அரசனாக்க வரும்பயதால்
இவ்வாறு ெசய்தான். ௨௩ ெரெகாெபயாம்
புத்த சாலித்தனமாகத் தன் மகன்கைள
யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஆகய நாடுகளில்
பரவலாக ஒவ்ெவாரு பலமான நகரத்தலும்
இருக்கும்படி ெசய்தான். அவர்களுக்கு
ேவண்டியவற்ைற வந ேயாகம் ெசய்தான்.



2 நாளாகமம்௧௨:௧ lvi 2 நாளாகமம்௧௨:௫

அவர்களுக்குத் தருமணம் ெசய்து
ைவத்தான்.

௧௨
எக ப்தன்அரசனானசீஷாக்எருசேலைமத்

தாக்குக றான்
௧ ெரெகாெபயாம் ஒரு பலமிக்க அரசன்

ஆனான். அவன் தனது ஆட்சையயும் பல
முள்ளதாக்கனான். பன்னர் அவனும்,
அவனது யூதா ேகாத்த ரத்தனரும்
கர்த்தருைடய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தனர். ௨ சீஷாக் எருசேலம்
நகரத்ைத ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாவது
ஆட்சயாண்டில் தாக்கனான். இவன்
எக ப்தன் அரசன். ெரெகாெபயாமும்,
அவனுடன்ஆட்ச ெசய்தவர்களும்கர்த்தருக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாததால்
இவ்வாறு நடந்தது. ௩ சீஷாக்க டம்
12,000 இரதங்களும், 60,000 குதைர
வீரர்களும், எவராலும் எண்ணிக்ைகய ட
முடியாத அளவுைடய பைடவீரர்களும்
இருந்தனர். இவனது ெபரியப் பைடயல்
லிபயன் வீரர்களும், சூக்கய வீரர்களும்,
எத்ேதாப்ப யவீரர்களும்இருந்தனர். ௪சீஷாக்
யூதாவலுள்ள பலமிக்க நகரங்கைள
ெவன்றான். ப றகு தனது பைடைய
எருசேலமிற்குெகாண்டுவந்தான்.
௫ப றகுெசமாயாஎனும்தீர்க்கதரிச ெரெகா

ெபயாமிடமும் யூதத் தைலவர்களிடமும்
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வந்தான். அந்த யூதத் தைலவர்கள்
எருசேலமில் கூடியருந்தனர். ஏெனன்றால்
அவர்கள் சீஷாக்குக்குப் பயந்தனர். ெசமாயா
அவர்களிடம், “கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டது
இதுதான்: ‘ெரெகாெபயாம்! நீயும், உனது
ஜனங்களும் என்ைனவட்டு வலக எனது
சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்துவ ட்டீர்கள்.
எனேவ இப்ேபாது உன்ைனவட்டு நான்
வலக நான் உங்கைளச் சீஷாக்கன் ைகயல்
அகப்படச் ெசய்ேவன்’ ” என்றான்.
௬ப றகுயூதத்தைவர்களும்,ெரெகாெபயாம்

அரசனும் வருத்தத்துடனும், பணிவுடனும்
இருந்தனர். “கர்த்தர் ெசால்வது சரிதான்”
என்றனர்.
௭யூதத் தைலவர்களும், அரசனும் அடங்க ப்

ேபானைதக் கர்த்தர் கவனித்தார். ப றகு
கர்த்தரிடமிருந்து ெசமாயாவுக்குச் ெசய்த
வந்தது. கர்த்தர் ெசமாயாவ டம், “யூதத்
தைலவர்களும், அரசனும் அடக்கமாயனர்.
எனேவ நான் அவர்கைள அழிக்கமாட்ேடன்.
நான் வைரவல் அவர்கைளக் காப்ேபன்.
எனது ேகாபத்ைத தீர்க்க சீஷாக்ைக
எருசேலமின் மீது அனுப்பமாட்ேடன்.
௮ ஆனால் எருசேலம் ஜனங்கள் சீஷாக்கன்
ேவைலக்காரர்கள் ஆவார்கள். இதனால்
அவர்களுக்குஎனக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்கும்
மற்ற ேதசத்து அரசர்களுக்கு ேசைவச்
ெசய்வதற்கும் உள்ள ேவறுபாடு புரியும்”
என்றார்.
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௯ சீஷாக் எருசேலைமத் தாக்கனான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்த
கருவூலத்ைதக் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டான்.
அரண்மைனயல் இருந்த கருவூலத்ைதயும்
ைகப்பற்ற க் ெகாண்டான். அவன்
அைனத்ைதயும் எடுத்துக் ெகாண்டு
ெவளிேயறனான். சாெலாேமான் ெசய்த
தங்கக் ேகடயங்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாண்டான். ௧௦ அவற்றுக்குப் பதலாக
ெரெகாெபயாம் அரசன் ெவண்கல
ேகடயங்கைளச்ெசய்தான். அக்ேகடயங்கைள
ெரெகாெபயாம் அரண்மைன வாசல்
காவல்காரர்களின் தைலவர்கள் ைகயல்
ெகாடுத்தான். ௧௧ அரசன் கர்த்தருைடய
ஆலய வாசலுக்குள் நுைழயும்ேபாது
காவலர்கள் வந்து ேகடயங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள். ப றகு
அவர்கள்அக்ேகடயங்கைளத்தம்அைறய ேல
ைவத்துபூட்டிவடுவார்கள்.
௧௨ ெரெகாெபயாம் தனக்குள்ேள

அடக்கமாகத் தாழ்வாக இருந்தேபாது
கர்த்தர் அவன் மீதுள்ள ேகாபத்ைத
வலக்க க்ெகாண்டார். எனேவ,
கர்த்தர் ெரெகாெபயாைம முழுவதுமாக
அழிக்கவல்ைல. ஏெனன்றால் யூதாவல்
சலவற்ைறநன்ைமயானதாகக் கண்டார்.
௧௩ ெரெகாெபயாம் தன்ைன எருசேலமில்

பலமுள்ள அரசனாக ஆக்க க்ெகாண்டான்.
இவன் அரசனாகும்ேபாது 41 வயது. இவன்
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எருசேலமில் 17 ஆண்டுகள் அரசனாக
இருந்தான். இந்நகரம் கர்த்தரால் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களில் எல்லாம் ச றந்ததாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. கர்த்தர் தனது
ெபயைர எருசேலமில் வளங்கும்படி
ெசய்தார். ெரெகாெபயாமின் தாய் நாமாள்.
நாமாள் அம்ேமான் நாட்டிலிருந்து வந்தவள்.
௧௪ ெரெகாெபயாம் தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தான். ஏெனன்றால் அவனது மனதல்
கர்த்தருக்குஊழியம் ெசய்யேவண்டும் என்ற
எண்ணம்இல்ைல.
௧௫ ெரெகாெபயாம் ெதாடக்கக்

காலமுதல், ஆட்சயன் இறுதவைர ெசய்தச்
ெசயல்கெளல்லாம் தீர்க்கதரிச யான
ெசமாயா மற்றும் ஞானதருஷ்டிக்காரனான
இத்ேதா ஆக ேயாரின் எழுத்துக்களில்
உள்ளன. இவர்கள் குடும்ப வரலாறுகைள
எழுதனார்கள். ெரெகாெபயாமுக்கும்,
ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள் இருவரும்
ஆட்ச புரிந்தக் காலம் முழுவதும் ேபார்
நடந்தது. ௧௬ ெரெகாெபயாம் மரித்து தன்
முற்ப தாக்கேளாடு ேசர்ந்தான். அவைன
தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்தனர்.
ப றகு ெரெகாெபயாமின் மகன்அபயா புதய
அரசனானான்.

௧௩
யூதாவன்அரசனானஅபயா
௧இஸ்ரேவலில்ெயெராெபயாமின் 18வது
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ஆட்சயாண்டில், அபயா யூதாவன் புதய
அரசனானான். ௨ அபயா எருசேலமில்
3 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான்.
அபயாவன் தாய் மாக்கா ஆவாள். மாக்கா
ஊரிேயலின் மகள். ஊரிேயல் க பயா
என்னும்ஊைரச் ேசர்ந்தவன். அபயாவற்கும்
ெயெராெபயாமிற்கும் சண்ைட ஏற்பட்டது.
௩ அபயாவன் பைடயல் 4,00,000 பலமிக்க
வீரர்கள் இருந்தனர். அவர்கைள அபயா
ேபாரில் ஈடுபடுத்தனான். ெயெராெபயாமின்
பைடயல் 8,00,000 வீரர்கள் இருந்தனர்.
ெயெராெபயாம் அபயாேவாடு ேபாரிடத்
தயாரானான்.
௪ப றகுஅபயாமைலநாடானஎப்ப ராயீமில்

ெசமராயீம் என்னும் மைலமீது ஏற
நன்றான். அபயா, “ெயெராெபயாேம!
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ௫ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் தாவீத ற்கும், அவரது
பள்ைளகளுக்கும் இஸ்ரேவல் அரசனாக
என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படியான
உரிைமையக் ெகாடுத்தருக்க றார் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க ேவண்டும்.
ேதவன்இந்த உரிைமைய தாவீத ற்கு மாறாத
உடன்படிக்ைகயாகக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௬ ஆனால் ெயெராெபயாம் தன்
எஜமானுக்கு எத ராகவ ட்டான்.
ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம்
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களில்
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ஒருவன். சாெலாேமான் தாவீதன் மகன்.
௭ பயனற்ற ேமாசமான நண்பர்கேளாடு
ேசர்ந்து ெயேராெபயாம் சாெலாேமானின்
மகனான ெரெகாெபயாமுக்கு எத ரானான்.
அவன் இைளஞனாகவும், அனுபவம்
இல்லாதவனாகவும் இருந்தான். அதனால்
அவனால் ெயெராெபயாைமயும், அவனது
தீயநண்பர்கைளயும்தடுக்கமுடியவல்ைல.
௮ “இப்ேபாது ெயெராெபயாமாக ய நீயும்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தருைடய
அரசாட்ச க்கு எத ராக த ட்டமிடுக றீர்கள்.
கர்த்தருைடய அரசாங்கம் தாவீதன்
சந்ததயாருக்கு உரியது. உங்களில் அேநகம்
ேபர் ெயெராெபயாமால் ெசய்யப்பட்ட
ெபான் கன்றுக்குட்டிகைள ெதய்வங்களாக
வழிபடுகன்றீர்கள். ௯ நீங்கள் கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
வ ரட்டிவ ட்டீர்கள். ஆசாரியர்கள்
அைனவரும் ஆேரானின் சந்ததயனர்.
நீங்கள் உங்கள் ஆசாரியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். இைதத்தான்
மற்ற நாட்டினரும் ெசய்கன்றனர். ஒரு
காைளக் கன்றுக்குட்டியுடன் அல்லது ஏழு
ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்களுடன் தன்ைனப்
பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ள வருகற எவனும்
‘ெதய்வங்கள்இல்லாதஉருவச்சைலகளுக்கு’
ஆசாரியனாகலாம்.
௧௦ “ஆனால் எங்களுக்ேகா கர்த்தேர

ேதவன். யூத ஜனங்களாகய நாங்கள்
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ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கவல்ைல.
நாங்கள் அவைர வ ட்டு வலகவல்ைல.
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்க ற ஆசாரியர்கள்
அைனவரும்ஆேரானின் சந்தத கேள. ேமலும்
கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்ய ஆசாரியர்களுக்கு
ேலவயர்கள் உதவுகறார்கள். ௧௧ அவர்கள்
தகனபலி ெசலுத்துவார்கள். ஒவ்ெவாருநாள்
காைலயலும், மாைலயலும் கர்த்தருக்கு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க றார்கள்.
ஆலயத்தல் பரிசுத்தமான ேமைஜயன்
ேமல் சமூகத்தப்பங்கைள அடுக்க
ைவக்க றார்கள். ஒவ்ெவாரு நாள்மாைலயல்
வளக்ைக அதற்குரிய தங்கத் தண்டின்
ேமல் ஏற்ற ைவக்க றார்கள். எனேவ
அது ஒவ்ெவாரு மாைலப்ெபாழுதலும்
ெவளிச்சத்துடன் ப ரகாச க்க றது.
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிேவாம். ஆனால்
ெயெராெபயாமாக ய நீயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவல்ைல.
நீங்கள் அவைரவ ட்டு வலகவ ட்டீர்கள்.
௧௨ ேதவன் தாேம எங்கேளாடு இருக்க றார்.
அவேர எங்கைள ஆள்பவர். அவரது
ஆசாரியர்கேள எங்கேளாடு இருக்கன்றனர்.
ேதவனுைடய ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள
ஊத உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட
அைழத்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யாதீர்கள்.
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ஏெனன்றால் உங்களால் ெவற்றெபற
இயலாது” என்றான்.

௧௩ ஆனால் ெயெராெபயாம் ஒரு பைடக்
குழுைவ அபயாவன் பைடக்குப் பன்புறமாக
அனுப்பனான். ெயெராெபயாமின்
பைடேயா அபயாவற்கு முன்னால்
இருந்தது. மைறவாகச் ெசன்ற
பைடக்குழுேவா அபயாவன் பைடக்குப்
பன்னால் இருந்தது. ௧௪ அபயாவன்
பைடவீரர்கள் தம்ைமச் சுற்ற ப் பார்த்தேபாது
ெயெராெபயாமின் பைட வீரர்கள் சுற்ற
நன்று முன்னும் பன்னும் தாக்குவைதக்
கண்டனர். உடேன யூத ஜனங்கள்
கர்த்தைர ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள்.
ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்.
௧௫ பன்னர் அபயாவன் பைடயலுள்ள
ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தனர். யூத
ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தேபாது ேதவன்
ெயெராெபயாைமத் ேதாற்கடித்தார்
ெயெராெபயாமின் இஸ்ரேவல்
பைடவீரர்கைள, அபயாவன் யூதப்பைட
ேதாற்கடித்தது. ௧௬ இஸ்ரேவல்
ஆண்கள், யூதாவன் ஆண்கைளவட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் பைடகைளத்
ேதாற்கடிக்க ேதவன் யூதப்பைடகைள
அனுமதத்தார். ௧௭ அபயாவும் அவனுைடய
பைடவீரர்களும்இஸ்ரேவல்பைடவீரர்கைளத்
ேதாற்கடித்து 5,00,000 வீரர்கைளக்
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ெகான்றுவட்டனர். ௧௮ இவ்வைகயல்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
யூத ஜனங்கள் ெவன்றனர். யூதப்பைட
ெவன்றதற்கான காரணம் அவர்கள் தம்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தைரச்
சார்ந்தருந்ததுதான்.
௧௯ அபயாவன் பைட ெயெராெபயாமின்

பைடையத் துரத்த ச் ெசன்றது.
அபயாவன் பைட ெபத்ேதல், எஷானா,
எப்ெபேரான் ஆகய நகரங்கைளயும்,
அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள க ராமங்கைளயும்
ைகப்பற்றனார்கள்.
௨௦ அபயா உய ேராடு இருந்தவைர

ெயெராெபயாம் பலமுள்ளவனாக
ஆக முடியவல்ைல. கர்த்தர் தாேம
ெயெராெபயாைமக் ெகான்றார். ௨௧ஆனால்
அபயா பலமுள்ளவன் ஆனான். அவன்
14 ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டான்.
22 மகன்களுக்கும், 16 மகள்களுக்கும்
தந்ைதயானான். ௨௨ அபயாவன் மற்ற
ெசயல்கள் இத்ேதா தீர்க்கதரிச யன்
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

௧௪
௧அபயா தன்முற்ப தாக்கேளாடு

ேசர்க்கப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன
தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்தனர்.
ப றகு அபயாவன் மகனான ஆசா புதய
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அரசனானான். ஆசாவன் காலத்தல் நாட்டில்
பத்தாண்டுகாலம் சமாதானம்இருந்தது.

யூதஅரசனானஆசா

௨ ஆசா தன் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
முன்பாக நல்லனவற்ைறயும்,
சரியானவற்ைறயும் ெசய்தான். ௩ ஆசா
அந்நய ெதய்வங்களின் பலிபீடங்கைளயும்,
ேமைடகைளயும் அகற்றனான். சைலகைள
உைடத்தான். வக்க ரகத் ேதாப்புகைள
அழித்தான். ௪ யூத ஜனங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரப் பன்பற்றும்படி கட்டைளய ட்டான்.
அவேர நம் முற்ப தாக்களால் ஆராத க்கப்பட்ட
ேதவன். அவரது கட்டைளகைளயும்,
சட்டங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றான். ௫ ஆசா யூதா நாட்டிலுள்ள
அைனத்து நகரங்களிலும் அைமக்கப்பட்ட
ேமைடகைளயும், நறு மணப் ெபாருட்கள்
எரிக்கப்படும் பலிபீடங்கைளயும்
அகற்றனான். எனேவ ஆசா அரசனாக
இருந்த காலத்தல் அவனது அரசு
சமாதானமாக இருந்தது. ௬ இந்த
சமாதானமான காலத்தல்ஆசா யூதா நாட்டில்
பலமிக்க நகரங்கைள உருவாக்கனான்.
இக்கால கட்டத்தல் ஆசா எந்தவதமான
ேபாரிலும் ஈடுபடவல்ைல. ஏெனன்றால்
கர்த்தர் அவனுக்கு சமாதானத்ைதக்
ெகாடுத்தார்.
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௭ ஆசா யூத ஜனங்களிடம், “இந்த
நகரங்கைள உருவாக்க இவற்ைறச்
சுற்ற சுவர்கைள எழுப்புேவாம்.
ேகாபுரங்கைளயும், வாசல்கைளயும்,
வாசல்களுக்குத் தாழ்ப்பாள்கைளயும்
அைமப்ேபாம். இந்த நாட்டில் நாம் இன்னும்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்ற காலத்தல்
இைதச் ெசய்ேவாம். இந்நாடு நமக்குரியது.
ஏெனன்றால் நாம் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
பன்பற்றுக ேறாம். அவர் நம்ைமச் சுற்றலும்
சமாதானத்ைத உருவாக்கனார்” என்றான்.
எனேவ அவர்கள் அவ்வாேற கட்டினார்கள்.
தம்ெசயல்களில்ெவற்ற ெபற்றனர்.
௮ ஆசாவன் பைடயல் 3,00,000 ேபர்

ெகாண்ட பைட யூதா ேகாத்த ரத்தலிருந்தும்,
2,80,000 ேபர் ெகாண்ட பைடக்குழு
ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்தும்
ேசர்ந்தருந்தனர். யூத வீரர்கள்
ெபரிய ேகடயங்கைளயும் ஈட்டிகைளயும்
சுமந்துவந்தனர். ெபன்யமீன் வீரர்கள்
ச றய ேகடயங்கைளயும் வல்லம்புகைளயும்
தாங்கனார்கள். இவர்கள் அைனவரும்
ைதரியமும்பலமும்மிக்கவீரர்கள்.
௯ அப்ேபாது ஆசாவன் பைடகளுக்கு

எத ராகச் ேசரா என்பவன் களம்பனான்.
ேசரா எத்த ேயாப்ப யன். அவனிடம் 10,00,000
வீரர்களும் 300 இரதங்களும் இருந்தன.
அவனது பைட மேரசாவைர வந்தது. ௧௦ஆசா
ேசராவுக்கு எத ராகப் ேபாரிடவந்தான்.
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மேரசாவல் உள்ள ெசப்பத்தா என்னும்
பள்ளத்தாக்க ேல ஆசாவன் பைட வீரர்கள்
ேபாரிடத் தயாராகஇருந்தனர்.
௧௧ ஆசா தனது ேதவனாகய கர்த்தைர

அைழத்து, “கர்த்தாேவ, பலமானவர்கைள
எத ர்க்கும் பலவீனர்களுக்கு உதவ உம்மால்
தான் முடியும்! எங்களுக்கு உதவும்!
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ! நாங்கள்
உம்ைமேயச் சார்ந்துள்ேளாம். உமது ேபரால்
இப்ெபரும் பைடேயாடு ேபாரிடப்ேபாக ேறாம்.
கர்த்தாேவ, நீர் எங்கள் ேதவன். உமக்கு
எத ராக எவைரயும் ெவல்லும்படிவ டாதீர்!”
என்றான்.
௧௨ ப றகு கர்த்தர் எத்த ேயாப்ப யா

பைடைய ெவல்ல ஆசாவன் பைடையப்
பயன்படுத்தனார். எத்த ேயாப்ப யா
பைடயனர் ஓடிப்ேபாயனர். ௧௩ ஆசாவன்
பைடயனர் எத்த ேயாப்ப யா பைடயனைரக்
ேகரார் வைர வ ரட்டிக்ெகாண்டு ெசன்றனர்.
எத்த ேயாப்ப யா வீரர்கள் மீண்டும் கூடிப்
ேபாரிட முடியாதபடி ெகால்லப்பட்டனர்.
கர்த்தராலும் அவரது பைடயனராலும்
நசுக்கப்பட்டனர். பைகவரிடமிருந்துஆசாவும்,
அவனது பைடயனரும் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர்.
௧௪ ஆசாவும், அவனது பைடயனரும் ேகரார்
அருகலுள்ள அைனத்து நகரங்கைளயும்
ேதாற்கடித்தனர். அந்நகரங்களில் வாழ்ந்த
ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள்.
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அந்நகரங்களில் ஏராளமாக வைலயுயர்ந்தப்
ெபாருட்கள் இருந்தன. அவற்றலிருந்து
ஆசாவன் பைடயனர் அந்த வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள அள்ளிக்ெகாண்டு வந்தார்கள்.
௧௫ ஆசாவன் பைட ேமய்ப்பர்களின்
கூடாரங்கைளயும் தாக்கயது. அவர்கள்
அங்கருந்த நைறய ெவள்ளாடுகைளயும்,
ஒட்டகங்கைளயும் கவர்ந்தனர். ப றகு
ஆசாவன் பைடயனர் எருசேலமிற்குத்
தரும்ப ச்ெசன்றனர்.

௧௫
ஆசாவன்மாற்றங்கள்
௧ ேதவனுைடய ஆவ அசரியாவன் மீது

வந்தது. அசரியா ஓேபதன்மகன். ௨அசரியா,
ஆசாைவச் சந்த க்கச் ெசன்றான். அசரியா,
“ஆசாேவ, யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்
எல்லாஜனங்கேள! என்ைனக்கவனியுங்கள்.
நீங்கள் கர்த்தேராடு இருக்கும்ேபாது அவரும்
உங்கேளாடு இருப்பார். நீங்கள் கர்த்தைரத்
ேதடினால் கண்டுெகாள்ளலாம். ஆனால்
நீங்கள் அவைர வ ட்டு வலகனால் அவரும்
வலக வடுவார். ௩ நீண்ட காலத்த ற்கு
இஸ்ரேவலர்கள் உண்ைமயான ேதவன்
இல்லாமல் இருந்தனர். ேமலும் அவர்கள்
ேபாத க்கும் ஆசாரியர் இல்லாமலும்,
சட்டங்கள் இல்லாமலும் இருந்தார்கள்.
௪ ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத்
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துன்பம் வந்தேபாது அவர்கள் மீண்டும்
கர்த்தருைடயபக்கம் தரும்பனார்கள். அவேர
இஸ்ரேவலின் ேதவன். அவர்கள் கர்த்தைரத்
ேதடினார்கள்; கண்டுெகாண்டனர். ௫அந்தக்
கஷ்டகாலங்களில் எவராலும் பாதுகாப்பாகப்
பயணம் ெசய்ய முடியவல்ைல. எல்லா
நாடுகளிலும் துன்பங்கள் ஏற்பட்டன.
௬ ஒரு நாடு இன்ெனாரு நாட்ைட
அழித்தது. ஒரு நகரம் இன்ெனாரு
நகரத்ைத அழித்தது. ேதவன் அவர்களுக்கு
எல்லாவதமான துன்பங்கைளயும்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்று எண்ணியதால்
இவ்வாறு ந கழ்ந்தது. ௭ ஆனால் ஆசா,
நீயும் யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்
ஜனங்களும் பலமுைடயவர்களாக இருங்கள்.
பலவீனமாய் இருக்காதீர்கள். எைதயும்
ைகவ ட்டுவ டாதீர்கள். ஏெனன்றால் உங்கள்
பணிகளுக்குத்தக்க ெவகுமத கைடக்கும்!”
என்றான்.
௮ ஆசா இந்த வார்த்ைதகைளயும்

தீர்க்கதரிச யானஓேபதன்வார்த்ைதகைளயும்
ேகட்டதும் ஊக்க உணர்ைவ அைடந்தான்.
ப றகு அவன் யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்
பகுத களில் இருந்த ெவறுக்கத்தக்க
வக்க ரகங்கைள அப்புறப்படுத்தனான்.
எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் தான் ைகப்பற்றய
ஊர்களில் இருந்த ெவறுக்கத்தக்க
வக்க ரகங்கைளயும் அப்புறப்படுத்தனான்.
கர்த்தருைடய ஆலய முன்வாயலின்
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முன்னால் இருந்த கர்த்தருைடய
பலிபீடத்ைதப் புதுப்ப த்தான்.
௯ ப றகு ஆசா, யூதா மற்றம் ெபன்யமீன்

ஜனங்கள் அைனவைரயும் எருசேலமில்
கூட்டினான். அவன் எப்ப ராயீம், மனாேச,
ச மிேயான் ஆகய ேகாத்த ரத்தனர்கைளயும்
கூட்டினான். அவர்கள் வாழ்வதற்காக
இஸ்ரேவல் நாட்டிலிருந்து யூதாவற்கு
குடிேயறயவர்கள். இதுேபால் ஏராளமான
ஜனங்கள்யூதாவற்குவந்தனர். ஏெனன்றால்
ஆசாவன் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசாேவாடு
அங்ேகஇருப்பைதக்கண்டனர்.
௧௦ ஆசாவும், அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்

எருசேலமில் கூடினார்கள். அது ஆசாவன்
15வது ஆட்சயாண்டின் மூன்றாவது
மாதமாகும். ௧௧ அப்ேபாது அவர்கள் 700
காைளகைளயும், 7,000 ஆடுகைளயும்
பலிய ட்டனர். இப்பலிப் ெபாருட்கைளயும்
மற்ற வைலயுயர்ந்தவற்ைறயும் ஆசாவன்
பைடயனர் தம் எத ரிகளிடமிருந்து
அபகரித்து வந்தனர். ௧௨ ப றகு
அவர்கள் தம் மனப்பூர்வமாகவும்,
ஆத்மபூர்வமாகவும் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வதாக ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டனர். அவேர அவர்களது
முற்ப தாக்களால் ேசைவெசய்யப்பட்ட
ேதவன். ௧௩ எவெனாருவன் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்ய மறுக்க றாேனா
அவன் ெகால்லப்பட்டான். அவன்
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முக்கயமானவனா அல்லது முக்கயம்
இல்லாதவனா, அவன் ஆணா அல்லது
ெபண்ணா என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல.
௧௪ ப றகு ஆசாவும், ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு
முன்னால் ஒரு சபதம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் மிக உரத்தகுரலில் கூவனார்கள்.
ேமலும் ெசம்மறயாட்டுக் கடாவன்
ெகாம்புகைளயும், எக்காளங்கைளயும்
ஊதனார்கள். ௧௫ யூதா ஜனங்கள்
அைனவரும் அந்த உறுதெமாழிையக்
குற த்து மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். ஏெனன்றால்
அவர்கள் தம் மனப்பூர்வமாகச் சத்தயம்
ெசய்தனர். அவர்கள் மனப் பூர்வமாக
ேதவைனப் பன்பற்றனர். அவர்கள்
ேதவைனத் ேதடிக் கண்டைடந்தனர்.
எனேவ கர்த்தர் நாடு முழுவதலும் உள்ள
ஜனங்களுக்குசமாதானத்ைதஅளித்தார்.
௧௬ ஆசா அரசன் தன் தாயான

மாகாைள ராஜாத்த என்ற பதவயலிருந்து
நீக்கவ ட்டான். ஏெனன்றால் அவள் அஷா
என்னும் ேதவைதைய வழிபடும் கம்பத்ைத
உருவாக்கனாள். ஆசா அந்த அஷா
கம்பத்ைத உைடத்து துண்டுத்துண்டாக
ெநாறுக்கவ ட்டான். ப றகு அத்துண்டுகைள
கீதேரான் சமெவளியல் சுட்ெடரித்தான்.
௧௭ பல ேமைடகேளா யூதா நாட்டில் இன்னும்
அழிக்கப்படாமல் இருந்தன. எனினும்
ஆசாவன் இதயம் அவனது வாழ்நாள்
முழுவதும்கர்த்தேராடுஇருந்தது.
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௧௮ ஆசா, தானும் தன் தந்ைதயும் அளித்த
பரிசுத்த அன்பளிப்புகைள ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ெகாண்டு வந்து ைவத்தான்.
அைவ ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்
ெசய்யப்பட்டைவ. ௧௯ ஆசாவன் 35வது
ஆட்சயாண்டுவைர நாட்டில் ேபார்இல்லாமல்
இருந்தது.

௧௬
ஆசாவன்இறுத ஆண்டுகள்
௧ஆசாவன் 36வதுஆட்ச ஆண்டில்யூதா
நாட்டிைன பாஷா தாக்கனான். பாஷா

இஸ்ரேவலின் அரசன் ஆவான். அவன்
ராமா என்னும் நகருக்குச் ெசன்று
அைதேய ஒரு ேகாட்ைடயாகக் கட்டினான்.
ஜனங்கள் யூதாவன் அரசனான ஆசாவ டம்
ெசல்வைதேயா அல்லது அவனிடமிருந்து
தரும்புவைதேயா தடுப்பதற்கான இடமாக
ராமா ஊரிைனப் பயன்படுத்தனான்.
௨ கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கருவூலத்தல்
இருந்த ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ஆசா ெவளிேய எடுத்தான். அரண்மைன
கருவூலத்தல் உள்ள ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் ஆசா எடுத்தான்.
ப றகு அவன் ெபன்னாதாத்துக்கு தூது
அனுப்பனான். ெபன்னாதாத் ஆராம் நாட்டு
அரசன்.அவன்தமஸ்குநகரத்தல்இருந்தான்.
ஆசாவன்ெசய்த இது: ௩ “ெபன்னாதாத் நீயும்
நானும் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ேவாம்.
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உன் தந்ைதயும் என் தந்ைதயும் ெசய்த
ஒப்பந்தம் ேபான்று இருக்கட்டும். நான்
உனக்குப் ெபான்னும் ெவள்ளியும்
அனுப்புேவன். நீ இப்ேபாது பாஷாவுடன்
உள்ளஒப்பந்தத்ைத ஒருமுடிவுக்கு ெகாண்டு
வந்துவடு. அதனால்அவன்எனக்குத்துன்பம்
தராமல்வலகவடுவான்.”
௪ ெபன்னாதாத் அரசனாகய ஆசா

ெசான்னவற்ைற ஒத்துக்ெகாண்டான்.
அவன் தனது பைடத் தளபத கைள
அனுப்ப இஸ்ரேவல் நகரங்கைளத்
தாக்கனான். அவர்கள் ஈேயான், தாண்,
ஆேபல், மாயீம், நப்தலிப் பகுதயல்
இருந்த ஊர்கள் ஆகயவற்ைறத்
தாக்கனார்கள். இந்நகரங்களில்
கருவூலங்களும் பண்டகச்சாைலகளும்
இருந்தன. ௫ இஸ்ரேவல் நகரங்கள்
தாக்கப்படுவைத பாஷா ேகள்வயுற்றான்.
எனேவஅவன்ராமாவல்ேகாட்ைடகட்டுவைத
வ ட்டுவ ட்டுவலக ப்ேபானான். ௬ப றகுஆசா
அரசன் யூதா ஜனங்கள் அைனவைரயும்
ஒன்றாகக் கூட்டினான். அவர்கள் ராமா
நகரத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். அங்கு ேகாட்ைட
கட்டுவதற்காக பாஷா ைவத்தருந்த கல்,
மரம் ேபான்றவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்துவ ட்டார்கள். அவற்றால்அவர்கள் ேகபா,
மிஸ்பா ஆகய நகரங்கைள பலமுள்ளதாகக்
கட்டினார்கள்.
௭ அப்ேபாது யூதாவன் அரசனான
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ஆசாவ டம் அனானி எனும்
ஞானதருஷ்டிக்காரன் வந்தான். அனானி
அரசனிடம், “ஆசா, நீ உதவக்காக ஆராம்
நாட்டு அரசைனேய சார்ந்தருந்தாய்.
உனது ேதவனாகய கர்த்தைரச்
சார்ந்தருக்கவல்ைல. நீ உன் உதவக்காக
கர்த்தைரச் சார்ந்தருக்கேவண்டும்.
ஆனால் உதவக்காகக் கர்த்தைரச்
சாராததால் ஆராம் நாட்டு பைடயும் உன்
ைககளில் இருந்து வலக ப்ேபானது.
௮ எத்த ேயாப்ப யர்களிடமும்
லூபயர்களிடமும் வலிைமமிக்க ெபரிய
பைட இருந்தது. அவர்களிடம் ஏராளமான
இரதங்களும் குதைர வீரர்களும் இருந்தனர்.
ஆனால் நீ உதவக்கு கர்த்தைர நாடியேபாது
அவர் இவர்கைள ெவல்லும்படி உதவனார்.
௯ கர்த்தருைடய கண்கள் பூமியல் உள்ள
அைனவர் மீதும் சுற்றவரும். தனக்கு
உண்ைமயானவர்கைள அவர் ேதடி
அவர்கைள பலமுள்ளவர் ஆக்குவார். ஆசா
நீ முட்டாள்தனமாக நடந்துக்ெகாண்டாய்.
எனேவ இப்ேபாது முதல் நீ ேபார்கைள
சந்த ப்பாய்” என்றான்.
௧௦ஆசாவற்கு அனானி மீது அவன் ேபசய

ெசாற்களுக்காக ேகாபம் வந்தது. அவன்
எந்தவத காரணமின்ற அனானிையச்
சைறயல் அைடத்தான். இக்காலக்
கட்டத்தல் ஆசா பலரிடம் ெகாடூரமாக
நடந்துக்ெகாண்டான்.
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௧௧ ெதாடக்கம் முதல் இறுதவைர ஆசா
ெசய்த ெசயல்கள் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௧௨ ஆசாவன் 39வது
ஆட்சயாண்டில்அவன்காலில்ேநாய்வந்தது.
இது மிக ேமாசமான ேநாய். எனினும்
கர்த்தருைடய உதவைய நாடவல்ைல.
உதவக்காக மருத்துவர்கைள நாடினான்.
௧௩ ஆசா தனது 41வது ஆட்சயாண்டில்
மரித்தான். அவன் தன் முற்ப தாக்கேளாடு
ேசர்க்கப்பட்டான். ௧௪ தாவீதன் நகரத்த ேல
ஆசா தனக்ெகன்று ஒரு கல்லைற
அைமத்தருந்தான். ஜனங்கள் அவைன
அத ேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். அவைன
வாசைனப் ெபாருட்களாலும் பலவைக
மணக்கலைவகளாலும் அைமக்கப்பட்ட
ெமத்ைத மீது ைவத்தனர். ஆசாைவ
ெகௗரவ ப்பதற்காக ஜனங்கள் ஒரு ெபரும்
ெநருப்ைபஉண்டாக்கனார்கள்.

௧௭
யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
௧யூதாவன்புதயஅரசனாகஆசாவன்
இடத்த ேல அவனது மகனான ேயாசபாத்

ஆனான். இவன் யூதாைவ பலமுள்ளதாக
ஆக்கனான். இஸ்ரேவைல எத ர்த்துப்
ேபாரிடும் அளவுக்கு அவன் யூதாைவ
பலப்படுத்தனான். ௨ அவன் யூதாவன்
அைனத்து நகரங்களிலும் பைட வீரர்கள்
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அடங்கய குழுக்கைள நறுத்தனான்.
அந்நகரங்கள் எல்லாம் யூதாவலும், அவன்
தந்ைதயால் ைகப்பற்றப்பட்ட எப்ப ராயீம்
நகரங்களிலும் ேயாசபாத் ேகாட்ைடகைளக்
கட்டினான்.
௩ கர்த்தர் ேயாசாபாத்ேதாடு இருந்தார்.

ஏெனன்றால் இவனது சறுவயதல் இவன்
தன் முற்ப தாவான தாவீைதப்ேபான்று
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்தான். இவன் பாகால்
வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்றவல்ைல.
௪ ேயாசபாத் தன் முற்ப தாக்கைளப்ேபான்ேற
ேதவைனப் பன்பற்றனான். அவன்
ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான். இவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப்ேபான்று வாழ்க்ைக
நடத்தவல்ைல. ௫ ேயாசபாத்ைத யூதாவன்
பலம் ெபாருந்தய அரசனாக கர்த்தர்
ஆக்கனார். யூதாவலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களும்அவனுக்குஅன்பளிப்புக்கைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். இதனால் ேயாசபாத்
ெபருஞ் ெசல்வமும் ெபருைமயும்
அைடந்தான். ௬ ேயாசபாத்தன் மனம்
கர்த்தருைடய வழியல் மக ழ்ச்சையக்
கண்டது. அவன் யூதா நாட்டில் ேமைடகைள
அகற்றனான். வக்க ரகங்கைளயும்
அழித்தான்.
௭ ேயாசபாத் தன் தைலவர்கைள யூத

நகரங்களில் கற்ப க்கச் ெசய்தான். இைவ
இவனது மூன்றாவது ஆட்சயாண்டில்
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நடந்தது. ெபன்னாயல், ஒபதயா, சகரியா,
ெநதெனேயல், மிகாயா, ஆகேயார்
இவனால் அனுப்பப்பட்ட தைலவர்கள்.
௮ இவர்கேளாடு ேலவயர்கைளயும்
அனுப்பனான். ேலவயர்களில் ெசமாயா,
ெநதனியா, ெசபதயா, ஆசேகல், ெசமிரா
ேமாத், ேயானத்தான்,அேதானியா, ெதாப யா,
ேதாபத்ேதானியா ஆக ேயார் இருந்தனர்.
இவர்கேளாடு ஆசாரியர்களில் எலிஷாமா,
ேயாராம் ஆக ேயாைரயும் அனுப்பனான்.
௯ இவர்கள் யூதாவலுள்ள ஜனங்களுக்குப்
ேபாத த்தனர். அவர்களிடம் 'கர்த்தருைடய
சட்டபுத்தகம்' இருந்தது. அவர்கள் யூதாவன்
அைனத்து நகரங்களுக்கும் ெசன்று
அதைனப்ேபாத த்தனர்.
௧௦யூதாவன்அருகலுள்ளமற்றநாட்டினரும்

கர்த்தருக்குப் பயந்தனர். எனேவ அவர்கள்
ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப் ேபாைரத்
ெதாடங்காமல் இருந்தனர். ௧௧ ச ல
ெபலிஸ்தய ஜனங்களும் ேயாசபாத்துக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
அவர்கள் ேயாசபாத்துக்கு ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். ஏெனன்றால், அவன்
ஒருவலிைமமிக்க அரசெனன்பைதஅவர்கள்
அற ந்தருந்தார்கள். ச ல அரபயர்கள்
ஆடுகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் 7,700
ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், 7,700 ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
௧௨ ேயாசபாத் மிக பலமுள்ளவனாக



2 நாளாகமம்௧௭:௧௩ lxxviii 2 நாளாகமம்௧௭:௧௮

ஆனான். அவன் ேகாட்ைடகைளயும்,
ெபாருட்கள் ைவப்பதற்கான
கருவூலங்கைளயும் யூதாவல் கட்டினான்.
௧௩ யூதா நகரங்களில் ெபாருட்கைள
வந ேயாம் ெசய்தான். எருசேலமில்
ேயாசபாத் பய ற்ச மிக்க பைட வீரர்கைள
ைவத்தருந்தான். ௧௪ இவ்வீரர்கள் தம்
ேகாத்த ரங்களின்படி பட்டியலிடப்பட்டனர்.
இதுதான்அவர்கள்வபரம்:

யூதாவ ேல ஆய ரத்துக்கு அத பத களில்
அத்னா தைலவனாக இருந்தான்.
3,00,000 வீரர்களுக்கு அவன் தளபதயாக
இருந்தான்.

௧௫ ேயாகனான் எனும் தளபதய டம் 2,80,000
வீரர்கள்இருந்தனர்.

௧௬ அமசயா எனும் தளபதய டம் 2,00,000
வீரர்கள் இருந்தனர். அமசயா ச க்ரியன்
மகன். அமசயா, தன்ைன கர்த்தருைடய
ேசைவயல் ஈடுபடுத்துவதல்
மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.

௧௭ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து
பன்வரும் ேசனாத பத கள் இருந்தனர்.
எலியாதாவ டம் 2,00,000 வீரர்கள்
இருந்தனர். இவர்கள்வல்,அம்பு, ேகடயம்
ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்தனார்கள்.
எலியாதா மிகப் பலம்ெபாருந்தயவீரன்.

௧௮ ேயாசபாத்த டம் 1,80,000 வீரர்கள்
ேபாருக்குத் தயாரானவர்களாக
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இருந்தனர்.

௧௯ அைனவரும் ேயாசபாத் அரசனுக்குச்
ேசைவச் ெசய்துவந்தனர். அரசனுக்கு யூத
நாட்டு ேகாட்ைடகளில் பணிெசய்ய ேவறு
வீரர்களும்இருந்தனர்.

௧௮
மிகாயாஆகாப்அரசைனஎச்சரிக்க றான்
௧ ேயாசபாத்துக்கு மிகுந்த ெசல்வமும்,

ச றப்பும் இருந்தது. இவன் ஆகாப்
அரசேனாடு ஒரு தருமண ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். ௨ ச லஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு ேயாசபாத் ஆகாைபப் பார்க்க
சமாரியா நகரத்த ற்குச் ெசன்றான்.
ஆகாப் பல ஆடுகைளயும் பசுக்கைளயும்
பலி ெகாடுத்தான். ேயாசபாத்துக்கும்
அவேனாடு உள்ள ஜனங்களுக்கும்
அவற்ைறக் ெகாடுத்தான். ஆகாப்
ேயாசபாத்த டம் ராேமாத் கலியாத்ைதத்
தாக்கும்படி உற்சாகப்படுத்தனான். ௩ஆகாப்
ேயாசபாத்த டம், “க ேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்துக்கு என்ேனாடு வருகன்றீரா?”
என்று ேகட்டான். ஆகாப் இஸ்ரேவலின்
அரசன். ேயாசபாத் யூதாவன் அரசன்.
ேயாசபாத் ஆகாப டம், “நான் உன்ைனப்
ேபான்றவன். என் ஜனங்களும்
உன் ஜனங்கைளப் ேபான்றவர்கேள.
நாங்கள் உங்கேளாடு ேபாரிேல
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ேசர்ந்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றான்.
௪ ேயாசபாத் ேமலும் ஆகாப டம், “ஆனால்
முதலில், நாம் நமது கர்த்தரிடமிருந்து
ெசய்தையஎத ர்ப்பார்ப்ேபாம்” என்றான்.
௫ எனேவ அரசன் ஆகாப் 400

தீர்க்கதரிச கைள அணித ரட்டினான்.
ஆகாப் அவர்களிடம், “நம்மால் ராேமாத்
கீேலயாத்துக்கு எத ராகப் ேபாக முடியுமா
அல்லதுமுடியாதா?” என்றுேகட்டான்.
தீர்க்கதரிச கேளா, “ேபாக முடியும், ராேமாத்

கீேலயாத்ைதத் ேதாற்கடிக்க ேதவன்
உதவுவார்” என்றனர்.
௬ ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய

தீர்க்கதரிச யாராவது இங்ேக
இருக்க றார்களா? கர்த்தருைடய
வருப்பத்ைத அவர்கள் மூலம் ேகட்க
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
௭ ப றகு அரசன் ஆகாப் ேயாசபாத்த டம்,

“இன்னும் ஒருவன் இங்ேக இருக்க றான்.
அவன் மூலமாக நாம் கர்த்தரிடம்
ேகட்கலாம். ஆனால் நான் அந்த
மனிதைன ெவறுக்க ேறன். ஏெனன்றால்
அவன் எனக்காக கர்த்தரிடமிருந்து எந்த
நல்லச் ெசய்தையயும் ெசால்லமாட்டான்.
எப்ெபாழுதும் அவன் எனக்காகக் ெகட்ட
ெசய்த கைளேய ைவத்தருப்பான். அவனது
ெபயர் மிகாயா, அவன் இம்லாவன் மகன்”
என்றான். ஆனால்
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ேயாசபாத்ேதா, “ஆகாப், நீ அப்படிச்
ெசால்லக்கூடாது!” என்றான்.
௮ ப றகு அரசன் ஆகாப் தனது ஒரு

அதகாரிைய அைழத்து, “ேவகமாகப் ேபாய்,
இம்லாவன் மகனான மிகாயாைவஅைழத்து
வா” என்றான்.
௯ இஸ்ரேவலின் அரசனான ஆகாபும்,

யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்தும் அரச
உைட அணிந்து ெகாண்டனர். அவர்கள்
தம் சங்காசனங்களில் சமாரியாவன்
ஒலிமுக வாசலுக்கு அருேக உள்ள
களத்தல் அமர்ந்தருந்தனர். அந்த 400
தீர்க்கதரிச களும் இரு அரசர்களின் முன்
தங்கள் ெசய்தையச் ெசான்னார்கள்.
௧௦ ெகனானாவன் மகனான ச ேதக்கயா
தனக்கு இரும்பு ெகாம்புகைளச்
ெசய்தான். அவன், “இதுதான் கர்த்தர்
ெசான்னது: நீ இந்த இரும்பு ெகாம்புகைள
அணிந்துக் ெகாண்டு அராமியைர
அழிந்துேபாகும்வைர தாக்குவாய்” என்றான்.
௧௧ அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் இதைனேய
ெசான்னார்கள்.அவர்கள், “ராேமாத்கீேலயாத்
நகரத்த ற்கு ெசல். நீ ெவற்ற ெபறுவாய்.
அராமிய ஜனங்கைள ெவல்லும்படி கர்த்தர்
உதவுவார்” என்றனர்.
௧௨ மிகாயாைவ அைழத்துவரப்ேபான

தூதுவன்அவனிடம் ேபாய், “மிகாயா! கவனி.
அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் ஒேர மாத ரி
கூறுகன்றனர். அரசன் ெவற்றெபற முடியும்
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என அவர்கள் கூறுகன்றனர். எனேவ
அவர்கள் ெசால்வைதேய நீயும் கூறு. நீயும்
நல்லெசய்தையக்கூறேவண்டும்” என்றான்.
௧௩ ஆனால் மிகாயா, “கர்த்தருைடய

ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்க ேறன். எனது
ேதவன் ெசால்வைதேய நான் ெசால்ல
முடியும்” என்றுபதலளித்தான்.
௧௪ ப றகு மிகாயா ஆகாப் அரசனிடம்

வந்தான். அரசன் அவனிடம், “மிகாயா
நாங்கள் ராேமாத் கீேலயாத் நகரத்த ற்குப்
ேபாரிடப் ேபாகலாமா ேவண்டாமா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு மிகாயா, “ேபா அவர்கேளாடு ேபார்

ெசய். அந்த ஜனங்கைள ெவல்ல கர்த்தர்
துைணெசய்வார்” என்றான்.
௧௫ அரசன் ஆகாப் மிகாயாவ டம்,

“கர்த்தருைடய நாமத்தால் என்னிடம்
உண்ைமைய மட்டுேம கூற ேவண்டுெமன்று
பலமுைற உன்ைன நான் சத்தயம் ெசய்ய
ைவத்ேதன்” என்றான்.
௧௬ ப றகு மிகாயா, “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவரும் மைலப்பகுதயல் ச தற
ஓடுவைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள்
ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப் ேபால்
உள்ளனர். கர்த்தர், ‘அவர்களுக்குத்தைலவன்
இல்ைல. ஒவ்ெவாருவரும் பத்த ரமாக
வீட்டிற்குப் ேபாகட்டும்’ என்று கூறனார்”
என்றான்.
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௧௭ இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாப்
ேயாசபாத்த டம், “கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு
மிகாயா நல்லெசய்தையச்ெசால்லமாட்டான்
என்று ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறன்.
அவன் எனக்கு ெகட்டச் ெசய்த கைள மட்டுேம
கூறுவான்” என்றான்.
௧௮ அதற்கு மிகாயா, “கர்த்தரிடமிருந்து

வந்த ெசய்தையக் ேகள்: கர்த்தர் தன்
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருப்பைத நான்
பார்த்ேதன். பரேலாகத்தன் பைட
அவரது வலதுபுறமும் இடதுபுறமும்
உள்ளன. அைனத்து பைடகளும் அவைரச்
சுற்றலும் நன்றுக்ெகாண்டிருக்க றது.
௧௯ கர்த்தர், ‘ராேமாத் கீேலயாத் நகரின் ேமல்
பைடெயடுக்குமாறு ெசய்து அப்ேபாரில்
ஆகாப் மரிக்குமாறு ெசய்ய, யாரால்
தந்த ரமாய்ச் ெசயல்பட முடியும்?’ என்று
ேகட்டார். அதற்கு ஒவ்ெவாருவரும்
ெவவ்ேவறானைதக் கூறனார்கள். ௨௦ ப றகு
ஒரு ஆவ வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக
நன்றது. அந்த ஆவ ‘நான் ஆகாப டம்
தந்த ரமாய்ச் ெசயல்படுக ேறன்’ என்று
கூறயது. அதனிடம், ‘எப்படி?’ என்று கர்த்தர்
ேகட்டார். ௨௧ அதற்கு அது, ‘நான் ேபாய்
ஆகாபன் தீர்க்கதரிச களின் வாயல் ெபாய்
ெசால்லும் ஆவயாக இருப்ேபன்’ என்றது.
அதற்குக் கர்த்தர், ‘நீ ஆகாைப ஏமாற்றுவதல்
ெவற்ற ெபறுவாய். எனேவ ேபாய்அவ்வாேற
ெசய்’ என்றார்.
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௨௨ “இப்ேபாது ஆகாப் கவனி. ெபாய்
ெசால்லும் ஆவைய உன் தீர்க்கதரிச களின்
வாயல் கர்த்தர் இருக்கச் ெசய்துள்ளார்.
எனேவகர்த்தர்ெசான்னபடிஉனக்குதீைமேய
ஏற்படும்” என்றான்.
௨௩ப றகுச ேதக்கயாமிகாயாவன்அருகல்

ெசன்று அவனது முகத்த ேல அைறந்தான்.
ச ேதக்கயாவன் தந்ைத ெகனானா.
ச ேதக்கயா, “மிகாயா, கர்த்தருைடய ஆவ
எந்த வழியாய் என்ைனவட்டு உன்னிடம்
வந்து இவ்வாறு ேபச ைவத்தது?” என்று
ேகட்டான்.
௨௪ அதற்கு மிகாயா, “ச ேதக்கயா! நீ

உள்ளைறக்குள்ேள ஓடி பதுங்கும் நாளிேல
அதைனக்காண்பாய்” என்றான்.
௨௫ ப றகு ஆகாப் அரசன், “மிகாயாைவ

அைழத்துக் ெகாண்டு நகர ஆளுநராக ய
ஆேமானிடத்தலும் அரச குமாரனாகய
ேயாவாச டத்தலும் ெசல்லுங்கள்.
௨௬ அவர்களிடம், இதுதான் அரசன்
ெசான்னது: ‘மிகாயாைவச் சைறய ேல
அைடயுங்கள். நான் ேபாரிலிருந்து
தரும்ப வரும்வைர ச றது அப்பத்ைதயும்,
தண்ணீைரயும் தவ ர ேவறு எைதயும்
தராதீர்கள்’ எனக்கூறுங்கள்” என்றான்.
௨௭ அதற்கு மிகாயா, “ஆகாப்! நீ

ேபார்களத்தலிருந்து பத்த ரமாகத்
தரும்ப வந்தால், ப றகு கர்த்தர் என்
மூலமாகப் ேபசவல்ைல. ஜனங்கேள!
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நான் ெசால்வைதக் ேகட்டு நைனவல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்தல் ஆகாப்
ெகால்லப்படுக றான்
௨௮ இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாபும்

யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்தும்
ராேமாத் கீேலயாத்ைதத் தாக்கனார்கள்.
௨௯ ஆகாப் அரசன் ேயாசபாத்த டம், “நான்
ேபார்க்களத்த ற்குள் நுைழயுமுன் என்
ேதாற்றத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ேவன். ஆனால்
நீ உனது உைடையேய அணிந்துெகாள்”
என்றான். எனேவஇஸ்ரேவலின்அரசனாகய
ஆகாப் தன் ஆைடைய மாற்ற க்ெகாண்டான்.
இருவரும்ேபார்க்களத்துக்குச்ெசன்றார்கள்.
௩௦ ஆராம் அரசன் தனது இதரப் பைடத்

தளபதய டம் ஒரு கட்டைளய ட்டான்.
அவன் அவர்களிடம், “எவேராடும்
சண்ைடய டேவண்டாம். அவன்
ெபரியவனாயனும் சரி, ச றயவனாயனும்
சரிேய. ஆனால் இஸ்ரேவலின் அரசனான
ஆகாப டம் மட்டும் சண்ைடயடுங்கள்”
என்றான். ௩௧ இரதப் பைடத் தளபத கள்
ேயாசபாத்ைதக் கண்டதும் “இஸ்ரேவலின்
அரசனான ஆகாப் அங்ேக இருக்க றான்!”
என்று எண்ணினார்கள். எனேவ
ேயாசபாத்ைதத் தாக்க அவர்கள்
தரும்பனார்கள். ஆனால் ேயாசபாத்
சத்தமிட்டு ேவண்டினபடியால் கர்த்தர்
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அவனுக்கு உதவனார். ேதவன் இதரப்
பைடத் தளபத கைள ேயாசபாத்ைத வ ட்டு
வலகும்படி ெசய்தார். ௩௨ அவர்களுக்கு
இவன் இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாப்
இல்ைல என்று ெதரிந்ததும் துரத்துவைத
வ ட்டுவ ட்டனர்.
௩௩ ஆனால் ஒரு வீரன் எந்தவத குறயும்

இல்லாமல் ஒரு அம்ைப வ ட்டான், அது
இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாபன் மீது
பாய்ந்தது. அது ஆகாபன் உடலில் கவசம்
இல்லாத பகுதயன் ேமல் பாய்ந்தது.
ஆகாப் தன் இரதேவாட்டிய டம், “இரதத்ைதத்
தருப்ப க்ெகாள். நான்காயப்பட்டிருக்க ேறன்.
என்ைனேபார்களத்துக்குெவளிேயெகாண்டு
ெசல்!” என்றான்.
௩௪ அன்று ேபார் மிகவும் ேமாசமாக

நைட ெபற்றது. அன்று மாைலவைர
ஆகாப் ஆராமியருக்கு எத ராக இரதத்தல்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். சூரியன்
மைறந்ததும்அவன்மரித்தான்.

௧௯
௧யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குப்

பாதுகாப்பாக வந்து ேசர்ந்தான். ௨ ெயகூ
என்னும்ஞானதருஷ்டிக்காரன்ேயாசபாத்ைத
சந்த க்க வந்தான். அவனது தந்ைதயன்
ெபயர் அனானி. அவன் அரசனிடம்,
“ஏன் ெகட்டவர்களுக்கு உதவனாய்?
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கர்த்தைர ெவறுப்பவர்கள் ேமல் ஏன்
அன்பு ெசலுத்தனாய். அதனால் தான்
கர்த்தர் உன் மீது ேகாபமாக இருக்க றார்.
௩ ஆனால் உனது வாழ்வல் சல
நன்ைமகளும் உள்ளன. நீ வ க்க ரகங்கைள
அழித்தாய். நீ மனப்பூர்வமாகத் ேதவைனப்
பன்பற்றேவண்டும் என்று எண்ணினாய்”
என்றான்.

ேயாசபாத் நீத பத கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றான்
௪ ேயாசபாத் எருசேலமில் வாழ்ந்தான்.

ெபயர் ெசபா நகரம் முதல் எப்ப ராயீம் மைல
நாடுவைர வாழும் ஜனங்களுடன் ேசர்ந்து
வாழும் ெபாருட்டு, மீண்டும் ேயாசபாத்
ெவளிேயறனான். அந்த ஜனங்கைள
அவன் அவர்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்தான். ௫ ேயாசபாத் யூதாவல்
நீத பத கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன்
ேதர்ந்ெதடுத்த நீத பத கைள ஒவ்ெவாரு
ேகாட்ைடயலும் இருக்கச் ெசய்தான்.
௬ ேயாசபாத் நீத பத களிடம், “நீங்கள்
என்ன ெசய்க றீர்கள் என்பதல் கவனமாக
இருங்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ஜனங்களுக்காக நயாயந்தீர்க்கவல்ைல.
கர்த்தருக்காக நயாயந்தீர்க்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கும்ேபாது
கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்க றார்.
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௭ இப்ேபாது உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும். நீங்கள்
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பதல்
கவனமாக இருங்கள். ஏெனன்றால் நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் ந யாயமானவர்.
அவர் அநீதயானவற்ைற யாருக்கும்
ெசய்யமாட்டார். ேமலும் தனது
நயாயத்தீர்ப்புகைள மாற்ற க்ெகாள்ள
பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்”
என்றான்.
௮ எருசேலமில், ேயாசபாத் சல

ேலவயர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ர தைலவர்களில்
சலைரயும்நீத பத களாகத்ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவர்கள் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களின்
ச க்கல்கைள ேதவனுைடய சட்டத்தால்
சரி ெசய்யேவண்டும். ௯ ேயாசபாத்
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். அவன்,
“நீங்கள் உங்கள் மனப்பூர்வமாகவும்
உண்ைமயாகவும் ேசைவச் ெசய்யேவண்டும்.
நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படேவண்டும்
௧௦உங்களிடம் ெகாைல, சட்டப்ப ரச்சைனகள்,
கட்டைள, வதமுைற அல்லது ேவறு சல
சட்டங்கள் பற்றய வழக்குகள் வரும்,
அைனத்து வழக்குகளிலும் நீங்கள்
ஜனங்கைளக் கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்ைக
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் உண்ைமயாக
ேசைவ ெசய்யாவ ட்டால் கர்த்தருைடய
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ேகாபம்உங்கள்ேமலும்உங்கள்சேகாதரர்கள்
ேமலும் ஏற்படும். நீங்கள் இப்படி ெசய்தால்
குற்றவாளிகளாகமாட்டீர்கள்.
௧௧ “அமரியா தைலைம ஆசாரியன்.

கர்த்தைரப் பற்றய காரியங்களில்
அவன் உங்களுக்கு ேமலாக இருப்பான்.
அரசைனப் பற்றய வவகாரங்களில்
ெசபதயா உங்களுக்கு உயர்ந்தவனாக
இருப்பான். ெசபதயாவன் தந்ைதயன்
ெபயர் இஸ்மேவல். ெசபதயா யூதா
ேகாத்த ரத்தன் தைலவனாக இருக்க றான்.
ேலவயர்கள் உங்களுக்கு எழுத்தாளர்களாக
ேசைவ ெசய்வார்கள். நீங்கள் ெசய்யும்
அைனத்து ெசயல்களிலும் உறுதயாக
இருங்கள். சரியானவற்ைறச் ெசய்கன்ற
ஜனங்கேளாடு கர்த்தர் துைண இருப்பாராக”
என்றான்.

௨௦
ேயாசபாத் ேபாைர எத ர்

ேநாக்கயருக்க றான்
௧ ப றகு ேமாவாப ய ஜனங்களும்,

அம்ேமான் ஜனங்களும், ச ல மியூனிய
ஜனங்களும் ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப்
ேபாரிடத் ெதாடங்கனார்கள். ௨ ச லர்
ேயாசபாத்த டம்வந்து, “உங்களுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட ஏேதாமிலிருந்து ஒரு ெபரும்பைட
வந்துெகாண்டிருக்க றது. அவர்கள் மரணக்
கடலின்மறுகைரயல்இருந்துவருகறார்கள்.
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அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ஆசாேசான் தாமாரில்
உள்ளார்கள்!” என்றனர். (ஆசாேசான் தாமார்
எங்ேகத என்றும் அைழக்கப்படுக றது.)
௩ ேயாசபாத்துக்குப் பயம் ஏற்பட்டது.
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று கர்த்தரிடம்
ேகட்கத் தீர்மானித்தான். யூதாவலுள்ள
எல்ேலாரும் உபவாசம் இருக்க ஒரு
ேநரத்ைதக் குற த்தான். ௪ யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் ஒன்று கூடி கர்த்தரிடம்
உதவ ேகட்டனர். யூதாவன் அைனத்து
நகரங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து
கர்த்தருைடய உதவைய ேவண்டினார்கள்.
௫ ேயாசபாத் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இருந்தான். அங்கு புதுப்ப ரகாரத்த ற்கு
முன்னால் இருந்தான். யூதாவலிருந்தும்
எருசேலமிலிருந்தும் வந்த ஜனங்கள்
கூட்டத்தன் முன்னர் நன்று ேபசனான்.
௬அவன்ெசான்னதாவது:

“எங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ நீர் பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவன். அைனத்து நாடுகளிலும்
உள்ள அரசுகைள நீர் ஆண்டுவருகறீர்.
உமக்கு அதகாரமும் பலமும் உள்ளது.
உமக்கு எத ராக எவராலும் ந ற்க
முடியாது. ௭ நீேர எங்களுைடய ேதவன்.
இந்த நலத்தலிருந்து ஜனங்கள்
ெவளிேயறுமாறு நீர் கட்டாயப்படுத்தனீர்.
இதைன உம்முைடய இஸ்ரேவல்
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ஜனங்களின் முன்னிைலய ேலேய நீர்
ெசய்தீர். நீர் இந்த நலத்ைத ஆப ரகாமின்
சந்ததயனருக்கு எக்காலத்த ற்கும்
உரியதாக்கனீர். ஆப ரகாம் உமது
நண்பர். ௮ ஆப ரகாமின் சந்ததயனர்
இந்த நலத்தல் வாழ்ந்தார்கள். உமது
நாமத்தால் ஒருஆலயத்ைதக் கட்டினார்கள்.
௯ அவர்கள், ‘எங்களுக்கு வாளாேலா,
தண்டைனயாேலா, ேநாயாேலா,
பஞ்சத்தாேலா துன்பங்கள் வந்தால்
நாங்கள் உமது ஆலயத்தன் முன்னால்
உமக்கு முன் நற்ேபாம். உம்முைடய நாமம்
இவ்வாலயத்தன் ேமல் உள்ளது. நாங்கள்
துன்பத்தல் இருக்கும்ேபாது உம்ைம
ேநாக்க ச் சத்தமிடுேவாம். பன் நீர் அைதக்
ேகட்டுஎங்கைளக்காப்பாற்றுவீர்.’
௧௦ “ஆனால் இப்ேபாது, இங்ேக

அம்ேமான், ேமாவாப், ேசயீர் மைல ஆகய
ஜனங்கள் இருக்கன்றனர். இஸ்ரேவலர்
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற வந்தேபாது
அவர்களதுநலத்தன்வழியாகச்ெசல்லநீர்
அனுமதக்கவல்ைல. எனேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் இவர்கைள வ ட்டு வலக ,
அழிக்காமல் ேபானார்கள். ௧௧ ஆனால்
பாரும் நாங்கள் அவர்கைள அழிக்காமல்
வ ட்டதற்கு அவர்கள் எங்களுக்குத்
தரும் ெவகுமதையப் பாரும். அவர்கள்
உம்முைடயநாட்ைடவ ட்டுெவளிேயறுமாறு
எங்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகறார்கள்.
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இந்த நாட்ைட நீர் எங்களுக்கு ெகாடுத்தீர்.
௧௨ எங்களுைடய ேதவேன, அந்த
ஜனங்கைளத் தண்டியும். எங்களுக்கு
எத ராக வந்தருக்கும் இப்ெபரும் பைடைய
எத ர்க்க எங்களிடம் பலம் இல்ைல. என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று எங்களுக்குத்
ெதரியவல்ைல. அதனால் நாங்கள்
உம்மிடம் உதவைய ேவண்டுக ேறாம்!”
என்றான்.

௧௩ யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
தங்களுைடய மைனவ , குழந்ைதகள்
மற்றும் பள்ைளகளுடன் கர்த்தருக்கு
முன்னால் நன்றார்கள். ௧௪ ப றகு
கர்த்தருைடய ஆவ யகாச ேயல் என்பவன்
மீது வந்தது. யகாச ேயல் சகரியாவன்
மகன். சகரியா ெபனாயாவன் மகன்.
ெபனாயா ஏெயலின் மகன். ஏேயல்
மத்தனியாவன் மகன். யகாச ேயல் ஒரு
ேலவயன். இவன் ஆசாபன் சந்ததயான்.
கூட்டத்தன் நடுவல் ௧௫ யகாச ேயல், “நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ேயாசபாத்
அரசேன, யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்கேள, கர்த்தர் உங்களுக்கு இதைனக்
கூறுகறார்: ‘இப்ெபரும் பைடையக்கண்டு
அஞ்சேவா, கவைலப்படேவா ேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் இது உங்களுைடய ேபாரல்ல.
இது ேதவனுைடய ேபார். ௧௬ நாைள
கீேழ இறங்க ப்ேபாய் அவர்கேளாடு



2 நாளாகமம்௨௦:௧௭ xciii 2 நாளாகமம்௨௦:௨௦

சண்ைடயடுங்கள். அவர்கள் சஸ்
என்ற ேமட்டு வழியாக வருகறார்கள்.
அவர்கைள நீங்கள் ெயருேவல் எனும்
வனாந்தரத்த ற்கு எத ரான பள்ளத்தாக்கன்
முடிவல் சந்த ப்பீர்கள். ௧௭ இப்ேபாரில்
நீங்கள் சண்ைடய டேவ ேவண்டாம். உங்கள்
இடங்களில் உறுதயாக நல்லுங்கள். கர்த்தர்
உங்கைளக் காப்பாற்றுவைதக் காண்பீர்கள்.
யூதா நாட்டினேர! எருசேலமியர்கேள!
அஞ்சாதீர்கள். கவைலப்படாதீர்கள்! கர்த்தர்
உங்கேளாடு இருக்க றார். எனேவ நாைள
அவர்களுக்கு எத ராகச் ெசல்லுங்கள்’
என்றார்” என்றுெசான்னான்.
௧௮ ேயாசபாத் குனிந்து வணங்கனான்.

அவனது முகம் தைரையத் ெதாட்டது.
யூதாவல் வாழும் ஜனங்களும் எருசேலமில்
வாழும் ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக
தைரயல் வழுந்து வணங்கனார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டனர். ௧௯ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயகர்த்தைர, ேகாகாத் மற்றம் ேகரா
ஆகய ேகாத்த ரத்தல் உள்ள ேலவயர்கள்
எழுந்து நன்று துதத்தனர். அவர்கள்
கர்த்தைரமிகச் சத்தமாகத்துத த்தனர்.
௨௦ அதகாைலயல் ேயாசபாத்தன்

பைடயானது ெதக்ேகாவா வனாந்தரத்த ற்குப்
ேபானது. அவர்கள் புறப்படும்ேபாது
ேயாசபாத் நன்ற வண்ணம், “யூதா மற்றும்
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கேள! நான்
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ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர நம்புங்கள்.
வசுவாசத்தல் உறுதயாயருங்கள்.
கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச கைள நம்புங்கள்.
அதனால்ெவற்ற ெபறுவீர்கள்” என்றான்.
௨௧ ப றகு ேயாசபாத் ஜனங்கைள

அறவுைரகளால் உற்சாகப்படுத்தனான்.
பன்னர் கர்த்தைரத் துத த்துப் பாடப்
பாடகர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். கர்த்தர்
பரிசுத்தமும், அற்புதமும் ெகாண்டவர்.
இவைரத் துத த்துப் பாடிக் ெகாண்ேட
பாடகர்கள் பைடக்கு முன்னால் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள்,

“கர்த்தைரத்துதயுங்கள்,
ஏெனன்றால்அவரதுஅன்புஎன்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும்!” என்றுபாடினார்கள்.

௨௨ ேதவைன இவர்கள் பாடித் துத க்கத்
ெதாடங்கயதும், கர்த்தர் அம்ேமானியர்,
ேமாவாப யர், ேசயீர் மைலநாட்டினர்
ஆக ேயார் மீது ஒரு மைறமுகத் தாக்குதல்
நடத்தனார். இவர்கேள யூதா நகரின் ேமல்
ேபார் ெதாடுத்து வந்தவர்கள். அவர்கள்
அடிக்கப்பட்டார்கள். ௨௩அம்ேமானியர்களும்,
ேமாவாப யர்களும் ேசர்ந்து ேசயீர் மைல
நாட்டினர் மீது ேபாரிடத் ெதாடங்கனார்கள்.
அம்ேமானியர்களும், ேமாவாப யர்களும்
ேசயீர் மைல நாட்டினைரக் ெகான்று
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அழித்தார்கள். ேசயீர் மைல நாட்டினைரக்
ெகான்று முடித்த ப றகு தமக்குள்ளாகேவ
ேபாரிட்டுக்ெகால்லத்ெதாடங்கனார்கள்.
௨௪ யூதா ஜனங்கள் வனாந்தரத்தல்

பார்ப்பதற்கு வசதயான ஒரு இடத்த ற்கு
வந்தனர். அங்கருந்து அவர்கள் ெபரும்
பைடையக் கவனித்தனர். அவர்கள்
ெசத்துப்ேபான பணங்கைளத்தான்
பார்க்க முடிந்தது. எவரும் அங்கு
உய ேராடு இல்ைல. ௨௫ ேயாசபாத்தும்
அவனது பைடயும் வந்து மரித்துப்
ேபானவர்களிடம் இருந்த வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் பல மிருகங்கைளயும்,
ெசல்வங்கைளயும், ஆைடகைளயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ைகப்பற்றனார்கள். அவர்கள் அவற்ைறத்
தமக்கு எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
இவ்வாறு வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
மூன்று நாட்களாக ெகாள்ைளய ட்டனர்.
ஏெனன்றால் அவற்றன் அளவு அவ்வளவு
மிகுதயாயருந்தது. ௨௬ நான்காவது நாள்
ேயாசபாத்தும்அவனதுபைடகளும்ெபராக்கா
பள்ளத்தாக்கல்கூடினார்கள். அந்தஇடத்தல்
அவர்கள் கர்த்தைரத் துத த்தனர். எனேவ
அந்த இடம் “ெபராக்கா பள்ளத்தாக்கு” என்று
இதுவைரயலும்அைழக்கப்படுக றது.
௨௭ ப றகு ேயாசபாத் யூதா மற்றும்

எருசேலம் ஜனங்கைள எருசேலமிற்குத்
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தரும்ப அைழத்துக் ெகாண்டு ேபானான்.
அவர்களின் பைகவர்கள் அழிக்கப்பட்டதால்
அவர்கைளக் கர்த்தர் மிகவும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
ைவத்தார். ௨௮ அவர்கள் எருசேலமிற்குத்
தம்புருக்கேளாடும், சுரமண்டலங்கேளாடும்,
எக்காளங்கேளாடும் வந்து கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௨௯ அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள

அைனத்து அரசுகளும் கர்த்தருக்கு
அஞ்சனார்கள். ஏெனன்றால் அைவ
இஸ்ரேவலின் எத ரிகேளாடு கர்த்தர்
ேபாரிட்டைதப் பற்ற ேகள்வப்பட்டனர்.
௩௦ அதனால் ேயாசபாத்தன் அரசாங்கம்
சமாதானமாக இருந்தது. ேயாசபாத்தன்
ேதவன்அவைனச்சுற்றலும்சமாதானத்ைதத்
தந்தார்.

ேயாசபாத்ஆட்சயன்முடிவு
௩௧ ேயாசபாத் யூதா நாடு

முழுவைதயும் அரசாண்டான். இவன்
ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது இவனுக்கு வயது 35,
இவன்எருசேலமில் 25ஆண்டுகள்ஆண்டான்.
இவனது தாயன் ெபயர் அசுபாள். இவள்
சல்கயன் மகள். ௩௨ ேயாசபாத் தனது
தந்ைதஆசாைவப்ேபான்றுசரியானவழியல்
வாழ்ந்தான். அவன் ஆசாவன் வழிையப்
பன்பற்றுவதல் இருந்து மாறவல்ைல.
கர்த்தருைடய பார்ைவயல் நல்லவற்ைறேயச்
ெசய்தான். ௩௩ ஆனால் ேமைடகள்
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அகற்றப்படவல்ைல. தம் முற்ப தாக்கள்
பன்பற்றய ேதவைனப் பன்பற்றுவதற்காக
ஜனங்கள் தங்களுைடய இருதயத்ைதத்
தருப்பவல்ைல. ௩௪ ேயாசபாத் ெசய்த
மற்ற ெசயல்கைளப் பற்ற ெதாடக்கம்
முதல் இறுதவைர உள்ளவற்ைறப் பற்ற
ஆனானியன் மகனாகய ெயகூவன்
ஆவணங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன. ப ரத
ெசய்யப்பட்டு, இஸ்ரேவல் அரசர்களின்
வரலாறு என்னும் புத்தகத்தல் இைவ
ேசர்க்கப்பட்டன.

௩௫ ப றகு யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்
இஸ்ரேவல் அரசனான அகசயாேவாடு
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான்.
அகசயா தீைமச் ெசய்தான். ௩௬ ேயாசபாத்
அகச ேயாேவாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு
தர்ஷீசுக்குச் ெசல்ல கப்பல் கட்டினான்.
அவர்கள் கப்பல்கைள எச ேயான்
ேகேபரிேல கட்டினார்கள். ௩௭ ப றகு
எலிேயசர் ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப்
ேபசனான். எலிேயசரின் தந்ைத ெபயர்
ெதாெதாவா. எலிேயசர் மேரசா ஊரினன்.
அவன், “ேயாசபாத், நீ அகசயாேவாடு
ேசர்ந்துவ ட்டாய். அதனால்தான் கர்த்தர்
உனது ேவைலகைள அழிப்பார்” என்றான்.
கப்பல்கள் ெநாறுங்க ப்ேபாயன. அதனால்
ேயாசபாத்தும், அகசயாவும் தம் ஆட்கைள
தர்ஷீசுக்குஅனுப்பமுடியாமல் ேபாய ற்று.
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௨௧
௧ ேயாசபாத் மரித்ததும் தன்

முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவன் தாவீதன் நகரிேல அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ேயாராம் ேயாச பாத்தன்
இடத்தல் புதய அரசன் ஆனான். ேயாராம்
ேயாசபாத்தன் மகன். ௨ அசரியா, ஏக ேயல்,
சகரியா, அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தயா
எனும் சேகாதரர்கள் ேயாராமிற்குஇருந்தனர்.
இவர்கள்ேயாசபாத்தன்மகன்கள். ேயாசபாத்
யூதாவன் அரசன் ஆவான். ௩ ேயாசபாத்
தன் மகன்களுக்கு ெவள்ளி, ெபான்,
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள் என்று பல
பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். பலமான
ேகாட்ைடகைளயும் அவர்களின் ெபாறுப்பல்
வ ட்டான். ஆனால் அவன் தனது ஆட்சைய
ேயாராமிடம் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால்
அவன்தான்மூத்தமகன்.

யூதாஅரசனானேயாராம்
௪ ேயாராம் தனது தந்ைதயன் அரைச

ஏற்றுக் ெகாண்டதும் தன்ைன பலப்படுத்த க்
ெகாண்டான். ப றகு வாளால் தன்
சேகாதரர்கள் Ԕஅைனவைரயும் ெகான்றான்.
இஸ்ரேவல் தைலவர்கள் சலைரயும்
இவன் ெகான்றான். ௫ ேயாராம் ஆட்ச க்கு
வந்தேபாது அவனுக்கு 32 வயது. அவன்
எருசேலமில் 8 ஆண்டுகள் ஆண்டான்.
௬ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வழிய ேலேய
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அவனும்ஆண்டான். ஆகாபன்குடும்பத்ைதப்
ேபான்ேறஅவனும்வாழ்ந்தான். ஏெனன்றால்
அவன் ஆகாபன் மகைள மணந்தருந்தான்.
கர்த்தருைடய பார்ைவயல் ேயாராம்
தீயவற்ைறச் ெசய்தான். ௭ ஆனால்
கர்த்தர் தாவீதன் வம்சத்ைத அழிக்க
வரும்பவல்ைல. ஏெனன்றால் கர்த்தர்
தாவீேதாடு ஏற்ெகனேவ உடன்படிக்ைக
ெசய்தருந்தார். தாவீத ற்கும் அவனது
குடும்பத்த ற்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
வளக்ேகற்ற ைவப்பதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்தருந்தார்.
௮ ேயாராமின் காலத்தல் யூதாவன்

ஆட்ச க்குள்ளிருந்த ஏேதாம் தனியாகப்
ப ரிந்தது. அவர்கள் தங்களுக்ெகன்று ஒரு
அரசைனயும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௯ எனேவ ேயாராம் தனது அைனத்து
தளபத கேளாடும் இரதங்கேளாடும்
ஏேதாமிற்குச் ெசன்றான். ஏேதாமியப் பைட
ேயாராைமயும், அவனது இரதப்பைடையயும்
சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் இரவல்
ேயாராம் அவர்கைள முறயடித்தான்.
௧௦ அந்த ேநரத்தலிருந்து இன்றுவைர
ஏேதாம் நாடு யூதாவற்கு எத ராகக்
கலகம் ெசய்தவாறு உள்ளது. லீப்னா
ஊரிைனச் ேசர்ந்தவர்களும் ேயாராமுக்கு
எத ராகத் தரும்பனார்கள். ேயாராம்
ேதவனாகய கர்த்தைரவ ட்டு நீங்கயதால்
இது நடந்தது. ேயாராமின் முற்ப தாக்கள்
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பன்பற்றய ேதவன் அவேர. ௧௧ ேயாராமும்
யூதாவன் மைலப்பகுத களில் ேமைடகைள
அைமத்தான். எருசேலம் ஜனங்கள் ேதவன்
வரும்புவைத ெசய்யாதவாறு ேயாராம்
ஆண்டான். அவன் யூதாவன் ஜனங்கைளக்
கர்த்தைரவ ட்டு வலக்க வழிநடத்த ச்
ெசன்றான்.
௧௨ எலியா தீர்க்கதரிச ய டமிருந்து ேயாராம்

ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான். அந்தச் ெசய்த
ெசான்னதாவது:

“ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னது இது
தான். உனது தந்ைதயான தாவீது
பன்பற்றய ேதவன் இவர்தான். ‘ேயாராம்!
நீ உனது தந்ைத ேயாசபாத் வாழ்ந்த
வழியல் வாழவல்ைல. யூதாவன்
அரசனான ஆசா வாழ்ந்த வழியலும் நீ
வாழவல்ைல. ௧௩ நீேயா இஸ்ரேவலின்
அரசர்கள் வாழ்ந்ததுேபான்று வாழ்ந்து
வருகறாய். யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்கள் ேதவன் வரும்புக றைதச்
ெசய்யாதருக்க ெசய்துள்ளாய். ஆகாபும்
அவன் குடும்பத்தனரும் ெசய்தது
இதுேவ. அவர்கள் ேதவனுக்கு
நன்றயுைடயவர்களாக இல்ைல.
நீ உன்னுைடய சேகாதரர்கைளக்
ெகான்றருக்க றாய். உனது சேகாதரர்கள்
உன்ைனவட நல்லவர்கள். ௧௪ எனேவ,
இப்ேபாது கர்த்தர் வைரவல் உனது
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ஜனங்கைள அதக தண்டைன ெகாடுத்துத்
தண்டிப்பார். உனது குழந்ைதகள்,
மைனவகள், உனக்குரிய ெசாத்துக்கள்
ஆகய அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
தண்டிப்பார். ௧௫ நீ ெகாடிய குடல் ேநாயால்
அவத ப்படுவாய். இது நாளுக்கு நாள்
மிகுதயாகும். ப றகு உனது ெகாடூரமான
ேநாயால் உனது குடல் ெவளியல் வரும்’
என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.”

௧௬ கர்த்தர் ெபலிஸ்தய ஜனங்கைளயும்,
எத்த ேயாப்ப யர்களுக்கு அருகல் வச த்த
ஆராப் ஜனங்கைளயும் ேயாராமின் மீது
ேகாபங்ெகாள்ளுமாறு வைளவத்தார்.
௧௭ அவர்கள் யூதா நாட்ைடத் தாக்கனார்கள்.
அரசனதுவீட்டிற்குச்ெசாந்தமானஅைனத்துச்
ெசல்வங்கைளயும் அவர்கள் எடுத்துச்
ெசன்றார்கள். ேயாராமின் மைனவகைளயும்
பள்ைளகைளயும்ைகப்பற்றனர். ேயாராமின்
இைளயமகன்மட்டும்வ டப்பட்டான். அவனது
ெபயர் ேயாவாகாஸ்.
௧௮ இைவயைனத்தும் ந கழ்ந்த ப றகு

கர்த்தர் ேயாராமிற்குக் குடல்ேநாய்
வரும்படி ெசய்தார். அது குணப்படுத்த
முடியாதԔஅளவற்கு இருந்தது. ௧௯ ப றகு
இரண்டாண்டுகள் கழிந்து அவனது ேநாயன்
காரணமாக குடல் ெவளியல் வந்தது.
அவன் மிகுந்த வலியால் மரித்துப்ேபானான்.
இவனது தந்ைதக்கு வாசைன ெபாருட்கைள
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எரித்ததுேபால் இவனுக்கு ஜனங்கள்
எரிக்கவல்ைல. ௨௦ேயாராம்அரசனானேபாது
32 வயதுள்ளவனாயருந்து 8 வருஷம்
எருசேலமில் அரசாண்டு மரித்துப் ேபானான்.
அவன் மரித்ததும் அவனுக்காக எவரும்
துக்கப்படவல்ைல. ஜனங்கள் ேயாராைம
தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்தனர்.
ஆனால் அரசர்களுக்குரிய கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்யவல்ைல.

௨௨
யூதாவன்அரசனானஅகசயா
௧ ேயாராமின் இடத்த ற்கு எருசேலம்

ஜனங்கள் அகசயாைவப் புதய
அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அகசயா
ேயாராமின் இைளய மகன் ஆவான்.
ேயாராமின் முகாைம அரபயர்களுடன்
ேசர்ந்துெகாண்டுவந்தவர்கள்தாக்கயேபாது,
ேயாராமின் மூத்த மகன்கைளக்
ெகான்றுவட்டனர். எனேவ அகசயா
மட்டுேம மீதயாகயருந்ததால் யூதாவன்
அரசனானான். ௨ அகசயா ஆட்ச க்கு
வந்தேபாது அவனுக்கு 22 வயது. அகசயா
எருசேலமில் ஓராண்டு ஆட்ச ெசய்தான்.
அவனது தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள்.
அவள் ஒம்ரியன் மகள். ௩ அகசயாவும்
ஆகாபன் குடும்பத்தனைரப்ேபாலேவ
வாழ்ந்தான். இவன் இவ்வாறு வாழ்வதற்கு
இவனது தாேய காரணமாக இருந்தாள்.
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இவன் தவறு ெசய்ய அவள் தூண்டினாள்.
௪ கர்த்தருைடய பார்ைவயல் அகசயா
தீைமச் ெசய்துவந்தான். இைதத்தான்
ஆகாப் குடும்பத்தனரும் ெசய்துவந்தனர்.
அகசயாவன் தந்ைத மரித்த ப றகு
ஆகாபன் குடும்பத்தனர் இவனுக்கு தீய
அறவுைரகைளக் கூறவந்தனர். அைவ
அவனுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாயற்று,
௫ ஆகாபன் குடும்பத்தனர் தந்த
அறவுைரகைள அகசயா பன்பற்றனான்.
இவன் ேயாராேமாடு ேசர்ந்துெகாண்டு
ஆராமின் அரசனான ஆசேகலுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட ராேமாத் கீேலயாத் நகரத்த ற்குச்
ெசன்றான். ேயாராமின் தந்ைதயன் ெபயர்
ஆகாப். இவன் இஸ்ரேவலின் அரசன்.
ஆனால் ஆராமியர்கள் ேபாரில் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தனர். ௬ ேயாராம் தன்ைனக்
குணப்படுத்த க்ெகாள்ள ெயஸ்ெரேயல்
நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபானான்.
இவன் ஆராம் அரசனான ஆசேகலுக்கு
எத ராக ராேமாத்தல் சண்ைடய ட்டேபாது
இக்காயங்கைள அைடந்தான். ப றகு
ேயாராைமப் பார்க்க அகசயா ெயஸ்ெரேயல்
நகரத்த ற்கு ெசன்றான். அகசயாவன்
தந்ைதயன் ெபயர் ேயாராம். இவன்
யூதாவன் அரசன். ேயாராமின் தந்ைதயன்
ெபயர் ஆகாப். ேயாராம் காயம்பட்டதால்
ெயஸ்ெரேயல்நகரத்தல்இருந்தான்.
௭ ேயாராைமப் பார்க்க அகசயா
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ெசன்றெபாழுது, ேதவன் அகசயாவற்கு
மரணத்ைத வைளவத்தார். அகசயா
வந்ததும் ேயாராேமாடு ெயகூைவச்
சந்த க்கப்ேபானான். ெயகூவன் தந்ைத
ந ம்ச . ஆகாபன் குடும்பத்ைத அழிக்க
கர்த்தர் ெயகூைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
௮ ெயகூ ஆகாபன் குடும்பத்ைதத்
தண்டித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அேதாடு
அவன் அகசயாவற்கு ேசைவ ெசய்த
யூதாவன் தைலவர்கைளயும் அகசயாவன்
உறவனர்கைளயும் கண்டுபடித்து
அவர்கைளக் ெகான்றான். ௯ ப றகு
ெயகூ, அகசயாைவத் ேதடினான். அவன்
சமாரியா நகரத்த ேல ஒளிந்துெகாள்ள
முயன்றேபாது ெயகூவன் ஆட்கள்
ப டித்துக்ெகாண்டனர். அவைன அவர்கள்
ெயகூவடம் ெகாண்டுவந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகான்று அடக்கம் ெசய்தனர்.
அவர்கள், “அகசயா ேயாசபாத்தன்
சந்ததயான். ேயாசபாத் தன் முழுமனேதாடு
கர்த்தைரப் பன்பற்றனான்” என்று கூறனர்.
அகசயாவன் குடும்பத்தனருக்கு யூதா
முழுவைதயும் ஆள்வதற்குரிய ெபலன்
இல்லாமல்ேபானது.

அத்தாலியாள்அரச
௧௦ அத்தாலியாள் அகசயாவன்

தாய் ஆவாள். இவள் தன் மகன்
மரித்துப்ேபானைத அற ந்ததும், யூதாவல்
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உள்ள அரசர்களின் எல்லா பள்ைளகைளயும்
ெகான்றுேபாட்டாள். ௧௧ ஆனால்
ேயாேசப யாத் அகசயாவன் மகனான
ேயாவாைச எடுத்து மைறத்து ைவத்தாள்.
அவள்ேயாவாைசயும்அவனதுதாத கைளயும்
படுக்ைகயைறக்குள்ேள ஒளித்தாள்.
ேயாேசப யாத் ேயாராம் அரசனின்
மகள். அவள் ேயாய்தாவன் மைனவ .
ேயாய்தா ஒரு ஆசாரியன். ேயாேசப யாத்
அகசயாவன் சேகாதரி. அத்தாலியாள்
ேயாவாைசக் ெகால்லவல்ைல. காரணம்
அவன் மைறக்கப்பட்டான். ௧௨ ேயாவாஸ்
ஆசாரியர்கேளாடு ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மைறக்கப்பட்டான்.
அக்காலக்கட்டத்தல், அத்தாலியாள்
அந்நாட்ைட அரசையப்ேபால ஆண்டு
வந்தாள்.

௨௩
ேயாய்தா ஆசாரியனும் ேயாவாஸ்

அரசனும்
௧ ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு ேயாய்தா

தனது பலத்ைதக் காட்டினான். அவன் எல்லா
பைடத்தைலவர்களுடனும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். எேராகாமின் மகன்
அசரியா, ேயாகனானின் மகன் இஸ்மேவல்,
ஓேபதன்மகன்அசரியா,ஆதாயாவன்மகன்
மாெசயா, ச க்ரியன் மகன் எலிஷாபாத்
ஆக ேயார் அந்த பைடத்தைலவர்கள்.
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௨அவர்கள் யூதா முழுவதும் சுற்ற யூதாவன்
நகரங்களில் இருந்த ேலவயர்கைளக்
கூட்டினார்கள். இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்கைளயும் கூட்டினார்கள். ப றகு
அவர்கள் எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர்.
௩அைனத்து ஜனங்களும் கூடி, ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் அரசேனாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
ேயாய்தா அவர்களிடம், “அரசனது

மகன் ஆட்ச ெசய்வான். இதுதான்
தாவீதன் சந்ததயனைரக் குற த்துக்
கர்த்தர் வாக்களித்தது. ௪ இப்ேபாது,
நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான்.
ஆசாரியர்களிலும்ேலவயர்களிலும்மூன்றல்
ஒருபகுதயனர்ஓய்வுநாளில்கடைமயாற்றச்
ெசல்லும்ெபாழுது கதவுகைளக் காவல்
காக்க ேவண்டும். ௫ அடுத்த மூன்றல்
ஒரு பங்கனர் அரசனின் இருப்ப டத்ைதக்
காவல் காக்கேவண்டும். ேமலும்
மூன்றல் ஒரு பங்கனர் அஸ்தபார
வாசைலக் காவல் காக்கேவண்டும்.
ஆனால் மற்றவர்கள் அைனவரும்
கர்த்தருைடய ஆலயப் ப ரகாரங்களில்
இருக்கேவண்டும். ௬ ஒருவைரயும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் அனுமதக்க
ேவண்டாம். ஆசாரியர்கள் மற்றும்
ேலவயர்கைளமட்டும்அனுமதக்கேவண்டும்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
ேசைவச்ெசய்பவர்கள். அேதாடு
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பரிசுத்தமானவர்கள். மற்றவர்கள் தங்கள்
பணிகைளச் ெசய்வார்களாக. ௭ ேலவயர்கள்
அரசனுக்கு அருகல் தங்கயருக்கேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் வாைளத்
தங்கேளாடு ைவத்தருக்கேவண்டும்.
மற்றவர்கள் எவராவது ஆலயத்த ற்குள்
நுைழய முயன்றால் அவர்கைளக்
ெகால்லேவண்டும். அரசன் எங்ேக
ெசன்றாலும் அவேனாடு நீங்கள் ெசல்ல
ேவண்டும்” என்றான்.
௮ேலவயர்களும்யூதாஜனங்களைனவரும்

ேயாய்தாஆசாரியன்ெசான்னவற்றுக்ெகல்லாம்
கீழ்ப்படிந்தனர். ேயாய்தா ஆசாரியக்
குழுவலுள்ளஎவைரயும்வ ட்டுைவக்கவல்ைல.
எனேவ ஒவ்ெவாரு தளபத களும் தங்கள்
ஆட்கேளாடு முைறப்படி ஓய்வு நாளில் வந்து
முைறப்படி ஓய்வு நாளில் ேபாய்க்ெகாண்டு
இருந்தனர். ௯ தாவீது அரசனுக்குரிய
ஈட்டிகைளயும், ச றயதும் ெபரியதுமான
ேகடயங்கைளயும் ேயாய்தா ஆசாரியன்
அதகாரிகளுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த
ஆயுதங்கள் எல்லாம் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
௧௦ ப றகு ேயாய்தா ஆட்களிடம் எங்ெகங்ேக
ந ற்க ேவண்டும் என்று கட்டைளய ட்டான்.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ஆயுதங்கைளக்
ைகயல் ைவத்தருந்தனர். ஆலயத்தன்
வலது பக்கத்தல் இருந்து ஆலயத்தன்
இடது பக்கம் வைர வரிைசயாக ஆட்கள்
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நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
பலிபீடத்தன் அருகலும் ஆலயத்தலும்,
அரசன் அருகலும் நன்றனர். ௧௧ அவர்கள்
அரசனின்மகைனெவளிேயஅைழத்துவந்து
அவனுக்கு முடிச்சூட்டினார்கள். அவனுக்குச்
சட்டப் புத்தகத்தன் ஒரு ப ரதையக்
ெகாடுத்தனர். ப றகு அவர்கள் ேயாவாைச
அரசனாக்கனார்கள். ேயாய்தாவும்Ԕஅவனது
மகன்களும் அவனுக்கு அப ேஷகம்
ெசய்தனர். அவர்கள், “அரசன் பல்லாண்டு
வாழ்க!” என்றுவாழ்த்தனார்கள்.
௧௨ ஜனங்கள் ஆலயத்ைத ேநாக்க

ஓடுவைதயும் அங்ேக அவர்கள் அரசைன
வாழ்த்துவைதயும் அத்தாலியாள் ேகட்டாள்.
அவளும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
ஜனங்களிைடேய வந்தாள். ௧௩ அவள்
அரசைனக் கண்டாள், முன்வாயலுக்கு
முன்னால் உள்ள தூணுக்கருகல்
அரசன் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
அதகாரிகளும் எக்காளம் ஊதுகறவர்களும்
அரசனுக்கருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தனர்.
அந்த நாட்டு ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
எக்காளம் ஊதனார்கள். பாடகர்களும்
இைசக்கருவகைள இயக்கனார்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைளயும் துத த்துப்
பாடும்படிச் ெசய்தனர். அத்தாலியாள்
இதைனப் பார்த்து தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, “துேராகம் துேராகம்”
என்றுகத்தனாள்.



2 நாளாகமம்௨௩:௧௪ cix 2 நாளாகமம்௨௩:௧௮

௧௪ேயாய்தாஆசாரியன்பைடத்தளபத கைள
அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம்,
“அத்தாலியாைள ப டித்து ெவளிேய
ெகாண்டுேபாங்கள். அவைள யாராவது
பன்பற்றனால், அவர்கைளக் ெகால்ல
உங்கள் வாள்கைளப் பயன்படுத்துங்கள்”
என்றான். அேதாடு ஆசாரியர் வீரர்களிடம்,
“அத்தாலியாைளக்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்
ெகான்றுவடாதீர்கள்” என்று எச்சரித்தான்.
௧௫ அத்தாலியாள் அரசனின் வீட்டுக் குதைர
வாயலுக்குள்நுைழயமுயன்றேபாதுவீரர்கள்
அவைளப் ப டித்தார்கள். ப றகு அவைள
அங்ேகேயெகான்றனர்.
௧௬ ப றகு ேயாய்தா அரசேனாடும்,

அைனத்து ஜனங்கேளாடும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான். அவர்கள் அைனவரும்
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் என்பைத
ஒப்புக்ெகாண்டனர். ௧௭ ஜனங்கள்
அைனவரும் பாகால் ஆலயத்த ற்குப்ேபாய்
அைத இடித்தனர். அவர்கள்
பலிபீடங்கைளயும், வக்க ரகங்கைளயும்
ெநாறுக்கனார்கள். பாகாலின் பூசாரியான
மாத்தாைனப் பலிபீடத்துக்கு முன்பாகேவ
ெகான்றுேபாட்டனர்.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயப்

ெபாறுப்புக்கான ஆசாரியர்கைள ேயாய்தா
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கள் ேலவயர்களாக
இருந்தனர். தாவீேத அவர்களுக்கு
கர்த்தருைடய ஆலயப் ெபாறுப்பைனக்
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ெகாடுத்துள்ளார். ேமாேசயன்
சட்டத்தன்படிேய அவர்கள் கர்த்தருக்குத்
தகனபலிகைளத் தந்தனர். தாவீதன்
கட்டைளபடிேய அவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
பாடியவண்ணம் காணிக்ைககைளத்
தந்தனர். ௧௯ ேயாய்தா கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலுள்ள அைனத்து வாசல்களிலும்
காவலர்கைள நயமித்தான். அதனால்
சுத்தமில்லாதவர்களும் ஆலயத்த ற்குள்
நுைழயாதபடிெசய்தான்.
௨௦ ேயாய்தா பைடத்தளபத கைளயும்,

ெபரியவர்கைளயும், ஆட்சயாளர்கைளயும்,
அந்த நாட்டில் வச த்த அைனவைரயும்
ஒன்றாய்த் த ரட்டினான். ப றகு கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலிருந்து அரசைன ெவளிேய
அைழத்து வந்து உயர்ந்த வாசல்வழியாக
அரண்மைனக்கு அைழத்துச்ெசன்றான்.
அங்ேக அவைனச் சங்காசனத்தன் ேமல்
அமரைவத்தனர். ௨௧யூதாவலுள்ளஜனங்கள்
அைனவரும் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருந்தனர்.
எருசேலம் நகரம் சமாதானமைடந்தது.
ஏெனன்றால் அத்தாலியாள் வாளால்
ெகால்லப்பட்டாள்.

௨௪
ேயாவாஸ் ஆலயத்ைத மீண்டும்

கட்டுக றான்
௧ ேயாவாஸ் அரசனானேபாது அவனுக்கு 7

வயது. அவன் எருசேலமில் 40 ஆண்டுகள்
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ஆண்டான். அவனது தாயன் ெபயர்
ச ப யாள். அவள் ெபயர்ெசபா நகரத்தவள்.
௨ ேயாய்தா ஆசாரியன் உய ேராடிருந்தவைர,
ேயாவாஸ் கர்த்தருைடய முன்னிைலயல்
சரியானைதச் ெசய்துவந்தான். ௩ ேயாய்தா,
ேயாவாசுக்கு இரண்டு மைனவயைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனுக்கு மகன்களும்
மகள்களும்இருந்தனர்.
௪ பன்னர், ேயாவாஸ் கர்த்தருைடய

ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்ட முடிவுெசய்தான்.
௫ ேயாவாஸ் ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் ஒன்றாகத் த ரட்டினான்.
அவன் அவர்களிடம், “யூதாவன்
நகரங்களுக்குச் ெசன்று அைனத்து
இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமிருந்தும்பணத்ைதச்
ேசகரியுங்கள். ஆண்டுேதாறும் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதப் பழுது பார்த்து ேமலும் கட்ட
ேவண்டும். ேவகமாகப் ேபாய் இதைனச்
ெசய்யுங்கள்”என்றான். ஆனால்ேலவயர்கள்
அவசரப்படவல்ைல.
௬ எனேவ, அரசன் தைலைமஆசாரியனான

ேயாய்தாைவ அைழத்தான். அவனிடம்
அரசன், “ேயாய்தா, யூதாவலும்
எருசேலமிலும் வரிைய வசூலிக்க நீங்கள்
ஏன் ேலவயர்கைள அனுப்பவல்ைல?
கர்த்தருைடய ஊழியக்காரனான
ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் அந்த
வரிப்பணத்ைத பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குப்
பயன்படுத்தனார்கேள” என்றான்.



2 நாளாகமம்௨௪:௭ cxii 2 நாளாகமம்௨௪:௧௧

௭முற்காலத்தல்அத்தாலியாளின்மகன்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் உைடத்துக்
ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள் இங்குள்ள
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைள எல்லாம்
ெகாண்டுேபாய் பாகால் ஆலயத்தல்
பயன்படுத்தனார்கள். அத்தாலியாள் மிகவும்
தீயப்ெபண்.
௮ ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து வாசலுக்கு

ெவளியல் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
ைவக்குமாறு ேயாவாஸ் அரசன்
கட்டைளய ட்டான். ௯ ப றகு யூதாவலும்,
எருசேலமிலும் ேலவயர்கள் ஒரு அறவப்பு
ெசய்தனர். கர்த்தருக்கு வரிப்பணத்ைதக்
ெகாண்டுவரும்படி அவர்கள் ஜனங்கைள
ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர்கள் பாைலவனத்தல்
இருந்தேபாது, ேதவனின் ஊழியனான
ேமாேச எங்களிடம் ெகாடுக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்ட பணத்தன் அளவு தான்
இவ்வரிப் பணம் ஆகும். ௧௦ அைனத்து
தைலவர்களும் ஜனங்களும் மக ழ்ந்தனர்.
அவர்கள் தம் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து
ெபட்டியல் ேபாட்டனர். ெபட்டி ந ரம்பும்வைர
அவர்கள் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௧ பன்னர் ேலவயர்கள் அந்தப் ெபட்டிைய
அரசனின் அதகாரிகளிடம் எடுத்துச்
ெசன்றார்கள். அப்ெபட்டி முழுவதும்
பணம் இருப்பைத அவர்கள் கண்டனர்.
அரசனின் ெசயலாளரும் தைலைம
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ஆசாரியனின் அதகாரிகளும் வந்து
பணத்ைதப் ெபட்டிக்குள்ளிருந்து ெவளிேய
எடுத்தனர். ப றகு அவர்கள் அந்தப்
ெபட்டிைய அதன் இடத்தல் ைவத்தனர்.
இைத அடிக்கடி அவர்கள் ெசய்து நைறயப்
பணம் ேசர்த்தார்கள். ௧௨ ப றகு ேயாவாஸ்
அரசனும், ேயாய்தா ஆசாரியனும்
அப்பணத்ைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
ேவைலச் ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதத் தரும்பக்
கட்டுவதற்காக மரம் குைடவதல் தறைம
ெபற்றவர்கைளயும், தச்சர்கைளயும்
ேவைலக்கு அமர்த்தனார்கள். ேமலும்
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதத்
தரும்பக் கட்டுவதற்காக இரும்பலும்
ெவண்கலத்தலும் ேவைலச் ெசய்வதல்
தற ைமமிக்கவர்கைளயும் ேவைலக்கு
அமர்த்தனார்கள்.
௧௩ ேவைலைய ேமற்பார்ைவ

ெசய்பவர்கள் உண்ைமயானவர்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்ப க்கும்
ேவைல ெவற்றயைடந்தது. அவர்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைத முன்பு இருந்தது
ேபாலேவ அழகாகவும், பலமாகவும்
கட்டினார்கள். ௧௪ எல்லா ேவைலகளும்
முடிந்த ப றகு மீதயான பணத்ைத
அரசனிடமும், ேயாய்தா ஆசாரியனிடமும்
ெகாண்டு வந்தனர். கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள
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வாங்குவதற்காக அவர்கள் அப்பணத்ைதச்
ெசலவுெசய்தனர். அப்ெபாருட்கள்
ஆலயத்தல் ேசைவச்ெசய்யவும் சர்வாங்கத்
தகனபலிகள் ேபான்றவற்ைற ெசய்யவும்
பயன்பட்டன. அவர்கள் கலசங்கைளயும்,
ேவறு ெபாருட்கைளயும் ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்தனர். ேயாய்தா
உய ேராடு இருக்கும்வைர ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் தனந்ேதாறும்
தகனபலிகைளக்ெகாடுத்துவந்தனர்.
௧௫ ேயாய்தா முதயவனானான். நீண்ட

வாழ்க்ைக வாழ்ந்து பன் மரித்துப்ேபானான்.
அவன் மரிக்கும்ேபாது அவனுக்கு 130
வயது. ௧௬ ேயாய்தாைவ தாவீதன்
நகரத்த ேல அரசர்கைள அடக்கம் ெசய்யக்
கூடிய இடத்தல் ஜனங்கள் அடக்கம்
ெசய்தனர். இஸ்ரேவலில் ேதவனுக்கும்
ேதலாயத்த ற்கும் ஏராளமான அளவல்
நற்ேசைவ ெசய்தருக்க றான் என்பதாேலேய
ஜனங்கள் அந்த இடத்தல் அவைன அடக்கம்
ெசய்தனர்.
௧௭ ேயாய்தா மரித்தப் ப றகு, யூதாவன்

தைலவர்கள் அரசன் ேயாவாச டம் வந்து
பணிந்து வணங்கனார்கள். அவர்கள்
கூறுவைத அரசன் கவனித்தான்.
௧௮ அரசனும் அந்த தைலவர்களும்
ேதவனாகயகர்த்தருைடயஆலயத்ைதவ ட்டு
வலகனார்கள். இவர்களது முற்ப தாக்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர பன்பற்ற
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வந்தனர். இவர்கேளா வ க்க ரகங்கைளயும்,
சைலகைளயும் வழிபட்டனர். அரசனும்
தைலவர்களும் தவறு ெசய்ததால் ேதவன்
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள்
மீதுக் ேகாபங்ெகாண்டார். ௧௯ ேதவன்
தீர்க்கதரிச கைள அனுப்ப ஜனங்கைளத்
தன்னிடம் தரும்ப அைழக்க முயன்றார்.
தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்கைள எச்சரித்தனர்.
ஜனங்கள்ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர்.
௨௦ ேதவனுைடயஆவ சகரியா மீது வந்தது.

சகரியாவன் தந்ைத ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா ஆவான். சகரியா ஜனங்களின்
முன்பு நன்று, “ேதவன் ெசால்வது இதுதான்:
‘நீங்கள் ஏன் கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்கன்றீர்கள்? நீங்கள்
ெவற்றயைடயமாட்டீர்கள். நீங்கள்
கர்த்தைரவ ட்டு வலகவ ட்டீர்கள். எனேவ
கர்த்தரும் உங்கைள வ ட்டு வலகவ ட்டார்!’ ”
என்றான்.
௨௧ ஆனால் ஜனங்கள் சகரியாவ ற்கு

எத ராகத் த ட்டமிட்டனர். சகரியாைவக்
ெகால்லும்படி அரசன் கட்டைளய ட்டான்.
எனேவ அவன் மரிக்கும்வைர ஜனங்கள்
அவன்மீதுகற்கைளஎற ந்தார்கள். ஜனங்கள்
இதைனஆலய ப ரகாரத்த ேலேய ெசய்தனர்.
௨௨ ேயாய்தா தன் மீது காட்டிய கருைணைய
ேயாவாஸ் அரசன் நைனவுக்கூரவல்ைல.
ேயாய்தா சகரியாவன் தந்ைத. எனினும்
ேயாவாஸ், ேயாய்தாவன் மகனாகய
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சகரியைவக் ெகான்றான். மரிப்பதற்குமுன்பு
சகரியா, “நீ ெசய்வைத கர்த்தர் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்க றார். அவர் உன்ைனத்
தண்டிப்பார்!” என்றான்.
௨௩ ஆண்டு முடிவல், ேயாவாசுக்கு

எத ராக ஆராமியப்பைட வந்தது.
அவர்கள் யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
தாக்கனார்கள். ேமலும் அவர்கள் அந்த
ஜனங்களின் தைலவர்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றார்கள். தமஸ்கு அரசனுக்கு
வைலயுயர்ந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும்
அனுப்பைவத்தனர். ௨௪ மிகவும்
குைறந்த எண்ணிைகயுள்ள வீரர்களுைடய
குழுவுடேனேய ஆராமியப்பைட வந்தது.
ஆயனும் அது ெபரும் அளவுைடய யூதாவன்
பைடைய ெவல்லுமாறு கர்த்தர் அருளினார்.
யூதாவன் ஜனங்கள் தம் முற்ப தாக்கள்
வழிபட்ட ேதவனாகய கர்த்தைர வ ட்டு
வலகயதால், கர்த்தர் இவ்வாறு ெசய்தார்.
எனேவ ேயாவாஸ் தண்டிக்கப்பட்டான்.
௨௫ ஆராமியர்கள் ேயாவாைசவ ட்டுப்
ேபாகும்ேபாது அவன் ெபருத்த காயம்
அைடந்தருந்தான். ேயாவாசன் ெசாந்த
ேவைலக்காரர்களும் அவனுக்ெகத ராகத்
த ட்டமிட்டனர். அவன்ேயாய்தாஆசாரியனின்
மகனான சகரியாைவக் ெகான்றான்
என்பதனால் அவர்கள் இைதச் ெசய்தார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் ேயாவாைச அவனுைடய
படுக்ைகய ேலேய ெகான்று ேபாட்டனர்.
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ேயாவாஸ் மரித்ததும், அவைன தாவீதன்
நகரத்த ேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால்
அரசர்கைள அடக்கம் ெசய்யும் இடத்தல்
அவைனஅடக்கம்ெசய்யவல்ைல.
௨௬ ேயாவாசுக்கு எத ராகத் த ட்டமிட்ட

ேவைலக்காரர்கள் சாபாத்தும், ேயாசபாத்தும்
ஆவார்கள். சாபாத்தன் தாயன் ெபயர்
சீமாத் ஆகும். இவள் அம்ேமானியப் ெபண்
ஆவாள். ேயாசபாத்தன்தாயன்ெபயர் ச ம்ரீத்
ஆகும். இவள் ேமாவாப ய ெபண் ஆவாள்.
௨௭ ேயாவாசன் மகன்கைளப்பற்றயும்,
அவனுக்கு எத ரான தீர்க்கதரிசனங்கைளப்
பற்றயும், ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
அவன் புதுப்ப த்தைதப்பற்றயும்
அரசர்களின் சரித்த ரம் என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ேயாவாசுக்குப் ப றகு
அமத்சயா புதய அரசனானான். அமத்சயா
ேயாவாசன்மகன்.

௨௫
யூதாவன்அரசனானஅமத்சயா
௧ அரசனானேபாது அமத்சயாவுக்கு

25 வயது. அவன் எருசேலமிலிருந்து
29 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது
தாயன் ெபயர் ேயாவதானாள். இவள்
எருசேலமியப் ெபண். ௨ கர்த்தர் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று வரும்பனாேரா
அைதேய அமத்சயா ெசய்தான். ஆனால்
அவன் அவற்ைற முழு மனேதாடு
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ெசய்யவல்ைல. ௩ அமத்சயா பலமுள்ள
அரசன் ஆனான். தன் தந்ைதையக் ெகான்ற
அதகாரிகைளக் ெகான்றான். ௪ ஆனால்
அவன் அந்த அத காரிகளின் பள்ைளகைளக்
ெகால்லவல்ைல. ஏெனன்றால் ேமாேசயன்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட சட்டங்களுக்கு
அவன் அடிபணிந்தான். கர்த்தர்,
“பள்ைளகளின் ெசயல்களுக்காகப்
ெபற்ேறார்கள் ெகால்லப்படக்கூடாது.
ெபற்ேறார்கள் ெசய்த ெசயல்களுக்காகப்
பள்ைளகளும் ெகால்லப்படக்கூடாது.
ஒருவன் தான் ெசய்த பாவத்துக்காகமட்டுேம
தண்டிக்கப்படேவண்டும்” என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௫ அமத்சயா யூதாவன் ஜனங்கைள

அைனவைரயும் ஒன்றாகத் த ரட்டினான். ச ல
குழுக்களாக அவர்கைள அவன் ப ரித்தான்.
ப றகு அக்குழுக்களுக்கு தளபத கைளயும்,
தைலவர்கைளயும் நயமித்தான். அவர்கள்
யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன்
வீரர்களுக்குத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
இருபதும் அதற்கு ேமலும் வயதுைடய
வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள்
ஈட்டியும் ேகடயமும் ெகாண்டு ேபாரிடும்
வீரர்கள் 3,00,000ேபர்இருந்தனர். ௬அமத்சயா
இஸ்ரேவலில் இருந்து 1,00,000 வீரர்கைள
அைழத்தான். அவர்களுக்கு 100 தாலந்து
ெவள்ளிையக் கூலியாகக் ெகாடுத்தான்.
௭ ஆனால் ஒரு ேதவமனிதன் (தீர்க்கதரிச )
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ஒருவன் அமத்சயாவ டம் வந்தான். அவன்,
“அரசேன இஸ்ரேவல் வீரர்கைள உன்ேனாடு
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாகாேத. கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கேளாடு இல்ைல. எப்ப ராயீம்
ஜனங்கேளாடும் கர்த்தர்இல்ைல. ௮உன்ைன
நீேய பலப்படுத்த க்ெகாண்டு ேபாருக்கு
தயாராகலாம். ஆனால் நீ ெவற்றெபறேவா
அல்லது ேதால்வயைடயேவா ேதவன்
உதவுவார்” என்றான். ௯ அமத்சயா
ேதவமனிதனிடம், “இஸ்ரேவல் பைடக்கு நான்
ஏற்ெகனேவ ெகாடுத்தப் பணத்துக்கு என்ன
ெசய்ய?” என்று ேகட்டான். அதற்கு ேதவ
மனிதன், “கர்த்தரிடம் ஏராளமாக உள்ளது.
அவர் உனக்கு அவற்ைறவ ட மிகுதயாகக்
ெகாடுப்பார்” என்றான்.
௧௦எனேவ,அமத்சயா இஸ்ரேவல் பைடைய

எப்ப ராயீமுக்குத் தருப்ப அனுப்பவ ட்டான்.
அவர்களுக்கு அரசன் மீதும், யூதா ஜனங்கள்
மீதும் ேகாபம் மிகுந்தது. அவர்கள்
ேகாபத்ேதாடுவீட்டிற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௧ப றகுஅமத்சயா மிகுந்தைதரியத்ேதாடு

தனது பைடைய ஏேதாம் நாட்டிலுள்ள உப்புப்
பள்ளத்தாக்குக்குநடத்த ச்ெசன்றான். அங்ேக
அமத்சயாவன் பைடயானது 10,000 ேசயீர்
ஆண்கைளக் ெகான்றது. ௧௨ யூதாவன்
பைட ேசயீரிலிருந்து 10,000 ஆண்கைளயும்
ப டித்தது. அவர்கைள ஒரு மைல உச்ச க்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள். அந்த ஆட்கள்
இன்னமும் உயருடன்இருந்தார்கள். பன்னர்
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யூதாவன் பைட அவர்கைள மைலயுச்சயல்
இருந்து கீேழ வீச எற ந்தது. அவர்களது
உடல்கள் கீேழயருந்த பாைறகளின் ேமல்
உைடந்தன.
௧௩ அேத ேநரத்தல், இஸ்ரேவல்

பைடயானது யூதா நகரங்கைளத்
தாக்கயது. அவர்கள் ெபத்ெதாேரான் முதல்
சமாரியாவைரயுள்ள நகரங்கைள எல்லாம்
தாக்கனார்கள். அவர்கள் 3,000 ேபைர
ெகான்று வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைளக்
ைகப்பற்ற க் ெகாண்டனர். அவர்கைள
அமத்சயா தன்ேனாடு ேபாருக்கு அைழத்து
ேபாகாததால்அவர்கள்ேகாபமாகஇருந்தனர்.
௧௪ ஏேதாமிய ஜனங்கைள ெவன்ற பறகு

அமத்சயா வீட்டிற்குத் தரும்பனான். ேசயீர்
ஜனங்கள் ெதாழுது ெகாண்ட ெதய்வ
வக்க ரகங்கைள அவன் ெகாண்டு வந்தான்.
அமத்சயா அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்துவ ட்டான். அவற்றன் முன்னால்
அவன் தைரயல் வழுந்து வணங்க
அவற்றுக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தான். ௧௫அதனால்அமத்சயாவன்ேமல்
கர்த்தருக்குக் ேகாபம் உண்டானது. அவர்
அவனிடம் ஒரு தீர்க்கதரிசைய அனுப்பனார்.
அத்தீர்க்கதரிச , “அமத்சயா, அந்த ஜனங்கள்
ெதாழுது ெகாண்ட ெதய்வங்கைள நீ ஏன்
ெதாழுதுெகாள்க றாய்? அத்ெதய்வங்களால்
அவர்கைள உன்னிடம் Ԕஇருந்து காப்பாற்ற
முடியவல்ைலேய!” என்றான்.
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௧௬ அவ்வாறு அந்த தீர்க்கதரிச ேபச
முடித்ததும், அரசன் அவனிடம், “அரசனுக்கு
ஆேலாசைன ெசால்லும்படி உன்ைன
நயமிக்கவல்ைல! ஆகேவ சும்மாயரு.
இல்லாவ ட்டால் நீ ெகால்லப்படுவாய்”
என்றான். தீர்க்கதரிச அைமதயானான்.
ஆனால் பறகு, “ேதவன் உண்ைமயல்
உன்ைன அழிக்க ேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்துவ ட்டார். ஏெனன்றால் நீ தீயவற்ைறச்
ெசய்தேதாடு எனது ஆேலாசைனகைளயும்
ேகட்கவல்ைல” என்றான்.
௧௭யூதாவன் அரசனான அமத்சயா, தனது

ஆேலாசகர்கேளாடு ஆேலாசைன ெசய்தான்.
ப றகு அவன் இஸ்ரேவலின் அரசனான
ேயாவாசுக்குத் தூது அனுப்பனான்.
அமத்சயா ேயாவாச டம், “நாம் இருவரும்
ேநருக்குேநர் சந்த ப்ேபாம்” என்று
அைழத்தான். ேயாவாஸ் ேயாவாகாசன்
மகன் ஆவான். ேயாவாகாஸ் ெயகூவன்
மகன்ஆவான்.
௧௮ ப றகு ேயாவாஸ் தனது பதைல

அமத்சயாவற்கு அனுப்பனான். ேயாவாஸ்
இஸ்ரேவலின் அரசன். அமத்சயா யூதாவன்
அரசன். ேயாவாஸ், “லீபேனானில் உள்ள
முட் ெசடியானது லீபேனானில் உள்ள ேகதுரு
மரத்த ற்குத் தூது அனுப்ப , ‘நீ உன் மகைள
என் மகனுக்கு மணமுடித்து தருவாயா’
என்று ேகட்டது. ஆனாலும் ஒரு காட்டு
மிருகம் அந்த வழியாகப் ேபாகும்ேபாது
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அந்த முட்ெசடிைய மித த்துப் ேபாட்டது.
௧௯ நீ உனக்குள்ேள, ‘நான் ஏேதாமியைர
ெவன்றருக்க ேறன்’ என்று கூறுகறாய்.
அதற்காக நீ ெபருைமப்படுக றாய். ஆனால்
நீ உன் வீட்டிேலேய இரு. நீ துன்பத்தல்
ச க்க க்ெகாள்ள ேவண்டிய ேதைவயல்ைல.
என்னிடம் ேபாரிட வந்தால் நீயும், யூதாவும்
அழிந்துப்ேபாவீர்கள்” என்று ெசால்லி
அனுப்பனான்.
௨௦ ஆனால் அமத்சயா அதைனக்

ேகட்கவல்ைல. இது ேதவனால்
உண்டானது. ேதவன் இஸ்ரேவல் மூலம்
யூதாைவத் ேதாற்கடிக்க எண்ணினார்.
அதற்கு காரணம், யூதா நகர ஜனங்கள்
ஏேதாமியரின் ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற ெதாழுதுெகாண்டு வந்தனர்
என்பதாகும். ௨௧ ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
அரசனான ேயாவாஸ் யூதாவன்
அரசனான அமத்சயாைவ ேநருக்கு
ேநராக ெபத்ஷேமச ேல சந்த த்தான்.
ெபத்ஷேமசு யூதாவ ேல உள்ளது.
௨௨ இஸ்ரேவல் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது.
யூதாைவச் ேசர்ந்த ஒவ்ெவாருவனும் தன்
வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபானான். ௨௩ ேயாவாஸ்
அமத்சயாைவப் ப டித்து எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டு ேபானான். அமத்சயாவன்
தந்ைதயன் ெபயர் எேகாவஸ். இஸ்ரேவல்
அரசன் எருசேலமின் அலங்கத்த ேல
எப்ப ராயீம் வாசல் முதல் மூைல வாசல்வைர
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400 முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டான். ௨௪ ப றகு
ேயாவாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
இருந்த ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்,
இன்னும் பல ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுப்
ேபானான். ஓேபத் ஏேதாம் ஆலயத்தலுள்ள
ெபாருட்களுக்குப் ெபாறுப்பாளியாக
இருந்தான். ேயாவாஸ் அரண்மைனயலுள்ள
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாண்டான். ச லைரச் சைறப்ப டித்தான்.
பன்சமாரியாவ ற்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.

௨௫ ேயாவாஸ் மரித்தப றகு அமத்சயா 15
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அமத்சயாவன்
தந்ைத யூதாவன் அரசனான
ேயாவாஸ் ஆவான். ௨௬ அமத்சயா
ெதாடக்கத்தலிருந்தது முதல் இறுதவைர
ெசய்த மற்ற ெசயல்கள் எல்லாவற்ைறப்
பற்றயும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௨௭ அமத்சயா
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பைத
நறுத்தயதும் எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள்
அரசனுக்கு எத ராகத் த ட்டமிட்டனர்.
அமத்சயா லஈகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்.
ஜனங்கள் அங்கும் ஆட்கைள அனுப்ப
அமத்சயாைவக் ெகான்றனர். ௨௮ ப றகு
அமத்சயா உடைல அங்கருந்து
குதைரயல் ைவத்துக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவைன யூதாவன் நகரத்தல் அவனது
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முற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்ெசய்தனர்.

௨௬
யூதாவன்அரசனானஉசயா
௧யூதா ஜனங்கள்அமத்சயாவன்இடத்தல்

உசயா என்பவைனப் புதய அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அமத்சயா, உசயாவன்
தந்ைதஆவான். இதுஇவ்வாறுந கழும்ேபாது
உசயாவன் வயது 16. ௨ உசயா மீண்டும்
ஏேலாத் நகரத்ைத கட்டி யூதாவற்குத்
தருப்ப க் ெகாடுத்தான். அமத்சயா
மரித்த ப றகு உசயா இதைனச் ெசய்தான்.
அம்த்சயாைவ அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம்ெசய்தனர்.
௩ உசயா அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு

16 வயது. அவன் எருசேலமில் 52
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது
தாயன் ெபயர் எக்ேகாலியாள். இவள்
எருசேலம் நகரத்தவள். ௪ கர்த்ததருைடய
வருப்பம் ேபாலேவ உசயா காரியங்கைளச்
ெசய்தான். அவனது தந்ைத அமத்சயாைவப்
ேபாலேவ ேதவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்து
வந்தான். ௫ சகரியாவன் வாழ்நாளிேல
உசயா ேதவைனப் பன்பற்றனான்.
சகரியா அவனுக்கு எவ்வாறு ேதவனுக்கு
மரியாைத ெசலுத்துவது என்பைதப்பற்றயும்
ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிவது பற்றயும்
ெசால்லித்தந்தான். உசயா கர்த்தரிடம்
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கீழ்ப்படிந்து இருந்தவைர ேதவனும்
அவனுக்குெவற்றையத்தந்தார்.
௬ உசயா ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப்

ேபாரிட்டான். காத், யப்ேன, அஸ்ேதாத்
ஆகய நகர சுவர்கைளஇடித்துவீழ்த்தனான்.
அஸ்ேதாத் நகரத்தன் அருக ேல
இவன் புதய நகரங்கைளக் கட்டினான்.
ெபலிஸ்தய ஜனங்களுக்கைடயல் ேவறு
இடங்களிலும் ஊர்கைள கட்டினான்.
௭ ெபலிஸ்தர்களுடனான ேபாரிலும்,
கூர்பாகாலில் இருந்த அரபயேராடான
ேபாரிலும், ெமகுனியேராடான ேபாரிலும்
ெவற்றெபற உசயாவுக்கப் ெபருமளவல்
ேதவன் உதவனார். ௮ அம்ேமானியர்கள்
உசயாவற்கு காணிக்ைககைளக்
ெகாடுத்தனர். எக ப்தன் எல்ைலவைர
உசயாவன் புகழ் பரவ இருந்தது. இவன்
பலமிக்கவன் ஆதலால் ெபரும் புகைழயும்
ெபற்றான்.
௯ உசயா எருசேலமில் மூைலவாசலிலும்

பள்ளத்தாக்கு வாசலிலும் சுவர்களின்
முடிவலும் ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான்.
அவற்ைறப் பலப்படுத்தனான். ௧௦ உசயா
வனாந்தரத்த ேலேகாபுரங்கைளக்கட்டினான்.
பல கணறுகைளத் ேதாண்டினான்.
இவனுக்கு மைலநாடுகளிலும்
சமெவளிகளிலும் ஏராளமான ஆடுகள்
இருந்தன. உசயா மைல நாடுகளில்
வவசாய கைளப் ெபற்றருந்தான். பய ர்கள்
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நன்றாக வைளந்தன. த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதக்கவனிப்பவர்களும்இருந்தனர்.
உசயா வவசாயத்ைதப் ெபரிதும்
வரும்பனான்.

௧௧ பய ற்ச ெபற்ற வீரர்கள் நைறந்த
பைட உசயாவ டம் இருந்தது. அவ்வீரர்கள்
பல குழுக்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டனர்.
ெசயலாளனான ஏெயலியும் அதகாரியான
மாேசயாவும் இப்ப ரிவுகைளச் ெசய்தனர்.
அனனியாவும் அரசனின் அதகாரிகளுள்
ஒருவன். இவன் மற்ற அத காரிகளுக்குத்
தைலவன். ௧௨ இந்த வீரர்களுக்கு 2,600
தைலவர்கள் இருந்தனர். ௧௩ இக்குடும்பத்
தைலவர்கேள மிகுந்த ஆற்றலுடன்
ேபாரிடவல்ல 3,07,500 வீரர்களுக்கும்
ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தனர்.
வல்வீரர்கள் அைனவரும் பைகவர்களுக்கு
எத ராக ெவல்ல அரசனுக்கு உதவனார்கள்.
௧௪ உசயா பைடக்குக் ேகடயங்கள், ஈட்டிகள்,
தைல கவசங்கள், மார்க்கவசங்கள், வல்கள்,
கவண்களுக்குக் கற்கள் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்தான். ௧௫ எருசேலமில் உசயா,
புத்த சாலிகளால் அைமக்கப்பட்ட
எந்த ரங்கைள ேகாபுரங்களின் ேமலும்,
சுவர்களின் ேமலும் ைவத்தான். இந்த
எந்த ரங்கள் அம்புகைளயும், கற்கைளயும்
எற த்தன. இதனால் உசயா ெபரும்
புகழ்ெபற்றான். ெவகு ெதாைல
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நாடுகளிலுள்ள ஜனங்களும் இவைனப்பற்ற
அற ந்துெகாண்டனர். அதகமான
உதவையப் ெபற்று அவன் வலிைமமிக்க
ஒருஅரசனானான்.
௧௬ ஆனால் உசயா பலமுள்ளவனாக

ஆனதும் அவனது தற்ெபருைம
அவனுக்கு அழிைவ வைளவத்தது.
அவன் தனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமயுள்ளவனாக இல்ைல. அவன்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்
பலிபீடத்தன் மீது நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதற்காக கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ெசன்றான். ௧௭ அசரியா என்ற
ஆசாரியனும் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்களுள்
ைதரியமிக்க 80 ஆசாரியர்களும்
உசயாைவப் பன்ெதாடர்ந்துஆலயத்த ற்குள்
ெசன்றனர். ௧௮ அவர்கள் உசயாவன்
தவறுகைள எடுத்துச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் அவனிடம், “உசயாேவ,
கர்த்தருக்குத் தூபம் காட்டுவது உனது
ேவைலயல்ல. இவ்வாறு ெசய்வது
உனக்கு நல்லதன்று. இந்த ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்தமான நறுமணப்ெபாருட்கைள
எரிப்பதற்குப் பயற்ச ப் ெபற்றவர்கள்.
ஆசாரியர்களும் ஆேரானின் சந்ததயார்
மட்டுேம இதைனச் ெசய்யேவண்டும்.
மகா பரிசுத்தமான இடத்ைத வ ட்டு
ெவளிேய ேபா, நீ உண்ைமயுள்ளவனாக
இல்ைல. இதற்காக ேதவனாகய
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கர்த்தர் உம்ைம கனம் பண்ணமாட்டார்”
என்றனர். ௧௯ இதனால் உசயா ேகாபம்
ெகாண்டான். அவன் தன் ைகயல்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிப்பதற்காக
ஒரு கலசத்ைத ைவத்தருந்தான்.
அத்ேதாடு அவன் ஆசாரியர்கேளாடு
ேகாபமாகப் ேபச யேபாது அவன் ெநற்றயல்
ெதாழுேநாய் ேதான்றயது. இது
ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தருைடய
ஆலயத்தன் பலிபீடத்தன் அருகல்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்ேபாது
நடந்தது. ௨௦ தைலைம ஆசாரியனாகய
அசரியவும் மற்ற ஆசாரியர்களும் இதைனக்
கண்டனர். அவர்கள் அவனது ெநற்றயல்
ஏற்பட்ட ெதாழுேநாையயும் கண்டனர்.
உடேன உசயாைவ ஆலயத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயறும்படி அவர்கள் கூறனார்கள்.
கர்த்தர் அவைனத் தண்டித்து வ ட்டதால்
அவனும் ேவகமாக ஆலயத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயறனான். ௨௧உசயா எனும் அரசன்
ெதாழு ேநாயாளியானான். அவனால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழய
முடியவல்ைல. ஒரு தனி வீட்டில் அவன்
வச க்க ேவண்டியதாய ற்று. அவனது
மகனான ேயாதாம் அரண்மைனையக்
கட்டுப்படுத்தனான். அவேன ஜனங்களின்
ஆளுநர்ஆனான்.
௨௨ ெதாடக்ககாலம் முதல் இறுதவைர

உசயா ெசய்த ேவறுெசயல்கள்,ஆேமாத்சன்
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மகனான ஏசாயா எனும் தீர்க்கதரிச யால்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௩ உசயா மரித்ததும்
அவனது முற்ப தாக்கேளாடு அவனும்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அரசர்களின்
கல்லைறகளுக்கு அருகல் உள்ள வயல்
ெவளிகளில் உசயாைவ அடக்கம் ெசய்தனர்.
ஜனங்கள், “உசயாவற்குத் ெதாழு ேநாய்
இருந்தது” என்றனர் என்பேதஇதன் காரணம்
ேயாதாம் புதய அரசனாக உசயாவன்
இடத்தல்அரேசற்றான். ேயாதாம்உசயாவன்
மகன்ஆவான்.

௨௭
யூதாவன்அரசனானேயாதாம்
௧ ேயாதாம் அரசனானேபாது அவனுக்கு

25 வயது ஆகும். இவன் எருசேலமில்
16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது
தாயன் ெபயர் எருசாள் ஆகும் இவள்
சாேதாக்கன் மகள் ஆவாள். ௨ கர்த்தர்
ெசய்ய வரும்பயைதேய, ேயாதாம் ெசய்து
வந்தான். அவன் தன் தந்ைத உசயாைவப்
ேபாலேவ ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
வந்தான். ஆனால் தன் தந்ைதையப் ேபால
ேயாதாம் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
நுைழந்து நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க
முயலவல்ைல. எனினும் ஜனங்கள்
ெதாடர்ந்து தவறு ெசய்தனர். ௩ ேயாதாம்
மீண்டும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன்
ேமல் வாசைலக் கட்டினான். ஓேபலின்
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மதல்சுவர் மீது அேனக கட்டிடங்கைளக்
கட்டினான். ௪ யூதாவன் மைலநாட்டில்
புதய நகரங்கைளயும் கட்டினான்.
ேயாதாம் காடுகளில் ேகாட்ைடகைளயும்
ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். ௫ ேயாதாம்
அம்ேமானிய அரசர்களுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட்டான். அவர்களது பைடகைள அவன்
ேதாற்கடித்தான். எனேவ ஆண்டுேதாறும்
அம்ேமானியர்கள் அவனுக்கு 100 தாலந்து
ெவள்ளிையயும் பதனாய ரங்கலக்
ேகாதுைமையயும் பதனாய ரங்கல வாற்
ேகாதுைமையயும்ெகாடுத்தார்கள். இவ்வாறு
மூன்றுஆண்டுகள்ெகாடுத்தனர்.

௬ ேயாதாம் உண்ைமயாகேவ ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால், பலமுள்ளவன்
ஆனான். ௭ ேயாதாம் ெசய்த மற்ற
ெசயல்களும் ேபார்களும் யூதா மற்றும்
இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன. ௮ேயாதாம் 25
வயதல் அரசனானான். அவன் எருசேலமில்
16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ௯ ப றகு
ேயாதாம் மரிக்க அவைன அவனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர்.
அவன் தாவீது நகரத்த ேல அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ேயாதாமின் இடத்த ேல
புதய அரசனாக ஆகாஸ் வந்தான். ஆகாஸ்
ேயாதாமின்மகன்.
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௨௮
யூதாவன்அரசனானஆகாஸ்
௧ ஆகாஸ் அரசனானேபாது அவனுக்கு

20 வயது. அவன் எருசேலமில் 16
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். தனது
முற்ப தாவான தாவீைதப் ேபான்று ஆகாஸ்
சரியான வழியல் வாழவல்ைல. கர்த்தர்
வரும்பயவற்ைற ஆகாஸ் ெசய்யவல்ைல.
௨ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் தவறான
முன்மாத ரிகைள கைடப டித்தான். அவன்
பாகால் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
வார்ப்புச் சைலகைளச் ெசய்தான்.
௩ ஆகாஸ் ெபன்இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கல்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தான். தன்
ெசாந்த மகன்கைள ெநருப்பல் எரித்துப்
பலிக்ெகாடுத்தான். அந்நாடுகளில்
வாழ்ந்ேதார் ெசய்த பயங்கரமான
பாவங்கைளேய அவனும் ெசய்தான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நாட்டுக்குள்
நுைழந்தேபாது ஏற்ெகனேவ அங்கருந்த
பாவமிக்க ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளிேய
துரத்தயருந்தார். ௪ மைலகளில் இருந்த
ேமைடகளிலும் ஒவ்ெவாரு பசுைமயான
மரத்தன் அடியலும் ஆகாஸ் பலிகைளக்
ெகாடுத்து நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தான்.
௫-௬ ஆகாஸ் பாவங்கைளச் ெசய்ததால்,

ஆராமின் அரசன் ஆகாைஸ ெவல்லும்படி
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ேதவனாகய கர்த்தர் ெசய்தார். ஆராமின்
அரசனும் அவனது பைடகளும் ஆகாைஸத்
ேதாற்கடித்து யூத ஜனங்களில் பலைரச்
சைறப டித்தனர். ஆராம்Ԕ அரசன், சைறக்
ைகத கைள தமஸ்கு என்ற நகரத்த ற்கு
அைழத்துச் ெசன்றான். ேமலும் கர்த்தர்,
இஸ்ரேவல் அரசனான ெபக்கா ஆகாைஸ
ெவல்லும்படிச் ெசய்தார். ெபக்காவன்
தந்ைதயன் ெபயர் ெரமலியா ஆகும்.
ஒேர நாளில் ெபக்காவும், அவனது
பைடயும் யூதாவல் 1,20,000 வீரர்கைளக்
ெகான்றனர். ெபக்கா யூதா வீரர்கைள
ெவன்றதற்குக் காரணம் அவர்கள் தம்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அடிபணியவல்ைல என்பது ஆகும்.
௭ எப்ப ராயீமில் ச க்ரி என்பவன் பலமிக்க
வீரன். அவன் ஆகாஸ் அரசனின்
மகனான மாேசயாைவயும், அரண்மைனத்
தைலவனாகய அஸ்ரிக்காைமயும்
எல்க்கானாைவயும் ெகான்றான். எல்க்கானா
அரசனுக்கு இரண்டாவது நைலயல்
இருந்தார்.
௮ இஸ்ரேவலிய பைடயானது யூதாவல்

வாழ்ந்த தம் ெசாந்த உறவனர்களான
2,00,000 ேபைரச் சைற ப டித்தனர். அவர்கள்
ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும்
அடிைமகளாகக் ெகாண்டுெசன்றார்கள்.
அவர்கள் யூதாவலிருந்து பல வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள அபகரித்துச் ெசன்றார்கள்.
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அந்த அடிைமகைளயும், அப்ெபாருட்கைளயும்
இஸ்ரேவலர்கள் சமாரிய நகருக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். ௯ ஆனால் அங்ேக
கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச ஒருவன்
இருந்தான். அவனது ெபயர் ஒேதத்.
சமாரியாவ ற்கு வந்த இஸ்ரேவல்
பைடைய ஒேதத் சந்த த்தான். ஒேதத்
இஸ்ரேவல் பைடயனரிடம், “உங்கள்
முற்ப தாக்கள் பணிந்த ேதவனாகய
கர்த்தர் நீங்கள் யூதாவன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கவ ட்டார். ஏெனன்றால்
அவர்கள் மீது அவர் ேகாபமாயருந்தார்.
மிக ேமாசமான முைறயல் நீங்கள்
யூதாவன் ஜனங்கைளக் ெகான்று
தண்டித்தீர்கள். இப்ேபாது ேதவன் உங்கள்
மீது ேகாபமாக இருக்க றார். ௧௦ நீங்கள்
யூதாவன் ஜனங்கைளயும், எருசேலைமயும்
அடிைமயாக்கத் த ட்டமிட்டுள்ளீர்கள்.
உங்களது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக
நீங்களும் பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள்.
௧௧ இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக்
கவனியுங்கள். நீங்கள் ைகப்பற்றய
உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகைளத் தருப்ப
அனுப்புங்கள். கர்த்தருைடய கடுைமயான
ேகாபம் உங்கள் மீது உள்ளது. எனேவ
நான் ெசான்னபடி ெசய்யுங்கள்” என்று
ெசான்னான்.
௧௨ ப றகு எப்ப ராயீம் தைலவர்கள்,

இஸ்ரேவல் வீரர்கள் ேபார்க்களத்தலிருந்து
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வீட்டிற்குத் தரும்புவைதப் பார்த்தனர்.
அந்தத் தைலவர்கள் இஸ்ரேவல்
வீரர்கைளச் சந்த த்து எச்சரிக்ைகச்
ெசய்தனர். ேயாகனானின் மகன் அசரியா,
ெமஷேலேமாத்தன் மகனான ெபரகயா,
சல்லூமின்மகனானஎகஸ்கயா,அத்லாயன்
மகனான அமாசா ஆக ேயார் அந்தத்
தைலவர்களாகும். ௧௩ அவர்கள் இஸ்ரேவல்
வீரர்களிடம், “யூதாவலிருந்து ைகத கைள
இங்ேக ெகாண்டுவராதீர்கள். அவ்வாறு
ெசய்தால் அது கர்த்தருக்கு எத ராக நாம்
பாவம் ெசய்வது ேபால் ஆகும். நமது
பாவங்கைளயும் குற்ற உணர்ைவயும் அது
ேமாசமாக்கும். கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராகக் ேகாபம்ெகாள்வார்” என்றார்கள்.
௧௪ எனேவ, வீராகள் ைகத கைளயும்,

வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
தைலவர்களிடமும், ஜனங்களிடமும்
ெகாடுத்தனர். ௧௫ உடேன அசரியா,
ெபரக்கயா, எகஸ்கயா, அமாசா, ஆகய
தைலவர்கள் ைகத களுக்கு உதவனார்கள்.
அந்நால்வரும் இஸ்ரேவல் பைட அபகரித்த
ஆைடகைள எடுத்து ந ர்வாணமாயருந்த
ைகத களுக்குக் ெகாடுத்தனர். அவர்களுக்கு
பாதரட்ைசகைளக் ெகாடுத்தனர்.
உண்ணவும், குடிக்கவும் ைகத களுக்கு
உணவுப் ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்களுக்கு எண்ெணய் தடவனார்கள்.
ப றகு அந்த எப்ப ராயீம் தைலவர்கள்
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பலவீனமான ைகத கைளக் கழுைதேமல்
ஏற்ற எரிேகாவல்உள்ளஅவர்களதுவீட்டிற்கு
அனுப்ப ைவத்தனர். எரிேகா ேபரீச்ச
மரங்கள் நைறந்த பட்டணம். ப றகு அந்தத்
தைலவர்கள் நால்வரும் தம் நகரமான
சமாரியாவ ற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௬-௧௭ அேத ேநரத்தல் ஏேதாம் நாட்டு

ஜனங்கள் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தனர்.
ஏேதாமியர் ஜனங்கைளச் சைறப டித்து
ைகத களாக ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
எனேவ ஆகாஸ் அரசன் அசீரியா
அரசனிடம் உதவுமாறு ேவண்டினான்.
௧௮ ெபலிஸ்தர்களும் மைலநாட்டு
நகரங்கைளயும் யூதாவன் ெதன்
பகுதையயும் தாக்கனார்கள். இவர்கள்
ெபத்ஷேமஸ், ஆயேலன், ெகெதேராத்,
ெசாக்ேகா, த ம்னா மற்றம் க ம்ேசா ஆகய
ஊர்கைளக் ைகப்பற்றனார்கள். ேமலும்
அவர்கள் அந்த ஊர்களுக்கு அருகலிருந்த
க ராமங்கைளயும் ைகப்பற்றனார்கள்
ப றகு ெபலிஸ்தயர்கள் அந்த ஊர்களில்
வாழ்ந்தார்கள். ௧௯ யூதா ஜனங்களுக்கு
கர்த்தர் கடுைமயானதுன்பங்கைளத் தந்தார்.
ஏெனன்றால்ஆகாஸ்அரசன்யூதா ஜனங்கள்
பாவம் ெசய்யும்படி தூண்டினான். அவன்
கர்த்தருக்கு உண்ைம இல்லாதவனாக
நடந்துக் ெகாண்டான். ௨௦ அசீரியாவன்
அரசனான தல்காத்பல் ேநசர் உதவுவதற்குப்
பதலாகத் துன்பங்கைளத் தந்தார்.
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௨௧ ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயம்,
அரண்மைன, இளவரசர்களின் அரண்மைன
ஆகயவற்றல் இருந்து வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள எடுத்துவந்தான். அவற்ைற
அசீரியாஅரசனுக்குக்ெகாடுத்தான். எனினும்
அதுஆகாசுக்குஉதவவல்ைல.
௨௨இவ்வளவுஇைடயூறுகளுக்குநடுவலும்

ஆகாஸ் ேமலும் ேமாசமான பாவங்கைளேய
ெதாடர்ந்து ெசய்தான். இதனால்
கர்த்தருக்கு மிகவும் உண்ைமயற்றவனாக
இருந்தான். ௨௩ தமஸ்கு ஜனங்கள்
ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்களுக்ேக இவன்
பலிகைளக் ெகாடுத்து வந்தான் தமஸ்கு
ஜனங்கள் ஆகாைஸத் ேதாற்கடித்தனர்.
அதனால் ஆகாஸ், “ஆராம் ஜனங்களுக்கு
அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கள்
உதவுகன்றன. எனேவ நானும்
அத்ெதய்வங்களுக்குப் பலிய ட்டால்
அத்ெதய்வங்கள் எனக்கும் உதவும்” என்று
எண்ணினான். ஆகாஸ் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டான். இவ்வாறு இவன்
தானும் பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும்பாவம்ெசய்யைவத்தான்.
௨௪ ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்

இருந்து ெபாருட்கைள எடுத்து உைடத்துப்
ேபாட்டான் ப றகு அவன் கர்த்தருைடய
ஆலய கதவுகைள மூடினான். அவன்
பலிபீடங்கைளச் ெசய்து எருசேலமின்
ஒவ்ெவாரு ெதரு முைனயலும் ைவத்தான்.
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௨௫ ஆகாஸ் யூதாவன் ஒவ்ெவாரு
நகரங்களிலும் ேமைடகள் அைமத்து
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து அந்நய
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாண்டான்.
ஆகாஸ் தன் முற்ப தாக்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட ேதவனாகய
கர்த்தைர ேமலும்ேகாபமூட்டினான்.
௨௬ ஆகாஸ் ெதாடக்ககாலம் முதல்

இறுதவைர ெசய்த மற்ற ெசயல்
எல்லாமும் யூதா மற்றம் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௭ ஆகாஸ் மரித்ததும்
அவைன அவனது முற்ப தாக்களுக்கு
அருகல் அடக்கம் ெசய்தனர். ஜனங்கள்
அவைன எருசேலம் நகரிேலேய
அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால் அவைன
இஸ்ரேவல் அரசர்கைள அடக்கம் ெசய்யும்
இடத்துக்கருகல் அடக்கம் ெசய்யவல்ைல.
ஆகாசன் இடத்தல் புதய அரசனாக
எேசக்கயா வந்தான். எேசக்கயா ஆகாசன்
மகன்.

௨௯
யூதாவன்அரசனானஎேசக்கயா
௧ எேசக்கயா அவனது 25 வது வயதல்

அரசன் ஆனான். அவன் எருசேலமில் 29
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயன்
ெபயர் அபயாள். இவள் சகரியாவன் மகள்.
௨ அவன் ெசய்யேவண்டு ெமன கர்த்தர்
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வரும்பயபடிேய எேசக்கயா ெசயல்கைளச்
ெசய்து வந்தான். இவனது முற்ப தாவான
தாவீது சரியானைவ என்று எவற்ைறச்
ெசய்தாேனா அவற்ைறேய இவனும்
ெசய்துவந்தான்.
௩ எேசக்கயா கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குக்

கதவுகைளப் ெபாருத்தனான். அதைனப் பல
முள்ளதாகஆக்கனான். எேசக்கயா மீண்டும்
ஆலயத்ைதத் த றந்தான். அவன் அரசனான
முதல் ஆண்டின் முதல் மாதத்த ேலேய
இதைனச் ெசய்தான். ௪-௫ எேசக்கயா
ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
ஒேர மன்றத்தல் கூட்டினான். ஆலயத்தன்
கழக்குப் பகுதயல் உள்ள தறந்த ெவளி
ப ரகாரத்தல் அவர்கேளாடு கூட்டம்
ேபாட்டான். எேசக்கயா அவர்களிடம்,
“ேலவயர்கேள! நான் ெசால்வைதக்
கவனியுங்கள். பரிசுத்தமான ேசைவக்கு
உங்கைளத் தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
பரிசுத்த ேசைவக்குரிய இடமாக
ஆக்குங்கள். உங்கள் முற்ப தாக்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட ேதவன் அவர்.
ஆலயத்தற்குச் ெசாந்தமில்லாத
ெபாருட்கைள அங்கருந்து ெவளிேய
எடுத்து வடுங்கள். அப்ெபாருட்கள்
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தமாட்டாது.
௬ நமது முற்ப தாக்கள் கர்த்தைர வ ட்டு
வலகனார்கள். தங்கள் முகங்கைள
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கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்து தருப்ப க்
ெகாண்டனர். ௭ அவர்கள் ஆலயக்
கதவுகைள மூடிவ ட்டனர். வளக்குகைள
அைணத்தனர். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு அவரது பரிசுத்தமான இடத்தல்
நறுமணப் ெபாருட்கள் எரிப்பைதயும்
தகனபலியடுவைதயும் வ ட்டனர். ௮ எனேவ,
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள் மீது
கர்த்தர் ெபரும் ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர்
அவர்கைளத் தண்டித்தார். மற்றவர்கள்
இதைனப் பார்த்து பயந்தனர். யூதா
மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர்
ெசய்தவற்ைறப் பார்த்து தைகத்துவ ட்டனர்.
அவர்கள் எருசேலம் ஜனங்களுக்காக
ெவறுப்புடனும் ெவட்கத்துடனும் தைலைய
அைசத்தார்கள். இைவயைனத்தும்
உண்ைம என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
இவற்ைற உங்களது கண்களாேலேய
நீங்கள் பார்க்கலாம். ௯அதனால்தான் நமது
முற்ப தாக்கள் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர்.
நமதுமகன்களும்,மகள்களும்,மைனவயரும்
சைறப டிக்கப்பட்டனர். ௧௦ எனேவ,
இப்ெபாழுதுநான்,எேசக்கயா,இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருடன் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாள்ள முடிவு ெசய்துவ ட்ேடன்.
ப றகு அவர் நம்ேமாடு ேமற்ெகாண்டு
ேகாபங்ெகாள்ளமாட்டார். ௧௧ எனேவ என்
மகன்கேள, ேசாம்ேபற களாக இராதீர்கள்.
ேநரத்ைத வீணாக்காதீர்கள். கர்த்தர்
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தனக்கு ேசைவெசய்ய உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர், ஆலயத்தல்
ேசைவெசய்யவும் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கவும் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து
இருக்கறார்” என்றுெசான்னான்.
௧௨-௧௪ ேவைலெசய்ய ஆரம்ப த்த

ேலவயர்களின்பட்டியல்இது:

ேகாரா குடும்பத்தலிருந்து அமாசாயன்
மகனான மாகாத்து என்பவனும்,
அசரியாவன் மகன் ேயாேவல்
என்பவனும்,

ெமராரி குடும்பத்தலிருந்து அப்தயன்
மகன்கீசும்என்பவனும்எகேலலின்மகன்
அசரியா என்பவனும்,

ெகர்ேசானிய குடும்பத்தலிருந்து
ச ம்மாவன் மகன் ேயாவாகு என்பவனும்
ேயாவாகன்மகன்ஏேதன்என்பவனும்,

எளச்சாப்பான் சந்ததயலிருந்து ச ம்ரி,
ஏெயல்என்பவர்களும்,

ஆசாப்பன் சந்ததயலிருந்து சகரியா,
மத்தனியா என்பவர்களும்,

ஏமானின் சந்ததயலிருந்து எக ேயல்,
ச மிய என்பவர்களும்,

எதுத்தானின் சந்ததயலிருந்து ெசமாயா,
ஊசேயல்என்பவர்களும்,

அந்தபட்டியலில்அடங்கும்.

௧௫ ப றகு இந்த ேலவயர்கள் தம்
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சேகாதரர்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டு
தங்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
பரிசுத்த ேசைவெசய்யத் தயார்
ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த அரசனின் கட்டைளக்கு அவர்கள்
பணிந்தனர். சுத்தம் ெசய்து
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றார்கள்.
௧௬ ஆசாரியர்கள் சுத்தம் ெசய்யும்
ெபாருட்டு ஆலயத்தன் உட்பகுத க்குள்
ெசன்றனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் கண்ட சுத்தமில்லாத
ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் ெவளிேய
எடுத்துப்ேபாட்டனர். அவற்ைற அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயப் ப ரகாரத்தல்
ெகாண்டுவந்து ேபாட்டனர். ப றகு அைவ
அைனத்ைதயும் ேலவயர்கள் கீதேரான்
பள்ளத்தாக்குக்குக் ெகாண்டுச்ெசன்றனர்.
௧௭ முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில்,
ேலவயர்கள் பரிசுத்தச் ேசைவெசய்ய தம்ைம
தயார்ெசய்துக்ெகாண்டனர். அந்தமாதத்தன்
எட்டாவது நாள் ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலய முற்றத்த ற்கு வந்தார்கள். பரிசுத்தக்
காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தத் தயார்
ெசய்வதற்காக அவர்கள் ேமலும் 8 நாட்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுத்தம்
ெசய்தார்கள். முதல் மாதத்தல் 16வது நாள்
அைதச்ெசய்துமுடித்தார்கள்.
௧௮ ப றகு அவர்கள் எேசக்கயா அரசனிடம்
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ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம்,
“எேசக்கயா அரசேன! கர்த்தருைடய ஆலயம்
முழுவைதயும் சுத்தம் ெசய்துவ ட்ேடாம்.
தகனபலி ெகாடுக்க பலிபீடத்ைதயும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் தயார் ெசய்துவ ட்ேடாம்.
சமூகத்தப்பங்களின் ேமைஜையயும்
அதன் சகல பணிமூட்டுகைளயும்
சுத்தம் ெசய்துவ ட்ேடாம். ௧௯ ஆகாஸ்
அரசாளும்ேபாது அவன் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவனாக இல்லாமல்
ஆலயத்தல் உள்ள பல ெபாருட்கைள
ெவளியல் எற ந்தான். இப்ேபாது
நாங்கள் சுத்தப்படுத்த பரிசுத்தமாகப்
பயன்படுகற அளவற்கு ஆலயத்தன்
உள்ேளԔைவத்துவ ட்ேடாம். இப்ேபாதுஅைவ
கர்த்தருைடய பலி பீடத்தன் எத ரில் உள்ளது”
என்றனர்.
௨௦எேசக்கயாஅரசன்நகரஅத காரிகைளக்

கூட்டினான். மறுநாள் காைலயல்
அவர்களுடன் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
நுைழந்தான். ௨௧அவர்கள் 7 காைளகைளயும்,
7 ஆண் ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 7
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் 7 ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும், பாவப்பரிகாரப் பலிக்காகக்
ெகாண்டுவந்தனர். இதன் மூலம்
அவர்கள் யூதா அரசாங்கம், பரிசுத்த
இடம், யூதா ஜனங்கள் ஆக ேயாைரப்
பரிசுத்தப்படுத்தனார்கள். கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தல் இவற்ைறப் பலியடுமாறு
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ஆசாரியர்களுக்கு எேசக்கயா அரசன்
கட்டைளய ட்டான். இவ்வாசாரியர்கள்
ஆேரானின் சந்ததயனர் ஆவார்கள்.
௨௨ எனேவ, ஆசாரியர்கள் காைளகைளக்
ெகான்று இரத்தத்ைதச் ேசகரித்தனர். ப றகு
அதைனப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தனர்.
பன்னர் ெசம்மற ஆட்டுக்கடாக்கைளக்
ெகான்று அவற்றன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்தனர்.
௨௩-௨௪ பன்னர் ஆசாரியர்கள் ஆண் ஆட்டுக்
கடாக்கைள அரசனுக்கு முன்பு ெகாண்டு
வந்தனர். ஜனங்களும் கூடினார்கள். இைவ
பாவப் பரிகாரப் பலிக்குரியைவ. எனேவ
ஆசாரியர்கள் தம் ைககைள அவற்றன்
தைலயல் ைவத்துவ ட்டு ெகான்றனர்.
ஆசாரியர்கள் அவற்றன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்து பாவப்பரிகாரம்
ெசய்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்ததால்
ேதவன் இஸ்ரேவலர்களது பாவங்கைள
மன்னித்துவ ட்டார். அரசன் அந்த தகன
பலிகளும் பாவப்பரிகாரப் பலிகளும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்என்றான்.
௨௫ எேசக்கயா அரசன் ேலவயர்கைளக்

கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ைகத்தாளங்கள்,
தம்புருக்கள், சுரமண்டலங்கள்
ஆகயவற்ேறாடு ெதாண்டுெசய்ய
நயமித்தான். இது தாவீதும், அரசனின்
ஞானதருஷ்டிக்காரனாகய காத்தும்,
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தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும் காட்டிய
வழியாகும். இந்த ஆைணகள்
கர்த்தரிடமிருந்து தீர்க்கதரிச கள் மூலம்
வந்தன. ௨௬ எனேவ ேலவயர்கள் தாவீதன்
இைசக்கருவகேளாடு தயாராக நன்றனர்.
ஆசாரியர்கள் தம் ேபரிைககேளாடு தயாராக
நன்றார்கள். ௨௭ ப றகு எேசக்கயா,
பலிபீடத்தன் ேமல் தகனபலிகளும்,
காணிக்ைககளும் ெகாடுக்குமாறு
கட்டைளய ட்டான். தகனபலி ெதாடங்கயதும்
கர்த்தருக்காகப் பாடுவதும் ெதாடங்கயது.
எக்காளங்கள் ஊதப்பட்டன. தாவீதன்
இைசக்கருவகளும் இைசக்கப்பட்டன.
௨௮ அங்ேக கூடியருந்தவர்கள் பணிந்து
நன்றனர். இைசக் கைலஞர்கள்
பாடினார்கள். எக்காளங்கைள
இைசப்பவர்கள் அவற்ைற ஊதனார்கள்.
இதுதகனபலிமுடியும்வைர ந கழ்ந்தது.
௨௯ பலிகள் முடிவுற்றதும் எேசக்கயா

அரசனும், ஜனங்களும் குனிந்து
ெதாழுதுெகாண்டார்கள். ௩௦ எேசக்கயா
அரசனும், அவனது அதகாரிகளும்
ேலவயர்கைள கர்த்தைரத் துத க்கும்படி
கட்டைளய ட்டனர். அவர்கள், தாவீதும்
ஞானதருஷ்டிக்காரனாகய ஆசாபும்
எழுதய பாடல்கைளப் பாடினார்கள்.
அவர்கள் ேதவைனத் துதத்துப் பாடி
மக ழ்ந்தனர். அவர்கள் பணிந்து ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டனர். ௩௧ எேசக்கயா,
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“இப்ேபாது யூதா ஜனங்களாகய
நீங்கள் உங்கைளேய கர்த்தருக்காகக்
ெகாடுத்துவ ட்டீர்கள். அவரண்ைடக்கு
வாருங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத்
தகனபலிகைளயும், ஸ்ேதாத்த ரப்
பலிகைளயும், ெகாண்டுவாருங்கள்”
என்று ெசான்னான். ப றகு ஜனங்களும்
அவ்வாேற தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரப்
பலிகைளயும் ெகாண்டுவந்தனர்.
வடுப்பட்டவர்கள்எல்லாம்ெகாண்டுவந்தனர்.
௩௨ கூடியருந்தவர்கள் ெகாண்டுவந்த
தகனபலிகளின் வபரம்: 70 காைளகள்,
100 ஆட்டுக்கடாக்கள், 200 ஆட்டுக்குட்டிகள்,
இைவ அைனத்தும் கர்த்தருக்கு சர்வாங்க
தகனபலிகளாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩௩ 600 காைளகளும் 3,000 ெசம்மற
ஆடுகளும் ஆட்டுக் கடாக்களும் பரிசுத்த
பலிகளாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன. ௩௪ எனினும்
ஆசாரியர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவாய்
இருந்ததால் அவர்களால் தகன பலிகளின்
மிருகங்கைள ெவட்டி ேதால் உரிக்க
முடியாமல் ேபானது. எனேவ, அவர்களின்
உறவனர்களான ேலவயர்கள் அவர்களுக்கு
உதவனார்கள். அவர்கள் ேவைலைய
முடிக்கும்வைரயலும் மற்ற ஆசாரியர்கள்
தம்ைமப் பரிசுத்தம் ெசய்யும்வைரயலும்
உதவனார்கள். ஆசாரியர்கைளவ ட
ேலவயர்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்தவற்குத் தங்கைளத் தயார் ெசய்துக்



2 நாளாகமம்௨௯:௩௫ cxlvi 2 நாளாகமம்௩௦:௨

ெகாள்வதல் தீவ ரமாக இருந்தார்கள்.
௩௫ தகனபலிகளும், சமாதானப் பலிகளின்
ெகாழுப்பும், பானங்களின் காணிக்ைககளும்
மிகுதயாய ற்று. இவ்வாறு மீண்டும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேசைவ
ஆரம்பமாய ற்று. ௩௬ எேசக்கயாவும்
ஜனங்களும் ேதவன்தம் ஜனங்களுக்காக
ஆலயத்ைதத் தயார் ெசய்தைதப்பற்ற
மக ழ்ந்தனர். இவ்வளவு வைரவாக கர்த்தர்
ெசய்துமுடித்ததால் அவர்கள் ேமலும்
மக ழ்ந்தனர்.

௩௦
எேசக்கயா பஸ்காெகாண்டாடுக றான்
௧இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்களுக்கு
எேசக்கயா அரசன் ெசய்த கைள

அனுப்பனான். அவன் எப்ப ராயீம்
மற்றும் மனாேசயன் ஜனங்களுக்கும்
கடிதம் எழுதனான். எருசேலமில் உள்ள
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ஜனங்கள்
அைனவைரயும் எேசக்கயா அைழத்தான்.
அவன் எல்லா ஜனங்கைளயும் வந்தருந்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப்
பஸ்கா பண்டிைகையக் ெகாண்டாட
அைழத்தான். ௨ எேசக்கயா அரசன்
தனது அைனத்து அதகாரிகளிடமும்
எருசேலமில் உள்ள சைபயார்களிடமும்
பஸ்காைவ இரண்டாம் மாதத்தல்
ெகாண்டாட ஒப்புக்ெகாண்டான்.
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௩ அவர்கள் சரியான ேவைளயல்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட முடியவல்ைல.
ஏெனன்றால் பரிசுத்த ேசைவெசய்வதற்குப்
ேபாதுமான ஆசாரியர்கள் தம்ைமச்
சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளவல்ைல.
எருசேலமில் ஜனங்கள் அைனவரும்
ஒன்றாகக் கூடாததும் இன்ெனாரு
காரணமாகும். ௪ இந்த ஒப்பந்தம்
எேசக்கயா அரசைனயும் சைபேயாைரயும்
தருப்த ப்படுத்தயது, ௫எனேவஇஸ்ரேவலில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் ெபயர்ெசபா
முதல் தாண் நகரம்வைர இது பற்ற
அறவப்பு ெசய்தனர். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பஸ்கா பண்டிைக
ெகாண்டாட அைனவைரயும் வரும்படி
அவர்கள் ஜனங்களிடம் ெசான்னார்கள்.
பஸ்கா பண்டிைகைய எவ்வாறு ெகாண்டாட
ேவண்டும் என்று ேமாேச ெசான்னபடி
நீண்ட நாட்களாக ெபரும்பகுத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெகாண்டாடவல்ைல. ௬ எனேவ
தூதுவர்கள் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா
முழுவதும் அரசனின் கடிதத்ைதக்
ெகாண்டுேபாய் காட்டினார்கள். கடிதத்தல்
உள்ளெசய்த இதுதான்:

இஸ்ரேவல் பள்ைளகேள! ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு மற்றும் இஸ்ரேவல் ஆக ேயார்
அடிபணிந்த ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
தரும்புங்கள். பன்னர், அசீரியா
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அரசர்களிடமிருந்து தப்ப இன்னும்
உய ர் வாழ்க ற ஜனங்களாகய
உங்களிடம் ேதவன் தரும்பவருவார்.
௭ உங்கள் தந்ைதயைரப்ேபாலவும்
சேகாதரர்கைளப் ேபான்றும் இராதீர்கள்.
கர்த்தேர அவர்களின் ேதவன். ஆனால்
அவர்கள் அவருக்கு எத ராகவ ட்டனர்.
எனேவ அவர்கைள மற்றவர்கள்
ெவறுக்கும்படியாகவும் அவர்களுக்கு
எத ராகத் தீயைவகைளப் ேபசும்படியும்
கர்த்தர் ெசய்தார். இது உண்ைம
என்பைத உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால்
காணலாம் ௮ உங்கள் முற்ப தாக்கைளப்
ேபான்று ப டிவாதமாக இருக்காதீர்கள்.
மனப்பூர்வமான வருப்பத்ேதாடு
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். மகா
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு வாருங்கள்.
பன்பு மகா பரிசுத்தமான இடத்ைதக்
(ஆலயத்ைத) கர்த்தர் எக்காலத்த ற்கும்
பரிசுத்தமாக்கயுள்ளார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ப றகு கர்த்தருைடய
அஞ்சத்தக்க ேகாபம் உங்கைளவ ட்டு
வலகும் ௯ நீங்கள் தரும்ப வந்து
கர்த்தருக்கு அடிபணிந்தால் ப றகு உங்கள்
உறவனர்களும், பள்ைளகளும் சைற
ப டித்தவர்களிடம் இருந்து இரக்கத்ைதப்
ெபறுவார்கள். உங்கள் உறவனர்களும்,
பள்ைளகளும் இந்த நாட்டிற்கு தரும்ப
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வருவார்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
அன்பும் இரக்கமும் ெகாண்டவர். நீங்கள்
அவரிடம் தரும்ப வந்தால் அவர் உங்கைள
வ ட்டுவலக ப் ேபாகமாட்டார்.

௧௦ தூதுவர்கள் எப்ப ராயீம் மனாேச
ஆகயவற்றல் உள்ள ஒவ்ெவாரு
நகரங்களுக்கும் ெசன்றனர். ெசபுேலான்
நாடுவைரயுள்ள வழி எங்கும் ேபாயனர்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளப் பார்த்து
ச ரித்து ேகலிச் ெசய்தனர். ௧௧ஆனால்ஆேசர்,
மனாேச, ெசபுேலான்ஆகய நாடுகளில் சலர்
அவற்ைறக் ேகட்டுப் பணிவுடன் எருசேலம்
ெசன்றனர். ௧௨ ேமலும், யூதாவல் ஜனங்கள்
அரசனுக்கும், அவனது அதகாரிகளுக்கும்
கீழ்ப்படியுமாறு ேதவனுைடய வல்லைம
ஜனங்கைளஒன்றைணத்தது. இந்தவதமாக
அவர்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
௧௩ எருசேலமிற்கு ஏராளமான ஜனங்கள்

இரண்டாவது மாதத்தல் புளிப்பல்லா
அப்பப் பண்டிைகையக் ெகாண்டாட
வந்தார்கள். அது மிகப் ெபருங்
கூட்டமாக இருந்தது. ௧௪ அவர்கள்
அங்குள்ள அந்நய ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்கைள அகற்றனார்கள்.
அவற்றுக்கான நறுமணப்ெபாருட்கள்
எரிக்கும் பீடங்கைளயும் அகற்ற அவற்ைற
கீதேரான் பள்ளத் தாக்க ேல எற ந்தார்கள்.
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௧௫ பன்னர் அவர்கள் இரண்டாவது
மாதத்தன் 14வது நாளன்று பஸ்காவுக்கான
ஆட்டுக்குட்டிையெகான்றார்கள்.ஆசாரியரும்
ேலவயரும் ெவட்கப்பட்டனர். தங்கைள
அவர்கள் பரிசுத்தச் ேசைவக்காகத் தயார்
ெசய்துெகாண்டனர். ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும்தகனபலிகைளகர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவந்தனர்.
௧௬ ேதவமனிதனாகய ேமாேசயன் சட்டம்
ெசான்னபடி அவர்கள் ஆலயத்தல் தங்களது
வழக்கமான இடத்தல் இருந்தார்கள்.
ேலவயர்கள் இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம்
ெகாடுத்தனர். ப றகு ஆசாரியர்கள்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்தனர். ௧௭ அக்குழுவல் உள்ள
ஏராளமான ஜனங்கள் பரிசுத்த ேசைவக்குத்
தம்ைம தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகால்ல அனுமதக்கப்படவல்ைல.
அதனால் தான் சுத்தமாக இல்லாத
ஒவ்ெவாருவருக்காகவும் ேலவயர்கள்
பஸ்கா ஆட்டுக் குட்டிகைளக் ெகால்வதற்குப்
ெபாறுப்ேபற்று, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகான்றனர். ேலவயர்கள் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக் குட்டிையயும் கர்த்தருக்குப்
பரிசத்தப்படுத்தனார்கள்.
௧௮-௧௯ எப்ப ராயீம், மனாேச, இசக்கார்,

ெசபுேலான் ஆகய நகரங்களிலுள்ள
ெபரும்பாலான ஜனங்கள் பஸ்கா



2 நாளாகமம்௩௦:௨௦ cli 2 நாளாகமம்௩௦:௨௨

பண்டிைகைய சரியான வழியல்
ெகாண்டாடத் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ேமாேசயன்
சட்டம் கூறயபடி அவர்கள் பஸ்காைவ
முைறயாகக் ெகாண்டாடவல்ைல. ஆனால்
அவர்களுக்காக எேசக்கயா ெஜபம்
ெசய்தான். எனேவ அவன், “ேதவனாகய
கர்த்தாேவ! நீர் நல்லவர். இந்த ஜனங்கள்
உண்ைமய ேலேய உம்ைம சரியாக
ெதாழுதுெகாள்ளவரும்புக றார்கள். ஆனால்
அவர்கள் தம்ைம சட்டப்படி பரிசுத்தப்படுத்த க்
ெகாள்ளவல்ைல. தயவுெசய்து அவர்கைள
மன்னியும். நீர் எங்கள் முற்ப தாக்கள்
கீழ்ப்படிந்த ேதவன். ச லர் மகா பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குத் தக்கவாறு தம்ைம பரிசுத்தப்
படுத்த க்ெகாள்ளாவ ட்டாலும் அவர்கைள
மன்னித்தருளும்” என்று ெஜப த்தான்.
௨௦ எேசக்கயாவன் ெஜபத்ைதக் கர்த்தர்
ேகட்டார். அவர் ஜனங்கைள மன்னித்தார்.
௨௧ இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் எருசேலமில்
புளிப்ப ல்லா அப்பப் பண்டிைகைய 7
நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள்
மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். ேலவயர்களும்,
ஆசாரியர்களும் தனந்ேதாறும் கர்த்தைரத்
தங்கள் முழுபலத்ேதாடு ேபாற்ற த்
துத த்தனர். ௨௨ எேசக்கயா அரசன்,
எவ்வாறு கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்ய
ேவண்டும் என்பைத அற ந்த ேலவயர்கைள
உற்சாகப்படுத்தனான். ஜனங்கள் 7
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நாட்கள் இப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடி
சமாதானப் பலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர்.
தம் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தைர
அவர்கள்நன்றயுடன்ேபாற்ற த்துத த்தார்கள்.
௨௩ அைனத்து ஜனங்களும் இன்னும் 7

நாட்களுக்குத் தங்க ட ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ேமலும் 7 நாட்கள் பஸ்கா
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுவது குறத்து
மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். ௨௪ எேசக்கயா
அரசன் 1,000 காைளகைளயும் 7,000
ெசம்மற ஆடுகைளயும் சைபேயாருக்குக்
ெகாடுத்து ெகான்று உண்ணச் ெசான்னான்.
தைலவர்கள் 1,000 காைளகைளயும்,
10,000 ஆடுகைளயும் சைபேயாருக்குக்
ெகாடுத்தனர். பல ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தச்
ேசைவெசய்வதற்குத் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துக்ெகாண்டனர். ௨௫ யூதாவன்
அைனத்து சைபேயார்களும்ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், இஸ்ரேவலில் இருந்து
வந்த சைபேயார்களும், இஸ்ரேவலிலிருந்து
யூதாவற்குப் பயணிகளாகச் ெசல்ேவாரும்
மிகவும் மக ழ்ந்தனர். ௨௬ எனேவ
எருசேலம் மிகுந்த மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருந்தது. இஸ்ரேவலின் அரசனான
தாவீதன் மகனான சாெலாேமானின்
காலத்தலிருந்து இதுேபான்ற
ெகாண்டாட்டம் இதுவைர நடந்ததல்ைல.
௨௭ ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்
எழுந்து நன்று கர்த்தரிடம் ஜனங்கைள
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ஆசீர்வத க்கும்படி ேவண்டினார்கள்.
ேதவன் அவற்ைறக் ேகட்டார். அவர்களின்
ெஜபங்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்த வீடான
பரேலாகத்த ற்குவந்தது.

௩௧
எேசக்கயா அரசன் ெசய்த

முன்ேனற்றங்கள்
௧பஸ்கா பண்டிைகமுடிவைடந்தது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எருசேலமிலிருந்து

பஸ்கா முடிந்ததும் யூதாவன்
ஊர்களுக்கு ெவளிேயறனார்கள்.
அந்த நகரங்களில் இருந்த ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைள
ெநாறுக்கனார்கள். அைவ ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கான
இடங்களாயருந்தன. அவர்கள் வக்க ரகத்
ேதாப்புகைள அழித்தனர். அேதாடு
ேமைடகைளயும் பலிபீடங்கைளயும்
அழித்தனர். யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்
நாட்டில் ெதாழுைக இடங்கைளயும் பலி
பீடங்கைளயும் அழித்தனர். ஜனங்கள்
இல்லத்த ேலேய எப்ப ராயீம் மற்றும்
மனாேச நாடுகளிலும் ெபாய்யான
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கு
பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அழிக்கும்வைரக்கும் ஜனங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்தார்கள். பன்னர் எல்லா
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இஸ்ரேவலர்களும் தங்கள் ஊர்களிலுள்ள
வீடுகளுக்குத்தரும்ப ச்ெசன்றனர்.
௨ ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்

குழுக்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டார்கள்.
ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் ச றப்பான பணி
இருந்தது. எனேவ எேசக்கயா அரசன்
இக்குழுவனர்களிடம் தம் ேவைலகைள
மீண்டும் ெசய்யுமாறு கூறனான்.
எனேவ ேலவயர்களும், ஆசாரியர்களும்
தகனபலிகள் மற்றும் சமாதானப் பலிகள்
ெகாடுக்கும் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் வாசலில்
ேதவைனத் துதத்துப் பாடுவது என்றும்
ஆலயத்தல் ேசைவெசய்வது என்றும்
நயமித்தான் அரசன். ௩ எேசக்கயா
தனது ெசாந்த மிருகங்கைளயும்
தகனபலி இடுவதற்காகத் தந்தான்.
இம்மிருகங்கள் தனந்ேதாறும் காைல,
மாைல ேவைளகளில் ெசலுத்தப்படும்
தகன பலிகளுக்குப் பயன்பட்டன.
இம்மிருகங்கள் ஓய்வு நாட்களிலும் பைறச்
சந்த ரநாள் பண்டிைககளிலும் மற்ற ச றப்புக்
கூட்டங்களிலும் சர்வாங்க தகன பலிகள்
ெசலுத்த பயன்பட்டன. இைவ கர்த்தருைடய
சட்டத்தல்எழுதப்பட்டபடிேய நடந்ேதறன.
௪ ஜனங்கள் தம் அறுவைடயலும்

மற்ற ெபாருட்களிலும் ஒரு பகுதைய
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று இருந்தது.
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எனேவ எேசக்கயா அரசன் எருசேலம் நகர
ஜனங்களிடம் தம் பங்ைக அளிக்குமாறு
கட்டைளய ட்டான். இவ்வாறுஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும் தங்களுக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று சட்ட ெநற களின்படி
வத க்கப்பட்டுள்ளேதா அவ்வாறு
ெசய்வத ேலேய தன் வாழ்நாைளச்
ெசலவு ெசய்தனர். ௫ நாடு முழுவதலும்
உள்ள ஜனங்கள் இந்த கட்டைளையக்
ேகள்வப்பட்டார்கள். எனேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் முதல் பஸ்காவுக்காக தமது
அறுவைட, த ராட்ைச, எண்ெணய், ேதன்,
வயலில் வைளந்த மற்றெபாருட்கள்
ஆகயவற்றல் பத்தல் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுத்தனர். ௬ யூதாவன் ஊர்களில்
வச த்த இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன்
ஆண்கள் தமது கால் நைடகளிலும் ெசம்மற
ஆடுகளிலும் பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாண்டு
வந்தனர். ேமலும் கர்த்தருக்காக மட்டும்
என்று ஒரு சறப்பான இடத்தல் ைவத்தருந்த
ெபாருட்களில் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்
அவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள். இைவ
அைனத்ைதயும் இவர்கள் தமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள்
இவற்ைறக்குவயலாகைவத்தனர்.
௭ இக்குவயல்கைள அவர்கள் மூன்றாம்

மாதத்தல் (ேம/ஜுன்) ெதாடங்க ஏழாவது
மாதத்தல் (ெசப்டம்பர்/அக்ேடாபர்)முடித்தனர்.
௮ எேசக்கயாவும் தைலவர்களும் வந்த
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ேபாது ெதாகுக்கப்பட்ட குவயல்கைளக்
கண்டனர். அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது
ஜனங்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும்
ேபாற்றனார்கள்.
௯ ப றகு எேசக்கயா ஆசாரியர்களிடமும்

ேலவயர்களிடமும் குவயல்கைளப்பற்ற
வ சாரித்தான். ௧௦ சாேதாக்கன் குடும்பத்ைத
ேசர்ந்த தைலைம ஆசாரியனாகய அசரியா
என்பவன் எேசக்கயா அரசனிடம், “ஜனங்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குக் காணிக்ைக
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவரத் ெதாடங்கய
நாள் முதல் எங்களுக்கு உணவு ஏராளமாய்
உள்ளது. நாங்கள் எவ்வளவுதான் அதகமாக
தன்றாலும் ஏராளமாக மிகுதயாக உள்ளது.
கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ தம் ஜனங்கைள
ஆசீர்வத த்துள்ளார். அதனால் தான்
இவ்வளவு மீதயாக உள்ளது.” என்று பதல்
ெசான்னான்.
௧௧ பன்னர் எேசக்கயா கர்த்தருைடய

ஆலயத்த ற்காக பண்டகச்சாைலகைள
அைமக்க கட்டைளய ட்டான். அவ்வாேற
ஆயற்று. ௧௨ ப றகு ஆசாரியர்கள்
காணிக்ைககைளயும், பத்தல் ஒரு
பாகத்ைதயும் கர்த்தருக்கு மட்டுேம
ெகாடுப்பதற்ெகன்று இருந்த மற்றப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்து ைவத்தார்கள்.
இவ்வாறு ேசகரிக்கப்பட்ட அைனத்தும்
ஆலயத்தன் ேசமிப்புԔஅைறயல்
ைவக்கப்பட்டது. இவற்றற்கு
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ெபாறுப்பாளனாக ெகானனியா என்ற
ேலவயன் இருந்தான். அவனது
தம்பயாகய ச ேமயு இரண்டாவது
நைல ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான்.
௧௩ ெகானனியாவும் அவனது தம்ப
ச ேமயயும் ெயக ேயல், அசசயா, நாகாத்,
ஆசேகல், ெயரிேமாத், ேயாசபாத், ஏலிேயல்,
இஸ்மகயா, மாகாத், ெபனாயா ஆக ேயார்
ேமற்பார்ைவ ெசய்தனர். எேசக்கயா
அரசனும்அசரியா எனும் ேதவனுைடயஆலய
அதகாரியும்இவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
௧௪ ேதவனுக்கு ஜனங்கள் தாராளமாய்க்

ெகாடுக்கப்பட்ட காணிக்ைககளுக்குக் ேகாேர
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட காணிக்ைககைளத்
தருப்ப வ ந ேயாக க்கும் ெபாறுப்பும்
அவனுக்கு இருந்தது. ேகாேர க ழக்கு
வாசலுக்குக் காவல்காரனாக இருந்தான்.
ேலவயனாகய இம்னா என்பவன்
அவனது தந்ைத ஆவான். ௧௫ ஏேதான்,
மின்யமீன், ெயசுவா, ெசமாயா, அமரியா,
ெசக்கனியா ஆக ேயார் ேகாேரவுக்கு
உதவயாக இருந்தனர். ஆசாரியர்கள்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கும் நகரங்களில்
இவர்கள் உண்ைமயுடன் ேசைவெசய்தனர்.
இவர்கள் வசூலித்த ெபாருட்கைளத்
தம் உறவனர்களுக்கும், ஒவ்ெவாரு
ஆசாரியர் குழுவுக்கும் ெகாடுத்தார்கள்.
அேத அளவு ெபாருட்கைள அவன்
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முக்கயம் உள்ளவர்களுக்கும், முக்கயம்
இல்லாதவர்களுக்கும்ெகாடுத்தான்.
௧௬இவர்கள்வசூலிக்கப்பட்ட ெபாருட்கைள,

ேலவயர் குடும்ப வரலாறுகளில் தம்
ெபயர்கைளக்ெகாண்டுள்ளமூன்றும்அதற்கு
ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்ட ஆண்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். இந்த ஆடவர்கள்
அைனவரும் தங்கள் ெபாறுப்பலுள்ள
ேவைலகைளச் ெசய்வதற்காக
தனசரி ேசைவக்காகக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் நுைழயேவண்டியருந்தது.
ஒவ்ெவாரு ேலவயக் குழுவனருக்கும்
அவர்களுக்ெகன்று ெபாறுப்புகள் இருந்தன.
௧௭ வசூலில் ஒரு குற ப்ப ட்டப் பங்கானது
ஆசாரியர்களுக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது.
குடும்ப வரலாறுகளில் பட்டியலின்படி
வரிைசக்க ரமமாக ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
இப்படி ெகாடுத்தது. இருபதும் அதற்கு
ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்ட ேலவயர்களுக்கு
பங்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. இைவ
அைனத்தும் அவரவரது குழுவன் படியும்
ெபாறுப்பன்படியும் ெகாடுக்கப்பட்டது.
௧௮ேலவயர்களின்குழந்ைதகள்,மைனவயர்,
மகன்கள், மகள்கள் ஆக ேயாரும்
தங்கள் பங்கைனப் ெபற்றனர். இது
அைனத்து ேலவயர்களுக்கும் அவர் தம்
குடும்ப வரலாற்று பட்டியலின்படிேய
ெகாடுக்கப்பட்டது. ஏெனன்றால்
ேலவயர்கள் நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாகவும்
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எப்ெபாழுதும் தம்ைம பரிசுத்தமாக
ைவத்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் ேசைவக்குத்
தயாரானவர்களாகவும்இருந்தனர்.
௧௯ ஆசாரியர்களாகய ஆேரானின்

சந்ததயனர்களில் சலர் ேலவயர்கள்
குடியருக்க ற நகரங்களின் அருகல்
வயல்கைள ைவத்தருந்தனர். நகரங்களில்
ஆேரானின் சந்ததயனர் ேமலும்
சலர் வாழ்ந்தனர். இவர்களின்
ெபயர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து இந்த
ஆேரானின் சந்ததயனருக்கும்
அவர்களுக்குரிய பங்குப் ெபாருள்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ேலவயர்களில்
அைனத்து ஆண்பள்ைளகளுக்கும்
அட்டவைணயல் எழுதப்பட்டவர்களுக்கும்
பங்குெகாடுக்கப்பட்டது.
௨௦ யூதா முழுவதலும் இத்தைகய

நல்லச் ெசயல்கைள எேசக்கயா அரசன்
ெசய்தான். அவன் தனது ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு முன் எது நல்லேதா, எது
சரியானேதா, எது உண்ைமயுள்ளேதா
அவற்ைறச் ெசய்தான். ௨௧ அவன்
ெதாடங்கய அைனத்து ேவைலகளிலும்
ெவற்ற கரமாய்த் த கழ்ந்தான். ேதவனுைடய
ஆலய ேசைவயலும் சட்டத்த ற்கும்
கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிக ற ெசயலிலும்
ேதவைனப் பன்பற்றும் முைறயலும்
ெவற்ற கரமாய்த் த கழ்ந்தான். எேசக்கயா
இவற்ைறெயல்லாம்தன்முழுஇருதயத்ேதாடு
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ெசய்தான்.

௩௨
அசீரியா நாட்டுஅரசன்எேசக்கயாவற்குத்

துன்பம்ெகாடுக்க றான்
௧இைவயைனத்ைதயும்எேசக்கயா
உண்ைமயுடன் ெசய்து முடித்தப்

ப றகு, சனெகரிப் எனும் அசீரியா
அரசன் யூதா நாட்ைடத் தாக்க வந்தான்.
சனெகரிப்பும் அவனது பைடகளும்
ேகாட்ைடக்கு ெவளிேய முகாமிட்டனர்.
அந்நகரங்கைளத் ேதாற்கடிக்கத் த ட்டங்கள்
தீட்டும்ெபாருட்டு அவன் இவ்வாறுச்
ெசய்தான். அவன்அைனத்துநகரங்கைளயும்
தாேன ெவன்றுவட வரும்பனான்.
௨ எருசேலைமத் தாக்குவதற்காக
சனெகரிப் வந்தருக்கும் ெசய்தைய
எேசக்கயா அற ந்துெகாண்டான். ௩ ப றகு
எேசக்கயா தனது அதகாரிகேளாடும் பைட
அத காரிகேளாடும் கலந்தாேலாச த்தான்.
அவர்கள் அைனவரும் நகரத்துக்கு ெவளிேய
தண்ணீைர வந ேயாக க்கும் ஊற்றுக்
கண்கைளஅைடத்துவ டஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அந்த அத காரிகளும் அலுவலர்களும்
எேசக்கயாவற்கு உதவனார்கள். ௪ நாட்டின்
நடுவல் ஓடிக்ெகாண்டிருந்த ஓைடகைளயும்
ஊற்றுகைளயும் எராளமான ஜனங்கள்
ேசர்ந்து வந்தைடத்தனர். அவர்கள், “அசீரியா
அரசன் இங்கு வரும்ேபாது அவனுக்கு
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அதகம் தண்ணீர் கைடக்காது!” என்றனர்.
௫ எேசக்கயா எருசேலைமப் பலமுள்ளதாக
ஆக்கனான். இடிந்துேபான சுவர்கைள
மீண்டும் கட்டினான். சுவர்களின் ேமல்
ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான். முதல்
சுவருக்கு அடுத்தாக இரண்டாம் சுவைரயும்
கட்டினான். எருசேலமின் பைழய
பகுதயல் உள்ள கழக்கு பாகத்ைதப்
பலமுள்ளதாகக் கட்டினான். அவன்
பல்ேவறுஆயுதங்கைளயும்ேகடயங்கைளயும்
ெசய்தான். ௬-௭ ஜனங்களுக்குத் தைலைமத்
தாங்கும் ேபார்த் தைலவர்கைள எேசக்கயா
ேதர்ந்ெதடுத்தான். நகர வாசலுக்கருகல்
அவன் இந்த அத காரிகைள அைழத்துப்
ேபசனான். எேசக்கயா அவர்கேளாடு
ேபச அவர்கைள உற்சாகப்படுத்தனான்.
அவன், “நீங்கள் பலமாகவும், ைதரியமாகவும்
இருங்கள். அசீரியா அரசைனப்பற்ற ேயா,
அவனது ெபரும் பைடையப் பற்ற ேயா
பயமும் கவைலயும் அைடயாதீர்கள். அசீரியா
அரசனுக்குஇருக்கற பலத்ைதவ ட மாெபரும்
வல்லைம நமக்கு பலமாக இருக்க றது.
௮ அசீரியா அரசனிடம் மனிதர்கள் மட்டுேம
உள்ளனர். ஆனால் நம்மிடேமா நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் இருக்க றார்! நமது
ேதவன் நமக்கு உதவுவார். நமது ேபார்களில்
அவர் சண்ைடயடுவார்” என்று ேபசனான்.
இவ்வாறு யூதா அரசனான எேசக்கயா
ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்த அவர்கைளப்
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பலமுள்ளவர்களாகஉணரச்ெசய்தான்.
௯ சனெகரிப்பும் அவனது பைடகளும்

லாகீசுக்கு எத ராக முற்றுைக இட்டனர்.
அதைனத் ேதாற்கடிக்க முடியும் என்றும்
எண்ணினர். சனெகரிப் தனது
ேவைலக்காரர்கைள யூதாவன் அரசனான
எேசக்கயாவ டமும் எருசேலமில் உள்ள
யூதா ஜனங்களிடமும் அனுப்பனான்.
எேசக்கயாவற்கும், எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்களுக்கும் எடுத்துச்ெசால்ல
சனெகரிப்பன் ேவைலக்காரர்களிடம் ஒரு
ெசய்த இருந்தது.

௧௦ அவர்கள், “அசீரியாவன் அரசனான
சனெகரிப் ெசால்வதாவது, ‘முற்றுைக
இடப்பட்ட எருசேலமிற்குள் எந்த
நம்ப க்ைகயன்ேபரில் நீங்கள்அைனவரும்
இருக்கறீர்கள்? ௧௧ எேசக்கயா
உங்கைள முட்டாளாக்குக றான்.
நீங்கள் தந்த ரமாக எருசேலமிற்குள்
தங்கைவக்கப்படுக றீர்கள். எனேவ
நீங்கள் பசயாலும் தாகத்தாலும்
மரித்துப்ேபாவீர்கள். எேசக்கயா
உங்களிடம், “நமது ேதவனாகய கர்த்தர்
அசீரியா அரசனிடமிருந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்” என்று கூறுகறான்.
௧௨ எேசக்கயாேவ கர்த்தருைடய
ேமைடகைளயும் பலிபீடங்கைளயும்
அப்புறப்படுத்தனான். அவன்
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யூதாவுக்கும் எருசேலமிற்கும் ஒேர
பலிபீடத்ைதேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்,
நறு மணப்ெபாருட்கைள எரியுங்கள்
என்று ெசான்னான். ௧௩ நானும் என்
முற்ப தாக்களும் மற்ற நாடுகளிலிருந்த
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் என்ன
ெசய்ேதாம் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். மற்ற நாடுகளில் உள்ள
ெதய்வங்களால் தம் ஜனங்கைளேய
காப்பாற்ற முடியாமல்ேபானது. அந்தத்
ெதய்வங்களின் ஜனங்கைள நான்
அழிக்கும்ேபாதுகூட, அவர்களால்
அைதத் தடுக்க முடியவல்ைல.
௧௪ என் முற்ப தாக்கள் அந்நாடுகைள
அழித்தார்கள். தனது ஜனங்கைள
அழிப்பதலிருந்து என்ைனத் தடுக்கும்
ேதவன் யாரும் இல்ைல. எனேவ,
உங்கள் ெதய்வம் என்னிடமிருந்து
உங்கைளக் காப்பாற்றுவார் என்று
நைனக்கறீர்களா? ௧௫ எேசக்கயா
உங்கைள முட்டாளாக்கேவா, உங்களிடம்
தந்த ரம் ெசய்யேவா அனுமதக்காதீர்கள்.
அவைன நம்பாதீர்கள். ஏெனன்றால் எந்த
நாட்ைடயும், அரைசயும் என்னிடமிருந்தும்,
என் முற்ப தாக்களிடமிருந்தும் எந்தத்
ெதய்வமும் காப்பாற்றவல்ைல. எனேவ
என்னுைடய தாக்குதலில் இருந்து உங்கள்
ெதய்வம்உங்கைளக்காப்பாற்றுவார்என்று
எண்ணாதீர்கள்’ ” என்றார்கள்.
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௧௬ அசீரியா அரசனின் ேவைலக்காரர்கள்,
ேதவனாகய கர்த்தருக்கும், அவரது
ெதாண்டனான எேசக்கயாவுக்கும் எத ராக
மிக ேமாசமாகப் ேபசனார்கள். ௧௭ அசீரியா
அரசன் ேமலும் ேதவனாகய கர்த்தைர
ந ந்த த்து கடிதங்கள் பல எழுதனான்.
அசீரியா அரசன் தம் கடிதத்தல் எழுதயருந்த
ெசய்த கள் பன் வருமாறு: “மற்ற நாடுகளில்
உள்ள ெதய்வங்களால் தம் ஜனங்கைளக்கூட
என்னிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியவல்ைல.
இைதப் ேபாலேவ எேசக்கயாவன் ெதய்வம்
உங்கைள எனது தாக்குதலிலிருந்து
காப்பாற்ற முடியாது.” ௧௮ ப றகு
அசீரியா அரசனின் ேவைலக்காரர்கள்
சுவர்களின் ேமேல இருந்த எருசேலமின்
ஜனங்கைளப் பார்த்து சத்தமிட்டார்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள் எப ெரய ெமாழிையப்
பயன்படுத்தனர். எருசேலம் ஜனங்கள்
அஞ்சேவண்டும் என்பதற்காகேவ இவ்வாறு
நடந்துக்ெகாண்டனர். தாம் அந்நகரத்ைதக்
ைகப்பற்றவடுேவாம் என்று நம்பனார்கள்.
௧௯ உலக ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட
ேதவனுக்கு எத ராக அந்த ேவைலக்காரர்கள்
ெகட்ட ெசய்த கைளக் கூறனார்கள்.
அந்த ெதய்வங்கள் அந்த ஜனங்களின்
ைககளால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள்
மட்டுேம. இைதப்ேபாலேவ எருசேலமின்
ேதவனுக்கும் அேதேபான்ற தீைமகைள அந்த
ேவைலக்காரர்கள்ெசய்தார்கள்.
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௨௦ இந்தப் ப ரச்சைனையப்பற்ற
எேசக்கயா அரசனும், ஆேமாத்தன்
மகனாகயா ஏசாயா தீர்க்கதரிச யும்
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
பரேலாகத்ைதேநாக்க மிகச் சத்தமாகெஜபம்
ெசய்தனர். ௨௧ ப றகு கர்த்தர் அசீரியா
அரசனின் முகாமிற்கு ஒரு ேதவ தூதைன
அனுப்பனார். ேதவதூதன் அசீரியாவன்
பைடயல் உள்ள எல்லா வீரர்கைளயும்,
தைலவர்கைளயும், அதகாரிகைளயும்
ெகான்றான். எனேவ, அசீரியா அரசன்
தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். அவனது ஜனங்கள் அவனுக்காக
ெவட்கப்பட்டனர். அவன் தனது ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ேகாவலிற்குப் ேபானான்.
அங்ேக அவனது மகன்கள் அவைன வாளால்
ெகான்றனர். ௨௨இவ்வாறு கர்த்தர், அசீரியா
அரசனாகய சனெகரிப டமிருந்தும் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்தும் எேசக்கயாைவயும்,
அவனது ஜனங்கைளயும் காப்பாற்றனார்.
கர்த்தர் எேசக்கயா மீதும் எருசேலம்
ஜனங்கள் மீதும் அக்கைறக்ெகாண்டார்.
௨௩ எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு பலரும் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
யூதா அரசனாகய எேசக்கயாவுக்கும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவந்தனர். அந்நாளிலிருந்து
அைனத்து நாடுகளும் எேசக்கயாைவ
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மத த்தன.
௨௪ அந்நாட்களில் எேசக்கயா ேநாய்வாய்ப்

பட்டு மரணப்படுக்ைகயல் வழுந்தான்.
அவன் கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். கர்த்தர்
எேசக்கயாவ டம் ேபசனார். அவனுக்கு
ஒரு அைடயாளம் காட்டினார். ௨௫ ஆனால்
எேசக்கயாவன் மனதல் கர்வ உணர்வு
ேதான்றயது. எனேவ அவன் ேதவனுைடய
கருைணக்காக அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்தவல்ைல. இதனால் ேதவனுக்கு
எேசக்கயாவன் மீது ேகாபம் ஏற்பட்டது.
அேதாடு யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள்
மீதும் ேகாபம் ஏற்பட்டது. ௨௬ ஆனால்
எேசக்கயாவும் எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்களும் தங்கள் இதயத்ைதயும்,
வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் பணிவுள்ளவர்கள் ஆனார்கள்.
ெபருைம உணர்வுக்ெகாள்வைத
நறுத்தனார்கள். அவர்கள் ேமல் கர்த்தருக்கு
எேசக்கயா உய ேராடு இருந்தவைர ேகாபம்
வரவல்ைல.
௨௭ எேசக்கயாவுக்கு ஏராளமான

ெசல்வமும், ச றப்பும் இருந்தது. அவன்
ெவள்ளி, தங்கம்,வைலமத ப்புள்ள நைககள்,
நறுமணப்ெபாருட்கள், ேகடயங்கள் மற்றும்
அைனத்துப் ெபாருட்கைளப் பண்டக
சாைலகள் கட்டி ேசமித்தான். ௨௮ ஜனங்கள்
அனுப்ப த் தரும் உணவு தானியங்கைளயும்,
புதயத ராட்ைசரசத்ைதயும்,எண்ெணையயும்
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ேசகரித்து ைவக்கும் கட்டிடங்கள் அவனிடம்
இருந்தன. அவன் ஆடுகளுக்கும்
மாடுகளுக்கும் ெதாழுவங்கைள
அைமத்தான். ௨௯ எேசக்கயா அேநக
நகரங்கைளயும் கட்டினான். அவன்
ஏராளமான ஆட்டு மந்ைதகைளயும், மாட்டு
மந்ைதகைளயுங்கூட ெபற்றான். கர்த்தர்
அவனுக்கு ஏராளமான ெசல்வத்ைதக்
ெகாடுத்தார். ௩௦ எேசக்கயா கீேகான்
என்னும் ஆற்ற ேல அைணையக் கட்டினான்.
அந்த நீைர ேமற்ேகயருந்து தாழ தாவீதன்
நகரத்த ற்குத் தரும்பனான். அவனது
ெசயல்கள்அைனத்தலும்ெவற்றெபற்றான்.
௩௧ ஒருமுைற பாப ேலானில் உள்ள

தைலவர்கள் எேசக்கயாவுக்குத்
தூதுவர்கைள அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் தம் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு
புதுவதமான அைடயாளத்ைதப் பற்ற க்
ேகட்டனர். அப்ேபாது ேதவன் அவைனத்
தனியாகவ ட்டார். அவன் இதயத்தல்
உண்டான அத்தைனையயும் அறயும்படி
அவைனச்ேசாத த்தார்.
௩௨ எேசக்கயா ெசய்த மற்ற

ெசயல்களும், அவன் எவ்வாறு கர்த்தைர
ேநச த்தான் என்ற வபரமும் 'ஆேமாத்தன்
மகனாகய ஏசாயாவன் தரிசனம்' என்ற
புத்தகத்தலும் யூதா மற்றும் 'இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு' என்ற புத்தகத்தலும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௩௩எேசக்கயா மரித்தான்.
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அவன்தன் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். தாவீதன் முற்ப தாக்கள்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட கல்லைறகள் உள்ள
மைலப் பகுதயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
எேசக்கயா மரித்ததும் யூதா மற்றும்
எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
அவனுக்குமரியாைதச்ெசய்தார்கள். மனாேச
என்பவன்அவனுக்குப்ப றகுஎேசக்கயாவன்
இடத்தல் புதய அரசன் ஆனான். மனாேச
எேசக்கயாவன்மகன்.

௩௩
யூதாவன்அரசனானமனாேச
௧மனாேசயூதாவன்அரசனானேபாது
அவனுக்கு 12 வயது. அவன் எருசேலமில்

55 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ௨ கர்த்தர்
தவெறன்று ெசான்னவற்ைறேய மனாேச
ெசய்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
முன்னதாக கர்த்தர் கட்டாயமாக
ெவளிேயற்றய மற்ற ேதசத்தவர்களின்
பயங்கரமானதும், பாவமானதுமான
வழிகைளேய அவன் பன்பற்றனான்.
௩ மனாேச மீண்டும் தன் தந்ைத
உைடத்ெதற ந்த ேமைடகைளக் கட்டினான்.
பாகால் ெதய்வத்துக்கு பலிபீடங்கைளயும்
வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் அவன்
கட்டினான். வானத்தன் ேசைனகைளயும்,
நட்சத்த ரக் கூட்டங்கைள அவன் ெதாழுது
ெகாண்டான். ௪ மனாேச கர்த்தருைடய
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ஆலயத்தல் ெபாய் ெதய்வங்களுக்கும்
பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். கர்த்தர்,
ஆலயத்ைதப்பற்ற , “என் நாமம் எருசேலமில்
எப்ெபாழுதும் இருக்கும்” என்றார்.
௫ மனாேச, கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள இரண்டு ப ரகாரங்களிலும் வானத்து
நட்சத்த ரக் கூட்டங்களுக்ெகல்லாம்
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ௬ மனாேச
ெபன்இன்ேனாம் பள்ளதாக்க ேல தன்
பள்ைளகைளேய ெநருப்பல் எரித்து
பலி ெகாடுத்தான். இவன் நமித்தம்,
குற பார்ப்பது, பல்லிசூனியங்கைள
அனுசரித்து மந்த ரவாத கைளயும், குற
ெசால்லுகறவர்கைளயும் அணுகனான்.
அவன் கர்த்தர் தவறு என்று ெசான்ன
பலவற்ைறச் ெசய்தான். மனாேசயன்
பாவங்கள் கர்த்தருக்குக் ேகாபத்ைதத்
தந்தது. ௭ அவன் ஒரு வக்க ரகத்தன்
உருவச் சைலையச் ெசய்து அதைன
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள் ைவத்தான்.
ேதவன் ஆலயத்ைதப் பற்ற தாவீத டமும்
அவனது மகன் சாெலாேமானிடமும்
ேபச யருக்க றார். அவர், “நான்
எனது ெபயைர இவ்வாலயத்தலும்
எருசேலமிலும் என்ெறன்ைறக்கும்
ைவத்தருப்ேபன். இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும்
நான் எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
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௮ நான் இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்து மீண்டும்
அவர்களின் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
ஆனால் அவர்கள் எனது கட்டைளகளுக்கு
அடிபணிய ேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனத்து சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியேவண்டும். இவற்ைற நான்
ேமாேசக்குக்ெகாடுத்துள்ேளன்.” என்றார்.
௯ யூதா ஜனங்கைளயும், எருசேலமில்

வாழ்ந்த ஜனங்கைளயும் மனாேச தவறு
ெசய்யஊக்குவத்தான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு
முன்னதாக அந்த நலத்தல் வாழ்ந்து
கர்த்தரால்அழிக்கப்பட்ட ேதசத்தவர்கைளவ ட
அவர்கள் ேமாசமானவர்களாக இருந்தார்கள்.
பாவங்கைளச்ெசய்தனர்.
௧௦மனாேசமற்றும்அவனதுஜனங்களிடமும்

கர்த்தர் ேபசனார். ஆனால் அவர்கள் அைதக்
கவனிக்கமறுத்துவ ட்டனர். ௧௧எனேவகர்த்தர்
அசீரியா நாட்டுதளபத கைளஅைழத்துவந்து
யூதாைவத் தாக்கனார். அந்தத் தளபத கள்
மனாேசையப் ப டித்து அவனது உடலில்
ெகாக்க கைள மாட்டினார்கள். அவனது
ைககளில் ெவண்கலச் சங்கலிகைளப்
ேபாட்டார்கள். அவைனக் ைகதயாக
பாப ேலானுக்குெகாண்டுேபானார்கள்.
௧௨ மனாேச கஷ்டப்பட்டான். அப்ேபாது

அவன் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான்.
தன் முற்ப தாக்களின் ேதவனிடம்
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மிகப்பணிவாக நடந்துக்ெகாண்டான்.
௧௩ மனாேச கர்த்தரிடம் ெகஞ்ச தன்ைனக்
காப்பாற்றும்படி ெஜப த்தான். கர்த்தர்
அவனது ேவண்டுேகாைள ேகட்டார்.
அவனுக்காக வருத்தப்பட்டார். ப றகு கர்த்தர்
அவைன எருசேலமிற்குத் தரும்ப தனது
சங்காசனத்தல் அமரும்படிச்ெசய்தார்.
பன்னர் கர்த்தர்தான் உண்ைமயான ேதவன்
என்பைதமனாேச ெதரிந்துெகாண்டான்.

௧௪ இது நடந்தப்ப றகு, மனாேச தாவீதன்
நகரத்த ற்கு ஒரு ெவளிச்சுவைரக் கட்டினான்.
இந்த ெவளிச்சுவர் க தரான் பள்ளத்தாக்கல்
க ேயான் நீரூற்றுக்கு ேமற்கலிருந்து
மீன் வாசல் வைர இருந்தது. ஒேபைலச்
சுற்றலும் அதைன வைளத்துக் கட்டினான்.
அதைன மிக உயரமாகக் கட்டினான்.
ப றகு அவன் யூதாவலுள்ள அைனத்து
ேகாட்ைடகளுக்கும் அதகாரிகைள
நயமித்தான். ௧௫ மனாேச அந்நய
ெதய்வங்கைளயும், வக்க ரகங்கைளயும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து ெவளிேய
எடுத்தான். அவன் எருசேலமிலும்,
மைல நகரங்களிலும் அைமத்த
பலிபீடங்கைளயும் நீக்கனான். அவன்
இைவ அைனத்ைதயும் எருசேலம் நகருக்கு
ெவளிேய தூக்க எற ந்தான். ௧௬ ப றகு
அவன் கர்த்தருக்காக பலிபீடத்ைத
அைமத்தான். அதல் அவன் சமாதானப்
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பலிையயும், நன்றக்குரிய பலிையயும்
ெசலுத்தனான். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யுமாறு
யூதாவலுள்ள ஜனங்களுக்ெகல்லாம்
கட்டைளய ட்டான். ௧௭ ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
ேமைடகளிலும் பலிகள் ெகாடுத்துவந்தனர்
ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்ெகன்ேறெசய்தனர்.
௧௮ மனாேச ெசய்த மற்ற

ெசயல்களும், அவன் ேதவனிடம் ெசய்த
ெஜபங்களும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய நாமத்தல் அவேனாடு
ஞானதருஷ்டிக்காரர்கள் ேபச ய ேபச்சும்
'இஸ்ரேவல் அரசர்களின் புத்தகத்தல்'
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௧௯ மனாேசயன்
ேவண்டுதல்களும், அதைனக் ேகட்டு
ேதவன் எப்படி வருத்தப்பட்டார் என்பதும்
'தீர்க்கதரிச களின் புத்தகத்தல்'
எழுதப்பட்டுள்ளது. இதல் பணிவதற்கு
முன் அவன் ெசய்த தவறுகளும்,
பாவங்களும், அவன் கட்டிய ேமைடகளும்,
வக்க ரக ேதாப்புகைளபற்றயும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௦ அவன் மரித்ததும்
தனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். எனேவஅவைனஜனங்கள்
அவனது ெசாந்த அரண்மைனயேலேய
அடக்கம் ெசய்தனர். மனாேசயன் இடத்தல்
ஆேமான் புதய அரசன் ஆனான். அவன்
மனாேசயன்மகன்ஆவான்.
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யூதாவன்அரசனானஆேமான்
௨௧ ஆேமான் அரசனாகும்ேபாது

அவனுக்கு 22 வயது. அவன் எருசேலமில்
2 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான்.
௨௨ ஆேமான் கர்த்தருக்கு முன்பாக
எல்லா வைகயான தீயச் ெசயல்கைளயும்
ெசய்தான். அவனது தந்ைத மனாேச
ெசய்தது ேபான்று நல்ல காரியங்கைள
ஆேமான் ெசய்யேவண்டும் என்று கர்த்தர்
வரும்பனார். ஆனால் ஆேமான், மனாேச
ைவத்த வக்க ரகங்களுக்கு பலிகைள
ெகாடுத்தான். இவ்வக்க ரகங்கைள
ஆேமான் வழிபட்டான். ௨௩ அவனது
தந்ைதயாகயமனாேசகர்த்தருக்குமுன்னால்
பணிவாக இருந்ததுேபால கர்த்தருக்கு
முன்னால் ஆேமான் தன்ைனத்தாேன
பணிவுைடயவனாக்க க் ெகாள்ளவல்ைல.
ஆனால்அவன் ேமலும் ேமலும் பாவங்கைளச்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௨௪ ஆேமானின்
ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு எத ராகத்
த ட்டங்கள் தீட்டினார்கள். அவர்கள்
அவைன அவனது ெசாந்த வீட்டிேலேய
ெகான்றனர். ௨௫ ஆனால் யூதா ஜனங்கள்
அவ்ேவைலக்காரர்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றனர். ப றகுஜனங்கள்ேயாச யாைவப்
புதய அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
ேயாச யாஆேமானின்மகன்.

௩௪
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யூதாவன்அரசனானேயாச யா
௧ ேயாச யா அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு 8

வயது. அவன் எருசேலமில் 31 ஆண்டுகள்
அரசனாக இருந்தான். ௨ ேயாச யா
சரியான ெசயல்கைளேய ெசய்தான்.
கர்த்தருைடய வருப்பப்படிேய நல்ல
காரியங்கைளேய அவன் ெசய்தான். அவன்
தனது முற்ப தாவான தாவீைதப் ேபான்று
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்துவந்தான்.
ேயாச யா நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்வதல்
இருந்து தரும்பேவ இல்ைல. ௩ ேயாச யா
ஆட்ச ப் ெபாறுப்ேபற்ற எட்டாவது ஆண்டில்
அவன் தனது முற்ப தாவான தாவீது
ேதவைனப் பன்பற்றயது ேபாலேவ
பன்பற்ற ஆரம்ப த்துவ ட்டான். ேயாச யா
ேதவைனப் பன்பற்றும்ேபாது மிகவும்
இைளயவனாக இருந்தான். ேயாச யா
அரசனானப் பன்னிரண்டாம் ஆண்டில்
அவன் ேமைடகைளயும், வக்க ரகங்கைளயும்
அழித்தான். யூதா மற்றும் எருசேலமில்
உள்ள அந்நய வக்க ரகங்கைளயும்
அகற்றனான். ௪ பாகால் ெதய்வங்களான
எல்லா பலி பீடங்கைளயும் ஜனங்கள்
உைடத்தனர். அவர்கள் ேயாச யாவன்
முன்னிைலய ேலேய இதைனச் ெசய்தனர்.
ப றகு ஜனங்களின் முன்ேன உயரமாய்
நன்றருந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கும் பீடங்கைள ேயாச யா இடித்தான்.
ெசதுக்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்,
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வார்க்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்Ԕஅவன்
உைடத்தான். அவன் அவற்ைறத்
தூளாக்க , பாகால் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு மரித்துப்ேபானவர்களின்
கல்லைறகள் மீது தூவனான். ௫ ேயாச யா
பாகால் ெதய்வத்துக்கு ேசைவெசய்த
ஆசாரியர்களின் எலும்புகைள அவர்கள்
பலிபீடங்களிேலேய எரித்தான்.
இவ்வாறு ேயாச யா யூதா மற்றும்
எருசேலமின் வக்க ரகங்கைளயும்,
வக்க ரக ஆராதைனகைளயும் அழித்தான்.
௬ மனாேச, எப்ப ராயீம், ச மிேயான் மற்றும்
நப்தலி ெசல்லும் வழி முழுவதுமான
பகுத களில் இருந்த ஊர்களுக்கும்
ேயாச யா அைதேயச் ெசய்தான். அந்த
ஊர்களுக்கு அருகாைமயலிருந்த
பாழைடந்த பகுத களுக்கும் அவன் அைதேய
ெசய்தான். ௭ ேயாச யா பலிபீடங்கைளயும்,
வக்க ரக ேதாப்புகைளயும் அழித்தான்.
அவன் வக்க ரகங்கைளத் தூளாக்குமாறு
உைடத்தான். இஸ்ரேவல் நாட்டில் பாகாைல
ெதாழுது ெகாள்ள ைவத்தருந்த அைனத்து
பலிபீடங்கைளயும் ெநாறுக்கனான். ப றேக
அவன்எருசேலமிற்குத்தரும்பனான்.
௮ ேயாச யா ஆட்ச ப்ெபாறுப்ேபற்ற 18வது

ஆண்டில், சாப்பான், மாெசயா மற்றும்
ேயாவா ஆக ேயாைர தனது ேதவனாகய
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டி
அைமக்கஅனுப்பனான். சாப்பானின் தந்ைத
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ெபயர் அத்சலியா. மாெசயா என்பவன்
நகரத் தைலவன் ஆவான். ேயாவாவன்
தந்ைத ெபயர் ேயாவாகாஸ் ஆகும். நடக்கும்
ந கழ்ச்ச கைளெயல்லாம்எழுதுபவன்ேயாவா
ஆவான். (அவன்பதவுெசய்பவன்)
எனேவ ேயாச யா ஆலயம்

பழுது பார்க்கப்படேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டான். அதன் மூலம்
யூதாைவயும், ஆலயத்ைதயும்
சுத்தப்படுத்தலாம் என்று நம்பனான்.
௯ அவர்கள் தைலைம ஆசாரியனான
இல்க்கயாவ டம் வந்தனர். ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காக ஜனங்கள் ெகாடுத்த
பணத்ைத அவர்கள் இலக்கயாவ டம்
ெகாடுத்தனர். வாயற்காவலர்களான
ேலவயர்கள் இப்பணத்ைத மனாேச,
எப்ப ராயீம் மற்றும் ெவளிேயறய
இஸ்ரேவலர் அைனவரிடமிருந்தும்
வசூலித்தருந்தனர். அவர்கள் யூதா,
ெபன்யமீன் மற்றும் எருசேலமில் உள்ள
அைனத்து ஜனங்களிடமிருந்தும் பணத்ைத
வசூலித்தருந்தனர். ௧௦ ப றகு ேலவயர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேவைலைய
ேமற்பார்ைவ ெசய்பவர்களிடம் பணத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். ேமற்பார்ைவயாளர்கேளா
அப்பணத்ைதக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ேவைலச் ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். ௧௧ அவர்கள் அப்பணத்ைத
மரத்தச்சர்களிடமும், ெகாத்தனார்களிடமும்
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ெகாடுத்தனர். சதுரக் கற்களும்,
மரப்பலைககளும் வாங்குவதற்காக
அப்பணத்ைத அவர்களிடம் ெகாடுத்தனர்.
மீண்டும் கட்டிடங்கைளக் கட்டவும்
உத்த ரங்கைள அைமக்கவும் பயன்பட்டன.
முற்காலத்தல் யூதாவன் அரசர்கள் எவரும்
ஆலயக் கட்டிடத்ைதப்பற்ற அக்கைற
ெகாள்ளவல்ைல. அக்கட்டிடங்கள்
பைழயதாக அழிந்துக்ெகாண்டிருந்தன.
௧௨-௧௩ எல்லா ஆட்களும் உண்ைமயாக
உைழத்தார்கள் யாகாத்தும், ஒபதயாவும்
அவர்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்கள்.
இவர்கள் ேலவயர்கள். இவர்கள்
ெமராரியன் சந்ததயனர். சகரியாவும்
ெமசுல்லாமும் ேமற்பார்ைவயாளர்கள்தான்.
இவர்கள் ேகாகாத்தன் சந்ததயனர்.
இைசக்கருவகைள இயக்குவதல் தறைம
ெபற்ற ேலவயர்கள் ேவைலச்ெசய்பவர்கைள
ேமற்பார்ைவபார்ப்பதும்மற்ற ேவைலகைளச்
ெசய்வதுமாய் இருந்தனர். ச ல ேலவயர்கள்
ெசயலாளர்களாகவும், அதகாரிகளாகவும்
வாயற்காவலர்களாகவும்இருந்தனர்.

சட்டப் புத்தகம் கண்டுபடிக்கப்படுக றது
௧௪ கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருக்கற

பணத்ைத ேலவயர்கள் ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தனர். அேத ேநரத்தல் இல்க்கயா எனும்
ஆசாரியன் கர்த்தருைடய சட்ட புத்தகத்ைதக்
கண்டுபடித்தான். அது ேமாேசயால்
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ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. ௧௫ இல்க்கயா
காரியக்காரனான சாப்பானிடம், “சட்டப்
புத்தகத்ைத கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
கண்டு எடுத்தருக்க ேறன்” என்றான்.
இல்க்கயாஅந்தப்புத்தகத்ைதச் சாப்பானிடம்
ெகாடுத்தான். ௧௬ சாப்பான் அந்தப்
புத்தகத்ைத ேயாச யா அரசனிடம்
எடுத்துவந்தான். அவன் அரசனிடம்,
“உங்கள் ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள்
ெசான்னது ேபாலேவ அைனத்ைதயும்
ெசய்து ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௭ அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
இருந்த பணத்ைத ேசகரித்து
அதைன ேமற்பார்ைவயாளர்களுக்கும்,
ேவைலக்காரர்களுக்கும் ெகாடுக்கன்றனர்”
என்றான். ௧௮ ேமலும் சாப்பான்
அரசனிடம், “ஆசாரியனான இல்க்கயா ஒரு
புத்தகத்ைத என்னிடம் ெகாடுத்தருக்க றான்”
என்றான். ப றகு சாப்பான் அந்தப்
புத்தகத்ைத வாச த்துக் காட்டினான்.
அவன் வாச க்கும்ேபாது அரசனுக்கு முன்பு
இருந்தான். ௧௯ ேயாச யா அரசன் சட்டத்தன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது அவன் தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டான்.
௨௦ ப றகு அவன் இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனான அகக்காமுக்கும்,
மீகாவன் மகனான அப்ேதானுக்கும்,
சம்ப ரத யாகய சாப்பானுக்கும், ராஜாவன்
ஊழியக்காரனாகய அசாயாவுக்கும்
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கட்டைளய ட்டான். ௨௧ அரசன்,
“ெசல்லுங்கள் எனக்காக கர்த்தரிடம்
ேகளுங்கள். இஸ்ரேவலிலும், யூதாவலும்
மிச்சமுள்ள ஜனங்களுக்காகக் ேகளுங்கள்.
கண்டுபடிக்கப்பட்ட புத்தகத்தல் உள்ள
ெசாற்கைளப்பற்ற ேகளுங்கள். நமது
முற்ப தாக்கள் அவரது வார்த்ைதகளுக்கு
அடிபணியவல்ைல என்பதால் கர்த்தர் நம்
மீது ேகாபமாக இருக்க றார். இந்தப் புத்தகம்
ெசய்ய ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் அவர்கள்
ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.
௨௨ இல்க்கயாவும், அரசனின்

ேவைலக்காரர்களும் உல்தாள் எனும்
தீர்க்கதரிச ெபண்ணிடம் ெசன்றனர்.
உல்தாள் சல்லூமின் மைனவ .
சல்லூம் தக்வாதன் மகன். த க்வாத்
அஸ்ராவன் மகன். அஸ்ரா அரசனின்
ஆைடகளுக்குப் ெபாறுப்பாளன். உல்தாள்
எருசேலமின் புதய பகுதயல் வாழ்ந்து
வருகறாள். இல்க்கயாவும், அரசனின்
ேவைலக்காரர்களும் அவளிடம் நடந்தைத
எல்லாம் ெசான்னார்கள். ௨௩ உல்தாள்
அவர்களிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் கூறுவது இதுதான்: அரசனான
ேயாச யாவ டம் கூறுங்கள்: ௨௪ ‘நான் இந்த
இடத்த ற்கும், இங்கு வாழும் ஜனங்களுக்கும்
ெதாந்தரவுகைளத் தருேவன். யூதா
அரசனின் முன்னிைலயல் வாச க்கப்பட்ட
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா
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ெகாடூரமானவற்ைறயும் ெகாண்டுவருேவன்.
௨௫ ஜனங்கள் என்ைனவட்டு வலக
அந்நய ெதய்வங்களுக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்க ேபாய்வ ட்ட
காரணத்தால் நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
தம்முைடய தீயச்ெசயல்களால் அவர்கள்
எனக்கு மிகுதயான ேகாபத்ைத
மூட்டிவ ட்டார்கள். எனேவ நான் இந்த
இடத்தல் எனது ேகாபத்ைதக் ெகாட்டுேவன்.
ெநருப்ைபப்ேபான்றுேகாபம்அவயாது.’

௨௬ “ஆனால் யூதாவன் அரசனான
ேயாச யாவ டம் கூறு. அவன்
உங்கைளக் கர்த்தைரக் ேகட்குமாறு
அனுப்பயருக்க றான். சற்று ேநரத்த ற்கு
முன்னர் நீ ேகட்டவற்ைறப்பற்ற
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுவது
இதுதான்: ௨௭ ‘ேயாச யா நீ மனம் இளக
பணிந்துெகாண்டாய், உனது ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டாய், எனக்கு முன்பு நீ
அழுதாய். இவ்வாறு உன் மனம்இளகயதால்
௨௮ உன் முற்ப தாக்களுடன் இருப்பதற்கு
நான் உன்ைன அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
நீ உனது கல்லைறக்கு சமாதானத்ேதாடு
ேபாவாய். அதனால் நான் இந்த
இடத்துக்கும், இங்குள்ள ஜனங்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்ேபாகும் பயங்கரமான
துன்பங்கைள நீ காணமாட்டாய்’ ”
என்றார். இல்க்கயாவும், அரசனின்
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ேவைலக்காரர்களும் இந்த ெசய்தைய
ேயாச யாஅரசனிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௯ ப றகு ேயாச யா யூதா மற்றும்

எருசேலமில் உள்ள மூப்பர்கைள அைழத்து
அவர்கைளச் சந்த த்தான். ௩௦ அரசன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான்.
யூதாவலுள்ள ஜனங்களும், எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்களும் ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், முக்கயமானவர்களும்
முக்கயமற்றவர்களும் அரசேனாடு
ெசன்றனர். 'உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்தல்'
உள்ள அைனத்ைதயும் அரசன் அவர்களுக்கு
வாச த்துக் காட்டினான். அப்புத்தகம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கண்ெடடுத்த
புத்தகம் ஆகும். ௩௧ ப றகு அரசன் தனது
இடத்தல் எழுந்து நன்றான். ப றகு
அவன் கர்த்தேராடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்தான். கர்த்தைரப் பன்பற்றுவதாகவும்
அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்
அடிபணிவதாகவும் ெசான்னான். முழு
இருதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் அவன்
கீழ்ப்படிவதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான்.
உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட
அைனத்துக்கும் அடிபணிவதாக
ஒப்புக்ெகாண்டான். ௩௨ ப றகு
ேயாச யா எருசேலம் மற்றும் ெபன்யமீன்
நாட்டிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
உடன்படிக்ைகைய ஒப்புக்ெகாள்க ற
வைகயல் வாக்குறுத தரச் ெசய்தான். தமது
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முற்ப தாக்கள் கீழ்ப்படிந்த ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகைய எருசேலம் ஜனங்களும்
கீழ்ப்படிந்தார்கள். ௩௩ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பல் ேவறு நாடுகளிலிருந்து
வக்க ரகங்கைளக் ெகாண்டு வந்து
ைவத்தருந்தனர். ஆனால் ேயாச யா அந்த
ெகாடூரமான வக்க ரகங்கைள எல்லாம்
அழித்துவ ட்டான். அரசன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவைரயும் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச்ேசைவெசய்யுமாறுச்ெசய்தான்.
ேயாச யா உய ேராடு இருந்தவைர ஜனங்கள்
தமது முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்தனர்.

௩௫

ேயாச யாபஸ்காைவக்ெகாண்டாடுக றான்
௧ எருசேலமில் கர்த்தருக்கு ேயாச யா

அரசன் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினான்.
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி முதல் மாதத்தல்
14வது நாளன்று ெகால்லப்பட்டது.
௨ ேயாச யா ஆசாரியர்கைள அவர் தம்
கடைமகைளச் ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
அவன் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ேசைவ ெசய்யும்ேபாது
உற்சாகப்படுத்தனான். ௩ ேயாச யா
ேலவயர்கேளாடு ேபசனார். அந்த
ேலவயர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்குக்
கற்ப க்க றவர்கள். கர்த்தருக்குச் ெசய்யும்
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ேசைவகளால் பரிசத்தமானவர்களாக
ஆக்கப்பட்டவர்கள். அவன் அவர்களிடம்,
“சாெலாேமான் கட்டிய ஆலயத்தல் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ைவயுங்கள். சாெலாேமான்
தாவீதன் மகன். தாவீது இஸ்ரேவலின்
அரசனாக இருந்தான். மீண்டும் நீங்கள்
பரிசுத்தப்ெபட்டிையஉங்கள்ேதாளில்சுமந்து
இடம்வ ட்டு இடம் அைலயாதீர்கள். இப்ேபாது
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய ஜனங்களான
இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ேசைவ ெசய்யுங்கள்.
௪ ஆலயத்தல் உங்கள் ேகாத்த ரத்தன்
சார்பாகச் ேசைவெசய்ய தயாராகுங்கள்.
தாவீது அரசனும், சாெலாேமான் அரசனும்
உங்களுக்கு ஒதுக்கய ேவைலகைளச்
ெசய்யுங்கள். ௫ ேலவயர்கள் குழுவுடன்
பரிசுத்தமான இடத்தல் நல்லுங்கள். நீங்கள்
இதைன ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களினால்
ெசய்யுங்கள். இது அவர்களுக்கு உதவயாக
இருக்கும். ௬ பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகால்லுங்கள். கர்த்தருக்கு முன்பு
பரிசத்தமாக இருங்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகய உங்கள் சேகாதரர்களுக்கு
ஆட்டுக் குட்டிகைளத் தயார் ெசய்யுங்கள்.
கர்த்தர் நமக்குகட்டைளய ட்டவற்ைறஎல்லாம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் நமக்கு ேமாேச மூலம்
பல கட்டைளகைள ெகாடுத்தருக்க றார்”
என்றான்.
௭ ேயாச யா 30,000 ெசம்மறயாடுகைளயும்,
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ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு பஸ்காவல் பலியாகக்
ெகால்வதற்குக் ெகாடுத்தான். அவன்
ஜனங்களுக்கு 3,000 கால்நைடகைளயும்
ெகாடுத்தான். இந்த வலங்குகள்
அைனத்தும் ேயாச யா அரசனின்
ெசாந்த வலங்குகள். ௮ ேயாச யாவன்
அதகாரிகளும் இலவசமாக ஆடுகைளயும்
ெபாருட்கைளயும் ஜனங்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவயர்களுக்கும்
பஸ்கா காணிக்ைகக்காக ெகாடுத்தனர்.
தைலைம ஆசாரியனான இல்க்கயா,
சகரியா மற்றும் ெயச ேயல் ஆக ேயார்
ஆலயத்தன் ெபாறுப்பான அதகாரிகள்.
அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு 2,600
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 300 காைளகைளயும்
பஸ்கா பலியாகக் ெகாடுத்தார்கள்.
௯ ேமலும், தனது சேகாதரர்களான
ெசமாயா மற்றும் நத்தானிேயல்
ஆகயவர்களுடனும் அசாப யா, ஏேயல்
மற்றும் நத்தானிேயல் ஆகயவர்களுடனும்
இனணந்து ெகானானியா, 500 ெசம்மற
ஆடுகைளயும், காைளகைளயும் பஸ்கா
பலியாக ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
அவர்கள்ேலவயர்களின்தைலவர்கள்.
௧௦ பஸ்கா ேசைவத் ெதாடங்குவதற்கு

அைனத்தும் தயாராக இருந்தெபாழுது
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் அவர்களின்
இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். இதுேவ அரசனின்
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கட்டைளயாகும். ௧௧ பஸ்கா ஆடுகள்
ெகால்லப்பட்டன. ப றகுேலவயர்கள்ேதாைல
உரித்தனர். இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம்
ெகாடுத்தனர். ஆசாரியர்கள் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தனர். ௧௨ ப றகு
அவர்கள் தகன பலிகளுக்காக ெவவ்ேவறு
ேகாத்த ரங்களுக்கு மிருகங்கைளக்
ெகாடுத்தனர். ேமாேசயன் சட்டம்
தகனபலிகள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட
ேவண்டும் என்று ேபாத த்தேதா அவ்வாேற
இது ெசய்யப்பட்டது. ௧௩ ேலவயர்கள்
தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய பஸ்கா
பலிகைள தீயல் வறுத்தார்கள். அவர்கள்
பரிசுத்தமான பலிகைளப் பாைனகளிலும்,
ெகாப்பைரகளிலும் சட்டிகளிலும்
சைமத்தனர். உடனடியாகஅவர்கள்அவற்ைற
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். ௧௪ இைவ
முடிந்த ப றகு, ேலவயர்கள் தங்களுக்ெகன்று
இைறச்சையப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
ஆேரானின் சந்தத களான ஆசாரியர்களும்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ஆசாரியர்கள்
இருட்டுகறவைர கடினமான ேவைலைய
ெசய்தார்கள். அவர்கள் தகனபலிகைள
எரிப்பதும், ெகாழுப்ைப எரிப்பதுமாக
இருந்தார்கள். ௧௫ ஆசாப் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்த ேலவயப் பாடகர்கள் அரசன்
தாவீது தங்களுக்கு ஒதுக்கய இடத்ைத
அைடந்தார்கள். அவர்கள் ஆசாப், ஏமான்,
அரசனின் தீர்க்கதரிச யான எதுத்தானும்
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ெசான்னபடிேய தங்கள் இடங்களில்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். வாசல்
காவலர்கள் ஒவ்ெவாரு வாசலிலும்
நன்றார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேவைலையவ ட்டு வலகாமல் இருந்தார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்களுக்காக அவர்களின்
சேகாதரரான ேலவயர்கள் பஸ்காவல்
அைனத்ைதயும்தயார் ெசய்துவ ட்டனர்.
௧௬ எனேவ, ேயாச யா அரசனின்

கட்டைளப்படி அன்று நைடெபற ேவண்டிய
ேவைலகள் அைனத்தும் நடந்ேதறன.
கர்த்தருைடய பலிபீடத்தல் தகனபலிகள்
ெகாடுக்கப்பட்டு பஸ்கா பண்டிைக
ெகாண்டாடப்பட்டது. ௧௭ அங்கருந்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பஸ்காைவயும்,
புளிப்ப ல்லா அப்பப் பண்டிைகையயும்
ஏழு நாட்களாகக் ெகாண்டாடினார்கள்.
௧௮ தீர்க்கதரிச சாமுேவல் காலத்தலிருந்து
இன்றுவைர பஸ்கா பண்டிைக இதுேபால்
எப்ேபாதும் ெகாண்டாடப்படவல்ைல.
எந்தெவாரு அரசனும் இஸ்ரேவலில்
இதுேபால் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடவல்ைல.
ேயாச யாஅரசன்,ஆசாரியர்கள்ேலவயர்கள்,
யூதா ஜனங்கள். எருசேலமில் இருந்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
பஸ்காைவச் ச றப்பான முைறயல்
ெகாண்டாடினார்கள். ௧௯அவர்கள் ேயாச யா
ஆட்ச ப் ெபாறுப்ேபற்ற 18வது ஆண்டில்
இந்தப் பஸ்காைவக்ெகாண்டாடினார்கள்.
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ேயாச யாவன்மரணம்
௨௦ேயாச யாஆலயத்த ற்குஅைனத்துநல்ல

ெசயல்கைளயும் ெசய்து முடித்தான். ப றகு
எக ப்து அரசனான ேநேகா தன் பைடகேளாடு
ஐப ராத்து ஆற்றன் கைரயலுள்ள
கர்ேகமிஸ் நகரத்தன் மீது ேபார் ெசய்ய
ெசன்றான். உடேன ேயாச யா அரசனும்
அவேனாடு ேபாரிடச் ெசன்றான். ௨௧ஆனால்
ேநேகா ேயாச யாவுக்குத் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். அவர்கள்,

“ேயாச யா அரசேன! இந்தப் ேபார்
உங்களுக்கு எத ரானது அல்ல. நான்
உனக்கு எத ராகச் சண்ைட ெசய்ய
வரவல்ைல. நான் என் பைகவர்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைட ெசய்ய வந்தருக்க ேறன்.
ேதவன் என்ைன வைரவாகச் ெசல்லுமாறு
ெசான்னார். ேதவன் என் பக்கத்தல்
உள்ளார். எனேவ எனக்கு எத ராகப்
ேபாரிடேவண்டாம். நீ எனக்கு எத ராகப்
ேபாரிட்டால் ேதவன் உன்ைன அழிப்பார்!”
என்றனர்.

௨௨ ஆனால் ேயாச யா அங்கருந்து
வலகவல்ைல. அவன் ேநேகாேவாடு ேபாரிட
முடிவுெசய்தான். எனேவ அவன் உருவத்ைத
மாற்ற க்ெகாண்டு ேபாரிட களத்துக்குச்
ெசன்றான். ேதவனுைடய கட்டைளையப்
பற்ற ேநேகா ெசான்னைத ேயாச யா ஏற்றுக்
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ெகாள்ள மறுத்துவ ட்டான். ேயாச யா
ேபாரிட ெமக ேதா பள்ளத்தாக்குக்குச்
ெசன்றான். ௨௩ ேபார்க்களத்தல் அரசன்
ேயாச யாவன்ேமல் அம்புகள் பாய்ந்தன.
அவன் தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “நான்
பலமாகக் காயப்பட்டிருக்க ேறன். நீங்கள்
என்ைனத்தூக்க ச்ெசல்லுங்கள்!” என்றான்.
௨௪ எனேவ, ேவைலக்காரர்கள்

ேயாச யாைவ அவனது இரதத்தலிருந்து
இறக்க , ேவெறாரு இரதத்தல்
ஏற்றனார்கள். இரண்டாவது
இரதமும் அவனால் ேபார்க்களத்துக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்டதுதான். பன்
ேயாச யாைவ எருசேலமிற்கு அைழத்துச்
ெசன்றனர். அங்ேகஅவன்மரித்தான். அவன்
முற்ப தாக்களின் கல்லைறகளுக்கு அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். யூதா மற்றும்
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
ேயாச யாவன் மரணத்தற்காகப் ெபரிதும்
துக்கப்பட்டார்கள். ௨௫ ேயாச யாவற்காக
எேரமியா புலம்பல் பாடல்கைள எழுத ப்
பாடினான். இன்றும் ஆண் ெபண் பாடகர்கள்
அப்பாடல்கைளப் பாடி வருகறார்கள். அைவ
இன்றுவைரஇஸ்ரேவலில்வழங்கவருகறது.
புலம்பல் பாடல்கள் என்ற புத்தகத்தல் அைவ
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௬-௨௭ ேயாச யாவன் ெதாடக்க காலமுதல்

முடிவுவைர அவன் ெசய்த அைனத்து
ெசயல்களும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல்
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அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. கர்த்தரிடம் அவன்
எவ்வளவு உண்ைமயானவனாக இருந்தான்
என்பைதயும், கர்த்தருைடய சட்டங்களுக்கு
எவ்வாறு அடிபணிந்தான் என்பைதயும்
அப்புத்தகம்வளக்குகறது.

௩௬
யூதாவன்அரசனானேயாவாகாஸ்
௧எருசேலமில்யூதாவன்புதயஅரசனாக
ேயாவாகாைசஜனங்கள்ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.

ேயாவாகாஸ் ேயாச யாவன் மகன்.
௨ ேயாவாகாஸ் தனது 23வது வயதல்
யூதாவன் அரசன் ஆனான். அவன்
எருசேலமில் மூன்று மாதங்கேள அரசனாக
இருந்தான். ௩ ப றகு எக ப்து அரசனான
ேநேகாேயா வாகாைசக் ைகதயாக்கனான்.
3 1/4 டன் எைடயுள்ள ெவள்ளியும்,
75 பவுண்டு எைடயுள்ள தங்கமும்
அபராதமாகச் ெசலுத்த ேவண்டுெமன
யூதா ஜனங்களிடம் எக ப்து அரசனான
ேநேகா ெசான்னான். ௪ ேயாவாகாசன்
சேகாதரைன யூதா மற்றும் எருசேலமின்
புதய அரசனாக ேநேகா ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
ேயாவாகாசன் சேகாதரனின் ெபயர்
எலியாக்கீம் ஆகும். அவனது ெபயைர
ேயாயாக்கீம் என்று ேநாேகா மாற்றனான்.
ஆனால் ேநேகா ேயாவாகாைச எக ப்த ற்கு
அைழத்துச்ெசன்றான்.
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யூதாவன்அரசனானேயாயாக்கீம்
௫ ேயாயாக்கீம் யூதாவன் புதய அரசனான

ேபாதுஅவனதுவயது 25.அவன்எருசேலமில்
11 ஆண்டுகள் ஆண்டான். கர்த்தர் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று வரும்பயவற்ைற
ேயாயாக்கீம் ெசய்யவல்ைல. அவன்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக பாவம்
ெசய்தான்.
௬ யூதாைவ பாப ேலானில் இருந்த

ேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்கனான். அவன்
ேயாயாக்கீைம ைகது ெசய்து ெவண்கலச்
சங்கலியால் கட்டினான். ப றகு அவைன
பாப ேலானுக்கு இழுத்துச்ெசன்றான்.
௭ ேநபுகாத்ேநச்சார் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்துச்ெசன்றான். அவற்ைற
பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்று தனது
அரண்மைனயல் ைவத்துக்ெகாண்டான்.
௮ ேயாயாக்கீம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும்
பாவங்களும் அவனது பயங்கரமான
தவறுகளும், இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ேயாயாக்கீன் புதய
அரசனாக ேயாயாக்கீம் இடத்தல் ஆனான்.
இவன்ேயாயாக்கீமின்மகன்.

யூதாவன்மன்னனானேயாயாக்கீன்
௯ ேயாயாக்கீன் யூதாவன் அரசனாக

ஆனேபாது அவனது வயது 18 ஆகும்.
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அவன் எருசேலமின் அரசனாக 3
மாதங்களும் 10 நாட்களும் இருந்தான்.
கர்த்தர் ெசய்யவரும்பயைத அவன்
ெசய்யவல்ைல. அவன்கர்த்தருக்குஎத ராகப்
பாவம் ெசய்தான். ௧௦ வசந்தகாலத்தன்
ெதாடக்கத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேவைலக்காரர்கைளஅனுப்ப ேயாயாக்கீைன
வரவைழத்தான். அவர்கள் அவேனாடு
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள
வைலமத ப்பற்ற ெபாருட்கைளயும்
பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்றனர்.
ேநபுகாத் ேநச்சார் ச ேதக்கயாைவத்
ேதர்ந்ெதடுத்து யூதா மற்றும் எருசேலமின்
அரசனாக்கனான். ச ேதக்கயா
ேயாயாக்கீனின்உறவனன்ஆவான்.

ச ேதக்கயா,யூதாவன்அரசன்
௧௧ ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனானேபாது

அவனதுவயது 21ஆகும். அவன்எருசேலமில்
11 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான்.
௧௨ ச ேதக்கயா கர்த்தருைடய வருப்பப்படி
ெசயல்கைளச் ெசய்யவல்ைல. ச ேதக்கயா
கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தான்.
எேரமியா என்ற தீர்க்கதரிச கர்த்தரிடமிருந்து
ெசய்தையச் ெசான்னான். ஆனால்
ச ேதக்கயா பணிவைடயாமல் எேரமியாவன்
ேபச்ைசக் ேகட்கவல்ைல.

எருசேலம்அழிக்கப்பட்டது
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௧௩ ச ேதக்கயா ேநபுகாத்ேநச்சார்
அரசனுக்கு எத ராக ஆனான். முன்பு
ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாவ டம் தனக்கு
உண்ைமயாக நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று வாக்குறுத வாங்கயருந்தான்.
ச ேதக்கயா ேதவன் ேமல் ஆைணச்
ெசய்தருந்தான். ஆனால் அவன் கடின
மனதுள்ளவனாகஇஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
கர்த்தருைடய பக்கம் தரும்பாமல்இருந்தான்.
௧௪ ஆசாரியர்களின் தைலவர்களும், யூதா
ஜனங்களின் தைலவர்களும் ெகாடிய
பாவங்கைளச் ெசய்து கர்த்தருக்கு
எத ராக ப்ேபானார்கள். அவர்கள்
ப ற நாடுகளின் தீயச்ெசயல்கைளப்
பன்பற்றனார்கள். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத அழித்தார்கள். கர்த்தர்
எருசேலமில் தன் ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக
ைவத்தருந்தார். ௧௫ அவர்களது
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்
அவர்கைள எச்சரிக்கப் பல்ேவறு
தீர்க்கதரிச கைள மீண்டும் மீண்டும்
அனுப்பனார். கர்த்தர் அவர்களுக்காகவும்,
தமது ஆலயத்துக்காகவும் வருத்தப்பட்டார்.
அதனால் அவர் இவ்வாறுச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் அவர்கைளயும், ஆலயத்ைதயும்
அழித்துவ ட வரும்பவல்ைல. ௧௬ ஆனால்
ேதவனுைடய ஜனங்கள் ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிச கைளக் ேகலிச் ெசய்தனர்.
ேதவனுைடய தீர்க்கதரிசனங்கைளக் ேகட்க
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அவர்கள் மறுத்தனர். அவர்கள் ேதவனுைடய
ெசய்த கைள ெவறுத்தார்கள். இறுதயல்
ேதவனால் அவரது ேகாபத்ைத அதற்கு
ேமல் அடக்க முடியவல்ைல. ௧௭ எனேவ
ேதவன்பாப ேலானின்அரசைனயூதாமற்றும்
எருசேலம் ஜனங்கைளத் தாக்க ட அைழத்து
வந்தார். பாப ேலான்அரசன்இைளஞர்கைள
அவர்கள் ஆலயத்தல் இருந்த ேபாதுங்கூட
ெகான்றான். அவன் யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்களிடம் இரக்கம் காட்டவல்ைல.
பாப ேலானிய அரசன் இைளஞர்கள்,
முதயவர்கள், ஆண்கள், ெபண்கள்,
ேநாயாளிகள், ஆேராக்கயமுைடயவர்கள்
என அைனவைரயும் ெகான்றான்.
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கும்படி ேதவன் ேநபுகாத்ேநச்சைர
வ ட்டுவ ட்டார். ௧௮ ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள
அைனத்து ெபாருட்கைளயும் பாப ேலனுக்கு
எடுத்துச்ெசன்றான். ஆலயம், அரசனது
அரண்மைன,அதகாரிகளின்வீடுஎனஎல்லா
இடங்களிலும் இருந்த வைலமத க்கமுடியாத
ெபாருள்கைளயும் அவன் எடுத்துச்
ெசன்றான். ௧௯ ேநபுகாத்ேநச்சாரும்
அவனது பைடயும் ஆலயத்ைத எரித்தனர்.
எருசேலம் சுவர்கைள இடித்தனர்.
அரசன் மற்றும் அதகாரிகளின்
வீடுகைள அடித்துச் சைதத்து எரித்தனர்.
அவர்கள் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
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அழிப்பதும், எடுத்து ெசல்வதுமாய்
இருந்தனர். ௨௦ ேநபுகாத்ேநச்சார்
உய ேராடு மீதயாக உள்ள ஜனங்கைள
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
அடிைமயாக்கனான். ெபர்ச ய அரசு
பாப ேலானிய அரைச அழிக்கும்வைர
அவர்கள் அங்கு அடிைமகளாகேவ
இருந்தனர். ௨௧ எேரமியா தீர்க்கதரிச
மூலம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர்
ெசான்னது யாவும் நடந்தது. கர்த்தர்
ஏேரமியா மூலம் ெசான்னது: இந்த இடம்
இன்னும் 70ஆண்டுகளுக்குபாழாய்க டக்கும்.
நலங்களுக்குஜனங்களால்வழங்கப்படாமல்
ேபான ஓய்வுஆண்டுகளுக்காக சரி ெசய்வது
ேபால்இதுஇருக்கும்.
௨௨ ெபர்ச யா அரசனான ேகாேரசன்

முதலாம் ஆண்டில் கர்த்தர் ேகாேரசன்
மூலமாக ஒரு அறக்ைகைய ெவளிய ட்டார்.
அவன் இதைனச் ெசய்ததால் கர்த்தர்
எேரமியா தீர்க்கதரிச யன் மூலம்
வாக்களித்ததும் நைறேவறும். ேகாேரசு
தன் அரசன் அைனத்து பகுத களுக்கும்
தூதுவர்கைள அனுப்பனான். அவர்கள்
இந்தச்ெசய்தையஎடுத்துச்ெசன்றனர்.
௨௩ ெபர்ச யா அரசனாகய ேகாேரசு

கூறுவது:

பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தர்
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என்ைன பூமி முழுவதற்கும் அரசன்
ஆக்கனார். எருசேலமில்அவர் தனக்ெகாரு
ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி ெபாறுப்பளித்
துள்ளார். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
பள்ைளகளாகய நீங்கள் எருசேலமிற்குப்
ேபாகும்படி வடுவக்க ேறன். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருப்பாராக.
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