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இராஜாக்களின்
இரண்டாம்புத்தகம்

அகசயாவற்குஒருெசய்த
௧ ஆகாப் மரித்ததும் இஸ்ரேவலின்

ஆட்சயல் இருந்து இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக
ேமாவாப் ப ரிந்துவ ட்டது.
௨ ஒரு நாள், அகசயா தன் வீட்டின்

ேமல்மாடியல் இருந்தான். அப்ேபாது
மரச் சட்டங்களாலான க ராத யன்
வழியாகக் கீேழ வழுந்துவ ட்டான்.
அவனுக்கு பலமாக அடிபட்டுவ ட்டது.
அவன் தன் ேவைலயாட்கைள அைழத்து
அவர்களிடம், “எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால்ேசபூப டத்தல் ேபாய், அவர்கள்
ஆசாரியர்களிடம்,இந்தகாயங்களில்இருந்து
குணமைடேவனா”என்றுவசாரித்துவரும்படி
ெசான்னான்.
௩ ஆனால் கர்த்தருைடய தூதன்

தஸ்பயனாகய எலியாவ டம், “சமாரியாவல்
இருந்து தூதுவர்கைள அரசன்
அகசயா அனுப்ப இருக்க றான். நீ
ெசன்று அவர்கைளச் சந்த ப்பாயாக.
அவர்களிடம், ‘இஸ்ரேவலில் ஒரு ேதவன்
இருக்கறார்! ஆனால் நீங்கள் அைனவரும்
எதற்காக எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால்ேசபூப டத்தல் ேகள்வகள் ேகட்கச்
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ெசல்க றீர்கள்? ௪ அரசன் அகசயாவ டம்
இவ்வஷயங்கைளச் ெசால்லுங்கள்:
பாகால்ேசபூப டத்தல் ேகள்வகள் ேகட்கத்
தூதுவர்கைளஅனுப்பனாய். இக்காரியத்ைத
நீ ெசய்ததால், ேநாய்வாய்ப்பட்டு படுத்த
படுக்ைகய ேலேய மரித்துப்ேபாவாய் என
கர்த்தர் ெசால்க றார்!’ என்று ெசால்”
என்றான். ப றகுஅங்கருந்து களம்ப எலியா
இவ்வதமாகேவ அகசயாவன் ஆட்களிடம்
ெசான்னான்.
௫ தூதுவர்கள் அகசயாவ டம் தரும்ப ப்

ேபாக, அவேனா “ஏன் இவ்வளவு வைரவல்
வந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௬அவர்கள்அவனிடம், “ஒருவன்எங்கைளச்

சந்த த்தான். உங்கைள அனுப்பய
அரசனிடேம தரும்ப ச்ெசன்று, கர்த்தர்
ெசால்லும் வார்த்ைதகைள ெசால்லுங்கள்
என்று அவன் தருப்ப அனுப்பனான்.
கர்த்தர் ெசால்க றார்: ‘இஸ்ரேவலுக்குள்
ேதவன் இருக்க, எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால் ேசபூப டம் ஏன் ேகள்வ ேகட்க
அரசன் தூதுவர்கைள அனுப்பனான்?
இவ்வாறுெசய்ததால் நீஉடல்நலம் ேதறாமல்
படுத்தபடுக்ைகய ேலேய மரித்துவடுவாய்’ ”
என்றனர். ௭ அகசயா அவர்களிடம்,
“உங்கைளச் சந்த த்து இைதச் ெசான்னவன்
எப்படிஇருந்தான்?” என்றுேகட்டான்.
௮ அவர்கேளா, “அவன் ேராமத்தாலான

ேமலாைடைய அணிந்தருந்தான். இடுப்பல்
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ேதால்கச்ைசஇருந்தது” என்றனர்.
பன் அகசயா, “அவன் தஸ்பயனாகய

எலியா தான்!” என்றான்.

அகசயாவால் அனுப்பப்பட்ட தளபத கைள
அக்கனிஅழித்தது
௯ அகசயா ஒரு தளபதையயும் 50

ஆட்கைளயும் எலியாவ டம் அனுப்பனான்.
அவர்கள் வந்தேபாது, எலியா மைலயுச்சயல்
இருந்தான். தளபத அவனிடம்,
“ேதவமனிதேன, உங்கைளக் கீேழ வருமாறு
அரசர் ெசால்க றார்” என்றான்.
௧௦ எலியா அவனிடம், “நான் ேதவமனிதன்

என்றால்பரேலாகத்தலிருந்துஅக்கனிவந்து
உன்ைனயும் உன்னுைடய 50 ஆட்கைளயும்
அழிக்கட்டும்!” என்றான்.
அவ்வாேற வானிலிருந்து அக்கனி

வந்து தளபதையயும் அவனுடன் வந்த 50
ேபர்கைளயும்அழித்தது.
௧௧ அகசயா இன்ெனாரு தளபதையயும்

50 ேபைரயும் அனுப்பைவத்தான்.
அத்தளபதயும், “ேதவமனிதேன! நீங்கள்
வைரவாக கீேழ இறங்கேவண்டும் என்று
அரசர் ெசால்க றார்!” என்றான்.
௧௨ அதற்கு எலியா, “நான் ேதவ

மனிதனானால் பரேலாகத்தலிருந்து
அக்கனி வந்து உன்ைனயும், உன் 50
வீரர்கைளயும்அழிக்கட்டும்!” என்றான்.
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பன் ேதவனுைடய அக்கனி
பரேலாகத்தலிருந்து வந்து அந்த
தளபதையயும் 50வீரர்கைளயும்அழித்தது.
௧௩அகசயா மூன்றாவதாக ஒரு தளபதைய

50 ஆட்களுடன் அனுப்பைவத்தான்.
அவர்களும் எலியாவ டம் வந்தனர். பன்
தளபத , “ேதவமனிதேன, என்னுைடய
உயைரயும், உங்கள் ஊழியர்களாகய
இந்த 50 ேபருைடய உய ர்கைளயும்
காப்பாற்றுங்கள். ௧௪ பரேலாகத்தல் இருந்து
வந்த அக்கனி ஏற்ெகனேவ வந்த இரண்டு
தளபத கைளயும் அவர்களுடன் வந்த 50
வீரர்கைளயும் அழித்துவ ட்டது. இப்ேபாது
எங்கள் ேமல் இரக்கம் ைவத்து எங்கள்
உய ர்கைளக் காப்பாற்றுங்கள்!” என்று
ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௧௫ கர்த்தருைடய தூதன் எலியாவ டம்,

“தளபத ேயாடு ெசல், அவைனக்கண்டு
பயப்படேவண்டாம்” என்றான்.
எனேவ எலியா அரசனான அகசயாைவப்

பார்க்கத் தளபத ேயாடு ேபானான்.
௧௬எலியாஅகசயாவ டம், “ேதவன்இப்படிக்

கூறுகறார். அதாவது: இஸ்ரேவலில்
ேதவன் இருக்கறார். அவரிடம் ேகட்காமல்
ஏன் எக்ேரானின் ேதவனான பாகால்
ேசபூப டத்தல் தூதுவர்கைள அனுப்புக றாய்.
நீஇவ்வாறுெசய்ததால் ேநாய்குணமாகாமல்
படுத்தப்படுக்ைகய ேலேய மரித்துவடுவாய்!”
என்றான்.
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ேயாராம்அகசயாவன்இடத்ைதப்ெபறல்
௧௭எலியாவன்மூலமாக,கர்த்தர்ெசான்னது

ேபால அகசயா மரித்தான். அவனுக்கு மகன்
இல்லாததால் ேயாராம் புதய அரசனானான்.
இதுஅவன்தந்ைதேயாசபாத்தன்இரண்டாம்
ஆட்சயாண்டில்நடந்தது.
௧௮ அகசயா ெசய்த ப றச்ெசயல்கள்

எல்லாம் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

௨
எலியாைவ அைழத்துக்ெகாள்ள

கர்த்தருைடயத ட்டம்
௧ சுழல் காற்றன் மூலம் எலியாைவக்

கர்த்தர்பரேலாகத்த ற்குஅைழத்துக்ெகாள்ளத்
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது,
எலியா எலிசாவுடன் கல்காலுக்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௨ எலியா எலிசாவ டம், “நீ இங்ேக

இரு. கர்த்தர் என்ைனப் ெபத்ேதலுக்குப்
ேபாகச்ெசான்னார்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான் உங்கைள

வ ட்டு வலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் மீதும்
உங்கள் மீதும் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன்”
என்றான். எனேவ இருவரும் ெபத்ேதலுக்குச்
ெசன்றார்கள்.
௩ ச ல தீர்க்கதரிச கள் எலிசாவ டம்

வந்து, “இன்று உங்கள் எஜமானனான
எலியாைவக் கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து
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எடுத்துக்ெகாள்ளப்ேபாகும் ெசய்த
ெதரியுமா?” என்றுேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன், “ஆமாம், எனக்குத்

ெதரியும். அது பற்ற ேபசேவண்டாம்” என்று
பதலளித்தான்.
௪அங்ேகஎலியாஎலிசாவ டம், “நீஇங்ேகேய

இரு. கர்த்தர் என்னிடம் எரிேகாவ ற்குப்
ேபாகச் ெசான்னார்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான்உங்கைளவ ட்டு

வலகமாட்ேடன்என்றுகர்த்தர்மீதும்என்மீதும்
ஆைணயட்டுகூறுக ேறன்”என்றான். எனேவ
அவர்கள் இருவருமாக எரிேகாவ ற்குச்
ெசன்றனர். ௫எரிேகாவல்சலதீர்க்கதரிச கள்
எலிசாவ டம், “இன்று உனது எஜமான்
எலியாைவக் கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக றாராேம?” என்று
ேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன், “ஆமாம், அது ெதரியும்.

அைதப் பற்ற ேபசேவண்டாம்” என்றான்.
௬ எலியா எலிசாவ டம், “நீ தயவுெசய்து

இங்ேகேய இரு. ேயார்தான் ஆற்றுக்குப்
ேபாகுமாறு என்னிடம் கர்த்தர் ெசான்னார்”
என்றான்.
அதற்கு அவன், “நான் உங்கைளவ ட்டு

வலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் மீதும் என்
மீதும்ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன்” என்றான்.
எனேவஇருவரும்ெசன்றனர்.
௭அங்ேக 50 ேபர்கள் அடங்கய தீர்க்கதரிச

குழு அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து வந்தது.
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எலியாவும் எலிசாவும் ேயார்தான் ஆற்றன்
அருகல் நன்றார்கள். அவர்கள் நன்ற
இடத்ைத ேநாக்கயபடி மற்ற 50 ேபர்களும்
அவர்களிடம் இருந்து வலக தூரத்தல்
நன்றார்கள். ௮ எலியா தன் சால்ைவைய
எடுத்துமுறுக்க தண்ணீரில்அடிக்க தண்ணீர்
இரண்டு பாகமாக வலக ப்ேபாய ற்று.
அவர்கள் உலர்ந்த தைரயல் நடந்து
அக்கைரக்குக்கடந்து ேபானார்கள்.
௯ பன்னர் எலியா எலிசாவ டம்,

“என்ைன உன்னிடத்தலிருந்து ேதவன்
எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு முன் உனது வருப்பம்
என்ன?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “உங்களிடம் உள்ள

ஆவ எனக்கு இரண்டு மடங்காகக்
கைடக்கேவண்டும்” என்றான்.
௧௦ எலியா, “கஷ்டமானைதேய

ேகட்டிருக்க றாய். நான் உன்னிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் ெபாழுது நீ
என்ைனப் பார்ப்பாயானால், இது நடக்கும்.
ஆனால் நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
ேநரத்தல் என்ைன உன்னால் பார்க்க
முடியாமல் ேபாகுேமயானால் இது நடக்காது”
என்றான்.

ேதவன் எலியாைவ பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாண்டது
௧௧ எலியாவும் எலிசாவும் ேபச க்ெகாண்ேட

நடந்துச் ெசன்றார்கள். த டீெரன்று
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இரதமும் குதைரகளும் வந்து இருவைரயும்
ப ரித்தன. அைவ ெநருப்பாகத் ேதான்றன!
எலியா சுழற்காற்றால் வானுலகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.
௧௨ எலிசா இதைனப் பார்த்து, “என்

தந்ைதேய! என் தந்ைதேய! இஸ்ரேவலின்
இரதமும் குதைர வீரருமானவேர!” என்று
சத்தமிட்டான்.
இதற்குப் ப றகு எலியாைவ எலிசா

பார்க்கவல்ைல. அவன் தனது
ஆைடையக் க ழித்து தன் ேசாகத்ைத
ெவளிப்படுத்தனான். ௧௩ எலியாவன்
ேமலாைட தைரய ேல வழுந்து க டந்தது.
அதைன எலிசா எடுத்துக்ெகாண்டு
ேயார்தான் கைரக்குப் ேபானான்.
ேமலாைடைய தண்ணீரில் அடித்து,
“எலியாவன் ேதவனாகய கர்த்தர் எங்ேக?”
என்றுேகட்டான்.
௧௪ ேமலாைடயால் தண்ணீைர அடித்த

உடேன தண்ணீர் வலதுபுறமாகவும் இடது
புறமாகவும் ப ரிந்துேபாய ற்று! எலிசா
ஆற்ைறக்கடந்து ேபானான்.

தீர்க்கதரிச கள்எலியாைவப்பற்ற ேகட்டது
௧௫இவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்த

எரிேகாவன் தீர்க்கதரிச கள் எலிசாைவப்
பார்த்து “எலியாவன் ஆவ இப்ெபாழுது
எலிசாவன் ேமல் உள்ளது!” என்றார்கள்.
அவர்கள் எலிசாைவ சந்த க்க வந்தார்கள்.
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அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாகத் தைரயல்
குனிந்து வணங்கனார்கள். ௧௬ அவர்கள்
எலிசாவ டம், “பாருங்கள், எங்களிடம்
தகுதயான 50 ேபர்கள்இருக்கறார்கள். தயவு
ெசய்துநாங்கள்ெசன்றுஉங்கள்எஜமாைனத்
ேதட எங்கைளஅனுமதயுங்கள். ஒரு ேவைள
ேதவனுைடய ஆவ அவைரத் தூக்க ச்ெசன்று
எங்காவது மைலய ேலா, அல்லது
பள்ளத்தாக்க ேலா ேபாட்டிருக்கலாம்!”
என்றார்கள்.
அதற்குஎலிசா, “இல்ைல,எலியாைவத்ேதட

ஆட்கைளஅனுப்பாதீர்கள்!” என்றான்.
௧௭ எலிசா குழப்பமைடயும்வைர தீர்க்கதரிச

குழு அவைனக் ெகஞ்சயது. பன் எலிசா,
“நல்லது, எலியாைவத் ேதட ஆட்கைள
அனுப்புங்கள்” என்றான்.
எலியாைவத் ேதட தீர்க்கதரிச குழு 50

ஆட்கைள அனுப்பயது. மூன்று நாட்கள்
ேதடியும், அவர்களால் எலியாைவக்
கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ௧௮ எனேவ
அந்த ஆட்கள் எலிசா தங்கயருந்த
எரிேகாவ ற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
எலிசாவ டம் தங்களால் எலியாைவக்
கண்டுபடிக்க முடிய வல்ைல என்றார்கள்.
எலிசா அவர்களிடம், “நான் உங்களிடம்
ேபாகேவண்டாம்என்றுகூறேனன்”என்றான்.

எலிசா தண்ணீைரசுத்தமாக்கயது
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௧௯ நகர ஜனங்கள் எலிசாவ டம் வந்து,
“ஐயா, இந்த நகரம் நல்ல இடத்தல்
அைமந்துள்ளைத நீங்கள் பார்க்கமுடியும்.
ஆனால் தண்ணீேரா மிகவும் ேமாசம்.
அதனால் இங்கு நல்ல வைளச்சல் இல்ைல”
என்றனர்.
௨௦ எலிசாேவா, “ஒரு புதய ேதாண்டியல்

உப்ைபப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான்.
அவர்கள் அப்பாத்த ரத்ைத எலிசாவ டம்

ெகாண்டு வந்தனர். ௨௧ அவன் தண்ணீர்
பாய்க ற இடத்த ற்கு ேபானான். அதல்
உப்ைபப் ேபாட்டான். “அவன், ‘நான்
இந்த தண்ணீைர சுத்தமாக்குக ேறன்!
இப்ெபாழுதலிருந்து இந்த தண்ணீர் எவ்வத
மரணத்துக்கும் காரணமாக இருக்காது.
வைள நலங்களில் ெதாடர்ந்து நல்ல
வைளச்சைலத் தரும்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார்” என்றான்.
௨௨ எலிசா ெசான்னதுேபால் தண்ணீர்

பரிசுத்தமானது. இன்றளவும் அத்தண்ணீர்
சுத்தமாக இருக்க றது. அைனத்துேம எலிசா
ெசான்னதுேபால்நடந்தது.

ச ல சறுவர்கள் எலிசாைவக் ேகலிச்
ெசய்க றார்கள்
௨௩ எலிசா அங்கருந்து ெபத்ேதல்வைர

ெசன்றான். அவன் மைலமீது
ஏற க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, ச ல சறுவர்கள்
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நகரத்தலிருந்து கீேழ இறங்க வந்தார்கள்.
அவர்கள் அவைன ேகலிச்ெசய்தார்கள்.
அவர்கள், “வழுக்ைகத் தைலயேன ேமேல
ேபா! வழுக்ைகத் தைலயேன ேமேல ேபா”
என்றனர்.
௨௪எலிசா தரும்ப அவர்கைளப்பார்த்தான்.

அவர்களுக்குத் தீைம ஏற்படுமாறு கர்த்தைர
ேவண்டினான். உடேன இரண்டு கரடிகள்
காட்டிலிருந்து வந்து அவர்கைளத் தாக்க 42
சறுவர்கைளக்ெகான்றுேபாட்டன.
௨௫ எலிசா ெபத்ேதலிலிருந்து கர்ேமல்

மைலக்குச் ெசன்றான். பன்னர் அங்கருந்து
சமாரியாவ ற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

௩
ேயாராம்இஸ்ரேவலின்அரசனானான்
௧ சமாரியாவல் ஆகாபன் மகனாகய

ேயாராம் இஸ்ரேவலின் அரசன் ஆனான்.
யூதாவன் அரசனாகய ேயாசபாத்தன்
பதெனட்டாம் ஆண்டில் அவன் அரசாளத்
துவங்கனான். ேயாராம் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள்ஆண்டான். ௨தவறுஎன்றுகர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்அவன்ெசய்தான்.
ஆனால் அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலவும்
தாையப்ேபாலவும் இல்ைல. அவன்
தந்ைத ெதாழுதுெகாள்வதற்காக நறுவய
பாகலின் தூைண அகற்றவ ட்டான்.
௩ ஆனாலும் அவன் ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளத் ெதாடர்ந்து
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ெசய்து வந்தான். ேயாராம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் பாவம் ெசய்யச் ெசய்தான்.
ேயாராம், ெயெராெபயாமின் பாவத்ைத
நறுத்தவல்ைல.

ேமாவாப் இஸ்ரேவலிலிருந்து ப ரிந்து
ேபானது
௪ ேமசா ேமாவாபன் அரசன். அவனுக்கு

ஆடு மாடுகள் இருந்தன. அவன் இஸ்ரேவல்
அரசனுக்கு 1,00,000 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
1,00,000 ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கைளயும்
கம்பளிக்காகக் ெகாடுத்து வந்தான்.
௫ ஆனால் ஆகாப் மரித்ததும் ேமாவாபன்
அரசன் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் புரட்ச
ெசய்துதன்நாட்ைடப் ப ரித்துக்ெகாண்டான்.
௬ப றகு ேயாராம் சமாரியாவ ற்கு ெவளிேய

ெசன்று இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஒன்று
ேசர்த்தான். ௭அவன் தூதுவர்கைள அனுப்ப
யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்த டம்
ேபசனான். ேயாராம், “ேமாவாபன் அரசன்
எனக்கு எத ராக என் ஆட்சயலிருந்து
வலகவ ட்டான். அவேனாடு ேபாரிட
என்னுடன் ேசர்ந்து வருவீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு ேயாசபாத், “சரி, நான் உன்ேனாடு

வருக ேறன். நான் உன்ைனப் ேபான்றவன்.
எனது ஜனங்களும் உன் ஜனங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். என் குதைரகளும் உனது
குதைரகைளப் ேபான்றைவதாம்” என்றான்.
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மூன்று அரசர்களும் எலிசாைவ
ஆேலாசைனக்ேகட்க றார்கள்
௮ ேயாசாபாத் ேயாராமிடம், “நாம் எந்த

வழியல் ேபாவது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேயாராம், “நாம் ஏேதாம்

பாைலவனத்தன்வழியாகப்ேபாகேவண்டும்”
என்றுபதல்ெசான்னான்.
௯ எனேவ இஸ்ரேவல் அரசன் யூதாவன்

அரசேனாடும் ஏேதாமின் அரசேனாடும்
பயணம் ெசய்தான். அவர்கள் ஏறக்குைறய
ஏழு நாட்கள் பயணம் ெசய்தனர். ப றகு
பைடவீரர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
குடிக்க தண்ணீரில்ைல. ௧௦ இறுதயாக
இஸ்ரேவலின் அரசன், “ஓ! கர்த்தர் நமது
மூன்று அரசர்கைளயும் ஒன்றுகூடி அைழத்து
நம்ைம ேமாவாப யர்களிடம் ஒப்பைடத்து
நம்ைம ேதாற்கடித்தார்!” என்றான்.
௧௧ ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய ஒரு

தீர்க்கதரிச இங்ேக இருக்கேவண்டும். நாம்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார் என அவரிடேம ேகட்ேபாம்”
என்றான்.
இஸ்ரேவல் அரசரின் ேவைலக்காரர்

ஒருவன், “சாப்பாத்தன் மகனான எலிசா
இங்ேக இருக்க றார். அவர் எலியாவன்
ேவைலக்காரர்” என்றான்.
௧௨ ேயாசபாத்தும், “கர்த்தருைடய வார்த்ைத

எலிசாேவாடுஉள்ளது” என்றுகூறனான்.
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எனேவ இஸ்ரேவலின் அரசனும்
ேயாசபாத்தும் ஏேதாமின் அரசனும்
எலியாைவப்பார்க்கப் ேபானார்கள்.
௧௩ எலிசா இஸ்ரேவல் அரசனான

ேயாராமிடம், “நான் உங்களுக்கு ெசய்வதற்கு
எதுவுமில்ைல. உங்கள் தந்ைத மற்றும்
தாயன் தீர்க்கதரிச களிடம் ெசல்லுங்கள்!”
என்றான்.
அதற்கு இஸ்ரேவலின் அரசன்,

“இல்ைல, நாங்கள் உங்கைளப் பார்க்கேவ
வந்துள்ேளாம். ஏெனன்றால்கர்த்தர்ேமாவாப்
மூலம் எங்கைளத் ேதாற்கடிக்க எங்கள்
மூவைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டியுள்ளார்.
எங்களுக்கு நீங்கள் உதவேவண்டும்”
என்றான்.
௧௪ அதற்கு எலிசா, “சர்வவல்லைமயுள்ள

கர்த்தருக்கு நான் ஊழியம் ெசய்க ேறன்.
அவர் இருப்பது எந்த அளவற்கு
உண்ைமேயா, அேத அளவுக்கு
நான் உம்மிடம் உண்ைமையப்
ேபசுக ேறன். யூதாவன் அரசனாகய
ேயாசபாத் இங்ேக இல்லாவ ட்டால்
உங்கைள நான் பார்த்தருக்கேவா
கவனித்தருக்கேவாமாட்ேடன்! ௧௫ இப்ேபாது
சுரமண்டலம்வாச க்க றஒருவைனஅைழத்து
வாருங்கள்” என்றான்.
அவன் வந்து சுரமண்டலத்ைத

வாச த்தேபாது, கர்த்தருைடய வல்லைம
எலிசாவன் ேமல் இறங்கயது. ௧௬ ப றகு
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எலிசா, “இப்பள்ளத்தாக்க ேல துைளகைளப்
ேபாடுங்கள். கர்த்தர்இைதத்தான்கூறுகறார்:
௧௭ நீங்கள் காற்ைறயும் மைழையயும்
பார்ப்பதல்ைல. ஆனால் பள்ளத்தாக்கு
தண்ணீரால் நைறயும். பன் நீங்களும்
உங்கள் பசுக்களும் மற்ற மிருகங்களும்
குடிக்க தண்ணீர் கைடக்கும். ௧௮ இதைன
கர்த்தர் எளிதாகச் ெசய்வார். ேமாவாப்
ஜனங்கைள நீங்கள் ெவல்லும்படியாகவும்
ெசய்வார்! ௧௯ நீங்கள் பலமுள்ள (ேகாட்ைட
அைமந்த) நகரங்கைளயும், ேதர்ந்ெதடுத்த
(நல்ல) நகரங்கைளயும் தாக்குவீர்கள்.
நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டுவீர்கள்.
தண்ணீரின் ஊற்றுகைள அைடப்பீர்கள்.
வயல்கைளக் கற்களால் அழித்துவடுவீர்கள்”
என்றான்.
௨௦காைலயல், பலிையச் ெசலுத்தும் ேபாது

ஏேதாம் சாைல வழியாக தண்ணீர் வந்து
பள்ளத்தாக்ைகந ரப்ப ற்று.
௨௧ ேமாவாபலுள்ள ஜனங்கள் அரசர்கள்

தம்ேமாடுேபாரிடவருவைதேகள்வப்பட்டனர்.
எனேவ, ஆயுதம் தரிக்கக்கூடிய வயதுைடய
அத்தைன ஆண்களும் கூடினார்கள்.
அவர்கள் எல்ைலயல் ேபாரிடத் தயாராக க்
காத்தருந்தனர். ௨௨ அவர்கள் காைலயல்
வழித்தேபாது சூரியன் தண்ணீரில்
ப ராகாச ப்பைதஇரத்தம்நைறந்தருப்பைதப்
ேபால் கண்டனர். ௨௩ அவர்கள்,
“இரத்தத்ைதப் பாருங்கள், அரசர்கள்
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ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடய ட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் தங்கைள
அழித்துக்ெகாண்டனர். மரித்த
பணங்களிலுள்ள வைலமத ப்புள்ள
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.
௨௪ ேமாவாப் ஜனங்கள் இஸ்ரேவலர்களின்

முகாம்களுக்கு வந்தனர். அங்ேக
இஸ்ரேவலர்களால்தாக்கப்பட்டனர். தப்ப த்து
ஓடமுயன்றதும்இஸ்ரேவலர்கள்அவர்கைளத்
துரத்த ேமாவாபுக்குள்ளும் புகுந்து
தாக்கனார்கள். ௨௫இஸ்ரேவலர்கள்ேமாவாப்
நகரங்கைள ெநாறுக்க த்தள்ளினார்கள்.
ஒவ்ெவாரு நல்ல வயல்களில் கற்கைள
எற ந்தனர். நீரூற்றுகைளஅைடத்தனர், நல்ல
மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி எற ந்தனர்.
அவர்கள் ேமாவாபன் தைலநகரத்தன்
க ர்கரேசத்தல் உள்ள கற்கள் வடுபட்டு
ந ற்கும்வைர வ ரட்டினார்கள். இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் சுற்றவைளத்து அவர்கைள
தாக்கனார்கள்.
௨௬ ேமாவாபன் அரசனுக்கு இந்த ேபார்

மிகவும் பலமாக (அவனுக்கு எத ராக)
இருந்தது. அவன் 700 வாள் வீரர்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு ஏேதாம் அரசைனத்
தாக்க க் ெகால்லச் ெசன்றான். ஆனால்
அவர்களால் ஏேதாம் அரசைன ெநருங்க
முடியவல்ைல. ௨௭ ப றகு தன்ைனத்
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ெதாடர்ந்து ஆட்சயல் அமர இருக்க ற
தன் மூத்த மகைன ேமாவாபன் அரசன்
அைழத்தான். நகைரச்சுற்றயுள்ள சுவரில்
தன் மகைனேய சர்வாங்க தகனபலியாகச்
ெசலுத்தனான். இது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ெபரிதும் பாத த்தது. எனேவ
அவர்கள் ேமாவாைப வ ட்டு வ ட்டு தங்கள்
நாட்டிற்குப் ேபாய்வ ட்டனர்.

௪
ஒரு தீர்க்கதரிச யன்வதைவ எலிசாவ டம்

உதவ ேகட்டல்
௧ தீர்க்கதரிச களுள் ஒருவனுக்கு ஒரு

மைனவ இருந்தாள். அந்த தீர்க்கதரிச
மரித்துப்ேபாயருந்தான். அவள் எலிசாவ டம்
வந்து, “என் கணவன் உங்கள் ஊழியனாக
இருந்தார். இப்ேபாது மரித்துப்ேபானார்.
அவர் கர்த்தைர மத த்தைத நீங்கள்
அறவீர்கள். அவர் ஒருவனிடம் பணம்
வாங்கயருந்தார். அதற்காக இப்ேபாது
அந்த ஆள் என் இரண்டு பள்ைளகைள
அடிைமயாக்க க்ெகாள்ள வந்தருக்க றான்!”
என்றுஅழுதாள்.
௨ அதற்கு எலிசா, “நான் எவ்வாறு

உதவமுடியும்? உன்வீட்டில்என்னஇருக்கறது
என்றுெசால்” என்றுேகட்டான்.
அப்ெபண்ணும், “என்வீட்டில்எதுவுமில்ைல.

ஒரு ஜாடி (ஒலிவ) எண்ெணய் மட்டும்
உள்ளது” என்றாள்.
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௩உடேனஎலிசாஅவளிடம், “நீ ேபாய்உனது
பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அைனவர்களிடமும்
கண்ணங்கைளக் கடனாக வாங்க வா.
அைவ காலியாக இருக்கட்டும். நைறய
கண்ணங்கைள கடன் வாங்கு. ௪ உன்
வீட்டிற்குள் ேபாய் கதவுகைள மூடிக்ெகாள்.
வீட்டிற்குள் நீயும் உன் பள்ைளகளும்
மட்டும் தான் இருக்கேவண்டும். ஒலிவ
எண்ெணைய எல்லாக் கண்ணங்களிலும்
ஊற்ற ந ரப்ப அது நைறந்ததும் ஒவ்ெவாரு
பாத்த ரத்ைதயும்அப்புறம்ைவ” என்றான்.
௫ எனேவ அந்தப் ெபண் எலிசாவ டமிருந்து

களம்ப ப்ேபாய் வீட்டுக்கதவுகைள
அைடத்துக்ெகாண்டாள். அவளும்
அவள் பள்ைளகள் மட்டுேம வீட்டில்
இருந்தனர். அவளது மகன்கள் அவளிடம்
கண்ணங்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவற்றல் அவள் எண்ெணையஊற்றனாள்.
௬அைனத்து கண்ணங்களும் ந ரம்பயேபாது
அவள் தன் மகனிடம், “இன்ெனாரு கண்ணம்
ெகாண்டுவா” என்றாள்.
ஆனால் அவன் அவளிடம், “கண்ணங்கள்

ேவறு எதுவுமில்ைல” என்றான். அப்ேபாது
ஜாடியல் இருந்த எண்ெணயும் ெபருகுவது
நன்றுேபாய ற்று.
௭ பன் அவள் வந்து ேதவனுைடய

மனுஷனுக்கு (எலிசா) அைதச் ெசான்னாள்.
அவேரா, “நீ ேபாய் அந்த எண்ெணைய
வற்றுஉன் கடைனஅைடத்துவடு, மீதயுள்ள
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பணத்தல் நீயும் உன் பள்ைளகளும்
வாழுங்கள்” என்றான்.

சூேனமிலுள்ள ஒரு ெபண் எலிசாவற்கு
அைறவீடுெகாடுத்தது
௮ஒருநாள்எலிசாசூேனமுக்குச்ெசன்றான்.

அங்கு ஒரு முக்கயமான ெபண் இருந்தாள்.
அவள் எலிசாைவ (தடுத்து) தன் வீட்டில்
உணவு உண்ண அைழத்தாள். எனேவ
ஒவ்ெவாரு ேநரமும் அவர் அந்த வழியாகப்
ேபாகும்ேபாெதல்லாம் அவன் உணவு
உண்பதற்காக நறுத்தப்பட்டான்.
௯ அவள் தன் கணவனிடம், “இேதா

பாருங்கள், எலிசா ேதவனுைடய
பரிசுத்தமான மனிதன் என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன். எப்ெபாழுதும் நம்
வீட்ைடக் கடந்ேத ேபாக றார். ௧௦அவருக்காக
நாம் கூைரமீது ஒரு சறு அைற ஏற்பாடு
ெசய்ேவாம். அதல் படுக்ைகய ட்டு, ஒரு
ேமைஜ, நாற்காலி, வளக்குத் தண்டு
ஆகயவற்ைறயும் ைவத்துவடுங்கள். அவர்
இங்கு வரும்ேபாது தன் உபேயாகத்த ற்காக
இந்த அைறைய ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றாள்.
௧௧ ஒரு நாள் எலிசா அவளது வீட்டிற்கு

வந்தான். அவன் அங்குள்ள அைறக்குச்
ெசன்று அங்ேக ஓய்ெவடுத்தான். ௧௨ எலிசா
தனது ேவைலயாளான ேகயாச டம், “அந்த
சூேனமியாைளக்கூப்படு” என்றான்.
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அந்த ேவைலயாள் சூேனமியாைள
அைழத்தான். அவளும் களம்பவந்து
எலிசாவன் முன்னிைலயல் நன்றாள்.
௧௩ எலிசா தன் ேவைலயாளிடம், “இப்ேபாது
அவளிடம், ‘எங்களுக்கு வசதயானவற்ைற
உன்னால் முடிந்தவைர நன்கு ெசய்துள்ளாய்.
நான் உனக்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்?
நான்உனக்காகஅரசனிடேமாஅல்லதுபைடத்
தைலவனிடேமா ஏதாவது ேபசேவண்டுமா?’ ”
எனக் ேகட்கும்படிெசான்னான்.
அதற்கு அவள், “இங்ேக வாழுகன்ற என்

ெசாந்த ஜனங்களில் நான் நன்றாகேவ
இருக்க ேறன்” என்றாள்.
௧௪ எலிசா தன் ேவைலக்காரனிடம், “நாம்

இவளுக்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்?”
என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேகயாச , “எனக்குத் ெதரியும்.

இவளுக்கு குழந்ைதயல்ைல. இவள்
கணவனுக்குவயதாகவ ட்டது” என்றான்.
௧௫ ப றகு எலிசா, “அவைளக் கூப்படு”

என்றான்.
ேவைலக்காரன் அவைள அைழத்தான்.

அவள்கதவருகல்வந்து நன்றாள். ௧௬எலிசா
அவளிடம், “அடுத்த ஆண்டுஇேத பருவத்தல்
நீ உனது ெசாந்த ஆண் குழந்ைதைய
அைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய்” என்றான்.
அதற்கு அவள், “இல்ைல! ேதவமனிதேர,

நீங்கள் உங்கள் ேவைலக்காரிய டம் ெபாய்
ெசால்லேவண்டாம்” என்றாள்.
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சூேனமியெபண்ஆண்மகைனப்ெபறுதல்
௧௭ஆனால் அப்ெபண் கருவுற்றாள். எலிசா

ெசான்னதுேபாலஅடுத்தஆண்டுஅேத பருவ
காலத்தல், அவள் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள்.
௧௮ அந்தப் ைபயன் வளர்ந்தான். ஒரு

நாள், அவனது தந்ைதயும்ஆட்களும்வயலில்
அறுவைட ெசய்துெகாண்டிருந்த இடத்துக்கு
ேபானான். ௧௯அவன் தன் தந்ைதய டம், “என்
தைலவலிக்கறது!” என்றான்.
அவனது தந்ைத, “இவைனத் தன்

தாய டம் தூக்க ச்ெசல்லுங்கள்!” என்று
ேவைலக்காரனிடம் ெசான்னான்.
௨௦ ேவைலக்காரன் அவைனத்

தூக்கக்ெகாண்டுதாய டம்ெசன்றான். அவன்
தாய் மடியல் மதயம்வைர இருந்து, ப றகு
மரித்துப்ேபானான்.

அப்ெபண் எலிசாைவப் பார்க்கப்
ேபாக றாள்
௨௧ அப்ெபண் ேமலைறயல் ேபாய் ேதவ

மனிதனின் படுக்ைகயல் ைபயைனக்
க டத்தனாள். அந்த அைறயன் கதவுகைள
அைடத்துவ ட்டு ெவளிேய ேபானாள்.
௨௨ அவள் கணவைன அைழத்து
அவனிடம், “தயவுெசய்து என்ேனாடு ஒரு
ேவைலக்காரைனயும் கழுைதையயும்
அனுப்புங்கள். நான் தீர்க்கதரிச யான
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எலிசாைவ ேவகமாக அைழத்துக் ெகாண்டு
தரும்ப வரேவண்டும்” என்றாள்.
௨௩ அதற்கு அவளுைடய கணவன்,

“இன்ைறக்கு அந்தத் தீர்க்கதரிய டம்
ேபாகேவண்டும் என்று ஏன் வரும்புக றாய்?
இன்று அமாவாைசேயா அல்லது ஓய்வு
நாேளாஇல்ைல” என்றான்.
அதற்கு அவள், “கவைலப்பட ேவண்டாம்

எல்லாம் சரியாகும்” என்றாள்.
௨௪ ப றகு அவள் கழுைதயன் மீது

ேசணத்ைதக் கட்டினாள். “ேவகமாகப் ேபா,
நான் ெசால்லும் ேபாது மட்டும் ெமதுவாகச்
ெசல்” என்றாள்.
௨௫ அவள் ேதவமனிதைனப் (எலிசாைவப்)

பார்க்க கர்ேமல்மைலக்குச்ெசன்றாள்.
எலிசாவும் சூேனமியப்ெபண் ெவகு

தூரத்தலிருந்து வருவைதக் கவனித்தான்.
அவன்தன்ேவைலக்காரனானேகயாச ய டம்,
“பார், அந்த சூேனமியப் ெபண் வருகறாள்.
௨௬ அவளிடம் ஓடிப்ேபா. ‘என்ன காரியம்?
நன்றாக இருக்க றாயா? கணவன் நலமா?
குழந்ைதநலமா?’ என்றுேகள்” என்றான்.
ேகயாச அவளிடம் ஓடிப்ேபாய்

இத்தைனயும் ேகட்டான் அதற்கு அவள்,
“எல்ேலாரும்நலம்தான்” என்றாள்.
௨௭ ஆனாலும் சூேனமியப்ெபண் மைல

மீது ஏற எலிசாவ டம் வந்தாள். அவள்
அவரது பாதத்ைதப் (பணிந்து) பற்றனாள்.
ேகயாச ெநருங்க வந்து அவைள இழுத்து



2இராஜாக்கள்௪:௨௮ xxiii 2இராஜாக்கள்௪:௩௧

வலக்கனான். உடேன ேதவ மனிதன்
(எலிசா), “அவைளத் தனியாகவடு! அவள்
மிகவும் கலங்க ப்ேபாயருக்க றாள். அவள்
ஆத்துமா துடிக்க றது. கர்த்தர் என்னிடம்
இைதப்பற்ற எைதயும் ெசால்லவல்ைல.
கர்த்தர் என்னிடம் இதைன மைறத்துவ ட்டார்”
என்றான்.
௨௮ அதற்கு அந்தப் ெபண், “ஐயா!

நான் உம்மிடம் மகைனக் ேகட்கவல்ைல
‘என்ைன ஏமாற்ற ேவண்டாம்’ என்றுதாேன
ெசான்ேனன்” என்றாள்.
௨௯ ப றகு எலிசா ேகயாச ய டம்,

“புறப்படுவதற்குத் தயார்ெசய்! எனது
ைகத்தடிைய எடுத்துக் ெகாண்டுேபா.
ேபசுவதற்காக யாைரயும் நறுத்தாேத.
யாைரயாவது சந்த த்தாலும் நீ அவர்கைள
நலம் கூடி வ சாரிக்க ேவண்டாம். யாராவது
வ சாரித்தாலும் பதல் ெசால்லேவண்டாம்!
எனது ைகத் தடிைய அந்த பள்ைளயன்
முகத்தல்ைவ” என்றான்.
௩௦ஆனால்அவள், “நீங்கள்இல்லாமல்நான்

ேபாகமாட்ேடன்!” என்றாள்.
எனேவ எலிசா எழுந்து அந்த சூேனமியப்

ெபண்ேணாடுேபானான்.
௩௧ அவர்களுக்கு முன்னால் ேகயாச

அப்ெபண்ணின் வீட்ைட அைடந்தான்.
அவன் ைகத்தடிைய பள்ைளயன்
முகத்தல் ைவத்தான். ஆனால் அந்தக்
குழந்ைத ேபசேவா ேபச்சுக்கு பதலாக
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அைசயேவா இல்ைல. எனேவ ேகயாச
எலிசாவ டம் ஓடிவந்து, “குழந்ைத இன்னும்
எழுந்தருக்கவல்ைல!” என்றுகூறனான்.

சூேனமியப் ெபண்ணின் மகன் மீண்டும்
உய ரைடக றான்
௩௨ எலிசா வீட்டிற்கு வந்தான். அவனது

படுக்ைகயல், பள்ைள மரித்துக்க டந்தது.
௩௩அவன்அைறயுள்நுைழந்ததும்கதவுகைள
அைடத்தான். அவ்வைறயல் அவனும்
பள்ைளயும் மட்டுேம இருந்தனர். எலிசா
கர்த்தைர நைனத்து ெஜபம் ெசய்தான்.
௩௪ அவன் படுக்ைகயருகல் ெசன்று
அப்பள்ைள ேமல் படுத்து, தன் வாைய
அப்பள்ைளயன் வாேயாடு ைவத்து, தன்
கண்ைண அதன் கண்கேளாடு ைவத்து,
தன் ைககைள அதன் ைககேளாடு ைவத்து
நீட்டிப்படுத்தான். அப்பள்ைளயன்உடல்சூடு
அைடந்தது.
௩௫ப றகு எலிசா அைறையவ ட்டு ெவளிேய

வந்து வீட்ைடச் சுற்ற முன்னும் பன்னும்
நடந்தான். ப றகு (அைறக்குள்)ேபாய்பள்ைள
ேமல் குப்புறப்படுத்தான். உடேன பள்ைள
ஏழுமுைறதும்மி தன்கண்கைளதறந்தான்.
௩௬ப றகுஅவன்ேகயாச ய டம், “சூேனமியப்

ெபண்ைணகூப்படு” என்றான்.
ேகயாச அவைள அைழக்க அவளும்

வந்தாள். அவன் அவளிடம், “உன் மகைன
எடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
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௩௭ ப றகு அந்த சூேனமியப்ெபண்
அைறக்குள் வந்து எலிசாவன் பாதத்தல்
வழுந்து பணிந்தாள். குழந்ைதைய
எடுத்துக்ெகாண்டுெவளிேய ேபானாள்.

எலிசாவும்வஷமுள்ளகூழும்?
௩௮ எலிசா மீண்டும் கல்காலுக்கு வந்தான்.

அப்ேபாது அந்நாட்டில் பஞ்சமாய் இருந்தது.
தீர்க்கதரிச கள் கூட்டமாக எலிசாவன்
முன்னர் கூடினார்கள். எலிசா தனது
ேவைலக்காரனிடம், “ெபரிய பாத்த ரத்ைத
ெநருப்பல் ைவ. இவர்களுக்கு கூழ் தயார்
ெசய்” என்றான்.
௩௯ மூலிைகத் தைழகைளச் ேசகரிக்கும்

ெபாருட்டு ஒருவன் வயல்ெவளிக்குச்
ெசன்றான். அங்ேக வஷ த ராட்ைசக்
ெகாடிகைளக் கண்டான். அக்ெகாடியல்
இருந்து முத ர்ந்த பழங்கைளச்
ேசகரித்துத் தன் ேமலாைடயன் ைபயல்
ந ரப்ப க்ெகாண்டான். தரும்பவந்து,
பாைனயல் ைவத்து மூடினான். ஆனால்
அங்கருந்த தீர்க்கதரிச களுக்கு இவ்வஷயம்
பற்ற எதுவும்ெதரியாது.
௪௦ ப றகு அைத குடிக்க ஊற்றனார்கள்.

அவர்கள் குடிக்கப்ேபாகும்ேபாது, “ேதவ
மனிதேன! இந்தப் பாத்த ரத்தல் வஷம்
இருக்கறது” என்று சத்தமிட்டனர். அதனால்
அவர்கள்அதைனக்குடிக்கமுடியவல்ைல.
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௪௧ ஆனால் எலிசாேவா, “ச றது மாவு
ெகாடுங்கள்” என்று ேகட்க அவர்கள்
ெகாடுத்தார்கள். அதைன அந்தப்
பாத்த ரத்தல் அவன் ேபாட்டு, “இப்ேபாது
ஜனங்களுக்குச் கூைழ ஊற்றுங்கள்.
அவர்கள்அைதகுடிக்கலாம்” என்றான்.
ப றகு அந்தக் கூழில் எந்த குைறயும்

இல்ைல!

தீர்க்கதரிச களுக்குஎலிசாஉணவளித்தது
௪௨ பாகால்சலீஷாவலிருந்து ஒருவன்

வந்தான். அவன் எலிசாவற்கு முதல்
அறுவைடயன் வாற் ேகாதுைமயன் 20
அப்பங்கைளயும் புதய கத ர்கைளயும்
தனது ேகாணிப்ைபயல் ேதவமனிதனுக்கு
(எலிசா) ெகாண்டுவந்தான். எலிசாேவா,
“அவற்ைற ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. அவர்கள்
உண்ணட்டும்” என்றான்.
௪௩ அதற்கு எலிசாவன் ேவைலக்காரன்,

“என்ன? இங்ேக 100 ேபர்கள் இருக்கறார்கள்.
இந்த உணைவ எல்ேலாருக்கும் எப்படி
பக ர்ந்தளிக்கமுடியும்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவ, “இந்த உணைவ

ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. கர்த்தர், ‘அவர்கள்
உண்டபறகும் உணவு மீதயாகும்’ என்று
கூறயருக்க றார்” என்றான்.
௪௪ ப றகு எலிசாவன் ேவைலக்காரன்

உணைவ ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் அவற்ைற நன்கு
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உண்டனர். ேமலும் உணவு மீதயானது!
இவ்வாறு கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
நைறேவறயது.

௫
நாகமானின்ப ரச்சைன
௧ நாகமான் என்பவன் ஆராம் அரசனின்

பைடத் தளபத ஆவான். அவன் அரசனுக்கு
மிகவும் முக்கயமானவன். ஏெனனில்
அவன் மூலமாகத்தான் கர்த்தர் ஆராமுக்கு
ெவற்றையத் ேதடித்தந்தார். அவன் மகா
பராக்க ரமசாலியாக இருந்தான். ஆனால்
ெதாழுேநாயால்துன்புற்றான்.
௨ ஆராமிய பைட பல ப ரிவுகைள

அனுப்ப இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடய ட்டது.
அவர்கள் ஜனங்கைள அடிைமகளாகப்
ப டித்துவந்தனர். ஒரு தடைவ ஒரு
சறு ெபண்ைணப் ப டித்துவந்தனர்.
அவள் நாகமானின் மைனவக்கு
ேவைலக்காரியாக இருந்தாள். ௩ அவள்
தனது எஜமானிய டம், “சமாரியாவல்
வாழும் தீர்க்கதரிசைய (எலிசாைவ) நமது
எஜமான் (நாகமான்) பார்க்கேவண்டும்
என்று நான் வரும்புக ேறன். அவர் இவரது
ெதாழுேநாையக்குணமாக்குவார்” என்றாள்.
௪ நாகமானும் அவனது எஜமானிடம்

(அரசனிடம்) ேபாய், இஸ்ரேவலியப் ெபண்
கூறயைதச்ெசான்னான்.
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௫ ஆராமின் அரசனும், “இப்ேபாேத ெசல்,
நானும் இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு ஒரு கடிதம்
எழுத அனுப்புக ேறன்” என்றான்.
எனேவ நாகமான் இஸ்ரேவலுக்குச்

ெசன்றான். தன்ேனாடு சல
அன்பளிப்புகளாக 750 பவுண்டு ெவள்ளி,
6,000 தங்கத்துண்டுகள், 10 மாற்றுத்துணிகள்
ஆகயவற்ைற எடுத்துச் ெசன்றான்.
௬ அேதாடு அரசனின் கடிதத்ைதயும்
எடுத்துச்ெசன்றான். அக்கடிதத்தல்,
“இப்ேபாது, என் ேசவகனான நாகமாைன
நான் அனுப்பயருக்க ேறன் என்பைத
இக்கடிதம்காட்டும். அவனதுெதாழுேநாையக்
குணமாக்கவும்” என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது.
௭ இஸ்ரேவல் அரசன் கடிதத்ைத

வாச த்ததும் வருத்தப்பட்டு தனது
ஆைடகைளக் க ழித்தான். தனது
வருத்தத்ைத ெவளிப்படுத்த. அவன், “நான்
ேதவனா? இல்ைல. மரணத்தன் மீதும்
வாழ்வன் மீதும் எனக்கு அதகாரமில்ைல.
அப்படியருக்க ஆராம் அரசன் என்னிடம்
ஒரு ெதாழுேநாயாளிையக் குணப்படுத்த
ஏன் அனுப்பனான்? இைதப் பற்ற
நைனத்துப்பார்க்க ேவண்டும். இது ஒரு
தந்த ரம்தான். ஒரு ேபாைர ஆரம்ப க்கேவ
ஆராம் அரசன் முயற்ச ெசய்க றான்”
என்றான்.
௮ அரசன் வருத்தப்பட்டுத் தன்

ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டைதப்பற்ற



2இராஜாக்கள்௫:௯ xxix 2இராஜாக்கள்௫:௧௨

ேதவமனிதனான எலிசா அற ந்தான்.
உடேன தன் தூதுவைன அனுப்ப , “ஏன்
உங்கள்ஆைடகைளக் க ழித்துெகாண்டீர்கள்,
நாகமாைன என்னிடம் அனுப்புங்கள்.
அப்ேபாதுதான் அவர்கள் இஸ்ரேவலில்
ஒரு தீர்க்கதரிச இருக்க றார் என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்று
ெதரிவ த்தான்.
௯ ஆகேவ, நாகமான் தனது

குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும்,
எலிசாவன் வீட்டிற்கு வந்து கதவற்கு
ெவளிேய நன்றான். ௧௦ எலிசா நாகமானிடம்
ஒருதூதுவைனஅனுப்பனான். அத்தூதுவன்
நாகமானிடம், “ேபாய் ேயார்தான் ஆற்றல்
ஏழுமுைறஸ்நானம்பண்ணு. பன்உன்ேதால்
குணமாகும். நீயும் சுத்தமாவாய்” என்று
கூறனான்.
௧௧ நாகமான் மிகவும் ேகாபப்பட்டு

ெவளிேயறனான். அவன், “அவர் (எலிசா)
ெவளிேய வந்து என் முன்னால் நற்பார்.
அவரது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதக் கூறுவார். எனது உடல் மீது
தனது ைககைள அைசத்து ேநாையக்
குணப்படுத்துவார் என்று நைனத்ேதன்.
௧௨ இஸ்ரேவலில் கைடக்கும் எல்லா
தண்ணீைரயும்வ டவும் ஆப்னா, பர்பாரும்
ஆகய தமஸ்குவன் ஆறுகள் சறந்தைவ.
அப்படியருக்க நான் ஏன்அவற்றல்ஸ்நானம்
பண்ணி சுத்தமைடயக் கூடாது?” என்றவாறு
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ேகாபத்ேதாடுதரும்ப ப் ேபானான்.
௧௩ஆனால் நாகமானின் ேவைலக்காரர்கள்

அவனிடம் வந்து, “தந்ைதேய! தீர்க்கதரிச
உம்மிடம் ச ல ெபருஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று ெசால்லியருந்தால்,
நீர் ெசய்தருப்பீரல்லவா? எனேவ அவர்
எளிதானவற்ைறச் ெசான்னாலும் அதற்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர் (தீர்க்கதரிச ),
‘ஸ்நானம் பண்ணு நீ சுத்தமைடவாய்’ என்று
கூறயருக்க றார்” என்றனர்.
௧௪ எனேவ நாகமான் ேதவமனிதன்

(தீர்க்கதரிச எலிசா) ெசான்னவாறு
ெசய்தான். அவன் ேபாய் ேயார்தான்ஆற்றல்
ஏழு தடைவ மூழ்க சுத்தமானான்! அவனது
ேதால் குழந்ைதயன் ேதாைலப் ேபான்று
ெமன்ைமயாயற்று.
௧௫ நாகமானும் அவனது குழுவும் ேதவ

மனிதனிடம் (எலிசாவ டம்) தரும்ப வந்தனர்.
நாகமான் எலிசாவன் முன் நன்று, “உலகம்
முழுவதலும் பாரும், இஸ்ரேவைலத் தவ ர
ேவெறங்கும் ேதவன் இல்ைல என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன்! இப்ேபாது
உமது ேவைலயாளான என்னிடமிருந்து
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!”
என்றான்.
௧௬ ஆனால் எலிசாேவா, “நான்

கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்க ேறன்.
நான் எவ்வத அன்பளிப்புகைளயும்
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ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன், என்று கர்த்தர் மீது
ஆைணயட்டுள்ேளன்” என்றான்.
நாகமான் எவ்வளேவா முயன்று

பார்த்தான். எலிசாேவா அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௭ ப றகு
நாகமான், “எனது அன்பளிப்புகைள
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டாலும்
எனக்காக இைதச் ெசய்யுங்கள்.
நான் இரண்டு ேகாேவறு கழுைதகள்
சுமக்கும்படி இஸ்ரேவலிலிருந்து மண்
எடுத்துச்ெசல்ல அனுமதக்கேவண்டும்.
ஏெனனில் இனிேமல் நான் கர்த்தைரத்
தவ ர ேவறு எந்த ெதய்வங்களுக்கும்
காணிக்ைகயும் பலிகைளயும் தகன
பலிையயும் அளிக்கமாட்ேடன்! ௧௮ என்
எஜமான் (அரசன்) ேபாலித் ெதய்வமான
ரிம்ேமானின் ஆலயத்த ற்குள் ேபாய்
ெதாழுைகச் ெசய்யும்ேபாது நானும்
அவேனாடு ேபாகேவண்டியதருக்கும். என்
மீது சாய்ந்துக்ெகாள்ள அரசன் வரும்புவான்.
எனேவ அந்த ரிம்ேமானின் ஆலயத்த ற்குள்
வணங்கக் குனியேவண்டியதருக்கும்
அதற்காக இப்ேபாேத கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்” என்றான்.
௧௯ ப றகு எலிசா நாகமானிடம்,

“சமாதானமாகப் ேபா” என்றான்.
எனேவ அவன் எலிசாைவ வ ட்டுவ ட்டு

ெகாஞ்ச தூரம் ேபானான். ௨௦ ஆனால்
ேதவமனிதனின் (எலிசாவன்)
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ேவைலக்காரனான ேகயாச ,
“பாருங்கள் எனது எஜமானன் (எலிசா)
ஆராமியனான, நாகமானிடமிருந்து
அவன் ெகாண்டுவந்த எவ்வத
அன்பளிப்புகைளயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல்
ேபாக அனுமதத்தருக்க றார்! நான்
அவன் பன்னால் ஓடிப்ேபாய் ெகாஞ்சம்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்!” என்று கூற ,
௨௧நாகமானின்பன்னால்ஓடினான்.
இவன் வருவைதக் கவனித்த நாகமான்.

இரதத்தலிருந்து இறங்க , “எல்லாம் சரியாய்
உள்ளதா?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு ேகயாச , “எல்லாம் சரியாக

உள்ளது. எனது எஜமானர் அனுப்பனார்.
தீர்க்கதரிச களின் குழுவல் இருந்து இரண்டு
இைளஞர்கள்எப்ப ராயீம்மைலநாட்டிலிருந்து
வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு தயவுெசய்து
75 பவுண்டு ெவள்ளியும் இரண்டு மாற்று
ஆைடகைளயும் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான்.
௨௩ அதற்கு நாகமான், “தயவு ெசய்து 150

பவுண்டு ெவள்ளிைய எடுத்துக்ெகாள்க”
என்றான். பன் அவைன (எடுக்க)
அவசரப்படுத்த இரண்டு ைபகளில்
இரண்டு தாலந்த ெவள்ளிையயும்
இரண்டு மாற்று ஆைடகைளயும்
கட்டினான். ப றகு நாகமான் இவற்ைற
அவனது இரண்டு ேவைலக்காரர்களிடம்
ேகயாச க்குத் தூக்க வரும்படி ெகாடுத்தான்.
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௨௪ ேகயாச குன்றுக்கருகல் வந்ததும்
ேவைலக்காரர்களிடம் இருந்து அவற்ைற
வாங்க க்ெகாண்டு அனுப்பவ ட்டான். தன்
வீட்டிற்குள்அவற்ைறமைறத்தான்.
௨௫ அவன் வந்து எஜமான் (எலிசாவன்)

முன் நன்றதும் எலிசா அவனிடம், “எங்ேக
ேபாயருந்தாய் ேகயாச ?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு ேகயாச , “எங்கும்

ேபாகவல்ைலேய!” என்றான்.
௨௬ எலிசா அவனிடம், “இது உண்ைம

இல்ைல! நாகமான்இரதத்தலிருந்துஇறங்க
உன்ைன எத ர்ெகாண்டேபாேத என் மனம்
உன்ேனாடு வந்துவ ட்டேத. பணம், ஆைட,
ஒலிவ எண்ெணய், த ராட்ைச, ஆடு, பசுக்கள்,
ஆண்கள் அல்லது ெபண்கள் அடிைமகள்
ேபான்றவற்ைற அன்பளிப்பாகப் ெபறும்
காலம் இதுவல்ல. ௨௭ இப்ேபாது நீயும்
உன் பள்ைளகளும் நாகமானின் ேநாையப்
ெபறுவீர்கள். உனக்கு இனி எப்ேபாதும்
ெதாழுேநாய்இருக்கும்!” என்றான்.
ேகயாச எலிசாைவ வ ட்டு

வலகயதும் அவனது, ேதால்
பணிையப்ேபான்று ெவளுத்தது! அவன்
ெதாழுேநாயாளியானான்.

௬
எலிசாவும் ேகாடரியும்
௧ தீர்க்கதரிச களின் குழு எலிசாவ டம்,

“நாங்கள் அங்கருக்கும் இடத்தல்
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தங்கயருக்க ேறாம், ஆனால் அது மிகவும்
ச றயது. ௨நாம்ேயார்தான்ஆற்றுெவளிக்குப்
ேபாய் ெகாஞ்சம் மரங்கைள
ெவட்டிவருேவாம். ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு
மரத்தடி ெகாண்டுவந்தால் வச ப்பதற்கு ஒரு
இடம்அைமக்கலாம்” என்றனர்.
எலிசாவும், “நல்லது, ேபாய் ெசய்யுங்கள்”

என்றான்.
௩ அவர்களில் ஒருவன், “எங்கேளாடு

வாரும்” என்றுஅைழத்தான்.
எலிசாவும், “நல்லது நான் உங்கேளாடு

வருக ேறன்” என்றான்.
௪ எனேவ எலிசாவும் தீர்க்கதரிச களின்

குழுேவாடு ெசன்றான். அவர்கள் ேயார்தான்
ஆற்ைற அைடந்ததும் சல மரங்கைள
ெவட்ட ஆரம்ப த்தனர். ௫ ஆனால்
ஒரு மனிதன் மரத்ைத ெவட்டும்ேபாது,
அவனது ேகாடரியன் தைல கழன்று
தண்ணீருக்குள் வழுந்துவ ட்டது. அதற்கு
அவன், “ஐேயா என் எஜமானேன! அது
கடனாக வாங்கயதாய ற்ேற!” என்று
கூறனான்.
௬ ேதவமனுஷேனா, (எலிசா) “எங்ேக அது

வழுந்தது?” என்றுேகட்டான்.
அந்த மனிதன் எலிசாவற்குக் ேகாடரி

வழுந்த இடத்ைதக் காட்டினான். அவன்,
(எலிசா) ஒரு ெகாம்ைப ெவட்டி அைத
தண்ணீருக்குள்எற ந்தான். அது (மூழ்கவ ட்ட)
இரும்புக்ேகாடரிைய மிதக்கச் ெசய்தது.
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௭ எலிசா, “ேகாடரிைய எடுத்துக்ெகாள்”
என்றான். ப றகுஅவன்ைகைவத்துஅதைன
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

ஆராமின் அரசன் இஸ்ரேவல் அரசைனத்
தந்த ரமாகப் ப டிக்கமுயற்ச க்க றான்
௮ ஆராமின் அரசன் இஸ்ரேவலுக்கு

எத ராகப் ேபாைர ஆரம்ப த்தான்.
ேவைலக்காரர்கேளாடும் பைட
அத காரிகேளாடும் ஆேலாசைன கூட்டம்
நடத்தனான். அரசன், “இந்த இடத்தல்
ஒளிந்தருங்கள். இஸ்ரேவலின் பைடகள்
வரும்ேபாதுதாக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் ேதவமனிதேனா (எலிசாேவா)

இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு ஒரு தூதுவைன
அனுப்ப , “எச்சரிக்ைகயாய் இரு! அந்த
வழியாகப் ேபாகாேத! ஆராமியப் பைட
வீரர்கள் ஒளிந்தருக்க றார்கள்!” என்று
ெசால்லச்ெசய்தான்.
௧௦உடேன அரசன் எலிசாவன் எச்சரிக்ைகச்

ெசய்தைய தன் பைடவீரர்களுக்கு
அந்த இடத்த ற்கு அனுப்ப ெபரும்
எண்ணிக்ைகயல் அவர்கைள
ஆபத்தலிருந்துகாப்பாற்றனான்.
௧௧ இைத அறந்ததும் ஆராமின் அரசன்

மிகவும் குைலந்து ேபானான். அவன் தன்
அதகாரிகைள அைழத்து, “நம் த ட்டத்ைத
இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு ெவளிப்படுத்தய
ஒற்றன்உங்களில்யார்?” என்றுேகட்டான்.
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௧௨ ஒரு அதகாரி, “எங்கள் அரசனும்
ஆண்டவனுமானவேர! நம்மில் எவரும்
ஒற்றராகவல்ைல. நீங்கள் உங்களுைடய
படுக்ைகயைறயல் ேபசுகன்ற பல
இரகச யங்கைளயும் கூட, இஸ்ரேவலில்
இருந்துவந்த தீர்க்கதரிச எலிசாவால்
இஸ்ரேவல் அரசனிடம் ெசால்ல முடியும்!”
என்றான்.
௧௩ அதற்கு அரசன், ஆட்கைள அனுப்ப

“ேபாய் எலிசாைவ கண்டுபடியுங்கள். நான்
அவைனப் ப டித்துக்ெகாண்டுவர ஆட்கைள
அனுப்புேவன்” என்றான்.
ேவைலக்காரர்கேளா, “எலிசா ேதாத்தானில்

இருக்க றார்” என்றனர்.
௧௪ ப றகு அரசன் குதைரகள், இரதங்கள்,

ெபரும் பைட ஆக ேயாைரத் ேதாத்தானுக்கு
அனுப்பனான். அவர்கள் இரவல் அந்நகைர
முற்றுைக இட்டனர். ௧௫ ேதவ மனிதனின்
(எலிசாவன்) ேவைலக்காரன் காைலயல்
வைரவல் எழுந்து, ெவளிேய ெசன்றேபாது
பைடவீரர்கள், குதைரகள், மற்றும்இரதங்கள்
ஆகயவற்ைறக் கண்டான். எலிசாவன்
ேவைலக்காரன் (அவரிடம் ஓடி வந்து),
“எஜமானேர! நாம் என்ன ெசய்யமுடியும்?”
என்றுேகட்டான்.
௧௬ எலிசாேவா, “பயப்படேவண்டாம், ஆராம்

அரசனுக்காகப் ேபாரிடும் வீரர்கைள வ ட
நமக்காக ேபாரிடும் வீரர்கள் அதகம்”
என்றான்.
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௧௭ ப றகு அவன் ெஜபம் ெசய்து
“கர்த்தாேவ! என் ேவைலக்காரனின்
கண்ைண தறந்துவடும். அதனால்
அவன் கண்டுெகாள்வான்” என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
அந்த ேவைலக்காரனின்கண்கைளகர்த்தர்

த றந்தார். அவன் பார்த்தேபாது, மைல
முழுவதும் பைட வீரர்களும் குதைரகளும்
இரதங்களும் நற்பைதப் பார்த்தான்அவர்கள்
எலிசாைவசுற்றயருந்தனர்!
௧௮ பன் அவர்கள் (ஆராமியர்கள்) கீேழ

இறங்க எலிசாவ டம் வந்து நன்றதும்,
அவன் கர்த்தரிடம், “இம்மனிதர்கள் குருடாகப்
ேபாகும்படி உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்”
என்றான். ப றகு கர்த்தர் எலிசா
ேவண்டிக்ெகாண்டபடிேய ஆராமியர்கைள
குருடாக்கனார். ௧௯ எலிசா அவர்கைளப்
பார்த்து, “இது சரியான வழியல்ல. இது
சரியான நகரமும் அல்ல. என்ைனப்
பன்பற்றுங்கள். நான் உங்கைள நீங்கள்
ேதடுக றவரிடம் அைழத்துப் ேபாேவன்”
என்றான். ப றகு அவர்கைள சமாரியாவ ற்கு
அைழத்துப்ேபானான்.
௨௦ அவர்கள் சமாரியாைவ அைடந்ததும்

எலிசா “கர்த்தாேவ, இப்ேபாது இந்த
மனிதர்களின் கண்கைளத் தறக்கச்ெசய்யும்.
எனேவஅவர்கள்பார்க்கமுடியும்” என்றான்.
ப றகு கர்த்தர் அவர்களின் கண்கைளத்

தறந்தார். அவர்கள் சமாரியாவன்
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நடுேவ இருப்பைத பார்த்தனர்!
௨௧ இஸ்ரேவலின் அரசன் ஆராமிய
பைடகைளக் கண்டதும் எலிசாவ டம் “என்
தந்ைதேய, இவர்கைளக் ெகால்லட்டுமா?
இவர்கைளக் ெகால்லட்டுமா?” என்று
ேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு எலிசா, “இவர்கைளக்

ெகால்ல ேவண்டாம். இவர்கள் உன்
வாளாலும் வல்லாலும் ேபாரில் ைகப்பற்றய
வீரர்கள் அல்ல! இவர்களுக்கு அப்பமும்
தண்ணீரும் ெகாடு. அவர்கைள உண்ணவும்
குடிக்கவும்வடு. பன் எஜமானனிடம்
ெசல்லவும்அனுமதெகாடு” என்றான்.
௨௩ ஆராமியப் பைடக்காக இஸ்ரேவல்

அரசன் நைறய உணைவத் தயாரித்தான்..
ஆராமியப்பைட உண்டு குடித்தது. ப றகு,
இஸ்ரேவல் அரசன் ஆராமியப்பைடைய
ஆராமுக்கு அனுப்பனான். ஆராமியப்
பைடயனர்தங்களதுஎஜமானனிடம்தரும்பச்
ெசன்றார்கள். பறமுதல் ெசய்வதற்காக
இஸ்ரேவலுக்குள்ஆராமியர்கள்அதற்குேமல்
பைடகைளஅனுப்பவல்ைல.
சமாரியாைவப் பஞ்சம் தாக்கய ெகாடிய

காலம்
௨௪ இதற்குப் ப றகு, ஆராமிய அரசனான

ெபனாதாத்தும் முழுப்பைடகைளயும் ேசர்த்து
சமாரியாைவத் தாக்கனான். சமாரியாைவக்
ைகப்பற்றனான். ௨௫ வீரர்கள் நகருக்குள்
உணவு வராதபடி தடுத்து வ ட்டனர்.
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எனேவ சமாரியாவல் பஞ்சமும் பட்டினியும்
அத கரித்தது. அங்கு ஒரு கழுைதயன்
தைல எண்பது ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்,
புறாக்களுக்குப் ேபாடும் கால்படி புறா
புழுக்ைக ஐந்து ெவள்ளி காசுகளுக்கும் மிக
ேமாசமாகவற்கப்பட்டன.
௨௬ ஒரு நாள் இஸ்ரேவல்

அரசன் நகரச்சுவரின் ேமல்
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது ஒரு
ெபண் அவனிடம், “எனது அரசனாகய
ஆண்டவேன, என்ைனக்காப்பாற்றும்!” என்று
சத்தமிட்டாள்.
௨௭ அதற்கு அரசன் அவளிடம், “கர்த்தேர

உன்ைனக் காப்பாற்றாவ ட்டால் நான்
எவ்வாறு உன்ைனக் காப்பாற்றமுடியும்?
உனக்குக்ெகாடுக்க என்னிடம் எதுவுமில்ைல.
தூற்ற சுத்தம் ெசய்த தானியத்தலிருந்து
ெசய்த மாவு அல்லது த ராட்ைசைய நசுக்கும்
இடத்தலிருந்து எடுக்கப்பட்ட த ராட்ைச ரசம்
என எதுவுமில்ைல” என்றான் ௨௮ ப றகு
அரசன்அவளிடம், “உனதுப ரச்சைனஎன்ன?”
என்றான்.
அதற்குஅவள், “நானும் அந்தப் ெபண்ணும்

ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்ேடாம்.
அதன்படி என்னிடம் இவள், ‘நீ உன் மகைன
தா. நாம் அவைனக் (ெகான்று) தன்ேபாம்.
ப றகுநான்என்மகைனத்தருேவன். அவைன
நாைளத் தன்னலாம் என்றாள்.’ ௨௯அதன்படி
என் மகைன ேவகைவத்து தன்றுவட்ேடாம்.
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ப றகு மறுநாள் நான்அவளிடம், ‘எனக்குஉன்
மகைனத் தா நாம் அவைனக் ெகான்றுத்
தன்ேபாம்’ என்ேறன். ஆனால் தன் மகைன
ஒளித்துைவத்தருக்க றாள்!” என்றாள்.
௩௦ அரசன் அந்த ெபண்ணின்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதும், தன் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்தும்ெபாருட்டுதன்ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான். அரசன் சுவர்
வழியாகச் ெசல்லும்ெபாழுது, அரசன் தனது
உைடகளுக்கடியல் சாக்குத்துணிைய
அணிந்தருந்தைத ஜனங்கள் பார்த்தார்கள்.
அது அரசன் துக்கமாயருப்பைதக்
காண்பத்தது.
௩௧ அரசன் எலிசாவன் மீது

ேகாபங்ெகாண்டு, “சாப்பாத்தன் மகனான
எலிசாவன் தைலயானது அவனது உடலில்
இன்ைறக்கும் ெதாடர்ந்து இருந்தால் ேதவன்
என்ைனத்தண்டிக்கட்டும்!” என்றான்.
௩௨ எலிசாவ டம் அரசன் ஒரு தூதுவைன

அனுப்பனான். எலிசா தன் வீட்டில்
சல மூப்பர்கேளாடு இருந்தான்.
தூதுவன் வருமுன் அவன் (எலிசா),
“ெகாைலக்காரனின் மகன் (இஸ்ரேவல்
அரசன்) என் தைலைய ெவட்ட ஆட்கைள
அனுப்பயுள்ளான்! தூதுவன் வருகறேபாது
கதவுகைளஅைடயுங்கள்! அவனுக்குஎத ராக
ேவகமாகப் ப டியுங்கள்! அவைன உள்ேள
வ டாதீர்கள்! அவனுக்குப் பன்னால் அவனது
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எஜமானின் காலடி சத்தம் ேகட்க றது!”
என்றான்.
௩௩இவ்வாறு எலிசா மூப்பர்கேளாடு ேபச க்

ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத தூதுவன் வந்தான்.
அவன், “கர்த்தரிடமிருந்ேத இந்த ப ரச்சைன
வந்துள்ளது. எதற்காக இனி கர்த்தருக்காக
காத்தருக்கேவண்டும்?” எனக் ேகட்டான்.

௭
௧ எலிசா, “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த

ெசய்தையக் ேகளுங்கள்! அவர், ‘நாைள
இேத ேநரத்தல், உணவு ெபாருட்கள்
மிகுதயாகக் கைடக்கும். அவற்றன் வைல
மலிவாக இருக்கும். சமாரியாவன் வாசல்
அருகலுள்ள சந்ைதயல் ஒரு மரக்கால்
ேகாதுைம மாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும் இரண்டு
மரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும்
ஒருவனால்வாங்கமுடியும்’என்றுகூறுகறார்”
என்றான்.
௨ ப றகு அரசனுக்கு ெநருக்கமான

அதகாரி ேதவ மனிதைன ேநாக்க , “கர்த்தர்
பரேலாகத்த ேல ஜன்னல் அைமத்தாலும்,
இதுேபால்நடக்காது” என்றுெசான்னான்.
எலிசா, “உனது கண்களால் காண்பாய்.

ஆனால் அந்த உணைவ நீ உண்ணமாட்டாய்”
என்றான்.

ஆராமிய முகாம் காலியானைதக்
கண்டுபடித்தெதாழுேநாயாளிகள்
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௩ நகர வாசலருகல் நான்கு ெதாழு
ேநாயாளிகள் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் தங்களுக்குள், “நாம்
மரணத்ைத எத ர் பார்த்து ஏன் இங்ேக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்க ேறாம்?
௪ சமாரியாவல் உண்ண உணவல்ைல.
நகரத்த ற்குள் ேபானால் நாம்
மரித்துப்ேபாவாம். இங்கருந்தாலும்
மரித்துப்ேபாேவாம். எனேவ ஆராமிய
பைடக்குச் ெசல்ேவாம். அவர்கள்
வாழைவத்தால் வாழ்ேவாம், ெகால்ல
நைனத்தால்மரித்துப்ேபாேவாம்” என்றனர்.
௫ எனேவ அன்று மாைலயல் அவர்கள்

ஆராமியர்களின் முகாமிற்கு அருகல்
ெசன்றார்கள். முகாமின் வளிம்புவைரக்கும்
ெசன்றார்கள். அங்கு யாருேம இல்ைல
எனக் கண்டார்கள்! ௬ ஆராமிய வீரர்களின்
காதுகளில் வீரர்கள், குதைரகள், இரதங்கள்,
ஆகயவற்றன் ஓைசையக் ேகட்கும்படி
கர்த்தர் ெசய்தார். அவர்கள் தமக்குள்,
“ஏத்தய மற்றும் எக ப்தய அரசர்களின்
துைணயுடன் இஸ்ரேவல் அரசன் நம்ேமாடு
ேபார் ெசய்யவருகறான்!” என்று ேபச க்
ெகாண்டனர்.
௭ அதனால் அவர்கள் (பயந்து) அன்று

மாைலேய ஓடிவ ட்டனர். அப்ேபாது
கூடாரங்கள், குதைரகள், கழுைதகள்
முகாமில் உள்ள எல்லாவற்ைறயும் அப்படிேய
வ ட்டுவ ட்டுத்தம்உயருக்காகஓடிவ ட்டனர்.
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பைகமுகாம்களில்ெதாழுேநாயாளிகள்
௮ முகாம் ெதாடங்கும் இடத்த ற்கு

வந்தைடந்த ெதாழுேநாயாளிகள், காலியாக
இருந்த கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தனர்.
அவர்கள் நன்றாக உண்டு குடித்தனர்.
பன் அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, துணி
ேபான்றவற்ைற அள்ளிக்ெகாண்டு
வந்தனர். ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
ஒளித்து ைவத்தனர். மீண்டும் இன்ெனாரு
கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தனர். அங்குள்ள
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துப் ேபாய் ஒளித்து
ைவத்தனர். ௯ ப றகு அவர்கள் தங்களுக்குள்,
“நாம் தவறு ெசய்க ேறாம்! இன்று
நம்மிடம் நல்ல ெசய்த உள்ளது. ஆனால்
அைமதயாக இருக்க ேறாம். வடியும்வைர
இவ்வாறு இருந்தால் தண்டிக்கப்படுேவாம்.
எனேவ இப்ேபாது அரசனுைடய வீட்டில்
இருக்கற ஜனங்களிடம் ெசால்ேவாம்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

ெதாழுேநாயாளிகள்ெசான்னநற்ெசய்த
௧௦ எனேவ ெதாழுேநாயாளிகள்

வந்து வாயல் காவலைர அைழத்தனர்.
அவர்களிடம், “நாங்கள் ஆராமியர்களின்
முகாமிற்குச் ெசன்ேறாம். அங்ேக
மனிதர்களும் யாரும் இல்ைல. குதைரகளும்
கழுைதகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன.
கூடாரங்களும் அங்கு உள்ளன. ஆனால்
மனிதர்கள்யாரும்இல்ைல” என்றனர்.
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௧௧ ப றகு நகரவாயல் காப்ேபார்கள்
சத்தமிட்டு அரண்மைனயல் உள்ளவர்களிடம்
ெசான்னார்கள். ௧௨ அது இரவு ேநரம்,
ஆனால் அரசன் படுக்ைகயலிருந்து எழுந்து
தன் அதகாரிகளிடம், “ஆராமிய வீரர்கள்
நமக்காக என்ன ெசய்தருக்க றார்கள்
என்று கூறுக ேறன். நமது பட்டினிையயும்
வறுைமையயும் பார்த்து, கூடாரத்ைதவ ட்டு
வயலில் ஒளிந்துக்ெகாண்டனர்.
‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நகரத்ைதவ ட்டு
ெவளிேய வரும்ேபாது உய ேராடு நாம்
அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கறார்கள்.
அதன் பறகு நகருக்குள் நுைழயலாம்’ என்று
இருக்கறார்கள்” என்றுெசான்னான்.
௧௩ ஒரு அதகாரிேயா, “ச லர் 5

குதைரகைளக் ெகாண்டுேபாக அனுமத
வழங்குங்கள். அைவ எப்படியாவது இங்கு
மரித்துப் ேபாகும். இைவ ஜனங்கைளப்
ேபாலேவ பட்டினியாக உள்ளன. அவற்ைற
அனுப்ப ப் பார்ப்ேபாம்” என்றான்.
௧௪ எனேவ ஜனங்கள் இரண்டு

இரதங்கைளக் குதைரேயாடு தயார்
ெசய்தனர். அரசன் அவர்கைள ஆராமியப்
பைடைய ேநாக்க அனுப்பனான். அரசன்
அவர்களிடம், “என்ன நடக்க றது என்று ேபாய்
பாருங்கள்” என்றான்.
௧௫ அவர்கள் ஆராமியர்கைளத் ெதாடர்ந்து

ேயார்தான் ஆறுவைரக்கும் ெசன்றார்கள்.
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வரும் வழிெயல்லாம் ஆைடகளும்
ஆயுதங்களும் க டந்தன. அைவ வீரர்கள்
ஓடும்ேபாது எற ந்தைவ. தூதர்கள்அரசனிடம்
தரும்ப வந்துஇவற்ைறக்கூறனார்கள்.
௧௬ ப றகு ஜனங்கள் கூடாரங்களுக்கு

ஓடிப் ேபாய் அங்குள்ள ெபாருட்கைள
எல்லாம் எடுத்துக் ெகாண்டு ஓடிவந்தனர்.
எனேவ இது கர்த்தர் ெசான்னது ேபாலானது.
ஒருவனால் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாைவ
ஒரு ேசக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைமையஒருேசக்கலுக்கும்வாங்க
முடிந்தது.
௧௭ அரசனின் அரச ஆைணப்படி

காவலுக்கு ெநருக்கமான அதகாரி வாசலில்
இருந்தான். ஜனங்கள் கூடாரங்கைள
ேநாக்க ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
அவைனத் தள்ளி மித த்துவ ட்டு ஓடியதால்
ெகால்லப்பட்டான். அரசன் அவரது
வீட்டிற்கு ேபானேபாது, ேதவமனிதர்
(எலிசா) ெசான்னது ேபாலேவ எல்லாம்
நடந்தது. ௧௮ எலிசா, “சமாரியாவன்
நகர வாசலுக்கருகல் உள்ள சந்ைதயல்
ஒருவன் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாைவ
ஒரு ேசக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைமைய ஒரு ேசக்கலுக்கும்
வாங்கமுடியும்” என்று ெசால்லியருந்தான்.
௧௯ ஆனால் அந்த அத காரி அவனுக்கு,
“பரேலாகத்தன் ஜன்னல்கள் தறந்தாலும்
அது சாத்தயமில்ைல!” என்று பதல் ெசால்ல,
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எலிசா, “இதைன நீ உன் கண்களால்
காண்பாய், ஆனால் அந்த உணைவ
உன்னால் உண்ண முடியாது” என்றான்.
௨௦ அந்த அத காரிக்கும் அது அவ்வாேற
நடந்தது. ஜனங்கள் நகரவாசலில் அவைனத்
தள்ளி, அவன் மீேத நடந்து ெசன்றார்கள்.
அவனும்ெசத்துப்ேபானான்.

௮
எலிசா சூேனமியப் ெபண்ைணப் ேபாகச்

ெசான்னது
௧ எலிசா தன்னால் உய ர்தரப்பட்ட

பள்ைளயன்தாயுடன்ேபச க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன், “நீயும் உனது குடும்பத்தாரும்
இன்ெனாரு நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும்.
ஏெனன்றால் கர்த்தர் இங்கு பஞ்ச காலத்ைத
உருவாக்க தீர்மானித்துள்ளார். இந்நாட்டில்
இப்பஞ்சம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும்”
என்றான்.
௨ எனேவ, அப்ெபண் ேதவமனிதன்

ெசான்னது ேபாலேவ நடந்துெகாண்டாள்.
ெபலிஸ்தய நாட்டில் ஏழு ஆண்டுகள்
வச ப்பதற்கு அவள் தன் குடும்பத்ேதாடு
ெசன்றாள். ௩ ஏழு ஆண்டுகள் முடிந்ததும்
அவள் ெபலிஸ்தயர்களின் நலத்தலிருந்து
தரும்பனாள்.
அவள் அரசேனாடு ேபசுவதற்குச்

ெசன்றாள். தனது வீட்ைடயும் நலத்ைதயும்
தரும்பப்ெபறுவதற்காகமுைறய ட்டாள்.
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௪ அரசன் ேதவமனிதனுைடய
ேவைலக்காரனான ேகயாச ேயாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் எலிசாவன்
ேவைலக்காரனிடம், “எலிசா ெசய்த
அருஞ்ெசயல்கைளெயல்லாம் கூறு”
எனக்ேகட்டான்.
௫ ேகயாச , மரித்துப்ேபான குழந்ைதக்கு

எலிசா உய ர் ெகாடுத்தைதப்பற்ற ச்
ெசான்னான். அப்ேபாது அந்தப் ெபண்
அங்கு வந்து, தனது வீட்ைடயும் நலத்ைதயும்
தரும்பப்ெபற உதவேவண்டும் என்று
அரசனிடம் ேவண்டினாள். அவைளக்
கண்டதும் ேகயாச , “எனது ஆண்டவனாகய
ஆண்டவேன! இவள் தான் அந்தப்
ெபண்! இந்தப் ைபயனுக்குத்தான் எலிசா
உய ர்ெகாடுத்தான்!” என்றுகூறனான்.
௬அரசன் அவளது வருப்பத்ைத வ சாரிக்க

அவளும்வளக்க ச்ெசான்னாள்.
ப றகு அரசன் ஒரு அதகாரிைய அவளுக்கு

உதவுமாறு நயமித்தான். அவனிடம்,
“இவளுக்குரியவற்ைறெயல்லாம் இவள்
ெபறுமாறு ெசய். இவள் இந்த நாட்ைடவ ட்டு
ேபான நாள் முதல் இன்றுவைர இவள்
நலத்தல் வைளந்த தானியத்ைதயும் இவள்
ெபறுமாறுெசய்” என்றான்.

ெபனாதாத் ஆசேகைல எலிசாவ டம்
அனுப்பனது:
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௭ எலிசா தமஸ்குவுக்குச் ெசன்றான்.
ஆராம் ேதசத்து அரசன் ெபனாதாத்
ேநாயுற்றருந்தான். ஒருவன் அவனிடம்.
“ேதவமனிதர் (தீர்க்கதரிச ) இங்ேக
வந்துள்ளார்” என்றான்.
௮ ப றகு ெபனாதாத் ஆசேகலிடம்,

“அன்பளிப்ேபாடு ேபாய் ேதவமனிதைர
(தீர்க்கதரிச ) சந்த , நான் ேநாயலிருந்து
குணமைடேவனா என்று அவைர கர்த்தரிடம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுமாறுகூறு” என்றான்.
௯ எனேவ, ஆசேகல் எலிசாைவ சந்த க்க

ெசன்றான். தன்ேனாடு அன்பளிப்ைபயும்
எடுத்துச்ெசன்றான். தமஸ்குவலுள்ள
சறந்த ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாண்டு
ெசன்றான். அவற்ைற 40 ஒட்டகங்களில்
எடுத்துச் ெசன்றான். அவன், “உங்கள்
ெதாண்டனான ஆராமின் அரசரான
ெபனாதாத் என்ைன உங்களிடம்
அனுப்பனார். ேநாயலிருந்து தான்
குணமாேவனா என்று ேகட்கச்ெசான்னார்”
என்றான்.
௧௦ ப றகு எலிசா ஆசேகலிடம், “ேபாய்

ெபனாதாத்த டம், ‘நீ ேநாய் நீங்க ப்
பைழப்பாய்’ என்று கூறு. எனினும்,
கர்த்தர் ‘அவன் மரித்துப்ேபாவான்’ என்ேற
கூறுகறார்” என்றான்.

எலிசா ஆசேகைலப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னது
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௧௧எலிசாஆசேகைலஉற்றுப்பார்த்துப றகு
அழுதான். ௧௨ஆசேகல்அவனிடம், “ஐயா ஏன்
அழுகறீர்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ இஸ்ரேவலர்களுக்குச்

ெசய்யப்ேபாகும் தீைமகள் என்ெனன்ன
என்பைத நான் அற ேவன். அதற்காக
அழுக ேறன். நீ அவர்களின் ேகாட்ைடயுள்ள
நகரங்கைள எரிப்பாய். நீ வாளால்
இைளஞர்கைளக் ெகால்வாய்,
குழந்ைதகைளக் ெகால்வாய், கருவலுள்ள
குழந்ைதகைளயும் கீற ப்ேபாடுவாய்”
என்றான்.
௧௩ ஆசேகல், “நான் வல்லைமயுள்ளவன்

அல்ல! என்னால் இவ்வளவு ெபரிய
காரியங்கைளச் ெசய்ய முடியாது!” என்று
கூறனான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ ஆராம் நாட்டின்

அரசனாவாய் என்று கர்த்தர் என்னிடம்
காட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்” என்றான்.
௧௪ ப றகு ஆசேகல் எலிசாவ டமிருந்து

களம்ப அரசனிடம் ேபாக, அவன் இவனிடம்,
“எலிசாஉன்னிடம்என்னெசான்னார்?” என்று
ேகட்டான்.
ஆசேகல், “நீர் பைழப்பீர் என்று எலிசா

ெசான்னார்” என்றான்.

ஆசேகல் ெபனாதாத்ைதக் ெகாைல
ெசய்க றான்
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௧௫ ஆனால் மறுநாள், ஆசேகல் ஒரு
ேபார்ைவைய எடுத்து தண்ணீரில் நைனத்து
அதைனெபனாதாத்தன்முகத்தல்மூடினான்.
மூச்ைச நறுத்தனான். ெபனாதாத்
மரித்துப்ேபானான். எனேவ ஆசேகல் புதய
அரசன்ஆனான்.

ேயாராம்ஆளத்ெதாடங்குகறான்
௧௬ யூதாவல் ேயாசபாத்தன் மகனான

ேயாராம் அரசனாக இருந்தான். இவனது
ஐந்தாம் ஆட்சயாண்டில் ஆகாபன் மகனான
ேயாராம் அரசனாக இருந்தேபாது அவன்
ஆளத் ெதாடங்கனான். ௧௭ ேயாராம்
ஆளத் துவங்கும்ேபாது அவனுக்கு 32
வயது. எருசேலமில் 8 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். ௧௮ஆனால்,அவன்இஸ்ரேவலின்
அரசர்கைளப் ேபான்ேற கர்த்தருக்குப்
ப டிக்காதப் பாவங்கைளச் ெசய்து வந்தான்.
அவனது மைனவ ஆகாபன் மகளானதால்
ேயாராம் ஆகாபன் குடும்பத்தவர்கைளப்
ேபான்ேற வாழ்ந்து வந்தான். ௧௯ ஆனால்
தன் ேவைலயாள் தாவீத ற்கு கர்த்தர்
சத்தயம் ெசய்து ெகாடுத்தருந்ததால்
யூதாைவஅழிக்கமாட்டார். அவர் ஏற்ெகனேவ
தாவீதன் குடும்பத்தல் உள்ளவேன
அரசனாக எப்ெபாழுதும் இருப்பான் என்று
ஆைணயட்டுள்ளார்.
௨௦ ேயாராமின் காலத்தல் யூதாவன்

ஆட்ச க்குள்ளிருந்து ஏேதாம் கலகம்
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ெசய்ததால் உைடந்துவ ட்டது, அவர்கள்
தங்களுக்குரிய அரசைனத் தாங்கேள
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௨௧ அதனால் ேயாராம் (யூதாைவச்

ேசர்ந்தவன்) இரதங்கேளாடு சாயீருக்குப்
ேபானான். அவர்கைள ஏேதாமிய பைட
சூழ்ந்தேபாது, ேயாராமும் அவனது
தளபத களும் ஏேதாமியர்கைளத்
தாக்கனார்கள். ேயாராமின் வீரர்கள்
அைனவரும் வீட்டிற்குத் தப்ப ச்
ெசன்றார்கள். ௨௨ எனேவ ஏேதாம்
யூதாவன் ஆட்சயலிருந்து (கலகத்தால்)
உைடந்துவ ட்டது. இன்றுவைர அவர்கள்
சுதந்த ரமாகேவஉள்ளனர்.
அப்ேபாது, லிப்னாத்தும் யூதாவன்

ஆட்சயல்இருந்துப ரிந்தது.
௨௩ ேயாராம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும்

அவன் ெசய்த அைனத்தும் யூத
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௪ இவன் மரித்தப்ேபாது இவைன தாவீது

நகரத்தல் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்தனர். அவனது மகன் அகசயா
அரசனானான்.

அகசயா தனது ஆட்சையத்
ெதாடங்குகறான்
௨௫ ேயாராமின் மகனான அகசயா

யூதாவன் அரசனானான். அப்ேபாது,
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இஸ்ரேவலில் ஆகாபன் மகனான ேயாராம்
12வது ஆட்சயாண்டில் இருந்தான்.
௨௬ அகசயாவற்கு அவன் ஆளவந்தேபாது
22 வயது. ஓராண்டு எருசேலமில் ஆண்டான்.
அவன் தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள்.
அவள் இஸ்ரேவலின் ஓம்ரி அரசனின்
மகள். ௨௭ தவறு என்று கர்த்தர் குற ப்ப ட்ட
ெசயல்கைளேய அவனும் ெசய்தான்.
ஆகாபன் குடும்பத்தவர்கைளப்ேபான்ேற
ஆண்டான். ஏெனனில் அவன் ஆகாபன்
மருமகன்.

ஆசேகலுக்கு எத ரான ேபாரில் ேயாராம்
புண்பட்டது
௨௮ ேயாராம் ஆகாபன் குடும்பத்ைதச்

ேசர்ந்தவன். ஆராமிய அரசனான
ஆசேகேலாடு ராேமாத் கீேலயாத்தல்
ேபாரிடுவதற்காக அகசயா ேயாராமுடன்
ெசன்றான். ராேமாத் கீேலயாத்தல்
ஆராமியர்கள் ேயாராைமத் தாக்க க்
காயப்படுத்தனார்கள். ௨௯ அரசனான
ேயாராம் இஸ்ரேவலுக்குத் தருமப த்
தன்ைனக் காயங்களிலிருந்து
குணப்படுத்த க் ெகாள்ள ெயஸ்ரேயல்
பகுத க்குச் ெசன்றான். ேயாராமின்
மகனான அகசயா யூதாவன்
அரசனாயருந்தான். அகசயா
ேயாராைமக்காண ெயஸ்ரேயலுக்குச்
ெசன்றான்.
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௯
ெயகூைவ அப ேஷகம் ெசய்யும்படி எலிசா

இளம்தீர்க்கதரிச க்குெசால்க றான்
௧ தீர்க்கதரிச களின் குழுவலிருந்து

தீர்க்கதரிச யான எலிசா ஒருவைன
அைழத்தான். அவனிடம், “புறப்படத்தயாராகு.
இச்ச றய குப்பயல் உள்ள எண்ெணைய
உன் ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு ராேமாத்
கீேல யாத்துக்குப் ேபா! ௨நீஅங்கு ேபானதும்,
ந ம்ச யன் மகனான ேயாசபாத்தன் குமாரன்
ெயகூைவக் கண்டுபடி. அவன் வீட்டிற்குள்
ேபா. அவனது சேகாதரர்களிடமிருந்து
அைழத்துஉள்அைறக்குப்ேபா. ௩இந்தச றய
எண்ெணய்க் குப்பைய எடுத்துக்ெகாண்டு
எண்ெணையஅவன் தைலயல்ஊற்ற , ‘இது
கர்த்தர் ெசான்னது: உன்ைனஇஸ்ரேவலுக்கு
அரசன் ஆக்குக ேறன்’ என்று ெசால். ப றகு
கதைவத் த றந்துக்ெகாண்டு ஓடிவந்துவடு.
அங்ேகதங்காேத” என்றான்.
௪ எனேவ இந்த இளம் தீர்க்கதரிச ,

ராேமாத் க ேலயாத்த ற்குச் ெசன்றான்.
௫அவன் அங்கு நுைழந்ததும், பைடத் தளபத
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்தான். இவன்
அவனிடம், “தைலவேர, உங்களுக்காக
என்னிடம்ஒருெசய்த உண்டு” என்றான்.
அதற்கு ெயகூ, “இங்கு இருக்கற

அைனவரிலும்உமதுெசய்த யாருக்குரியது?”
என்றுேகட்டான்.
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உடேன இளம் தீர்க்கதரிச , “இந்த ெசய்த
உங்களுக்குரியதுதான்தளபத ேய” என்றான்.
௬ ெயகூ எழுந்து வீட்டிற்குள் ெசன்றான்.

இளம் தீர்க்கதரிச அவனது தைலயல்
எண்ெணைய ஊற்ற , “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னைதக்
கூறுக ேறன்: ‘நான் உன்ைன இஸ்ரேவலில்
கர்த்தருைடய ஜனங்களின் ேமல் அரசனாக
அப ேஷகம் ெசய்க ேறன். ௭ நீ உனது
அரசனான ஆகாபன் குடும்பத்ைத
அழிக்கேவண்டும். இதன் மூலம், எனது
ேவைலக்காரர்களான தீர்க்கதரிச களின்
இரத்தப் பழிையயும் கர்த்தருைடய
மரித்துப்ேபான சகல ெதாண்டர்களின்
இரத்தப்பழிையயும் ேயசேபலின் ைகய ேல
வாங்குேவன். ௮ ஆைகயால், ஆகாபன்
குடும்பத்தலுள்ள அைனவரும் மரிப்பார்கள்.
ஆகாப் குடும்பத்தலுள்ள எந்த ஆண்
குழந்ைதையயும் உய ேராடு வ டமாட்ேடன்.
அந்த ஆண் அடிைமயாக இருந்தாலும்
சரி அல்லது இஸ்ரேவலில் சுதந்த ரமுள்ள
ஆளாக இருந்தாலும் சரிேய. ௯ நான்
ஆகாபன் குடும்பத்ைத ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப்
ேபாலவும் அகயாவன் மகனான பாஷாவன்
குடும்பத்ைதப் ேபாலவும் அழிப்ேபன்.
௧௦ நாய்கள், ெயஸ்ரேயல் பகுதயல்
ேயசேபைல தன்னும். அவள் அடக்கம்
ெசய்யப்படமாட்டாள்’ ” என்றான்.
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ப றகு அந்த இளம் தீர்க்கதரிச கதைவத்
த றந்துக்ெகாண்டுெவளிேயஓடிவ ட்டான்.
ெயகூைவ அரசனாக ேவைலக்காரர்கள்

அறவக்க றார்கள்
௧௧ அரசனின் ேவைலக்காரர்கள்

(அதகாரிகள்) இருந்த இடத்த ற்கு ெயகூ
ேபானான். அந்த அத காரிகளில் ஒருவன்,
“எல்லாம் சரியாக உள்ளதா? ஏன் அந்தப்
ைபத்தயக்காரன் உன்னிடம் வந்தான்” என்று
ேகட்டான்.
ெயகூ ேவைலக்காரர்களிடம், “உங்களுக்கு

அவைனயும் அவனது ைபத்தயகாரத்தனச்
ெசயைலயும்ெதரியுேம” என்றான்.
௧௨ அதற்கு அதகாரிகள், “இல்ைல!

உண்ைமையச் ெசால். அவன் என்ன
ெசான்னான்?” என்று ேகட்க, ெயகூ
இளந்தீர்க்கதரிச ெசான்னைதக் கூறனான்:
“அவன் என்னிடம், ‘கர்த்தர் ெசான்னதாவது:
நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின் அரசனாக
அப ேஷகம் ெசய்க ேறன்’ என்றான்” என்று
ெசான்னான்.
௧௩ உடேன ஒவ்ெவாரு அதகாரியும் தனது

ஆைடையப் படிகளின் ேமல் வ ரித்தனர்.
எக்காளத்ைதஊத , “ெயகூஅரசன்ஆனான்!”
என்றுஅறவத்தனர்.
ெயகூெயஸ்ரேயலுக்குச்ெசன்றது
௧௪ எனேவ ந ம்சயன் மகன் ேயாசபாத்தன்

மகனான ெயகூ ேயாராமுக்கு எத ராகச்
சூழ்ச்ச ெசய்தான்.
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அப்ேபாது, ேயாராமும் இஸ்ரேவலரும்
ேசர்ந்து ஆராமின் அரசனான
ஆசேகலிடமிருந்து ராேமாத் கீேலயாத்ைத
பாதுகாக்க முயன்றனர். ௧௫ ேயாராம்
அரசன் ஆசேகலுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான்.
ஆனால் ஆராமிய வீரர்கள் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தனார்கள். அவனும்
குணப்படுத்த க்ெகாள்ள ெயஸ்ரேயலுக்குப்
ேபானான்.
எனேவ ெயகூ, அதகாரிகளிடம,

“என்ைன நீங்கள் புதய அரசனாக
ஏற்றுக்ெகாள்வதானால் நகரத்தலிருந்து
எவரும் தப்ப த்துப் ேபாய் இந்தச் ெசய்தைய
ெயஸ்ரேயலின் ெசால்லாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௧௬ ேயாராம் ெயஸ்ரேயலில் ஓய்ெவடுத்துக்

ெகாண்டிருந்தான். எனேவ ெயகூ
இரதத்தல் ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
அப்ேபாது யூதாவன் அரசனான அகசயாவும்
ேயாராைமப் பார்க்கவந்தருந்தான்.
௧௭ ஒரு காவல்காரன் ெயஸ்ரேயல் நகரக்

ேகாபுரத்தன் மீது நன்று பார்த்தான்.
ெயகூவன் ெபரிய கூட்டம் வருவைதக்
கவனித்து, “ஒரு ெபருங்கூட்டத்ைதப்
பார்க்க ேறன்” என்றான்.
ேயாராம், “ச லைரக் குதைரயல்

அனுப்ப அவர்கைள சந்த த்து. அவர்கள்
சமாதானத்ேதாடு வருகறார்களா என்று
வசாரியுங்கள்” என்றான்.
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௧௮ எனேவ, தூதுவன் ெயகூைவ சந்த க்க
குதைரயல் ெசன்றான். தூதுவன், “நீங்கள்
சமாதானத்ேதாடு வருகறீர்களா? என்று
அரசன்ேகட்கச் ெசான்னார்” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்துடன் எந்த

சம்பந்தமும் உனக்கு இல்ைல! என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
காவல்காரன் ேயாராமிடம், “தூதுவன்

அந்தக்கூட்டத்ேதாடு ேசர்ந்துவ ட்டான். அவன்
தரும்ப வரவல்ைல” என்றான்.
௧௯ ப றகு ேயாராம் இரண்டாவது

தூதுவைன குதைரயல் அனுப்பனான்.
அவன்ெயகூவடம்ெசன்று, “ேயாராம்அரசன்
‘சமாதானம்’ெசான்னான்” என்றான்.
அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்த ற்கும்

உனக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்ைல! என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
௨௦ காவல்காரேனா ேயாராமிடம்,

“இரண்டாவது தூதுவனும் கூட்டத்ேதாடு
ேசர்ந்துக் ெகாண்டான். அவனும் தரும்ப
வரவல்ைல. ஒரு ைபத்தயக்காரைனப்
ேபான்று ஒருவன் இரதத்ைத ஓட்டுக றான்.
ந ம்ச யன் மகனான ெயகூைவப்ேபால
அவன்ேதேராட்டுக றான்” என்றான்.
௨௧ ேயாராம், “எனது இரதத்ைதக் ெகாண்டு

வா!” என்றான்.
ேவைலக்காரர் அரசனின் இரதத்ைதக்

ெகாண்டு வந்தான். இஸ்ரேவலின்
அரசனாகய ேயாராமும் யூதாவன்
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அரசனான அகசயாவும் ெயகூைவ
சந்த க்கச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைன
ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத்தன்
நலத்த ேல சந்த த்தனர்.
௨௨ ேயாராம் ெயகூைவப் பார்த்து, “ெயகூ,

நீ சமாதானமாக வந்தருக்க றாயா” என்று
ேகட்டான். அதற்கு ெயகூ, “உன் தாயான
ேயசேபல் வ பச்சாரமும் சூன்யமும் ெசய்து
ெகாண்டிருக்கும்வைர சமாதானமாக
இருக்கமுடியாது” என்றான்.
௨௩ ேயாராம் குதைரயல் ேவகமாகத்

தரும்பனான். அவன் அகசயாவ டம்,
“அகசயா,இதுதந்த ரம்” என்றான்.
௨௪ஆனால் ெயகூ தன் பலத்ைதெயல்லாம்

கூட்டி வல்லில் அம்ைப எய்தான். அம்பு
அவனது முதுகல் துைளத்து இதயத்தன்
வழியாகச் ெசன்றது. அவன்இரதத்தலிருந்து
வழுந்துமரித்தான்.
௨௫ ெயகூ தனது இரத ஓட்டியான

ப த்காரிடம், “ேயாராமின் உடைல எடுத்து
ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத்தன் வயலில்
ஏற . நானும் நீயும் ேயாேராமின் தந்ைதயான
ஆகாேபாடு பயணம் ெசய்யும்ேபாது,
இவனுக்கு இவ்வாேற ந கழும் என்று கர்த்தர்
ெசன்னைத எண்ணிப்பார். ௨௬ கர்த்தர்,
‘ேநற்று நான் நாேபாத் மற்றும் அவனது
பள்ைளகளின் இரத்தத்ைதப் பார்த்ேதன்.
நான் ஆகாைப இேத வயலில் தண்டிப்ேபன்’,
என்று ெசான்னார்! எனேவ, அவர்
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ெசான்னபடிேய, ேயாராமின் உடைல எடுத்து
வயலுக்குள்வீசு!” என்றான்.
௨௭ யூதாவன் அரசனான அகசயா

இதைனப் பார்த்து ஓடிப்ேபானான். அவன்
ேதாட்ட வீட்டிற்குப்ேபாக, ெயகூ அவைனத்
துரத்த ப்ேபானான். ெயகூ, “அகசயாைவ
அவன் இரதத்தல் ெவட்டிப் ேபாடுங்கள்”
என்றான்.
எனேவ ெயகூவன் ஆட்கள் அகசயாைவ

இப்ேலயாம், அருகலுள்ள கூர் மைலக்கான
சாைலயல் எய்தனர். அவன் ெமக ேதாவுக்கு
ஓடிப்ேபாய் அங்ேகேய மரித்துப்ேபானான்.
௨௮அகசயாவன் ேவைலக்காரர்கள்அவனது
உடைல எடுத்துக் ெகாண்டு எருசேலமுக்கு
வந்தனர். தாவீது நகரத்தல்முற்ப தாக்களின்
கல்லைறயல்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
௨௯ இஸ்ரேவல் அரசன் ேயாராமின்

11வது ஆட்சயாண்டில் அகசயா யூதாவன்
அரசனாகனான்.

ேயசேபலின்பயங்கரமானமரணம்
௩௦ ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.

இச்ெசய்தைய ேயசேபல் அற ந்தாள்.
தைலையச் சங்காரித்து அலங்காரம்
ெசய்து ெகாண்டு பறகு ஜன்னல்
வழியாகப் பார்த்தாள். ௩௧ ெயகூ நகரத்து
வாசலில் நுைழந்ததும் அவள், “ச ம்ரி!
அவைன ேபால நீயும் உன் எஜமானைனக்
ெகான்றருக்க றாய்” என்றாள்.
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௩௨ெயகூேமேலஜன்னைலப் பார்த்து, “என்
பக்கத்தல்இருப்பதுயார்?” என்றுேகட்டான்.
ேமலிருந்து இரண்டு மூன்று அலிகள்

அவைனப் பார்த்தார்கள். ௩௩ அவர்களிடம்
ெயகூ, “ேயசேபைலக் கீேழ தள்ளுங்கள்”
என்றான்.
அவர்களும் அவ்வாேற கீேழ அவைளத்

தள்ளினார்கள். அவளது இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் சுவர் மீதும் குதைரகள் மீதும்
ெதளித்தது. குதைரகள் அவள் ேமேல
நடந்துச் ெசன்றன. ௩௪ ெயகூ, வீட்டிற்குள்
ேபாய் உண்டு குடித்தான். அவன், “இப்ேபாது
சப க்கப்பட்ட இந்தப் ெபண்ைணப் பாருங்கள்.
அரசனின் மகளாைகயால் அவைள அடக்கம்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௩௫அந்தஆட்கள்அவைளஅடக்கம்பண்ணச்

ெசன்றனர். ஆனால் அவளது உடைலக்
கண்டு படிக்க முடியவல்ைல. அவர்கள்
அவளது கபாலம், கால்கள், ைககள்,
ஆகயவற்ைறேய கண்டுபடித்தனர்.
௩௬ அவர்கள் ெயகூவடம் தரும்பவந்தனர்.
ப றகு ெயகூ, “இது கர்த்தர் தஸ்பயனாகய
எலியா என்னும் தமது ெதாண்டைனக்
ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைத:
‘ெயஸ்ரேயலின் நலத்தல் ேயசேபலின்
மாமிசத்ைத நாய்கள் தன்னும், என்றும்
௩௭ இதுதான் ேயசேபல் என்று ெசால்ல
முடியாதபடிஅவளதுபணம்வயல்ெவளியல்
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ேபாடப்படும் எருைவப் ேபான்று ஆகும்’ ”
என்றான்.

௧௦
சமாரியாவன் தைலவர்களுக்கு ெயகூ

எழுதயது:
௧ ஆகாபன் 70 மகன்கள்

(ேபரன்கள்) சமாரியாவல் இருந்தனர்.
ெயகூ, சமாரியாவல் அவர்கைள
வளர்க்க றவர்களுக்கும், ஆள்பவர்களுக்கும்,
தைலவர்களுக்கும் கடிதங்கைள எழுத
அனுப்பனான். ௨-௩ அதல் “இக்கடிதம்
கண்டதும், உங்கள் எஜமானனுைடய
பள்ைளகளில் மிக நல்லவனும் மிகத்
தகுதயானவனுமாகய ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். உங்களிடம்
இரதங்களும் குதைரகளும் இருக்கன்றன.
நீங்கள் பலப்படுத்தப்பட்ட நகரத்தல்
இருக்கன்றீர்கள். உங்களிடம் ஆயுதங்களும்
உள்ளன. நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்தவைன
அவனுைடய தந்ைதயன் சங்காசனத்தல்
உட்கார ைவயுங்கள். பன் உங்கள்
தந்ைதயன் குடும்பத்த ற்காகப் ேபாராட
வாருங்கள்” என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது.
௪ ஆனால் ெயஸ்ரேயலில் உள்ள

தைலவர்களும் அதகாரிகளும் பயந்தனர்.
அவர்கள் “ெயகூைவஇரண்டுஅரசர்களாலும்
தடுக்க முடியவல்ைல, எங்களாலும்
முடியாது!” என்றுெசான்னார்கள்.
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௫ ஆகாபன் வீட்ைடப் பாதுகாத்தவர்களும்
நகரத்ைதப் பரிபாலித்தவர்களும்
மூப்பர்களும் ஆகாபன் மகன்கைளக்
கவனிப்பவர்களும் ெயகூவற்குத் தூது
அனுப்ப , “நாங்கள் உங்கள் ேசவகர்கள்.
நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் நாங்கள்
ெசய்க ேறாம். ேவறு எவைரயும்
அரசனாக்கமாட்ேடாம். நீங்கள் நல்லெதன
நைனப்பைதெசய்யுங்கள்” என்றனர்.

சமாரியாவன் தைலவர்கள் ஆகாபன்
மகன்கைளக்ெகால்க றார்கள்
௬ ப றகு ெயகூ அவர்களுக்கு

இரண்டாவது கடிதத்ைத எழுதனான்.
அதல், “நீங்கள் எனக்கு அடிபணிந்து
உதவுவதாக இருந்தால், ஆகாப் மகன்களின்
தைலைய ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். நாைள
இந்ேநரத்த ற்குள் அவர்கைள என் முன்னால்
ெயஸ்ரேயலுக்கு ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான்.
ஆகாபுக்கு 70 மகன்கள் இருந்தனர்.

அவர்கள் நகரத் தைலவர்களால்
வளர்க்கப்பட்டனர். ௭ அவர்கள் ெயகூவன்
கடிதத்ைதக் கண்டதும், அந்த 70
மகன்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டனர்.
தைலகைளக் கூைடகளுக்குள் ேபாட்டு
ெயஸ்ரேயலிலுள்ள ெயகூவடம்
அனுப்பனார்கள். ௮ ஒரு தூதுவன்
ெயகூவடம் வந்து, “அவர்கள் அரசனது
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மகன்களின் தைலகைளக் ெகாண்டு
வந்தருக்க றார்கள்!” என்றான்.
ெயகூ, “வடியும்வைர நகர வாசலில்

இரண்டு குவயலாக அத்தைலகைள
ைவத்தருங்கள்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௯ காைலயல், ெயகூ ெவளிேய வந்து

ஜனங்கள் முன்பு நன்றான். அவன்
ஜனங்களிடம். “நீங்கள்ஏதும்அறயாதவர்கள்.
நான் என் எஜமானனுக்கு எத ராகத்
த ட்டங்கள் பல ைவத்தருந்ேதன். நான்
அவைனக் ெகான்ேறன். ஆனால்
அவனது பள்ைளகைளக் ெகான்றது யார்?
அவர்கைளக் ெகான்றவர்கள் நீங்கள் தான்!
௧௦ கர்த்தர் ெசான்னபடி எல்லாம் நடக்க றது
என்பைத நீங்கள்அறயேவண்டும். ஆகாபன்
குடும்பத்ைதப் பற்ற கர்த்தர் எலியாவன்
மூலம் கூறயருக்க றார். இப்ேபாது கர்த்தர்
தான் ெசய்வதாகச் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்து
முடித்துள்ளார்” என்றான்.
௧௧ இவ்வாறு ெயகூ ெயஸ்ரேயலில்

ஆகாபன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்
ெகான்றான். அேதாடு முக்கயமான
மனிதர்கைளயும், ெநருங்கய
நண்பர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும்
ெகான்றுப் ேபாட்டான். ஆகாபன் ஆட்கள்
யாருேமஉய ேராடுவ டப்படவல்ைல.

அகசயாவன் உறவனர்கைள ெயகூ
ெகான்றது
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௧௨ ெயகூ ெயஸ்ரேயைல வ ட்டு
சமாரியாவ ற்குப் ேபானான். வழியல்
ேமய்ப்பனின் முகாம் என்று அைழக்கப்படும்
இடத்தல் நன்றான். ெபத்ஏகத்த ற்குச்
ெசல்லும் பாைதயன் அருகல் உள்ள
வீட்டுக்குச் ெசன்றான். அங்ேக ேமய்ப்பர்கள்
ஆட்டு மய ர் கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௧௩ யூதாவன் அரசனான அகசயாவன்
உறவனர்கைள அங்ேக சந்த த்தான். ெயகூ
அவர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் யார்?”
என்றான்.
அதற்கு அவர்கள் “நாங்கள் அகசயாவன்

உறவனர்கள். நாங்கள் அரசனின்
மகன்கைளயும் ராஜ மாதாவன்
(ேயசேபல்) மகன்கைளயும் பார்ப்பதற்கு
வந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௧௪ ெயகூ (தன் ஆட்களிடம்) “இவர்கைள

உய ேராடு ப டியுங்கள்!” என்றுகூறனான்.
அவனது ஆட்கள் அவர்கைள உய ேராடு

ப டித்தனர். அவர்கள் ெமாத்தம் 42 ேபர்
இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் உய ேராடு
இராதபடி ெபத்ஏகத் கணறுக்கு அருகல்
அவர்கைளெகான்றுேபாட்டனர்.

ெயகூேயானதாைப சந்த த்தது
௧௫ அவ்வடத்ைத வ ட்டு ப றகு ெயகூ,

ேரகாபன் மகனான ேயானதாைப
சந்த த்தான். அவனும் ெயகூைவ சந்த க்க
வந்துக் ெகாண்டிருந்தான். ெயகூ
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அவைன வாழ்த்த வ ட்டு, “நான் உனக்கு
இருப்பது ேபால நீ எனது உண்ைமயான
நண்பன்தானா?” என்றுேகட்டான்.
ேயானதாபும், “ஆமாம், நான் உனது

உண்ைமயானநண்பன்தான்” என்றான்.
ெயகூ, “அப்படியானால் உன் ைகையக்

ெகாடு” என்று ேகட்டான். அவன் தன்
ைகையக்ெகாடுத்தேபாதுதன்இரதத்த ற்குள்
இழுத்தான்.
௧௬ ெயகூ, “என்ேனாடு வா, நான்

கர்த்தரிடம் எவ்வளவு உறுதயான
பக்த ைவத்தருக்க ேறன் என்று
அறந்துெகாள்ளலாம்” என்றான்.
எனேவ ேயானதாப் ெயகூவன் இரதத்தல்

பயணம்ெசய்தான். ௧௭ெயகூசமாரியாவ ற்கு
வந்து அங்கு உய ேராடுள்ள ஆகாபன்
குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்
ெகான்றுேபாட்டான். கர்த்தர் எலியாவ டம்
ெசான்னபடிேயஅவன்ெசய்துமுடித்தான்.

பாகாலின்பக்தர்கைளெயகூஅைழத்தது
௧௮ப றகு ெயகூஅைனத்துஜனங்கைளயும்

ேசர்த்துக் கூட்டினான். அவன்
அவர்களிடம், “ஆகாப் பாகாலுக்குச்
ச றது ேசைவெசய்தான். ஆனால் ெயகூ
அவனுக்கு ேமல் இன்னும் கூடுதலாக
ேசைவ ெசய்வான்! ௧௯இப்ேபாது பாகாலின்
பக்தர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும்
கூப்படுங்கள். இக்கூட்டத்த ற்கு யாைரயும்
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தவறவ டாதீர்கள். பாகாலுக்குக் ெகாடுக்க
ெபரும்பலி இருக்கறது!. இக்கூட்டத்த ற்கு
வராதவர்கைளக் ெகால்ேவன்!” என்று
ஆைணயட்டான்.
இவ்வாறு ெயகூ தந்த ரம் ெசய்தான்.

அவர்கள்அத்தைனேபைரயும்அழிப்பதுதான்
அவனது த ட்டம் ௨௦ ெயகூ, அவர்களிடம்,
“பாகாலுக்காக ஒரு பரிசுத்த கூட்டத்ைத
ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
ஆசாரியர்களும் அறவத்தனர். ௨௧ ப றகு
ெயகூ இஸ்ரேவல் நாடுகள் அைனத்தற்கும்
ஒரு ெசய்தைய அனுப்பனான். பாகாலின்
பக்தர்கள் அைனவரும் வந்தனர். எவரும்
வீட்டிேல இல்லாமல் பாகாலின்ஆலயத்தற்கு
வந்தனர். ஆலயம்ஜனங்களால்ந ரம்பயது.
௨௨ ெயகூ ேமலாைடகைள ைவத்தருந்த

ேவைலக்காரனிடம், “பாகாலின்
பக்தர்களுக்ெகல்லாம் ேமலாைடகைளக்
ெகாண்டு வா” என்று ெசான்னான்.
எனேவ அந்த ேவைலக்காரனும் பாகாலின்
பக்தர்களுக்கு ேமலாைடகைளக் ெகாண்டு
வந்தான்.
௨௩ ப றகு ெயகூவும் ேரகாபன் மகனான

ேயானதாபும் பாகாலின் ஆலயத்தற்குள்
நுைழந்தார்கள். பாகாலின்ெதாண்டர்களிடம்,
“இங்ேக பாகாலின் பக்தர்கள் மட்டுேம
இருக்கேவண்டும் என்பைத சுற்றுமுற்றும்
பார்த்து உறுத ெசய்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
கர்த்தருைடய ஊழியர்கள் இருக்கக் கூடாது”
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என்று ஆைணயட்டான். ௨௪ அதன்படி
பாகாலின் பக்தர்கள் காணிக்ைககைளயும்
தகனபலிகைளயும் ெசலுத்த ஆலயத்த ற்குள்
ெசன்றனர்.

ெவளிேய, ெயகூவன் 80 ஆட்கள்
காத்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம்,
“யாைரயும் தப்ப த்து ேபாகும்படி வ டாதீர்கள்.
எவனாவது எவைனயாவது தப்ப க்கவ ட்டால்,
அவன் தனது உயைரக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்” என்றான். ௨௫ ப றகு ெயகூ
வைரவாகத் தகனபலி ெகாடுத்தபன், தனது
அதகாரிகளிடமும் தளபத களிடமும், “உள்ேள
ேபாய் அைனவைரயும் ெகால்லுங்கள்
உய ேராடு எவைனயும் ெவளிேய
வரவ டாதீர்கள்” என்றான்.

எனேவ தளபத கள் தம் ெமலிந்த
வாள்களால் பாகாலின் பக்தர்கைளக்
ெகான்று ேபாட்டு பணங்கைள ெவளிேய
எற ந்தனர். பன்ஆலயத்தன்உள்ளைறக்குள்
ெசன்றனர். ௨௬ ஞாபகக்கற்கைள
(தூண்கள்) பாகாலின்வீட்ைடவ ட்டுெவளிேய
எடுத்துப்ேபாட்டு அவற்ைற எரித்தனர்.
௨௭ ப றகு பாகாலின் நைனவுக் கற்கைளயும்
பாகாலின் வீட்டிைனயும் ெநாறுக்கனார்கள்.
ஆலயத்ைத ஓய்வைறயாக ஒதுக்கனார்கள்.
எப்ேபாதும் அசுத்தமாக ைவத்தருந்தனர்.
ஜனங்கள் அந்த இடத்ைத கழிவைறயாகப்
பயன்படுத்த வருகன்றனர்.
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௨௮இவ்வாறுெயகூபாகால்ஆராதைனைய
இஸ்ரேவல் நாட்டில் அழித்தான். ௨௯ஆனால்
ெயகூ முழுவதுமாக ேநபாத்தன் மகன்
ெயெராெபயாமின் பாவங்களிலிருந்து
தரும்பவல்ைல. இஸ்ரேவலின்
பாவத்துக்குக் காரணமான அவன் ெபத்ேதல்,
தாண் ஆகய இடங்களில் உள்ள தங்கக்
கன்றுக்குட்டிகைளஅழிக்கவல்ைல.
இஸ்ரேவல்மீதுெயகூவன்ஆட்ச
௩௦ கர்த்தர் ெயகூவடம், “நல்லது ெசய்தாய்,

நான் நல்லைவ எனச் ெசான்னைதச்
ெசய்தாய். நீ ஆகாபன் குடும்பத்தனைர
அழித்துவ ட்டாய். எனேவ இஸ்ரேவைல
உனது சந்ததயார், நான்கு தைல
முைறகளுக்குஆண்டுவருவார்கள்” என்றார்.
௩௧ ஆனால் ெயகூ முழுமனேதாடு

கர்த்தருைடய சட்டப்படி கவனமாக
வாழவல்ைல. அவன் ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டுவ டவல்ைல.
ஆசேகல்இஸ்ரேவைலத் ேதாற்கடித்தது
௩௨ அப்ேபாது கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்

பகுத கள் குைறந்துேபாகும்படி ெசய்தார்.
இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு எல்ைலையயும்
ஆராமின் அரசனான ஆசேகல் தாக்க
ேதால்வயைடயச் ெசய்தான். ௩௩ ஆசேகல்
ேயார்தான் ஆற்று கழக்குப் பகுத கள்
அது கீேலயாத்தன் அைனத்து பகுத களும்
காதயர், ரூேபனியர், மனாேசயர்
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ேகாத்த ரங்களின் பகுத கைளயும்
ெவன்றான். அவன் ஆேராேவர் முதல்
கீேலயாத்தலும் பாசானிலுமுள்ள பகுத கள்
முழுவைதயும்ெவன்றான்.
ெயகூவன்மரணம்
௩௪ ெயகூ ெசய்த ப ற அருஞ்ெசயல்கைள

எல்லாம் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகம் கூறுகறது. ௩௫ இவன்
மரித்ததும் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் சமாரியாவல்
இவனுைடய முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்தனர். இவனுக்குப் ப றகு இவனது
மகன் ேயாவாகாஸ் புதய அரசன்
ஆனான். ௩௬ ெயகூ சமாரியாவல் இருந்து
இஸ்ரேவைல 28ஆண்டுகள்ஆண்டுவந்தான்.

௧௧
யூதாஅரசனின்அைனத்துமகன்கைளயும்

அத்தாலியாள்ெகான்றது
௧ அத்தாலியாள் என்பவள் அகசயாவன்

தாயார் ஆவாள். தன் மகன் மரித்துப்
ேபானைதப் பார்த்ததும், எழுந்து அரச
குடும்பத்தனைரெயல்லாம்ெகான்றாள்.
௨அரசனான ேயாராமின் மகள் ேயாேசபாள்

ஆவாள். இவள் அகசயாவற்குச் சேகாதரி
ஆவாள். ேயாவாஸ் அகசயா அரசனின்
மகன்களுள் ஒருவன். மற்றவர்கள்
ெகால்லப்பட்டேபாது அவள் அவைனக்
காப்பற்ற ஒளித்து ைவத்தாள். தன்
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படுக்ைகயைறய ேலேய ேயாவாைசயும்
அவனது தாதையயும் மைறத்து ைவத்தாள்.
இவ்வாறு ேயாவாஸ் அத்தாலியாவால்
ெகால்லப்படாமல்தப்ப த்தான்.
௩ ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்

ேயாவாசும் ேயாேசபாவும் ஆறு ஆண்டுகள்
மைறந்து இருந்தனர். அத்தாலியா யூதாைவ
ஆண்டுவந்தாள்.
௪ ஏழாவது ஆண்டில், தைலைம

ஆசாரியனான ேயாய்தா 100 ேபருக்கு
அதகாரிகைளயும் தைலவர்கைளயும்
காவலர்கைளயும் ஒருங்ேக அைழத்தான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கூடச்ெசய்து
அவர்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். அவர்கைளஆலயத்தல்
வாக்குறுத ெகாடுக்கச் ெசய்து அரசனின்
மகைனக்காட்டினான்.
௫ பன் அவன் அவர்களுக்கு ஆைணயட்டு,

“நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியம்
இதுதான். உங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கு ேபர் ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளில்
முைறப்படி வரேவண்டும். அரசனின் வீட்ைட
கவனித்து வரேவண்டும். ௬ இன்ெனாரு
மூன்றல் ஒரு பங்கனர் சூர் வாசலில்
இருக்க ேவண்டும். மூன்றல் மற்ெறாரு
பங்கனர் காவலர்களுக்குப் பன்னாலுள்ள
வாசலில் இருக்க ேவண்டும். இவ்வாறு
நீ அரசனின் வீட்ைடச் சுற்ற சுவர்ேபால
இருக்கேவண்டும. ௭ஒவ்ெவாருஓய்வுநாளும்
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முடியும்ேபாது, மூன்றல் இரண்டு பங்கனர்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் அரசன்
ேயாவாைசயும் பாதுகாத்து ந ற்பார்கள்.
௮ நீங்கள் அரசன் ேயாவாேசாடு தங்க
அவன் எங்கு ேபானாலும் ேபாகேவண்டும்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் அவைனச் சுற்ற ேய
இருக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும்
ைகயல் ஆயுதம் ைவத்தருக்கேவண்டும்.
உங்கைள ெநருங்குகற எவைரயும் ெகான்று
வ டேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆசாரியன் ேயாய்தாவன் ஆைணப்படி

தளபத கள் ெசயல்பட்டார்கள். ஒவ்ெவாரு
வரும் தம் ஆட்கைள அைழத்தனர்.
சனிக்க ழைம ஒரு குழு ேயாவாைச
பாதுகாத்தது. மற்றகுழுக்கள்மற்றநாட்களில்
காவல் காத்துவந்தனர். எல்ேலாரும்
ஆசாரியன் ேயாய்தாவ டம் வந்தனர்.
௧௦ ஆசாரியேனா தளபத களுக்கு ஈட்டி
ேகடயம் ேபான்றவற்ைறக் ெகாடுத்தான்.
இைவ அைனத்தும் அரசன் தாவீதால் ஒரு
காலத்தல் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. ௧௧ இக்காவலர்கள்
ஆயுதங்கேளாடு வலது மூைலயலிருந்து
ஆலயத்தன் இடது மூைலவைர நன்றனர்.
பலிபீடம், ஆலயம் ேபான்றவற்ைறச்
சுற்றலும் நன்றனர். அரசன் ஆலயத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாதும் அவைனச் சுற்ற நன்றனர்.
௧௨ அவன் (ேயாய்தா) ேயாவாைச ெவளிேய
அைழத்து வந்தான். அவன் தைலயல்
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மகுடத்ைதச் சூடி அரசனுக்கும் ேதவனுக்கும்
இைடயல் ஒப்பந்தத்ைத ெகாடுத்தனர்.
அவனுக்கு அப ேஷகம் ெசய்து புதய
அரசனாகநயமித்தனர். அவர்கள்ைககைளத்
தட்டி, ஓைசெயழுப்ப “அரசன் பல்லாண்டு
வாழ்க!” என்றுவாழ்த்தனார்கள்.
௧௩அரச அத்தாலியாள்காவலர்களிடமிருந்தும்,

ஜனங்களிடமிருந்தும் எழுந்த இச்சத்தத்ைத
ேகட்டாள். அவள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் ேபானாள். ௧௪ அரசன்
வழக்கமாக ந ற்கும் தூணருகல்
நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள்.
அரசனுக்காக அத காரிகள் எக்காளம்
வாச ப்பைதயும் கண்டாள். ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்பைதயும் பார்த்தாள்.
அத்தாலியாள் அவள் நைல குைலந்தைதக்
காட்ட தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்
ெகாண்டாள். பன் அவள் “துேராகம்!
துேராகம்!” என்றுகத்தனாள்.
௧௫ பைடவீரர்கைளத் தன் கட்டுப்பாட்டில்

ைவத்தருக்கும் தளபத களுக்கு
ஆசாரியன் ேயாய்தா கட்டைளய ட்டான்.
ேயாய்தா, “ஆலயத்ைத வ ட்டு ெவளிேய
அத்தாலியாைளக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
அவைளச் சார்ந்தவர்கைளக் ெகால்லுங்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
ெகால்லேவண்டாம்” என்றான்.
௧௬ எனேவ அவைள ஆலயத்ைதவ ட்டு
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ெவளிேய “குதைரவாசலுக்கு”இழுத்துவந்து
அங்ேகஅவைளக்ெகான்றனர்.
௧௭ ப றகு கர்த்தருக்கும் அரசனுக்கும்

ஜனங்களுக்கும் இைடயல் ேயாய்தா ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்தான். இதன்படி அரசனும்
ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு உரியவர்கள். பன்
ேயாய்தா அரசனுக்கும் ஜனங்களுக்கும்
இைடயல்ஓர்ஒப்பந்தம்ெசய்தான். அதன்படி
அரசன் ஜனங்களுக்கு நன்ைம ெசய்ய
ேவண்டும், ஜனங்களும் அரசனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்துவாழேவண்டும்.
௧௮ப றகுஅைனவரும்ெபாய்த்ெதய்வமான

பாகாலின் ஆலயத்தற்குச் ெசன்றனர்.
பாகாலின் உருவச்சைலகைளயும்
பலிபீடங்கைளயும் தூள் தூளாக
ெநாறுக்கனர். பாகாலின் ஆசாரியனான
மாத்தைனயும் பலிபீடத்தன் முன்னர்
ெகான்றனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன்

ெபாறுப்பாளராகச் ச ல மனிதைர ஆசாரியன்
(ேயாய்தா) நயமித்தான். ௧௯ ஆசாரியன்
ஜனங்கைள வழிநடத்தனான். அவர்கள்
கர்த்தரின் ஆலயத்தலிருந்து அரசனின்
வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். அரசேனாடு ச றப்பு
காவலர்களும் அதகாரிகளும் ெசன்றனர்.
அவன் அரசனது வீட்டின் வாசலுக்குச்
ெசன்றான். ப றகு (அரசன் ேயாவாஸ்)
அவன் சங்காசனத்தல் அமர்ந்தான்.
௨௦ ஜனங்கள் அைனவரும் மக ழ்ந்தனர்.
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நகரம் சமாதானமாயருந்தது. வாளால்
ெகால்லப்பட்ட அரச அத்தாலியாள்
அரண்மைனக்கருகல்ெகால்லப்பட்டாள்.
௨௧ேயாவாஸ்அரசனாகும்ேபாதுஅவனுக்கு

ஏழுவயது.

௧௨
ேயாவாஸ்தன்ஆட்சையத்ெதாடங்கயது
௧இஸ்ரேவலில்ெயகூதன்ஆட்சையஏழாம்

ஆண்டில் நடத்த க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ேயாவாஸ் ஆட்ச ெசய்யத் ெதாடங்கனான்.
அவன் எருசேலமில் 40 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். ெபெயர் ெசபாவலுள்ள
ச பயாள் என்பவள்தான் ேயாவாசன் தாயார்.
௨ கர்த்தர் ெசான்ன நல்ல ெசயல்கைள
மட்டுேம ேயாவாஸ் ெசய்தான். அவன்
தன் வாழ் நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு
அடிபணிந்து வந்தான். ேயாய்தா
எனும் ஆசாரியன் அவனுக்கு கற்றுத்
தந்தைதேய கைடப டித்தான். ௩ ஆனால்
அவன் ேமைடகைள அழிக்கவல்ைல.
ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுக்ெகாள்ளும் இடங்களில்
பலிெகாடுப்பதும் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதுமாகஇருந்தனர்.
ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிட ேயாவாஸ்

ஆைணயட்டான்
௪-௫ ேயாவாஸ் ஆசாரியர்களிடம்,

“கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் அதக பணம்
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இருக்கறது. ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு பரிசுத்தக் காணிக்ைகயாகப்
பணம் ெகாண்டு வந்தருக்க றார்கள். ஆலய
வரி மற்றும் தம் வருப்பம்ேபால் கணக்குப்
பார்க்கப்படும் ெபாழுெதல்லாம் அவர்கள்
அைத ெசலுத்தயுள்ளார்கள். மற்றும் தம்
வருப்பம்ேபாலவும் பணம் தருகன்றனர்.
ஆசாரியர்களாகய நீங்கள் உங்களுக்கு
அறமுகமான ஒவ்ெவாருவரிடமிருந்தும்
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேமலும் அப்பணத்ைதக் ெகாண்டுத்
ேதைவயான இடத்தல் ஆலயப்பணி
ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.
௬ ஆனால் ஆசாரியர்கள் பழுது

பார்க்கவல்ைல. ேயாவாஸ் தனது
23வது ஆட்சயாண்டில் கூட அவர்கள்
ஆலயப்பணி ெசய்யவல்ைல. ௭ எனேவ
ேயாவாஸ்அரசன் ேயாய்தாஆசாரியைனயும்
மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்து,
“ஏன் நீங்கள் ஆலயத் தருப்பணிகள்
ெசய்யவல்ைல? ஜனங்களிடமிருந்து
பணம் ெபற்றுக்ெகாள்வைதயும், அவற்ைற
பயன்படுத்துவைதயும் நறுத்துங்கள்.
ஜனங்களின் பணம் ஆலயத் தருப்பணிக்ேக
பயன்பட ேவண்டும்” என்றான்.
௮ ஜனங்களிடமிருந்து பணம் ெபறுவைத

நறுத்தவடுவதாக ஆசாரியர்கள்
ஒப்புக்ெகாண்டனர். அேதாடு ஆலயத்ைதச்
ெசப்பனிடும் பணிையச் ெசய்வதல்ைல
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என்றும் முடிவுச்ெசய்தனர். ௯ எனேவ,
ஆசாரியனான ேயாய்தா ஒரு ெபட்டிைய
எடுத்து அதன் ேமல் பகுதயல்
துவாரமிட்டான். அதைனப் பலிபீடத்தன்
ெதன்பகுதயல் ைவத்தான். அப்ெபட்டி
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழயும்
கதவுக்கருகல் இருந்தது. ச ல ஆசாரியர்கள்
வாசைலக் காவல் ெசய்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருக்காக ஜனங்கள் தரும் பணத்ைத
வாங்க ெபட்டிக்குள்ேபாட்டனர்.
௧௦ ப றகு ஜனங்கேள ஆலயத்த ற்குப்

ேபாகும்ேபாெதல்லாம் பணத்ைதப்
ெபட்டிக்குள் ேபாட ஆரம்ப த்தனர். ெபட்டியல்
ஏராளமான பணம் இருப்பைத அரசனின்
எழுத்தரும் (ெசயலாளர்) தைலைம
ஆசாரியரும் பார்த்தால் அவர்கள் வந்து
ெபட்டிையத் த றந்து பணத்ைத எடுப்பார்கள்.
அவர்கள் அப்பணத்ைத ைபகளில் ேபாட்டு
எண்ணினார்கள். ௧௧ அப்பணம் எைட
ேபாடப்பட்டவுடன்அப்பணத்ைதகர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். ஆலயத்தல் பணியாற்றும்
தச்சர்கள், கட்டிட ேவைலக்காரர்கள்
ேபான்ேறாருக்கு அப்பணத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். ௧௨அப்பணத்ைதக் கல்ேவைல
ெசய்பவர்களும் ெபற்றனர். இப்பணத்தன்
மூலம் மரங்கள், கற்கள், கர்த்தருைடய ஆலய
கட்டிடத்த ற்கு பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான
மற்றெபாருட்கைளயும்வாங்கனார்கள்.
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௧௩-௧௪ ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்காகப் பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர்.
ெவள்ளிக் கண்ணங்கள், இைசக்கருவகள்,
எக்காளங்கள், ெபான் பாத்த ரங்கள்,
ெவள்ளிப் பாத்த ரங்கள் ேபான்றவற்ைறச்
ெசய்ய ஆசாரியர்களால் அப்பணத்ைத
உபேயாக க்க முடியாமல் ேபானது.
ேவைலக்காரர்களுக்குச் சம்பளம்
ெகாடுக்கேவ இப்பணம் உபேயாகமானது.
அந்த ேவைலக்காரர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்த்தார்கள்.
௧௫ எவரும் பணமுழுவைதயும் எண்ணிப்
பார்க்கவல்ைல. பணத்ைத என்ன
ெசய்தார்கள் என ேவைலக்காரர்கைள
வற்புறுத்தவும் இல்ைல ஏெனனில்
அவ்ேவைலக்காரர்கள் அைனவரும்
நம்ப க்ைகக்குஉரியவர்கள்!
௧௬ குற்றப்பரிகாரப் பலியாகவும்,

பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும் ஜனங்கள்
பணம் ெகாடுத்தார்கள். ஆனால்
அப்பணத்ைத ஆலயத் தருப்பணி ெசய்யும்
ேவைலக்காரர்களுக்குச் சம்பளம் தர பயன்
படுத்தவல்ைல. அது ஆசாரியர்களுக்கு
உரியதாகஇருந்தது.

ஆசேகலிடமிருந்து எருசேலைம ேயாவாஸ்
காப்பாற்றுகறான்
௧௭ஆசேகல்ஆராம் நாட்டு மன்னன். அவன்

காத் தூர் நகரத்ேதாடு ேபாரிடச் ெசன்றான்.
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அதைனத் ேதாற்கடித்த பன் எருசேலேமாடு
ேபாரிடத் த ட்டமிட்டான்.
௧௮ேயாசபாத்,ேயாராம்,அகசயாஆக ேயார்

முன்பு யூதாைவ ஆண்டனர். இவர்கள்
ேயாவாசன் முற்ப தாக்கள். அவர்கள்
கர்த்தருக்கு நைறய ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தருந்தனர். அைவ ஆலயத்தல்
இருந்தன. ேயாவாசும் ஆலயத்த ற்குப்
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தருந்தான்.
ேயாவாஸ் தன் அரண்மைன வீட்டிலும்
ஆலயத்தலும் இருந்த ெபான்ைனயும்
ெபாருைளயும் ேசர்த்து ஆராம் (சீரியா)
அரசன்ஆசேகலுக்குக்ெகாடுத்தனுப்பனான்.
ஆசேகல் எருசேலமுக்கு எத ராகப்
ேபாரிடவல்ைல. அவன் ெவளிேயப்
ேபானான்.
ேயாவாசன்மரணம்
௧௯ ேயாவாஸ் ெசய்த ெபருைமக்குரிய

ெசயல்கெளல்லாம் யூதா அரசர்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௦ ேயாவாசன் ேவைலக்காரர்கள்

(அதகாரிகள்) அவனுக்ெகத ராகச் சத
ெசய்தனர். அவர்கள் அவைன சல்லாவுக்குப்
ேபாகும் வழியல் உள்ள மில்ேலா வீட்டிேல
ெகான்றனர். ௨௧ ச மியாதன் மகனான
ேயாசகாரும் ேசாேமரின் மகனான
ேயாசபாத்தும் ேயாவாசன் அதகாரிகள்.
இவர்கேள ேயாவாைசக்ெகான்றனர்.
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தாவீது நகரத்தல் ஜனங்கள் ேயாவாைச
அவனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்தனர். ேயாவாசன் மகனான அமத்சயா
அடுத்த புதயஅரசன்ஆனான்.

௧௩
ேயாவாகாசன்ஆட்ச ெதாடக்கம்
௧சமாரியாவல்ெயகூவன்மகனான
ேயாவாகாஸ் இஸ்ரேவலின் புதய அரசன்

ஆனான். இது அகசயாவன் மகனான
ேயாவாசன் 23வது ஆட்சயாண்டின்ேபாது
ஏற்பட்டது. ேயாவாகாஸ் 17ஆண்டுகள்ஆட்ச
ெசய்தான்.
௨ கர்த்தருக்கு ேவண்டாதவற்ைறேய

ேயாவாகாஸ் ெசய்து வந்தான்.
இஸ்ரேவலரின் பாவத்துக்குக்
காரணமாயருந்த ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைள
இவனும் பன்பற்றனான். அதைனச்
ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல. ௩ அதனால்
இஸ்ரேவலர்ேமல் கர்த்தருக்கு ேகாபம்
வந்தது. எனேவ அவர்கைள கர்த்தர்
ஆராம் அரசன் ஆசேகலின் ைகயலும்
ஆசேகலின் மகனான ெபனாதாத் ைகயலும்
ஒப்பைடத்தார்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மீதுகர்த்தர்இரக்கம்

காட்டுக றார்
௪ ப றகு தமக்கு உதவ ெசய்யும்படி

ேயாவாகாஸ் கர்த்தரிடம் ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்
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ெகாண்டான். கர்த்தரும் ெசவ சாய்த்தார்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின் துன்பங்கைளப்
பார்த்தார். ஆராம் அரசன் இஸ்ரேவலைரக்
ெகாடுைமப்படுத்துவைதக்கவனித்தார்.
௫ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரக்

காப்பாற்ற ஒருவைன அனுப்பனார்.
இஸ்ரேவலர்கள் ஆராமியர்களிடமிருந்து
வடுதைலெபற்றனர். முன்பு ேபால,அவர்கள்
தமதுகூடாரங்களுக்கு (வீடுகள்)ெசன்றனர்.
௬ எனினும் அவர்கள் தாம் பாவம்

ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
பாவம் ெசய்வதற்குக் காரணமான
ெயெராெபயாமின்குடும்பத்தார்பாவங்கைள
அவர்கள் ெதாடர்ந்து ெசய்தனர். அவர்கள்
சமாரியாவல் அெஷரா தூண்கைளயும்
ைவத்தருந்தனர்.
௭ ஆராமின் அரசன் ேயாவாகாசன்

பைடையத் ேதாற்கடித்தான். பைடயல்
பல வீரர்கைளக் ெகான்றான். 50 குதைர
வீரர்கள், 10 இரதங்கள், 10,000 காலாட்
வீரர்கைள மட்டுேம வ ட்டுவ ட்டான்.
ேயாவாகாசன் வீரர்கள் காலடியல் மித பட்ட
தூசையப்ேபான்றுஆனார்கள்.
௮ ேயாவாகாஸ் ெசய்த மற்ற

அருஞ்ெசயல்கைளப் பற்றயும்
அவனது வலிைமபற்றயும் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௯ ேயாவாகாஸ் மரித்ததும்
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அவனதுமுற்ப தாக்கேளாடுஅவனும்அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன
சமாரியாவல் அடக்கம் ெசய்தனர். ப றகு
அவனதுமகன்ேயாவாஸ்அரசன்ஆனான்.

ேயாவாஸ்இஸ்ரேவைலஆண்டது
௧௦ ேயாவாகாசன் மகன் ேயாவாஸ்

சமாரியாவல் இஸ்ரேவலரின் அரசன்
ஆனான். இது யூதாவன் அரசனாகய
ேயாவாசன் 37வது ஆட்சயாண்டில்
ந கழ்ந்தது. ேயாவாஸ் 16 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவைல ஆண்டான். ௧௧ ேயாவாசும்
கர்த்தருக்குப் ப டிக்காதவற்ைறச் ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலர்களுக்குப் பாவத்ைதத்
ேதடித்தந்த பாவத்ைத உண்டு பண்ணிய
ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாமின்
பாவச்ெசயல்கைளச் ெசய்வைத இவனும்
நறுத்தவல்ைல. அவன் அவற்ைறத்
ெதாடர்ந்து ெசய்தான். ௧௨ ேயாவாஸ்
ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும் அவனது
வலிைமயும் அவன் யூதாவன் அரசனான
அமத்சயாேவாடு ெசய்த ேபார்களும் பற்ற
இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௩ ேயாவாஸ்
மரித்ததும் இஸ்ரேவல் அரசர்களான
அவனது முற்ப தாக்கேளாடு சமாரியாவல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ேயாவாசன்
ச ம்மாசனத்தல் ெயெராெபயாம் அரசனாக
அமர்ந்தான்.
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ேயாவாஸ்எலிசாைவசந்த க்க றான்
௧௪ எலிசா ேநாயுற்றான். பன், இந்த

ேநாயாேலேய அவன் மரித்துப்ேபானான்.
இஸ்ரேவல் அரசனான ேயாவாஸ்,
எலிசாைவப் பார்க்கப் ேபானான். ேயாவாஸ்
எலிசாவுக்காக அழுதான். அவன்
“என் தந்ைதேய! என் தந்ைதேய!
இது இஸ்ரேவலின் இரதமும் அதன்
குதைரகளுக்கும்ஏற்ற ேநரமா?”* என்றான்.
௧௫எலிசாஅவனிடம், “ஒருவல்ைலயும் சல

அம்புகைளயும்எடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
ேயாவாஸ் ஒரு வல்ைலயும், ச ல

அம்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௧௬ ப றகு எலிசா இஸ்ரேவல் அரசனிடம்,
“வல்லில் உனது ைகைய ைவ” என்றான்.
ேயாவாஸ் அவ்வாேற ெசய்தான். ப றகு
எலிசா தன் ைகைய அரசனின் ைகேயாடு
ைவத்தான். ௧௭ எலிசா, “க ழக்கு ஜன்னைலத்
தறவுங்கள்” என்றான், ேயாவாஸ் அவ்வாேற
த றந்தான். ப றகு எலிசா “எய்துவடு”
என்றான்.
ேயாவாஸ் எய்தான். ப றகு எலிசா,

“இது கர்த்தருைடய ெவற்ற அம்பு! இது
ஆராம் ேமல் ெகாள்ளும் ெவற்றயாகும்! நீ
ஆராமியர்கைள ஆப்ெபக்கல் ெவல்வாய்.
அவர்கைளஅழிப்பாய்” என்றான்.
* ௧௩:௧௪: இது இஸ்ரேவலின்...ேநரமா “ேதவன் வந்து
உன்ைன எடுத்துக்ெகாள்வதற்காக ேநரம் இது தானா?”
என்றுஅர்த்தம். பார்க்க: 1இராஜா. 2:12.
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௧௮ எலிசா ேமலும், “அம்புகைள எடு”
என்றான். ேயாவாஸ் எடுத்தான். “தைரயன்
ேமல் அடி” என்று இஸ்ரேவல் அரசனிடம்
கூறனான்.
ேயாவாஸ் மூன்று முைற தைரயன்

மீது அடித்தான். ப றகு நறுத்தனான்.
௧௯அதனால்ேதவமனிதனுக்கு (எலிசாவற்கு)
ேயாவாசன் ேமல் ேகாபம் வந்தது. அவன்,
“நீ ஐந்து அல்லது ஆறுமுைற அடித்தருக்க
ேவண்டும்! அதனால் ஆராைம அது
அழியும்வைர ேதாற்கடித்தருப்பாய்! ஆனால்
இப்ேபாது நீ மூன்றுமுைற மட்டுேம ஆராைம
ெவல்வாய்!” என்றான்.

எலிசாவன் கல்லைறயல் ந கழ்ந்த
அத சயம்
௨௦ எலிசா மரித்தான். ஜனங்கள் அவைன

அடக்கம்ெசய்தனர்.
அடுத்த ஆண்டில் ஒரு வசந்த

காலத்தல் ேமாவாப ய வீரர்களின்
குழு ஒன்று பைடெயடுத்து தாக்கயது.
ேபாருக்கான ெபாருட்கைள எடுப்பதற்காக
அவர்கள் வந்தனர். ௨௧ ச ல
இஸ்ரேவலர்கள் மரித்த ஒருவைன அடக்கம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் வீரர்கள்
வருவைதப் பார்த்தார்கள். உடேன (பயந்து)
பணத்ைத எலிசாவன் கல்லைறக்குள்
வீசவ ட்டு ஓடினார்கள். பணமானது
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எலிசாவன் எலும்பன் மீது பட்டது, அதற்கு
உய ர்வந்துஎழுந்துநன்றான்!.

ஆராமியர்கேளாடு ேபாரிட்டு ேயாவாஸ்
இஸ்ரேவலியநகரங்கைளமீட்டது

௨௨ ேயாவாகாசன் ஆட்ச காலம்
முழுவதும், ஆராமின் அரசனான
ஆசேகல் இஸ்ரேவலர்களுக்குத் துன்பம்
ெகாடுத்துவந்தான். ௨௩ ஆனால் கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கள் ேமல் கருைணேயாடு
இருந்தார். அவர் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகயவர்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகயன் காரணமாக கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கைளஅழிப்பதல்ைல. இன்னும்
அவர்கைளதூரஎறயவல்ைல.
௨௪ ஆராமின் அரசனான ஆசேகல்

மரித்தான், அவனது மகனான ெபனாதாத்
புதய அரசன் ஆனான். ௨௫ அவன்
மரிக்கும் முன்னர் ஆசேகல் ேயாவாசன்
தந்ைதயான ேயாவகாசுடன் ேபாரிட்டுப்
ேபாரில் பல நகரங்கைளக் ைகப்பற்றனான்
ஆனால் இப்ேபாது ேயாவாஸ் ஆசேகலின்
மகனான ெபனா தாத்ேதாடு ேபாரிட்டு
அந்நகரங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டான்.
மூன்றுமுைற ேயாவாஸ் ெபனாதாத்ைத
ெவற்ற ப்ெபற்று இஸ்ரேவல் நகரங்கைளத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டான்.
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௧௪
யூதாவல்அமத்சயாஆட்ச ெசய்தல்
௧ இஸ்ரேவலின் அரசனாகய

ேயாவாகாசன் மகன் ேயாவாசன் இரண்டாம்
ஆட்ச ஆண்டில் யூதாவன் அரசனாகய
ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா அரசன்
ஆனான். ௨ அவன் தனது 25வது வயதல்
அரசன்ஆனான். எருசேலமில் 29ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனது தாய் எருசேலம்
நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ெயாவதானாள். ௩அவன்
கர்த்தரால் சரியானைவ என்று ெசால்லப்பட்ட
காரியங்கைளச் ெசய்தான். ஆனால் தனது
முற்ப தா தாவீைதப் ேபான்று முழுைமயாக
ேதவைனப் பன்பற்றவல்ைல. தந்ைத
ேயாவாஸ் ெசய்த பல ெசயல்கைள இவனும்
ெசய்தான். ௪இவனும்ெபாய் ெதய்வங்களின்
ேகாவல்கைள அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள்
அங்குெதாழுதுக் ெகாள்ள பலிகள்இடுவதும்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிப்பதுமாக
இருந்தனர்.
௫ அமத்சயா ைகயல் ஆட்ச உறுதயான

ேபாது, தனது தந்ைதையக் ெகான்ற
ேவைலக்காரர்கைள (அதகாரிகைளக்)
ெகான்றான். ௬ஆனால் அவன் ேமாேசயன்
சட்டங்களின் புத்தகத்தல் எழுதயுள்ளபடி,
ெகாைலயாளிகளின் குழந்ைதகைளக்
ெகால்லவல்ைல. கர்த்தர் தன்
ஆைணகைளேய அந்த புத்தகத்தல் ேமாேச
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மூலம் எழுதயுள்ளார். ேமாேச, “குழந்ைதகள்
ெசய்த தவறுக்காகப் ெபற்ேறார்கள்
ெகால்லப்படக்கூடாது. ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
தவறுக்காகப் பள்ைளகள் ெகால்லப்படக்
கூடாது. ஒருவன் தான் ெசய்த தவறுகளுக்கு
மாத்த ரேம மரணத்ைத அைடயேவண்டும்”
என்றுஎழுதயுள்ளான்.
௭ அவன் 10,000 ஏேதாமியர்கைள உப்புப்

பள்ளத்தாக்கல் ெகான்றுேபாட்டான்.
ேசலாைவப் ேபார் மூலம் ப டித்து அவைன
“ெயாக்த ேயல்” என்று அைழத்தான். அந்த
இடம் இன்றும் “ெயாக்த ேயல்” என்று
அைழக்கப்படுக றது.

அமத்சயா ேயாவாசுக்கு எத ராகப்
ேபார்ெசய்யவரும்பயது
௮ அமத்சயா தூதுவர்கைள ெயகூவன்

மகனும் ேயாவாகாசன் மகனும்,
இஸ்ரேவலின் அரசனுமான ேயாவாச டம்
அனுப்பனான். அவன், “வா, ேநரில்
ஒருவைரெயாருவர் சந்த த்து ேபாரிட்டுப்
பார்ப்ேபாம்” என்றுெசால்லிவட்டான்.
௯ இஸ்ரேவலரின் அரசனான ேயாவாஸ்

அதற்குப் பதலாக யூத அரசன்
அமத்சயாவற்கு, “லீபேனானிலுள்ள
முட்ெசடியானது ேகதுரு மரத்ைத ேநாக்க , ‘நீ
உன் மகைள என் மகனுக்கு மணமுடித்துக்
ெகாடு’ என்று ெசால்லச்ெசான்னது.
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டு
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மிருகம் அந்த வழியாகப் ேபாகும்ேபாது
அந்த முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது.
௧௦ நீ ஏேதாமியைரத் ேதாற்கடித்ததால் உன்
மனம் உன்ைனக் கர்வம் ெகாள்ளச்ெசய்தது.
நீ ெபருைம பாராட்டிக்ெகாண்டு உன்
வீட்டிேலேய இரு! நீ இதைனச் ெசய்தால்,
நீ வழுவாய், யூதாவும் உன்ேனாடு வழும்”
என்றான்.
௧௧ ஆனாலும் அமத்சயா காதுெகாடுத்து

ேகட்கவல்ைல. ஆைகயால் இஸ்ரேவலின்
அரசனாகய ேயாவாஸ் வந்தான்.
யூதாவலுள்ள ெபத்ஷேமஸ் என்னும்
இடத்தல் அவனும் யூதாவன் அரசனுமான
அமத்சயாவும் ேமாத க்ெகாண்டனர்.
௧௨ இஸ்ரேவல் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது.
யூதவீரர்கள் வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
௧௩ ெபத்ஷேமஸ், என்னும் இடத்தல்
இஸ்ரேவலின் அரசனான ேயாவாஸ்,
அகசயாவன் மகன் யூதாவன் அரசனான
அமத்சயாைவச் சைற ப டித்தான்.
அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
எருசேலமிலுள்ள சுவைர, 600 அடி
நீளத்த ற்கு எப்ப ராயீம் வாசல் ெதாடங்க
மூைல வாசல்மட்டும் இடித்துப்ேபாட்டான்.
௧௪ ப றகு ேயாவாஸ் அங்கு ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள சகல பணிமூட்டுகைளயும்,
அரண்மைனயன் காசாளர்கைளயும்
ைகப்பற்றனான். ஜனங்கைளயும் சைற
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ப டித்துசமாரியாவ ற்குப் ேபானான்.
௧௫ ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற

அருஞ்ெசயல்களும் அவன், அமத்சயாவற்கு
எத ராக எவ்வாறு ேபாரிட்டான் என்ற
வளக்கமும்இஸ்ரேவல்அரசர்களின்வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௧௬ ேயாவாஸ் மரித்ததும் அவனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவன் இஸ்ரேவல் அரசர்கேளாடு கூடேவ
சமாரியாவல் அடக்கமானான். ேயாவாசன்
மகனான ெயெராெபயாம் புதய அரசன்
ஆனான்.

அமத்சயாவன்மரணம்
௧௭ இஸ்ரேவல் அரசனான ேயாவாசன்

மகனான அமத்சயா, இஸ்ரேவலின்
அரசனான ேயாவாகாசன் மகனான
ேயாவாஸ் மரித்தபன், 15 ஆண்டுகள்
உய ர் வாழ்ந்தான். ௧௮ அமத்சயாவன்
மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் யூத
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௯ எருசேலமில்
அமத்சயாவற்கு எத ராக ஜனங்கள்
த ட்டமிட்டனர். அமத்சயா லாகீசுக்கு
ஓடிப்ேபானான். ஆனால்ஜனங்கள்லாகீசுக்கு
ஆட்கைள அனுப்பனார்கள். அவர்கள்
அவைன அங்ேக ெகான்றனர். ௨௦ ஜனங்கள்
அமத்சயாவன் உடைலக் குதைரயல்
ைவத்துக் ெகாண்டுவந்தனர். அவைன
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தாவீதன் நகரத்தல் எருசேலமில் அவனது
முற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்ெசய்தனர்.

யூதாவல் அசரியா தனது ஆட்சையத்
ெதாடங்குதல்
௨௧ ப றகு யூதாவலுள்ள அைனத்து

ஜனங்கள், அமத்சயாவன் மகன்
அசரியாைவப் புதய அரசனாக்கனர்.
அப்ேபாது அவனுக்கு 16 வயது.
௨௨ ஆைகயால் அமத்சயா அரசன் மரித்து
அவனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கமான
பறகு அசரியா மீண்டும் ஏலாைதக்கட்டி,
அதைனயூதாவற்குத்தரும்பக்ெகாடுத்தான்.

இஸ்ரேவலில் இரண்டாம்
ெயெராெபயாமின்ஆட்ச ெதாடங்கயது
௨௩ ேயாவாசன் மகனான ெபெராெபயாம்

இஸ்ரேவல் அரசனாக சமாரியாவல்
ஆட்சையத் ெதாடங்க 41 ஆண்டுகள் ஆட்ச
ெசய்தான். அப்ேபாது யூதாவன் அரசனாகய
ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா பதைனந்தாம்
ஆட்சயாண்டில் இருந்தான். ௨௪ தவெறன்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய ெயெராெபயாம்
ெசய்துவந்தான். இஸ்ரேவலுக்கு பாவத்ைதக்
ெகாண்டுவந்த ேநபாத்தன் மகனான
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைள
இவன் நறுத்தவல்ைல. ௨௫ ெயெராெபயாம்
ெலெபா ஆமாத்தன் எல்ைல முதல்
அரபா கடல் மட்டுமுள்ள இஸ்ரேவல்
பகுத கைளத் தரும்ப ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
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இது, இஸ்ரேவலின் கர்த்தர் தமது
ஊழியக்காரனான அமித்தாயன் மகனான
ேயானாவான காத்ேதப்ேபரிலிருந்து வந்த
தீர்க்கதரிச மூலம் ெசான்னபடி ந கழ்ந்தது.
௨௬ இஸ்ரேவலில் ஒவ்ெவாருவரும்,
அவர்கள் அடிைமகளாகேவா அல்லது
சுதந்த ரமானவர்களாகேவா இருந்தாலும்
அவர்கள் துன்பப்படுவைதக் கர்த்தர்
கண்டார். இஸ்ரேவலர்களுக்கு உதவ
ஒருவர் கூட மீதயாக இருக்கவல்ைல
௨௭ உலகத்தலிருந்து இஸ்ரேவலர்களின்
ெபயைர எடுத்து வ டேவண்டுெமன்று கர்த்தர்
என்றும் ெசான்னதல்ைல. எனேவ கர்த்தர்
ேயாவாசன் மகனான ெயெராெபயாம் மூலம்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௨௮ ெயெராெபயாம் ெசய்த மற்ற
அருஞ்ெசயல்களும் அவரது வலிைமயும்
இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. இதல்
ெயெராெபயாம் தமஸ்குைவையயும்
ஆமாத்ைதயும் ேபாரிட்டு இஸ்ரேவேலாடு
ேசர்த்துக் ெகாண்டதும் உள்ளது.
(இந்நகரங்கள் யூதாேவாடு ேசர்ந்தருந்தது)
௨௯ ெயெராெபயாம் மரித்ததும் இஸ்ரேவல்
அரசர்களான முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ெயெராெபயாமின்
மகனான சகரியா அடுத்த புதய அரசன்
ஆனான்.
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௧௫
யூதாவல்அசரியாஅரசாண்டது
௧ இஸ்ரேவலின் அரசனான

ெயெராெபயாமின் 27வது ஆட்சயாண்டின்
ேபாது அமத்சயாவன் மகனான அசரியா
யூதாவன்அரசனானான். ௨அசரியா அரசாள
வந்தேபாது அவனுக்கு 16 வயது. அவன்
எருசேலமில் 52 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
அவனதுதாயார் எருசேலமின் எக்ேகாலியாள்
ஆகும். ௩ அசரியா தன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ, கர்த்தர் ெசான்ன சரியான
வழியல் வாழ்ந்து வந்தான். அமத்சயா
ெசயலாற்றய வதத்த ேலேய அசரியாவும்
பன்பற்ற ச் ெசயலாற்றனான். ௪ இவன்
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலய ேமைடகைள
அழிக்கவல்ைல. அந்தஇடங்களில்ஜனங்கள்
ெதாடர்ந்து பலி ெகாடுத்தும், நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தும், ெதாழுதுெகாண்டும்
வந்தனர்.
௫ அசரியாவ ற்குத் ெதாழுேநாய் வரும்படி

கர்த்தர் ெசய்தார். மரிக்கும்வைர இவன்
ெதாழுேநாயாளியாகேவ இருந்தான்.
இவன் தனி வீட்டில் வாழ்ந்தான். இவனது
மகனான ேயாதாம், அரண்மைனயன்
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஜனங்கைள
நயாயம்தீர்த்துவந்தான்.
௬ அசரியா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்

யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
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எழுதப்பட்டுள்ளது. ௭ அசரியா மரித்ததும்
தனது முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரத்த ேல
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அசரியாவன்
மகனான ேயாதாம் அவனுக்குப் ப றகு புதய
அரசனானான்.
இஸ்ரேவலில்சகரியாவன்குறுகயஆட்ச
௮ ெயெராெபயாமின் மகனான சகரியா

சமாரியாவலிருந்து இஸ்ரேவலைர 6 மாத
காலத்த ற்கு அரசாட்ச ெசய்தான். இது
யூதாைவ அசரியா 38வது ஆண்டில் ஆளும்
ேபாது ந கழ்ந்தது. ௯கர்த்தரால் தவறானைவ
என்று ெசால்லப்பட்ட அைனத்துக்
காரியங்கைளயும் சகரியா ெசய்தான். அவன்
தன் முற்ப தாக்கள் ெசய்த பாவங்கைளேய
ெசய்தான். இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்
பண்ணின ேநபாத்தன் குமாரனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன்
நறுத்தவல்ைல.
௧௦ யாேபசன் மகனான சல்லூம் என்பவன்

சகரியாவ ற்கு எத ராக த ட்டம் தீட்டினான்.
ஜனங்களுக்கு முன்பு இப்ேலயமில்
ெகான்று வ ட்டு புதய அரசனானான்.
௧௧ சகரியா ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப்பற்ற
இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௨இவ்வாறு
கர்த்தருைடயவார்த்ைதகள்உண்ைமயானது.
கர்த்தர் ெயகூவடம் அவனது சந்ததயார்
4 தைலமுைறயனர் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத
ஆள்வார்கள்என்றுகூறயருந்தார்.
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இஸ்ரேவலில் சல்லூமின் குறுகய கால
ஆட்ச
௧௩யாேபசன் மகனான சல்லூம் என்பவன்,

யூதா வன் அரசனான உசயாவன்
39ஆம் ஆட்சயாண்டில் இஸ்ரேவலின்
அரசனானான். சல்லூம் ஒரு மாதம்
சமாரியாவலிருந்துஆண்டான்.
௧௪ காத யன் மகனான ெமனாேகம்

த ர்சாவலிருந்து சமாரியாவுக்கு
வந்து யாேபசன் மகனான சல்லூைம
ெவட்டிக்ெகான்றான். ப றகு அவன் புதய
அரசன்ஆனான்.
௧௫ சகரியாவுக்கு எத ராக, சல்லூம்

ெசய்த சத கள் உட்பட, அவனுைடய எல்லா
மீதயானெசயல்கைளப்பற்றயும்இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.

இஸ்ரேவைலெமனாேகம்ஆண்டது
௧௬ சல்லூம் மரித்தப றகு, ெமனாேகம்

த ப்சாைவயும் அதன் சுற்றுப் பகுத கைளயும்
ேதாற்கடித்தான். ஜனங்கள் அவனுக்கு நகர
வாசைலத் த றக்க மறுத்தனர். எனேவஅவன்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ததும் நகரத்தலுள்ள
கர்ப்பவத கைளெயல்லாம் கீற ப்ேபாட்டான்.
௧௭ ெமனாேகம் எனும் காதயன் மகன்

இஸ்ரேவலின் புதய அரசன் ஆனேபாது,
யூதாவல் அசரியாவன் 39வதுஆட்சயாண்டு
நைடெபற்றது. ெமனாேகம் பத்து ஆண்டுகள்
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சமாரியாவலிருந்து அரசாண்டான்.
௧௮ கர்த்தரால் தவறு என்று குறப்ப டப்பட்ட
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெமனாேகம் ெசய்து
வந்தான். இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்
பண்ணின ேநபாத்தன் குமாரனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன்
நறுத்தவல்ைல.
௧௯ அசீரியாவன் அரசனான பூல்,

இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபாரிடவந்தான்.
ெமனாேகம் அவனுக்கு 75,000
பவுண்டு ெவள்ளிையக் ெகாடுத்தான்.
இவ்வாறு ெகாடுத்ததன் மூலம்
பூலின் உதவையப் ெபற்று தனது
அரைச வலுப்படுத்த க்ெகாண்டான்.
௨௦ அைனத்து ெசல்வர்களிடமும் வல்லைம
உள்ளவர்களிடமும் வரி வசூல் ெசய்து
ெமனாேகம் ெசல்வத்ைதப் ெபருக்கனான்.
அவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 50 ெவள்ளி
ேசக்கல் வரி வ த த்தான். ப றகு அதைன
இவன் அசீரியாவன் அரசனுக்குக் ெகாடுத்து
வந்தான். எனேவ, அசீரியாவன் அரசன்
இஸ்ரேவலில்தங்காமல்வலக ப்ேபானான்.
௨௧ ெமனாேகம் ெசய்த மற்ற

அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௨ெமனாேகம்மரித்ததும்
இவனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப் ப றகுஇவனது
மகனானெபக்காக யாபுதயஅரசன்ஆனான்.
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இஸ்ரேவைலெபக்காக யாஅரசாண்டது
௨௩ ெமனாேகமின் மகனான ெபக்காக யா

இஸ்ரேவைல சமாரியாவலிருந்து ஆளத்
ெதாடங்கனான். அப்ேபாது யூதாவல்
அசரியாவன் 50வது ஆட்சயாண்டு
நடந்துக் ெகாண்டிருந்தது. ெபக்காக யா
இரண்டு ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
௨௪ கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெபக்காக யா
ெசய்து வந்தான். இவனும் இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப் பண்ணின ேநபாத்தன்
குமாரனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளநறுத்தவல்ைல.
௨௫ ெபக்காக யாவன் பைட அத காரியாக

ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா
இருந்தான். ெபக்கா ெபக்காக யாைவ,
சமாரியா அரசனின் அரண்மைனயேலேய
ெகான்றுேபாட்டான். ெபக்காக யாைவக்
ெகான்றெபாழுது ெபக்காவ டம்
கீேலயாத்தன் 50 ஆட்கள் இருந்தனர். ப றகு
அவன்புதயஅரசன்ஆனான்.
௨௬ ெபக்காக யா ெசய்த மற்ற

அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.

இஸ்ரேவைலப்ெபக்காஅரசாண்டது
௨௭ ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா

சமாரியாவலிருந்து இஸ்ரேவைல
அரசாண்டான். அப்ேபாது யூதாவல்
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அசரியாவன் 52வது ஆட்சயாண்டு
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது, ெபக்கா 20
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ௨௮ கர்த்தரால்
தவெறன்று ெசால்லப்பட்ட ெசயல்கைளேய
ெபக்கா ெசய்துவந்தான். இவன்,
இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின
ேநபாத்தன்குமாரனாகயெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளநறுத்தவல்ைல.
௨௯ அசீரியாவன் அரசனான

தகலாத்ப ேலசர், வந்து இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராகப் ேபாரிட்டான். அப்ேபாது
இஸ்ரேவலில் ெபக்காவன் ஆட்ச
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது. த கலாத்ப ேலசர்,
ஈேயான், ெபத்மாக்கா எனும் ஆேபல்,
யேனாவாக், ேகேதஸ், ஆத்ேசார், கீேலயாத்,
கலிேலயா, நப்தலியன் அைனத்து
பகுத கைளயும்ைகப்பற்ற இப்பகுதயலுள்ள
ஜனங்கைளச் சைறப டித்து அசீரியாவ ற்குக்
ெகாண்டுேபானான்.
௩௦ ஏலாவன் மகனான ஒெசயா என்பவன்

ெரமலியாவன் மகனான ெபக்காவற்கு
எத ராகச் சத ெசய்தான். அவைன
உசயாவன் மகனாகய ேயாதாமின் 20ஆம்
ஆட்சயாண்டில் ெவட்டிக்ெகான்றான். புதய
அரசனானான்.
௩௧ ெபக்காவன் மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்

அைனத்தும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
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யூதாைவேயாதாம்அரசாண்டது
௩௨ உசயாவன் மகனான ேயாதாம்

யூதாவன் அரசனானான். அப்ேபாது
இஸ்ரேவலில் ெரமலியாவன் மகனான
ெபக்காவன் இரண்டாவது ஆட்சயாண்டு
நடந்தது. ௩௩ ேயாதாம் ஆட்ச க்கு
வந்தேபாது அவனுக்கு 25 வயது. இவன்
எருசேலமிலிருந்து 16 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். இவனது தாயன் ெபயர்
எருசாள், இவள் சாேதாக்கன் மகள் ஆவாள்.
௩௪ ேயாதாம் தன் தந்ைத உசயாைவப்
ேபான்று, கர்த்தர் சரி என்று ெசான்னைத
ெசய்துவந்தான். ௩௫ ஆனால் இவன்
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலய ேமைடகைள
அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
அந்த இடங்களில் பலிய ட்டும் நறு மணப்
ெபாருட்கைள எரித்தும் ெதாழுதுெகாண்டும்
வந்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள
ேமல் கதைவக் கட்டினான். ௩௬ ேயாதாமின்
மற்ற அருஞ்ெசயல்கெளல்லாம் யூத
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௩௭அப்ேபாது, கர்த்தர் ஆராமின் அரசனான

ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவன் மகனான
ெபக்காைவயும் யூதாவற்கு எத ராகப் ேபாரிட
அனுப்பத்ெதாடங்கனார்.
௩௮ ேயாதாம் மரித்ததும் தனது

முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரத்த ேல
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அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப் ப றகு
இவனது மகனான ஆகாஸ் என்பவன் புதய
அரசன்ஆனான்.

௧௬
ஆகாஸ்யூதாவன்அரசன்ஆனது
௧ ேயாதாமின் மகனான ஆகாஸ்

என்பவன் யூதாவன் அரசன் ஆனான்.
அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ெரமலியாவன்
மகனான ெபக்கா என்பவனின் 17வது
ஆட்சயாண்டு நைடெபற்றது. ௨ ஆகாஸ்
அரசனாகும்ேபாது அவனது வயது 20,
அவன் எருசேலமிலிருந்து 16 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். நல்லெதன்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைற ஆகாஸ் ெசய்யவல்ைல.
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்த தனது
முற்ப தாவான தாவீைதப்ேபான்று இவன்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. ௩ இவன்
இஸ்ரேவலின் மற்ற அரசர்கைளப்ேபான்று
ஆண்டு வந்தான். அவன் தன்
மகைனயும் தகனபலியாகக் ெகாடுத்தான்.
இஸ்ரேவலர்கள் வந்தெபாழுது, கர்த்தர்
நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்தய ஜனங்கள்
ெசய்துவந்ததுேபான்ற பயங்கரமான
பாவங்கைளச் ெசய்துவந்தான். ௪ ஆகாஸ்
ேமைடகளில் பலிய ட்டும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தும் வந்தான். ேமைட,
மைலஉச்ச , ஒவ்ெவாரு மரத்தடி என
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அைனத்து இடங்களிலும் ெதாழுதுெகாண்டு
வந்தான்.
௫ ப றகு, ஆராமின் அரசனான ேரத்சீன்

என்பவனும், இஸ்ரேவலின் அரசனாகய
ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா
என்பவனும், எருசேலமிற்கு எத ராகப்
ேபாரிட வந்தனர். அவர்கள் ஆகாைச
முற்றுைகய ட்டனர். ஆனால், ேதாற்கடிக்க
முடியவல்ைல. ௬அப்ேபாதுஆராம்அரசனான
ேரத்சீன் ஏலாத்ைதத் தரும்பப் ெபற்றான்.
ஏலாத்தலிருந்து யூதர்கள் அைனவைரயும்
தரும்ப எடுத்துக் ெகாண்டான். ஆராமியர்கள்
ஏலாத்தல் குடிேயறனார்கள். இன்றுவைர
அங்ேகஅவர்கள்இருக்கன்றனர்.
௭ ஆகாஸ் அசீரியாவன் அரசனான

தகலாத்ப ேலசரிடம் தூதுவைன
அனுப்பனான். “நான் உங்கள் ேசவகன்.
நான் உங்களுக்கு மகைனப் ேபான்றவன்.
என்ைன ஆராம் அரசனிடமிருந்தும்
இஸ்ரேவல் அரசனிடமிருந்தும் வந்து
காப்பாற்றுங்கள். அவர்கள் என்ேனாடு ேபார்
ெசய்ய வருகறார்கள்!” என்றுதூதுவட்டான்.
௮ ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும்
அரண்மைன கருவூலத்தலும் உள்ள
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் எடுத்து
அசீரியாவன் அரசனுக்குக் காணிக்ைகயாக
அனுப்பனான். ௯ அசீரியாவன் அரசன்,
ஆகாஸ்ெசான்னைதக் ேகட்டு தமஸ்குவுக்குப்
ேபாய் அதற்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான்.
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அவன் அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்ற
அங்குள்ளவர்கைளச் சைறப டித்து கீர்க்கு
நாடு கடத்தனான் (ெவளிேயற்றனான்)
அவன்ேரத்சீைனயும்ெகான்றான்.
௧௦ அசீரியாவன் அரசனான

தகலாத்ப ேலசைர சந்த க்க அரசன்
ஆகாஸ் தமஸ்குவுக்குப்ேபானான். ஆகாஸ்
அங்ேக பலி பீடத்ைதப் பார்த்தான். அவன்
அதனுைடய மாத ரிையயும் வடிவத்ைதயும்
ஆசாரியனாகய உரியாவுக்கு அேதேபால
ஒரு பலிபீடம் ெசய்வதற்காக அனுப்பனான்.
௧௧ ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து தரும்ப
வருவதற்குள் ஆசாரியன் உரியா அரசனால்
அனுப்பப்பட்ட மாத ரியன்படிேய ஒரு
பலிபீடத்ைதக்கட்டிமுடித்தான்.
௧௨ ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து

தரும்பயதும், பலிபீடத்ைதப் பார்த்தான்.
அதல் பலிகைளச் ெசலுத்தனான்.
௧௩ அதல் அவன் தகன பலிையயும் தானிய
காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தனான்.
அேதாடு, பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
சமாதானப் பலியன் இரத்தத்ைதயும் இந்தப்
பலிபீடத்தன்ேமல்ெதளித்தான்.
௧௪ கர்த்தருைடய முன்னிைலயல்

ஆலயத்தன் முன்னாலிருந்த ெவண்கலப்
பலி பீடத்ைத ஆகாஸ் ெபயர்த்ெதடுத்தான்.
அந்த ெவண்கலப் பலிபீடம் ஆகாஸின்
பலிபீடத்த ற்கும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கும் இைடயல் இருந்தது.
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அந்த ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதத் தனது
பலிபீடத்த ற்கு வடக்குப் பக்கத்தல்
ைவத்தான். ௧௫ஆசாரியனாகயஉரியாவ ற்கு
அரசன் ஒரு கட்டைளய ட்டான். அவன், “நீ
இந்த ெபரிய பலிபீடத்தன் ேமல் காைலயன்
சர்வாங்க தகனபலிையயும் மாைலதானியக்
காணிக்ைகையயும் ேதசத்தன் ஜனங்களின்
சர்வாங்கத் தகன பலிையயும் அவர்களது
தானியக்காணிக்ைககைளயும்பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
அதன்ேமல்சர்வாங்கதகனபலிமற்றும்உய ர்
பலிகளின்இரத்தத்ைதயும்ெதளிப்பாய். நான்
என் ெசாந்தப் பயனுள்ள ேதவனிடம் ேகட்க,
(வசாரிக்க), (வழிகாட்ட) மட்டும் ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதப் பயன்படுத்துேவன்” என்று
கூறனான். ௧௬ அதன்படிேய ஆசாரியன்
உரியா அைனத்ைதயும் ஆகாஸ் அரசன்
அவனுக்குக்கட்டைளய ட்டபடிெசய்தான்.
௧௭ ேமலும் ஆகாஸ் அரசன் வண்டிகளில்

உள்ள சவுக்குகைள (பீடங்கைள) அறுத்தான்.
அவற்றன் ேமலுள்ள ெகாப்பைறகைள
எடுத்தான். ெவண்கலக் காைளகளின்
ேமலிருந்த ெபரிய (கடல்) ெதாட்டிைய
இறக்க கற்களின் தள வரிைசயல்
ைவத்தான். ௧௮ ஆலயத்தன் உள்ேள
கட்டப்பட்டிருந்த ஓய்வுநாள் (மண்டபத்ைத)
ஆகாஸ் நீக்கனான். ேமலும் அரசன்
ப ரேவச க்கும்மண்டபத்ைதயும்கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலிருந்து நீக்கனான். இைவ
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அைனத்ைதயும் ஆலயத்தலிருந்து நீக்க
அரசன் அவற்ைற அசீரியரின் அரசனுக்குக்
ெகாடுத்தான்.
௧௯ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்

அைனத்தும் யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௨௦ ஆகாஸ்
மரித்ததும் தாவீது நகரத்த ேல தனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவனுக்குப் ப றகு அவனது மகனான
எேசக்கயா புதயஅரசன்ஆனான்.

௧௭
இஸ்ரேவைலஓெசயாஆளத்ெதாடங்கயது
௧ யூதாவன் அரசனாகய ஆகாசன் 12ஆம்

ஆட்சயாண்டில்ஏலாவன்மகனாகயஓெசயா
என்பவன் இஸ்ரேவலின் அரசனானான்.
இவன் ஒன்பது ஆண்டுகள் சமாரியாவல்
இருந்து இஸ்ரேவைல அரசாண்டான்.
௨ கர்த்தரால் தவறு என்று குறப்ப டப்பட்ட
காரியங்கைளேய ஓெசயா ெசய்துவந்தான்.
ஆனால் இவன் இதற்கு முன் இஸ்ரேவைல
ஆண்ட அரசர்கைளப் ேபான்று அவ்வளவு
ெகட்டவனாகஇல்ைல.
௩ அசீரியாவன் அரசனான சல்மனாசார்

என்பவன் இவனுக்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்ய
வந்தான். ஓெசயா சல்மனாசாரின் ேசவகன்
ஆக அவனுக்குவரி ெசலுத்த வந்தான்.
௪ ஆனால், ப றகு ஓெசயா தனக்கு

எத ராகச் சத ெசய்வைத அசீரியா
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அரசன் அறந்துெகாண்டான். ஓெசயா
எக ப்து அரசனுக்குத் தூதுவர்கைள
அனுப்பயருந்தான். எக ப்து அரசனின்
ெபயர் ேசா ஆகும். அந்த ஆண்டில்,
முன்ைனய ஆண்டுகைள ேபான்று ஓெசயா
சல்மனாசாருக்கு வரி ெசலுத்தவல்ைல.
அதனால் சல்மனாசார் ஓெசயாைவப் ப டித்து
சைறயல்ேபாட்டான்.
௫ ப றகு அசீரிய அரசன் இஸ்ரேவல்

முழுவதும் பயணம் ெசய்தான். அவன்
சமாரியாவ ற்கு வந்தான். அவன் அதைன
மூன்று ஆண்டுகள் முற்றுைகய ட்டான்.
௬ இஸ்ரேவலின் அரசனான ஓெசயாவன்
ஒன்பதாவது ஆட்சயாண்டில் அசீரிய
அரசன் சமாரியாைவப் ப டித்தான்.
இஸ்ரேவலர்கைளச் சைற ப டித்து
அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அவன்
அவர்கைள ேகாசான் ஆற்று ஓரமான
ஆலாகலும் ஆேபாரிலும் ேமதயரின்
நகரங்களிலும்குடிைவத்தான்.
௭ இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்ததால்
அவர்களுக்கு இவ்வாறு நடந்தது. கர்த்தர்
தாேம இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தன்
பார்ேவானிடமிருந்து மீட்டு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தார்! ஆனால் அவர்கள்
ேவறு ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்தனர். ௮ அவர்களுக்கு முன்பு
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(அந்நலப்பகுதயல்) அங்கருந்து
கர்த்தர் துரத்தயருந்த நாட்டினரின்
பழக்கங்கைள அவர்கள் பன்பற்றனார்கள்.
அவர்களும் தங்கள் அரசர்கள் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தவற்ைறேய (தீைம) ெசய்தனர்.
௯ இஸ்ரேவலர்கள் இரகச யமாக தங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகக்
காரியங்கைளச் ெசய்தனர். அந்தக்
காரியங்கள்தவறாயன.
இஸ்ரேவலர்கள் தங்களது சறய

நகரங்கள் முதல் ெபரிய ேகாட்ைடயைமந்த
நகரங்கள் வைர அவர்களின் எல்லா
நகரங்களிலும் ேமைடகைள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயங்கைளக்
கட்டினார்கள். ௧௦ இவர்கள் ஞாபகக்
கற்கைளயும் அெசரியா தூண்கைளயும்
ஒவ்ெவாரு மைலயன் உச்சயலும்
ஒவ்ெவாரு பச்ைசமரத்தடிகளிலும்
உருவாக்கனார்கள். ௧௧ இஸ்ரேவலர்கள்
அங்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து
ெதாழுதுெகாண்டனர். ஏற்ெகனேவ
கர்த்தரால் அந்நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேய
துரத்தப்பட்ட நாட்டினைரப்ேபான்ேற
இவர்களும் ெசய்து வந்தனர்.
இஸ்ரேவலர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது கர்த்தைரக்
ேகாபங்ெகாள்ள ெசய்தது. ௧௨ கர்த்தர்,
“நீங்கள் இதைனச் ெசய்யக்கூடாது” என்று
ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருந்தாலும் அவர்கள்
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வக்க ரகங்களுக்குேசைவச்ெசய்தனர்.
௧௩ இஸ்ரேவலர்கைளயும் யூத

ஜனங்கைளயும் ஒவ்ெவாரு தீர்க்கதரிச கள்
மூலமும் ஞானதருஷ்டிக்காரர்கள் மூலமும்
கர்த்தர் எச்சரித்து வந்தார். கர்த்தர், “நீங்கள்
ெசய்யும் ெகட்ட ெசயல்களில் இருந்து
தரும்புங்கள். எனது கட்டைளகளுக்கும்
சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு நான்
ெகாடுத்த சட்டங்கைளப் பன்பற்றுங்கள்.
இச்சட்டங்கைள நான் உங்களுக்கு எனது
ஊழியக்காரராக ய தீர்க்கதரிச கள் மூலம்
ெகாடுத்துவந்ேதன்” என்றார்.
௧௪ ஆனால் ஜனங்கள் அதைனக்

கவனிக்கவல்ைல. அவர்கள்
தம் முற்ப தாக்கைளப் ேபாலேவ
ப டிவாதமுள்ளவர்களாய் இருந்தனர்.
அவர்களின் முற்ப தாக்களும் தமது
ேதவனாகய கர்த்தைர நம்பவல்ைல.
௧௫ ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
சட்டங்கைள மறுத்தனர். தமது
முற்ப தாக்கேளாடு கர்த்தர் ெசய்து
ெகாண்ட உடன்படிக்ைகயும் மறுத்தனர்.
கர்த்தருைடய எச்சரிக்ைககைளயும் அவர்கள்
கவனிக்க மறுத்தனர். அவர்கள் பயனற்ற
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுக் ெகாண்டு
பயனற்றுப்ேபானார்கள். அவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றயுள்ள ஜனங்கைளப் ேபான்று
வாழ்ந்தனர். ஆனால் அது கர்த்தரால்
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வலக்கப்பட்டவாழ்க்ைகயாய்இருந்தது.
௧௬ ஜனங்கள் அவர்களது ேதவனாகய

கர்த்தருைடய கற்பைனகைளப்
பன்பற்றுவைத நறுத்தனார்கள். அவர்கள்
இரண்டு ெபாற் கன்றுக்குட்டிகைளயும்
உருவத் தூண்கைள நாட்டி வானத்தல்
உள்ள நட்சத்த ரங்கைளெயல்லாம்
ெதாழுதுெகாண்டனர். பாகாலுக்கு
ேசைவ ெசய்தனர். ௧௭ ெநருப்பல்
தங்கள் மகன்கைளயும் மகள்கைனயும்
அவர்கள் பலியாகக் ெகாடுத்தனர்.
எத ர்காலத்ைத அற ந்துக் ெகாள்ள
மந்த ரங்கைளயும் சூனியங்கைளயும்
பயன்படுத்தனார்கள். பாவம் என்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்றுக்கு அவர்கள்
தம்ைமத்தாேம பலியாக்க க்ெகாண்டு
கர்த்தருைடய ேகாபத்துக்கு ஆளானார்கள்.
௧௮ எனேவ இஸ்ரேவலில் கர்த்தர் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைளத் தம்
பார்ைவயலிருந்து அப்புறப்படுத்தனார்.
யூதாவன் ேகாத்த ரத்ைதத் தவ ர, ேவறு
எந்த இஸ்ரேவலர்கைளயும் கர்த்தர் அங்கு
வ ட்டுைவக்கவல்ைல.

யூதஜனங்களும்குற்றவாளியானது
௧௯ யூத ஜனங்களும் கூட தங்கள்

ேதவனாகயகர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ேபாலேவவாழ்ந்தனர்.
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௨௦ இஸ்ரேவலின் வழிவந்தவர்கள்
அைனவைரயும் கர்த்தர் வலக்கனார்.
அவர்களுக்கு நைறய துன்பங்கைளக்
ெகாடுத்தார். அவர்களது எத ரிகளால்
அவர்கைள அழியவ ட்டார். இறுதயல்,
தமது பார்ைவயல் இருந்து தூர
வலக்கனார். ௨௧ கர்த்தர் இஸ்ரேவைல
தாவீதன் (வீட்ைடவ ட்டுப்) குடும்பத்ைத
வ ட்டுப் ப ரித்தார், ேநபாத்தன் மகனான
ெயெராெபயாைம இஸ்ரேவலருக்கு
அரசனாக்கனர். அப்ேபாது அவன்
இஸ்ரேவலைரக் கர்த்தைர வ ட்டு
வலகவும் ெபரும்பாவங்கள் ெசய்யவும்
ைவத்துவ ட்டான். ௨௨ எனேவ இஸ்ரேவலர்
ெயெரா ெபயாமின் பாவங்கைளப்
பன்பற்றனார்கள். அப்பாவங்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருக்காதபடி ௨௩ தம்ைம
கர்த்தர் தமது பார்ைவயலிருந்து அவர்கைள
வலக்கும்வைர தடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு நடக்கும் என்று
கர்த்தர் கூறயருந்தார். இதைனத்
தனது தீர்க்கதரிச கள் மூலம் ெசால்லி
வந்தார். எனேவ, இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்
நாட்டிலிருந்து அசீரியாவ ற்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர். இன்றுவைர அங்ேகேய
இருக்கன்றனர்.

சமாரியர்களின்ெதாடக்கம்
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௨௪ அசீரியாவன் அரசன் இஸ்ரேவலைர
சமாரியாவலிருந்து ெவளிேயற்றனான்.
ப றகு அவன் பாப ேலான், கூத்தா,
ஆபா, ஆமாத், ெசப்பர்வாய மிலும்
ஆகய நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கைள
அங்ேக குடிேயற்றனான். அவர்கள்
சமாரியாவலும் அைதச் சுற்றயுள்ள
இடங்களிலும் வாழ்ந்தனர். ௨௫ அவர்கள்
சமாரியாவல் வாழத்ெதாடங்கயேபாது,
கர்த்தைர உயர்வாக மத க்கவல்ைல.
எனேவ, கர்த்தர் சங்கங்கைள அனுப்ப
அவர்கைளத் தாக்கனார். அவர்களில்
சலைர அச்சங்கங்கள் ெகான்றுேபாட்டன.
௨௬ ச லர் அசீரியாவன் அரசனிடம், “நீங்கள்
ெவளிய டங்களில் இருந்து ெகாண்டுவந்து
சமாரியாவல் குடிேயற்றய ஜனங்கள்
அந்நாட்டு ெதய்வத்தன் சட்டங்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அதனால்
அந்த ெதய்வம் அவர்கைளக் தாக்க
சங்கங்கைள அனுப்புக றார். அைவ
அந்நாட்டு ெதய்வத்தன் சட்டங்கைள
அறயாதவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுக றது”
என்றார்கள்.
௨௭ அதற்கு அசீரியாவன் அரசன்,

“நீங்கள் சமாரியாவலிருந்து சல
ஆசாரியர்கைள அைழத்து வந்தீர்கள்
அல்லவா. சமாரியாவுக்கு நான் ைகப்பற்ற
வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைனத்
தருப்பயனுப்ப அவைன அங்ேக வாழும்படி
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வடுங்கள், ப றகு அவன் ஜனங்களுக்கு
அந்நாட்டின் ெதய்வத்தன் சட்டங்கைளக்
கற்றுத்தருவான்” என்றான்.
௨௮ எனேவ அவ்வாேற சமாரியாவலிருந்து

அைழத்துப்ேபாயருந்த ஆசாரியர்களில்
ஒருவைன ெபத்ேதல் என்னும் இடத்தல்
வாழைவத்தனர். அவன் கர்த்தைர எவ்வாறு
கனப்படுத்துவது என்று ஜனங்களுக்குக்
கற்றுத்தந்தான்.
௨௯ ஆனால் அந்தந்த ஜாதையச்

ேசர்ந்தவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள
உருவாக்கனார்கள். அவற்ைற அவர்கள்
குடிேயறய நகரங்களில் சமாரியர்
உருவாக்கய ேமைடகளின் ேகாவல்களில்
ைவத்தனர். ௩௦ பாப ேலானிய ஜனங்கள்
சுக்ேகாத் ெபேனாத் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வத்ைதயும், கூத்தன் ஜனங்கள்
ேநர்கால் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும்,
ஆமாத்தன் ஜனங்கள் அசமா என்னும்
ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும், ௩௧ ஆவயர்கள்
ந ேபகாஸ், தர்தாக் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளயும் உண்டாக்கனார்கள்.
ெசப்பர்வயர் ெசப்பர்வாய மின்
ெதய்வங்களாகய அத்ரமேலக்குக்கும்
அன்னமேலக்குக்கும் தங்கள் பள்ைளகைள
ெநருப்பல்தகனபலிெகாடுத்துவந்தனர்.
௩௨ அவர்கள் கர்த்தருக்கும் ஆராதைனச்

ெசய்தார்கள். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு அவர்களுக்குள்
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ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டனர். இந்த ஆசாரியர்கள்
ஜனங்களுக்காக அவ்வாலயங்களில்
பலிெகாடுத்து வந்தனர். ௩௩ அவர்கள்
கர்த்தைர மத த்தார்கள். அேத
சமயத்தல தமக்குச் ெசாந்தமான ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளயும் ேசவ த்தார்கள். தம்
ெசாந்தநாடுகளில்வழிபட்டுவந்தவதத்த ேல
தம் ெசாந்தத் ெதய்வங்கைள அங்கும்
ேசவ த்துவந்தனர்.

௩௪ இன்றும் அவர்கள் முன்பு ேபாலேவ
வாழ்ந்து வருகறார்கள். அவர்கள்
கர்த்தைர கனப்படுத்துவதல்ைல. அவர்கள்
இஸ்ரேவலர்களின் வத களுக்கும்
கற்பைனகளுக்கும் அடிபணிவதல்ைல.
இஸ்ரேவல் என்று ெபயரிட்ட யாக்ேகாபுவன்
ஜனங்களுக்குக் கற்ப த்த சட்டத்த ற்கும்
கற்பைனகளுக்கும் அடிபணிவதல்ைல.
௩௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு கர்த்தர்
ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்து ெகாண்டார்.
அவர் அவர்களிடம், “நீங்கள் அந்நய
ெதய்வங்கைள மத க்கக் கூடாது. அேதாடு
அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ளேவா,
அவற்றுக்கு ேசைவெசய்யேவா பலிகள்
ெசலுத்தேவா கூடாது, ௩௬ ஆனால் நீங்கள்
கர்த்தைரப் பன்பற்ற ேவண்டும். ேதவனாகய
கர்த்தேர உங்கைள எக ப்தலிருந்து
மீட்டார். உங்கைளக் காப்பாற்ற
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கர்த்தர் தனது ெபரிய வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார். நீங்கள் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்டு அவருக்குப் பலிகள்
தரேவண்டும். ௩௭நீங்கள்அவர்உங்களுக்காக
எழுதய வத களுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,
ேபாதைனகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
அடிபணிய ேவண்டும். எப்ெபாழுதும்
இவற்றுக்கு அடிபணியேவண்டும். ேவறு
ெதய்வங்கைள மத க்கக் கூடாது. ௩௮ நான்
உங்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
மறக்கக்கூடாது. நீங்கள் ப ற ெதய்வங்கைள
மத க்கக்கூடாது. ௩௯ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைர மட்டுேம நீங்கள் மத க்க ேவண்டும்!
ப றகு அவர் உங்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
உங்கைளக்காப்பாற்றுவார்” என்றார்.
௪௦ ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் இதற்கு

ெசவ சாய்க் கவல்ைல. அவர்கள் அதற்கு
முன்னால் ெசய்தவற்ைறேய மீண்டும்
ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தனர். ௪௧ எனேவ,
இப்ேபாது ேவறு நாட்டினர் கர்த்தைர
மத ப்பேதாடு தங்கள் ெதய்வங்கைளயும்
ேசவ த்து வருகன்றனர். அவர்களின்
பள்ைளகளும் ேபரப் பள்ைளகளும் இதைன
தங்கள் முற்ப தாக்கள் ெசய்ததுேபாலேவ
ெதாடர்ந்து இன்றுவைரயலும் கூட ெசய்து
வருகன்றனர்.

௧௮
யூதாவல் எேசக்கயா அரசாள
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ெதாடங்கயது
௧ எேசக்கயா என்பவன் யூத அரசன்

ஆகாஸின் மகன் ஆவான். இவன்
ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது இஸ்ரேவலில்
ஏலாவன் மகன் ஓெசயா என்பவனின்
மூன்றாம் ஆட்சயாண்டு நகழ்ந்தது.
௨ எேசக்கயா அரசாள வந்தேபாது அவனுக்கு
25 வயது. இவன் எருசேலமில் 29ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் ஆப
ஆகும். இவள்சகரியாவன்மகளாவாள்.
௩ எேசக்கயா தனது முற்ப தாவான

தாவீைதப்ேபான்ேற கர்த்தர் ெசான்ன
சரியானெசயல்கைளச்ெசய்துவந்தான்.
௪ எேசக்கயா ேமைடகைள ெபாய்த்

ெதய்வங்களின் ஆலயத்ைத அழித்தான்.
அவர்களின் ஞாபகக் கற்கைளயும் கூட
உைடத்தான். அெசரியாவன் உருவத்
தூண்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டான். ேமாேச
ெசய்த ெவண்கல பாம்ைப உைடத்துப்
ேபாட்டான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அதற்கு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தனர்.
இவ்ெவண்கலப் பாம்பானது “நகுஸ்தான்”
என்று அைழக்கப்பட்டது. ஏெனனில்
அன்றுவைர இஸ்ரேவலர்கள் இந்த
ெவண்கலப்பாம்ைபெதாழுதுவந்தனர்.
௫ அவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய

கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தான்.
யூதாவன் அரசர்கள் அைனவரிலும்
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எேசக்கயாைவப் ேபான்று அவனுக்கு
முன்னும் அவனுக்குப் பன்னும் ஆட்கள்
இல்ைல. ௬ எேசக்கயா கர்த்தருக்கு மிகவும்
நம்ப க்ைக உள்ளவனாக இருந்தான்.
இவன் கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத
வ டவல்ைல. ேமாேசக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த
கட்டைளகளுக்கும் அவன் கீழ்ப்படிந்து
வந்தான். ௭ கர்த்தரும் எேசக்கயாேவாடு
இருந்தார். எேசக்கயா தான் ெசய்க ற
அைனத்தலும்ெவற்ற கரமாகஇருந்தான்.
எேசக்கயாஅசீரியாவன்ஆட்ச த்தைலைய

வ ட்டு ப ரிந்து, அசீரியாவன் அரசனுக்கு
ேசைவ ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டான்.
௮ எேசக்கயா ெபலிஸ்தயர்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். காசாவைரயும் அதன்
சுற்று வட்டாரங்கைளயும் ெவன்றான்.
ெபலிஸ்தயரின் ச றயதும் ெபரியதுமான
(ேகாட்ைடயைமந்த) நகரங்கைளெயல்லாம்
ேதாற்கடித்துவ ட்டான்.

அசீரியர்கள் சமாரியாைவக்
ைகப்பற்றயது
௯ அசீரியாவன் அரசனான சல்மனாசார்

சமாரியாவ ற்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டான்.
அவனது பைட நகரத்ைதச் சுற்ற க்
ெகாண்டது. யூதாவல் எேசக்கயாவன்
நான்காம் ஆட்சயாண்டின்ேபாது இது
நடந்தது. (இது இஸ்ரேவல் அரசனான
ஏலாவன் மகன் ஓேசயாவன் ஏழாம்
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ஆட்சயாண்டு.) ௧௦மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்
ப றகு சல்மனாசார் சமாரியாைவக்
ைகப்பற்றனான். யூத அரசனான
எேசக்கயாவன் ஆறாம் ஆட்சயாண்டில்
சமாரியாைவ இவன் படித்துக்ெகாண்டான்.
(இது இஸ்ரேவல் அரசனான ஓேசயாவன்
ஒன்பதாம் ஆட்சயாண்டு) ௧௧ அசீரியாவன்
அரசன் இஸ்ரேவலர்கைள அசீரியாவுக்குச்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுெசன்றான். அவன்
அவர்கைள ேகாசான் ஆற்ேறாரங்களிலுள்ள
ஆலாக், ஆேபார், ேமதயரின் நகரங்கள்
ஆகயவற்றல் குடிேயற்றனான்.
௧௨ இஸ்ரேவலர்கள் தமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்குஅடிபணியாததால்இதுஇவ்வாறு
ந கழ்ந்தது. அவர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய தாசனாகய ேமாேச
கட்டைளய ட்டவற்றுக்கு அடிபணியவல்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகையக் ேகட்காதேதாடு, அதைன
அவர்கள்ைகக்ெகாள்ளவல்ைல.

அசீரியாயூதாைவப்ப டிக்கத் தயாராக றது
௧௩ எேசக்கயாவன் 14வது

ஆட்சயாண்டின்ேபாது சனெகரிப் எனும்
அசீரியாவன் அரசன், யூதாவலுள்ள
ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கள் அைனத்தலும்
தாக்குதல் நடத்தனான். இவன் எல்லா
நகரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தான். ௧௪ ப றகு
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யூதாவன் அரசனான எேசக்கயா,
லாகீசலிருந்த அசீரியாவன் அரசனுக்கு
தூது அனுப்பனான். அவன், “நான்
தவறு ெசய்துவ ட்ேடன். என்ைன
தனியாகவ ட்டுவடுங்கள். ப றகுஉங்களுக்கு
ேவண்டியைதநான்தருேவன்” என்றான்.
ப றகு அசீரியாவன் அரசன் யூத

அரசனான எேசக்கயாவ டம் 300 தாலந்து
ெவள்ளிையயும் 30 தாலந்து ெபான்ைனயும்
கட்டும்படி கூறனான். ௧௫ கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலும் அரண்மைன கருவூலத்தலும்
உள்ள ெவள்ளி முழுவைதயும் எேசக்கயா
ெகாடுத்தான் ௧௬ அப்ெபாழுது, கர்த்தருைடய
ஆலய வாசலில் உள்ள கதவுகளிலும்
நைலகளிலும் தான் பத த்தருந்த
ெபான்ைனயும் எடுத்து அசீரிய அரசனுக்குக்
ெகாடுத்தான்.

அசீரியாவன் அரசன் எருசேலமிற்கு
ஆட்கைளஅனுப்புக றான்
௧௭ அசீரியாவன் அரசன் தனது

மூன்று மிக முக்கயமான பைடத்தளபத
உள்ளப் ெபரும்பைடேயாடு எருசேலமிற்கு
எேசக்கயா அரசனிடம் அனுப்பனான்.
அவர்கள் லாகீசலிருந்து எருசேலமிற்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் வண்ணார்
துைறயன் வழியலுள்ள ேமல்குளத்து
வாய்க்காலில் நன்றனர். ௧௮ அவர்கள்
அரசைன வரவைழத்தார்கள். அப்ெபாழுது
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இல்க்கயாவன் மகனான எலிகாக்கீம்
எனும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும்
ெசப்னா என்னும் சம்ப ரத யும் ஆசாப்பன்
குமாரனாகய ேயாவாக் எனும் கணக்கனும்
அவர்கைளசந்த க்கப் ேபானார்கள்.
௧௯ தளபத களில் ஒருவன் (அவனுக்கு

ரப்சாக்ேக என்ற பட்டம் இருந்தது)
அவர்களிடம், “மாெபரும் அசீரிய அரசன்
ெசான்னைத எேசக்கயாவ டம் கூறவும்”
என்றுெசான்னான். அைவவருமாறு:

“எதன் ேமல் உன் நம்ப க்ைகைய
ைவத்தருக்க றாய்? ௨௦ நீ, வீணான
வார்த்ைதகைளேய ேபசுக றாய். நீ,
‘ேபாருக்கான ஆேலாசைனயும் பலமும்
உண்டு’ என்று ெசால்க றாயா! நீ
எனக்கு எத ராகக் கலகம்ெசய்ய, யார்
மீது நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்?
௨௧ உைடந்த நாணல் புல்லால் ஆன
ைகத் தடிைய நம்புக றாய். எக ப்து
இத்தைகய ைகத் தடிையப் ேபான்றது!
ஒருவன் இக்ைகத்தடியன் மீேத முழுக்கச்
சாய்ந்தால், அதுவும் உைடயும் ைகையக்
க ழித்து காயத்ைத உருவாக்கும். எக ப்தும்
தன்ைன நம்புக றவர்களுக்கு இவ்வாேற
ெசய்து வருகறது. ௨௨ ஒருேவைள
நீ, ‘எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
நம்புக ேறாம்’. என்றுெசால்லலாம். ஆனால்
எேசக்கயா கர்த்தருைடய ேமைடகைளயும்
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பலிபீடங்கைளயும் அகற்றனான். அவன்
யூதாைவயும் எருசேலைமயும் ேநாக்க ,
‘எருசேலமில் உள்ள பலிபீடத்தன் முன்
மட்டுேம ஆராத க்க ேவண்டும்’ என்று
கூறனாேன.
௨௩ “இப்ெபாழுது எங்கள் எஜமானனான

அசீரிய அரசேனாடு இந்த ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள். நான் 2,000 குதைரகைள
உன்னிடம் ேபாதுமான சவாரி ெசய்பவர்கள்
இருந்தால் ெகாடுப்பதாக உறுத
கூறுக ேறன். ௨௪ உன்னால் எங்கள்
எஜமானனின் அதகாரிகைளக் கூட
ெவல்லமுடியாது! இரதங்களுக்கும்குதைர
வீரர்களுக்கும் நீங்கள் எக ப்ைதச் சார்ந்து
இருக்கேவண்டும்!
௨௫ “நான் கர்த்தருைடய துைண

இல்லாமல் எருசேலைம அழிக்க
வரவல்ைல. கர்த்தர் என்னிடம், ‘அந்த
நாட்டிற்கு எத ராகப் ேபாய் அதைன
அழித்துவடு!’ என்றார்” என்றுெசான்னான்.

௨௬ அப்ேபாது இல்க்கயாவன் மகனான
எலியாக், ெசப்னா, ேயாவாக் மூவரும்
தளபதயான ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து,
“எங்கேளாடு தயவு ெசய்து ஆராமிக்
ெமாழியல் ேபசும். அந்த ெமாழிதான்
எங்களுக்குப் புரியும். யூதெமாழியல்
எங்கேளாடு ேபசேவண்டாம். ஏெனனில்
சுவரிலுள்ள ஜனங்களின் காதுகளும்
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அவற்ைறக் ேகட்கும்!” என்றார்கள்.
௨௭ ஆனால் ரப்சாக்ேக அவர்களிடம்,

“எனது ஆண்டவன் உங்களிடமும் உங்கள்
அரசரிடமும் மட்டும் ேபச அனுப்பவல்ைல.
சுவருக்கு ேமேலயுள்ள ஜனங்களுடனும்
நான் ேபசுக ேறன்! அவர்கள் உங்கேளாடு
தங்கள் மலத்ைதத் தன்று சறுநீைரக்
குடித்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்றான்.
௨௮ ப றகு தளபத யூத ெமாழயல் மிகச்

சத்தமாக,

“இச்ெசய்தைய ேகளுங்கள்!
அசீரியாவன் மிகப் ெபரிய அரசன்
உங்களுக்குச் ெசய்த அனுப்பயுள்ளான்.
௨௯ அரசன், ‘எேசக்கயா உங்கைள
முட்டாளாக்கும்படி வ டாதீர்கள்! எனது
பலத்தலிருந்து உங்கைள அவனால்
காப்பாற்ற முடியாது!’ என்கறான்.
௩௦ அதுேபால் கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைகைய
அவன் ஏற்படுத்தும்படியும் வ டாதீர்கள்.
ஏெனன்றால் எேசக்கயா, ‘கர்த்தர் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்!. இந்நகரத்ைத அசீரிய
அரசனால் ேதாற்கடிக்க முடியாது!’ என்று
கூறுகறான்.
௩௧ “ஆனால் அவன் கூறுவைதக்

ேகட்கேவண்டாம்! அசீரிய அரசன்:
என்ேனாடு சமாதானமாக இருங்கள்.
என்ேனாடு ெவளிேய வாருங்கள்.
ப றகு ஒவ்ெவாருவரும் தம் ெசாந்த
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த ராட்ைசபழங்கைளத் தன்னலாம்,
அத்த ப்பழங்கைளத் தன்னலாம்,
ெசாந்தக் கணற்றலுள்ளத் தண்ணீைரக்
குடிக்கலாம். ௩௨ நீங்கள் இதைன நான்
உங்கைள அைழத்துப்ேபாய் இதுேபான்ற
இன்ெனாரு நாட்டில் குடிேயற்றும்வைர
ெசய்யலாம். அந்த நலம் தானியங்களும்
த ராட்ைசரசமும் நைறந்தது, அப்பமும்
த ராட்ைசக் ெகாடிகளும் நைறய
ஒலிவமரமும் ேதனும் நைறந்தது. ப றகு
நீங்கள்மரிக்க ேவண்டாம்,வாழலாம்.

“எேசக்கயா கூறுவைத ேகளாதீர்கள்.
அவன் உங்கள் மனைத மாற்ற
முயல்கறான். அவேனா, ‘கர்த்தர்
நம்ைமக் காப்பார்’ என்கறான். ௩௩ இது
ேபால் ேவறு எந்த நாட்டிலாவது
அங்குள்ள ேதவர்கள் அந்த நாட்ைட
அசீரிய அரசனிடமிருந்து காப்பாற்ற
இருக்க றதா? இல்ைலேய! ௩௪ ஆமாத்
மற்றும் அர்பாத் எனும் ெதய்வங்கள்
என்ன ஆனார்கள்? ெசப்பர்வாய ம்,
ஏனா, ஈவாப் நகரங்களின் ெதய்வங்கள்
எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ
என்ைறக்காவது காப்பாற்றயதுண்டா?
இல்ைல! ௩௫ ேவறு எந்த நாட்டிேலனும்
ேவறுஎந்தெதய்வங்களும்என்னிடமிருந்து
அந்நாட்ைடக் காப்பற்றயதுண்டா?
இல்ைல! கர்த்தர் என்னிடமிருந்து
எருசேலைமக் காப்பாற்றுவாரா? காப்பாற்ற
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முடியாது” என்றான்.

௩௬ ஆனால் ஜனங்கள் அைமதயாக
இருந்தனர். அவர்கள் தளபத க்கு ஒரு
வார்த்ைத கூட கூறவல்ைல. ஏெனன்றால்
அரசனான எேசக்கயா அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தான். அவன், “நீங்கள்
அவனுக்கு எைதயும் ெசால்லேவண்டாம்”
என்றுகூற இருந்தான்.
௩௭ இல்க்கயா என்பவனின் மகனான

எலியாக்கீம், (அரசனின் அரண்மைனக்குப்
ெபாறுப்பானவன் எலியாக்கீம்.) ெசப்னா
(ெசயலாளர்.) ஆகாப் என்பவனின் மகன்
ேயாவாக் (பத ேவடுகள் பாதுகாப்பாளர்.)
எல்லாரும் எேசக்கயாவ டம் வந்தார்கள்.
அவர்களின் ஆைடகள் கழிந்தைவ.
(அவர்களின் துக்கத்ைதயும் கவைலையயும்
காட்டியது.) ஆசாரியன் தளபத
ெசான்னைதெயல்லாம் எேசக்கயாவ டம்
அவர்கள்ெசான்னார்கள்.

௧௯
அரசனான எேசக்கயா தீர்க்கதரிச யான

ஏசாயாேவாடு ேபச யது
௧ அரசனான எேசக்கயா அவற்ைறக்

ேகள்வப்பட்டான். தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக் ெகாண்டு முரட்டு துணிைய
அணிந்தான். தனது துக்கத்ைதயும்
பாத ப்ைபயும் ெவளிப்படுத்தனான். ப றகு
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அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ெசன்றான்.
௨ அவன் ஆேமாத்சன் மகனான

தீர்க்கதரிச ஏசாயாவ டம் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனான எலியாக்கீம்
என்பவைனயும், ெசயலாளனான ெசப்னா
என்பவைனயும், மூத்த ஆசாரியர்கைளயும்
அனுப்ப ைவத்தான். அவர்கள் தங்கள்
கவைலைய ெவளிப்படுத்தும் முைறயல்
முரட்டு ஆைடைய அணிந்தருந்தனர்.
௩ அவர்கள் ஏசாயாவ டம், “ ‘இன்று
ப ரச்சைனக்குரிய நாள். நாம் தவறாக
உள்ேளாம் என்பைதக் காட்டும் நாள். இது
குழந்ைதகளின்ப ரசவகாலம்ேபாலஉள்ளது.
ஆனால் குழந்ைதையப் ெபறுவதற்ேகா
பலமில்ைல. ௪ அசீரிய அரசனின்
தளபதயால், ஜீவனுள்ள ேதவைனப்பற்றய
ெகட்டெசய்த கள் ெசால்லி அனுப்பப்பட்டன.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இைவ
எல்லாவற்ைறயும் ேகட்கலாம். ஒருேவைள
கர்த்தர் பைகவைனத் தண்டிக்கலாம்.
இப்ேபாதும் உய ேராடுள்ளவர்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க’ என்று எேசக்கயா
கூறனார்” என்றான்.
௫ எேசக்கயா அரசனின் அதகாரிகள்

எசாயாவ டம் ெசன்றனர். ௬ எசாயா
அவர்களிடம், “எேசக்கயா என்னும்
உங்கள் அரசனிடம் இைதக் கூறுங்கள்:
‘என்ைனப்பற்ற அசீரியாவன் அதகாரிகள்
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ேவடிக்ைகயாகச் ெசான்னைதப்பற்ற
பயப்படேவண்டாம். ௭ நான் அவனில்
ஒரு ஆவைய ைவப்ேபன். அவன் ஒரு
வதந்தையக் ேகட்பான். ப றகு அவன் தன்
ெசாந்த நாட்டில் வாளால் ெகால்லப்படும்படி
ெசய்ேவன்’ என்று கர்த்தர் கூறுகறார்” என்று
ெசான்னான்.
எேசக்கயாைவ அசீரிய அரசன் மீண்டும்

எச்சரிக்க றான்
௮ அசீரிய அரசன் லாகீைச வ ட்டுப்

புறப்பட்டுவ ட்டைத அசீரிய தளபத
ேகள்வப்பட்டான். அவன் தரும்ப வந்த
தனதுஅரசன்லிப்னாவல்சண்ைடயடுவதாக
அற ந்தான். ௯ அசீரிய அரசன்
எத்த ேயாப்ப யா அரசனான தீராக்காப்பற்ற
ஒரு வதந்தையக் ேகள்வப்பட்டான். அது,
“உனக்கு எத ராக சண்ைடய ட தீராக்கா
வந்துள்ளான்!”. என்றுெசான்னது.
எனேவ அசீரிய அரசன் மீண்டும் ஒரு

தூதுவைன எேசக்கயாவ டம் அனுப்பனான்.
அவன் அவர்களிடம் ெசய்தையச்
ெசான்னான். அவன் ெசான்னது: ௧௦ யூத
அரசனானஎேசக்கயாவ டம்கூறுங்கள்:

“ ‘நீ நம்புகன்ற ேதவன் உன்ைன
முட்டாளாக்குவதற்கு வ டாேத.
அவேனா, “அசீரிய அரசன் எருசேலம்
நகைர ெவல்லமாட்டான்!” என்று
ெசால்க றான். ௧௧ அசீரிய அரசன் மற்ற



2இராஜாக்கள்௧௯:௧௨ cxxiii 2இராஜாக்கள்௧௯:௧௬

நாடுகளில் ெசய்துள்ளவற்ைறப் பற்ற
நீ ேகள்வப்பட்டிருப்பாய். நாங்கள்
அவற்ைற முழுைமயாக அழித்துவ ட்ேடாம்!
நீ காப்பாற்றப்படுவாயா? இல்ைல!
௧௨ அந்நாட்டின் ெதய்வங்கள் அந்நாட்டு
ஜனங்கைளக் காப்பற்றவல்ைல.
எனது முற்ப தாக்கள் அவர்கைள
அழித்தனர். ேகாசான், ஆரான், ேரத்ேசப்,
ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் ஜனங்கள்
ஆக ேயாைரயும்அழித்தனர்! ௧௩ஆமாத்சன்
அரசன்எங்ேக? அர்பாத்தன்அரசன்எங்ேக?
ெசப்பர் வாய ம் நகர அரசன் எங்ேக? ஏனா
ஈவா நகரங்களின் அரசர்களும் எங்ேக?
அவர்கள்அழிக்கப்பட்டார்கள்’ ” என்றான்.

எேசக்கயா கர்த்தரிடம் ெஜப க்க றான்
௧௪ தூதுவர்களிடமிருந்து கடிதங்கைள

வாங்க எேசக்கயா வாச த்துப் பார்த்தான்.
ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்றான். அக்கடிதத்ைதக் கர்த்தருக்கு
முன்பாக ைவத்தான். ௧௫ கர்த்தருக்கு
முன்னால் ெஜபம் ெசய்து, “கர்த்தாேவ!
இஸ்ரேவலரின் ேதவேன! ேகருபீன்களின்
மத்தயல் (அரசைரப்ேபான்று)
வீற்றருக்க றவேர! நீர் ஒருவேர ேதவன்.
பூமியன் அரசுகளுக்ெகல்லாம் அரசன்.
நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்
௧௬ கர்த்தாேவ, நான் ெசால்வைதக் ேகளும்.
கர்த்தாேவ, உமது கண்கைள தறந்து
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இக்கடிதத்ைதப் பாரும். சனெகரிப்
ஜீவனுள்ள ேதவைன நந்த த்து ெசான்ன
வார்த்ைதகைளக் ேகளும்! ௧௭ கர்த்தாேவ
இது உண்ைம. அசீரிய அரசன் இந்த
ஜனங்கைளயும் இந்த நாடுகைளயும்
அழித்துவ ட்டான்!. ௧௮ அவர்கள் அந்த
ஜனங்களின் ெதய்வங்கைள ெநருப்ப ேல
தூக்கெயற ந்தார்கள். ஆனால் அைவ
உண்ைமயல் ெதய்வங்கள் அல்ல. அைவ
மனிதர்களால் ெசய்யப்பட்ட மரத்தாலும்
கல்லாலும் ஆன சைலகள். அதனால் தான்
அசீரியஅரசர்கள்அவற்ைறஅழிக்கமுடிந்தது.
௧௯எனேவஇப்ேபாது ேதவனாகயகர்த்தாேவ
அசீரிய அரசனிடமிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும். ப றகு பூமியலுள்ள அைனத்து
அரசுகளும் நீர் ஒருவேர ேதவனாகய கர்த்தர்
என்பைதஅற ந்துெகாள்ளும்” என்றான்.

G o d A n s w e rs H e z e k ia h
௨௦ அப்ேபாது அேமாத்சன் மகனான

ஏசாயா எேசக்கயாவற்கு ஒரு ெசய்தைய
அனுப்பனான். அவன், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர், ‘நீ அசீரிய அரசனான
சனெகரிப ற்கு எத ராக ெசய்த ெஜபங்கைள
நான் ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்’ என்று
ெசான்னார்” என்றான்.
௨௧ “சனெகரிப்பற்றயகர்த்தருைடயெசய்த

இவ்வாறுஇருந்தது:
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“சீேயானின் (எருசேலமின்) கன்னிப்
ெபண் உன்ைன முக்கயமாக
நைனக்கவல்ைல.

உன்ைனப்பற்ற ேகலிச்ெசய்க றாள்!
எருசேலமிலுள்ள ெபண் அவளது தைலைய

உனக்குப்பன்னால்குலுக்குகறாள்.
௨௨ ஆனால் நீ அவமானப்படுத்தயதும்

ேகலிச்ெசய்ததும்யாைர?
யாருக்கு எத ராக நீ உனது குரைல
உயர்த்தயருக்க றாய்?.

நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவருக்கு
எத ரானவன்!

நீ அவைரவ டச் ச றந்தவைனப் ேபால்
நடித்தாய்!.

௨௩ கர்த்தைர அவமானப்படுத்தேவ நீ உன்
தூதுவர்கைளஅனுப்பனாய்.

‘நான் ஏராளமான இரதங்கேளாடு
மைல உச்ச களுக்கும், லீபேனானின்
உள்புறத்துக்கும்வந்ேதன்.

நான் லீபேனானின் உயர்ந்த ேகதுரு
மரங்கைளயும் ச றந்த ேதவதாரு
மரங்கைளயும்ெவட்டிேனன்.

நான் லீபேனானின் உயர்ந்த
பகுத களுக்கும் அடர்ந்த காடுகளுக்கும்
ேபாேனன்.

௨௪ நான் புதய இடங்களில் கணறுகைளத்
ேதாண்டிதண்ணீைரக்குடித்ேதன்.
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நான் எக ப்து ஆறுகைள வற்றச்ெசய்து
அந்த நாட்டினில் நடந்து ெசன்ேறன்’
என்றுெசான்னாய்.

௨௫ “இைதத்தான்நீெசான்னாய்
ஆனால் ேதவன் ெசான்னைத நீ

ேகட்டிருக்கவல்ைல.
நான் (ேதவன்)நீண்டகாலத்த ற்குமுன்ேப
அதைனத்த ட்டமிட்ேடன்.

பழங்காலத்தலிருந்ேத நான் அதைனத்
த ட்டமிட்ேடன்.

இப்ேபாது, ந கழும்படிெசய்க ேறன்.
ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கைள அழிக்க

உன்ைனஅனுமதத்ேதன்.
அவற்ைற பாைறகளாகும்படி
மாற்ற ேனன்.

௨௬ அந்நகரங்களில் உள்ள ஜனங்களுக்கு
சக்த இருக்கவல்ைல.

அந்தஜனங்கள்பயந்து,குழம்பனார்கள்.
அவர்கள் வயல் புறத்தல் ெவட்டி

எறயப்படப்ேபாக ற புல்ைலப்
ேபாலவும், ெசடிையப் ேபாலவும்
இருந்தார்கள்.

அவர்கள்வீட்டின்ேமல்வளர்ந்தெசடிையப்
ேபான்றவர்கள்.

வளர்வதற்குமுன்ேபஅழிந்துப்ேபானவர்கள்.
௨௭நீஉட்கார்ந்தருப்பைதயும்நான்அற ேவன்.

நான்நீ ேபாருக்குப்ேபாகும்ெபாழுைதயும்
அற ேவன்.
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நீவீட்டிற்குவந்தைதயும்அற ேவன்.
நீ என்னிடம் அலுத்துக் ெகாண்டைதயும்
அற ேவன்.

௨௮ஆமாம்நீஎன்னிடம்அலுத்துக்ெகாண்டாய்.
உனது ெபருமிதமான ந ந்தைனகைளக்
ேகட்ேடன்.

எனேவ நான் உனது மூக்கல் துறட்ைட
மாட்டுேவன்.

நான் உனது வாய ேல எனது
கடிவாளத்ைதமாட்டுேவன்.

ப றகுநான்உன்ைனசுற்றவடுேவன்.
வந்த வழிேய தரும்ப ப்ேபாகச்
ெசய்ேவன்” என்றார்.

எேசக்கயாவற்குகர்த்தருைடயெசய்த
௨௯ “நான் உனக்கு உதவ ெசய்ேவன்

என்பதற்கு இதுதான் அைடயாளம்:
இவ்வாண்டில் நீங்கள்தானாக வைளந்த
தானியங்கைளத் தன்பீர்கள். அடுத்தஆண்டு
அதன் வைதயல் வளர்ந்த தானியத்ைத
உண்பீர்கள். ஆனால் மூன்றாவது
ஆண்டில் நீங்கள் பய ர் ெசய்தவற்றலிருந்து
தானியத்ைத ெபறுவீர்கள். நீங்கள்
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப் பய ர்ெசய்து
அவற்றலுள்ள த ராட்ைசப் பழங்கைள
உண்பீர்கள். ௩௦யூதாவன்குடும்பத்தலிருந்து
தப்ப த்து பைழத்த ஜனங்கள் மீண்டும்
வளரத் ெதாடங்குவார்கள். ௩௧ ஏெனன்றால்
சலர் உய ேராடு இருப்பார்கள். அவர்கள்
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எருசேலைமவ ட்டுெவளிேயறுவார்கள். உய ர்
பைழத்தவர்கள் சீேயான் மைலயலிருந்து
ெவளிேயறுவார்கள். கர்த்தருைடய
உறுதயானைவராக்கயேமஇைதச்ெசய்யும்.
௩௨ “எனேவ, அசீரிய அரசைனப்பற்ற க்

கர்த்தர்இவ்வாறுகூறுகறார்:

“ ‘அவன்இந்நகரத்த ற்குள்வரமாட்டான்.
அவன்இந்நகரத்த ற்குள் ஒரு அம்ைபயும்
எய்யமாட்டான்.

அவன் இந்நகரத்த ற்குள் ேகடயங்கைளக்
ெகாண்டுவரமாட்டான்.

அவன் இந்நகரச் சுவர்கைளத்
தாக்குவதற்கு ெகாத்தளம்
அைமக்கப்ேபாவதல்ைல.

௩௩ அவன் வந்த வழியாகேவ தரும்ப ப்
ேபாவான்.

அவன் இந்நகரத்த ற்குள் வரமாட்டான்.
இதைனக்கர்த்தர்கூறுகறார்!

௩௪ நான் இந்நகரத்ைதப் பாதுகாத்து
காப்பாற்றுேவன்.

இதைன நான் எனக்காகவும் என்
ெதாண்டன் தாவீத ற்காகவும்
ெசய்ேவன்.’ ”

அசீரியப்பைடஅழிந்தது
௩௫ அன்று இரவு, கர்த்தருைடய தூதன்

ேபாய் 1,85,000 ஜனங்கைள அசீரியப்
பைடயல் ெகான்று ேபாட்டான். ஜனங்கள்
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காைலயல் எழுந்தேபாது, மரித்த
உடல்கைளப்பார்த்தனர்.
௩௬ எனேவ அசீரிய அரசனான சனெகரிப்

என்பவன்வலக ப்ேபாய்நனிேவநகரத்த ற்கு
தரும்ப ப் ேபானான். ௩௭ஒரு நாள் சனெகரிப்
தனதுெதய்வமானநஸ்ேராகன்,ஆலயத்தல்
ெதாழுைக ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
அப்ேபாது அவைன அவனது மகன்களான
அத்ரமேலக் என்பவனும் சேரத்ேசர்
என்பவனும் ேசர்ந்து வாளால் ெகான்றனர்.
ப றகுஅவர்கள்அங்கருந்துதப்ப த்துஆரராத்
நாட்டிற்கு ஓடினார்கள். சனெகரிப்ப ற்குப்
ப றகு அவனது மகன் எசரத்ேதான் என்பவன்
புதயஅரசன்ஆனான்.

௨௦
ஏேசக்கயா ேநாயுற்று மரணத்ைத

ெநருங்குதல்
௧ அப்ேபாது, எேசக்கயா ேநாயுற்று மரண

நைலைய ெநருங்கனான். ஆேமாத்சன்
மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச
எேசக்கயாவ டம் ெசன்று, “நீ உனது வீட்ைட
ஒழுங்குப்படுத்தவடு. ஏெனனில், நீ
மரிக்கப்ேபாக றாய். நீ வாழப் ேபாவதல்ைல!
என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்” என்றான்.
௨ எேசக்கயா தனது முகத்ைதச் சுவரின்

பக்கம் தருப்ப க்ெகாண்டான். அவன்
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்து, ௩ “கர்த்தாேவ!
நான் உண்ைமயாக என் முழு மனேதாடு
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உமக்கு ேசைவ ெசய்தருக்க ேறன் என்பைத
நைனத்துப்பாரும். நீர் நல்லெதன்று
ெசான்ன ெசயல்கைள மட்டுேம நான்
ெசய்தருக்க ேறன்” என்றான். ப றகு
ஏேசக்கயா மிகப்பலமாகஅழுதான்.
௪ ஏசாயா பாத முற்றத்ைத வ ட்டு வலகு

முன், கர்த்தருைடய ெசய்த அவனுக்கு
வந்தது. கர்த்தர் அவனிடம், ௫ “தரும்ப ப்
ேபாய் எேசக்கயாவ டம் ேபசு. எனது
ஜனங்களின் தைலவனான அவனிடம்,
‘கர்த்தரும் உனது முற்ப தாவான தாவீதன்
ேதவனும் ெசால்லுவதாவது: நான்
உனது ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன். உனது
கண்ணீைரப் பார்த்ேதன். எனேவ நான்
உன்ைனக் குணப்படுத்துேவன். மூன்றாவது
நாள் நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாவாய். ௬ நான் உனது வாழ்நாளில்
15 ஆண்டுகைள அதகரித்தருக்க ேறன்.
நான் உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும்
அசீரிய அரசனின் வல்லைமயலிருந்து
காப்பாற்றயருக்க ேறன். நான் இந்த
நகரத்ைதப் பாதுகாப்ேபன். நான்
இவற்ைற எனக்காகேவ ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் எனது ெதாண்டன் தாவீதுக்கு
வாக்குறுதயளித்தருக்க ேறன்.’ என்று
ெசால்” என்றுகூறனார்.
௭ ப றகு ஏசாயா அரசனிடம், “அத்த ப்

பழத்தன் அைடையப் பைசந்து புண்களின்
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ேமல்பற்றுேபாடுங்கள்” என்றான்.
அவ்வதமாகேவ அத்த ப்பழத்தன்

அைடையப் பைசந்து எேசக்கயாவன்
புண்ணின் ேமல் பூசனார்கள். ப றகு
எேசக்கயாகுணமானான்.
௮ எேசக்கயா ஏசாயாவ டம், “கர்த்தர்

என்ைனக் குணப்படுத்துவார் என்பதற்கான
அைடயாளம் எது? மூன்றாவது நாள் நான்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ேபாவதற்கான
அைடயாளமும்எது?” என்றுேகட்டான்.
௯ ஏசாயாேவா, “நீ என்ன வரும்புக றாய்?

ந ழல் பத்தடி முன்ேன ேபாகேவண்டுமா,
பத்தடி பன்ேன ேபாகேவண்டுமா?* இதுதான்
கர்த்தர் தான் ெசான்னபடிேய ெசய்வார்
என்று நரூப ப்பதற்கான அைடயாளமாகும்”
என்றான்.
௧௦ “ந ழல் பத்தடி முன்ேன ேபாவது என்பது

எளிதானது. அைதவ ட ந ழல் பத்தடிபன்ேன
ேபாகேவண்டும்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௧ ப றகு ஏசாயா, கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல்

ெசய்தான். கர்த்தரும் ஆகாசுைடய (சூரிய
கடியாரத்தல்) காலடிக்கு முன்ேபான நழல்
பன்னிட்டுத்தரும்பும்படிெசய்தார்.
எேசக்கயாவும் பாப ேலான்ஆண்களும்

* ௨௦:௯: ந ழல் பத்தடி...ேபாகேவண்டுமா? ச றப்பான
கட்டிடத்தன் ெவளிந ழலின் தூரத்ைத ைவத்து எேசக்கயா
கடிகாரமாக கணக்க ட்டான். சூரியன் படிகளின்ேமல்
படும்ேபாதுந ழலானதுஅந்தநாளின்ேநரத்ைதக்கணக்க ட்டு
காட்டியதுஎன்றுஅர்த்தம்.
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௧௨ அப்ேபாது, பாப ேலானின் அரசனான
பலாதானின் மகனான ெபேராதாக்
பலாதான் என்பவன் இருந்தான்.
அவன் எேசக்கயாவற்காக சல
அன்பளிப்புகைளயும் கடிதங்கைளயும்
ெகாடுத்து அனுப்பனான். எேசக்கயா
ேநாயுற்றருக்க றான் என்பைதக்
ேகள்வப்பட்ேட அவன் இவ்வாறு ெசய்தான்.
௧௩ எேசக்கயா, பாப ேலானிலிருந்து வந்த
ஜனங்கைளவரேவற்றான். தன்வீட்டில்உள்ள
வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அவர்களுக்கு காட்டினான். அவன்
ெபான், ெவள்ளி, வாசைனப் ெபாருட்கள்
வைலமத ப்புள்ள ைதலங்கள், ஆயுதங்கள்
கருவூலத்தலுள்ள மற்ற ெபாருட்கள்
எல்லாவற்ைறயும் காட்டினான். தனது
அரண்மைனயலும் அரசாங்கத்தலும்
அவன் அவர்களுக்குக் காட்டாத ெபாருள்
எதுவுமில்ைல.
௧௪ ப றகு ஏசாயா தீர்க்கதரிச அரசன்

எேசக்கயாவ டம் வந்து, “இவர்கள் என்ன
ெசான்னார்கள்? இவர்கள் எங்கருந்து
வருகறார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
எேசக்கயா, “இவர்கள் ெவகுதூரத்தலுள்ள

நாடான பாப ேலானிலிருந்து வருகறார்கள்”
என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௫ “இவர்கள் உன் வீட்டில் எைதெயல்லாம்

பார்த்தருக்க றார்கள்?” என்று ஏசாயா
ேகட்டான்.
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அதற்கு எேசக்கயா, “இவர்கள்
என் வீட்டிலுள்ள அைனத்ைதயும்
பார்த்துவ ட்டார்கள், நான் அவர்களுக்குக்
காட்டாதது என் கருவூலத்தல் எதுவும்
இல்ைல” என்றுெசான்னான்.
௧௬ ப றகு ஏசாயா எேசக்கயாவ டம்,

“கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைதையக் ேகள்.
௧௭ உன்னாலும் உன் முற்ப தாக்களாலும்
ேசமித்து ைவக்கப்பட்ட உன் வீட்டிலும்
கருவூலத்தலுமுள்ள ெபாருட்கள் எல்லாம்
பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசல்லும் காலம்
வந்துக் ெகாண்டிருக்க றது. எதுவும்
மீதயாக ைவக்கப்படாது. இதைனக் கர்த்தர்
கூறுகறார். ௧௮ பாப ேலானியர்கள் உனது
மகன்கைளயும் எடுத்துச்ெசல்வார்கள்.
பாப ேலானிய அரசனின் அரண்மைனயல்
உனது மகன்கள் அலிகளாக இருப்பார்கள்”
என்றான்.
௧௯ ப றகு எேசக்கயா ஏசாயாவ டம்,

“கர்த்தரிடமிருந்துவந்தஇந்த ெசய்த நல்லது
தான்” என்றான். ேமலும் எேசக்கயா, “என்
வாழ்நாளிேலேய உண்ைமயான சமாதானம்
இருப்பதுநல்லதுதான்” என்றான்.
௨௦ எேசக்கயா ெசய்த மற்ற

அருஞ்ெசயல்களும் அவனது வல்லைமயும்
யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. அதல் அவன் ஒரு
குளத்ைத உருவாக்க , குழாய் மூலம்
நகரத்த ற்கு தண்ணீர் ெகாண்டு வந்ததும்
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ெசால்லப்பட்டுள்ளன. ௨௧ எேசக்கயா
மரித்ததும் தன் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். எேசக்கயாவன் மகனான
மனாேச என்பவன்புதயஅரசன்ஆனான்.

௨௧
யூதாவல் மனாேச தனது ெகட்ட

ஆட்சையத்துவங்குகறான்
௧ மனாேச ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு

12 வயது. அவன் எருசேலமில் 55ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர்
எப்ச பாள்.
௨ கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட

காரியங்கைளேய மனாேச ெசய்துவந்தான்.
மற்ற ேதசத்தனர் ெசய்த பயங்கரச்
ெசயல்கைளேய இவனும் ெசய்தான்.
(இஸ்ரேவலர்கள் வந்தேபாது அத்தைகய
ேதசத்தனைரக் கர்த்தர் நாட்ைடவ ட்டுத்
துரத்தனார்) ௩ தன் தந்ைத எேசக்கயா
அழித்தேமைடகைளெபாய்த்ெதய்வங்களின்
ேகாவல்கைள இவன் மீண்டும் கட்டினான்.
இவன் பாகாலின் பலிபீடங்கைளயும்
அெசரியாவன் உருவத்தூண்கைளயும்
இஸ்ரேவல் அரசன் ஆகாப் ெசய்தது
ேபான்ேற கட்டினான். இவன் வானில் உள்ள
நட்சத்த ரங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டு
வந்தான். ௪ கர்த்தருக்கான ஆலயங்களில்
இவன் (ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கான)
பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். (“என்
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நாமத்ைத எருசேலமில் ைவப்ேபன்”
என்று இந்த இடத்ைதத்தான் கர்த்தர்
ெசால்லியருந்தார்) ௫ கர்த்தருைடய
ஆலயத்தன் இரு முற்றங்களிலும் வானில்
உள்ள ேகாளங்களுக்கு (நட்சத்த ரங்களுக்கு)
பலி பீடங்கைளக் கட்டினான். ௬ தன்
ெசாந்த மகைனப் பலிய ட்டு ெநருப்பல்
தகனம் ெசய்தான். இவன் எத ர்காலத்ைத
அற ந்து ெகாள்ள பலவழிகளில் முயன்றான்.
அவன் மத்த ரவாத கைளயும் குற ச்
ெசால்லுகறவர்கைளயும்அணுகனான்.
இவ்வாறு கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்ன

பல ெசயல்கைள மனாேச ெசய்துவந்தான்.
இது கர்த்தருக்கு ேகாபத்ைதக் ெகாடுத்தது.
௭ அெசராவன் உருவம் ெசதுக்கய சைல
ஒன்ைற அவன் உருவாக்கனான். அதைன
ஆலயத்தல் நறுவனான். கர்த்தர்
இந்த ஆலயத்ைதப்பற்ற தாவீத டமும்
அவன் மகன் சாெலாேமானிடமும்,
“இஸ்ரேவலிலுள்ள மற்ற நகரங்கைள
எல்லாம் வ ட்டு வ ட்டு எருசேலைமத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். இந்நகரத்தலுள்ள
ஆலயத்தல் என் ெபயைர எப்ேபாதும்
வளங்கைவப்ேபன். ௮ இஸ்ரேவலர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற ைவக்கமாட்ேடன்.
எனது கட்டைளகளுக்கும் என்
தாசனாகய ேமாேச மூலம் ெகாடுத்த
ேபாதைனகளின்படியும் கீழ்ப்படிந்து
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நடப்பவர்கைள இங்ேக தங்கச் ெசய்ேவன்”
என்று ெசால்லியருந்தார். ௯ ஆனால்
ஜனங்கள் ேதவன் ெசான்னைதக்
கவனிக்கவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
வருவதற்கு முன்னதாக கானானில் வாழ்ந்த
ேதசத்தவர்கள் ெசய்தைதவ டவும் மனாேச
அத கமாகத் தீய காரியங்கைளச் ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நலத்த ற்கு
வந்தெபாழுது கர்த்தர் அந்த ேதசத்தவர்கைள
அழித்தார்.
௧௦ தனது ஊழியக்காரரான

தீர்க்கதரிச கைளப் பயன்படுத்த , கீழ்க்கண்ட
ெசய்தைய கர்த்தர் ெசால்லச்ெசய்தார்:
௧௧ “யூத அரசனான மனாேசயன் ெசயல்கள்
ெவறுக்கத்தக்கைவ (மிகஅருவருப்பானைவ)
இவன் இவனுக்கு முன்பு ெசய்த
எேமாரியர்கைளவ ட ெகட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்க றான். தனது வக்க ரகங்கள் மூலம்
யூதர்கைளயும் பாவத்துக்குள்ளாக்குகறான்.
௧௨ எனேவ இஸ்ரேவலர்களின் கர்த்தர்,
‘பார்! நான் எருசேலமிற்கும் யூதாவற்கும்
எத ராகப் ெபருந்துன்பத்ைதத் தருேவன்.
இைதப்பற்ற க் ேகட்கும் ஒவ்ெவாருவரும்
அத ர்ச்ச அைடவார்கள். ௧௩ எனேவ
எருசேலமின் ேமல் சமாரியாவன்
மட்டநூைலயும் ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு
நூைலயும் ப டிப்ேபன். ஒருவன் ஒரு தட்ைட
கழுவ துைடத்து கவழ்த்து ைவப்பது
ேபான்று எருசேலைமச் ெசய்ேவன்.
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௧௪ இங்ேக இன்னும் எனக்கு ேவண்டிய
சலர் இருக்க றார்கள். அதனால் அவர்கைள
வ ட்டுவடுேவன். மற்றவர்கைளப்
பைகவர்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன். பைகவர்கள்
அவர்கைளக் ைகத களாகச் சைறப டித்துச்
ெசல்வார்கள். ேபாரில் வீரர்கள்
எடுத்துச்ெசல்லும் வைலமத ப்புைடய
ெபாருட்கைளப்ேபாலஅவர்கள்இருப்பார்கள்.
௧௫ ஏெனன்றால் என்னுைடய ஜனங்களாகய
இவர்கள்நான்தவெறன்றுெசான்னவற்ைறச்
ெசய்தார்கள். இவர்களின் முற்ப தாக்கள்
எக ப்தலிருந்துெவளிவந்த நாள்முதலாகேவ
எனக்குக் ேகாபமூட்டும்படி ெசய்து
வருகறார்கள். ௧௬ மனாேச பல அப்பாவ
ஜனங்கைளக் ெகான்றுவட்டான். அவன்
எருசேலைம ஒரு மூைலயல் இருந்து
இன்ெனாரு மூைலக்கு இரத்தத்தாேலேய
ந ரப்பனான். இப்பாவங்கள் எல்லாம்
யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள இன்னும்
பாவம் ெசய்ய ேசர்க்ைகயாக இருந்தது.
கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்னைத யூதர்கள்
ெசய்வதற்குமனாேச காரணமானான்.’ ”
௧௭ மனாேச ெசய்த மற்ற அைனத்து

ெசயல்களும் அவன் ெசய்த பாவங்கள்
உட்பட யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௧௮ மனாேச
மரித்ததும், தன் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அவைன வீட்டுத்
ேதாட்டத்த ேலேய அடக்கம் ெசய்தனர்.
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அத்ேதாட்டத்தன் ெபயர் “ஊசா ேதாட்டம்”
மனாேசயன்மகனானஆேமான்புதயஅரசன்
ஆனான்.

ஆேமானின்குறுகயகாலஆட்ச
௧௯ ஆேமான் ஆட்ச க்கு வந்தேபாது

அவனுக்கு 22 வயது. அவன் எருசேலமில்
இரண்டுஆண்டுகள்அரசாண்டான். அவனது
தாயன் ெபயர் ெமகல்ேலேமத். இவள்
ேயாத்பாஊரானாகயஆருத்சயன்மகள்.
௨௦ இவனும் தன் தந்ைத மனாேசையப்

ேபால், கர்த்தருக்கு ேவண்டாதைதேய
ெசய்துவந்தான். ௨௧அவன் தன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ வாழ்ந்தான். தன் தந்ைத ெசய்த
வக்க ரகங்கைளேய ெதாழுதுெகாண்டான்.
௨௨இவன்தன்முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தைரவ ட்டு வலக அவருக்கு
வருப்பமானவழியல்வாழாமல் ேபானான்.
௨௩ ஆேமானின் ேவைலக்காரர்கள்

இவனுக்ெகத ராகச் சத ெசய்து இவைன
வீட்டிேலேய ெகான்றுவட்டனர். ௨௪ ெபாது
ஜனங்கேளா அரசன் ஆேமாைனக்
ெகான்றவர்கைளக் ெகான்றனர். ப றகு
ஜனங்கள் இவனது மகனான ேயாச யா
என்பவைனஅரசனாக்கனார்கள்.
௨௫ ஆேமான் ெசய்த மற்ற அைனத்து

ெசயல்களும் யூத அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௬ ஆேமான் ஊசா ேதாட்டத்தல் உள்ள
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கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
ஆேமானின் மகனான ேயாச யா என்பவன்
புதயஅரசனானான்.

௨௨
யூதாவல்ேயாச யாஆளத்ெதாடங்கயது
௧ ேயாச யா ஆட்ச க்கு வந்தேபாது

அவனுக்கு 8 வயது. அவன் எருசேலமில்
31 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது
தாயன் ெபயர் எத தாள் ஆகும். இவள்
ேபாஸ்காத்தலுள்ள அதாயாவன் மகள்
ஆவாள். ௨ கர்த்தர் நல்லெதன்று ெசான்ன
தன்படிேய இவன் வாழ்ந்து வந்தான். தன்
முற்ப தாவான தாவீது ேபாலேவ ேதவைன
பன்பற்றனான். ேயாச யா ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்.
ேதவன் வரும்பயவற்ைறக் ெகாஞ்சம் கூட
மாற்றவல்ைல.
ேயாச யா ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்க

கட்டைளய ட்டது
௩ தனது 18வது ஆட்சயாண்டில்

ேயாச யா, ெமசுல்லாமின் மகனாகய
அத்சலியாவன்மகனாகயசாப்பான்என்னும்
ெசயலாளைன கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
அனுப்பனான். ௪ அவனிடம், “நீ தைலைம
ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவனிடம்
ேபா. கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
ஜனங்கள் ெகாண்டு வந்த பணம் அவனிடம்
இருக்கும். அது வாயல் காவலர்கள்
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ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டு
ேசகரித்துக் ெகாடுத்த பணம். அதைன
கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௫ ப றகு அப்பணத்ைத
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுது
பார்க்கும் ேவைல ெசய்க றவர்கைளக்
கண்காணிப்பவர்களுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
அக்கண்காணிப்பாளர்கள் அப்பணத்ைத
ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௬ அங்கு தச்சுேவைல
ெசய்பவர்களும், கட்டுபவர்களும், கல்
உைடப்பவர்களும் உள்ளனர். அப்பணத்தால்
ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிட மரமும் கல்லும்
வாங்க ேவண்டும். ௭ ேவைலக்காரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் பணத்துக்குக் கணக்கு ேகட்க
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் அவர்கள்
நம்ப க்ைகக்கு உரியவர்கள் என்று ெசால்”
என்றான்.

சட்டங்களின் புத்தகம் ஆலயத்தல்
கண்ெடடுக்கப்படல்
௮ ெசயலாளராக ய சாப்பானிடம் தைலைம

ஆசாரியர் இல்க்கயா, “கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் சட்டங்களின் புத்தகத்ைத
கண்ெடடுத்ேதன்!” என்று கூறனான்.
அவன் சாப்பானிடம் அதைனக் ெகாடுத்தான்.
சாப்பான்அதைனவாச த்தான்.
௯ ெசயலாளராக ய சாப்பான்

அரசனான ேயாச யாவ டம் வந்து,
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“உங்கள் ேவைலக்காரர்கள்
ஆலயத்தலுள்ள பணத்ைதெயல்லாம்
ேசகரித்துவ ட்டார்கள். அதைன அவர்கள்
ேவைலையக் கண்காணிப்பவர்களிடம்
ெகாடுத்துவ ட்டார்கள்” என்றான். ௧௦ ப றகு
சாப்பான் அரசனிடம், “ஆசாரியனான
இல்க்கயா என்னிடம் இந்த புத்தகத்ைதக்
ெகாடுத்தான்” என்று கூற அரசனுக்கு
அதைனவாச த்துக்காட்டினான்.
௧௧ அச்சட்ட புத்தகத்தலுள்ள

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதும் (துக்கத்தன்
மிகுதயால்) அரசன் தனது ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ப றகு
ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனான அகீக்காமுக்கும்,
மிகாயாவன் மகனான அக்ேபாருக்கும்
ெசயலாளரான சாப்பானுக்கும் அரசனின்
ேவைலக்காரனான அசாயாவுக்கும்
அரசன் ஆைணகள் இட்டான். ௧௩ அரசன்
இவர்களிடம், “ெசன்று நாம் என்ன
ெசய்ய ேவண்டுெமன்று கர்த்தரிடம்
ேகளுங்கள். எனக்காகக் கர்த்தரிடம் இந்த
ஜனங்களுக்காகவும் யூத நாட்டிற்காகவும்
ேகளுங்கள். இப்புத்தகத்தல் காணப்படும்
வார்த்ைதகைளப்பற்ற ேகளுங்கள். கர்த்தர்
நம்மீது ேகாபமாக இருக்க றார். ஏெனன்றால்
நமது முற்ப தாக்கள் இப்புத்தகத்தல்
கூறயுள்ளவற்ைற கவனிக்காமல்
ேபானார்கள். நமக்காக எழுதப்பட்ட இதன்படி
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அவர்கள்ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.

ேயாச யாவும் உல்தாள் எனும் ெபண்
தீர்க்கதரிச யும்
௧௪ எனேவ இல்க்கயா எனும் ஆசாரியனும்,

அகீக்காமும், அக்ேபாரும், சாப்பானும்
அசாயாவும், ெபண் தீர்க்கதரிச உல்தாவ டம்
ெசன்றனர். அவள் அர்காசன் மகனான
தக்வாவன் மகனான சல்லூம் என்பவனின்
மைனவ . அவன் ஆசாரியர்களின்
துணிகளுக்குப் ெபாறுப்பானவன். அவள்
எருசேலமின் இரண்டாம் பகுதயல்
குடியருந்தாள். அவர்கள் ேபாய் அவேளாடு
ேபசனார்கள்.
௧௫ப றகுஉல்தாள்அவர்களிடம், “என்னிடம்

உங்கைள அனுப்பயவனிடம் ேபாய்,
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசால்க றதாவது: ௧௬ ‘இந்த இடத்த ற்குத்
துன்பத்ைதக்ெகாண்டுவருேவன். இங்குள்ள
ஜனங்களுக்கும் துன்பத்ைதக் ெகாண்டு
வருேவன். யூத அரசனால் வாச க்கப்பட்ட
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள துன்பங்கள்
இைவேய. ௧௭ யூத ஜனங்கள் என்ைன
வட்டுவ ட்டு அந்நயத் ெதய்வங்களுக்கு
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிக்கன்றனர்.
அவர்கள் எனக்கு மிகுதயான ேகாபத்ைத
உண்டாக்குகறார்கள். அவர்கள் ஏராளமான
வக்க ரகங்கைள ஏற்படுத்தயுள்ளனர்.
அதனால்தான் நான் இவர்களுக்கு எத ராக
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என் ேகாபத்ைதக் காட்டுக ேறன். என் ேகாபம்
தடுக்க முடியாத ெநருப்ைபப் ேபான்று
வளங்கும்!’
௧௮-௧௯ “யூதாவன் அரசனாகய ேயாச யா,

உங்கைள அனுப்ப கர்த்தருைடய
ஆேலாசைனகைளக் ேகட்க றான். அவனிடம்
இவற்ைறக் கூறுங்கள்: ‘இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட
ெசய்த கைளக் கூறுகறார். இந்த நாட்ைடப்
பற்றயும், இங்கு வச ப்பவர்கைளப்பற்றயும்
நான் ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள்.
உங்கள் இதயம் ெமன்ைமயாக ஆயற்று.
எனேவ, அைதக் ேகட்டதும் நீங்கள் மிகவும்
வருத்தம் ெகாண்டீர்கள். இந்த இடத்தல்
(எருசேலமில்) பயங்கரமான சம்பவங்கள்
நடக்கப்ேபாகன்றன என்று ெசால்லி
இருக்க ேறன். உன் துக்கத்ைதப் புலப்படுத்த
உன் ஆைடையக் க ழித்துக்ெகாண்டு
அழத்ெதாடங்கனாய். அதற்காகத் தான் நீ
ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்’. கர்த்தர் இைதச்
ெசான்னார். ௨௦ ‘எனேவ, இப்ேபாது உன்ைன
உனது முற்ப தாக்களிடம் ேசர்ப்ேபன். நீ
சமாதானத்ேதாடு உன் கல்லைறயல்
ேசர்வாய், நான் எருசேலமிற்குத் தரப்ேபாகும்
துன்பங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உன் கண்கள்
பார்க்காது’ என்றுெசால்லுங்கள்” என்றாள்.
ப றகு இதைன அரசனிடம் ேபாய்

ஆசாரியனாகய இல்க்கயா, அகீக்கா,
அக்ேபார், சாப்பான், அசாயா ஆக ேயார்
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ெசான்னார்கள்.

௨௩
சட்டங்கைளஜனங்கள்ேகட்க றார்கள்
௧ தன்ைன சந்த க்கும்படி யூதர்

தைலவர்கைளயும் எருசேலம்
தைலவர்கைளயும் அரசன் ேயாச யா
அைழத்தான். ௨ ப றகு அரசன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றான்.
யூத ஜனங்களும் எருசேலமிலுள்ள
ஜனங்களும் அவேனாடு ெசன்றனர்.
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும்
ஜனங்களுள் முக்கயமானவர்களும்
முக்கயம் இல்லாதவர்களும் அவேனாடு
ெசன்றனர். ப றகு அரசன் உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்ைத வாச த்துக்காட்டினான். இந்த
சட்டப்புத்தகம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
கண்ெடடுக்கப்பட்டது. அரசன் அதைன
வாச த்தேபாதுஜனங்களால்அதைனக் ேகட்க
முடிந்தது.
௩ அரசன் (ேமைட ேமல்) தூண் அருேக

நன்றுக் ெகாண்டு கர்த்தேராடு ஒரு
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துக்ெகாண்டான்.
கர்த்தைரப் பன்பற்றவும், அவரது
கட்டைளகளுக்கும் உடன்படிக்ைகக்கும்
கீழ்ப்படியவும் ஒப்புக்ெகாண்டான்.
அவன் அதைன முழு மனேதாடும்
ஆத்துமாேவாடும் ெசய்வதாக ஒப்புக்
ெகாண்டான். இப்புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட
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உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படியவும்
ஒப்புக்ெகாண்டான். சுற்ற நன்ற
ஜனங்களும் உடன்படிக்ைகக்கு ஒப்புக்
ெகாள்வதாகஉறுத கூறனார்கள்.
௪ ப றகு அரசன் தைலைம ஆசாரியனான

இல்க்கயாவுக்கும் மற்ற ஆசாரியர்களுக்கும்
வாயல் காவலர்களுக்கும் பாகாலுக்கும்
அெசரியாவ ற்கும் வானுலக
நட்சத்த ரங்களுக்கும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் அைமக்கப்பட்டிருந்த
சகல வழிபாட்டுப் ெபாருட்கைளயும் நீக்க
ெவளிேய ேபாடச் ெசான்னான். ப றகு
ேயாச யா அவற்ைற எருசேலமிற்கு ெவளிேய
கீதேரான் ெவளிகளில் எரித்துப்ேபாட்டான்.
பன் அவற்றன் சாம்பைல ெபத்ேதலுக்கு
ெகாண்டுவந்தனர்.
௫ யூத அரசன் ஆசாரியர்களாகப் பணி

ெசய்ய மிகச் சாதாரண ஆட்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான். இவர்கள் ஆேரான்
வம்சத்தல் உள்ளவர்கள் அல்ல. அப்ெபாய்
ஆசாரியர்கள் ேமைடயல் எருசேலமிலும்
அைதச் சுற்றயுள்ள யூத நகரங்களிலும்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து வந்தனர்.
அவர்கள் பாகால், சூரியன், சந்த ரன்,
க ரகங்கள், வானுலக நட்சத்த ரங்கள்
ேபான்றவற்றுக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தனர். ஆனால் இல்க்கயா அப்ேபாலி
ஆசாரியர்கைளத்தடுத்துநறுத்தவ ட்டார்.
௬ ேயாச யா கர்த்தருைடய
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ஆலயத்தலிருந்து அேசரா என்னும்
ேதவைதயன் வக்க ரகத்ைத அகற்றனான்.
அதைன நகரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ேபாய் கீதேரான் ெவளியல்
எரித்துப்ேபாட்டான். பன் அவன்
எரிந்தவற்ைறஅடித்துசாம்பலாக்க சாதாரண
ஜனங்களின்கல்லைறயல்தூவவட்டான்.
௭ பன் அரசனான ேயாச யா கர்த்தருைடய

ஆலயத்த ற்குள் வபசாரம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்த ஆண்களின் வீடுகைள
ெநாறுக்கனான். ெபண்களும்
அவ்வீடுகைளப் பயன்படுத்த வந்தனர்.
அேசராவுக்காக என்றும் (ெபாய்த்
ேதவைதக்காக) அங்ேக சறு கூடாரங்கைள
அைமத்தருந்தனர். ௮-௯ அப்ேபாது,
ஆசாரியர்கள் எருசேலமிற்கு பலிகைளக்
ெகாண்டு வந்து ஆலயத்த ற்குள்
பலிய டவல்ைல. ஆசாரியர்கள் யூத நாடு
முழுவதலும் வாழ்ந்தனர். ஆனால் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப் ெபாருட்கைள
எரித்து பலிய ட்டு வழிபாடு ெசய்துவந்தனர்.
இப்ெபாய் ெதய்வங்களுக்கான ேமைடகள்
ேகபா முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டும்
நைறந்தருந்தன. ஆசாரியர்கள் சாதாரண
ஜனங்கேளாடு புளிப்பல்லாத அப்பங்கைள
உண்டு வந்தனர். எருசேலமின் ஆலயத்தல்
ஆசாரியர்களுக்ெகன இருந்த ச றப்பு
இடத்தல் அவர்கள் உண்ணவல்ைல.
ஆனால் அரசன் (ேயாச யா) அப்ெபாய்த்



2இராஜாக்கள்௨௩:௧௦ cxlvii 2இராஜாக்கள்௨௩:௧௨

ெதய்வங்களின் ேமைடகைள அழித்து, அந்த
ஆசாரியர்கைள எருசேலமிற்கு அைழத்து
வந்தான். இல்க்கயாவும் பட்டணத்து
வாசலுக்குப் ேபாகும் வழியன் இடது
புறமிருந்த ேயாசுவாவனால் கட்டப்பட்ட
ேமைடைய அழித்தான். (ேயாசுவா அந்நகைர
ஆட்ச ெசய்தவன்).
௧௦ ேதாப்ேபத் இன்ேனாமின் மகனது

பள்ளத்தாக்கலுள்ள ஒரு இடம். அங்ேக
ஜனங்கள் தம் பள்ைளகைளக் ெகான்று
பலிபீடத்தல் எரித்து ேமாேளகு என்ற
ெபாய்த்ெதய்வத்ைத மகைமப் படுத்த
வந்தனர். அரசன் இந்த இடத்ைதயும்
ஜனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதபடி
அழித்துப்ேபாட்டான். ௧௧ முன்பு, யூத
அரசன் கர்த்தரின் ஆலய வாசல் அருகல்
குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும்
ைவத்தருந்தான். இது நாத்தான்ெமெலக்
எனும் அதகாரியன் அைறயன் அருகல்
இருந்தது. இைவ சூரியத் ெதய்வத்ைத
ச றப்ப ப்பதற்காக ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
அரசன் குதைரகைள அப்புறப்படுத்தவ ட்டு
சூரியனின்இரதங்கைளஎரித்துவ ட்டான்.
௧௨ முன்பு, யூத அரசர்கள் ஆகாப்

கட்டிடத்தன் கூைரமீது பலிபீடங்கைளக்
கட்டியருந்தார்கள். மனாேசயும் கர்த்தருைடய
இரு ஆலய முற்றத்தலும் பலிபீடங்கைளக்
கட்டியருந்தான். ேயாச யா இப்பலிபீடங்கள்
அைனத்ைதயும் அழித்து அவற்றன்
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துண்டுகைளயும் தூைளயும் கீதேரான்
பள்ளத்தாக்கல்எற ந்தான்.
௧௩ முன்பு, சாெலாேமான் அரசன்

எருசேலம் அருகலுள்ள நாசமைலயன்
அருகல் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கான
ேமைடகைளஅைமத்தான். அைவ மைலயன்
ெதன்புறத்தல் இருந்தன. சீேதானியர்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட அருவருப்புமிக்க
அஸ்தேராத்த ற்கும், ேமாவாப யரின்
அருெவருப்பு ெதய்வமான காேமாச ற்கும்,
அம்ேமானியரின் அருெவருப்பு ெதய்வமான
மில்ேகாமுக்கும் ேமைடகைள சாெலாேமான்
அரசன் அைமத்தருந்தான். ஆனால்
ேயாச யா அைவயைனத்ைதயும் அழித்துப்
ேபாட்டான். ௧௪ அேதாடு ேயாச யா அரசன்
ஞாபகக் கற்கைளயும் அெசரா என்னும்
ெபண் ேதவைதயன் வக்க ரகங்கைளயும்
உைடத்து ெநாறுக்கனான். பன்
மரித்துப்ேபானவர்களின் எலும்புகைள
அவற்றன்மீதுதூவனான்.
௧௫ இவன் ெபத்ேதலில் உள்ள

பலிபீடத்ைதயும் ேமைடையயும்
உைடத்ெதற ந்தான். இப்பலிபீடத்ைத
ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம்
என்பவன் ஏற்படுத்தயருந்தான். இவேன
இஸ்ரேவலர்களின் பாவத்த ற்கு காரணமாக
இருந்தான். இவன்அைமத்த பலிபீடம், ேமைட
ஆகய இரண்ைடயும் ேயாச யா அழித்தான்.
அவன் பலிபீடக் கல்ைல துண்டுத் துண்டாக
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உைடத்ெதற ந்தான். பன் அவற்ைறத்
தூளாக்கனான். அேசரா வ க்க ரகத்
தூைணயும் எரித்தான். ௧௬ ேயாச ய
தரும்ப பார்த்தேபாது மைலயன் மீது
கல்லைறகைள கண்டான். அவன் ஆட்கைள
அனுப்ப அவற்றலுள்ள எலும்புகைள
எடுத்துவரச்ெசய்தான். இப்படிநடக்கும்என்று
தீர்க்கதரிச ெசான்னபடிேய அைவகைள
அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல்எரித்தான்.
பன் ேயாச யா சுற்ற ப்பார்த்து

ேதவமனிதனின்கல்லைறையக்கண்டான்.
௧௭ேயாச யா, “நான்பார்க்கும்அந்தநைனவு

சன்னம்என்ன?” என்றுேகட்டான்.
நகர ஜனங்கள் அவனிடம், “இது

யூதாவலிருந்து வந்த ஒரு ேதவமனிதரின்
(தீர்க்கதரிச யன்) கல்லைற. ெபத்ேதல்
என்னும்பலிபீடத்தல்நீெசய்தவற்ைறப்பற்ற
இவர்முன்னேரகூறயுள்ளார்” என்றனர்.
௧௮ ேயாச யா, “அவரது கல்லைறைய

வ ட்டுவடுங்கள். அவரது எலும்புகைள
எடுக்கேவண்டாம்” என்றுகூறனான். எனேவ
அவனது எலும்புகைள சமாரியாவலிருந்து
ெவளிேய வந்த தீர்க்கதரிச யன்
எலும்புகேளாடுஅவர்கள்வ ட்டுவ ட்டனர்.
௧௯ ேயாச யா சமாரியாவலுள்ள

ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேமைடகைளயும்
அழித்துப்ேபாட்டான். இஸ்ரேவல் அரசர்கள்
அவற்ைறக் கட்டியருந்தனர். இதனால்
கர்த்தருக்குப் ெபருங்ேகாபம் உண்டாக



2இராஜாக்கள்௨௩:௨௦ cl 2இராஜாக்கள்௨௩:௨௩

இருந்தது. ெபத்ேதலில் உள்ளவற்ைற
அழித்தது ேபாலேவ, ேயாச யா இவற்ைறயும்
அழித்துவ ட்டான்.
௨௦ சமாரியாவன் ெபாய்த்

ெதய்வங்களுக்குத் ெதாழுைகச்ெசய்த
ஆசாரியர்கள் அைனவைரயும் ேயாச யா
ெகான்றான். பலிபீடங்கைளக் கவனித்த
ஆசாரியர்கைளயும் ெகான்றான். மனித
எலும்புகைள பலி பீடத்தன் ேமல் எரித்தான்.
இவ்வாறு ெதாழுைகக்குரிய இடங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் கைறப்படுத்தனான். பன்
எருசேலமிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

யூதமக்கள்பஸ்காைவக்ெகாண்டாடியது
௨௧ ேயாச யா அரசன் ஜனங்களுக்கு

ஒரு கட்டைளய ட்டான். அவன், “உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடுங்கள். உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றபடிேய
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௨ நயாயாத பத கள் இஸ்ரேவைல

ஆளத் ெதாடங்கய நாள் முதல் ஜனங்கள்
பஸ்கா பண்டிைகைய இந்த வதத்தல்
ெகாண்டாடியதல்ைல. இஸ்ரேவல்
அரசர்கேளா யூத அரசர்கேளா இதுேபால்
ச றப்பாகப் பஸ்காைவ ெகாண்டாடவல்ைல.
௨௩ ேயாச யாவன் 18வது ஆட்சயாண்டில்
அவர்கள் எருசேலமில் கர்த்தருக்காக
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பஸ்கா பண்டிைகையச் ச றப்பாகக்
ெகாண்டாடினார்கள்.
௨௪ ேயாச யா, இஸ்ரேவலிலும்

யூதாவலும் ஜனங்களால் ெதாழுதுெகாண்டு
வந்த சறு ெதய்வங்கைளயும் மற்ற
மந்த ரவாத கைளயும்குற ச்ெசால்லுகறவர்கைளயும்
வக்க ரகங்கைளயும் அழித்துவ ட்டான்.
இவன், அதைன இல்க்கயாவால்
கர்த்தருைடயஆலயத்தல்கண்ெடடுக்கப்பட்ட
புத்தகத்தல் உள்ள சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியேவஇவ்வாறுநடந்துக்ெகாண்டான்.
௨௫ ேயாச யாைவப்ேபான்ற ஒரு

அரசன் இதற்கு முன்னால் எப்ேபாதும்
இருந்ததல்ைல. இவனுக்குப் பன்னும்
இருந்ததல்ைல. ேயாச யா தன் முழு
மனேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும்
தன் முழு பலத்ேதாடும் கர்த்தருைடய பக்கம்
தரும்பனான். ேவறு எந்த அரசனும்
ேயாச யாைவப் ேபான்று ேமாேசயன்
சட்டத்ைதப் பன்பற்றவல்ைல.
௨௬ ஆனாலும் கர்த்தர் யூத ஜனங்கள்

மீது தான் ெகாண்டக் ேகாபத்ைத நறுத்த க்
ெகாள்ளவல்ைல. மனாேச ெசய்த அைனத்து
ெசயல்களுக்காக கர்த்தர் அவர்கள் மீது
இன்னமும் ேகாபங்ெகாண்டிருந்தார்.
௨௭ கர்த்தர், “நான் இந்த நாட்டிலிருந்து
இஸ்ரேவலர்கைள அகற்றவ ட்ேடன்.
இைதேய யூதர்களுக்கும் ெசய்ேவன்.
அவர்கைள என் பார்ைவயலிருந்து
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அப்புறப்படுத்துேவன். என்னால் எருசேலைம
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆம் நான்
எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ஆனால்
அங்குள்ளஆலயத்ைதநான்அழிப்ேபன். ‘என்
ெபயர் அங்கு இருக்கேவண்டும்’ என்று நான்
ெசான்ன ேபாது குற ப ட்டது இந்த இடத்ைத
தான்” என்றார்.
௨௮ ேயாச யா ெசய்த மற்ற அைனத்து

ெசயல்களும்யூதஅரசர்களின்வரலாறுஎன்ற
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

ேயாச யாவன்மரணம்
௨௯ ேயாச யாவன் காலத்தல், எக ப்தய

அரசனான பார்ேவான்ேநேகா ஐப ராத்து
ஆற்றுக்கு அசீரியாவன் அரசனுக்கு
எத ராக ேபாரிடச்ெசன்றான். ேயாச யா
பார்ேவானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடப்ேபானான்.
ஆனால் ெமக ேதா என்ற இடத்தல்
ேயாச யாைவ பார்ேவான்ேநேகா கண்டதும்
ெகான்றுவட்டான். ௩௦ மரித்துப்ேபான
ேயாச யாவன் உடைல அவனது
ேவைலக்காரர்கள் ெமக ேதாவலிருந்து
எருசேலமிற்குத் இரதத்தல் எடுத்துச்
ெசன்றனர். அவனது ெசாந்தக் கல்லைறயல்
அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
ப றகு ெபாது ஜனங்கள் ேயாச யாவன்

மகனான ேயாவாகாைச அரசனாக
அப ேஷகம் ெசய்து அவைனப் புதய
அரசனாக்கனர்.
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ேயாவாகாஸ்யூதாவன்அரசனாக றான்
௩௧ ேயாவாகாஸ் அரசனானேபாது,

அவனுக்கு 23 வயது. இவன் எருசேலைம
மூன்று மாதங்கள் அரசாண்டான். இவனது
தாயன் ெபயர் அமுத்தாள் ஆகும். இவள்
லிப்னாைவச் ேசர்ந்த எேரமியாவன்
மகள் ஆவாள். ௩௨ தவறானைவ என்று
கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டக் காரியங்கைளேய
ேயாவாகாஸ் ெசய்துவந்தான். தன்
முற்ப தாக்கள் ெசய்த அேதப் பாவங்கைளேய
அவனும்ெசய்துவந்தான்.
௩௩ பார்ேவான் ேநேகா, ஆமாத்

நாட்டிலுள்ள ரிப்லாவல் ேயாவாகாைசப்
ப டித்துக்கட்டினான். இதனால் அவனால்
எருசேலைம ஆள முடியவல்ைல. பார்ேவான்
ேநேகா யூதாைவ வற்புறுத்த 100 தாலந்து
ெவள்ளிையயும் ஒரு தாலந்து ெபான்ைனயும்
அபராதமாகெபற்றான்.
௩௪ பார்ேவான் ேநேகா ேயாவாகாசன்

மகனான எலியாக்கீைம புதய
அரசனாக்கனான். எலியாக்கீம் தன்
தந்ைதயன் இடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்.
பார்ேவான் ேநேகா எலியாக்கீமின்
ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றனான்.
பார்ேவான் ேயாவாகாைச எக ப்துக்கு
ெகாண்டுேபானான். அங்ேகேய அவன்
மரணமைடந்தான். ௩௫ ேயாயாக்கீம்
பார்ேவான் ேநேகாவற்கு ெவள்ளியும்
ெபான்னும் அபராதமாக ெசலுத்த வந்தான்.
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இவன் இந்த அபராதத்ைத ஜனங்கள் மீது
வரியாகச் சுமத்தனான். எனேவ நாட்டிலுள்ள
ஒவ்ெவாருவனும் ெபான்னும் ெவள்ளியும்
ெகாடுக்க ேவண்டிவந்தது. இவற்ைறத்
ெதாகுத்து அைத அவன் பார்ேவான்
ேநேகாவற்குெசலுத்தனான்.
௩௬ ேயாயாக்கீம் அரசனானேபாது

அவனுக்கு 25 வயது. அவன் எருசேலமில்
11 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது
தாயன் ெபயர் ெசபுதாள் ஆகும். அவள்
ரூமாைவச் ேசர்ந்த ெபதாயாமின் மகள்
ஆவாள். ௩௭ தவறானைவெயன்று கர்த்தரால்
குற க்கப்பட்ட காரியங்கைளேய அவனும்
ெசய்து வந்தான். தன் முற்ப தாக்கைளப்
ேபாலேவஅேதெசயல்கைளச்ெசய்தான்.

௨௪
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவற்கு

வருகறான்
௧ அவனது காலத்தல், பாப ேலாைன

ேநபுகாத் ேநச்சார் என்பவன் அரசாண்டான்.
அவன் யூத நாட்டிற்கு வந்தான்.
மூன்றாண்டு காலத்த ற்கு ேயாயாக்கீம்
ேநபுகாத்ேநச்சார்க்கு பணிவைடச் ெசய்தான்.
ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு எத ராகக் கலகம்
ெசய்தான். ௨ ேயாயாக்கீமிற்கு எத ராகப்
ேபாரிடும் ெபாருட்டு பாப ேலானியர்கைளயும்
ஆராமியர்கைளயும் ேமாவாப யர்கைளயும்
அம்ேமானியர்கைளயும் கர்த்தர் கூட்டம்
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கூட்டமாக அனுப்பைவத்தார். யூதாைவ
அழிப்பதற்காக கர்த்தர் இவ்வாறு
அனுப்பனார். இது கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
நடந்தது. கர்த்தர் இவற்ைறத் தம்
ஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச கள் மூலம்
ெசால்லியருக்க றார்.
௩ யூதாவல் இைவெயல்லாம் நடக்கும்படி

கர்த்தர் கட்டைளய ட்டார். இவ்வாறு, அவன்
யூதர்கைள அவனது பார்ைவயலிருந்து
அப்புறப்படுத்தனான். மனாேச ெசய்த
அைனத்து பாவங்களுக்காகவும் அவர்
இதைனச் ெசய்தார். ௪ மனாேச பல
அப்பாவ ஜனங்கைளக் ெகான்றான்.
அவர்களின் இரத்தத்தால் எருசேலைம
ந ரப்பனான். இத்தைகய பாவங்கைள
கர்த்தர் மன்னிக்காமலிருந்தார்.
௫ ேயாயாக்கீம் ெசய்த மற்ற அைனத்து

ெசயல்களும் யூத அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௬ேயாயாக்கீம்மரித்தான். ப றகுஅவன்தனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
இவனுக்குப் பன் இவனது மகனான
ேயாயாக்கீன் என்பவன் புதய அரசன்
ஆனான்.
௭ அதற்குப்பன் எக ப்தன் அரசன் தன்

நாட்டிலிருந்து வரவல்ைல. ஏெனன்றால்
எக ப்துஆறுமுதல்ஐப ராத்துஆறுவைரயுள்ள
எக ப்து அரசனுக்குரிய பகுதையப்
பாப ேலானியஅரசன்ப டித்துக்ெகாண்டான்.
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ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலைமக்
ைகப்பற்றுகறான்
௮ ேயாயாக்கீன் அரசானானேபாது

அவனுக்கு 18 வயது ஆகும். இவன்
எருசேலமில் 3 மாதங்கள் ஆண்டான்.
இவனது தாயன் ெபயர் ெநகுஸ்தாள் ஆகும்.
இவள் எருசேலமிலுள்ள எல்நாத்தானின்
மகள் ஆவாள். ௯ தவெறன்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறேய அவன் ெசய்தான்.
அவனுைடய தந்ைத ெசய்த அைனத்து
காரியங்கைளயும்அவனும்ெசய்தான்.
௧௦ அக்காலத்தல், பாப ேலானிய

அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
அத காரிகள் எருசேலமிற்கு வந்து
அதைன முற்றுைகய ட்டனர். ௧௧ ப றகு
பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாேர
அவனது ேவைலக்காரர்கள் முற்றுைகய ட்ட
நகரத்த ற்கு வந்தான். ௧௨ யூத அரசனான
ேயாயாக்கீன் பாப ேலனிய அரசைன
சந்த க்கச் ெசன்றான். அவேனாடு
அவனது தாய், அதகாரிகள், தைலவர்கள்
அலுவலர்கள் அைனவரும் ெசன்றனர். பன்
பாப ேலானிய அரசன் ேயாயாக்கீைனச்
சைறப டித்தான். இது ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
8வதுஆட்சயாண்டில்நடந்தது.
௧௩ ேநபுகாத்ேநச்சார், கர்த்தருைடய

ஆலயத்தலும் அரண்மைனயலும்
உள்ள கருவூலங்களில் உள்ளப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டுப்
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ேபானான். சாெலாேமான் அரசன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் அைமத்தருந்த
தங்கத் தட்டுகைளயும் ெவட்டி
எடுத்துக்ெகாண்டான். இதுவும் கர்த்தர்
ெசான்னபடிேயநடந்தது.
௧௪ ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிலுள்ள

அைனவைரயும் ைகதுெசய்தான்.
தைலவர்கைளயும் ெசல்வர்கைளயும்
ைகது ெசய்தான். அவன் 10,000
ஜனங்கைளக் ைகத களாக்க
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான். அவன்
தறைமமிக்க ேவைலக்காரர்கைளயும்
ைகவைனக்காரர்கைளயும்அைழத்துக்ெகாண்டுச்
ெசன்றான். ஏழ்ைமயான சாதாரண ெபாது
ஜனங்கைளத் தவ ர ேவறுயாைரயும்
இவன் வட்டு ைவக்கவல்ைல.
௧௫ ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீைனச்
சைறப டித்து பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசன்றான். அேதாடு அரசனின் தாய்,
மைனவமார்கள், அதகாரிகள் மற்றும்
தைலவர்கைளயும் ெகாண்டு ெசன்றான்.
இவர்கைள அவன் எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குச் ைகத களாகேவ
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ௧௬ அதல்
7,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவ்ெவல்லா
வீரர்கைளயும் தகுதமிக்க 1,000 த றைமயுள்ள
ேவைலக்காரர்கைளயும் ைகவைனக்
கைலஞர்கைளயும் அைழத்துக் ெகாண்டு
ேபானான். வீரர்கள் நன்கு பயற்ச ெபற்று
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ேபாருக்குத் தயாராகஇருந்தனர். பாப ேலான்
அரசன் இவர்கைளப் பாப ேலானுக்குக்
ைகத களாகேவெகாண்டுெசன்றான்.

ச ேதக்கயாஅரசன்
௧௭ பாப ேலான் அரசன் மத்தனியா

என்பவைன புதய அரசனாக்கனான்.
அவன் ேயாயாக்கீனின் ச றய தகப்பன்
ஆவான். அவனது ெபயைர ச ேதக்கயா
என மாற்றவ ட்டான். ௧௮ ச ேதக்கயா
அரசனானேபாது அவனுக்கு 21 வயது.
அவன் 11 ஆண்டுகள் எருசேலமில்
ஆண்டான். அவனது தாயன் ெபயர்
அமுத்தாள் ஆகும். இவள் லிப்னாவலுள்ள
எேரமியாவன் மகள். ௧௯ தவறானெதன்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய அவனும்
ெசய்துவந்தான். ேயாயாக்கீன் ெசய்த
அைனத்து ெசயல்கைளயும் அவன்
ெசய்தான். ௨௦ எருசேலம் மற்றும் யூதா மீது
கர்த்தர் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டு அங்குள்ள
ஜனங்கைளஅப்புறப்படுத்தனார்.

ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாவன்
ஆட்சையமுடித்தது

ச ேதக்கயா பாப ேலான் அரசனுக்கு
அடிபணிய மறுத்து அவனுக்கு எத ராகக்
கலகம்ெசய்தான்.
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௨௫
௧ எனேவ, பாப ேலான் அரசனும், அவனது

பைடகளும், எருசேலமிற்கு எத ராகப்
ேபாரிட வந்தனர். இது ச ேதக்கயாவன்
9வது ஆட்சயாண்டின் பத்தாம் மாதத்தன்
பத்தாம் நாளில் நடந்தது. ேநபுகாத் ேநச்சார்
தன் பைடைய நறுத்த நகரத்த ற்குள்
யாரும் ேபாகாமலும் ெவளிேயறாமலும்
தடுத்துவ ட்டான். பன் நகரத்ைதச்சுற்ற
ெகாத்தளச் சுவைரக் கட்டினான். ௨ யூத
நாட்டின்அரசனாகய ச ேதக்கயாவன் 11ஆம்
ஆட்சயாண்டுவைரேநபுகாத்ேநச்சாரின்பைட
எருசேலைமச் சுற்றலும் தங்கயருந்தது.
௩ நகரத்தன் நைலையப் பஞ்சம் ேமலும்
ேமாசமாக்க ற்று. நாலாவது மாதத்தன்
ஒன்பதாம் நாளில் உண்ண ெபாது
ஜனங்களுக்குஉணேவஇல்ைலஎன்றநைல
வந்தது.
௪ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட இறுதயல்

நகரச் சுவைர உைடத்தது. அன்று இரவு
ச ேதக்கயாவும் அவனது ஆட்களும்
ெவளிேய ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்கள்
இரகச ய கதைவப் பயன்படுத்த அரசனின்
ேதாட்டத்தன் வழிேய இரு மதல்களுக்கு
நடுேவ ஓடிப்ேபாயனர். பைகவரின்
பைட நகைரச் சுற்றலும் இருக்க
பாைலவனத்தற்குச் ெசல்லும் வழிேய
தப்ப ச் ெசன்றார்கள். ௫ பாப ேலான்
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பைட அவர்கைளத் துரத்த ப் ேபாய்
எரிேகா சமெவளியல் ப டித்துக்ெகாண்டது.
ச ேதக்கயாைவ வ ட்டுவ ட்டு அவனது
வீரர்கள்தப்ப த்துக்ெகாண்டனர்.
௬ பாப ேலானியர்கள் ச ேதக்கயாைவப்

ப டித்து ரிப்லாவலிருந்த பாப ேலனிய
அரசனிடம் ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள்
அவைனத் தண்டிக்க வரும்பனார்கள்.
௭ ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவன்
கண் முன்னாேலேய ெகான்றனர். பன்
இவனதுகண்கைளப்படுங்கனார்கள். ப றகு
சங்கலியால் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசன்றனர்.

எருசேலம்அழிக்கப்படுக றது
௮ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 19வது

ஆட்சயாண்டின் ஐந்தாம் மாதத்தன்
ஏழாவது நாளில் ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிற்கு வந்தான். ெநபுசராதான்
பாப ேலானிய அரசனது ெபரிய பைடயன்
ஆைண அதகாரியாக இருந்தான்.
௯ இவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைணையயும் ெபரிய வீடுகைளயும்
கட்டிடங்கைளயும் எரித்தான். ௧௦ எருசேலைம
சுற்றயருந்த சுவைரயும் ெநபுசராதானின்
பாப ேலானிய பைட உைடத்து தள்ளியது.
௧௧ பாப ேலானிய பைடயன் ஆைண
அதகாரியான ெநபுசராதான் நகரத்தல்
ேமலும் மீதயாக இருந்த ஜனங்கைளயும்



2இராஜாக்கள்௨௫:௧௨ clxi 2இராஜாக்கள்௨௫:௧௬-௧௭

பாப ேலானிய அரசனுக்கு ெவளிேய
வழுந்து அழிந்தவர்கைளயும்கூட (ஆள
முயன்றவர்கைளயும்) இவன் ைகது
ெசய்து நாடு கடத்தவ ட்டான். ௧௨ அவன்
மிக எளிய ஜனங்கைளேய அங்ேக
தங்கும்படிவ ட்டான். இவர்கள் இங்குள்ள
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் பய ர்கைளயும்
பார்த்துக்ெகாண்டனர்.

௧௩ பாப ேலனிய வீரர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலுள்ள ெவண்கல தூண்கைள
எல்லாம் உைடத்துப்ேபாட்டனர். அேதாடு
ெவண்கல அடிப்பகுத கைளயும், வண்டிகள்,
ெதாட்டிகள் ேபான்றவற்ைறயும் உைடத்தனர்.
பன் அவற்ைறப் பாப ேலானுக்கு
எடுத்துச்ெசன்றனர். ௧௪ பாப ேலானியர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்த
ெசப்புச் சட்டிகள், சாம்பல் பாத்த ரங்கள்,
கத்த கள், தூபகலசங்கள், ஆராதைனக்கு
பயன்படும் சகலக் கருவகள் ேபான்றவற்ைற
எடுத்துச் ெசன்றனர். ௧௫ ெநபுசராதானும்
பைடத்தைலவனும் சுத்தப் ெபான்னிலும்
ெவள்ளியலுமான தூபகலசங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௧௬-௧௭எனேவஇவர்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டைவ: இரண்டு தூண்கள்
ஒவ்ெவான்றும் 27 அடி உயரமும் 4 1/2
அடி உயரமுள்ள ெவண்கலத்தைலப்பும்
உைடயைவ. இைவ ெவண்கலத்தால்
பன்னலும் மாதுளம் பழங்களுமான
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மாத ரிய ல் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
இரண்டும் ஒேர மாத ரியாய் இருந்தன.
ஒரு ெபரிய ெவண்கலத்ெதாட்டி
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் சாெலாேமானால்
ெசய்துைவக்கப்பட்ட வண்டிகள்.
இவ்ெவண்கலத்தன் எைடயானது அளந்து
காணமுடியாதஅளவற்குஇருந்தது.

யூதஜனங்கள்ைகத களாதல்
௧௮ ெநபுசராதான், தைலைம

ஆசாரியனாகயெசராயாைவயும்,இரண்டாம்
ஆசாரியனாகயெசப்பனியாைவயும்,வாயல்
காப்பாளர் மூவைரயும் லயத்தலிருந்து
ைகப்பற்றனான்.
௧௯ நகரத்தலிருந்து ெநபுசராதான்

பைடக்குப் ெபாறுப்பான 1 அதகாரிையயும்,
நகரத்த ேலயருந்த5அரசஆேலாசகர்கைளயும்,
1 பைடத்தளபதயனுைடய ெசயலாளர்.
அவன்தான் ெபாது ஜனங்களின்
ஜனத்ெதாைகைய கணக்ெகடுத்து
அவர்களில் சலைரப் பைடவீரர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாறுப்பல் இருந்த 1
பைடத்தளபதயனுைடய ெசயலாளைரயும்,
நகரத்தல் அகப்பட்ட 60 ேபர்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௨௦-௨௧ ப றகு ெநபுசராதான் அவர்கள்

அைனவைரயும் பாப ேலானுக்கு அைழத்துச்
ெசன்று ரிப்லாவல் இருந்த பாப ேலானிய
அரசனிடம்ெகாண்டுேபானான். அவர்கைளப்
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பாப ேலான் அரசன் ஆமாத் ேதசத்தன்
பட்டணமான ரிப்லா என்னும் இடத்தல்
ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். இவ்வாேற
யூத ஜனங்களும் தங்கள் ேதசத்தலிருந்து
சைறக்குெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

யூதநாட்டின்ஆளுநரானெகதலியா
௨௨ யூத நாட்டிேல சலைர மட்டுேம

பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
வ ட்டு ைவத்தான், அங்கு சாப்பானின்
மகனாகய அகீக்காமின் மகனாகய
ெகதலியா இருந்தான். யூத ஜனங்களுக்கு
ஆளுநராக ெநபுசராதான் ெகதலியாைவ
ஆக்கனான்.
௨௩ ெநத்தானியாவன் மகனான

இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகனான
ேயாகனானும் ெநத்ேதாப் பாத்தயனாகய
தன்கூேமத்தன் மகன் ெசராயாவும்
மாகாத்தயன் ஒருவனது மகன் யசனியாவும்
பைட அத காரிகளாவார்கள். இவர்களும்
அவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும் ெகதலியாைவ
யூத ஆளுநராக ஆக்கயதுபற்ற
ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ, அவர்கள்
மிஸ்பாவற்குப் ேபாய் ெகதலியாைவ
சந்த த்தனர். ௨௪ ெகதலியா அவர்களுக்கு
ஒரு வாக்குறுத அளித்தான். அவன்,
“பாப ேலானிய அத காரிகளுக்குப்
பயப்படேவண்டாம். இங்கருந்து அரசருக்கு
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ேசைவச் ெசய்க. ப றகு உங்களுக்கு எல்லாம்
சரியாகஇருக்கும்” என்றான்.
௨௫ எலிசாமாவன் மகனாகய

ெநத்தானியாவன் மகன் இஸ்மேவல்
அரச குடும்பத்தலிருந்து வந்தவன்.
ஏழாவது மாதத்தல் அவன் பத்து ேபேராடு
மிஸ்பாவுக்கு வந்து ெகதலியாைவயும்
அவேனாடு இருந்த யூதர்கைளயும்
பாப ேலனியர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டான்.
௨௬ ப றகு பைட அத காரிகளும் ஜனங்களும்
எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். அப்ேபாது
முக்கயமுள்ளவர்கள், இல்லாதவர்கள் என்று
அைனவரும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஏெனன்றால்
அவர்களுக்கு பாப ேலானியர்களிடம் பயம்
அத கம்.
௨௭ ப றகு பாப ேலானின் அரசனாக

ஏவல் ெமெராதாக் ஆனான். இவன் யூத
அரசனான ேயாயாக்கீைன வடுதைல
ெசய்தான். இது இவன் சைறப்பட்ட 37வது
ஆண்டு. தான் ஆட்ச க்கு வந்த 12வது
மாதத்தன் 27வது நாளில் ெசய்தான்.
௨௮ ஏவல் ெமெராதாக் ேயாயாக்கீனுடன்
கருைணேயாடு இருந்தான். அவன்,
பாப ேலானில் (ைகது ெசய்யப்பட்டு) இருந்த
மற்ற அரசர்கைளவ ட ேயாயாக்கீனுக்கு நல்ல
இருக்ைக அளித்தான். ௨௯ ேயாயாக்கீன்
ைகதயன் ஆைட அணிவைத அரசன்
தடுத்துவ ட்டான். அவன் அரசேனாடு
சமமாக ஒேர ேமைஜயல் அமர்ந்து தனது
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மீதயானகாலம்முழுவதும்உணவுஉண்டான்.
௩௦ ஏவல்ெமெராதாக், ேயாயாக்கீனுக்கு
அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்ெவாரு
நாளும்உணவளித்துவந்தான்.
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