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ந யாயாத பத களின்
புத்தகம்

யூதா கானானியேராடு ேபாரிடுதல்
௧ ேயாசுவா மரணமைடந்தான். அப்ேபாது

இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள், “கானானியைர எத ர்த்து முதலில்
ெசன்று எங்களுக்காக ேபாரிட ேவண்டிய
ேகாத்த ரத்தனர்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨ கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம், “யூதா

ேகாத்த ரத்தனர் ெசல்வார்கள். அவர்கள்
இந்த ேதசத்ைதப் ெபற அனுமத ப்ேபன்”
என்றார்.
௩ ச மிேயான் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த

தங்கள் சேகாதரரிடம் யூதா ஜனங்கள் உதவ
ேவண்டினார்கள். யூதாவன் மனிதர்கள்,
“சேகாதரர்கேள, நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
சல நலங்கைளக் ெகாடுப்பதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்தார். எங்கள் நலத்ைதப்
ெபற நீங்கள் வந்து உதவனால்,
உங்கள் ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு
நீங்கள் ேபாரிடும்ேபாது நாங்கள் வந்து
உதவுேவாம்” என்றார்கள். ச மிேயானின்
குடும்பத்தனர் ேபாரில் யூதா மனிதருக்கு
உதவஒப்புக்ெகாண்டனர்.
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௪ கானானியைரயும் ெபரிச யைரயும்
ேதாற்கடிக்க யூதாவன் ஆட்களுக்குக்
கர்த்தர் உதவனார். ேபேசக் நகரில்
யூதா ஜனங்கள் 10,000 ஆட்கைளக்
ெகான்றார்கள். ௫ ேபேசக்கல் யூதா
ஜனங்கள் ேபேசக்கன் அரசைனக் கண்டு,
அவேனாடு ேபாரிட்டார்கள். யூதா ஜனங்
கள் கானானியைரயும் ெபரிச யைரயும்
ெவன்றார்கள்.
௬ ேபேசக்கன் அரசன் தப்ப ச்ெசல்ல

முயன்றான். ஆனால் யூதா ஜனங்கள்
அவைனத் துரத்த ப் ப டித்தனர். அவைனப்
ப டித்தபன் அவனது ைக, கால்
ெபருவ ரல்கைளத்துண்டித்தனர். ௭அப்ேபாது
ெபேசக்கன் அரசன், “70 அரசர்களின் ைக,
கால் ெபருவ ரல்கைள நான் துண்டித்ேதன்.
எனது ேமைசயலிருந்து வழுந்த உணவுத்
துணிக்ைககைள அந்த அரசர்கள்
புச த்தார்கள். நான் அந்த அரசர்களுக்குச்
ெசய்தவற்றற்கான தண்டைனைய ேதவன்
எனக்குத் தந்தார்” என்றான். யூதா மனிதர்கள்
ேபேசக்கன் அரசைன எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அவன் அங்கு
மரித்தான்.
௮ யூதா மனிதர்கள் எருேசேலமுக்கு

எத ராகப் ேபாரிட்டு அதைனப் ப டித்தார்கள்.
எருசேலம் ஜனங்கைளக் ெகால்ல
யூதா மனிதர்கள் தங்கள் வாள்கைளப்
பயன்படுத்தனார்கள். பன்பு நகைர



நயாயாத பத கள்௧:௯ iii நயாயாத பத கள்௧:௧௩

எரித்தார்கள். ௯ பன்னர் யூதா மனிதர்கள்
கானானியர் ச லைர எத ர்த்துப் ேபாரிடச்
ெசன்றார்கள். அந்தக் கானானியர்கள்
பாைலவனப்பகுதயலும், மைல
நாட்டிலும், ேமற்கு மைலயடிவாரங்களிலும்
வச த்தார்கள்.
௧௦ பன்பு யூதா மனிதர்கள் எப ேரான்

நகரில் வாழ்ந்த கானானியேராடு ேபாரிடச்
ெசன்றார்கள் (எப ேரான் கீரியாத்அர்பா
என்றும்அைழக்கப்பட்டது.) ேசசாய்,அகமான்,
தல்மாய் ஆகய மனிதர்கைளயும் யூதாவன்
ஜனங்கள்ேதாற்கடித்தனர்.

காேலபும்அவனதுமகளும்
௧௧ யூதாவன் மனிதர்கள் அவ்வ டத்ைத

வ ட்டுக் களம்ப ெதபீர் நகர ஜனங்கேளாடு
ேபாரிடுவதற்குச் ெசன்றார்கள்.
(முன்பு, ெதபீர், கீரியாத்ெசப்ேபர் என
அைழக்கப்பட்டது.) ௧௨ யூதா மனிதர்கள்
ேபாரிடத் துவங்கும் முன்னர், காேலப்
அவர்களிடம், “நான் கீரியாத்ேசப்ேபைரத்
தாக்க வரும்புக ேறன். அந்நகைரத் தாக்க க்
ைகப்பற்றுகற மனிதனுக்கு என் மகள்
அக்சாைளக் ெகாடுப்ேபன். அம்மனிதன்
எனது மகைளத் தருமணம் ெசய்து
ெகாள்ளட்டும்” என்றுவாக்குறுத அளித்தான்.
௧௩ காேலபுக்குக் ேகனாஸ் என்னும்

ெபயருைடய இைளய சேகாதரன் ஒருவன்
இருந்தான் அவனுக்கு ஒத்னிேயல் என்னும்
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ெபயருைடய மகன் இருந்தான். கீரியாத்
ெசப்ேபர் என்னும் நகைர ஒத்னிேயல்
ைகப்பற்றனான். எனேவ ஒத்னிேயலுக்கு
மைனவயாகும்படி காேலப் தன் மகள்
அக்சாைளக்ெகாடுத்தான்.
௧௪ அக்சாள் ஒத்னிேயேலாடு வாழும்படி

புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது அவளது
தந்ைதய டம்ெகாஞ்சம்நலம்ேகட்கும்படியாக
ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம் ெசான்னான்.
அக்சாள் தன் தந்ைதய டம் ெசன்றாள். அவன்
கழுைதயலிருந்து இறங்கயதும், காேலப்
அவைள ேநாக்க , “என்ன நகழ்ந்தது?”
என்றான்.
௧௫ அக்சாள் காேலபுக்குப் பதலாக,

“என்ைன ஆசீர்வதயுங்கள். பாைலவனப்
பகுதயலுள்ள வறட்ச யான நலத்ைத
எனக்குக் ெகாடுத்தீர்கள். தண்ணீருள்ள
நலத்தல் ெகாஞ்சம் எனக்குக் ெகாடுங்கள்”
என்றாள். அவளுக்கு ேவண்டியைத காேலப்
ெகாடுத்தான். அந்நலத்தன் ேமலும் கீழும்
தண்ணீர் நைலகள் இருந்த பகுதையக்
ெகாடுத்தான்.
௧௬ ஈச்சமரங்களின் நகரத்ைத (எரிேகாைவ)

வ ட்டுக் ேகனிய ஜனங்கள் யுதாவன்
ஜனங்கேளாடு புறப்பட்டு, யூதாவன் பாைல
நலத்த ற்கு அங்குள்ள ஜனங்கேளாடு
வாழ்வதற்காகப் ேபானார்கள். ஆராத்
நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள பாைலவனப்
பகுதயல் இது இருந்தது. (ேமாேசயன்
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மாமனாரின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்ேதார்
ேகனியஜனங்களாவர்.)
௧௭ ேசப்பாத் நகரில் சல கானானியர்

வாழ்ந்தனர். யூதாவன் மனிதர்களும்
ச மிேயானின் மனிதர்களும் அந்தக்
கானானியைரத் தாக்க , அவர்கள் நகரத்ைத
முழுைமயாக அழித்து, அந்நகரத்த ற்கு ஓர்மா
எனப்ெபயரிட்டனர்.
௧௮ காசாைவயும் அதைனச் சூழ்ந்த

ஊர்கைளயும் யூதாவன் ஜனங்கள்
ைகப்பற்றனர். அஸ்கேலான், எக்ேரான்,
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள
சறு ஊர்கைளயும் யூதா ஜனங்கள்
ைகப்பற்றனார்கள்.
௧௯ ேபார் நடந்தேபாது கர்த்தர் யூதாவன்

மனிதர்கேளாடிருந்தார். மைலநாட்டிலுள்ள
ஊர்கைள அவர்கள் ெபற்றனர்.
பள்ளத்தாக்கல் வாழ்ந்த ஜனங்களிடம்
இரும்பு இரதங்கள் இருந்ததால், யூதாவன்
ஜனங்கள் அவர்கள் சத்துருக்கைள
ெவற்றெகாள்ளமுடியவல்ைல.
௨௦ எப ேரானுக்கு அருேகயுள்ள

நலத்ைத காேலப ற்குக் ெகாடுப்பதாக
ேமாேச வாக்களித்தருந்தான். எனேவ
அந்நலம் காேலபன் குடும்பத்த ற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. காேலபன் மனிதர்கள்
ஏனாக்கன் மூன்று மகன்கைளயும்
அவ்வ டத்ைதவ ட்டுத்துரத்தனார்கள்.
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௨௧ எபூசயைர எருசேலைமவ ட்டு
ெவளிேயற்றெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தனரால்
முடியவல்ைல. எனேவ இன்றும், எபூசயர்
ெபன்யமீன் ஜனங்கேளாடு கூட எருசேலமில்
வாழ்க றார்கள்.

ேயாேசப்பன் மனிதர்கள் ெபத்ேதைலக்
ைகப்பற்றுதல்
௨௨-௨௩ ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தனர்

ெபத்ேதல் நகைர எத ர்த்துப் ேபார்
ெசய்தனர். (கடந்த காலத்தல் ெபத்ேதல்
லூஸ் எனப்பட்டது.) ேயாேசப்பன்
ேகாத்த ரத்தனேராடு கர்த்தர் இருந்தார்.
ேயாேசப் பன் குடும்பத்ைதச் ேசந்தவர்கள்
ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குச் சல ஒற்றர்கைள
அனுப்பனார்கள். ெபத்ேதல் நகைரத்
ேதாற்கடிப்பதற்குரிய வைககைள இவர்கள்
ஆராய்ந்தார்கள். ௨௪ ெபத்ேதல் நகரத்ைத
ஒற்றர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
அவர்கள்நகரிலிருந்துவந்தஒருமனிதைனக்
கண்டார்கள். ஒற்றர்கள் அம்மனிதனிடம்,
“நகரத்த ற்குள் ெசல்லும் ஒரு இரகச ய
வழிையக் காட்டு, நாங்கள் நகைரத்
தாக்குேவாம். நீ எங்களுக்கு உதவனால்,
உன்ைனத் துன்புறுத்த மாட்ேடாம்”
என்றார்கள்.
௨௫ அம்மனிதன் ஒற்றர்களுக்கு

நகரத்த ற்குள் ெசல்லும் இரகச ய
வழிையக் காட்டினான். ேயாேசப்பன்
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ஜனங்கள் தங்கள் வாள்களால் ெபத்ேதல்
ஜனங்கைளக் ெகான்றார்கள். ஆனால்
அவர்கள் தங்களுக்கு உதவய மனிதைனத்
துன்புறுத்தவல்ைல. அம்மனிதனும்
அவனது குடும்பமும் வடுதைலயாகச்
ெசல்ல அனுமதக்கப்பட்டனர். ௨௬ ஏத்தயர்
வாழ்ந்த ேதசத்த ற்கு அம்மனிதன் ெசன்று
ஒரு நகைரக் கட்டினான். அந்நகரத்த ற்கு
லூஸ் என்று ேபரிட்டான். இன்ைறக்கும்கூட
அந்நகரம்லூஸ்என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.

கானானியேராடு மற்ற ேகாத்த ரங்கள்
ேபாரிடுதல்
௨௭ ெபத்ெசயான், தானாக், ேதார்,

இப்ெலயாம்,ெமக ேதாஆகயநகரங்களிலும்
அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த சறு நகரங்களிலும்
கானானியர் வாழ்ந்து வந்தனர். மனாேச
ேகாத்த ரத்தனரால் அந்த ஜனங்கைள
நகரங்களிலிருந்து ெவளிேயற்ற
முடியவல்ைல. எனேவ கானானியர்
அங்ேக தங்கனார்கள். அவர்கள் தங்கள்
வீடுகைள வ ட்டு ெவளிேயற மறுத்தனர்.
௨௮ பன்னர் இஸ்ரேவலர் பலமைடந்தனர்.
தங்களுக்கு அடிைமகளாக உைழக்குமாறு
கானானியைர வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால்
எல்லாக் கானானியைரயும் தங்கள் நலத்ைத
வ ட்டுப் ேபாகும்படி ெசய்ய இஸ்ரேவலரால்
முடியவல்ைல.
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௨௯ எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தனருக்கும்
இவ்வதமாகேவ ந கழ்ந்தது. ேகேசரில்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த கானானியைர
அத்ேதசத்ைதவ ட்டு ெவளிேயற்ற எப்ப ராயீம்
ஜனங்களால் முடியவல்ைல. எப்ப ராயீம்
ஜனங்கேளாடு ேகேசரில் கானானியரும்
ேசர்ந்துவாழ்ந்தனர்.
௩௦அதுேவெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தனருக்கும்

ந கழ்ந்து. க த்ேரான், நகேலால்
நகரங்களிலும் கானானியர் ச லர்
வாழ்ந்தனர். ெசபுேலான் ஜனங்கள் அந்த
ஜனங்கைளத் ேதசத்ைதவ ட்டுச் ெசல்லுமாறு
வற்புறுத்தவல்ைல. அக்கானனியர்
ெசபுேலான்ஜனங்கேளாடுதங்க வாழ்ந்தனர்.
ஆனால் ெசபுேலான் ஜனங்கள் அவர்கைளத்
தங்களுக்கு அடிைமகளாக உைழக்கும்படி
ெசய்தார்கள்.
௩௧அவ்வாேறஆேசர் ேகாத்த ரத்தனருக்கும்

ந கழ்ந்தது. அக்ேகா, சீேதான், அக்லாப்,
அக்சீப், எல்பா, ஆப்பீக், ேரேகாப் ஆகய
நகரங்களிலுள்ளஜனங்கள்ெவளிேயறுமாறு
ஆேசர் ஜனங்கள் துரத்தவல்ைல.
௩௨ ஆேசர் ஜனங்கள் கானானியைர
ெவளிேயற்றவல்ைல. எனேவ கானானியர்
ஆேசர் ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து ெதாடர்ந்து
வாழ்ந்தனர்.
௩௩ நப்தலி ேகாத்த ரத்தனர் மத்தயலும்

அவ்வாேற ந கழ்ந்தது. நப்தலியன்
ஜனங்கள் ெபத்ஷேமஸ், ெபத்தானாத்
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நகரங்கைளவ ட்டு அங்கருந்த ஜனங்கைள
ெவளிேயற்றவல்ைல. எனேவ அந்த
ஜனங்கள் அந்நகரங்களில் நப்தலி
ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து வாழ்ந்தனர்.
அந்தக் கானானியர் நப்தலி ஜனங்களுக்கு
அடிைமகளாகப் பணிபுரிந்தனர்.
௩௪ தாண் ஜனங்கள் மைலநாட்டில்

வச க்கும்படியான நைலைய
எேமாரியர் உண்டு பண்ணினார்கள்.
பள்ளத்தாக்கல் வாழ்வதற்கு எேமாரியர்
அனுமத க்காததால் அவர்கள் மைலகளில்
வாழேவண்டியதாய ற்று. ௩௫ ஏேரஸ்
மைல, ஆயேலான், சால்பீம் ஆகயவற்றல்
எேமாரியர் வாழ முடிெவடுத்தனர்.
பன் ேயாேசப்பு ேகாத்த ரத்தார்
பலத்தல் ெபருகனார்கள். அப்ேபாது
அவர்கள் எேமாரியைர அடிைமகளாகப்
பணியாற்றுமாறுெசய்தனர். ௩௬ஸ்கார்ப யன்
கணவாய் வழியலிருந்து ேசலா வைரக்கும்,
ேசலாைவத் தாண்டியுள்ள மைல நாடுகள்
வைரக்கும், எேமாரியரின் ேதசம் பரவ
இருந்தது.

௨
ேபாகீமில் கர்த்தருைடயதூதன்
௧ கல்கால் நகரத்தலிருந்து கர்த்தருைடய

தூதன் ேபாகீம் நகரத்த ற்குச் ெசன்றான்.
தூதன் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தைய
இஸ்ரேவலருக்குக்கூறனான். இதுேவஅந்த
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ெசய்த : “நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வந்ேதன். உங்கள்
முற் ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்த ேதசத்த ற்கு உங்கைள
வழிநடத்த ேனன். உங்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய ஒருேபாதும் மீறமாட்ேடன்
என்று உங்களுக்குக் கூற ேனன். ௨ஆனால்
அதற்குப் பதலாக, நீங்கள் அந்த நலத்தல்
வாழும் ஜனங்கேளாடு எந்த ஒப்பந்தமும்
ெசய்யக்கூடாது. அவர்களின் பலிபீடங்கைள
நீங்கள் அழிக்க ேவண்டும் என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லியருந்ேதன். நீங்கள்
அதற்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல!
௩ “இப்ேபாது நான் உங்களுக்கு இைதக்

கூறுக ேறன், ‘இவ்வடத்ைத வ ட்டுப்
ேபாகும்படியாக அங்குள்ள ஜனங்கைள
இனிேமலும் நான் வற்புறுத்தமாட்ேடன்.
இந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்குப்
ப ரச்சைனயாய் இருப்பார்கள். அவர்கள்
உங்களுக்கு ஒரு கண்ணிையப்
ேபான்றருப்பார்கள். உங்கைளப் ப டிப்பதற்கு
வ ரிக்கப்படும் வைலையப்ேபான்று
அவர்களின் ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
அைமவார்கள்’ ”.
௪ கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச் ெசய்தையத்

தூதன் இஸ்ரேவலருக்குக் கூறயபன்,
ஜனங்கள் உரத்தக்குரலில் அழுதனர்.
௫அவர்கள் அங்ேக அழுதபடியால், அதைனப்
ேபாகீம் என்று அைழத்தார்கள். ேபாகீமில்
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இஸ்ரேவலர் கர்த்தருக்குப் பலிகைளச்
ெசலுத்தனார்கள்.

கீழ்ப்படியாைமயும் ேதால்வயும்
௬ பன் ேயாசுவா ஜனங்கைள

வீட்டிற்குப் ேபாகச் ெசான்னான். எனேவ
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தனரும் ேதசத்தல்
அவரவருக்குரிய பகுதைய வாழ்வதற்காக
எடுத்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர். ௭ ேயாசுவா
உய ேராடிருக்கும்வைர இஸ்ரேவலர்
கர்த்தைர ேசவ த்தனர். ேயாசுவா
மரித்தபன்னரும்மூத்த தைலவர்கள்வாழ்ந்த
காலத்தல் அவர்கள் கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து
ேசவ த்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகக்
கர்த்தர் ெசய்த எல்லா மகத்தான
ெசயல்கைளயும் இந்த மூத்த மனிதர்கள்
பார்த்தருந்தார்கள். ௮ நூனின் மகனும்,
கர்த்தருைடய தாசனுமாகய ேயாசுவா
110 வயதானேபாது மரணமைடந்தான்.
௯ இஸ்ரேவலர் ேயசுவாைவ அவனுக்குக்
ெகாடுத்தருந்த நலத்த ேலேய அடக்கம்
ெசய்தனர். அது காயாஸ் மைலக்கு வடக்ேக,
எப்ப ராயீம் மைல நாட்டில், த ம்னாத் ஏேரஸ்
என்றஇடத்தல்இருந்தது.
௧௦ அந்தத் தைலமுைறயனர் மரித்தபன்,

அடுத்த தைலமுைறயனர்வளர்ந்துவந்தனர்.
புதயதைலமுைறயனர்கர்த்தைரக்குற த்தும்
அவர் இஸ்ரேவலருக்குச் ெசய்தவற்ைறக்
குறத்தும் அற ந்தருக்கவல்ைல. ௧௧ எனேவ
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இஸ்ரேவலர் தீயவற்ைறச் ெசய்து
ெபாய் ேதவனான பாகாைல ேசவ க்கத்
ெதாடங்கனார்கள். ஜனங்கள் இந்த
தீயகாரியத்ைதச் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
கண்டார். ௧௨ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய அைழத்து
வந்தருந்தார். இந்த ஜனங்களின்
முற்ப தாக்கள் கர்த்தைர ஆராத த்தனர்.
ஆனால் இஸ்ரேவலேரா கர்த்தைரப்
பன்பற்றுவைத வ ட்டு வலக , தங்கைளச்
சுற்றலும் வாழ்ந்த ஜனங்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்தனர். அது கர்த்தைர
ேகாபத்த ற்குள்ளாக்க ற்று. ௧௩ இஸ்ரேவலர்
கர்த்தைர ஆராத ப்பைத வ ட்டு வ ட்டுப்
பாகாைலயும் அஸ்தேராத்ைதயும் ெதாழுது
ெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்,
௧௪ கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம்

ேகாபங்ெகாண்டார். பைகவர்கள்
இஸ்ரேவலைர எத ர்த்து அவர்களுைடய
உடைமகைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ள கர்த்தர்
அனுமத த்தார். பைகவர்களிடமிருந்து
தங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
இஸ்ரேவலரால் முடியவல்ைல.
௧௫ இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குச் ெசன்ற
ேபாெதல்லாம், ேதால்வ ேய கண்டனர்.
கர்த்தர் அவர்கேளாடு இல்லாதபடியால்
அவர்கள் ேதாற்றனர். தங்கைளச்
சுற்றலும் வாழ்கன்ற ஜனங்களின் ெபாய்த்
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ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதால் அவர்கள்
ேதாற்று வடுவார்கள் என்று கர்த்தர்
அவர்கைள ஏற்ெகனேவ எச்சரித்தருந்தார்.
இஸ்ரேவலர் மிகவும்துன்புற்றார்கள்.
௧௬ ப றகு கர்த்தர் ந யாயாத பத கள்

என்று அைழக்கப்பட்ட தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். இஸ்ரேவலரின்
உடைமகைளக் ைகப்பற்ற க் ெகாண்ட
பைகவர்களிடமிருந்து அவர்கைள இந்தத்
தைலவர்கள் மீட்டார்கள். ௧௭ ஆனால்
நயாயாத பத களின் வார்த்ைதக்கு
இஸ்ரேவலர்கள் கட்டுப்படவல்ைல.
அவர்கள் ேதவனுக்கு உண்ைமயாக
இருக்கவல்ைல. அவர்கள் ப ற
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றனார்கள். கடந்த
காலத்தல் இஸ்ரேவலரின் முற்ப தாக்கள்
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். இப்ேபாேதா இஸ்ரேவலர்
மனம் மாறயவர்களாய், கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவைதநறுத்தனார்கள்.
௧௮ பலமுைற இஸ்ரேவலருக்குத் தம்

பைகவர்களால் தீங்கு ேநர்ந்தது. எனேவ
இஸ்ரேவலர் உதவ ேவண்டினார்கள்.
ஒவ்ெவாருமுைறயும்,கர்த்தர்அவர்களுக்காக
மனமிரங்கனார். ஒவ்ெவாரு முைறயும்,
பைகவரிடமிருந்து இஸ்ரேவலைரக்
காப்பாற்ற ஒரு நயாயத பதைய
அனுப்பனார். கர்த்தர் எப்ெபாழுதும்
அந்த நயாயத பத கேளாடு இருந்தார்.
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எனேவ ஒவ்ெவாரு முைறயும் இஸ்ரேவலர்
பைகவர்களிடமிருந்த காப்பாற்றப்பட்டனர்.
௧௯ ஆனால் ஒவ்ெவாரு நயாயாத பதயும்
மரித்தேபாது இஸ்ரேவலர் மீண்டும்
பாவம் ெசய்து, ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்தனர்.
இஸ்ரேவலர் ப டிவாதம் மிக்கவர்களாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் Ԕதீய
வழிகைளமாற்ற க்ெகாள்ளமறுத்தனர்.
௨௦ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்

ஜனங்களிடம் மிகவும் ேகாபமைடந்தார்,
அவர், “இத்ேதசத்தன் முற்ப தாக்களுடன்
நான் ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
இவர்கள் மீறனார்கள். இவர்கள் நான்
கூறயவற்ைறக் ேகட்டு நடக்கவல்ைல.
௨௧ எனேவ இனிேமல் நான் பறைரத்
ேதாற்கடித்து இஸ்ரேவலருக்கு வழிையச்
சரிப்படுத்த க் ெகாடுக்கமாட்ேடன். ேயாசுவா
மரித்த ேபாது அந்நய ஜனங்கள் இந்த
ேதசத்த ேலேய இருந்தனர். ேமலும்
அவர்கைள இந்த ேதசத்த ேலேய
இருக்கவடுேவன். ௨௨ இஸ்ரேவலைரப்
பரிேசாத ப்பதற்கு அந்த ஜனங்கைளப்
பயன்படுத்துேவன். தங்கள் முற்ப தாக்கள்
ெசய்தைதப்ேபாலஇஸ்ரேவலர் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக றார்களா
என்பைத நான் பார்ப்ேபன்” என்றார்.
௨௩கர்த்தர் அந்தஜனங்கள்அந்தத் ேதசத்தல்
தங்க வாழ அனுமதத்தார். ேதசத்ைத
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வ ட்டு அவர்கள் சீக்க ரமாய் ெவளிேயற
கர்த்தர் அவர்கைள வற்புறுத்தவல்ைல.
ேயாசுவாவன் இராணுவம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பதற்குக்கர்த்தர்உதவவல்ைல.

௩
௧-௨இஸ்ரேவலரின் ேதசத்ைதவ ட்டுப்

ேபாகும்படி கர்த்தர் ப ற நாட்டினைர
வற்புறுத்தவல்ைல. கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரச்
ேசாத க்க வரும்பனார். கானான் ேதசத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ள இக்காலத்தல் வாழ்ந்த
இஸ்ரேவலர் எவரும் ேபார் ெசய்யவல்ைல.
எனேவ கர்த்தர் ப றஜனத்தார் அத்ேதசத்தல்
வாழ அனுமதத்தார். (ஏற்ெகனேவ ேபார்
அனுபவமற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப்
ேபார் முைறையக் கற்ப க்க கர்த்தர் இைதச்
ெசய்தார்.) கர்த்தர் அந்த ேதசத்தல்
வ ட்டு ைவத்த ஜனங்களின் ெபயர்கள்:
௩ ெபலிஸ்தயரின் ஐந்து அரசர்கள்,
கானானியர், சீேதானின் ஜனங்கள்,
பாகால் எர்ேமான் மைலயலிருந்து ெலேபா
ஆமாத் வைரக்குமுள்ள லீபேனானின்
மைலகளில் வாழ்ந்த ஏவயர்கள் ஆக ேயார்.
௪ இஸ்ரேவலைரச் ேசாத ப்பதற்ெகன்று
கர்த்தர் இந்த ஜனங்கைள அந்த
ேதசத்தல் வ ட்டு ைவத்தார். ேமாேசயன்
மூலமாக அவர்களின் முற்ப தாக்களுக்கு
ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கு இஸ்ரேவலர்
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கீழ்ப்படிக றார்களா என்று பார்க்க கர்த்தர்
வரும்பனார்.
௫ கானானியர், ஏத்தயர், எேமாரியர்,

ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகய
ஜனங்கேளாடு இஸ்ரேவலர் வாழ்ந்தனர்.
௬ அந்த ஜனங்களின் ெபண்கைள
இஸ்ரேவலர் மணந்துெகாள்ள
ஆரம்ப த்தனர். தங்களது மகள்கைள
மணந்துெகாள்ள அவர்களது ஆண்கைளயும்
அனுமதத்தனர். இஸ்ரேவலர்
அந்த ஜனங்களின் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவும்ஆரம்ப த்தனர்.

முதல்நயாயாத பதயாகயஒத்னிேயல்
௭ இஸ்ரேவலர் தீயக்காரியங்களில்

ஈடுபடுவைத கர்த்தர் கண்டார். இஸ்ரேவலர்
தமது ேதவனாகய கர்த்தைர மறந்து
ெபாய்த் ெதய்வங்களாகய பாகாைலயும்,
அேசராைவயும் ெதாழத்ெதாடங்கனர்.
௮ இஸ்ரேவலர்கள் மீது கர்த்தர்
ேகாபங்ெகாண்டார். ெமெசா
ெபாத்தாமியாவன் அரசனாகய கூசான்
ரிஷதாயீம் என்பவன் இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஆள்வதற்கு
கர்த்தர் அனுமத த்தார். அம்மன்னனின்
ஆட்சயன் கீழ் இஸ்ரேவலர் எட்டு
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். ௯ ஆனால்
இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவக்காக
அழுது ேவண்டினார்கள். அவர்கைள
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மீட்பதற்காக கர்த்தர் ஒரு மனிதைன
அனுப்பனார். அம்மனிதனின் ெபயர்
ஒத்னிேயல் அவன் ேகனாஸ் என்னும்
மனிதனின் மகன். ேகனாஸ் காேலபன்
இைளய சேகாதரன். ஒத்னிேயல்
இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்றனான்.
௧௦ கர்த்தருைடய ஆவ ஒத்னிேயல்
மீது வந்தது. அவன் இஸ்ரேவலருக்கு
நயாயாத பத ஆனான். ஒத்னிேயல்
இஸ்ரேவலைரப் ேபாருக்கு வழிநடத்தனான்.
ெமெசாப் ெபாத்தாமியாவன், அரசனாகய
கூஷான்ரிஷதாயீைம ெவல்வதற்குக்
கர்த்தர் ஒத்னிேயலுக்கு உதவனார்.
௧௧எனேவ ேகனாசன் மகனாகய ஒத்னிேயல்
மரிக்கும்வைரக்கும் 40 ஆண்டுகள் ேதசம்
அைமதயாகஇருந்தது.

நயாயாத பதயாகயஏகூத்
௧௨ மீண்டும் இஸ்ரேவலர்

தீயகாரியங்கைளச் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
கவனித்தார். எனேவ ேமாவாபன்
அரசனாகய எக்ேலானுக்கு இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிக்கும் ஆற்றைல அளித்தார்.
௧௩ அம்ேமானியரும், அமேலக்கயரும்
எக்ேலானுக்கு உதவனார்கள். அவர்கள்
அவேனாடு ேசர்ந்து இஸ்ரேவலைரத் தாக்க
ஈச்சமரங்களின் நகரமாக ய எரிேகாைவ
வ ட்டு அவர்கள் ேபாகுமாறு ெசய்தனர்.
௧௪ ேமாவாபன் அரசனாகய எக்ேலானுக்கு
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இஸ்ரேவலர்கள் 18 ஆண்டுகள் அடிபணிந்து
இருந்தார்கள்.
௧௫ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரிடம்

வந்துஅழுதார்கள். இஸ்ரேவலைர மீட்பதற்கு
கர்த்தர் ஒரு மனிதைன அனுப்பனார்.
அம்மனிதனின் ெபயர் ஏகூத். அவன்
இடது ைகப் பழக்கமுைடயவனாயருந்தான்.
ஏகூத் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
ேகரா என்பவனின் மகன். ேமாவாபன்
அரசனாகய எக்ேலானுக்கு கப்பம்
ெசலுத்த வருமாறு இஸ்ரேவலர் ஏகூைத
அனுப்பனார்கள். ௧௬ ஏகூத் தனக்காக
ஒரு வாைளச் ெசய்து ெகாண்டான்.
அது இருபுறமும் கருக்குள்ளதாகவும் 12
அங்குல நீளமுைடயதாகவும் இருந்தது.
ஏகூத் தன் வலது ெதாைடயல் வாைளக்
கட்டிக்ெகாண்டு தனது ஆைடகளினுள் அைத
மைறத்துக்ெகாண்டான்.
௧௭ இவ்வாறு ஏகூத் ேமாவாபன் அரசன்

எக்ேலானுக்குக் கப்பம் ெகாண்டு வந்தான்.
எக்ேலான் பருத்த உடல் உைடயவன்.
௧௮ஏகூத்எக்ேலானுக்குகப்பம்ெகாடுத்தபன்,
கப்பம் ெகாண்டுவந்த மனிதர்கைள
ஊருக்குத் தரும்ப ச் ெசல்லுமாறு
கூறனான். ௧௯ கல்காலில் ெதய்வங்களின்
சைலகளிலிருந்த இடத்தலிருந்து எக்ேலான்
தரும்பயெபாழுது, ஏகூத் எக்ேலானிடம்,
“அரேச, நான் உமக்காக ஒரு இரகச யச்
ெசய்த ைவத்தருக்க ேறன்” என்றான்.
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அரசன், “அைமதயாக இருங்கள்!” என்று
ெசால்லி அைறயலிருந்த பணியாட்கைள
ெவளிேய அனுப்பனான். ௨௦ அரசனான
எக்ேலானுடன் ஏகூத் ெசன்றான். ேகாைடக்
கால அரண்மைனயலுள்ள ேமல் அைறயல்
எக்ேலான் இப்ேபாது தனித்தவனாய்
உட்கார்ந்தருந்தான்.
ஏகூத், “ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்தைய

உமக்குக் ெகாண்டு வந்தருக்க ேறன்”
என்றான். அரசன் சங்காசனத்தலிருந்து
எழுந்து நன்றான். அவன் ஏகூத்தற்கு மிக
அருகல்இருந்தான்.
௨௧ அரசன் சங்காசனத்தலிருந்து எழுந்த

ேபாது, ஏகூத் தனது இடது ைகைய நீட்டி
வலது ெதாைடயல் கட்டப்பட்டிருந்த வாைள
எடுத்து அவ்வாைள அரசனின் வயற்றல்
ெசருகனான்.
௨௨வாளின்ப டிகூடெவளிேயெதரியாதபடி

வாள் எக்ேலானின் வயற்றனுள் நுைழந்தது.
அரசனின் பருத்த உடல் வாைள மைறத்தது.
எனேவ ஏகூத் வாைள எக்ேலானின்
உடம்ப ேலேயவ ட்டுவ ட்டான்.
௨௩ ஏகூத் அைறயலிருந்து ெவளிேய வந்து

கதவுகைள மூடிப் பூட்டிவ ட்டான். ௨௪ ஏகூத்
புறப்பட்ட சற்று ேநரத்தல் ேவைலயாட்கள்
தரும்பவந்து, அைறயன் கதவுகள்
மூடப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள்,
“அரசன் கழிவைறக்குப் ேபாயருக்க
ேவண்டும்” என்று எண்ணினார்கள்.
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௨௫ எனேவ அவர்கள் அதக ேநரம்
காத்தருந்தனர். இறுதயல் அவர்கள்
கவைல அைடந்து கதவுகைளத் தறந்தனர்.
பணியாட்கள் உள்ேள நுைழந்தேபாது அரசன்
மரணமைடந்து, தைரயல் க டப்பைதப்
பார்த்தனர்.
௨௬ பணியாட்கள், அரசனுக்காகக்

காத்தருந்தேபாது, ஏகூத்தற்குத்
தப்ப ச்ெசல்ல ேபாதுமான ேநரம் இருந்தது.
ஏகூத் வக்க ரகங்கள் இருந்த வழிேய
கடந்துெசன்று ேசய ரா என்னும் இடத்த ற்குச்
ெசன்றான். ௨௭ ேசய ராைவ அைடந்ததும்,
அந்த எப்ப ராயீம் மைலநாடுகளில் எக்காளம்
ஊதனான். இஸ்ரேவலர் அதைனக் ேகட்டு,
ஏகூத்தன் பன்ெசல்ல மைலகளிலிருந்து
இறங்க வந்தனர். ௨௮ஏகூத்இஸ்ரேவலரிடம்,
“என்ைனப் பன்பற்றுங்கள்! நமது
பைகவராக ய ேமாவாப யைர ெவல்வதற்குக்
கர்த்தர் எனக்குஉதவனார்” என்றான்.
எனேவ இஸ்ரேவலர் ஏகூைதப்

பன்பற்றனார்கள். ேயார்தான்
நதைய எளிதாகக் கடக்கக்கூடிய
இடங்களுக்ெகல்லாம் ஏகூைதப் பன்பற்ற
அவற்ைறக் ைகப்பற்றுவதற்காகக்
ெசன்றனர். ஒருவரும் ேயார்தான் நதையக்
கடந்து ெசல்வதற்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அனுமதக்கவல்ைல. ௨௯ ேமாவாபல்
வலிைமயும் துணிவும் உள்ள மனிதர்களில்
சுமார் 10,000 ேபைரஇஸ்ரேவலர்ெகான்றனர்.
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ேமாவாப யரில் ஒருவனும் தப்ப ச்
ெசல்லவல்ைல. ௩௦ அன்ைறயதனம்
இஸ்ரேவலர் ேமாவாப யைர ஆளத்
ெதாடங்கனார்கள். அத்ேதசத்தல் 80
ஆண்டுகள்அைமத நலவற்று.

நயாயாத பதயாகய சம்கார்
௩௧ ஏகூத் இஸ்ரேவலைர மீட்டுக் காத்த

பன்பு, மற்ெறாரு மனிதன் இஸ்ரேவலைரக்
காத்தான். அவன் ஆனாத்தன் மகனாகய
சம்கார். 600 ெபலிஸ்தயர்கைளச் சம்கார்
தாற்றுக் ேகாலால்ெகான்றான்.

௪
ெபண் நயாயாத பதயும்

தீர்க்கதரிச யுமானெதேபாராள்
௧ஏகூத்மரித்த பன்பு, தீயைவஎனக்
கர்த்தரால் குற க்கப்பட்டச் ெசயல்கைள

மீண்டும் ஜனங்கள் ெசய்ய ஆரம்ப த்தனர்.
௨ எனேவ கர்த்தர் கானானின் அரசனாகய
யாபீன் என்பவன் இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிக்க அனுமதத்தார். யாபீன்
ஆத்ேசார் பட்டணத்தல் ஆண்டு வந்தான்.
யாபீனின் ேசைனக்குச் ச ெசரா என்பவன்
தைலவனாக இருந்தான். அேராேசத்
ஆேகாய ம் என்ற நகரில் ச ெசரா வச த்து
வந்தான். ௩ ச ெசராவ ற்கு 900 இரும்பு
இரதங்கள் இருந்தன, 20 ஆண்டுகள்
அவன் இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமயாக
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ஆண்டுவந்தான். எனேவ அவர்கள்
கர்த்தரிடம்முைறய ட்டனர்.
௪ அங்கு ெதேபாராள் என்ற ெபண்

தீர்க்கதரிச இருந்தாள். அவள் லப ேதாத்தன்
மைனவ . அவள் அக்காலத்தல்
இஸ்ரேவலின் ெபண் தீர்க்கதரிச யாக
இருந்தாள். ௫ஒரு நாள், தன் ேபரீச்சமரத்தன்
கீழ் ெதேபாராள் உட்கார்ந்தருந்தாள்.
எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் ராமா, ெபத்ேதல்
ஆகய நகரங்களின் நடுேவ அம்மரம்
இருந்தது. ச ெசராைவ என்ன ெசய்வெதன்று
அவளிடம்ேகட்டறவதற்காகஇஸ்ரேவலர்கூடி
வந்தனர். ௬ ெதேபாராள் பாராக் என்பவன்
தன்ைன வந்து சந்த க்குமாறு அவனுக்கு
ெசய்தைய ெசால்லி அனுப்பனாள்.
பாராக் அப ேனாகாமின் மகன். பாராக்
நப்தலியலுள்ள, ேகேதஷ் நகரில்
வச த்தான். ெதேபாராள் பாராக்ைக
ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளய ட்டு: ‘நப்தலி,
ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 10,000
ஆட்கைளத் த ரட்டு. அவர்கைளத் தாேபார்
மைலக்கு வழி நடத்து. ௭ நான் யாபீனின்
பைடத்தைலவனாகயச ெசராைவஉன்னிடம்
வரச்ெசய்ேவன். ச ெசராைவயும், அவனது
இரதங்கைளயும், பைடகைளயும் கீேசான்
நத க்கு வரச்ெசய்ேவன். அங்கு செசராைவத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு உனக்கு உதவுேவன்’
என்றார்” என்றுெசான்னாள்.
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௮ பாராக் ெதேபாராவ டம், “நீ என்ேனாடு
வருவதாக இருந்தால் நான் ேபாய், இைதச்
ெசய்ேவன். நீ என்ேனாடு வராவ ட்டால் நான்
ேபாகமாட்ேடன்” என்றான்.
௯ அதற்கு ெதேபாராள், “கண்டிப்பாக

நான் உன்ேனாடு வருேவன், ஆனால்
உன் மனப் பான்ைமயால் ச ெசரா
ேதாற்கடிக்கப்படும்ேபாது உனக்கு அந்தப்
புகழ் ேசராது. கர்த்தர் ஒரு ெபண்
செசராைவத் ேதாற்கடிக்க அனுமத ப்பார்”
என்றுபதலுைரத்தாள்.
எனேவ, ேகேதஸ் நகரத்த ற்குத் ெதேபாராள்

பாராக்குடன் ெசன்றாள். ௧௦ ேகேதஷ்
நகரத்தல் பாராக் நப்தலி, ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தனைர வரவைழத்தான்.
அக்ேகாத்த ரத்தலிருந்து தன்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல்வதற்கு 10,000
ஆட்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டான்.
ெதேபாராளும்பாராக்ேகாடுெசன்றாள்.
௧௧ ேகனியரில் ஒருவனான ஏேபர்

என்பவன் இருந்தான், அவன் ேகனியைர
வ ட்டு ப ரிந்து ெசன்றான். (ேகனியர்
ேமாேசயன் மாமனாரான ஓபாபன்
சந்ததயார்.) ேகேதஸ் நகருக்கருகல்
சானானீம் என்னுமிடத்தலுள்ள கர்வாலி
மரத்தனருேகஅவன்தங்கயருந்தான்.
௧௨ அப ேனாகாமின் மகனாகய

பாராக்தாேபார் மைலயலிருக்கறான் என்று
சலர்ச ெசராவுக்குக்கூறனார்கள். ௧௩எனேவ
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ச ெசரா அவனது 900 இரும்பு ரதங்கைளயும்
ஒருமித்து வரச்ெசய்ததுடன், தனது ேபார்
வீரர்கைளயும் ஒன்று த ரட்டினான். அவர்கள்
அேராேசத் நகரத்தலிருந்து கீேசான்
பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள்.
௧௪ அப்ேபாது ெதேபாராள் பாராக்க டம்,

“இன்று செசராைவத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர்
உனக்கு உதவுவார். கர்த்தர் உனக்காக
வழிைய ஏற்ெகனேவ ஆயத்தமாக
ைவத்தருக்க றார் என்பைத அறவாய்”
என்றாள். எனேவ பாராக் 10,000ஆட்கைளயும்
தாேபார் மைலயலிருந்து கீேழ வழிநடத்த ச்
ெசன்றான். ௧௫ பாராக்கும் அவனது
ஆட்களும் செசராைவத் தாக்கனார்கள்.
யுத்தத்தன் ேபாது, கர்த்தர் ச ெசராைவயும்
அவனது பைடகைளயும், இரதங்கைளயும்
குழப்பமைடயச் ெசய்தார். அவர்களுக்கு
என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியவல்ைல.
பாராக்கும் அவனது ஆட்களும் செசராவன்
பைடையத் ேதாற்கடித்தனர். ச ெசரா
அவனது இரதத்ைத வ ட்டுக் கீழிறங்க ஓட
ஆரம்ப த்தான். ௧௬ பாராக்ச ெசராவன்
பைடேயாடு ேபாரிடுவைதத் ெதாடர்ந்தான்.
பாராக்கும் அவனது ஆட்களும் செசராவன்
பைடகைள அேராேசத் வைரக்கும் துரத்த ச்
ெசன்று செசராவன் ஆட்கைள வாளால்
ெகான்றார்கள். ச ெசராவன் ஆட்களில்
ஒருவனும்உய ேராடுவ டப்படவல்ைல.
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௧௭ ஆனால் செசரா தப்ப ஓடிவ ட்டான்.
அவன் ஏேபர் என்பவனின் மைனவ யாேகல்
இருந்த கூடாரத்ைத வந்தைடந்தான். ஏேபர்
ேகனியர்களில் ஒருவன். ஆேசாரின்
அரசனாகய யாபீேனாடு ஏேபரின் குடும்பம்
அைமதயானஉறவுெகாண்டிருந்தது,எனேவ
ச ெசரா யாேகலின் கூடாரத்த ற்கு ஓடினான்.
௧௮ யாேகல் ச ெசரா வருவைதக் கண்டாள்.
எனேவ அவைனச் சந்த ப்பதற்காக ெவளிேய
வந்தாள். யாேகல் ச ெசராைவப் பார்த்து,
“ஐயா கூடாரத்த ற்கு உள்ேள வாருங்கள்,
அஞ்சேவண்டாம். வாருங்கள்” என்றாள்.
எனேவ ச ெசரா யாேகலின் கூடாரத்த ற்குள்
ெசன்றான். அவள் அவைன ஒரு வ ரிப்பால்
மூடினாள்.
௧௯ ச ெசரா யாேகலிடம், “நான்

தாகமாயருக்க ேறன். குடிப்பதற்குக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாடு” என்று ேகட்டான்.
மிருகத்தன் ேதாலினாலாகய ைப ஒன்று
யாேகலிடம் இருந்தது. அவள் அதல் பால்
ைவத்தருந்தாள். யாேகல் ச ெசராவுக்குக்
குடிப்பதற்கு அந்தப் பாைலக் ெகாடுத்தாள்.
பன்செசராைவத்துணியால்மூடிவ ட்டாள்.
௨௦ பன் செசரா யாேகைல ேநாக்க ,

“கூடாரத்தன் வாசலில் நன்றுெகாள்.
யாேரனும் வந்து உன்னிடம், ‘உள்ேள
யாராவதுஇருக்கறார்களா?’ என்று ேகட்டால்,
‘இல்ைல’ என்றுபதல்ெசால்” என்றான்.
௨௧ ஆனால் யாேகல் ஒரு கூடார
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ஆணிையயும் சுத்தயைலயும் எடுத்தாள்.
சத்தெமழுப்பாது ச ெசராவ டம் ெசன்றாள்.
ச ெசரா மிகவும் கைளப்புற்றருந்ததால்,
அயர்ந்து தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான் யாேகல்
கூடார ஆணிையச் ச ெசராவன் தைலயன்
ஒரு பக்கத்தல் ைவத்துச் சுத்தயால் ஓங்க
அடித்தாள். கூடாரஆணி ச ெசராவன்தைலப்
பக்கத்தல் புகுந்து நலத்தனுள் இறங்கயது!
ச ெசரா மரித்துப் ேபானான்.
௨௨ அப்ேபாது பாராக் ச ெசராைவத்

ேதடியபடி யாேகலின் கூடாரத்ைத
வந்தைடந்தான். பாராக்ைகச் சந்த ப்பதற்கு
யாேகல் ெவளிேய வந்து, “உள்ேள
வாருங்கள், நீங்கள் ேதடும் மனிதைன
நான் காட்டுக ேறன்” என்றாள். பாராக்
யாேகேலாடு கூடாரத்தனுள் நுைழந்தான்.
தைலப்பக்கத்தல் ஆணி ெசருகப்பட்ட
நைலயல் நலத்தல் மரித்துக் க டந்த
ச ெசராைவப் பாராக் பார்த்தான்.
௨௩ அன்று இஸ்ரேவலருக்காக ேதவன்

கானானிய அரசனாகய யாபீைனத்
ேதாற்கடித்தார். ௨௪ அவர்கள் கானானிய
அரசனான யாபீைனத் ேதாற்கடிக்கும் மட்டும்
ெபலன்ெபற்றுஅவைனஅழித்தார்கள்.

௫

ெதேபாராளின்பாடல்
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௧ ச ெசராைவ இஸ்ரேவலர் ேதாற்கடித்த
நாளில், ெதேபாராளும், அப ேனாகாமின்
மகனாகயபாராக்கும் பாடிய பாடல்இது:

௨ “இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குத்தயாராயனர்.
அவர்கள் ேபாருக்குச் ெசல்ல தாமாகேவ
முன்வந்தனர்!

கர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்!

௩ “அரசர்கேள, ேகளுங்கள்.
ஆளுேவாேர, ேகளுங்கள். நான்
பாடுேவன்.

நான்கர்த்தருக்குப் பாடுேவன்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குப் பாட்டுஇைசப்ேபன்.

௪ “கர்த்தாேவ, முன்பு ேசயீரிலிருந்து வந்தீர்.
ஏேதாமிலிருந்து அணிவகுத்துச்
ெசன்றீர்.

நீர் அணிவகுத்துச் ெசன்றேபாது, பூமி
அத ர்ந்தது. வானம்ெபாழிந்தது. ேமகம்
தண்ணீர்தந்தது.

௫மைலகள்கர்த்தருக்குமுன்நடுங்கன,
சீனாய் மைலயன், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் முன்னிலைலயல்
நடுங்கன.

௬ “ஆனாத்தன் மகனாகய சம்காரின்
காலத்தல்
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யாேகலின் நாட்களில் ெபருஞ்சாைலகள்
ெவறுைமயாய்க டந்தன.

வணிகரும் வழி நடப்ேபாரும்
பக்கவழியாய்ச்ெசன்றார்கள்.

௭ “அங்குவீரர்கள்இல்ைல.
ெதேபாராள், நீ வரும்வைரக்கும் அங்கு
வீரர்கள்இல்ைல.

இஸ்ரேவலின் தாயாக நீ
த கழும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலின்
வீரர்கள்இருந்ததல்ைல.

௮ “நகரத்தன்வாசல்களில் ேபார் புரிவதற்ேக
ேதவன் புது தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

இஸ்ரேவலில் 40,000வீரர்களில்
ஒருவனிடத்தலும் ேகடயத்ைதேயா,
ஈட்டிையேயாயாரும்காணவல்ைல.

௯ “இஸ்ரேவலின் பைடத்தைலவர்கைள என்
ெநஞ்சம் நைனக்கறது.

அவர்கள் ேபாருக்குத் தாமாகேவ
முன்வந்தார்கள்.

கர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்!

௧௦ “ெவள்ைளக் கழுைதகளின்ேமல் சவாரி
ெசய்ேவாரும்,

ேசண வரிப்ப ல் அமர்ந்தருப்ேபாரும்,
பாைத வழிேய நடப்ேபாரும்
கவனமாய்க் ேகளுங்கள்!
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௧௧ கால்நைடகள் தண்ணீர் பருகும்
இடங்களிேல,

ைகத்தாளங்களின் இைசையக்
ேகட்க ேறாம்.

கர்த்தரும், அவரது ேபார் வீரரும் ெபற்ற
ெவற்ற கைள

ஜனங்கள்பாடுகன்றனர்.
நகரவாசல்களினருேக கர்த்தருைடய

ஜனங்கள்ேபாரிட்டனர்.
அவர்கேளெவன்றனர்!

௧௨ “எழுக, எழுக,ெதேபாராேள!
எழுக, எழுக, பாடைலப் பாடுக!

எழுந்தரு, பாராக்!
அப ேனாகாமின் மகேன, உன் பைகவைர
நீ ேமற்ெகாள்!

௧௩ “இப்ேபாதும்,மீதயாயருக்கும்ஜனங்கேள,
தைலவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்.

கர்த்தருைடய ஜனங்கேள! எனக்காக
வீரேராடுெசல்லுங்கள்!

௧௪ “எப்ப ராயீமின் மனிதர்கள் அமேலக்கன்
மைலநாட்டினின்றுவந்தனர்.

ெபன்யமீேன, அவர்கள்உன்ைனயும்உன்
ஜனங்கைளயும்பன்ெதாடர்ந்தனர்.

மாகீரின் குடும்பத்தல் பைடத்தைலவர்கள்
இருந்தனர்.
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ெவண்கலக் ைகத்தடிேயந்தய
தைலவர்கள் ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தலிருந்துவந்தனர்.

௧௫ இசக்காரின் தைலவர்கள்
ெதேபாராேளாடிருந்தனர்.

இசக்காரின் குடும்பம் பாராக்க ற்கு
உண்ைமயாய் நடந்தது.
பள்ளத்தாக்க ற்கு அவர்கள்
கால்நைடயாய் நடந்தனர்.

“ரூபேன உனது பைடகளின் கூட்டத்தல்
துணிவுமிக்கவீரர்கள்பலருண்டு.

௧௬ ெதாழுவங்களின் சுவரருேக நீ
எதற்காகஅமர்ந்தருக்க றாய்?

ரூபனின்துணிவானவீரர்கள் ேபாைரப் பற்ற
ஆழ்ந்துச ந்த த்தனர்.

அவர்கள் வீட்டில் அமர்ந்து
மந்ைதகளுக்காய்இைசத்தஇைசையக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௧௭ ேயார்தான் நதயன் மறுகைரயல்
கீேலயாத்தன் ஜனங்கள் தம்
முகாம்களில் தங்க இருந்தனர்.

தாணின் ஜனங்கேள, நீங்கள்
கப்பல்களில் தங்கயருந்தேதன்?

ஆேசர்குடும்பம்கடற்கைரயல்
பாதுகாப்பானதுைறமுகத்தல்முகாமிட்டு
தங்கனர்.
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௧௮ “ஆனால் ெசபுேலானின் ஆட்களும்,
நப்தலியன்ஆட்களும்தம்உய ர்கைளப்
பணயம்ைவத்து

மைலகளின் ேமல் ேபாரிட்டனர்.
௧௯கானானின்அரசர்கள் ேபாரிட வந்தனர்.

ஆனால் ெபாக்கஷத்ைதத் தங்கள்
நாட்டிற்குஎடுத்துச்ெசல்லவல்ைல!

தானாக் நகரத்தல்
ெமக ேதாவன்கைரயல்ேபாரிட்டனர்.

௨௦வானிலிருந்துநட்சத்த ரங்கள்ேபாரிட்டன.
அைவகள் வான வீதயலிருந்து
செசராேவாடு ேபார் ெசய்தன.

௨௧பைழயநதயாகயகீேசான்,
ச ெசராவன் ஆட்கைள அடித்துச்
ெசன்றது.

எனதுஆத்துமாேவ,ஆற்றேலாடுபுறப்படு!
௨௨ குதைரயன் குளம்புகள் பூமியல்

ேமாதன.
ச ெசராவன் பலமான குதைரகள் ஓடின,
ேமலும்ஓடின.

௨௩ “கர்த்தருைடய தூதன், ‘ேமேராஸ் நகைர
சப யுங்கள்.

அதன்குடிகைளசபயுங்கள்!
கர்த்தருக்கு உதவுவதற்காக அவர்கள்

வீரேராடு ேசரவல்ைல’ என்றான்.
௨௪ ேகனியனாகய ஏேபரின் மைனவ

யாேகல்.
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அவள் ெபண்கெளல்லாரிலும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்.

௨௫ச ெசரா தண்ணீைரக் ேகட்டான்.
யாேகல்பாைலக்ெகாடுத்தாள்.

அரசனுக்கானகண்ணத்தல்
அவள்பாலாைடையக்ெகாண்டுவந்தாள்.

௨௬ யாேகல் தன் ைகயல் ஒரு கூடார
ஆணிையஎடுத்தாள்.

ேவைலயாள் பயன்படுத்தும் சுத்தைய
அவள்வலதுைகயல்ப டித்தாள்.

பன் செசராவன் தைலமீது சுத்தயால்
அடித்தாள்!

அவன் ெநற்ற ப் ெபாட்டின் உள்ேள
துைளய ட்டாள்!

௨௭ அவன் யாேகலின் பாதங்களினிைடேய
வீழ்ந்தான்.

அவன்மடிந்தான்.
அங்குக டந்தான்.

அவன்அவள்பாதங்களினிைடேயவீழ்ந்தான்.
அவன்மடிந்தான்.

ச ெசராவீழ்ந்தஇடத்த ேலேயமடிந்தான்.
அங்குமரித்துக டந்தான்!

௨௮ “ச ெசராவன் தாய் ஜன்னலினூேட
பார்த்துஅழுதாள்.

ச ெசராவன்தாய்தைரச்சீைலகளினூேட
பார்த்தாள்.

‘ஏன்செசராவன்இரதம்தாமத க்க றது?
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அவன் இரத ஒலிைய நான் ேகளாதது
ஏன்?’ என்றுபுலம்பனாள்.

௨௯ “அவளின்புத்த சாலியானேவைலக்காரப்
ெபண்அவளுக்குபதல்அளித்தாள்.

ஆம், பணிப்ெபண் அவளுக்குப் பதல்
ெசான்னாள்.

௩௦ ‘அவர்கள்ேபாரில் ெவன்றருப்பார்கள்.
ேதாற்கடித்த ஜனங்களிடமிருந்து
ெபாருள்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவற்ைறத் தம்மிைடேய பங்க ட்டுக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்!

ஒவ்ெவாரு வீரனும் ஓரிரு ெபண்கைள
எடுத்துக்ெகாள்க றான்.

ச ெசரா சாயம் தீர்த்த ஆைடையக்
கண்ெடடுத்தான்.

அதுேவஅவன்முடிவாயற்று!
ச ெசரா அழகான ஆைட ஒன்ைறக்

கண்ெடடுத்தான்.
ெவற்ற ேவந்தன் செசரா தான்
அணிவதற்காக இரண்டு
ஆைடகைளயும்ேதர்ந்ெதடுத்தருக்கலாம்.’

௩௧ “கர்த்தாேவ, உமது பைகவர்கள்
அைனவரும்இவ்வாறுமடியட்டும்.

உமது அன்பான ஜனங்கள் உதய
சூரியைனப்ேபாலவலிைமெபறட்டும்!”

இதன் பன்பு 40 ஆண்டுக் காலத்த ற்கு
ேதசத்தல்அைமத நலவயது.
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௬
மீதயானியர்இஸ்ரேவலரிடம் ேபாரிடுதல்
௧ தீயைவ என்று கர்த்தர் கூறய

காரியங்கைள மீண்டும் இஸ்ரேவலர்
ெசய்தனர். இஸ்ரேவலைர மீதயானியர்
7 ஆண்டுகள் ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர்
அனுமத த்தார்.
௨மீதயானியர்மிகவல்லைமயுைடயவர்களாய்

இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமப்படுத்தனார்கள்.
எனேவ இஸ்ரேவலர், மைலகளில்
ஒளிந்துெகாள்வதற்கான இடங்கள்
பலவற்ைற அைமத்தனர். பார்க்க
இயலாத இடங்களிலும், குைககளிலும்
இஸ்ரேவலர்உணவுப்ெபாருட்கைளமைறத்து
ைவத்தனர். ௩மீதயானியரும், க ழக்கலுள்ள
அமேலக்கயரும் வந்து அவர்கள் பய ர்கைள
அழித்ததால் இஸ்ரேவலர் அவ்வாறு
ெசய்தனர். ௪ அவர்கள் ேதசத்தல்
முகாமிட்டுத் தங்க , இஸ்ரேவலர் பய ரிட்ட
தானியங்கைள அழித்தனர். காசா நகரம்
வைரக்கும் உள்ள நலங்களில் இஸ்ரேவலர்
பய ரிட்ட பய ர்கைள அந்த ஜனங்கள்
பாழாக்கனர். இஸ்ரேவலர் உண்பதற்கு
அவர்கள் ஒன்ைறயும் வ ட்டுைவக்கவல்ைல.
அவர்களது ஆடுகள், பசுக்கள், கழுைதகள்
ஆகயவற்ைறயும் அவர்கள் வ ட்டு
ைவக்கவல்ைல. ௫ மீதயானின் ஜனங்கள்
வந்து ேதசத்தல் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள்.
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அவர்கள் குடும்பத்தனைரயும் அவர்களின்
வலங்குகைளயும் அைழத்து வந்தனர்.
ெவட்டுக்களிகளின் கூட்டத்ைதப் ேபால்
அவர்கள் மிகுதயாக வந்தனர். எண்ணக்
கூடாத அளவற்கு ஜனங்கைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும் பார்க்க முடிந்தது. அந்த
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேதசத்த ற்குள்
நுைழந்து அதைனப் பாழாக்கனர்.
௬ மீதயானியரின் வருைகயால் இஸ்ரேவலர்
மிக ஏைழகளாயனர். எனேவ இஸ்ரேவலர்
கர்த்தரிடம்உதவக்காக ேவண்டினார்கள்.
௭மீதயானியர்எல்லாத்தீயகாரியங்கைளயும்

ெசய்தனர். எனேவ இஸ்ரேவலர்
கர்த்தரிடம் உதவக்காக ேவண்டினார்கள்.
௮ எனேவ கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசைய
அவர்களிடம் அனுப்பனார். அத்தீர்க்கதரிச
இஸ்ரேவலரிடம், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுவது இதுேவ:
‘நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாயருந்தீர்கள்.
நான் உங்கைள வடுவத்து அந்தத்
ேதசத்தலிருந்து அைழத்து வந்ேதன். ௯ நான்
எக ப்தன் பலமுள்ள ஜனங்களிடமிருந்து
உங்கைள மீட்ேடன். பன்னர் கானானியர்
உங்கைளத் துன்புறுத்தனார்கள். நான்
மீண்டும் உங்கைளக் காப்பாற்ற ேனன்.
அத்ேதசத்தல் இருந்ேத அவர்கைளப்
ேபாகும்படி ெசய்ேதன். அவர்கள் ேதசத்ைத
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.’
௧௦ பன் உங்களிடம், ‘நாேன உங்கள்
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ேதவனாகயகர்த்தர்,எேமாரியரின்ேதசத்தல்
வாழ்வீர்கள். ஆனால் அவர்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்’
என்ேறன். ஆனால் நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல” என்றார்.

க த ேயாைனக் கர்த்தருைடய தூதன்
சந்த த்தல்
௧௧ அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன்

கத ேயான் என்னும் ெபயருள்ளவனிடம்
வந்தான். ஓப்ராஎன்னுமிடத்தல்ஒருகர்வாலி
மரத்தன் கீேழ கர்த்தருைடய தூதன் வந்து
உட்கார்ந்தான். அந்தகர்வாலிமரம்ேயாவாஸ்
என்பவனுக்குச் ெசாந்தமாயருந்தது.
ேயாவாஸ் அப ேயேசரின் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ேயாவாஸ் என்பவன்
கத ேயானின் தந்ைத. த ராட்ைச
ஆைலயல் க த ேயான் ேகாதுைமைய
அடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். கர்த்தருைடய
தூதன், க த ேயானுக்கருேக உட்கார்ந்தான்.
மீதயானியர் ேகாதுைமையப் பார்த்துவ டக்
கூடாெதன்று கத ேயான் மைறத்துைவக்க
முயன்றான். ௧௨ கர்த்தருைடய
தூதன் கத ேயானுக்குக் காட்ச தந்து,
அவனிடம், “ெபரும் வீரேன! கர்த்தர்
உன்ேனாடிருக்க றார்!” என்றான்.
௧௩ அப்ேபாது க த ேயான், “கர்த்தர்

எங்கேளாடிருந்தால் எங்களுக்கு ஏன்
இத்தைனத் துன்பங்கள் ேநருகன்றன?
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எங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு அவர்
அற்புதமானக் காரியங்கைளச் ெசய்தார்
என்று நாங்கள் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
கர்த்தர், தங்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்து வந்ததாக எங்கள் முற்ப தாக்கள்
கூறனார்கள். ஆனால் கர்த்தர் எங்கைள
வ ட்டுப் ப ரிந்துவ ட்டார். மீதயானியர்
எங்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர்
அனுமத த்தார்” என்றான்.
௧௪ கர்த்தர் க த ேயாைனப் பார்த்து,

“உனது வல்லைமையப் பயன்படுத்து,
மீதயானியரிடமிருந்து இஸ்ரேவலைரக்
காப்பாற்று. அவர்கைளக் காப்பாற்ற நான்
உன்ைனஅனுப்புக ேறன்!” என்றார்.
௧௫ ஆனால் க த ேயான் அவருக்குப்

பதலாக, “என்ைன மன்னித்துவடுங்கள்
ஐயா, நான் எவ்வாறு இஸ்ரேவலைர
காப்பாற்றுேவன். மனாேச ேகாத்த ரத்தல்
எங்கள் குடும்பேம மிகவும் எளியது. எங்கள்
குடும்பத்தல்நான்இைளயவன்” என்றான்.
௧௬ கர்த்தர் க த ேயானிடம், “நான்

உன்ேனாடிருக்க ேறன்! எனேவ
மீதயானியைர நீ ேதாற்கடிக்க முடியும்! ஒேர
மனிதைன எத ர்த்துப் ேபாரிடுவது ேபாலேவ
உனக்குத் ேதான்றும்” என்றார்.
௧௭ க த ேயான் கர்த்தரிடம், “உமக்கு

என் ேமல் கருைண இருந்தால் என்னிடம்
ேபசுக றவர் நீர் தான் என்பதற்கு ஏேதனும்
சான்று காட்டும். ௧௮இங்ேகேய தயவுெசய்து
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காத்தரும். நான் தரும்ப வரும்வைர
எங்கும் ேபாகாதரும். நான் எனது
காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து உம்முன்
ைவக்கஅனுமதயும்” என்றான்.
கர்த்தர், “நீ வரும்வைரக் காத்தருப்ேபன்”

என்றார்.
௧௯ க த ேயான் உள்ேள ெசன்று, ஒரு

ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய சைமத்தான். 20
பவுண்டுமாைவஎடுத்துப்புளிப்பன்ற அப்பம்
ெசய்தான். இைறச்சைய ஒரு கூைடயலும்,
அது ேவகப் பயன்படுத்தய தண்ணீைர
ஒரு பாைனயலும் எடுத்துக் ெகாண்டான்.
இைறச்சையயும், இைறச்சைய ேவகைவத்த
தண்ணீைரயும், புளிப்பற்ற அப்பத்ைதயும்
க த ேயான் ெகாண்டு வந்தான். கர்வாலி
மரத்தன் கீேழ அமர்ந்தருந்த கர்த்தருக்கு
அந்தஉணைவக்க த ேயான்ெகாடுத்தான்.
௨௦ ேதவனுைடய தூதன் கத ேயாைன

ேநாக்க , “இைறச்சையயும், புளிப்பற்ற
அப்பத்ைதயும் அங்ேகயருக்கும் பாைறயல்
ைவத்து அதன் மீது தண்ணீைர ஊற்று”
என்றார். க த ேயானும்அவ்வாேறெசய்தான்.
௨௧ கர்த்தருைடய தூதன் இைறச்சையயும்

அப்பத்ைதயும் தன் ைகயல் ைவத்தருந்த
ைகத்தடியன் முைனயால் ெதாட்டான்.
பாைறயலிருந்து ெநருப்பு ேதான்ற
இைறச்சையயும், அப்பத்ைதயும்
எரித்துவ ட்டது! பன் கர்த்தருைடய தூதனும்
மைறந்துேபானான்.
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௨௨ அப்ேபாது க த ேயான்
தான் கர்த்தருைடய தூதேனாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தைத உணர்ந்தான்.
எனேவ க த ேயான், “சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ! நான் கர்த்தருைடய தூதைன
ேநருக்கு ேநராகச் சந்த த்ேதன்!” என்று
சத்தமிட்டான்.
௨௩ ஆனால் கர்த்தர் க த ேயானிடம்,

“அைமதயாயரு! பயப்படாேத! நீ
மரிக்கமாட்டாய்!” என்றார்.
௨௪ ஆைகயால் க த ேயான் அங்கு

ேதவைன ஆராத ப்பதற்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். க த ேயான் அப்பலிபீடத்த ற்கு
“கர்த்தேர சமாதானம்” என்று ெபயரிட்டான்.
ஓப்ரா நகரில் அப்பலிபீடம் இன்றும் உள்ளது.
அப ேயசர் குடும்பம் வாழும் இடம் ஓப்ரா
ஆகும்.

பாகாலின் பலிபீடத்ைத க த ேயான்
அழித்தல்
௨௫ அேத இரவல் கர்த்தர் க த ேயானிடம்

ேபசனார். கர்த்தர், “உன் தந்ைதக்குச்
ெசந்தமான ஏழு வயதுள்ள முழுைமயாக
வளர்ந்த காைளைய எடுத்துக்ெகாள். பாகால்
என்னும் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்ெகன்று
உன் தந்ைத அைமத்த பலிபீடம் ஒன்று
உள்ளது. பலிபீடத்தனருேக ஒரு மரத்தூணும்
இருக்கறது. அேசரா என்னும் ெபாய்த்
ேதவைதைய மகைமப் படுத்துவதற்காக



நயாயாத பத கள்௬:௨௬ xl நயாயாத பத கள்௬:௨௯

அத்தூண் அைமக்கப்பட்டது. காைளயால்
பாகாலின் பலிபீடத்ைத வீழ்த்த , அேசராவன்
ேகாவல் தூைண முறத்துவடு. ௨௬ அதன்
பறகு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்காக
முைறப்படி பலிபீடம் கட்டு. ேமடான நலத்தல்
அப்பலிபீடத்ைதக் கட்டு. பன்பு முழுைமயாக
வளர்ந்த காைளைய அந்தப் பலிபீடத்தல்
தகன பலியாகச் ெசலுத்து. அேசரா தூணின்
வறைக உனது பலிைய எரிப்பதற்குப்
பயன்படுத்து” என்றார்.
௨௭ ஆைகயால் க த ேயான் தன்

ேவைலயாட்களில் 10 ேபைர
அைழத்துச்ெசன்று, தன்னிடம் கர்த்தர்
கூறயபடிேய ெசய்தான். அவனது
குடும்பத்தாரும் நகர ஜனங்களும் அவன்
ெசய்வைதப் பார்க்கக்கூடும் என்று அவன்
பயந்தான். தன்னிடம் கர்த்தர் கூறயபடிேய
க த ேயான் ெசய்தான். ஆனால் அைதப்
பகலில்ெசய்யாமல்இரவல்ெசய்தான்.
௨௮ நகர ஜனங்கள் மறுநாள் காைலயல்

வழித்தேபாது, பாகாலின் பலிபீடம்
அழிக்கப்பட்டிருப்பைதயும், அேசராவன்
தூண் முறக்கப்பட்டிருப்பைதயும் பார்த்தனர்.
முன்னால்பாகாலின்பீடத்தருேகஅேசராவன்
தூண் இருந்த இடத்தல் க த ேயான் கட்டிய
பலிபீடத்ைதயும், அதல் பலிய டப்பட்டிருந்த
காைளையயும்அவர்கள்கண்டனர்.
௨௯ நகர ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர்

பார்த்து, “பலிபீடத்ைத அழித்தவன் யார்?
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அேசராவன் தூைண உைடத்தவன்
யார்? புதய பலீபீடத்தல் காைளையப்
பலிய ட்டவன் யார்?” என்று ேகட்டனர்.
அவர்கள் பல ேகள்வகைளக் ேகட்டு,
அக்காரியங்கைளச் ெசய்தவன் யார்
என்பைதஅறயவரும்பனார்கள்.
ஒருவன் அவர்களுக்கு, “ேயாவாஸின்

மகனாகய க த ேயான் இதைனச் ெசய்தான்”
என்றான்.
௩௦ எனேவ, நகர ஜனங்கள் ேயாவாஸிடம்

வந்தனர். அவர்கள் ேயாவாஸிடம், “நீ
உனது மகைன ெவளிேய அைழத்து
வா. அவன் பாகாலின் பலிபீடத்ைதத்
தைரமட்ட மாக்கனான். பலிபீடத்தருகலுள்ள
அேசராவன் தூைண உைடத்தான். எனேவ
உன்மகன்மரிக்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௧ தன்ைனச் சுற்றலும் கூடியருந்த

ஜனங்கைளப் பார்த்து ேயாவாஸ்,
“நீங்கள் பாகாலுக்காகப் பரிந்து
ேபசுக றீர்களா? பாகாைல மீண்டும்
பாதுகாக்கப் ேபாக றீர்களா? பாகாைலச்
சார்ந்தருக்க றவன் எவேனா, அவன்
காைலக்குள் ெகால்லப்படக்கடவன்.
பாகால் உண்ைமய ேலேய பலமுள்ள
ேதவனாக இருந்தால் அவனது பலிபீடத்ைத
ஒருவன் அழிக்கும்ேபாது தன்ைன
காப்பாற்ற க்ெகாண்டிருக்கலாேம” என்றான்.
௩௨ ேயாவாஸ், “க த ேயான் பாகாலின்

பலிபீடத்ைத அழித்தருந்தால், பாகால்
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அவேனாடு வழக்காடட்டும்” என்றான்.
அந்நாளில் ேயாவாஸ் கத ேயானுக்கு ஒரு
புதய ெபயரிட்டான். அவைன ெயருபாகால்
என்றுஅைழத்தான்.

க த ேயான்மீதயானியைரமுறயடித்தல்
௩௩ இஸ்ரேவலைர எத ர்ப்பதற்கு

மீதயானியரும் அமேலக்கயரும்
க ழக்கலுள்ள பற ஜனங்களும் ஒன்றாகக்
கூடிவந்தனர். அவர்கள் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டி ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கல்
முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள். ௩௪கர்த்தருைடய
ஆவ கத ேயானுக்குள் வந்து மிகுந்த
வல்லைம ெபற்றான். அப ேயசர்
குடும்பம் தன்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து
வருமாறு க த ேயான் எக்காளம் ஊத
அைழத்தான். ௩௫ மனாேசயன்
ேகாத்த ரத்தனரிடம் க த ேயான் ெசய்த
ெதரிவ ப்ேபாைர அனுப்பனான்.
அவர்கள் மனாேசயன் ஜனங்களிடம்
ஆயுதங்கைள எடுத்துப் ேபாருக்குத்
தயாராகும்படி கூறனார்கள். ஆேசர்,
ெசபுேலான், நப்தலி ேகாத்த ரத்தனரிடமும்
அவன் ெசய்த ெதரிவ க்கும் ஆட்கைள
அனுப்பனான். அவர்கள் அேத
ெசய்தையத் ெதரிவ ப்பதற்குச் ெசன்றனர்.
க த ேயாைனயும் அவனது ஆட்கைளயும்
சந்த ப்பதற்காக அந்தக் ேகாத்த ரத்தனர்
ெசன்றனர்.
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௩௬ அப்ேபாது க த ேயான் ேதவனிடம்,
“இஸ்ரேவலைரக் காப்பதற்கு எனக்கு
உதவுவதாகக் கூறனீர். அதற்குச் சான்று
தாரும். ௩௭ நான் தைரயல்ஆட்டுத் ேதாைலப்
ேபாடுேவன். தைரெயல்லாம் உலர்ந்தருக்க,
ேதாலில் மட்டும் பனி ெபய்தருந்தால், நீர்
கூறயபடிேய இஸ்ரேவலைர மீட்பதற்கு
என்ைனப் பயன்படுத்துவீர் என்பைத
அற ேவன்” என்றான்.
௩௮ அவ்வாேற நடந்தது. க த ேயான்

காைலயல் எழுந்து ெசம்மறயாட்டுத்
ேதாைலப்ப ழிந்தான். ஒருகண்ணம்நைறய
தண்ணீைரப் ப ழிந்ெதடுக்கமுடிந்தது.
௩௯ அப்ேபாது க த ேயான் ேதவைன

ேநாக்க , “என்னிடம் ேகாபங்ெகாள்ளாதரும்.
இன்னும் ஒேர ஒரு வஷயம் குறத்து
மட்டும் உம்மிடம் ேகட்டுவடுக ேறன்.
ஆட்டுத்ேதாலால் உம்ைம மீண்டும் ஒருமுைற
ேசாத ப்ேபன். இம்முைற தைரெயல்லாம்
பனியால் ஈரமாயருக்க, ேதால் மட்டும்
உலர்ந்தருக்கச்ெசய்யும்” என்றான்.
௪௦ அன்ற ரவு ேதவன் அவ்வாேற நடக்கச்

ெசய்தார். ெசம்மறயாட்டுத் ேதால்
உலர்ந்தருந்தது. தைரேயா பனியால்
ஈரமாயருந்தது.

௭
௧ அதகாைலயல் ெயருபாகாலும்

(க த ேயான்) அவனது ஆட்களும்
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ஆேராத்தலுள்ள நீருற்றனருகல் தம்
முகாம்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாண்டனர்,
ேமாேர என்னும் மைலயடிவாரத்தலுள்ள
பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியர் முகாமிட்டுத்
தங்க இருந்தனர். இப்பகுத , க த ேயானும்
அவனது ஆட்களும் தங்க இருந்த பகுத க்கு
வடக்கல்இருந்தது.
௨ கர்த்தர் க த ேயாைன ேநாக்க ,

“மீதயானியைர ெவல்வதற்கு உனது
ஜனங்களுக்கு உதவப்ேபாக ேறன்.
ஆனால் அவ்ேவைலக்கு ேதைவயான
எண்ணிக்ைகக்கு அதகமான வீரர்கள்
உன்ேனாடிருக்க றார்கள். இஸ்ரேவலர்
என்ைன மறந்து தங்கைளத் தாங்கேள
காப்பாற்ற க்ெகாண்டதாக எண்ணுவைத
நான் வரும்பவல்ைல. ௩ எனேவ இப்ேபாது
உன் வீரர்களுக்கு இதைன அறவத்துவடு.
அவர்களிடம், ‘பயப்படுக ற எவனும் கீேலயாத்
மைலைய வ ட்டுத் தன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச்
ெசல்லலாம்’ என்றுகூறு” என்றார்.
அப்ேபாது 22,000 ேபர் க த ேயாைன வட்டு

வீடுகளுக்குத் தரும்பனார்கள். ஆனாலும்
10,000 ேபர் மீத இருந்தனர்.
௪ அப்ேபாது கர்த்தர் க த ேயாைன

ேநாக்க , “இப்ேபாதும் ஆட்கள் மிகுதயாக
இருக்க றார்கள், அவர்கைள தண்ணீரருேக
அைழத்துச் ெசல். உனக்காக அவர்கைள
அங்கு பரிேசாத ப்ேபன். ‘இந்த மனிதன்
உன்ேனாடு ெசல்வான்’ என்று நான்



நயாயாத பத கள்௭:௫ xlv நயாயாத பத கள்௭:௯

கூறனால் அவன் ேபாவான். ‘அவன்
உன்ேனாடு ெசல்லமாட்டான்’ என்று நான்
கூறனால்அவன்ேபாகமாட்டான்” என்றார்.
௫ எனேவ க த ேயான் அவர்கைள

தண்ணீரருேக அைழத்துச் ெசன்றான். அங்கு
கர்த்தர் க த ேயாைன ேநாக்க , “உனது
ஆட்களில் நாையப்ேபால் தண்ணீைர
நக்க க் குடிப்ேபாைர ஒரு குழுவாகவும்,
மண்டிய ட்டு தண்ணீைர குடிப்ேபாைர
மற்ெறாரு குழுவாகவும் ப ரித்து வடு”
என்றார்.
௬ ைககளால் தண்ணீைர அள்ளி நாையப்

ேபால் நக்க ப் பருக ேயார் 300 ேபர். மற்ற
எல்ேலாரும் மண்டிய ட்டுத் தண்ணீைரப்
பருகனார்கள். ௭ கர்த்தர் க த ேயாைன
ேநாக்க , “நாையப் ேபால் தண்ணீைர நக்கய
300 ேபைரயும் நான் பயன்படுத்துேவன். நீ
மீதயானியைர முறயடிக்கும்படி ெசய்ேவன்.
ப றர்வீடுகளுக்குத்தரும்பட்டும்” என்றார்.
௮ எனேவ க த ேயான் பற இஸ்ரேவலைரத்

தருப்ப அனுப்பவ ட்டான். 300 மனிதைர
மட்டும் க த ேயான் தன்ேனாடு இருக்கச்
ெசய்தான். வீட்டிற்குச் ெசன்றவர்களது
ெபாருட்கைளயும், எக்காளங்கைளயும் அந்த
300 ேபரும்ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
க த ேயானின் முகாமிற்குக் கீேழயுள்ள

பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியர் முகாமிட்டுத்
தங்க இருந்தனர். ௯ இரவல் கர்த்தர்
க த ேயானிடம், “எழுந்தரு, நீ மீதயானியரின்
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ேசைனையத் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன்.
அவர்களின் முகாமிற்குச் ெசல்.
௧௦ தனிேய ெசல்ல நீ பயப்பட்டால் உன்
ேவைலக்காரனாகயபூராைவயும்உன்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல். ௧௧ மீதயானியரின்
முகாமிற்குள் ெசல். அங்ேக ஜனங்கள் ேபசும்
ெசய்த கைளக்கவனித்துக்ெகாள். அதன்பன்
அவர்கைளத் தாக்குவதற்கு அஞ்சமாட்டாய்”
என்றார்.
எனேவ க த ேயானும் அவனது

ேவைலயாளாகய பூராவும் பைகவர்
முகாமின் ஓரத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
௧௨ அப்பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியரும்,
அமேலக்கயரும், க ழக்கலிருந்து வந்த
அைனத்து ஜனங்களும் முகாமிட்டுத் தங்க
இருந்தனர். ெவட்டுக்களிகளின்கூட்டத்ைதப்
ேபால அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல்
மிகுந்தருந்தனர். கடற்கைர மணைலப்
ேபான்று அவர்களுக்கு ஒட்டகங்கள்
இருந்ததுேபால் ேதான்றற்று.
௧௩ க த ேயான் பைகவரின் முகாைம

ெநருங்க ஒருமனிதன்ேபசுவைதக்ேகட்டான்.
அம்மனிதன் அவனது நண்பனுக்குத் தான்
கண்ட கனைவக் கூறக்ெகாண்டிருந்தான்.
அம்மனிதன், “மீதயானியரின் முகாமில் ஒரு
உருண்ைடவடிவமானஅப்பமானதுஉருண்டு
வருவதாகக் கனவுக் கண்ேடன். அந்த அப்பம்
மிக வலிைமயாக முகாைமத் தாக்கயதால்
கூடாரம் தாக்குண்டு தைரமட்டமாக
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வழுந்தது” என்றான்.
௧௪ அம்மனிதனின் நண்பன் கனவன்

ெபாருைளஅறந்தருந்தான். அம்மனிதனின்
நண்பன், “உன் கனவற்கு ஒேர ஒரு
ெபாருளுண்டு. உனது கனவு இஸ்ரேவலின்
மனிதைனப் பற்றயது. அது ேயாவாஸின்
மகனாகய க த ேயாைனக் குறத்து
உணர்த்துகறது. மீதயானியரின்
எல்லா ேசைனகைளயும் க த ேயான்
ேதாற்கடிப்பதற்கு ேதவன் அனுமத ப்பார்
என்றுஇதுெபாருள்படுகறது” என்றான்.
௧௫ அம்மனிதர்கள் கனைவயும் அதன்

ெபருைளயும்பற்ற ப் ேபாசுவைத அவன்
ேகட்ட பன்னர்,க த ேயான்ேதவைனவழுந்து
வணங்கனான். பன் அவன் இஸ்ரேவலரின்
முகாமிற்குத்தரும்ப ப் ேபானான். க த ேயான்
ஜனங்கைள அைழத்து, “எழுந்தருங்கள்!
மீதயானியைர ெவல்வதற்குக் கர்த்தர் உதவ
ெசய்வார்” என்றான். ௧௬ பன்பு க த ேயான்
300 ேபைரயும் மூன்று ப ரிவுகளாகப்
ப ரித்தான். க த ேயான் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ஒரு எக்காளத்ைதயும் ஒரு ெவறுைமயான
ஜாடிையயும் ெகாடுத்தான். ஒவ்ெவாரு
ஜாடியனுள்ளும் ஒரு எரியும் தீப்பந்தம்
இருந்தது. ௧௭ க த ேயான் அம்மனிதைரப்
பார்த்து, “என்ைனக் கூர்ந்து கவனித்து நான்
ெசய்வைதச் ெசய்யுங்கள். பைகவரின்
முகாம்வைரக்கும் என்ைனத் ெதாடர்ந்து
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வாருங்கள். பைகவர்களது முகாமின்
ஓரத்ைத நான் அைடந்ததும் நான்
ெசய்வைதேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள்.
௧௮ நீங்கள் எல்ேலாரும் பைகவரின்
முகாம்கைளச் சூழ்ந்து ெகாள்ளுங்கள்.
நானும் என்ேனாடிருக்கும் ஆட்களும்
எக்காளங்கைள ஊதுேவாம். நாங்கள்
எக்காளங்கைளஊதயதும்நீங்களும்உங்கள்
எக்காளங்கைளஊதுங்கள். உடேன சத்தமாக
இவ்வாறு கூறுங்கள்: ‘கர்த்தருக்காகவும்
க த ேயானுக்காகவும்!’ என்று கூறுங்கள்”
என்றான்.
௧௯ க த ேயானும் அவேனாடிருந்த 100

மனிதர்களும் பைகவரது முகாமின்
ஓரத்ைத அைடந்தார்கள். பைகவர்கள்
இரவுக் காவலாளைர மாற்றனதும்
அவர்கள் அங்கு வந்தைடந்தனர். அது
நள்ளிரவு ஜாமக்காவலின்ேபாது நடந்தது.
க த ேயானும் அவனது மனிதர்களும்
எக்காளங்கைள ஊத , அவர்களுைடய
ஜாடிகைள உைடத்தனர். ௨௦ உடேன
எல்லாக் குழுவனரும் எக்காளங்கைள ஊத
ஜாடிகைள உைடத்தார்கள். அம்மனிதர்கள்
தீப்பந்தங்கைள இடது ைககளிலும்,
எக்காளங்கைள வலது ைககளிலும் ஏந்த க்
ெகாண்டனர். அவர்கள் எக்காளங்கைள
ஊதயதும், “கர்த்தருக்ெகன்று ஒரு பட்டயம்,
க த ேயானுக்ெகன்று ஒரு பட்டயம்!” எனச்
சத்தமிட்டனர்.
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௨௧ க த ேயானின் மனிதர்கள் தாங்கள்
நன்ற இடத்த ேலேய நன்றுக்ெகாண்டனர்.
முகாமிற்குள் மீதயானின் மனிதர்கள்
கதற க் ெகாண்ேட ஓட ஆரம்ப த்தனர்.
௨௨ க த ேயானின் 300 மனிதர்களும்
எக்காளங்கைள ஊதயெபாழுது,
மீதயானியர் ஒருவைரெயாருவர் தங்கள்
வாள்களால் ெகால்லும்படியாக கர்த்தர்
ெசய்தார். ேசேரா நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள
ெபத்ச த்தா என்னும் நகரத்த ற்கு பைகவரின்
பைடகள் ஓட்டம் எடுத்தனர். தாபாத்
நகரத்தன் அருேகயுள்ள ஆேபல்ேமெகாலா
நகரத்தன் எல்ைலவைரக்கும் அவர்கள் ஓடிச்
ெசன்றார்கள்.
௨௩ நப்தலி, ஆேசர், மனாேச

ேகாத்த ரத்தனைரச் ேசர்ந்த வீரர்கள்
மீதயானியைரத் துரத்துமாறு
அனுப்பப்பட்டனர். ௨௪ க த ேயான்
எப்ப ராயீமின் மைலநாடுகளுக்ெகல்லாம்
ெசய்த அறவப்ேபாைர அனுப்பனான்.
அவர்கள், “கீழிறங்க வந்து மீதயானியைரத்
தாக்குங்கள். ெபத்தாபராவைரக்கும்
ேயார்தான் நத மட்டும் உங்கள் ஆதக்கத்தன்
கீழ்ெகாண்டுவாருங்கள். மீதயானியர்அங்கு
வந்து ேசரும்முன்னர் இைதச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார்கள்.
எனேவ அவர்கள் எப்ப ராயீம்

ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கைள
அைழத்தனர். ெபத்தாபரா வைரக்கும்



நயாயாத பத கள்௭:௨௫ l நயாயாத பத கள்௮:௨

நத ப்ப ரேதசத்ைதத் தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாண்டு வந்தனர். ௨௫ எப்ப ராயீம்
மனிதர்கள் மீதயானிய தைலவர்களில்
இருவைரப் ப டித்தனர். அவர்களின்
ெபயர்கள்: ஓேரபும் ேசபும்ஆகும். எப்ப ராயீம்
ஆட்கள் ஓேரப் பாைற என்னுமிடத்தல்
ஓேரைபக் ெகான்றனர். ேசப் ஆைல
என்னுமிடத்தல் அவர்கள் ேசைபக்
ெகான்றனர். எப்ப ராயீம் மனிதர்கள்
மீதயானியைரத் ெதாடர்ந்து துரத்தனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் முதலில் ஓேரப்,
ேசப் ஆக ேயாரின் தைலகைள ெவட்டி,
அத்தைலகைளக் க த ேயானிடம் ெகாண்டு
வந்தனர். அச்சமயம் க த ேயான் ேயார்தான்
நதைய ஜனங்கள் கடக்கும் இடத்தல்
இருந்தான்.

௮
௧எப்ப ராயீம்மனிதர்கள்க த ேயானிடம்
ேகாபப்பட்டனர். எப்ப ராயீம் மனிதர்கள்

க த ேயாைனச் சந்த த்தேபாது, அவர்கள்,
“ஏன் எங்கைள இப்படி நடத்தனீர்கள்?
மீதயானியைர எத ர்த்து நீங்கள்
ேபாராடச் ெசன்றேபாது ஏன் எங்கைள
அைழக்கவல்ைல?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨ ஆனால் க த ேயான் எப்ப ராயீம்

ஆட்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் சாத த்த
அளவுக்கு நான் எைதயும் ெசய்யவல்ைல.
எனது குடும்பத்தாராக ய அப ேயஸரின்
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குடும்பத்ைதக் காட்டிலும் எப்ப ராயீம்
ஜனங்களாகய நீங்கள் ச றப்பாக அறுவைட
ெசய்க றீர்கள். அறுவைடக் காலத்தல்
எங்கள் குடும்பத்தனர் ேசகரிப்பைதக்
காட்டிலும் நீங்கள் உங்கள் வயல்களில்
அத கமான த ராட்ைசக் கனிகைளவ ட்டு
ைவக்கறீர்கள். அது உண்ைம அல்லவா?
௩ அதுேபாலேவ, உங்களுக்கு இப்ேபாதும்
ச றந்த அறுவைட வாய்த்துள்ளது. ேதவன்
உங்கைள மீதயானியரின் தைலவர்களாகய
ஓேரைபயும் ேசைபயும் சைறப்ப டிக்கச்
ெசய்தார். நீங்கள் ெசய்வேதாடு என்
ெவற்றைய நான் எவ்வாறு ஒப்ப ட்டுப்
பார்க்க முடியும்?” என்றான். எப்ப ராயீமின்
ஆட்கள் க த ேயானின் பதைலக் ேகட்டேபாது,
அவர்கள்ேகாபம்அடங்கயது.

மீதயானியரின் இரண்டு அரசர்கைளயும்
க த ேயான்சைறப டித்தல்
௪ க த ேயானும் அவனது 300

ஆட்களும் ேயார்தான் நதயருேக வந்து
மறுகைரக்குக் கடந்து ெசன்றனர். அவர்கள்
கைளப்புற்றுப் பச ேயாடு காணப்பட்டனர்.
௫ க த ேயான் சுக்ேகாத் நகரத்தன்
மனிதர்கைளப் பார்த்து, “எனது வீரர்கள்
உண்பதற்கு ஏதாவது ெகாடுங்கள்.
அவர்கள் கைளப்புற்றருக்க றார்கள்.
நாங்கள் மீதயானியரின் அரசர்களாகய
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ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் துரத்த க்
ெகாண்டிருக்க ேறாம்” என்றான்.
௬ஆனால்சுக்ேகாத்நகரத்தன்தைலவர்கள்

க த ேயாைனப் பார்த்து, “ஏன் நாங்கள் உமது
வீரர்களுக்கு சாப்ப ட உணவு ெகாடுக்க
ேவண்டும்? நீங்கள் இன்னும் ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் ப டிக்கவல்ைல”
என்றார்கள்.
௭ அப்ேபாது க த ேயான், “நீங்கள்

எங்களுக்கு உணவு தரமாட்டீர்கள்.
ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ப டிப்பதற்கு
கர்த்தர் எனக்கு உதவுவார். அதன் பன்னர்
நான் மீண்டும் இங்கு வருேவன். அப்ேபாது
பாைல வனத்தலுள்ள முட்களாலும்
ெநருஞ்ச களாலும்அடித்துஉங்கள்ேதாைலக்
க ழித்துவடுேவன்” என்றான்.
௮ சுக்ேகாத் நகைர வ ட்டு ெவளிேயறய

க த ேயான் ெபனூேவல் நகரத்த ற்குச்
ெசன்றான். க த ேயான் ெபனூேவலின்
ஆட்களிடமும்உணவுேகட்டான். சுக்ேகாத்தன்
மனிதர்கைளப் ேபாலேவ ெபனூேவலின்
ஆட்களும் கத ேயானுக்குப் பதல்
கூறனார்கள். ௯ எனேவ க த ேயான்
ெபனூேவலின் மனிதர்களிடம், “நான்
ெவற்ற ெபற்றபன் இங்குத் தரும்ப வந்து
ேகாபுரத்ைதத் தைரமட்டம் ஆக்குேவன்”
என்றான்.
௧௦ ேசபாவும், சல்முனாவும், அவர்களது

ேசைனகளும் கர்ேகார் நகரத்தல்
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இருந்தார்கள். அவர்களது ேசைனயல்
15,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
கழக்கலிருந்து வந்த ஜனங்களின்
ேசைனயல் மீதயருந்த பைட வீரர்களாவர்.
அவர்கள் ேசைனயன் 1,20,000 வலிைமமிக்க
பைடவீரர்கள்ஏற்ெகனேவெகால்லப்பட்டனர்.
௧௧ க த ேயானும் அவனது மனிதர்களும்

கூடாரங்களில் வாழ்ேவாரின் பாைத
வழியாகச் ெசன்றனர். ேநாபாகு,
ெயாக ெபயா ஆகய நகரங்களின் க ழக்கல்
அப்பாைத இருந்தது. க த ேயான் கர்ேகார்
நகரம் வைரக்கும் வந்து, பைகவைரத்
தாக்கனான். எத ரிகளின் ேசைன
அந்தத் தாக்குதைல எத ர்பார்க்கவல்ைல.
௧௨ மித யானியரின் அரசர்களாகய ேசபாவும்
சல்முனாவும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஆனால்
க த ேயான் அவர்கைளத் துரத்த ப் ப டித்தான்.
க த ேயானும்அவனதுஆட்களும் பைகவரின்
பைடையத் ேதாற்கடித்தனர்.
௧௩பன், ேயாவாஸின் மகனான கத ேயான்

ேபாரிலிருந்து தரும்பனான். ஏேரஸ்
கணவாய் வழியாகக் க த ேயானும் அவனது
ஆட்களும் தரும்பனார்கள். ௧௪ க த ேயான்
சுக்ேகாத் நகரத்து இைளஞன் ஒருவைனப்
ப டித்தான். க த ேயான் அந்த இைளஞைனச்
சல ேகள்வகள் ேகட்டான். அந்த இைளஞன்
சுக்ேகாத் நகரத்துத் தைலவர்கள் மற்றும்
மூப்பர்களதுெபயர்கைளஎழுதனான். அவன்
77மனிதர்களின்ெபயர்கைளத்தந்தான்.
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௧௫ பன் க த ேயான் சுக்ேகாத் நகரத்த ற்கு
வந்தான். அவன் அந்நகரத்து மனிதர்கைளப்
பார்த்து, “ேசபாைவயும், சல்முனாைவயும்
இேதா ப டித்தருக்க ேறாம். நீங்கள்
எங்கைளப் பார்த்துக் கண்டலாக, ‘ஏன்
உங்கள் கைளத்த வீரர்களுக்கு உணவளிக்க
ேவண்டும்? நீங்கள் இன்னும் ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் ப டிக்கவல்ைல’ என்றீர்கள்”
என்றான். ௧௬ க த ேயான் சுக்ேகாத்
நகரத்தன் தைலவர்கைள அைழத்து
வந்து, பாைலவனத்தன் முட்களாலும்
ெநருஞ்சல்களாலும் அவர்கைள அடித்தான்.
௧௭ ெபனூேவல் நகரத்தன் ேகாபுரத்ைதயும்
க த ேயான் தைரமட்டம் ஆக்க , அந்நகரின்
மனிதர்கைளக்ெகான்றான்.
௧௮ பன் க த ேயான் ேசபாைவயும்

சல்முனாைவயும் ேநாக்க , “தாேபார்
மைலயல் நீங்கள் சல மனிதர்கைளக்
ெகான்றீர்கள், அவர்கள் யாைரப்
ேபான்றருந்தார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ேசபாவும் சல்முனாவும், “அவர்கள்

உங்கைளப் ேபான்றருந்தார்கள்.
ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு இராஜ குமாரைனப்
ேபால் காணப்பட்டான்” என்று பதல்
கூறனார்கள்.
௧௯ க த ேயான், “அவர்கள் என்

சேகாதரர்கள்! என் தாயன் ஜனங்கள்!
கர்த்தர் ஜீவத்தருக்க றபடியால், நீங்கள்
அவர்கைளக் ெகால்லாமல் வ ட்டிருந்தால்,
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நானும் இப்ேபாது உங்கைளக் ெகால்லாமல்
வ ட்டிருப்ேபன்” என்றான்.
௨௦ பன்பு க த ேயான் ெயத்ேதைர ஏற ட்டுப்

பார்த்தான். ெயத்ேதர் க த ேயானின் மூத்த
மகன். க த ேயான் அவைன ேநாக்க , “இந்த
அரசர்கைளக் ெகான்றுவடு” என்றான்.
ஆனால் ெயத்ேதர் பயம் நைறந்த ஒரு
ைபயனாக இருந்தான். எனேவ அவன் தன்
வாைளஉருவவல்ைல.
௨௧ அப்ேபாது ேசபாவும் சல்முனாவும்

க த ேயாைன ேநாக்க , “நீர் எழுந்து
எங்கைளக் ெகான்றுேபாடும். இைத
நைறேவற்றும் வலிைம உம்மிடேம உண்டு”
என்றனர். எனேவ க த ேயான் எழுந்து
ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ெகான்றான்.
பன்பு அவர்களது ஒட்டகங்களின்
கழுத்துக்களிலிருந்தச் சந்த ரைனப் ேபான்ற
அலங்காரங்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டான்.

க த ேயான்ஓர் ஏேபாைதச்ெசய்தல்
௨௨ இஸ்ரேவலர் க த ேயாைன ேநாக்க ,

“நீர் எங்கைள மீதயானியரிடமிருந்து
காப்பாற்றனீர். எனேவ எங்கைள நீேர
ஆட்ச ெசய்யும். நீரும், உமது மகனும், உமது
ேபரனும் எங்கைள ஆளேவண்டுெமன்று
நாங்கள்வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௨௩ ஆனால் க த ேயான் இஸ்ரேவலைர

ேநாக்க , “கர்த்தர் தாேம உங்கள் அரசராக
இருப்பார். நான் உங்கைள ஆளமாட்ேடன்,
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எனது மகனும் உங்கைள ஆளமாட்டான்”
என்றான்.
௨௪ இஸ்ரேவலர் ெவன்ற ஜனங்களில்

இஸ்மேவலரும் இருந்தனர். இஸ்மேவலரில்
ஆண்கள் ெபான்னாலாகய காதணிகைள
அணிந்தருந்தனர். எனேவ க த ேயான்
இஸ்ரேவலைர ேநாக்க , “நான் ேகட்கும்
இந்த காரியத்ைத நீங்கள் எனக்குச் ெசய்ய
ேவண்டும். ேபாரில்நீங்கள்எடுத்துக்ெகாண்ட
ெபாருள்களிலிருந்து ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு
ெபான் காதணிைய எனக்குத் தரேவண்டும்!
என்றுவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௨௫ அதற்கு இஸ்ரேவலர் க த ேயாைன

ேநாக்க , “நீர் ேகட்பைத நாங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு தருேவாம்” என்றனர்.
அவர்கள் ஓர் ேமலாைடையக் கீேழ
வ ரித்தனர். ஒவ்ெவாருவனும்
அதன் மீது ஒரு காதணிையப்
ேபாட்டான். ௨௬ அக்காதணிகைளச்
ேசர்த்து எைடேபாட்டேபாது 43 பவுண்டு
எைடயுள்ளதாய் இருந்தது. இஸ்ரேவலர்
க த ேயானுக்குக் ெகாடுத்த மற்றப் பரிசுகள்
இங்கு ேசர்க்கப்படவல்ைல. பைறையப்
ேபான்றும், மைழத் துளிகைளப் ேபான்றும்
வடிவைமந்த அணிகலன்கைளயும் அவர்கள்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தனர். அவனுக்கு
ஊதா ந ற அங்கையயும் ெகாடுத்தனர்.
மீதயானியரின் அரசர்கள் அவற்ைற
அணிந்தருந்தனர். மீதயானிய அரசர்களின்
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ஒட்டகங்களிலுள்ள சங்கலிகைளயும்
அவர்கள்அவனுக்குக்ெகாடுத்தனர்.
௨௭ க த ேயான் ஒரு ஏேபாத்ைதச் ெசய்ய,

இப்ெபான்ைனப் பயன்படுத்தனான். ஒப்ரா
என்னும் அவனது ெசாந்த ஊரிேலேய
ஏேபாத்ைத ைவத்தான். இஸ்ரேவலர்
எல்ேலாரும் ஏேபாத்ைத வழிப்பட்டனர்.
இவ்வதமாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேதவனிடம் அவநம்ப க்ைகெகாண்டு
ஏேபாத்ைத வழிபட்டனர். க த ேயானும்
அவனது குடும்பத்தனரும் பாவம்
ெசய்யும்படியான கண்ணியாக இந்த ஏேபாத்
அைமந்தது.

க த ேயானின்மரணம்
௨௮ இஸ்ரேவலரின் ஆளுைகயன் கீழ்

மீதயானியர் வந்தனர். மீதயானியர்
இஸ்ரேவலருக்கு எந்தப் ப ரச்சைனயும்
ேமற்ெகாண்டு தரவல்ைல. க த ேயான்
உய ேராடு இருந்தவைரக்கும் ேதசம் 40
ஆண்டுகள்அைமதயாகஇருந்தது.
௨௯ ேயாவாஸின் மகனாகய ெயருபாகால்

(க த ேயான்) தன் வீட்டிற்குச் ெசன்றான்.
௩௦ க த ேயானுக்கு 70 மகன்கள் இருந்தனர்.
அவனுக்குப் பல மைனவயர் இருந்ததால்
அத்தைன மகன்கள் இருந்தனர்.
௩௧ க த ேயானின் ேவைலக்காரி சீேகமில்
வாழ்ந்து வந்தாள். க த ேயானுக்கு அவள்
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மூலமாக ப றந்த மகன் ஒருவன் இருந்தான்.
அவன்ெபயர்அபெமேலக்கு.
௩௨ ேயாவாஸின் மகனாகய க த ேயான்

மிக முத ர்ந்த வயதல் மரித்தான்.
ேயாவாஸின் கல்லைறயல் க த ேயான்
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அப ேயஸர்
குடும்பம் வாழும் ஓப்ரா நகரில் அந்தக்
கல்லைற இருக்கறது. ௩௩ க த ேயான்
மரித்ததும், இஸ்ரேவலர் ேதவனிடம்
நம்ப க்ைக ைவக்காமல் பாகாைலப்
பன்பற்றனார்கள். அவர்கள் பாகால்
ேபரீத்ைதத் ேதவனாக்கனார்கள். ௩௪ சுற்ற
வாழ்ந்த பைகவர்களிடம் இருந்ெதல்லாம்
இஸ்ரேவலர்கைளக் காப்பாற்றயும் கூட,
இஸ்ரேவலர்கள் தமது ேதவனாகய
கர்த்தைர நைனத்துக்கூடப் பார்க்கவல்ைல.
௩௫ எவ்வளேவா நன்ைமகைளச்
ெசய்தருந்தும்கூட ெயருபாகாலின்
(க த ேயான்) குடும்பத்தனருக்குஇஸ்ரேவலர்
வசுவாசமுைடயவர்களாய்இருக்கவல்ைல.

௯
அபெமேலக்குஅரசன்ஆகுதல்
௧ ெயருபாகாலின் (க த ேயான்)

ேவைலக்காரியன் மகனான அபெமேலக்கு
சீேகமில் வாழ்ந்த தனது மாமன்மார்களிடம்,
“எனது தாயன் குடும்பத்தாரிடம் ெசன்று,
௨ சீேகாம் நகரின் தைலவர்களிடம்
இக்ேகாள்வையக் ேகளுங்கள்:
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‘ெயருபாகாலின் 70 மகன்களாலும் நீங்கள்
ஆளப்படுவது நல்லதா, அல்லது ஒேர
ஒருவனால் ஆளப்படுதல் நல்லதா?
நான் உங்கள் உறவனன்’ என்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௩ அபெமேலக்கன் மாமன்மார் சீேகமின்

தைலவர்கைளக் சந்த த்து இக்ேகள்வையக்
ேகட்டார்கள். சீேகமின் தைலவர்கள்
அபெமேலக்ைகப் பன்பற்ற முடிெவடுத்தனர்.
தைலவர்கள், “எவ்வாறாயனும் அவன்
நமக்குச் சேகாதரன்” என்றார்கள்.
௪ எனேவ, சீேகமின் தைலவர்கள்
அபெமேலக்க ற்கு 70 ெவள்ளிக்காசுகைளக்
ெகாடுத்தார்கள். அவ்ெவள்ளி பாகால்ேபரீத்
ேகாவலுக்குச்ெசாந்தமானது. அபெமேலக்கு
அவ்ெவள்ளியால் சல மனிதர்கைளக்
கூலிக்குப் ேபச அமர்த்த க்ெகாண்டான்.
அவர்கள் பயனற்ற ேபாக்க ரிகள் ஆவர்.
அபெமேலக்கு எங்கு ெசன்றாலும் அவர்கள்
அவைனப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௫ ப ெமேலக்கு ஓப்ராவலுள்ள

தன் தந்ைதயன் வீட்டிற்குச் ெசன்று
தன் சேகாதரர்கைளக் ெகான்றான்.
ெயருபாகாலின் (க த ேயான்) 70
மகன்கைளயும் அபெமேலக்கு ெகான்றான்.
ஒேர சமயத்தல் அவர்கைளெயல்லாம்
ெகான்றான். ஆனால் ெயருபாகாலின்
கைடச மகன் அபெமேலக்க டமிருந்து
மைறந்தருந்து தப்பவ ட்டான். அவன் ெபயர்
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ேயாதாம்.
௬ பன்பு சீேகமின் எல்லா தைலவர்களும்

மில்ேலாவன் வீட்டாரும் கூடினார்கள்.
அவர்கள் சீேகமின் ெபரிய மரத்தன் தூண்
அருகல் கூடி, அபெமேலக்ைகத் தங்கள்
அரசன்ஆக்கனார்கள்.
ேயாதாமின்கைத
௭ சீேகம் நகரத்தன் தைலவர்கள்

அபெமேலக்ைக அரசனாகனார்கள்
என்பைத ேயாதாம் ேகள்வப்பட்டான். அவன்
அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது அவன் ெகரிசீம்
மைலயன் ேமல் ேபாய் நன்றான். ேயாதாம்
பன்வரும் உவைமைய ஜனங்களுக்கு
உரக்கக்கூறனான்:

“சீேகம் நகரத்தன் தைலவர்கேள, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். பன் ேதவன்
உங்களுக்குச்ெசவ சாய்க்கட்டும்.
௮ ஒருநாள் மரங்கள் தம்ைம

ஆள்வதற்கு ஓர் அரசைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க
முடிவுெசய்தன. மரங்கள் ஒலிவமரத்த டம்,
‘எங்களுக்கு நீ அரசனாக இருந்துஆளுைக
ெசய்’ என்றன.
௯ ஆனால் ஒலிவமரம், ‘மனிதர்களும்

ேதவனும் எனது எண்ெணய்க்காக
என்ைனப் ேபாற்றுகன்றனர். நான்
எண்ெணய் தருவைத நறுத்தவ ட்டு ப ற
மரங்கைள ஆளும்படி ேபாக முடியுமா?’
என்றது.
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௧௦பன்மரங்கள்அத்த மரத்ைதப் பார்த்து,
‘நீவந்துஎங்களுக்குஅரசனாயரு’ என்றன.
௧௧ ஆனால் அத்த மரம், ‘நான் நல்ல,

இனிய பழம் தருவைத நறுத்தவ ட்டுப் ப ற
மரங்கைள ஆட்ச ெசய்ய வர முடியுமா?’
என்றது.
௧௨ பன் மரங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடிையப்

பார்த்து, ‘எங்களுக்கு அரசனாக இரு’
என்றன.
௧௩ அதற்குத் த ராட்ைசக்ெகாடி, ‘எனது

ரசம் மனிதர்கைளயும் அரசர்கைளயும்
மக ழ்வக்கன்றது. நான் ரசத்ைத
உண்டாக்குவைத நறுத்தவ ட்டு மரங்கைள
ஆளமுடியுமா?’ என்றுபதல்ெசான்னது.
௧௪ இறுதயல் எல்லா மரங்களும்

முட்புதைரப் பார்த்து, ‘எங்களுக்கு
அரசனாயரு’ என்றன.
௧௫ அந்த முட்புதர் மரங்கைளப் பார்த்து,

‘நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
அரசனாகேவண்டுெமன்றால்,என்நழலின்
கீழ் வாருங்கள். உங்களுக்கு அவ்வாறு
ெசய்ய வருப்பமில்ைலெயன்றால்,
முட்புதரிலிருந்து ெநருப்பு எழட்டும்.
ெநருப்பு லீபேனானிலுள்ள ேகதுரு
மரங்கைளயும்எரிக்கட்டும்’ என்றது.

௧௬ “இப்ேபாதும் நீங்கள் முழுைமயாக
ேநர்ைமயுடன் அபெமேலக்ைக
அரசனாக்கயருந்தால் அவேனாடு
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சந்ேதாஷமாயருங்கள். நீங்கள்
ெயருபாகாேலாடும் அவனது
குடும்பத்ேதாடும் நயாயமாக நடந்தருந்தால்
நல்லது. ெயருபாகாைலத் தக்கபடி
ச றப்ப த்தருந்தீர்களாயன் அது நல்லது.
௧௭ ஆனால் என் தந்ைத உங்களுக்குச்
ெசய்தைத நைனவுகூருங்கள். என்
தந்ைத உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்தார்.
தமது உயைரப் பணயம் ைவத்து
மீதயானியரிடமிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றனார். ௧௮ ஆனால் நீங்கள்
என் தந்ைதயன் குடும்பத்த ற்கு எத ராகத்
தரும்பனீர்கள். நீங்கள் என் தந்ைதயன்
70 மகன்கைளயும் ஒேர ேநரத்தல்
ெகான்றீர்கள். சீேகம் நகரத்த ற்கு
அபெமேலக்ைக அரசனாக்கனீர்கள்.
அவன் உங்களது உறவனன் என்பதால்
அவைன அரசனாக்கனீர்கள். ஆனால்
அவன் எங்கள் தந்ைதயன் அடிைமப்
ெபண்ணின் ஒேர மகன். ௧௯ ஆனால்
நீங்கள் ெயருபாகாலிற்கும், அவனது
குடும்பத்த ற்கும் முழு ேநர்ைமயானவர்களாக
இருந்தருந்தால், நீங்கள் அபெமேலக்ைக
உங்கள் அரசனாக ஏற்றுக்ெகாண்டு
மகழ்ச்ச யாக இருங்கள். ேமலும் அவனும்
தனது குடிகேளாடு மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான்
என நம்புக ேறன். ௨௦ ஆனால் நீங்கள்
நயாயமாக நடந்து ெகாள்ளாவ ட்டால்,
சீேகமின் தைலவர்கைளயும், மில்ேலாவன்
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வீட்டாைரயும் அபெமேலக்கு அழிப்பதுடன்,
அபெமேலக்கும் அழிந்து ேபாவாெனன்று
நான்நம்புக ேறன்!” என்றான்.
௨௧ ேயாதாம் இவற்ைறெயல்லாம்

கூறமுடித்ததும் ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்.
ேபேயர் என்னும் நகரத்த ற்கு அவன்
தப்ப ச் ெசன்றான். தனது சேகாதரனாகய
அபெமேலக்குக்கு பயந்ததால் ேயாதாம்
அந்நகரத்தல்தங்கயருந்தான்.

அபெமேலக்கு சீேகைம எத ர்த்துப்
ேபாரிடுதல்
௨௨ அபெமேலக்கு இஸ்ரேவலைர

மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு வந்தான்.
௨௩-௨௪ ெயருபாகாலின் 70 மகன்கைளயும்
அபெமேலக்கு ெகான்றருந்தான். அவர்கள்
அபெமேலக்கன் ெசாந்த சேகாதரர்கள்!
இத்தவறான காரியத்ைதச் ெசய்வதற்கு
சீேகமின் தைலவர்கள் அவனுக்கு உதவனர்.
எனேவ ேதவன் அபெமேலக்க ற்கும்
சீேகம் மனிதர்களுக்குமிைடேய ஒரு தீய
ஆவைய அனுப்பனார். அபெமேலக்ைக
தாக்குவதற்கு சீேகமின் தைலவர்கள்
த ட்டமிட்டனர். ௨௫ சீேகம் நகரின்
தைலவர்களுக்கு அபெமேலக்கன் ேமல்
இருந்த வருப்பம் குைறந்தது. மைலயல்
கடந்து ெசன்றவர்கைளெயல்லாம் தாக்க
அவர்களதுெபருட்கைளப் பற க்கும்ெபாருட்டு
அவர்கள் மைலயன்ேமல் ஆட்கைள
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அமர்த்தனார்கள். இந்தத் தாக்குதைலக்
குறத்துஅபெமேலக்குஅற ந்தான்.
௨௬ ஏேபதன் மகனாகய காகால் என்னும்

ெபயருைடயவனும் அவனது சேகாதரர்களும்
சீேகம் நகருக்கு வந்தனர். சீேகமின்
தைலவர்கள் காகாைல நம்ப , அவைனப்
பன்பற்றுவதற்குமுடிவுெசய்தனர்.
௨௭ ஒரு நாள் சீேகம் ஜனங்கள்

த ராட்ைசகைளச் ேசகரிப்பதற்குத்
ேதாட்டங்களுக்குச் ெசன்று த ராட்ைசகைளப்
ப ழிந்து ரசம் தயாரித்தனர். பன் அவர்கள்
ெதய்வங்களின் ேகாவலில் ஒரு வருந்து
நடத்தனார்கள். ஜனங்கள் உண்டு குடித்து,
அபெமேலக்ைகத்தூஷத்தனர்.
௨௮ ஏேபதன் மகனாகய காகால்,

“நாம் சீேகமின் மனிதர்கள். நாம்
ஏன் அபெமேலக்க ற்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்? அவன் தன்ைன யாெரன்று
நைனத்தருக்க றான்? அபெமேலக்கு,
ெயருபாகாலின் மகன்களில் ஒருவன்
மாத்த ரேம. ேமலும் அவன் ேசபூைலத்
தனது அதகாரியாக ந யமித்தாேன நாம்
அபெமேலக்க ற்குக் கீழ்ப்படியக்கூடாது.
ஏேமாரின் ஜனங்கேள, நாம் நமது
ஜனங்கைளேய பன்பற்ற ேவண்டும். (ஏேமார்
சீேகமின் தந்ைத.) ௨௯ நீங்கள் என்ைன
இந்த ஜனங்களுக்கு ேசைனத் தைலவனாக
ஆக்கனால் நான் அபெமேலக்ைக
அழிப்ேபன். நான் அவனிடம் ‘உன்
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ேசைனையத் தயார் ெசய்து ேபாருக்கு வா’
என்றுகூறுேவன்” என்றான்.
௩௦ சீேகம் நகரத்தன் ஆளுநராக

ேசபூல் இருந்தான். ஏேபதன் மகனாகய
காகால் ெசான்னைதக் ேகட்டுச் ேசபூல்
ேகாபமைடந்தான். ௩௧அருமா நகரில் உள்ள
அபெமேலக்க டம் ேசபூல் தூதுவர்கைள
அனுப்ப :

“ஏேபதன் மகனாகய காகாலும்,
காகலின் சேகாதரர்களும் சீேகம்
நகரத்த ற்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள்
உமக்குத் ெதால்ைல தருகன்றனர்.
நகரம் முழுவைதயும் உமக்கு எத ராக
காகால் தருப்புகன்றான். ௩௨ எனேவ
நீரும், உமது ஆட்களும் இன்ற ரவு
வந்து நகரத்த ற்கு ெவளிேயயுள்ள
வயல்களில் மைறந்தருக்க ேவண்டும்.
௩௩ காைலயல் சூரியன் உதக்கும்
ேநரத்தல் நகரத்ைதத் தாக்குங்கள்.
காகாலும் அவனது ஆட்களும் உங்கேளாடு
ேபாரிடுவதற்கு நகரத்தலிருந்து ெவளிேய
வருவார்கள். அவர்கள் ேபாரிடுவதற்கு
ெவளிேய வரும்ேபாது, உம்மால் முடிந்தைத
அவர்களுக்குச் ெசய்யும்” என்று ெசால்லச்
ெசான்னான்.

௩௪ எனேவ அபெமேலக்கும் அவனுைடய
எல்லா வீரர்களும் இரவல் எழுந்து நான்கு
குழுக்களாகப் ப ரிந்து நகரத்த ற்குச்
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ெசன்றார்கள். அவர்கள் சீேகம் நகரத்த ற்கு
அருேக ஒளிந்தருந்தார்கள். ௩௫ ஏேபதன்
மகனாகய காகால் ெவளிேய ெசன்று சீேகம்
நகரத்த ற்கு நுைழயும் வாயலின் அருேக
நன்றுெகாண்டிருந்தான். காகால் அங்கு
நன்றுெகாண்டிருந்தேபாது அபெமேலக்கும்
அவனது வீரர்களும் மைறவ டங்களிலிருந்து
ெவளிேயவந்தனர்.
௩௬ காகால் அந்த வீரர்கைளக் கண்டான்.

காகால் ேசபூலிடம், “பார், மைலகளிலிருந்து
ஜனங்கள்இறங்க வருகறார்கள்” என்றான்.
ஆனால் ேசபூல், “நீ மைலகளிலுள்ள

நழைலேய காண்கறாய். ந ழல்கள்
ஜனங்கைளப்ேபாலத்ேதாற்றமளிக்கன்றன”
என்றான்.
௩௭ காகால் மீண்டும், “பார், ச ல ஜனங்கள்

ேதசத்தன் ேமட்டுப் பகுதயலிருந்து இறங்க
வருகன்றனர். அங்ேக பார், மந்த ரவாதயன்
மரமருேக யாேரா ஒருவனின் தைலைய
நான் காணமுடிந்தது” என்றான். ௩௮ ேசபூல்
காகாைல ேநாக்க , “நீ ஏன் வாய் மூடி
இருக்கறாய்? ‘அபெமேலக்கு யார்? ஏன்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்?’ என்றாய்.
நீஅவர்கைளக்கண்டல்ெசய்தாய். இப்ேபாது
அவர்கைளஎத ர்த்துப் ேபாரிடு” என்றான்.
௩௯ எனேவ சீேகமின் தைலவர்கைள

அபெமேலக்ேகாடு ேபாரிடுவதற்கு வழி
நடத்த காகால் அைழத்து வந்தான்.
௪௦ அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும்
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காகாைலயும் அவனது ஆட்கைளயும்
துரத்தனர். காகாலின் ஆட்கள் சீேகம்
நகரத்தல் வாயைல ேநாக்க ஓடினார்கள்.
காகாலின் வீரர்களில் பலர் அவர்கள்
வாசலுக்குள் நுைழவதற்கு முன்னேர
ெகால்லப்பட்டனர்.
௪௧ பன் அபெமேலக்கு அருமா

நகரத்த ற்குத் தரும்பனான். ேசபூல்
காகாைலயும் அவன் சேகாதரைரயும்
சீேகம் நகைரவ ட்டுக் கட்டாயப்படுத்த
ெவளிேயற்றனான்.
௪௨ மறுநாள் சீேகமின் ஜனங்கள்

வயல்களுக்கு ேவைல ெசய்யப்ேபானார்கள்.
அபெமேலக்க ற்கு அவ்வஷயம்
ெதரிந்துவ ட்டது. ௪௩ எனேவ அபெமேலக்கு
அவனது ஆட்கைள மூன்று குழுக்களாகப்
ப ரித்தான். அவன் சீேகமின்
ஜனங்கைளத் த டீெரன தாக்குவதற்கு
வரும்பனான். எனேவ தன்னுைடய
ஆட்கைள வயலில் மைறந்தருக்கும்படி
ெசய்தான். நகரத்தலிருந்து ஜனங்கள்
ெவளிேய வந்ததும் அவர்கள்ேமல்
பாய்ந்து அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்.
௪௪ அபெமேலக்கும் அவனது குழுவனரும்
சீேகமின் வாசலுக்கு அருகல் இருந்த ஓர்
இடத்த ற்கு ஓடினார்கள். மற்ற இரண்டு
குழுவனரும்வயல்களிலிருந்தஜனங்களிடம்
ஓடி அவர்கைளக் ெகான்றார்கள்.
௪௫அபெமேலக்கும்அவனதுஆட்களும்அந்த
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நாள் முழுவதும் சீேகம் நகரத்ைத எத ர்த்துப்
ேபாரிட்டனர். அபெமேலக்கும் அவனது
ஆட்களும் சீேகம் நகைரக் ைகப்பற்ற , அந்த
நகரத்தன் ஜனங்கைளக் ெகான்றனர். பன்
அபெமேலக்கு நகரத்ைத இடித்துப் பாழாக்க ,
அதன்மீதுஉப்ைபத்தூவனான்.
௪௬ சீேகம் நகரத்துக் ேகாபுரத்தல் சல

மக்கள் வாழ்ந்தனர். அந்த இடத்தலுள்ள
ஜனங்கள் சீேகம் நகரத்த ற்கு நடந்தைதக்
ேகள்வப்பட்டேபாது அவர்கள் ஏல்ேபரீத்
என்னும் ெதய்வத்தன் ேகாவலிலுள்ள
பாதுகாப்பான அைறயல் வந்து
பதுங்கனார்கள்.
௪௭ அபெமேலக்கு சீேகமின் ஜனங்கள்

ஒருமித்து பதுங்கயருப்பைதக்
ேகள்வப்பட்டான். ௪௮எனேவஅபெமேலக்கும்
அவனது ஆட்களும் சல்ேமான் மைல
உச்ச க்குச் ெசன்றனர். அபெமேலக்கு
ஒரு ேகாடாரிைய எடுத்து மரக்கைளகள்
சலவற்ைற ெவட்டி, அவற்ைறத் ேதாளில்
சுமந்து வந்தான். அபெமேலக்கு
தன்ேனாடிருந்தவர்களிடம், “வைரந்து
நான் ெசய்வைதப் ேபாலேவ ெசய்யுங்கள்”
என்றான். ௪௯ எனேவ அவர்களும்
அபெமேலக்ைகப் ேபாலேவ கைளகைள
ெவட்டினார்கள். அவர்கள் மரக்கைளைளப்
ஏல்ேபரீத் ேகாவலின் பாதுகாப்பான
அைறக்கு ெவளிேய குவத்து அதற்கு ெநருப்
பூட்டி, உள்ேள பதுங்கயருந்த ஆட்கைள
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எரித்துப்ேபாட்டனர். சுமார் 1,000 ஆண்களும்,
ெபண்களும் சீேகம் ேகாபுரத்த ற்கருகல்
மரித்தனர்.

அபெமேலக்கன்மரணம்
௫௦ பன் அபெமேலக்கும் அவனது

ஆட்களும் ேதேபசு நகரத்த ற்குச் ெசன்று,
அைதக் ைகப்பற்றனர். ௫௧ நகரத்தன்
உள்ேள பலமான ஒரு ேகாபுரம்
இருந்தது. அந்நகரத்தன் தைலவர்களும்
ஆண்களும் ெபண்களும் அக்ேகாபுரத்த ற்கு
ஓடினார்கள். எல்ேலாரும் உள்ேள
நுைழந்து உட்புறமாகக் கதைவத் தாழிட்டு
ேகாபுரத்தன் உச்சயன்மீது ஏறனார்கள்.
௫௨ அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும்
ேகாபுரத்ைதத் தாக்குவதற்காக அங்கு
வந்தனர். அபெமேலக்கு ேகாபுர
வாசலினருேக வந்தான். அவன்
ேகாபுரத்த ற்கு ெநருப்பூட்ட எண்ணினான்.
௫௩ ஆனால் ேகாபுர வாசலின் முன்
அபெமேலக்கு நன்றுெகாண்டிருந்தேபாது
ேகாபுர உச்ச யல் இருந்த ஒரு ெபண் ஏந்த ர
கல்ைல அவன் தைலமீது ேபாட்டாள். அக்கல்
அபெமேலக்கன் மண்ைடையப் பளந்தது.
௫௪ உடேன அபெமேலக்கு ஆயுதங்கைளத்
தாங்க நன்றதன்பணியாைளேநாக்க , “உன்
வாைள எடுத்து என்ைனக் ெகான்றுவடு.
‘ஒரு ெபண் அபெமேலக்ைக ெகான்றாள்’
என்று ஜனங்கள் கூறாதபடிக்கு நீ என்ைனக்
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ெகால்ல ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன்”
என்றான். எனேவ பணியாள் அவனது
வாளால் அபெமேலக்ைக ெவட்ட,
அவன் மரித்தான். ௫௫ அபெமேலக்கு
மரித்தைதக் கண்டு இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்
இருப்ப டங்களுக்குத்தரும்பனார்கள்.
௫௬ இவ்வாறு, அவன் ெசய்த எல்லா

தீைமகளுக்காக ேதவன் அபெமேலக்ைகத்
தண்டித்தார். அபெமேலக்கு தன்
70 சேகாதரர்கைளயும் ெகான்று தன்
தந்ைதக்ெகத ராய் தீைமெசய்தான்.
௫௭ சீேகமின் ஜனங்கைள அவர்களின் தீய
ெசயல்களுக்காக ேதவன் தண்டித்தார்.
எனேவ ேயாதாம் கூறயைவ அைனத்தும்
ந கழ்ந்தன. (ெயருபாகாலின் கைடச
மகன் ேயாதாம், ெயருபாகாலின் மறுெபயர்
க த ேயான்.)

௧௦
நயாயாத பதயாகய ேதாலா
௧ அபெமேலக்கு மரித்தபன், ேதவன்

மற்ெறாரு நயாயாத பதைய இஸ்ரேவலைர
காப்பாற்றும்படி எழுப்பனார். அந்த
மனிதனின் ெபயர் ேதாலா. ேதாலா,
பூவா என்பவனின் மகன். பூவா
ேதாேதாவன் மகன். ேதாலா இசக்கார்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ேதாலா
சாமீர் நகரத்தல் வச த்து வந்தான். சாமீர்
நகரம் எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் இருந்தது.
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௨ ேதாலா இஸ்ரேவலருக்கு 23 ஆண்டுகள்
நயாயாத பதயாக இருந்தான் பன்பு
அவன் மரித்தேபாது சாமீர் நகரத்தல்
புைதக்கப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயயாவீர்
௩ ேதாலா மரித்தபன், ேதவனால் மற்ெறாரு

நீத பத நயமிக்கப்பட்டான். அவன் ெபயர்
யாவீர். யாவீர் கீேலயாத் ேதசத்தல்
வாழ்ந்து வந்தான். யாவீர் இஸ்ரேவலருக்கு
22 ஆண்டுகள் நீத பதயாக இருந்தான்.
௪ யாவீருக்கு 30 மகன்கள் இருந்தனர்.
அந்த 30 மகன்களும் 30 கழுைதகளின் மீது
சவாரி ெசய்தனர். அவர்கள் கீேலயாத்
ேதசத்தல் உள்ள 30 நகரங்கைளத் தம்
அத காரத்துக்குட்படுத்த க் ெகாண்டனர்.
அைவ இன்றும் யாவீரின் நகரங்கள்
எனப்படுகன்றன. ௫ யாவீர் மரித்தேபாது
காேமான்நகரில்அடக்கம் பண்ணப்பட்டான்.
அம்ேமானியர் இஸ்ரேவலைரஎத ர்த்துப்

ேபாரிடுதல்
௬ தீைமயானைவகள் எனக் கர்த்தரால்

குற க்கப்பட்ட அைனத்ைதயும் இஸ்ரேவலர்
மீண்டும் ெசய்ய ஆரம்ப த்தனர்.
அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களாகய
பாகாைலயும், அஸ்தேராத்ைதயும்
ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்தனர்.
அவர்கள் ஆராமின் ெதய்வங்கைளயும்,
சீரியாவன் ெதய்வங்கைளயும் சீேதானின்
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ெதய்வங்கைளயும் ேமாவாபன்
ெதய்வங்கைளயும் அம்ேமானியரின்
ெதய்வங்கைளயும், ெபலிஸ்தரின்
ெதய்வங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர மறந்து அவைர
ஆராத ப்பைதநறுத்தனர்.
௭ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலர் மீது

ேகாபமைடந்தார். ெபலிஸ்தைரயும்
அம்ேமானியைரயும் இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமத த்தார்.
௮ அேத ஆண்டில் ேயார்தான் நத க்குக்
க ழக்கலுள்ள பகுதயல் கீேலயாத்
ேதசத்தல் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலைரயும்
அழித்தனர். எேமாரியர் வாழ்ந்த ேதசம்
அதுேவ. இஸ்ரேவலர் அங்கு 18 ஆண்டுகள்
ெதால்ைலயைடந்தனர். ௯ அம்ேமானியர்
ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர். அவர்கள்
யூதா, ெபன்யமீன், எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு
ேபாரிடச் ெசன்றனர். அம்ேமானியர்
இஸ்ரேவலருக்கு மிகுந்த ெதால்ைலகள்
அளித்தனர்.
௧௦ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவ ேவண்டி

அழுதார்கள். அவர்கள், “ேதவேன, உமக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதாம். எங்கள்
ேதவைன வட்டுப் ெபாய்த் ெதய்வமாகய
பாகாைல நாங்கள் ெதாழுதுெகாண்ேடாம்”
என்றனர்.
௧௧ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர ேநாக்க ,

“எக ப்தயரும், எேமாரியரும்,
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அம்ேமானியரும், ெபலிஸ்தயரும்
உங்கைளத் துன்புறுத்தும்ேபாது என்னிடம்
முைறய ட்டீர்கள். நான் அவர்களிடமிருந்து
உங்கைளக் காப்பாற்ற ேனன்.
௧௨ சீேதானியரும், அமேலக்கயரும்,
மீதயானியரும் உங்கைளத் துன்புறுத்தய
ேபாது என்னிடம் முைறய ட்டீர்கள். நான்
உங்கைள அவர்களிடமிருந்தும் காத்ேதன்.
௧௩ ஆனால் நீங்கள் என்ைன வட்டு வ ட்டு
ப ற ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளத்
ெதாடங்கனீர்கள். எனேவ உங்கைளக்
காப்பாற்ற மறுக்க ேறன். ௧௪ நீங்கள்
அந்த ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புக றீர்கள். எனேவ அவர்களிடம் ேபாய்
உதவ ேவண்டுங்கள். அந்தத் ெதய்வங்கள்
உங்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றட்டும்” என்றுபதல்கூறனார்.
௧௫ ஆனால் இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம்,

“நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம். உமது
வருப்பம்ேபால எங்களுக்குச் ெசய்யும்.
ஆனால் இன்று எங்கைளக் காப்பாற்றும்”
என்றார்கள். ௧௬ பன்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைள வீசெயற ந்து வ ட்டு,
கர்த்தைர மீண்டும் ஆராத க்க ஆரம்ப த்தனர்.
எனேவகர்த்தர்அவர்கள்துன்பத்ைதக்கண்டு
மனமிரங்கனார்.

ெயப்தாதைலவனாகேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்



நயாயாத பத கள்௧௦:௧௭ lxxiv நயாயாத பத கள்௧௧:௩

௧௭ அம்ேமான் மக்கள் ேபாருக்காக
ஒன்றாகக் கூடினார்கள். அவர்களின்
முகாம் கீேலயாத் ேதசத்தல் இருந்தது.
இஸ்ரேவலர் ஒன்றாகக் கூடினார்கள்.
மிஸ்பாவல் அவர்களின் முகாம் இருந்தது.
௧௮கீேலயாத்ேதசத்தல்வாழ்ந்தஜனங்களின்
தைலவர்கள், “அம்ேமான் ஜனங்கைள
எத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குத் தைலைம
தாங்கும் மனிதன் கீேலயாத்தல் வாழும்
ஜனங்களுக்குத் தைலவன் ஆவான்”
என்றனர்.

௧௧
௧ கீேலயாத் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்

ெயப்தா, அவன் சறந்த வீரன். ஆனால்
ெயப்தா ஒரு ேவசயன் மகன். அவன் தந்ைத
க ேலயாத் என்பவன். ௨ க ேலயாத்தன்
மைனவக்குப் பல மகன்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் வளர்ந்தேபாது ெயப்தாைவ
வரும்பவல்ைல. அவனது ெசாந்த
ஊைரவ ட்டுச் ெசல்லுமாறு அம்மகன்கள்
ெயப்தாைவக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள்அவைனேநாக்க , “நீநம்தந்ைதயன்
ெசாத்தல் எைதயும் ெபறமாட்டாய். நீ
ேவெறாரு ெபண்ணின் மகன்” என்றனர்.
௩ எனேவ தன் சேகாதரர்களினிமித்தமாக
ெயப்தா அங்கருந்து ேபாய்ேதாப் ேதசத்தல்
வாழ்ந்து வந்தான். ேதாப் ேதசத்தல் சல
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முரட்டு மனிதர்கள் அவைனப் பன்பற்றத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௪ ெகாஞ்சக் காலத்த ற்குப் பன்

அம்ேமானிய ஜனங்கள் இஸ்ரேவலேராடு
ேபார் ெசய்தனர். ௫ அம்ேமானிய ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துப் ேபாரிட்டதால்
கீேலயாத்தன் தைலவர்கள் ெயப்தாவ டம்
ெசன்றனர். ேதாப் ேதசத்ைத வ ட்டுக்
கீேலயாத்த ற்கு ெயப்தா தரும்பவர
ேவண்டுெமன்றுஅவர்கள்வரும்பனார்கள்.
௬ தைலவர்கள் ெயப்தாைவ ேநாக்க ,

“வா, வந்து எங்கள் ேசனாத பதயாக
அம்ேமானியர்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிடு”
என்றனர்.
௭ ஆனால் ெயப்தா கீேலயாத் ேதசத்து

மூப்பர்களிடம் (தைலவர்களிடம்) “எனது
தந்ைதயன் வீட்டிலிருந்து ெவளிேயறும்படி
கட்டாயப்படுத்தனீர்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பைகக்க றீர்கள்! உங்களுக்குத் துன்பம்
வந்தேபாது என்னிடம் ஏன் வருகறீர்கள்?”
என்றுேகட்டான்.
௮ கீேலயாத்தன் தைலவர்கள்

ெயப்தாவ டம், “அதனாேலேய நாங்கள்
உன்னிடம் வந்துள்ேளாம். எங்கேளாடு
வந்து அம்ேமானிய ஜனங்கைள எத ர்த்துப்
ேபாராடு. கீேலயாத்தல் வாழும் ஜனங்கள்
எல்ேலாருக்கும்நீஅத பதயாவாய்” என்றனர்.
௯ அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தன்

தைலவர்களிடம், “நான் கீேலயாத்த ற்கு
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வந்து அம்ேமானிய ஜனங்கைள எத ர்த்துப்
ேபாரிட ேவண்டுெமன்றால் அவ்வாேற
ெசய்ேவன். ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ெவற்ற
ெபற உதவனால், நான் உங்கள் புதயத்
தைலவனாகஇருப்ேபன்” என்றான்.
௧௦ கீேலயாத்தன் மூப்பர்கள்

(தைலவர்கள்) ெயப்தாைவ ேநாக்க ,
“நாம் கூறுகன்ற எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தர் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றார். நீ
கூறுகன்றபடிேய ெசய்வதாக நாங்கள்
வாக்களிக்க ேறாம்” என்றார்கள்.
௧௧ எனேவ ெயப்தா கீேலயாத்தன்

மூப்பர்கேளாடு (தைலவர்கேளாடு)
ெசன்றான். அவர்கள் ெயப்தாைவத்
தங்கள் தைலவனாகவும், அதபதயாகவும்
நயமித்தனர். மிஸ்பா நகரத்தல்
கர்த்தருக்கு முன்பாக ெயப்தா தனது
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மீண்டும்
கூறனான்.

அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசனுக்கு
ெயப்தாவன்ெசய்த
௧௨ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசனிடம்

ெயப்தா ெசய்தயாளர்கைள அனுப்பனான்.
“அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கும்
இஸ்ரேவலருக்குமிைடேய இருக்கும்
ப ரச்சைனஎன்ன? எங்கள் ேதசத்தல் நீங்கள்
ேபார் ெதாடுத்துவரக் காரணெமன்ன?”
என்பேதஅவன்அனுப்பயெசய்தயாகும்.
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௧௩ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசன்
ெயப்தாவ டமிருந்து வந்ேதாருக்கு,
“எக ப்தலிருந்து வந்தேபாது இஸ்ரேவலர்
எங்கள் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டதால்
நாங்கள் இஸ்ரேவைல எத ர்த்துப் ேபார்
ெசய்க ேறாம். அர்ேனான் நதயலிருந்து
யாேபாக் நத வைரக்கும் ேயார்தான்
நதவைரக்கும் அவர்கள் எங்கள் ேதசத்ைத
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டார்கள். இப்ேபாது
எங்கள் ேதசத்ைத அைமதயான
முைறயல் தரும்பக் ெகாடுத்துவடுமாறு
இஸ்ரேவலர்களிடம்கூறு” என்றான்.
௧௪ எனேவ ெயப்தாவன் தூதுவர்கள்

(ெசய்த ெதரிவ ப்ேபார்) இச்ெசய்தைய
ெயப்தாவற்குத் ெதரிவ த்தனர். ெயப்தா
மீண்டும் தூதுவர்கைள அம்ேமானிய
அரசனிடம்அனுப்பனான்.
௧௫ அவர்கள் இச்ெசய்தைய எடுத்துச்

ெசன்றனர்:

“ெயப்தா கூறுவது இதுேவ:
ேமாவாப் அல்லது அம்ேமானிய
ஜனங்களின் ேதசத்ைத இஸ்ரேவலர்
எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
௧௬ எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவலர்
ெவளிேயறய ேபாது பாைலவன
வழியாக ெசங்கடலுக்குச் ெசன்றனர்.
பன்பு காேதசுக்குப் ேபானார்கள்.
௧௭ இஸ்ரேவலர் ஏேதாம் அரசனுக்கு
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தூதுவைர அனுப்பனார்கள். தூதுவர்கள்
ஒரு தயவு ேகட்டனர். அவர்கள்,
‘இஸ்ரேவலர்உங்கள் ேதசத்தனூேட கடந்து
ெசல்லட்டும்’ என்று ேகட்டனர். ஆனால்
ஏேதாமின் அரசன் தனது ேதசத்ைதக்
கடந்து ெசல்ல அனுமதக்கவல்ைல.
ேமாவாப் அரசனுக்கும் இேத ெசய்தைய
அனுப்ப ேனாம். ேமாவாம் எங்கைளத்
தனது ேதசத்தன் வழியாக கடந்து
ெசல்ல அனுமதக்கவல்ைல. இதனால்
இஸ்ரேவலர் காேதசல்தங்கனார்கள்.
௧௮ பன்பு இஸ்ரேவலர் பாைலவனத்தன்

வழியாக ஏேதாம், ேமாவாப் ேதசங்களின்
எல்ைல ஓரமாகேவ கடந்துச் ெசன்றனர்.
ேமாவாபன் கழக்ேக இஸ்ரேவலர்
பயணம் ெசய்தனர். அர்ேனான்
நதயன் மறுபுறம் அவர்கள் முகாமிட்டுத்
தங்கனார்கள். ேமாவாப் ேதசத்தல்
எல்ைலையயும் அவர்கள் தாண்டிச்
ெசல்லவல்ைல. (அர்ேனான் நத ேய
ேமாவாபன்எல்ைலயாகஇருந்தது.)
௧௯ எேமாரிய அரசனாகய சீேகானிடம்

இஸ்ரேவலர் தூதுவைர அனுப்பனார்கள்.
சீேகான் எஸ்ேபான் நகரத்து மன்னன்.
தூதுவர் சீேகானிடம், ‘இஸ்ரேவலர்
உங்கள் ேதசத்தன் வழிேய கடந்து
ெசல்ல அனுமதக்கேவண்டும்.
எங்கள் ேதசத்துக்குப் ேபாக நாங்கள்
வரும்புக ேறாம்’ என்றனர். ௨௦ ஆனால்,
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எேமாரிய அரசனாகய சீேகான்
தன் எல்ைலகைளக் கடந்து ெசல்ல
இஸ்ரேவலைர அனுமதக்கவல்ைல.
சீேகான் தம் ஆட்கைள ஒருங்ேக
அைழத்து யாகாச ல் முகாமிட்டான்.
பன் எேமாரியர் இஸ்ரேவலேராடு
ேபார் ெசய்தனர். ௨௧ ஆனால்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
சீேகாைனயும் அவனது ேசைனையயும்
ெவல்வதற்கு இஸ்ரேவலருக்கு
உதவனார். எனேவ எேமாரியரின் ேதசம்
இஸ்ரேவலருக்குச் ெசாந்தமாய ற்று.
௨௨ அவ்வாறு இஸ்ரேவலர்
எேமாரியரின் ேதசத்ைதேய தங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள முடிந்தது.
அத்ேதசம் அர்ேனான் நதயலிருந்து
யாேபாக் நதவைரக்கும் இருந்தது.
அத்ேதசம் பாைலவனத்தலிருந்து
ேயார்தான்நதவைரக்கும்பரவயருந்தது.
௨௩இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தேர

எேமாரியைர அவர்கள் ேதசத்தலிருந்து
ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்கு அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தார். இஸ்ரேவலைர
இத்ேதசத்ைதவ ட்டுப் ேபாகச்ெசய்ய
முடியுெமன நீங்கள் நைனக்கறீர்களா?
௨௪ காேமாஸ் என்னும் உங்கள் ேதவன்
உங்களுக்குத் தந்துள்ள ேதசத்தல்
நீங்கள் ந ச்சயமாக வாழமுடியும். எனேவ
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எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் எங்களுக்குத்
தந்துள்ள ேதசத்தல் நாங்கள் வாழ்ேவாம்!
௨௫ நீங்கள் ச ப்ேபாரின் மகனாகய
பாலாக்ைகக் காட்டிலும் ச றத்வர்களா?
அவன் ேமாவாப் ேதசத்தன் அரசனாக
இருந்தான். அவன் இஸ்ரேவலேராடு
வாக்குவாதம் ெசய்தானா? அவன்
இஸ்ரேவலேராடு ேநரில் ேபாரிட்டானா?
௨௬ இஸ்ரேவலர் எஸ்ேபானிலும்
அைதச் சுற்றலுமுள்ள ஊர்களிலும்
300 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளனர்.
இஸ்ரேவலர் ஆேராேவரிலும் அைதச்
சுற்றலுமுள்ள நகரங்களிலும் 300
ஆண்டுகள் வச த்து உள்ளனர்.
இஸ்ரேவலர் அர்ேனான் நதயருேகயுள்ள
எல்லா நகரங்களிலும் 300 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்துள்ளனர். இவ்வளவு காலமும்
அந்நகரங்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ள
நீங்கள் முயலாதேதன்? ௨௭ இஸ்ரேவலர்
உங்களுக்ெகத ராகப் பாவம்
ெசய்யவல்ைல. ஆனால்
இஸ்ரேவலருக்ெகத ராக நீங்கள்
தீைம ெசய்க றீர்கள். உண்ைமயான
நீத பதயாகய கர்த்தேர இஸ்ரேவலர்கள்,
அம்ேமானியர்கள் ஆகய இருவரிைடேய
சரியானவர் யார் என்பைதத்
தீர்மானிக்கட்டும்!” என்றனர்.

௨௮ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசன்
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ெயப்தாவ டமிருந்து வந்த இச்ெசய்தைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளமறுத்தான்.

ெயப்தாவன்வாக்குறுத
௨௯ அப்ேபாது ேதவஆவயானவர்

ெயப்தாவன் ேமல் வந்தார். ெயப்தா
கீேலயாத், மனாேச பகுத கைளக் கடந்து
கீேலயாத்தலுள்ள மிஸ்பாவுக்குப் ேபானான்.
கீேலயாத்தலுள்ள மிஸ்பாவலிருந்து
அம்ேமானியஜனங்களின் ேதசத்ைதெயப்தா
தாண்டிச்ெசன்றான்.
௩௦ ெயப்தா கர்த்தரிடம், “நீர் அம்ேமானிய

ஜனங்கைளெவல்லஎன்ைனஅனுமதத்தால்
௩௧ ெவற்றெபற்று நான் தரும்பும்ேபாது,
எனது வீட்டிலிருந்து ெவளிவருகற முதற்
ெபாருைள உமக்குத் தகன பலியாகக்
ெகாடுப்ேபன்” என்றுவாக்குறுத ெசய்தான்.
௩௨ பன்பு ெயப்தா அம்ேமானிய

ஜனங்களின் ேதசத்த ற்குச் ெசன்று,
அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடுப் ேபாரிட்டான்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர்
அவனுக்கு உதவனார். ௩௩ ஆேராேவர்
நகரத்தலிருந்து மின்னித் நகரம் வைரக்கும்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். ெயப்தா 20
நகரங்கைளக் ைகப்பற்றனான். பன் அவன்
அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடுஆேபல்ேகராமிம்
வைரக்கும் ேபாரிட்டான். இஸ்ரேவலர்
அம்ேமானிய ஜனங்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
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இது அம்ேமானியருக்கு மிகப்ெபரிய
ேதால்வயாகஇருந்தது.
௩௪ பன்பு ெயப்தா தனது வீட்டிற்குப்

ேபானான். அவைனச் சந்த ப்பதற்கு அவனது
மகள்எத ேரவந்தாள். அவள்தம்புருவாச த்து
நடனமாடிக்ெகண்டிருந்தாள். அவள் அவனது
ஒேர மகள். ெபய்தா அவைள மிகவும்
ேநச த்தான். ெயப்தாவற்கு ேவறு மகேனா,
மகேளா இல்ைல. ௩௫ தனது வீட்டிலிருந்து
முதலில் ெவளிவந்தவள் தன் மகேள என்று
ெயப்தா அற ந்தேபாது தனது ஆைடையக்
க ழிந்துதனதுதுக்கத்ைதக் காட்டினான். பன்
அவன், “என்மகேள! நீ என்ைனஅழித்தாய். நீ
என்ைன மிகுந்த துக்கத்த ற்குள்ளாக்கனாய்.
நான் கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதைய
மாற்றஇயலாது” என்றான்.
௩௬ அப்ேபாது அவனது மகள்

ெயப்தாைவ ேநாக்க , “தந்ைதேய!
நீங்கள் கர்த்தருக்கு ெகாடுத்த உங்கள்
வாக்ைகக் காப்பாற்றுங்கள். நீங்கள்
ெசய்வதாகக் கூறயைதச் ெசய்யுங்கள்.
உங்கள் பைகவராக ய அம்ேமானிய
ஜனங்கைள நீங்கள் ெவல்வதற்குக் கர்த்தர்
உதவயுள்ளார்” என்றாள்.
௩௭ பன்பு ெயப்தாவன் மகள் தன்

தந்ைதய டம், “எனக்காக முதலில் ஒரு
காரியம் ெசய்யுங்கள். நான் இரண்டு
மாதங்கள் தனித்தருக்க ேவண்டும், நான்
மைலகளுக்குப் ேபாேவன். நான் தருமணம்
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ெசய்துெகாள்ளமாட்ேடன். குழந்ைத ெபறவும்
மாட்ேடன். எனேவ, நானும் எனது ேதாழியரும்
ேபாய் ேசர்ந்து அழ அனுமத ெகாடுங்கள்”
என்றாள்.
௩௮ ெயப்தா, “ேபாய், அவ்வாேற ெசய்”

என்றான். ெயப்தா அவைள இரண்டு
மாதத்த ற்குஅங்கருந்துஅனுப்ப ைவத்தான்.
ெயப்தாவன் மகளும் அவளது ேதாழியரும்
மைலகளில் தங்கனார்கள். அவர்கள்
அவளுக்காக அழுதனர். ஏெனன்றால் அவள்
தருமணம் ெசய்து குழந்ைத ெபறுவதாக
இல்ைல.
௩௯ இரண்டு மாதங்கள் முடிந்த

பன்னர், ெயப்தாவன் மகள் தந்ைதய டம்
தரும்பனாள். கர்த்தருக்கு வாக்குறுத
அளித்தபடிேய ெயப்தா அவளுக்குச்
ெசய்தான். ெயப்தாவன் மகள்
யாேராடும் பாலின உறவு ெகாண்டு
வாழ்ந்தருக்கவல்ைல. ௪௦ ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் கீேலயாத்தலுள்ள ெபய்தாவன்
மகைள இஸ்ரேவலின் ெபண்கள்
நைனவுகூர்ந்தனர். அப்ெபண்கள்
ஒவ்ெவாரு வருடமும் நான்கு நாட்கள்
ெயப்தாவன் மகளுக்காக அழுதனர். இது
இஸ்ரேவலில்ஒருபழக்கமாய ற்று.

௧௨
ெயப்தாவும்எப்ப ராயீமும்



நயாயாத பத கள்௧௨:௧ lxxxiv நயாயாத பத கள்௧௨:௪

௧எப்ப ராயீம்ேகாத்த ரத்தன்மனிதர்கள்தம்
வீரர்கள் எல்ேலாைரயும் ஒருங்ேக அைழத்து
நதையக் கடந்து சாேபான் நகரத்த ற்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் ெயப்தாவ டம்,
“அம்ேமானிய ஜனங்கைள எத ர்த்து
நீங்கள் ேபாரிடும்ேபாது ஏன் எங்கைள
அைழக்கவல்ைல? உங்கைளயும் உங்கள்
வீட்ைடயும் நாங்கள் எரித்துப்ேபாடுேவாம்”
என்றனர்.
௨ ெயப்தா அவர்களுக்குப் பதலாக,

“அம்ேமானிய ஜனங்கள் நமக்குத் ெதால்ைல
தந்து ெகாண்ேட இருந்தனர். எனேவ நானும்
எனது ஜனங்களும் அவர்களுக்ெகத ராகப்
ேபார் ெசய்ேதாம். நான் உங்கைள
அைழத்ேதன். ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவ வரவல்ைல. ௩ நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவ வரமாட்டீர்கள் என்பைத நான்
கண்ேடன். எனேவ நான் எனது உயைரப்
பணயம் ைவத்து, நதையக் கடந்து
அம்ேமானியஜனங்கேளாடு ேபாரிடுவதற்குச்
ெசன்ேறன். அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக்
கர்த்தர் எனக்கு உதவனார். இப்ேபாது ஏன்
என்ைன எத ர்த்துப் ேபாரிட இன்ைறக்கு
வந்தருக்க றீர்கள்?” என்றான்.
௪ அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தன்

மனிதர்கைள ஒருங்ேக அைழத்தான்
எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன் மனிதர்கைள
எத ர்த்து அவர்கள் ேபாரிட்டனர். எப்ப ராயீம்
ஜனங்கள் கீேலயாத் ஜனங்கைள



நயாயாத பத கள்௧௨:௫ lxxxv நயாயாத பத கள்௧௨:௬

அவமானப்படுத்தயதால் அவர்கள்
எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு ேபார் ெசய்தனர்.
அவர்கள், “கீேலயாத்தன் மனிதர்களாகய
நீங்கள் எப்ப ராயீம் மனிதர்களிலிருந்து
ப ரிந்து ேபானவர்கள்தான், உங்களுக்ெகன
ெசாந்தமான ேதசம் எதுவும் கைடயாது.
உங்களில் சலர் எப்ப ராயீைமயும், மற்றும்
சலர் மனாேசையயும் ேசர்ந்தவர்கள்”
என்று ெசால்லியருந்தனர். கீேலயாத்தன்
மனிதர்கள் எப்ப ராயீமின் மனிதர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர்.

௫கீேலயாத்தன்ஆட்கள்ேயார்தான்நதைய
ஜனங்கள் கடக்கன்ற எல்லா பகுத கைளயும்
ைகப்பற்றனார்கள். அப்பகுத கள்எப்ப ராயீம்
நாட்டிற்குச் ெசல்லும் வழியல் இருந்தன.
எப்ப ராயீமிலிருந்து ஓடிப்ேபானவன் நத க்கு
வந்து, “என்ைன நதையக் கடக்க வடுங்கள்”
என்றுெசான்னால்கீேலயாத்தன்மனிதர்கள்,
“நீ எப்ப ராயீைமச் ேசர்ந்தவனா?” என்று
ேகட்பார்கள். அவன் “இல்ைல” என்று
ெசான்னால், ௬ அவர்கள், “ ‘ஷேபாேலத்’
என்று ெசால்லு” என்பார்கள். எப்ப ராயீம்
மனிதரால் அந்த வார்த்ைதையச் சரியாக
உச்சரிக்க முடியாமல் அவர்கள் அைத,
“ச ேபாேலத்” என்றனர். ஒருவன் “ச ேபாேலத்”
என்று கூறனால் அவன் எப்ப ராயீைமச்
ேசர்ந்தவன் என்று கண்டு, கீேலயாத்
மனிதர்கள் நதையக் கடக்கும் இடத்தல்
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அவைனக் ெகான்றுவடுவார்கள். எப்ப ராயீம்
ஆட்களில் 42,000 ேபைர இவ்வாறு
ெகான்றார்கள்.
௭ ெயப்தா ஆறு வருட காலம்

இஸ்ரேவலருக்கு நயாயாத பதயாக
இருந்தான். கீேலயாத்ைதச் ேசர்ந்த ெயப்தா
மரித்தான். ெயப்தாைவ கீேலயாத்தலுள்ள
அவனதுநகரில்அடக்கம்ெசய்தனர்.

நயாயாத பதயாகயஇப்சான்
௮ ெயப்தாவுக்குப் பன்பு இப்சான் என்னும்

ெபயருள்ளவன் இஸ்ரேவலருக்கு நீத
பதயானான். இப்சான் ெபத்லேகம்
நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௯ இப்சானுக்கு
30 மகன்களும் 30 மகள்களும் இருந்தனர்.
அவனுக்கு உறவனரல்லாத 30 ேபைரத்
தருமணம் ெசய்யுமாறு அவன் தனது
மகள்களுக்குக் கூறனான். அவன்
உறவனரல்லாத 30 ெபண்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனது மகன்கள்
அவர்கைளத் தருமணம் ெசய்தனர். இப்சான்
7 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலருக்கு நீத பதயாக
இருந்தான். ௧௦ பன் இப்சான் மரித்தான்.
அவன் ெபத்லேகம் நகரில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயஏேலான்
௧௧ இப்சானுக்குப் பன் இஸ்ரேவலருக்கு

ஏேலான் என்பவன் நீத பதயாக இருந்தான்.
ஏேலான் ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்ைதச்
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ேசர்ந்தவன். அவன் 10 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவலருக்கு நீத பதயாக இருந்தான்.
௧௨ பன் ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தானாகய
ஏேலான் மரித்தான். அவைன
ெசபுேலானிலுள்ள ஆயேலானில் அடக்கம்
ெசய்தனர்.

நயாயாத பதயாகயஅப்ேதான்
௧௩ ஏேலான் மரித்த பன்பு இல்ேலலின்

மகனாகய அப்ேதான் இஸ்ரேவலருக்கு
நீத பதயானான். அவன் ப ரத்ேதான்
நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௧௪ அவனுக்கு 40
மகன்களும் 30 ேபரன்களும் இருந்தனர்.
அவர்கள் 70 கழுைதகளில் ஏற சவாரி
வந்தனர். அப்ேதான் 8 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவலருக்கு நீத பதயாக இருந்தான்.
௧௫ பன் இல்ேலனின் மகனாகய அப்ேதான்
மரித்தான். அவன் ப ரத்ேதான் நகரில்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ப ரத்ேதான்
எப்ப ராயீம் ேதசத்தல் இருந்தது. இது
அமேலக்கயர் வாழ்ந்த மைலநாட்டில் இருந்த
நகரமாகும்.

௧௩
ச ம்ேசானின்ப றப்பு
௧ மீண்டும் இஸ்ரேவலர்கள் தீயெசல்களில்

ஈடுபடுவைத கர்த்தர் கண்டார். எனேவ
ெபலிஸ்தயர் இஸ்ரேவலைர 40 ஆண்டுகள்
ஆள்வதற்குஅனுமதத்தார்.
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௨ ேசாரா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதன்இருந்தான். அவன்ெபயர்மேனாவா.
அவன் தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தவன்.
மேனாவாவன் மைனவ குழந்ைதகளின்ற
மலடியாக இருந்தாள். ௩கர்த்தருைடயதூதன்
மேனாவாவன் மைனவயன் முன் ேதான்ற ,
“நீ பள்ைள இல்லாதவளாயருக்க றாய்,
ஆனால் நீ கருவுற்று ஒரு மகைனப்
ெபறுவாய். ௪ த ராட்ைசரசத்ைதேயா, ேவறு
மதுபானத்ைதேயா பருகாேத. அசுத்தமான
உணவுஎைதயும்உண்ணாேத. ௫ஏெனனில்நீ
கருவுற்று ஓர் ஆண் மகைனப் ெபறுவாய்.
அவன் வேசஷமாக ேதவனுக்ெகன்று
அர்பணிக்கப்படுவான். அவன் நசேரயனாக
இருப்பான். எனேவ அவன் முடிைய சவரம்
ெசய்யேவா, ெவட்டேவா கூடாது. அவன்
பறப்பதற்கு முன்பருந்ேத ேதவனுக்ெகன்று
வேசஷமானவனாக இருப்பான். அவன்
ெபலிஸ்தயரின் ஆட்சயலிருந்து
இஸ்ரேவலைரமீட்பான்” என்றான்.

௬ அப்ேபாது அப்ெபண் தன் கணவனிடம்
ெசன்று நடந்தவற்ைறக் கூறனாள்.
அவள், “ேதவனிடமிருந்து ஒரு மனிதன்
என்னிடம் வந்தார். அவர் ேதவன்
அனுப்பய தூதைனப் ேபான்றருந்தார்.
அவர் என்ைன பயமைடயச் ெசய்தார்.
அவர் எங்கருந்து வந்தாெரன்று நான்
வசாரிக்கவல்ைல. அவர் தன் ெபயைரயும்
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எனக்குச் ெசால்லவல்ைல. ௭ஆனால் அவர்
என்ைன ேநாக்க , ‘நீ கருவுற்று ஒரு மகைனப்
ெபறுவாய். த ராட்ைசரசத்ைதேயா, ேவறு
மதுபானத்ைதேயா பருகாேத, அசுத்தமான
எைதயும் உண்ணாேத. ஏெனனில் ஒரு
வ ேசஷமான வைகயல் அச்சறுவான்
ேதவனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுவான்.
அவன் ேதவனுக்குரிய வ ேசஷமானவனாக,
ப றக்கும் முன்னேர அைமந்து, மரணம்
அைடயும் மட்டும் அவ்வாேற வளங்குவான்’
என்றார்” என்றாள்.
௮ பன்பு மேனாவா கர்த்தரிடம் ெஜபம்

ெசய்தான். அவன், “கர்த்தாேவ, நீர் உமது
ேதவமனிதைனஎங்களிடம் மீண்டும்அனுப்ப
ேவண்டும். வைரவல் பறக்கப் ேபாக ற
மகனுக்கு நாங்கள் என்ெனன்ன ெசய்ய
ேவண்டுெமன்பைத அவர் எங்களுக்குக்
கற்ப க்க ேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறாம்”
என்றான்.
௯ ேதவன் மேனாவாவன் ெஜபத்ைதக்

ேகட்டார். ேதவதூதன் அப்ெபண்ணிடம்
மீண்டும் வந்தான். அவள் மேனாவா
இல்லாதேபாது வயலில் தனித்தருந்தாள்.
௧௦எனேவஅவள்தன்கணவனிடம்ஓடி, “அந்த
மனிதன் வந்தருக்க றார்! அன்று என்னிடம்
வந்தஅேதமனிதன்!” என்றாள்.
௧௧ மேனாவா எழுந்து மைனவையப் பன்

ெதாடர்ந்து ெசன்றான். அம்மனிதனிடம்
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வந்து, “நீர் எனதுமைனவய டம்முன்பு ேபச ய
அேதமனிதரா?” என்றுேகட்டான்.
தூதன், “நாேன” என்றான்.
௧௨ மேனாவா, “நீர் ெசான்னபடிேய

நடக்குெமன நம்புக ேறன். சறுவன்
வாழப்ேபாகும் வாழ்க்ைகையக் குறத்துச்
ெசால்லுங்கள். அவன் என்ன ெசய்வான்?”
என்றான்.
௧௩ கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ

ேநாக்க , “உன் மைனவ நான் கூறய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௪ த ராட்ைசச் ெசடியல் வைளயும்
எைதயும் அவள் உண்ணக்கூடாது. அவள்
த ராட்ைச ரசத்ைதேயா அல்லது ேவறு
மதுபானத்ைதேயா பருகக் கூடாது.
அசுத்தமான உணவு எைதயும் அவள்
உண்ணக் கூடாது. நான் அவைளச்
ெசய்யுமாறு கட்டைளய ட்ட அைனத்ைதயும்
அவள்ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.
௧௫ அப்ேபாது மேனாவா கர்த்தருைடய

தூதைன ேநாக்க , “நீர் சற்றுத் தங்க ச்
ெசல்வைத வரும்புக ேறாம். ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய நீர் உண்பதற்காகச்
சைமத்துவரவரும்புக ேறாம்” என்றான்.
௧௬ கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ

ேநாக்க , “நீங்கள் இருக்குமாறு கூறனாலும்
உங்கள் உணைவ உண்ணமாட்ேடன்.
நீங்கள் ஏேதனும் தயாரிக்க வரும்பனால்
கர்த்தருக்குத் தகனபலி ெகாடுங்கள்”
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என்றான். (மேனாவா உண்ைமய ேலேய
அவன் கர்த்தருைடய தூதன் என்பைத
அறயாதருந்தான்.) ௧௭ பன் கர்த்தருைடய
தூதனிடம் மேனாவா, “உமது நாமெமன்ன?
நீர் ெசான்னது உண்ைமயாகேவ நடந்தால்
நாங்கள்உம்ைம எப்படி ெகௗரவ க்க முடியும்?
இதற்காகேவ உமது நாமத்ைத நாங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளவரும்புக ேறாம்” என்றான்.
௧௮ கர்த்தருைடய தூதன், “என் நாமத்ைத

ஏன் ேகட்க றீர்கள்? நீங்கள் நம்ப முடியாத
அளவற்குஅதுமிகஅத சயம்ஆகும்”என்றார்.
௧௯ மேனாவா ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய

ஒரு பாைறயன் ேமல் பலிய ட்டான்.
அவன் ஆட்டுக் குட்டிையயும் தானியக்
காணிக்ைகையயும் அத சயங்கைள
ெசய்க ற கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாகச்
ெசலுத்தனான். ௨௦ மேனாவாவும் அவனது
மைனவயும் நடந்த அைனத்ைதயும்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
பலிபீடத்தலிருந்து ெநருப்பு ஜூவாைல
எழும்பய ேபாது கர்த்தருைடய தூதன்
ெநருப்ப ேலேய வண்ணிற்கு எழுந்து
ெசன்றார்.
மேனாவாவும்அவனதுமைனவயும்அைதக்

கண்டு முகங்குப்புற தைரயல் வழுந்து
வணங்கனார்கள். ௨௧ அவர் கர்த்தருைடய
தூதன் என்பைத மேனாவா இறுதயல்
கண்டுெகாண்டான். கர்த்தருைடய
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தூதன் மீண்டும் மேனாவாவற்கும் அவன்
மைனவக்கும்காட்ச யளிக்கவல்ைல.
௨௨ மேனாவா தன் மைனவைய ேநாக்க ,

“நாம் ேதவைனப் பார்த்ேதாம், அதனால் நாம்
கண்டிப்பாக மரித்துவடுேவாம்!” என்றான்.
௨௩ ஆனால் அவள் அவைன

ேநாக்க , “கர்த்தர் நம்ைமக் ெகால்ல
வரும்பவல்ைல. அவர் நம்ைமக் ெகால்ல
வரும்பனால் நமது தகனபலிையயும்,
தானியக் காணிக்ைகையயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கமாட்டார். இந்த
அற்புதங்கைளயும் காட்டியருக்கமாட்டார்.
இக்காரியங்கைளஅறவத்தருக்கவும்மாட்டார்”
என்றாள்.
௨௪ அவள் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்

ெபற்ெறடுத்தாள். அவனுக்கு ச ம்ேசான்
என்று ெபயரிட்டனர். ச ம்ேசான் நன்றாக
வளர்ந்தான். அவைனக் கர்த்தர்
ஆசீர்வத த்தார். ௨௫ கர்த்தருைடய ஆவ
சம்ேசான் மீது வந்து, அவன் மகாேன தாண்
என்னும் நகரிலிருக்கும்ேபாது கர்த்தருைடய
ஆவயானவர் க ரிைய ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்.
மகாேன நகரம் என்பது ேசாரா என்னும்
நகரத்த ற்கும் எஸ்தாேவால் என்னும்
நகரத்த ற்கும்நடுவல்உள்ளது.

௧௪
ச ம்ேசானின்தருமணம்
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௧ச ம்ேசான்தம்னாத்என்னும்நகரத்த ற்குச்
ெசன்றான், அங்கு ஒரு ெபலிஸ்தய இளம்
ெபண்ைணக் கண்டான். ௨அவன் வீட்டிற்குத்
தரும்பயதும் தன் தந்ைதையயும், தாையயும்
ேநாக்க , “ஒரு ெபலிஸ்தய ெபண்ைணத்
தம்னாவல் நான் பார்த்ேதன், அவைள
நீங்கள் எனக்காக அைழத்து வரேவண்டும்.
நான் அவைளத் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
௩ அவனது தந்ைதயும் தாயும்,

“இஸ்ரேவலில் உனக்கு தருமணம்
ெசய்வதற்கு ந ச்சயமாக ஒரு ெபண்
வாய்ப்பாள். ெபரிஸ்தயரிலிருந்து
ஒரு ெபண்ைண நீ தருமணம்ெசய்ய
ேவண்டுமா? அந்தஜனங்கள்வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவர்கள்அல்ல” என்றார்கள்.
ஆனால் ச ம்ேசான், “அப்ெபண்ைன

எனக்காக அைழத்து வாருங்கள்!
அப்ெபண்ேண எனக்கு ேவண்டும்!”
என்றான். ௪ (ச ம்ேசானின் ெபற்ேறார்
கர்த்தர் இவ்வாறு ந கழ ேவண்டுெமன
வரும்பயைத அறயாதருந்தார்கள். கர்த்தர்
ெபலிஸ்தயருக்கு எத ராகச் ெசயல்படும்
வைகைய எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
ெபலிஸ்தயர் அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலைர
ஆண்டுெகாண்டிருந்தனர்.)
௫ ச ம்ேசான் தம்னாத் நகரத்த ற்கு தன்

தந்ைதேயாடும் தாேயாடும் ெசன்றான்.
அவர்கள் அந்த நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள
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த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத ெநருங்குைகயல்
ஒரு இளம் சங்கம் த டீெரன ெகர்ச்ச த்தபடி
ச ம்ேசாைன ேநாக்க வந்தது. ௬கர்த்தருைடய
ஆவயானவர் வல்லைமேயாடு ச ம்ேசானின்
மீது இறங்கனார். அவன் தனது
ெவறுங்ைககளாேலேய சங்கத்ைதக்
ெகான்றான். இைத அவனால் எளிதாகச்
ெசய்ய முடிந்தது. ஒரு ெவள்ளாட்ைடக்
ெகால்வதுேபால் எளிதாக அதைனக்
ெகான்றான். ஆனால் அவன் அைத தன்
தந்ைதக்ேகா, தாய்க்ேகா ெதரிவ க்கவல்ைல.
௭ பன்பு ச ம்ேசான் நகரத்த ற்குச் ெசன்று

அந்த ெபலிஸ்தயப் ெபண்ைணச் சந்த த்துப்
ேபசனான். அவனுக்குப் அவைள
ப டித்தருந்தது. ௮ பல நாட்களுக்குப் பன்பு
அந்த ெபலிஸ்தயப் ெபண்ைணத் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ள ச ம்ேசான் தரும்ப
வந்தான். வழியல் சங்கத்ைதப் பார்க்க
ெசன்றான். மரித்த சங்கத்தன் உடலில்
ேதனீக் கூட்டத்ைதக் கண்டான். அைவ
ேதைனச் ேசகரித்தருந்தன. ௯ ச ம்ேசான்
தனது ைககளால் அதல் ெகாஞ்சம் ேதைன
எடுத்தான். அவன் ேதைனச் சுைவத்துக்
ெகாண்ேட வழியல் நடத்தான். அவன் தன்
ெபற்ேறாரிடம் வந்தேபாது அவர்களுக்கும்
ச றது ேதைனக் ெகாடுத்தான். அவர்களும்
அைத உண்டனர். ஆனால் மரித்த
சங்கத்த டமிருந்து எடுத்த ேதன் அது என்று
அவர்களிடம் ச ம்ேசான்கூறவல்ைல.
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௧௦ ச ம்ேசானின் தந்ைத ெபலிஸ்தய
ெபண்ைணப் பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றார்.
மணமகனுக்கான முைறைமப்படி
ச ம்ேசான் ஒரு வருந்து ெகாடுத்தான்.
௧௧ ெபலிஸ்தயர்கள் 30 ேபைர வருந்துக்கு
அனுப்ப ைவத்தனர்.
௧௨ அந்த 30 ேபருக்கும் ச ம்ேசான்,

“நான் உங்களுக்கு ஒரு வடுகைத
ெசால்ல வரும்புக ேறள். இந்த வருந்து
7 நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த நாட்களுக்குள்
அந்த வடுகைதக்கான பதைல நீங்கள்
ெசால்ல ேவண்டும். அந்நாட்களுக்குள்
உங்களால் வடுகைதைய வடுவக்கக்
கூடுமாயன் 30 பஞ்சாைடகைளயும், 30
மாற்று ஆைடகைளயும் ெகாடுப்ேபன்.
௧௩ ஆனால் நீங்கள் பதல் தராவ ட்டால்
30 பஞ்சாைடகைளயும், 30 மாற்று
ஆைடகைளயும் எனக்குத் தரேவண்டும்”
என்றான். அந்த 30 ேபரும், “உன்
வடுைகைதையச் ெசால். நாங்கள் ேகட்க
வரும்புக ேறாம்” என்றார்கள்.
௧௪ச ம்ேசான்அவர்களிடம்,

“சாப்படுேவாரிடமிருந்து சாப்படுவதற்குக்
ெகாஞ்சம்கைடத்தது.

பலமானவரிடமிருந்து இனிப்பும்
கைடத்தது.”

என்றவடுகைதையச்ெசான்னான்.



நயாயாத பத கள்௧௪:௧௫ xcvi நயாயாத பத கள்௧௪:௧௮

30 ேபரும் 3 நாட்கள் இந்த வடுகைதைய
வடுவக்க முற்பட்டனர். ஆனால் அவர்களால்
முடியவல்ைல.
௧௫ நான்காம் நாள் அவர்கள் ச ம்ேசானின்

மைனவய டம்வந்தனர். அவர்கள், “எங்கைள
வற ேயாராக்கும்படிக்கு அைழத்தீர்களா?
வடுகைதயன் பதைல அறயும்படிக்கு
நீ உனது கணவைனத் தந்த ரமாய்
வசப்படுத்த ேவண்டும். நீ அைத எங்களுக்கு
அறவக்காவ ட்டால் உண்ைனயும் உன்
தந்ைதயன் வீட்டார் எல்ேலாைரயும்
ெநருப்ப ட்டுக் ெகால்லுேவாம்” என்றார்கள்.
௧௬ ச ம்ேசானின் மைனவ அவனிடம்
வந்து அழுதாள். அவள் சம்ேசானிடம்,
“உங்களுக்கு என்ைனப் ப டிக்கவல்ைல!
நீங்கள் உண்ைமயல் என்மீது அன்பு
ெசலுத்தவல்ைல! எங்கள் ஆட்களுக்கு
வடுகைத ேபாட்டுள்ளீர்கள். ஆனால்
என்னிடம் நீங்கள் பதைலக் கூறவல்ைல”
என்றாள்.
௧௭ வருந்தன் 7 நாட்களும் முடியும்வைர

ச ம்ேசானின் மைனவ அழுதாள். அதனால்
7வது நாள் ச ம்ேசான் அவளுக்கு
வடுகைதயன் பதைலக் கூறனான்.
அவள் ெதாடர்ந்து அவைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்ததனாலும் வற்புறுத்தயதாலும்
அவளுக்குக் கூறனான். அவள் அந்தப்
பதைலதனதுஜனங்களுக்குக்கூறனாள்.
௧௮ ஏழாவது நாள் சூரியன் மைறயும்
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முன்னர், ெபலிஸ்தயர்கள் பதைல
அறந்தனர். அவர்கள்ச ம்ேசானிடம்,

“ேதைனவடசுைவயானதுஎது?
சங்கத்ைதக் காட்டிலும் வலிைமயானது
எது?” என்றார்கள்.

அப்ேபாது ச ம்ேசான்அவர்களிடம்,

“என்பசுவால்நீங்கள்உழாவ ட்டால்
என் வடுகைதக்கு நீங்கள் பதல்
ெசால்லியருக்கமாட்டீர்கள்” என்றான்.

௧௯ச ம்ேசான்மிகவும்ேகாபமாகஇருந்தான்.
கர்த்தருைடய ஆவயானவர் ச ம்ேசான் மீது
வல்லைமேயாடு வந்தார். அதனால் அவன்
அஸ்கேலான் நகரத்த ற்குச் ெசன்று அங்கு 30
ெபலிஸ்தயைரக் ெகான்றான். அவர்களது
ஆைடகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாண்டான். அந்த ஆைடகைளப் பதல்
ெசான்ன 30 ேபருக்கும் ெகாடுத்தான். அதன்
பன்பு தனது தந்ைதயன் வீட்டிற்கு வந்தான்.
௨௦ ச ம்ேசான் தன் மைனவையத் தன்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல்லவல்ைல. மாப்பள்ைளத்
ேதாழன்அவைளைவத்துக்ெகாண்டான்.

௧௫
ச ம்ேசான் ெபலிஸ்தயருக்குத் ெதால்ைல

ெகாடுத்தல்
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௧ ேகாதுைம அறுவைடயன்ேபாது
ச ம்ேசான் தன் மைனவையச் சந்த க்கப்
ேபானான். அவளுக்கு அன்பளிப்பாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையக்ெகாண்டுவந்தான்.
அவன், “என் மைனவ இருக்கும் அைறக்குச்
ெசல்க ேறன்” என்றான்.
அவளது தந்ைத ச ம்ேசாைன உள்ேள

வ டவல்ைல. ௨ அவளது தந்ைத
ச ம்ேசானிடம், “நீ அவைள ெவறுத்தாய் என
நான் நைனத்ேதன். எனேவ மாபள்ைளத்
ேதாழைனஅவள் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
நான் அனுமதத்து வ ட்ேடன். அவள்
தங்ைக இன்னும் அழகானவள், அவைள
மணந்துெகாள்” என்றான்.
௩ஆனால் ச ம்ேசான் அவனிடம், “இப்ேபாது

ெபலிஸ்தயராக ய உங்கள் அைனவைரயும்
துன்புறுத்துவதற்கு எனக்கு ஒரு நல்ல
காரணம் கைடத்தருக்க றது. என்ைன
இப்ேபாது யாரும் குைறச் ெசால்ல முடியாது”
என்றான்.
௪ பன்பு ச ம்ேசான் ெவளிேய ெசன்று 300

நரிகைளப் ப டித்தான். அவற்ைற இரண்டு
இரண்டாகச் ேசர்த்து அவற்றன் வாைலக்
கட்டி, வால்களுக்கைடயல் ெநருப்புப்
பந்தத்ைதைவத்தான்.
௫ பன்பு ச ம்ேசான் அவற்ைறக் ெகாளுத்த

வாலில்ெநருப்புைவக்கப்பட்டஅந்நரிகைளப்
ெபலிஸ்தயரின் தானியங்கள் வைளயும்
வயல்களுக்கைடயல் துரத்தவ ட்டான்.
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இவ்வாறு அவர்களின் வயல்களில்
வைளந்துெகாண்டிருந்த பய ர்கைளயும்,
அறுவைட ெசய்து தனிேய குவத்து ைவத்த
கத ர்க்கட்டுகைளயும் ெநருப்பால்அழித்தான்.
ேமலும்த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்,ஒலிவ
மரங்கைளயும்எரித்தான்.
௬ெபலிஸ்தயர், “இதைனச் ெசய்தது யார்?”

என்றுேகட்டார்கள்.
த ம்னாவலுள்ள மனிதனின் மருமகனான

ச ம்ேசான் அதைனச் ெசய்ததாகச் சலர்
கூறனார்கள். அவர்கள் “ச ம்ேசானின்
மாமனார் தன் மகைள மாப்பள்ைளத்
ேதாழனுக்குத்தருமணம்ெசய்துைவத்ததால்
அவன் அத்தைகய ெசயைலச் ெசய்தான்”
என்றார்கள். அதனால் ெபலிஸ்தயர்
ச ம்ேசானின் மைனவையயும், அவளது
தந்ைதையயும்எரித்துக்ெகான்றனர்.
௭ பன்பு ச ம்ேசான் அப்ெபலிஸ்தய

ஜனங்களிடம் “நீங்கள் தீைம ெசய்ததால்
நானும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்ேவன்.
நான்உங்கள்ேமல்பழி சுமத்துகறவைரக்கும்
நறுத்தமாட்ேடன்!” என்றான்.
௮பன்பு ச ம்ேசான்ெபலிஸ்தயைரத் தாக்க

அவர்களில் பலைரக் ெகான்றான். பன்பு
அவன் ஒரு குைகயல் ெசன்று தங்கனான்.
அக்குைகஏத்தாம் பாைறயல்இருந்தது.
௯ பன்பு ெபரிஸ்தயர் யூதாவன்

ேதசத்த ற்குச் ெசன்று, ேலக
என்னுமிடத்த ற்கருகல் தங்கனார்கள்.
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அவர்களின் ேசைனயும் அங்ேகேய
தங்க ப் ேபாருக்குத் தயாரானது.
௧௦ யூதா ேகாத்த ரத்தனர் அவர்களிடம்,
“ெபலிஸ்தயராக ய நீங்கள் ஏன் எங்கேளாடு
ேபாரிட வந்துள்ளீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ெபலிஸ்தயர், “நாங்கள்

ச ம்ேசாைனக் ைகது ெசய்ய வந்துள்ேளாம்.
எங்கள் ஜனங்களுக் ெகத ராக அவன்
ெசய்த ெசயல்களுக்கு அவைனத் தண்டிக்க
வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௧௧ பன்பு 3,000 யூதா ேகாத்த ரத்தனர்

ேசர்ந்து ஏத்தாம் பாைறக்கு அருகல்
இருந்த குைகக்கு ச ம்ேசானிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள், “நீ எங்களுக்கு
என்ன ெசய்தாய் என்பைத அறவாயா?
ெபலிஸ்தயர் நம்ைம ஆட்ச வலிைம ெசய்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்று ெதரியாதா?”
என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ச ம்ேசான், “அவர்கள் எனக்குத்

தீங்குெசய்ததால்அவர்கைளத்தண்டித்ேதன்”
என்றான்.
௧௨ பன்பு அவர்கள், “உன்ைனக் கட்டி,

ெபலிஸ்தயரிடம் ெகாடுப்பதற்காக
வந்துள்ேளாம்” என்றனர்.
ச ம்ேசான் யூதா ஜனங்களிடம்,

“நீங்களாகேவஎன்ைனகாயப்படுத்தமாட்டீர்கள்
என்று எனக்கு வாக்குக் ெகாடுங்கள்” என்று
ேகட்டான்.
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௧௩ அதற்கு அவர்கள், “அதற்கு நாங்கள்
ஒத்துக்ெகாள்க ேறாம். உன்ைனக்
கட்டி ெபலிஸ்தயரிடம் நாங்கள்
ெகாடுப்ேபாேமயன்ற , உன்ைனக்
ெகால்லமாட்ேடாம்” என்றனர். அவ்வாேற
அவர்கள் அவைன இரண்டு புதய
கயறுகளால் கட்டி, குைகக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தனர்.
௧௪ ேலக என்னுமிடத்த ற்குச் ச ம்ேசான்

வந்தேபாது, ெபலிஸ்தயர்கள் அங்கு
வந்தனர். அவர்கள் மக ழ்ச்ச யால்
துள்ளினார்கள். அப்ேபாது கர்த்தருைடய
ஆவயானவர்வல்லைமேயாடுச ம்ேசான்மீது
வந்தார். ச ம்ேசான் கயறுகைள அறுத்தான்.
அந்த கயறுகள் எரிந்துேபான நூைலப்
ேபால காணப்பட்டன. உருகன கயறுகள்
ேபால அவன் கரங்களிலிருந்து அைவ
நழுவன. ௧௫ அவ்வடத்தல் மரித்த ஒரு
கழுைதயன் தாைடெயலும்பு அவனுக்குக்
கைடத்தது. அத்தாைடெயலும்பால் அவன்
1,000ெபலிஸ்தயர்கைளக்ெகான்றான்.
௧௬பன்பு ச ம்ேசான்,

“ஒருகழுைதயன்தாைடெயலும்பால்
1,000 ேபைரக்ெகான்ேறன்!

கழுைதயன்தாைடெயலும்பால்
ஒன்றன் ேமெலான்றாக ெபரும்
குவயலாககுவத்ேதன்” என்றான்
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௧௭இவ்வாறுெசால்லிஅத்தாைடெயலும்ைப
கீேழ எற ந்தான். அந்த இடம் அதனால்
ராமாத்ேலக என்றுஅைழக்கப்பட்டது.
௧௮ ச ம்ேசான் மிகவும் தாகமாயருந்தான்.

அவன் கர்த்தைர ேநாக்க , “நான்
உமது ஊழியன், நீர் எனக்குப் ெபரும்
ெவற்றையத் தந்தீர். நான் தாகத்தால்
மரிக்கும்படி தயவு ெசய்துவ டாதரும்.
வருத்தேசதனம் இல்லாத மனிதர்கள்
என்ைனப் ப டிக்க அனுமதயாதரும்” என்று
அழுதுமுைறய ட்டான்.
௧௯ ேலகயன் தைரயல் ஒரு துவாரம்

இருந்தது. ேதவன் அந்தத் துவாரத்தன்
வழி ெவடித்து தண்ணீர் வரும்படியாகச்
ெசய்தார். ச ம்ேசான் அந்தத் தண்ணீைரக்
குடித்து மறுபடியும் வலிைமெபற்றான். அந்த
நீரூற்றுக்கு எந்நக்ேகாரி என்று ெபயரிட்டான்.
அது இன்னும் ேலக நகரில் உள்ளது.
௨௦ இவ்வாறு ச ம்ேசான் இஸ்ரேவலருக்கு
இருபது ஆண்டுகள் நயாயாத பதயாக
இருந்தான். இது ெபலிஸ்தயரின் காலத்தல்
நடந்தது.

௧௬
காசா என்னும் நகருக்கு ச ம்ேசான்

ெசல்லுதல்
௧ ஒரு நாள் ச ம்ேசான் காசா நகரத்த ற்குச்

ெசன்றான். அவன் அங்கு ஒரு ேவசையச்
சந்த த்து, அன்ற ரவு அவேளாடு தங்கச்
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ெசன்றான். ௨ காசா நகர ஜனங்களிடம்,
“ச ம்ேசான் இங்கு வந்தருக்க றான்”
என்று யாேரா ெதரிவ த்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகால்ல எண்ணினார்கள்.
எனேவ, அவன் இருந்த இடத்ைத
சூழ்ந்தனர். அவர்கள் மைறந்தருந்து
ச ம்ேசானின் வரவுக்காக காத்தருந்தனர்.
அவர்கள் நகர வாயலருேக இரவு
முழுவதும் அைமதயாகத் தங்கயருந்தனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “காைலயல்
ச ம்ேசாைனக் ெகால்ேவாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩ ஆனால் ச ம்ேசான் அவ்வைலமகேளாடு

நள்ளிரவுவைர மட்டுேம தங்கயருந்தான்.
ச ம்ேசான் நள்ளிரவல் வழித்ெதழுந்தான்.
ச ம்ேசான் நகரவாயல் கதவுகைள
ப டித்து, மதலிலிருந்து தளர்த்த ப்
ெபயர்த்ெதடுத்தான். ச ம்ேசான்
கதவுகைளயும், அவற்றன் இரண்டு
தூண்கைளயும், கதவுகைள மூடும்
இரும்புத் துண்டுகைளயும் ேசர்த்துத்
தூக்க க்ெகாண்டான். ச ம்ேசான் அைத
ேதாளில் சுமந்துக்ெகாண்டு, எப ேரான்
நகருக்கு அருகலுள்ள மைலயன்மீது
ஏறனான்.

ச ம்ேசானும்ெதலீலாளும்
௪ பன்னர் ச ம்ேசான் ெதலீலாள் என்னும்

ஒரு ெபண்ைணேநச த்தான். அவள் ேசாேரக்
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என்னும்பள்ளத்தாக்ைகச் ேசர்ந்தவள்.
௫ ெபலிஸ்தய ஜனங்களின்

தைலவர்கள் ெதலீலாளிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள், “ச ம்ேசாைனப் ெபலசாலியாக
ைவத்தருப்பது எதுெவன்று நாங்கள் அறய
வரும்புக ேறாம். அவனது இரகசயத்ைத
உனக்குத் ெதரிவ க்குமாறு நீ ஏேதனும்
தந்த ரம் ெசய். அப்ேபாது அவைனப்
ப டித்துக் கட்டுவது எப்படிெயன்பைத நாம்
அற ந்துெகாள்ள முடியும். ப றகு அவைனக்
கட்டுப்படுத்துவதும் எளிதாயருக்கும். நீ
இைதச் ெசய்தால் நாங்கள் ஒவ்ெவாரு
வரும் உனக்கு 28 பவுண்டு எைடயுள்ள
ெவள்ளிையக்ெகாடுப்ேபாம்” என்றார்கள்.
௬எனேவெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம், “நீங்கள்

எதனால் ெபலசாலியாக இருக்க றீர்கள்
என்பைதக் கூறுங்கள். எவ்வாறு உங்கைளக்
கட்டி ெபலவீனப்படுத்த முடியும்?” என்று
ேகட்டாள்.
௭ ச ம்ேசான் பதலாக, “ஏழு பச்ைசயான

உலராத வல் நாண்களால் என்ைனக்
கட்டேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்தால் நான்
பறைரப் ேபான்று ெபலனற்றவனாேவன்”
என்றான்.
௮ அப்ேபாது ெபலிஸ்தயரின் அத காரிகள்

ெதலீலாளிடம் ஏழு பச்ைசயான வல்
நாண்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அைவ
இன்னும் உலர்ந்தருக்கவல்ைல. அவற்றால்
ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனக் கட்டினாள். ௯ ச லர்
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அடுத்த அைறயல் ஒளித்தருந்தனர்.
ெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம், “ச ம்ேசான்,
உங்கைளப் ெபலிஸ்தயர்கள் ப டிக்கப்
ேபாக றார்கள்!” என்றாள். ஆனால்
ச ம்ேசான் எளிதாக அந்த வல் நாண்கைள
அறுத்துப்ேபாட்டான். வளக்கல் எரியும்
த ரியலுள்ள சாம்பைலப் ேபான்று
அைவத் ெதற த்து வழுந்தன. எனேவ
ெபலிஸ்தயர்கள் ச ம்ேசானின் ெபலத்தன்
இரகச யத்ைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௦ அப்ேபாது ெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம்,

“நீங்கள் என்னிடம் ெபாய் ெசான்னீர்கள்!
என்ைனமுட்டாளாக்கனீர்கள். உண்ைமையத்
தயவுெசய்து எனக்குக் கூறுங்கள். எப்படி,
யாரால் உங்கைளக் கட்டிப்ேபாட முடியும்?”
என்றுேகட்டாள்.
௧௧ச ம்ேசான், “யாராவதுஎன்ைனமுன்னால்

பயன்படுத்தப்படாத புதுக் கயறுகளால்
கட்டேவண்டும். அவ்வாறுயாேரனும்எனக்குச்
ெசய்தால் நானும் ப ற மனிதர்கைளப்
ேபான்று ெபலமிழந்தவனாகவடுேவன்”
என்றான்.
௧௨எனேவெதலீளாள்சலபுதுக்கயறுகைள

எடுத்து ச ம்ேசாைனக் கட்டினாள்.
ச ல ஆட்கள் அடுத்த அைறயல்
ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ெதலீலாள்
அவைன அைழத்து, “ச ம்ேசான், ெபலிஸ்தய
ஆட்கள் உங்கைளப் ப டிக்கேபாக றார்கள்!”
என்றாள். ஆனால் அவன் கயறுகைள
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எளிதாக அறுத்துவ ட்டான். நூைல
அறுத்தாற்ேபான்று அவன் கயறுகைள
அறுத்ெதற ந்தான்.
௧௩ பன்பு ெதலீலாள் ச ம்ேசாைன

ேநாக்க , “நீங்கள் என்னிடம் மீண்டும் ெபாய்
ெசால்லிவட்டீர்கள்! என்ைன முட்டாள்
ஆக்கவ ட்டீர்கள். இப்ேபாது உங்கைள
ஒருவன் எவ்வாறு கட்டக்கூடும் என்பைதக்
கூறுங்கள்” என்றாள்.
ச ம்ேசான், “நீ என் தைலமய ரின்

7 ஜைடகைளயும் ெநசவு தறயால்
ெநய்து அதைனப் பன்னலிட்டு இறுகக்
கட்டினால் நானும் ப ற மனிதைரப்ேபால்
ெபலமற்றவனாேவன்” என்றான்.
௧௪ பன் ச ம்ேசான் உறங்கப்ேபானான்.

ெதலீலாள் ெநசவுத் துணியன் நூைலப்
பயன்படுத்த அவனது தைலமய ரின் 7
ஜைடகைளயும் ெநய்தாள். பன் தறைய
நலத்தல் ஒரு கூடார ஆணியால் அடித்தாள்.
அவள் மீண்டும் ச ம்ேசாைன அைழத்து,
“ச ம்ேசான், ெபலிஸ்தய ஆட்கள் உங்கைளப்
ப டிக்கப் ேபாக றார்கள்!” என்றாள். ச ம்ேசான்
கூடார ஆணிையயும், தறையயும், பாைவயும்
படுங்க எடுத்துக்ெகாண்டுஎழுந்தான்!
௧௫ பன் ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனப் பார்த்து,

“முற்றலும் என்ேமல் நம்ப க்ைகயற்றவராக
இருக்கும்ேபாது ‘நான் உன்ைன
ேநச க்க ேறன்’ என்று நீங்கள் எப்படி ெசால்ல
முடியும்? உங்கள் இரகச யத்ைத ெசால்ல
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மறுக்க றீர்கள்? மூன்றாவதுமுைற நீங்கள்
என்ைன முட்டாளாக்கவ ட்டீர்கள். உங்களது
ேபராற்றலின் இரகசயத்ைத நீங்கள்
இன்னும் எனக்குக் கூறவல்ைல” என்றாள்.
௧௬ தனந்ேதாறும் அவள் ச ம்ேசாைனத்
ெதாந்தரவுச் ெசய்துக்ெகாண்ேடயருந்தாள்.
அவனது இரகசயத்ைதப்பற்ற அவள்
ேகட்டதனால் அவன் ஆத்துமா மிகவும்
ேசார்ந்து, வாழ்க்ைகைய ெவறுத்தான்.
௧௭ இறுதயல் ச ம்ேசான் ெதலீலாளுக்கு
எல்லாவற்ைறயும் கூறனான். அவன், “நான்
எனது தைலமயைரச் சைரத்ததல்ைல.
நான் ப றக்கும் முன்னேர ேதவனுக்ெகன்று
அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன். யாராவது எனது
தைல மயைர நீக்கனால் எனது பலத்ைத
இழந்துவடுேவன். நான் ேவெறந்த
மனிதைனப் ேபான்றும் பலவீனனாய்
காணப்படுேவன்” என்றான்.
௧௮ ச ம்ேசான் அவளிடம் இரகச யத்ைதக்

கூறவ ட்டான் என்பைதத் ெதலீலாள்
கண்டு ெகாண்டாள். ெபலிஸ்தயரின்
தைலவர்களுக்கு அவள் ெசய்தையச்
ெசால்லியனுப்பனாள். அவள், “மீண்டும்
இங்ேக வாருங்கள். ச ம்ேசான் என்னிடம்
எல்லாவற்ைறயும் கூறவ ட்டான்” என்றாள்.
எனேவ ெபலிஸ்தயரின் தைலவர்கள்
ெதலீலாளிடம் வந்தார்கள். அவளுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தருந்த பணத்ைத
அவர்கள்ெகாண்டுவந்தருந்தார்கள்.
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௧௯ ச ம்ேசான் அவள் மடியல்
படுத்தருந்தேபாேத அவைனத் ெதலீலாள்
உறங்க ைவத்தாள். பன்பு அவள்
சவரம் ெசய்யும் ஒருவைன அைழத்து
அவனது தைலமய ரின் 7 ஜைடகைளயும்
சைரத்துவ டச் ெசய்தாள். அப்ேபாது
ச ம்ேசான் தனது ெபலத்ைத இழந்தான்.
ச ம்ேசானின் பலம்அவைனவட்டு நீங்கயது.
௨௦அப்ேபாது ெதலீலாள் அவைன அைழத்து,
“ச ம்ேசான், ெபலிஸ்தயர்உன்ைனப் ப டிக்கப்
ேபாக றார்கள்!” என்றாள். அவன் எழுந்து,
“நான் எப்ேபாதும் ேபால் என்ைன வடுவத்து
தப்பவடுேவன்” என்றுநைனத்தான். கர்த்தர்
அவைன வட்டு நீங்க ச்ெசன்றைத அவன்
அறயவல்ைல.
௨௧ ெபலிஸ்தய ஆட்கள் ச ம்ேசாைனச்

சைறப டித்தனர். அவர்கள் அவனது
கண்கைளப் படுங்க , அவைனக் காசா
நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். அவன்
ஓடிவ டாதபடிக்கு அவனுக்கு வலங்க ட்டுக்
கட்டினார்கள். அவர்கள் ச ம்ேசாைனச்
சைறயல் அைடத்து, அவைனத் தானியம்
அைரக்குமாறு ெசய்தனர். ௨௨ ஆனால்
ச ம்ேசானின் தைலமய ர் மீண்டும் வளர
ஆரம்ப த்தது.
௨௩ ெபலிஸ்தயரின் தைலவர்கள்

ெகாண்டாட்டத்த ற்ெகன ஓரிடத்தல்
கூடினார்கள். தங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமாகய
தாேகானிற்குப் ெபரும்பலிெகாடுக்க



நயாயாத பத கள்௧௬:௨௪ cix நயாயாத பத கள்௧௬:௨௬

அங்கு வந்தனர். அவர்கள், “நமது
ேதவன் நமது பைகவனாகய ச ம்ேசாைன
ெவல்வதற்கு நமக்கு உதவனார்” என்று
ெசான்னார்கள். ௨௪ ெபலிஸ்தயர்
ச ம்ேசாைனக் காணும்ெபாழுது, அவர்கள்
தம் ெபாய்த் ெதய்வத்ைத வாழ்த்தனார்கள்.
அவர்கள்,

“இம்மனிதன்நம்ஜனங்கைளஅழித்தான்!
இம்மனிதன் நம் ஜனங்களில் பலைரக்
ெகான்றான்!

ஆனால்நமதுெதய்வம்
நம் பைகவைன ெவல்ல உதவனார்!”
என்றார்கள்.

௨௫ அவர்கள் ெகாண்டாட்டத்தல்
களிகூர்ந்து நன்றாகப் ெபாழுைதப்
ேபாக்கனார்கள். எனேவ அவர்கள்,
“ச ம்ேசாைன ெவளிேய அைழத்து
வாருங்கள். அவைன ஆட்டம் காண்பத்து
கண்டல் ெசய்ய நாங்கள் வரும்புக ேறாம்”
என்றார்கள். எனேவ அவர்கள் ச ம்ேசாைனச்
சைறயலிருந்து அைழத்து வந்து அவைனக்
ேகலிச் ெசய்தனர். ெபாய்த் ெதய்வம்
தாேகான் ேகாவலின் தூண்களுக்கு
நடுேவ அவைன நறுத்தனார்கள். ௨௬ ஒரு
பணியாள் அவனது ைககைளப் ப டித்துக்
ெகாண்டிருந்தான். ச ம்ேசான் அவனிடம்,
“இக்ேகாவைலத் தாங்க ந ற்கும்தூண்கைள
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நான் ெதாடுமாறு என்ைன நறுத்து. நான்
அவற்றல் சாய்ந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்”
என்றான்.
௨௭ அக்ேகாவல் ஆண்களாலும்

ெபண்களாலும் ந ரம்பவழிந்தது.
ெபலிஸ்தயரின் எல்லா தைலவர்களும்
அங்கருந்தனர். ேகாவலின் மாடி அடுக்கல்
சுமார் 3,000 ஆண்களும் ெபண்களும்
இருந்தனர். அவர்கள் நைகத்துக் ெகாண்டு,
ச ம்ேசாைனக்ேகலிச்ெசய்தபடிஇருந்தனர்.
௨௮ அப்ேபாது ச ம்ேசான் கர்த்தைர

ேநாக்க ெஜபம் ெசய்தான். அவன், “சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ, என்ைன
நைனவுகூரும். ேதவேன, எனக்கு
இன்ெனாருமுைற ெபலன் தாரும். எனது
இரு கண்கைளயும் படுங்கயதற்காய்
இப்ெபலிஸ்தயைர ஒருமுைற நான்
தண்டிக்க அனுமதயும்!” என்றான். ௨௯ பன்பு
ேகாவலின் நடுேவ ேகாவைலத் தாங்க க்
ெகாண்டிருந்த இரண்டு தூண்கைளயும்
ச ம்ேசான் பற்ற க்ெகாண்டான். ஒரு
தூண் அவனது வலதுபுறமும், இன்ெனாரு
தூண் அவனது இடதுபுறமும் இருக்கும்படி
நன்று ெகாண்டான். ௩௦ ச ம்ேசான்,
“என்ைனயும் இந்த ெபலிஸ்தயர்களுடன்
மரிக்கவடும்” என்றான். பன்பு
அத்தூண்கைளப் பலங்ெகாண்டமட்டும்
தள்ளினான். தைலவர்கள் மீதும்,
அதலிருந்தஜனங்கள்மீதும் ேகாவல்இடிந்து
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வழுந்தது. இவ்வாறு உய ேராடிருந்தேபாது
ெகான்றைதக் காட்டிலும் அதகமான
ெபலிஸ்தயைரச் ச ம்ேசான் மரித்தேபாது
ெகான்றான்.
௩௧ ச ம்ேசானின் சேகாதரர்களும் அவனது

தந்ைதயன் குடும்பத்தனரும் அவனது
உடைல எடுத்துக் ெகாண்டு வந்து, அவனது
தந்ைதயன் கல்லைறய ேலேய புைதத்தனர்.
அக்கல்லைற ேசாரா நகரத்த ற்கும்
எஸ்தாேவால்நகரத்த ற்கும்நடுேவஇருந்தது.
இஸ்ரேவலருக்கு 20 ஆண்டுகள் ச ம்ேசான்
நயாயாத பதயாகஇருந்தான்.

௧௭
மீகாவன்வக்க ரகங்கள்
௧ எப்பீராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் மீகா

என்னும் மனிதன் வச த்து வந்தான். ௨ மீகா
தன் தாைய ேநாக்க , “உன்னிடமிருந்து
28 பவுண்டு ெவள்ளிைய யாேரா தருடிச்
ெசன்றது உனக்கு நைனவருக்கறதா? நீ
அைதக்குற த்துசாபமிட்டைதநான்ேகட்ேடன்.
என்னிடம் அந்த ெவள்ளி உள்ளது, நான்தான்
அைதஎடுத்ேதன்” என்றான்.
அவன் தாய், “எனது மகேன, கர்த்தர்

உன்ைனஆசீர்வத க்கட்டும்” என்றாள்.
௩ மீகா 28 பவுண்டு ெவள்ளிையயும் தன்

தாய டம் தருப்ப க் ெகாடுத்தான். அப்ேபாது
அவள், “நான்இந்தெவள்ளிையக்கர்த்தருக்கு
வ ேசஷ அன்பளிப்பாகச் ெசலுத்துேவன்.
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என் மகன் ஒரு வக்க ரகத்ைதச் ெசய்து
அைத ெவள்ளியால் பூசும்படியாக
இைதக் ெகாடுப்ேபன். மகேன, எனேவ
இப்ேபாேத அந்த ெவள்ளிைய உனக்கு நான்
ெகாடுக்க ேறன்” என்றாள்.
௪ ஆனால் மீகா ெவள்ளிையத்

தாய டேம ெகாடுத்துவ ட்டான். அவள்
அதல் 5 பவுண்டு ெவள்ளிைய
எடுத்து அைதப் ெபாற்ெகால்லனிடம்
ெகாடுத்தாள். ெவள்ளி முலாம் பூசய
வக்க ரகத்ைதப் ெபாற்ெகால்லன் அந்த
ெவள்ளியால் உருக்கனான். அந்த
வக்க ரகம் மீகாவன் வீட்டில் இருந்தது.
௫ வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளும்
ேகாயல் ஒன்று மீகாவுக்கு இருந்தது.
அவன் ஒரு ஏேபாத்ைதயும் சல வீட்டு
வக்க ரகங்கைளயும் ெசய்தான். மீகா
தன் மகன்களில் ஒருவைனப் பூைஜ
ெசய்வதற்கு நயமித்தான். ௬ (அப்ேபாது
இஸ்ரேவலருக்கு அரசனாக யாருமில்ைல.
எனேவ, ஒவ்ெவாருவனும் தான் சரிெயன
நைனத்தைதேயெசய்தான்.)
௭ அங்கு இைளஞன் ஒருவன்

இருந்தான். அவன் யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகம் நகரிலிருந்து வந்தவன்.
அவன் யூதா ேகாத்த ரத்தனேராடு
வாழ்ந்து வந்தான். ௮ அந்த இைளஞன்
யூதாவலுள்ள ெபத்லேகமிலிருந்து



நயாயாத பத கள்௧௭:௯ cxiii நயாயாத பத கள்௧௭:௧௩

ெசன்றபன் வாழ்வதற்கு மற்ேறார் இடம்
ேதடிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் பயணம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, மீகாவன்
வீட்டிற்கு வந்தான். எப்ப ராயீமின் மைல
நாட்டில் மீகாவன் வீடு இருந்தது. ௯ மீகா
அவனிடம், “நீ எங்கருந்துவருகறாய்?” என்று
ேகட்டான்.
இைளஞன் அதற்கு, “நான் யூதாவலுள்ள

ெபத்ேலேகைமச் ேசர்ந்த ஒரு ேலவயன்.
நான் வச ப்பதற்கு ஒரு இடம்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்று பதல்
கூறனான்.
௧௦ அப்ேபாது மீகா அவனிடம், “என்ேனாடு

தங்கயருந்து, எனது தந்ைதயாகவும்,
ேபாதகனாகவும் இரு. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
உனக்கு 4 ஆழாக்கு ெவள்ளிையத் தருேவன்.
ேமலும்உனக்குஉைடயும்உணவும்தருேவன்”
என்றான்.
மீகா ெசான்னபடிேய ேலவயன் ெசய்தான்.

௧௧ இைளஞனான ேலவயன் மீகாேவாடு
வச ப்பதற்குச் சம்மத த்தான். மீகாவன்
மகன்கைளப்ேபால் அந்த இைளஞன்
அவ்வீட்டில் ஒருவனாக வாழ்ந்து வந்தான்.
௧௨ மீகா அவைனப் பூைஜ ெசய்பவனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். எனேவ அவன் பூைஜ
ெசய்பவனாக மீகாவன் வீட்டில் வாழ்ந்து
வந்தான். ௧௩ மீகா, “கர்த்தர் எனக்கு நன்ைம
ெசய்வார் என்பைத இப்ேபாது அறக ேறன்.
நான் இைத அற ேவன். ஏெனன்றால், ஒரு
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ேலவயன் ஆசாரியனாக இருக்க றான்”
என்றான்.

௧௮
லாயீசுநகரத்ைததாண்ைகப்பற்றுதல்
௧ அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலருக்கு

அரசனாக யாரும் இல்ைல. அப்ேபாது
தாண் ேகாத்த ரத்தனர் வச ப்பதற்கு
இன்னும் இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களுக்குரிய ேதசப்பகுதைய அவர்கள்
சுதந்தரிக்கவல்ைல. ப ற இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரத்தனர் அைனவரும் தமக்குரிய
நலத்ைதப் ெபற்றருந்தனர். ஆனால்
தாண் ேகாத்த ரத்தனர் தமக்கான நலத்ைத
இதுவைரசுதந்தரிக்கவல்ைல.
௨ எனேவ தாண் ேகாத்த ரத்தனர் ஏேதனும்

நலத்ைதப் பார்த்து வருவதற்காக 5
வீரர்கைள அனுப்பனார்கள். அவர்கள்
குடிேயற ஏற்ற இடத்ைதக் கண்டு
படிப்பதற்காகச் ெசன்றனர். அந்த 5
மனிதர்களும் ேசாரா, எஸ்தாேவால்
ஆகய நகரங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள்.
அவர்கள் தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களிடம்
“ேபாய் நமக்காக நலத்ைதப் பார்த்து
வாருங்கள்” என்றுெசால்லப்பட்டது.
அந்த 5 மனிதர்களும் எப்ப ராயீமின்

மைல நாட்டிற்கு வந்தனர். அவர்கள்
மீகாவன் வீட்டிற்கு வந்து, இரைவ அங்குக்
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கழித்தனர். ௩ அவர்கள் மீகாவன்
வீட்டிற்கருேக வந்து ெகாண்டிருந்தேபாது,
ேலவயனாகய இைளஞனின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டனர். அவர்கள் மீகாவன் வீட்டில்
தங்கயருந்தேபாது, அவன் குரைல
அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டனர். அவர்கள்
அந்த இைளஞனிடம், “உன்ைன இங்கு
அைழத்து வந்தது யார்? நீ இங்கு என்ன
ெசய்க றாய்? இங்கு உன் ேவைல என்ன?”
என்றுேகட்டனர்.
௪ மீகா அவனுக்குச் ெசய்தவற்ைற

எல்லாம் அந்த இைளஞன் அவர்களுக்குக்
கூறனான். அந்தஇைளஞன், “மீகாஎன்ைனச்
சம்பளத்த ற்கு அமர்த்தனான். நான் பூைஜ
ெசய்க றவனாகஉள்ேளன்”என்றுகூறனான்.
௫ எனேவ அவர்கள் அவனிடம், “தயவு

ெசய்து ேதவனிடம் எங்களுக்காக ஏதாவது
வ சாரித்துச் ெசால். நாங்கள் சலவற்ைறத்
ெதரிந்துெகாள்ள வரும்புக ேறாம். நாங்கள்
வாழ்வதற்காக இடம் ேதடுவது ெவற்ற
ெபறுமா?” என்றுேகட்டனர்.
௬ பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன் அந்த 5

மனிதரிடமும், “ஆம், சமாதானத்ேதாடு
ெசல்லுங்கள். உங்கள் பாைதயல் கர்த்தர்
உங்கைளவழிநடத்துவார்” என்றான்.
௭எனேவஅந்த 5 மனிதர்களும்அங்கருந்து

ெசன்றனர். அவர்கள் லாயீஸ் நகரத்த ற்குச்
ெசன்றனர். அந்நகர ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக
வாழ்வைதக் கண்டனர். அவர்கைளச்
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சீேதானியர் ஆண்டு வந்தனர். எல்லாம்
சமாதானத்ேதடு, அைமதயாக நைடெபற்றன.
அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் நைறவாய்
ெபற்றருந்தனர். எந்தப் பைகவரும்
அவர்கைளத் துன்புறுத்துவதற்கு அருேக
இருக்கவல்ைல. ேமலும் அவர்கள்
சீேதானிலிருந்து ெவகுதூரத்தல் வாழ்ந்து
வந்தார்கள். ஆராமின் ஜனங்கேளாடும்
எத்தைகய ஒப்பந்தமும் அவர்கள்
ெசய்தருக்கவல்ைல.
௮ அந்த 5 ேபரும் ேசாரா, எஸ்தாேவால்,

ஆகய நகரங்களுக்குத் தரும்பனார்கள்.
அவர்களின் உறவனர், “நீங்கள் அற ந்து
வந்தெதன்ன?” என்றுேகட்டார்கள்.
௯ அவர்கள், “நாங்கள் ஒரு இடத்ைதப்

பார்த்து வந்தருக்க ேறாம். அது
மிகவும் நன்றாக இருக்க றது. நாம்
அைதத் தாக்கேவண்டும். காத்தருக்கக்
கூடாது, நாம் ேபாய், அத்ேதசத்ைத
ைகப்பற்றுேவாம்! ௧௦ அந்த இடத்த ற்கு
நீங்கள் வரும்ேபாது அத்ேதசம் மிகப்
ெபரிய நலப்பரப்பு ெகாண்டது என்பைத
அறவீர்கள். எல்லாம் மிகுதயாக அங்குக்
கைடக்கன்றன. ஜனங்கள் தாக்குதைல
எத ர்பார்த்தருக்கவல்ைல என்பைதயும்
நீங்கள் காண்பீர்கள். அத்ேதசத்ைதக் ேதவன்
நமக்கு ந ச்சயமாக அளித்தருக்க றார்”
என்றார்கள்.
௧௧ எனேவ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச்
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ேசர்ந்த 600 ஆட்கள் ேசாரா, எஸ்தாேவால்
ஆகய நகரங்களிலிருந்து ெசன்றனர்.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக இருந்தனர்.
௧௨ லாயீஸ் நகரத்த ற்குச் ெசல்லும் வழியல்
அவர்கள் யூதா ேதசத்தலுள்ள கீரியாத்யாரீம்
என்னும் நகரத்த ற்குச் ெசன்று, அங்கு
முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள். ஆைகயால்
கீரியாத்யாரீமிற்குேமற்ேகயுள்ளஇடம்இன்று
வைரக்கும் மக்னிதான் எனப்படுகறது.
௧௩ அந்த இடத்தலிருந்து 600 ேபரும்
எப்ப ராயீமின் மைல நாட்டிற்குப் பயணம்
ெசய்தனர். ப றகு அவர்கள் மீகாவன்
வீட்டிற்குவந்தனர்.

௧௪ லாயீைசச் சுற்ற ப் பார்த்துவந்த
5 ேபரும்தம் உறவனர்களிடம், “இந்த
வீடுகளுள் ஒன்றல் ஒரு ஏேபாத் உள்ளது.
ேமலும் வீட்டிற்குரிய ெதய்வங்களும், ஒரு
ெசதுக்கப்பட்ட சைலயும், ஒரு ெவள்ளி
வ க்க ரகமும் இங்கு உள்ளன. உங்களுக்கு
என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியும். ெசன்று
அவற்ைற எடுத்து வாருங்கள்” என்றனர்.
௧௫ எனேவ அவர்கள் மீகாவன் வீட்டருேக,
இைளஞனாகய ேலவயன் வச த்துவந்த
இடத்தல் நன்று, அந்த இைளஞனின்
நலத்ைத வ சாரித்தனர். ௧௬ தாண்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த 600 ேபரும் நுைழ
வாயலில் நன்று ெகாண்டனர். அவர்கள்
ைகயல் ஆயுதங்கைள ஏந்தயவர்களாய்
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ேபாருக்குத் தயாராக இருந்தனர். ௧௭-௧௮அந்த
5 ஒற்றர்களும் வீட்டினுள் நுைழந்தனர்.
ேபாருக்குத் தயாராக நன்ற 600 ேபேராடும்
பூைஜ ெசய்பவன் கதவற்கு ெவளிேய
நன்றுக் ெகாண்டிருந்தான். அந்த ஆட்கள்
ெசதுக்கப்பட்ட சைல, ஏேபாத், வீட்டு
வக்க ரகங்கள், ெவள்ளி வ க்க ரகம்
ஆகயவற்ைற எடுத்துக் ெகாண்டனர்.
ேலவயனாகய பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன்,
“நீங்கள் என்ன ெசய்க றீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௯ ஐந்து ேபரும், “அைமதயாக இரு!

ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசாேத. எங்கேளாடு
வா. எங்கள் தந்ைதயாகவும், பூைஜ
ெசய்பவனாகவும் இரு. நீ இப்ேபாது
ஏேதனும் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஒருவனுக்காக பூைஜ ெசய்யும்
பணிையச் ெசய்வது நல்லதா? அல்லது
இஸ்ரேவலின் ெமாத்த ேகாத்த ரங்களுக்கு
பூைஜ ெசய்வது நல்லதா?” என்று ேகட்டனர்.
௨௦ இது ேலவயனாகய அம்மனிதனுக்குச்
சந்ேதாஷம் அளித்தது. எனேவ அவன்
ஏேபாத், வீட்டு வக்க ரகங்கள், வக்க ரகம்
ஆகயவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு, தாண்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த அம்மனிதேராடு
ெசன்றான்.
௨௧ பன்பு தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த

அந்த 600 ேபரும் ேலவயனாகய அந்தப்
பூைஜெசய்பவேனாடுமீகாவன்வீட்டிலிருந்து
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தரும்ப நடந்தனர். அவர்கள் தங்கள்
குழந்ைதகள், மிருகங்கள், ெபாருட்கள்
அைனத்ைதயும் தங்களுக்கு முன்பாகப்
ேபாகவ ட்டனர்.
௨௨அங்கருந்துதாண்ேகாத்த ரத்துஆட்கள்

மிகுந்த தூரம் ெசன்றார்கள். ஆனால்
மீகாவற்குஅருேகவாழ்ந்தவர்கள்ஒன்றுகூடி
தாண் மனிதர்கைளத் துரத்த ப் ப டித்தனர்.
௨௩மீகாவன்ஆட்கள்தாணின்மனிதர்கைளப்
பார்த்து சத்தமிட்டனர். தாணின் ஆட்கள்
தரும்ப ப் பார்த்து மீகாவ டம், “ச க்கல் என்ன?
ஏன்சத்தமிடுக றீர்கள்?” என்றனர்.
௨௪ மீகா, “தாணின் மனிதர்களாகய

நீங்கள் எனது வக்க ரகங்கைள எடுத்து
வந்தீர்கள். அவற்ைற எனக்காகச் ெசய்ேதன்.
எனக்காகபூைஜெசய்பவைனயும்அைழத்துப்
ேபாக றீர்கள். இப்ேபாது என்னிடம் என்ன
இருக்கறது? ‘உன் ப ரச்சைன என்ன?’ என்று
எப்படி என்ைனக்ேகட்க றீர்கள்?” என்றான்.
௨௫ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த

மனிதர்கள், “நீங்கள் எங்கேளாடு
வவாத க்காதருப்பது நல்லது. எங்கள்
மனதரில் சலர் ேகாபக்காரர்கள். எங்கைளப்
பார்த்து நீங்கள் சத்தமிட்டுப் ேபசனால்
அவர்கள் உங்கைளத் தாக்கக்கூடும்.
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தனரும்
ெகால்லப்படுவீர்கள்” என்றார்கள்.
௨௬பன்புதாணின்ஆட்கள்தரும்ப ,தங்கள்

வழிேயச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் வலிைம
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மிக்கவர்கள் என்பைத மீகா அற ந்ததனால்
தன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.
௨௭ மீகா ெசய்த வக்க ரகங்கைளத்

தாணின் ஆட்கள் எடுத்து ெசன்றனர்.
மீகாவுடனிருந்த ஆசாரியைனயும் அவர்கள்
தங்களுடன் அைழத்து லாயீஸிக்கு
வந்தனர். அங்குள்ள ஜனங்கள் அைமதயாக
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் எந்தத் தாக்குதைலயும்
எத ர்பார்க்கவல்ைல. தாணின் ஆட்கள்
தங்கள் வாளால் அவர்கைள ெகான்றுப்
ேபாட்டு, அவர்கள் நகரத்ைத எரித்தனர்.
௨௮ லாயீஸில் வாழ்ந்த ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இருக்கவல்ைல.
சீேதான் நகரில் அவர்களுக்கு உதவும்
ஜனங்கள் இருந்தனர். ஆனால்
அந்நகரத்தலிருந்து ெவகு ெதாைலவல்
அவர்கள் வச த்தார்கள். லாயீசன்
ஜனங்கள் ஆராமியேராடு எந்த ஒப்பந்தமும்
ெசய்தருக்கவல்ைல. எனேவ அவர்கள்
எந்த உதவயும் ெசய்யவல்ைல. ேபத்ேர
ேகாப ற்குச்ெசாந்தமானஒருபள்ளத்தாக்கல்
லாயீஸ் நகரம் இருந்தது. அந்த இடத்தல்
தாணின் ஜனங்கள் ஒரு புதய நகரத்ைதக்
கட்டினார்கள். அந்நகரம் அவர்கள்
இருப்ப டமாய ற்று. ௨௯ தாண் ஜனங்கள்
அந்நகரத்த ற்கு ஒரு புதய ெபயரிட்டனர்.
அந்நகரம் லாயீஸ் என்னும் ெபயர்
ெகாண்டது. அவர்கள் அைதத் தாண் என்று
மாற்றனார்கள். இஸ்ரேவலின் மகன்களில்
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ஒருவனும், தங்கள் முற்ப தாவுமாகய
தாணின் ெபயரால் அந்நகைர அைழத்தனர்.
௩௦ தாண் நகரில் தாண் ேகாத்த ரத்தனர்
அந்த வக்க ரங்கைள ைவத்தனர்.
ெகர்ேசானின் மகனாகய ேயானத்தாைன
அவர்கள் பூைஜ ெசய்பவனாக
நயமித்தனர். ெகர்ேசாம் ேமாேசயன் மகன்.
இஸ்ரேவலர் பாப ேலானுக்குக் ைகத களாக
அைழத்துச் ெசல்லப்படும் வைரயலும்
ேயானத்தானும், அவனது மகன்களும் தாண்
ேகாத்த ரத்தனருக்கு பூைஜ ெசய்பவர்களாக
வளங்கனர். ௩௧தாண்ஜனங்கள்மீகாெசய்த
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டனர்.
ேதவனின் கூடாரம் சீேலாவல் இருந்த
காலத்தல் அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்கைள
வணங்க வந்தனர்.

௧௯
ேலவயனான மனிதனும் அவனது

ேவைலக்காரியும்
௧அக்காலத்தல்இஸ்ரேவலருக்குஅரசன்
இருக்கவல்ைல. எப்ப ராயீம் என்னும்

மைலநாட்டில் ஒரு ேலவயன் வாழ்ந்து
வந்தான். அவனுடன் இருந்த ேவைலக்காரி,
அவனுக்கு மைனவையப் ேபால வாழ்ந்து
வந்தாள். அந்த ேவைலக்காரி யூதா ேதசத்துப்
ெபத்ெலேகைமச் ேசர்ந்தவள். ௨ அந்த
ேவைலக்காரி ேலவயேனாடு ஒரு வவாதம்
ெசய்து அவைன வட்டுவ ட்டு, யூதாவலுள்ள
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ெபத்ேலேகமிலிருந்த தனது தந்ைதயன்
வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசன்று, அங்கு நான்கு
மாதங்கள் தங்கயருந்தாள். ௩ பன்பு அவள்
கணவன் அவளிடம் ெசன்றான். அவள்
அவேனாடு வரும்படி அைழப்பதற்காக
அவேளாடு அன்பாகப் ேபச வரும்பனான்.
அவன் தன்ேனாடு தன் பணியாைளயும்,
இரண்டு கழுைதகைளயும் அைழத்துச்
ெசன்றான். ேலவயன் அவளது தந்ைதயன்
வீட்ைட அைடந்தான். ேலவயைனக் கண்ட
அவளது தந்ைத சந்ேதாஷம் அைடந்து
அவைன வரேவற்பதற்கு ெவளிேய வந்தான்.
௪ அப்ெபண்ணின் தந்ைத ேலவயைன
வீட்டிற்குள் அைழத்துச் ெசன்றான்.
ேலவயனின் மாமானார் அவைனத் தங்க ச்
ெசல்லுமாறு கூறனான். எனேவ ேலவயன்
மூன்று நாட்கள் அங்கு தங்கயருந்தான்.
அவன் மாமனார் வீட்டிேலேய உண்டு, பருக த்
தூங்கனான்.

௫ நான்காம் நாளில் அவர்கள்
அதகாைலயல் எழுந்தனர். ேலவயன்
புறப்படுவதற்குத் தயாரானான். ஆனால்
அந்தப் ெபண்ணின் தந்ைத, தன்
மருமகைனப் பார்த்து, “முதலில் ஏதாவது
சாப்படு. சாப்ப ட்டப் பன்னர் புறப்படலாம்”
என்றான். ௬ எனேவ ேலவயனும் அவனது
மாமனாரும் சாப்ப டவும் குடிக்கவும்
உட்கார்ந்தனர். பன் அந்த இளம்
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ெபண்ணின் தந்ைத ேலவயைன ேநாக்க ,
“இன்ற ரவு தயவுெசய்து இங்ேகேய
தங்கு இைளப்பாற மக ழ்ச்ச ேயாடு இரு.
நடுப்பகல் வைரக்கும் இருந்து ேபாகலாம்”
என்றான். எனேவ இருவரும் உண்ண
ஆரம்ப த்தனர். ௭ ேவவயன் புறப்படுவதற்கு
எழுந்தான். ஆனால் அன்ற ரவும் அவைனத்
தங்கும்படியாக அவனது மாமனார்
ேவண்டினான்.
௮ பன்பு, ஐந்தாம் நாளில், ேலவயன்

அதகாைலயல் எழுந்தான். புறப்படுவதற்கு
அவன் தயாரானான். ஆனால்
அப்ெபண்ணின் தந்ைத மருமகைன ேநாக்க ,
“முதலில் ஏேதனும் சாப்படு. கைளப்பாற
நடுப்பகல் வைரக்கும் தங்கயரு” என்றான்.
எனேவஇருவரும்ேசர்ந்துஉண்டனர்.
௯ பன் ேலவயனும், அவனது

ேவைலக்காரியும், அவனது ேவைலயாளும்,
புறப்படுவதற்கு எழுந்தனர். ஆனால் அந்த
இளம் ெபண்ணின் தந்ைத, “இருள் சூழ்ந்து
வருகறது. பகல் மைறய ஆரம்ப க்க றது.
எனேவ இரவு இங்ேக தங்க களித்தரு.
நாைளக் காைலயல் சீக்க ரமாக எழுந்து உன்
வழிேயெசல்” என்றான்.
௧௦ மற்ெறாரு இரவும் தங்கயருக்க அந்த

ேலவயன் வரும்பவல்ைல. அவன் தன்
2 கழுைதகேளாடும், ேவைலக்காரிேயாடும்
புறப்பட்டான். அவன் பயணம் ெசய்து எபூைச
ெநருங்கனான். (எருசேலமுக்கு மற்ெறாரு
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ெபயர் எபூசு.) ௧௧ பகல் கழிந்தது. அவர்கள்
எபூசு நகரத்த ற்கு அருகல் வந்தனர். எனேவ
பணியாள் எஜமானனாகய ேலவயைன
ேநாக்க , “இந்த எபூசு நகரத்தல் தங்க இங்கு
இரைவக்கழிப்ேபாம்” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ேலவயனாகய அந்த

எஜமானன், “இல்ைல, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில்லாத அந்நய நகரத்த ற்கு நாம்
ேபாகேவண்டாம், நாம் க பயா நகரத்த ற்குச்
ெசல்ேவாம்” என்றான். ௧௩ ேலவயன்,
“வாருங்கள், நாம் க பயாவுக்ேகா,
ராமாவுக்ேகா ெசல்ேவாம். அந்த இரண்டு
நகரங்களில் ஒன்றல் இரவல் தங்கலாம்”
என்றான்.
௧௪ ேலவயனும் அவேனாடிருந்ேதாரும்

பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். க பயாவல்
அவர்கள் நுைழந்ததும் சூரியன் மைறந்தது.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்குரிய பகுதயல்
க பயா இருந்தது. ௧௫ எனேவ அவர்கள்
க பயாவல் தங்கனார்கள். இரைவ அந்த
நகரில் கழிக்க எண்ணினார்கள். அவர்கள்
நகர சதுக்கத்த ற்குவந்துஅங்குஅமர்ந்தனர்.
ஆனால் இரவல் தங்குவதற்கு யாரும்
அவர்கைளஅைழக்கவல்ைல.
௧௬ அன்று மாைல வயல்களிலிருந்து

ஒரு முதயவன் நகரத்த ற்குள் வந்தான்.
அவனுைடய வீடு எப்ப ராயீம் மைல
நாட்டிலிருந்தது. ஆனால் அவன் கபயா
நகரத்தல் வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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(க பயாவன் ஆட்கள் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.) ௧௭ முதய
மனிதன் நகரசதுக்கத்தல் பயணிையப்
(ேலவயைன) பார்த்தான். முதயவன், “எங்கு
ேபாய்க் ெகாண்டிருக்க றாய்? எங்கருந்து
வந்தாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ ேலவயன், “நாங்கள் யூதாவலுள்ள

ெபத்ெலேகம் நகரிலிருந்து பயணம்
ெசய்க ேறாம். நாங்கள் கர்த்தருைடய
கூடாரத்துக்குப் ேபாக ேறாம். நான்
எப்ப ராயீம் மைல நாட்டில் ெதாைலவான
இடத்தல் வாழ்க றவன். நான்
யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகமிற்குப்
ேபாயருந்ேதன். இப்ேபாது என் வீட்டிற்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௯ எங்கள்
கழுைதகளுக்கு ைவக்ேகாலும் தீனியும்
உண்டு. எனக்கும், இளம்ெபண்ணுக்கும்,
பணியாளுக்கும் ெராட்டியும் த ராட்ைச ரசமும்
உண்டு. எங்களுக்குஎதுவும் ேதைவயல்ைல”
என்றுகூறனான்.
௨௦ முதயவன், “நீ என் வீட்டில் வந்து

தங்கலாம். உனக்குத் ேதைவயான ஏதாவது
நான் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் இரவல் நகர
சதுக்கத்தல் மட்டும் தங்காேத” என்றான்.
௨௧ பன் பு முதயவன் ேலவயைனயும்
அவேனாடிருந்தவர்கைளயும் தன் வீட்டிற்கு
அைழத்துக் ெகாண்டுச் ெசன்றான்.
ேலவயனின் கழுைதகளுக்குத் தீனி
ெகாடுத்தான். அவர்கள் கால்கைளக் கழுவ ,
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உண்ணவும்பருகவும்ெசய்தனர்.
௨௨ ேலவயனும் அவேனாடிருந்தவர்களும்

அவற்ைற அனுபவத்துக்ெகாண்டிருந்த
ெபாழுது அந்நகர மனிதர்களில்
துன்மார்க்கரான சலர் அந்த வீட்ைடச்
சூழ்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் கதைவ
பலமாகத் தட்ட ஆரம்ப த்தார்கள். அந்த
வீட்டின் ெசாந்தக்காரனான முதயவனிடம்
உரக்கப் ேபசனார்கள். அவர்கள், “உன்
வீட்டிற்கு வந்த மனிதைன ெவளிேய
அைழத்து வா. நாங்கள் அவேனாடு பாலின
உறவுெகாள்ளேவண்டும்” என்றனர்.
௨௩ முதயவன் ெவளிேய ேபாய், அந்த

துன்மார்க்கரிடம் ேபச , “ேவண்டாம், எனது
நண்பர்கேள, அத்தைகய தீயகாரியத்ைதச்
ெசய்யாதீர்கள். அவன் என் வீட்டு
வருந்தனன். இத்தைகய ெகாடிய
பாவத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். ௨௪ பாருங்கள்,
இவள் என் மகள். இதற்கு முன்
பாலியல் அனுபவத்ைத அற ந்ததல்ைல.
அவைள உங்களிடம் அைழத்து வருேவன்.
ேமலும் எனது வருந்தனனுைடய
ேவைலக்காரிையயும் அைழத்து வருக ேறன்.
உங்கள் வருப்பம் ேபால் அவர்கைள
நடத்தலாம். ஆனால் இம்மனிதனுக்கு
அத்தைகய ெகாடுைம ெசய்யாதீர்கள்”
என்றான்.
௨௫ஆனால் அந்த துன்மார்க்கர் முத ேயான்

கூறயைதப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. எனேவ
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ேலவயன் ேவைலக்காரிைய அைழத்து
ெவளிேய அனுப்பனான். அவர்கள்
அவைள இராமுழுவதும் கற்பழித்து
காயப்படுத்தனார்கள். அதகாைலயல்
அவர்கள்அவைளப் ேபாகவ ட்டனர்.
௨௬ வடியும்ேபாது அவள் தன் எஜமானன்

தங்கயருக்கும் வீட்டிற்குத் தரும்பவந்து
முன் வாசலில் வந்து வழுந்தாள். ெவளிச்சம்
உத க்கும்வைரஅங்ேகேயக டந்தாள்.
௨௭ ேவவயன் மறுநாள் அதகாைலயல்

வழித்து தன் வீட்டிற்குப் ேபாகவரும்ப
ெவளிேய ேபாவதற்காக கதைவத் த றந்த
ேபாது கதவன் நைலயல் ஒரு ைக குறுக்ேக
வழுந்தது. அவன் ேவைலக்காரி அங்ேக
வாசலுக்ெகத ரில் வழுந்துக டந்தாள்.
௨௮ ேலவயன் அவளிடம், “எழுந்தரு
புறப்படலாம்” என்றான். ஆனால்அவள் பதல்
தரவல்ைல (மரித்துக டந்தாள்.)
ேலவயன் தன் ேவைலக்காரிைய

கழுைதயன் ேமேலற்ற க் ெகாண்டு,
வீட்டிற்குச்ெசன்றான்.
௨௯ அவன் வீட்டிற்கு வந்ததும், ஒரு

கத்தைய எடுத்து அவைள 12 துண்டுகளாக
ெவட்டினான். அந்த ேவைலக்காரியன்
12 துண்டுகைளயும் இஸ்ரேவலர் வாழ்ந்த
பகுத களுக்ெகல்லாம் அனுப்பனான்.
௩௦ அைதப் பார்த்தவர்கள் எல்ேலாரும்,
“இைதப்ேபான்ற எதுவும் இதுவைரக்கும்
இஸ்ரேவலில்நடந்ததல்ைல. எக ப்தலிருந்து



நயாயாத பத கள்௨௦:௧ cxxviii நயாயாத பத கள்௨௦:௫

நாம் வந்த காலத்தலிருந்து இைதப்ேபான்று
எைதயும் பார்த்ததல்ைல இைத வ சாரித்து,
என்ன முடிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றனர்.

௨௦
இஸ்ரேவலுக்கும்ெபன்யமீனுக்கும்யுத்தம்
௧ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் மிஸ்பா நகரில்

கர்த்தருக்கு முன்பாக ந ற்பதற்காக ஒன்று
கூடினார்கள். தாண்முதல்ெபயர்ெசபா வைர
இஸ்ரேவலின் எல்லாப் பகுத களிலிருந்தும்,
கீேலயாத்தலுள்ள இஸ்ரேவலரும் அங்குக்
கூடினார்கள். ௨இஸ்ரேவல்ேகாத்த ரங்களின்
எல்லாத் தைலவர்களும் அங்கருந்தனர்.
ேதவனுைடய ஜனங்களின் கூட்டத்தல்
அவரவருக்குரிய இடங்களில் அமர்ந்தனர்.
அங்கு 4,00,000 வீரர்கள் தங்கள் வாேளாடு
நன்றனர். ௩ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன்
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல் ஒன்று
கூடியருப்பைத அற ந்தனர். இஸ்ரேவலர்,
“இந்த ெகாடிய காரியம் எவ்வாறு ந கழ்ந்தது
என்பைதக்கூறு” என்றனர்.
௪ எனேவ ெகால்லப்பட்ட ெபண்ணின்

கணவன் நடந்தைத வளக்கனான். அவன்,
“எனது ேவைலக்காரியும் நானும் ெபன்யமீன்
பகுதயலுள்ள க பயா நகரத்த ற்கு வந்து,
அங்கு இரைவக் கழித்ேதாம். ௫ ஆனால்
இரவல் க பயா நகரத்தன் தைலவர்கள்
நான் தங்கயருந்த வீட்டிற்கு வந்தனர்.
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அவர்கள் வீட்ைடச் சூழ்ந்து என்ைனக்
ெகால்ல வரும்பனார்கள். அவர்கள்
என் ேவைலக்காரிைய கற்பழித்தனர்.
அவள் மரித்தாள். ௬ எனேவ நான் என்
பணிப் ெபண்ைண எடுத்துச் ெசன்று
அவைளத் துண்டுகளாக்க ேனன். பன்
நான் ஒவ்ெவாரு துண்ைடயும் இஸ்ரேவலின்
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்துக்கும்அனுப்ப ேனன்.
நாம் ெபற்ற ேதசங்களுக்ெகல்லாம் 12
துண்டுகைளயும் அனுப்ப ைவத்ேதன்.
இஸ்ரேவலில் ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
இத்தைகயெகாடியகாரியத்ைதச்ெசய்ததால்
நான் இவ்வாறு ெசய்ேதன். ௭ இப்ேபாது
இஸ்ரேவலின் மனிதர்கேள ேபசுங்கள். நாம்
ெசய்ய ேவண்டியெதன்ன என்பது பற்றய
உங்கள்முடிைவக்கூறுங்கள்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது எல்லா ஜனங்களும்

ஒேர ேநரத்தல் எழுந்து நன்றனர்.
அவர்கள் ஒருமித்த குரலில், “யாரும்
வீட்டிற்குத் தரும்பமாட்ேடாம். ஆம்,
யாரும் வீட்டிற்கு தரும்ப ப் ேபாக
ேவண்டியதல்ைல. ௯ இப்ேபாது க பயா
நகரத்த ற்கு இதைனச் ெசய்ேவாம்.
சீட்டுப்ேபாட்டு ேதவன் அவர்களுக்குச்
ெசய்ய நைனப்பெதன்ன என்பைதக்
கண்டுபடிப்ேபாம். ௧௦ இஸ்ரேவலின் எல்லா
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் 100 ேபரில் 10
ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். ஒவ்ெவாரு
1,000ேபரிலும் 100ேபைரத்ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம்.
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ஒவ்ெவாரு 10,000 ேபரிலும் 1,000 ேபர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். நாம் ேதர்ந்ெதடுத்ேதார்
ஆயுதங்கைளக் ெகாண்டு வருவார்கள்.
இந்த ேசைன ெபன்யமீன் பகுதயலுள்ள
க பயா நகரத்த ற்குச் ெசல்லும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிைடேய அவர்கள் ெசய்தக் ெகாடிய
தீைமக்காக அந்த ஜனங்கைள ேசைன
தண்டிக்கும்” என்றனர்.
௧௧ எனேவ இஸ்ரேவலர் க பயா நகரில்

கூடினார்கள். தாங்கள் ெசய்வதல்
எல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டிருந்தனர்.
௧௨ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் ேசர்ந்து
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரம் எங்கும்
பன்வரும் ெசய்தயுடன் ஒருவைன
அனுப்பனார்கள். “உங்கள் ஆட்களில்
சலர் இந்த ெகாடிய தீைமையச்
ெசய்தேதன்? ௧௩ க பயா நகரிலிருந்து அந்த
துன்மார்க்கைர எங்களிடம் அனுப்புங்கள்.
அவர்கைளக் ெகால்லும்படிக்கு எங்களிடம்
ஒப்பைடயுங்கள். இஸ்ரேவலரிடமிருந்து
தீைமையஅகற்ற ேவண்டும்.”
ஆனால் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தனர்

ப ற இஸ்ரேவலரிடமிருந்து வந்த
ெசய்தையப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல.
௧௪ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள்
தங்கள் நகரங்கைள வ ட்டு, க பயா
நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். இஸ்ரேவலின்
பற ேகாத்த ரங்களுடன் ேபாரிட
அவர்கள் க பயாவுக்குச் ெசன்றனர்.
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௧௫ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தனர் ேபாருக்குப்
பயற்சயளிக்கப்பட்ட 26,000 வீரர்கைள
ஒன்றாகக் கூட்டினார்கள். அவர்களிடம்
க பயாவல் பயற்ச ெபற்ற 700 வீரர்களும்
இருந்தனர். ௧௬ இடதுைக பழக்கமுள்ள
700 பய ற்ச ெபற்ற வீரர்களும் இருந்தனர்.
அவர்கள் கவண் கல்ைல மிகவும்
த றைமயாகப் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள்.
ஒரு மய ரிைழயும் தவறாது. அவர்கள்
கவண் கல்ைலப் பயன்படுத்துவதற்கு
அறந்தருந்தனர்.
௧௭ ெபன்யமீன் அல்லாத மற்ற எல்லா

இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களும் 4,00,000
வீரர்கனளத் த ரட்டினார்கள். அந்த 4,00,000
மனிதர்களும் வாேளந்தயருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் பயற்ச ப் ெபற்ற வீரனாக
இருந்தான். ௧௮ இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல்
நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். ெபத்ேதலில்
அவர்கள்ேதவனிடம், “எந்தக்ேகாத்த ரத்தனர்
முதலில் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதத்
தாக்கேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
கர்த்தர், “யூதாமுதலில்ேபாகட்டும்”என்றார்.
௧௯ மறுநாள் காைலயல் இஸ்ரேவலர்

எழுந்தனர். க பயா நகருக்கருேக
அவர்கள் ஒரு முகாம் அைமத்தனர்.
௨௦அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன்
ேசைனேயாடுப்ேபாருக்குச்ெசன்றது. க பயா
நகரில் இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன்
ேசைனைய எத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குத்
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தயாராய ற்று. ௨௧ அப்ேபாது ெபன்யமீன்
ேசைன க பயா நகரத்தலிருந்து ெவளி
வந்தது. அந்த நாளில் நடந்த ேபாரில்
ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனயன்
22,000மனிதர்கைளக்ெகான்றது.
௨௨-௨௩ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம்

ெசன்றனர். மாைலவைரக்கும் அழுதனர்.
அவர்கள் கர்த்தைர ேநாக்க , “ெபன்யமீன்
ஜனங்கேளாடு மீண்டும் ேபாரிடுவதற்குச்
ெசல்ல ேவண்டுமா? அவர்கள் எங்கள்
உறவனர்கள்” என்றனர்.
கர்த்தர், “ேபாய், அவர்களுக்ெகத ராகப்

ேபார் ெசய்யுங்கள்” என்று பதல் கூறனார்.
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்தனார்கள். மீண்டும் ேபாருக்கு
முதல்நாைளப் ேபாலேவெசன்றனர்.
௨௪ இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன்

பைடைய ெநருங்கற்று. அது ேபாரின்
இரண்டாம்நாள். ௨௫ ெபன்யமீன்
ேசைன க பயா நகரிலிருந்து இஸ்ரேவல்
ேசைனையத் தாக்க வந்தது. இம்முைற
ெபன்யமீன் ேசைன ேமலும் இஸ்ரேவல்
ேசைனயன் 18,000மனிதர்கைளக்ெகான்றது.
இஸ்ரேவலர் பைடயலிருந்த அவ்வீரர்கள்
அைனவரும்பயற்ச ெபற்றருந்தனர்.
௨௬ பன் இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரம்

வைரக்கும் ெசன்றனர். அந்த இடத்தல்
அமர்ந்தருந்து கர்த்தைர ேநாக்க அழுதனர்.
அன்று மாைலவைர நாள் முழுவதும்
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அவர்கள் எதுவும் உண்ணவல்ைல. அவர்கள்
கர்த்தருக்குத் தகன பலிையயும், சமாதான
பலிகைளையயும் ெசலுத்தனார்கள்.
௨௭ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ஒரு ேகள்வ
ேகட்டனர். (அந்நாளில் ெபத்ேதலில்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
இருந்தது. ப ெனகாஸ் என்பவன்
ேதவனுைடய ஆசாரியனாக இருந்தான்.
௨௮ ப ெனகாஸ் எெலயாசாரின் மகன்,
எெலயாசார்ஆேரானின்மகன்.) இஸ்ரேவலர்,
“ெபன்யமீன் ஜனங்கள் எங்கள் உறவனர்.
நாங்கள் அவர்கேளாடு ேபாரிட மீண்டும்
ேபாக ேவண்டுமா? அல்லது ேபாைர நறுத்த
ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டனர்.
கர்த்தர், “ேபாங்கள், நாைள அவர்கைள

ெவல்வதற்குஉங்களுக்குஉதவுேவன்” என்று
பதல்உைரத்தார்.
௨௯ பன்பு இஸ்ரேவல் ேசைன க பயா

நகைரச் சுற்றலும் சலைர ஒளித்து
ைவத்தது. ௩௦ மூன்றாம் நாள் இஸ்ரேவல்
ேசைன க பயா நகைர எத ர்த்துப் ேபாரிடச்
ெசன்றது. அவர்கள் முன்பு ெசய்தது
ேபாலேவ ேபாருக்குத் தயாராயனார்கள்.
௩௧ ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல்
ேசைனேயாடு ேபார் ெசய்வதற்காக
க பயா நகைர வ ட்டு ெவளிேய வந்தது
இஸ்ரேவல் ேசைன பன்னிட்டுத் தங்கைளப்
ெபன்யமீன் ேசைன துரத்தும்படி ெசய்தது.
இவ்வாறாகநகைரவ ட்டுேசைனெவகுதூரம்
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வரும்படியாக ெபன்யமீன்ேசைனக்குஎத ராக
தந்த ரம்ெசய்யப்பட்டது.
ஏற்ெகனேவ ெசய்தது ேபான்று ெபன்யமீன்

ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனயல் சல
மனிதர்கைளக் ெகால்ல ஆரம்ப த்தனர்.
சுமார் 30 இஸ்ரேவல் மனிதர்கைள அவர்கள்
ெகான்றனர். வயல்களில் சலைரயும்,
பாைதகளில் சலைரயும் ெகான்றனர்.
ஒரு பாைத ெபத்ேதல் நகரத்த ற்கும்
மற்ெறாருபாைத க பயாவற்கும் ெசன்றது.
௩௨ ெபன்யமீன் மனிதர்கள், “முன்பு ேபாலேவ
நாம் ெவற்ற ெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்”
என்றனர்.
இஸ்ரேவல் மனிதர் ஓடிப்ேபாய்க்

ெகாண்டிருந்தார்கள், ஆனால் அது ஓர்
தந்த ரேம. ெபன்யமீன் மனிதர்கைள
நகரத்தலிருந்து ெவகுதூரத்த ற்கும்,
ெபரும் பாைதகளுக்கும் அைழத்துவர
வரும்பனர். ௩௩ எனேவ எல்லா
மனிதரும் ஓடிவ ட்டனர். பாகால் தாமார்
என்னுமிடத்தல் அவர்கள் நன்றனர்.
க பயாவற்கு ேமற்ேக இஸ்ரேவலரில் சலர்
ஒளிந்து ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
மைறவ டங்களிலிருந்து ஓடிவந்து,
க பயாைவத் தாக்கனார்கள். ௩௪ க பயா
நகைர இஸ்ரேவலின் 10,000 வீரர்கள்
தாக்கனார்கள். ேபார் கடுைமயாக இருந்தது.
ஆனால் ெபன்யமீன் ேசைன தங்களுக்கு
ேநரவருக்கும் ெகாடுைமயானக் காரியத்ைத
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அறயாதருந்தார்கள்.
௩௫ கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ேசைனையப்

பயன்படுத்த , ெபன்யமீன் ேசைனையத்
ேதாற்கடித்தார். அந்த நாளில் இஸ்ரேவல்
பைட ெபன்யமீன் ேசைனயலிருந்து 25,100
வீரைரக் ெகன்றனர். அவர்கள் ேபார்ப்பய ற்ச
ெபற்றருந்தனர். ௩௬ ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
தாம் ேதாற்கடிக்கப்பட்டைதக்கண்டனர்.
இஸ்ரேவல் ேசைன பன்ேனாக்க ச்

ெசன்றது. அவர்கள் த டீர் தாக்குதைல
நம்பயருந்ததால் அவ்வாறு பன்ேன
ெசன்றார்கள். ௩௭ மைறந்தருந்த மனிதர்கள்
க பயா நகரத்த ற்கு வைரந்தனர். அவர்கள்
நகெரங்கும் ெசன்று அங்கருந்ேதாைர
வாளால் ெகான்றனர். ௩௮ ஒளிந்தருந்த
மனிதர்கள் மூலம் நைறேவற்றக்கூடிய
த ட்டத்ைத இஸ்ரேவல் வகுத்தருந்தனர்.
ஒளித்தருந்த மனிதர்கள் ஒரு வ ேசஷ
அைடயாளத்ைதத் ெதரிவ க்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு
ெபரும் புைக மண்டலத்ைத எழுப்புமாறு
எத ர்பார்க்கப்பட்டனர்.
௩௯-௪௧ ெபன்யமீன் ேசைன சுமார்

30 இஸ்ரேவல் பைடவீரர்கைளக்
ெகான்றருந்தது. எனேவெபன்யமீன்ஆட்கள்,
“முன்பு ேபாலேவ, நாங்கள் ெவல்க ேறாம்”
என்றனர். அப்ேபாது நகரிலிருந்து
புைகெயழுந்தது. ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
தரும்ப , புைகையப் பார்த்தனர். நகரம்
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முழுவதும் எரிய ஆரம்ப த்தது. அப்ேபாது
இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் ஓடுவைத
நறுத்தனார்கள். இைதக் கண்ட ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் பயந்தனர். அப்ெபாழுது தமக்கு
ேநர்ந்தெகாடிய நைலையஅறந்தனர்.
௪௨ எனேவ ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல்

ேசைனையக் கண்டு ஓட ஆரம்ப த்தது.
அவர்கள் பாைலவனத்ைத ேநாக்க
ஓடினார்கள். ஆனால் அவர்களால்
ேபாரிடுவைத நறுத்த முடியவல்ைல.
இஸ்ரேவலர் நகரங்களிலிருந்து வந்து
அவர்கைளக் ெகான்றனர். ௪௩ இஸ்ரேவலர்
ெபன்யமீன் மனிதைரச் சூழ்ந்துக்ெகாண்டு
துரத்த ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள
ஓய்ெவடுக்க வ டவல்ைல. க பயாவன்
கழக்குப் பகுதயல் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். ௪௪ெபன்யமீன்ேசைனையச்
சார்ந்த 18,000 துணிவுமிக்க, பலமுள்ள
வீரர்கள்ெகால்லப்பட்டனர்.
௪௫ ெபன்யமீன் ேசைன தரும்ப ,

பாைலவனத்தற்கு ேநேர ஓடினார்கள்.
அவர்கள் ரிம்ேமான் பாைற எனப்படும்
இடத்த ற்குஓடினார்கள்.
ஆனால் இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் ெபரும்

பாைதகளில் 5,000 ெபன்யமீன் வீரர்கைளக்
ெகான்றனர். ெபன்யமீன் மனிதர்கைள
அவர்கள் துரத்த க் ெகாண்ேடயருந்தனர்.
அவர்கைளக் கீேதாம் வைரக்கும்
துரத்தனார்கள். அவ்வடத்தல் இஸ்ரேவல்
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ேசைன இன்னும் 2,000 வீரர்கைளக்
ெகான்றது.
௪௬அந்த நாளில் ெபன்யமீன் பைடயலுள்ள

25,000 ேபர் ெகால்லப்பட்டனர். அம்மனிதர்கள்
வாைளச் சுழற்ற மிகவும் துணிவுடன் ேபார்
ெசய்தனர். ௪௭ ஆனால் ெபன்யமீைனச்
ேசர்ந்த 600 ேபர் பாைலவனத்தற்குள்
ஓடினார்கள். அவர்கள் ரிம்ேமான் பாைற
என்னுமிடத்த ற்குச் ெசன்று நான்கு
மாதங்கள் அங்குத் தங்கனார்கள்.
௪௮ இஸ்ரேவல் ஆட்கள் ெபன்யமீன்
ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் கடந்து வந்த நகரங்களிலுள்ள
மனிதர்கைளக் ெகான்றார்கள். அவர்கள்
மிருகங்கைளெயல்லாம் ெகான்றனர்.
அகப்பட்ட ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அழித்தனர். அவர்கள் நுைழந்த
நகரங்கைளெயல்லாம் எரித்தனர்.

௨௧
ெபன்யமீன் மனிதர்களுக்கு

மைனவயைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௧ மிஸ்பாவல் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

ஒரு வாக்குறுத ெசய்து ெகாண்டனர்.
இதுேவ அவர்கள் ெசய்த வாக்குறுத :
“நம் ேகாத்த ரத்தல் யாருைடய மகளும்,
ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்ைதேசர்ந்தஒருவைன
மணக்கஒருேபாதும்அனுமதக்கக்கூடாது.”
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௨ இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குச்
ெசன்றனர். மாைலவைரக்கும் ேதவனுக்கு
முன்பு அமர்ந்தனர். அவர்கள் அங்கு
உட்கார்ந்தருந்து உரக்க அழுதனர்.
௩ அவர்கள் ேதவனிடம், “கர்த்தாேவ,
நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவன். ஏன்
இந்தக் ெகாடியக் காரியம் எங்களுக்கு
ேநர்ந்தது? ஏன் ஒரு ேகாத்த ரத்தனர்
இஸ்ரேவலரிலிருந்து மைறயேவண்டும்?”
என்றார்கள்.
௪ மறுநாள் அதகாைலயல், இஸ்ரேவலர்

ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
அப்பலிபீடத்தல் கர்த்தருக்ெகன்று தகன
பலிையயும் சமாதான பலிையயும்
ெசலுத்தனார்கள். ௫அப்ேபாது இஸ்ரேவலர்,
“கர்த்தருக்கு முன்பாக எங்களுடன் இங்கு
வந்து ேசராத இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில்
யாேரனும் இருக்கறார்களா?” என்றனர்.
அவர்கள் தீவ ரமான வாக்குறுத
ெகாடுத்தருந்ததனால் இந்த ேகள்வையக்
ேகட்டனர். மிஸ்பாவல் ப றக்
ேகாத்த ரங்கேளாடு வந்து ேசராதவன்
ெகால்லப்படுவான் என்று வாக்குறுத
அளித்தருந்தனர்.
௬ தமது உறவனரான ெபன்யமீன்

ஜனங்களுக்காக இஸ்ரேவலர்
துக்கமைடந்தனர். அவர்கள், “இன்று
இஸ்ரேவலிலிருந்து ஒரு ேகாத்த ரம்
வலக்கப்பட்டுவ ட்டது. ௭ கர்த்தருக்கு
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முன் நாம் ஒரு வாக்குறுத அளித்ேதாம்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தவைன
நமது ெபண்கள் மணக்கஅனுமத ப்பதல்ைல
என்ேறாம். ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு
மைனவயர் கைடப்பதற்கு நாம் என்ன
ெசய்யலாம்?” என்றார்கள்.
௮ பன் இஸ்ரேவலர், “மிஸ்பாவற்கு

இஸ்ரேவலின் எந்தக் ேகாத்த ரத்தனர்
வந்து ேசரவல்ைல? நாம் கர்த்தருக்கு
முன்ேன ஒருமித்துக் கூடியுள்ேளாம்.
இங்கு ஒரு குடும்பம் ந ச்சயமாக
வரவல்ைல!” என்றனர். ௯ இஸ்ரேவலர்
யார் யார் வந்தருக்க றார்கள் என்பைத
அறய ஒவ்ெவாருவராக எண்ணிக்ைக
எடுத்தனர். கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசலிந்து
ஒருவரும் வரவல்ைல என்பைதக் கண்டு
ெகாண்டார்கள். ௧௦ எனேவ இஸ்ரேவலர்
12,000 வீரர்கைள கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபசு நகரத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள் வீரரிடம், “கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபசுக்குப் ேபாங்கள். உங்கள்
வாளால் அங்கு வாழும் அைனவைரயும்
ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் கூட
ெகால்லுங்கள். ௧௧ நீங்கள் இைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். அங்குள்ள எல்லா ஆண்கைளயும்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆேணாடு பாலின
உறவுெகாண்ட ெபண்கைளெயல்லாம்
ெகால்லுங்கள். ஆனால் ஆேணாடு பாலின
உறவு ெகாண்டிராத கன்னிைககைளக்
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ெகால்லாதீர்கள்” என்றார்கள். எனேவ
அவ்வீரர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள்.
௧௨ஆண்கேளாடு பாலின உறவுெகாண்டிராத
400 கன்னிைககைள அந்த 12,000 வீரர்களும்
கண்டனர். சீேலாவலுள்ள முகாமிற்கு
அவர்கள் அந்த கன்னிைககைள அைழத்து
வந்தனர். சீேலா என்னும் இடம் கானான்
ேதசத்தல்இருந்தது.
௧௩ பன்பு இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன்

மனிதருக்கு ஒரு ெசய்த அனுப்பனர்.
அவர்கள் ெபன்யமீன் மனிதேராடு
சமாதானம் ெசய்து ெகாள்ள முன்
வந்தனர். ரிம்ேமான் பாைற என்னுமிடத்தல்
ெபன்யமீன் ஆட்கள் இருந்தனர். ௧௪ எனேவ
ெபன்யமீன் மனிதர்கள் இஸ்ரேவலுக்குத்
தரும்ப வந்தனர். கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபசல் ெகால்லாமல் வ ட்ட ெபண்கைள
அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலர் ெகாடுத்தனர்.
ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதருக்கு ேவண்டிய
எண்ணிக்ைகக்குப்ெபண்கள்ேபாதவல்ைல.
௧௫இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதருக்காக

கவைலப்பட்டனர். இஸ்ரேவலின் பற
ேகாத்த ரங்களிலிருந்து கர்த்தர் அவர்கைள
ப ரித்ததற்காக இஸ்ரேவலர் வருந்தனர்.
௧௬ இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள், “ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தன் ெபண்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.
உய ேராடிருக்க ற ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு
எங்கருந்து ெபண்கைளத் தருேவாம்?
௧௭ உய ேராடிருக்க ற ெபன்யமீன் மனிதர்கள்



நயாயாத பத கள்௨௧:௧௮ cxli நயாயாத பத கள்௨௧:௨௧

தம் தைலமுைற ெதாடர்வதற்காக
பள்ைளகைளப் ெபறுதல் ேவண்டும்.
இஸ்ரேவலின் ஒரு ேகாத்த ரம் அழிந்து
ேபாகாதபடிக்கு இது நைடெபற ேவண்டும்.
௧௮ ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதைர மணந்து
ெகாள்ள நம் ெபண்கைள அனுமதக்க
முடியாது. நாம் இந்த வாக்குறுத
அளித்துள்ேளாம்: ‘ெபன்யமீைனச்
ேசர்ந்தவனுக்குப் ெபண் ெகாடுக்க ற
எவனும் சப க்கப்படுவான்.’ ௧௯ நமக்கு
ஒரு ேயாசைன ேதான்றுகறது. சீேலா
நகரத்தல் கர்த்தருைடய பண்டிைக காலம்
இது. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அப்பண்டிைக
நடக்க றது”என்றனர். (சீேலாநகரம்ெபத்ேதல்
நகரத்த ற்கு வடக்கலும் ெபத்ேதலிலிருந்து
சீேகமுக்குப் ேபாக ற பாைதயன் கழக்கலும்
உள்ளது. அது லிேபானா நகரத்த ற்குத்
ெதற்ேகயும்இருக்க றது.)
௨௦ எனேவ தைலவர்கள் ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்த ற்கு தங்கள் ேயாசைனையத்
ெதரிவ த்தனர். அவர்கள், “ேபாய் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் மைறந்துெகாள்ளுங்கள்.
௨௧ பண்டிைகச் சமயத்தல் நடன மாடும்படி
சீேலா நகர இளம் ெபண்கள் வருகற
சமயத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்ேட இருங்கள்.
அப்ேபாது த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில்
உங்கள் மைறவ டங்களில் இருந்து ஓடி
வாருங்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
சீேலா நகரத்து கன்னிைககளில்
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ஒருத்தைய எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
அந்த கன்னிைககைள ெபன்யமீன்
ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டு ெசன்று
மணந்துெகாள்ளுங்கள். ௨௨ அந்த
கன்னிைககளின் தந்ைதயாேரா, சேகாதரேரா
வந்து எங்களிடம் முைறயடுவார்கள்.
ஆனால் நாங்கள், ‘ெபன்யமீன் மனிதரிடம்
இரக்கம் காட்டுங்கள். அப்ெபண்கைள
அவர்கள் மணந்துெகாள்ளட்டும். அவர்கள்
உங்கள் ெபண்கைளத்தாேன ெகாண்டு
ெசன்றார்கள். அவர்கள் உங்கேளாடு
ேபார் ெதாடுக்கவல்ைல. அவர்கேள
கன்னிைககைள எடுத்துச்ெசன்றதால்,
நீங்கள் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதைய மீறவல்ைல. நீங்கள்
ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு உங்கள்
ெபண்கைள மணம் முடித்து ைவப்பதல்ைல
என்றுதாேன வாக்குறுத அளித்தீர்கள்.
நீங்கேள ெபன்யமீன் ஆட்களுக்குப்
ெபண்கைளக் ெகாடுக்கவல்ைல.
அவர்கேள உங்களிடமிருந்து ெபண்கைள
எடுத்துச்ெசன்றார்கள். எனேவ நீங்கள்
உங்கள் வாக்குறுதைய மீறவல்ைல’
என்ேபாம்” என்றார்கள்.
௨௩ அவ்வாேற ெபன்யமீன் ஆட்கள்

ெசய்தார்கள். அந்த கன்னிைககள் நடனமாடி
வரும்ேபாது, ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு
ெபண்ைனப் ப டித்துக் ெகாண்டான்.
அவர்கள் அப்ெபண்கைளக் கவர்ந்து
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ெசன்று, மணந்து ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
தங்கள் ேதசத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
அத்ேதசத்தல் மீண்டும் நகரங்கைள கட்டி,
அந்நகரங்களில் குடிேயறனார்கள். ௨௪ பன்
இஸ்ரேவலர் தங்கள் இருப்ப டத்த ற்குத்
தரும்பனார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேதசத்த ற்கும் ேகாத்த ரங்களுக்கும்
ெசன்றனர்.
௨௫அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலருக்கு அரசன்

இருக்கவல்ைல. எனேவ ஒவ்ெவாருவனும்
தனக்குசரிெயனக்கருதயைதச்ெசய்தான்.
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