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2நாளாகமம்
ஆச ரியர்
யூத பாரம்பரியம் எஸ்றா தான் இதன்

ஆச ரியர் என்று உறுத ப்படுத்துகறது.
சாேலாேமானின் அரசாட்ச ேயாடு இந்த
புத்தகம் ெதாடங்குகறது. சாேலாேமானின்
மரணத்தற்கு பறகு இராஜ்ஜியம்
இரண்டாகப் ப ரிந்து வ ட்டது. 2 நாளாகமம்,
எப ேரயர்களின் சரித்த ரத்ைத சாெலாேமான்
இராஜாவல் ெதாடங்க பாப ேலானின்
சைறயருப்புவைரக்காட்டுக றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு. 450 க்கும் 425 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாப ேலான்

சைறயருப்பலிருந்து எருசேலமுக்கு தரும்ப
வந்தபன்புஎழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பண்ைடக்காலத்து இஸ்ரேவலர்களுக்கும்

ேவதம்வாச க்க றவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
2 சாமுேவல் 2 இராஜாக்கள் புத்தகங்களில்

ெசால்லப்பட்டைவகைளத் தான் இந்த
2 நாளாகம புத்தகங்களும் கூறுகறது.
அந்தக் காலத்தல் ஆசாரியர்கள் மூலமாய்
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ெசய்யப்பட்ட காரியங்களுக்கு அதக
முக்கயத்தவம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
அந்தக் காலத்தல் இஸ்ரேவல் ேதசத்தல்
நடந்த பக்த க் காரியங்கைள இந்த இரண்டு
புத்தகங்களும்கணித்துக்காட்டுக றது.

ைமயக்கருத்து
இஸ்ரேவலின் ஆவக்குரிய

பாரம்பரியங்கள்.
ெபாருளடக்கம்
1. சாேலாேமானின் காலத்தல் நடந்த
ந கழ்ச்ச கள்— 1:1-9:31

2. ெரேகாெபயாமின் காலத்தலிருந்து
உசயா இராஜாவன் காலம் வைர நடந்த
ந கழ்ச்ச கள்— 10:1-28:37

3. எேசக்கயா இராஜாக் காலத்தலிருந்து
யூத ேதசம் சைறப்பட்டு ேபாகும் காலம்
வைர நடந்த ந கழ்ச்ச கள்— 29:1-36:23

சாெலாேமான் ேதவனிடத்தல்
ஞானத்ைதக் ேகட்டல்

1 தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமான்
தன் ராஜ்ஜியத்தல் பலப்பட்டான்;
அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
அவேனாடு இருந்து அவைன மிகவும்
ெபரியவனாக்கனார். 2 சாெலாேமான்,
இஸ்ரேவலில் உள்ள ஆய ரம்ேபருக்கு
அத பத கேளாடும், நூறுேபருக்கு
அத பத கேளாடும், நயாயாத பத கேளாடும்,
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இஸ்ரேவல் எங்குமிருக்க ற வம்சங்களின்
தைலவர்களாகய அைனத்துப்
ப ரபுக்கேளாடும் ேபச , 3 அவனும்
அவேனாடுகூட சைபயார் அைனவரும்,
க ப ேயானிலிருக்க ற ேமைடக்குப்
ேபானார்கள். 4 தாவீது ேதவனுைடய
ெபட்டிக்கு எருசேலமிேல கூடாரம்ேபாட்டு
ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்குக்
கீரியாத்யாரீமிலிருந்து அைதக்
ெகாண்டுவந்தான்; ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச வனாந்த ரத்த ேல
ெசய்த ேதவனுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரம்
அங்ேக இருந்தது. 5 ஊரின்
மகனாகய ஊரியன் மகன்
ெபசெலேயல் உண்டாக்கய ெவண்கலப்
பலிபீடமும் அங்ேக ெயேகாவாவன்
வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக இருந்தது;
சாெலாேமானும் சைபயாரும் அைத
நாடிப்ேபானார்கள். 6 அங்ேக சாெலாேமான்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாகக்
ெயேகாவாவன் சந்ந தயலிருக்கற
ெவண்கலப் பலிபீடத்தன்ேமல் ஆய ரம்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்த
பலிய ட்டான்.

7 அன்று இரவ ேல ேதவன்
சாெலாேமானுக்குக் காட்ச யளித்து: நீ
வரும்புக றைத என்னிடத்தல் ேகள் என்றார்.
8 சாெலாேமான் ேதவைன ேநாக்க : ேதவரீர்
என் தகப்பனாகய தாவீதுக்குப் ெபரிய
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கருைப ெசய்து, என்ைன அவனுைடய
இடத்த ேல ராஜாவாக்கனீர். 9 இப்ேபாதும்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, நீர் என்
தகப்பனாகய தாவீதுக்குக் ெகாடுத்த உமது
வாக்குத்தத்தம் உறுத ப்படுவதாக; ேதவரீர்
பூமியன் தூைளப்ேபான்ற ஏராளமான
மக்களின்ேமல் என்ைன ராஜாவாக்கனீர்.
10 இப்ேபாதும் நான் இந்த மக்களுக்கு
முன்பாகப் ேபாக்கும் வரத்துமாயருக்கத்தக்க
ஞானத்ைதயும் அறைவயும் எனக்குத்
தந்தருளும்; ஏராளமாயருக்க ற இந்த
உம்முைடய மக்கைள நயாயம் வ சாரிக்கத்
தகுதயுள்ளவன் யார் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது ேதவன் சாெலாேமாைன
ேநாக்க : இந்த வருப்பம் உன் இருதயத்தல்
இருந்ததாலும், நீ ஐசுவரியத்ைதயும்
ெசாத்துக்கைளயும் கனத்ைதயும், உன்
எத ரிகளின் உயைரயும், நீடித்த ஆயுைளயும்
ேகட்காமல், நான் உன்ைன அரசாளச்ெசய்த
என் மக்கைள நயாயம் வ சாரிப்பதற்ேகற்ற
ஞானத்ைதயும் வ ேவகத்ைதயும் நீ
ேகட்டதாலும், 12 ஞானமும் வ ேவகமும்
தந்தருக்க றதுமல்லாமல், உனக்கு முன்னும்
பன்னும் இருந்த ராஜாக்களுக்கு இல்லாத
ஐசுவரியத்ைதயும் ெசாத்துக்கைளயும்
கனத்ைதயும் உனக்குத் தருேவன் என்றார்.
13இப்படிசாெலாேமான்க ப ேயானிலிருக்க ற
ேமட்டிற்குப் ேபாய், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
சந்ந தயலிருந்து எருசேலமுக்கு வந்து,
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இஸ்ரேவைலஆட்ச ெசய்தான்.
14 சாெலாேமான் இரதங்கைளயும்

குதைரவீரர்கைளயும் ேசர்த்தான்;
அவனுக்கு ஆய ரத்து நானூறு
இரதங்கள் இருந்தன; பனிெரண்டாய ரம்
குதைரவீரர்களும் இருந்தார்கள்;
அைவகைளஇரதங்களின்பட்டணங்களிலும்,
அவர்கைள ராஜாவாகய தன்னிடத்தல்
எருசேலமிலும் ைவத்தருந்தான்.
15 ராஜா எருசேலமிேல ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் கற்கள்ேபாலவும்,
ேகதுருமரங்கைளப் பள்ளத்தாக்கல்
இருக்க ற காட்டத்த மரங்கள்ேபாலவும்
அத கமாக்கனான். 16 சாெலாேமானுக்கு
இருந்த குதைரகளும், புடைவகளும்
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டன;
ராஜாவன் வயாபாரிகள் புடைவகைள
ஒப்பந்த வைலக்க ரயத்த ற்கு
வாங்கனார்கள். 17 அவர்கள்
எக ப்தலிருந்து ஒரு இரதத்ைத அறுநூறு
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும், ஒரு குதைரைய
நூற்ைறம்பது ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்
ெகாண்டுவருவார்கள்; அந்தப்படிேய
ஏத்தயர்களின் அைனத்து ராஜாக்களுக்கும்,
சீரியாவன் ராஜாக்களுக்கும் அவர்கள்
மூலமாகக்ெகாண்டுவரப்பட்டன.

அத்த யாயம் 2
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ேதவாலயத்ைதக் கட்டுவதற்கான
ஆயத்தங்கள்

1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயத்ைதயும், தனது
அரசாட்ச க்கு ஒரு அரண்மைனையயும் கட்டத்
தீர்மானம் ெசய்து, 2 சுைமசுமக்க றதற்கு
எழுபதாய ரம் ஆண்கைளயும், மைலயல்
மரம் ெவட்டுக றதற்கு எண்பதாய ரம்
ஆண்கைளயும், இவர்கள்ேமல்
தைலவர்களாக மூவாய ரத்து அறுநூறு
ஆண்கைளயும் கணக்க ட்டு ஏற்படுத்தனான்.
3 தீருவன் ராஜாவாகய ஈராமிடத்த ற்கு
*ஆள் அனுப்ப : என் தகப்பனாகய தாவீது
தாம் குடியருக்கும் அரண்மைனையத்
தமக்குக் கட்டும்படிக்கு, நீர் அவருக்கு
தயவுெசய்து, அவருக்குக் ேகதுருமரங்கைள
அனுப்பனதுேபால எனக்கும் தயவு ெசய்யும்.
4 இேதா, என் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகச் சுகந்தவர்க்கங்களின்
தூபம் காட்டுக றதற்கும், சமுகத்து
அப்பங்கைள எப்ேபாதும் ைவக்க றதற்கும்,
காைலயலும் மாைலயலும், ஓய்வு
நாட்களிலும், மாதப்ப றப்புகளிலும்,
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
பண்டிைககளிலும், இஸ்ரேவல் ந த்தய
காலமாகச் ெசலுத்தேவண்டியபடி
சர்வாங்கதகனபலிகைளச்ெசலுத்துகறதற்கும்,

* அத்த யாயம் 2:3 2:3ஊராம்
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அவருைடய நாமத்த ற்கு ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டி அைத அவருக்குப் ப ரதஷ்ைட ெசய்ய
நான் த ட்டமிட்டிருக்க ேறன். 5 எங்கள்
ேதவன் அைனத்து ெதய்வங்கைளயும்வ ட
ெபரியவர்; ஆைகயால் நான் கட்டப்ேபாக ற
ஆலயம் ெபரியதாயருக்கும். 6வானங்களும்,
வானாதவானங்களும், அவருக்குப்
ேபாதாமலிருக்கும்ேபாது அவருக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்ட வல்லவன் யார்?
அவர் சந்ந தயல் தூபங்காட்டுக றதற்ேக
அல்லாமல், ேவறு காரணத்தற்காக
அவருக்கு ஆலயம் கட்டுக றதற்கு நான்
எம்மாத்த ரம்? 7 இப்ேபாதும் என்
தகப்பனாகய தாவீது குறத்தவர்களும்,
என்னிடத்தல் யூதாவலும் எருசேலமிலும்
இருக்க றவர்களுமாகய ந புணர்கேளாடு,
ெபான்னிலும், ெவள்ளியலும்,
ெவண்கலத்தலும், இரும்பலும், இரத்தாம்பர
நூலிலும், சவப்பு நூலிலும், இளநீல
நூலிலும் ேவைலெசய்வதல் ந புணனும்,
ெகாத்துேவைல ெசய்யத்ெதரிந்த
ஒரு மனிதைன என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பும். 8 லீபேனானிலிருந்து ேகதுரு
மரங்கைளயும், ேதவதாரு மரங்கைளயும்,
வாசைன† மரங்கைளயும் எனக்கு
அனுப்பும்; லீபேனானின் மரங்கைள
ெவட்ட உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள்
பழகனவர்கெளன்று எனக்குத் ெதரியும்;
† அத்த யாயம் 2:8 2:8 சந்தன
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எனக்குமரங்கைளத்த ரளாகஆயத்தப்படுத்த
என் ேவைலக்காரர்கள் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்கேளாடு இருப்பார்கள்.
9 நான் கட்டப்ேபாக ற ஆலயம் ெபரியதும்
ஆச்சரியப்படத்தக்கதுமாயருக்கும்.
10 அந்த மரங்கைள ெவட்டுகற
உம்முைடய ேவைலக்காரர்களுக்கு
இருபதாய ரம் மரக்கால் ேகாதுைம
அரிசையயும், இருபதாய ரம் மரக்கால்
வாற்ேகாதுைமையயும், இருபதாய ரம் குடம்
த ராட்ைசரசத்ைதயும், இருபதாய ரம் குடம்
எண்ெணையயும் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெசால்லிஅனுப்பனான்.

11 அப்ெபாழுது தீருவன் ராஜாவாகய
ஈராம் சாெலாேமானுக்கு மறுெமாழியாக:
ெயேகாவா தம்முைடய மக்கைள
ச ேநக த்ததால், உம்ைம அவர்கள்ேமல்
ராஜாவாக ைவத்தார். 12 ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு ஆலயத்ைதயும், தமது அரசாட்ச க்கு
ஒரு அரண்மைனையயும் கட்டத்தக்க கூரிய
அறவும்,புத்தயுமுைடயஞானமுள்ளமகைன,
தாவீது ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தவராக ய
வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கன
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரமுண்டாவதாக. 13 இப்ேபாதும்
ஈராம் அப என்னும் புத்த மானாகய
ந புணைன அனுப்புக ேறன். 14 அவன்
தாணின் மகள்களில் ஒரு ெபண்ணின்
மகன்; அவனுைடய தகப்பன் தீரு ேதசத்தான்;
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அவன் ெபான்னிலும், ெவள்ளியலும்,
ெவண்கலத்தலும், இரும்பலும், கற்களிலும்,
மரங்களிலும்,இரத்தாம்பரநூலிலும்,இளநீல
நூலிலும் ெமல்லிய நூலிலும், சவப்பு
நூலிலும் ேவைல ெசய்யவும், சகலவதக்
ெகாத்துேவைல ெசய்யவும், என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டுெமன்று அவனுக்குச்
ெசால்லப்படுேமா, அைவகைளெயல்லாம்
உம்மிடத்தலுள்ள ந புணர்கேளாடும்,
உம்முைடய தகப்பனாகய தாவீது என்னும்
என் ஆண்டவனின் ந புணர்கேளாடும்
ஆேலாச த்துச் ெசய்யவும் அற ந்தவன்.
15 என் ஆண்டவன் தாம் ெசான்னபடி
ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும்,
எண்ெணையயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்
தம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்கு
அனுப்புவாராக. 16 நாங்கள் உமக்குத்
ேதைவயான மரங்கைளெயல்லாம்
லீபேனானிேல ெவட்டி, அைவகைளத்
ெதப்பங்களாகக் கட்டி கடல் வழியாக
ேயாப்பாவைரக்கும் ெகாண்டுவருேவாம்;
பன்பு நீர் அைவகைள எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுேபாகலாம் என்று எழுத
அனுப்பனான். 17 தன் தகப்பனாகய
தாவீது இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருந்த
ேவறு ேதசத்தாைரெயல்லாம் எண்ணித்
ெதாைகய ட்டதுேபால, சாெலாேமானும்
அவர்கைள எண்ணினான்; அவர்கள்
ஒருலட்சத்து ஐம்பத்துமூவாய ரத்து
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அறுநூறுேபராக இருந்தார்கள். 18இவர்களில்
அவன் எழுபதாய ரம்ேபைர சுைமசுமக்கவும்,
எண்பதாய ரம்ேபைர மைலயல்
மரம்ெவட்டவும்,மூவாய ரத்து அறுநூறுேபைர
மக்களின் ேவைலைய கவனிக்கும்
தைலவர்களாயருக்கவும்ஏற்படுத்தனான்.

அத்த யாயம் 3
சாெலாேமான்ேதவாலயத்ைதக்கட்டுதல்

1 பன்பு சாெலாேமான் எருசேலமிேல
தன் தகப்பனாகய தாவீதுக்குக்
ெயேகாவாவனால் காண்பக்கப்பட்ட
ேமாரியா என்னும் மைலயல்
எபூசயனாகய ஒர்னானின் களம் என்னும்
தாவீது குறத்துைவத்த இடத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டத்
ெதாடங்கனான். 2அவன் தான் ஆட்ச ெசய்த
நான்காம் வருடம் இரண்டாம் மாதம்
இரண்டாம் ேததய ேல கட்டத்ெதாடங்கனான்.
3 ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுக றதற்கு,
சாெலாேமான் ேபாட்ட அஸ்த பாரமானது,
முற்காலத்து அளவன்படிேய அறுபதுமுழ
நீளமும், இருபதுமுழ அகலமுமாயருந்தது.
4 முன்புற மண்டபம் ஆலயத்தனுைடய
அகலத்தன்படிேய இருபது முழ நீளமும்,
நூற்றருபது முழ உயரமுமாயருந்தது;
அதன் உட்புறத்ைதப் பசும்ெபான்
தகட்டால் மூடினான். 5 ஆலயத்தன்
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ெபரிய மாளிைகையத் ேதவதாரு
பலைககளினால்ெசய்துபசும்ெபான்னினால்
மூடி, அதன்ேமல் ேபரீச்சுேவைலையயும்
சங்கலிேவைலையயும் ச த்தரித்து,
6 அந்த மாளிைகைய இரத்தனங்களால்
அலங்கரித்தான்; ெபான்னானது பர்வாயீமின்
ெபான்னாயருந்தது. 7 அந்த மாளிைகயன்
உத்த ரங்கைளயும், நைலகைளயும்,
சுவர்கைளயும், கதவுகைளயும்
ெபான்தகட்டால் மூடி, ெகாத்துேவைலயால்
சுவர்களிேல ேகருபீன்கைளச் ெசய்வத்தான்.
8 மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்ைதயும்
கட்டினான்; அதன் நீளம் ஆலயத்தனுைடய
அகலத்தன்படி இருபதுமுழமும், அதன்
அகலம் இருபது முழமுமாக இருந்தது; அைத
அறுநூறு தாலந்து பசும்ெபான்னினால்
மூடினான். 9 ஆணிகளின் எைட ஐம்பது
ெபான் ேசக்கலானது; ேமல் அைறகைளயும்
ெபான்னினால் மூடினான். 10 அவன்
மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்த ேல இரண்டு
ேகருபீன்கைளயும் ச த்த ரேவைலயாக
உண்டாக்கனான்; அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடினான். 11 அந்தக்
ேகருபீன்களுைடய ச றகுகளின் நீளம்
இருபது முழமானது; ஒன்றனுைடய ஒரு
ச றகு ஐந்து முழமாக இருந்து, ஆலயத்துச்
சுவைரத் ெதாட்டது; மற்ற ச றகு ஐந்து
முழமாக இருந்து, மற்றக் ேகருபீனின்
ச றைகத் ெதாட்டது. 12 மற்றக் ேகருபீனின்
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ஒரு ச றகும் ஐந்து முழமாக இருந்து,
ஆலயத்துச்சுவைரத் ெதாட்டது; அதன்
மற்ற ச றகும் ஐந்து முழமாக இருந்து,
மற்றக் ேகருபீனின் ச றைகத் ெதாட்டது.
13 இப்படிேய அந்தக் ேகருபீன்களின்
ச றகுகள் இருபதுமுழம் வ ரிந்தருந்தது;
அைவகள் தங்கள் கால்களால் ஊன்ற
நன்றது;அைவகளின்முகங்கள்ஆலயத்தன்
உட்புறத்ைத ேநாக்கயருந்தது. 14 இளநீல
நூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சவுப்பு
நூலாலும் ெமல்லியநூலாலும் தைரையயும்,
அத ேல ேகருபீன்களின் உருவங்கைளயும்
உண்டாக்கனான். 15 ஆலயத்தற்கு
முன்பாக முப்பத்ைதந்துமுழ உயரமான
இரண்டு தூண்கைளயும், அைவகளுைடய
முைனகளின்ேமல் இருக்கும் ஐந்துமுழ
உயரமான கும்பங்கைளயும் உண்டாக்க ,
16சந்ந த க்குமுன்னிருக்கச்சங்கலிகைளயும்
ெசய்து, தூண்களின் முைனகளின்
ேமல் பற்றைவத்து, நூறு மாதுளம்
பழங்கைளயும் ெசய்து அந்தச் சங்கலிகளில்
ேகார்த்தான். 17 அந்தத் தூண்கைள
அவன் ேதவாலயத்த ற்கு முன்பாக ஒன்ைற
வலதுபுறத்தலும் மற்ெறான்ைற இடது
புறத்தலும் நாட்டி, வலதுபுறத் தூணுக்கு
யாகீன் என்றும், இடதுபுறத் தூணுக்கு
ேபாவாஸ்என்றும்ெபயரிட்டான்.
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அத்த யாயம் 4
ேதவாலயத்த ற்காகச் ெசய்யப்பட்ட

ெபாருட்கள்
1அன்றயும்இருபதுமுழநீளமும்இருபதுமுழ

அகலமும் பத்துமுழ உயரமுமான ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதயும் ெசய்தான். 2 ெவண்கலக்
கடல்ெதாட்டிையயும் வார்ப்ப த்தான்;
வட்டவடிவமான அதனுைடய ஒரு வளிம்பு
ெதாடங்க மறு வளிம்புவைர பத்துமுழ
அகலமும், ஐந்துமுழ உயரமும், சுற்றளவு
முப்பதுமுழ நூலளவுமாயருந்தது. 3 அதன்
கீழ்ப்புறமாக காைளகளின் உருவங்கள்
ஒவ்ெவாரு முழத்த ற்குப் பத்து உருவமாக
அந்தக் கடல்ெதாட்டியன் சக்கரத்தல்
இருந்தது; ெதாட்டிேயாடு ஒன்றாய்
வார்க்கப்பட்ட அந்தக் காைளகளின்
இரண்டு வரிைசகள் இருந்தது. 4 அது
பன்னிரண்டு காைளகளின்ேமல் நன்றது;
இைவகளில் மூன்று வடக்ேகயும்,
மூன்று ேமற்ேகயும், மூன்று ெதற்ேகயும்,
மூன்று கழக்ேகயும் ேநாக்கயருந்தது;
கடல்ெதாட்டி அைவகளின்ேமல் உயரமாக
இருந்தது; அைவகளின் பன்பக்கெமல்லாம்
உட்புறமாக இருந்தது. 5 அதன் கனம்
நான்கு வ ரற்கைடயும், அதன் வளிம்பு
பானபாத்த ரத்தன் வளிம்புேபாலவும்,
லீலிபுஷ்பம்ேபாலவும் இருந்தது;
அது மூவாய ரம் குடம் தண்ணீர்



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 4:6 xiv 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 4:11

ப டிக்கத்தக்கதாயருந்தது. 6 கழுவுகறதற்குப்
பத்துக் ெகாப்பைரகைளயும் உண்டாக்க ,
ஐந்ைத வலதுபுறத்தலும், ஐந்ைத
இடதுபுறத்தலும் ைவத்தான்;
சர்வாங்க தகனமாக றைவகைள
அைவகளில் அலசுவார்கள்;
கடல்ெதாட்டிேயா ஆசாரியர்கள் தங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்துெகாள்ளுகறதற்காக இருந்தது.
7 பத்துப் ெபான் வளக்குத்தண்டுகைளயும்,
அைவகளுைடய முைறயன்படி
ெசய்வத்து, அைவகைள ேதவாலயத்தல்
வலதுபுறத்த ேல ஐந்தும் இடதுபுறத்த ேல
ஐந்துமாக ைவத்தான். 8 பத்து
ேமைஜகைளயும் ெசய்து, அைவகைள
ேதவாலயத்தல் வலதுபுறத்த ேல
ஐந்தும் இடதுபுறத்த ேல ஐந்துமாக
ைவத்து, நூறு ெபான் கலங்கைளயும்
ெசய்தான். 9 ேமலும் ஆசாரியர்களின்
ப ராகாரத்ைதயும், ெபரிய ப ராகாரத்ைதயும்,
ப ராகாரத்தன் வாசல்கைளயும் உண்டாக்க ,
அைவகளின் கதவுகைள ெவண்கலத்தால்
மூடினான். 10 கடல்ெதாட்டிையக்
கீழ்த்தைசயான வலதுபுறத்த ேல
ெதற்குமுகமாக ைவத்தான். 11 ஈராம்
ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பெலடுக்க ற
கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும் ெசய்தான்;
இந்தவதமாக ஈராம் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்காக ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குச் ெசய்யேவண்டிய
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ேவைலையச் ெசய்துமுடித்தான்.
12 அைவகள் என்னெவனில், இரண்டு
தூண்களும், இரண்டு தூண்களுைடய
முைனயன்ேமலிருக்கற கும்பங்களும்,
குமிழ்களும், தூண்களுைடய
முைனயன் ேமலிருக்கற குமிழ்களான
இரண்டு கும்பங்கைள மூடுகறதற்கு
இரண்டு வைலப்பன்னல்களும்,
13 தூண்களின்ேமலுள்ள குமிழ்களான
இரண்டு கும்பங்கைள மூடுகறதற்கு,
ஒவ்ெவாரு வைலப்பன்னலின் இரண்டு
வரிைச மாதுளம்பழங்களாக, இரண்டு
வைலப்பன்னல்களிலும் இருக்க ற நானூறு
மாதுளம்பழங்களுேம. 14 ஆதாரங்கைளயும்,
ஆதாரங்களின்ேமலிருக்கும்ெகாப்பைரகைளயும்,
15 ஒரு கடல்ெதாட்டிையயும், அதன்
கீழிருக்கும் பன்னிரண்டு காைளகைளயும்,
16 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல்
கரண்டிகைளயும், முள்துறடுகள் முதலான
பணிமுட்டுகைளயும், ஈராம்அப , ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குக் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்காக சுத்தமான ெவண்கலத்தால்
ெசய்தான். 17 ேயார்தாைனச்சார்ந்த சமனான
பூமியல் சுக்ேகாத்த ற்கும் சேரத்தாவுக்கும்
நடுேவ களிமண் தைரய ேல ராஜா
அைவகைள வார்ப்ப த்தான். 18 இந்தப்
பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் சாெலாேமான்
ெவகு ஏராளமாக உண்டாக்கனான்;
ெவண்கலத்தன் எைட ெதாைகக்கு
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அடங்காததாயருந்தது. 19 ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்கு ேவண்டிய அைனத்து
பணிமுட்டுகைளயும்; ெபாற்பீடத்ைதயும்,
சமுகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும்
ேமைஜகைளயும், 20 முைறயன்படிேய
சந்ந த க்கு முன்பாக வளக்குக்
ெகாளுத்துகறதற்குப் பசும்ெபான்
வளக்குத்தண்டுகைளயும், அைவகளின்
வளக்குகைளயும், 21 சுத்தத் தங்கத்தால்
ெசய்த பூக்கைளயும், வளக்குகைளயும்,
கத்தரிகைளயும், 22 பசும்ெபான்
கத்த கைளயும், கலங்கைளயும்,
கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும்
சாெலாேமான் ெசய்தான்; மகா
பரிசுத்தஸ்தலத்தன் உட்கதவுகளும்,
ஆலயமாகய வீட்டின் கதவுகளும்,
ஆலயத்தன் வாசல் கதவுகளும் அைனத்தும்
ெபான்னாயருந்தது.

அத்த யாயம் 5
1 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காக

சாெலாேமான் ெசய்த ேவைலகள்
அைனத்தும் முடிந்தேபாது, சாெலாேமான்
தன் தகப்பனாகய தாவீது பரிசுத்தம்
ெசய்வதற்காக ெபாருத்தைன
ெசய்தைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், அைனத்து
பணிமுட்டுகைளயும், ேதவனுைடய
ஆலயத்தன்ெபாக்கஷங்களில்ைவத்தான்.
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உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரப்படுதல்

2 பன்பு ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய சீேயான்
என்னும் தாவீதன் நகரத்தலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளயும், ேகாத்த ரப்
ப ரபுக்களாகய இஸ்ரேவல் புத்த ரரின்
வம்சத் தைலவர்கள் எல்ேலாைரயும்
எருசேலமிேல கூடிவரச்ெசய்தான்.
3 அப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ஏழாம் மாதத்தன் பண்டிைகய ேல
ராஜாவனிடத்தல் கூடிவந்தார்கள்.
4 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் எல்ேலாரும்
வந்தபன்பு ேலவயர்கள் ெபட்டிைய
எடுத்து, 5 ெபட்டிையயும், ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும்,கூடாரத்தலிருக்கற பரிசுத்த
பணிமுட்டுகைளயும் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்தவர்கள்
ேலவயரான ஆசாரியர்கேள. 6 ராஜாவாகய
சாெலாேமானும், அவேனாடு கூடின
இஸ்ரேவல்சைபயார்அைனவரும்,ெபட்டிக்கு
முன்பாக எண்ணிக்ைகக்கும் ெதாைகக்கும்
அடங்காத ஏராளமான ஆடுமாடுகைளப்
பலிய ட்டார்கள். 7 அப்படிேய ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய, ஆலயத்தன் சந்ந தயாகய
மகா பரிசுத்தமான ஸ்தலத்த ேல,
ேகருபீன்களுைடய இறக்ைககளுக்குக்
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கீழாகக் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள்.
8 ேகருபீன்கள், ெபட்டி இருக்கும்
இடத்தன்ேமல், தங்கள் இரண்டிரண்டு
சறகுகைள வ ரித்து உயர இருந்து
ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும்
மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 9 ெபட்டியலிருக்கற
தண்டுகளின் முைனகள் சந்ந த
ஸ்தலத்த ற்கு முன்ேன காணப்படத்தக்கதாக
அந்தத் தண்டுகைள இழுத்தார்கள்;
ெவளிேய அைவகள் காணப்படவல்ைல;
அது இந்த நாள்வைரக்கும் அங்ேக
இருக்க றது. 10 இஸ்ரேவல் வம்சத்தனர்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட பன்பு, ெயேகாவா
ஓேரப ேல அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்தேபாது, ேமாேச அந்தப் ெபட்டிய ேல
ைவத்த இரண்டு கற்பலைககைளத் தவ ர
ேவெறான்றும் அத ேல இருந்ததல்ைல.
11 வகுப்புகளின் முைறகைளப் பாராமல்,
ஆசாரியர்கள் எல்ேலாரும் தங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள்.
12 ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூனுைடய
கூட்டத்தாரும், அவர்களுைடய மகன்களும்
சேகாதரருைடய கூட்டத்தாருமாகய
பாடகர்களான ேலவயர்கள் அைனவரும்
ெமல்லிய புடைவகைள அணிந்து,
ைகத்தாளங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும்
சுரமண்டலங்கைளயும் ப டித்து
பலிபீடத்த ற்குக் க ழக்ேக நன்றார்கள்;
அவர்கேளாடு பூரிைககைள ஊதுகற
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ஆசாரியர்கள் நூற்றருபதுேபர் நன்றார்கள்.
13 அவர்கள் ஒருமிக்கப் பூரிைககைள
ஊத , ஒேரசத்தமாக ெயேகாவாைவ
துதத்து ஸ்ேதாத்த ரித்துப் பாடினார்கள்;
ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து
புறப்படும்ேபாதும், பாடகர்கள் பூரிைககள்
தாளங்கள் கீதவாத்தயங்களுைடய
சத்தத்ைத ெதானிக்கச்ெசய்து, ெயேகாவா
நல்லவர், அவர் கருைப என்றுமுள்ளது
என்று அவைர ஸ்ேதாத்த ரிக்கும்ேபாதும்,
ெயேகாவாவுைடய வீடாக ய ேதவாலயம்
ேமகத்தால் ந ரப்பப்பட்டது. 14 அந்த
ேமகத்தால் ஆசாரியர்கள் ஊழியம்ெசய்து
நற்கமுடியாமற்ேபானது; ெயேகாவாவுைடய
மகைம ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
ந ரப்பனது.

அத்த யாயம் 6
1அப்ெபாழுதுசாெலாேமான்:

“காரிருளிேல வாசம்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாெசான்னார் என்றும்,

2 ேதவரீர் வாசம்ெசய்யத்தக்க வீடும்,
நீர் என்ைறக்கும் தங்குவதற்கு
ஏற்ற நைலயான ஸ்தானமுமாகய
ஆலயத்ைத உமக்குக் கட்டிேனன்”
என்றும்ெசால்லி,

3ராஜாமுகம்தரும்ப ,இஸ்ரேவல்சைபயார்
எல்ேலாைரயும் ஆசீர்வத த்தான்; இஸ்ரேவல்
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சைபயார் எல்ேலாரும் நன்றார்கள். 4அவன்
ெசான்னது: இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்; அவர் என்
தகப்பனாகய தாவீதுக்குத் தம்முைடய
வாக்கனால் ெசான்னைத, தம்முைடய
கரத்தால் நைறேவற்றனார். 5 அவர்: நான்
என் மக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த நாள்முதற்ெகாண்டு, என்
நாமம் வளங்கும்படி, ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டுெமன்று நான் இஸ்ரேவலுைடய
எல்லா ேகாத்த ரங்களிலுமுள்ள
ேவேற யாெதாரு பட்டணத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமலும், என் மக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல்அத பதயாகஇருக்கும்படி
ேவேற ஒருவைரத் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும்,
6 என் நாமம் வளங்கும் இடமாக
எருசேலைமயும், என் மக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல் அத பதயாயருக்கத்
தாவீைதயும் ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார்.
7இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டும்
என்கற வருப்பம் என் தகப்பனாகய
தாவீதன் மனதல் இருந்தது. 8 ஆனாலும்
ெயேகாவா என் தகப்பனாகய தாவீைத
ேநாக்க : என் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டேவண்டும் என்கற வருப்பம் உன்
மனத ேல இருந்தது நல்ல காரியந்தான்.
9ஆகலும்நீஅந்தஆலயத்ைதக்கட்டமாட்டாய்;
உன் கர்ப்பப்ப றப்பாக ய உன் மகேன என்



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:10 xxi 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 6:14

நாமத்த ற்கு அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்
என்றார். 10இப்ேபாதும்ெயேகாவாெசால்லிய
தமது வார்த்ைதைய நைறேவற்றனார்;
ெயேகாவா ெசான்னபடிேய, நான் என்
தகப்பனாகய தாவீதுைடய இடத்தல் எழும்ப ,
இஸ்ரேவலுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்த ற்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டி, 11 ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருடன் ெசய்த உடன்படிக்ைக
இருக்க ற ெபட்டிைய அத ேல ைவத்ேதன்
என்றுெசால்லி.

சாெலாேமான்ெசய்தஅர்ப்பணிப்புெஜபம்
12 ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்த ற்கு

முன்ேன இஸ்ரேவல் சைபயார்
எல்ேலாருக்கும் எத ேர நன்று தன்
ைககைள வ ரித்தான். 13 சாெலாேமான்
ஐந்து முழ நீளமும், ஐந்து முழ
அகலமும், மூன்று முழ உயரமுமான
ஒரு ெவண்கலப் ப ரசங்கபீடத்ைத
உண்டாக்க , அைத நடுப்ப ராகாரத்த ேல
ைவத்தருந்தான்; அதன்ேமல் அவன் நன்று,
இஸ்ரேவலின் சைபயார் எல்ேலாருக்கும்
எத ராக முழங்காற்படிய ட்டு, தன்
ைககைள வானத்தற்கு ேநராக வ ரித்து:
14இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
வானத்தலும், பூமியலும் உமக்கு ஒப்பான
ேதவனில்ைல; தங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும்
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உமக்குமுன்பாக நடக்க ற உமதுஅடியாருக்கு
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
காத்துவருகறீர். 15 ேதவரீர் நீர் என்
தகப்பனாகய தாவீது என்னும் உமது
அடியானுக்குச் ெசய்த வாக்குத்தத்தத்ைதக்
காத்தருளினீர்; உம்முைடய வாக்கனால்
அைதச் ெசான்னீர்; உம்முைடய
கரத்தால் அைத இந்நாளில் இருக்க றபடி
நைறேவற்றனீர். 16 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, ேதவரீர்
என் தகப்பனாகய தாவீது என்னும்
உமது அடியாைன ேநாக்க : நீ எனக்கு
முன்பாக நடந்ததுேபால, உன் மகன்களும்
என் நயாயப்ப ரமாணத்தல் நடக்கும்படி
தங்கள் வழிையக் காப்பார்கேளயானால்,
இஸ்ரேவலின் சங்காசனத்தல் வீற்றருக்கும்
மனிதன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு
இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்றுெசான்னைத
இப்ெபாழுது அவனுக்கு நைறேவற்றும்.
17இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
ேதவரீர் உமது அடியானாகய தாவீதுக்குச்
ெசான்ன உம்முைடய வார்த்ைத
உண்ைமெயன்று வளங்குவதாக.
18 ேதவன் உண்ைமயாகேவ மனிதர்கேளாடு
பூமிய ேல குடியருப்பாேரா? இேதா,
வானங்களும், வானாத வானங்களும்
உம்ைமக் ெகாள்ளாேத; நான் கட்டின இந்த
ஆலயம் எம்மாத்த ரம்? 19 என் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, உமது அடிேயன் உமது
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சந்ந தயல் ெசய்க ற வண்ணப்பத்ைதயும்
மன்றாட்ைடயும் ேகட்டு, உமது அடிேயனுைடய
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
உமது மனதல் ெகாண்டருளும். 20 உமது
அடிேயன் இவ்வடத்த ேல ெசய்யும்
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க, என் நாமம்
வளங்குெமன்று நீர் ெசான்ன இடமாகய
இந்த ஆலயத்தன்ேமல் உம்முைடய
கண்கள் இரவும் பகலும் தறந்தருப்பதாக.
21 உமது அடிேயனும், இந்த இடத்த ேல
வண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாக ற உமது
மக்களாகய இஸ்ரேவலும் ெசய்யும்
ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும்; பரேலாகமாக ய
உம்முைடய வாசஸ்தலத்த ேல நீர்
அைதக் ேகட்பீராக, ேகட்டு மன்னிப்பீராக.
22 ஒருவன் தன் அயலானுக்குக் குற்றம்
ெசய்தருக்கும்ேபாது, இவன் அவைன
ஆைணயடச் ெசால்லும்ேபாது, அந்த
ஆைண இந்த ஆலயத்த ேல உம்முைடய
பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக வந்தால்,
23 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு, துன்மார்க்கனுைடய
நடக்ைகைய அவன் தைலயன்ேமல்
சுமரச்ெசய்து, அவனுக்கு நீதைய
சரிக்கட்டவும், நீத மானுக்கு அவனுைடய
நீத க்குத்தக்கதாகச் ெசய்து அவைன
நீதமானாக்கவும், உமது அடியாைர
நயாயந்தீர்ப்பீராக. 24 உம்முைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலர் உமக்கு
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வேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததனிமித்தம்
எத ரிக்கு முன்பாக முற ந்துேபாய்,
உம்மிடத்த ற்குத் தரும்ப , உம்முைடய
நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, இந்த
ஆலயத்த ேல உம்முைடய சந்ந தயல்
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
ெசய்தால், 25 பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு, உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலின் பாவத்ைத மன்னித்து,
அவர்களுக்கும் அவர்கள் ப தாக்களுக்கும்
நீர் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்வீராக. 26அவர்கள் உமக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால், வானம்
அைடபட்டு மைழ ெபய்யாதருக்கும்ேபாது,
அவர்கள் இந்த இடத்த ற்கு ேநராக
வண்ணப்பம் ெசய்து, உம்முைடய
நாமத்ைத அறக்ைகெசய்து, ேதவரீர்
தங்கைளத் துக்கப்படுத்தும்ேபாது தங்கள்
பாவங்கைள வ ட்டுத் தரும்பனால்,
27 பரேலாகத்தலிருக்கற ேதவரீர் ேகட்டு,
உமது அடியாரும் உமது மக்களாகய
இஸ்ரேவலும் ெசய்த பாவத்ைத மன்னித்து,
அவர்கள் நடக்கேவண்டிய நல்வழிைய
அவர்களுக்குப் ேபாத த்து, ேதவரீர்
உமது மக்களுக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்த உம்முைடய ேதசத்தல்
மைழெபய்யக் கட்டைளயடுவீராக.
28 ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டாக றேபாதும்,
ெகாள்ைளேநாய் உண்டாக றேபாதும்,
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வறட்ச , சாவு, ெவட்டுக்களி, பச்ைசக்களி
உண்டாக றேபாதும்,அவர்களுைடயஎத ரிகள்
அவர்கள் வாசஞ்ெசய்க ற ேதசத்த ேல
அவர்கைள முற்றுைக ேபாடுக றேபாதும்,
யாெதாரு வாைதயாகலும் யாெதாரு
வயாதயாகலும் வந்தருக்க றேபாதும்,
29 எந்த மனிதனானாலும், இஸ்ரேவலாகய
உம்முைடய மக்களில் எவனானாலும், தன்
தன் வாைதையயும் வயாகுலத்ைதயும்
உணர்ந்து, இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராகத்
தன் ைககைள வ ரித்துச் ெசய்யும்
சகல வண்ணப்பத்ைதயும், சகல
ேவண்டுதைலயும், 30 உம்முைடய
வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் ேகட்டு மன்னித்து, 31 ேதவரீர்
எங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் அவர்கள் உய ேராடிருக்கும்
நாெளல்லாம் உமக்கு பயப்பட்டு, உம்முைடய
வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு ேதவரீர்
ஒருவேர மனுப்புத்த ரரின் இருதயத்ைத
அற ந்தவரானதால், நீர் அவனவன்
இருதயத்ைத அற ந்தருக்க றபடிேய
அவனவனுைடய அைனத்து வழிகளுக்கும்
ஏற்றபடிச் ெசய்து பலன் அளிப்பீராக.
32 உம்முைடய மக்களாகய இஸ்ரேவல்
மக்களல்லாத அந்நய மக்கள் உம்முைடய
மகத்துவமான நாமத்தனிமித்தமும்,
உம்முைடய பலத்த கரத்தனிமித்தமும்,
ஓங்கய உம்முைடய புயத்தனிமித்தமும்,
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தூரேதசங்களிலிருந்து வந்து,
இந்த ஆலயத்த ற்கு ேநராக நன்று
வண்ணப்பம்ெசய்தால், 33 உமது
வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் அைதக்ேகட்டு, பூமியன்
மக்கெளல்ேலாரும் உம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவைலப்ேபால, உம்முைடய நாமத்ைத
அற ந்து உமக்கு பயப்பட்டு, நான் கட்டின
இந்த ஆலயத்த ற்கு உம்முைடய நாமம்
சூட்டப்பட்டெதன்று அறயும்படிக்கு,
அந்த அந்நய மனிதன் உம்ைம
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்வதன்படிேய
ேதவரீர் ெசய்வீராக. 34 நீர் உம்முைடய
மக்கைள அனுப்பும் வழிய ேல அவர்கள்
தங்கள் எத ரிகேளாடு ேபார்ெசய்யப்
புறப்படும்ேபாது, நீர் ெதரிந்துெகாண்ட இந்த
நகரத்த ற்கும், உம்முைடய நாமத்த ற்கு
நான் கட்டின இந்த ஆலயத்த ற்கும்
ேநராக வண்ணப்பம்ெசய்தால்,
35 பரேலாகத்தல் இருக்க ற ேதவரீர் அவர்கள்
வண்ணப்பத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும்
ேகட்டு, அவர்கள் நயாயத்ைத வ சாரிப்பீராக.
36 பாவம் ெசய்யாத மனிதன் இல்ைலேய;
ஆைகயால் அவர்கள் உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து, ேதவரீர் அவர்கள்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டு, அவர்கள் எத ரிகளின்
ைகயல் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுக்க றதால்,
அவர்கைளச் சைறப டிக்க றவர்கள்
அவர்கைளத் தூரத்தலாகலும்
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சமீபத்தலாகலும் இருக்கற தங்கள்
ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாயருக்கும்ேபாது,
37 அவர்கள் சைறபட்டுப்ேபான ேதசத்த ேல
தங்களில் உணர்வைடந்து, மனந்தரும்ப :
நாங்கள் பாவம்ெசய்து அக்க ரமம்ெசய்து,
துன்மார்க்கமாக நடந்ேதாம் என்று
தங்கள் சைறயருப்பான ேதசத்த ேல
உம்ைம ேநாக்க க் ெகஞ்ச , 38 தாங்கள்
சைறகளாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட
தங்கள் சைறயருப்பான ேதசத்த ேல,
தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும் தங்கள்
முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடத்தல்
தரும்ப , ேதவரீர் தங்கள் ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த தங்கள் ேதசத்த ற்கும், ேதவரீர்
ெதரிந்துெகாண்ட இந்த நகரத்த ற்கும்,
உம்முைடய நாமத்த ற்கு நான் கட்டின இந்த
ஆலயத்த ற்கும் ேநராக உம்ைம ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்தால், 39 உம்முைடய
வாசஸ்தலமாகய பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவரீர் அவர்கள் வண்ணப்பத்ைதயும்
ெஜபங்கைளயும் ேகட்டு, அவர்கள்
நயாயத்ைத வ சாரித்து, உமக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்த உம்முைடய
மக்களுக்கு மன்னித்தருளும். 40 இப்ேபாதும்
என் ேதவேன,இந்த இடத்த ேல ெசய்யப்படும்
வண்ணப்பத்த ற்கு உம்முைடய கண்கள்
தறந்தைவகளும், உம்முைடய ெசவகள்
கவனிக்க றைவகளுமாயருப்பதாக.
41 ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய
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தங்கும்ஸ்தலத்த ற்கு
ேதவரீர் உமது வல்லைம வளங்கும்

ெபட்டியுடன்எழுந்தருளும்;
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உமது

ஆசாரியர்கள்இரட்ச ப்ைபத்தரித்து,
உம்முைடய பரிசுத்தவான்கள் நன்ைமய ேல

மக ழ்வார்களாக.
42ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
நீர் அப ேஷகம்ெசய்தவனின் முகத்ைதப்

புறக்கணிக்காமல்,
உம்முைடய தாசனாகய தாவீதுக்கு

வாக்குத்தத்தம்ெசய்த கருைபகைள
நைனத்தருளும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 7
ேதவாலயம்ப ரதஷ்ைடெசய்யப்படுதல்

1 சாெலாேமான் ெஜபம்ெசய்து
முடிக்க றேபாது, அக்கனி வானத்தலிருந்து
இறங்க , சர்வாங்க தகனபலிையயும்
மற்ற பலிகைளயும் பட்ச த்தது;
ெயேகாவாவுைடய மகைமயும் ஆலயத்ைத
ந ரப்ப யது. 2 ெயேகாவாவுைடய
மகைம ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
ந ரப்பனதால், ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச க்க முடியாமலிருந்தது.
3 அக்கனி இறங்குகறைதயும்,
ெயேகாவாவுைடய மகைம ஆலயத்தன்ேமல்
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தங்கயருக்க றைதயும், இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார்கள் எல்ேலாரும் கண்டேபாது,
தளவரிைசமட்டும் தைரய ேல முகங்குப்புறக்
குனிந்து பணிந்து, ெயேகாவா நல்லவர்,
அவருைடய கருைப என்றுமுள்ளது
என்று ெசால்லி, அவைரத் துத த்தார்கள்.
4 அப்ெபாழுது ராஜாவும் அைனத்து
மக்களும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். 5 ராஜாவாகய
சாெலாேமான் 22,000 மாடுகைளயும்,
1,20,000 ஆடுகைளயும் பலிய ட்டான்;
இந்தவதமாக ராஜாவும் அைனத்து மக்களும்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்தார்கள். 6 ஆசாரியர்கள் தங்கள்
பணிவைடகைளச் ெசய்து நன்றார்கள்;
தாவீது ராஜா ேலவயர்கைளக்ெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய கருைப என்றுமுள்ளது
என்று அவைரத் துத த்துப் பாடுவதற்காகச்
ெசய்யப்பட்ட ெயேகாவாவன்
கீதவாத்தயங்கைள அவர்களும் வாச த்து
ேசவ த்து நன்றார்கள்; ஆசாரியர்கள்
அவர்களுக்கு எத ராக நன்று பூரிைககைள
ஊதனார்கள்; இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 7 சாெலாேமான்
உண்டாக்கன ெவண்கலப்பலிபீடம் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் ேபாஜன பலிகைளயும்
ெகாழுப்ைபயும் ைவக்க ேபாதுமானதாக
இல்லாததால், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு முன்னிருக்க ற ப ராகாரத்தன்
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நடுைமயத்ைதச் சாெலாேமான்
பரிசுத்தப்படுத்த , அங்ேக சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகளின்
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்தனான்.
8 அக்காலத்தல்தாேன சாெலாேமானும்,
ஆமாத்தன் எல்ைலயலிருந்து எக ப்தன்
நதவைர வந்து, அவேனாடுகூட இருந்த
மகா ெபரிய கூட்டமாக ய இஸ்ரேவல்
அைனத்தும் ஏழுநாட்கள்வைரயும்
பண்டிைகைய ஆசரித்து, 9 எட்டாம்
நாைள வ ேசஷத்த ஆசரிப்பு நாளாகக்
ெகாண்டாடினார்கள்; ஏழுநாட்கள்
பலிபீடத்துப் ப ரதஷ்ைடையயும், ஏழு
நாட்கள் பண்டிைகையயும் ஆசரித்தார்கள்.
10 ஏழாம் மாதத்தன் இருபத்துமூன்றாம்
ேததய ேல தங்கள்தங்கள்கூடாரங்களுக்குப்
ேபாக மக்களுக்கு வைட ெகாடுத்தான்;
ெயேகாவாதாவீதுக்கும், சாெலாேமானுக்கும்,
தமது மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கும்
ெசய்த நன்ைமக்காகச் சந்ேதாஷத்ேதாடும்
மனமகழ்ச்ச ேயாடும் ேபானார்கள்.

ெயேகாவா சாெலாேமானுக்குக்
காட்ச யளித்தல்

11 இந்தவதமாக சாெலாேமான்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும், ராஜ
அரண்மைனையயும் கட்டி முடித்தான்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும், தன்
அரண்மைனயலும் சாெலாேமான் ெசய்ய
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மனதாயருந்தெதல்லாம் அனுகூலமானது.
12 ெயேகாவா இரவ ேல சாெலாேமானுக்குக்
காட்ச யளித்து: நான்உன்வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்டு, இந்த இடத்ைத எனக்கு பலியடும்
ஆலயமாகத் ெதரிந்துெகாண்ேடன்.
13 நான் மைழயல்லாதபடிக்கு வானத்ைத
அைடத்து அல்லது ேதசத்ைத அழிக்க
ெவட்டுக்களிகளுக்குக் கட்டைளய ட்டு
அல்லது என் மக்களுக்குள் ெகாள்ைள
ேநாைய அனுப்பும்ேபாது, 14 என் நாமம்
சூட்டப்பட்ட என் மக்கள் தங்கைளத் தாழ்த்த ,
ெஜபம்ெசய்து, என் முகத்ைதத் ேதடி, தங்கள்
ெபால்லாத வழிகைளவ ட்டுத் தரும்பனால்,
அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருக்கற
நான் ேகட்டு, அவர்களுைடய பாவத்ைத
மன்னித்து, அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு
ெசழிப்ைபக் ெகாடுப்ேபன். 15 இந்த
இடத்த ேல ெசய்யப்படும் ெஜபத்த ற்கு,
என் கண்கள் தறந்தைவகளும், என்
காதுகள் கவனிக்க றைவகளுமாக
இருக்கும். 16 என் நாமம் இந்த ஆலயத்தல்
என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படி,
நான் இைதத் ெதரிந்துெகாண்டு
பரிசுத்தப்படுத்த ேனன்; என் கண்களும் என்
இருதயமும் எந்நாளும் இங்ேக இருக்கும்.
17 உன் தகப்பனாகய தாவீது நடந்ததுேபால,
நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து, நான் உனக்குக்
கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ெசய்து, என்
கட்டைளகைளயும் என் நயாயங்கைளயும்
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ைகக்ெகாள்வாயானால், 18 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவைல அரசாளுபவன் உனக்கு
இல்லாமற்ேபாவதல்ைல என்று நான் உன்
தகப்பனாகய தாவீேதாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்தபடிேய, உன் ராஜ்யபாரத்தன்
சங்காசனத்ைத நைலக்கச்ெசய்ேவன்.
19 நீங்கள் வழிவலக , நான் உங்களுக்கு
முன்பாக ைவத்த என் கட்டைளகைளயும்
என் கற்பைனகைளயும்வ ட்டு, ேவேற
ெதய்வங்கைளச் ேசவ த்து, அவர்கைளப்
பணிந்துெகாள்வீர்கெளன்றால்,
20 நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
என் ேதசத்தலிருந்து அவர்கைளப்
படுங்க , என் நாமத்த ற்ெகன்று நான்
பரிசுத்தப்படுத்தன இந்த ஆலயத்ைத என்
சமுகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளி, அைத அைனத்து
மக்களுக்குள்ளும் பழெமாழியாகவும்
பரியாசச் ெசால்லாகவும் ைவப்ேபன்.
21 அப்ெபாழுது உன்னதமாயருக்க ற
இந்த ஆலயத்ைதக் கடந்துேபாக றவன்
எவனும் ப ரமித்து: ெயேகாவா இந்த
ேதசத்த ற்கும் இந்த ஆலயத்த ற்கும்
இப்படிச் ெசய்தது என்ன என்று ேகட்பான்.
22அதற்கு அவர்கள்: தங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவவ ட்டு,
ேவேற ெதய்வங்கைளப் பற்ற க்ெகாண்டு,
அைவகைள வணங்க , ேசவ த்ததால்,
ெயேகாவா இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம்



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 8:1 xxxiii 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 8:6

அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார் என்று
ெசால்லுவார்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 8
சாெலாேமானின்மற்றெசயல்பாடுகள்

1 சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதயும்தன்அரண்மைனையயும்கட்ட
இருபது வருடகாலம் ெசன்றபன்பு, 2 ஈராம்
தனக்குக் ெகாடுத்தருந்த பட்டணங்கைள
சாெலாேமான் கட்டி, அைவகளில் இஸ்ரேவல்
மக்கைளக்குடிேயற்றனான்.

3பன்பு சாெலாேமான்ஆமாத்ேசாபாவுக்குப்
ேபாய், அைத ெஜயத்தான். 4 அவன்
வனாந்த ரத்தலுள்ள தத்ேமாைரயும்,
ஆமாத்ேதசத்த ேல ெபாருட்கைள ைவக்கும்
பட்டணங்கள் அைனத்ைதயும் கட்டினான்.
5 சாெலாேமான் ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும்,
கீழ்ெபத்ெதாேராைனயும், ேகாட்ைடச்
சுவர்களும்,கதவுகளும்,தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள
பாதுகாப்பான பட்டணங்களாகக்
கட்டி, 6 பாலாத்ைதயும், தனக்கு
இருக்கற, ெபாருட்கைள ைவக்கும்
சகல பட்டணங்கைளயும், இரதங்கள்
இருக்கும் சகல பட்டணங்கைளயும், குதைர
வீரர்கள் இருக்கும் பட்டணங்கைளயும்,
எருசேலமிலும் லீபேனானிலும்
தான் ஆளும் ேதசெமங்கும் தனக்கு
வருப்பமானைதெயல்லாம் கட்டினான்.
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7 இஸ்ரேவல் மக்கள் அழிக்காமலிருந்த
இஸ்ரேவல் அல்லாத ஏத்தயர்கள்,
எேமாரியர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள்,
எபூசயரில் மீதயான அைனத்து மக்களிலும்,
8 அவர்களுக்குப்ப றகு ேதசத்தலிருந்த
அவர்களுைடய பள்ைளகைள சாெலாேமான்
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி கட்டாய
ேவைலக்காரர்களாக ஏற்படுத்தனான்.
9 இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒருவைரயும்
சாெலாேமான் தன் ேவைலையச் ெசய்ய
அடிைமப்படுத்தவல்ைல; அவர்கள்
யுத்த மனிதர்களும், அவனுைடய
பைடத்தளபத களும், அவனுைடய
இரதங்களுக்கும் குதைரவீரர்களுக்கும்
தைலவர்களுமாக இருந்தார்கள்.
10 ராஜாவாகய சாெலாேமானுைடய
ஊழியக்காரர்களின் தைலவர்களாகய
இவர்களில் இருநூற்று ஐம்பதுேபர்
மக்கைள ஆண்டார்கள். 11 சாெலாேமான்:
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி வந்த இடங்கள்
பரிசுத்தமாயருக்க றது; ஆதலால்,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய தாவீதன்
அரண்மைனயேல என் மைனவ
குடியருக்கக்கூடாது என்று ெசால்லி,
பார்ேவானின் மகைளத் தாவீதன்
நகரத்தலிருந்து, தான் அவளுக்குக் கட்டின
மாளிைகக்குக்குடிவரச்ெசய்தான்.

12அதுமுதற்ெகாண்டு சாெலாேமான், தான்
மண்டபத்த ற்கு முன்பாகக் கட்டியருந்த
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ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்,
13அந்தந்தநாளுக்குக்குற ப்ப டப்பட்டிருந்தபடி
ேமாேசயுைடய கற்பைனயன்படிேய
ஓய்வுநாட்களிலும் மாதப்ப றப்புகளிலும்,
வருடத்தல் மூன்றுமுைற ஆசரிக்க ற
பண்டிைககளாகய புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைகயலும், வாரங்களின்
பண்டிைகயலும், கூடாரப்பண்டிைகயலும்,
ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தனான். 14அவன் தன் தகப்பனாகய
தாவீதுைடய ப ரமாணத்தன்படிேய,
ஆசாரியர்கள் தங்கள் தங்கள் ஊழியத்ைதச்
ெசய்யும் வகுப்புகைளயும், ேலவயர்கள்
ஒவ்ெவாரு நாளின் கட்டைளயன்படிேய
துத த்து, ேவைல ெசய்து ஆசாரியர்களுக்கு
முன்பாகத் தங்கள் ஊழியத்ைதச் ெசய்யும்
முைறகைளயும், வாசல் காப்பவர்கள்
ஒவ்ெவாரு வாசலில் காவல்காக்கும்
வகுப்புகைளயும் ந ற்க ெசய்தான்;
ேதவனுைடய மனிதனாகய தாவீது
இப்படிக் கட்டைளய ட்டிருந்தான். 15 சகல
காரியத்ைதயும் ெபாக்கஷங்களின்
காரியத்ைதயும் குறத்து, ராஜா
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
ெகாடுத்த கட்டைளகைளவ ட்டு
அவர்கள் வலகாதருந்தார்கள்.
16 இப்படிேய ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு அஸ்தபாரம் ேபாடப்பட்ட
நாள்முதல் அைத முடிக்கும் நாள்வைர
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சாெலாேமானின் ேவைலெயல்லாம்
நடந்ேதற க் ெயேகாவாவுைடய ஆலயம்
கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.

17 பன்பு சாெலாேமான் ஏேதாம்
ேதசத்துக் கடேலாரத்தலிருக்கும் எச ேயான்
ேகேபருக்கும் ஏலாத்த ற்கும் ேபானான்.
18 அவனுக்கு ஈராம் தன் ஊழியக்காரர்கள்
மூலமாகக் கப்பல்கைளயும், சமுத்த ரப்
பயணத்தல் பழகன ேவைலயாட்கைளயும்
அனுப்பனான்; அவர்கள் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்கேளாடு ஓப்பீருக்குப்
ேபாய், அங்ேகயருந்து நானூற்று ஐம்பது
தாலந்து ெபான்ைன ஏற்ற ராஜாவாகய
சாெலாேமானிடத்தல்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
ேசபாவன்அரச சாெலாேமாைன சந்த க்க

வருதல்
1 ேசபாவன் அரச , சாெலாேமானின்

புகைழக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
வடுகைதகளினாேல சாெலாேமாைன
ேசாத க்க றதற்காக, த ரளான
கூட்டத்தனேராடும், கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
மிகுதயான ெபான்ைனயும்
இரத்தனங்கைளயும் சுமக்க ற
ஒட்டகங்கேளாடும் எருசேலமுக்கு வந்தாள்;
அவள் சாெலாேமானிடத்த ற்கு வந்தேபாது,
தன் மனதலிருந்த எல்லாவற்ைறயும்
குறத்து அவனிடத்தல் உைரயாடினாள்.
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2 அப்ெபாழுது சாெலாேமான் அவள்
ேகட்டைவகளுக்ெகல்லாம் பதல் கூறனான்;
அவளுக்கு பதல் கூறமுடியாதபடி
ஒன்றாகலும் சாெலாேமானுக்கு
மைறெபாருளாயருக்கவல்ைல.
3 ேசபாவன் அரச சாெலாேமானுைடய
பானபாத்த ரக்காரர்கைளயும்,
அரண்மைனையயும், 4 பந்தயன் உணவு
வைககைளயும், அவன் ஊழியக்காரரின்
வீடுகைளயும், உத்த ேயாகஸ்தரின்
வரிைசையயும், அவர்கள் உைடகைளயும்,
அவனுைடய பானபாத்த ரக்காரர்கைளயும்,
அவர்கள் உைடகைளயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும்
நைடமண்டபத்ைதயும் கண்டேபாது அவள்
ஆச்சரியத்தால் ப ரமித்து, 5 ராஜாைவ
ேநாக்க : உம்முைடய ெசயல்கைளயும்,
உம்முைடய ஞானத்ைதயும்குறத்து,
நான் என் ேதசத்த ேல ேகட்ட ெசய்த
உண்ைமதான். 6 நான் வந்து அைத என்
கண்களால் பார்க்கும்வைர அவர்களுைடய
வார்த்ைதகைள நம்பவல்ைல; உம்முைடய
ெபரிய ஞானத்தல் பாதயாகலும்
அவர்கள் எனக்கு அறவக்கவல்ைல;
நான் ேகள்வப்பட்ட புகழ்ச்சையவ ட
அத கம் உண்டாயருக்க றது. 7 உம்முைடய
மக்கள் பாக்கயவான்கள்; எப்ேபாதும்
உமக்கு முன்பாக நன்று, உம்முைடய
ஞானத்ைதக் ேகட்க ற உம்முைடய
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ஊழியக்காரர்களும் பாக்கயவான்கள்.
8 உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக நீர் ராஜாவாயருக்கும்படிக்கு,
உம்ைமத் தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்கச் ெசய்ய, உம்ேமல்
ப ரியங்ெகாண்ட உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்படுவாராக;
உம்முைடய ேதவன் இஸ்ரேவைல
என்ெறன்ைறக்கும் நைலநறுத்தும்படிக்கு
ச ேநக க்க றதாேல, அவர் நயாயமும்
நீதயும் ெசய்க றதற்கு உம்ைம
அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவத்தார்
என்றாள். 9 அவள் ராஜாவுக்கு நூற்றருபது
தாலந்து ெபான்ைனயும், மிகுதயான
கந்தவர்க்கங்கைளயும், இரத்தனங்கைளயும்
ெகாடுத்தாள்; ேசபாவன் அரச ராஜாவாகய
சாெலாேமானுக்குக் ெகாடுத்த அப்படிப்பட்ட
கந்தவர்க்கங்கைளப்ேபால ஒருேபாதும்
வரவல்ைல. 10 ஓப்பீரிலிருந்து
ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருகற ஈராமின்
ேவைலக்காரர்களும் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களும் வாசைன*
மரங்கைளயும் இரத்தனங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 11 அந்த
வாசைன மரங்களால் ராஜா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கும் ராஜ
அரண்மைனக்கும் படிக்கட்டுகைளயும்,

* அத்த யாயம் 9:10 9:10 சந்தன
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இைசக்கைலஞர்களுக்குச்சுரமண்டலங்கைளயும்
தம்புருக்கைளயும் உண்டாக்கனான்;
அப்படிப்பட்டைவகள் அதற்கு முன்ேன
யூேதயா ேதசத்தல் ஒருக்காலும்
காணப்படவல்ைல. 12 ேசபாவன் அரச
ராஜாவுக்குக் ெகாண்டுவந்தைவகைளவ ட
அவள்ஆைசப்பட்டுக்ேகட்டஎல்லாவற்ைறயும்
ராஜாவாகய சாெலாேமான் அவளுக்கு
அதகமாகக் ெகாடுத்தான்; பன்பு அவள்
தன் கூட்டத்தனேராடு தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபானாள்.
சாெலாேமானின்மகைம

13 ச றய மற்றும் ெபரிய வயாபாரிகள்
ெகாண்டுவரும் ெபான்ைனத்தவ ர,
சாெலாேமானுக்கு ஒவ்ெவாரு வருடத்தலும்
வந்த ெபான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு
தாலந்து எைடயுள்ளதாக இருந்தது.
14அரபுேதசங்களின்அைனத்துராஜாக்களும்,
ஆளுநர்களும் சாெலாேமானுக்குப்
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவருவார்கள். 15 ராஜாவாகய
சாெலாேமான் இருநூறு ேகடகங்கைள
அடித்த ெபான்தகட்டால் ெசய்வத்தான்;
ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கு அறுநூறு ேசக்கல்
எைட ெபான் தகட்ைடச் ெசலவழித்தான்.
16 அடித்த ெபான்தகட்டால் முந்நூறு
ேகடகங்கைளயும் உண்டாக்கனான்;
ஒவ்ெவாரு ேகடகத்த ற்கு முந்நூறு ேசக்கல்
எைட ெபான்ைனச் ெசலவழித்தான்;
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அைவகைள ராஜா லீபேனான் வனம்
என்னும் மாளிைகய ேல ைவத்தான். 17 ராஜா
தந்தத்தால் ஒரு ெபரிய சங்காசனத்ைதயும்
ெசய்வத்து, அைதப் பசும்ெபான் தகட்டால்
மூடினான். 18 அந்தச் சங்காசனத்த ற்குப்
ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட ஆறு படிகளும்,
ஒரு பாதப்படியும், உட்காரும் இடத்த ற்கு
இருபுறத்தலும் ைக சாய்மானங்களும்
இருந்தன; இரண்டு சங்கங்கள் ைக
சாய்மானங்கள் அருேக நன்றன.
19 அந்த ஆறு படிகளின்ேமலும், இரண்டு
பக்கத்தலும் பன்னிரண்டு சங்கங்கள்
நன்றன; எந்த ராஜ்ஜியத்தலும்
இப்படிச் ெசய்யப்படவல்ைல.
20 ராஜாவாகய சாெலாேமானுக்கு
இருந்த பானபாத்த ரங்கெளல்லாம்
ெபான்னும், லீபேனான் வனம் என்னும்
மாளிைகயன் பணிமுட்டுகெளல்லாம்
பசும்ெபான்னுமாயருந்தது; ஒன்றும்
ெவள்ளியனால் ெசய்யப்படவல்ைல;
சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி
ஒரு ெபாருட்டாகக் கருதப்படவல்ைல.
21 ராஜாவன் கப்பல்கள் ஈராமின்
ேவைலக்காரர்களுடன் தர்ஷீசுக்குப்
ேபாய்வரும்; தர்ஷீசன் கப்பல்கள் மூன்று
வருடங்களுக்கு ஒருமுைற ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், யாைனத் தந்தங்கைளயும்,
குரங்குகைளயும், மயல்கைளயும்
ெகாண்டுவரும். 22 பூமியன் அைனத்து
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ராஜாக்கைளயும்வ ட சாெலாேமான்
ராஜா ஐசுவரியத்தலும் ஞானத்தலும்
ச றந்தவனாயருந்தான். 23 சாெலாேமானின்
இருதயத்த ேலேதவன்அருளியஞானத்ைதக்
ேகட்பதற்கு பூமியன் ராஜாக்கள்
எல்ேலாரும் அவனுைடய முகதரிசனத்ைதத்
ேதடினார்கள். 24 வருடந்ேதாறும்
அவரவர் தங்கள் காணிக்ைகயாகய
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும்,
ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும், ஆைடகைளயும்,
ஆயுதங்கைளயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
குதைரகைளயும், ேகாேவறு
கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவருவார்கள்.
25 சாெலாேமானுக்கு நான்காய ரம்
குதைரலாயங்களும்இரதங்களும்இருந்தன,
பனிெரண்டாய ரம் குதைர வீரர்களும்
இருந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்கள்
ைவக்கும் பட்டணங்களிலும், அவர்கைள
எருசேலமில் தன்னிடத்தலும் ராஜா
ைவத்தருந்தான். 26 நத துவங்க ப்
ெபலிஸ்தரின் ேதசம்வைர எக ப்தன்
எல்ைலவைரக்கும் இருக்க ற அைனத்து
ராஜாக்கைளயும் அவன் ஆண்டான்.
27 எருசேலமிேல ராஜா ெவள்ளிையக்
கற்கள்ேபாலவும், ேகதுருமரங்கைளப்
பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கும் காட்டத்த
மரங்கள்ேபாலவும் அத கமாக்கனான்.
28 எக ப்தலும் மற்ற ேதசங்களிலுமிருந்து
சாெலாேமானுக்குக் குதைரகள்
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ெகாண்டுவரப்பட்டது.
சாெலாேமானின்மரணம்

29 சாெலாேமானுைடய ஆரம்பம்முதல்
கைடசவைரயுள்ள மற்ற ெசயல்கள்
தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானின்
புத்தகத்தலும், சீேலானியனாகய அகயா
எழுதன தீர்க்கதரிசனத்தலும், ேநபாத்தன்
மகனாகய ெயெராெபயாைமக்குற த்து
தரிசனம் காண்கறவனாகய இத்ேதா
எழுதன தரிசனங்களிலும் அல்லேவா
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 30 சாெலாேமான்
எருசேலமிேல இஸ்ரேவல் முழுவைதயும்
நாற்பது வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்.
31 பன்பு சாெலாேமான் இறந்தான்;
அவைன அவன் தகப்பனாகய தாவீதன்
நகரத்தல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்;அவனுைடய
இடத்தல் அவன் மகனாகய ெரெகாெபயாம்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 10
இஸ்ரேவலர்கள் ெரெகாெபயாமுக்கு

வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தல்
1 ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்கும்படி

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் சீேகமுக்கு
வந்தருந்ததால், அவனும் சீேகமுக்குப்
ேபானான். 2 ராஜாவாகய சாெலாேமாைன
வட்டுஓடிப்ேபாய்,எக ப்தலிருந்தேநபாத்தன்
மகனாகய ெயெராெபயாம் அைதக்
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ேகட்டேபாது, அவன் எக ப்தலிருந்து
தரும்பவந்தான். 3 ஆள் அனுப்ப
அவைன அைழப்ப த்தார்கள்; பன்பு
ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் வந்து, ெரெகாெபயாைம
ேநாக்க : 4 உம்முைடய தகப்பன் பாரமான
சுைமையஎங்கள்ேமல்ைவத்தார்;இப்ேபாதும்
நீர்உம்முைடய தகப்பன்சுமத்தனகடினமான
ேவைலையயும், அவர் எங்கள்ேமல் ைவத்த
பாரமான சுைமையயும் எளிதாக்கும்;
அப்ெபாழுது உமக்கு ேசைவ ெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 5அதற்குஅவன்: நீங்கள்மூன்று
நாட்களுக்குப்பன்பு தரும்ப என்னிடத்தல்
வாருங்கள் என்றான்; அப்படிேய மக்கள்
ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் தன் தகப்பனாகய
சாெலாேமான் உய ேராடிருக்கும்ேபாது
அவனுக்கு முன்பாகநன்ற முத ேயார்களிடம்
ஆேலாசைனெசய்து, இந்த மக்களுக்கு
மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்க நீங்கள் என்ன
ஆேலாசைன ெசால்லுகறீர்கள் என்று
ேகட்டான். 7 அதற்கு அவர்கள்:
நீர் இந்த மக்களுக்கு தயைவயும்
ஆதரைவயும் காண்பத்து, அவர்களுக்கு
நல்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வீரானால்,
என்ைறக்கும் அவர்கள் உமக்கு
ஊழியக்காரர்களாக இருப்பார்கள்
என்றார்கள். 8 முத ேயார் ெசான்ன
ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவ ட்டு,
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தன்ேனாடு வளர்ந்தவர்களும் தனக்கு
முன்பாக ந ற்க றவர்களுமாகய
வாலிபர்கேளாடு ஆேலாசைனெசய்து,
9 அவர்கைள ேநாக்க : உம்முைடய தகப்பன்
எங்கள்ேமல் ைவத்த சுைமைய எளிதாக்கும்
என்று என்னிடத்தல் ெசான்ன இந்த
மக்களுக்கு மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்க நீங்கள்
என்ன ஆேலாசைன ெசால்லுகறீர்கள்
என்று ேகட்டான். 10 அவேனாடு வளர்ந்த
வாலிபர்கள் அவைன ேநாக்க : உம்முைடய
தகப்பன் எங்கள் சுைமைய பாரமாக்கனார்,
நீர் அைத எங்களுக்கு எளிதாக்கும்
என்று உம்மிடத்தல் ெசான்ன இந்த
மக்களுக்கு நீர் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: என் சுண்டுவ ரல் என்
தகப்பனுைடய இடுப்ைபப்பார்க்கலும்
பருமனாயருக்கும். 11 இப்ேபாதும் என்
தகப்பன் பாரமான சுைமைய உங்கள்ேமல்
ைவத்தார், நான் உங்கள் சுைமைய
அதக பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன்
உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார்,
நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல
தண்டிப்ேபன் என்று ெசால்லும் என்றார்கள்.
12 மூன்றாம் நாள் என்னிடத்தல் வாருங்கள்
என்று ராஜா ெசால்லியருந்தபடிேய,
ெயெராெபயாமும் அைனத்து மக்களும்
மூன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமிடத்தல்
வந்தார்கள். 13 ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
முத ேயாரின்ஆேலாசைனையத் தள்ளிவ ட்டு,
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அவர்களுக்குக் கடினமான பதல்
ெகாடுத்தான். 14 வாலிபர்களுைடய
ஆேலாசைனயன்படிேய அவர்கேளாடு
ேபச , என் தகப்பன் உங்கள் சுைமைய
பாரமாக்கனார்; நான் அைத அதக
பாரமாக்குேவன்; என் தகப்பன்
உங்கைளச் சவுக்குகளினாேல தண்டித்தார்,
நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல
தண்டிப்ேபன் என்று ெசான்னான்.
15 ராஜா, மக்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா
சீேலானியனான அகயாைவக்ெகாண்டு
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமுக்குச்
ெசான்ன தமது வார்த்ைதைய உறுத ப்படுத்த
ேதவனாேல இப்படி நடந்தது. 16 தாங்கள்
ெசான்னைத ராஜா ேகட்கவல்ைல என்று
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் கண்டேபாது,
மக்கள் ராஜாவுக்கு மறுெமாழியாக:
“தாவீேதாடு எங்களுக்குப் பங்ேகது? ஈசாயன்
மகனிடத்தல் எங்களுக்கு உரிைம இல்ைல;
இஸ்ரேவேல உன் கூடாரங்களுக்குப்
ேபாய்வடு; இப்ேபாது தாவீேத, உன் ெசாந்த
வீட்ைடப் பார்த்துக்ெகாள் என்று ெசால்லி,”
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் தங்கள்
கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.

17 ஆனாலும் யூதாவன் பட்டணங்களிேல
குடியருந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்
ெரெகாெபயாம் ராஜாவாயருந்தான்.
18 பன்பு ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
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கட்டாய ேவைலக்காரர்களின் தைலவனாகய
அேதாராைம அனுப்பனான்; இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவைனக் கல்ெலற ந்து
ெகான்றார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
ெரெகாெபயாம் வைரவாக இரதத்தன்ேமல்
ஏற எருசேலமுக்கு ஓடிப்ேபானான்.
19அப்படிேய இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி
இஸ்ரேவலர்கள் தாவீதன் வம்சத்ைதவ ட்டுக்
கலகம்ெசய்துப ரிந்துேபாயருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 11
1 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்கு

வந்தேபாது,இஸ்ரேவேலாடு ேபார்ெசய்யவும்,
ராஜ்ஜியத்ைதத் தன்னிடமாகத்
தருப்ப க்ெகாள்ளவும், யூதா வம்சத்தாரும்
ெபன்யமீன் வம்சத்தாருமாகய
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ேபார்வீரரான
ஒருலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபைரக்
கூட்டினான். 2 ேதவனுைடய மனிதனாகய
ெசமாயாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக . அவர் ெசான்னது:
3 நீ யூதாவன் ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம்
என்னும் சாெலாேமானின் மகைனயும்,
யூதாவலும் ெபன்யமீனிலும் இருக்க ற
அைனத்து இஸ்ரேவலைரயும் ேநாக்க :
4 நீங்கள் ேபாகாமலும், உங்கள்
சேகாதரேராடு* ேபார்ெசய்யாமலும்,
* அத்த யாயம் 11:4 11:4வட ேதசத்தன்ேகாத்த ரங்கேளாடு
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அவரவர் தம்தம் வீட்டுக்குத் தரும்புங்கள்;
என்னாேல இந்தக் காரியம் நடந்தது
என்று ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று
ெசால் என்றார்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து,ெயெராெபயாமுக்குவ ேராதமாக
ேபார்ெசய்வைதத் தவ ர்த்துத் தரும்ப ப்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.

ெரெகாெபயாம்யூதாைவப்பாதுகாத்தல்
5 ெரெகாெபயாம் எருசேலமில் குடியருந்து,

யூதாவ ேல பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளக்
கட்டினான். 6 அவன் ெபத்ெலேகமும்,
ஏத்தாமும், ெதக்ேகாவாவும், 7 ெபத்சூரும்,
ேசாக்ேகாவும், அதுல்லாமும், 8 காத்தும்,
மேரஷாவும், சீப்பும், 9 அேதாராயீமும்,
லாகீசும், அேசக்காவும், 10 ேசாராவும்,
ஆயேலானும், எப்ேரானும் ஆகய
யூதாவலும் ெபன்யமீனிலும் இருக்க ற
பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளக் கட்டி,
11 அந்தப் பாதுகாப்புகைளப் பலப்படுத்த ,
அைவகளிேல தைலவைரயும், ஆகாரமும்
எண்ெணயும் த ராட்ைசரசமும் உள்ள
ேசமிப்பு அைறகைளயும், 12 யூதாவும்
ெபன்யமீனும் அவன் கட்டுப்பாட்டிலிருக்க,
ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தலும் ேகடயங்கைளயும்
ஈட்டிகைளயும் ைவத்து, அைவகைள
மிகுதயும் பலப்படுத்தனான்.
13 இஸ்ரேவெலங்கும் இருக்கற
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ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
தங்கள் எல்லா எல்ைலகளிலுமிருந்து
அவனிடத்த ற்கு வந்தார்கள். 14 ேலவயர்கள்
ெயேகாவாவுக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யாமலிருக்க ெயெராெபயாமும் அவன்
மகன்களும்அவர்கைளத்தள்ளிப்ேபாட்டதால்,
தங்கள் ெவளிந லங்கைளயும் தங்கள்
ெசாத்துக்கைளயும்வ ட்டு, யூதா
ேதசத்த ற்கும் எருசேலமுக்கும் வந்தார்கள்.
15 அவன் ேமைடகளுக்ெகன்றும்,
ேபய்களுக்ெகன்றும், தான் உண்டாக்கன
கன்றுக்குட்டிகளுக்ெகன்றும் ஆசாரியர்கைள
ஏற்படுத்தனான். 16 அந்த
ேலவயர்களின் பன்ேன இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுக றதற்கு,
தங்கள் இருதயத்ைத ேநராக்கனவர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடுவதற்காக
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 17இப்படி மூன்று
வருடங்கள்வைர யூதாவன் ராஜ்ஜியத்ைதப்
பலப்படுத்த , சாெலாேமானின் மகனாகய
ெரெகாெபயாைமத் த டப்படுத்தனார்கள்;
தாவீதும் சாெலாேமானும் நடந்த வழிய ேல
மூன்றுவருடங்கள்வைர நடந்தார்கள்.

ெரெகாெபயாமின்குடும்பம்
18 ெரெகாெபயாம் தாவீதன் மகனாகய

எரிேமாத்தன் மகள் மகலாத்ைதயும்,
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ஈசாயன் மகனாகய எலியாபன் மகள்
அபயாேயைலயும் தருமணம்ெசய்தான்.
19 இவள் அவனுக்கு ஏயூஸ், ெசமரியா,
சாகாம் என்னும் மகன்கைளப்
ெபற்றாள். 20 அவளுக்குப்ப றகு
அப்சேலாமின் மகளாகய மாகாைளத்
தருமணம்ெசய்தான்; அவள் அவனுக்கு
அபயாைவயும், அத்தாயையயும்,
சீசாைவயும். ெசேலாமித்ைதயும் ெபற்றாள்.
21 ெரெகாெபயாம் தன்னுைடய மைனவகள்
மறுமைனயாட்டிகள் எல்ேலாரிலும்,
அப்சேலாமின் மகளாகய மாகாைளச்
ச ேநக த்தான்; பத ெனட்டு மைனவகைளயும்
அறுபது மறுமைனயாட்டிகைளயும்
தருமணம்ெசய்து, இருபத்ெதட்டு
மகன்கைளயும் அறுபது மகள்கைளயும்
ெபற்றான். 22 ெரெகாெபயாம்
மாகாளின் மகனாகய அபயாைவ அவன்
சேகாதரர்களுக்குள்ேள தைலவனும்
ெபரியவனுமாக ஏற்படுத்தனான்; அவைன
ராஜாவாக்க நைனத்தான். 23 அவன்
புத்தயாக நடந்து, யூதா ெபன்யமீனுைடய
எல்லா ேதசங்களிலுமுள்ள பாதுகாப்பான
சகல பட்டணங்களிலும் தன் மகன்கள்
அைனவைரயும் ப ரித்துைவத்து,
அவர்களுக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதக்
ெகாடுத்து, அவர்களுக்கு அேநகம்
ெபண்கைளத்ேதடினான்.
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அத்த யாயம் 12
சீஷாக் எருசேலைமத்தாக்குதல்

1 ெரெகாெபயாம் ராஜ்ஜியத்ைதத்
த டப்படுத்த த்தன்ைனபலப்படுத்த க்ெகாண்டபன்,
அவனும் அவேனாடு இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்ைத வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
2 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக துேராகம்ெசய்ததால்,
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாம்
வருடத்தன் ஆட்சயல் எக ப்தன்
ராஜாவாகய சீஷாக் ஆய ரத்து இருநூறு
இரதங்கேளாடும், அறுபதாய ரம்
குதைரவீரர்கேளாடும் எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாக வந்தான்; 3 அவேனாடுகூட
எக ப்தலிருந்து வந்த லிபயர்கள்,
சூக்கயர்கள், எத்த ேயாப்ப யரான மக்கள்
எண்ணமுடியாதவர்களாக இருந்தார்கள்.
4 அவன் யூதாவுக்கு அடுத்த பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளப் ப டித்து, எருசேலம்வைர
வந்தான். 5 அப்ெபாழுது ெசமாயா
தீர்க்கதரிச ெரெகாெபயாமிடத்த ற்கும்,
சீஷாக்கனிமித்தம் எருசேலமிேல
வந்து கூடியருக்க ற யூதாவன்
ப ரபுக்களிடத்த ற்கும் வந்து, அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் என்ைன வட்டுவ ட்டீர்கள்,
ஆைகயால் நான் உங்கைளயும் சீஷாக்கன்
ைகய ேல வழுவதற்கு வ ட்டுவ ட்ேடன்
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
6 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்களும்
ராஜாவும் தங்கைளத் தாழ்த்த : ெயேகாவா
நீதயுள்ளவர் என்றார்கள். 7 அவர்கள்
தங்கைளத் தாழ்த்தனைதக் ெயேகாவா
கண்டேபாது, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
ெசமாயாவுக்கு உண்டாக , அவர் ெசான்னது:
அவர்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தனார்கள்,
ஆைகயால் அவர்கைள அழிக்கமாட்ேடன்;
என் உக்க ரம் சீஷாக்ைகக்ெகாண்டு
எருசேலமின்ேமல் ஊற்றப்படாதபடிக்கு,
அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சம் சகாயத்ைதக்
கட்டைளயடுேவன். 8 ஆனாலும் என்ைன
ேசவக்க றதற்கும், அந்நய ேதசங்களின்
ராஜ்யங்கைள ேசவக்க றதற்கும் இருக்க ற
வத்தயாசத்ைத அவர்கள் அறயும்படிக்கு
அவைன ேசவக்க றவர்களாவார்கள்
என்றார். 9அப்படிேய எக ப்தன் ராஜாவாகய
சீஷாக் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக
வந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ெபாக்கஷங்கைளயும், ராஜாவுைடய
அரண்மைனப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
சாெலாேமான் ெசய்வத்த ெபான்ேகடயங்கள்
ஆகய சகலத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டான். 10 அைவகளுக்கு பதலாக
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் ெவண்கலக்
ேகடயங்கைளச் ெசய்து, அைவகைள
ராஜாவன் வாசற்படிையக் காக்க ற
பாதுகாவலருைடய தைலவரின் ைகயல்
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ஒப்புவத்தான். 11 ராஜா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கும்ேபாது,
அரண்மைனக் காவலர் வந்து, அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், தரும்பத் தங்கள்
அைறய ேல ைவப்பார்கள். 12 அவன்
தன்ைனத் தாழ்த்தனதால், ெயேகாவா
அவைனமுழுவதும் அழிக்காமல் அவருைடய
ேகாபம் அவைனவட்டுத் தரும்பனது;
யூதாவ ேல இன்னும் சல காரியங்கள்
ஒழுங்குள்ளதாயருந்தது. 13 அப்படிேய
ராஜாவாகய ெரெகாெபயாம் எருசேலமிேல
தன்ைனத் த டப்படுத்த க்ெகாண்டு
ஆட்ச ெசய்தான்; ெரெகாெபயாம்
ராஜாவாக றேபாது நாற்பத்ெதாரு
வயதாயருந்து, ெயேகாவா தம்முைடய
நாமம் வளங்கும்படி இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம் ெதரிந்துெகாண்ட
நகரமாக ய எருசேலமிேல பத ேனழு
வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அம்ேமான்
வம்சத்தாளான அவனுைடய தாயன்
ெபயர் நாகமாள். 14 அவன் ெயேகாவாைவ
ேதடுக றதற்குத் தன் இருதயத்ைத
ேநராக்காமல் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 15 ெரெகாெபயாமின்
ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள அைனத்து
ெசயல்களும் ெசமாயாவன் புத்தகத்தலும்,
தரிசனம் காண்கறவனாகய இத்ேதாவன்
வம்ச அட்டவைணயலும் அல்லேவா
எழுதப்பட்டிருக்க றது; ெரெகாெபயாமுக்கும்
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ெயெராெபயாமுக்கும்எல்லாநாட்களும்ேபார்
நடந்துெகாண்டிருந்தது. 16 ெரெகாெபயாம்
இறந்தபன் தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகய அபயா
அவனுைடயஇடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 13
யூதாவன்ராஜாவாகயஅபயா

1 ராஜாவாகய ெயெராெபயாமின்
பத ெனட்டாம் வருடத்தல் அபயா
யூதாவன்ேமல் ராஜாவாக , 2 மூன்று
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
க பயாஊரானாகயஊரிேயலின்மகளாகய
அவனுைடய தாயன் ெபயர் மிகாயாள்;
அபயாவுக்கும் ெயெராெபயாமுக்கும் ேபார்
நடந்தது. 3 அபயா ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
நான்குலட்சம்ேபராக ய பலசாலிகளான
பைடவீரர்கைளப் ேபாருக்கு
ஆயத்தம்ெசய்தான்; ெயெராெபயாம்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட எட்டுலட்சம்ேபராக ய
மிகவும் பலம்வாய்ந்த பைடவீரர்கைள
அவனுக்கு எத ராக ேபாருக்கு நறுத்தனான்.
4 அப்ெபாழுது அபயா எப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசத்தலுள்ள ெசமராய ம்
என்னும் மைலயன்ேமல் ஏற நன்று:
ெயெராெபயாேம, எல்லா இஸ்ரேவலேர,
ேகளுங்கள். 5 இஸ்ரேவைல என்ைறக்கும்
ஆளும் அரசாட்சைய இஸ்ரேவலின்
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ேதவனாகய ெயேகாவா தாவீதுக்கும் அவன்
மகன்களுக்கும் மாறாத உடன்படிக்ைகயாகக்
கட்டைளய ட்டைத நீங்கள் அறயவல்ைலயா?
6 ஆகலும் தாவீதன் மகனாகய
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரனான
ெயெராெபயாம் என்னும் ேநபாத்தன் மகன்
எழும்ப , தன் எஜமானுக்கு வேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தான். 7 துன்மார்க்க
மக்களாகய வீணர்கள் அவேனாடுகூடி,
சாெலாேமானின் மகனாகய ெரெகாெபயாம்
அவர்கைள எத ர்க்கமுடியாமல்
இளவயதும் உறுதயற்ற மனமுள்ளவனாக
இருக்கும்ேபாது, அவனுக்கு வேராதமாகத்
தங்கைளப் பலப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.
8 இப்ேபாதும் தாவீதுைடய மகன்
ைகயலிருக்கற ெயேகாவாவுைடய
ராஜ்ஜியத்த ற்கு வ ேராதமாக
நீங்கள் ெபலன் ெகாள்ளலாெமன்று
நைனக்கறீர்கள்; நீங்கள் ஏராளமானகூட்டம்;
ெயெராெபயாம் உங்களுக்கு ெதய்வங்களாக
உண்டாக்கன ெபான் கன்றுக்குட்டிகளும்
உங்களிடத்தல் இருக்க றேத.
9 நீங்கள் ஆேரானின் மகன்களாகய
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் தள்ளிவ ட்டு,
ேதசாேதசங்களின் மக்கைளப்ேபால
உங்களுக்கு ஆசாரியர்கைள
ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளவல்ைலேயா?
இளங்காைளயனாலும், ஏழு
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கடாக்களினாலும், தன்ைனப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்துெகாள்ள வருகற எவனும் ெதய்வம்
அல்லாதைவகளுக்கு ஆசாரியனாக றாேன.
10 எங்களுக்ேகா ெயேகாவாேவ ேதவன்;
நாங்கள் அவைரவ ட்டு வலகவல்ைல;
ெயேகாவாவுக்கு ஊழியம்ெசய்க ற
ஆசாரியர்கள் ஆேரானின் மகன்களும்,
பணிவைட ெசய்க றவர்கள் ேலவயருமாேம.
11 அவர்கள் தனந்ேதாறும் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சுகந்த
வாசைனயான தூபத்ைதயும் ெசலுத்த ,
காைலயலும், மாைலயலும், பரிசுத்தமான
ேமைஜயன்ேமல் சமுகத்து அப்பங்கைள
அடுக்கைவத்து, ெபான் குத்துவளக்ைகயும்
அதன் வளக்குகைள மாைலேதாறும்
ஏற்றுகறார்கள்; நாங்கள் எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் நயமங்கைளக்
காக்க ேறாம்; நீங்கேளா அவைர வ ட்டு
வலகனீர்கள். 12 இேதா, ேதவன் எங்கள்
ேசனாபதயாக எங்கேளாடு இருக்க றார்;
உங்களுக்கு வேராதமாகப் பூரிைககைளப்
ெபருந்ெதானியாக முழக்குகற
ஆசாரியர்களும் இருக்கறார்கள்; இஸ்ரேவல்
புத்த ரேர, உங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
ேபார்ெசய்யாதீர்கள்; ெசய்தால் உங்களுக்கு
ெவற்ற கைடக்காது என்றான்.
13 ெயெராெபயாம் அவர்களுக்குப்
பன்னாக வரத்தக்கதாக ஒரு இரகச யப்



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 13:14 lvi 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 13:19

பைடைய சுற்ற ப்ேபாகச் ெசய்தான்;
அப்படிேய அவர்கள் யூதாவுக்கு முன்
இருந்தார்கள்; அந்த இரகச யப் பைட
அவர்களுக்குப்பன் இருந்தது. 14 யூதா
மக்கள் தரும்ப ப்பார்க்க றேபாது, முன்னும்
பன்னும் ேபார் நடக்க றைதக் கண்டு,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள்;
ஆசாரியர்கள் பூரிைககைள முழக்கனார்கள்.
15 யூதா மனிதர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள்;
யூதா மனிதர்கள் ஆர்ப்பரிக்க றேபாது.
ேதவன் ெயெராெபயாைமயும்
இஸ்ரேவலைனத்ைதயும் அபயாவுக்கும்
யூதாவுக்கும் முன்பாகத் ேதாற்கடித்தார்.
16 இஸ்ரேவல் மக்கள் யூதாவுக்கு முன்பாகத்
ேதாற்று ஓடினார்கள்; ேதவன் அவர்கைள
யூதாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
17 அபயாவும் அவனுைடய மக்களும்
அவர்களில் ெபரும்பகுதைய அழித்தார்கள்;
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ஐந்துலட்சம்ேபர்
இஸ்ரேவலில் ெவட்டுண்டு வழுந்தார்கள்.
18 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
அக்காலத்த ேல தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; யூதா
மனிதர்கேளா தங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவச்
சார்ந்துெகாண்டதால் ேமற்ெகாண்டார்கள்.
19 அபயா ெயெராெபயாைமப்
பன்ெதாடர்ந்து, அவனுக்கு உண்டான
பட்டணங்களாகய ெபத்ேதைலயும் அதன்
க ராமங்கைளயும், எஷானாைவயும் அதன்
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க ராமங்கைளயும், எப்ெபேராைனயும் அதன்
க ராமங்கைளயும் ப டித்தான். 20 ப றகு
அபயாவன் நாட்களில் ெயெராெபயாம்
பலப்படமுடியாமற்ேபானது. ெயேகாவா
அவைன அடித்ததால் மரணமைடந்தான்.
21 அபயா பலத்துப்ேபானான்; அவன்
பதனான்கு ெபண்கைளத் தருமணம்ெசய்து,
இருபத்த ரண்டு மகன்கைளயும்
பதனாறு மகள்கைளயும் ெபற்றான்.
22 அபயாவன் மற்ற ெசயல்களும்,
நடத்ைதகளும், வார்த்ைதகளும்,
தீர்க்கதரிச யாக ய இத்ேதாவன்
சரித்த ரத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 14
1 அபயா இறந்தபன், அவைனத்

தாவீதன் நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அவனுைடய இடத்தல் அவன் மகனாகய
ஆசா ராஜாவானான்; இவனுைடய
நாட்களில் ேதசம் பத்து வருடங்கள்வைர
அைமதலாயருந்தது.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆசா
2 ஆசா தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்

பார்ைவக்குநன்ைமயும்ெசம்ைமயுமானைதச்
ெசய்தான். 3 அந்நய ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்கைளயும் ேமைடகைளயும்
அகற்ற , சைலகைள உைடத்து,
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, 4 தங்கள்
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ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேதடவும், நயாயப்ப ரமாணத்தன்படியும்
கற்பைனயன்படியும் ெசய்யவும் யூதாவுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்து, 5 யூதாவுைடய எல்லாப்
பட்டணங்களிலுமிருந்து ேமைடகைளயும்
வக்க ரகங்கைளயும் அகற்றனான்;
அவனுக்கு முன்பாக ராஜ்ஜியம்
அைமதலாயருந்தது. 6ெயேகாவாஅவனுக்கு
இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளய ட்டதால்,
அந்த வருடங்களில் அவனுக்கு வேராதமான
ேபார் இல்லாமலிருந்தது; ேதசம்
அைமதலாயருந்ததால் யூதாவ ேல
பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளக் கட்டினான்.
7 அவன் யூதாைவ ேநாக்க : ேதசம் நமக்கு
முன்பாக அைமதலாயருக்கும்ேபாது,
நாம் இந்தப் பட்டணங்கைளக் கட்டி,
அைவகளுக்கு ேகாட்ைடச் சுவர்கள்,
ேகாபுரங்கள், வாசல்கள் உண்டாக்க ,
தாழ்ப்பாள் ேபாட்டுப் பலப்படுத்துேவாமாக;
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேதடிேனாம், ேதடினேபாது, சுற்றலும் நமக்கு
இைளப்பாறுதைலக் கட்டைளய ட்டார்
என்றான்; அப்படிேய கட்டினார்கள்;
அவர்களுக்குக் காரியம் வாய்த்தது.
8 யூதாவ ேல ேகடகத்ைதயும் ஈட்டியும்
ப டிக்க ற மூன்றுலட்சம்ேபரும்,
ெபன்யமீனிேல ேகடகம் ப டித்து வல்ைல
நாேணற்றுகற இரண்டுலட்சத்து
எண்பதாய ரம்ேபருமான பைட ஆசாவுக்கு
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இருந்தது, இவர்கெளல்ேலாரும்
பலசாலிகள். 9 அவர்களுக்கு
வேராதமாக எத்த ேயாப்ப யனாகய ேசரா
பத்துலட்சம்ேபர் ேசர்ந்த பைடேயாடும்
முந்நூறு இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டு
மேரஷாவைர வந்தான். 10 அப்ெபாழுது
ஆசா அவனுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டான்;
மேரஷாவுக்கு அடுத்த ெசப்பத்தா என்னும்
பள்ளத்தாக்கல் ேபாருக்கு அணிவகுத்து
நன்றார்கள். 11 ஆசா தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு:
ெயேகாவாேவ, பலமுள்ளவனுக்காகலும்
பலமில்லாதவனுக்காகலும்உதவெசய்க றது
உமக்கு ேலசான காரியம்; எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, எங்களுக்குத்
துைணயாக நல்லும்; உம்ைமச் சார்ந்து
உம்முைடய நாமத்தல் ஏராளமான
இந்தக் கூட்டத்த ற்கு எத ராக வந்ேதாம்;
ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கள் ேதவன்;
மனிதன் உம்ைம ேமற்ெகாள்ளவ டாேதயும்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
அந்த எத்த ேயாப்ப யர்கைள
ஆசாவுக்கும் யூதாவுக்கும் முன்பாகத்
ேதாற்கடித்ததால் எத்த ேயாப்ப யர்கள்
ஓடிப்ேபானார்கள். 13 அவர்கைள ஆசாவும்
அவேனாடிருந்த மக்களும் ேகரார்வைர
துரத்தனார்கள்; எத்த ேயாப்ப யர்கள்
தரும்ப பலங்ெகாள்ளாதபடிக்கு முற்றலும்
அழிக்கப்பட்டார்கள்; ெயேகாவாவுக்கும்
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அவருைடய பைடக்கும் முன்பாக
ெநாறுங்க ப்ேபானார்கள்; அவர்கள்
மிகுதயாகக் ெகாள்ைளயடித்து, 14 ேகராரின்
சுற்றுப்பட்டணங்கைளெயல்லாம்
ேதாற்கடித்தார்கள்; கர்த்தரால்
அவர்களுக்குப் பயங்கரம் உண்டானது;
அந்தப் பட்டணங்கைளெயல்லாம்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள், அைவகளில்
ெகாள்ைள மிகுதயாக அகப்பட்டது.
15மிருகஜீவன்கள்இருந்தெகாட்டைககைளயும்
அவர்கள் இடித்துப்ேபாட்டு, த ரளான
ஆடுகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும்
ஓட்டிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்குத்
தரும்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 15
ஆசாவன்சீர்தருத்தம்

1 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ
ஓேததன் மகனாகய அசரியாவன்ேமல்
இறங்கனதால், 2அவன்ெவளிேயஆசாவுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவைன ேநாக்க :
ஆசாேவ,யூதா ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்களின்
சகல மனிதேர, ேகளுங்கள்; நீங்கள்
கர்த்தேராடு இருந்தால், அவர் உங்கேளாடு
இருப்பார்; நீங்கள் அவைரத் ேதடினால்,
உங்களுக்கு ெவளிப்படுவார்; அவைர
நீங்கள் வ ட்டுவ ட்டால், அவர் உங்கைள
வ ட்டுவடுவார். 3 இஸ்ரேவலிேல அேநக
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நாட்களாக உண்ைமயான ேதவனும்
இல்ைல, உபேதச க்க ற ஆசாரியனும்
இல்ைல, ேவதமும் இல்ைல. 4 தங்கள்
ெநருக்கத்த ேல இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்ப , அவைரத்
ேதடினேபாது, அவர் அவர்களுக்கு
ெவளிப்பட்டார். 5 அக்காலங்களிேல
ெவளிேய ேபாக றவர்களுக்கும் உள்ேள
வருகறவர்களுக்கும் சமாதானம்
இல்ைல; ேதசங்களின் குடிமக்கள்
எல்ேலாருக்குள்ளும் ெபரும் குழப்பம்
உண்டாயருந்து, 6 ேதசம் ேதசத்ைதயும்,
பட்டணம் பட்டணத்ைதயும் ெநாறுக்கனது;
ேதவன் அவர்கைளச் சகலவத
துன்பத்தனாலும் கலங்கச்ெசய்தார்.
7 நீங்கேளா உங்கள் ைககைளத்
தளரவ டாமல் த டன்ெகாள்ளுங்கள்;
உங்கள் ெசயல்களுக்குப் பலன்
உண்டு என்றான். 8 ஆசா இந்த
வார்த்ைதகைளயும் தீர்க்கதரிச யாக ய
ஓேததன் தீர்க்கதரிசனத்ைதயும் ேகட்டேபாது,
அவன்ைதரியம் ெகாண்டு, அருவருப்புகைள
யூதா ெபன்யமீன் ேதசம் அைனத்தலும்,
எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல் தான்
ப டித்த பட்டணங்களிலுமிருந்து அகற்ற ,
ெயேகாவாவுைடய மண்டபத்தன்
முன்னிருந்த ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்ைதப் புதுப்ப த்து, 9 அவன் யூதா
ெபன்யமீன் மக்கைளயும், அவர்கேளாடுகூட
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எப்ப ராயீமிலும் மனாேசயலும்
ச மிேயானிலுமிருந்து வந்து அவர்கேளாடு
வச த்தவர்கைளயும்கூட்டினான்;அவனுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா அவேனாடு
இருக்கறைதக் கண்டு, இஸ்ரேவலிலிருந்து
த ரளான மக்கள் அவனுடன் ேசர்ந்தார்கள்.
10 ஆசா அரசாண்ட பதைனந்தாம் வருடம்
மூன்றாம்மாதத்த ேலஅவர்கள்எருசேலமிேல
கூடி, 11 தாங்கள் ெகாள்ைளய ட்டு
ஓட்டிக்ெகாண்டுவந்தைவகளில்அந்நாளிேல
எழுநூறு மாடுகைளயும் ஏழாய ரம்
ஆடுகைளயும் ெயேகாவாவுக்கு பலிய ட்டு,
12 தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவதங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும்
தங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் ேதடுேவாம்
என்றும்; 13ச ற ேயார் ெபரிேயார்ஆண்ெபண்
எல்ேலாரிலும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேதடாதவன் எவேனா அவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்ற ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்து, 14 மகா சத்தத்ேதாடும்
ெகம்பீரத்ேதாடும் பூரிைககேளாடும்
எக்காளங்கேளாடும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ஆைணயட்டார்கள். 15 இந்த
ஆைணக்காக யூதா மக்கள் அைனவரும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; தங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும் ஆைணயட்டு,
தங்கள் முழுமனேதாடும் அவைரத்
ேதடினார்கள்; ெயேகாவா அவர்களுக்கு
ெவளிப்பட்டு, சுற்றுப்புறத்தாரிடமிருந்து
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ேபார் எதுவும் இல்லாமல் அவர்கைள
இைளப்பாறச்ெசய்தார். 16 ேதாப்ப ேல
அருவருப்பான வக்க ரகத்ைத
உண்டாக்கய ராஜாவாகய ஆசாவன்
தாயான மாகாைளயும் ராஜாத்தயாக
இராமல் ஆசா வலக்க ப்ேபாட்டு,
அவளுைடய வக்க ரகத்ைதயும் முற்றலும்
அழித்து, கீதேரான் ஆற்றனருகல்
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 17 ேமைடகேளா
இஸ்ரேவலிலிருந்து தகர்க்கப்படவல்ைல;
ஆனாலும், ஆசாவன் இருதயம் அவன்
நாட்களிெலல்லாம் உத்தமமாயருந்தது.
18 தன் தகப்பனும் தானும் பரிசுத்தம்ெசய்ய
ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்ட
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
பணிமுட்டுகைளயும் அவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ேல ெகாண்டுவந்தான். 19 ஆசா
அரசாண்ட முப்பத்ைதந்தாம் வருடம்வைர
ேபார்இல்லாதருந்தது.

அத்த யாயம் 16
ஆசாவன்இறுத வருடங்கள்

1 ஆசா அரசாண்ட முப்பத்தாறாம்
வருடத்த ேல, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய பாஷா யூதாவுக்கு
வ ேராதமாக வந்து, ஒருவரும் யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவனிடத்தல் ேபாக்கும்
வரத்துமாய ராதபடிக்கு ராமாைவக்
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கட்டினான். 2 அப்ெபாழுது ஆசா
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும்
ராஜாவன் அரண்மைனயலும் உள்ள
ெபாக்கஷங்களிலிருந்து ெவள்ளியும்
ெபான்னும் எடுத்து, தமஸ்குவல் வச க்க ற
ெபன்னாதாத் என்னும் சீரியாவன்
ராஜாவனிடம் அனுப்ப : 3 எனக்கும்
உமக்கும், என் தகப்பனுக்கும் உம்முைடய
தகப்பனுக்கும் உடன்படிக்ைக உண்ேட;
இேதா, ெவள்ளியும் ெபான்னும் உமக்கு
அனுப்ப ேனன்; இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
பாஷா என்ைனவட்டு வலக ப்ேபாகும்படி நீர்
வந்து, அவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
முறத்துப்ேபாடும் என்று ெசால்லி
அனுப்பனான். 4 ெபன்னாதாத்,
ராஜாவாகய ஆசாவுக்கு ெசவெகாடுத்து,
தனக்கு உண்டான ேசனாபத கைள
இஸ்ரேவலின்பட்டணங்களுக்குவேராதமாக
அனுப்பனான்; அவர்கள் ஈேயாைனயும்,
தாைணயும், ஆேபல்மாயீைமயும், நப்தலி
பட்டணங்களின் அைனத்து ேசமிப்புக்
க டங்குகைளயும் தாக்கனார்கள். 5 இைத
பாஷா ேகட்டேபாது, ராமாைவக் கட்டுக றைத
நறுத்த , தன் ேவைலையக் ைகவ ட்டான்.
6 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய ஆசா யூதா
அைனத்ைதயும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
பாஷா கட்டின ராமாவன் கற்கைளயும்
அதன் மரங்கைளயும் எடுத்துவந்து,
அைவகளால் ேகபாைவயும் மிஸ்பாைவயும்
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கட்டினான். 7 அக்காலத்த ேல தரிசனம்
காண்கறவனாகய அனானி யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவனிடத்தல் வந்து,
அவைன ேநாக்க : நீர் உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவச்
சார்ந்துெகாள்ளாமல், சீரியாவன் ராஜாைவச்
சார்ந்துெகாண்டதால், சீரியா ராஜாவன்
பைட உமது ைகக்குத் தப்ப ப்ேபானது.
8 மிகவும் ஏராளமான இரதங்களும்
குதைர வீரருமுள்ள எத்த ேயாப்ப யரும்
லிபயரும் மகா ேசைனயாயருந்தார்கள்
அல்லவா? நீர் ெயேகாவாைவச் சார்ந்து
ெகாண்டேபாேதாெவனில், அவர்கைள உமது
ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர. 9தம்ைமப்பற்ற
உத்தம இருதயத்ேதாடிருக்க றவர்களுக்குத்
தம்முைடய வல்லைமைய ெவளிப்படுத்த,
ெயேகாவாவுைடய கண்கள் பூமிெயங்கும்
உலாவக்ெகாண்டிருக்க றது; இந்தக்
காரியத்தல் அறவல்லாதவராயருந்தீர்;
ஆைகயால் இதுமுதற்ெகாண்டு உமக்கு
ேபார்கள் ஏற்படும் என்றான். 10 அதனால்
ஆசா தரிசனம் காண்கறவன்ேமல்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக்
காவலைறய ேல ைவத்தான்; இைதத்தவ ர
அக்காலத்தல் மக்களுக்குள் சலைரக்
ெகாடூரமாக நடப்ப த்தான். 11 ஆசாவன்
ஆரம்பம்முதல் முடிவுவைரயுள்ள
ெசயல்பாடுகெளல்லாம் யூதாைவயும்
இஸ்ரேவைலயும் ேசர்ந்த ராஜாக்களின்
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புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 12 ஆசா
அரசாண்ட முப்பத்ெதான்பதாம் வருடத்த ேல
தன் கால்களில் வயாத ஏற்பட்டு, அந்த
வயாத மிகவும் அத கரித்தது; அவன்
தன் வயாதயலும் ெயேகாவாைவ
அல்ல, மருத்துவர்கைளேய ேதடினான்.
13 ஆசா தான் அரசாண்ட நாற்பத்ேதாராம்
வருடத்தல்இறந்தான். 14ைதலக்காரர்களால்
ெசய்யப்பட்ட கந்தவர்க்கங்களினாலும்
பரிமளங்களினாலும் நைறந்த
ஒரு ெமத்ைதயன்ேமல் அவைனக்
க டத்த , அவனுக்காக ெவகு த ரளான
கந்தவர்க்கங்கைளக் ெகாளுத்தன
பன்பு, அவன் தாவீதன் நகரத்தல்
தனக்காக ெவட்டிைவத்தருந்த
அவனுைடய கல்லைறய ேல, அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 17
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாசபாத்

1 ஆசாவன் இடத்தல் அவன் மகனாகய
ேயாசபாத் ராஜாவாக , இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாக ெபலனைடந்தான்.
2 அவன் யூதாவன் பாதுகாப்பான
பட்டணங்களிெலல்லாம் இராணுவத்ைதயும்,
யூதா ேதசத்தலும், தன் தகப்பனாகய ஆசா
ப டித்த எப்ப ராயீமின் பட்டணங்களிலும்
பைடவீரர்கைளயும் ஏற்படுத்தனான்.
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3 ெயேகாவா ேயாசபாத்துடன் இருந்தார்;
அவன் பாகால்கைளத் ேதடாமல், தன்
தகப்பனாகய தாவீது முன்நாட்களில் நடந்த
வழிகளில் நடந்து, 4 தன் முற்ப தாக்களுைடய
ேதவைனத் ேதடி, இஸ்ரேவலுைடய
ெசய்ைகயன்படி நடவாமல், அவருைடய
கற்பைனகளின்படி நடந்துெகாண்டான்.
5 ஆைகயால் ெயேகாவா அவன் ைகயல்
அரசாட்சைய உறுத ப்படுத்தனார்;
யூதா ேகாத்த ரத்தார் எல்ேலாரும்
ேயாசபாத்த ற்குக் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவனுக்கு
ஐசுவரியமும் கனமும் அதகமாயருந்தது.
6 ெயேகாவாவுைடய வழிகளில்
அவன் இருதயம் உற்சாகம்ெகாண்டது;
அவன் ேமைடகைளயும் வக்க ரகத்
ேதாப்புகைளயும் யூதாவலிருந்து
அகற்றனான். 7அவன் அரசாண்ட மூன்றாம்
வருடத்தல் யூதாவன் பட்டணங்களிேல
உபேதசம்ெசய்ய, அவன் தன் ப ரபுக்களாகய
ெபன்னாயைலயும், ஒபதயாைவயும்,
சகரியாைவயும் ெநதெனேயைலயும்,
மிகாயாைவயும், 8 இவர்கேளாடுகூட
ெசமாயா, ெநதனியா, ெசபதயா, ஆசேகல்,
ெசமிரேமாத், ேயானத்தான், அேதானியா,
ெதாப யா, ேதாபத்ேதானியா என்னும்
ேலவயர்கைளயும், இவர்கேளாடுகூட
ஆசாரியரான எலிஷாமாைவயும்,
ேயாராைமயும் அனுப்பனான். 9 இவர்கள்
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யூதாவ ேல உபேதச த்து, ெயேகாவாவுைடய
ேவதபுத்தகத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு,
யூதாவன் பட்டணங்களிெலல்லாம்
ெசன்று மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்கள்.
10யூதாைவச்சுற்றயருக்க றேதசங்களுைடய
ராஜ்ஜியங்களின் மீது கர்த்தரால்
உண்டான பயங்கரம் வந்ததால்,
ேயாசபாத்ேதாடு ேபார்ெசய்யாதருந்தார்கள்.
11 ெபலிஸ்தரிலும் சலர் ேயாசபாத்த ற்கு
ெவகுமத கேளாடுகூடக்காணிக்ைககைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அரபயரும்
அவனுக்கு ஏழாய ரத்து எழுநூறு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஏழாய ரத்து
எழுநூறு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 12 இப்படிேய
ேயாசபாத் வரவர மிகவும் ெபரியவனாக ,
யூதாவ ேல ேகாட்ைடகைளயும், ெபாருட்கைள
ைவக்கும் பட்டணங்கைளயும் கட்டினான்.
13 யூதாவன் பட்டணங்களில் அவன்
ெபரிய ேவைலகைளச் ெசய்தான்;
எருசேலமிேல பராக்க ரமசாலிகளான
ேசவகர் அவனுக்கு இருந்தார்கள்.
14 தங்கள் ப தாக்களுைடய வம்சங்களின்படி
அவர்களுைடய எண்ணிக்ைகயாவது:
யூதாவ ேல ஆய ரத்த ற்கு அத பத களில்
அதனா தைலைமயானவன்; அவனிடத்த ேல
பராக்க ரமசாலிகள் மூன்று லட்சம்ேபர்
இருந்தார்கள். 15 அவனுக்கு
உதவயாக ேயாகனான் என்னும்
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ேசனாபத இருந்தான்; அவனிடத்த ேல
இரண்டுலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 16 அவனுக்கு உதவயாக
ெயேகாவாவுக்குத் தன்ைன உற்சாகமாக
ஒப்புக்ெகாடுத்த ச க்ரியன் மகனாகய
அமசயா இருந்தான்; அவனிடத்த ேல
பராக்க ரமசாலிகள் இரண்டு லட்சம்ேபர்
இருந்தார்கள். 17 ெபன்யமீனிேல எலியாதா
என்னும் பராக்க ரமசாலி இருந்தான்;
அவனிடத்த ேல வல்லும் ேகடகமும்
ப டிக்க றவர்கள் இரண்டுலட்சம்ேபர்
இருந்தார்கள். 18 அவனுக்கு உதவயாக
ேயாசபாத் இருந்தான்; அவனிடத்த ேல
ேவைலெசய்வதற்கு ஆயுதமணிந்த
ஒருலட்சத்து எண்பதாய ரம்ேபர்
இருந்தார்கள். 19 ராஜா யூதா
எங்குமுள்ள பாதுகாப்பான பட்டணங்களில்
ைவத்தவர்கைளத்தவ ர இவர்கேள
ராஜாவுக்குேவைலெசய்தவர்கள்.

அத்த யாயம் 18
ஆகாபுக்கு எத ராகச் ெசால்லப்பட்ட

மிகாயாவன்தீர்க்கதரிசனங்கள்
1 ேயாசபாத்த ற்கு மிகுந்த ஐசுவரியமும்

கனமும் இருந்தது; அவன் ஆகாேபாடு
சம்பந்தம் கலந்து, 2 ச ல வருடங்கள்
ெசன்றபன்பு, சமாரியாவலிருக்கற
ஆகாப டம் ேபானான்; அப்ெபாழுது
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ஆகாப் அவனுக்கும் அவேனாடிருக்க ற
மக்களுக்கும் அேநகம் ஆடுமாடுகைள
அடிப்ப த்து, கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்கு
வரும்படி அவைன இணங்கச் ெசய்தான்.
3 எப்படிெயனில், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ஆகாப்யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்ைத
ேநாக்க : கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்கு
என்ேனாடு வருகறீரா என்று ேகட்டதற்கு
அவன்: நான் தான் நீர், என்னுைடய
மக்கள் உம்முைடய மக்கள், உம்ேமாடுகூட
ேபாருக்கு வருக ேறன் என்றான். 4 ேமலும்
ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப்
பார்த்து: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய
இன்ைறக்குவ சாரித்துத்ெதரிந்துெகாள்ளும்
என்றான். 5 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
ராஜா நானூறு தீர்க்கதரிச கைளக்
கூடிவரச்ெசய்து: நாங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்யப்
ேபாகலாமா, ேபாகக்கூடாதா என்று
அவர்கைளக் ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்:
ேபாங்கள், ேதவன் ராஜாவன் ைகயல்
அைத ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
6 பன்பு ேயாசபாத்: நாம் வ சாரித்துத்
ெதரிந்துெகாள்வதற்கு இவர்கைளத்தவ ர
ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச ேவேற
யாராகலும் இங்ேக இல்ைலயா என்று
ேகட்டான். 7அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலின்ராஜா
ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரித்துத் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு
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இம்லாவன் மகனாகய மிகாயா
என்னும் மற்ெறாருவன் இருக்கறான்;
ஆனாலும் நான் அவைனப் பைகக்க ேறன்;
அவன் என்ைனக்குறத்து நன்ைமயாக
அல்ல, தீைமயாகேவ எப்ெபாழுதும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறவன்
என்றான். அதற்கு ேயாசபாத்: ராஜாேவ,
அப்படிச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான்.
8 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா,
மந்த ரிகளில் ஒருவைனக் கூப்ப ட்டு:
இம்லாவன் மகனாகய மிகாயாைவச்
சீக்க ரமாக அைழத்துவா என்றான்.
9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும், சமாரியாவன்
நுைழவாயலுக்கு முன்னிருக்கும்
வ சாலமான இடத்த ேல ராஜஉைட
அணிந்துெகாண்டவர்களாக,அவரவர் தம்தம்
சங்காசனத்த ேல உட்கார்ந்தருந்தார்கள்;
அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் அவர்களுக்கு
முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
10 ேகனானாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா
தனக்கு இரும்புக்ெகாம்புகைள உண்டாக்க ,
இைவகளால் நீர் சீரியர்கைள முட்டி
அழித்துப்ேபாடுவீர் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 11 அைனத்து
தீர்க்கதரிச களும் அதற்கு ஏற்றவாறு
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி, கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்குப் ேபாங்கள், உங்களுக்கு
வாய்க்கும், ெயேகாவா அைத ராஜாவன்
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ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றார்கள்.
12 மிகாயாைவ அைழக்கப்ேபான ஆள்
அவனுடேன ேபச : இேதா, தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகள் ஒன்றுேபாலேவ ராஜாவுக்கு
நன்ைமயாயருக்க றது; உம்முைடய
வார்த்ைதயும் அவர்களில் ஒருவருைடய
வார்த்ைதையப்ேபால இருக்கும்படி
நன்ைமயாகச் ெசால்லும் என்றான்.
13 அதற்கு மிகாயா: என் ேதவன்
ெசால்வைதேய ெசால்ேவன் என்று
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 14 அவன்
ராஜாவனிடத்தல் வந்தேபாது, ராஜா
அவைனப் பார்த்து: மிகாயாேவ, நாங்கள்
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தன்ேமல்
ேபார்ெசய்யப் ேபாகலாமா, ேபாகக்கூடாதா
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: ேபாங்கள்;
உங்களுக்கு வாய்க்கும்; அவர்கள் உங்கள்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்
என்றான். 15 ராஜா அவைனப்
பார்த்து: நீ ெயேகாவாவுைடய
நாமத்த ேல உண்ைமையத் தவ ர
ேவெறான்ைறயும் என்னிடத்தல்
ெசால்லாதபடி, நான் எத்தைனமுைற
உனக்கு ஆைணயடேவண்டும் என்று
ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது அவன்:
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ேமய்ப்பனில்லாத
ஆடுகைளப் ேபால மைலகளில்
ச தறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபாழுது
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ெயேகாவா: இவர்களுக்கு எஜமான்
இல்ைல; அவரவர் தம்தம் வீட்டிற்கு
சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப் ேபாகட்டும்
என்றார் என்று ெசான்னான். 17அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா, ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
இவன் என்ைனக்குறத்து நன்ைமயாக
அல்ல, தீைமயாகேவ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவன் என்று நான் உம்ேமாடு
ெசால்லவல்ைலயாஎன்றான். 18அப்ெபாழுது
மிகாயா ெசான்னது: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; ெயேகாவா
தம்முைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்க றைதயும்,பரமேசைனெயல்லாம்
அவருைடய வலதுபக்கத்தலும்
இடதுபக்கத்தலும் ந ற்க றைதயும் கண்ேடன்.
19 அப்ெபாழுது ெயேகாவா: இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஆகாப் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்தல் ேபாய் வழும்படிக்கு,
அவனுக்கு ேபாதைனெசய்க றவன் யார்
என்று ேகட்டதற்கு, ஒருவன் இப்படியும்
ஒருவன் அப்படியும் ெசான்னார்கள்.
20 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவ புறப்பட்டு
வந்து, ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நன்று:
நான் அவனுக்கு ேபாதைனெசய்ேவன்
என்றது; எதனால் என்று ெயேகாவா
அைதக் ேகட்டார். 21 அப்ெபாழுது அது:
நான் ேபாய், அவனுைடய தீர்க்கதரிச கள்
எல்ேலாரின் வாயலும் ெபாய்யன் ஆவயாக
இருப்ேபன் என்றது. அதற்கு அவர்: நீ
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அவனுக்குப் ேபாதைனெசய்து அப்படி
நடக்கச் ெசய்வாய்; ேபாய் அப்படிேய
ெசய் என்றார். 22 ஆகேவ ெயேகாவா
ெபாய்யன் ஆவைய இந்த உம்முைடய
தீர்க்கதரிச களின் வாய ேல கட்டைளய ட்டார்;
ெயேகாவா உம்ைமக்குற த்துத் தீைமயாகச்
ெசான்னார் என்றான். 23 அப்ெபாழுது
ேகனானாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா
அருகல் வந்து: மிகாயாைவக் கன்னத்தல்
அடித்து, ெயேகாவாவுைடய ஆவ எந்த
வழியாகஎன்ைனவட்டுஉன்ேனாடுேபசும்படி
வந்தது என்றான். 24 அதற்கு மிகாயா:
நீ ஒளித்துக்ெகாள்ள உள்ளைறய ேல
பதுங்கும் அந்நாளிேல அைதக் காண்பாய்
என்றான். 25 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
ராஜா: நீங்கள் மிகாயாைவப் ப டித்து,
அவைனப் பட்டணத்துத் தைலவனாகய
ஆேமானிடமும், இளவரசனாகய
ேயாவாச டமும் தரும்பக் ெகாண்டுேபாய்,
26 அவைனச் சைறச்சாைலய ேல ைவத்து,
நான் சமாதானத்ேதாடு தரும்பவரும்வைர,
அவனுக்குக் குைறந்த அளவு அப்பத்ைதயும்,
தண்ணீைரயும் சாப்ப டக் ெகாடுங்கள் என்று
ராஜா ெசான்னார் என்று ெசால்லுங்கள்
என்றான். 27 அப்ெபாழுது மிகாயா:
நீர் சமாதானத்ேதாடு தரும்பவந்தால்,
ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்டு ேபசவல்ைல
என்றுெசால்லி; மக்கேள, நீங்கள்எல்ேலாரும்
ேகளுங்கள்என்றான்.
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ராேமாத் கீேலயாத்த ேல ஆகாப்
ெகால்லப்படுதல்

28 பன்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவும்,
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தும்
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குப்
ேபானார்கள். 29 இஸ்ரேவலின்
ராஜா ேயாசபாத்ைதப் பார்த்து: நான்
மாறுேவடத்தல் ேபாருக்குப் ேபாேவன்;
நீேரா ராஜஉைட அணிந்தரும் என்று
ெசால்லி, இஸ்ரேவலின் ராஜா
மாறுேவடத்தல் ேபாருக்குப் ேபானான்.
30 சீரியாவன் ராஜா தனக்கு இருக்கற
இரதங்களின் தைலவைர ேநாக்க :
நீங்கள் ச றயவேராடும் ெபரியவேராடும்
ேபார்ெசய்யாமல், இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஒருவேனாடுமாத்த ரம் ேபார்ெசய்யுங்கள்
என்று கட்டைளய ட்டிருந்தான். 31 ஆதலால்
இரதங்களின் தைலவர் ேயாசபாத்ைதக்
கண்டேபாது, இவன் தான் இஸ்ரேவலின்
ராஜா என்று நைனத்துப் ேபார்ெசய்ய
அவைன சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது ேயாசபாத் கூக்குரலிட்டான்;
ெயேகாவா அவனுக்கு உதவ ெசய்தார்;
அவர்கள் அவைனவட்டு வலகும்படி
ேதவன் ெசய்தார். 32 இவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜா அல்ல என்று இரதங்களின்
தைலவர்கள் கண்டேபாது அவைனவட்டுத்
தரும்பனார்கள். 33 ஒருவன் தற்ெசயலாக
வல்ைல நாேணற்ற எய்தான், அது
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இஸ்ரேவலின் ராஜாவனுைடய கவசத்தன்
சந்துக்கைடய ேலபட்டது; அப்ெபாழுது
அவன் தன் இரத ஓட்டிையப் பார்த்து:
நீ தருப்ப என்ைன இராணுவத்தற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபா, எனக்குக்
காயம்பட்டது என்றான். 34 அன்ைறயதனம்
ேபார் அத கரித்தது; இஸ்ரேவலின்
ராஜா சீரியர்களுக்கு எத ராக இரதத்தல்
மாைலவைர இருந்து, சூரியன்
மைறயும்ேபாதுஇறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 19
1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்,

எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச்
சமாதானத்ேதாடு தரும்பவந்தான்.
2 அப்ெபாழுது அனானியன் மகனாகய
ெயகூ என்னும் தரிசனம் காண்கறவன்
புறப்பட்டு, அவைனச் சந்த த்து, ராஜாவாகய
ேயாசபாத்ைத ேநாக்க : துன்மார்க்கனுக்குத்
துைணநன்று, ெயேகாவாைவப்
பைகக்க றவர்கைள நீர் ச ேநக க்கலாமா?
இதனால் ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
உம்ேமல் வர இருந்தது. 3 ஆகலும் நீர்
வ க்க ரகத்ேதாப்புகைளத் ேதசத்ைதவ ட்டு
அகற்ற , ேதவைனத் ேதட உம்முைடய
இருதயத்ைத ேநராக்கன காரியத்தல்
நன்ைமயான காரியங்கள் உம்மிடத்த ேல
காணப்பட்டதுஉண்டுஎன்றான்.
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ேயாசபாத் ந யாயாத பத கைளநயமித்தல்
4 ேயாசபாத் எருசேலமிேல குடியருந்து,

தரும்ப ெபயர்ெசபா ெதாடங்க , எப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசம்வைர உள்ள மக்களுக்குள்ேள
ப ரயாணமாகப் ேபாய், அவர்கைளத் தங்கள்
ப தாக்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
தரும்பச்ெசய்தான். 5 அவன் யூதாவன்
பாதுகாப்பான பட்டணங்களாகய ஒவ்ெவாரு
பட்டணத்தலும் நயாயாத பத கைள
ைவத்து, 6 அந்த நயாயாத பத கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ெசய்க ற காரியத்ைதக்
குற த்து எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்; நீங்கள்
மனிதனுைடய கட்டைளயனால் அல்ல,
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயனால் நயாயம்
வ சாரிக்க றீர்கள்; நயாயம் வ சாரிக்க ற
காரியத்த ேல அவர் உங்களுடேன
இருக்கறார். 7 ஆதலால் ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படுக ற பயம் உங்களிடத்தல்
இருப்பதாக, எச்சரிக்ைகயாயருந்து
காரியத்ைத நடத்துங்கள்; உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ேல அநயாயமும்
பாரபட்சமும் இல்ைல, லஞ்சம் வாங்குதலும்
அவரிடத்த ேல ெசல்லாது என்றான்.
8 அவர்கள் எருசேலமில் வந்தருக்கும்ேபாது,
ேயாசபாத் ேலவயர்களிலும்,
ஆசாரியர்களிலும், இஸ்ரேவலுைடய
வம்சத்தைலவரிலும், ச லைரக்
ெயேகாவாவுைடயநயாயங்கைளக்குறத்தும்
வவாதக் காரியங்கைளக்குறத்தும்
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வசாரிக்கும்படி எருசேலமிேல நயமித்து,
9 அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டதாவது:
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
உண்ைமேயாடும் உத்தம இருதயத்ேதாடும்
நடந்து, ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்,
10 பலவத இரத்தப்பழிையக்குற த்த
காரியங்களும், ப ரமாணத்தற்கும்,
கற்பைனக்கும், கட்டைளகளுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும் அடுத்த பலவத
வழக்குச்ெசய்த களும், தங்கள்
பட்டணங்களிேல குடியருக்க ற உங்கள்
சேகாதரரிடத்தலிருந்து உங்களிடத்தல்
வரும்ேபாது, அவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகக்குற்றவாளிகள்ஆகாமலிருக்கவும்,
உங்கள்ேமலும் உங்கள் சேகாதரர்கள் ேமலும்
கடுங்ேகாபம் வராமலிருக்கவும், நீங்கள்
அவர்கைள எச்சரியுங்கள்; நீங்கள் இப்படிச்
ெசய்தால் குற்றவாளிகள் ஆகமாட்டீர்கள்.
11 இேதா, ஆசாரியனாகய அமரியா,
ெயேகாவாவுக்குரிய எல்லா நயாயத்தலும்,
இஸ்மேவலின் மகனாகய ெசபதயா
என்னும் யூதா வம்சத்தன் தைலவன்
ராஜாவுக்குரிய எல்லா நயாயத்தலும்
உங்களுக்கு ேமலான நயாயாத பத கள்;
ேலவயர்களும் உங்களுக்கு முன்பாக
அத காரிகளாக இருந்து உங்களுக்கு உதவ
ெசய்வார்கள்; நீங்கள் த டமனதாயருந்து
காரியங்கைள நடத்துங்கள், உத்தமனுக்குக்
ெயேகாவாதுைணஎன்றான்.
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அத்த யாயம் 20
ேயாசபாத் ேமாவாப யர்கைளயும்

அம்ேமானியர்கைளயும் ேதாற்கடித்தல்
1 இதற்குப்பன்பு ேமாவாப் மற்றும்

அம்ேமான் மக்களும், அவர்கேளாடு
அம்ேமானியர்களுக்கு அப்புறத்தலுள்ள
மனிதர்களும்கூட ேயாசபாத்த ற்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்ய வந்தார்கள்.
2 ச லர் வந்து, ேயாசபாத்ைத ேநாக்க :
உமக்கு வ ேராதமாக ஏராளமான
மக்கள் கடலுக்கு அக்கைரயலிருக்கற
சீரியாவலிருந்து வருகறார்கள்; இேதா,
அவர்கள் எங்ேகதயாகய ஆசாேசான்
தாமாரில் இருக்க றார்கள் என்று
அறவத்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது ேயாசபாத்
பயந்து, ெயேகாவாைவ ேதடுக றதற்கு
ஆயத்தப்படுத்த, யூதாமுழுவதும்
உபவாசத்ைத அறவத்தான். 4 அப்படிேய
யூதா மக்கள் கர்த்தரிடத்தல் உதவெபறக்
கூடினார்கள்; யூதாவலுள்ள எல்லாப்
பட்டணங்களிலுமிருந்து அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேதட வந்தார்கள்.
5 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல புதுப்ப ராகாரத்து முகப்ப ேல,
யூதா மற்றும் எருசேலம் மக்களும்
கூடின சைபய ேல நன்று: 6 எங்கள்
முற்ப தாக்களின்ேதவனாகயெயேகாவாேவ,
பரேலாகத்தலிருக்கறநீர்அல்லேவாேதவன்;
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ேதவரீர் மக்களுைடய ேதசங்கைளெயல்லாம்
ஆளுகறவர்; உம்முைடய கரத்த ேல
வல்லைமயும் பராக்க ரமமும் இருக்க றது,
ஒருவரும் உம்ேமாடு எத ர்த்து ந ற்கமுடியாது.
7 எங்கள் ேதவனாகய நீர் உம்முைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக இந்த
ேதசத்துக் குடிமக்கைளத் துரத்தவ ட்டு
இைத உம்முைடய ச ேநக தனாகய
ஆப ரகாமுைடய சந்தத க்கு நைலயாக
இருக்கக் ெகாடுக்கவல்ைலயா? 8 ஆதலால்
அவர்கள் இங்ேக குடியருந்து, இத ேல
உம்முைடய நாமத்த ற்ெகன்று ஒரு பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதக் கட்டினார்கள். 9 எங்கள்ேமல்
பட்டயம், நயாயதண்டைன, ெகாள்ைளேநாய்,
பஞ்சம் முதலான தீைமகள் வந்தால்,
அப்ெபாழுது உம்முைடய நாமம் இந்த
ஆலயத்தல் வளங்குகறபடியால், நாங்கள்
இந்த ஆலயத்தலும் உமது சந்ந தயலும்
வந்து நன்று, எங்கள் துன்பத்தல் உம்ைம
ேநாக்க க் கூப்படும்ேபாது, ேதவரீர் ேகட்டு
இரட்ச ப்பீர் என்று ெசால்லியருக்க றார்கள்.
10 இப்ேபாதும், இேதா, இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வருகறேபாது,
அம்ேமானியர்கள், ேமாவாப யர்கள்,
ேசயீர் மைலத்ேதசத்தாருைடய
எல்ைலகள் வழியாகப் ேபாக நீர்
உத்த ரவு ெகாடுக்கவல்ைல; ஆைகயால்
அவர்கைளவ ட்டு வலக , அவர்கைள
அழிக்காமல் இருந்தார்கள். 11 இப்ேபாதும்,
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இேதா, அவர்கள் எங்களுக்கு நன்ைமக்குத்
தீைமையச் சரிக்கட்டி, ேதவரீர் நீர்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த உம்முைடய
ேதசத்தலிருந்து எங்கைளத் துரத்தவ ட
வருகறார்கள். 12 எங்கள் ேதவேன,
அவர்கைள நீர் ந யாயந்தீர்க்கமாட்டீேரா?
எங்களுக்கு வேராதமாக வந்த இந்த
ஏராளமான கூட்டத்த ற்கு முன்பாக ந ற்க
எங்களுக்கு ெபலனில்ைல; நாங்கள்
ெசய்யேவண்டியது இன்னெதன்று
எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல;
ஆைகயால் எங்கள் கண்கள் உம்ைமேய
ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது என்றான்.
13 யூதா மக்கள் அைனவரும், அவர்களுைடய
குழந்ைதகளும், மைனவகளும்,
மகன்களும்கூட ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக நன்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது
சைபயன் நடுவலிருக்கற மத்தனியாவன்
மகனாகய ஏெயலின் மகனான
ெபனாயாவுக்குப் ப றந்த சகரியாவன்
மகன் யகாச ேயல் என்னும் ஆசாப்பன்
மகன்களில் ஒருவனான ேலவயன்ேமல்
ெயேகாவாவுைடய ஆவ இறங்கனதால்
அவன் ெசான்னது: 15 சகல யூதா மக்கேள,
எருசேலமின் குடிமக்கேள, ராஜாவாகய
ேயாசபாத்ேத, ேகளுங்கள்; நீங்கள் அந்த
ஏராளமான கூட்டத்த ற்கு பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் இருங்கள் என்று ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசால்லுகறார்; இந்தப்
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ேபார் உங்களுைடயதல்ல, ேதவனுைடயது.
16 நாைளக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு
வேராதமாகப் ேபாங்கள்; இேதா,
அவர்கள் சஸ் என்னும் ேமட்டுவழியாக
வருகறார்கள்;நீங்கள்அவர்கைளெயருேவல்
வனாந்த ரத்த ற்கு எத ரான பள்ளத்தாக்கன்
கைடசய ேல கண்டு சந்த ப்பீர்கள். 17இந்தப்
ேபார் ெசய்க றவர்கள் நீங்கள் அல்ல;
யூதா மனிதர்கேள, எருசேலம் மக்கேள,
நீங்கள் ெபாறுத்து நன்று ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசய்யும் இரட்ச ப்ைபப்
பாருங்கள்; பயப்படாமலும் கலங்காமலும்
இருங்கள்; நாைளக்கு அவர்களுக்கு
எத ராகப் புறப்படுங்கள; ெயேகாவா
உங்கேளாடு இருக்க றார் என்றான்.
18 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் தைரவைர
முகங்குனிந்தான்; சகல யூதா மக்களும்,
எருசேலமின் குடிமக்களும் ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாள்ளக் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகத் தாழவழுந்தார்கள்.
19 ேகாகாத்தயர்கள் மற்றும் ேகாராக யரின்
சந்ததயலும் இருந்த ேலவயர்கள்
எழுந்தருந்து, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ மகா சத்தத்ேதாடு
ெகம்பீரமாகத் துத த்தார்கள். 20 அவர்கள்
அதகாலேம எழுந்தருந்து, ெதக்ேகாவாவன்
வனாந்த ரத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்பட்டார்கள்;
புறப்படும்ேபாது ேயாசபாத் நன்று: யூதாேவ,
எருசேலமின் குடிகேள, ேகளுங்கள்;
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உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நம்புங்கள், அப்ெபாழுது நைலப்படுவீர்கள்;
அவருைடய தீர்க்கதரிச கைள நம்புங்கள்,
அப்ெபாழுது ெவற்றெபறுவீர்கள்
என்றான். 21 பன்பு அவன் மக்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்து, பரிசுத்தமுள்ள
மகத்துவத்ைதத் துத க்கவும், ஆயுதம்
அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துேபாய்,
ெயேகாவாைவ துதயுங்கள், அவர் கருைப
என்றும் உள்ளெதன்று ெயேகாவாைவப்
பாடவும், பாடகர்கைள நறுத்தனான்.
22 அவர்கள் பாடித் துதெசய்யத்
ெதாடங்கனேபாது, யூதாவுக்கு வ ேராதமாக
வந்துமைறந்தருந்தஅம்ேமானியர்கைளயும்,
ேமாவாப யர்கைளயும், ேசயீர்
மைலத்ேதசத்தாைரயும், ஒருவருக்கு
வ ேராதமாக ஒருவைரக் ெயேகாவா
எழும்பச்ெசய்ததால் அவர்கள் ெவட்டுண்டு
வழுந்தார்கள். 23 எப்படிெயன்றால்,
அம்ேமானியரும் ேமாவாப யரும், ேசயீர்
மைலத்ேதசத்தாைரக் ெகால்லவும்
அழிக்கவும் அவர்களுக்கு வேராதமாக
எழும்பனார்கள்; ேசயீர் குடிமக்கைள
அழித்த பன்பு, தாங்களும் தங்களில்
ஒருவைரெயாருவர் அழிக்கத்தக்கதாகக்
ைககலந்தார்கள். 24 யூதா மனிதர்கள்
வனாந்த ரத்தலுள்ள ேமடான பகுத க்கு
வந்து, அந்த ஏராளமான கூட்டம் இருக்கும்
தைசையப் பார்க்க றேபாது, இேதா,
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அவர்கள் தைரய ேல வழுந்துக டக்க ற
ப ேரதங்களாகக் கண்டார்கள்; ஒருவரும்
தப்பவல்ைல. 25 ேயாசபாத்தும் அவனுைடய
மக்களும் அவர்களுைடய உைடைமகைளக்
ெகாள்ைளய ட வந்தேபாது, அவர்கள்
கண்ட ஏராளமான ெபாருட்களும்
ப ேரதங்களிலிருந்து உரிந்துேபாட்ட ஆைட
ஆபரணங்களும், தாங்கள்எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகமுடியாமலிருந்தது; மூன்று நாட்களாகக்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள்; அது அவ்வளவு
மிகுதயாயருந்தது. 26 நான்காம்
நாளில் ெபராக்காவ ேல கூடினார்கள்;
அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்தனார்கள்; ஆதலால் அவ்வ டத்த ற்கு
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி ெபராக்கா
என்று ெபயரிட்டார்கள். 27 பன்பு ெயேகாவா
அவர்கைள அவர்களுைடய எத ரிகள்ேபரில்
மக ழச் ெசய்ததால் யூதா மனிதர்களும்
எருசேலம் மக்களும், அவர்களுக்கு
முன்ேன ேயாசபாத்தும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
எருசேலமுக்குத் தரும்பனார்கள். 28அவர்கள்
தம்புருக்கேளாடும் சுரமண்டலங்கேளாடும்
பூரிைககேளாடும் எருசேலமிலிருக்க ற
ெயேகாவாவுைடயஆலயத்த ற்குவந்தார்கள்.
29 ெயேகாவா இஸ்ரேவலின் எத ரிகேளாடு
ேபார்ெசய்தார் என்று ேகள்வப்பட்ட அந்தந்த
ேதசத்தார்ேமல் ேதவனால் உண்டான
பயங்கரம் வந்தது. 30 இந்தவதமாக
ேதவன் சுற்றுப்புறத்தாரால் ேபார்
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இல்லாத இைளப்பாறுதைல அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டதால், ேயாசபாத்தன் ஆட்ச
அைமதலாயருந்தது.

ேயாசபாத்துைடயஅரசாட்ச யன்முடிவு
31 ேயாசபாத் யூதாைவ ஆட்ச ெசய்தான்;

அவன் ராஜாவாக றேபாது, முப்பத்ைதந்து
வயதாயருந்து, இருபத்ைதந்து வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ச ல்கயன்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
அசுபாள். 32 அவன் தன் தகப்பனாகய
ஆசாவன் வழிய ேல நடந்து, அைதவ ட்டு
வலகாதருந்து, ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
33ஆனாலும் ேமைடகள் தகர்க்கப்படவல்ைல;
மக்கள் தங்கள் இருதயத்ைதத் தங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனுக்கு இன்னும்
ேநராக்காதருந்தார்கள். 34 ேயாசபாத்தன்
ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள மற்ற
ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல் உள்ளபடி அனானியன்
மகனாகய ெயகூவன் வசனங்களிலும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

35 அதற்குப்பன்பு யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாசபாத் ெபால்லாப்புச்
ெசய்க றவனான அகசயா என்னும்
இஸ்ரேவலின்ராஜாேவாடு நட்புெகாண்டான்.
36 தர்ஷீசுக்குப் ேபாகும்படிக்குக்
கப்பல்கைளச் ெசய்ய அவேனாடு
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கூடிக்ெகாண்டான்; அப்படிேய எச ேயான்
ேகேபரிேல கப்பல்கைளச் ெசய்தார்கள்.
37 மேரஷா ஊரானாகய ெதாதாவாவன்
மகனான எலிேயசர் ேயாசபாத்த ற்கு
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி: நீர்
அகசயாேவாடு இைணந்துெகாண்டதால்,
ெயேகாவா உம்முைடய ெசயல்கைள
முறத்துப்ேபாட்டார் என்றான்; அந்தக்
கப்பல்கள் உைடந்துேபானது, அவர்கள்
தர்ஷீசுக்குப் ேபாகமுடியாமற்ேபானது.

அத்த யாயம் 21
1 ேயாசபாத் இறந்து, தாவீதன்

நகரத்தல் தன் முன்ேனார்களின் அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய
இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாராம்
ராஜாவானான். 2 அவனுக்கு ேயாசபாத்தன்
மகன்களாகய அசரியா, ஏக ேயல், சகரியா,
அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தயா
என்னும் சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள்;
இவர்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன் மகன்கள்.
3 அவர்களுைடய தகப்பன் ெவள்ளியும்
ெபான்னும் வைலமத ப்பான அேநகம்
நன்ெகாைடகைளயும், யூதாவ ேல
பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்; ேயாராம்
முதற்ப றந்தவனாக இருந்ததால், அவனுக்கு
ஆட்சையக்ெகாடுத்தான்.
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யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாராம்
4 ேயாராம் தன் தகப்பனுைடய

அரசாட்ச க்கு வந்து தன்ைனப்
பலப்படுத்த க்ெகாண்டபன்பு, அவன்
தன்னுைடய சேகாதரர்கள் எல்ேலாைரயும்
இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்களில் சலைரயும்
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டான். 5 ேயாராம்
ராஜாவாக றேபாது, முப்பத்த ரண்டு
வயதாயருந்து,எட்டுவருடங்கள்எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான். 6 அவன் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழிய ேல நடந்து, ஆகாபன்
வீட்டார்ெசய்ததுேபாலச்ெசய்தான்;ஆகாபன்
மகள் அவனுக்கு மைனவயாயருந்தாள்;
அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
7 ெயேகாவா தாவீதுக்கும் அவன்
மகன்களுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
ஒரு வளக்ைகக் கட்டைளயடுேவன்
என்று ெசால்லி, அவேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகயன் காரணமாக தாவீதன்
வம்சத்ைத அழிக்க வருப்பமில்லாமல்
இருந்தார். 8 அவனுைடய நாட்களில்
யூதாவன் ஆளுைகயன்கீழிருந்த
ஏேதாமியர்கள் கலகம்ெசய்து, தங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.
9அதனால்ேயாராம்தன்ப ரபுக்கேளாடும்தன்
சகல இரதங்கேளாடும் புறப்பட்டுப்ேபானான்;
அவன் இரவல் எழுந்தருந்து, தன்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்ட ஏேதாமியர்கைளயும்
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இரதங்களின் தைலவைரயும்
ேதாற்கடித்தான். 10 ஆகலும் யூதாவன்
ஆளுைகயன்கீழிருந்த ஏேதாமியர்கள்
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால,
கலகம் ெசய்து ப ரிந்தார்கள்; அவன்
தன் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டதால்,
அக்காலத்த ேல லிப்னா பட்டணத்தாரும்
கலகம்ெசய்தார்கள். 11 அவன்
யூதாவுைடய மைலகளின்ேமல் ேமைடகைள
உண்டாக்க , எருசேலமின் குடிமக்கைள
வழிவலகச்ெசய்து, யூதாைவயும் அதற்குத்
தூண்டிவட்டான். 12 அப்ெபாழுது
தீர்க்கதரிச யாக ய எலியா எழுதன ஒரு
கடிதம் அவனிடத்த ற்கு வந்தது; அதல்:
உம்முைடய முற்ப தாவாகய தாவீதன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்வது
என்னெவன்றால், நீ உன் தகப்பனாகய
ேயாசபாத்தன் வழிகளிலும், யூதாவன்
ராஜாவாகய ஆசாவன் வழிகளிலும்
நடக்காமல், 13 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வழிய ேல நடந்து, ஆகாபுைடய குடும்பத்தன்
வபசார வழிக்கு ஒப்பாக யூதாைவயும்
எருசேலமின் குடிமக்கைளயும் வபசாரம்
ெசய்ய ைவத்து, உன்ைனப்பார்க்கலும்
நல்லவர்களாயருந்த உன் தகப்பன்
வீட்டாரான உன் சேகாதரர்கைளயும்
ெகான்றுேபாட்டதால், 14 இேதா, ெயேகாவா
உன் மக்கைளயும், பள்ைளகைளயும்,
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மைனவகைளயும், உனக்கு உண்டான
எல்லாவற்ைறயும் மகா வாைதயனால்
வாத ப்பார். 15 நீேயா உனக்கு உண்டாகும்
குடல் ேநாயனால் உன் குடல்கள்
நாளுக்கு நாள் அழுக வழும்வைர
ெகாடிய வயாதயனால் வாத க்கப்படுவாய்
என்று எழுதயருந்தது. 16 அப்படிேய
ெயேகாவா ெபலிஸ்தரின் ஆவையயும்,
எத்த ேயாப்ப யாவுக்கடுத்த ேதசத்தாரான
அரபயரின் ஆவையயும் ேயாராமுக்கு
வ ேராதமாக எழுப்பனார். 17 அவர்கள்
யூதாவல் வந்து, வலுக்கட்டாயமாகப் புகுந்து,
ராஜாவன் அரண்மைனயல் கைடத்த
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும், அவனுைடய
பள்ைளகைளயும், மைனவகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்; ேயாவாகாஸ்
என்னும் அவனுைடய இைளய மகைனத்
தவ ர ேவெறாரு மகைனயும் அவனுக்கு
மீதயாக வ டவல்ைல. 18 இைவகள்
எல்லாவற்றற்கும் ப றகு ெயேகாவா
அவன் குடல்களில் உண்டான தீராத
ேநாயனால் அவைன வாத த்தார். 19 அப்படி
நாளுக்குநாள் இருந்து, இரண்டு வருடங்கள்
முடிக ற காலத்தல் அவனுக்கு இருந்த
ெகாடிய ேநாயனால் அவன் குடல்கள்
சரிந்து இறந்துேபானான்; அவனுைடய
முற்ப தாக்களுக்காகக் கந்தவர்க்கங்கைளக்
ெகாளுத்தனதுேபால், அவனுைடய
மக்கள் அவனுக்காகக் ெகாளுத்தவல்ைல.
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20 அவன் ராஜாவாக றேபாது முப்பத்த ரண்டு
வயதாயருந்து,எட்டுவருடங்கள்எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்து, ஒருவராலும் வரும்பப்படாமல்
இறந்துேபானான்; அவைனத் தாவீதன்
நகரத்தல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும்
ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன
ைவக்கவல்ைல.

அத்த யாயம் 22
யூதாவன்ராஜாவாகயஅகசயா

1 எருசேலமின் குடிமக்கள், அவனுைடய
இைளயமகனாகய அகசயாைவ
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள்;
அரபயேராடு கூடவந்து முகாமிட்ட
பைடயலிருந்தவர்கள், மூத்தமகன்கள்
அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
இந்தவதமாக அகசயா என்னும்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாராமின்
மகன் ஆட்ச ெசய்தான். 2 அகசயா
ராஜாவாக றேபாது இருபத்த ரண்டு
வயதாயருந்து, ஒரு வருடம் எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான்; ஒம்ரியன் மகளாகய
அவனுைடய தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள்.
3 அவனும் ஆகாப் குடும்பத்தாரின்
வழிகளில் நடந்தான்; துன்மார்க்கமாக
நடக்க, அவனுைடய தாய் அவனுக்கு
ஆேலாசைனக்காரியாக இருந்தாள்.
4 அவன் ஆகாபன் குடும்பத்தாைரப்ேபால்
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ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;
அவனுைடய தகப்பன் இறந்தப றகு,
அவர்கள் அவனுைடய அழிவ ற்கு
ஆேலாசைனக்காரர்களாக இருந்தார்கள்.
5அவர்களுைடயஆேலாசைனக்குஉடன்பட்டு,
அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ேயாராம் என்னும் ஆகாபன் மகன்கேளாடு,
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குச்
சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகலுக்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்யப்ேபானான்;
அங்ேக சீரியர்கள் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தனார்கள். 6 அப்ெபாழுது, தான்
சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகேலாடு
ேபார்ெசய்யும்ேபாது, தன்ைன அவர்கள்
ராமாவ ேல ெவட்டின காயங்கைள
ெயஸ்ெரேயலிேல ஆற்றக்ெகாள்ள அவன்
தரும்பனான்; அப்ெபாழுது ஆகாபன்
மகனாகய ேயாராம் வயாதயாயருந்ததால்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாராமின்
மகன் அகசயா, ெயஸ்ெரேயலிலிருக்கற
அவைனப் பார்க்கப் ேபானான்.
7 அகசயா ேயாராமிடத்த ற்கு வந்தது
அவனுக்கு ேதவனால் உண்டான ேகடாக
மாறனது; எப்படிெயன்றால், அவன்
வந்தேபாது ேயாராமுடேனகூட, ெயேகாவா
ஆகாபன் குடும்பத்தாைர அழிக்க
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட ந ம்ச யன்
மகனாகய ெயகூைவ ேநாக்க ெவளிேய
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ேபானான். 8 ெயகூ, ஆகாபன்
குடும்பத்தாருக்கு நயாயத்தீர்ப்ைப
நைறேவற்றும்ேபாது, அவன் அகசயாவுக்கு
ேசைவ ெசய்க ற யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும்,
அகசயாவுைடய சேகாதரர்களின்
மகன்கைளயும் கண்டுபடித்துக்
ெகான்றுேபாட்டான். 9 பன்பு, அவன்
அகசயாைவத் ேதடினான்; சமாரியாவல்
ஒளிந்துெகாண்டிருந்த அவைன அவர்கள்
ப டித்து, ெயகூவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்து,
அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு: இவன் தன்
முழு இருதயத்ேதாடும் ெயேகாவாைவ
ேதடின ேயாசபாத்தன் மகன் என்று
ெசால்லி, அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அப்படிேய அரசாளுகறதற்குத் த றைமயுள்ள
ஒருவரும் அகசயாவன் குடும்பத்த ற்கு
இல்லாமற்ேபானது.

அத்தாலியாளும்ேயாவாசும்
10 அகசயாவன் தாயாகய அத்தாலியாள்

தன் மகன் இறந்துேபானைதக் கண்டேபாது,
அவள் எழும்ப , யூதா குடும்பத்தலுள்ள
ராஜவம்சத்தார் அைனவைரயும்
ெகான்றுேபாட்டாள். 11 ராஜாவன்
மகளாகய ேயாேசப யாத், ெகான்று
ேபாடப்படுக ற ராஜகுமாரர்களுக்குள்
இருக்கறஅகசயாவன்ஆண்பள்ைளயாகய
ேயாவாைச ஒருவருக்கும் ெதரியாமல்
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைனயும் அவன்
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ேவைலக்காரிையயும் படுக்ைகயைறயல்
ைவத்தாள்; அப்படிேய அத்தாலியாள்
அவைனக் ெகான்றுேபாடாமலிருக்க,
ராஜாவாகய ேயாராமின் மகளும்
ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவன்
மைனவயுமாகய ேயாேசப யாத்
அவைன ஒளித்துைவத்தாள்; அவள்
அகசயாவன் சேகாதரியாக இருந்தாள்.
12 இவர்கேளாடு அவன் ஆறுவருடங்களாகக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
ஒளித்துைவக்கப்பட்டிருந்தான்;
அத்தாலியாள் ேதசத்தன்ேமல்
ஆட்ச ெசய்தாள்.

அத்த யாயம் 23
1 ஏழாம் வருடத்த ேல ேயாய்தா

த டன்ெகாண்டு, நூறுேபருக்கு
அத பத களாகய எேராகாமின் மகன்
அசரியாைவயும், ேயாகனானின் மகன்
இஸ்மேவைலயும், ஓேபதன் மகன்
அசரியாைவயும், அதாயாவன் மகன்
மாெசயாைவயும், ச க்ரியன் மகன்
எலிஷாபாத்ைதயும் தன் உடன்படிக்ைகக்கு
உட்படுத்தனான். 2 அவர்கள்
யூதாவ ேல சுற்ற த்த ரிந்து, யூதாவன்
பட்டணங்களிெலல்லாம் இருக்க ற
ேலவயர்கைளயும், இஸ்ரேவலுைடய
முன்ேனார்களின் வம்சத்தைலவர்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்.
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3 அந்த சைபயார் எல்ேலாரும் ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ராஜாேவாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்தார்கள்; ேயாய்தா அவர்கைள
ேநாக்க : இேதா, ெயேகாவா தாவீதன்
மகன்கைளக்குறத்து ெசான்னபடிேய
ராஜாவன் மகன் ராஜாவாக ேவண்டும்.
4 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியம்
என்னெவன்றால், இந்தவாரத்தல்,
முைறப்படி வருகற ஆசாரியர்களும்
ேலவயருமான உங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கு நுைழவாயல்கைளயும், 5 மூன்றல்
ஒரு பங்கு ராஜாவன் அரண்மைனையயும்,
மூன்றல் ஒரு பங்கு அஸ்தபாரவாசைலயும்
காக்கவும், மக்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயப் ப ராகாரங்களில் இருக்கவும்
ேவண்டும். 6 ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களில் ஊழியம் ெசய்க றவர்களும்
தவ ர, ஒருவரும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச க்கேவண்டாம்;
அவர்கேள உட்ப ரேவச ப்பார்களாக;
அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள்;
மக்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்வார்களாக.
7 ேலவயர்கள் அவரவர் தங்கள்
ஆயுதங்கைளத் தங்கள் ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாக, ராஜாைவச்
சுற்றலும்வரிைசயாகநன்றுெகாண்டிருக்கேவண்டும்;
ஆலயத்தற்குள் வருகற எவனும்
ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும்; ராஜா
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உட்ப ரேவச க்க றேபாதும் ெவளிேய
புறப்படுக றேபாதும் நீங்கள் அவேராடு
இருங்கள் என்றான். 8 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
ேலவயர்களும் யூதா மக்கள் அைனவரும்
ெசய்து, அவரவர் அந்த வாரத்தன்
முைறப்படி வருகறவர்களும், முைற முடிந்து
ேபாக றவர்களுமான தம்தம் மனிதர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானார்கள்; குழுக்கள்
ப ரிந்துேபாக ஆசாரியனாகய ேயாய்தா
அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல. 9 தாவீது
ராஜா ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
ைவத்தருந்த ஈட்டிகைளயும் ச றய
மற்றும் ெபரிய ேகடகங்கைளயும்
ஆசாரியனாகய ேயாய்தா நூறுேபருக்கு
அத பதயனிடத்தல் ெகாடுத்து, 10 அவரவர்
தங்கள் ஆயுதங்கைளக் ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டவர்களாக ஆலயத்தன்
வலதுபக்கம்துவங்க , ஆலயத்தன்
இடதுபக்கம்வைர, பலிபீடத்த ற்கும்
ஆலயத்த ற்கும் எத ேர ராஜாைவச்
சுற்றலும் ந ற்க மக்கைளெயல்லாம்
நறுத்தனான். 11 பன்பு ராஜகுமாரைன
ெவளிேய ெகாண்டுவந்து, க ரீடத்ைத
அவன்ேமல் ைவத்து, சாட்ச யன் ஆகமத்ைத
அவன் ைகய ேல ெகாடுத்து, அவைன
ராஜாவாக்கனார்கள்; ேயாய்தாவும் அவன்
மகன்களும் அவைன அப ேஷகம்ெசய்து,
ராஜா வாழ்க என்றார்கள். 12 மக்கள்
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ஓடிவந்து, ராஜாைவப் புகழுகற சத்தத்ைத
அத்தாலியாள் ேகட்டேபாது, அவள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலுள்ள
மக்களிடம் வந்து, 13 இேதா, நுைழவாயலில்
உள்ள தன்னுைடய தூண் அருகல்
ராஜா ந ற்க றைதயும், ராஜாவன்
அருகல் நற்க ற ப ரபுக்கைளயும்,
எக்காளம் ஊதுகறவர்கைளயும், ேதசத்து
மக்கெளல்ேலாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு
எக்காளங்கள் ஊதுகறைதயும்,
கீதவாத்தயங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு
பாடகர்களும் இைசத்தைலவர்களும்
துதக்க றைதயும் கண்டாள்; அப்ெபாழுது
அத்தாலியாள் தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம்
என்று சத்தமிட்டாள். 14 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா பைடத்தைலவர்களாகய
நூறுேபருக்கு அத பத களானவர்கைள
ெவளிேய அைழத்து, அவர்கைள
ேநாக்க : இவைள வரிைசக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாங்கள்; இவைளப்
பன்பற்றுகறவைனப் பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான்.
ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ேல அவைளக்
ெகான்றுேபாடேவண்டாம் என்று ஆசாரியன்
ெசால்லியருந்தான். 15 அவர்கள்
அவளுக்கு இடமுண்டாக்கனேபாது, அவள்
ராஜாவன் அரண்மைனயலிருக்கற
குதைரகளின் வாசலுக்குள் ப ரேவச க்கும்
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இடம்வைர ேபானாள்; அங்ேக அவைளக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்.

16 அப்ெபாழுது ேயாய்தா தாங்கள்
ெயேகாவாவுைடய மக்களாயருக்க,
தானும் அைனத்து மக்களும் ராஜாவும்
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ளும்படி
ெசய்தான். 17அப்ெபாழுதுமக்கெளல்ேலாரும்
பாகாலின் ேகாவலுக்குப் ேபாய், அைத
இடித்து, அதன் பலிபீடங்கைளயும், அதன்
வக்க ரகங்கைளயும் தகர்த்து, பாகாலின்
பூசாரியாக ய மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு
முன்பாகக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
18 தாவீது கட்டைளய ட்டப ரகாரம்
சந்ேதாஷத்ேதாடும், பாடல்கேளாடும்
ெயேகாவாவன் சர்வாங்க தகனபலிகைள,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய ெசலுத்தத்தக்கதாக,
ேயாய்தா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
வ சாரிக்கும் பதவகைள தாவீது
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துக்ெகன்று
ஏற்படுத்தைவத்த ேலவயரான
ஆசாரியர்களின் ைககளில் ஒப்பைடத்து,
19 யாெதாரு காரியத்தனால் தீட்டுப்பட்டவன்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
நுைழயாமலிருக்க, அதன் வாசல்களுக்குக்
காவலாளைர நறுத்தனான். 20நூறுேபருக்கு
அத பத கைளயும், ெபரியவர்கைளயும்,
மக்கைள ஆளுகறவர்கைளயும்,
ேதசத்தன் அைனத்து மக்கைளயும்
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கூட்டிக்ெகாண்டு, ராஜாைவக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
இறங்கச்ெசய்து, உயர்ந்த வாசல்வழியாக
ராஜ அரண்மைனக்குள் அைழத்து வந்து
அரசாளும் சங்காசனத்தன்ேமல் ராஜாைவ
உட்காரச்ெசய்தார்கள். 21 ேதசத்து
மக்கெளல்ேலாரும் மக ழ்ந்தார்கள்;
அத்தாலியாைளப் பட்டயத்தால்
ெகான்றபன்புநகரம்அைமதலானது.

அத்த யாயம் 24
ேயாவாஸ் ேதவாலயத்ைதப்

பழுதுபார்த்தல்
1 ேயாவாஸ் ராஜாவாக றேபாது ஏழு

வயதாயருந்து, நாற்பது வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ெபெயர்ெசபா
பட்டணத்தாளான அவன் தாயன் ெபயர்
ச ப யாள். 2 ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவன்
நாட்கெளல்லாம் ேயாவாஸ் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
3அவனுக்கு ேயாய்தா இரண்டுெபண்கைளத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான்; அவர்களால்
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் ெபற்றான்.
4 அதற்குப்பன்பு ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதப் புதுப்ப க்க ேயாவாஸ்
வருப்பம்ெகாண்டான். 5 அவன்
ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
கூடிவரச்ெசய்து,அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
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யூதா பட்டணங்களுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
வருடந்ேதாரும் பழுதுபார்க்க றதற்கு,
இஸ்ரேவெலங்கும் பணம் ேசகரியுங்கள்;
இந்தக் காரியத்ைதத் தாமதமில்லாமல்
ெசய்யுங்கள் என்றான்; ஆனாலும்
ேலவயர்கள் தாமதம்ெசய்தார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ராஜா, ேயாய்தா என்னும்
தைலவைன வரவைழத்து: சாட்ச யன்
கூடாரத்த ற்குக் ெகாடுக்க, ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச கட்டைளய ட்ட வரிைய
யூதாவனிடத்தலும், எருசேலமியரிடத்தலும்,
இஸ்ரேவல் சைபயாரிடத்தலும்
வாங்க வருகறதற்கு, ேலவயர்கைள
நீர் வ சாரிக்காமல் ேபானெதன்ன?
7 அந்தப் ெபால்லாத ெபண்ணாகய
அத்தாலியாளுைடய மக்கள், ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத வலுக்கட்டாயமாகத் த றந்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலுள்ள
ப ரதஷ்ைடெசய்யப்பட்டைவகைளெயல்லாம்
பாகால்களுக்காகெசலவுெசய்துவ ட்டார்கேள
என்றான். 8 அப்ெபாழுது ராஜாவன்
ெசாற்படி ஒரு ெபட்டிைய உண்டாக்க ,
அைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலய வாசலுக்கு
ெவளிேய ைவத்து, 9 ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச வனாந்த ரத்தல்
இஸ்ரேவலுக்குக் கட்டைளய ட்ட வரிையக்
ெயேகாவாவுக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்று யூதாவலும் எருசேலமிலும்
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அறவப்புக் ெகாடுத்தார்கள். 10 அப்ெபாழுது
எல்லாப் ப ரபுக்களும் எல்லா மக்களும்
சந்ேதாஷமாகக் ெகாண்டுவந்து ெபட்டி
நைறயஅத ேலேபாட்டார்கள். 11அதகபணம்
உண்ெடன்று கண்டு, ேலவயர்கள் ைகயால்
அந்தப்ெபட்டிராஜாவன்வசாரிப்புக்காரர்கள்
அருகல் ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது,
ராஜாவன் அதகாரியும் ப ரதான
ஆசாரியனுைடய உதவயாளனும் வந்து,
ெபட்டியலிருக்கறைதக் ெகாட்டிெயடுத்து,
அைதத் தரும்ப அதன் இடத்த ேல
ைவப்பார்கள்; இப்படி ஒவ்ெவாரு
நாளும் ெசய்து மிகுந்த பணத்ைதச்
ேசர்த்தார்கள். 12 அைத ராஜாவும்
ேயாய்தாவும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் ேவைலையச் ெசய்யும்
ஊழியக்காரர்கள் ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள்;
அதனால் அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதப்புதுப்ப க்கும்படிச ற்ப கைளயும்,
தச்சைரயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கும்படி
ெகால்லர்கைளயும் கம்மாளர்கைளயும்
கூலிக்கு அமர்த்த க்ெகாண்டார்கள்.
13 அப்படி ேவைலைய ெசய்க றவர்கள்
தங்கள் ைககளினாேல ேவைலையச்
ெசய்து, ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அதன்
முந்தன நைலைமக்குக் ெகாண்டுவந்து
அைதப் பலப்படுத்தனார்கள். 14 அைத
முடித்தபன்பு, மீதமிருந்த பணத்ைத
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ராஜாவுக்கும் ேயாய்தாவுக்கும் முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அந்தப் பணத்ைதக்
ெகாண்டு ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ெசய்யப்படும் பணிமுட்டுகைளயும்,
ஆராதைன பலி முதலியைவகளுக்கு
ேவண்டிய பணிமுட்டுகைளயும்,
கலசங்கைளயும், ெபாற்பாத்த ரங்கைளயும்,
ெவள்ளிப்பாத்த ரங்கைளயும் ெசய்தான்;
ேயாய்தாவன் நாட்கெளல்லாம்
அனுதனமும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்தவந்தார்கள். 15 ேயாய்தா
நீண்டஆயுள் உள்ளவனாக முத ர்வயதல்
இறந்தான்; அவன் இறக்கும்ேபாது
நூற்றுமுப்பது வயதாயருந்தான்.
16 அவன் ேதவனுக்காகவும் அவருைடய
ஆலயத்த ற்காகவும் இஸ்ரேவலுக்கு
நன்ைம ெசய்ததால், அவைன தாவீதன்
நகரத்தல் ராஜாக்களுக்கு அருகல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

ேயாவாசன்துன்மார்க்கம்
17 ேயாய்தா இறந்தபன்பு யூதாவன்

ப ரபுக்கள் வந்து, ராஜாைவப்
பணிந்துெகாண்டார்கள்; அப்ெபாழுது
ராஜா அவர்கள் ெசால்வைதக்
கவனித்தான் 18 அப்படிேய அவர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைத வ ட்டுவ ட்டு,
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ேதாப்பு வ க்க ரகங்கைளயும் சைலகைளயும்
வணங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ெசய்த இந்தக் குற்றத்தனால்
யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும்
கடுங்ேகாபம் மூண்டது. 19 அவர்கைளத்
தம்மிடத்த ற்குத் தரும்பச்ெசய்ய ெயேகாவா
அவர்களிடத்த ேல தீர்க்கதரிச கைள
அனுப்பனார்; அவர்கள் மக்கைளக்
கடுைமயாகக் கடிந்து ெகாண்டார்கள்;
ஆனாலும் மக்கள் அவர்கைள
அசட்ைடெசய்தார்கள். 20 அப்ெபாழுது
ேதவனுைடய ஆவ ஆசாரியனாகய
ேயாய்தாவன் மகனான சகரியாவன்ேமல்
இறங்கனதால், அவன் மக்களுக்கு
எத ேர நன்று: நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
கற்பைனகைள மீறுகறது என்ன?
இதனால் நீங்கள் ெசழிப்பைடயமாட்டீர்கள்
என்று ேதவன் ெசால்லுகறார்; நீங்கள்
ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டதால் அவர்
உங்கைளக் ைகவடுவார் என்றான்.
21 அதனால் அவர்கள் அவனுக்கு
வேராதமாகக் கட்டுப்பாடுெசய்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயப்ப ராகாரத்தல்
ராஜாவனுைடய கட்டைளயன்படி அவைனக்
கல்ெலற ந்து ெகான்றார்கள். 22 அப்படிேய
அவனுைடய தகப்பனாகய ேயாய்தா,
தனக்கு ெசய்த தயைவ ராஜாவாகய
ேயாவாஸ் நைனக்காமல் அவனுைடய
மகைனக் ெகான்றுேபாட்டான்; இவன்
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சாகும்ேபாது: ெயேகாவா அைதப் பார்ப்பார்,
அைதக் ேகட்பார் என்றான். 23 அடுத்த
வருடத்த ேல சீரியாவன் பைடகள் அவனுக்கு
வேராதமாக யூதாவலும் எருசேலமிலும்
வந்து, மக்களின் ப ரபுக்கைளெயல்லாம்
அழித்து, ெகாள்ைளய ட்ட அவர்கள்
உைடைமகைளெயல்லாம் தமஸ்குவன்
ராஜாவுக்கு அனுப்பனார்கள். 24 சீரியாவன்
பைட சறுகூட்டமாக வந்தருந்தாலும்,
அவர்கள் தங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகயெயேகாவாைவவ ட்டுவ ட்டதால்,
ெயேகாவா மகா ெபரிய பைடைய
அவர்கள் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவர்கள் ேயாவாசுக்கு தண்டைன
ெசய்தார்கள். 25 அவர்கள் அவைன
மகா ேவதைனக்குள்ளானவனாக
வ ட்டுப்ேபானார்கள்; அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபானபன்பு, அவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் ஆசாரியனாகய
ேயாய்தாவுைடய மகன்களின்
இரத்தப்பழியனிமித்தம், அவனுக்கு
வேராதமாகக் கட்டுப்பாடுெசய்து,
அவன் படுக்ைகய ேல அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ெசத்துப்ேபான
அவைன தாவீதன் நகரத்தல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும்
ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன
ைவக்கவல்ைல. 26அவனுக்கு வேராதமாகக்
கட்டுப்பாடு ெசய்தவர்கள், அம்ேமானிய
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ெபண்ணான சமியாத்தன் மகனாகய
சாபாத்தும், ேமாவாப யப் ெபண்ணான
சமிரீத்தன் மகனாகய ேயாசபாத்துேம.
27அவன் மகன்கைளக்குறத்தும், அவன்ேமல்
சுமந்த ெபரிய பாரத்ைதக்குற த்தும்,
ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அவன்
பலப்படுத்தனைதக்குறத்தும்,
ராஜாக்களின் புத்தகமான சரித்த ரத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது; அவன் மகனாகய
அமத்சயா அவனுைடய இடத்த ேல
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 25
யூதாவன்ராஜாவாகயஅமத்சயா

1 அமத்சயா இருபத்ைதந்தாம் வயத ேல
ராஜாவாக , இருபத்ெதான்பது வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம்
நகரத்தாளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
ெயாவதானாள். 2 அவன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்;
ஆனாலும் முழுமனேதாடு அப்படி
ெசய்யவல்ைல. 3 ஆட்ச அவனுக்கு
நைலப்பட்டேபாது, அவன் தன் தகப்பனாகய
ராஜாைவக் ெகாைலெசய்த தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டான்.
4 ஆனாலும் பள்ைளகளினாேல
தகப்பன்களும், தகப்பன்களினாேல
பள்ைளகளும் ெகாைலெசய்யப்படாமல்,
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அவனவன்ெசய்தபாவத்தனாேலஅவனவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டுெமன்று
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டப ரகாரம்
எழுதயருக்க றபடி, அவர்களுைடய
பள்ைளகைளஅவன்ெகாைலெசய்யாதருந்தான்.
5 அமத்சயா யூதா மனிதைரக் கூடிவரச்
ெசய்து, அவர்கள் ப தாக்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய, யூதா, ெபன்யமீன்
ேதசங்கள் எங்கும் ஆய ரம்ேபருக்கு
அத பத கைளயும், நூறுேபருக்கு
அத பத கைளயும் ைவத்து, இருபதுவயது
முதற்ெகாண்டு அதற்கு ேமற்பட்டவர்கைள
எண்ணிப்பார்த்து, ேபாருக்குப்
புறப்படவும், ஈட்டிையயும் ேகடகத்ைதயும்
ப டிக்கத்தகுதயான ேபார்வீரர்கள்
மூன்றுலட்சம்ேபர் என்று கண்டான்.
6 இஸ்ரேவலிலும் ஒருலட்சம்
பராக்க ரமசாலிகைள நூறு தாலந்து
ெவள்ளி ெகாடுத்து கூலிக்கு அமர்த்தனான்.
7 ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன்
அவனிடத்தல் வந்து: ராஜாேவ,
இஸ்ரேவலின் பைட உம்முடேன
வரக்கூடாது; ெயேகாவா எப்ப ராயீமின்
எல்லா மகன்களாகய இஸ்ரேவேலாடும்
இருக்கவல்ைல. 8 ேபாக வரும்பனால் நீர்
ேபாகலாம், காரியத்ைத நடத்தும்; ேபாருக்குத்
ைதரியமாக நல்லும்; ேதவன் உம்ைம
எத ரிக்கு முன்பாக வழச்ெசய்வார்; உதவ
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ெசய்யவும் வழச்ெசய்யவும் ேதவனாேல
முடியும் என்றான். 9 அப்ெபாழுது அமத்சயா:
அப்படியானால் நான் இஸ்ரேவலின்
பைடக்குக் ெகாடுத்த நூறு தாலந்த ற்காகச்
ெசய்யேவண்டியது என்ன என்று
ேதவனுைடய மனிதைனக் ேகட்டான். அதற்கு
ேதவனுைடய மனிதன்: அைதப்பார்க்கலும்
அதகமாகக் ெயேகாவா உமக்குக்
ெகாடுக்கமுடியும் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
அமத்சயா எப்ப ராயீமரில் தன்னிடத்த ற்கு
வந்த பைடையத் தங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபாய்வ டப் ப ரித்துவ ட்டான்; அதனால்
அவர்களுக்கு யூதாவன்ேமல் மிகுந்த ேகாபம்
உண்டாக , கடுைமயான எரிச்சேலாடு
தங்களிடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
11அமத்சயாேவாைதரியமாக,தன்மக்கைளக்
கூட்டி,உப்புப்பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், ேசயீர்
புத்த ரரில் பத்தாய ரம்ேபைர ெவட்டினான்.
12யூதா மக்கள், பத்தாய ரம்ேபைர உய ேராடு
ப டித்து, ஒரு கன்மைலயன் உச்சய ேல
ெகாண்டுேபாய், அவர்கெளல்ேலாரும்
ெநாறுங்க ப்ேபாகத்தக்கதாக அந்தக்
கன்மைலயன் உச்சயலிருந்து கீேழத்
தள்ளிவ ட்டார்கள். 13 தன்ேனாடுகூட
ேபாருக்கு வராமலிருக்க, அமத்சயா
தருப்பவ ட்ட ேபார் வீரர்கள், சமாரியாமுதல்
ெபத்ெதாேரான்வைர உள்ள யூதா
பட்டணங்கைளத் தாக்க , அைவகளில்
மூவாய ரம்ேபைர ெவட்டி, த ரளாகக்
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ெகாள்ைளய ட்டார்கள்.
14அமத்சயா ஏேதாமியர்கைள முறயடித்து,

ேசயீர் மக்களின் ெதய்வங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தபன்பு. அவன்
அைவகைளத் தனக்கு ெதய்வங்களாக
ைவத்து, அைவகளுக்கு முன்பாகப்
பணிந்து அைவகளுக்கு தூபம்
காட்டினான். 15 அப்ெபாழுது, ெயேகாவா
அமத்சயாவன்ேமல் ேகாபப்பட்டு,
அவனிடத்த ற்கு ஒரு தீர்க்கதரிசைய
அனுப்பனார்; இவன் அவைன ேநாக்க :
தங்கள் மக்கைள உமது ைகக்குத்
தப்புவ க்காமற்ேபான மக்களின்
ெதய்வங்கைள நீர் ஏன் நம்பேவண்டும்
என்றான். 16 தன்ேனாடு அவன் இப்படிப்
ேபசனேபாது, ராஜா அவைன ேநாக்க :
உன்ைன ராஜாவுக்குஆேலாசைனக்காரனாக
ைவத்தார்கேளா? அைத வ ட்டுவடு; நீ ஏன்
ெவட்டப்படேவண்டும் என்றான்; அப்ெபாழுது
அந்தத் தீர்க்கதரிச அைத வ ட்டுவ ட்டு: நீர்
இப்படிச் ெசய்து, என் ஆேலாசைனையக்
ேகட்காமற்ேபானதால், ேதவன் உம்ைம
அழிக்க ேயாசைனயாயருக்க றார் என்பைத
அற ேவன்என்றான்.

17 பன்பு யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயா
ேயாசைனெசய்து, ெயகூவன் மகனாக
இருந்த ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாஸ்
என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவுக்கு:
நம்முைடய த றைமையப் பார்ப்ேபாம் வா
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என்று ெசால்லியனுப்பனான். 18 அதற்கு
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்,
யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாவுக்குஆள்
அனுப்ப : லீபேனானிலுள்ள முட்ெசடியானது
லீபேனானிலுள்ள ேகதுருமரத்ைத ேநாக்க :
நீ உன் மகைள என் மகனுக்குத் தருமணம்
ெசய்து ெகாடு என்று ேகட்கச்ெசான்னது;
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு
காட்டுமிருகம் அந்த வழிேய ேபாகும்ேபாது
ஓடி அந்த முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது.
19 நீ ஏேதாமியர்கைள அடித்தாய் என்று
ெபருைமபாராட்ட உன் இருதயம் உன்ைனக்
கர்வங்ெகாள்ளச் ெசய்தது; இப்ேபாதும்
நீ உன் வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாடு
யூதாவும் வழுவதற்காக, ெபால்லாப்ைப ஏன்
ேதடிக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 20 ஆனாலும் அமத்சயா
ேகட்காமற்ேபானான்; அவர்கள் ஏேதாமின்
ெதய்வங்கைள நாடினதால் அவர்கைள
அவர்களுைடய சத்துருக்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காக ேதவனாேல இப்படி
நடந்தது. 21 அப்படிேய இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாவாஸ் வந்தான்;
யூதாவலிருக்கற ெபத்ஷேமச ேல
அவனும், அமத்சயா என்னும் யூதாவன்
ராஜாவும் தங்கள் சாமர்த்தயத்ைதப்
பார்த்தார்கள். 22 யூதா இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ேதால்வயைடந்து, அவரவர்
தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
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23 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்,
அகசயாவன் மகனாகய ேயாவாசுக்குப்
ப றந்த அமத்சயா என்னும் யூதாவன்
ராஜாைவப் ெபத்ஷேமச ேல ப டித்து,
அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்து,
எருசேலமின் மதலில் எப்ப ராயீம்
வாசல்துவங்க மூைலவாசல்வைர நானூறு
முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டு, 24 ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் ஓேபத் ஏேதாமிடம் கைடத்த
சகல ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்,
பணிமுட்டுகைளயும், ராஜாவன்
அரண்மைனப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
பைணக்ைகத கைளயும் ப டித்துக்ெகாண்டு
சமாரியாவுக்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.

25 ேயாவாகாசன் மகனாகய
ேயாவாஸ் என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜா
மரணமைடந்தபன்பு, ேயாவாசன் மகனாகய
அமத்சயா என்னும் யூதாவன் ராஜா
பதைனந்து வருடங்கள் உய ேராடிருந்தான்.
26 அமத்சயாவன் ஆரம்பம்முதல்
கைடசவைரயுள்ள ெசயல்பாடுகளான மற்ற
காரியங்கள் யூதா இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல்அல்லேவா எழுதப்பட்டிருக்க றது.
27 அமத்சயா ெயேகாவாைவவ ட்டுப்
பன்வாங்கன காலமுதற்ெகாண்டு
எருசேலமிலிருந்தவர்கள் அவனுக்கு
வேராதமாகக்கட்டுப்பாடுெசய்துெகாண்டார்கள்;
அதனால் அவன் லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்;
ஆனாலும் அவன் பன்ேன லாகீசுக்கு
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மனிதர்கைள அனுப்பனார்கள்; அவர்கள்
அங்ேக அவைனக் ெகான்றுேபாட்டு,
28 குதைரகள்ேமல் அவைன
எடுத்து வந்து, யூதாவன் நகரத்தல்
அவனுைடய முன்ேனார்களுக்கு அருகல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 26
யூதாவன்ராஜாவாகயஉசயா

1 அப்ெபாழுது யூதா மக்கள் எல்ேலாரும்
பதனாறு வயதான உசயாைவ
அைழத்துவந்து, அவைன அவன்
தகப்பனாகய அமத்சயாவன் இடத்த ேல
ராஜாவாக்கனார்கள். 2 ராஜா இறந்தபன்பு,
இவன் ஏலாத்ைதக் கட்டி, அைதத் தரும்ப
யூதாவுடன் இைணத்துக்ெகாண்டான்.
3 உசயா ராஜாவாக றேபாது, பதனாறு
வயதாயருந்து, ஐம்பத்த ரண்டு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; எருசேலம்
நகரத்தாளான அவனுைடய தாயன்
ெபயர் எக்ேகாலியாள். 4 அவன் தன்
தகப்பனாகயஅமத்சயாெசய்தபடிெயல்லாம்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, 5 ேதவனுைடய
தரிசனங்களில் புத்த மானாயருந்த
சகரியாவன் நாட்களிேல ேதவைனத்
ேதட மனதுள்ளவனாக இருந்தான்; அவன்
ெயேகாவாைவ ேதடின நாட்களில் ேதவன்
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அவனுைடய காரியங்கைள வாய்க்கச்
ெசய்தார். 6 அவன் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெபலிஸ்தேராடு ேபார்ெசய்து,
காத்தன் மதைலயும், யப்ேனயன்
மதைலயும், அஸ்ேதாத்தன் மதைலயும்
இடித்துப்ேபாட்டு, அஸ்ேதாத் நாட்டிலும்
ெபலிஸ்தருக்குள்ளும் பட்டணங்கைளக்
கட்டினான். 7 ெபலிஸ்தர்கைளயும்
கூர்பாகாலிேல குடியருக்க ற
அரபயர்கைளயும் ெமகுனியர்கைளயும்
ெவல்ல, ேதவன் அவனுக்குத் துைண
நன்றார். 8 அம்ேமானியர்கள் உசயாவுக்கு
வரிகைளக் ெகாடுத்தார்கள்; அவனுைடய
புகழ் எக ப்தன் எல்ைலவைர எட்டியது;
அவன் மிகவும் ெபலங்ெகாண்டான்.
9 உசயா எருசேலமிேல மூைலவாசல்ேமலும்,
பள்ளத்தாக்கு வாசல்ேமலும்,
மதல்களின் மூைலகளின்ேமலும்
ேகாபுரங்கைளக் கட்டி அைவகைளப்
பலப்படுத்தனான். 10 அவனுக்குப்
பள்ளத்தாக்கலும் சமபூமியலும் அேநகம்
ஆடுமாடுகளும், மைலகளிேலயும்,
வயல்ெவளிய ேலயும், வவசாய களும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்களும்
உண்டாயருந்ததால், அவன்
வனாந்த ரத்த ேல ேகாபுரங்கைளக்
கட்டி, அேநக கணறுகைள
ெவட்டினான்; அவன் ேவளாண்ைமப்
ப ரியனாயருந்தான். 11 உசயாவுக்கு
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ேபார்வீரர்களின் பைடயும் இருந்தது;
அது ெசயலாளனாகய ஏெயலினாலும்
அதகாரியாக ய மாேசயாவனாலும்
எண்ணிக்ைகபார்க்கப்பட்டபடிேய,
ராஜாவன் ப ரபுக்களில் ஒருவனாகய
அனனியாவன்கீழ் அணி அணியாகப்
ேபார்ெசய்யப்புறப்பட்டது. 12பராக்க ரமசாலிகளான
வம்சத்தைலவரின் ெதாைகெயல்லாம்
இரண்டாய ரத்துஅறுநூறு. 13இவர்களுைடய
ைகயன்கீழ் எத ரிகளுக்கு வ ேராதமாக
ராஜாவுக்குத் துைண நற்க, மிகத்
த றைமேயாடு ேபார்ெசய்க ற மூன்றுலட்சத்து
ஏழாய ரத்து ஐந்நூறுேபரான பைட இருந்தது.
14இந்தப் பைடயல் உள்ளவர்களுக்ெகல்லாம்
உசயா ேகடகங்கைளயும், ஈட்டிகைளயும்,
தைலக்கவசங்கைளயும்,மார்புக்கவசங்கைளயும்,
வல்லுகைளயும், கல்ெலற க ற
கவண்கைளயும் ஆயத்தப்படுத்தனான்.
15 ேகாபுரங்கள்ேமலும் மதலின்
முைனயலும் நன்று அம்புகைளயும்
ெபரிய கற்கைளயும் பயன்படுத்துவதற்கு
ந புணரான ெதாழிலாளிகள் கற்ப த்த
இயந்த ரங்கைளயும் அவன் எருசேலமில்
உண்டாக்கனான்; அப்படிேய அவனுைடய
புகழ் ெவகுதூரம் பரவயது; அவன்
பலப்படும்வைர ஆச்சரியமான வதத்தல்
அவனுக்குஅநுகூலமுண்டானது.

16 அவன் பலப்பட்டேபாது, தனக்கு
அழிவு ஏற்படும் வைர, அவனுைடய
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மனம் ேமட்டிைமயாக , தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
மீறுதல் ெசய்து, தூபபீடத்தன்ேமல்
தூபம் காட்ட ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் ப ரேவச த்தான்.
17 ஆசாரியனாகய அசரியாவும்,
அவேனாடுகூடக் ெயேகாவாவன்
ஆசாரியரான பராக்க ரமசாலிகளாகய
எண்பதுேபரும், அவன் பன்ேன
உட்ப ரேவச த்து, 18 ராஜாவாகய
உசயாேவாடு எத ர்த்து நன்று: உசயாேவ,
ெயேகாவாவுக்குத் தூபங்காட்டுக றது
உமக்குரியதல்ல; தூபங்காட்டுக றது
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆேரானின்
மகன்களாகய ஆசாரியர்களுக்ேக உரியது;
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத வ ட்டு ெவளிேய
ேபாம்; மீறுதல் ெசய்தீர்; இது ேதவனாகய
கர்த்தராேல உமக்கு ேமன்ைமயாக
இருக்காது என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது
உசயா ேகாபங்ெகாண்டான்; அவன்
தூபகலசத்ைதத் தன் ைகய ேல ப டித்து,
ஆசாரியேராடு ேகாபமாகப் ேபசுக றேபாது,
ஆசாரியருக்கு முன்பாகக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல தூபபீடத்தன் முன்நற்க ற
அவனுைடய ெநற்றய ேல ெதாழுேநாய்
ேதான்றயது. 20 ப ரதான ஆசாரியனாகய
அசரியாவும் அைனத்து ஆசாரியர்களும்
அவைனப் பார்க்கும்ேபாது, இேதா,
அவன் தன் ெநற்றய ேல ெதாழுேநாய்
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ப டித்தவெனன்று கண்டு, அவைன
வைரவாக அங்ேகயருந்து ெவளிேயறச்
ெசய்தார்கள்; ெயேகாவா தன்ைன
அடித்ததால் அவன் தானும் ெவளிேய ேபாக
அவசரப்பட்டான். 21 ராஜாவாகய உசயா தன்
மரணநாள்வைர ெதாழுேநாயாளியாயருந்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
வலக்க ைவக்கப்பட்டு இருந்ததால், ஒரு
தனித்த வீட்டிேல ெதாழுேநாயாளியாக
குடியருந்தான்; அவன் மகனாகய
ேயாதாம், ராஜாவன் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனாயருந்து, ேதசத்தன்
மக்கைள நயாயம் வ சாரித்தான்.
22 உசயாவன் ஆரம்பம் முதல் கைடச
வைரயுள்ள ெசயல்பாடுகளான மற்ற
காரியங்கைள ஆேமாத்சன் மகனாகய
ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச எழுதனான்.
23 உசயா இறந்த பன்பு, மக்கள் அவைனத்
ெதாழுேநாயாளிெயன்று ெசால்லி,
அவைன அவன் முன்ேனார்களுக்கு
அருகல், ராஜாக்கைள அடக்கம்ெசய்க ற
இடத்த ற்கு அருகலுள்ள நலத்த ேல
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய
ேயாதாம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 27
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாதாம்
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1 ேயாதாம் ராஜாவாக றேபாது
இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து, பதனாறு
வருடங்கள் எருசேலமிேல ஆட்ச ெசய்தான்;
சாேதாக்கன் மகளாகயஅவனுைடய தாயன்
ெபயர் எருசாள். 2 அவன் தன் தகப்பனாகய
உசயா ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்தான்; ஆனாலும் அவைனப்ேபால
ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவசயாதருந்தான்; மக்கள் இன்னும்
தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
3 அவன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
உயர்ந்த வாசைலக் கட்டினதுமல்லாமல்,
ஓேபலின் மதலின்ேமல் அேநக
கட்டிடங்கைளயும் கட்டினான். 4 யூதாவன்
மைலகளிேல பட்டணங்கைளயும்,
காடுகளிேல ேகாட்ைடகைளயும்
ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். 5 அவன்
அம்ேமானியருைடய ராஜாேவாடு
ேபார்ெசய்து அவர்கைள ேமற்ெகாண்டான்;
ஆதலால் அம்ேமானியர்கள் அவனுக்கு அந்த
வருடத்த ேல நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும்,
பத்தாய ரம் கலம் ேகாதுைமையயும்,
பத்தாய ரம் கலம் வாற்ேகாதுைமையயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இரண்டாம் மூன்றாம்
வருடத்தலும் அம்ேமானியர்கள்
அப்படிேய அவனுக்கு ெசலுத்தனார்கள்.
6 ேயாதாம் தன்னுைடய வழிகைளத் தன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 27:7 cxvi 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 28:3

ஒழுங்குபடுத்தயதால் பலப்பட்டான்.
7 ேயாதாமின் மற்ற காரியங்களும்,
அவனுைடய அைனத்து ேபார்களும்,
அவனுைடய ெசயல்களும், இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 8 அவன்
ராஜாவாக றேபாது இருபத்ைதந்து
வயதாயருந்து, பதனாறு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 9 ேயாதாம்
இறந்தபன்பு, அவைன தாவீதன்
நகரத்த ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகய ஆகாஸ் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 28
யூதாவன்ராஜாவாகயஆகாஸ்

1 ஆகாஸ் ராஜாவாக றேபாது
இருபது வயதாயருந்து, பதனாறு
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
ஆனாலும் அவன், தன் தகப்பனாகய
தாவீைதப்ேபால், ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல்,
2 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிகளில்
நடந்து, பாகால்களுக்கு வார்க்கப்பட்ட
சைலகைளச் ெசய்தான். 3 அவன்
ெபன் இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்க ேல
தூபங்காட்டி, ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்கு முன்பாகத் துரத்தன
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மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய தன்
மகன்கைள அக்கனிய ேல எரித்துப்ேபாட்டு,
4 ேமைடகளிலும், மைலகளிலும், பச்ைசயான
அைனத்து மரங்களின் கீழும் பலிய ட்டுத்
தூபங்காட்டிவந்தான். 5 ஆைகயால்
அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
அவைனச் சீரியருைடய ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கள் அவைனத்
ேதாற்கடித்து,அவனுக்குஇருக்கறவர்களிேல
ெபரிய கூட்டத்ைதச் சைறப டித்து
தமஸ்குவுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அவன் இஸ்ரேவலுைடய ராஜாவன்
ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டான்; இவன்
அவைன மிகுதயாக ேதாற்கடித்தான்.
6 எப்படிெயனில், யூதா மனிதர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ வ ட்டுவ ட்டதால்,
ெரமலியாவன்* மகனாகய ெபக்கா
அவர்களில் ஒேர நாளில் ஒருலட்சத்து
இருபதாய ரம்ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான்;
அவர்கள் எல்ேலாரும் மிகுந்த ஆற்றல்
உள்ளவர்கள். 7 அன்றயும் எப்ப ராயீமின்
பராக்க ரமசாலியான ச க்ரியும், ராஜாவன்
மகனாகய மாேசயாைவயும், அரண்மைனத்
தைலவனாகய அஸ்ரிக்காைமயும்,
ராஜாவுக்கு இரண்டாம் நைலயலிருந்த
எல்க்கானாைவயும் ெகான்றுேபாட்டான்.

* அத்த யாயம் 28:6 28:6இஸ்ரேவலின்இராஜவாகய
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8இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் சேகாதரர்களில்
இரண்டு லட்சம்ேபராக ய ெபண்கைளயும்
மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் சைறப டித்து,
அவர்களுைடய அேநக வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
ெகாள்ைளப்ெபாருைளச் சமாரியாவுக்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள்.

9 அங்ேக ஓேதத் என்னும் ெபயருைடய
ெயேகாவாவுைடய தீர்க்கதரிச ஒருவன்
இருந்தான்; அவன் சமாரியாவுக்கு
வருகற பைடக்கு எத ராகப் ேபாய்,
அவர்கைள ேநாக்க : இேதா, உங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா
யூதாவன்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டதால்
அவர்கைள உங்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; நீங்கேளா வானம்வைர
எட்டுக ற கடுங்ேகாபத்ேதாடு அவர்கைள
அழித்தீர்கள். 10 இப்ேபாதும் யூதாவன்
மக்கைளயும் எருசேலமியர்கைளயும் நீங்கள்
உங்களுக்கு ேவைலக்காரர்களாகவும்
ேவைலக்காரிகளாகவும்கீழ்ப்படுத்தேவண்டும்
என்று நைனக்கறீர்கள்; ஆனாலும்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமான குற்றங்கள் உங்களிடத்தலும்
இல்ைலேயா? 11 ஆதலால் நீங்கள்
எனக்கு ெசவெகாடுத்து, நீங்கள் உங்கள்
சேகாதரர்களிடத்தல் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுவந்தவர்கைளத் தரும்ப
அனுப்பவடுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய
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கடுங்ேகாபம் உங்கள்ேமல் இருக்கறது
என்றான். 12 அப்ெபாழுது எப்ப ராயீம்
வம்சத்தனரின் தைலவர்களில் சலராக ய
ேயாகனானின் மகன் அசரியாவும்,
ெமஷெலேமாத்தன் மகன் ெபரகயாவும்,
சல்லூமின் மகன் எகஸ்கயாவும்,
அத்லாயன் மகன் அமாசாவும் ேபாரிலிருந்து
வந்தவர்களுக்கு வேராதமாக எழும்ப ,
13 அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
சைறப டித்த இவர்கைள இங்ேக உள்ேள
ெகாண்டுவரேவண்டாம்; நம்ேமல்
த ரளான குற்றமும், இஸ்ரேவலின்ேமல்
கடுங்ேகாபமும் இருக்கும்ேபாது, நீங்கள்,
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நம்ேமல் குற்றம்
சுமரச்ெசய்யத்தக்கதாக, நம்முைடய
பாவங்கைளயும் நம்முைடயகுற்றங்கைளயும்
அதகமாக்க நைனக்கறீர்கள்
என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ஆயுதம்
அணிந்தவர்கள் சைறப டித்தவர்கைளயும்,
ெகாள்ைளயுைடைமகைளயும்,
ப ரபுக்களுக்கு முன்பாகவும்
அைனத்து சைபக்கு முன்பாகவும்
வ ட்டுவ ட்டார்கள். 15 அப்ெபாழுது
ெபயர் குற க்கப்பட்ட மனிதர்கள்
எழும்ப , சைறப டிக்கப்பட்டவர்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்களில்
ஆைடயல்லாத அைனவருக்கும்
ெகாள்ைளயல் எடுக்கப்பட்ட ஆைடகைளக்
ெகாடுத்து,ஆைடகைளயும்காலணிகைளயும்
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அணிவத்து, அவர்களுக்கு சாப்ப டவும்
குடிக்கவும் ெகாடுத்து, அவர்களுைடய
காயங்களுக்கு எண்ெணய் பூச , அவர்களில்
ெபலவீனமானவர்கைளெயல்லாம்
கழுைதகள்ேமல் ஏற்ற , ேபரீச்ைச
மரங்களின் பட்டணமாகய எரிேகாவ ேல
அவர்கள் சேகாதரர்களிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்துவ ட்டு, சமாரியாவுக்குத்
தரும்பனார்கள்.

16 அக்காலத்த ேல ஆகாஸ் என்னும்
ராஜா, அசீரியாவன் ராஜாக்கள் தனக்கு
ஒத்தாைசெசய்ய அவர்களிடத்த ற்கு
ஆட்கைள அனுப்பனான். 17 ஏேதாமியரும்
கூடவந்து, யூதாைவத் தாக்க , ச லைர
சைறப டித்துப்ேபாயருந்தார்கள்.
18 ெபலிஸ்தரும் யூதாவ ேல சமபூமியலும்
ெதற்ேகயும் இருக்க ற பட்டணங்கைளத்
தாக்க , ெபத்ஷேமைசயும், ஆயேலாைனயும்,
ெகெதேராத்ைதயும், ேசாக்ேகாைவயும்
அதன் க ராமங்கைளயும், த ம்னாைவயும்
அதன் க ராமங்கைளயும், க ம்ேசாைவயும்
அதன் க ராமங்கைளயும் ப டித்து அங்ேக
குடிேயறனார்கள். 19யூதாவன் ராஜாவாகய
ஆகாசனிமித்தம் ெயேகாவா யூதாைவத்
தாழ்த்தனார்; அவன் யூதாைவ சீர்குைலத்து,
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக மிகவும்
துேராகம் ெசய்தான். 20 அசீரியாவன்
ராஜாவாகய தல்காத்பல்ேநசர்
அவனிடத்தல் வந்தான்; அவைன
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ெநருக்கனாேன அல்லாமல் அவைனப்
பலப்படுத்தவல்ைல. 21 ஆகாஸ்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ஒருபங்கும்,
ராஜ அரண்மைனயல் ஒருபங்கும்,
ப ரபுக்களின் ைகயல் ஒருபங்கும் எடுத்து,
அசீரியாவன்ராஜாவுக்குக்ெகாடுத்தேபாதும்,
அவனுக்கு உதவ கைடக்கவல்ைல.
22 தான் ெநருக்கப்படுக ற காலத்தலும்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக அந்த ஆகாஸ்
என்னும் ராஜா துேராகம்ெசய்துெகாண்ேட
இருந்தான். 23 எப்படிெயன்றால்:
சீரியா ராஜாக்களின் ெதய்வங்கள்
அவர்களுக்குத் துைண ெசய்கறதால்,
அவர்கள் எனக்கும் துைணெசய்ய
அவர்களுக்கு பலியடுேவன் என்று ெசால்லி,
தன்ைனத் ேதாற்கடித்த தமஸ்குவன்
ெதய்வங்களுக்கு அவன் பலிய ட்டான்;
ஆனாலும் அது அவனும் இஸ்ரேவல்
அைனத்தும் அழிவதற்கு காரணமானது.
24 ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
தட்டுமுட்டுகைளச் ேசர்த்து, அைவகைளத்
துண்டுதுண்டாக்க , ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் கதவுகைளப் பூட்டிப்ேபாட்டு,
எருசேலமில்மூைலக்குமூைலபலிபீடங்கைள
உண்டாக்க , 25 அந்நய ெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டுவதற்கு, யூதாவன்
ஒவ்ெவாரு பட்டணத்தலும் ேமைடகைள
உண்டாக்க ; தன் முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
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ேகாபமூட்டினான். 26 அவனுைடய
மற்ற காரியங்களும், அவனுைடய
ஆரம்பம்முதல் கைடசவைரயுள்ள
அைனத்து ெசயல்பாடுகளும் யூதா மற்றும்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 27 ஆகாஸ்
இறந்தபன்பு, அவைன எருசேலம் நகரத்தல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன
அடக்கம் ெசய்யவல்ைல; அவன் மகனாகய
எேசக்கயா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 29
எேசக்கயா ேதவாலயத்ைதத்

தூய்ைமப்படுத்துதல்
1 எேசக்கயா இருபத்ைதந்தாம் வயதல்

ராஜாவாக , இருபத்ெதான்பது வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; சகரியாவன்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
அபயாள். 2 அவன் தன் தகப்பனாகய
தாவீது ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்தான். 3 அவன் தன் அரசாட்ச யன்
முதலாம் வருடம் முதலாம் மாதத்தல்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கதவுகைளத்
தறந்து, அைவகைளப் பழுதுபார்த்து,
4 ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்
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அைழத்துவந்து, அவர்கைளக் க ழக்கு
வீதய ேல கூடிவரச்ெசய்து, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : ேலவயேர, ேகளுங்கள்:
நீங்கள் இப்ேபாது உங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாண்டு, உங்கள் முன்ேனார்களின்
ேதவனாகயெயேகாவாவுைடயஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தம்ெசய்து, அசுத்தமானைதப்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுேபாங்கள். 6 நம்முைடய
முன்ேனார்கள் துேராகம்ெசய்து,
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, அவைரவ ட்டு வலக , தங்கள்
முகங்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்ைதவ ட்டுத் தருப்ப , அதற்கு
முதுைகக் காட்டினார்கள். 7அவர்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு
சர்வாங்க தகனபலி ெசலுத்தாமலும்,
தூபங்காட்டாமலும், வளக்குகைள
அைணத்துப்ேபாட்டு, மண்டபத்தன்
கதவுகைளயும் பூட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
8ஆைகயால் ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும்
வந்து, அவர் இவர்கைள, நீங்கள்
உங்கள் கண்களினால் பார்க்க றபடி,
துயரத்த ற்கும், தைகப்ப ற்கும், ேகலிக்கும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 9 இதனிமித்தம்
நம்முைடய முன்ேனார்கள் பட்டயத்தால்
வழுந்து, நம்முைடய மகன்களும்,
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மகள்களும், மைனவகளும் சைறயருப்பல்
ப டிபட்டார்கள். 10 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
நம்ைமவ ட்டுத் தரும்பும்படிக்கு, அவேராடு
உடன்படிக்ைகெசய்ய என் மனத ேல
தீர்மானித்துக்ெகாண்ேடன். 11என்மகன்கேள,
இப்ெபாழுது அசதயாக இருக்கேவண்டாம்;
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பணிவைட
ெசய்யும்படி அவருக்கு முன்பாக ந ற்கவும்,
அவருக்கு ஊழியம்ெசய்க றவர்களும்
தூபம்காட்டுக றவர்களுமாக இருக்கவும்
உங்கைள அவர் ெதரிந்து ெகாண்டார்
என்றான்.

12 அப்ெபாழுது ேகாகாத் வம்சத்தாரில்
அமாசாயன் மகன் மாகாத்தும், அசரியாவன்
மகன்ேயாேவலும்,ெமராரியன்வம்சத்தாரில்
அப்தயன் மகன் கீசும், எகேலலின் மகன்
அசரியாவும், ெகர்ேசானியரில் ச ம்மாவன்
மகன் ேயாவாகும், ேயாவாகன் மகன்
ஏேதனும், 13 எலிசாபான் வம்சத்தாரில்
ச ம்ரியும், ஏெயலும்,ஆசாப்பன்வம்சத்தாரில்
சகரியாவும், மத்தனியாவும், 14 ஏமானின்
வம்சத்தாரில் எக ேயலும், ச ேமயயும்,
எதுத்தூனின் வம்சத்தாரில் ெசமாயாவும்,
ஊசேயலும் என்னும் ேலவயர்கள்
எழும்ப , 15 தங்கள் சேகாதரர்கைளக்
கூடிவரச்ெசய்து, பரிசுத்தம்ெசய்துெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய வசனங்களுக்கு ஏற்ற
ராஜாவனுைடய கற்பைனயன்படிேய
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ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
சுத்த கரிக்க வந்தார்கள். 16 ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
சுத்த கரிப்பதற்காக உள்ேள ப ரேவச த்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் கண்ட
அைனத்து அசுத்தத்ைதயும் ெவளிேய
ெயேகாவாவுைடய ஆலயப்ப ராகாரத்தல்
ெகாண்டு வந்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ேலவயர்கள் அைத எடுத்து ெவளிேய
கீதேரான்ஆற்றற்குக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
17 முதல் மாதம் முதல் ேததய ேல அவர்கள்
பரிசுத்தம் ெசய்யத்ெதாடங்க , எட்டாம்
ேததய ேலெயேகாவாவுைடயமண்டபத்த ேல
ப ரேவச த்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைத
எட்டுநாளில் பரிசுத்தம்ெசய்து, முதலாம்
மாதம் பதனாறாம் ேததயல் அைத
முடித்தார்கள். 18 அவர்கள் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவ டம் ேபாய்: நாங்கள்
ெயேகாவாவன் ஆலயத்ைதயும், சர்வாங்க
தகனபலிபீடத்ைதயும், அதனுைடய
அைனத்து தட்டுமுட்டுகைளயும்,
சமுகத்து அப்பங்களின் ேமைஜையயும்,
அதன் அைனத்து தட்டுமுட்டுகைளயும்
தூய்ைமப்படுத்த , 19 ராஜாவாகய
ஆகாஸ் அரசாளும்ேபாது தம்முைடய
பாதகத்தால் எற ந்துேபாட்ட அைனத்து
தட்டுமுட்டுகைளயும் ஒழுங்குபடுத்த ப்
பரிசுத்தம்ெசய்ேதாம்; இேதா, அைவகள்
ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்கு முன்பாக
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இருக்கறதுஎன்றார்கள்.
20 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய எேசக்கயா

காைலய ேலேய எழுந்தருந்து, நகரத்தன்
ப ரபுக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குப் ேபானான்.
21 அப்ெபாழுது அரசாட்ச க்காகவும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்காகவும் யூதாவுக்காகவும் ஏழு
காைளகைளயும், ஏழுஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஏழு
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
பாவநவாரணபலியாகக்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன்ேமல் பலியடுங்கள்
என்று அவன் ஆசாரியராக ய
ஆேரானின் சந்ததயான மகன்களுக்குச்
ெசான்னான். 22 அப்படிேய ஆசாரியர்கள்
காைளகைள அடித்து, அந்த
இரத்தத்ைதப் ப டித்து பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்தார்கள்; ஆட்டுக்கடாக்கைள
அடித்து, அைவகளின் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தார்கள்;
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் அடித்து, அைவகளின்
இரத்தத்ைதயும் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்தார்கள். 23 ப றகு பாவநவாரண
பலிக்கான ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைள
ராஜாவுக்கும் சைபயாருக்கும் முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அைவகள்ேமல்
அவர்கள் தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள்.
24இஸ்ரேவல் அைனத்தற்காகவும், சர்வாங்க
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தகனபலிையயும் பாவநவாரணபலிையயும்
ெசலுத்துங்கள் என்று ராஜா
ெசால்லியருந்தான்; ஆதலால் ஆசாரியர்கள்
அைவகைள அடித்து, இஸ்ரேவல்
அைனத்தற்கும் பாவநவ ர்த்த உண்டாக்க,
அைவகளின் இரத்தத்தால் பலிபீடத்தன்ேமல்
பரிகாரம் ெசய்தார்கள். 25 அவன், தாவீதும்,
ராஜாவன் தரிசனம் காண்கறவனாகய
காத்தும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும்
கற்ப த்தபடிேய, ைகத்தாளங்கைளயும்
தம்புருக்கைளயும் சுரமண்டலங்கைளயும்
வாச க்க ற ேலவயர்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
நறுத்தனான்; இப்படி ெசய்யேவண்டும்
என்கற கற்பைன கர்த்தரால்
அவருைடய தீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
உண்டாயருந்தது. 26அப்படிேய ேலவயர்கள்
தாவீதன் கீதவாத்தயங்கைளயும்,
ஆசாரியர்கள் பூரிைககைளயும்
ப டித்து நன்றார்கள். 27 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா சர்வாங்க தகனபலிகைளப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெசலுத்தக்
கட்டைளய ட்டான்;அைத ெசலுத்தஆரம்ப த்த
ேநரத்தல் ெயேகாவாைவ துதக்கும் கீதமும்
பூரிைககளும், இஸ்ரேவல் ராஜாவாகய
தாவீது ஏற்படுத்தன கீதவாத்தயங்களும்
முழங்கத்ெதாடங்கனது. 28 பாடைலப் பாடி,
பூரிைககைள ஊதக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்த
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முடியும்வைர சைபயார் எல்ேலாரும்
பணிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.
29 பலிய ட்டு முடிந்தேபாது, ராஜாவும்
அவேனாடிருந்த அைனவரும் தைலகுனிந்து
பணிந்துெகாண்டார்கள். 30 பன்பு
எேசக்கயா ராஜாவும் ப ரபுக்களும்
ேலவயர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
தாவீதும் தரிசனம் காண்கறவனாகய
ஆசாபும் பாடின வார்த்ைதகளால்
ெயேகாவாைவ துதயுங்கள் என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது மக ழ்ச்ச ேயாடு துதெசய்து
தைலகுனிந்து பணிந்துெகாண்டார்கள்.
31 அதன்பன்பு எேசக்கயா: இப்ேபாதும்
நீங்கள் கர்த்தருக்ெகன்று உங்கைளப்
பரிசுத்தம்ெசய்தீர்கள்; ஆைகயால் அருகல்
வந்து, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு
தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது
சைபயாரில் வருப்பமுள்ளவர்கள்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் மற்றவர்கள்
தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 32 சைபயார்
ெகாண்டுவந்த சர்வாங்க தகனபலிகளின்
ெதாைக எழுபது காைளகளும்,
நூறு ஆட்டுக்கடாக்களும், இருநூறு
ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இைவகெளல்லாம்
ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்க தகனமாயன.
33 அறுநூறு காைளகளும் மூவாய ரம்
ஆடுகளும் ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டது.
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34 ஆனாலும் ஆசாரியர்களின்
எண்ணிக்ைக குைறவாக இருந்ததால்
அவர்களால் அந்த சர்வாங்க தகனமான
ஜீவன்கைளெயல்லாம் அடித்துத் ேதாலுரிக்க
முடியாமலிருந்தது; அதனால் அந்த ேவைல
முடியும்வைரக்கும், மற்ற ஆசாரியர்கள்
தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யும்வைரக்கும்,
அவர்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ேலவயர்கள்அவர்களுக்குஉதவெசய்தார்கள்;
தங்கைளப் பரிசுத்தம் ெசய்துெகாள்ள
ேலவயர்கள் ஆசாரியர்கைளவ ட மன
உற்சாகமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.
35 சர்வாங்க தகனபலிகளும்,
ஸ்ேதாத்த ரபலிகளின் ெகாழுப்பும்,
சர்வாங்கதகனங்களுக்குரிய பானபலிகளும்
மிகுதயாயருந்தது; இந்தவதமாக
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் ஆராதைன
த ட்டம் ெசய்யப்பட்டது. 36 ேதவன்
மக்கைள ஆயத்தப்படுத்தயைதக்குற த்து
எேசக்கயாவும் மக்கள் எல்ேலாரும்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; இந்தக் காரியத்ைத
ெசய்வதற்கான ேயாசைன உடனடியாக
உண்டானது.

அத்த யாயம் 30

எேசக்கயா பஸ்கா பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுதல்
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1 அதன்பன்பு இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு பஸ்காைவக் ெகாண்டாட,
எருசேலமில் இருக்க ற ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்கு வாருங்கள் என்று எேசக்கயா
இஸ்ரேவல், யூதா எங்கும் ஆட்கைள
அனுப்பனதுமட்டுமல்லாமல், எப்ப ராயீம்
மனாேச ேகாத்த ரங்களுக்கும் கடிதங்கைள
எழுதயனுப்பனான். 2பஸ்காைவஇரண்டாம்
மாதத்தல்ெகாண்டாட, ராஜாவும்அவனுைடய
ப ரபுக்களும் எருசேலமிலுள்ள சைபயார்
அைனவரும் ேயாசைன ெசய்தருந்தார்கள்.
3ஆசாரியர்கள்ேபாதுமானஎண்ணிக்ைகயல்
தங்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யாமலும், மக்கள்
எருசேலமில் இன்னும் கூடிவராமலும்
இருந்ததால், அதன் காலத்தல் அைதக்
ெகாண்டாட முடியாமற்ேபானது. 4 இந்தக்
காரியம் ராஜாவன் பார்ைவக்கும் அைனத்து
சைபயாரின் பார்ைவக்கும் நயாயமாகக்
காணப்பட்டது. 5 எழுதயருக்க றபடி
நீண்டகாலமாக அவர்கள் அைதக்
ெகாண்டாடவல்ைல; ஆைகயால்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட எருசேலமுக்கு
வாருங்கள் என்று ெபெயர்ெசபாமுதல்
தாண் வைரயுள்ள இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும்
அறவப்புக் ெகாடுக்கத் தீர்மானம்
ெசய்தார்கள். 6 அப்படிேய ராஜாவும்
அவனுைடய ப ரபுக்களும் ெகாடுத்த
கடிதங்கைள தபால்காரர்கள் வாங்க ,
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ராஜாவுைடய கட்டைளயன்படிேய
இஸ்ரேவல் யூதா எங்கும் ேபாய்:
இஸ்ரேவல் மக்கேள, ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல் என்பவர்களுைடய
ேதவனாகயகர்த்தரிடத்த ற்குத்தரும்புங்கள்;
அப்ெபாழுது அசீரியருைடய ராஜாக்களின்
ைகக்குத் தப்பயருக்க ற மீதயான
உங்களிடத்த ற்கு அவர் தரும்புவார்.
7 தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு துேராகம்ெசய்த உங்கள்
முற்ப தாக்கைளப்ேபாலவும் உங்கள்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும் இருக்காதீர்கள்;
அதற்காக, நீங்கள் காண்கறபடிேய,
அவர்கள் அழிந்துேபாக றதற்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர. 8 இப்ேபாதும்
உங்கள் முன்ேனார்கைளப்ேபால் உங்கள்
கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தாேதயுங்கள்;
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு உடன்பட்டு,
அவர் சதாகாலத்த ற்கும் பரிசுத்தம்ெசய்த
அவருைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கு வந்து,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்; அப்ெபாழுது
அவருைடய கடுங்ேகாபம் உங்கைள வ ட்டுத்
தரும்பும். 9 நீங்கள் கர்த்தரிடத்த ற்குத்
தரும்பனால், உங்கள் சேகாதரர்களும்
உங்கள் பள்ைளகளும் தங்கைள
சைறப டித்தவர்களுக்கு முன்பாக இரக்கம்
ெபறுவதற்கும், இந்த ேதசத்த ற்குத்
தரும்புவதற்கும் அது உதவயாயருக்கும்;
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உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
கருைபயும் இரக்கமும் உள்ளவர்; நீங்கள்
அவரிடத்த ற்குத் தரும்பனால், அவர்
தம்முைடய முகத்ைத உங்கைளவ ட்டு
வலக்குவதல்ைல என்றார்கள். 10 அப்படி
அந்த தபால்காரர்கள் எப்ப ராயீம் மனாேச
ேதசங்களில் ெசபுேலான்வைரக்கும் ஊர்
ஊராகச் சுற்ற த் த ரிந்தார்கள்; ஆனாலும்
அவர்கள் இவர்கைளப்பார்த்து நைகத்துப்
பரியாசம் ெசய்தார்கள். 11 ஆகலும்,
ஆேசரிலும், மனாேசயலும், ெசபுேலானிலும்,
ச லர் மனத்தாழ்ைமயாக எருசேலமுக்கு
வந்தார்கள். 12யூதாவலும்ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய, ராஜாவும்
ப ரபுக்களும், கட்டைளய ட்ட முைறயன்படி
ெசய்வதற்கு, ேதவனுைடய கரம் அவர்கைள
ஒருமனப்படுத்தனது. 13 அப்படிேய
இரண்டாம் மாதத்தல் புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடத்
த ரளான மக்கள் எருசேலமில் மகாெபரிய
சைபயாகக்கூடினார்கள். 14அவர்கள்எழும்ப ,
எருசேலமில் இருந்த பலிபீடங்கைளயும்,
தூபபீடங்கைளயும் அகற்ற கீதேரான்
ஆற்ற ேல ேபாட்டார்கள். 15 பன்பு
இந்த இரண்டாம் மாதம் பதனான்காம்
ேததயல் பஸ்காவன் ஆட்டுக்குட்டிகைள
அடித்தார்கள்; ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும் ெவட்கப்பட்டு,
தங்கைள சுத்தம்ெசய்து, சர்வாங்க
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தகனபலிகைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்து,
16 ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு ஏற்ற தங்கள்
முைறைமயன்படிேய தங்களுக்கு
நயமித்த இடத்த ேல நன்றார்கள்;
ஆசாரியர்கள் ேலவயர்களின் ைகயலிருந்து
இரத்தத்ைத வாங்க த் ெதளித்தார்கள்.
17 சைபய ேல அேநகர் தங்கைளப் பரிசுத்தம்
ெசய்துெகாள்ளாமல் இருந்தார்கள்;
ஆைகயால் சுத்தமில்லாத எல்ேலாைரயும்
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்ெசய்ய,
ேலவயர்கள் அவர்களுக்காகப் பஸ்காவன்
ஆட்டுக்குட்டிகைள அடிக்கும் காரியத்ைத
வ சாரித்தார்கள். 18 அேதெனன்றால்
எப்ப ராயீம், மனாேச, இசக்கார்,
ெசபுேலான் மனிதர்களில் அேநகம் மக்கள்
தங்கைளச் சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளாமல்
இருந்தும், எழுதப்பட்டிராத முைறயல்
பஸ்காைவச் சாப்ப ட்டார்கள். 19 எேசக்கயா
அவர்களுக்காகவண்ணப்பம்ெசய்து,தங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய கர்த்தரான
ேதவைனத் ேதட, தங்கள் இருதயத்ைத
ேநராக்கனவர்கள்பரிசுத்தஸ்தலத்த ற்ேகற்ற
சுத்தம்அைடயாமலிருந்தாலும்,கருைபயுள்ள
ெயேகாவா அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
மன்னிப்பாராக என்றான். 20 ெயேகாவா
எேசக்கயாவன் வண்ணப்பத்ைதக்ேகட்டு,
மக்களுக்கு உதவ ெசய்தார்.



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 30:21cxxxiv2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 30:25

21 அப்படிேய எருசேலமிேல காணப்பட்ட
இஸ்ரேவல் மக்கள் புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைகைய ஏழுநாட்களும் மகா
ஆனந்தத்ேதாடு ெகாண்டாடினார்கள்;
ேலவயர்களும் ஆசாரியர்களும்
அனுதனமும் கர்த்தருக்ெகன்று
ேபேராைசயாகத் ெதானிக்கும்
கீதவாத்தயங்களால் ெயேகாவாைவ
துதத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
22 ெயேகாவாவுக்கு அடுத்த காரியத்தல்
நல்லஉணர்வுள்ளஅைனத்துேலவயேராடும்
எேசக்கயா ஆதரவாகப் ேபசனான்;
இப்படி அவர்கள் பண்டிைகயன் ஏழு
நாட்களும் சாப்ப ட்டு, ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளச்
ெசலுத்த , தங்கள் முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
துதத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 23 பன்பு
ேவறு ஏழுநாட்கள் ெகாண்டாட
சைபயார் எல்ேலாரும் ேயாசைனெசய்து,
அந்த ஏழுநாட்களும் ஆனந்தத்ேதாடு
ெகாண்டாடினார்கள். 24 யூதாவன்
ராஜாவாகய எேசக்கயா சைபக்கு
ஆய ரம் காைளகைளயும், ஏழாய ரம்
ஆடுகைளயும் ெகாடுத்தான்; ப ரபுக்களும்
சைபக்கு ஆய ரம் காைளகைளயும்,
பத்தாய ரம் ஆடுகைளயும் ெகாடுத்தார்கள்;
ஆசாரியர்களில் அேநகம்ேபர் தங்கைளச்
சுத்தம்ெசய்தார்கள். 25யூதாவன்சைபயாரும்,
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
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இஸ்ரேவலிலிருந்து வந்த சைபயாரும்,
இஸ்ரேவல் ேதசத்தலிருந்து வந்த
அந்நயரும், யூதாவல் குடியருந்தவர்களும்
மக ழ்ச்ச யாயருந்தார்கள். 26 அப்படிேய
எருசேலமில் மகா சந்ேதாஷம்
உண்டாயருந்தது; தாவீதன் மகனாகய
சாெலாேமான் என்னும் இஸ்ரேவலுைடய
ராஜாவன் நாட்கள் முதற்ெகாண்டு இப்படி
எருசேலமில் நடந்ததல்ைல. 27 ேலவயரான
ஆசாரியர்கள் எழுந்து நன்று, மக்கைள
ஆசீர்வத த்தார்கள்; அவர்களுைடய சத்தம்
ேகட்கப்பட்டு, அவர்களுைடய வண்ணப்பம்
அவருைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகய
பரேலாகத்தல்வந்துஎட்டினது.

அத்த யாயம் 31
1 இைவகெளல்லாம் முடிந்தபன்பு,

வந்தருந்த இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
யூதாவன் பட்டணங்களுக்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், யூதா ெபன்யமீன்
எங்கும் எப்ப ராயீமிலும் மனாேசயலும்
இருந்த சைலகைள உைடத்து,
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி,
ேமைடகைளயும் பீடங்கைளயும்
இடித்து, அைவகைளெயல்லாம்
இடித்துப்ேபாட்டார்கள்; பன்பு இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள்
ஊர்களிலிருக்க ற தங்கள் ெசாந்த
இருப்ப டத்த ற்குத்தரும்பனார்கள்.
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ஆராதைனக்காக ெகாடுக்கப்பட்ட
பங்களிப்புகள்

2 எேசக்கயா, ஆசாரியர்கள்
ேலவயருைடய குழுக்கைள
அவர்கள் வரிைசகளின்முைறேயயும்,
ஒவ்ெவாருவைரயும் அவர்கள்
ஊழியத்தன்முைறேயயும் ஒழுங்குபடுத்த ,
ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும்,
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தவும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் வாசல்களில்
ஊழியம்ெசய்து துதத்து ஸ்ேதாத்த ரிக்கவும்
ஒழுங்குபடுத்தனான். 3 ராஜா
ெயேகாவாவுைடய நயாயப்ப ரமாணத்தல்
எழுதயருக்க றமுைறயல்காைலமாைலகளில்
ெசலுத்தேவண்டிய சர்வாங்க
தகனபலிகளுக்கும், ஓய்வுநாட்களிலும்
மாதப்ப றப்புகளிலும் பண்டிைககளிலும்
ெசலுத்தேவண்டிய சர்வாங்க
தகனபலிகளுக்கும்தன்ெசாத்துக்களிலிருந்து
எடுத்துத் தன் பங்ைகக் ெகாடுத்தான்.
4 ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
ெயேகாவாவுைடய நயாயப்ப ரமாணத்ைத
உற்சாகமாகக் ைகக்ெகாள்ள,
அவர்களுக்குரிய பாகத்ைதக் ெகாடுக்க
மக்களுக்கும் எருசேலமின் குடிகளுக்கும்
கட்டைளய ட்டான். 5 இந்த வார்த்ைத
ப ரபலமானேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள்
தானியத்தலும், த ராட்ைசரசத்தலும்,
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எண்ெணயலும், ேதனிலும், நலத்தன்
எல்லா வரவலும் முதற்பலன்கைளத்
த ரளாகக் ெகாண்டுவந்து, சகலத்தலும்
தசமபாகத்ைதப் பரிபூரணமாகக்
ெகாடுத்தார்கள். 6யூதாவன் பட்டணங்களில்
குடியருந்த இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும்,
யூதா வம்சத்தாரும், மாடுகளிலும்
ஆடுகளிலும் தசமபாகத்ைதயும், தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
ெசய்யப்பட்டைவகளில் தசமபாகத்ைதயும்
ெகாண்டுவந்து குவயல் குவயலாக
ைவத்தார்கள். 7 மூன்றாம் மாதத்தல்
குவயல் ெசய்யத்துவங்க ஏழாம்
மாதத்தல் முடித்தார்கள். 8 எேசக்கயாவும்
ப ரபுக்களும் வந்து, அந்தக் குவயல்கைளப்
பார்க்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் ெசலுத்த , அவருைடய
மக்களாகய இஸ்ரேவைலப் புகழ்ந்தார்கள்.
9 அந்தக் குவயல்கைளக் குறத்து
எேசக்கயா, ஆசாரியர்கைளயும்
ேலவயர்கைளயும் வ சாரித்தேபாது,
10 சாேதாக்கன் சந்ததயானாகய அசரியா
என்னும் ப ரதான ஆசாரியன் அவைன
ேநாக்க : இந்தக் காணிக்ைகையக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரத் ெதாடங்கனதுமுதல்
நாங்கள் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்ேதாம்;
இன்னும் மீதம் இருக்க றது; ெயேகாவா
தம்முைடய மக்கைள ஆசீர்வத த்ததால்
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இந்தத் த ரளான தானியக் குவயல்
மீந்தருக்க றது என்றான். 11 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ேசமிப்புக் க டங்குகைள ஆயத்தப்படுத்தச்
ெசான்னான். 12 அவர்கள் அைவகைள
ஆயத்தப்படுத்தனபன்பு, அைவகளிேல
காணிக்ைககைளயும், தசம பாகத்ைதயும்,
பரிசுத்தம்ெசய்யப்பட்டைவகைளயும்
உண்ைமயாக எடுத்துைவத்தார்கள்;
அைவகளின்ேமல் ேலவயனாகய
ெகானனியா தைலவனும், அவன்
தம்பயாகய ச ேமய இரண்டாவதுமாக
இருந்தான். 13 ராஜாவாகய
எேசக்கயாவும், ேதவனுைடய ஆலய
வசாரைணக்காரனாகய அசரியாவும்
ெசய்த கட்டைளயன்படிேய, ெயக ேயலும்,
அசசயாவும், நாகாத்தும், ஆசேகலும்,
ெயரிேமாத்தும், ேயாசபாத்தும், ஏலிேயலும்,
இஸ்மகயாவும், மாகாத்தும், ெபனாயாவும்,
ெகானனியாவன் கீழும் அவன் தம்பயாகய
ச ேமயயன் கீழும் வ சாரிப்புக்காரர்களாக
இருந்தார்கள். 14 க ழக்குவாசைலக்
காக்க ற இம்னாவன் மகனாகய ேகாேர
என்னும் ேலவயன், ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தப்பட்ட காணிக்ைககைளயும்
மகா பரிசுத்தமானைவகைளயும் பங்க ட,
ேதவனுக்கு ெசலுத்தும் உற்சாகக்
காணிக்ைககள்ேமல் அதகாரியாயருந்தான்.
15 அவனுைடய ைகக்கு உதவயாக
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ஆசாரியர்களின் பட்டணங்களில்
குழுக்களின் முைறயலிருக்கற தங்கள்
சேகாதரர்களிேல ெபரியவனுக்கும்
ச றயவனுக்கும் சரிசமமாகக் ெகாடுப்பதற்கு,
உண்ைமயுள்ளவர்களாக எண்ணப்பட்ட
ஏேதனும், மின்யமீனும், ெயசுவாவும்,
ெசமாயாவும், அமரியாவும், ெசக்கனியாவும்
ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள். 16 வம்ச
அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட
மூன்று வயதுமுதல், அதற்கு
ேமற்பட்ட ஆண்பள்ைளகைளத்தவ ர,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ப ரேவச க்க ற அவரவருக்கும்
தங்கள் குழுக்களின்படிேய, தங்கள்
முைறகளிேல தாங்கள் ெசய்க ற
தங்கள் பணிவைடக்குத்தக்கதாக
அநுதன சம்பளம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
17 தங்கள் முன்ேனார்களின் வம்ச
அட்டவைணகளில் எழுதப்பட்ட
தங்கள் குழுக்களின்படிேய தங்கள்
முைறகளிலிருக்க ற இருபது வயதுமுதல்,
அதற்கு ேமற்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கும்,
ேலவயர்களுக்கும், 18 அவர்களுைடய
எல்லாக் கூட்டத்தன் அட்டவைணயலும்
எழுதப்பட்ட அவர்களுைடய எல்லாக்
குழந்ைதகளுக்கும், மைனவகளுக்கும்,
மகன்களுக்கும், மகள்களுக்கும் பங்கு
ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள் பரிசுத்தமானைத
உண்ைமயன்படி பரிசுத்தமாக
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வசாரித்தார்கள். 19 ஆசாரியர்களில்
அைனத்து ஆண்பள்ைளகளுக்கும்
ேலவயர்களுக்குள்ேள அட்டவைணயல்
எழுதப்பட்டவர்கள் எல்ேலாருக்கும் சம்பளம்
ெகாடுக்க, ஆசாரியர்களுைடய ஒவ்ெவாரு
பட்டணத்ைதச்சார்ந்த ெவளிந லங்களிலும்
ஆேரான் வம்சத்தாரில் ேபர்ேபராகக்
குற க்கப்பட்ட மனிதர்கள் இருந்தார்கள்.
20இந்தமுைறயல் எேசக்கயாயூதாெவங்கும்
நடப்ப த்து,தன்ேதவனாகயெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக நன்ைமயும் ெசம்ைமயும்
உண்ைமயுமானைதச் ெசய்தான்.
21 அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ேவைலயலும், தன் ேதவைனத் ேதடும்படிக்கு
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும் கற்பைனக்கும்
அடுத்த காரியத்தலும் என்ன ெசய்யத்
ெதாடங்கனாேனா,அைதெயல்லாம்தன்முழு
இருதயத்ேதாடும்ெசய்துெவற்றெபற்றான்.

அத்த யாயம் 32
சனெகரிப் எருசேலைமப் பயமுறுத்துதல்

1இந்தக்காரியங்கள்நைறேவறவரும்ேபாது
அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
வந்து, யூதாவுக்குள் ப ரேவச த்து,
பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்கு
எத ராக முகாமிட்டு, அைவகைளத் தன்
வசமாக்க க்ெகாள்ள நைனத்தான்.
2 சனெகரிப் வந்து, எருசேலமின்ேமல்
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ேபார்ெசய்யத் த ட்டமிட்டிருப்பைத
எேசக்கயா கண்டேபாது, 3 நகரத்த ற்கு
ெவளிேய இருக்க ற ஊற்றுகைள
அைடத்துவ ட, தன் ப ரபுக்கேளாடும்
தன் பராக்க ரமசாலிகேளாடும்
ஆேலாசைனெசய்தான்; அதற்கு அவர்கள்
உதவயாயருந்தார்கள். 4 அசீரியா
ராஜாக்கள் வந்து, அதக தண்ணீைர
ஏன் கண்டுபடிக்க ேவண்டும் என்று
ெசால்லி, அேநகம் மக்கள் கூடி, அைனத்து
ஊற்றுகைளயும் நாட்டின் நடுவல் பாயும்
ஓைடையயும் அைடத்துப்ேபாட்டார்கள்.
5 அவன் த டன்ெகாண்டு, இடிந்துேபான
மதைலெயல்லாம் கட்டி, அைவகைளயும்
ெவளியலுள்ள மற்ற மதல்கைளயும்
ேகாபுரங்கள் வைர உயர்த்த , தாவீதன்
நகரத்தனுைடய ேகாட்ைடையப்
பலப்படுத்த, த ரளான ஆயுதங்கைளயும்
ேகடகங்கைளயும்ெசய்து, 6 மக்களின்ேமல்
பைடத்தைலவைர ஏற்படுத்த ,
அவர்கைள நகரவாசலின் வீதய ேல
தன்னருகல் கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள
ேநாக்க : 7 நீங்கள் த டன்ெகாண்டு
ைதரியமாயருங்கள்; அசீரியா ராஜாவுக்கும்
அவேனாடிருக்க ற ஏராளமானகூட்டத்த ற்கும்
பயப்படாமலும் கலங்காமலுமிருங்கள்;
அவேனாடு இருக்கறவர்கைளவ ட நம்ேமாடு
இருக்க றவர்கள் அதகம். 8 அவேனாடு
இருக்கறது மாம்ச புயம், நமக்குத்
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துைணநன்று நம்முைடய ேபார்கைள
நடத்த நம்ேமாடு இருக்க றவர் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாதாேன என்று
ெசால்லி, அவர்கைளத் ேதற்றனான்;
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா
ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகளின்ேமல் மக்கள்
நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்.

9 இதன்பன்பு அசீரியா ராஜாவாகய
சனெகரிப் தன் முழு பைடயுடன்
லாகீசுக்கு எத ராக முற்றுைக
ேபாட்டிருக்கும்ேபாது, யூதாவன் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவ டத்த ற்கும், எருசேலமிலுள்ள
யூதா மக்கள் அைனவரிடத்த ற்கும் தன்
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப : 10 அசீரியா
ராஜாவாகய சனெகரிப் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், முற்றுைக ேபாடப்பட்ட
எருசேலமிேல நீங்கள் இருப்பதற்கு, நீங்கள்
எதன்ேமல் நம்ப க்ைகயாயருக்க றீர்கள்?
11 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நம்ைம அசீரியருைடய ராஜாவன் ைகக்குத்
தப்புவ ப்பார் என்று எேசக்கயா ெசால்லி,
நீங்கள் பசயனாலும் தாகத்தாலும் சாகும்படி
உங்களுக்குப் ேபாத க்க றான் அல்லவா?
12 அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய
பலிபீடங்கைளயும் தள்ளிவ ட்டவனும்,
ஒேர பலிபீடத்த ற்கு முன்பாகப் பணிந்து,
அதன்ேமல் தூபங்காட்டுங்கள் என்று
யூதாவுக்கும் எருசேலமியர்களுக்கும்
ெசான்னவனும் அந்த எேசக்கயாதான்
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அல்லவா? 13 நானும் என் முன்ேனார்களும்
ேதசத்து சகல மக்களுக்கும் ெசய்தைத
அறயவல்ைலயா? அந்த ேதசங்களுைடய
மக்களின் ெதய்வங்கள் அவர்கள்
ேதசத்ைத நம்முைடய ைகக்குத் தப்புவ க்க
அவர்களுக்குப் ெபலன் இருந்தேதா?
14 என் முன்ேனார்கள் பாழாக்கன அந்த
மக்களுைடய அைனத்து ெதய்வங்களிலும்
எவன் தன் மக்கைள என் ைகக்குத்
தப்புவக்கப் பலவானாயருந்தான்?
அப்படியருக்க, உங்கள் ேதவன் உங்கைள
என் ைகக்குத் தப்புவக்கமுடியுமா?
15 இப்ேபாதும் எேசக்கயா உங்கைள
ஏமாற்றவும்,இப்படிஉங்களுக்குேபாத க்கவும்
இடங்ெகாடுக்கேவண்டாம்; நீங்கள் அவைன
நம்பவும் ேவண்டாம்; ஏெனன்றால் எந்த
மக்களின் ெதய்வமும், எந்த ராஜ்யத்தன்
ெதய்வமும் தன் மக்கைள என் ைகக்கும்
என் முன்ேனார்களின் ைகக்கும் தப்புவக்க
முடியாமல் இருந்தேத; உங்கள் ேதவன்
உங்கைள என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பது எப்படி
என்கறார் என்று ெசால்லி, 16 அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகவும்,
அவருைடய தாசனாகய எேசக்கயாவுக்கு
வ ேராதமாகவும் இன்னும் அதகமாகப்
ேபசனார்கள். 17 ேதசங்களுைடய மக்களின்
ெதய்வங்கள் தங்கள் மக்கைள என் ைகக்குத்
தப்புவக்காதருந்ததுேபால, எேசக்கயாவன்
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ேதவனும் தன் மக்கைள என் ைகக்குத்
தப்புவ ப்பதல்ைலெயன்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ அவமத க்கவும்,
அவருக்கு வ ேராதமாகப் ேபசவும் அவன்
கடிதங்கைளயும் எழுதனான். 18 அவர்கள்
மதலின்ேமலிருக்கற எருசேலமின்
மக்கைளப் பயப்படுத்த , கலங்கச்ெசய்து,
தாங்கள் நகரத்ைதப்ப டிக்கும்படி,
அவர்கைளப் பார்த்து: யூத
ெமாழிய ேல மகா சத்தமாகக் கூப்ப ட்டு,
19 மனிதர்கள் ைகேவைலயனால்
ெசய்யப்பட்டதும், பூமியலுள்ள மக்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்டதுமாயருக்க ற
ெதய்வங்கைளக்குறத்துப் ேபசுக றதுேபால
எருசேலமின் ேதவைனயும்குறத்துப்
ேபசனார்கள். 20 இதனால் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவும் ஆேமாத்சன் மகனாகய
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யும் ப ரார்த்தைன ெசய்து,
வானத்ைத ேநாக்க முைறய ட்டார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ஒரு தூதைன
அனுப்பனார்; அவன் அசீரியருைடய
ராஜாவன் முகாமிலுள்ள அைனத்து
பராக்க ரமசாலிகைளயும், தைலவைரயும்,
தளபத கைளயும் அழித்தான்; அப்படிேய
சனெகரிப் ெசத்தமுகமாகத் தன்
ேதசத்த ற்குத் தரும்பனான்; அங்ேக
அவன் தன் ெதய்வத்தன் ேகாவலுக்குள்
ப ரேவச க்க றேபாது, அவனுைடய
கர்ப்பப்ப றப்பான சலர் அவைனப்
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பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
22 இப்படிக் ெயேகாவா எேசக்கயாைவயும்
எருசேலமின் குடிமக்கைளயும்அசீரியருைடய
ராஜாவாகய. சனெகரிபன் ைகக்கும்
மற்ற எல்ேலாருைடய ைகக்கும் வலக்க க்
காப்பாற்ற ,அவர்கைளச்சுற்றுப்புறத்தாருக்கு
வலக்க ஆதரித்து நடத்தனார்.
23 அேநகம்ேபர் ெயேகாவாக்ெகன்று
எருசேலமுக்குக் காணிக்ைககைளயும்,
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்கு
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் இதற்குப்ப றகு
சகல மக்களின் பார்ைவக்கும்
மத க்கப்பட்டவனாயருந்தான்.

எேசக்கயாவன் ெபருைம மற்றும்
அவனுைடயெவற்றயும்மரணமும்

24 அந்த நாட்களில் எேசக்கயா
வயாத ப்பட்டு மரணமைடயும்தருவாயல்
இருந்தான்; அவன் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, அவர்
அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம்ெசய்து, அவனுக்கு
ஒரு அற்புதத்ைதக் கட்டைளய ட்டார்.
25 எேசக்கயா தனக்குச் ெசய்யப்பட்ட
உதவக்குத் தகுந்தவாறு நடக்காமல்
மனேமட்டிைமயானான்; ஆைகயால்
அவன்ேமலும், யூதாவன்ேமலும்,
எருசேலமின்ேமலும் கடுங்ேகாபம் வந்தது.
26 எேசக்கயாவன் மனேமட்டிைமயனினால்
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அவனும் எருசேலமின் மக்களும்
தங்கைளத் தாழ்த்தனதால்,
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
எேசக்கயாவன் நாட்களிேல அவர்கள்ேமல்
வரவல்ைல. 27 எேசக்கயாவுக்கு
மிகுதயான ஐசுவரியமும் கனமும்
உண்டாயருந்தது; ெவள்ளியும், ெபான்னும்,
இரத்தனங்களும் கந்தவர்க்கங்களும்,
ேகடகங்களும், வேநாதமான
ஆபரணங்களும்* ைவக்கும்படியான
ெபாக்கஷசாைலகைளயும், 28 தனக்கு
வந்துெகாண்டிருந்த தானியமும்
த ராட்ைசரசமும் எண்ெணயும்
ைவக்கும்படியான ேசமிப்பு அைறகைளயும்,
அைனத்துவதமான மிருகஜீவன்களுக்குக்
கூடாரங்கைளயும், மந்ைதகளுக்குத்
ெதாழுவங்கைளயும் உண்டாக்கனான்.
29 அவன் தனக்குப் பட்டணங்கைளக்
கட்டி ஏராளமான ஆடுமாடுகைள
ைவத்தருந்தான்; ேதவன் அவனுக்கு மகா
த ரளான ெசல்வத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
30 இந்த எேசக்கயா கீேயான் என்னும்
ஆற்ற ேல அைணகட்டி, அதன் தண்ணீைர
ேமற்ேகயருந்து கீேழ தாவீதன் நகரத்த ற்கு
ேநராகத் தருப்பனான்; எேசக்கயா
ெசய்தெதல்லாம் வாய்த்தது. 31 ஆகலும்
பாப ேலான் ப ரபுக்களின் ப ரத ந த கள்

* அத்த யாயம் 32:27 32:27 பாத்த ரங்களும்
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ேதசத்த ேல நடந்த அற்புதத்ைதக்
ேகட்க அவனிடத்த ற்கு அனுப்பப்பட்ட
காரியத்தல் அவன் இருதயத்தல்
இருக்கற எல்லாவற்ைறயும் அறவதற்காக
அவைனச் ேசாத ப்பதற்கு ேதவன்
அவைனக் ைகவ ட்டார். 32 எேசக்கயாவன்
மற்ற காரியங்களும், அவன் ெசய்த
நன்ைமகளும் ஆேமாத்சன் மகனாகய
ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தலும், யூதா
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் புத்தகத்தலும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 33 எேசக்கயா
இறந்தபன்பு, அவைன தாவீது வம்சத்தாரின்
கல்லைறகளில் முக்கயமான† கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; யூதா முழுவதும்,
எருசேலமின் மக்களும் அவன் இறந்தேபாது
அவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்தனார்கள்;
அவன் மகனாகய மனாேச அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 33
யூதாவன்ராஜாவாகயமனாேச

1 மனாேச ராஜாவாக றேபாது பன்னிரண்டு
வயதாயருந்து, ஐம்பத்ைதந்து வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான். 2 ெயேகாவா,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன
மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய,
அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்

† அத்த யாயம் 32:33 32:33உயரமான
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ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
3 அவன் தன் தகப்பனாகய எேசக்கயா
இடித்துப்ேபாட்ட ேமைடகைளத் தரும்பவும்
கட்டி, பாகால்களுக்குப் பலிபீடங்கைளக்
கட்டி, வக்க ரகத்ேதாப்புகைள உண்டாக்க ,
வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளெயல்லாம்
பணிந்துெகாண்டு, அைவகைள வணங்க ,
4எருசேலமிேலஎன்நாமம்என்ெறன்ைறக்கும்
வளங்கும் என்று ெயேகாவா ெசான்ன
தம்முைடய ஆலயத்த ேல பலிபீடங்கைளக்
கட்டி, 5 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
இரண்டு ப ராகாரங்களிலும் வானத்தன்
நட்சத்த ரங்களுக்ெகல்லாம் பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான். 6 அவன் ெபன் இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்க ேல தன் மகன்கைளத்
தகனபலிகளாக தீய ேல பலிய ட்டு, நாள்
நட்சத்த ரம் பார்த்து, பல்லிசூனியங்கைள
அநுசரித்து, ேஜாத டம் பார்க்க றவர்கைளயும்
குறெசால்லுகறவர்கைளயும் ைவத்து,
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக அவர்
பார்ைவக்கு மிகுதயும் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 7 இந்த ஆலயத்தலும்,
இஸ்ரேவல் வம்சங்களிெலல்லாம்
நான் ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமிலும்,
என் நாமத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
வளங்கச்ெசய்ேவன் என்றும், 8 நான்
ேமாேசையக்ெகாண்டு இஸ்ரேவலுக்குக்
ெகாடுத்த சகல நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும்,
கட்டைளகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்
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ஏற்றபடிேய அவர்களுக்கு நான்
கற்ப த்தைவகைளெயல்லாம் அவர்கள்
ெசய்யக் கவனமாக இருந்தார்கேளயானால்,
நான் இனி அவர்கள் கால்கைள
அவர்கள் முன்ேனார்களுக்கு
நைலப்படுத்தைவத்த ேதசத்தலிருந்து
வலகச்ெசய்வதல்ைலெயன்றும்,
ேதவன் தாவீேதாடும் அவன் மகனாகய
சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லியருந்த
ேதவனுைடய ஆலயத்தல்தாேன,
அவன் தான் ெசய்த வக்க ரகமாக ய
சைலைய நாட்டினான். 9 அப்படிேய
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு
முன்பாக அழித்த மக்கைளவ ட, யூதாவும்
எருசேலமின் மக்களும் ெபால்லாப்புச்
ெசய்யதக்கதாக, மனாேச அவர்கைள
வழிவலக ப் ேபாகச்ெசய்தான். 10ெயேகாவா
மனாேசேயாடும் அவனுைடய மக்கேளாடும்
ேபசனேபாதலும், அவர்கள் கவனிக்காேத
ேபானார்கள். 11 ஆைகயால் ெயேகாவா:
அசீரியா ராஜாவன் தளபத கைள
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்; அவர்கள்
மனாேசைய முட்ெசடிகளில் ப டித்து, இரண்டு
ெவண்கலச்சங்கலியால் அவைனக் கட்டி
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
12 இப்படி அவன் ெநருக்கப்படும்ேபாது,
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
ெகஞ்ச , தன் முன்ேனார்களின் ேதவனுக்கு
முன்பாக தன்ைன மிகவும் தாழ்த்தனான்.
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13 அவைர ேநாக்க , அவன் வண்ணப்பம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றேபாது, அவர் அவன்
ெகஞ்சுதலுக்கு இரங்க , அவனுைடய
ெஜபத்ைதக் ேகட்டு, அவைனத் தரும்ப
எருசேலமிலுள்ள தன்னுைடய ேதசத்த ற்கு
வரச்ெசய்தார்; ெயேகாவாேவ ேதவன் என்று
அப்ெபாழுதுமனாேசஅற ந்தான்.

14 பன்பு அவன் தாவீதுைடய
நகரத்தன் ெவளி மதைலக் கீேயானுக்கு
ேமற்ேகயருக்க ற பள்ளத்தாக்கு துவங்க
மீன்வாசல்வைர கட்டி, ஓேபைலச்
சுற்றலும் அைத வைளத்து, அைத
மிகவும் உயர்த்த , யூதாவலுள்ள
பாதுகாப்பான பட்டணங்களிெலல்லாம்
பைடத்தைலவைர ஏற்படுத்த ,
15 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
அந்நய ெதய்வங்கைளயும் அந்த
சைலையயும் அகற்றவ ட்டு,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயமுள்ள
மைலயலும் எருசேலமிலும் தான்
கட்டியருந்த எல்லாப் பலிபீடங்கைளயும்
அகற்ற , பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
ேபாடச் ெசய்து, 16 ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்ைதப் பழுதுபார்த்து,
அதன்ேமல் சமாதானபலிகைளயும்
ஸ்ேதாத்த ரபலிகைளயும் ெசலுத்த ,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ஆராத க்கேவண்டும் என்று யூதாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டான். 17 ஆனாலும் மக்கள்
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இன்னும் ேமைடகளில் பலிய ட்டுவந்தார்கள்;
இருந்தாலும் தங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்ெகன்ேற அப்படிச் ெசய்தார்கள்.
18 மனாேசயன் மற்ற காரியங்களும்,
அவன் தன் ேதவைன ேநாக்க ச் ெசய்த
வண்ணப்பமும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்தல் அவேனாடு
ேபசன தரிசனம் காண்கறவர்களின்
வார்த்ைதகளும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
19 அவனுைடய வண்ணப்பமும், அவன்
ெகஞ்சுதலுக்குக் ெயேகாவா இரங்கனதும்,
அவன் தன்ைனத் தாழ்த்தனதற்கு முன்ேன
ெசய்த அவனுைடய எல்லாப் பாவமும்
துேராகமும், அவன் ேமைடகைளக்
கட்டி வ க்க ரகத் ேதாப்புகைளயும்
சைலகைளயும் நாட்டின இடங்களும்,
ஓசாயன் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
20 மனாேச இறந்தபன்பு, அவைன அவன்
வீட்டிேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகய ஆேமான் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆேமான்
21 ஆேமான் ராஜாவாக றேபாது

இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து, இரண்டு
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்.
22 அவன் தன் தகப்பனாகய மனாேச
ெசய்ததுேபாலெயேகாவாவன்பார்ைவக்குப்
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ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; தன்
தகப்பனாகய மனாேச ெசய்துைவத்த
சைலகளுக்ெகல்லாம் ஆேமான் பலிய ட்டு,
அைவகைள வணங்கனான். 23 தன்
தகப்பனாகய மனாேச தன்ைனத்
தாழ்த்த க்ெகாண்டதுேபால, இந்த ஆேமான்
என்பவன் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகத்
தன்ைனத் தாழ்த்தாமல் ேமன்ேமலும்
அக்க ரமம் ெசய்துவந்தான். 24 அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு வேராதமாக
சத ெசய்து, அவன் அரண்மைனயேல
அவைனக் ெகான்று ேபாட்டார்கள்.
25 அப்ெபாழுது ேதசத்து மக்கள் ஆேமான்
என்னும் ராஜாவுக்கு வ ேராதமாக சத ெசய்த
அைனவைரயும் ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவன்
மகனாகய ேயாச யாைவ அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 34
ேயாச யாவன்சீர்தருத்தங்கள்

1 ேயாச யா ராஜாவாக றேபாது
எட்டு வயதாயருந்து, முப்பத்ெதாரு
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்.
2 அவன் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்கு
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன்
தகப்பனாகய தாவீதன் வழிகளில், வலது
இடதுபுறமாக வலகாமல் நடந்தான். 3அவன்
தன் அரசாட்ச யன் எட்டாம் வருட ஆட்சயல்,
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தான் இன்னும் இளவயதாயருக்கும்ேபாது,
தன் தகப்பனாகய தாவீதன் ேதவைனத்
ேதட ஆரம்ப த்து, பன்னிரண்டாம்
வருடத்தல் ேமைடகள், ேதாப்புகள்,
உருவங்கள், சைலகள் ஆகய இைவகள்
இல்லாமல்ேபாகும்படி, யூதாைவயும்,
எருசேலைமயும் தூய்ைமப்படுத்தத்
ெதாடங்கனான். 4 அவனுக்கு முன்பாகப்
பாகால்களின் பலிபீடங்கைள இடித்தார்கள்;
அைவகளின்ேமலிருந்த சைலகைள
ெவட்டி, வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும்
வார்ப்பு சைலகைளயும் ெவட்டப்பட்ட
சைலகைளயும் உைடத்து ெநாறுக்க ,
அைவகளுக்கு பலிய ட்டவர்களுைடய
கல்லைறகளின்ேமல் தூவ , 5 பூசாரிகளின்
எலும்புகைள அவர்களுைடய
பலிபீடங்களின்ேமல் சுட்ெடரித்து,
இந்தவதமாக யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
தூய்ைமப்படுத்தனான். 6 அப்படிேய
அவன் மனாேச எப்ப ராயீம் ச மிேயான்
என்னும் பட்டணங்களிலும், நப்தலிவைரயும்,
பாழான அைவகளின் சுற்றுப்புறங்களிலும்
ெசய்தான். 7 அவன் இஸ்ரேவல்
ேதசம் எங்குமுள்ள பலிபீடங்கைளயும்
வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும் இடித்து,
சைலகைள ெநாறுக்க த் தூளாக்க , எல்லாச்
சைலகைளயும் ெவட்டிப்ேபாட்டபன்பு
எருசேலமுக்குத்தரும்பனான்.

8 அவன் ேதசத்ைதயும் ஆலயத்ைதயும்
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தூய்ைமப்படுத்தயபன்பு, அவன்
தன் அரசாட்ச யன் பதெனட்டாம்
வருடத்த ேல, அத்சலியாவன் மகனாகய
சாப்பாைனயும், நகரத்தைலவனாகய
மாெசயாைவயும், ேயாவாகாசன் மகனாகய
ேயாவாக் என்னும் மந்த ரிையயும்,
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்ப்பதற்கு
அனுப்பனான். 9 அவர்கள் ப ரதான
ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவனிடத்தல்
வந்து, வாசற்படிையக் காக்க ற ேலவயர்கள்
மனாேசயலும்எப்ப ராயீமிலும்இஸ்ரேவலில்
மீதயானவர்கெளல்லாரின் ைகயலும்
யூதா ெபன்யமீன் எங்கும் ேசர்த்து,
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்த பணத்ைத
ஒப்புவத்து, 10 ேவைலையச் ெசய்யைவக்க,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வசாரிப்புக்காரரானவர்களின் ைகயல்
அைதக் ெகாடுத்தார்கள்; இவர்கள்
அைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்த்து ஒழுங்குபடுத்துகறதற்கு
ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்க றவர்கள்
ைகய ேல ெகாடுத்தார்கள். 11 அப்படிேய
யூதாவன் ராஜாக்கள் ெகடுத்துப்ேபாட்ட
அைறகைளப் பழுதுபார்க்க, ெவட்டின
கற்கைளயும், இைணப்புக்கு மரங்கைளயும்,
பரப்புவதற்குப் பலைககைளயும் வாங்க
தச்சர்களுக்கும் ச ற்ப ஆசாரிகளுக்கும்
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அைதக் ெகாடுத்தார்கள். 12 இந்த
மனிதர்கள் ேவைலைய உண்ைமயாகச்
ெசய்தார்கள்; ேவைலைய நடத்த ெமராரியன்
மக்களில் யாகாத், ஒபதயா என்னும்
ேலவயர்களும், ேகாகாத்தயரின் மக்களில்
சகரியாவும், ெமசுல்லாமும் அவர்கள்ேமல்
வ சாரிப்புக்காரர்களாக இருந்தார்கள்; இந்த
ேலவயர்கள்எல்ேலாரும்கீதவாத்தயங்கைள
வாச க்க அற ந்தவர்கள். 13 அவர்கள்
சுைமகாரர்கைள வசாரிக்க றவர்களாகவும்,
பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்க றவர்கள்
எல்ேலாைரயும்கண்காணிக்க றவர்களாகவும்
இருந்தார்கள்; ேலவயர்களில் இன்னும் சலர்
ெசயலாளர்களாகவும், ந ர்வாக களாகவும்,
வாசற்காவலாளருமாகஇருந்தார்கள்.

நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்ைதக்
கண்ெடடுத்தல்

14 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்ட பணத்ைத அவர்கள்
எடுக்க றேபாது ேமாேசையக்ெகாண்டு
கட்டைளய டப்பட்ட ெயேகாவாவுைடய
நயாயப்ப ரமாணப் புத்தகத்ைத
ஆசாரியனாகயஇல்க்கயாகண்ெடடுத்தான்.
15 அப்ெபாழுது இல்க்கயா, பதவாளனாகய
சாப்பாைன ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல நயாயப்ப ரமாணப்
புத்தகத்ைதக் கண்ெடடுத்ேதன் என்று
ெசால்லி, அந்தப் புத்தகத்ைத சாப்பானுைடய
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ைகயல் ெகாடுத்தான். 16 சாப்பான்
அந்த புத்தகத்ைத ராஜாவனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய், அவைன ேநாக்க :
உம்முைடய ேவைலக்காரர்களுக்கு
கட்டைளய டப்பட்டைவகைளெயல்லாம்
அவர்கள்ெசய்க றார்கள். 17ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ேல ேசர்ந்த பணத்ைத அவர்கள்
கூட்டி, அைத வ சாரிப்புக்காரர்கள்
ைகயலும், ேவைல ெசய்க றவர்கள்
ைகயலும் ெகாடுத்தார்கள் என்று
ராஜாவுக்கு மறுெசய்த ெசான்னதும்
அல்லாமல், 18 ஆசாரியனாகய இல்க்கயா
என் ைகயல் ஒரு புத்தகத்ைதக்
ெகாடுத்தான் என்பைதப் பதவாளனாகய
சாப்பான் ராஜாவுக்கு அறவத்து,
ராஜாவுக்கு முன்பாக அைத வாச த்தான்.
19 நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகைள
ராஜா ேகட்டேபாது, அவன் தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, 20 இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமுக்கும்,
மீகாவன் மகனாகய அப்ேதானுக்கும்,
பதவாளனாகய சாப்பானுக்கும்,
ராஜாவன் ேவைலக்காரனாகய
அசாயாவுக்கும் கட்டைளய ட்டுச்
ெசான்னது: 21 கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தப்
புத்தகத்தனுைடய வார்த்ைதகளினிமித்தம்
நீங்கள் ேபாய், எனக்காகவும்,
இஸ்ரேவலிலும், யூதாவலும்
மீதயானவர்களுக்காகவும் கர்த்தரிடத்தல்
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வசாரியுங்கள்; இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க ற எல்லாவற்றன்படிேயயும்
ெசய்யும்படிக்கு ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய நம்முைடய முன்ேனார்கள்
ைகக்ெகாள்ளாமல் ேபானதால், நம்ேமல்
மூண்ட ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
ெபரியது என்றான். 22 அப்ெபாழுது
இல்க்கயாவும் ராஜா அனுப்பன
மற்றவர்களும் அஸ்ராவன் மகனாகய
த க்வாதன் மகனான சல்லூம் என்னும்
ஆைடகள் ைவக்கும் அைறகளின்
கண்காணிப்பாளனின் மைனவயாகய
உல்தாள் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவளிடம்
ேபானார்கள்; அவள் எருசேலமில்
இரண்டாம் பகுதய ேல குடியருந்தாள்;
அவேளாடு அைதக்குறத்துப் ேபசனார்கள்.
23 அவள் இவர்கைள ேநாக்க : உங்கைள
என்னிடம் அனுப்பனவருக்கு நீங்கள்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உைரக்க றதாவது, 24 இேதா, யூதாவன்
ராஜாவுக்கு முன்பாக வாச க்கப்பட்ட
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற அைனத்து
சாபங்களுமாகய ெபால்லாப்ைப
நான் இந்த இடத்தன்ேமலும் இதன்
மக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன்.
25 அவர்கள் என்ைனவட்டு, தங்கள்
ைககளின் ெசயல்கள் எல்லாவற்றலும்
எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்க ேவேற
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ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டினதால், என்
கடுங்ேகாபம் தணிந்து ேபாகாமலிருக்க
இந்த இடத்தன்ேமல் இறங்கும் என்று
ெயேகாவா உைரக்க றார். 26 கர்த்தரிடத்தல்
வ சாரிக்க றதற்கு உங்கைள அனுப்பன
யூதாவன் ராஜாவனிடத்தல் நீங்கள்
ேபாய்: நீ ேகட்ட வார்த்ைதகைளக்குறத்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 27 இந்த
இடத்த ற்கும் அதன் மக்களுக்கும்
வ ேராதமாக ேதவன் ெசான்ன அவருைடய
வார்த்ைதகைள நீ ேகட்கும்ேபாது, உன்
இருதயம் இளக , எனக்கு முன்பாக
நீ உன்ைனத் தாழ்த்த , எனக்கு
முன்பாகப் பணிந்து, உன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, எனக்கு முன்பாக
அழுததால், நானும் உன் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
28 இேதா, நான் இந்த இடத்தன்ேமலும்
இதன் மக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்யும்
எல்லாப் ெபால்லாப்ைபயும் உன் கண்கள்
காணாதபடிக்கு, நீ சமாதானத்ேதாடு
உன் கல்லைறயல் ேசர்க்கப்பட நான்
உன்ைன உன் முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் ேசரச்ெசய்ேவன் என்கறார்
என்று ெசான்னாள்; அவர்கள் ராஜாவுக்கு
மறுெசய்த ெகாண்டுேபானார்கள்.

29 அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவலும்
எருசேலமிலுமுள்ள மூப்பைரெயல்லாம்
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வரவைழத்துக் கூடிவரச்ெசய்து, 30 ராஜாவும்,
அைனத்து யூதா மனிதர்களும், எருசேலமின்
மக்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
ெபரிேயார்முதல் ச ற ேயார் வைரயுள்ள
அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
கண்ெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்கள் காதுகள் ேகட்க வாச த்தான்.
31 ராஜா தன் ஸ்தானத்த ேல நன்று,
அந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற
உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகளின்படிேய
தன் ெசயல்கள் மூலமாகக் ெயேகாவாைவப்
பன்பற்ற நடப்ேபன் என்றும், தன் முழு
இருதயத்ேதாடும்,தன்முழுஆத்துமாேவாடும்,
அவருைடய கற்பைனகைளயும்,
அவருைடய சாட்ச கைளயும் அவருைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுேவன்
என்றும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
உடன்படிக்ைகெசய்து, 32 எருசேலமிலும்
ெபன்யமீனிலும் காணப்பட்ட யாவைரயும்
அதற்கு இணங்கச்ெசய்தான்;
அப்படிேய எருசேலமின் மக்கள் தங்கள்
முன்ேனார்களின் ேதவனாகய அந்த
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயன்படிேய
ெசய்தார்கள். 33 ேயாச யா இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய ேதசங்கள் எங்கும் உண்டான
அருவருப்புகைளெயல்லாம் அகற்ற .
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இஸ்ரேவலிேலகாணப்பட்டவர்கைளெயல்லாம்
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ஆராத க்கச் ெசய்தான்; அவன்
உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம்
அவர்கள் தங்கள் முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவவ ட்டுப்
பன்வாங்கனதல்ைல.

அத்த யாயம் 35
ேயாச யா பஸ்கா பண்டிைகையக்

ெகாண்டாடுதல்
1 அதற்குப்பன்பு ேயாச யா எருசேலமிேல

ெயேகாவாவுக்கு பஸ்காைவ அனுசரித்தான்;
அவர்கள் முதலாம் மாதம் பதனான்காம்
ேததய ேல பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிைய
அடித்தார்கள். 2 அவன் ஆசாரியர்கைள
அவர்கள் முைறவரிைசகளில் ைவத்து,
அவர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ஆராதைன ெசய்ய
ஒழுங்குபடுத்த , 3 இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
உபேதச க்க றவர்களும், ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுமாகய
ேலவயர்கைள ேநாக்க : பரிசுத்தப்ெபட்டிைய
தாவீதன் மகனாகய சாெலாேமான் என்னும்
இஸ்ரேவலின் ராஜா கட்டின ஆலயத்த ேல
ைவயுங்கள்; ேதாளின்ேமல் அைத
சுமக்கும் ெபாறுப்பு உங்களுக்குரியதல்ல;
இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
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ெயேகாவாவுக்கும், அவருைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலுக்கும் ஊழியம்ெசய்து,
4 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய தாவீது
எழுதன கட்டைளக்கும், அவன்
மகனாகய சாெலாேமான் எழுதன
கட்டைளக்கும் ஏற்றபடிேய உங்கள்
ப தாக்களின் குடும்பத்தாருக்காகக்
குற க்கப்பட்ட வரிைசய ேல உங்கைள
ஆயத்தப்படுத்த , 5 மக்களாகய
உங்கள் சேகாதரருக்காகப் பரிசுத்த
இடத்த ேல முன்ேனார்களுைடய வம்சப்
ப ரிவுகளின்படிேயயும், ேலவயருைடய
வம்சத்தார் வகுக்கப்பட்டபடிேயயும் நன்று,
6பஸ்காஆட்டுக்குட்டிையஅடித்து,உங்கைளப்
பரிசுத்தம்ெசய்து, ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெயேகாவா ெசான்னபடிேய உங்கள்
சேகாதரர்கள் ெசய்வதற்கு, அவர்களுக்கு
அைவகைளஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்றான்.
7வந்தருந்தமக்கள்எல்ேலாருக்கும்,அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயன்படிேய, பஸ்கா பலிக்காக
முப்பதாய ரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிகைளயும், மூவாய ரம்
காைளகைளயும், ராஜாவாகய ேயாச யா
தன்னுைடய ெசல்வத்தலிருந்து
ெகாடுத்தான். 8 அவனுைடய
ப ரபுக்களும் மனப்பூர்வமான
காணிக்ைகயாக மக்களுக்கும்
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
ெகாடுத்தார்கள்; ேதவனுைடய ஆலய
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ேமற்பார்ைவயாளர்களாகய இல்க்கயாவும்
சகரியாவும் ெயக ேயலும் ஆசாரியர்களுக்கு
பஸ்கா பலிக்ெகன்று இரண்டாய ரத்து
அறுநூறு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், முந்நூறு
காைளகைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.
9 ெகானானியா, ெசமாயா, ெநதெனேயல்
என்னும் அவர்கள் சேகாதரர்களும்,
அஷபயா, ஏெயல், ேயாசபாத்
என்னும் ேலவயர்களின் ப ரபுக்களும்,
ேலவயர்களுக்கு பஸ்கா பலிக்ெகன்று
ஐயாய ரம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ஐந்நூறு
காைளகைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 10 இப்படி
ஆராதைன ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்டேபாது,
ராஜாவனுைடய கட்டைளயன்படிேய,
ஆசாரியர்கள் தங்களுக்குரிய இடத்தலும்,
ேலவயர்கள் தங்கள் ப ரிவுகளின்
வரிைசயலும் நன்று, 11 பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிைய அடித்தார்கள்; ஆசாரியர்கள்
அவர்கள் ைகயலிருந்து இரத்தத்ைத
வாங்க த் ெதளித்தார்கள்; ேலவயர்கள்
ேதாலுரித்தார்கள். 12ேமாேசயன்புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடி மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பலி ெசலுத்தும்படி, அவர்கள் தகனபலி
மிருகங்கைள முன்ேனார்களுைடய
வம்சப்ப ரிவுகளின்படிேய, இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கத்தக்கதாக அைவகைளப்
ப ரித்துைவத்தார்கள்; காைளகைளயும்
அப்படிேய ெசய்தார்கள். 13 அவர்கள் பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிைய நயாயமுைறைமயன்படிேய
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அக்கனியல் ெபாரித்து, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
மற்றைவகைளப் பாைனகளிலும்
ெகாப்பைரகளிலும் சட்டிகளிலும்
சைமத்து, மக்களுக்ெகல்லாம் வைரவாகப்
பங்க ட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 14 பன்பு
தங்களுக்காகவும் ஆசாரியர்களுக்காகவும்
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள்; ஆேரானின்
சந்ததயாராக ய ஆசாரியர்கள் சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் ெகாழுப்ைபயும்
ெசலுத்துகறதல், இரவு வைர
ேவைலயாயருந்ததால், ேலவயர்கள்
தங்களுக்காகவும், ஆேரானின்
சந்ததயாராக ய ஆசாரியர்களுக்காகவும்
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள். 15 தாவீதும்,
ஆசாபும், ஏமானும், ராஜாவன் தரிசனம்
காண்கறவனாகய எதுத்தூனும்
கற்ப த்தபடிேய, ஆசாபன் சந்ததயாராக ய
பாடகர்கள் தங்களுைடய இடத்தலும்,
வாசல்காவலாளர்கள் ஒவ்ெவாரு
வாசலிலும் நன்றார்கள்; அவர்கள் தங்கள்
ேவைலையவ ட்டு வலகமுடியாமலிருந்தது;
ேலவயரான அவர்களுைடய
சேகாதரர்கள் அவர்களுக்காக ஆயத்தம்
ெசய்தார்கள். 16 அப்படிேய ராஜாவாகய
ேயாச யாவனுைடய கட்டைளப்படி,
பஸ்காைவ அனுசரிக்க றதற்கும்,
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
சர்வாங்கதகனபலிகைளச்ெசலுத்துகறதற்கும்
அடுத்தெயேகாவாவுைடயஆராதைனெயல்லாம்
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அன்ைறயதனம் முைறப்படி ெசய்யப்பட்டது.
17 அங்ேக வந்தருந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்
அக்காலத்தல் பஸ்காைவயும், புளிப்ப ல்லாத
அப்பப்பண்டிைகையயும் ஏழு நாட்களும்
அனுசரித்தார்கள். 18 தீர்க்கதரிச யாக ய
சாமுேவலின் நாள் துவங்க ,
இஸ்ரேவலிேல அைதப்ேபால பஸ்கா
அனுசரிக்கப்படவல்ைல; ேயாச யாவும்,
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
யூதா அைனத்தும், இஸ்ரேவலில்
வந்தருந்தவர்களும், எருசேலமின் மக்களும்
அனுசரித்த பஸ்காைவப்ேபால இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களில் ஒருவரும் அனுசரித்ததல்ைல.
19 ேயாச யாவுைடய அரசாட்ச யன்
பதெனட்டாம் வருடத்த ேல இந்த பஸ்கா
அனுசரிக்கப்பட்டது.

ேயாச யாவன்மரணம்
20ேயாச யா ேதவாலயத்த ற்குரியைவகைள

ஒழுங்குபடுத்தன இந்த அைனத்து
ெசயல்பாடுகளுக்கும்பன்பு, எக ப்தன்
ராஜாவாகய ேநேகா ஐப்ப ராத்து
நத ேயாரமான கர்ேகமிஸ் பட்டணத்தன்ேமல்
ேபார் ெசய்யவந்தான்;அப்ெபாழுது ேயாச யா
அவனுக்கு வேராதமாக ேபார்ெசய்யப்
புறப்பட்டான். 21 அவன் இவனிடத்த ற்கு
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : யூதாவன்
ராஜாேவ, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? நான்
இப்ேபாது உமக்கு வ ேராதமாக அல்ல,
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என்ேனாடு ேபார்ெசய்க ற ஒருவனுக்கு
வேராதமாகப் ேபாக ேறன்; நான் வைரவாக
ெசயல்படேவண்டுெமன்று ேதவன்
ெசான்னார்; ேதவன் என்ேனாடிருக்க றார்;
அவர் உம்ைம அழிக்காமலிருக்க அவருக்கு
எத ராகச் ெசய்வைத வ ட்டுவடும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 22 ஆனாலும்
ேயாச யா தன் முகத்ைத அவைன
வட்டுத் தருப்பாமலும், ேநேகா ெசான்ன
ேதவனுைடய வாயன் வார்த்ைதகளுக்குச்
ெசவெகாடாமலும், அவேனாடு ேபார்ெசய்ய
மாறுேவடமிட்டு, ெமக ேதாவன்
பள்ளத்தாக்க ேல ேபார்ெசய்க றதற்கு
வந்தான். 23 வல்வீரர்கள் ேயாச யா
ராஜாவன்ேமல் அம்பு எய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ராஜா தன் ஊழியக்காரர்கைள
ேநாக்க : என்ைன அப்புறம்
ெகாண்டுேபாங்கள், எனக்குக் ெகாடிய
காயம்பட்டது என்றான். 24 அப்ெபாழுது
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அந்த
இரதத்தன்ேமலிருந்த அவைன இறக்க ,
அவனுக்கு இருந்த இரண்டாவது
இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற அவைன
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவன் மரணமைடந்து தன் ப தாக்களின்
கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள
யாவரும் ேயாச யாவுக்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடினார்கள். 25 எேரமியா
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ேயாச யாவன்ேமல் புலம்பல் பாடினான்;
சகல பாடகர்களும் பாடக களும்
இந்நாள்வைரக்கும் தங்கள் புலம்பல்களில்
ேயாச யாைவக்குறத்துப் பாடுக றார்கள்;
அைவகள் இந்நாள்வைரக்கும்
இஸ்ரேவலிேல வழக்கமாக இருக்க றது;
அைவகள் புலம்பலின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 26 ேயாச யாவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், ெயேகாவாவுைடய
நயாயப்ப ரமாணத்தல் எழுதயருக்க றதற்கு
ஏற்ற அவன் ெசய்த நன்ைமகளும்,
27 அவனுைடய ஆரம்பம்முதல்
கைடசவைரயுள்ள ெசயல்களும்,
இஸ்ரேவல் யூதா ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 36
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்

1 அப்ெபாழுது மக்கள் ேயாச யாவன்
மகனாகய ேயாவாகாைச அைழத்து,
அவைனஎருசேலமிேலஅவன்தகப்பனுைடய
இடத்த ேல ராஜாவாக்கனார்கள்.
2 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாக றேபாது
இருபத்துமூன்று வயதாயருந்து, மூன்று
மாதங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்.
3 அவன் எருசேலமில் அரசாளாதபடிக்கு
எக ப்தன் ராஜா அவைனத் தள்ளிவ ட்டு,
ேதசத்தன்ேமல் நூறு தாலந்து ெவள்ளியும்
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ஒரு தாலந்து ெபான்னுமான வரிையச்
சுமத்த , 4 அவனுைடய அண்ணனாகய
எலியாக்கீைம யூதாவன்ேமலும்
எருசேலமின்ேமலும் ராஜாவாக்க , அவன்
ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றனான்;
அவன் தம்பயாகய ேயாவாகாைச
எக ப்தன் ராஜாவாகய ேநேகா எக ப்த ற்குக்
ெகாண்டுேபானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்
5 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாக றேபாது

இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து, பத ெனாரு
வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாண்டு, தன்
ேதவனாகயெயேகாவாவுைடயபார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
6 அவனுக்கு வேராதமாக பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் வந்து,
அவைன பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாக
இரண்டு ெவண்கலச் சங்கலிகளால்
அவைனக் கட்டினான். 7 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் தட்டுமுட்டுகளிலும் சலவற்ைற
ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாய், அைவகைள
பாப ேலானிலுள்ள தன்னுைடய ேகாவலிேல
ைவத்தான். 8 ேயாயாக்கீமுைடய மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்ததும்,
அவனிடத்த ேல கண்டுபடிக்கப்பட்டதுமான
அவனுைடய அருவருப்புகளும், இஸ்ரேவல்
யூதா ராஜாக்களின் புத்தகத்தல்
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எழுதப்பட்டிருக்க றது; அவனுைடய
இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாயாக்கீன்
ராஜாவானான்.
யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீன்

9 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாக றேபாது எட்டு
வயதாயருந்து, மூன்று மாதங்களும்
பத்து நாட்களும் எருசேலமில்
அரசாண்டு, ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைத ெசய்தான்.
10 அடுத்த வருடத்தன் ஆரம்பத்த ேல
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜா
அவைனயும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுவரச்ெசய்து,
அவன் சறய தகப்பனாகய ச ேதக்கயாைவ
யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின்ேமலும்
ராஜாவாக்கனான்.
யூதாவன்ராஜாவாகய ச ேதக்கயா

11 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது
இருபத்ெதாரு வயதாயருந்து, பத ேனாரு
வருடங்கள் எருசேலமில் அரசாண்டு, 12 தன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
கூறய எேரமியா என்கற தீர்க்கதரிச க்கு
முன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தவல்ைல.
13 ேதவன்ேமல் தன்ைன ஆைணயடச் ெசய்த
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் ராஜாவுக்கு
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வேராதமாகக் கலகம்ெசய்து, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குத் தரும்பாமல்,
தன் கழுத்ைத அழுத்தமாக்க , தன்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனான்.
14ஆசாரியர்களில் முக்கயமான அைனவரும்
மற்றும் மக்களும் கூடி புறவைககளுைடய
சகல அருவருப்புகளின்படியும் மிகவும்
துேராகம்ெசய்து, ெயேகாவா எருசேலமிேல
பரிசுத்தம்ெசய்த அவருைடய ஆலயத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.

எருசேலமின்வீழ்ச்ச
15 அவர்களுைடய முன்ேனார்களின்

ேதவனாகய ெயேகாவா தமது மக்கைளயும்
தமது வாசஸ்தலத்ைதயும் காப்பதற்கு
இரக்கமுள்ளவராக இருந்ததால்,
அவர்களிடத்த ற்குத் தம்முைடய
ப ரத ந த கைள ஏற்கனேவ அனுப்பனார்.
16 ஆனாலும் அவர்கள் ேதவனுைடய
ப ரத ந த கைளக் ேகலிெசய்து, அவருைடய
வார்த்ைதகைள அசட்ைடெசய்து, அவருைடய
தீர்க்கதரிச கைள அவமத த்ததால்,
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம் அவருைடய
மக்களின்ேமல் வந்தது; உதவ இல்லாமல்
ேபானது. 17 ஆதலால் அவர் அவர்கள்ேமல்
கல்ேதயரின் ராஜாைவ வரச்ெசய்தார்;
அவன் அவர்களுைடய வாலிபர்கைள
அவர்களின் பரிசுத்தமான ஆலயத்த ேல
பட்டயத்தால் ெகான்று, வாலிபர்கைளயும்
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கன்னிப்ெபண்கைளயும் முத ேயார்கைளயும்
நைரமுடி உள்ளவர்கைளயும்
வ ட்டுவ டவல்ைல; எல்ேலாைரயும் ேதவன்
அவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
18 அவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
ெபரிதும் ச றதுமான தட்டுமுட்டுகள்
அைனத்ைதயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் ெபாக்கஷங்களும்
ராஜாவுக்கும் அவன் ப ரபுக்களும் இருந்த
ெபாக்கஷங்களுமாகய அைனத்ைதயும்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான்.
19 அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதத்
தீக்ெகாளுத்த , எருசேலமின் மதைல
இடித்து, அதன் மாளிைககைளெயல்லாம்
அக்கனியால் சுட்ெடரித்து, அதலிருந்த
அழகான ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அழித்தார்கள். 20 பட்டயத்த ற்குத் தப்பன
மீதயானவர்கைள அவன் பாப ேலானுக்குச்
சைறப டித்துப்ேபானான்; ெபர்ச யா
அரசாட்ச ஏற்படுத்தப்படும்வைர அங்ேக
அவர்கள் அவனுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும் அடிைமகளாக இருந்தார்கள்.
21 ெயேகாவா எேரமியாவன் வாயனாேல
ெசான்ன வார்த்ைத நைறேவறுவதற்கு,
ேதசம் தன்னுைடய ஓய்வு வருடங்கைள
மனநைறவுடன் அனுபவத்து முடியும்வைர,
அது பாழாக க்க டந்த நாட்கெளல்லாம்
அதாவது எழுபது வருடங்கள் முடியும்வைர
ஓய்ந்தருந்தது.



2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 36:22 clxxi 2 நாளாகமம்அத்தயாயம் 36:23

22 எேரமியாவன் வாயனாேல ெயேகாவா
ெசான்ன வார்த்ைத நைறேவற,
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன்
முதலாம் வருடத்த ேல ெயேகாவா
ெபர்ச யாவன் ராஜாவாகய ேகாேரசன்
ஆவையத் தூண்டியதாேல, அவன்:
பரேலாகத்தன் ேதவனாகய ெயேகாவா
பூமியன் ேதசங்கைளெயல்லாம் எனக்குத்
தந்தருளி, யூதாவலுள்ள எருசேலமிேல
தமக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி எனக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். 23 அவருைடய
மக்கள் எல்ேலாரிலும் எவன் உங்களுக்குள்
இருக்கறாேனா அவன் ேபாகட்டும்,
அவனுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
அவேனாடிருப்பாராக என்று ெபர்ச யாவன்
ராஜாவாகய ேகாேரஸ் அறவக்க றார்
என்று தன் ேதசெமங்கும் எழுதயனுப்ப
வளம்பரம்ெசய்தான்.
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