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2இராஜாக்கள்
ஆச ரியர்
ஆதய ேல 1 மற்றும் 2 இராஜாக்கள்

புத்ததகங்கள் ஒேர புத்தகமாக இருந்தது.
யூத பாரம்பரியம் எேரமியா தீர்க்கதரிச தான்
இைத எழுதயருக்க றான் என்றுகருதுகறது.
ஆனால் தற்கால ேவத வல்லுனர்கள் இைத
அேநகர் ேசர்ந்து குழுவாக எழுதயருக்கலாம்
என்கறார்கள். உபாகமத்தன் ேநாக்கமான
கர்த்தருக்கு கீழ்படிதல் ஆச ர்வாதங்கைளயும்
கீழ்படியாைம, சாபங்கைள ெகாண்டு
வருகறது என்பைத ஆணித்தரமாக இது
ெதளிவாகவவரிக்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 590 க்கும் 538 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுக றது.
முதல் ஆலயம் ந ற்கும்ேபாது இது

எழுதப்பட்டது (1இராஜாக்கள் 8: 8)
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ேவதத்ைத

வாச க்க றஅைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
2 இராஜாக்கள் புத்தகம் 1 இராஜாக்கள்

புத்தகத்தன் ெதாடர்ச்ச ஆகும். ப ரிக்கப்பட்ட
யூதா, இஸ்ரேவல் இராஜ்ஜியங்களின்
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இராஜாக்களின் சரித்த ரங்கைள
வவரிக்க றது. 2 இராஜாக்கள்
புத்தகம் யூத ஜனங்கள் பாப ேலனுக்கும்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள்
அசீரியா ேதசத்த ற்கும் சைறயாக
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள் என்று
முடிக்க றது.
ைமயக்கருத்து
ச தறடிக்கபடுதல்.
ெபாருளடக்கம்
1. எலிசாவன்ஊழியம்— 1:1-8:29
2. ஆகாபன் வம்சம் ஒழிக்கப்பட்டது — 9:1-
11:21

3. ேயாவாசன்முதல்இஸ்ரேவல்ேதசத்தன்
சைறயருப்புவைர— 12:1-17:41

4. எேசக்கயாஇராஜாமுதல்யூதேதசத்தன்
சைறயருப்புவைர— 18:1-25:30

அகசயாவுக்கு வந்த ேதவனுைடய
நயாயத்தீர்ப்பு

1 ஆகாப் மரணமைடந்தபன்பு,
ேமாவாப யர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
வேராதமாகக் கலகம்ெசய்து
ப ரிந்துேபானார்கள். 2 அகசயா
சமாரியாவலிருக்கற தன் ேமல்வீட்டின்
ஜன்னலிலிருந்து வழுந்து, வயாத ப்பட்டு:
இந்த வயாத சுகமாக ப் பைழப்ேபனா
என்று எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால்ேசபூவ டத்தல் ேபாய் வ சாரியுங்கள்
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என்று ஆட்கைள அனுப்பனான்.
3 ெயேகாவாவுைடய தூதன் தஸ்பயனாகய
எலியாைவ ேநாக்க : நீ எழுந்து,
சமாரியாவுைடய ராஜாவன் ஆட்கைளச்
சந்த த்து: இஸ்ரேவலிேல ேதவன்
இல்ைலெயன்றா நீங்கள் எக்ேரானின்
ேதவனாகய பாகால்ேசபூவ டத்தல்
வ சாரிக்கப்ேபாக றீர்கள்? 4 இதனால் நீ
ஏற ப்படுத்த கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல்,
ந ச்சயமாக மரணமைடவாய் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்பைத
அவர்கேளாேட ெசால் என்றான்; அப்படிேய
எலியா ேபாய்ச் ெசான்னான். 5அந்த ஆட்கள்
அவனிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தேபாது:
நீங்கள் ஏன் தரும்பவந்தீர்கள் என்று அவன்
அவர்களிடம் ேகட்டான். 6 அதற்கு அவர்கள்:
ஒரு மனிதன் எங்களுக்கு எத ர்ப்பட்டுவந்து:
நீங்கள் உங்கைள அனுப்பன ராஜாவ டம்
தரும்ப ப்ேபாய், இஸ்ரேவலிேல ேதவன்
இல்ைலெயன்றா நீ எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால்ேசபூவ டத்தல்வ சாரிக்கப்ேபாக றாய்;
இதனால் நீ ஏறன கட்டிலிலிருந்து
இறங்காமல் ந ச்சயமாக மரணமைடவாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்பைத
அவனிடம் ெசால்லுங்கள் என்றான் என்று
ெசான்னார்கள். 7 அப்ெபாழுது அவன்
அவர்கைள ேநாக்க : உங்கைளச் சந்த த்து,
இந்த வார்த்ைதகைள உங்களிடத்தல்
ெசான்ன மனிதனின் ேதாற்றம் எப்படி
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இருந்தது என்று ேகட்டான். 8 அதற்கு
அவர்கள்: அவன் கம்பளி உைடைய
அணிந்து,ேதால்கச்ைசையத்தன்இடுப்ப ேல
கட்டியருந்தான் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
அவன்: தஸ்பயனாகய எலியாதான்
என்று ெசால்லி; 9 அவனிடத்த ற்கு ஒரு
தைலவைனயும், அவனுைடய ஐம்பது
வீரர்கைளயும் அனுப்பனான்; மைலயன்
உச்சயல் உட்கார்ந்தருக்க ற அவனிடத்தல்
இவன் ஏற ப்ேபாய்: ேதவனுைடய மனிதேன,
ராஜா உன்ைன வரச்ெசால்லுகறார்
என்றான். 10 அப்ெபாழுது எலியா,
அந்த ஐம்பதுேபரின் தைலவனுக்கு
மறுெமாழியாக: நான் ேதவனுைடய
மனிதனானால், வானத்தலிருந்து அக்கனி
இறங்க , உன்ைனயும் உன் ஐம்பது
ேபைரயும் சுட்ெடரிக்கக்கடவது என்றான்;
உடேன வானத்தலிருந்து அக்கனி
இறங்க , அவைனயும் அவனுைடய ஐம்பது
ேபைரயும் சுட்ெடரித்தது. 11 மறுபடியும்
அவனிடத்த ற்கு ேவெறாரு தைலவைனயும்,
அவனுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும்
அனுப்பனான். இவன் அவைன ேநாக்க :
ேதவனுைடய மனிதேன, ராஜா உன்ைனச்
சீக்க ரமாக வரச்ெசால்லுகறார் என்றான்.
12 எலியா அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக:
நான் ேதவனுைடய மனிதனானால்,
வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க ,
உன்ைனயும் உன்னுைடய ஐம்பதுேபைரயும்
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சுட்ெடரிக்கக்கடவது என்றான்; உடேன
வானத்தலிருந்து ேதவனுைடய அக்கனி
இறங்க , அவைனயும் அவனுைடய
ஐம்பதுேபைரயும் சுட்ெடரித்தது. 13மறுபடியும்
மூன்றாவது முைற ஒரு தைலவைனயும்,
அவனுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும்
அனுப்பனான்; இந்த மூன்றாவது
தைலவன் ஏறவந்து, எலியாவுக்கு
முன்பாக முழங்காற்படிய ட்டு, அவைன
ேவண்டிக்ெகாண்டு: ேதவனுைடய மனிதேன,
என்னுைடய உயரும், உமது அடியாராக ய
இந்த ஐம்பதுேபரின் உயரும் உமது
பார்ைவக்குஅருைமயாயருப்பதாக. 14இேதா,
வானத்தலிருந்து அக்கனி இறங்க ,
முந்தன இரண்டு தைலவர்கைளயும்,
அவரவர்களுைடய ஐம்பது வீரர்கைளயும்
சுட்ெடரித்தது; இப்ேபாதும் என்னுைடய உய ர்
உமது பார்ைவக்கு அருைமயாயருப்பதாக
என்றான். 15அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
தூதன் எலியாைவ ேநாக்க : அவேனாேடகூட
இறங்க ப்ேபா, அவனுக்குப் பயப்படாேத
என்றான்; அப்படிேய அவன் எழுந்து
அவேனாேடகூட ராஜாவனிடத்த ற்கு
இறங்க ப்ேபாய், 16 அவைனப்
பார்த்து: இஸ்ரேவலிேல ேதவன்
இல்ைலெயன்றா நீ எக்ேரானின் ேதவனாகய
பாகால்ேசபூவ டத்தல் வ சாரிக்க ஆட்கைள
அனுப்பனாய்; ஆதலால் நீ ஏறன
கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் ந ச்சயமாக
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மரணமைடவாய் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 17எலியா ெசான்ன
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
அவன் இறந்துேபானான்; அவனுக்கு மகன்
இல்லாததால், யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாசபாத்துைடய மகனான ேயாராமின்
இரண்டாம் வருடத்தல் ேயாராம் அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான். 18 அகசயாவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகள் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 2
எலியாபரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதல்

1 ெயேகாவா எலியாைவ சுழல்காற்ற ேல
பரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுக றேபாது,
எலியா எலிசாேவாேடகூடக் கல்காலிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபானான். 2 எலியா
எலிசாைவ ேநாக்க : நீ இங்ேக இரு;
ெயேகாவா என்ைனப் ெபத்ேதல்வைர
ேபாக அனுப்புக றார் என்றான். அதற்கு
எலிசா: நான் உம்ைம வடுவதல்ைல
என்று ெயேகாவாவன் ஜீவைனயும்
உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான்; அப்படிேய
இருவரும் ெபத்ேதலுக்குப் ேபானார்கள்.
3 அப்ெபாழுது ெபத்ேதலிலிருந்த
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார் எலிசாவ டம்
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வந்து: இன்ைறக்குக் ெயேகாவா உனக்குத்
தைலைமயாயருக்க ற உன் எஜமாைன
உன்ைனவட்டு எடுத்துக்ெகாள்வார் என்பது
உனக்குத் ெதரியுமா என்றார்கள். அதற்கு
அவன்: எனக்குத் ெதரியும், சும்மா இருங்கள்
என்றான். 4 பன்பு எலியா அவைன ேநாக்க :
எலிசாேவ, நீ இங்ேக இரு; ெயேகாவா
என்ைன எரிேகாவைர ேபாக அனுப்புக றார்
என்றான். அதற்கு அவன்: நான் உம்ைம
வடுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனயும் உம்முைடய ஜீவைனயும்
ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்றான்;
அப்படிேயஅவர்கள்எரிேகாவுக்குவந்தார்கள்.
5 எரிேகாவலிருந்த தீர்க்கதரிச களின்
புத்த ரர்கள் எலிசாவ டம்வந்து: இன்ைறக்குக்
ெயேகாவா உனக்குத் தைலைமயாயருக்க ற
உன் எஜமாைன உன்ைனவட்டு
எடுத்துக்ெகாள்வார் என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா என்று அவைனக் ேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன்: எனக்குத் ெதரியும், சும்மா
இருங்கள் என்றான். 6பன்பு எலியாஅவைன
ேநாக்க : நீ இங்ேக இரு; ெயேகாவா என்ைன
ேயார்தானுக்கு அனுப்புக றார் என்றான்.
அதற்கு அவன்: நான் உம்ைம வடுவதல்ைல
என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும்
உம்முைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான்; அப்படிேய
இருவரும் ேபானார்கள். 7 தீர்க்கதரிச களின்
கூட்டத்தாரில் ஐம்பதுேபர் தூரத்த ேல
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நன்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
அவர்கள் இருவரும் ேயார்தான் கைரய ேல
நன்றார்கள். 8 அப்ெபாழுது எலியா, தன்
சால்ைவைய எடுத்து முறுக்க த் தண்ணீைர
அடித்தான்; அது இரண்டாகப் ப ரிந்தது;
அவர்கள் இருவரும் உலர்ந்த தைரவழியாக
மறுகைரக்குப் ேபானார்கள். 9 அவர்கள்
மறுகைரக்குப் ேபானபன்பு, எலியா
எலிசாைவ ேநாக்க : நான் உன்ைனவட்டு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு முன்ேன நான்
உனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன, ேகள்
என்றான். அதற்கு எலிசா: உம்மிடத்தலுள்ள
ஆவயன்வரம் எனக்கு இரண்டு
மடங்காகக் கைடக்க ேவண்டுக ேறன்
என்றான். 10 அதற்கு அவன்: அரிதான
காரியத்ைதக் ேகட்டாய்; உன்ைனவட்டு
நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்ேபாது
என்ைன நீ பார்த்தால் உனக்குக்
கைடக்கும்; இல்லாவ ட்டால் கைடக்காது
என்றான். 11 அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டு
நடந்துேபாகும்ேபாது, இேதா, அக்கனிரதமும்
அக்கனிக்குதைரகளும் அவர்களுக்கு
நடுவாக வந்து இருவைரயும் ப ரித்தது;
எலியா சுழல்காற்ற ேல பரேலாகத்த ற்கு
ஏற ப்ேபானான். 12அைத எலிசா கண்டு: என்
தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு
இரதமும் குதைரவீரருமாக இருந்தவேர
என்று புலம்பனான்; அவைன அதற்குப்
ப றகு காணாமல், தன் உைடையப்
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ப டித்து இரண்டு துண்டாகக் க ழித்தான்.
13 பன்பு அவன் எலியாவன்ேமலிருந்து
கீேழ வழுந்த சால்ைவைய எடுத்துத்
தரும்ப ப்ேபாய், ேயார்தானின் கைரய ேல
நன்று, 14 எலியாவன்ேமலிருந்து
கீேழ வழுந்த சால்ைவையப் ப டித்து:
எலியாவன் ேதவனாகய ெயேகாவா
எங்ேக என்று ெசால்லித் தண்ணீைர
அடித்தான்; தண்ணீைர அடித்தவுடேன அது
இரண்டாகப் ப ரிந்ததால் எலிசா இக்கைரக்கு
வந்தான். 15 எரிேகாவல் பார்த்துக்ெகாண்டு
நன்ற தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார்
அவைனக் கண்டவுடேன, எலியாவன் ஆவ
எலிசாவன்ேமல் இறங்கயருக்க றது என்று
ெசால்லி, அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்த்
தைரமட்டும் குனிந்து அவைன வணங்க :
16 இேதா, உமது அடியாேராடு ஐம்பது
பலவான்கள்இருக்கறார்கள்;அவர்கள்ேபாய்
உம்முைடய எஜமாைனத் ேதடும்படி உத்த ரவு
ெகாடும்; ஒருேவைள ெயேகாவாவுைடய
ஆவயானவர் அவைர எடுத்து, மைலகளில்
ஒன்றன் ேமலாகலும் பள்ளத்தாக்குகளில்
ஒன்றலாகலும் ெகாண்டுேபாய்
ைவத்தருப்பார் என்றார்கள். அதற்கு
எலிசா: அவர்கைள அனுப்பேவண்டாம்
என்றான். 17 அவன் ேசார்ந்துேபாகும்வைர
அவர்கள் அவைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்துெகாண்டிருந்ததால், அனுப்புங்கள்
என்றான்; அப்படிேய ஐம்பதுேபைர



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 2:18 x 2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 2:23

அனுப்பனார்கள்; அவர்கள் மூன்று
நாட்கள் அவைனத் ேதடியும் காணாமல்,
18 எரிேகாவலிருந்த அவனிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்தேபாது, அவன் இவர்கைளப்
பார்த்து: ேபாகேவண்டாம் என்று நான்
உங்களுக்குச்ெசால்லவல்ைலயா என்றான்.
எலிசாவன்அற்புதம்

19 பன்பு அந்தப் பட்டணத்தன் மனிதர்கள்
எலிசாைவ ேநாக்க : இேதா, எங்கள்
ஆண்டவன் காண்கறபடி இந்தப் பட்டணம்
குடியருப்பதற்கு நல்லது; தண்ணீேரா
ெகட்டது, நலமும் பாழ்நலம் என்றார்கள்.
20 அப்ெபாழுது அவன்: ஒரு புதய
பாத்த ரத்ைத எடுத்து, அத ேல உப்புப்
ேபாட்டுக் ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்;
அைத அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தேபாது,
21 அவன் நீரூற்றற்குப் ேபாய், உப்ைப
அத ேல ேபாட்டு: இந்தத் தண்ணீைர
சுத்த கரித்ேதன்; இனி இதனால் சாவும்
வராது, பாழ்நலமாகவும் இருக்காது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்றான்.
22 எலிசா ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய
அந்தத் தண்ணீர் இந்தநாள் வைரக்கும்
இருக்க றபடிஆேராக்கயமானது.
எலிசா ேகலிெசய்யப்படுதல்

23 அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்
ெபத்ேதலுக்குப் ேபானான்; அவன்
வழிய ேல நடந்துேபாகும்ேபாது வாலிபர்கள்
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பட்டணத்தலிருந்து வந்து, அவைனப்
பார்த்து: ெமாட்ைடத்தைலயாஏற ப்ேபாஎன்று
ெசால்லி ேகலி ெசய்தார்கள். 24அப்ெபாழுது
அவன் தரும்ப அவர்கைளப் பார்த்து:
ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல அவர்கைளச்
சப த்தான்; உடேன காட்டிலிருந்து இரண்டு
கரடிகள் வந்து, அவர்களில் நாற்பத்த ரண்டு
வாலிபர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டது.
25 அவன் அந்த இடத்ைதவ ட்டுக் கர்ேமல்
மைலக்குப்ேபாய், அங்ேகயருந்து
சமாரியாவுக்குத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 3
ேமாவாப் கலகம்ெசய்தல்

1 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன்
பதெனட்டாம் வருட ஆட்சயல் ஆகாபன்
மகனாகய ேயாராம் சமாரியாவ ேல
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக ப்
பன்னிெரண்டு வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்து,
2 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;
ஆனாலும் தன் தகப்பைனப் ேபாலவும்
தன் தாையப் ேபாலவும் அல்ல; தன்
தகப்பன் உண்டாக்கய பாகாலின்
சைலைய அகற்றவ ட்டான். 3 என்றாலும்
இஸ்ரேவைலப் பாவம் ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டு அவன் நீங்காமல்
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அைவகளிேல ச க்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
4 ேமாவாபன் ராஜாவாகய ேமசா, த ரளான
ஆடுமாடுகைள உைடயவனாயருந்து,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு ஒரு
இலட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒரு
இலட்சம் குறும்பாட்டுக் கடாக்கைளயும்
ெசலுத்தவந்தான். 5 ஆகாப் இறந்தபன்பு
ேமாவாபன் ராஜா இஸ்ரேவலின்
ராஜாவற்குவ ேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான்.
6 அந்தக் காலத்த ேல ேயாராம் என்னும்
ராஜா சமாரியாவலிருந்து புறப்பட்டு,
இஸ்ரேவைலெயல்லாம் எண்ணிக்ைக
ெசய்து ேபாய்: 7 ேமாவாபன் ராஜா
எனக்கு வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான்;
ேமாவாப யர்கள்ேமல் ேபார்ெசய்ய,
என்ேனாேடகூட வருகறீரா என்று
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்ைதக்
ேகட்டனுப்பனதற்கு; அவன் நான்
வருக ேறன்; நான்தான் நீர், என்னுைடய
மக்கள் உம்முைடய மக்கள், என்னுைடய
குதைரகள் உம்முைடய குதைரகள்
என்றான். 8 எந்த வழியாகப் ேபாேவாம்
என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவன்:
ஏேதாம் வனாந்த ரவழியாகப் ேபாேவாம்
என்றான். 9 அப்படிேய இஸ்ரேவலின்
ராஜாவும் யூதாவன் ராஜாவும் ஏேதாமின்
ராஜாவும் ேசர்ந்து ேபானார்கள்; ஆனாலும்
அவர்கள் ஏழுநாட்கள் சுற்ற த்த ரிந்தேபாது,
அவர்களுக்குப் பன்ெசல்லுகற
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இராணுவத்தற்கும் கால்நைடகளுக்கும்
தண்ணீர்இல்லாமல்ேபானது. 10அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலின் ராஜா: ஐேயா, இந்த
மூன்று ராஜாக்கைளயும் ெயேகாவா
ேமாவாப யர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க
வரவைழத்தாேர என்றான். 11 அப்ெபாழுது
ேயாசபாத்: நாம் கர்த்தரிடத்தல்
வ சாரிப்பதற்கு ெயேகாவாவுைடய
தீர்க்கதரிச ஒருவரும் இங்ேக இல்ைலயா
என்று ேகட்டதற்கு, எலியாவன்ைககளுக்குத்
தண்ணீர் ஊற்றய சாப்பாத்தன் மகனாகய
எலிசா இங்ேக இருக்க றான் என்று
இஸ்ரேவல் ராஜாவன் ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவன் மறுெமாழியாகச் ெசான்னான்.
12 அப்ெபாழுது ேயாசபாத் அவைன ேநாக்க :
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனிடத்தல்
இருக்க றது என்றான்; இஸ்ரேவலின்
ராஜாவும் ேயாசபாத்தும் ஏேதாமின் ராஜாவும்
அவனிடத்த ற்குப் ேபானார்கள். 13 எலிசா
இஸ்ரேவலின் ராஜாைவப் பார்த்து: எனக்கும்
உமக்கும் என்ன? நீர் உம்முைடய தகப்பன்
மற்றும் தாயாருைடய தீர்க்கதரிச களிடம்
ேபா என்றான்; அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜா:
அப்படியல்ல, ெயேகாவா இந்த மூன்று
ராஜாக்கைளயும் ேமாவாப யர்களின்ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்க றதற்கு வரவைழத்தார்
என்றான். 14 அதற்கு எலிசா: நான்
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாசபாத்தன்
முகத்ைதப் பார்க்காமலிருந்தால் நான்
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உம்ைமக் கவனிக்கவும் பார்க்கவுமாட்ேடன்
என்று ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவுக்கு
முன் நற்க ற நான் அவருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
15 இப்ேபாதும் ஒரு சுரமண்டல
வாத்தயக்காரைன என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்; சுரமண்டல
வாத்தயக்காரன் வந்து வாச த்தேபாது
ெயேகாவாவுைடய கரம் அவன்ேமல்
இறங்க , 16 அவன்: ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால், இந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல
எங்கும் வாய்க்கால்கைள ெவட்டுங்கள்.
17 நீங்கள் காற்ைறயும் காணமாட்டீர்கள்,
மைழையயும் காணமாட்டீர்கள்; ஆனாலும்
நீங்களும், உங்களுைடய ஆடுமாடுகளும்
கால்நைடகளும் குடிப்பதற்கு, இந்தப்
பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் ந ரப்பப்படும்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
18 இது ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு
சாதாரணகாரியம்; ேமாவாப யர்கைளயும்
உங்கள் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுப்பார்.
19 நீங்கள் சகல ேகாட்ைடகைளயும்,
ச றந்த பட்டணங்கைளயும் தகர்த்து
நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி,
நீரூற்றுகைளெயல்லாம் அைடத்து, நல்ல
நலத்ைதெயல்லாம் கல்ேமடுகளாக்க க்
ெகடுப்பீர்கள் என்றான். 20 அடுத்தநாள்
காைலயல் பலிெசலுத்துகற
ேநரத்தல், இேதா, தண்ணீர் ஏேதாம்
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ேதசவழியாக வந்ததால் ேதசம்
தண்ணீரால் ந ரம்பனது. 21 தங்கேளாடு
ேபார்ெசய்ய ராஜாக்கள் வருகறைத
ேமாவாப யர்கள் அைனவரும் ேகட்டேபாது,
அவர்கள் ஆயுதம் பயன்படுத்தக்கூடிய
வயதுள்ளவர்கைளயும், அதற்குேமல்
தகுதயானவர்கள் எல்ேலாைரயும் ேசர்த்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து எல்ைலய ேல
நன்றார்கள். 22 ேமாவாப யர்கள்
அதகாலேம எழுந்தேபாது சூரியன்
தண்ணீரின்ேமல் ப ரகாச த்ததால் அந்தத்
தண்ணீர் அவர்களுக்கு இரத்தத்ைதப் ேபால
சவப்பாகக் காணப்பட்டது. 23 அதனால்
அவர்கள்: இது இரத்தம், அந்த ராஜாக்கள்
தங்கைளத் தாங்கேள ஒருவைர ஒருவர்
ெவட்டிக்ெகாண்டு இறந்துேபானார்கள்;
ஆதலால் ேமாவாப யர்கேள, ெகாள்ைளய ட
வாருங்கள்என்றுெசான்னார்கள். 24அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் முகாமிற்கு வந்தேபாது,
இஸ்ரேவலர்கள் எழும்ப , ேமாவாப யர்கைளத்
தங்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாகத்தக்கதாகத்
தாக்க , அவர்களுைடய ேதசத்த ற்குள்
புகுந்து, அங்ேகயும் ேமாவாப யர்கைளத்
தாக்க , 25 பட்டணங்கைள இடித்து, சகல
நல்ல நலங்களிலும் கற்களால் ந ரப்ப ,
நீரூற்றுகைளெயல்லாம் அைடத்து, நல்ல
மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்;
க ராேரேசத்த ேல மாத்த ரம் அதன் மதல்கள்
இன்னும் இடிக்கப்படாமல் இருக்க றேபாது;
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கவண்காரர்கள் அைதச் சுற்றவைளத்து
அைதயும் ேசதமாக்கனார்கள். 26 ேபார்
மும்முரமாக றெதன்று ேமாவாப யர்களின்
ராஜா கண்டேபாது, அவன் ஏேதாமின்
ராஜாவன்ேமல் கடுைமயாகத்
தாக்குக றதற்குப் பட்டயம் உருவுகற
எழுநூறுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்;
ஆனாலும் அவர்களாேல முடியாமல்ேபானது.
27 அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய
இடத்தல் ராஜாவாகப்ேபாக ற தன் மூத்த
மகைனப் ப டித்து, மதலின்ேமல் அவைனச்
சர்வாங்க தகனமாகப் பலிய ட்டான்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்
கடுங்ேகாபம் ஏற்பட்டதால்*, அவர்கள்
அவைனவட்டுப் புறப்பட்டு, தங்கள்
ேதசத்த ற்குத்தரும்பவ ட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 4
வதைவயும்எண்ைணயும்

1 தீர்க்கதரிச களுைடய கூட்டத்தாரில்
ஒருவனுக்கு மைனவயாயருந்த ஒரு ெபண்
எலிசாைவப் பார்த்து: உமது அடியானாகய

* அத்த யாயம் 3:27 3:27இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்கடுங்ேகாபம்
ஏற்பட்டதால். இந்த வாக்கயம் அத கமாக பைழய ஏற்பாட்டில்
ேதவன் ேகாபமாயருக்க றார் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.
அல்லது ேமாவாப யர்கள் இராஜாவாகப் ேபாக ற மகைனேய
பலிய ட்டதால், இஸ்ரேவலர்கள் ேமல் அதக ேகாபம்
ெகாண்டு தாக்கயருக்கலாம். ஆைகயால் யுத்தத்ைத
வ ட்டு ேபாயருக்கலாம்.
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என் கணவன் இறந்துேபானான்; உமது
அடியான்ெயேகாவாவுக்குப்பயந்துநடந்தான்
என்பைத அறவீர்; கடன் ெகாடுத்தவன்
இப்ேபாது என் இரண்டு மகன்கைளயும்
தனக்கு அடிைமகளாக்க க்ெகாள்ள வந்தான்
என்றாள். 2 எலிசா அவைள ேநாக்க : நான்
உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்? வீட்டில்
உன்னிடத்தல் என்ன இருக்கறது ெசால்
என்றான். அதற்கு அவள்: ஒரு குடம்
எண்ெணையத் தவ ர உமது அடியாளுைடய
வீட்டில் ேவெறான்றும் இல்ைல என்றாள்.
3அப்ெபாழுது அவன்: நீ ேபாய், உன்னுைடய
அண்ைடவீட்டுக்காரர்கள் எல்ேலாரிடத்தலும்
அேநகம் காலியான பாத்த ரங்கைளக்
ேகட்டுவாங்க , 4 நீயும் உன் பள்ைளகளும்
வீட்டிற்குள் ெசன்று கதைவப் பூட்டி,
அந்தப் பாத்த ரங்கள் எல்லாவற்றலும்
ஊற்ற , நைறந்தைத ஒரு பக்கத்தல் ைவ
என்றான். 5அவள்அவனிடத்தலிருந்துேபாய்,
கதைவப் பூட்டிக்ெகாண்டு, மகன்கள்
அவளிடத்தல் பாத்த ரங்கைள ெகாடுக்க,
அவள் அைவகளில் ஊற்றனாள். 6 அந்தப்
பாத்த ரங்கள் நைறந்தபன்பு, அவள் தன்
மகன் ஒருவைன ேநாக்க : இன்னும் ஒரு
பாத்த ரம் ெகாண்டுவா என்றாள். அதற்கு
அவன்: ேவறு பாத்த ரம் இல்ைல என்றான்;
அப்ெபாழுது எண்ெணய் நன்றுேபானது.
7 அவள் ேபாய் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு
அைத அறவத்தாள். அப்ெபாழுது
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அவன்: நீ ேபாய் அந்த எண்ெணைய
வற்று, உன் கடைனத் தீர்த்து, மீதம்
இருக்க றைதக்ெகாண்டு நீயும் உன்
மகன்களும் வாழக்ைகைய நடத்துங்கள்
என்றான்.

சூேனமியாளின்மகன்உய ர்ப்ப க்கப்படுதல்
8 பன்பு ஒரு நாள் எலிசா சூேனமுக்குப்

ேபாயருக்கும்ேபாது, அங்ேகயருந்த
கனம்ெபாருந்தய ஒரு ெபண் அவைன
சாப்ப ட வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்;
அப்படிேய அவன் ப ரயாணமாக
வருகறேபாெதல்லாம் சாப்படுவதற்காக
அங்ேக வந்து தங்குவான். 9 அவள் தன்
கணவைன ேநாக்க : இேதா, நம்மிடத்தல்
எப்ேபாதும் வந்துேபாக ற ேதவனுைடய
மனிதனாகய இவர் பரிசுத்தவான் என்று
காண்க ேறன். 10 நாம் ேமல்மாடியல்
ஒரு ச றய அைறையக் கட்டி, அதல்
அவருக்கு ஒரு கட்டிைலயும், ேமைஜையயும்,
நாற்காலிையயும், குத்துவளக்ைகயும்
ைவப்ேபாம்; அவர் நம்மிடத்தல் வரும்ேபாது
அங்ேக தங்கலாம் என்றாள். 11 ஒரு நாள்
அவன் அங்ேக வந்து, அந்த அைறய ேல
தங்க , அங்ேக படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
12 அவன் தன்னுைடய ேவைலக்காரனாகய
ேகயாசைய ேநாக்க : இந்தச் சூேனமியாைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்;
அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான்;
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அவள் அவனுக்கு முன்பாக நன்றாள்.
13 அவன் ேகயாசையப் பார்த்து: இேதா,
இப்படிப்பட்ட சகல கரிசைனேயாடும்
எங்கைள வசாரித்து வருகறாேய, உனக்கு
நான் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றும்
ராஜாவ டமாவது ேசனாத பதய டமாவது
உனக்காக நான் ேபசேவண்டிய காரியம்
உண்ேடா என்றும் அவைளக் ேகள்
என்றான். அதற்கு அவள்: என் மக்களின்
நடுேவ நான் சுகமாகக் குடியருக்க ேறன்
என்றாள். 14அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்று ேகயாசைய அவன்
ேகட்டதற்கு; அவன், அவளுக்குக் குழந்ைத
இல்ைல, அவளுைடய கணவனும் அதக
வயதுள்ளவன் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
அவன்: அவைளக் கூப்படு என்றான்;
அவைளக் கூப்ப ட்டேபாது, அவள் வந்து
வாசற்படிய ேல நன்றாள். 16 அப்ெபாழுது
அவன்: ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல் ஒரு
மகைன அைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய்
என்றான். அதற்கு அவள்: இல்ைல,
ேதவனுைடய மனிதனாகய என்
ஆண்டவேன, உமது அடியாளுக்கு ெபாய்
ெசால்லேவண்டாம் என்றாள். 17 அந்த
ெபண் கர்ப்பவதயாக , எலிசா தன்ேனாேட
ெசான்னபடி, ஒரு கர்ப்பகாலத்த ட்டத்தல்
ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். 18 அந்த
மகன் வளர்ந்தான், ஒரு நாள் அவன்
அறுப்பறுக்க றவர்களிடத்தலிருந்த
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தன் தகப்பனிடம் ேபாயருக்கும்ேபாது,
19 தன் தகப்பைனப் பார்த்து: என்
தைல வலிக்கறது, என் தைல
வலிக்கறது என்றான்; அப்ெபாழுது அவன்
ேவைலக்காரனிடத்தல், இவைன இவன்
தாயனிடத்தல் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்
வடு என்றான். 20 அவைன எடுத்து, அவன்
தாயனிடத்தல் ெகாண்டுேபானேபாது,
அவன் மத்தயானம்வைர அவள் மடியல்
இருந்து இறந்துேபானான். 21 அப்ெபாழுது
அவள் மாடிக்கு ஏற ப்ேபாய், அவைன
ேதவனுைடய மனிதனின் கட்டிலின்ேமல்
ைவத்து, அவன் ைவக்கப்பட்ட அைறயன்
கதைவப் பூட்டிவ ட்டு ேபாய், 22 தன்
கணவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப : நான்
சீக்க ரமாக ேதவனுைடய மனிதன்
இருக்கும் இடம்வைர ேபாய்வருவதற்கு;
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைனயும் ஒரு
கழுைதையயும் எனக்கு அனுப்பேவண்டும்
என்று ெசால்லச்ெசான்னாள். 23அப்ெபாழுது
அவன்: இது அமாவாைசயும் அல்ல
ஓய்வு நாளும் அல்லேவ; நீ இன்ைறக்கு
அவரிடத்த ற்கு ஏன் ேபாகேவண்டும் என்று
ேகட்கச்ெசான்னான்.அதற்குஅவள்: எல்லாம்
சரிதான், நான் ேபாகேவண்டியருக்க றது
என்று ெசால்லியனுப்ப , 24 கழுைதயன்ேமல்
ேசணம் ைவத்து ஏற , தன் ேவைலக்காரைன
ேநாக்க : இைத ஓட்டிக்ெகாண்டுேபா;
நான் உனக்குச் ெசான்னால் ஒழிய,
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ேபாக ற வழியல் எங்கும் ஓட்டத்ைத
நறுத்தாேத என்று ெசால்லிப் புறப்பட்டு,
25 கர்ேமல் மைலயலிருக்கற ேதவனுைடய
மனிதனிடத்த ற்குப் ேபானாள்; ேதவனுைடய
மனிதன் தூரத்த ேல அவைள வரக்கண்டு,
தன் ேவைலக்காரனாகய ேகயாசையப்
பார்த்து: அேதா சூேனமியாள் வருகறாள்.
26 நீ அவளுக்கு எத ர்ெகாண்டு ஓடி, நீ
சுகமாயருக்க றாயா, உன் கணவன்
சுகமாயருக்க றானா, அந்தப் பள்ைள
சுகமாயருக்க றதாஎன்றுஅவளிடத்தல்ேகள்
என்றான். அவள்: சுகம்தான் என்று ெசால்லி,
27 மைலயல் இருக்கற ேதவனுைடய
மனிதனிடத்தல் வந்து, அவனுைடய
காைலப் ப டித்துக்ெகாண்டாள்; அப்ெபாழுது
ேகயாச அவைள வலக்கவ ட வந்தான்;
ேதவனுைடயமனிதன்:அவைளத்தடுக்காேத;
அவளுைடய ஆத்துமா துக்கமாயருக்க றது;
ெயேகாவா அைத எனக்கு அறவக்காமல்
மைறத்துைவத்தார் என்றான். 28அப்ெபாழுது
அவள், என் ஆண்டவேன எனக்கு ஒரு
மகன் ேவண்டும் என்று நான் உம்மிடத்தல்
ேகட்ேடனா? என்ைன ஏமாற்றேவண்டாம்
என்று நான் ெசால்லவல்ைலயா என்றாள்.
29 அப்ெபாழுது அவன் ேகயாசையப்
பார்த்து: நீ உன் பயணத்தற்கான உைடைய
அணிந்துெகாண்டு, என் தடிைய உன்
ைகயல் ப டித்துக்ெகாண்டு, வழியல்
யாைரச் சந்த த்தாலும் அவைனக் ேகள்வ
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ேகட்காமலும், உன்ைன ஒருவன் ேகள்வ
ேகட்டாலும் அவனுக்கு பதல் ெசால்லாமலும்
ேபாய், என் தடிைய அந்தச் சறுவனின்
முகத்தன்ேமல் ைவ என்றான். 30 சறுவனின்
தாேயா: நான் உம்ைம வடுவதல்ைல என்று
ெயேகாவாவன் ஜீவைனயும் உம்முைடய
ஜீவைனயும் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றாள்; அப்ெபாழுது அவன் எழுந்தருந்து
அவள் பன்ேன ேபானான். 31 ேகயாச
அவர்களுக்கு முன்ேன ேபாய், அந்தத்
தடிையச் சறுவனின் முகத்தன்ேமல்
ைவத்தான்; ஆனாலும் சத்தமும் இல்ைல,
உணர்ச்சயும் இல்ைல; ஆைகயால் அவன்
தரும்ப அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டு வந்து:
சறுவன் கண் வழிக்கவல்ைல என்று
அவனுக்கு அறவத்தான். 32 எலிசா
வீட்டிற்குள் வந்தேபாது, இேதா, இந்தச்
சறுவன் அவனுைடய கட்டிலின்ேமல்
இறந்துக டந்தான். 33உள்ேள ேபாய்த் தங்கள்
இருவருக்கும்பன்னாகஅவன்கதைவப்பூட்டி,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ேவண்டுதல்ெசய்து,
34 அருகல்ேபாய், தன் வாய் சறுவனின்
வாயன்ேமலும், தன் கண்கள் அவனுைடய
கண்களின்ேமலும், தன் உள்ளங்ைககள்
அவனுைடய உள்ளங்ைககளின்ேமலும்
படும்படியாக அவன்ேமல் குப்புறப்
படுத்துக்ெகாண்டான்; அப்ெபாழுது
சறுவனின் உடலில் சூடு ஏற்பட்டது.
35 அவன் எழுந்து, அைறவீட்டில் இங்கும்
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அங்கும் உலாவ , தரும்பவும் அருகல்ேபாய்
அவன்ேமல் குப்புறப்படுத்தான்; அப்ெபாழுது
அந்தச் சறுவன் ஏழுமுைற தும்மி தன்
கண்கைளத் தறந்தான். 36 அப்ெபாழுது
அவன்: ேகயாசையக் கூப்ப ட்டு, அந்தச்
சூேனமியாைள அைழத்துக்ெகாண்டுவா
என்றான்; அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தான்; அவள் அவனிடத்தல் வந்தேபாது;
அவன், உன் மகைன எடுத்துக்ெகாண்டுேபா
என்றான். 37 அப்ெபாழுது அவள் உள்ேள
ேபாய், அவனுைடய பாதத்த ேல வழுந்து,
தைரவைர பணிந்து, தன் மகைன
எடுத்துக்ெகாண்டுெவளிேய ேபானாள்.

பாைனயலிருந்தவஷம்நீங்குதல்
38 எலிசா கல்காலுக்குத் தரும்ப

வந்தான். ேதசத்த ேல பஞ்சம் உண்டானது;
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார், அவனுக்கு
முன்பாக உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; அவன்
தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க : நீ
ெபரிய பாைனைய அடுப்ப ேல ைவத்துத்
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாருக்குக் கூழ்
காய்ச்சு என்றான். 39 ஒருவன் கீைரகைளப்
பற க்க ெவளிய ேலேபாய், ஒரு ெகாம்மட்டிக்
ெகாடிையக் கண்டு, அதன் காய்கைள
மடிநைறய அறுத்துவந்து, அைவகைள
அரிந்து கூழ்ப்பாைனயேல ேபாட்டான்;
அது இன்னெதன்று அவர்களுக்குத்
ெதரியாமலிருந்தது. 40 சாப்ப ட அைதக்
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கூட்டத்தாருக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அவர்கள்
அந்தக் கூைழ எடுத்துச் சாப்படுக றேபாது,
அைதச் சாப்ப டமுடியாமல்: ேதவனுைடய
மனிதேன, பாைனயல் வஷம் இருக்கறது
என்று சத்தமிட்டார்கள். 41 அப்ெபாழுது
அவன், மாைவக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி,
அைதப் பாைனயேல ேபாட்டு, கூட்டத்தார்
சாப்படும்படி அவர்களுக்கு ெகாடு
என்றான்; அப்புறம் பாைனய ேல வஷம்
இல்லாமல்ேபானது.

நூறுேபருக்குஉணவளித்தல்
42 பன்பு பாகால் சலீஷாவலிருந்து

ஒரு மனிதன் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு
முதற்பலனான வாற்ேகாதுைமயன் இருபது
அப்பங்கைளயும் கத ர்த்தட்டுகைளயும்
ெகாண்டுவந்தான்; அப்ெபாழுது அவன்:
கூட்டத்தாருக்குச் சாப்ப டக்ெகாடு
என்றான். 43 அதற்கு அவனுைடய
ேவைலக்காரன்: இைத நான் நூறுேபருக்கு
முன் ைவப்பது எப்படி என்றான். அதற்கு
அவன்: அைதக் கூட்டத்தாருக்குச்
சாப்ப டக்ெகாடு; சாப்ப ட்டப் ப றகு இன்னும்
மீதயுண்டாயருக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 44 அப்ெபாழுது
அவர்களுக்கு முன்பாக அைத ைவத்தான்;
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
அவர்கள் சாப்ப ட்டதுமல்லாமல் மீதயும்
இருந்தது.
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அத்த யாயம் 5
நாகமான் ெதாழுேநாயலிருந்து

சுகமாக்கப்படுதல்
1 சீரிய ராஜாவன் பைடத்தைலவனாகய

நாகமான் என்பவன் தன் எஜமானிடத்தல்
ெபரியவனும் மத க்கத்தக்கவனுமாக
இருந்தான்; அவைனக்ெகாண்டு
ெயேகாவா சீரியாவுக்கு ெவற்றையக்
ெகாடுத்தார்; மிகவும் பலசாலியாகய
அவேனா ெதாழுேநாயாளியாக
இருந்தான். 2 சீரியாவலிருந்து
பைடகள் புறப்பட்டு, இஸ்ரேவல்
ேதசத்தலிருந்து ஒரு சறுெபண்ைணச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டு வந்தருந்தார்கள்;
அவள் நாகமானின் மைனவக்குப்
பணிவைட ெசய்துெகாண்டிருந்தாள்.
3 அவள் தன் எஜமானிையப் பார்த்து:
என் எஜமான் சமாரியாவலிருக்கற
தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் ேபாவாரானால்
நலமாயருக்கும்; அவர் இவருைடய
ெதாழுேநாைய நீக்கவடுவார் என்றாள்.
4 அப்ெபாழுது நாகமான் ேபாய், இஸ்ரேவல்
ேதசத்துப் ெபண் ெசான்ன காரியங்கைளத்
தன் எஜமானிடத்தல் அறவத்தான்.
5 அப்ெபாழுது சீரியாவன் ராஜா: நல்லது
ேபாகலாம்,இஸ்ரேவலின்ராஜாவற்குகடிதம்
தருக ேறன் என்றான்; அப்படிேய அவன் தன்
ைகய ேல பத்துத்தாலந்து ெவள்ளிையயும்,
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ஆறாய ரம் ேசக்கல் எைடயுள்ள
ெபான்ைனயும், பத்து மாற்றுஉைடகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், 6 இஸ்ரேவலின்
ராஜாவ டத்தல் அந்தக் கடிதத்ைதக்
ெகாடுத்தான். அத ேல: இந்தக் கடிதத்ைத
உம்மிடத்தல் என் ஊழியக்காரனாகய
நாகமான் ெகாண்டுவருவான்; நீர்
அவனுைடய ெதாழுேநாைய நீக்கவ ட
அவைனஉம்மிடத்தல் அனுப்பயருக்க ேறன்
என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 7 இஸ்ரேவலின்
ராஜா அந்த கடிதத்ைத வாச த்தேபாது,
அவன்தன்உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு:
ஒரு மனிதைன ெதாழுேநாயலிருந்து
சுகப்படுத்தேவண்டும் என்று, அவன்
என்னிடத்தல் கடிதம் அனுப்புக றதற்கு,
ெகால்லவும் உய ர்ப்ப க்கவும் நான்
ேதவனா? இவன் என்ைன வேராத க்க
வாய்ப்ைபத் ேதடுக றான் என்பைதச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள் என்றான்.
8 இஸ்ரேவலின் ராஜா தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்ட ெசய்தைய ேதவனுைடய
மனிதனாகய எலிசா ேகட்டேபாது,
அவன்: நீர் உம்முைடய உைடகைள
ஏன் கழித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்?
அவன் என்னிடத்தல் வந்து,
இஸ்ரேவலிேல தீர்க்கதரிச உண்ெடன்பைத
அற ந்துெகாள்ளட்டும் என்று ராஜாவற்குச்
ெசால்லியனுப்பனான். 9அப்படிேய நாகமான்
தன் குதைரகேளாடும் தன் இரதத்ேதாடும்
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வந்து எலிசாவன் வாசற்படிய ேல நன்றான்.
10 அப்ெபாழுது எலிசா: அவனிடத்தல்
ஆள் அனுப்ப , நீ ேபாய், ேயார்தானில்
ஏழுமுைற மூழ்க எழு; அப்ெபாழுது உன்
சரீரம் புத தாக , நீ சுத்தமாவாய் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 11 அதற்கு நாகமான்
கடுங்ேகாபம்ெகாண்டு, புறப்பட்டுப்ேபாய்:
அவன் ெவளிேய வந்து, தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதத் ெதாழுது,
தன் ைகயனால் அந்த இடத்ைதத் தடவ
ெதாழுேநாைய நீக்கவடுவான் என்று
எனக்குள் நைனத்தருந்ேதன். 12 நான்
மூழ்க ச் சுத்தமாக றதற்கு இஸ்ரேவலின்
தண்ணீர்கள் எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும்
தமஸ்குவன் நத களாகய ஆப்னாவும்
பர்பாரும் நல்லதல்லேவா என்று ெசால்லி,
ேகாபத்ேதாேட தரும்ப ப்ேபானான்.
13 அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள் அருகல்
வந்து, அவைன ேநாக்க : தகப்பேன, அந்தத்
தீர்க்கதரிச ஒரு ெபரிய காரியத்ைதச்
ெசய்யச் ெசால்லியருந்தால் அைத
நீர் ெசய்வீர் அல்லவா? மூழ்க எழும்,
அப்ெபாழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர்
உம்ேமாேட ெசால்லும்ேபாது, அைதச்
ெசய்யேவண்டியது எத்தைன அதகம்
என்று ெசான்னார்கள். 14 அப்ெபாழுது
அவன் இறங்க , ேதவனுைடய மனிதனின்
வார்த்ைதயன்படிேய ேயார்தானில் ஏழுமுைற
முழுகனேபாது, அவனுைடய சரீரம் ஒரு
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சறுபள்ைளயன் சரீரத்ைதப்ேபால புத தாக ,
அவன் சுத்தமானான். 15 அப்ெபாழுது
அவன் தன் கூட்டத்ேதாடு ேதவனுைடய
மனிதனிடத்த ற்குத் தரும்பவந்து,
அவனுக்கு முன்பாக நன்று: இேதா,
இஸ்ரேவலிலிருக்கற ேதவைனத்தவ ர
பூமிெயங்கும் ேவேற ேதவன் இல்ைல
என்பைத அற ந்ேதன்; இப்ேபாதும் உமது
அடிேயனுைடய ைகயலிருந்து ஒரு
காணிக்ைக வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும்
என்றான். 16 அதற்கு அவன்: நான்
வாங்குகறதல்ைல என்று ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அவருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான்; வாங்கேவண்டும்
என்று அவைன வற்புறுத்தயும்
மறுத்துவ ட்டான். 17 அப்ெபாழுது
நாகமான்: ஆனாலும் இரண்டு ேகாேவறு
கழுைதகள் சுமக்கத்தக்க இரண்டு
ெபாத மண் உமது அடிேயனுக்குக்
கட்டைளய டேவண்டும்; உமது அடிேயன்
இனிக் கர்த்தருக்ேக அல்லாமல், அந்நய
ேதவர்களுக்குச் சர்வாங்க தகனத்ைதயும்
பலிையயும் ெசலுத்துவதல்ைல. 18 ஒரு
காரியத்ைதேய ெயேகாவா உமது
அடிேயனுக்கு மன்னிப்பாராக; என் எஜமான்
பணிந்துெகாள்ள ரிம்ேமான் ேகாவலுக்குள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது, நான் அவருக்கு
உதவ ெசய்து ரிம்ேமான் ேகாவலிேல
பணியேவண்டியதாயருக்கும்; இப்படி
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ரிம்ேமான் ேகாவலில் நான் பணியேவண்டிய
இந்தக் காரியத்ைதக் ெயேகாவா உமது
அடிேயனுக்கு மன்னிப்பாராக என்றான்.
19 அதற்கு அவன்: சமாதானத்ேதாேட ேபா
என்றான்; இவன் புறப்பட்டுக் ெகாஞ்சதூரம்
ேபானேபாது.

20 ேதவனுைடய மனிதனாகய எலிசாவன்
ேவைலக்காரன் ேகயாச என்பவன், அந்தச்
சீரியனாகய நாகமான் ெகாண்டுவந்தைத
என் எஜமான் அவனுைடய ைகயலிருந்து
வாங்காமல் அவைன வட்டுவ ட்டார்;
நான் அவன் பன்ேன ஓடி, அவனுைடய
ைகயலிருந்துஏதாகலும்வாங்குேவன்என்று
ெயேகாவாவுைடயஜீவன்ேமல்ஆைணயட்டு,
21 நாகமாைனப் பன்ெதாடர்ந்தான்;
அவன் தன் பறேக ஓடிவருகறைத
நாகமான் கண்டேபாது, அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாக இரதத்தலிருந்து
குதத்து: சுகெசய்தயா என்று ேகட்டான்.
22 அதற்கு அவன்: சுகெசய்த தான்;
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாரில்
இரண்டு வாலிபர்கள் இப்ெபாழுதுதான்
எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலிருந்து
என்னிடத்தல் வந்தார்கள்; அவர்களுக்கு
ஒரு தாலந்து ெவள்ளிையயும், இரண்டு
மாற்றுஉைடகைளயும் தரேவண்டும் என்று
ேகட்க, என் எஜமான் என்ைன அனுப்பனார்
என்றான். 23அதற்கு நாகமான்: தயவுெசய்து,
இரண்டு தாலந்ைத வாங்க க்ெகாள் என்று
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ெசால்லி, அவைன வற்புறுத்த , இரண்டு
தாலந்து ெவள்ளிைய இரண்டு ைபகளில்
இரண்டு மாற்றுஉைடகேளாேட கட்டி,
அவனுக்கு முன்பாகச் சுமந்துேபாக, தன்
ேவைலக்காரர்களான இரண்டுேபர்ேமல்
ைவத்தான். 24 அவன் ேமடான இடத்த ற்கு
வந்தேபாது, அவன் அைத அவர்கள்
ைகயலிருந்து வாங்க , வீட்டிேல ைவத்து,
அந்த மனிதர்கைள அனுப்பவ ட்டான்;
அவர்கள் ேபாய்வ ட்டார்கள். 25 பன்பு
அவன் உள்ேளேபாய்த் தன் எஜமானுக்கு
முன்பாக நன்றான்; ேகயாச ேய,
எங்ேகயருந்து வந்தாய் என்று எலிசா
அவைனக் ேகட்டதற்கு, அவன்: உமது
அடியான் எங்கும் ேபாகவல்ைல
என்றான். 26 அப்ெபாழுது அவன்
இவைனப்பார்த்து: அந்த மனிதன் உனக்கு
எத ர்ெகாண்டுவரத் தன் இரதத்தலிருந்து
இறங்க த் தரும்புக றேபாது என் மனம்
உன்னுடன்கூடச் ெசல்லவல்ைலயா?
பணத்ைத வாங்குகறதற்கும்,
உைடகைளயும் ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
ஆடுமாடுகைளயும் ேவைலக்காரர்கைளயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் வாங்குகறதற்கும்
இது காலமா? 27 ஆைகயால்
நாகமானின் ெதாழுேநாய் உன்ைனயும்
உன் சந்ததயாைரயும் என்ைறக்கும்
ப டித்தருக்கும் என்றான்; உடேன
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அவன் உைறந்த மைழயன் நறமான
ெதாழுேநாயாளியாக , அவைனவட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 6
ேகாடரி தண்ணீரில்மிதத்தல்

1 தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தார் எலிசாைவ
ேநாக்க : இேதா, நாங்கள் உம்முடன்
குடியருக்க ற இந்த இடம் எங்களுக்கு
ெநருக்கமாக இருக்க றது. 2 நாங்கள்
ேயார்தான்வைர ெசன்று அவ்வடத்தல்
ஒவ்ெவாருவர் ஒவ்ெவாரு மரத்ைத ெவட்டி,
குடியருக்க அங்ேக எங்களுக்கு ஒரு
இடத்ைத உண்டாக்குேவாம் என்றார்கள்.
அதற்கு அவன்: ேபாங்கள் என்றான்.
3அவர்களில்ஒருவன்: நீர் தயவுெசய்துஉமது
அடியார்களாகய எங்களுடன் வரேவண்டும்
என்றான். அதற்கு அவன்: நான் வருக ேறன்
என்று ெசால்லி, 4 அவர்கேளாேடகூடப்
ேபானான்; அவர்கள் ேயார்தான் நதயருகல்
வந்தேபாது மரங்கைள ெவட்டினார்கள்.
5ஒருவன்ஒருமரத்ைதெவட்டிவீழ்த்தும்ேபாது
ேகாடரி தண்ணீரில் வழுந்தது; அவன்:
ஐேயா என் ஆண்டவேன, அது இரவலாக
வாங்கப்பட்டேத என்று சத்தமிட்டான்.
6ேதவனுைடயமனிதன்அதுஎங்ேகவழுந்தது
என்று ேகட்டான்; அவன் அந்த இடத்ைதக்
காண்பத்தேபாது, ஒரு கைளைய ெவட்டி,
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அைத அங்ேக எற ந்து, அந்த இரும்ைப
மிதக்கச் ெசய்து, 7 அைத எடுத்துக்ெகாள்
என்றான்;அப்படிேயஅவன்தன்ைகைய நீட்டி
அைதஎடுத்துக்ெகாண்டான்.

கண்மயக்கம் ஏற்பட்ட சீரியர்கைள எலிசா
சைறப டித்தல்

8 அக்காலத்தல் சீரியாவன் ராஜா
இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமாக ேபார்ெசய்து,
இந்த இந்த இடத்த ேல பாளயமிறங்குேவன்
என்று தன் ேவைலக்காரர்கேளாடு
ஆேலாசைனெசய்தான். 9 ஆகலும்
ேதவனுைடய மனிதன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப :
இன்ன இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயரும்; சீரியர்கள் அங்ேக
வருவார்கள் என்று ெசால்லச்ெசான்னான்.
10 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ராஜா
ேதவனுைடய மனிதன் தன்ைன
எச்சரித்து, தனக்குக் குறத்துச்ெசான்ன
இடத்த ற்கு மனிதர்கைள அனுப்ப ப்பார்த்து
எச்சரிக்ைகயாயருந்து, இப்படி அேநக முைற
தன்ைனக் காத்துக்ெகாண்டான். 11 இந்தக்
காரியத்தால் சீரிய ராஜாவன் இருதயம்
குழம்ப ,அவன்தன்இராணுவஅதகாரிகைள
அைழத்து: நம்முைடயவர்களில்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவற்கு உளவாளியாக
இருக்க றவன் யார் என்று நீங்கள்
எனக்கு அறவக்கமாட்டீர்களா என்று
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ேகட்டான். 12 அப்ெபாழுது அவனுைடய
அதகாரிகளில் ஒருவன்: அப்படியல்ைல;
என் எஜமானாகய ராஜாேவ, நீர்
உம்முைடய படுக்ைகயைறய ேல ேபசுக ற
வார்த்ைதகைளயும் இஸ்ரேவலிலிருக்கற
தீர்க்கதரிச யாக ய எலிசா இஸ்ரேவலின்
ராஜாவற்கு அறவப்பான் என்றான்.
13 அப்ெபாழுது அவன்: நான் மனிதர்கைள
அனுப்ப அவைனப் ப டிக்கும்படி, நீங்கள்
ேபாய் அவன் எங்ேக இருக்க றான்
என்று பாருங்கள் என்றான்; அவன்
ேதாத்தானில் இருக்க றான் என்றுஅவனுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 14 அப்ெபாழுது அவன்
அங்ேக குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும்
பலத்த இராணுவத்ைதயும் அனுப்பனான்;
அவர்கள் இரவ ேல வந்து பட்டணத்ைத
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். 15 ேதவனுைடய
மனிதனின் ேவைலக்காரன் அதகாைலயல்
எழுந்து ெவளிேய புறப்படும்ேபாது, இேதா,
இராணுவமும் குதைரகளும் இரதங்களும்
பட்டணத்ைதச் சூழ்ந்துெகாண்டிருக்கக்
கண்டான்; அப்ெபாழுது ேவைலக்காரன்
அவைன ேநாக்க : ஐேயா, என்
ஆண்டவேன, என்னெசய்ேவாம் என்றான்.
16 அதற்கு அவன்: பயப்படாேத;
அவர்கேளாடு இருக்க றவர்கைளவ ட
நம்ேமாடு இருக்க றவர்கள் அதகம்
என்றான். 17 அப்ெபாழுது எலிசா
வண்ணப்பம்ெசய்து: ெயேகாவாேவ,
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இவன் பார்க்கும்படி இவனுைடய
கண்கைளத் தறந்தருளும் என்றான்; உடேன
ெயேகாவா அந்த ேவைலக்காரனுைடய
கண்கைளத் தறந்தார்; இேதா,
எலிசாைவச்சுற்றலும் அக்கனிமயமான
குதைரகளாலும் இரதங்களாலும் அந்த
மைலநைறந்தருக்க றைதஅவன்கண்டான்.
18அவர்கள்அவனிடத்தல்வரும்ேபாது,எலிசா
ெயேகாவாைவேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து:
இந்த மக்களுக்குக் கண்மயக்கம்
உண்டாகும்படிச் ெசய்யும் என்றான்;
எலிசாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
அவர்களுக்குக் கண்மயக்கம் உண்டாகச்
ெசய்தார். 19 அப்ெபாழுது எலிசா
அவர்கைள ேநாக்க : இது வழி அல்ல; இது
பட்டணமும் அல்ல; என் பன்ேன வாருங்கள்;
நீங்கள் ேதடுக ற மனிதனிடத்த ற்கு
நான் உங்கைள வழிநடத்துேவன் என்று
ெசால்லி, அவர்கைளச் சமாரியாவுக்கு
அைழத்துக் ெகாண்டுேபானான். 20அவர்கள்
சமாரியாவ ற்கு வந்தேபாது, எலிசா:
ெயேகாவாேவ, இவர்கள் பார்க்கும்படி
இவர்களுைடய கண்கைளத் தறந்தருளும்
என்றான்; பார்க்கும்படிக் ெயேகாவா
அவர்களுைடய கண்கைளத் தறக்கும்ேபாது,
இேதா, இவர்கள் சமாரியாவன் நடுேவ
இருந்தார்கள். 21 இஸ்ரேவலின் ராஜா
அவர்கைளக் கண்டேபாது, எலிசாைவப்
பார்த்து: என் தகப்பேன, நான் அவர்கைள
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ெவட்டிப்ேபாடலாமா என்று ேகட்டான்.
22 அதற்கு அவன்: நீர் ெவட்டேவண்டாம்;
நீர் உம்முைடய பட்டயத்தாலும், உம்முைடய
வல்லினாலும் சைறப டித்தவர்கைள
ெவட்டுகறீேரா?இவர்கள்சாப்ப ட்டுக்குடித்து,
தங்கள் எஜமானிடத்த ற்குப் ேபாகும்படி,
அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்கு
முன்பாக ைவயும் என்றான். 23 அப்ெபாழுது
அவர்களுக்குப் ெபரிய வருந்துெசய்து,
அவர்கள் சாப்ப ட்டுக் குடித்தபன்பு,
அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள்
தங்களுைடய ஆண்டவனிடத்த ற்குப்
ேபாய்வ ட்டார்கள்; சீரியர்களின் பைடகள்
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ேல அதற்குப் ப றகு
வரவல்ைல.

முற்றுைகய டப்பட்ட சமாரியாவல் ஏற்பட்ட
பஞ்சம்

24 இதற்குப்பன்பு சீரியாவன் ராஜாவாகய
ெபனாதாத் தன் இராணுவத்ைதெயல்லாம்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து சமாரியாைவ
முற்றுைகய ட்டான். 25 அதனால்
சமாரியாவ ேல ெகாடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது;
ஒரு கழுைதயன் தைல எண்பது
ெவள்ளிக்காசுக்கும், புறாக்களுக்குப்
ேபாடுக ற காற்படி பயறு ஐந்து
ெவள்ளிக்காசுக்கும் வற்கப்படும்வைர அைத
முற்றுைகய ட்டார்கள். 26 இஸ்ரேவலின்
ராஜா மதலின்ேமல் நடந்துேபாகும்ேபாது,
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ஒரு ெபண் அவைனப்பார்த்துக் கூப்ப ட்டு,
ராஜாவாகய என் ஆண்டவேன, உதவ
ெசய்யும் என்றாள். 27 அதற்கு அவன்:
ெயேகாவாஉனக்குஉதவ ெசய்யாதருந்தால்
நான் எதலிருந்து எடுத்து உனக்கு உதவ
ெசய்ய முடியும்? களஞ்சயத்தலிருந்தா,
ஆைலயலிருந்தா என்று ெசால்லி, 28 ராஜா
ேமலும் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு
என்னேவண்டும் என்று ேகட்டான். அதற்கு
அவள்: இந்தப் ெபண் என்ைன ேநாக்க : உன்
மகைனத்தா,அவைனஇன்றுசாப்படுேவாம்;
நாைளக்கு என் மகைனச் சாப்படுேவாம்
என்றாள். 29 அப்படிேய என் மகைன
ேவகைவத்துச் சாப்ப ட்ேடாம்; மறுநாளில்
நான் இவைள ேநாக்க : நாம் உன் மகைனச்
சாப்ப ட அவைனத் தா என்ேறன்; அவள் தன்
மகைன ஒளித்துைவத்துவ ட்டாள் என்றாள்.
30 அந்தப் ெபண்ணின் வார்த்ைதகைள
ராஜா ேகட்டவுடேன, மதலின்ேமல்
நடந்துேபாக ற அவன் தன் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான்; அவன் உள்ேள
சணல் ஆைடைய அணிந்தருக்க றைத
மக்கள் கண்டார்கள். 31அவன்: சாப்பாத்தன்
மகனாகய எலிசாவன் தைல இன்ைறக்கு
அவன்ேமல் இருந்தால், ேதவன் அதற்குச்
சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும் எனக்குச்
ெசய்யக்கடவர் என்று ெசான்னான். 32 எலிசா
தன்வீட்டில்உட்கார்ந்தருந்தான்;மூப்பர்களும்
அவேனாடு உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
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அப்ெபாழுது ராஜா: ஒரு மனிதைனத்
தனக்கு முன்ேன அனுப்பனான்;
இந்த ஆள் எலிசாவனிடத்த ற்கு
வருவதற்குமுன்ேன, அவன் அந்த
மூப்பர்கைள ேநாக்க : என் தைலைய ெவட்ட,
அந்தக் ெகாைலபாதகனுைடய மகன் ஆள்
அனுப்பனான்; பார்த்தீர்களா? அந்த ஆள்
வரும்ேபாது, நீங்கள் அவைன உள்ேள
வரவ டாமல் கதைவப் பூட்டிப்ேபாடுங்கள்;
அவனுக்குப் பன்னாக அவனுைடய
எஜமானின் காலின் சத்தம் ேகட்க றது
அல்லவா என்றான். 33 அவர்கேளாேட
அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அந்த ஆள் அவனிடத்தல் வந்து: இேதா,
இந்தப் ெபால்லாப்பு ெயேகாவாவால்
உண்டானது; நான்இனிக் ெயேகாவாவுக்காக
ஏன் காத்தருக்கேவண்டும் என்று ராஜா
ெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 7
1 அப்ெபாழுது எலிசா: ெயேகாவாவுைடய

வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்: நாைள இந்த
ேநரத்தல் சமாரியாவன்வாசலிேலஎட்டுப்படி
அளவுள்ள ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமாவு
ஒரு ேசக்கலுக்கும், பதனாறுபடி அளவுள்ள
இரண்டுமரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு
ேசக்கலுக்கும் வற்கப்படும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 2 அப்ெபாழுது
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ராஜாவற்குக் ைக ெகாடுத்து உதவ ெசய்க ற
அத காரி ஒருவன் ேதவனுைடய மனிதனுக்கு
மறுெமாழியாக: இேதா, ெயேகாவா
வானத்த ேல மதகுகைள உண்டாக்கனாலும்
இப்படி நடக்குமா என்றான். அதற்கு
அவன்: உன்னுைடய கண்களினாேல
அைதக் காண்பாய்; ஆனாலும் அத ேல
சாப்ப டமாட்டாய் என்றான்.

அசீரியர்கள்பயந்துஓடிப்ேபாகுதல்
3 ெதாழுேநாயாளிகளான நான்குேபர்

பட்டணத்தன் நுைழவாயலில் இருந்தார்கள்;
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : நாம்
இங்ேக இருந்து ஏன் சாக ேவண்டும்?
4 பட்டணத்தற்குள் ேபாேவாெமன்றாலும்
பட்டணத்தல் பஞ்சம் உண்டாயருக்க றதால்
அங்ேக சாேவாம்; நாம் இங்ேக இருந்தாலும்
சாேவாம்; ஆைகயால் இப்ெபாழுது
சீரியருைடய இராணுவத்தற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள்; அவர்கள் நம்ைம உய ேராேட
ைவத்தால் பைழக்க ேறாம்; நம்ைமக்
ெகான்றால் சாக ேறாம் என்று ெசால்லி,
5 சீரியருைடய இராணுவத்தற்குப் ேபாக
இரவ ேல எழுந்தருந்து, சீரியருைடய
முகாமிற்கு அருகல் வந்தார்கள்;
அங்ேக ஒருவருமில்ைல. 6 ஆண்டவர்
சீரியர்களின்இராணுவத்தற்குஇரதங்களின்
இைரச்சைலயும், குதைரகளின்
இைரச்சைலயும், மகா இராணுவத்தன்
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இைரச்சைலயும் ேகட்கச் ெசய்ததால்,
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : இேதா,
நமக்குஎத ராகப் ேபாருக்குவர,இஸ்ரேவலின்
ராஜா ஏத்தயரின் ராஜாக்கைளயும்
எக ப்தயரின் ராஜாக்கைளயும் கூலிக்கு
அமர்த்தனான் என்று ெசால்லி, 7 இரவ ேல
எழுந்தருந்து ஓடிப்ேபாய், தங்கள்
கூடாரங்கைளயும், குதைரகைளயும்,
கழுைதகைளயும், முகாைமயும் அைவகள்
இருந்த வதமாகேவ வ ட்டுவ ட்டு, தங்கள்
உய ர் தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள். 8 அந்தத்
ெதாழுேநாயாளிகள், முகாமின் அருகல்
வந்தேபாது, ஒரு கூடாரத்த ற்குள்
நுைழந்து சாப்ப ட்டுக் குடித்து, அதலிருந்த
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
ஆைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்
ஒளித்துைவத்து, தரும்பவந்து, ேவெறாரு
கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து, அதலிருந்தும்
அப்படிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்
ஒளித்துைவத்து, 9 பன்பு அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் ேநாக்க : நாம் ெசய்க றது
நயாயமல்ல, இந்நாள் நற்ெசய்த
அறவக்கும் நாள்; நாம் மவுனமாயருந்து,
ெபாழுது வடியும்வைர காத்தருந்தால்
குற்றம் நம்ேமல் சுமரும்; இப்ேபாதும்
நாம் ேபாய் ராஜாவன் அரண்மைனயல்
உள்ளவர்களுக்கு இைத அறவப்ேபாம்
வாருங்கள்என்றார்கள். 10அப்படிேயஅவர்கள்
வந்து, பட்டணத்து வாசல் காவலாளைன
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ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: நாங்கள் சீரியர்களின்
முகாமிற்குப் ேபாய்வந்ேதாம்; அங்ேக
ஒருவரும் இல்ைல, ஒரு மனிதனுைடய
சத்தமும் இல்ைல, கட்டியருக்க ற
குதைரகளும், கழுைதகளும், கூடாரங்களும்
இருந்த வதமாகேவ இருக்க றது
என்று அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள்.
11 அப்ெபாழுது அவன் வாசல்காக்க ற
மற்றவர்கைளக் கூப்ப ட்டான்; அவர்கள்
உள்ேள ேபாய் ராஜாவன் அரண்மைனயல்
உள்ளவர்களுக்கு அைத அறவத்தார்கள்.
12 அப்ெபாழுது இராஜா இரவல் எழுந்து,
தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க :
சீரியர்கள் நமக்குச் ெசய்க ற காரியத்ைத
உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துக ேறன்;
நாம் பட்டினியாயருக்க ேறாம் என்று
அவர்கள் அறவார்கள்; ஆைகயால் நாம்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானால்
நம்ைம உய ேராேட ப டித்துக்ெகாண்டு
பட்டணத்தற்குள் ப ரேவச க்கலாம்
என்று எண்ணி, அவர்கள் முகாைம
வ ட்டுப் புறப்பட்டு ெவளியல்
ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்றான்.
13 அவனுைடய ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவன் மறுெமாழியாக: இங்ேக மீதயான
குதைரகளில் ஐந்து குதைரகைளக்
ெகாண்டுேபாக உத்த ரவு ெகாடும்; இேதா,
இங்ேக இஸ்ரேவலின் சகல மிகுதயலும்,
இறந்துேபான இஸ்ரேவலின் அைனத்து
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கூட்டத்தலும், அைவகள் மாத்த ரம்
மீதயாக இருக்க றது; அைவகைள
நாம் அனுப்ப ப்பார்ப்ேபாம் என்றான்.
14 அப்படிேய இரண்டு இரதக்குதைரகைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ராஜா ேபாய்வாருங்கள்
என்று ெசால்லி, சீரியர்களின்
இராணுவத்ைதப் பன்ெதாடர்ந்து ேபாகும்படி
அனுப்பனான். 15 அவர்கள் ேயார்தான்வைர
அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்துேபானார்கள்;
சீரியர்கள் அவசரமாக ஓடும்ேபாது, அவர்கள்
எற ந்துேபாட்ட உைடகளும் ெபாருட்களும்
வழி முழுவதும் நைறந்தருந்தது;
அனுப்பப்பட்டவர்கள் தரும்பவந்து
ராஜாவற்கு அைத அறவத்தார்கள்.
16அப்ெபாழுதுமக்கள்புறப்பட்டு,சீரியர்களின்
முகாைமக் ெகாள்ைளய ட்டார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய,
எட்டுப்படி அளவுள்ள ஒருமரக்கால்
ேகாதுைமமாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும்,
பதனாறுபடி அளவுள்ள இரண்டு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைம ஒரு ேசக்கலுக்கும்
வற்கப்பட்டது. 17 ராஜா தனக்குக்
ைக ெகாடுத்து உதவ ெசய்க ற
அத காரிைய பட்டணத்தன் நுைழவாயலில்
கண்காணிக்கக் கட்டைளய ட்டிருந்தான்;
பட்டணத்தன் நுைழவாயலிேல மக்கள்
அவைன ெநருக்க மித த்ததாேல,
ராஜா ேதவனுைடய மனிதனிடத்தல்
வந்தேபாது ெசால்லியருந்தபடிேய அவன்
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இறந்துேபானான். 18 பதனாறுபடி அளவுள்ள
இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம ஒரு
ேசக்கலுக்கும், எட்டுப்படி அளவுள்ள
ஒருமரக்கால் ேகாதுைமமாவு ஒரு
ேசக்கலுக்கும், நாைள இந்ேநரத்த ேல
சமாரியா பட்டணத்தன் நுைழவாயலில்
வற்கும் என்று ேதவனுைடய மனிதன்
ராஜாேவாேட ெசான்னபடிேய நடந்தது.
19 அதற்கு அந்த அத காரி ேதவனுைடய
மனிதனுக்கு மறுெமாழியாக: இேதா,
ெயேகாவா வானத்த ேல மதகுகைள
உண்டாக்கனாலும், இந்த வார்த்ைதயன்படி
நடக்குமா என்று ெசால்ல; இவன்,
இேதா, உன்னுைடய கண்களினாேல
அைதக் காண்பாய், ஆனாலும் அத ேல
சாப்ப டமாட்டாய் என்றாேன. 20 அப்படிேய
அவனுக்கு நடந்தது; பட்டணத்தன்
நுைழவாயலிேல மக்கள் அவைன ெநருக்க
மித த்ததனாேலஅவன்இறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 8
சூேனமியாளின்நலம்மீட்கப்படுதல்

1 எலிசா தான் உய ேராடு எழுப்பன
சறுவனின் தாைய ேநாக்க : நீ உன்
குடும்பத்தாேராடு எழுந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்
எங்ேகயாவது ேபாய் தங்கயரு;
ெயேகாவா பஞ்சத்ைத வரச்ெசய்வார்;
அது ஏழுவருடங்கள் ேதசத்தல் இருக்கும்
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என்று ெசால்லியருந்தான். 2 அந்தப்
ெபண் எழுந்து, ேதவனுைடய மனிதன்
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்து,
தன் குடும்பத்தாேராடுகூடப் புறப்பட்டு,
ெபலிஸ்தரின் ேதசத்த ற்குப்ேபாய்,
ஏழுவருடங்கள் குடியருந்தாள்.
3 ஏழுவருடங்கள் ெசன்றபன்பு, அவள்
ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைதவ ட்டுத்
தரும்பவந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன்
வயலுக்காகவும் ராஜாவனிடத்தல்
முைறயடுவதற்காகப் ேபானாள்.
4 அந்ேநரத்தல் ராஜா, ேதவனுைடய
மனிதனின் ேவைலக்காரனாயருந்த
ேகயாச யுடேன ேபச : எலிசா
ெசய்த அத சயங்கைளெயல்லாம் நீ
எனக்கு வவரமாகச் ெசால் என்றான்.
5 இறந்துேபானவைன உயேராடு
எழுப்பனார் என்பைத அவன் ராஜாவற்குச்
ெசால்லுகறேபாது, இேதா, அவன் உயேராடு
எழுப்பன சறுவனின் தாயாகய அந்தப்
ெபண் வந்து, தன் வீட்டுக்காகவும் தன்
வயலுக்காகவும் ராஜாவ டம் முைறய ட்டாள்;
அப்ெபாழுது ேகயாச : ராஜாவாகய என்
ஆண்டவேன, இவள்தான் அந்த ெபண்;
எலிசா உய ேராடு எழுப்பன இவளுைடய
மகன் இவன்தான் என்றான். 6 ராஜா
அந்த ெபண்ைணக் ேகட்டதற்கு, அவள்:
அைத அவனுக்கு வவரமாகச் ெசான்னாள்;
அப்ெபாழுது ராஜா அவளுக்காக ஒரு
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அதகாரிைய நயமித்து, அவளுக்குரிய
எல்லாவற்ைறயும், அவள் ேதசத்ைதவ ட்டுப்
ேபான நாள்முதல் இதுவைரக்கும் உண்டான
அந்த வயலின் வருமானம் அைனத்ைதயும்
அவளுக்குக்கைடக்கச்ெசய்என்றான்.
ஆசேகல் ெபனாதாத்ைதக் ெகாைல

ெசய்தல்
7 சீரியாவன் ராஜாவாகய ெபனாதாத்

வயாதயாயருந்தான்; எலிசா தமஸ்குவுக்கு
வந்தான்; ேதவனுைடய மனிதன்
இவ்வ டத்த ற்கு வந்தருக்க றான் என்று
அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது.
8 ராஜா ஆசேகைல* ேநாக்க : நீ
உன் ைகய ேல காணிக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய
மனிதனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், நான்
இந்த வயாத சுகமாக ப் பைழப்ேபனா
என்று அவைனக் ெகாண்டு கர்த்தரிடத்தல்
வ சாரிக்கச் ெசான்னான். 9 ஆசேகல்
தமஸ்குவன் சகல உச்ச தங்களிலும்
நாற்பது ஒட்டகங்களின் சுைமயான
காணிக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு
முன்பாக நன்று, சீரியாவன் ராஜாவாகய
ெபனாதாத் என்னும் உம்முைடய மகன்
என்ைன உம்மிடத்த ற்கு அனுப்ப , இந்த
வயாத சுகமாக ப் பைழப்ேபனா என்று

* அத்த யாயம் 8:8 8:8இராஜாவன்அதகாரி
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ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். 10 எலிசா
அவைனேநாக்க : நீ ேபாய்,வயாத சுகமாக ப்
பைழப்பீர் என்று அவனுக்குச் ெசால்;
ஆனாலும்அவன்சாகேவசாவான்என்பைதக்
ெயேகாவா எனக்குக் காண்பத்தார்
என்றான். 11 பன்பு ேதவனுைடய
மனிதன்: தன் முகத்ைதத் தருப்பாமல்
அவன் சலித்துப்ேபாகும்வைர அவைனப்
பார்த்துக்ெகாண்ேடஅழுதான். 12அப்ெபாழுது
ஆசேகல்: என் ஆண்டவேன, ஏன் அழுகறீர்
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவன்: நீ
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசய்யும் தீங்ைக
நான் அறந்தருக்க றபடியால் அழுக ேறன்;
நீ அவர்களுைடய ேகாட்ைடகைள
அக்கனிக்கு இைரயாக்க , அவர்களுைடய
வாலிபர்கைளப் பட்டயத்தால் ெகான்று,
அவர்களுைடயகுழந்ைதகைளத்தைரேயாேட
ேமாத , அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின்
வயற்ைறக் க ழித்துப்ேபாடுவாய் என்றான்.
13 அப்ெபாழுது ஆசேகல், இத்தைன ெபரிய
காரியத்ைதச் ெசய்வதற்கு நாையப்ேபால
இருக்க ற உமது அடியான் எம்மாத்த ரம்
என்றான். அதற்கு எலிசா: நீ சீரியாவன்ேமல்
ராஜாவாவாய் என்பைதக் ெயேகாவா
எனக்குத் ெதரிவ த்தார் என்றான். 14 இவன்
எலிசாைவவ ட்டுப் புறப்பட்டு, தன்
எஜமானிடத்த ற்கு வந்தேபாது, அவன்:
எலிசா உனக்கு என்ன ெசான்னான்
என்று ேகட்டதற்கு; இவன், நீர் இந்த
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வயாத சுகமாக ப் பைழப்பீர் என்று
எனக்குச் ெசான்னான் என்று ெசால்லி,
15 மறுநாளிேல ஒரு சமுக்காளத்ைத எடுத்து,
தண்ணீரிேல ேதாய்த்து அவனுைடய
முகத்தன்ேமல் வ ரித்தான்; அதனால் அவன்
இறந்துேபானான்; ஆசேகல் அவனுக்குப்
பதலாக ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாராம்
16 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாபன்

மகன் ேயாராமுைடய ஐந்தாம் வருட
ஆட்சயல், ேயாசபாத் யூதாவ ேல இன்னும்
ராஜாவாக இருக்கும்ேபாது, ேயாசபாத்தன்
மகனாகய ேயாராம் என்னும் யூதாவன்
ராஜா ஆட்ச ெசய்யத் துவங்கனான்.
17 அவன் ராஜாவாக றேபாது முப்பத்த ரண்டு
வயதாயருந்து,எட்டுவருடங்கள்எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான். 18 அவன் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழிய ேல நடந்து, ஆகாபன்
வீட்டார்ெசய்ததுேபாலச்ெசய்தான்;ஆகாபன்
மகள் அவனுக்கு மைனவயாயருந்தாள்;
அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
19 ெயேகாவா: உன் மகன்களுக்குள்ேள
எந்நாளும் ஒரு வளக்ைக உனக்குக்
கட்டைளயடுேவன் என்று தம்முைடய
தாசனாகய தாவீதுக்குச் ெசான்னபடிேய,
அவனிமித்தம் அவர் யூதாைவ முற்றலும்
அழிக்கவல்ைல. 20 அவனுைடய நாட்களில்
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யூதாவுைடய ஆளுைகயன்கீழிருந்த
ஏேதாமியர்கள் கலகம்ெசய்து, தங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.
21 அதனாேல ேயாராம் சகல
இரதங்கேளாடுங்கூட சாயீருக்குப்
புறப்பட்டுப் ேபானான்; அவன் இரவல்
எழுந்தருந்து, தன்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்ட
ஏேதாமியர்கைளயும் இரதங்களின்
தைலவர்கைளயும் தாக்கயேபாது,
மக்கள் தங்களுைடய கூடாரங்களுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள். 22 அப்படிேய யூதாவுைடய
ஆளுைகயன் கீழிருந்த ஏேதாமியர்கள்,
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால
கலகம்ெசய்தார்கள்; அக்காலத்தல்தாேன
லிப்னா பட்டணத்தாரும் கலகம்ெசய்தார்கள்.
23 ேயாராமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த அைனத்தும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 24 ேயாராம் இறந்து,
தாவீதன் நகரத்தல் தன் முன்ேனார்களுடன்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவனுக்குப்
பதலாக அவனுைடய மகனாகய அகசயா
ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஅகசயா
25 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஆகாபன்

மகன் ேயாராமுைடய பன்னிரண்டாம்
வருட ஆட்சய ேல, யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாராமின் மகன் அகசயா ராஜாவானான்.
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26 அகசயா ராஜாவாக றேபாது,
இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து, ஒேர ஒரு
வருடம் எருசேலமில் அரசாட்ச ெசய்தான்;
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஒம்ரியன்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர்
அத்தாலியாள். 27 அவன் ஆகாபுைடய
வீட்டாரின் வழிேய நடந்து, ஆகாபன்
வீட்டாைரப்ேபால் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்; அவன் ஆகாப் வீட்டாேராேட
சம்பந்தம் கலந்தருந்தான். 28 அவன்
ஆகாபன் மகனாகய ேயாராேமாேடகூடக்
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ற்குச்
சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகேலாடு
ேபாரிடப்ேபானான்; சீரியர்கள் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தனார்கள். 29 ராஜாவாகய
ேயாராம் தான் சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகேலாடு ேபார்ெசய்யும்ேபாது, சீரியர்கள்
ராமாவ ேல தன்ைன ெவட்டின காயங்கைள
ஆற்றக்ெகாள்ள ெயஸ்ரேயலுக்குப்
ேபாயருந்தான்; ஆகாபன் மகனாகய
ேயாராம் வயாதயாயருந்ததால், யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாராமின் மகன் அகசயா
ெயஸ்ரேயலில் இருக்கற அவைனப்
பார்ப்பதற்குப் ேபானான்.

அத்த யாயம் 9
ெயகூ இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக
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அப ேஷகம்ெசய்யப்படுதல்
1 அப்ெபாழுது தீர்க்கதரிச யாக ய

எலிசா தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்தாரில்
ஒருவைன அைழத்து: நீ பயணத்தற்கான
உைடயணிந்துெகாண்டு, இந்தத்
ைதலக்குப்பைய உன் ைகயல்
எடுத்துக்ெகாண்டு, கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்குப் ேபா. 2 நீ அங்ேக
ெசன்றபன்பு, ந ம்ச யன் மகனான
ேயாசபாத்தன் மகன் ெயகூ எங்ேக
இருக்க றான் என்று பார்த்து,
அங்ேக ெசன்று, அவைனத் தன்
சேகாதரர்களின் நடுவலிருந்து
எழுந்தருக்கச்ெசய்து, அவைன ஒரு உள்
அைறய ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
3 ைதலக்குப்பைய எடுத்து, அவனுைடய
தைலயன்ேமல் ஊற்ற : உன்ைன
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்ேதன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லி,
கதைவத் த றந்து தாமத க்காமல்
ஓடிப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய
தீர்க்கதரிச யன் ஊழியக்காரனாகய
அந்த வாலிபன் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்த ற்குப் ேபானான். 5 அவன் அங்ேக
ெசன்றேபாது, ேசனாத பத கள் அங்ேக
உட்கார்ந்தருந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்:
ேசனாத பத ேய, உமக்குச் ெசால்லேவண்டிய
ஒரு வார்த்ைத உண்டு என்றான். அதற்கு
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ெயகூ: எங்களில் யாருக்கு என்று ேகட்டதற்கு,
அவன், ேசனாத பதயாகய உமக்குத்தான்
என்றான். 6அவன் எழுந்து, அைறவீட்டிற்குள்
ப ரேவச த்தான்; அவன் அந்தத் ைதலத்ைத
அவன் தைலயன்ேமல் ஊற்ற :, அவைன
ேநாக்க : இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
உன்ைனக் ெயேகாவாவுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்ேதன். 7 நான் என்
ஊழியக்காரர்களாகய தீர்க்கதரிச களின்
இரத்தப்பழிையயும், ெயேகாவாவுைடய சகல
ஊழியக்காரர்களின் இரத்தப்பழிையயும்,
ேயசேபலின் ைகய ேல வாங்கும்படி
நீ உன் ஆண்டவனாகய ஆகாபன்
குடும்பத்ைத அழித்துவ டேவண்டும்.
8 ஆகாபன் குடும்பெமல்லாம் அழியும்படி,
நான் ஆகாபுக்குச் சுவரில் நீர்வடும் ஒரு
நாய்முதலாக இருக்காதபடி, இஸ்ரேவலிேல
அவனுைடயவர்களில் அடிைமபட்டவைனயும்
மற்றவைனயும் கருவறுத்து, 9 ஆகாபன்
குடும்பத்ைத ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்த ற்கும்,
அகயாவன் மகனாகய பாஷாவன்
குடும்பத்த ற்கும் சரியாக்குேவன்.
10 ேயசேபைல ெயஸ்ரேயலின் நலத்த ேல
நாய்கள் தன்றுவடும்; அவைள
அடக்கம்ெசய்க றவன் இல்ைலெயன்று
ெசால்க றார் என்று ெசால்லி, கதைவத்
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த றந்து ஓடிப்ேபானான். 11 ெயகூ தன்
எஜமானுைடய ஊழியக்காரர்களிடத்த ற்குத்
தரும்பவந்தேபாது, அவர்கள் அவைன
ேநாக்க : சுகெசய்தயா? அந்தப்
பய த்தயக்காரன் உன்னிடத்த ற்கு எதற்காக
வந்தான் என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு
அவன்: அந்த மனிதைனயும், அவன்
ெசான்ன காரியத்ைதயும் நீங்கள் அறவீர்கள்
என்றான். 12 அதற்கு அவர்கள்: அது
ெபாய், அைத எங்களுக்குச் ெசால்லும்
என்றார்கள். அப்ெபாழுது அவன்: நான்
உன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்ேதன் என்று ெயேகாவா
உைரக்க றார் என்று இன்ன இன்ன
ப ரகாரமாக என்னிடத்தல் ெசான்னான்
என்றான். 13அப்ெபாழுதுஅவர்கள்துரிதமாக
அவரவர் தங்கள் ஆைடகைளப் படிகளின்
உயரத்தல் அவனுக்கு கீேழ வ ரித்து,
எக்காளம் ஊத : ெயகூ ராஜாவானான்
என்றார்கள்.

ேயாராைமயும் அகசயாைவயும் ெயகூ
ெகான்றுேபாடுதல்

14 அப்படிேய ந ம்ச யன் மகனாகய
ேயாசபாத்தன் மகன் ெயகூ
என்பவன் ேயாராமுக்கு வ ேராதமாக
சத த்த ட்டம் தீட்டினான்; ேயாராேமா
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாேராடுங்கூட
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்த ேல சீரியாவன்
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ராஜாவாகய ஆசேகலினிமித்தம் காவல்
ைவத்துைவத்தான். 15 ஆனாலும்
சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகேலாேட
ெசய்த ேபாரிேல, சீரியர்கள் தன்ைன
ெவட்டின காயங்கைள ெயஸ்ரேயலிேல
ஆற்றக்ெகாள்வதற்கு, ராஜாவாகய ேயாராம்
தரும்ப ப்ேபாயருந்தான். ெயகூ என்பவன்;
இது உங்களுக்குச் சம்மதமாயருந்தால்
ெயஸ்ரேயலில் இைத அறவக்க றதற்கு
ஒருவரும் பட்டணத்தலிருந்து
தப்ப ச்ெசல்ல வ டாதருங்கள் என்றான்.
16 அப்ெபாழுது ெயகூ இரதத்தன்ேமல்
ஏற , ெயஸ்ரேயலுக்கு ேநராகப் ேபானான்,
ேயாராம் அங்ேக வயாதயாகக் க டந்தான்;
ேயாராைமப்பார்க்க, யூதாவன் ராஜாவாகய
அகசயாவும் அங்ேக வந்தருந்தான்.
17 ெயஸ்ரேயலில் ேகாபுரத்தன்ேமல்
ந ற்க ற ஜாமக்காரன், ெயகூவன் கூட்டம்
வருகறைதக் கண்டு: ஒரு கூட்டத்ைதக்
காண்க ேறன் என்றான். அப்ெபாழுது
ேயாராம்: நீ ஒரு குதைரவீரைனக்
கூப்ப ட்டு, அவர்களுக்கு எத ராக அனுப்ப
சமாதானமா என்று ேகட்கச்ெசால் என்றான்.
18 அந்தக் குதைரவீரன்: அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய், சமாதானமா என்று
ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான்.
அதற்கு ெயகூ: சமாதானத்ைதப்பற்ற
உனக்கு என்ன? என் பன்ேன
தரும்பவா என்றான். அப்ெபாழுது
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ஜாமக்காரன்: அனுப்பப்பட்டவன் அவர்கள்
இருக்கும் இடம்வைர ேபானேபாதலும்
தரும்பவரவல்ைல என்றான். 19ஆைகயால்
ேவெறாரு குதைரவீரைன அனுப்பனான்,
அவன் அவர்களிடத்தல் ேபாய்: சமாதானமா
என்று ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான்.
அதற்கு ெயகூ: சமாதானத்ைதப்பற்ற
உனக்கு என்ன? என் பன்ேன தரும்பவா
என்றான். 20 அப்ெபாழுது ஜாமக்காரன்:
அவன் அவர்கள் இருக்கும் இடம்வைர
ேபானேபாதலும் தரும்பவரவல்ைல
என்றும், ஓட்டுக றது ந ம்சயன்
மகனாகய ெயகூ ஓட்டுகறதுேபால
இருக்க றது; அத ேவகமாக ஓட்டுக றான்
என்றும் ெசான்னான். 21 அப்ெபாழுது
ேயாராம்: இரதத்ைத ஆயத்தப்படுத்து
என்றான்; அவனுைடய இரதத்ைத
ஆயத்தப்படுத்தனேபாது, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாராமும், யூதாவன்
ராஜாவாகய அகசயாவும் அவனவன்
தன்தன் இரதத்தல் ஏற ெயகூவுக்கு
ேநராகப் புறப்பட்டு, ெயஸ்ரேயலயனாகய
நாேபாத்தன் நலத்த ேல அவனுக்கு
எத ர்ப்பட்டார்கள். 22 ேயாராம் ெயகூைவக்
கண்டவுடேன: ெயகூேவ, சமாதானமா
என்றான். அதற்கு ெயகூ: உன் தாயாகய
ேயசேபலின்ேவச த்தனங்களும்அவளுைடய
பல்லி சூனியங்களும், இத்தைன
ஏராளமாயருக்கும்ேபாது சமாதானம் ஏது
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என்றான். 23 அப்ெபாழுது ேயாராம் தன்
இரதத்ைதத் தருப்ப க்ெகாண்டு ஓடிப்ேபாய்,
அகசயாைவ ேநாக்க : அகசயாேவ, இது
சத என்றான். 24 ெயகூ தன் ைகயால்
வல்ைல நாேணற்ற , அம்பு ேயாராமுைடய
ெநஞ்சல் ஊடுருவப் ேபாகத்தக்கதாக,
அவைன அவனுைடய புயங்களின் நடுேவ
எய்தான்; அதனால் அவன் தன் இரதத்த ேல
சுருண்டு வழுந்தான். 25அப்ெபாழுது ெயகூ,
தன் ேசனாத பதயாகய ப த்காைர ேநாக்க :
அவைன எடுத்து, ெயஸ்ரேயலயனாகய
நாேபாத்தன் வயல்நலத்தல் எற ந்துேபாடு;
நானும் நீயும் ஒன்றுேசர்ந்து அவனுைடய
தகப்பனாகயஆகாபன்பன்ேனகுதைரயல்
ஏறவருகறேபாது, ெயேகாவா இந்த
ஆக்கைனைய அவன்ேமல் சுமத்தனார்
என்பைத நைனத்துக்ெகாள். 26 ேநற்று
நாேபாத்தன் இரத்தத்ைதயும், அவனுைடய
மகன்களின் இரத்தத்ைதயும் கண்ேடன்
அல்லவா என்றும், இந்த நலத்தல்
உனக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுேவன்
என்றும் அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ெசான்னாேர; இப்ேபாதும் அவைன எடுத்து,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
இந்த நலத்தல் எற ந்துேபாடு என்றான்.
27 இைத யூதாவன் ராஜாவாகய அகசயா
கண்டு, ேதாட்டத்தன் வீட்டுவழியாக
ஓடிப்ேபானான்; ெயகூ அவைனப்
பன்ெதாடர்ந்து: அவைனயும் இரதத்த ேல
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ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான்; அவர்கள்
இப்ேலயாம் அருகல் இருக்கற கூர்
என்னும் மைலயன்ேமல் ஏறுகற
வழிய ேல அப்படிச் ெசய்தார்கள்; அவன்
ெமக ேதாவுக்கு ஓடிப்ேபாய் அங்ேக
இறந்துேபானான். 28 அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன இரதத்தல்
ஏற்ற எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அவைனத் தாவீதன் நகரத்தல் அவனுைடய
முன்ேனார்கேளாடு அவனுைடய
கல்லைறய ேலஅடக்கம்ெசய்தார்கள். 29இந்த
அகசயா,ஆகாபுைடயமகனாகயேயாராமின்
பத ேனாராம் வருடத்தல் யூதாவன்ேமல்
ராஜாவானான்.

ேயசேபல்ெயகூவனால்ெகால்லப்படுதல்
30 ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்கு வந்தான்;

அைத ேயசேபல் ேகட்டேபாது, தன்
கண்களுக்கு ைமய ட்டு, தன் தைலைய
அலங்கரித்துக்ெகாண்டு, ஜன்னல்
வழியாக எட்டிப்பார்த்து, 31 ெயகூ
பட்டணத்து நுைழவாயலுக்கு வந்தேபாது,
அவள்: தன் ஆண்டவைனக் ெகான்ற
ச ம்ரி பாதுகாக்கப்பட்டானா என்றாள்.
32 அப்ெபாழுது அவன் தன் முகத்ைத
அந்த ஜன்னலுக்கு ேநராக ஏெறடுத்து:
என்னுடன் இருக்கறது யார் யார் என்று
ேகட்டதற்கு, இரண்டு மூன்று அதகாரிகள்
அவைன எட்டிப்பார்த்தார்கள். 33அப்ெபாழுது
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அவன்: அவைளக் கீேழ தள்ளுங்கள்
என்றான்; அப்படிேய அவைளக் கீேழ
தள்ளினதால்,அவளுைடயஇரத்தம்சுவரிலும்
குதைரகளிலும் ெதற த்தது; அவன் அவைள
மித த்துக்ெகாண்டு, 34 உள்ேளேபாய்,
சாப்ப ட்டுக் குடித்த பன்பு: நீங்கள் ேபாய்
சப க்கப்பட்ட அந்த ெபண்ைணப் பார்த்து,
அவைள அடக்கம் ெசய்யுங்கள்; அவள்
ஒரு ராஜகுமாரத்த என்றான். 35 அவர்கள்
அவைள அடக்கம்ெசய்யப்ேபாக றேபாது,
அவளுைடய தைலேயாட்ைடயும்
கால்கைளயும் உள்ளங்ைககைளயும்
தவ ர ேவெறான்ைறயும் காணவல்ைல.
36 ஆைகயால் அவர்கள் தரும்பவந்து
அவனுக்கு அறவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது
அவன்: இது ெயேகாவா தஸ்பயனாகய
எலியா என்னும் தம்முைடய
ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு ெசான்ன
வார்த்ைத; ெயஸ்ரேயலின் நலத்த ேல
நாய்கள் ேயசேபலின் மாம்சத்ைதத்
தன்னும் என்றும், 37 இதுதான்
ேயசேபெலன்று ெசால்லமுடியாத அளவற்கு,
ேயசேபலின் ப ேரதம் ெயஸ்ரேயலின்
நலத்த ேல வயல்ெவளியன்ேமல் ேபாடும்
எருைவப்ேபால் ஆகும் என்றும் ெசான்னாேர
என்றான்.

அத்த யாயம் 10
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ஆகாபன்குடும்பத்தனர்ெகால்லப்படுதல்
1 ஆகாபுக்குச் சமாரியாவ ேல

எழுபது மகன்கள் இருந்ததால்,
ெயகூ சமாரியாவலிருக்கற
ெயஸ்ரேயலின் ப ரபுக்களாகய
மூப்பர்களிடத்த ற்கும், ஆகாபுைடய
பள்ைளகைள வளர்க்க றவர்களிடத்த ற்கும்
கடிதங்கைள எழுதயனுப்பனான்.
2 அதல்: உங்கள் எஜமானுைடய
மகன்கள் உங்கேளாடிருக்க றார்கேள;
இரதங்களும், குதைரகளும், பாதுகாப்பான
பட்டணமும் ஆயுதங்களும் உங்களுக்கு
இருக்கறேத. 3 இப்ேபாதும் இந்தக் கடிதம்
உங்களிடத்தல் வரும்ேபாது நீங்கள்
உங்கள் எஜமானுைடய மகன்களில்
உத்தமமும் ெசம்ைமயுமாயருக்க றவைனப்
பார்த்து, அவைன அவன் தகப்பனுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் ைவத்து, உங்கள்
எஜமானுைடய குடும்பத்துக்காக
ேபார்ெசய்யுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.
4 அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இேதா,
இரண்டு ராஜாக்கள் அவனுக்கு முன்பாக
ந ற்கவல்ைலேய; நாங்கள் எப்படி
ந ற்ேபாம் என்றார்கள். 5 ஆைகயால்
அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும், நகர
வ சாரிப்புக்காரனும், மூப்பர்களும்,
பள்ைளகளின் வ சாரிப்புக்காரர்களும்:
நாங்கள் உமது அடியார்கள், நீர் எங்களுக்குச்
ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; நாங்கள்
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ஒருவைரயும் ராஜாவாக்குவதல்ைல; உமது
பார்ைவக்கு நலமானைதச் ெசய்யும் என்று
ெயகூவுக்குச் ெசால்லியனுப்பனார்கள்.
6 அப்ெபாழுது அவன்: அவர்களுக்கு
இரண்டாம் கடிதத்ைத எழுதனான்; அதல்:
நீங்கள் என்ேனாடு ேசர்ந்து என் ெசால்ைலக்
ேகட்பீர்களானால், உங்கள் ஆண்டவனுைடய
மகன்களின் தைலகைளத்துண்டித்து, நாைள
இந்ேநரத்தல் ெயஸ்ரேயலுக்கு என்னிடத்தல்
வாருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.
ராஜாவன் மகன்களாகய எழுபதுேபரும்
தங்கைள வளர்க்க ற பட்டணத்தன் ெபரிய
மனிதர்கேளாடு இருந்தார்கள். 7இந்த கடிதம்
அவர்களிடத்தல் வந்தேபாது, அவர்கள்
ராஜாவன் மகன்களாகய எழுபது ேபைரயும்
ப டித்து ெவட்டி, அவர்கள் தைலகைளக்
கூைடகளில் ைவத்து, ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற
அவனிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
8 அனுப்பப்பட்ட ஆள் வந்து: ராஜகுமாரரின்
தைலகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள் என்று
அவனுக்கு அறவத்தேபாது, அவன்
வடியற்காலம்வைர அைவகைள பட்டணத்து
நுைழவாயலில் இரண்டு குவயலாகக்
குவத்து ைவயுங்கள் என்றான். 9 மறுநாள்
காலேம அவன் ெவளிேயவந்து நன்று,
சகல மக்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
நீத மான்களல்லவா? இேதா, நான் என்
எஜமானுக்கு வேராதமாக சத த்த ட்டம்
தீட்டி அவைனக் ெகான்றுேபாட்ேடேன;
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ஆனாலும் இவர்கள் எல்ேலாைரயும்
ெகான்றவன் யார்? 10 ஆதலால் ெயேகாவா
ஆகாபன் குடும்பத்தாருக்கு வ ேராதமாகச்
ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகளில்
ஒன்றும் தைரய ேல வழவல்ைல
என்பைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள்;
ெயேகாவா தம்முைடய ஊழியக்காரனாகய
எலியாைவக்ெகாண்டு ெசான்னைதச்
ெசய்தார் என்றான். 11 ெயஸ்ரேயலிலும்
ஆகாபன் குடும்பத்தாரில் மீதயான
யாவைரயும், அவனுக்கு இருந்த
எல்லா மந்த ரிகைளயும், அவைனச்
ேசர்ந்த மனிதர்கைளயும், அவனுைடய
ஆசாரியர்கைளயும், அவனுக்கு
ஒருவைரயும் மீதயாக ைவக்காதபடி, ெயகூ
ெகான்றுேபாட்டான். 12 பன்பு அவன் எழுந்து
சமாரியாவுக்குப் ேபாகப் புறப்பட்டான்;
வழிய ேல அவன் ஆட்டு ேராமம் கத்தரிக்க ற
ேமய்ப்பரின் ஊர் இருக்கும் இடத்த ற்கு
வந்தேபாது, 13 யூதாவன் ராஜாவாகய
அகசயாவன்சேகாதரர்கைளஅங்ேக கண்டு,
நீங்கள் யார் என்று ேகட்டான். அவர்கள்:
நாங்கள் அகசயாவன் சேகாதரர்கள்;
நாங்கள் ராஜாவன் பள்ைளகைளயும்
ராஜாத்தயன் பள்ைளகைளயும் நலம்
வ சாரிப்பதற்குப் ேபாக ேறாம் என்றார்கள்.
14அப்ெபாழுதுஅவன்:இவர்கைளஉய ேராேட
ப டியுங்கள் என்றான்; அவர்கைள உய ேராேட
ப டித்து, நாற்பத்த ரண்டுேபர்களாகய
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அவர்கைள ஆட்டு ேராமம் கத்தரிக்க ற
கணற்றன் அருகல் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்;
அவர்களில் ஒருவைனயும் அவன் மீதயாக
வ டவல்ைல. 15அவன்அந்தஇடத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டேபாது, தனக்கு எத ர்ப்பட்ட ேரகாபன்
மகனாகய ேயானதாைபச் சந்த த்து,
அவைன உபசரித்து: என் இருதயம்
உன் இருதயத்ேதாேட ெசம்ைமயாக
இருக்க றதுேபால உன் இருதயமும்
ெசம்ைமயாக இருக்க றதா என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ேயானதாப்: அப்படிேய இருக்க றது
என்றான்; அப்படியானால், உன்ைகையத் தா
என்று ெசான்னான்; அவன் தன் ைகையக்
ெகாடுத்தேபாது, அவைனத் தன்னிடத்தல்
இரதத்தன்ேமல் ஏறவரச்ெசால்லி, 16 நீ
என்ேனாேட கூடவந்து ேயேகாவாக்காக
எனக்கு இருக்கற பக்தைவராக்கயத்ைதப்
பார் என்றான்; அப்படிேய இவைன
அவனுைடய இரதத்தன்ேமல் ஏற்றனார்கள்.
17 அவன் சமாரியாவுக்கு வந்தேபாது,
ெயேகாவா எலியாேவாேட ெசான்ன
வார்த்ைதயன்படிேய, சமாரியாவல்
ஆகாபுக்கு மீதயான யாவரும் அழியும்வைர
ெகான்றுேபாட்டான்.

பாகாலின் தீர்க்கதரிச கள்
ெகால்லப்படுதல்

18 பன்பு ெயகூ மக்கைளெயல்லாம் கூட்டி,
அவர்கைள ேநாக்க : ஆகாப் பாகாைலச்
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ேசவ த்தது ெகாஞ்சம், ெயகூ அவைனச்
ேசவ ப்பது மிகுத . 19 இப்ேபாதும் பாகாலின்
சகல தீர்க்கதரிச கைளயும், அவனுைடய
சகல பணிவைடக்காரர்கைளயும்,
அவனுைடய சகல ஆசாரியர்கைளயும்
என்னிடத்தல் வரவைழயுங்கள்; ஒருவனும்
வடுபடக்கூடாது; நான் பாகாலுக்குப்
ெபரிய பலிய டப்ேபாக ேறன்; வராதவன்
எவேனா அவன் உயேராடிருப்பதல்ைல
என்றான்; பாகாலின்பணிவைடக்காரர்கைள
அழிக்கும்படி ெயகூ இைதத் தந்த ரமாகச்
ெசய்தான். 20 பாகாலுக்குப் பண்டிைகயன்
ஆசரிப்பு நாைள நயமியுங்கள் என்று ெயகூ
ெசான்னான்; அப்படிேய நயமித்தார்கள்.
21 ெயகூ இஸ்ரேவல் ேதசெமங்கும்
அைதச் ெசால்லியனுப்பனதால்,
பாகாலின் பணிவைடக்காரர்கள்
எல்ேலாரும் வந்தார்கள்; வராதவன்
ஒருவனுமில்ைல; அவர்கள் பாகாலின்
ேகாவலுக்குள் ப ரேவச த்ததால்
பாகாலின் ேகாவல் நான்குபுறமும்
நைறந்தருந்தது. 22 அப்ெபாழுது
அவன், ஆைடகள் ைவக்கும் அைறகளின்
கண்காணிப்பாளைன ேநாக்க : பாகாலின்
பணிவைடக்காரர்கள் அைனவருக்கும்
ஆைடகைள எடுத்துக்ெகாண்டுவா
என்றான்; அவர்களுக்கு ஆைடகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 23 பன்பு ெயகூ:
ேரகாபன் மகனாகய ேயானதாேபாடுகூடப்
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பாகாலின் ேகாவலுக்குள் ெசன்று,
பாகாலின் பணிவைடக்காரர்கைள ேநாக்க :
பாகாலின் ஊழியக்காரர்கைளத் தவ ர
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரர்களில்
ஒருவரும் இங்ேக உங்கேளாடு இருக்காமல்
கவனமாகப் பாருங்கள் என்றான். 24அவர்கள்
பலிகைளயும் சர்வாங்க தகனங்கைளயும்
ெசலுத்த உட்ப ரேவச த்த பன்பு, ெயகூ
ெவளிய ேல எண்பதுேபைரத் தனக்கு
ஆயத்தமாக ைவத்து: நான் உங்கள் ைகயல்
ஒப்புவக்க ற மனிதர்களில் ஒருவைன எவன்
தப்பவடுகறாேனா அவனுைடய ஜீவனுக்குப்
பதலாக அவைனத் தப்பவ ட்டவனுைடய
ஜீவன் ஈடாயருக்கும் என்றான். 25 சர்வாங்க
தகனபலிய ட்டுத் தீர்ந்தேபாது, ெயகூ
வீரர்கைளயும்அவர்களின்தைலவர்கைளயும்
ேநாக்க : உள்ேளேபாய், அவர்கைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்; ஒருவைரயும் ெவளிேய
வ டேவண்டாம் என்றான்; அப்படிேய
பட்டயக்கருக்கனால் வீரர்களும் அவர்களின்
தைலவர்களும் அவர்கைள ெவட்டி
எற ந்துேபாட்டு, பாகாலின் ேகாவைலச்
ேசர்ந்த இடெமங்கும் ேபாய், 26 ேகாவலின்
சைலகைள ெவளிேய எடுத்துவந்து,
அைவகைளத் தீக்ெகாளுத்த , 27 சைலையத்
தகர்த்து, பாகாலின் ேகாவைல இடித்து,
அைத இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால
கழிப்ப டமாக்கனார்கள். 28 இப்படிேய
ெயகூ பாகாைல இஸ்ரேவலில் இல்லாமல்
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அழித்துப்ேபாட்டான். 29 ஆனாலும்
ெபத்ேதலிலும் தாணிலும் ைவத்த
ெபாற்கன்றுக்குட்டிகளால், இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள ெயகூ
வட்டுவலகவல்ைல. 30 ெயேகாவா
ெயகூைவ ேநாக்க : என் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைத நீ நன்றாகச் ெசய்து, என்
இருதயத்தல் இருந்தபடிெயல்லாம்ஆகாபன்
குடும்பத்த ற்குச் ெசய்ததால், உன் மகன்கள்
இஸ்ரேவலுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
நான்கு தைலமுைறயாக வீற்றருப்பார்கள்
என்றார். 31 ஆனாலும் ெயகூ
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி தன்
முழு இருதயத்ேதாடும் நடக்கக்
கவைலப்படவல்ைல; இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைள வ ட்டு அவன் வலகவும்
இல்ைல. 32 அந்நாட்கள்முதல் ெயேகாவா
இஸ்ரேவைலக் குைறந்துேபாகச் ெசய்தார்;
ஆசேகல் அவர்கைள இஸ்ரேவலின்
எல்ைலகளிெலல்லாம் ேதாற்கடித்து,
33 ேயார்தான் நத துவங்கக் க ழக்கலுள்ள
அர்ேனான் நத க்கு அருகலுள்ள ஆேராேவர்
முதற்ெகாண்டிருக்க ற கீேலயாத்தலும்
பாசானிலுமுள்ளகாத்தயர்கள்,ரூபனியர்கள்,
மனாேசயர்கள் இவர்களுைடய ேதசமாக ய
கீேலயாத் முழுவைதயும் ேதாற்கடித்தான்.
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34ெயகூவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன்
ெசய்த யாவும், அவனுைடய அைனத்து
வல்லைமயும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
35ெயகூஇறந்தபன்,அவைனச்சமாரியாவல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவனுைடய
இடத்தல் அவன் மகனாகய ேயாவாகாஸ்
ராஜாவானான். 36 ெயகூ சமாரியாவ ேல
இஸ்ரேவலின்ேமல் அரசாட்ச ெசய்த நாட்கள்
இருபத்ெதட்டுவருடங்கள்.

அத்த யாயம் 11
அத்தாலியாளும்ேயாவாசும்

1 அகசயாவன் தாயாகய அத்தாலியாள்
தன் மகன் இறந்துேபானைதக்
கண்டேபாது, எழும்ப ராஜவம்சத்தார்கள்
அைனவைரயும் ெகாைலெசய்தாள்.
2 ராஜாவாகய ேயாராமின் மகளும்
அகசயாவன் சேகாதரியுமாக ய
ேயாேசபாள், ெகாைலெசய்யப்படுக ற
ராஜகுமாரரின் நடுவலிருக்கற
அகசயாவன் மகனாகய ேயாவாைச
யாருக்கும் ெதரியாமல் எடுத்தாள்; அவன்
ெகால்லப்படாதபடி, அவைனயும் அவன்
வளர்ப்புத் தாையயும் அத்தாலியாளுக்குத்
ெதரியாமல் படுக்ைகயைறயல்
ஒளித்துைவத்தார்கள். 3 இவேளாேடகூட
அவன் ஆறுவருடங்கள் ெயேகாவாவுைடய
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ஆலயத்தல் மைறத்துைவக்கப்பட்டிருந்தான்;
அத்தாலியாள் ேதசத்தன்ேமல்
அரசாட்ச ெசய்தாள். 4 ஏழாம் வருடத்த ேல
ேயாய்தா நூறுேபருக்கு அத பத கைளயும்
தைலவர்கைளயும் காவலாளர்கைளயும்
அைழப்ப த்து, அவர்கைளத் தன்னிடத்தல்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
வரச்ெசால்லி, அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து, அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டு,
அவர்களுக்கு ராஜாவன் மகைனக்
காண்பத்து, 5 அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய காரியம்
என்னெவன்றால், ஓய்வுநாளில் முைறப்படி
இங்ேக வருகற உங்களில் மூன்றல்
ஒரு பங்கு ராஜாவன் அரண்மைனையக்
காவல் காக்கேவண்டும். 6 மூன்றல் ஒரு
பங்கு சூர் என்னும் வாசலிலும், மூன்றல்
ஒரு பங்கு காவலாளர்களின் காவலின்
பன்ேன இருக்கற வாசலிலுமிருந்து
ஆலயக்காவைலப் பத்த ரமாகக்
காக்கேவண்டும். 7 இப்படிேய ஓய்வு நாளில்
முைறப்படிேய உங்களில் இரண்டு பங்குேபர்,
ராஜாவனிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும்.
8 நீங்கள் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்கைளக்
ைகய ேல ப டித்தவர்களாக, ராஜாைவச்
சுற்றலும் வரிைசயாக ந ற்கேவண்டும்;
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வரிைசகளுக்குள் புகுந்துவருகறவன்
ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும்; ராஜா
ெவளிேய ேபாகும்ேபாதும் உள்ேள
வரும்ேபாதும் நீங்கள் அவேராேட
இருங்கள் என்றான். 9 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
நூறுேபருக்கு அத பத கள் ெசய்து,
அவரவர் ஓய்வுநாளில் முைறப்படி
வருகறவர்களும் ேபாக றவர்களுமாகய
தங்கள் மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ஆசாரியனாகய ேயாய்தாவனிடத்தல்
வந்தார்கள். 10 ஆசாரியன் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்தல் தாவீதுராஜா ைவத்தருந்த
ஈட்டிகைளயும் ேகடகங்கைளயும்
நூறுேபருக்கு அத பத களிடத்தல்
ெகாடுத்தான். 11 காவலாளர்கள் அவரவர்
தங்கள் ஆயுதங்கைளப் ப டித்தவர்களாக,
ஆலயத்தன் வலப்பக்கம் ெதாடங்க அதன்
இடப்பக்கம்வைர, பலிபீடத்த ற்கு எத ராகவும்
ஆலயத்த ற்கு எத ராகவும் ராஜாைவச்
சுற்றலும்நன்றார்கள். 12அப்ெபாழுதுஅவன்:
ராஜகுமாரைன ெவளிேய ெகாண்டுவந்து,
க ரீடத்ைத அவன்ேமல் ைவத்து, சாட்ச யன்
ஆகமத்ைத அவன் ைகய ேல ெகாடுத்தான்;
இப்படி அவைன ராஜாவாக்க அப ேஷகம்
ெசய்து: ராஜா வாழ்க என்று ெசால்லி
கரங்கைளத் தட்டினார்கள். 13 ஓடிவருகற
மக்களின் ஆரவாரத்ைத அத்தாலியாள்
ேகட்டேபாது: அவள் ெயேகாவாவுைடய
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ஆலயத்தலுள்ள மக்களிடம் வந்து,
14 இேதா, முைறைமயன்படிேய ராஜா
தூண் அருகல் நற்க றைதயும், ராஜாவன்
அருகல் நற்க ற ப ரபுக்கைளயும்,
எக்காளம் ஊதுகறவர்கைளயும், ேதசத்து
மக்கள் எல்ேலாரும் சந்ேதாஷப்பட்டு
எக்காளம் ஊதுகறைதயும் கண்டவுடேன,
அத்தாலியாள் தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு: துேராகம் துேராகம்
என்று சத்தமிட்டாள். 15 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா இராணுவத்தைலவர்களாகய
நூறுேபருக்கு அத பத களானவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டு: இவைள வரிைசகளுக்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள்; இவைளப்
பன்பற்றுகறவைனப் பட்டயத்தாேல
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள் என்றான்.
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் அவைளக்
ெகால்லக்கூடாது என்று ஆசாரியன்
ெசால்லியருந்தான். 16 அவர்கள் அவளுக்கு
இடம் உண்டாக்கனேபாது, ராஜாவன்
அரண்மைனக்குள் குதைரகள் நுைழகற
வழிய ேல அவள் ேபாகும்ேபாது, அவைளக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது
ேயாய்தா, அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
மக்களாயருக்கும்படிக்கு, ராஜாவும் மக்களும்
கர்த்தேராேட உடன்படிக்ைகெசய்யவும்,
ராஜாவும் மக்களும் ஒருவேராெடாருவர்
உடன்படிக்ைகெசய்யவும் ெசய்து, 18 பன்பு
ேதசத்தன் மக்கள் எல்ேலாரும் பாகாலின்
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ேகாவலுக்குப் ேபாய், அைத இடித்து,
அதன் பலிபீடங்கைளயும் சைலகைளயும்
முற்றலும் உைடத்து, பாகாலின்
பூசாரியாக ய மாத்தாைனப் பலிபீடங்களுக்கு
முன்பாகக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
ஆசாரியன் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைத வ சாரிக்கும் அத காரிகைள
ஏற்படுத்தனான். 19 நூறுேபருக்கு
அத பத கைளயும், தைலவர்கைளயும்,
காவலாளர்கைளயும் ேதசத்தன் மக்கைளயும்
கூட்டி, ராஜாைவக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலிருந்து இறங்கச்ெசய்து,
அவைனக்காவலாளர்களின்வாசல்வழியாக
ராஜஅரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்;அங்ேகஅவன்ராஜாக்களுைடய
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தான்.
20 ேதசத்தன் மக்கள் எல்ேலாரும் மக ழ்ந்து,
நகரம் அைமதலானது. அத்தாலியாைளேயா
ராஜாவன் அரண்மைன அருகல்
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
21 ேயாவாஸ் ராஜாவாக றேபாது ஏழு
வயதாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 12
ேயாவாஸ் ேதவாலயத்ைதப்

பழுதுபார்த்தல்
1 ெயகூவன் ஏழாம் வருட ஆட்சயல்

ேயாவாஸ் ராஜாவாக , எருசேலமிேல
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நாற்பது வருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்தான்;
ெபெயர்ெசபா ஊைரச் ேசர்ந்த அவனுைடய
தாயன் ெபயர் ச ப யாள். 2 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா ேயாவாசுக்கு அறவுைரெசய்த
நாட்கெளல்லாம் அவன் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
3 ேமைடகைள மாத்த ரம் அகற்றவல்ைல;
மக்கள் இன்னும் ேமைடகள்ேமல்
பலிய ட்டுத் தூபம் காட்டிவந்தார்கள்.
4 ேயாவாஸ் ஆசாரியர்கைள ேநாக்க :
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரப்படுக ற ப ரதஷ்ைட
ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களாகய எல்லாப்
பணத்ைதயும், மக்களின் வரிப்பணத்ைதயும்,
மீட்புக்காக மத க்கப்படுக ற ஆட்களின்
பணத்ைதயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரும்படி அவரவர்
தம்தம் மனத ேல நயமித்தருக்கும் எல்லாப்
பணத்ைதயும், 5 ஆசாரியர்கள் அவரவர்
தங்களுக்கு அறமுகமானவர்களின் ைகயல்
வாங்க க்ெகாண்டு, ஆலயத்தல் எங்ெகங்ேக
பழுது இருக்கறேதா, அங்ேகெயல்லாம்
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்கேவண்டும்
என்றான். 6 ஆனாலும் ராஜாவாகய
ேயாவாசன் இருபத்துமூன்றாம்
வருடம்வைர ஆசாரியர்கள் ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்காததால், 7 ராஜாவாகய
ேயாவாஸ் ஆசாரியனாகய ேயாய்தாைவயும்
மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் அைழப்ப த்து:
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நீங்கள்ஆலயத்ைதஏன்பழுதுபார்க்கவல்ைல?
இனிநீங்கள்உங்களுக்குஅறமுகமானவர்கள்
ைகய ேல பணத்ைத வாங்காமல், அைத
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்க றதற்காக
வ ட்டுவடுங்கள் என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ஆசாரியர்கள் மக்களின் ைகய ேல பணத்ைத
வாங்க க்ெகாள்ளாமலும், ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்காமலும் இருக்கறதற்குச்
சம்மத த்தார்கள். 9 ஆசாரியனாகய
ேயாய்தா ஒரு ெபட்டிைய எடுத்து, அதன்
மூடிய ேல ஒரு துவாரமிட்டு, அைதப்
பலிபீடத்தன் அருகல் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் மக்கள் உட்ப ரேவச க்கும்
வலதுபக்கத்தல் ைவத்தான்; வாசற்படிையக்
காக்க ற ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட
பணத்ைதெயல்லாம் அத ேல ேபாட்டார்கள்.
10 ெபட்டிய ேல மிகுந்த பணம் உண்ெடன்று
அவர்கள் காணும்ேபாது, ராஜாவன்
அதகாரியும் ப ரதான ஆசாரியனும்
வந்து: ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
ேசகரிக்கப்பட்ட பணத்ைத எண்ணி
ைபகளிேலேபாட்டுக் கட்டி, 11 எண்ணின
பணத்ைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
கண்காணிப்பாளர்களின் ைகய ேல
ெகாடுப்பார்கள்; அைத அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்க ற தச்சருக்கும், ச ற்ப களுக்கும்,
12 ெகால்லருக்கும், கல்தச்சருக்கும்,
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ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான மரங்கைளயும்
ெவட்டின கற்கைளயும் வாங்குகறதற்கும்,
ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்க றதற்குத்
ேதைவயான எல்லாச் ெசலவுக்கும்
ெகாடுப்பார்கள். 13 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட
பணத்தனாேல ெவள்ளிக்கண்ணங்களும்,
வாத்தயக்கருவகளும், கலங்களும்,
எக்காளங்களும், ெபாற்பாத்த ரங்களும்,
ெவள்ளிப் பாத்த ரங்களும் ெசய்யப்படாமல்,
14 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்ப்பதற்காக ேவைல
ெசய்க றவர்களுக்ேக அைதக்
ெகாடுத்தார்கள். 15ேவைலெசய்க றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்படி, பணத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்ட மனிதர்களின் ைகய ேல
கணக்குக் ேகட்காமலிருந்தார்கள்;
அவர்கள் அைத உண்ைமயாகச்
ெசய்தார்கள். 16 குற்றப்ப ராயச த்தப்
பணமும் பாவப ராயச த்தப் பணமும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்காகக்
ெகாண்டுவரப்படவல்ைல; அது
ஆசாரியர்கைளச் ேசர்ந்தது. 17 அதற்குப்
பன்பு சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகல்
வந்து, காத்தூரின்ேமல் ேபார்ெசய்து அைதப்
ப டித்தான்; அதன் பன்பு எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாகப்ேபாக ஆசேகல் தன்
முகத்ைதத் தருப்பனான். 18 அப்ெபாழுது
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யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாஸ், தன்
முன்ேனார்களாகய ேயாசபாத், ேயாராம்,
அகசயா என்னும் யூதாவன் ராஜாக்கள்
பரிசுத்தம்ெசய்துைவத்த எல்லாவற்ைறயும்,
தான் பரிசுத்தம் ெசய்துைவத்தைதயும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலும் ராஜாவன்
அரண்மைனயலுமுள்ள ெபாக்கஷங்களில்
கைடத்த ெபான் எல்லாவற்ைறயும் எடுத்து
சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகலுக்கு
அனுப்பனான்; அப்ெபாழுது அவன்
எருசேலைமவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபானான்.
19ேயாவாசன்மற்றெசயல்பாடுகளும்,அவன்
ெசய்த யாவும் யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
20 ேயாவாசன் ஊழியக்காரர்கள் எழும்ப
சத ெசய்து, ச ல்லாவுக்குப் ேபாக ற
வழியலிருக்கறமில்ேலாவீட்டிேலஅவைனக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 21 ச மியாதன்
மகனாகய ேயாசகார், ேசாேமரின்
மகனாகய ேயாசபாத் என்னும் அவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் அவைனக் ெகான்றார்கள்;
இறந்துேபான அவைனத் தாவீதன்
நகரத்தல் அவனுைடய முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகய அமத்சயா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 13
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இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்
1அகசயா என்னும்யூதாவுைடய ராஜாவன்

மகனாகயேயாவாசுைடயஇருபத்துமூன்றாம்
வருட ஆட்சயல் ெயகூவன் மகனாகய
ேயாவாகாஸ் இஸ்ரேவலின்ேமல்
சமாரியாவ ேல பத ேனழுவருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 2 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து,
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளப் பன்பற்ற நடந்தான்;
அைவகைளவட்டு அவன் வலகவல்ைல.
3 ஆைகயால் ெயேகாவாவுக்கு
இஸ்ரேவலர்களின்ேமல் ேகாபமூண்டு,
அவர்கைளச் சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகலின் ைகயலும் ஆசேகலின்
மகனாகய ெபனாதாத்தன் ைகயலும்
அந்நாட்களிெலல்லாம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்.
4 ேயாவாகாஸ் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்ைத
ேநாக்க ப் ப ரார்த்த த்தான்; சீரியாவன்
ராஜா இஸ்ரேவைல ஒடுக்குகறதால்
அவர்கள் ஒடுங்க ப்ேபாக றைதப் பார்த்து:
ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசவெகாடுத்தார்.
5 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு
ரட்சகைனக் ெகாடுத்ததால், அவர்கள்
சீரியருைடய ஆளுைகயன்கீழிருந்து
வடுதைலயானார்கள்; ஆதலால் இஸ்ரேவல்
மக்கள் முன்புேபால தங்களுைடய
கூடாரங்களிேல குடியருந்தார்கள். 6ஆகலும்
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இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
ெயெராெபயாம் வீட்டாரின் பாவங்கைள
அவர்கள்வ ட்டு வலகாமல் அத ேல
நடந்தார்கள்; சமாரியாவலிருந்த
வக்க ரகத்ேதாப்பும் நைலத்தருந்தது.
7 ேயாவாகாசுக்குச் சீரியாவன் ராஜா, ஐம்பது
குதைரவீரர்கைளயும், பத்துஇரதங்கைளயும்,
பத்தாய ரம் காலாட்கைளயுேம அல்லாமல்,
மக்களில் ேவெறான்றும் மீதயாக
ைவக்கவல்ைல; அவன்அவர்கைள அழித்து,
ேபாரடிக்கும்இடத்தன் தூைளப்ேபால
ஆக்கவ ட்டான். 8 ேயாவாகாசன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும்,
அவனுைடய வல்லைமயும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 9 ேயாவாகாஸ்
இறந்தபன், அவைனச் சமாரியாவ ேல
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகய
ேயாவாஸ் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
10 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாவாசுைடய

முப்பத்ேதழாம் வருட ஆட்சயல்
ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாஸ்,
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
சமாரியாவ ேல பதனாறுவருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 11 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
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ெசய்தான்;இஸ்ரேவைலப்பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைள வ ட்டு வலகாமல்
அைவகைளெயல்லாம் ெசய்தான்.
12ேயாவாசன்மற்றெசயல்பாடுகளும்,அவன்
ெசய்தயாவும்,அவன்யூதாவன்ராஜாவாகய
அமத்சயாேவாடு அவன் ேபார்ெசய்த
வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
13 ேயாவாஸ் இறந்தபன், ெயெராெபயாம்
அவன் சங்காசனத்தல் வீற்றருந்தான்;
ேயாவாஸ் சமாரியாவல் இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்களின் அருகல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். 14 அவனுைடய நாட்களில்
எலிசா மரணத்தற்கு ஏதுவான வயாதயாகக்
க டந்தான்; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாவாஸ் அவனிடத்த ற்குப்
ேபாய், அவன்ேமல் வழுந்து, அழுது: என்
தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு
இரதமும் குதைரவீரருமாயருந்தவேர
என்றான். 15 எலிசா அவைனப் பார்த்து:
வல்ைலயும்அம்புகைளயும்ப டியும்என்றான்;
அப்படிேய வல்ைலயும் அம்புகைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டான். 16 அப்ெபாழுது
அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய ைகைய வல்லின்ேமல் ைவயும்
என்றான்; அவன் தன் ைகைய ைவத்தேபாது,
எலிசா தன் ைககைள ராஜாவுைடய
ைககள்ேமல் ைவத்து: 17 க ழக்ேக இருக்க ற



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்13:18lxxvi2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்13:22

ஜன்னைலத் தறவும் என்றான்; அவன்
அைதத் த றந்தேபாது, எலிசா: எய்யும்
என்றான்; இவன் எய்தேபாது, அவன்: அது
ெயேகாவாவுைடய ரட்ச ப்பன் அம்பும்,
சீரியர்களிடமிருந்து வடுதைலயாக்கும்
ரட்ச ப்பன் அம்புமாக இருக்க றது; நீர்
ஆப்ெபக்க ேல சீரியர்கைள முற்றலும்
முறயடிப்பீர் என்றான். 18 பன்பு அம்புகைளப்
ப டியும் என்றான்; அைவகைளப் ப டித்தான்.
அப்ெபாழுது அவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாைவ ேநாக்க : தைரய ேல அடியும்
என்றான்; அவன் மூன்றுமுைற அடித்து
நன்றான். 19 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய
மனிதன் அவன்ேமல் ேகாபமாக : நீர் ஐந்து
ஆறுமுைற அடித்தீரானால், அப்ெபாழுது
சீரியர்கைள முற்றலும் முறயடிப்பீர்;
இப்ெபாழுேதா சீரியர்கைள மூன்றுமுைற
மாத்த ரம் முறயடிப்பீர் என்றான்.
20 எலிசா மரணமைடந்தான்; அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; மறுவருடத்த ேல
ேமாவாப யரின் கூட்டம் ேதசத்த ேல வந்தது.
21 அப்ெபாழுது அவர்கள், ஒரு மனிதைன
அடக்கம் ெசய்யப்ேபாகும்ேபாது, அந்தக்
கூட்டத்ைதக் கண்டு, அந்த மனிதைன
எலிசாவன் கல்லைறயல் ேபாட்டார்கள்;
அந்த மனிதனின் ப ேரதம் அத ேல வழுந்து
எலிசாவன் எலும்புகளின்ேமல் பட்டேபாது,
அந்த மனிதன் உய ரைடந்து தன் கால்கைள
ஊன்ற எழுந்தருந்தான். 22 ேயாவாகாசன்
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நாட்களிெலல்லாம் சீரியாவன் ராஜாவாகய
ஆசேகல் இஸ்ரேவைல ஒடுக்கனான்.
23 ஆனாலும் ெயேகாவா அவர்களுக்கு
மனமிரங்க , ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு என்பவர்கேளாடு ெசய்த தமது
உடன்படிக்ைகயனிமித்தம் அவர்கைள
அழிக்க வருப்பமில்லாமலும், அவர்கைள
இன்னும் தம்முைடய முகத்ைதவ ட்டுத்
தள்ளாமலும் அவர்கள்ேமல் மனதுருக ,
அவர்கைள நைனத்தருளினார்.
24 சீரியாவன் ராஜாவாகய ஆசேகல்
மரணமைடந்து,அவன்மகனாகயெபனாதாத்
அவனுைடய இடத்த ேல ராஜாவான
பன்பு, 25 ேயாவாகாசன் மகனாகய
ேயாவாஸ், ஆசேகேலாேட ேபார்ெசய்து,
தன் தகப்பனாகய ேயாவாகாசன்
ைகயலிருந்து ப டித்துக்ெகாண்ட
பட்டணங்கைள அவனுைடய மகனாகய
ெபனாதாத்தன் ைகயலிருந்து தரும்பப்
ப டித்துக்ெகாண்டான்; மூன்றுமுைற
ேயாவாஸ் அவைன முறயடித்து
இஸ்ரேவலின் பட்டணங்கைளத் தரும்பக்
கட்டிக்ெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 14
யூதாவன்ராஜாவாகயஅமத்சயா

1 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ேயாவாகாசன் மகனாகய ேயாவாசுைடய
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இரண்டாம் வருட ஆட்சயல் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா
ராஜாவானான். 2 அவன் ராஜாவாக றேபாது
இருபத்ைதந்துவயதாயருந்து, எருசேலமிேல
இருபத்ெதான்பது வருடங்கள் அரசாட்ச
ெசய்தான்; எருசேலம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த
அவனுைடய தாயன் ெபயர் ெயாவதானாள்.
3 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனாலும்
தன் தகப்பனாகய தாவீைதப்ேபால்
அல்ல; தன் தகப்பனாகய ேயாவாஸ்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெசய்தான். 4 ேமைடகள்
மாத்த ரம் அகற்றப்படவல்ைல; மக்கள்
இன்னும் ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத்
தூபம்காட்டி வந்தார்கள். 5 அரசாட்ச
அவன் ைகய ேல உறுத ப்பட்டேபாது,
அவனுைடய தகப்பனாகய ராஜாைவக்
ெகான்றுேபாட்ட தன் ேவைலக்காரர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டான். 6 ஆனாலும்
பள்ைளகளினாேல தகப்பன்களும்,
தகப்பன்களினாேல பள்ைளகளும்
ெகாைல ெசய்யப்படாமலும், அவனவன்
ெசய்த பாவத்தனாேல அவனவன்
ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும்
என்று ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றபடி,
ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட ப ரகாரம்
ெகாைலெசய்தவர்களின் பள்ைளகைள
அவன் ெகால்லவல்ைல. 7 அவன்
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உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல ஏேதாமியர்களில்
பத்தாய ரம்ேபைரக் ெகான்று,
ேபார்ெசய்து ேசலாைவப் ப டித்து,
அதற்கு இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க ற
ெயாக்த ேயல் என்னும் ெபயர் ைவத்தான்.
8 அப்ெபாழுது அமத்சயா ெயகூவன்
மகனாகய ேயாவாகாசன் மகன் ேயாவாஸ்
என்னும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவ டத்தல்
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : நம்முைடய
த றைமையப் பார்ப்ேபாம் வா என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 9 அதற்கு
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
யூதாவன் ராஜாவாகய அமத்சயாவுக்கு
ஆள் அனுப்ப : லீபேனானிலுள்ள
முட்ெசடியானது, லீபேனானிலுள்ள
ேகதுருமரத்ைத ேநாக்க , நீ உன் மகைள
என் மகனுக்கு மைனவயாக தருமணம்
ெசய்துெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னது;
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு
காட்டுமிருகம் அந்த வழிேய ஓடும்ேபாது
அந்த முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது. 10 நீ
ஏேதாமியர்கைள முறயடித்ததால் உன்
இருதயம் உன்ைனக் கர்வமைடயச்ெசய்தது;
நீ ெபருைம பாராட்டிக்ெகாண்டு உன்
வீட்டிேல இரு; நீயும் உன்ேனாேடகூட
யூதாவும் வழும்படி, ெபால்லாப்ைப ஏன்
வருவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 11 ஆனாலும்
அமத்சயா ேகட்காமல்ேபானான்; ஆைகயால்,
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இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ேயாவாஸ்
வந்தான்; யூதாவலுள்ள ெபத்ஷேமச ேல
அவனும், யூதாவன் ராஜா அமத்சயாவும்,
தங்கள் தறைமையப் பார்க்க றேபாது,
12 யூதா மக்கள் இஸ்ரேவலருக்கு
முன்பாகத் ேதாற்று அவரவர் தங்கள்
கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
13 அகசயாவன் மகனாகய ேயாவாசன்
மகன் அமத்சயா என்னும் யூதாவன்
ராஜாைவேயா, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ேயாவாஸ் ெபத்ஷேமச ேல ப டித்து,
எருசேலமுக்கு வந்து, எருசேலமின்
மதலிேல எப்ப ராயீம் வாசல் ெதாடங்க
மூைலவாசல்வைர நானூறு முழ நீளம்
இடித்துப்ேபாட்டு, 14 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலும் ராஜாவுைடய அரண்மைனப்
ெபாக்கஷங்களிலும் கைடத்த ெபான்
ெவள்ளி அைனத்ைதயும், சகல
பணிமுட்டுகைளயும்,பைணக்ைகத கைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டு சமாரியாவுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானான். 15 ேயாவாஸ் ெசய்த
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவனுைடய
வல்லைமயும், அவன்யூதாவன் ராஜாவாகய
அமத்சயாேவாடு ேபார்ெசய்த வதமும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
16 ேயாவாஸ் இறந்தபன், சமாரியாவல்
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்களின் அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகய
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ெயெராெபயாம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 17 இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாவாகாசன் மகன்
ேயாவாஸ் மரணமைடந்தபன், யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா
பதைனந்துவருடங்கள் உய ேராடிருந்தான்.
18 அமத்சயாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகள்
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
19 எருசேலமிேல அவனுக்கு வேராதமாக
சத த்த ட்டம் தீட்டினார்கள்; அப்ெபாழுது
லாகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான்; ஆனாலும்
அவர்கள் அவன் பன்ேன லாகீசுக்கு
மனிதர்கைள அனுப்ப , அங்ேக அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டு, 20 குதைரகள்ேமல்
அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்;
அவன் எருசேலமில் இருக்க ற தாவீதன்
நகரத்த ேல தன் முன்ேனார்களுக்கு அருகல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 21 யூதா மக்கள்
யாவரும் பதனாறு வயதுள்ள அசரியாைவ
அைழத்துவந்து அவைன அவனுைடய
தகப்பனாகய அமத்சயாவன் இடத்தல்
ராஜாவாக்கனார்கள். 22 ராஜா இறந்தபன்பு,
இவன் ஏலாத்ைதக் கட்டி, அைதத் தரும்ப
யூதாவன்வசமாக்க க்ெகாண்டான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய இரண்டாம்
ெயெராெபயாம்
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23 யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாவாசன் மகன் அமத்சயாவன்
பதைனந்தாம் வருடத்தல், இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ேயாவாசன் மகன்
ெயெராெபயாம் ராஜாவாக சமாரியாவல்
நாற்பத்ெதாரு வருடங்கள் ஆட்ச ெசய்து,
24 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கள் ஒன்ைறயும் அவன்
வட்டுவலகவல்ைல. 25 காத்ேதப்ேபர்
ஊரானாகய அமித்தாய் என்னும்
தீர்க்கதரிச யன் மகன் ேயானா என்னும்
தம்முைடய ஊழியக்காரைனக்ெகாண்டு
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லியருந்த வார்த்ைதயன்படிேய,
அவன் ஆமாத்தன் எல்ைல முதற்ெகாண்டு
சமபூமியன் கடல்வைர உள்ள
இஸ்ரேவலின் எல்ைலகைளத் தரும்பச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். 26 இஸ்ரேவலின்
உபத்த ரவம் மிகவும் ெகாடியது
என்றும், அைடபட்டவனுமில்ைல,
வடுபட்டவனுமில்ைல, இஸ்ரேவலுக்கு
ஒத்தாைச ெசய்க றவனுமில்ைல என்றும்
ெயேகாவா பார்த்தார். 27 இஸ்ரேவலின்
ெபயைர வானத்தன் கீழிருந்து
அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லாமல், ேயாவாசன் மகனாகய
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ெயெராெபயாமின் ைகயால் அவர்கைள
இரட்ச த்தார். 28 ெயெராெபயாமின்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன்
ெசய்த யாவும், அவன் ேபார்ெசய்து,
யூதாவுக்கு இருந்த தமஸ்குைவயும்
ஆமாத்ைதயும் இஸ்ரேவலுக்காகத்
தரும்பச் ேசர்த்துக்ெகாண்ட அவனுைடய
வல்லைமயும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
29 ெயெராெபயாம் இறந்தபன், அவன்
மகனாகய சகரியா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 15
யூதாவன்ராஜாவாகயஅசரியா

1 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
ெயெராெபயாமின் இருபத்ேதழாம் வருட
ஆட்சயல், யூதாவன் ராஜாவாகய
அமத்சயாவன் மகன் அசரியா
ராஜாவானான். 2 அவன் ராஜாவாக றேபாது
பதனாறு வயதாயருந்து, ஐம்பத்த ரண்டு
வருடங்கள் எருசேலமிேல ஆட்ச ெசய்தான்;
எருசேலம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த அவனுைடய
தாயன் ெபயர் எக்ேகாலியாள்.
3 அவன் தன் தகப்பனாகய அமத்சயா
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.
4 ேமைடகள் மாத்த ரம் அகற்றப்படவல்ைல;
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மக்கள் இன்னும் ேமைடகள்ேமல்
பலிய ட்டுத் தூபம் காட்டிவந்தார்கள்.
5 ெயேகாவா இந்த ராஜாைவ
வாத த்ததால், அவன் தன் மரணநாள்வைர
ெதாழுேநாயாளியாக இருந்து, தனித்து
ஒரு வீட்டிேல குடியருந்தான்; ராஜாவன்
மகனாகய ேயாதாம் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனாயருந்து, ேதசத்தன்
மக்கைள நயாயம் வ சாரித்தான்.
6 அசரியாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 7 அசரியா
இறந்தபன், அவைனத் தாவீதன்
நகரத்த ேல அவனுைடய முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்
மகனாகய ேயாதாம் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய சகரியா
8 யூதாவன் ராஜாவாகய அசரியாவன்

முப்பத்ெதட்டாம் வருட ஆட்சயல்
ெயெராெபயாமின் மகனாகய சகரியா
இஸ்ரேவலின்ேமல் சமாரியாவ ேல
ஆறு மாதங்கள் ஆட்ச ெசய்து, 9 தன்
முன்ேனார்கள் ெசய்ததுேபால,
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;
இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த
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ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டு அவன் வலகவல்ைல.
10 யாேபசன் மகனாகய சல்லூம் அவனுக்கு
வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டி, மக்களுக்கு
முன்பாக அவைன ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு,
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான்.
11 சகரியாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகள்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. 12 உன்
மகன்கள் நான்காம் தைலமுைறவைர
இஸ்ரேவலுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெயகூேவாேட ெசான்ன வார்த்ைத இதுதான்;
அப்படிேய நைறேவறயது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகய சல்லூம்
13 யூதாவன் ராஜாவாகய உசயாவன்

முப்பத்ெதான்பதாம் வருட ஆட்சயல்
யாேபசன் மகனாகய சல்லூம் ராஜாவாக ,
சமாரியாவல் ஒரு மாதம் ஆட்ச ெசய்தான்.
14 காத யன் மகனாகய ெமனாேகம்
த ர்சாவலிருந்து சமாரியாவுக்கு வந்து,
யாேபசன் மகனாகய சல்லூைம
சமாரியாவ ேல ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு,
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான்.
15 சல்லூமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த சத த்த ட்டமும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 16 அப்ெபாழுது
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ெமனாேகம் த ப்சா பட்டணத்ைதயும்,
அதலுள்ள யாைவயும், த ர்சா
ெதாடங்க அதன் எல்ைலகைளயும்
தாக்கனான்; அவர்கள் தனக்கு வாசைலத்
த றக்கவல்ைலெயன்று அவர்கைள
ெவட்டி, அவர்களுைடய கர்ப்பவத களின்
கர்ப்பங்கைளெயல்லாம்க ழித்துப்ேபாட்டான்.
இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெமனாேகம்

17 யூதாவன் ராஜாவாகய* அசரியாவன்
முப்பத்ெதான்பதாம் ஆளுைக வருடத்தல்,
காத யன் மகனாகய ெமனாேகம்
இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாக சமாரியாவ ேல
பத்துவருடங்கள் அரசாட்ச ெசய்து, அவன்
தன் நாட்களிெலல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 18 இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளவ ட்டு
வலகாதருந்தான். 19 அசீரியாவன்
ராஜாவாகய பூல், ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக
வந்தான்; அப்ெபாழுது ெமனாேகம் பூலின்
உதவயனால் அரசாட்சைய தன் ைகயல்
பலப்படுத்துவதற்காக, அவனுக்கு ஆய ரம்
தாலந்து ெவள்ளி ெகாடுத்தான். 20 இந்தப்
பணத்ைத அசீரியாவன் ராஜாவற்குக்
ெகாடுக்கும்படி, ெமனாேகம் இஸ்ரேவலில்
பலத்த ஐசுவரியவான்களிடத்தல் ஆள்

* அத்த யாயம் 15:17 15:17 அசரியாவும் உசயா ஒேர ஆள்
தான்
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ஒன்றற்கு ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கல்
சுமத்தனான்; அப்படிேய அசீரியாவன் ராஜா
ேதசத்த ேல ந ற்காமல் தரும்ப ப்ேபானான்.
21 ெமனாேகமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 22 ெமனாேகம்
இறந்தபன், அவனுைடய மகனாகய
ெபக்காக யா அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெபக்காக யா
23 யூதாவன் ராஜாவாகய

அசரியாவன் ஐம்பதாம் வருட ஆட்சயல்,
ெமனாேகமின் மகனாகய ெபக்காக யா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
சமாரியாவ ேல இரண்டுவருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 24 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்; அவன் இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளவ ட்டு
வலகவல்ைல. 25ஆனாலும் ெரமலியாவன்
மகனாகய ெபக்கா என்னும் அவனுைடய
அதகாரி அவனுக்கு வேராதமாக
சத த்த ட்டம் தீட்டி, கீேலயாத் மனிதர்களில்
ஐம்பதுேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவைனயும் அர்ேகாைபயும் ஆரிேயையயும்
ராஜாவன் வீடாகய அரண்மைனயேல
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சமாரியாவல் ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டு,
அவனுைடய இடத்தல் ராஜாவானான்.
26 ெபக்காக யாவன் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

இஸ்ரேவலின்ராஜாவாகயெபக்கா
27 யூதாவன் ராஜாவாகய

அசரியாவன் ஐம்பத்த ரண்டாம்
வருட, ெரமலியாவன் மகனாகய
ெபக்கா இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
சமாரியாவ ேல இருபதுவருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 28 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்;இஸ்ரேவைலப்பாவம்ெசய்யைவத்த
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளவ ட்டு அவன் வலகவல்ைல.
29 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெபக்காவன்
நாட்களில் அசீரியாவன் ராஜாவாகய
த கலாத்ப ேலசர் வந்து, ஈேயாைனயும்,
ெபத்மாக்கா என்னும் ஆேபைலயும்,
யேனாவாைகயும், ேகேதைசயும்,
ஆத்ேசாைரயும், கீேலயாத்ைதயும்,
கலிேலயாவாகயநப்தலிேதசமைனத்ைதயும்
ப டித்து, குடிமக்கைளச் சைறயாக
அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டுேபானான்.
30 ஏலாவன் மகனாகய ஓெசயா
ெரமலியாவன் மகனாகய ெபக்காவுக்கு
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வேராதமாக சத த்த ட்டம் தீட்டி,
அவைன உசயாவன் மகனாகய
ேயாதாமின் இருபதாம் வருடத்தல்
ெவட்டிக்ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான். 31 ெபக்காவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த
யாவும், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாதாம்
32 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய

ெரமலியாவன் மகன் ெபக்காவன்
இரண்டாம் வருட ஆட்சயல், யூதாவன்
ராஜாவாகய உசயாவன் மகன் ேயாதாம்
ராஜாவானான். 33அவன் ராஜாவாக றேபாது,
இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,
எருசேலமிேல பதனாறுவருடங்கள்
ஆட்ச ெசய்தான்; சாேதாக்கன் மகளாகய
அவனுைடய தாயன் ெபயர் எருசாள்.
34 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; தன்
தகப்பனாகய உசயா ெசய்தபடிெயல்லாம்
ெசய்தான். 35 ேமைடகள் மாத்த ரம்
அகற்றப்படவல்ைல; மக்கள் இன்னும்
ேமைடகளின்ேமல் பலிய ட்டுத் தூபம்
காட்டிவந்தார்கள்; இவன் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் உயர்ந்த வாசைலக் கட்டினான்.
36 ேயாதாமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய
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ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 37 அந்நாட்களிேல
ெயேகாவா சீரியாவன் ராஜாவாகய
ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவன் மகனாகய
ெபக்காைவயும் யூதாவுக்கு வ ேராதமாக
அனுப்பத்ெதாடங்கனார். 38 ேயாதாம்
இறந்தபன். தன் தகப்பனாகய தாவீதன்
பட்டணத்த ேல தன் முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடய மகனாகயஆகாஸ்அவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 16
யூதாவன்ராஜாவாகயஆகாஸ்

1 ெரமலியாவன் மகனாகய ெபக்காவன்
பத ேனழாம் வருட ஆட்சயல் யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாதாமின் மகன் ஆகாஸ்
ராஜாவானான். 2ஆகாஸ் ராஜாவாக றேபாது
இருபது வயதாயருந்து, எருசேலமிேல
பதனாறுவருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்; அவன்
தன் முற்ப தாவாகய தாவீைதப்ேபால் தன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச்ெசய்யாமல், 3இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழிய ேல நடந்து, ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன
மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய
தன் மகன் முதற்ெகாண்டு அக்கனியல்
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 4 ேமைடகளிலும்
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மைலகளின்ேமலும் பச்ைசயான
சகல மரத்தன் கீழும் பலிய ட்டுத்
தூபம் காட்டிவந்தான். 5 அப்ெபாழுது
சீரியாவன் ராஜாவாகய ேரத்சீனும்,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ெரமலியாவன்
மகன் ெபக்காவும், எருசேலமின்ேமல்
ேபார்ெசய்யவந்து ஆகாைச
முற்றுைகய ட்டார்கள்;ஆனாலும்ெவற்றெபற
முடியவல்ைல. 6அக்காலத்த ேல சீரியாவன்
ராஜாவாகய ேரத்சீன் ஏலாத்ைதத் தரும்பச்
சீரியாேவாேட ேசர்த்துக்ெகாண்டு.யூதர்கைள
ஏலாத்தலிருந்து துரத்தனான்; சீரியர்கள்
ஏலாத்த ற்கு வந்து இந்நாள்வைரக்கும்
அவ்வ டத்த ேல குடியருக்க றார்கள்.
7 ஆகாஸ் அசீரியாவன் ராஜாவாகய
த கலாத்ப ேலசரிடத்த ற்கு ப ரத ந த கைள
அனுப்ப : நான் உம்முைடய அடியானும்
உம்முைடய மகனுமாயருக்க ேறன்;
நீர் வந்து, எனக்கு வ ேராதமாக
எழும்பன சீரியா ராஜாவன் ைகக்கும்,
இஸ்ரேவல் ராஜாவன் ைகக்கும் என்ைனத்
தப்புவயும் என்று ெசால்லச் ெசால்லி;
8ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தலும்ராஜாவன்
அரண்மைனப் ெபாக்கஷங்களிலும்
கைடத்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
எடுத்து, அசீரியாவன் ராஜாவற்குக்
காணிக்ைகயாக அனுப்பனான். 9 அசீரியா
ராஜா அவனுக்குச் ெசவெகாடுத்து,
தமஸ்குவுக்குப்ேபாய் அைதப் ப டித்து, அதன்
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குடிமக்கைளக் கீர் என்னும் பட்டணத்தற்குச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ேரத்சீைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
10 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய ஆகாஸ்
தமஸ்குவலுள்ள அசீரியாவன் ராஜாவாகய
த கலாத்ப ேலசருக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்த்
தமஸ்குவலுள்ள பலிபீடத்ைதக் கண்டான்.
ராஜாவாகய ஆகாஸ் அந்தப் பலிபீடத்தன்
ேதாற்றத்ைதயும், அதனுைடய சகல
ேவைலப்பாடாக ய அதன் மாத ரிையயும்
ஆசாரியனாகய உரியாவுக்கு அனுப்பனான்.
11 ராஜாவாகய ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து
வருகறதற்குள் ஆசாரியனாகய உரியா
அைதப்ேபாலேவ ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
ராஜாவாகய ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து
அனுப்பன கட்டைளயன்படிெயல்லாம்
ெசய்தான். 12 ராஜா தமஸ்குவலிருந்து
வந்தேபாது, அவன் அந்தப் பலிபீடத்ைதப்
பார்த்து, அந்தப் பலிபீடத்த ற்கு அருகல்
வந்து,அதன்ேமல்பலிய ட்டு, 13தன்சர்வாங்க
தகனபலிையயும் தன் ேபாஜனபலிையயும்
தகனித்து, தன் பானபலிைய ஊற்ற ,
தன் சமாதானபலிகளின் இரத்தத்ைத
அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தான்.
14 ெயேகாவாவன் சந்ந தயலிருந்த
ெவண்கலப் பலிபீடத்ைத அவன்
தன் பலிபீடத்த ற்கும் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்கும் நடுேவ ஆலயத்தன்
முன்புறத்தலிருந்து எடுத்து, அைதத்
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தன் பலிபீடத்த ற்கு வடபுறமாக
ைவத்தான். 15 ராஜாவாகய ஆகாஸ்
ஆசாரியனாகய உரியாைவ ேநாக்க :
இந்தப் ெபரிய பலிபீடத்தன்ேமல் நீ
காைல சர்வாங்க தகனபலிையயும்,
மாைல ேபாஜனபலிையயும், ராஜாவன்
சர்வாங்க தகனபலிையயும், அவருைடய
ேபாஜனபலிையயும், ேதசத்தனுைடய
சகல மக்களுைடய சர்வாங்க தகனபலி,
ேபாஜனபலி, பானபலி ஆகயவற்ைறச்
ெசலுத்த , அதன்ேமல் சர்வாங்க
தகனங்களின் சகல இரத்தத்ைதயும்,
பலிகளின் சகல இரத்தத்ைதயும்
ெதளிப்பாயாக; அந்த ெவண்கலப்
பலிபீடேமா, நான் உதவ ேகட்க றதற்கு
உதவும் என்றான். 16 ராஜாவாகய
ஆகாஸ் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
ஆசாரியனாகய உரியா ெசய்தான்.
17 பன்னும் ராஜாவாகய ஆகாஸ்
ஆதாரங்களின் பலைககைள அகற்றவ ட்டு,
அைவகளின் ேமலிருந்த ெகாப்பைரகைள
எடுத்து, கடல்ெதாட்டிையக் கீேழ ந ற்க ற
ெவண்கல காைளகளின்ேமலிருந்து இறக்க ,
அைதக் கற்களின் தளவரிைசய ேல ைவத்து,
18 ஆலயத்தன் அருேக கட்டப்பட்டிருந்த
ஓய்வுநாளின் மண்டபத்ைதயும், ராஜா
ப ரேவச க்கும் மண்டபத்ைதயும்,
அசீரியாவன் ராஜாவனிமித்தம்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
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அப்புறப்படுத்தனான். 19ஆகாஸ்ெசய்தமற்ற
ெசயல்பாடுகள் யூதாவுைடய ராஜாக்களின்
நாளாகமப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
20 ஆகாஸ் இறந்தபன், அவன் தாவீதன்
நகரத்தல் தன் முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன்
மகனாகய எேசக்கயாஅவனுைடயஇடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 17
இஸ்ரேவலின் கைடச ராஜாவாகய

ஓெசயா
1 யூதாவன் ராஜாவாகய ஆகாசன்

பன்னிரண்டாம் வருட ஆட்சயல்,
ஏலாவன் மகனாகய ஓெசயா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக ,
சமாரியாவ ேல ஒன்பதுவருடங்கள்
அரசாட்ச ெசய்து, 2 ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்; ஆனாலும் தனக்கு முன்னிருந்த
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கைளப்ேபால்
ெசய்யவல்ைல. 3 அவனுக்கு வேராதமாக
அசீரியாவன் ராஜாவாகய சல்மனாசார்
வந்தான்; அப்ெபாழுது ஓெசயா அவனுக்குக்
கீழிருந்து, அவனுக்கு வரி ெசலுத்தனான்.
4 ஓெசயா எக ப்தன் ராஜாவாகய ேசா
என்பவனிடத்த ற்கு ப ரத ந த கைள
அனுப்பனதும், தனக்கு வருடந்ேதாறும்
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ெசய்ததுேபால், வரி ெசலுத்தாமல்
ேபானதுமான கலக ேயாசைனைய
அசீரியாவன் ராஜா ஓெசயாவனிடத்த ேல
கண்டு, அவைனப் ப டித்துக் கட்டிச்
சைறச்சாைலய ேல ைவத்தான். 5 அசீரியா
ராஜா ேதசம் எங்கும் ேபாய், சமாரியாவுக்கும்
வந்து அைத மூன்றுவருடங்கள்
முற்றுைகய ட்டிருந்தான். 6 ஓெசயாவன்
ஒன்பதாம் வருட ஆட்சயல் அசீரியா ராஜா
சமாரியாைவப் ப டித்து, இஸ்ரேவைல
அசீரியாவுக்குச் சைறயாகக் ெகாண்டுேபாய்
அவர்கைளக் ேகாசான் நத ஓரமான
ஆலாகலும், ஆேபாரிலும், ேமதயரின்
பட்டணங்களிலும்குடிேயற்றனான்.

பாவத்த ற்காக இஸ்ரேவல் சைறயாகக்
ெகாண்டுெசல்லப்படுதல்

7 எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானுைடய
ைகயன்கீழிருந்த தங்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
இஸ்ரேவல் மக்கள் பாவம்ெசய்து, அந்நய
ேதவர்களுக்குப் பயந்து நடந்து, 8 ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்தன மக்களின் வழிபாடுகளிலும்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழிபாடுகளிலும்
நடந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 9 ெசய்யத்தகாத
காரியங்கைள இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்17:10xcvi2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்17:14

வேராதமாக இரகச யத்தல் ெசய்ததுமன்ற ,
காவல்காக்க ற ேகாபுரங்கள் ெதாடங்க
அரணான பட்டணங்கள்வைரயுள்ள
தங்கள் ஊர்களிெலல்லாம் தங்களுக்கு
ேமைடகைளயும் கட்டி, 10 உயரமான
சகல ேமட்டின்ேமலும் பச்ைசயான
சகல மரத்தன்கீழும் தங்களுக்குச்
சைலகைளயும் வக்க ரகத் ேதாப்புகைளயும்
நறுத்த , 11 ெயேகாவா தங்கைள
வ ட்டுக் குடிவலக்கன மக்கைளப்ேபால,
சகல ேமைடகளிலும் தூபம்காட்டி,
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாகத்
துர்க்க ரிையகைளச் ெசய்து, 12 இப்படிச்
ெசய்யத்தகாது என்று ெயேகாவா
தங்களுக்குச் ெசால்லியருந்தும்,
அருவருப்பான வக்க ரகங்கைள வழிபட்டு
வந்தார்கள். 13 நீங்கள் உங்கள் ெபால்லாத
வழிகைள வ ட்டுத் தரும்ப , நான் உங்கள்
முன்ேனார்களுக்குக் கட்டைளய ட்டதும், என்
ஊழியக்காரர்களாகயதீர்க்கதரிச கைளக்ெகாண்டு
உங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பனதுமான
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம்
என் கற்பைனகைளயும் என்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று ெயேகாவா தீர்க்கதரிச கள், தரிசனம்
காண்கறவர்கள் எல்ேலாைரயும்ெகாண்டு
இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்கும் மிக
உறுதயாக எச்சரித்துக்ெகாண்டிருந்தும்,
14 அவர்கள் ெசவெகாடாமல்,



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்17:15xcvii2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்17:18

தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாேமல்
வசுவாச க்காமலிருந்த கடினக் கழுத்துள்ள
தங்கள் முன்ேனார்கைளப்ேபால்,
தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த ,
15 அவருைடய கட்டைளகைளயும், அவர்
தங்கள் முன்ேனார்கேளாடுெசய்த
அவருைடய உடன்படிக்ைகையயும், அவர்
தங்களுக்கு மிக உறுதயாகக் காண்பத்த
அவருைடய சாட்ச கைளயும் ெவறுத்துவ ட்டு,
வீணான வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்ற
வீணராக , அவர்கைளச் சுற்றலும்
இருக்கறவர்கைளப்ேபால, ெசய்ய
ேவண்டாெமன்று ெயேகாவா தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டு வலக்கயருந்த மக்களுக்குப்
பன்ெசன்று, 16 தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கற்பைனகைளெயல்லாம்
வ ட்டுவ ட்டு, இரண்டு கன்றுக்குட்டிகளாகய
வார்ப்ப த்த வக்க ரகங்கைளத்
தங்களுக்கு உண்டாக்க , வக்க ரகத்
ேதாப்புகைள நாட்டி, வானத்தன்
ேசைனகைளெயல்லாம் பணிந்துெகாண்டு,
பாகாைல வணங்கனார்கள்.
17 அவர்கள் தங்கள் மகன்கைளயும்
தங்கள் மகள்கைளயும் அக்கனியல்
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டு, குற ேகட்டு
சகுனங்கள் பார்த்து, ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க அவர் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்க றதற்குத்
தங்கைளவற்றுப்ேபாட்டார்கள். 18ஆைகயால்
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ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல் மிகவும்
ேகாபமைடந்து, அவர்கைளத் தம்முைடய
முகத்ைதவ ட்டு அகற்றனார்; யூதா வம்சம்
மாத்த ரேம மீதயானது. 19 யூதா மக்களும்
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்
இஸ்ரேவல் உண்டாக்கன வழிபாடுகளில்
நடந்தார்கள். 20 ஆைகயால் ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் சந்ததயாைரெயல்லாம்
புறக்கணித்து, அவர்கைளத் தமது
முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளும்வைர ஒடுக்க ,
அவர்கைளக் ெகாள்ைளக்காரர்கள் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 21 இஸ்ரேவலர்கள்
தாவீது வம்சத்ைதவ ட்டுப் ப ரிந்து,
ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாைம
ராஜாவாக்கனார்கள்; அப்ெபாழுது
ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவைலக்
ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்கவும்,
ெபரிய பாவத்ைதச் ெசய்யவும் ெசய்தான்.
22 அப்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெயெராெபயாம் ெசய்த எல்லாப்
பாவங்களிலும் நடந்து, 23 ெயேகாவா
தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாைரயும் ெகாண்டு
ெசால்லியருந்தபடி. அவர்கைளத் தமது
சமுகத்ைதவ ட்டு அகற்றுகறவைரக்கும்,
அைவகைளவட்டு வலகாதருந்தார்கள்;
இப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்
ேதசத்தலிருந்து அசீரியாவுக்குக்
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ெகாண்டுேபாகப்பட்டு இந்நாள்வைரக்கும்
இருக்க றார்கள்.

சமாரியா மீண்டும்குடிேயற்றப்படுதல்
24 அசீரியா ராஜா, பாப ேலானிலும்,

கூத்தாவலும், ஆபாவலும், ஆமாத்தலும்,
ெசப்பர்வாய மிலும் இருந்து மனிதர்கைள
வரச்ெசய்து, அவர்கைள இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குப் பதலாகச் சமாரியாவன்
பட்டணங்களிேல குடிேயற்றனான்; இவர்கள்
சமாரியாைவச்ெசாந்தமாகக் கட்டிக்ெகாண்டு
அதன் பட்டணங்களிேல குடியருந்தார்கள்.
25 அவர்கள் அங்ேக குடிேயறனது முதல்,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படாததால்,
ெயேகாவா அவர்களுக்குள்ேள சங்கங்கைள
அனுப்பனார்; அைவகள் அவர்களில்
சலைரக் ெகான்றுேபாட்டது. 26 அப்ெபாழுது
மக்கள் அசீரியா ராஜாைவ ேநாக்க : நீர்
இங்ேகயருந்து அனுப்ப , சமாரியாவன்
பட்டணங்களிேல குடிேயறச்ெசய்த மக்கள்
அந்த ேதசத்து ேதவனுைடய காரியத்ைத
அறயாததால், அவர் அவர்களுக்குள்ேள
சங்கங்கைள அனுப்பனார்; அந்த
ேதசத்து ேதவனுைடய காரியத்ைத
அவர்கள் அறயாததால், அைவகள்
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுக றது
என்று ெசான்னார்கள். 27 அதற்கு
அசீரியா ராஜா: நீங்கள் அங்ேகயருந்து
ெகாண்டுவந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைன
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அங்ேக அைழத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்;
அவர்கள் அங்ேக குடியருக்கும்படி, அவன்
அவர்களுக்கு அந்த ேதசத்து ேதவனுைடய
காரியத்ைதப் ேபாத க்கக்கடவன் என்று
கட்டைளய ட்டான். 28 அப்படிேய அவர்கள்
சமாரியாவலிருந்து ெகாண்டுேபாயருந்த
ஆசாரியர்களில் ஒருவன் வந்து,
ெபத்ேதலிேலகுடியருந்து, ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து நடக்கேவண்டிய வதத்ைத
அவர்களுக்குப் ேபாத த்தான். 29 ஆனாலும்
அந்தந்தமக்கள்தங்கள்தங்கள்ேதவர்கைளத்
தங்களுக்கு உண்டாக்க , அந்தந்த
மக்கள் குடிேயறன தங்கள் தங்கள்
பட்டணங்களில் சமாரியர்கள் உண்டாக்கய
ேமைடகளின் ேகாவல்களில் ைவத்தார்கள்.
30 பாப ேலானின் மனிதர்கள் சுக்ேகாத்
ெபேனாத்ைதயும், கூத்தன் மனிதர்கள்
ேநர்காைலயும், ஆமாத்தன் மனிதர்கள்
அச மாைவயும், 31ஆவயர்கள் ந ேபகாைசயும்
தர்தாக்ைகயும் உண்டாக்கனார்கள்,
ெசப்பர்வயர்கள் ெசப்பர்வாய மின்
ேதவர்களாகய அத்ரமேலக்குக்கும்
அன்னமேலக்குக்கும் தங்கள் பள்ைளகைள
அக்கனியல் சுட்ெடரித்து வந்தார்கள்.
32அவர்கள்ெயேகாவாவுக்குப்பயந்ததுமன்ற ,
ேமைடகளிலுள்ள ேகாவல்களில்
தங்களுக்காக ஆராதைன ெசய்க றதற்கு,
தங்களுக்குள் இழிவானவர்கைள
ஆசாரியர்களாகவும் ஏற்படுத்தனார்கள்.
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33 அப்படிேய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தும், தாங்கள் வ ட்டுவந்த
மக்களுைடய முைறைமயன்படிேய தங்கள்
ேதவர்கைள வணங்கயும் வந்தார்கள்.
34 இந்நாள்வைரக்கும் அவர்கள் தங்கள்
முந்தன முைறகளின்படிேய ெசய்து
வருகறார்கள்; அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து நடக்க றதுமில்ைல, தங்கள் சுய
த ட்டங்கள் முைறைமகளின்படியாகலும்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவல் என்று ெபயரிட்ட
யாக்ேகாபன் மக்களுக்குக் கற்ப த்த
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கும் கற்பைனக்கும்
ஒத்தவதமாகலும் ெசய்க றதுமில்ைல.
35 ெயேகாவா இவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து, இவர்களுக்குக்
கற்ப த்தது என்னெவன்றால்: நீங்கள்அந்நய
ேதவர்களுக்குப் பயப்படாமலும்,அவர்கைளப்
பணிந்துெகாள்ளாமலும், வணங்காமலும்,
அவர்களுக்குப் பலிய டாமலும், 36 உங்கைள
மகா வல்லைமயனாலும் ஓங்கய
புயத்தனாலும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
வரச்ெசய்த ெயேகாவாவுக்ேக பயந்து,
அவைரேய பணிந்துெகாண்டு, அவருக்ேக
பலிய ட்டு, 37 அவர் உங்களுக்கு
எழுதக்ெகாடுத்த த ட்டங்கள், முைறைமகள்,
நயாயப்ப ரமாணம், கற்பைனகள்
ஆகயவற்ைற நீங்கள் சகல நாளும்
ெசய்க றதற்குக் கவனமாயருந்து அந்நய
ேதவர்களுக்குப் பயப்படாதருங்கள். 38 நான்
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உங்கேளாேட ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள்மறவாமலும்,அந்நய ேதவர்களுக்குப்
பயப்படாமலும், 39 உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்ேக பயந்து நடப்பீர்களாக;
அப்ெபாழுது அவர் உங்களுைடய எல்லா
எத ரிகளின் ைகக்கும் உங்கைளத்
தப்புவ ப்பார் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லியருந்தார். 40 ஆனாலும் அவர்கள்
அைவகைளக் ேகட்காமல் தங்கள் முந்தன
முைறைமகளின்படிேய ெசய்தார்கள்.
41 அப்படிேய அந்த மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தும், தங்கள் வக்க ரகங்கைளச்
ேசவ த்தும் வந்தார்கள்; அவர்கள்
பள்ைளகளும் அவர்கள் பள்ைளகளின்
பள்ைளகளும் தங்கள் முன்ேனார்கள்
ெசய்தபடிேய இந்நாள்வைரக்கும் ெசய்து
வருகறார்கள்.

அத்த யாயம் 18
யூதாவன்ராஜாவாகயஎேசக்கயா

1 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஏலாவன்
மகன் ஓெசயாவன் மூன்றாம் வருட
ஆட்சயல் ஆகாஸ் என்னும் யூதாவுைடய
ராஜாவன் மகனாகய எேசக்கயா
ராஜாவானான். 2அவன் ராஜாவாக றேபாது,
இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து,
எருசேலமிேல இருபத்ெதான்பது வருடங்கள்
ஆட்ச ெசய்தான்; சகரியாவன் மகளாகய



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 18:3 ciii 2இராஜாக்கள்அத்தயாயம் 18:8

அவனுைடய தாயன் ெபயர் ஆப .
3 அவன் தன் முற்ப தாவாகய தாவீது
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்தான். 4 அவன் ேமைடகைள
அகற்ற , சைலகைளத் தகர்த்து,
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ெவட்டி, ேமாேச
உண்டாக்கயருந்த ெவண்கலச் சர்ப்பத்ைத
உைடத்துப்ேபாட்டான்; அந்நாட்கள்வைர
இஸ்ரேவல் மக்கள் அதற்குத் தூபம்
காட்டிவந்தார்கள்; அதற்கு நகுஸ்தான்*
என்று ெபயரிட்டான். 5அவன் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன்ேமல் ைவத்த
நம்ப க்ைகய ேல, அவனுக்குப் பன்னும்
அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவன்
ராஜாக்களிெலல்லாம் அவைனப்ேபால்
ஒருவனும் இருந்ததல்ைல. 6 அவன்
ெயேகாவாைவவ ட்டுப் பன்வாங்காமல்
அவைரச் சார்ந்தருந்து, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கற்ப த்த அவருைடய
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடந்தான்.
7 ஆைகயால் ெயேகாவா அவேனாடிருந்தார்;
அவன் ேபாக ற இடெமங்கும் அவனுக்கு
அனுகூலமானது; அவன் அசீரியா
ராஜாவற்குக் கட்டுப்படாமல், அவனுைடய
அதகாரத்ைதத் தள்ளிவ ட்டான். 8 அவன்
ெபலிஸ்தயர்கைளக் காசாவைர அதன்

* அத்த யாயம் 18:4 18:4ெவண்கலசர்ப்பம்
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எல்ைலகள் வைரக்கும், காவலாளர்கள்
காக்க ற ேகாபுரங்கள்துவங்க பாதுகாப்பான
நகரங்கள் வைரக்கும் தாக்கனான்.
9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய ஏலாவன்
மகன் ஓெசயாவன் ஏழாம் வருட
ஆட்சயல் சரியான எேசக்கயா ராஜாவன்
நான்காம் வருட ஆட்சய ேல அசீரியா
ராஜாவாகய சல்மனாசார் சமாரியாவுக்கு
வ ேராதமாக வந்து அைத முற்றுைகய ட்டான்.
10 மூன்றுவருடங்கள் ெசன்றபன்பு, அவர்கள்
அைதப் ப டித்தார்கள்; எேசக்கயாவன்
ஆறாம் வருட ஆட்சயலும், இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஓெசயாவன் ஒன்பதாம் வருட
ஆட்சயலும் சமாரியா ப டிபட்டது. 11அசீரியா
ராஜா இஸ்ரேவைல அசீரியாவுக்குச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ேகாசான் நத ேயாரமான ஆலாகலும்,
ஆேபாரிலும், ேமதயரின் பட்டணங்களிலும்
குடிேயற்றனான். 12 அவர்கள் தங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படியாமல், அவருைடய
உடன்படிக்ைகையயும் ெயேகாவாவன்
தாசனாகய ேமாேச கற்ப த்த யாவற்ைறயும்
மீற , அைதக் ேகட்காமலும் அதன்படி
ெசய்யாமலும் ேபானார்கள். 13 யூதாவன்
ராஜாவாகய எேசக்கயாவன் பதனான்காம்
வருட ஆட்சய ேல அசீரியா ராஜாவாகய
சனெகரிப் யூதாவலிருக்கற பாதுகாப்பான
சகல பட்டணங்களுக்கும் வ ேராதமாக வந்து
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அைவகைளப் ப டித்தான். 14 அப்ெபாழுது
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயா
லாகீசலுள்ள அசீரியா ராஜாவற்கு
ஆள் அனுப்ப : நான் குற்றம்ெசய்ேதன்;
என்ைனவட்டுத் தரும்ப ப்ேபாம்; நீர்
என்ேமல் சுமத்துவைதச் சுமப்ேபன் என்று
ெசான்னான்; அப்படிேய அசீரியா ராஜா
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன்ேமல்
முந்நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும்
முப்பது தாலந்து ெபான்ைனயும்
சுமத்தனான். 15 ஆதலால் எேசக்கயா
ெயேகாவாவன் ஆலயத்தலும் ராஜாவுைடய
அரண்மைன ெபாக்கஷங்களிலும்
அகப்பட்ட எல்லா ெவள்ளிையயும்
ெகாடுத்தான். 16 அக்காலத்த ேல யூதாவன்
ராஜாவாகய எேசக்கயா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயக்கதவுகளிலும் நைலகளிலும் தான்
அழுத்தயருந்த ெபான் தகடுகைளக்
கழற்ற அைவகைள அசீரியா ராஜாவற்குக்
ெகாடுத்தான்.

சனெகரிப் எருசேலைமப் பயமுறுத்துதல்
17 ஆகலும் அசீரியா ராஜா

லாகீசலிருந்து தர்தாைனயும், ரப்சாரீைசயும்,
ரப்சாக்ேகையயும் ெபரிய பைடேயாேட
எருசேலமுக்கு எேசக்கயா ராஜாவனிடத்தல்
அனுப்பனான்; அவர்கள் எருசேலமுக்கு
வந்து, வண்ணார் துைறயன் வழியலுள்ள
ேமல்குளத்தன் வாய்க்காலின் அருகல்
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நன்று, 18 ராஜாைவ வரவைழத்தார்கள்;
அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகனாகய ேயாவாக்
என்னும் கணக்காளனும் அவர்களிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 19 ரப்சாக்ேக
அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவாகய
மகாராஜாவானவர் உைரக்க றதும், நீங்கள்
எேசக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியதும்
என்னெவன்றால்: நீ நம்பயருக்க ற
இந்த நம்ப க்ைக என்ன? 20 ேபாருக்கு
மந்த ர ஆேலாசைனயும் வல்லைமயும்
உண்ெடன்று நீ ெசால்லுகறாேய, அது
வாய் ேபச்ேசயல்லாமல் ேவறல்ல; நீ
என்ைன வேராத க்கும்படி யார்ேமல்
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்? 21 இேதா,
ெநரிந்த நாணற்ேகாலாகய அந்த
எக ப்ைத நம்புக றாய்; அதன்ேமல்
ஒருவன் சாய்ந்தால், அது அவனுைடய
உள்ளங்ைகயல் பட்டு ஊடுருவப்ேபாகும்;
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான்
தன்ைன நம்புக ற யாவருக்கும் இப்படிேய
இருப்பான். 22 நீங்கள் என்னிடத்தல்:
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நம்புக ேறாம் என்று ெசால்லுவீர்களானால்,
அவருைடய ேமைடகைளயும் அவருைடய
பலிபீடங்கைளயும் அல்லேவா எேசக்கயா
அகற்ற , யூதாைவயும் எருசேலைமயும்
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ேநாக்க : எருசேலமிலிருக்க ற இந்தப்
பலிபீடத்தன்முன் பணியுங்கள் என்றாேன.
23 நான் உனக்கு இரண்டாய ரம்
குதைரகைளக் ெகாடுப்ேபன்; நீ
அைவகள்ேமல் ஏறத் தகுதயுள்ளவர்கைளச்
சம்பாத க்க முடியுமானால் அசீரியா
ராஜாவாகய என் ஆண்டவேனாேட
சபதம்ெசய். 24 ெசய்யாமல்ேபானால், நீ
என் ஆண்டவனுைடய ேவைலக்காரர்களில்
ஒேர ஒரு ச றய தைலவனின் முகத்ைத
எப்படித் தருப்புவாய்? இரதங்கேளாடு
குதைரவீரர்களும் வருவார்கள் என்று
எக ப்ைதயா நம்புக றாய்? 25 இப்ேபாதும்
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயல்லாமல்
இந்த இடத்ைத அழிக்கவந்ேதேனா?
இந்த ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகப் ேபாய்
அைத அழித்துப்ேபாடு என்று ெயேகாவா
என்ேனாேட ெசான்னாேர என்றான்.
26 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகன்
எலியாக்கீமும், ெசப்னாவும், ேயாவாகும்,
ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து: உமது
அடியார்கேளாடு சீரியெமாழிய ேல ேபசும்,
அந்த ெமாழி எங்களுக்குத் ெதரியும்;
மதலிலிருக்கற மக்களின் காதுகள்
ேகட்க எங்கேளாேட எப ேரய ெமாழிய ேல
ேபசேவண்டாம் என்றார்கள். 27 அதற்கு
ரப்சாக்ேக: உங்கேளாடுகூடத் தங்கள்
மலத்ைதத் தன்னவும் தங்கள் சறுநீைரக்
குடிக்கவும் மதலிேல தங்கயருக்க ற
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மனிதர்களிடத்த ற்ேக அல்லாமல், உன்
எஜமானிடத்த ற்கும் உன்னிடத்த ற்குமா
என் எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச
என்ைன அனுப்பனார் என்று ெசால்லி,
28ரப்சாக்ேகநன்றுெகாண்டுயூதெமாழிய ேல
உரத்தசத்தமாக: அசீரியா ராஜாவாகய
மகாராஜாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 29 எேசக்கயா உங்கைள
ஏமாற்றாதபடி பாருங்கள்; அவன் உங்கைள
என் ைகயலிருந்து தப்புவக்கமாட்டான்.
30 ெயேகாவா நம்ைம ந ச்சயமாகத்
தப்புவ ப்பார்;இந்தநகரம்அசீரியாராஜாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல
என்று ெசால்லி, எேசக்கயா உங்கைளக்
ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்; அதற்கு
இடம்ெகாடாதருங்கள் என்று ராஜா
ெசால்லுகறார். 31 எேசக்கயாவன்
ெசால்ைலக் ேகளாதருங்கள்; அசீரியா ராஜா
ெசால்லுகறதாவது: நீங்கள் என்ேனாேட
சமாதானமாக , காணிக்ைகேயாேட
என்னிடத்தல் வாருங்கள்; நான் வந்து,
உங்கைள உங்கள் ேதசத்த ற்கு ஒப்பான
தானியமும் த ராட்ைசத்ேதாட்டமுமுள்ள
ேதசமும், அப்பமும் த ராட்ைசரசமும்
உள்ள ேதசமும், ஒலிவ எண்ெணயும்
ேதனும் உள்ள ேதசமுமாகய ேவெறாரு
நாட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகும்
வைரக்கும், 32 அவனவன் தன்தன்
த ராட்ைசச்ெசடியன் பழத்ைதயும் தன்தன்
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அத்தமரத்தன் பழத்ைதயும் சாப்ப ட்டு,
அவனவன் தன்தன் கணற்றன் தண்ணீைரக்
குடியுங்கள்; இவ்வதமாக நீங்கள் சாகாமல்
பைழப்பீர்கள்; ெயேகாவா நம்ைமத்
தப்புவ ப்பார் என்றுஎேசக்கயாஉங்களுக்குப்
ேபாத க்கும்ேபாது அைதக் ேகட்காதருங்கள்.
33 மக்களுைடய ேதவர்களில் யாராவது
தங்கள் ேதசத்ைத அசீரியா ராஜாவன்
ைகக்குத் தப்புவத்ததுண்ேடா? 34 ஆமாத்,
அர்பாத் பட்டணங்களின் ேதவர்கள்
எங்ேக? ெசப்பர்வாய ம், ஏனா, ஈவா
பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக?
அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக்குத்
தப்புவத்ததுண்ேடா? 35 ெயேகாவா
எருசேலைம என் ைகக்குத் தப்புவ ப்பார்
என்பதற்கு, அந்த ேதசங்களுைடய எல்லா
ேதவர்களுக்குள்ளும் தங்கள் ேதசத்ைத என்
ைகக்குத்தப்புவ த்தவர்யார் என்கறார் என்று
ெசான்னான். 36ஆனாலும் மக்கள்அவனுக்கு
ஒரு வார்த்ைதயும் மறுெமாழியாகச்
ெசால்லாமல் மவுனமாக இருந்தார்கள்;
அவனுக்கு மறுஉத்த ரவு ெசால்லேவண்டாம்
என்று ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான்.
37 அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனாகய
எலியாக்கீம் என்னும் அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனும், ெசப்னா என்னும்
எழுத்தனும், ஆசாப்பன் மகன் ேயாவாக்
என்னும் கணக்காளனும் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, எேசக்கயாவனிடத்தல்
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வந்து, ரப்சாக்ேகயன் வார்த்ைதகைள
அவனுக்குத்ெதரிவ த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
எருசேலமின்வடுதைலமுன்னறவக்கப்படுதல்

1 ராஜாவாகய எேசக்கயா
அைதக்ேகட்டேபாது, தன் ஆைடகைளக்
க ழித்து, சணல் ஆைடைய
அணிந்துெகாண்டு, ெயேகாவவுைடய
ஆலயத்தல் ப ரேவச த்து, 2 அரண்மைன
வசாரிப்புக்காரனாகய எலியாக்கீைமயும்,
எழுத்தனாகய ெசப்னாைவயும்,
ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும்,
ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும்
தீர்க்கதரிச யனிடத்த ற்கு சணல்
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டவர்களாக
அனுப்பனான். 3 இவர்கள் அவைன
ேநாக்க : இந்த நாள் ெநருக்கமும்
கடிந்துெகாள்ளுதலும் அவமானமும்
அநுபவக்க ற நாள்; ப ரசவேநரம்
ெநருங்கயருக்க றது, ெபற்ெறடுக்கேவா
ெபலனில்ைல. 4 ஜீவனுள்ள ேதவைன
நந்த க்கும்படி அசீரியா ராஜாவாகய தன்
எஜமானால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக
ெசான்ன வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உமது
ேதவனாகய ெயேகாவா ேகட்டிருக்க றார்;
உமது ேதவனாகய ெயேகாவா
ேகட்டிருக்க ற வார்த்ைதகளுக்காக
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தண்டைன ெசய்வார்; ஆைகயால்
இன்னும் மீதயாக இருக்க றவர்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்வீராக என்று எேசக்கயா
ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள்.
5 இவ்வதமாக எேசக்கயா ராஜாவன்
ஊழியக்காரர்கள் ஏசாயாவ டம் வந்து
ெசான்னார்கள். 6 அப்ெபாழுது ஏசாயா
அவர்கைள ேநாக்க : அசீரியா ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கள் என்ைனத் தூஷத்ததும்
நீர் ேகட்டதுமான வார்த்ைதகளினாேல
பயப்படாேதயும். 7 இேதா, அவன் ஒரு
ெசய்தையக் ேகட்டு, தன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்புவதற்கான ஆவைய நான்
அவனுக்குள் அனுப்ப , அவைன அவன்
ேதசத்த ேல பட்டயத்தால் வழச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா உைரக்க றார் என்பைத
உங்கள் எஜமானிடத்தல் ெசால்லுங்கள்
என்றான். 8 அசீரியா ராஜா லாகீைசவ ட்டுப்
புறப்பட்டான் என்று ேகள்வப்பட்டு, ரப்சாக்ேக
தரும்ப ப்ேபாய், அவன் லிப்னாவன்ேமல்
ேபார்ெசய்க றைதக் கண்டான். 9 இேதா,
எத்த ேயாப்ப யா ராஜாவாகய தீராக்கா
உம்ேமாடு ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டான் என்று
ெசால்லக் ேகள்வப்பட்டான்; அப்ெபாழுது
அவன் தரும்ப எேசக்கயாவனிடத்த ற்கு
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : 10 நீங்கள்
யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
எருசேலம் அசீரியா ராஜாவன் ைகயல்
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ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைலெயன்று
நீ நம்பயருக்க ற உன் ேதவன் உன்ைன
ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. 11 இேதா,
அசீரியா ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைளயும்
அழித்த ெசய்தைய நீ ேகட்டிருக்க றாேய,
நீ தப்புவாேயா? 12 என் முன்ேனார்கள்
அழித்துவ ட்ட ேகாசாைனயும், ஆராைனயும்,
ேரத்ேசப்ைபயும், ெதலாசாரிலிருந்த
ஏேதனின் மக்கைளயும், அவர்களுைடய
ேதவர்கள் தப்புவத்தது உண்ேடா?
13 ஆமாத்தன் ராஜாவும், அர்பாத்தன்
ராஜாவும், ெசப்பர்வாய ம், ஏனா, ஈவா
பட்டணங்களின் ராஜாக்களும் எங்ேக என்று
ெசால்லுங்கள்என்றான்.

எேசக்கயாவன்ெஜபம்
14 எேசக்கயா ப ரத ந த களின்

ைகயலிருந்து கடிதத்ைத வாங்க
வாச த்த பன்பு, அவன் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்குப்ேபாய், அைதக்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக வ ரித்து,
15 ெயேகாவாைவ ேநாக்க : ேகருபீன்களின்
மத்தயல் வாசம்ெசய்க ற இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ. நீர் ஒருவேர
பூமியன் ராஜ்ஜியங்களுக்ெகல்லாம்
ேதவனானவர்; நீர்வானத்ைதயும்பூமிையயும்
உண்டாக்கனீர். 16 ெயேகாவாேவ,
உமது ெசவையச் சாய்த்துக் ேகளும்;
ெயேகாவாேவ, நீர் உமது கண்கைளத்
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த றந்துபாரும்; சனெகரிப் ஜீவனுள்ள
ேதவைன ஏளனம் ெசய்யும்படி
ெசால்லியனுப்பன வார்த்ைதகைளக்
ேகளும். 17 ெயேகாவாேவ, அசீரியா
ராஜாக்கள் அந்த மக்கைளயும் அவர்கள்
ேதசத்ைதயும் நாசமாக்க , 18 அவர்களுைடய
ேதவர்கைள ெநருப்ப ேல ேபாட்டுவ ட்டது
உண்ைமதான்; அைவகள் ேதவர்கள்
அல்லேவ, மனிதர்கள் ைகேவைலயான
மரமும் கல்லும்தாேன; ஆைகயால்
அைவகைள அழித்துப்ேபாட்டார்கள்.
19 இப்ேபாதும் எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ, நீர் ஒருவேர ேதவனாகய
ெயேகாவா என்று பூமியன் ராஜ்ஜியங்கள்
அைனத்தும் அறயும்படிக்கு, எங்கைள
அவனுைடய ைகக்கு நீங்கலாக்க இரட்ச யும்
என்றுவண்ணப்பம்ெசய்தான்.

சனெகரிப்பன் ேதால்வையக் குறத்த
ஏசாயாவன்தீர்க்கதரிசனம்

20 அப்ெபாழுது ஆேமாத்சன்
மகனாகய ஏசாயா எேசக்கயாவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பனது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா உைரக்க றது
என்னெவன்றால், அசீரியா ராஜாவாகய
சனெகரிப்பனிமித்தம் நீ என்ைன ேநாக்க ச்
ெசய்த வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்.
21 அவைனக்குறத்துக் ெயேகாவா
ெசால்லுகறவசனமாவது:
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“சீேயான் குமாரத்தயாகய கன்னிப்ெபண்
உன்ைனஇகழ்ந்து,

உன்ைனப் பரிகாசம்ெசய்க றாள்; எருசேலம்
குமாரத்த

உன்பன்னாேலதைலையஅைசக்க றாள்.
22 “யாைரஅவமத த்துதூஷத்தாய்?
யாருக்கு வ ேராதமாக உன் சத்தத்ைத

உயர்த்தனாய்?
நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு வ ேராதமாக

அல்லேவா
உன் கண்கைளப் ெபருைமயாக

ஏெறடுத்தாய்?
23 உன் ப ரத ந த கைளக்ெகாண்டு நீ

ஆண்டவைரஅவமத த்து:
என்இரதங்களின்த ரளினாேல
நான் மைலகளின் உச்ச களுக்கும்

லீபேனானின் ச கரங்களுக்கும் வந்து
ஏற ேனன்;

அதன்உயரமானேகதுருமரங்கைளயும்,
உச்ச தமான ேதவதாரு மரங்கைளயும் நான்

ெவட்டி,
அதன் கைடசவைர, அதன் ெசழுைமயான

காடுவைரவருேவன்என்றும்,
24 நான் அந்நய ேதசங்களில் கணறுெவட்டி

தண்ணீர்குடித்ேதன்;
என்உள்ளங்கால்களினால்
பாதுகாப்பானஇடங்களின்அகழிகைளெயல்லாம்

வறண்டுேபாகச்ெசய்ேதன் என்றும்
ெசான்னாய்.
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25 நான் ெவகுகாலத்த ற்குமுன்பு அைத
ஏற்படுத்த ,

ஆரம்பநாட்கள் முதல் அைதத்
த ட்டம்ெசய்ேதன் என்பைத நீ
ேகட்டதல்ைலேயா?

இப்ெபாழுது நீ பாதுகாப்பான
பட்டணங்கைளப்

பாழான மண்ேமடுகள் ஆக்கும்படிக்கு நாேன
அைதச் சம்பவக்கச்ெசய்ேதன்.

26 அதனாேல அைவகளின் குடிமக்கள்
ேசார்வைடந்து,

கலங்க ெவட்கப்பட்டு, ெவளியன்
பூண்டுக்கும்,

பச்சைலக்கும்,
வீடுகளின்ேமல் முைளக்கும் புல்லுக்கும்,

ஓங்கவளருவதற்கு முன்
உலர்ந்துேபாகும் பயருக்கும்
சமமானார்கள்.

27உன்உட்காருதைலயும், ேபாக்ைகயும்,
வரைவயும், நீ எனக்கு வ ேராதமாகக்

ெகாந்தளிக்க றைதயும்அற ேவன்.
28நீ எனக்குவ ேராதமாகக்ெகாந்தளித்து,
வீராப்பு ேபசனது என் காதுகளுக்கு

எட்டினதால்,
நான்என்ெகாக்கையஉன்மூக்கலும்
என்கடிவாளத்ைதஉன்வாயலும்ேபாட்டு,
நீவந்தவழிேயஉன்ைனத்தருப்ப க்ெகாண்டுேபாேவன்

என்று
அவைனக்குறத்துச்ெசால்லுகறார்.”
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29 உனக்கு அைடயாளமாயருப்பது
என்னெவன்றால்: இந்த வருடத்த ேல தப்ப ப்
பய ராக றைதயும், இரண்டாம் வருடத்த ேல
தானாக வைளகறைதயும் சாப்படுவீர்கள்;
மூன்றாம் வருடத்த ேலா வைதத்து
அறுத்து, த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, அைவகளின் பழங்கைள
சாப்படுவீர்கள். 30 யூதா வம்சத்தாரில்
தப்ப மீந்தருக்க றவர்கள் மறுபடியும் கீேழ
ேவர்பற்ற ேமேல கனிெகாடுப்பார்கள்.
31 மீதயாயருக்க றவர்கள் எருசேலமிலும்,
தப்பனவர்கள் சீேயான் மைலயலும்
இருந்து புறப்படுவார்கள்; ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் ைவராக்கயம் இைதச்
ெசய்யும். 32 ஆைகயால் ெயேகாவா
அசீரியா ராஜாைவக்குறத்து: அவன்
இந்த நகரத்த ற்குள் ப ரேவச ப்பதல்ைல;
இதன்ேமல் அம்பு எய்வதுமில்ைல;
இதற்குமுன் ேகடகத்ேதாேட வருவதுமில்ைல;
இதற்குஎத ராகமுற்றுைகேபாடுவதுமில்ைல.
33அவன்இந்த நகரத்த ற்குள்ப ரேவசயாமல்,
தான் வந்தவழிேய தரும்ப ப்ேபாவான்.
34 என் நமித்தமும் என் தாசனாகய
தாவீதன் நமித்தமும் நான் இந்த
நகரத்ைத இரட்ச க்கும்படிக்கு, இதற்கு
ஆதரவாயருப்ேபன் என்பைதக்
ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று
ெசால்லியனுப்பனான். 35 அன்று
இரவல் சம்பவத்தது என்னெவன்றால்:
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ெயேகாவாவுைடய தூதன் புறப்பட்டு,
அசீரியர்களின் முகாமில் லட்சத்ெதண்பத்து
ஐயாய ரம்ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான்;
அதகாைலயல் எழுந்தருக்கும்ேபாது,
இேதா, அவர்கள் எல்ேலாரும் ெசத்த
ப ரேதங்களாகக் க டந்தார்கள். 36அப்ெபாழுது
அசீரியா ராஜாவாகய சனெகரிப்
ப ரயாணப்பட்டு,தரும்ப ப்ேபாய்நனிேவயல்
இருந்துவ ட்டான். 37 அவன் தன்
ேதவனாகய நஸ்ேராகன் ேகாவலிேல
பணிந்துெகாள்ளுகறேபாது, அவனுைடய
மகன்களாகய அத்ரமேலக்கும், சேரத்ேசரும்
அவைனப் பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டு,
அரராத்ேதசத்த ற்குத்தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள்;
அவனுைடய மகனாகய எசரத்ேதான் அவன்
பட்டத்த ற்குவந்துஆட்ச ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 20
எேசக்கயாவன்வயாத

1 அந்நாட்களில் எேசக்கயா வயாத ப்பட்டு
மரணத்தருவாயல் இருந்தான்; அப்ெபாழுது
ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும்
தீர்க்கதரிச அவனிடத்தல் வந்து, அவைன
ேநாக்க : நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்ைத
ஒழுங்குப்படுத்தும்; நீர் பைழக்கமாட்டீர்,
இறந்துேபாவீர் என்று ெயேகாவ
ெசால்லுகறார் என்றான். 2 அப்ெபாழுது
எேசக்கயா தன் முகத்ைதச் சுவர்ப்புறமாகத்
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தருப்ப க்ெகாண்டு, ெயேகாவைவ
ேநாக்க : 3 ஆ ெயேகாவேவ, நான் உமக்கு
முன்பாக உண்ைமயும் மனஉத்தமமுமாக
நடந்து, உமது பார்ைவக்கு நலமானைதச்
ெசய்ேதன் என்பைத நைனத்தருளும் என்று
வண்ணப்பம்ெசய்தான். எேசக்கயா மிகவும்
அழுதான். 4 ஏசாயா பாத முற்றத்ைதவ ட்டு
அப்புறம் ேபாக றதற்குமுன்ேன,
ெயேகாவவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு
உண்டாக , அவர் ெசான்னது: 5 நீ
தரும்ப ப்ேபாய், என் மக்களின்
அத பதயாகய எேசக்கயாைவ ேநாக்க : உன்
தகப்பனாகய தாவீதன் ேதவனாயருக்க ற
ெயேகாவ ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
உன் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன், உன்
கண்ணீைரக் கண்ேடன்; இேதா, நான்
உன்ைனக் குணமாக்குேவன்; மூன்றாம்
நாளிேல நீ ெயேகாவவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாவாய். 6 உன் நாட்கேளாேட பதைனந்து
வருடங்கைளக் கூட்டுேவன்; உன்ைனயும்
இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா ராஜாவன்
ைகக்குத் தப்புவத்து, என்னிமித்தமும்
என் தாசனாகய தாவீதன்நமித்தமும்
இந்த நகரத்த ற்கு ஆதரவாக இருப்ேபன்
என்று ெசால் என்றார். 7 பன்பு ஏசாயா:
அத்த ப்பழ அைடையக் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான்; அைத அவர்கள் ெகாண்டுவந்து,
புண்ணின்ேமல் பற்றுப்ேபாட்டேபாது
அவன் பைழத்தான். 8 எேசக்கயா
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ஏசாயாைவ ேநாக்க : ெயேகாவ என்ைனக்
குணமாக்குவதற்கும், மூன்றாம் நாளிேல
நான் ெயேகாவவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாவதற்கும் அைடயாளம் என்ன என்றான்.
9 அதற்கு ஏசாயா: ெயேகாவ தாம் ெசான்ன
வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்வார் என்பதற்கு,
ெயேகாவாவால் உனக்கு உண்டாகும்
அைடயாளமாக ந ழல் பத்துேகாடுகள்
முன்ேனாக்க ப் ேபாகேவண்டுேமா,
பத்துேகாடுகள் பன்ேனாக்க த் தரும்ப
ேவண்டுேமா என்று ேகட்டான். 10 அதற்கு
எேசக்கயா: ந ழல் பத்துேகாடுகள்
முன்ேனாக்க ப்ேபாவது எளிதான காரியம்;
அப்படி ேவண்டாம்; ந ழல் பத்துேகாடுகள்
பன்ேனாக்க த் தரும்பேவண்டும் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிச
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்படும்ேபாது,
அவர் ஆகாசுைடய சூரிய கடிகாரத்தல்
ேகாட்டுக்கு ேகாடு முன்ேனாக்க ச் ெசன்ற
ந ழல் பத்துேகாடுகள் பன்ேனாக்க த்
தரும்பும்படிெசய்தார்.

பாப ேலானிலிருந்துவந்த ப ரத ந த கள்
12 அக்காலத்த ேல பலாதானின் மகனாகய

ெபேராதாக்பலாதான்என்னும்பாப ேலானின்
ராஜா எேசக்கயா வயாத ப்பட்டிருக்க றைதக்
ேகட்டு, அவனிடத்த ற்கு கடிதங்கைளயும்
ெவகுமானத்ைதயும் அனுப்பனான்.
13 எேசக்கயா அவர்கைள அங்கீகரித்து,
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பன்பு அவர்களுக்குத் தன் ெபாக்கஷசாைல
அைனத்ைதயும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், கந்தவர்க்கங்கைளயும்,
நல்ல பரிமளைதலத்ைதயும், தன்
ஆயுதசாைல அைனத்ைதயும்
தன் ெபாக்கஷசாைலகளிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் காண்பத்தான்; தன்
அரண்மைனயலும் தன் ராஜ்ஜியத்தல்
எங்கும் எேசக்கயா அவர்களுக்குக்
காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல.
14அப்ெபாழுதுஏசாயாதீர்க்கதரிச எேசக்கயா
ராஜாவனிடத்தல் வந்து: அந்த மனிதர்கள்
என்ன ெசான்னார்கள், எங்ேகயருந்து
உம்மிடத்தல் வந்தார்கள் என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கயா: பாப ேலான் என்னும்
தூரேதசத்தலிருந்து வந்தார்கள் என்றான்.
15 அப்ெபாழுது அவன்: உம்முைடய வீட்டில்
எைவகைளப் பார்த்தார்கள் என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கயா: என் வீட்டிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார்கள்; என்
ெபாக்கஷங்களில் நான் அவர்களுக்குக்
காண்பக்காத ெபாருள் ஒன்றும் இல்ைல
என்றான். 16 அப்ெபாழுது ஏசாயா
எேசக்கயாைவ ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளும். 17 இேதா,
நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது உமது
வீட்டில் உள்ளதலும், உமது முன்ேனார்கள்
இந்நாள்வைரக்கும் ேசர்த்ததலும் ஒன்றும்
மீதயாக ைவக்கப்படாமல் எல்லாம்
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பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகப்படும்.
18 நீர் ெபறப்ேபாக ற உமது சந்ததயாகய
உமது மகன்களிலும் சலர் பாப ேலான்
ராஜாவன் அரண்மைனயேல அரண்மைன
ேவைலக்காரர்களாக இருப்பார்கள் என்று
ெயேகாவ ெசால்லுகறார் என்றான்.
19 அப்ெபாழுது எேசக்கயா ஏசாயாைவ
ேநாக்க : நீர் ெசான்ன ெயேகாவவுைடய
வார்த்ைத நல்லதுதான் என்று ெசால்லி, என்
நாட்களிலாவது சமாதானமும் உண்ைமயும்
இருக்குேம என்றான். 20 எேசக்கயாவன்
மற்ற ெசயல்பாடுகளும், அவனுைடய எல்லா
வல்லைமயும், அவன் ஒரு குளத்ைதயும்
வாய்க்காைலயும் உண்டாக்கனதனாேல
தண்ணீைரநகரத்த ற்குள்ேளவரச்ெசய்ததும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
21 எேசக்கயா இறந்தபன், அவனுைடய
மகனாகய மனாேச அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 21
யூதாவன்ராஜாவாகயமனாேச

1 மனாேச ராஜாவாக றேபாது பன்னிரண்டு
வயதாயருந்து, ஐம்பத்ைதந்து வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; அவனுைடய
தாயன் ெபயர் எப்ச பாள். 2 ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தன
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மக்களுைடய அருவருப்புகளின்படிேய,
அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, 3 தன்
தகப்பனாகய எேசக்கயா இடித்துப்ேபாட்ட
ேமைடகைளத் தரும்பவும் கட்டி, பாகாலுக்குப்
பலிபீடங்கைள எடுப்ப த்து, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகய ஆகாப் ெசய்ததுேபால
வக்க ரகத்ேதாப்ைப உண்டாக்க , வானத்தன்
ேசைனகைளெயல்லாம் பணிந்துெகாண்டு
அைவகைள வணங்கனான். 4 எருசேலமிேல
என் நாமத்ைத வளங்கச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லிக் குறத்த
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல அவன்
பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 5 ெயேகாவவுைடய
ஆலயத்தன் இரண்டு ப ராகாரங்களிலும்
வானத்தன் ேசைனகளுக்ெகல்லாம்
பலிபீடங்கைளக் கட்டி, 6 தன் மகைனப்
பலியாக அக்கனியல் சுட்ெடரித்து, நாள்
நட்சத்த ரம் பார்க்க றவனுமாயருந்து,
ேஜாத டம் பார்க்க றவர்கைளயும்
குறெசால்லுகறவர்கைளயும் ைவத்து,
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக
அவர் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைத
மிகுதயாகச் ெசய்தான். 7 இந்த
ஆலயத்தலும், நான் இஸ்ரேவலின்
சகல ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்து
ெதரிந்துெகாண்ட எருசேலமிலும், என்
ெபயைர என்ைறக்கும் வளங்கச் ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவ தாவீேதாடும் அவனுைடய
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மகனாகய சாெலாேமாேனாடும் ெசால்லி
குறத்த ஆலயத்த ேல அவன் ெசய்த
ேதாப்புவ க்க ரகத்ைத ைவத்தான்.
8 நான் அவர்களுக்குக் கற்ப த்த
எல்லாவற்றன்படிேயயும், என் தாசனாகய
ேமாேச அவர்களுக்குக் கற்ப த்த எல்லா
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிேயயும் ெசய்ய
ஜாக்க ரைதயாக இருந்தார்கேளயானால்,
நான் இனி இஸ்ரேவலின் காைல
அவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்ைத வ ட்டு அைலயச்
ெசய்வதல்ைல என்று ெசால்லியருந்தார்.
9ஆனாலும்அவர்கள்ேகட்காமல்ேபானார்கள்;
ெயேகாவ இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
முன்பாக அழித்த மக்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்ைபப்பார்க்கலும் அதகமாகச்
ெசய்ய மனாேச அவர்கைளத்
தூண்டிவட்டான். 10 ஆைகயால்
ெயேகாவா தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
ஊழியக்காரர்கைளக் ெகாண்டு உைரத்தது:
11 யூதாவன் ராஜாவாகய மனாேச
தனக்கு முன்னிருந்த எேமாரியர்கள்
ெசய்த எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும் ேகடாக
இந்த அருவருப்புகைளச் ெசய்து, தன்
அருவருப்பான சைலகளால் யூதாைவயும்
பாவம் ெசய்யைவத்ததால், 12 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவ ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, ேகட்கப்ேபாக ற
யாவருைடய இரண்டு காதுகளிலும் அது
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ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும்படியான
ெபால்லாப்ைப நான் எருசேலமின்ேமலும்,
யூதாவன்ேமலும் வரச்ெசய்து,
13 எருசேலமின்ேமல் சமாரியாவன்
மட்டநூைலயும் ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு
நூைலயும் ப டிப்ேபன்; ஒருவன்
ஒரு தட்ைடத் துைடத்து, பன்பு
அைதக் கவழ்த்துைவக்கறதுேபால
எருசேலைமத் துைடத்துவடுேவன்.
14 அவர்கள் தங்களுைடய முன்ேனார்கள்
எக ப்தலிருந்துபுறப்பட்ட நாள்முதற்ெகாண்டு
இந்நாள்வைரக்கும் என் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்து, என்ைனக்
ேகாபப்படுத்த வந்ததால், என் சுதந்தரத்தல்
மீதயானைதக் ைகவ ட்டு, அவர்கள்
எத ரிகளின் ைகயல் அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 15 தங்கள்
பைகஞர்களுக்ெகல்லாம் ெகாள்ைளயும்
சூைறயுமாகப் ேபாவார்கள் என்றார்.
16 ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்யும்படியாக,
மனாேச யூதாைவப் பாவம்ெசய்யைவத்த
அந்தப் பாவமும் தவ ர, அவன்
எருசேலைம நான்கு மூைலகள்வைரயும்
இரத்தப்பழிகளால் ந ரப்பத்தக்கதாக,
குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதயும் மிகுதயாகச்
ச ந்தனான். 17 மனாேசயன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும்,
அவன் ெசய்த பாவமும் யூதாவுைடய
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ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 18மனாேச இறந்தபன்,
அவன் ஊசாவன் ேதாட்டமாக ய தன்
அரண்மைனத் ேதாட்டத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்; அவனுைடய இடத்தல்
அவன்மகனாகயஆேமான் ராஜாவானான்.

யூதாவன்ராஜாவாகயஆேமான்
19 ஆேமான் ராஜாவானேபாது

இருபத்த ரண்டு வயதாயருந்து, இரண்டு
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
ேயாத்பா ஊரானாகய ஆரூத்சன்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர்
ெமசுல்ேலேமத். 20அவன் தன் தகப்பனாகய
மனாேச ெசய்ததுேபால, ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்து, 21 தன் தகப்பன் நடந்த எல்லா
வழியலும் நடந்து, தன் தகப்பன் ேசவ த்த
அருவருப்பான சைலகைள வணங்க
அைவகைளப் பணிந்துெகாண்டு,
22 ெயேகாவாவன் வழிய ேல நடவாமல்,
தன் முன்ேனார்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவவ ட்டுவ ட்டான். 23ஆேமானின்
ஊழியக்காரர்கள் அவனுக்கு வேராதமாக
சத த்த ட்டம் தீட்டி, ராஜாைவ அவன்
அரண்மைனயேல ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
24 அதனால் ேதசத்து மக்கள் ராஜாவாகய
ஆேமானுக்கு வேராதமாக சத த்த ட்டம்
தீட்டியவர்கைளெயல்லாம் ெவட்டிப்ேபாட்டு,
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அவன்மகனாகய ேயாச யாைவஅவனுைடய
இடத்தல் ராஜாவாக்கனார்கள். 25 ஆேமான்
ெசய்த மற்ற ெசயல்பாடுகள் யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 26 அவன் ஊசாவன்
ேதாட்டத்தலுள்ள அவனுைடய கல்லைறயல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன் இடத்த ேல
அவனுைடய மகனாகய ேயாச யா
ராஜாவானான்.

அத்த யாயம் 22
நயாயப்ப ரமாண புத்தகம்

கண்ெடடுக்கப்படுதல்
1 ேயாச யா ராஜாவாக றேபாது, எட்டு

வயதாயருந்து, முப்பத்ெதாரு வருடங்கள்
எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்; ேபாஸ்காத்
ஊைரச் ேசர்ந்த அதாயாவன் மகளான
அவனுைடய தாயன் ெபயர் எத தாள்.
2 அவன் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைதச் ெசய்து, தன்
தகப்பனாகய தாவீதன் வழிய ெலல்லாம்
வலது இடதுபுறம் வலகாமல் நடந்தான்.
3 ராஜாவாகய ேயாச யாவன் பதெனட்டாம்
வருட ஆட்சய ேல, ராஜா ெமசுல்லாமின்
மகனாகய அத்சலியாவன் மகன் சாப்பான்
என்னும் எழுத்தைனக் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்கு அனுப்ப : 4 நீ ப ரதான
ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவனிடத்தல்
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ேபாய், ெயேகாவவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்டதும் வாசல்
காக்க றவர்கள் மக்களின் ைகய ேல
வாங்கப்பட்டதுமான பணத்ைத அவன்
ெதாைகபார்த்து, 5 பன்பு அவர்கள்
அைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ேவைலைய வசாரிக்க றவர்களின் ைகய ேல
ெகாடுத்து,அவர்கள்அைதக் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்க றதற்காக
அதலிருக்கற ேவைலக்காரர்களாகய,
6 தச்சர்களுக்கும், ச ற்பாசாரிகளுக்கும்,
ெகால்லர்களுக்கும், ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்ப்பதற்குத் ேதைவயான
மரங்கைளயும் ெவட்டின கற்கைளயும்
வாங்குகறதற்கும் ெசலவழிக்கேவண்டும்.
7 ஆகலும் அந்தப் பணத்ைதத் தங்கள்
ைகயல் ஒப்புவத்துக்ெகாள்ளுகறவர்கேளா
காரியத்ைதஉண்ைமயாகநடப்ப க்க றபடியனால்,
அவர்களிடத்தல் அதன் கணக்ைகக்
ேகட்கேவண்டியதல்ைல என்று ெசால்
என்றான். 8 அப்ெபாழுது ப ரதான
ஆசாரியனாகய இல்க்கயா எழுத்தனாகய
சாப்பாைன ேநாக்க : நான் ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ேல நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்ைதக் கண்டுபடித்ேதன்
என்று ெசால்லி, அந்தப் புத்தகத்ைத
சாப்பானிடத்தல் ெகாடுத்தான்; அவன்
அைத வாச த்தான். 9 அப்ெபாழுது சாப்பான்
ராஜாவனிடத்தல் வந்து, ராஜாவற்கு
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மறுஉத்த ரவு ெசால்லி, ஆலயத்த ேல
ெதாைகய ட்டுக் கைடத்த பணத்ைத
உமது அடியார்கள் ேசர்த்துக் கட்டி,
அைதக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ேவைலைய வசாரிக்க றவர்களின் ைகய ேல
ெகாடுத்தார்கள் என்று ெசான்னான்.
10 எழுத்தனாகய சாப்பான் ேமலும்
ராஜாைவ ேநாக்க : ஆசாரியனாகய
இல்க்கயா என்னிடத்தல் ஒரு புத்தகத்ைதக்
ெகாடுத்தான் என்று அறவத்து, அைத
ராஜாவற்கு முன்பாக வாச த்தான்.
11 ராஜா ந யாயப்ப ரமாண புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
12 ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமுக்கும்,
மிகாயாவன் மகனாகய அக்ேபாருக்கும்,
எழுத்தனாகய சாப்பானுக்கும், ராஜாவன்
ேவைலக்காரனாகய அசாயாவுக்கும் ராஜா
கட்டைளய ட்டது: 13கண்ெடடுக்கப்பட்டஇந்தப்
புத்தகத்தன் வார்த்ைதகளுக்காக நீங்கள்
ேபாய், எனக்காகவும் மக்களுக்காகவும் யூதா
அைனத்தற்காகவும் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரியுங்கள்; நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்க ற
எல்லாவற்றன்படிேயயும் ெசய்ய நம்முைடய
முன்ேனார்கள் இந்தப் புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்காததால்,
நம்ேமல் பற்றெயரிந்த ெயேகாவவுைடய
கடுங்ேகாபம் ெபரியது என்றான்.
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14 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய
இல்க்கயாவும், அகீக்காமும், அக்ேபாரும்,
சாப்பானும், அசாயாவும், அர்காசன்
மகனாகய த க்வாவன் மகனான சல்லூம்
என்னும் ஆசாரிய *ஆைடகள் ைவக்கும்
அைறகளின் கண்காணிப்பாளனின்
மைனவயாகய உல்தாள் என்னும்
தீர்க்கதரிச யானவளிடத்த ற்குப்ேபாய்
அவேளாேட ேபசனார்கள்; அவள்
எருசேலமின் இரண்டாம் பகுதயல்
குடியருந்தாள். 15 அவள் அவர்கைள
ேநாக்க : உங்கைள என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பனவரிடத்தல் நீங்கள் ேபாய்:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவ
உைரக்க றது என்னெவன்றால்: 16 இேதா,
யூதாவன் ராஜா, வாச த்த புத்தகத்தன்
வார்த்ைதகளிெலல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்க ற
ெபால்லாப்ைப நான் இந்த இடத்தன்ேமலும்,
அதன் குடிமக்களின்ேமலும் வரச்ெசய்ேவன்.
17அவர்கள் என்ைனவட்டு, தங்கள்ைககளின்
க ரிையகள் எல்லாவற்றலும் எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க ேவேற ேதவர்களுக்குத்
தூபம்காட்டினதால், என் கடுங்ேகாபம்
இந்த இடத்தன்ேமல் பற்றெயரியும்; அது
அவந்துேபாவது இல்ைலெயன்று ெயேகாவ
ெசால்லுகறார் என்று ெசால்லுங்கள்.
18 ெயேகாவவ டத்தல் வ சாரிக்க றதற்கு

* அத்த யாயம் 22:14 22:14இராஜாவன்
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உங்கைள அனுப்பன யூதாவன்
ராஜாவனிடத்தல் நீங்கள் ேபாய்: நீர் ேகட்ட
வார்த்ைதகைளக் குறத்து இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவ ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 19 நான் இந்த இடத்த ற்கும்
அதன் குடிமக்களுக்கும் வ ேராதமாக,
அவர்கள் பாழும் சாபமுமாவார்கள் என்று
ெசான்னைத நீ ேகட்டேபாது, உன் இருதயம்
இளக , நீ ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உன்ைனத் தாழ்த்த , உன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, எனக்குமுன்பாக
அழுததால் நானும் உன் வண்ணப்பத்ைதக்
ேகட்ேடன். 20 ஆைகயால், இேதா,
நான் உன்ைன உன் முன்ேனார்களுக்கு
அருகல் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுேவன்; நீ
சமாதானத்ேதாேட உன் கல்லைறயல்
ேசர்வாய்; நான் இந்த இடத்தன்ேமல்
வரச்ெசய்யும் சகல ெபால்லாப்ைபயும் உன்
கண்கள் காண்பதல்ைல என்று ெயேகாவ
ெசால்லுகறார் என்பைதச் ெசால்லுங்கள்
என்றாள்; இந்த மறுஉத்த ரைவ அவர்கள்
ேபாய் ராஜாவற்குச்ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 23
ேயாச யா உடன்படிக்ைகையப்

புதுப்ப த்தல்
1 அப்ெபாழுது ராஜா யூதாவலும்

எருசேலமிலும்இருந்தமூப்பர்கைளெயல்லாம்
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வரவைழத்தான்; அவர்கள் அவனிடத்தல்
கூடினேபாது, 2 ராஜாவும், அவேனாடு
யூதாவன் மனிதர்கள் யாவரும் எருசேலமின்
குடிமக்கள் அைனவரும், ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிச களும், ச ற ேயார்முதல்
ெபரிேயார்வைரயுள்ள அைனவரும்
ெயேகாவாவன்ஆலயத்த ற்குப்ேபானார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ேல
கண்ெடடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைக
புத்தகத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்கள் காதுகள் ேகட்க வாச த்தான்.
3 அப்ெபாழுது ராஜா, தூண் அருேக
நன்று, ெயேகாவாைவப் பன்பற்ற
நடக்கவும், அவருைடய கற்பைனகைளயும்
அவருைடய சாட்ச கைளயும் அவருைடய
கட்டைளகைளயும் முழு இருதயத்ேதாடும்
முழு ஆத்துமாேவாடும் ைகக்ெகாள்ளவும்,
அந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
அந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைள
நைறேவற்றவும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் உடன்படிக்ைக ெசய்தான்;
மக்கள் எல்ேலாரும் உடன்படிக்ைகக்கு
உடன்பட்டார்கள். 4 பன்பு ராஜா:
பாகாலுக்கும் வக்க ரகத்ேதாப்புக்கும்
வானத்தன் சகல ேசைனகளுக்கும்
ெசய்யப்பட்டிருந்த சகல பணிமுட்டுகைளயும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்து
ெவளிேயற்ற, ப ரதான ஆசாரியனாகய
இல்க்கயாவுக்கும் இரண்டாம்
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பகுதயலுள்ள ஆசாரியர்களுக்கும் வாசல்
காக்க றவர்களுக்கும் கட்டைளய ட்டு,
அைவகைள எருசேலமுக்கு ெவளிேய
கீதேரான் ெவளிகளில் சுட்ெடரித்து,
அைவகளின் சாம்பைலப் ெபத்ேதலுக்குக்
ெகாண்டுேபாகச்ெசய்தான். 5 யூதாவன்
பட்டணங்களிலும் எருசேலைமச் சுற்றலும்
ேமைடகளின்ேமல் தூபம்காட்ட, யூதாவன்
ராஜாக்கள் ைவத்த பூசாரிகைளயும்,
பாகாலுக்கும் சூரியனுக்கும் சந்த ரனுக்கும்
க ரகங்களுக்கும் வானத்தன் சகல
ேசைனகளுக்கும் தூபம்காட்டினவர்கைளயும்
அகற்றவ ட்டான். 6 ேதாப்பு வ க்க ரகத்ைத
ெயேகாவாவன் ஆலயத்தலிருந்து
எருசேலமுக்கு ெவளிேய கீதேரான்
ஆற்றற்குக் ெகாண்டுேபாய், அைதக்
கீதேரான் ஆற்றன் ஓரத்த ேல சுட்ெடரித்து,
அைதத் தூளாக்க , அந்தத் தூைளப்
ெபாதுமக்களுைடய ப ேரதக் குழிகளின்ேமல்
ேபாடச்ெசய்தான். 7 ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்கு அருேக ெபண்கள் ேதாப்பு
வ க்க ரகத்த ற்குக் கூடாரங்கைள
ெநய்த இடத்தலுள்ள அவமானமான
ஆண் வபசாரக்காரர்களின் வீடுகைள
இடித்துப்ேபாட்டான். 8 அவன்
யூதாவன் பட்டணங்களிலுள்ள எல்லா
ஆசாரியர்கைளயும் வரச்ெசால்லி,
ேகபாமுதல் ெபெயர்ெசபாவைர
ஆசாரியர்கள் தூபம்காட்டியருந்த
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ேமைடகைளத் தீட்டாக்க , பட்டணத்தன்
நுைழவாயல்களின் ேமைடகைளயும்,
பட்டணத்து வாசலுக்குப்ேபாகும்
வழிக்கு இடதுபுறமாயருக்க ற
பட்டணத்தைலவனாகய ேயாசுவாவன்
வாசற்படியல் இருந்த ேமைடையயும்
இடித்துப்ேபாட்டான். 9 ேமைடகளின்
ஆசாரியர்கள் எருசேலமிலிருக்க ற
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
பலிய டாமல், தங்கள் சேகாதரர்களுக்குள்ேள
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைள
சாப்படுவதற்குமாத்த ரம்அனுமதெபற்றார்கள்.
10 ஒருவனும் ேமாேளகுக்ெகன்று தன்
மகைனயாகலும் தன் மகைளயாகலும்
ெநருப்ப ேல பலிய டாமலிருக்க, ெபன்
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கலிருக்கற
ேதாப்ேபத் என்னும் இடத்ைதயும் அவன்
தீட்டாக்க , 11 ெயேகாவாவன் ஆலயத்த ற்குள்
ேபாக ற இடம்துவங்க , பட்டணத்தற்கு
ெவளிேய இருக்க ற நாத்தான்ெமெலக்
என்னும் ப ரதானியன் அைறவீடுவைர
யூதாவன் ராஜாக்கள் சூரியனுக்ெகன்று
ைவத்தருந்த குதைரகைள அகற்ற ,
சூரியனின் இரதங்கைள அக்கனியல்
சுட்ெடரித்தான். 12 யூதாவன் ராஜாக்கள்
உண்டாக்கனதும், ஆகாசுைடய ேமல்வீட்டில்
இருந்ததுமான பலிபீடங்கைளயும்,
மனாேச ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
இரண்டு ப ராகாரங்களிலும் உண்டாக்கன
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பலிபீடங்கைளயும் ராஜா இடித்து,
அைவகளின் தூைள அங்ேகயருந்து
எடுத்துக் கீதேரான் ஆற்றல் ெகாட்டினான்.
13 எருசேலமுக்கு எத ேர இருக்க ற
நாசமைலயன் வலதுபுறத்தல்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய சாெலாேமான்
சீேதானியர்களின் அருவருப்பாகய ெபண்
வக்க ரக ெதய்வமாகய அஸ்தேராத்த ற்கும்,
ேமாவாப யர்களின் அருவருப்பாகய
காேமாசுக்கும், அம்ேமானியர்களின்
அருவருப்பாகய மில்ேகாமுக்கும்
கட்டியருந்த ேமைடகைளயும் ராஜா
தீட்டாக்க , 14 சைலகைள உைடத்து,
வக்க ரகத்ேதாப்புகைள ந ர்மூலமாக்க ,
அைவகளின் இடத்ைத மனிதர்களின்
எலும்புகளால்ந ரப்பனான். 15இஸ்ரேவைலப்
பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தன்
மகனாகய ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலில்
உண்டாக்கயருந்த பலிபீடமும் ேமைடயும்
ஆகய அவ்வ ரண்ைடயும் அவன் இடித்து,
அந்த ேமைடையச் சுட்ெடரித்துத் தூளாக்க ,
வக்க ரகத்ேதாப்ைபயும் சுட்ெடரித்தான்.
16 ேயாச யா தரும்ப ப்பார்க்க றேபாது அங்ேக
அந்த மைலயலிருக்கற கல்லைறகைளக்
கண்டு, ஆட்கைள அனுப்ப , அந்தக்
கல்லைறகளிலுள்ள எலும்புகைள
எடுத்துவரச்ெசய்து, இப்படி நடக்கும்
என்று ேதவனுைடய மனிதன் கூறன
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய,
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அைவகைள அந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுட்ெடரித்து அைதத் தீட்டாக்கனான்.
17 அப்ெபாழுது அவன்: நான் காண்கற
அந்தக் குற ப்பைடயாளம் என்ன என்று
ேகட்டதற்கு, அந்தப் பட்டணத்து மனிதர்கள்:
அதுயூதாவலிருந்துவந்து, நீர் ெசய்தஇந்தக்
க ரிையகைளப் ெபத்ேதலின் பலிபீடத்த ற்கு
வ ேராதமாகக் கூற அறவத்த ேதவனுைடய
மனிதனின் கல்லைற என்றார்கள். 18அதற்கு
அவன்: இருக்கட்டும், ஒருவனும் அவன்
எலும்புகைளத் ெதாடேவண்டாம் என்றான்;
அப்படிேய அவனுைடய எலும்புகைளச்
சமாரியாவலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிச யன்
எலும்புகேளாடு வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
19 ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்க
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் சமாரியாவன்
பட்டணங்களில் உண்டாக்கயருந்த
ேமைடகளின் ேகாவல்கைளெயல்லாம்
ேயாச யா தகர்த்து, ெபத்ேதலிேல தான்
ெசய்தெசய்ைககளின்படிேயஅைவகளுக்குச்
ெசய்து, 20 அவ்வடங்களில் இருக்க ற
ேமைடகளின் ஆசாரியர்கைளெயல்லாம்
பலிபீடங்களின்ேமல் ெகான்றுேபாட்டு,
அைவகளின்ேமல் மனிதர்களின்
எலும்புகைளச் சுட்ெடரித்து, எருசேலமுக்குத்
தரும்பனான். 21 பன்பு ராஜா:
இந்த உடன்படிக்ைகயன் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றபடிேய உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்கா
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பண்டிைகைய ஆசரியுங்கள் என்று
சகல மக்களுக்கும் கட்டைளய ட்டான்.
22 இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்த
ந யாயாத பத களின் நாட்கள் துவங்க ,
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் யூதாவன்
ராஜாக்கள் ஆகய அவர்களுைடய சகல
நாட்களிலும் இந்தப் பஸ்காைவப்ேபால்
பஸ்கா அனுசரிக்கப்படவல்ைல.
23 ராஜாவாகய ேயாச யாவன் பதெனட்டாம்
வருட ஆட்சய ேல ெயேகாவாவுக்கு
இந்தப் பஸ்கா எருசேலமிேல
அனுசரிக்கப்பட்டது. 24 ஆசாரியனாகய
இல்க்கயா ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் கண்ெடடுத்த புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க ற நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகைள நைறேவற்றும்படிக்கு,
ேயாச யா ேஜாத டர்கைளயும்,
குறெசால்லுகறவர்கைளயும்,
சைலகைளயும் அருவருப்பான
சைலகைளயும், யூதாேதசத்தலும்
எருசேலமிலும் காணப்பட்ட எல்லா
அருவருப்புகைளயும் ந ர்மூலமாக்கனான்.
25 ெயேகாவாவ டத்த ற்குத் தன் முழு
இருதயத்ேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும்
தன் முழு பலத்ேதாடும் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு ஏற்றபடிெயல்லாம்
ெசய்ய மனைதச் சாய்த்தான்; அவைனப்
ேபான்ற ராஜா அவனுக்குமுன்
இருந்ததுமில்ைல, அவனுக்குப்பன்
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எழும்பனதுமில்ைல. 26 ஆகலும், மனாேச
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமுண்டாக்கன
சகல காரியங்களினிமித்தமும் அவர்
யூதாவன்ேமல் ெகாண்ட தம்முைடய
மகா ேகாபத்தன் உக்க ரத்ைத வ ட்டுத்
தரும்பாமல்: 27 நான் இஸ்ரேவைலத்
தள்ளிவ ட்டதுேபால யூதாைவயும்
என் முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளி, நான்
ெதரிந்துெகாண்ட இந்த எருசேலம்
நகரத்ைதயும், என் நாமம் வளங்கும்
என்று நான் ெசான்ன ஆலயத்ைதயும்
ெவறுத்துவடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசான்னார். 28 ேயாச யாவன் மற்ற
ெசயல்பாடுகளும், அவன் ெசய்த யாவும்,
யூதாவுைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது.
29 அவனுைடய நாட்களில் எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவான்ேநேகா அசீரியா
ராஜாவற்கு வ ேராதமாக ஐப்ப ராத்து
நத க்குப் ேபாக றேபாது ராஜாவாகய
ேயாச யா அவனுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டான்;
பார்ேவான்ேநேகா அவைன ெமக ேதாவ ேல
கண்டேபாது, அவைனக் ெகான்றுேபாட்டான்.
30 மரணமைடந்த அவைன அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் ரதத்தன்ேமல் ஏற்ற ,
ெமக ேதாவலிருந்து எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவந்து, அவைன அவன்
கல்லைறயல் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ேதசத்தன் மக்கள்
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ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாவாகாைச
அைழத்து, அவைன அப ேஷகம்ெசய்து,
அவன் தகப்பனுைடய இடத்தல் அவைன
ராஜாவாக்கனார்கள்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாவாகாஸ்
31 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாக றேபாது

இருபத்துமூன்று வயதாயருந்து, மூன்று
மாதம் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
லிப்னா ஊைரச்ேசர்ந்த எேரமியாவன்
மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர்
அமுத்தாள். 32 அவன் தன் முன்ேனார்கள்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 33 அவன் எருசேலமில்
அரசாளாதபடிக்கு, பார்ேவான்ேநேகா
அவைன ஆமாத் ேதசமான ரிப்லாவ ேல
ப டித்துக் கட்டுவத்து, ேதசத்தன்ேமல்
நூறு தாலந்து ெவள்ளிையயும் ஒரு
தாலந்து ெபான்ைனயும் அபராதமாகச்
சுமத்த , 34 ேயாச யாவன் மகனாகய
எலியாக்கீைம அவன் தகப்பனாகய
ேயாச யாவன் இடத்தல் ராஜாவாக ைவத்து,
அவன் ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று
மாற்ற , ேயாவாகாைசக் ெகாண்டுேபாய்
வ ட்டான்; இவன் எக ப்த ற்குப் ேபாய் அங்ேக
மரணமைடந்தான். 35 அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் ேயாயாக்கீம் பார்ேவானுக்குக்
ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் பார்ேவானுைடய
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கட்டைளயன்படி அந்தப் பணத்ைதக்
ெகாடுக்கும்படி அவன் ேதசத்ைத மத ப்ப ட்டு,
அவரவர் மத ப்பன்படி அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பார்ேவான்ேநேகாவுக்குக்
ெகாடுக்கத்தக்கதாக ேதசத்து மக்களின்
ைகய ேலசுமத்தனான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்
36 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாக றேபாது

இருபத்ைதந்து வயதாயருந்து, பத ெனாரு
வருடங்கள் எருசேலமில் ஆட்ச ெசய்தான்;
ரூமா ஊைரச்ேசர்ந்த ெபதாயாமின்
மகளாகய அவனுைடய தாயன் ெபயர்
ெசபுதாள். 37 அவன் தன் முன்ேனார்கள்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 24
1 அவனுைடய நாட்களிேல பாப ேலானின்

ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் வந்தான்;
ேயாயாக்கீம் மூன்று வருடங்கள் அவைனச்
ேசவ த்து, பன்பு அவனுக்கு வேராதமாகக்
கலகம்ெசய்தான். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
கல்ேதயர்களின் பைடகைளயும், சீரியர்களின்
பைடகைளயும், ேமாவாப யர்களின்
பைடகைளயும், அம்ேமானியர்களின்
பைடகைளயும் அவன்ேமல் வரவ ட்டார்;
தீர்க்கதரிச களாகய தம்முைடய
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ஊழியக்காரர்கைளக்ெகாண்டு ெயேகாவா
ெசான்ன வார்த்ைதயன்படிேய அவர்
அைவகைள யூதாைவ அழிப்பதற்கு
வரவ ட்டார். 3 மனாேச தன்
எல்லாச் ெசய்ைககளினாலும் ெசய்த
பாவங்களினிமித்தம் யூதாைவத்
தமது சமுகத்ைதவ ட்டு அகற்றும்படி
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயனால் அப்படி
நடந்தது. 4 அவன் ச ந்தன குற்றமற்ற
இரத்தத்த ற்காகவும்எருசேலைமக்குற்றமற்ற
இரத்தத்தால்ந ரப்பனதற்காகவும்ெயேகாவா
மன்னிக்க வருப்பமில்லாதருந்தார்.
5 ேயாயாக்கீமின் மற்ற ெசயல்பாடுகளும்,
அவன் ெசய்த யாவும், யூதாவுைடய
ராஜாக்களின் நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க றது. 6 ேயாயாக்கீம்
இறந்தபன், அவனுைடய மகனாகய
ேயாயாக்கீன் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 7 எக ப்தன் ராஜா பன்பு
தன் ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டு வரவல்ைல;
எக ப்தன் நததுவங்க ஐப்ப ராத்து நதவைர
எக ப்தன் ராஜாவற்கு இருந்த யாைவயும்
பாப ேலான் ராஜா ப டித்தருந்தான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ேயாயாக்கீன்
8 ேயாயாக்கீன் ராஜாவாக றேபாது

பத ெனட்டு வயதாயருந்து, எருசேலமிேல
மூன்று மாதங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்;
எருசேலம் ஊைரச்ேசர்ந்த எல்நாத்தானின்
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மகளான அவனுைடய தாயன் ெபயர்
ெநகுஸ்தாள். 9 அவன் தன் தகப்பன்
ெசய்தபடிெயல்லாம் ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்தான். 10 அக்காலத்த ேல பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் வீரர்கள்
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்; நகரம்
முற்றுைகய டப்பட்டது. 11 பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடயவீரர்கள்
நகரத்ைத முற்றுைகயடும்ேபாது அவனும்
அதற்குவ ேராதமாகவந்தான். 12அப்ெபாழுது
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீனும்,
அவனுைடய தாயும், ஊழியக்காரர்களும்,
ப ரபுக்களும், அதகாரிகளும்
பாப ேலான் ராஜாவனிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அவைனப்
பாப ேலான் ராஜா தன் ஆளுைகயன்
எட்டாம் வருடத்த ேல ப டித்துக்ெகாண்டான்.
13 அங்ேகயருந்து ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் சகல ெபாக்கஷங்கைளயும்,
ராஜாவுைடய அரண்மைனயன்
ெபாக்கஷங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
சாெலாேமான் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் உண்டாக்கயருந்த ெபான்
பணிமுட்டுகைளெயல்லாம் ெயேகாவா
ெசால்லியருந்தபடிேய உைடத்துப்ேபாட்டு,
14 எருசேலமியர்கள் அைனவரும் சகல
ப ரபுக்களும்சகலபராக்க ரமசாலிகளுமாகய
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பத்தாய ரம்ேபைரயும், சகல
தச்சர்கைளயும் ெகால்லர்கைளயும்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபானான்;
ேதசத்தல் ஏைழ மக்கைளத் தவ ர
ேவெறாருவரும் மீதயாயருக்கவல்ைல.
15 அவன் ேயாயாக்கீைனயும், ராஜாவன்
தாையயும், ராஜாவன் ெபண்கைளயும்,
அவன் அதகாரிகைளயும், ேதசத்தன்
பராக்க ரமசாலிகைளயும் எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபானான். 16 இப்படிேய
பாப ேலான் ராஜா பராக்க ரமசாலிகளான
மனிதர்களாகய ஏழாய ரம்ேபைரயும்,
தச்சர்களும் ெகால்லர்களுமாகய
ஆய ரம்ேபைரயும், ேபார்ெசய்யத்தக்க
பலசாலிகைளயும் பாப ேலானுக்குச்
சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபானான்.
17 அவனுக்குப் பதலாகப் பாப ேலான்
ராஜா அவனுைடய ச றய தகப்பனாகய
மத்தனியாைவ ராஜாவாக ஏற்படுத்த ,
அவனுக்கு ச ேதக்கயா என்று
ேவறுெபயரிட்டான்.

யூதாவன்ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
18 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது

இருபத்ெதாரு வயதாயருந்து,
பத ேனாருவருடங்கள் எருசேலமிேல
ஆட்ச ெசய்தான்; லிப்னா ஊைரச்ேசர்ந்த
எேரமியாவன் மகளான அவனுைடய
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தாயன் ெபயர் அமுத்தாள். 19 ேயாயாக்கீம்
ெசய்தபடிெயல்லாம் அவனும்
ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
20 எருசேலைமயும் யூதாைவயும்
ெயேகாவா தம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டு
அகற்றவடும்வைர, அைவகளின்ேமலுள்ள
அவருைடய ேகாபத்தால் இப்படி நடந்ததும்
அல்லாமல், ச ேதக்கயா பாப ேலானிேல
ராஜாவற்கு வ ேராதமாகக் கலகமும்
ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 25
எருசேலமின்வீழ்ச்ச

1 அவன் அரசாட்ச ெசய்யும் ஒன்பதாம்
வருடம் பத்தாம்மாதம் பத்தாந்ேததய ேல
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
அவனுைடய எல்லா பைடகேளாடு
எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக வந்து,
அதற்கு எத ேர முகாமிட்டு, சுற்றலும்
அதற்கு எத ராக முற்றுைகச் சுவர்கைளக்
கட்டினான். 2 அப்படிேய ராஜாவாகய
ச ேதக்கயாவன் பத ேனாராம் வருட ஆட்ச
வைர நகரம் முற்றுைகய டப்பட்டிருந்தது.
3 அேத வருடத்தல் நான்காம்
மாதம் ஒன்பதாம்ேததய ேல பஞ்சம்
நகரத்த ேல அத கரித்து, ேதசத்தன்
மக்களுக்கு உணவு இல்லாமல்ேபானது;
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நகரத்தன் மதலில் உைடப்பு ஏற்பட்டது.
4 அப்ெபாழுது கல்ேதயர்கள் நகரத்ைதச்
சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது, ேபார்வீரர்கள்
எல்ேலாரும் இரவுேநரத்தல் ராஜாவுைடய
ேதாட்டத்தன் வழியாக இரண்டு
மதல்களுக்கு நடுவான வாசலால்
தப்ப , அவர்களும் ராஜாவும் சமபூமிைய
ேநாக்க ஓடிப்ேபானார்கள். 5 கல்ேதயரின்
ேபார்வீரர்கள் ராஜாைவப் பன்ெதாடர்ந்து
எரிேகாவன் சமபூமியல் அவைனப்
ப டித்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய
பைடகெளல்லாம் அவைனவட்டுச்
ச தற ப்ேபானது. 6 அவர்கள் ராஜாைவப்
ப டித்து, அவைன ரிப்லாவலிருக்கற
பாப ேலான் ராஜாவ டம் ெகாண்டுேபாய்,
அவைன நயாயந்தீர்த்து, 7 ச ேதக்கயாவன்
மகன்கைள அவனுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக ெவட்டி, ச ேதக்கயாவன்
கண்கைளக் குருடாக்க , அவனுக்கு இரண்டு
ெவண்கல வலங்குகைளப்ேபாட்டு, அவைன
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
8 ஐந்தாம் மாதம் ஏழாம் ேததய ேல
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும் பாப ேலான்
ராஜாவன் பத்ெதான்பதாம் வருட
ஆட்சய ேல, பாப ேலான் ராஜாவன்
ஊழியக்காரனாகய ெநபுசராதான்
என்னும் ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவன் எருசேலமுக்கு வந்து,
9 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும்,
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ராஜாவன் அரண்மைனையயும்,
எருசேலமின் சகல கட்டிடங்கைளயும்,
ெபரிய வீடுகள் எல்லாவற்ைறயும்
அக்கனியால் சுட்ெடரித்துவ ட்டான்.
10ெமய்க்காப்பாளர்களின்தைலவேனாடிருந்த
கல்ேதயரின் ேபார்வீரர்கள் அைனவரும்
எருசேலைமச் சுற்றலும் இருந்த மதல்கைள
இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 11நகரத்தல் மீதயான
மற்ற மக்கைளயும், பாப ேலான் ராஜாவன்
வசமாக ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும், மற்ற
மக்கள்கூட்டத்ைதயும்,ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவனாகய ெநபுசராதான் சைறகளாகக்
ெகாண்டுேபானான். 12 ேதசத்தல் ஏைழயான
சலைரத் த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்களாகவும்
பய ரிடுக றவர்களாகவும் வ ட்டிருந்தான்.
13 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தலிருந்த
ெவண்கலத் தூண்கைளயும், அதலிருந்த
ஆதாரங்கைளயும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலிருந்த ெவண்கலக்
கடல்ெதாட்டிையயும், கல்ேதயர்கள்
உைடத்துப்ேபாட்டு, அைவகளின்
ெவண்கலத்ைதப் பாப ேலானுக்கு
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
14 ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல்
பாத்த ரங்கைளயும், கத்த கைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும், ஆராதைனக்குரிய
சகல ெவண்கலப் பணிமுட்டுகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 15 சுத்தப்
ெபான்னும் சுத்த ெவள்ளியுமான
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தூபகலசங்கைளயும் கலங்கைளயும்
ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவன்
எடுத்துக்ெகாண்டான். 16 சாெலாேமான்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துக்காக
உண்டாக்கய இரண்டு தூண்களும், ஒரு
கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களுமாகய அந்தச்
சகல பணிமுட்டுகளுைடய ெவண்கலத்தன்
எைடக்கு கணக்கல்ைல. 17 ஒரு தூணின்
உயரம் பத ெனட்டு முழமாயருந்தது;
அதன்ேமல் அதற்கு மூன்றுமுழ உயரமான
ெவண்கலத் தைலப்பும் உண்டாயருந்தது;
குமிழிேல சுற்றலும் ெசய்யப்பட்டிருந்த
பன்னலும் மாதுளம்பழங்களும் எல்லாம்
ெவண்கலமாயருந்தது; மற்றத் தூணும்
அதன் பன்னலும் அைதப்ேபாலேவ
இருந்தது. 18 ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவன், ப ரதான ஆசாரியனாகய
ெசராயாைவயும்,இரண்டாம்ஆசாரியனாகய
ெசப்பனியாைவயும், வாசல்காக்கும்
மூன்று காவற்காரர்கைளயும் ப டித்தான்.
19 நகரத்த ேல அவன் ேபார்வீரர்களின்
வ சாரிப்புக்காரனாகய அத காரி
ஒருவைனயும், ராஜாவன் மந்த ரிகளிேல
நகரத்தல் ப டிபட்ட ஐந்துேபைரயும்,
ேதசத்தன் மக்கைளப் பைடயல்
ேசர்க்க ற பைடத்தைலவனின்
தைலைமச் ெசயலாளைனயும்,
நகரத்தல் ப டிப்பட்ட ெபாதுமக்களில்
அறுபதுேபைரயும் ப டித்தான். 20 அவர்கைள



2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்25:21cxlvii2இராஜாக்கள்அத்தயாயம்25:24

ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாகய
ெநபுசராதான் ப டித்து, ரிப்லாவல் இருக்கற
பாப ேலான் ராஜாவ டம் ெகாண்டுேபானான்.
21 அவர்கைளப் பாப ேலான் ராஜா ஆமாத்
ேதசத்தன்பட்டணமானரிப்லாவ ேலெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான்; இப்படிேய யூதாமக்கள்
தங்கள் ேதசத்தலிருந்து சைறயருப்புக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 22 பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்,
யூேதயாேதசத்தல் மீதயாக ைவத்த
மக்களின்ேமல், சாப்பானின் மகனாகய
அகீக்காமின் மகன் ெகதலியாைவ
அதகாரியாக ைவத்தான். 23 பாப ேலான்
ராஜா ெகதலியாைவ அதகாரியாக
ைவத்தைத, சகல பைடத்தைலவர்களும்
அவர்களுைடய வீரர்களும் ேகட்டேபாது,
அவர்கள் மிஸ்பாவல் இருக்கற
ெகதலியாவ டம் வந்தார்கள்; அவர்கள்
யாெரனில், ெநத்தானியாவன் மகன்
இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகன்
ேயாகனானும், ெநத்ேதாப்பாத்தயனாகய
தன்கூேமத்தன் மகன் ெசராயாவும்,
மாகாத்தயனான ஒருவனுைடய
மகன் யசனியாவும் அவர்களுைடய
மனிதர்களுேம. 24 அப்ெபாழுது ெகதலியா
அவர்களுக்கும் அவர்கள் மனிதர்களுக்கும்
ஆைணயட்டு: நீங்கள் கல்ேதயர்களின்
ஆளுைகக்கு உட்பட பயப்படேவண்டாம்;
ேதசத்தலிருந்து பாப ேலான் ராஜாவற்குக்
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கீழ்ப்பட்டிருங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்களுக்கு நன்ைம உண்டாகும் என்றான்.
25 ஏழாம் மாதத்த ேல, ராஜவம்சத்த ேல
ப றந்த எலிஷாமாவன் மகனாகய
ெநத்தானியாவன் மகன் இஸ்மேவல் பத்து
மனிதர்கேளாடு வந்து, ெகதலியாைவயும்,
அவேனாேட மிஸ்பாவலிருந்த
யூதர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும் ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான். 26 அப்ெபாழுது
ச ற ேயாரும் ெபரிேயாருமாகய மக்கள்
அைனவரும் பைடத்தைலவர்களும்
கல்ேதயருக்குப் பயந்ததனாேல எழுந்து
புறப்பட்டுஎக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்.

ேயாயாக்கீன்வடுதைலெசய்யப்படுதல்
27 யூதாவன் ராஜாவாகய

ேயாயாக்கீனுைடய சைறயருப்பன்
முப்பத்ேதழாம் வருடம் பன்னிரண்டாம் மாதம்
இருபத்ேதழாந்ேததய ேல, ஏவல் ெமெராதாக்
என்னும் பாப ேலான் ராஜா, தான் ராஜாவான
வருடத்த ேல, யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாயாக்கீைனச் சைறச்சாைலயலிருந்து
வடுதைலெசய்து, அவனுைடய தைலைய
உயர்த்த , 28 அவேனாேட அன்பாகப் ேபச ,
அவனுைடய சங்காசனத்ைதத் தன்ேனாேட
பாப ேலானிலிருந்த ராஜாக்களின்
சங்காசனங்களுக்கு உயரமாக ைவத்து,
29 அவனுைடய சைறச்சாைல உைடகைள
மாற்றனான்; அவன் உயேராடிருந்த
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சகல நாட்களும் எப்ெபாழுதும் தனக்கு
முன்பாக உணவருந்தச் ெசய்தான். 30அவன்
உயேராடிருந்த நாட்கெளல்லாம் அவனுைடய
ெசலவுக்காக, ராஜாவனால் கட்டைளயான
அனுதனத் த ட்டத்தன்படி, ஒவ்ெவாருநாளும்
ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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