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2சாமுேவல்
ஆச ரியர்
இந்த 2. சாமுேவல் புத்தகத்தல்

ஆச ரியைரப்பற்ற எதுவும் சரியாக
குற ப்ப டவல்ைல. தீர்க்கத்தரிச
சாமுேவல் மரித்துவ ட்டதால் இவர்
எழுதயருக்கமுடியாது. காத் நாத்தான் என்ற
தீர்க்கதரிச கள், ஆசாரியனான அபயத்தார்
ஆகயவர்கள் எழுதயருக்கேவண்டும்
என்று கருதப்படுக றது. ஆதய ேல
1 சாமுேவலும். 2 சாமுேவலும் ஒேர
புத்தகமாக இருந்தது. க ேரக்க ெமாழியல்
ெமாழிப்ெபயர்த்தவர்கள் இைத இரண்டாகப்
ப ரித்தார்கள். ஆைகயால் 1 சாமுேவல்
சவுல் இராஜாவன் மரணத்துடன் முடிகறது.
2. சாமுேவல் தாவீதன் அரசாட்ச யுடன்
ெதாடங்குகறது. முதலாவதாக தாவீது
யூதா ேகாத்த ரத்தன் மீது இராஜாவாக
அப ேஷகக்கப்பட்டான் ப றகு இஸ்ரேவல்
முழுவதும்இராஜாவாக்கப்பட்டான்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 1050க்கும் 722கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
பாப ேலானியா சைறயருப்புக் காலத்தல்

ேவதவல்லுனர்களால்ெதாகுக்கப்பட்டது.



ii

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தாவீது சாேலாேமான் காலத்தலும்

வாழ்ந்தவர்களுக்கும் பன்வரும்
சந்தத களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகம் தாவீது இராஜாவன்

ஆட்சைய பதவு ெசய்க றது. தாவீதன்
உடன்படிக்ைகைய சரித்த ரபூர்வமாக
பதவுெசய்க றது. தாவீது எருசேலைம
இஸ்ரேவலின் அரசயலின் ைமயமாகவும்
ஆராதைனகளின் ைமயமாகவும்
ஏற்படுத்தனான். (2 சாமு 5:6-12; 6:1-17).
ெயேகாவாவன் வார்த்ைதகளும் (2 சாமு: 7:4-
16). (2 சாமு: 23:1-7). தாவீதன்வார்த்ைதகளும்
ேதவன் ெகாடுத்த இராஜ்ஜியத்தன்
முக்கயத்ைத அழுத்த ெசால்க றது.
தீர்க்கதரிசனமாக ேமச யாவன் ஆய ர வருட
அரசாட்சையயும்சுட்டிக்காட்டுக றது.

ைமயக்கருத்து
ஒருங்கைணத்தல்
ெபாருளடக்கம்
1. தாவீதன் இராஜ்ஜியத்தனுைடய ஏற்றம்
— 1:1-10:19

2. தாவீதன்இராஜ்ஜியத்தனுைடய வீழ்ச்ச
— 11:1-20:26

3. ப ற்ேசர்க்ைக— 21:1-24:25

சவுலின்மரணத்ைததாவீதுஅறதல்
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1 சவுல் இறந்தபன்பு, தாவீது
அமேலக்கயர்கைள முறயடித்து, ச க்லாகு
பட்டணத்துக்குத் தரும்பவந்து, இரண்டு
நாட்கள் அங்ேக இருந்த பன்பு, 2 மூன்றாம்
நாளிேல ஒரு மனிதன் சவுலின்
முகாமிலிருந்து புறப்பட்டு, தன்னுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
தன்னுைடய தைலயன்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தாவீத டம் வந்து,
தைரய ேலவழுந்துவணங்கனான். 3தாவீது
அவைனப்பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்துவந்தாய்
என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: இஸ்ரேவலின்
இராணுவ முகாமிலிருந்து தப்பவந்ேதன்
என்றான். 4 தாவீது அவைனப் பார்த்து:
நடந்த ெசய்த என்ன? ெசால் என்று
ேகட்டதற்கு, அவன்: மக்கள் யுத்தத்ைதவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்; மக்களில் அேநகம் ேபர்
காயப்பட்டு இறந்துேபானார்கள்; சவுலும்
அவருைடய மகனான ேயானத்தானும்
இறந்தார்கள் என்றான். 5சவுலும்அவருைடய
மகனான ேயானத்தானும் இறந்துேபானது
உனக்கு எப்படித் ெதரியும் என்று தாவீது
தனக்கு அைத அறவத்த வாலிபனிடம்
ேகட்டதற்கு, 6 அந்த வாலிபன்: நான்
தற்ெசயலாகக் கல்ேபாவா மைலக்குப்
ேபாேனன்; அப்ெபாழுது இேதா, சவுல்
தம்முைடய ஈட்டியன்ேமல் சாய்ந்துக டந்தார்;
இரதங்களும் குதைர வீரர்களும் அவைரப்
பன்ெதாடர்ந்து ெநருங்கனார்கள். 7 அவர்
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தரும்ப ப் பார்த்து: என்ைனக் கண்டு
கூப்ப ட்டார்; அதற்கு நான்: இேதா,
இருக்க ேறன் என்ேறன். 8 அப்ெபாழுது
அவர்: நீ யார் என்று என்ைனக் ேகட்டார்;
நான் அமேலக்கயன் என்று ெசான்ேனன்.
9 அவர் என்ைன ேநாக்க : நீ என் அருகல்
வந்து நன்று, என்ைனக் ெகான்றுேபாடு;
இன்னும், என்னுைடய உய ர் முழுவதும்
ேபாகாததால் எனக்கு ேவதைனயாக
இருக்க றது என்றார். 10 அப்ெபாழுது நான்,
அவர் வழுந்த பன்பு பைழக்கமாட்டார்
என்று ந ச்சய த்து, அவருக்கு அருகல்
ேபாய் நன்று, அவைரக் ெகான்றுேபாட்ேடன்;
பன்பு அவருைடய தைலயன்ேமல் இருந்த
க ரீடத்ைதயும் அவருைடய ைகயல் இருந்த
காப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அைவகைள
இங்ேக என்னுைடய ஆண்டவனிடம்
ெகாண்டுவந்ேதன் என்றான். 11அப்ெபாழுது
தாவீதும் அவேனாடு இருந்த எல்லா
மனிதர்களும் தங்களுைடய ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, 12 சவுலும், அவனுைடய
மகனான ேயானத்தானும், ெயேகாவாவுைடய
மக்களும், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்களும்,
பட்டயத்தால் மரித்து ேபானதால் புலம்ப
அழுது மாைலவைர உபவாசத்ேதாடு
இருந்தார்கள். 13 தாவீது அைதத் தனக்கு
அறவத்த வாலிபைனப் பார்த்து: நீ
எந்த இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்று
ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் அந்நய
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ேதசத்தானுைடய மகன், நான்அமேலக்கயன்
என்றான். 14 தாவீது அவைன ேநாக்க :
ெயேகாவாவனால்அப ேஷகம்ெசய்தவைரக்
ெகான்றுேபாடும்படி நீ உன்னுைடய
ைகைய நீட்டப் பயப்படாமல் ேபானது
என்ன என்று ெசால்லி, 15 வாலிபர்களில்
ஒருவைனக் கூப்ப ட்டு, நீ அவன் அருேக
ேபாய், அவைனக் ெகான்றுேபாடு என்றான்;
அவன் அமேலக்கயைன ெவட்டினான்;
அவன் இறந்தான். 16 தாவீது அவைனப்
பார்த்து: உன்னுைடய இரத்தப்பழி
உன்னுைடய தைலயன்ேமல் இருக்கட்டும்;
ெயேகாவா அப ேஷகம் ெசய்தவைர நான்
ெகான்றுேபாட்ேடன் என்று உன்னுைடய
வாேய உனக்கு வேராதமான சாட்ச
ெசான்னதுஎன்றான்.

தாவீதன்புலம்பல்
17 தாவீது சவுைலயும் அவனது மகன்

ேயானத்தாைனயும்குறத்து, துயரப்பாடைலப்
பாடினான். 18 (வல்வத்ைதைய யூதாவன்
மகன்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படிக்
கட்டைளய ட்டான்; அது யாேசரின்
புத்தகத்தல்* எழுதயருக்க றது) அவன்
பாடினதுயரப்பாடலாவது.

* அத்த யாயம் 1:18 1:18 ேவதாகமத்தல் இந்த புத்தகம்
குற க்கப்பட்டிருக்க றது இது யூதர்களின் இப்ேபாது கைடக்க
கூடியஒருசரித்த ர புத்தகம்இதல்பழங்காலத்துயுத்தத்தன்
துயரப்பாடல்களின் ேசகரிப்பாகும் ேயாசுவா 10:13,
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19இஸ்ரேவலின்புகழ்ெபற்றதைலவர்கள்,
உயர்ந்தமைலகளில்இறந்துேபானர்கள்;
பலசாலிகள்ெகாைலெசய்யப்பட்டுேபானார்கள்.
20 ெபலிஸ்தர்களின் மகள்கள்

சந்ேதாஷப்படாதபடியும்,
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களின் மகள்கள்

ெகாண்டாடாதபடியும்,
அைதக் காத் பட்டணத்தல் அறவக்காமலும்

அஸ்கேலானின் வீத களில்
ெதரிவ க்காமலும்இருங்கள்.

21கல்ேபாவா மைலகேள,
உங்கள்ேமல் பனியும் மைழயும்

ெபய்யாமலும்,
காணிக்ைகக்கு ஏற்ற பலன் தரும் வயல்கள்

இருக்காமலும் ேபாகட்டும்;
அங்ேக ெபலசாலிகளுைடய ேகடகம்

அவமத க்கப்பட்டது; சவுல்
ைதலத்தால் அப ேஷகம்
ெசய்யப்படாதவர்ேபால அவருைடய
ேகடகமும்அவமத க்கப்பட்டேத.

22 ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களின்
இரத்தத்ைதக்குடிக்காமலும்,

ெபலசாலிகளின் ெகாழுப்ைப சாப்ப டாமலும்,
ேயானத்தானுைடய வல்
பன்வாங்கனதல்ைல;

சவுலின் பட்டயம் ெவறுைமயாகத்
தரும்பனதல்ைல.

23 உய ேராடு இருக்கும்ேபாது சவுலும்
ேயானத்தானும் ஒருவருக்கு
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ஒருவர் அன்பு காட்டி மக ழ்ச்ச யாக
இருந்தார்கள்;

மரணத்தலும் ப ரிந்துேபானதல்ைல;
கழுகுகைளவ ட ேவகமும்,

சங்கங்கைளவ ட பலமும் உள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள்.

24 இஸ்ரேவலின் மகள்கேள, உங்களுக்கு
சவந்த ஆைடைய ேநர்த்தயாக
அணிவ த்து,

உங்கள் உைடயன்ேமல் ெபான்
ஆபரணங்கைளப் பத த்த சவுலுக்காக
அழுதுபுலம்புங்கள்.

25 ேபார்க்களத்தல் ெபலசாலிகள்
வழுந்தார்கேள.

ேயானத்தாேன, உயரமான இடங்களில்
இறந்துேபானாேய.

26என்னுைடயசேகாதரனானேயானத்தாேன,
உனக்காக நான்துயரப்படுக ேறன்;
நீ எனக்குமிகவும்இன்பமாகஇருந்தாய்;
உன்னுைடயஅன்புஆச்சரியமாகஇருந்தது;
ெபண்களின் அன்ைப வ ட அத கமாக

இருந்தது.
27ெபலசாலிவீரர்கள்கள்வழுந்துேபானார்கேள;
யுத்தஆயுதங்கள் எல்லாம்அழிந்துேபானேத”

என்றுபாடினான்.

அத்த யாயம் 2
தாவீது ராஜாவாகஅப ேஷகம்ெபறுதல்
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1 பன்பு தாவீது ெயேகாவாைவ ேநாக்க :
நான் யூதாவன் பட்டணங்களில் ஒன்ற ேல
ேபாய் இருக்கலாமா என்று வசாரித்தான்.
அதற்குக் ெயேகாவா: ேபா என்றார்; எந்த
இடத்த ற்குப் ேபாகலாம் என்று தாவீது
ேகட்டதற்கு, அவர்: எப்ேரானுக்குப் ேபா
என்றார். 2 அப்படிேய தாவீது தன்னுைடய
இரண்டு மைனவகளாகய ெயஸ்ரேயல்
ஊைரச் ேசர்ந்த அக ேனாவாேமாடும்,
நாபாலின் மைனவயாயருந்த கர்ேமல்
ஊைரச் ேசர்ந்த அப காய ேலாடும் அந்த
இடத்த ற்குப் ேபானான். 3 ேமலும்,
தன்ேனாடு இருந்த மனிதர்கைளயும்,
அவர்கள் குடும்பங்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானான்; அவர்கள்
எப்ேரானின் நகரங்களில் குடிேயறனார்கள்.
4 அப்ெபாழுது யூதாவன் மனிதர்கள் வந்து,
அங்ேக தாவீைத யூதா வம்சத்தார்களின்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்தார்கள். சவுைல
அடக்கம்ெசய்தவர்கள் கீேலயாத்ேதசத்து
யாேபசன் மனிதர்கள் என்று அவர்கள்
தாவீதுக்குஅறவத்தேபாது.

5 தாவீது கீேலயாத்ேதசத்து யாேபசன்
மனிதர்களிடம் தூதுவர்கைள அனுப்ப ,
நீங்கள் உங்களுைடய ஆண்டவனான
சவுலுக்கு இந்த தயைவச் ெசய்து,
அவைர அடக்கம்ெசய்ததால், ெயேகாவா
உங்கைள ஆசீர்வத ப்பாராக. 6 ெயேகாவா
உங்கைளக் கருைபயும் உண்ைமயுமாக
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நடத்துவாராக; நீங்கள் இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்தபடியால், நானும் இந்த நன்ைமக்கு
ஏற்றபடி உங்கைள நடத்துேவன்.
7 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்களுைடய
ைககைள ெபலப்படுத்த க்ெகாண்டு
ைதரியமாக இருங்கள்; உங்களுைடய
ஆண்டவனான சவுல் இறந்த பன்பு, யூதா
வம்சத்தார்கள் என்ைனத் தங்கள்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம் ெசய்தார்கள் என்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லச்ெசான்னான்.
தாவீது மற்றும் சவுல்குடும்பத்தார்களுக்கு

இைடேயயுத்தம்
8 சவுலின் பைடத்தைலவனான ேநரின்

மகனான அப்ேனர், சவுலின் மகனான
இஸ்ேபாேசத்ைத* மகனாயீமுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், 9 அவைனக்
கீேலயாத்தன்ேமலும், அஷ ரியர்கள்ேமலும்,
ெயஸ்ரேயலின்ேமலும்,எப்ப ராயீமின்ேமலும்,
ெபன்யமீனின்ேமலும், இஸ்ரேவல்
அைனத்தன்ேமலும் ராஜாவாக்கனான்.
10 சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக றேபாது,
40 வயதாக இருந்தான்; அவன்
இரண்டுவருடங்கள் ஆட்ச ெசய்தான்;
யூதா ேகாத்த ரத்தார்கள் மட்டும் தாவீைதப்
பன்பற்றனார்கள். 11 தாவீது எப்ேரானிேல
யூதா ேகாத்த ரத்தன்ேமல் ராஜாவாக இருந்த

* அத்த யாயம் 2:8 2:8இஸ்பாேல
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நாட்களின் எண்ணிக்ைக ஏழு வருடங்களும்
ஆறுமாதங்களும்ஆகும்.

12 ேநரின் மகனான அப்ேனர் சவுலின்
மகனான இஸ்ேபாேசத்தன் வீரர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, மகனாயீமிலிருந்து
க ப ேயானுக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானான்.
13 அப்ெபாழுது ெசருயாளின் மகனான
ேயாவாபும் தாவீதன் வீரர்களும்
புறப்பட்டுப்ேபாய், க ப ேயானின் குளத்தன்
அருகல் ஒருவருக்கு ஒருவர் சந்த த்து,
குளத்தற்கு அந்தப்பக்கத்தல் அவர்களும்,
குளத்தற்கு இந்தப்பக்கத்தல் இவர்களும்
இறங்கனார்கள். 14 அப்ேனர் ேயாவாைப
ேநாக்க : வாலிபர்கள் எழுந்து, நமக்கு
முன்பாகச் சண்ைடய டட்டும் என்றான்.
அதற்கு ேயாவாப்: அவர்கள் எழுந்து, அப்படிச்
ெசய்யட்டும் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்தன்
பக்கத்த ற்குப் ெபன்யமீன் மனிதர்களில்
பன்னிெரண்டுேபர்களும், தாவீதுைடய
வீரர்களிேல பன்னிெரண்டுேபர்களும்,
எழுந்து ஒரு பக்கமாகப் ேபாய், 16 ஒருவர்
தைலைய ஒருவர் ப டித்து, ஒருவருைடய
வலாவ ேல ஒருவர் பட்டயத்தனாேல
குத்த , ஒன்றாக வழுந்தார்கள்; அதனாேல
க ப ேயானிலிருக்க ற அந்த இடம் எல்காத்
அசூரிம்† எனப்பட்டது. 17 அந்த நாளில்

† அத்த யாயம் 2:16 2:16 பட்டயத்தன்நலம்
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மிகவும் கடுைமயான யுத்தமாக , அப்ேனரும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்களும் தாவீதன்
வீரர்களால் முறயடிக்கப்பட்டார்கள்.
18 அங்ேக ெசருயாவன் மூன்று மகன்களான
ேயாவாபும் அப சாயும் ஆசேகலும்
இருந்தார்கள்; ஆசேகல் காட்டுமான்களில்
ஒன்ைறப்ேபால ேவகமாக ஓடுகறவனாக
இருந்தான். 19 அவன் அப்ேனைரப்
பன்ெதாடர்ந்து, வலதுபுறமாவது
இடதுபுறமாவது, அவைனவட்டு வலகாமல்
துரத்த க்ெகாண்டுேபானான். 20 அப்ேனர்
தரும்ப ப் பார்த்து: நீ ஆசேகல் அல்லவா
என்றான். அவன்: நான்தான் என்றான்.
21 அப்ெபாழுது அப்ேனர் அவைன ேநாக்க :
நீ வலதுபக்கத்த ேலா இடதுபக்கத்த ேலா
வலக , வாலிபர்களில் ஒருவைனப் ப டித்து
அவனுைடய ஆயுதங்கைள எடுத்துக்ெகாள்
என்றான்; ஆசேகேலா வ டமாட்ேடன்
என்று ெதாடர்ந்துேபானான். 22 பன்னும்
அப்ேனர் ஆசேகைல ேநாக்க : நீ என்ைன
வட்டுப்ேபா; நான் உன்ைன ஏன் தைரயல்
வழ ெவட்டேவண்டும்? பன்பு உன்னுைடய
சேகாதரனான ேயாவாபன் முகத்த ேல
எப்படி வழிப்ேபன் என்றான். 23 ஆனாலும்
அவன் வலக ப்ேபாகமாட்ேடன் என்றபடியால்,
அப்ேனர் அவைன ஈட்டியன் பன்புற
மழுங்கய முைனயால் அவனுைடய
வயற்ற ேல குத்தனான்; ஈட்டி மறுபக்கத்தல்
வந்தது; அவன் அங்ேகேய வழுந்து
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இறந்தான்; ஆசேகல் வழுந்துக டக்க ற
இடத்த ற்கு வந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
அங்ேகேய நன்றார்கள். 24 ேயாவாபும்
அப சாயும் சூரியன் மைறயும்வைர
அப்ேனைரப் பன்ெதாடர்ந்தார்கள்;
க ப ேயான் வனாந்த ர வழிக்கு அருகல்
இருக்கற கீயாவுக்கு எத ேர இருக்க ற அம்மா
ேமடுவைர வந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது
அப்ேனருக்குப் பன்ெசன்ற ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் ஒேர பைடயாகக் கூடி, ஒரு
மைலயன் உச்சய ேல நன்றார்கள்.
26 அப்ெபாழுது அப்ேனர் ேயாவாைபப்
பார்த்துக் கூப்ப ட்டு, பட்டயம் எப்ேபாதும்
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கேவண்டுேமா,
முடிவ ேலகசப்புண்டாகும்என்றுெதரியாேதா,
தங்களுைடய சேகாதரர்கைளவ ட்டுப்
பன்வாங்கும்படி எதுவைரக்கும்
மக்களுக்குச் ெசால்லாமல் இருப்பீர்
என்றான். 27 அதற்கு ேயாவாப்: இன்று
காைலயல் நீர் ேபசாமல் இருந்தருந்தால்
மக்கள் அவரவர்கள் தங்களுைடய
சேகாதரர்கைளப் பன்ெதாடராமல்,
அப்ேபாேத தரும்பயருப்பார்கள் என்று
ேதவனுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 28 ேயாவாப்
எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
மக்கள் அைனவரும் இஸ்ரேவைலப்
பன்ெதாடராமலும், யுத்தம்ெசய்யாமலும்
நன்றுவட்டார்கள். 29 அன்று இரவு
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முழுவதும் அப்ேனரும் அவனுைடய
மனிதர்களும் பாைலவனம் வழியாகப்
ேபாய், ேயார்தாைனக் கடந்து,
ப த்ேரான்‡ வழிேய ெசன்று அைதக்
கடந்து, மகனாயீமுக்குப் ேபானார்கள்.
30 ேயாவாப் அப்ேனைரப் பன்ெதாடராமல்
மக்கைளெயல்லாம் கூடிவரச்ெசய்தான்;
தாவீதன்வீரர்களில் 19 ேபர்களும்ஆசேகலும்
குைறந்தருந்தார்கள். 31 தாவீதன்
வீரர்கேளா ெபன்யமீனியர்களிலும்,
அப்ேனரின் மனிதர்களிலும், 360 ேபைரக்
ெகான்றருந்தார்கள். 32 அவர்கள்
ஆசேகைல எடுத்து, ெபத்ெலேகமிலுள்ள
அவனுைடய தகப்பனுைடய கல்லைறயல்
அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ேயாவாபும்
அவனுைடய மனிதர்களும் இரவு முழுவதும்
நடந்து, ெபாழுது வடியும்ேபாது எப்ேரானிற்கு
வந்துேசர்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3
1 சவுலின் குடும்பத்த ற்கும் தாவீதன்

குடும்பத்த ற்கும் பல நாட்கள் யுத்தம்
நடந்தது; தாவீது ெமன்ேமலும்
வலிைம ெபற்றுக்ெகாண்ேட வந்தான்;
சவுலின் குடும்பத்தார்கேளா வரவர
பலவீனப்பட்டுப்ேபானார்கள். 2 எப்ேரானிேல
தாவீதுக்குப் ப றந்த மகன்கள்: ெயஸ்ரேயல்
‡ அத்த யாயம் 2:29 2:29 காைலமுழுவதும்
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ஊைரச்ேசர்ந்த அக ேனாவாமிடம் ப றந்த
அம்ேனான் அவனுக்கு முதல் பறந்தவன்.
3 நாபாலின் மைனவயாக இருந்த கர்ேமல்
ஊைரச்ேசர்ந்த அப காயலிடம் ப றந்த
கீேலயாப் அவனுைடய இரண்டாம் மகன்;
மூன்றாம் மகன் ெகசூரின் ராஜாவான
தல்மாய் மகளான மாக்காள் ெபற்ற
அப்சேலாம் என்பவன். 4 நான்காம் மகன்
ஆகீத்ெபற்றஅேதானியா என்பவன்;ஐந்தாம்
மகன் அபத்தாள் ெபற்ற ெசப்பத்தயா
என்பவன். 5 ஆறாம் மகன் தாவீதன்
மைனவயான எக்லாளிடம் ப றந்த
இத்ேரயாம் என்பவன்;இவர்கள்எப்ேரானிேல
தாவீதுக்குப் ப றந்தவர்கள்.

அப்ேனர் தாவீத டம்ெசல்லுதல்
6 சவுலின் குடும்பத்த ற்கும் தாவீதன்

குடும்பத்த ற்கும்யுத்தம்நடந்துவருகறேபாது,
அப்ேனர் சவுலின் குடும்பத்த ேல
வலிைம அைடந்தவனான். 7 சவுலுக்கு
ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள் என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு மறுமைனயாட்டி இருந்தாள்;
இஸ்ேபாேசத் அப்ேனைர ேநாக்க : நீ என்
தகப்பனாருைடய மறுமைனயாட்டிேயாடு
உறவுெகாண்டது என்ன என்றான். 8அப்ேனர்
இஸ்ேபாேசத்தன் வார்த்ைதகளுக்காக
மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு: உம்ைம
தாவீதன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்,
இந்த நாள்வைர உம்முைடய தகப்பனான
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சவுலின் குடும்பத்த ற்கும், அவருைடய
சேகாதரர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும்,
தயவு ெசய்க றவனான என்ைன நீர்
இன்று ஒரு ெபண்ணிற்காக குற்றம்
கண்டுபடிப்பதற்கு, நான் யூதாைவச்
ேசர்ந்த ஒரு நாயன் தைலயா? 9 நான்
அரசாட்சைய சவுலின் குடும்பத்ைதவ ட்டு
மாற்ற , தாவீதன் சங்காசனத்ைதத் தாண்
துவங்க ப் ெபெயர்ெசபாவைரயுள்ள
இஸ்ரேவலின்ேமலும் யூதாவன்ேமலும்
நைலநறுத்தும்படி, 10 ெயேகாவா தாவீதுக்கு
ஆைணயட்டபடிேய, நான் அவனுக்குச்
ெசய்யாமற்ேபானால், ேதவன் அப்ேனருக்கு
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
ெசய்யட்டும் என்றான். 11 அப்ெபாழுது
அவன் அப்ேனருக்குப் பயப்பட்டதால்,
அதன்பன்பு ஒரு பதலும் அவனுக்குச்
ெசால்லாமலிருந்தான்.

12 அப்ேனர் தன்னுைடய ெபயராேல
தாவீத டம் தூதுவர்கைள அனுப்ப : ேதசம்
யாருைடயது? என்ேனாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்யும்; இேதா, இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
உம்மிடத்தல் தருப்ப, என்னுைடய
ைக உம்ேமாடிருக்கும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 13 அதற்குத் தாவீது:
நல்லது, உன்ேனாடு நான் உடன்படிக்ைக
ெசய்ேவன்; ஆனாலும், ஒரு காரியம்
உன்னிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்;
அது என்னெவன்றால், நீ என்னுைடய
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முகத்ைதப் பார்க்க வரும்ேபாது,
சவுலின் மகளான மீகாைள அைழத்து
வரேவண்டும்; அதற்குமுன் நீ என்னுைடய
முகத்ைதப் பார்ப்பதல்ைல என்று
ெசால்லச்ெசால்லி, 14 அவன் சவுலின்
மகனான இஸ்ேபாேசத்த டமும் தூதுவர்கைள
அனுப்ப : நான் ெபலிஸ்தர்களுைடய 100
நுனித்ேதால்கைளப் பரிசமாகக் ெகாடுத்து,
வவாகம்ெசய்த என்னுைடய மைனவயான
மீகாைள அனுப்பவடும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 15 அப்ெபாழுது, இஸ்ேபாேசத்
அவைள லாய சன் மகனான பல்த்த ேயல்
என்னும் அவளுைடய கணவனிடமிருந்து
அைழத்துவர ஆட்கைள அனுப்பனான்.
16 அவள் கணவன் பகூரிம்வைர அவளுக்கு
பன்ேன அழுதுெகாண்டு வந்தான். அப்ேனர்
அவைன ேநாக்க : நீ தரும்ப ப்ேபா என்றான்;
அவன்தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டான்.

17 அப்ேனர் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேளாடு
ேபச : தாவீைத உங்கள்ேமல் ராஜாவாக
ைவக்கும்படி நீங்கள் அேநகநாட்களாகத்
ேதடினீர்கேள. 18 இப்ேபாதும் அப்படிச்
ெசய்யுங்கள்; என்னுைடய தாசனான
தாவீதன் ைககளினால், என்னுைடய
மக்களான இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தர்களின்
ைகக்கும்,அவர்களுைடய எல்லா எத ரிகளின்
ைககளுக்கும் மீட்டு இரட்ச ப்ேபன்
என்று ெயேகாவா தாவீைதக்குற த்துச்
ெசால்லியருக்க றாேர என்றான்.
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19 இப்படிேய அப்ேனர் ெபன்யமீன்
மக்களின் காதுகள் ேகட்கப் ேபசனான்;
பன்பு அப்ேனர் இஸ்ரேவலர்களின்
பார்ைவக்கும், ெபன்யமீனுைடய எல்லாக்
குடும்பத்தார்களின் பார்ைவக்கும்,
வரும்பனைதெயல்லாம் எப்ேரானிேல
தாவீதனுைடய காதுகள் ேகட்கப்
ேபசுக றதற்குப் ேபானான். 20 அப்ேனரும்,
அவேனாடு 20 ேபரும் எப்ேரானிலிருக்க ற
தாவீத டம்வந்தேபாது,தாவீதுஅப்ேனருக்கும்,
அவேனாடு வந்த மனிதர்களுக்கும்
வருந்துெசய்தான். 21 பன்பு அப்ேனர்
தாவீைத ேநாக்க : நான் எழுந்துேபாய்,
இஸ்ரேவலர்கைள எல்லாம் உம்ேமாடு
உடன்படிக்ைகெசய்யும்படி, ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவனிடத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாண்டுவருக ேறன்; அதனாேல
உம்முைடய ஆத்துமா அரசாள
வரும்புக ற இடெமல்லாம் அரசாளுவீர்
என்றான்; அப்படிேய தாவீது அப்ேனைர
அனுப்பவ ட்டான்; அவன் சமாதானத்ேதாடு
ேபானான்.

ேயாவாப்அப்ேனைரக்ெகாைலெசய்தல்
22 தாவீதன் வீரர்களும் ேயாவாபும்

அேநக ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
பைடயலிருந்து ெகாண்டு வந்தார்கள்;
அப்ெபாழுது அப்ேனர் எப்ேரானில் தாவீத டம்
இல்ைல; அவைன அனுப்பவ ட்டான்;
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அவன் சமாதானத்ேதாடு ேபாய்வ ட்டான்.
23 ேயாவாபும் அவேனாடு இருந்த எல்லா
இராணுவமும் வந்தேபாது, ேநரின் மகனான
அப்ேனர் ராஜாவ டம் வந்தான் என்றும், அவர்
அவைனச் சமாதானமாகப் ேபாகவ ட்டார்
என்றும், ேயாவாபுக்கு அறவத்தார்கள்.
24அப்ெபாழுது ேயாவாப் ராஜாவன் அருகல்
வந்து: என்ன ெசய்தீர்? இேதா, அப்ேனர்
உம்மிடத்தல் வந்தாேன, நீர் அவைனப்
ேபாகவ ட்டது என்ன? 25 ேநரின் மகனான
அப்ேனைர அறவீேர; அவன் உம்ைம ேமாசம்
ேபாக்கவும், உம்முைடய ேபாக்குவரத்ைத
அறயவும், நீர் ெசய்க றைதெயல்லாம்
ஆராயவும் வந்தான் என்று ெசான்னான்.
26 ேயாவாப் தாவீைதவ ட்டுப் புறப்பட்டவுடேன,
அவன் அப்ேனைரத் தாவீதுக்குத்
ெதரியாமல் கூட்டிக்ெகாண்டு வரும்படி
ஆட்கைள அனுப்பனான்; அவர்கள்
சீரா என்னும் கணறுவைர ேபாய்
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.
27 அப்ேனர் எப்ேரானுக்குத் தரும்ப
வருகறேபாது, ேயாவாப் அவேனாடு
இரகச யமாகப் ேபசப்ேபாக றவன்ேபால,
அவைன வாசலின் நடுேவ ஒரு
பக்கமாக அைழத்துப்ேபாய், தன்னுைடய
தம்ப ஆசேகலுைடய இரத்தப்பழிைய
வாங்க, அங்ேக அவைன வயற்ற ேல
குத்த க் ெகான்றுேபாட்டான். 28 தாவீது
அைதக் ேகட்டேபாது: ேநரின் மகனான
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அப்ேனரின் இரத்தத்த ற்காக, என்ேமலும்
என்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன் ேமலும்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக என்ைறக்கும்
பழியல்ைல. 29 அது ேயாவாபுைடய
தைலயன்ேமலும், அவனுைடய
தகப்பனுைடய குடும்பத்தன்ேமலும்
சுமந்தருப்பதாக; ேயாவாபனுைடய
வீட்டார்களிேல புண் உள்ளவனும்,
குஷ்டேராக யும், ேகால் ஊன்ற
நடக்க றவனும், பட்டயத்தால் சாக றவனும்,
அப்பம் இல்லாதவனும், ஒருேபாதும்
ஒழிந்துேபாவதல்ைல என்றான். 30அப்ேனர்
க ப ேயானிேல நடந்த யுத்தத்த ேல
தங்களுைடய தம்பயான ஆசேகைலக்
ெகான்றதனால் ேயாவாபும் அவனுைடய
சேகாதரனான அப சாயும் அவைனப்
படுெகாைலெசய்தார்கள்.

31 தாவீது ேயாவாைபயும், அவேனாடு
இருந்த எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து: நீங்கள்
உங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
சாக்கு உைட அணிந்து, அப்ேனருக்கு
முன்னாக நடந்து துக்கங்ெகாண்டாடுங்கள்
என்றுெசால்லி, தாவீது ராஜாவும் பாைடக்குப்
பன்ேன ெசன்றான். 32 அவர்கள் அப்ேனைர
எப்ேரானிேல அடக்கம்ெசய்யும்ேபாது,
ராஜா அப்ேனரின் கல்லைறயன் அருகல்
சத்தமிட்டு அழுதான்; எல்லா மக்களும்
அழுதார்கள். 33 ராஜா அப்ேனருக்காகப்
புலம்ப :



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 3:34 xx 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 3:38

“மத ெகட்டவன் சாக றதுேபால, அப்ேனர்
ெசத்துப்ேபானாேனா?

34உன்னுைடயைககள்கட்டப்படவும்இல்ைல;
உன்னுைடய கால்களில் வலங்கு

ேபாடப்படவும்இல்ைல;
அக்க ரமக்காரர்களுைடய ைகயல்

இறக்க றதுேபால இறந்தாேய”
என்றான்; அப்ெபாழுது மக்கள்
எல்ேலாரும் பன்னும் அதகமாக
அவனுக்காகஅழுதார்கள்.

35 பகலாக இருக்கும்ேபாது, மக்கள்
எல்ேலாரும் வந்து: “அப்பம் சாப்படும் என்று
தாவீதுக்குச்ெசான்னேபாது, தாவீது:சூரியன்
மைறவதற்கு முன்பு நான் அப்பமாவது ேவறு
எைதயாவது ருச பார்த்தால், ேதவன் எனக்கு
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
ெசய்யக்கடவர்” என்று ஆைணயட்டுச்
ெசான்னான். 36 மக்கள் எல்ேலாரும் அைதக்
கவனித்தார்கள், அது அவர்கள் பார்ைவக்கு
நன்றாயருந்தது; அப்படிேய ராஜா
ெசய்தது அைனத்தும் எல்லா மக்களுக்கும்
நலமாகத் ேதான்றனது. 37 ேநரின்
மகனான அப்ேனைரக் ெகான்றுேபாட்டது
ராஜாவால் உண்டாகவல்ைல என்று அந்த
நாளிேல எல்லா மக்களும், இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் அற ந்துெகாண்டார்கள்.
38 ராஜா தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைள
ேநாக்க : இன்ைறயதனம் இஸ்ரேவலில்
ப ரபுவும் ெபரிய மனிதனுமான ஒருவன்
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வழுந்தான் என்று அறயீர்களா? 39 நான்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவனாக
இருந்தேபாதும், நான் இன்னும் ெபலவீனன்;
ெசருயாவன் மகன்களான இந்த மனிதர்கள்
என்னுைடய ெபலத்த ற்கு மிஞ்சனவர்களாக
இருக்க றார்கள், அந்தத் தீங்ைகச்
ெசய்தவனுக்குக் ெயேகாவா அவனுைடய
தீங்கற்கு ஏற்றபடிச் சரிக்கட்டுவாராக
என்றான்.

அத்த யாயம் 4
இஸ்ேபாேசத்ெகாைலெசய்யப்படுதல்

1அப்ேனர்எப்ேரானிேலஇறந்துேபானைதச்
சவுலின் மகன் ேகட்டேபாது, அவனுைடய
ைககள் ெபலன் இல்லாமல் ேபானது;
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
கலங்கனார்கள். 2 சவுலின் மகனுக்குப்
பைடத்தைலவர்களாக இரண்டுேபர்
இருந்தார்கள்; ஒருவனுக்கு பானா
என்றும், மற்றவனுக்கு ேரகாப் என்றும்
ெபயர்; அவர்கள் ெபன்யமீன் மக்களில்
ேபேராத்தயனான ரிம்ேமானின்
மகன்கள். ேபேராத்தும் ெபன்யமீனின்
ஒரு பகுதயாகக் கருதப்பட்டது.
3ேபேராத்தயர்கள் க த்தாயீமுக்குஓடிப்ேபாய்,
இந்தநாள்வைரக்கும்அங்ேகவாழ்க றார்கள்.

4 சவுலின் மகன் ேயானத்தானுக்குஇரண்டு
கால்களும் முடமான ஒரு மகன் இருந்தான்;
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சவுலும் ேயானத்தானும் இறந்த ெசய்த
ெயஸ்ரேயலிலிருந்து வருகறேபாது, அவன்
ஐந்து வயது உள்ளவனாக இருந்தான்;
அப்ெபாழுது அவனுைடய ெசவலியர்
அவைன எடுத்துக்ெகாண்டு ஓடிப்ேபானாள்;
அவள் ஓடிப்ேபாக ற அவசரத்தல் அவன்
வழுந்து முடவன் ஆனான்: அவனுக்கு
ேமவ ேபாேசத் என்றுெபயர்.

5 ேபேராத்தயனான அந்த ரிம்ேமானின்
மகன்களான ேரகாபும் பானாவும் ேபாய்,
இஸ்ேபாேசத் நண்பகல் ெவய்யல்
ேநரத்தல் படுக்ைகயன்ேமல் ஓய்வு
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவனுைடய
வீட்டிற்குள் நுைழந்து, 6 ேகாதுைம வாங்க
வருகறவர்கள்ேபால, நடுவீடுவைர வந்து,
அவைன வயற்ற ேல குத்தனார்கள்;
பன்பு ேரகாபும் அவனுைடய சேகாதரன்
பானாவும் தப்ப ஓடிப்ேபானார்கள். 7 அவன்
தன்னுைடய படுக்ைகயைறயல் தன்னுைடய
கட்டிலின்ேமல் படுத்தருக்கும்ேபாது
இவர்கள் உள்ேள ேபாய், அவைனக்
குத்த க் ெகான்றுேபாட்டு, அவனுைடய
தைலைய ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; பன்பு
அவனுைடய தைலைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
இரவுமுழுவதும் பாைலவனம் வழியாக
நடந்து, 8 எப்ேரானிலிருக்க ற
தாவீத டம் இஸ்ேபாேசத்தன்
தைலையக்ெகாண்டுவந்து, ராஜாைவ
ேநாக்க : இேதா, உம்முைடய உயைர
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வாங்கத்ேதடினஉம்முைடயஎத ரியாகஇருந்த
சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்தன் தைல;
இன்ைறயதனம் ெயேகாவா ராஜாவான
எங்களுைடய ஆண்டவனுக்காகச் சவுலின்
ைகயலும் அவனுைடய குடும்பத்தார்களின்
ைகயலும் பழிவாங்கனார் என்றார்கள்.
9 ஆனாலும் தாவீது ேபேராத்தயனான
ரிம்ேமானின் மகன்களான ேரகாபுக்கும்,
அவனுைடய சேகாதரன் பானாவுக்கும்
பதலாக: என்னுைடய ஆத்துமாைவ
எல்லாத் துன்பத்த ற்கும் வலக்க மீட்ட
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
நான் ெசால்லுகறைதக் ேகளுங்கள்.
10 இேதா, ஒருவன் எனக்கு நல்ல
ெசய்த ெகாண்டுவருகறவன் என்று
நைனத்து, சவுல் இறந்துேபானான்
என்று எனக்கு அறவத்து, தனக்கு பரிசு
கைடக்கும் என்று நைனத்தேபாது,
அவைன நான் ப டித்து ச க்லாக ேல
ெகான்றுேபாட்ேடேன. 11 தமது வீட்டிற்குள்
தமது படுக்ைகயன்ேமல் படுத்தருந்த
நீத மாைனக் ெகாைலெசய்த ெபால்லாத
மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு அதகமான
தண்டைன ெகாடுக்கேவண்டும்? இப்ேபாதும்
நான் அவருைடய இரத்தப்பழிைய
உங்களுைடய ைககளில் வாங்க , உங்கைள
பூமியலிருந்து அழித்துப்ேபாடாமல்
இருப்ேபேனாஎன்றுெசால்லி, 12அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடவும், அவர்கள் ைககைளயும்
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கால்கைளயும் ெவட்டி, எப்ேரானிலிருக்க ற
குளத்தன் அருகல் தூக்க ப்ேபாடவும்
தன்னுைடயவீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
இஸ்ேபாேசத்தன் தைலைய எடுத்து,
எப்ேரானிலிருக்க ற அப்ேனரின்
கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 5
தாவீது இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக

அப ேஷகம்ெசய்யப்படுதல்
1 அந்தக்காலத்த ேல இஸ்ரேவலின்

ேகாத்த ரங்கெளல்லாம் எப்ேரானில்
இருக்க ற தாவீத டம் வந்து: இேதா,
நாங்கள் உம்முைடய எலும்பும்
உம்முைடய சைதயுமானவர்கள். 2 சவுல்
எங்கள்ேமல் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாேத
இஸ்ரேவைல நடத்த க்ெகாண்டுேபானவரும்,
நடத்த க்ெகாண்டுவந்தவரும் நீேர;
ெயேகாவா: என்னுைடய மக்களான
இஸ்ரேவைல நீ ேமய்த்து, நீ
இஸ்ரேவலின்ேமல் தைலவனாக இருப்பாய்
என்று உம்மிடத்தல் ெசான்னாேர
என்றார்கள். 3 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
எல்ேலாரும் எப்ேரானிேல ராஜாவ டம்
வந்தார்கள்; தாவீது ராஜா எப்ேரானிேல
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்தபன்பு, அவர்கள்
தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
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அப ேஷகம்ெசய்தார்கள். 4 தாவீது
ராஜாவாகும்ேபாது, 30 வயதாக
இருந்தான்; அவன் 40 வருடங்கள் ஆட்ச
ெசய்தான். 5 அவன் எப்ேரானிேல
யூதாைவ ஏழு வருடங்களும் ஆறு
மாதங்களும், எருசேலமிேல இஸ்ரேவல்
முழுவதும் யூதாைவயும் 33 வருடங்களும்
ஆட்ச ெசய்தான்.
தாவீதுஎருசேலைமக்ைகப்பற்றுதல்

6 ேதசத்த ேல குடியருக்க ற
எபூசயர்கள்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய ராஜா
தன்னுைடய மனிதர்கேளாடு எருசேலமுக்குப்
ேபானான். அவர்கள்: இத ேல தாவீதால்
நுைழயமுடியாது என்று நைனத்து, தாவீைத
ேநாக்க : நீ இதற்குள் நுைழயமுடியாது;
குருடர்களும் சப்பாணிகளும் உன்ைனத்
தடுப்பார்கள் என்று ெசான்னார்கள்.
7 ஆனாலும் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப்
ப டித்தான்; அது தாவீதன் நகரமானது.
8 எவன் கழிவுநீர்க்கால்வாய் வழியாக ஏற ,
எபூசயர்கைளயும் தாவீதன் எத ரிகளான
சப்பாணிகைளயும், குருடர்கைளயும்
முறயடிக்க றாேனா, அவன் தைலவனாக
இருப்பான் என்று தாவீது அன்ைறயதனம்
ெசால்லியருந்தான்; அதனால் குருடனும்
சப்பாணியும்; ெயேகாவாவன் வீட்டிற்குள்*
வரக்கூடாது என்று ெசால்வதுண்டு. 9அந்தக்

* அத்த யாயம் 5:8 5:8அரண்மைனக்குள்
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ேகாட்ைடய ேல தாவீது வாழ்ந்து, அதற்குத்
தாவீதன் நகரம் என்று ெபயரிட்டு, மில்ேலா
என்னும் இடம் துவங்க , உட்புறம்வைர
சுற்றலும் மதைலக் கட்டினான். 10 தாவீது
நாளுக்குநாள் அதக ெபலமைடந்தான்;
ஏெனன்றால், ேசைனகளின் ேதவனாகய
ெயேகாவாஅவேனாடுஇருந்தார்.

11 தீருவன் ராஜாவான ஈராம் தாவீத டம்
தூதுவர்கைளயும், ேகதுரு மரங்கைளயும்,
தச்சர்கைளயும், ெகாத்தனார்கைளயும்
அனுப்பனான்; அவர்கள் தாவீதுக்கு ஒரு
வீட்ைடக் கட்டினார்கள். 12 ெயேகாவா
தன்ைன இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாகப்
ெபலப்படுத்த , தம்முைடய மக்களான
இஸ்ரேவலுக்காகதன்னுைடயராஜ்ஜியத்ைத
உயர்த்தனார் என்று தாவீது ெதளிவாக
அற ந்தேபாது.

13 அவன் எப்ேரானிலிருந்து வந்த
பன்பு, எருசேலமில் இன்னும் அதகமான
மறுமைனயாட்டிகைளயும் ெபண்கைளயும்
தருமணம் ெசய்துெகாண்டான்; இன்னும்
அதக மகன்களும், மகள்களும் தாவீதுக்குப்
ப றந்தார்கள். 14 எருசேலமில் அவனுக்குச்
சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான்,
15 இப்பார், எலிசூவா, ெநப்ேபக், யப்பயா,
16 எலிஷாமா, எலியாதா, எலிப்ேபேலத் என்ற
ெபயர்கைளஉைடயமகன்கள்பறந்தார்கள்.

தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தல்



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 5:17 xxvii 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 5:23

17 தாவீைத இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்தார்கள்
என்று ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதத்
ேதடும்படி வந்தார்கள்; அைதத் தாவீது
ேகட்டேபாது, ஒரு ேகாட்ைடக்குள் ேபானான்.
18 ெபலிஸ்தர்கேளா வந்து, ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்க ேல பரவயருந்தார்கள்.
19 ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப் ேபாகலாமா,
அவர்கைள என்னுைடய ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா என்று தாவீது கர்த்தரிடம்
வ சாரித்தேபாது, ெயேகாவா: ேபா,
ெபலிஸ்தர்கைள உன்னுைடய ைகயல்
ந ச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
தாவீதுக்குச் ெசான்னார். 20 தாவீது
பாகால்ப ராசீமிற்குவந்து,அங்ேகஅவர்கைள
முறயடித்து: தண்ணீர்கள் ெவள்ளம்
ெபருக்ெகடுத்து ஓடுகறதுேபால, ெயேகாவ
என்னுைடய எத ரிகைள எனக்கு முன்பாக
ச தறடித்தார் என்று ெசால்லி, அதனால்
அந்த இடத்த ற்குப் பாகால்ப ராசீம் என்று
ெபயரிட்டான். 21 அங்ேக ெபலிஸ்தர்கள்
தங்களுைடய வக்க ரகங்கைளவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்; அைவகைளத்
தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

22 ெபலிஸ்தர்கள் தரும்பவும்
வந்து, ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல
இறங்கனார்கள். 23 தாவீது ெயேகாவாவ டம்
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வசாரித்ததற்கு, அவர்: நீ ேநராகப்
ேபாகாமல்,அவர்களுக்குப் பன்னாேல சுற்ற ,
முசுக்கட்ைடச் ெசடிகளுக்கு எத ராக இருந்து,
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, 24 முசுக்கட்ைடச்
ெசடிகளின் நுனிகளிேல ெசல்லுகற
சத்தத்ைத நீ ேகட்கும்ேபாது, சீக்க ரமாக
எழுந்துப்ேபா; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின்
முகாைம முறயடிக்க, ெயேகாவா உனக்கு
முன்பாகப் புறப்பட்டிருப்பார் என்றார்.
25 ெயேகாவா தாவீதுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
அவன் ெசய்து, ெபலிஸ்தர்கைளக்
ேகபா துவங்க க் ேகேசர் எல்ைலவைர
முறயடித்தான்.

அத்த யாயம் 6
ேதவனுைடய ெபட்டி எருசேலமிற்குக்

ெகாண்டுவரப்படுதல்
1 பன்பு தாவீது இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலாருக்குள்ளும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
30,000 ேபைரக் கூட்டி, 2 ேகருபீன்களின்
நடுேவ அமர்ந்தருக்க ற ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற ேதவனுைடய
ெபட்டிைய யூதாவலுள்ள பாலாவலிருந்து
ெகாண்டுவரும்படி, அவனும் அவேனாடு
இருந்த அந்த இடத்ைதச்ேசர்ந்தவர்களும்
எழுந்து ேபாய், 3 ேதவனுைடய ெபட்டிைய
ஒரு புது இரதத்தன்ேமல் ஏற்ற , அைதக்
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க பயாவலிருக்கற அபனதாபன்
வீட்டிலிருந்து ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அபனதாபன் மகன்களான ஊசாவும்,
அக ேயாவும் அந்தப் புது இரதத்ைத
நடத்தனார்கள். 4 அவர்கள்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய ஏற்ற , அைதக்
க பயாவலிருக்கற அபனதாபன்
வீட்டிலிருந்து நடத்த க்ெகாண்டு
வருகறேபாது, அக ேயா ெபட்டிக்கு
முன்னாேல நடந்தான். 5 தாவீதும்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள் அைனவரும்
ேதவதாரு மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவ த
கீதவாத்தயங்கேளாடும், சுரமண்டலம்,
தம்புரு, ேமளம், வீைண, ைகத்தாளம்
ஆகய இைவகேளாடும், ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ஆடிப்பாடிக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
6 அவர்கள் நாேகானின் ேபாரடிக்கும் களம்
இருக்க ற இடத்த ற்கு வந்தேபாது, மாடுகள்
மிரண்டு ெபட்டிைய அைசத்தபடியால்,
ஊசா ேதவனுைடய ெபட்டிக்கு ேநராகத்
தன்னுைடய ைகைய நீட்டி, அைதப்
ப டித்தான். 7 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்கு
ஊசாவன்ேமல் ேகாபம் வந்தது; அவனுைடய
துணிவனால் ேதவன் அங்ேக அவைன
அடித்தார்; அவன் அங்ேக ேதவனுைடய
ெபட்டியன்அருகல்இறந்தான். 8அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ஊசாைவ அடித்ததனால்
தாவீது துயரமைடந்து, அந்த இடத்த ற்கு
இந்தநாள்வைர அைழக்கப்படுக ற
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ேபேரஸ்ஊசா என்னும் ெபயரிட்டான்.
9 தாவீது அன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி
என்னிடம் வருவது எப்படிெயன்று ெசால்லி,
10 அைதத் தன்னுைடய தாவீதன் நகரத்தல்
ெகாண்டுவர மனதல்லாமல், க த்தயனான
ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிேல ெகாண்டுேபாய்
ைவத்தான். 11 ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டி க த்தயனான ஓேபத்ஏேதாமின்
வீட்டிேல 3 மாதங்கள் இருக்கும்ேபாது
ெயேகாவா ஓேபத்ஏேதாைமயும் அவனுைடய
வீட்டார்கள் அைனவைரயும் ஆசீர்வத த்தார்.
12 ேதவனுைடய ெபட்டியனாேல ெயேகாவா
ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்ைடயும், அவனுக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வத த்தார்
என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறவக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது தாவீது ேதவனுைடய
ெபட்டிைய ஓேபத்ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து
தாவீதன் நகரத்த ற்கு மக ழ்ச்ச யுடேன
ெகாண்டு வந்தான். 13 ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிையச் சுமந்து ேபாக றவர்கள்
ஆறு காலடி நடந்தேபாது, மாடுகைளயும்
ெகாழுத்த ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
பலிய ட்டான். 14 தாவீது சணல்நூல்
ஏேபாத்ைத அணிந்துெகாண்டு, தன்னுைடய
முழு ெபலத்ேதாடும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக நடனம்ெசய்தான். 15 அப்படிேய
தாவீதும், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள்
அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய
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ஆரவார சத்தத்ேதாடும் எக்காள
ெதானிேயாடும் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
16 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி தாவீதன்
நகரத்த ற்குள் நுைழகறேபாது, சவுலின்
மகளான மீகாள் ஜன்னல் வழியாகப்
பார்த்து, தாவீது ராஜா ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாகக் குத த்து நடனம் ெசய்க றைதக்
கண்டு, தன்னுைடய இருதயத்த ேல
அவைன அவமத த்தாள். 17 அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய உள்ேள
ெகாண்டுவந்து, அதற்குத் தாவீது ேபாட்ட
கூடாரத்த ற்குள் இருக்கற அதன் இடத்த ேல
அைதைவத்தேபாது,தாவீதுெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனான்.
18 தாவீது சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தயபன்பு,
ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்தனாேல மக்கைள ஆசீர்வத த்து,
19 இஸ்ரேவலின் த ரள்கூட்டமான ெபண்கள்
ஆண்களான அைனத்து மக்களுக்கும்,
அவரவர்களுக்கு ஒவ்ெவாரு அப்பத்ைதயும்,
ஒவ்ெவாரு இைறச்ச த்துண்ைடயும்,
ஒவ்ெவாரு படி த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பங்க ட்டுக் ெகாடுத்தான்; ப றகு மக்கள்
எல்ேலாரும் தங்களுைடய வீட்டிற்குச்
ெசன்றுவட்டார்கள். 20 தாவீது தன்னுைடய
வீட்டார்கைள ஆசீர்வத க்க றதற்குத்
தரும்பும்ேபாது, சவுலின் மகளான மீகாள்
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தாவீதுக்கு ேநேரவந்து, அற்பமனிதர்களில்
ஒருவன் தன்னுைடய ஆைடகைளக்
கழற்ற ப்ேபாடுக றதுேபால, இன்று
தம்முைடய ேவைலக்காரர்களுைடய
ெபண்களின் கண்களுக்கு முன்பாகத்
தம்முைடயஆைடகைளக்கழற்ற ப்ேபாட்டிருந்த
இஸ்ரேவலின் ராஜா இன்று எவ்வளவு
மகைமப்பட்டிருந்தார் என்றாள். 21 அதற்கு
தாவீது மீகாைளப் பார்த்து: உன்னுைடய
தகப்பைனவட, அவருைடய எல்லா
வீட்டார்கைளயும்வ ட,என்ைனஇஸ்ரேவலான
ெயேகாவாவுைடய மக்களின்ேமல்
தைலவனாகக் கட்டைளயடும்படித்
ெதரிந்துெகாண்ட ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்த ற்கு முன்பாக ஆடிப்பாடிேனன்.
22 இைதவ ட இன்னும் நான் இழிவானவனும்
என்னுைடய பார்ைவக்கு அற்பனுமாேவன்:
அப்படிேய நீ ெசான்ன ெபண்களுக்கும்கூட
மகைமயாக வளங்குேவன் என்றான்.
23 அதனால் சவுலின் மகளான மீகாளுக்கு
மரணமைடயும் நாள்வைரக்கும் பள்ைள
இல்லாமலிருந்தது.

அத்த யாயம் 7
ேதவன் தாவீதுக்கு வாக்குத்தத்தம்

அளித்தல்
1 ெயேகாவா ராஜாைவச் சுற்றலும்

இருந்த அவனுைடய எல்லா எத ரிகளுக்கும்
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அவைன வலக்க , இைளப்பாறச்
ெசய்தேபாது, அவன் தன்னுைடய வீட்டிேல
குடியருக்கும்ேபாது, 2 ராஜா தீர்க்கதரிச யான
நாத்தாைன ேநாக்க : பாரும், ேகதுரு
மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட வீட்டிேல நான்
குடியருக்கும்ேபாது, ேதவனுைடய ெபட்டி
தைரகளின் நடுேவ இருக்கறேத என்றான்.
3 அப்ெபாழுது நாத்தான் ராஜாைவ ேநாக்க :
நீர் ேபாய் உம்முைடய இருதயத்தல்
உள்ளபடிெயல்லாம் ெசய்யும்; ெயேகாவா
உம்ேமாடு இருக்க றாேர என்றான். 4 அன்று
இரவ ேல ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
நாத்தானுக்கு உண்டாக , அவர்: 5 நீ ேபாய்
என்னுைடய தாசனான தாவீைத ேநாக்க :
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நான் வாழும்படி ஆலயத்ைத நீ எனக்குக்
கட்டுவாேயா? 6 நான் இஸ்ரேவல்
மக்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
நாள்முதல் இந்த நாள்வைரக்கும், நான் ஒரு
ஆலயத்த ேல வாழாமல், கூடாரத்தலும்
வீட்டிலும் உலாவ ேனன். 7 நான்
இஸ்ரேவலான என்னுைடய மக்கைள
ேமய்க்கும்படி கட்டைளய ட்ட இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ர தைலவர்களில்* யாைரயாவது
ேநாக்க : நீங்கள் எனக்குக் ேகதுரு
மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஆலயத்ைதக்
கட்டாமலிருக்கறது என்ன என்று நான்

* அத்த யாயம் 7:7 7:7 ேகாத்த ரத்தன்
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இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள் உலாவ வந்த எந்த
இடத்தலாவது ஏதாவது ஒரு வார்த்ைதையச்
ெசான்னதுண்ேடா? 8 இப்ேபாதும் நீ
என்னுைடய தாசனான தாவீைத ேநாக்க :
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், நீ இஸ்ரேவல் என்கற
என்னுைடய மக்களுக்கு அத பதயாக
இருக்கும்படி, ஆடுகளின் பன்ேன நடந்த
உன்ைன நான் ஆட்டுமந்ைதையவ ட்டு
எடுத்து, 9 நீ ேபான எந்த இடத்தலும்
உன்ேனாடு இருந்து, உன்னுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் உனக்கு முன்பாக
அழித்து, பூமியலிருக்கற ெபரிேயார்களின்
ெபயர்களுக்கு இைணயான ெபரிய ெபயைர
உனக்கு உண்டாக்க ேனன். 10 நான்
என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு
இடத்ைத ஏற்படுத்த , அவர்கள் தங்களுைடய
இடத்த ேல குடியருக்கவும், இனி அவர்கள்
அைலயாமலும், முன்புேபாலவும், நான்
என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவலின்ேமல்
நயாயாத பத கைளக் கட்டைளய ட்ட
நாள்வைரயல் நடந்ததுேபாலவும்,
துன்மார்க்கமான மக்களால் இனி
சறுைமப்படாமலும் இருக்கும்படி
அவர்கைள நயமித்ேதன். 11 உன்னுைடய
எல்லா எத ரிகளுக்கும் உன்ைன
வலக்க , இைளப்பாறவும் ெசய்ேதன்;
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இப்ேபாதும் ெயேகாவா உனக்கு வீட்ைட†
உண்டாக்குவார் என்பைதக் ெயேகாவா
உனக்கு அறவக்க றார். 12 உன்னுைடய
நாட்கள் நைறேவற , நீ உன்னுைடய
ப தாக்கேளாடு படுத்தருக்கும்ேபாது,
நான் உனக்குப்பன்பு உனக்கு பறக்கும்
உன்னுைடய சந்ததைய எழும்பச்ெசய்து,
அவன் ராஜ்ஜியத்ைத நைலப்படுத்துேவன்.
13 அவன் என்னுைடய நாமத்த ற்ெகன்று
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்; அவனுைடய
ராஜ்ஜியபாரத்தன் சங்காசனத்ைத
என்ைறக்கும் நைலக்கச்ெசய்ேவன். 14 நான்
அவனுக்குப் ப தாவாயருப்ேபன், அவன்
எனக்கு மகனாக இருப்பான்; அவன்
அக்க ரமம் ெசய்தால், நான் அவைன
மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ப ரம்பனாலும்
மனிதர்களுைடய கைசயடிகளினாலும்
தண்டிப்ேபன். 15 உனக்கு முன்பாக
நான் தள்ளிவ ட்ட சவுலிடமிருந்து
என்னுைடய கருைபைய வலக்கனதுேபால
அவைனவட்டு வலக்கமாட்ேடன்.
16 உன்னுைடய வீடும், உன்னுைடய
ராஜ்ஜியமும், என்ெறன்ைறக்கும்
உனக்கு முன்பாக உறுத ப்பட்டிருக்கும்;
உன்னுைடய சங்காசனம் என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்கும் என்கறார் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார். 17 நாத்தான் இந்த

† அத்த யாயம் 7:11 7:11 உன்சந்ததயார் எப்ேபாதும்
ஆளுைகெசய்வார்கள்
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எல்லா வார்த்ைதகளின்படியும், இந்த
எல்லா தரிசனத்தன்படியும், தாவீதுக்குச்
ெசான்னான்.

தாவீதன்ெஜபம்
18 அப்ெபாழுது தாவீது ராஜா

உள்ேள நுைழந்து, ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அமர்ந்து: ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, ேதவரீர் என்ைன
இதுவைரக்கும் ெகாண்டுவந்ததற்கு, நான்
யார்? என் குடும்பம் எப்படிப்பட்டது?.
19 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, இது
இன்னும் உம்முைடய பார்ைவக்குச்
சன்னதாக இருக்க றது என்று
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராக
இருக்க ற ேதவரீர் உம்முைடய
அடியானுைடய குடும்பத்ைதக்குற த்து,
ெவகுகாலத்த ற்குமுன்பு ெசான்ன
ெசய்தைய மனிதர்கள் வழக்கத்தன்படி
ெசான்னீேர. 20 இனி தாவீது
உம்மிடம் ெசால்லேவண்டியது என்ன?
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவராயருக்க ற நீர்
உமது அடியாைன அறவீர். 21 உம்முைடய
வாக்குத்தத்தத்தனாலும், உம்முைடய
ச த்தத்தன்படியும், இந்தப் ெபரிய
காரியங்கைளெயல்லாம் உமதுஅடியானுக்கு
அறவக்கும்படித் தயவு ெசய்தீர்.
22 ஆைகயால் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
நீர் ெபரியவர் என்று வளங்குகறது;
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நாங்கள் எங்களுைடய காதுகளாேல ேகட்ட
எல்லா காரியங்களின்படியும், ேதவரீருக்கு
ந கரானவர் இல்ைல; உம்ைமத்தவ ர
ேவறு ேதவனும் இல்ைல. 23 உம்முைடய
மக்களான இஸ்ரேவலர்களுக்கு ந கரான
மக்களும் உண்ேடா? பூேலாகத்து
மக்களில் இந்த ஒேர மக்கைள ேதவன்
தமக்கு மக்களாக மீட்பதற்கும், தமக்குப்
புகழ்ச்ச வளங்கச்ெசய்வதற்கும்
ஏற்படுத்தனாேர; ேதவரீர் எக ப்தலிருந்து
மீட்டுக் ெகாண்டுவந்த உம்முைடய
மக்களுக்கு முன்பாகப் பயங்கரமான
ெபரிய காரியங்கைள நடத்த ,
உம்முைடய ேதசத்த ற்கும், அதலிருந்த
மக்களுக்கும், அவர்கள் ெதய்வங்களுக்கும்,
உமது மகைமைய வளங்கச்ெசய்து,
24 உம்முைடய மக்களான இஸ்ரேவலர்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் உம்முைடய
மக்களாக இருப்பதற்கு, அவர்கைள
நைலப்படுத்த , ெயேகாவாவாகய
நீேர அவர்களுக்குத் ேதவனானீர்.
25 இப்ேபாதும் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
நீர் உமது அடியாைனயும் அவனுைடய
வீட்ைடயும்குற த்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
என்ெறன்ைறக்கும் நைலப்படுத்த,
ேதவரீர் ெசான்னபடிேய ெசய்தருளும்.
26 அப்படிேய ேசைனகளின் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேதவனானவர்
என்று ெசால்லி, உம்முைடய நாமம்
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என்ெறன்ைறக்கும் மகைமப்படுவதாக;
உமது அடியானான தாவீதனுைடய வீடு
உமக்கு முன்பாக நைலநற்பதாக. 27உனக்கு
வீடுகட்டுேவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவாவாக
இருக்க ற நீர் உமது அடியானுக்கு
ெவளிப்படுத்தனீர்: ஆைகயால் உம்ைம
ேநாக்க இந்த வண்ணப்பத்ைதச் ெசய்ய
உமது அடியானுக்கு மன ைதரியம்
கைடத்தது. 28இப்ேபாதும் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, நீேர ேதவன்; உம்முைடய
வார்த்ைதகள் சத்தயம்; ேதவரீர் உமது
அடியானுக்கு இந்த நற்ெசய்தைய
வாக்குத்தத்தம்ெசய்தீர். 29 இப்ேபாதும்
உமது அடியானின் வீடு என்ெறன்ைறக்கும்
உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி அைத
ஆசீர்வத த்தருளும்; ெயேகாவாவான
ஆண்டவராக ய ேதவரீர் அைதச் ெசான்னீர்,
உம்முைடய ஆசீர்வாதத்தனாேல உமது
அடியானின் வீடு என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பதாக என்றான்.

அத்த யாயம் 8
தாவீதன்ெவற்ற கள்

1 இதற்குப் பன்பு தாவீது ெபலிஸ்தர்கைள
முறயடித்து, அவர்கைளக் கீழ்ப்படுத்த ,
ேமத்ேதக் அம்மாைவப் ப டித்துக்ெகாண்டான்.
2 அவன் ேமாவாப யர்கைளயும் முறயடித்து,
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அவர்கைளத் தைரய ேல படுக்கச்ெசய்து,
அவர்கள்ேமல் நூல்ேபாட்டு அளெவடுத்து
இரண்டு வரிைச மனிதர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டு, ஒரு வரிைச மனிதர்கைள
உய ேராடு ைவத்தான்; இவ்வதமாக
ேமாவாப யர்கள் தாவீதுக்குச் ேசைவ ெசய்து,
அவனுக்குக்கப்பங்கட்டுக றவர்களானார்கள்.
3 ேரேகாபன் மகனான ஆதாேதசர் என்னும்
ேசாபாவன் ராஜா ஐப்ப ராத்து நத அருகல்
இருக்கற இடத்ைதத் தரும்பத் தனக்குக்
ைகப்பற்றுவதற்காகச் ெசன்றேபாது, தாவீது
அவைனயும்முறயடித்து, 4அவனுக்குஇருந்த
இராணுவத்தல் 1,700 குதைரவீரர்கைளயும்,
20,000 காலாட்கைளயும் ப டித்து,இரதங்களில்
100 இரதங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு,
மற்றைவகைளெயல்லாம் முடமாக்கனான்.
5 ேசாபாவன் ராஜாவான ஆதாேதசருக்கு
உதவெசய்ய தமஸ்குப் பட்டணத்தார்களான
சீரியர்கள் வந்தார்கள்; தாவீது சீரியர்களில்
22,000 ேபைரக் ெகான்று, 6 தமஸ்குவற்கு
அடுத்த சீரியாவ ேல பைடகைள ைவத்தான்;
சீரியர்கள் தாவீதுக்குச் ேசைவ ெசய்து,
அவனுக்குக் கப்பங்கட்டினார்கள்; தாவீது
ேபான இடத்த ெலல்லாம், ெயேகாவா
அவைனக் காப்பாற்றனார். 7 ஆதாேதசரின்
அத காரிகளுைடய ெபான் ேகடகங்கைள
தாவீது எடுத்து, அைவகைள எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டுவந்தான். 8 ஆதாேதசரின்
பட்டணங்களான ேபத்தாகலும்
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ேபெராத்தாயலுமிருந்து தாவீது ராஜா
மிகத் த ரளான ெவண்கலத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 9 தாவீது
ஆதாேதசருைடய எல்லா இராணுவத்ைதயும்
முறயடித்த ெசய்தைய ஆமாத்தன்
ராஜாவான ேதாயீ ேகட்டேபாது,
10 ஆதாேதசர் ேதாயீயன்ேமல் எப்ேபாதும்
யுத்தம்ெசய்துெகாண்டிருந்ததால்,
ராஜாவான தாவீதன் சுகெசய்தைய
வ சாரிக்கவும், அவன் ஆதாேதசேராடு
யுத்தம்ெசய்து, அவைன முறயடித்ததற்காக
அவனுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லவும்
ேதாயீ தன்னுைடய மகனான ேயாராைம
ராஜாவனிடம் அனுப்பனான். ேமலும்
ேயாராம் தன்னுைடய ைகய ேல
ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெவண்கலமுமான
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவந்தான்.
11 அவன் ெகாண்டு வந்தைவகைள
தாவீது ராஜா ெவற்ற கண்ட சீரியர்கள்,
ேமாவாப யர்கள், அம்ேமான் மக்கள்,
ெபலிஸ்தர்கள், அமேலக்கயர்கள் என்னும்
எல்லா ேதசத்தார்களிடத்தலும், 12 ேரேகாபன்
மகனான ஆதாேதசர் என்னும் ேசாபாவன்
ராஜாவனிடமும் ெகாள்ைளய ட்டதலும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்கு நயமித்த
ெவள்ளிேயாடும் ெபான்ேனாடும்
ெயேகாவாவுக்குப் ப ரதஷ்ைட ெசய்தான்.
13 தாவீது உப்புப்பள்ளத்தாக்க ேல 18,000
சீரியர்கைள முறயடித்துத் தரும்பனதால்
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புகழ்ெபற்றான். 14 ஏேதாமில் இராணுவ
பைடகைள ைவத்தான்; ஏேதாம் எங்கலும்
அவன் இராணுவ பைடகைள ைவத்ததால்,
ஏேதாமியர்கள் எல்ேலாரும் தாவீைதச்
ேசவ க்க றவர்களானார்கள்; தாவீது ேபான
எல்லா இடத்தலும் ெயேகாவா அவைனக்
காப்பாற்றனார்.

தாவீதன்அலுவலர்கள்

15 இப்படிேய தாவீது இஸ்ரேவல்
அைனத்தன்ேமலும் ராஜாவாக இருந்தான்;
அவன் தன்னுைடய எல்லா மக்களுக்கும்
நயாயமும் நீதயும் ெசய்துவந்தான்.
16 ெசருயாவன் மகனான ேயாவாப்
இராணுவத்தைலவனாக இருந்தான்;
அகலூதன் மகனான ேயாசபாத் மந்த ரியாக
இருந்தான். 17அகதூபன்மகன் சாேதாக்கும்,
அபயத்தாரின் மகன் அகெமேலக்கும்
ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள்; ெசராயா
சரித்த ர எழுத்தாளனாக இருந்தான்.
18 ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா
க ேரத்தயர்களுக்கும் ப ேலத்தயர்களுக்கும்
தைலவனாக இருந்தான்; தாவீதன்
மகன்கேளா முன்னணி ஆேலாசகர்களாக*
இருந்தார்கள்.

* அத்த யாயம் 8:18 8:18அல்லதுஆசாரியர்களாக.
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அத்த யாயம் 9
தாவீதும் ேமவ ேபாேசத்தும்

1 ேயானத்தானுக்காக என்னால் தயவு
ெபறக்கூடியவன் யாராவது சவுலின்
குடும்பத்தார்களில் இன்னும் மீதயாக
இருக்க றவன் உண்டா என்று தாவீது
ேகட்டான். 2 அப்ெபாழுது சவுலின்
வீட்டு ேவைலக்காரனான சீபா என்னும்
ெபயருள்ளவைனத் தாவீத டம் அைழத்து
வந்தார்கள்; ராஜா அவைனப் பார்த்து:
நீதானா சீபா என்று ேகட்டான்; அவன்
அடிேயன்தான் என்றான். 3 அப்ெபாழுது
ராஜா: ேதவனுக்காக நான் சவுலின்
குடும்பத்தார்களுக்குத் தையெசய்யும்படி
அவன் குடும்பத்தார்களில் யாராவது
ஒருவன் இன்னும் மீதயாக இருக்க றானா
என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவப்
பார்த்து: இன்னும் ேயானத்தானுக்கு
இரண்டு கால்களும் முடமான ஒரு மகன்
இருக்கறான் என்றான். 4 அவன் எங்ேக
என்று ராஜா ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவப்
பார்த்து: இேதா, அவன் ேலாேதபாரிேல
அம்மிேயலின் மகனான மாகீரின் வீட்டில்
இருக்க றான் என்றான். 5 அப்ெபாழுது
தாவீது ராஜாஅவைனேலாேதபாரிலிருக்க ற
அம்மிேயலின் மகனான மாகீரின்
வீட்டிலிருந்து வரவைழத்தான். 6 சவுலின்
மகனான ேயானத்தானின் மகன்
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ேமவ ேபாேசத் தாவீத டம் வந்தேபாது,
முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான்;
அப்ெபாழுது தாவீது: ேமவ ேபாேசத்ேத
என்றான்; அவன்: இேதா, அடிேயன்
என்றான். 7 தாவீது அவைனப் பார்த்து:
நீ பயப்படாேத; உன்னுைடய தகப்பனான
ேயானத்தானுக்காக நான் ந ச்சயமாக
உனக்கு தையெசய்து, உன்னுைடய
தகப்பனான சவுலின் நலங்கைளெயல்லாம்
உனக்குத் தரும்பக் ெகாடுப்ேபன்; நீ
என்னுைடய பந்தயல் எப்ெபாழுதும் அப்பம்
சாப்படுவாய் என்றான். 8அப்ெபாழுதுஅவன்
வணங்க : ெசத்த நாையப் ேபாலிருக்க ற
என்ைன நீர் ேநாக்க ப் பார்ப்பதற்கு, உமது
அடியான் யார் என்றான். 9 ராஜா சவுலின்
ேவைலக்காரனான சீபாைவ வரவைழத்து,
அவைன ேநாக்க : சவுலுக்கும் அவருைடய
குடும்பத்தார்களில் எல்ேலாருக்கும் இருந்த
யாைவயும் உன்னுைடய எஜமானுைடய
மகனுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 10 எனேவ, நீ
உன்னுைடய மகன்கைளயும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
உன்னுைடய எஜமானுைடய மகன்
சாப்ப ட அப்பம் உண்டாயருக்க, அந்த
நலத்ைதப் பய ரிட்டு, அதன் பலைனச்
ேசர்ப்பாயாக; உன்னுைடய எஜமானுைடய
மகன் ேமவ ேபாேசத் எப்ெபாழுதும்
என்னுைடய பந்தய ேலஅப்பம் சாப்படுவான்
என்றான்; சீபாவுக்கு பதைனந்து
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மகன்களும் இருபது ேவைலக்காரர்களும்
இருந்தார்கள். 11 சீபா, ராஜாைவ ேநாக்க :
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன் தமது
அடியானுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
உமது அடியானான நான் ெசய்ேவன்
என்றான். ராஜாவன் மகன்களில்
ஒருவைனப்ேபால, ேமவ ேபாேசத்
என்னுைடய பந்தய ேல சாப்படுவான் என்று
ராஜா ெசான்னான். 12 ேமவ ேபாேசத்த ற்கு
மீகா என்னும் ெபயருள்ள சறுவனான
ஒரு மகன் இருந்தான், சீபாவன்
வீட்டிேல குடியருந்த அைனவரும்,
ேமவ ேபாேசத்த ற்கு ேவைலக்காரர்களாக
இருந்தார்கள். 13 ேமவ ேபாேசத்
ராஜாவன் பந்தயல் எப்ெபாழுதும்
சாப்படுக றவனாக இருந்தபடியால்,
எருசேலமிேல குடியருந்தான்; அவனுக்கு
இரண்டுகால்களும்முடமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 10
தாவீது அம்ேமானியர்கைளத்

ேதாற்கடித்தல்
1 அதன்பன்பு அம்ேமான் மக்களின்

ராஜா இறந்தான்; அவனுைடய மகனான
ஆனூன் அவனுைடய இடத்தல்
ராஜாவானான். 2 அப்ெபாழுது தாவீது:
ஆனூனின் தகப்பனான நாகாஸ் எனக்கு
தயவு ெசய்ததுேபால, அவனுைடய
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மகனான இவனுக்கு நான் தயவு
ெசய்ேவன் என்று ெசால்லி, அவனுைடய
தகப்பனுக்காக அவனுக்கு ஆறுதல்
ெசால்ல, தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பனான்; தாவீதன் ேவைலக்காரர்கள்
அம்ேமான் மக்களுைடய ேதசத்த ற்கு
வந்தேபாது, 3 அம்ேமான் மக்களின்
ப ரபுக்கள் தங்களுைடய ஆண்டவனான
ஆனூைனப் பார்த்து: தாவீது ஆறுதல்
ெசால்லுகறவர்கைள உம்மிடத்தல்
அனுப்பனது, உம்முைடய தகப்பனிற்கு
மரியாைதக் ெகாடுப்பதாக உமக்குத்
ேதான்றுகறேதா? இந்தப் பட்டணத்ைத
ஆராய்ந்து, உளவுபார்த்து, அைதக்
கவழ்த்துப்ேபாட அல்லேவா தாவீது
தன்னுைடய ேவைலக்கரர்கைள
உம்மிடத்த ற்கு அனுப்பனான் என்றார்கள்.
4 அப்ெபாழுது ஆனூன்: தாவீதன்
ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்து,
அவர்களுைடய ஒருபக்கத்துத் தாடிையச்
சைரத்து, அவர்களுைடய ஆைடகைள
இடுப்புவைர ைவத்துவ ட்டு, மற்றபாதையக்
கத்தரித்து, அவர்கைள அனுப்பவ ட்டான்.
5 அது தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
அந்த மனிதர்கள் மிகவும் ெவட்கப்பட்டதால்,
ராஜா அவர்களுக்கு எத ராக ஆட்கைள
அனுப்ப , உங்களுைடய தாடி வளரும்வைர
நீங்கள் எரிேகா பட்டணத்தல் தங்க
இருந்து, பன்பு வாருங்கள் என்று ெசால்லச்
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ெசான்னான். 6 அம்ேமான் மக்கள் தாங்கள்
தாவீதுக்கு அருவருப்பானைதக் கண்டேபாது,
தூதுவர்கைள அனுப்ப , ெபத்ேரேகாப்
ேதசத்துச் சீரியர்களிலும், ேசாபாவலிருக்கற
சீரியர்களிலும் 20,000 காலாட்கைளயும்,
மாக்காேதசத்து ராஜாவ டம் 1,000 ேபைரயும்,
ேதாபலிருக்க ற 12,000 ேபைரயும்,
கூலிப்பைடயாகவரவைழத்தார்கள். 7அைதத்
தாவீது ேகள்வப்பட்டேபாது, ேயாவாைபயும்
பலசாலிகளானஎல்லாஇராணுவங்கைளயும்
அனுப்பனான். 8 அம்ேமான் மக்கள்
புறப்பட்டு, நகரத்து வாசலிேல யுத்தம்ெசய்ய
அணிவகுத்து நன்றார்கள்; ஆனாலும்
ேசாபாவலும் ேரேகாபலுமிருந்து
வந்த சீரியர்களும், ேதாபலும்
மாக்காவலுமிருந்து வந்த மனிதர்களும்,
ெவளிய ேல தனியாக இருந்தார்கள்.
9 ேயாவாேபா இராணுவங்களின் பைட
தனக்கு ேநராக முன்னும் பன்னும்
இருக்கறைதக் காணும்ேபாது, அவன்
இஸ்ரேவலிேல ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
எல்லா இராணுவங்களிலும் ஒரு
பகுதையப் ப ரித்ெதடுத்து, அைதச்
சீரியர்களுக்கு எத ராக அணிவகுத்து
நறுத்த , 10 மற்ற மக்கைள அம்ேமான்
இராணுவத்தற்கு எத ராக அணிவகுத்து
நறுத்தும்படி தன்னுைடய சேகாதரனான
அப சாயனிடம் ஒப்புவத்து: 11 சீரியர்களின்
கரம் ேமேலாங்கனால் நீ எனக்கு
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உதவெசய்யேவண்டும்; அம்ேமான்
இராணுவத்தனுைடய கரம் ேமேலாங்கனால்
நான் உனக்கு உதவெசய்ய வருேவன்.
12 ைதரியமாக இரு: நம்முைடய
மக்களுக்காகவும், நம்முைடய ேதவனுைடய
பட்டணங்களுக்காகவும் நம்முைடய
ெபலத்ைதக் காட்டுேவாம்; ெயேகாவா
தமது பார்ைவக்கு நலமானைதச்
ெசய்வாராக என்றான். 13 ேயாவாபும்
அவேனாடிருந்த மக்களும் சீரியர்கள்ேமல்
யுத்தம்ெசய்ய ெநருங்கனார்கள்; அவர்கள்
அவனுக்கு முன்பாகத் தப்ப ேயாடினார்கள்.
14 சீரியர்கள் தப்ப ேயாடுக றைத
அம்ேமான் இராணுவத்தனர்கள்
பார்த்தேபாது, அவர்களும் அப சாய க்கு
முன்பாக தப்ப ேயாடிப் பட்டணத்தற்குள்
நுைழந்தார்கள்: அப்ெபாழுது
ேயாவாப் அம்ேமான் மக்கைளவ ட்டுத்
தரும்ப எருசேலமிற்கு வந்தான்.
15 தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
முறயடிக்கப்பட்டைத சீரியர்கள்பார்த்தேபாது,
ஒன்றாகக் கூடினார்கள். 16 ஆதாேரசர்
நத க்கு மறுகைரயல் சீரியர்கைளயும்
அைழத்தனுப்பனான்; அவர்கள்
ஏலாமுக்கு வந்தார்கள்; ஆதாேரசருைடய
பைடத்தைலவனான ேசாபாக் அவர்களுக்கு
முன்னாேல ெசன்றான். 17 அது
தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
அவன் இஸ்ரேவைலெயல்லாம்
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கூட்டிக்ெகாண்டு, ேயார்தாைனக் கடந்து,
ஏலாமுக்குப் ேபானான்; சீரியர்கள்
இராணுவங்கைள அணிவகுத்து தாவீதுக்கு
எத ராக நன்றார்கள்; அவேனாடு
யுத்தம்ெசய்க றேபாது, 18 சீரியர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக தப்ப ஓடினார்கள்;
தாவீது சீரியர்களில் 700 இரதவீரர்கைளயும்
40,000 குதைரவீரர்கைளயும்* ெகான்று,
அவர்களுைடய பைடத்தைலவனான
ேசாபாைகயும் சாகும்படி ெவட்டிப்ேபாட்டான்.
19 அப்ெபாழுது ஆதாேரசருக்கு பணிவைட
ெசய்க ற எல்லா ராஜாக்களும்
தாங்கள் இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக
முறயடிக்கப்பட்டைதக் கண்டு,
இஸ்ரேவலர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து,
அவர்களுக்கு பணிவைட ெசய்தார்கள்.
அதன்பன்பு அம்ேமான் மக்களுக்கு
உதவெசய்யசீரியர்கள்பயப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 11
தாவீதும்பத்ேசபாளும்

1 அடுத்த வருடம் ராஜாக்கள் வழக்கமாக
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படும் காலம் வந்தேபாது,
தாவீது ேயாவாைபயும், அவேனாடு
தன்னுைடய வீரர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
அைனத்ைதயும், அம்ேமான் இராணுவத்ைத
அழிக்கவும், ரப்பாைவ முற்றுைகய டவும்

* அத்த யாயம் 10:18 10:18 காலாட் பைடகைள
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அனுப்பனான். தாவீேதா எருசேலமில்
இருந்துவ ட்டான். 2 ஒருநாள் மாைலயல்
தாவீது தன்னுைடய படுக்ைகயலிருந்து
எழுந்து, அரண்மைன மாடியன்ேமல்
உலாவக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, குளிக்க ற
ஒரு ெபண்ைண மாடியன் ேமலிருந்து
பார்த்தான்;அந்தெபண்மிகஅழகுள்ளவளாக
இருந்தாள். 3 அப்ெபாழுது தாவீது,
அந்த ெபண் யார் என்று வசாரிக்க
ஆள் அனுப்பனான்; அவள் எலியாமின்
மகளும், ஏத்தயனான உரியாவன்
மைனவயுமான பத்ேசபாள் என்றார்கள்.
4 அப்ெபாழுது தாவீது ஆள் அனுப்ப
அவைள அைழத்துவரச் ெசான்னான்;
அவள் அவனிடம் வந்தேபாது, அவேளாடு
உறவுெகாண்டான்; பன்புஅவள் தன்னுைடய
தீட்டு நீங்கும்படி சுத்த கரித்துக்ெகாண்டு
தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபானாள்.
5 அந்தப் ெபண் கர்ப்பமைடந்து, தான்
கர்ப்பவதெயன்றுதாவீதுக்குஅறவக்கும்படி
ஆள் அனுப்பனாள். 6 அப்ெபாழுது தாவீது:
ஏத்தயனான உரியாைவ என்னிடத்தல்
அனுப்பு என்று ேயாவாபனிடம் ஆள்
அனுப்பனான்; அப்படிேய ேயாவாப்
உரியாைவத் தாவீத டம் அனுப்பனான்.
7 உரியா அவனிடம் வந்தேபாது,
தாவீது அவைனப் பார்த்து: ேயாவாப்
சுகமாயருக்க றானா, மக்கள் சுகமாக
இருக்க றார்களா, யுத்தத்தன் ெசய்த
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நற்ெசய்தயா என்று வசாரித்தான். 8 பன்பு
தாவீது உரியாைவ ேநாக்க : நீ உன்னுைடய
வீட்டிற்குப்ேபாய்,கால்கைளகழுவு*என்றான்;
உரியா ராஜாவன் அரண்மைனயலிருந்து
புறப்பட்டேபாது, ராஜாவ டமிருந்து ராஜ
உணவு அவன் பன்னாேல அனுப்பப்பட்டது.
9 ஆனாலும் உரியா தன்னுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாகாமல், ராஜ அரண்மைனயன்
வாசலிேல தன் ஆண்டவனுைடய எல்லா
வீரர்கேளாடும் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
10 உரியா தன்னுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாகவல்ைலெயன்று தாவீதுக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, தாவீது உரியாைவ
ேநாக்க : நீ பயணத்தலிருந்து வந்தவன்
அல்லவா, நீ உன்னுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாகாமல் இருக்க றது என்ன என்று
ேகட்டான். 11 உரியா தாவீைத
ேநாக்க : ெபட்டியும் இஸ்ரேவலும்
யூதாவும் கூடாரங்களிேல தங்க ,
என்னுைடய ஆண்டவனான ேயாவாபும்
என்னுைடய ஆண்டவனின் வீரர்களும்
ெவளிய ேல முகாமிட்டிருக்கும்ேபாது,
நான் சாப்படுவதற்கும், குடிக்க றதற்கும்,
என்னுைடய மைனவேயாடு உறங்கவும்,
என்னுைடய வீட்டிற்குள் நுைழேவனா?
* அத்த யாயம் 11:8 11:8 பார்க்க ரூத் 3:4, 7, 8. உன்னதப்
பாட்டு 5:3 இந்த வசனங்களின்படி தாவீது உரியாைவ
வீட்டுக்கு அனுப்ப தன் மைனவடம் உடல் உறவு ெசய்ய
மைறமுகமாக ஏவனான்
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நான் அப்படிச் ெசய்க றதல்ைல
என்று உம்முைடயேபரிலும் உம்முைடய
ஆத்துமாவன்ேபரிலும் ஆைணயட்டுச்
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
தாவீது உரியாைவ ேநாக்க : இன்ைறக்கும்
நீ இங்ேகேய இரு; நாைளக்கு
உன்ைன அனுப்பவடுேவன் என்றான்;
அப்படிேய உரியா அன்றும் மறுநாளும்
எருசேலமில் இருந்தான். 13 தாவீது
அவைனத் தனக்கு முன்பாக சாப்ப ட்டுக்
குடிக்க றதற்கு அைழத்து, அவனுக்கு
ேபாைத உண்டாக்கனான்; ஆனாலும்
அவன் தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபாகாமல்,
மாைலயல் தன்னுைடய ஆண்டவனின்
வீரர்கேளாடு தன்னுைடய படுக்ைகய ேல
படுத்துக்ெகாண்டான். 14 காைலயல்
தாவீது ேயாவாபுக்கு ஒரு கடிதத்ைத
எழுத , உரியாவன் ைகயல் ெகாடுத்து
அனுப்பனான். 15 அந்தக் கடிதத்த ேல
கடுைமயாக யுத்தம் நடக்க ற இடத்த ேல
நீங்கள் உரியாைவ நறுத்த , அவன்
ெவட்டப்பட்டு சாகும்படி, அவைனவட்டுப்
பன்வாங்குங்கள் என்று எழுதயருந்தான்.
16 அப்படிேய ேயாவாப் அந்தப் பட்டணத்ைதச்
சுற்ற காவல்ேபாட்டிருக்கும்ேபாது
ெபலசாலிகள் இருக்கறார்கள் என்று
தான் அறந்த இடத்தல் உரியாைவ
நறுத்தனான். 17 பட்டணத்தன் மனிதர்கள்
புறப்பட்டுவந்து ேயாவாேபாடு யுத்தம்
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ெசய்யும்ேபாது, தாவீதன் வீரர்களான
மக்களில் சலர் வழுந்து இறந்தார்கள்;
ஏத்தயனான உரியாவும் இறந்தான்.
18 அப்ெபாழுது ேயாவாப் அந்த யுத்தத்தன்
ெசய்த கைளெயல்லாம் தாவீதுக்கு
அறவக்க தூதர்கைள அனுப்ப , 19 தான்
அனுப்புக ற ஆைள ேநாக்க : நீ யுத்தத்தன்
ெசய்த கைளெயல்லாம் ராஜாவுக்குச்
ெசால்லி முடிந்தேபாது, 20 ராஜாவுக்குக்
ேகாபம்எழும்ப ,அவர்: நீங்கள்பட்டணத்தற்கு
இத்தைன அருகல் ேபாய் யுத்தம்
ெசய்யேவண்டியது என்ன? மதலின் ேமல்
நன்றுஅம்புஎய்வார்கள்என்றுஉங்களுக்குத்
ெதரியாதா? 21 எருப்ேபேசத்தனுைடய
மகன் அபெமேலக்ைகக் ெகான்றது
யார்? ேதேபச ேல ஒரு ெபண்பள்ைள
மதலின் ேமலிருந்து ஒரு மாவைரக்கும்
கல்லின் துண்ைட அவன்ேமல் ேபாட்டதால்
அல்லேவா அவன் இறந்தான்; நீங்கள்
மதலிற்கு இவ்வளவு அருகல் ேபானது
என்ன என்று உன்ேனாடு ெசான்னால்,
அப்ெபாழுது நீ, உம்முைடய வீரனான
உரியா என்னும் ஏத்தயனும் இறந்தான்
என்று ெசால் என்றான். 22 அந்த ஆள்
ேபாய், நுைழந்து, ேயாவாப் தன்னிடம்
ெசால்லியனுப்பன ெசய்த கைளெயல்லாம்
தாவீதுக்கு அறவத்து, 23 தாவீைதப் பார்த்து;
அந்த மனிதர்கள் ேமேலாங்க , அவர்கள்
ெவளிேய எங்களுக்கு எத ராகப் புறப்பட்டு
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வந்தேபாது, நாங்கள் பட்டணவாசல்வைர
அவர்கைளத் துரத்த ேனாம். 24 அப்ெபாழுது
வல்வீரர்கள் மதலின் ேமலிருந்து
உம்முைடய வீரர்களின்ேமல் அம்பு
எய்ததால், ராஜாவன் வீரர்களில் சலர்
இறந்தார்கள்; உம்முைடய வீரனான உரியா
என்னும் ஏத்தயனும் இறந்தான் என்றான்.
25 அப்ெபாழுது தாவீது அந்த ஆைள
ேநாக்க : நீ ேயாவாபனிடம் ேபாய், இந்தக்
காரியத்ைதப்பற்ற க் கலங்கேவண்டாம்;
பட்டயம் ஒருமுைற ஒருவைனயும்,
மற்ெறாருமுைற ேவெறாருவைனயும்
தாக்கும்; நீ யுத்தத்ைதப் பலக்கச்ெசய்து,
பட்டணத்ைத இடித்துப்ேபாடு என்று
அவைனத் ைதரியப்படுத்து என்றான்.
26 தன்னுைடய கணவனான உரியா
இறந்தான் என்று அவனுைடய மைனவ
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவள் தன்னுைடய
கணவனுக்காக துக்கம் ெகாண்டாடினாள்.
27 துக்கநாள் முடிந்தபன்பு, தாவீது
அவைள வரவைழத்து, தன்னுைடய
வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டான்; அவள்
அவனுக்கு மைனவயாக , அவனுக்கு ஒரு
மகைனப்ெபற்றாள். தாவீது ெசய்த இந்தக்
காரியம் ெயேகாவாவுக்கு மனவருத்தமாக
இருந்தது.

அத்த யாயம் 12
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நாத்தான்தாவீைதக்கடிந்துெகாள்ளுதல்
1 ெயேகாவா நாத்தாைனத் தாவீத டம்

அனுப்பனார்; நாத்தான் தாவீத டம் வந்து,
அவைன ேநாக்க : ஒரு பட்டணத்தல்
இரண்டு மனிதர்கள் இருந்தார்கள், ஒருவன்
ெசல்வந்தன், மற்றவன் தரித்த ரன்.
2 ெசல்வந்தனுக்கு ஆடுமாடுகள் மிக
அத கமாக இருந்தது. 3 தரித்த ரனுக்ேகா
தான் வைலக்கு வாங்க வளர்த்த ஒேர ஒரு
சன்னஆட்டுக்குட்டிையத்தவ ரேவெறான்றும்
இல்லாமல் இருந்தது; அது அவேனாடும்
அவனுைடய பள்ைளகேளாடும் இருந்து
வளர்ந்து, அவனுைடய அப்பத்ைத சாப்ப ட்டு,
அவனுைடய பாத்த ரத்த ேல குடித்து,
அவனுைடய மடிய ேல படுத்துக்ெகாண்டு,
அவனுக்கு ஒரு மகைளப்ேபால
இருந்தது. 4 அந்த ெசல்வந்தனிடம்
வழிப்ேபாக்கன் ஒருவன் வந்தான்; அவன்
தன்னிடத்தல் வந்த வழிப்ேபாக்கனுக்குச்
சைமயல்ெசய்ய,தன்னுைடயஆடுமாடுகளில்
ஒன்ைறப் ப டிக்க மனமில்லாமல், அந்தத்
தரித்த ரனுைடய ஆட்டுக்குட்டிையப் ப டித்து,
அைதத் தன்னிடத்தல் வந்த மனிதனுக்குச்
சைமயல்ெசய்யச் ெசான்னான் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது தாவீது: அந்த மனிதன்ேமல்
மிகவும் ேகாபமைடந்து, நாத்தாைனப்
பார்த்து: இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்த
மனிதன் மரணத்தற்கு ஏதுவானவன்
என்று ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்
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ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 6 அவன்
இரக்கமற்றவனாக இருந்து, இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்தபடியால், அந்த
ஆட்டுக்குட்டிக்காக நான்கு மடங்கு தரும்பச்
ெசலுத்தேவண்டும் என்றான். 7 அப்ெபாழுது
நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க : நீேய அந்த
மனிதன்; இஸ்ரேவலின் ேதவனான
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நான்உன்ைனஇஸ்ரேவலின்ேமல்ராஜாவாக
அப ேஷகம்ெசய்து, உன்ைனச் சவுலின்
ைகக்குத் தப்புவத்து, 8உன்ஆண்டவனுைடய
வீட்ைட உனக்குக் ெகாடுத்து, உன்
ஆண்டவனுைடய ெபண்கைளயும்
உன்னுைடய மடிய ேல தந்து, இஸ்ரேவல்
வம்சத்ைதயும்,யூதா வம்சத்ைதயும் உனக்குக்
ெகாடுத்ேதன்; இது ேபாதாமலிருந்தால்,
இன்னும் உனக்கு ேவண்டியைதத் தருேவன்.
9 ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குத் தீங்கான
இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்து, அவருைடய
வார்த்ைதைய நீ அசட்ைட ெசய்தது
என்ன? ஏத்தயனான உரியாைவ நீ
பட்டயத்தால் இறக்கச்ெசய்து, அவனுைடய
மைனவைய உனக்கு மைனவயாக
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைன அம்ேமான்
இராணுவத்தனர்களின் பட்டயத்தாேல
ெகான்றுேபாட்டாய். 10 இப்ேபாதும் நீ
என்ைன அசட்ைடெசய்து, ஏத்தயனான
உரியாவன் மைனவைய உனக்கு
மைனவயாக எடுத்துக்ெகாண்டபடியால்,
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பட்டயம் எப்ெபாழுதும் உன்னுைடய
வீட்ைடவ ட்டுநீங்காமலிருக்கும். 11ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
இேதா, நான் உன்னுைடய வீட்டிேல
அழிைவ உன்ேமல் எழும்பச்ெசய்து,
உன்னுைடய கண்கள் பார்க்க, உன்னுைடய
மைனவகைள எடுத்து, உன்னுைடய
அயலானுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அவன் இந்தச்
சூரியனுைடய ெவளிச்சத்த ேல உன்னுைடய
மைனவகேளாடு உறவுெகாள்வான். 12 நீ
மைறவல் அைதச் ெசய்தாய்; நாேனா இந்தக்
காரியத்ைத இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்கும்
முன்பாகவும், சூரியனுக்கு முன்பாகவும்
ெசய்ேவன் என்றார் என்று ெசான்னான்.
13 அப்ெபாழுது தாவீது நாத்தானிடம்:
நான் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம் ெசய்ேதன் என்றான். நாத்தான்
தாவீைத ேநாக்க : நீ சாகாதபடி, ெயேகாவா
உன்னுைடய பாவத்ைத நீங்கச்ெசய்தார்.
14 ஆனாலும் இந்த சம்பவத்தால்
ெயேகாவாவுைடய எத ரிகள் இழிவாகப்
ேபச நீ காரணமாக இருந்தபடியால்,
உனக்குப் ப றந்த பள்ைள ந ச்சயமாக சாகும்
என்று ெசால்லி, நாத்தான் தன்னுைடய
வீட்டிற்குப் ேபாய்வ ட்டான். 15 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாஉரியாவன்மைனவ தாவீதுக்குப்
ெபற்ற ஆண்பள்ைளைய அடித்தார்; அது
வயாத ப்பட்டுக் ேகவலமாக இருந்தது.
16 அப்ெபாழுது ெயேகாவா அந்தப்



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 12:17 lvii 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 12:20

பள்ைளக்காக ேதவனிடம் ெஜபம்ெசய்து,
உபவாச த்து, உள்ேள ேபாய்,இரவுமுழுவதும்
தைரய ேல க டந்தான். 17 அவைனத்
தைரயலிருந்து எழுந்தருக்கச்ெசய்ய,
அவனுைடய வீட்டிலுள்ள மூப்பர்கள்
எழுந்து, அவன் அருகல் வந்தாலும்,
அவன் மாட்ேடன் என்று ெசால்லி,
அவர்கேளாடு அப்பம் சாப்ப டாமல்
இருந்தான். 18 ஏழாம் நாளில், பள்ைள
இறந்துேபானது. பள்ைள இறந்துேபானது
என்று தாவீதன் ேவைலக்காரர்கள்
அவனுக்கு அறவக்க பயந்தார்கள்:
பள்ைள உய ேராடிருக்கும்ேபாது, நாம்
அவேராடு ேபசுக றேபாது, அவர் நம்முைடய
ெசால்ைலக் ேகட்கவல்ைல; பள்ைள
இறந்துேபானது என்று அவரிடம் எப்படிச்
ெசால்லுேவாம்? அதகமாக மனேவதைன
அைடவாேர என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
19 தாவீது தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்
இரகச யமாகப் ேபச க்ெகாள்க றைதக் கண்டு,
பள்ைள இறந்துேபானது என்று அறந்து,
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்க :
பள்ைள இறந்துேபானேதா என்று ேகட்டான்;
இறந்துேபானது என்றார்கள். 20அப்ெபாழுது
தாவீது தைரையவ ட்டு எழுந்து, குளித்து,
எண்ெணய் பூச க்ெகாண்டு, தன்னுைடய
ஆைடகைள மாற்ற , ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் நுைழந்து, ெதாழுதுெகாண்டு,
தன்னுைடய வீட்டிற்கு வந்து, உணவு
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ேகட்டான்; அவன் முன்ேன அைத
ைவத்தேபாது சாப்ப ட்டான். 21 அப்ெபாழுது
அவன் ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க :
நீர் ெசய்க ற இந்தக் காரியம் என்ன?
பள்ைளஉய ேராடிருக்கும்ேபாதுஉபவாச த்து
அழுதீர்; பள்ைள இறந்தபன்பு, எழுந்து
சாப்படுக றீேர என்றார்கள். 22அதற்குஅவன்:
பள்ைள இன்னும் உய ேராடிருக்கும்ேபாது,
பள்ைள பைழக்கும்படிக் ெயேகாவா எனக்கு
இரங்குவாேரா, எப்படிேயா, யாருக்குத்
ெதரியும் என்று உபவாச த்து அழுேதன்.
23 அது இறந்தருக்க, இப்ேபாது நான்
ஏன் உபவாச க்க ேவண்டும்? இனி நான்
அைதத் தரும்பவரச்ெசய்ய முடியுேமா?
நான் அதனிடம் ேபாேவேன தவ ர,
அது என்னிடம் தரும்ப வரப்ேபாக றது
இல்ைல என்றான். 24 பன்பு தாவீது
தன்னுைடய மைனவயான பத்ேசபாளுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லி, அவளிடத்தல் ேபாய்,
அவேளாடு உறவுெகாண்டான்; அவள்
ஒரு மகைனப்ெபற்றாள்; அவனுக்குச்
சாெலாேமான்என்றுெபயரிட்டான்;அவனிடம்
ெயேகாவா அன்பாக இருந்தார். 25 அவர்
தீர்க்கதரிச யான நாத்தாைனஅனுப்ப,அவன்
ெயேகாவாவுக்காக அவனுக்கு ெயத தயா
என்று ெபயரிட்டான். 26 அதற்குள்ேள
ேயாவாப் அம்ேமான் மக்களுைடய
ரப்பா பட்டணத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து,
தைலநகரத்ைதப் ப டித்து, 27 தாவீத டம்
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ஆள் அனுப்ப , நான் ரப்பாவன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, தண்ணீர் ஓரமான
பட்டணத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்ேடன்.
28 நான் பட்டணத்ைதப் ப டிக்க றதனால், என்
ெபயர் ெசால்லாதபடி, நீர் மற்ற மக்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, பட்டணத்ைத
முற்றுைகேபாட்டு, ப டிக்கேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 29 அப்படிேய தாவீது
மக்கைளெயல்லாம் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ரப்பாவுக்குப் ேபாய், அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, அைதப் ப டித்தான்.
30அவர்களுைடய ராஜாவன் தைலயன்ேமல்
இருந்த க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்;
அது ஒரு தாலந்து நைறெபான்னும்,
இரத்தனங்கள் பத த்ததுமாகவும்
இருந்தது; அது தாவீதுைடய தைலயல்
ைவக்கப்பட்டது; பட்டணத்தலிருந்து
ஏராளமான ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுேபானான். 31 பன்பு அதலிருந்த
மக்கைள அவன் ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அவர்கைள வாள்களும், இரும்பு
ஆயதங்களும், இரும்புக் ேகாடரிகளும்
ெசய்யும் ேவைளயல் உட்படுத்த ,
அவர்கைளச் ெசங்கற்சூைளகளிலும்
ேவைலெசய்யைவத்தான்; இப்படி அம்ேமான்
மக்களின் பட்டணங்களுக்ெகல்லாம் ெசய்து,
தாவீது எல்லா மக்கேளாடும் எருசேலமிற்குத்
தரும்பனான்.
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அத்த யாயம் 13
அம்ேனானும்தாமாரும்

1 இதற்குப்பன்பு தாவீதன் மகனான
அப்சேலாமிற்குத்தாமார் என்னும்ெபயருள்ள
அழகான ஒரு சேகாதரி இருந்தாள்;
அவள்ேமல் தாவீதன் மகன் அம்ேனான்
ஆைச ைவத்தான். 2 தன்னுைடய
சேகாதரியான தாமாருக்காக கவைலேயாடு
இருந்து வயாத ப்பட்டான்; அவள்
கன்னிப்ெபண்ணாகஇருந்தாள்;அவளுக்குத்
தீங்குெசய்ய, அம்ேனானுக்கு வருத்தமாக
இருந்தது. 3அம்ேனானுக்குத் தாவீதனுைடய
சேகாதரன் ச மியாவன் மகனான ேயானதாப்
என்னும்ெபயருள்ளஒருநண்பன்இருந்தான்;
அந்த ேயானதாப் மகா தந்த ரமுள்ளவன்.
4 அவன் இவைனப் பார்த்து: ராஜாவன்
மகனான நீ, நாளுக்குநாள் எதனால்
இப்படி ெமலிந்துேபாக றாய், எனக்குச்
ெசால்லமாட்டாயா என்றான். அதற்கு
அம்ேனான்: என்னுைடய சேகாதரன்
அப்சேலாமின் சேகாதரியான தாமாரின்ேமல்
நான் ஆைச ைவத்தருக்க ேறன் என்றான்.
5அப்ெபாழுது ேயானதாப் அவைனப் பார்த்து:
நீ வயாதயுள்ளைனப்ேபால உன்னுைடய
படுக்ைகயன்ேமல் படுத்துக்ெகாள்;
உன்ைனப் பார்ப்பதற்கு உன்னுைடய
தகப்பனார் வரும்ேபாது, நீ என்னுைடய
சேகாதரியான தாமார் வந்து, எனக்கு உணவு
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ெகாடுத்து, அவள்ைகயனாேல சாப்படும்படி
நான் பார்க்க, என்னுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக சைமக்கும்படிதயவுெசய்துஅவைள
அனுப்பும் என்றுெசால் என்றான். 6அப்படிேய
அம்ேனான் வயாதயுள்ளவன்ேபால்
படுத்துக்ெகாண்டு, ராஜா தன்ைனப்
பார்க்கவந்தேபாது, ராஜாைவ ேநாக்க :
என்னுைடய சேகாதரியான தாமார்
வந்து நான் அவளுைடய ைகயனாேல
சாப்படும்படி, என்னுைடய கண்களுக்கு
முன்பாக இரண்டு நல்ல பணியாரங்கைளச்
ெசய்யும்படி அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும்
என்றான். 7 அப்ெபாழுது தாவீது; தாமாரின்
வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்ப , தாமாரிடம் நீ
உன்னுைடய சேகாதரனான அம்ேனான்
வீட்டுக்குப் ேபாய், அவனுக்கு சைமயல்
ெசய்துெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னான்.
8 தாமார் தன்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனான் படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற
வீட்டுக்குப்ேபாய், மாெவடுத்துப்
பைசந்து, அவனுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகத் தட்டி, பணியாரங்கைளச்
சுட்டு, 9 பாத்த ரத்ைத எடுத்து, அவனுக்கு
முன்பாக அைவகைள ைவத்தாள்; ஆனாலும்
அவன் சாப்ப டமாட்ேடன் என்றான்; பன்பு
அம்ேனான்: எல்ேலாரும் என்ைனவட்டு
ெவளிேய ேபாகட்டும் என்றான்; எல்ேலாரும்
அவைனவட்டு ெவளிேய ேபானார்கள்.
10 அப்ெபாழுது அம்ேனான் தாமாைரப்
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பார்த்து: நான் உன்னுைடய ைகயனாேல
சாப்படும்படி, அந்தப் பலகாரத்ைத
என்னுைடய அைறக்கு ெகாண்டுவா
என்றான்; அப்படிேய தாமார் தான் ெசய்த
பணியாரங்கைள வீட்டின் அைறயல்
இருக்கற தன்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனானிடத்தல் ெகாண்டுேபானாள்.
11 அவன் சாப்படும்படி அவள் அைவகைளக்
அருகல் ெகாண்டுவரும்ேபாது, அவன்
அவைளப் ப டித்து, அவைளப் பார்த்து: என்
சேகாதரிேய, நீவந்துஎன்ேனாடுஉறவுெகாள்
என்றான். 12 அதற்கு அவள்: ேவண்டாம்,
என்னுைடய சேகாதரேன, என்ைன
அவமானப்படுத்தாேத, இஸ்ரேவலிேல
இப்படிச் ெசய்யக்கூடாது; இப்படிப்பட்ட
மத ேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம்.
13 நான் இந்த ெவட்கத்ேதாடு எங்ேக
ேபாேவன்? நீயும் இஸ்ரேவலிேல
மதெகட்டவர்களில் ஒருவைனப்ேபால
ஆவாய்; இப்ேபாதும் நீ ராஜாவுடன்
ேபசு, அவர் என்ைன உனக்குத் தராமல்
மறுக்கமாட்டார் என்றாள். 14 அவன்
அவளுைடய ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்ேடன்
என்று அவைளப் பலவந்தமாகப் ப டித்து,
அவேளாடுஉறவுெகாண்டான். 15அதன்பன்பு
அம்ேனான் அவைள மிகவும் ெவறுத்தான்;
அவன்அவைள வரும்பன வருப்பத்ைதவ ட,
அவைள ெவறுத்த ெவறுப்பு அத கமாக
இருந்தது. ஆைகயால்: நீ எழுந்து
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ேபாய்வடு என்று அம்ேனான் அவேளாடு
ெசான்னான். 16 அப்ெபாழுது அவள்: நீ
எனக்கு முந்த ெசய்த அநயாயத்ைதவ ட,
இப்ெபாழுது என்ைனத் துரத்தவடுகற
இந்த அநயாயம் ெகாடுைமயாக இருக்க றது
என்றாள்; ஆனாலும் அவன் அவளுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்க மனமில்லாமல்,
17தன்னிடத்தல்ேவைலெசய்க றதன்னுைடய
ேவைலக்காரைனக் கூப்ப ட்டு: நீ இவைள
என்ைனவட்டு ெவளிேயத் தள்ளி,
கதைவப் பூட்டு என்றான். 18 அப்படிேய
அவனிடம் ேவைலெசய்க றவன் அவைள
ெவளிேயத் தள்ளி, கதைவப் பூட்டினான்;
அவள் பலவர்ணமான ஆைடைய
அணிந்துெகாண்டிருந்தாள்; ராஜாவன்
மகள்களான கன்னிைககள் இைதப்ேபால
சால்ைவகைள அணிந்துெகாள்வார்கள்.
19 அப்ெபாழுது தாமார்: தன்னுைடய
தைலயன்ேமல் சாம்பைல வாரிப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு, தான் அணிந்தருந்த
பலவர்ணமான ஆைடையக்க ழித்து,
தன்னுைடய ைகையத் தன்னுைடய
தைலயன்ேமல் ைவத்து, சத்தமிட்டு
அழுதுெகாண்டுேபானாள். 20 அப்ெபாழுது
அவள் சேகாதரனான அப்சேலாம் அவைளப்
பார்த்து: உன்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனான் உன்ேனாடிருந்தாேனா?
இப்ேபாதும் என்னுைடய சேகாதரிேய,
நீ மவுனமாக இரு; அவன் உன்னுைடய
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சேகாதரன்; இந்தச் சம்பவத்ைத உன்னுைடய
மனத ேல ைவக்காேத என்றான்; அப்படிேய
தாமார் தன்னுைடய சேகாதரனான
அப்சேலாமின் வீட்டில் தனியாக
மனேவதைனப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
21தாவீதுராஜாஇந்தச்ெசய்த கைளெயல்லாம்
ேகள்வப்பட்டேபாது, கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டான். 22அப்சேலாம் அம்ேனாேனாடு
நன்ைமேயா தீைமேயா ேபசவல்ைல;
தன்னுைடய சேகாதரியான தாமாைர
அம்ேனான் கற்பழித்ததனால் அப்சேலாம்
அவைனப்பைகத்தான்.

அம்ேனாைன அப்சேலாம்
ெகாைலெசய்தல்

23 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு,
அப்சேலாம் எப்ப ராயீமுக்குச் சமீபமான
பாலாத்ேசாரிேல ஆட்கைள ைவத்து,
ஆடுகைள மய ர் கத்தரிக்க ற ேவைலயல்
இருந்தான்; அங்ேக ராஜாவன் மகன்கள்
எல்ேலாைரயும் வருந்த ற்கு அைழத்தான்.
24 அப்சேலாம் ராஜாவ டம் ேபாய்,
ஆட்கைள ைவத்து ஆடுகைள மய ர்
கத்தரிக்க ேறன்; ராஜாவும் அவருைடய
ேவைலக்காரர்களும் உமது அடியாேனாடு
வரும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்றான். 25 ராஜா அப்சேலாைமப் பார்த்து:
அப்படி ேவண்டாம், என்னுைடய மகேன;
நாங்கள் எல்ேலாரும் வந்தால் உனக்கு



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 13:26 lxv 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 13:29

அதக ெசலவு உண்டாகும் என்றான்;
அவைன வருந்த க்ேகட்டாலும், அவன் ேபாக
மனமில்லாமல், அவைன ஆசீர்வத த்தான்.
26 அப்ெபாழுது அப்சேலாம்: நீர் வராமல்
இருந்தால், என்னுைடய சேகாதரனான
அம்ேனானாவது எங்கேளாடு வரும்படி
அவனுக்குஅனுமத தாரும் என்றான். அதற்கு
ராஜா: அவன் உன்ேனாடு வரேவண்டியது
என்ன என்றான். 27 அப்சேலாம் பன்பும்
அவைன வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டபடியால்,
அவன் அம்ேனாைனயும், ராஜாவன்
மகன்கள் அைனவைரயும் அவேனாடு
ேபாகவ ட்டான். 28 அப்சேலாம்
தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
ேநாக்க : அம்ேனான் த ராட்ைசரசம்
குடித்து சந்ேதாஷமாக இருக்கும்
ேநரத்ைத நன்றாக எத ர்பார்த்தருங்கள்;
அப்ெபாழுது நான்: அம்ேனாைன
அடியுங்கள் என்று ெசால்லுேவன்;
உடேன நீங்கள் பயப்படாமல் அவைனக்
ெகான்றுேபாடுங்கள்; நான் அல்லேவா
அைத உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்;
த டன்ெகாண்டு ைதரியமாக இருங்கள்
என்று ெசால்லியருந்தான். 29 அப்சேலாம்
கட்டைளய ட்டபடிேய அப்சேலாமின்
ேவைலக்காரர்கள் அம்ேனானுக்குச்
ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது ராஜாவன்
மகன்கள் எல்ேலாரும் எழுந்து, அவரவர்கள்
தங்களுைடய ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல்
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ஏற ஓடிப்ேபானார்கள். 30 அவர்கள்
வழியல் இருக்கும்ேபாேத, அப்சேலாம்
ராஜாவன் மகன்கள் எல்ேலாைரயும்
அடித்துக் ெகான்றுேபாட்டான், அவர்களில்
ஒருவரும் மீதயாக இருக்கவ டவல்ைல
என்று, தாவீதுக்குச் ெசய்த வந்தது.
31 அப்ெபாழுது ராஜா எழுந்து, தன்னுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
தைரய ேல வழுந்து க டந்தான்; அவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு
நன்றார்கள். 32 அப்ெபாழுது தாவீதன்
சேகாதரனான ச மியாவன் மகன்
ேயானதாப் வந்து: ராஜாவன் மகன்களான
வாலிபர்கைளெயல்லாம் ெகான்று
ேபாட்டார்கள் என்று என்னுைடய ஆண்டவன்
நைனக்கேவண்டாம்; அம்ேனான் மட்டும்
இறந்துேபானான்; அவன் தன்னுைடய
சேகாதரியான தாமாைரக் கற்பழித்த
நாள்முதற்ெகாண்டு, அது அப்சேலாமின்
மனதல் இருந்தது. 33இப்ேபாதும் ராஜாவன்
மகன்கள் எல்ேலாரும் இறந்தார்கள் என்கற
ேபச்ைச ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன்
தம்முைடய மனத ேல ைவக்கேவண்டாம்;
அம்ேனான் ஒருவேன இறந்தான்
என்றான்; அப்சேலாம் ஓடிப்ேபானான்.
34 இரவுக்காவலன் தன்னுைடய கண்கைள
ஏெறடுத்துப் பார்த்தேபாது, இேதா, அேநக
மக்கள் தனக்குப் பன்னாேல மைல ஓரமாக
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வருகறைதக் கண்டான். 35 அப்ெபாழுது
ேயானதாப் ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா,
ராஜாவன் மகன்கள் வருகறார்கள்;
உமது அடிேயன் ெசான்னபடிேய ஆயற்று
என்றான். 36 அவன் ேபச முடிந்தேபாது,
ராஜாவன் மகன்கள் வந்து, சத்தமிட்டு
அழுதார்கள்; ராஜாவும் அவனுைடய
எல்லா ேவைலக்காரர்களும் மிகவும்
புலம்ப அழுதார்கள். 37 அப்சேலாேமா
அம்மீயூதன் மகனான தல்மாய் என்னும்
ெகசூரின் ராஜாவனிடமாக ஓடிப்ேபானான்.
தாவீது தனந்ேதாறும் தன்னுைடய
மகனுக்காக துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
38 அப்சேலாம் ெகசூருக்கு ஓடிப்ேபாய்,
அங்ேக மூன்று வருடங்கள் இருந்தான்.
39 தாவீது ராஜா அம்ேனான் இறந்தபடியால்,
அவனுக்காகத் துக்க த்து ஆறுதல்
அைடந்தேபாதுஅப்சேலாைமப் பன்ெதாடரும்
எண்ணத்ைதவ ட்டுவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 14
அப்சேலாம் எருசேலமிற்குத்தரும்புதல்

1 ராஜாவன் இருதயம் அப்சேலாமின்
ேமல் இன்னும் நைனவாக இருக்க றைதச்
ெசருயாவன் மகன் ேயாவாப் கண்டு,
2அவன் ெதக்ேகாவா பட்டணத்தல் இருக்கற
புத்தயுள்ள ஒரு ெபண்ைண அைழத்து:
நீ துக்கம் ெகாண்டாடுக றவைளப்ேபால,
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துக்கத்த ற்குரிய ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு, எண்ெணய் பூசாமல்,
இறந்து ேபானவனுக்காக அேநகநாட்கள்
துக்கம் ெகாண்டாடுக ற ெபண்ைணப்ேபாலக்
காண்பத்து, 3 ராஜாவ டம் ேபாய், அவைர
ேநாக்க : இவ்வாறாகச் ெசால் என்று
அவள் ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகைள
ேயாவாப்அவளிடம் ெசான்னான். 4அப்படிேய
ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்த அந்த ெபண்
ராஜாேவாடு ேபசப்ேபாய், தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து வணங்க : ராஜாேவ,
இரட்ச யும் என்றாள். 5 ராஜா அவைளப்
பார்த்து: உனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று
ேகட்டதற்கு, அவள்: நான் ஒரு வதைவ,
என்னுைடய கணவன் இறந்துேபானான்.
6 உமது அடியாளுக்கு இரண்டு மகன்கள்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் இருவரும்
ெவளிய ேல சண்ைடய ட்டு, அவர்கைள
வலக்க ஒருவரும் இல்லாதபடியால்,
ஒருவன் மற்றவைன அடித்துக்
ெகான்றுேபாட்டான். 7 வம்சத்தார்கள்
எல்ேலாரும் உம்முைடய அடியாளுக்கு
வேராதமாக எழும்ப , தன்னுைடய
சேகாதரைனக் ெகான்று ேபாட்டவைன
எங்களிடம் ஒப்புவ ; அவன் ெகான்ற
அவனுைடய சேகாதரனுைடய உயருக்காக
நாங்கள் அவைனக் ெகான்றுேபாடுேவாம்;
ஒேர வாரிசாக இருந்தாலும் அவைனயும்
அழித்துப்ேபாடுேவாம் என்கறார்கள்.
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இப்படி என் கணவனின் ெபயரும் நீதயும்
பூமியன்ேமல் ைவக்கப்படாதபடி, எனக்கு
இன்னும் மீதயாக இருக்க ற கைடசயாக
எரிக ற சறுெநருப்ைபயும்அைணத்துப்ேபாட
மனதாக இருக்க றார்கள் என்றாள். 8 ராஜா
அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து: நீ உன்னுைடய
வீட்டுக்குப் ேபா, உன்னுைடய காரியத்ைதக்
குற த்து கட்டைள ெகாடுப்ேபன் என்றான்.
9 பன்னும் அந்தத் ெதக்ேகாவாவூர் ெபண்
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவேன, ராஜாவன் ேமலும் அவருைடய
சங்காசனத்தன்ேமலும் குற்றமில்லாதபடி,
அந்தப் பழி என்ேமலும் என்னுைடய தகப்பன்
குடும்பத்தன்ேமலும் சுமரட்டும் என்றாள்.
10 அதற்கு ராஜா: உனக்கு வேராதமாகப்
ேபசுக றவைன என்னிடம் ெகாண்டுவா;
அப்ெபாழுது அவன் இனி உன்ைனத்
ெதாடாமல் இருப்பான் என்றான். 11 பன்னும்
அவள்: இரத்தப்பழி வாங்குகறவர்கள்
தீங்கு ெசய்து, என்னுைடய மகைன
அழிக்கப் ெபருகாதபடி, ராஜாவானவர்
தம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நைனப்பாராக என்றாள். அதற்கு ராஜா: உன்
மகனுைடய தைலமுடியல் ஒன்றும் தைரயல்
வழுவதல்ைல என்று ெயேகாவாவன்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது அந்த ெபண்:
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனாடு
உமது அடியாள் ஒரு வார்த்ைத ெசால்ல
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அனுமத ேவண்டும் என்றாள். அவன்:
ெசால்லு என்றான். 13 அப்ெபாழுது
அந்தப் ெபண்: பன்ேன ஏன் ேதவனுைடய
மக்களுக்கு எத ராக இப்படிப்பட்ட
நைனைவ நீர் ெகாண்டிருக்க றீர்,
துரத்தப்பட்ட தம்முைடய மகைன ராஜா
தரும்ப அைழக்காததாேல, ராஜா
இப்ெபாழுது ெசான்ன வார்த்ைதயால்
குற்றமுள்ளவைரப்ேபால் இருக்க றார்.
14 நாம் மரிப்பது ந ச்சயம், தரும்பச்
ேசர்க்கக்கூடாதபடி, தைரய ேல ச ந்தப்படுக ற
தண்ணீைரப்ேபால் இருக்க ேறாம்;
ேதவன் ஜீவைன எடுத்துக்ெகாள்ளாமல்,
துரத்தப்பட்டவன் முழுவதும் தம்ைமவ ட்டு
வலக்க முடியாமலிருக்கும் நைனவுகைள
நைனக்கறார். 15 இப்ெபாழுதும் நான்
என்னுைடய ஆண்டவனாகய ராஜாேவாடு
இந்த வார்த்ைதையப் ேபசவந்த காரணம்
என்னெவன்றால்: மக்கள் எனக்குப்
பயமுண்டாக்கயதால், நான் ராஜாேவாடு
ேபசவந்ேதன்; ஒருேவைள ராஜா தமது
அடியாளுைடய வார்த்ைதயன்படி
ெசய்வார் என்று உமது அடியாளான
நான் நைனத்ததாலும் வந்ேதேன தவ ர
ேவெறான்றுமில்ைல. 16 என்ைனயும்
என்னுைடய மகைனயும் ஒன்றாக
ேதவனுைடய சுதந்தரத்தலிருந்து நீக்க ,
அழிக்க நைனக்கற மனிதனுைடய ைகக்குத்
தமது அடியாைள தப்புவக்கும்படி ராஜா
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ேகட்பார். 17 ராஜாவான என்ஆண்டவனுைடய
வார்த்ைத எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும்
என்றுஉமதுஅடியாளானநான்நைனத்ேதன்;
நன்ைமையயும் தீைமையயும் ேகட்கும்படி,
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன்
ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால இருக்க றார்;
இதற்காக உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா உம்ேமாடு இருக்க றார்
என்றாள். 18 அப்ெபாழுது ராஜா அந்தப்
ெபண்ணுக்கு பதலாக: நான் உன்னிடம்
ேகட்கும் காரியத்ைத நீ எனக்கு மைறக்க
ேவண்டாம் என்றான். அதற்கு அந்தப் ெபண்
பதலாக, ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவர்
ெசால்லட்டும் என்றாள். 19 அப்ெபாழுது
ராஜா: இதற்ெகல்லாம் ேயாவாப் உனக்கு
உதவயாக இருக்கவல்ைலயா என்று
ேகட்டான். அதற்கு அந்தப் ெபண்
பதலாக, ராஜாவாகய என்னுைடய
ஆண்டவன் ெசான்னைவகைளவட்டு வலது
பக்கத்தலாவது இடது பக்கத்தலாவது
வலகுவதற்கு ஒருவராலும் முடியாது
என்று ராஜாவான என் ஆண்டவனுைடய
ஜீவைனக் ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்;
உமது அடியானாகய ேயாவாப் தான் இைத
எனக்குக் கற்ப த்து, அவேன இந்த எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் உமது அடியாளின்
வாயலிருந்து ெசால்ல ைவத்தான். 20 நான்
இந்தக் காரியத்ைத வளக்க ப் ேபசுவதற்கு
உமது அடியானாகய ேயாவாப் அதற்குக்
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காரணமாக இருந்தான்; ஆனாலும்
ேதசத்தல் நடக்க றைதெயல்லாம் அறய, என்
ஆண்டவனுைடய ஞானம் ேதவதூதனுைடய
ஞானத்ைதப்ேபால் இருக்க றது என்றாள்.
21 அப்ெபாழுது ராஜா ேயாவாைபப் பார்த்து:
இேதா, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்க ேறன்,
நீ ேபாய் அப்சேலாம் என்னும் வாலிபைனத்
தரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டுவா என்றான்.
22 அப்ெபாழுது ேயாவாப் தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து வணங்க , ராஜாைவ
வாழ்த்த , ராஜா தமது அடியானுைடய
வார்த்ைதயன்படி ெசய்ததால், என்னுைடய
ஆண்டவனாகய ராஜாவன் கண்களில்
எனக்குத் தயவு கைடத்தது என்று இன்று
உமது அடியானுக்குத் ெதரியவந்தது
என்றான். 23 பன்பு ேயாவாப் எழுந்து,
ெகசூருக்குப் ேபாய், அப்சேலாைம
எருசேலமிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தான். 24 ராஜா: அவன் என்னுைடய
முகத்ைதப் பார்க்கேவண்டியதல்ைல;
தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்
ேபாகட்டும் என்றான்; அப்படிேய அப்சேலாம்
ராஜாவன் முகத்ைதப் பார்க்காமல்
தன்னுைடய வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான்.
25 இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருக்குள்ளும்
அப்சேலாைமப்ேபால் அழகுள்ளவனும்
புகழப்பட்டவனும் இல்ைல; உள்ளங்கால்
ெதாடங்க உச்சந்தைலவைர அவனில்
ஒரு குைறயும் இல்லாமல் இருந்தது.
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26 அவன் தன்னுைடய தைலமுடி தனக்குப்
பாரமாக இருப்பதால் ஒவ்ெவாரு வருடமும்
சைரத்துக்ெகாள்ளுவான்; சைரக்கும்ேபாது,
அவனுைடய தைலமுடி ராஜாவுைடய
அளவன்படி இருநூறு ேசக்கல்* எைடயாக
இருக்கும். 27 அப்சேலாமுக்கு மூன்று
மகன்களும், தாமார் என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு மகளும் பறந்தார்கள்; இவள்
மிக அழகான ெபண்ணாக இருந்தாள்.
28 அப்சேலாம், ராஜாவன் முகத்ைதக்
காணாமேல, இரண்டு வருடங்கள்
எருசேலமிேல குடியருந்தான். 29ஆைகயால்
அப்சேலாம் ேயாவாைப ராஜாவ டம்
அனுப்பும்படி அைழப்பு ெகாடுத்தான்;
அவேனா அவனிடம் வரமாட்ேடன் என்றான்;
இரண்டாம்முைறயும் அவன் அைழப்பு
ெகாடுத்தான்; அவன் வரமாட்ேடன் என்றான்.
30 அப்ெபாழுது அவன் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து: இேதா
என்னுைடயநலத்த ற்குஅருகல்ேயாவாபன்
நலம் இருக்க றது; அத ேல அவனுக்கு
வாற்ேகாதுைம வைளந்தருக்க றது;
நீங்கள் ேபாய் அத ேல தீையக்ெகாளுத்த ப்
ேபாடுங்கள் என்றான்; அப்படிேய
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் அந்த
நலத்தல் தீையக் ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்.
31 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எழுந்து,

* அத்த யாயம் 14:26 14:26 2. க ேலா 300 க ராம்ஸ்
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அப்சேலாமின்வீட்டிற்குள் ேபாய், என்னுைடய
நலத்ைத உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள்
தீையக் ெகாளுத்த ப்ேபாட்டது என்ன
என்று அவைனக் ேகட்டான். 32 அப்சேலாம்
ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, நான்
ஏன் ெகசூரிலிருந்து வந்ேதன்; நான்
அங்ேக இருந்துவ ட்டால் நலம் என்று
ராஜாவுக்குச் ெசால்லும்படி உம்ைம
ராஜாவ டம்அனுப்புவதற்காகஉம்ைமஇங்ேக
வரும்படிஅைழப்பு ெகாடுத்ேதன்;இப்ேபாதும்
நான் ராஜாவன் முகத்ைதப் பார்க்கட்டும்;
என்ேமல் குற்றம் இருந்தால் அவர் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடட்டும் என்றான்.
அப்சேலாம் தாவீது ராஜாைவசந்த த்தல்

33 ேயாவாப் ராஜாவ டம் ேபாய், அைத
அவனுக்கு அறவத்தேபாது, அப்சேலாமிற்கு
அைழப்பு ெகாடுத்தான்; அவன் ராஜாவ டம்
வந்து, ராஜாவுக்கு முன்பாகத் தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான்,
அப்ெபாழுது ராஜா அப்சேலாைம
முத்தமிட்டான்.

அத்த யாயம் 15
அப்சேலாமின் சத

1 இதற்குப்பன்பு, அப்சேலாம்
இரதங்கைளயும் குதைரகைளயும், தனக்கு
முன்பாக ஓட ஐம்பது வீரர்கைளயும்
சம்பாத த்தான். 2 ேமலும் அப்சேலாம்
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காைலேதாறும் எழுந்து, பட்டணத்து
வாசலுக்குப் ேபாக ற வழி ஓரத்த ேல
நன்றுெகாண்டு, யாராவது தன்னிடம்
இருக்க ற வழக்குக்காக ராஜாவ டம் நயாயம்
ேகட்பதற்காகப் ேபாகும்ேபாது, அவைன
அைழத்து, நீ எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவன்
என்று ேகட்பான்; அவன் உமது அடியான்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் ஒன்றன்,இந்த
ஊைரச் ேசர்ந்தவன் என்று ெசான்னால்,
3 அப்ெபாழுது அப்சேலாம் அவைன
ேநாக்க : இேதா, உன்னுைடய வழக்கு
ேநர்ைமயும் நயாயமுமாக இருக்க றது;
ஆனாலும் ராஜாவ டம் உன்னுைடய
வழக்ைக வ சாரிப்பவர்கள் ஒருவரும்
இல்ைல என்பான். 4 பன்னும் அப்சேலாம்:
ச க்கலான வழக்கு உள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
என்னிடம் வந்து, நான் அவர்களுக்கு
நயாயம் ெசய்யும்படி, என்ைன ேதசத்த ேல
நயாயாத பதயாக ைவத்தால் நலமாக
இருக்கும் என்பான். 5 யாராவது ஒருவன்
அவைன வணங்கவரும்ேபாது, அவன்
தன்னுைடய ைகைய நீட்டி அவைனத்
தழுவ முத்தம் ெசய்வான். 6 இப்படியாக
அப்சேலாம், ராஜாவ டம் நயாயத்த ற்காக
வரும் இஸ்ரேவலர்களுக்ெகல்லாம் ெசய்து,
இஸ்ரேவல் மனிதர்களுைடய இருதயத்ைதக்
கவர்ந்துெகாண்டான். 7 நாற்பது
வருடங்கள் ெசன்றபன்பு, அப்சேலாம்
ராஜாைவ ேநாக்க : நான் ெயேகாவாவுக்கு
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ெசய்த என்னுைடய ெபாருத்தைனைய
எப்ேரானில் ெசலுத்தும்படி நான் ேபாக
அனுமதெகாடும். 8 ெயேகாவா என்ைன
எருசேலமிற்குத் தரும்ப வரச்ெசய்தால்,
ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன ெசய்ேவன்
என்று உமது அடியானாகய நான் சீரியா
ேதசத்தல் ெகசூரில் குடியருக்கும்ேபாது,
ெபாருத்தைனெசய்ேதன் என்றான். 9அதற்கு
ராஜா, சமாதானத்ேதாடு ேபா என்றான்;
அப்ெபாழுது அவன் எழுந்து எப்ேரானுக்கு
ேபானான். 10 அப்சேலாம் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுக்ெகல்லாம் உளவாளிகைள
அனுப்ப , நீங்கள் எக்காளச் சத்தத்ைதக்
ேகட்கும்ேபாது, அப்சேலாம் எப்ேரானிேல
ராஜாவானான் என்று ெசால்லுங்கள்
என்று ெசால்லச்ெசால்லி ைவத்தருந்தான்.
11 எருசேலமிலிருந்து வரவைழக்கப்பட்ட
200 ேபர் அப்சேலாேமாடு ேபானார்கள்;
அவர்கள் வஞ்சகம் இல்லாமல் ஒன்றும்
அறயாமற்ேபானார்கள்.

தாவீதுபயந்ேதாடுதல்
12அப்சேலாம் பலிகைளச்ெசலுத்தும்ேபாது,

தாவீதன் ஆேலாசைனக்காரனான
அகத்ேதாப்ேபல்என்னும்க ேலானியைனயும்
அவன் ஊரான கீேலாவலிருந்து
வரவைழத்தான்; அப்படிேய கட்டுப்பாடு
ெபலத்து, மக்கள் அப்சேலாமிடம் த ரளாக
வந்து கூடினார்கள். 13 அைத அறவக்க ற
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ஒருவன் தாவீத டம் வந்து, இஸ்ரேவலில்
ஒவ்ெவாருவருைடய இருதயமும்
அப்சேலாைமச் சார்ந்துப்ேபாக றது என்றான்.
14 அப்ெபாழுது தாவீது எருசேலமிேல
தன்னிடத்தல் உள்ள தன்னுைடய எல்லா
ேவைலக்காரர்கைளயும் ேநாக்க : எழுந்து
ஓடிப்ேபாேவாம், இல்லாவ ட்டால் நாம்
அப்சேலாமுக்குத் தப்ப இடமில்ைல; அவன்
வைரவாக நம்மிடம் வந்து, நம்ைமப்
ப டித்து, நம்ேமல் தீங்கு வரச்ெசய்து,
நகரத்ைதக் கூர்ைமயான பட்டயத்தால்
அழிக்காதபடி வைரவாகப் புறப்படுங்கள்
என்றான். 15 ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள்
ராஜாைவப் பார்த்து: இேதா, ராஜாவான
எங்கள் ஆண்டவன் கட்டைளகைள எல்லாம்
ெசய்ய உமது அடியார்களான நாங்கள்
ஆயத்தமாக இருக்க ேறாம் என்றார்கள்.
16 அப்படிேய ராஜாவும் அவனுைடய
குடும்பத்தனர் எல்ேலாரும் கால்நைடயாகப்
புறப்பட்டார்கள்; வீட்ைடக்காக்க ராஜா
மறுமைனயாட்டிகளான பத்து ெபண்கைள
ைவத்தான். 17 ராஜாவும் எல்லா மக்களும்
கால்நைடயாகப் புறப்பட்டு, சற்றுத்தூரம்
ேபாய், ஒரு இடத்த ேல நன்றார்கள்.
18 அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
எல்லாரும், க ேரத்தயர்கள் யாவரும்,
ப ேலத்தயர்கள் யாவரும் அவன் பக்கத்த ேல
நடந்து ேபானார்கள்; காத்தூரிலிருந்து
கால்நைடயாக வந்த அறுநூறுேபர்களான
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க த்தயர்கள் எல்ேலாரும் ராஜாவுக்கு
முன்பாக நடந்தார்கள். 19 அப்ெபாழுது
ராஜா, க த்தயனான ஈத்தாையப் பார்த்து:
நீ எங்களுடன் ஏன் வருகறாய்? நீ
தரும்ப ப்ேபாய், ராஜாவுடன் இரு; நீ அந்நய
ேதசத்ைத ேசர்ந்தவன்; நீ உன்னுைடய
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகலாம். 20 நீ
ேநற்றுதாேன வந்தாய்; இன்று நான்
உன்ைன எங்கேளாடு நடந்துவரும்படி
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகலாமா நான்
ேபாகேவண்டிய இடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்;
நீ உன்னுைடய சேகாதரர்கைளயும்
அைழத்துெகாண்டு தரும்ப ப்ேபா;
கருைபயும் உண்ைமயும் உன்ேனாடு
இருப்பதாக என்றான். 21 ஆனாலும்
ஈத்தாய் ராஜாவுக்குப் பதலாக: ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் எங்ேகயருப்பாேரா,
அங்ேக உமது அடியானும், ெசத்தாலும்
பைழத்தாலும், இருப்பான் என்று
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும் ராஜாவான
என் ஆண்டவனுைடய ஜீவைனயும் ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 22 அப்ெபாழுது
தாவீது ஈத்தாைய ேநாக்க : நடந்துவா
என்றான்; அப்படிேய க த்தயனான
ஈத்தாயும் அவனுைடய எல்லா மனிதர்களும்
அவேனாடுஇருக்கற எல்லாப் பள்ைளகளும்
நடந்துேபானார்கள். 23 அைனத்து மக்களும்
நடந்துேபாக றேபாது, ேதசத்தார்கள்
எல்ேலாரும் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள்;



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 15:24 lxxix 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 15:28

ராஜா கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்;
மக்கள் எல்ேலாரும் வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழிேய நடந்துேபானார்கள்.
24 சாேதாக்கும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய அவேனாடு இருந்து சுமக்க ற
எல்லா ேலவயர்களும் வந்து, ேதவனுைடய
ெபட்டிைய அங்ேக ைவத்தார்கள்;
மக்கள் எல்ேலாரும் நகரத்தலிருந்து
கடந்துேபாகும்வைர, அபயத்தார் அங்ேகேய
இருந்தான். 25 ராஜா சாேதாக்ைக
ேநாக்க : ேதவனுைடய ெபட்டிைய
நகரத்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டுேபா;
ெயேகாவாவுைடய கண்களில் எனக்குக்
கருைப கைடத்தால், நான் அைதயும்
அவர் தங்கும் இடத்ைதயும் பார்ப்பதற்கு,
என்ைனத் தரும்ப வரச்ெசய்வார். 26 அவர்:
உன்ேமல் எனக்குப் ப ரியமில்ைல என்று
ெசான்னால், இேதா, இங்ேக இருக்க ேறன்;
அவர் தம்முைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி
எனக்குச் ெசய்வாராக என்றான். 27 பன்னும்
ராஜா ஆசாரியனான சாேதாக்ைக ேநாக்க :
நீ ஞானதருஷ்டிக்காரன் அல்லேவா? நீ
சமாதானத்ேதாடு நகரத்த ற்குத் தரும்பு;
உன்னுைடய மகன்அகமாசும்அபயத்தாரின்
மகன் ேயானத்தானுமான உங்கள் மகன்கள்
இரண்டுேபர்களும் உங்கேளாடு தரும்ப ப்
ேபாகட்டும். 28 எனக்கு அறவப்பதற்கு
உங்களிடமிருந்து ெசய்த வரும்வைர,
நான் வனாந்த ரத்தன் பள்ளத்தாக்க ேல
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தங்கயருப்ேபன் என்றான். 29 அப்படிேய
சாேதாக்கும் அபயத்தாரும் ேதவனுைடய
ெபட்டிைய எருசேலமிற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுேபாய், அங்ேக இருந்தார்கள்.
30 தாவீது தன்னுைடய முகத்ைத மூடி,
ெவறுங்காலால் நடந்து அழுதுெகாண்டு,
ஒலிவமைலயன்ேமல் ஏற ப்ேபானான்;
அவேனாடு இருந்த எல்லா மக்களும்
முகத்ைத மூடி அழுதுெகாண்டு ஏறனார்கள்.
31 அப்சேலாேமாடு சத ெசய்தவர்களுடன்
அகத்ேதாப்ேபலும் ேசர்ந்தருக்க றான்
என்று தாவீதுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
தாவீது: ெயேகாவாேவ, அகத்ேதாப்ேபலின்
ஆேலாசைனையப்ைபத்தயமாக்கவடுவீராக
என்றான். 32 தாவீது மைலயன்
உச்சவைர வந்து, அங்ேக ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டேபாது, இேதா,
அற்கயனான ஊசாய் தன்னுைடய
ஆைடையக் க ழித்துக் ெகாண்டு,
தைலயன்ேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டவனாக அவனுக்கு எத ராக
வந்தான். 33 தாவீது அவைனப் பார்த்து:
நீ என்ேனாடு நடந்துவந்தால் எனக்குப்
பாரமாக இருப்பாய். 34 நீ நகரத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், அப்சேலாைம ேநாக்க :
ராஜாேவ, உம்முைடய ேவைலக்காரனாக
இருப்ேபன்; முன்பு நான் உம்முைடய
தகப்பனுக்கு ேவைலக்காரனாக இருந்ேதன்;
இப்ேபாது நான் உமக்கு ேவைலக்காரன்
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என்று ெசான்னால், எனக்காக
அக த்ேதாப்ேபலின் ஆேலாசைனைய
பயனற்றுப் ேபாகும்படிச் ெசய்வாய்.
35 உன்ேனாடு அங்ேக சாேதாக் அபயத்தார்
என்னும் ஆசாரியர்கள் இருக்க றார்கள்
அல்லவா? ராஜாவன் வீட்டிேல
ஏேதனும் ெசய்தைய ேகள்வப்பட்டால்,
அைதெயல்லாம் சாேதாக் அபயத்தார்
என்னும் ஆசாரியர்களுக்கு ெதரியப்படுத்து.
36 அங்ேக அவர்கேளாடு சாேதாக்கன்
மகன் அகமாசும், அபயத்தாரின் மகன்
ேயானத்தானும், அவர்களுைடய இரண்டு
மகன்களும் இருக்கறார்கள்; நீங்கள்
ேகள்வப்படுக ற ெசய்தையெயல்லாம்
அவர்கள் மூலமாக எனக்கு அனுப்புங்கள்
என்றான். 37 அப்படிேய தாவீதன்
நண்பனானஊசாய் எருசேலமுக்கு வந்தான்;
அப்சேலாமும்எருசேலமிற்குவந்தான்.

அத்த யாயம் 16
தாவீதும்சீபாவும்

1 தாவீது மைல உச்சயலிருந்து
சற்றுதூரம் நடந்துேபானேபாது, இேதா,
ேமவ ேபாேசத்தன் ேவைலக்காரனான
சீபா, ெபாத கைளச் சுமக்க ற இரண்டு
கழுைதகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுவந்து,
அவைன சந்த த்தான்; அைவகளில்
இருநூறு அப்பங்களும், உலர்ந்த
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நூறு த ராட்ைசப்பழக் குைலகளும்,
வசந்தகாலத்து கனிகளான நூறு அத்த க்
குைலகளும், ஒரு ேதால்ைப த ராட்ைசரசமும்
இருந்தது. 2 ராஜா சீபாைவப்பார்த்து:
இைவகள் எதற்கு என்று ேகட்டதற்கு, சீபா:
கழுைதகள் ராஜாவன் குடும்பத்தார்கள்
ஏறுகறதற்கும், அப்பங்களும் பழங்களும்,
வாலிபர்கள் சாப்படுவதற்கும், த ராட்ைசரசம்
வனாந்த ரத்தல் கைளத்துப்ேபானவர்கள்
குடிக்க றதற்குேம என்றான். 3 அப்ெபாழுது
ராஜா: உன் ஆண்டவனுைடய மகன்
எங்ேக என்று ேகட்டதற்கு, சீபா ராஜாைவ
ேநாக்க : எருசேலமில் இருக்க றான்;
இன்று இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கள்
என் தகப்பனுைடய ராஜ்ஜியத்ைத
என் பக்கமாகத் தரும்பச்ெசய்வார்கள்
என்றான் என்று ெசான்னான்.
4 அப்ெபாழுது ராஜா சீபாைவ ேநாக்க :
ேமவ ேபாேசத்த ற்கு உரியைதெயல்லாம்
உனக்கு தருக ேறன் என்றான். அதற்குச்
சீபா: ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேன,
உம்முைடய கண்களில் எனக்குத் தயவு
கைடக்கேவண்டும் என்று நான் பணிந்து
ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்என்றான்.

சீேமய தாவீைத சப த்தல்
5 தாவீது ராஜா பகூரிம்வைர வந்தேபாது,

இேதா, சவுல் வீட்டு வம்சத்தானாக இருக்க ற
ேகராவன் மகனான சீேமய என்னும்
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ெபயருள்ள ஒரு மனிதன் அங்ேகயருந்து
புறப்பட்டு, சப த்துக்ெகாண்ேட நடந்துவந்து,
6 எல்லா மக்களும், எல்லா பலசாலிகளும்,
தாவீதன் வலதுபுறமாகவும் இடதுபுறமாகவும்
நடக்கும்ேபாது, தாவீதன்ேமலும், தாவீது
ராஜாவுைடய எல்லா அத காரிகளின்
ேமலும் கற்கைள எற ந்தான். 7 சீேமய
அவைன சப த்து: இரத்தப்ப ரியேன,
பாவயான மனிதேன, ெதாைலந்துேபா,
ெதாைலந்துேபா. 8 சவுலின் இடத்தல்
ராஜாவான உன்ேமல் ெயேகாவா சவுல்
குடும்பத்தார்களின் இரத்தப்பழிையத்
தரும்பச் ெசய்வார்; ெயேகாவா
ராஜ்ஜியபாரத்ைத உன்னுைடய மகனான
அப்சேலாமின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
இப்ேபாதும் இேதா, உன்னுைடய
அக்க ரமத்தல் ச க்க க்ெகாண்டாய்; நீ
இரத்தப்ப ரியனான மனிதன் என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ெசருயாவன் மகன்
அப சாய் ராஜாைவ ேநாக்க : அந்தச்
ெசத்த நாய் ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவைன ஏன் சப க்கேவண்டும்?
நான் ேபாய் அவனுைடய தைலைய
ெவட்டிப்ேபாடட்டும் என்றான். 10 அதற்கு
ராஜா: ெசருயாவன் மகன்கேள, எனக்கும்
உங்களுக்கும் என்ன? அவன் என்ைன
சப க்கட்டும்; தாவீைத சப க்கேவண்டும்
என்று ெயேகாவா அவனுக்குச் ெசான்னார்;
ஆைகயால் ஏன் இப்படிச் ெசய்க றாய் என்று
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ேகட்பவன் யார் என்றான். 11 பன்னும்
தாவீது அப சாையயும் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாைரயும் பார்த்து:
இேதா, என்னுைடய கர்ப்பத்தன் பறப்பான
என்னுைடய மகேன என்னுைடய உயைர
எடுக்கத் ேதடும்ேபாது, இந்தப் ெபன்யமீனன்
எத்தைன அதகமாகச் ெசய்வான், அவன்
சப க்கட்டும்; அப்படிச் ெசய்ய ெயேகாவா
அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
12 ஒருேவைள ெயேகாவா என்னுைடய
சறுைமையப் பார்த்து, இந்த நாளில் அவன்
சப த்த சாபத்த ற்குப் பதலாக எனக்கு
நன்ைம ெசய்வார் என்றான். 13 அப்படிேய
தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
வழிய ேல நடந்துேபானார்கள்; சீேமயயும்
மைலயன் பக்கத்த ேல அவனுக்கு
எத ராக நடந்து சப த்து, அவனுக்கு
எத ராகக் கற்கைள எற ந்து, மண்ைணத்
தூற்றக்ெகாண்ேட வந்தான். 14 ராஜாவும்
அவேனாடு இருந்த எல்லா மக்களும்
கைளத்தவர்களாக, தங்குமிடத்த ேல ேசர்ந்து,
இைளப்பாறனார்கள்.

அகத்ேதாப்ேபல் மற்றும் ஊசாயன்
ஆேலாசைன

15 அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல்
மனிதர்களான எல்லா மக்களும் அவேனாடு
அகத்ேதாப்ேபலும் எருசேலமிற்கு
வந்தார்கள். 16அற்கயனானஊசாய் என்னும்
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தாவீதன் நண்பன் அப்சேலாமிடத்தல்
வந்தேபாது, ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்க :
ராஜாேவ வாழ்க, ராஜாேவ வாழ்க என்றான்.
17 அப்ெபாழுது அப்சேலாம் ஊசாையப்
பார்த்து: உன்னுைடய நண்பன்ேமல் உனக்கு
இருக்கற தயவு இதுதாேனா? உன்னுைடய
நண்பேனாடு நீ ேபாகாமல்ேபானது
என்ன என்று ேகட்டான். 18 அதற்கு
ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்க : அப்படி
அல்ல, ெயேகாவாவும் இந்த மக்களும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவரும்
ெதரிந்துெகாள்ளுகறவேராடு நான்
ேசர்ந்து அவேராடு இருப்ேபன். 19 இதுவும்
அல்லாமல், நான் யாருக்கு பணிவைட
ெசய்ேவன்? அவருைடய மகனிடம்
தாேன? உம்முைடய தகப்பனிடம் எப்படி
பணிவைட ெசய்ேதாேனா, அப்படிேய
உம்மிடமும் பணிவைட ெசய்ேவன்
என்றான். 20அப்சேலாம் அக த்ேதாப்ேபைலப்
பார்த்து, நாங்கள் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்று ஆேலாசைன ெசால்லும்
என்றான். 21 அப்ெபாழுது அகத்ேதாப்ேபல்
அப்சேலாைம ேநாக்க : வீட்ைடக்காக்க
உம்முைடய தகப்பன் ைவத்துப்ேபான
அவருைடய மறுமைனயாட்டிகளிடம்
உறவுெகாள்ளும், அப்ெபாழுது உம்முைடய
தகப்பனால் ெவறுக்கப்பட்டீர் என்பைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டு,
உம்ேமாடிருக்க ற எல்ேலாருைடய ைககளும்



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 16:22 lxxxvi 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 17:3

ெபலனைடயும் என்றான். 22 அப்படிேய
அப்சேலாமுக்கு மாடியன்ேமல் ஒரு
கூடாரத்ைதப் ேபாட்டார்கள்; அங்ேக
அப்சேலாம் எல்லா இஸ்ரேவலர்களின்
கண்களுக்கும் முன்பாக, தன்
தகப்பனுைடய மறுமைனயாட்டிகளிடத்தல்
உறவுெகாண்டான். 23 அந்த நாட்களில்
அக த்ேதாப்ேபல் ெசால்லும் ஆேலாசைன
ேதவனுைடய வாக்ைகப்ேபால
இருந்தது; அப்படி அக த்ேதாப்ேபலின்
ஆேலாசைனெயல்லாம் தாவீதுக்கும்
இருந்தது, அப்சேலாமுக்கும் அப்படிேய
இருந்தது.

அத்த யாயம் 17
தாவீதுேயார்தாைனக்கடந்துெசல்லுதல்

1 பன்பு அக த்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம
ேநாக்க : நான் 12,000 ேபைரத்
ெதரிந்துெகாண்டு எழுந்து, இன்று
இரவு தாவீைதப் பன்ெதாடர்ந்து
ேபாகட்டும். 2 அவன் கைளத்தவனும் ைக
வலிைமயற்றவனுமாகஇருக்கும்ேபாது,நான்
அவனிடம் ேபாய், அவைனத் தடுக்கடும்படிச்
ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது அவேனாடு
இருக்கும் மக்கள் எல்ேலாரும் பயந்து
ஓடிப்ேபாவதால், நான் ராஜாைவமட்டும்
ெவட்டி, 3 மக்கைள எல்லாம் உம்முைடய
பக்கமாகத் தரும்பச்ெசய்ேவன், இப்படிச்
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ெசய்ய நீர் முயற்ச த்தால், எல்ேலாரும்
தரும்பனபன்பு மக்கள் சமாதானத்ேதாடு
இருப்பார்கள் என்றான். 4 இந்த
வார்த்ைத அப்சேலாமின் பார்ைவக்கும்,
இஸ்ரேவலுைடய எல்லா மூப்பர்களின்
பார்ைவக்கும் நலமாகத் ேதான்றயது.
5 ஆனாலும் அப்சேலாம்: அற்கயனான
ஊசாையக்கூப்ப ட்டு,அவன்ெசால்வைதயும்
ேகட்ேபாம் என்றான். 6ஊசாய்அப்சேலாமிடம்
வந்தேபாது, அப்சேலாம் அவைனப்
பார்த்து: இப்படியாக அக த்ேதாப்ேபல்
ெசான்னான்; அவனுைடய வார்த்ைதயன்படி
ெசய்ேவாமா? அல்லது, நீ ெசால் என்றான்.
7 அப்ெபாழுது ஊசாய் அப்சேலாைம
ேநாக்க : அகத்ேதாப்ேபல் இந்தமுைற
ெசான்ன ஆேலாசைன நல்லதல்ல என்றான்.
8 ேமலும் ஊசாய்: உம்முைடய தகப்பனும்
அவனுைடய மனிதர்களும் ெபலசாலிகள்
என்றும், காட்டிேல குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த
கரடிையப்ேபால ேகாபமுள்ளவர்கள்
என்றும் நீர் அறவீர்; உம்முைடய தகப்பன்
யுத்தவீரனுமாக இருக்க றார்; அவர் இரவல்
மக்கேளாடு தங்கமாட்டார். 9 இேதா, அவர்
இப்ெபாழுது ஒரு ெகபயலாவது, ேவறு
எந்த இடத்தலாவது ஒளிந்தருப்பார்;
ஆரம்பத்த ேல நம்முைடயவர்களில் சலர்
தாக்கப்பட்டார்கள் என்றால், அைதக்
ேகட்க ற யாவரும் அப்சேலாமுக்குப்
பன்ெசல்லுகற வீரர்கள் ெகாைல
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ெசய்யப்பட்டார்கள் என்பார்கள்.
10 அப்ெபாழுது சங்கத்தன் இருதயத்த ற்கு
இைணயான இருதயமுள்ள பலவானாக
இருக்க றவனும்கூட கலங்க ப்ேபாவான்;
உம்முைடய தகப்பன் வல்லைமயுள்ளவன்
என்றும்,அவேராடிருக்க றவர்கள்பலசாலிகள்
என்றும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
அறவார்கள். 11 ஆதலால் நான்
ெசால்லுகற ஆேலாசைன என்னெவன்றால்,
தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாவைர இருக்க ற
கடற்கைர மணைலப்ேபால த ரளான
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் உம்முைடய
அருகல் ேசர்க்கப்பட்டு, நீரும் யுத்தத்த ற்குப்
ேபாகேவண்டும். 12 அப்ெபாழுது அவைரக்
கண்டுபடிக்க ற எந்த இடத்தலாகலும்
நாம் அவரிடத்தல் ேபாய், பனி
பூமியன்ேமல் இறங்குவதுேபால அவர்ேமல்
இறங்குேவாம்; அப்படிேய அவேராடிருக்க ற
எல்லா மனிதர்களிலும் ஒருவனும்
அவருக்கு மீதயாக இருப்பதல்ைல.
13 ஒரு பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தால்,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அந்தப்
பட்டணத்தன்ேமல் கயறுகைளப்
ேபாட்டு, அங்ேக ஒரு ெபாடிக்கல்லும்
இல்லாமற்ேபாகும்வைர, அைத இழுத்து
ஆற்ற ேல ேபாடுவார்கள் என்றான்.
14 அப்ெபாழுது அப்சேலாமும் இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் அைனவரும்: அகத்ேதாப்ேபலின்
ஆேலாசைனையவ ட அற்கயனான
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ஊசாயன் ஆேலாசைன நல்லது என்றார்கள்;
இப்படி ெயேகாவா அப்சேலாமின்ேமல் தீங்கு
வரச்ெசய்வதற்காக, அகத்ேதாப்ேபலின்
நல்ல ஆேலாசைனைய அழிக்க றதற்குக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டார். 15 பன்பு
ஊசாய், சாேதாக் அபயத்தார் என்னும்
ஆசாரியர்கைளப் பார்த்து: இதன்
இதன்படி அக த்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களுக்கும் ஆேலாசைன
ெசான்னான்; நாேனா இதன் இதன்படி
ஆேலாசைன ெசான்ேனன். 16 இப்ெபாழுதும்
நீங்கள் சீக்க ரமாகத் தாவீதுக்கு
அறவக்கும்படிச் ெசய்த அனுப்ப ;
நீர் இன்று இரவு வனாந்த ரத்தன்
பள்ளத்தாக்க ேல தங்கேவண்டாம்; நீரும்
உம்ேமாடிருக்க ற எல்லா மக்களும்
ராஜாவால் வழுங்கப்படாதபடித் தாமதம்
இல்லாமல் அக்கைரக்குப் ேபாகேவண்டும்
என்று ெசால்லச்ெசால்லுங்கள்
என்றான். 17 ேயானத்தானும் அகமாசும்,
தாங்கள் நகரத்தல் நுைழவைத யாரும்
காணாதபடி, என்ேராேகல் அருகல்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்; ஒரு
ேவைலக்காரி ேபாய், அைத அவர்களுக்குச்
ெசான்னாள்; அவர்கள் தாவீது ராஜாவுக்கு
அைத அறவக்கப் ேபானார்கள்.
18 ஒரு வாலிபன் அவர்கைளக் கண்டு,
அப்சேலாமுக்கு அறவத்தான்; ஆைகயால்
அவர்கள் இருவரும் சீக்க ரமாகப் ேபாய்,
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பகூரிமிலிருக்க ற ஒரு மனிதனுைடய
வீட்டிற்குள் நுைழந்தார்கள்; அவனுைடய
முற்றத்தல் ஒரு கணறு இருந்தது; அதல்
இறங்கனார்கள். 19 வீட்டுக்காரி ஒரு பாைய
எடுத்து, கணற்றன்ேமல் வ ரித்து, அவர்கள்
உள்ேள இருக்கறைதத் ெதரியாதபடி,
அதன்ேமல் தானியத்ைதப் பரப்பைவத்தாள்.
20 அப்சேலாமின் மனிதர்கள் அந்தப்
ெபண்ணிடம் வீட்டிற்குள் வந்து: அகமாசும்
ேயானத்தானும் எங்ேக என்று ேகட்டார்கள்;
அவர்களுக்கு அந்தப் ெபண்: வாய்க்காலுக்கு
அந்தப் பக்கத்த ற்கு ேபாய்வ ட்டார்கள்
என்றாள்; இவர்கள் ேதடியும் காணாமல்,
எருசேலமுக்குத் தரும்பனார்கள். 21இவர்கள்
ேபானபன்பு, அவர்கள் கணற்றலிருந்து
ஏறவந்து, தாவீது ராஜாவுக்கு அறவத்து,
தாவீைத ேநாக்க : சீக்க ரமாக
எழுந்து ஆற்ைறக் கடந்துேபாங்கள்;
இதன்படி அக த்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு
எத ராக ஆேலாசைன ெசான்னான்
என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது தாவீதும்
அவேனாடிருந்த எல்லா மக்களும் எழுந்து
ேயார்தான் நதையக் கடந்துேபானார்கள்;
ெபாழுதுவடிக றதற்குள்ளாக ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாகாதவன் ஒருவனும் இல்ைல.
23 அகத்ேதாப்ேபல் தன்னுைடய
ேயாசைனயன்படி நடக்கவல்ைல என்று
கண்டேபாது, தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல்
ேசணம்ைவத்து ஏற , தன்னுைடய
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ஊரிலிருக்க ற தன்னுைடய வீட்டுக்குப்
ேபாய், தன்னுைடய வீட்டுக்காரியங்கைள
ஒழுங்குபடுத்த , தூக்குப்ேபாட்டு
இறந்தான்; அவன் தகப்பனுைடய
கல்லைறயல்அவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.
24 தாவீது மகனாயீமுக்கு வந்தான்;
அப்சேலாமும் எல்லா இஸ்ரேவலர்கேளாடும்
ேயார்தாைனக் கடந்தான். 25 அப்சேலாம்,
ேயாவாபுக்குப் பதலாக அமாசாைவ
இராணுவத்தைலவனாக ஆக்கனான்;
இந்த அமாசா, நாகாசன் மகளும்,
ெசருயாவன் சேகாதரியும் ேயாவாபன்
அத்ைதயுமான அப காயைல தருமணம்
ெசய்த இஸ்ரேவலனான* எத்த ரா என்னும்
ெபயருள்ள ஒருவனுைடய மகனாக
இருந்தான். 26 இஸ்ரேவல் மக்களும்
அப்சேலாமும் கீேலயாத் ேதசத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 27 தாவீது மகனாயீைம
அைடந்தேபாது, அம்ேமானியர்கள்
ேதசத்து ரப்பா பட்டணத்தானான ேசாப
என்னும் நாகாசன் மகனும், ேலாேதபார்
ஊைரச்ேசர்ந்த அம்மிேயலின் மகன்
மாகீரும், ேராகலிம் ஊைரச்ேசர்ந்தவனும்
கீேலயாத்தயனுமான பர்சலாயயும்,
28 ெமத்ைதகைளயும், ேபார்ைவகைளயும்,
மண்பாண்டங்கைளயும், ேகாதுைமையயும்,
வாற்ேகாதுைமையயும், மாைவயும், வறுத்த

* அத்த யாயம் 17:25 17:25இஸ்மாேவலுைடய
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பய ற்ைறயும், ெபரும் பயற்ைறயும், சறு
பயற்ைறயும், வறுத்த சறு பயற்ைறயும்,
29 ேதைனயும், ெவண்ெணையயும்,
ஆடுகைளயும், பால்கட்டிகைளயும்,
தாவீதுக்கும்அவேனாடுஇருந்தமக்களுக்கும்
சாப்படுக றதற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அந்த மக்கள் வனாந்த ரத்த ேல பச யும்,
கைளப்பும், தாகமாகவும் இருப்பார்கள் என்று
இப்படிச்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 18
அப்சேலாமின்மரணம்

1 தாவீது தன்ேனாடு இருந்த மக்கைளக்
கணக்க ட்டுப்பார்த்து, அவர்கள்ேமல் 1,000
ேபருக்கு தைலவர்கைளயும், 100 ேபருக்கு
தைலவர்கைளயும் ஏற்படுத்த , 2 பன்பு
தாவீது பைடகளில் மூன்றல் ஒரு ப ரிைவ
ேயாவாபன் ைகயலும், மூன்றல் ஒரு
ப ரிைவச் ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன்
சேகாதரனுமான அப சாயன் ைகயலும்,
மூன்றல் ஒரு ப ரிைவக் க த்தயனான
ஈத்தாயன் ைகயலுமாக அனுப்ப : நானும்
உங்கேளாடு புறப்பட்டு வருேவன் என்று
ராஜா இராணுவங்களுக்குச் ெசான்னான்.
3 மக்கேளா: நீர் புறப்படேவண்டாம்;
நாங்கள் ஓடிப்ேபானாலும், அவர்கள்
எங்கள் காரியத்ைத ஒரு ெபாருட்டாக
நைனக்கமாட்டார்கள்; எங்களில்
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பாத ப்ேபர் இறந்துேபானாலும்,
எங்கள் காரியத்ைதப்பற்ற க்
கவைலப்படமாட்டார்கள்; நீேரா, எங்களில்
பத்தாய ரம்ேபருக்கு சமமானவர்; நீர்
பட்டணத்தல் இருந்துெகாண்டு, எங்களுக்கு
உதவ ெசய்க றது எங்களுக்கு நலமாக
இருக்கும் என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது ராஜா
அவர்கைளப் பார்த்து: உங்களுக்கு நலமாகத்
ேதான்றுகறைதச்ெசய்ேவன்என்றுெசால்லி,
ராஜா நகர வாசலின் ஓரத்த ேல நன்றான்;
மக்கள் எல்ேலாரும் நூறு நூறாகவும்,
ஆயரம் ஆய ரமாகவும் புறப்பட்டார்கள்.
5 ராஜா ேயாவாைபயும், அப சாையயும்,
ஈத்தாையயும் ேநாக்க : வாலிபனான
அப்சேலாைம எனக்காக ெமதுவாக
நடத்துங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்;
இப்படி ராஜா அப்சேலாைமக் குற த்து
தைலவர்களுக்ெகல்லாம் கட்டைளய ட்டைத
மக்கள் எல்ேலாரும் ேகட்டிருந்தார்கள்.
6 மக்கள் ெவளிேய இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எத ராகப் புறப்பட்டபன்பு, எப்ப ராயீம்
காட்டிேல யுத்தம் நடந்தது. 7 அங்ேக
இஸ்ரேவல் மக்கள் தாவீதன் வீரர்களுக்கு
முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்;
அங்ேக அந்த நாளிேல இருபதாய ரம்ேபர்
சாகத்தக்கதாக ேபரழிவு உண்டானது.
8 யுத்தம் அந்த ேதசம் எங்கும் பரவயது;
அந்த நாளில் பட்டயத்தால் இறந்த
மக்கைளவ ட, காடு பட்ச த்துப்ேபாட்ட
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மக்கள் அதகம். 9 அப்சேலாம் தாவீதன்
வீரர்கைள சந்த க்க ேநர்ந்தது; அப்சேலாம்
ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல் ஏறவரும்ேபாது,
அந்தக் ேகாேவறு கழுைத பன்னலான ஒரு
ெபரிய கர்வாலிமரத்தன்கீழ் வந்ததனால்,
அவனுைடய தைல கர்வாலி மரத்தல்
மாட்டிக்ெகாண்டு, அவன் வானத்தற்கும்
பூமிக்கும் நடுேவ ெதாங்கனான்;
அவன் ஏறயருந்த ேகாேவறு கழுைத
தள்ளிப்ேபானது. 10 அைத ஒருவன்
கண்டு, ேயாவாபுக்கு அறவத்து: இேதா,
அப்சேலாைம ஒரு கர்வாலி மரத்த ேல
ெதாங்குவைதப் பார்த்ேதன் என்றான்.
11 அப்ெபாழுது ேயாவாப் தனக்கு அைத
அறவத்தவைன ேநாக்க : நீ அைதப்
பார்த்தாேய; பன்பு ஏன் அவைன அங்ேகேய
ெவட்டி, நலத்தல் வழும்படி ெசய்யவல்ைல?
நான்உனக்குப்பத்துெவள்ளிக்காைசயும்ஒரு
வாைரயும் ெகாடுக்கக் கடைமயுள்ளவனாக
இருப்ேபேன என்றான். 12 அந்த மனிதன்
ேயாவாைப ேநாக்க : என்னுைடய
ைககளில் ஆய ரம் ெவள்ளிக்காசு
நறுத்துக் ெகாடுக்கப்பட்டாலும், நான்
ராஜாவுைடய மகன்ேமல் என்னுைடய
ைகைய நீட்டமாட்ேடன்; வாலிபனான
அப்சேலாைம நீங்கேள காப்பாற்றுங்கள்
என்று ராஜா உமக்கும் அப சாய்க்கும்
ஈத்தாய்க்கும் எங்கள் காதுகள் ேகட்கக்
கட்டைளய ட்டாேர. 13 ராஜாவுக்கு ஒரு
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காரியமும் மைறவானது இல்ைல; ஆதலால்,
நான் அைதச்ெசய்தால், என்னுைடய
உயருக்ேக எத ராக ெசய்பவனாேவன்,
நீரும் எனக்கு எத ராக இருப்பீர் என்றான்.
14 பன்பு ேயாவாப்: நான் இப்படி
உன்ேனாடு ேபச , தாமத க்கமாட்ேடன் என்று
ெசால்லி, தன்னுைடய ைகய ேல மூன்று
ஈட்டிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு, அப்சேலாம்
இன்னும் கர்வாலி மரத்தன் நடுவ ேல
உய ேராடு ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அவனுைடய மார்ப ேல குத்தனான்.
15 அப்ெபாழுது ேயாவாபன் ஆயுதம்
ஏந்தனவர்களான பத்து வீரர்கள்
அப்சேலாைமச் சூழ்ந்து அவைன
அடித்துக் ெகான்று ேபாட்டார்கள்.
16 அப்ெபாழுது ேயாவாப் எக்காளம் ஊத
இராணுவத்ைத நறுத்தயதால், இராணுவம்
இஸ்ரேவலர்கைளப்பன்ெதாடர்வைதவ ட்டுத்
தரும்பனார்கள். 17 அவர்கள் அப்சேலாைம
எடுத்து, அவைனக் காட்டிலுள்ள ஒரு ெபரிய
குழிய ேல ேபாட்டு, அவன்ேமல் மிகப்
ெபரிய கற்குவயைலக் குவத்தார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாரும்அவரவர்தங்கள்
வீடுகளுக்குஓடிப்ேபானார்கள். 18அப்சேலாம்
உய ேராடு இருக்கும்ேபாது: என்னுைடய
ெபயைர நைனக்கச்ெசய்யும்படியாக
எனக்கு மகன் இல்ைல என்று ெசால்லி,
ராஜாவன் பள்ளத்தாக்க ேல தனக்ெகன்று
ஒரு தூைண நறுத்த , அந்தத் தூணுக்குத்
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தன்னுைடய ெபயைர சூட்டினான்; அது இந்த
நாள்வைரக்கும் அப்சேலாமின் அைடயாளம்
என்றுெசால்லப்படும்.

தாவீதன்புலம்பல்
19 சாேதாக்கன் மகனான அகமாஸ்:

ெயேகாவா ராஜாைவ அவர்களுைடய
எத ரிகளின் ைகக்கு வலக்க நயாயம்
ெசய்தார் என்னும் ெசய்தைய அவருக்குக்
ெகாண்டுேபாக, நான் ேவகமாக ஓடட்டும்
என்றான். 20 ேயாவாப் அவைன
ேநாக்க : இன்ைறயதனம் நீ ெசய்தையக்
ெகாண்டுேபாகக்கூடாது; இன்ெனாரு
நாளிேலநீெசய்தையக்ெகாண்டுேபாகலாம்;
ராஜாவன் மகன் இறந்ததால், இன்ைறக்கு
நீ ெசய்தையக் ெகாண்டுேபாகேவண்டாம்
என்று ெசால்லி, 21 ேயாவாப் கூஷைய
ேநாக்க : நீ ேபாய், பார்த்தைத ராஜாவுக்கு
அறவப்பாயாக என்றான்; கூஷ ேயாவாைப
வணங்க ஓடினான். 22 சாேதாக்கன்
மகனான அகமாஸ் இன்னும் ேயாவாைப
ேநாக்க : எப்படியானாலும் கூஷயன்
பன்பாக நானும் ஓடுக ேறன் என்று
தரும்பக் ேகட்டதற்கு, ேயாவாப்: என்
மகேன, ெசால்லும்படி உனக்கு நல்ல ெசய்த
இல்லாதருக்கும்ேபாது, நீ ஓடேவண்டியது
என்ன என்றான். 23 அதற்கு அவன்:
எப்படியானாலும் நான் ஓடுேவன் என்றான்;
அப்ெபாழுது ேயாவாப்: ஓடு என்றான்;
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அப்படிேய அகமாஸ் சமெவளி ந லத்தன்
வழியாக ஓடி கூஷக்கு முந்த ப்ேபானான்.
24 தாவீது உள் மற்றும் ெவளி வாசலின்
நடுவாக உட்கார்ந்தருந்தான்; இரவு காவலன்
மதல் வாசலின் ேமற்கூைரயன்ேமல் நடந்து,
தன்னுைடய கண்கைளஉயர்த்த ,இேதா,ஒரு
மனிதன் தனிேய ஓடிவருகறைதப் பார்த்து,
25 கூப்ப ட்டு ராஜாவுக்கு அறவத்தான்.
அப்ெபாழுது ராஜா: அவன் ஒருவனாக
வந்தால், அவனுைடய வாய ேல நல்ல
ெசய்த இருக்கும் என்றான்; அவன்
அருேக ஓடிவரும்ேபாது, 26 இரவு காவலன்,
ேவெறாருவன் ஓடிவருகறைதப் பார்த்து:
அேதா இன்ெனாரு மனிதன் தனிேய
ஓடிவருகறான் என்று வாயற்காவலைனக்
கூப்ப ட்டுச் ெசான்னான்; அப்ெபாழுது ராஜா:
அவனும் நல்ல ெசய்த ெகாண்டுவருகறவன்
என்றான். 27 ேமலும் இரவு காவலன்;
முந்தனவனுைடய ஓட்டம் சாேதாக்கன்
மகன் அகமாசுைடய ஓட்டம்ேபாலிருக்க றது
என்று எனக்குத் ேதான்றுகறது என்றான்;
அப்ெபாழுது ராஜா: அவன் நல்ல மனிதன்;
அவன் நல்ல ெசய்த ெசால்ல வருகறான்
என்றான். 28 அகமாஸ் வந்து ராஜாைவ
ேநாக்க : சமாதானம் என்று ெசால்லி,
முகங்குப்புற வழுந்து, ராஜாைவ வணங்க ,
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு
எத ராகத் தங்கள் ைககைள எடுத்த
மனிதர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்தருக்க ற
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உம்முைடய ேதவனான ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம் உண்டாவதாக என்றான்.
29 அப்ெபாழுது ராஜா: வாலிபனான
அப்சேலாம் சுகமாக இருக்க றானா
என்று ேகட்டதற்கு, அகமாஸ் ேயாவாப்
ராஜாவன் ேவைலக்காரைனயும் உம்முைடய
அடியாைனயும் அனுப்புக றேபாது, ஒரு
ெபரிய குழப்பம் இருந்தது; ஆனாலும்
அது இன்னெதன்று ெதரியாது என்றான்.
30 அப்ெபாழுது ராஜா: நீ அங்ேக ேபாய் நல்
என்றான்; அவன் ஒரு பக்கத்தல் ேபாய்
நன்றான். 31இேதா,கூஷ வந்து: ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவேன, நற்ெசய்த , இன்று
ெயேகாவா உமக்கு எத ராக எழும்பன
எல்ேலாைடய ைகக்கும் உம்ைம வலக்க
நயாயம் ெசய்தார் என்றான். 32அப்ெபாழுது
ராஜா கூஷையப் பார்த்து: வாலிபனான
அப்சேலாம் சுகமாக இருக்க றானா என்று
ேகட்டதற்கு, கூஷ என்பவன்: அந்த
வாலிபனுக்கு நடந்ததுேபால, ராஜாவான
என் ஆண்டவனுைடய எத ரிகளுக்கும்,
தீங்கு ெசய்ய உமக்கு வ ேராதமாக
எழும்புக றயாவருக்கும்நடக்கட்டும்என்றான்.
33 அப்ெபாழுது ராஜா மிகவும் கலங்க ,
நகர வாசலின் ேமல்வீட்டிற்குள் ஏற ப்ேபாய்
அழுதான்; அவன் ஏற ப்ேபாகும்ேபாது: என்
மகனான அப்சேலாேம, என் மகேன, என்
மகனான அப்சேலாேம, நான் உனக்குப்
பதலாக இறந்துேபானால் நலமாயருக்கும்;
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அப்சேலாேம, என் மகேன, என் மகேன, என்று
ெசால்லிஅழுதான்.

அத்த யாயம் 19
தாவீதுஎருசேலமிற்குத்தரும்புதல்

1 இேதா, ராஜா அப்சேலாமிற்காக
அழுது புலம்புக றார் என்று ேயாவாபுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 2 ராஜா
தம்முைடய மகனுக்காக மனேவதைன
அைடந்தருக்க றார் என்று அன்ைறயதனம்
இராணுவத்தனர் ேகள்வப்பட்டார்கள்;
அதற்காக அன்ைறயதனம் அந்த
ெவற்ற இராணுவங்களுக்ெகல்லாம்
துக்கமாக மாறனது. 3 யுத்தத்தல்
பயந்து ஓடுகறதனால் ெவட்கப்பட்டுத்
தருடைனப்ேபால, மக்கள் அன்ைறயதனம்
தருட்டுத்தனமாக பட்டணத்தற்குள்
வந்தார்கள். 4 ராஜா தன்னுைடய
முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு, மிகவும்
சத்தமாக: என் மகனான அப்சேலாேம,
அப்சேலாமாக ய என் மகேன, என்
மகேன என்று அலறக்ெகாண்டிருந்தான்.
5 அப்ெபாழுது ேயாவாப் வீட்டிற்குள்ேள
ராஜாவ டம் ேபாய்: இன்று உம்முைடய
உயைரயும், உம்முைடய மகன்கள், மகள்கள்
மற்றும் மைனவகளின் உயைரயும்,
உம்முைடய மறுமைனயாட்டிகளின்
உயைரயும் பாதுகாத்த உம்முைடய
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ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாருைடய முகத்ைதயும்
ெவட்கப்படுத்தனீர்; இன்று நீர் உம்ைமப்
பைகக்க றவர்கைள ேநச த்து, உம்ைம
ேநச க்க க்க றவர்கைளப் பைகக்க றீர்
என்று வளங்குகறது. 6 தளபத களும்,
வீரர்களும் உமக்கு அற்பமானவர்கள் என்று
இன்று வளங்கச்ெசய்க றீர்; அப்சேலாம்
உய ேராடிருந்து,நாங்கள்அைனவரும்இன்று
இறந்துேபானால், அப்ெபாழுது உம்முைடய
பார்ைவக்கு நலமாக இருக்கும் என்று
இன்று அறந்துெகாண்ேடன். 7 இப்ேபாதும்
எழுந்து ெவளிேய வந்து, உம்முைடய
வீரர்கேளாடு அன்பாகப் ேபசும்; நீர் ெவளிேய
வராமலிருந்தால், இன்று இரவு ஒருவரும்
உம்ேமாடு தங்கயருப்பதல்ைல என்று
ெயேகாவாேமல் ஆைணயடுக ேறன்;
அப்ெபாழுது உம்முைடய சறுவயது முதல்
இதுவைரக்கும் உமக்கு நடந்த எல்லாத்
தீைமையவ ட,அதுஉமக்குஅதகத்தீைமயாக
இருக்கும் என்றான். 8 அப்ெபாழுது
ராஜா எழுந்துேபாய், நகரவாசலில்
உட்கார்ந்தான்; இேதா, ராஜா நகரவாசலில்
உட்கார்ந்தருக்க றார் என்று எல்லா
மக்களுக்கும் அறவக்கப்பட்டேபாது, மக்கள்
எல்ேலாரும் ராஜாவுக்குமுன்பாகவந்தார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கேளாதங்களுைடயவீடுகளுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள். 9 இஸ்ரேவலுைடய
எல்லா ேகாத்த ரங்களிலுமுள்ள எல்லா
மக்களுக்குள்ளும் வாக்குவாதம் உண்டாக ,
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அவர்கள்: ராஜா நம்முைடய எத ரிகளின்
ைகக்கு நம்ைம வலக்கவ ட்டார், அவர்தான்
ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கு நம்ைம
பாதுகாத்தார்; இப்ேபாேதா அப்சேலாமிடம்
தப்ப க்க, ேதசத்ைதவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்.
10 நமக்கு ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட
அப்சேலாம் யுத்தத்த ேல இறந்தான்;
இப்ேபாதும் ராஜாைவத் தரும்ப
அைழத்துவராமல் நீங்கள் சும்மாயருக்க றது
என்ன என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்.
11 இப்படி இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றைத, ராஜா இருக்க ற
வீட்டில் அவன் ேகள்வப்பட்டபடியால்,
தாவீது ராஜா சாேதாக் அபயத்தார் என்னும்
ஆசாரியர்களிடத்த ற்குஆள்அனுப்ப , நீங்கள்
யூதாவன் மூப்பர்கேளாடு ேபச : ராஜாைவத்
தம்முைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழத்துவர
நீங்கள் மற்றவர்களுக்குப் பன்ேன
ேபாக றது என்ன? 12 நீங்கள் என்னுைடய
சேகாதரர்கள், நீங்கள் என்னுைடய எலும்பும்
என்னுைடய சைதயுமானவர்கள் அல்லேவா?;
ராஜாைவத் தரும்ப அைழத்துவர நீங்கள்
கைடசயாக இருக்க றது என்ன என்று
ெசால்லுங்கள். 13 நீங்கள் அமாசாைவயும்
ேநாக்க : நீ என்னுைடய எலும்பும் என்னுைடய
சைதயும் அல்லேவா? நீ ேயாவாபுக்குப்
பதலாக எந்த நாளும் எனக்கு முன்பாகப்
பைடத்தைலவனாக இல்லாவ ட்டால்,
ேதவன் அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
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அதகமாகவும் எனக்குச் ெசய்யட்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 14 இப்படிேய
யூதாவன் எல்லா மனிதர்களுைடய
இருதயத்ைதயும் ஒரு மனிதனுைடய
இருதயத்ைதப்ேபால் இணங்கச்ெசய்ததால்,
அவர்கள் ராஜாவுக்கு: நீர் உம்முைடய
எல்லா மனிதர்கேளாடும் தரும்ப வாரும்
என்று ெசால்லி அனுப்பனார்கள். 15 ராஜா
தரும்ப வருகறதற்கு ேயார்தான்வைர
வந்தேபாது, யூதா மனிதர்கள் ராஜாவுக்கு
எத ராகப்ேபாய், ராஜாைவ ேயார்தாைனக்
கடக்கச்ெசய்த கல்கால்வைர வந்தார்கள்.
16பகூரிம்ஊைரச்ேசர்ந்தெபன்யமீனியனான
ேகராவன் மகன் சீேமயயும் வைரந்து,
யூதா மனிதர்கேளாடு தாவீது ராஜாவுக்கு
எத ராகப்ேபானான். 17 அவேனாடு
ெபன்யமீன் மனிதர்கள் ஆய ரம்ேபரும்,
சவுலின் வீட்டின் ேவைலக்காரனான
சீபாவும், அவேனாடு அவனுைடய
பதைனந்து மகன்களும், அவனுைடய
இருபது ேவைலக்காரர்களும் இருந்தார்கள்;
அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக ேயார்தாைன
ேவகமாகக் கடந்து ேபானார்கள். 18அவர்கள்
ராஜாவன் குடும்பத்தனைர இக்கைரக்கு
ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கவும், அவன்
வரும்பும் காரியத்த ற்கு உதவவும், ஒரு
படகு இக்கைரக்கு வந்தது; அப்ெபாழுது
ேகராவன் மகனான சீேமய ேயார்தாைனக்
கடக்கப்ேபாக ற ராஜாவுக்கு முன்பாகத்
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தாழவழுந்து, 19 ராஜாைவப் பார்த்து:
என்னுைடய ஆண்டவன் என்னுைடய
அக்க ரமத்ைத என்ேமல் சுமத்தாமலும்,
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவன்
எருசேலமிலிருந்து புறப்பட்டுவருகற
நாளிேல, உமது அடியான் ெசய்த
துேராகத்ைத ராஜா நைனக்காமலும்,
தம்முைடய மனதல் ைவக்காமலும்
இருக்கட்டும். 20 உமது அடியானான நான்
பாவம்ெசய்ேதன் என்று அறந்தருக்க ேறன்;
இப்ேபாதும், இேதா, ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு எத ராக
வருவதற்கு, ேயாேசப்பன் குடும்பத்தார்கள்
அைனவைரயும் நான் இன்று முந்த
வந்ேதன் என்றான். 21 அப்ெபாழுது
ெசருயாவன் மகனான அப சாய் பதலாக:
ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்தவைரச்
சீேமய சப த்ததால், அவைன அதற்காகக்
ெகால்லேவண்டாமா என்றான். 22 அதற்கு
தாவீது: ெசருயாவன் மகன்கேள, இன்று
நீங்கள் எனக்கு எத ரிகளாவதற்கு, எனக்கும்
உங்களுக்கும் என்ன? இன்று இஸ்ரேவலில்
ஒருவன் ெகால்லப்படலாமா? இன்று நான்
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாேனன் என்று
எனக்குத்ெதரியாதா என்றுெசால்லி, 23 ராஜா
சீேமயையப்பார்த்து: நீஇறப்பதல்ைலஎன்று
அவனுக்கு ஆைணயட்டான். 24 சவுலின்
மகனான ேமவ ேபாேசத்தும் ராஜாவுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்தான்; ராஜா ேபான
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நாள்முதல் அவன் சமாதானத்ேதாடு
தரும்பவருகற நாள்வைர அவன்
தன்னுைடய கால்கைளச் சுத்தம் ெசய்யவும்
இல்ைல, தன்னுைடய தாடிையச் சவரம்
ெசய்யவும் இல்ைல; தன்னுைடய
ஆைடகைள ெவளுக்கவுமில்ைல இல்ைல.
25 அவன் எருசேலமிலிருந்து ராஜாவுக்கு
எத ராக வருகறேபாது, ராஜா அவைனப்
பார்த்து: ேமவ ேபாேசத்ேத, நீ என்ேனாடு
வராமற்ேபானது என்ன என்று ேகட்டான்.
26 அதற்கு அவன்: ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவேன, என்னுைடய ேவைலக்காரன்
என்ைன ேமாசம் ேபாக்கனான்; உமது
அடியானான நான் முடவனானபடியால்,
ஒரு கழுைதயன்ேமல் ேசணம்ைவத்து
அதன்ேமல் ஏற , ராஜாேவாடு ேபாக ேறன்
என்று அடிேயன் ெசான்ேனன். 27 அவன்
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவனிடம்
உமது அடியான்ேமல் வீண்பழி ெசான்னான்;
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனா
ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால இருக்க றார்;
உமது பார்ைவக்கு நலமாகத் ேதான்றுகறபடி
ெசய்யும். 28 ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவனுக்கு முன்பாக என்னுைடய
தகப்பன் வீட்டார்கள் எல்ேலாரும்
மரணத்தற்கு ஏதுவாயருந்தார்கேள
தவ ர, மற்றப்படி அல்ல; ஆனாலும் உமது
பந்தய ேல சாப்படுக றவர்கேளாடு உமது
அடிேயைன ைவத்தீர்; இன்னும் நான்
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ராஜாவனிடத்தல் முைறய ட, இனி எனக்கு
என்ன நயாயம் இருக்க றது என்றான்.
29 அப்ெபாழுது ராஜா அவைனப் பார்த்து:
உன்னுைடய காரியத்ைதக் குற த்து
அதகமாக ஏன் ேபசேவண்டும்? நீயும் சீபாவும்
நலத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று நான் ெசால்லுக ேறன் என்றான்.
30 அதற்கு ேமவ ேபாேசத் ராஜாைவப்
பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடய
ஆண்டவன் சமாதானத்ேதாடு தம்முைடய
வீட்டிற்கு வந்தருக்கும்ேபாது, அவேன
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்
என்றான். 31 கீேலயாத்தயனான
பர்சலாயயும் ேராகலிமிலிருந்து வந்து,
ேயார்தான்வைர ராஜாைவ வழியனுப்ப,
அவேனாடு ேயார்தானின் துைறமுகம்வைர
கடந்துவந்தான். 32 பர்ச லா எண்பது
வயது முதயவனாக இருந்தான்; ராஜா
மகனாயீமிேல தங்கயருக்கும்வைர
அவைனப் பராமரித்துவந்தான்; அவன்
மிகப்ெபரிய ெசல்வந்தனாக இருந்தான்.
33 ராஜா பர்ச லாயையப் பார்த்து: நீ
என்ேனாடு வா, எருசேலமிேல உன்ைன
என்னிடத்த ேல ைவத்து பராமரிப்ேபன்
என்றான். 34 பர்ச லாய ராஜாைவப்
பார்த்து: நான் ராஜாேவாடு எருசேலமிற்கு
வருவதற்கு, நான்இன்னும்உய ேராடிருக்கும்
ஆயுசன் நாட்கள் எவ்வளவு? 35 இப்ெபாழுது
நான் எண்பது வயதுள்ளவன்; இனி
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நலமானது இன்னெதன்றும், தீைமயானது
இன்னெதன்றும் எனக்குத் ெதரியுேமா?
சாப்படுக றதும் குடிக்க றதும் உமது
அடிேயனுக்கு ருசயாக இருக்குேமா?
பாடகர்கள் பாடக களுைடய சத்தத்ைத
இனிக் ேகட்கக்கூடுேமா? உமது
அடிேயனான நான் இனி ராஜாவான என்
ஆண்டவனுக்குப் பாரமாயருக்கேவண்டியது
என்ன? 36 அடிேயன் ெகாஞ்சதூரம்
ேயார்தான்வைர ராஜாேவாடு வருேவன்;
அதற்குராஜாஇவ்வளவுெபரியஉபகாரத்ைத
எனக்குச் ெசய்யேவண்டியது என்ன?
37 நான் என்னுைடய ஊரிேல இறந்து,
என்னுைடய தாய் தகப்பன்மார்களுைடய
கல்லைறயல் அடக்கம்ெசய்யும்படி, உமது
அடியான் தரும்ப ப்ேபாகட்டும்; ஆனாலும்,
இேதா, உமது அடியானான கம்காம்,
ராஜாவான என்னுைடய ஆண்டவேனாடு
வருவான்; உம்முைடய பார்ைவக்கு
நலமானபடி அவனுக்குச் ெசய்யும் என்றான்.
38 அப்ெபாழுது ராஜா: க ம்காம் என்ேனாடு
வரட்டும்; உன்னுைடய பார்ைவக்கு
நலமானபடிேய நான் அவனுக்கு ெசய்து, நீ
என்னிடத்தல் ேகட்டுக்ெகாள்வைதெயல்லாம்
நான் உனக்குச் ெசய்ேவன் என்றான்.
39 மக்கள் எல்ேலாரும் ேயார்தாைனக்
கடந்தேபாது, ராஜா பர்ச லாயைய
முத்தமிட்டு அவைன ஆசீர்வத த்து, தானும்
கடந்துேபானான்; அவேனா தன்னுைடய
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இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்வ ட்டான்.
40 ராஜா கடந்து, கல்கால்வைர ேபானான்;
க ம்காம் அவேனாடு வந்தான்; யூதாவன்
இராணுவம் அைனத்தும், இஸ்ரேவலில்
பாத இராணுவங்களும், ராஜாைவ
இக்கைரக்கு அைழத்துவந்தபன்பு, 41 இேதா,
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
ராஜாவனிடம் வந்து, ராஜாைவப் பார்த்து:
எங்களுைடய சேகாதரர்களான யூதா
மனிதர்கள் தருட்டுத்தனமாக உம்ைம
அைழத்துவந்து, ராஜாைவயும், அவர்
வீட்டாைரயும், அவேராடு இருக்க ற தாவீதன்
மனிதர்கள் அைனவைரயும், ேயார்தான்
நதையக்கடக்கச்ெசய்ததுஎன்னஎன்றார்கள்.
42 அப்ெபாழுது யூதா மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்களுக்கு பதலாக:
ராஜா எங்கைளச் ேசர்ந்தவரானபடியால்
இைதச் ெசய்ேதாம்; இதற்காக நீங்கள்
ேகாபப்படுவது என்ன? நாங்கள் ராஜாவன்
ைகய ேல ஏதாகலும் வாங்க சாப்ப ட்ேடாமா?
எங்களுக்குப் பரிசு ெகாடுக்கப்பட்டதா?
என்றார்கள். 43 இஸ்ரேவல் மனிதர்கேளா
யூதா மனிதர்களுக்கு பதலாக: ராஜாவ டம்
எங்களுக்குப் பத்துப்பங்கு இருக்கறது;
உங்கைளவ ட எங்களுக்கு தாவீத டம்
அத க உரிைம உண்டு; பன்ேன ஏன்
எங்கைள அற்பமாக நைனத்தீர்கள்; எங்கள்
ராஜாைவத் தரும்ப அைழத்துவரேவண்டும்
என்று முந்த ச் ெசான்னவர்கள் நாங்கள்
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அல்லவா என்றார்கள்; ஆனாலும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்களின் ேபச்ைசவ ட யூதா
மனிதர்களின் ேபச்சுெபலத்தது.

அத்த யாயம் 20
ேசபாதாவீதுக்குஎத ராகக்கலகம்ெசய்தல்

1 அப்ெபாழுது ெபன்யமீன் மனிதனான
ப க்க ரியன் மகனான ேசபா என்னும்
ெபயருள்ள ப ரச்சைனக்குரிய மனிதன்
ஒருவன் தற்ெசயலாக அங்ேக இருந்தான்;
அவன் எக்காளம் ஊத : எங்களுக்கு
தாவீத டம் பங்கும் இல்ைல, ஈசாயன்
மகனிடம் எங்களுக்குச் சுதந்தரமும் இல்ைல;
இஸ்ரேவலர்கேள, நீங்கள் அவரவர் தங்கள்
வீடுகளுக்குப் ேபாய்வடுங்கள் என்றான்.
2 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் தாவீைதவ ட்டுப் ப ரிந்து,
ப க்க ரியன்மகனானேசபாைவப்பன்பற்ற ப்
ேபானார்கள்; ேயார்தான் ெதாடங்க
எருசேலம் வைரயுள்ள யூதா மனிதர்கள்
தங்கள் ராஜாைவச் சார்ந்தருந்தார்கள்.
3 தாவீது எருசேலமிலுள்ள தன்னுைடய
வீட்டிற்கு வந்தேபாது, வீட்ைடக்காக்க
ராஜா ைவத்துப்ேபான பத்து
மறுமைனயாட்டிகைளயும் வரவைழத்து,
அவர்கைள ஒரு காவல் வீட்டிேல ைவத்துப்
பராமரித்தான்; அதன்பன்பு அவர்களிடம்
அவன் உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
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அப்படிேய அவர்கள் மரணமைடக ற
நாட்கள்வைர அைடக்கப்பட்டு,
உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம்
வதைவகைளப்ேபால இருந்தார்கள். 4 பன்பு
ராஜா அமாசாைவப் பார்த்து: நீ யூதா
மனிதர்கைள மூன்று நாட்களுக்குள்ேள
என்னிடம் வரவைழத்து, நீயும் வந்து
இருக்கேவண்டும் என்றான். 5 அப்ெபாழுது
அமாசா: யூதாைவ அைழப்பதற்காக ேபாய்,
தனக்குக் குறத்த காலத்தல் வராமல்
தாமத த்தான். 6 அப்ெபாழுது தாவீது
அப சாையப் பார்த்து: அப்சேலாைமவ ட
ப க்க ரியன் மகனான ேசபா, இப்ெபாழுது
நமக்கு தீங்கு ெசய்வான்; அவன்
பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்கு
வந்தைடந்து, நம்முைடய கண்களுக்குத்
தப்ப ப்ேபாகாதபடி, நீ உன் எஜமானுைடய
வீரர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு, அவைனப்
பன்ெதாடர்ந்துேபா என்றான். 7 அப்படிேய
ேயாவாபன் மனிதர்களும், க ேரத்தயர்களும்
ப ேலத்தயர்களும், எல்லா வலிைமயான
வீரர்களும் அவனுக்குப்பன்பாகப் புறப்பட்டு,
ப க்க ரியன் மகனான ேசபாைவப்
பன்ெதாடர்வதற்கு எருசேலமிலிருந்து
ேபானார்கள். 8 அவர்கள் க ப ேயானின்
பக்கத்தல் இருக்கற ெபரிய பாைற
அருகல் வந்தேபாது, அமாசா அவர்களுக்கு
எத ராக வந்தான்; ேயாவாேபா, தான்
அணிந்துெகாண்டிருக்க ற தன்னுைடய



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 20:9 cx 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 20:12

சட்ைடயன்ேமல் ஒரு வாைரக்
கட்டியருந்தான்; அதல் உைறேயாடு ஒரு
பட்டயம் அவன் இடுப்பல் ெதாங்கனது;
அவன் புறப்படும்ேபாது அது வழுந்தது.
9 அப்ெபாழுது ேயாவாப் அமாசாைவப்
பார்த்து: என்னுைடய சேகாதரேன,
சுகமாக இருக்க றாயா என்று ெசால்லி,
அமாசாைவ முத்தம்ெசய்யும்படி, தன்னுைடய
வலது ைகயனால் அவன் தாடிையப்
ப டித்து, 10 தன்னுைடய ைகயலிருக்கற
பட்டயத்த ற்கு அமாசா எச்சரிக்ைகயாக
இல்லாமலிருந்தேபாது, ேயாவாப் அவைன
அவனுைடய குடல்கள் தைரய ேல வழும்படி,
அதனால் வயற்ற ேல ஒேர குத்தாக
குத்தனான்; அவன் இறந்துேபானான்;
அப்ெபாழுது ேயாவாபும் அவனுைடய
சேகாதரனான அப சாயும் ப க்க ரியன்
மகனான ேசபாைவப் பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
11 ேயாவாபுைடய வாலிபர்களில் ஒருவன்
இறந்தவன்அருகல்நன்று,ேயாவாபன்ேமல்
ப ரியப்படுக றவன் எவேனா, தாவீைத
ஆதரிக்க றவன் எவேனா, அவன்
ேயாவாைபப் பன்பற்ற ப்ேபாகட்டும்
என்றான். 12 அமாசா நடுவழியல்
இரத்தத்த ேல புரண்டுக டந்தபடியால்,
மக்கள் எல்ேலாரும் அங்ேகேய ந ற்பைத
அவன் கண்டு, அமாசாைவ வழியலிருந்து
வயலிேல இழுத்துப்ேபாட்டான்; அவன்
அருகல் வருகறவர்கள் எல்ேலாரும்
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அங்ேகேய ந ற்பைதக் கண்டு, ஒரு
ஆைடைய அவன்ேமல் ேபாட்டான். 13 அவன்
வழியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடப்பட்ட பன்பு,
எல்ேலாரும் கடந்து, ப க்க ரியன் மகனான
ேசபாைவப் பன்ெதாடர, ேயாவாபுக்குப்
பன்ேனெசன்றார்கள். 14 அவன்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம்
சுற்ற , ெபத்மாக்காவான ஆேபல்வைரயும்,
ேபரீமின் கைடசவைரயலும் வந்தருந்தான்;
அந்த இடத்தார்களும் கூடி, தாங்களும்
அவனுக்குப் பன்ெசன்றார்கள்.
15 அவர்கள் ேபாய் ெபத்மாக்காவான
ஆேபலிேல அவைன முற்றுைகய ட்டு,
பட்டணத்தற்குள் ேபாகத் தைடச்சுவர்கைளக்
கட்டினார்கள்; ேயாவாேபாடு இருக்க ற
இராணுவத்தனர்கள் எல்ேலாரும்
மதைல வழச்ெசய்யும்படி அழிக்க
முயற்ச ெசய்தார்கள். 16 அப்ெபாழுது
புத்தயுள்ள ஒரு ெபண் பட்டணத்தலிருந்து
சத்தமிட்டு: ேகளுங்கள், ேகளுங்கள்; நான்
ேயாவாேபாடு ேபசேவண்டும்; அவைர
இங்ேகஅருகல்வரச்ெசால்லுங்கள்என்றாள்.
17 அவன் அவளுக்கு அருகல் வந்தேபாது,
அந்தப் ெபண்: நீர்தானா ேயாவாப் என்று
ேகட்டாள்; அவன் நான்தான் என்றான்;
அப்ெபாழுது, அவள் அவைனப் பார்த்து:
உமது அடியாளின் வார்த்ைதகைளக் ேகளும்
என்றாள்; அவன்: ேகட்க ேறன் என்றான்.
18 அப்ெபாழுது அவள்: முற்காலத்து மக்கள்
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ஆேபலிேல வ சாரித்தால் வழக்குத் தீரும்
என்பார்கள். 19 இஸ்ரேவலிேல நான்
சமாதானமும் உண்ைமயுமுள்ளவளாக
இருக்கும்ேபாது, நீர் இஸ்ரேவலிேல தாய்
பட்டணமாக இருக்க றைத அழிக்கேவண்டும்
என்று பார்க்க றீேரா? நீர் ெயேகாவாவுைடய
சுதந்த ரத்ைத வழுங்கேவண்டியது என்ன
என்றாள். 20 ேயாவாப் மறுெமாழியாக:
வழுங்கேவண்டும் அழிக்கேவண்டும்
என்கற ஆைச எனக்கு ெவகுதூரமாக
இருக்கட்டும். 21 காரியம் அப்படியல்ல;
ப க்க ரியன் மகனான ேசபா என்னும்
ெபயருள்ள எப்ப ராயீம் மைலைய
ேசர்ந்தவனாக இருக்க ற ஒரு மனிதன்,
ராஜாவான தாவீதுக்கு வ ேராதமாகத்
தன்னுைடய ைகைய ஓங்கனான்;
அவைனமட்டும் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்;
அப்ெபாழுது பட்டணத்ைதவ ட்டுப் ேபாேவன்
என்றான். அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்
ேயாவாைபப் பார்த்து: இேதா, அவனுைடய
தைல மதலின்ேமலிருந்து உம்மிடத்த ேல
ேபாடப்படும் என்று ெசால்லி, 22 அவள்
மக்களிடத்தல் ேபாய் புத்தயாகப்
ேபச யதால், அவர்கள் ப க்க ரியன்
மகனான ேசபாவன் தைலைய ெவட்டி,
ேயாவாப டம் ேபாட்டார்கள்; அப்ெபாழுது
அவன் எக்காளம் ஊதனான்; எல்ேலாரும்
பட்டணத்ைதவ ட்டுக் கைலந்து, தங்கள்
வீடுகளுக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 20:23 cxiii 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 21:2

ேயாவாபும் ராஜாவ டம் ேபாகும்படி
எருசேலமிற்குத்தரும்பனான்.

23 ேயாவாப் இஸ்ரேவலுைடய எல்லா
இராணுவத்தன்ேமலும், ேயாய்தாவன்
மகனான ெபனாயா க ேரத்தயர்கள்ேமலும்
ப ேலத்தயர்கள்ேமலும் தைலவராக
இருந்தார்கள். 24 அேதாராம் கடினமாக
ேவைல வாங்குகறவனும், அகலூதன்
மகனான ேயாசபாத் மந்த ரியும், 25 ேசவா
எழுத்தாளனாகவும், சாேதாக்கும்
அபயத்தாரும் ஆசாரியர்களுமாகவும்
இருந்தார்கள். 26 யயீரியனான ஈராவும்
தாவீதுக்குமுதலைமச்சராகஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 21
க ப ேயானியர்கள்பழிவாங்கப்படுதல்

1 தாவீதன் நாட்களில் மூன்று வருடங்கள்
தீராத பஞ்சம் உண்டாயருந்தது;
அப்ெபாழுது தாவீது ெயேகாவாவுைடய
முகத்ைதத் ேதடினான். ெயேகாவா:
க ப ேயானியர்கைளக் ெகான்றுேபாட்ட
சவுலுக்காகவும், இரத்தப்ப ரியரான
அவன் குடும்பத்தாருக்காகவும் இது
உண்டானது என்றார். 2 அப்ெபாழுது
ராஜா: க ப ேயானியர்கைள அைழத்தான்;
க ப ேயானியர்கேளா, இஸ்ரேவல்
மக்களாக இல்லாமல் எேமாரியர்களில்
மீதயாக இருந்தவர்கள்; அவர்களுக்கு
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இஸ்ரேவல் மக்கள் ஆைணயட்டிருந்தும்,
சவுல் இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகவும்,
யூதாவுக்காகவும் காண்பத்த
ைவராக்கயத்தனால் அவர்கைள
ெவட்ட வைகேதடினான். 3 ஆைகயால்
தாவீது க ப ேயானியர்கைளப் பார்த்து:
நான் உங்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்ன? ெயேகாவாவுைடய
நன்ைமகைளயும் வாக்குத்தத்தங்கைளயும்
சுதந்த ரத்துக்ெகாண்டிருக்க ற அவருைடய
மக்கைள நீங்கள் ஆசீர்வத க்கும்படி, நான்
ெசய்யேவண்டிய பரிகாரம் என்ன என்று
ேகட்டான். 4 அப்ெபாழுது க ப ேயானியர்கள்
அவைனப் பார்த்து: சவுேலாடும் அவன்
குடும்பத்தார்கேளாடும் எங்களுக்குஇருக்கற
காரியத்த ற்காக எங்களுக்கு ெவள்ளியும்
ெபான்னும் ேதைவயல்ைல; இஸ்ரேவலில்
ஒருவைனக் ெகான்றுேபாடேவண்டும்
என்பதும் எங்களுைடய வருப்பம் இல்ைல
என்றார்கள். அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால், நான் உங்களுக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லுகறீர்கள்
என்று ேகட்டான். 5 அவர்கள் ராஜாைவ
ேநாக்க : நாங்கள் இஸ்ரேவலின்
எல்ைலகளில் எங்கும் இல்லாதபடி,
அழிந்துேபாக எவன் எங்கைள அழித்து
எங்களுக்குத் தீங்குெசய்ய நைனத்தாேனா,
6 அவன் மகன்களில் ஏழுேபர் ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாண்ட சவுலின் ஊரான
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க பயாவ ேல நாங்கள் அவர்கைளக்
கர்த்தருக்ெகன்றுதூக்கல்ேபாட, எங்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படேவண்டும் என்றார்கள்.
நான் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்
என்று ராஜா ெசான்னான். 7 ஆனாலும்
தாவீதும் சவுலின் மகனான ேயானத்தானும்
ெயேகாவாவுக்கு ெசய்துெகாண்ட
ஆைணக்காக, ராஜா சவுலின் மகனான
ேயானத்தானின் மகன் ேமவ ேபாேசத்ைதத்
தப்பவ ட்டு, 8 ஆயாவன் மகளான
ரிஸ்பாள் சவுலுக்குப் ெபற்ற அவளுைடய
இரண்டு மகன்களான அர்ேமானிையயும்,
ேமவ ேபாேசத்ைதயும், சவுலின் மகள்களான
ேமரப் ேமேகாலாத்தயனான பர்சலாயயன்
மகனான ஆதரிேயலுக்குப் ெபற்ற
அவளுைடய ஐந்து மகன்கைளயும்
ப டித்து, 9 அவர்கைளக் க ப ேயானியர்கள்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தான்; அவர்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய சமூகத்தல்
மைலயன்ேமல் தூக்கல்ேபாட்டார்கள்;
அப்படிேய அவர்கள் ஏழுேபர்களும் ஒன்றாக
இறந்தார்கள்; வாற்ேகாதுைம அறுப்பு
துவங்குகற அறுப்புக்காலத்தன் ஆரம்ப
நாட்களிேல அவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ஆயாவன் மகளான
ரிஸ்பாள் சணல்நூல் துணிைய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைதப்
பாைறயன்ேமல் வ ரித்து, அறுப்புநாட்களின்
ஆரம்பம் முதல் வானத்தலிருந்து
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அவர்கள்ேமல் மைழெபய்யும்வைர பகலில்
ஆகாயத்துப் பறைவகேளா இரவல்
காட்டுமிருகங்கேளா அந்த உடல்கைளத்
ெதாந்தரவு ெசய்யாதபடி பார்த்துவந்தாள்.
11 ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள் என்னும்
சவுலின்மறுமைனயாட்டிெசய்ததுதாவீதுக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, 12 தாவீது ேபாய்,
ெபலிஸ்தர்கள் கல்ேபாவாவ ேல சவுைல
ெவட்டினேபாது, ெபத்சானின் வீதய ேல
தூக்க ப்ேபாடப்பட்டதும், கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள் அங்ேக ேபாய்த்
தருட்டுத்தனமாகக் ெகாண்டுவந்ததுமான
சவுலின் எலும்புகைளயும், அவனுைடய
மகனான ேயானத்தானின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களிடத்தலிருந்து எடுத்து, 13 அங்ேக
இருந்து அைவகைளக் ெகாண்டுவந்து,
தூக்கப்ேபாடப்பட்டவர்களின்
எலும்புகைளயும் அைவகேளாடு ேசர்த்து,
14 சவுலின் எலும்புகைளயும் அவன்
மகனான ேயானத்தானின் எலும்புகைளயும்,
ெபன்யமீன் ேதசத்து ேசலா ஊரிலிருக்க ற
அவனுைடய தகப்பனான கீசன்
கல்லைறயல் அடக்கம்ெசய்தான்; ராஜா
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ெசய்தார்கள்;
அதற்குப்பன்பு ேதவன் ேதசத்த ற்காகச்
ெசய்யப்பட்ட ேவண்டுதைலக் ேகட்டார்.

ெபலிஸ்தர்களுக்குவேராதமாகயுத்தம்
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15பன்புெபலிஸ்தர்கள்இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது
தாவீதும் அவேனாடு அவனுைடய
இராணுவமும் ேபாய், ெபலிஸ்தர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தார்கள்; தாவீது
கைளத்துப்ேபானான். 16 அப்ெபாழுது
முந்நூறு ேசக்கல் நைற ெவண்கலமான
ஈட்டிையப் ப டிக்க றவனும், புது பட்டயத்ைத
கட்டிக்ெகாண்டவனுமான இஸ்பெபேனாப்
என்னும் இராட்சத சந்ததயர்களில்
ஒருவன் தாவீைத ெவட்டேவண்டும்
என்று இருந்தான். 17 ெசருயாவன்
மகனான அப சாய் ராஜாவுக்கு உதவயாக
வந்து, ெபலிஸ்தயைன ெவட்டிக்
ெகான்றுேபாட்டான். அப்ெபாழுது தாவீதன்
மனிதர்கள்: இஸ்ரேவலின் வளக்கு
அைணந்துேபாகாதபடி, நீர் இனி எங்கேளாடு
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படேவண்டாம் என்று
அவனுக்கு ஆைணயட்டுச் ெசான்னார்கள்.
18 அதற்குப்பன்பு ெபலிஸ்தேராடு
தரும்பவும் ேகாப ேல யுத்தம்நடந்தது;
ஊசாத்தயனாகய ச ப்ெபக்காய் இராட்சத
சந்ததயான சாப்ைப ெவட்டிப்ேபாட்டான்.
19 ெபலிஸ்தர்கேளாடு இன்னும் ேவெறாரு
யுத்தம் ேகாப ேல உண்டானேபாது,
யாெரெயார்க மின் மகனான எல்க்கானான்
என்னும் ெபத்ெலேகமியன் காத்
ஊைரச்ேசர்ந்த ேகாலியாத்தன் சேகாதரைன
ெவட்டினான்; அவனுைடய ஈட்டிக் கம்பானது
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ெநய்க றவர்களின் தற மரம்ேபால ெபரிதாக
இருந்தது. 20 இன்னும் ஒரு யுத்தம்
காத் ஊரிேல நடந்தேபாது, அங்ேக
உயரமான ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன்
ைககளில் ஆறு ஆறு வரல்களும் அவன்
கால்களில் ஆறு ஆறு வரல்களும், ஆக
இருபத்து நான்கு வ ரல்களுள்ளவன்;
இவனும் இராட்சத ப றவயாக இருந்து,
21 இஸ்ரேவலர்கைளச் சப த்தான்; தாவீதன்
சேகாதரனான சீேமயாவன் மகனான
ேயானத்தான் அவைன ெவட்டினான்.
22 இந்த நான்கு ேபர்களும் காத்தூரிேல
இராட்சதனுக்குப் ப றந்தவர்கள்; இவர்கள்
தாவீதன் ைகயனாலும் அவன் வீரர்களின்
ைகயனாலும்இறந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 22
தாவீதன்துத ப் பாடல்

1 ெயேகாவா தாவீைத அவனுைடய
எல்லா எத ரிகளின் ைகக்கும், சவுலின்
ைகக்கும், வலக்க வடுவத்தேபாது, அவன்
ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகப் பாடினபாட்டு:
2 “ெயேகாவா என்னுைடயகன்மைலயும்,
என்னுைடயேகாட்ைடயும்,
என்னுைடயஇரட்சகருமானவர்.
3ேதவன்நான்நம்பயருக்க றகன்மைலயும்,
என்னுைடய ேகடகமும், என்னுைடய

பாதுகாப்பன்ெகாம்பும்,
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என்னுைடயஉயர்ந்தஅைடக்கலமும்,
என்னுைடயஇருப்ப டமும்,
என்னுைடயஇரட்சகருமானவர்;
என்ைனத் துன்பத்த ற்கு வலக்க

இரட்ச க்க றவர்அவேர.
4 துதக்குக் காரணரான ெயேகாவாைவ

ேநாக்க க்கூப்படுேவன்;
அதனால் என்னுைடய எத ரிகளுக்கு வலக்க

இரட்ச க்கப்படுேவன்.
5 மரண அைலகள் என்ைனச்

சூழ்ந்துெகாண்டு,
பயனற்ற ெவள்ளப்ெபருக்கு என்ைனப்

பயப்படுத்தனது.
6 பாதாளக் கட்டுகள் என்ைனச் சூழ்ந்து

ெகாண்டது;
மரணக்கண்ணிகள்என்ேமல்வழுந்தது.
7 எனக்கு உண்டான ெநருக்கத்த ேல

ெயேகாவாைவேநாக்க க்கூப்ப ட்டு,
என்னுைடயேதவைனேநாக்க க்கூப்ப ட்ேடன்;
தமது ஆலயத்தலிருந்து என்னுைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்டார்;
என்னுைடய கூப்படுதல் அவர் ெசவ களில்

வழுந்தது.
8அப்ெபாழுதுபூமிஅைசந்துஅத ர்ந்தது;
அவர் ேகாபங்ெகாண்டதால் வானத்தன்

அஸ்தபாரங்கள்குலுங்க அைசந்தது.
9அவர் நாச யலிருந்துபுைகவந்தது,
அவர் வாயலிருந்து ஒளிவீசும் அக்கனி

புறப்பட்டது,
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அதனால்தீப்பற்ற க்ெகாண்டது.
10வானங்கைளத்தாழ்த்த இறங்கனார்;அவர்

பாதங்களின்கீழ்காரிருள்இருந்தது.
11 ேகருபீனின்ேமல் ஏற ேவகமாகப் பறந்து

ெசன்றார்.
காற்றன் இறக்ைககளின்ேமல்

காட்ச யளித்தார்.
12 வானத்து ேமகங்களில் கூடிய

தண்ணீர்களின் இருைளத் தம்ைமச்
சுற்றலும்இருக்கும்கூடாரமாக்கனார்.

13அவருக்கு முன்பாக இருந்த மின்னலினால்
ெநருப்புத்தழலும்எரிந்தது.

14 ெயேகாவா வானத்தலிருந்து
இடிையப்ேபாலமுழங்க ,

சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் தமது
சத்தத்ைதத்ெதானிக்கச் ெசய்தார்.

15அவர்அம்புகைளஎய்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்து,
மின்னல்கைளஉபேயாக த்து,
அவர்கைளச் ச தறடித்தார்.
16ெயேகாவாவுைடயகடிந்துெகாள்ளுதலினாலும்,

அவருைடய நாச யன் சுவாசக்
காற்றனாலும் சமுத்த ரத்தன் மதகுகள்
தறக்கப்பட்டு,

பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்காணப்பட்டது.
17உயரத்தலிருந்துஅவர்ைகநீட்டி,
என்ைனப் ப டித்து, ெவள்ளப்ெபருக்கல்

இருக்கறஎன்ைனத்தூக்கவ ட்டார்.
18என்ைனவடெபலவானாகஇருந்த
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என்னுைடய எத ரிக்கும் என்னுைடய
வ ேராத களுக்கும் என்ைன
வடுவத்தார்.

19 என்னுைடய ஆபத்து நாளிேல எனக்கு
எத ராகவந்தார்கள்;

ெயேகாவாேவா எனக்குஆதரவாகஇருந்தார்.
20என்ேமல்அவர் ப ரியமாகஇருந்தபடியால்,
என்ைனத்தப்புவத்தார்.*
21ெயேகாவா என்னுைடய நீத க்குத்தகுந்தபடி

எனக்குபதல்அளித்தார்;
என்னுைடயைககளின்சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடி
எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.
22 ெயேகாவாவுைடய வழிகைளக்

காத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்;
நான் என்னுைடய ேதவனுக்குத் துேராகம்

ெசய்ததல்ைல.
23 அவருைடய நயாயங்கைளெயல்லாம்

எனக்குமுன்பாக நறுத்த ேனன்;
நான் அவருைடய கட்டைளகைளவ ட்டு

வலகாமல்,
24 அவருக்கு முன்பாக மன உண்ைமயாக

இருந்து,
பாவத்த ற்கு என்ைன வலக்க க்

காத்துக்ெகாண்ேடன்.
25 ஆைகயால் ெயேகாவா என்னுைடய

நீத க்குத்தகுந்தபடியும்,

* அத்த யாயம் 22:20 22:20 வசாலமான இடத்த ேல
என்ைனக்ெகாண்டுவந்து
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தம்முைடய கண்களுக்கு முன்பாக
இருக்க ற என்னுைடய
சுத்தத்த ற்குத்தகுந்தபடியும் எனக்கு
பலனளித்தார்.

26தயவுள்ளவனுக்குநீர் தயவுள்ளவராகவும்,
உத்தமனுக்குநீர்உத்தமராகவும்,
27புனிதனுக்குநீர் புனிதராகவும்,
மாறுபாடு உள்ளவர்களுக்கு நீர்

மாறுபடுகறவராகவும் ேதான்றுவீர்.
28சறுைமப்பட்ட மக்கைளஇரட்ச ப்பீர்;
ெபருைமயுள்ளவர்கைளத்தாழ்த்த,
உம்முைடய கண்கள் அவர்களுக்கு

வேராதமாகத் தருப்பப்பட்டிருக்க றது.
29 கர்த்தராக ய ேதவரீர் என்னுைடய

வளக்காகஇருக்க றீர்;
ெயேகாவா என்னுைடய இருைள

ெவளிச்சமாக்குக றவர்.
30 உம்மாேல நான் ஒரு ேசைனக்குள்

பாய்ந்துேபாேவன்†;
என்னுைடய ேதவனாேல ஒரு மதைலத்

தாண்டுேவன்.
31ேதவனுைடயவழி உத்தமமானது;
ெயேகாவாவுைடயவசனம்சுத்தமானது;
தம்ைம நம்புக ற அைனவருக்கும் அவர்

ேகடகமாகஇருக்க றார்.
32ெயேகாவாைவத்தவ ர ேதவன்யார்?
† அத்த யாயம் 22:30 22:30மித ப்ேபன்
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நம்முைடய ேதவைனயன்ற கன்மைலயும்
யார்?

33ேதவன்எனக்குப்ெபலத்தஅரணானவர்;
அவர் என்னுைடய வழிையச்

ெசவ்ைவப்படுத்துகறவர்.
34 அவர் என்னுைடய கால்கைள

மான்களுைடய கால்கைளப்ேபால
மாற்ற ,

உயர்ந்தமைலகளில் என்ைனநறுத்துகறார்.
35 ெவண்கல வல்லும் என்னுைடய

கரங்களால்வைளயும்படி,
என்னுைடயைககைளயுத்தத்த ற்குப்.
36 உம்முைடய இரட்ச ப்பன் ேகடகத்ைதயும்

எனக்குத்தந்தீர்;
உம்முைடய தயவு என்ைனப்

ெபரியவனாக்கும்.
37 என்னுைடய கால்கள் வழுக்காதபடி நான்

நடக்க றவழிையஅகலமாக்கனீர்.
38 என்னுைடய எத ரிகைளப் பன்ெதாடர்ந்து

அவர்கைளஅழிப்ேபன்;
அவர்கைள அழிக்கும்வைரக்கும்

தரும்பமாட்ேடன்.
39 அவர்கள் எழுந்தருக்கமுடியாதபடி

என்னுைடய பாதங்களின்கீழ்
வழுந்தார்கள்;

அவர்கைளமுறயடித்துெவட்டிேனன்.
40 யுத்தத்த ற்கு நீர் என்ைன ெபலத்தால்

இைடகட்டி,
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என்ேமல் எழும்பனவர்கைள என்கீழ்
வழும்படிச்ெசய்தீர்.

41 நான் என்னுைடய வ ேராதைய
அழிக்கும்படி,

என்னுைடய எத ரிகளின் ப டரிைய எனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.

42அவர்கள்ேநாக்க ப் பார்க்க றார்கள்,
அவர்கைள இரட்ச ப்பவர்கள்

ஒருவருமில்ைல;
ெயேகாவாைவேநாக்க ப் பார்க்க றார்கள்,
அவர்களுக்குஅவர்பதல்ெகாடுக்க றதல்ைல.
43அவர்கைளபூமியன்தூளாகஇடித்து,
ெதருக்களின் ேசற்ைறப்ேபால அவர்கைள

மித த்து ச தறச்ெசய்க ேறன்.
44 என்னுைடய மக்களின் சண்ைடகளுக்கு நீர்

என்ைனவலக்கவ ட்டு,
ேதசங்களுக்கு என்ைனத் தைலவனாக

ைவக்க றீர்;
நான் அறயாத மக்கள் என்ைனப்

பணிக றார்கள்.
45 அந்நயர்கள் எனக்கு எத ராகப் ேபச

அடங்க ,
என்னுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டவுடேன

எனக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.
46அந்நயர்கள்பயந்துேபாய்,
தங்கள் ேகாட்ைடகளிலிருந்து பயத்ேதாடு

புறப்படுக றார்கள்.
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47 ெயேகாவா ஜீவனுள்ளவர்;
என்னுைடய கன்மைலயானவர்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படுவாராக;

என்னுைடய இரட்ச ப்பன் கன்மைலயான
ேதவன்உயர்ந்தருப்பாராக.

48அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழி வாங்க ,
மக்கைளஎனக்குக்
கீழ்ப்படுத்துகற ேதவனானவர்.
49அவேர என்னுைடய எத ரிகளுக்கு என்ைன

வலக்க வடுவக்க றவர்;
எனக்குவ ேராதமாக எழும்புக றவர்கள்ேமல்
என்ைன உயர்த்த க் ெகாடுைமயான

மனிதனுக்குஎன்ைனத்தப்புவக்க றீர்.
50இதனால்ெயேகாவாேவ,
ேதசங்களுக்குள்உம்ைமத்துத த்து,
உம்முைடய நாமத்த ற்கு துத ப் பாடல்கள்

பாடுேவன்.
51தாம் ஏற்படுத்தனராஜாவுக்கு
மகத்தானஇரட்ச ப்ைபஅளித்து,
தாம்அப ேஷகம்ெசய்ததாவீதுக்கும்
அவனுைடய சந்தத க்கும் என்ெறன்றும்

கருைபெசய்க றார்.”

அத்த யாயம் 23
தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்

1தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்:
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“ேமன்ைமயாக உயர்த்தப்பட்டு,
யாக்ேகாபுைடய ேதவனால் அப ேஷகம்
ெபற்று,

இஸ்ரேவலின் சங்கீதங்கைளஇனிைமயாகப்
பாடின

ஈசாயன் மகனான தாவீது என்னும் மனிதன்
ெசால்லுகறதுஎன்னெவன்றால்;

2 ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர்
என்ைனக்ெகாண்டுேபசனார்;

அவருைடய வசனம் என்னுைடய நாவல்
இருந்தது.

3 இஸ்ரேவலின் ேதவனும் இஸ்ரேவலின்
கன்மைலயுமானவர்

எனக்குச்ெசால்லிஉைரத்ததாவது:
நீத பதயாக மனிதர்கைளஆட்ச ெசய்து,
ெதய்வபயத்ேதாடுஆளுகறவர்இருப்பார்.
4அவர்காைலயல்ேமகம்இல்லாமல்உத த்து,
மைழக்குப்பன்பு தன்னுைடய

ெவளிச்சத்தனால்
புல்ைலபூமியலிருந்துமுைளக்கச்ெசய்க ற
சூரியனுைடயவடியற்காலெவளிச்சத்ைதப்ேபால

இருப்பார் என்றார்.
5 என்னுைடய வீடு ேதவனிடம் இப்படி

இருக்காேதா?
அைனத்தும் தீர்மானித்தருக்க ற ந ச்சயமான

ந த்தயஉடன்படிக்ைகைய
என்னுடன்அவர்ெசய்தருக்க றார்;
ஆதலால்என்னுைடயஎல்லாஇரட்ச ப்பும்



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:6 cxxvii 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:10

எல்லா வாஞ்ைசயும் ெபருகச்ெசய்யாமல்
இருப்பாேரா?

6 தீயவர்கள் அைனவரும், ைகயனால்
ப டிக்கப்படமுடியாததாக

எற ந்துேபாடப்படேவண்டிய முள்ளுக்குச்
சமானமானவர்கள்.

7அைவகைளஒருவன்ெதாடப்ேபானால்,
இரும்பாலான ஆயுதத்ைதயும்

ஈட்டிப்ப டிையயும் இறுகப்
ப டித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்;

அைவகள் இருக்கற இடத்த ேலேய
அக்கனியால் முழுவதும்
சுட்ெடரிக்கப்படும்” என்றான்.

8 தாவீதுக்கு இருந்த பலசாலிகளின்
ெபயர்கள்: தக்ெகேமானியன் மகனான
ேயாேசப்பாெசெபத் என்பவன் இராணுவ
அதகாரிகளின் தைலவன்; இவன்
800 ேபைர ஒன்றாக ெவட்டிப்ேபாட்ட
அதீேனாஏஸ்னி ஊைரச்ேசர்த்தவன்.
9 இவனுக்கு இரண்டாவது, அேகாயன்
மகனான ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்
என்பவன்; இவன் ெபலிஸ்தர்கள்
யுத்தத்த ற்குக் கூடின இடத்த ேல இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் ேபாகும்ேபாது, தாவீேதாடு
இருந்து ெபலிஸ்தர்கைள சப த்த மூன்று
பலசாலிகளில் ஒருவனாக இருந்தான்.
10 இவன் எழுந்து தன்னுைடய ைக
ேசார்ந்து, தன்னுைடய ைக பட்டயத்ேதாடு
ஒட்டிக்ெகாள்ளும்வைர ெபலிஸ்தர்கைள
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ெவட்டினான்; அன்ைறயதனம் ெயேகாவா
ெபரிய இரட்ச ப்ைப நடத்தனார்; மக்கள்
ெகாள்ைளயடுவதற்குமட்டும் அவனுக்குப்
பன்ெசன்றார்கள். 11இவனுக்கு மூன்றாவது,
ஆேகயன் மகனான சம்மா என்னும்
ஆராரியன்; சறுபயறு நைறந்த வயலிருந்த
இடத்த ேல ெபலிஸ்தர்கள் ஏராளமாகக்
கூடி, மக்கள் ெபலிஸ்தர்கைளக் கண்டு
ஓடுகறேபாது, 12 இவன் அந்த நலத்தன்
நடுவ ேல நன்று அைதக் காப்பாற்ற ,
ெபலிஸ்தர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டான்;
அதனால் ெயேகாவா ெபரிய இரட்ச ப்ைப
நடத்தனார். 13 முப்பது தைலவருக்குள்ேள
இந்த மூன்று ேபர்களும் அறுவைடயன்
நாளில் அதுல்லாம் ெகபய ேல தாவீத டம்
ேபாயருந்தார்கள்; ெபலிஸ்தர்களின் பைட
ெரப்பாயீம்பள்ளத்தாக்க ேலமுகாமிட்டேபாது,
14 தாவீது பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தல்
இருந்தான்; அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின்
முகாம் ெபத்ெலேகமிேல இருந்தது.
15 தாவீது ெபத்ெலேகமின் நுைழவுவாயலில்
இருக்கற கணற்றன் தண்ணீரின்ேமல்
ஆைசெகாண்டு: என்னுைடய தாகத்த ற்குக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவருகறவன்
யார் என்றான். 16 அப்ெபாழுது இந்த மூன்று
ெபலசாலிகளும் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில்
துணிந்து புகுந்துேபாய், ெபத்ெலேகமின்
நுைழவுவாசலில் இருக்கற கணற்ற ேல
தண்ணீர் ெமாண்டு, தாவீத டம் ெகாண்டு
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வந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன் அைதக்
குடிக்க மனம் இல்லாமல் அைதக்
ெயேகாவாெவக்ெகன்று ஊற்றப்ேபாட்டு:
17 ெயேகாவாேவ, தங்கள் உயைர
ெபாருட்டாக எண்ணாமல் ேபாய்வந்த அந்த
மனிதர்களின் இரத்தத்ைதக் குடிக்கும்
இந்தச்ெசயல் எனக்குத் தூரமாக இருப்பதாக
என்று ெசால்லி, அைதக் குடிக்க மனம்
இல்லாமலிருந்தான்; இப்படி இந்த
மூன்று ெபலசாலிகளும் ெசய்தார்கள்.
18 ேயாவாபன் சேகாதரனும் ெசருயாவன்
மகனுமான அப சாய் என்பவன், அந்த
மூன்றுேபரில் முதன்ைமயானவன்;
அவன் தன்னுைடய ஈட்டிைய ஓங்க
300 ேபைரக் ெகான்றதால், இந்த
மூன்றுேபர்களில் ெபயர்ெபற்றவனானான்.
19 இந்த மூன்றுேபர்களில் அவன்
ேமன்ைமயுள்ளவனாக இருந்ததால்
அல்லேவா, அவர்களில் தைலவனானான்;
ஆனாலும் அந்த முந்தன மூன்றுேபருக்கு
அவன் சமமானவன் அல்ல. 20 பலசாலியான
ேயாய்தாவன் மகனும் கப்ெசேயல்
ஊைரச்ேசர்ந்தவனுமான ெபனாயாவும்
ெசயல்களில் வல்லவனாக இருந்தான்;
அவன் ேமாவாப் ேதசத்தன் இரண்டு
வலிைமயான சங்கங்கைளக்
ெகான்றதுமல்லாமல், உைறந்த
மைழக்காலத்தல் அவன் இறங்க ப்ேபாய்,
ஒரு ெகப க்குள் இருந்த ஒரு சங்கத்ைதயும்
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ெகான்றுேபாட்டான். 21 அவன் பயங்கர
உயரமுள்ள ஒரு எக ப்தயைனயும்
ெகான்றுேபாட்டான்; அந்த எக ப்தயன்
ைகயல் ஒரு ஈட்டி இருக்கும்ேபாது, இவன்
ஒரு தடிையப்ப டித்து, அவனிடம் ேபாய்,
அந்த எக ப்தயன் ைகயலிருந்த ஈட்டிையப்
படுங்க , அவன் ஈட்டியாேல அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டான். 22 இைவகைள
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா
ெசய்தபடியால்,மூன்றுபலசாலிகளுக்குள்ேள
புகழ்ெபற்றவனாக இருந்தான். 23 30
ேபர்களிலும் இவன் ேமன்ைமயுள்ளவன்;
ஆனாலும் அந்த முந்தன மூன்றுேபருக்கும்
இவன் சமானமானவன் அல்ல; இவைன
தாவீது தன்னுைடய ெமய்க்காவலர்களுக்குத்
தைலவனாகைவத்தான்.

24 ேயாவாபன் தம்ப ஆசேகல் மற்ற
30 ேபர்களில் ஒருவன்; அவர்கள்
யாெரனில், ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த
ேதாேதாவன் மகன் எல்க்கானான்,
25 ஆேராத யனான சம்மா, ஆேராத யனான
எலிக்கா, 26 பல்தயனான ஏெலஸ்,
இக்ேகசன் மகனான ஈரா என்னும்
ெதக்ேகாவயன். 27 ஆனேதாத்தயனான
அப ேயசர், ஊசாத்தயனாகய
ெமபுன்னாய , 28 அேகாகயனான
சல்ேமான், ெநத்ேதாபாத்தயனான
மகராய , 29 பானாவன் மகனான
ஏேலப் என்னும் ெநத்ேதாபாத்தயன்,
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ெபன்யமீன் வம்சத்தார்களின் க பயா
ஊைரச்ேசர்ந்த ரிபாயன் மகன் இத்தாய ,
30 ப ரத்ேதானியனான ெபனாயா,
காகாஸ் நீேராைடகளின் ேதசத்தானான
ஈத்தாய , 31 அர்பாத்தயனாகய
அபஅல்ெபான், பருமியனான அஸ்மாேவத்,
32 சால்ேபானியனான ஏலியாபா, யாேசனின்
மகன்களில் ேயானத்தான் என்பவன்.
33 ஆராரியனான சம்மா, சாராரின்
மகனான அகயாம் என்னும் ஆராரியன்,
34 மாகாத்தயனின் மகனான அகஸ்பாய ம்
மகன் எலிப்ெபேலத், கீேலானியனான
அகத்ேதாப்ேபலின்மகன்எலியாம்என்பவன்.
35 கர்ேமலியனான எஸ்ராய , அர்பயனான
பாராய , 36 ேசாபா ஊைரச்ேசர்ந்த
நாத்தானின் மகன் ஈகால், காத்தயனான
பானி, 37 அம்ேமானியனான ேசேலக்,
ெசருயாவன் மகனான ேயாவாபன்
ஆயுதம் ஏந்தய ெபேராத்தயனான நகராய்,
38 இத்ரியனான ஈரா, இத்ரியனான காேரப்,
39 ஏத்தயனான உரியா என்பவர்கேள; ஆக 37
ேபர்.

அத்த யாயம் 24
தாவீதுவீரர்கைளக்கணக்ெகடுத்தல்

1 ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் தரும்ப
இஸ்ரேவலின்ேமல் வந்தது. இஸ்ரேவல்
யூதா என்பவர்கைள எண்ணிக்ைக
பார் என்று அவர்களுக்கு எத ராகச்
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ெசால்லுகறதற்கு தாவீது தூண்டப்பட்டான்.
2 அப்படிேய ராஜா தன்ேனாடு இருக்கற
தளபதயானேயாவாைபப்பார்த்து: மக்களின்
எண்ணிக்ைகைய நான் அறயும்படி நீ
தாண்முதல் ெபெயர்ெசபா வைரயுள்ள
இஸ்ரேவலர்களின் ேகாத்த ரங்கள் எங்கும்
சுற்ற த்த ரிந்து மக்கைளக் கணக்ெகடுங்கள்
என்றான். 3 அப்ெபாழுது ேயாவாப்
ராஜாைவப் பார்த்து: ராஜாவான என்
ஆண்டவனுைடய கண்கள் காணும்படி
உம்முைடய ேதவனான ெயேகாவா மக்கைள
இப்ெபாழுது இருக்கறைதவ ட, நூறுமடங்கு
அதகமாகப் ெபருகச்ெசய்வாராக; ஆனாலும்
என்ஆண்டவனானராஜாஇந்தக்காரியத்ைத
வரும்புக றது என்ன என்றான். 4 ஆனாலும்
ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவர்களும்
ெசான்ன வார்த்ைத ெசல்லாமற்ேபாகும்படி,
ராஜாவன் வார்த்ைத பலத்தது; அப்படிேய
இஸ்ரேவல் மக்கைளக் கணக்ெகடுக்க,
ேயாவாபும் இராணுவத்தைலவர்களும்
ராஜாைவவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
5 ேயார்தான் நதையக் கடந்து, காத் என்னும்
ஆறுகளின் நடுேவ இருக்கற பட்டணத்தற்கு
வலதுபுறமான ஆேராேவரிலும்
யாேசரிடத்தலும்முகாமிட்டு, 6அங்ேகயருந்து
கீேலயாத்த ற்கும் தாதீம்ஒத்ச க்கும்
ேபாய், அங்ேகயருந்து தாண்யானுக்கும்,
சீேதானின் சுற்றுப்புறங்களுக்கும் ேபாய்,
7 ப ற்பாடு தீரு என்னும் ேகாட்ைடக்கும்
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ஏவயர்கள், கானானியர்களுைடய
எல்லா பட்டணங்களுக்கும் ேபாய்,
அங்ேகயருந்து யூதாவன் ெதன்புறமான
ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபாய், 8 இப்படி
ேதசெமங்கும் சுற்ற த்த ரிந்து, ஒன்பது
மாதங்களும் இருபது நாட்களும் ஆனபறகு
எருசேலமிற்கு வந்தார்கள். 9 ேயாவாப்
மக்கைளக் கணக்ெகடுத்த ெதாைகைய
ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்; இஸ்ரேவலிேல
பட்டயம் எடுக்கத்தக்க யுத்தவீரர்கள் 8,00,000
ேபர் இருந்தார்கள்; யூதா மனிதர்கள் 5,00,000
ேபர்இருந்தார்கள்.

10 இவ்வதமாக மக்கைள எண்ணிப்பார்த்த
பன்பு, ராஜாவன் இருதயம் அவைன
ேநாகடித்தது; அப்ெபாழுது தாவீது
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : நான் இப்படிச்
ெசய்ததால் ெபரிய பாவம் ெசய்ேதன்;
இப்ேபாதும் ஆண்டவேர, உமது அடியானின்
அக்க ரமத்ைத நீக்கவடும்; நான் ெபரிய
முட்டாள்தனமான காரியம் ெசய்ேதன்
என்றான். 11தாவீதுகாைலயல்எழுந்தேபாது,
தாவீதன் ஞானதருஷ்டிக்காரனான காத்
என்னும் தீர்க்கதரிச க்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக ச் ெசான்னது: 12 நீ
தாவீத டம் ேபாய், மூன்று காரியங்கைள
உனக்குமுன்பாகைவக்க ேறன்;அைவகளில்
ஒரு காரியத்ைதத் ெதரிந்துெகாள், அைத
நான் உனக்குச் ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
உைரக்க றார் என்று ெசால் என்றார்.
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13 அப்படிேய காத் தாவீத டம் வந்து, அவைன
ேநாக்க : உம்முைடய ேதசத்த ேல ஏழு*
வருடங்கள் பஞ்சம்வரேவண்டுேமா? அல்லது
மூன்று மாதங்கள் உம்முைடய எத ரிகள்
உம்ைமப் பன்ெதாடர, நீர் அவர்களுக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாகேவண்டுேமா? அல்லது
உம்முைடய ேதசத்தல் மூன்று நாட்கள்
ெகாள்ைளேநாய் உண்டாக ேவண்டுேமா?
இப்ேபாதும் என்ைன அனுப்பனவருக்கு
நான் என்ன பதல் ெகாண்டுேபாகேவண்டும்
என்பைத நீர் ேயாச த்துப் பாரும் என்று
ெசான்னான். 14 அப்ெபாழுது தாவீது
காத்ைத ேநாக்க : ெகாடிய ப ரச்சைனயல்
அகப்பட்டிருக்க ேறன்; இப்ேபாது நாம்
ெயேகாவாவுைடய ைகய ேல வழுேவாமாக;
அவருைடய இரக்கங்கள் மிகப்ெபரியது;
மனிதர்கள்ைகய ேலவழாமல்இருப்ேபனாக
என்றான்.

15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா இஸ்ரேவலிேல
அன்று காைலதுவங்க குறத்தகாலம்வைர
ெகாள்ைளேநாைய வரச்ெசய்தார்; அதனால்
தாண்முதல் ெபெயர்ெசபாவைரயுள்ள
மக்களில் 70,000 ேபர் இறந்துேபானார்கள்.
16 ேதவதூதன் எருசேலைம அழிக்கத்
தன்னுைடய ைகைய அதன்ேமல்
நீட்டினேபாது, ெயேகாவா அந்தத் தீங்குக்கு
மனேவதைனயைடந்து, மக்கைள அழிக்க ற

* அத்த யாயம் 24:13 24:13 3வருடங்கள்
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தூதைன ேநாக்க : ேபாதும், இப்ேபாது
உன்னுைடய ைகைய நறுத்து என்றார்;
அந்த ேவைளயல் ெயேகாவாவுைடய
தூதன் எபூசயனான அர்வனாவனுைடய
ேபாரடிக்க ற களத்த ற்கு ேநராக இருந்தான்.
17 மக்கைள ேவதைனப்படுத்துகற தூதைன
தாவீது கண்டேபாது, அவன் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : இேதா, நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;
நான்தான் அக்க ரமம் ெசய்ேதன்; இந்த
ஆடுகள் என்ன ெசய்தது? உம்முைடய
ைக எனக்கும் என்னுைடய தகப்பன்
வீட்டுக்கும் வ ேராதமாக இருப்பதாக என்று
வண்ணப்பம்ெசய்தான்.

தாவீதுபலிபீடம் கட்டுதல்
18 அன்ைறயதனம் காத் என்பவன்

தாவீத டம் வந்து, அவைன ேநாக்க :
நீர் ேபாய், எபூசயனான அர்வனாவன்
களத்த ேலெயேகாவாவுக்குஒருபலிபீடத்ைத
உண்டாக்கும் என்றான். 19 காத்துைடய
வார்த்ைதயன்படிேய தாவீது ெயேகாவா
கற்ப த்தபடி ேபானான். 20 அர்வனா பார்த்து:
ராஜாவும் அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும்
தன்னிடம் வருகறைதக்கண்டு, அர்வனா
எத ர்ெகாண்டுேபாய் தைரவைரக்கும்
குனிந்து ராஜாைவ வணங்க , 21 ராஜாவான
என்னுைடய ஆண்டவன் தமது
அடியானிடத்தல் வருகற காரியம் என்ன
என்று ேகட்டதற்கு, தாவீது: வாைத



2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 24:22 cxxxvi 2 சாமுேவல்அத்தயாயம் 24:25

மக்கைளவ ட்டு நறுத்தக் ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டும்படி இந்தக்
களத்ைத உன்னுைடய ைகய ேல வாங்க
வந்ேதன் என்றான். 22 அர்வனா தாவீைதப்
பார்த்து: ராஜாவான என்னுைடயஆண்டவன்
இைத வாங்க க்ெகாண்டு, தம்முைடய
பார்ைவக்கு நலமானபடி பலியடுவாராக;
இேதா, தகனபலிக்கு மாடுகளும்
வறகுக்குப் ேபாரடிக்க ற உருைளகளும்
மாடுகளின் நுகங்களும் இங்ேக
இருக்க றது என்று ெசால்லி, 23 அர்வனா
அைவ எல்லாவற்ைறயும் ராஜாவுக்குக்
ெகாடுத்தபன்பு,அர்வனா ராஜாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய ேதவனான ெயேகாவா உம்மிடம்
கருைபயாக இருப்பாராக என்றான். 24 ராஜா
அர்வனாைவப் பார்த்து: அப்படியல்ல; நான்
இலவசமாக வாங்க , என்னுைடய ேதவனான
ெயேகாவாவுக்கு சர்வாங்கதகனபலிகைளச்
ெசலுத்தாமல், அைத உன்னுைடய ைகய ேல
வைலக்கு வாங்குேவன் என்று ெசால்லி,
தாவீது அந்தக் களத்ைதயும் மாடுகைளயும்
ஐம்பது ேசக்கல் நைறெவள்ளிக்கு
வாங்க க்ெகாண்டான். 25 அங்ேக தாவீது
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி, சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனான்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேதசத்துக்காகச்
ெசய்யப்பட்டேவண்டுதைலக்ேகட்டருளினார்;
இஸ்ரேவலின் ேமலிருந்த அந்த வாைத
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நறுத்தப்பட்டது.
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