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2 ಸಮುವೇಲನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ

ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನು
ಮೃತ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೂಲತಃ, 1 ಮತು್ತ 2 ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದೇ
ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದಿ್ದತು್ತ. ಸೆಪು ್ಟಜೆಂಟ್ ಾ ಾಂತರ ಾರರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗ ಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಲನೆಯ
ಪುಸ್ತಕವು ೌಲನ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತು್ತ
ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವು ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಾಯಿತು,
ಾವೀದನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಕುಲದ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು್ತ
ಮತು್ತ ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡ ಾಯಿತು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1050-722 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಡೂ್ಯಟೆರೊನೊಮಿಸಿ್ಟಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ (ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ

ಇತಿ ಾಸದ) ಾಗ ಾಗಿ ಇದು ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಒಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ, ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮೂಲ ಾಚಕರು,
ಾಗೆಯೇ ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
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2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಖಲೆ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಾವೀದನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅದರ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ ಕ್ರಮ ಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಾವೀದನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾಜಕೀಯ ಮತು್ತ ಾಮಿರ್ಕ
ಕೇಂದ್ರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು (2 ಸಮು 5:6-12; 6:1-17).
ಯೆಹೋವನ ಾತು (2 ಸಮು 7:4-16) ಮತು್ತ ಾವೀದನ
ಾತುಗಳು (2 ಸಮು 23:1-7) ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ

ಮಹತ್ವವನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಸಹಸ್ರವಷರ್ದ
ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಸಹ ಪ್ರ ಾದ ಾ ರೂಪ ಾಗಿ ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಏಕೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾವೀದನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಉದಯ— 1:1-10:19
2. ಾವೀದನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಪತನ— 11:1-20:26
3. ಅನುಬಂಧ— 21:1-24:25

ೌಲನ ೕ ಾತನರ ಮರಣದ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದು್ದ

1 ೌಲನು ಸತ್ತನಂತರ, ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ
ಚಿಕ್ಲಗ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 2ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೌಲನ ಾಣ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
3 ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಣ್ಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಆಗ ಾವೀದನು,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸು” ಅನ್ನಲು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
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ಅನೇಕರು ಾಯಗೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದರು. ೌಲನೂ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಮರಣಹೊಂದಿದರು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. 5 ಾವೀದನು ಈ ವತರ್ ಾನ ತಂದ ಆ ಾ್ರಯಸ್ಥನಿಗೆ
“ ೌಲನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಸತಿ್ತರುವುದು
ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಅವನು, 6 “ ಾನು
ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ೌಲನು
ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನರಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ರಥಗಳು ಮತು್ತ
ಾಹುತರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು.

7 ಅವನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಕರೆದನು. 8 ಾನು,
‘ಇಗೋ ಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋ ಾಗ ಅವನು ‘ನೀ ಾರು?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ‘ ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.
9 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ದಯೆ ಾಡಿ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಹಿಡಿದದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಾನು ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನು ಬಿದ್ದನಂತರ
ಬದುಕ ಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ,ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ,ಅವನತಲೆಯ
ಮೇಲಣ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ ತೋಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
11 ೌಲನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ, ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹೃತ ಾದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ 12 ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ಗೋ ಾಡಿ, ಅತು್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.
13 ಾವೀದನು ವತರ್ ಾನ ತಂದ ಯುವಕನನು್ನ, “ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಯವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, “ ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14 ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿ 15 ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಹೋಗಿ
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ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು. 16 ಾವೀದನು, “ಈ
ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಲಿ. ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆನೆಂದು ನಿನ್ನ ಾಯೇ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿತು”ಅಂದನು.

ಾವೀದನು ೌಲ ೕ ಾ ಾನರನು್ನ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ
ಶೋಕಗೀತೆ

17 ಾವೀದನು ೌಲ ೕ ಾತನರ ಕುರಿತು ಒಂದು
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ, 18 ಬಿಲೆ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಗೀತವು
ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ* ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.

19 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ †ವೈಭವವು ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ
ಾ ಾಗಿಹೋಯಿತು. ಅ ್ಯೕಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳೇ,ನೀವು
ಹೇಗೆ ಹತ ಾದಿರಿ.

20ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗತ್ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರಬೇಡಿರಿ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಂಗಸರು
ಸಂತೋಷಿ ಾರು. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಉ ಾ್ಲಸಪಟಾ್ಟರು.

21 ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಂಜು, ಮಳೆಯು,
ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಫಲಿಸುವ ಹೊಲಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ.
ಅಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳ ಗು ಾಣಿಗಳು ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ೌಲನ
ಗು ಾಣಿಯೂಅಭಿಷಿಕ್ತನಲ್ಲದವನ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.

* 1:18 1:18 ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಶಃ ಈಪುಸ್ತಕವು ಬಹಳ ಾ್ರಚೀನಯುದ್ಧ ಗೀತೆಗಳ
ಸಂಗ್ರಹ ಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ಯೆಹೋಶುವ 10:13 ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ. ಹೀಬೂ್ರ ಪದ
ಾ ಾರಿಗೆ “ ಾ್ರ ಾಣಿಕ” ಅಥ ಾ “ನೀತಿವಂತ” ಎಂಬಥರ್ವಿದೆ. † 1:19 1:19

ಅಥ ಾ ಾಯಕರು.
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22 ೕ ಾ ಾನನ ಬಿಲು್ಲ ಹತ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರದೆಯೂ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ರುಚಿಸದೆಯೂ ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ೌಲನ ಕತಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

23 ೌಲ ೕ ಾ ಾನರು ಪಿ್ರಯರೂ ಮನೋಹರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರುಜೀವಿಸು ಾಗಲೂ ಾಯು ಾಗಲೂಅಗಲಿದವರಲ್ಲ.
ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವುಳ್ಳವರು,
ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವುಳ್ಳವರು.

24 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ೌಲನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ
ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾದ ರ ಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ ಉಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ
ಅಲ್ಲ ೕ?

25 ಅ ್ಯೕ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳೇ, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದಿರಿ. ೕ ಾ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ
ಬಿದ್ದನ ಾ್ಲ

26 ೕ ಾ ಾನನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹು
ಸಂಕಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಮನೋಹರ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ. ಅದು
ಸತಿ ಪೆ್ರೕಮಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ.

27 ಅ ್ಯೕ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹತ ಾದರು, ಯುದ್ಧದ
ಆಯುಧಗಳುಹೇಗೆ ಾ ಾದವು.”

2
ಾವೀದನಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ ಾಜಾಭಿಷೇಕ ಾದದು್ದ

1 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಾವು ಾದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದನು. ಅವನು ತಿರುಗಿ,
“ ಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋಗು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು
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ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ, ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ
ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. 3 ಾವೀದನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.

4 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲಕೆ್ಕ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್
ದೇಶದವರೇ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
5 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀವು
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ.

6ಯೆಹೋವನಒಡಂಬಡಿಕೆಯನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಸತ್ಯ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
ಈ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡುವೆನು.
7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾದ ೌಲನು ಸತು್ತಹೋದರೂ

ನೀವು ಶೂರ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ೕಲುಬೀಳದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದದು್ದ

8 ೌಲನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನು
ೌಲನ ಮಗ ಾದ *ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಅವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದ್,
ಆಶೇರ್, ಇಜೆ್ರೕಲ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಜನರಿಗೂ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
10 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿ ಎರಡು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ
* 2:8 2:8ಅಥ ಾ ಈಷ ಾಲೆ.
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ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾತ್ರ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
11 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಏಳು
ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆಯುದ್ಧ

12 ಒಂದು ದಿನ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರೂ ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನೂ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕೆರೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೆರೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 14 ಆಗ
ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಎರಡು ಕಡೆಯ ತರುಣರು ಎದು್ದ
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ೕ ಾಬನು,
“ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಆಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ
ಕಡೆಯವ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, ಾವೀದನ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯೂ ಸಮಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಬಂದರು. 16 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಎದು ಾಳಿಯ
ತಲೆಹಿಡಿದು, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ
ಬಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “†ಹೆ ಾ್ಕತ್
ಹಸೂ್ಸರಿಂ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 17 ಅನಂತರ ಆ ದಿನ ೕರ
ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಾವೀದನ
ಸೇವಕರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಅ ಾಹೇಲನಮರಣ

18ಚೆರೂಯಳಮೂರು ಮಂದಿಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾಬ, ಅಬೀಷೈ,
ಅ ಾಹೇಲ ಎಂಬುವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅ ಾಹೇಲನು
ಅಡವಿಯ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕು ಾಲಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಇವನು
ಎಡ ಾ್ಕದರೂ ಬಲ ಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗದೇ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು.
† 2:16 2:16ಅಥ ಾ ಹದಗತಿ್ತ ಹೊಲ.
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20 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ಅ ಾಹೇಲನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು ೌದೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
21 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯುವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಸುಲಿದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅ ಾಹೇಲನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
22 ಅಬೆ್ನೕರನು ತಿರುಗಿ ಅ ಾಹೇಲನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು,
ಾನೇಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸಬೇಕು? ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ೕ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ” ಅಂದನು.
23 ಅ ಾಹೇಲನು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದ ಾರಣ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ತಿವಿದನು.
ಬಜಿರ್ಯು ಅವನ ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಾಯು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು
ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. ಅ ಾಹೇಲನು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 24 ಆದರೆ ೕ ಾಬನೂ,
ಅಬೀಷೈಯೂ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು “ಅ ಾ್ಮ”
ಎಂಬ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಯಿತು. ಆ
ಗುಡ್ಡವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೀಯದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಒಂದೇ ಗುಂ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು.

26 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು, “ ೕ ಾಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯು ಾ ಾಗಲೂ
ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ? ಹಗೆತನವೇ ಇದರ ಅಂತ್ಯಫಲವೆಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದು
ಾಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗ ಆ ಾಪಿಸುವಿ” ಎಂದನು.

27 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾಬನು, “ದೇವರ ಜೀವ ಾಣೆ, ಈಗ ನೀನು
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ
ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಕೂಡಲೇ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು. 28 ಆಗ
ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು
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ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 29 ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅ ಾ ಾ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ,
‡ಬಿಥೊ್ರೕನ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾದು,ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

30 ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟು್ಟ, ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು, ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಾವೀದನ
ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೂ ಅ ಾಹೇಲನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 31ಆದರೆ
ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಜನ ಾಗಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮುನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು
ಅ ಾಹೇಲನ ಶವವನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅವನ
ತಂದೆಯ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅನಂತರ
ೕ ಾಬನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ

ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು.

3
1ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾವೀದನ

ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಾವೀದನು ಬಲಗೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಬಂದನು. ೌಲನ ವಂಶವು ದುಬರ್ಲ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು.

ಾವೀದನಮಕ್ಕಳು
2 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು;

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅ ್ನೕನನು, ಇವನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 3 ಎರಡನೆಯವನು ಕಿ ಾಬನು.
ಇವನು ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಮೂರನೆಯವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು. ಇವನು
ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಾಕಳ
ಪುತ್ರನು. 4 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯನು. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳ
ಮಗನು. ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯನು, ಇವನು ಅಬೀಟಲಳ ಮಗನು.
‡ 2:29 2:29ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗಯೆ ಾ್ಲ.
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5 ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರಮನು. ಇವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಗ್ಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.

ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೇರಿದು್ದ
6 ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ

ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ೌಲನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೇ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು. 7 ಅ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು ೌಲನ
ಉಪಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ,
“ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಕೂಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಬೆ್ನೕರನು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ, “ಈ ವರೆಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಅವನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಾವೀದನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ. ಈಗ ಈ ಹೆಂಗಸಿನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ಯೆಹೂದ
ಾಯಿಯ ತಲೆ ೕ? 9 ಾನು ಅರಸುತನವನು್ನ ೌಲನ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, 10 ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು
ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಆತನು ನನಗೆಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು. 11ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಏನೂಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದೆ ಹೋದನು.

12ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ದೇಶವು ಾರದು? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ

ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ ೕಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ
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ಒಂದು ಸ ಾಯ ಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ
ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಕೂಡದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಗ ಾವೀದನು
ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ
ತಂದು ಕೊಟು್ಟ ವರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ
ನನಗೊಪಿ್ಪಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 15 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಲಯಿಷನ ಮಗನೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡನೂ ಆದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ
ಮನೆಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 16 ಆಗ
ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಬಹುರೀಮಿನವರೆಗೆ ಅಳು ಾ್ತ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ
ಹೋದನು. ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

17 ಅಬೆ್ನೕರನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ
ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ದಲು ಅಪೇ ಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗ
ಾಡಿರಿ. 18 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ

ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೂ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ
ಕೈಗೂ ತಪಿ್ಪಸುವನೆಂದು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಿದನು. ತರು ಾಯ
ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೊರಟನು. 20 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಾವೀದನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರಿಗೂ
ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. 21 ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಎಲ್ಲರ
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ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾವೀದನು
ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಅಬೆ್ನೕರನ ಹತೆ್ಯ

22 ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಾವೀದನ ಭಟರು
ೕ ಾಬನೂದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳ ಡನೆಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದರು.

ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
23 ಸೈನ್ಯಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ೕ ಾಬನು ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಂದಿದ್ದನೆಂದೂ, ಅರಸನು ಅವನನು್ನ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
24 “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ಅಬೆ್ನೕರನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? 25 ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಸಂಗತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀನು
ಏನೇನು ಾಡುತಿ್ತರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 26 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಸಿ ಾ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದರು. ಇದು ಾವೀದನಿಗೆಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
27ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ೕ ಾಬನು ಅವನನು್ನ ರಹಸ್ಯ
ಸಂ ಾಷಣೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಊರ ಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದು ಕೊಂದನು.

28 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, “ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ
ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಾನೂ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸ ಾ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು. 29 ಈ ಅಪ ಾಧವು ೕ ಾಬನ ಮೇಲೆಯೂ
ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
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ಮೇಹ ಾ್ರವವುಳ್ಳವರೂ (ರಕ್ತ, ಕೀವುಸ್ರವಿಸುವ ಚಮರ್ ರೋಗ),
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳೂ, ಕುಂಟರೂ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾಗುವವರೂ, ಭಿ ೕ
ಬೇಡುವವರು ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ” ಅಂದನು. 30 ಅಬೆ್ನೕರನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಸಮೀಪದ ಾ್ಲದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ ಅಬೀಷೈಯರ ತಮ್ಮ ಾದ
ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿದರು.
ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿದು್ದ

31ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೂಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ
ಜನರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಅಬೆ್ನೕರನ ಶವದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾನು ಶವ ಾತೆ್ರ ಹಿಂದೆಹೋದನು. 32ಅಬೆ್ನೕರನ
ಶವವನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅರಸನು ಅವನ
ಸ ಾಧಿಯಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ತರು.
33 ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕುರಿತು,
“ಅಬೆ್ನೕರನೇ ನಿನಗೆಮೂಖರ್ರಿ ಾಗುವಂತೆ ದುಮರ್ರಣ ಾಯಿತೋ?
34 ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳು

ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ದುಷ್ಟರಿಂದ ಹತ ಾದಂತೆ ಹತ ಾದಿ”
ಎಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಜನರು ತಿರುಗಿ ಅತ್ತರು.

35 ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನಕೆ್ಕ ದಲೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಣುಗುವ ದಲು ಾನು
ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರೆ
ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳಿದನು. 36 ಜನರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಮೆಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಯಿತು. 37 ನೇರನ ಮಗ ಾದ

ಅಬೆ್ನೕರನ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
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ಜನರಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅದೇ ದಿನ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 38ಅರಸನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವನು,
ಪ್ರಭುವೂ, ಮ ಾಪುರುಷನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ. 39 ಾನು ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಈಗ ಏನೂ ಾಡ ಾರದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಇವರು ನನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಾರದವರು ಯೆಹೋವನೇ ಕೆಡುಕರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

1 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ಕೈಗಳು
ೕಲುಬಿದ್ದವು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಕಳವಳಗೊಂಡರು. 2 ೌಲನ

ಮಗನಿಗೆ ಾಣ, ರೇ ಾಬ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಬೇರೋತಿನವ ಾದ ರಿ ್ಮೕನನ
ಮಕ್ಕಳು. ಬೇರೋತ ಎಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮ.
3 ಆದರೆ ಬೇರೋತ್ಯರು ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

4 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುಂಟ ಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆಂದರೆ,
ೌಲ ೕ ಾ ಾನರು ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಿಂದ
ಬಂ ಾಗ, ಐದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾದಿಯು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ಬಿದು್ದ
ಕುಂಟ ಾದನು.

5 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮನೆ ಳಗೆ
ಮಲಗಿರು ಾಗ ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬ್,
ಾಣ ಎಂಬುವರು ಅವನ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 6 ಆಗ
ಾಗಿಲು ಾಯುವವಳು ಗೋದಿ ಕೇರುತಿ್ತದು್ದ ಾಗೆಯೇ ತೂಕಡಿಸಿ
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ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಣಮತು್ತ ರೇ ಾಬರು ಕಂಡು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಒಳಗೆ ಜಾರಿಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಮಂಚದ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅರಸನನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಕೊಂದು ಾಕಿ, ತಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, 8 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, “ಇಗೋ ನಿನ್ನ
ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಾದ ೌಲನಮಗಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ
ತಲೆ. ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿ ಾಗಿ ೌಲನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 9 ಾವೀದನು ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ರೇ ಾಬ್, ಾಣರಿಗೆ, 10“ ೌಲನಮರಣ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು
ಶುಭಕರವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಬಂದು, ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಯೆಂಬ ಬಹು ಾನವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನಲ್ಲ ೕ? 11 ಮ ಾ ದುಷ್ಟ ಾದ ನೀವು ನೀತಿವಂತನ
ಮನೆ ಳಗೆನುಗಿ್ಗ,ಅವನನು್ನ ಅವನಮಂಚದಮೇಲೆಯೇಕೊಂದು
ಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು
ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 12ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು
ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶವಗಳನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ
ಕೆರೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.

5
ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾದದು್ದ

1 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ
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ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 2 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ೌಲನ
ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕನೂ ಾಲಕನೂ
ಆಗಿರುವಿಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಅಂದರು. 3 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 4 ಾವೀದನು ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅರಸ ಾಗಿ, ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 5ಅವನು
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ ಕುಲ ಂದನೆ್ನೕ ಆಳಿದು್ದ ಏಳು ವಷರ್
ಆರು ತಿಂಗಳು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು.
6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ದೇಶದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟನು. ಅವರು ಇವನು ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರ ಾರೆ, ಕುರುಡರು ಕುಂಟರು ಇವರೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 7ಅದರೂ ಾವೀದನು
ಾವೀದನಗರ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀ ೕನಿನ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
8 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು, “ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ

ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಜಲ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ
ಹೋಗಿ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕುರುಡರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುಂಟರನು್ನ
ಕಂದಕದಲಿ್ಲ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ
“ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ *ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರ ಾಗದು” ಎಂಬ
ಾದೆಯುಂಟು.
ಾವೀದನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

* 5:8 5:8ಅಥ ಾಯೆಹೋವನಮನೆ.
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9 ಾವೀದನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಾವೀದ ನಗರವೆಂದು
ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಾ್ತ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಒಳಗಣ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

10 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಆಧಿಕ ಪ್ರಬಲಗೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದನು.
11 ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರನೂ್ನ,
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ಬಡಗಿಯವರನೂ್ನ ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
12 ಇದರಿಂದ ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
13 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪತಿ್ನಯರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವುಮಂದಿ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 14ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್,
ಸೊಲೊ ೕನ್, 15 ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ,
16ಎಲೀ ಾಮ, ಎ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎರಡು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
17ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ

ಅವರು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. ಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ರೆಫಾಯೀಮ್ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
19 ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಅವರನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
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ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗು ಾನು ಹೇಗೂ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಗ ಅವನು
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದ
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ
ಮುಂದೆಯೇ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
“† ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೊರಟು ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 23 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಾ ಾ ಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. 24 ಆ ಾ ಾ ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ
ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು” ಎಂದನು. 25 ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಗೆಬದಿಂದ
ಗೆಜೆರಿನವರೆಗೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

6
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ

ತಂದದು್ದ
1 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ

ಮಂದಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಗಡ 2 ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಾ ಾ
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಮಂಜೂಷವು ದೇವ ಾಮದಿಂದ
† 5:20 5:20ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವನು.
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ಅಂದರೆ ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಅವರು
ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ
ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದರು. ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಉಜ್ಜನೂ
ಮತು್ತ ಅಹಿ ೕವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಗರ್ ತೋರಿಸು ಾ್ತ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 4 ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ
ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಅಹಿ ೕವನೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಶಂಕುಮರದಿಂದ (ಸೈಪ್ರಸ್ ಮರ) ಾಡಿದ ಕಿನ್ನರಿ,
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮಡಿ,ಝಲ್ಲರಿ, ಾಳ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನತರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಎತು್ತಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಕೈಚಾಚಿ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಈ ತಪಿ್ಪಗೆ ಅವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವನು
ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 8ಯೆಹೋವನು
ಉಜ್ಜನನು್ನ ಹತ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“ಪೆರೆಚ್ ಉಜಾ್ಜ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 9 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡು, 10ಅದನು್ನ
ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಗತ್
ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತು್ತ.
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಮಂಜೂಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ



2 ಸಮುವೇಲನು 6:13 xx 2 ಸಮುವೇಲನು 6:20

ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ,
ಅವನು ಹೋಗಿ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು.
13 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತವರು ಆರು ಹೆಜೆ್ಜ
ನಡೆದ ನಂತರ, ಾವೀದನು ಒಂದು ಎತ್ತನೂ್ನ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುವನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದನು. 14 ಾವೀದನು ಾರಿನ
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡಿದನು. 15 ಹೀಗೆ ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಅಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದರು. 16ಮಂಜೂಷವು ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ
ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿ, ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ,
ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು 17 ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು
ಾವೀದನು ಾಕಿಸಿದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಆಗ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ಅವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 19 ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು
ತುಂಡು ಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ
ಕೊಡಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು.

20 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು
ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಎಂಥ ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಹುಚ್ಚರಲೊ್ಲಬ್ಬನಂತೆ
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ತನ್ನ ಜನರ ಾಸಿಯರ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದಳು.
21 ಆಗ ಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಅವರ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡುವೆನು. 22 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿರ ಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಾಸಿಯ ಾದರೋ ಹೇಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು” ಎಂದನು.

23 ೌಲನಮಗ ಾದಮೀಕಲಳಿಗೆಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂಮಕ್ಕಳೇ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

7
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳ ಭಯವೆ ಾ್ಲ
ತಪಿ್ಪಹೋಗಿ ಅರಸನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅರಸನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ದೇವ ಾರು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರಮಂಜೂಷ ಾದರೂಬಟೆ್ಟಯಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಾ ಾನನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಆಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಾಡು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನೆ”ಅಂದನು.

4 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತು
ಕೇಳಿ ಬಂತು. 5 ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ‘ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೋ? 6 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ
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ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. 7 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾವ ಕುಲ ಾಯಕನ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ
ದೇವ ಾರು ಮರದ ಮನೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ?’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಕುರಿಗಳ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 9ನೀನು
ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೋಕದ ಮ ಾ ಪುರುಷರ
ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವೆನು. 10 ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾವ
ಭಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 11ಪೂವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ ಾನು
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ
ಾಲದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ದುಷ್ಟರು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶತು್ರಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ

*ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನೆಂದು ಾತು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಿನ್ನ
ಆಯು ಾ್ಕಲವುಮುಗಿದು, ನೀನುಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ,
ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 13 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವನು. ಾನು ಅವನ ಾಜ್ಯದ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 14 ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು
ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ
* 7:11 7:11 ಸಂತತಿಯನು್ನ
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ಬೆತ್ತದಿಂದ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನರಪುತ್ರರಂತೆ ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 15 ಆದರೂ ನನ್ನ ನಿಷೆ್ಠಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ೌಲನನು್ನ ನಿನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನ ಾ್ಲ 16 ನಿನ್ನ
ಮನೆಯೂ ಅರಸುತನವೂ ಸ ಾ ಾಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು’ ” ಎಂದು 17 ಾ ಾನನು
ತನಗುಂಟಾದ ದಶರ್ನದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾ್ರಥರ್ನೆ
18 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಕತರ್ ಾದ,ಯೆಹೋವನೇ, ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ
ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ತಂದಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
19 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ಇದು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪವೆಂದು
ಾಣಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂ ಾನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರುವೆ. ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ಾನವ ಾದ

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ವತಿರ್ಸುವುದು ಎಂ ಾ ಾಗ ್ಯ. 20 ಕತರ್ನೇ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ.
ಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಹೇಳಲಿ? 21 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡದಿ್ದೕ. 22 ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ!
ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ನಿನ್ನ ಸ ಾನರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು
ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ
ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ.
23ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗವುಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾವುದಿದೆ? ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ, ಐಗುಪ್ತರು
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ದ ಾದ ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೂ ಅವರ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಗೂ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ, ರ ಸಿ, ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದಿ. 24 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾದಿ. 25 ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸ ಾ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ.

26 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂಬ
ನಿನ್ನ ಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 27 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ‘ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಮನೆ ಕಟು್ಟವೆನು’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು.
28 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ನೀನು ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 29 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸ ಾ ಾಲವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ.
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ೌ ಾಗ ್ಯವಿರಲಿ”
ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು.

8
ಾವೀದನ ಜಯಗಳು

1 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಡಳಿತವನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.
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2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆಯ
ಎರಡು ಾಗದ ಜನರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಮೂರನೆ ಾಗದ ಜನರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ೕ ಾಬ್ಯರು ಾವೀದನ ಾಸ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.

3 ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ರೆಹೋಬನ
ಮಗನೂ ಚೋಬದ ಅರಸನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
4 ಅವನು ಅವರ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಾಹುತರನೂ್ನ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನೂರು
ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಮಿ ಾ್ಕದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ
ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

5 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯರು, ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ರ ಸಲು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 6 ಅನಂತರ ಾವೀದನು
ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಅ ಾಮ್ಯರು ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕೊಡುವವ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ
ಜಯದೊರಕಿತು.

7 ಅವನು ಹದದೆಜೆರನ *ಸೇವಕರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ
ಬೆಟಹದಿಂದಲೂ ಬೇರೋತೈಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಾಮ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

9 ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ ತೋವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
10 ತೋವಿಗೂ ಹದದೆಜೆರನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿತು್ತ. ಾವೀದನು
* 8:7 8:7ಅಥ ಾ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು.
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ಹದದೆಜೆರನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ತೋವು ಾವೀದನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹರಸುವುದಕೂ್ಕ ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬರು ಾಗ
ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಮ್ರ,ಬೆಳಿ್ಳ,ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದನು.
11 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನಂದ

ಅಪಜಯಹೊಂದಿದ ಅ ಾಮ್ಯರೂ, ೕ ಾಬ್ಯರೂ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಎಂಬ ಈ
ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದಲೂ, 12ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ರೆಹೋಬನ
ಮಗ ಹದದೆಜೆರನಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರವನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

13 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂದಿನಿಂದ
ಬಹು ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದನು. 14 ಾವೀದನು ಎದೋಮಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ
ಾಸ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋದರೂ ಜಯವುಂಟಾಯಿತು.

ಾವೀದನ ಸರ ಾರರು
15 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ

ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. 16ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾಜವಂಶಸ್ಥದ ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
17 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಅವನ ಾಜಕರು, ಸೆ ಾಯನು
ಲೇಖಕನು, 18ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯ
ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಾವೀದನ
ಮಕ್ಕಳು † ಾಜನಮುಖ್ಯಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
† 8:18 8:18ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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9
ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದು್ದ

1 ಒಂದು ದಿನ ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ೕ ಾ ಾನನ

ಸಲು ಾಗಿ ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎನ್ನಲು, 2 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು ೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ,
“ನೀನು ಚೀಬನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಚೀಬನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ,

“ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಳು, ಾನು
ದೇವರನು್ನ ನೆನಸಿ ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆಗ
ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ “ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಎರಡೂ ಾಲು ಕುಂಟಾದ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಅರಸನು, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು
ಚೀಬನು, “ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ

ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ
ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 6 ೌಲನ ಮ್ಮಗನೂ,
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನೂ ಆದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಬಂ ಾಗ

ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ

ಅಜ್ಜ ಾದ ೌಲನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಮತು್ತ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ
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ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ಸತ್ತ ಾಯಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು
ಕಟಾ ಸಲು ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾನು ಎಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ೌಲನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನನು್ನ
ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ೌಲನಿಗೂ, ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನ ಮ್ಮಗನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಸರು
ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಮ್ಮಗನ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ, ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇವರ ಮನೆಯವರ
ಅಶ ಾಥರ್ ಾಗಿ (ಜೀವ ಾಂಶ ಾ್ಕಗಿ) ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತಿ್ತ ಾದರೋ ನಿತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಭೋಜನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈದು
ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು.

11 ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಡೆಯುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜಪುತ್ರರಂತೆ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವವ ಾದನು. 12 ಅವನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ
ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ, ಅವನ ಸೇವಕ ಾದರು.
13 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಎರಡು ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.

10
ಾವೀದನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿದು್ದ
1 ಇ ಾದ ನಂತರ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಸತ್ತನು.

ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾನೂನನು ಅರಸ ಾದನು.
2 ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಾನು
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ಅವನಮಗ ಾನೂನನಿಗೂದಯೆತೋರಿಸುವೆನು”ಎಂದುಕೊಂಡು,
ಪಿತೃಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತನ್ನ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 3 ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ,

“ ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವನು ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದೋ? ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿ, ಾ್ವಧಿನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಇದರಿಂದ ಾನೂನನು
ಾವೀದನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯು ಾಣುವಂತೆ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ಈ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಿದ ಅವರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ”ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಮೂಲಕಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ.

6 ಾವು ಾವೀದನ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅಸ ಾ ಾನಕೂ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಬೇತ್ ರೆಹೋಬ್
ಮತು್ತ ಚೋ ಾ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ, ಾಕದ ಾಜನಿಂದ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ದಂ ಾಳುಗಳನೂ್ನ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ತರಿಸಿದನು 7 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ
ಅವನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಶೂರ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
8 ಕೂಡಲೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹರಚಿಸಿದರು. ಚೋಬ, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳ
ಅ ಾಮ್ಯರೂ ಟೋಬ್ ಮತು್ತ ಾ ಾ ದೇಶಗಳವರೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
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ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
9 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ, ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ
ಾ್ರರಂಭ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
10ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ೕ ಾಬನುಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾ. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು.
12 ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ನಮ್ಮ ೌಯರ್ವನು್ನ, ೌರುಷವನು್ನ
ತೋರಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

13 ೕ ಾಬನು ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಇವರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಕಂಡು ಅವರೂ ಅಬೀಷೈಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
15 ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ

ಅಪಜಯಹೊಂದಿತೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದರು. 16ಹದದೆಜೆರನುಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ನದಿಯಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೇ ಾಮಿಗೆ
ಬಂದರು. ಹದದೆಜೆರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾದನು.
17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವನು

ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ
ಾಟಿ ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ವೂ್ಯಹರಚಿಸಿ
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ಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂ ಾಗ, 18 ಅ ಾಮ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಏಳುನೂರು ರಥ ಾರಥಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿ
* ಾಹುತರನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು
ಾಯಗೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು. 19 ಹದದೆಜೆರನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ ಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂದು
ತಿಳಿದು, ಅವರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ
ಾಸ ಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ದಿಂದಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

11
ಾವೀದನ ನೀಚಕೃತ್ಯಗಳು

1 ಾಜರೆಲ್ಲರು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ವಸಂತ ಾಲದ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನೂ್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
2ಅವನು ಒಂದು ದಿನಸಂಜೆಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ

ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾ್ನನ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 3 ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು,
“ಆಕೆಯು ಎಲೀ ಾಮನ ಮಗಳೂ, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನ
ಹೆಂಡತಿಯೂಆಗಿರುವ ಬತೆ್ಷಬೆ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಆಗ ಾವೀದನು ಆಗ ಾನೇ ಋತು ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು
* 10:18 10:18ಅಥ ಾ ಾ ಾಳುಗಳು.
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ಬರಲುಅವನುಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು. ಅನಂತರಆಕೆಯುತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. 5 ಆಕೆಯು ಾನು ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ
ಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ ಾನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
6 ಆಗ ಾವೀದನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ೕ ಾಬನಿಗೆ,

“ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರೀಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7 ಊರೀಯನು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು, “ ೕ ಾಬನೂ ಮತು್ತ
ಸೈನ್ಯದವರೂ ಹೇಗಿರು ಾ್ತರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ, ನಂತರ 8 ಅವನಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ*” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಊರೀಯನು
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೆ ಅರಸನ
ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಹೋದವು.

9 ಆದರೆ ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಸನ
ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
10 ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯ ಾ್ಲ, ಾಕೆ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರೀಯನು,
“ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ೕ ಾಬನೂ,
ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
* 11:8 11:8ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ ಕೇವಲ ಕೆರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಧೂಳಿನ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲನ ಾಡಿದ ಸುದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದ ನಂತರ ಉರಿಯನಿಗೆ
ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕರುವ ಆಮಂತ್ರಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ಅನೇಕರು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ (ಆದಿ 18.4; 19.2; 24.32; ಾ್ಯಯ 19.21). ಆ ಾಗೂ್ಯ,
ಇತರ ಾ್ಯ ಾ್ಯನ ಾರರು, ಇದು ಕೆಲ ಂದು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವಂಥ ೌ ್ಯೕಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ “ ಾದಗಳು”
ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಜನ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ನೋಡಿರಿ, ಉ ಾಹರಣೆಗೆ,
ರೂತ 3.4, 7, 8; ಪರಮ 5.3). ಉರಿಯನು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಥರ್ವುಳ್ಳ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವೀದನು ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ

ಬಳಸಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿ,
ಕುಡಿದು, ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ನಿ ಾ್ನಣೆ,
ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಆಣೆ, ಾನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಾಳೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಊರೀಯನು ಆ ದಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13ಮರುದಿನ
ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಜ ಾನನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ
ಾಸಿಗೆ ಾಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡನೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

14 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಒಂದು
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಊರೀಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಊರೀಯನು ಾಯಗೊಂಡು
ಾಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ೕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಕಡೆ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನೀವುಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ”ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆದಿದ್ದನು. 16 ೕ ಾಬನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು ಾಗ
ಶೂರ ಾದ ಶತು್ರಸೈನಿಕರು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಊರೀಯನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಆಊರಿನ ಜನರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ೕ ಾಬನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನೂ ಸಹ ಸತ್ತನು.

18 ಅನಂತರ ೕ ಾಬನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಹೋಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವತರ್ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸು. 19 ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ ಅರಸನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ, 20 ‘ನೀವು ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ? ಶತು್ರಗಳು

ಊರಗೋಡೆಯ ಮೇಲಣಿಂದ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವರೆಂದು
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ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ೕ? 21 ಯೆರುಬೆ್ಬೕಷೆತನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೀಮೆಲೇಕನನು್ನ ಕೊಂದವರು ಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ತೇಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಗೋಡೆಯಮೇಲಿನಿಂದ
ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ಾಕಿ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದಳಲ್ಲವೇ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ
ಊರೀಯನು ಮೃತ ಾದನೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 22 ಆ ದೂತನು ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನ
ಆ ಯಂತೆ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 “ಆ ಊರಿನವರು
ಮ ಾಸೈನ್ಯಬಲದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಾವು ಅವರನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದೆವು. 24 ಆಗ
ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ
ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದದ್ದರಿಂದಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಊರೀಯನೂ ಸತ್ತನು” ಎಂದನು.

25ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗು, ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ವ್ಯಸನಪಡಬೇಡ. ಕತಿ್ತಯು ಈ ಹೊತು್ತ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನುಂಗಿದರೆ, ಾಳೆ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ನುಂಗುವುದು,ಮತ್ತಷು್ಟ ಶೂರತನದಿಂದಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸು” ಎಂದನು.
26ಊರೀಯನ ಮರಣದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೇಳಿ
ಗಂಡನಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿದಳು. 27ದುಃಖ ಾಲವು ತೀರಿದ ನಂತರ
ಾವೀದನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರತರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಾವೀದನು ಾಡಿದಈಕೃತ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ,
ಅನೀತಿಯೂ ಆಗಿತು್ತ.

12
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ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾನನಮು ಾಂತರ ಸಂದೇಶ
1ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅವನು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದು
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಡವನು. 2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ
ಕುರಿದನಗಳಿದ್ದವು. 3 ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯ
ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದು ಮಗಳಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡಲೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ಸಂಗಡಲೂ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ, ಅವರೊಡನೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಅವರ
ಾತೆ್ರಯಲೆ್ಲೕ ನೀರು ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆಯೇ
ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಒಂದು ದಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ
ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನು ಬಂದನು. ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ತನ್ನ ಕುರಿದನಗಳಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ, ಆ
ಬಡವನ ಹೆಣು್ಣಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅತಿಥಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಡಿಗೆ
ಾಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾವೀದನು

ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾ ಾನನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಲೇಬೇಕು. 6 ಅವನು
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಿ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ನೀನೇ. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನು, ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದವನು
ಾನೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಮನೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗು್ಗಲಿಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿದೆನು. ಇದೂ ಾ ಾ ಾದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ
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ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 9 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅನೀತಿಯನು್ನ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ಊರೀಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. 10 ನೀನು ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ, ನೀತಿಯ ಕತಿ್ತಯು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ತೆಗೆದು ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನು
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೂಡ ಮಲಗುವನು. ನೀನು ಅದನು್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾಡಿರುವೆ. 12 ಾನು ಹೇಳುವ ಾ ಾದರೋ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ನೆರವೇರುವುದು’ ” ಎಂದನು.

ಾವೀದನ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
13 ಆಗ ಾವೀದನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ನೀನು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೂ ನೀನು ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ವೈರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಮಗುವು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 15 ಊರೀಯನ
ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗುಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು.

16 ಾವೀದನು ಮಗುವಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ, ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
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ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಅವನ ಮನೆಯ
ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರು ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ
ಅವನು ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಡನೆ ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ.
18 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಅವನ ಸೇವಕರು
ಭಯಪಟು್ಟ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು,
“ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗಲೇ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನು್ನ
ಲ ಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲಮಗುವಿನಮರಣದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಂ ಾನಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಸೇವಕರು ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾವೀದನು,ಮಗುಸತು್ತ ಹೋಯಿತೆಂದು
ತಿಳಿದು ಸೇವಕರನು್ನ, “ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ ೌದು ಸತು್ತಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು 20 ಆಗ ಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ, ಾ್ನನ ಾಡಿ, ತೈಲ
ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಾರ
ತರಿಸಿ ಊಟ ಾಡಿದನು. 21 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು ಾಡಿದು್ದ? ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ
ಅಳು ಾ್ತಉಪ ಾಸ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ನಂತರಎದು್ದಊಟ
ಾಡಿರುವೆ” ಎಂದರು. 22 ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, “ಹುಡುಗನು

ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ಕೃಪೆ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಉಳಿ ಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆನು, ಅತೆ್ತನು.
23 ಈಗ ಸತು್ತಹೋದನ ಾ್ಲ. ಾನೇಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು?
ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವುದು ನನಿ್ನಂ ಾದೀತೆ? ಾ ಾಗಿ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಜನನ
24 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದನು. ಆಕೆಯು
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ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆ ಾ್ತಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ “ಸೊಲೊ ೕನನು”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
25 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಯೆಹೋವನಪಿ್ರೕತಿಯನಿಮಿತ್ತ ಆಹುಡುಗನಿಗೆ “*ಯೆದೀದ್ಯ”ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
26 ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ಅರಮನೆಯಿದ್ದ ಾಗವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

27 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ,
“ ಾನು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನೀನು ಬೇಗನೆ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ,ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನು್ನ ಾನೇ ಹಿಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಬರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

29ಆಗ ಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಮ ಾ್ಕಮ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ತೊಲೆ† ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನವನು್ನ ಇರಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಾವೀದನ ಶಿರಸಿ್ಸನ ಮೇಲಿರಿಸಿದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 31 ಊರಿನ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಾಡುವ
ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಯಿತು.

* 12:25 12:25ಅಂದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆಪಿ್ರಯನು. † 12:30 12:30 ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ತೊಲೆ ಸು ಾರು 34 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು.

13
ಅ ್ನೕನನು ಮತು್ತ ಾ ಾರಳು

1 ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಾ ಾರಳೆಂಬ
ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ಾವೀದನ ಮಗ
ಅ ್ನೕನನು ಆಕೆಯನು್ನ ೕಹಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಆಕೆಯ
ಮೇಲಿನ ೕಹದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು. ಾ ಾರಳು
ಕನೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅ ್ನೕನನು ತಿಳಿದನು.

3 ಅವನಿಗೆ ೕ ಾ ಾಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. ಇವನು
ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗನು. 4 ಬಹು ಯುಕಿ್ತವಂತ ಾದ
ಇವನು ಒಂದು ದಿನ ಅ ್ನೕನನನು್ನ, “ ಾಜಪುತ್ರನೇ ನೀನು ದಿನೇ
ದಿನೇ ೕಣ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುವುದೇಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ತಂಗಿ ಾ ಾರಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ೕಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಆಗ ೕ ಾ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ
ಊಟ ಾಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.

6 ಅ ್ನೕನನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ ನನಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಡುವು ಾದರೆ ಊಟ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಗ ಾವೀದನು ಅರಮನೆಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು.
ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಹಿಟು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾದಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದಳು.

9 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ತೆಗೆದು, ಅವನ
ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಳು. ಅವನು ಊಟ ಾಡದೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 10 ಎಲ್ಲರೂ
ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಕೋಣೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ; ನೀ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾ ಾರಳು ಾನು ಾಡಿದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. 11 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
“ನನ್ನ ತಂಗಿಯೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೋ” ಎಂದನು.
12 ಆಕೆಯು; “ಅಣ್ಣನೇ, ಬೇಡ, ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾನಪಡಿಸಬೇಡ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇಂಥ ನೀಚ ಾಯರ್ವು ನಡೆಯ ಾರದು.
ಇಂಥ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಡ. 13 ಈ
ಅಪ ಾನವನು್ನ ಾನು ಮರೆ ಾಡುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಿನಗಂತೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನೀಚನೆಂಬ ಹೆಸರು ತಪ್ಪದು. ಆದುದರಿಂದ
ದಯವಿಟು್ಟ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡದಿರ ಾರನು” ಎಂದಳು. 14 ಆದರೆ ಅವನು ಆಕೆಗಿಂತಲೂ
ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದನು. 15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯ
ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷಹುಟಿ್ಟತು. ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಇದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಆಕೆಯ
ಮೇಲಿನ ದೆ್ವೕಷವೇ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. 16 ಅ ್ನೕನನು ಆಕೆಗೆ, “ಎದು್ದ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಆಕೆಯು, “ ಾಗೆ ಾಡಬೇಡ,
ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದು ನೀನು ಾಡಿದ ದಲನೆಯ
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ಅ ಾ್ಯಯಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ” ಅಂದಳು. 17 ಆದರೆ
ಅವನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಾ ಾಗಲೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಆಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಇವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಳಿ್ಳ
ಕದವನು್ನ ಮುಚು್ಚ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆಕೆಯು
ಾ ಾ ವಣರ್ವುಳ್ಳ ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಕನೆ್ಯಯ ಾದ ಾಜಪುತಿ್ರಯರು ಇದೇ ತರಹದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕದವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. 19 ಾ ಾರಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನು್ನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋದಳು. 20 ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನೋ? ತಂಗಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅವನು
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ೕ? ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾ ಾರಳು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದಳು. 21 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

22ಅ ಾ್ಷಲೋಮನುಅ ್ನೕನನಸಂಗಡಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
23 ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ದಿನ

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಳ್ ಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ
ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸು ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.
24 ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ, “ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನು ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅರಸನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.



2 ಸಮುವೇಲನು 13:25 xlii 2 ಸಮುವೇಲನು 13:33

25 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ ಬೇಡ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ
ನಿನಗೆ ಾರ ಾದೀತು” ಅನ್ನಲು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅರಸನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು ಅಷೆ್ಟೕ. 26 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು,
“ನೀನು ಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು”
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಅವನೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 27 ಆದರೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಅ ್ನೕನನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 28 ಇದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ, ಅ ್ನೕನನು ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ ಾನು ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದವನು ಾನಲ್ಲವೇ? ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ ಶೂರ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಆಳುಗಳು ಅವನ
ಆ ಯಂತೆ ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದರು. ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದರು. 30 ಅವರು
ಇನೂ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ”
ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಮುಟಿ್ಟತು. 31 ಆಗ ಅರಸನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತರು.
32 ಆಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ೕ ಾ ಾಬನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಾ್ದರೆಂದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ನೆನಸದಿರಲಿ. ಅ ್ನೕನನೊಬ್ಬನೇ ಸತಿ್ತರಬೇಕು. ಅವನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದಗಿನಿಂದ
ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ತೋರುತಿ್ತತು್ತ.
33 ಆದುದರಿಂದ ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಗೆ ಅರಸನು
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ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದಿರಲಿ. ಅ ್ನೕನನೊಬ್ಬನೇ ಸತಿ್ತ ಾ್ದನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಸಂತೈಸಿದನು. 34ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾರಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾವಲು ಾರನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು
ಹೋರೋನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
35 ೕ ಾ ಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಾಜಕು ಾರರು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾತಿನಂತೆಯೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 36 ಾಜಕು ಾರರು ಬಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು. 37 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 38ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಗೆಷೂರಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸನೂ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ
ತಲೆ್ಮ ೖಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಇದ್ದನು. 39 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಅ ್ನೕನನ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆದರಣೆಹೊಂದಿ
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ
ಆಸೆಪಟ್ಟನು.

14
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ೕ ಾಬನ ಪ್ರಯತ್ನ

1 ಅರಸನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ತಿಳಿದು 2 ತೆಕೋವ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಪಿ್ರಯರನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಶೋಕಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದೆ,
3ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು”ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ, ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
4 ತೆಕೋವದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ
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ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ, “ಅರಸನೇ ರ ಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 5ಅರಸನು,
“ನಿನಗೇ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು,
6 “ ಾನು ವಿಧವೆ, ಗಂಡನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ
ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಜಗಳ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು.
7 ಈಗ ನೋಡು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ‘ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದವನೆಲಿ್ಲ?, ಅವನನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು. ತಮ್ಮನ ಾ್ರಣ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನ ಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧ್ಯಸ್ಥನಿಲ್ಲದ ಾಗೆ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ
ಅವರು ನನಗುಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಕೆಂಡವನೂ್ನ ಆರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ
ಗಂಡನ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

8 ಆಗ ಅರಸನು, “ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ ತೆಕೋವದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು,
“ಅರಸನೇ, ಒಡೆಯನೇ ಅಪ ಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯು ಇರಲಿ. ಅರಸನಿಗೂ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೂ್ಕ
ದೋಷ ಹತ್ತದಿರಲಿ” ಎಂದಳು. 10 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾಗೆ
ಅಂದವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡದಂತೆ
ಅರಸನು ಾ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನ
ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇನೊ್ನಂದು
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ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಅನ್ನಲು ಅರಸನು,
“ಹೇಳು” ಎಂದನು. 13 ಆಕೆಯು, “ಅರಸನು ಈ ತೀಪುರ್
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ
ಾ ಾಯಿತು. ಅವನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ದೇವಪ್ರಜೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು. ಅರಸನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಬೇಕು?

14 ಾವು ಾಯುವವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದ ನೀರು ಪುನಃ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂತೆ ಇರುವ ನೀರಿನಂತೆ ಾವು. ಮನುಷ ್ಯರ
ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು
ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ ಆತನು ಸದು ಾಯಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 15 ಅದಿರಲಿ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ‘ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಬಹುದು
ಎಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು ಎಂದಳು. 16 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ನನ್ನ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ದೇವರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸುವನೆಂದು
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ 17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಾತು
ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದೆಂದು ನೆನಸಿ ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ
ಾನು ಬಂದೆನು. ಾ್ಯಯ ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಅರಸನು ದೇವದೂತನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದಳು.

18 ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಾತು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಚದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು”
ಎಂದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅರಸನು, “ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬನ
ಕೈ ಾಡ ಇದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು,
“ಅರಸನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಅರಸನು ಒಂದು ಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಾವು



2 ಸಮುವೇಲನು 14:20 xlvi 2 ಸಮುವೇಲನು 14:26

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ, ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಜಾರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ, ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕ ಾಬನೇ ೌದು. 20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಡೆದಿರುವ

ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತೆ ವಿಷಯವನು್ನ
ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕ ಾಬನೇ ಇದನು್ನ
ಕಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ದೇವದೂತನಂಥ ಾನಿ.
ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 21 ಅನಂತರ ಅರಸನು ೕ ಾಬನಿಗೆ,
“ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಹೋಗಿ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”

ಅಂದನು.
ಾವೀದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮರ ಸಂ ಾನ

22 ಆಗ ೕ ಾಬನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರಸನನು್ನ
ಹರಸಿ, “ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕಿತೆಂದು ಈಗ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ನಂತರ
ೕ ಾಬನು ಎದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 24 ಆದರೆ ಅರಸನು,
“ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ,ಅವನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅರಸನಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

25 ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಂತೆ ಹೆಸರುಗೊಂಡ
ಪುರುಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲಿ್ಲ
ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ವರೆಗೂ ಒಂದು ದೋಷ ಾದರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 26ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಹು ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಅವನ ಕೂದಲು
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ಾಜರ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ *ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿ ತೂಕ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
27 ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು
ಇದ್ದಳು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಾ ಾರಳು. ಈಕೆಯು ಬಹು
ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.

28 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನ ೕರೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಎರಡು
ವಷರ್ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ
ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೕ ಾಬನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದುದರಿಂದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ೕ ಾಬನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಹೊಲವುಂಟ ಾ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ

ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 31 ಆಗ ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಗೆ

ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದೆ್ದೕಕೆ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತ್ತಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾನು ಹೇಗೂ
ಅರಸನ ದಶರ್ನ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿ” ಎಂದನು. 33 ೕ ಾಬನು ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅರಸನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.
ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

15
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಒಳಸಂಚು

* 14:26 14:26 2.3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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1 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನಗೋಸ ್ಕರ
ಒಂದು ರಥವನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಮುಂದೆ ಮೈ ಾವ ಾಗಿ ಓಡುವುದಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಪುರುಷರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಊರ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು. ಾ ಾದರೂ ತಮ್ಮ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕಂಡರೆ ಅಂಥವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನೀವು
ಾವ ಊರಿನರವರು?” ಎಂದು ಕೇಳುವನು. ಅವರು, “ನಿನ್ನ

ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು. 3 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ, ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಂದ ಾರೂ
ನೇಮಕ ಾಗಿಲ್ಲ. 4 ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಗಲಿ, ಬಿನ್ನಹ ಾಗಲಿ ಉಳ್ಳವರು
ಬಂದು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೇಶದ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ”
ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 5 ಾ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅಂಥವರನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಅವರನು್ನ

ಹಿಡಿದು ಮುದಿ್ದಡುವನು. 6 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಬರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿ,
ಎಲ್ಲರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಾಲು ್ಕ
ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ. 8 ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಅ ಾಮ್ ದೇಶದ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರ ಾಡುವು ಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು
ವಿಶೇಷ ಾದ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆಗ ಅರಸನು, “ಹೋಗಿ ಾ, ನಿನಗೆ
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ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಅವನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ, “ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳುತ್ತಲೇ ‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನೆಂದು
ಅಭರ್ಟಿಸಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು. 11 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆ ಾಧನೆಗೆಂದು ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಯ ಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಹೋದವರು. ಅವರಿಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾವೀದನ
ಮಂತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಗೀಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಅವನ
ಊ ಾದ ಗೀಲೋವಿನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಜನರು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಒಳಸಂಚು
ಪ್ರಬಲ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಯಿತು.

ಾವೀದನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
13 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮನಸು್ಸ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
14 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಏಳಿರಿ,
ಓಡಿಹೋಗೋಣ. ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ ಾವು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು. ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಅವನು ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ನಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಪಟ್ಟಣದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಸಂಹರಿಸುವನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
15 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಸರಿ
ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು. 16ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟನು. 17 ಅರಸನು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ
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ನಿಂತರು. 18 ಾವೀದನೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆರೇತ್ಯ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳೂ, ಗತ್ಊರಿನಿಂದ
ಅರಸನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಆರುನೂರು ಗಿತಿ್ತೕಯರೂ ಅರಸನ
ಮುಂದೆ ಾದು ಹೋದರು.

19 ಆಗ ಅರಸನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆ ಎಂಬುವನಿಗೆ, “ನೀನೂ
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದವನಲ್ಲವೇ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅರಸ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. 20 ಾನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ೕ
ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನೆ್ನ ಬಂದಂಥ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ತಿರು ಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗು. ಕೃ ಾಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ಇತೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಾ್ರಣ ಹೋದರೂ, ಉಳಿದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮುಂದೆ ನಡೆ”
ಎಂದನು. ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆಯು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರನೂ್ನ,
ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು.
23 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯು ಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ಾಟಿ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದರು.
24ಚಾದೋಕನೂ ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೂ ದೇವರ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಟಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ
*ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಅರಸನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ,
“ನೀನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ

* 15:24 15:24ಅಥ ಾ ಬೆಟ್ಟನೆ್ನೕರಿ ಹೋದನು.
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕಿದರೆ ಾನುಆತನನೂ್ನ,ಆತನಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡುವ ಾಗೆ
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವನು. 26 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು
‘ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಗೋ, ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಆತನು ತನಗೆ ಸರಿ ಕಂಡಂತೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನು ದಶಿರ್ಯಲ್ಲವೇ?
ನೀನು ನಿನ್ನಮಗ ಾದಅಹೀ ಾಚನುಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನರು ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. 28 ನಿಮಿ್ಮಂದ ವತರ್ ಾನ
ಬರುವ ತನಕ ಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆ ಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ
ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು.

30 ಾವೀದನು ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಚಿಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ,
ಬರಿ ಾಲಿನಿಂದಎಣೆ್ಣಮರದಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೂ ೕರೆಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಏರಿದರು.
31 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸಂಗಡ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಇ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
32 ಅವನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಅಕಿರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಎಂಬುವವನು ಅಂಗಿಯನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 33 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರುವು ಾದರೆ ನನಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರುವೆ. 34 ಆದರೆ ನೀನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ಅರಸನೇ, ‘ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು; ಈ ದಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಾಡಿದಂತೆ
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ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಆಗ
ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಾಡಿಕೊಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು. 35 ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಇರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ವತರ್ ಾನವನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿ ಾ್ದರೆ.

36 ಒಬ್ಬನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಎ ಾ್ಯ ಾರನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು. ಇವರಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 37 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ
ಹೂಷೈಯುಯೆರೂಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

16
ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಾರ ತಂದದೂ್ದ

1 ಾವೀದನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ತಡಿ ಾಕಿದ ಎರಡು
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ನೂರು ಒಣಗಿದ ಾ್ರ
ಗೊಂಚಲುಗಳನೂ್ನ, ನೂರು ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು
ಬುದ್ದಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡನು. 2 ಅರಸನು ಚೀಬನನು್ನ, “ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಕೆ ತಂದಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, “ಅರಸನ

ಮನೆಯವರು ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಆಳುಗಳು
ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣು್ಣ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದಣಿದವರು
ಕುಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವನನು್ನ, “ನಿನ್ನಯಜ ಾನನ
ಮಗನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮರಳಿ ತನಗೇ ಕೊಡುವರೆಂದು ಹೇಳಿ
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ಅವನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕಉಳಿದನು”ಅಂದನು 4ಆಗಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಆಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು, “ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆದೊರಕಲಿ” ಎಂದನು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
5 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ೌಲನ

ವಂಶದವನೂ, ಗೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸು ಾ್ತ, ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 6 ಅವನು
ಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ
ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೂರರಿಗೂ ಕಲೆ್ಲಸೆಯ ತೊಡಗಿದನು. 7 ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ, “ಹೋಗು ಕೊಲೆ ಾರನೆ, ನೀಚನೆ ಹೋಗು,
8 ೌಲನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟನು.
ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಈಗ ತಕ್ಕ ಆಪತು್ತ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದನು.
9 ಆಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ಈ
ಸತ್ತ ಾಯಿ, ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇನು?
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಾನು ಅವನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ
ಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು,

“ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾನು ನಿಮಗೇನು ಾಡಿದೆ? ಬಹುಶಃ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ‘ ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು’
ಎಂದುಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಮೇಲೆ ‘ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡಿದಿ?’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳುವವರು ಾರು?” ಎಂದು

ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಬೀಷೈಗೂ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೂ, “ನೋಡಿರಿ, ನನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವಲಿ್ಲ ಈ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದು ಾವ ದೊಡ್ಡ ಾತು? ಬಿಡಿರಿ, ಅವನು ಶಪಿಸಲಿ.
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ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ಈ ಹೊತಿ್ತನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನನಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿ ಾನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಾರಿ ಹಿಡಿದು
ಹೋಗು ಾಗ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಶಪಿಸು ಾ್ತ, ಕಲೆ್ಲಸೆಯು ಾ್ತ, ಮಣೆ್ಣರೆಚು ಾ್ತ
ಗುಡ್ಡದಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 14ಅರಸನೂಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದಣಿದವ ಾಗಿ, ಹೋಗಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರಿ,
ಅಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಉಪದೇಶದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ

15 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀತೋಫೇಲನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 16 ಅಕಿರ್ಯನೂ ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ, ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 17 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನಿಗೆ “ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗಿರುವ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಇಷೆ್ಟೕ ಾನೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ
ಹೂಷೈಯು, “ ಾಗಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೂ, ಈ ಜನರೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದರೋ ಾನು ಅವನ
ಪಕ್ಷದವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಈಗ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಾಜಪುತ್ರನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವೆನು”ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾವು ಈಗ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನು, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
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ಮನೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ
ಸಂಗಮಿಸು. ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ವೈರಿ ಾಗುವೆ ಎಂದು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು”ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 22ಆಗ
ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗು ಾರ
ಾಕಿದರು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನಗಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು. 23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರಗಳಿರುವಷು್ಟ
ಬೆಲೆಯಿತು್ತ. ಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ ಅವನ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

17
ಹೂಷೈಯು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ,
“ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಾನು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆನು. 2 ಅವನು
ದಣಿದವನೂ, ಧೈಯರ್ಗುಂದಿದವನೂ ಆಗಿರು ಾಗಲೇ ಪಕ್ಕನೇ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಬೆದರಿಸುವೆನು. ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಹೋಗುವರು. 3 ಾನು ಅರಸನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು, ನಿನ್ನ
ಅಪೇ ಯಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಗುವುದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ಾತು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. 5 ಆಮೇಲೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು,
“ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ
ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಹೂಷೈಯನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಬಳಿಗೆಬಂ ಾಗಅವನನು್ನ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ಇದರಂತೆ ಾಡಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ
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ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಹೂಷೈಯು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಈ ಾರಿ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಹೇಳಿದ
ಆಲೋಚನೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರೂ ಶೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮರಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಕರಡಿಯಂತೆ ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನು, ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ
ಕಳೆಯುವವನಲ್ಲ. 9 ಅವನು ಈಗ ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಬೇರೆ ಾವು ಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ದಲು ನಮ್ಮವರಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರೆ, ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅಪಜಯವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸುದಿ್ದ
ಹಬಿ್ಬಸುವರು. 10ಆಗ ಸಿಂಹಹೃದಯಿಗ ಾದ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಕರಗಿ
ನೀ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದೂ, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರು ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳೆಂದೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ.
11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಾನಿನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನೀನೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಾವು
ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಬ್ಬನಿಯು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೊ, ಾಗೆಯೇ ಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀ ೕಣ.
ಆಗ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು ್ಕವರು.
ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 13 ಅವನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಹೊಕಿ್ಕರುವು ಾದರೆ,ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಗೆಬರಲಿ. ಆಗಆಊರನು್ನ ಒಂದುಹರ ಾದರೂಉಳಿಯದಂತೆ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ
ಬಿಡೋಣ” ಎಂದನು. 14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ, “ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈಯ ಆಲೋಚನೆಯು
ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
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ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡಿದನು.

ಹೂಷೈಯು ಾವೀದನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಮರಣ

15 ತರು ಾಯ ಹೂಷೈಯು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್
ಎ ಾ್ಯ ಾರರಿಗೆ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಂಥಿಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿದನು, ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಬೇಗನೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ನದಿ ಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ನದಿ ಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಜನರೂ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರಿ” ಎಂದನು
17 ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಮನೆಯ ಾಸಿಯುಎ ಾ್ಲ ವತರ್ ಾನಗಳನು್ನ
ಇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟಸುವಂತೆ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರದೆಂದು
ಇವರು ಾ ಾಗಿ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬನ
ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕ್ಕರು. ಆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾವಿಯಿತು್ತ. ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 19 ಕೂಡಲೆ ಆ
ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ನುಚ್ಚನು್ನ ಹರಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯ ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಸೇವಕರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅಹೀ ಾಚ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ

ಆಕೆಯು, “ಅವರು ಹಳ್ಳ ಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
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ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವರು ಅಹೀ ಾಚ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಾಣದೆಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
21 ಅವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಂಥಿಂಥ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ
ನದಿ ಾಟಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ ಾವೀದನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿದರು. ಬೆಳ ಾ ಾಗ ಾಟಬೇ ಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಲುರ್
ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾವೀದನ ಪ್ರ ಾಣ;ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಆದರಣೆ
24 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು

ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿದರು. 25 ಅವನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅ ಾಸನನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. *ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ಇತ್ರನು,
ಾ ಾಷನ ಮಗಳೂ ೕ ಾಬನ ಾಯಿ ಾದ ಚೆರೂಯಳ
ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಅಬೀಗೈಲ್ ಎಂಬುವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಅ ಾಸನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 26 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ರ ಾ್ಬ ಊರಿನವ ಾದ ಾ ಾಷನ ಮಗ ಶೋಬಿ, ಲೋದೆ ಾರಿನ
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರ್, ರೋಗೆಲೀಮ್ ಊರಿನ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವರು 28 ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ
* 17:25 17:25ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಾದ.
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ಜನರಿಗೂ ಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಮಡಕೆ ಇವುಗ ಂದಿಗೆ, ಊಟ ಾ್ಕಗಿ
ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿ ಾಳು, ಅವರೆ ಾಳು, ಅಲಸಂದಿ,
ಬೇಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 29 ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿ ಹಸುವಿನ ಗಿಣು್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜನರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಹಸಿದವರೂ,
ದಣಿದವರೂ ಮತು್ತ ಾ ಾರಿದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದರು.

18
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಮರಣ

1 ತರು ಾಯ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎಣಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಮೂರು ಾಗ ಾಡಿ, ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ೕ ಾಬನಿಗೂ,
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ
ಅಬೀಷೈಗೂ,ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿ, “ ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬರ ಾರದು. ಾವು ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರೆ
ಶತು್ರಗಳು ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಭವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ
*ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟು. ನೀನು
ಊರಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದನು. 4 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ

ಸರಿಕಂಡ ಾಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿಊರ ಾಗಿಲಿನ ಒಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಸೈನಿಕರು ನೂರು ನೂರು ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ,
ಾವಿರ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ ಹೊರಟರು. 5 ಅರಸನು
ೕ ಾಬ, ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಇತೆ ಎಂಬುವರಿಗೆ, “ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಎಂದು

* 18:3 18:3ಅಥ ಾ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ.



2 ಸಮುವೇಲನು 18:6 lx 2 ಸಮುವೇಲನು 18:13

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ಅಪ್ಪಣೆಯು ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿತು. 6 ಅನಂತರ ಸೈನಿಕರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. 7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ
ದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಹತ ಾದರು. 8 ಯುದ್ಧವು
ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತ ಾದವರಿಗಿಂತ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರು.

9 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವನು ಹತಿ್ತದ ಹೆಸರುಗತೆ್ತಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ದೇವ ಾರು (ಕಪೂರ್ರತೈಲದ) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ
ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಕೊಂಬೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹೇಸರಗತೆ್ತಯುಅವನಕೆಳಗಿನಿಂದಓಡಿಹೋಯಿತು.
ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
10 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಅಗೋ,
ಆ ದೇವ ಾರು ಮರದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನೇ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ೕ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಾಕೆ ಅವನನು್ನ ಕಡಿದು ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲ?
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ,
ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾನು ಅರಸನ ಮಗನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. ಅರಸನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ನಿನಗೂ, ಅಬೀಷೈಗೂ ಮತು್ತ ಇತೆಗೂ, ‘ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ,
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು’

ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 13 ಾನು ಅವನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಅ ಾಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
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ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟು್ಟ ದೂರ ನಿಲು್ಲವಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಗ ೕ ಾಬನು, “ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ತಡ ಾಡುವುದೇಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಈಟಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಎದೆಗೆ ತಿವಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ
ನೇ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ 15 ೕ ಾಬನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹೊರುವ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 16 ಕೂಡಲೆ ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ತಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಲು ಸೈನ್ಯದವರೆ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
17ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಶವವನು್ನ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಕಲು್ಲ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ

ಓಡಿಹೋದರು. 18 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೀವದಿಂದ ಇ ಾ್ದಗ ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನಳಿಸಲುಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬವನು್ನ
ತರಿಸಿ,ಅದನು್ನಅರಸನತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿನಿಲಿ್ಲಸಿ,ಅದಕೆ್ಕ
ತನ್ನ ಹೆಸರನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಾಪಕಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಾವೀದನು ಮಗನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದು್ದ
19 ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ೕ ಾಬನಿಗೆ,

“ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ ಾನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 20 ೕ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ಈ
ಹೊತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕವನು ನೀನಲ್ಲ.
ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಹೊತು್ತ ಅರಸನ
ಮಗನು ಸತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ವತರ್ ಾನವು ಶುಭ ಾದುದಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕೂಷ ್ಯನನು್ನ
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ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 22 ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು
ಪುನಃ ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಆಗಿ ಾ್ದಗಲಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಕೂಷ ್ಯನ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಮಗನೇ ಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ? ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನಗೆ ಬಹು ಾನ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದನು. 23 ಆಗ
ಅಹೀ ಾಚನು ಪುನಃ “ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು “ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಹೀ ಾಚನು ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಕೂಷ ್ಯನಿಗಿಂತಮುಂ ಾಗಿ ಓಡಿದನು.

24 ಾವೀದನು ಒಳಗಣ ಮತು್ತ ಹೊರಗಣ ಾಗಿಲುಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು
ಗೋಪುರದ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ರ ಾರದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕಂಡರು. 25 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಾವೀದನು,
“ಅವನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಸ ಾಚಾರ ತರುವವ ಾಗಿರಬಹುದು”
ಎಂದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬರಬರು ಾ್ತ ಸಮೀಪ ಾದನು.
26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು ಓಡು ಾ್ತ ಬರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
ಕಂಡು ಾ್ವರ ಾಲಕನ ಮು ಾಂತರ, “ಇಗೋ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅರಸನು, “ ಾ ಾದರೆ ಅವನೂ ಸ ಾಚಾರ ತರುವವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ಾವಲು ಾರನು, “ಮುಂ ಾಗಿ
ಬರುತಿ್ತರುವವನ ಓಟವು ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನ
ಓಟದ ಾಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು,
“ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಶುಭವತರ್ ಾನ ತರುವವನು” ಎಂದನು.
28ಅಹೀ ಾಚನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, “ಶುಭ ಾಗಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
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ಕೈಯೆತಿ್ತದವರನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನನು್ನ,
“ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಹೀ ಾಚನು, “ ೕ ಾಬನು
ಒಡೆಯರ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಾನು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು, ಆದರೆ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇತ್ತ ನಿಲು್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ನಿಂತನು. 31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೂಷ ್ಯನು ಬಂದು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವತರ್ ಾನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
32 ಅರಸನು ಅವನನು್ನ, “ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಶತು್ರಗಳಿಗೂ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಎದು್ದ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ೌವನಸ್ಥನಿ ಾದ ಗತಿಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನು
ಎದೆ ಡದವ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ,
ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಅಳು ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನಮೇಲಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದನು.

19
ೕ ಾಬನು ಅರಸನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ
ಇ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 2 ಅರಸನು
ಮಗನಿಗೊಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತದುದರಿಂದ, ಅವರ ಜಯ ೕಷವು ಗೋ ಾಟ ಾಯಿತು.
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3 ಜನರು ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತು ಓಡಿ ಬಂದವರೋ
ಎಂಬಂತೆ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
4 ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ
ಮಗನೇ!” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು. 5 ೕ ಾಬನು
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ,ಉಪಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ ರ ಸಿದಂಥ ನಿನ್ನ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ಅಪ ಾನಪಡಿಸಿದಿ. 6 ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನೂ, ಮಿತ್ರರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಲ ಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು
ಈಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೊಬ್ಬನೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುತಿ್ತತೆ್ತಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕಷೆ್ಟ. 7ಈಗಎದು್ದ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿಸು. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ
ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವರು.
ೌವನ ಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಲಿ್ಲ

ಇದೇ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಪುನಃಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
8ಆಗಅರಸನು ಎದು್ದ ಬಂದುಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

ಇಗೋ, ಅರಸನು ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ
ನೆರೆದು ಬಂದರು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿ
ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಜಗಳ ಾಡಿ “ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ನಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೂ,
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 10 ಾವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಾರದೇಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 11 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.

ಅವನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ‘ಅರಸ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ
ತಡ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? 12 ನೀವು ನನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವುತಡ ಾಡುತಿ್ತರುವುದುಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ’ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. 13 ಅ ಾಸನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
ಾನು ೕ ಾಬನ ಬದಲಿಗೆ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿತ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ’

ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಅರಸನು
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ದರ್ನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದರು.

ಾವೀದನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
16 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮಿನವನೂ

ಆದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡನು.
17 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ೌಲನ ಮನೆಯ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ
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ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅರಸನ
ಮುಂದೆಯೆ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲಳಿದು
18 ಅರಸನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಾಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂ, ಅವರಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂ ದಡದಿಂದ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗು ಾ್ತ, ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಅರಸನು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾ ಾ್ಟಂಗ
ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, 19 “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದೆಣಿಸದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು ಾಗ ಾನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಲ ಸದಿರಲಿ. 20 ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ೕಸೇಫ್ಯರಲಿ್ಲ
ದಲಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಚೆರೂಯಳ

ಮಗ ಾದಅಬೀಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಶಿಮಿ್ಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ” ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ
ಾವೀದನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಡವೆಯೇ
ಬೇಡ, ನೀವು ನನಗೆ ಾಕೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಬೇಕು? ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗುವುದು ಸರಿ ೕ?
ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೆಂಬುದು ಈಹೊತು್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 23ಅನಂತರ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ,
“ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆ
24 ತರು ಾಯ ೌಲನ ಮ್ಮಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು

ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ
ವರೆಗೂ ಇವನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ,
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ಮೀಸೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒಗೆಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
25 ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅರಸನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಅರಸನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಕೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದನು. ಕುಂಟ ಾದ
ಾನು ಅವನಿಗೆ ‘ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕು. ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅರಸನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
27 ಅವನು ಾಗೆ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಾಡಿಹೇಳಿದನು. ಅರಸನು ದೇವದೂತನ
ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ತನಗೆ ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ. 28 ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ರೆಯಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ೕಗ ್ಯನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ

ಕೊಟ್ಟನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೆಚು್ಚ ಾತು ಾಕೆ?
ನೀನೂಮತು್ತ ಚೀಬನೂ ಹೊಲವನು್ನ ಾಗ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ತೀಪುರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು,
“ಚೀಬನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಾಕು”
ಎಂದನು.

ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಗೆ ತೋರಿದ ದಯೆ
31 ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವನು ಅರಸನನು್ನ
ಾಗಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ ದರ್ನಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. 32 ಇವನು ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದ ಮುದುಕನು. ಇವನು
ಬಹು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಇವನೇ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33ಅರಸನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಗೆ, “ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
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ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಾ, ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತರವೇ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

34ಅದಕೆ್ಕ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯು, “ಇಷು್ಟ ವಯಸು್ಸ ಕಳೆದವ ಾದ ಾನು
ಅರಸನ ಸಂಗಡಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ 35ಈಗ ಾನು
ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದವನು. ಒಳೆ್ಳಯದು, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಇವುಗಳ ಭೇದವು
ನನಗಿನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದೋ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳ
ರುಚಿಯು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ? ಾಯನ ಾಡುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರ
ಸ್ವರಗಳುನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ೕ? ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಅರಸನಿಗೆ
ಾಕೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರಬೇಕು? 36 ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿನ್ನ

ಸಂಗಡ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಅರಸ ಾದ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಇಂಥ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬೇಕು?

37 ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಸ ಾಧಿಯಿರುವ
ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆನು. ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಕಿ ಾ್ಹಮನಿರು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು
ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಇವನಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಲಿ” ಎಂದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಲಿ.
ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಏನೇನು
ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತ ೕ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 39 ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ನದಿ ಾಟಿದರು. ಅರಸನು ನದಿ
ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಅನಂತರ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯು ತನ್ನಊರಿಗೆ ಹೋದನು.

40 ಅರಸನು ಕಿ ಾ್ಹಮನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಅರಸನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಡುವೆ ಾ ಾ್ವದ
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41ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ,
“ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಾವೆ ಹೋಗಿ
ಅರಸನನೂ್ನ,ಅವನಮನೆಯವರನೂ್ನ,ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದ ಜನರನೂ್ನ
ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
42 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ಅರಸನು ನಮಗೆ

ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ನೀವು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
ಾವೇನು ಅರಸನ ಹಣದಿಂದ ಊಟ ಾಡಿದೆ ೕ? ಅವನು
ನಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಟ್ಟನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
43 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಅರಸನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಹತು್ತ
ಾಲು ಉಂಟ ಾ್ಲ, ಾವೀದನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಕು ್ಕ
ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಲು
ಾತ ಾಡಿದವರು ಾವಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾತುಗಳಿಗಿಂತಯೆಹೂದ್ಯರ ಾತುಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದವು.

20
ಶೆಬನ ದಂಗೆ

1 ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವನೂ, ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನೂ
ಆದ ಶೆಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅವನು ಕಹಳೆಯನು್ನಊದಿ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಾಲಿಲ್ಲ. ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವತು್ತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು. 2 ಆಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ
ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವರೆಗೂ
ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
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3 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಾನು ಅರಮನೆ ಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ
ಅನ್ನವಸ್ತ ್ರ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ವಿಧೆವೆಯರಂತಿದು್ದ ಾವಲಲಿ್ಲ
ಇರಬೇ ಾಯಿತು.
ಅ ಾಸನ ಕೊಲೆ

4 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಅ ಾಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು
ದಿನಗ ಳಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5 ಅ ಾಸನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾರದೆ
ತಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ 6 ಅರಸನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ
ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನು ನಮಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ಾಡುವಂತಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಜಡಿಸು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂ ಾನು” ಎಂದನು. 7 ಆಗ ಅವನು ೕ ಾಬನ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ, ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಶೂರರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.

8 ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ
ಅ ಾಸನು ಅವನೆದುರು ಬಂದನು. ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೕ ಾಬನೂ ಅವನನು್ನ ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ ಕತಿ್ತಯೂ ಒರೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 9 ಅವನು ಅ ಾಸನನು್ನ, “ಸಹೋದರನೇ
ೕಮ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಬಲಗೈಯಿಂದ ಅವನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಹಿಡಿದು, 10 ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಗಮನಿಸದಿದ್ದ ಅ ಾಸನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ತಿವಿದನು. ಅದರಿಂದ
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ಅವನ ಕರಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಅವನು ಸತ್ತನು. ೕ ಾಬನೂ ಅವನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈಯೂ ಮತು್ತ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಾಗ, 11 ೕ ಾಬನ
ಆಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅ ಾಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು, “ ಾವೀದ ಾಗೂ
ೕ ಾಬರ ಕಡೆಯವರು ೕ ಾಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ” ಎಂದು

ಕೂಗಿದನು 12 ಾಗರ್ದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಅ ಾಸನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಂತರು. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲವುದನು್ನ ಕಂಡ ಆ ಆಳು ಅ ಾಸನ ಶವವನು್ನ
ಾರಿಯಿಂದ ಎಳೆದು, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 13 ಶವವನು್ನ ಆಚೆ ಾಕಿದ ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ
ೕ ಾಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಶೆಬನ ಕೊಲೆ
14 ಶೆಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ

ಆಬೇಲ್, ಬೇ ಾ್ಮ ಾಕೂ್ಕ ಬಂದನು. ಬೇರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವನೊಡನೆ ಆಊರನು್ನ ಸೇರಿದರು. 15 ೕ ಾಬನ ಕಡೆಯವರು
ಆಬೇಲ್ಬೇ ಾ್ಮ ಾಕೆ ್ಕಊರಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿಊರು
ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡಿ, ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 16 ಆಗ ಆ ಊರಿನ
ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಾದ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ, ದಯವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿರಿ. ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 17 ೕ ಾಬನು
ಬರಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನೀನು ೕ ಾಬನೋ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು “ ೌದು ಾನೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳು”
ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಆಕೆಯು,
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“ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಬೇಲಿನವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಕೇ ೕಣ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಳ್ಳದೂ್ದ, ಾಜನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಿಯೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದಳು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾಬನು, “ನುಂಗಿಬಿಡುವು ಾಗಲಿ,
ಾಳು ಾಡುವು ಾಗಲಿ ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ ಅಂಥದು್ದ ಬೇಡವೇ
ಬೇಡ. 21 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಬನೆಂಬುವವನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ, ಾನು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ೕ ಾಬನಿಗೆ,
“ನೋಡು ಈಗಲೇ ಅವನ ತಲೆಯು ಗೋಡೆಯ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ, 22 ತನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕದೊಡನೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ೕ ಾಬನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಎಸೆದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು
ಕಹಳೆಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು. ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ೕ ಾಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಾವೀದನ ಆ ಾ್ಥನಿಕರು
23 ೕ ಾಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.

ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ
ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿ. 24 ಅದೋ ಾಮನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮುಖ್ಯ ಾಖಲೆ ಾಡುವ ಲೇಖಕ. 25 ಶೆವನು
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ಾಯರ್ದಶಿರ್, ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು ಾಜಕರು.
26 ಾಯೀರಿನವ ಾದ ಈರನೂ ಾವೀದನ ಾಜಕನು.

21
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದು್ದ

1 ಾವೀದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೂ ಎಡಬಿಡದೆ
ಬರವಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು,
“ ೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 2 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ.
ಸಂಹೃತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಅ ೕರಿಯರಷೆ್ಟ. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಾವು
ಇವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ
ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ
ಅಭಿ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

3 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು,
“ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಏನು ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮಗೆ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಾವುದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ ೌಲನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ಾ್ಯಜ್ಯವು
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಮುಗಿಯ ಾರದು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿ ಾರವು ನಮಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ
ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ಏನು ಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿರಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. 5ಆಗ ಅವರು, “ನಮ್ಮನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು.
6 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ನೇತು ಾಕುವೆವು” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆಗಲಿ ಅವರನು್ನ
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ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 7 ಾವೀದನು ಾನು ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ೌಲನ ಮ್ಮಗನೂ
ೕ ಾ ಾನನಮಗನೂ ಆದಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

8 ಆದರೆ ೌಲನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಅ ೕರ್ನೀ ಮತು್ತ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಮೆಹೋಲದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಅದಿ್ರಯೇಲನಿಗೆ ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಐದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 9 ಅವರು
ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೇತು ಾಕಿದರು. ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಜವೆಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ
ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ 10 ಆಗ ಅ ಾ್ಯಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಒಂದು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿ,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಶವಗಳ ಮೇಲೆಮಳೆ ಬೀಳುವ ತನಕ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೂ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾಡು ಮೃಗಗಳೂಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನದಂತೆ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.
11 ಅ ಾ್ಯಹನ ಮಗಳೂ, ೌಲನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಆದ ರಿಚ್ಪಳು
ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವು ಾವೀದನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 12 ಆಗ

ಅವನು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಬೇಷ್ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆಹೋದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನು್ನ ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ
ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನೇತು ಾಕಿದ್ದರು. ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 13 ಾವೀದನು ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲ
ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ
ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 14ಅವರು ಅ ಎಲಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ದೇಶದಚೇ ಾಊರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿಸಿದನು. ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿದ್ದ ಕೋಪವು
ಾಂತ ಾಗಿ,ಅವನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಾವೀದನ ಭಟರ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳು

15 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗಬಹಳ ಾಗಿದಣಿದಿದ್ದನು. 16ಆಗ
ರೆಫಾಯರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಇಷಿ್ಬಬೆನೋಬ್ ಎಂಬುವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಮ್ರದ ಬಜಿರ್ಯು ಮುನೂ್ನರು
ಶೆಕಲ್ (ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ) ತೂಕದು್ದ. ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಹೊಸ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈಯು
ಾವೀದನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿದನು. ಆಗ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೀಪವು
ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ನೀನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರ ಾರದು” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 18 ಅನಂತರ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ
ಹು ಾ ಊರಿನವ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವನು ರೆಫಾಯ ಾದ ಸೆಫ
ಎಂಬುವನನು್ನ ಕೊಂದನು.

19 ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆ ಾಗ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಾರೇ ೕರೆಗೀಮ್ ಎಂಬುವವನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಗೊ ಾ್ಯತನಬಜಿರ್ಯಹಿಡಿಕೆಯುನೇ ಾರರಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರವಿತು್ತ.

20ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು
ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು ಅವನು
ರೆಫಾಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದ್ದನು. 21 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
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ನಿಂದಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮಿ ಾನನ ಮಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

22 ಗತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ರೆಫಾಯರೂ
ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಹತ ಾದರು.

22
ಾವೀದನ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ ೌಲನ
ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ಜಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು:
2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ

ವಿ ೕಚಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಆತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರೂ, ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ

ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬೂ, ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ, ನನ್ನ ಶರಣನೂ,
ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

4ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಹರ್ನು. ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

5 ಮರಣ ಪ್ರ ಾಹದ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು.
ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.

6 ಾ ಾಳ ಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು, ಮರಣಕರ ಾದ
ಉರುಲುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು.

7 ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು.

8 ಆಗ ಆತನ ಕೋಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು. ಆ ಾಶದ
ಆ ಾರಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು.
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9 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು. ಆತನ ಾಯಿಂದ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯುಹೊರಟುಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ದಹಿಸಿಕೆಂಡವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿತು.

10 ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನ ಾದಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಾಗರ್ತ್ತಲಿತು್ತ.

11 ಕೆರೂಬಿ ಾಹನ ಾಗಿ ಾರಿದನು. ಾಯುವೇ ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.

12 ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಜಲಮಯ ಾಗಿರುವ ನೀಲಮೇಘಗಳನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಗು ಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.

13ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯ ಪ್ರ ಾಶದಿಂದಉರಿಗೆಂಡಗಳುಹೊರಟವು.
14 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ

ದೇವರು ಧ ್ವನಿಗೊಟ್ಟನು.
15 ಆತನು ಾಣಗಳನೆ್ನಸೆದು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.
16ಆಗಯೆಹೋವನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಾ್ವಸಭರದಿಂದಲೂ

ಸಮುದ್ರದ ತಳವು ಾಣಿಸಿತು. ಭೂಮಂಡಲದಅಸಿ್ಥ ಾರವು
ತೋರಿಬಂದವು.

17 ಆತನು ಮೇಲಣಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು!
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿ ಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದನು.

18 ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಪುಷ್ಠರೂ ಆಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸಿದನು.

19 ಅವರು ನನ್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಉ ಾ್ಧರಕ ಾದನು.

20 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ
*ರ ಸಿದನು.

21 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದನು. ನನ್ನ
ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲಕೊಟ್ಟನು.

* 22:20 22:20ಅಥ ಾ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು.
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22 ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಾನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು. ಆತನ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

24 ಾನು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯು. ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ, ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ನಿರಪ ಾಧಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

26 ನೀನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃ ಾವಂತನೂ, ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ.

27ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯವನಿಗೆ ವಕ್ರನೂ ಆಗಿರುವಿ.
28 ದೀನರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತಿ್ತ. ಹಮಿ್ಮನವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು

ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುತಿ್ತ.
29 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ

ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಕತ್ತಲನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು.
30ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ † ಾನು ದಂಡಿನಮೇಲೆಬೀಳುವೆನು. ನನ್ನ ದೇವರ

ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ಾರುವೆನು.
31 ದೇವರ ಾಗರ್ವು ಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದು್ದ ಯೆಹೋವನ

ವಚನವು ಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಆತನು ಆಶಿ್ರತರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಗು ಾಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

32 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಾರು? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು
ಶರಣನು ಎಲಿ್ಲ?

33 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

34ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಾಲಿನಂತೆಚುರುಕು ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ಉನ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ

† 22:30 22:30ಅಥ ಾ ಾನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವೆನು.
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35ಆತನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಮ್ರದ
ಬಿಲ್ಲ ಾ್ನದರೂಉಪ ೕಗಿಸಬಲೆ್ಲನು.

36 ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ರ ಸಿದಿ್ದೕ. ನಿನ್ನ
ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವು ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿದೆ.

37 ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಾಲುಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

38ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

39 ಅವರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವೆನು, ಹೊಡೆದು ಏಳ ಾರದಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವರು.

40 ನೀನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದಿದಿ್ದ.
ಎದು ಾಳಿಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದ.

41 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.

42 ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರ ಸುವವನಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

43 ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿದೆನು. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ಅವರನು್ನ ತುಳಿದು ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.
44 ನನ್ನ ಜನರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದ. ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ

ದೊರೆ ಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದ. ಾನರಿಯದ
ಜ ಾಂಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವರು.

45 ದೇ ಾಂತರದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

46 ಅವರು ಧೈಯರ್ಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ
ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.
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47ಯೆಹೋವನು ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು. ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ನನ್ನ
ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂ ಾಟ.

48 ಆತನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡುವ ದೇವರು.
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

49 ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾತನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸುತಿ್ತ.
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತ.

50 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

51ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೋಸ ್ಕರ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ
ಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

23
ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

1 ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು -
ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನು,
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ವರಕವಿಯೂ ಆಗಿರುವವನ ನುಡಿಗಳು:
2 “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿತು.
ಆತನ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲತು್ತ.
3ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಶರಣನೂ,
ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ

ಆಳುವವನು,
4 ೕಡಗಳಿಲ್ಲದ ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿಉದಯಿಸಿ,
ೕಡಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
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ಮಳೆಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಳೆಯಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನಲ್ಲ ೕ?
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಖಚಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲವೂ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆಯನು್ನ

ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆತನೇ ಅಲ್ಲ ೕ?
6ದುಷ್ಟರು ದೂರಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ

ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ,
7 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧವನೂ್ನ, ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಯನೂ್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಅವುಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.”

ಾವೀದನ ರಣವೀರರ ೌಯರ್ ಾಹಸಗಳು
8 ಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ: ತಹೆ್ಕ ೕನ್ಯ ಾದ
ೕಷಬ್ ಬಷೆ್ಬಬೆತನು ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಎಚಿ್ನೕಯ ಾದ

ಅದೀನೋ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇವನು ಒಂದೇ ಾರಿ ಎಂಟುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದನು. 9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ
ದೋದೋ ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶೂರರಲಿ್ಲ
ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೋದ ನಂತರ
ಇವನು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು, ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವ
ತನಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 11 ಮೂರನೆಯವನು
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ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಆಗೇಯನ ಮಗ ಶಮ್ಮ ಎಂಬುವವನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಒಂದು ಅಲಸಂದಿಯ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 12 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ,
ಇವನು ಆ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು, ಹೊಲವನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. 13 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಶೂರರಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು
ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ, 14 ಾವೀದನು
ಆ ಅದು ಾ್ಲಮ್ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾವಲುದಂಡನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು. 15 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ “ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವು ಾದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದೂ ಕೇಳಿದನು. 16 ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ,
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ,
ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 17 ಆದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು
ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ. ಜೀವ ಾಶೆ ತೊರೆದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಾನು
ಕುಡಿಯಬೇಕೆ? ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಹೊಯ್ದನು.
ಆಮೂರು ಜನರು ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮನೂ

ಆದ ಅಬೀಷೈಯು ಈ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ, ಮುನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಹೊಂದಿದನು.
19 ಅ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಘನತೆಯುಳ್ಳವನೂ, ಾಯಕನೂ
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ಇವನೇ. ಇವನು ದಲಿನ ಮೂರು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? 20 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗನೂ
ಕಬ್ಜಯೇಲಿನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು.
ಇವನು ಅನೇಕ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ದೃ ಾ್ಟಂತವೆಂದರೆ ಒಂದು ಾರಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರಲು ಇವನು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು. 21 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಉನ್ನತ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಐಗುಪನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆಐಗುಪನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ.
ಇವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದನು. 22 ಈ ಪ ಾಕ್ರಮದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ
ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು.
23 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದಲಿನಮೂವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಾವಲುದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 24ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ - ೕ ಾಬನ

ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು, 25 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನ್, ಹರೋದಿನವ ಾದ ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಎಲೀಕರು.
26ಪೆಲೆಟಿನವ ಾದ ಹೆಲೆಚ್, ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ ಾದ ಈ ಾ,
27 ಅಣತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹು ಾ ಊರಿನವ ಾದ
ಮೆಬುನೆ್ನ ೖ, 28 ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್, ನೆಟೋಫದವ ಾದ
ಮಹರೈ, 29ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಾಣನಮಗಹೇಲೆಬ್,ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ರೀಬೈ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಇತೆ,
30 ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹಿದೆ್ದ ೖ.
31 ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀ ಅಲೊ್ಬೕನ್, ಬಹುರ್ಮ್ಯ ಾದ
ಅಜಾ್ಮವೇತ್, 32 ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯ ಾ್ಬ, ಾಷೇನನಮಕ್ಕಳು,
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ೕ ಾ ಾನನು, 33 ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಶಮ್ಮ, ಅ ಾಯರ್ ಾದ
ಾ ಾರನ ಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್, 34 ಾ ಾ ಊರಿನ ಅಹಸೆ್ಬ ೖ
ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಗಿಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲ
ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮ್, 35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ,
ಅಬೀರ್ಯ ಾದ ಾರೈ, 36 ಚೋಬ ಊರಿನ ಾ ಾನ ಎಂಬುವನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್, ಾದ್ಯ ಾದ ಾನೀ, 37 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ
ಚೆಲೆಕ್, ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನ
ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ 38 ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈ ಾ ಮತು್ತ
ಾರೇಬರು, 39 ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯ, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಮಂದಿ.

24
ಜನಗಣತಿಯು ಅದರ ಫಲವು

1 ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳವರ
ಜನಗಣತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಜನಸಂಖೆ್ಯ
ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ನೀನು ಾನ್ ಊರಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ
ಸಂಚರಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ೕ ಾಬನು
ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದಲೆ್ಲೕ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಅಂದನು.
4 ಆದರೆ ಅರಸನು ೕ ಾಬನಿಗೂ ಇತರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ

ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ತನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸನಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದಹೊರಟು
ಹೋದರು. 5 ಅವರು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದ್
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ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ
ಯಗೆ್ಜೕರಿಗೂ, 6ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ, ತಖಿ್ತೕಮ್ಹೂಜೀ ಪ್ರದೇಶ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾನಿನ ಾನ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದರು. 7ಅಲಿ್ಲಂದ
ಚೀದೋನ್ ತೂರ್ ಕೋಟೆ,ಹಿವಿ್ವಯರಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು,
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 8ಹೀಗೆ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.
9 ೕ ಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಜನಗಣತಿ ಸಂಖೆ್ಯಯು -
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ.

10 ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಾವೀದನಿಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಯು
ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ಾಪಿ ಾದೆನು. ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 11 ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಏಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ದಶಿರ್ ಾದ ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, 12 “ನೀನು ಾವೀದನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
‘ ಾನು ಮೂರು ವಿಧ ಾದ ಶಿ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಬೇಕೋ ಆರಿಸಿಕೋ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

13 ಆಗ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
*ಏಳುವಷರ್ಗಳುಬರವುಉಂಟಾಗಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳವರೆಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕೋ?
ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ೕರ ಾ್ಯಧಿ
ಬರಬೇಕೋ? ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ
* 24:13 24:13ಅಥ ಾಮೂರು ವಷರ್ಗಳು.
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ನಿನಿ್ನಂದ ಪಡೆದು ತಿಳಿಸಲಿ? ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ, ಆತನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನು ಾನು
ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬೀಳಲೊಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೂ ಇತು್ತ.
ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 16 ದೇವದೂತನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಆಕೇಡಿನವಿಷಯದಲಿ್ಲಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸಂ ಾರಕದೂತನಿಗೆ, “ಈಗ
ಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ
ದೂತನುಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.

17 ಾವೀದನು ಜನಸಂ ಾರಕ ದೂತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನು,
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ? ನಿನ್ನ ಕೈ ನನಗೂ ನನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನುಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದು್ದ
18 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 19 ಾವೀದನು ಾದನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತನ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹೊರಟನು. 20 ಾವೀದನೂ ಅವನ
ಸೇವಕರೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಅ ೌನನು ಕಂಡು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.
21 ಅವನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾವೀದನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ಯಧಿಯು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು
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ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಅ ೌನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು
ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪಿರ್ಸೋಣ ಾಗಲಿ,
ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ೌದೆಗೆ ನೊಗ ದ ಾದ ಎತಿ್ತನ
ಾ ಾನುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 23 ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಸನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24ಅರಸನು ಅ ೌನನಿಗೆ,
“ ಾಗಲ್ಲ, ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಐವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 25 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು
ಾಂತ ಾಯಿತು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಯಧಿಯು ಗುಣ ಾಯಿತು.
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