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சாமுேவலின்
இரண்டாம்புத்தகம்

சவுல்மரணத்ைததாவீதுஅறதல்
௧ அமேலக்கயைர முறயடித்தபன் தாவீது

ச க்லாக ற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றான்.
சவுல் ெகால்லப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து
இது நடந்தது. அங்ேக தாவீது இரண்டு
நாட்கள் தங்கனான். ௨ பன்பு, மூன்றாம்
நாளில், ஒரு இளம் வீரன் ச க்லாக ற்கு
வந்தான். அவன் சவுலின் முகாமிலிருந்து
வந்தருந்தான். அம்மனிதனின் ஆைடகள்
கழிந்தருந்தன. அவனுைடய தைலயல்
புழுத படிந்தருந்தது* அவன் தாவீத டம்
வந்து நலத்தல் முகங்குப்புற வழுந்து
வணங்கனான்.
௩ தாவீது அம்மனிதைனப் பார்த்து, “நீ

எங்கருந்துவருகறாய்?” என்றுேகட்டான்.
அம்மனிதன் தாவீத டம், “நான்

இஸ்ரேவலரின் முகாமிலிருந்து வருக ேறன்”
என்றுபதலுைரத்தான்.
௪ தாவீது அம்மனிதைன ேநாக்க , “யார்

ேபாரில் ெவற்றயைடந்தார் என்பைத தயவு
ெசய்துகூறு” என்றான்.

* ௧:௨: ஆைடகள்...புழத படிந்தருந்தது அம்மனிதன்
ெபருஞ்ேசாகமாய்இருந்தான்என்பைதக்காட்டும்.
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அம்மனிதன், “நம் வீரர்கள் ேபாரிலிருந்து
தப்ப ஓடினார்கள். பலர் யுத்தத்தல்
அகப்பட்டு மடிந்தனர். சவுலும்அவனது மகன்
ேயானத்தானுங்கூட மரித்துவ ட்டனர்” என்று
பதல்கூறனான்.
௫ தாவீது இைளஞனாகய அந்த வீரனிடம்,

“சவுலும் ேயானத்தானும் மரித்தைதப் பற்ற
உனக்குஎப்படிெதரியும்?” என்றுேகட்டான்.
௬ அந்த இளம் வீரன், “நான்

கல்ேபாவா மைலக்குப் ேபாயருந்ேதன்.
சவுல் தனது ஈட்டியல் ெசாருக ச்
சாய்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
ெபலிஸ்தயரின் ேதர்களும் குதைர
வீரர்களும் சவுலுக்கு அருகல் ெநருங்க க்
ெகாண்டிருந்தனர். ௭சவுல்தரும்ப என்ைனப்
பார்த்து அைழத்து ௮ என்ைன யாெரன்று
ேகட்டார். நான் ஒரு அமேலக்கயன் என்பைத
அவருக்குக் கூற ேனன். ௯ அப்ேபாது சவுல்,
‘தயவு ெசய்து என்ைனக் ெகான்றுவடு.
நான் மிகவும் காயப்பட்டு மரிக்கும்
தருவாயல் உள்ேளன்’ என்றார். ௧௦ அவர்
அத கமாகக் காயப்பட்டிருந்ததால், இனி
உய ர் பைழக்கமாட்டார் என்பைத நான்
மிக நன்கு அறந்ேதன். எனேவ நான்
அவைரக் ெகான்ேறன். பன்பு அவரது
தைலயலிருந்த க ரீடத்ைதயும் புயங்களில்
இருந்த கடகத்ைதயும் கழற்ற ேனன்.
அவற்ைற என் ஆண்டவனாகய உங்களிடம்



2 சாமுேவல்௧:௧௧ iii 2 சாமுேவல்௧:௧௫-௧௬

ெகாண்டுவந்துள்ேளன்” என்றான்.
௧௧ அப்ேபாது தாவீது தன் துக்கமிகுதயால்

ஆைடகைள கழித்தான். தாவீேதாடிருந்த
மனிதர்களும் அவ்வாேற ெசய்தார்கள்.
௧௨ அவர்கள் வருத்தமுற்று அழுது மாைல
வைரக்கும் ஏதும் உண்ணவல்ைல. சவுலும்
அவனது மகன் ேயானத்தானும் மரித்துப்
ேபானதால் அவர்கள் அழுதார்கள். தாவீதும்
அவனது மனிதர்களும் ெகால்லப்பட்டிருந்த
கர்த்தருைடய ஜனங்களுக்காகவும்
இஸ்ரேவலருக்காகவும் அழுதனர். சவுலும்,
ேயானத்தானும் பல இஸ்ரேவலரும்
யுத்தத்தல் ெகால்லப்பட்டதற்காக அவர்கள்
அழுதனர்.
அமேலக்கயைனக் ெகால்ல தாவீது

கட்டைள
௧௩ சவுலின் மரணத்ைதப்பற்ற க் கூறய

இளம் வீரனிடம் தாவீது ேபசனான். தாவீது,
“நீ எந்த இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன்?” என்று
ேகட்டான்.
அந்த இளம் வீரன், “நான் ஒருஅந்நயனின்

மகன், நான்ஒருஅமேலக்கயன்” என்றான்.
௧௪ தாவீது அந்த இளம் வீரனிடம், “கர்த்தர்

ேதர்ந்ெதடுத்த, அரசைனக் ெகால்வதற்கு நீ
ஏன்அச்சம்ெகாள்ளவல்ைல?” என்றான்.
௧௫-௧௬ பன்பு தாவீது அமேலக்கயைன

ேநாக்க , “உனதுமரணத்தற்குநீேயகாரணம்.
கர்த்தர்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனக்ெகான்றாய்
என்றுநீேயகூறனாய். உனதுவார்த்ைதகேள
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நீ குற்றவாளி என்று தீர்க்கன்றன” என்று
கூறனான். பன்பு தாவீது ஒரு இளம்
ேவைலயாைள அைழத்து அமேலக்கயைனக்
ெகால்லுமாறு கூறனான். எனேவ அந்த
இஸ்ரேவல் இைளஞன் அமேலக்கயைனக்
ெகான்றான்.

சவுல், ேயானத்தான் பற்றய தாவீதன்
ேசாககீதம்
௧௭ சவுைலயும் அவனது மகன்

ேயானத்தாைனயும் குறத்து துயரம் மிகுந்த
பாடெலான்ைறத் தாவீது பாடினான்.
௧௮ அப்பாடைல யூதா ஜனங்களுக்குக்
கற்ப க்குமாறு தாவீது தனது ஆட்களிடம்
கூறனான். அப்பாடல் “வல்” எனப்பட்டது.
அதுயாேசரின் புத்தகத்தல் உள்ளது.

௧௯ “இஸ்ரேவேல,உன்அழகுஉன்ேமடுகளில்
அழிக்கப்பட்டது.

ஓ,அந்தவீரர்கள்எப்படிவீழ்ந்தனர்!.
௨௦அச்ெசய்தையக்காத்† நகரில்கூறாேத,

அஸ்கேலானின் ெதருக்களில் அைத
அறவக்காேத.

அதனால் ெபலிஸ்தய நகரங்கள்
களிப்பைடயும்!

அந்தஅந்நயர்கள்மக ழக்கூடும்.

† ௧:௨௦: காத்ெபலிஸ்தயர்கள்தைலநகரம்.
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௨௧ மைழேயா பனிேயா கல்ேபாவா
மைலகளில் ெபய்யாெதன
நம்புக ேறன்.

அவ்வயல்களினின்று பய ர்களின்
காணிக்ைக இனி வராெதன நான்
நம்புக ேறன்.

வீரர்களின் ேகடயங்கள் அங்குத்
துருப்ப டித்தன.

சவுலின் ேகடகத்தல் எண்ெணய்
பூசப்படவல்ைல.

௨௨ வல்லால் பல பைகவைரக் ெகான்றான்
ேயானத்தான்.

வாளால் அவ்வாேற ெவற்ற கண்டான்,
சவுல்.

இவர்கள் மடிந்த பல வீரரின் இரத்தத்ைதச்
ச ந்தைவத்தனர்!

வலிேயாரில் வலிய வீரைரயும் துண்டுத்
துண்டாகெவட்டினர்.

௨௩ “சவுலும் ேயானத்தானும் தம் வாழ்வல்
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு காட்டி
மக ழ்ந்தனர்.

மரணமும்அவர்கைளப்ப ரிக்கவல்ைல!
அவர்கள்கழுகுகளிலும் ேவகமானவர்கள்.

அவர்கள்சங்கங்களிலும்பலசாலிகள்.
௨௪ இஸ்ரேவலின் குமாரத்த கேள,

சவுலுக்காகஅழுங்கள்!
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இரத்தாம்பர ஆைடகைள சவுல் உனக்குத்
தந்தான். இன்னும்ஆைடகளில் ெபான்
ேவைலப்பாடுகள்ெசய்வத்தான்!

௨௫ “ேபாரில் பலசாலிகள்வீழ்ந்தனர்.
கல்ேபாவா மைலயல் ேயானத்தான்
மடிந்தான்.

௨௬ சேகாதரன் ேயானத்தாேன, மைறந்தாய்,
ெவகுவாய்வருந்துக ேறன்.

உனது அன்பு ெபரு மக ழ்ைவத் தந்தது.
மங்ைகயரின் ேநசத்ைதக் காட்டிலும்
மாேமன்ைமயானதுஉனதுஅன்பு.

௨௭ேபாரில் பலசாலிகள்வீழ்ந்தனர்.
ேபார்க்கருவ அைனத்தும்அழிந்தனேவ.”

௨
தாவீது தனது ஆட்களுடன் எப்ேரானுக்குச்

ெசல்வது
௧ பன்பு தாவீது கர்த்தருைடய

அறவுைரையக் ேகட்டான். தாவீது, “நான்
யூதாவன் நகரங்களுள் ஏேதனும் ஒரு
நகரத்த ற்குப் ேபாகலாமா?” என்றுேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீத டம், “ேபாகலாம்” என்றார்.

தாவீது, “எங்கு நான் ேபாகட்டும்?” என்று
ேகட்டான். கர்த்தர், “எப்ேரானுக்கு” என்று
பதலளித்தார்.
௨ எனேவ, தாவீதும் அவனது இரண்டு

மைனவயரும் எப்ேரானுக்குச் ெசன்றனர்.
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(ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாள் ஒரு
மைனவ , மற்ெறாருத்த கர்ேமல் நாபாலின்
வதைவயாகய அப காயல்) ௩ தாவீது தம்
ஆட்கைளயும்அவர்களின் குடும்பத்தாைரயும்
தம்ேமாடு அைழத்துச் ெசன்றான். அவர்கள்
எல்ேலாரும் எப்ேரானிலும் அருகலுள்ள
ஊர்களிலும்குடிேயறனார்கள்.

தாவீது யாேபசன் ஜனங்களுக்கு நன்ற
கூறுவது
௪யூதாவன்மனிதர்கள் எப்ேரானுக்குவந்து

தாவீைத யூதாவன் அரசனாக அப ேஷகம்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் தாவீத டம்,
“கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசன் மனிதர்கள்
சவுைலப்புைதத்தார்கள்” என்றனர்.
௫ கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசன்

மனிதர்களிடம் தாவீது தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். அந்த ஆட்கள் யாேபசன்
மனிதர்கைள ேநாக்க , “சவுலின் சாம்பைலப்*
புைதத்து உங்கள் ஆண்டவனாகய
சவுலுக்கு இரக்கம் காட்டியதால் கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வத ப்பாராக. ௬ கர்த்தர்
உங்களிடம் இரக்கமாகவும் உண்ைமயாகவும்
இருப்பாராக, நானும் உங்களுக்கு இரக்கம்
காட்டுேவன். ௭இப்ேபாது பலமும் ைதரியமும்
உைடயவர்களாய் இருங்கள். உங்கள்
ஆண்டவனாகய சவுல் மரித்துவ ட்டார்.

* ௨:௫: சவுலின் சாம்பல் சவுல் மற்றும் ேயானத்தான்
ஆக ேயாரின்உடல்கள்எரிக்கப்பட்டது. பார்க்க: 1 சாமு. 31:12.
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ஆனால் யூதா ேகாத்த ரத்தனர்
அவர்களுைடய அரசனாக என்ைன
அப ேஷகம் ெசய்தருக்க றார்கள்” என்று
தாவீதுெசய்தையக்கூறயனுப்பனான்.

இஸ்ேபாேசத்அரசனாவது
௮ சவுலின் பைடக்கு ேநர் என்பவனின்

மகனாகய அப்ேனர் தளபதயாக
இருந்தான். சவுலின் மகனாகய
இஸ்ேபாேசத்ைத அப்ேனர் மகனாயீமுக்கு
அைழத்துச்ெசன்று அவைன ௯ கீேலயாத்,
அஷ ரியர், ெயஸ்ரேயல், எப்ப ராயீம்,
ெபன்யமீன், இஸ்ரேவல் எல்லாவற்றற்கும்
அரசனாக்கனான்.
௧௦ இஸ்ேபாேசத் சவுலின் மகன். அவன்

இஸ்ரேவைல ஆளத் ெதாடங்கயேபாது
அவனுக்கு நாற்பது வயது, அவன் இரண்டு
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ஆனால்
யூதா ேகாத்த ரத்தார் தாவீைதப் பன்
பற்றனர். ௧௧ தாவீதும் எப்ேரானில் அரசனாக
இருந்தான். தாவீது 7ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள்
யூதா ேகாத்த ரத்ைதஅரசாண்டான்.

ஆபத்தானேபாட்டி
௧௨ ேநரின் மகனாகய அப்ேனரும் சவுலின்

மகனாகய இஸ்ேபாேசத்தன் அதகாரிகளும்
மகனாயீைமவ ட்டுக் க ப ேயானுக்குச்
ெசன்றனர். ௧௩ ெசருயாவன் மகனாகய
ேயாவாபும், தாவீதன்அதகாரிகளும் ேசர்ந்து
க ப ேயானுக்குச் ெசன்றனர். க ப ேயானின்
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குளத்தருேக அவர்கள் அப்ேனைரயும்
இஸ்ேபாேசத்தன் அதகாரிகைளயும்
சந்த த்தனர். அப்ேனரின் கூட்டத்தனர்
குளத்தன் ஒரு கைரயலும், ேயாவாபன்
கூட்டத்தார் குளத்தன் மறுகைரயலும்
அமர்ந்தனர்.
௧௪ அப்ேனர் ேயாவாப டம், “இளம்

வீரர்கள் நமக்கு முன்பு ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபாட்டிய ட்டுக்ெகாள்ளட்டும்” என்றான்.

ேயாவாபும், “சரி நாம் ேபாட்டிய டலாம்”
என்றான். ௧௫ எனேவ இளம் வீரர்கள்
எழுந்தனர். இரு குழுவனரும்
ேபாராடத் துணிந்து தங்கள் ஆட்கைள
எண்ணிக்ைகய ட்டனர். சவுலின் மகனாகய
இஸ்ேபாேசத்த ற்காகச் சண்ைடய ட
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 12
ேபர்கைளயும் தாவீதன் பக்கத்தலிருந்து 12
ேபர்கைளயும் அவர்கள் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
௧௬ ஒவ்ெவாருவனும் பைகவனின்
தைலையப் ப டித்து வாளால் வலாவல்
குத்த க்ெகாண்டான். எனேவ அம்மனிதர்கள்
ஒருமித்து வீழ்ந்தனர். எனேவ அந்த
இடம் “கூரிய கத்த களின் நலம்” (எல்கா
அருரீம்) என அைழக்கப்பட்டது. இந்த இடம்
க ப ேயானில் இருக்க றது. ௧௭ பன் அந்தச்
சண்ைடெபரும் யுத்தமாக மாற ற்று. அந்த
நாளில் தாவீதன்அதகாரிகள்அப்ேனைரயும்
இஸ்ரேவலைரயும் ேதாற்கடித்தனர்.
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அப்ேனர்ஆசேகைலக்ெகால்வது
௧௮ ெசருயாவற்கு மூன்று மகன்கள்

இருந்தனர். அவர்கள் ேயாவாப், அப சாய்,
ஆசேகல் ஆக ேயாராவார்கள். ஆசேகல் மிக
ேவகமாக ஓடக்கூடியவன். காட்டுமாைனப்
ேபான்ற ேவகமுள்ளவன். ௧௯ ஆசேகல்
அப்ேனரிடம் ஓடி அவைனத் துரத்த
ஆரம்ப த்தான். ௨௦அப்ேனர் தரும்ப பார்த்து
“நீஆசேகலா?” எனக் ேகட்டான்.
ஆசேகல், “ஆம், நாேனதான்” என்றான்.
௨௧ அப்ேனர் ஆசேகைலத் தாக்க

வரும்பவல்ைல. எனேவ அப்ேனர்
ஆசேகைல ேநாக்க , “என்ைனத்
துரத்துவைதவ ட்டு, இளம் வீரர்களுள்
ேவறு ஒருவைனத் துரத்து, நீ எளித ல்
அவைன ெவன்று அவன் ேபார் அங்க கைள
எடுத்துவடுவாய்” என்றான். ஆனால்
ஆசேகல் அப்ேனைரத் துரத்துவைத
நறுத்தவல்ைல.
௨௨ அப்ேனர் மீண்டும் ஆசேகலிடம்,

“என்ைனத் துரத்துவைத வ ட்டுவடு.
இல்ைலெயன்றால் நான் உன்ைனக்
ெகால்ல ேவண்டியருக்கும். ப றகு உனது
சேகாதரனாகய ேயாவாபன் முகத்ைத
மீண்டும்நான்பார்க்கமுடியாது” என்றான்.
௨௩ ஆனால் ஆசேகேலா அப்ேனைர

வ டாமல் துரத்தனான். எனேவ அப்ேனர்
ஈட்டியன் மறுமுைனயால் ஆசேகலின்
வயற்றல் குத்தனான். ஈட்டி ஆசேகலின்
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வயற்றனுள் புகுந்துமுதுகல் ெவளி வந்தது.
ஆசேகல்அங்ேகேயவழுந்துமரித்தான்.

ேயாவாபும் அப சாயும் அப்ேனைரத்
துரத்துதல்
ஆசேகலின் உடல் நலத்தல் க டந்தது.

ஓடிவந்த மனிதர்கள் அவனருேக
நன்றுவட்டனர். ௨௪ ஆனால் ேயாவாபும்,
அப சாயும்† அப்ேனைரத் ெதாடர்ந்து துரத்த க்
ெகாண்ேட ஓடினார்கள். அம்மா என்னும்
ேமட்ைட அவர்கள் அைடந்தேபாது சூரியன்
அஸ்தமித்துக்ெகாண்டிருந்தது. (க ப ேயான்
பாைலவனத்தற்குப் ேபாகும் வழியல்
கீயாவற்கு எத ரில் அம்மா ேமடு இருந்தது)
௨௫ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
மனிதர்கள் அப்ேனரிடம் வந்தனர். அவர்கள்
எல்ேலாரும் ேசர்ந்து மைலயன் உச்சயல்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
௨௬ அப்ேனர் ேயாவாைப ேநாக்க உரக்க,

“நாம் ேபாரிட்டு ஒருவைரெயாருவர்
ெகால்லேவண்டுமா? இது துக்கத்த ேலேய
முடிவுறும் என்பது உங்களுக்கு ந ச்சயமாகத்
ெதரியும். ெசாந்த சேகாதரர்கைளேய
துரத்த க் ெகாண்டு இருக்கேவண்டாம் என
ஜனங்களுக்குச்ெசால்” என்றான்.
௨௭ அப்ேபாது ேயாவாப், “நீ அவ்வாறு

ெசான்னது நல்லதாய ற்று, நீ அவ்வாறு

† ௨:௨௪: ேயாவாபும் அப சாயும் அப்ேனரினால்
ெகால்லப்பட்டஆசேகலின்சேகாதரர்கள்.



2 சாமுேவல்௨:௨௮ xii 2 சாமுேவல்௨:௩௨

ெசால்லாவ ட்டால், எல்லாரும் தங்கள்
சேகாதரர்கைளக் காைலவைர
துரத்த க்ெகாண்ேட இருப்பார்கள் என்று
ேதவனுைடய ஜீவைனக் ெகாண்டுச்
ெசால்லுக ேறன்” என்றான். ௨௮ எனேவ,
ேயாவாப் ஒரு எக்காளத்ைத ஊத , தனது
ஆட்கள்இஸ்ரேவலைரக்துரத்தாதபடி தடுத்து
நறுத்தனான். அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு
ேபாரிடமுயலவல்ைல.
௨௯ அப்ேனரும் அவனது ஆட்களும்

ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு வழியாக இரவுப்
ெபாழுதல் அணிவகுத்து ெசன்றனர்.
அவர்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்து
மகனாயீமுக்கு வரும்வைர பகல் முழுவதும்
அணிவகுத்துநடந்தனர்.
௩௦ அப்ேனைரத் துரத்துவைத வ ட்டுவ ட்டு

ேயாவாப் தரும்ப ச் ெசன்றான். ேயாவாப்
தன்ஆட்கைளஅைழத்தான். ஆசேகல் உட்பட
தாவீதன் அதகாரிகளுள் 19 ேபர் அங்கு
இல்லாதருப்பைதக் கண்டான். ௩௧ ஆனால்
தாவீதன் அதகாரிகள் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து அப்ேனரின் ஆட்களில்
360 ேபைரக் ெகான்றருந்தனர். ௩௨ தாவீதன்
அதகாரிகள் ஆசேகைல எடுத்துச் ெசன்று
ெபத்லேகமிலிருந்த அவனது தந்ைதயன்
கல்லைறயல்புைதத்தனர்.
ேயாவாபும், அவனது மனிதர்களும் இரவு

முழுவதும் அணிவகுத்துச் ெசன்றனர்.
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அவர்கள்எப்ேராைனஅைடந்தேபாதுசூரியன்
உதத்தது.

௩
இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்குமிைடேய

ேபார்
௧ சவுல், தாவீது ஆக ேயாரின்

குடும்பத்தாருக்கைடேய நீண்டகாலம்
யுத்தம் ெதாடர்ந்தது. தாவீது வலிைம
ெபற்றுக்ெகாண்ேட இருந்தான். சவுலின்
குடும்பத்தார் தளர்ந்துக்ெகாண்ேடவந்தனர்.

தாவீதுக்கு ஆறு மகன்கள் எப்ேரானில்
ப றந்தனர்
௨ எப்ேரான் நகரில் தாவீதுக்கு ஆண்

பள்ைளகள்பறந்தனர்.

முதல் மகன்அம்ேமான். அம்ேமானின் தாய்
ெயஸ்ரேயைலச் ேசர்ந்த அக ேனாவாள்
ஆவாள்.

௩ இரண்டாவது மகன் கீேலயாப்.
கீேலயாபன் தாய் அப காயல்.
அவள் கர்ேமலிலுள்ள நாபாலின்
வதைவயாயருந்தாள்.

மூன்றாவது மகன் அப்சேலாம். இவனது
தாய், ேகசூரின் அரசனாகய தல்மாயன்
மகள்மாக்காள்என்பவள்ஆவாள்.

௪ நான்காம் மகன் அேதானியா.
அேதானியாவன்தாய்ஆகீத்.
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ஐந்தாம் மகன் ெசப்பத்தயா. இவனது தாய்
அப த்தால்.

௫ ஆறாம் மகன் இத்ேரயாம். தாவீதன்
மைனவ எக்லாள்இத்ேரயாமுக்குதாய்.

தாவீதுக்கு எப்ேரானில் இந்த ஆறு
மகன்களும்பறந்தனர்.

தாவீேதாடு ேசரஅப்ேனரின்தீர்மானம்
௬ தாவீது, சவுல் ஆக ேயாரின் குடும்பங்கள்

ஒன்றுக்ெகான்று ேமாத க்ெகாண்டிருந்த
ேபாது சவுலின் பைடயல் அப்ேனர் மிகவும்
பலமைடந்து வந்தான். ௭ சவுலிடம் ஆயாவன்
மகளான ரிஸ்பாள் என்னும் ெபயருள்ள
ேவைலக்காரி ஒருத்த இருந்தாள். இஸ்ேபா
ேசத் அப்ேனைர ேநாக்க , “எனது தந்ைதயன்
ேவைலக்காரிேயாடு நீ ஏன் பாலின உறவு
ெகாண்டாய்?” என்றுேகட்டான்.
௮ இஸ்ேபாேசத் இவ்வாறு ேகட்டதால்

அப்ேனர் ேகாபமைடந்தான் அப்ேனர், “நான்
சவுலுக்கும் அவனது குடும்பத்துக்கும்
உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ேதன். நான்
உன்ைனத் தாவீத டம் ஒப்பைடக்கவல்ைல.
அவன் உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க
அனுமதக்கவல்ைல. நான் யூதாவுக்காக
உைழக்கும் வஞ்சகன் அல்ல. நான்
இத்தீயக் காரியத்ைதச் ெசய்ததாக நீ
கூறக்ெகாண்டிருக்க றாய். ௯-௧௦ நான்
இப்ேபாது இந்த வாக்குறுதைய
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அளிக்க ேறன். ேதவன்ெசான்னகாரியங்கள்
நைறேவறும் என நான் உறுதயாக
நம்புக ேறன். சவுலின்குடும்பத்தாரிடமிருந்து
அரைச எடுத்து தாவீதன் குடும்பத்தாருக்குக்
ெகாடுப்பதாக கர்த்தர் கூறனார். கர்த்தர்
தாவீைத இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்கும்
அரசனாக்குவார். தாணிலிருந்து
ெபெயர்ெசபா வைரக்கும்* அவன்
அரசாளுவான். இது நகழும்படியாக நான்
ெசய்யாவ ட்டால் ேதவன் எனக்குத் தீைம
ெசய்வார் என்று நான் எத ர்பார்க்க ேறன்!”
என்றான். ௧௧இஸ்ேபாேசத்தால் அப்ேனருக்கு
எந்த பதலும் கூற முடியவல்ைல. அவைனக்
கண்டுஇஸ்ேபா ேசத் மிகவும் பயந்தான்.
௧௨ அப்ேனர் தாவீத டம் ெசய்த

ெசால்ேவாைர அனுப்பனான். அப்ேனர்,
“நீ யார் இந்த நாட்ைட ஆளேவண்டும்
என்று நைனக்கறாய்? என்ேனாடு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள். இஸ்ரேவலருக்கு
அரசனாகும்படியாக நான் உனக்கு
உதவுேவன்” என்றான்.
௧௩ தாவீது, “நல்லது! நான் உன்ேனாடு

ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் உன்னிடம் ஒரு காரியத்ைதக்
ேகட்க ேறன்: சவுலின் மகள் மீகாைள

* ௩:௯-௧௦: தாண், ெபெயர்ெசபா இஸ்ரேவலின் வடக்கும்
ெதற்கும் ேசர்ந்த முழு நாடு என்று இதற்கு அர்த்தம். தாண்
இஸ்ரேவலின் வடக்கு பகுதயல் இருந்த நகரம் மற்றும்
ெபெயர்ெசபாயூதாவன்ெதற்குபகுதயல்இருந்தது.
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என்னிடம் அைழத்துவரும்வைர உன்ைன
நான்சந்த க்கமாட்ேடன்” என்றான்.
தாவீது தன் மைனவ மீகாைள

ெபற்றுக்ெகாள்க றான்
௧௪ தாவீது சவுலின் மகனாகய

இஸ்ேபா ேசத்த டம் ெசய்த ேயாடு
தூதுவைர அனுப்பனான். தாவீது,
“என்னுைடய மைனவயாகய மீகாைளக்
ெகாடு. அவைள எனக்கு ெகாடுப்பதாக
வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் அவளுக்காக
நூறு ெபலிஸ்தயைரக் ெகான்ேறன்”
என்றான்.
௧௫ இஸ்ேபாேசத் லாய சன் மகனாகய

பல்த்த ேயலிடமிருந்து மீகாைள அைழத்து
வருமாறு ஆட்கைள அனுப்பனான்.
௧௬ மீகாைளப் பன் ெதாடர்ந்து அவள்
கணவன் பல்த்த ேயலும் ெசன்றான்.
மீகாேளாடு பகூரீமுக்கு வந்தேபாது
பல்த்த ேயல் அழுதுக்ெகாண்ேட
பன்ெதாடர்ந்தான். ஆனால் அப்ேனர்
பல்த்த ேயைல ேநாக்க , “வீட்டிற்குப் ேபா”
என்றான். எனேவ பல்த்த ேயல் தன்
வீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.
தாவீதுக்குஉதவுவதாகஅப்ேனரின்உறுத
௧௭ இஸ்ரேவலின் தைலவர்களுக்கு

அப்ேனர் ெசய்த ெசால்லியனுப்பனான்.
அவன், “நீங்கள் தாவீைத அரசனாக ஆக்கக்
காத்தருக்க றீர்கள். ௧௮இப்ேபாது அவ்வாேற
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ெசய்யுங்கள்! கர்த்தர் தாவீைதக் குற த்து
ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு ெசால்லியருக்க றார்.
‘இஸ்ரேவலராக ய எனது ஜனங்கைள
நான் ெபலிஸ்தயரிடமிருந்தும் ப ற
பைகவர்களிடமிருந்தும்வடுவப்ேபன். எனது
தாசனாகய தாவீதன் மூலமாக இைதச்
ெசய்ேவன்’ ” என்றார்.
௧௯ எப்ேரானிலிருந்த தாவீதுக்கு

அப்ேனர் ெசான்ன இக்காரியங்கைள
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெசான்னான்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும்அப்ேனர்கூறயகாரியங்கள்
நன்ைமயாகத் ேதான்றன.
௨௦ பன்பு எப்ேரானிலிருந்த தாவீத டம்

அப்ேனர் வந்தான். அவன் தன்ேனாடு
20 ேபைர அைழத்து வந்தருந்தான்.
அப்ேனருக்கும் அவேனாடு வந்த
ஆட்களுக்கும்தாவீதுவருந்தளித்தான்.
௨௧ அப்ேனர் தாவீைத ேநாக்க , “எனது

ஆண்டவனும், அரசருமானவேர! நான்
அைனத்து இஸ்ரேவலைரயும் உம்மிடம்
அைழத்துவர அனுமதயும். அப்ேபாது
அவர்கள் உம்ேமாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாள்வார்கள். பன் நீர்
வரும்பயதுேபால் இஸ்ரேவைல ஆளலாம்”
என்றான்.
எனேவ தாவீது அப்ேனைர

அனுப்பவ ட்டான். அப்ேனர் சமாதானமாய்
தரும்பனான்.
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அப்ேனரின்மரணம்
௨௨ ேயாவாபும் தாவீதன் அதகாரிகளும்

யுத்தத்தலிருந்து தரும்பனார்கள்.
பைகவரிடமிருந்து எடுத்த பல ெபாருட்கள்
அவர்களிடமிருந்தன. அப்ேபாதுதான்
அப்ேனர் தாவீத டமிருந்து சமாதானமாய்
புறப்பட்டுச் ெசன்றருந்தான். ஆதலால்
அந்ேநரம் எப்ேரானில் தாவீேதாடு அப்ேனர்
இருக்கவல்ைல ௨௩ ேயாவாபும் அவனது
பைடயும் எப்ேராைனஅைடந்தது. பைடயனர்
ேயாவாப டம், “ேநரின் மகனாகய அப்ேனர்
தாவீது அரசனிடம் வந்தருந்தான். அவன்
சமாதானமாய் ெசல்லுமாறு தாவீது
அனுமதத்தான்” என்றனர்.
௨௪ ேயாவாப் அரசனிடம் வந்து, “நீங்கள்

என்ன ெசய்தீர்கள்? அப்ேனர் உங்களிடம்
வந்தும், அவனுக்கு எந்தத் துன்பமும்
ெசய்யாமல் அவைன அனுப்பயுள்ளீர்கள்!
௨௫ ேநரின் மகனாகய அப்ேனைர உமக்குத்
ெதரியும். அவன்உம்ைம வஞ்ச க்க வந்தான்.
நீர் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும்காரியங்கைளக்
குறத்து ேவவு பார்க்க அவன் வந்தான்”
என்றான்.
௨௬ ேயாவாப் தாவீைத வ ட்டுச்ெசன்று

சீராவன் கணற்றருேக இருந்த அப்ேனைரச்
சந்த க்கும்படி தூதுவர்கைள முன்ேன
அனுப்பனான். அவர்கள் அப்ேனைர தனிேய
அைழத்து வந்தனர். அது தாவீதுக்குத்
ெதரிந்தருக்கவல்ைல. ௨௭ அப்ேனர்
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எப்ேராைன அைடந்ததும், அவேனாடு
தனித்துப் ேபசும்படியாக ேயாவாப் வாசலின்
பன்புறம் அைழத்துச் ெசன்றான். அப்ேபாது
ேயாவாப் அப்ேனைர வயற்றல் குத்தனான்.
அப்ேனர் மரித்தான். ேயாவாபன்
சேகாதரனான ஆசேகைல அப்ேனர்
ெகான்றருந்தான். ஆைகயால் இப்ேபாது
ேயாவாப்அப்ேனைரக்ெகான்றான்.

அப்ேனருக்காக தாவீதன்அழுைக
௨௮ தாவீது நடந்தைத எல்லாம்

ேகள்வப்பட்டான். தாவீது, “நானும் எனது
அரசும் ேநரின் மகனாகய அப்ேனரின்
மரணத்ைதக் குறத்து என்றும் களங்க
மற்றவர்கள். இைதக் குறத்து கர்த்தர்
அறவார். ௨௯ ேயாவாபன் குடும்பத்தார்
குற்றவாளிகள். அவர்களுக்கும் பல
ெதால்ைலகள் ேநரக்கூடும். ெதாழு ேநாய்
ேபான்றவற்றால் அக்ககுடும்பத்தனர்
பாத க்கப்படக்கூடும். அவர்கள்
முடவர்களாகக் கூடும். யுத்தத்தல்
மரிக்கக்கூடும், உண்ண உணவன்ற
வாழக்கூடும்!” என்றான்.
௩௦ க ப ேயானில் நடந்த யுத்தத்தல் தங்கள்

சேகாதரனாகய ஆசேகைல அப்ேனர்
ெகான்றதால் ேயாவாபும்அவனதுசேகாதரன்
அப சாயும்அப்ேனைரக்ெகான்றார்கள்.
௩௧-௩௨ ேயாவாப டமும், ேயாவாபுடனிருந்த

எல்லா ஜனங்களிடமும் தாவீது, “உங்கள்
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ஆைடகைளக் க ழித்து துக்கத்த ற்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேனருக்காக அழுங்கள்” என்றான்.
அவர்கள் எப்ேரானில் அப்ேனைரப்
புைதத்தார்கள். அடக்கத்த ற்கு தாவீது
ெசன்றருந்தான். தாவீது அரசனும் எல்லா
ஜனங்களும்கல்லைறயருேகஅப்ேனருக்காக
அழுதனர்.
௩௩ அப்ேனரின் அடக்கத்தன்ேபாது தாவீது

அரசன்இந்த ேசாக கீதத்ைதப் பாடினான்:

“அறவல்லாத குற்றவாளிையப்ேபால
அப்ேனர்மரித்தானா?

௩௪ அப்ேனர், உனது ைககள்
கட்டப்படவல்ைல.

கால்களில் வலங்கு மாட்டப்படவல்ைல,
அப்ேனேர, தீேயார் உன்ைன
ெகான்றனர்!”

அப்ேபாது ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
அப்ேனருக்காக மீண்டும் அழுதனர். ௩௫அந்த
நாள் முழுவதும் ஜனங்கள் தாவீத டம் வந்து
அப்பம் உண்ணுமாறு வற்புறுத்தனார்கள்.
ஆனால் தாவீது வ ேசஷ வாக்குறுத
ெசய்தருந்தான். அவன், “சூரியன்
மைறயும் முன்னர் நான் ெராட்டிையேயா,
ேவறு உணைவேயா உட்ெகாண்டால்
ேதவன் என்ைனத் தண்டிப்பாராக”
என்றான். ௩௬ எல்ேலாரும் நடந்தைதக்
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கண்டனர். தாவீது அரசனின் ெசய்ைகையக்
கண்டு தருப்தயுற்றனர். ௩௭ ேநரின்
மகனாகய அப்ேனைரத் தாவீது அரசன்
ெகால்லவல்ைலெயன யூதா ஜனங்களும்
இஸ்ரேவலரும்புரிந்துக்ெகாண்டனர்.
௩௮ தாவீது அரசன் அதகாரிகைள ேநாக்க ,

“இஸ்ரேவலில் இன்று ஒரு முக்கயமான
தைலவன் மரித்துவ ட்டான் என்பைத
அறவீர்கள். ௩௯ இேத நாளில் நான்
அரசனாகவும், அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ேடன்.
இந்த ெசருயாவன் மகன்கள் எனக்கு மிகுந்த
துன்பத்ைத ெகாடுத்துவ ட்டனர். அவர்கள்
தவறுக்ேகற்ற தண்டைனைய கர்த்தர்
அளிப்பார் எனநம்புக ேறன்” என்றான்.

௪
சவுலின்குடும்பத்த ற்குத்ெதால்ைலகள்
௧ எப்ேரானில் அப்ேனர் மரித்தான்

என்பைத சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்
ேகள்வப்பட்டான். இஸ்ேபாேசத்தும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் மிகவும்
அச்சம் ெகாண்டனர். ௨ சவுலின் மகனாகய
இஸ்ேபாேசத்ைதப் பார்ப்பதற்கு இருவர்
ெசன்றனர். அவர்கள் பைடத்தைலவர்களாக
இருந்தனர். அவர்கள் ரிம்ேமானின்
மகன்களாகய, ேரகாபும், பானாவும்
ஆவார்கள். (ரிம்ேமான் ேபேராத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு
உரிய நகரமாக ேபேராத் இருந்ததால்
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அவர்கள் ெபன்யமீனியர் ஆவார்கள்.
௩ ஆனால் ேபேராத்தன் ஜனங்கள்
க த்தாயீமிற்கு ஓடிவ ட்டனர். அவர்கள்
இன்றும்அங்ேகேயவச த்துவருகன்றனர்.)
௪ சவுலின் மகனாகய ேயானத்தானுக்கு

ேமவ ேபாேசத் என்னும் ெபயருள்ள மகன்
இருந்தான். சவுலும் ேயானத்தானும்
ெகால்லப்பட்டார்கள் என்ற ெசய்த
ெயஸ்ரேயலிலிருந்து வந்தேபாது
ேமவ ேபாேசத்த ற்கு ஐந்து வயது
ஆகயருந்தது. பைகவர்கள்வருவார்கள் என
எத ர்பார்த்ததால் ேமவ ேபாேசத்ைத வளர்த்த
தாத ெபண் அச்சம் ெகாண்டாள். எனேவ
அவள்அவைனத்தூக்கக்ெகாண்டுஓடினாள்.
அவ்வாறு ஓடியேபாது அவள் குழந்ைதையத்
தவற ேபாட்டுவ ட்டாள். எனேவ அவனது
இரண்டுகால்களும்முடமாயன.
௫ ேபேராத்தலுள்ள ரிம்ேமானின்

மகன்களாகய ேரகாபும், பானாவும்
இஸ்ேபாேசத்தன் வீட்டிற்கு நண்பகலில்
ெசன்றார்கள். ெவப்பம் மிகுதயாக
இருந்ததால்இஸ்ேபாேசத்ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௬-௭ ேகாதுைம எடுக்க வந்தவர்கைளப்
ேபான்று ேரகாபும் பானாவும் வீட்டிற்குள்
புகுந்தனர். படுக்ைகயைறயல் இஸ்ேபாேசத்
சாய்ந்தருந்தான். அவைன ேரகாபும்
பானாவும் குத்த க் ெகான்றார்கள். பன்
அவனது தைலைய ெவட்டி எடுத்துக்
ெகாண்டு ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு வழியாக
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இரவு முழுவதும் பயணம் ெசய்தனர்.
௮ அவர்கள் எப்ேராைன வந்தைடந்தனர்.
இஸ்ேபாேசத்தன் தைலைய தாவீத டம்
ெகாடுத்தனர்.
ரிம்ேமானின் பள்ைளகளாகய ேரகாபும்

பானாவும் தாவீது அரசைன ேநாக்க ,
“இேதா உம்ைமக் ெகால்ல முயன்ற
உமது பைகவனாகய சவுலின் மகன்
இஸ்ேபாேசத்தன் தைல, உமக்காக
இன்று கர்த்தர் சவுைலயும் அவனது
குடும்பத்தாைரயும் தண்டித்துள்ளார்”
என்றனர்.
௯ ஆனால் தாவீது ேரகாைபயும் அவனது

சேகாதரன் பானாைவயும் ேநாக்க ,
“கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது எவ்வளவு
ந ச்சயேமா, அவ்வாேற அவர் என்ைனத்
ெதால்ைலகளிலிருந்து வடுவத்ததும்
ந ச்சயம். ௧௦ ஆனால் முன்ெபாருமுைற
ஒருவன் எனக்கு ஏேதா நற்ெசய்த
ெகாண்டுவருவதாக எண்ணினான்.
அவன் என்னிடம், ‘பாருங்கள் சவுைல
ெகான்றதனால் மரித்துவ ட்டான்’
என்றான். அச்ெசய்தையக் ெகாண்டு
வந்ததற்காக ஏேதனும் பரிசளிப்ேபன்
என்று அவன் எண்ணினான். ஆனால்
அம்மனிதைனப் ப டித்து ச க்லாக் என்னும்
இடத்தல் அவைனக் ெகான்ேறன்.
௧௧ எனேவ உன்ைனயும் நான் ெகான்று
இத்ேதசத்தலிருந்து அகற்றேவண்டும்.
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ஏெனனில் துஷ்டராக ய நீங்கள் ஒரு நல்ல
மனிதைனவீட்டிற்குள்,அவனதுபடுக்ைகயல்
உறங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ெகான்றீர்கள்” என்றான்.
௧௨ எனேவ ேரகாைபயும் பானாைவயும்

ெகால்லும்படி தனது இளம் வீரர்களுக்கு
தாவீது கட்டைளய ட்டான். அந்த இளம்
வீரர்கள் ேரகாப், பானா ஆக ேயாரின்
ைககைளயும் கால்கைளயும் ெவட்டி எப்ேரான்
குளத்தருேக ெதாங்கவ ட்டார்கள். பன்
அவர்கள் இஸ்ேபாேசத்தன் தைலைய
எடுத்து எப்ேரானில் அப்ேனர் புைதக்கப்பட்ட
இடத்த ேலேய புைதத்தார்கள்.

௫
இஸ்ரேவலர்தாவீைதஅரசனாக்குகறார்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் எல்ேலாரும்

எப்ேரானில் தாவீத டம் கூடிவந்தார்கள்.
அவர்கள் தாவீைத ேநாக்க , “நாம் எல்ேலாரும்
ஒேர குடும்பத்தார்!* ௨ சவுல் நமது
அரசனாக இருந்தேபாதும் யுத்தத்தல் நீர்
எங்கைள வழி நடத்தனீர். யுத்தத்தலிருந்து
இஸ்ரேவலைர அவர்கள் இருப்ப டத்த ற்கு
நீேர அைழத்து வந்தீர். கர்த்தர் உம்மிடம்,
‘எனது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலருக்கு
ேமய்ப்பனாயருப்பாய். இஸ்ரேவலுக்கு

* ௫:௧: ஒேர குடும்பம் எழுத்தன் ப ராகாரமாக, “உங்களது
சைதயும்இரத்தமும்”.
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அரசனாக இருப்பாய்!’ என்று ெசான்னார்”
என்றார்கள்.
௩ எனேவ இஸ்ரேவலின் அைனத்து

தைலவர்களும் தாவீைதச் சந்த ப்பதற்காக
எப்ேரான் என்னும் நகருக்கு வந்தார்கள்.
தாவீது அரசன் இத்தைலவர்கேளாடு
கர்த்தருைடய முன்னிைலயல் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான். இஸ்ரேவலின்
அரசனாகதைலவர்கள்அைனவரும்தாவீைத
அப ேஷகம்பண்ணினார்கள்.
௪ தாவீது அரசாள ஆரம்ப த்தேபாது

அவனுக்கு 30 வயது. அவன் 40 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். ௫ எப்ேரானில் 7 ஆண்டு 6
மாதங்கள் அவன் யூதர்களுக்கு அரசனாக
இருந்தான். எருசேலமில் இஸ்ரேவலுக்கும்
யூதாவுக்கும் 33 ஆண்டுகள் அரசனாக
இருந்தான்.
எருசேலமில் தாவீதன்ெவற்ற
௬ அரசனும் அவனது வீரர்களும்

எருசேலமில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்ற
எபூசயைர எத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குச்
ெசன்றனர். எபூசயர்கள் தாவீத டம், “எங்கள்
நகரத்த ற்குள் உங்களால் வரமுடியாது.†
எங்களில் குருடர்களும் முடவர்களுங்கூட
உங்கைளத் தடுத்து நறுத்தமுடியும்”
† ௫:௬: எங்கள்...வரமுடியாது எருசேலம் நகரம் மைலயன்
ேமல்கட்டப்பட்டது. அதைனச்சுற்றலும்உயர்ந்தசுவர்கைளக்
ெகாண்டது. எனேவ அது ைகப்பற்றுவதற்கு மிகவும்
கடினமானது.
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என்றனர். (தாவீது, அவர்கள் நகரத்த ற்குள்
நுைழயமாட்டான் என்று அவர்கள்
நைனத்ததால் இவ்வாறு கூறனார்கள்.
௭ ஆனால் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப்
ப டித்தான். இக்ேகாட்ைட பன்பு தாவீதன்
நகரமாய ற்று.)
௮ அந்த நாளில் தாவீது தனது ஆட்கைள

ேநாக்க , “நீங்கள் எபூசயைர ெவல்ல
வரும்பனால், தண்ணீர் குைக‡ வழிேய
ெசன்று ‘முடவரும், குருடரும்’ ஆகய
பைகவைர ெநருங்குங்கள்” என்றான்.
இதனால்தான் மக்கள், “குருடரும் முடவரும்
வீட்டினுள்வரமுடியாது” என்பார்கள்.
௯ ேகாட்ைடயனுள் தாவீது வாழ்ந்தான்.

அைத “தாவீதன் நகரம்” என்று அைழத்தான்,
மில்ேலா என்னும் ேகாபுர பகுதையயும்
தாவீது கட்டினான். நகரத்த ற்குள்ளும்
பல கட்டிடங்கைள கட்டினான். ௧௦ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தாவீேதாடிருந்ததால்
அவன்பலம்மிகுந்தவனானான்.
௧௧தீருவன்அரசனாகயஈராம்தாவீதனிடம்

தூதுவர்கைள அனுப்பனான். ேகதுரு
மரங்கைளயும் தச்சைரயும், ச ற்ப கைளயும்
அனுப்பனான். அவர்கள் தாவீதுக்ெகன்று

‡ ௫:௮: தண்ணீர் குைக தண்ணீர் ெசல்லும் கால்வாய்
ஒன்று பழங்காலத்து நகரத்தன் சுவருக்குக் கீேழ
ஓடியது. ப றகு ஒரு குறுகய கால்வாய் நகரம் வைரக்கும்
ேநராக ஓடியது. நகர ஜனங்கள் இதைனக் கணறாக
பயன்படுத்தனார்கள். தாவீதன் ஆட்களில் ஒருவன் இந்தக்
கால்வாய்மீதுஏற நகரத்த ற்குள்ேபானான்.
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ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்கள். ௧௨ அப்ேபாது
தாவீது கர்த்தர் தன்ைன உண்ைமயாகேவ
இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கயைத
அற ந்தான். ேதவனுைடய ஜனங்களாகய
இஸ்ரேவலருக்கு தனது அரைச கர்த்தர்
முக்கயமானதாக ஆக்கனார் என்பைத
அவன்உணர்ந்தான்.
௧௩தாவீது எப்ேரானிலிருந்து எருசேலமுக்கு

குடி ெபயர்ந்தான். எருசேலமுக்கு
வந்த பன் தாவீது இன்னும் பல
மைனவயைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். அவனுக்கு ேமலும்
பள்ைளகள் பறந்தனர். ௧௪ எருசேலமில்
தாவீதுக்குப்ப றந்தபள்ைளகளின்ெபயர்கள்
இைவகேள: சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான்,
சாெலாேமான் ௧௫ இப்பார், எலிசூவா,
ெநப்ேபக், யப்பயா, ௧௬எலிஷாமா, எலியாதா,
எலிப்ேபேலத்.

ெபலிஸ்தயருக்கு எத ராக தாவீது
சண்ைடயடுகறான்
௧௭ இஸ்ரேவலின் அரசனாக தாவீைத

இஸ்ரேவலர் அப ேஷகம் ெசய்தார்கள்
என்பைதப் ெபலிஸ்தயர் ேகள்வப்பட்டனர்.
தாவீைதக் ெகான்றுவடுவதற்காக
ெபலிஸ்தயர் அவைனத் ேதடிப் புறப்பட்டனர்.
தாவீது இைதயற ந்து எருசேலமில்
ேகாட்ைடக்குள் இருந்தான். ௧௮ெபலிஸ்தயர்
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வந்து ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டு
தங்கனார்கள்.
௧௯ தாவீது கர்த்தரிடம், “நான்

ெபலிஸ்தயைர எத ர்த்துப் ேபாரிட
ேவண்டுமா? ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடிக்க
நீர் எங்களுக்குஉதவுவீரா?” என்றுேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீத டம், “ெபலிஸ்தயைரத்

ேதாற்கடிப்பதற்கு நான் கண்டிப்பாக
உதவுேவன்” என்றார்.
௨௦ பன்பு தாவீது பாகால் ப ராசீம்

என்னும் இடத்துக்கு வந்து அந்த இடத்தல்
ெபலிஸ்தயைரக் ேதாற்கடித்தான்.
தாவீது, “உைடந்த அனணயல் ெவள்ளம்
ெபருக்ெகடுப்பைதப்ேபால கர்த்தர் எனது
பைகவர்களிைடேய பாய்ந்தார்” என்று
கூறனான். எனேவ அவ்வ டத்த ற்குப்
“பாகால் ப ராசீம்” என்று ெபயரிட்டான்.
௨௧ ெபலிஸ்தயர்கள் பாகால் ப ராசீமில்
தம் ெதய்வங்களின் உருவங்கைள வ ட்டுச்
ெசன்றனர். தாவீதும் அவன் ஆட்களும்
அவற்ைறஅப்புறப்படுத்தவ ட்டனர்.
௨௨மீண்டும்ெபலிஸ்தயர்வந்துெரப்பாயீம்

பள்ளத்தாக்கல்முகாமிட்டு தங்கனார்கள்.
௨௩ தாவீது கர்த்தரிடம் ப ராத்தைன

ெசய்தான். இம்முைற கர்த்தர் தாவீத டம்,
“நீ அங்குப் ேபாகாேத. அவர்கள் பைடக்குப்
பன்ேன ெசன்று வைளத்துக்ெகாள்.
முசுக்கட்ைட ெசடிகளுக்கு அருேக இருந்து
அவர்கைளத் தாக்கு. ௨௪ முசுக்கட்ைட
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ெசடிகளின் உச்சயலிருந்து ெபலிஸ்தயர்
ேபாருக்காக அணிவகுத்து வரும் ஒலிையக்
ேகட்பீர்கள். அப்ேபாது நீங்கள் வைரந்து
ெசயல்பட ேவண்டும். ஏெனனில் அதுேவ
கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக ெசன்று
ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடிக்கும் சமயமாகும்”
என்றார்.
௨௫ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய தாவீது

ெசய்தான். அவன் ெபலிஸ்தயைர
ெவன்றான். ேகபாவலிருந்து ேகேசர்
வைரக்கும்அவர்கைளத்துரத்தனான்.

௬
ேதவனுைடய பரிசுத்தப்ெபட்டி

எருசேலமுக்குவருதல்
௧இஸ்ரேவலின்மிகச்ச றந்த
வீரர்கைளெயல்லாம் தாவீது ஒன்றாகக்

கூட்டினான். ெமாத்தம் 30,000 ேபர்
இருந்தனர். ௨ தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
யூதாவலுள்ள பாலாவற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படிஜனங்கள்
பரிசுத்தப் ெபட்டியருேக வருவார்கள்.
பரிசுத்தப் ெபட்டியானது கர்த்தருைடய
சங்காசனமாக இருந்தது. ேகருபீன்களின்
உருவங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டியன் ேமேல
இருந்தன. ேகருபீன்கள் ேமல் கர்த்தர்
ராஜாவாக வீற்றருக்க றார். ௩ ேமட்டிலிருந்த
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அபனதாபன் வீட்டிற்கு ெவளிேய அவர்கள்
பரிசுத்த ெபட்டிையக் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
பன்பு ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
ஒரு புதய வண்டியல் ஏற்றனார்கள். அந்த
வண்டிைய அபனதாபன் மகன்களாகய
ஊசாவும்அக ேயாவும்ஓட்டினார்கள்.
௪ேமட்டிலிருந்தஅபனதாபன்வீட்டிலிருந்து

அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சுமந்துவந்தனர். ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிேயாடு ஊசா வண்டியன் மீது
அமர்ந்தருந்தான். பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு
முன்பாகஅக ேயாநடந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௫ கர்த்தருக்கு முன் தாவீதும் இஸ்ரேவலரும்
நடனமாடினார்கள். இரட்ைடவால் வீைண,
சுரமண்டலம், தம்புரு, ேமளம், வீைண,
தாளம் ஆகய மருதகட்ைடயல் ெசய்த
இைசக்கருவகைளஇைசத்தப்படிெசன்றனர்.
௬ நாேகானுக்குச் ெசாந்தமான ேபாரடிக்கும்
களத்ைத அைடந்தேபாது வண்டியல்
பூட்டப்பட்ட பசுக்கள் இடறன. எனேவ
ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டி வண்டிக்கு
ெவளிேய வழலாயற்று. ஊசா பரிசுத்த
ெபட்டிைய ப டித்தான். ௭ ஆனால் கர்த்தர்
ஊசாவன் மீது ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக்
ெகான்றார்.* ஊசா பரிசுத்த ெபட்டிையத்

* ௬:௭: ஆனால் கர்த்தர்...ெகான்றார் ேலவயர்கள் மட்டும்
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான ெபட்டிைய சுமக்க முடியும்
அல்லது பரிசுத்த கூடாரத்தலுள்ள பற ெபாருட்கள் ஊசா
ேலவயன்அல்ல. படிக்க எண்ண. 1:50.
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ெதாட்டேபாது அவன் ேதவனுக்கு மரியாைத
ெகாடுக்காமல் ெசயல்பட்டான். ஆகேவ
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டியருகல் ஊசா
அங்ேக மரித்தான். ௮ கர்த்தர் ஊசாைவக்
ெகான்றதால்தாவீதுகலக்கமுற்றான். தாவீது
அந்த இடத்ைத “ேபேரஸ் ஊசா” என்று
அைழத்தான். இன்றும் அந்த இடம் “ேபேரஸ்
ஊசா” என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
௯ தாவீது அந்த நாளில் கர்த்தரிடம்

பயப்பட்டான். தாவீது, “நான் இங்கு
இப்ேபாது ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எவ்வாறு ெகாண்டுவர முடியும்?” என்றான்.
௧௦ ஆைகயால் தாவீதன் நகரத்த ற்குள்
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டு வரவல்ைல. காத் ஊரானாகய
ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில் தாவீது பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ைவத்தான். ேபாரடிக்கும்
களத்தலிருந்து ஓேபத் ஏேதாமின்
வீடுவைரக்கும் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய தாவீதுசுமந்துவந்தான். ௧௧ஓேபத்
ஏேதாமின் வீட்டில் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டி மூன்று மாதங்கள் இருந்தது. ஓேபத்
ஏேதாைமயும் அவனது குடும்பத்தாைரயும்
கர்த்தர்ஆசீர்வத த்தார்.
௧௨ பன்னர், ஜனங்கள் தாவீத டம், “ஓேபத்

ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும் அவனுக்குச்
ெசாந்தமானஎல்லாவற்ைறயும்,ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி அங்கருந்ததால் கர்த்தர்
அவைனஆசீர்வத த்தார்”என்றார்கள். தாவீது
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ேபாய் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
ஓேபத் ஏேதாம் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு
வந்தான். அதைன தாவீதன் நகரத்த ற்கு
ெகாண்டு ேபானான். தாவீது மக ழ்ச்ச யும்
உற்சாகமும் அைடந்தான். ௧௩ கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றவர்கள்
ஆறு அடி எடுத்து ைவத்ததும் நன்றார்கள்.
தாவீது ஒரு காைளையயும் ெகாழுத்த கன்று
குட்டிையயும் பலிய ட்டான். ௧௪ பன்பு தாவீது
கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தன் முழு பலத்ேதாடு
நடனமாடினான். தாவீது ெமல்லிய
பஞ்சாலாகயஏேபாத்ைதஅணிந்தருந்தான்.
௧௫ தாவீதும் இஸ்ரேவலரும்

களிப்பைடந்தனர். அவர்கள் ஆரவாரம்
ெசய்து எக்காளம் ஊதயபடி கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய நகரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வந்தார்கள். ௧௬ சவுலின்
மகள் மீகாள் ஜன்னல் வழியாய் இைதப்
பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி நகரத்த ற்குள் ெகாண்டு
வரப்பட்டேபாது, கர்த்தருக்கு முன்பாக தாவீது
பாடி நடனம் ஆடிக்ெகாண்டிருந்தான். மீகாள்
தாவீைதப் பார்த்து தன் மனதற்குள் அவைன
இகழ்ந்தாள். அவன் தன்ைனத் தாேன
தரக்குைற வாக்க க்ெகாள்க றான் என்று
அவள்நைனத்தாள்.
௧௭ தாவீது பரிசுத்தப் ெபட்டிக்காக ஒரு

கூடாரம் அைமத்தான். இஸ்ரேவலர்
கூடாரத்தனுள்ேள கர்த்தருைடய
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பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அதற்குரிய
இடத்தல் ைவத்தார்கள். பன்பு தாவீது
தகனபலிையயும் சமாதான பலிையயும்
கர்த்தருக்குமுன்பாகச்ெசலுத்தனான்.
௧௮ தகன பலிையயும் சமாதான

பலிையயும் ெசலுத்தய ப றகு தாவீது
சர்வ வல்ைலைமயுள்ள கர்த்தருைடய
நாமத்தல் ஜனங்கைள ஆசீர்வத த்தான்.
௧௯ தாவீது இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு
ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் அவரவர்
பங்காகய ெராட்டியும்,முந்த ரிப்பழஅைடயும்,
ேபரீச்சம்பழ அைடயும் ெகாடுத்தான். பன்பு
எல்ேலாரும்தங்கள்வீடுகளுக்குச்ெசன்றனர்.

மீகாள்தாவீைதத ட்டுதல்
௨௦தாவீதுதன்வீட்ைடஆசீர்வத ப்பதற்காகத்

தரும்ப ச் ெசன்றான். ஆனால் சவுலின்
மகளாகய மீகாள் அவைனச் சந்த த்து,
“இஸ்ரேவலின் அரசன் தன்ைனத்தான்
இன்று மத க்கவல்ைல! பணிப்ெபண்களின்
முன்ேன உமது ஆைடகைள நீக்க
ெவட்கமின்ற ஆடுகன்ற மூடைனப்ேபால்
நடந்துக்ெகாண்டீர்!” என்றாள்.
௨௧ அதற்கு தாவீது மீகாைள ேநாக்க ,

“உனது தந்ைதையேயா, அவரது
குடும்பத்தன் எந்த மனிதைனேயா
ேதர்ந்ெதடுக்காமல் கர்த்தர், என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது ஜனங்களாகய
இஸ்ரேவலருக்குத் தைலவனாக
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கர்த்தர் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
எனேவ நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக
ெதாடர்ந்து ஆடிப்பாடிக் ெகாண்டாடுேவன்!
௨௨ இைதக்காட்டிலும் அவமரியாைதயான
ெசயல்கைளயும் நான் ெசய்யக்கூடும்!
நீ என்ைன மதயாமலிருந்தாலும் நீ
குற ப்படும் ெபண்கள் என்ைன உயர்வாக
மத க்க றார்கள்!” என்றான்.
௨௩ சவுலின் மகளான மீகாள் தனது மரண

நாள்வைர குழந்ைத இல்லாமல் இருந்து
மரித்தாள்.

௭
தாவீதுஒருஆலயம்கட்டவரும்புதல்
௧தாவீதுதன்புதுவீட்டிற்குச்ெசன்றபன்
கர்த்தர் அவனது பைகவர்களிடமிருந்து

அவனுக்கு சமாதானத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
௨ தாவீது அரசன் தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தாைன ேநாக்க , “பாரும், நான் ேதவதாரு
மரங்களால் அைமந்த அழகய வீட்டில்
வாழ்க ேறன். ஆனால் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிேயா ஒரு கூடாரத்த ேலேய
இன்னும் ைவக்கப்பட்டுள்ளது! பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்கு அழகான நல்ல கட்டிடம் நாம் கட்ட
ேவண்டும்” என்றான்.
௩ நாத்தான் தாவீது அரசைன ேநாக்க , “நீர்

ெசய்ய வரும்புக றைதச் ெசய்யும். கர்த்தர்
உம்ேமாடிருக்க றார்” என்றான்.
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௪ ஆனால் அன்ற ரவு, நாத்தானுக்குக்
கர்த்தருைடயெசய்த க் கைடத்தது.

கர்த்தர் நாத்தானிடம்,
௫ “நீ என் தாசனாகய தாவீத டம்

ேபாய், ‘இதுேவ கர்த்தர் ெசால்வதாகும்,
நான் வாழேவண்டிய வீட்ைடக் கட்டும்
ஆள் நீ அல்ல. ௬ இஸ்ரேவலைர
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தேபாது
நான் ஒரு வீட்டிலும் தங்க வாழவல்ைல.
நான் ஒரு கூடாரத்த ேலேய எல்லா
இடங்களுக்கும் பயணமாேனன். எனது
வீடாக கூடாரத்ைதேய பயன்படுத்த ேனன்.
௭ ேதவதாரு மரங்களாலாகய அழகய
வீட்ைட எனக்கு கட்டுமாறு நான் எந்த ஒரு
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒருேபாதும்
ஒருவார்த்ைதயும்கூறவல்ைல’.
௮ “நீ என் தாசனாகய தாவீதுக்கு இைதக்

கூற ேவண்டும்: ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுவது இதுேவ: நீ ஆடு
ேமய்த்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது உன்ைன
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவ்ேவைலயலிருந்து
வலக்க எடுத்து இஸ்ரேவலராக ய
எனது ஜனங்களுக்கு உன்ைன
தைலவனாக்க ேனன். ௯ நீ ெசன்ற
எல்லா இடங்களிலும் நான் உன்ேனாடு
இருந்ேதன். உனக்காக உன் பைகவர்கைள
நான் முறயடித்ேதன். உலகலுள்ள
ேமன்ைமயான ஜனங்கைளப்ேபால்
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உன்ைனயும் புகழ்ெபறச் ெசய்ேவன்.
௧௦-௧௧ இஸ்ரேவலராக ய எனது
ஜனங்களுக்கு, நான் ஒரு இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன். நான்
இஸ்ரேவலைர நைல நறுத்த ேனன்.
அவர்கள் வாழ்வதற்குரிய ெசாந்த
இடத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஓரிடத்தலிருந்து
இன்ேனாரிடத்த ற்கு அவர்கள் அைலந்து
ெகாண்டிராதபடிக்கு நான் இைதச்
ெசய்ேதன். முன்பு இஸ்ரேவலைர
வழிநடத்த நயாயாத பத கைள
அனுப்ப ேனன். ஆனால் தீேயார்
அவர்களுக்குத் ெதால்ைலகள்
வைளவத்தனர். அத்ெதால்ைலகள்
இப்ேபாது வராது. உனது எல்லாப்
பைகவர்களிடமிருந்தும் உனக்கு
அைமதயளிக்க ேறன். உனது
குடும்பத்தாைர அரசர்களாக்குேவன் என
உனக்குவாக்குறுத அளிக்கன்ேறன்.
௧௨ “ ‘உனது முத ர்வயதல், நீ மரித்து

உனது முற்ப தாக்கேளாடு ேசர்த்து
புைதக்கப்படுவாய். அப்ேபாது உனது
ெசாந்த மகைன அரசனாக்குேவன்.
௧௩ அவன் எனது ெபயரில் ஒரு வீட்ைடக்
(ஆலயத்ைதக்)கட்டுவான்.அவனதுஅரசன்
சங்காசனத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் நைல
நறுத்துேவன். ௧௪ நான் அவனுக்குத்
தந்ைதயாக இருப்ேபன். அவன் எனக்கு
மகனாக இருப்பான். அவன் பாவம்
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ெசய்ைகயல், ப றரால் அவனுக்குத்
தண்டைன அளிப்ேபன். அவர்கள்
எனது சாட்ைடயாக இருப்பார்கள்.
௧௫ ஆனால் நான் அவைன என்றும்
ேநச யாமல் வ ட்டு வ டமாட்ேடன்.
அவனுக்கு உண்ைமயானவனாக என்றும்
இருப்ேபன். சவுலிடமிருந்து எனது
அன்ைபயும் இரக்கத்ைதயும் நீக்க ேனன்.
நான் உன்னிடம் தரும்பயேபாது
சவுைலத் தள்ளிவ ட்ேடன். ஆனால்
உனது குடும்பத்தாருக்கு அவ்வாறு
ெசய்யமாட்ேடன். ௧௬உனது குடும்பத்தனர்
அரசர்களாகத் ெதாடர்ந்து இருப்பார்கள்.
நீ அைத நம்பயருக்கலாம்! உனது ஆட்ச
என்றும் ெதாடரும், உனது சங்காசனம்
என்றும் நைலத்து நற்கும்!’ என்று கூறு”
என்றார்.

௧௭ நாத்தான் தான் கண்ட தரிசனத்ைதக்
குற த்து தாவீதுக்குக் கூறனான். ேதவன்
கூறய எல்லாவற்ைறயும் அவன் தாவீத ற்குக்
கூறனான்.

தாவீதுேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்க றான்
௧௮ அப்ேபாது தாவீது அரசன் உள்ேள

ெசன்றுகர்த்தருக்குமுன்பாகஅமர்ந்தான்.

தாவீது, “கர்த்தராக ய என்
ஆண்டவேர, நான் ஏன் உமக்கு
முக்கயமானவனாேனன்? என் குடும்பம்



2 சாமுேவல்௭:௧௯ xxxviii 2 சாமுேவல்௭:௨௩

ஏன் உமக்கு முக்கயமானதாய ற்று?
என்ைன ஏன் முக்கயமானவனாக
மாற்றனீர்? ௧௯ நான் ஊழியக்காரனன்ற
ேவெறதுவுமல்ல. நீர் என்னிடம்
மிகவும் இரக்கம் காட்டினீர். எனது
எத ர்கால குடும்பம் பற்றயும் இரக்கமான
ெசாற்கைளக் கூறனீர்! கர்த்தராக ய என்
ஆண்டவேர, நீர் எப்ேபாதும் ஜனங்களிடம்
இவ்வாறு ேபசுவதல்ைல அல்லவா?
௨௦ நான் எவ்வாறு ெதாடர்ந்து உம்ேமாடு
ேபசமுடியும்? கர்த்தராக ய என்ஆண்டவேர,
நான் உமது ஊழியன் என்பைத அறவீர்.
௨௧ நீர் ெசய்வதாகக் கூறயதாலும்
அவற்ைறச் ெசய்ய வரும்புவதாலும் இந்த
அற்புதமான காரியங்கைள நீர் ெசய்வீர்.
இக்காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் நான்
அறந்துெகாள்ள நீர் முடிவு ெசய்தீர்
௨௨ கர்த்தராக ய என் ஆண்டவேர,
அதனால்தான் நீர் மிகவும் ெபரியவர்!
உம்ைமப் ேபான்று ேவெறாருவரும்
இல்ைல. உம்ைமத் தவ ர ேவறு ேதவன்
இல்ைல! நீர் ெசய்த காரியங்கைளக்
குறத்து நாங்கள் ேகள்வப்பட்டிருப்பதால்
அைதஅற ேவாம்.
௨௩ “உமது ஜனங்களாகய

இஸ்ரேவலருைடயைதப் ேபான்று
இவ்வுலகல் ேவறு எந்த ஜனங்களும்
இல்ைல. அவர்கள்வ ேசஷமானஜனங்கள்.
அவர்கள் அடிைமகளாயருந்தார்கள்,
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ஆனால் நீர் அவர்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்து வந்து வடுதைல அைடய
ைவத்தீர். அவர்கைள உமது
ஜனங்களாக மாற்றனீர். அவர்கைள
உமது ஜனங்களாக்கனீர். உமது
ஜனங்களுக்காக ெபரிய காரியங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்தீர். உமது
ேதசத்த ற்காக (நலம்) அற்புதமான
காரியங்கைளச் ெசய்தீர். ௨௪ என்ெறன்றும்
உம்முைடய ெசாந்த ஜனங்களாக
இஸ்ரேவலைரச் ெசய்தீர், கர்த்தாேவ, நீர்
அவர்கள்ேதவனானீர்.
௨௫ “இப்ேபாது, ேதவனாகய

கர்த்தாேவ, உமது ஊழியக்காரனாகய
எனக்காகவும்என்குடும்பத்த ற்காகவும்சல
காரியங்கைளச் ெசய்ய வாக்குறுத தந்தீர்,
நீர் வாக்குறுத அளித்த காரியங்கைள
இப்ேபாது ெசய்யும். என் குடும்பத்ைத
அரச குடும்பமாக எப்ேபாதும் ைவத்தரும்.
௨௬ அப்ேபாது உமது ெபயர் என்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்தப்படும்! ஜனங்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
இஸ்ரேவைல ஆளுகறார். உமக்கு ேசைவ
ெசய்வதல் உமது ஊழியக்காரனாகய
தாவீதன் குடும்பம் ெதாடர்ந்து வலிைம
ெபறட்டும்’ என்பார்கள்.
௨௭ “சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குப்
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பல காரியங்கைளக் காட்டினீர். நீர், ‘உன்
குடும்பத்ைதப் ெபருைமப்படுத்துேவன்’
என்றீர். அதனால் உமது தாசனாகய
நான் இப்ப ரார்த்தைனைய ெசய்க ேறன்.
௨௮ கர்த்தராக ய என் ஆண்டவேர, நீர்
ேதவன். நீர் கூறும் காரியங்கைள நான்
நம்பமுடியும், உமது ஊழியக்காரனாகய
எனக்கு இந்நல்ல காரியங்கள் ஏற்படும்
என்று நீர் கூறனீர். ௨௯ இப்ேபாது தயவு
ெசய்து என் குடும்பத்ைத ஆசீர்வதயும்.
உமக்கு முன்பாக நன்று எப்ேபாதும்
ஊழியம் ெசய்யட்டும். கர்த்தராக ய என்
ஆண்டவேர, நீேர இவற்ைறக் கூறனீர்.
உம்முைடய ஆசீர்வாதம் என்றும் ெதாடரும்.
நீேர என் குடும்பத்ைத ஆசீர்வத த்தீர்”
என்றான்.

௮
தாவீதுக்குபலேபார்களில்ெவற்ற
௧இதற்குப் பன்புதாவீதுெபலிஸ்தயைர
ெவன்றான். ெபலிஸ்தயரின் தைலநகரம்

பரந்த நலப்பகுதையக் ெகாண்ட
நகரமாக இருந்து வந்தது. தாவீது அந்த
இடங்களின் ஆட்சையக் ைகப்பற்றனான்.
௨ ேமாவாபன் ஜனங்கைளயும் தாவீது
ேதாற்கடித்தான். அவர்கள் எல்ேலாைரயும்
தைர மட்டும் பணியச் ெசய்தான். பன்
அவர்கைள வரிைசகளாக ஒரு கயற்றனால்
ப ரித்தான். அவர்களில் இரண்டு வரிைச
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ஆட்கைளக் ெகான்றான். மூன்றாவது
வரிைச ஆட்கைள உய ேராடுவ ட்டான்.
இவ்வதமாகேமாவாபன்ஜனங்கள்தாவீதன்
பணியாட்களாயனர். அவர்கள் தாவீதுக்கு
கப்பம் கட்டினார்கள்.
௩ ேரேகாபன் மகனாகய ஆதாேதசர்

ேசாபாவன்அரசனாகஇருந்தான். ஐப ராத்து
நதயருேகயுள்ள நலப்பகுதைய தாவீது
ைகப்பற்றுவதற்காகச் ெசன்றேபாது
தாவீது ஆதாேதசைரத் ேதாற்கடித்தான்.
௪ ஆதாேதசரிடமிருந்து 1,700 குதைர
வீரர்கைளயும் 20,000 காலாட்பைடகைளயும்
தாவீது ைகப்பற்றனான். 100 இரதக்
குதைரகைளத்தவ ர்த்துப்ப றவற்ைறதாவீது
முடமாக்கனான்.
௫ ேசாபாவன் அரசனாகய ஆதாேதசருக்கு

உதவுவதற்காக தமஸ்கு நகரிலிருந்து
ஆராமியர்கள் பைடெயடுத்து வந்தார்கள்.
ஆனால் தாவீது 22,000 ஆராமியர்கைளயும்
ெவன்றான். ௬ பன் தாவீது, ஆராமிலுள்ள
தமஸ்குவல் வீரர்கைளக் கூட்டம் கூட்டமாக
நறுத்தனான். ஆராமியர்கள் தாவீதன்
பணியாட்களாக அவனுக்கு கப்பம் கட்டி
வந்தனர். தாவீதுெசன்றஇடங்களிெலல்லாம்
கர்த்தர்அவனுக்குெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
௭ ஆதாேதசரின் பணியாட்களுக்குரிய

ெவண்கல ேகடயங்கைளத் தாவீது
எடுத்துக் ெகாண்டான். அவற்ைற
அவன் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு
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வந்தான். ௮ ேபத்தா, ேபெராத்தா ஆகய
நகரங்களிலிருந்து ெவண்கலத்தாலாகய
பற்பல ெபாருட்கைளத் தாவீது
எடுத்துக்ெகாண்டான். (ேபத்தாவும்,
ேபெராத்தாவும் ஆதாேதேசருக்குச்
ெசாந்தமானநகரங்கள்)
௯ ஆமாத்தன் அரசனாகய ேதாயீ,

ஆதாேதசரின் பைடகைளெயல்லாம் தாவீது
ேதாற் கடித்தைதக் ேகள்வயுற்றான்.
௧௦ எனேவ, ேதாயீ தன் மகனாகய
ேயாராைமத் தாவீது அரசனிடம்
அனுப்பனான். தாவீது ஆதாேதசைரத்
ேதாற்கடித்ததால் ேயாராம் தாவீைத வாழ்த்த
ஆசீர்வத த்தான். ஆதாேதசர் முன்பு
ேதாயீக்கு எத ராக ேபாரிட்டிருந்தான். ெபான்,
ெவள்ளி ெவண்கலம் ஆகயவற்றாலான
ெபாருட்கைள ேயாராம் ெகாண்டு
வந்தருந்தான். ௧௧ தாவீது, இப்ெபாருட்கைள
வாங்க கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான்.
கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்த ப ற ெபாருட்கேளாடு
அவற்ைறயும் ைவத்தான். தாவீது
ேதாற்கடித்த ேதசங்களிலிருந்து அவற்ைற
தாவீது எடுத்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ஆராம்,
ேமாவாப். அம்ேமான், ெபலிஸ்தயா,
அமேலக்கு ஆகய நலப்பகுத கைள
தாவீது ெவன்றான். ேசாபாவன்
அரசனும் ேரேகாபன் மகனாகய
ஆதாேதசைரயும் தாவீது ெவன்றான்.
௧௩ தாவீது 18,000 ஆராமியைரயும் உப்புப்
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பள்ளத்தாக்கல் ேதாற்கடித்தான். அவன்
தன் இருப்ப டத்த ற்குத் தரும்பயேபாது
புகழ் ெபற்றவனாக இருந்தான். ௧௪ தாவீது
ஏேதாமில் வீரர்களின் கூட்டத்ைத
ைவத்தான். ஏேதாம் முழுவதும்
இவ்வாறு கூட்டம் கூட்டமாக வீரர்கைள
நறுத்தனான். ஏேதாமியர் எல்லாரும்
தாவீதன் பணியாட்களானார்கள். தாவீது
ெசன்ற இடெமல்லாம் கர்த்தர் அவனுக்கு
ெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
தாவீதன்ஆட்ச
௧௫ இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் தாவீது

ஆட்ச ெசய்தான். தாவீது தனது
ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் ச றந்த
நன்ைமயான தீர் மானங்கைள எடுத்தான்.
௧௬ ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாப்
தாவீதன் பைடத்தைலவனாக இருந்தான்.
அகலூதன் மகனாகய ேயாசபாத்
மந்த ரியாக இருந்தான். ௧௭ அகதூபன்
மகனாகய சாேதாக்கும், அபயத்தாரின்
மகனாகய அகெமேலக்கும் ஆசாரியர்கள்.
ெசராயா ெசயலாளனாக இருந்தான்.
௧௮ ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயா
க ேரத்தயருக்கும் ப ேலத்தயருக்கும்*

* ௮:௧௮: க ேரத்தயர் ப ேலத்தயர் இவர்கள் தாவீதன்
சறப்புக்குரிய ெமய்க்காப்பாளர்கள். அரமய க் ெமாழி
ெபயர்ப்பன்படி வல்வீரர்களும் கல் வீச்சாளர்களும்.
இதன்படி இவர்கள் வல், அம்பு, கல் ேபான்றவற்ைறப்
பயன்படுத்த பயற்சயளிக்கப்பட்டவர்கள் எனப்
ெபாருள்படும்.
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ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். தாவீதன்
மகன்களும் முக்கய தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்.

௯
சவுலின்குடும்பத்தாருக்குதாவீதுஇரக்கம்

காட்டுக றான்
௧ தாவீது, “சவுலின் வீட்டில் இன்னும்

யாராவது உய ேராடிருக்க றார்களா? நான்
அவனுக்கு கருைண காட்ட வரும்புக ேறன்.
ேயானத்தான் நமித்தம் நான் இைதச் ெசய்ய
வரும்புக ேறன்” என்றுகூறனான்.
௨ சவுலின் குடும்பத்ைத ேசர்ந்த சீபா

என்னும் ேவைலக்காரன் இருந்தான்.
தாவீதன் பணியாட்கள் சீபாைவ தாவீத டம்
அைழத்து வந்தனர். தாவீது அரசன்,
சீபாவ டம், “நீ சீபாவா?” என்றுேகட்டான்.
சீபா, “ஆம் நான் உங்கள் பணியாளாகய

சீபா” என்றான்.
௩அரசன், “சவுலின் குடும்பத்தல் யாராவது

உய ேராடிருக்க றார்களா? ேதவனுைடய
இரக்கத்ைத நான் அவனுக்குக் காட்ட
ேவண்டும்” என்றான்.
தாவீத டம், “ேயானத்தானுக்கு இரு

கால்களும்முடமானஒருமகன்இருக்கறான்”
என்றுசீபா ெசான்னான்.
௪ அரசன் சீபாைவ ேநாக்க , “அந்த மகன்

எங்ேகஇருக்க றான்?” என்றுேகட்டான்.
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சீபா, அரசனிடம், “ேலாேதபாரில்
அம்மிேயலின் மகனாகய மாகீரின் வீட்டில்
அவன்இருக்கறான்” என்றான்.
௫ தாவீது அரசன் பணியாட்கைள

ேலாேதபாரிலுள்ள அம்மிேயலின் மகனாகய
மாகீரின் வீட்டிலிருந்த ேயானத்தானின்
மகைனஅங்கருந்துஅைழத்துவருவதற்காக
அனுப்பனான் ௬ ேயானத்தானின் மகன்
ேமவ ேபாேசத் என்பவன் தாவீத டம் வந்து
முகங்குப்புறவழுந்துவணங்கனான்,
தாவீது, “ேமவ ேபாேசத்?” என்றான்.
ேமவ ேபாேசத், “நான் உங்கள்

பணியாளாகய ேமவ ேபாேசத்” என்றான்.
௭ தாவீது ேமவ ேபாேசத்ைத

ேநாக்க , “பயப்படாேத நான் உனக்கு
இரக்கம் காட்டுேவன். உன்
தந்ைத ேயானத்தானிமித்தம் இைதச்
ெசய்ேவன். உன் பாட்டனான சவுலின்
நலங்கைளெயல்லாம் உனக்குத் தருேவன்.
நீ எப்ெபாழுதும் எனது பந்தயல் உண்பாய்”
என்றான்.
௮ ேமவ ேபாேசத் மீண்டும் தாவீைத

வணங்கனான். ேமவ ேபாேசத், “உங்கள்
பணியாளாகய என்னிடம் நீங்கள் இரக்கம்
காட்டுக றீர்கள். நான் ெசத்த நாையக்
காட்டிலும் ேமலானவன்அல்ல” என்றான்.
௯ அப்ேபாது தாவீது அரசன் சவுலின்

ேவைலக்காரன் சீபாைவ அைழத்தான்.
தாவீது சீபாைவ ேநாக்க , “உன் எஜமானரின்
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ேபரனாகய ேமவ ேபாேசத்த ற்கு சவுல்
குடும்பம் மற்றும் சவுலுக்கும் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்துள்ேளன்.
௧௦ நீ அந்த நலத்ைதப் பய ர் ெசய்வாய்.
உன் மகன்களும் ேவைலயாட்களும்
ேமவ ேபாேசத்த ற்காக இைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். நீ பய ர்கைள அறுவைடச் ெசய்து
வைளச்சைலச் ேசர்ப்பாய். அப்ேபாது உன்
எஜமானனின் ேபரனான, ேமவ ேபாேசத்
உண்பதற்குத் ேதைவயான உணைவப்
ெபறுவான். உனது எஜமானின் ேபரன்,
எப்ெபாழுதும் என் பந்தயல் ஆகாரம்
உண்பான்” என்றான்.

சீபாவ ற்கு 15 மகன்களும் 20
ேவைலக்காரரும் இருந்தனர். ௧௧ சீபா
தாவீது அரசைன ேநாக்க “நான் உங்கள்
பணியாள், ஆண்டவனாகய எனது அரசன்
கட்டைளயடுகற எல்லாவற்ைறயும் நான்
ெசய்ேவன்” என்றான்.

ேமவ ேபாேசத் ராஜகுமாரைனப்ேபால்
தாவீதன் பந்தயல் உணவுண்டான்.
௧௨ ேமவ ேபாேசத்த ற்கு மீகா என்னும் சறய
மகன் இருந்தான். சீபாவன் குடும்பத்தன்
ஜனங்கள் அைனவரும் ேமவ ேபாேசத்தன்
ேவைலயாட்களாயனர். ேமவ ேபாேசத் இரு
கால்களும் முடமானவன். ௧௩ ேமவ ேபாேசத்
எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ஒவ்ெவாரு நாளும்
அவன்அரச பந்தயல்உணவுண்டான்.
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௧௦
தாவீதன் ஆட்களுக்கு ஆனூனால்

அவமானம்
௧அதற்குப் ப றகுஅம்ேமான்அரசனாகய
நாகாஸ் மரித்தான். அவனது மகனாகய

ஆனூன் அவனுக்குப் ப றகு அரசனானான்.
௨ தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம் இரக்கத்ேதாடு
நடந்துக்ெகாண்டான். எனேவ நானும்
அவனது மகன் ஆனூனுக்கு இரக்கம்
காட்டுேவன்” என்றான். எனேவ
ஆனூனின் தந்ைதயன் மைறவற்குத்
துக்கம் வ சாரிப்பதற்காக தாவீது தனது
அதகாரிகைளஅனுப்பனான்.
தாவீதன் அதகாரிகள் அம்ேமான்

ேதசத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். ௩ ஆனால்
அம்ேமானின் அதகாரிகள் தங்கள்
ஆண்டவனாகய ஆனூைன ேநாக்க ,
“உங்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதற்குச் சல
அத காரிகைள அனுப்புவதால் தாவீது
உங்கைளப் ெபருைமப்படுத்துவதாக நீர்
நைனக்கறீரா? இல்ைல! உங்கள்நகரத்ைதக்
குற த்து உளவற ந்து ெகாள்வதற்காக தாவீது
இந்த ஆட்கைள அனுப்பயருக்க றான்.
உங்களுக்கு எத ராக ேபாரிடுவதற்கான
த ட்டம்இதுவாகும்” என்றார்கள்.
௪ எனேவ ஆனூன் தாவீதன்

அதகாரிகைளப் ப டித்து அவர்கள் தாடியன்
ஒரு பகுத மயைரச் சைரத்தான். அவர்கள்
ஆைடகைள இடுப்புப் பகுத வைரக்கும்
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நடுேவ க ழித்துவ ட்டப் பன் அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டான்.
௫ இச்ெசய்தைய ஜனங்கள்

தாவீத டம் ெதரிவ த்தேபாது அவன்
தனது அதகாரிகைளச் சந்த க்கும்
ெபாருட்டு அவர்களிடம் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். தனது அதகாரிகள்
அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் தாவீது அரசன்
ெசய்தயனுப்ப , “உங்கள் தாடி மீண்டும்
வளரும்மட்டும் எரிேகாவல் தங்கயருங்கள்.
பன்பு எருசேலமுக்குத் தரும்ப வாருங்கள்”
என்றான்.

அம்ேமானியருக்குஎத ராகப் ேபார்
௬ அம்ேமானியர் தாவீத டம் பைக

வளர்த்தனர். எனேவ அவர்கள் ெபத்ேரேகாப்,
ேஸாபா ஆகய இடங்களிலுள்ளஆராமியைர
அைழத்தனர். காலாட் பைடகளில் 20,000
ஆராமியர் ேதறனார்கள். அம்ேமானியர்
மாக்கா அரசைனயும் அவனது 1,000
வீரர்கைளயும் ேதாபலிருந்து 12,000
வீரர்கைளயும்வரவைழத்தார்கள்.
௭தாவீது இைதக் ேகள்வப்பட்டான். எனேவ

அவன் ேயாவாைபயும், வலிைம மிகுந்த
தனது முழு ேசைனையயும் அனுப்பனான்.
௮ அம்ேமானியர் புறப்பட்டு ேபாருக்குத்
தயாராயனர். அவர்கள் நகர வாயலருேக
நன்றுக்ெகாண்டனர். ேசாபா, ேரேகாப்
ஆகய இடங்களிலுள்ள ஆராமியரும் ேதாப்,
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மாக்கா ஆகய இடங்களிலுள்ள வீரர்களும்
யுத்தக் களத்தல் அம்ேமானியேராடு ேசர்ந்து
ந ற்கவல்ைல.
௯ அம்ேமானியர் முன்னணியலும் பன்

பகுதயலும் தனக்கு எத ேர ந ற்பைத
ேயாவாப் கண்டான். எனேவ அவன்
இஸ்ரேவலரில் த றைம மிகுந்த வீரர்கைளத்
ெதரிந்துக்ெகாண்டான். ஆராமியருக்கு
எத ராகப் ேபார் ெசய்வதற்காக இவர்கைள
அனுப்பனான். ௧௦பன்தனதுசேகாதரனாகய
அப சாயன் தைலைமயல் ேயாவாப் மற்ற
வீரர்கைள அம்ேமானியருக்கு எத ராகப்
ேபாரிடுவதற்கு அனுப்பனான். ௧௧ ேயாவாப்
அப சாயைய ேநாக்க , “ஆராமியர் மிகுந்த
பலசாலிகளாக இருந்தால் நீ எனக்கு
உதவுவாய். அம்ேமானியர்களின் பலம்
மிகுந்தருந்தால் நான் உனக்கு உதவுேவன்.
௧௨துணிவாயரு. நமது ஜனங்களுக்காகவும்
நமது ேதவனுைடய நகரங்களுக்காகவும்
நாம் வீரத்ேதாடு ேபாரிடுேவாம். கர்த்தர் தாம்
சரிெயனக்கண்டைதச்ெசய்வார்” என்றான்.
௧௩ பன்பு ேயாவாபும் அவனது

வீரர்களும் ஆராமியைரத் தாக்கனார்கள்.
ஆராமியர்கள் ேயாவாப டமிருந்தும்
அவனது ஆட்களிடமிருந்தும் தப்ப
ஓடினார்கள். ௧௪ ஆராமியர் ஓடிப்ேபாவைத
அம்ேமானியர் பார்த்தனர். எனேவ அவர்கள்
அப சாய டமிருந்து தப்ப ஓடிப்ேபாய் தங்கள்
நகரத்ைதஅைடந்தனர்.
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எனேவ ேயாவாப் அம்ேமானியேராடு
ேபார் ெசய்வைத நறுத்த தரும்ப வந்து,
எருசேலமிற்கு ேபானான்.

ஆராமியர் மீண்டும் ேபாரிட
முடிெவடுக்கன்றனர்
௧௫ இஸ்ரேவலர் தங்கைளத்

ேதாற்கடித்தைத ஆராமியர்கள் கண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் ஒரு ெபரும்பைடையத்
த ரட்டினார்கள். ௧௬ ஐப ராத்து நதயன்
மறுகைரயல் வாழ்ந்த ஆராமியைர
அைழத்து வருவதற்கு ஆதாேதசர் ஆட்கைள
அனுப்பனான். இந்த ஆராமியர் ஏலாமுக்கு
வந்தார்கள். அவர்களின் தைலவனாக
ஆதாேதசரின் பைடத் தைலவனாகய
ேசாபாக் ெசன்றான்.
௧௭தாவீதுஇைதக் ேகள்வப்பட்டான். எல்லா

இஸ்ரேவலைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டினான்.
அவர்கள் ேயார்தான் நதையத் தாண்டி
ஏலாமுக்குச்ெசன்றனர்.
ஆராமியர் ேபாருக்குத் தயாராக த்

தாக்கனார்கள். ௧௮ ஆனால்
தாவீது ஆராமியைர முறயடித்தான்.
இஸ்ரேவலரிடமிருந்து ஆராமியர் தப்ப த்து
ஓடினார்கள். தாவீது 700 ேதேராட்டிகைளயும்
40,000 குதைர வீரர்கைளயும் ெகான்றான்.
தாவீது ஆராமியரின் பைடத்தைலவனாகய
ேசாபாக்ைகக்ெகான்றான்.
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௧௯ ஆதாேதசருக்கு உதவ வந்த அரசர்கள்
இஸ்ரேவலர் ெவன்றைதக் கண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு
சமாதானம் ெசய்து அவனுக்குப் பணிவைடச்
ெசய்தனர். அம்ேமானியருக்கு மீண்டும்
உதவுவதற்குஆராமியர்கள்அஞ்சனார்கள்.

௧௧
தாவீதுபத்ேசபாைளச் சந்த க்க றான்
௧வசந்த காலத்தல்அரசர்கள் ேபார்
புரியப்ேபாகும்ேபாது தாவீது

ேயாவாைபயும் அத காரிகைளயும் அைனத்து
இஸ்ரேவலைரயும் அம்ேமானியைர
அழிப்பதற்காக அனுப்பனான். ேயாவாபன்
ேசைன பைகவர்களின் தைலநகராக ய
ரப்பாைவத்தாக்க ற்று.
ஆனால் தாவீது எருசேலமில் தங்க

வ ட்டான். ௨ சாயங்காலத்தல்
அவன் படுக்ைகயலிருந்து எழுந்து
அரண்மைனயன் ேமல் மாடியல்
உலாவக்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
மாடியலிருந்தேபாதுகுளித்துக்ெகாண்டிருக்கும்
ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்தான். அவள் மிகுந்த
அழகயாயருந்தாள். ௩உடேன தாவீது தனது
அதகாரிகைள அைழத்து அப்ெபண்யாெரன
வ சாரித்தான். ஒரு அதகாரி, “அப்ெபண்,
எலியாமின் மகளாகய பத்ேசபாள், அவள்
ஏத்தயனாகய உரியாவன் மைனவ ”
என்றான்.
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௪ தாவீது பத்ேசபாைளத் தன்னிடம்
அைழத்து வருவதற்காக ஆட்கைள
அனுப்பனான். அவள் தாவீத டம்
வந்தேபாது தாவீது அவேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டான். அவள் தன்
தீட்டுக்கழிய குளித்தப் பன்பு தன்னுைடய
வீட்டிற்குச் ெசன்றாள். ௫ ஆனால்
பத்ேசபாள் கருவுற்றாள். அதைன
தாவீதுக்குச் ெசால்லியனுப்ப , “நான்
கருவுற்றருக்க ேறன்” எனத்ெதரிவ த்தாள்.

தாவீதுதன்பாவத்ைதமைறக்கமுயலுவது
௬ தாவீது ேயாவாபுக்கு, “ஏத்தயனாகய

உரியாைவ என்னிடம் அனுப்பு” என்று
ெசால்லியனுப்பனான்.
எனேவ ேயாவாப் உரியாைவ தாவீத டம்

அனுப்பனான். ௭உரியா தாவீத டம் வந்தான்.
தாவீது உரியாவ டம், “ேயாவாப் நலமா,
வீரர்கள் நலமா, யுத்தம் எப்படி நடக்க றது?”
என்று வசாரித்தான். ௮ பன்பு தாவீது
உரியாைவ ேநாக்க , “நீ வீட்டிற்குப் ேபாய்
ஓய்ெவடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
அரசனின் அரண்மைனயலிருந்து உரியா

புறப்பட்டான். அரசனும் அவனுக்கு பரிசுக்
ெகாடுத்து அனுப்பனான். ௯ஆனால் உரியா
தன் வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல. வாசலுக்கு
ெவளிேய அரசனின் ப ற பணியாட்கள்
ெசய்தைதப் ேபாலேவ அவனும் அங்குத்
தூங்கனான். ௧௦ காவலர்கள் தாவீைத
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ேநாக்க , “உரியா வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல”
என்றனர்.
தாவீது உரியாவ டம், “நீ நீண்ட பயணம்

ெசய்து வந்தருக்க றாய் அல்லவா? ஏன்
வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல?” என்றுேகட்டான்.
௧௧ உரியா தாவீைத ேநாக்க , “பரிசுத்தப்

ெபட்டியும், இஸ்ரேவல் யூதாவன் வீரர்களும்
கூடாரங்களில் தங்கயுள்ளனர். எனது
ஆண்டவனாகய ேயாவாபும், என்
ஆண்டவருைடய (தாவீதன்) அதகாரிகளும்
ெவளிேயமுகாமிட்டுத் தங்க இருக்கன்றனர்.
எனேவ வீட்டிற்குச் ெசன்று உண்டு குடித்து
மைனவேயாடு உறவு ெகாள்வது எனக்கு
முைறயன்று” என்றான்.
௧௨ தாவீது உரியாவ டம், “நீ இன்று இங்ேக

தங்கயரு. நாைள உன்ைனப் ேபாருக்கு
அனுப்புக ேறன்” என்றான்.
உரியா மறுநாள் காைலவைர எருசேலமில்

தங்கயருந்தான். ௧௩ அப்ேபாது தாவீது
தன்ைன வந்து பார்க்கும்படி உரியாவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பனான். உரியா தாவீதுடன்
உண்டு குடித்தான். தாவீது உரியாைவக்
குடிேபாைதயல் மூழ்கும்படிச் ெசய்தான்.
அப்ேபாதும்உரியா வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல.
பதலாகஅரசரின்பணியாட்கேளாடுவீட்டிற்கு
ெவளிேயஉரியாதூங்கச்ெசன்றான்.

தாவீது உரியாவன் மரணத்தற்கு
த ட்டமிடுக றான்
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௧௪ மறுநாள், காைலயல் தாவீது
ேயாவாபுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதனான். அைத
உரியாவ டம் ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
௧௫ கடிதத்தல் தாவீது, “உரியாைவக் கடும்
ேபார் நடக்கும் யுத்தமுைனயல் தனித்து
நறுத்து. ேபாரில் அவன் ெகால்லப்படட்டும்”
என்றான்.
௧௬ேயாவாப் பலசாலிகளானஅம்ேமானியர்

இருக்கும் இடத்ைதக் கவனித்தான்.
உரியாைவ அங்கு அனுப்பனான். ௧௭ ரப்பா
நகரத்தன் ஆட்கள் ேயாவாைப எத ர்த்து
ேபாரிட வந்தனர். அப்ேபாது தாவீதன்
ஆட்களில் சலர் ெகால்லப்பட்டனர்.
ஏத்தயனாகய உரியாவும் அவர்களில்
ஒருவன்.
௧௮ யுத்தத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைறக் குறத்து

ேயாவாப் ஒரு குற ப்பு எழுத தாவீதுக்கு
அனுப்பனான். ௧௯ ேபாரில் நடந்தவற்ைற
தாவீது அரசனுக்குச் ெசால்லும்படி
தூதுவர்களிடம் ேயாவாப் கூறனான்.
௨௦ “அரசன்ேகாபமைடயக்கூடும், ‘ேயாவாபன்
பைட ேபாரிடுவதற்கு நகைர மிகவும்
ெநருங்கயேதன்?’ என்று அரசன் ேகட்கக்
கூடும். அம்புகைள எய்யக்கூடிய ஆட்கள்
நகர மதல்களில் அமர்ந்தருப்பார்கள்
என்பது அவனுக்கு ந ச்சயமாகத் ெதரியும்.
௨௧எருப்ேசத்தன்மகனாகயஅபெமேலக்ைக
ஒரு ெபண் ெகான்றாள் என்பைத அவன்
ந ச்சயமாக அறவான். அது ேதேபசல்
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நடந்தது. அப்ெபண் நகர மதலில்
அமர்ந்தருந்து அைரக்க ற கல்லின்
ேமல்பாகத்ைத அபெமேலக்கன் ேமல்
எற ந்தாள். எனேவ, ‘ஏன் ேயாவாப் மதலுக்கு
மிக அருேக ெசன்றான்?’ என்றும் ேகட்கக்
கூடும். தாவீது அரசன் இவ்வாறு கூறனால்
அவனிடம் இச்ெசய்தையக் கூறேவண்டும்:
‘உங்கள் அதகாரிகளில் ஏத்தயனான
உரியாவும்மரித்துவ ட்டான்’ ” என்றான்.
௨௨ ெசய்தயாளன் தாவீத டம் ெசன்று

ேயாவாப் கூறயவற்ைறெயல்லாம்
ெசான்னான். ௨௩ அவன் தாவீத டம்,
“அம்ேமானியர் களத்தல் எங்கைள
எத ர்த்தார்கள். நாங்கள்ேபாரிட்டுஅவர்கைள
நகரவாயல் வைரக்கும் துரத்த ேனாம்.
௨௪ அப்ேபாது நகரமதலிலிருந்த ஆட்கள்
உங்கள் அதகாரிகள் ேமல் அம்புகைள
எய்தார்கள். உமது சல அதகாரிகள் அதல்
மரித்தனர். அவர்களில் ஏத்தயனாகய
உரியாவும்மரித்தான்” என்றான்.
௨௫ தாவீது அத்தூதுவனிடம் “ேயாவாபுக்கு

இச்ெசய்தையத் ெதரிவ : ‘இைதக் குறத்து
மிகவும் கலங்காேத, ஒரு வாள் ஒருவைன
மட்டுமல்ல, அடுத்தவைனயும் ெகால்லக்
கூடும். ரப்பாவன் மீது தாக்குதைலப்
பலப்படுத்து. நீ ெவற்ற ெபறுவாய்’ இந்த
வார்த்ைதகளால் ேயாவாபுக்குஉற்சாகமூட்டு”
என்றுெசால்லியனுப்பனான்.
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தாவீதுபத்ேசபாைளமணந்துெகாள்க றான்
௨௬ தனது கணவன் உரியா மரித்தைத

பத்ேசபாள் ேகள்வப்பட்டாள். அவளது
கணவனுக்காக அழுதாள், ௨௭ அவளது துக்க
காலம் முடிந்தப றகு, தாவீது அவைளத்
தனது வீட்டிற்கு அைழத்து வரும்படியாக
ஆட்கைள அனுப்பனான். அவள் தாவீதன்
மைனவயானாள். அவள் தாவீதுக்கு
ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ஆனால்
தாவீது ெசய்த இந்த தீைமைய கர்த்தர்
வரும்பவல்ைல.

௧௨
தாவீத டம் நாத்தான்ேபசுக றான்
௧கர்த்தர் நாத்தாைனதாவீத டம்
அனுப்பனார். நாத்தான் தாவீத டம்

ெசன்றான். நாத்தான், “ஒரு நகரத்தல்
இரண்டு ேபர் இருந்தார்கள். ஒருவன்
ெசல்வந்தன், மற்றவன் ஏைழ.
௨ ெசல்வந்தனிடம் ஏராளமான ஆடுகளும்
கால்நைடகளும் இருந்தன. ௩ ஆனால்,
ஏைழய டம் அவன் வாங்கய ஒரு (ெபண்)
ஆட்டுக்குட்டி மாத்த ரம் இருந்தது. அது அந்த
ஏைழேயாடும் அவனது பள்ைளகேளாடும்
வளர்ந்து, உணைவ உண்டது, ஏைழயன்
ேகாப்ைபயல் அது குடித்தது. ஏைழயன்
மார்பல் அது தூங்கற்று. அந்த ஏைழக்கு
அதுஒருமகைளப் ேபாலஇருந்தது.
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௪ “அந்த வழியாய் வந்த ஒரு பயணி
ெசல்வந்தைனச் சந்த ப்பதற்காக
இறங்கனான். ெசல்வந்தன் அவனுக்கு ஒரு
வருந்துதர ஏற்பாடுெசய்தான். அதற்ெகன்று
அச்ெசல்வந்தன் தனது ஆடுமாடுகளில்
எைதயும் ெதாடாமல் ஏைழயன் ஒேர
ஆட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான்.
அைதக் ெகான்று வருந்தாளிக்கு உணவாகச்
சைமத்தான்” என்றான்.
௫ தாவீது அச்ெசல்வந்தன் மீது

ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் நாத்தாைன
ேநாக்க , “கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது
ந ச்சயமானால், அம்மனிதன் மரிக்க
ேவண்டும் என்பதும் ந ச்சயம்! ௬ அவன்
ஆட்டுக்குட்டிக்காக நான்கு மடங்கு பணம்
ெசலுத்த ேவண்டும். ஏெனனில் அவன்
இக்ெகாடிய தீைமையச் ெசய்தான்.
ஏெனனில் அவனிடம் இரக்க குணம்
எள்ளளவும்இருக்கவல்ைல” என்றான்.

நாத்தான் தாவீத டம் அவன் பாவத்ைத
கூறுதல்
௭ அப்ேபாது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க ,

“நீேய அந்த ெசல்வந்தன்! இதுேவ
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுவது: ‘நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்ேதன். நான்
உன்ைன சவுலிடமிருந்து மீட்ேடன். ௮ நீ
அவனது குடும்பத்ைதயும் அவனது
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மைனவயைரயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுமாறு
நான் ெசய்ேதன். நான் உன்ைனஇஸ்ரேவல்,
யூதா ஜனங்களுக்கு அரசனாக்க ேனன்.
அது ேபாதாெதன்று உனக்கு இன்னும்
அதகமத கமாகக் ெகாடுத்ேதன். ௯ ஏன்
நீ கர்த்தருைடய கட்டைளைய அசட்ைட
ெசய்தாய்? அவர் தவெறனக் கூறய
காரியத்ைத நீ ஏன் ெசய்தாய்? உரியாவன்
மைனவைய உன் மைனவயாக்க க்
ெகாண்டாய். நீ, அம்ேமானியரின் வாளால்
ஏத்தயனாகய உரியாைவக் ெகான்றாய்.
இந்த வதமாக ஏத்தயானாகய உரியாைவ
ஒரு வாளால் ெகான்றாய். ௧௦ எனேவ வாள்
உன் குடும்பத்ைத வ ட்டு அகலாது. நீ
ஏத்தயானாகய உரியாவன் மைனவைய
எடுத்துக்ெகாண்டாய். இப்படி ெசய்ததனால்
நீ என்ைனப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல
என்பைதக்காட்டினாய்’.

௧௧ “கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நான் உனக்கு
எத ராகத் ெதால்ைலையத் தர ஆரம்ப ப்ேபன்.
இந்தத்ெதால்ைலஉனதுகுடும்பத்தலிருந்ேத
உருவாகும். உன் மைனவயைர நான்
உன்னிடமிருந்து ப ரித்து உனக்கு மிக
ெநருக்கமான ஒருவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
அம்மனிதன் உன் மைனவயேராடுப்
படுப்பான். அைத எல்ேலாரும் காண்பார்கள்!
௧௨நீ இரகச யமாக பத்ேசபாேளாடு படுத்தாய்.
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இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் பார்க்கும்படியாக*
பக ரங்கமாக நான் இக்காரியத்ைதச்
ெசய்ேவன்’ என்றார்” என்றான்.
௧௩ அப்ேபாது தாவீது நாத்தைன ேநாக்க ,

“நான் கர்த்தருக்கு எத ராக பாவம் ெசய்ேதன்”
என்றான்.
நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க , “கர்த்தர் இந்த

பாவத்ைத மன்னிப்பார். நீ மரிக்கமாட்டாய்.
௧௪ ஆனால் நீ ெசய்த இந்த பாவத்தன்
மூலம் கர்த்தருைடய எத ரிகளும் அவைர
ெவறுத்ெதாதுக்க நீ வழிவகுத்துவ ட்டாய்!
ஆதலால் உனக்குப் ப றக்கும் மகன்
மரிப்பான்” என்றான்.
தாவீதுக்கும் பத்ேசபாளுக்கும் ப றந்த

மகனின்மரணம்
௧௫ பன்பு நாத்தான் வீட்டிற்குத்

தரும்பனான். தாவீதுக்கும் உரியாவன்
மைனவக்கும் ப றந்த ஆண் குழந்ைதைய
கர்த்தர் ெபரும் ேநாய்க்குள்ளாக்கனார்.
௧௬ தாவீது ேதவனிடம் குழந்ைதயன்
ெபாருட்டு ேவண்டினான். தாவீது
உண்ணேவா, குடிக்கேவா மறுத்தான்.
வீட்டிற்குள் ெசன்று அங்ேகேய இருந்தான்.
இரவுமுழுவதும்தைரயல்க டந்தான்.
௧௭ தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள மூப்பர்கள்

வந்து தைரயலிருந்து அவைன எழுப்ப

* ௧௨:௧௨: இஸ்ரேவல்...பார்க்கும்படியாக எழுத்தன்
ப ராகாரமாக, “இஸ்ரேவலுக்கு முன்னாலும் சூரியனுக்கு
முன்னாலும்.”
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முயன்றனர். ஆனால் தாவீேதா எழுந்தருக்க
மறுத்தான். அந்த மூப்பர்களுடன் அமர்ந்து
உண்ண மறுத்தான். ௧௮ ஏழாவது நாள்,
குழந்ைத மரித்தது. தாவீதன் பணியாட்கள்
குழந்ைத மரித்த ெசய்தைய தாவீத டம்
ெசால்லப் பயந்தனர். அவர்கள், “குழந்ைத
உய ேராடிருந்தேபாது தாவீேதாடு ேபச
முற்பட்ேடாம். ஆனால் அவர் நாங்கள்
ெசான்னைதக் ேகட்க மறுத்தார். இப்ேபாது
குழந்ைத மரித்தெதன்று தாவீத டம்
ெசான்னால், அவர் தனக்குத்தாேன தீங்கு
ஏேதனும்ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றனர்.
௧௯ ஆனால் தாவீது, அவனது

பணியாட்கள் ெமதுவான குரலில்
ேபச க்ெகாள்வைதப் பார்த்தான். குழந்ைத
மரித்துப்ேபானைதப் புரிந்துக்ெகாண்டான்.
எனேவ தாவீது பணியாட்கைள ேநாக்க ,
“குழந்ைத மரித்துவ ட்டதா?” என்று
ேகட்டான். பணியாட்கள், “ஆம், அவன்
மரித்துப்ேபானான்” என்றனர்.
௨௦ அப்ேபாது தாவீது தைரயலிருந்து

எழுந்து குளித்தான். பைழய ஆைடகைளக்
கைளந்து புதய ஆைடகைள உடுத்த க்
ெகாண்டான். பன்னர் அவன் கர்த்தருைடய
வீட்டிற்குள் ெதாழுதுெகாள்ளச் ெசன்றான்.
அதன்பன்தன்வீட்டிற்குப்ேபாய்உண்பதற்கு
ஏதாவது ேவண்டுெமனக் ேகட்டான். அவனது
ேவைலக்காரர்கள் ெகாடுத்த உணைவ
உண்டான்.
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௨௧ தாவீதன் ேவைலயாட்கள் அவனிடம்,
“நீர் ஏன் இப்படிச் ெசய்க றீர்? குழந்ைத
உயருடன் இருந்தேபாது உண்ண மறுத்து
அழுதீர்? ஆனால் அது மரித்த பன்பு, எழுந்து
புச த்தீேர?” என்றுேகட்டனர்.
௨௨தாவீது, “குழந்ைதஉய ேராடிருந்தேபாது,

நான் உணவுண்ண மறுத்து அழுேதன்.
ஏெனனில், ‘யாருக்குத் ெதரியும்? கர்த்தர்
எனக்காக இரக்கங்ெகாண்டு குழந்ைதயன்
உயைர அனுமதக்கக்கூடும்’ என நான்
எண்ணிேனன். ௨௩ இப்ேபாது குழந்ைத
மரித்துப்ேபானது, நான் உண்ண மறுத்து
பயன் என்ன? அதனால் குழந்ைதைய
உயருடன் ெகாண்டுவர முடியுமா? முடியாது!
ஒரு நாள் நானும் அவனிடம் ெசல்ேவன்,
ஆனால் அவேனா என்னிடம் வரமுடியாது”
என்றான்.

சாெலாேமான்பறப்பு
௨௪ பன்பு தாவீது தன் மைனவயாகய

பத்ேசபாளுக்கு ஆறுதல் கூறனான். அவன்
அவேளாடு பாலின உறவுக்ெகாண்டான்.
பத்ேசபாள் மீண்டும் கருவுற்றாள். அவளுக்கு
மற்ேறார் ஆண் குழந்ைத ப றந்தது.
தாவீது அவனுக்கு சாெலாேமான் என்று
ெபயரிட்டான். கர்த்தர் சாெலாேமாைன
ேநச த்தார். ௨௫ கர்த்தர், தீர்க்கதரிச யாக ய
நாத்தான் மூலமாக ெசால்லியனுப்ப
சாெலாேமானுக்கு ெயத தயா என்று
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ெபயரிட்டார். நாத்தான்கர்த்தருக்காகஇைதச்
ெசய்தான்.

தாவீது ரப்பாைவக்ைகப்பற்றுகறான்
௨௬ ரப்பா அம்ேமானியாவன்

தைலநகரமாயருந்தது. அம்ேமானியரின்
ரப்பாவுக்கு எத ராக ேயாவாப் ேபாரிட்டான்.
அவன் அந்நகைரக் ைகப்பற்றனான்.
௨௭ ேயாவாப் தாவீத டம் தூதுவர்கைள
அனுப்ப , “நான் ரப்பாவுக்கு எத ராகப் ேபார்
ெசய்ேதன். நீர்நைலகளின் நகரத்ைத
நான் ைகப்பற்ற ேனன். ௨௮ இப்ேபாது
ப றைரயும் அைழத்து வந்து இந்நகைரத்
(ரப்பாைவ) தாக்குங்கள். நான் ைகப்பற்றும்
முன்பு இந்நகைரக் ைகப்பற்றுங்கள். நான்
இந்நகைரக் ைகப்பற்றனால் அது என்
ெபயரால்அைழக்கப்படும்” என்றுகூறனான்.
௨௯ பன்பு தாவீது எல்ேலாைரயும்

அைழத்துக்ெகாண்டுரப்பாவுக்குப்ேபானான்.
அவன் ரப்பாவுக்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்து
அந்நகைரக் ைகப்பற்றனான். ௩௦ அந்த
அரசனின்தைலயலிருந்தக ரீடத்ைத†தாவீது
அகற்றனான். அக்க ரீடம் ெபான்னாலானது.
75 பவுண்டு எைடயுள்ளது. அக்க ரீடத்தல்
வைலயுயர்ந்த கற்கள் இருந்தன.
அக்கீரிடத்ைத தாவீதுக்கு சூட்டினார்கள்.
† ௧௨:௩௦: தைலயலிருந்த க ரீடம் அல்லது “மில்காமின்
தைல” மில்காம் ஒரு ெபாய் ெதய்வம், இதைன
அம்ேமானியர்கள்வழிபட்டனர்.
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அந்நகரிலிருந்து பல வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளதாவீதுஎடுத்துச்ெசன்றான்.
௩௧ ரப்பாவன் ஜனங்கைள தாவீதன்

நகருக்கு ெவளிேய அைழத்துவந்தான்.
இரம்பம், கடப்பாைர, இரும்புக்ேகாடரி
ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்தும் ேவைலைய
அவர்கள் ெசய்யும்படி தாவீது கூறனான்.
ெசங்கற்களால் கட்டிடம் கட்டும் ேவைலையச்
ெசய்யும்படியாகவும் தாவீது அவர்கைள
வற்புறுத்தனான். அம்ேமானியரின்
நகரங்கள் அைனத்தலும் தாவீதுஇதைனேய
ெசய்தான். பன்பு தாவீதும் அவனது
பைடயனரும் எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச்
ெசன்றனர்.

௧௩
அம்ேனானும்தாமாரும்
௧ தாவீதுக்கு அப்சேலாம் என்னும்

ெபயருள்ள மகன் இருந்தான். அப்சேலாமின்
சேகாதரியன் ெபயர் தாமார் ஆகும்.
தாமார் மிகுந்த அழகுைடயவள். தாவீதன்
மற்ெறாரு மகனாகய அம்ேனான் ௨தாமாைர
வரும்பனான். தாமார் ஒரு கன்னிைக.
அவளுக்கு எந்தத் தீைமையயும் வைளவக்க
அம்ேனான் நைனக்கவல்ைல. எனினும்
அவன் அவைள அதகமாக ேநச த்தான்.
ேநாயுறுமளவற்கு அம்ேனான் அவள்
நைனவானான்.
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௩ ச மியாவன் மகனாகய ேயானதாப்
அம்ேனானின் ெநருங்கய நண்பன்.
(ச மியா தாவீதன் சேகாதரன்) ேயானதாப்
மிகவும் புத்த சாலி. ௪ ேயானதாப்
அம்ேனாைன ேநாக்க , “நாளுக்கு நாள்
நீ ெமலிந்துக்ெகாண்ேட வருகறாய். நீ
அரசனின் மகன்! உனக்கு உண்பதற்கு
ஏராளமான ெபாருட்கள் இருந்தும், நீ ஏன்
எைட குைறந்து காணப்படுகறாய்? ெசால்!”
என்றான்.
அம்ேனான் ேயானதாைப ேநாக்க , “நான்

தாமாைர மிகவும் வரும்புக ேறன். அவள்
எனதுஒன்று-வ ட்ட-சேகாதரன்அப்சேலாமின்
சேகாதரி” என்றான்.
௫ ேயானதாப் அம்ேனாைன ேநாக்க ,

“படுக்ைகக்குப் ேபா. ேநாயுற்றவன் ேபால்
நடி. உன் தந்ைத உன்ைனக் காணவருவார்.
அவரிடம், ‘எனது சேகாதரியாக ய தாமார்
வந்து எனக்கு உணவு தரட்டும். அவள் என்
முன்ேன உணவு சைமக்கட்டும். அப்ேபாது
அைத நான் பார்த்து அவள் ைகயால்
புச ப்ேபன்’ என்றுெசால்” என்றான்.
௬ அவ்வாேற அம்ேனான் படுக்ைகயல்

படுத்து ேநாயுற்றவன்ேபால் நடித்தான்.
தாவீது அரசன் அம்ேனாைனப் பார்க்க
வந்தான். அம்ேனான் தாவீது அரசனிடம்,
“தயவு ெசய்து எனது சேகாதரி தாமாைர
உள்ேள வரச்ெசல்லுங்கள். அவள் என்
முன்ேன எனக்காக இரண்டு அப்பங்கள்
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சுட்டுதரட்டும். அப்ேபாது அவள் ைகயால்
ஊட்டஅவற்ைறபுச ப்ேபன்” என்றான்.
௭ தாவீது தாமாரின் வீட்டிற்கு ஆட்கைள

அனுப்பனான். ெசய்த ெசால்லவந்தஆட்கள்
தாமாரிடம், “உனது சேகாதரன் அம்ேனான்
வீட்டிற்குச் ெசன்று அவனுக்காக ெகாஞ்சம்
உணைவத்தயாரித்துக்ெகாடு” என்றார்கள்.
தாமார் அம்ேனானுக்காக உணவு

தயாரித்தல்
௮ எனேவ தாமார் தன் சேகாதரனாகய

அம்ேனானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றாள்.
அம்ேனான் படுக்ைகயல் இருந்தான்.
தாமார் மாைவ எடுத்து தன் ைககளால்
பைசந்து,அப்பங்கைளச்சுட்டாள். அம்ேனான்
எத ரிேலேயஇதைனச்ெசய்தாள். ௯சைமயல்
பாத்த ரத்தலிருந்து அவற்ைற எடுத்து,
அம்ேனான் உண்பதற்காகப் பரிமாறனாள்.
ஆனால் அம்ேனான் சாப்ப ட மறுத்தான்.
அம்ேனான் தன் ேவைலயாட்கைள ேநாக்க ,
“இங்கருந்து ேபாங்கள், என்ைனத்
தனிைமயல் இருக்கவடுங்கள்!” என்றான்.
எனேவ எல்லா ேவைலயாட்களும் அைறைய
வ ட்டுெவளிேயெசன்றனர்.
அம்ேனான்தாமாைரக் கற்பழித்தல்
௧௦ அப்ேபாது அம்ேனான் தாமாரிடம்,

“உணைவப் படுக்ைகயைறக்குள் ெகாண்டு
வந்து உனது ைககளால் எனக்கு உணவூட்டு”
என்றான்.
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எனேவ தாமார் தான் தயாரித்த
அப்பங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு தன்
சேகாதரனின் படுக்ைகயைறக்குள்
ெசன்றாள். ௧௧ அவள் அம்ேனானுக்கு
அவ்வுணைவக் ெகாடுக்க ஆரம்ப த்தாள்.
ஆனால் அவேனா அவைள ைகையப்
ப டித்தழுத்து அவளிடம், “சேகாதரிேய,
நீ என்ேனாடு ேசர்ந்து படுத்துக்ெகாள்”
என்றான்.
௧௨ தாமார் அம்ேனானிடம், “சேகாதரேன,

ேவண்டாம்! அவ்வாறு ெசய்ய என்ைன
வற்புறுத்தாேத! அவமானமான
இக்காரியத்ைதச் ெசய்யாேத! இஸ்ரேவலில்
இந்த ெகாடிய காரியம் நடக்கக்கூடாது!
௧௩நான் எனக்கு ேநரும்அவமானத்தலிருந்து
ஒருேபாதும் மீளமுடியாது. நீ ஒரு
பயங்கர குற்றவாளி என்று ஜனங்கள்
கவனிப்பார்கள். தயவுெசய்து, அரசேனாடு
ேபசு. என்ைன நீ மணம் ெசய்துக்ெகாள்ள
அவர்அனுமதயளிப்பார்” என்றாள்.
௧௪ ஆனால் அம்ேனான், தாமார்

ெசான்னைதக் ேகட்க மறுத்தான். அவன்
தாமாைரக் காட்டிலும் பலசாலி. அம்ேனான்
தாமாைர பாலினஉறவுெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்த அவைள பலவந்தமாய்
கற்பழித்தான். ௧௫பன்புஅம்ேனான்தாமாைர
ெவறுக்க ஆரம்ப த்தான். அவைள முன்பு
வரும்பனதற்குஅதகமாகஅவைளெவறுக்க
ஆரம்ப த்தான். அம்ேனான்தாமாைர ேநாக்க ,
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“எழுந்துஇங்கருந்துேபா!” என்றான்.
௧௬தாமார் அம்ேனானிடம், “இப்படி என்ைன

அனுப்பவ டாேத. முன்பு ந கழ்ந்தைதக்
காட்டிலும் அது தீைமயானதாக இருக்கும்”
என்றாள்.
ஆனால் அம்ேனான், தாமார் ெசால்வைதக்

ேகட்க மறுத்தான். ௧௭ அம்ேனான் தன்
ேவைலயாைள அைழத்து, “இப்ெபண்ைண
இந்த அைறக்கு ெவளிேய ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள். பன்பு அவளுக்குப் ப றகு
கதைவதாழ்ப்பாளிடுங்கள்” என்றான்.
௧௮ அவ்வாேற அம்ேனானின்

ேவைலக்காரன் தாமாைர அைறக்கு
ெவளிேய நடத்த , கதைவத்தாழிட்டான்.
தாமார் பலந றங்களுள்ளஒருநீண்டஅங்க

அணிந்தருந்தாள். அரசனின் கன்னிப்
ெபண்கள் (மகள்கள்) இத்தைகய நீண்ட
பலவர்ண அங்க அணிவது வழக்கமாக
இருந்தது. ௧௯ தாமார் பலவர்ண அங்கையக்
க ழித்துக்ெகாண்டு, தைலயன் ேமல்
சாம்பைல வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டாள். பன்
அவள் தனது ைகையத் தைலயல் ைவத்துக்
ெகாண்டுஅழஆரம்ப த்தாள்.
௨௦ அப்ேபாது தாமாரின் சேகாதரன்

அப்சேலாம் அவைள ேநாக்க , “நீ உனது
சேகாதரன் அம்ேனானிடம் ெசன்றாயா?
அவன் உன்ைனத் துன்புறுத்தனானா?
அைமதயாக இரு, அம்ேனான் உனது
சேகாதரன். நாங்கள் இது குறத்து
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கவனித்துக்ெகாள்ேவாம். அதகமாக உன்
மனைத வருத்தாேத” என்றான். தாமார்
எதுவும்ெசால்லவல்ைல. அவள்அைமதயாக
அப்சேலாமின்வீட்டில்தங்கும்படிெசன்றாள்.
௨௧ தாவீது அரசன் இச்ெசய்தையக்

ேகள்வப்பட்டான். அவன் மிகவும்
ேகாபப்பட்டான். ௨௨அப்சேலாம்அம்ேனாைன
ெவறுத்தான். அப்சேலாம் அம்ேனானிடம்
நல்லேதா ெகட்டேதா ஒரு வார்த்ைதயும்
ேபசவல்ைல, தன் சேகாதரியாக ய
தாமாைரக் கற்பழித்ததால், அப்சேலாம்
அம்ேனாைனெவறுத்தான்.

அப்சேலாம் பழிவாங்குதல்
௨௩ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பறகு

அப்சேலாமின் ஆடுகளிலிருந்து
உேராமத்ைதக்கத்தரிக்கபாகால்ேசாரிலிருந்து
சலைர வரவைழத்தான். அைதப்
பார்ப்பதற்ெகன்று அரசனின் எல்லாப்
பள்ைளகைளயும் அப்சேலாம் அைழத்தான்.
௨௪ அப்சேலாம் அரசனிடம் ேபாய், “எனது
ஆடுகளின் மயைரக் கத்தரிக்க ச லர்
வந்துள்ளனர். உங்கள் ேவைலயாட்கேளாடும்
வந்துஅைதப் பாருங்கள்” என்றான்.
௨௫தாவீதுஅரசன்அப்சேலாமிடம், “இல்ைல

மகேன, நாங்கள் எல்ேலாரும் வரமாட்ேடாம்.
உனக்கு அதகம் ெதால்ைலயாக இருக்கும்”
என்றான்.
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தாவீைத வரும்படி அப்சேலாம் மிகவும்
ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டான். ஆனால்
தாவீது வரவல்ைல, ஆனாலும் தன்
ஆசகைளஅவனுக்குவழங்கனான்.
௨௬ அப்சேலாம், “நீங்கள் வர

வரும்பாவ ட்டால் எனது சேகாதரன்
அம்ேனாைன என்ேனாடு அனுப்புங்கள்”
என்றான்.
தாவீதுஅரசன்அப்சேலாமிடம், “அவன் ஏன்

உன்ேனாடுவரேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௨௭அப்சேலாம் தாவீைதெகஞ்ச க் ெகஞ்ச க்

ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தான். எனேவ
இறுதயாக, அம்ேனானும், அரசனின் மற்ற
மகன்களும்அப்சேலாேமாடுெசன்றனர்.

அம்ேனான்ெகாைலச்ெசய்யப்படுக றான்
௨௮ பன்பு, அப்சேலாம் தன்

ேவைலயாட்களுக்கு இவ்வாறு
கட்டைளய ட்டான். “அம்ேனாைன
கவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள். அவன் குடிக்க
ஆரம்ப த்து த ராட்ைசரசப் ேபாைதயல்
ஆழ்ந்தருக்கும்ேபாது, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளயடுேவன். நீங்கள் அம்ேனாைனத்
தாக்க அவைனக் ெகால்லுங்கள்.
தண்டைன ேநரும் என்று அஞ்சாதீர்கள்.
எவ்வாறாயனும்,நீங்கள்எனதுகட்டைளக்குப்
பணிக றீர்கள். இப்ேபாது, துணிவும் வீரமும்
உைடயவர்களாய்இருங்கள்” என்றான்.
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௨௯ ஆைகயால் அப்சேலாமின் இளம்
வீரர்கள் அவன் கூறயபடிேய ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் அம்ேனாைனக் ெகான்றார்கள்.
ஆனால் தாவீதன் பற மகன்கள் தப்ப ப்
பைழத்தார்கள். ஒவ்ெவாரு மகனும் தன்
ேகாேவறு கழுைதயன் ேமேலற த் தப்ப ச்
ெசன்றான்.

தாவீதுக்குஅம்ேனானின்மரணச்ெசய்த
௩௦ அரசனின் மகன்கள் தங்கள் நகரத்ைத

ேநாக்க பயணம் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆனால்ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்றயெசய்தைய
தாவீது அரசன் முந்த க் ேகள்வப்பட்டான்.
ஆனால் அவனறந்தச் ெசய்த , “அரசனின்
எல்லா மகன்கைளயும் அப்சேலாம்
ெகான்றுவ ட்டான். ஒருவன் கூட உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல” என்பதாகும்.
௩௧ தாவீது அரசன் தனது ஆைடகைளக்

க ழித்துக்ெகாண்டு தைரயல் க டந்தான்.
அவனருேக நன்றுக்ெகாண்டிருந்த
அத காரிகளும் தங்கள் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டனர்.
௩௨ ஆனால் தாவீதன் சேகாதரனும்,

ச மியாவன் மகனுமாகய ேயானதாப்,
“அரசனின் எல்லா மகன்களும்
ெகால்லப்பட்டார்கள்என்றுநைனக்கேவண்டாம்!
அம்ேனான் மட்டுேம மரித்தான்.
அப்சேலாமின் சேகாதரியாக ய தாமாைர
அம்ேனான் கற்பழித்ததலிருந்து அப்சேலாம்
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இதற்காகத் த ட்டமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்.
௩௩ எனது ஆண்டவனாகய அரசேர, உங்கள்
எல்லா மகன்களும் மரித்துவ ட்டனர் என்று
நைனக்கேவண்டாம். அம்ேனான் மட்டுேம
மரித்தான்” என்றான்.
௩௪அப்சேலாம்ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்.
நகரேகாட்ைடச் சுவரின் மீது ஒரு

காவலாள் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். மைல
ேமட்டிலிருந்துபலர்வந்துக்ெகாண்டிருப்பைத
அவன் கவனித்தான். ௩௫ எனேவ ேயானதாப்
தாவீது அரசைன ேநாக்க , “பாருங்கள், நான்
ெசான்னது சரிேய! அரசனின் மகன்கள்
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்” என்றான்.
௩௬ ேயானதாப் அவ்வாறு கூற

முடித்ததும், அரசனின் மகன்கள்
வந்து ேசந்தனர். அவர்கள் சத்தமாக
அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். தாவீதும்அவனது
அதகாரிகளும் அழஆரம்ப த்தனர். அவர்கள்
மிகவும் புலம்ப அழுதனர். ௩௭ தாவீது தனது
மகனுக்காக (அம்ேனானுக்காக) தனசரி
அழுதான்.

அப்சேலாம் ேகசூருக்குத் தப்ப ச்
ெசல்லுதல்
அப்சேலாம் அம்மியூதன் மகனாகய

தல்மாய் என்னும் ேகசூரின் அரசனிடம்
ஓடிப் ேபானான். ௩௮அப்சேலாம் ேகசூருக்கு
ஓடிப்ேபான ப றகு, அங்கு மூன்றுஆண்டுகள்
தங்கயருந்தான். ௩௯ தாவீது அரசன்
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அம்ேனானின் மரணத்தற்குப் பன், ஆறுதல்
ெபற்றான். ஆனால் அப்சேலாமின் ப ரிவு
அவைனமிகவும்வாட்டியது.

௧௪
ேயாவாப் புத்த சாலியானஒருெபண்ைண

தாவீத டம்அனுப்புக றான்
௧தாவீதுஅரசன்அப்சேலாமின் ப ரிைவத்
தாங்கமுடியாமல் வருந்துவைத

ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாப்
அற ந்தான். ௨ எனேவ, ேயாவாப்
சலைரத் ெதக்ேகாவாவற்கு அனுப்ப ,
அங்கருந்து புத்த சாலியான ஒரு
ெபண்ைண அைழத்து வருமாறு
கூறனான். ேயாவாப் அந்தப் ெபண்ணிடம்,
“மிகவும் துக்கமாயருக்க றவைளப்ேபால்
காண்பத்துக்ெகாள். துக்கத்த ற்கு
அறகுறயானஆைடகைளஅணிந்துக்ெகாள்.
நல்ல ஆைடகைள அணியாேத. மரித்த
ஒருவருக்காக பல நாட்கள் வருந்துகற
ஒருவைளப் ேபால் நடி. ௩ அரசனிடம் ேபாய்
நான்உனக்குச்ெசால்லித்தரும்ெசாற்கைளப்
பயன்படுத்த ப் ேபசு” என்றான். பன்பு
ேயாவாப் அப்ெபண்ணுக்கு அவள் கூற
ேவண்டியவற்ைறச்ெசால்லிக்ெகாடுத்தான்.
௪ பன்பு ெதக்ேகாவாைவச் ேசர்ந்த

அப்ெபண் அரசனிடம் ேபசனாள். அவள்
தைரயல் வழுந்து முகம் நலத்ைதத்
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ெதாடும்படி வணங்கனாள். அவள் குனிந்து,
“அரேச, எனக்குஉதவுங்கள்!” என்றாள்.
௫ தாவீது அரசன் அவளிடம், “உனக்கு

ேநர்ந்த ப ரச்சைனஎன்ன?” என்றுேகட்டான்.
அப்ெபண், “நான் ஒரு வதைவ எனது

கணவன் மரித்துப்ேபானான். ௬ எனக்கு
இரண்டு மகன்கள்இருக்கறார்கள். அவர்கள்
களத்தல் ேபாரிட்டனர். ஒருவரும் அவர்கள்
சண்ைடையச் ெசன்று நறுத்தவல்ைல.
ஒருவன் மற்றவைனக் ெகான்றுவட்டான்.
௭ இப்ேபாது எனது குடும்பத்தார் எனக்கு
வ ேராத களாயருக்க றார்கள். அவர்கள்
என்ைன ேநாக்க , ‘சேகாதரைனக்
ெகான்ற உனது மகைன அைழத்து வா,
நாங்கள் அவைனக் ெகால்லேவண்டும்.
ஏெனனில் அவன் தனது சேகாதரைனக்
ெகான்றருக்க றான்’ என்றனர். எனது
மகன் ெநருப்பல் மீந்தருக்கும் கைடச
கரிெநருப்ைபப் ேபான்றவன். அவன்
மரித்தால் எங்கள் குடும்ப வளக்கு
அைணந்துவடும். தந்ைதயன் ெசாத்ைத
சுதந்தரிக்கும்படிபைழத்தருக்கும்ஒேரமகன்
அவேன. அவன் மரித்தால் மரித்துப்ேபான
எனது கணவனின் ெசாத்துக்கள்
ேவெறாருவருக்குச் ெசாந்தமாகும்.
அவனது ெபயரும் ேதசத்தல் இல்லாதபடி
அழிந்துப்ேபாகும்” என்றாள்.
௮ அப்ேபாது அரசன் அப்ெபண்ைண
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ேநாக்க , “வீட்டிற்குப் ேபா. நான் உன்
காரியங்கைளக்கவனிப்ேபன்” என்றான்.
௯ ெதக்ேகாவாவன் ெபண் அரசைன

ேநாக்க , “பழி என் மீது இருக்கட்டும். எனது
ஆண்டவனாகய அரசேன! நீர் குற்றமற்றவர்
உமதுசங்காசனமும்குற்றமற்றது” என்றாள்.
௧௦ தாவீது அரசன், “யாேரனும் உன் மீது

தீயவற்ைறக் கூறனால் அவைன என்னிடம்
அைழத்து வா. அவன் உன்ைன மீண்டும்
ெதால்ைலப்படுத்தமாட்டான்” என்றான்.
௧௧ அந்தப் ெபண், “தயவு ெசய்து, உமது

ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபயரால்
ஆைணயட்டு நீங்கள் அந்த ஜனங்கைளத்
தடுப்பதாக எனக்கு வாக்களியுங்கள். தனது
சேகாதரைனக் ெகாைலச் ெசய்ததற்காக
அவர்கள் எனது மகைனத் தண்டிக்க
வரும்புக றார்கள். அவர்கள் என் மகைன
அழிக்காதபடி நீர் பாதுகாப்பீராக எனக்கு
வாக்குெகாடும்” என்றாள்.
தாவீது, “கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது

ேபாலேவ, யாரும் உன் மகைனத்
தாக்கமாட்டார்கள். உன் மகனின்
தைலயலிருந்து ஒரு முடிகூட நலத்தல்
வழாது” என்றான்.
௧௨ அப்ெபண், “எனது அரசனாகய

ஆண்டவேன, தயவுெசய்து நான் ேவறு
சலவற்ைற உம்மிடம் ேபச அனுமதயும்”
என்றாள்.
அரசன், “ெசால்” என்றான்.
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௧௩ அப்ேபாது அப்ெபண், “ேதவனுைடய
ஜனங்களுக்கு வேராதமாக ஏன் இவ்வாறு
த ட்டமிடுக றீர்? இவ்வாறு ெசால்லும்ேபாது
நீேரகுற்றவாளிெயன்பைதக்காட்டிவடுகறீர்.
ஏெனனில் உமது வீட்டிலிருந்து ேபாகும்படி
ெசய்த உமது மகைன வீட்டிற்குத் தரும்ப
அைழத்துவரவல்ைல. ௧௪ நாம் எல்ேலாரும்
ஒரு நாள் மரிப்ேபாம். நாம் நலத்தல்
ச ந்தய தண்ணீைரப் ேபான்றவர்கள்.
யாரும் அத்தண்ணீைர நலத்தலிருந்து
மீண்டும் ேசகரிக்க முடியாது. ேதவன்
மக்கைள மன்னிப்பாெரன்று உமக்குத்
ெதரியும். பாதுகாப்பான இடத்த ற்கு
வ ரட்டப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ேதவன்
த ட்டம் வகுத்தருக்க றார். ேதவன்
தம்மிடமிருந்து ஓடிப் ேபாகும்படி அவர்கைள
வற்புறுத்தமாட்டார். ௧௫எனதுஆண்டவராகய
அரசேன, நான் இவ்வார்த்ைதகைள
உம்மிடம் கூற வந்ேதன். ஏெனனில்
ஜனங்கள் என்ைனப் பயமுறுத்தனர்.
நான் எனக்குள் ெசால்லியதாவது, ‘நான்
அரசனிடம் ேபசுேவன். அரசன் ஒருேவைள
எனக்கு உதவலாம். ௧௬ அரசன் நான்
ெசால்வைதக் ேகட்டு, என்ைனயும்
எனது மகைனயும் ெகால்ல வரும்பும்
மனிதனிடமிருந்து காப்பாற்றுவார்.
அம்மனிதன் ேதவன் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ெபாருட்கைளப் ெபறாதபடி ெசய்க றான்.’
௧௭ எனது அரசனாகய ஆண்டவனின்
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வார்த்ைதகள் எனக்கு ஆறுதலளிக்கும்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஏெனனில்
நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து வந்த தூதைனப்
ேபான்றவர். நல்லதுஎது,ெகட்டதுஎதுஎன்பது
உமக்குத் ெதரியும். ேதவனாகய கர்த்தர்
உம்ேமாடுஇருக்க றார்” என்றாள்.
௧௮ தாவீது அரசன் அந்த ெபண்ணிற்கு

உத்தரவாக, “நான் ேகட்கவருக்கும்
ேகள்வக்கு நீ பதல் ெசால்ல ேவண்டும்”
என்றான். அப்ெபண், “எனது அரசனாகய
ஆண்டவேன,தயவுெசய்துஉங்கள்வனாைவ
ெசால்லுங்கள்” என்றாள்.
௧௯ அரசன், “இவற்ைறெயல்லாம்

ெசால்வதற்கு ேயாவாப் உனக்குச்
ெசால்லவல்ைலயா?” என்றுேகட்டான்.
அப்ெபண் பதலாக, “எனது

அரசனாகய ஆண்டவேன, நீங்கள்
உய ேராடிருக்குமளவற்கு நீங்கள்
சரியானவர்! உங்கள் அதகாரியாக ய
ேயாவாப் என்னிடம் இவற்ைறெயல்லாம்
கூறும்படிச் ெசான்னார். ௨௦ நடந்த
காரியங்கைள நீர் வ த்தயாசமான
கண்ேணாட்டத்தல் பார்ப்பதற்காக ேயாவாப்
இவற்ைறச் ெசய்தார். என் ஆண்டவேன, நீர்
ேதவதூதைனப் ேபான்ற ஞானம் உள்ளவர்!
உமக்கு இப்பூமியல் நடப்பைவெயல்லாம்
ெதரியும்” என்றாள்.

அப்சேலாம் எருசேலம்தரும்புதல்
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௨௧ அரசன் ேயாவாைப ேநாக்க , “இேதா,
நான் வாக்களித்தபடிேய ெசய்ேவன். ேபாய்
இைளஞனாகய அப்சேலாைம இப்ேபாேத
அைழத்துவாருங்கள்” என்றான்.
௨௨ ேயாவாப் முகங்குப்புற வழுந்து

வணங்கனான். அவன் தாவீது அரசைன
வாழ்த்தயபடிேய, “நீங்கள் என்னிடம்
கருைணக் காட்டுக றீர்கள் என்பைத
இன்று அறக ேறன். நான் ேகட்டைத நீர்
நைறேவற்றுகறபடியால் அைத நான்
அறக ேறன்” என்றான்.
௨௩ பன்பு ேயாவாப் எழுந்து ேகசூருக்குப்

ேபாய் அப்சேலாைம எருசேலமுக்கு
அைழத்து வந்தான். ௨௪ ஆனால் தாவீது
அரசன், “அப்சேலாம் தனது வீட்டிற்குப்
ேபாகலாம். ஆனால்அவன்என்ைனப் பார்க்க
வரமுடியாது” என்றான். எனேவ அப்சேலாம்
தனது வீட்டிற்குப் ேபானான். அப்சேலாம்
அரசைனப்பார்க்கேபாகமுடியவல்ைல.
௨௫ அப்சேலாமின் அழைகக்கண்ட

ஜனங்கள் வயந்தனர். இஸ்ரேவலில்
ஒருவனும் அப்சேலாைமப்ேபால்
அழகுைடயவனாக இருக்கவல்ைல.
தைலயலிருந்து பாதம்வைரக்கும்,
அவனது உடம்பல் ஒரு பழுதும்
இல்லாதருந்தது. ௨௬ ஒவ்ேவாராண்டின்
இறுதயலும் அப்சேலாம் தனது
தைலையச் சைரத்துக்ெகாண்டான் அவன்
சைரத்தப் பன் தைலமயைர எடுத்து,
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நறுத்துப்பார்த்தான். அது 5 பவுண்டு
எைடயுள்ளதாகஇருந்தது. ௨௭அப்சேலாமுக்கு
மூன்று மகன்களும் ஒரு மகளும் இருந்தனர்.
இம்மகளின் ெபயர் தாமார். தாமார் ஒரு
அழகயெபண்மணி.

ேயாவாபுக்கு அப்சேலாம் தன்ைன வந்து
பார்க்குமாறுவற்புறுத்தல்
௨௮ அப்சேலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் வைர

தாவீது அரசைனப் பார்க்க அனுமதயன்ற
எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ௨௯ அப்சேலாம்
ேயாவாப டம் ஆட்கைள அனுப்பனான்.
அவர்கள் ேயாவாப டம் அப்சேலாைம
அரசனிடம் அனுப்புமாறு கூறனார்கள்.
ஆனால் ேயாவாப் அப்சேலாமிடம்
வரவல்ைல. இரண்டாவது முைறயும்
அப்சேலாம் ஒரு ெசய்தைய அனுப்பனான்.
ஆனால்ேயாவாப்இம்முைறயும்மறுத்தான்.
௩௦ அப்ேபாது அப்சேலாம் தனது

ேவைலயாட்களிடம், “பாருங்கள்,
ேயாவாபன் வயல் எனது வயலுக்கு
அருகலுள்ளது. அவனது வயலில்
பார்லிையப் பய ரிட்டிருக்க றான். ேபாய்அந்த
பார்லிபயைர எரித்துவடுங்கள்” என்றான்.
எனேவ அப்சேலாமின் ேவைலயாட்கள்

ேபாய் ேயாவாபன் வயலுக்கு
ெநருப்புமூட்டினர். ௩௧ ேயாவாப் புறப்பட்டு
அப்சேலாமின் வீட்டிற்கு வந்தான். ேயாவாப்
அப்சேலாமிடம், “உன் ேவைலயாட்கள்
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எதற்காக என் வயைலக் ெகாளுத்தனர்?”
என்றுேகட்டான்.
௩௨ அப்சேலாம் ேயாவாப டம், “நான்

உனக்குச் ெசய்த ெசால்லியனுப்ப ேனன்.
நான்உன்ைனஇங்குவருமாறுஅைழத்ேதன்.
உன்ைன அரசனிடம் அனுப்ப வரும்ப ேனன்.
ேகசூரிலிருந்து என்ைன இங்கு ஏன்
வரவைழத்தார் என்று எனக்காக நீ அவைரக்
ேகட்க ேவண்டும். நான் அவைர ேநரில்
பார்க்கமுடியாது, எனேவ நான் ேகசூரில்
தங்கயருந்தால் இன்னும் நன்றாக
இருந்தருக்கும். இப்ேபாது நான் ேபாய்
அரசைனக் காணவடுங்கள். நான்
பாவம் ெசய்தருந்தால் அவர் என்ைனக்
ெகால்லட்டும்!” என்றான்.
அப்சேலாம் தாவீதுஅரசைனசந்த த்தல்
௩௩ பன்பு ேயாவாப் அரசனிடம் வந்து

அப்சேலாமின் வார்த்ைதகைளக் கூறனான்.
அரசன் அப்சேலாைம வரவைழத்தான்.
அப்ேபாது அப்சேலாம் அரசனிடம் வந்தான்.
அப்சேலாம் அரசனுக்கு முன்பு தைரயல்
வழுந்து வணங்கனான். அரசன்
அப்சேலாைமமுத்தமிட்டான்.

௧௫
அப்சேலாம் பலநண்பர்கைளகூட்டுதல்
௧ இதற்குப் பன்பு அப்சேலாம் ஒரு

ேதைரயும், குதைரகைளயும் தனக்காக
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ெபற்றுக்ெகாண்டான். அவன் ேதைரச்
ெசலுத்தும்ேபாது அவனுக்கு முன்ேன
ஓடுவதற்கு 50 ஆட்கள் இருந்தனர்.
௨ அப்சேலாம் அத காைலயல் எழுந்து
நகர வாசலருேக* நன்று, நயாயத்த ற்காக
தாவீது அரசனிடம் ெசல்லும் ஆட்கைளக்
கவனிப்பான். பன்பு அவர்கேளாடு
ேபச , “எந்த நகரத்தலிருந்து வருகறாய்?”
என்பான். அம்மனிதன், “நான் இஸ்ரேவலின்
இந்த ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்” என்று
கூறுவான். ௩ அப்சேலாம் அம்மனிதனிடம்,
“பாரும், நீ ெசால்வது சரிேய. ஆனால் தாவீது
அரசன் நீ ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்”
என்பான்.
௪ அப்சேலாம் ேமலும், “யாராகலும்

என்ைன இந்நாட்டின் நீத பதயாக
நயமித்தால் ச க்கேலாடு வருகற ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்கும் நான் உதவக் கூடும்.
அவனுக்குத் தக்க தீர்ப்பு கைடப்பதற்கு நான்
உதவுேவன்” என்பான்.
௫ எவனாகலும் அப்சேலாமிடம் வந்து

அவைன வணங்கயதும் அப்சேலாம்
அவைன ெநருங்கய நண்பனாக எண்ணி
நடத்துவான். அப்சேலாம் ைகைய நீட்டி,
அவைனத் ெதாட்டு, முத்தமிடுவான்.
௬ தாவீது அரசனிடம் நீத ேவண்டி வந்த

* ௧௫:௨: நகரவாசல் இந்த வாசல் வழியாகத்தான் மக்கள்
தம் வயாபாரத்துக்காக நுைழவார்கள். இதுதான் பல
வழக்குகள்தீர்க்குமிடம்.
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எல்லா இஸ்ரேவலருக்கும் அவ்வாேற
ெசய்தான். அதனால் இஸ்ரேவலருைடய
இருதயங்கைளக்கவர்ந்துக்ெகாண்டான்.

தாவீதன்அரைசப்ெபறஅப்சேலாம்த ட்டம்
௭ நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு†

அப்சேலாம் அரசன் தாவீத டம், “எப்ேரானில்
கர்த்தருக்கு நான் ெகாடுத்த வ ேசஷ
வாக்குறுதைய நைறேவற்றுவதற்கு
ேபாக ேறன். ௮ ஆராமிலுள்ள ேகசூரில்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்ைகயல் அந்த
வாக்குறுதைய நான் ெசய்ேதன்: ‘என்ைன
கர்த்தர் எருசேலமுக்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்தால் நான் கர்த்தருக்கு ேசைவச்
ெசய்ேவன்’ என்ேறன்” என்றான்.
௯ தாவீது அரசன், “சமாதானமாகப் ேபா”

என்றான்.
அப்சேலாம் எப்ேரானுக்குப் ேபானான்.

௧௦ ஆனால் அப்சேலாம் எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்கள் மூலமாகவும் உளவாளிகைள
அனுப்பனான். இந்த உளவாளிகள்
ஜனங்களிடம், “நீங்கள் எக்காளம்
முழங்கயதும், ‘அப்சேலாம் எப்ேரானின்
அரசன்ஆனான்’என்றுகூறுங்கள்!” என்றான்.
௧௧ அப்சேலாம் தன்ேனாடு வர 200 ேபைர

அைழத்தான். அவர்கள் எருசேலமிலிருந்து
அவேனாடு புறப்பட்டனர். ஆனால்

† ௧௫:௭: நான்கு ஆண்டுகள் சல பைழய ஏடுகளில் 40
ஆண்டுகள்எனகூறுகன்றன.
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அப்சேலாமின் த ட்டத்ைத அவர்கள்
அற ந்தருக்கவல்ைல. ௧௨ அகத்ேதாப்ேபல்
தாவீதுக்கு ஆேலாசைன வழங்குபவர்களில்
ஒருவன். அவன் கீேலா என்னும் ஊைரச்
ேசர்ந்தவன். அப்சேலாம் பலிகைளச்
ெசலுத்தும் ேபாது அக த்ேதாப்ேபைல
நகரத்தலிருந்து (கீேலாவலிருந்து) வருமாறு
கூறனான். அப்சேலாமின் த ட்டங்கள் சரிவர
நைறேவற க்ெகாண்டிருந்தன. ஜனங்களில்
பலர்அவனுக்குஆதரவளிக்கமுன்வந்தனர்.

அப்சேலாமின் த ட்டங்கைள தாவீது
அறகறான்
௧௩ஒருமனிதன்தாவீத டம்அச்ெசய்தையச்

ெசால்ல வந்தான். அவன், “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அப்சேலாைமப் பன்பற்றத்
ெதாடங்கயருக்க றார்கள்” என்றான்.
௧௪ அப்ேபாது தாவீது எருசேலமில்

தன்ேனாடிருந்த அத காரிகைள ேநாக்க ,
“நாம் தப்ப த்து வ ட ேவண்டும். நாம்
தப்ப க்காவ ட்டால் அப்சேலாம் நம்ைம
வ ட்டுவ டமாட்டான். அப்சேலாம்
நம்ைமப் ப டிக்கும் முன்னர் வைரவாய்
ெசயல்படுேவாம். அவன் நம் எல்ேலாைரயும்
அழிப்பான் அவன் எருசேலம் ஜனங்கைள
அழிப்பான்” என்றான்.
௧௫ அரசனின் அதகாரிகள் அவைன

ேநாக்க , “நீங்கள் ெசால்கன்றபடிேய நாங்கள்
ெசய்ேவாம்” என்றார்கள்.
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தாவீதும்அவன்ஆட்களும்தப்ப த்தனர்
௧௬ தாவீது தன் வீட்டிலிருந்த

எல்ேலாேராடும் ெவளிேயறனான்.
தன் பத்து மைனவயைரயும் வீட்ைடக்
கவனித்துக்ெகாள்வதற்குவ ட்டுச்ெசன்றான்.
௧௭ எல்லா ஜனங்களும் பன் ெதாடர்ந்து
வர அரசன் ெவளிேயறனான். கைடச
வீட்டினருேக சற்று நன்றார்கள். ௧௮ தன்
அதகாரிகள் எல்ேலாரும் அரசன் அருேக
நடந்தனர். க ேரத்தயர், ப ேலத்தயர்,
க த்தயர், (காத்தலிருந்து வந்த 600 ேபர்)
எல்ேலாரும்அருேக நடந்தார்கள்.
௧௯ அப்ேபாது அரசன் க த்தயனாகய

ஈத்தாய டம், “நீ ஏன் எங்கேளாடு வந்துக்
ெகாண்டிருக்க றாய்? தரும்ப ச் ெசன்று
புதய அரசேனாடு (அப்சேலாேமாடு)
தங்கயரு. நீ ஒரு அந்நயன். இது உன்
ெசாந்த ேதசம் அல்ல. ௨௦ ேநற்றுதான் நீ
என்ேனாடு ேசர்வதற்குவந்தாய். நான் எங்ேக
ெசல்க ேறன் என்று ெதரியாதெபாழுது,
உன்ைனயும் அைலந்து த ரிய என்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல்லேவண்டுமா? ேவண்டாம்.
தரும்ப ப் ேபா. உனது சேகாதரர்கைளயும்
உன்ேனாடு அைழத்துச் ெசல். உனக்கு
இரக்கமும் உண்ைமயும் காட்டப்படட்டும்”
என்றான்.
௨௧ஆனால் ஈத்தாய் அரசனுக்குப் பதலாக,

“கர்த்தர் உய ேராடிருப்பைதப்ேபால நீங்கள்
வாழும் காலம் வைரக்கும் நான் உங்கேளாடு
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இருப்ேபன். வாழ்வலும், மரணத்தலும் நான்
உங்கேளாடுஇருப்ேபன்!” என்றான்.
௨௨ தாவீது ஈத்தாைய பார்த்து, “வா, நாம்

கீதேரான்ஆற்ைறக்கடக்கலாம்” என்றான்.
எனேவ காத் நகரிலிருந்து வந்த

ஈத்தாயும் அவனுைடய எல்லா ஜனங்களும்
அவர்களுைடய குழந்ைதகளும் கீதேரான்
ஆற்ைறக் கடந்தார்கள். ௨௩ எல்லா
ஜனங்களும் சத்தமாய் அழுதார்கள். தாவீது
அரசனும் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்.
ஜனங்கள் பாைலவனத்தற்குச் ெசன்றார்கள்.
௨௪ சாேதாக்கும் ேலவயரும் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்து
ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கீேழ ைவத்தார்கள்.
எருசேலைம வ ட்டு எல்லா ஜனங்களும்
ெவளிேயறும் வைரக்கும் அபயத்தார் ெஜபம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨௫ தாவீது அரசன் சாேதாக்க டம்,

“ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எருசேலமுக்குத் தரும்பவும் ெகாண்டு
ேபா. கர்த்தர் என்னிடம் இரக்கம்
காட்டினால் என்ைனத் தரும்பவும்
வரவைழத்துக்ெகாள்வார். கர்த்தர்
எருசேலைமயும் அவருைடய ஆலயத்ைதயும்
பார்ப்பதற்கு எனக்கு உதவுவார். ௨௬ கர்த்தர்
என்னிடம் கருைண காட்டவல்ைல
என்பாராயன், அவர் வரும்புக ற எைதயும்
எனக்குச்ெசய்யட்டும்” என்றான்.
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௨௭ அரசன் ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகப்
பார்த்து, “நீ தீர்க்கதரிச அல்லவா?
நகரத்த ற்குச் சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப்
ேபா. உன் மகனாகய அகமாைசயும்
அபயத்தாரின் மகன் ேயானத்தாைனயும்
உன்ேனாடு அைழத்துப் ேபா. ௨௮ ஜனங்கள்
பாைலவனத்தற்குள் கடந்து ெசல்லும்
இடங்களில் நான் காத்தருப்ேபன்.
உங்களிடமிருந்து ெசய்த எனக்குக்
கைடக்கும் வைரக்கும் நான் காத்தருப்ேபன்”
என்றான்.
௨௯ எனேவ சாேதாக்கும் அபயத்தாரும்

ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டிைய
எருசேலமுக்கு எடுத்துச் ெசன்று அங்ேக
தங்கனார்கள்.

அகத்ேதாப்ேபலுக்கு எத ராக தாவீதன்
ெஜபம்
௩௦ தாவீது ஒலிவமைலக்குப் ேபானான்.

அழுதுக் ெகாண்டிருந்தான். அவன்தைலைய
மூடிக்ெகாண்டு, கால்களில் மித யடி
இல்லாமல்நடந்தான். தாவீேதாடிருந்த எல்லா
ஜனங்களும் அவர்களுைடய தைலகைள
மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அழுதபடிேய,
தாவீேதாடுெசன்றனர்.
௩௧ ஒருவன் தாவீத டம், “அப்சேலாேமாடு

த ட்டமிட்டவர்களில் அக த்ேதாப்ேபலும்
ஒருவன்” என்றான். அப்ேபாது தாவீது,
“கர்த்தாேவ நீர் அக த்ேதாப்ேபலின்
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உபேதசம் பயனற்றைவயாக இருக்கும்படி
ெசய்யும்” என்று ெஜபம் ெசய்தான்.
௩௨ தாவீது மைலயன் உச்ச க்கு வந்தான்.
இங்கு அவன் அடிக்கடி ேதவைன
ெதாழுதுெகாள்ள வந்தருக்கன்றான்.
அப்ேபாது அற்கயனாகய ஊசாய் அவனிடம்
வந்தான். அவன் அங்க கழிந்தருந்தது.
தைலயல்புழுத இருந்தது.
௩௩ தாவீது ஊசாய்க்கு, “நீ என்ேனாடு

வந்தால் எனக்குப் பாரமாவாய். ௩௪ஆனால்
நீ எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப் ேபானால்
அக த்ேதாப்ேபலின் அறவுைர பயனற்றுப்
ேபாகும்படி நீ ெசய்யலாம். அப்சேலாமிடம்,
‘அரசேன, நான் உங்கள் பணியாள். நான்
உங்கள் தந்ைதக்கு ேசைவ ெசய்ேதன்.
இப்ேபாது உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ேவன்’
என்று கூறு. ௩௫ ஆசாரியர்களான
சாேதாக்கும், அபயத்தாரும் உன்ேனாடு
இருப்பார்கள். நீ அரண்மைனயல்
ேகட்கும் ெசய்த கைள அவர்களிடம்
ெசால்லேவண்டும். ௩௬ சாேதாக்கன்
மகன் அகமாசும் அபயத்தாரின் மகன்
ேயானத்தானும் அவர்கேளாடிருப்பார்கள்.
அவர்கள் மூலமாக உனக்குத் ெதரியவரும்
ெசய்த கைளஎனக்குஅனுப்பு” என்றான்.
௩௭ தாவீதன் நண்பனாகய ஊசாய்

நகரத்த ற்குப் ேபானான். அப்சேலாம்
எருசேலமுக்குவந்தான்.
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௧௬
சீபா தாவீைதச் சந்த க்க றான்
௧தாவீதுஒலிவமைலஉச்சயன்ேமல்
ெகாஞ்சதூரம் நடந்துப்ேபானான். அங்கு

ேமவ ேபாேசத்தன் பணியாளாகய சீபா
தாவீைதச் சந்த த்தான். சீபாவ டம் ேசணம்
கட்டப்பட்ட இரண்டு கழுைதகள் இருந்தன.
கழுைதகள் 200 ெராட்டிகைளயும், 100
குைலகள் உலர்ந்த த ராட்ைசகைளயும்,
100 ேகாைடக்காலக் கனிகைளயும் ஒரு
துருத்த த ராட்ைசரத்ைதயும் சுமந்து வந்தன.
௨ தாவீது அரசன் சீபாைவப் பார்த்து,
“இைவகெளல்லாம்எதற்கு?” என்றுேகட்டான்.
சீபா பதலாக, “இந்தக் கழுைதகள்

அரசனின் குடும்பத்தனர் ெசல்வதற்காகவும்
ெராட்டியும் பழங்களும் அதகாரிகளின்
உணவற்காகவும், த ராட்ைசரசம்
பாைலவனத்தல் நடந்து ெசல்ேவார்
ேசார்வுறும் ேபாது குடிப்பதற்காகவும்
பயன்படும்” என்றான்.
௩ அரசன், “ேமவ ேபாேசத் எங்ேக?” என்று

ேகட்டான்.
சீபா அரசனிடம், “ேமவ ேபாேசத்

எருசேலமில் இருக்க றான் ஏெனன்றால்
அவன் ‘இன்று என் பாட்டனாரின் அரைச
இஸ்ரவலர்கள் எனக்குத் தருப்ப க்
ெகாடுப்பார்கள் என நைனக்கறான்’ ” என்று
கூறனான்.
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௪ பன்னர் அரசன் சீபாவ டம், “சரி
ேமவ ேபாேசத்த ற்கு உரியவற்ைறெயல்லாம்
இப்ேபாது நான் உனக்குத் தருக ேறன்”
என்றான்.
சீபா, “நான் உங்கைள வணங்குக ேறன்.

நான் எப்ேபாதுேம உங்கள் தைய ெபறுேவன்
எனக்கருதுக ேறன்” என்றான்.

சீேமய தாவீைத சப க்க றான்
௫ தாவீது பகூரிமுக்கு வந்தான்.

சவுலின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன்
ஒருவன் பகூரிமுலிருந்து அங்கு வந்தான்.
இம்மனிதன் ேகராவன் மகனாகய சீேமய .
சீேமய தாவீத டம் தீயவற்ைறப் ேபச யவனாக
வந்தான். அவன் மீண்டும் மீண்டும்
தீயனவற்ைறேய ேபசனான்.
௬ தாவீதன் மீதும் அவனது அதகாரிகள்

மீதும் சீேமய கற்கைள வீச ஆரம்ப த்தான்.
ஆனால் மக்களும் வீரர்களும் தாவீைதச்
சூழ்ந்து நன்று அவைனக் காத்தனர்.
௭ சீேமய தாவீைத சப த்தான். அவன்,
“ெகாைலகாரேன! ெவளிேய ேபா.
ெவளிேய ேபா. ௮ கர்த்தர் உன்ைனத்
தண்டிக்கறார். ஏெனனில், நீ சவுலின்
குடும்பத்தாைரக் ெகாைலச் ெசய்தாய். நீ
சவுலின் இடத்தல் அரசனாக அமர்ந்தாய்.
ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர் அரசாட்சைய
உனது மகனான அப்சேலாமுக்குக்
ெகாடுத்துள்ளார். இப்ேபாது அேத தீைமகள்
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உனக்கு ேநர்கன்றன. ஏெனனில் நீ ஒரு
ெகாைலக்காரன்” என்றான்.
௯ ெசருயாவன் மகனாகய அப சாய்

அரசைன ேநாக்க , “எனது அரசனாகய
ஆண்டவேர, ஏன் இந்த மரித்த நாய் உம்ைம
சப க்க ேவண்டும்? நான் சீேமயயன்
தைலையெவட்டப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
௧௦ அதற்கு அரசன், “நான் என்ன ெசய்ய

முடியும், ெசருயாவன் ஜனங்கேள? சீேமய
என்ைன சப க்க றான். ஆனால் அவன்
என்ைன சப க்குமாறு அவனிடம் கர்த்தர்
கூறயுள்ளார்” என்றான். ௧௧ தாவீது
அப சாய டமும் அவனது பணியாட்களிடமும்,
“இங்ேக பாருங்கள், என் ெசாந்த
மகனான அப்சேலாம் என்ைனக் ெகால்ல
முயல்கறான். சீேமய என்ற ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன் என்ைனக்
ெகால்ல அதக உரிைமயுைடவன். அவன்
அைதச் ெசய்யட்டும். அவன் தீய
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
இருக்கட்டும். கர்த்தர் அவ்வாறு ெசய்ய
அவனிடம் கூறயுள்ளார். ௧௨ ஒரு
ேவைள கர்த்தர் தீய காரியங்கள் எனக்கு
ேநரிடுவைதப் பார்ப்பார். பன்பு கர்த்தர்
சீேமய ெசால்லும் தீய காரியங்கள்
ஒவ்ெவான்றற்கும் பதலாக நல்லைதச்
ெசய்யலாம்” என்றான்.
௧௩ இவ்வாறு தாவீதும் அவனுைடய

ஆட்களும் பாைதயல் ெதாடர்ந்து நடந்துச்
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ெசன்றனர். ஆனால் சீேமய தாவீைதப்
பன் ெதாடர்ந்தான். மைலேயாரமுள்ள
மறுபுறத்துப் பாைதயல் ச ேமய நடந்தான்.
சீேமய தீயவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
நடந்தான். சீேமய கற்கைளயும்
அழுக்ைகயுங்கூடதாவீதன்மீதுஎற ந்தான்.
௧௪ தாவீது அரசனும் அவனது ஆட்களும்

பகூரிம்முக்கு வந்தனர். அரசனும் அவனது
ஆட்களும் ேசார்வுற்றருந்தனர். ஆைகயால்
பகூரிமில்ஓய்ெவடுத்தனர்.
௧௫ அப்சேலாம், அகத்ேதாப்ேபல் மற்றும்

இஸ்ரேவலர் அைனவரும் எருசேலமுக்கு
வந்தனர். ௧௬ தாவீதன் நண்பனாகய
அற்கயனாகய ஊசாய் அப்சேலாமிடம்
வந்தான். ஊசாய் அப்சேலாமிடம், “அரசேர!
நீண்டகாலம்வாழ்க” என்றான்.
௧௭ அப்சேலாம் பதலாக, “நீ உன்

நண்பனான தாவீதுக்கு உண்ைமயாக
இருக்கவல்ைலயா? எருசேலைமவ ட்டு உன்
நண்பேனாடு ஏன் ேபாகவல்ைல?” என்று
கூறனான்.
௧௮ அதற்கு ஊசாய், “கர்த்தர்

ேதர்ந்ெதடுக்கும் ஆைளச் சார்ந்தவன்
நான். இந்த ஜனங்களும் இஸ்ரேவலரும்
உம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். நான் உம்ேமாடு
தங்குேவன். ௧௯ முன்பு நான் உமது
தந்ைதக்குப் பணியாற்றயருக்க ேறன்.
ஆகேவஇப்ேபாது நான் தாவீதன்மகனுக்குப்
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பணிெசய்யேவண்டும். எனேவ உமக்குப்
பணி ெசய்ேவன்” என்றான்.

அப்சேலாம்அக த்ேதாப்ேபலிடம்அறவுைர
ேகட்க றான்
௨௦ அப்சேலாம் அக த்ேதாப்ேபலிடம், “நாம்

இப்ேபாது என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௨௧ அகத்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமிடம்,

“உங்கள் தந்ைதயார் அவரது மைனவயரில்
சலைர இங்கருக்கும் வீட்ைடக் கவனிக்க
வ ட்டிருந்தார். ேபாய், அவர்கேளாடு பாலின
உறவுக்ெகாள்ளுங்கள். பன்பு எல்லா
இஸ்ரேவலரும் உங்கள் தந்ைத உங்கைள
ெவறுப்பைதஅறவார்கள். உங்கள்ஜனங்கள்
உங்களுக்கு அதகமான ஆதரவு காட்ட
ஊக்கமைடவார்கள்” என்றான்.
௨௨ பன்பு அவர்கள் அப்சேலாமிற்காக

வீட்டின் மாடியன் மீது ஒரு கூடாரத்ைத
அைமத்தனர். அப்சேலாம் தன்
தந்ைதயன் மைனவயேராடு பாலின
உறவுக்ெகாண்டான். இஸ்ரேவலர்
அதைனப் பார்த்தனர். ௨௩ அந்ேநரத்தல்
அக த்ேதாப்ேபலின் உபேதசம் தாவீதுக்கும்
அப்சேலாமுக்கும் மிக முக்கயமானதாக
இருந்தது. ேதவன் மனிதனுக்குச் ெசான்ன
வாக்ைகப்ேபான்று முக்கயமானதாக
இருந்தது.
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௧௭
தாவீைதக் குற த்த அக த்ேதாப்ேபலின்

அறவுைர
௧அக ேதாப்ேபல் ேமலும்அப்சேலாமிடம்,
“நான் இப்ேபாது 12,000 ஆட்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். இன்ற ரவு தாவீைத
நான் துரத்துேவன். ௨ அவன் தளர்ந்து
ேசார்வுற்றருக்கும்ேபாது அவைனப்
ப டிப்ேபன். நான் அவைனக் கலக்கமைடயச்
ெசய்ேவன். அவனது ஆட்கள்
ஓடிவடுவார்கள். ஆனால் தாவீது
அரசைன மட்டும் ெகால்ேவன். ௩ பன்பு
ஜனங்கைளெயல்லாம் உங்களிடம் அைழத்து
வருேவன். தாவீது மரித்துவ ட்டால்,
எல்லா ஜனங்களும் சமாதானத்ேதாடு
தரும்புவார்கள்” என்றான்.
௪ இத்த ட்டம் அப்சேலாமுக்கும்

இஸ்ரேவலின் தைலவர்களுக்கும்
நல்லெதனப்பட்டது. ௫ ஆனால் அப்சேலாம்,
“அற்கயனாகய ஊசாையக் கூப்படுங்கள்.
அவன் கூறுவைதக் ேகட்கேவண்டும்”
என்றான்.

அகத்ேதாப்ேபலின் அறவுைரையஊசாய்
பாழாக்குக றான்
௬ ஊசாய் அப்சேலாமிடம் வந்தான்.

அப்சேலாம் ஊசாய டம், “இதுதான்
அகத்ேதாப்ேபல் வகுத்தளித்த த ட்டம்.



2 சாமுேவல்௧௭:௭ xciii 2 சாமுேவல்௧௭:௧௨

நாம் இைதப் பன்பற்ற ேவண்டுமா?
இல்ைலெயனில்ெசால்லும்” என்றான்.
௭ ஊசாய் அப்சேலாமிடம், “இம்முைற

அக ப்ேதாப்ேபலின் அறவுைர சரியாக
இல்ைல” என்றான். ௮ ேமலும் ஊசாய், “உன்
தந்ைதயும் அவரது ஆட்களும் வலியவர்கள்
என்பதுஉனக்குத் ெதரியும், தன்குட்டிகைளக்
களவு ெகாடுத்த கரடிகள் ேபால் அவர்கள்
ேகாபங்ெகாண்டிருக்க றார்கள். உன்
தந்ைத பயற்ச ப் ெபற்ற வீரர். அவர்
ஜனங்கேளாடுஇரவல்தங்கமாட்டார். ௯அவர்
ஒருேவைள குைகய ேலா, ேவெறங்ேகா
ஒளிந்தருக்க ேவண்டும். அவர் முதலில்
உன் ஆட்கைளத் தாக்கனால், ஜனங்கள்
அச்ெசய்தைய அறவார்கள். அவர்கள்,
‘அப்சேலாமின் ஆட்கள் ேதாற்க றார்கள்’
என்று நைனப்பார்கள். ௧௦ பன்பு சங்கம்
ேபால் ைதரியம்ெகாண்ட ஆட்களும்
பயப்படுவார்கள். ஏெனன்றால் எல்லா
இஸ்ரேவலரும் உங்கள் தந்ைத ச றந்த வீரர்
என்றும், அவரது ஆட்கள் ைதரியமானவர்கள்
என்றும்அறவார்கள்.
௧௧ “இதுேவ நான் ெசால்லவரும்புவதாகும்:

நீ தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டும்
உள்ள இஸ்ரேவலைர ஒன்று த ரட்ட
ேவண்டும். அப்ேபாது கடலின் மணைலப்
ேபால் பலர் இருப்பார்கள். பன்பு நீ
ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும். ௧௨ நாம்
தாவீைத அவர் ஒளிந்தருக்குமிடத்தலிருந்து
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ப டிக்கலாம். பனித்துளி ந லத்தல்
வழுவதுேபால், நாம் தாவீதன் மீது
வழுந்து ப டிக்கலாம். தாவீைதயும்
அவரது ஆட்கைளயும் ெகால்லலாம்.
யாரும் உய ேராடு இருக்கமாட்டார்கள்.
௧௩ ஒருேவைள நகரத்த ற்குள் தாவீது
தப்ப ச் ெசன்றால் எல்லா இஸ்ரேவலரும்
அங்குக் கயறுகைளக் ெகாண்டுவருவர்.
நகரத்தன் மதல்கைள தகர்ப்ேபாம். நகரம்
பள்ளத்தாக்காக மாறும்படி ெசய்வர். ஒரு
கல்கூட முன்பு ேபால் நகரத்தல் இராது”
என்றான்.
௧௪அப்சேலாமும் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்,

“அற்கயனாகய ஊசாயன் அறவுைர
அக த்ேதாப்ேபலுைடயைதக் காட்டிலும்
ச றந்தது” என்றனர். இது கர்த்தருைடய
த ட்டமானதால் அவர்கள் அவ்வாறு
கூறனார்கள். அகத்ேதாப்ேபலின் நல்ல
அறவுைர பயனற்றுப்ேபாகும்படி கர்த்தர்
த ட்டமிட்டார். அப்சேலாைமக் கர்த்தர்
இவ்வாறுதண்டிப்பார்.

தாவீதுக்கு ஊசாய் ஒரு எச்சரிக்ைக
அனுப்புக றான்
௧௫ இவ்வஷயங்கைளெயல்லாம்

ஆசாரியர்களாகய சாேதாக்குக்கும்
அபயத்தாருக்கும் ஊசாய் கூறனான்.
அகத்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும்
இஸ்ரேவல் தைலவர்களுக்கும் கூறய
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காரியங்கைள அவன் அவர்களுக்குத்
ெதரிவ த்தான். சாேதாக்குக்கும்
அபயத்தாருக்கும் ஊசாய் தான்
கூறய ஆேலாசைன பற்றய
ெசய்தையயும் ெதரிவ த்தான். ஊசாய்,
௧௬ “வைரயுங்கள்! தாவீதுக்குச்
ெசய்த அனுப்புங்கள். இன்ற ரவல்
ஜனங்கள் பாைலவனத்தற்குக் கடந்து
ெசல்லுமிடங்களில் தங்கேவண்டாெமனக்
கூறுங்கள். ஆனால் உடேன ேயார்தான்
நதையக் கடக்க ேவண்டும். நதையக்
கடந்துவ ட்டால் அரசனும் அவனுைடய
ஜனங்களும் ப டிபடமாட்டார்கள்” என்று
கூறனான்.
௧௭ ஆசாரியர்களின் மகன்களாகய

ேயானத்தானும் அகமாசும், இன்ேறாேகல்
என்னுமிடத்தல் காத்தருந்தார்கள்.
ஊருக்குள் ேபாவைதப் ப றர்
காணேவண்டாெமன வரும்பனார்கள்,
எனேவ ஒரு ேவைலக்காரப் ெபண்மணி
அவர்களிடம் வந்தாள். அவள் அவர்களுக்குச்
ெசய்தையத் ெதரிவ த்தாள். பன்பு
ேயானத்தானும் அகமாசும் அரசன் தாவீத டம்
ெசன்று இவ்வஷயங்கைளப்பற்ற த்
ெதரிவ த்தனர்.
௧௮ ஆனால் ஒரு சறுவன்

ேயானத்தாைனயும் அகமாைசயும்
பார்த்துவ ட்டான். அவன் அைதச்
ெசால்வதற்கு அப்சேலாமிடம் ஓடினான்.
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ேயானத்தானும் அகமாசும் வைரவாக
ஓடிவ ட்டார்கள். அவர்கள் பகூரிமில் உள்ள
ஒரு மனிதனின் வீட்ைட அைடந்தனர்.
அவன் முற்றத்தல் ஒரு கணறு இருந்தது.
ேயானத்தானும் அகமாசும் கணற்றனுள்
இறங்கனார்கள். ௧௯ அம்மனிதனின்
மைனவ ஒரு வ ரிப்ைப எடுத்துக் கணற்றன்
மீது வ ரித்தாள். பன்பு அவள் அதன் மீது
தானியங்கைளப்பரப்பனாள். தானியத்ைதக்
குவத்து ைவத்தருந்தாற்ேபால் அக்கணறு
காணப்பட்டது. யாரும் ேயானத்தனும்
அகமாசும் அங்கு ஒளிந்தருப்பைதக்
கண்டுபடிக்க முடியாது. ௨௦ அப்சேலாமின்
பணியாட்கள் வீட்டிலிருந்த ெபண்ணிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள், “ேயானத்தானும்
அகமாசும் எங்ேக?” என்றுேகட்டார்கள்.
அப்ெபண்அப்சேலாமின்ேவைலயாட்களிடம்,

அவர்கள் ஏற்ெகனேவ நதையக்
கடந்துவ ட்டார்கள்என்றுகூறனாள்.
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் பன்பு

ேயானத்தாைனயும் அகமாைசயும் ேதடினர்,
ஆனால் அவர்களால் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல. எனேவ அப்சேலாமின்
ேவைலக்காரர்கள் எருசேலமுக்குத்
தரும்பனார்கள்.
௨௧ அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள்

ேபான ப றகு, ேயானத்தானும் அகமாசும்
கணற்றற்கு ெவளிேய வந்தார்கள்.
அவர்கள் ேபாய் தாவீது அரசனிடம்
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ெசான்னார்கள். அவர்கள் தாவீைத ேநாக்க ,
“வைரந்து நதையக் கடந்து ேபாய்வடுங்கள்.
அகத்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு எத ராக
இந்த காரியங்கைளத் த ட்டமிட்டுள்ளான்”
என்றார்கள்.
௨௨ அப்ேபாது தாவீதும் அவேனாடிருந்த

எல்லா ஜனங்களும் ேயார்தான் நதையக்
கடந்தார்கள். சூரியன் ேதான்றும் முன்னர்
தாவீதன் ஜனங்கள் ேயார்தான் நதையக்
கடந்துவ ட்டிருந்தனர்.
அகத்ேதாப்ேபல் தற்ெகாைல

ெசய்துக்ெகாள்க றான்
௨௩ இஸ்ரேவலர் தனது அறவுைரைய

ஏற்றுக் ெகாள்ளவல்ைல என்று
அகத்ேதாப்ேபல் கண்டான். அகத்ேதாப்ேபல்
கழுைதயன் ேமல் சுைமகைள
ஏற்ற க்ெகாண்டான். அவன்
நகரத்தலிருந்த தன் வீட்டிற்குச்
ெசன்றான். அவன் தன் குடும்பக்
காரியங்கைள ஒழுங்குப்படுத்த , தூக்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டான். அகத்ேதாப்ேபல்
மரித்தப றகு, ஜனங்கள் அவைன அவனது
தந்ைதயன்கல்லைறக்குள்புைதத்தார்கள்.
அப்சேலாம் ேயார்தான் நதையக்

கடக்க றான்
௨௪தாவீதுமக்னாயீைமவந்தைடந்தார்.
அப்சேலாமும் இஸ்ரேவலரும்

ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர்.
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௨௫ அப்சேலாம் அமாசாைவப் பைடக்குத்
தைலவனாக்கனான். அமாசா ேயாவாபன்
பதவைய வகத்தான். அமாசா
இஸ்மேவலனாகய எத்த ராவன் மகன்.
ெசருயாவன் சேகாதரியாக ய நாகாசன்
மகளாகய அப காயல் அமாசாவன் தாய்.
(ெசருயா ேயாவாபன்தாய்)
௨௬ கீேலயாத் ேதசத்தல் அப்சேலாமும்

இஸ்ரேவலரும்பாளயமிறங்கனார்கள்.

ேசாப ,மாகீர், பர்ச லாஆக ேயார்
௨௭ தாவீது மக்னாயீைம வந்தைடந்தார்.

அந்த இடத்தல் ேசாப , மாகீர், பர்ச லா
ஆக ேயார் இருந்தனர். (அம்ேமானியரின்
ஊராகய ரப்பாைவச் சார்ந்தவன் ேசாப
நாகாசன் மகன் ேலாேதபாரிலிருந்து
அம்மிேயலின் மகனாகய மாகீர் வந்தான்.
கீேலயாத்தலுள்ள ேராகலிமிலிருந்து
வந்தவன் பர்சலா) ௨௮-௨௯ அவர்கள்,
“பாைலவனத்தல் ஜனங்கள் ேசார்ேவாடும்,
பச ேயாடும், தாகத்ேதாடும் இருக்க றார்கள்”
என்றார்கள். தாவீதும் அவரின் ஜனங்களும்
உண்பதற்காகவும் குடிப்பதற்காகவும்
அவர்கள் பல ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். படுக்ைககள், குவைளகள்,
மண்பாண்டங்கள் ஆகயவற்ைறயும்
அவர்கள் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
ேகாதுைம, பார்லி, மாவு, வறுத்த
தானியங்கள், ெபரும்பயறு, சறும் பயறு,
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உலர்ந்த ெகாட்ைடகள், ேதன், ெவண்ெணய்,
ஆடுகள், பால்கட்டிகள் ஆகயவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தார்கள்.

௧௮
தாவீதுேபாருக்குத்தயாராக றான்
௧தாவீதுதன்ஆட்கைளஎண்ணிப்
பார்த்தான். 1,000 ேபருக்கு ஒரு

பைடத்தைலவனாகவும் 100 ேபருக்கு ஒரு
பைடத்தைலவனாகவும் ஜனங்கைள வழி
நடத்துேவாைர நயமித்தான். ௨ ஜனங்கைள
மூன்று ப ரிவனராகப் ப ரித்தான். பன்பு
ஜனங்கைள ெவளிேய அனுப்பனான்.
மூன்றல் ஒரு பகுத ஜனங்கைள ேயாவாப்
வழி நடத்தனான். மற்ெறாரு மூன்றல்
ஒரு பகுதயனைர ெசருயாவன் மகனும்
ேயாவாபன் சேகாதரனுமாகய அப சாய்
வழி நடத்தனான். காத்தலிருந்து வந்த
ஈத்தாய மூன்றாவது ப ரிவு ஜனங்கைள வழி
நடத்தனான்.
தாவீது அரசன் ஜனங்களிடம், “நானும்

உங்கேளாடுவருேவன்” என்றுகூறனான்.
௩ ஆனால் ஜனங்கள், “இல்ைல, நீங்கள்

எங்கேளாடுவரக்கூடாது. ஏெனனில் நாங்கள்
(யுத்தத்தல்) ஓடிவ ட்டால் அப்சேலாமின்
ஆட்கள் ெபாருட்படுத்தமாட்டார்கள். நம்மில்
பாத ேபர் ெகால்லப்பட்டாலும் அப்சேலாமின்
ஆட்கள் கவைலப்படமாட்டார்கள். ஆனால்
நீங்கள் எங்களில் 10,000 ேபருக்கு



2 சாமுேவல்௧௮:௪ c 2 சாமுேவல்௧௮:௭

ஒப்பானவர்கள்! நீங்கள் நகரத்தல்
தங்கயருப்பேத நல்லது. பன்பு எங்களுக்கு
உதவ ேதைவயானால், நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவமுடியும்” என்றார்கள்.
௪ அரசன் ஜனங்கைள ேநாக்க , “நீங்கள்

ச றந்தெதன முடிெவடுக்கும் காரியத்ைதேய
நான்ெசய்ேவன்” என்றான்.
பன்புஅரசன்வாயலருேகவந்துநன்றான்.

பைட ெவளிேய ெசன்றது. அவர்கள் 100
ேபராக மற்றும் 1,000 ேபராக அணிவகுத்துச்
ெசன்றனர்.

அப்சேலாமிடம் ெமன்ைமயாய்
நடந்துக்ெகாள்ளுங்கள்!
௫ ேயாவாப், அப சாய , ஈத்தாய்

ஆக ேயாருக்குஅரசன்ஒருகட்டைளய ட்டான்.
அவன், “இைத எனக்காகச் ெசய்யுங்கள்
அப்சேலாமிடம் ெமன்ைமயாய்
நடந்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
ஜனங்கள் எல்லாரும் அப்சேலாைமக்

குற த்து பைடத் தைலவர்களுக்கு அரசன்
இட்ட கட்டைளையக் ேகட்டார்கள்.

தாவீதன் பைட அப்சேலாமின் பைடையத்
ேதாற்கடிக்க றது
௬ அப்சேலாமின் இஸ்ரேவலருைடய

பைடையத் தாவீதன் பைட களத்தல்
சந்த த்தது. அவர்கள் எப்ப ராயீமின்
காட்டில் சண்ைடய ட்டனர். ௭ தாவீதன் பைட
இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்தது. அன்ைறக்கு
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20,000ஆட்கள் ெகால்லப்பட்டனர். ௮அப்ேபார்
ேதசெமங்கும் பரவயது. அன்ைறக்கு
வாளால் மரித்ேதாைரக்காட்டிலும் காட்டில்
மரித்தவர்கேள அத க எண்ணிைகயல்
இருந்தனர்.
௯ அப்சேலாம் தாவீதன் அதகாரிகைளச்

சந்த க்க ேநர்ந்தது. அப்சேலாம் தனது
ேகாேவறு கழுைதயன் ேமேலற க்ெகாண்டு,
தப்ப த்துச்ெசல்ல முயன்றான். ஒரு ெபரிய
கர்வாலி மரத்தன் கீேழ அந்தக் ேகாேவறு
கழுைதச் ெசன்றது. அதன் கைளகள்
அடர்த்தயாக இருந்தன. அப்சேலாமின்
தைல மரத்தல் அகப்பட்டுக்ெகாண்டது,
அவன் ஏற வந்த ேகாேவறு கழுைத
ஓடிவ ட்டதால், அப்சேலாம் நலத்த ற்கு
ேமலாகத்*ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௦ஒரு மனிதன் ந கழ்ந்ததுஅைனத்ைதயும்

பார்த்தான். அவன் ேயாவாப டம்,
“ஓர் கர்வாலி மரத்தல் அப்சேலாம்
ெதாங்க க்ெகாண்டிருப்பைதநான்கண்ேடன்”
என்றான்.
௧௧ ேயாவாப் அம்மனிதைன ேநாக்க ,

“ஏன் அவைனக் ெகான்று நலத்தல்
வழும்படியாகச் ெசய்யவல்ைல? நான்
உனக்கு ஒரு கச்ைசையயும் 10 ெவள்ளிக்
காைசயும்ெகாடுத்தருப்ேபன்!” என்றான்.

* ௧௮:௯: நலத்த ற்கு ேமல் எழுத்தன் ப ரகாரமாக,
“வானத்தற்கும்பூமிக்கும் நடுவல்”.
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௧௨ அம்மனிதன் ேயாவாைப ேநாக்க ,
“நீங்கள் எனக்கு 1,000 ெவள்ளிக்காைசக்
ெகாடுத்தாலும் நான் அரசனின் மகைனக்
காயப்படுத்த முயலமாட்ேடன். ஏெனனில்
உங்களுக்கும், அப சாய க்கும், ஈத்தாய க்கும்
அரசன் இட்ட கட்டைளைய நாங்கள்
ேகட்ேடாம். அரசன், ‘இைளய அப்சேலாைமக்
காயப்படுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்’
என்றான். ௧௩ நான் அப்சேலாைமக்
ெகான்றால்அரசன் கண்டுபடித்துவடுவான்.
அப்ேபாது நீங்கேள என்ைனத் தண்டிப்பீர்கள்”
என்றான்.
௧௪ ேயாவாப், “நான் உன்ேனாடு இங்குப்

ெபாழுைதவீணாக்கமாட்ேடன்!” என்றான்.
அப்சேலாம் உய ேராடு இன்னும் ஓக்

மரத்தல் ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
ேயாவாப் மூன்று ஈட்டிகைள எடுத்தான்.
அவற்ைற அப்சேலாைம ேநாக்க எற ந்தான்.
அைவ அப்சேலாமின் இருதயத்ைத
துைளத்தன. ௧௫ ேயாவாபுக்கு யுத்தத்தல்
உதவய பத்து இளம் வீரர்கள் இருந்தனர்.
அந்த பத்து ேபரும் அப்சேலாைமச் சூழ்ந்து
நன்றுஅவைனக்ெகான்றனர்.
௧௬ ேயாவாப் எக்காளம்ஊத அப்சேலாமின்

இஸ்ரேவலைரத் துரத்துவைத நறுத்துமாறு
அறவத்தான். ௧௭ பன்பு அப்சேலாமின்
உடைல ேயாவாபன் ஆட்கள் எடுத்துக்
காட்டிலிருந்த ஒரு ெபரிய குழியல் இட்டனர்.
அக்குழிையப்ெபரிய கற்களால்மூடினார்கள்.
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அப்சேலாைமப் பன்பற்றய இஸ்ரேவலர்
ஓடிப்ேபாய், தங்கள்வீடுகைளஅைடந்தனர்.
௧௮ அப்சேலாம் உய ேராடிருந்தேபாது

அரசனின் பள்ளதாக்கல் ஒரு தூைண
நறுவனான். அப்சேலாம். “எனது ெபயைர
நைலநறுத்துவதற்குஎனக்குமகன்இல்ைல”
என்றான். எனேவ அத்தூணுக்கு தனது
ெபயரிட்டான். அத்தூண் இன்ைறக்கும்
“அப்சேலாமின் ஞாபகச் சன்னம்” என்று
அைழக்கப்படுக றது.

ேயாவாப்தாவீதுக்குெசய்தயனுப்புக றான்
௧௯ சாேதாக்கன் மகனாகய அகமாஸ்

ேயாவாைபேநாக்க , “நான்ஓடிப்ேபாய்தாவீது
அரசனுக்குச் ெசய்தையத் ெதரிவ ப்ேபன்.
அவருக்காக பைகவைன கர்த்தர் தாேம
அழித்தார் என்றுெசால்ேவன்” என்றான்.
௨௦ ேயாவாப் அக மாச டம், “ேவண்டாம், நீ

இன்று தாவீதுக்குச் ெசய்தையச் ெசால்ல
ேவண்டாம். இன்றல்ல, இன்ெனாரு
நாள் ெசய்தையக் ெகாண்டு ேபாகலாம்.
ஏெனனில்,அரசனின் மகன் மரித்துவ ட்டான்”
என்றான்.
௨௧ பன்பு ேயாவாப் கூஷைய ேநாக்க , “நீ

பார்த்த காரியங்கைள அரசனிடம் ேபாய்ச்
ெசால்” என்றான்.
கூஷயன் ேயாவாைப வணங்கனான்.

பன்புஅவன்தாவீதுக்குச்ெசால்லஓடினான்.
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௨௨ ஆனால் சாேதாக்கன் மகனாகய
அகமாஸ் ேயாவாைப மீண்டும்
ேவண்டியவனாய், “எது நடந்தாலும்
பரவாயல்ைல. கூஷயன் பன்னால் ஓட
என்ைனஅனுமதயுங்கள்!” என்றான்.
ேயாவாப், “மகேன, ஏன் நீ ெசய்தையக்

ெகாண்டுேபாக ேவண்டும் என
நைனக்கறாய்? நீ கூறப்ேபாகும் ெசய்த க்கு
எந்தப் பரிைசயும்ெபறமாட்டாய்” என்றான்.
௨௩ அகமாஸ் பதலாக, “எது நடந்தாலும்

பரவாயல்ைல, நான்ஓடுேவன்” என்றான்.
ேயாவாப்அக மாச டம், “ஓடு!” என்றான்.
அப்ேபாது அகமாஸ் ேயார்தான்

பள்ளதாக்கு வழியாக ஓடினான். அவன்
கூஷயைனமுந்தவ ட்டான்.

தாவீதுெசய்தையஅறகறான்
௨௪ நகர வாயல்கள் இரண்டிற்கும் நடுேவ

தாவீதுஉட்கார்ந்தருந்தான். வாயல்மதலின்
கூைரயல் காவலன் ேபாய் நன்றான். ஒரு
மனிதன் தனித்து ஓடிவருகறைதக் காவலன்
கண்டான். ௨௫ காவலன் தாவீது அரசனிடம்
உரக்கச்ெசான்னான்.
தாவீது அரசன், “அம்மனிதன் தனித்து

வந்தால் அவன் ெசய்த க் ெகாண்டு
வருகறான்” என்றான்.
அம்மனிதன்அருேகவந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

௨௬ காவலன் மற்ெறாரு மனிதனும் ஓடி
வருவைதக் கண்டான். காவலன் வாயற்
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காப்ேபானிடம், “பார்! மற்ெறாருவனும்
தனியாகஓடிவருகறான்!” என்றான்.
அரசன், “அவனும் ெசய்த க் ெகாண்டு

வருகறான்” என்றான்.
௨௭ காவலன், “சாேதாக்கன் மகன்

அகமாைசப் ேபால் முதல் மனிதன்
ஓடிவருகறான்” என்றான்.
அரசன், “அகமாஸ் நல்ல மனிதன். அவன்

நற்ெசய்தையக் ெகாண்டு வரக்கூடும்”
என்றான்.
௨௮அகமாஸ்அரசனிடம், “எல்லாம்நல்லபடி

நடந்தது!” என்றான். அகமாஸ் அரசைன
வணங்கனான். அவனது முகம் நலத்த ற்கு
அருகல் வந்தது. அகமாஸ், “உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர துதயுங்கள்! எனது
அரசனாகய ஆண்டவேன, உங்களுக்கு
எத ரான ஆட்கைளக் கர்த்தர் ேதாற்கடித்தார்”
என்றான்.
௨௯ அரசன், “இளம் அப்சேலாம் நலமா?”

என்றுேகட்டான்.
அகமாஸ் பதலாக, “ேயாவாப் என்ைன

அனுப்பயேபாது ெபரிய சந்தடியருந்தது.
அது என்னெதன்று எனக்குத் ெதரியாது”
என்றான்.
௩௦அப்ேபாது அரசன், “இங்ேக வந்து நன்று

காத்தரு” என்றான். அகமாசும் தள்ளிப்ேபாய்
நன்றான்.
௩௧ கூஷயன் வந்தான். அவன், “எனது

ஆண்டவனாகய அரசனுக்குச் ெசய்த இது.
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உங்களுக்கு எத ரான ஜனங்கைள கர்த்தர்
இன்றுதண்டித்தார்!” என்றான்.
௩௨ அரசன் கூஷயைன ேநாக்க , “இளம்

அப்சேலாம் நலமா?” என்றான்.
கூஷயன் பதலாக, “உங்களுக்கு எத ராக

வரும் பைகவர்களும் ஜனங்களும் இந்த
இளம் மனிதைனப் (அப்சேலாைமப்) ேபால
தண்டிக்கப்படுவார்கள் என நம்புக ேறன்”
என்றான்.
௩௩ அப்ேபாது அப்சேலாம் மரித்துவ ட்டான்

என்பைத அரசன் அறந்தான். அரசன் நைல
குைலந்தான். நகரவாயலின் ேமலிருந்த
அைறக்கு அவன் ெசன்றான். அங்ேக அவன்
அழுதான். ேபாகும்ேபாது, “எனது மகன்
அப்சேலாேம, என் மகன் அப்சேலாேம!
நான் உனக்காக மரித்தருக்கலாம் என
வரும்புக ேறன். என் மகேன, என் மகேன!”
என்றான்.

௧௯
ேயாவாப் தாவீைதக் கடிந்துக்

ெகாள்கன்றான்
௧ஜனங்கள்ேயாவாபுக்குச்ெசய்தையத்
ெதரிவ த்தனர். அவர்கள் ேயாவாைப

ேநாக்க , “பாருங்கள்அரசர் அப்சேலாமுக்காக
மிகவும் அழுது துக்கமாய் இருக்க றார்”
என்றார்கள். ௨ அன்ைறய ேபாரில்
தாவீதன் பைட ெவற்ற ெபற்றது, ஆனால்
அந்த நாள் எல்ேலாருக்கும் துக்க நாளாக
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அைமந்தது. “அரசன் தனது மகனுக்காக
அத க துக்கமைடந்துள்ளான்” என்பைத
ஜனங்கள் ேகள்வப்பட்டதால் அது மிகுந்த
துக்க நாள்ஆயற்று.
௩ ஜனங்கள் அைமதயாக நகரத்த ற்குள்

வந்தனர். ேபாரில் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு,
ஓடிப்ேபான ஜனங்கைளப்ேபால் அவர்கள்
இருந்தார்கள். ௪ அரசன் முகத்ைத
மூடிக் ெகாண்டிருந்தான். “எனது மகன்
அப்சேலாேம, ஓ அப்சேலாேம, என் மகேன,
என்மகேன!” என்றுஅவன்சத்தமிட்டுஅழுதுக்
ெகாண்டிருந்தான்.
௫ அரசனின் அரண்மைனக்குள் ேயாவாப்

வந்தான். ேயாவாப் அரசைனப் பார்த்து,
“உங்கள் ஒவ்ெவாரு அதகாரிகைளயும்
நீங்கள் புண்படுத்துகறீர்கள். பாருங்கள்
அந்த அத காரிகள் இன்று உங்கள்
உயைரக் காப்பாற்றனார்கள். அவர்கள்
உங்கள் மகன்கள், மகள்கள், மைனவகள்,
ேவைலக்காரிகள் ஆக ேயாரின்
உய ர்கைளயும் காப்பாற்றனார்கள்.
௬ உங்கைளப் பைகக்க றவர்கைள
நீர் ேநச க்க றீர். உங்கைள
ேநச க்க றவர்கைள நீர் ெவறுக்கறீர்.
உங்கள் அதகாரிகளும் உங்கள் வீரர்களும்
உங்களுக்கு ஒரு ெபாருட்டல்ல என்பைத
இன்று ெவளிப்படுத்தவ ட்டீர்கள்.
அப்சேலாம் உய ேராடிருந்து, நாங்கள்
அைனவரும் ெகால்லப்பட்டிருந்தால்
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நீர் மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடந்தருப்பீர்
என்பைத அற ந்துெகாள்ள முடிக றது!
௭ இப்ேபாது எழுந்து ேபாய் உங்கள்
அதகாரிகளிடம் ேபசுங்கள். அவர்கைள
உற்சாகப்படுத்துங்கள்! இப்ேபாேத
எழுந்து நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால்,
இன்ற ரவு உம்ேமாடு ஒருவன்கூட
இருக்கமாட்டான் என்று கர்த்தர் மீது
ஆைணயட்டுச் ெசால்க ேறன். நீங்கள்
குழந்ைதயாயருந்ததலிருந்து அனுபவத்த
எல்லா துன்பங்கைளயும்வ ட அது
தீைமயானதாகஇருக்கும்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது அரசன் நகரவாயலுக்குச்

ெசன்றான். அரசன் வாயலருேக
வந்துள்ளான்என்றெசய்த பரவயது. எனேவ
எல்ேலாரும் அரசைனக் காண வந்தனர்.
அப்சேலாைமப் பன்பற்றய இஸ்ரேவலர்
வீடுகளுக்குஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர்.

தாவீதுமீண்டும்அரசனாகுதல்
௯ எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கைளச்

ேசர்ந்த ஜனங்களும் வவாத க்கக்
ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள்,
“ெபலிஸ்தயரிடமிருந்தும் ப ற
பைகவரிடமிருந்தும் தாவீது அரசர்
நம்ைமக் காப்பாற்றனார். தாவீது,
அப்சேலாமிடமிருந்து ஓடிப்ேபானார்.
௧௦ நம்ைம ஆள்வதற்கு அப்சேலாைமத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம், ஆனால் அவன் ேபாரில்
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மரித்துப் ேபானான். நாம் தாவீைத மீண்டும்
அரசனாக்க ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௧ தாவீது அரசன் ஆசாரியர்களாகய

சாேதாக்குக்கும் அபயத்தாருக்கும்
ெசய்தயனுப்பனர். தாவீது, “யூதாவன்
தைலவர்களிடம் ேபசுங்கள். அவர்களிடம்
கூறுங்கள், ‘தாவீைத தன் வீட்டிற்கு
அைழத்து வரும் கைடச ேகாத்த ரமாக
நீங்கள் இருப்பேதன்? பாருங்கள்,
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் அரசைன மீண்டும்
அரண்மைனக்கு அைழத்து வருவைதப்
பற்ற ப் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௨ நீங்கள் எனது சேகாதரர்கள், நீங்கள் என்
குடும்பம். அவ்வாறருக்ைகயல் அரசைன
வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழப்பதற்கு நீங்கள்
கைடச ேகாத்த ரமாக இருப்பேதன்?’ என்று
ெசால்லுங்கள். ௧௩ அமாசாவ டம், ‘நீங்கள்
எனது குடும்பத்தன் ஒரு பகுதயனர்.
ேயாவாபன் இடத்தல் உங்கைளப் பைட
தைலவன் ஆக்காவ ட்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றான்.
௧௪ தாவீது யூதாவன் ஜனங்களின்

இருதயங்கைளத் ெதாட்டான், அவர்கள் ஒேர
மனிதைனப்ேபான்று அவன் கூறயதற்குச்
சம்மத த்தனர். யூதா ஜனங்கள் அரசனுக்குச்
ெசய்தயனுப்பனார்கள். அவர்கள்,
“நீங்களும் உங்கள் அதகாரிகளும் தரும்ப
வாருங்கள்” என்றனர்.
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௧௫பன்புதாவீதுஅரசன்ேயார்தான்நத க்கு
வந்தான். யூதா ஜனங்கள் அரசைனக் காண
கல்காலுக்கு வந்தனர். அரசைன ேயார்தான்
நதையத் தாண்டி அைழத்துச் ெசல்வதற்காக
அவர்கள்அங்குவந்தனர்.

சீேமய தாவீத டம் தன்ைனமன்னிக்கும்படி
ேவண்டுகறான்
௧௬ ேகராவன் மகனாகய சீேமய

ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
அவன் பகூரிமில் வாழ்ந்தான். தாவீது
அரசைனச் சந்த ப்பதற்குச் சீேமய
வைரந்தான். யூதாவன் ஜனங்கேளாடு
சீேமய வந்தான். ௧௭ ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த 1,000 ஆட்களும்
சீேமய ேயாடு வந்தனர். சவுலின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த சீபா என்னும்
பணியாளும் வந்தான். சீபா தன் 15
மகன்கைளயும் 20 பணியாட்கைளயும்
தன்ேனாடு அைழத்து வந்தான். தாவீது
அரசைனச் சந்த ப்பதற்கு இவர்கள்
எல்ேலாரும் ேயார்தான்நத க்குவைரந்தனர்.
௧௮ அரசனின் குடும்பத்ைத மீண்டும்

யூதாவுக்கு அைழத்து வருவதல்
உதவுவதற்காக ஜனங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடந்தனர். அரசன்வரும்பயவாேற
ஜனங்கள் ெசயல்பட்டனர். அரசன்
நதையக் கடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ேகராவன் மகனாகய சீேமய அவைனச்
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சந்த ப்பதற்கு வந்தான். அரசனுக்கு
முன் சீேமய தைரயல் வழுந்து
வணங்கனான். ௧௯ சீேமய அரசனிடம்,
“என் ஆண்டவேன, நான் ெசய்த தவறுகைள
மனதல் ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, நீர்
எருசேலைம வ ட்டுப் ேபானேபாது நான்
ெசய்த தீய காரியங்கைள நைனவல்
ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௨௦ நான்
பாவம் ெசய்ேதன் என்பைத நீர் அறவீர்.
ேயாேசப்பன் குடும்பத்தலிருந்து வந்து
உங்கைளச் சந்த க்க ற முதல் மனிதன் நான்,
எனதுஆண்டவனாகயஅரசேன” என்றான்.

௨௧ ஆனால் ெசருயாவன் மகனாகய
அப சாய், “கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசனுக்குத் தீைம ந கழேவண்டுெமன்று
ேவண்டிக்ெகாண்டதால் நாம் சீேமயையக்
ெகால்லேவண்டும்” என்றான்.

௨௨ தாவீது, “ெசருயாவன் மகன்கேள, நான்
உங்களுக்கு என்னெசய்யேவண்டும்? இன்று
நீங்கள் என் எத ராளி. ஆனால் இஸ்ரேவலில்
ஒருவனும் இன்று ெகால்லப்படமாட்டான்.
இஸ்ரேவலுக்கு நான் அரசன் என்பது
இன்று எனக்குத் ெதரியும்” என்றான்.
௨௩ ப றகு அரசன் சீேமயைய ேநாக்க ,
“நீ மரிக்கமாட்டாய்” என்றான். அரசன்
சீேமயையக் ெகால்லப் ேபாவதல்ைல என்று
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சீேமய க்குவாக்களித்தான்.*

ேமவ ேபாேசத் தாவீைதப் பார்க்கப்
ேபாக றான்
௨௪ தாவீது அரசைனக் காண சவுலின்

ேபரனாகய ேமவ ேபாேசத் வந்தான்.
ேமவ ேபாேசத் அரசன் எருசேலமிலிருந்து
ேபானதலிருந்து அைமத ேயாடு தரும்ப
வரும்வைரக்கும்அவனதுகால்கைளச்சுத்தம்
பண்ணவல்ைல. தாடிைய சவரம் ெசய்து
ெகாள்ளவல்ைல. அவனது ஆைடகைள
ெவளுக்கவுமில்ைல. ௨௫ ேமவ ேபாேசத்
எருசேலமிலிருந்து அரசைனச் சந்த க்க
வந்தான். அரசன் ேமவ ேபாேசத்ைத ேநாக்க ,
“ேமவ ேபாேசத்,நான்எருசேலமிலிருந்துஓடிப்
ேபானேபாது நீ ஏன் என்ேனாடு வரவல்ைல?”
என்றுேகட்டான்.
௨௬ ேமவ ேபாேசத் பதலாக,

“எனது அரசனாகய ஆண்டவேன,
எனது ேவைலயாள் (சீபா) என்ைன
ஏமாற்றவ ட்டான். நான் சீபாவ டம், ‘நான்
முடவன் எனேவ கழுைதயல் ஏற்ற ைவ.
நான் கழுைதயன் ேமேலற அரசேனாடு
ேபாேவன்’ என்ேறன். ௨௭ ஆனால் எனது
ேவைலயாள் என்ைன ஏமாற்றவ ட்டான்.
* ௧௯:௨௩: அரசன்...வாக்களித்தான் தாவீது சீேமயையக்
ெகால்லவல்ைல. ஆனால் சல ஆண்டுகளுக்கு
பறகு, தாவீதன் மகன் சாலேமான் சீேமயைய
மரணத்துக்குட்படுத்தும்படி கட்டைளய ட்டான். பார்க்க: 1
இராஜா. 2:44-46.
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என்ைனக் குறத்து தீய ெசய்த கைள
உங்களிடம் ெசால்லி இருக்கறான்.
ேதவதூதைனப் ேபான்றவன் எனது
அரசனாகய ஆண்டவன் என்பது என்
எண்ணம், உங்களுக்கு நல்லெதன்று
ேதான்றுவைதச் ெசய்யுங்கள். ௨௮ எனது
பாட்டனாரின் குடும்பத்தார் எல்ேலாைரயும்
நீங்கள் ெகான்றருக்க முடியும். ஆனால்
நீங்கள் அைதச் ெசய்யவல்ைல.
உங்கள் ேமைசயல் உண்கறவர்கேளாடு
என்ைனயும் ைவத்தீர்கள். எனேவ எைதக்
குற த்தும் அரசேனாடு முைறய ட எனக்கு
உரிைமயல்ைல” என்றான்.
௨௯ அரசன் ேமவ ேபாேசத்ைத ேநாக்க ,

“உனது கஷ்டங்கைளக் குறத்து அதகமாக
எதுவும் ெசால்லாேத. இதுேவ நான் ெசய்த
முடிவு: நீயும் சீபாவும் ேதசத்ைதப் ப ரித்துக்
ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௩௦ ேமவ ேபாேசத் அரசனிடம், “நலம்

முழுவைதயும்சீபாேவஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்,
ஏெனனில் எனது அரசனாகய ஆண்டவன்
சமாதானத்ேதாடு ெசாந்த வீட்டிற்ேக மீண்டும்
வந்து ேசர்ந்தருக்க றீர்கள்! இதுேவ எனக்குப்
ேபாதும்” என்றான்.

பர்ச லாைவத் தன்ேனாடு வரும்படியாக
தாவீதுேகட்க றான்
௩௧ கீேலயாத்தன் பர்சலா

ேராகலிமிலிருந்து வந்தான். தாவீது
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அரசேனாடு அவன் ேயார்தான் நத க்கு
வந்தான். நதையக் கடந்து அரசைன
அைழத்துச் ெசல்வதற்காக அவன்
அரசேனாடு ேபானான். ௩௨ பர்ச லா மிகவும்
வயது முத ர்ந்தவன். அவனுக்கு 80 வயது.
மக்னாயீமில் தாவீது தங்கயருந்தேபாது
அவனுக்கு உணவும் பற ெபாருட்களும்
ெகாடுத்தான். அவன் ெசல்வந்தனாக
இருந்தபடியால் அவனால் இைதச்
ெசய்யமுடிந்தது. ௩௩ தாவீது பர்சலாவ டம்,
“என்ேனாடு நதையக் கடந்துவா. என்ேனாடு
எருசேலமில் நீ வாழ்ந்தால் நான் உன்ைனப்
பராமரிப்ேபன்” என்றான்.

௩௪ ஆனால் பர்சலா அரசனிடம், “நான்
எவ்வளவு வயது முத ர்ந்தவன் என்பது
உனக்குத் ெதரியுமா? நான் உன்ேனாடு
எருசேலமுக்குப் ேபாகமுடியும் என நீ
நைனக்கறாயா? ௩௫ எனக்கு 80 வயது! எது
நல்லது, எது ெகட்டது என்று கூறுவதற்கும்
இயலாத முத ர்ந்த வயது. நான் உண்ணும்,
பருகும் உணவுகளின் சுைவயறய
இயலாதவன். பாடுக ற ஆண்களின்,
ெபண்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்கவும் இயலாத
அளவற்கு வயதல் முத ர்ந்தவன். நீ ஏன்
என்ைனப்பற்ற க் கவைலப்படுக றாய்?
௩௬ உன்னிடமிருந்து எனக்கு எந்த பரிசும்
ேவண்டாம். நான் உன்ேனாடு ேயார்தான்
நதையத் தாண்டுேவன். ௩௭ ஆனால் நான்
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தருப்ப ப் ேபாக அனுமதயுங்கள். அப்ேபாது
நான் எனது நகரத்தல் மரித்து எனது தந்ைத,
தாய் ஆக ேயாரின் கல்லைறயல் அடக்கம்
ெசய்யப்படுேவன். க ம்காம் உங்களுக்குப்
பணியாளாயருப்பான். எனது அரசனாகய
ஆண்டவேன, அவன் உங்கேளாடு வரட்டும்.
உங்கள் வருப்பப்படிேய அவைன நடத்தும்”
என்றான்.
௩௮ அரசன் பதலாக, “க ம்காம் என்ேனாடு

வருவான். உனக்காக நான் அவனிடம்
இரக்கம் காட்டுேவன். நான் உனக்காக
எைதயும்ெசய்ேவன்” என்றான்.
தாவீதுவீட்டிற்குப் ேபாக றான்
௩௯ அரசன் பர்சலாைவ முத்தமிட்டு

வாழ்த்தனான். பர்ச லா வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். அரசனும் அவனது ஜனங்கள்
எல்ேலாரும்நதையக்கடந்தனர்.
௪௦ அரசன் ேயார்தான் நதையத் தாண்டி,

கல்காலுக்குப் ேபானான். க ம்காம்
அவேனாடு ெசன்றான். யூதா ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலில் பாத ப்
பகுதயனரும் தாவீைத நதையத் தாண்டி
அைழத்துச்ெசன்றனர்.
யூதா மக்கேளாடு இஸ்ரேவலர்

வாதாடுகன்றனர்
௪௧ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் அரசனிடம்

வந்தனர். அவர்கள் அரசைனப் பார்த்து,
“ஏன் எங்கள் சேகாதரராக ய யூதா ஜனங்கள்
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உங்கைளத் தருடிச் ெசன்று, இப்ேபாது
உங்கைளயும் உங்கள் குடும்பத்ைதயும்,
உங்கள் ஆட்கேளாடு ேயார்தான் ஆற்ைறத்
தாண்டி அைழத்து வந்தருக்கன்றனர்!”
என்றார்கள்.
௪௨ யூதாவன் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்

இஸ்ரேவலருக்குப் பதலாக, “ஏெனனில்
அரசன் எங்களுக்கு ெநருங்கய உறவனர்
என்பேத அதன் காரணம். இந்த வஷயம்
குறத்து நீங்கள் ஏன் ேகாபப்படுக றீர்கள்?
நாங்கள் ஒன்றும் அரசனின் ெசலவல்
சாப்ப டவல்ைல. அரசன் எங்களுக்கு எந்தப்
பரிசும் தரவல்ைல” என்றார்கள்.
௪௩ இஸ்ரேவலர் பதலாக, “தாவீத டம்

எங்களுக்குப் பத்துப் பங்குகள் உள்ளன.
எனேவ உங்கைளக் காட்டிலும் தாவீத டம்
எங்களுக்கு அதக உரிைம உண்டு. ஆனால்
நீங்கள் எங்கைள மத க்கவல்ைல. நாங்கள்
தாம் அரசைர அைழத்து வருவைதக்குறத்து
முதலில்எடுத்துைரத்ேதாம்” என்றார்கள்.
ஆனால் யூதா ஜனங்கள் இஸ்ரேவலரிடம்

கடுைமயாக நடந்துக்ெகாண்டனர். யூத
ஜனங்களுைடய வார்த்ைதள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுைடய வார்த்ைதகைளக்காட்டிலும்
மிகவும்கடுைமயாகஇருந்தது.

௨௦
தாவீதுக்கு எத ராக இஸ்ரேவலைர ேசபா

வழிநடத்துக றான்
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௧ப க்க ரியன்மகனாகய ேசபா என்னும்
மனிதன் அந்த இடத்தல் இருந்தான். ேசபா

எல்ேலாருக்கும் ெதால்ைல வைளவக்கும்
பயனற்ற மனிதன். ேசபா ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ஜனங்கைளக்
கூட்டுவதற்காக அவன் ஒரு எக்காளம்
ஊதனான். பன்புஅவன்,

“நமக்குதாவீத டம் பங்ெகதுவும்இல்ைல.
ஈசாயன் மகனிடத்தல் நமக்கு எந்தப்
பாகமும்இல்ைல.

இஸ்ரேவேல, நாம் நமது கூடாரங்களுக்குத்
தரும்புேவாம்” என்றான்.

௨ எனேவ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
தாவீைத வ ட்டு ப க்க ரியன் மகனாகய
ேசபாைவப் பன்பற்றனார்கள். ஆனால்
யூதா ஜனங்கள் ேயார்தான் ஆற்றலிருந்து
எருசேலம்வைரக்கும் வருகற வழியல்
எல்லாம் அவர்களுைடய அரசேனாடு
தங்கயருந்தனர்.
௩ தாவீது எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச்

ெசன்றான். தாவீது தன் 10 மைனவயைர
வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக வ ட்டுச்
ெசன்றருந்தான். தாவீது அவர்கைள ஒரு
தனித்தவீட்டில்ைவத்தான்.
அந்த வீட்ைடச் சுற்றலும் காவலாளைர

நயமித்தான். அவர்கள் மரிக்கும்வைரக்கும்
அந்த வீட்டில் தங்கயருந்தார்கள். தாவீது
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அப்ெபண்கைளப் பராமரித்து அவர்களுக்கு
உணவளித்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு
பாலின உறவுக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
மரிக்கும்வைரக்கும் வதைவகைளப்ேபால்
வாழ்ந்தார்கள்.
௪ அரசன் அமாசாைவ ேநாக்க , “இன்னும்

மூன்று நாட்களுக்குள் யூதா ஜனங்கள்
என்ைன வந்து சந்த க்க ேவண்டுெமன
அவர்களுக்குக் கூறு, நீயும் இங்கருக்க
ேவண்டும்” என்றான்.
௫ உடேன யூதா ஜனங்கைள அைழத்து

வருவதற்காக அமாசா ெசன்றான். ஆனால்
அரசன் ெகாடுத்த கால அவகாசத்ைதக்
காட்டிலும்அதகமாக எடுத்துக்ெகாண்டான்.

ேசபாைவக் ெகால்லும்படி அப சாய டம்
தாவீதுகூறுகறான்
௬ தாவீது அப சாய டம், “ப க்க ரியன்

மகனாகய ேசபா அப்சேலாைமக்
காட்டிலும் அதகம் ஆபத்தானவன்.
எனேவ என் அதகாரிகைள அைழத்துச்
ெசன்று ேசபாைவத் துரத்து, மதலுள்ள
நகரங்களுக்குள் அவன் நுைழயும்முன்
வைரந்து ெசல். பாதுகாப்பான
நகரங்களுக்குள்ேசபாெசன்றுவட்டால்ப றகு
அவைனப்ப டிக்கமுடியாது” என்றான்.
௭ எனேவ ேயாவாப் ப க்க ரியன் மகனாகய

ேசபாைவத் துரத்துவதற்காக எருசேலைம
வ ட்டுச் ெசன்றான். க ேரத்தயர் ப ேலத்தயர்
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மற்ற வீரர்கள் ஆக ேயாேராடுகூட ேயாவாப்
தன்ஆட்கைளயும்அைழத்துக்ெகாண்டான்.
ேயாவாப்அமாசாைவக்ெகால்க றான்
௮ க ப ேயானிலுள்ள ெபரும்பாைற

அருேக ேயாவாபும் அவனது பைடயும்
வந்தேபாது. அவர்கைள சந்த ப்பதற்கு
அமாசா அங்கு வந்தான். ேயாவாப் சீருைட
அணிந்தருந்தான். ேயாவாப் கட்டியருந்த
கச்ைசக்குள் உைறயல் தன் வாைள
ைவத்தருந்தான். ேயாவாப் அமாசாைவ
சந்த க்க நடந்து ெசன்றேபாது ேயாவாபன்
வாள் உைறயலிருந்து ெவளிேய வழுந்தது.
ேயாவாப் வாைள எடுத்துக் ைகயல்
ஏந்தயருந்தான். ௯ ேயாவாப் அமாசாைவ
ேநாக்க , “சேகாதரேன, எப்படி இருக்க றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
பன்பு ேயாவாப் தனது வலது

ைகைய நீட்டி அமாசாவன் தாடிையப்
ப டித்து முத்தமிடுவதுேபால் இழுத்தான்.
௧௦ ேயாவாபன் இடது ைகயலிருந்த வாைள
அமாசா கவனிக்கவல்ைல. ஆனால் உடேன
ேயாவாப்தன்வாளால்அமாசாைவவயற்றல்
குத்தனான். அமாசாவன் குடல் நலத்தல்
சரிந்தது. ேயாவாப் மீண்டும் அமாசாைவக்
குத்த ேவண்டியருக்கவல்ைல. அவன்
மரித்துப் ேபாயருந்தான்.
தாவீதன் ஆட்கள் ேசபாைவத் ேதடிக்

ெகாண்டிருக்கன்றனர்
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பன்பு ேயாவாபும், அவனது சேசாதரன்
அப சாயயும் ப க்க ரியன் மகனாகய
ேசபாைவத் துரத்தத் ெதாடங்கனர்.
௧௧ ேயாவாபன் இளம் வீரர்களில் ஒருவன்
அமாசாவன் உடல் அருேக நன்றான். இந்த
இளம் வீரன், “ேயாவாைபயும் தாவீைதயும்
ஆதரிக்கன்ற வீரர்கேள, நாம் ேயாவாைபப்
பன் ெதாடர்ேவாம்” என்றான். ௧௨ பாைதயன்
நடுேவ அமாசாவன் உடல் அவனது
குருதயனூேட க டந்தது. எல்லா ஜனங்களும்
அைதப் பார்ப்பதற்கு நன்றைத அந்த இளம்
வீரன் கவனித்தான். எனேவ அவன் அந்த
உடைலப் பாைதயலிருந்து வயலுக்குள்
புரட்டித் தள்ளினான். பன் உடைல ஒரு
துணியால் மூடினான். ௧௩ அமாசாவன்
உடல் பாைதயலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட
ப றகு, ஜனங்கள் அைதத் தாண்டிச்ெசன்று
ேயாவாைபப் பன்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள்
ேயாவாேபாடு ேசர்ந்து ப க்க ரியன்
மகனாகய ேசபாைவத்துரத்தனார்கள்.

ஆேபல் ெபத்மாக்காவற்கு ேசபா
தப்ப க்க றான்
௧௪ ஆேபல் ெபத்மாக்காைவ

அைடயும்வைர வழியல் எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்கைளயும் ப க்க ரியன் மகனாகய
ேசபா கடந்து ெசன்றான். ேபரீமின்
ஜனங்களும் ேசபாைவப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர்.
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௧௫ ேயாவாபும் அவனது ஆட்களும் ஆேபல்
ெபத்மாக்காவற்கு வந்தனர். ேயாவாபன்
பைட நகரத்ைதச்சூழ்ந்தது. நகரத்து மதலின்
ேமல் அவர்கள் புழுத வீசனார்கள். அவர்கள்
மதலில் ஏறுவதற்கு வசதயாக இைதச்
ெசய்தார்கள். ேயாவாபன்மனிதர்மதல்கீேழ
வழும்படியாக மதலின் கற்கைள உைடக்க
ஆரம்ப த்தார்கள்.
௧௬ ஆனால் அந்நகரத்தல் ஒரு

புத்த சாலியானப் ெபண் இருந்தாள். அவள்,
“நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்! ேயாவாைப
இங்குவரும்படிகூறுங்கள். நான்அவேனாடு
ேபசேவண்டும்” என்றாள்.
௧௭ ேயாவாப் அப்ெபண்ைண சந்த த்துப்

ேபசுவதற்குச் ெசன்றான். அப்ெபண்
அவனிடம், “நீர் ேயாவாபா?” என்றுேகட்டாள்.
ேயாவாப், “ஆம் நாேன” என்று பதல்

கூறனான்.
அப்ேபாது அப்ெபண்மணி, “நான்

கூறுவைதக் ேகள்” என்றாள்.
ேயாவாப், “நான்ேகட்க ேறன்” என்றான்.
௧௮ அப்ேபாது அப்ெபண்மணி, “முன்பு

ஜனங்கள் ‘ஆேபலில் யாேரனும் உதவ
ேவண்டினால் ேதைவயானது கைடக்கும்’
என்று ெசால்லிக்ெகாள்வார்கள். ௧௯ நான்
இவ்வூரின் சமாதானமான, உண்ைமயான
ஜனங்களுள் ஒருத்த . இஸ்ரேவலின் ஒரு
முக்கய நகரத்ைத நீ அழிக்கப்ேபாக றாய்.
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கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமான ஒன்ைற நீ ஏன்
அழிக்கவரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டாள்.
௨௦ ேயாவாப் பதலாக, “நான் எைதயும்

அழிக்க வரும்பவல்ைல! உங்கள் ஊைர
அழிக்க, நான் வரும்பமாட்ேடன். ௨௧ஆனால்
மைலநாடாக ய எப்ப ராயீைமச் சார்ந்த ஒரு
மனிதன்உங்கள்நகரில்இருக்க றான். அவன்
பக்க ரியன் மகன் ேசபா. அவன் தாவீது
அரசைன எத ர்க்க றான். அவைன என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். நான் நகைர ஒன்றும்
ெசய்யமாட்ேடன்” என்றான்.
அப்ெபண்ேயாவாப டம், “சரிஅவனதுதைல

மதலின் ேமலாக உங்களிடம் வீசப்படும்”
என்றாள்.
௨௨ அந்நகரின் ஜனங்களிடம் அப்ெபண்

மிகவும் புத்த சாதுரியத்ேதாடு ேபசனாள்.
ப க்க ரியன் மகனாகய ேசபாவன் தைலைய
ஜனங்கள் ெவட்டினார்கள். ேசபாவன்
தைலைய மதலுக்கு ேமலாக ேயாவாபுக்கு
அந்தஜனங்கள்வீசனார்கள்.
ஆைகயால் ேயாவாப் எக்காளம்ஊதனான்.

பைட நகைரவ ட்டு நீங்க ச் ெசன்றது.
ஒவ்ெவாருவரும் தத்தம் கூடாரத்த ற்குச்
ெசன்றார்கள். ேயாவாப் எருசேலமில்
அரசனிடம்ெசன்றான்.

தாவீதன்ஆளுைகயன்கீழ்மக்கள்
௨௩ இஸ்ரேவல் பைடக்கு ேயாவாப்

தைலவனாக இருந்தான். க ேரத்தயைரயும்
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ப ேலத்தயைரயும் ேயாய்தாவன்
மகன் ெபனாயா வழி நடத்தனான்.
௨௪அேதானிராம்கடும்உைழப்பாளிகளுக்குத்
தைலவனானான். அகலூதன் மகன்
ேயாசபாத் வரலாற்றாச ரியனாக இருந்தான்.
௨௫ ேசவா ெசயலாளரானான். சாேதாக்கும்
அபயத்தாரும்ஆசாரியர்களாகஇருந்தார்கள்.
௨௬ யயீரியனாகய ஈரா தாவீதுக்குப்
ப ரதானியாக*இருந்தான்.

௨௧
சவுலின்குடும்பம்தண்டிக்கப்படுக றது
௧தாவீதுஅரசனாகஇருந்தேபாதுஒரு
பஞ்சம் வந்தது. இம்முைற பஞ்சம்

மூன்று ஆண்டுகள் நீடித்தது. தாவீது
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தரும்
அவனுக்குப் பதல் தந்தார். கர்த்தர்,
“சவுலும் ெகாைலக்காரரான அவனது
குடும்பத்தாரும் இப்பஞ்சத்த ற்குக்
காரணமானார்கள். இப்பஞ்சம் சவுல்
க ப ேயானியைரக் ெகான்றதால்
வந்ததாகும்” என்றார். ௨ (க ப ேயானியர்
இஸ்ரேவலர் அல்ல. அவர்கள்
எேமாரியர் குழுவனராகும். இஸ்ரேவலர்
க ப ேயானியைரத் துன்புறுத்துவதல்ைல
என்று வாக்களித்தருந்தனர். ஆனால் சவுல்
க ப ேயானியைரக் ெகால்ல முயன்றான்.
* ௨௦:௨௬: ப ரதானி அல்லது ஆேலாசகர். எழுத்தன்
ப ரகாரமாகஆசாரியார்.
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அவன் இஸ்ரேவலர் மீதும் யூதா ஜனங்கள்
மீதும் அளவு கடந்த பாசம் ைவத்தருந்ததால்
இப்படிச்ெசய்தான்.)
அரசனாகய தாவீது க ப ேயானியைர

அைழத்து அவர்கள் எல்ேலாரிடமும்
ேபசனான். ௩ தாவீது க ப ேயானியரிடம்,
“நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்யக்கூடும்?
இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு
நான் என்ன ெசய்ய முடியும்? எனேவ நீர்
கர்த்தருைடயஜனங்கைளஆச ர்வத க்கலாம்”
என்றான்.
௪ க ப ேயானியர் தாவீத டம், “தாம்

ெசய்த காரியத்த ற்கு ஈடாக ெகாடுப்பதற்கு
சவுலின் குடும்பத்தனரிடம் ேபாத ய அளவு
ெவள்ளிேயா, தங்கேமா இல்ைல. ஆனால்
இஸ்ரேவலைரக் ெகால்வதற்கு எங்களுக்கு
உரிைமகைடயாது” என்றனர்.
தாவீது, “அப்படிெயனில், நான்

உங்களுக்காக என்ன ெசய்யமுடியும்?” என்று
ேகட்டான்.
௫அதற்குக ப ேயானியர்அரசன்தாவீத டம்,

“எங்களுக்ெகத ராக சவுல் த ட்டங்கள்
தீட்டினான். இஸ்ரேவலில் வாழும் எங்கள்
அத்தைனேபைரயும் அழிப்பதற்கு அவன்
முயன்றான். ௬ சவுலின் ஏழு மகன்கைளயும்
எங்களிடம் ஒப்பைடயுங்கள். சவுல் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன். ஆைகயால்
நாங்கள் க பயா மைலயல் கர்த்தரின்
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முன்னால் சவுலின் மகன்கைளத் தூக்கல்
இடுேவாம்” என்றார்கள்.
அரசனாகய தாவீது, “நல்லது, அவர்கைள

நான் உங்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன்” என்றான்.
௭ ஆனால் அரசன் ேயானத்தானின்
மகனாகய ேமவ ேபாேசத்ைதப்
பாதுகாத்தான். ேயானத்தான் சவுலின்
மகன். ஆனால் கர்த்தருைடய ெபயரில்
ேயானத்தானுக்கு தாவீது ஒரு வாக்குறுத
அளித்தருந்தான்.* ஆைகயால் அரசன்
ேமவ ேபாேசத்ைதஅவர்கள்துன்புறுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாண்டான். ௮ சவுலுக்கும் அவன்
மைனவ ரிஸ்பாவுக்கும் ப றந்தவர்கள்
அர்ேமானியும் ேமவ ேபாேசத்தும்†

ஆவார்கள். சவுலுக்கு மீகாள் என்னும் மகள்
இருந்தாள். அவைள ேமேகாலாவலுள்ள
பர்சலாவன் மகன் ஆதரிேயலுக்கு மணம்
புரிந்து ைவத்தனர். ஆதரிேயலுக்கும்
மீகாளுக்கும் ப றந்த ஐந்து மகன்கைளத்
தாவீது அைழத்தான். ௯ இவ்வாறு
தாவீது ஏழுேபைரக் க ப ேயானியருக்குக்
ெகாடுத்தான். க ப ேயானியர் கர்த்தருக்கு
முன்பாக அவர்கைள க பயா மைலயல்
தூக்கலிட்டனர். ஏழு ேபரும் ஒேர சமயத்தல்

* ௨௧:௭: கர்த்தருைடய...அளித்தருந்தான் தாவீதும்
ேயானத்தானும் தங்களுக்குள் ஒருவர் குடும்பத்துக்கு
ஒருவர் தீைம ெசய்வதல்ைல என்று உறுதெமாழி ெசய்து
ெகாண்டனர். † ௨௧:௮: ேமவ ேபாேசத்தும் ேமவ ேபாேசத்
இன்ெனாருவன்இவன்ேயானத்தானின்மகனல்ல.
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மடிந்தனர். அறுவைடயன்ஆரம்ப நாட்களில்
அவ்வாறு அவர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். இது
வசந்தக் காலத்தல் பார்லி அறுப்புக்கு முன்
நடந்தது.

தாவீதும் ரிஸ்பாவும்
௧௦ ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள்

துக்கத்த ற்கு அறகுறயான துணிைய
எடுத்து பாைற மீது ைவத்தாள். அந்த ஆைட
அறுவைட ெதாடங்கயக் காலத்தலிருந்து
மைழ வரும்வைர பாைற மீேத இருந்தது.
ரிஸ்பாள் மரித்தவர்களின் உடைல இரவும்
பகலும் காத்தாள். காட்டுப் பறைவகள்
பகலிலும், காட்டு வலங்குகள் இரவலும்
உடைல ெநருங்க வ டாத வண்ணம்
கண்காணித்தாள்.
௧௧ ஜனங்கள் தாவீத டம் ெசன்று

சவுலின் ேவைலக் காரியான ரிஸ்பாவன்
ெசயைலப் பற்ற க் கூறனார்கள். ௧௨ பன்பு
தாவீது யாேபஸ் கீேலயாத்தலுள்ள
ஜனங்களிலிருந்து சவுல் மற்றும்
ேயானத்தானின் எலும்புகைள எடுத்தனர்.
(க ேலயாத்தலுள்ள யாேபசன் ஆட்கள்
கல்ேபாவாவல் சவுலும் ேயானத்தானும்
ெகால்லப்பட்ட ப றகு இந்த எலும்புகைள
எடுத்தார்கள். ெபலிஸ்தர்கள் சவுல்,
மற்றும் ேயானத்தானின் உடல்கைள
ெபத்சானிலுள்ள ஒரு சுவரில்
ெதாங்கவ ட்டனர். ஆனால் யாேபஸ்
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கீேலயாத்தன்ஆட்கள்அங்குச்ெசன்றுெபாது
இடத்தலிருந்துஉடல்கைளத்தருடினார்கள்.)
௧௩ தாவீது கீேலயாத்தலுள்ள

யாேபசலிருந்து சவுல் மற்றும்
ேயானத்தானின் எலும்புகைளக் ெகாண்டு
வந்தான். அவர்கள் தூக்கலிடப்பட்ட ஏழு
ேபரின் உடல்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர்.
௧௪ அவர்கள் ெபன்யமீன் பகுதயல் சவுல்
மற்றும் ேயானத்தானின் எலும்ைபப்
புைதத்தனர். அவர்கள் சவுலின்
தந்ைதயாகய கீசன் கல்லைறயல்
அவர்கைளப் புைதத்தனர். அரசன்
ெசான்னபடி ஜனங்கள் ெசய்தனர்.
ஆைகயால் ேதவன் அந்த ஜனங்களின்
ேவண்டுதல்கைளஏற்றுக்ெகாண்டார்.

ெபலிஸ்தேராடு ேபார்
௧௫ ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலருடன்

இன்ெனாரு ேபாைர ஆரம்ப த்தனர்.
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ெபலிஸ்தேராடு
ேபாரிடச் ெசன்றனர். தாவீது
ேசார்வாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தான்.
௧௬ இஸ்பெபேனாப் இராட்சதர்களில்
ஒருவன். இஸ்பெபேனாபன் ஈட்டி 71/2
பவுண்டு எைடயுள்ளதாக இருந்தது.
அவனிடம் புதய வாள் ஒன்றும் இருந்தது.
அவன் தாவீைதக் ெகால்ல முயன்றான்.
௧௭ஆனால் ெசருயாவன்மகனாகயஅப சாய்
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ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று தாவீைதக்
காப்பாற்றனான்.
பன்பு தாவீதன் ஆட்கள் தாவீத ற்கு

ச றப்பான ஒரு வாக்குறுத அளித்தனர்.
அவர்கள் தாவீத டம், “இனி நீங்கள்
எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேபாருக்கு வர
ேவண்டாம். அவ்வாறு வந்தால் இஸ்ரேவல்
தனது சறந்த தைலவைர இழக்கக்கூடும்”
என்றனர்.
௧௮ பன்பு ேகாப் என்னுமிடத்தல்

ெபலிஸ்தேராடு மற்ெறாரு ேபார் நடந்தது.
ஊசாத்தயனாகய சீேபக்காய் இன்ெனாரு
இராட்சதனான (ரஃபா குடும்பத்தவனான)
சாப் என்பவைனக்ெகான்றான்.
௧௯ மீண்டும் ெபலிஸ்தருக்கு எத ராக

ேகாப் என்னுமிடத்தல் ேபார் நடந்தது.
யாெரெயார்க மின் மகனான எல்க்கானான்
ெபன்யமீன் குடும்பத்தலிருந்து வந்தவன்.
அவன் காத்தயனாகய (காத் ஊரானாகய)
ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றான். அவனது
ஈட்டி ெநய்க றவர்களின் பைடமரம் ேபான்று
ெபரியதாகஇருந்தது.
௨௦ மற்ெறாரு ேபார் காத் என்னுமிடத்தல்

நடந்தது. அங்கு மிகப்ெபரிய மனிதன்
ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு ஒவ்ெவாரு
ைகயலும் ஆறு வ ரல்களும், ஒவ்ெவாரு
பாதத்தலும்ஆறுவ ரல்களும் காணப்பட்டன.
இவ்வாறு அவனுக்கு ெமாத்தம் 24 வ ரல்கள்
இருந்தன. இவனும் ரஃபா (இராட்சதக்)
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குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன். ௨௧ அவன்
இஸ்ரேவைல சவாலுக்கு அைழத்தான்.
இஸ்ரேவலைர பார்த்து நைகத்தான். ஆனால்
ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான்.
(ேயானத்தான் தாவீதன் சேகாதரனான
சீேமயன்மகன்.)
௨௨ இவ்வாறு மரித்த நான்கு ேபரும்

காத் ஊைரச் சார்ந்த ரஃபாவன்
ஜனங்களாவார்கள். அவர்கள் தாவீதனாலும்
அவனதுஆட்களாலும்ெகால்லப்பட்டார்கள்.

௨௨
கர்த்தருைடயதுத கைளப்பாடும்தாவீதன்

பாட்டு
௧கர்த்தர் தாவீைத சவுல்மற்றும்
பைகவர்களிடமிருந்து பாதுகாத்த ேபாது,

தாவீதுகர்த்தைரப் புகழ்ந்துபாடிய பாட்டு.

௨ கர்த்தர் என் கன்மைல என் ேகாட்ைட என்
பாதுகாப்ப டம்.

௩அவர் எனதுேதவன்.
நான் பாதுகாப்ைபத் ேதடி ஓடும்
கன்மைல.

ேதவன்எனதுேகடயம்.
அவரதுஆற்றல்என்ைனக்காக்க றது.

மைலகளின் உச்சயல் நான் மைறந்துக்
ெகாள்ள ஏதுவான என் பாதுகாப்ப டம்
கர்த்தர்ஆவார்.

ெகாடிய பைகவரிடமிருந்து
அவர் என்ைனக்காக்க றார்.
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௪அவர்கள்என்ைனக்ேகலிச்ெசய்தனர்.
ஆனால் நான் கர்த்தைர உதவக்கு
அைழத்ேதன்.

என் பைகவரிடமிருந்து நான்
பாதுகாக்கப்பட்ேடன்!

௫ என் பைகவர்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயற்ச த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்!

மரணத்தன்அைலகள்என்ைனச்சூழ்ந்தன.
மரணத்ைத ேநாக்க இழுத்துச் ெசல்லும்
ெவள்ளத்தல்நான்அகப்பட்ேடன்.

௬ மயானக் கயறுகள் என்ைனச் சுற்ற க்
கட்டின.

மரணத்தன் கண்ணி எனக்கு முன்
இருந்தது.

௭ மாட்டிக்ெகாண்ட நான் கர்த்தரிடம் உதவக்
ேகட்ேடன்.

ஆம், எனதுேதவைனஅைழத்ேதன்.
ேதவன் தமது ஆலயத்தல் இருந்து என்

குரைலக் ேகட்டார்.
அவர் என்அழுைகையக் ேகட்டார்.

௮ பன்பு பூமி அைசந்து நடுங்கயது,
பரேலாகத்தன்அடித்தளம்ஆடியது.

ஏெனனில்கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார்.
௯ ேதவனுைடய நாச யலிருந்து

புைகெயழுந்தது.
எரியும் தழல் அவரின் வாயலிருந்து
வந்தது.
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எரியும் ெபாற கள் அவரிடமிருந்து
பறந்தன.

௧௦ கர்த்தர் ஆகாயத்ைதக் கீற கீழிறங்க
வந்தார்!

அவர் கட்டியான கறுப்பு ேமகத்தல்
நன்றார்!

௧௧ அவர் பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார்
ேகருபீன்கள்மீதுபறந்துவந்தார்.

காற்றன்மீதுபயணம்வந்தார்.
௧௨ கர்த்தர் கருேமகத்ைதத் தன்ைனச் சுற்ற

ஒருகூடாரம்ேபால்அணிந்தார்.
அவர் கட்டியான இடி ேமகங்களில்
தண்ணீைரச் ேசகரித்தார்.

௧௩ அவரது ஒளி ந லக்கரிையக் கூட எரிய
ைவக்கும்ப ரகாசத்ைதக்ெகாண்டது!

௧௪ வானிலிருந்து இடிையப்ேபால கர்த்தர்
முழங்கனார்!

உன்னதமான ேதவன் தனது குரைல
எல்ேலாரும் ேகட்கும்படிெசய்தார்.

௧௫கர்த்தர் தனதுஅம்புகைளஎய்து
பைகவர்கைளப்பயந்ேதாடச் ெசய்தார்.

கர்த்தர் மின்னைலஅனுப்பனார்
ஜனங்கள்குழம்ப ச் ச தற ேயாடினார்கள்.

௧௬கர்த்தாேவநீர் பலமாகப் ேபசனீர்.
பலமுள்ள காற்று உங்கள் வாயலிருந்து
அடித்தது.

தண்ணீர்வலகற்று.
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எங்களால் கடலின் அடிப்பாகத்ைதப்
பார்க்கமுடிந்தது.

பூமியன் அடித்தளத்ைதயும் எங்களால்
பார்க்கமுடிந்தது.

௧௭கர்த்தர் எனக்கும்உதவனார்!
கர்த்தர் ேமலிருந்து கீேழ வந்தார்.
கர்த்தர் என்ைன துன்பத்தலிருந்துக்
காப்பாற்றனார்.

௧௮ என் பைகவர்கள் என்ைனவட
பலமானவர்கள்.

அவர்கள்என்ைனெவறுத்தார்கள்.
என் பைகவர்கள் என்ைன ெவல்லக்

கூடியவர்கள்!
எனேவ ேதவன் தாேம என்ைன
பாதுகாத்தார்.

௧௯நான்ெதால்ைலயல்இருந்ேதன்.
என்பைகவர்கள்என்ைனதாக்கனார்கள்.
ஆனால் எனக்கு உதவ ச்ெசய்ய கர்த்தர்
இருந்தார்!

௨௦கர்த்தர் என்ேமல்ப ரியமாயருக்க றார்.
எனேவஎன்ைனக்காத்தார்.

பாதுகாப்பான இடத்த ற்கு என்ைன
அைழத்துச்ெசன்றார்.

௨௧கர்த்தர் எனக்கானெவகுமதையஎனக்குத்
தருவார்.

ஏெனனில் நான் சரியானவற்ைறேய
ெசய்ேதன்.

நான்தவறைழக்கவல்ைல.
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எனேவ அவர் எனக்கு நல்லைதச்
ெசய்வார்.

௨௨ ஏெனன்றால் நான் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்ேதன்!

எனது ேதவனுக்கு எத ரான பாவத்ைதச்
ெசய்யவல்ைல.

௨௩ நான் கர்த்தருைடய தீர்மானங்கைள
நைனவல்ைவத்தருந்ேதன்

அவரதுசட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!
௨௪ நான் பரிசுத்தமானவனாகவும்

களங்கமற்றவனாகவும் அவர்
முன்னிைலயல்இருந்ேதன்.

௨௫ எனேவ கர்த்தர் எனக்கு ெவகுமதையத்
தருவார்!

ஏெனனில் சரியானைதேய நான்
ெசய்ேதன்!

நான்தவறுெசய்யவல்ைல.
எனேவ அவர் எனக்கு நலமானைதச்
ெசய்வார்.

௨௬ ஒருவன் உண்ைமய ேலேய
உம்ைம வரும்பனால் அவனுக்கு
உண்ைமயானஅன்ைபநீர் காட்டுவீர்.

ஒருவன் உம்மிடம் உண்ைமயாக
இருந்தால் நீர் அவனிடம் உண்ைமயாக
இருப்பீர்.

௨௭ கர்த்தாேவ, யார் நல்லவராகவும்
பரிசுத்தமானவராகவும்
இருக்க றார்கேளா, அவர்களுக்கு நீர்
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நல்லவராகவும், பரிசுத்தமானவராகவும்
இருக்க றீர்.

உம்மிடம் மாறுபாடு உள்ளவர்களுக்கு நீர்
மாறுபடுகறவராகவும்நடந்துெகாள்வீர்.

௨௮ கர்த்தாேவ, சறுைமப்பட்ட ஜனங்களுக்கு
உதவுகறீர்.

ேமட்டிைமயானவர்கைள நாணமுற
ைவக்கறீர்.

௨௯கர்த்தாேவ, நீர் என்னுைடயவளக்கு.
கர்த்தர் என்ைனச் சுற்றயுள்ள இருைளப்
ேபாக்க ஒளி தருக றார்!

௩௦ கர்த்தாேவ, உம்முைடய உதவயால் நான்
வீரர்களுடன்பாயமுடியும்.

ேதவனுைடய உதவயால் பைகவர்களின்
சுவர்களில் என்னால்ஏறமுடியும்.

௩௧ேதவனுைடயஆற்றல்முழுைமயானது.
கர்த்தருைடயெசால்ேசாத த்துப்பார்க்கப்பட்டது.
அவைர நம்புக றவர்கைள அவர்
பாதுகாக்க றார்.

௩௨ கர்த்தைரத் தவ ர ேவறு ேதவன்
கைடயாது.

நமது ேதவைனத் தவ ர ேவறு கன்மைல
இல்ைல.

௩௩ேதவன்என்அரண்.
அவர் தூயவர்கைளச் சரியாக
வாழைவக்க றார்.

௩௪ ேதவன் நான் ஒரு மாைனப்ேபால
ேவகமாகஓடும்படிெசய்க றார்!
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உயரமான இடங்களில் நான் நைலயாக
ந ற்கும்படிெசய்க றார்.

௩௫ ேதவன் என்ைனப் ேபாருக்குப் பயற்ச
தருகறார்.

அதனால் என் ைககள் சக்த வாய்ந்த
அம்புகைளச்ெசலுத்தமுடியும்.

௩௬ேதவேன, நீர் என்ைனப்பாதுகாத்தீர்.
எனக்குெவற்ற அளித்தீர்.

என்பைகவைர நான்ெவல்லஉதவனீர்.
௩௭ என் கால்கைளயும் மூட்டுகைளயும்

பலப்படுத்தனீர்.
எனேவ நான் தடுமாறாமல் ேவகமாக
நடக்கமுடியும்.

௩௮நான்பைகவர்கைளவ ரட்ட ேவண்டும்.
அவர்கைளஇறுதயல்அழிக்கும்வைர!

அவர்கைள முற்றலும் அழிக்கும்வைர நான்
தரும்ப வரமாட்ேடன்.

௩௯என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.
அவர்கைளெவன்ேறன்!

அவர்கள்மீண்டும்எழமாட்டார்கள்.
ஆம், என் பைகவர்கள் என் பாதத்தல்
வழுந்தார்கள்.

௪௦ ேதவேன நீர் என்ைன ேபாரில்
வலிைமயுைடயவன்ஆக்கனீர்.

என் பைகவர்கள் என் முன்ேன வந்து
வழும்படிெசய்தீர்.
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௪௧ என் பைகவர்கைளத் தைலக்குனிய
ைவப்பதல்நீர்உதவனீர்,

என் பைகவர்களின் கழுத்ைத
ெவட்டும்படியாக அவர்கள் கழுத்ைத
என்முன்ஒப்புவத்தீர்!

௪௨ என் பைகவர்கள் உதவக்கு ஆள்
ேதடினார்கள்.

ஆனால் யாரும் அவர்கள் உதவக்கு
வரவல்ைல.

அவர்கள்கர்த்தரிடம்கூட ேகட்டார்கள்.
ஆனால் அவர் அவர்களுக்குப் பதல்
அளிக்கவல்ைல.

௪௩ என் பைகவர்கைளத் துண்டு
துண்டாக்க ேனன்.

அவர்கள் நலத்தன் மீது
புழுதயானார்கள்.

என்பைகவர்கைளநான்ச தறடித்ேதன்.
அவர்கள் மீது ெதருப்புழுதெயன
நைனத்துநடந்ேதன்.

௪௪ நீர் எனக்கு எத ராக ேபாரிட்டவரிடமிருந்து
என்ைனக்காத்தீர்.

நீர் அந்தத் ேதசங்கைள ஆள்பவனாக
என்ைனஆக்கனீர்.

எனக்குத் ெதரியாதவர்கள் இப்ேபாது
எனக்குப் பணி ெசய்க றார்கள்!

௪௫ ப ற ேதசத்தவர் எனக்கு
கீழ்ப்படிகன்றார்கள்!
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என்னுைடய கட்டைளையக்
ேகட்கும்ேபாது வைரந்து பணிவைட
ெசய்க றார்கள், அயல் நாட்டவர்கள்
எனக்குப்பயப்படுக றார்கள்!

௪௬ அந்த அயல்நாட்டினர் பயத்தால்
நடுங்குகறார்கள்.

பயந்துெகாண்ேட அவர்களின்
மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளியல்
வருகறார்கள்.

௪௭கர்த்தர்உய ேராடிருக்க றார்.
எனது கன்மைலயான அவைரத்
துத ப்ேபன்!

ேதவன்உயர்ந்தவர்!
என்ைனப் பாதுகாக்கும் ஒரு கன்மைல
அவர்.

௪௮ என் பைகவர்கைள எனக்காகத்
தண்டிக்கும் ேதவன்அவர்.

ஜனங்கைள என் ஆட்சயன் கீழ் அவர்
ைவக்க றார்.

௪௯ ேதவேன, என் பைகவரிடமிருந்து
என்ைனக்காத்தீர்!

என்ைன எத ர்த்தவர்கைளத் ேதாற்ேறாடச்
ெசய்தீர்.

ெகாடியவர்களிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்தீர்!
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௫௦ கர்த்தாேவ, ஆைகயால் எல்லா
ேதசங்களும் அறயும்படி நாம் உம்ைமத்
துத ப்ேபன்.

எனேவ உமது ேபரில் நான் பாடல்கள்
பாடுக ேறன்.

௫௧கர்த்தர், தன்அரசன் ேபாரில் ெவல்லும்படி
ெசய்க றார்!

கர்த்தர் தன்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசனுக்கு உண்ைமயான அன்ைபக்
காட்டுக றார்.

அவர் தாவீதுக்கும் அவன்
சந்தத களுக்கும் எப்ேபாதும்
உண்ைமயாகஇருப்பார்!

௨௩
தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்
௧இைவேயதாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்:

“இச்ெசய்த ஈசாயன்மகன்தாவீதனுைடயது.
ேதவனால் உயர்த்தப்பட்ட
மனிதனுைடயது.

யாக்ேகாபன் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசன்,

இஸ்ரேவலின்இனியப் பாடகன்.
௨ கர்த்தருைடய ஆவ என் மூலமாகப்

ேபசனார்.
என் நாவல் அவரது வார்த்ைதகள்
இருந்தன.

௩இஸ்ரேவலின்ேதவன்ேபசனார்.
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இஸ்ரேவலின் கன்மைலயானவர்
என்னிடம்,

‘ேநர்ைமயாய்ஆளும்மனிதன்,
ேதவைனமத த்துஆளும்மனிதன்,

௪உதயகாலஒளிையப் ேபான்றருப்பான்:
ேமகங்கள் அற்ற அத காைலையப்ேபால
இருப்பான்.

மைழையத் ெதாடர்ந்து ேதான்றும்
ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றருப்பான்.

அம்மைழ நலத்தலிருந்து பசும்புல்ைல
எழச்ெசய்யும்’ என்றுெசான்னார்.

௫ “கர்த்தர்என்குடும்பத்ைதபலமுள்ளதாகவும்
பாதுகாப்புள்ளதாகவும்மாற்றனார்.

ேதவன் என்ேனாடு ஒரு ந த்தய
உடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்!

எல்லாவழிகளிலும்இந்தஉடன்படிக்ைக
நல்லேத என்றுேதவன்உறுத ெசய்தார்.

உறுதயாக அவர் எனக்கு எல்லா
ெவற்றையயும்தருவார்.

எனக்கு ேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும்
அவர் தருவார்.

௬ “ஆனால் தீேயார் முட்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.

ஜனங்கள்முட்கைளைவத்தருப்பதல்ைல.
அவர்கள்அவற்ைறவீசவடுவார்கள்.

௭ஒருவன்அவற்ைறத்ெதாட்டால்
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அைவமரத்தாலும்ெவண்கலத்தாலுமான
ஈட்டியால்குத்துவதுேபாலிருக்கும்.

ஆம்,அம்மக்கள்முட்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள்தீயல்வீசப்படுவார்கள்.
அவர்கள்முற்றலும்எரிக்கப்படுவார்கள்!”

மூன்றுபுகழ்வாய்ந்தவீரர்கள்
௮ இைவ தாவீதன் பலம்ெபாருந்தய

வீரர்களின்ெபயர்கள்:
ேதர்ப்பைட அத காரிகளின் தைலவன்

தக்ெகேமானியன் மகனாகய
ேயாேசப்பாெசெபத். அவன்
அதீேனாஏஸ்னி எனவும் அைழக்கப்பட்டான்.
ேயாேசப்பாெசெபத் 800ேபைரஒேரேநரத்தல்
ெகான்றவன்.
௯ இவனுக்குப் பன் அேகாயன்

மகனாகய ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்
குற ப்ப டத்தக்கவன். ெபலிஸ்தைர
எத ர்த்தேபாது தாவீேதாடிருந்த மூன்று
ெபரும் வீரர்களில் எெலயாசாரும்
ஒருவன். அவர்கள் ேபாருக்கு ஓரிடத்தல்
குழுமியருந்தனர். ஆனால் இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௧௦ மிகவும்
ேசார்ந்துேபாகும்வைரக்கும் எெலயாசார்
ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிட்டான். ஆனால் அவன்
வாைள இறுகப் ப டித்துக்ெகாண்டு ேபார்
ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்தான். கர்த்தர் அன்று
இஸ்ரேவலருக்குப் ெபரும் ெவற்றையக்
ெகாடுத்தார். எெலயாசார் ேபாரில் ெவன்ற
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ப றகு ப ற வீரர்கள் தரும்ப வந்தனர்.
மரித்த பைகவரிடமிருந்து ெபாருட்கைளக்
ெகாள்ைளய டஅவர்கள்வந்தனர்.
௧௧ இவனுக்குப் ப றகு ெசால்லத்தக்கவன்

ஆராரிலுள்ள ஆேகயன் மகன்
சம்மா. ெபலிஸ்தர் ேபாரிட ஒன்றாகத்
த ரண்டு வந்தனர். சறு பயறு
ந ரம்பய களத்தல் அவர்கள் ேபார்
ெசய்தனர். ெபலிஸ்தரிடமிருந்து வீரர்கள்
ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௧௨ ஆனால்
சம்மா ேபார்களத்தன் நடுவல் நன்று
தாங்க க்ெகாண்டான். அவன் ெபலிஸ்தைர
ெவன்றான். அன்று கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குப்
ெபரும்ெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
மூன்றுெபரும்வீரர்கள்
௧௩ ஒரு முைற, தாவீது அதுல்லாம்

குைகயல் இருந்தான் ெபலிஸ்தரின் பைட
ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் இருந்தது.
முப்பது ெபரும் வீரர்களில்* மூன்று ேபர்
நலத்தல் தவழ்ந்தவாேற ெசன்று தாவீது
இருக்குமிடத்ைதஅைடந்தனர்.
௧௪ மற்ெறாரு முைற தாவீது அரணுக்குள்

பாதுகாப்பான இடத்தல் இருந்தான்.
ெபலிஸ்தய வீரர்களின் ஒரு கூட்டத்தனர்
ெபத்ேலேகமில் இருந்தனர். ௧௫ தாவீது
தனது ெசாந்த ஊரின் தண்ணீைரப்

* ௨௩:௧௩: முப்பது ெபரும் வீரர்கள் இவர்கள் தாவீதன்
புகழ்மிக்கவீரமுைடயவீரர்கள்.
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பருகும் தாகங்ெகாண்டிருந்தான். தாவீது,
“ெபத்லேகமின் நகர வாயலுக்கு
அருேகயுள்ள கணற்றலிருந்து
யாேரனும் எனக்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர்
தருவார்களா என்று வரும்புக ேறன்!”
என்றான். தாவீதுக்கு உண்ைமயல் அது
ேதைவப்படவல்ைல. ெவறுமேன அவன்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௬ஆனால்அந்தமூன்றுெபரும் வீரர்களும்

ெபலிஸ்தரின் பைடக்குள் புகுந்து ெசன்றனர்.
ெபத்லேகமின் நகரவாயலுக்கு அருேகயுள்ள
கணற்றலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீர்
எடுத்து வந்தனர். அம்முப்ெபரும் வீரர்களும்
அந்த தண்ணீைர தாவீத டம் ெகாண்டு
வந்தனர். ஆனால் தாவீது அைதக் குடிக்க
மறுத்தான். கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக
அைத நலத்தல் ஊற்றவ ட்டான். ௧௭ தாவீது,
“கர்த்தாேவ, நான் இந்த தண்ணீைரப்
பருகமுடியாது. எனக்காக தங்கள் உயைரப்
பணயம் ைவத்துச் ெசன்ற மனிதரின்
இரத்தத்ைதக் குடிப்பதற்கு அது சமமாகும்”
என்றான். இதனாேலேயதாவீதுதண்ணீைரப்
பருகவல்ைல. இைதப்ேபான்ற பல
துணிவான காரியங்கைள முப்ெபரும்
வீரர்களும்ெசய்தார்கள்.

மற்றைதரியமானவீரர்கள்
௧௮ அப சாய ேயாவாபன் சேகாதரனும்

ெசருயாவன் மகனும் ஆவான். முப்ெபரும்
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வீரர்களின் தைலவன். 300 வீரர்கைளத்
தனதுஈட்டியால்ெகான்றவன்இந்தஅப சாய .
௧௯ இவன் முப்ெபரும் வீரர்கைளப் ேபான்ற
புகழ் ெபற்றவன். அவன் அவர்களில்
ஒருவனாக இல்லாதருந்தும், அவர்களுக்குத்
தைலவனாகஇருந்தான்.
௨௦ பன்பு ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா

இருந்தான். இவன் வலிைமக்ெகாண்ட
ஒருவனின் மகன். அவன் கப்ெசேயல்
ஊரான். ெபனாயா பல வீரச் ெசயல்கள்
புரிந்தவன். ேமாவாபலுள்ள ஏரிேயலின்
இரண்டு மகன்கைள ெபனாயா ெகான்றான்.
ஒரு நாள் பனிெபய்துக்ெகாண்டிருக்ைகயல்
ெபனாயா நலத்தலிருந்த ஒரு குழியல்
இறங்க ச் ெசன்று ஒரு சங்கத்ைதக்
ெகான்றான். ௨௧ ெபனாயா ஒரு மிகப்
ெபரிய எக ப்தய வீரைனயும் ெகான்றான்.
எக ப்தயனின் ைகயல் ஒரு ஈட்டி இருந்தது.
ெபனாயா ைகயல் ஒரு தடி மட்டுேம
இருந்தது. ஆனால் ெபனாயா எக ப்தயன்
ைகயலிருந்த ஈட்டிையப் பற த்து எடுத்தான்.
எக ப்தயனின் ஈட்டியாேலேய ெபனாயா
அவைனக் ெகான்றான். ௨௨ ேயாய்தாவன்
மகன் ெபனாயா அத்தைகய பல துணிவான
ெசயல்கைளச் ெசய்தான். முப்ெபரும்
வீரர்கைளப் ேபான்று ெபனாயா புகழ்
ெபற்றவன். ௨௩ ெபனாயாமுப்ெபரும்
வீரர்கைளக் காட்டிலும் மிகவும் புகழ்
ெபற்றவன். ஆனால் அவன் முப்ெபரும்
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வீரர்களின் குழுைவச் சார்ந்தவன் அல்லன்.
தாவீது தனது ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவனாகெபனாயாைவநயமித்தான்.

முப்பதுவீரர்கள்
௨௪முப்பதுவீரர்களின்ெபயர்ப் பட்டியல்:

ேயாவாபன்சேகாதரனாகயஆசேகல்;
ெபத்லேகமின் ேதாேதாவன் மகன்
எல்க்கானான்;

௨௫ஆேராத யனாகய சம்மா;
ஆேராத யனாகயஎலிக்கா;
௨௬பல்தயனாகயஏெலஸ்;
ெதக்ேகாவன்இக்ேகசன்மகன்ஈரா;
௨௭ஆனேதாத் தயனாகயஅப ேயசர்;
ஊசாத்தயனாகயெமபுன்னாய ;
௨௮அேகாகயனாகய சல்ேமான்;
ெதந்ேதாபாத் தயனாகயமகராய ;
௨௯ பானாவன் மகன் ஏேலப் என்னும்
ெநத்ேதாபாத்தயன்;

ெபன்யமீனியரின் க பயா ஊைரச்
சார்ந்தரிபாயன்மகன்இத்தாய ;

௩௦ப ரத்ேதானியனாகயெபனாயா;
காகாஸ் நீேராைடகளின் நாட்டிலுள்ள
ஈத்தாய ;

௩௧அர்பாத்தயன்ஆகயஅப அல்ெபான்;
பருமியன்ஆகயஅஸ்மாேவத்;
௩௨ சால்ேபானியன் ஆகய எலி
யூபா; யாேசனின் மகனாகய
ேயானத்தான்; ௩௩ஆராரியனாகய சம்மா;
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ஆராரியனாகய சாராரின் மகனாகய
அகயாம்;

௩௪மாகாத்தயன்ஆகயஅகஸ்பாய ம்மகன்
எலிப்ெபேலத்;

கீேலானியன் ஆகய அகத்ேதாப்ேபலின்
மகன்எலியாம்;

௩௫கர்ேமலியன்ஆகயஎஸ்ராய ;
அர்பயனாகயபாராய ;
௩௬ ேசாபாவல் உள்ள நாத்தானின் மகன்
ஈகால்;

காத யனாகயபானி;
௩௭ அம்ேமானியனாகய ேசேலக்
ெபேராத்தயனாகய நகராய்,
(ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாபன்
ஆயுதங்கைள நகராய் சுமந்துச்
ெசன்றான்)

௩௮இத்ரியனாகய ஈரா;
இத்ரியனாகயகாேரப்;
௩௯ஏத்தயனாகயஉரியா.

ெமாத்தத்தல் அவர்கள் எண்ணிக்ைக 37 ேபர்
ஆகும்.

௨௪
தாவீது தன் பைடைய கணக்ெகடுக்க

முடிெவடுக்க றான்
௧ இஸ்ரேவல் மீது மீண்டும் கர்த்தர்

ேகாபம் அைடந்தார். இஸ்ரேவலருக்கு
எத ராகக் தரும்பும்படி கர்த்தர் தாவீைத
மாற்றனார். தாவீது, “இஸ்ரேவல் மற்றும்
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யூதா ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகையக்
கணக்ெகடுங்கள்” என்றான்.
௨ தாவீது அரசன் பைடத் தைலவனாகய

ேயாவாைப ேநாக்க , “தாணிலிருந்து ெபெயர்
ெசபா வைரக்கும் எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களிடமும் நீ ேபாய் ஜனங்களின்
எண்ணிக்ைகையக் கணக்கடு. அப்ேபாது
நான் ெமாத்த ஜனங்கள் ெதாைகையப்
பற்ற த்ெதரிந்துக்ெகாள்ளமுடியும்” என்றான்.
௩ஆனால் ேயாவாப் அரசனிடம், “எத்தைன

ஆட்கள் இருக்கறார்கள் என்பது முக்கய
மன்று. உன் ேதவனாகய கர்த்தர்,
உங்களுக்கு நூறு மடங்கு ஆட்கைளத்
தருவார், உங்கள் கண்கள் அவ்வாறு
நடப்பைதப் பார்க்கும்! ஆனால் ஏன் இைதச்
ெசய்யவரும்புக றீர்?” என்றுேகட்டான்.
௪ தாவீது அரசன் உறுதயாக

ேயாவாபுக்கும் பைடத் தைலவர்களுக்கும்
ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்கடுமாறு
கட்டைளய ட்டார். எனேவ ேயாவாபும்
பைடத் தைலவர்களும் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுக்க
அரசனிடமிருந்து ெசன்றனர். ௫ அவர்கள்
ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர். அவர்கள்
ஆேராேவரில் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள்.
நகரின் வலது புறத்தல் அவர்கள் முகாம்
இருந்தது.
(காத் பள்ளத்தாக்கன் நடுவல் நகரம்

இருந்தது. யாேசருக்குப் ேபாகும் வழியல்
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அந்தநகரம்இருந்தது.)
௬ பன்பு அவர்கள் கீேலயாத்த ற்கும் தாதீம்

ஓத்ச க்கும் ேபானார்கள். அங்ேகயருந்து
தாண்யானுக்கும் சீேதாைனச் சூழ்ந்த
பகுத களுக்கும் ெசன்றார்கள். ௭ அவர்கள்
தீரு என்னும் ேகாட்ைடக்கு ேபானார்கள்.
அவர்கள் கானானியர் மற்றும் ஏவயரின்
நகரங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் யூதாவன் ெதற்கலுள்ள
ெபெயர்ெசபாவ ற்குப் ேபானார்கள்.
௮ ஒன்பது மாதங்களும் 20 நாட்களும்
கழிந்த ப றகு அவர்கள் ேதசம் முழுவதும்
சுற்றவந்தருந்தார்கள். 9 மாதங்கள் 20
நாட்களுக்குப் ப றகு அவர்கள் எருசேலமுக்கு
வந்தனர்.
௯ ேயாவாப் அரசனுக்குரிய ஜனங்களின்

பட்டியைலக் ெகாடுத்தான். இஸ்ரேவலில்
8,00,000 ஆண்கள் வாைளப் பயன்படுத்தக்
கூடியவர்கள். யூதாவலும் 5,00,000 ஆண்கள்
இருந்தனர்.

கர்த்தர் தாவீைதத்தண்டிக்க றார்
௧௦ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுத்த

ப றகு தாவீது ெவட்கமைடந்தான்.
தாவீது கர்த்தைர ேநாக்க , “நான் ெசய்த
இக்காரியத்தல் ெபரும் பாவம் ெசய்ேதன்!
கர்த்தாேவ! என் பாவத்ைத மன்னிக்கும்படி
நான் ெகஞ்சுக ேறன். நான் மிகவும்
மூடனாகவ ட்ேடன்” என்றான்.



2 சாமுேவல்௨௪:௧௧ cxlviii 2 சாமுேவல்௨௪:௧௫

௧௧ காைலயல் தாவீது எழுந்தேபாது,
கர்த்தருைடய வார்த்ைத தாவீதன்
தீர்க்கதரிச யாக ய காத்த ற்கு வந்தது.
௧௨கர்த்தர்காத்ைதேநாக்க , “ேபாய்தாவீத டம்
கூறு, ‘இதுேவ கர்த்தர்கூறுவது: நான்மூன்று
காரியங்கைள முன் ைவக்க ேறன். நான்
உனக்குச் ெசய்வதற்கு ஏேதனும் ஒன்ைறத்
ெதரிந்துக்ெகாள் என்கறார்’ என்று ெசால்”
என்றார்.
௧௩ காத் தாவீத டம், ேபாய் அவ்வாேற

கூறனான். அவன் தாவீத டம்,
“இம்மூன்று காரியங்களிலும் ஒன்ைறத்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள் உங்களுக்கும்
இத்ேதசத்த ற்கும் ஏழு ஆண்டுகள் பஞ்சம்
வரேவண்டுமா? மூன்று மாதங்கள் உங்கள்
பைகவர்கள் உங்கைளத் துரத்தேவண்டுமா?
அல்லதுமூன்றுநாட்கள்உங்கள் ேதசத்தாைர
ேநாய் பாத க்கட்டுமா? இைதக் குறத்து
ேயாச த்துப் பாருங்கள், இவற்றல் எைத
முடிவு ெசய்க றீர்கள் என்பைத நான் என்ைன
அனுப்பய கர்த்தருக்குக் கூற ேவண்டும்”
என்றான்.
௧௪ தாவீது காத்ைத ேநாக்க

“உண்ைமய ேலேயநான்துன்பத்துக்குள்ளாேனன்!
ஆனால் கர்த்தர் இரக்கமுள்ளவர்.
எனேவ கர்த்தர் நம்ைமத் தண்டிக்கட்டும்.
ஜனங்களிடமிருந்து எனக்குத் தண்டைன
கைடக்க ேவண்டாம்” என்றான்.
௧௫ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலில் ேநாைய
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அனுப்பனார். அது, காைலயல்ஆரம்ப த்துக்
குற ப்ப ட்ட காலம் மட்டும் நீடித்தது.
தாணிலிருந்து ெபெயர் ெசபாவைரக்கும்
70,000 ேபர் மடிந்தனர். ௧௬ ேதவ தூதன்
எருசேலைம அழிக்கும்படி அதற்கு ேநராக
தன் கரங்கைள உயர்த்தனான். ஆனால்
நடந்த தீய காரியங்களுக்காக கர்த்தர்
மனம் வருந்தனார். ஜனங்கைள அழித்த
தூதைனக் கர்த்தர் ேநாக்க , “ேபாதும்!
உனது கரங்கைளத் தாழ்த்து” என்றார்.
எபூசயனாகய அர்வனாவன் ேபாரடிக்க ற
களத்த ற்கு அருேக கர்த்தருைடய தூதன்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.

அர்வனாவன் ேபாரடிக்க ற களத்ைதத்
தாவீதுவாங்குகறான்
௧௭ ஜனங்கைளக் ெகான்ற தூதைன

தாவீது பார்த்தான். தாவீது கர்த்தரிடம்
ேபசனான். தாவீது, “நான் பாவம் ெசய்ேதன்!
நான் தவறைழத்ேதன். இந்த ஜனங்கள்
ஆடுகைளப் ேபான்று என்ைனப் பன்
பற்றனார்கள். அவர்கள் தவேறதும்
ெசய்யவல்ைல. என்ைனயும் எனது
தந்ைதயன் குடும்பத்ைதயும் நீங்கள்
தண்டியுங்கள்” என்றான்.
௧௮ அன்ைறய தனம் காத் தாவீத டம்

வந்தான். காத் தாவீைதப் பர்ர்த்து,
“எபூசயனாகய அர்வனாவன் களத்தல்
கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி எழுப்பு”
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என்றான். ௧௯ காத் கூறயபடிேய தாவீது
ெசய்தான். கர்த்தர் வரும்பயபடிேய தாவீது
ெசய்தான். அர்வனாைவப் பார்க்க தாவீது
ெசன்றான். ௨௦அரசனான தாவீதும் அவனது
அதகாரிகளும்தன்னிடம்வருவைதஅர்வனா
பார்த்தார். அர்வனா நலத்தல் தைலதாழ்த்த
வணங்கனார். ௨௧ பன் அர்வனா, “எனது
ஆண்டவனும் அரசருமாகய நீங்கள் ஏன்
என்னிடம்வந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
தாவீது அவனுக்கு, “உன்னிடமிருந்து

ேபாரடிக்க ற களத்ைத வாங்குவதற்கு
வந்ேதன். அதல் கர்த்தருக்குப் பலிபீடம்
அைமக்கமுடியும். அப்படி ெசய்து ேநாய்
பரவாமல்தடுக்கமுடியும்” என்றான்.
௨௨ அர்வனா, தாவீத டம், “எனது

அரசனாகய ஆண்டவன் தாங்கள்
பலிெகாடுக்க எைதயும் என்னிடமிருந்து
எடுக்கலாம். இந்தப் பசுக்கைளத்
தகனபலிக்காகவும், ேபாரடிக்க ற
உருைளகைளயும் நுகத்தடிகைளயும்
வறகுக்காகவும் பயன்படுத்துங்கள்.
௨௩ அரசேன! நான் எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு தருேவன்!” என்றான் அர்வனா
மீண்டும் அரசனுக்கு “உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்இைதக்கண்டுமகழட்டும்” என்றான்.
௨௪ ஆனால் அரசன் அர்வனாவுக்கு, “நான்

உனக்கு உண்ைமையச் ெசால்ேவன், உன்
நலத்ைதஒருவைலெகாடுத்துப்ெபறுேவன்.
ஆனால் எனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
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இலவசமாக கைடத்த எந்த தகன பலிையயும்
ெசலுத்தமாட்ேடன்” எனக்கூறனான்.
ஆைகயால் தாவீது ேபாரடிக்க ற

களத்ைதயும் பசுக்கைளயும் 50 ேசக்கல்
ெவள்ளிக்கு வாங்கனான். ௨௫ பன்பு
தாவீது ஒரு பலிபீடத்ைதக் கர்த்தருக்காக
கட்டினான். தாவீது அதல் தகனபலிையயும்
சமாதானபலிையயும்அளித்தான்.
ேதசத்த ற்காகச் ெசய்யப்பட்ட தாவீதன்

ெஜபத்த ற்குக் கர்த்தர் ெசவ சாய்த்தார்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலிலிருந்த ேநாய்கைளப்
பரவாமல்தடுத்தார்.
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