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దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి తిరిగివచెచ్ను. సౌలు మృతినొందిన తరువాత అతడు సికల్గులో 

రెండు దినములుండెను. మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేయగా దావీదు నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు వాడు ఇశార్యేలీయుల 

సైనయ్ములోనుండి నేను తపిప్ంచుకొని వచిచ్తిననెను. జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెపుప్మని దావీదు 

సెలవియయ్గా వాడు జనులు యుదధ్మందు నిలువలేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచ్రి, సౌలును 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరి అనెను. సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును 

మరణమైరని నీకేలాగు తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిటల్నెను గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను 

అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను. అతడు రథములును 

రౌతులును తనను వెనువెంట తగులుచుండుట చూచి వెనుక తిరిగి ననున్ కనుగొని పిలిచెను. అందుకు 

చితత్ము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని. నీవెవడవని అతడు ననన్డుగగా నేను అమాలేకీయుడనని 

చెపిప్తిని. అతడు నా పార్ణము ఇంక నాలో ఉనన్దిగాని తల తిర్పుప్చేత నేను బహు 

బాధపడుచునాన్ను ? నీవు నా దగగ్ర నిలువబడి ననున్ చంపుమని సెలవియయ్గా,  ఈలాగు 

పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; 

తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను తీసికొని నా యేలినవాడవైన 

నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. 

అతనియొదద్నునన్ వారందరును ఆలాగున చేసి సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును 

ఇశార్యేలు ఇంటివారును యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము 

వరకు ఉపవాసముండిరి. తరువాత దావీదు నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని ఆ వారత్ తెచిచ్నవాని నడుగగా 

వాడు నేను ఇశార్యేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను. అందుకు 

దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు నీవేల అతని మీద చెయియ్ ఎతిత్తివి?  

యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము 

గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని 

చంపుమనగా అతడు వానిని కొటిట్ చంపెను. యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును 
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గూరిచ్యు అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీగ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము 

సలిపెను. అది యాషారు గర్ంథమందు లిఖింపబడియునన్ది. ఎటల్నగా  ఇశార్యేలూ, నీకు 

భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. ఫిలిషీత్యుల 

కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ 

సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. గిలోబ్వ 

పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను 

లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని 

వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. హతుల రకత్ము ఒలికింపకుండ బలాఢుయ్ల కొర్వువ్ను 

పటట్కుండ యోనాతాను విలుల్ వెనుకతియయ్లేదు ఎవరిని హతము చేయకుండ సౌలు కతిత్ వెనుక తీసినది 

కాదు. సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు గలవారుగాను ఉండిరి తమ 

మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు 

సింహములకంటె బలముగలవారు. ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లారా, సౌలునుగూరిచ్ యేడువ్డి అతడు 

మీకు ఇంపైన రకత్వరణ్పు వసత్రములు ధరింపజేసినవాడు బంగారు నగలు మీకు పెటిట్నవాడు. 

యుదధ్రంగమునందు బలాఢుయ్లు పడియునాన్రు నీ ఉనన్తసథ్లములలో యోనాతాను హతమాయెను. 

నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ నిమితత్ము నేను బహు 

శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు పేర్మకంటెను అది 

అధికమైనది. అయయ్యోయ్ బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి యుదధ్సనన్దుధ్లు నశించిపోయిరి.  
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ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని దావీదు యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు 

మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. కాబటిట్ యెజెర్యేలీయురాలగు 

అహీనోయము, కరెమ్లీయుడగు నాబాలునకు భారయ్యైన అబీగయీలు అను తన యిదద్రు భారయ్లను 

వెంటబెటుట్కొని దావీదు అకక్డికి పోయెను. మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి 

యింటివారిని తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. అంతట 

యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి.  సౌలును 

పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి 

మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా చేత మీరు 

ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును 

మీరు చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. మీ యజమానుడగు సౌలు 

మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ 

సైనాయ్ధిపతి సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి , 

గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను ఎఫార్యిమీయులమీదను 

బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసెను. సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు నలువదేండల్వాడై యేలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు పరిపాలించెను; 

అయితే యూదావారు దావీదు పక్షమున నుండిరి. దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద 

ఏలినకాలమంతయు ఏడు సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును 

సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సేవకులును మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు 

రాగా సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి వారి నెదిరించుటకై 

గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు ఆ తటుట్నను 

దిగియుండగా అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని యోవాబుతో 

అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. లెకక్కు సరిగా సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సంబంధులైన 
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పనిన్దద్రు మంది బెనాయ్మీనీయులును దావీదు సేవకులలో పనిన్దద్రు మందియును లేచి మధయ్ నిలిచిరి. 

ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. 

అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల 

యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక అతడు 

కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును తరుముచుండగా అబేన్రు వెనుకకు తిరిగి నీవు 

అశాహేలువా అని అతనిని నడుగగా అతడు నేను అశాహేలునే యనెను. నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను 

తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని కలిసికొని వాని ఆయుధములను పటుట్కొముమ్ అని అబేన్రు అతనితో 

చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను తిరుగక అతని తరుమగా అబేన్రు ననున్ 

తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు 

ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని 

కడుపులో పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. 

అశాహేలు పడి చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని యోవాబును అబీషైయును 

అబేన్రును తరుముచు గిబియోనను అరణయ్మారగ్ములోని గీహ యెదుటి అమామ్యను కొండకు వచిచ్రి; 

అంతలో సూరుయ్డు అసత్మించెను. బెనాయ్మీనీయులు అబేన్రుతో గుంపుగా కూడుకొని, ఒక కొండమీద 

నిలువగా  అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే హేతువగునని 

నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ ఇయయ్క 

యుందువని యోవాబుతో అనెను. అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి, ఇశార్యేలువారిని తరుముటయు వారితో 

యుదధ్ము చేయుటయు మానిరి. అబేన్రును అతనివారును ఆ రాతిర్ అంత మైదానము గుండ 

పర్యాణము చేసి యొరాద్నునది దాటి బితోర్ను మారగ్మున మహనయీమునకు వచిచ్రి. యోవాబు 

అబేన్రును తరుముట మాని తిరిగివచిచ్ జనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూడగా దావీదు సేవకులలో 
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అశాహేలు గాక పందొమమ్ండుగురు లేకపోయిరి. అయితే దావీదు సేవకులు బెనాయ్మీనీయులలోను 

అబేన్రు జనులలోను మూడువందల అరువది మందిని హతము చేసిరి. జనులు అశాహేలును 

ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును 

అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి.  

Page  of 6 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము యుదధ్ము జరుగగా దావీదు 

అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న 

కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన 

పుటెట్ను. కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు వలన పుటెట్ను. 

మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన పుటెట్ను. 

నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ అబీటలువలన పుటెట్ను. 

ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు హెబోర్నులో దావీదునకు 

పుటిట్న కుమారులు. సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము జరుగుచుండగా 

అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక 

ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు 

అబేన్రును అడుగగా అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ దావీదు 

చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని సేన్హితులకును 

ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ దినమున ఒక 

సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని 

పక్షమున నేను నెరవేరచ్నియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు 

ఇంటివారి వశము కాకుండ రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు 

సింహాసనమును ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. కావున 

ఇషోబ్షెతు అబేన్రునకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక పోయెను. అబేన్రు తన తరపున 

దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు 

సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు 

మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు 

వచుచ్నపుప్డు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము 

దొరకదనెను. మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి ఫిలిషీత్యులలో 

నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని చెపుప్డనగా 
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ఇషోబ్షెతు దూతను పంపి, లాయీషు కుమారుడగు పలీత్యేలు అను దాని పెనిమిటియొదద్నుండి 

మీకాలును పిలువనంపెను. దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళి ల్పోయెను. అంతలో అబేన్రు ఇశార్యేలు వారి పెదద్లను పిలిపించి 

దావీదు మిముమ్ను ఏలవలెనని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరితిరి గదా నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా 

జనులగు ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు, వారి శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు 

విమోచించెదనని యెహోవా దావీదునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక మీ కోరిక నెరవేరుచ్కొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. మరియు అబేన్రు బెనాయ్మీనీయులతో ఆలాగున మాటలాడిన తరువాత హెబోర్నునకు 

వచిచ్ ఇశార్యేలువారి దృషిట్కిని బెనాయ్మీనీయులందరి దృషిట్కిని పర్యోజనమైన దానిని దావీదునకు 

పూరిత్గా తెలియచేసెను. అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని హెబోర్నులోనునన్ 

దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. అంతట అబేన్రు నేను 

పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో 

నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము వహించి కోరినదాని అంతటిమీద 

ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని సమాధానముగా 

వెళి ల్పోయెను. పిమమ్ట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి బహు విసాత్రమైన దోపుడు 

సొముమ్ తీసికొనిరాగా అబేన్రు హెబోర్నులో దావీదునొదద్ లేకపోయెను, దావీదు అతనికి 

సెలవిచిచ్యునన్ందున అతడు సమాధానముగా వెళి ల్పోయి యుండెను. అయితే యోవాబును 

అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును వచిచ్నపుప్డు నేరు కుమారుడగు అబేన్రు రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, 

రాజు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు సమాధానముగా వెళి ల్పోయెననియు తెలిసికొని 

యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు 

నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ 

మోసపుచిచ్ నీ రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును పిలుచుటకై దూతలను పంపెను. వారు పోయి సిరా యను 

బావిదగగ్రనుండి అతనిని తోడుకొని వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి దావీదునకు తెలియకయుండెను. 

అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ గుమమ్ము నడుమ 
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ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన సహోదరుడగు అశాహేలు 

పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. ఆ తరువాత ఈ సమాచారము 

దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు 

అబేన్రు పార్ణము తీయుట విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. ఈ దోషము 

యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో 

సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను 

ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన 

అబీషైయును, అబేన్రు గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ 

అతని చంపిరి. దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు ముందు 

నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు 

సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న 

యొకటి కటెట్ను. ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు కటుల్ 

లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు పడితివే 

రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. ఇంక 

వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని అతనిని బతిమాలగా దావీదు 

పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను రుచి చూచినయెడల దేవుడు 

నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు 

సంతోషించిరి; రాజు చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ 

దినమున జనులందరికిని ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను 

పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశార్యేలువారిలో 

పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు తెలిసేయునన్ది. పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు 
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నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు 

జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక.  
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హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు 

వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. సౌలు కుమారునికి సైనాయ్ధిపతులుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు బయనా, రెండవవానిపేరు రేకాబు; వీరు బెనాయ్మీనీయులకు చేరిన బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను 

కుమారులు. బెయే రోతుకూడను బెనాయ్మీనీయుల దేశములో చేరినదని యెంచబడెను. అయితే 

బెయేరోతీయులు గితత్యీమునకు పారిపోయి నేటివరకు అకక్డి కాపురసుథ్లైయునాన్రు. సౌలు 

కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును 

గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని 

దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు 

మెఫీబోషెతు. రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ బయలుదేరి 

మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి వచిచ్రి. 

గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు పడకటింట మంచము 

మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  వారతని పొడిచి చంపి 

అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  నీ పార్ణము 

తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా 

మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును అతని సంతతికిని పర్తికారము 

చేసియునాన్డని చెపప్గా దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను బయనాతోను 

ఇటల్నెను మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని నాకు తెలియజెపప్గా 

వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని పటుట్కొని చంపించితిని. 

కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము మీదనే నిరో ద్షియగువానిని 

చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? లోకములో ఉండకుండ నేను 

మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా 

జీవముతోడు మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి 
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వారిచేతులను కాళల్ను నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు 

ఇషోబ్షెతు తలను తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి.  
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ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము; మేము నీ 

ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు 

ఇశార్యేలీయులను నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా 

జనులను పాలించి వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని 

చెపిప్రి. మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా రాజైన దావీదు 

హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద రాజగుటకై 

వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేలనారంభించి నలువది 

సంవతస్రములు పరిపాలన చేసెను. హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద 

ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు పరిపాలన చేసెను. యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా 

రాజును అతని పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని 

తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు 

వరత్మానము పంపియుండిరి అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు 

సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున అతడు యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి 

కాలువపైకి వెళి ల్, దావీదునకు హేయులైన గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. 

అందునుబటిట్ గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 

దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. మరియు మిలోల్నుండి 

దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను . దావీదు అంతకంతకు వరిధ్ లెల్ను . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను 

దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన 

జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు గర్హించెను. దావీదు హెబోర్నునుండి 

వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా 

దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును కుమారెత్లును పుటిట్రి యెరూషలేములో అతనికి 
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పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరని ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు 

వచిచ్రి. దావీదు ఆ వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము 

లోయలో వాయ్పింపగా  దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని నాచేతికపప్గింతువా? 

అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని నీచేతికపప్గించుదునని 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. కాబటిట్ దావీదు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్ అచచ్ట వారిని హతముచేసి, 

జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట నిలువకుండ 

నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీమను2 పేరు పెటెట్ను. ఫిలిషీత్యులు తమ 

బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. ఫిలిషీత్యులు 

మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు 

యెహోవా నీవు వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. కంబళిచెటల్ 

కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై యెహోవా బయలుదేరుచునాన్డు గనుక 

అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. దావీదు యెహోవా తనకాజా ఞ్పించిన పర్కారము 

చేసి, గెబనుండి గెజెరువరకు ఫిలిషీత్యులను తరుముచు హతము చేసెను.  
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తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి, 

కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని 

మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ వారందరితో కూడ బాయిలా 

యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. వారు దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి 

గిబియాలోనునన్ అబీనాదాబుయొకక్ యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు 

ఉజాజ్యును అహోయ్యును ఆ కొర్తత్ బండిని తోలిరి. దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని 

అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనిరాగా అహోయ్ దాని ముందర నడిచెను దావీదును 

ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర 

మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని 

నాటయ్మాడుచుండిరి. వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజాజ్ 

చేయిచాపి దేవుని మందసమును పటుట్కొనగా యెహోవా కోపము ఉజాజ్మీద రగులుకొనెను. అతడు 

చేసిన తపుప్నుబటిట్ దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి 

చనిపోయెను. యెహోవా ఉజాజ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ సథ్లమునకు 

పెరెజ 1 ఉజాజ్ అను పేరు పెటెట్ను. నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము 

నాయొదద్ ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి యెహోవా మందసమును దావీదు 

పురములోనికి తనయొదద్కు తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట 

ఉంచెను. యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో ఉండగా యెహోవా 

ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. దేవుని మందసము ఉండుటవలన 

యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి 

దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు 

పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి 

యడుగులు సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  దావీదు నారతో 

నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. ఈలాగున 

దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును 
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తీసికొని వచిచ్రి. యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు 

కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ 

గుడారము మధయ్ను దావీదు దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను 

సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట 

చాలించిన తరువాత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును 

ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి. 

తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు దావీదును 

ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు తన బటట్లను 

విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత ఘనముగా 

కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి 

ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన 

యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. ఇంతకంటె మరి 

యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి 

ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను 

కనకయుండెను. మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.   
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యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి నెమమ్ది కలుగజేసిన 

తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి నేను దేవదారు 

మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు నెరవేరుచ్మనెను. అయితే ఆ రాతిర్ 

యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో 

ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు మందిరములో నివసింపక 

డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన 

కాలమంతయు నా జనులను పోషించుడని నేను ఆజా ఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో 

ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను 

అనియుంటినా? కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి 

ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు 

తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని 

ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. మరియు ఇశార్యేలీయులను నా జనులు 

ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ సవ్సథ్లమందు నివసించునటుల్ దానియందు వారిని నాటి, పూరవ్ము 

ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుచు 

వచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్ గల జనులు ఇకను వారిని కషట్పెటట్కయుండునటుల్గా చేసి నీ శతుర్వుల మీద నీకు 

జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను . మరియు యెహోవానగు నేను నీకు 

తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును . నీ దినములు 

సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ 

సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంచును; అతని రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; నేనతనికి 

తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు పాపము చేసినయెడల నరుల 
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దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును గాని నినున్ సాథ్పించుటకై నేను 

కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ అతనికి నా కృప దూరము చేయను. నీ మటుట్కు నీ 

సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును 

అనెను. తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను దావీదునకు 

వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి 

ఈలాగున మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు 

నేనెంతటివాడను? నా కుటుంబము ఏపాటిది? ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, 

మానవుల పదధ్తినిబటిట్, బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. నీ 

వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు దీని 

తెలియజేసితివి. కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి దేవుడొకడును 

లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. నీకు జనులగుటకై 

వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు 

భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల 

వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ 

జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి 

దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు ఇశార్యేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునటుల్గా వారిని 

నిరాధ్రణ చేసితివి. దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును గూరిచ్యు 

నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, 

నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము కలుగజేయుదునని నీవు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు 
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ధైరయ్ము కలిగెను. యెహోవా నా పర్భువా, మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు 

సెలవిచుచ్చునాన్వే; నీవు దేవుడవు గనుక నీ మాట సతయ్ము. దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము 

నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దించుము; యెహోవా నా పర్భువా, నీవు 

సెలవిచిచ్యునాన్వు; నీ ఆశీరావ్దమునొంది నా కుటుంబము నితయ్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక.  

Page  of 19 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో 

కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు 

బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు దావీదునకు దాసులై కపప్ము 

చెలిల్ంచుచుండిరి. సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన 

రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ 

యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో 

నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. మరియు 

దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు సహాయము చేయరాగా దావీదు 

సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు 

దండును ఉంచగా, సిరియనులు దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు 

పటుట్కొని యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు 

పటట్ణములలో దావీదు రాజు విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  దావీదు హదదెజెరు దండు 

అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు రాజైన తోయికి వినబడెను. హదదె జెరునకును 

తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని 

ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను 

కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు 

పంపెను. రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి బంగారములతో 

వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము చేసి 

తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. 
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ఎదోమీయులు దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు 

ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై 

తన జనులనందరిని నీతి నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు 

సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు 

దసాత్వేజులమీద నుండెను. అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు.  
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యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడైన కలడాయని దావీదు 

అడిగెను. సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని దావీదునొదద్కు 

పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను అనెను. రాజు 

యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు 

శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని 

రాజుతో మనవిచేసెను. అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా చితత్గించుము, అతడు లోదెబారులో 

అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నునాన్డని రాజుతో అనెను. అపుప్డు రాజైన దావీదు 

మనుషుయ్లను పంపి లోదెబారులో నునన్ అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంటనుండి అతని 

రపిప్ంచెను. సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు వచిచ్ సాగిలపడి 

నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు చితత్ము, నీ దాసుడనైన 

నేనునాన్ననెను. అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను నిమితత్ము 

నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా అతడు 

నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను 

ఎంతటివాడను? అనెను. అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; కాబటిట్ 

నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని 

కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట తేవలెను; నీ యజమానుని 

కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు 

పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. నా యేలినవాడగు రాజు తన 

దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా 

మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు సీబా యింటిలో 

కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో 
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కాపురముండి సదాకాలము రాజు బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును 

కుంటివి.  
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పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను హానూనునకు 

పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన సేవకులచేత 

సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా అమోమ్నీయుల 

ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు 

నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని 

దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? అంతట 

హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన 

బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని వెళల్గొటెట్ను. ఈ సంగతి దావీదునకు 

వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి 

మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు గర్హించి దూతలను పంపి, 

బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, 

మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను 

జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. సోబా సిరియనులును 

రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో నిలిచిరి. యోవాబు తనకు 

వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను 

ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను ఎదురొక్నబోయెను. అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై 

మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు 

ననున్ ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని 

చెపిప్ అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, 

మన జనులను మన దేవుని పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో యెహోవా దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ యోవాబును అతనితోకూడ 
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నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక 

పారిపోయిరి. సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట నిలువలేక 

పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు హేలామునకు వచిచ్రి. హదదెజరు 

సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి హేలామునకు వచెచ్ను. సిరియనులు 

సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక 

పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది రథికులను నలువదివేల మంది గుఱఱ్పు 

రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి 

అచచ్టనే చచెచ్ను. హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల యెదుట 

నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి.  
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వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును 

అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను సంహరించి రబాబ్ 

పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ 

గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా 

సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని 

సమాచారము తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు 

హితీత్యుడగు ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా దావీదు దూతలచేత ఆమెను 

పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు 

వరత్మానము పంపగా దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ 

తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. అతనివెనుక 

రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని 

సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట 

దావీదునకు వినబడినపుప్డు దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; 

యింటికి వెళల్కపోతివేమని యడుగగా ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో అనగా 

ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు 

పిలిపించెను; అతడు బాగుగా తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున 

అతడు బయలువెళి ల్ తన యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 
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ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి 

హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత 

పంపించెను. యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ 

సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా 

దావీదు సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. కాబటిట్ 

యోవాబు యుదధ్ సమాచారమంతయు దావీదునొదద్కు పంపి దూతతో ఇటల్నెను యుదధ్ సమాచారము 

నీవు రాజుతో చెపిప్ చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచుచ్కొని యుదధ్ము చేయునపుప్డు 

మీరెందుకు పటట్ణము దగగ్రకు పోతిరి? గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు 

తెలియకపోయెనా? ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. దూత పోయి యోవాబు పంపిన 

వరత్మానమంతయు దావీదునకు తెలియజేసెను. ఎటల్నగా ఆ మనుషుయ్లు మముమ్ను ఓడించుచు 

పొలములోనికి మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమమ్మువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు. అపుప్డు 

పార్కారముమీదనుండి విలుకాండుర్ తమ సేవకులమీద అంబులువేయగా రాజు సేవకులలో కొందరు 

హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హితీత్యుడగు ఊరియాకూడ హతమాయెను. అందుకు దావీదు నీవు 

యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు 

ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా 

జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

పంపెను. ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన భరత్కొరకు 

అంగలారెచ్ను. అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి 

తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు చేసినది 

యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను.  
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కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక 

పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి 

విసాత్రమైన గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ 

ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను 

వాని బిడ డ్లయొదద్ను ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట 

పండుకొనుచు వానికి కుమారెత్వలె ఉండెను. అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు 

వచెచ్ను. అతడు తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని 

గొడల్లోగాని దేనిని ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి 

ఆయతత్ము చేసెను. దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని యెహోవా 

జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. వాడు కనికరము లేక యీ 

కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి సౌలుచేతిలోనుండి 

నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ 

ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి 

ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక 

హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము 

యుదధ్ము కలుగును. నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ 

కారయ్ము రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను 

చెపిప్నదానిని చేయింతును అనెను. నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 
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చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను 

దూషించుటకు ఆయన శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ 

నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన యింటికి వెళె ల్ను. యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు 

కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది బహు జబుబ్పడెను. దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ 

అంతయు నేల పడియుండి బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని 

నేలనుండి లేవనెతుత్టకు వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

ఏడవ దినమున బిడ డ్ చావగా బిడ డ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము అతనితో మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా 

మాటలు వినక యుండెను. ఇపుప్డు బిడ డ్ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల తనకుతాను 

హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెపప్ వెరచిరి. 

అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి గర్హించి బిడ డ్ 

చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారు చనిపోయెననిరి. అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి 

సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ 

తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

అతని సేవకులు బిడ డ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి దానికొరకు ఏడుచ్చుంటివి గాని అది 

మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని దావీదు నడుగగా అతడు బిడ డ్ 

పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని బర్దికించునేమో యనుకొని నేను 

ఉపవాసముండి యేడుచ్చుంటిని. ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? 

వానిని తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని 

వారితో చెపెప్ను. తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను 

కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. యెహోవా 

అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని 

అతనికి పేరు పెటెట్ను. యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి రాజనగరిని 

పటుట్కొనెను. దావీదునొదద్కు అతడు దూతలను పంపి నేను రబాబ్మీద యుదధ్ముచేసి జలములమీది 

పటట్ణమును పటుట్కొంటిని; నేను పటట్ణమును పటుట్కొని నా పేరు దానికి పెటట్కుండునటుల్ మిగిలిన 
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దండువారిని సమకూరిచ్ నీవు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెనని వరత్మానము చేయగా దావీదు 

యోధులను సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద యుదధ్ముచేసి దానిని పటుట్కొని, వారి రాజు 

కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద పెటట్బడెను. అది విలువగల 

రతన్ములు చెకిక్నదై రెండు బంగారు మనుగులంత యెతుత్ండెను. మరియు అతడు పటట్ణములోనుండి 

బహు విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ పటుట్కొని పోయెను. పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి 

రంపములచేతను పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా 

చేయించి వారిని ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. 

ఆ తరువాత దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  

Page  of 30 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక సుందరవతియగు సహోదరి 

యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు 

ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ 

చికిక్పోయెను. అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ కుమారుడు, 

అతని పేరు యెహోనాదాబు . ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు . అతడు 

రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి నాకు తెలియజెపప్వా అని 

అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన తామారును నేను 

మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ 

మంచముమీద పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన 

తామారుచేత సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని 

సిదధ్ముచేసి నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద 

పండుకొనెను. అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా చెలెల్లగు 

తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు రెండు 

అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా దావీదు నీ అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి 

పోయి అతని కొరకు భోజనము సిదధ్ము చేయుమని తామారు ఇంటికి వరత్మానము పంపెను. కాబటిట్ 

తామారు తన అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె 

పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి 

వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి అవతలకు పొండనెను. 

వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమోన్ను నీచేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ దానిని 

గదిలోనికి తెమమ్నగా, తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని గది లోపలనునన్ తన అనన్యగు 

అమోన్ను నొదద్కు వచెచ్ను. అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు 

ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా ఆమె నా అనాన్, ననున్ 

అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ జారకారయ్ము నీవు 

చేయవదుద్ , నా యవమానము నేనెకక్డ దాచుకొందును? నీవును ఇశార్యేలీయులలో 
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దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ రాజుతో మాటలాడుము; అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు 

అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో 

శయనించెను. అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము పుటిట్ అదివరకు 

ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని ఆమెతో చెపప్గా 

ఆమె ననున్ బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిపుప్డు చేసిన కీడుకంటె మరి యెకుక్వకీడు 

చేయకుమని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక తన పనివారిలో ఒకని పిలిచి దీనిని నాయొదద్నుండి 

వెళల్గొటిట్ తలుపు గడియవేయుమని చెపెప్ను. కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు 

ధరించువారు ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల 

రాకుండునటుల్ తలుపు గడియవేసెను. అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన 

వివిధ వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా ఆమె అనన్యగు 

అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు 

ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు 

చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు 

వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము తెచుచ్కొనెను. అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో 

మంచిచెడ డ్లేమియు మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము 

చేసినందుకై అతనిమీద పగయుంచెను. రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు 

సమీపమందుండు బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము 

రాజకుమారుల నందరిని విందునకు పిలిచెను. అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ 

దాసుడనైన నాకు గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు 

రావలెనని నీ దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను 

పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము 

రాజును బలవంతము చేసెను. అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున 
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రాజు అమోన్నును తన కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. అంతలో 

అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన సంతోషియై యుండుట మీరు 

కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, 

నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును లేచి తమ 

కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. వారు మారగ్ములో ఉండగానే యొకడును లేకుండ 

రాజకుమారులను అందరిని అబాష్లోము హతముచేసెనని దావీదునకు వారత్ రాగా అతడు లేచి 

వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర 

నిలువబడియుండిరి. దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి 

రాజకుమారులైన యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబాష్లోము చెలెల్లైన తామారును 

బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబాష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి 

మాటనుబటిట్ నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. కాబటిట్ నా యేలినవాడవగు నీవు రాజకుమారులందరును 

మరణమైరని తలచి విచారపడవదుద్; అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెననెను. అబాష్లోము ఇంతకు 

ముందు పారిపోయియుండెను. కావలియునన్ పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు తన వెనుక కొండ 

పర్కక్నునన్ మారగ్మున వచుచ్చునన్ అనేక జనులు కనబడిరి. యెహోనాదాబు అదిగో రాజకుమారులు 

వచిచ్యునాన్రు; నీ దాసుడనైన నేను చెపిప్న పర్కారముగానే ఆయెనని రాజుతో చెపెప్ను. అతడు 

ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని 

సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు 

కుమారుడైన తలమ్యి అను గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు 

అంగలారుచ్చుండెను.  అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు సంవతస్రములునన్ 

తరువాత రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ యోదారుప్ నొందినవాడై 

అబాష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను.  
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రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ నటించి దుఃఖవసత్రములు 

ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి నీవు రాజునొదద్కు వచిచ్ 

యీ పర్కారము మనవి చేయవలెనని దానికి బోధించెను. కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ 

సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి రాజా రకిష్ంచుమనగా రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు 

ఆమె నేను నిజముగా విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను; నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు 

ఉండిరి, వారు పొలములో పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో 

నొకడు రెండవవాని కొటిట్ చంపెను. కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా రాజు నీవు నీ 

యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో చెపెప్ను. అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా 

యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును 

రాజు సింహాసనమునకును దోషము తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా రాజు ఎవడైనను 

దీనినిగూరిచ్ నినేన్మైన అనినయెడల వానిని నాయొదద్కు తోడుకొనిరముమ్; వాడికను నినున్ 

ముటట్కయుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి 

హతయ్కు పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట 

మానిప్ంచుమని మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో 

ఒకటైనను నేల రాలకుండుననెను. అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట 

నీ దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. అందుకు ఆ సతరీ దేవుని 

జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత 

తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే దోషియగుచునాన్డు. మనమందరమును చనిపోదుము 

గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక 

తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. జనులు 
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ననున్ భయపెటిట్రి గనుక నేను దీనినిగూరిచ్ నా యేలినవాడవగు నీతో మాటలాడవచిచ్తిని. కాబటిట్ నీ 

దాసురాలనగు నేను రాజు తన దాసినగు నా మనవి చొపుప్న చేయునేమో రాజు నా మనవి 

అంగీకరించి దేవుని సావ్సథ్య్ము అనుభవింపకుండ ననున్ను నా కుమారునిని నాశనము చేయదలచిన 

వాని చేతిలోనుండి తన దాసినగు ననున్ విడిపించునేమో అనుకొంటిని. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి 

చెడ డ్లనిన్యు విచారింప చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న 

మాట సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. రాజునేను నినున్ అడుగు సంగతి నీ వెంతమాతర్మును 

మరుగు చేయవదద్ని ఆ సతరీతో అనగా ఆమె నా యేలినవాడవగు నీవు సెలవిమమ్నెను. అంతట రాజు 

యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ 

పార్ణముతోడు , చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు 

నాకు నేరెప్ను సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు యోవాబు 

ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు దేవదూతల 

జా ఞ్నమువంటి జా ఞ్నము గలవాడవు. అపుప్డు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. 

ఆలకించుము, నీవు మనవి చేసినదానిని నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. తరువాత యౌవనుడగు 

అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును 

సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన 

నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి అబాష్లోమును 

యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి 

పోవలెనని ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును లేడు; అరికాలు మొదలుకొని 

తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున 

ఏటేట అతడు వాటిని కతిత్రించుచు వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ 

రెండువందల తులములాయెను. అబాష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక 
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కుమారెత్యు పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి. అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు 

యెరూషలేములోనుండియు రాజదరశ్నము చేయక యుండగా యోవాబును రాజునొదద్కు 

పంపించుటకై అబాష్లోము అతనిని పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క యుండెను. రెండవమారు 

అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు రానొలల్క పోగా అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు 

పొలము నా పొలముదగగ్ర నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని 

తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా యావాబు చూచి లేచి 

అబాష్లోము ఇంటికి వచిచ్ నీ పనివారు నా చేలు తగులబెటిట్రేమని అడుగగా అబాష్లోము యోవాబుతో 

ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో 

చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను 

చేయవలెను; నాయందు దోషము కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. అంతట 

యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు అబాష్లోమును పిలువనంపించెను. 

అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేయగా రాజు అబాష్లోమును 

ముదుద్పెటుట్కొనెను.  
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ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, తనయెదుట పరుగెతుత్టకై 

యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు 

మారగ్మందు ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా 

కనిపెటిట్ వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను 

నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని 

చెపిప్ నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు వాయ్జెయ్మాడువారు 

నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. మరియు తనకు 

నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని 

పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి 

అబాష్లోము ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  నాలుగు1 

సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ దాసుడనైన నేను సిరియ 

దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను 

ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు సుఖముగా పొమమ్ని 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు పోయెను. అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు 

అబాష్లోము హెబోర్నులో ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని పంపెను. విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళి ల్యుండిరి. మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము 

గీలోనీయుడైన అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి 

యుండెను. అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు 

బలమాయెను. ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు వరత్మానము రాగా 

దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి 
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మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ 

మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేయకను ఉండునటుల్ 

మనము తవ్రగా వెళి ల్పోదము రండి. అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ 

దాసులమైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన మీదట తన 

యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. రాజును అతని యింటివారును 

బయలుదేరి బెతెమ్రాహ్కుకు వచిచ్ బసచేసిరి. అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు 

పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున 

ఉండుము. నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ ఈ తిరుగులాట 

యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు తోడుగా ఉండును 

గాక యని చెపప్గా ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవుందువో ఆ సథ్లమందే 

నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. అందుకు దావీదు ఆలాగైతే నీవు రావచుచ్నని 

ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును అతని వారందరును అతని 

కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి. వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, 

ఈ పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు 

దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు 

నిలిచెను. అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి తిరిగి 

తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి రపిప్ంచి 

దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము లేదని ఆయన 

సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల జరిగించుమని నేను 
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చెపుప్దునని పలికి యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? శుభమొంది 

నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ యిదద్రు 

కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము 

వచుచ్వరకు నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును 

దేవుని మందసమును యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి అకక్డ నిలిచిరి. అయితే దావీదు 

ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; 

అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. అంతలో ఒకడు వచిచ్, 

అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు 

యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. దేవుని ఆరాధించు 

సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు 

చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము చేసెను. రాజు నీవు నాతో కూడ 

వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ 

తండిర్కి నేను సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా 

పక్షపువాడవై యుండి అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. అకక్డ యాజకులైన సాదోకును 

అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు 

వినబడినయెడల యాజకుడైన సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. సాదోకు కుమారుడైన 

అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. 

నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను.  
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దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళి ల్న తరువాత మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా 

గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును 

నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద వేసియుండెను. రాజు ఇవి 

ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును 

అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు 

తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు 

నీదేయని సీబాతో చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము 

పొందుదునుగాక, నేను నీకు నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  రాజైన దావీదు బహూరీము 

దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి 

బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట నడుచుచు దావీదును శపించుచు జనులందరును 

బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి 

మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని 

నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన 

అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో 

నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ రాజును శపింపగా సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల 

ఛేదించి వచెచ్దననెను. అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? 

వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు ఈలాగున 

నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను 

పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ 

బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని శపింపనియుయ్డి. యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు 
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పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. అంతట దావీదును అతని 

వారును మారగ్మున వెళి ల్పోయిరి. వారు వెళి ల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను 

పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి యెగరగొటుట్చునుండెను. రాజును అతనితోకూడనునన్ 

జనులందరును బడలినవారై యొకానొక చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. అబాష్లోమును 

ఇశార్యేలువారందరును అహీతోపెలును యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండిరి . దావీదుతో 

సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు 

చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక అని పలుకగా అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు 

చేయు ఉపకారమింతేనా నీ సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా హూషై 

యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని కోరుకొందురో నేను అతని 

వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని 

సనిన్ధిని నేను సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ 

చేయుదునని అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. అబాష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని 

ఏదో తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి 

కావలియుంచబడిన ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని 

ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. ఆ దినములలో 

అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన 

ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని అటే ల్ యెంచుచుండిరి.  
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దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల 

అతనియొదద్నునన్ జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ 

తిర్పెప్దను; నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో సమాధానపడుదురు గనుక 

నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ దావీదును తరిమి 

పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి 

పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా కనబడెను. అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము 

వినునటుల్ అతని పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని మాటచొపుప్న మనము 

చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని నడుగగా హూషై 

అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన మంచిదికాదు. నీ తండిర్యు అతని 

పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ 

వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు 

పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో 

దాగియుండును. కాబటిట్ నీవారిలో కొందరు యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ 

సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. నీ తండిర్ మహా 

బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక 

సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము దిగులొందుదురు. కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, 

దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రముగా 

ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు 

పోవలెను. అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు అతనిమీద 

పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని పక్షపువారిలో 

ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు హూషై చెపిప్న 
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ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా యెహోవా 

అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల ఆలోచనను 

వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. కాబటిట్ హూషై అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి 

పెదద్లకందరికిని అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను తాను చెపిప్న ఆలోచనను యాజకులగు 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు 

సథ్లములలో ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ 

శీఘర్ముగా వెళి ల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. తాము పటట్ణముతటుట్ 

వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర 

నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ 

రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు 

అబాష్లోమునకు తెలిపెను గాని వారిదద్రు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని 

యింటి ముంగిట ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగియుండిరి. ఆ యింటి యిలాల్లు ముతక గుడ డ్ 

యొకటి తీసికొనివచిచ్ బావిమీద పరచి దానిపైన గోధుమపిండి ఆరబోసెను గనుక వారు దాగిన 

సంగతి యెవరికిని తెలియకపోయెను. అబాష్లోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొదద్కు వచిచ్ 

అహిమయసుస్ను యోనాతానును ఎకక్డ ఉనాన్రని అడుగగా ఆమె వారు ఏరుదాటి పోయిరని వారితో 

చెపెప్ను గనుక వారు పోయి వెదకి వారిని కానక యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. వారు వెళి ల్న 

తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు పోయి 

అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి తవ్రగా నది దాటవలసినదని అతనితో 

చెపప్గా దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, తెలల్వారునపప్టికి నది 

దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట 

చూచి, గాడిదకు గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని 

ఉరిపోసికొని చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. దావీదు 

మహనయీమునకు రాగా అబాష్లోమును ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 

అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ 
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అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన 

అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు అబాష్లోమును ఇశార్యేలీయులును గిలాదు 

దేశములో దిగియుండిరి. దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు అరణయ్మందు జనులు 

అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు 

యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు చికుక్డుకాయలు పేలాలు తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు 

జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి.  

Page  of 44 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

దావీదు తనయొదద్నునన్ జనులను లెకిక్ంచి వారి మీద సహసార్ధిపతులను శతాధిపతులను నిరణ్యించి 

జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును సెరూయా కుమారుడగు 

అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక 

భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో చెపప్గా జనులు నీవు 

రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను 

జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి 

మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో చెపిప్రి. అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని 

చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల 

కొలదిగాను బయలుదేరిరి. అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజా ఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. జనులు ఇశార్యేలువారిని ఎదిరించుటకై 

పొలములోనికి బయలుదేరిన మీదట యుదధ్ము ఎఫార్యిము వనములో జరుగగా ఇశార్యేలువారు 

దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున కతిత్చేత కూలినవారి కంటె 

ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. అబాష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు 

సేవకులకు ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. ఒకడు దానిని చూచి వచిచ్ 

అబాష్లోము మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు యోవాబు 

నీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది 

తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము చెపిప్నవానితో అనెను. 

అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును 

అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను 

రాజు కుమారుని నేను చంపను. మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 
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రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని 

పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ 

చంపెను. అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు బాకా ఊదింపగా 

ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. జనులు అబాష్లోము యొకక్ 

కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ యిండల్కు పోయిరి. తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు 

లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట 

నిలువబెటిట్, అతడు ఆ సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని 

దానికి పేరు. సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా తన 

శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా యోవాబు ఈ 

దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు 

మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. తరువాత 

కూషీని పిలిచి నీవు పోయి నీవు చూచిన దానిని రాజునకు తెలియజేయుమనగా కూషీ యోవాబునకు 

నమసాక్రము చేసి పరుగెతిత్కొనిపోయెను. అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ కూషీతోకూడ 

నేనును పరుగెతిత్కొని పోవుటకు సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబు నాయనా 

నీవెందుకు పోవలెను? చెపుప్టకు నీకు బహుమానము తెచుచ్ విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు 

గదా అని అతనితో అనగా అతడు ఏమైనను సరే నేను పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు 

యోవాబు పొమమ్ని సెలవియయ్గా అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె 

ముందుగా చేరెను.  దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను నడవలో కూరొచ్నియుండెను; కావలికాడు 

గుమమ్ముపైనునన్ గోడమీదికి ఎకిక్ పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునన్ యొకడు 

కనబడెను. వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా రాజు వాడు ఒంటరిగా ఉండినయెడల 

ఏదో వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. అంతలో వాడు పరుగుమీద వచుచ్చుండగా కావలికాడు 
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పరుగెతిత్కొని వచుచ్ మరియొకని కనుగొని అదిగో మరియొకడు ఒంటరిగానే పరుగెతిత్కొని 

వచుచ్చునాన్డని దావ్రపుతటుట్ తిరిగి చెపప్గా రాజు వాడును వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. 

కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు 

తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

అంతలొ అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. అపుప్డు రాజు నీవు పర్కక్కు తొలగి 

నిలిచియుండుమని వానికాజఞ్నియయ్గా వాడు తొలగి నిలిచెను. అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా 

రాజా, నేను నీకు శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి 

వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు రాజు బాలుడగు అబాష్లోము 

కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును ఆ 

బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను.  
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రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ దినమున జనులందరు విని, 

యుదధ్మందు సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో 

పర్వేశించిరి; నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. రాజు ముఖము 

కపుప్కొని అబాష్లోమా నా కుమాడుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు 

వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి యోవాబు 

విని నగరియందునన్ రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ కుమారెత్ల 

పార్ణములను నీ భారయ్ల పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ దినమున రకిష్ంచిన నీ 

సేవకులనందరిని నేడు సిగుగ్పరచి నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ 

చూపుచు, ఈ దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. 

మేమందరము చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ 

దినమున నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. నీవు 

బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను ; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు నీకు పార్పిత్ం చి న 

అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా రాజు లేచి వచిచ్ 

గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. అంతట ఇశార్యేలువారి 

గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి 

పారిపోయెను. మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము యుదద్మందు 

మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల మాటాల్డకపోతివిు? 

రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును వరత్మానము పంపి 

ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు వినబడెను గనుక రాజును 

నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? మీరు నాకు ఎముక 

నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ 
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మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. మరియు 

అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన బంధువుడవు మాంసము నంటిన 

బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు 

గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ 

యూదావారినందరిని రాజునకు ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును 

మరల రావలెననన్ వరత్మానము వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును నది యివతలకు తోడుకొని వచుచ్టకును 

గిలాగ్లునకు వచిచ్రి. అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ 

తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. అతనియొదద్ వెయియ్మంది 

బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని 

పదునయిదుగురు కుమారులును అతని యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ రాజు ఎదుట నది దాటిరి; 

రాజు ఇంటివారిని అవతలకు దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు 

పడవను ఇవతలకు తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది దాటి 

పోగానే అతనికి సాషాట్ంగపడి నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జా ఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. నేను పాపము చేసితినని నాకు 

తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై 

నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా 

అభిషేకించినవానిని శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ సమయమున మీరు నాకు 

విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష నొందుదురా? యిపుప్డు 

నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని చెపిప్ పర్మాణముచేసి నీకు 

మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును 

నెదురొక్నుటకు వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న 
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నాటివరకు అతడు కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు 

నుండెను. రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో 

కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను 

కుంటివాడను గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళి ల్పోదునని నేననుకొనగా నా 

పనివాడు ననున్ మోసము చేసెను. సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీతో అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి 

ఏది యనుకూలమో దాని చేయుము. నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ 

దృషిట్కి మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన 

ననున్ చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా రాజు నీ 

సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ 

ఇచిచ్తిని గదా అనెను. అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి కేష్మముగా 

వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి 

రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి వచిచ్ రాజుతోకూడ నది దాటెను. బరిజ్లల్యి యెనుబది 

సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక 

రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ నది దాటవలెనని రాజు 

బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? నీ దాసుడనైన నేను నీతోకూడ 

నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు నాకంత పర్తుయ్పకారము 

చేయనేల? నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు పాతిపెటట్బడుటకై 

అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము నా 
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యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో దానిని 

అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన 

దానిని నేను అతనికి చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 

జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; 

తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము 

మందియు రాజును తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు 

నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, మీకు కోపమెందుకు? 

ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు యినాము ఏమైన 

ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది 

భాగములునన్వి; మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని 

వచుచ్టను గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము 

చేసితిరేమి? అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె 

కఠినముగా ఉండెను.  

Page  of 51 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు అచచ్టనుండెను. వాడు 

దావీదునందు మనకు భాగము లేదు , యెషష్యి కుమారునియందు మనకు సావ్సథ్య్ము 

ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని బాకా 

ఊది పర్కటన చేయగా ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన 

ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను గాని 

వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె 

ఉండిరి.  తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా దగగ్రకు 

యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజా ఞ్పించగా అమాశా యూదావారిని 

సమకూరుచ్టకై వెళి ల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము చేసినందున అతనికి నిరణ్యించిన కాలము 

మీరిపోయినపుప్డు దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె మనకు 

ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక పోవునేమో 

గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజా ఞ్పించెను. కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును బలాఢుయ్లందరును అతనితో 

కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుమబోయిరి. వారు 

గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను 

తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర 

వదులై కతిత్ నేలపడెను. అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని అమాశా యోవాబు 

చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని 

గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును 

అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా యోవాబు 

బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషు ట్లైన దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు 
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యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా 

అచోచ్టికి వచిచ్న జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి 

చేనిలోనికి లాగి, మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. శవము 

మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు 

వెంబడి వెళి ల్రి. అతడు ఇశార్యేలు గోతర్పు వారందరియొదద్కును ఆబేలువారి యొదద్కును 

బేతమ్యకావారి యొదద్కును బెరీయులందరి యొదద్కును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 

ఈ పర్కారము వారు వచిచ్ ఆబేలు బేతమ్యకాయందు బికిర్ని ముటట్డివేసి పటట్ణపు పార్కారము ఎదుట 

బురుజు కటట్గా యోవాబు వారందరు పార్కారమును పడవేయుటకు దానిని కొటిట్రి. అపుప్డు యుకిత్గల 

యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ 

యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. అంతట ఆమె 

యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో 

మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు మాటలాడవచుచ్ననెను. అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు 

ఆబేలునందు సంగతి విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల 

పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; 

యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని చెపప్గా యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, 

లయపరచను, ఆలాగున చేయనే చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను 

ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని 

మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో 

చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి తాను యోవాబుతో పలికిన 

యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను 

ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ 

పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు 

తిరిగివచెచ్ను. యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 
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కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; అహీలూదు కుమారుడగు 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. అహీలూదు కుమారుడగు 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు   
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దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా దావీదు యెహోవాతో 

మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు గిబియోనీయులను హతముచేసెను 

గనుక అతనినిబటిట్యు, నరహంతకులగు అతని యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు అమోరీయులలో శేషించినవారు. 

ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు 

ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము చేయ చూచుచుండెను. రాజగు 

దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు 

దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి 

బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట 

దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను 

నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు 

హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన 

సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా 

రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు 

పుటిట్న మెఫీబోషెతును అపప్గింపక అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు 

కుమారులగు అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి 

కుమారుడైన అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల 

కపప్గించెను. వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని ఉరితీసిరి. ఆ 

యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు మరణమైరి. 

అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని కోత కాలారంభము మొదలుకొని 

ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు 

వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా అయాయ్ 
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కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు వినబడెను. కాబటిట్ దావీదు పోయి 

సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి 

తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును 

బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి 

తెచిచ్యుండిరి. కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను 

ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు సమకూరిచ్రి. సౌలు 

ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన 

సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత 

దేశముకొరకు చేయబడిన విజా ఞ్ ప నమును దేవుడంగీకరించెను .  ఫిలిషీత్యులకును 

ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి 

ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు 

ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల 

తులముల యెతుత్ యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. సెరూయా 

కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, 

ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు 

రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల 

యుదధ్ము జరుగగా హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

తరువాత గోబుదగగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి యుదధ్ము జరుగగా అకక్డ బేతెల్హేమీయుడైన 

యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎలాహ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు సహోదరుని చంపెను; వాని యీటె 

కఱఱ్నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల 

సంతతివారై దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి.  
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యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున 

దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. అతడిటల్నెను. యెహోవా నా శైలము, 

నా కోట, నా రక్షకుడు.  నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని ఆయన తన 

ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. అపుప్డు 

భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ 

కణములను రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద 

గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరి వచెచ్ను.గాలి రెకక్లమీద 

పర్తయ్క్షమాయెను. గుడారమువలె అంధకారము తనచుటుట్ వాయ్పింపజేసెను. నీటిమబుబ్ల 

సముదాయములను, ఆకాశపు దటట్పు మేఘములను వాయ్పింపజేసెను. ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి 

నిపుప్కణములు పుటెట్ను. యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని పుటిట్ంచెను. 

తన బాణములను పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులను పర్యోగించి వారిని 

తరిమివేసెను యెహోవా గదిద్ంపునకు తన నాసికారంధర్ముల శావ్సము వడిగా విడువగా ఆయన 

గదిద్ంపునకు పర్వాహముల అడుగుభాగములు కనబడెను భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

ఉనన్తసథ్లములనుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని మహా 

జలరాసులలోనుండి తీసెను. బలవంతులగు పగవారు, ననున్ దేవ్షించువారు, నాకంటె 

బలిషుఠ్లైయుండగా వారి వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి 

రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను. నేను ఆయనకు 

ఇషు ట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా 
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నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్యే నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. 

భకిత్హీనుడనై నా దేవుని విడచినవాడను కాను. ఆయన నాయ్యవిధులననిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను 

ఆయన కటట్డలను తోర్సివేసిన వాడనుకాను. దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి 

యథారుథ్డనైతిని. కావున నేను నిరో ద్షినైయుండుట యెహోవా చూచెను తన దృషిట్కి కనబడిన నాచేతుల 

నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. దయగలవారి యెడల నీవు దయ చూపించుదువు 

యథారథ్వంతుల యెడల నీవు యథారథ్వంతుడవుగానుందువు. సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు 

సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల నీవు వికటముగా నుందువు. శర్మపడువారిని నీవు 

రకిష్ంచెదవు గరివ్షుఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు  యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు 

యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. నీ సహాయముచేత నేను సైనయ్ములను జయింతును నా 

దేవుని సహాయమువలన నేను పార్కారములను దాటుదును. దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ 

నిరమ్లము ఆయన శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు 

తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?  దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు 

యథారథ్వంతులను నడిపించును. ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును ఎతత్యిన సథ్లములమీద 

ననున్ నిలుపును. నా చేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్బెటుట్ను. నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేయును. నా 

పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీలమండలు బెణకలేదు. నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము 

చేయుదును వారిని నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని 

తుతిత్నియలుగా కొటుట్దును వారు నా పాదముల కిర్ంద పడి లేవలేకయుందురు. యుదధ్మునకు బలము 

నీవు ననున్ ధరింపజేయుదువు నామీదికి లేచినవారిని నీవు అణచివేయుదువు.  నా శతుర్వులను 

వెనుకకు మళల్చేయుదువు ననున్ దేవ్షించువారిని నేను నిరూమ్లము చేయుదును. వారు ఎదురుచూతురు 

గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని 

పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ 

విడిపించితివి జనులకు అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

Page  of 58 65



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   2 స"#$

అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము వేయుదురు వారు ననున్గూరిచ్ వినిన మాతర్ముచేత నాకు 

విధేయులగుదురు అనుయ్లు దురబ్లులై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. యెహోవా 

జీవముగలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రుహ్డు నాకు రక్షణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు 

మహోనన్తుడగును గాక  ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము 

పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ 

విడిపించును నామీదికి లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి 

చేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

ఘనపరచెదను. నీ నామకీరత్న గానము చేసెదను. నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము 

చూపువాడవు.  
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దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ యిదే; 

యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను 

మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ యిదే. యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా 

పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట ఉనన్ది.  ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఇశార్యేలీయులకు ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు 

పుటుట్ను అతడు నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ 

కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన 

కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను అతడు ఉండును. నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి 

అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన 

నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది 

నిశచ్యముగా ఆయన దానిని నెరవేరుచ్ను.  ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు భయపడినటుల్ 

దురామ్రుగ్లు విసరిజ్ంపబడుదురు. ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను 

వినియోగించును గదా మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషెష్బెతను ముఖుయ్డగు తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక 

యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో 

కుమారుడైన ఎలియాజరు, ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న 

ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళి ల్పోగా ఇతడు 

లేచి చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుచు వచెచ్ను. 

ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు 

మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే 

కుమారుడైన షమామ్; ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట 

నిలువలేక పారిపోయిరి. అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ వారిని 

వెళల్గొటిట్ వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షుఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున అదులాల్ము గుహలోనునన్ 
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దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు దిగియుండిరి, దావీదు 

దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు బేతెల్హేములో ఉండిరి. దావీదు బేతెల్హేము 

గవిని దగగ్రనునన్ బావి నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ యిచిచ్నయెడల ఎంతో సంతోషించెదనని 

అధికారితో పలుకగా ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి చేసికొని 

పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే అతడు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన 

అబీషై తన అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి 

వారిమీద తన యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. ఇతడు ఆ 

ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు 

కాకపోయెను. మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక పరాకర్మశాలికి పుటిట్న 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ 

యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ 

యొక సింహమును చంపివేసెను.  ఇంకను అతడు సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని చంపెను. 

ఈ ఐగుపీత్యునిచేతిలో ఈటెయుండగా బెనాయా దుడుడ్కఱఱ్ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వానిచేతిలోని 

యీటె ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను. ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా 

చేసినందున ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరుపొంది ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. 

అయినను మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా 

నియమించెను . ఆ ముపప్దిమంది యెవరనగా , యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు , 

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలాహ్నాను, హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, 

హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై నెటోపాతీయుడైన 

బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 
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పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, అరాబ్తీయుడైన అబీయలోబ్ను, 

బరుహ్మీయుడైన అజామ్వెతు, షయలోబ్నీయుడైన ఎలయ్హాబ్, యాషేను యొకక్ కుమారులలో 

యోనాతాను, హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన షారారు నకు పుటిట్న అహీయాము, 

మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు 

కుమారుడగు ఏలీయాము, కరెమ్తీయుడైన హెసైర, అరీబ్యుడైన పయరై, సోబావాడగు నాతాను యొకక్ 

కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ, అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు 

సెరూయా కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. ఇతీర్యుడైన 

ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు.  
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ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి 

పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు 

తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి 

వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా యోవాబు జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీవు బర్దికియుండగానే దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయును గాక; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరిక ఏల పుటెట్ననెను. అయినను రాజు యోవాబునకును 

సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల 

సంఖయ్ చూచుటకై రాజు సముఖమునుండి బయలువెళి ల్ యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు 

లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి అకక్డనుండి గిలాదునకును 

తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు 

పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ బెయేరెష్బావరకు సంచరించిరి. ఈ 

పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది దినములకు తిరిగి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను చేసిన 

పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు 

విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు నీ 

దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 
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శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. అందుకు దావీదు నా కేమియు 

తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని 

చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. అందుకు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ 

వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత దానునుండి బెయేరెష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ 

కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని జనులను నాశనముచేయు 

దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ కళల్ము దగగ్ర ఉండగా దావీదు 

జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; 

పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? 

ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి 

యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని 

అతనితో చెపప్గా దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  అరౌనా రాజును 

అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము 

కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు 

నీవు చూచి యేది నీకు అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి 

ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను 

నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో 

అనగా రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల యియయ్క నేను తీసికొనిన 

దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది 
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తులముల వెండికి కొనెను. అకక్డ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దహన 

బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజా ఞ్పనలను 

ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను. 
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