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1ശമൂേവൽ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന
െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ലഈപുസ്തകം ്രപധാനമായും
ശമുേവല ് ്രപവാചകെന്റ ജീവചരി്രതം
ആയതുെകാണ്ട് ്രപവാചകൻതെന്നആയിരിക്കാം
എഴുത്തുകാരൻ അെല്ലങ്കിൽ താനായിരിക്കാം
രചനക്ക് ആധാരമായ വിവരങ്ങള ് 1 ശമു. 1:1-
24:22 നല്കിയത.് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം ്രപവാചകൻ എഴുതുവാന ് സാധ്യതയുണ്ട.്
്രപധാനെപ്പട്ട എഴുത്തുകാർ നാഥാന ് ്രപവാചകനും
ഗാദ് എന്നചരി്രതകാരനുമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1050-722.
ഈ പുസ്തകം എഴുതുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ
രാഷ്്രടം വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു യി്രസാേയലിന്
യഹൂദ്യ എന്നും രണ്ടു േപരുകളില ് രാജ്യം
പരാമര് ശിക്കെപ്പടുന്നു. 1ശമു. 11:8; 17:52; 18:16;
2ശമു. 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
്രപതി്രഗാഹകര് വിഭജിക്കെപ്പട്ട രാജ്യത്തിെന്റ
രാജാക്കന്മാരാണ് ദാവീദ് വംശത്തിന് േമലുള്ള
ദിവ്യമായ പദ്ധതിയുെട സാധുതയും ഉേദ്ദശവും
അവെരഅറിയിക്കുകഎന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ഉേദ്ദശം
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യി്രസാേയൽജനം കനാൻ നാട്ടിൽ
ന്യായാധിപന്മാരുെട ഭരണത്തില് നിന്നും
രാജഭരണത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നുചരി്രതമാണ്
1 ശമുേവൽ. ശമുേവൽ അവസാനെത്ത
ന്യായാധിപനായി എഴുേന്നൽക്കുകയും
യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യ രാജാക്കന്മാരായി
െശൗലിെനയും ദാവീദിെനയും അഭിേഷകം
െചയ്യ കയും െചയ്യന്നു.

്രപേമയം
സ്ഥിതി േഭദം
സംേക്ഷപം
1. ശമുേവലിNTEജീവിതവും ശു്രശൂഷയും — 1:1-
8:22

2. യി്രസാേയലിെല രാജാവായ െശൗലിെന്റ
ജീവിതം — 9:1-12:25

3. രാജാെവന്ന നിലയിൽ പരാജയെപ്പടുന്നു —
13:1-15:35

4. ദാവീദിെന്റജീവിതം — 16:1-20:42
5. യി്രസാേയലിന് രാജാവായി ദാവീദിെന്റഭരണം

— 21:1-31:13

1 എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല രാമാഥയീം-േസാഫീം
്രഗാമത്തില ് എല ്ക്കാനാ എെന്നാരാൾ
ജീവിച്ചിരുന്നു; അവൻ െയേരാഹാമിെന്റ
മകൻ ആയിരുന്നു; െയേരാഹാമിെന്റ പിതാവ്
എലീഹൂ. എലീഹൂവിെന്റ പിതാവ് േതാഹൂ.
എ്രഫയീമ്യനായ സൂഫിെന്റ മകനായിരുന്നു
േതാഹൂ. 2 എല്ക്കാനയ്ക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഹന്നായും െപനിന്നായും.
െപനിന്നായ്ക്ക് മക്കൾഉണ്ടായിരുന്നു;ഹന്നായ്ക്ക്
മക്കൾഇല്ലായിരുന്നു.
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3 അവൻ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
നമസ്കരിക്കുവാനും യാഗം അർപ്പിക്കുവാനും
തെന്റ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് എല്ലാ വർഷവും
ശീേലാവിേലക്ക് േപാകുമായിരുന്നു; ഏലിയുെട
രണ്ടു പു്രതന്മാരായ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന െഹാഫ്നിയും
ഫീെനഹാസും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 എല ്ക്കാനാ യാഗം കഴിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
തെന്റ ഭാര്യയായ െപനിന്നായ്ക്കും അവള െട
എല്ലാ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ഓഹരി* െകാടുക്കും. 5 അവൻ ഹന്നാെയ
സ്േനഹിച്ചിരുന്നത് െകാണ്ട് ഇരട്ടി ഓഹരി†
െകാടുക്കും. എന്നാൽ യേഹാവ അവൾക്ക്
മക്കെള നല്കിയിരുന്നില്ല. 6 യേഹാവ അവള െട
ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ ്രപതിേയാഗിയായ
െപനിന്നാ അവെള വ്യസനിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
്രപേകാപിപ്പിച്ച . 7 ഹന്നാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്ന സമയെത്തല്ലാം
അവൾ അങ്ങെന െചയ്യ മായിരുന്നു. െപനിന്നാ
അവെള ്രപേകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അവൾ
കരഞ്ഞ്പട്ടിണികിടന്നു. 8അവള െടഭർത്താവായ
എല് ക്കാനാ അവേളാട്: “ഹേന്ന, നീ എന്തിന്
കരയുന്നു? എന്തിന് പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ
വ്യസനിക്കുന്നത് എന്ത?് ഞാൻ നിനക്ക്
പത്ത് പു്രതന്മാേരക്കാൾ നല്ലതല്ലേയാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവർ ശീേലാവിൽവച്ച്
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തേശഷം

* 1. 4 ഓഹരി - യാഗവസ്തുവിെന്റ ഒരു ഭാഗം. † 1. 5
ഇരട്ടി ഓഹരി ഹന്നെയ അവന് അധികം സ്േനഹിച്ചിരുെന്നങ്കിലും
ഒരുഓഹരി മാ്രതേമ െകാടുത്തിരുന്നുള്ള



1ശമൂേവൽ 1:10 iv 1ശമൂേവൽ 1:16

ഹന്നാ എഴുേന്നറ്റ് േപായി. പുേരാഹിതനായ
ഏലി യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
10 അവൾ മേനാവ്യസനേത്താട് യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിച്ച് വളെര കരഞ്ഞു. 11 അവൾ ഒരു
േനർച്ചേനർന്നു‡; ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
അടിയെന്റ§ സങ്കടം േനാക്കി അടിയെന
ഓർക്കുകയും, അടിയെന മറക്കാെത ഒരു
പു്രതെന നല്കുകയും െചയ്താൽ, അടിയൻ
അവെന അവെന്റ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും
യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കും; അവെന്റ തലമുടി
ഒരിക്കലും ക്ഷൗരം െചയ്യ കയില്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന അവൾ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഏലിഅവള െടമുഖംസൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. 13ഹന്നാ
ഹൃദയംെകാണ്ട് സംസാരിച്ചതിനാൽ അവള െട
അധരം അനങ്ങിയത് മാ്രതമാണ് ഏലി കണ്ടത്.
ശബ്ദം േകൾക്കാനില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവൾക്കു ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് ഏലിക്കു
േതാന്നിേപ്പായി. 14 ഏലി അവേളാട്: “നീ
എ്രതേനരം ഇങ്ങെന ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കും? നിെന്റ
വീഞ്ഞ് ഇറങ്ങെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അതിന്
ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് അങ്ങെനയല്ല,
യജമാനേന; ഞാൻ മേനാവ്യസനമുെള്ളാരു
സ്്രതീ; ഞാൻ വീേഞ്ഞാ മദ്യേമാ കുടിച്ചിട്ടില്ല;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ എെന്റ ഹൃദയം
പകരുക ആണ് െചയ്തത്. 16 അടിയെന

‡ 1. 11 േനർച്ച -യേഹാവേയാടുള്ള ്രപതിജ്ഞ § 1. 11 അടിയൻ
-ഞാൻഎന്നസംേബാധനയുെട ഒരു വിനയ രൂപം.
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ഒരു നീചസ്്രതീയായി* വിചാരിക്കരുേത;
അടിയൻ അത്യധികമായ സങ്കടവും വ്യസനവും
െകാണ്ടാകുന്നു സംസാരിച്ചത.് 17അതിന് ഏലി:
“നീ സമാധാനേത്താെട േപാക; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താടുള്ള നിെന്റ അേപക്ഷ അവിടുന്ന്
നിനക്ക് നല്കുമാറാകെട്ട” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 18 അടിയന് അങ്ങയുെട കൃപ
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ
േപായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ; അവള െട മുഖം
പിെന്ന വാടിയതുമില്ല. 19 അതിനുേശഷം
അവർ അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ചേശഷം രാമയിൽ
അവരുെട വീട്ടിേലക്ക് േപായി. എന്നാൽ
എല് ക്കാനാ തെന്റ ഭാര്യയായ ഹന്നെയ
പരി്രഗഹിച്ച ; യേഹാവ അവെള ഓർത്തു. 20 ഒരു
വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഹന്നാ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച ;ഞാൻഅവെനയേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്
ശമൂേവൽ എന്ന് േപരു നൽകി. 21 പിെന്ന
എല് ക്കാനായുംകുടുംബവുംയേഹാവയ്ക്ക്എല്ലാ
വർഷവും ഉള്ളയാഗവും േനർച്ചയും കഴിക്കുവാൻ
േപായി. 22 എന്നാൽ ഹന്നാ കൂെടേപായില്ല;
അവൾ ഭർത്താവിേനാട്: “ശിശുവിെന്റ മുലകുടി
മാറെട്ട; പിെന്ന അവൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ എന്നും താമസിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെനയും െകാണ്ടുേപാരാം†” എന്ന്

* 1. 16 നീചസ്്രതീയായി െബലിയാലിെന്റ പു്രതിയായ † 1.
22 അവെനയും െകാണ്ടുേപാരാംഅവന് എേന്നക്കുെമാരു നാസീര ്
ആയിരിേക്കണ്ടതിനുഞാന് അവെനഅവിെട െകാണ്ടുവരും
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പറഞ്ഞു. 23 എല ്ക്കാനാ അവേളാട:് “നിനക്ക്
ഉചിതമായത് െചയ്യ ക; അവെന്റ മുലകുടി
മാറുംവെര താമസിക്കുക;യേഹാവതെന്റവചനം
നിവർത്തിക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ശിശുവിെന്റ മുലകുടി മാറുന്നത് വെര അവൾ
വീട്ടിൽ താമസിച്ച 24 ശിശുവിെന്റ മുലകുടി
മാറിയേശഷം അവൾ മൂന്ന് വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കാളയും പത്ത് കിേലാ്രഗാം‡ മാവും ഒരു
തുരുത്തി§ വീഞ്ഞുമായി അവെന ശീേലാവിൽ
യേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്ക്െകാണ്ടുെചന്നു:
ബാലേനാ െചറുപ്പമായിരുന്നു. 25അവർ കാളെയ
അറുത്തിട്ട് ബാലെന ഏലിയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 26അവൾഅവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“യജമാനേന; യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ട്
ഇവിെട സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്്രതീ ഞാൻ
ആകുന്നു. 27 ഈ ബാലന് േവണ്ടി ഞാൻ
്രപാർത്ഥിച്ച ; ഞാൻ യേഹാവേയാട് കഴിച്ച
അേപക്ഷ യേഹാവ എനിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
28അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന യേഹാവയ്ക്ക്
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ യേഹാവയ്ക്ക് സമർപ്പിതനായിരിക്കും”.
അവർഅവിെടയേഹാവെയനമസ്കരിച്ച .

2
1അതിനുേശഷംഹന്നാഇങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ച :

“എെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റെകാമ്പ്*യേഹാവയാൽഉയര് ന്നിരിക്കുന്നു;

‡ 1. 24 പത്ത് കിേലാ്രഗാം ഒരു പറ § 1. 24 തുരുത്തി -വീഞ്ഞു
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങള െട േതാൽ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ

േതാൽക്കുടം * 2. 1 െകാമ്പ് ശക്തി
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അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ ഞാൻ
സേന്താഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട;്

ഞാൻ എെന്റ വായ് ശ്രതുക്കള െട േനെര
വിശാലമാക്കുന്നു;

2യേഹാവെയേപ്പാെലപരിശുദ്ധൻഇല്ല;
അങ്ങല്ലാെത മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ;
നമ്മുെടൈദവെത്തേപ്പാെല ഒരു പാറയും†ഇല്ല.
3അഹങ്കാരേത്താെടഇനിസംസാരിക്കരുത;്
നിങ്ങള െട വായിൽനിന്ന് ഡംഭമുള്ള വാക്കുകൾ

പുറെപ്പടരുത.്
യേഹാവസർവ്വജ്ഞാനമുള്ളൈദവം;
അവിടുന്ന് ്രപവൃത്തികെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു
4വീരന്മാരുെട വില്ല ഒടിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
ബലഹീനർ ശക്തി ്രപാപിക്കുന്നു. 5 മുൻകാലത്ത്

സമ്പന്നരായിരുന്നവർ ഇേപ്പാൾ
ആഹാരത്തിനായി കൂലിക്ക് നില്ക്കുന്നു;

വിശന്നവർവി്രശമം ്രപാപിക്കുന്നു;
മച്ചി‡ഏഴു ്രപസവിക്കുന്നു;
അേനകം മക്കൾ ഉള്ളവൾക്കു ആരും

ആ്രശയമില്ലാതാകുന്നു.
6 യേഹാവ ജീവൻ എടുക്കുകയും ജീവൻ

െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു;
പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുകയും അവിെടനിന്ന്

തിരിെകകയറ്റ കയും െചയ്യന്നു.
7യേഹാവ ദാരി്രദ്യവുംസമ്പത്തും നല്കുന്നു;
അവിടുന്ന് താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും

െചയ്യന്നു.
† 2. 2 പാറ -ഉറേപ്പാെടനമുക്കുആ്രശയിക്കാവുന്നസേങ്കതം ‡ 2.
5 മച്ചി - ്രപസവിക്കാൻകഴിയാത്തസ്്രതീ
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8 യേഹാവ ദരി്രദെന െപാടിയിൽനിന്നു
ഉയർത്തുന്നു;

അഗതിെയകുപ്പയിൽനിന്ന§്എഴുേന്നല്പിക്കുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട ഇരുത്തുവാനും

മഹത്വ സിംഹാസനം അവകാശമായി
നല്കുവാനും തേന്ന.

ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനങ്ങൾയേഹാവയ്ക്കുള്ളവ;
ഭൂമണ്ഡലെത്തഅവയുെടേമൽഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
9 തെന്റ വിശുദ്ധന്മാരുെട കാലുകെള യേഹാവ

കാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർഅന്ധകാരത്തിൽനിശബ്ദരാകുന്നു;
സ്വന്തശക്തിയാൽആരും ജയിക്കുകയില്ല.
10 യേഹാവേയാടു എതിർക്കുന്നവൻ

തകർന്നുേപാകുന്നു;
അവിടുന്ന്ആകാശത്തുനിന്ന്അവരുെടേമൽഇടി

െവട്ടിക്കുന്നു.
യേഹാവ ഭൂമിെയ മുഴുവൻവിധിക്കുന്നു;
തെന്റരാജാവിന് ശക്തി െകാടുക്കുന്നു;
തെന്റഅഭിഷിക്തെന്റശിരസ്സ് ഉയർത്തുന്നു”.
11പിെന്നഎല ്ക്കാനാ രാമയിൽതെന്റവീട്ടിേലക്കു

േപായി. ബാലൻ പുേരാഹിതനായ
ഏലിയുെട മുമ്പിൽയേഹാവയ്ക്ക്ശു്രശൂഷ
െചയ്തുവന്നു.

12 എന്നാൽ ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ
ദുഷ്്രപവർത്തി* െചയ്യന്നവരും യേഹാവെയ
ഓർക്കാത്തവരും ആയിരുന്നു. 13 ഈ
പുേരാഹിതന്മാർ ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം
െചയ്തു: ആെരങ്കിലും യാഗം കഴിക്കുേമ്പാൾ,
മാംസം േവവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുേരാഹിതെന്റ

§ 2. 8 കുപ്പ - ചപ്പ ചവറുകൾ * 2. 12 ദുഷ്്രപവർത്തി
െബലിയാല് 
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ബാല്യക്കാരൻ കയ്യിൽ മുപ്പല്ലിയുമായി† വന്ന്
14 കലത്തിേലാ ഉരുളിയിേലാ കുട്ടകത്തിേലാ
ചട്ടിയിേലാ കുത്തും; മുപ്പല്ലിയിൽ പിടിച്ചെതല്ലാം
പുേരാഹിതൻ എടുക്കും. ശീേലാവിൽ വരുന്ന
എല്ലാ യി്രസാേയല്യേരാടും അവർ അങ്ങെന
െചയ്യ ം. 15 േമദസ്സ ‡ ദഹിപ്പിക്കും മുെമ്പ
പുേരാഹിതെന്റ ബാല്യക്കാരൻ വന്ന് യാഗം
കഴിക്കുന്നവേനാടു: പുേരാഹിതന് വറുക്കുന്നതിന്
മാംസം തരിക; പച്ചമാംസമല്ലാെത േവവിച്ചത്
അവൻ വാങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറയും. 16 േമദസ്സ്
ദഹിപ്പിച്ച കഴിയെട്ട; അതിന് െറേശഷം നീ
ആ്രഗഹിക്കുേന്നടേത്താളം എടുത്തുെകാൾക
എന്ന് യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ
ബാല്യക്കാരൻ അവേനാട്: അല്ല, ഇേപ്പാൾ തേന്ന
തരണം; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ബലമായി എടുക്കും
എന്ന് പറയും. 17 ഇങ്ങെന ഏലിയുെട പു്രതന്മാർ
യേഹാവയുെട വഴിപാടിെന നിന്ദിച്ചതുെകാണ്ടു
അവരുെട§ പാപം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഏറ്റവും വലിയതായിരുന്നു.

18 എന്നാൽ ശമൂേവൽ എന്ന ബാലേനാ
പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്തുവന്നു. 19 ശമുേവലിെന്റ അമ്മ എല്ലാ
വർഷവും ഒരു െചറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കും. തെന്റ
ഭർത്താവിേനാടുകൂെടഎല്ലാവർഷവുമുള്ളയാഗം
അർപ്പിക്കുവാൻ വരുേമ്പാൾ അത് ശമുേവലിന്
െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുക്കും. 20 എന്നാൽ ഏലി
† 2. 13 മുപ്പല്ലി -ഭക്ഷണംകുത്തിെയടുക്കുന്നഉപകരണം ‡ 2. 15
േമദസ്സ -മാംസത്തിെന്റെകാഴുപ്പ് § 2. 17 അവരുെടജനങ്ങള െട
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എല് ക്കാനാെയയും അവെന്റ ഭാര്യെയയും
അനു്രഗഹിച്ച ; “ഈ സ്്രതീ യേഹാവയ്ക്ക്
സമർപ്പിച്ച ബാലന് പകരം, യേഹാവ അവളിൽ
നിന്ന് നിനക്ക് മക്കെള നല്കുമാറാകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട വീട്ടിേലക്ക്
േപായി. 21 യേഹാവ ഹന്നാെയ അനു്രഗഹിച്ച ;
അവൾ ഗർഭംധരിച്ച് മൂന്നു പു്രതന്മാെരയും രണ്ടു
പു്രതിമാെരയും ്രപസവിച്ച . ശമൂേവൽബാലൻ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവളർന്നു.

22 ഏലി വൃദ്ധനായി. അവെന്റ
പു്രതന്മാർ എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കേളാടും
െചയ്യന്നതിെനക്കുറിച്ച ം,സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ േസവ െചയ്യന്നസ്്രതീകേളാടുകൂെട
ശയിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച ം അവൻ േകട്ട .
23 അവൻ അവേരാടു: “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത?് നിങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച് ഈ ജനെമാെക്കയും
പറഞ്ഞ് ഞാൻ േകൾക്കുന്നു. 24 അങ്ങെന
അരുത,് എെന്റ മക്കേള, യേഹാവയുെട ജനം
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് പരത്തുന്ന േകൾവി നന്നല്ല.
25 മനുഷ്യൻ മനുഷ്യേനാടു പാപം െചയ്താൽ
അവന് േവണ്ടി ൈദവേത്താടു* അേപക്ഷിക്കാം;
മനുഷ്യൻ യേഹാവേയാടു പാപം െചയ്താേലാ
അവന് േവണ്ടി ആർ അേപക്ഷിക്കും എന്ന്
പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവെര െകാല്ല വാൻ
യേഹാവ നിശ്ചയിച്ചതുെകാണ്ടു അവർ അപ്പെന്റ
വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല. 26 ശമൂേവൽബാലേനാ
യേഹാവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും ്രപീതിയുള്ളവനായി

* 2. 25 ൈദവേത്താടു ന്യായാധിപേനാട്
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വളർന്നു.
27 അതിനുേശഷം ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
ഏലിയുെടഅടുക്കൽവന്ന്അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിെന്റ പിതൃഭവനം മി്രസയീമിൽ ഫറേവാെന്റ
ഗൃഹത്തിന് അടിമകളായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
എെന്ന അഹേരാന് െവളിെപ്പടുത്തി. 28 എെന്റ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ കയറുവാനും ധൂപം
കാട്ട വാനും എെന്റ സന്നിധിയിൽ ഏേഫാദ†്
ധരിക്കുവാനും ഞാൻ അവെന യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും എനിക്ക്
പുേരാഹിതനായി തിരെഞ്ഞടുത്തു; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സകലദഹനയാഗങ്ങെളയും
ഞാൻ നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിന് െകാടുത്തു.
29 തിരുനിവാസത്തിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ യാഗവും വഴിപാടും നിങ്ങൾ
നിന്ദിക്കുന്നത് എന്തിന‡്? എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ എല്ലാ വഴിപാടുകളിലും
്രപധാനഭാഗംെകാണ്ടു നിങ്ങെളത്തെന്ന
െകാഴുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ നിെന്റ
പു്രതന്മാെര എെന്നക്കാൾ ബഹുമാനിക്കുകയും
െചയ്യന്നത് എന്ത്? 30 അതുെകാണ്ട്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിെന്റ ഭവനവും നിെന്റ
പിതൃഭവനവും എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിത്യം
ശു്രശൂഷ െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ കല്പിച്ചിരുന്നു
നിശ്ചയം;ഇേപ്പാേഴാ യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നത:്

† 2. 28 ഏേഫാദ് - ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനുള്ള അങ്കി ‡ 2. 29
നിന്ദിക്കുന്നത്എന്തിന് കാലുെകാണ്ട് തട്ടിക്കളയുന്നത്എന്തിന്
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അങ്ങെന ഒരിക്കലും ആകുകയില്ല; എെന്ന
മാനിക്കുന്നവെര ഞാൻ മാനിക്കും; എെന്ന
നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരാകും. 31 നിെന്റ
ഭവനത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകാതവണ്ണം
ഞാൻ നിെന്റയും നിെന്റ പിതൃഭവനത്തിെന്റയും
ശക്തി§ തകർത്തുകളയുന്ന നാള കൾ
ഇതാ വരുന്നു. 32 യി്രസാേയലിന്
ലഭിപ്പാനുള്ള എല്ലാനന്മകള െടയും മേദ്ധ്യ
നീ തിരുനിവാസത്തിൽ ഒരു എതിരാളിെയ
കാണും; നിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഒരുനാള ം
ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകുകയില്ലാ. 33 നിെന്റ
മക്കെളാെക്കയും യൗവ്വനത്തിൽ മരിക്കും.
നിെന്റ കണ്ണ് ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാനും നിെന്റ
ഹൃദയം വ്യസനിപ്പിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്റ
ഭവനത്തിൽഒരാെളഎെന്റയാഗപീഠത്തിൽനിന്നു
നശിപ്പിക്കാെത വേച്ചക്കും; 34നിെന്റ പു്രതന്മാരായ
െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും ഒേര ദിവസത്തിൽ
തേന്ന മരിക്കും. അത് നിനക്ക് ഒരു അടയാളം
ആകും; 35എന്നാൽ എെന്റ ്രപസാദവും ഹിതവും
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തപുേരാഹിതെന
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കും; അവന് ഞാൻ
സ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം പണിയും; അവൻ എെന്റ
അഭിഷിക്തെന്റമുൻപിൽനിത്യംശു്രശൂഷെചയ്യ ം.
36 നിെന്റ ഭവനത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെനല്ലാം
അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ഒരു െവള്ളിക്കാശിനും
ഒരു അപ്പത്തിനും ആയി അവെന കുമ്പിട്ട്
ഒരു കഷണം അപ്പം ലഭിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
ഒരു പുേരാഹിതെന്റ േവലയ്ക്കാേക്കണേമ

§ 2. 31 ശക്തി ഭുജം
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എന്നേപക്ഷിക്കും.

3
1ശമൂേവൽബാലൻഏലിയുെട ശിക്ഷ്ണത്തിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്ത് േപാന്നു;
ആ കാലത്ത് യേഹാവയുെട വചനം വളെര
കുറവായിരുന്നു; ദർശനങ്ങള ം അധികം
ഇല്ലായിരുന്നു. 2 ഒരിക്കൽ ഏലി തെന്റ
മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി; അവെന്റ കാഴ്ചശക്തി
മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. 3 ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വിളക്ക് അണയുന്നതിനു
മുൻെപ ശമൂേവൽ െചന്ന് കിടന്നു. 4 യേഹാവ
ശമൂേവലിെന വിളിച്ച : “അടിയൻ” എന്ന്
അവൻ വിളിേകട്ട ഏലിയുെട അടുക്കേലക്ക്
ഓടിെച്ചന്നു: “അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന
വിളിച്ച വേല്ലാ” എന്നു േചാദിച്ച . 5 “ഞാൻ
വിളിച്ചില്ല; േപായി കിടന്നുെകാൾക” എന്നു ഏലി
പറഞ്ഞു; അവൻ േപായി കിടന്നു. 6 യേഹാവ
പിെന്നയും “ശമൂേവേല!” എന്നു വിളിച്ച .
ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട അടുക്കൽ
ഓടി െചന്നു: “അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന
വിളിച്ച േവാ” എന്നു േചാദിച്ച . “ഞാൻ വിളിച്ചില്ല,
മകേന; േപായി കിടന്നുെകാൾക” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 7 ശമൂേവൽ അന്നുവെര യേഹാവെയ
അറിഞ്ഞില്ല; യേഹാവയുെട വചനം അവന്
െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 8 യേഹാവ ശമൂേവലിെന
മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും വിളിച്ച . വീണ്ടും അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് ഏലിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു:
“അടിയൻ ഇതാ; അങ്ങ് എെന്ന വിളിച്ച വേല്ലാ”
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എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ യേഹാവയായിരുന്നു
ബാലെന വിളിച്ചത് എന്ന് ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി.
9ഏലി ശമൂേവലിേനാട:് “േപായി കിടന്നുെകാൾക;
ഇനിയും നിെന്ന വിളിച്ചാൽ: യേഹാേവ,
അരുളിെച്ചേയ്യണേമ; അടിയൻ േകൾക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാേള്ളണം. അങ്ങെന
ശമൂേവൽ തെന്റ സ്ഥലത്ത് െചന്നുകിടന്നു.
10അേപ്പാൾ യേഹാവ വന്ന് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല:
“ശമൂേവേല, ശമൂേവേല,” എന്ന് വിളിച്ച . അതിന്
ശമൂേവൽ: “അരുളിെച്ചയ്യണേമ; അടിയൻ
േകൾക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 യേഹാവ
ശമൂേവലിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഇതാ,
ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ ഒരു കാര്യം െചയ്യ ം;
അത് േകൾക്കുന്നവർ െഞട്ട ം. 12 ഞാൻ
ഏലിയുെട ഭവനെത്തക്കുറിച്ച അരുളിെച്ചയ്ത
എല്ലാകാര്യങ്ങള ം ഞാൻ അന്ന് അവെന്റേമൽ
ആദ്യം മുതൽഅവസാനംവെരപൂർത്തീകരിക്കും.
13 അവെന്റ പു്രതന്മാർ അവെര തെന്ന
ശാപേയാഗ്യരാക്കി*. എന്നിട്ട ം അവൻ മക്കെള
ശാസിച്ച് തടഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട് അവെന്റ
ഭവനത്തിന് എേന്നക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കും” എന്ന്
ഞാൻഅവേനാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14ഏലിയുെട
ഭവനം െചയ്ത പാപത്തിന്, യാഗത്താലും
വഴിപാടിനാലും ഒരു കാലത്തും പരിഹാരം
വരികയില്ല എന്ന്ഞാൻസത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
15 പിെന്ന ശമൂേവൽ രാവിെലവെര കിടന്നുറങ്ങി;
രാവിെല യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ തുറന്നു. എന്നാൽ ഈ ദർശനം

* 3. 13 അവെരതെന്നശാപേയാഗ്യരാക്കിൈദവദൂഷണം
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ഏലിെയ അറിയിക്കുവാൻ ശമൂേവൽ ഭയെപ്പട്ട .
16 ഏലി ശമൂേവലിെന വിളിച്ച : “ശമൂേവേല,
മകേന”. “അടിയൻ ഇതാ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ ഏലി: “നിനക്കുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എന്ത?് എേന്നാട് ഒന്നും മറച്ച
െവക്കരുേത; നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത ഒരു
വാെക്കങ്കിലുംഎേന്നാട് പറയാതിരുന്നാൽൈദവം
നിേന്നാട് അങ്ങെന തെന്നേയാ, അതിലധികേമാ
െചയ്യെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18അങ്ങെന ശമൂേവൽ
സകലവും അവെന അറിയിച്ച ; ഒന്നും മറച്ച
െവച്ചില്ല. അേപ്പാൾ ഏലി: “യേഹാവയാണേല്ലാ
ഇത് അരുളിെചയ്തിരിക്കുന്നത;് അവിടുെത്ത
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
19ശമൂേവൽവളർന്നു,യേഹാവഅവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ† വചനങ്ങളിൽ
ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുവാൻ ഇട വരുത്തിയില്ല.
20 ദാൻ മുതൽ േബർ-േശബാവെര ഉള്ള
യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും ശമൂേവൽ
യേഹാവയുെട വിശ്വസ്ത്രപവാചകൻ എന്ന്
്രഗഹിച്ച . 21യേഹാവശീേലാവിൽവച്ച്ശമൂേവലിന്
യേഹാവയുെട വചനത്താൽ െവളിെപ്പട്ടേശഷം,
വീണ്ടും ശീേലാവിൽവച്ച് ്രപത്യക്ഷനായി.

4
1 ശമൂേവലിെന്റ യി്രസാേയൽജനങ്ങേളാടുള്ള
അരുളപ്പാടുകൾ എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങെളയും അറിയിച്ചേപ്പാൾ: യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങൾ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പട്ട , ഏെബൻ-ഏെസരിന്നരിെക
† 3. 19 ൈദവത്തിെന്റശമുേവലിെന്റ
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പാളയം ഇറങ്ങി, െഫലിസ്ത്യർ അേഫക്കിലും
പാളയമിറങ്ങി, 2 െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര അണിനിരന്നു; യുദ്ധത്തിൽ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങൾ െഫലിസ്ത്യേരാട് േതാറ്റ േപായി;
ഏകേദശം നാലായിരംേപെര അവർ
േപാർക്കളത്തിൽവച്ച സംഹരിച്ച . 3 പടജ്ജനം
പാളയത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ:
“ഇന്ന് യേഹാവ നെമ്മ െഫലിസ്ത്യരുെട
മുൻപിൽ പരാജയെപ്പടുത്തിയത് എന്തിന?്
നാം ശീേലാവിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകംനമ്മുെടഅടുക്കൽെകാണ്ട്വരിക;
നിയമെപട്ടകം* നമ്മുെട ഇടയിൽ വന്നാൽ നെമ്മ
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന ജനം ശീേലാവിേലക്ക്
ആളയച്ച്, അവർ െകരൂബുകള െട മേദ്ധ്യ
അധിവസിക്കുന്നവനായ, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം അവിെടനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നു. ഏലിയുെട രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും ൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപട്ടകേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം പാളയത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഭൂമി കുലുങ്ങത്തക്കവണ്ണം
യി്രസാേയെലല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ട †.
6 െഫലിസ്ത്യർ ആർപ്പിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട:്
“എ്രബായരുെട പാളയത്തിൽ ഈ വലിയ
ആർപ്പിെന്റ കാരണം എന്ത”് എന്ന് അേന്വഷിച്ച ,
യേഹാവയുെട െപട്ടകം പാളയത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 7 ൈദവം

* 4. 3 നിയമെപട്ടകം യേഹാവ † 4. 5 ആർപ്പ് - ഉച്ചത്തിൽ
അലറുക
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പാളയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ
പറഞ്ഞു. അവർ ഭയെപ്പട്ട് പറഞ്ഞത:്
“നമുക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം! ഇങ്ങെന ഒരു
കാര്യം ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 8 നമുക്കു
അേയ്യാ കഷ്ടം! ശക്തിയുള്ള ഈ
ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് നെമ്മ ആർ
രക്ഷിക്കും? മി്രസയീമ്യെര മരുഭൂമിയിൽ പലവിധ
ബാധകളാൽ െഞരുക്കിയ ൈദവം ഇതു തേന്ന.
9 െഫലിസ്ത്യേര, ൈധര്യംപൂണ്ട് പൗരുഷം
കാണിപ്പിൻ; എ്രബായർ നിങ്ങൾക്ക് ദാസന്മാർ
ആയിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവർക്ക്
ആകരുത;് പൗരുഷേത്താെട യുദ്ധം െചയ്യ വിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ
യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ േതാറ്റ ;
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട വീട്ടിേലക്കു
ഓടി; യി്രസാേയലിൽ മുപ്പതിനായിരം
കാലാൾ‡ വീണുേപാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു
മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി. 11 ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം പിടിക്കെപ്പട്ട ; ഏലിയുെട രണ്ടു
പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും
െകാല്ലെപ്പട്ട . 12 യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് ഒരു
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതക്കാരൻ വസ്്രതം കീറിയും
തലയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് ഓടി.
അയാൾ അന്നുതെന്ന ശീേലാവിൽ വന്നു.
13 അവൻ വരുേമ്പാൾ ഏലി േനാക്കിെക്കാണ്ട്
വഴിയരിെകതെന്റപീഠത്തിൽഇരിക്കയായിരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകെത്തക്കുറിച്ച് അവെന്റ
ഹൃദയം വ്യസനിച്ചിരുന്നു; ആ മനുഷ്യൻ

‡ 4. 10 കാലാൾ -നിലത്തുനിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്നൈസന്യം
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പട്ടണത്തിൽ എത്തിഈ വാർത്ത പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെലല്ലാവരും ഭയന്നുനിലവിളിച്ച . 14ഏലി
നിലവിളിേകട്ടേപ്പാൾ ഈ ആരവം എന്ത് എന്ന്
േചാദിച്ച . ആ മനുഷ്യൻ തിടുക്കേത്താെട
വന്ന് ഏലിേയാടും അറിയിച്ച . 15 ഏലി
െതാണ്ണ െറ്റട്ട് വയസ്സള്ളവനും കാണുവാൻ
കഴിയാതവണ്ണം കണ്ണ് മങ്ങിയവനും ആയിരുന്നു.
16 ആ മനുഷ്യൻ ഏലിേയാട:് “ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് ഓടിവന്നവൻ ആകുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. “വാർത്ത എന്താകുന്നു,
മകേന,” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . 17 അതിന്
ആ സേന്ദശവാഹകൻ: “യി്രസാേയൽ
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടി; ജനത്തിൽ
ഒരു മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി; നിെന്റ രണ്ടു
പു്രതന്മാരായ െഹാഫ്നിയും ഫീെനഹാസും
െകാല്ലെപ്പട്ട ; ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകവും
പിടിക്കെപ്പട്ട ” എന്നു പറഞ്ഞു. 18ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകത്തിെന്റ കാര്യം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏലി
പടിവാതില്ക്കൽ, പീഠത്തിൽനിന്ന് പിറേകാട്ട
വീണു കഴുെത്താടിഞ്ഞു മരിച്ച ;അവൻ വൃദ്ധനും
ഭാരമുള്ളവനും ആയിരുന്നു. അവൻ നാല്പത്
വർഷംയി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു.

19 എന്നാൽ അവെന്റ മരുമകൾ
ഫീെനഹാസിെന്റ ഭാര്യ ്രപസവം അടുത്ത
ഗർഭിണിയായിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിക്കെപ്പട്ടതും അമ്മാവിയപ്പനും ഭർത്താവും
മരിച്ചതും േകട്ടേപ്പാൾ അവൾക്ക് ്രപസവേവദന
തുടങ്ങി; അവൾ നിലത്ത് വീണ് ്രപസവിച്ച .
20 അവൾ മരിക്കാറായേപ്പാൾ അരിെക
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നിന്ന സ്്രതീകൾ അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നീ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച വേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല,
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 21 ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പിടിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടും അമ്മാവിയപ്പെനയും
ഭർത്താവിെനയും ഓർത്തിട്ട ം: “മഹത്വം
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് െപായ്േപായി” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവൾ കുഞ്ഞിന് ഈഖാേബാദ്§
എന്ന് േപർ ഇട്ട . 22 ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം പിടിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് “മഹത്വം
യി്രസാേയലിൽനിന്നുെപായ്േപായി”എന്ന്അവൾ
പറഞ്ഞു.

5
1 െഫലിസ്ത്യർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
എടുത്ത് അതിെന ഏെബൻ-ഏെസരിൽനിന്ന്
അസ്േതാദിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 2 അവർ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് ദാേഗാെന്റ *വി്രഗഹത്തിെന്റ
അരിെക വച്ച . 3 അടുത്ത ദിവസം രാവിെല
അസ്േതാദ്യർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കമിഴ്ന്നുവീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ
ദാേഗാെന എടുത്ത് വീണ്ടും അവെന്റ സ്ഥാനത്ത്
നിർത്തി. 4 അതിനടുത്ത ദിവസവും രാവിെല
അവർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാേഗാൻ യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നുവീണ്
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ദാേഗാെന്റ തലയും

§ 4. 21 ഈഖാേബാദ് മഹത്വം എവിെട * 5. 2 ദാേഗാൻ -
കൃഷിയുെട േദവൻ
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അവെന്റ ൈകപ്പത്തികള ം വാതിൽ പടിേമൽ
മുറിഞ്ഞുകിടന്നു; തലയില്ലാത്ത ഉടൽ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരുന്നു. 5 അതുെകാണ്ട് ദാേഗാെന്റ
പുേരാഹിതന്മാരും ദാേഗാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
കടക്കുന്നവരും അസ്േതാദിൽ ദാേഗാെന്റ
വാതിൽപടിേമൽഇന്നും ചവിട്ട കയില്ല.

6 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ശിക്ഷ
അസ്േതാദ്യരുെടേമൽ കഠിനമായിരുന്നു;
അവൻ അവെര നശിപ്പിച്ച . അസ്േതാദിലും
അതിെന്റ അതിരുകളിലും ഉള്ളവർക്ക്
മൂലേരാഗം ബാധിച്ച . 7 അങ്ങെന
സംഭവിച്ചത് അസ്േതാദ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട:്
“യി്രസാേയലിെന്റൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം നമ്മുെട
അടുക്കൽ ഇരിക്കരുത;് യേഹാവയുെട ശിക്ഷ
നമ്മുെടേമലും നമ്മുെട േദവനായ ദാേഗാെന്റ
േമലും കഠിനമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 പിന്നീട് അവർ ആളയച്ച് െഫലിസ്ത്യരുെട
എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി:
“യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്ന്
േചാദിച്ച . അതിന് അവർ: “യി്രസാേയല്യരുെട
ൈദവത്തിെന്റെപട്ടകംഗത്ത്എന്നസ്ഥലേത്തക്കു്
െകാണ്ടുേപാകെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം െകാണ്ടുേപായി. 9 അവർ അത്
െകാണ്ടുെചന്നേശഷം യേഹാവയുെട ശിക്ഷ
ആ പട്ടണെത്തയും പട്ടണക്കാെരയും ബാധിച്ച ;
അവർക്ക് മൂലേരാഗം ബാധിച്ച . 10അതുെകാണ്ട്
അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം എേ്രകാനിേലക്ക്
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െകാടുത്തയച്ച . ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
എേ്രകാനിൽ എത്തിയേപ്പാൾ എേ്രകാന്യർ:
“നെമ്മയും നമുക്കുള്ളവെരയും െകാല്ല വാൻ
അവർ യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച . 11അവർ ആളയച്ച്
െഫലിസ്ത്യരുെട എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി: “യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം നെമ്മയും നമ്മുെട ജനെത്തയും
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അതിെന
തിരിച്ചയയ്ക്കണം; അത് വീണ്ടും അതിെന്റ
സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ
പട്ടണത്തിെലങ്ങും മരണകരമായ പരി്രഭമം
ഉണ്ടായി; എെന്തന്നാൽ യേഹാവയുെട
ശിക്ഷ അവിെടയും അതികഠിനമായിരുന്നു.
12 മരിക്കാതിരുന്നവർ മൂലേരാഗത്താൽ
ബാധിതരായി; പട്ടണത്തിെല നിലവിളി
ആകാശത്തിേലക്കുയർന്നു.

6
1 യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഏഴു മാസം
െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ആയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യർ പുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപശ്നക്കാെരയും* വരുത്തി: “നാം യേഹാവയുെട
െപട്ടകം സംബന്ധിച്ച് എന്ത് െചേയ്യണം? അതിെന
അതിെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക് എങ്ങെനയാണ്
തിരിച്ചയേക്കണ്ടത്?” എന്ന് അവർ േചാദിച്ച .
3 അതിന് അവർ: “നിങ്ങൾ യി്രസാേയല്യരുെട

* 6. 2 ്രപശ്നക്കാർ - േജ്യാതിഷെത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാവിഫലം
പറയുന്നവർ
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ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം വിട്ടയയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ
െവറുെത അയക്കാെത, ്രപായശ്ചിത്തമായി
ഒരു വഴിപാട് അവന് െകാടുത്തയേക്കണം;
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും;
യേഹാവയുെട ശിക്ഷ നിങ്ങെള വിട്ട മാറാെത
ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 “ഞങ്ങൾ അവന്
െകാടുത്തയേക്കണ്ട ്രപായശ്ചിത്തംഎന്ത?്” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് അവർ പറഞ്ഞത:് “െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാരുെട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടുള്ള അഞ്ച് മൂലക്കുരുക്കള ം, സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടുള്ള അഞ്ച് എലികള ം െകാടുക്കണം;
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
ഒേര ബാധ ആയിരുന്നേല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്നത.്
5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങെള ബാധിച്ച
മൂലക്കുരുവിെന്റയും, നിങ്ങള െട േദശെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്ന എലിയുെടയും ്രപതിമകൾ
ഉണ്ടാക്കി, യി്രസാേയല്യരുെട ൈദവത്തിന്
മുമ്പിൽ കാഴ്ച െവയ്ക്കണം; ഒരുേവള യേഹാവ
തെന്റ ശിക്ഷ നിങ്ങളിൽനിന്നും, നിങ്ങള െട
േദവന്മാരിൽനിന്നും, നിങ്ങള െട േദശത്തിൽ
നിന്നും നീക്കും. 6 മി്രസയീമ്യരും ഫറേവാനും
അവരുെട ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കിയതുേപാെല
നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കുന്നത്
എന്തിന?് അവരുെട ഇടയിൽ അത്ഭുതം
്രപവൃത്തിച്ച േശഷം ആണേല്ലാ മി്രസയീമ്യർ
യി്രസാേയല്യെര വിട്ടയക്കയും, അവർ േപാകയും
െചയ്തത്. 7അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഒരു
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പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി, നുകം† െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത,
കറവയുള്ള രണ്ടു പശുക്കെള െകാണ്ടുവന്ന,്
വണ്ടിക്ക് െകട്ട ക. എന്നാൽ അവയുെട
കുഞ്ഞുങ്ങെള അവയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
വീട്ടിൽ തിരിച്ച് െകാണ്ടുേപാകുക. 8 പിെന്ന
യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ
െവക്കുക; നിങ്ങൾ അവന് ്രപായശ്ചിത്തമായി
െകാടുത്തയക്കുന്ന സ്വർണ്ണ രൂപങ്ങൾ ഒരു
െചല്ലത്തിൽ അതിനരിെകവച്ച വണ്ടി തനിച്ച്
േപാകുവാൻ അനുവദിക്കുക. 9 പിെന്ന അതിെന
്രശദ്ധിക്കുവിൻ:അത് േബത്ത-്േശെമശിേലക്കുള്ള
വഴിയായി സ്വേദശേത്തക്ക് േപാകുന്നു എങ്കിൽ
യേഹാവ തേന്നയാകുന്നു നമുക്ക് ഈ
വലിയ ദുരിതം വരുത്തിയത;് അെല്ലങ്കിൽ
നെമ്മ ബാധിച്ചത് യേഹാവയുെട ശിക്ഷയല്ല,
അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന്
അറിയുക”. 10അവർഅങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു;
പാൽതരുന്ന രണ്ടു പശുക്കെള വരുത്തി വണ്ടിക്ക്
െകട്ടി,അവയുെട കിടാ ക്കെള വീട്ടിൽ ഇട്ട് അടച്ച .
11 പിെന്ന അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും,
സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ള എലികള ം മൂലക്കുരുവിെന്റ
്രപതിമകള ം ഇട്ടിരുന്ന െപട്ടിയും വണ്ടിയിൽ െവച്ച .
12ആ പശുക്കൾ േനേര േബത്ത-്േശെമശിേലക്ക്
േപായി: അവ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വലേത്താേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത, െപരുവഴിയിൽകൂടി
തെന്ന േപായി; െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും
േബത്ത-്േശെമശിെന്റ അതിർവെര പിന്തുടർന്നു.
13 ആ സമയം േബത്ത-്േശെമശ്യർ താഴ്വരയിൽ
† 6. 7 നുകം - കലപ്പ െകട്ടാനായി കാളക്കഴുത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന
ഉപകരണം
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േഗാതമ്പ് െകായ്യ കയായിരുന്നു: അവർ തല
ഉയർത്തി െപട്ടകം കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ച .
14 വണ്ടി േബത്ത-്േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട
വയലിൽ വന്ന് നിന്നു: അവിെട ഒരു വലിയ കല്ല്
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ വണ്ടിക്ക് ഉപേയാഗിച്ച
തടി െവട്ടിക്കീറി പശുക്കെള യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗം കഴിച്ച . 15 േലവ്യർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകവും സ്വർണ്ണ രൂപങ്ങൾ ഉള്ള െചല്ലവും
ഇറക്കി ആ വലിയ കല്ലിേന്മൽ െവച്ച ;
േബത്ത-്േശെമശ്യർ അന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച .
16 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഇത്
കണ്ടതിന് േശഷം അന്നുതെന്ന എേ്രകാനിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

17 െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപായശ്ചിത്തമായി െകാടുത്തയച്ച സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടുള്ള മൂലക്കുരുക്കൾ അസ്േതാദിന് ഒന്ന്,
ഗസ്സയ്ക്കു് ഒന്ന്, അസ്കേലാന് ഒന്ന്, ഗത്തിന്
ഒന്ന്, എേ്രകാന് ഒന്ന് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു.
18 സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുള്ള എലികൾ ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങള ം നാട്ട ംപുറങ്ങളിെല ്രഗാമങ്ങള ം
ആയി അഞ്ച് ്രപഭുക്കന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ
െഫലിസ്ത്യ പട്ടണങ്ങള െടയും എണ്ണത്തിന്
തുല്ല ം ആയിരുന്നു. അവർ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ഇറക്കിവച്ച വലിയ കല്ല് േബത്ത-്
േശെമശ്യനായ േയാശുവയുെട വയലിൽ
ഇന്നുവെരയും ഉണ്ട്. 19 േബത്ത-്േശെമശ്യർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിൽ േനാക്കുകെകാണ്ട്
യേഹാവഅവെരസംഹരിച്ച ;അവൻജനത്തിൽ
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5,0070 േപെര‡ സംഹരിച്ച . ഇങ്ങെന യേഹാവ
ജനത്തിൽഒരു മഹാസംഹാരം െചയ്തതുെകാണ്ട്
ജനം വിലപിച്ച : 20 “ഈ പരിശുദ്ധൈദവമായ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നില്പാൻ ആർക്ക്
കഴിയും? യേഹാവ ഞങ്ങെള വിട്ട് ആരുെട
അടുക്കൽ േപാകും” എന്ന് േബത്ത-്േശെമശ്യർ
പറഞ്ഞു. 21 അവർ കിര്യത്ത്-െയയാരീമിൽ
താമസിക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച : “െഫലിസ്ത്യർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം
മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വന്ന് അതിെന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുവിൻ”
എന്നുപറയിച്ച .

7
1 കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽ വസിക്കുന്നവർ വന്ന്
യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്ത് കുന്നിേന്മൽ
അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി;
അവെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെന
യേഹാവയുെട െപട്ടകം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ശുദ്ധീകരിച്ച . 2 െപട്ടകം കിര്യത്ത്-െയയാരീമിൽ
ആയിട്ട് വളെരക്കാലം, ഏകേദശം ഇരുപത്
വർഷം, കഴിഞ്ഞു; യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം
യേഹാവേയാട് വിലപിച്ച .

3 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ എല്ലാ
യി്രസാേയൽജനേത്താടും: “നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിേലക്ക്
തിരിയുന്നു എങ്കിൽ അന്യൈദവങ്ങെളയും,
അസ്േതാെരത്ത് ്രപതിഷ്ഠകെളയും, നിങ്ങള െട
‡ 6. 19 5,0070 േപെര ചില ൈകെയ്യഴുത്ത് ്രപതികളില ്എഴുപത്
േപെരഎന്നാണ്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
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ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ,് നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിേലക്ക്
തിരിയുകയും, അവെന മാ്രതം േസവിക്കയും
െചയ്യ ക; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
മക്കൾബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും അസ്േതാെരത്ത്
്രപതിഷ്ഠകെളയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് യേഹാവെയ
മാ്രതം േസവിച്ച . 5 പിന്നീട് ശമൂേവൽ: “എല്ലാ
യി്രസാേയൽ ജനങ്ങെളയും മിസ്പയിൽ
കൂട്ട വിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അവർ മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി;
െവള്ളംേകാരി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഒഴിച്ച , ആ ദിവസം ഉപവസിച്ച : “ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അവിെടവച്ച് പറഞ്ഞു. പിെന്ന ശമൂേവൽ
മിസ്പയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
ന്യായപാലനം െചയ്തു. 7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ
േകട്ടേപ്പാൾെഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർയി്രസാേയൽ
ജനങ്ങെളആ്രകമിക്കുവാൻ െചന്നു;യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അത് േകട്ടിട്ട് െഫലിസ്ത്യെര ഭയെപ്പട്ട .
8 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ശമൂേവലിേനാട:്
“നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങെള
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്,
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്
മതിയാക്കരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ
ശമൂേവൽ പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുത്ത് യേഹാവയ്ക്ക് സർവ്വാംഗേഹാമം



1ശമൂേവൽ 7:10 xxvii 1ശമൂേവൽ 7:16

കഴിച്ച . ശമൂേവൽ യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; യേഹാവ
ഉത്തരം നൽകി. 10 ശമൂേവൽ േഹാമയാഗം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് യുദ്ധത്തിനു വന്നു.
എന്നാൽ യേഹാവ അന്ന് െഫലിസ്ത്യരുെടേമൽ
വലിയ ഇടി മുഴക്കിഅവെര ഭയെപ്പടുത്തി;അവർ
യി്രസാേയലിേനാട് േതാറ്റ . 11 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ മിസ്പയിൽനിന്ന് െഫലിസ്ത്യെര
പിന്തുടർന്നു; േബത്ത്കാർ വെര അവെര
സംഹരിച്ച . 12പിെന്നശമൂേവൽഒരു കല്ല്എടുത്ത്
മിസ്പയ്ക്കും േശനിനും* മേദ്ധ്യ സ്ഥാപിച്ച :
“ഇ്രതേത്താളം യേഹാവ നെമ്മ സഹായിച്ച ”
എന്നുപറഞ്ഞ്അതിന്ഏെബൻ-ഏെസർ†എന്നു
േപരിട്ട . 13 ഇങ്ങെന െഫലിസ്ത്യർ കീഴടങ്ങി,
പിെന്ന യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് വന്നതുമില്ല;
ശമൂേവലിെന്റ കാലെത്തല്ലാം യേഹാവയുെട
ൈക െഫലിസ്ത്യർക്ക് വിേരാധമായിരുന്നു.
14 എേ്രകാൻ മുതൽ ഗത്ത് വെര െഫലിസ്ത്യർ
യി്രസാേയലിേനാട് പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
യി്രസാേയലിന് തിരിെക ലഭിച്ച . അവയുെട
അതിർനാടുകള ം യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച . യി്രസാേയലും
അേമാര്യരും തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു.
15 ശമൂേവൽ തെന്റ ജീവകാലം മുഴുവനും
യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം െചയ്തു.
16 അവൻ എല്ലാ വർഷവും േബേഥലിലും
ഗില്ഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ,

* 7. 12 േശനിനും എസാനക്കും † 7. 12 ഏെബൻ-ഏെസർ
സഹായിക്കുന്നകല്ല ്
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അവിടങ്ങളിൽെവച്ച് യി്രസാേയലിന് ന്യായപാലനം
െചയ്തിട്ട് രാമയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരും;
17 അവിെടയായിരുന്നു അവെന്റ വീട്;
അവിെടെവച്ച ം അവൻ യി്രസാേയലിന്
ന്യായപാലനം നടത്തിവന്നു; യേഹാവയ്ക്ക്
അവിെട ഒരു യാഗപീഠവും പണിതിരുന്നു.

8
1ശമൂേവൽവൃദ്ധനായേപ്പാൾതെന്റപു്രതന്മാെര
യി്രസാേയലിന് ന്യായാധിപന്മാരാക്കി. 2അവെന്റ
ആദ്യജാതനു േയാേവൽ എന്നും രണ്ടാമെത്ത
മകന് അബീയാവ് എന്നും േപർ. അവർ
േബർ-േശബയിൽ ന്യായപാലനം െചയ്തു.
3 ശമുേവലിെന്റ പു്രതന്മാർ അവെനേപ്പാെല
അല്ലായിരുന്നു. അവർ ദുരാ്രഗഹികള ം,
ൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരും, അനീതി
്രപവർത്തിക്കുന്നവരുംആയിരുന്നു.

4 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ
എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി, രാമയിൽ ശമൂേവലിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് അവേനാട്: 5 “നീ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പു്രതന്മാർ നിെന്റ
വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ എല്ലാ
ജാതികൾക്കും ഉള്ളതുേപാെല, ഞങ്ങെള
ഭരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
നിയമിച്ച തേരണം”. എന്നു പറഞ്ഞു. 6ഞങ്ങെള
ഭരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവിെന തേരണെമന്ന്
അവർ പറഞ്ഞകാര്യം ശമൂേവലിന് ഇഷ്ടമായില്ല.
ശമൂേവൽയേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 7യേഹാവ
ശമൂേവലിേനാട് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തു: “ജനം
നിേന്നാട് പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരുെട
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അേപക്ഷ േകൾക്കുക,അവർ നിെന്നയല്ല,ഞാൻ
അവെര ഭരിക്കാതിരിക്കുവാൻ, എെന്നയാണ്
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് 8 ഞാൻ അവെര
മി്രസയീമിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച ദിവസംമുതൽ
ഇന്നുവെര അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും,
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർ അതുേപാെല തെന്ന നിേന്നാടും
െചയ്യന്നു. 9 അതുെകാണ്ട് അവരുെട
അേപക്ഷ േകൾക്കണം; എന്നാൽ അവെര
ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ്രപവർത്തനരീതി
അവേരാടു കൃത്യമായി വിവരിേക്കണം.

10 അങ്ങെന രാജാവിനായി അേപക്ഷിച്ച
ജനേത്താട് ശമൂേവൽ യേഹാവയുെട
വചനങ്ങെള എല്ലാം അറിയിച്ച : 11 “നിങ്ങെള
ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ്രപവർത്തനരീതി
ഇതായിരിക്കും: അവൻ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെര
അവന് േതരാളികള ംകുതിരേച്ചവകരും*ആക്കും;
അവെന്റ രഥങ്ങൾക്കു മുെമ്പ അവർ ഓേടണ്ടി
വരും. 12 അവൻ അവെര ആയിരം േപർക്കും
അമ്പത് േപർക്കും േമലധികാരികളാക്കും;
തെന്റ നിലം കൃഷി െചയ്യ വാനും തെന്റ വിള
െകായ്യ വാനും തെന്റ യുദ്ധ ആയുധങ്ങൾ†

ഉണ്ടാക്കുവാനും അവെര നിയമിക്കും. 13അവൻ
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര, വാസനൈതലം
വിൽക്കുന്നവരും, പാചകക്കാരികള ം പലഹാരം
ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ആയി നിയമിക്കും.
14 അവൻ നിങ്ങള െട ഏറ്റവും നല്ല നിലങ്ങള ം,

* 8. 11 േതരാളികള ം കുതിര േചവകരും - േതർഓടിക്കുന്നവരും,
കുതിരെയ നയിക്കുന്നവരും † 8. 12 േതർേക്കാപ്പ് - േതരിന്
ആവശ്യമുള്ളഉപകരണങ്ങൾ



1ശമൂേവൽ 8:15 xxx 1ശമൂേവൽ 8:22

മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം, ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം
തെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്ക് െകാടുക്കും. 15 അവൻ
നിങ്ങള െട ധാന്യങ്ങളിലും മുന്തിരികളിലും
ദശാംശം‡ എടുത്ത് തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കും
ഭൃത്യന്മാർക്കും െകാടുക്കും. 16അവൻ നിങ്ങള െട
ദാസന്മാെരയും ദാസിമാെരയും, സുന്ദരന്മാ രായ
യുവാക്കെളയും§ കഴുതകെളയും പിടിച്ച് തനിക്ക്
േവല െചയ്യന്നവർ ആക്കും. 17 അവൻ
നിങ്ങള െട ആടുകളിൽ പത്തിെലാന്ന് എടുക്കും;
നിങ്ങൾ അവന് ദാസന്മാരായ്തീരും. 18 നിങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന രാജാവ് കാരണം
നിങ്ങൾ അന്ന് നിലവിളിക്കും; എന്നാൽ യേഹാവ
അന്ന് ഉത്തരമരുള കയില്ല”. 19 എന്നാൽ
ശമൂേവലിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുവാൻ
ജനത്തിന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു: “അല്ല,ഞങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാജാവ് േവണം, 20 എല്ലാ ജാതികെളയും
േപാെല ഞങ്ങള ം ആേകണ്ടതിന് ഞങ്ങള െട
രാജാവ് ഞങ്ങെള ഭരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കു
നായകനായി പുറെപ്പടുകയും ഞങ്ങള െട
യുദ്ധങ്ങെള നയിക്കുകയും േവണം” എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 21 ശമൂേവൽ ജനത്തിെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട് യേഹാവേയാട്
അറിയിച്ച . 22 യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:്
“അവരുെടവാക്ക് േകട്ട്അവർക്ക്ഒരുരാജാവിെന
െകാടുക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . ശമൂേവൽ
യി്രസാേയല്യേരാട:് “നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട പട്ടണത്തിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾക”
എന്നുപറഞ്ഞു.
‡ 8. 15 ദശാംശം - പത്തിൽ ഒരംശം § 8. 16 സുന്ദരന്മാ രായ
യുവാക്കെളയും നാട്ട മൃഗങ്ങെളയും
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9
1 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ കീശ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
െബന്യാമീന്യനായ അഫീഹിെന്റ മകനായ
െബേഖാറത്തിെന്റ മകനായ െസേറാറിെന്റ
മകനായ അബീേയലിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു.
2 അവന് െശൗല് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു മകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ സുന്ദരൻ ആയിരുന്നു.
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ അവേനക്കാൾ
സൗന്ദര്യമുള്ള പുരുഷൻ േവെറ ഇല്ലായിരുന്നു;
അവൻ എല്ലാവെരക്കാള ം ഉയരമുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 3 െശൗലിെന്റ അപ്പനായ കീശിെന്റ
കഴുതകെള കാണാെത േപായിരുന്നു. കീശ്
തെന്റ മകനായ െശൗലിേനാട്: “നീ ഒരു
ഭൃത്യെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന് കഴുതകെള
അേന്വഷിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവൻ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും ശാലീശാേദശത്തും,
ശാലീംേദശത്തും അേന്വഷിച്ച ; അവെയ
കണ്ടില്ല; അവൻ െബന്യാമീൻേദശത്തും
അേന്വഷിച്ച ; എന്നിട്ട ം കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. 5 സൂഫ്
േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ െശൗല ് കൂെടയുള്ള
ഭൃത്യേനാട:് “വരിക, നമുക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാം;
അെല്ലങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകെളക്കുറിച്ച ള്ള
ചിന്ത വിട്ട് നെമ്മക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6അതിന് അവൻ: “ഈ പട്ടണത്തിൽ
ഒരു ൈദവപുരുഷൻ ഉണ്ട;് അവൻ മാന്യൻ
ആകുന്നു;അവൻപറയുന്നെതല്ലാംഅതുേപാെല
സംഭവിക്കുന്നു; നമുക്ക് അവിെട േപാകാം;
നാം േപാകുവാനുള്ള വഴി ചിലേപ്പാൾ അവൻ
പറഞ്ഞുതരും” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു.
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7 െശൗല് തെന്റ ഭൃത്യേനാട:് “നാം അവിെട
െചല്ല േമ്പാൾ എന്താണ് അേദ്ദഹത്തിന്
െകാടുക്കണ്ടത?് നമ്മുെട പാ്രതത്തിെല
അപ്പം തീർന്നുേപായേല്ലാ; ൈദവപുരുഷന്
െകാണ്ടുെചല്ല വാൻ ഒരു സമ്മാനവും ഇല്ലേല്ലാ;
നമ്മുെട ൈകയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 ഭൃത്യൻ െശൗലിേനാട:് “എെന്റ കയ്യിൽ
കാൽേശെക്കൽ* െവള്ളിയുണ്ട;് ഇത് ഞാൻ
ൈദവപുരുഷന് െകാടുക്കാം; അവൻ നമുക്ക്
വഴി പറഞ്ഞുതരും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
9 പണ്ട് യി്രസാേയലിൽ ഒരുവൻ ൈദവേത്താട്
േചാദിപ്പാൻ േപാകുേമ്പാൾ: “വരുവിൻ; നാം
ദർശകെന്റ†അടുക്കൽ േപാകുക”എന്നു പറയും;
ഇേപ്പാൾ ്രപവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവെന
അന്ന് ദർശകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുവന്നു.
10 െശൗല ് ഭൃത്യേനാട:് നല്ലത;് “വരുക, നമുക്ക്
േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ
ൈദവപുരുഷൻ താമസിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക്
േപായി. 11 അവർ പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള
കയറ്റം കയറിെച്ചല്ല േമ്പാൾ െവള്ളംേകാരുവാൻ
േപാകുന്ന യുവതികെള കണ്ട് അവേരാട:്
“ദർശകൻ ഇവിെട ഉേണ്ടാ” എന്നു േചാദിച്ച .
12അവർ അവേരാട്: ഉണ്ട;് “അതാ, നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ; േവഗം െചല്ല വിൻ; ഇന്ന് പൂജാഗിരിയിൽ‡

ജനത്തിെന്റ വക ഒരു യാഗം ഉള്ളതുെകാണ്ട്
അവൻ ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ട ണ്ട്.
* 9. 8 കാൽേശെക്കൽ മൂന്ന് ്രഗാമുള്ള െചറിയ നാണയം † 9.
9 ദർശകൻ -ൈദവഹിതം മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കുന്നവർ ‡ 9. 12
പൂജാഗിരി - ൈദവീക ആരാധനയ്ക്ക് െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
സ്ഥലം
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13 നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ കടന്ന ഉടെന, അവൻ
പൂജാഗിരിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് േപാകുന്നതിന്
മുൻപ് അവെന കാേണണം; അവൻ യാഗെത്ത
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതാകെകാണ്ട് അവൻ
െചല്ല ന്നതുവെര ജനം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല;
അതിന് െറേശഷം മാ്രതേമ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ
ഭക്ഷിക്കുകയുള്ള ; േവഗം െചല്ല വിൻ; ഇേപ്പാൾ
അവെന കാണാം” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
14 അങ്ങെന അവർ പട്ടണത്തിൽ െചന്നു;
പട്ടണത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
പൂജാഗിരിക്ക് േപാകുവാനായി അവരുെട േനേര
വരുന്നു.

15 എന്നാൽ െശൗല് വരുന്നതിന് ഒരു
ദിവസം മുൻപ് യേഹാവ അത് ശമൂേവലിന്
െവളിെപ്പടുത്തി: 16 “നാെള ഈ സമയത്ത്
െബന്യാമീൻേദശക്കാരനായ ഒരാെള ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും; എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഭരിേക്കണ്ടതിന്
നീ അവെന അഭിേഷകം െചയ്യണം; അവൻ
എെന്റ ജനെത്ത െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കും. എെന്റ ജനത്തിെന്റ നിലവിളി എെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെര കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. 17 ശമൂേവൽ െശൗലിെന
കണ്ടേപ്പാൾയേഹാവഅവേനാട്,ഞാൻനിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത ആൾ ഇതാ; ഇവനാകുന്നു
എെന്റ ജനെത്ത ഭരിക്കുവാനുള്ളവൻ” എന്നു
കല്പിച്ച . 18അേന്നരം െശൗല് പടിവാതില്ക്കൽ
ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി: “ദർശകെന്റ
വീട് എവിെട എന്നു പറഞ്ഞുതരണേമ” എന്നു
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േചാദിച്ച . 19ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് “ദർശകൻ
ഞാൻ തേന്ന; എെന്റ കൂെട പൂജാഗിരിക്ക്
വരുവിൻ; നിങ്ങൾ ഇന്ന് എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിക്കണം; നാെള ഞാൻ നിെന്ന
യാ്രത അയയ്ക്കാം; നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഉള്ളെതാെക്കയും പറഞ്ഞുതരാം. 20മൂന്ന് ദിവസം
മുെമ്പ കാണാെതേപായ കഴുതകെളക്കുറിച്ച്
വിഷമിക്കണ്ട; അവെയ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ
ആ്രഗഹെമാെക്കയുംആരുെടേമൽ? നിെന്റേമലും
നിെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിേന്മലും അല്ലേയാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അതിന് െശൗല് : “ഞാൻ
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും െചറുതായ
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ ആണ്.
എെന്റ കുടുംബം െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെല
സകല കുടുംബങ്ങളിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും
െചറിയതുമാണ.് എന്നിട്ട ം നീ ഇങ്ങെന
എേന്നാട് പറയുന്നത് എന്ത്?” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 22 പിെന്ന ശമൂേവൽ െശൗലിെനയും
അവെന്റ ഭൃത്യെനയും കൂട്ടി വിരുന്നുശാലയിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ
അവർക്ക് ്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്തു;
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഏകേദശം മുപ്പതുേപർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 ശമൂേവൽ പാചകക്കാരേനാട:്
“നിെന്റ അടുക്കൽ ്രപേത്യകം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ
പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗം െകാണ്ടുവരുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 പാചകക്കാരൻ ൈകക്കുറകും§
അതിേന്മൽ ഉള്ളതും െകാണ്ടുവന്ന് െശൗലിെന്റ

§ 9. 24 ൈകക്കുറകും - പുേരാഹിതന് അവകാശെപ്പട്ട
യാഗമൃഗത്തിെന്റൈകയുെട മാംസമുള്ളഭാഗം
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മുമ്പിൽവച്ച . “നിനക്കായി േവർതിരിച്ച്
വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ; തിന്നുെകാള്ള ക; ഞാൻ
ഉത്സവത്തിന് ആള കെള ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ട്.
ഇത് ഉത്സവത്തിന് േവണ്ടി നിനക്കായി
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ശമൂേവൽ പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന െശൗല് അന്ന് ശമൂേവലിേനാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 25അവർ പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന്
പട്ടണത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിവന്നേശഷം അവൻ
വീട്ടിെന്റ മുകളിൽവച്ച*് െശൗലുമായിസംസാരിച്ച .
26അവർ അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ ; ശമൂേവൽ
മുകളിൽനിന്ന്െശൗലിെനവിളിച്ച : “എഴുേന്നല്ക്ക,
ഞാൻ നിെന്ന യാ്രത അയയ്ക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. െശൗല് എഴുേന്നറ്റ ,െശൗലുംശമൂേവലും
െവളിയിേലക്ക് േപായി. 27 പട്ടണത്തിെന്റ പുറത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് ഭൃത്യൻ
മുെമ്പ കടന്നുേപാകുവാൻ പറക; - അവൻ
കടന്നുേപായി; - “ഞാൻ നിേന്നാട് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന് നീ അല്പം
കാത്തുനില്ക്ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

10
1 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ ഒരു പാ്രതം ൈതലം
എടുത്ത് അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവെന
ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ തെന്റ
അവകാശത്തിന*് അധിപനായി നിെന്ന
അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 2 നീ ഇന്ന്
എെന്ന പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ െബന്യാമീെന്റ

* 9. 25 വീട്ടിെന്റ മുകളിൽവച്ച് വീട്ടിെന്റ മട്ട പ്പാവില ്ഒരു കട്ടില ്
ഒരുക്കുകയും െശൗല് ഉറങ്ങാന ്കിടക്കുകയും െചയ്തു * 10. 1
തെന്റഅവകാശത്തിന് യി്രസാേയല ്മക്കള് ക്ക ്
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അതിർത്തിയിെല െസൽസഹിൽ റാേഹലിെന്റ
കല്ലറക്കരികിൽെവച്ച് രണ്ടാള കെള കാണും;
നീ അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കഴുതകെള
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ അപ്പൻ ഇേപ്പാൾ
കഴുതകെളക്കുറിച്ചല്ല:എെന്റമകന് േവണ്ടിഞാൻ
എന്ത് െചേയ്യണംഎന്ന് പറഞ്ഞ,് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്അവർനിേന്നാട്പറയും.
3അവിെടനിന്ന് നീ മുേമ്പാട്ട് െചന്ന് താേബാരിെല
കരുേവലകത്തിന്നരിെക† എത്തുേമ്പാൾ ഒരുവൻ
മൂന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും, േവെറാരുവൻ മൂന്ന്
അപ്പവും, മെറ്റാരുവൻ ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞും
ചുമന്നുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
േബേഥലിൽ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നതായി നിനക്ക് എതിെര വരും. 4അവർ
നിേന്നാട് കുശലം േചാദിക്കും; നിനക്ക് രണ്ടു
അപ്പവും തരും; നീ അത് അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
വാങ്ങിെക്കാള്ളണം. 5 അതിന് െറേശഷം നീ
െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളം ഉള്ള ൈദവത്തിെന്റ
പർവ്വതത്തിൽ എത്തും; അവിെട പട്ടണത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ മുമ്പിൽ വീണ, തപ്പ,് കുഴൽ,
കിന്നരംഎന്നിവേയാടുകൂെട പൂജാഗിരിയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു ്രപവാചകഗണെത്ത
കാണും; അവർ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.
6 യേഹാവയുെട ആത്മാവ് ശക്തിേയാെട
നിെന്റേമൽ വരും. നീയും അവേരാടുകൂെട
്രപവചിക്കും. നീ േവെറാരു മനുഷ്യനായി മാറും.
7ഈ അടയാളങ്ങൾ നിനക്ക് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
നിനക്ക് ഉചിതം എന്ന് േതാന്നുന്നത് െചയ്യ ക;

† 10. 3 കരുേവലകം - ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്നഒരു വൃക്ഷം
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ൈദവം നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്. 8 എന്നാൽ നീ
എനിക്ക് മുെമ്പ ഗില്ഗാലിേലക്ക് േപാേകണം;
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
വരും; ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് നീ
െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്ന് പറഞ്ഞുതരുംവെര ഏഴു
ദിവസം അവിെട കാത്തിരിേക്കണം. 9 ഇങ്ങെന
അവൻ ശമൂേവലിെന വിട്ട പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ൈദവം െശൗലിന് േവെറാരു ഹൃദയം െകാടുത്തു;
ആഅടയാളങ്ങെളല്ലാംഅന്നുതെന്നസംഭവിച്ച .

10 അവർ അവിെട പർവ്വതത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ്രപവാചകഗണം
അവെനതിെര വരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
ശക്തിേയാെട അവെന്റേമൽ വന്നു; അവൻ
അവരുെട ഇടയിൽ ്രപവചിച്ച . 11 അവെന
മുൻെപ അറിയാവുന്നവർ ഒെക്കയും അവൻ
്രപവാചകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ്രപവചിക്കുന്നത്
കണ്ടേപ്പാൾ: “കീശിെന്റ മകന് എന്ത് സംഭവിച്ച ?
െശൗലും ്രപവാചകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആേയാ”
എന്ന് ജനം തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 12അതിന്
അവിെട ഉള്ള ഒരാൾ: “ആരാകുന്നു അവരുെട
പിതാവ്” എന്ന് േചാദിച്ച . ആകയാൽ െശൗലും
ഉേണ്ടാ ്രപവാചകഗണത്തിൽ എന്നുള്ളത്
പഴെഞ്ചാല്ലായി‡ തീർന്നു. 13 അവൻ ്രപവചിച്ച്
കഴിഞ്ഞേശഷംഗിെബയയിൽഎത്തി.

14 െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻഅവേനാടും അവെന്റ
ഭൃത്യേനാടും: “നിങ്ങൾ എവിെട േപായിരുന്നു
എന്നു േചാദിച്ച . കഴുതകെള അേന്വഷിക്കുവാൻ

‡ 10. 12 പഴെഞ്ചാല്ല് -പറഞ്ഞ്പറഞ്ഞ്പഴകിയ െചാല്ല്
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േപായിരുന്നു; അവെയ കാണാഞ്ഞതിനാൽ
ഞങ്ങൾ ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ േപായി”എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 15 ശമൂേവൽ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത് എെന്ന അറിയിക്കണം എന്ന്
െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പൻ പറഞ്ഞു. 16 െശൗല് തെന്റ
ഇളയപ്പേനാട്: “കഴുതകെളകണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവൻഞങ്ങേളാട് വ്യക്തമായി അറിയിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞു;” എങ്കിലും ശമൂേവൽ രാജത്വം
സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് െശൗല ് അവേനാട്
അറിയിച്ചില്ല.

17 അതിനുേശഷം ശമൂേവൽ ജനെത്ത
മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വിളിച്ച കൂട്ടി, 18 യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നു. അവരുെട കയ്യിൽനിന്നും,
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ച സകലരാജ്യക്കാരുെടയും
കയ്യിൽനിന്നും നിങ്ങെള വിടുവിച്ച . 19 നിങ്ങള െട
എല്ലാ എതിരാളികളിൽ നിന്നും കഷ്ടങ്ങളിൽ
നിന്നും നിങ്ങെള രക്ഷിച്ച നിങ്ങള െട
ൈദവെത്ത ഇന്ന് ഉേപക്ഷിച്ച : ഞങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാജാവിെന നിയമിച്ച തേരണെമന്ന്
ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും
ആയിരമായിരമായും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവിൻ. 20 അങ്ങെന
ശമൂേവൽ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം
തെന്റഅടുക്കൽവരുത്തിനറുക്കിട്ട ; െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിന് നറുക്ക് വീണു. 21 അവൻ
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െബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി
അടുക്കൽ വരുത്തി; മ്രതികുടുംബത്തിന് നറുക്ക്
വീണു; അതിൽ കീശിെന്റ മകനായ െശൗലിന്
നറുക്ക് വീണു;അവർഅവെനഅേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
കണ്ടില്ല. 22 അവർ പിെന്നയും യേഹാവേയാട:്
“അയാൾ ഇവിെട വന്നിട്ട േണ്ടാ” എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് യേഹാവ: “അവൻ സാധനങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
23 അവർ ഓടിെച്ചന്ന് അവിെടനിന്ന് അവെന
െകാണ്ടുവന്നു. ജനമധ്യത്തിൽ നിന്നേപ്പാൾ
അവൻ ജനത്തിൽ എല്ലാവെരക്കാള ം
ഉയരേമറിയവനായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ
ശമൂേവൽ സർവ്വജനേത്താടും: “യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്തവെന നിങ്ങൾ കാണുന്നുേവാ?
സർവ്വജനത്തിലും അവെനേപ്പാെല ഒരുവൻ
ഇല്ലേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. ജനെമല്ലാം: “രാജാേവ,
ജയജയ”എന്ന്ആർത്തു.

25 അതിന് െറേശഷം ശമൂേവൽ രാജാവിെന്റ
കടമകെളപ്പറ്റി ജനെത്ത പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച ;
അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െവച്ച . പിെന്ന
ശമൂേവൽ ജനങ്ങെളെയല്ലാം വീട്ടിേലക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച . 26 െശൗലും ഗിെബയയിൽ
തെന്റ വീട്ടിേലക്ക് േപായി; ൈദവം മനസ്സിൽ
േതാന്നിപ്പിച്ച വീരന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആള കള ം
അവേനാടുകൂെട േപായി. 27 എന്നാൽ ചില
എതിരാളികൾ§: “ഇവൻ നെമ്മ എങ്ങെന
രക്ഷിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് അവെന ധിക്കരിച്ച ,

§ 10. 27 എതിരാളികൾ െബലിയാല ്
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അവന് കാഴ്ച* െകാണ്ടുവരാെതയിരുന്നു.
അവേനാഅത് കാര്യമാക്കിയില്ല.

11
1 അതിനുേശഷം അേമ്മാൻ രാജാവായ
നാഹാശ് വന്ന് ഗിെലയാദിെല യാേബശിെനതിെര
പാളയം ഇറങ്ങി; യാേബശിൽ വസിക്കുന്നവർ
നാഹാശിേനാട്: “ഞങ്ങേളാട് ഒരു
ഉടമ്പടിെചേയ്യണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േസവിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 2അേമ്മാന്യനായ
നാഹാശ് അവേരാട്: “നിങ്ങള െട വലെത്ത
കണ്ണ കൾ തുരെന്നടുക്കയും എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങെളയും നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നുള്ള
സമ്മതത്തിേന്മൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യാം”എന്നുപറഞ്ഞു. 3യാേബശിെലമൂപ്പന്മാർ
അവേനാട്: “ഞങ്ങൾ യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലാം
ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക്
ഏഴ് ദിവസെത്ത അവധി തേരണം; ഞങ്ങെള
രക്ഷിപ്പാൻ ആരുമിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ
അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 ദൂതന്മാർ െശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽ െചന്ന്
ആ വാർത്ത ജനെത്ത പറഞ്ഞ് േകൾപ്പിച്ച ;
ജനെമല്ലാം ഉറെക്കകരഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾ െശൗല ്
കന്നുകാലികെളയുംെകാണ്ട് വയലിൽനിന്ന്
വരികയായിരുന്നു. ജനം കരയുവാൻ കാരണം
എന്ത് എന്ന് െശൗല ് േചാദിച്ച . അവർ
യാേബശ്യരുെട വാർത്ത അവെന അറിയിച്ച .
6 െശൗല് വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് അവെന്റേമൽ ശക്തിേയാെട വന്നു;

* 10. 27 കാഴ്ച - രാജ ◌ാക്കന്മാർക്കു്അർപ്പിക്കുന്നസമ്മാനം
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അവെന്റ േകാപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച . 7 അവൻ
രണ്ട് കാളകെള പിടിച്ച കഷണംകഷണമായി
മുറിച്ച ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽ യി്രസാേയൽ
േദശെത്തല്ലായിടത്തുംെകാടുത്തയച്ച :
ആെരങ്കിലും െശൗലിെന്റയും ശമൂേവലിെന്റയും
കൂെട യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നാൽ അവെന്റ
കാളകെള ഇങ്ങെന െചയ്യ ം എന്നു പറയിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ഭീതി ജനത്തിേന്മൽ
വീണു, അവർ ഏകമനേസ്സാെട പുറെപ്പട്ട .
8 െശൗല് േബെസക്കിൽെവച്ച അവെര എണ്ണി;
യി്രസാേയല്യർ മൂന്നു ലക്ഷവും െയഹൂദ്യർ
മുപ്പതിനായിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ദൂതന്മാേരാടു
െശൗല് : “നിങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല യാേബശ്യേരാട്:
നാെള ഉച്ച ആകുേമ്പാേഴക്ക് നിങ്ങൾക്ക്
രക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നു പറവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ െചന്ന് യാേബശ്യേരാട്
അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ സേന്താഷിച്ച . 10 പിെന്ന
യാേബശ്യർ നഹാശിേനാട:് “നാെള ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവരും; നിങ്ങള െട
ഇഷ്ടംേപാെല ഞങ്ങേളാടു െചയ്തുെകാൾവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞയച്ച . 11 പിെറ്റ ദിവസം െശൗല ്
ജനെത്ത മൂന്നു കൂട്ടമായി വിഭജിച്ച ; അവർ
്രപഭാതയാമത്തിൽ പാളയത്തിെന്റ നടുവിേലക്കു
െചന്ന് ഉച്ചവെര അേമ്മാന്യെര സംഹരിച്ച ;
േശഷിച്ചവർ ഒന്നിക്കാതവണ്ണം ചിതറിേപ്പായി.
12 അേപ്പാൾ ജനം ശമൂേവലിേനാടു: “െശൗല ്
ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുേമാ” എന്നു
േചാദിച്ചത് ആർ? അവെര ഏല്പിച്ച തരണം;
ഞങ്ങൾഅവെരെകാന്നുകളയുംഎന്നുപറഞ്ഞു.
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13 അതിന് െശൗല് : ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യെനയും
െകാല്ലരുതു; ഇന്ന് യേഹാവ യി്രസാേയലിന് രക്ഷ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

14 പിെന്ന ശമൂേവൽ ജനേത്താട്: “വരുവിൻ;
നാം ഗില്ഗാലിൽ െചന്ന,് അവിെടവച്ച രാജത്വം
പുതുക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 അങ്ങെന
ജനെമല്ലാം ഗില്ഗാലിൽ െചന്നു; അവർ
െശൗലിെന ഗില്ഗാലിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽവച്ച രാജാവാക്കി. അവർ
അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച ; െശൗലും
യി്രസാേയല്യെരാെക്കയുംഏറ്റവുംസേന്താഷിച്ച .

12
1 അതുകഴിഞ്ഞ് ശമൂേവൽ എല്ലാ
യി്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
എേന്നാട് ആവശ്യെപ്പട്ടത് എല്ലാം ഞാൻ
െചയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെനയും
വാഴിച്ച തന്നു. 2 ഇേപ്പാൾ രാജാവ് നിങ്ങള െട
നായകനായിരിക്കുന്നു; ഞാേനാ വൃദ്ധനും
നരച്ചവനുമായി; എെന്റ മക്കൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ട്; എെന്റബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് നായകനായിരുന്നു. 3ഞാൻ ഇതാ,
ഇവിെട നില്ക്കുന്നു: “ഞാൻ ആരുെടെയങ്കിലും
കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ േമാഷ്ടിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ഞാൻ ആെരെയങ്കിലും ചതിക്കുകേയാ
പീഡിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? ഞാൻ
ആരുെടെയങ്കിലും കയ്യിൽനിന്ന് ൈകക്കൂലി
വാങ്ങി സത്യത്തിന് േനേര കണ്ണ് അടച്ചിട്ട േണ്ടാ?
യേഹാവയുെടയും അവെന്റ അഭിഷിക്തെന്റയും
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മുമ്പാെക എനിെക്കതിെര സാക്ഷീകരിപ്പിൻ;
ഞാൻ അത് മടക്കിത്തരാം”. 4അതിന് അവർ:
“നീ ഞങ്ങെള ചതിക്കുകേയാ, പീഡിപ്പിക്കേയാ,
ആരുെടെയങ്കിലും കയ്യിൽനിന്ന് വല്ലതും
േമാഷ്ടിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ശമുേവൽ പിെന്നയും അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
എെന്റ േപരിൽകുറ്റം ഒന്നും കണ്ടില്ലഎന്നുള്ളതിന്
യേഹാവയും അവെന്റ അഭിഷിക്തനും ഇന്ന്
സാക്ഷി” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ
ജനേത്താട് പറഞ്ഞത:് “േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും നിയമിച്ചാക്കുകയും നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തത് യേഹാവ
തെന്ന. 7 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
നിൽക്കുന്നിടത്ത് തെന്ന നില് ക്കുവിൻ; യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുംനിങ്ങള െടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാർക്കും
െചയ്തിട്ട ള്ള സകല നീതികെളയുംകുറിച്ച്
നിങ്ങെള ഞാൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കുറ്റം വിധിക്കുകയാണു. 8 യാേക്കാബ്
മി്രസയീമിൽ െചന്ന് പാർത്തു; അവിെടെവച്ച്
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശെയയും
അഹേരാെനയും അയച്ച ; അവർ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര മി്രസയീമിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന്
ഈ സ്ഥലത്ത് അധിവസിപ്പിച്ച . 9 എന്നാൽ
അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മറന്നേപ്പാൾ യേഹാവ അവെര ഹാേസാരിെല
േസനാപതിയായ സീെസരയുെട ൈകയിലും,
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിലും, േമാവാബ് രാജാവിെന്റ
ൈകയിലും ഏല്പിച്ച , അവെരല്ലാം യി്രസാേയൽ
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മക്കേളാടു യുദ്ധംെചയ്തു. 10 അേപ്പാൾ
അവർ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : ‘ഞങ്ങൾ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അസ്േതാെരത്ത് േദവിേയയും േസവിച്ച്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കും’
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 അേപ്പാൾ യേഹാവ
െയരുബ്ബാൽ*, െബദാൻ†, യിഫ്താഹ്,
ശമൂേവൽ എന്നിവെര അയച്ച് ചുറ്റ മുള്ള
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് നിങ്ങെള വിടുവിച്ച ;
നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വസിച്ച . 12 പിെന്ന
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ നാഹാശ് നിങ്ങൾക്ക്
എതിെര വന്നേപ്പാൾ, ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട രാജാവായിരുന്നിട്ട ം, നിങ്ങൾ
എേന്നാട:് ‘ഒരു രാജാവ്ഞങ്ങള െടേമൽവാഴണം’
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നിങ്ങൾ
തിരെഞ്ഞടുത്തവനും ആ്രഗഹിച്ചവനുമായ
രാജാവ്; യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിെന
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
കല്പനെയ എതിർക്കാെത യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ട് അവെന േസവിച്ച് അവെന്റ വാക്ക്
അനുസരിക്കണം. നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
രാജാവും ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
േചർന്നിരിക്കുകയും െചയ്യണം. 15 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കാെത
യേഹാവയുെട കല്പനെയ നിരസിച്ചാൽ
യേഹാവയുെടൈകനിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്

* 12. 11 െയരുബ്ബാൽഗിദേയാന ് † 12. 11 െബദാൻബാരക്ക്
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എതിരായിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്കും
എതിരായിരിക്കും. 16 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ
യേഹാവ നിങ്ങൾ കാൺെക െചയ്യ വാൻ
േപാകുന്ന ഈ വലിയ കാര്യം കാണുവാൻ
നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തെന്ന നിൽക്കുവിൻ.
17 ഇത് േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെന്റ കാലമേല്ലാ;
ഞാൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിക്കും;
അവൻ ഇടിയും മഴയും അയക്കും; നിങ്ങൾ
ഒരു രാജാവിെന ആവശ്യെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
യേഹാവേയാട് െചയ്ത േദാഷം എ്രത
വലിയെതന്ന് നിങ്ങൾ അതിനാൽ തിരിച്ചറിയും”.
18 അങ്ങെന ശമൂേവൽ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച ; യേഹാവ അന്ന് ഇടിയും
മഴയും അയച്ച ; ജനെമല്ലാം യേഹാവെയയും
ശമൂേവലിെനയുംഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 19ജനെമല്ലാം
ശമൂേവലിേനാട്: “അടിയങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപാകരുേത;
ഒരു രാജാവിെന അേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്
മെറ്റല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ
ഈ ഒരു പാപം കൂടി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ശമൂേവൽ ജനേത്താട്
പറഞ്ഞത:് “ഭയെപ്പടാതിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങൾഈ
േദാഷെമാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
യേഹാവെയവിട്ട മാറാെതപൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവെയ േസവിപ്പിൻ. 21 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഉപകാരമില്ലാത്തതും, രക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയാത്തതുമായ മിത്ഥ്യാ േദവന്മാരിേലക്ക്
തിരിയരുത;് എെന്തന്നാൽഅവ മിത്ഥ്യാ രൂപങൾ
തേന്നയേല്ലാ. 22 യേഹാവ തെന്റ മഹത്തായ
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നാമംനിമിത്തം തെന്റ ജനെത്ത ൈകവിടുകയില്ല;
നിങ്ങെള തെന്റ ജനമാക്കിെക്കാൾവാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.
23 ഞാേനാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ യേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്യ വാൻ ഇടവരരുേത; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതും േനരും ആയ വഴി
ഉപേദശിക്കും. 24 യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുംപരമാർത്ഥതേയാടുംകൂെട
േസവിക്കമാ്രതം െചയ് വിൻ; അവൻ നിങ്ങൾക്ക്
എ്രത വലിയ കാര്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 25 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഇനിയും േദാഷം െചയ്താൽ നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
രാജാവും നശിച്ച േപാകും”.

13
1 െശൗല ് രാജാവായേപ്പാൾ (മുപ്പത)് വയസ്സ്
ആയിരുന്നു; അവൻ യി്രസാേയലിൽ രണ്ട്
വർഷം ഭരിച്ച . 2 െശൗല ് യി്രസാേയലിൽ
മൂവായിരംേപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു;
രണ്ടായിരംേപർ െശൗലിേനാടുകൂെട
മിക്മാസിലും േബേഥൽമലയിലും, ആയിരംേപർ
േയാനാഥാേനാടുകൂെട െബന്യാമീനിെല
ഗിെബയയിലുംആയിരുന്നു; േശഷമുള്ളജനെത്ത
അവൻ സ്വന്തം വീട്ടിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച .
3 പിെന്ന േയാനാഥാൻ ഗിബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽ പട്ടാളെത്ത േതാല്പിച്ച ;
െഫലിസ്ത്യർ അത് േകട്ട . “എ്രബായർ
േകൾക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞ് െശൗല് േദശെത്തല്ലാം
കാഹളം ഊതിച്ച . 4 െശൗല് െഫലിസ്ത്യരുെട
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കാവൽ പട്ടാളെത്ത േതാല്പിച്ച എന്നും
യി്രസാേയൽ െഫലിസ്ത്യർക്ക് െവറുപ്പായി എന്നും
യി്രസാേയെലാെക്കയും േകട്ടിട്ട് ജനം െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽഗില്ഗാലിൽവന്നുകൂടി.

5 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ മുപ്പതിനായിരം രഥവും,
ആറായിരം കുതിരപ്പടയാളികള ം, കടല്പ റെത്ത
മണൽേപാെല അസംഖ്യം ജനവുമായി
ഒരുമിച്ച കൂടി; അവർ വന്ന് േബത്ത-്ആെവന്
കിഴക്ക് മിക്മാസിൽ പാളയം ഇറങ്ങി.
6 എന്നാൽ ജനം ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്ന് യി്രസാേയല്യർ
കണ്ടേപ്പാൾജനംഗുഹകളിലുംകുറ്റിക്കാടുകളിലും
പാറകളിലും മാളങ്ങളിലും കുഴികളിലും െചന്ന്
ഒളിച്ച . 7 എ്രബായർ േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന്
ഗാദ് േദശത്തും ഗിെലയാദിലും േപായി; െശൗല ്
ഗില്ഗാലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു; ജനെമല്ലാം േപടിച്ച്
അവെന്റപിന്നാെല െചന്നു.

8 ശമൂേവൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുേപാെല
അവൻ ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്നു. എങ്കിലും
ശമൂേവൽ ഗില്ഗാലിൽ എത്തിയില്ല; ജനവും
അവെന വിട്ട് ചിതറിേപ്പായി. 9അേപ്പാൾ െശൗല് :
“േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും ഇവിെട
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച ; അവൻ തെന്ന േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച .
10 േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ശമൂേവൽ വന്നു; െശൗല ് അവെന വന്ദനം
െചയ് വാൻ എതിേരറ്റ െചന്നു. 11 “നീ െചയ്തത്
എന്ത?്” എന്ന് ശമൂേവൽ േചാദിച്ച . അതിന്
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െശൗല് : “ജനം എെന്ന വിട്ട് ചിതറിേപ്പാകാൻ
തുടങ്ങി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നീ
എത്തിയില്ല എന്നും െഫലിസ്ത്യർ മിക്മാസിൽ
കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ കണ്ടു.
12െഫലിസ്ത്യർഇേപ്പാൾഗില്ഗാലിൽവന്ന്എെന്ന
ആ്രകമിക്കും; ഞാൻ യേഹാവേയാട് കൃപക്കായി
അേപക്ഷിച്ചതുമില്ലേല്ലാ എന്നു ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
അതുെകാണ്ട് േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
നിർബന്ധിതനായി”എന്നു പറഞ്ഞു. 13ശമൂേവൽ
െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞത:് “നീ െചയ്തത്
േഭാഷത്വം ആയിേപ്പായി; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ച കല്പന നീ ്രപമാണിച്ചില്ല;
യേഹാവ യി്രസാേയലിേന്മൽ നിെന്റ രാജത്വം
എേന്നക്കുമായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു.
14 എന്നാൽ നിെന്റ രാജത്വം നിലനില്ക്കയില്ല;
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതിെന നീ
അനുസരിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ
ഹിതം അനുസരിക്കുന്ന മെറ്റാരാെള യേഹാവ
അേന്വഷിച്ചിട്ട ണ്ട്; അവെന യേഹാവ തെന്റ
ജനത്തിന് ്രപഭുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

15പിെന്നശമൂേവൽഎഴുേന്നറ്റ്ഗില്ഗാലിൽനിന്ന്
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിേലക്കു േപായി.
െശൗല് തേന്നാടുകൂെടയുള്ള പടജ്ജനെത്ത
എണ്ണി േനാക്കി. അവർ ഏകേദശം
അറുനൂറ് േപർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 െശൗലും
അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും കൂെടയുള്ള
ജനങ്ങള ം െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിൽ
താമസിച്ച ; െഫലിസ്ത്യർ മിക്മാസിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 17 െഫലിസ്ത്യരുെട
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പാളയത്തിൽനിന്ന് കവർച്ചക്കാർ മൂന്ന് കൂട്ടമായി
പുറെപ്പട്ട ; ഒരു കൂട്ടം ഒെ്രഫക്കുള്ള വഴിയായി
ശൂവാൽേദശേത്തക്ക് േപായി; 18 മെറ്റാരുകൂട്ടം
േബത്ത-്േഹാേരാനിേലക്കുള്ള വഴിക്ക് േപായി;
മൂന്നാമെത്തകൂട്ടംമരുഭൂമിക്ക് േനേരെസേബായീം
താഴ്വരെക്കതിെരയുള്ള േദശം വഴിക്കും േപായി.
19എന്നാൽ യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരിടത്തും ഒരു
െകാല്ലൻ* ഇല്ലായിരുന്നു; കാരണം “എ്രബായർ
വാേളാ കുന്തേമാ തീർപ്പിക്കരുത”് എന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞിരുന്നു. 20യി്രസാേയല്യർക്ക്
തങ്ങള െട െകാഴു†, കലപ്പ, മൺെവട്ടി, േകാടാലി,
അരിവാൾ എന്നിവയുെട മൂർച്ച കൂട്ട വാൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട അടുക്കൽ േപാേകണ്ടിയിരുന്നു.
21 എന്നാൽ മൺെവട്ടി‡, കലപ്പ§, മുപ്പല്ലി, മഴു
എന്നിവയ്ക്കായും മുടിേങ്കാൽ കൂർപ്പിക്കുവാനും
അവർക്ക് അരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22അതുെകാണ്ട്
യുദ്ധസമയത്ത് െശൗലിേനാടും േയാനാഥാേനാടും
കൂെടയുള്ളജനത്തിൽആർക്കുംവാള ംകുന്തവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; െശൗലിനും അവെന്റ മകൻ
േയാനാഥാനും മാ്രതേമ അവ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
23 െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളേമാ മിക്മാസിെല
ചുരംവെരപുറെപ്പട്ട വന്നു.

14
1 ഒരു ദിവസം െശൗലിെന്റ മകൻ
േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധവാഹകേനാട:്
“വരുക, നാം െഫലിസ്ത്യരുെട പട്ടാളത്തിെന്റ

* 13. 19 െകാല്ലൻ - ഇരുമ്പു പണിക്കാരൻ † 13. 20 െകാഴു
- കലപ്പയുെട അറ്റത്ത് വച്ച പിടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ‡ 13. 21
മൺെവട്ടി 2/3 േശെക്കല ്-എട്ട് ്രഗാം § 13. 21 കലപ്പ 1/3 േശെക്കല ്
നാല് ്രഗാം
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േനേര െചല്ല ക” എന്നു പറഞ്ഞു;
അവൻ അത് അപ്പേനാട് പറഞ്ഞില്ല.
2 െശൗല് ഗിെബയയുെട അതിർത്തിയിൽ
മിേ്രഗാനിെല മാതളനാരകത്തിൻ കീഴിൽ
ഇരിക്കയായിരുന്നു. അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭടന്മാർ ഏകേദശം അറുനൂറ്
േപർ ആയിരുന്നു. 3 ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതനായിരുന്ന ഏലിയുെട മകനായ,
ഫീെനഹാസിെന്റ മകനായ, ഈഖാേബാദിെന്റ
സേഹാദരനായ, അഹീതൂബിെന്റ മകൻ
അഹീയാവ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഏേഫാദ്
ധരിച്ചിരുന്നത.് േയാനാഥാൻ േപായത് ജനം
അറിഞ്ഞില്ല. 4 െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യെത്ത
േനരിടുവാൻ േയാനാഥാൻ േപാേകണ്ടിയിരുന്ന
വഴിയിൽ രണ്ടുവശത്തും മൂർച്ചേയറിയ ഓേരാ
പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നിന് േബാേസസ് എന്നും
മേറ്റതിന് േസെനഎന്നുംആയിരുന്നു േപർ. 5 ഒന്ന്
വടക്കുവശം മിക്മാസിന് അഭിമുഖമായും മേറ്റത്
െതക്കുവശം ഗിെബെയക്ക് അഭിമുഖമായും
നിന്നിരുന്നു. 6 േയാനാഥാൻ തെന്റ
ആയുധവാഹകേനാട:് “വരിക, നമുക്ക് ഈ
അ്രഗചർമ്മികള െട പട്ടാളത്തിെന്റ േനെര
െചല്ലാം; യേഹാവ നമുക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കും;
അധികംെകാേണ്ടാ അല്പംെകാേണ്ടാ രക്ഷിപ്പാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപായസമില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
7 ആയുധവാഹകൻ അവേനാട:് “നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല ്രപവർത്തിക്കുക; നടന്നുെകാൾക;
നിെന്റ മനസ്സ േപാെല ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. 8അതിന് േയാനാഥാൻ
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പറഞ്ഞത:് “നാം അവരുെട േനെര െചന്ന്
അവർക്ക് നെമ്മത്തെന്ന കാണിക്കാം; 9ഞങ്ങൾ
വരുന്നതുവെര അവിെട നില്പിൻ എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞാൽ, നാം അവരുെട അടുക്കൽ
കയറിേപ്പാകാെത നിൽക്കുന്നിടത്തുതെന്ന
നമുക്ക് നിൽക്കാം. 10 ഇേങ്ങാട്ട് കയറിവരുവിൻ
എന്ന്പറഞ്ഞാൽനമുക്ക്കയറിെച്ചല്ലാം;യേഹാവ
അവെര നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിന് ഇത് നമുക്ക് അടയാളം ആയിരിക്കും”.
11 ഇങ്ങെന അവർ രണ്ടുേപരും െഫലിസ്ത്യരുെട
പട്ടാളത്തിന് മുമ്പിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ:
“ഇതാ, എ്രബായർ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹകളിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് വരുന്നു” എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ
പറഞ്ഞു. 12 പട്ടാളക്കാർ േയാനാഥാേനാടും
അവെന്റ ആയുധവാഹകേനാടും: “ഇേങ്ങാട്ട്
കയറിവരുവിൻ; ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം
കാണിച്ച തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േയാനാഥാൻതെന്റആയുധവാഹകേനാട:് “എെന്റ
പിന്നാെല കയറിവരിക; യേഹാവ അവെര
യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അങ്ങെന േയാനാഥാനും
അവെന്റ പിന്നാെല ആയുധവാഹകനും
മുകളിേലക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി; െഫലിസ്ത്യർ
േയാനാഥാെന്റ മുമ്പിൽ വീണു;ആയുധവാഹകൻ
അവെന്റ പിന്നാെല നടന്ന് അവെര െകാന്നു.
14 േയാനാഥാനും ആയുധവാഹകനും െചയ്ത
ഈആദ്യസംഹാരത്തിൽഏകേദശംഅരഏക്കർ
സ്ഥലത്ത്*ഇരുപത് േപർ വീണു. 15പാളയത്തിലും

* 14. 14 അരഏക്കർസ്ഥലത്ത്ഒരു ദിവസം ഉഴുന്നതിെന്റപകുതി
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േപാർക്കളത്തിലും സർവ്വജനത്തിലും
നടുക്കമുണ്ടായി. പട്ടാളവും കവർച്ചക്കാരും കൂെട
വിറച്ച , ൈദവം അയച്ച വലിേയാരു നടുക്കം†
ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി.
16അേപ്പാൾ െബന്യാമീനിെല ഗിെബയയിൽനിന്ന്
െശൗലിെന്റ കാവല്ക്കാർ േനാക്കി. െഫലിസ്ത്യർ
ചിതറി അങ്ങുമിങ്ങും ഓടുന്നത് കണ്ടു.
17 െശൗല ് കൂെടയുള്ള ജനേത്താട്: “നമ്മുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് േപായതാെരന്ന് അറിയുവാൻ
എണ്ണി േനാക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . അവർ
എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ േയാനാഥാനും അവെന്റ
ആയുധവാഹകനും ഇല്ലായിരുന്നു. 18 െശൗല ്
അഹീയാവിേനാട:് “ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
ഇവിെട െകാണ്ടുവരുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ആ കാലത്ത്
യി്രസാേയൽമക്കള െടഅടുക്കൽഉണ്ടായിരുന്നു.
19 െശൗല് പുേരാഹിതേനാട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട
പാളയത്തിെല കലാപം േമല്ക്കുേമൽ
വർദ്ധിച്ച വന്നു. അേപ്പാൾ െശൗല ്
പുേരാഹിതേനാട:് “നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 പിന്നീട് െശൗലും കൂെടയുള്ള
ജനെമാെക്കയും ഒന്നിച്ച കൂടി യുദ്ധത്തിന്
െചന്നേപ്പാൾ അവർ അേന്യാന്യം െവട്ടി. അവിെട
ആെക വലിയ കലക്കം ഉണ്ടായി. 21 േനെരെത്ത
െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട ആയിരുന്നവരും,
അവരുെട പാളയത്തിൽ േചർന്നവരുമായ
എ്രബായർ, െശൗലിേനാടും േയാനാഥാേനാടും

† 14. 15 ൈദവംഅയച്ചവലിേയാരു നടുക്കം ഭയങ്കര േപടി
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കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയല്യരുെട
പക്ഷം േചർന്നു. 22 അങ്ങെന തെന്ന,
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന യി്രസാേയല്യർ
ഒെക്കയും, െഫലിസ്ത്യർ േതാേറ്റാടി എന്ന്
േകട്ടയുടെന പടക്കൂട്ടത്തിൽ േചർന്ന് അവെര
പിന്തുടർന്നു. 23 അങ്ങെന യേഹാവ അന്ന്
യി്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ച ; പട േബത്ത-്
ആെവൻ വെര വ്യാപിച്ച . 24 യി്രസാേയല്യർ
അന്ന് അസ്വസ്ഥരായി; കാരണം ഞാൻ എെന്റ
ശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരം െചയ്യന്നതുവെര,
സന്ധ്യക്കു മുമ്പ,് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻഎന്ന് െശൗല് ജനെത്തെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ജനത്തിൽ
ആരും ആഹാരം ആസ്വദിച്ചില്ല. 25ൈസന്യം‡ ഒരു
കാട്ട ്രപേദശത്ത് എത്തി; അവിെട നിലത്ത് േതൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 26ജനംകാട്ടിൽകടന്നേപ്പാൾ േതൻ
തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുന്നത് കണ്ടു: എങ്കിലും
അവർ െചയ്ത സത്യെത്ത ഭയെപ്പട്ട് ആരും തെന്റ
ൈകവായിേലക്കു െകാണ്ടുേപായില്ല. 27എന്നാൽ
േയാനാഥാൻ തെന്റ അപ്പൻ ജനെത്തെക്കാണ്ട്
സത്യംെചയ്യിച്ച എന്ന് അറിയാതിരുന്നതിനാൽ
അവൻ തെന്റ വടിയുെട അറ്റം നീട്ടി ഒരു
േതൻകട്ടയിൽ കുത്തി അത് എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച .
അവെന്റ കണ്ണ് ്രപകാശിച്ച §. 28 അേപ്പാൾ
ജനത്തിൽഒരുവൻ: “ഇന്ന്ഏെതങ്കിലുംആഹാരം
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ ആയിരിക്കും
എന്ന് പറഞ്ഞ് നിെന്റ അപ്പൻ ജനെത്തെക്കാണ്ട്

‡ 14. 25 ൈസന്യം യി്രസാേയല്യർ § 14. 27 അവെന്റ കണ്ണ്
്രപകാശിച്ച അവന്അവെന്റശക്തിതിരിെകലഭിച്ച
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സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട്; ജനംക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന് േയാനാഥാൻ:
“എെന്റ അപ്പൻ േദശെത്ത കഷ്ടത്തിലാക്കി;
ഞാൻ ഈ േതൻ ഒരല്പം ആസ്വദിക്കെകാണ്ട്
എെന്റ കണ്ണ് ്രപകാശിച്ചത് കണ്ടില്ലേയാ?
30 ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് അവർ എടുത്ത ആഹാര
പദാർത്ഥങ്ങൾ േവണ്ടുംേപാെല ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ എ്രത നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യരുെട പരാജയം അ്രത വലുതല്ലേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 31 അവർ അന്ന് മിക്മാസ്
മുതൽ അയ്യാേലാൻവെര െഫലിസ്ത്യെര
സംഹരിച്ച , ജനം ഏറ്റവും തളർന്നുേപായി.
32 ആകയാൽ ജനം െകാള്ളയ്ക്ക് ഓടിെച്ചന്ന്
ആടുകെളയും കാളകെളയും കിടാക്കെളയും
പിടിച്ച് നിലത്തുവച്ച അറുത്ത് രക്തേത്താടുകൂെട
തിന്നു. 33ജനം രക്തേത്താടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ
യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്യന്നു എന്ന് െശൗലിന്
അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ അവൻ: “നിങ്ങൾ ഇന്ന്
േ്രദാഹം െചയ്യന്നു; ഒരു വലിയ കല്ല് എെന്റ
അടുക്കൽ ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 34പിെന്ന െശൗല് : “നിങ്ങൾജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ െചന്ന് അവേരാട്, ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട കാളെയയും ആടിെനയും
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് ഇവിെടെവച്ച്
അറുത്ത് തിന്നുെകാൾവിൻ; രക്തേത്താെട
ഭക്ഷിച്ച് യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്യരുത”് എന്ന്
കല്പിച്ച . അങ്ങെന ജനെമല്ലാം കാളകെള അന്ന്
രാ്രതി െകാണ്ടുവന്ന് അവിെടെവച്ച് അറുത്തു.
35 െശൗല് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു;
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അത് അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ആദ്യം പണിത
യാഗപീഠം ആയിരുന്നു. 36 പിന്നീട് െശൗല ്: “നാം
രാ്രതിയിൽ തെന്ന െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടർന്ന്
േനരം പുലരുന്നതുവെര അവെര െകാള്ളയിടുക;
അവരിൽ ആെരയും േശഷിപ്പിക്കരുത”് എന്നു
കല്പിച്ച . “നിനക്ക് ഉചിതമായത് െചയ്തുെകാൾക”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ: “നമുക്ക്
ൈദവേത്താട് േചാദിക്കാം” എന്ന് പുേരാഹിതൻ
പറഞ്ഞു. 37 അങ്ങെന െശൗല് ൈദവേത്താട:്
“ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടേരണേമാ? നീ
അവെര യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുേമാ”
എന്നു അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച . എന്നാൽ അന്ന്
അവന് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല. 38 അേപ്പാൾ
െശൗല് : “ജനത്തിെന്റ ്രപധാനികൾ ഒെക്കയും
അടുത്തുവരെട്ട; ഇന്ന് പാപം സംഭവിച്ചത്
ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്ന് അേന്വഷിച്ചറിവിൻ;
39 യി്രസാേയലിെന രക്ഷിക്കുന്ന യേഹാവയാണ,
അത് എെന്റ മകൻ േയാനാഥാൻ തെന്ന
ആയിരുന്നാലും അവൻ മരിേക്കണം നിശ്ചയം”
എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവേനാട് ഉത്തരം
പറവാൻ സർവ്വജനത്തിലും ആരും തയ്യാറായില്ല.
40അവൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും: “നിങ്ങൾ
ഒരു ഭാഗത്ത് നില്പിൻ; ഞാനും എെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും മറുഭാഗത്ത് നില്ക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. “നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ആകെട്ട” എന്ന്
ജനം െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞു. 41അങ്ങെന െശൗല ്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട:്
“സത്യം െവളിെപ്പടുത്തിത്തേരണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ െശൗലിനും േയാനാഥാനും
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ചീട്ട വീണു; ജനം ഒഴിവാക്കെപ്പട്ട . 42 പിെന്ന
െശൗല് : “എനിക്കും എെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും ചീട്ടിടുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; ചീട്ട്
േയാനാഥാന് വീണു. 43 െശൗല് േയാനാഥാേനാട്:
“നീ എന്ത് െചയ്തു? എേന്നാട് പറയുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. േയാനാഥാൻ അവേനാട:് “ഞാൻ
എെന്റ വടിയുെട അറ്റംെകാണ്ടു അല്പം േതൻ
ആസ്വദിച്ചേതയുള്ള ; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
മരിേക്കണ്ടിവരും” എന്നു പറഞ്ഞു. 44 അതിന്
െശൗല് : “ൈദവംഎേന്നാട് അതിന് തക്കവണ്ണവും
അധികവും െചയ്യെട്ട; േയാനാഥാേന, നീ
മരിേക്കണം”എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

45എന്നാൽജനം െശൗലിേനാട:് “യി്രസാേയലിൽ
ഈ മഹാരക്ഷ േനടി തന്ന േയാനാഥാൻ
മരിക്കണേമാ? ഒരിക്കലും അരുത;്
യേഹാവയാണ, അവെന്റ തലയിെല
ഒരു േരാമവും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല;
അവൻ ഇന്ന് ൈദവേത്താടുകൂെടയല്ലെയാ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ജനം േയാനാഥാെന രക്ഷിച്ച ; അവൻ
മരിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. 46 െശൗല് െഫലിസ്ത്യെര
പിന്തുടരാെത മടങ്ങിേപ്പായി; െഫലിസ്ത്യരും
തങ്ങള െടസ്ഥലേത്തക്ക് േപായി.

47 െശൗല് യി്രസാേയലിൽ രാജത്വം
ഏറ്റതിന് േശഷം േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ,
ഏേദാമ്യർ, േസാബാരാജാക്കന്മാർ, െഫലിസ്ത്യർ
എന്നിങ്ങെന ചുറ്റ മുള്ള സകലജാതികേളാടും
യുദ്ധംെചയ്തു; അവൻ െചന്നിടെത്താെക്കയും
ജയം ്രപാപിച്ച . 48 അവൻ യുദ്ധം െചയ്ത്
അമാേലക്യെര ജയിച്ച , യി്രസാേയല്യെര
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കവർച്ചക്കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കയും
െചയ്തു. 49 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ പു്രതന്മാർ
േയാനാഥാൻ, യിശ്വി, മല ്ക്കീശൂവ എന്നിവർ
ആയിരുന്നു; അവെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാർേക്കാ,
മൂത്തവൾക്ക് േമരബ് എന്നും ഇളയവൾക്ക്
മീഖൾ എന്നും േപരായിരുന്നു. 50 െശൗലിെന്റ
ഭാര്യയുെട േപര് അഹീേനാവം എന്നായിരുന്നു;
അവൾ അഹീമാസിെന്റ മകൾ. അവെന്റ
േസനാധിപതിയുെട േപര് അബ്േനർ
എന്നായിരുന്നു;അവൻ െശൗലിെന്റ ഇളയപ്പനായ
േനരിെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു. 51 െശൗലിെന്റ
അപ്പനായ കീശും അബ്േനരിെന്റ അപ്പനായ
േനരുംഅബീേയലിെന്റ മക്കൾആയിരുന്നു.

52 െശൗലിെന്റ കാലെത്തല്ലാം െഫലിസ്ത്യേരാട്
കഠിനയുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ െശൗല ്
ഏെതങ്കിലും ബലവാെനെയാ വീരെനേയാ
കണ്ടാൽഅവെനതെന്റപക്ഷത്തു േചർക്കും.

15
1 അതുകഴിഞ്ഞ് ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ നിെന്ന തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിന് രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്യ വാൻ എെന്ന നിേയാഗിച്ച വേല്ലാ;
അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
വചനങ്ങെള േകട്ട െകാള്ള ക”. 2ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽ മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
വരുേമ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച്അവെരആ്രകമിച്ചതിന്
അമാേലക്യെര ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും.
3 അതുെകാണ്ട് നീ െചന്ന് അമാേലക്യെര
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േതാല്പിച്ച് അവർക്കുള്ളെതാെക്കയും
നശിപ്പിച്ച കളയുക;അവേരാട്കനിവ് േതാന്നരുത;്
പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും
മുലകുടിക്കുന്നവെരയുംകാള,ആട്,ഒട്ടകം,കഴുത
എന്നിവെയയുംസംഹരിച്ച കളയുക.

4 അതുെകാണ്ട് െശൗല് ജനെത്ത
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി െതലായീമിൽവച്ച അവെര എണ്ണി;
െയഹൂദാേഗാ്രതക്കാരായ പതിനായിരംേപരും
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതക്കാരായ രണ്ടുലക്ഷം
കാലാള കള ം* ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പിെന്ന
െശൗല് അമാേലക്യരുെട ്രപധാന
നഗരംവെര െചന്ന് ഒരു താഴ്വരയിൽ
പതുങ്ങിയിരുന്നു. 6എന്നാൽ െശൗല് േകന്യേരാട:്
“ഞാൻ നിങ്ങെള അമാേലക്യേരാടുകൂെട
നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് മാറിേപാകുവിൻ; യി്രസാേയൽ
മക്കൾ മി്രസയീമിൽനിന്ന് വന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അവർക്ക് ദയെചയ്തുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േകന്യർഅമാേലക്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
മാറിേപ്പായി. 7 പിെന്ന െശൗല ് ഹവീലാ
മുതൽ മി്രസയീമിന് കിഴക്കുള്ള ശൂർവെര
അമാേലക്യെര സംഹരിച്ച . 8 അമാേലക്യരുെട
രാജാവായ ആഗാഗിെന ജീവേനാെട പിടിച്ച്,
എല്ലാ ജനങ്ങെളയും വാൾെകാണ്ട് നശിപ്പിച്ച .
9 എന്നാൽ െശൗലും ജനവും ആഗാഗിെനയും
ആട്, കാള, തടിച്ചമൃഗം, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയിൽ
ഏറ്റവും നല്ലവെയയും ഒഴിവാക്കി. നല്ല ഇനങ്ങെള
ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത

* 15. 4 കാലാൾ -നിലത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം െചയ്യന്നൈസന്യം
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ജീവേനാെട സൂക്ഷിച്ച ; െവറുക്കെപ്പട്ടതും
നിസ്സാരവുമായവെയ ഒെക്കയും അവർ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ശമൂേവലിന് ഉണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 11 “ഞാൻ
െശൗലിെന രാജാവായി വാഴിച്ചതിനാൽ
എനിക്ക് മേനാവ്യസനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്ന അനുസരിക്കുന്നില്ല; എെന്റ
കല്പനകെള പാലിക്കുന്നതുമില്ല”. ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ
ശമൂേവലിന് വ്യസനമായി;അവൻരാ്രതിമുഴുവനും
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച . 12 ശമൂേവൽ
െശൗലിെന കാണുവാൻ അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ . അേപ്പാൾ െശൗല ് കർേമ്മലിൽ
എത്തിെയന്നും അവിെട തനിക്കായി ഒരു
ജ്ഞാപകസ്തംഭം† നാട്ടി േഘാഷയാ്രത
കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഗില്ഗാലിേലക്കു േപായി
എന്നും ശമൂേവലിന് അറിവുകിട്ടി. 13 പിെന്ന
ശമൂേവൽെശൗലിെന്റഅടുക്കൽഎത്തിയേപ്പാൾ
െശൗല് അവേനാട്: “യേഹാവയാൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; ഞാൻ യേഹാവയുെട
കല്പന നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അതിന് ശമൂേവൽ: “എെന്റ െചവിയിൽ
എത്തുന്ന ആടുകള െട ഈ കരച്ചിലും
ഞാൻ േകൾക്കുന്ന കാളകള െട മുക്കുറയും‡
എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 15 “അവെയ
അമാേലക്യരുെട അടുക്കൽനിന്ന് അവർ
െകാണ്ടുവന്നതാകുന്നു; ജനം ആടുകളിലും

† 15. 12 ജ്ഞാപകസ്തംഭം - ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിയുന്ന ഒരു
തൂൺ ‡ 15. 14 മുക്കുറ - ക ◌ാളകള െട മൂക്കിൽകൂടി ശബ്ദം
പുറെപ്പടുവിച്ച ള്ളഅമറൽ
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കാളകളിലും നല്ല ഇനങ്ങെള നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കുവാൻ ജീവേനാെട
സൂക്ഷിച്ച ; േശഷമുള്ളവെയ ഞങ്ങൾ
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു” എന്നു െശൗല് പറഞ്ഞു.
16 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് “നീ അല്പസമയം
മൗനമായിരിക്കുക; യേഹാവ കഴിഞ്ഞ രാ്രതി
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത് ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.അവൻഅവേനാട്:
“പറഞ്ഞാലും” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ
ശമൂേവൽ പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ സ്വന്തകാഴ്ചയിൽ
നീ െചറിയവനായിരുന്നിട്ട ം യേഹാവ നിെന്ന
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് തലവനാക്കുകയും
യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി നിെന്ന അഭിേഷകം
കഴിക്കുകയും െചയ്തില്ലേയാ? 18 പിെന്ന
യേഹാവ നിെന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച :
“നീ െചന്ന് അമാേലക്യരായ പാപികെള
നിർമ്മൂലമാക്കുകയും അവർ നശിക്കുംവെര
അവേരാട് െപാരുതുകയും െചയ്യ ക” എന്നു
കല്പിച്ച . 19അങ്ങെനയിരിെക്ക നീ യേഹാവയുെട
കല്പന അനുസരിക്കാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്
നീ കവർച്ച വസ്തുക്കള െട േമൽ ചാടിവീണ്
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തെതന്ത?്”
20 െശൗല ്ശമൂേവലിേനാട:് “ഞാൻയേഹാവയുെട
കല്പന അനുസരിച്ച് യേഹാവ എെന്ന അയച്ച
വഴിക്കുേപായി. അമാേലക് രാജാവായ
ആഗാഗിെന െകാണ്ടുവന്ന് അമാേലക്യെര
നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ
ജനം െകാള്ളവസ്തുക്കളിൽ വിേശഷമായ
ആടുമാടുകെള എടുത്ത് ഗില്ഗാലിൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗംകഴിപ്പാൻ
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െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ശമൂേവൽ പറഞ്ഞത:് “യേഹാവയുെട കല്പന
അനുസരിക്കുന്നതുേപാെല േഹാമയാഗങ്ങള ം
ഹനനയാഗങ്ങള ം യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദമാകുേമാ? ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നത്
യാഗെത്തക്കാള ം ്രശദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകള െട§
തടിച്ച െകാഴുത്ത മാംസെത്തക്കാള ം നല്ലത.്
23 ആഭിചാര േദാഷം േപാെലയും ശാഠ്യം
മിഥ്യാപൂജയും വി്രഗഹാരാധനയും േപാെലയും
ആകുന്നു; നീ യേഹാവയുെട വചനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവിടുന്ന് നിെന്നയും
രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”.
24 െശൗല് ശമൂേവലിേനാട്: “ഞാൻ ജനെത്ത
ഭയെപ്പട്ട് അവരുെട വാക്ക് അനുസരിച്ചതിനാൽ
യേഹാവയുെട കല്പനയും നിെന്റ വാക്കും
ലംഘിച്ച് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 എങ്കിലും
എെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് ഞാൻ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുവാൻ എേന്നാെടാപ്പം വരണേമ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:്
“ഞാൻ വരില്ല; നീ യേഹാവയുെട വചനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിെന്നയും
യി്രസാേയലിെല രാജസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. 27 പിെന്ന ശമൂേവൽ
േപാകുവാൻ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ െശൗല് അവെന്റ
നിലയങ്കിയുെട അറ്റം പിടിച്ച് വലിച്ച ; അത്
കീറിേപ്പായി. 28 ശമൂേവൽ അവേനാട്:
“യേഹാവ ഇന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രാജത്വം
നിന്നിൽനിന്ന് കീറി നിെന്നക്കാൾ ഉത്തമനായ
നിെന്റ കൂട്ട കാരന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

§ 15. 22 മുട്ടാടുകൾ -ആണാടുകൾ
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29 യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വമായവൻ കള്ളം
പറയുകയില്ല. അനുതപിക്കുകയുമില്ല;
അനുതപിക്കുവാൻ അവൻ മനുഷ്യനല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 30 അേപ്പാൾ അവൻ: “ഞാൻ
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരുെടയും യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പിൽ
ഇേപ്പാൾ എെന്ന മാനിച്ച,് ഞാൻ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണ്ടതിന്
എേന്നാടുകൂെട വരണേമ” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
31 അങ്ങെന ശമൂേവൽ െശൗലിെന്റ പിന്നാെല
െചന്നു; െശൗല് യേഹാവെയആരാധിച്ച .

32 അേപ്പാൾ ശമൂേവൽ: “അമാേലക്
രാജാവായ ആഗാഗിെന ഇവിെട എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച .
ആഗാഗ് സേന്താഷേത്താെട അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “മരണഭീതി നീങ്ങിേപ്പായി”
എന്ന് ആഗാഗ് പറഞ്ഞു. 33 “നിെന്റ വാൾ
സ്്രതീകെള മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി. അതുേപാെല
നിെന്റ അമ്മയും സ്്രതീകള െട ഇടയിൽ
മക്കളില്ലാത്തവളാകും”എന്ന് ശമൂേവൽ പറഞ്ഞു.
ഗില്ഗാലിൽവച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ആഗാഗിെനകഷണങ്ങളായി െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.

34 പിെന്ന ശമൂേവൽ രാമയിേലക്ക് േപായി;
െശൗലും െശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽ ഉള്ള
അരമനയിേലക്കു േപായി. 35 ശമൂേവൽ പിെന്ന
ജീവിതകാലത്ത് ഒരിയ്ക്കൽ േപാലും െശൗലിെന
കണ്ടില്ല; എങ്കിലും ശമൂേവൽ െശൗലിെനക്കുറിച്ച്
ദുഃഖിച്ച ; യേഹാവയും താൻ െശൗലിെന
യി്രസാേയലിന് രാജാവാക്കിയതുെകാണ്ട്
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അനുതപിച്ച .

16
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:്

“യി്രസാേയലിെന്റ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
ഞാൻ െശൗലിെന മാറ്റി എന്നറിഞ്ഞ് നീ
അവെനക്കുറിച്ച് എ്രതകാലം ദുഃഖിക്കും?
െകാമ്പിൽ ൈതലം നിറച്ച് പുറെപ്പടുക; ഞാൻ
നിെന്ന േബത്ത്ലേഹംകാരനായ യിശ്ശായിയുെട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കും; അവെന്റ മക്കളിൽ
ഒരാെള ഞാൻ രാജാവായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു കല്പിച്ച . 2 അതിന് ശമൂേവൽ: “ഞാൻ
എങ്ങെന േപാകും? െശൗല് േകട്ടാൽ എെന്ന
െകാല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ യേഹാവ:
“നീ ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും െകാണ്ടുെചന്ന,്
ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു”എന്നു പറയുക. 3യിശ്ശായിെയയും
യാഗത്തിന് ക്ഷണിക്കുക; നീ െചേയ്യണ്ടത്
എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ അേപ്പാൾ നിേന്നാട്
അറിയിക്കും; ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്ന ആെള നീ
എനിക്കായിട്ട്അഭിേഷകം െചേയ്യണം”. 4യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല ശമൂേവൽ െചയ്തു. േബത്ത-്
േലേഹമിൽ െചന്നു; പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
അവെന്റ വരവിൽ വിറച്ച െകാണ്ട് “നിെന്റ വരവ്
ശുഭം തെന്നേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 5അതിന്
അവൻ: “ശുഭം തെന്ന; ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങെള തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച് എേന്നാടുകൂെട
യാഗത്തിന് വരുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ യിശ്ശായിെയയും അവെന്റ മക്കെളയും
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ശുദ്ധീകരിച്ച് അവെരയും യാഗത്തിന് ക്ഷണിച്ച .
6 അവർ വന്നേപ്പാൾ ശമുേവൽ എലീയാബിെന
കണ്ടിട്ട്: “യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തൻ അവെന്റ
മുമ്പാെക ഇതാ നിൽക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
7 യേഹാവ ശമൂേവലിേനാട:് “അവെന്റ ശാരീരിക
രൂപേമാ ഉയരേമാ േനാക്കരുത;് ഞാൻ അവെന
തള്ളിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ േനാക്കുന്നത്
േപാെലയല്ല; മനുഷ്യൻ പുറെമ കാണുന്നത്
േനാക്കുന്നു; യേഹാവേയാ ഹൃദയെത്ത
േനാക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 8 പിെന്ന
യിശ്ശായിഅബീനാദാബിെന വിളിച്ച് ശമൂേവലിെന്റ
മുമ്പിൽവരുത്തി;അേപ്പാൾശമുേവൽ: “യേഹാവ
ഇവെനയും തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു.
9 പിെന്ന യിശ്ശായി ശമ്മെയയും വരുത്തി.
“ഇവെനയും യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 10അങ്ങെന യിശ്ശായി
ഏഴു പു്രതന്മാെര ശമൂേവലിെന്റ മുമ്പിൽ
വരുത്തി; എന്നാൽ ശമൂേവൽ യിശ്ശായിേയാട്:
“യേഹാവ ഇവെര തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 “നിെന്റ പു്രതന്മാർഎല്ലാവരും ഇവിെട
വേന്നാ?” എന്ന് ശമൂേവൽ േചാദിച്ച . അതിന്
അവൻ: “ഇനിയും ഏറ്റവും ഇളയ പു്രതൻ ഉണ്ട്;
അവൻ ആടുകെള േമയ്ക്കയാകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. ശമൂേവൽ യിശ്ശായിേയാട്: അവെന
ആളയച്ച് വരുത്തുക; അവൻ വന്നിട്ടല്ലാെത
നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 ഉടെന അവർ അവെന ആളയച്ച് വരുത്തി;
“എന്നാൽ അവൻ പവിഴനിറമുള്ളവനും*,
* 16. 12 പവിഴനിറമുള്ളവൻ -ചുവപ്പ് നിറമുള്ളവൻ
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സുന്ദരമായകണ്ണ കൾ ഉള്ളവനും, േകാമളരൂപം
ഉള്ളവനും ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു: “എഴുേന്നറ്റ് ഇവെനഅഭിേഷകം
െചയ്യ ക; ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തവൻ ഇവൻ
തെന്ന ആകുന്നു” എന്നു കല്പിച്ച . 13അങ്ങെന
ശമൂേവൽ ൈതലെക്കാമ്പ് എടുത്ത് അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട നടുവിൽ െവച്ച് അവെന
അഭിേഷകം െചയ്തു; യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അന്നുമുതൽ ദാവീദിേന്മൽ വ്യാപരിച്ച .
ശമൂേവൽ എഴുേന്നറ്റ് രാമയിേലക്ക് േപായി.
14എന്നാൽ യേഹാവയുെട ആത്മാവ് െശൗലിെന
വിട്ട മാറി; യേഹാവ അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ്
അവെന ബാധിച്ച . 15 അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട:് “ൈദവം അയച്ച ഒരു
ദുരാത്മാവ് നിെന്ന ബാധിക്കുന്നുവേല്ലാ”.
16 “അതുെകാണ്ട് കിന്നരവായനയിൽ
നിപുണനായ ഒരുവെന അേന്വഷിപ്പാൻ
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് അടിയങ്ങൾക്ക് കല്പന
തരണം; എന്നാൽ ൈദവത്തിൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ്
തിരുേമനിേമൽ വരുേമ്പാൾഅവൻൈകെകാണ്ട്
വായിക്കുകയും തിരുേമനിക്ക് േഭദം വരികയും
െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 െശൗല് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട:് “കിന്നരവായനയിൽ നിപുണനായ
ഒരുവെന അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്നു കല്പിച്ച . 18 ബാല്യക്കാരിൽ
ഒരുവൻ: “േബത്ത്ലേഹംകാരനായ
യിശ്ശായിയുെട ഒരു മകെന ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ണ്ട;് അവൻ കിന്നരവായനയിൽ
നിപുണനും, ൈധര്യശാലിയായ േയാദ്ധാവും,
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വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും േകാമളനും ആകുന്നു;
യേഹാവഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ട്”എന്നു പറഞ്ഞു.
19അതുെകാണ്ട് െശൗല ്യിശ്ശായിയുെടഅടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ആട്ടിടയനായ നിെന്റ മകൻ
ദാവീദിെന എെന്റ അടുക്കൽ അയക്കണം”
എന്നു പറയിച്ച . 20 യിശ്ശായി ഒരു കഴുതെയ
വരുത്തി, അതിെന്റ പുറത്ത് അപ്പം, ഒരു
തുരുത്തി വീഞ്ഞ്, ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവ
കയറ്റി തെന്റ മകൻ ദാവീദിെന്റ ൈകവശം
െശൗലിന് െകാടുത്തയച്ച . 21 ദാവീദ് െശൗലിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു;
െശൗലിന് അവേനാട് വളെര സ്േനഹമായി;
അവൻഅവെന്റആയുധവാഹകനായിത്തീർന്നു.
22അതുെകാണ്ട് െശൗല ്യിശ്ശായിയുെടഅടുക്കൽ
ആളയച്ച്: ദാവീദിേനാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം
േതാന്നിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എെന്റ
അടുക്കൽ താമസിക്കെട്ട എന്നു പറയിച്ച .
23 ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ്
െശൗലിേന്മൽവരുേമ്പാൾദാവീദ് കിന്നരംഎടുത്ത്
വായിക്കും; െശൗലിന് ആശ്വാസവും സുഖവും
ഉണ്ടാകും; ദുരാത്മാവ്അവെനവിട്ട മാറും.

17
1 അതിനുേശഷം െഫലിസ്ത്യർ ൈസന്യെത്ത
യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ച കൂട്ടി; അവർ
െയഹൂദയിെല േസാേഖാവിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി.
അവർ േസാേഖാവിന്നും അേസെക്കക്കും
മേദ്ധ്യ ഏെഫസ-്ദമ്മീമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
2 െശൗലും യി്രസാേയല്യരും ഒന്നിച്ച കൂടി,
ഏലാതാഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങി െഫലിസ്ത്യർക്ക്
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എതിരായി പടക്ക് അണിനിരന്നു; 3 താഴ്വരയുെട
ഒരു വശത്തുള്ള മലയിൽ െഫലിസ്ത്യരും
മറുവശത്തുള്ള മലയിൽ യി്രസാേയല്യരും നിന്നു;
4 അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യരുെട പാളയത്തിൽനിന്ന്
ഗത്യയനായ െഗാല്യാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലൻ
പുറെപ്പട്ട ; അവൻ ആറ് മുഴവും ഒരു ചാണും*
ഉയരമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 5അവന് തലയിൽ
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള െതാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ അയ്യായിരം േശെക്കൽ† തൂക്കമുള്ള
ഒരു താ്രമകവചവും ധരിച്ചിരുന്നു. 6 അവന്
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള കാൽചട്ടയും ചുമലിൽ
ഒരു കുന്തവും‡ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവെന്റ
കുന്തത്തിെന്റ തണ്ട് െനയ്ത്തുകാരൻ നൂൽ
നൂൽക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പടപ്പ തടിേപാെല
ആയിരുന്നു; കുന്തത്തിെന്റ അലക§് അറുനൂറ്
േശെക്കൽഇരുമ്പ്ആയിരുന്നു;ഒരുപരിചക്കാരൻ
അവെന്റ മുെമ്പ നടന്നു. 8അവൻ യി്രസാേയൽ
പടയുെട േനെര വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ
വന്നു യുദ്ധത്തിനു അണിനിരക്കുന്നത് എന്തിന?്
ഞാൻ െഫലിസ്ത്യനും നിങ്ങൾ െശൗലിെന്റ
പടയാളികള ം അല്ലേയാ? നിങ്ങൾ ഒരുവെന
തിരെഞ്ഞടുക്കുക; അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവരെട്ട. 9 അവൻ എേന്നാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് എെന്ന െകാല്ല വാൻ ്രപാപ്തനായാൽ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകൾ ആകാം; ഞാൻ
അവെന ജയിച്ച് െകാന്നാൽ, നിങ്ങൾഞങ്ങൾക്ക്

* 17. 4 മുഴം - 46 െസ. മീ ചാൺ - 3 മീറ്റർ † 17. 5 അയ്യായിരം
േശെക്കൽ 57 ്രഗാം ‡ 17. 6 കുന്തം - മുനയുള്ള നീണ്ടആയുധം
§ 17. 7 അലക് - മൂർച്ചയുള്ള േലാഹഭാഗം
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അടിമകളായി ഞങ്ങെള േസവിക്കണം”.
10 െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും: “ഞാൻ ഇന്ന്
യി്രസാേയൽപടകെള െവല്ല വിളിക്കുന്നു;ഞങ്ങൾ
തമ്മിൽ യുദ്ധം െചയ്യ വാനായി ഒരുവെന
വിട്ട തരുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു. 11 െഫലിസ്ത്യെന്റ
ഈ വാക്കുകൾ െശൗലും എല്ലാ യി്രസാേയല്യരും
േകട്ടേപ്പാൾ ്രഭമിച്ച് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട .

12 െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ
യിശ്ശായി എന്ന എ്രഫാത്യെന്റ എട്ട് മക്കളിൽ
ഒരുവനായിരുന്നു ദാവീദ;് യിശ്ശായി അന്ന്
വൃദ്ധനായിരുന്നു. 13യിശ്ശായിയുെട മൂത്ത മക്കൾ
മൂന്ന് േപരും െശൗലിെന്റകൂെട യുദ്ധത്തിന്
െചന്നിരുന്നു. അവരിൽ ആദ്യെത്ത മകെന്റ
േപര് എലീയാബ്, രണ്ടാമൻ അബീനാദാബ,്
മൂന്നാമൻ ശമ്മയും ആയിരുന്നു. 14 ദാവീദ്
എല്ലാവരിലും ഇളയവൻ; മൂത്തവർ മൂന്നുേപരും
െശൗലിെന്റകൂെട േപായിരുന്നു. 15 ദാവീദ്
െശൗലിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് തെന്റ അപ്പെന്റ
ആടുകെള േമയിക്കുവാൻ േബത്ത-്േലേഹമിൽ
േപായിവരുക പതിവായിരുന്നു. 16 ആ
െഫലിസ്ത്യൻ നാല്പത് ദിവസം മുടങ്ങാെത
രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും മുേമ്പാട്ട വന്ന്
െവല്ല വിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 യിശ്ശായി തെന്റ മകനായ ദാവീദിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “ഈഒരു പറ *മലരും, പത്ത് അപ്പവും
എടുത്ത് പാളയത്തിൽ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ േവഗം െകാണ്ടുെചന്ന് െകാടുക്ക.
18 ഈ പത്ത് പാൽക്കട്ട സഹ്രസാധിപന്

* 17. 17 ഒരു പറ 10കിേലാ്രഗാം
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†െകാടുക്കുക; നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
േക്ഷമം അേന്വഷിച്ച് മറുപടിയുമായി വരിക.
19 െശൗലും അവരും യി്രസാേയല്യർ ഒെക്കയും
ഏലാതാഴ്വരയിൽ െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം
െചയ്യന്നുണ്ട.് 20അങ്ങെന ദാവീദ് അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് ആടുകെള കാവല്ക്കാരെന്റ
അടുക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്, യിശ്ശായി തേന്നാട്
കല്പിച്ചെതാെക്കയും എടുത്തുെകാണ്ട്
െചന്നു. ദാവീദ് അടുത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
ൈസന്യം യുദ്ധത്തിന് ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ട്
പുറെപ്പടുകയായിരുന്നു. 21 യി്രസാേയലും
െഫലിസ്ത്യരും യുദ്ധത്തിന് അണിനിരന്നു.
22 ദാവീദ് തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ
പടേക്കാപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നവെന്റ അടുക്കൽ
ഏല്പിച്ചിട്ട് ൈസന്യത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്ന്
തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് കുശലം േചാദിച്ച .
23 അവൻ അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
നില്ക്കുേമ്പാൾ ഗത്യനായ െഗാല്യാത്ത്
എന്ന െഫലിസ്ത്യമല്ലൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
നിരകളിൽനിന്ന് വന്ന് മുമ്പിലെത്ത
വാക്കുകൾതെന്ന പറയുന്നത് ദാവീദ് േകട്ട .
24അവെന കണ്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും
ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടി. 25 അേപ്പാൾ യി്രസാേയല്യർ:
“ഈ നില്ക്കുന്ന ഇവെന കണ്ടുേവാ?
അവൻ യി്രസാേയലിെന നിന്ദിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു; അവെന െകാല്ല ന്നവെന
രാജാവ് മഹാസമ്പന്നനാക്കും. തെന്റ മകെള

† 17. 18 സഹ്രസാധിപൻ -ആയിരംേപർക്ക്അധിപൻ
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അവന് വിവാഹം െചയ്ത് െകാടുക്കുകയും
അവെന്റ പിതൃഭവനത്തിന് യി്രസാേയലിൽ
കരെമാഴിവ് കല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ദാവീദ്
തെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുന്നവേരാട:് “ഈ
െഫലിസ്ത്യെന െകാന്ന് യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
നിന്ദെയ നീക്കിക്കളയുന്നവന് എന്ത് െകാടുക്കും?
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ േസനകെള
നിന്ദിക്കുവാൻ ഈ അ്രഗചർമ്മിയായ
െഫലിസ്ത്യൻ ആർ” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അതിന് ജനം: “അവെന െകാല്ല ന്നവന്
മുമ്പ് പറഞ്ഞെതാെക്കയും െകാടുക്കും” എന്ന്
അവേനാട് ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 28അവേരാട്അവൻ
സംസാരിക്കുന്നത് അവെന്റ മൂത്ത േജ്യഷ്ഠൻ
എലീയാബ് േകട്ട് ദാവീദിേനാട് േകാപിച്ച : “നീ
ഇവിെട എന്തിന് വന്നു? മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ള
ആടുകെള നീ ആരുെട അടുക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്
േപാന്നു? നിെന്റ അഹങ്കാരവും നിഗളഭാവവും
എനിക്കറിയാം; പട കാണ്മാനേല്ല നീ വന്നത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന് ദാവീദ്: “ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ എന്ത് െതറ്റ് െചയ്തു? ഒരു േചാദ്യം
േചാദിച്ചതേല്ലയുള്ള ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ദാവീദ്
അവെന വിട്ട മാറി മെറ്റാരുവേനാട് അങ്ങെന
തെന്ന േചാദിച്ച ; ജനം മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തെന്ന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 31 ദാവീദ് പറഞ്ഞവാക്ക്
േകട്ടവർ അത് െശൗലിെന അറിയിച്ച ; അവൻ
അവെന വിളിച്ച വരുത്തി. 32 ദാവീദ് െശൗലിേനാട:്
“െഗാല്യാത്തിെന്റ നിമിത്തം ആരും ഭയെപ്പേടണ്ട;
അടിയൻ െചന്ന് ഈ െഫലിസ്ത്യേനാട് യുദ്ധം
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െചയ്യ ം”എന്നു പറഞ്ഞു. 33 െശൗല് ദാവീദിേനാട:്
“ഈ െഫലിസ്ത്യേനാട് െചന്ന് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
നിനക്ക് ്രപാപ്തിയില്ല; നീ ഒരു ബാലൻ അേ്രത;
അവേനാ, ബാല്യംമുതൽ േയാദ്ധാവാകുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു. 34ദാവീദ് െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞത:്
“അടിയൻ അപ്പെന്റ ആടുകെള േമയിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിംഹവും,
കരടിയും വന്ന് കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിെയ
പിടിച്ച . 35ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിെന അടിച്ച്
അതിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രക്ഷിച്ച .
അത് എെന്റ േനെര വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന
താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ച െകാന്നു. 36 ഇങ്ങെന
അടിയൻ സിംഹെത്തയും കരടിെയയും
െകാന്നു; ഈ അ്രഗചർമ്മിയായ െഫലിസ്ത്യൻ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യെത്ത
നിന്ദിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് അവനും അവയിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാെല ആകും”. 37 ദാവീദ് പിെന്നയും:
“സിംഹത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും കരടിയുെട
കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിച്ച യേഹാവ, ഈ
െഫലിസ്ത്യെന്റ കയ്യിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. െശൗല് ദാവീദിേനാട:് “െചല്ല ക;
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 െശൗല് തെന്റ പടയങ്കി‡ ദാവീദിെന
ധരിപ്പിച്ച് അവെന്റ തലയിൽ താ്രമെതാപ്പി
വച്ച ; തെന്റ കവചവും അവെന ഇടുവിച്ച .
39 പടയങ്കിയുെടേമൽ അവെന്റ വാള ം െകട്ടി
ദാവീദ് നടക്കുവാൻ േനാക്കി; എന്നാൽ അവന്
അത് പരിചയമില്ലായിരുന്നു; ദാവീദ് െശൗലിേനാടു:
‡ 17. 38 പടയങ്കി - ൈസനികർ യുദ്ധത്തിന് േപാകുേമ്പാൾ
അണിയുന്നവസ്്രതം
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“ഞാൻ പരിചയിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇവ
ധരിച്ച െകാണ്ട് നടപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു, അവെയ ഊരിെവച്ച . 40 പിെന്ന
അവൻ തെന്റ വടി എടുത്തു. േതാട്ടിൽനിന്ന്
മിനുസമുള്ള അഞ്ച് കല്ല ം െതരെഞ്ഞടുത്ത്
തെന്റസഞ്ചിയിൽഇട്ട . കയ്യിൽകവിണയുമായി§
െഫലിസ്ത്യേനാട് അടുത്തു. 41 െഫലിസ്ത്യനും
ദാവീദിേനാട് അടുത്തു; പരിചക്കാരനും അവെന്റ
മുമ്പിൽ നടന്നു. 42 െഫലിസ്ത്യൻ േനാക്കി
ദാവീദിെന കണ്ടേപ്പാൾ അവെന പരിഹസിച്ച ;
അവൻ തീെര ബാലനും പവിഴനിറമുള്ളവനും
േകാമളരൂപനും ആയിരുന്നു. 43 െഫലിസ്ത്യൻ
ദാവീദിേനാട:് “നീ വടികള മായി എെന്റ േനെര
വരുവാൻഞാൻ നായ്ആേണാ”എന്നു േചാദിച്ച .
തെന്റ േദവന്മാരുെട നാമം െചാല്ലി ദാവീദിെന
ശപിച്ച . 44 െഫലിസ്ത്യൻ പിെന്നയും ദാവീദിേനാട:്
“നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ
മാംസം ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 45 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേനാട് പറഞ്ഞത:്
“നീ വാള ം കുന്തവും ശൂലവുമായി എെന്റ
േനെര വരുന്നു; ഞാേനാ നീ നിന്ദിച്ചിട്ട ള്ള
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ നിെന്റേനെര
വരുന്നു. 46 യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന എെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന െകാന്ന്
നിെന്റ തല േഛദിച്ച കളയും; അ്രതയുമല്ല ഞാൻ

§ 17. 40 കവിണ -കല്ല് വച്ച്എറിയുവ ◌ാനുള്ളഉപകരണം
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ഇന്ന് െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യങ്ങള െട ശവങ്ങെള
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല
മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കും; യി്രസാേയലിൽ
ഒരു ൈദവം ഉെണ്ടന്ന് സർവ്വഭൂമിയും അറിയും.
47 യേഹാവ വാൾെകാണ്ടും കുന്തംെകാണ്ടുമല്ല
രക്ഷിക്കുന്നത്എന്ന്ഈജനെമല്ലാംഅറിയുവാൻ
ഇടവരും; യുദ്ധം യേഹാവക്കുള്ളത;് അവൻ
നിങ്ങെള ഞങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരും.
48പിെന്ന െഫലിസ്ത്യൻ ദാവീദിേനാട് എതിർപ്പാൻ
അടുത്തേപ്പാൾ ദാവീദ് വളെര തിടുക്കത്തിൽ
െഫലിസ്ത്യേനാട് എതിർപ്പാൻ ൈസന്യത്തിന്
േനെരഓടി. 49 ദാവീദ് സഞ്ചിയിൽകയ്യിട്ട് ഒരു കല്ല്
എടുത്ത് കവിണയിൽെവച്ച് വീശി െഫലിസ്ത്യെന്റ
െനറ്റിക്ക് എറിഞ്ഞു. കല്ല് അവെന്റ െനറ്റിയിൽ
പതിച്ച ; 50 അവൻ കവിണ്ണ വീണു. ഇങ്ങെന
ദാവീദ് ഒരു കവിണയും ഒരു കല്ല ംെകാണ്ട്
െഫലിസ്ത്യെന ജയിച്ച , െഫലിസ്ത്യെന
െകാന്നു; എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ വാൾ
ഇല്ലായിരുന്നു. 51 അതുെകാണ്ട് ദാവീദ്
ഓടിെച്ചന്നു. െഫലിസ്ത്യെന്റ പുറത്ത് കയറിനിന്ന്,
അവെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് ഊരിെയടുത്ത്
അവെന്റ തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു. തങ്ങള െട
മല്ലൻ മരിച്ച േപായി എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ കണ്ടിട്ട്
ഓടിേപ്പായി. 52 യി്രസാേയല്യരും െയഹൂദ്യരും
പുറെപ്പട്ട് ആർത്തുെകാണ്ട് ഗത്തും* എേ്രകാൻ
വാതിലുകള ംവെര െഫലിസ്ത്യെര പിന്തുടർന്നു;
മുറിേവറ്റ െഫലിസ്ത്യർ ശയരയീമിനുള്ള
വഴിയിൽ ഗത്തും എേ്രകാൻ വാതിലുകള ംവെര

* 17. 52 ഗത്തുംതാഴ്വരയും
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വീണുകിടന്നു. 53 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െഫലിസ്ത്യെര ഓടിക്കുകയും മടങ്ങിവന്ന്
അവരുെട പാളയം െകാള്ളയിടുകയും െചയ്തു.
54എന്നാൽ ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന്റ തല എടുത്ത്
അതിെന െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു;
അവെന്റ ആയുധങ്ങൾ തെന്റ കൂടാരത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ച െവച്ച .

55 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെന്റ േനേര െചല്ല ന്നത്
െശൗല് കണ്ടേപ്പാൾ േസനാധിപതിയായ
അബ്േനരിേനാട:് “അബ്േനേര, ഈ
ബാല്യക്കാരൻ ആരുെട മകൻ?” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് അബ്േനർ: “രാജാേവ, ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 56 “ഈ
ബാല്യക്കാരൻ ആരുെട മകൻ എന്ന് നീ
അേന്വഷിക്കണം”എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . 57ദാവീദ്
െഫലിസ്ത്യെന സംഹരിച്ച് മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
അബ്േനർ അവെന െശൗലിെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുെചന്നു; െഫലിസ്ത്യെന്റതലയുംഅവെന്റ
കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 58 െശൗല ് അവേനാട്:
“ബാല്യക്കാരാ, നീ ആരുെട മകൻ?” എന്നു
േചാദിച്ച ; “ഞാൻ േബത്ത്ലേഹമ്യനായ നിെന്റ
ദാസൻ യിശ്ശായിയുെട മകൻ” എന്ന് ദാവീദ്
പറഞ്ഞു.

18
1 ദാവീദ് െശൗലിേനാട് സംസാരിച്ച
തീർന്നേപ്പാൾ േയാനാഥാെന്റ മനസ്സ് ദാവീദിെന്റ
മനസ്സിേനാട് പറ്റിേച്ചർന്നു; േയാനാഥാൻ അവെന
സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല സ്േനഹിച്ച . 2 െശൗല ്
അന്ന് അവെന അവിെട താമസിപ്പിച്ച ; അവെന്റ
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പിതൃഭവനത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
പിെന്ന അനുവദിച്ചതുമില്ല. 3 േയാനാഥാൻ
ദാവീദിെനസ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെലസ്േനഹിക്കുക
െകാണ്ട് അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി.
4 േയാനാഥാൻ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന േമലങ്കി
ഊരി അതും തെന്റ വസ്്രതവും വാള ം
വില്ല ം അരക്കച്ചയും ദാവീദിന് െകാടുത്തു.
5 െശൗല ് അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും ദാവീദ്
േപായി കാര്യങ്ങൾ വിേവകേത്താെട നടത്തും;
അതുെകാണ്ട് െശൗല് അവെന പടജ്ജനത്തിന്
േമധാവി ആക്കി; ഇതു സർവ്വജനത്തിനും
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കും ്രപീതികരമായി.

6ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെനസംഹരിച്ചേശഷംഅവർ
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ യി്രസാേയല്യപട്ടണങ്ങളിൽ
നിന്ന് സ്്രതീകൾ സേന്താഷേത്താെട
തപ്പ ം തംബുരുവുമായി* പാടിയും
നൃത്തംെചയ്തുംെകാണ്ട് െശൗല് രാജാവിെന
എതിേരറ്റ . 7 സ്്രതീകൾ വാദ്യേഘാഷേത്താെട
ഗാന്രപതിഗാനമായി:
“െശൗല് ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത”
എന്നുപാടി.

8 ഈ ഗാനം െശൗലിന് അനിഷ്ടമായി
അതുെകാണ്ട് െശൗല ്ഏറ്റവും േകാപിച്ച ; “അവർ
ദാവീദിന് പതിനായിരം െകാടുത്തു, എനിക്ക്
ആയിരം മാ്രതേമ തന്നുള്ള ; ഇനി രാജത്വമല്ലാെത
എന്താണ് അവന് കിട്ടാനുള്ളത”് എന്നു അവൻ

* 18. 6 തപ്പ ംതംബുരുവും -വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ
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പറഞ്ഞു. 9അന്നുമുതൽ ദാവീദിേനാട് െശൗലിനു
അസൂയതുടങ്ങി.

10 അടുത്ത ദിവസം ൈദവത്തിെന്റ
പക്കൽ നിന്നുള്ള ദുരാത്മാവ് െശൗലിേന്മൽ
വന്നു അവെന്റ നിയ്രന്തണം ഏെറ്റടുത്തു.
അവൻ അരമനക്കകത്ത് ്രഭാന്തെനേപ്പാെല
പുലമ്പിെക്കാണ്ടു നടന്നു; ദാവീേദാ പതിവുേപാെല
കിന്നരം വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; െശൗലിെന്റ
കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.
11 ദാവീദിെന ചുവേരാടുേചർത്ത് കുത്തുവാൻ
വിചാരിച്ച െകാണ്ട് െശൗല് കുന്തം എറിഞ്ഞു;
എന്നാൽ ദാവീദ് രണ്ട് ്രപാവശ്യം അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട . 12 യേഹാവ
ദാവീദിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുകയും
െശൗലിെന്റകൂെട ഇല്ലാതിരിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് െശൗല് ദാവീദിെന ഭയെപ്പട്ട .
13 അതുെകാണ്ട് െശൗല ് അവെന തെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് മാറ്റി ആയിരംേപർക്ക്
അധിപനാക്കി; അങ്ങെന അവൻ ജനത്തിന്
നായകനായി മാറി. 14യേഹാവഅവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് തെന്റ
എല്ലാ വഴികളിലും ദാവീദിന് അഭിവൃദ്ധി
ഉണ്ടായി; 15 ദാവീദ് ഏറ്റവും വിേവകേത്താെട
നടക്കുന്നു എന്ന് െശൗല് കണ്ടേപ്പാൾ, അവെന
ഭയെപ്പട്ട . 16 എന്നാൽ ദാവീദ് യി്രസാേയലിനും
െയഹൂദയ്ക്കും നായകനായതുെകാണ്ട്
അവെരാെക്കയുംഅവെനസ്േനഹിച്ച .

17 അതിനുേശഷം െശൗല് ദാവീദിേനാട:്
“എെന്റ മൂത്ത മകൾ േമരബിെന ഞാൻ
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നിനക്ക് ഭാര്യയായി തരും; നീ ധീരനായി
എനിക്കുേവണ്ടി യേഹാവയുെട യുദ്ധങ്ങൾ
നടത്തിയാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ
അവെന ഉപ്രദവിക്കുകയില്ല, െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യാൽ അവന് ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകെട്ട എന്ന്
െശൗല് വിചാരിച്ച . 18 ദാവീദ് െശൗലിേനാട:്
“രാജാവിെന്റ മരുമകനായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ആര്?
യി്രസാേയലിൽ എെന്റ ബന്ധുക്കള ം എെന്റ
പിതൃഭവനവും ആരുമല്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
19 െശൗലിെന്റ മകളായ േമരബിെന ദാവീദിന്
ഭാര്യയായി െകാടുക്കണ്ടിയിരുന്ന സമയത്ത്
അവെള െമേഹാലാത്യനായ അ്രദിേയലിന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 20 െശൗലിെന്റ
മകളായ മീഖൾ ദാവീദിെന സ്േനഹിച്ച .
അത് െശൗലിന് അറിവ് കിട്ടി; ആ കാര്യം
അവന് ഇഷ്ടമായി. 21 അവൾ അവന് ഒരു
െകണിയാകെട്ട. െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ ദാവീദ്
ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുവാനായി ഞാൻ അവെള അവന്
െകാടുക്കും എന്ന് െശൗല് വിചാരിച്ച് ദാവീദിേനാട:്
“നീ ഈ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം എനിക്ക് മരുമകനായി
തീരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 പിെന്ന െശൗല ്
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി
ദാവീദിേനാട് സംസാരിച്ച്, രാജാവിന് നിെന്ന
്രപിയമാകുന്നു; അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും
നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ
രാജാവിെന്റ മരുമകനായ്തീരണം എന്നു
പറയുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച . 23 െശൗലിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ ആ കാര്യം ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ദാവീദ്: “രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുന്നത്
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നിസ്സാരെമന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുേവാ?
ഞാൻ ദരി്രദനും എളിയവനും ആകുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ദാവീദ് പറഞ്ഞ കാര്യം
െശൗലിെന്റ ദൃത്യന്മാർ െശൗലിെന അറിയിച്ച .
25 അതിന് െശൗല ്: “രാജാവ് യാെതാരു
സ്്രതീധനവും ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. അതിനുപകരം
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കേളാടുള്ള ്രപതികാരമായി
െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറ് അ്രഗചർമ്മം മതി
എന്ന് നിങ്ങൾ ദാവീദിേനാട് പറയണം” എന്ന്
കല്പിച്ച ; െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യാൽ ദാവീദ്
െകാല്ലെപ്പടണെമന്ന് െശൗല ് കരുതിയിരുന്നു.
26 െശൗല് പറഞ്ഞ കാര്യം ഭൃത്യന്മാർ ദാവീദിേനാട്
അറിയിച്ചേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ മരുമകനാകുവാൻ
ദാവീദിന് സേന്താഷമായി; 27 നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളിൽ ദാവീദും അവെന്റആള കള ം
െഫലിസ്ത്യരിൽ ഇരുനൂറ് േപെര െകാന്നു.
അവരുെട അ്രഗചർമ്മം െകാണ്ടുവന്ന് താൻ
രാജാവിെന്റ മരുമകനാേകണ്ടതിന് രാജാവിന്
എണ്ണം െകാടുത്തു െകാടുത്തു. െശൗല ് തെന്റ
മകളായമീഖളിെനഅവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.
28 യേഹാവ ദാവീദിേനാടുകൂെട ഉെണ്ടന്നും തെന്റ
മകളായ മീഖൾഅവെനസ്േനഹിക്കുന്നു†എന്നും
െശൗല് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 29 െശൗല് ദാവീദിെന
പിെന്നയും അധികം ഭയെപ്പട്ട ; െശൗല് ദാവീദിെന്റ
നിത്യശ്രതുവായ്തീർന്നു.

30 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട ;അേപ്പാെഴാെക്കയും ദാവീദ്

† 18. 28 മീഖൾഅവെന സ്േനഹിക്കുന്നു എല്ലാ യി്രസാേയല്യരും
ദാവീദിെനസ്േനഹിച്ചിരുന്നു
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െശൗലിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാെരക്കാള ം കൂടുതൽ
വിജയം േനടി;അവെന്റേപർ ്രപസിദ്ധമായ്തീർന്നു.

19
1 െശൗല് തെന്റ മകനായ േയാനാഥാേനാടും
സകലഭൃത്യന്മാേരാടും ദാവീദിെന െകാല്ലണം
എന്ന് കല്പിച്ച . 2 എങ്കിലും െശൗലിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാന് ദാവീദിേനാട് വളെര
ഇഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ട് േയാനാഥാൻ
ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ അപ്പനായ െശൗല് നിെന്ന
െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ
രാവിെലവെര കരുതിയിരിക്കുക. അതിനുേശഷം
രഹസ്യമായി ഒളിച്ചിരിക്ക. 3ഞാൻഎെന്റഅപ്പെന്റ
അടുക്കൽ നിെന്നക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും; ഞാൻ
്രഗഹിക്കുന്നത് നിെന്ന അറിയിക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന േയാനാഥാൻ തെന്റ
അപ്പനായ െശൗലിേനാട് ദാവീദിെനക്കുറിച്ച്
നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച : “രാജാവ് തെന്റ
ഭൃത്യനായ ദാവീദിേനാട് േദാഷം െചയ്യരുേത;
അവൻ നിേന്നാട് േദാഷം െചയ്തിട്ടില്ല;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഗുണ
കരമായിരുന്നേതയുള്ള . 5അവൻതെന്റജീവെന
ഉേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടാണേല്ലാ ആ െഫലിസ്ത്യെന
സംഹരിച്ചത.് അങ്ങെന യേഹാവ എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും വലിയ രക്ഷവരുത്തുകയും
െചയ്തു; നീ അതുകണ്ട് സേന്താഷിച്ച .
അതുെകാണ്ട് നീ െവറുെത ദാവീദിെന െകാന്ന്
കുറ്റമില്ലാത്തരക്തംെചാരിഞ്ഞ്പാപം െചയ്യന്നത്
എന്തിന?്” 6 േയാനാഥാെന്റ വാക്ക് േകട്ട്,
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യേഹാവയാെണ അവെന െകാല്ല കയില്ല എന്ന്
െശൗല് സത്യംെചയ്തു. 7 പിെന്ന േയാനാഥാൻ
ദാവീദിെന വിളിച്ച് കാര്യെമല്ലാം അറിയിച്ച .
േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ പഴയതുേപാെല അവെന്റ
സന്നിധിയിൽനില് ക്കുകയും െചയ്തു.

8 പിെന്നയും യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ദാവീദ്
െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അവെര
കഠിനമായി േതാല്പിച്ച . അവർ അവെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടി. 9 യേഹാവയുെട
അടുക്കൽനിന്ന് ദുരാത്മാവ് പിെന്നയും
െശൗലിെന്റേമൽവന്നു;അവൻകയ്യിൽകുന്തവും
പിടിച്ച് തെന്റ അരമനയിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു;
ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
10 അേപ്പാൾ െശൗല് ദാവീദിെന കുന്തംെകാണ്ട്
ഭിത്തിേയാട് േചർത്ത്കുത്തുവാൻേനാക്കി; ദാവീദ്
െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു. കുന്തം
ചുവരിൽ തറച്ച ; ദാവീദ് ആ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന
ഓടിേപ്പായി രക്ഷെപട്ട . 11ദാവീദിെനകാത്തുനിന്ന്
രാവിെല െകാന്നുകളേയണ്ടതിന് െശൗല് അവെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് ദൂതന്മാെര അയച്ച ; ദാവീദിെന്റ
ഭാര്യയായ മീഖൾ അവേനാട്: “ഈ രാ്രതിയിൽ
നിെന്റ ജീവെന രക്ഷിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാെള നിെന്ന
െകാല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അങ്ങെന മീഖൾ
ദാവീദിെന കിളിവാതിലിൽക്കൂടി ഇറക്കിവിട്ട ;
അവൻ ഓടിേപ്പായി രക്ഷെപട്ട . 13 മീഖൾ ഒരു
ബിംബം*എടുത്ത്കട്ടിലിേന്മൽകിടത്തി,അതിെന്റ
തലയിൽ േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ളമൂടിയും ഇട്ട്

* 19. 13 ബിംബം -വി്രഗഹം
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ഒരു വസ്്രതംെകാണ്ട് പുതപ്പിച്ച . 14 ദാവീദിെന
പിടിക്കുവാൻ െശൗല ് അയച്ച ദൂതന്മാർ
വന്നേപ്പാൾ “അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു”എന്നു
അവൾ പറഞ്ഞു. 15എന്നാൽ െശൗല് : “ഞാൻ
അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് കിടക്കേയാടുകൂടി
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു
കല്പിച്ച , 16 ദാവീദിെന േനാക്കുവാൻ ദൂതന്മാെര
അയച്ച . ദൂതന്മാർ െചന്നേപ്പാൾ കട്ടിലിേന്മൽ ഒരു
ബിംബം തലയിൽ േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള
ഒരു മൂടിയുമായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 17അേപ്പാൾ
െശൗല് മീഖളിേനാട:് “നീ ഇങ്ങെന എെന്ന
ചതിക്കുകയും എെന്റ ശ്രതു രക്ഷെപ്പടുവാൻ
അനുവദിക്കുകയും െചയ്തത് എന്തിന?്”
എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് മറുപടിയായി മീഖൾ
െശൗലിേനാട:് “എെന്ന വിട്ടയക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ നിെന്ന െകാല്ല ം” എന്ന് അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞു.

18 ഇങ്ങെന ദാവീദ് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട , രാമയിൽ
ശമൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് െശൗല ്തേന്നാട്
െചയ്തെതാെക്കയും അവേനാട് അറിയിച്ച .
പിെന്ന അവനും ശമൂേവലും നേയ്യാത്തിൽ െചന്ന്
പാർത്തു. 19 ദാവീദ് രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ
ഉെണ്ടന്ന് െശൗലിന് അറിവുകിട്ടി. 20 െശൗല ്
ദാവീദിെന പിടിക്കുവാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ച ;
അവർ ്രപവാചകസംഘം ്രപവചിക്കുന്നതും
ശമൂേവൽ അവരുെട തലവനായിരിക്കുന്നതും
കണ്ടു. അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
െശൗലിെന്റ ദൂതന്മാരുെടേമൽ വന്നു. അവരും
്രപവചിച്ച . 21െശൗല ്അത്അറിഞ്ഞേപ്പാൾ േവെറ
ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവരും അങ്ങെന തേന്ന
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്രപവചിച്ച . െശൗല് മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും ദൂതന്മാെര
അയച്ച ; അവരും ്രപവചിച്ച . 22 പിെന്ന അവൻ
തേന്ന രാമയിേലക്കു േപായി, േസക്കൂവിെല
വലിയ കിണറിനരികിൽ എത്തി: “ശമൂേവലും
ദാവീദും എവിെടയാകുന്നു” എന്നു േചാദിച്ച .
“അവർ രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ ഉണ്ട്” എന്നു
ഒരുവൻ പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന അവൻ
രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ െചന്നു; ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് അവെന്റേമലും വന്നു; അവൻ
രാമയിെല നേയ്യാത്തിൽ എത്തുന്നതുവെര
്രപവചിച്ച െകാണ്ട് നടന്നു. 24 അവൻ തെന്റ
വസ്്രതംഊരിക്കളഞ്ഞു.അങ്ങെനശമൂേവലിെന്റ
മുമ്പാെക ്രപവചിച്ച െകാണ്ട് അന്ന് രാപകൽ
മുഴുവനും നഗ്നനായി കിടന്നു. അതുെകാണ്ട്
“െശൗലും ഉേണ്ടാ ്രപവാചകഗണത്തിൽ” എന്ന്
പറഞ്ഞുവരുന്നു.

20
1 25 അതിനുേശഷം ദാവീദ് രാമയിെല
നേയ്യാത്തിൽനിന്നും ഓടി േയാനാഥാെന്റ
അടുക്കൽെചന്നു: “ഞാൻഎന്ത്െചയ്തു?എെന്റ
കുറ്റം എന്ത?് നിെന്റ അപ്പൻ എെന്ന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് അവേനാട് ഞാൻ െചയ്ത
പാപം എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച ?” 2 േയാനാഥാൻ
അവേനാട്: “അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയില്ല;
എെന്റ അപ്പൻ എെന്ന അറിയിക്കാെത വലുേതാ
െചറുേതാആയയാെതാരുകാര്യവുംെചയ ്കയില്ല;
പിെന്ന ഈ കാര്യം എെന്ന മറച്ച വയ്ക്കുവാൻ
കാരണം എന്ത?് അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 ദാവീദ് പിെന്നയും അവേനാട്:
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“എേന്നാട് നിനക്ക് ്രപിയമാകുന്നുെവന്ന് നിെന്റ
പിതാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുെകാണ്ട്
േയാനാഥാൻ ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
ഇത് അറിയരുത് എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവയാണ, നിന്നാണ, എനിക്കും
മരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒരടി അകലം
മാ്രതേമയുള്ള ” എന്ന് സത്യംെചയ്തു പറഞ്ഞു.
4 അേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട്: “നിെന്റ
ആ്രഗഹം എന്ത?് ഞാൻ അത് െചയ്തുതരും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ദാവീദ് േയാനാഥാേനാട്
പറഞ്ഞത:് നാെള അമാവാസ്യയാകുന്നു*;
ഞാനും രാജാവിേനാടുകൂെട പന്തിേഭാജനത്തിന†്
ഇരിേക്കണ്ടതാണേല്ലാ; എങ്കിലും മൂന്നാംദിവസം
ൈവകുേന്നരംവെര വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ
എനിക്ക് അനുവാദം തേരണം. 6 നിെന്റ പിതാവ്
എെന്നഅേന്വഷിച്ചാൽ: “ദാവീദ് സ്വന്തപട്ടണമായ
േബത്ത-്േലേഹമിേലക്ക് ഒന്ന് േപായിവേരണ്ടതിന്
എേന്നാട് താല്പര്യമായി അനുവാദം േചാദിച്ച ;
അവെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള
വാർഷികയാഗം ഉണ്ട് എന്ന് േബാധിപ്പിേക്കണം.
7 ശരി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അടിയൻ
സുരക്ഷിതനാണ;് എന്നാൽ േകാപിച്ചാൽ,
അവൻ േദാഷം െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാള്ളണം. 8 എന്നാൽ
അങ്ങ് അടിയേനാട് ദയ െചയ്യണം;
അടിയനുമായി യേഹാവെയ സാക്ഷിയാക്കി
ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ; വല്ല
കുറ്റവും എന്നിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങ് തേന്ന

* 20. 5 അമാവാസ്യയാകുന്നു കറുത്തവാവ് † 20. 5
പന്തിേഭാജനം - രാജകീയവിരുന്ന്
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എെന്ന െകാല്ല ക; പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്നത് എന്തിന?്
9 അതിന് േയാനാഥാൻ: “അങ്ങെന നിനക്ക്
ഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട; എെന്റ പിതാ വ് നിനക്ക്
േദാഷം െചയ്യ വാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ നിെന്ന
അറിയിക്കാതിരിക്കുേമാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
10 ദാവീദ് േയാനാഥാേനാട:് “നിെന്റ അപ്പൻ
നിേന്നാട് കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ
അത് ആർ എെന്ന അറിയിക്കും” എന്നു
േചാദിച്ച . 11 േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട:് “നമുക്ക്
വയലിേലക്ക് േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
വയലിേലക്ക് േപായി.

12 പിെന്ന േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട്
പറഞ്ഞത:് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. നാെളേയാ
അതിനടുത്ത ദിവസേമാ എെന്റ അപ്പെന്റ
ഹിതമറിഞ്ഞ് നിനക്ക് ഗുണെമന്ന് കണ്ടാൽഞാൻ
ആളയച്ച് നിെന്ന അറിയിക്കും. 13 എന്നാൽ
നിേന്നാട് േദാഷം െചയ് വാനാകുന്നു എെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭാവെമങ്കിൽ ഞാൻ അത്
നിെന്ന അറിയിച്ച് നിെന്ന സുരക്ഷിതനായി
പറഞ്ഞയക്കും. ഞാനത് െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ
യേഹാവ എെന്ന ശിക്ഷിക്കെട്ട. യേഹാവ
എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 14ഞാൻ
ഇനി ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ എേന്നാടും എെന്റ
ഭവനേത്താടുംയേഹാവയുെട ദയകാണിേക്കണം.
15 നിെന്റ ദയ ഒരിക്കലും ഇല്ലാെതയാകരുത;്
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യേഹാവ ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്ന സമയത്തും
നീ ദയ കാണിക്കണം. 16 ഇങ്ങെന
േയാനാഥാൻ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹേത്താട്
ഉടമ്പടിെചയ്തു. ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കേളാട്
യേഹാവ പകരം േചാദിക്കും. 17 േയാനാഥാൻ
സ്വന്ത്രപാണെനേപ്പാെല ദാവീദിെന
സ്േനഹിക്കുകയാൽ അവെനെക്കാണ്ട്
പിെന്നയും സത്യംെചയ്യിച്ച . 18 പിെന്ന
േയാനാഥാൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത:് “നാെള
അമാവാസ്യയാകുന്നു; നിെന്റ ഇരിപ്പിടം
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ നീ ഇെല്ലന്ന് മനസ്സിലാകും.
19 മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നീ ഒളിച്ചിരുന്ന
സ്ഥലത്ത് നിന്ന് േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന്
ഏെസൽകല്ലിെന്റ സമീപം താമസിേക്കണം.
20അേപ്പാൾ ഞാൻ അതിെന്റ ഒരു വശത്ത് ഉന്നം
േനാക്കി മൂന്ന് അമ്പ് എയ്യ ം. 21 “നീ െചന്ന് അമ്പ്
േനാക്കി എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക എന്നു പറഞ്ഞ്
ഒരുബാല്യക്കാരെനഅയക്കും.അമ്പുകൾനിെന്റ
ഇപ്പ റത്ത് ഇതാ, എടുത്തുെകാണ്ട് വരിക എന്ന്
ഞാൻ ബാല്യക്കാരേനാട് പറഞ്ഞാൽ നീ അവ
എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക; നീ സുരക്ഷിതനാണ.്
നിനക്ക് യാെതാരു ആപത്തും വരുകയില്ല.
22 എന്നാൽ ഞാൻ ബാല്യക്കാരേനാട:് അമ്പ്
നിെന്റ അപ്പ റത്ത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നീ നിെന്റ
വഴിക്കു െപായ്െക്കാള്ള ക; യേഹാവ നിെന്ന
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 ഞാനും നീയും
തമ്മിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, യേഹാവ
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യഎേന്നക്കുംസാക്ഷി.
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24 ഇങ്ങെന ദാവീദ് വയലിൽ ഒളിച്ച ;
അമാവാസ്യയായേപ്പാൾ രാജാവ്
പന്തിേഭാജനത്തിന് ഇരുന്നു. 25 രാജാവ്
പതിവുേപാെല ചുവരിന്നരിെകയുള്ള തെന്റ
പീഠത്തിേന്മൽ ഇരുന്നു; േയാനാഥാൻ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു‡. അബ്േനർ െശൗലിെന്റ
അരിെക ഇരുന്നു; ദാവീദിെന്റ സ്ഥലേമാ
ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. 26 അന്ന് െശൗല് ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല; അവന് എേന്താ ഭവിച്ച , അവന്
ശുദ്ധിയില്ലായിരിക്കും; അേത, അവന് ശുദ്ധിയില്ല
എന്നു അവൻ വിചാരിച്ച . 27അമാവാസ്യയുെട
അടുത്ത ദിവസവും ദാവീദിെന്റ സ്ഥലം
ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു; െശൗല് തെന്റ മകനായ
േയാനാഥാേനാട:് “യിശ്ശായിയുെട മകൻ
ഇന്നെലയും ഇന്നും പന്തിേഭാജനത്തിന്
വരാെതയിരിക്കുന്നത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
28 േയാനാഥാൻ െശൗലിേനാട്: “ദാവീദ് േബത്ത-്
േലേഹമിൽ േപാകുവാൻ എേന്നാട് അനുവാദം
േചാദിച്ച : 29 ഞങ്ങള െട കുടുംബത്തിന്
പട്ടണത്തിൽ ഒരു യാഗമുള്ളതുെകാണ്ട് എെന്ന
വിട്ടയക്കണേമ; എെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട് നിനക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരന്മാെര
െചന്നുകാണുവാൻ അനുവദിേക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാണ് അവൻ രാജാവിെന്റ
പന്തിേഭാജനത്തിന് വരാതിരിക്കുന്നത”്
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 30 അേപ്പാൾ െശൗലിന്
േയാനാഥാെന്റ േനേര േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവൻ
‡ 20. 25 േയാനാഥാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു േയാനാഥാൻ എതിെര
ഇരുന്നു
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അവേനാട്: വ്രകതയും ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ളവള െട
മകേന, നീ നിനക്കും നിെന്റ അമ്മയ്ക്കും
അപമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ യിശ്ശായിയുെട
മകേനാട് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക്
അറിയാം 31 യിശ്ശായിയുെട മകൻ ഭൂമിയിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ നിനക്ക് രാജാവാകുവാേനാ
നിെന്റരാജത്വംഉറപ്പിക്കേനാസാധിക്കയില്ല. ഉടെന
ആളയച്ച് അവെന എെന്റഅടുക്കൽ വരുത്തുക;
അവൻ മരണേയാഗ്യനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
32 േയാനാഥാൻ തെന്റ അപ്പനായ െശൗലിേനാട:്
“അവെന എന്തിനാണ് െകാല്ല ന്നത?് അവൻ
എന്ത് െചയ്തു?” എന്നു േചാദിച്ച . 33അേപ്പാൾ
െശൗല് അവെന െകാല്ല വാൻ അവെന്റേനെര
കുന്തം എറിഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് തെന്റ അപ്പൻ
ദാവീദിെന െകാല്ല വാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് േയാനാഥാൻ അറിഞ്ഞ.് 34 േയാനാഥാൻ
അതിേകാപേത്താെട പന്തിേഭാജനത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ ; അമാവാസിയുെട പിെറ്റന്നാൾ
ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല; തെന്റ
പിതാവ് ദാവീദിെന അപമാനിച്ചതുെകാണ്ടു
അവെനക്കുറിച്ച അവൻവ്യസനിച്ചിരുന്നു.

35 പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല, ദാവീദിെന
കാണുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്,
േയാനാഥാൻ ഒരു െചറിയ ബാല്യക്കാരേനാടുകൂടി
വയലിേലക്കു േപായി. 36 അവൻ തെന്റ
ബാല്യക്കാരേനാട:് “ഓടിെച്ചന്ന് ഞാൻ
എയ്യന്ന അമ്പ് എടുത്തുെകാണ്ടുവരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. ബാല്യക്കാരൻ ഓടുേമ്പാൾ
അവെന്റ അപ്പ റേത്തക്ക് ഒരു അമ്പ് എയ്തു.



1ശമൂേവൽ 20:37 lxxxviii 1ശമൂേവൽ 21:1

37 േയാനാഥാൻ എയ്ത അമ്പ് വീണ സ്ഥലത്ത്
ബാല്യക്കാരൻ എത്തിയേപ്പാൾ േയാനാഥാൻ
ബാല്യക്കാരേനാട:് “അമ്പ് നിെന്റ അപ്പ റത്തേല്ല”
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 38 പിെന്നയും
േയാനാഥാൻ ബാല്യക്കാരേനാട:് “േവഗം
ഓടിവരിക, നില്ക്കരുത”് എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
േയാനാഥാെന്റ ബാല്യക്കാരൻ അമ്പുകെള
െപറുക്കി യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
39 എന്നാൽ േയാനാഥാനും ദാവീദും അല്ലാെത
ബാല്യക്കാരൻ കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല.
40 പിെന്ന േയാനാഥാൻ തെന്റ ആയുധങ്ങൾ
ബാല്യക്കാരെന്റ അടുക്കൽ െകാടുത്തു: “ഗിബയ
പട്ടണത്തിേലക്ക്§ െകാണ്ടുേപാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 ബാല്യക്കാരൻ േപായ ഉടെന
ദാവീദ് െതക്കുവശത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ വന്ന്
മൂന്നു്രപാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച ;
അവർ തമ്മിൽ ചുംബനം െചയ്ത് കരഞ്ഞു;
ദാവീദ് ഉച്ചത്തിൽകരഞ്ഞുേപായി. 42േയാനാഥാൻ
ദാവീദിേനാട:് “യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും,
എെന്റ സന്തതിക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും സാക്ഷി എന്നിങ്ങെന നാം
ഇരുവരും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യം
െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട് സമാധാനേത്താെട േപാക”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
േപായി; േയാനാഥാൻപട്ടണത്തിേലക്ക് േപാന്നു.

21
1 ദാവീദ് േനാബ് എന്ന സ്ഥലത്ത്
പുേരാഹിതനായ അഹീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ

§ 20. 40 ഗിബയപട്ടണത്തിേലക്ക് 1ശമുേവല് 10:26 േനാക്കുക
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െചന്നു; അഹീേമെലക്ക് ദാവീദിെന വിറയേലാെട
എതിേരറ്റ് അവേനാട:് “ആരും കൂെട ഇല്ലാെത
നീ തനിച്ച വന്നത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
2 ദാവീദ് പുേരാഹിതനായ അഹീേമെലക്കിേനാട്:
“രാജാവ്എെന്നഒരുകാര്യംഏല്പിച്ച .ഞാൻനിെന്ന
അയച്ചതും നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുമായ കാര്യം ഒന്നും
ആരുംഅറിയരുത് എന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എെന്റ
ബാല്യക്കാർ ഒരു ്രപേത്യകസ്ഥലത്ത് വരണെമന്ന്
ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ കയ്യിൽ എെന്തങ്കിലും ഉേണ്ടാ? ഒരു
അഞ്ചപ്പം അെല്ലങ്കിൽ തല്ക്കാലം കയ്യിൽ
ഉള്ളെതെന്തങ്കിലും എനിക്ക് തരണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4അതിന് പുേരാഹിതൻ ദാവീദിേനാട:്
“വിശുദ്ധമായഅപ്പം അല്ലാെത സാധാരണഅപ്പം
എെന്റ കയ്യിൽ ഇല്ല;ബാല്യക്കാർ സ്്രതീസംസർഗ്ഗം
ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ തരാെമന്ന”് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 5 ദാവീദ് പുേരാഹിതേനാട:്
മൂന്ന് ദിവസമായി സ്്രതീകൾ ഞങ്ങേളാട്
അകന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സാധാരണ
യാ്രത എങ്കിലും ഞാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
തേന്ന ബാല്യക്കാരുെട യാ്രതേക്കാപ്പ കൾ
ശുദ്ധമായിരുന്നു; ഇേന്നാ അവരുെട േകാപ്പ കൾ
എ്രതഅധികംശുദ്ധമായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.
6അങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവന് വിശുദ്ധമായ
അപ്പം െകാടുത്തു; അപ്പം മാറ്റ ന്ന ദിവസം
ചൂടുള്ള അപ്പം െവേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന്നീക്കിയകാഴ്ചയപ്പംഅല്ലാെത
അവിെട േവെറ അപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. 7എന്നാൽ
അന്ന് െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ േദാേവഗ്
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എന്ന് േപരുള്ള ഒരു ഏേദാമ്യെന അവിെട
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നു;
അവൻ െശൗലിെന്റ ഇടയന്മാർക്ക് ്രപമാണി
ആയിരുന്നു. 8 ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിേനാട്:
“ഇവിെട നിെന്റ ൈകവശം കുന്തേമാ വാേളാ
ഉേണ്ടാ? രാജാവിെന്റ കാര്യം വളെര േവഗം
നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ
വാള ം ആയുധങ്ങള ം െകാണ്ടുേപാന്നില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ: “ഏലാ
താഴ്വരയിൽെവച്ച് നീ െകാന്ന െഫലിസ്ത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന്റ വാൾ ഏേഫാദിെന്റ പുറകിൽ
ഒരു ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞ് െവച്ചിരിക്കുന്നു;അത്
േവണെമങ്കിൽ എടുത്തുെകാള്ള ക; അതല്ലാെത
േവെറ ഒന്നുമില്ല”എന്നു പറഞ്ഞു. “അതിന് തുല്യം
മെറ്റാന്നുമില്ല; അത് എനിക്ക് തരണം” എന്നു
ദാവീദ് പറഞ്ഞു.

10 പിെന്ന െശൗലിെന്റ അടുത്ത് നിന്ന്
ഓടിവന്ന ദാവീദ് അന്നുതെന്ന ഗത്ത ് രാജാവായ
ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു. 11എന്നാൽ
ആഖീശിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട്: “ഇവൻ
േദശത്തിെല രാജാവായ ദാവീദ്അല്ലേയാ?
െശൗല് ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്ന് അവർ നൃത്തങ്ങളിൽ ഗാന്രപതിഗാനം
െചയ്തത് ഇവെനക്കുറിച്ചല്ലേയാ”എന്നു പറഞ്ഞു.
12 ദാവീദ് ഈ വാക്കുകെള മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ
ഗത്ത് രാജാവായആഖീശിെന ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട .
13 അവരുെട മുമ്പാെക തെന്റ ഭാവം മാറ്റി,
ബുദ്ധി്രഭമം നടിച്ച്, വാതിലിെന്റ കതകുകളിൽ
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വരച്ച,് താടിയിൽ തുപ്പൽ ഒലിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
14ആഖീശ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ഈ മനുഷ്യൻ
്രഭാന്തൻ ആെണന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേയാ?
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നത്
എന്തിന?് 15എെന്റ മുമ്പാെക ്രഭാന്തുകളിക്കുവാൻ
ഇവെന െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് എനിക്ക് ഇവിെട
്രഭാന്തന്മാർ കുറവാേണാ? എെന്റ അരമനയിൽ
ആേണാഇവൻവേരണ്ടത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

22
1 അങ്ങെന ദാവീദ് അവിെടനിന്ന്
അദുല്ലാംഗുഹയിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി;
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും അവെന്റ
പിതൃഭവനെമാെക്കയും അതുേകട്ട് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 2 പീഡിതർ, കടമുള്ളവർ,
സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ എന്നിവർ ഒെക്കയും
അവെന്റഅടുക്കൽവന്നുകൂടി;അവൻഅവർക്ക്
നായകനായി; അവേനാടുകൂെട ഏകേദശം
നാനൂറുേപർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

3 അതിനുേശഷം ദാവീദ് അവിെടനിന്ന്
േമാവാബിെല മിസ്പയിൽ െചന്നു. േമാവാബ ്
രാജാവിേനാട:് “ൈദവം എനിക്ക് േവണ്ടി
എന്ത് െചയ്യ ം എന്നറിയുന്നത് വെര എെന്റ
അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നു താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം”
എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 4 അവൻ അവെര
േമാവാബ ്രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; ദാവീദ് ഗുഹയിൽ
താമസിച്ച കാലെമാെക്കയും അവർ അവിെട
പാർത്തു. 5 എന്നാൽ ഗാദ്്രപവാചകൻ
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ദാവീദിേനാട:് “ഗുഹയിൽ താമസിക്കാെത
െയഹൂദാേദശേത്തക്ക് െപായ്െക്കാൾക” എന്നു
പറഞ്ഞു.അേപ്പാൾ ദാവീദ് േഹെരത്ത് കാട്ടിേലക്ക്
േപായി.

6 ദാവീദിെനയും കൂെടയുള്ളവെരയും
കെണ്ടത്തി എന്ന് െശൗല് േകട്ട . അന്ന്
െശൗല് കയ്യിൽ കുന്തവുമായി ഗിെബയയിെല
കുന്നിേന്മലുള്ള പിചുലവൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
എല്ലാവരും അവെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നിരുന്നു.
7 െശൗല് തെന്റ ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന ഭൃത്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത:് െബന്യാമീന്യേര, േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
യിശ്ശായിയുെട മകൻ നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും
നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം തന്ന്
നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും സഹ്രസാധിപന്മാരും*
ശതാധിപന്മാരും† ആക്കുേമാ? 8 നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും എനിെക്കതിെര കൂട്ട െകട്ട്
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എെന്റ മകൻ
യിശ്ശായിയുെട മകേനാട് ഉടമ്പടി െചയ്തത്
എെന്നആരും അറിയിച്ചില്ല. എെന്റ മകൻ എെന്റ
ദാസെന ഇന്ന് എനിെക്കതിരായി തിരിക്കുകയും‡
പതിയിരിക്കുവാൻ േ്രപരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തത്
നിങ്ങളിൽ ആരും എെന്ന അറിയിച്ചില്ല.
അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്താപവുമില്ല.
9അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
നിന്നിരുന്ന ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ:് “േനാബിൽ
* 22. 7 സഹ്രസാധിപൻ -ആയിരംേപർക്ക് അധിപൻ † 22. 7
ശതാധിപൻ - നൂറ് േപർക്ക് അധിപൻ ‡ 22. 8 എെന്റ മകൻ
എെന്റ ദാസെന ഇന്ന് എനിെക്കതിരായി തിരിക്കുകയും എെന്റ
ശ്രതുവാക്കിതീര ്ക്കുകയും



1ശമൂേവൽ 22:10 xciii 1ശമൂേവൽ 22:15

അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീേമലക്കിെന്റ
അടുക്കൽ യിശ്ശായിയുെട മകൻ വന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. 10 അഹീേമലക്ക് അവന്
േവണ്ടി യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച .
അവന് ഭക്ഷണസാധനവും െഫലിസ്ത്യനായ
െഗാല്യാത്തിെന്റ വാള ം െകാടുത്തു” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 11 ഉടെന രാജാവു അഹീതൂബിെന്റ
മകനായ അഹീേമെലക്ക് പുേരാഹിതെനയും
അവെന്റ പിതൃഭവനക്കാരായ േനാബിെല
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും വിളിപ്പിച്ച ; അവർ
എല്ലാവരും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
12 അേപ്പാൾ െശൗല് : “അഹീതൂബിെന്റ മകേന,
േകൾക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . “തിരുേമനീ,
അടിയൻ” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
13 െശൗല ്അവേനാട്: “യിശ്ശായിയുെട മകന് നീ
അപ്പവും വാള ം െകാടുക്കുകയും,അവന് േവണ്ടി
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇന്ന് അവൻ എനിക്കായി പതിയിരിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം നീയും അവനും എനിക്ക്
വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയത്§ എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . 14അഹീേമെലക്ക് രാജാവിേനാട:്
“തിരുമനസ്സിെല സകലഭൃത്യന്മാരിലുംവച്ച
ദാവീദിേനാളം വിശ്വസ്തൻ േവെറ ആരുണ്ട?്
അവൻ രാജാവിെന്റ മരുമകനും, അങ്ങയുെട
ആേലാചനയിൽ േചരുന്നവനും*, രാജധാനിയിൽ
മാന്യനും ആകുന്നുവേല്ലാ. 15 അവന് േവണ്ടി

§ 22. 13 എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കിയത് എെന്റ
ശ്രതുവാക്കിതീര ്ത്തത് * 22. 14ആേലാചനയിൽേചരുന്നവനും
നിെന്റഅഗരക്ഷകരുെട നായകനും
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ഞാൻ ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്
ആദ്യമല്ല. രാജാവ് അടിയെന്റേമലും അടിയെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേന്മലും കുറ്റം ഒന്നും ചുമത്തരുേത;
അടിയൻ ഈകാര്യെത്തപറ്റി യാെതാന്നും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
16 അേപ്പാൾ രാജാവ:് “അഹീേമെലേക്ക, നീ
നിശ്ചയമായി മരിേക്കണം; നീയും നിെന്റ
പിതൃഭവനെമാെക്കയും മരിക്കണം” എന്നു
കല്പിച്ച . 17 പിെന്ന രാജാവ് അരിെക
നില്ക്കുന്ന അകമ്പടികേളാട:് “യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാെര െകാല്ല വിൻ; അവരും
ദാവീദിേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്നു; ദാവീദ്
ഓടിേപ്പായത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ട ം എെന്ന
അറിയിച്ചില്ലേല്ലാ” എന്നു കല്പിച്ച . എന്നാൽ
യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര െകാല്ല വാൻ
ൈക നീട്ട ന്നതിന് രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
തുനിഞ്ഞില്ല. 18അേപ്പാൾ രാജാവ് േദാേവഗിേനാട്:
“നീ െചന്ന് പുേരാഹിതന്മാെര െകാല്ല ക”
എന്നു കല്പിച്ച . ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ്
പുേരാഹിതന്മാെര െവട്ടി പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള
ഏേഫാദ് ധരിച്ച എൺപത്തഞ്ചുേപെര അന്ന്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 19 പുേരാഹിതനഗരമായ
േനാബിെല പുരുഷന്മാർ, സ്്രതീകൾ, ബാലന്മാർ,
ശിശുക്കൾ, കാള, കഴുത, ആട് എന്നിങ്ങെന
സകലതിെനയും വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
അവൻ സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 20 എന്നാൽ
അഹീതൂബിെന്റ മകനായ അഹീേമെലക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ അബ്യാഥാർ എെന്നാരുവൻ
രക്ഷെപ്പട്ട് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി.



1ശമൂേവൽ 22:21 xcv 1ശമൂേവൽ 23:4

21 െശൗല് യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാെര
െകാന്നവിവരംഅബ്യാഥാർദാവീദിെനഅറിയിച്ച .
22 ദാവീദ് അബ്യാഥാരിേനാട:് “ഏേദാമ്യനായ
േദാേവഗ് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ െശൗലിേനാട് അറിയിക്കും എന്ന്
ഞാൻ അന്ന് തേന്ന നിശ്ചയിച്ച . 23 നിെന്റ
പിതൃഭവനത്തിലുള്ള സകലരുെടയും മരണത്തിന്
ഞാൻ കാരണമായേല്ലാ. എെന്റ അടുക്കൽ
താമസിക്കുക; ഭയെപ്പേടണ്ടാ;എനിക്ക് ജീവഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവൻ നിനക്കും
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു; എങ്കിലും
എെന്റ അടുക്കൽ നീ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

23
1 അതിനുേശഷം െഫലിസ്ത്യർ െകയീലയുെട
േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്നു എന്നും അവർ
കളങ്ങളിൽ* കവർച്ച െചയ്യന്നു എന്നും ദാവീദിന്
അറിവ് കിട്ടി. 2 ദാവീദ് യേഹാവേയാട;് “ഞാൻ
െചന്ന് ഈ െഫലിസ്ത്യെര േതാല്പിക്കണേമാ”
എന്നു േചാദിച്ച . യേഹാവ ദാവീദിേനാട:് “നീ
േപായി െഫലിസ്ത്യെര േതാല്പിച്ച് െകയീലെയ
രക്ഷിക്കുക”. എന്നു കല്പിച്ച . 3 എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ ആള കൾ അവേനാട്: “നമ്മൾ
ഇവിെട െയഹൂദയിൽ തെന്ന ഭയെപ്പട്ടാണേല്ലാ
താമസിക്കുന്നത;് പിെന്ന െകയീലയിൽ
െഫലിസ്ത്യരുെടൈസന്യത്തിെന്റേനെരഎങ്ങെന
െചല്ല ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ് വീണ്ടും
യേഹാവേയാട് അനുവാദം േചാദിച്ച . യേഹാവ
* 23. 1 കളം -ധാന്യംസൂക്ഷിച്ച് െവയ്ക്കുന്നസ്ഥലം
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അവേനാട്: “എഴുേന്നറ്റ് െകയീലയിേലയ്ക്ക്
െചല്ല ക; ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 5അങ്ങെന
ദാവീദുംഅവെന്റആള കള ം െകയീലയിേലയ്ക്ക്
േപായി െഫലിസ്ത്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്,
അവരുെട ആടുമാടുകെള അപഹരിച്ച,് അവെര
കഠിനമായി േതാല്പിച്ച് െകയീലാനിവാസികെള
രക്ഷിച്ച .

6 അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ അബ്യാഥാർ
െകയീലയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
ഓടിവന്നേപ്പാൾ ൈകവശം ഏേഫാദ് കൂെട
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. 7 ദാവീദ് െകയീലയിൽ
ഉണ്ട് എന്ന് െശൗലിന് അറിവ് കിട്ടി; “ൈദവം
അവെന എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
വാതിലും ഓടാമ്പലും †ഉള്ള പട്ടണത്തിൽ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ
െകണിയിൽ അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് െശൗല ്
പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന െശൗല് ദാവീദിേനയും
അവെന്റ ആള കെളയും ആ്രകമിേക്കണ്ടതിന്
െകയീലയിേലയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിന് േപാകുവാൻ
എല്ലാ ജനങ്ങെളയും വിളിച്ച കൂട്ടി. 9 െശൗല ്
തെന്ന ആ്രകമിക്കാൻ ആേലാചിക്കുന്നു എന്ന്
ദാവീദ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിേനാട്: “ഏേഫാദ് ഇവിെട
െകാണ്ടുവരുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന
ദാവീദ്: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞാൻ കാരണം െശൗല് െകയീലയിേലയ്ക്ക് വന്ന്
ഈ പട്ടണം നശിപ്പിക്കുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു

† 23. 7 ഓടാമ്പലും വാതിൽപൂട്ട ന്നതിനുള്ളകമ്പി
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അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11 െകയീലെപൗരന്മാർ
എെന്ന അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ?
അടിയൻ േകട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല െശൗല ്
വരുേമാ? യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
അടിയെന അറിയിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു.
“അവൻ വരും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
12 ദാവീദ് പിെന്നയും: “െകയീലെപൗരന്മാർ
എെന്നയും എെന്റ ആള കെളയും െശൗലിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുേമാ” എന്നു േചാദിച്ച .
“അവർ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു. 13അേപ്പാൾ ദാവീദും അറുനൂറ്
േപരുള്ളഅവെന്റആള കള ം െകയീലയിൽനിന്ന്
പുറത്തുകടന്ന,്അവർക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ പറ്റ ന്ന
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ച . ദാവീദ് െകയീലയിൽ
നിന്ന് ഓടിേപ്പായി എന്ന് െശൗല് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൻയാ്രതഅവസാനിപ്പിച്ച .

14 ദാവീദ് മരുഭൂമിയിെല ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ
താമസിച്ച . സീഫ് മരുഭൂമിയിെല മലനാട്ടിലുള്ള
ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ താമസിച്ച ; െശൗല് അവെന
എേപ്പാഴും അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; എങ്കിലും
ൈദവം ദാവീദിെന അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചില്ല.
15തെന്റ ജീവെന േതടി െശൗല് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞ;് അന്ന് ദാവീദ് സീഫ്
മരുഭൂമിയിെല ഒരു കാട്ടിൽ ആയിരുന്നു.
16അേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാൻ,
കാട്ടിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
അവെന ൈദവത്തിൽ ൈധര്യെപ്പടുത്തി
അവേനാട്: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ, 17എെന്റ അപ്പനായ
െശൗലിന് നിനക്ക് ഹാനി വരുത്താൻ; നീ
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യി്രസാേയലിന് രാജാവാകും; അന്ന് എനിക്ക്
രണ്ടാമെത്തസ്ഥാനം ആയിരിക്കും; അത് എെന്റ
അപ്പനായ െശൗല് അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടിെചയ്തു; ദാവീദ് കാട്ടിൽ
താമസിക്കുകയും േയാനാഥാൻ വീട്ടിേലക്ക്
േപാകുകയും െചയ്തു. 19 അതിനുേശഷം
സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട സമീപം മരുഭൂമിക്ക്
െതക്കുള്ള ഹഖീലാമലയിെല വനദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 അതുെകാണ്ട്
രാജാേവ, തിരുമനസ്സിെല ആ്രഗഹംേപാെല
വന്നുെകാേള്ളണം; അവെന രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 21അതിന് െശൗല് പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് മനസ്സലിവുള്ളതിനാൽ
നിങ്ങൾ യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ.
22 നിങ്ങൾ േപായി ഇനിയും സൂക്ഷ്മമായി
അേന്വഷിച്ച്, അവൻ എവിെടെയാെക്ക
േപാകുന്നു എന്നും, അവിെട അവെന കണ്ടവർ
ആെരല്ലാെമന്നും അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
അവൻ വലിയ ഉപായി‡ ആകുന്നു എന്നു
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 23 അതുെകാണ്ട്
അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം
കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുവന്ന് ആ വിവരം എെന്ന
അറിയിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരാം;
അവൻ െയഹൂദാേദശത്ത് എവിെടെയങ്കിലും
ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ അവെന അവിടുെത്ത

‡ 23. 22 ഉപായി -സൂ്രതം ്രപേയാഗിക്കുന്നവൻ
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ജനസഹ്രസങ്ങളിെലാെക്കയും അേന്വഷിച്ച്
കണ്ടുപിടിക്കും”. 24അങ്ങെന അവർ െശൗലിന്
മുെമ്പ സീഫിേലയ്ക്ക് േപായി; എന്നാൽ
ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം മരുഭൂമിയുെട
െതക്ക് അരാബയിെല മാേവാൻമരുഭൂമിയിൽ
ആയിരുന്നു. 25 െശൗലും അവെന്റ പടജ്ജനവും
അവെന തിരയുവാൻ പുറെപ്പട്ട . അത്
ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ
മാേവാൻമരുഭൂമിയിെല പാറെക്കട്ടിൽ െചന്ന്
താമസിച്ച . െശൗല് അത് േകട്ടേപ്പാൾ
മാേവാൻമരുഭൂമിയിൽ ദാവീദിെന പിന്തുടർന്നു.
26 െശൗല് പർവ്വതത്തിെന്റ ഒരുവശത്തും ദാവീദും
ആള കള ം പർവ്വതത്തിെന്റ മറുവശത്തുംകൂടി
നടന്നു; െശൗലിെന ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ
ദാവീദ് േവഗം നടന്നു; െശൗലും പടജ്ജനവും
ദാവീദിെനയും അവെന്റ ആള കെളയും
വളഞ്ഞുപിടിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച . 27 അേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതൻ വന്ന്:
“േവഗം വരണം; െഫലിസ്ത്യർ േദശെത്ത
ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഉടെന
െശൗല് ദാവീദിെന പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കി
െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര േപായി; അതുെകാണ്ട്
ആ സ്ഥലത്തിന് േസല-ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത്§
എന്ന് േപരായി. 29 ദാവീദ് അവിെടനിന്ന് ഏൻ-
െഗദിയിെലഗുഹയിൽ െചന്ന് താമസിച്ച .

24
1 െശൗല ് െഫലിസ്ത്യെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞിട്ട്

§ 23. 28 േസല-ഹമ്മാെഹ്ലേക്കാത്ത് േവര ്തിരിക്കുന്നപാറ
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മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് ഏൻ-െഗദി
മരുഭൂമിയിൽ ഉെണ്ടന്ന് അവനു അറിവുകിട്ടി.
2അേപ്പാൾ െശൗല് എല്ലാ യി്രസാേയലിൽനിന്നും
െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന മൂവായിരംേപെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ദാവീദിെനയും അവെന്റ
ആള കെളയും തിരയുവാൻ കാട്ടാടുകള െട
പാറകളിൽ െചന്നു. 3അവൻ വഴിയരിെകയുള്ള
ആട്ടിൻ െതാഴുത്തിൽ എത്തി;അവിെട ഒരു ഗുഹ
ഉണ്ടായിരുന്നു; െശൗല് വിസർജ്ജനത്തിനായി
അതിൽ കടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ
ആള കള ം ഗുഹയുെട ഉള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.
4 ദാവീദിെന്റആള കൾഅവേനാട:് “ഞാൻനിെന്റ
ശ്രതുവിെന നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെലഅവേനാട് െചയ്യാംഎന്ന് യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത ദിവസം ഇതാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ദാവീദ് എഴുേന്നറ്റ് െശൗലിെന്റ
േമലങ്കിയുെട അറ്റം പതുെക്ക മുറിെച്ചടുത്തു.
5 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ േമലങ്കിയുെട അറ്റം
മുറിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് ദാവീദിെന്റ മനസ്സിൽ
േവദനയുണ്ടായി. 6അവൻ തെന്റ ആള കേളാട:്
“യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ എെന്റ
യജമാനന് എതിരായി ഒരു േദാഷവും െചയ്യ വാൻ
യേഹാവ എനിക്ക് ഇടവരുത്തരുേത; അവൻ
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 ഇങ്ങെന ദാവീദ് തെന്റ ആള കെള
ശാസിച്ച് നിയ്രന്തിച്ച ; െശൗലിെന േ്രദാഹിക്കുവാൻ
അവെര അനുവദിച്ചില്ല. െശൗല് ഗുഹയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി തെന്റ വഴിക്ക് േപായി. 8 ദാവീദും
ഗുഹയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി െശൗലിേനാട:്
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“എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ” എന്നു വിളിച്ച .
െശൗല് തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ ദാവീദ്
സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച . 9 ദാവീദ്
െശൗലിേനാട:് “ദാവീദ് നിനക്ക് േദാഷം െചയ്യന്നു
എന്ന് പറയുന്നവരുെട വാക്ക് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത്
എന്ത?് 10 യേഹാവ ഇന്ന് ഗുഹയിൽവച്ച്
നിെന്ന എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് നീ
അറിഞ്ഞാലും; നിെന്ന െകാല്ല വാൻ ചിലർ
പറെഞ്ഞങ്കിലും ഞാൻ െചയ്തില്ല; എെന്റ
യജമാനെന്റ േനെര ഒരംശം േപാലും ഞാൻ
കെയ്യടുക്കുകയില്ല; അവൻ യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തനേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
11 എെന്റ പിതാേവ, എെന്റ കയ്യിലുള്ള നിെന്റ
േമലങ്കിയുെട അറ്റം ഇതാ കണ്ടാലും; നിെന്റ
േമലങ്കിയുെട അറ്റം ഞാൻ മുറിച്ച . എന്നിട്ട ം
ഞാൻ നിെന്ന െകാന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
എെന്റ കയ്യിൽ േദാഷവും േ്രദാഹവും ഇല്ല;
ഞാൻ നിേന്നാട് പാപം െചയ്തിട്ട മില്ല എന്ന്
നീ അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക. പേക്ഷ നീേയാ
എെന്ന െകാല്ല വാൻ അവസരം േതടിനടക്കുന്നു.
12 യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ
ന്യായം വിധിക്കെട്ട; യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി
നിേന്നാട് ്രപതികാരം െചയ്യെട്ട; എന്നാൽ എെന്റ
ൈക നിെന്റേമൽ വീഴുകയില്ല. 13 “ദുഷ്ടത
ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നു” എന്നേല്ലാ
പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുന്നത;് എന്നാൽ എെന്റ ൈക
നിെന്റേമൽ വീഴുകയില്ല. 14ആെര േതടിയാകുന്നു
യി്രസാേയൽ രാജാവ് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത?്
ആെരയാകുന്നു പിന്തുടരുന്നത?് ഒരു
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ചത്തനായെയ, ഒരു െചള്ളിെന അല്ലേയാ?
15 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ന്യായാധിപനായി
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട.
എെന്റകാര്യം പരിേശാധിച്ച,് വാദിച്ച് എെന്ന നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ മാറാകെട്ട.
16 ദാവീദ് െശൗലിേനാട് ഈ വാക്കുകൾ
സംസാരിച്ച് തീർന്നേശഷം െശൗല് : “എെന്റ
മകേന, ദാവീേദ, ഇത് നിെന്റ ശബ്ദേമാ” എന്ന്
േചാദിച്ച് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 17 പിെന്ന അവൻ
ദാവീദിേനാട:് “നീ എെന്നക്കാൾ നീതിമാൻ
ആകുന്നു. കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് തിന്മ
െചയ്തേപ്പാൾ, അതിനുപകരം നീ എനിക്ക്
നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു. 18 യേഹാവ എെന്ന
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിട്ട ം, നീ എെന്ന െകാല്ലാെത
വിട്ടതിനാൽ, നീ എനിക്ക് നന്മ െചയ്തതായി
ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ശ്രതുവിെന
കണ്ടുകിട്ടിയാൽആെരങ്കിലും അവെന െവറുെത
വിടുേമാ? നീ ഇന്ന് എനിക്ക് െചയ്തതിന് പകരം
യേഹാവ നിനക്ക് നന്മ െചയ്യെട്ട. 20എന്നാൽ നീ
തീർച്ചയായും രാജാവാകും; യി്രസാേയൽരാജത്വം
നിെന്റ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകും എന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു. 21 അതുെകാണ്ട് നീ എനിക്ക്
േശഷം എെന്റ സന്തതിെയ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച,്
എെന്റ േപര് പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ച
കളയുകയില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഇേപ്പാൾഎേന്നാട് സത്യം െചയ്യണം”. 22അങ്ങെന
ദാവീദ് െശൗലിേനാട് സത്യംെചയ്തു. െശൗല ്
അരമനയിേലയ്ക്ക് േപായി; ദാവീദും അവെന്റ
ആള കള ം ദുർഗ്ഗത്തിേലക്കും േപായി.
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25
1 ശമൂേവൽ മരിച്ച ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഒരുമിച്ച കൂടി അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച ,
രാമയിൽ അവെന്റ വീടിനരിെക അവെന
അടക്കം െചയ്തു. ദാവീദ് പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ*
േപായി പാർത്തു. 2 കർേമ്മലിൽ വ്യാപാരിയായ
ഒരു മാേവാന്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
മഹാ ധനികനായിരുന്നു; അവന് മൂവായിരം
െചമ്മരിയാടുംആയിരം േകാലാടും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ ആടുകള െട േരാമം ക്രതിച്ചിരുന്നത്
കർേമ്മലിൽ വച്ചായിരുന്നു. 3 അവൻ
കാേലബ് വംശക്കാരൻ ആയിരുന്നു. അവെന്റ
േപര് നാബാൽ എന്നും അവെന്റ ഭാര്യയുെട
േപര് അബീഗയിൽ എന്നും ആയിരുന്നു.
അവൾ നല്ല വിേവകമുള്ളവള ം സുന്ദരിയും
ആയിരുന്നു. അവൻ ദയയില്ലാത്തവനും
തിന്മ്രപവർത്തിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു.
4 നാബാലിന് ആടുകള െട േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
ഉത്സവം ഉണ്ട് എന്ന് ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
േകട്ട . 5 ദാവീദ് പത്ത് യുവാക്കെള അയച്ച്
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ കർേമ്മലിൽ
നാബാലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് എെന്റ േപരിൽ
അവന് വന്ദനം െചാല്ല ക: 6 നിനക്ക് സമാധാനം
ഉണ്ടാകെട്ട. നിനക്കും നിെന്റ ഭവനത്തിനും
നിനക്കുള്ളസകലത്തിനുംസമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട;
7 നീ ആടുകള െട േരാമം ക്രതിക്കുന്നുെണ്ടന്ന്
ഞാൻ േകട്ട . നിെന്റഇടയന്മാർഞങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അവെര ഉപ്രദവിച്ചില്ല;

* 25. 1 പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ േമാവാന ്മരുഭൂമിയിൽ
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അവർ കർേമ്മലിൽ ഇരുന്ന കാലത്ത്
അവർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. 8 അവേരാട്
േചാദിക്കുക അവരും അത് നിേന്നാട് പറയും;
അതുെകാണ്ട് ഈ ബാല്യക്കാേരാട് ദയ
േതാന്നണം; ഉത്സവ ദിവസമാണേല്ലാ ഞങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നത;് നിെന്റ ൈകവശം ഉള്ളത്
അടിയങ്ങൾക്കും നിെന്റ മകനായ ദാവീദിനും
തരണേമ എന്നു അവേനാട് പറയുവിൻ”.
9 ദാവീദിെന്റ ബാല്യക്കാർ നാബാലിേനാടു ഈ
വാക്കുകെളല്ലാം ദാവീദിെന്റ േപരിൽ അറിയിച്ച്
മറുപടിയ്ക്കായി കാത്തുനിന്നു. 10 നാബാൽ
ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ദാവീദ് ആർ?
യിശ്ശായിയുെട മകൻ ആർ? യജമാനന്മാെര
വിട്ട് െപായ്ക്കളയുന്ന ദാസന്മാർ ഇക്കാലത്ത്
വളെര ഉണ്ട്. 11ഞാൻഎെന്റഅപ്പവും െവള്ളവും
എെന്റ ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുന്നവർക്കായി
ഒരുക്കിയ മാംസവും എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്ന്
അറിയാത്തവർക്ക് െകാടുക്കുേമാ” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 ദാവീദിെന്റ ബാല്യക്കാർ
മടങ്ങിവന്ന് വിവരെമല്ലാം അവേനാട് അറിയിച്ച .
13 അേപ്പാൾ ദാവീദ് തെന്റ ആള കേളാട:്
“എല്ലാവരും വാൾ അരയിൽ െകട്ടിെക്കാൾവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവരും വാൾ
അരയിൽ െകട്ടി; ദാവീദും വാൾ അരയിൽ
െകട്ടി; ഏകേദശം നാനൂറ് േപർ ദാവീദിെന്റ
പിന്നാെല േപായി; ഇരുനൂറ് േപർ സാധനങ്ങൾ
സൂക്ഷിക്കുവാൻഅവിെട താമസിച്ച . 14എന്നാൽ
ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ നാബാലിെന്റ ഭാര്യയായ
അബീഗയിലിേനാട:് “ദാവീദ് നമ്മുെട യജമാനന്
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വന്ദനംെചാല്ല വാൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന്ദൂതന്മാെര
അയച്ച ; അവേനാ അവെര ശകാരിച്ച് അയച്ച .
15 എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ
വയലിൽ അവരുമായി താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്
ഒരിക്കലും അവർ ഞങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചിട്ടില്ല;
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടതുമില്ല. 16ഞങ്ങൾ
ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ട് അവേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാെഴല്ലാം രാവും പകലും
അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു േകാട്ട ആയിരുന്നു.
17അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്ന്
ആേലാചിച്ച േനാേക്കണം; ദാവീദ് നമ്മുെട
യജമാനനും അവെന്റ സകലഭവനത്തിനും
േദാഷം െചയ്യ വാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവേനാ ദുശ്ശാഠ്യക്കാരൻ† ആയതുെകാണ്ട്
അവേനാട് ആർക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ
സാധിക്കുകയില്ല”. 18 ഉടെന അബീഗയിൽ
ഇരുനൂറ്അപ്പവും, രണ്ട്തുരുത്തിവീഞ്ഞും,പാകം
െചയ്ത അഞ്ച് ആടും, അഞ്ച് പറ മലരും‡, നൂറ്
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും, ഇരുനൂറ് അത്തിയടയും
കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി ബാല്യക്കാേരാട;് 19 “നിങ്ങൾ
എനിക്ക് മുെമ്പ േപാകുവിൻ; ഞാൻ പിന്നാെല
വരാം”എന്നുപറഞ്ഞു. ഭർത്താവായനാബാലിെന
അവൾ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല. 20 അവൾ
കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി മലയുെട മറവിൽകൂടി
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല േമ്പാൾ ദാവീദും അവെന്റ
സഹയാ്രതികരും അവൾെക്കതിെര വരുന്നു;

† 25. 17 ദുശ്ശാഠ്യക്കാരൻ െബലിയാലിെന്റ സന്തതി ‡ 25. 18
അഞ്ച്പറ മലരുംഏകേദശം 20കിേലാ്രഗാം
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അവൾഅവെര എതിേരറ്റ . 21അേപ്പാൾ ദാവീദ്:
“മരുഭൂമിയിൽ അവന് ഉണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചത് െവറുെതയായി. അവന്
ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടതുമില്ല; അവേനാ നന്മക്ക്
പകരം എനിക്ക് തിന്മ െചയ്തു. 22 അവെന്റ
പുരുഷന്മാരിൽ ആെരെയങ്കിലും പുലരുംവെര
ഞാൻ ജീവേനാെട െവച്ചിരുന്നാൽ ൈദവം
ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക് പകരം െചയ്യെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നു”. 23 അബീഗയിൽ ദാവീദിെന
കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന്
ഇറങ്ങി ദാവീദിെന സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച .
24അവൾ അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണ് പറഞ്ഞത:്
“യജമാനേന, കുറ്റം എെന്റ േമൽ ഇരിക്കെട്ട;
അടിയൻഒന്ന് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളെട്ട;അടിയെന്റ
വാക്കുകെള േകൾേക്കണേമ. 25 ദുസ്സ ഭാവിയായ§
നാബാലിെന*യജമാനൻകാര്യമാക്കരുത;്അവൻ
തെന്റ േപരുേപാെല തെന്ന ആണ്. നാബാൽ
എന്നാണേല്ലാ അവെന്റ േപർ; േഭാഷത്തം
മാ്രതേമ അവെന്റ കയ്യിൽ ഉള്ള . അടിയൻ,
യജമാനൻ അയച്ച േവലക്കാെര കണ്ടിരുന്നില്ല.
26 അതുെകാണ്ട് യജമാനേന, യേഹാവയാണ,
നിന്നാണ, രക്തപാതകവും സ്വന്തകയ്യാൽ
്രപതികാരവും െചയ്യാതവണ്ണം യേഹാവ നിെന്ന
തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ശ്രതുക്കള ം യജമാനന്
േദാഷം വിചാരിക്കുന്നവരും നാബാലിെനേപ്പാെല
ആകെട്ട. 27 ഇേപ്പാൾ യജമാനെന്റ അടുക്കൽ
അടിയൻ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച†

§ 25. 25 ദുസ്സ ഭാവിയായെബലിയാലായ * 25. 25 നാബാലിെന
േഭാഷെന † 25. 27 കാഴ്ച മെറ്റാരാൾക്ക് നൽകുന്നസമ്മാനം
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യജമാനെന്റ ബാല്യക്കാർക്ക് ഇരിക്കെട്ട.
28 അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിേക്കണേമ.
യേഹാവ യജമാനന് സ്ഥിരമാെയാരു
ഭവനം പണിയും; കാരണം യേഹാവയുെട
യുദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ യജമാനൻ നടത്തുന്നത.്
ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും നിന്നിൽ േദാഷം
കാണുകയില്ല. 29ആെരങ്കിലും നിെന്ന പിന്തുടർന്ന്
െകാല്ല വാൻ ്രശമിച്ചാലും, യജമാനെന്റ ്രപാണൻ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട പക്കൽ
ജീവഭാണ്ഡത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിെന്റ
ശ്രതുക്കള െട ്രപാണെനേയാഅവൻകവിണയിൽ
നിന്ന് എന്നേപാെലഎറിഞ്ഞുകളയും. 30എന്നാൽ
യേഹാവ യജമാനന് വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്ന
എല്ലാ നന്മയും നിവർത്തിച്ച,് നിെന്ന
യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കി െവയ്ക്കുേമ്പാൾ
31 കാരണംകൂടാെത രക്തം ചിന്തിെയേന്നാ,
്രപതികാരം െചയ്തു എേന്നാ പശ്ചാത്താപവും
മേനാവ്യഥയും യജമാനന് ഉണ്ടാകയില്ല; എന്നാൽ
യേഹാവ യജമാനന് നന്മ െചയ്യ േമ്പാൾ
അടിയെനയും ഓർത്തുെകാള്ളണേമ”. 32 ദാവീദ്
അബീഗയിലിേനാട് പറഞ്ഞത:് എെന്ന
എതിേരൽക്കുവാൻ നിെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
സ്േതാ്രതം. 33 നിെന്റ വിേവകം സ്തുത്യം;
രക്തം െചാരിയാെതയും സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട്
്രപതികാരം െചയ്യാെതയിരിക്കുവാനുംഇന്ന്എെന്ന
തടഞ്ഞ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ. 34 നിനക്ക്
േദാഷം വരാെതയിരിക്കുവാൻ എെന്ന തടഞ്ഞ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാണ,
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നീ േവഗം എെന്ന എതിേരറ്റ് വന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
േനരം പുലരുേമ്പാേഴക്ക് പുരുഷ്രപജെയാന്നും
നാബാലിന് േശഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.
35 പിെന്ന അവൾ െകാണ്ടുവന്നത് ദാവീദ്
അവള െട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി അവേളാട:്
“സമാധാനേത്താെട വീട്ടിേലക്ക് േപാക;
ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വാക്ക് േകട്ട് നിെന്റ
മുഖം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
36 അബീഗയിൽ നാബാലിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ
രാജവിരുന്നുേപാെല ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്
കണ്ടു; നാബാലിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദത്തിലായി.
അവന് നല്ലതുേപാെല ലഹരി പിടിച്ചിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവൾ േനരം െവളക്കുംവെര
വിവരം ഒന്നും അവെന അറിയിച്ചില്ല. 37എന്നാൽ
രാവിെല നാബാലിെന്റ വീഞ്ഞിെന്റ ലഹരി
മാറിയേശഷം അവെന്റ ഭാര്യ അവേനാട് വിവരം
അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം അവെന്റ
ഉള്ളിൽ ജീവനില്ലാത്തതു േപാെലആയി. അവൻ
ശിലാസമനായി. 38പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ നാബാലിെന ദണ്ഡിപ്പിച്ച . അവൻ
മരിച്ച േപായി. 39 നാബാൽ മരിച്ച എന്ന്
ദാവീദ് േകട്ടേപ്പാൾ: “എെന്ന നിന്ദിച്ചതിനാൽ
നാബാലിേനാട് പകരംേചാദിക്കുകയും,
അങ്ങയുെട ദാസെന തിന്മ െചയ്യാെത
തടയുകയും െചയ്ത യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം.
നാബാലിെന്റ ദുഷ്ടത യേഹാവ അവെന്റ
തലയിൽ തെന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന ദാവീദ് അബീഗയിലിെന തനിക്ക്
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ഭാര്യയാേക്കണ്ടതിന് അവേളാട് സംസാരിപ്പാൻ
ആളയച്ച്. 40 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ കർേമ്മലിൽ
അബീഗയിലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേളാട:്
“നീ ദാവീദിന് ഭാര്യയായിത്തീരുവാൻ നിെന്ന
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിന് ഞങ്ങെള അവൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അവൾ എഴുേന്നറ്റ് നിലംവെര
തല കുനിച്ച : “ഇതാ, അടിയൻ യജമാനെന്റ
ദാസന്മാരുെട കാലുകെള കഴുകുന്ന ദാസി”
എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ഉടെന അബീഗയിൽ
എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ പരിചാരികമാരായ അഞ്ച്
ബാല്യക്കാരത്തികള മായി കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി
ദാവീദിെന്റ ദൂതന്മാേരാടുകൂടി െചന്ന് അവന്
ഭാര്യയായി തീർന്നു. 43 യി്രസാേയലിൽനിന്നും
ദാവീദ് അഹീേനാവമിെനയും െകാണ്ടുവന്നു;
അവർ രണ്ടുേപരും ദാവീദിന് ഭാര്യമാരാത്തീർന്നു.
44 െശൗല് തെന്റ മകള ം ദാവീദിെന്റ
ഭാര്യയുമായിരുന്ന മീഖളിെന ഗല്ലീമ്യനായ
ലയീശിെന്റ മകൻഫല്തിക്ക് െകാടുത്തിരുന്നു.

26
1 അതിനുേശഷം സീഫ്യർ ഗിെബയയിൽ
െശൗലിെന്റഅടുക്കൽ വന്നു; “ദാവീദ് മരുഭൂമിക്ക്
െതക്കുള്ള ഹഖീലാക്കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 െശൗല ്എഴുേന്നറ്റ് ദാവീദിെന
െതരയുവാൻ സീഫ് മരുഭൂമിയിേലയ്ക്കു് െചന്നു;
യി്രസാേയലിൽനിന്നു െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
മൂവായിരംേപരുംഅവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
3െശൗല് മരുഭൂമിക്ക് െതക്കുള്ളഹഖീലാക്കുന്നിൽ
വഴിയരിെക പാളയം ഇറങ്ങി. ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽ
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താമസിച്ച . െശൗല് തെന്ന േതടി മരുഭൂമിയിൽ
വന്നിരിക്കുന്നുഎന്നു മനസ്സിലായി 4അതുെകാണ്ട്
ദാവീദ് ചാരന്മാെര അയച്ച് െശൗല് വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞ.് 5 ദാവീദ് എഴുേന്നറ്റ്
െശൗല് പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത്
െചന്നു; െശൗലും അവെന്റ േസനാപതിയായ
േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനരും കിടക്കുന്ന
സ്ഥലം ദാവീദ് കണ്ടു; െശൗല ് പാളയത്തിന്
നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങി; പടജ്ജനം അവെന്റ
ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 6 ദാവീദ്
ഹിത്യനായഅഹീേമെലക്കിേനാടും,െസരൂയയുെട
മകനും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ
അബീശായിേയാടും: “പാളയത്തിൽ െശൗലിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് ആര് എേന്നാടുകൂെട േപാരും”
എന്നു േചാദിച്ച . “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട വരാം”
എന്ന് അബീശായി പറഞ്ഞു. 7ഇങ്ങെന ദാവീദും
അബീശായിയും രാ്രതിയിൽ പടജ്ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽെചന്നു; െശൗല ്പാളയത്തിന് നടുവിൽ
കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവെന്റ കുന്തം
അവെന്റ തലയുെട അരികിൽ നിലത്ത് കുത്തി
നിറുത്തിയിരുന്നു; അബ്േനരും പടജ്ജനവും
അവന് ചുറ്റ ം കിടന്നിരുന്നു. 8 അബീശായി
ദാവീദിേനാട:് “ൈദവം നിെന്റ ശ്രതുവിെന
ഇന്ന് നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
അവെനകുന്തംെകാണ്ട് ഒറ്റ കുത്തിന് നിലേത്താട്
േചർത്ത് തറയ്ക്കെട്ട; രണ്ടാമത് കുത്തുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ദാവീദ് അബീശായിേയാട:്
“അവെന നശിപ്പിക്കരുത;് യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന്റേമൽ ൈക െവച്ചാൽ ആരും
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ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാെതേപാകുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 “യേഹാവയാണ, യേഹാവ
അവെന സംഹരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
മരിക്കുവാനുള്ള ദിവസം വരും; അെല്ലങ്കിൽ
അവൻ പടക്കുെചന്ന് നശിക്കും; 11 ഞാൻ
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന്റേമൽ ൈക
െവക്കുവാൻ യേഹാവ ഇടയാക്കരുേത; എങ്കിലും
അവെന്റ തലയുെട അടുക്കൽ ഉള്ള കുന്തവും
ജലപാ്രതവും എടുത്തുെകാൾക; നമുക്ക്
േപാകാം” എന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 12 ഇങ്ങെന
ദാവീദ് കുന്തവും ജലപാ്രതവും െശൗലിെന്റ
തലയുെട അടുക്കൽനിന്ന് എടുത്ത് അവർ
േപാകുകയും െചയ്തു; ആരും കണ്ടില്ല,
ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും ഉണർന്നതുമില്ല;
അവർ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;
യേഹാവയാൽ ഗാഢനി്രദ അവരുെട േമൽ
വീണിരുന്നു. 13 ദാവീദ് അപ്പ റം കടന്നുെചന്നു
ദൂരത്ത് ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നു; അവർക്ക്
മേദ്ധ്യ ആവശ്യത്തിന് അകലമുണ്ടായിരുന്നു.
14 ദാവീദ് ജനേത്താടും േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനരിേനാടും: “അബ്േനേര, നീ ഉത്തരം
പറയുന്നില്ലേയാ”എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അതിന്
അബ്േനർ: “രാജസന്നിധിയിൽ കൂകുന്ന നീ
ആര”് എന്ന് അേങ്ങാട്ട് േചാദിച്ച . 15 ദാവീദ്
അബ്േനരിേനാട:് “നീ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലേയാ?
യി്രസാേയലിൽ നിനക്ക് തുല്യൻ ആരുണ്ട?്
അങ്ങെനയിരിെക്ക നിെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന നീ കാത്തുെകാള്ളാതിരുന്നത്
എന്ത?് നിെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
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നശിപ്പിക്കുവാൻ ജനത്തിൽ ഒരുവൻ അവിെട
വന്നിരുന്നുവേല്ലാ. 16നീ െചയ്തകാര്യം നന്നായില്ല;
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തനായ നിങ്ങള െട
യജമാനെന കാത്തുെകാള്ളാതിരുന്നതിനാൽ
യേഹാവയാണനിങ്ങൾമരണേയാഗ്യർആകുന്നു.
രാജാവിെന്റ കുന്തവും അവെന്റ തലയുെട
അടുക്കൽ ഇരുന്ന ജലപാ്രതവും എവിെട എന്ന്
േനാക്കുക”. 17 അേപ്പാൾ െശൗല് ദാവീദിെന്റ
ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു: “എെന്റ മകെന, ദാവീേദ,
ഇത് നിെന്റ ശബ്ദേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്
ദാവീദ് “എെന്റ ശബ്ദം തെന്ന, യജമാനനായ
രാജാേവ” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 “യജമാനൻ
ഇങ്ങെന അടിയെന േതടിനടക്കുന്നത് എന്തിന?്
അടിയൻ എന്ത് െചയ്തു? അടിയെന്റ പക്കൽ
എന്ത് േദാഷമാണുള്ളത?് 19 അതുെകാണ്ട്
യജമാനനായ രാജാവ് അടിയെന്റ വാക്കു
േകൾേക്കണേമ; തിരുേമനിെയ അടിയന്
എതിരായി വിട്ടിരിക്കുന്നത് യേഹാവയാകുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ ഒരു വഴിപാട് സ്വീകരിച്ച്
്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട; മനുഷ്യർ എങ്കിേലാ അവർ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട.
യേഹാവയുെട അവകാശത്തിൽ എനിക്ക്
പങ്കില്ലാതാകത്തക്കവിധം നീ േപായി
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു
അവർ എെന്ന ഇന്ന് പുറത്ത് തള്ളിയിരിക്കുന്നു.
20 എെന്റ രക്തം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിലത്ത് വീഴരുേത; ഒരുവൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ
ഒരു കാട്ട േകാഴിെയ േതടുന്നതുേപാെല
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഒറ്റ െചള്ളിെന
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െതരഞ്ഞ് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നും അവൻ
പറഞ്ഞു. 21 അതിന് െശൗല ്: “ഞാൻ പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; എെന്റ മകേന, ദാവീേദ,
മടങ്ങിവരിക; എെന്റ ജീവൻ ഇന്ന് നിനക്ക്
വിലേയറിയതായി േതാന്നിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് േദാഷം െചയ്കയില്ല;
ഞാൻ േഭാഷത്വം ്രപവർത്തിച്ച് അത്യന്തം
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ദാവീദ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “രാജാേവ, കുന്തം ഇതാ;
ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് െകാണ്ടുേപാകെട്ട.
23 യേഹാവ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
നീതിക്കും വിശ്വസ്തെതക്കും തക്കവിധം
പകരം നല്കെട്ട; യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന എെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; എങ്കിലും യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന്റേമൽ ൈകെവപ്പാൻ എനിക്ക്
മനസ്സായില്ല. 24 എന്നാൽ നിെന്റ ജീവൻ ഇന്ന്
എനിക്ക് വിലേയറിയതായിരുന്നതുേപാെല എെന്റ
ജീവൻ യേഹാവയ്ക്ക് വിലേയറിയതായിരിക്കെട്ട;
അവൻ എെന്ന സകല കഷ്ടതയിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കുമാറാകെട്ട”. 25 അേപ്പാൾ െശൗല ്
ദാവീദിേനാട:് “എെന്റ മകേന, ദാവീേദ, നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; നീ കൃതാർത്ഥനാകും;
നീ ജയം്രപാപിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ദാവീദ് തെന്റ വഴിക്ക് േപായി; െശൗലും തെന്റ
സ്ഥലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

27
1 അേപ്പാൾ ദാവീദ:് ഞാൻ ഒരു
ദിവസം െശൗലിെന്റ കയ്യാൽ നശിേക്കണ്ടി
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വരും; െഫലിസ്ത്യരുെട േദശേത്തക്ക്
ഓടി രക്ഷെപടുകയല്ലാെത എനിക്ക്
േവെറ നിവൃത്തിയില്ല; െശൗല ് അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽേദശെത്താെക്കയും എെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും; ഞാൻ
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷെപടും എന്ന്
മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച . 2 അങ്ങെന ദാവീദ്
യാ്രത തിരിച്ച . അവനും കൂെടയുള്ള അറുനൂറ്
േപരും ഗത്ത ് രാജാവായ മാേവാക്കിെന്റ
മകൻ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
3 യി്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ അഹീേനാവം,
നാബാലിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നഅബീഗയിൽ എന്ന
രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി ദാവീദ് കുടുംബസഹിതം
അവെന്റഎല്ലാആള കള ം ഗത്തിൽആഖീശിെന്റ
അടുക്കൽ താമസിച്ച . 4 ദാവീദ് ഗത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി എന്ന് െശൗലിന് അറിവുകിട്ടി;
അവൻ പിെന്ന അവെന അേന്വഷിച്ചതുമില്ല.
5 ദാവീദ് ആഖീശിേനാട:് “നിനക്ക്
എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ നാട്ടിൻപുറത്ത്
എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കല്പിച്ച തേരണം;
അവിെട ഞാൻ താമസിച്ച െകാള്ളാം.
രാജനഗരത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ അടിയൻ
താമസിക്കുന്നത് എന്തിന”് എന്നു പറഞ്ഞു.
6 ആഖീശ് അന്നുതെന്ന അവന് സിക്ലാഗ്
കല്പിച്ച െകാടുത്തു; അതുെകാണ്ട് സിക്ലാഗ്
ഇന്നുവെരയും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്ക്
അവകാശെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

7 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേദശത്ത് ഒരു വർഷവും
നാല് മാസവും താമസിച്ച . 8 ദാവീദും അവെന്റ
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ആള കള ം െഗശൂര്യെരയും െഗ്രസിയെരയും
അമാേലക്യെരയും െചന്ന് ആ്രകമിച്ച . ഇവർ
ശൂർ വെരയും മി്രസയീംേദശം വെരയുമുള്ള
നാട്ടിെല പൂർവ്വ നിവാസികളായിരുന്നു.
9 എന്നാൽ ദാവീദ് ആ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ച ;
പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും ജീവേനാെട
െവച്ചില്ല; ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ,
വസ്്രതങ്ങൾ എന്നിവെയാെക്കയും അപഹരിച്ച്
ആഖീശിെന്റഅടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു. 10 “നിങ്ങൾ
ഇന്ന് എവിെടയാണ് േപായി ആ്രകമിച്ചത്”
എന്ന് ആഖീശ് േചാദിച്ചതിന:് “െയഹൂെദക്ക്
െതക്കും െയരപ്േമല്യര ്ക്ക് െതക്കും േകന്യർക്കു
െതക്കും” എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 11 ദാവീദ്
ഇങ്ങെനെയാെക്കയും െചയ്തു, െഫലിസ്ത്യരുെട
േദശത്ത് താമസിച്ച കാലെമല്ലാം അവൻ
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു എന്ന വിവരം ഗത്തിൽ
അറിയിക്കാതിരിക്കാൻദാവീദ് പുരുഷെനയാകെട്ട
സ്്രതീെയയാകെട്ട ജീവേനാെട െവച്ചില്ല. 12 “ദാവീദ്
സ്വജനമായ യി്രസാേയലിന് െവറുപ്പായതുെകാണ്ട്
അവൻ എന്നും എെന്റ ദാസനായിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞ്ആഖീശ്അവനിൽവിശ്വസിച്ച .

28
1ആകാലത്ത് െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന് തങ്ങള െട േസനകെള
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി; അേപ്പാൾ ആഖീശ് ദാവീദിേനാട:്
“നീയും നിെന്റ ആള കള ം എേന്നാടുകൂെട
യുദ്ധത്തിന് േപാേരണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
2അേപ്പാൾദാവീദ്ആഖീശിേനാട:് “അടിയന്എന്ത്
െചയ്യ വാൻ കഴിയും എന്ന് നീ കാണുക” എന്നു
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പറഞ്ഞു. ആഖീശ് ദാവീദിേനാട:് “അതുെകാണ്ട്
ഞാൻനിെന്നഎേപ്പാഴുംഎെന്റഅംഗരക്ഷകരിൽ
്രപധാനിയാക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ ശമൂേവൽ മരിച്ച േപായിരുന്നു;
യി്രസാേയെലല്ലാം അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച്
അവെന്റ സ്വന്തപട്ടണമായ രാമയിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തിരുന്നു. െശൗല ്
െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 4എന്നാൽ
െഫലിസ്ത്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി ശൂേനമിൽ പാളയം
ഇറങ്ങി; െശൗല് എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി ഗിൽേബാവയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി.
5 െശൗല് െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യെത്ത കണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട്, അവെന്റ ഹൃദയം വിെറച്ച . 6 െശൗല ്
യേഹാവേയാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ
അവേനാട് സ്വപ്നംെകാേണ്ടാ ഊറീംെകാേണ്ടാ
്രപവാചകന്മാെരെക്കാേണ്ടാ ഉത്തരം അരുളിയില്ല.
7അേപ്പാൾ െശൗല് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “എനിക്ക്
ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തിെയ അേന്വഷിക്കുവിൻ;
ഞാൻ അവള െട അടുക്കൽ െചന്ന് േചാദിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട്:
“ഏൻ-േദാരിൽ ഒരു െവളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ട”്എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 െശൗല് േവഷംമാറി, രണ്ടാെളയും
കൂട്ടി, രാ്രതിയിൽ ആ സ്്രതീയുെട അടുക്കൽ
എത്തി: “െവളിച്ചപ്പാടാത്മാവുെകാണ്ട് നീ
എനിക്കായി ്രപശ്നം േനാക്കുകയും ഞാൻ
പറയുന്നവെന െകാണ്ടുവരുകയും െചേയ്യണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 സ്്രതീ അവേനാട്: “െശൗല ്
െവളിച്ചപ്പാടന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
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േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; എെന്ന നശിപ്പിക്കാൻ നീ
എെന്റ ജീവന് െകണി ഒരുക്കുന്നത് എന്തിന?്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 “യേഹാവയാണ ഈ കാര്യം
െകാണ്ട് നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും ഭവിക്കുകയില്ല”
എന്ന് െശൗല് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവേളാട് സത്യംെചയ്തു. 11 “ഞാൻ ആെര
വരുത്തിത്തേരണം” എന്ന് സ്്രതീ േചാദിച്ചതിന്:
“ശമൂേവലിെന വരുത്തിത്തേരണം” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 12 സ്്രതീ ശമൂേവലിെന കണ്ടേപ്പാൾ
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . എന്നിട്ട് െശൗലിേനാട:്
“നീ എെന്ന ചതിച്ചത് എന്തിന?് നീ െശൗല ്
ആകുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 രാജാവ്
അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ കാണുന്നത്
എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ചതിന:് “ഒരു േദവൻ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് കയറി വരുന്നത്ഞാൻകാണുന്നു”
എന്ന് സ്്രതീ െശൗലിേനാട് പറഞ്ഞു. 14അവൻ
അവേളാട:് “അവെന്റ രൂപം എന്ത് എന്ന്
േചാദിച്ചതിന്അവൾ: “ഒരു വൃദ്ധൻകയറിവരുന്നു;
അവൻ ഒരു അങ്കിയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾഅത് ശമൂേവൽഎന്നറിഞ്ഞ്
െശൗല് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .
15 ശമൂേവൽ െശൗലിേനാട:് “നീ എെന്ന ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്ന് എെന്റ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം
വരുത്തിയത് എന്ത”് എന്നു േചാദിച്ച . അതിന്
െശൗല് : “ഞാൻ മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
െഫലിസ്ത്യർ എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നു;
ൈദവം എെന്ന വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു;
്രപവാചകന്മാെരെക്കാണ്ടാകെട്ട
സ്വപ്നംെകാണ്ടാകെട്ട എേന്നാട്
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ഉത്തരമരുള ന്നില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എന്ത്
െചേയ്യണെമന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്ന വിളിപ്പിച്ച ” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 16 അതിന് ശമൂേവൽ: “ൈദവം
നിെന്ന വിട്ട മാറി നിനക്ക് ശ്രതു ആയതിനാൽ
നീ എന്തിന് എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു? 17യേഹാവ
എെന്നെക്കാണ്ട് പറയിച്ചതുേപാെല അവൻ
നിേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നു; രാജത്വം യേഹാവ
നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് പറിെച്ചടുത്ത് നിെന്റ
കൂട്ട കാരനായ ദാവീദിന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
18 നീ യേഹാവയുെട കല്പന േകട്ടില്ല;
അമാേലക്കിെന്റേമൽ അവെന്റ ഉ്രഗേകാപം
നടത്തിയതുമില്ല; അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
ഈ കാര്യം ഇന്ന് നിേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നു.
19 യേഹാവ നിെന്നയും യി്രസാേയലിെനയും
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നാെള
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും എേന്നാടുകൂെട
ആകും; യി്രസാേയൽപാളയെത്ത യേഹാവ
െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”.
20 െപെട്ടന്ന് െശൗല് െനടുനീളത്തിൽ
നിലത്ത് വീണു. ശമൂേവലിെന്റ വാക്കുകൾ
കാരണം ഭയെപ്പട്ട േപായി; അവനിൽ ഒട്ട ം
ബലമില്ലാെതയായി; അന്ന് രാവും പകലും
അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. 21അേപ്പാൾ
ആ സ്്രതീ െശൗലിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
അവൻ ഏറ്റവും പരി്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട്
അവേനാട്: “അടിയൻനിെന്റവാക്ക് േകട്ട് ജീവെന
ഉേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട്, നീ എേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക്
അനുസരിച്ച വേല്ലാ. 22അതുെകാണ്ട് അടിയെന്റ



1ശമൂേവൽ 28:23 cxix 1ശമൂേവൽ 29:3

വാക്ക് നീയും േകൾേക്കണേമ. ഞാൻ ഒരു
കഷണം അപ്പം നിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കെട്ട; നീ
തിേന്നണം; എന്നാൽ യാ്രത െചയ്യ വാൻ നിനക്ക്
ബലം ഉണ്ടാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്
അവൻ: “േവണ്ടാ, ഞാൻ തിന്നുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു; എങ്കിലും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ആ
സ്്രതീയും അവെന നിർബന്ധിച്ച ; അവൻ
അവരുെട വാക്ക് േകട്ട് നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
െമത്തേമൽ ഇരുന്നു. 24 സ്്രതീയുെട വീട്ടിൽ
ഒരു തടിച്ച പശുക്കിടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ
േവഗത്തിൽ അതിെന അറുത്ത,് മാവ് എടുത്ത്
കുെഴച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ട . 25അവൾ
അത് െശൗലിെന്റയും ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ
െവച്ച . അവർ അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുേന്നറ്റ്
രാ്രതിയിൽതെന്നേപായി.

29
1 അതിനുേശഷം െഫലിസ്ത്യർ തങ്ങള െട
േസനകെളെയല്ലാം അേഫക്കിൽ ഒന്നിച്ച കൂട്ടി;
യി്രസാേയല്യരും യി്രസേയലിൽ ഉള്ള
ഉറവിനരിെക പാളയം ഇറങ്ങി. 2 അേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ നൂറുനൂറായും
ആയിരം ആയിരമായും മുൻേപാട്ട് നീങ്ങി;
എന്നാൽ ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം
പിൻപടയിൽ ആഖീശിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു.
3 െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ േചാദിച്ച ; “ഈ
എ്രബായർ ഇവിെട എന്ത് െചയ്യന്നു?” ആഖീശ്
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞു; “ഇവൻ
ദാവീദല്ലേയാ? യി്രസാേയൽ രാജാവായ
െശൗലിെന്റ ഭൃത്യനായിരുന്ന ദാവീദ്; എ്രതനാളായി
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എ്രതസംവത്സരമായി അവൻ എേന്നാടുകൂെട
പാർക്കുന്നു. അവൻഎെന്നആ്രശയിച്ചതുമുതൽ
ഇന്നുവെര ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കണ്ടിട്ടില്ല”. 4 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാർ ആഖീശിേനാട് േകാപിച്ച ; “നീ
അവന് കല്പിച്ച െകാടുത്ത സ്ഥലേത്തക്ക്
െപായ്െക്കാൾവാൻ അവെന മടക്കിഅയക്ക;
അവൻ യുദ്ധത്തിന് നേമ്മാടുകൂെട
വരരുത;് അവൻ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കു
േ്രദാഹിയായി തീർേന്നക്കാം; ഈ ആള കള െട
തലകെളെക്കാണ്ടല്ലാെത മെറ്റന്തുെകാണ്ടാകുന്നു
അവൻതെന്റയജമാനെന ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത?്
5െശൗല് ആയിരെത്തെകാന്നു
ദാവീേദാ പതിനായിരെത്ത
എന്ന്െചാല്ലിഅവർനൃത്തത്തിൽഗാന്രപതിഗാനം
പാടിയ ദാവീദ് ഇവനല്ലേയാ?” എന്നു െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ
ആഖീശ് ദാവീദിെന വിളിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞു;
“യേഹാവയാണ,നീപരമാർത്ഥിയും പാളയത്തിൽ
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള നിെന്റ േപാക്കും വരവും
എനിക്ക് േബാധിച്ചതും ആകുന്നു. നീ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞാൻനിന്നിൽഒരു േദാഷവുംകണ്ടിട്ടില്ല;എന്നാൽ
്രപഭുക്കന്മാർക്ക് നിെന്ന ഇഷ്ടമല്ല. 7ആകയാൽ
നീ െചയ്യന്നത് െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർക്ക്
അനിഷ്ടമായി േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾക”.
8 ദാവീദ് ആഖീശിേനാട് േചാദിച്ച : “എന്നാൽ
ഞാൻ എന്ത് െചയ്തു? എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള െട േനെര ഞാൻ െചന്ന്
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െപാരുതി കൂടാതവണ്ണം നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര നീ അടിയനിൽ എന്ത്
കണ്ടിരിക്കുന്നു”. 9ആഖീശ് ദാവീദിേനാട് മറുപടി
പറഞ്ഞു: “എനിക്കറിയാം; എനിക്ക് നിെന്ന
ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല േബാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ: “അവൻ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട യുദ്ധത്തിന് വരരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 10ആകയാൽ നിേന്നാടുകൂെട
വന്നിരിക്കുന്നനിെന്റയജമാനെന്റഭൃത്യന്മാരുമായി
നന്നാ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ െകാൾക;
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് െവളിച്ചം ആയ ഉടെന
െപായ്െക്കാൾവിൻ”. 11 ഇങ്ങെന ദാവീദും
അവെന്റ ആള കള ം െഫലിസ്ത്യേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ ;
െഫലിസ്ത്യേരാ യി്രസാേയലിേലക്ക് േപായി.

30
1 22 ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം
മൂന്നാംദിവസം സിക്ലാഗിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അമാേലക്യർ െതെക്കേദശവും സിക്ലാഗും
ആ്രകമിച്ച് സിക്ലാഗിെന ജയിച്ച് അതിെന തീെവച്ച്
ചുട്ട കളഞ്ഞിരുന്നു. 2അവിെടയുള്ള വലിയവരും
െചറിയവരുമായ സ്്രതീകെള പിടിച്ച െകാണ്ട്
േപായതല്ലാെത ആെരയും െകാന്നില്ല. 3 ദാവീദും
അവെന്റ ആള കള ം പട്ടണത്തിേലക്ക്
വന്നേപ്പാൾ അത് തീെവച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും
ഭാര്യമാെരയും പു്രതീപു്രതന്മാെരയും
അടിമകളായി െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നതും
കണ്ടു. 4 അേപ്പാൾ ദാവീദും കൂെടയുള്ള
ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതാകുേവാളം
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ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. 5 യി്രസേയൽക്കാരി
അഹീേനാവം, കർേമ്മല്ക്കാരൻ നാബാലിെന്റ
ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്നീ
ദാവീദിെന്റ രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും അവർ
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 6 ദാവീദ് വലിയ
ദുഃഖത്തിലായി; ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തരുെടയും
ഹൃദയം അവരവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും കുറിച്ച വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അവെന കെല്ലറിേയണെമന്ന് ജനം
പറഞ്ഞു; ദാവീദ് തെന്റൈദവമായയേഹാവയിൽ
ൈധര്യെപ്പട്ട .

7 ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിെന്റ മകനായ
അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാട്: “ഏേഫാദ് ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്യാഥാർ
ഏേഫാദ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
8 അേപ്പാൾ ദാവീദ് യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ
ഈ കൂട്ടെത്ത പിന്തുടേരണേമാ? ഞാൻ
അവെര പിടികൂടുേമാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
“പിന്തുടരുക; നീ അവെര നിശ്ചയമായി
പിടികൂടി സകലവും വീണ്ടുെകാള്ള ം” എന്ന്
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 9 അങ്ങെന ദാവീദും
കൂെടയുള്ള അറുനൂറ് േപരും െബേസാർേതാട്ടിൽ
എത്തി; ബാക്കിയുള്ളവർ അവിെട താമസിച്ച .
10 െബേസാർേതാടു കടക്കുവാൻ കഴിയാെത
ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഇരുനൂറുേപർ പുറകിൽ താമസിച്ച .
ദാവീദും നാനൂറുേപരും പിന്തുടർന്നുെചന്നു.
11 അവർ വയലിൽെവച്ച് ഒരു മി്രസയീമ്യെന
കണ്ട് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു;
അവന് അപ്പം െകാടുത്തു. അവൻ തിന്നു;
അവന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളവും െകാടുത്തു.
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12 അവർ അവന് ഒരു കഷണം അത്തിയടയും
രണ്ട് ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും െകാടുത്തു; അത്
തിന്നേപ്പാൾ അവെന്റ ശക്തി അവന് തിരിെക
ലഭിച്ച ; മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും അവൻ
ആഹാരം കഴിക്കുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 13 ദാവീദ് അവേനാട്:
“നീ ആരുെട ആൾ? നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “ഞാൻ ഒരു
മി്രസയീമ്യബാല്യക്കാരൻ; ഒരു അമാേലക്യെന്റ
ഭൃത്യൻ. മൂന്നുദിവസം മുെമ്പ എനിക്ക്
േരാഗം പിടിച്ചതുെകാണ്ടു എെന്റ യജമാനൻ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 14 ഞങ്ങൾ
േ്രകത്യരുെട െതെക്കനാടും െയഹൂദ്യേദശവും
കാേലബിെന്റ െതെക്കദിക്കും ആ്രകമിച്ച ;
സിക്ലാഗ് ഞങ്ങൾ തീെവച്ച ചുട്ട കളഞ്ഞു.
15 ദാവീദ് അവേനാട:് “ആ കൂട്ടത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് നീ വഴികാണിച്ച തരുേമാ”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൻ: “നീ എെന്ന
െകാല്ല കേയാ എെന്റ യജമാനെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകേയാ െചയ്കയിെല്ലന്നു
ൈദവനാമത്തിൽ എേന്നാട് സത്യം െചയ്താൽ
അവരുെട അടുക്കേലക്ക് വഴികാണിച്ച തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന അവൻ
ദാവീദിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നേപ്പാൾ അവർ
ഭൂതലെത്തങ്ങും പരക്കുകയും, തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്നും
െയഹൂദാേദശത്തുനിന്നും അപഹരിച്ച്
െകാണ്ടുവന്ന വലിയ െകാള്ളെകാണ്ട്
ഉത്സവം േഘാഷിക്കയും െചയ്യന്നത് കണ്ടു.
17 ദാവീദ് അവെര സന്ധ്യമുതൽ പിെറ്റന്നാൾ
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ൈവകുേന്നരംവെര സംഹരിച്ച ; ഒട്ടകപ്പ റത്ത്
കയറി ഓടിേപായ നാനൂറ് ബാല്യക്കാർ അല്ലാെത
അവരിൽ ഒരുവനും രക്ഷെപട്ടില്ല. 18അമാേലക്യർ
അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുേപായിരുന്നെതാെക്കയും
ദാവീദ് വീെണ്ടടുത്തു; തെന്റ രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും
ദാവീദ് രക്ഷെപടുത്തി. 19 അവർ അപഹരിച്ച്
െകാണ്ടുേപായതിൽ െചറുേതാ, വലുേതാ,
പു്രതന്മാേരാ, പു്രതിമാേരാ, െകാള്ളേയാ
യാെതാന്നും കിട്ടാതിരുന്നില്ല; ദാവീദ് എല്ലാം
മടക്കി െകാണ്ടുേപാന്നു. 20 ദാവീദ് ആടുമാടുകെള
ഒെക്കയും പിടിച്ച . അവെയ അവർ
തങ്ങള െട നാല ്ക്കാലികൾക്ക് മുമ്പിൽ നടത്തി:
“ഇത് ദാവീദിെന്റ െകാള്ളമുതൽ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 ദാവീദിേനാടുകൂെട േപാകുവാൻ
കഴിയാെത ക്ഷീണിച്ച് െബേസാർേതാട്ടിൽ
താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ
ദാവീദ് എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ദാവീദിെനയും
കൂെടയുള്ള ജനെത്തയും എതിേരറ്റ് െചന്നു;
ദാവീദ് ജനത്തിെന്റ സമീപത്ത് വന്ന് അവേരാട്
കുശലം േചാദിച്ച . 22എന്നാൽ ദാവീദിേനാടുകൂെട
േപായിരുന്നവരിൽദുഷ്ടരുംനീചരുമായ*ഏവരും:
“ഇവർ നേമ്മാടുകൂെട േപാരാഞ്ഞതിനാൽ
നാം വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന െകാള്ളയിൽ
ഓേരാരുത്തെന്റ ഭാര്യെയയും മക്കെളയും ഒഴിെക
അവർക്ക് ഒന്നും െകാടുക്കരുത്, അവെര അവർ
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െപായ്െക്കാള്ളെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അേപ്പാൾ ദാവീദ:് “എെന്റ സേഹാദരന്മാേര;
നെമ്മ രക്ഷിക്കുകയും നമ്മുെടേനെര വന്ന

* 30. 22 നീചരുമായെബലിയാലുമായ, 1ശമുേവല ്1:16േനാക്കുക
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കൂട്ടെത്തനമ്മുെടകയ്യിൽഏല്പിക്കുകയും െചയ്ത
യേഹാവ നമുക്ക് തന്നിട്ട ള്ളതിെനെക്കാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന െചയ്യരുത.് 24ഈകാര്യത്തിൽ
നിങ്ങള െട വാക്ക് ആർ സമ്മതിക്കും?
യുദ്ധത്തിന് േപാകുന്നവെന്റ ഓഹരിയും
സാധനങ്ങൾക്കരിെക താമസിക്കുന്നവെന്റ
ഓഹരിയും ഒരുേപാെല ആയിരിേക്കണം; അവർ
സമാംശമായി ഭാഗിെച്ചടുേക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.
25അന്നുമുതൽ കാര്യം അങ്ങെന തെന്ന നടന്നു;
അവൻ അത് യി്രസാേയലിന് ഇന്നുവെരയുള്ള
ചട്ടവും നിയമവുംആക്കി.

26 ദാവീദ് സിക്ലാഗിൽ വന്നേശഷം
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാരായ തെന്റ സ്േനഹിതന്മാർക്കു്
െകാള്ളയിൽ ഒരംശം െകാടുത്തയച്ച്:
“ഇതാ, യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കെള
െകാള്ളയിട്ടതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
സമ്മാനം” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 േബേഥലിൽ
ഉള്ളവർക്കും െതെക്ക രാമത്തിലുള്ളവർക്കും
യത്ഥീരിൽ ഉള്ളവർക്കും 28 അേരാേവരിൽ
ഉള്ളവർക്കും സിഫ്േമാത്തിലുള്ളവർക്കും
എസ്െതേമാവയിലുള്ളവർക്കും
29 രാഖാലിലുള്ളവർക്കും െയരപ്േമല്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും േകന്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും 30-31േഹാർമ്മയിലുള്ളവർക്കും
േകാർ-ആശാനിൽ ഉള്ളവർക്കും
അഥാക്കിലുള്ളവർക്കുംെഹേ്രബാനിലുള്ളവർക്കും
ദാവീദും അവെന്റ ആള കള ം സഞ്ചരിച്ച വന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിേലക്കും െകാടുത്തയച്ച .
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31
1 അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു; യി്രസാേയല്യർ െഫലിസ്ത്യരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടി ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
മരിച്ച വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും പിന്തുടർന്നു;
െഫലിസ്ത്യർ െശൗലിെന്റ പു്രതന്മാരായ
േയാനാഥാൻ, അബീനാദാബ,് മല ്ക്കീശൂവ
എന്നിവെര െകാന്നു. 3 എന്നാൽ ൈസന്യം
െശൗലിെന്റ േനെര ഏറ്റവും ശക്തിെപ്പട്ട ;
വില്ലാളികൾ അവെന ഉപ്രദവിച്ച,് മാരകമായി
മുറിേവൽപ്പിച്ച . 4 െശൗല ് തെന്റ
ആയുധവാഹകേനാട:് “ഈ അ്രഗചർമ്മികൾ
എെന്നകുത്തിെക്കാല്ല കയുംഅപമാനിക്കുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റവാൾഊരിഎെന്ന
കുത്തുക” എന്നു പറഞ്ഞു. ആയുധവാഹകൻ
ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവൻഅങ്ങെന െചയ്തില്ല;
അതുെകാണ്ട് െശൗല ് ഒരു വാൾ പിടിച്ച്
അതിേന്മൽ വീണു. 5 െശൗല് മരിച്ച എന്ന്
അവെന്റ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ
അവനും അങ്ങെന തെന്ന തെന്റ വാളിേന്മൽ
വീണ് അവേനാടുകൂെട മരിച്ച . 6 അങ്ങെന
െശൗലും, അവെന്റ മൂന്നു പു്രതന്മാരും, അവെന്റ
ആയുധവാഹകനും, അവെന്റ ആള കൾ
ഒെക്കയും അന്നുതെന്ന ഒന്നിച്ച് മരിച്ച .
യി്രസാേയല്യർഓടിേപ്പായി. 7െശൗലുംപു്രതന്മാരും
മരിച്ച എന്ന് താഴ്വരയുെട അപ്പ റത്തും
േയാർദ്ദാനക്കെരയും ഉള്ള യി്രസാേയല്യർ
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പട്ടണങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച്
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ഓടിേപ്പാകുകയും െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് അവിെട
പാർക്കുകയും െചയ്തു.

8 പിേറ്റദിവസം െഫലിസ്ത്യർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
വസ്്രതം ഉരിവാൻ വന്നേപ്പാൾ െശൗലും
പു്രതന്മാരും ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിൽ
വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 9അവർ െശൗലിെന്റ
തലെവട്ടി,അവെന്റആയുധവർഗ്ഗംഅഴിെച്ചടുത്ത്
തങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനത്തിെന്റ
ഇടയിലും വാർത്ത അറിയിേക്കണ്ടതിന്
െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാടവും ആളയച്ച്.
10 അവെന്റ ആയുധവർഗ്ഗം അവർ
അസ്േതാെരത്ത്േദവിയുെടേക്ഷ്രതത്തിൽെവച്ച ;
അവെന്റ ശരീരം അവർ േബത്ത-്ശാെന്റ
ചുവരിേന്മൽ തൂക്കി. 11 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ
െശൗലിേനാട് െചയ്തത് ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ 12 ശൂരന്മാരായ
എല്ലാവരും രാ്രതി നടന്നുെചന്ന് േബത്ത-്
ശാെന്റ ചുവരിൽനിന്ന് െശൗലിെന്റ ശവവും
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട ശവങ്ങള ം എടുത്ത്
യാേബശിൽ െകാണ്ടുവന്ന് അവിെടെവച്ച്
ദഹിപ്പിച്ച . 13 അവരുെട അസ്ഥികെള അവർ
എടുത്ത് യാേബശിെല പിചുല എന്ന് േപരുള്ള
വൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ട ; ഏഴ് ദിവസം
ഉപവസിച്ച .
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