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2ശമൂേവൽ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േലഖകൻ ആെരന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
വ്യക്തമല്ല. സംഭവങ്ങള െട പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ മരണേശഷമാണ്
രചന നടന്നിട്ട ള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒന്നും രണ്ടും ശമുേവല ് ഒരു ്രഗന്ഥത്തിെന്റ
ഭാഗമായിരുന്നു. െസപ്റ്റജിന് റ് പരിഭാഷകരാണ്
രണ്ടുപുസ്തകമാക്കിതിരിച്ചത്. ഒന്നാംപുസ്തകം
െശൗലിെന്റ മരണേത്താെട അവസാനിക്കുകയും
രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവിദിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
ആരംഭിക്കുന്നു. ദാവീദ് എല്ലാ േഗാ്രതങ്ങൾക്കും
രാജാവായിത്തീർന്നത് എ്രപകാരെമന്ന്
വിവരിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1050-722.
ബാബിേലാണ ്്രപവാസകാലത്ത് രചിക്കെപ്പട്ട ,
ഡ്യ ട്ടേറാണമിസ്റ്റ ചരി്രതത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു
ഇത.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
യഥാർത്ഥേ്രശാതാക്കൾ ദാവീദിെന്റയും
ശേലാേമാെന്റയും കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന
ഇ്രസാേയൽജനം അതുേപാെല അവരുെട
വരുംതലമുറക്കും കൂടിയുള്ളത.്
ഉേദ്ദശം
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രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവീദിെന്റ വാഴ്ചയാണ്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് ഈ
പുസ്തകം ദാവീദ്യ ഉടമ്പടിെയ ചരി്രതത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ദാവീദ്
െയരുശേലമിെന രാഷ്്രടീയമായും മതപരമായും
്രപധാന േക്രന്ദമായി ഉയർത്തുന്നു (2 ശമു. 5:6-
12; 6:1-17). യേഹാവയുെട വാക്കുകള ം (2
ശമു. 7:4-16). ദാവീദിെന വാക്കുകള ം (2
ശമു. 23:1-7). ൈദവത്താൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട
രാജ്യത്തിന് െറ ്രപാധാന്യത അതുേപാെല
ഭരണത്തിെല സഹ്രസാബ്ദ മശിഹായുെട
രാജ്യെത്ത ്രപാഥമികമായിസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ഏകീകരണം
സംേക്ഷപം
1. ദാവീദിെന്റവാഴ്ചയുെടആരംഭം — 1:1-10:19
2. ദാവീദിെന്റവാഴ്ചയുെടആരംഭം — 11:1-20:26
3.അനുബന്ധം — 21:1-24:25

1 െശൗലിെന്റ മരണേശഷം, ദാവീദ്
അമാേലക്യെര സംഹരിച്ച മടങ്ങിവന്നു സിക്ലാഗ്
പട്ടണത്തില് രണ്ടു ദിവസം പാർക്കുകയും
െചയ്തേശഷം 2 മൂന്നാംദിവസം ഒരു
പുരുഷൻ തെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ കീറിയും
തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് െശൗലിെന്റ
പാളയത്തിൽനിന്ന് വന്നു, അവൻ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച . 3 ദാവീദ് അവേനാട്: “നീ
എവിെട നിന്നു വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ യി്രസാേയൽ ൈസന്യത്തില് നിന്ന്
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രക്ഷെപ്പട്ട േപാരുകയാകുന്നു” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 4 ദാവീദ് അവേനാട് േചാദിച്ചത്:
“കാര്യം എന്തായി? ദയവായി എേന്നാട് പറയുക”.
അതിന് അവൻ: “ജനം യുദ്ധത്തിൽ േതാേറ്റാടി;
ജനത്തിൽഅേനകം േപർ മുറിേവറ്റ മരിച്ച വീണു;
െശൗലും അവെന്റ മകനായ േയാനാഥാനും
െകാല്ലെപ്പട്ട ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
5 വാർത്ത െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരേനാട്
ദാവീദ്: “െശൗലും അവെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും െകാല്ലെപ്പട്ടത് നീ എങ്ങെന
അറിഞ്ഞ”് എന്നു േചാദിച്ചതിന് 6 വാർത്ത
െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരൻ പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
യദൃശ്ചയാ ഗിൽേബാവപർവ്വതത്തിേലക്കു
െചന്നേപ്പാൾ െശൗല് തെന്റകുന്തത്തിേന്മൽചാരി
നില്ക്കുന്നതും രഥങ്ങള ം കുതിരപ്പടയും അവെന
തുടർന്നടുക്കുന്നതും കണ്ടു; 7അവൻ പുറേകാട്ട
േനാക്കി എെന്ന കണ്ടു വിളിച്ച : ‘അടിയൻ ഇതാ’
എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 ‘നീ ആര്?’
എന്ന് അവൻ എേന്നാട് േചാദിച്ചതിന:് ‘ഞാൻ
ഒരു അമാേലക്യൻ’ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
9 അവൻ പിെന്നയും എേന്നാട:് ‘ദയവായി
എെന്റ അടുത്തുവന്ന് എെന്ന െകാല്ലണം; എെന്റ
ജീവൻ മുഴുവനും എന്നിൽ ഇരിക്കുകെകാണ്ട്
എനിക്ക് പരി്രഭമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 10അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅടുത്തുെചന്ന്
അവെന െകാന്നു; അവെന്റ വീഴ്ചയുെട
േശഷം അവൻ ജീവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു; അവെന്റ തലയിെല കിരീടവും
ഭുജത്തിെലകാപ്പ ംഞാൻഎടുത്ത്ഇവിെടഎെന്റ
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യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”.
11 ഉടെന ദാവീദ് തെന്റ വസ്്രതം വലിച്ച കീറി;
കൂെടയുള്ളവരും അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു.
12 അവർ െശൗലിെനയും അവെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെനയും യേഹാവയുെട ജനെത്തയും
യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും കുറിച്ച് അവർ
വാളാൽ േതാറ്റ െകാല്ലെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് വിലപിച്ച ം
കരഞ്ഞും സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ച . 13 ദാവീദ്
വാർത്ത െകാണ്ടുവന്ന യൗവനക്കാരേനാട:്
“നീ എവിടുത്തുകാരൻ” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരെന്റ മകൻ, ഒരു
അമാേലക്യൻ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ്
അവേനാട്: “യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന
െകാേല്ലണ്ടതിന് നിെന്റ കേയ്യാങ്ങുവാൻ നിനക്ക്
ഭയം േതാന്നാഞ്ഞത് എങ്ങെന” എന്ന് പറഞ്ഞു.
15 പിെന്ന ദാവീദ് യൗവനക്കാരിൽ ഒരുവെന
വിളിച്ച : “െചന്ന് അവെന െവട്ടിക്കളയുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ അവെന
െവട്ടിെക്കാന്നു. ദാവീദ് അവേനാട്: “നിെന്റ
രക്തം നിെന്റ തലേമൽ; യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന ഞാൻ െകാന്നു എന്ന് നിെന്റ
വായ്െകാണ്ടുതെന്ന നിനക്ക് എതിരായി സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞുവേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു. 17അതിനുേശഷം
ദാവീദ് െശൗലിെനയും അവെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെനയും കുറിച്ച് ഈ വിലാപഗീതം പാടി.
18 അവൻ െയഹൂദാമക്കെള ഈ ധനുർഗ്ഗീതം*
പഠിപ്പിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; അത് ശൂരന്മാരുെട†

* 1. 18 ധനുർഗ്ഗീതം വിൽപ്പാട്ട് † 1. 18 ശൂരന്മാരുെട ഈ
പുസ്തകംപുരാതനയുദ്ധഗാനങ്ങള െട ഒരു േശഖരമാണ് ഇതിെന്റ
അര ്ഥം “നീതിയുള്ളത”്എന്നാണ.് േയാശുവ 10:13 േനാക്കുക
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പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ:
19 “യി്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപതാപമായവർ നിെന്റ

ഗിരികളിൽനിഹതന്മാരായി;
വീരന്മാർ പട്ട േപായത്എങ്ങെന!
20ഗത്തിൽഅത് ്രപസിദ്ധമാക്കരുേത;
അസ്കേലാൻവീഥികളിൽ േഘാഷിക്കരുേത;
െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാർസേന്താഷിക്കരുേത;
അ്രഗചർമ്മികള െടകന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുേത.
21 ഗിൽേബാവപർവ്വതങ്ങേള, നിങ്ങള െടേമൽ

മേഞ്ഞാമഴേയാ െപയ്യാെതയും
വഴിപാടുനിലങ്ങൾഇല്ലാെതയും േപാകെട്ട.
അവിെടയേല്ലാ വീരന്മാരുെട പരിച

എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞത;്
െശൗലിെന്റ ൈതലാഭിേഷകമില്ലാത്ത പരിച

തെന്ന.
22െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട രക്തവും
വീരന്മാരുെട േമദസ്സ ംവിട്ട്
േയാനാഥാെന്റവില്ല് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല;
െശൗലിെന്റവാൾ െവറുെത മടങ്ങിവന്നതുമില്ല.
23 െശൗലും േയാനാഥാനും അവരുെട

ജീവകാലത്ത് ്രപീതിയും ്രപിയവും
ഉള്ളവരായിരുന്നു;

മരണത്തിലുംഅവർ േവർപിരിഞ്ഞില്ല.
അവർകഴുകന്മാരിലും േവഗതയുള്ളവർ,
സിംഹങ്ങളിലും ശക്തിശാലികൾ.
24യി്രസാേയൽപു്രതിമാേര,
െശൗലിെനെച്ചാല്ലി കരയുവിൻ
അവൻ നിങ്ങെള ആഡംബരപൂർണ്ണമായ

കടുംചുവപ്പ് വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച
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നിങ്ങള െട വസ്്രതത്തിേന്മൽ െപാന്നാഭരണം
അണിയിച്ച .

25യുദ്ധമേദ്ധ്യ വീരന്മാർവീണുേപായെതങ്ങെന!
നിെന്റ ഗിരികളിൽ േയാനാഥാൻ

െകാല്ലെപ്പട്ട വേല്ലാ.
26എെന്റസേഹാദരാ, േയാനാഥാേന,
നിെന്നെച്ചാല്ലിഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു;
നീഎനിക്ക്അതിവത്സലൻആയിരുന്നു;
എേന്നാടുള്ള നിൻസ്േനഹം വിസ്മയനീയം,

നാരിയുെട േ്രപമത്തിലും വിസ്മയനീയം.
27യുദ്ധവീരന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടത്എങ്ങെന;
യുദ്ധായുധങ്ങൾനശിച്ച േപായേല്ലാ!”.

2
1 പിന്നീട് ദാവീദ് യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ
െയഹൂദ്യയിെല ഏെതങ്കിലും നഗരത്തിേലക്ക്
േപാകണേമാ” എന്നു േചാദിച്ച . യേഹാവ
അവേനാട്: “േപാകുക” എന്നു കല്പിച്ച . “ഞാൻ
എവിേടക്ക് േപാകണം”എന്ന് ദാവീദ് േചാദിച്ചതിന്:
“െഹേ്രബാനിേലക്ക”് എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
2 അങ്ങെന ദാവീദ് യി്രസേയല്ക്കാരത്തി
അഹീേനാവം, കർേമ്മല്യനായ നാബാലിെന്റ
വിധവ അബീഗയിൽ എന്നീ രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി
അവിേടക്ക് േപായി. 3 ദാവീദ് തേന്നാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കൾ എല്ലാവേരയും
കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവർ
െഹേ്രബാന്യപട്ടണങ്ങളിൽ വസിച്ച . 4അേപ്പാൾ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ വന്ന്, അവിെടവച്ച്
ദാവീദിെന െയഹൂദാഗൃഹത്തിന് രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയ്തു.
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5 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ദാവീദിേനാട:്
“ഗിെലയാദ് േദശത്തിെല യാേബശ് നിവാസികൾ
ആയിരുന്നു െശൗലിെന അടക്കംെചയ്തത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് ദാവീദ്
ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികള െട
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര സേന്ദശവുമായി അയച്ച :
“നിങ്ങള െട യജമാനനായ െശൗലിേനാട്
ഇങ്ങെന ദയകാണിച്ച് അവെന അടക്കം
െചയ്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ. 6 യേഹാവ നിങ്ങേളാട്
ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കുമാറാകെട്ട;
നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ െചയ്യ ം. 7ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട കരങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടെട്ട;
നിങ്ങൾ ധീരന്മാരായിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട
യജമാനനായ െശൗല് മരിച്ച േപായേല്ലാ;
െയഹൂദാഗൃഹം എെന്ന അവർ രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറയിച്ച .

8 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ േസനാപതിയായ
േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനർ െശൗലിെന്റ മകനായ
ഈശ-്േബാെശത്തിെന *മഹനയീമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി, 9 അവെന ഗിെലയാദിനും,
അശൂരിയർക്കും, യി്രസേയലിനും, എ്രഫയീമിനും,
െബന്യാമീനും, എല്ലാ യി്രസാേയലിനും
രാജാവാക്കി. 10 െശൗലിെന്റ മകനായ
ഈശ-്േബാെശത്ത് യി്രസാേയലിെന
ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവന് നാല്പതു
വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ രണ്ട് വർഷം ഭരിച്ച .
െയഹൂദാഗൃഹം മാ്രതം ദാവീദിേനാട് േചർന്നുനിന്നു.
* 2. 8 ഈശ്-േബാെശത്തിെനഈശ്-ബാേലെയ
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11 ദാവീദ് െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂദാഗൃഹത്തിന്
രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴ് വർഷവും
ആറുമാസവുംആയിരുന്നു.

12 േനരിെന്റ മകൻ അബ്േനരും െശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ ഭടന്മാരും
മഹനയീമിൽനിന്ന് ഗിെബേയാനിേലക്കു
വന്നു. 13 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട† മകനായ
േയാവാബും ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും പുറെപ്പട്ട്
ഗിെബേയാനിെല കുളത്തിനരികിൽ അവെര
കണ്ടു; അവർ കുളത്തിെന്റ ഇപ്പ റത്തും
മറ്റവർ കുളത്തിെന്റ അപ്പ റത്തും ഇരുന്നു.
14 അബ്േനർ േയാവാബിേനാട്: “ഇേപ്പാൾ
യുവാക്കന്മാർ എഴുേന്നറ്റ് നമ്മുെടമുമ്പാെക ഒന്ന്
െപാരുതെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 േയാവാബ:്
“അവർ എഴുേന്നല്ക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന െബന്യാമീന്യരുെടയും െശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റയും
ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുേപരും ദാവീദിെന്റ
ഭടന്മാരിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുേപരും എഴുേന്നറ്റ്
തമ്മിൽ അടുത്തു. 16 ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ എതിരാളിെയ മുടിക്കു പിടിച്ച
പാർശ്വത്തിൽ വാൾ കുത്തിക്കടത്തി; അങ്ങെന
അവർ ഒരുമിച്ച വീണു. അതുെകാണ്ട്
ഗിെബേയാനിെല ആ സ്ഥലത്തിന് െഹല ്ക്കത്ത‡്
എന്നു േപരായി. 17 അന്ന് യുദ്ധം ഏറ്റവും
കഠിനമായി, അബ്േനരും യി്രസാേയല്യരും
ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാേരാട് േതാറ്റ േപായി. 18അവിെട

† 2. 13 െസരൂയ േയാവാബിെന്റഅമ്മ ‡ 2. 16 െഹല ്ക്കത്ത്
ഹസ്സ രിം,വാള കള െട നിലം
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േയാവാബ,് അബീശായി, അസാേഹൽ ഇങ്ങെന
െസരൂയയുെട മൂന്നു പു്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അസാേഹൽ കാട്ട കലമാനിെനേപ്പാെല
േവഗതയുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. 19അസാേഹൽ
അബ്േനരിെന പിന്തുടർന്നു; അബ്േനരിെന
പിന്തുടരുന്നതിൽ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
മാറിയില്ല. 20 അേപ്പാൾ അബ്േനർ പിറേകാട്ട
േനാക്കി: “നീഅസാേഹേലാ”എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ തെന്ന” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 അബ്േനർ അവേനാട്: “നീ വലേത്താേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ തിരിഞ്ഞ,് യുവാക്കന്മാരിൽ
ഒരുവെന പിടിച്ച് അവെന്റ ആയുധങ്ങൾ
നിനക്കുേവണ്ടി എടുത്തുെകാള്ള ക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അബ്േനരിെന
പിന്തുടരുന്നതിൽനിന്ന്അസാേഹൽപിന്മാറിയില്ല.
22 അബ്േനർ പിെന്നയും അസാേഹലിേനാട:്
“എെന്നപിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക;ഞാൻ
നിെന്ന െവട്ടിവീഴിക്കുന്നത് എന്തിന?് പിെന്ന
ഞാൻ നിെന്റ സേഹാദരനായ േയാവാബിെന്റ
മുഖത്ത് എങ്ങെന േനാക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
23എന്നിട്ട ംപിന്തിരിയുവാൻഅവൻവിസമ്മതിച്ച ;
അതിനാൽ അബ്േനർ അവെന കുന്തത്തിെന്റ
മുനെകാണ്ട് വയറ്റത്ത് കുത്തി; കുന്തം
മറുവശത്തുവന്നു; അവൻ അവിെടതെന്ന
വീണു മരിച്ച . അസാേഹൽ മരിച്ച കിടേന്നടത്ത്
വന്നവെരല്ലാം സ്തംഭിച്ച േപായി. 24 േയാവാബും
അബീശായിയും അബ്േനരിെന പിന്തുടർന്നു;
അവർ ഗിെബേയാൻമരുഭൂമിയിെല വഴിയരികിൽ
ഗീഹിെന്റ മുമ്പിലുള്ള അമ്മാക്കുന്നിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച .
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25 െബന്യാമീന്യർ അബ്േനരിെന്റ പിന്നിൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി ഒരു കൂട്ടമായി ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ
നിന്നു. 26അേപ്പാൾ അബ്േനർ േയാവാബിേനാട്:
“വാൾ എന്നും സംഹരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണേമാ?
അതിെന്റ അവസാനം ദുഃഖകരമായിരിക്കുെമന്ന്
നീ അറിയുന്നില്ലേയാ? സേഹാദരന്മാെര
പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കുന്നതിന് ജനേത്താട്
കല്പിക്കുവാൻ നീ എ്രതേത്താളം താമസിക്കും”
എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 27അതിന് േയാവാബ:്
“ൈദവത്താണ, നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ,
ജനങ്ങൾ സേഹാദരന്മാെര രാവിെലവെര
പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് നിശ്ചയമായും
പിന്തിരിയുമായിരുന്നില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
28 ഉടെന േയാവാബ് കാഹളം ഊതി,
ജനം എല്ലാവരും നിന്നു, യി്രസാേയലിെന
പിന്തുടർന്നില്ല, െപാരുതിയതുമില്ല. 29അബ്േനരും
അവെന്റ ആള കള ം അന്ന് രാ്രതിമുഴുവനും
അരാബയിൽകൂടി നടന്ന് േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്
ബിേ്രതാനിൽ§കൂടി െചന്ന് മഹനയീമിൽ
എത്തി. 30 േയാവാബും അബ്േനരിെന
പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു, േയാവാബ്
ജനെത്ത മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരിൽ പെത്താമ്പതുേപരും
അസാേഹലും ഇല്ലായിരുന്നു. 31 എന്നാൽ
ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാർ െബന്യാമീന്യെരയും
അബ്േനരിെന്റ ആള കെളയും േതാല്പിക്കുകയും
അവരിൽ മുന്നൂറ്ററുപതുേപെര സംഹരിക്കയും
െചയ്തിരുന്നു. 32 അസാേഹലിെന അവർ

§ 2. 29 ബിേ്രതാനിൽ രാവിെല മുഴുവനും
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എടുത്ത് േബത്ത-്േലേഹമിൽ അവെന്റ അപ്പെന്റ
കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്തു; േയാവാബും
അവെന്റ ആള കള ം രാ്രതിമുഴുവനും നടന്ന്
പുലർച്ചയ്ക്ക് െഹേ്രബാനിൽഎത്തി.

3
1 െശൗലിെന്റ കുടുംബവും ദാവീദിെന്റ
കുടുംബവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം
നടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദിന് ബലം കൂടിക്കൂടിയും
െശൗലിെന്റഗൃഹംക്ഷയിച്ച ക്ഷയിച്ച ം വന്നു.

2 ദാവീദിന് െഹേ്രബാനിൽവച്ച് പു്രതന്മാർ
ജനിച്ച ; യി്രസേയല്ക്കാരത്തിയായ
അഹീേനാവം ്രപസവിച്ച അമ്േനാൻ അവെന്റ
ആദ്യജാതൻ. 3 കർേമ്മല്യൻ നാബാലിെന്റ
വിധവയായിരുന്ന അബീഗയിൽ ്രപസവിച്ച
കിെലയാബ് രണ്ടാമത്തവൻ; െഗശൂർരാജാവായ
തൽമയിയുെട മകൾ മയഖയുെട മകനായ
അബ്ശാേലാം മൂന്നാമത്തവൻ; 4 ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ
മകനായ അേദാനീയാവു നാലാമത്തവൻ;
അബീതാലിെന്റ മകനായ െശഫത്യാവ്
അഞ്ചാമത്തവൻ; 5 ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയായ
എഗ്ലാ ്രപസവിച്ച യിെ്രതയാം ആറാമത്തവൻ.
ഇവരാകുന്നു െഹേ്രബാനിൽവച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ച
പു്രതന്മാർ.

6 ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും െശൗലിെന്റ
കുടുംബേത്താട് വിേധയത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന
ഭടന്മാരുംതമ്മിലുള്ളയുദ്ധംതുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
െശൗലിെന്റ അനുയായികളിൽ അബ്േനർ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തനായി. 7 എന്നാൽ
െശൗലിന് അയ്യാവിെന്റ മകളായി രിസ്പാ എന്നു
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േപരുള്ള ഒരു െവപ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈശ്-
േബാെശത്ത്അബ്േനരിേനാട:് നീഎെന്റഅപ്പെന്റ
െവപ്പാട്ടിയുെട അടുക്കൽ െചന്നത് എന്ത?് എന്നു
േചാദിച്ച . 8അബ്േനർ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
വാക്കുകൾനിമിത്തം ഏറ്റവും േകാപിച്ച
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ െയഹൂദാ പക്ഷത്തിലുള്ള
ഒരു നായ്ത്തലേയാ? ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്റ
അപ്പനായെശൗലിെന്റകുടുംബേത്താടുംഅവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടും സ്േനഹിതന്മാേരാടും ദയ
കാണിക്കുകയും നിെന്ന ദാവീദിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം ഇന്ന് ഈ
സ്്രതീ നിമിത്തംനീഎെന്നകുറ്റം ചുമത്തുന്നുേവാ?
9 െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് രാജത്വം
മാറ്റ കയും ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം ദാൻ മുതൽ
േബർ-േശബവെരയി്രസാേയലിലുംെയഹൂദയിലും
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം
10യേഹാവദാവീദിേനാട്സത്യം െചയ്തതുേപാെല
ഞാൻ അവന് സാധിപ്പിച്ച െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ
ൈദവം അബ്േനരിേനാടു തക്കവണ്ണവും
അധികവും െചയ്യെട്ട”. 11 ഈശ-്േബാെശത്ത്
അബ്േനരിെന ഭയെപ്പടുകെകാണ്ട് അവേനാട്
പിെന്ന ഒരു വാക്കും പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
12 പിന്നീട് അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ തനിക്കുപകരം സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച : “േദശംആർക്കുള്ളത?് എേന്നാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യ ക; എന്നാൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
നിെന്റ പക്ഷത്തിൽ വരുേത്തണ്ടതിന് എെന്റ
സഹായം നിനക്ക് ഉണ്ടാകും” എന്നു പറയിച്ച .
13അതിന് ദാവീദ:് “നല്ലത്; ഞാൻ നിേന്നാട് ഒരു
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ഉടമ്പടി െചയ്യാം; എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം
നിേന്നാട്ആവശ്യെപ്പടുന്നു: നീഎെന്നകാണുവാൻ
വരുേമ്പാൾ ആദ്യം തെന്ന െശൗലിെന്റ മകളായ
മീഖളിെനകൂട്ടിെക്കാണ്ട്വരാതിരുന്നാൽനീഎെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ്
െശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
അടുക്കൽ സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച : “ഞാൻ
വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് െഫലിസ്ത്യരുെട നൂറു
അ്രഗചർമ്മം െകാടുത്തു വാങ്ങിയ എെന്റ
ഭാര്യയായ മീഖളിെന എനിക്ക് തരുക” എന്നു
പറയിച്ച . 15 ഈശ-്േബാെശത്ത് അവെള
ലയീശിെന്റ മകനും അവള െട ഭർത്താവുമായ
ഫല്തിേയലിന് െറ അടുക്കൽനിന്ന് ആളയച്ച്
വരുത്തി. 16 അവള െട കൂെട ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച
അവള െട ഭർത്താവ് കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
ബഹൂരീംവെര അവള െട പിന്നാെല വന്നു.
അബ്േനർ അവേനാട്: “മടങ്ങിേപ്പാകുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവൻ മടങ്ങിേപ്പായി.
എന്നാൽ അബ്േനർ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു
സംസാരിച്ച : “ദാവീദിെന നിങ്ങൾക്ക്
രാജാവായി കിട്ട വാൻ കുെറ കാലമായേല്ലാ
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നത.് 18 ഇേപ്പാൾ
അങ്ങെന െചയ്യ വിൻ; ഞാൻ എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ൈകെകാണ്ട് എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന െഫലിസ്ത്യർ
മുതലായ സകലശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കുെമന്ന് യേഹാവ ദാവീദിെനക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന തെന്ന അബ്േനർ
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െബന്യാമീന്യേരാടും പറഞ്ഞു; പിെന്ന
അബ്േനർ യി്രസാേയലിനും െബന്യാമീൻ
ഗൃഹത്തിെനാെക്കയും സമ്മതമായെതല്ലാം
ദാവീദിെന അറിയിക്കുന്നതിന് െഹേ്രബാനിൽ
േപായി. 20ഇങ്ങെനഅബ്േനരും അവേനാടുകൂടി
ഇരുപത് പുരുഷന്മാരും െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. ദാവീദ് അബ്േനരിനും
അവേനാട് കൂടിയുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും േവണ്ടി
ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ച . 21അബ്േനർ ദാവീദിേനാട:്
“ഞാൻ െചന്ന് യി്രസാേയലിെനല്ലാം യജമാനനായ
രാജാവിേനാട് ഉടമ്പടി െചേയ്യണ്ടതിന് അവെര
നിെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തും; അേപ്പാൾ
നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല എല്ലാവെരയും
നിനക്ക് ഭരിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ദാവീദ് അബ്േനരിെന യാ്രത അയച്ച ; അവൻ
സമാധാനേത്താെട േപായി. 22 അേപ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരും േയാവാബും ഒരു െകാള്ള
കഴിഞ്ഞ് വളെര െകാള്ളമുതലുമായി വന്നു;
എന്നാൽ ദാവീദ് അബ്േനരിെന യാ്രത
അയയ്ക്കുകയും അവൻ സമാധാനേത്താെട
േപാകുകയും െചയ്തിരുന്നതിനാൽ അബ്േനർ
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
ഇല്ലായിരുന്നു. 23 േയാവാബും കൂെടയുള്ള
സകലൈസന്യവും വന്നേപ്പാൾ: “േനരിെന്റ
മകനായ അബ്േനർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു, അവൻ അവെന യാ്രതയയച്ച , അവൻ
സമാധാനേത്താെട േപായി” എന്നിങ്ങെന
േയാവാബിന് അറിവ് കിട്ടി. 24 േയാവാബ്,
രാജാവിെന്റഅടുക്കൽ െചന്നു: “നീ എന്താകുന്നു



2ശമൂേവൽ 3:25 xv 2ശമൂേവൽ 3:30

െചയ്തത്? േനാക്കൂ,അബ്േനർനിെന്റഅടുക്കൽ
വന്നിരുന്നു; നീ അവെന പറഞ്ഞയച്ചെതന്ത?്
25 അവൻ േപായേല്ലാ! േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനർ നിെന്ന ചതിക്കുവാനും നിെന്റ
േപാക്കും വരവും ്രഗഹിക്കുവാനും നീ
െചയ്യന്നെതല്ലാം അറിയുവാനുമാണ് വന്നത്
എന്ന് നിനക്ക് അറിയുകയിേല്ല?” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 േയാവാബ് ദാവീദിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
പുറത്തിറങ്ങി അബ്േനരിെന്റ പിന്നാെല
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച ; അവർ അവെന
സീരാകിണറ്റിങ്കൽനിന്ന് മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു;
ദാവീദ് അത് അറിഞ്ഞില്ലതാനും. 27അബ്േനർ
െഹേ്രബാനിേലക്കു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ േയാവാബ്
സ്വകാര്യം പറവാൻ അവെന പടിവാതില്ക്കൽ
ഒരു ഭാഗേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
തെന്റ സേഹാദരനായ അസാേഹലിെന്റ
രക്ത്രപതികാരത്തിന്നായി അവിെടവച്ച്
അവെന വയറ്റത്തു കുത്തിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു.
28 പിന്നീട്, ദാവീദ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ
“േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനരിെന്റ രക്തം
സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും എെന്റ രാജത്വത്തിനും
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഒരിക്കലും കുറ്റം ഇല്ല.
29 അത് േയാവാബിെന്റ തലേമലും അവെന്റ
പിതൃഭവനത്തിേന്മെലാെക്കയും ഇരിക്കെട്ട;
േയാവാബിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ്രസവക്കാരേനാ
കുഷ്ഠേരാഗിേയാ വടി കുത്തി നടക്കുന്നവേനാ
വാളിനാൽ വീഴുന്നവേനാ ആഹാരത്തിന്
മുട്ട ള്ളവേനാഒരിക്കലുംഇല്ലാെതയിരിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 30അബ്േനർ ഗിെബേയാനിെല
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യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങള െട അനുജനായ
അസാേഹലിെന െകാന്നതുനിമിത്തം േയാവാബും
അവെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയും
ഇങ്ങെന അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു. 31 ദാവീദ്
േയാവാബിേനാടും അവേനാടുകൂടിയുള്ള
സകലജനേത്താടും: “നിങ്ങള െട വസ്്രതം കീറി
ചാക്കുശീല ഉടുത്ത് അബ്േനരിെന്റ മുമ്പിൽ
നടന്ന് വിലപിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. ദാവീദ ്
രാജാവ് ശവമഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു.
32അവർ അബ്േനരിെന െഹേ്രബാനിൽ അടക്കം
െചയ്തു; രാജാവ് അബ്േനരിെന്റ കല്ലറയ്ക്കൽ
ഉറെക്ക കരഞ്ഞു; സകലജനവും കരഞ്ഞു.
33 രാജാവ് അബ്േനരിെനക്കുറിച്ച് വിലാപഗീതം
െചാല്ലിയെതെന്തന്നാൽ:
“അബ്േനർ ഒരു മഠയെനേപ്പാെലേയാ

മരിേക്കണ്ടത?്
34നിെന്റൈകകൾബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല;
നിെന്റകാലുകൾക്ക് വിലങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നില്ല;
നീതിെകട്ടവരുെട മുമ്പിൽ വീണുേപാകും േപാെല

നീ വീണുേപായേല്ലാ”.
സകലജനവുംവീണ്ടുംഅവെനക്കുറിച്ച കരഞ്ഞു.

35 േനരം ൈവകുംമുമ്പ് ഭക്ഷണം
കഴിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ജനെമല്ലാം ദാവീദിെന
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ: “സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പം എങ്കിലും
മറ്റ യാെതാെന്നങ്കിലും ആസ്വദിച്ചാൽ
ൈദവം എേന്നാട് തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യെട്ട” എന്ന് ദാവീദ് സത്യംെചയ്തു
പറഞ്ഞു. 36 ഇത് ജനെമല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ:
രാജാവ് െചയ്തെതല്ലാം സർവ്വജനത്തിനും
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േബാധിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഇതും അവർക്ക്
േബാധിച്ച . 37 േനരിെന്റ പു്രതനായഅബ്േനരിെന
െകാന്നത് രാജാവിെന്റ അറിേവാടുകൂടിയല്ല എന്ന്
സകലജനത്തിനും യി്രസാേയലിെനാെക്കയും
അന്ന് േബാധ്യമായി. 38 രാജാവ് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽ ഒരു ്രപഭുവും
മഹാനുമായവൻ വീണുേപായി എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? 39 ഞാൻ രാജാഭിേഷകം
്രപാപിച്ചവൻ എങ്കിലും ഇന്ന് ബലഹീനനാകുന്നു;
െസരൂയയുെട പു്രതന്മാരായ ഈ പുരുഷന്മാർ
എനിക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത കഠിനന്മാരേ്രത; ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ചവന് അവെന്റ ദുഷ്ടതയ്ക്ക്
തക്കവണ്ണം യേഹാവ പകരം െകാടുക്കെട്ട”എന്നു
പറഞ്ഞു.

4
1അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽവച്ച് മരിച്ച േപായത്
െശൗലിെന്റ മകൻ േകട്ടേപ്പാൾ അവെന്റ ൈധര്യം
ക്ഷയിച്ച സകലയി്രസാേയല്യരും ്രഭമിച്ച േപായി.
2എന്നാൽ െശൗലിെന്റ മകന് പടനായകന്മാരായ
രണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവന്
ബാനാ എന്നും മറ്റവന് േരഖാബ് എന്നും
േപരായിരുന്നു. അവർ െബന്യാമീന്യരിൽ
െബേരാേയാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാർ
ആയിരുന്നു. 3 (െബേരാേയാത്യർ
ഗിത്ഥയീമിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി, ഇന്നുവെരയും
അവിെട പരേദശികളായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
െബേരാേയാത്തും െബന്യാമീനിെന്റ
ഭാഗമായിരുന്നു.)
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4 െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാന്
രണ്ട് കാലും മുടന്തായിട്ട് ഒരു മകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
െശൗലിെനയും േയാനാഥാെനയും കുറിച്ച ള്ള
വാർത്ത എത്തിയേപ്പാൾ അവന് അഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു. അേപ്പാൾ അവെന്റ ആയ
അവെനഎടുത്തുെകാണ്ട്ഓടി;അവൾബദ്ധെപ്പട്ട്
ഓടുേമ്പാൾ അവൻ വീണ് മുടന്തനായിേപ്പായി.
അവന് െമഫീേബാെശത്ത്എന്നു േപര.്

5 െബേരാേയാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ
പു്രതന്മാരായ േരഖാബും ബാനയും പുറെപ്പട്ട ,
െവയിലിന് ചൂട് ഏറിയേപ്പാൾ ഈശ്-
േബാെശത്തിെന്റ വീട്ടിൽ െചെന്നത്തി; അവൻ
ഉച്ചസമയത്ത് വി്രശമത്തിനായി കിടക്കയിൽ
കിടക്കുകയായിരുന്നു. 6 അവർ േഗാതമ്പ്
എടുക്കുവാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ വീടിെന്റ
അകത്ത് കടന്നു േരഖാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ ബാനയും* അവെന വയറ്റത്ത്
കുത്തി; അതിനുേശഷം േരഖാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ ബാനയും ഓടിേപ്പായി.
7 അവർ വീടിന് അകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ അവൻ
ശയനഗൃഹത്തിൽ അവെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ
കിടക്കുകയായിരുന്നു; അേപ്പാൾ അവർ
അവെന കുത്തിെക്കാന്നു തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു.
അവെന്റ തലയും എടുത്ത് രാ്രതിമുഴുവനും
അരാബയിൽകൂടി നടന്നു; 8 െഹേ്രബാനിൽ

* 4. 6 അവർ േഗാതമ്പ്എടുക്കുവാൻവരുന്ന ഭാവത്തിൽവീടിെന്റ
അകത്ത് കടന്നു വാതിലിെന്റഅടുക്കല ്പതിര് പാറ്റിെക്കാണ്ടിരുന്ന
സ്്രതീതളര് ന്നുഉറങ്ങിയേപ്പാള ്േരഖാബുംഅവെന്റസേഹാദരനായ
ബാനയുംഅകത്ത്കടന്നു
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ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
തല െകാണ്ടുവന്ന് രാജാവിേനാടു: “നിനക്ക്
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയ നിെന്റ
ശ്രതുവായ െശൗലിെന്റ മകൻ ഈശ്-
േബാെശത്തിെന്റ തല ഇതാ; ഇന്ന് യജമാനനായ
രാജാവിന് േവണ്ടി െശൗലിേനാടും അവെന്റ
സന്തതിേയാടും യേഹാവ ്രപതികാരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ
ദാവീദ് െബേരാേയാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ
പു്രതന്മാരായ േരഖാബിേനാടും അവെന്റ
സേഹാദരൻ ബാനേയാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ ജീവെന സകലആപത്തിൽനിന്നും
വീെണ്ടടുത്ത യേഹാവയാണ, 10 ഇതാ, െശൗല ്
മരിച്ച േപായി എന്ന് ഒരുവൻ എെന്ന അറിയിച്ച
താൻ നല്ലവാർത്ത െകാണ്ടുവന്നു എന്ന്
വിചാരിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവെന പിടിച്ച്
സിക്ലാഗിൽവച്ച് െകാന്നു. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ
അവെന്റ വാർത്തക്കുേവണ്ടി അവന് െകാടുത്ത
്രപതിഫലം. 11എന്നാൽദുഷ്ടന്മാർഒരുനീതിമാെന
അവെന്റ വീട്ടിൽ കിടക്കയിൽവച്ച് െകാല
െചയ്താൽ എ്രത അധികം? ആകയാൽ ഞാൻ
അവെന്റ രക്തം നിങ്ങേളാട് േചാദിച്ച് നിങ്ങെള
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയാതിരിക്കുേമാ?”
12 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ ഭടന്മാർക്ക് കല്പന
െകാടുത്തു; അവർ അവെര െകാന്നു അവരുെട
ൈകകാലുകൾ െവട്ടി അവെര െഹേ്രബാനിെല
കുളത്തിന്നരിെക തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈശ്-
േബാെശത്തിെന്റ തല അവർ എടുത്തു
െഹേ്രബാനിൽ അബ്േനരിെന്റ കല്ലറയിൽ
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അടക്കം െചയ്തു.

5
1അതിനുേശഷംസകലയി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള ം
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: “ഞങ്ങൾ നിെന്റ അസ്ഥിയും
മാംസവും ആകുന്നുവേല്ലാ. 2 മുമ്പു
െശൗല് ഞങ്ങള െട രാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും
നായകനായി യി്രസാേയലിെന നയിച്ചത്
നീ ആയിരുന്നു. നീ എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുകയും യി്രസാേയലിന്
്രപഭുവായിരിക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് യേഹാവ
നിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തിട്ട മുണ്ട്”എന്നു പറഞ്ഞു.
3 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും
െഹേ്രബാനിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
ദാവീദ് രാജാവ് െഹേ്രബാനിൽവച്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അവേരാട് ഉടമ്പടിെചയ്തു; അവർ
ദാവീദിെനയി്രസാേയലിന് രാജാവായിഅഭിേഷകം
െചയ്തു. 4ദാവീദ് ഭരണംതുടങ്ങിയേപ്പാൾഅവന്
മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ നാല്പത് വർഷം
ഭരിച്ച . 5 അവൻ െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂദെയ
ഏഴു വർഷവും ആറ് മാസവും, െയരൂശേലമിൽ
എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും
മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷവും ഭരിച്ച . 6 രാജാവും
അവെന്റ ആള കള ം െയരൂശേലമിേലക്ക് ആ
േദശെത്ത നിവാസികളായ െയബൂസ്യരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട . ദാവീദിന് അവിെട ്രപേവശിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു വിചാരിച്ച് അവർ
ദാവീദിേനാട:് “നീ ഇവിെട ്രപേവശിക്കയില്ല; നിെന്ന
തടയുവാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതി” എന്നു
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പറഞ്ഞു. 7 എന്നിട്ട ം ദാവീദ് സീേയാൻേകാട്ട
പിടിച്ച (അത് തെന്ന ദാവീദിെന്റ നഗരം). 8അന്ന്
ദാവീദ്: “ആെരങ്കിലും െയബൂസ്യെര േതാല്പിച്ചാൽ
അവൻ െവള്ളെമാഴുകുന്ന തുരങ്കത്തിലൂെട
കയറി ദാവീദിന് െവറുപ്പായുള്ള മുടന്തെരയും
കുരുടെരയും പിടിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട് “കുരുടരും മുടന്തരും *വീട്ടിൽ
വരരുത”് എെന്നാരു െചാല്ല ണ്ടായി. 9 ദാവീദ്
േകാട്ടയിൽ വസിച്ച , അതിെന ദാവീദിെന്റ
നഗരെമന്ന് വിളിച്ച . ദാവീദ് അതിെന മിേല്ലാ
തുടങ്ങി ചുറ്റിലും ഉള്ളിേലക്കും പണിയിച്ച .
10 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
അവേനാടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ദാവീദ് േമല്ക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു.
11 േസാർരാജാവായഹൂരാം ദാവീദിെന്റഅടുക്കൽ
േദവദാരുക്കൾെക്കാപ്പം സേന്ദശവാഹകെരയും
ആശാരിമാെരയും കല്പണിക്കാെരയും അയച്ച ;
അവർ ദാവീദിന് ഒരു അരമന പണിതു.
12 ഇങ്ങെന യേഹാവ യി്രസാേയലിൽ തെന്ന
രാജാവായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും അവെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽ നിമിത്തം തെന്റ രാജത്വം
ഉന്നതമാക്കുകയും െചയ്തു എന്ന് ദാവീദ്
അറിഞ്ഞ.് 13 ദാവീദ് െഹേ്രബാനിൽനിന്നു
വന്നേശഷം െയരൂശേലമിൽനിന്ന് അധികം
െവപ്പാട്ടികെളയും ഭാര്യമാെരയും എടുത്തു;
ദാവീദിന് പിെന്നയും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച . 14 െയരൂശേലമിൽവച്ച് അവന്
ജനിച്ചവരുെട േപരുകളാണിത:് ശമ്മൂവ,
* 5. 8 വീട്ടില് -െകാട്ടാരത്തില് അെല്ലങ്കില ് യേഹാവയുെട
ഗൃഹത്തില ്
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േശാബാബ്, നാഥാൻ, ശേലാേമാൻ, 15യിബ്ഹാർ,
എലീശൂവ, േനെഫഗ,് യാഫീയ, 16 എലീശാമാ,
എല്യാദാവ്, എലീേഫെലത്ത്, 17 എന്നാൽ അവർ
ദാവീദിെനയി്രസാേയലിന് രാജാവായിഅഭിേഷകം
െചയ്തു എന്ന് െഫലിസ്ത്യർ േകട്ടേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യർ എല്ലാവരും ദാവീദിെന തിരഞ്ഞു
വന്നു; ദാവീദ് അത് േകട്ടിട്ട് േകാട്ടയിേലക്ക്
േപായി. 18 െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് െരഫയീം
താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു. 19അേപ്പാൾ ദാവീദ്
യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര
പുറെപ്പടണേമാ? അവെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച തരുേമാ” എന്ന് േചാദിച്ച . “പുറെപ്പടുക;
ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”
എന്ന് യേഹാവ ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു.
20 അങ്ങെന ദാവീദ് ബാൽ-െപരാസീമിൽ
െചന്നു; അവിെടവച്ച് ദാവീദ് അവെര േതാല്പിച്ച ;
“െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല യേഹാവ എെന്റ മുമ്പിൽ
എെന്റ ശ്രതുക്കെള തകർത്തുകളഞ്ഞു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്
ബാൽ-െപരാസീം എന്ന് േപർ വിളിച്ച വരുന്നു.
21 അവിെട അവർ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ച േപായി; ദാവീദും അവെന്റആള കള ം
അവ എടുത്ത് െകാണ്ടുേപാന്നു. അവർ
അവെയ ചുട്ട കളഞ്ഞു. 22 െഫലിസ്ത്യർ
പിെന്നയും വന്ന് െരഫയീം താഴ്വരയിൽ
അണിനിരന്നു. 23 ദാവീദ് യേഹാവേയാട്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ: “നീ േനെര െചല്ലാെത
അവരുെട പുറകിൽക്കൂടി വളഞ്ഞുെചന്ന്
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽവച്ച് അവെര
േനരിടുക. 24 ബാഖാവൃക്ഷങ്ങള െട
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അ്രഗങ്ങളിൽകൂടി ൈസന്യം നടക്കുന്ന†
ഒച്ചേപാെല േകൾക്കും; അേപ്പാൾ േവഗത്തിൽ
െചല്ല ക; െഫലിസ്ത്യ ൈസന്യെത്ത
സംഹരിക്കുവാൻ യേഹാവ നിനക്ക് മുമ്പായി
പുറെപ്പടും”എന്ന്അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 25യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല ദാവീദ് െചയ്തു, െഫലിസ്ത്യെര
േഗബമുതൽ േഗെസർവെര േതാല്പിച്ച .

6
1 ദാവീദ് പിെന്നയും യി്രസാേയലിെല
ഏറ്റവും മികച്ചവരായ മുപ്പതിനായിരം
ഭടന്മാെര ഒരുമിച്ച കൂട്ടി. 2 െകരൂബുകള െട
മധ്യത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്ന നാമത്താൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
ബാേല-െയഹൂദയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നതിന്
ദാവീദും കൂെടയുള്ള സകലജനവും അവിേടക്ക്
േപായി. 3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം ഒരു
പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി, കുന്നിേന്മലുള്ള
അബീനാദാബിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു;
അബീനാദാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ഉസ്സയും
അേഹ്യാവും ആ പുതിയ വണ്ടി െതളിച്ച .
4 കുന്നിേന്മലുള്ള അബീനാദാബിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് അവർ അതിെന ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകവുമായി െകാണ്ടുേപാരുേമ്പാൾ
അേഹ്യാ െപട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു.
5 ദാവീദും യി്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും
സരളമരംെകാണ്ടുള്ളസകലവിധവാേദ്യാപകരണങ്ങേളാടും

† 5. 24 നടക്കുന്നൈസന്യത്തിെന്റ മാർച്ച്.
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കിന്നരം, വീണ, തപ്പ,് മുരജം, ൈകത്താളം
എന്നിവേയാടുംകൂെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നൃത്തംെചയ്തു. 6 അവർ നാേഖാെന്റ
െമതിക്കളത്തിങ്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ കാളകൾ
വിരണ്ടതുെകാണ്ട് ഉസ്സാൈക നീട്ടി ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം പിടിച്ച . 7 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
േകാപം ഉസ്സയക്ക് എതിെര ജ്വലിച്ച ; അവെന്റ
അവിേവകം നിമിത്തം ൈദവം അവിെടവച്ച്
അവെന സംഹരിച്ച ; അവൻ അവിെട
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകത്തിെന്റ അടുക്കൽവച്ച്
മരിച്ച . 8 യേഹാവയുെട േകാപം ഉസ്സയ്ക്ക്
എതിെര ജ്വലിച്ചതുെകാണ്ട് ദാവീദിന് വ്യസനമായി.
അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് േപെരസ-്ഉസ്സാ
എന്ന് േപര് വിളിച്ച . അത് ഇന്നുവെരയും
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 9 അന്ന് ദാവീദ് യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ട േപായി. “യേഹാവയുെട െപട്ടകം എെന്റ
അടുക്കൽ എങ്ങെന െകാണ്ടുവേരണ്ടു” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 10 ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റകൂെട
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ മനസ്സില്ലാെത ദാവീദ്
അതിെന ഗിത്യ പട്ടണവാസിയായ ഓേബദ്-
ഏേദാമിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി വച്ച .
11 യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഗിത്യനായ ഓേബദ്-
ഏേദാമിെന്റവീട്ടിൽമൂന്നുമാസംഇരുന്നു;യേഹാവ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെനയും അവെന്റ കുടുംബെത്ത
മുഴുവനും അനു്രഗഹിച്ച . 12 ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം നിമിത്തം യേഹാവഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ
കുടുംബെത്തയും അവനുള്ള സകലെത്തയും
അനു്രഗഹിച്ച എന്ന് ദാവീദ് രാജാവിന് അറിവ്
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കിട്ടിയേപ്പാൾ, ദാവീദ് പുറെപ്പട്ട് ൈദവത്തിെന്റ
െപട്ടകം ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിേലക്ക് സേന്താഷേത്താെട
െകാണ്ടുവന്നു. 13 യേഹാവയുെട െപട്ടകം
ചുമന്നവർ ആറ് ചുവട് നടന്നേശഷം അവൻ
ഒരു കാളെയയും തടിപ്പിച്ച കിടാവിെനയും യാഗം
കഴിച്ച . 14 ദാവീദ് പഞ്ഞിനൂലങ്കി ധരിച്ച െകാണ്ട്
പൂർണ്ണശക്തിേയാെട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നൃത്തംെചയ്തു. 15 അങ്ങെന ദാവീദും
സകല യി്രസാേയൽ ഗൃഹങ്ങള ം ആർേപ്പാടും
കാഹളനാദേത്താടുംകൂടി യേഹാവയുെട െപട്ടകം
െകാണ്ടുവന്നു. 16 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ജനാലയിൽകൂടി
േനാക്കി, ദാവീദ് രാജാവ് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കുതിച്ച് നൃത്തം െചയ്യന്നത് കണ്ട് തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ അവെന നിന്ദിച്ച . 17 അവർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദ്
അതിനായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്നുള്ളിൽ
അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുവച്ച ; പിെന്ന ദാവീദ്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 18 ദാവീദ്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച തീർന്നേശഷം അവൻ ജനെത്ത
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിച്ച . 19പിെന്നഅവൻയി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസംഘവുമായ സകലജനത്തിലും,
പുരുഷന്മാർക്കും സ്്രതീകൾക്കും, ആെളാന്നിന്
ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷണം മാംസവും ഒരു
ഉണക്കമുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ട െകാടുത്തു,
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അതിനുേശഷം ജനങ്ങെളല്ലാവരും താന്താെന്റ
വീട്ടിേലക്കു േപായി. 20 പിന്നീട് ദാവീദ്
തെന്റ കുടുംബെത്ത അനു്രഗഹിക്കുന്നതിന്
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ െശൗലിെന്റ മകളായ
മീഖൾ ദാവീദിെന കാണുവാൻ പുറത്തു
വന്നു: “നിസ്സാരന്മാരിൽ ഒരുവൻ സ്വയം
അനാവൃതനാക്കുന്നതുേപാെല* ഇന്ന് തെന്റ
ദാസന്മാരുെട ദാസികള െട കണ്മുൻപിൽ സ്വയം
അനാവൃതനാക്കിയ യി്രസാേയൽ രാജാവ്
ഇന്ന് എ്രത മഹത്വമുള്ളവൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
21 ദാവീദ് മീഖളിേനാട്: “യേഹാവയുെട ജനമായ
യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായി നിയമിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം നിെന്റ അപ്പനിലും അവെന്റ
സകലഗൃഹത്തിലും ഉപരിയായി എെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക,അേത,യേഹാവയുെടമുമ്പാെകഞാൻ
നൃത്തംെചയ്യ ം. 22ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം
ഹീനനും എെന്റ കാഴ്ചയ്ക്ക് എളിയവനും
ആയിരിക്കും; എന്നാൽ നീ പറഞ്ഞ ദാസികളാൽ
എനിക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകും”എന്നു പറഞ്ഞു. 23ആ
കാരണത്താൽ െശൗലിെന്റ മകളായ മീഖളിന്
ജീവപര്യന്തം ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല.

7
1യേഹാവ ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്
ദാവീദ് രാജാവിന് സ്വസ്ഥത നല്കിയേശഷം
രാജാവ് തെന്റഅരമനയിൽവസിക്കുന്നകാലത്ത്

* 6. 20 അനാവൃതനാക്കുന്നതുേപാെല രാജകീയ വസ്്രതം
മാറ്റി സാധാരണക്കാരെനേപ്പാെല പഞ്ഞിനൂൽ അങ്കി
ധരിക്കുന്നതിെനയാണ് അനാവൃതനാക്കുക എന്ന് ഇവിെട
ഉേദശിച്ചിരിക്കുന്നത.്
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2 ഒരിക്കൽ രാജാവ് നാഥാൻ്രപവാചകേനാട:്
“ഇതാ, ഞാൻ േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള
െകാട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു; എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകേമാ തിരശ്ശീലെകാണ്ടുള്ള
കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 നാഥാൻ രാജാവിേനാട:് “നീ െചന്ന് നിെന്റ
മനസ്സിലുള്ളെതല്ലാം െചയ്തുെകാള്ള ക;
യേഹാവ നിേന്നാട് കൂടി ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 എന്നാൽ അന്ന് രാ്രതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് നാഥാന് ഉണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
5 “എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു നീ
െചന്ന് പറയുക: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
കല്പിക്കുന്നു: എനിക്ക് അധിവസിക്കുന്നതിന്
നീ ഒരു ആലയം പണിയുേമാ? 6 ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കെള മി്രസയീമിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞാൻ ഒരു ആലയത്തിൽ അധിവസിക്കാെത
കൂടാരത്തിലും നിവാസത്തിലുമല്ലേയാ
സഞ്ചരിച്ച വരുന്നത.് 7 എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ
കല്പിച്ചാക്കിയ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതനായകന്മാരില ്
ഒന്നിേനാട് “എനിക്ക് േദവദാരുെകാണ്ട് ഒരു
ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത?്”
എന്ന് എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടുംകൂടി
ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ
എവിെടവെച്ചങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?’
8 ആകയാൽ നീ എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിേനാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്റ ജനമായ
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യി്രസാേയലിേന്മൽ ്രപഭുവായിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്ന പുല്പ റത്തു നിന്ന്, ആടുകെള
േനാക്കിനടക്കുേമ്പാൾ തെന്ന എടുത്തു.
9 നീ സഞ്ചരിച്ച വന്ന എല്ലായിടത്തും
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന് നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള
മഹാന്മാരുെട േപരുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ
േപര് വലുതാക്കും. 10 ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന് ഒരു സ്ഥലം
കല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും അവർ സ്വന്തസ്ഥലത്തു
വസിച്ച്അവിെടനിന്ന് ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവെര നടുകയും െചയ്യ ം. ഇനി
ദുഷ്ടന്മാർ അവെര പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല.
പണ്ടെത്തേപ്പാെലയും എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിേന്മൽ ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാെര
കല്പിച്ചാക്കിയ കാലെത്തേപ്പാെലയും
11 നിെന്റ സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് നിനക്ക്
സ്വസ്ഥത നല്കും. അ്രതയുമല്ല, യേഹാവ
നിനക്ക് ഒരു ഗൃഹം* ഉണ്ടാക്കുെമന്ന്
യേഹാവ നിേന്നാട് അറിയിക്കുന്നു.
12 നിന്നിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന
സന്തതിെയ നിെന്റ ആയുഷ്കാലം
തികഞ്ഞിട്ട് നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂടി
നീ നി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ ഞാൻ നിനക്ക്
പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും
അവെന്റ രാജത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും െചയ്യ ം.

* 7. 11 ഗൃഹം ഞാന് നിെന്റ പിന ്തലമുറക്കാെര എേന്നക്കും
ഭരിക്കുന്നവര ്ആയിത്തീര് ക്കും
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13 അവൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയും; ഞാൻ അവെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ
സിംഹാസനം എേന്നക്കും സ്ഥിരമാക്കും.
14 ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക്
പു്രതനും ആയിരിക്കും; അവൻ കുറ്റം
െചയ്താൽ ഞാൻ അവെന മനുഷ്യരുെട
വടിെകാണ്ടും മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടഅടിെകാണ്ടും
ശിക്ഷിക്കും. 15 എങ്കിലും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ െശൗലിങ്കൽനിന്ന്
ഞാൻ എെന്റ ദയ നീക്കിയതുേപാെല അത്
അവങ്കൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല. 16 നിെന്റ
ഗൃഹവും നിെന്റ രാജത്വവും എെന്റ മുമ്പാെക
എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും; നിെന്റ
സിംഹാസനവും എേന്നക്കും ഉറച്ചിരിക്കും’ ”.
17 ഈ സകലവാക്കുകൾക്കും ദർശനത്തിനും
അനുസരിച്ച് നാഥാൻ ദാവീദിേനാട് സംസാരിച്ച .
18 അേപ്പാൾ ദാവീദ് രാജാവ് അകത്ത് െചന്ന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു പറഞ്ഞത:്
“കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങ് എെന്ന
ഇ്രതേത്താളം െകാണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആര്?
എെന്റ ഗൃഹവും എന്തുള്ള ? 19 കർത്താവായ
യേഹാേവ, ഇതും േപാരാ എന്ന് അങ്ങയ്ക്ക്
േതാന്നീട്ട് വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലേത്തക്ക്
അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തക്കുറിച്ച ം അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ
യേഹാേവ, ഇതു മനുഷ്യർക്ക് ഉപേദശമല്ലേയാ?
20 ദാവീദ് ഇനി അങ്ങേയാട് എന്ത് പറേയണ്ടു?
കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങ് അടിയെന
അറിയുന്നു. 21 അങ്ങയുെട വചനം
നിമിത്തവും അങ്ങയുെട ഹൃദയ്രപകാരവും
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അല്ലേയാ? അങ്ങ് ഈ വൻകാര്യം ഒെക്കയും
െചയ്ത് അടിയെന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത.്
22 അതുെകാണ്ട് കർത്താവായ യേഹാേവ,
അങ്ങ് വലിയവൻ ആകുന്നു; അങ്ങെയേപ്പാെല
ഒരുത്തനുമില്ല; ഞങ്ങൾ സ്വന്തെചവിെകാണ്ട്
േകട്ട സകലവും ഓര ്ത്താല ് അങ്ങ് അല്ലാെത
ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 23 അങ്ങയ്ക്ക് ജനമായി
വീെണ്ടടുക്കുവാനും അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു നാമം
സമ്പാദിക്കുവാനും അങ്ങ് െചന്നിരിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട ജനമായ യി്രസാേയലിന് തുല്യമായി
ഭൂമിയിൽ ഏെതാരു ജനതയുള്ള ? ൈദവേമ,
അങ്ങ് മി്രസയീമിൽനിന്നും ജനതകള െടയും
അവരുെട േദവന്മാരുെടയും അധീനത്തിൽ
നിന്നും അങ്ങയ്ക്കായി വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട ജനം കാൺെക അങ്ങയ്ക്കുേവണ്ടി
വൻകാര്യവും അങ്ങയുെട േദശത്തിനുേവണ്ടി
ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച വേല്ലാ. 24അങ്ങ്
അങ്ങയുെടജനമായയി്രസാേയലിെനഎേന്നക്കും
അങ്ങയുെട സ്വന്ത ജനമായിരിക്കുവാൻ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തി, യേഹാേവ, അങ്ങ്
അവർക്ക് ൈദവമായിത്തീർന്നും ഇരിക്കുന്നു.
25 ഇേപ്പാഴും ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
അടിയെനയും അടിയെന്റ ഗൃഹെത്തയും
കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത വചനെത്ത എേന്നക്കും
ഉറപ്പാക്കി അരുളപ്പാടുേപാെല െചയ്യണേമ.
26 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ യി്രസാേയലിന്
ൈദവം എന്നിങ്ങെന അങ്ങയുെട നാമം
എേന്നക്കും മഹത്വീകരിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹം
അങ്ങയുെട മുമ്പാെക സ്ഥരിമായിരിക്കെട്ട.
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27 ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഗൃഹം പണിയുെമന്ന്
അങ്ങ് അടിയന് െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട,്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാേവ, അങ്ങേയാട് ഈ ്രപാർത്ഥന
കഴിക്കുവാൻ അടിയൻ ൈധര്യം്രപാപിച്ച .
28 ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് തെന്ന
ആകുന്നു ൈദവം; അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ
സത്യം ആകുന്നു; അടിയന് ഈ നന്മെയ അങ്ങ്
വാഗ്ദാനം െചയ്തുമിരിക്കുന്നു. 29അതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ അടിയെന്റ ഗൃഹം തിരുമുമ്പിൽ
എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതിന് ്രപസാദം േതാന്നി
അനു്രഗഹിക്കണേമ; ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങ് അങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
അങ്ങയുെട അനു്രഗഹത്താൽ അടിയെന്റ ഗൃഹം
എേന്നക്കുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട”.

8
1 പിന്നീട് ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര ആ്രകമിച്ച്
കീഴ്െപ്പടുത്തി; െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
െമെഥഗ് അമ്മാഹ് പിടിെച്ചടുത്തു. 2 അവൻ
േമാവാബ്യെരയും േതാല്പിച്ച ; തടവുകാെര
മൂന്നായി വിഭാഗിച്ച , മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗെത്ത
െകാല്ല വാനും മൂന്നിെലാരു ഭാഗെത്ത
ജീവിക്കുവാനും അനുവദിച്ച . അങ്ങെന
േമാവാബ്യർ ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി കപ്പം*
െകാടുത്തു വന്നു. 3 െരേഹാബിെന്റ
മകനായി േസാബരാജാവായ ഹദേദെസർ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദീതീരത്തുള്ള തെന്റ ഭൂ്രപേദശം

* 8. 2 കപ്പം വിേധയത്വത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഒരു രാഷ്്രടം മെറ്റാരു
രാഷ്്രടത്തിനു െകാടുക്കുവാൻകൽപ്പിക്കെപ്പട്ടതാണ് കപ്പം.
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തിരിച്ച പിടിക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവെനയും േതാല്പിച്ച . 4 അവെന്റ വക
ആയിരം രഥങ്ങള ം ആയിരെത്തഴുനൂറു
കുതിരപ്പടയാളികേളയും ഇരുപതിനായിരം
കാലാള കെളയും ദാവീദ് പിടിെച്ചടുത്തു;
രഥക്കുതിരകളിൽ നൂറു എണ്ണം മാ്രതം
സംരക്ഷിച്ച െകാണ്ടു േശഷം എല്ലാ
കുതിരകള െടയും കുതിഞരമ്പ് െവട്ടിക്കളഞ്ഞു.
5 േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന
സഹായിക്കുവാൻ ദേമ്മെശക്കിെല
അരാമ്യർ വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ
ഇരുപത്തിരണ്ടായിരംേപെര സംഹരിച്ച .
6 പിെന്ന ദാവീദ് ദേമ്മെശക്കിെല അരാമിൽ
കാവൽൈസന്യെത്ത പാർപ്പിച്ച ; അരാമ്യരും
ദാവീദിന് ദാസന്മാരായിത്തീർന്ന് കപ്പം
െകാടുത്തുവന്നു. ഇങ്ങെന ദാവീദ്
െചന്നിടെത്താെക്കയും യേഹാവ അവന്
ജയം നല്കി. 7 ഹദേദെസരിെന്റ
കാര്യാധികാരികള ്ഉണ്ടായിരുന്ന െപാൻപരിചകൾ
ദാവീദ് എടുത്ത് െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. 8ഹദേദെസരിെന്റ പട്ടണങ്ങളായ
േബതഹിൽനിന്നും െബേരാതായിൽനിന്നും ദാവീദ ്
രാജാവ് അനവധി താ്രമവും െകാണ്ടുവന്നു.
9 ദാവീദ് ഹദേദെസരിെന്റ സർവ്വൈസന്യെത്തയും
േതാല്പിച്ച എന്ന് ഹമാത്ത് രാജാവായ േതായി
േകട്ടേപ്പാൾ 10 ദാവീദ് രാജാവിെന വന്ദനം
െചയ്യ വാനും അവൻ ഹദേദെസരിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു അവെന േതാല്പിച്ചതുെകാണ്ടു
അവെന അഭിനന്ദിക്കുവാനും േതായി തെന്റ
മകൻ േയാരാമിെന രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
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അയച്ച (ഹദേദെസരിന്നു േതായിേയാടു
കൂടക്കൂെട യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു). േയാരാം
െവള്ളി, െപാന്നു, താ്രമം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
സാധനങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു. 11 ദാവീദ് രാജാവ്
ഇവെയ അരാമ്യർ, േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ,
െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്യർ എന്നിങ്ങെന
താൻ കീഴടക്കിയ സകലജനതകള െടയും
പക്കൽനിന്നും 12 െരേഹാബിെന്റ മകനായി
േസാബരാജാവായ ഹദേദെസരിെന്റ
െകാള്ളയിൽനിന്നും എടുത്ത െവള്ളിേയാടും
െപാന്നിേനാടുംകൂടി യേഹാവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച .
13 പിെന്ന ദാവീദ് ഉപ്പ താഴ്വരയിൽവച്ച്
പതിെനണ്ണായിരം അരാമ്യെര സംഹരിച്ച
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ തനിക്ക് കീർത്തി
സമ്പാദിച്ച . 14 ദാവീദ് ഏേദാമിലും
ൈസനീക പാളയെത്ത നിയമിച്ച ; ഏേദാമിൽ
എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽൈസന്യെത്ത
പാർപ്പിച്ച ; ഏേദാമ്യെരല്ലാവരും ദാവീദിന്
ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു; ദാവീദ് െചന്നിടെത്തല്ലാം
യേഹാവഅവന് ജയം നല്കി.

15 ഇങ്ങെന ദാവീദ് എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
ഭരിച്ച ; ദാവീദ് തെന്റ സകലജനത്തിനും
നീതിയും ന്യായവും നടത്തിെക്കാടുത്തു.
16 െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബ്
േസനാധിപതിയും അഹീലൂദിെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത് രാജകീയ ചരി്രതം
എഴുതുന്നവനും ആയിരുന്നു. 17അഹീതൂബിെന്റ
മകൻ സാേദാക്കും അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ
അഹീേമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും െസരായാ
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പകർെപ്പഴുത്തുകാരനും †ആയിരുന്നു.
18 െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ്
േ്രകത്യർക്കും േപ്ലത്യർക്കും അധിപതി
ആയിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാേരാ
പുേരാഹിതന്മാരുമായിരുന്നു‡.

9
1 പിന്നീട് ദാവീദ്: “ഞാൻ േയാനാഥാെന്റ
നിമിത്തം ദയ കാണിേക്കണ്ടതിന്
െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ആെരങ്കിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന് അേന്വഷിച്ച .
2 എന്നാൽ െശൗലിെന്റ ഭവനത്തിൽ സീബാ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ അവെന ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
വിളിച്ച വരുത്തിയേപ്പാൾ രാജാവ് അവേനാട്: “നീ
സീബേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച . “അടിയൻ” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 3 “ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ദയ
കാണിേക്കണ്ടതിന് െശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന് രാജാവ്
േചാദിച്ചതിന്: “രണ്ട് കാലും മുടന്തായിട്ട്
േയാനാഥാെന്റ ഒരു മകൻ ഉണ്ട”് എന്ന് സീബാ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 4 “അവൻ എവിെട?”
എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ചതിന്: “േലാെദബാരിൽ
അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീരിെന്റ വീട്ടിലുണ്ട്”
എന്ന്സീബാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 5അേപ്പാൾ

† 8. 17 പകർെപ്പഴുത്തുകാരനും രാഷ്്രടെത്ത
സംബന്ധിക്കുന്ന േരഖകൾ എഴുതുകയും, മു്രദണം െചയ്യ കയും,
സൂക്ഷിക്കയും െചയ്യന്ന ഒരുന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണ്
പകർെപ്പഴുത്തുകാരൻ അെല്ലങ്കിൽ രായസക്കാരൻ. ‡ 8.
18 പുേരാഹിതന്മാരുമായിരുന്നു രാജകീയ അധിപതികള ം
ആയിരുന്നു
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ദാവീദ് രാജാവ് ആളയച്ച്, േലാെദബാരിൽനിന്ന്
അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീരിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
അവെന വരുത്തി. 6 െശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്ത്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ
സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച . ദാവീദ്:
“െമഫീേബാെശേത്ത” എന്നു വിളിച്ചതിന്
“അടിയൻ” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
7 ദാവീദ് അവേനാട:് “ഭയെപ്പടണ്ടാ; നിെന്റ
അപ്പനായ േയാനാഥാൻ നിമിത്തം ഞാൻ
നിേന്നാട് നിശ്ചയമായി ദയകാണിച്ച് നിെന്റ
പിതാവിെന്റ അപ്പനായ െശൗലിെന്റ നിലം
മുഴുവനും നിനക്ക് മടക്കിത്തരും; നീേയാ നിത്യം
എെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാള്ളണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 8അവൻ നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട:്
“ചത്ത നാെയേപ്പാെല ഇരിക്കുന്ന അടിയെന
അങ്ങ് കടാക്ഷിക്കുവാൻ അടിയൻ എന്തുള്ള ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അേപ്പാൾ രാജാവ്
െശൗലിെന്റ ദാസനായ സീബെയ വിളിപ്പിച്ച്
അവേനാട് കല്പിച്ചത്: “െശൗലിനും അവെന്റ
സകലഭവനത്തിനും ഉള്ളെതല്ലാം ഞാൻ നിെന്റ
യജമാനെന്റ മകന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
10 നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും േവലക്കാരും
നിെന്റ യജമാനെന്റ മകന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
ആഹാരം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവനുേവണ്ടി ആ
നിലം കൃഷിെചയ്ത് അനുഭവം എടുക്കണം;
എന്നാൽ നിെന്റ യജമാനെന്റ മകനായ
െമഫീേബാെശത്ത് നിത്യവും എെന്റ േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാള്ള ം”. സീബയ്ക്കു
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പതിനഞ്ചുപു്രതന്മാരും ഇരുപത് േവലക്കാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവ് അടിയേനാട് കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം
അടിയൻ െചയ്യ ം” എന്ന് സീബാ രാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞു. ദാവീദ്: “െമഫീേബാെശേത്താ,
രാജകുമാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നേപാെല
എെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാള്ള ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 െമഫീേബാെശത്തിന് ഒരു
െചറിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് മീഖാ
എന്നു േപര.് സീബയുെട വീട്ടിൽ ഉള്ളവെരല്ലാം
െമഫീേബാെശത്തിന് ദാസന്മാരായ്ത്തീർന്നു.
13 ഇങ്ങെന െമഫീേബാെശത്ത് െയരൂശേലമിൽ
വസിച്ച രാജാവിെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച േപാന്നു; അവന് കാൽ രണ്ടും
മുടന്തായിരുന്നു.

10
1 അതിന് െറേശഷം അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ്
മരിച്ച ; അവെന്റ മകനായ ഹാനൂൻ അവന്
പകരം ഭരണം നടത്തി. 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ്:
“ഹാനൂെന്റ പിതാവായ നാഹാശ് എനിക്ക് ദയ
െചയ്തതുേപാെല അവെന്റ മകന് ഞാനും
ദയ െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ദാവീദ് അവെന്റ പിതാവിെനക്കുറിച്ച് അവേനാട്
ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാെര
പറഞ്ഞയച്ച . 3 ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവരുെട യജമാനനായ
ഹാനൂേനാട:് “ദാവീദ് നിെന്റ പിതാവിെന
ബഹുമാനിക്കുന്നതുെകാണ്ടാകുന്നു



2ശമൂേവൽ 10:4 xxxvii 2ശമൂേവൽ 10:9

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവെര നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചത് എന്ന് േതാന്നുന്നുേവാ? പട്ടണെത്ത
നിരീക്ഷിച്ച് ഒറ്റ േനാക്കുവാനും അതിെന
നശിപ്പിച്ച കളയുവാനും അല്ലേയാ ദാവീദ്
ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ ഹാനൂൻ
ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാെര പിടിച്ച് അവരുെട
താടി പകുതി ക്ഷൗരം െചയ്യിപ്പിച്ച് അവരുെട
അങ്കികള െട നടുവിൽ ആസനംവെര മുറിപ്പിച്ച്
അവെര അയച്ച . 5 ദാവീദ് രാജാവ് ഇത്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും
ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: നിങ്ങള െട താടി വളരുന്നതുവെര
െയരിേഹാ പട്ടണത്തില ്താമസിക്കുവിൻ; പിെന്ന
മടങ്ങിവരാംഎന്നുപറയിപ്പിച്ച . 6തങ്ങൾദാവീദിന്
െവറുപ്പ ള്ളവരായ്തീർന്നു എന്ന് അേമ്മാന്യർ
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ആളയച്ച് േബത്ത-്
െരേഹാബിെല അരാമ്യരിൽനിന്നും േസാബയിെല
അരാമ്യരിൽനിന്നും ഇരുപതിനായിരം
കാലാള കെളയും ആയിരംേപരുമായി
മയഖാരാജാവിെനയും േതാബിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ടായിരംേപെരയും കൂലിക്ക് വരുത്തി.
7 ദാവീദ് അത് േകട്ടേപ്പാൾ േയാവാബിെനയും
ശൂരന്മാരുെട സകലൈസന്യെത്തയും അയച്ച .
8 അേമ്മാന്യരും പുറെപ്പട്ട് പട്ടണവാതില്ക്കൽ
പടക്ക് അണിനിരന്നു;എന്നാൽ േസാബയിെലയും
േബത്ത-്രേഹാബിെലയും അരാമ്യരും
േതാബ്യരും മയഖ്യരും മെറ്റാരു ഭാഗമായി
ൈമതാനത്തായിരുന്നു. 9തെന്റമുമ്പിലുംപിമ്പിലും
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പട നിരന്നിരിക്കുന്നുഎന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ േയാവാബ്
യി്രസാേയലിെന്റ സകലവീരന്മാരിൽനിന്നും
ഒരു കൂട്ടെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്ത് അരാമ്യരുെട
േനർക്ക് അണിനിരത്തി. 10 േശഷം
പടജ്ജനെത്ത അേമ്മാന്യരുെട േനെര
നിരേത്തണ്ടതിന് തെന്റ സേഹാദരനായ
അബീശായിെയ ഏല്പിച്ച് അവേനാട്: 11 “അരാമ്യർ
എെന്റ േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ നീ
എനിക്ക് സഹായം െചയ്യണം; എന്നാൽ
അേമ്മാന്യർ നിെന്റേനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ
ഞാൻ വന്നു നിനക്ക് സഹായം െചയ്യ ം.
12ൈധര്യമായിരിക്കുക; നാം നമ്മുെട ജനത്തിനും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക; യേഹാവേയാ
തനിക്കു ഇഷ്ടമായത് െചയ്യ മാറാകെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 പിെന്ന േയാവാബും
കൂെടയുള്ള ജനവും അരാമ്യർെക്കതിെര പടക്ക്
അടുത്തു; അവർ അവെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി. 14 അരാമ്യർ ഓടിേപ്പാകുന്നത്
അേമ്മാന്യർ കണ്ടേപ്പാൾ അേമ്മാന്യരും
അബീശായിയുെട മുമ്പിൽനിന്നു ഓടി
പട്ടണത്തിൽ കടന്നു. േയാവാബ് അേമ്മാന്യെര
വിട്ട് െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
15 തങ്ങൾ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ േപായി
എന്ന് അരാമ്യർ കണ്ടിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ച കൂടി.
16 ഹദേദെസർ ആളയച്ച് നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള
അരാമ്യെര വരുത്തി; അവർ േഹലാമിേലക്ക്
വന്നു; ഹദേദെസരിെന്റ േസനാപതിയായ
േശാബക്ക് അവരുെട നായകനായിരുന്നു.
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17 അത് ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ
എല്ലാ യി്രസാേയല്യെരയും കൂട്ടിവരുത്തി
േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് േഹലാമിൽ െചന്നു. അരാമ്യർ
ദാവീദിെന്റ േനെര അണിനിരന്ന് അവേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 18 അരാമ്യർ യി്രസാേയലിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി; ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ
എഴുനൂറു േതരാളികെളയും നാല്പതിനായിരം
കുതിരപ്പടയാളികേളയും* െകാന്നു, അവരുെട
േസനാപതിയായ േശാബക്കിെനയും
െവട്ടിെക്കാന്നു. 19 എന്നാൽ ഹദേദെസരിെന്റ
ആ്രശിതന്മാരായ സകലരാജാക്കന്മാരും
അവർ യി്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ എന്ന് കണ്ട്
യി്രസാേയല്യരുമായി സന്ധിെചയ്ത് അവെര
േസവിച്ച . അതിൽപിെന്ന അേമ്മാന്യർക്കു
സഹായം െചയ്യ വാൻഅരാമ്യർ ഭയെപ്പട്ട .

11
1ആവർഷംവസന്തത്തിൽ,എല്ലായിടത്തുമുള്ള
രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്ന കാലത്ത്
ദാവീദ് േയാവാബിെനയും അവേനാടുകൂടി തെന്റ
ഭടന്മാെരയും എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും അയച്ച ;
അവർ അേമ്മാന്യെര നശിപ്പിച്ച , രബ്ബാപട്ടണം
ഉപേരാധിച്ച . ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ തെന്ന
താമസിച്ചിരുന്നു.

2 ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയാകാറായ സമയത്ത്
ദാവീദ് കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ
രാജധാനിയുെട മാളികേമൽ ഉലാവുേമ്പാൾ ഒരു
സ്്രതീ കുളിക്കുന്നത് മാളികേമൽനിന്നു കണ്ടു;

* 10. 18 കുതിരപ്പടയാളികേളയും കാലാള കെളയും
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ആ സ്്രതീ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു. 3 ദാവീദ്
ആളയച്ച് ആ സ്്രതീെയപ്പറ്റി അേന്വഷിപ്പിച്ച .
അവൾ എലീയാമിെന്റ മകള ം ഹിത്യനായ
ഊരീയാവിെന്റ ഭായ്യൎ യുമായ ബത്ത-്േശബ
എന്നു അറിഞ്ഞു. 4 ദാവീദ് ദൂതന്മാെര അയച്ച്
അവെള വരുത്തി; അവൾ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; അവൾക്കു ഋതുശുദ്ധി വന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച ; അവൾ
തെന്റ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 5 ആ സ്്രതീ
ഗർഭംധരിച്ച , താൻ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്നു
എന്ന വാർത്ത ദാവീദിെന അവൾ അറിയിച്ച .
6 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന
തെന്റ അടുക്കൽ അയയ്ക്കുവാൻ േയാവാബിന്
കല്പന അയച്ച . 7ഊരീയാവ് തെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് അവേനാട് േയാവാബിെന്റയും
പടജ്ജനത്തിെന്റയും സുഖവർത്തമാനവും
യുദ്ധത്തിെന്റ വിവരവും േചാദിച്ച . 8 പിെന്ന
ദാവീദ് ഊരിയാവിേനാട:് “നീ വീട്ടിൽെചന്ന്
കാലുകൾ കഴുകുക”എന്നു പറഞ്ഞു. ഊരീയാവ്
രാജധാനിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
സമ്മാനം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. 9എന്നാൽ
ഊരീയാവ് തെന്റ വീട്ടിൽ േപാകാെത യജമാനെന്റ
സകലദാസന്മാേരാടുംകൂെട രാജധാനിയുെട
വാതില്ക്കൽ കിടന്നുറങ്ങി. 10 ഊരീയാവ്
വീട്ടിൽ േപായില്ല എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദ്
ഊരീയാവിേനാട:് “നീ യാ്രതയിൽനിന്ന്
വന്നവനല്ലേയാ? നിെന്റ വീട്ടിൽ േപാകാെത
ഇരുന്നത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 11ഊരീയാവ്
ദാവീദിേനാട:് “െപട്ടകവും യി്രസാേയലും
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െയഹൂദയും കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു;
എെന്റ യജമാനനായ േയാവാബും യജമാനെന്റ
ദാസരുംൈമതാനത്ത് പാളയമിറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾഞാൻ ഭക്ഷിക്കുവാനും
കുടിക്കുവാനും എെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി
ശയിക്കുവാനും എെന്റ വീട്ടിൽ േപാകുേമാ?
അങ്ങാണ, അങ്ങയുെട ജീവനാണ, ഇത്
ഞാൻ െചയ്യ കയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ഊരീയാവിേനാട:് “നീ
ഇന്നും ഇവിെട താമസിക്കുക; നാെള ഞാൻ
നിെന്ന പറഞ്ഞയക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ഊരിയാവ് അന്നും പിേറ്റന്നും
െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച . 13 ദാവീദ് അവെന
വിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ അവെന്റ മുമ്പാെക
ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു;
അവൻ അവെന ലഹരിപിടിപ്പിച്ച ; എങ്കിലും
അവൻ വീട്ടിേലക്കു േപാകാെത സന്ധ്യക്കു
െചന്ന് തെന്റ യജമാനെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂടി
അവൻ തെന്റ കിടക്കയിൽ കിടന്നു. 14 രാവിെല
ദാവീദ് േയാവാബിന് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി
ഊരീയാവിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തയച്ച .
15എഴുത്തിൽ: “യുദ്ധം കഠിനമായിരിക്കുേന്നടത്ത്
ഊരീയാവിെന മുൻനിരയിൽ നിർത്തി
അവൻ െവട്ട െകാണ്ട് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവെന വിട്ട് പിന്മാറുവിൻ” എന്ന് അവൻ
എഴുതിയിരുന്നു. 16അങ്ങെന തെന്ന േയാവാബ്
പട്ടണെത്ത ഉപേരാധിക്കുന്നതിനിടയിൽ
വീരന്മാർ നില് ക്കുന്നതായി അവന് മനസിലായ
സ്ഥലത്ത് അവൻ ഊരീയാവിെന നിേയാഗിച്ച .
17 പട്ടണക്കാർ പുറെപ്പട്ട് േയാവാബിേനാട്
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േപാരാടിയേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഭടന്മാരായ
പടജ്ജനത്തിൽ ചിലർ െകാല്ലെപ്പട്ട ; ഹിത്യനായ
ഊരീയാവും മരിച്ച . 18 പിെന്ന േയാവാബ്
ആ യുദ്ധവാർത്ത എല്ലാം ദാവീദിേനാട്
അറിയിക്കുവാൻ സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച .
19 അവൻ സേന്ദശവാഹകേനാട് ഇങ്ങെന
കല്പിച്ച : “നീ യുദ്ധവാർത്ത എല്ലാം രാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാൾ രാജാവിന് േകാപം ജ്വലിച്ച
ഇ്രപകാരം പറയും: 20 ‘നിങ്ങൾ പട്ടണേത്താട്
ഇ്രത അടുത്തുെചന്ന് യുദ്ധം െചയ്തത് എന്ത?്
മതിലിേന്മൽനിന്ന്അവർഎയ്യ െമന്നു നിങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടേയാ? 21 െയരൂേബ്ബെശത്തിെന്റ
മകനായ അബീേമെലക്കിെന െകാന്നത് ആര്?
ഒരു സ്്രതീ മതിലിേന്മൽനിന്ന് തിരിക്കല്ലിെന്റ
പിള്ളക്കല്ല് അവെന്റേമൽ ഇട്ടതുെകാണ്ടല്ലേയാ
അവൻ േതെബസിൽവച്ച് മരിച്ചത?് നിങ്ങൾ
മതിലിേനാട് ഇ്രത അടുത്തുെചന്നത് എന്ത?്’
എന്നിങ്ങെനനിേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ: ‘നിെന്റ ഭൃത്യൻ
ഹിത്യനായ ഊരീയാവും മരിച്ച േപായി എന്ന്
പറയുക’ ”. 22സേന്ദശവാഹകൻെചന്ന് േയാവാബ്
പറഞ്ഞയച്ച വാർത്തകെളല്ലാം ദാവീദിെന
അറിയിച്ച . 23 സേന്ദശവാഹകൻ ദാവീദിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “ആ കൂട്ടർ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ച്
ൈമതാനേത്തക്കു ഞങ്ങള െട േനെര പുറെപ്പട്ട
വന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടണവാതില്ക്കൽവെര
അവെര തിരിേച്ചാടിച്ച . 24അേപ്പാൾ വില്ലാളികൾ
മതിലിേന്മൽനിന്ന് അങ്ങയുെട ഭടന്മാെര എയ്തു,
രാജാവിെന്റ ഭടന്മാരിൽ ചിലർ െകാല്ലെപ്പട്ട ,
അങ്ങയുെട ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ ഊരീയാവും
മരിച്ച ”. 25അതിന് ദാവീദ് സേന്ദശവാഹകേനാട:്
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“ ‘ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യസനം േതാന്നരുത;് വാൾ
അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം െചയ്യ ം; പട്ടണത്തിെന്റ
േനെര ശക്തിേയാെട െപാരുതി അതിെന
നശിപ്പിച്ച കളയുക’ എന്നു നീ േയാവാബിേനാട്
പറഞ്ഞു അവെന ൈധര്യെപ്പടുത്തണം”
എന്നു കല്പിച്ച . 26 ഊരീയാവിെന്റ ഭാര്യ തെന്റ
ഭർത്താവായ ഊരീയാവ് മരിച്ച േപായി എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച .
27വിലാപകാലംകഴിഞ്ഞ്ദാവീദ്ആളയച്ച്അവെള
തെന്റ അരമനയിൽ വരുത്തി; അവൾ അവെന്റ
ഭാര്യയായി, അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
എന്നാൽ ദാവീദ് െചയ്തത് യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായിരുന്നു.

12
1 അനന്തരം യേഹാവ നാഥാെന ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച . അവൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഒരു
പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഒരുവൻ ധനവാൻ, മറ്റവൻ ദരി്രദൻ. 2 ധനവാന്
ആടുമാടുകൾ അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 ദരി്രദേനാ താൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി വളർത്തിയ
ഒരു െപൺകുഞ്ഞാടല്ലാെത ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു;
അത് അവെന്റ അടുക്കലും അവെന്റ
മക്കള െട അടുക്കലും വളർന്നുവന്നു; അത്
അവനുള്ള ആഹാരം തിന്നുകയും അവെന്റ
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും അവെന്റ
മടിയിൽ കിടക്കുകയും െചയ്തു; അവന് ഒരു
മകെളേപ്പാെലയും ആയിരുന്നു. 4 ധനവാെന്റ
അടുക്കൽ ഒരു വഴിയാ്രതക്കാരൻ വന്നു;
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തെന്റ അടുക്കൽ വന്ന വഴിേപാക്കനുേവണ്ടി
പാകംെചയ്യ വാൻ സ്വന്ത ആടുമാടുകളിൽ
ഒന്നിെന എടുക്കുവാൻ മനസ്സാകാെത, അവൻ
ആ ദരി്രദെന്റ കുഞ്ഞാടിെന പിടിച്ച് തെന്റ
അടുക്കൽവന്നആൾക്കുേവണ്ടിപാകംെചയ്തു”.
5 അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ േകാപം ആ മനുഷ്യെന്റ
േനെര ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച ; അവൻ നാഥാേനാട:്
“യേഹാവയാണ, ഇത് െചയ്തവൻ നിശ്ചയമായും
മരിക്കണം. 6അവൻ കനിവില്ലാെത ഈ കാര്യം
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് ആ ആടിനുേവണ്ടി
നാലിരട്ടി പകരം െകാടുക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 നാഥാൻ ദാവീദിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ആ
മനുഷ്യൻ നീ തെന്ന, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയലിന് രാജാവായി
അഭിേഷകം െചയ്തു, നിെന്ന െശൗലിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച . 8 ഞാൻ നിനക്ക്
നിെന്റ യജമാനെന്റ ഭവനെത്തയും നിെന്റ
മാർവ്വിടത്തിേലക്ക് നിെന്റ യജമാനെന്റ
ഭാര്യമാെരയും തന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹെത്തയും
െയഹൂദാഗൃഹെത്തയും നിനക്ക് തന്നു; അത്
നേന്ന കുറെവങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഞാൻ നിനക്ക്
തരുമായിരുന്നു. 9 നീ യേഹാവയുെട കല്പന
നിരസിച്ച് അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായുള്ളത്
െചയ്തത് എന്തിന?് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന
വാൾെകാണ്ട് െവട്ടി അവെന്റ ഭാര്യെയ നിനക്ക്
ഭാര്യയായി എടുത്തു, അവെന അേമ്മാന്യരുെട
വാൾെകാണ്ട് െകാല്ലിച്ച . 10 നീ എെന്ന
നിരസിച്ച് ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന്റ ഭാര്യെയ
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നിനക്ക് ഭാര്യയായി എടുത്തതുെകാണ്ട് വാൾ
നിെന്റ ഭവനെത്ത ഒരിക്കലും വിട്ട മാറുകയില്ല.’
11 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിെന്റ
സ്വന്തഭവനത്തിൽനിന്ന്ഞാൻനിനക്ക്അനർത്ഥം
വരുത്തും; നിെന്റ കൺമുമ്പിൽവച്ച് ഞാൻ നിെന്റ
ഭാര്യമാെര എടുത്ത് നിെന്റ അയൽക്കാരന്
െകാടുക്കും;അവൻഈസൂര്യെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
തെന്ന നിെന്റ ഭാര്യമാേരാടുകൂടി ശയിക്കും.
12 നീ അത് രഹസ്യത്തിൽ െചയ്തു; ഞാേനാ
ഈ കാര്യം സകല യി്രസാേയലിെന്റയും
മുമ്പിൽവച്ച് സൂര്യെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ തെന്ന
നടത്തും’ ”. 13 ദാവീദ് നാഥാേനാട്: “ഞാൻ
യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന് നാഥാൻ ദാവീദിേനാട:്
“യേഹാവ നിെന്റ പാപം േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ മരിക്കുകയില്ല. 14 എങ്കിലും നീ ഈ
്രപവൃത്തിെകാണ്ട് യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾക്ക്
ദൂഷണം പറയുവാൻ വലിയ അവസരം
ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ നിനക്ക് ജനിച്ചിട്ട ള്ള
കുഞ്ഞ് നിശ്ചയമായും മരിച്ച േപാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിനുേശഷം നാഥാൻ തെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് േപായി. 15 ഊരീയാവിെന്റ ഭാര്യ
ദാവീദിന് ്രപസവിച്ച കുഞ്ഞിെന യേഹാവ
ബാധിച്ച , അതിന് കഠിനേരാഗം പിടിച്ച .
16 ദാവീദ് കുഞ്ഞിനുേവണ്ടി ൈദവേത്താട്
അേപക്ഷിച്ച ; ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയുംഅകത്ത്
കടന്ന് രാ്രതിമുഴുവനും നിലത്ത് കിടക്കുകയും
െചയ്തു. 17 അവെന്റ ഭവനത്തിെല മൂപ്പന്മാർ
അവെന നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നല്പിക്കുവാൻ
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ഉത്സാഹിച്ച െകാണ്ട് അടുത്തുെചന്നു; എന്നാൽ
അവന് മനസ്സായില്ല. അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷണം
കഴിച്ചതുമില്ല. 18 എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം
കുഞ്ഞു മരിച്ച േപായി. കുഞ്ഞു മരിച്ച എന്ന്
ദാവീദിെന അറിയിക്കുവാൻ ഭൃത്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ട :
“കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്ന സമയം നമ്മൾ
അവേനാട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മുെട വാക്ക്
േകൾക്കാതിരിെക്ക കുഞ്ഞു മരിച്ച േപായി എന്ന്
നാം അവേനാട് എങ്ങെന പറയും? അവൻ
തനിക്കുതെന്ന വല്ല േദാഷം വരുത്തും” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 19 ഭൃത്യന്മാർ തമ്മിൽ െചവിയിൽ
മ്രന്തിക്കുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾകുഞ്ഞുമരിച്ച േപായി
എന്ന് ദാവീദ് ്രഗഹിച്ച , തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“കുഞ്ഞു മരിച്ച േപാേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച ;
“മരിച്ച േപായി” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 20 ഉടെന
ദാവീദ് നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ കുളിച്ച ൈതലം
പൂശി വസ്്രതം മാറി യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
െചന്ന് നമസ്കരിച്ച ; അരമനയിൽ വന്നു;
അവെന്റകല്പന്രപകാരംഅവർഭക്ഷണംഅവെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച ; അവൻ ഭക്ഷിച്ച . 21 അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർഅവേനാട്: “നീഈ െചയ്തിരിക്കുന്നത്
എന്ത?് കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ നീ
അവനുേവണ്ടി ഉപവസിച്ച കരഞ്ഞു; എന്നാൽ
കുഞ്ഞു മരിച്ചേശഷം നീ എഴുേന്നറ്റ് ഭക്ഷണം
കഴിച്ച വേല്ലാ” എന്നു േചാദിച്ച . 22 അതിന്
അവൻ: “കുഞ്ഞു ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ ഉപവസിച്ച കരഞ്ഞു; കുഞ്ഞു
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ എേന്നാട് ദയ
െചയ്യ േമാ ഇല്ലേയാ? ആർക്കറിയാം എന്ന്
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ഞാൻ വിചാരിച്ച . 23 ഇേപ്പാേഴാ അവൻ
മരിച്ച േപായി; ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത്
എന്തിന?് അവെന മടക്കിവരുത്തുവാൻ എനിക്ക്
കഴിയുേമാ? ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കേലക്ക്
േപാകുകയല്ലാെത അവൻ എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുകയില്ലേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 24പിെന്ന
ദാവീദ് തെന്റ ഭാര്യയായ ബത്ത്-േശബെയ
ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവള െട അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച ; അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച ; അവൻ അവന് ശേലാേമാൻ എന്ന്
േപരിട്ട . യേഹാവ അവെന സ്േനഹിച്ച .
25 യേഹാവ നാഥാൻ ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
ഒരു സേന്ദശം അയച്ച ; യേഹാവ അവെന
സ്േനഹിക്കുകയാൽ ശേലാേമാന് െയദീദ്യാവ്*
എന്നു േപർവിളിച്ച .

26 എന്നാൽ േയാവാബ് അേമ്മാന്യരുെട
രബ്ബേയാട് െപാരുതി രാജനഗരം പിടിച്ച .
27 േയാവാബ് ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച : “ഞാൻ രബ്ബേയാട്
െപാരുതി ജലനഗരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 ആകയാൽ ഞാൻ നഗരം പിടിച്ചിട്ട് കീർത്തി
എനിക്ക് ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ േശഷം
ജനെത്ത ഒരുമിച്ച കൂട്ടി നഗരത്തിന് േനെര
പാളയം ഇറങ്ങി അതിെന പിടിച്ച െകാള്ള ക”
എന്നു പറയിച്ച . 29അങ്ങെന ദാവീദ് ജനെത്ത
എല്ലാവെരയും ഒന്നിച്ച കൂട്ടി രബ്ബയിേലക്കു
െചന്ന് യുദ്ധം െചയ്ത് അതിെന പിടിച്ച .
30 അവൻ അവരുെട രാജാവിെന്റ കിരീടം

* 12. 25 െയദീദ്യാവ് യാേഹാവക്ക് ്രപിയനായവന ്



2ശമൂേവൽ 12:31 xlviii 2ശമൂേവൽ 13:4

അവെന്റ തലയിൽനിന്ന് എടുത്തു; അതിെന്റ
തൂക്കം ഒരു താലന്ത് െപാന്ന്; അതിേന്മൽ
രത്നം പതിച്ചിരുന്നു; അവർ അത് ദാവീദിെന്റ
തലയിൽവച്ച ; അവൻ നഗരത്തിൽനിന്ന്
അനവധി െകാള്ളയും െകാണ്ടുേപാന്നു.
31 രബ്ബയിെല ജനെത്തയും അവൻ പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്ന് അവെര അറക്കവാൾക്കാരും
െമതിവണ്ടിക്കാരും േകാടാലിക്കാരുമാക്കി;
അവെരെക്കാണ്ട് ഇഷ്ടികച്ച ളയിലും േവല
െചയ്യിച്ച ; അേമ്മാന്യരുെട എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും
അവൻഅങ്ങെനതെന്നെചയ്തു. പിെന്നദാവീദും
സകലജനവും െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

13
1 അതിന ്െറേശഷം സംഭവിച്ചത:് ദാവീദിെന്റ
മകനായ അബ്ശാേലാമിന് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു
സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾക്ക് താമാർ
എന്ന് േപർ; ദാവീദിെന്റ മകനായ അമ്േനാന്
അവളിൽ േ്രപമം ജനിച്ച . 2തെന്റസേഹാദരിയായ
താമാർ നിമിത്തം കാമംമുഴുത്തിട്ട് അമ്േനാൻ
േരാഗിയായ്തീർന്നു. അവൾ കന്യകയാകയാൽ
അവേളാട് വല്ലതും െചയ്യ വാൻ അമ്േനാന്
്രപയാസം േതാന്നി. 3 എന്നാൽ അമ്േനാന്
ദാവീദിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ശിെമയയുെട മകനായി
േയാനാദാബ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്േനഹിതൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; േയാനാദാബ് വലിയ ഉപായി
ആയിരുന്നു. 4 അവൻ അവേനാട്: “നീ
നാൾക്കുനാൾ ഇങ്ങെന ക്ഷീണിച്ച വരുന്നത്
എന്ത,്രാജകുമാരാ?എേന്നാട്പറയുകയില്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . അമ്േനാൻ അവേനാട:് “എെന്റ
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സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ െപങ്ങൾ
താമാരിൽ എനിക്ക് േ്രപമം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയാനാദാബ് അവേനാട്: “നീ
േരാഗംനടിച്ച് കിടക്കയിൽ കിടന്നുെകാള്ള ക;
നിെന്ന കാണാൻ നിെന്റ അപ്പൻ വരുേമ്പാൾ നീ
അവേനാട്: ‘എെന്റ സേഹാദരിയായ താമാർ
വന്ന് എെന്ന ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം; അവള െട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
കാൺെക അവൾ എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തെന്ന
ഭക്ഷണം ഒരുക്കണം എന്ന് അേപക്ഷിക്കുന്നു’
എന്നുപറഞ്ഞുെകാള്ള ക”.

6 അങ്ങെന അമ്േനാൻ േരാഗംനടിച്ച്
കിടന്നു; രാജാവ് അവെന കാണാൻ
വന്നേപ്പാൾ അമ്േനാൻ രാജാവിേനാട്: “എെന്റ
സേഹാദരിയായ താമാർ വന്ന് ഞാൻ അവള െട
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച തെന്നഒന്ന്രണ്ട്വടകൾഉണ്ടാക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ഉടെന ദാവീദ് അരമനയിൽ
താമാരിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “നിെന്റ
സേഹാദരനായ അമ്േനാെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന്
അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക”
എന്നു പറയിപ്പിച്ച . 8 താമാർ തെന്റ
സേഹാദരനായ അമ്േനാെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ മാവ്
എടുത്തു കുഴച്ച് അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തെന്ന
വടകളായി ചുട്ട . 9 ഉരുളിേയാെട എടുത്ത് അത്
അവെന്റ മുമ്പിൽ വിളമ്പി; എന്നാൽ അവൻ
ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. “എല്ലാവെരയും
എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്താക്കുവിൻ” എന്ന്
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അമ്േനാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അവെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി. 10 അേപ്പാൾ
അമ്േനാൻ താമാരിേനാട:് “ഞാൻ നിെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഭക്ഷണം
ഉൾമുറിയിൽ െകാണ്ടുവരുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
താമാർ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വടകൾ എടുത്ത്
ഉൾമുറിയിൽ സേഹാദരനായ അമ്േനാെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 11 അവൻ
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവൾ അവ അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ
അവെള പിടിച്ച് അവേളാടു: “സേഹാദരീ,
വന്ന് എേന്നാടുകൂടി ശയിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 12 അവൾ അവേനാട്: “എെന്റ
സേഹാദരാ,അരുേത;എെന്നനിർബന്ധിക്കരുേത;
യി്രസാേയലിൽ ഇത് െകാള്ളരുതാത്തതേല്ലാ;ഈ
വഷളത്തം െചയ്യരുേത. 13 എെന്റ അപമാനം
ഞാൻ എവിെട െകാണ്ടുേപായി വയ്ക്കും?
നീയും യി്രസാേയലിൽ വഷളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ആയിേപ്പാകുമേല്ലാ. നീ രാജാവിേനാട് പറയുക
അവൻ എെന്ന നിനക്ക് തരാതിരിക്കയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14എന്നാൽ അവൻ, അവള െട
വാക്ക് േകൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാെത,അവെളക്കാൾ
ബലമുള്ളവൻ ആയതുെകാണ്ട് ബലാല്ക്കാരം
െചയ്ത് അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച . 15 പിെന്ന
അമ്േനാൻ അവെള അത്യന്തം െവറുത്തു;
അവൻ അവെള സ്േനഹിച്ച സ്േനഹെത്തക്കാൾ
അവെള െവറുത്ത െവറുപ്പ് വലുതായിരുന്നു.
“എഴുേന്നറ്റ േപാകുക” എന്ന് അമ്േനാൻ
അവേളാടു പറഞ്ഞു; 16 അവൾ അവേനാട്:
“അങ്ങെനയരുത;് നീ എേന്നാട് െചയ്ത മെറ്റ
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േദാഷെത്തക്കാൾ എെന്ന പുറത്താക്കിക്കളയുന്ന
ഈ േദാഷം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന് അവള െട
വാക്കു േകൾക്കാൻ മനസ്സണ്ടായില്ല. 17അവൻ
തനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന വാല്യക്കാരെന
വിളിച്ച് അവേനാട്: “ഇവെള ഇവിെടനിന്ന്
പുറത്താക്കി വാതിൽ അടച്ച കളയുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 അവൾ നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിന്നു;
രാജകുമാരികളായ കന്യകമാർ ഇങ്ങെനയുള്ള
വസ്്രതം ധരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അവെന്റ
വാല്യക്കാരൻ അവെള പുറത്തിറക്കി വാതിൽ
അടച്ച കളഞ്ഞു. 19അേപ്പാൾ താമാർ തലയിൽ
ചാരം വാരിയിട്ട് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന നിലയങ്കി
കീറി, തലയിൽ കയ്യ ംവച്ച് നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
േപായി. 20 അവള െട സേഹാദരനായ
അബ്ശാേലാംഅവേളാട:് “നിെന്റസേഹാദരനായ
അമ്േനാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ ആയിരുന്നുേവാ?
എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരീ, ഇേപ്പാൾ
സമാധാനമായിരിക്കുക; അവൻ നിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ?; ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ
െവക്കരുത”് എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന താമാർ
തെന്റ സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ
വീട്ടിൽ ഏകാകിയായി താമസിച്ച . 21 ദാവീദ ്
രാജാവ് ഈ കാര്യം േകട്ടേപ്പാൾ അവെന്റ േകാപം
ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച . 22 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം
അമ്േനാേനാട് ഗുണേമാ േദാഷേമാ ഒന്നും
സംസാരിച്ചില്ല;തെന്റസേഹാദരിയായതാമാരിെന
അമ്േനാൻ ബലാൽക്കാരം െചയ്തതുെകാണ്ട്
അബ്ശാേലാം അവെന െവറുത്തു. 23 രണ്ട്
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വർഷം കഴിഞ്ഞ് അബ്ശാേലാമിന് എ്രഫയീമിന്
സമീപത്തുള്ള ബാൽഹാേസാരിൽ ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അബ്ശാേലാം രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവെരയും
ക്ഷണിച്ച . 24 അബ്ശാേലാം രാജാവിെന്റ
അടുക്കലും െചന്നു: “അടിയന് ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന ഉത്സവം ഉണ്ട;് രാജാവും
ഭൃത്യന്മാരും അടിയേനാടുകൂടി വരണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച . 25 രാജാവ് അബ്ശാേലാമിേനാട:്
“േവണ്ട മകേന, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നാൽ
നിനക്ക് ഭാരമാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
രാജാവിെന നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ട ം േപാകാെത
രാജാവ് അവെന അനു്രഗഹിച്ച . 26 അേപ്പാൾ
അബ്ശാേലാം: “അങ്ങെനെയങ്കിൽ എെന്റ
സേഹാദരൻ അമ്േനാൻ ഞങ്ങേളാടുകൂടി
േപാരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ്
അവേനാട്: “അവൻ നിേന്നാടുകൂെട വരുന്നത്
എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 എങ്കിലും
അബ്ശാേലാം നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
അമ്േനാെനയും രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവെരയും
അവേനാടുകൂെട അയച്ച . 28 എന്നാൽ
അബ്ശാേലാം തെന്റ വാല്യക്കാേരാട:്
“േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; അമ്േനാൻ വീഞ്ഞു
കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേന്നരം ‘അമ്േനാെന
അടിക്കുവീൻ’ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
പറയുേമ്പാൾ അവെന െകാല്ലണം; ഭയെപ്പടരുത;്
ഞാനല്ലേയാ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചത്? നിങ്ങൾ
ൈധര്യെപ്പട്ട വീരന്മാരായിരിക്കുവിൻ” എന്നു
കല്പിച്ച . 29 അബ്ശാേലാം കല്പിച്ചതുേപാെല
അബ്ശാേലാമിെന്റ വാല്യക്കാർ അമ്േനാേനാട്
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െചയ്തു. അേപ്പാൾ രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവരും
എഴുേന്നറ്റ് അവനവെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത്
കയറി ഓടിേപ്പായി. 30 അവർ വഴിയിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ, “അബ്ശാേലാം
രാജകുമാരന്മാെരെയല്ലാം െകാന്നുകളഞ്ഞു;
അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല” എന്ന്
ദാവീദിന് വാർത്ത എത്തി. 31അേപ്പാൾ രാജാവ്
എഴുേന്നറ്റ് വസ്്രതം കീറി നിലത്തു കിടന്നു;
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും വസ്്രതം കീറി
അരികിൽ നിന്നു. 32 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ
േജ്യഷ്ഠനായശിെമയയുെട മകനായേയാനാദാബ്
പറഞ്ഞത:് “അവർ രാജകുമാരന്മാരായ
യുവാക്കെള എല്ലാവെരയും െകാന്നുകളഞ്ഞു
എന്ന് യജമാനൻ വിചാരിക്കരുത;് അമ്േനാൻ
മാ്രതേമ മരിച്ചിട്ട ള്ള ; തെന്റ സേഹാദരിയായ
താമാരിെന അവൻ ബലാല്ക്കാരം െചയ്ത
ദിവസംമുതൽ അബ്ശാേലാമിെന്റ മുഖത്ത്
ഈ തീരുമാനം കാണുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
33 ആകയാൽ രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാവരും
മരിച്ച േപായി എന്നുള്ള വാർത്ത യജമാനനായ
രാജാവ് വിശ്വസിക്കരുേത; അമ്േനാൻ മാ്രതേമ
മരിച്ചിട്ട ള്ള ”. 34 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം
ഓടിേപ്പായി. കാവൽനിന്നിരുന്ന യൗവനക്കാരൻ
തല ഉയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ വളെര ജനം
അവെന്റ പിമ്പിലുള്ള മലഞ്ചരിവുവഴിയായി
വരുന്നത് കണ്ടു. 35 അേപ്പാൾ േയാനാദാബ്
രാജാവിേനാട:് “ഇതാ, രാജകുമാരന്മാർ
വരുന്നു; അടിയൻ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അവൻ സംസാരിച്ച
തീർന്നേപ്പാെഴക്കും രാജകുമാരന്മാർ വന്നു
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ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. രാജാവും സകലഭൃത്യന്മാരും
അതിദുഖേത്താെട കരഞ്ഞു. 37 എന്നാൽ
അബ്ശാേലാം ഓടിേപ്പായി അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകനായി െഗശൂർരാജാവായ തൽമയിയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു. ദാവീദ് വളെരനാൾ തെന്റ
മകെനക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

38 ഇങ്ങെന അബ്ശാേലാം െഗശൂരിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി മൂന്നു വർഷം അവിെട താമസിച്ച .
39 എന്നാൽ ദാവീദ് രാജാവ് അബ്ശാേലാമിെന
കാണാൻ വാഞ്ഛിച്ച ; മരിച്ച േപായ
അമ്േനാെനക്കുറിച്ച ള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം
വന്നിരുന്നു.

14
1രാജാവിെന്റഹൃദയംഅബ്ശാേലാമിെനക്കുറിച്ച്
വിചാരെപ്പടുന്നു എന്ന് െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബ് ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ െതേക്കാവ
പട്ടണത്തിേലക്ക് ആളയച്ച് 2 അവിെടനിന്ന്
വിേവകമതിയായ ഒരു സ്്രതീെയ വരുത്തി
അവേളാട:് “മരിച്ച േപായവെനക്കുറിച്ച്
ഏറിയനാളായി ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഭാര്യയുെട ഭാവത്തിൽ നീ ദുഃഖംനടിച്ച ം,
ദുഃഖവസ്്രതം ധരിച്ച ം, ൈതലം പൂശാെതയും
3 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു; േയാവാബ് വാക്കുകൾ അവൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച െകാടുത്തു. 4 ഇങ്ങെന
െതേക്കാവക്കാരത്തിയായ സ്്രതീ രാജാവിേനാട്
സംസാരിക്കുവാൻ െചന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച : “രാജാേവ, സഹായിക്കണേമ”



2ശമൂേവൽ 14:5 lv 2ശമൂേവൽ 14:11

എന്നു പറഞ്ഞു. 5 രാജാവ് അവേളാട:് “നിനക്ക്
എന്ത് സംഭവിച്ച ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവൾ
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ ഒരു വിധവ ആകുന്നു;
എെന്റ ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായി. 6 എന്നാൽ
അങ്ങയുെട ഈ ദാസിക്ക് രണ്ടു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ വയലിൽവച്ച് തമ്മിൽ
കലഹിച്ച ; അവെര പിടിച്ച മാറ്റ വാൻ ആരും
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരുവൻ മറ്റവെന
അടിച്ച െകാന്നു. 7 ഇേപ്പാൾ കുടുംബം മുഴുവനും
അങ്ങയുെട ഈ ദാസിയുെട േനെര എഴുേന്നറ്റ:്
‘സേഹാദരെന െകാന്നവെന വിട്ട തരുക; അവൻ
െകാന്ന സേഹാദരെന്റ ജീവന് പകരം അവെന
െകാന്ന്അങ്ങെനഅവകാശിെയയുംനശിപ്പിക്കും’
എന്നു പറയുന്നു; ഇങ്ങെന അവർ എെന്റ
ഭർത്താവിന് േപരും സന്തതിയും ഭൂമിയിൽ
െവേച്ചക്കാെതഎനിക്ക് േശഷിച്ചിരിക്കുന്നകനലും
െകടുത്തിക്കളയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു”. 8 രാജാവ്
സ്്രതീേയാട:് “നിെന്റ വീട്ടിേലക്ക് േപാകുക;
ഞാൻ നിെന്റ കാര്യത്തിൽ ആജ്ഞ െകാടുക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ െതേക്കാവക്കാരത്തി
രാജാവിേനാട:് “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,
കുറ്റം എെന്റേമലും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും
ഇരിക്കെട്ട; രാജാവിനും സിംഹാസനത്തിനും
കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അതിന് രാജാവ്: “നിേന്നാട് വല്ലതും
പറയുന്നവെന എെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക;
അവൻ പിെന്ന നിെന്ന െതാടുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 “രക്ത്രപതികാരകൻ അധികം
സംഹാരം െചയ്യ കയും എെന്റ മകെന അവർ
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നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
രാജാവ് ൈദവമായ യേഹാവെയ ഓർക്കണേമ”
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ:
“യേഹാവയാണ, നിെന്റ മകെന്റ ഒരു മുടിേപാലും
നിലത്തു വീഴുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 അേപ്പാൾ ആ സ്്രതീ: “യജമാനനായ
രാജാവിേനാട് അങ്ങയുെട ഈ ദാസി ഒരു
വാക്ക് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
“പറയുക” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 13 ആ
സ്്രതീ പറഞ്ഞത:് “ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യം
അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ ജനത്തിന് വിേരാധമായി
വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത?് ഓടിേപ്പായവെന
രാജാവ് മടക്കിവരുത്താഞ്ഞതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
കല്പിച്ച വചനംെകാണ്ട് രാജാവുതെന്ന
കുറ്റക്കാരെനന്ന് വന്നുവേല്ലാ. 14 നാം
മരിേക്കണ്ടവരും നിലത്ത് ഒഴിച്ച കളഞ്ഞതും
വീണ്ടും േചർത്തുകൂടാത്തതുമായ െവള്ളംേപാെല
ഇരിക്കുന്നു; ൈദവം ജീവെന എടുത്തുകളയാെത
്രഭഷ്ടനായവൻ തനിക്കു ഇനിയും
്രഭഷ്ടനായിരിക്കാതവണ്ണം മാർഗ്ഗം ചിന്തിക്കുന്നു.
15 ജനം എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകെകാണ്ടാകുന്നു
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിേനാട് ഈ കാര്യം പറയുവാൻ വന്നത.്
അങ്ങയുെട ദാസി പറഞ്ഞത:് ‘ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
രാജാവിേനാടു സംസാരിക്കും തെന്റ ദാസിയുെട
അേപക്ഷ ്രപകാരം രാജാവ് െചയ്യ മായിരിക്കും;
16 രാജാവ് അടിയെന േകൾക്കുകയും എെന്നയും
എെന്റ മകെനയും ഒന്നിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ
അവകാശത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും
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െചയ്യ ം. 17 എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
കല്പന ഇേപ്പാൾ ആശ്വാസമായിരിക്കും; ഗുണവും
േദാഷവും തിരിച്ചറിയുവാൻ എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവ് ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു’
എന്നും അടിയൻ പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട”. 18 രാജാവ് സ്്രതീേയാട:്
“ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നെതാന്നും
എന്നിൽനിന്ന് മെറച്ച വയ്ക്കരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
കല്പിച്ചാലും” എന്നു സ്്രതീ പറഞ്ഞു. 19അേപ്പാൾ
രാജാവ്: “നിെന്റകൂെട ഇതിെലാെക്കയും
േയാവാബിെന്റ ൈക ഇല്ലേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ചതിന് സ്്രതീ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, നിെന്റ ജീവനാണ,
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് അരുളിെച്ചയ്താൽ
വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാആർക്കും മാറിക്കൂടാ;
നിെന്റ ഭൃത്യനായ േയാവാബ് തെന്ന ആകുന്നു
ഇത് അടിയേനാട് കല്പിച്ചത;് അവൻ തെന്ന ഈ
വാചകെമാെക്കയും അടിയന് ഉപേദശിച്ച തന്നത്.
20 കാര്യങ്ങെളല്ലാം േനെരയാക്കാൻ നിെന്റ
ഭൃത്യനായ േയാവാബ് ഇത് െചയ്തിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകലവും അറിയുവാൻ
ഒരു ൈദവദൂതെന്റ ജ്ഞാനത്തിെനാത്തവണ്ണം
എെന്റ യജമാനൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു”.
21 രാജാവ് േയാവാബിേനാട്: “ശരി, ഞാൻ
ഈ കാര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
നീ െചന്ന് അബ്ശാേലാംകുമാരെന തിരിച്ച്
െകാണ്ടുവരുക” എന്നു കല്പിച്ച . 22 അേപ്പാൾ
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േയാവാബ് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച
രാജാവിെന അഭിനന്ദിച്ച : “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാേവ, അടിയെന്റ അേപക്ഷേപാെല രാജാവ്
െചയ്തതുെകാണ്ട് അടിയന് തിരുമുമ്പിൽ കൃപ
ലഭിച്ച എന്ന് അടിയൻ ഇന്ന് അറിയുന്നു” എന്നു
േയാവാബ് പറഞ്ഞു. 23 അങ്ങെന േയാവാബ്
പുറെപ്പട്ട് െഗശൂരിൽ െചന്ന് അബ്ശാേലാമിെന
െയരൂശേലമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.
24എന്നാൽ രാജാവ്: “അവൻ തെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
േപാകെട്ട; എെന്റ മുഖം അവൻ കാണരുത”്
എന്നു കല്പിച്ച . അങ്ങെന അബ്ശാേലാം തെന്റ
സ്വഭവനത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപായി; രാജാവിെന്റ
മുഖംകണ്ടതുമില്ല.

25 എന്നാൽ എല്ലായി്രസാേയലിലും
സൗന്ദര്യംെകാണ്ട് അബ്ശാേലാമിേനാളം
്രപകീർത്തിക്കെപ്പട്ട ഒരുവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
അടിെതാട്ട് മുടിവെര അവന് ഒരു ന്യ നതയും
ഇല്ലായിരുന്നു. 26അവൻ തെന്റ തലമുടി എല്ലാ
വർഷത്തിെന്റയുംഅവസാനം ക്രതിപ്പിച്ച കളയും;
അത് തനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുകയാൽ അേ്രത
ക്രതിപ്പിച്ചത;് അവെന്റ തലമുടി ക്രതിച്ചാൽ
രാജതൂക്കത്തിന് ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ* കാണും.
27 അബ്ശാേലാമിന് മൂന്നു പു്രതന്മാരും താമാർ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മകള ം ജനിച്ചിരുന്നു;
അവൾ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്്രതീ ആയിരുന്നു.
28 രാജാവിെന്റ മുഖം കാണാെത അബ്ശാേലാം
രണ്ടു വർഷം മുഴുവനും െയരൂശേലമിൽ വസിച്ച .
29 ആകയാൽ അബ്ശാേലാം േയാവാബിെന

* 14. 26 ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ 2. 3കിേലാ്രഗാം
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രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അയയ്േക്കണ്ടതിന്
അവെന വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച.് എന്നാൽ
അവൻഅവെന്റഅടുക്കൽ െചന്നില്ല. രണ്ടാമത്
പറഞ്ഞയച്ചിട്ട ംഅവൻെചന്നില്ല. 30അതുെകാണ്ട്
അവൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:് “ഇതാ, എെന്റ
നിലത്തിനരിെക േയാവാബിന് ഒരു നിലം ഉണ്ടേല്ലാ;
അതിൽ യവം വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; േപായി
അത് തീവച്ച് ചുട്ട കളയുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനഅബ്ശാേലാമിെന്റഭൃത്യന്മാർആകൃഷി
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 31അേപ്പാൾ േയാവാബ് എഴുേന്നറ്റ്
അബ്ശാേലാമിെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് അവേനാട്:
“നിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ എെന്റ കൃഷി ചുട്ട കളഞ്ഞത്
എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 32 അബ്ശാേലാം
േയാവാബിേനാട്: “ഞാൻ െഗശൂരിൽനിന്ന്
എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു? ഞാൻ അവിെടത്തെന്ന
പാർത്തിരുെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്ന്
രാജാവിേനാട് പറയുവാൻ നിെന്ന അവെന്റ
അടുക്കൽ അയയ്േക്കണ്ടതിന് നീ ഇവിെട
വരണംഎന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞയച്ച വേല്ലാ;എനിക്ക്
ഇേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ മുഖം കാേണണം; എന്നിൽ
കുറ്റം ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ എെന്ന െകാല്ലെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 േയാവാബ് രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് വസ്തുത അറിയിച്ച ;
അവൻ അബ്ശാേലാമിെന വിളിപ്പിച്ച ; അവൻ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് രാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച ;
രാജാവ്അബ്ശാേലാമിെനചുംബിച്ച .
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15
1 പിന്നീട് അബ്ശാേലാം ഒരു രഥവും
കുതിരകള ം തെന്റ മുമ്പിൽ ഓടുവാൻ അമ്പത്
ആള കെളയും സമ്പാദിച്ച . 2 അബ്ശാേലാം
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് പടിവാതില്ക്കൽ
വഴിയരിെക നില്ക്കും; എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരാൾക്ക്
വ്യവഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
തീരുമാനത്തിനായി വരുേമ്പാൾ അബ്ശാേലാം
അവെന വിളിച്ച്: “നീ ഏത് പട്ടണത്തിൽ
നിന്നുള്ളവൻ” എന്നു േചാദിക്കും; “അടിയൻ
യി്രസാേയലിൽ ഇന്ന േഗാ്രതക്കാരൻ” എന്ന്
അവൻപറയുേമ്പാൾ 3അബ്ശാേലാംഅവേനാട്:
“ഇതാ, നിെന്റ കാര്യം ന്യായവും േനരുമുള്ളത;്
എങ്കിലും നിെന്റ കാര്യം േകൾക്കുവാൻ
രാജാവ് ആെരയും നിേയാഗിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ” എന്നു
പറയും. 4 “ഹാ, വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഉള്ള
എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ
അവർക്ക് ന്യായം നടത്താൻ തക്കവണ്ണം
എെന്ന രാജ്യത്ത് ന്യായാധിപനാക്കിെയങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്നും അബ്ശാേലാം
പറയും. 5 എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരാൾ അവെന
നമസ്കരിക്കുവാൻ അടുത്തു െചന്നാൽ അവൻ
ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ച ചുംബനം െചയ്യ ം.
6 രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ന്യായവിസ്താരത്തിന്
വരുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും അബ്ശാേലാം
ഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു; അങ്ങെന
അബ്ശാേലാം യി്രസാേയല്യരുെട ഹൃദയം
വശീകരിച്ച .

7 നാലുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം
രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത;് “ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
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േനർന്ന ഒരു േനർച്ച െഹേ്രബാനിൽ െചന്ന്
കഴിക്കുവാൻ അനുവാദം തരണേമ. 8 യേഹാവ
എെന്ന െയരൂശേലമിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തിയാൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആരാധന കഴിക്കും
എന്ന് അടിയൻ അരാമിെല െഗശൂരിൽ
പാർത്ത കാലം ഒരു േനർച്ച േനർന്നിരുന്നു”.
9 രാജാവ് അവേനാട്: “സമാധാനേത്താെട
േപാവുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
െഹേ്രബാനിേലക്ക് േപായി. 10 എന്നാൽ
അബ്ശാേലാം യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ
എല്ലായിടവും ചാരന്മാെര അയച്ച : “നിങ്ങൾ
കാഹളനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ അബ്ശാേലാം
െഹേ്രബാനിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു
എന്ന് വിളിച്ച പറയുവിൻ” എന്നു
പറയിച്ചിരുന്നു. 11 അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂടി
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരായി
ഇരുനൂറ് േപരും േപായിരുന്നു. അവർ
ഒന്നും അറിയാെത അവരുെട
പരമാർത്ഥതയിലായിരുന്നു േപായത്.
12 അബ്ശാേലാം യാഗം കഴിക്കുേമ്പാൾ
ദാവീദിെന്റ മ്രന്തിയായ അഹീേഥാെഫൽ
എന്ന ഗീേലാന്യെനയും അവെന്റ പട്ടണമായ
ഗീേലാനിൽനിന്ന് ആളയച്ച വരുത്തി; ഇങ്ങെന
അബ്ശാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ അനുദിനം ജനം
വന്നുകൂടുകയാൽകൂട്ട െകട്ടിന്ബലംഏറിവന്നു.

13 പിന്നീട് ഒരു സേന്ദശവാഹകൻ ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “യി്രസാേയല്യരുെട ഹൃദയം
അബ്ശാേലാമിേനാട് കൂടിയാണ്” എന്നറിയിച്ച .
14 അേപ്പാൾ ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ തേന്നാട്
കൂെടയുള്ള സകലഭൃത്യന്മാേരാടും: “നാം
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എഴുേന്നറ്റ് ഓടിേപ്പാകുക; അെല്ലങ്കിൽ നമ്മിൽ
ആരും അബ്ശാേലാമിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല; അവൻ െപെട്ടന്ന് വന്ന് നെമ്മ
പിടിച്ച് നമുക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുകയും
പട്ടണെത്ത വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ക്ഷണത്തിൽ പുറെപ്പടുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
15 രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവിേനാട:് “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കല്പനകൾ
എന്തുതെന്നയായാലും െചയ്യ വാൻ
അടിയങ്ങൾക്ക് സമ്മതം” എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അങ്ങെന രാജാവ് പുറെപ്പട്ട ; അവെന്റ
ഗൃഹെമാെക്കയും അവെന പിൻെചന്നു;എന്നാൽ
രാജധാനി സൂക്ഷിക്കുവാൻ രാജാവ് പത്തു
െവപ്പാട്ടികെള താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 17 ഇങ്ങെന
രാജാവ് പുറെപ്പട്ട , ജനെമല്ലാം പിന്നാെല
െചന്നു; അവർ േബത്ത-്െമർഹാക്കിൽ നിന്നു;
18 അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും അവെന്റ
സമീപത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; എല്ലാേ്രകത്യരും
എല്ലാേപ്ലത്യരും അവേനാടുകൂടി ഗത്തിൽനിന്ന്
േപാന്നിരുന്ന അറുനൂറുേപരായ എല്ലാഗിത്യരും
രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപായി. 19 രാജാവ്
ഗിത്യനായഇത്ഥായിേയാട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നീയും ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുന്നത് എന്തിന?്
മടങ്ങിെച്ചന്ന് രാജാവിേനാടുകൂടി പാർക്കുക; നീ
പരേദശിയും നിെന്റ സ്വേദശത്തുനിന്ന് ്രഭഷ്ടനും
ആകുന്നുവേല്ലാ; 20 നീ ഇന്നെല വന്നേതയുള്ള ;
ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ഞങ്ങേളാടുകൂടി
അലഞ്ഞുനടക്കുമാറാക്കുേമാ? ഞാൻ
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േപാകുന്നു,എവിേടെക്കന്ന്അറിയുകയില്ല; നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും കൂട്ടി മടങ്ങിേപ്പാകുക;
ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട”. 21അതിന് ഇത്ഥായി രാജാവിേനാട:്
“യേഹാവയാണ, എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവാണ, എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
എവിെട ഇരിക്കുന്നുേവാ അവിെടത്തെന്ന
മരണേമാ ജീവേനാ എന്ത് വന്നാലും
അടിയനും ഇരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 ദാവീദ് ഇത്ഥായിേയാട:് “നീ കൂെട
േപാരുക” എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയും അവെന്റ ആള കള ം
അവേനാടുകൂെടയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
എല്ലാം കടന്നുേപായി. 23 േദശെത്തല്ലായിടവും
വലിയ കരച്ചലായി; ജനെമല്ലാം കടന്നുപായി;
രാജാവും കിേ്രദാൻേതാടു കടന്നു; ജനെമല്ലാം
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിക്കുേപായി.
24 സാേദാക്കും അവേനാടുകൂടി ൈദവത്തിെന്റ
നിയമെപ്പട്ടകം ചുമന്നുെകാണ്ട് എല്ലാ േലവ്യരും
വന്നു. അവർൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം താെഴവച്ച ,
ജനെമല്ലാം പട്ടണത്തിൽനിന്ന് കടന്നുതീർന്നതിനു
േശഷംഅബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നു*. 25രാജാവ്
സാേദാക്കിേനാട്: “ൈദവത്തിെന്റ െപട്ടകം
പട്ടണത്തിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുേപാകുക;
യേഹാവയ്ക്ക് എേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയാൽ
അവൻ എെന്ന മടക്കിവരുത്തും; ഇതും
തിരുനിവാസവുംകാണുവാൻഎനിക്ക്ഇടയാകും.
26 അല്ല, ‘എനിക്ക് നിന്നിൽ ്രപസാദമില്ല’

* 15. 24 അബ്യാഥാർ മലകയറി െചന്നു അബ്യാഥാർ മലകയറി
െചന്നു
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എന്ന് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഇതാ,
ഞാൻ ഒരുക്കം; ൈദവം അവിടുേത്തക്ക്
ഹിതമാകുംവണ്ണം എേന്നാട് െചയ്യെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 രാജാവ് പിെന്നയും പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിേനാട്: “നീെയാരു ദർശകനേല്ല?
സമാധാനേത്താെട പട്ടണത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുക; നിങ്ങള െട രണ്ടു പു്രതന്മാർ,
നിെന്റ മകൻ അഹീമാസും അബ്യാഥാരിെന്റ
മകൻ േയാനാഥാനും നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ.
28 നിങ്ങളിൽനിന്ന് വിവരം കിട്ട ന്നതുവെര
ഞാൻ മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള കടവിങ്കൽ
താമസിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അങ്ങെന
സാേദാക്കുംഅബ്യാഥാരുംൈദവത്തിെന്റെപട്ടകം
െയരൂശേലമിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുേപായി,
അവിെടതാമസിച്ച .

30 ദാവീദ് തല മൂടിയും െചരിപ്പിടാെതയും
നടന്ന് കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് ഒലിവുമലയുെട
കയറ്റം കയറി; കൂെടയുള്ള ജനെമല്ലാവരും
തലമൂടി കരഞ്ഞുെകാണ്ട് കയറിെച്ചന്നു.
31 അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂടിയുള്ള
കൂട്ട െകട്ട കാരിൽ അഹീേഥാെഫലും ഉെണ്ടന്ന്
ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ ദാവീദ്
്രപാർത്ഥിച്ച : “യേഹാേവ, അഹീേഥാെഫലിെന്റ
ആേലാചനെയ അബദ്ധമാക്കണേമ” എന്നു
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 32 പിെന്ന ദാവീദ്
മലമുകളിൽ ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച വന്ന
സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അർഖ്യനായ
ഹൂശായി േമൽവസ്്രതം കീറിയും തലയിൽ
മണ്ണ വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് അവെന കാണുവാൻ
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വരുന്നത് കണ്ടു. 33 അവേനാട് ദാവീദ്
പറഞ്ഞത:് “നീ എേന്നാടുകൂടി വന്നാൽ എനിക്ക്
ഭാരമായിരിക്കും. 34എന്നാൽ നീ പട്ടണത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അബ്ശാേലാമിേനാട:് ‘രാജാേവ,
ഞാൻ നിെന്റ ദാസനായിരുന്നുെകാള്ളാം;
ഞാൻ ഇതുവെര നിെന്റ അപ്പെന്റ ദാസൻ
ആയിരുന്നതുേപാെല ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ദാസനായിരിക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
നിനക്ക് അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയ
എനിക്കുേവണ്ടി നിഷ്ഫലമാക്കുവാൻ കഴിയും.
35 അവിെട നിേന്നാടുകൂെട പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കും അബ്യാഥാരും ഉണ്ട്. അതുെകാണ്ട്
രാജധാനിയിൽനിന്ന് േകൾക്കുന്ന വാർത്ത
എല്ലാം നീ പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിെനയും
അബ്യാഥാരിെനയും അറിയിക്കണം.
36 അവിെട അവേരാടുകൂടി അവരുെട രണ്ടു
പു്രതന്മാർ, സാേദാക്കിെന്റ മകൻ അഹീമാസും
അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും ഉണ്ട്;
നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന വാർത്ത സകലവും
അവർ മുഖാന്തരം എെന്ന അറിയിക്കുവിൻ”.
37 അങ്ങെന ദാവീദിെന്റ സ്േനഹിതനായ
ഹൂശായി െയരൂശേലം പട്ടണത്തിൽ െചന്നു.
അബ്ശാേലാമും െയരൂശേലമിൽഎത്തി.

16
1 ദാവീദ് മലമുകൾ കടന്ന് കുെറ അപ്പ റം
െചന്നേപ്പാൾ െമഫീേബാെശത്തിെന്റ ദാസനായ
സീബാ േകാപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതള മായി എതിെര
വരുന്നത് കണ്ടു; അവയുെട പുറത്ത് ഇരുനൂറ്
അപ്പവും നൂറ് ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും
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േവനൽകാലത്തിെല നൂറ് അത്തിപഴങ്ങള ം
ഒരു േതാൽകുടം വീഞ്ഞും കയറ്റിയിരുന്നു.
2 രാജാവ് സീബേയാട്: “ഇത് എന്തിന?്” എന്നു
േചാദിച്ച . അതിന് സീബാ: “കഴുതകൾ
രാജാവിെന്റ കുടുംബക്കാർക്ക് കയറുവാനും,
അപ്പവും േവനൽകാലത്തിെല അത്തിപഴവും
യൗവനക്കാർക്ക് കഴിക്കുവാനും, വീഞ്ഞ്
മരുഭൂമിയിൽ േമാഹാലസ്യെപ്പടുന്നവർക്ക്
കുടിക്കുവാനും ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 “നിെന്റ യജമാനെന്റ മകൻ എവിെട?” എന്ന്
രാജാവ് േചാദിച്ചതിന് സീബാ രാജാവിേനാട:്
“അവൻ െയരൂശേലമിൽ താമസിക്കുന്നു;
എെന്റ അപ്പെന്റ രാജത്വം യി്രസാേയൽഗൃഹം
ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിെക തരുെമന്ന് അവൻ
പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 4രാജാവ് സീബേയാട:്
“ഇതാ, െമഫീേബാെശത്തിനുള്ള സകലവും
നിനക്കുള്ളതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്
സീബാ: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, ഞാൻ
നമസ്കരിക്കുന്നു; തിരുമുമ്പിൽ എനിക്ക് ദയ
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ദാവീദ ് രാജാവ് ബഹൂരീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െശൗലിെന്റ കുലത്തിൽ േഗരയുെട മകൻ
ശിെമയി എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് ശപിച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടു.
6 അവൻ ദാവീദിെനയും രാജഭൃത്യന്മാെര
ഒെക്കയും കല്ല വാരി എറിഞ്ഞു; ജനവും
വീരന്മാർ എല്ലാവരും ദാവീദിെന്റ ഇടത്തും
വലത്തുമായി നടക്കുകയായിരുന്നു. 7 ശിെമയി
ശപിച്ച ംെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “രക്തദാഹീ,
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ദുഷ്ടാ*, േപാകൂ, േപാകൂ. 8 െശൗല് ഗൃഹത്തിെന്റ
രക്തെമാെക്കയും യേഹാവ നിെന്റേമൽ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവന് പകരമല്ലേയാ നീ
രാജാവായത;് യേഹാവ രാജത്വം നിെന്റ മകനായ
അബ്ശാേലാമിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ രക്തദാഹിയായിരിക്കുകയാൽ ഇേപ്പാൾ
ഇതാ, നിെന്റ േദാഷത്തിെന്റ ഫലം നിനക്ക് വന്നു
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”. 9 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട
മകനായ അബീശായി രാജാവിേനാട്: “ഈ
ചത്ത നായ എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
ശപിക്കുന്നത് എന്ത?് ഞാൻ െചന്ന് അവെന്റ
തല െവട്ടിക്കളയെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 10അതിന്
രാജാവ്: “െസരൂയയുെട പു്രതന്മാേര, എനിക്കും
നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത?് അവൻ
ശപിക്കെട്ട; ‘ദാവീദിെന ശപിക്കുക’ എന്ന്
യേഹാവ അവേനാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പിെന്ന
നീ ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത് എന്ത?് എന്ന് ആര്
ശിെമയിേയാട് േചാദിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
11 പിെന്ന ദാവീദ് അബീശായിേയാടും തെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാേരാടും പറഞ്ഞത:് “ഇതാ,
എെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നുതെന്ന പുറെപ്പട്ട മകൻ
എെന്ന െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ
െബന്യാമീന്യൻ െചയ്യന്നത് ആശ്ചര്യേമാ?
അവെന വിടുവിൻ; അവൻ ശപിക്കെട്ട; യേഹാവ
അവേനാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 പേക്ഷ യേഹാവ
എെന്റ സങ്കടം േനാക്കി ഇന്നെത്ത ഇവെന്റ
ശാപത്തിന് പകരം എനിക്ക് അനു്രഗഹം
നല്കും”. 13 ഇങ്ങെന ദാവീദും അവെന്റ

* 16. 7 ദുഷ്ടാ െബലിയാല ്
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ആള കള ം വഴിനടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ശിെമയിയും
ദാവീദിന് എതിെരയുള്ള മലഞ്ചരിവിൽകൂടി
അടുത്തു നടന്നു; നടന്നുെകാണ്ടു ശപിക്കുകയും
കല്ല ം പൂഴിയും വാരി അവെന എറിയുകയും
െചയ്തു. 14 രാജാവും കൂെടയുള്ള സകലജനവും
ക്ഷീണിച്ചവരായിഎത്തിഅവിെട വി്രശമിച്ച .

15എന്നാൽ അബ്ശാേലാമും യി്രസാേയല്യരായ
ജനങ്ങള ംഅഹീേഥാെഫലുമായി െയരൂശേലമിൽ
എത്തി. 16 ദാവീദിെന്റ സ്േനഹിതൻ അർഖ്യനായ
ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അബ്ശാേലാമിേനാട:് “രാജാവ്
ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കെട്ട! രാജാവ്
ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിക്കെട്ട!” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം ഹൂശായിേയാട:്
“ഇതാകുന്നുേവാ നിെന്റ സ്േനഹിതേനാട്
നിനക്കുള്ളനിസ്വാർത്ഥത? സ്േനഹിതേനാടുകൂടി
േപാകാതിരുന്നത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
18 അതിന് ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാട:്
“അങ്ങെനയല്ല, യേഹാവയും ഈ
ജനവും യി്രസാേയല്യെരാെക്കയും ആെര
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നുേവാ അവനുള്ളവൻ
ആകുന്നു ഞാൻ; അവേനാടുകൂടി ഞാൻ
ഇരിക്കും. 19 ഞാൻ ആെര ആകുന്നു
േസവിേക്കണ്ടത?് അവെന്റ മകെന അല്ലേയാ?
ഞാൻ നിെന്റ അപ്പെന േസവിച്ചതുേപാെല
നിെന്നയും േസവിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 പിെന്ന അബ്ശാേലാം അഹിേഥാെഫലിേനാട:്
“നമ്മൾ െചേയ്യണ്ടത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ
ആേലാചിച്ച പറയുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അഹീേഥാെഫൽ അബ്ശാേലാമിേനാട:്
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“രാജധാനി സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിെന്റ അപ്പൻ
പാർപ്പിച്ചിട്ട ള്ള അവെന്റ െവപ്പാട്ടികള മായി
ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുക; നീ
നിെന്റ അപ്പന് നിെന്നത്തെന്ന െവറുപ്പാക്കി
എന്ന് എല്ലാ യി്രസാേയലും േകൾക്കും;
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ എല്ലാവരും
ൈധര്യെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന
അവർ അബ്ശാേലാമിന് രാജധാനിയുെട
മുകളിൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ച ; അവിെട
അബ്ശാേലാം എല്ലാ യി്രസാേയലും കാൺെക
തെന്റ അപ്പെന്റ െവപ്പാട്ടികള മായി ശാരീരിക
ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട . 23 അക്കാലത്ത്
അഹീേഥാെഫൽ പറയുന്ന ആേലാചന
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുേപാെല
ആയിരുന്നു; ദാവീദിനും അബ്ശാേലാമിനും
അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയല്ലാം
അങ്ങെനതെന്നആയിരുന്നു.

17
1പിന്നീട് അഹീേഥാെഫൽഅബ്ശാേലാമിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ പ്രന്തണ്ടായിരം േപെര
തിരെഞ്ഞടുത്ത,് ഇന്ന് രാ്രതി തെന്ന
ദാവീദിെന പിന്തുടരെട്ട. 2 ക്ഷീണിച്ച ം
അൈധര്യെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്ന അവെന
ഞാൻ ആ്രകമിച്ച് ഭയെപ്പടുത്തും; അേപ്പാൾ
അവേനാടുകൂടിയുള്ള ജനെമല്ലാവരും
ഓടിേപ്പാകും; ഞാൻ രാജാവിെന മാ്രതം
െവട്ടിക്കളയും. 3പിെന്നഞാൻസകലജനെത്തയും
നിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കിവരുത്തും; നീ
െകാല്ലാൻ അേന്വഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒഴിെക
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എല്ലാവരും മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ സകലജനവും
സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കും”. 4 ഈ വാക്കു
അബ്ശാേലാമിനും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർക്കും
വളെര േബാധിച്ച .

5 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം: “അർഖ്യനായ
ഹൂശായിെയയും വിളിക്കുക; അവെന്റ
അഭി്രപായവും േകൾക്കാമേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിെന്റ
അടുക്കൽവന്നേപ്പാൾഅബ്ശാേലാംഅവേനാട്:
“അഹീേഥാെഫൽ ഞങ്ങൾക്കുതന്ന ഉപേദശം
ഇതാണ്; അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നാം
െചയ്കേയാ? അെല്ലങ്കിൽ നീ പറയുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “അഹീേഥാെഫൽ ഈ ്രപാവശ്യം
പറഞ്ഞ ആേലാചന നല്ലതല്ല. 8 നിെന്റ
അപ്പനും അവെന്റ ആള കള ം വീരന്മാരും,
കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവർച്ച െചയ്യെപ്പട്ട
അമ്മക്കരടിെയേപ്പാെല േകാപാകുലരും
ആകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
നിെന്റ അപ്പൻ േയാദ്ധാവാകുന്നു. അവൻ
ജനേത്താടുകൂടി രാ്രതിപാർക്കുകയില്ല.
9 അവൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു ഗുഹയിേലാ മറ്റ വല്ല
സ്ഥലേത്താ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും; ആദ്യം
തെന്ന ഇവരിൽ ചിലർ പട്ട േപായാൽ അത്
േകൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ‘അബ്ശാേലാമിെന്റ
പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായി’ എന്നു പറയും.
10 അേപ്പാൾ സിംഹഹൃദയംേപാെല ഹൃദയമുള്ള
ശൂരനുംകൂെട പൂർണ്ണമായി ഉരുകിേപ്പാകും;
നിെന്റ അപ്പൻ വീരനും അവേനാടുകൂടിയുള്ളവർ
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ശൂരന്മാരും എന്നു എല്ലാ യി്രസാേയലും
അറിയുന്നു. 11 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന
ആേലാചന എെന്തന്നാൽ: ദാൻ മുതൽ േബർ-
േശബവെര കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല
അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന യി്രസാേയെലാെക്കയും
നിെന്റ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച് കൂടുകയും നീ തെന്ന
യുദ്ധത്തിന് േപാകുകയും േവണം. 12 ദാവീദിെന
കാണുന്ന ഇടത്തുവച്ച് നമ്മൾ അവെന
ആ്രകമിച്ച് മഞ്ഞ് നിലത്ത് െപാഴിയുന്നതുേപാെല
അവെന്റേമൽ െചന്നുവീഴും; പിെന്ന
അവനാകെട്ട അവേനാട് കൂെടയുള്ള
എല്ലാവരിലും യാെതാരുത്തൻ േപാലും ആകെട്ട
േശഷിക്കുകയില്ല. 13അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ
കടന്നുകൂടി എങ്കിേലാ യി്രസാേയെലല്ലാം ആ
പട്ടണത്തിന് കയറുെകട്ടി അവിെട ഒരു െചറിയ
കല്ല േപാലും േശഷിക്കാത്തവിധം ആ പട്ടണെത്ത
നദിയിൽ വലിച്ചിട്ട കളയും”. 14 അേപ്പാൾ
അബ്ശാേലാമും എല്ലാ യി്രസാേയല്യരും:
“അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയക്കാൾ
അർഖ്യനായ ഹൂശായിയുെട ആേലാചന
നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു. അബ്ശാേലാമിന്
അനർത്ഥംവേരണ്ടതിന്അഹീേഥാെഫലിെന്റനല്ല
ആേലാചനെയ പരാജയെപ്പടുത്തുവാൻയേഹാവ
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

15 പിന്നീട് ഹൂശായി പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിേനാടും അബ്യാഥാരിേനാടും:
“അഹീേഥാെഫൽ അബ്ശാേലാമിേനാടും
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടും ഇ്രപകാരം
ആേലാചന പറഞ്ഞു; ഇ്രപകാരെമല്ലാം ഞാനും
ആേലാചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ
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നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ ആളയച്ച്: ‘ഈ രാ്രതി
മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള ്രപേവശനത്തിങ്കൽ
താമസിക്കരുത;് രാജാവിനും കൂെടയുള്ള
സകലജനത്തിനും നാശം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഏത് വിധത്തിലും അക്കെര കടന്നുേപാകണം’
എന്ന് ദാവീദിെന അറിയിക്കുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 എന്നാൽ േയാനാഥാനും
അഹീമാസും പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് സ്വയം
്രപത്യക്ഷരാകാൻ പാടില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഏൻ-േരാേഗലിനരികിൽ കാത്തുനില്ക്കും; ഒരു
േവലക്കാരി െചന്ന് അവെര അറിയിക്കുകയും
അവർ െചന്ന് ദാവീദ് രാജാവിെന
അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം; 18 എന്നാൽ ഒരു
ബാലൻ അവെര കണ്ടിട്ട് അബ്ശാേലാമിന്
അറിവുെകാടുത്തു. അതുെകാണ്ട് അവർ
ഇരുവരും േവഗം േപായി ബഹൂരീമിൽ ഒരു
ആളിെന്റ വീട്ടിൽ കയറി; അവെന്റ മുറ്റത്ത്
ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അതിൽ
ഇറങ്ങി. 19 ഗൃഹനായിക മൂടുവിരി എടുത്ത്
കിണറിെന്റ മുകളിൽ വിരിച്ച അതിൽ ധാന്യം
നിരത്തി; ഇങ്ങെന കാര്യം അറിയുവാൻ
ഇടയായില്ല. 20 അബ്ശാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
ആ സ്്രതീയുെട വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അഹീമാസും
േയാനാഥാനുംഎവിെടഎന്ന്അവർ േചാദിച്ചതിന്:
“അവർ അരുവി കടന്നുേപായി” എന്ന് സ്്രതീ
പറഞ്ഞു. അവർഅേന്വഷിച്ചിട്ട് കാണായ്കയാൽ
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 21 അവർ
േപായേശഷംഅവർകിണറ്റിൽനിന്ന് കയറിെച്ചന്ന്
ദാവീദ് രാജാവിെന അറിയിച്ച : “നിങ്ങൾ
എഴുേന്നറ്റ് േവഗം നദികടന്നു േപാകുവിൻ;
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ഇ്രപകാരെമല്ലാം അഹീേഥാെഫൽ നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി ആേലാചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഉടെന ദാവീദും കൂെടയുള്ള
ജനങ്ങള ം എഴുേന്നറ്റ് േയാർദ്ദാൻ കടന്നു;
േനരം പുലരുേമ്പാൾ േയാർദ്ദാൻ കടക്കാെത
ഒരുവൻേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 23 എന്നാൽ
അഹീേഥാെഫൽ തെന്റ ആേലാചന നടന്നില്ല
എന്നുകണ്ടേപ്പാൾകഴുതപ്പ റത്ത്ജീനിയിട്ട കയറി
തെന്റ പട്ടണത്തിൽ വീട്ടിേലക്ക് െചന്ന് വീട്ട കാര്യം
്രകമെപ്പടുത്തിയേശഷം തൂങ്ങി മരിച്ച ; അവെന്റ
അപ്പെന്റകല്ലറയിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

24 പിെന്ന ദാവീദ് മഹനയീമിൽ
എത്തി. അബ്ശാേലാമും കൂെടയുള്ള
യി്രസാേയൽജനങ്ങള ം േയാർദ്ദാൻ കടന്നു.
25അബ്ശാേലാം േയാവാബിന് പകരംഅമാസെയ
േസനാധിപതി ആക്കി; അമാസ നാഹാശിെന്റ
മകള ം േയാവാബിെന്റ അമ്മ െസരൂയയുെട
സേഹാദരിയും ആയ അബീഗലിെന്റ അടുക്കൽ
യി്രതാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു യി്രസാേയല്യൻ*
വന്നിട്ട് ഉണ്ടായ മകൻ ആയിരുന്നു.
26 എന്നാൽ യി്രസാേയലും അബ്ശാേലാമും
ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് പാളയമിറങ്ങി.

27 ദാവീദ് മഹനയീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽനിന്ന് നാഹാശിെന്റ
മകൻ േശാബി, േലാെദബാരിൽനിന്ന്
അമ്മീേയലിെന്റ മകൻ മാഖീർ,
േരാെഗലീമിൽനിന്ന് ഗിെലയാദ്യൻ ബർസില്ലായി
എന്നിവർ 28-29 കിടക്കകള ം കിണ്ണങ്ങള ം

* 17. 25 യി്രസാേയല്യൻയിശ്മാേയല്യൻ
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മൺപാ്രതങ്ങള ം ദാവീദിനും കൂെടയുള്ള
ജനത്തിനും ഭക്ഷിക്കുവാൻ േഗാതമ്പ,് യവം,
മാവ,് മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പ,് േതൻ,
െവണ്ണ, ആട്, പശുവിൻ പാല ്ക്കട്ട എന്നിവയും
െകാണ്ടുവന്നു; “ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും
ദാഹിച്ച ംക്ഷീണിച്ച ം ഇരിക്കുമേല്ലാ”എന്ന്അവർ
പറഞ്ഞു.

18
1 അനന്തരം ദാവീദ് തേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ജനെത്ത എണ്ണി േനാക്കി; അവർക്ക്
സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും
നിയമിച്ച . 2 ദാവീദ് ജനത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു
വിഭാഗെത്ത േയാവാബിെന്റ അധീനത്തിലും
മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗെത്ത െസരൂയയുെട
മകനും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും ആയ
അബീശായിയുെട അധീനത്തിലും മൂന്നിൽ
ഒരു വിഭാഗെത്ത ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയുെട
അധീനത്തിലുംഅയച്ച :ഞാനും നിങ്ങേളാടുകൂടി
വരും എന്ന് രാജാവ് ജനേത്താട് പറഞ്ഞു.
3 എന്നാൽ ജനം: “നീ വരണ്ടാ; ഞങ്ങൾ
േതാേറ്റാടിയാൽ ഞങ്ങള െട കാര്യം ആരും
ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; ഞങ്ങളിൽ പകുതിേപർ
െകാല്ലെപ്പട്ട എന്നുവന്നാലും അതാരും
ഗണ്യമാക്കുകയില്ല; നീേയാ ഞങ്ങളിൽ
പതിനായിരം േപർക്ക് തുല്യൻ*. ആകയാൽ
നീ പട്ടണത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്
സഹായം െചയ്യന്നത് നല്ലത”് എന്നു പറഞ്ഞു.

* 18. 3ഞങ്ങളിൽപതിനായിരംേപർക്ക്തുല്യൻഞങ്ങെളേപ്പാെല
ഉള്ളപതിനായിരം േപര ്ഞങ്ങേളാെടാപ്പം ഉണ്ട്
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4 രാജാവ് അവേരാട്: “നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്നു
േതാന്നുന്നത് ഞാൻ െചയ്യാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
പിെന്ന രാജാവ് പടിവാതില്ക്കൽനിന്നു; ജനങ്ങൾ
നൂറുനൂറായും ആയിരം ആയിരമായും പുറെപ്പട്ട .
5 “എെന്ന ഓർത്ത് അബ്ശാേലാംകുമാരേനാട്
കനിേവാെട െപരുമാറുവിൻ” എന്ന് രാജാവ്
േയാവാബിേനാടും അബീശായിേയാടും
ഇത്ഥായിേയാടും കല്പിച്ച . രാജാവ്
ൈസന്യാധിപന്മാേരാട് അബ്ശാേലാമിെനക്കുറിച്ച്
കല്പിക്കുേമ്പാൾ ജനെമല്ലാം േകട്ട . 6 പിെന്ന
ജനം പടക്കളത്തിേലക്ക് യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര പുറെപ്പട്ട ; എ്രഫയീംവനത്തിൽവച്ച്
യുദ്ധം ഉണ്ടായി. 7 യി്രസാേയൽജനം
ദാവീദിെന്റ പടയാളികേളാട് േതാറ്റ . അന്ന്
അവിെട ഒരു മഹാസംഹാരം നടന്നു
ഇരുപതിനായിരംേപർ െകാല്ലെപ്പട്ട . 8 യുദ്ധം
ആ േദശത്ത് എല്ലായിടവും പരന്നു; അന്ന്
വാളിന് ഇരയായതിലും അധികംേപർ
വനത്തിനിരയായ്തീർന്നു. 9 അബ്ശാേലാം
ദാവീദിെന്റ പടയാളികൾക്ക് എതിർെപട്ട ;
അബ്ശാേലാം േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത്
ഓടിച്ച േപാകുേമ്പാൾ േകാവർകഴുത ഘനമുള്ള
െകാമ്പുകൾ തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ
കരുേവലകത്തിൻ കീഴിലൂെട േപായി; അവെന്റ
തലമുടി കരുേവലകത്തിൽ ഉടക്കിയിട്ട് അവൻ
ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മേദ്ധ്യ തൂങ്ങി;
അവെന്റകീഴിൽനിന്ന് േകാവർകഴുതഓടിേപ്പായി.
10 ഒരുത്തൻ അത് കണ്ടിട്ട്: “അബ്ശാേലാം
ഒരു കരുേവലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു” എന്ന് േയാവാബിേനാട് അറിയിച്ച .
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11 േയാവാബ് തെന്ന അറിയിച്ചവേനാട:്
“നീ അവെന കണ്ടിട്ട് അവിെടവച്ച തെന്ന
െവട്ടിക്കളയാഞ്ഞത് എന്ത?് ഞാൻ നിനക്ക്
പത്തുേശെക്കൽ െവള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചയും
തരുമായിരുന്നുവേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു. 12അവൻ
േയാവാബിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ആയിരം
േശെക്കൽ െവള്ളി എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ
രാജകുമാരെന്റ േനെര ൈക ഉയർത്തുകയില്ല;
‘അബ്ശാേലാംകുമാരെന ആരും
െതാടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ’
എന്ന് രാജാവ് നിേന്നാടും അബീശായിേയാടും
ഇത്ഥായിേയാടും ഞങ്ങൾ േകൾെക്കയേല്ലാ
കല്പിച്ചത്. 13അല്ല, ഞാൻ അവെന്റ ്രപാണെന
േ്രദാഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ - രാജാവിന് ഒന്നും
മറവായിരിക്കയില്ലേല്ലാ - നീ തെന്ന എനിക്ക്
എതിെര നില ്ക്കുമായിരുന്നു”. 14 എന്നാൽ
േയാവാബ:് “ഞാൻ ഇങ്ങെന നിേന്നാട്
സംസാരിച്ച് സമയം കളയുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞ് മൂന്നു കുന്തം കയ്യിൽ എടുത്ത്
അബ്ശാേലാം കരുേവലകത്തിൽ ജീവേനാെട
തൂങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവെയ
അവെന്റ െനഞ്ചിനകത്ത് കുത്തിക്കടത്തി.
15 േയാവാബിെന്റ ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്തു
യുവാക്കന്മാർ ചുറ്റ ം നിന്ന് അബ്ശാേലാമിെന
അടിച്ച െകാന്നു. 16 പിെന്ന േയാവാബ് കാഹളം
ഊതി; േയാവാബ് ജനെത്ത വിലക്കിയതുെകാണ്ട്
അവർ യി്രസാേയലിെന പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന്
പിൻവാങ്ങി. 17 അബ്ശാേലാമിെന അവർ
എടുത്ത് വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഇട്ട ;
അവെന്റേമൽഏറ്റവും വലിയ ഒരു കല്ക്കൂമ്പാരം
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കൂട്ടി; യി്രസാേയെലാെക്കയും അവനവെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 18 അബ്ശാേലാം
ജീവേനാടിരുന്ന സമയം: “എെന്റ േപര്
നിലനിർേത്തണ്ടതിന്എനിക്ക്ഒരുമകൻഇല്ലേല്ലാ”
എന്നുപറഞ്ഞ,്രാജാവിൻതാഴ്വരയിെലഒരുതൂൺ
എടുത്തു നാട്ടി അതിന് തെന്റ േപര് വിളിച്ചിരുന്നു;
അതിന് ഇന്നുവെരഅബ്ശാേലാമിെന്റ സ്മാരകം
എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

19 പിന്നീട് സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസ്:
“ഞാൻ ഓടിെച്ചന്ന് രാജാവിേനാട,് യേഹാവ
അവനുേവണ്ടി ശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന സദ്വർത്തമാനം
അറിയിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േയാവാബ്
അവേനാട്: “വാർത്ത നീ ഇന്ന് അറിയിക്കരുത;്
മെറ്റാരു ദിവസം വാർത്ത അറിയിക്കാം;
രാജകുമാരൻ മരിച്ചതുെകാണ്ട് നീ ഇന്ന് ഒരു
വാർത്തയും െകാണ്ടുേപാകരുത”്എന്നു പറഞ്ഞു.
21 പിെന്ന േയാവാബ് കൂശ്യേനാട്: “നീ കണ്ടത്
രാജാവിെന െചന്ന് അറിയിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. കൂശ്യൻ േയാവാബിെന വണങ്ങി
ഓടി. സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസ്
പിെന്നയും േയാവാബിേനാട്: “എന്തുതെന്ന
സംഭവിച്ചാലും, ഞാനും കൂശ്യെന്റ പിന്നാെല
ഓടെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 22അതിന് േയാവാബ:്
“എെന്റ മകേന, നീ എന്തിന് ഓടുന്നു? നിനക്ക്
്രപതിഫലം കിട്ട കയില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
23അവൻപിെന്നയും: “എന്തുതെന്നസംഭവിച്ചാലും
ഞാൻ ഓടും” എന്നു പറഞ്ഞതിന:് “എന്നാൽ
ഓടിെക്കാള്ള ക” എന്ന് േയാവാബ് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അഹീമാസ് സമഭൂമിവഴിയായി ഓടി
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കൂശ്യെനപിന്നിലാക്കി.

24 എന്നാൽ ദാവീദ് രണ്ടു പടിവാതിലിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
കാവല്ക്കാരൻ പടിവാതിലിനു മീെത മതിലിെന്റ
മുകളിൽ കയറി തല ഉയർത്തിേനാക്കി ഒരുവൻ
തനിെയ ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു. 25കാവല്ക്കാരൻ
രാജാവിേനാട് വിളിച്ച് അറിയിച്ച . “അവൻ
ഏകൻ എങ്കിൽ സദ്വര ്ത്തമാനം െകാണ്ടാകുന്നു
വരുന്നത”് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. 26 അവൻ
േവഗത്തിൽ നടന്നടുത്തു. പിെന്ന കാവല്ക്കാരൻ
മെറ്റാരുവൻഓടിവരുന്നത് കണ്ടു; കാവല്ക്കാരൻ
വാതിൽസൂക്ഷിക്കുന്നവേനാട:് “ഇതാ, പിെന്നയും
ഒരു ആൾ തനിച്ച് ഓടി വരുന്നു” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. “അവനും സദ്വര ്ത്തമാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു.
27 “ഒന്നാമത്തവെന്റ ഓട്ടം സാേദാക്കിെന്റ
മകനായ അഹീമാസിെന്റ ഓട്ടംേപാെല
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു” എന്ന് കാവല്ക്കാരൻ
പറഞ്ഞു. അതിന് രാജാവ:് “അവൻ നല്ലവൻ;
നല്ലവാർത്ത െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
28അഹീമാസ് രാജാവിേനാട:് “എല്ലാം ശുഭമാണ്”
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച : “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ േനെര ൈക
ഉയർത്തിയവെര ഏല്പിച്ച തന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അേപ്പാൾ രാജാവ്: “അബ്ശാേലാംകുമാരൻ
സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് അഹീമാസ്: “േയാവാബ് രാജാവിെന്റ
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ഭൃത്യെനയും അടിയെനയും അയയ്ക്കുേമ്പാൾ
വലിയ ഒരു കലഹം കണ്ടു; എന്നാൽ അത്
എെന്തന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 “നീ അവിെട മാറി നില്ക്കുക” എന്ന് രാജാവ്
പറഞ്ഞു. അവൻ മാറിനിന്നു. 31 ഉടെന
കൂശ്യൻ വന്നു: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിന്
ഇതാ നല്ല വർത്തമാനം; നിനെക്കതിെര
എഴുേന്നറ്റ എല്ലാവേരാടും യേഹാവ ഇന്ന്
നിനക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് കൂശ്യൻ പറഞ്ഞു. 32 അേപ്പാൾ
രാജാവ് കൂശ്യേനാട്: “അബ്ശാേലാംകുമാരൻ
സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് കൂശ്യൻ: “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള ം അങ്ങയ്െക്കതിെര
േദാഷം െചയ്യ വാൻ എഴുേന്നല്ക്കുന്ന എല്ലാവരും
ആ കുമാരെനേപ്പാെല ആകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
33 ഉടെന രാജാവ് നടുങ്ങി നഗര മതിലിനു
മുകളിലുള്ള മുറിയിൽ കയറി: “എെന്റ മകേന,
അബ്ശാേലാേമ, എെന്റ മകേന, എെന്റ
മകേന, അബ്ശാേലാേമ, ഞാൻ നിനക്ക്
പകരം മരിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
അബ്ശാേലാേമ, എെന്റ മകേന, എെന്റ മകേന!”
എന്നിങ്ങെനപറഞ്ഞുകരഞ്ഞുംെകാണ്ട് നടന്നു.

19
1 രാജാവ് അബ്ശാേലാമിെനെച്ചാല്ലി
ദുഃഖിച്ച കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
േയാവാബ് േകട്ട . 2 എന്നാൽ രാജാവ് തെന്റ
മകെനക്കുറിച്ച് വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ
ദിവസം ജനം േകട്ടതുെകാണ്ട് അന്നെത്ത
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ജയം ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം ദുഃഖമായ്തീർന്നു.
3 ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ േതാേറ്റാടി
നാണിച്ച് ഒളിച്ച വരുന്നതുേപാെല ജനം അന്ന്
പട്ടണത്തിേലക്ക് ഒളിച്ച കടന്നു. 4 രാജാവ്
മുഖം മൂടി: എെന്റ മകേന അബ്ശാേലാേമ!
അബ്ശാേലാേമ, എെന്റ മകേന, എെന്റ മകേന!
എന്ന് ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
5അേപ്പാൾ േയാവാബ് അരമനയിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് പറഞ്ഞത:് ഇന്ന് നിെന്റയും
നിെന്റ പു്രതീപു്രതന്മാരുെടയും നിെന്റ
ഭാര്യമാരുെടയും െവപ്പാട്ടികള െടയും ജീവെന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാെരയും
നീ ഇന്ന് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിക്കുകയും സ്േനഹിതെര െവറുക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 6 ്രപഭുക്കന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും നിനക്ക്
ഒന്നുമല്ല എന്ന് നീ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
അബ്ശാേലാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇന്ന് മരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു
എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല ്രപസാദമാകുമായിരുന്നു
എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായി. 7ആകയാൽ
ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ് പുറത്തു വന്നു നിെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട് സേന്താഷമായി സംസാരിക്കുക;
നീ പുറത്തു വരാതിരുന്നാൽ യേഹാവയാണ,ഈ
രാ്രതി ആരും നിേന്നാടുകൂെട താമസിക്കുകയില്ല;
അത് നിെന്റ യൗവനംമുതൽ ഇന്നുവെര നിനക്ക്
ഭവിച്ചിട്ട ള്ള സകലഅനർത്ഥെത്തക്കാള ം
വലിയതായിരിക്കും. 8 അേപ്പാൾ രാജാവ്
എഴുേന്നറ്റ് പടിവാതില്ക്കൽ ഇരുന്നു.
രാജാവ് പടിവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന്
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ജനത്തിെനല്ലാം അറിവ് കിട്ടി; സകലജനവും
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽവന്നു.

9 യി്രസാേയല്യർ അവരവരുെട വീടുകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായിരുന്നു. എല്ലാ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിലുമുള്ള ജനം ഒെക്കയും തമ്മിൽ
തർക്കിച്ച : രാജാവ് നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കള െട
കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ; അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിച്ച . ഇേപ്പാേഴാ
അബ്ശാേലാം നിമിത്തം അവൻ നാട്ടിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 10 നമുക്ക് രാജാവായി
നാം അഭിേഷകം െചയ്ത അബ്ശാേലാേമാ
യുദ്ധത്തിൽെകാല്ലെപ്പട്ട .ആകയാൽരാജാവിെന
തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
ഒന്നുംപറയാതിരിക്കുന്നത്എന്ത്?എന്നുപറഞ്ഞു.

11 പിന്നീട് ദാവീദ് രാജാവ് പുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിെന്റയും അബ്യാഥാരിെന്റയും
അടുക്കൽ ആളയച്ച് പറയിച്ചത്: നിങ്ങൾ
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാേരാട് പറേയണ്ടത്: രാജാവിെന
അരമനയിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന
കാര്യത്തിൽഎല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും സംസാരം
അവെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ രാജാവിെന അരമനയിേലക്ക്
തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ പിമ്പന്മാരായി നില്ക്കുന്നത് എന്ത?്
12 നിങ്ങൾ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ; എെന്റ
അസ്ഥിയും മാംസവും അല്ലേയാ?. രാജാവിെന
മടക്കിവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
പിമ്പന്മാരായി നില്ക്കുന്നത് എന്ത?് 13 നിങ്ങൾ
അമാസേയാട:് നീ എെന്റ അസ്ഥിയും മാംസവും
അേല്ലാ? നീ േയാവാബിന് പകരം എേപ്പാഴും
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എെന്റ മുമ്പിൽ േസനാപതിയായിരിക്കുന്നില്ല
എങ്കിൽ ൈദവം ഇതും ഇതിലധികവും എേന്നാട്
െചയ്യെട്ട എന്നു പറയുവിൻ. 14 ഇങ്ങെന
അവൻ സകല െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെടയും
ഹൃദയം ഒന്നുേപാെല ആകർഷിച്ച . ആകയാൽ
അവർ: നീയും നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും
മടങ്ങിവരുവിൻ എന്ന് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ച . 15 അങ്ങെന രാജാവ് മടങ്ങി
േയാർദ്ദാനിൽ എത്തി. രാജാവിെന എതിേരറ്റ്
േയാർദ്ദാൻ കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാേരണ്ടതിന്
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ ഗില്ഗാലിൽ െചന്നു.
16 ബഹൂരീമിെല െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട
മകൻശിെമയിയും െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടുകൂടി
ദാവീദ് രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ
ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്നു. 17അവേനാടുകൂടി ആയിരം
െബന്യാമീന്യരും െശൗലിെന്റ ഗൃഹവിചാരകനായ
സീബയും അവെന്റ പതിനഞ്ചുപു്രതന്മാരും
ഇരുപതു ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
രാജാവ് കാൺെക േയാർദ്ദാൻ കടന്നുെചന്നു.
18 രാജാവിെന്റ കുടുംബെത്ത ഇക്കെര
കടേത്തണ്ടതിനും അവെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
െചേയ്യണ്ടതിനും ചങ്ങാടം അക്കെര െചന്നിരുന്നു.
അേപ്പാൾ േഗരയുെട മകനായ ശിെമയി
േയാർദ്ദാൻ കടക്കുവാൻ േപാകുന്ന രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽവീണുരാജാവിേനാട:് 19എെന്റയജമാനൻ
എെന്റ കുറ്റം എനിക്ക് കണക്കിടരുേത; എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവ് െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട ദിവസം അടിയൻ െചയ്ത േദാഷം
രാജാവ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും ഓർക്കുകയും
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അരുേത. 20അടിയൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിയുന്നു; അതുെകാണ്ട് അടിയൻ
ഇതാ, എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
എതിേരല ്േക്കണ്ടത്തിന് ഇറങ്ങിവരുവാൻ
േയാേസഫിെന്റ സകലഗൃഹെത്തക്കാള ം
മുമ്പനായി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21എന്നാൽ െസരൂയയുെട മകനായഅബീശായി:
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന ശപിച്ചിരിക്കുന്ന
ശിെമയി അതുനിമിത്തം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച .
22 അതിന് ദാവീദ്: െസരൂയയുെട പു്രതന്മാേര,
ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എതിരാളികളാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് എന്തുെചയ്തു? ഇന്ന്
യി്രസാേയലിൽ ഒരുവെന െകാല്ലാേമാ? ഇന്ന്
ഞാൻ യി്രസാേയലിന് രാജാെവന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നില്ലേയാ? എന്നു പറഞ്ഞു. 23 പിെന്ന
രാജാവ് ശിെമയിേയാട:് നീ മരിക്കുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു, രാജാവ് അവേനാട് സത്യവും െചയ്തു.
24 െശൗലിെന്റ മകനായ െമഫീേബാെശത്തും
രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ വന്നു; രാജാവ്
േപായ ദിവസംമുതൽ സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിവന്ന ദിവസംവെരഅവൻതെന്റപാദങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കുകേയാതാടി ഒതുക്കുകേയാവസ്്രതം
അലക്കുകേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല. 25 എന്നാൽ
അവൻ രാജാവിെന എതിേരല്ക്കുവാൻ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്നേപ്പാൾ രാജാവ്
അവേനാട്: െമഫീേബാെശേത്ത, നീ
എേന്നാടുകൂടി വരാെതയിരുന്നത് എന്ത?്
എന്നു േചാദിച്ച . 26 അതിന് അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് എെന്റ യജമാനനായ
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രാജാേവ, എെന്റ ദാസൻ എെന്ന ചതിച്ച ;
കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി, രാജാവിേനാടുകൂടി
േപാേകണ്ടതിന് േകാപ്പിടണെമന്ന് അടിയൻ
പറഞ്ഞു;അടിയൻമുടന്തനേല്ലാ. 27അവൻഎെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിേനാട് അടിയെനപ്പറ്റി
നുണയും പറഞ്ഞു; എങ്കിലും എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവ് ൈദവദൂതെനേപ്പാെല
ആകുന്നു; അതുെകാണ്ട് തിരുമനസ്സിെല
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്തുെകാള്ള ക. 28 എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക അടിയെന്റ
പിതൃഭവനെമാെക്കയും മരണേയാഗ്യർ
ആയിരുന്നു; എന്നിട്ട ം അടിയെന അവിടെത്ത
േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ആക്കി; രാജാവിേനാട് സങ്കടം പറവാൻ അടിയന്
ഇനി എന്ത് അവകാശമുള്ള ? 29 രാജാവ്
അവേനാട്: നീ നിെന്റ കാര്യം ഇനി അധികം
പറയുന്നത് എന്തിന്? നീയും സീബയും നിലം
പകുെത്തടുത്തുെകാള്ള വിൻ എന്നു ഞാൻ
കല്പിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു. 30െമഫീേബാെശത്ത്
രാജാവിേനാട:് അല്ല, അവൻ തെന്ന മുഴുവനും
എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവു സമാധാനേത്താെട അരമനയിൽ
മടങ്ങിവന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

31 ഗിെലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയും
േരാെഗലീമിൽനിന്നു വന്നു, രാജാവിെന
േയാർദ്ദാനക്കെര കടത്തി യാ്രത
അയയ്ക്കുവാൻ അവേനാടുകൂടി േയാർദ്ദാൻ
കടന്നു. 32 ബർസില്ലായിേയാ എൺപതു
വയസ്സള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു; രാജാവ്
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മഹനയീമിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അയച്ച െകാടുത്തു;
അവൻ മഹാധനികൻ ആയിരുന്നു. 33 രാജാവ്
ബർസില്ലായിേയാട:് എേന്നാടുകൂടി വരുക;
നീ എേന്നാെടാപ്പം െയരൂശേലമിൽ ഉള്ള
കാലേത്താളം ഞാൻ നിനക്കായി കരുതും
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 ബർസില്ലായി രാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞത:് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
രാജാവിേനാടുകൂടി േപാേരണ്ടതിന് ഞാൻ
ഇനി എ്രത നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും? 35 എനിക്ക്
ഇന്ന് എൺപതു വയസ്സായിരിക്കുന്നു;
നല്ലതും ചീത്തയും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാേമാ?
ഭക്ഷണപാനിയങ്ങള െട രുചി അടിയന്
അറിയാേമാ? ഗായകന്മാരുെടയും
ഗായികമാരുെടയും സ്വരം എനിക്ക് ഇനി
േകട്ട രസിക്കാേമാ? എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിന് അടിയൻ ഭാരമായിത്തീരുന്നത്
എന്തിന?് 36 അടിയൻ രാജാവിേനാടുകൂെട
േയാർദ്ദാൻ കടക്കുവാൻ മാ്രതേമ വിചാരിച്ച ള്ള ;
രാജാവ് ഇതിനായി എനിക്ക് ഈ വിധം
്രപത്യ പകാരം െചയ്യന്നത് എന്തിന?് 37 എെന്റ
പട്ടണത്തിൽ എെന്റഅപ്പെന്റയും അമ്മയുെടയും
കല്ലറയുെട അടുക്കൽവച്ച മരിേക്കണ്ടതിന്
അടിയെന വിട്ടയച്ചാലും; എന്നാൽ നിെന്റ
ദാസനായ കിംഹാം ഇതാ; അവൻ എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിേനാടുകൂടി േപാരെട്ട;
നിനക്ക് ്രപസാദമായത് അവന് െചയ്തു
െകാടുത്താലും. 38 അതിന് രാജാവ്: കിംഹാം
എേന്നാടുകൂെട േപാരെട്ട; നിെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
ഞാൻ അവന് െചയ്തുെകാടുക്കാം; നീ എേന്നാട്
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ആവശ്യെപ്പടുന്നെതല്ലാം ഞാൻ നിനക്കായി
െചയ്യ ം എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന സകലജനവും
േയാർദ്ദാൻ കടന്നു. രാജാവ് േയാർദ്ദാൻ
കടന്നേശഷം ബർസില്ലായിെയ ചുംബനം
െചയ്ത് അനു്രഗഹിച്ച ; അവൻ സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

40 രാജാവ് ഗില്ഗാലിൽ െചന്നു; കീംഹാമും
അവേനാടുകൂടി േപായി; െയഹൂദാജനം
മുഴുവനും യി്രസാേയൽജനം പകുതിയും കൂടി
രാജാവിെന അകമ്പടി െചയ്തു. 41 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിേനാട്: ഞങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
രാജാവിെനയും അങ്ങയുെട കുടുംബെത്തയും
ദാവീദിെന്റ സകലപരിചാരകന്മാെരയും
േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുവന്നു േയാർദ്ദാൻ കടത്തിയത്
എന്ത?് എന്നു പറഞ്ഞു. 42 അതിന്
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേരാട:് രാജാവ് ഞങ്ങള െട അടുത്ത
ബന്ധു ആയതുെകാണ്ടുതെന്ന; പിെന്ന
ഈ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ േകാപിക്കുന്നത്
എന്തിന?് ഞങ്ങൾ രാജാവിെന്റ െചലവിൽ
വല്ലതും തിന്നുേവാ? അവൻ ഞങ്ങൾക്ക്
വല്ല സമ്മാനവും തന്നുേവാ? എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 43 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാട:് രാജാവിങ്കൽ
ഞങ്ങൾക്ക് പത്തു ഓഹരി ഉണ്ട്; ദാവീദിങ്കൽ
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളക്കാൾ അധികം
അവകാശവും ഉണ്ട്; നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള
അവഗണിച്ചത് എന്ത?് ഞങ്ങള െട രാജാവിെന
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തിരിെക െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞങ്ങളല്ലേയാ
ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട വാക്ക്
യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരുെട വാക്കിെനക്കാൾ
അധികംകഠിനമായിരുന്നു.

20
1 എന്നാൽ െബന്യാമീന്യനായി ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബ എന്നു േപരുള്ള ഒരു നീചൻ*
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ കാഹളം
ഊതി: “ദാവീദിൽ നമുക്ക് ഓഹരി ഇല്ല;
യിശ്ശായിയുെട മകനിൽ അവകാശവും ഇല്ല;
യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിേലക്കു
െപായ്െക്കാള്ള വിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു. 2അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും ദാവീദിെന വിട്ട പിന്മാറി
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബയുെട പക്ഷം
േചർന്നു; എന്നാൽ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
േയാർദ്ദാൻതുടങ്ങി െയരൂശേലംവെര അവരുെട
രാജാവിേനാട് കൂറ് പുലർത്തി.

3 ദാവീദ് െയരൂശേലമിൽ അരമനയിൽ എത്തി;
അരമന സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പത്ത്
െവപ്പാട്ടികെളയും രാജാവ് അന്തഃപുരത്തിൽ
ആക്കി രക്ഷിച്ച എങ്കിലും അവരുമായി ശാരീരിക
ബന്ധം പുലർത്തിയില്ല. അങ്ങെന അവർ
മരണംവെര അടയ്ക്കെപ്പട്ടവരായി ൈവധവ്യം
ആചരിച്ച .

4 അനന്തരം രാജാവ് അമാസേയാട:് “നീ
മൂന്നു ദിവസത്തിനകം െയഹൂദാപുരുഷന്മാെര
വിളിച്ച കൂട്ടി അവരുമായി ഇവിെട വരുക”

* 20. 1 നീചൻ െബലിയാല ്
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എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന അമാസാ
െയഹൂദാപുരുഷന്മാെര വിളിച്ച കൂട്ട വാൻ േപായി;
എന്നാൽ ദാവീദ് നിശ്ചയിച്ച അവധിയിലധികം
അവൻ താമസിച്ച േപായി. 6 എന്നാൽ
ദാവീദ് അബീശായിേയാട്: “അബ്ശാേലാം
െചയ്തതിെനക്കാൾബി്രകിയുെട മകനായ േശബ
ഇേപ്പാൾ നമുക്കു അധികം േദാഷം െചയ്യ ം;
അവൻ ഉറപ്പ ള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കടന്ന്
നമ്മളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
നിെന്റ യജമാനെന്റ പടയാളികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അവെനപിന്തുടരുക”എന്നുപറഞ്ഞു. 7അങ്ങെന
േയാവാബിെന്റ ആള കള ം േ്രകത്യരും േപ്ലത്യരും
സകലവീരന്മാരും ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബെയ പിന്തുടരുവാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 8 അവർ ഗിെബേയാനിെല വലിയ
പാറയുെട അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അമാസാ
അവർെക്കതിെര വന്നു. എന്നാൽ േയാവാബ്
ധരിച്ചിരുന്ന പടയങ്കിേമൽ ഒരു കച്ചയിൽ
ഉറേയാടുകൂടി ഒരു വാൾഅരയ്ക്ക് െകട്ടിയിരിന്നു;
അവൻ നടക്കുേമ്പാൾ അത് വീണുേപായി.
9 േയാവാബ് അമാസേയാട:് “സേഹാദരാ, സുഖം
തെന്നേയാ”എന്നു പറഞ്ഞ്അമാസെയചുംബനം
െചയ്യ വാൻ വലത്തുൈകെകാണ്ട് അവെന്റ
താടിക്കു പിടിച്ച . 10 എന്നാൽ േയാവാബിെന്റ
കയ്യിൽ വാൾ ഇരിക്കുന്നത് അമാസാ
്രശദ്ധിച്ചില്ല; േയാവാബ് അവെന വാൾെകാണ്ട്
വയറ്റത്തു കുത്തി; അവെന്റ കുടൽമാല
പുറത്തു വന്നു; രണ്ടാമത് കുേത്തണ്ടിവന്നില്ല;
അവൻ മരിച്ച േപായി. േയാവാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ അബീശായിയും ബി്രകിയുെട
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മകനായേശബെയപിന്തുടർന്നു. 11േയാവാബിെന്റ
ആള കളിൽ ഒരുവൻ അമാസയ്ക്കരികിൽ
നിന്നുെകാണ്ട:് “േയാവാബിേനാട് ഇഷ്ടമുള്ളവനും
ദാവീദിെന്റ പക്ഷക്കാരനും േയാവാബിെന്റ
പിന്നാെല െചല്ലെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 12അമാസാ
െപരുവഴിനടുവിൽ രക്തത്തിൽ മുഴുകി
കിടന്നതുെകാണ്ട് ജനെമല്ലാം നില്ക്കുന്നു എന്ന്
കണ്ടിട്ട് അവൻ അമാസെയ െപരുവഴിയിൽനിന്ന്
വയലിേലക്ക് മാറ്റി; അവിെട എത്തുന്നവെനല്ലാം
നില്ക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അവൻ ഒരു
വസ്്രതം അവെന്റേമൽ മൂടി. 13 അവെന
െപരുവഴിയിൽനിന്ന് മാറ്റിയേശഷം എല്ലാവരും
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ പിന്തുടരുവാൻ
േയാവാബിെന്റ പിന്നാെല േപായി. 14 എന്നാൽ
േശബ എല്ലായി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും
കൂടി കടന്ന് ആേബലിലും േബത്ത-്
മാഖയിലും എല്ലാ േബര്യരുെട അടുക്കലും
െചന്നു; അവരും ഒന്നിച്ച കൂടി അവെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു. 15 മറ്റവർ വന്ന് േബത്ത-്
മാഖയിെല ആേബലിൽ അവെന നിേരാധിച്ച .
അവർ പട്ടണത്തിന് േനെര ഒരു മൺകൂന
ഉയർത്തി; അത് േകാട്ടമതിലിേനാട് േചർന്നാണ്
നിന്നിരുന്നത;് േയാവാബിേനാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാ
പടജ്ജനവും മതിൽ തള്ളിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഇടിച്ച തുടങ്ങി. 16 അേപ്പാൾ ജ്ഞാനമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ: “േകൾക്കുവിൻ, േകൾക്കുവിൻ;
ഞാൻ േയാവാബിേനാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിന്
അടുത്തുവരുവാൻ അവേനാട് പറയുവിൻ” എന്ന്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 17 അവൻ
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അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ: “നീ േയാവാേബാ?”
എന്ന് ആ സ്്രതീ േചാദിച്ച . “അേത” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അവേനാട്:
“അടിയെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. “ഞാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ട”് എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 18 എന്നാൽ അവൾ:
“ ‘ആേബലിൽ െചന്ന് നിർേദ്ദശം േചാദിക്കണം’
എന്ന് പെണ്ടാെക്ക പറയുകയും അങ്ങെന
തർക്കം തീർക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
19 ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ സമാധാനവും
വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവരിൽ ഒരുവൾ ആകുന്നു;
നീ യി്രസാേയലിൽ മാതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു
പട്ടണെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു; നീ
യേഹാവയുെട അവകാശം വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നത്
എന്ത?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അതിന്
േയാവാബ:് “അതിനിടവരാതിരിക്കെട്ട!
വിഴുങ്ങിക്കളയുവാേനാ നശിപ്പിക്കുവാേനാ
എനിക്ക് ഇടവരാതിരിക്കെട്ട! 21 കാര്യം
അങ്ങെനയല്ല; ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബ എെന്നാരു എ്രഫയീംമലനാട്ട കാരൻ
ദാവീദ് രാജാവിെനതിെര തെന്റ കരം
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു; അവെന മാ്രതം
വിട്ട തന്നാൽ മതി; ഞാൻ പട്ടണെത്ത
വിട്ട േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. സ്്രതീ
േയാവാബിേനാട്: “േനാക്കിെക്കാള്ള ക! അവെന്റ
തല മതിലിെന്റ മുകളിൽനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇട്ട തരും” എന്നു പറഞ്ഞു. 22അങ്ങെന സ്്രതീ
െചന്ന് തെന്റജ്ഞാനത്താൽ സകലജനെത്തയും
സമ്മതിപ്പിച്ച ; അവർ ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബയുെട തലെവട്ടി േയാവാബിെന്റ അടുക്കൽ
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ഇട്ട െകാടുത്തു; അേപ്പാൾ അവൻ കാഹളം
ഊതി, എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ട് വീടുകളിേലക്ക്
േപായി. േയാവാബ് െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽമടങ്ങിേപ്പായി.

23 േയാവാബ് യി്രസാേയൽ ൈസന്യത്തിെനല്ലാം
ൈസന്യാധിപൻആയിരുന്നു; െയേഹായാദായുെട
മകനായ െബനായാവ് േ്രകത്യരുെടയും
േപ്ലത്യരുെടയും നായകൻ ആയിരുന്നു.
24 അേദാരാം ഊഴിയേവലക്കാർക്ക്
േമൽവിചാരകൻ; അഹിലൂദിെന്റ മകനായ
െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തി; 25 െശവാ
പകർെപ്പഴുത്തുക്കാരൻ; സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ. 26 യായീര്യനായ
ഈരയും ദാവീദിെന്റപുേരാഹിതൻആയിരുന്നു.

21
1 ദാവീദിെന്റ കാലത്ത് മൂന്നു വർഷം
തുടർച്ചയായി ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; ദാവീദ്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“െശൗല് ഗിെബേയാന്യെര െകാന്നതുെകാണ്ട്
അത് അവൻ നിമിത്തവും രക്തപാതകമുള്ള
അവെന്റകുടുംബം നിമിത്തവുംആകുന്നു”. എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 2അങ്ങെന രാജാവ്
ഗിെബേയാന്യെര വിളിച്ച് അവേരാട് സംസാരിച്ച :
ഗിെബേയാന്യർ യി്രസാേയല്യരല്ല; അേമാര്യരിൽ
േശഷിച്ചവരേ്രത. അവെര സംരക്ഷിക്കാെമന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ സത്യം െചയ്തിരുന്നു.
എങ്കിലും െശൗല് യി്രസാേയല്യർക്കും
െയഹൂദ്യർക്കും േവണ്ടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
അതിതാല്പര്യത്താൽഅവെരെകാന്നുകളയുവാൻ
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്രശമിച്ച - 3 ദാവീദ് ഗിെബേയാന്യേരാട:്
“ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് െചയ്തു തരണം?
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട അവകാശെത്ത
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് പരിഹാരം
െചയ്യണം?” എന്നു േചാദിച്ച . 4 ഗിെബേയാന്യർ
അവേനാട്: “െശൗലിേനാടും അവെന്റ
ഗൃഹേത്താടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം െപാന്നും
െവള്ളിയുംെകാണ്ട് തീരുന്നതല്ല; യി്രസാേയലിൽ
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരുവെന നീ െകാല്ല കയും
േവണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
എന്തുതെന്നയായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തുതരാം” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 5അവർ
രാജാവിേനാട:് “ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും
യി്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും ഞങ്ങൾ
േശഷിക്കാെത മുടിഞ്ഞുേപാകത്തക്കവണ്ണം
ഉപായം ചിന്തിക്കുകയും െചയ്തവെന്റ
മക്കളിൽ ഏഴുേപെര ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം.
6 ഞങ്ങൾ അവെര യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്ത
െശൗലിെന്റ, ഗിെബയയിൽ യേഹാവയുെട
മുമ്പിൽ തൂക്കിക്കളയും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. “ഞാൻ അവെര തരാം” എന്ന് രാജാവ്
പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ ദാവീദും െശൗലിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാനും തമ്മിൽ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ െചയ്ത സത്യംനിമിത്തം
െശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ മകൻ
െമഫീേബാെശത്തിെന രാജാവ് ഒഴിവാക്കി.
8 അയ്യാവിെന്റ മകൾ രിസ്പാ െശൗലിനു
്രപസവിച്ച രണ്ട് പു്രതന്മാരായഅർേമ്മാനിെയയും
െമഫീേബാെശത്തിെനയും െശൗലിെന്റ മകളായ
േമരബ് െമേഹാലാത്യൻ ബർസില്ലായിയുെട
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മകനായ അ്രദിേയലിനു ്രപസവിച്ച അഞ്ച്
പു്രതന്മാെരയും രാജാവ് പിടിച്ച് ഗിെബേയാന്യരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 9 അവർ അവെര മലയിൽ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക തൂക്കിക്കളഞ്ഞു;
അങ്ങെന അവർ ഏഴുേപരും ഒരുമിച്ച മരിച്ച ;
െകായ്ത്തുകാലത്തിെന്റ ആദ്യദിവസങ്ങളായ
യവെക്കായ്ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലായിരുന്നു
അവെര െകാന്നത.് 10 അയ്യാവിെന്റ
മകളായ രിസ്പ ചാക്കുശീല എടുത്ത്
പാറേമൽ വിരിച്ച് െകായ്ത്തുകാലത്തിെന്റ
ആരംഭംമുതൽ ആകാശത്തുനിന്ന് അവരുെട
േമൽ മഴെപയ്തതുവെര പകൽആകാശത്തിെല
പക്ഷികേളാ രാ്രതി കാട്ട മൃഗങ്ങേളാ അവെര
െതാടുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നു. 11 െശൗലിെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായി അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസ്പ
െചയ്തത് ദാവീദ് േകട്ടിട്ട് 12 ദാവീദ് െചന്ന്
െഫലിസ്ത്യർ ഗിൽേബാവയിൽവച്ച് െശൗലിെന
െകാന്നനാളിൽ േബത്ത-്ശാൻനഗരവീഥിയിൽ
െഫലിസ്ത്യർ തൂക്കിക്കളയുകയും ഗിെലയാദിെല
യാേബശ് പൗരന്മാർ അവിെടനിന്ന് േമാഷ്ടിച്ച
െകാണ്ടുവരുകയും െചയ്തിരുന്ന െശൗലിെന്റയും
അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ
അവരുെടഅടുക്കൽനിന്ന്എടുത്തു. 13അങ്ങെന
അവൻ െശൗലിെന്റയും അവെന്റ മകൻ
േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ അവിെടനിന്നു
വരുത്തി; തൂക്കിെക്കാന്നവരുെട അസ്ഥികള ം
അവർ െപറുക്കിെയടുത്തു. 14 െശൗലിെന്റയും
അവെന്റ മകൻ േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ
അവർ െബന്യാമീൻേദശത്ത് േസലയിൽ
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അവെന്റ അപ്പനായ കീശിെന്റ കല്ലറയിൽ
അടക്കം െചയ്തു; രാജാവ് കല്പിച്ചെതല്ലാം
അവർ െചയ്തു. അതിന് െറേശഷം ൈദവം
േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനെയ
ആദരിച്ച . 15 െഫലിസ്ത്യർക്ക് യി്രസാേയലിേനാട്
വീണ്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ദാവീദ് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായി െചന്ന് െഫലിസ്ത്യേരാടു േപാരാടി;
ദാവീദ് തളർന്നുേപായി. 16 അേപ്പാൾ മുന്നൂറു
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള താ്രമശൂലം ധരിച്ചവനും
പുതിയ വാൾ അരക്കു െകട്ടിയവനുമായി
രാഫാമക്കളിൽ യിശ്ബി-െബേനാബ്
എെന്നാരുവൻ ദാവീദിെന െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച .
17എന്നാൽ െസരൂയയുെട മകനായ അബീശായി
അവെന്റ സഹായത്തിനായി വന്ന് െഫലിസ്ത്യെന
െവട്ടിെക്കാന്നു; അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അവേനാട്: “നീ യി്രസാേയലിെന്റ ദീപം
െകടുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്ഇനിഞങ്ങേളാടുകൂടി
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടരുത”് എന്ന് സത്യംെചയ്തു
പറഞ്ഞു.

18 അതിന ്െറേശഷം േഗാബിൽവച്ച്
വീണ്ടും െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി;
അേപ്പാൾ ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി
മല്ലന്മാരുെട മക്കളിൽ ഒരുവനായ സഫിെന
െവട്ടിെക്കാന്നു. 19 േഗാബിൽവച്ച് പിെന്നയും
െഫലിസ്ത്യേരാടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെടവച്ച്
േബത്ത്േലെഹമ്യനായ യാെര-ഓെരഗീമിെന്റ
മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ
സേഹാദരെന െവട്ടിെക്കാന്നു; േഗാലിയാത്തിന ്െറ
സേഹാദരെന്റ കുന്തത്തണ്ട് െനയ്ത്തുകാരുെട
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പടപ്പ തടിേപാെല ആയിരുന്നു. 20 പിെന്നയും
ഗത്തിൽവച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിെട ഒരു
അതികായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഓേരാ
ൈകയ്ക്ക് ആറാറുവിരലും ഓേരാ കാലിന്
ആറാറുവിരലും ആെക ഇരുപത്തിനാല്
വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവനും രാഫയ്ക്കു
ജനിച്ചവനായിരുന്നു. 21അവൻ യി്രസാേയലിെന
അധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമയയുെട മകൻ േയാനാഥാൻ അവെന
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22ഈ നാല് േപരും ഗത്തിൽ
രാഫയ്ക്കു ജനിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ
ദാവീദിെന്റയുംഅവെന്റഭൃത്യന്മാരുെടയുംകയ്യാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട .

22
1 യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കള െട
കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിച്ച ദിവസംഅവൻയേഹാവയ്ക്ക് െചാല്ലിയ
കീർത്തനം:
2 “യേഹാവഎെന്റപാറയുംഎെന്റ േകാട്ടയും
എെന്റരക്ഷകനുംആകുന്നു.
3എെന്റബലമായൈദവം;
അങ്ങയിൽഞാൻആ്രശയിക്കും;
എെന്റപരിചയുംഎെന്റരക്ഷയായെകാമ്പും
എെന്റഅഭയസ്ഥാനവുംഎെന്റ േകാട്ടയും തെന്ന.
എെന്റ രക്ഷിതാേവ, അങ്ങ് എെന്ന

അ്രകമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.
4സ്തുതിക്കെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യനായയേഹാവെയ

ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; എെന്റ
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ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് എെന്ന
രക്ഷിക്കും.

5മരണത്തിെന്റതിരമാലഎെന്നവളഞ്ഞു;
ദുഷ്ടതയുെട കുെത്താഴുക്കുകൾ എെന്ന

ഭയെപ്പടുത്തി;
6പാതാള*പാശങ്ങൾഎെന്നചുറ്റി;
മരണത്തിെന്റെകണികൾഎെന്റ േമൽവീണു.
7എെന്റകഷ്ടതയിൽഞാൻയേഹാവെയവിളിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താടുതെന്നനിലവിളിച്ച ,
അവിടുന്ന് അവിടുെത്ത ആലയത്തിൽനിന്ന്

എെന്റഅേപക്ഷേകട്ട ;
എെന്റ നിലവിളി അവിടുെത്ത െചവികളിൽ

എത്തി.
8അവിടുന്ന് േകാപിക്കയാൽഭൂമി െഞട്ടിവിറച്ച ,
ആകാശത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങൾഇളകി,
അവകുലുങ്ങിേപ്പായി.
9അവിടുെത്തമൂക്കിൽനിന്നു പുകെപാങ്ങി,
അവിടുെത്ത വായിൽനിന്നു ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീ

പുറെപ്പട്ട ,
തീക്കനൽഅവനിൽനിന്ന് ജ്വലിച്ച .
10അവിടുന്ന്ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾ അവിടുെത്ത കാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നു†.

11അവിടുന്ന് ഒരു െകരൂബിേന്മേലറി പറന്നു,
കാറ്റിൻചിറകിേന്മൽഅവിടുന്ന് ്രപത്യക്ഷനായി.
12അവിടുന്ന്അന്ധകാരെത്തചുറ്റ ം മറയാക്കി;
ആകാശത്തിെല ഇരുണ്ട െവള്ളങ്ങള ം കനത്ത

േമഘങ്ങള ംകൂെട.

* 22. 6 പാതാള നരകം † 22. 10 അവിടുെത്ത
കാല്ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നുകൂരിരുട്ടിനുേമൽഅവിടുന്ന് പാദമുറപ്പിച്ച
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13 അവിടുെത്ത മുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ
തീക്കനൽജ്വലിച്ച .

14യേഹാവആകാശത്തിൽഇടി മുഴക്കി,
അത്യ ന്നതൻഅവിടുെത്തശബ്ദം േകൾപ്പിച്ച .
15അവിടുന്ന്അമ്പ്എയ്ത്അവെരചിതറിച്ച ,
മിന്നൽഅയച്ച്അവെര േതാല്പിച്ച .
16യേഹാവയുെടശാസനയാൽ,
തിരുമൂക്കിെലശ്വാസത്തിെന്റഊത്തിനാൽ
കടലിെന്റചാലുകൾകാണെപ്പട്ട
ഭൂതലത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനങ്ങൾെവളിെപ്പട്ട .
17അവിടുന്ന് ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈക നീട്ടി എെന്ന

പിടിച്ച ,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന്എെന്നവലിെച്ചടുത്തു.
18അവിടുന്ന്എെന്റബലമുള്ളശ്രതുവിൽനിന്നും
എെന്നപകച്ചവരിൽനിന്നുംഎെന്നവിടുവിച്ച ;
അവർഎന്നിലുംബലേമറിയവർആയിരുന്നു.
19എെന്റ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവർ എെന്ന

ആ്രകമിച്ച ;
എന്നാൽയേഹാവഎനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.
20 അവിടുന്ന് എെന്ന അപകടത്തില് നിന്ന്

വിടുവിച്ച ‡,
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന

വിടുവിച്ച .
21യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം എനിക്ക്

്രപതിഫലം നല്കി,
എെന്റ ൈകകള െട െവടിപ്പിെനാത്തവണ്ണം

എനിക്ക് പകരംതന്നു.
‡ 22. 20 അവിടുന്ന് എെന്ന അപകടത്തില ് നിന്ന് വിടുവിച്ച
അവിടുന്ന്എെന്നവിശാലതയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു
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22ഞാൻയേഹാവയുെട വഴികെള ്രപമാണിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തതുമില്ല.
23 അവിടുെത്ത വിധികൾ ഒെക്കയും എെന്റ

മുമ്പിലുണ്ട;്
അവിടുെത്ത ചട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ

വിട്ട നടന്നിട്ട മില്ല.
24 ഞാൻ അങ്ങയുെട മുമ്പാെക

നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു,
അകൃത്യം െചയ്യാെത ഞാൻ എെന്ന തെന്ന

കാത്തു.
25യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവണ്ണവും
അങ്ങയുെട കാഴ്ചയിൽ എെന്റ

നിർമ്മലതെക്കാത്തവണ്ണവും എനിക്ക്
പകരം നല്കി.

26 ദയാലുേവാട് അങ്ങ് ദയാലുവാകുന്നു;
നിഷ്കളങ്കേനാട്അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കൻ.

27നിർമ്മലേനാട്അങ്ങ് നിർമ്മലനാകുന്നു;
വ്രകേനാട്അങ്ങ് വ്രകതകാണിക്കുന്നു.
28താഴ്മയുള്ളജനെത്തഅങ്ങ് രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര താഴ്േത്തണ്ടതിന്അങ്ങ്

അവരുെട േമൽ ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.
29യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്റ ദീപംആകുന്നു;
യേഹാവഎെന്റഅന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
30 അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽ ഞാൻ

പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെരപാഞ്ഞുെചല്ല ം§;
എെന്റൈദവത്താൽഞാൻമതിൽചാടിക്കടക്കും.
31ൈദവത്തിെന്റവഴി പൂർണ്ണതയുള്ളത,്

§ 22. 30 അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽഞാൻപടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര
പാഞ്ഞുെചല്ല ം അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ
േനെരപാഞ്ഞുെചന്നുതകര ്ക്കും



2ശമൂേവൽ 22:32 xcix 2ശമൂേവൽ 22:40

യേഹാവയുെട വചനംഊതിക്കഴിച്ചത;്
അവിടുെത്ത ശരണമാക്കുന്ന ഏവർക്കും

അവിടുന്ന് പരിചആകുന്നു.
32യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുള്ള ?
നമ്മുെടൈദവം ഒഴിെകപാറആരുള്ള ?
33ൈദവംഎെന്റബലവും ശക്തിയുംആകുന്നു,
അവിടുന്ന്എെന്റവഴി കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നു.
34 അവിടുന്ന് എെന്റ കാലുകെള

മാൻേപടക്കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി
ഉയരങ്ങളിൽഎെന്നനില് ക്കുമാറാക്കുന്നു.
35 അവിടുന്ന് എെന്റ ൈകകൾക്ക് യുദ്ധ

പരിശീലനം നൽകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈകകൾക്ക്

താ്രമംെകാണ്ടുള്ളവില്ല് കുലക്കാം.
36 അങ്ങയുെട രക്ഷ എന്ന പരിചയും അങ്ങ്

എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടസൗമ്യതഎെന്നവലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
37ഞാൻകാലടിെവേക്കണ്ടതിനുഅങ്ങ്വിശാലത

വരുത്തി;
എെന്റപാദങ്ങൾവഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
38ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിന്തുടർന്ന്നശിപ്പിച്ച
അവർനശിക്കുേവാളംഞാൻപിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
39 അവർ എഴുേന്നല്ക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്

ഞാൻ അവെര നശിപ്പിക്കുകയും
മുറിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു,

അവർഎെന്റകാല്ക്കീഴിൽവീണിരിക്കുന്നു.
40യുദ്ധത്തിനായിഅങ്ങ്എെന്റഅരയ്ക്ക് ശക്തി

െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
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എനിെക്കതിെര എഴുേന്നറ്റവെര അങ്ങ് എനിക്ക്
കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.

41 എെന്ന െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്

അങ്ങ് എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കഴുത്തും എനിക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു. 42 അവർ ചുറ്റ ം
േനാക്കിെയങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;

യേഹാവയിങ്കേലക്കു േനാക്കി, അവിടുന്ന്
അവർക്ക് ഉത്തരംഅരുളിയതുമില്ല.

43 ഞാൻ അവെര നിലത്തിെല െപാടിേപാെല
െപാടിച്ച ,

വീഥികളിെല െചളിെയേപാെല ഞാൻ അവെര
ചവിട്ടി ചിതറിച്ച .

44എെന്റജനത്തിെന്റകലഹങ്ങളിൽനിന്നുംഅങ്ങ്
എെന്നവിടുവിച്ച ,

ജനതകൾക്ക്എെന്നതലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅറിയാത്തജനംഎെന്നേസവിക്കും.
45അന്യജാതിക്കാർഎനിക്ക് കീഴ്െപടും;
േകട്ട ഉടൻ തെന്ന അവർ എെന്ന അനുസരിക്കും.

46അന്യജാതിക്കാർക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
തങ്ങള െട ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ

വിറച്ച ംെകാണ്ട് വരുന്നു.
47 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു; എെന്റ പാറ

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
എൻ രക്ഷയുെട പാറയായ ൈദവം ഉന്നതൻ

തെന്ന.
48എനിക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്യന്നവനും
ജനതകെള എനിക്ക് കീഴാക്കുന്നവനും ൈദവം

തെന്ന.
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49 അവിടുന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കുന്നു;

എനിെക്കതിെര എഴുേന്നല്ക്കുന്നവർക്കു മീെത
അങ്ങ്എെന്നഉയർത്തുന്നു;

അ്രകമിയിൽനിന്ന്അങ്ങ്എെന്നവിടുവിക്കുന്നു.
50അതുെകാണ്ട,് യേഹാേവ,ഞാൻ ജാതികള െട

മേദ്ധ്യഅങ്ങയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം,
അങ്ങയുെട നാമെത്തഞാൻകീർത്തിക്കും.
51 അവിടുന്ന് തെന്റ രാജാവിന് രക്ഷാേഗാപുരം

ആകുന്നു;
അവിടുെത്തഅഭിഷിക്തനു ദയകാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിനുംഅവെന്റസന്തതിക്കുംഎെന്നേന്നക്കും

തെന്ന”.

23
1ദാവീദിെന്റഅന്ത്യവാക്യങ്ങളാണിത:്

“യിശ്ശായിപു്രതൻ ദാവീദ് െചാല്ല ന്നു;
ഔന്നത്യം ്രപാപിച്ച പുരുഷൻെചാല്ല ന്നു;
യാേക്കാബിൻൈദവത്താൽഅഭിഷിക്തൻ,
യി്രസാേയലിൻ മധുരഗായകൻതെന്ന.
2 യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എന്നിലൂെട

സംസാരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത വചനം എെന്റ നാവിേന്മൽ

ഇരിക്കുന്നു.
3യി്രസാേയലിെന്റൈദവംകല്പിച്ച ;
യി്രസാേയലിൻപാറഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
‘മനുഷ്യെര നീതിമാനായി ഭരിക്കുന്നവൻ,
4ൈദവഭയേത്താെടവാഴുന്നവൻ,
േമഘമില്ലാത്ത ്രപഭാതകാലത്ത്
സുേര്യാദയത്തിങ്കെല ്രപകാശത്തിനു തുല്യൻ;
മഴയ്ക്കു േശഷംസൂര്യകാന്തിയാൽ
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ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്നഇളമ്പുല്ലിനു തുല്യൻ.’
5 ൈദവസന്നിധിയിൽ എെന്റ ഗൃഹം

അതുേപാെലയല്ലേയാ?
അവിടുന്ന് എേന്നാട് ഒരു ശാശ്വതനിയമം

െചയ്തുവേല്ലാ:
അത് എല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും

സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു.
അവിടുന്ന് എനിക്ക് സകലരക്ഷയും വാഞ്ഛയും

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? 6 എന്നാൽ
സകലനീചന്മാരും വലിെച്ചറിയെപ്പടുന്ന
മുള്ള േപാെലആകുന്നു

അവെയൈകെകാണ്ട്എടുക്കാവതല്ലേല്ലാ.
7അവെയ െതാടുവാൻ തുനിയുന്നവൻ ഇരിമ്പും

കുന്തപ്പിടിയും പിടിച്ചിരിക്കണം;
അവെയഅവകിടക്കുേന്നടത്തുതെന്നതീ െവച്ച

ചുട്ട കളയണം”.
8 ദാവീദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുെട
േപരുകളാണിത:് തഹ്െകേമാന്യൻ േയാേശബ്-
ബേശ്ശെബത്ത്; അവൻ നായകന്മാരിൽ
തലവൻ; എണ്ണ റുേപെര ഒേര സമയത്ത്
ആ്രകമിച്ച െകാന്ന എസ്ന്യൻ അദീേനാ
ഇവൻ തെന്ന. 9 അവെന്റ േശഷം ഒരു
അേഹാഹ്യെന്റ മകനായ േദാദായിയുെട
മകൻ എെലയാസാർ; അവൻ െഫലിസ്ത്യർ
യുദ്ധത്തിന് കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്
യി്രസാേയല്യർ െപായ്ക്കളഞ്ഞേപ്പാൾ
ദാവീദിേനാടുകൂടി നിന്നു െഫലിസ്ത്യെര
െവല്ല വിളിച്ച മൂന്നു വീരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ
ആയിരുന്നു. 10അവൻ എഴുേന്നറ്റ് ൈകതളർന്ന്
വാേളാട് പറ്റിേപ്പാകുംവെര െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടി;



2ശമൂേവൽ 23:11 ciii 2ശമൂേവൽ 23:17

അന്ന് യേഹാവ വലിയ ഒരു ജയം നല്കി;
െകാള്ളയിടുവാൻ മാ്രതേമ പടജ്ജനം അവെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നുള്ള . 11 അവന്റേശഷം
ഹാരാര്യനായ ആേഗയുെട മകനായ ശമ്മാ;
ഒരിക്കൽ െചറുപയർ ഉള്ള ഒരു വയലിൽ
കവെച്ചൎക്കു െഫലിസ്ത്യർ കൂടിവന്നേപ്പാൾ ജനം
െഫലിസ്ത്യരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി.
12 അവൻ വയലിെന്റ നടുവിൽനിന്നു അതിെന
കാത്തു െഫലിസ്ത്യെര െവട്ടി. അങ്ങെന
യേഹാവ വലിയ ഒരു ജയം നല്കി. 13 മുപ്പത്
നായകന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ െകായ്ത്തുകാലത്ത്
അദുല്ലാംഗുഹയിൽദാവീദിെന്റഅടുക്കൽെചന്നു;
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈസന്യം െരഫയീം താഴ്വരയിൽ
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു. 14അന്ന്ദാവീദ് േകാട്ടയിൽ
ആയിരുന്നു; െഫലിസ്ത്യർക്ക് േബത്ത-്
േലേഹമിൽ അക്കാലത്ത് ഒരു കാവൽപട്ടാളം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 “േബത്ത-്േലേഹം
പട്ടണവാതില് ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു െവള്ളം
എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ആര് െകാണ്ടുവന്നു
തരും” എന്ന് ദാവീദ് വാഞ്ഛേയാെട പറഞ്ഞു.
16അേപ്പാൾആമൂന്നുവീരന്മാരും െഫലിസ്ത്യരുെട
പാളയത്തിൽകൂടി കടന്നുെചന്ന് േബത്ത-്
േലേഹം പട്ടണവാതില ്ക്കെല കിണറ്റിൽനിന്നു
െവള്ളംേകാരി ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ അവൻ അത്
കുടിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത യേഹാവയ്ക്കു
നിേവദിച്ച് ഒഴിച്ച : 17 “യേഹാേവ, അവരുെട
്രപാണെന ഉേപക്ഷിച്ച േപായ പുരുഷന്മാരുെട
രക്തം ഞാൻ കുടിക്കുകേയാ? ഇത് െചയ്യ വാൻ
എനിക്ക് ഇടയാകരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു;
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അത് കുടിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു.
ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ െചയ്തത്.
18 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും െസരൂയയുെട
മകനുമായ അബീശായി മൂന്നുേപരിൽ
്രപധാനി ആയിരുന്നു. അവൻ തെന്റ കുന്തം
മുന്നൂറുേപരുെട േനെര ഓങ്ങി, അവെര െകാന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവൻ മൂന്നുേപരിൽവച്ച് കീർത്തി
്രപാപിച്ച . 19 ആ മൂന്നുേപരിൽ അബീശായി
അേല്ല മാനം ഏറിയവൻ? അതുെകാണ്ട് അവൻ
അവർക്ക് തലവനായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും
അവൻ ആദ്യെത്ത മൂന്നുേപേരാളം വരുകയില്ല.
20 കബ്േസലിൽ ഒരു പരാ്രകമശാലിയുെട
മകനായെയേഹായാദയുെട മകൻെബനായാവും
വീര്യ്രപവൃത്തികൾെചയ്തു;അവൻേമാവാബിെല
സിംഹതുല്യരും അരിേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുമായ
രണ്ട് വീരന്മാെര െകാന്നതുകൂടാെത
മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ഗുഹയിൽ െചന്ന്
ഒരു സിംഹെത്തയും െകാന്നു. 21 അവൻ
േകാമളനായ ഒരു മി്രസയീമ്യെനയും സംഹരിച്ച ;
മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവൻ ഒരു വടിയുംെകാണ്ട് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു മി്രസയീമ്യെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
കുന്തം പിടിച്ച പറിച്ച കുന്തംെകാണ്ട് അവെന
െകാന്നു. 22 ഇത് െയേഹായാദയുെട മകനായ
െബനായാവ് െചയ്തു, മൂന്നു വീരന്മാരിൽ
കീർത്തി ്രപാപിച്ച . 23 അവൻ മുപ്പതുേപരിൽ
മാനേമറിയവനായിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യെത്ത
മൂന്നുേപേരാളം വരുകയില്ല. ദാവീദ് അവെന
തെന്റ അംഗരക്ഷകരുെട നായകനാക്കി.



2ശമൂേവൽ 23:24 cv 2ശമൂേവൽ 23:39

24 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ അസാേഹൽ
മുപ്പതുേപരിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരുന്നു;
അവർ ആെരന്നാൽ: േബത്ത-്േലേഹമ്യനായ
േദാേദാവിെന്റ മകൻ എൽഹാനാൻ,
ഹേരാദ്യൻ ശമ്മാ, ഹേരാദ്യൻ എലീക്കാ,
25 പൽത്യൻ േഹെലസ്, െതേക്കാവ്യനായ
ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ, 26 അനേഥാത്യൻ
അബീേയെസർ, ഹൂശാത്യൻ െമബുന്നായി,
അേഹാഹ്യൻ സൽേമാൻ, 27 െനേത്താഫാത്യൻ
മഹരായി, 28 െനേതാഫാത്യനായ ബാനയുെട
മകൻ േഹെലബ,് 29 െബന്യാമീന്യരുെട
ഗിെബയയിൽനിന്നുള്ള രീബായിയുെട മകൻ
ഇത്ഥായി, 30 പിരാേഥാന്യൻ െബനായ്യാവ,്
31 നഹേലഗാശ് അരുവികളിൽനിന്ന് ഹിദ്ദായി,
അർബാത്യൻ അബീ-അല്േബാൻ, ബർഹൂമ്യൻ
അസ്മാെവത്ത,് 32 ശാൽേബാന്യൻ എല്യഹ്ബാ,
യാേശെന്റ പു്രതന്മാർ: 33 േയാനാഥാൻ,
ഹാരാര്യൻ ശമ്മ, അരാര്യനായ ശാരാരിെന്റ
മകൻ അഹീരാം, 34 മയഖാത്യെന്റ മകനായ
അഹശ്ബായിയുെട മകൻ എലീേഫെലത,്
ഗീേലാന്യനായ അഹീേഥാെഫലിെന്റ മകൻ
എലീയാം, 35 കർേമ്മല്യൻ െഹേ്രസാ, അർബ്യൻ
പാറായി, 36 േസാബക്കാരനായ നാഥാെന്റ മകൻ
യിഗാൽ, 37 ഗാദ്യൻ ബാനി, െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബിെന്റആയുധവാഹകന്മാരായ
അേമ്മാന്യൻ േസെലക്ക,് െബേരാേയാത്യൻ
നഹരായി. 38 യി്രതീയൻ ഈരാ, യി്രതിയൻ
ഗാേരബ,് 39ഹിത്യൻ ഊരീയാവ് ഇങ്ങെന ആെക
മുപ്പേത്തഴുേപർ.
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24
1 യേഹാവയുെട േകാപം വീണ്ടും
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച : “നീ െചന്ന്
യി്രസാേയലിെനയും െയഹൂദെയയും എണ്ണ ക”
എന്നിങ്ങെന അവർക്ക് വിേരാധമായി
ദാവീദിന് േതാന്നിച്ച . 2 അങ്ങെന രാജാവ്
തെന്റകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന േസനാധിപതിയായ
േയാവാബിേനാട്: “ദാൻ മുതൽ േബർ-
േശബവെര യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ
എല്ലായിടവും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ജനെത്ത
എണ്ണി യുദ്ധ്രപാപ്തരായവരുെട സംഖ്യ എെന്ന
അറിയിക്കുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച . 3 അതിന്
േയാവാബ് രാജാവിേനാട:് “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ജനെത്ത ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിെന്റ
നൂറിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട; എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ കണ്ണ കൾ അത് കാണെട്ട.
എങ്കിലും എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് ഈ
കാര്യത്തിന് താത്പര്യെപ്പടുന്നത് എന്തിന?്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 എങ്കിലും േയാവാബിനും
പടനായകന്മാർക്കും രാജാവിെന്റ കല്പന
അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നു. അങ്ങെന േയാവാബും
പടനായകന്മാരും യി്രസാേയൽ ജനെത്ത
എണ്ണ വാൻ രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട .
5 അവർ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ഗാദ് താഴ്വരയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ ഉള്ള പട്ടണത്തിന് വലത്തുവശത്ത്
അേരാേവരിലും യേസരിനു േനെരയും കൂടാരം
അടിച്ച . 6പിെന്നഅവർ ഗിെലയാദിലും തഹ്തീം-
െഹാദ്ശിേദശത്തും െചന്നു; പിെന്ന അവർ ദാൻ-
യാനിലും ചുറ്റി സീേദാനിലും െചന്നു; 7 പിെന്ന
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അവർ േസാർേകാട്ടയ്ക്കും ഹിവ്യരുെടയും
കനാന്യരുെടയും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
െചന്നിട്ട് െയഹൂദയുെട െതക്കുഭാഗത്ത്
േബർ-േശബയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട . 8 ഇങ്ങെന
അവർ േദശെത്തല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച ,
ഒമ്പതുമാസവും ഇരുപതു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ്
െയരൂശേലമിൽ എത്തി. 9 േയാവാബ് ജനെത്ത
എണ്ണിയതിെന്റ ആെകത്തുക രാജാവിനു
െകാടുത്തു:യി്രസാേയലിൽആയുധപാണികളായ
േയാദ്ധാക്കൾ എട്ട ലക്ഷവും െയഹൂദ്യർ
അഞ്ചുലക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

10 എന്നാൽ ദാവീദ് ജനെത്ത എണ്ണിയേശഷം
തെന്റ മനഃസാക്ഷി അവെന അലട്ടിയേപ്പാൾ
അവൻ യേഹാവേയാട:് “ഞാൻ ഈ െചയ്തത്
മഹാപാപം; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, യേഹാേവ,
അടിയെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിക്കണേമ എന്ന്
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; ഞാൻ വലിയ
േഭാഷത്തം െചയ്തുേപായി” എന്നു പറഞ്ഞു.
11 ദാവീദ് രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
ദർശകനായ ഗാദ്്രപവാചകന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 12 “നീ
െചന്ന് ദാവീദിേനാട:് ‘ഞാൻ മൂന്നു കാര്യം
നിെന്റ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു; അതിൽ ഒന്ന്
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാള്ള ക; അത് ഞാൻ
നിേന്നാട് െചയ്യ ം എന്നിങ്ങെന യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്നു പറയുക”. 13 ഗാദ്
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്
അറിയിച്ച : “നിെന്റ േദശത്ത് ഏഴു വർഷെത്ത*

* 24. 13 ഏഴു വർഷെത്തമൂന്ന് വർഷെത്ത
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ക്ഷാമം ഉണ്ടാകണേമാ? അെല്ലങ്കിൽ മൂന്നുമാസം
ശ്രതുക്കൾ നിെന്ന പിന്തുടരുേമ്പാൾ നീ നിെന്റ
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകണേമാ?
അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ േദശത്ത് മൂന്നു ദിവസെത്ത
മഹാമാരി ഉണ്ടാകണേമാ? എന്തുേവണം?
എെന്ന അയച്ചവേനാട് ഞാൻ മറുപടി
പറേയണ്ടതിന് നീ ആേലാചിച്ച േനാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 ദാവീദ് ഗാദിേനാട:് “ഞാൻ
വലിയ വിഷമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു; നാം
യേഹാവയുെട കയ്യിൽ തെന്ന വീഴുക; അവെന്റ
കരുണ വലിയതേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ കയ്യിൽ
ഞാൻ വീഴരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു. 15അങ്ങെന
യേഹാവ യി്രസാേയലിേന്മൽ രാവിെല തുടങ്ങി
നിശ്ചയിച്ച സമയംവെര മഹാമാരി അയച്ച ;
ദാൻ മുതൽ േബർ-േശബവെര ജനത്തിൽ
എഴുപതിനായിരംേപർ മരിച്ച േപായി. 16എന്നാൽ
ൈദവദൂതൻ െയരൂശേലമിെന നശിപ്പിക്കാൻ
അതിേന്മൽ തെന്റ ൈക നീട്ടിയേപ്പാൾ
യേഹാവ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച്
ജനത്തിൽ നാശം െചയ്യന്ന ദൂതേനാട്: “മതി,
നിെന്റ ൈക പിൻവലിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ, െയബൂസ്യൻ
അരവ്നയുെട െമതിക്കളത്തിനരികിൽ
ആയിരുന്നു. 17 ജനെത്ത ബാധിക്കുന്ന ദൂതെന
ദാവീദ്കണ്ടിട്ട്യേഹാവേയാട:് “ഞാനല്ലേയാപാപം
െചയ്തത്; ഞാനല്ലേയാ ദുഷ്ടത െചയ്തത്; ഈ
ആടുകൾഎന്ത് െചയ്തു? നിെന്റൈകഎനിക്കും
എെന്റ പിതൃഭവനത്തിനും വിേരാധമായിരിക്കെട്ട
എന്ന് ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു” എന്നു
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പറഞ്ഞു. 18 അന്നുതെന്ന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് “നീ െചന്ന്
െയബൂസ്യനായ അരവ്നയുെട െമതിക്കളത്തിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 19യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
ഗാദ് പറഞ്ഞതുേപാെല ദാവീദ് അവിേടക്കു
േപായി. 20 അരവ്നാ േനാക്കി; രാജാവും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരും തെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ അരവ്നാ പുറെപ്പട്ട
െചന്ന് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു
നമസ്കരിച്ച . 21 “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
അടിയെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് എന്ത?്” എന്ന്
അരവ്നാ േചാദിച്ചതിന് ദാവീദ്: “ബാധ ജനെത്ത
വിട്ട മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിേയണ്ടതിന് ഈ െമതിക്കളം
നിേന്നാട് വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാൻ തെന്ന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അരവ്നാ ദാവീദിേനാട:്
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിനു നല്ലെതന്ന്
േതാന്നുന്നത് എടുത്തു യാഗം കഴിച്ചാലും;
േഹാമയാഗത്തിനു കാളകള ം വിറകിനു
െമതിവണ്ടികള ം കാളകള െട നുകങ്ങള ം ഇതാ.
23 രാജാേവ, ഇവെയല്ലാം അരവ്നാ രാജാവിനു
തരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിന്നിൽ ്രപസാദിക്കുമാറാകെട്ട” എന്നും
അരവ്നാ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു. 24 രാജാവ്
അരവ്നേയാട:് “അങ്ങെനയല്ല, ഞാൻ അത്
നിേന്നാട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം; എനിക്ക്
ഒന്നും െചലവില്ലാെത ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗം കഴിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ദാവീദ് െമതിക്കളവും
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കാളകെളയും അമ്പതുേശക്കൽ െവള്ളിക്കു
വാങ്ങി. 25 ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ംകഴിച്ച .അേപ്പാൾയേഹാവ
േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥന േകട്ട ; ബാധ
യി്രസാേയലിെനവിട്ട മാറുകയും െചയ്തു.
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