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ശമുേവലിെന്റ
രണ്ടാംപുസ്തകം

ദാവീദ് ശൗലിെന്റ മരണവാർത്തേകൾക്കുന്നു
1 ശൗലിെന്റ മരണേശഷം അമാേലക്യെര
േതാൽപ്പിച്ച മടങ്ങിെയത്തിയ ദാവീദ്
തുടർന്നുള്ള രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ സിക്ലാഗിൽ
താമസിച്ച . 2 മൂന്നാംദിവസം ശൗൽ
യുദ്ധംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന പാളയത്തിൽനിന്ന്
ഒരു മനുഷ്യൻ ദുഃഖസൂചകമായി വസ്്രതംകീറിയും
തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് ഓടിെയത്തി.
ദാവീദിെന്റ മുമ്പിെലത്തി അയാൾ അേദ്ദഹെത്ത
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .

3 “നീ എവിെടനിന്നു വരുന്നു,” എന്നു ദാവീദ്
േചാദിച്ച .

“ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട പാളയത്തിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ട വരികയാണ,്” എന്ന് അയാൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

4 “എന്താണു സംഭവിച്ചത?് എേന്നാടു പറയുക,”
എന്നു ദാവീദ് കൽപ്പിച്ച .
ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു: “ജനം യുദ്ധത്തിൽ
േതാേറ്റാടി. അവരിൽ അേനകർ മരിച്ച വീണു;
ശൗലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
മരിച്ച േപായി!”

5 ദാവീദ് ആ െചറുപ്പക്കാരേനാട:് “ശൗലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
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മരിച്ച േപായി എന്നവിവരം നീ എങ്ങെന
അറിഞ്ഞു?”എന്നു േചാദിച്ച .

6 അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ യാദൃച്ഛികമായി ഗിൽേബാവാ
മലയിെലത്താനിടയായി. അവിെട ശൗൽ തെന്റ
കുന്തം ഊന്നി അതിേന്മൽ ചാരിനിന്നിരുന്നു.
േതരുകള ം കുതിരപ്പടയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനേര
പാഞ്ഞ് അടുക്കുകയായിരുന്നു. 7 അേദ്ദഹം
പിന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, എെന്ന കണ്ടു;
എെന്ന വിളിച്ച . ‘അടിയൻ ഇതാ,’ എന്നു ഞാൻ
ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

8 “ ‘നീആര?്’അേദ്ദഹംഎേന്നാടു േചാദിച്ച .”
“ ‘ഒരു അമാേലക്യൻ,’ എന്നു ഞാൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

9 “അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു:
‘എേന്നാടടുത്തുവന്നു നിൽക്കുക; എെന്ന
െകാല്ല ക!ഞാൻമരണത്തിെന്റഅതിേവദനയിൽ
ആണ്;എന്നിട്ട ം ജീവൻഅറ്റ േപാകുന്നില്ല.’

10 “അതുേകട്ട ഞാൻ അടുത്തുെചന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നു. തെന്റ വീഴ്ചയ്ക്കുേശഷം
അേദ്ദഹം പിെന്ന ജീവിക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അേദ്ദഹം തലയിൽ
അണിഞ്ഞിരുന്ന കിരീടവും ൈകയിൽ
അണിഞ്ഞിരുന്ന വളയും ഞാെനടുത്ത് എെന്റ
യജമാനനായ അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ഇതാ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.”

11 അേപ്പാൾ ദാവീദും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
സകലരും തങ്ങള െട വസ്്രതം
പറിച്ച കീറി. 12 അവർ ശൗലിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ േയാനാഥാെനയും
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യേഹാവയുെട ൈസന്യെത്തയും ഇ്രസാേയൽ
രാഷ്്രടെത്തയുംകുറിച്ച—്അവർ വാളാൽ
വീണുേപായതുെകാണ്ട—്കരഞ്ഞു വിലപിച്ച
സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ച .

13വസ്തുതവന്നറിയിച്ചആെചറുപ്പക്കാരേനാട,്
“നീഎവിടത്തുകാരൻ?”എന്നു ദാവീദ് േചാദിച്ച .

“ഒരു അന്യേദശക്കാരെന്റ മകൻ;
അമാേലക്യൻ,”എന്ന്അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

14ദാവീദ്അയാേളാടു േചാദിച്ച : “യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന നശിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സ്വന്തം
കരമുയർത്താൻനീഭയെപ്പടാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്”

15 അതിനുേശഷം ദാവീദ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
ഒരുവെന വിളിച്ച,് “െചന്ന് അവെന
െവട്ടിക്കളയുക!” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . അയാൾ
െചന്ന്ആഅമാേലക്യെന െവട്ടിവീഴ്ത്തി;അയാൾ
മരിച്ച . 16 ദാവീദ് അവേനാട,് “ ‘യേഹാവയുെട
അഭിഷിക്തെന ഞാൻ െകാന്നു,’ എന്നു നീ
നിെന്റ സ്വന്തം വാെകാണ്ട് നിനെക്കതിേര
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ, നിെന്റ രക്തം
നിെന്റ തലേമൽത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട!” എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നു.
ശൗലിെനയും േയാനാഥാെനയുംകുറിച്ച്

ദാവീദിെന്റവിലാപം
17 ശൗലിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാെനയുംകുറിച്ച ദാവീദ്
ഇ്രപകാരം ഒരു വിലാപഗാനം ആലപിച്ച .
18 വിലാപത്തിെന്റ ഈ ധനുർഗീതം
െയഹൂദാജനതെയ അഭ്യസിപ്പിക്കണെമന്ന്
അേദ്ദഹം ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു.
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ഈ ഗീതം യാശാരിെന്റ ്രഗന്ഥത്തിൽ*
എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:
19 “ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപതാപമായവർ നിെന്റ

ഗിരികളിൽവീണുേപായി;
വീരന്മാർവീണുേപായെതങ്ങെന!

20 “ഗത്തിൽഅതു ്രപസ്താവിക്കരുത,്
അസ്കേലാൻ െതരുവീഥികളിൽ അതു
്രപസിദ്ധമാക്കരുത;്

െഫലിസ്ത്യകന്യകമാർആനന്ദിക്കാതിരിക്കെട്ട;
പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്തവരുെട പു്രതിമാർ
ആഹ്ലാദിക്കാെതയുമിരിക്കെട്ട.

21 “ഗിൽേബാവഗിരിനിരകേള,
നിങ്ങളിൽ മഞ്ഞും മഴയും
െപയ്യാെതേപാകെട്ട,
തട്ട തട്ടായ വയലുകള ം† നിങ്ങളിൽ
ഇല്ലാെതേപാകെട്ട.

കാരണം, ബലശാലിയുെട പരിച
അവിെടെവച്ചേല്ലാ നിന്ദിക്കെപ്പട്ടത്,
ശൗലിെന്റ പരിചതെന്ന—ഇനിെയാരിക്കലും
അതിൽഎണ്ണപൂശി മിനുക്കുകയില്ല.

22 “നിഹതന്മാരുെട രക്തത്തിൽനിന്ന്,
അേത,ശക്തന്മാരുെട മാംസത്തിൽനിന്ന,്

േയാനാഥാെന്റവില്ല പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ശൗലിെന്റ വാൾ തൃപ്തിവരാെത
പിൻവാങ്ങിയിട്ട മില്ല.

* 1:18 അഥവാ,നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രഗന്ഥത്തിൽ † 1:21 അഥവാ,
യാഗങ്ങൾക്കുള്ളധാന്യം വിളയുന്നവയലുകള ം



2ശമുേവൽ 1:23 v 2ശമുേവൽ 1:27

23ശൗലും േയാനാഥാനും;
അവർ സ്േനഹശാലികള ം
കരുണാപൂർണരുമായിരുന്നു.
മരണത്തിലുംഅവർ േവർപിരിഞ്ഞില്ല!

അവർകഴുകന്മാരിലും േവഗേമറിയവർ,
സിംഹങ്ങളിലുംബലശാലികൾതെന്ന!

24 “ഇ്രസാേയൽപു്രതിമാേര,
ശൗലിെനെച്ചാല്ലി കരയുവിൻ!

അേദ്ദഹം നിങ്ങെള േമാടിയായി രക്താംബരം
അണിയിക്കുകയും
നിങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങളിൽ
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കുകയും
െചയ്തു.

25 “വീരന്മാർയുദ്ധത്തിൽവീണുേപായെതങ്ങെന!
നിെന്റ ഗിരികളിൽ േയാനാഥാൻ
മരിച്ച വീണേല്ലാ.

26േയാനാഥാേന,എെന്റസേഹാദരാ,നിെന്നെച്ചാല്ലി
ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു;
നീഎനിേക്കറ്റവും ്രപിയനായിരുന്നു!

നിനക്ക് എേന്നാടുള്ള സ്േനഹം
വിസ്മയകരമായിരുന്നു,
അത് ഒരു സ്്രതീയുെട സ്േനഹെത്തക്കാള ം
അതിശയകരം!

27 “വീരന്മാർവീണുേപായെതങ്ങെന!
യുദ്ധായുധങ്ങള ം നശിച്ച േപായേല്ലാ!”
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2
ദാവീദ് െയഹൂദാരാജാവായി

അഭിേഷകംെചയ്യെപ്പടുന്നു
1 ഇതിനുേശഷം ദാവീദ,് “ഞാൻ
െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്കു േപാകണേമാ”
എന്ന്യേഹാവേയാട്അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .

“േപാകുക,”എന്ന്യേഹാവകൽപ്പിച്ച .
“എവിേടക്കാണു ഞാൻ േപാേകണ്ടത്?” എന്നു
ദാവീദ് േചാദിച്ച .

“െഹേ്രബാനിേലക്ക,്”എന്ന്അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
2 െയ്രസീൽക്കാരി അഹീേനാവം, കർേമല്യനായ
നാബാലിെന്റ വിധവ അബീഗയിൽ എന്നീ രണ്ടു
ഭാര്യമാെരയുംകൂട്ടി ദാവീദ് അവിേടക്കുേപായി.
3 തെന്റ അനുയായികെളയും അവരുെട
കുടുംബങ്ങെളയും ദാവീദ് അവിേടക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. െഹേ്രബാനിലും അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലുമായി അവർ താമസമുറപ്പിച്ച .
4 അേപ്പാൾ െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
െഹേ്രബാനിേലക്കു വന്നു. അവിെടെവച്ച് അവർ
ദാവീദിെന െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിനു രാജാവായി
അഭിേഷകംെചയ്തു.
ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികളാണു
ശൗലിെന സംസ്കരിച്ചെതന്ന് ദാവീദിന്
അറിവുകിട്ടി. 5 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവരുെട
അടുേത്തക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ച് ഈ വിധം
പറയിച്ച : “നിങ്ങള െട യജമാനനായ ശൗലിെന
സംസ്കരിച്ചതുവഴി അേദ്ദഹേത്താടു നിങ്ങൾ
കാരുണ്യം കാട്ടിയതിനാൽ യേഹാവ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കെട്ട! 6 യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
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ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കെട്ട! നിങ്ങൾ
ഈ വിധം ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാനും
നിങ്ങേളാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും പുലർത്തും.
7 നിങ്ങൾ ശക്തരും ധീരരുമായിരിക്കുക!
നിങ്ങള െട യജമാനനായ ശൗൽ മരിച്ചേല്ലാ!
െയഹൂദാജനം എെന്ന അവർക്കു രാജാവായി
അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു.”
ദാവീദിെന്റയും ശൗലിെന്റയും

ഭവനങ്ങൾതമ്മിൽയുദ്ധം
8 ഇതിനിെട, േനരിെന്റ മകനും ശൗലിെന്റ
ൈസന്യാധിപനുമായ അബ്േനർ, ശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന*
മഹനയീമിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.
9അവിെടെവച്ച്അേദ്ദഹംഈശ-്േബാെശത്തിെന,
ഗിെലയാദിനും അശൂരിക്കും െയ്രസീലിനും
എ്രഫയീമിനും െബന്യാമീനിനും സകല
ഇ്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി.

10 ശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്േബാെശത്ത്
ഇ്രസാേയലിന് രാജാവാകുേമ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിനു
നാൽപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
രണ്ടുവർഷം ഭരണംനടത്തി. എന്നാൽ
െയഹൂദാഗൃഹം ദാവീദിെന പിന്തുണച്ച .
11 ദാവീദ് െഹേ്രബാനിൽ െയഹൂദാഗൃഹത്തിനു
രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴുവർഷവും
ആറുമാസവുമായിരുന്നു.

12 േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനർ,
ശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
ആൾക്കാേരാെടാപ്പം മഹനയീമിൽനിന്ന്

* 2:8 എശ-്ബാൽ,ഈശ്-േബാെശത്ത്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുേപര.്
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ഗിെബേയാനിേലക്കു വന്നു. 13 െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബും ദാവീദിെന്റ
ആള കള ം പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഗിെബേയാനിെല
കുളത്തിന്നരിെകെവച്ച് അവെര കണ്ടുമുട്ടി.
ഇരുകൂട്ടരും കുളത്തിെന്റ അപ്പ റത്തും
ഇപ്പ റത്തുമായി ഇരിപ്പ റപ്പിച്ച .

14 അേപ്പാൾ അബ്േനർ േയാവാബിേനാട്
പറഞ്ഞു: “യുവാക്കളിൽ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ്
നമ്മുെടമുമ്പിൽപരസ്പരം െപാരുതെട്ട!”

“ശരി അങ്ങെനതെന്നയാകെട്ട!” എന്നു
േയാവാബ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

15 അങ്ങെന ശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ്-
േബാെശത്തിെന്റയും െബന്യാമീന്യരുെടയും
പക്ഷത്തുനിന്നു പ്രന്തണ്ടുേപരും ദാവീദിെന്റ
പക്ഷത്തുനിന്നു പ്രന്തണ്ടുേപരും
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട , അവർ എഴുേന്നറ്റ
വന്നു. 16 അേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തനും തെന്റ
എതിരാളിയുെട തലയ്ക്കു കടന്നുപിടിച്ച്
പാർശ്വത്തിൽ വാൾ കുത്തിയിറക്കി. അങ്ങെന
അവെരല്ലാം ഒരുമിച്ച തെന്ന നിലംപതിച്ച .
അതിനാൽ ഗിെബേയാനിെല ആ സ്ഥലത്തിന്,
െഹൽക്കത്ത്-ഹസ്സ രീം†എന്നു േപരായി.

17അന്നു നടന്ന യുദ്ധം അതിഭീകരമായിരുന്നു.
അബ്േനരും ഇ്രസാേയൽ പടയാളികള ം
ദാവീദിെന്റൈസന്യത്തിനുമുമ്പിൽപരാജയെപ്പട്ട .

18 േയാവാബ്, അബീശായി,
അസാേഹൽ എന്നിങ്ങെന െസരൂയയുെട
മൂന്നുപു്രതന്മാരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
† 2:16 ശ്രതുതയുെട നിലം അഥവാ, വാൾത്തലകള െട നിലം
എന്നർഥം.
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അസാേഹൽ കാട്ട കലമാനിെനേപ്പാെല
ഗതിേവഗമുള്ളവനായിരുന്നു. 19 അേദ്ദഹം
അബ്േനരിെന പിൻതുടർന്നു. പിൻതുടർന്നുള്ള
ഓട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
മാറിയിട്ടില്ല. 20 അബ്േനർ പിറേകാട്ട
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, “ഇതു നീ തെന്നേയാ
അസാേഹേല”എന്നു േചാദിച്ച .

“അേത,”എന്ന്അസാേഹൽമറുപടി പറഞ്ഞു.
21അബ്േനർ അേദ്ദഹേത്താടു വിളിച്ച പറഞ്ഞു:

“നീവലേത്താേട്ടാഇടേത്താേട്ടാമാറിയുവാക്കളിൽ
ഒരുവെനെക്കാന്ന് അവെന്റ ആയുധവർഗം
അപഹരിക്കുക.” എന്നാൽ അബ്േനരിെന
പിൻതുടരുന്നത്അസാേഹൽമതിയാക്കിയില്ല.

22 വീണ്ടും അബ്േനർ അസാേഹലിനു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകി; “എെന്ന പിൻതുടരുന്നതു
മതിയാക്കുക! ഞാൻ നിെന്ന
െകാന്നുവീഴ്ത്തുന്നെതന്തിന!് പിെന്ന
ഞാെനങ്ങെന നിെന്റ സേഹാദരനായ
േയാവാബിെന്റ മുഖത്തുേനാക്കും!”

23 എന്നാൽ പിൻതുടരുന്നതു വിട്ട മാറാൻ
അസാേഹൽ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിനാൽ
അബ്േനർ തെന്റ കുന്തത്തിെന്റ
പിൻതല അസാേഹലിെന്റ വയറ്റിൽ
കുത്തിക്കടത്തി. കുന്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിറകുവശത്തൂെട െവളിയിൽ വന്നു. അയാൾ
അവിെടത്തെന്ന വീണുമരിച്ച . അസാേഹൽ
മരിച്ച കിടന്നിടേത്തക്കു വന്നഎല്ലാവരും അവിെട
തരിച്ച നിന്നുേപായി.
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24 എന്നാൽ േയാവാബും അബീശായിയും
അബ്േനരിെനപിൻതുടർന്നു.സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത്
അവർ ഗിെബേയാൻ മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള
വഴിയിൽഗീഹിെന്റഅരികിലുള്ളഅമ്മാക്കുന്നിൽ
എത്തി. 25 െബന്യാമീന്യർ അബ്േനരിെന്റ
പിന്നിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി. അവർ സംഘംേചർന്ന്
കുന്നിൻമുകളിൽനിലയുറപ്പിച്ച .

26 അബ്േനർ േയാവാബിേനാടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “വാൾ എക്കാലവും
സംഹരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണേമാ? ഇതു
കയ ്പിേല കലാശിക്കൂ എന്നു താങ്കൾക്കു
മനസ്സിലാകുന്നിേല്ല! സേഹാദരന്മാെര
പിൻതുടരുന്നതു മതിയാക്കാൻ അങ്ങു സ്വന്തം
അണികേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുകയിേല്ല? അതിന്
ഇനിെയന്തിന് താമസിക്കുന്നു?”

27 േയാവാബു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ജീവനുള്ള ൈദവത്താണ, താങ്കൾ എേന്നാടു
സംസാരിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ പടജനം
്രപഭാതംവെര തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര
പിൻതുടരുമായിരുന്നു.”

28 അേപ്പാൾ േയാവാബു കാഹളമൂതി.
ജനെമല്ലാം നിന്നു. അവർ പിെന്ന ഇ്രസാേയലിെന
പിൻതുടർന്നില്ല; േപാരാട്ടം തുടർന്നതുമില്ല.

29 അന്നു രാ്രതിമുഴുവൻ അബ്േനരും കൂട്ടരും
അരാബയിലൂെട സഞ്ചരിച്ച . അവർ േയാർദാൻ
കടന്ന് ്രപഭാതംമുഴുവനും‡ യാ്രതതുടർന്നു
മഹനയീമിെലത്തി.

30 പിെന്ന േയാവാബും അബ്േനരിെന
പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ്

‡ 2:29 മൂ.ഭാ.ബിേ്രതാൻ.ഈവാക്കിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തെന്റ ആള കെളെയല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി.
അസാേഹലിെനക്കൂടാെത ദാവീദിെന്റ
ആൾക്കാരിൽ പെത്താൻപതുേപർകൂെട
നഷ്ടെപ്പട്ടതായിക്കണ്ടു. 31 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ
ആൾക്കാർ അബ്േനരിേനാടുകൂെടയുള്ളവരിൽ
മുന്നൂറ്റിയറുപതു െബന്യാമീന്യെര
െകാലെചയ്തിരുന്നു. 32അവർ അസാേഹലിെന
എടുത്ത് േബത്ലേഹമിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതാവിെന്റ കല്ലറയിൽഅടക്കംെചയ്തു. പിെന്ന
േയാവാബും കൂെടയുള്ളവരും രാ്രതിമുഴുവൻ
സഞ്ചരിച്ച് ്രപഭാതത്തിൽ െഹേ്രബാനിൽ
തിരിെച്ചത്തി.

3
1 ശൗലിെന്റ ഗൃഹവും ദാവീദിെന്റ
ഗൃഹവുംതമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം നടന്നു.
ദാവീദ് േമൽക്കുേമൽ ശക്തി ്രപാപിച്ച വന്നു;
ശൗലിെന്റപക്ഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ക്ഷയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

2 െഹേ്രബാനിൽെവച്ച ദാവീദിനു
പു്രതന്മാർജനിച്ച :

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യജാതൻ െയ്രസീൽക്കാരി
അഹീേനാവമിെന്റ മകനായ അമ്േനാൻ
ആയിരുന്നു.

3 രണ്ടാമൻ കർേമൽക്കാരനായ നാബാലിെന്റ
വിധവയായ അബീഗയിലിൽ ജനിച്ച
കിെലയാബ.്
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മൂന്നാമൻ െഗശൂർ രാജാവായ തൽമായിയുെട
മകളായ മയഖായുെട മകൻഅബ്ശാേലാം.

4നാലാമൻഹഗ്ഗീത്തിൽജനിച്ചഅേദാനിയാവ.്
അഞ്ചാമൻ അബീതാലിെന്റ മകനായ
െശഫത്യാവ്.

5 ആറാമൻ ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയായ എഗ്ലായിൽ
ജനിച്ചയിത് െരയാം.

ഇവരാണ് ദാവീദിന് െഹേ്രബാനിൽെവച്ച
ജനിച്ച മക്കൾ.

അബ്േനർ ദാവീദിെന്റഅടുേത്തക്കുവരുന്നു
6 ശൗലിെന്റ ഗൃഹവും ദാവീദിെന്റ
ഗൃഹവുംതമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നിരുന്നകാലത്ത്
അബ്േനർ ശൗലിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ തനിക്കുള്ള
പദവി ദൃഢതരമാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
7 അയ്യാവിെന്റ മകളായി രിസ്പാ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു െവപ്പാട്ടി ശൗലിനുണ്ടായിരുന്നു.
“എെന്റ പിതാവിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ സ്്രതീെയ
സ്വീകരിച്ചെതന്തിന്?” എന്ന് ഈശ-്േബാെശത്ത്
അബ്േനരിേനാടു േചാദിച്ച .

8 ഈശ്-േബാെശത്തിെന്റ വാക്കുകൾമൂലം
അബ്േനർ അത്യന്തം കുപിതനായി; അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു: “െയഹൂദാപക്ഷത്തുള്ള
ഒരു നായുെട തലയാണു ഞാെനന്നു താങ്കൾ
ധരിച്ചിരിക്കുേന്നാ? ഞാൻ ഇന്നും താങ്കള െട
പിതാവായ ശൗലിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബേത്താടും സ്േനഹിതന്മാേരാടും
കൂറുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ താങ്കെള
ദാവീദിെന്റ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തിട്ടില്ല.
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എന്നിട്ട ം ഈ സ്്രതീയുെടേപരിൽ താങ്കൾ
എന്നിൽ ഒരു കുറ്റം ആേരാപിക്കുകയാേണാ!
9-10 രാജത്വം ശൗലിെന്റ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു
മാറ്റി ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം ദാൻമുതൽ
േബർ-േശബാവെര സകല ഇ്രസാേയലിലും
െയഹൂദ്യയിലും സുസ്ഥിരമാക്കുെമന്ന് യേഹാവ
ദാവീദിേനാടു ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ദാവീദിനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച്
അതു സഫലമാക്കിത്തീർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ൈദവം അബ്േനരിന് അർഹിക്കുന്നതും
അതിലധികവുമായ ശിക്ഷ നൽകെട്ട!” 11ഈശ്-
േബാെശത്ത് അബ്േനരിെന ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.
അതിനാൽ പിെന്ന ഒരു വാക്കുേപാലും പറയാൻ
അേദ്ദഹംൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.

12 അതിനുേശഷം അബ്േനർ ദൂതന്മാെര
അയച്ച് ദാവീദിേനാട് ഇ്രപകാരം പറയിച്ച :
“േദശം ആർക്കുള്ളത?് ഞാനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്യ ക! എന്നാൽ സകല ഇ്രസാേയലിെനയും
അങ്ങയുെട പക്ഷത്താക്കുന്നതിന് ഞാൻ
അങ്ങെയതുണയ്ക്കാം.”

13 ദാവീദ് മറുപടിെകാടുത്തു: “െകാള്ളാം;ഞാൻ
താങ്കള മായി ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യാം. എന്നാൽ
ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. താങ്കൾ
എെന്ന കാണാൻ വരുേമ്പാൾ ശൗലിെന്റ മകളായ
മീഖളിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വരരുത.്” 14 പിെന്ന ദാവീദ്
ശൗലിെന്റ മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ
അടുത്ത് ദൂതന്മാെര അയച്ച് ഇ്രപകാരം
ആവശ്യെപ്പട്ട : “നൂറു െഫലിസ്ത്യരുെട



2ശമുേവൽ 3:15 xiv 2ശമുേവൽ 3:19

അ്രഗചർമം* വിലയായിെക്കാടുത്ത് ഞാൻ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്ത, എെന്റ ഭാര്യ മീഖളിെന
ഏൽപ്പിച്ച തരിക.”

15 അങ്ങെന ഈശ-്േബാെശത്ത്
കൽപ്പനെകാടുത്ത്, അവള െട ഭർത്താവും
ലയീശിെന്റ മകനുമായ ഫല്തിേയലിെന്റ
അടുത്തുനിന്നു മീഖളിെന വരുത്തി. 16എന്നാൽ
അവള െട ഭർത്താവായ ഫല്തിേയൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് ബഹൂരീംവെര അവള െട
പിന്നാെല വന്നു. “ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുക,” എന്ന് അബ്േനർ അയാേളാട്
ആജ്ഞാപിച്ച ; അയാൾ മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്തു.

17 അബ്േനർ ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച .
അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു: “കുറച്ച നാളായി
ദാവീദിെന നിങ്ങള െട രാജാവാക്കാൻ
നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ! 18 ‘എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദിെനെക്കാണ്ട് ഞാൻ
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽനിന്നും അവരുെട
സകലശ്രതുക്കള െടയും ൈകയിൽനിന്നും
വിടുവിക്കും,’ എന്ന് യേഹാവ ദാവീദിേനാടു
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവിധത്തിൽത്തെന്നെചയ്യ ക.”

19 അബ്േനർ െബന്യാമീന്യേരാടും
വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ച . ഇതിെനത്തുടർന്ന്
ഇ്രസാേയലും െബന്യാമീെന്റ സകലഗൃഹവും
താത്പര്യെപ്പടുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം

* 3:14 അതായത്,ജീവൻ
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ദാവീദിെന അറിയിക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം
െഹേ്രബാനിേലക്കു േപായി. 20 അബ്േനരും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഇരുപതു പുരുഷന്മാരും
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുെത്തത്തി.
ദാവീദ് അേദ്ദഹത്തിനും ആൾക്കാർക്കുംേവണ്ടി
ഒരു വിരുെന്നാരുക്കി. 21 അേപ്പാൾ അബ്േനർ
ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ േവഗം
േപാകെട്ട! ഞാൻ െചന്ന് എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിനുേവണ്ടി സകല ഇ്രസാേയലിെനയും
കൂട്ടിവരുത്താം. അവർ അങ്ങേയാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യെട്ട!അങ്ങ്ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലസകല
ഇ്രസാേയലിെനയും അേങ്ങക്കു ഭരിക്കുകയും
െചയ്യാം.” അങ്ങെന ദാവീദ് അബ്േനരിെന
യാ്രതയാക്കി. അേദ്ദഹം സമാധാനേത്താെട
മടങ്ങിേപ്പായി.

േയാവാബ്അബ്േനരിെനവധിക്കുന്നു
22ആസമയത്താണ് ദാവീദിെന്റ പടയാളികള ം
േയാവാബും ഒരു കവർച്ച കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം
െകാള്ളമുതലുമായി തിരിെച്ചത്തിയത.് എന്നാൽ
ആ സമയത്ത് ദാവീദിെനാപ്പം െഹേ്രബാനിൽ
അബ്േനർ ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ദാവീദ്
അേദ്ദഹെത്ത യാ്രതയാക്കിയിരുന്നു; അേദ്ദഹം
സമാധാനേത്താെട േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
23 േയാവാബും കൂെടയുള്ള പടയാളികള ം
എത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനർരാജാവിെന്റഅടുത്തുവന്നിരുെന്നന്നും
അയാൾസമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പായിഎന്നും
അറിഞ്ഞു.
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24അതിനാൽേയാവാബ്രാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്ന്
ഈ വിധം പറഞ്ഞു: “അങ്ങ് ഈ
െചയ്തെതന്താണ?് േനാക്കൂ! അബ്േനർ
അങ്ങയുെട അടുത്തുവന്നു; അങ്ങ്
അയാെള വിട്ട കളഞ്ഞെതന്ത?് അയാൾ
െപായ്ക്കളഞ്ഞേല്ലാ! 25 േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനരിെന അങ്ങ് അറിയുമേല്ലാ! അങ്ങെയ
ചതിക്കാനും അങ്ങയുെട നീക്കങ്ങൾ
നിരീക്ഷിക്കാനും അങ്ങയുെട ്രപവർത്തനങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാനുമാണ്അയാൾവന്നത!്”

26 പിെന്ന േയാവാബ് ദാവീദിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന,്അബ്േനരിെന്റ
പിന്നാെല ദൂതന്മാെര അയച്ച . അവർ സീരാ
ജലസംഭരണിയിങ്കൽെവച്ച് അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ട്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ഇെതാന്നും
ദാവീദ് അറിഞ്ഞില്ല. 27 അബ്േനർ
െഹേ്രബാനിൽതിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ഒരു രഹസ്യം
പറയാെനന്നഭാേവന േയാവാബ് അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് പടിവാതിൽക്കേലക്കു മാറിേപ്പായി.
അവിെടെവച്ച്, തെന്റ സേഹാദരനായ
അസാേഹലിെന്റ രക്തത്തിനു ്രപതികാരമായി
േയാവാബ് അേദ്ദഹെത്ത വയറ്റത്തു കുത്തി;
അേദ്ദഹം മരിച്ച വീണു.

28 പിന്നീട് ഇേതപ്പറ്റി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദ്
പറഞ്ഞു: “േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനരിെന്റ
രക്തം സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും എെന്റ
രാജത്വത്തിനും ഒരുനാള ം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കുറ്റമില്ല. 29 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രക്തം േയാവാബിെന്റയും അയാള െട
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പിതൃഭവനത്തിെന്റയും തലയിൽ പതിക്കെട്ട!
േയാവാബ് ഗൃഹത്തിൽ ഉണങ്ങാത്ത
്രവണമുള്ളവേനാ കുഷ്ഠേരാഗിേയാ† വടികുത്തി
നടക്കുന്ന വികലാംഗേനാ വാളാൽ വീഴുന്നവേനാ
പട്ടിണിക്കാരേനാ ഒരുനാള ം ഒഴിയാതിരിക്കെട്ട!”

30 (ഗിെബേയാനിെല യുദ്ധത്തിൽെവച്ച്
അബ്േനർ തങ്ങള െട സേഹാദരനായ
അസാേഹലിെന െകാലെപ്പടുത്തിയതുമൂലം
േയാവാബുംസേഹാദരനായഅബീശായിയുംകൂടി
അേദ്ദഹെത്തവധിക്കുകയായിരുന്നു.)

31 അതിനുേശഷം ദാവീദ് േയാവാബിേനാടും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുള്ള സകലജനേത്താടും
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട വസ്്രതംകീറി,
ചാക്കുശീലയുടുത്ത് അബ്േനരിെന്റ മുമ്പിൽ
വിലപിച്ച നടക്കുക.” ദാവീദുരാജാവു
ശവമഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിൽ നടന്നിരുന്നു. 32അവർ
അബ്േനരിെന െഹേ്രബാനിൽ സംസ്കരിച്ച .
അബ്േനരിെന്റ ശവകുടീരത്തിൽ രാജാവ്
ഉച്ചത്തിൽവിലപിച്ച .സകലജനവും വിലപിച്ച .

33അബ്േനരിെനപ്പറ്റി രാജാവ്ഈവിലാപഗാനം
പാടി:
“അബ്േനർ ഒരു നീചെനേപ്പാെലേയാ

മരിേക്കണ്ടിവന്നത!്
34നിെന്റകരങ്ങൾബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല,
നിെന്റകാലുകൾക്കുചങ്ങലയിട്ടിരുന്നില്ല.

ദുഷ്ടന്മാരുെടമുമ്പിൽ ഒരുവൻ വീഴുന്നതുേപാെല
നീ വീണേല്ലാ!”

† 3:29 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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സകലജനവും അവെനക്കുറിച്ച് വീണ്ടും
വിലപിച്ച .

35 പിെന്ന അവർ, വന്ന് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നതിനു ദാവീദിെന നിർബന്ധിച്ച .
േനരം നേന്ന പകലായിരുന്നു. എന്നാൽ
“സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അപ്പേമാ
മെറ്റെന്തങ്കിലുേമാ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം
ഞാൻ അർഹിക്കുന്നവിധവും അതിലധികവും
ൈദവം എെന്ന ശിക്ഷിക്കെട്ട!” എന്നു പറഞ്ഞ്
ദാവീദ് ഒരു ശപഥംെചയ്തിരുന്നു.

36 സകലജനവും ഇതു ്രശദ്ധിച്ച .
രാജാവിെന്റ മറ്റ ്രപവൃത്തികെളല്ലാം അവർക്കു
സേന്താഷകരമായിരുന്നതുേപാെല, ഇതും
അവർക്കു സേന്താഷകരമായിത്തീർന്നു.
37 േനരിെന്റ മകനായ അബ്േനരിെന വധിച്ചതിൽ
രാജാവിനു യാെതാരു പങ്കുമില്ലായിരുന്നു
എന്ന് അങ്ങെന അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലജനത്തിനും, ഇ്രസാേയല്യർക്ക് മുഴുവനും,
േബാധ്യമായി.

38അതിനുേശഷം രാജാവ് തെന്റ ആള കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “ഒരു ്രപഭുവും
മഹാനുമായ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഇ്രസാേയലിൽ
വീണുേപായെതന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിേല്ല!
39ഇന്ന്,ഞാൻ,അഭിഷിക്തനായ രാജാെവങ്കിലും
ബലഹീനനാണ്. െസരൂയയുെട പു്രതന്മാരായ
ഈപുരുഷന്മാർഎെന്റവരുതിയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത
നിഷ്ഠുരന്മാരാണ.് ദുഷ്ടനു തെന്റ ദുഷ്ടതയ്ക്കു
തക്കവണ്ണംയേഹാവപകരം നൽകെട്ട!”
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4
ഈശ-്േബാെശത്ത് വധിക്കെപ്പടുന്നു

1 അബ്േനർ െഹേ്രബാനിൽെവച്ച
മരിെച്ചന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ശൗലിെന്റ
മകനായ ഈശ-്േബാെശത്തിനു
ൈധര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട ; ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം
സ്തബ്ധരായിേപ്പായി. 2 ശൗലിെന്റ മകന്
കവർച്ചപ്പടയുെട നായകന്മാരായ രണ്ടു
പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവന് ബാന
എന്നും മറ്റവന് േരഖാബ് എന്നും േപരായിരുന്നു;
അവർ െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള
െബേരാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
െബേരാത്തും െബന്യാമീെന്റ ഭാഗമായി
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. 3 െബേരാത്തിെല
ജനം ഗിത്ഥായീമിേലക്കു പലായനംെചയ്തു.
അവർ ഇന്നുവെരയും അവിെട ്രപവാസികളായി
താമസിക്കുന്നു.

4 (ശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാന് രണ്ടു
കാലും മുടന്തായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു.
െയ്രസീലിൽനിന്നും ശൗലിെനയും
േയാനാഥാെനയുംപറ്റിയുള്ളവാർത്തെയത്തുേമ്പാൾ
അവന് അഞ്ചുവയസ്സായിരുന്നു. അവെന്റ
േപാറ്റമ്മ അവെനയും എടുത്തുെകാണ്ടു
പലായനംെചയ്തു. രക്ഷെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി
തിടുക്കത്തിൽ ഓടേവ ബാലൻ നിലത്തുവീണു
മുടന്തനായിത്തീർന്നു. അവെന്റ േപര്
െമഫീേബാെശത്ത*്എന്നായിരുന്നു.)

* 4:4 െമരീബ-്ബാൽ, െമഫീേബാെശത്ത് എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുേപര.്
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5െബേരാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ മക്കൾ േരഖാബും
ബാനയും ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
പുറെപ്പട്ട . െവയിലിന് ചൂടുകൂടിയിരുന്നസമയത്ത്
അവർ അവിെടെയത്തി. അേപ്പാൾ ഈശ്-
േബാെശത്ത് മധ്യാഹ്ന വി്രശമത്തിലായിരുന്നു.
6 അൽപ്പം േഗാതമ്പ് എടുക്കാെനന്നുള്ള
ഭാേവന അവർ വീടിനകത്തുകടന്നു, അവർ
അേദ്ദഹെത്തവയറ്റത്തു കുത്തി െകാലെപ്പടുത്തി.
അതിനുേശഷം േരഖാബും അയാള െട
സേഹാദരൻ ബാനയും ഓടിെയാളിക്കുകയും
െചയ്തു.

7 ശയനഗൃഹത്തിൽ, ഈശ-്േബാെശത്ത്
തെന്റ കിടക്കയിൽ കിടക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു
അവർ അകത്തുകടന്നത.് അവർ അേദ്ദഹെത്ത
കുത്തിെക്കാലെപ്പടുത്തിയതിനുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല െവട്ടിെയടുത്തു.
അതുംെകാണ്ടായിരുന്നു അവർ രാ്രതിമുഴുവൻ
അരാബാ† വഴിയായി യാ്രതെചയ്തത.് 8അവർ
ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ തല െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദിെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നിട്ട പറഞ്ഞു:
“ശൗലിെന്റ പു്രതൻ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ—
അങ്ങയുെട ശ്രതുവിെന്റ—തല ഇതാ, അേദ്ദഹം
അങ്ങയുെട ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ ്രശമിച്ച .
ഇന്നു യേഹാവ എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിനുേവണ്ടി ശൗലിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്തതിേയാടും ്രപതികാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

9 െബേരാത്യനായ രിേമ്മാെന്റ മകൻ
േരഖാബിേനാടും അയാള െട സേഹാദരൻ

† 4:7 അതായത്, േയാർദാൻതാഴ്വര
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ബാനേയാടും ദാവീദ് മറുപടി പറഞ്ഞു:
“എെന്ന സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും വിടുവിച്ച
യേഹാവയാെണ, 10 താൻ ശുഭവർത്തമാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു ധരിച്ച് ഒരുവൻ
എെന്റ അടുക്കെലത്തി ‘ശൗൽ മരിച്ച ,’ എന്ന്
അറിയിച്ചേപ്പാൾ, സിക്ലാഗിൽെവച്ച,് ഞാൻ
അയാെള പിടിച്ച് മരണത്തിേനൽപ്പിച്ച . അയാൾ
െകാണ്ടുവന്ന വാർത്തയ്ക്കു ഞാൻ നൽകിയ
്രപതിഫലം അതായിരുന്നു! 11അങ്ങെനയിരിെക്ക
ദുഷ്ടന്മാർ ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യെന
അവെന്റ സ്വന്തം വീട്ടിൽെവച്ച,് അവെന്റ
സ്വന്തം കിടക്കയിൽ െകാലെചയ്താൽ
ഞാനതിനുെകാടുക്കുന്ന ്രപതിഫലം
എ്രതേയാ അധികമായിരിക്കും! അയാള െട
രക്തം ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന്
േചാദിക്കുകയിേല്ല? നിങ്ങെള ഞാൻ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയാതിരിക്കുേമാ?”

12 അങ്ങെന ദാവീദ് തെന്റ പടയാളികൾക്കു
കൽപ്പനെകാടുത്തു; അവർ അവെര വധിച്ച .
അതിനുേശഷം പടയാളികൾ അവരുെട
ൈകകാലുകൾ െവട്ടി ഉടലുകൾ െഹേ്രബാനിെല
കുളത്തിന്നരിെക തൂക്കിയിട്ട . പിന്നീട്
അവർ ഈശ-്േബാെശത്തിെന്റ ശിരെസ്സടുത്ത്
െഹേ്രബാനിൽ അബ്േനരിെന്റ ശവകുടീരത്തിൽ
സംസ്കരിച്ച .

5
ദാവീദ്ഇ്രസാേയലിെനല്ലാംരാജാവായിത്തീരുന്നു

1 ഇ്രസാേയലിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെളല്ലാം
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റ അടുെത്തത്തി
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അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെടതെന്ന മാംസവും രക്തവുമാണേല്ലാ!
2മുമ്പ്ശൗൽഞങ്ങൾക്കുരാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും
ഇ്രസാേയലിെന ൈസനികരംഗങ്ങളിൽ
നയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങുതെന്നയായിരുന്നേല്ലാ! ‘നീ
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായിരുന്ന്
അവെര േമയിച്ച നടത്തും’ എന്ന് യേഹാവ
അങ്ങേയാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട മുണ്ടേല്ലാ!”

3 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരല്ലാംകൂടി െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദുരാജാവിെന്റ അടുത്തുവന്നു. അേപ്പാൾ
രാജാവ് അവരുമായി െഹേ്രബാനിൽെവച്ച്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു.
അതിനുേശഷം അവർ ദാവീദിെന ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായിഅഭിേഷകംെചയ്തു.

4 രാജാവാകുേമ്പാൾ ദാവീദിനു
മുപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതുവർഷം രാജാവായി വാണു.
5 െഹേ്രബാനിൽ അേദ്ദഹം െയഹൂദയ്ക്കു
രാജാവായി ഏഴുവർഷവുംആറുമാസവും വാണു.
െജറുശേലമിൽ അേദ്ദഹം സകല ഇ്രസാേയലിനും
െയഹൂദയ്ക്കും രാജാവായി മുപ്പത്തിമൂന്നു
വർഷവും വാണു.

ദാവീദ് െജറുശേലം പിടിച്ചടക്കുന്നു
6 അങ്ങെനയിരിെക്ക, െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന െയബൂസ്യെര ആ്രകമിക്കാനായി
രാജാവും പടജനങ്ങള ംഅണിയണിയായി നീങ്ങി.
“നീ ഇവിെടഈനഗരത്തിനുള്ളിൽകടക്കുകയില്ല.
അന്ധർക്കും മുടന്തർക്കുംേപാലും നിെന്ന
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തടയാൻകഴിയും,”എന്ന്അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന
െയബൂസ്യർ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു. ദാവീദിന്
തങ്ങള െട േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു.
7 എന്നിട്ട ം ദാവീദ് സീേയാൻേകാട്ട പിടിച്ചടക്കി.
അതുതെന്നദാവീദിെന്റനഗരം.

8 അന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു: “ആെരങ്കിലും
ദാവീദ് െവറുക്കുന്ന* ‘അന്ധരും
മുടന്തരുമായ’ െയബൂസ്യെര പിടിച്ചടക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ, അവർ അവിെട
െചെന്നത്തുന്നത് െവള്ളം െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
നിർമിച്ച തുരങ്കംവഴിയായിരിക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. “ ‘അന്ധരും മുടന്തരും’ െകാട്ടാരത്തിൽ
്രപേവശിക്കരുത,്” എന്ന െചാല്ല ണ്ടാകാനുള്ള
കാരണംഇതാണ്.

9 അതിനുേശഷം ദാവീദ് ആ േകാട്ടയിൽ
താമസമുറപ്പിച്ച ; അതിന് ദാവീദിെന്റ നഗരെമന്നു
േപരുവിളിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം
അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള സ്ഥലം മുകൾത്തട്ട മുതൽ†

ഉള്ളിേലക്കു പണിതുയർത്തി. 10ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് േമൽക്കുേമൽ
്രപബലനായിത്തീർന്നു.

11 അങ്ങെനയിരിെക്ക, േസാരിെല
രാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിെന്റ അടുേത്തക്കു
സ്ഥാനപതികെള അയച്ച . അവേരാെടാപ്പം
അേദ്ദഹം േദവദാരുത്തടികള ം അതു
പണിയുന്നതിനുള്ളആശാരിമാർ,കൽപ്പണിക്കാർ
എന്നിവെരയുംകൂടി അയച്ചിരുന്നു. അവർ

* 5:8 അഥവാ,ശ്രതുതയുള്ള † 5:9 മൂ.ഭാ. മിേല്ലാ
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ദാവീദിനുേവണ്ടി ഒരു അരമന പണിതു.
12 തെന്ന ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി യേഹാവ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിെയന്നും സ്വന്തജനമായ
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി തെന്റ രാജത്വെത്ത
സമുന്നതമാക്കിെയന്നും ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി.

13 െഹേ്രബാൻ വിട്ട േപാന്നതിനുേശഷം,
െജറുശേലമിൽെവച്ച് ദാവീദ് കൂടുതൽ
െവപ്പാട്ടികെളയും ഭാര്യമാെരയും സ്വീകരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിനുകൂടുതൽപു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച . 14അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു ജനിച്ച
മക്കള െട േപരുകൾ ഇവയാണ:് ശമ്മൂവാ,
േശാബാബ്, നാഥാൻ, ശേലാേമാൻ, 15യിബ്ഹാർ,
എലീശൂവ, േനെഫഗ്, യാഫിയ, 16 എലീശാമ,
എല്യാദാ,എലീേഫെലത്ത്.

ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര പരാജയെപ്പടുത്തുന്നു
17 ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി ദാവീദ്
അഭിഷിക്തനായി എന്നു െഫലിസ്ത്യർ േകട്ട .
അേപ്പാൾ അവർ സർവസന്നാഹങ്ങള മായി
അേദ്ദഹെത്ത പിടിക്കാൻ വന്നു.
എന്നാൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ദാവീദ്
േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിേലക്കുേപായി. 18 െഫലിസ്ത്യർ
വന്ന് െരഫായീം താഴ്വരയിൽ നിരന്നു.
19 അതിനാൽ ദാവീദ് യേഹാവേയാട്
േചാദിച്ച : “ഞാൻ െചന്ന് ആ െഫലിസ്ത്യെര
ആ്രകമിക്കണേമാ? അങ്ങ് അവെര എെന്റ
ൈകയിൽഏൽപ്പിക്കുേമാ?”
യേഹാവ ദാവീദിന് ഉത്തരമരുളി: “േപാകുക,
നിശ്ചയമായും ഞാൻ െഫലിസ്ത്യെര നിെന്റ
ൈകകളിൽഏൽപ്പിച്ച തരും.”
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20അതിനാൽ ദാവീദ് ബാൽ-െപരാസീമിേലക്കു
മുേന്നറി. അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം െഫലിസ്ത്യെര
േതാൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല എെന്റമുമ്പിൽ
എെന്റ ശ്രതുക്കള െടേനേര ഇരച്ച കയറി
അവെര തകർത്തുകളഞ്ഞേല്ലാ!” അതിനാൽ
ആ സ്ഥലത്തിന് ബാൽ-െപരാസീം‡ എന്നു
േപരായി. 21െഫലിസ്ത്യർതങ്ങള െടവി്രഗഹങ്ങൾ
അവിെട ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിേപ്പായി. ദാവീദും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആള കള ം അവെയല്ലാം
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.§

22 ഒരു ്രപാവശ്യംകൂടി െഫലിസ്ത്യർ വന്ന്
െരഫായീം താഴ്വരയിൽ നിരന്നു. 23 ദാവീദ്
യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവ: “നീ േനേര െചല്ലാെത
പിൻഭാഗത്തുകൂടി അവെര ചുറ്റ ംവളഞ്ഞ്
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽെവച്ച*് അവെര
ആ്രകമിക്കുക! 24ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുകളിൽ
ൈസനികനീക്കത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടാലുടൻ
േവഗം പുറെപ്പടണം; െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്ത
സംഹരിക്കാൻ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ശബ്ദത്തിെന്റ
അർഥം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 25 അങ്ങെന,
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന ദാവീദ്
െചയ്തു. ഗിെബേയാൻമുതൽ† േഗെസർവെര,
വഴിയിലുടനീളം അേദ്ദഹം െഫലിസ്ത്യെര

‡ 5:20 ഇരച്ച കയറുന്ന കർത്താവ് എന്നർഥം. § 5:21 1
ദിന. 14:12 കാണുക. * 5:23 വളെര കൃത്യതേയാെട, ഇത്
ഏതുതരം വൃക്ഷമാണ് എന്നു പറയുക സാധ്യമല്ല. † 5:25 മൂ.ഭാ.
േഗബാമുതൽ 1 ദിന. 14:16
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സംഹരിച്ച .

6
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം െജറുശേലമിേലക്കു

െകാണ്ടുവരുന്നു
1 ദാവീദ് വീണ്ടും ഇ്രസാേയലിൽ,
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരിൽനിന്നു മുപ്പതിനായിരം
വീരേയാദ്ധാക്കെള ഒരുമിച്ച കൂട്ടി.
2 അവേരാെടാപ്പം അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യയിെല
ബാലായിേലക്ക്* പുറെപ്പട്ട . െകരൂബുകള െട
മേധ്യ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
വിളിക്കെപ്പടുന്ന† ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
അവിെടനിന്നു െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
പുറെപ്പട്ട . 3ൈദവത്തിെന്റ േപടകം അവർ ഒരു
പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി, അബീനാദാബിെന്റ
ഭവനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റഭവനം ഒരു മലമുകളിലായിരുന്നു;
അബീനാദാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ഉസ്സയും
അേഹ്യാവും േപടകം കയറ്റിയിരുന്ന പുതിയ വണ്ടി
െതളിച്ച . 4അേഹ്യാൈദവത്തിെന്റേപടകവുമായി
വണ്ടിയുെടമുമ്പിൽ നടന്നു. 5 ദാവീദും
ഇ്രസാേയൽഗൃഹെമാെക്കയും ൈകമണി,‡
കിന്നരം, വീണ, തപ്പ്, േചങ്ങല, ഇലത്താളം എന്നീ
വാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കി സർവശക്തിേയാടുംകൂെട
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകനൃത്തംെചയ്തു.

* 6:2 അതായത്, കിര്യത്ത-്െയയാരീം. 1 ദിന. 13:6 കാണുക.
† 6:2 ചി.ൈക.്രപ. ഈ പദം കാണുന്നില്ല. ‡ 6:5 ചി.ൈക.്രപ.
പാേട്ടാെട 1 ദിന. 13:8
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6 അവർ നാേഖാെന്റ െമതിക്കളത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ കാള വിരണ്ടതിനാൽ ഉസ്സ
ൈകനീട്ടി ൈദവത്തിെന്റ േപടകത്തിൽ പിടിച്ച .
7അയാള െടഈഅനാദരവുമൂലംയേഹാവയുെട
േ്രകാധം ഉസ്സയുെടേനേര ജ്വലിച്ച ; ൈദവം
അയാെള സംഹരിച്ച . അയാൾ ൈദവത്തിെന്റ
േപടകത്തിനുസമീപംതെന്നമരിച്ച വീണു.

8 യേഹാവയുെട േ്രകാധം ഉസ്സയുെടേമൽ
പതിച്ചതിനാൽ ദാവീദ് ദുഃഖിതനായി.§ ആ
സ്ഥലം ഇന്നുവെരയും േഫെരസ്സ്-ഉസ്സ* എന്നു
വിളിച്ച വരുന്നു.

9 അന്നു ദാവീദ് യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട .
“യേഹാവയുെട േപടകം എെന്റ അടുേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നെതങ്ങെന,” എന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവയുെട േപടകം
തേന്നാടുകൂെട ഇരിേക്കണ്ടതിന് ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതിന്
അേദ്ദഹം താത്പര്യെപ്പട്ടില്ല. പകരം, ഗിത്യനായ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ വസതിയിൽ അതു
െകാണ്ടുേപായി െവച്ച . 11യേഹാവയുെട േപടകം
ഗിത്യനായ ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ ഭവനത്തിൽ
മൂന്നുമാസം ഇരുന്നു; യേഹാവ അേദ്ദഹെത്തയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലകുടുംബെത്തയും
അനു്രഗഹിച്ച .

12 “ൈദവത്തിെന്റ േപടകംനിമിത്തം യേഹാവ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ കുടുംബെത്തയും
അേദ്ദഹത്തിനുള്ള സകലെത്തയും
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു ദാവീദ് രാജാവിന്
§ 6:8 മൂ.ഭാ. േകാപാകുലനായി * 6:8 ഉസ്സയുെടേനേര
ആ്രകമണംഎന്നർഥം.
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അറിവുകിട്ടി. അതിനാൽ അേദ്ദഹം െചന്ന്
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ ഭവനത്തിൽനിന്ന്
ൈദവത്തിെന്റ േപടകം ഉല്ലാസപൂർവം ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 13യേഹാവയുെട
േപടകം ചുമന്നിരുന്നവർആറു ചുവടുെവച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഒരു കാളെയയും ഒരു െകാഴുത്ത
കിടാവിെനയും ബലിയർപ്പിച്ച . 14 ദാവീദ്
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ്
ധരിച്ച െകാണ്ട്† തെന്റ സർവശക്തിേയാടുംകൂെട
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നൃത്തംെചയ്തു.
15അങ്ങെനദാവീദുംസകലഇ്രസാേയൽഗൃഹവുംേചർന്ന്
ആർപ്പ വിളിേയാടും കാഹളനാദേത്താടുംകൂടി
യേഹാവയുെട േപടകം െകാണ്ടുവന്നു.

16 യേഹാവയുെട േപടകം ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിേലക്കു കടന്നുവരുേമ്പാൾ ശൗലിെന്റ
മകളായ മീഖൾ ഒരു ജനാലയിലൂെട
അതു വീക്ഷിച്ച . ദാവീദുരാജാവ് അവിെട
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തുള്ളിച്ചാടുന്നതും
നൃത്തംെചയ്യന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ അവൾക്കു
ഹൃദയത്തിൽഅേദ്ദഹേത്താട്അവജ്ഞേതാന്നി.

17 ഇങ്ങെന അവർ യേഹാവയുെട േപടകം
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനുേവണ്ടി ്രപേത്യകം
സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത്,
അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ്രപതിഷ്ഠിച്ച . ദാവീദ്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച .
18 േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ ദാവീദ് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ജനെത്ത

† 6:14 അഥവാ,പുേരാഹിതവസ്്രതമണിഞ്ഞ്
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ആശീർവദിച്ച . 19 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിെന്റ ആ വലിയ ജനസമൂഹത്തിൽ—
സ്്രതീപുരുഷേഭദെമേന്യ—ഓേരാരുത്തർക്കും
ഓേരാ അപ്പവും ഓേരാ കഷണം മാംസവും‡
ഓേരാ മുന്തിരിയടയുംവീതം െകാടുത്തു.
സകലജനങ്ങള ം താന്താങ്ങള െട വീടുകളിേലക്കു
തിരിച്ച േപായി.

20ദാവീദ്സ്വകുടുംബെത്തആശീർവദിക്കുന്നതിനായി
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, ശൗലിെന്റ മകളായ
മീഖൾ അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റ െചന്നു. അവൾ
പരിഹാസപൂർവം േചാദിച്ച : “ഒരു േകാമാളി
ഉടുതുണി അഴിച്ച് ചാഞ്ചാടുന്നതുേപാെല തെന്റ
ദാസന്മാരുെടയും ദാസികള െടയുംമുമ്പിൽ
അർധനഗ്നനാക്കിയ ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ഇന്ന്
എന്തു പുകഴ്ചയാണ് േനടിയിരിക്കുന്നത!്”

21 ദാവീദ് മീഖളിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
അർധനഗ്നനായി നൃത്തം െചയ്െതങ്കിൽ അത്
എെന്റൈദവമായയേഹാവയുെടമുമ്പാെകയാണ.്
തെന്റജനമായഇ്രസാേയലിനു രാജാവായിഎെന്ന
നിേയാഗിക്കുകമൂലം നിെന്റ പിതാവിെനക്കാള ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിെല
ഏെതാരുവെനക്കാള ം ഉപരിയായി എെന്ന
െതരെഞ്ഞടുത്ത യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഞാനിനിയും നൃത്തംെചയ്യ ം. 22 ഞാനിനിയും
ഇതിലധികം ഹീനനും എെന്റ കണ്മുമ്പിൽ
ഇതിെനക്കാള ം നിന്ദിതനുമായിത്തീരും.
എന്നാൽ നീ പറഞ്ഞ ദാസിമാരാേലാ, ഞാൻ
ബഹുമാനിതനായിത്തീരും.”
‡ 6:19 അഥവാ, ഈന്തപ്പഴക്കട്ട. എ്രബായഭാഷയിൽ ഈ
വാക്കിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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23 എന്നാൽ ശൗലിെന്റ മകളായ മീഖളിന്
അവള െട മരണപര്യന്തം സന്താനസൗഭാഗ്യം
ലഭിച്ചില്ല.

7
ദാവീദിേനാടുള്ളൈദവത്തിെന്റവാഗ്ദാനം

1 ദാവീദ് രാജാവ് െകാട്ടാരത്തിൽ
താമസമുറപ്പിക്കുകയും ചുറ്റ മുള്ള
സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്നും യേഹാവ
അേദ്ദഹത്തിനു സ്വസ്ഥത നൽകുകയും
െചയ്തേശഷം, 2 ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം
നാഥാൻ ്രപവാചകേനാട:് “ഇതാ, ഞാൻ
േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ േപടകേമാ, കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
ഇരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 അേപ്പാൾ നാഥാൻ: “അങ്ങയുെട
മനസ്സിലുള്ളെതാെക്കയും ്രപവർത്തിച്ച െകാൾക,
യേഹാവ അങ്ങേയാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ!” എന്നു
രാജാവിേനാട് മറുപടി പറഞ്ഞു.

4 എന്നാൽ അന്നുരാ്രതിതെന്ന നാഥാൻ
്രപവാചകന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:

5 “നീ െചന്ന,് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിേനാടു പറയുക: ഞാൻ
അധിവസിേക്കണ്ടതിന്നു നീയാേണാ
എനിക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുന്നത്?
6 ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര ഒരു ആലയത്തിലും
വസിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കൂടാരെത്ത എെന്റ
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വാസസ്ഥലമാക്കി ഞാൻ ഒരിടത്തുനിന്ന്
മെറ്റാരിടേത്തക്കു സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
7 എല്ലാ ഇ്രസാേയലിേനാടുംകൂെട
ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ
എവിെടെയങ്കിലുംെവച്ച,് എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെന േമയിക്കുന്നതിനു ഞാൻ
കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഭരണാധിപന്മാരിൽ
ആേരാെടങ്കിലും, ‘നിങ്ങൾ എനിക്കുേവണ്ടി
േദവദാരുെകാണ്ട് ഒരു ആലയം പണിയാത്തത്
എന്തുെകാണ്ട’് എന്നു ഞാൻ എെന്നങ്കിലും
േചാദിച്ചിട്ട േണ്ടാ.

8 “അതുെകാണ്ട,് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് ഇ്രപകാരമാണ്
എന്ന് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു
പറയുക: എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
ഭരണാധിപനായിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിെന്ന
േമച്ചിൽപ്പ റത്തുനിന്ന,് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
േമയിച്ച നടക്കുന്ന സമയത്തു
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 9നീ േപായ ഇടങ്ങളിെലല്ലാം
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. നിെന്റ
ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം നിെന്റ കണ്മുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻ േഛദിച്ച കളഞ്ഞു. ഭൂമിയിെല
മഹാന്മാരുെട േപരുകൾേപാെല നിെന്റ േപരും
ഞാൻ മഹത്താക്കിത്തീർക്കും. 10 ഞാൻ
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി ഒരു
സ്ഥലം ഒരുക്കിെക്കാടുക്കും. അവർക്കു
സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
ആരും അവെര ശല്യെപ്പടുത്താതിരിക്കുകയും
െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര
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നട്ട പിടിപ്പിക്കും. 11 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി ന്യായാധിപന്മാെര
കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാലെത്തന്നേപാെല
ദുഷ്ടജനങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും
അവെര െഞരുക്കുകയില്ല. നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്നും ഞാൻ നിനക്കു
സ്വസ്ഥതനൽകും.

“ ‘യേഹാവ നിനക്ക് ഒരു ഭവനം
ഉണ്ടാക്കുെമന്ന,് ഇതാ യേഹാവ
നിേന്നാടു ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു: 12 നിെന്റ
ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നീ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുേചർന്നു വി്രശമിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ നിെന്റ
പിൻഗാമിയാക്കി ഉയർത്തും—നിെന്റ
ഉദരത്തിൽനിന്നുള്ളവെനത്തെന്ന—ഞാൻ
അവെന്റ രാജത്വം സുസ്ഥിരമാക്കും.
13 അവനായിരിക്കും എെന്റ നാമത്തിന്
ഒരു ആലയം പണിയുന്നത.് ഞാൻ
അവെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനം
എെന്നേന്നക്കുമായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തും.
14 ഞാൻ അവെന്റ പിതാവും അവൻ
എെന്റ പു്രതനും ആയിരിക്കും. അവൻ
െതറ്റ െചയ്താൽ ഞാൻ അവെന മനുഷ്യരുെട
വടിെകാണ്ടും മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട
അടിെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. 15 എന്നാൽ,
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ശൗലിേനാടു െചയ്തതുേപാെല എെന്റ
സ്േനഹം അവനിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും
നീക്കിക്കളയുകയില്ല. 16 നിെന്റ ഭവനവും
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നിെന്റ രാജ്യവും എേന്നക്കും എെന്റ*
മുമ്പാെക നിലനിൽക്കും; നിെന്റ സിംഹാസനം
എെന്നേന്നക്കുംസുസ്ഥിരമായിരിക്കും.’ ”
17 ഈ െവളിപ്പാടിെല സകലവാക്കുകള ം
നാഥാൻ ദാവീദിെനഅറിയിച്ച .
ദാവീദിെന്റ ്രപാർഥന

18 അേപ്പാൾ ദാവീദുരാജാവ് ഉള്ളിൽക്കടന്ന്,
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഇരുന്ന് ഈ വിധം
്രപാർഥിച്ച :

“കർത്താവായ യേഹാേവ, അവിടന്ന്
അടിയെന ഇ്രതവെര ആക്കിത്തീർക്കാൻ
ഞാൻ ആര?് എെന്റ കുടുംബവും
എന്തുള്ള ? 19 അ്രതയുമല്ല, കർത്താവായ
യേഹാേവ, അവിടെത്ത ഈ ദാസെന്റ
ഭവനത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയും അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ! കർത്താവായ യേഹാേവ,
േകവല മർത്യേനാടുള്ള അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി
എ്രത മഹത്തായത!്

20 “കർത്താവായ യേഹാേവ, ഈ
ദാസെന അവിടന്ന് അറിയുന്നേല്ലാ! ദാവീദ്
ഇനി കൂടുതലായി എന്തു പറേയണ്ടൂ?
21അവിടെത്ത വാഗ്ദാന്രപകാരവും തിരുഹിതം
അനുസരിച്ച ം ഈ മഹാകാര്യങ്ങൾ അവിടന്നു
െചയ്തിരിക്കുന്നു; അത് അടിയെന
അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.

22 “കർത്താവായ യേഹാേവ, അവിടന്ന്
മേഹാന്നതനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വന്തം
െചവിെകാണ്ടു േകട്ടതുേപാെല അവിടേത്തക്ക്

* 7:16 ചി.ൈക.്രപ. നിെന്റ
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സദൃശനായി ആരുമില്ല; അവിടന്നല്ലാെത
മറ്റ ൈദവവുമില്ല. 23 അവിടെത്ത സ്വന്തം
ജനമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും അങ്ങയുെട
നാമം ്രപസിദ്ധമാകുന്നതിനുമായി ൈദവേമ,
അങ്ങുതെന്ന േനരിട്ട െചന്ന് വീെണ്ടടുത്ത
ഭൂമിയിെല ഏകജനതയായ അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു തുല്യരായി ഭൂമിയിൽ
മറ്റ് ഏതു ജനതയാണുള്ളത?് അങ്ങ്
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്ത† അങ്ങയുെട
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മഹത്തും
ഭീതിജനകവുമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച്
ഇതരജനതകെളയുംഅവരുെട േദവന്മാെരയും
ഓടിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 24 അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെനഅവിടന്ന് എേന്നക്കും
സ്വന്തജനമായി സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, അവിടന്ന് അവർക്കു ൈദവമായും
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

25 “ഇേപ്പാൾ ൈദവമായ യേഹാേവ,
അവിടെത്ത ഈ ദാസെനയും അവെന്റ
ഗൃഹെത്തയുംപറ്റി അവിടന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന
വാഗ്ദാനം പാലിക്കണേമ! അവിടന്നു
വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു നിറേവറ്റണേമ!
26 അവിടെത്ത നാമം എേന്നക്കും
മഹത്ത്വെപ്പടെട്ട; അങ്ങെന ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ആകുന്നു ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെമന്ന് മനുഷ്യർ ്രപകീർത്തിക്കെട്ട!”
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹം
അങ്ങയുെടമുമ്പാെകസുസ്ഥിരമാകെട്ട.

27 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ

† 7:23 1 ദിന. 17:21
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ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അവിടെത്ത
ദാസനായ അടിയന് ഇക്കാര്യം
െവളിെപ്പടുത്തിത്തരികയും ‘ഞാൻ നിനക്കായി
ഒരു ഭവനംപണിയും,’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്യ കയും
െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ! അതിനാൽ അവിടെത്ത
ഈ ദാസൻ ഈ ്രപാർഥന അർപ്പിക്കാൻ
ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 28 കർത്താവായ യേഹാേവ,
അങ്ങുതെന്നൈദവം! അവിടെത്തവാക്കുകൾ
വിശ്വസനീയമായവയാണ!് അവിടെത്ത
ദാസനായ അടിയനുേവണ്ടി ഈ നന്മകൾ
അവിടന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
29 അവിടെത്ത ദാസനായ അടിയെന്റ ഗൃഹം
തിരുമുമ്പിൽ എേന്നക്കും നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
അതിെന അനു്രഗഹിക്കാൻ തിരുവുള്ളം
്രപസാദിക്കണേമ! കർത്താവായ യേഹാേവ,
അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത അനു്രഗഹത്താൽ അടിയെന്റ
ഗൃഹംഎേന്നക്കുംഅനുഗൃഹീതമായിരിക്കും.”

8
ദാവീദിെന്റവിജയങ്ങൾ

1 കാല്രകേമണ ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര
േതാൽപ്പിച്ച കീഴടക്കി. അവരുെട
അധീനതയിൽനിന്നു േമെഥഗ്-അമ്മാ അേദ്ദഹം
പിടിെച്ചടുത്തു.

2 ദാവീദ് േമാവാബ്യെരയും േതാൽപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹം അവെര തറയിൽ നിരത്തിക്കിടത്തി
ഒരു ചരടിെന്റ നിശ്ചിത നീളംെവച്ച് അളന്നു.
ഓേരാ നിരയിലും മൂന്നിൽരണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള
ആള കെള വധിക്കുകയും ഓേരാ മൂന്നിൽ ഒരു
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ഭാഗത്തുള്ളവെര ജീവേനാെട േശഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. അങ്ങെന േമാവാബ്യർ ദാവീദിന്
അടിമകളായി കപ്പംെകാടുത്തു.*

3 കൂടാെത, േസാബാരാജാവും െരേഹാബിെന്റ
മകനുമായ ഹദേദസർ യൂ്രഫട്ടീസ്
നദീതീരത്തുള്ള തെന്റ ആധിപത്യം† ഉറപ്പിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ദാവീദ് അേദ്ദഹെത്തയും
കീഴടക്കി. 4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയിരം
രഥങ്ങെളയും ഏഴായിരം‡ കുതിരേച്ചവകെരയും
ഇരുപതിനായിരം കാലാള കെളയും ദാവീദ്
പിടിെച്ചടുത്തു. നൂറു രഥക്കുതിരകെള ഒഴിച്ച്
ബാക്കിവന്ന എല്ലാറ്റിെനയും ദാവീദ് കുതിഞരമ്പു
േഛദിച്ച മുടന്തരാക്കി.

5 ദമസ്േകാസിൽനിന്നുള്ള അരാമ്യർ
േസാബാരാജാവായ ഹദേദസറിെന
സഹായിക്കാെനത്തിയേപ്പാൾ അവരിൽ
ഇരുപതിനായിരംേപെര ദാവീദ് സംഹരിച്ച .
6 അരാമ്യരുെട രാജ്യത്തുള്ള ദമസ്േകാസിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു കാവൽേസനാേക്രന്ദം സ്ഥാപിച്ച .
അരാമ്യർ ദാവീദിന് അടിമകളായിത്തീർന്ന്,
കപ്പം െകാടുത്തുേപാന്നു. ദാവീദു െചന്ന
ഇടങ്ങളിെലല്ലാം യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിനു വിജയം
നൽകി.

7ഹദേദസറിെന്റൈസന്യാധിപന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന
സ്വർണപ്പരിചകൾ ദാവീദ് പിടിെച്ചടുത്ത്
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
* 8:2 ച്രകവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക്
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നനികുതി. † 8:3 അഥവാ,സ്മാരകം ‡ 8:4
ചി.ൈക.്രപ. 1,700
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8 ഹദേദസറിെന്റ അധീനതയിെല പട്ടണങ്ങളായ
തിബ്ഹാത്തിൽനിന്നും§ െബേരാതായിൽനിന്നും
ദാവീദുരാജാവ് ധാരാളം െവങ്കലവും
ൈകവശെപ്പടുത്തി.

9ദാവീദ് ഹദേദസറിെന്റസകലൈസന്യെത്തയും
േതാൽപ്പിച്ച എന്ന് ഹമാത്ത് രാജാവായ
േതായി* േകട്ടേപ്പാൾ, 10 ദാവീദുരാജാവിെന
അഭിവാദനം െചയ്യന്നതിനും യുദ്ധത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഹദേദസരിേന്മൽ േനടിയ
വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുമായി
േതായി തെന്റ മകനായ േയാരാമിെന† അയച്ച .
ഹദേദസർ േതായി രാജാവുമായി കൂെടക്കൂെട
യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം
ഇവെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം േയാരാം
കാഴ്ചയായി െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

11-12താൻ കീഴടക്കിയ ഏേദാമ്യർ,‡ േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്യർ
എന്നിവരുെട രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പിടിെച്ചടുത്ത
സ്വർണവും െവള്ളിയുംേപാെലതെന്ന േയാരാം
െകാണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങള ം ദാവീദ് രാജാവ്
യേഹാവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച . േസാബാരാജാവും
െരേഹാബിെന്റ മകനുമായ ഹദേദസരിൽനിന്നും
അപഹരിച്ചിരുന്ന െകാള്ളമുതലും അേദ്ദഹം
യേഹാവയ്ക്കായിസമർപ്പിച്ച .

13 ഉപ്പ താഴ്വരയിൽെവച്ച് പതിെനണ്ണായിരം
ഏേദാമ്യെര§ സംഹരിച്ച മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ

§ 8:8 ചി.ൈക.്രപ. േബതഹിൽനിന്നും 1ദിന. 18:8കാണുക. * 8:9
തൂ, േതായിഎന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം. † 8:10 ഹേദാരാം, േയാരാം
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. ‡ 8:11-12 ചി.ൈക.്രപ. അരാമ്യർ
§ 8:13 ചി.ൈക.്രപ.അരാമ്യെര
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ദാവീദ് ഏറ്റവും ്രപശസ്തനായിത്തീർന്നു.
14 അേദ്ദഹം ഏേദാമിൽ ഉടനീളം
കാവൽേസനാേക്രന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ;
ഏേദാമ്യെരല്ലാംദാവീദിെന്റഅടിമകളായിത്തീർന്നു.
ദാവീദ് െചന്ന ഇടങ്ങളിെലല്ലാം യേഹാവ
അേദ്ദഹത്തിനു വിജയം നൽകി.
ദാവീദിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥർ

15 തെന്റ ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം നീതിയും ന്യായവും
പാലിച്ച െകാണ്ട് ദാവീദ് സമസ്തഇ്രസാേയലിനും
രാജാവായി വാണു. 16 െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബ് ൈസന്യാധിപനും അഹീലൂദിെന്റ
മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത് രാജകീയ
േരഖാപാലകനും ആയിരുന്നു. 17അഹീതൂബിെന്റ
മകനായ സാേദാക്കും അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ
അഹീെമെലക്കും പുേരാഹിതന്മാരും െസരായാ
േലഖകനും*ആയിരുന്നു. 18 െയേഹായാദായുെട
മകനായ െബനായാവ് െകരീത്യർക്കും
പ്േളത്യർക്കും അധിപതിയായിരുന്നു; ദാവീദിെന്റ
പു്രതന്മാർ പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു.†

9
ദാവീദും െമഫീേബാെശത്തും

1 ഞാൻ േയാനാഥാെന്രപതി
ദയകാണിേക്കണ്ടതിന,് “ശൗലിെന്റ
കുടുംബത്തിൽആെരങ്കിലുംഅവേശഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ”
എന്നു ദാവീദ്അേന്വഷിച്ച .

* 8:17 അതായത്, ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം
സംഭവങ്ങള ം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ. † 8:18 അഥവാ,
രാജകീയ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായിരുന്നു. 1 ദിന. 18:17കാണുക.
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2ശൗലിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ സീബാ എന്നു േപരായ
ഒരു ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദിെന്റ േസവകർ
അയാെള ദാവീദിെന്റ മുമ്പാെക ഹാജരാകാൻ
െകാണ്ടുവന്നു. “നീയാേണാസീബാ,”എന്നു ദാവീദ്
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“അേതഅടിയൻതെന്ന,”എന്ന്അയാൾമറുപടി
പറഞ്ഞു.

3 “ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ കാരുണ്യം
കാണിേക്കണ്ടതിന് ശൗലിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ഇനി ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന് രാജാവ്
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“േയാനാഥാെന്റ ഒരു മകൻ, ഇേപ്പാഴും
ജീവിച്ചിരിപ്പ ണ്ട്; അയാൾക്കു രണ്ടുകാലിലും
മുടന്താണ്,”എന്ന്സീബാ മറുപടി പറഞ്ഞു.

4 “അവൻഎവിെട?”എന്നു രാജാവ് േചാദിച്ച .
“േലാ-േദബാരിൽ, അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ
മാഖീരിെന്റ വീട്ടിലുണ്ട,്” എന്നു സീബാ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

5 അേപ്പാൾ ദാവീദ് രാജാവ് ആളയച്ച് േലാ-
േദബാരിൽ അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീരിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നുംഅയാെളവരുത്തി.

6 ശൗലിെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ മകൻ
െമഫീേബാെശത്ത് ദാവീദിെന്റ മുമ്പാെക
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത ആദരപൂർവം
താണുവണങ്ങി.

“െമഫീേബാെശേത്ത!” എന്നു ദാവീദ്
വിളിച്ചേപ്പാൾ, “അടിയൻ ഇതാ,” എന്ന് അയാൾ
വിളിേകട്ട .

7 ദാവീദ് അയാേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ട,
നിെന്റ പിതാവായ േയാനാഥാെന്രപതി ഞാൻ
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തീർച്ചയായും നിേന്നാടു കരുണകാണിക്കും.
നിെന്റ വലിയപ്പനായ ശൗലിെന്റ ഭൂമിെയല്ലാം
ഞാൻ നിനക്കു മടക്കിത്തരും. നീ എെന്റ
േമശയിങ്കൽനിന്നു നിത്യവും ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാള്ളണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

8 െമഫീേബാെശത്ത് നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട:്
“എെന്നേപ്പാെല ഒരു ചത്തനാെയ കടാക്ഷിക്കാൻ
അടിയൻഎന്തുള്ള ?”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 ഇതിനുേശഷം രാജാവ് സീബാെയ
വിളിച്ച വരുത്തി, ശൗലിെന്റ കാര്യസ്ഥൻ
അയാേളാടുപറഞ്ഞു: “ശൗലിനുംകുടുംബത്തിനും
ഉണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം ഞാൻ നിെന്റ യജമാനെന്റ
പൗ്രതനായ െമഫീേബാെശത്തിനു തിരിച്ച
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 10 നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
േസവകരും അവനുേവണ്ടി അവെന്റ നിലങ്ങൾ
കൃഷി െചയ്യണം. നിെന്റ യജമാനെന്റ
പൗ്രതനായ അവന് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക
ലഭിക്കത്തക്കവിധം നിങ്ങൾ നിലത്തിെല
വിളവുകൾ േശഖരിച്ച െകാടുക്കണം. നിെന്റ
യജമാനെന്റ പൗ്രതനായ െമഫീേബാെശത്ത്
എേപ്പാഴുംഎെന്റേമശയിങ്കൽഭക്ഷണംകഴിക്കും.”
(സീബായ്ക്ക് പതിനഞ്ചു പു്രതന്മാരും ഇരുപതു
ദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു).

11 അേപ്പാൾ സീബാ രാജാവിേനാടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “എെന്റ യജമാനനായ രാജാവു
കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം അവിടെത്ത ദാസനായ,
അടിയൻ െചയ്തുെകാള്ളാം.” അ്രപകാരം
െമഫീേബാെശത്ത് രാജകുമാരന്മാരിൽ
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ഒരാെളേപ്പാെല ദാവീദുരാജാവിെന്റ* േമശയിങ്കൽ
ഭക്ഷണംകഴിച്ച േപാന്നു.

12 െമഫീേബാെശത്തിന്, മീഖാ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു െചറിയ മകനുണ്ടായിരുന്നു.
സീബായുെട ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം
െമഫീേബാെശത്തിനു ഭൃത്യന്മാരായിത്തീർന്നു.
13 ഇങ്ങെന െമഫീേബാെശത്ത്
െജറുശേലമിൽത്തെന്ന താമസിച്ച . അേദ്ദഹം
നിത്യവും രാജാവിെന്റ േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച േപാന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടുകാലിലും
മുടന്തായിരുന്നു.

10
ദാവീദ്അേമ്മാന്യെര േതാൽപ്പിക്കുന്നു

1 പിന്നീട് അേമ്മാന്യരുെട രാജാവു
മരിച്ച . അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ ഹാനൂൻ അനന്തരാവകാശിയായി
രാജ്യഭാരേമറ്റ . 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ് വിചാരിച്ച :
“ഹാനൂെന്റ പിതാവായ നാഹാശ് എേന്നാടു
ദയ കാണിച്ചതുേപാെല ഞാനും ഹാനൂേനാടു
ദയ കാണിേക്കണ്ടതാണ.്” അതിനാൽ
പിതാവിെന്റ നിര്യാണത്തിൽ ഹാനൂേനാടുള്ള
അനുേശാചനം ്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ദാവീദ് ഒരു
്രപതിനിധിസംഘെത്തഅവിേടക്ക്അയച്ച .
ദാവീദ് അയച്ച ആള കൾ അേമ്മാന്യരുെട
േദശത്ത് എത്തി. 3 അേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവരുെട രാജാവായ
ഹാനൂേനാടു പറഞ്ഞു: “സഹതാപം
്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അങ്ങയുെട അടുേത്തക്ക്

* 9:11 ചി.ൈക.്രപ.എെന്റ
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്രപതിനിധികെള അയയ്ക്കുകവഴി
ദാവീദ് അങ്ങയുെട പിതാവിേനാടുള്ള
ബഹുമാനം കാണിക്കുകയാണ് എന്ന്
അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ? നഗരെത്ത
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യന്നതിനും അതിെനതിേര
ചാര്രപവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും അതിെന
അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുമേല്ലാ അയാൾ ആള കെള
അയച്ചിരിക്കുന്നത?്” 4 അതിനാൽ ഹാനൂൻ
ദാവീദിെന്റ സ്ഥാനപതികെള പിടിച്ച് അവരുെട
താടി പകുതി ക്ഷൗരംെചയ്യിപ്പിച്ച് വസ്്രതം
നിതംബമധ്യത്തിൽെവച്ച മുറിപ്പിച്ച് വിട്ടയച്ച .

5 ദാവീദ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യർ
അത്യന്തം അപമാനിതരായിരുന്നതിനാൽ
അവരുെട അടുേത്തക്ക് അേദ്ദഹം ദൂതന്മാെര
അയച്ച് ഇങ്ങെന പറയിച്ച : “നിങ്ങൾ
െയരീേഹാവിൽ പാർക്കുക. നിങ്ങള െട
താടിവളർന്ന് പഴയതുേപാെല ആകുേമ്പാൾ
മടങ്ങിവരികയും െചയ്യ ക.”

6 തങ്ങൾ ദാവീദിെന്റ െവറുപ്പിനു
പാ്രതമായിത്തീർന്നു എന്ന് അേമ്മാന്യർക്കു
േബാധ്യമായി. അവർ േബത്ത-്
രാേഹാബിൽനിന്നും േസാബയിൽനിന്നുമായി
ഇരുപതിനായിരം അരാമ്യ കാലാള കെളയും
മയഖാ രാജാവിേനാട് ആയിരം പടയാളികെളയും
േതാബിൽനിന്നു പന്തീരായിരം പടയാളികെളയും
വാടകയ്ക്കു വരുത്തി.

7 ഇതു േകട്ടിട്ട,് ദാവീദ് േയാദ്ധാക്കള െട
സർവൈസന്യേത്താടുംകൂടി േയാവാബിെന
അയച്ച . 8 അേമ്മാന്യർ െവളിയിൽവന്ന്
നഗരകവാടത്തിൽ, യുദ്ധമുറയനുസരിച്ച്
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അണിനിരന്നു. എന്നാൽ േസാബയിൽനിന്നും
െരേഹാബിൽനിന്നുമുള്ള അരാമ്യരും
േതാബിൽനിന്നും മയഖായിൽനിന്നുമുള്ള
പടയാളികൾ—അവർമാ്രതമായി—
െവളി്രമ്പേദശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച .

9 തെന്റ മുന്നിലും പിന്നിലും പടയാളികൾ
അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതായി േയാവാബു
കണ്ടു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയല്യരിൽ
ഏറ്റവും ശൂരന്മാരായ കുെറ പടയാളികെള
െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര അരാമ്യർെക്കതിേര
അണിനിരത്തി. 10 േശഷം പടയാളികെളഅേദ്ദഹം
തെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയുെട
ആധിപത്യത്തിലാക്കി, അേമ്മാന്യർെക്കതിേരയും
അണിനിരത്തി. 11എന്നിട്ട േയാവാബു പറഞ്ഞു:
“എനിക്കു േനരിടാൻ കഴിയാത്തവിധം അരാമ്യർ
്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ നീ എെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി
വെന്നത്തണം. മറിച്ച് അേമ്മാന്യർ, നിനക്കു
േനരിടാൻകഴിയാത്തവിധം, ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ
ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി വെന്നത്തും.
12 ശക്തനായിരിക്കുക! നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്കും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി
നമുക്കു ധീരമായി െപാരുതാം. അവിടെത്ത
ദൃഷ്ടിയിൽനന്മയായുള്ളത് യേഹാവ െചയ്യെട്ട!”

13 അതിെനത്തുടർന്ന് േയാവാബും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള പടയാളികള ം
അരാമ്യേരാടു െപാരുതാൻ മുേന്നറി. അരാമ്യർ
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് േതാേറ്റാടി. 14അരാമ്യർ
പലായനം െചയ്യന്നതായി കണ്ടേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരുംഅബീശായിയുെടമുമ്പിൽനിേന്നാടി



2ശമുേവൽ 10:15 xliv 2ശമുേവൽ 10:19

പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച . അതിനാൽ
േയാവാബ് അേമ്മാന്യരുമായുള്ള േപാരിൽനിന്നും
പിൻവാങ്ങി െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

15ഇ്രസാേയല്യർതങ്ങെളേതാൽപ്പിേച്ചാടിെച്ചന്നു
കണ്ടിട്ട് അരാമ്യർ വീണ്ടും സംഘംേചർന്നു.
16 യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്ക് അപ്പ റമുള്ള അരാമ്യെരയും
ഹദേദസർ വരുത്തിയിരുന്നു. ഹദേദസറിെന്റ
ൈസന്യാധിപനായ േശാബക്ക് അവെര നയിച്ച ;
അവർ േഹലാമിേലക്കു െചന്നു.

17 ഇേതപ്പറ്റി ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്തെയല്ലാം
വിളിച്ച കൂട്ടി. അവർ േയാർദാൻനദികടന്ന്
േഹലാമിൽഎത്തി. ദാവീദിെന േനരിടുന്നതിനായി
അരാമ്യർ ൈസന്യെത്ത അണിനിരത്തി
അേദ്ദഹേത്താടു െപാരുതി. 18 എന്നാൽ അവർ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േതാേറ്റാടി.
അവരുെട േതരാളികളിൽ എഴുനൂറു േപെരയും
കാലാള കളിൽ* നാൽപ്പതിനായിരം േപെരയും
ദാവീദ് സംഹരിച്ച . അേദ്ദഹം അവരുെട
ൈസന്യാധിപനായ േശാബക്കിെനയും
അേദ്ദഹം വധിച്ച . 19 ഇ്രസാേയല്യർ തങ്ങെള
പരാജയെപ്പടുത്തി എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ,
ഹദേദസരിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാെരല്ലാം
ഇ്രസാേയലുമായി സമാധാനസന്ധിെചയ്തു.
അവർഇ്രസാേയലിനു കീഴ്െപ്പട്ട ജീവിച്ച .
അതിനുേശഷം അേമ്മാന്യെര തുടർന്നും
സഹായിക്കാൻഅരാമ്യർ ഭയെപ്പട്ട .

* 10:18 1 ദിന. 19:18കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. കുതിരപ്പട
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11
ദാവീദും േബത്ത-്േശബയും

1 അടുത്ത വസന്തകാലത്ത,് രാജാക്കന്മാർ
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടാറുള്ള സമയത്ത്, ദാവീദ്
േയാവാബിെനയും കൂെട രാജേസവകന്മാെരയും
മുഴുവൻ ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്തയും അയച്ച .
അവർ അേമ്മാന്യെര നശിപ്പിക്കുകയും
രബ്ബാനഗരെത്ത ഉപേരാധിക്കുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ ദാവീദ,് െജറുശേലമിൽത്തെന്ന
താമസിച്ച .

2 അന്ന് ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ദാവീദ് തെന്റ
െമത്തയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് െകാട്ടാരത്തിെന്റ
മട്ട പ്പാവിൽ ഉലാത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അേദ്ദഹം മട്ട പ്പാവിൽ നിന്നുെകാണ്ട,് ഒരു
സ്്രതീ കുളിക്കുന്നതു കണ്ടു. ആ സ്്രതീ
അതീവസുന്ദരിയായിരുന്നു. 3അവൾ ആെരന്ന്
അേന്വഷിച്ചറിയുന്നതിന് ദാവീദ് ഒരാെള അയച്ച .
അയാൾ തിരിച്ച വന്ന്: “അത് േബത്ത-്
േശബയാണ,് അവൾ എലീയാമിെന്റ മകള ം
ഹിത്യനായ ഊരിയാവിെന്റ ഭാര്യയുമാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 4അവെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാൻ ദാവീദ്
ദൂതന്മാെര അയച്ച . അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്തുവന്നു. അേദ്ദഹം അവേളാെടാപ്പം
കിടക്കപങ്കിട്ട (അവൾ ഋതുസ്നാനം കഴിഞ്ഞ്
ശുദ്ധി്രപാപിച്ചിരുന്നു). പിെന്ന അവൾ
സ്വഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 5 അവൾ
“ഞാൻ ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
ദാവീദിെനആളയച്ച് വിവരംഅറിയിച്ച .

6 “ഹിത്യനായ ഊരിയാവിെന എെന്റ
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുക,” എന്നു ദാവീദ്
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േയാവാബിനു കൽപ്പന അയച്ച . േയാവാബ്
അയാെള ദാവീദിെന്റ അടുേത്തക്കയച്ച .
7 ഊരിയാവ് ദാവീദിെന്റ അടുെത്തത്തി.
ദാവീദ് അയാേളാട് േയാവാബിെന്റയും
പടജനത്തിെന്റയും േക്ഷമവും യുദ്ധഗതിയും
അേന്വഷിച്ച . 8 പിെന്ന ദാവീദ് ഊരിയാവിേനാടു
കൽപ്പിച്ച : “നിെന്റ വീട്ടിേലക്കു േപായി പാദങ്ങൾ
കഴുകുക.” അങ്ങെന ഊരിയാവ് െകാട്ടാരം
വിട്ടിറങ്ങി. രാജാവിെന്റ പക്കൽനിന്ന് ഒരു
സമ്മാനവും അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർെന്നത്തി.
9 എന്നാൽ ഊരിയാവ് െകാട്ടാരവാതിൽക്കൽ
തെന്റ യജമാനെന്റ ദാസന്മാേരാെടാപ്പം
കിടന്നുറങ്ങി; അേദ്ദഹം സ്വഭവനത്തിേലക്കു
േപായതുമില്ല.

10 “ഊരിയാവ് സ്വഭവനത്തിേലക്കു േപായില്ല,”
എന്നു ദാവീദ് അറിഞ്ഞു. “നീ ദൂരയാ്രത
കഴിഞ്ഞുവന്നതേല്ല? എന്തുെകാണ്ടാണു
വീട്ടിേലക്കു േപാകാതിരുന്നത?്” എന്ന് അേദ്ദഹം
േചാദിച്ച .

11 ഊരിയാവ് അേദ്ദഹേത്താടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “േപടകവും ഇ്രസാേയലും െയഹൂദയും
കൂടാരങ്ങളിൽ* പാർക്കുന്നു. എെന്റ
യജമാനനായേയാവാബും,രാജാേവ!അങ്ങയുെട
േസവകരും െവളി്രമ്പേദശത്തു കൂടാരമടിച്ച
കിടക്കുന്നു. അേപ്പാൾ എനിെക്കങ്ങെന
വീട്ടിൽേപായി തിന്നുകുടിച്ച കഴിയാനും
ഭാര്യേയാടുകൂടി രമിക്കാനും കഴിയും! അങ്ങയുെട
ജീവനാെണ,ഞാനങ്ങെനെചയ്യ കയില്ല!”

* 11:11 അഥവാ,സൂേക്കാത്തിൽ
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12അേപ്പാൾ ദാവീദ് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“ഒരു ദിവസംകൂടി നിൽക്കുക! നാെള ഞാൻ
നിെന്ന യാ്രതയയയ്ക്കാം.” അങ്ങെന ഊരിയാവ്
അന്നും അതിനടുത്ത ദിവസവും െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ച . 13 ദാവീദിെന്റ ക്ഷണം അനുസരിച്ച്
ഊരിയാവ് അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്തു. ദാവീദ് അയാെള
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച മത്തനാക്കി.എന്നിട്ട്ഊരിയാവ്
സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറത്തുകടന്ന് യജമാനെന്റ
േസവകഗണേത്താെടാപ്പം തെന്റ പായിൽ
കിടന്നുറങ്ങി;അേദ്ദഹംതെന്റവീട്ടിൽ േപായില്ല.

14 പിേറ്റന്നു രാവിെല ദാവീദ് േയാവാബിന്
ഒരു കെത്തഴുതി ഊരിയാവിെന്റ ൈകവശം
െകാടുത്തയച്ച . 15 അതിൽ അേദ്ദഹം
എഴുതിയിരുന്നു: “ഊരിയാവിെന അത്യ ്രഗമായ
േപാരാട്ടം നടക്കുന്നിടത്തു മുൻനിരയിൽ
നിർത്തണം. അങ്ങെന അവൻ െവേട്ടറ്റ വീണു
മരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവെന വിട്ട
പിൻവാങ്ങണം.”

16 അതനുസരിച്ച് േയാവാബ് നഗരെത്ത
വളയുേമ്പാൾ ശൂരരായ എതിരാളികൾ
നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േബാധ്യമുള്ള
ഒരിടത്ത് ഊരിയാവിെന നിേയാഗിച്ച .
17 നഗരവാസികൾ പുറത്തുകടന്ന്
േയാവാബിേനാടു േപാരാടി. ദാവീദിെന്റ
ൈസന്യത്തിെല കുെറേപ്പർ വീണുേപായി.
ഹിത്യനായഊരിയാവും െകാല്ലെപ്പട്ട .

18 േയാവാബ് ആളയച്ച് യുദ്ധത്തിെന്റ
പൂർണവിവരണം ദാവീദിനു നൽകി.
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19 അേദ്ദഹം ദൂതന്മാേരാടു പറഞ്ഞയച്ച :
“നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിെന്റ ഈ പൂർണവിവരണം
രാജാവിനു നൽകിക്കഴിയുേമ്പാൾ,
20 രാജാവിെന്റ േ്രകാധം ജ്വലിക്കും;
അേദ്ദഹം നിങ്ങേളാടു േചാദിെച്ചന്നുവരാം
‘നിങ്ങൾ നഗരേത്താട് ഇ്രതേയെറ
അടുത്തുെചന്നു െപാരുതിയെതന്തിന?്
അവർ മതിലിേന്മൽനിന്ന് അെമ്പയ്യ െമന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുേന്നാ? 21 െയരൂബ-്
േബെശത്തിെന്റ† മകനായ അബീെമെലക്കിെന
െകാന്നതാരാണ്? ഒരു സ്്രതീ മതിലിേന്മൽനിന്ന്
തിരികല്ലിെന്റ പിള്ള അയാള െടേമൽ
ഇട്ടതുെകാണ്ടേല്ല അയാൾ േതെബസിൽെവച്ച
മരിച്ചത?് നിങ്ങൾ മതിലിേനാട് ഇ്രത
അടുത്തുെചന്നത് എന്തിന?്’ ഇ്രപകാരം അേദ്ദഹം
േചാദിച്ചാൽ, ‘അങ്ങയുെട ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ
ഊരിയാവും മരിച്ച ’ എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
പറയണം.”

22 ദൂതൻ പുറെപ്പട്ട . അയാൾ വന്ന് േയാവാബു
പറഞ്ഞയച്ച കാര്യങ്ങെളല്ലാം ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു. 23 ദൂതൻ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞത്
ഇ്രപകാരമാണ:് “ശ്രതുക്കൾ നെമ്മക്കാൾ
്രപബലെപ്പട്ട . അവർ െവളി്രമ്പേദശത്തു
നമ്മുെടേനേര വന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അവെര നഗരകവാടംവെര പിന്നാക്കംപായിച്ച .
24 അേപ്പാൾ വില്ലാളികൾ മതിലിേന്മൽനിന്ന്
അങ്ങയുെട േസവകന്മാരുെടേമൽ ശരങ്ങൾ
െചാരിഞ്ഞു. രാജാവിെന്റ പടയാളികളിൽ ചിലർ

† 11:21 െയരൂ-ബാൽഎന്നേപരിലുംഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.



2ശമുേവൽ 11:25 xlix 2ശമുേവൽ 12:3

മരിച്ച വീണു. കൂടാെത അങ്ങയുെട ഭൃത്യൻ
ഹിത്യനായഊരിയാവും മരിച്ച .”

25ദാവീദ് ദൂതേനാടുപറഞ്ഞു: “േയാവാബിേനാടു
പറയുക, ‘ഇതുമൂലം നീ ദുഃഖിക്കരുത്;
വാൾ അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം വിതയ്ക്കും.
നഗരത്തിെനതിേര ആ്രകമണം ശക്തിെപ്പടുത്തി
അതിെന നശിപ്പിക്കുക.’ േയാവാബിെന
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാൻനീഈവിധം പറയുക.”

26 തെന്റ ഭർത്താവു മരിച്ച േപായി
എന്ന് ഊരിയാവിെന്റ ഭാര്യ േകട്ടേപ്പാൾ
അവൾ അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി വിലപിച്ച .
27 വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ദാവീദ് അവെള
തെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി. അവൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. അവൾ
ഒരു പു്രതെന ്രപസവിച്ച .എന്നാൽദാവീദിെന്റഈ
്രപവൃത്തിയേഹാവയ്ക്ക്അനിഷ്ടമായിത്തീർന്നു.

12
നാഥാൻ ദാവീദിെനശാസിക്കുന്നു

1 യേഹാവ നാഥാെന ദാവീദിെന്റ അടുേത്തക്ക്
അയച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെത്തത്തി
നാഥാൻ പറഞ്ഞു: “ഒരു പട്ടണത്തിൽ
രണ്ട് ആള കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുവൻ
ധനികൻ; മറ്റവൻ ദരി്രദൻ. 2 ധനവാന്
ആടുമാടുകൾ അസംഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 ദരി്രദന് ആകെട്ട, അവൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ
ഒരു െപൺെചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിയല്ലാെത
മെറ്റാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അയാൾ അതിെന
വളർത്തി. അയാേളാടും അയാള െട
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കുട്ടികേളാടും ഒപ്പം അതു വളർന്നുവന്നു.
അയാള െട ഭക്ഷണത്തിെന്റ പങ്ക് അതു തിന്നു,
അയാള െട പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നും അതു
കുടിച്ച ; അയാള െട ൈകത്തണ്ടിൽ അത്
ഉറങ്ങുകേപാലും െചയ്തു.അത്അയാൾെക്കാരു
മകെളേപ്പാെലയായിരുന്നു.

4 “അങ്ങെനയിരിെക്ക, ധനവാെന്റ വീട്ടിൽ
ഒരു വഴിയാ്രതക്കാരൻ വന്നു. തെന്റ സ്വന്തം
ആടുകളിേലാ മാടുകളിേലാ ഒന്നിെന പിടിച്ച്
തെന്റ വീട്ടിൽവന്ന അതിഥിക്കുേവണ്ടി
ഭക്ഷണെമാരുക്കാൻ അയാൾക്കു
മനസ്സില്ലായിരുന്നു. പകരം, അയാൾ ആ
ദരി്രദെന്റ െപൺെചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിെയ പിടിച്ച്
അതിഥിക്കുേവണ്ടി ഭക്ഷണെമാരുക്കി.”

5 അേപ്പാേഴക്കും ആ ധനികേനാടുള്ള
േകാപംെകാണ്ടു ദാവീദ് ജ്വലിച്ച . അേദ്ദഹം
നാഥാേനാടു പറഞ്ഞു: “യേഹാവയാെണ,
തീർച്ച, ഇതു െചയ്ത ആ മനുഷ്യൻ
മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു! 6 അയാൾ ഒരു
ദയയുമില്ലാെത ഈ വിധം െചയ്തതുെകാണ്ട്
ആ ആട്ടിൻകുട്ടിക്കുേവണ്ടി നാലിരട്ടി പകരം
നൽകണം.”

7അേപ്പാൾനാഥാൻദാവീദിേനാടുപറഞ്ഞു: “ആ
മനുഷ്യൻ നീ തെന്ന! ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ നിെന്ന
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി അഭിേഷകംെചയ്തു;
ശൗലിെന്റ കരങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിച്ച . 8 നിെന്റ യജമാനെന്റ ഭവനം
ഞാൻ നിനക്കു തന്നു; നിെന്റ യജമാനെന്റ
ഭാര്യമാെരയും നിെന്റ മാറിടത്തിൽ തന്നു.
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ഇ്രസാേയൽ ഭവനെത്തയും െയഹൂദാ
ഭവനെത്തയും ഞാൻ നിനക്കു നൽകി.
ഇെതല്ലാം നേന്ന കുറെവങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക്
ഇനിയും അധികം നൽകുമായിരുന്നു. 9 നീ
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായതു
്രപവർത്തിച്ച് അവിടെത്ത കൽപ്പനകെള
തിരസ്കരിച്ചെതന്തിന്?ഹിത്യനായഊരിയാവിെന
നീ വാളാൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് അയാള െട ഭാര്യെയ
സ്വന്തമാക്കി. അേമ്മാന്യരുെട വാൾെകാണ്ട്
നീ അവെന െകാന്നു. 10 അതിനാൽ വാൾ
നിെന്റ ഭവനെത്ത ഒരിക്കലും വിെട്ടാഴിയുകയില്ല,
കാരണം, നീ എെന്ന നിന്ദിച്ച് ഹിത്യനായ
ഊരിയാവിെന്റ ഭാര്യെയസ്വന്തമാക്കി.’

11 “ഇതാ, യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നിെന്റ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽനിന്നുതെന്ന
ഞാൻ നിനക്കു നാശം വരുത്താൻേപാകുന്നു.
നിെന്റ കണ്മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന ഞാൻ നിെന്റ
ഭാര്യമാെര എടുത്ത് നിെന്റ സ്േനഹിതനു
െകാടുക്കും. പകൽെവളിച്ചത്തിൽ അവൻ
നിെന്റ ഭാര്യമാേരാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിടും. 12 നീ
അതു രഹസ്യത്തിൽ െചയ്തു; എന്നാൽഞാനത്
ഇ്രസാേയെലല്ലാം കാൺെക പകൽെവളിച്ചത്തിൽ
െചയ്യ ം.’ ”

13 അേപ്പാൾ ദാവീദ് നാഥാേനാട,് “ഞാൻ
യേഹാവയ്െക്കതിേര പാപം െചയ്തുേപായി”
എന്നുപറഞ്ഞു.
നാഥാൻ പറഞ്ഞു: “യേഹാവ നിെന്റ പാപം
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ മരിക്കുകയില്ല.
14 എന്നാൽ, നിെന്റ ഈ ്രപവൃത്തിമൂലം
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യേഹാവെയ അപമാനിച്ച . അതിനാൽ നിനക്കു
ജനിച്ചആമകൻമരിക്കും,നിശ്ചയം.”

15 നാഥാൻ സ്വഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഊരിയാവിെന്റ
ഭാര്യ ദാവീദിനു ്രപസവിച്ച കുഞ്ഞിെന യേഹാവ
ബാധിച്ച ; അവൻ കഠിനേരാഗിയായിത്തീർന്നു.
16 ദാവീദ് കുഞ്ഞിനുേവണ്ടി ൈദവേത്താട്
യാചിച്ച . അേദ്ദഹം ഉപവസിച്ച ; മുറിയിൽക്കടന്ന്
തറയിൽ ചാക്കുശീലയിൽ* കിടന്ന് രാ്രതികൾ
കഴിച്ച . 17 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹ്രപമാണിമാർ
അേദ്ദഹെത്ത നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ
്രശമിച്ച െകാണ്ട്അരിെകത്തെന്നനിന്നു.എന്നാൽ
ദാവീദ് അതു കൂട്ടാക്കിയില്ല; അവേരാെടാത്ത്
യാെതാരു ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല.

18ഏഴാംദിവസംകുഞ്ഞുമരിച്ച േപായി.കുഞ്ഞു
മരിച്ച േപായി എന്ന് ദാവീദിേനാടു പറയാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ട . “കുഞ്ഞ്
ജീവേനാെടയിരുന്നേപ്പാൾ നാം അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിച്ച ; പേക്ഷ, അേദ്ദഹം അതു
െചവിെക്കാണ്ടില്ല. പിെന്ന കുഞ്ഞു മരിച്ച േപായി
എന്നു നാം എങ്ങെന അേദ്ദഹേത്താടു പറയും!
നിരാശനായി അേദ്ദഹം വല്ല സാഹസവും
്രപവർത്തിേച്ചക്കാം!”അവർഇ്രപകാരം ചിന്തിച്ച .

19 തെന്റ ഭൃത്യന്മാർ പരസ്പരം രഹസ്യമായി
സംസാരിക്കുന്നതു ദാവീദ് കണ്ടു. കുഞ്ഞു
മരിച്ച േപായിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം
മനസ്സിലാക്കി. “കുഞ്ഞു മരിച്ച േപാേയാ?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
* 12:16 ചി.ൈക.്രപ. ചാക്കുശീലയിൽ എന്ന ്രപേയാഗം
കാണുന്നില്ല.



2ശമുേവൽ 12:20 liii 2ശമുേവൽ 12:24

“അേത! കുഞ്ഞു മരിച്ച േപായി,”അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

20അേപ്പാൾ ദാവീദ് നിലത്തുനിന്നും എഴുേന്നറ്റ .
അേദ്ദഹം കുളിച്ച് ൈതലം പൂശി; വസ്്രതംമാറി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ െചന്ന് ആരാധിച്ച ;
പിെന്ന െകാട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിെയത്തി. അേദ്ദഹം
ആവശ്യെപ്പട്ടതനുസരിച്ച് ഭൃത്യന്മാർ ഭക്ഷണം
ഒരുക്കിെവച്ച ;അേദ്ദഹം ഭക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

21 ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച :
“അങ്ങ് ഈ വിധം െപരുമാറുന്നെതന്ത?് കുഞ്ഞ്
ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ അങ്ങ് ഉപവസിക്കുകയും
വിലപിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ
ഇന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അങ്ങ്
എഴുേന്നൽക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു!”

22അതിന് ദാവീദ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “ശരിതെന്ന;
കുഞ്ഞ് ജീവേനാെടയിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
ഉപവസിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും െചയ്തു.
‘യേഹാവയ്ക്ക് എേന്നാടു കരുണേതാന്നി
കുഞ്ഞിെന്റജീവൻ രക്ഷിക്കുേമാ!ആർക്കറിയാം!’
എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച . 23 എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ അവൻ മരിച്ച . ഇനി ഞാെനന്തിന്
ഉപവസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണം! അവെന തിരിെക
വരുത്താൻ എനിക്കു കഴിയുേമാ? ഇനി ഞാൻ
അവെന്റ അടുേത്തക്കു േപാകുകയല്ലാെത
അവൻഎെന്റഅടുേത്തക്കുവരികയില്ലേല്ലാ.”

24 അതിനുേശഷം ദാവീദ് തെന്റ ഭാര്യയായ
േബത്ത-്േശബെയ ആശ്വസിപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം
അവെള അറിഞ്ഞു; അവൾ ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . അവർ ആ കുട്ടിക്കു ശേലാേമാൻ
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എന്നു േപരിട്ട . യേഹാവ അവെന സ്േനഹിച്ച .
25 യേഹാവ അവെന സ്േനഹിക്കുകയാൽ
അവന് െയദീെദയാഹ്† എന്നു േപരിടുന്നതിന,്
നാഥാൻ ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ
കൽപ്പനെകാടുത്തു.

26 ഈ സമയത്ത് േയാവാബ് അേമ്മാന്യരുെട
രബ്ബയ്െക്കതിേര െപാരുതി രാജകീയ
േകാട്ട പിടിെച്ചടുത്തു. 27 അേപ്പാൾ
േയാവാബ് ദൂതന്മാെര അയച്ച ദാവീദിേനാടു
പറയിച്ച . “ഞാൻ രബ്ബയ്െക്കതിേര
െപാരുതി അതിെന്റ ജലസംഭരണികൾ
ൈകവശെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു, 28 അതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ േശഷമുള്ള പടെയക്കൂട്ടി
നഗരെത്ത വളഞ്ഞ് അങ്ങുതെന്ന അതിെന
പിടിച്ചടക്കിയാലും! അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ
അതിെന പിടിച്ചടക്കുകയും അത് എെന്റ േപരിൽ
അറിയെപ്പടുകയും െചയ്യാൻഇടയാകുമേല്ലാ!”

29അതിനാൽദാവീദ്സകലൈസന്യെത്തയുംകൂട്ടി
രബ്ബയിേലക്കു െചന്നു; അതിെന ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കി. 30 ദാവീദ് അവരുെട രാജാവിെന്റ
തലയിൽനിന്ന് കിരീടം എടുത്തു—അതിെന്റ
തൂക്കം ഒരു താലന്ത‡് സ്വർണം; അതിൽ
അമൂല്യരത്നങ്ങൾപതിച്ചിരുന്നു—അതു ദാവീദിെന്റ
ശിരസ്സിൽ െവക്കെപ്പട്ട . ആ നഗരത്തിൽനിന്നു
ധാരാളം െകാള്ളമുതലുംഅേദ്ദഹം പിടിെച്ചടുത്തു.
31 അവിടെത്ത ജനങ്ങെള അേദ്ദഹം
െകാണ്ടുവന്ന് അറക്കവാള ം ഇരുമ്പുകൂന്താലിയും
േകാടാലിയുംെകാണ്ടുള്ള പണികൾക്കായി
† 12:25 യേഹാവസ്േനഹിക്കുന്നവൻഎന്നർഥം. ‡ 12:30 ഏക.
34കി.്രഗാം.
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നിേയാഗിച്ച ; ഇഷ്ടികച്ച ളയിലും§
അവെരെക്കാണ്ടു പണിെചയ്യിച്ച . എല്ലാ
അേമ്മാന്യനഗരങ്ങേളാടും ദാവീദ് ഈ
വിധംതെന്ന െചയ്തു. അതിനുേശഷം ദാവീദും
സകലൈസന്യവും െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങി.

13
അമ്േനാനും താമാറും

1 കുറച്ച നാൾ കഴിഞ്ഞ് ദാവീദിെന്റ മകനായ
അമ്േനാൻ താമാറിൽ അനുരക്തനായി.
താമാർ ദാവീദിെന്റ മകനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ
സേഹാദരിയുംഅതീവസുന്ദരിയുംആയിരുന്നു.

2തെന്റസേഹാദരി താമാറിൽആസക്തനായിട്ട്
അമ്േനാൻ േരാഗിയായിത്തീർന്നു.
അവൾ കന്യകയായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവേളാടു വല്ലതും െചയ്യന്നത് അയാൾക്കു
്രപയാസമായിരുന്നു.

3അമ്േനാന,് േയാനാദാബ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സ്േനഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ദാവീദിെന്റ
സേഹാദരനായ ശിെമയിയുെട പു്രതനായിരുന്നു.
േയാനാദാബ് ഏറ്റവും ത്രന്തശാലിയുമായിരുന്നു.
4 അയാൾ അമ്േനാേനാട:് “രാജകുമാരാ,
അങ്ങ് നാൾ കഴിയുേന്താറും ഇങ്ങെന
ക്ഷീണിച്ച വരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?് എേന്നാടു
പറയുകയിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

“എെന്റ സേഹാദരൻ അബ്ശാേലാമിെന്റ
െപങ്ങൾ താമാറിൽ എനിക്കു േ്രപമം

§ 12:31 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അമ്േനാൻഅയാേളാടു
പറഞ്ഞു.

5േയാനാദാബ്അയാേളാട:് “അങ്ങ്േരാഗംനടിച്ച്
കിടക്കയിൽ കിടക്കുക. അങ്ങയുെട പിതാവ്
കാണുന്നതിനായി വരുേമ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താട്
ഈ വിധം പറയുക, ‘എെന്റ സേഹാദരി
താമാർ വന്ന് എനിെക്കെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ
തരണെമന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. അവൾ
വന്ന് ഞാൻ കാൺെക ഭക്ഷണെമാരുക്കാൻ
അനുവദിക്കണേമ! എനിക്ക് അവള െട
ൈകയിൽനിന്നും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കണം.’ ”

6 അങ്ങെന അമ്േനാൻ േപായി േരാഗം
നടിച്ച കിടന്നു. അയാെള കാണുന്നതിനായി
രാജാവു വന്നേപ്പാൾഅമ്േനാൻഅേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു: “എെന്റസേഹാദരി താമാർ വന്ന് എെന്റ
കണ്മുമ്പിൽെവച്ച്എെന്തങ്കിലും ്രപേത്യക ഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കിത്തരണെമന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.
അവള െട ൈകയിൽനിന്നും ഞാൻ വാങ്ങി
ഭക്ഷിക്കെട്ട!”

7 അതിനാൽ ദാവീദ് താമാറിനു
കൽപ്പനെകാടുത്തു: “നിെന്റ സേഹാദരനായ
അമ്േനാെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു െചല്ല ക: അവന്
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക.”
8 അങ്ങെന താമാർ തെന്റ സേഹാദരനായ
അമ്േനാെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു െചന്നു. അയാൾ
കിടക്കയിലായിരുന്നു. അവൾ അൽപ്പം
മാെവടുത്തു കുഴച്ച് അയാള െട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച്
അടയുണ്ടാക്കി ചുെട്ടടുത്തു. 9 പിെന്ന അവൾ
പാ്രതെമടുത്ത് അയാൾക്കു വിളമ്പിെക്കാടുത്തു;
എന്നാൽഅയാൾ ഭക്ഷിക്കാൻകൂട്ടാക്കിയില്ല.
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“എല്ലാവെരയും ഇവിെടനിന്നും പുറത്താക്കുക,”
എന്ന് അമ്േനാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും
അയാള െടഅടുത്തുനിന്നും േപായി. 10അേപ്പാൾ
അമ്േനാൻതാമാറിേനാടുപറഞ്ഞു: “ഞാൻനിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് അടകൾ
എെന്റ കിടക്കമുറിയിേലക്കു െകാണ്ടുവരിക.”
താമാർ താനുണ്ടാക്കിയ അടകൾ എടുത്ത്
കിടക്കമുറിയിൽ തെന്റ സേഹാദരനായ
അമ്േനാെന്റ അടുത്തു െകാണ്ടുെചന്നു.
11എന്നാൽ അവൾ അതു െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ
അവെള കടന്നുപിടിച്ച,് “സേഹാദരീ, വരിക,
എെന്റകൂെടകിടക്കുക”എന്ന്അയാൾപറഞ്ഞു.

12 “അരുേത! എെന്റ സേഹാദരാ!” അവൾ
േകണേപക്ഷിച്ച . “എെന്ന നിർബന്ധിക്കരുേത!
ഇങ്ങെന ഒരു കാര്യം ഇ്രസാേയലിൽ പാടില്ലേല്ലാ!
ഈ ദുഷ്കൃത്യം െചയ്യരുേത. 13 ഞാൻ ഈ
അപമാനം എവിെടെച്ചന്നു തീർക്കും? അങ്ങും
ഇ്രസാേയലിെല വഷളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ആയിേപ്പാകുമേല്ലാ! ദയവായി ഇക്കാര്യം
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞാലും; അേദ്ദഹം എെന്ന
അേങ്ങക്കുവിവാഹംകഴിച്ച തരാതിരിക്കുകയില്ല.”
14 എന്നാൽ അയാൾ അവള െട വാക്കുകൾ
െചവിെക്കാണ്ടില്ല. അവെളക്കാൾ കായബലം
ഏറിയവനായതിനാൽ അയാൾ അവെള
ബലാൽക്കാരംെചയ്തു.

15 പിെന്ന അമ്േനാൻ അവെള അത്യന്തം
െവറുത്തു. വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ അവെള
സ്േനഹിച്ചിരുന്നതിെനക്കാൾ അധികമായി
അവെള െവറുത്തു. “എഴുേന്നറ്റ പുറത്തുേപാകൂ,”
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അമ്േനാൻഅവേളാടു പറഞ്ഞു.
16 അവൾ അയാേളാടു പറഞ്ഞു: “അരുത്
സേഹാദരാ, എെന്ന പുറത്താക്കുന്നത് അങ്ങ്
എേന്നാട് ഇേപ്പാൾ െചയ്തഈ േദാഷെത്തക്കാൾ
വലിയ െതറ്റായിരിക്കും.”
എന്നാൽ അയാൾ അവള െട വാക്കുകൾ
െചവിെക്കാണ്ടില്ല. 17 “ഈ സ്്രതീെയ
പുറത്താക്കി വാതിൽ അടച്ച കളക,” എന്ന്
അയാൾ തെന്റ ഭൃത്യേനാട് ആജ്ഞാപിച്ച .
18 അതിനാൽ അമ്േനാെന്റ ഭൃത്യൻ അവെള
പിടിച്ച പുറത്താക്കി കതകും അടച്ച .
അതിമേനാഹരമായ* ഒരു നിലയങ്കിയാണ്
അവൾ ധരിച്ചിരുന്നത.് അന്ന് ഇ്രസാേയലിൽ
കന്യകകളായ രാജകുമാരിമാർ ധരിക്കാറുള്ളത്
അത്തരത്തിലുള്ള അങ്കിയായിരുന്നു. 19 താമാർ
തലയിൽ ചാരം വാരിയിട്ട് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന
അലംകൃതവസ്്രതവും കീറി; തലയിൽ ൈകെവച്ച്
ഉച്ചത്തിൽവിലപിച്ച െകാണ്ട് കടന്നുേപായി.

20 അവള െട സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാം
അവേളാടു േചാദിച്ച : “നിെന്റ സേഹാദരനായ
അമ്േനാൻ നിേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുേന്നാ?
ആകെട്ട, എെന്റ സേഹാദരീ, നീ
സമാധാനമായിരിക്കുക; അയാൾ നിെന്റ
സേഹാദരനാണേല്ലാ; ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽ
െവക്കരുത.്” അങ്ങെന താമാർ തെന്റ
സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഏകാകിനിയായി താമസിച്ച .

* 13:18 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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21 ദാവീദ് രാജാവ് ഇെതല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അത്യന്തം േകാപാകുലനായി. 22അബ്ശാേലാം
അമ്േനാേനാട് നന്മയാകെട്ട തിന്മയാകെട്ട,
യാെതാരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല. തെന്റ
സേഹാദരിയായ താമാറിെന അപമാനിച്ചതിനാൽ
അബ്ശാേലാംഅയാെള െവറുത്തു.

അബ്ശാേലാംഅമ്േനാെന െകാല്ല ന്നു
23 രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം,
എ്രഫയീം നാടിെന്റ അതിരിങ്കലുള്ള ബാൽ-
ഹാേസാരിൽെവച്ച് അബ്ശാേലാമിെന്റ
ആടുകള െട േരാമം ക്രതിക്കുന്ന
ഉത്സവമായിരുന്നു. സകലരാജകുമാരന്മാെരയും
അേദ്ദഹം അതിനു ക്ഷണിച്ച . 24അബ്ശാേലാം
രാജാവിെന്റയും അടുത്തുവന്ന,് “അങ്ങയുെട
ഈ ദാസെന്റ ആടുകള െട േരാമം
ക്രതിക്കുന്നവർ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. ദയവായി
രാജാവും േസവകരും ആേഘാഷങ്ങളിൽ
സംബന്ധിക്കേണ!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

25 “േവണ്ടാ, എെന്റ മകേന!” രാജാവു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി വേരണ്ടതില്ല.
അതു നിനക്കു ഭാരമായിരിക്കും.” എങ്കിലും
അബ്ശാേലാം അേദ്ദഹെത്ത നിർബന്ധിച്ച .
എന്നിട്ട ം അേദ്ദഹം േപാകാൻ വിസമ്മതിച്ച .
എന്നാൽതെന്റആശിസ്സ കൾ േനർന്നു.

26അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം പറഞ്ഞു. “അങ്ങു
വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ദയവായി എെന്റ സേഹാദരൻ
അമ്േനാെനഞങ്ങള െടകൂെടഅയയ്ക്കേണ!”
രാജാവ് അയാേളാടു േചാദിച്ച : “അവെനന്തിനു
നിെന്റകൂെട വരണം?” 27എന്നാൽഅബ്ശാേലാം
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അേദ്ദഹെത്ത വളെര നിർബന്ധിച്ച . അതിനാൽ
ദാവീദ്അമ്േനാെനയും മറ്റ രാജകുമാരന്മാെരയും
അയാേളാെടാപ്പംഅയച്ച .

28 അബ്ശാേലാം തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“്രശദ്ധിക്കുക, അമ്േനാൻ വീഞ്ഞുകുടിച്ച
മത്തനാകുന്ന സമയത്ത് ‘അമ്േനാെന
അടിച്ച െകാല്ല ക’ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയും. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെന െകാല്ലണം.
ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല; ഞാനേല്ല നിങ്ങൾക്കു
കൽപ്പന തരുന്നത?് ബലവും ധീരതയും
കാണിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 29അബ്ശാേലാം
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
അമ്േനാേനാടു െചയ്തു. അേപ്പാൾ
രാജകുമാരന്മാെരല്ലാം എഴുേന്നറ്റ് താന്താങ്ങള െട
േകാവർകഴുതപ്പ റത്തുകയറിഓടിേപ്പായി.

30അവർമാർഗമേധ്യആയിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
“അബ്ശാേലാം രാജകുമാരന്മാെരെയല്ലാം
വധിെച്ചന്നും അവരിൽ ഒരുത്തൻേപാലും
േശഷിച്ചിട്ടില്ല” എന്നും ഒരു വാർത്ത ദാവീദിനു
ലഭിച്ച . 31 രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ് വസ്്രതംകീറി െവറും
നിലത്തുകിടന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസവകരും
വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട് ചുറ്റ ം നിന്നു.

32 എന്നാൽ ദാവീദിെന്റ സേഹാദരൻ
ശിെമയിയുെട മകനായ േയാനാദാബു പറഞ്ഞു:
“അവർ രാജകുമാരന്മാെരെയല്ലാം വധിച്ച
എന്ന് എെന്റ യജമാനൻ ധരിക്കരുേത!
അമ്േനാൻമാ്രതേമ മരിച്ചിട്ട ള്ള . തെന്റ
സേഹാദരിയായ താമാറിേനാട് അമ്േനാൻ
ബലാൽക്കാരം ്രപവർത്തിച്ച നാൾമുതൽ
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അബ്ശാേലാമിെന്റ മുഖത്ത് ഈ ഉേദ്ദശ്യം
്രപകടമായിരുന്നു. 33അങ്ങയുെട പു്രതന്മാെരല്ലാം
വധിക്കെപ്പട്ട െവന്നവാർത്തഎെന്റയജമാനനായ
രാജാവ് ഗണ്യമാക്കരുേത! അമ്േനാൻമാ്രതേമ
വധിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള .”

34ഇതിനിെടഅബ്ശാേലാംഓടിേപ്പായിരുന്നു.
കാവൽക്കാരൻ തലയുയർത്തിേനാക്കി;
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് അനവധി ആള കൾ
മലെഞ്ചരിവിലൂെട ഇറങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടു.
ഉടൻതെന്ന കാവൽക്കാരൻ രാജാവിെന
വിവരം അറിയിച്ച , “െഹാെറാനായിംവഴി
മലെഞ്ചരിവിലൂെട ഒരുകൂട്ടം പുരുഷന്മാർ
വരുന്നത്ഞാൻകണ്ടു.”†

35 ഉടെന േയാനാദാബു രാജാവിേനാട:് “ഇതാ,
അടിയൻ പറഞ്ഞതുേപാെല സംഭവിച്ചേല്ലാ!
രാജകുമാരന്മാർ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

36 അയാൾ സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
രാജകുമാരന്മാർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
വെന്നത്തി. രാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകലേസവകരുംഅതിദുഃഖേത്താെടകരഞ്ഞു.

37 എന്നാൽ അബ്ശാേലാം ഓടിേപ്പായി
െഗശൂർരാജാവും അമ്മീഹൂദിെന്റ മകനുമായ
തൽമായിയുെടഅടുക്കെലത്തി. എന്നാൽ ദാവീദ്
രാജാവ് തെന്റ മകനായ അമ്േനാെന ഓർത്ത്
വളെര ദിവസങ്ങൾവിലപിച്ച .

38 അബ്ശാേലാം ഓടിേപ്പായി െഗശൂരിൽ
എത്തിയേശഷം, മൂന്നുവർഷം അവിെട

† 13:34 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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താമസിച്ച . 39 അമ്േനാെന്റ മരണംകാരണം
ദാവീദുരാജാവിനുണ്ടായ ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം
വന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം
അബ്ശാേലാമിെന കാണുന്നതിന് അതിയായി
ആ്രഗഹിച്ച .

14
അബ്ശാേലാം െജറുശേലമിേലക്കു

തിരിച്ച വരുന്നു
1 രാജാവിെന്റ ഹൃദയം അബ്ശാേലാമിനുേവണ്ടി
വാഞ്ഛിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് െസരൂയയുെട
മകനായ േയാവാബ് ്രഗഹിച്ച . 2 അേദ്ദഹം
െതേക്കാവയിേലക്ക് ആളയച്ച് അവിെടനിന്നും
വിേവകവതിയായ ഒരു സ്്രതീെയ
വരുത്തി. അേദ്ദഹം അവേളാടു
പറഞ്ഞു: “നീ വിലാപത്തിലാെണന്നു
നടിക്കണം; വിലാപവസ്്രതങ്ങളണിയണം,
സുഗന്ധൈതലങ്ങെളാന്നും പൂശരുത്;
മരിച്ചവനുേവണ്ടി വളെരനാളായി ദുഃഖാചരണം
നടത്തുന്ന ഒരു സ്്രതീെയന്നമട്ടിൽ െപരുമാറണം.
3 എന്നിട്ട നീ രാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്ന്
ഇത്തരത്തിൽ അേദ്ദഹേത്താടു പറയണം.”
അവൾ പറേയണ്ട വാക്കുകെളല്ലാം േയാവാബു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു.

4 െതേക്കാവക്കാരിയായ ആ സ്്രതീ
രാജസന്നിധിയിൽ എത്തി.* അേദ്ദഹെത്ത
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച . “രാജാേവ!
അടിയെനസഹായിക്കേണ,”അവൾേകണു.

5 “എന്താണുനിെന്റ ്രപശ്നം?” രാജാവു േചാദിച്ച .

* 14:4 ചി.ൈക.്രപ.സംസാരിച്ച
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അവൾ പറഞ്ഞു: “രാജാേവ, അടിയൻ
ഒരു വിധവയാണ്. അടിയെന്റ ഭർത്താവു
മരിച്ച േപായി. 6 അവിടെത്ത ദാസിയായ
അടിയനു രണ്ടു പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
അവർ വയലിൽെവച്ച പരസ്പരം
കലഹിച്ച . അവെര പിടിച്ച മാറ്റ വാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ മറ്റവെന
അടിച്ച െകാന്നു. 7 ഇേപ്പാൾ കുലം മുഴുവൻ
ഈ ദാസിെക്കതിേര തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
‘സേഹാദരഘാതകനായവെന ഏൽപ്പിച്ച തരിക,
അവൻ െകാന്ന സേഹാദരെന്റ ജീവനുപകരം
ഞങ്ങൾ അവെന െകാന്നു ്രപതികാരംെചയ്യെട്ട.
അവൻ ൈപതൃകസ്വത്ത് അവകാശമാക്കാൻ
േയാഗ്യനല്ല’ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത.്
ഭൂമുഖത്ത് എെന്റ ഭർത്താവിനു േപേരാ
പിൻഗാമിേയാ അവേശഷിക്കാെത, എനിക്ക്
ഇന്നുള്ള ഏക കനലും െകടുത്തിക്കളയാനാണ്
അവരുെട ഭാവം.”

8 രാജാവ് ആ സ്്രതീേയാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“നീ വീട്ടിൽ െപായ്െക്കാള്ള ! നിെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഞാൻകൽപ്പനെകാടുക്കുന്നുണ്ട.്”

9 എന്നാൽ ആ െതേക്കാവക്കാരി
വീണ്ടും അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, കുറ്റം എെന്റേമലും
എെന്റ പിതൃഭവനത്തിേന്മലും ഇരിക്കെട്ട.
രാജാവും അവിടെത്ത സിംഹാസനവും
കുറ്റമറ്റതായിരിക്കെട്ട.”

10 അതിനു രാജാവു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ആെരങ്കിലും നിേന്നാട് എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ
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അവെന എെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുക. പിെന്ന
ഒരിക്കലുംഅവൻനിെന്നശല്യെപ്പടുത്തുകയില്ല.”

11 അവൾ പറഞ്ഞു: “രക്ത്രപതികാരകൻ
കൂടുതൽ നാശം വരുത്തുകയും എെന്റ മകൻ
െകാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്യാതിരിക്കാൻേവണ്ടി
രാജാേവ, അങ്ങ് ൈദവമായ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കേണ!”
അേദ്ദഹം അതിനു മറുപടിയായി:

“യേഹാവയാെണ, നിെന്റ മകെന്റ തലയിെല
ഒരു േരാമംേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 “അങ്ങയുെട ഈ ദാസി ഒരു വാക്കുകൂടി
ഉണർത്തിക്കെട്ട!”എന്നുസ്്രതീ പറഞ്ഞു.

“പറയൂ,”എന്നു രാജാവു മറുപടിെകാടുത്തു.
13 ആ സ്്രതീ പറഞ്ഞു: “എങ്കിൽ
ൈദവജനത്തിെനതിേര ഇേതവിധത്തിലുള്ള ഒരു
കാര്യം രാജാേവ, അങ്ങു നിരൂപിക്കുന്നെതന്ത?്
രാജാേവ,അങ്ങ്ഈ വിധി ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ
തെന്നത്തെന്ന കുറ്റം വിധിക്കുകയേല്ല?
കാരണം ്രപവാസിയായിരിക്കുന്ന സ്വന്തം
മകെന അങ്ങ് തിരിെക വരുത്തിയിട്ടില്ലേല്ലാ!
14 നിലത്തു തൂകിേപ്പായ ജലം വീണ്ടും തിരിച്ച
േശഖരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുേപാെല, നാം
എല്ലാം മരിക്കും. എന്നാൽ ൈദവം ജീവെന
എടുത്തുകളയാെത ്രഭഷ്ടനായ ഒരുവൻ, താൻ
ഇനിയും ്രഭഷ്ടനായിക്കഴിയാതിരിപ്പാനുള്ള വഴി
ആേലാചിക്കുന്നു.

15 “ജനം എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തിയതിനാൽ
ഇക്കാര്യം എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാടു
പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. ‘ഞാൻ



2ശമുേവൽ 14:16 lxv 2ശമുേവൽ 14:19

രാജാവിേനാടു സംസാരിക്കും; ഒരുപേക്ഷ
അേദ്ദഹം തെന്റ ദാസി പറയുന്നതു െചയ്േതക്കാം’
എന്ന് അങ്ങയുെട ദാസിയായ അടിയൻ
ചിന്തിച്ച . 16 ‘ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ
അവകാശത്തിൽനിന്ന് എെന്നയും എെന്റ
മകെനയും േഛദിച്ച കളയാൻ ്രശമിക്കുന്ന
മനുഷ്യെന്റകരങ്ങളിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കാൻ
രാജാവു മനസ്സ െവേച്ചക്കും,’ എന്ന് അടിയൻ
വിചാരിച്ച . 17 അതിനാൽ അങ്ങയുെട ഈ
ദാസി അേപക്ഷിക്കെട്ട, ‘എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ കൽപ്പന എെന്റ ഓഹരി
സുരക്ഷിതമാക്കെട്ട. കാരണം നന്മതിന്മകൾ
വിേവചിക്കുന്നതിൽഎെന്റയജമാനനായരാജാവ്
ൈദവദൂതനു സദൃശനാണേല്ലാ! അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങയുെടകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.’ ”

18അേപ്പാൾ രാജാവ് ആസ്്രതീേയാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാൻനിേന്നാട് ഒരുകാര്യം േചാദിക്കെട്ട!അതുനീ
എന്നിൽനിന്ന് മറച്ച െവക്കരുത.്”

“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് േചാദിച്ചാലും,”
സ്്രതീ മറുപടി പറഞ്ഞു.

19 രാജാവു േചാദിച്ച : “ഈ കാര്യങ്ങളിെലല്ലാം
നിേന്നാടുകൂെട േയാവാബിെന്റൈകയിേല്ല?”
സ്്രതീ മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാേവ, അങ്ങാെണ, എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവു കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽനിന്ന്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറാൻ ഒരുവനും
കഴിയുകയില്ലേല്ലാ! അേത, ഇതു െചയ്യാൻ
എനിക്കു നിർേദശം തന്നത് അങ്ങയുെട
ദാസനായേയാവാബുതെന്ന.ഈവാക്കുകെളല്ലാം
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എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നതും അേദ്ദഹംതെന്ന.
20ഇന്നെത്തഅവസ്ഥയ്ക്കു മാറ്റം വരുത്താനായി
അങ്ങയുെട ദാസനായ േയാവാബ് ഇതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു. എെന്റ യജമാനൻ ഒരു
ൈദവദൂതനു സദൃശം ജ്ഞാനിയാണേല്ലാ!
ഭൂതലത്തിൽ നടക്കുന്നെതല്ലാം അവിടന്ന്
അറിയുന്നു.”

21 രാജാവു േയാവാബിേനാടു പറഞ്ഞു:
“െകാള്ളാം; ഇക്കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.
നീ േപായി അബ്ശാേലാം കുമാരെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക!”

22 േയാവാബ് ആദരപൂർവം സാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്കരിച്ച . അേദ്ദഹം രാജാവിെന
അഭിനന്ദിച്ച െകാണ്ട് ഈ വിധം പറഞ്ഞു: “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, അങ്ങ് ഈ ദാസെന്റ
അഭ്യർഥനഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ! അങ്ങയുെട
കണ്മുമ്പിൽഈ ദാസനു ്രപസാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഇന്നുഞാൻമനസ്സിലാക്കുന്നു.”

23അതിനുേശഷം േയാവാബ് െഗശൂരിൽെച്ചന്ന്
അബ്ശാേലാം കുമാരെന െജറുശേലമിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 24 എന്നാൽ “അവൻ
സ്വന്തം ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന േപാകെട്ട.
എെന്റ സന്നിധിയിൽ അവൻ വരരുത,്” എന്നു
രാജാവ് കൽപ്പിച്ച . അ്രപകാരം അബ്ശാേലാം
സ്വഭവനത്തിേലക്കു േപായി. രാജാവിെന മുഖം
കാണിച്ചതുമില്ല.

25 ഇ്രസാേയലിെലങ്ങും സൗന്ദര്യംെകാണ്ട്
അബ്ശാേലാം കുമാരേനാളം കീർത്തിയുള്ള
ഒരാള ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആപാദചൂഡം
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യാെതാരുവിധ ന്യ നതകള മില്ലാത്ത
വ്യക്തിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. 26 അേദ്ദഹം
വർഷത്തിെലാരിക്കേലതെന്റമുടിമുറിപ്പിക്കുമായിരുന്നുള്ള .
അതുവളർന്ന്തനിക്കുഭാരമായിത്തീരുേമ്പാഴായിരുന്നു
മുറിപ്പിച്ചിരുന്നത.് അേദ്ദഹം മുടി
മുറിപ്പിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അതിെന്റ
തൂക്കം േനാക്കുമായിരുന്നു. അതിെന്റ ഭാരം
രാജതൂക്ക്രപകാരം ഇരുനൂറു േശേക്കൽ†
ആയിരുന്നു.

27 അബ്ശാേലാമിന് മൂന്നുപു്രതന്മാരും
ഒരു പു്രതിയും ജനിച്ചിരുന്നു. പു്രതിയുെട
േപര് താമാർ എന്നായിരുന്നു; അവൾ
അതീവസുന്ദരിയുമായിരുന്നു.

28 രാജസന്നിധിയിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പടാെത
അബ്ശാേലാം രണ്ടുവർഷം െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ച . 29 പിെന്ന േയാവാബിെന
രാജസന്നിധിയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന്
അേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നതിന്
അബ്ശാേലാം ആളയച്ച . എന്നാൽ
േയാവാബ് െചല്ലാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. രണ്ടാമതും
അേദ്ദഹം ആളയച്ച ; േയാവാബു െചന്നില്ല.
30 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ േസവകന്മാർക്കു
കൽപ്പനെകാടുത്തു. “േനാക്കൂ, േയാവാബിെന്റ
വയൽ എെന്റ വയലിന് െതാട്ടടുത്താണേല്ലാ!
അതിൽ യവം വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
നിങ്ങൾെചന്ന് അതിന് തീെകാടുക്കുക!”
അങ്ങെന അബ്ശാേലാമിെന്റ ദാസന്മാർ ആ
വയലിന് തീയിട്ട .
† 14:26 ഏക. 2.3കി. ്രഗാം.
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31 അേപ്പാൾ േയാവാബ് അബ്ശാേലാമിെന്റ
വീട്ടിേലക്കുെചന്നു. “അങ്ങയുെട ദാസന്മാർഎെന്റ
വയലിനു തീയിട്ടെതന്തിന?്” എന്ന് അേദ്ദഹം
േചാദിച്ച .

32 അബ്ശാേലാം േയാവാബിേനാടു പറഞ്ഞു:
“േനാക്കൂഞാൻ താങ്കൾക്കുേവണ്ടിആളയച്ചിേല്ല?
‘ഞാൻ െഗശൂരിൽനിന്ന് വന്നെതന്തിന?് അവിെട
താമസിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കു നല്ലത്
എന്നു രാജാവിേനാടു െചന്നു പറയുന്നതിനായി
താങ്കൾ വരണെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു.’
എനിക്കിേപ്പാൾ രാജസന്നിധിയിൽ േപാകണം.
എന്നിൽഎെന്തങ്കിലും കുറ്റമുെണ്ടങ്കിൽഅേദ്ദഹം
എെന്നെകാല്ലെട്ട!”

33അതിനാൽേയാവാബ്രാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്ന്
ഇക്കാര്യെമല്ലാം അറിയിച്ച . അേപ്പാൾ രാജാവ്
അബ്ശാേലാമിെന വിളിപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം
രാജസന്നിധിയിൽ വന്ന് ആദരപൂർവം
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച . രാജാവ്
അബ്ശാേലാമിെനചുംബിച്ച .

15
അബ്ശാേലാമിെന്റ ഉപജാപം

1 കാല്രകേമണ അബ്ശാേലാം ഒരു രഥവും
കുതിരകള ം, തെന്റ മുമ്പിൽ ഓടുന്നതിന്
അൻപത് അകമ്പടിക്കാെരയും സമ്പാദിച്ച .
2അേദ്ദഹം പതിവായി അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
രാജവീഥിയുെട അരികിൽ നിൽക്കും.
വ്യവഹാരമുള്ള ആെരങ്കിലും തീർപ്പിനുേവണ്ടി
രാജസവിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള
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ആവലാതിയുമായി വന്നാൽ അബ്ശാേലാം
അയാെള വിളിച്ച്, “നീ ഏതു നഗരക്കാരൻ”എന്നു
േചാദിക്കും. “അടിയൻ ഇ്രസാേയലിെല ഇന്ന
േഗാ്രതക്കാരൻ,” എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറയും.
3അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം പറയും: “നിെന്റ വാദം
ന്യായയുക്തമാണ;് എന്നാൽ അതു േകൾക്കാൻ
രാജാവ് ആെരയും നിേയാഗിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ!”
4 പിെന്ന അബ്ശാേലാം ഇങ്ങെനയുംകൂടി
പറയുമായിരുന്നു “ഹാ! എെന്ന നാടിനു
ന്യായാധിപൻ ആക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ; എങ്കിൽ
വ്യവഹാരവും തർക്കവും ഉള്ള ഏെതാരുത്തനും
എെന്റ അടുക്കൽ വരികയും ഞാൻ അവർക്കു
ന്യായംവിധിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.”

5 കൂടാെത, ആെരങ്കിലും അബ്ശാേലാമിെന
വണങ്ങാനായി അടുത്തുവന്നാൽ അേദ്ദഹം
ൈകനീട്ടിഅയാെള പിടിച്ച ചുംബിക്കുമായിരുന്നു.
6 നീതി േതടി രാജാവിെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്ന
സകല ഇ്രസാേയല്യേരാടും അബ്ശാേലാം
ഈ വിധം െപരുമാറി. അങ്ങെന അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയൽജനതയുെടഹൃദയം വശീകരിച്ച .

7 നാലു* വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “അടിയൻ
യേഹാവയ്ക്കു േനർന്നഒരു േനർച്ചെഹേ്രബാനിൽ
െചന്നു കഴിക്കാൻ അടിയെന അനുവദിക്കണേമ!
8 അങ്ങയുെട ദാസനായ അടിയൻ അരാമിെല
െഗശൂരിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ ‘യേഹാവ എെന്ന
വീണ്ടും െജറുശേലമിേലക്കു വരുത്തുെമങ്കിൽ
ഞാൻ െഹേ്രബാനിൽ† യേഹാവയ്ക്ക് ആരാധന

* 15:7 ചി.ൈക.്രപ. നാൽപ്പത് † 15:8 ചി.ൈക.്രപ. ഈവാക്ക്
കാണുന്നില്ല.
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നടത്തിെക്കാള്ളാം’എന്നു േനർച്ച േനർന്നിരുന്നു.”
9 “സമാധാനേത്താെട േപാകുക,” എന്നു
രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താടു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന
അബ്ശാേലാം െഹേ്രബാനിേലക്കുയാ്രതതിരിച്ച .

10 അേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും രഹസ്യദൂതന്മാെര
അയച്ച . കാഹളനാദം േകൾക്കുേമ്പാൾ,
“അബ്ശാേലാം െഹേ്രബാനിൽ
രാജാവായിരിക്കുന്നു” എന്നു വിളിച്ച
പറയുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുെചയ്തു.
11 െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഇരുനൂറു
പുരുഷന്മാർ അബ്ശാേലാമിെന
അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അവെര അതിഥികളായി
ക്ഷണിച്ചതായിരുന്നു.ഈഗൂഢാേലാചനെയാന്നും
അറിയാത്ത ശുദ്ധഗതിക്കാരായിരുന്നു
അവർ. 12 അബ്ശാേലാം യാഗം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവും ഗീേലാന്യനുമായ
അഹീേഥാെഫലിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരമായ
ഗീേലാനിൽ നിന്ന് ആളയച്ച വരുത്തിയിരുന്നു.
ഇങ്ങെന അബ്ശാേലാമിെന്റ സംഘം ദിനം്രപതി
വർധിച്ച വരികയാൽ ഗൂഢാേലാചനയ്ക്കു ബലം
കൂടിവന്നു.
ദാവീദ് പലായനംെചയ്യന്നു

13 ഒരു സേന്ദശവാഹകൻ െജറുശേലമിൽവന്ന്
ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽജനതയുെട
കൂറ് അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂെട
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

14 അേപ്പാൾ ദാവീദ് െജറുശേലമിൽ
തേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ഭൃത്യന്മാേരാടു
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പറഞ്ഞു: “വരിക! നമുക്ക് ഓടിേപ്പാകാം.
അെല്ലങ്കിൽ നമ്മിൽ ആരും അബ്ശാേലാമിെന്റ
ൈകകളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുകയില്ല. നമുക്ക്
ഉടെന േപാകണം; അെല്ലങ്കിൽ അവൻ
േവഗം കടന്നുവന്ന് നെമ്മ ജയിക്കുകയും
നശിപ്പിക്കുകയും നഗരം വാളിനിരയാക്കുകയും
െചയ്യ ം!”

15 രാജഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ഇതാ യജമാനനായ രാജാവു
തീരുമാനിക്കുന്നതുേപാെല െചയ്യാൻഅടിയങ്ങൾ
ഒരുക്കമാണ.്”

16 അങ്ങെന ദാവീദ് രാജാവ് തെന്റ
സകലഗൃഹേത്താടുംകൂടി പുറെപ്പട്ട . എന്നാൽ
െകാട്ടാരം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം
പത്ത് െവപ്പാട്ടികെള അവിെട ആക്കിയിരുന്നു.
17അങ്ങെന രാജാവു യാ്രതയായി. സകലജനവും
അേദ്ദഹെത്ത പിൻെചന്നു. അൽപ്പദൂരം പിന്നിട്ട്
ഒരിടത്ത് അവർ നിന്നു. 18 െകരീത്യരും പ്േളത്യരും
ഗത്തിൽനിന്നും അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ചിരുന്ന
അറുനൂറു ഗിത്യരും ഉൾെപ്പെട ജനെമല്ലാം
രാജാവിെന്റ മുമ്പിലൂെടകടന്നുേപായി.

19 രാജാവ് ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിേയാടു
പറഞ്ഞു: “നീ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
വരുന്നെതന്തിന?് മടങ്ങിേപ്പായി രാജാവായ
അബ്ശാേലാമിേനാടുകൂെട പാർക്കുക.
നീ ഒരു വിേദശി; സ്വന്തം േദശത്തുനിന്നു
വന്നുപാർക്കുന്നവൻ. 20 നീ ഇന്നെല വന്നു;
ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന ഞങ്ങേളാടുകൂെട
അലയുമാറാക്കുേമാ? ഞാൻ എവിേടക്കു
േപാകുന്നു എന്നു നിശ്ചയമില്ല. അതിനാൽ നിെന്റ
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നാട്ട കാെരയും േചർത്ത് മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ള .
യേഹാവ നിേന്നാട് ദയയും വിശ്വസ്തതയും
കാണിക്കുമാറാകെട്ട!”

21 എന്നാൽ ഇത്ഥായി രാജാവിേനാട്
ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: “യേഹാവയാെണ,
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവാെണ, എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവ് എവിെട ആയിരിക്കുേന്നാ
അവിെടത്തെന്ന—മരണേമാ ജീവേനാ എന്തു
വന്നാലും—അടിയനുംആയിരിക്കും.”

22 “ശരി, മുേമ്പാട്ട െപായ്െക്കാള്ള ,”
എന്നു ദാവീദ് ഇത്ഥായിേയാടു കൽപ്പിച്ച .
അങ്ങെന ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയും തെന്റ
സകല അനുയായികേളാടും അവരുെട
കുടുംബങ്ങേളാടുംകൂെടകടന്നുേപായി.

23 ജനെമല്ലാം കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
്രഗാമവാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. രാജാവും
കിേ്രദാൻേതാടു കടന്നു. ആ ജനെമല്ലാം
മരുഭൂമിയിേലക്കുയാ്രതതിരിച്ച .

24 സാേദാക്കും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ള
േലവ്യരും ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ചുമന്നുെകാണ്ടുവന്നു. അവർ ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം ഇറക്കിെവച്ച ; ജനെമല്ലാം നഗരം
കടന്നുതീരുന്നതുവെര അബ്യാഥാർ യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച .

25അേപ്പാൾരാജാവ്സാേദാക്കിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ൈദവത്തിെന്റ േപടകം നഗരത്തിേലക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകുക. യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ എനിക്കു ്രപീതി ലഭിക്കുെമങ്കിൽ
അവിടന്ന് എെന്ന തിരിെക വരുത്തുകയും
േപടകെത്തയും തിരുനിവാസെത്തയും വീണ്ടും
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കാണാൻ എനിക്ക് ഇടയാകുകയും െചയ്യ ം.
26 എന്നാൽ ‘എനിക്കു നിന്നിൽ ്രപസാദമില്ല,’
എന്നാണ് അവിടന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
ഇതാ ഞാൻ ഒരുക്കം; അവിടെത്ത ഹിതംേപാെല
എേന്നാടു െചയ്യെട്ട!”

27 പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിേനാടു
രാജാവു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “നീ ഒരു
ദർശകനേല്ല? നിെന്റ മകൻ അഹീമാസിെനയും
അബ്യാഥാരിെന്റ മകൻ േയാനാഥാെനയും
കൂട്ടി സമാധാനേത്താെട നഗരത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുക. നീയും അബ്യാഥാരും
നിങ്ങേളാെടാപ്പം രണ്ടു പു്രതന്മാെരയും
കൂട്ടിെക്കാള്ള ക. 28 നിങ്ങളിൽനിന്ന് വിവരം
ലഭിക്കുംവെര ഞാൻ മരുഭൂമിയിെല കടവിങ്കൽ
കാത്തുനിൽക്കും.” 29 അങ്ങെന സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
െജറുശേലമിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുേപായി
അവിെട താമസിച്ച .

30 എന്നാൽ ദാവീദ് ഒലിവുമലയിേലക്കു
യാ്രതതുടർന്നു. അേദ്ദഹം തല മൂടിയും
നഗ്നപാദനായും കരഞ്ഞുെകാണ്ടു
യാ്രതെചയ്തിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള
സകലജനവും, അവർ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
തലമൂടി വിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
31 അബ്ശാേലാമിേനാടു കൂെടയുള്ള
കൂട്ട െകട്ട കാരിൽ അഹീേഥാെഫലും
ഉെണ്ടന്ന് ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടി. “യേഹാേവ,
അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയ
േഭാഷത്തമാക്കിത്തീർക്കണേമ,” എന്നു ദാവീദ്
്രപാർഥിച്ച .
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32 പിെന്ന ദാവീദ് മലമുകളിൽ, ജനം
ൈദവെത്ത ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത്
എത്തി. അർഖ്യവംശജനായ ഹൂശായി
അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്നതിനായി അവിെടവന്നു.
തെന്റ വസ്്രതം കീറിയും തലയിൽ പൂഴി
വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട് അയാൾ വെന്നത്തി. 33 ദാവീദ്
അയാേളാടു പറഞ്ഞു: “നീ എേന്നാടുകൂെട
േപാന്നാൽ എനിക്കു ഭാരമായിരിക്കും.
34അതിനാൽ നീ നഗരത്തിേലക്കു തിരിച്ച െചന്ന്
അബ്ശാേലാമിേനാട്: ‘രാജാേവ, ഞാൻ
അങ്ങയുെട ദാസനായിരുന്നുെകാള്ളാം.
മുമ്പു ഞാൻ അങ്ങയുെട പിതാവിെന്റ
ദാസനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു ഞാൻ
അങ്ങയുെട ദാസനായിരിക്കും,’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അഹീേഥാെഫലിെന്റ ആേലാചനെയ
നിഷ്ഫലമാക്കി നിനെക്കെന്ന സഹായിക്കാൻ
കഴിയും. 35 പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരും അവിെട നിെന്റകൂെട
ഉണ്ടേല്ലാ. രാജെകാട്ടാരത്തിൽെവച്ച് നീ
േകൾക്കുന്നെതെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവേരാടു പറയുക. 36 അവരുെട
രണ്ടു പു്രതന്മാർ—സാേദാക്കിെന്റ മകനായ
അഹീമാസും, അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാനും—അവിെട അവേരാടുകൂെട ഉണ്ട്.
നീ േകൾക്കുന്നെതെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവേരാടു പറഞ്ഞയയ്ക്കുക.”

37 അങ്ങെന അബ്ശാേലാം നഗരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ദാവീദിെന്റ
സ്േനഹിതനായ ഹൂശായിയും െജറുശേലമിൽ
എത്തിേച്ചർന്നു.
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ദാവീദുംസീബയും
1 ദാവീദ് ഒലിവുമല കടന്ന് അൽപ്പദൂരം
െചന്നേപ്പാൾ െമഫീേബാെശത്തിെന്റ
കാര്യസ്ഥനായ സീബാെയ കണ്ടുമുട്ടി.
അേദ്ദഹം ദാവീദിെന കാണുന്നതിനായി
കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്കൽ േകാപ്പിട്ടതും ഭാരം കയറ്റിയതുമായ
രണ്ടു കഴുതകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ
കഴുതകള െട പുറത്ത് ഇരുനൂറ് അടയും നൂറ്
ഉണക്കമുന്തിരിക്കുലയും നൂറ് അത്തിപ്പഴക്കട്ടയും
ഒരു തുരുത്തിവീഞ്ഞുംകയറ്റിയിരുന്നു.

2 “നീ ഇവെയല്ലാം െകാണ്ടുവന്നെതന്തിന്?”
എന്നു രാജാവ് സീബാേയാടു േചാദിച്ച .
സീബ മറുപടി പറഞ്ഞു: “കഴുതകൾ
രാജാവിെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു
കയറുന്നതിനും, അടയും പഴവും അങ്ങയുെട
കൂെടയുള്ളവർക്കു തിന്നുന്നതിനും വീഞ്ഞ്
മരുഭൂമിയിൽ തളർന്നുേപാകുന്നവർക്കു തളർച്ച
തീർക്കുന്നതിനുമാണ.്”

3 അേപ്പാൾ രാജാവു േചാദിച്ച : “നിെന്റ
യജമാനെന്റപൗ്രതൻഎവിെട?”
സീബാ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ പാർക്കുന്നു. കാരണം, ‘ഇന്ന്
ഇ്രസാേയൽഗൃഹംഎെന്റവലിയപ്പനായശൗലിെന്റ
രാജത്വം എനിക്കു തിരിെകത്തരും,’ എന്ന്
അേദ്ദഹം പറയുന്നു.”
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4 അേപ്പാൾ രാജാവു സീബാേയാട:്
“െമഫീേബാെശത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം
ഇേപ്പാൾനിേന്റതാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.
അതിനു സീബ: “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാേവ! അങ്ങെയ ഞാൻ ആദരപൂർവം
നമിക്കുന്നു. അടിയന് എന്നും തൃക്കണ്ണിൽ കൃപ
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

ശിെമയി ദാവീദിെനശപിക്കുന്നു
5 ദാവീദുരാജാവ് ബഹൂരീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ശൗലിെന്റ കുലത്തിൽെപ്പട്ട ഒരുവൻ
പുറെപ്പട്ട വന്നു. അയാൾ േഗരയുെട മകനും
ശിെമയി എന്നു േപരുള്ളവനും ആയിരുന്നു;
അയാൾ ദാവീദിെന ശപിച്ച ംെകാണ്ടു
കടന്നുവന്നു. 6 അയാൾ രാജാവിെനയും
രാജഭൃത്യന്മാെരയും കല്ല വാരിെയറിഞ്ഞു;
സകലപടയാളികള ം ്രപേത്യക അംഗരക്ഷകരും
ദാവീദിെന്റ വലത്തും ഇടത്തുമായി
നീങ്ങുകയായിരുന്നു. 7 ശപിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ശിെമയി പറഞ്ഞു: “കടന്നുേപാകൂ, രക്തപാതകാ!
കടന്നുേപാകൂ, നീചാ! 8 ശൗലിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
നീ ചിന്തിയ രക്തത്തിനു യേഹാവ പകരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു;അേദ്ദഹത്തിനുപകരമാണേല്ലാ
നീ രാജാവായത.് യേഹാവ രാജത്വം നിെന്റ
മകനായ അബ്ശാേലാമിനു നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നീ രക്തം ചിന്തിയവനാണ്; അതിനാൽ നിനക്ക്
അതിെന്റഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.”

9 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട മകനായ
അബീശായി രാജാവിേനാട:് “ഈ ചത്ത നായ്
എെന്റയജമാനനായ രാജാവിെനശപിക്കുന്നേല്ലാ!
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ഞാൻ െചന്ന് അവെന്റ തല െവട്ടിക്കളയെട്ട?”
എന്നു േചാദിച്ച .

10എന്നാൽ രാജാവു പറഞ്ഞു: “െസരൂയയുെട
പു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തുകാര്യം?
അവൻശപിക്കെട്ട. ‘ദാവീദിെന ശപിക്കുക,’എന്ന്
യേഹാവ അവേനാടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിെന്ന
‘നീ ഇതു െചയ്യന്നെതന്ത?്’ എന്നു േചാദിക്കാൻ
ആർക്കാണ്അവകാശം?”

11 പിെന്ന ദാവീദ് അബീശായിേയാടും തെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാേരാടുമായി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മാംസമായ എെന്റ സ്വന്തമകൻ എനിക്കു
്രപാണഹാനി വരുത്താൻ േനാക്കുന്നു. പിെന്നഈ
െബന്യാമീന്യൻ െചയ്യന്നതിൽ എന്താണാശ്ചര്യം.
അയാെള വിടുക, അയാൾ ശപിക്കെട്ട.
അങ്ങെന െചയ്യാൻ യേഹാവ അയാേളാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 യേഹാവ എെന്റ
കഷ്ടതെയ കടാക്ഷിക്കുകയും ഇന്ന് എനിക്കു
ലഭിക്കുന്ന ശാപത്തിനു പകരമായി അവിടെത്ത
ഉടമ്പടിയുെട അനു്രഗഹം നൽകുകയും
െചയ്േതക്കാം!”

13 അങ്ങെന ദാവീദും കൂെടയുള്ള ജനവും
വീഥിയിലൂെട യാ്രതതുടർന്നു. ശിെമയിയും
അവർെക്കതിേര മലെഞ്ചരിവിലൂെട
െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. േപാകുേമ്പാൾ അയാൾ
ദാവീദിെന ശപിക്കുകയും കല്ല ം െചളിയും
വാരിെയറിയുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
14 രാജാവും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള
സകലജനവും തളർന്ന് അവശരായി
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി.* അവിെട അവർ

* 16:14 ചി.ൈക.്രപ. േയാർദാൻനദീതീരത്ത്എത്തി.



2ശമുേവൽ 16:15 lxxviii 2ശമുേവൽ 16:21

വി്രശമിച്ച .

ഹൂശായിയുംഅഹീേഥാെഫലും
15 ഇതിനിെട അബ്ശാേലാമും സകല
ഇ്രസാേയൽജനവും െജറുശേലമിെലത്തി.
അഹീേഥാെഫലും അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 അേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ
സ്േനഹിതനും അർഖ്യനുമായ ഹൂശായി
അബ്ശാേലാമിെന്റ അടുത്തുവന്ന:് “രാജാവ്
നീണാൾവാഴെട്ട! രാജാവ് നീണാൾവാഴെട്ട!”എന്ന്
ആശംസിച്ച .

17 അബ്ശാേലാം ഹൂശായിേയാട:് “നീ നിെന്റ
സ്േനഹിതേനാടു കാണിക്കുന്ന സ്േനഹം
ഇതാേണാ? നിെന്റ സ്േനഹിതേനാടുകൂടി നീ
േപാകാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

18 ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ഇല്ല, യേഹാവയും ഈ ജനവും ഇ്രസാേയലിെന്റ
സർവജനവും െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ആളിെന്റ
ഭാഗത്താണുഞാൻ.അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടഞാൻ
നിൽക്കും. 19 അതും കൂടാെത, ആെരയാണു
ഞാൻ േസവിേക്കണ്ടത?് എെന്റ യജമാനെന്റ
മകെനയേല്ല? ഞാൻ അങ്ങയുെട പിതാവിെന
േസവിച്ചതുേപാെലഅങ്ങെയയും േസവിക്കും.”

20 “നാം എന്താണു െചേയ്യണ്ടത;് താങ്കള െട
ഉപേദശെമന്ത്?” എന്ന് അബ്ശാേലാം
അഹീേഥാെഫലിേനാടു േചാദിച്ച .

21 അഹീേഥാെഫൽ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“െകാട്ടാരംസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിഅങ്ങയുെട
പിതാവ് വിട്ടിട്ട േപായിരിക്കുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െവപ്പാട്ടികേളാടുകൂെട അങ്ങു കിടക്കപങ്കിടണം.



2ശമുേവൽ 16:22 lxxix 2ശമുേവൽ 17:3

അേപ്പാൾ അങ്ങ് സ്വപിതാവിെന്റ
െവറുപ്പിനുപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു സകല ഇ്രസാേയലും േകൾക്കുകയും
അങ്ങേയാടുകൂെടയുള്ളവരുെട കരങ്ങൾ
കരുത്താർജിക്കുകയും െചയ്യ ം.”
22 അങ്ങെന അവർ അബ്ശാേലാമിനുേവണ്ടി
മട്ട പ്പാവിനുമുകളിൽ ഒരു കൂടാരം ഒരുക്കി. സകല
ഇ്രസാേയലും കാൺെകഅയാൾ സ്വപിതാവിെന്റ
െവപ്പാട്ടികേളാടുകൂെടകിടക്കപങ്കിട്ട .

23 അക്കാലത്ത് അഹീേഥാെഫൽ
നൽകുന്ന ഉപേദശങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുേപാെലയായിരുന്നു.
ആയതിനാൽ ദാവീദും അബ്ശാേലാമും
അഹീേഥാെഫലിെന്റ ഉപേദശങ്ങെള മാനിച്ചത്
ആവിധംതെന്നയായിരുന്നു.

17
1 അതിനുേശഷം അഹീേഥാെഫൽ
അബ്ശാേലാമിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
പന്തീരായിരം പടയാളികെള െതരെഞ്ഞടുത്ത്
അവരുമായി ഇന്നുരാ്രതിതെന്ന ദാവീദിെന
പിൻതുടർന്ന് പുറെപ്പടാം.* 2 അേദ്ദഹം
ക്ഷീണിതനും ബലഹീനനുമായിരിക്കുന്ന
തക്കത്തിന് ഞാൻ അവെര ആ്രകമിച്ച്
ഭയെപ്പടുത്തും. അേപ്പാൾ കൂെടയുള്ളവർ
ഓടിേപ്പാകും. ഞാൻ രാജാവിെനമാ്രതം
െവട്ടിക്കളയും, 3 അങ്ങെന ജനെത്ത
മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങയുെട അടുേത്തക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്യാം. അങ്ങ്

* 17:1 അഥവാ,പുറെപ്പടെട്ട
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െതരയുന്ന മനുഷ്യെന്റ മരണം, എല്ലാവരും
ഹാനിെയാന്നുംകൂടാെത തിരിച്ച വരാൻ
കാരണമാകുമേല്ലാ.” 4 ഈ ഉപേദശം
അബ്ശാേലാമിനും സകല ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതത്തലവന്മാർക്കും േബാധിച്ച .

5 “അർഖ്യനായ ഹൂശായിെയയും വിളിക്കുക;
അവൻ എന്തുപറയുന്നു എന്നു നമുക്കു
േകൾക്കാമേല്ലാ,” എന്ന് അബ്ശാേലാം പറഞ്ഞു.
6 ഹൂശായി വെന്നത്തിയേപ്പാൾ അബ്ശാേലാം
അയാേളാടു പറഞ്ഞു: “അഹീേഥാെഫൽ
ഈ വിധം ഉപേദശിക്കുന്നു; അയാൾ
പറഞ്ഞതുേപാെലയേല്ല നാം െചേയ്യണ്ടത?്
അതെല്ലങ്കിൽതാങ്കള െട ഉപേദശംഎന്താണ?്”

7 ഹൂശായി അബ്ശാേലാമിേനാടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “അഹീേഥാെഫൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന
ഉപേദശം ഈ അവസരത്തിനു പറ്റിയതല്ല.
8 അങ്ങയുെട പിതാവിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൂെടയുള്ളവെരയും അേങ്ങക്ക് അറിയാമേല്ലാ!
അവർ േയാദ്ധാക്കളാണ്; കുട്ടികൾ
അപഹരിക്കെപ്പട്ട കാട്ട കരടിെയേപ്പാെല അവർ
അതിഭീഷണരുമാണ.് അതും കൂടാെത,
അങ്ങയുെട പിതാവ് ഒരു യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനാണ;്
അേദ്ദഹം പടയാളികേളാെടാപ്പം രാ്രതി
കഴിക്കുകയില്ല. 9 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു ഗുഹയിേലാ മെറ്റവിെടെയങ്കിലുേമാ
ഒളിച്ചിരിക്കുകയാകും. ഒരുപേക്ഷ, ആദ്യെത്ത
അ്രകമത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഇവരുെടേമൽ
ചാടിവീണാൽ േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം,
‘അബ്ശാേലാമിെന അനുഗമിച്ച പടയാളികളിൽ
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ഒരുകൂട്ടെക്കാല നടന്നിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറയും. 10 അേപ്പാൾ സിംഹെത്തേപ്പാെല
ഹൃദയമുള്ള ധീരരായ ഭടന്മാർേപാലും ഭയത്താൽ
ഉരുകിേപ്പാകും; കാരണം, അങ്ങയുെട പിതാവ്
ഒരു വീരനും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ളവർ
ശൂരന്മാരുമാെണന്ന് എല്ലാ ഇ്രസാേയലിനും
അറിയാമേല്ലാ.

11 “അതിനാൽ എെന്റ ഉപേദശം ഇതാണ:്
ദാൻമുതൽ േബർ-േശബാവെരയുള്ള—
കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല
അസംഖ്യമായുള്ള—ഇ്രസാേയെലല്ലാം അങ്ങയുെട
അടുത്തു കൂടിവരെട്ട! അങ്ങുതെന്ന അവെര
യുദ്ധത്തിനു നയിക്കണം. 12 അേപ്പാൾ
ദാവീദിെന എവിെടെവച്ച് കണ്ടാലും,
മഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ െപാഴിക്കുന്നതുേപാെല,
നമുക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ െചന്നുവീഴാം.
അേദ്ദഹേമാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുള്ള
ആെരങ്കിലുേമാ ജീവേനാെട േശഷിക്കുകയുമില്ല.
13 ഇനിയും, ഒരുപേക്ഷ, അവർ ഏെതങ്കിലും
നഗരത്തിേലക്കു പിൻവാങ്ങുകയാെണങ്കിൽ
സകല ഇ്രസാേയലുംേചർന്ന് ആ നഗരെത്ത
കയറുെകട്ടിവലിച്ച് അതിെന്റ ഒരു
െചറുകഷണംേപാലും കാണാതാകുന്നതുവെര
അതിെനനദിയിൽവലിച്ചിട്ട കളയാം.”

14 “അഹീേഥാെഫലിെന്റ ഉപേദശെത്തക്കാൾ
അർഖ്യനായ ഹൂശായിയുെട ഉപേദശം
െകാള്ളാം,” എന്ന് അബ്ശാേലാമും സകല
ഇ്രസാേയലും പറഞ്ഞു. അഹീേഥാെഫലിെന്റ
നല്ല ആേലാചന നിഷ്ഫലമാക്കാനും അങ്ങെന
അബ്ശാേലാമിനു സർവനാശം വരുത്താനും
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യേഹാവനിർണയിച്ചിരുന്നു.
15അതിനുേശഷംഹൂശായിപുേരാഹിതന്മാരായ
സാേദാക്കിെന്റയും അബ്യാഥാരിെന്റയും
അടുക്കൽ െചന്നു. “അബ്ശാേലാമിനും
ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാർക്കും
അഹീേഥാെഫൽ ഇന്ന്രപകാരം ഉപേദശം നൽകി;
എന്നാൽ ഞാനാകെട്ട, ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണ്
ഉപേദശിച്ചത,്” എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു.
16 അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
േവഗത്തിൽ സേന്ദശമയച്ച് ദാവീദിേനാടു
പറയിക്കുക. ‘മരുഭൂമിയിെല കടവിങ്കൽ രാ്രതി
കഴിച്ച കൂട്ടരുത,് െപെട്ടന്ന് നദികടന്നു േപാകുക;
വീഴ്ചവരുത്തരുത.് അെല്ലങ്കിൽ രാജാവും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ള സകലജനവും
സംഹരിക്കെപ്പടും.’ ”

17 േയാനാഥാനും അഹീമാസിനും
പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിച്ചിട്ട് പുറത്തുേപാകുക
സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ ഏൻ-
േരാേഗലിനരിെക കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു േവലക്കാരി െചന്ന് അവേരാടു വിവരം
പറയുകയും അവർ െചന്നു ദാവീദ് രാജാവിെന
അറിയിക്കുകയും െചയ്യന്നതിനായി ്രകമീകരണം
നടത്തിയിരുന്നു. 18 എന്നാൽ ഈ ്രപാവശ്യം
ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ അവെര കാണുകയും
അബ്ശാേലാമിെന വിവരം അറിയിക്കുകയും
െചയ്തു. അതിനാൽ അവരിരുവരും േവഗം
ബഹൂരീമിൽ ഒരുവെന്റ വീട്ടിൽെച്ചന്നു കയറി.
അയാള െട മുറ്റത്ത് ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവർ അതിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. 19അയാള െട
ഭാര്യ ഒരു മൂടുവിരിെയടുത്ത് കിണറിെന്റ വായ്
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മൂടിയേശഷം അതിേന്മൽ ധാന്യം ഉണക്കാനായി
നിരത്തി. സംഗതികെളപ്പറ്റി ആർക്കും
യാെതാരറിവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

20 അബ്ശാേലാമിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ആ വീട്ടിൽ
വന്ന്, “അഹീമാസും േയാനാഥാനും എവിെട?”
എന്നുസ്്രതീേയാടു േചാദിച്ച .

“അവർ േതാടു കടന്നുേപായി,” എന്നു സ്്രതീ
മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ ഭൃത്യന്മാർ പിറേക െചന്നു
െതരെഞ്ഞങ്കിലും ആെരയും കാണായ്കയാൽ
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

21 ആ ഭൃത്യന്മാർ േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അഹീമാസും േയാനാഥാനും കിണറ്റിൽനിന്നു
കയറി; ദാവീദുരാജാവിെന വിവരം
അറിയിക്കാനായി േപാകുകയും െചയ്തു. അവർ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഉടനടി പുറെപ്പട്ട്
നദികടന്നു േപായാലും! അഹീേഥാെഫൽ
ഇന്നയിന്നവിധത്തിൽ അേങ്ങെക്കതിരായി
ഉപേദശം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.” 22 അതിനാൽ
ദാവീദും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ള
സകലജനവും രാ്രതിയിൽത്തെന്ന േയാർദാൻ
കടന്നു. േനരം പുലരുേമ്പാൾ േയാർദാൻ
കടക്കാത്തയാെതാരുവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

23 തെന്റ ഉപേദശം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല
എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അഹീേഥാെഫൽ തെന്റ
കഴുതയ്ക്ക് േകാപ്പിട്ട് സ്വന്തം നഗരത്തിലുള്ള
വീട്ടിേലക്കു േപായി. അവിെടെച്ചന്ന് തെന്റ
ഗൃഹകാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രകമെപ്പടുത്തിയേശഷം
അയാൾ തൂങ്ങിമരിച്ച . അയാള െട പിതാവിെന്റ
കല്ലറയിൽഅയാെളഅടക്കംെചയ്തു.
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അബ്ശാേലാമിെന്റ മരണം
24 ദാവീദ് മഹനയീമിേലക്കുേപായി.
അബ്ശാേലാം ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലൈസന്യങ്ങള മായി േയാർദാൻ
കടന്നു. 25 േയാവാബിനു പകരം അമാസെയ
അബ്ശാേലാം ൈസന്യാധിപനായി
അവേരാധിച്ചിരുന്നു. അമാസ നാഹാശിെന്റ
മകള ം േയാവാബിെന്റ അമ്മ െസരൂയയുെട
സേഹാദരിയുമായ അബീഗയിലിെന േയെഥർ†
എന്ന യിശ്മാേയല്യൻ‡ വിവാഹംെചയ്തിട്ട്
ഉണ്ടായ മകനായിരുന്നു. 26 ഇ്രസാേയല്യരും
അബ്ശാേലാമും ഗിെലയാദ് േദശത്തു
താവളമടിച്ച .

27 ദാവീദ് മഹനയീമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽനിന്ന് നാഹാശിെന്റ
മകനായ േശാബിയും േലാ-േദബാരിൽനിന്ന്
അമ്മീേയലിെന്റ മകനായ മാഖീറും
േരാെഗലീമിൽനിന്ന് ഗിെലയാദ്യനായ
ബർസില്ലായിയും 28 കിടക്കകള ം തളികകള ം
മൺപാ്രതങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു. ദാവീദിനും
കൂെടയുള്ള ജനത്തിനും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി
അവർ േഗാതമ്പ്, യവം, ധാന്യമാവ,് മലർ,
അമരക്കായ,് പയർ, 29 േതൻ, ൈതര്,
ആട്, പശുവിൻ പാൽക്കട്ടി എന്നിവകൂടി
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. “ജനം മരുഭൂമിയിൽവിശന്നും
ദാഹിച്ച ം ക്ഷീണിച്ച ം ഇരിക്കുന്നേല്ലാ,” എന്ന്
അവർപറഞ്ഞു.

† 17:25 യി്രതാ, േയെഥർ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. ‡ 17:25 1
ദിന. 2:17കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ഇ്രസാേയല്യൻ
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18
1 അതിനുേശഷം ദാവീദ് തേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ൈസന്യെത്ത വിളിച്ച കൂട്ടി എണ്ണം
തിട്ടെപ്പടുത്തുകയും അവർക്കു
സഹ്രസാധിപന്മാെരയും ശതാധിപന്മാെരയും
നിയമിക്കുകയും െചയ്തു. 2 ദാവീദ് തെന്റ
പടയാളികളിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗെത്ത
േയാവാബിെന്റ ആധിപത്യത്തിലും
മൂന്നിെലാന്നിെന േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനും
െസരൂയയുെട മകനുമായ അബീശായിയുെട
ആധിപത്യത്തിലും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നിെലാന്നിെന
ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയുെട ആധിപത്യത്തിലും
ആക്കി അയച്ച . “ഞാനും തീർച്ചയായും
നിങ്ങേളാടുകൂടി മുന്നണിയിേലക്കുവരുന്നു,”
എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ ജനം പറഞ്ഞു: “അങ്ങു വരരുത!്
ഞങ്ങൾ േതാേറ്റാേടണ്ടതായിവന്നാലും അവർ
ഞങ്ങെള കാര്യമാക്കുകയില്ല. ഞങ്ങളിൽ
പകുതി ആള കൾ വധിക്കെപ്പട്ടാലും അതാരും
പരിഗണിക്കുകയില്ല. പേക്ഷ, അേങ്ങാ!
അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരംേപർക്കു
തുല്യനേ്രത! അങ്ങു നഗരത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങെള
സഹായിക്കുന്നതാണു നല്ലത.്”

4 “നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതെമന്നു േതാന്നുന്നതുഞാൻ
െചയ്യാം,”എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.
അതിനാൽ രാജാവു പടിവാതിൽക്കൽ
നിന്നു. സകലജനങ്ങള ം നൂറുനൂറായും
ആയിരമായിരമായും കടന്നുേപായി. 5 രാജാവ്
േയാവാബിേനാടും അബീശായിേയാടും
ഇത്ഥായിേയാടും: “എെന്ന ഓർത്ത്
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അബ്ശാേലാംകുമാരേനാട് ദയേവാെട
െപരുമാറുക,” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
അബ്ശാേലാമിെനക്കുറിച്ച് രാജാവു
ൈസന്യാധിപന്മാർ ഓേരാരുത്തേരാടും
കൽപ്പിക്കുന്നത് പടയാളികെളല്ലാം േകട്ടിരുന്നു.

6 അങ്ങെന ൈസന്യം ഇ്രസാേയലിെന
േനരിടുന്നതിനായി പട്ടണത്തിനുപുറേത്തക്കു
നീങ്ങി. എ്രഫയീം വനത്തിൽെവച്ച് അവർ
ഏറ്റ മുട്ടി. 7അവിെടെവച്ച് ഇ്രസാേയൽൈസന്യം
ദാവീദിെന്റ േചവകേരാടു േതാറ്റ . അന്ന് ഒരു
മഹാസംഹാരം നടന്നു. ഇരുപതിനായിരം
പടയാളികൾ വധിക്കെപ്പട്ട . 8 യുദ്ധം ആ
്രപേദശെമല്ലാം പരന്നു. അന്ന് വാളിനാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരിൽ അധികംേപർ വനത്തിെന്റ
േഘാരതനിമിത്തം െകാല്ലെപ്പട്ട .

9 അബ്ശാേലാം ദാവീദിെന്റ ൈസന്യത്തിന്
എതിേര പുറെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം തെന്റ
േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് ഓടിച്ച േപായി. ഇടതൂർന്ന
ശിഖരങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു കരുേവലകത്തിെന്റ
അടിയിലൂെട കഴുത ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ
അബ്ശാേലാമിെന്റ തലമുടി ആ മരത്തിൽ
കുരുങ്ങി. അേദ്ദഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കഴുത
ഓടിേപ്പാകുകയും അേദ്ദഹം ആകാശത്തിനും
ഭൂമിക്കും മേധ്യ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും െചയ്തു.

10 പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ ഇതുകണ്ട്
ഓടിെച്ചന്നു േയാവാബിേനാട്: “അബ്ശാേലാം ഒരു
കരുേവലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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11തേന്നാടിതു പറഞ്ഞആളിേനാടു േയാവാബു
േചാദിച്ച : “എന്ത!് നീ കെണ്ടേന്നാ? എങ്കിൽ നീ
അവിെടെവച്ച തെന്ന അവെന െവട്ടി നിലത്തു
വീഴ്ത്താഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ട?് എങ്കിൽ ഞാൻ
നിനക്കു പത്തുേശേക്കൽ* െവള്ളിയും ഒരു
അരപ്പട്ടയും†നൽകുമായിരുന്നേല്ലാ!”

12 എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ േയാവാബിേനാട്
ഈ വിധം മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഒരായിരം
േശേക്കൽ‡ െവള്ളി എെന്റ ൈകയിൽ
തൂക്കിത്തന്നാലും ഞാൻ രാജകുമാരെന്റേനേര
ൈക ഉയർത്തുകയില്ല. ‘എെന്ന ഓർത്ത്
അബ്ശാേലാം രാജകുമാരെന സംരക്ഷിക്കണം,’
എന്ന് ഞങ്ങെളല്ലാം േകൾെക്കയാണേല്ലാ
രാജാവ് അങ്ങേയാടും അബീശായിേയാടും
ഇത്ഥായിേയാടും കൽപ്പിച്ചത.് 13 മറിച്ച,് ഞാൻ
കുമാരെന്റ േനേര വഞ്ചനകാട്ടി എെന്റ ജീവൻ
അപകടത്തിലാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ—രാജാവിന്
അജ്ഞാതമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ—അങ്ങുതെന്ന
എന്നിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽക്കുമായിരുന്നു.”

14 “നിേന്നാടു സംസാരിച്ച നിന്ന് ഞാൻ
സമയം പാഴാക്കുകയില്ല,” എന്നു
പറഞ്ഞു േയാവാബ് മൂന്നു േവൽ§
ൈകയിെലടുത്തുെകാണ്ട് അവിെട ഓടിെയത്തി.
അേപ്പാഴും കരുേവലകത്തിൽ ജീവേനാെട
തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അബ്ശാേലാമിെന്റ
െനഞ്ചിൽ അവ കുത്തിയിറക്കി.
15േയാവാബിെന്റആയുധവാഹകരിൽപത്തുേപർ

* 18:11 ഏക. 115 ്രഗാം. † 18:11 അതായത്, െബൽറ്റ് ‡ 18:12
ഏക. 12കി.്രഗാം. § 18:14 അതായത,്കനംകുറഞ്ഞനീളമുള്ള
കുന്തം.
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അബ്ശാേലാമിെന്റ ചുറ്റ ംനിന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
അടിച്ച െകാന്നു.

16 അേപ്പാൾ േയാവാബു കാഹളമൂതി,
േയാവാബു വിലക്കിയതിനാൽ പടയാളികൾ
ഇ്രസാേയലിെന പിൻതുടരുന്നതു മതിയാക്കി.
17അവർഅബ്ശാേലാമിെനഎടുത്ത് വനത്തിെല
ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഇട്ട ; അയാള െടേമൽ
ഒരു വലിയ കൽക്കൂമ്പാരം കൂട്ട കയും െചയ്തു.
ഇതിനിെട ഇ്രസാേയെലല്ലാം താന്താങ്ങള െട
ഭവനത്തിേലക്ക്ഓടിേപ്പായി.

18 അബ്ശാേലാം ജീവിച്ചിരുന്നകാലത്തു
തനിക്കു സ്മാരകമായി രാജതാഴ്വരയിൽ ഒരു
സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. “എെന്റ ഓർമ
നിലനിർത്താൻ എനിെക്കാരു മകനില്ലേല്ലാ,”
എന്നു ചിന്തിച്ചിട്ട് അേദ്ദഹം ആ സ്തംഭത്തിനു
തെന്റ േപരുതെന്ന നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നും അത്
അബ്ശാേലാമിെന്റസ്മാരകംഎന്നറിയെപ്പടുന്നു.

ദാവീദിെന്റവിലാപം
19 അേപ്പാൾ സാേദാക്കിെന്റ മകനായ
അഹീമാസ്: “ഞാൻ ഓടിെച്ചന്ന്, രാജാവിെന
തെന്റ ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്നു യേഹാവ
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വർത്തമാനം
അറിയിക്കെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 േയാവാബ് അേദ്ദഹേത്താട:് “ഇന്നു വാർത്ത
െകാടുേക്കണ്ടതു നീയല്ല; ഇനി ഒരവസരത്തിൽ
നിനക്കുവാർത്തയുമായി േപാകാം. രാജകുമാരൻ
മരിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഇന്നു നീ വാർത്തയുമായി
േപാകരുത,്”എന്നുപറഞ്ഞു.
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21അതിെനത്തുടർന്ന് േയാവാബ് ഒരു കൂശ്യെന
വിളിച്ച:് “നീ കണ്ടത് െചന്ന് രാജാവിെന
അറിയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. കൂശ്യൻ
േയാവാബിെനവണങ്ങിയിട്ട് ഓടിേപ്പായി.

22സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസ് വീണ്ടും
േയാവാബിേനാടു നിർബന്ധിച്ച പറഞ്ഞു: “എന്തും
സംഭവിക്കെട്ട! കൂശ്യെന്റ പിന്നാെലഓടാൻഎെന്ന
അനുവദിച്ചാലും!”
എന്നാൽ േയാവാബു മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മകേന, നീ എന്തിനു േപാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു?
ഒരു ്രപതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല നിനക്ക്
അറിയിക്കാനുള്ളത.്”

23അയാൾ വീണ്ടും നിർബന്ധപൂർവം: “എന്തും
വരെട്ട,ഞാൻഓടിെച്ചല്ല ം”എന്നുപറഞ്ഞു.
അതിനാൽ “ഓടിെക്കാള്ള ക!” േയാവാബ്
പറഞ്ഞു. അഹീമാസ് സമഭൂമി* വഴിയായി ഓടി
കൂശ്യെനപിന്നിലാക്കി.

24 ഈ സമയത്ത് ഉള്ളിെലയും
പുറെത്തയും കവാടങ്ങൾക്കിടയിലായി ദാവീദ്
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാവൽക്കാരൻ
മതിലിങ്കെല കവാടത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിൽ
കയറിനിന്നു േനാക്കി. ഒരുവൻ തനിച്ച്
ഓടിവരുന്നത് അയാൾ കണ്ടു. 25കാവൽക്കാരൻ
ആവിവരം രാജാവിെനവിളിച്ചറിയിച്ച .

“അയാൾ തനിച്ചാണു വരുന്നെതങ്കിൽ
ശുഭവർത്തമാനമായിരിക്കും,” എന്നു രാജാവു
പറഞ്ഞു.അയാൾഓടിയടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

* 18:23 അതായത,് േയാർദാൻസമഭൂമി.
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26 പിെന്ന മെറ്റാരാൾകൂടി ഓടിവരുന്നതു
കാവൽക്കാരൻ കണ്ടു. അയാൾ
കവാടസൂക്ഷിപ്പ കാരെന വിളിച്ചറിയിച്ച . “ഇതാ!
മെറ്റാരാൾകൂടി തനിേയഓടിവരുന്നു!”

“അവനും ശുഭവർത്തമാനമായിരിക്കും
െകാണ്ടുവരുന്നത,്”എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

27 “ഓടിവരുന്നവരിൽ ആദ്യെത്ത ആൾ
സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അഹീമാസിെനേപ്പാെല
എനിക്കുേതാന്നുന്നു,” എന്ന് കാവൽക്കാരൻ
പറഞ്ഞു.

“അവൻ നല്ലവനാണ;്അവൻശുഭവർത്തമാനം
െകാണ്ടുവരുന്നു,”എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

28 അേപ്പാൾ അഹീമാസ് രാജാവിേനാട്,
“എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കുന്നു” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അയാൾ രാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചേശഷം
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം! എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിെനതിേര ൈക ഉയർത്തിയവെര
അവിടന്ന്ഏൽപ്പിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.”

29 “അബ്ശാേലാംകുമാരൻസുരക്ഷിതനായിരിക്കുേന്നാ?”
എന്നു രാജാവു േചാദിച്ച .
അഹീമാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “രാജാേവ!
അങ്ങയുെട ദാസനായ അടിയെന േയാവാബു
പറഞ്ഞയയ്ക്കുേമ്പാൾ ഞാെനാരു വലിയ
ബഹളം കണ്ടു. എന്നാൽ അെതന്താെണന്ന്
എനിക്കറിയാൻകഴിഞ്ഞില്ല.”

30 “നീ അവിെട മാറിനിൽക്കുക,” എന്നു
രാജാവു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെനഅയാൾഅവിെട
മാറിനിന്നു.
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31അേപ്പാൾ കൂശ്യൻവന്ന് അറിയിച്ച : “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, ശുഭവർത്തമാനം
േകട്ടാലും! അേങ്ങെക്കതിേര ഉയർന്ന
എല്ലാവരുെടയും പിടിയിൽനിന്ന് യേഹാവ ഇന്ന്
അങ്ങെയവിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

32 “അബ്ശാേലാംകുമാരൻസുരക്ഷിതനായിരിക്കുേന്നാ?”
രാജാവു കൂശ്യേനാടു േചാദിച്ച .

“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള ം
അങ്ങെയ േ്രദാഹിക്കാൻ മുതിരുന്ന എല്ലാവരും
ആ കുമാരെനേപ്പാെല ആയിത്തീരെട്ട!” എന്നു
കൂശ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

33 രാജാവു നടുങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം
പടിപ്പ രമാളികയിൽ കയറി വിലപിച്ച .
േപാകുേമ്പാൾ “എെന്റ മകേന, അബ്ശാേലാേമ!
എെന്റ മകേന, എെന്റ മകേന, അബ്ശാേലാേമ!
നിനക്കുപകരം ഞാൻ മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
അബ്ശാേലാേമ, എെന്റ മകേന! എെന്റ മകേന!”
എന്നിങ്ങെനഅേദ്ദഹംവിലപിച്ച .

19
1 “രാജാവ് അബ്ശാേലാമിെനെച്ചാല്ലി
കരഞ്ഞു വിലപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു,” എന്നു
േയാവാബു േകട്ട . 2 “രാജാവു തെന്റ
മകെന്രപതി വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു
പറയുന്നതു പടയാളികെളല്ലാം േകട്ടിരുന്നതിനാൽ
ൈസന്യത്തിെനല്ലാം അന്നെത്ത വിജയം
ദുഃഖമായി കലാശിച്ച . 3പടയിൽനിന്നു േതാേറ്റാടി
നാണംെകട്ട വരുന്നവെരേപ്പാെല ജനെമല്ലാം
അന്നു നഗരത്തിേലക്ക് പാത്തും പതുങ്ങിയും
കടന്നുവന്നു. 4 രാജാവു തെന്റ മുഖം മറച്ച് “എെന്റ



2ശമുേവൽ 19:5 xcii 2ശമുേവൽ 19:8

മകേന,അബ്ശാേലാേമ! അബ്ശാേലാേമ,എെന്റ
മകേന, എെന്റ മകേന!” എന്നിങ്ങെന ഉച്ചത്തിൽ
കരഞ്ഞു.

5 അേപ്പാൾ േയാവാബ് അരമനയിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് ഈ വിധം
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെടയും അങ്ങയുെട
പു്രതീപു്രതന്മാരുെടയും അങ്ങയുെട
ഭാര്യമാരുെടയും െവപ്പാട്ടികള െടയും ജീവെന
ഇേപ്പാൾ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങെള
അങ്ങ് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അങ്ങെയ
െവറുക്കുന്നവെര അങ്ങു സ്േനഹിക്കുകയും
സ്േനഹിക്കുന്നവെര െവറുക്കുകയും
െചയ്യന്നു. അങ്ങയുെട ൈസന്യാധിപന്മാരും
അവേരാെടാപ്പമുള്ള ജനങ്ങള ം അേങ്ങക്ക്
ഒന്നുമെല്ലന്ന് അങ്ങ് ഇന്നു െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അബ്ശാേലാം ജീവേനാെടയിരിക്കുകയും
ഞങ്ങെളല്ലാം മരിക്കുകയും െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ
അേങ്ങക്ക് ഇന്നു സേന്താഷമാകുമായിരുന്നു
എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 7 അങ്ങ്
ഉടെന പുറത്തുവന്ന് അങ്ങയുെട ജനെത്ത
അഭിനന്ദിക്കണം! അ്രപകാരം െചയ്യന്നതിന്
പുറേത്തക്കു വരാത്തപക്ഷം ഞാനിതാ,
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആണയിട്ട പറയുന്നു,
ഇന്നു സന്ധ്യയാകുേമ്പാേഴക്കും അങ്ങയുെടകൂെട
ഒെരാറ്റയാൾേപാലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
അങ്ങയുെട യൗവനകാലംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഉണ്ടായിട്ട ള്ള സകല അനർഥങ്ങെളക്കാള ം
അതു ഗുരുതരമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

8അതിനാൽ രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ് കവാടത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായി. “രാജാവു കവാടത്തിൽ



2ശമുേവൽ 19:9 xciii 2ശമുേവൽ 19:12

ഇരിക്കുന്നു,” എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പാെകവന്നുേചർന്നു.
ഇതിനിെട ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം സ്വന്തം
ഭവനങ്ങളിേലക്ക്ഓടിേപ്പായിരുന്നു.

ദാവീദ് െജറുശേലമിേലക്കുതിരിെകവരുന്നു
9 ഇ്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും ജനം
പരസ്പരം ഈ വിധം തർക്കിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
“രാജാവു നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കള െട
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിച്ച . െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈകയിൽനിന്നു നെമ്മ രക്ഷിച്ചതും
അേദ്ദഹംതെന്ന. എന്നാലിേപ്പാൾ
അബ്ശാേലാംമുഖാന്തരം നാട്ടിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ നെമ്മ
ഭരിക്കുന്നതിനായി നാം അഭിേഷകംെചയ്ത
അബ്ശാേലാം യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുകയും
െചയ്തു. അതിനാൽ രാജാവിെന തിരിെക
വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നെതന്ത?്”

11 അതിനുേശഷം ദാവീദുരാജാവ്
പുേരാഹിതന്മാരായ സാേദാക്കിനും
അബ്യാഥാരിനുംഈസേന്ദശംഅയച്ച : “നിങ്ങൾ
െയഹൂദ്യയിെല േനതാക്കന്മാേരാടു േചാദിക്കുക:
‘സകല ഇ്രസാേയലിലും സംസാരിക്കെപ്പടുന്ന
വസ്തുത, രാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനത്ത്
എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട ം രാജാവിെന
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു തിരിെക വരുത്തുന്ന
കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നിലാകുന്നെതന്തിന?്
12 നിങ്ങൾ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ! എെന്റ
സ്വന്തമാംസവും രക്തവും! അതിനാൽ
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രാജാവിെന തിരിെക വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങെളന്തിനു പിന്നിലാകണം?’ 13അമാസേയാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘നീ എെന്റ സ്വന്തമാംസവും
രക്തവും അേല്ല? ഇേപ്പാൾമുതൽ നീ
േയാവാബിനു പകരം എെന്റ ൈസന്യത്തിനു
നായകനായിരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ൈദവം എേന്നാടു
പകരം െചയ്യെട്ട!’ ”

14 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല സകലരുെടയും
ഹൃദയം ദാവീദ് ഒരുേപാെല കവർന്നു.
“അങ്ങും അങ്ങയുെട സകല അനുയായികള ം
മടങ്ങിവന്നാലും,” എന്ന് അവർ സേന്ദശമയച്ച .
15 അേപ്പാൾ രാജാവ് മടങ്ങി േയാർദാെന്റ
തീരംവെരഎത്തി.
ദാവീദിെന െചന്നു കാണുന്നതിനും
അേദ്ദഹെത്ത േയാർദാൻ കടത്തിെക്കാണ്ടു
വരുന്നതിനുമായി െയഹൂദ്യയിെല ജനെമല്ലാം
ഗിൽഗാലിൽ എത്തിയിരുന്നു. 16 േഗരയുെട
മകൻ ശിെമയി എന്ന ബഹൂരീംകാരനായ
െബന്യാമീന്യനും ദാവീദ് രാജാവിെന
എതിേരൽക്കുന്നതിന് െയഹൂദാജനേത്താെടാപ്പം
ബദ്ധെപ്പട്ട െചന്നു. 17 അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ശൗൽഗൃഹത്തിെന്റ കാര്യസ്ഥനായ സീബായും
അേദ്ദഹത്തിെന്റപതിനഞ്ചു പു്രതന്മാരും ഇരുപതു
ദാസന്മാരും ഉൾെപ്പെട ആയിരം െബന്യാമീന്യരും
ഉണ്ടായിരുന്നു.അവർ േയാർദാൻനദീതീരേത്തക്ക്
രാജസന്നിധിയിൽ ബദ്ധെപ്പട്ട പാെഞ്ഞത്തി.
18 രാജഗൃഹെത്ത ഇക്കരയ്ക്ക് ആനയിക്കാനും
രാജഹിതം നിറേവറ്റ വാനുമായി അവർ
േയാർദാെന്റകടവുകടെന്നത്തി.
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േഗരയുെട മകനായ ശിെമയി േയാർദാൻ
കടെന്നത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു. 19 ശിെമയി
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ യജമാനൻ
അടിയെന കുറ്റക്കാരനായി കണക്കാക്കരുേത!
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ് െജറുശേലം
വിട്ട േപായ ദിവസം അടിയൻ െചയ്ത െതറ്റ്
അവിടന്ന് ഓർക്കരുേത! അതു മനസ്സിൽനിന്ന്
മായിച്ച കളയണേമ! 20അവിടെത്ത ദാസനായ
അടിയൻപാപംെചയ്തുഎന്നുഞാൻഅറിയുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്നിതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
േയാേസഫിെന്റ േഗാ്രതങ്ങളിലുംെവച്ച്
മുമ്പനായി എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിെന
എതിേരൽക്കാൻഅടിയൻവന്നിരിക്കുന്നു.”

21 അേപ്പാൾ െസരൂയയുെട മകനായ
അബീശായി പറഞ്ഞു: “ശിെമയി
യേഹാവയുെട അഭിഷിക്തെന ശപിച്ചവനാണ്.
ഇക്കാരണത്താൽത്തെന്ന അവൻ
വധിക്കെപ്പേടണ്ടതേല്ല?”

22അതിനു ദാവീദ്, “െസരൂയാപു്രതന്മാേര! ഈ
വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകാര്യം? എന്ത്
അധികാരംെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾഈകാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നത്? ഇന്ന് ഇ്രസാേയലിൽആെരങ്കിലും
വധിക്കെപ്പടണേമാ? ഇന്നു ഞാൻ ഇ്രസാേയലിനു
മുഴുവനും രാജാവാെണന്ന്എനിക്കറിഞ്ഞുകൂേട?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 രാജാവു ശിെമയിേയാട,് “നീ
മരിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ് ആ
കാര്യം ശപഥംെചയ്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും െചയ്തു.

24 ശൗലിെന്റ പൗ്രതനായ െമഫീേബാെശത്തും
രാജാവിെന എതിേരൽക്കുന്നതിനു വന്നു.
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രാജാവ് വിട്ട േപായ നാൾമുതൽസുരക്ഷിതനായി
തിരിെച്ചത്തിയ നാൾവെരയും അേദ്ദഹം തെന്റ
പാദങ്ങൾക്കു പരിചരണം നൽകുകേയാ
താടി ഒതുക്കുകേയാ വസ്്രതം അലക്കുകേയാ
െചയ്തിരുന്നില്ല. 25 െമഫീേബാെശത്ത്
െജറുശേലമിൽനിന്നും രാജാവിെന
എതിേരൽക്കാനായി വെന്നത്തിയേപ്പാൾ രാജാവ്
അേദ്ദഹേത്താട:് “െമഫീേബാെശേത്ത! നീ
എെന്റകൂെട വരാതിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

26 അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ! അങ്ങയുെട
ദാസനായ അടിയൻ ഒരു മുടന്തനാകുകയാൽ,
‘എെന്റ കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട തരണം,
ഞാനതിേന്മൽക്കയറി രാജാവിെന്റകൂെടേപ്പാകും’
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.എന്നാൽഎെന്റദാസനായ
സീബാ എെന്ന ചതിച്ച . 27 അതുകൂടാെത
അയാൾ അടിയെനപ്പറ്റി എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിേനാട് അപവാദം പറയുകയും
െചയ്തു. എെന്റ യജമാനനായ രാജാവ്
ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെലയാകുന്നുവേല്ലാ!
അതിനാൽ അവിടേത്തക്ക് ഇഷ്ടമായത്
അടിയേനാടു െചയ്താലും! 28 എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിങ്കൽനിന്നും എെന്റ
വലിയപ്പെന്റ പിൻഗാമികെളല്ലാം മരണമല്ലാെത
മെറ്റാന്നും അർഹിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
അങ്ങ,് അങ്ങയുെട ദാസനായ അടിയന്,
അങ്ങയുെട േമശയിങ്കൽ ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരിക്കുന്നവേരാടുകൂെട സ്ഥാനം തന്നു.
അങ്ങെനയിരിെക്ക രാജാവിെന്റ സമക്ഷത്തിൽ
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മെറ്റെന്തങ്കിലുംകൂടി അേപക്ഷിക്കാൻ അടിയന്
എന്തവകാശം?”

29അേദ്ദഹേത്താടു രാജാവു പറഞ്ഞു: “എന്തിനു
കൂടുതൽ പറയുന്നു? നീയും സീബായുംകൂടി
ഭൂസ്വത്തുകൾ വീതിെച്ചടുത്തുെകാള്ളാൻ
ഞാനിതാകൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

30 െമഫീേബാെശത്ത് രാജാവിേനാടു വീണ്ടും
പറഞ്ഞു: “ഇന്ന് എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവ് സുരക്ഷിതനായി െകാട്ടാരത്തിൽ
തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുകയാൽസ്വത്തുക്കൾഎല്ലാം
അയാൾഎടുത്തുെകാള്ളെട്ട!”

31 രാജാവിേനാടുകൂടി േയാർദാൻ
കടക്കുന്നതിനും അവിെടനിന്നും അേദ്ദഹെത്ത
യാ്രതയാക്കുന്നതിനുമായി േരാെഗലീമിൽനിന്നും
ഗിെലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയും വന്നുേചർന്നു.
32 ഈ സമയം ബർസില്ലായി എൺപതു
വയസ്സള്ള വൃദ്ധനായിരുന്നു. രാജാവു
മഹനയീമിൽ താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത്
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ട ഭക്ഷണസാമ്രഗികൾ
അേദ്ദഹം എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. അേദ്ദഹം
വളെര ധനികനുമായിരുന്നു. 33 രാജാവു
ബർസില്ലായിേയാടു പറഞ്ഞു. “എേന്നാെടാപ്പം
െജറുശേലമിൽ താമസിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടെതല്ലാംഞാൻതന്നു രക്ഷിക്കും.”

34 എന്നാൽ ബർസില്ലായി രാജാവിേനാടു
മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
“ഇനി ഞാൻ എ്രതകാലം ജീവിച്ചിരിക്കും!
ഞാെനന്തിന് രാജാവിേനാടുകൂടി െജറുശേലമിൽ
േപാരണം! 35 എനിക്കിേപ്പാൾ എൺപതു
വയസ്സായി, ആസ്വാദ്യവും അല്ലാത്തതുംതമ്മിൽ
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വിേവചിച്ച പറയാൻ എനിക്കു കഴിയുേമാ?
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള െട സ്വാദു തിരിച്ചറിയാനും
അടിയനു കഴിയുേമാ? ഗായകന്മാരുെടയും
ഗായികമാരുെടയും സ്വരം േകട്ട രസിക്കാൻ
എനിക്കു കഴിയുേമാ? എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിന് ദാസനായ അടിയൻ ഒരു
ഭാരമായിരിക്കുന്നെതന്തിന?് 36 അവിടെത്ത
ഈ ദാസൻ േയാർദാൻ കടന്ന് അൽപ്പദൂരം
രാജാവിേനാടുകൂെടേപ്പാരാം. രാജാവ് അടിയന്
ഈ വിധം ്രപതിഫലം തരുന്നെതന്തിന?്
37 അങ്ങയുെട ദാസൻ തിരിെകേപ്പാകെട്ട!
എെന്റ സ്വന്തം നഗരത്തിൽ എെന്റ
മാതാപിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയ്ക്കരികിൽ
ഞാൻ മരിക്കെട്ട! എന്നാൽ ഇതാ, അങ്ങയുെട
ദാസനായ കിംഹാം. എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവിേനാടുകൂടി അയാൾ േയാർദാൻ
കടന്നുവരെട്ട! അങ്ങയുെട ്രപസാദംേപാെല
അയാേളാടു െചയ്താലും!”

38 രാജാവു കൽപ്പിച്ച : “കിംഹാം എേന്നാടുകൂടി
േയാർദാൻ കടന്നുവരെട്ട! താങ്കള െട
ഇഷ്ടംേപാെല ഞാൻ അവനുേവണ്ടി
െചയ്തുെകാടുക്കാം; താങ്കൾ എന്നിൽനിന്നും
ആ്രഗഹിക്കുന്നെതന്തുംഞാൻതാങ്കൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തുതരാം.”

39 അങ്ങെന ജനെമല്ലാം േയാർദാൻ കടന്നു;
അതിനുേശഷം രാജാവും നദികടന്നു. രാജാവ്
ബർസില്ലായിെയ ചുംബിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച .
ബർസില്ലായി തെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

40 രാജാവു ഗിൽഗാലിേലക്കു േപായേപ്പാൾ
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കിംഹാമും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േപായി.
െയഹൂദാപട്ടാളം മുഴുവനും, ഇ്രസാേയൽ പടയിൽ
പകുതിയും രാജാവിന്അകമ്പടി േസവിച്ചിരുന്നു.

41 െപെട്ടന്നുതെന്ന ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം
വന്ന് രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“െയഹൂദ്യരായ ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ
രാജാവിെനയും കുടുംബെത്തയും
സകലപരിചാരകേരാടുംകൂടി രഹസ്യമായി
േയാർദാൻകടത്തിെക്കാണ്ടുവന്നെതന്തിന?്”

42 െയഹൂദാജനെമല്ലാം ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “രാജാവു ഞങ്ങള െട അടുത്ത
ബന്ധുക്കാരനായതുെകാണ്ട്ഞങ്ങളിതുെചയ്തു.
നിങ്ങൾ അതിനു േക്ഷാഭിക്കുന്നെതന്തിന?്
രാജാവിനു കഴിക്കാനുള്ളതു വല്ലതും
ഞങ്ങൾ തിേന്നാ? ഞങ്ങൾ എെന്തങ്കിലും
സ്വന്തമാക്കിെയടുേത്താ?”

43 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽജനം െയഹൂദ്യേരാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവിങ്കൽ പത്ത് ഓഹരിയുണ്ട;്
അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു ദാവീദിേന്മൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനക്കാൾ കൂടുതൽ
അവകാശവുമുണ്ട്. അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെള ഇ്രത അവഗണിക്കുന്നെതന്തിന?്
ഞങ്ങള െടരാജാവിെനതിരിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നകാര്യം
ആദ്യം പറഞ്ഞതുഞങ്ങളേല്ല?”

എന്നാൽ െയഹൂദാജനത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
ഇ്രസാേയൽജനത്തിേന്റതിെനക്കാൾ
പരുഷമായിരുന്നു.
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20
േശബാ ദാവീദിെനതിേര മത്സരിക്കുന്നു

1 െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരനും ബി്രകിയുെട
മകനുമായ േശബാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു നീചൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“നമുക്ക് ദാവീദിൽയാെതാരുഓഹരിയുമില്ല,
യിശ്ശായിപു്രതനിൽയാെതാരു പങ്കുമില്ല!

ഇ്രസാേയേല, ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
കൂടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക!”

2അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം ദാവീദിെന
വിട്ട പിന്മാറി ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ
അനുഗമിച്ച . എന്നാൽ െയഹൂദാജനമാകെട്ട,
േയാർദാൻമുതൽ െജറുശേലംവെരയുള്ള
തങ്ങള െട യാ്രതയിൽ രാജാവിേനാടു
േചർന്നുനിന്നു.

3 ദാവീദ് െജറുശേലമിൽ തെന്റ അരമനയിൽ
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, താൻ അരമനയുെട
സൂക്ഷിപ്പിനായി ആക്കിയിരുന്ന പത്ത്
െവപ്പാട്ടികെളയും അേദ്ദഹം കാവൽക്കാരുെട
േമൽേനാട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാക്കി.
അവരുെട ജീവിതാവശ്യങ്ങെളല്ലാം
നൽകിയിരുെന്നങ്കിലും അേദ്ദഹം അവേരാടുകൂടി
കിടക്കപങ്കിട്ടില്ല. അവർ മരണപര്യന്തം
വിധവകെളേപ്പാെല കാവൽക്കാരുെട
േമൽേനാട്ടത്തിൽതടവിലായിരുന്നു ജീവിച്ചത.്

4 പിെന്ന രാജാവ് അമാസെയ വിളിച്ച്,
“മൂന്നുദിവസത്തിനകം െയഹൂദാജനതെയ
വിളിച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ട് തെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ
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കൽപ്പിച്ച .” 5അങ്ങെനഅമാസേപായി.എന്നാൽ
രാജാവ് അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട ം
അേദ്ദഹംതിരിെച്ചത്തിയില്ല.

6 അേപ്പാൾ ദാവീദ് അബീശായിേയാടു
പറഞ്ഞു: “ഇേപ്പാൾ ബി്രകിയുെട മകനായ
േശബാ, അബ്ശാേലാം െചയ്തതിെനക്കാൾ
അധികം േ്രദാഹം നമുക്കു െചയ്േതക്കാം.
അതിനാൽ നിെന്റ യജമാനെന്റ ആള കെളയും
കൂട്ടി അവെന പിൻതുടരുക; അെല്ലങ്കിൽ
അവൻ വല്ല സംരക്ഷിതനഗരവും
കെണ്ടത്തുകയും നമ്മിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുകയും
െചയ്േതക്കാം.” 7 അതിനാൽ േയാവാബിെന്റ
ആള കള ം െകരീത്യരും പ്േളത്യരും
സകലപരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കള ം
അബീശായിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ബി്രകിയുെട
മകനായ േശബെയ പിൻതുടരാൻ
െജറുശേലമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .

8 അവർ ഗിെബേയാനിെല വലിയ
പാറയിെലത്തിയേപ്പാൾഅമാസഅവർെക്കതിേര
വന്നു. േയാവാബ് പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞിരുന്നു.
അതിനുമീേത അരെക്കട്ടിൽ തുകൽവാറും
െകട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ ഉറേയാടുകൂടിയ ഒരു
വാൾ െകട്ടിയിരുന്നു. േയാവാബു മുേമ്പാട്ട
നീങ്ങിയേപ്പാൾഅത്ഉറയിൽനിന്നുപുറത്തുവന്നു.

9 “സുഖംതെന്നേയാ സേഹാദരാ,” എന്ന്
േയാവാബ് അമാസേയാടു േചാദിച്ച .
അതിനുേശഷംഅേദ്ദഹംഅടുത്തുവന്ന്ചുംബനം
െചയ്യാെനന്ന ഭാേവന വലതുകരംെകാണ്ട്
അമാസയുെട താടിക്കുപിടിച്ച . 10 േയാവാബിെന്റ
പക്കലുള്ള വാൾ അയാൾ ്രശദ്ധിച്ചില്ല. േയാവാബ്
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അത് അയാള െട ഉദരത്തിൽ കുത്തിക്കയറ്റി;
അയാള െട കുടൽമാല പുറത്തുചാടി.
അമാസ മരിച്ച ; അയാെള രണ്ടാമെതാന്നു
കുേത്തണ്ടതായി വന്നില്ല. തുടർന്ന് േയാവാബും
അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരനായഅബീശായിയും
ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയപിൻതുടർന്നു.

11 േയാവാബിെന്റ ആൾക്കാരിൽ ഒരുവൻ
അമാസയുെട ശവത്തിനരിെക നിന്നുെകാണ്ടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “േയാവാബിേനാടു
കൂറുള്ളവരും ദാവീദിെന്റ പക്ഷത്തുള്ളവരും
േയാവാബിെന പിൻതുടരെട്ട!” 12 അമാസ
നടുവഴിയിൽ േചാരയിൽ കുളിച്ച കിടന്നിരുന്നു.
പടയാളികെളല്ലാം അവിെട വരുേമ്പാൾ
നിൽക്കുന്നതായി ഒരുവൻ കണ്ടു. അമാസയുെട
അരിെക വെന്നത്തുന്നവെരല്ലാം അവിെട
നിൽക്കുന്നതായി അയാൾ മനസ്സിലാക്കി.
അയാൾആശവം വയലിേലക്കു വലിച്ച മാറ്റി ഒരു
തുണിയുംഅതിേന്മൽഇട്ട . 13അങ്ങെനഅമാസ
െപരുവഴിയിൽനിന്നു നീക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം
ജനെമല്ലാം ബി്രകിയുെട മകനായ േശബെയ
പിടികൂടാൻ േയാവാബിെന്റപിന്നാെല െചന്നു.

14േശബാആേബൽേബത്ത-്മാക്കാവെരയുള്ള
സകല ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിലൂെടയും
േബര്യരുെട സകല്രപവിശ്യകളിലൂെടയും
കടന്നുേപായി. അവെരല്ലാം ഒത്തുകൂടി
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 15 േയാവാബും
സകലപടയാളികള ം വന്ന് ആേബൽ-
േബത്ത-്മാക്കായിൽ േശബെയ ഉപേരാധിച്ച .
പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുന്നതിനു ചരിഞ്ഞ
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പാതയുണ്ടാക്കി. അതു കിടങ്ങിെന്റ
വക്കിലായിരുന്നു. േയാവാബിേനാടുകൂെടയുള്ള
ജനെമല്ലാം േകാട്ട തകർക്കാനായി
ഇടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 16ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു
സ്്രതീ നഗരത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“്രശദ്ധിക്കുക! ്രശദ്ധിക്കുക! ഞാൻ
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് േയാവാബ് ഇവിേടക്കു
നീങ്ങിവരണെമന്നു പറഞ്ഞാലും.” 17 േയാവാബ്
അവള െട സമീപേത്തക്കുെചന്നു. “അങ്ങാേണാ
േയാവാബ?്”അവൾേചാദിച്ച .

“അേത! ഞാൻതെന്ന” എന്ന് അേദ്ദഹം മറുപടി
പറഞ്ഞു.
അവൾ പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ദാസിയായ
അടിയനു പറയാനുള്ളതു ്രശദ്ധിച്ചാലും!”

“ഇതാ ഞാൻ ്രശദ്ധിക്കുന്നു,” എന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു.

18 അവൾ തുടർന്നു: “ ‘ആേബലിൽെച്ചന്ന്
്രപശ്നത്തിനു പരിഹാരം േതടുക,’ എന്ന് മുമ്പു
പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങെനഅവർ ്രപശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിച്ച ം വന്നിരുന്നു. 19ഞാൻഇ്രസാേയലിെല
സമാധാന്രപിയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള
ഒരുവളാണ.് ഇ്രസാേയലിനു മാതാവായ
ഒരു നഗരെത്ത ഇന്ന് അങ്ങു നശിപ്പിക്കാൻ
ഒരുങ്ങുന്നു. യേഹാവയുെട അവകാശെത്ത
അങ്ങ്നശിപ്പിക്കാൻതുനിയുന്നെതന്ത?്”

20 അതുേകട്ട് േയാവാബ,് “ൈദവം
എനിക്കിതിന് ഇടവരുത്താതിരിക്കെട്ട.
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതിേനാ നശിപ്പിക്കുന്നതിേനാ
എനിക്ക് ഇടവരാതിരിക്കെട്ട! 21 ഞങ്ങള െട
ഉേദ്ദശ്യം അതല്ല. എ്രഫയീം മലനാട്ട കാരനും
ബി്രകിയുെട മകനുമായ േശബാ എന്നു
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േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ദാവീദുരാജാവിെനതിേര
കരമുയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന
ഏൽപ്പിച്ച തന്നാൽ ഞാൻ നഗരത്തിൽനിന്നു
പിൻവാങ്ങുന്നതായിരിക്കും.”

“അവെന്റ തല മതിലിനുമീേതകൂടി അങ്ങയുെട
അടുേത്തക്ക് എറിഞ്ഞുതരുന്നതായിരിക്കും,”
എന്ന്ആസ്്രതീ േയാവാബിന് മറുപടിെകാടുത്തു.

22 അതിനുേശഷം ആ സ്്രതീ തെന്റ
വിേവകപൂർവമായ ഉപേദശവുമായി ജനങ്ങെള
സമീപിച്ച് സകലജനെത്തയും സമ്മതിപ്പിച്ച .
അവർ ബി്രകിയുെട മകനായ േശബയുെട
തല െവട്ടി േയാവാബിെന്റ അടുേത്തക്ക്
എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു. അേദ്ദഹം കാഹളമൂതി;
പടയാളികൾ നഗരത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി.
ഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങി; േയാവാബും െജറുശേലമിൽ രാജാവിെന്റ
അടുേത്തക്കു മടങ്ങി.

ദാവീദിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
23 േയാവാബ് സകല ഇ്രസാേയൽ
ൈസന്യത്തിനുംഅധിപനായിരുന്നു;
െകരീത്യർക്കും പ്േളത്യർക്കും അധിപതി
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവ്
ആയിരുന്നു.

24 അേദാരാം* നിർബന്ധിതമായി
േവലെചയ്യന്നവരുെട േമൽവിചാരകൻ.
അഹീലൂദിെന്റ മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജകീയ േരഖാപാലകൻ.

25െശവാ േലഖകൻ,

* 20:24 ചി.ൈക.്രപ.അേദാനിരാം. 1 രാജാ. 4:6;5:14കാണുക.
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സാേദാക്കുംഅബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ.
26 യായിര്യനായ† ഈരാ ദാവീദിെന്റ
പുേരാഹിതനുമായിരുന്നു.

21
ഗിെബേയാന്യരുെട ്രപതികാരം

1 ദാവീദിെന്റ ഭരണകാലത്ത് മൂന്നുവർഷം
തുടർച്ചയായി ക്ഷാമമുണ്ടായി. അേപ്പാൾ
ദാവീദ് യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച .
അേപ്പാൾ “ശൗലും രക്തപാതകമുള്ള അവെന്റ
ഭവനവുംകാരണം ഈ വിധം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശൗൽ ഗിെബേയാന്യെര െകാെന്നാടുക്കിയതിെന്റ
ഫലമാണിത,്”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

2 രാജാവ് ഗിെബേയാന്യെര വിളിച്ച വരുത്തി
അവരുമായി സംസാരിച്ച (ഗിെബേയാന്യർ
ഇക്കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിെന്റ ഒരു
ഭാഗമായിരുന്നില്ല; അവർ അേമാര്യരുെട
േശഷിപ്പായിരുന്നു. അവെര ഉപ്രദവിക്കാെത
വിട്ട െകാള്ളാെമന്ന് ഇ്രസാേയൽക്കാർ
ശപഥംെചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇ്രസാേയലിേനാടും െയഹൂദേയാടുമുള്ള
അതിരുകടന്ന താത്പര്യംമൂലം ശൗൽ അവെര
ഉന്മൂലനംെചയ്യാൻ ്രശമിച്ച ). 3 ദാവീദ്
ഗിെബേയാന്യേരാടു േചാദിച്ച : “ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എന്തു െചയ്തുതരണം?
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട അവകാശമായ
ഇ്രസാേയലിെന അനു്രഗഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻഎന്തുപരിഹാരമാണു െചേയ്യണ്ടത?്”
† 20:26 ചി.ൈക.്രപ. ഇ്രതര്യനായ
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4 ഗിെബേയാന്യർ അേദ്ദഹേത്താടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ശൗലിൽനിന്നാകെട്ട, അവെന്റ
കുടുംബത്തിൽനിന്നാകെട്ട, െവള്ളിേയാ
സ്വർണേമാ േചാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു
ന്യായമല്ല; ഇ്രസാേയലിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരുവെന
മരണത്തിേനൽപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക്
ഉചിതമല്ല.”

“ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എന്തു
െചയ്തുതരണെമന്നാണു നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്” എന്ന് ദാവീദ് വീണ്ടും
േചാദിച്ച .

5 അവർ രാജാവിേനാടു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി സംഹരിക്കെപ്പടുകയും
ഇ്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങും ഞങ്ങൾെക്കാരു
ഇടംകിട്ടാെത േപാകുകയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾെക്കതിേര
ദുരാേലാചന നടത്തുകയുംെചയ്ത ആ
മനുഷ്യനുണ്ടേല്ലാ! 6അയാള െട പിൻഗാമികളിൽ
ഏഴു പുരുഷന്മാെര ഞങ്ങൾക്കുതരിക. ഞങ്ങൾ
അവെരെക്കാന്ന് യേഹാവയുെട ്രവതനായ
ശൗലിെന്റ ഗിെബയയിൽയേഹാവയുെടമുമ്പാെക
തൂക്കിക്കളയും.”

“ഞാൻ അവെര നിങ്ങൾക്കു തരാം,” എന്നു
രാജാവു മറുപടി പറഞ്ഞു.

7 യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ദാവീദും ശൗലിെന്റ
മകനായ േയാനാഥാനുംതമ്മിൽ െചയ്ത
ഉടമ്പടിയനുസരിച്ച് രാജാവ് ശൗലിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റ മകൻ െമഫീേബാെശത്തിെന
ഒഴിവാക്കി. 8 അവേരാെടാപ്പം അയ്യാവിെന്റ
മകളായ രിസ്പായിൽ ശൗലിനു ജനിച്ച
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രണ്ടു പു്രതന്മാരായ അർേമാനിെയയും
െമഫീേബാെശത്തിെനയും അവേരാെടാപ്പം
ശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ* െമേഹാലാത്യൻ
ബർസില്ലായിയുെട മകനായ അ്രദീേയലിന്നു
്രപസവിച്ച അഞ്ചു പു്രതന്മാെരയും രാജാവു
േചർത്തു. 9 ഈ ഏഴുേപെര അേദ്ദഹം
ഗിെബേയാന്യർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. അവർ
അവെര െകാന്ന് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
മലയിൽ തൂക്കിയിട്ട . അങ്ങെന അവർ
ഏഴുേപരും ഒരുമിച്ച െകാല്ലെപ്പട്ട .
യവെക്കായ്ത്തിെന്റ† ആദ്യദിവസങ്ങളിലാണ്
അവർവധിക്കെപ്പട്ടത.്

10 അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസ്പാ
ചാക്കുശീലെയടുത്തു പാറപ്പ റത്തു വിരിച്ച്
തനിക്കു കിടക്കയാക്കി. െകായ്ത്തിെന്റ
തുടക്കംമുതൽ ആകാശത്തുനിന്ന് ആ
ശവശരീരങ്ങള െടേമൽ മഴെചാരിയുന്നതുവെര
പകൽ ആകാശത്തിെല പറവകേളാ രാ്രതിയിൽ
വന്യമൃഗങ്ങേളാ ആ ശരീരങ്ങെള െതാടാൻ
അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. 11ശൗലിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ
അയ്യാവിെന്റ മകളായ രിസ്പാ െചയ്തത്
ദാവീദ് േകട്ട . 12 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം െചന്ന്
യാേബശ-്ഗിെലയാദിെല പൗരന്മാരിൽനിന്നു
ശൗലിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ
െകാണ്ടുവന്നു (െഫലിസ്ത്യർ ഗിൽേബാവാ
മലയിൽെവച്ച് ശൗലിെന വധിച്ചേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റയും േയാനാഥാെന്റയും

* 21:8 ചി.ൈക.്രപ. േമരബ് † 21:9 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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മൃതശരീരങ്ങൾ േബത-്ശയാനിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് െപാതു ൈമതാനത്തിൽ
തൂക്കിയിരുന്നു. യേബശ് നിവാസികൾ
അവെയ അവിെടനിന്നു രഹസ്യമായി
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു). 13 അവിെടനിന്നു ദാവീദ്
ശൗലിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
േയാനാഥാെന്റയും ഗിെബയയിൽെവച്ച െകാന്നു
തൂക്കെപ്പട്ടവരുെടയുംഅസ്ഥികള ം േശഖരിച്ച .

14 െബന്യാമീൻേദശത്ത് േസലയിൽ, ശൗലിെന്റ
പിതാവായ കീശിെന്റ കല്ലറയിൽ, ശൗലിെന്റയും
േയാനാഥാെന്റയും അസ്ഥികൾ അവർ
സംസ്കരിച്ച . രാജാവു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
അവർ െചയ്തു. അതിനുേശഷം
േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർഥനയ്ക്ക് ൈദവം
ഉത്തരമരുളി.
െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേരയുള്ളയുദ്ധങ്ങൾ

15 െഫലിസ്ത്യരും ഇ്രസാേയല്യരുംതമ്മിൽ
വീണ്ടും ഒരിക്കൽ യുദ്ധമുണ്ടായി. ദാവീദ്
ൈസന്യസേമതം െചന്ന് അവരുമായി
േപാരാടി; എന്നാൽ അേദ്ദഹം തളർന്നുേപായി.
16 അേപ്പാൾ മുന്നൂറു േശേക്കൽ‡ തൂക്കമുള്ള
െവങ്കലശൂലം ധരിച്ചവനും പുതിയ ഒരു
വാൾ അരയ്ക്കു െകട്ടിയവനും രാഫായുെട
പിൻഗാമികളിൽ ഒരുവനുമായ യിശ്ബി-
െബേനാബ് ദാവീദിെന െകാല്ല ന്നതിന്
അേദ്ദഹേത്താടടുത്തു. 17എന്നാൽ െസരൂയയുെട
മകനായഅബീശായിഅേദ്ദഹത്തിെന്റരക്ഷയ്ക്ക്
ഓടിെയത്തി. അേദ്ദഹം ആ െഫലിസ്ത്യെന

‡ 21:16 ഏക. 3.5കി. ്രഗാം.
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െവട്ടിെക്കാന്നു. “ഇ്രസാേയലിെന്റ വിളക്ക്
െപാലിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കാൻ, േമലിൽ
അങ്ങു ഞങ്ങേളാെടാപ്പം േപാർക്കളത്തിേലക്കു
വരരുത,്” എന്ന് ദാവീദിെന്റ പടയാളികൾ അന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടു ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു.

18 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം േഗാബിൽെവച്ച്
െഫലിസ്ത്യരുമായി മെറ്റാരു യുദ്ധമുണ്ടായി.
ആ സമയത്ത് ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി
രാഫായുെട പിൻഗാമികളിൽ മല്ലനായ സഫിെന
വധിച്ച .

19േഗാബിൽെവച്ച തെന്നെഫലിസ്ത്യരുമായുണ്ടായ
മെറ്റാരു യുദ്ധത്തിൽ േബത്ലേഹമ്യനായ
യാെര-ഓെരഗീമിെന്റ§ മകൻ എൽഹാനാൻ
ഗിത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ സേഹാദരെന*
വധിച്ച . െനയ്ത്തുേകാൽപ്പിടിേപാെല തടിച്ച
പിടിേയാടുകൂടിയ ഒരു കുന്തമാണ് ആ
െഫലിസ്ത്യനുണ്ടായിരുന്നത.്

20 ഗത്തിൽെവച്ച നടന്ന മെറ്റാരു യുദ്ധത്തിൽ
ൈകകാലുകളിൽ ഓേരാന്നിലും ആറു
വിരൽവീതം െമാത്തം ഇരുപത്തിനാലു വിരലുള്ള
ഒരു ഭീമാകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാള ം
രാഫായുെട പിൻഗാമികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
21അയാൾഇ്രസാേയലിെനഅധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ,
ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമയിയുെട മകൻ
േയാനാഥാൻഅയാെളവധിച്ച .

22 ഇവർ നാലുേപരും ഗത്തിെല രാഫായുെട
പിൻഗാമികളായിരുന്നു. അവർ നാലും

§ 21:19 ചി.ൈക.്രപ. യാെരമിെന്റ * 21:19 മൂ.ഭാ. ഈവാക്ക്
കാണുന്നില്ല.
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ദാവീദിെന്റയും അനുയായികള െടയും
ൈകയിൽെപ്പട്ട നാശമടഞ്ഞു.

22
ദാവീദിെന്റസ്േതാ്രതഗാനം

1 യേഹാവ ദാവീദിെന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എല്ലാ ശ്രതുക്കള െടയും ശൗലിെന്റയും
ൈകകളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ
അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക് ഈ ഗാനം ആലപിച്ച .
2അേദ്ദഹംപാടി:
“യേഹാവഎെന്റപാറയുംഎെന്റേകാട്ടയുംഎെന്റ

വിേമാചകനുംആകുന്നു;
3 എെന്റ ൈദവം എെന്റ ശില, അങ്ങയിൽ
ഞാൻഅഭയംേതടുന്നു,
എെന്റ പരിചയും* എെന്റ രക്ഷയുെട
െകാമ്പും†

എെന്റ സുരക്ഷിതസ്ഥാനവും അവിടന്നാണ്,
എെന്റ അഭയസ്ഥാനവും എെന്റ
രക്ഷകനുംതെന്ന—
അവിടന്ന് എെന്ന ്രകൂരതയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു.

4 “സ്തുത്യർഹനായ യേഹാവെയ ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്നു ഞാൻ
രക്ഷേനടിയിരിക്കുന്നു.

5 മരണത്തിരമാലകൾ എനിക്കുചുറ്റ ം
ആർത്തിരമ്പി;

* 22:3 അഥവാ,കർത്താവ് † 22:3 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട
്രപതീകമാണ.്
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നാശ്രപവാഹങ്ങൾഎെന്നകവിെഞ്ഞാഴുകി.
6 പാതാളത്തിെന്റ കയറുകൾ എെന്ന

വരിഞ്ഞുെകട്ടി;
മരണക്കുരുക്കുകൾ എെന്റേമൽ
വീണിരിക്കുന്നു.

7 “എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ;
എെന്റൈദവേത്താടുഞാൻനിലവിളിച്ച .

തെന്റ മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് എെന്റ ശബ്ദം
േകട്ട .
എെന്റ നിലവിളി അവിടെത്ത കാതുകളിൽ
എത്തി.

8ഭൂമി ്രപകമ്പനത്താൽകുലുങ്ങി,
ആകാശത്തിെന്റ‡ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
വിറെകാണ്ടു;
അവിടെത്തേകാപത്താൽഅവഇളകിയാടി.

9 അവിടെത്ത നാസാര്രന്ധങ്ങളിൽനിന്നു
ധൂമപടലമുയർന്നു;
സംഹാരാഗ്നി അവിടെത്ത വായിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ട ,
തീക്കനലുകൾഅവിെടകത്തിജ്വലിച്ച .

10അവിടന്ന്ആകാശം ചായ്ച്ച് ഇറങ്ങിവന്നു;
കാർമുകിലുകൾ അവിടെത്ത തൃപ്പാദങ്ങൾ
താങ്ങിനിന്നു.

11അവിടന്നു െകരൂബിൻമുകളിേലറി§പറന്നു;
‡ 22:8 ചി.ൈക.്രപ. പർവതങ്ങള െട. സങ്കീ. 18:7 കാണുക.
§ 22:11 െകരൂബുകൾെപാതുേവൈദവദൂതന്മാർക്കുസമംഎന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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കാറ്റിൻചിറേകറിഅങ്ങ്കുതിച്ച യർന്നു.*
12 അവിടന്ന് അന്ധകാരെത്ത തനിക്കുചുറ്റ ം

വിതാനമാക്കി നിർത്തി—
ആകാശത്തിെലെകാടുംകാർമുകിലുകെളത്തെന്ന.

13അവിടെത്തസാന്നിധ്യത്തിൻ ്രപഭയിൽനിന്ന്
മിന്നൽപ്പിണരുകൾകത്തിജ്വലിച്ച .

14 യേഹാവ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു േമഘനാദം
മുഴക്കി;
പരേമാന്നതൻതെന്റശബ്ദംേകൾപ്പിച്ച .

15 അവിടന്നു തെന്റ അസ്്രതമയച്ച് ശ്രതുക്കെള
ചിതറിച്ച ,
മിന്നൽപ്പിണരുകളാൽ അവെര
തുരത്തിേയാടിച്ച .

16സമു്രദത്തിെന്റഅടിത്തട്ട കൾദൃശ്യമാക്കെപ്പട്ട
ഭൂമിയുെടഅസ്തിവാരംഅനാവൃതമാക്കെപ്പട്ട

യേഹാേവ,അവിടെത്തശാസനയാൽ,
അങ്ങയുെട നാസികയിൽനിന്നുള്ള
നിശ്വാസത്താൽത്തെന്ന.

17 “അവിടന്ന് ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈകനീട്ടി എെന്ന
പിടിച്ച ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന് എെന്ന
വലിെച്ചടുത്തു.

18 ശക്തരായ എെന്റ ശ്രതുവിൽനിന്ന,് എെന്റ
ൈവരിയിൽനിന്ന്എെന്ന േമാചിപ്പിച്ച ,
അവർഎെന്നക്കാൾ ്രപബലരായിരുന്നു.

19 എെന്റ അനർഥനാള കളിൽ അവർ എേന്നാട്
ഏറ്റ മുട്ടി,
എന്നാൽയേഹാവഎെന്നതാങ്ങിനിർത്തി.

* 22:11 ചി.ൈക.്രപ. ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട .സങ്കീ. 18:10
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20 അവിടന്ന് എെന്ന വിശാലതയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചതിനാൽഅവിടന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിച്ച .

21 “എെന്റ നീതിക്ക് അനുസൃതമായി യേഹാവ
എനിക്കു ്രപതിഫലംതന്നു;
എെന്റ ൈകകള െട നിർമലതയ്ക്കനുസരിച്ച്
അവിടന്ന്എെന്നആദരിച്ച .

22 കാരണം ഞാൻ യേഹാവയുെട
പാതകളിൽത്തെന്നസഞ്ചരിച്ച ;
എെന്റ ൈദവെത്ത വിട്ടകലുമാറ് ഞാൻ
േദാഷം ്രപവർത്തിച്ചില്ല.

23 അവിടെത്ത ന്യായവിധികെളല്ലാം എെന്റ
മുൻപിലുണ്ട;്
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകളിൽനിന്നു ഞാൻ
വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല.

24 തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കതേയാെട
ജീവിച്ച
ഞാൻ പാപത്തിൽനിന്നു സ്വയം
അകന്നുനിൽക്കുന്നു.

25എെന്റനീതിക്കനുസൃതമായിയേഹാവഎനിക്കു
പാരിേതാഷികം നൽകിയിരിക്കുന്നു,
അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നിലുള്ള†

വിശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച തെന്ന.

26 “വിശ്വസ്തേരാട് അവിടന്ന് വിശ്വസ്തത
കാട്ട ന്നു,

† 22:25 ചി.ൈക.്രപ.എെന്റൈകയിലുള്ള,സങ്കീ. 18:24
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നിഷ്കളങ്കേരാട് അവിടന്ന്
നിഷ്കളങ്കതേയാെട ഇടെപടുന്നു.

27നിർമലേരാട്അവിടന്ന് നിർമലതേയാടും
എന്നാൽ വ്രകതയുള്ളവേരാട് അവിടന്ന്
കൗശലേത്താടും െപരുമാറുന്നു.

28വിനയാന്വിതെരഅവിടന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു
എന്നാൽ നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര
താഴ്േത്തണ്ടതിന് അങ്ങ് അവരുെടേമൽ
ദൃഷ്ടിെവക്കുന്നു.

29യേഹാേവ,അവിടന്നാണ്എെന്റവിളക്ക;്
യേഹാവ എെന്റ അന്ധകാരെത്ത
്രപകാശപൂരിതമാക്കുന്നു.

30 അങ്ങയുെട സഹായത്താൽ എനിെക്കാരു
ൈസന്യത്തിെനതിേര പാഞ്ഞുെചല്ലാൻ
കഴിയും;
എെന്റ ൈദവത്താൽ എനിക്കു േകാട്ടമതിൽ
ചാടിക്കടക്കാം.

31 “ൈദവത്തിെന്റമാർഗം പൂർണതയുള്ളത്:
യേഹാവയുെട വചനംകുറ്റമറ്റത;്
തന്നിൽ അഭയം േതടുന്നവെരെയല്ലാം
അവിടന്ന്സംരക്ഷിക്കുന്നു.

32യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുള്ള ?
നമ്മുെടൈദവമല്ലാെതആശില‡ആരാണ?്

33 ശക്തിയാൽ യേഹാവ എെന്ന
യുദ്ധസജ്ജനാക്കുന്നു
എെന്റ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും
െചയ്യന്നതുൈദവമാണ.്

‡ 22:32 ശില,വിവക്ഷിക്കുന്നത്സംരക്ഷകൻ.
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34 അവിടന്ന് എെന്റ കാലുകെള മാൻേപടയുെട
കാലുകൾക്കുസമമാക്കുന്നു;
ഉന്നതികളിൽപാദമൂന്നിനിൽക്കാൻഅവിടന്ന്
എെന്നസഹായിക്കുന്നു.

35 എെന്റ കരങ്ങെള അവിടന്ന് യുദ്ധമുറകൾ
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റൈകകൾക്കുെവങ്കലവില്ല കുലയ്ക്കാൻ
കഴിവുലഭിക്കുന്നു.

36അവിടെത്തരക്ഷഎനിക്കുപരിചയായിനൽകി;
അവിടെത്ത സഹായം എെന്ന
വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

37അവിടന്ന് എെന്റ കാലടികൾക്കായി രാജവീഥി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു,
അതിനാൽ എെന്റ കണങ്കാലുകൾ
വഴുതുന്നതുമില്ല.

38 “ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിൻതുടർന്നു,ഞാൻ
അവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു;
അവെര ഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതുവെര ഞാൻ
പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.

39 ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ വരാൻ കഴിയാതവണ്ണം
ഞാൻ അവെര നിേശ്ശഷം
തകർത്തുകളഞ്ഞു;
അവെരെന്റകാൽക്കൽവീണടിഞ്ഞു.

40 ശക്തിയാൽ അവിടന്ന് എെന്ന
യുദ്ധസജ്ജനാക്കുന്നു
അവിടന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കെള എെന്റ
പാദത്തിൽനമിക്കുന്നവരാക്കിത്തീർത്തു.

41 യുദ്ധത്തിൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള അങ്ങ്
പുറംതിരിേഞ്ഞാടുമാറാക്കി,



2ശമുേവൽ 22:42 cxvi 2ശമുേവൽ 22:47

എെന്റ എതിരാളികെള ഞാൻ
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.

42 സഹായത്തിനായവർ േകണേപക്ഷിച്ച ,
എന്നാൽ അവെര രക്ഷിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല—
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച , എന്നാൽ
അവിടന്ന് ഉത്തരം നൽകിയതുമില്ല.

43 ഞാൻ അവെര െപാടിച്ച് ഭൂമിയിെല
െപാടിപടലംേപാെലയാക്കി;
െതരുേക്കാണിെല െചളിേപാെല ഞാനവെര
ചവിട്ടിക്കുഴച്ച .

44 “എെന്റ ജനത്തിെന്റ ആ്രകമണങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച ;
അവിടന്ന് എെന്ന രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്
അധിപതിയായി േവർതിരിച്ച ;

ഞാൻഅറിയാത്തജനംഎെന്നേസവിക്കുന്നു,
45വിേദശികൾഎെന്റമുമ്പിൽനടുങ്ങുന്നു;
അവെരെന്ന േകൾക്കുന്നമാ്രതയിൽത്തെന്ന
അനുസരിക്കുന്നു.

46അവരുെടആത്മൈധര്യംേചാർന്നുേപായിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ഒളിത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന്
വിറച്ച െകാണ്ടു§പുറത്തുവരുന്നു.

47 “യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു! എെന്റ പാറ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട!
എെന്റരക്ഷകനുംപാറയുമായഎെന്റൈദവം
അത്യ ന്നതൻ.

§ 22:46 ചി.ൈക.്രപ.ആയുധധാരികളായി
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48അവിടന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യന്ന
ൈദവം,
അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങെള എനിക്കു
വിേധയെപ്പടുത്തിതന്നിരിക്കുന്നു,

49അവിടെന്നെന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുന്നു.

എെന്റ ൈവരികൾക്കുേമൽ അവിടെന്നെന്ന
ഉയർത്തി;
അ്രകമികളിൽനിന്ന് അവിടെന്നെന്ന
േമാചിപ്പിച്ച .

50 അതുെകാണ്ട,് യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
രാഷ്്രടങ്ങള െട മേധ്യ പുകഴ്ത്തും;
അവിടെത്തനാമത്തിനുസ്തുതിപാടും.

51 “അവിടന്ന് തെന്റ രാജാവിനു മഹാവിജയം
നൽകുന്നു;
അവിടെത്ത അഭിഷിക്തേനാട്
അചഞ്ചലമായ ദയ ്രപകടിപ്പിക്കുന്നു,
ദാവീദിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികൾക്കുംഎേന്നക്കുംതെന്ന.”

23
ദാവീദിെന്റഅന്ത്യവചസ്സ കൾ

1ദാവീദിെന്റഅന്ത്യവചസ്സ കൾഇവയാകുന്നു:
“യിശ്ശായിപു്രതനായ ദാവീദിെന്റ,
പരേമാന്നതനായ ൈദവത്താൽ
ഉയർത്തെപ്പട്ടപുരുഷെന്റ,

യാേക്കാബിൻൈദവത്താൽ അഭിഷിക്തനായ
മനുഷ്യെന്റ,
ഇ്രസാേയലിെന്റ മധുരഗായകെന്റ
വചസ്സ കൾ:
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2 “യേഹാവയുെട ആത്മാവ് എന്നിലൂെട
സംസാരിച്ച ;
അവിടെത്ത വചനം എെന്റ നാവിേന്മൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

3ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തു,
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാറയായുള്ളവൻ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച :

‘ഒരുവൻനീതിേയാെട മനുഷ്യെര ഭരിക്കുേമ്പാൾ,
അയാൾ ൈദവഭയത്തിൽ ഭരണം
നടത്തുേമ്പാൾ,

4കാർേമഘരഹിതമായ ്രപഭാതത്തിെല
സൂേര്യാദയത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന
അരുണാഭേപാെലയാണ്അയാൾ;

മഴയ്ക്കുേശഷം ഭൂമിയിൽനിന്നു മുളയ്ക്കുന്ന
പുൽനാമ്പുകളിൽ സൂര്യൻ
്രപതിജ്വലിക്കുന്നതുേപാെലയും.’

5 “എെന്റ ഭവനവും ൈദവസന്നിധിയിൽ
അതുേപാെലതെന്നയേല്ല?
അവിടന്ന് എേന്നാട് ഒരു ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടി
െചയ്തിട്ടില്ലേയാ?
വിശദാംശങ്ങളിെലല്ലാം ്രകമീകൃതമായ
സുഭ്രദമായ ഒരു ഉടമ്പടിതെന്ന.

അവിടന്ന്എെന്റരക്ഷസഫലമാക്കുകയും
എെന്റ അഭിലാഷം സാധിതമാക്കുകയും
െചയ്യ കയിേല്ല?

6 എന്നാൽ ദുഷ്ടമനുഷ്യേരാ, മുൾെച്ചടിേപാെല
പറിെച്ചറിഞ്ഞുകളയെപ്പേടണ്ടവരാകുന്നു,
അവൈകെകാണ്ടു േശഖരിക്കെപ്പടുന്നില്ല,

7അവെയെതാേടണ്ടവർ
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ഇരുമ്പുദേണ്ഡാ കുന്തത്തടിേയാ
ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
അവ കിടക്കുന്നിടത്തുെവച്ച തെന്ന
ചുട്ട കളയെപ്പടുന്നു.”

ദാവീദിെന്റപരാ്രകമശാലികളായേയാദ്ധാക്കൾ
8 ദാവീദിെന്റ പരാ്രകമശാലികളായ
േയാദ്ധാക്കള െട േപരുകൾഇവയാണ:്
തഹ്െകേമാന്യനായ* േയാേശബ്-
േബാേശ്ശെബത്ത്,†ഇേദ്ദഹംപരാ്രകമശാലികളായിരുന്ന
മൂന്നുേപരിൽ ്രപധാനിയായിരുന്നു, അേദ്ദഹം
ഒെരാറ്റ സംഘട്ടനത്തിൽത്തെന്ന എണ്ണ റുേപെര
തെന്റകുന്തംെകാണ്ട് വധിച്ചയാളായിരുന്നു.‡

9 അേഹാഹ്യനായ േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ ആയിരുന്നു അടുത്ത
്രപധാനി. അേദ്ദഹം പരാ്രകമശാലികളായ
മൂന്നു േയാദ്ധാക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിനായി പാസ-്ദമ്മീമിൽ
അണിനിരന്ന െഫലിസ്ത്യെര ഇ്രസാേയൽ
െവല്ല വിളിച്ചേപ്പാൾ§ അേദ്ദഹവും
ദാവീദിേനാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന്
ഇ്രസാേയൽൈസന്യം പിന്തിരിേഞ്ഞാടിയിരുന്നു.
10എന്നാൽഎെലയാസാർ,യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്നു
പിന്മാറാെത ഉറച്ച നിന്ന്, ൈക
തളർന്നു മരവിച്ച് വാൾപ്പിടിയിൽനിന്നും

* 23:8 ഹക ്േമാന്യനായ, തഹ്െകേമാന്യനായ എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. † 23:8 ചി.ൈക.്രപ. ഈശ്-േബാെശത്ത്
അതായത്,എശ-്ബാൽ 1 ദിന. 11:11 ‡ 23:8 ചി.ൈക.്രപ. ഒെരാറ്റ
സംഘട്ടനത്തിൽത്തെന്ന എണ്ണ റുേപെര തെന്റ കുന്തംെകാണ്ട്

വധിച്ച എസ്ന്യൻഅദീേനാ ഇവൻതെന്ന. § 23:9 1 ദിന. 11:13
കാണുക.
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ഇളകാെതയാകുന്നതുവെര, െഫലിസ്ത്യെര
െവട്ടിവീഴ്ത്തി. അന്ന് യേഹാവ അവർെക്കാരു
മഹാവിജയം നൽകി. മരിച്ച വീണവെര
െകാള്ളയടിക്കാൻമാ്രതമായിരുന്നു പടയാളികൾ
എെലയാസാരിെന്റഅടുേത്തക്കുതിരിച്ച വന്നത്.

11 അടുത്ത ആൾ ഹരാര്യനായ ആേഗയുെട
മകൻ ശമ്മാ ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ നിറെയ
പയറുള്ള ഒരു വയലിൽ െഫലിസ്ത്യർ
സംഘംേചർന്നേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽൈസന്യം
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി. 12എന്നാൽ
ശമ്മാ വയലിെന്റ മധ്യത്തിൽത്തെന്ന
നിലയുറപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം അതു
സംരക്ഷിക്കുകയും െഫലിസ്ത്യെര വീഴ്ത്തുകയും
െചയ്തു. അന്ന് യേഹാവ അവർെക്കാരു
മഹാവിജയം വരുത്തി.

13 െകായ്ത്തുകാലത്ത് ഒരിക്കൽ മുപ്പതു
്രപമുഖേയാദ്ധാക്കളിൽ മൂന്നുേപർ അദുല്ലാം
ഗുഹയിൽ ദാവീദിെന്റ അടുെത്തത്തി. അന്ന്
െഫലിസ്ത്യരുെട ഒരുസംഘം െരഫായീം
താഴ്വരയിൽ താവളമടിച്ചിരുന്നു. 14ആസമയത്തു
ദാവീദ് സുരക്ഷിതസേങ്കതത്തിലായിരുന്നു.
െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽേസനാവിഭാഗം
േബത്ലേഹമിലും ആയിരുന്നു. 15 ദാവീദ്
ദാഹാർത്തനായി, “ഹാ, േബത്ലേഹം!
നഗരവാതിൽക്കെല കിണറ്റിൽനിന്ന്
ആെരങ്കിലും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ
െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നിരുെന്നങ്കിൽ! ആ
െവള്ളത്തിനായി എനിക്ക് െകാതിയാകുന്നു.”
16 അതുേകട്ട പരാ്രകമശാലികളായ ആ
മൂവരും െഫലിസ്ത്യരുെട അണികെള
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മുറിച്ച കടന്ന് േബത്ലേഹംനഗരവാതിലിനടുത്തുള്ള
കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം േകാരി ദാവീദിെന്റ
അടുേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു. എന്നാൽഅേദ്ദഹം
അതു കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ; പകരം
അേദ്ദഹം ആ ജലം യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നിേവദ്യമായി നിലെത്താഴിച്ച െകാണ്ടു 17പറഞ്ഞു:
“അേയ്യാ യേഹാേവ! ഇതു െചയ്യാൻ എനിക്ക്
ഇടവരുത്താതിരിക്കെട്ട! തങ്ങള െട ജീവെന
പണയെപ്പടുത്തിേപ്പായ പുരുഷന്മാരുെട
രക്തമേല്ല,ഇത?്” ദാവീദ്ആജലംകുടിച്ചില്ല.
ആ മൂന്നു പരാ്രകമശാലികള െട ഉജ്ജ്വല
വീരകൃത്യങ്ങൾഈവിധമായിരുന്നു.

18 െസരൂയയുെട മകനും േയാവാബിെന്റ
സേഹാദരനും ആയ അബീശായി ഈ മൂവരിൽ*
്രപമുഖനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മുന്നൂറു†
േപർെക്കതിേര തെന്റ കുന്തമുയർത്തി െപാരുതി;
അവെര വധിച്ച . അങ്ങെന അേദ്ദഹം മേറ്റ
മൂവേരാളംതെന്ന വിഖ്യാതനായിത്തീർന്നു.
19 അേദ്ദഹം ആ മൂവെരക്കാള ം‡ അധികം
ബഹുമാനിതൻആയിരുന്നു. അേദ്ദഹംഅവർക്ക്
അധിപനായിത്തീർന്നു. എന്നിരുന്നാലും അേദ്ദഹം
ആദ്യെത്ത പരാ്രകമശാലികളായ മൂന്നുേപരുെട
കൂട്ടത്തിൽഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.

20 െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവ്
കബ്െസേയൽക്കാരനും ശൂരപരാ്രകമിയും
ആയ ഒരു േയാദ്ധാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഉജ്ജ്വല വീരകൃത്യങ്ങൾ െചയ്തിട്ട ണ്ട്: അേദ്ദഹം

* 23:18 1 ദിന. 11:20 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. മുപ്പതുേപരിൽ
† 23:18 ചി.ൈക.്രപ. മുപ്പത് ‡ 23:19 ചി.ൈക.്രപ. മുപ്പത്
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േമാവാബ്യരിെല ഏറ്റവും ശക്തരായ രണ്ടു
േയാദ്ധാക്കെള അടിച്ച വീഴ്ത്തി. മഞ്ഞുകാലത്ത്
ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം ഒരു ഗുഹയിൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് ഒരു സിംഹെത്ത െകാന്നു.
21 ഭീമാകാരനായ ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരെനയും
അേദ്ദഹംഅടിച്ച വീഴ്ത്തി.ആഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ
ൈകവശം ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
ഒരു ദണ്ഡുമായി െബനായാവ് അയാെള
എതിരിട്ട . അേദ്ദഹം ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു കുന്തം പിടിച്ച പറിച്ച്
അതുെകാണ്ടുതെന്ന അയാെള വധിച്ച .
22 െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവിെന്റ
വീരകൃത്യങ്ങൾ ഈ വിധെമാെക്കയായിരുന്നു.
അേദ്ദഹവും പരാ്രകമശാലികളായ ആ മൂന്ന്
േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല കീർത്തിശാലിയായിരുന്നു.
23 മുപ്പതുേപരിൽ മറ്റാെരക്കാള ം കൂടുതൽ
ആദരണീയനായി അേദ്ദഹം അവേരാധിക്കെപ്പട്ട .
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ആ മൂവരിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ദാവീദ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
അംഗരക്ഷകേസനയുെടതലവനാക്കി.

24 മുപ്പതു പരാ്രകമശാലികളിൽ
താെഴപ്പറയുന്നവർ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു:

േയാവാബിെന്റസേഹാദരനായഅസാേഹൽ,
േബത്ലേഹമിൽനിന്നുള്ള േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എൽഹാനാൻ,

25ഹേരാദ്യനായശമ്മാ,
ഹേരാദ്യനായഎലീക്കാ,
26ഫൽത്യനായ േഹെലസ്,



2ശമുേവൽ 23:27 cxxiii 2ശമുേവൽ 23:36

െതേക്കാവക്കാരനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ
ഈരാ,

27അനാേഥാത്തുകാരനായഅബിേയെസർ,
ഹൂശാത്യനായസിെബ്ബഖായി,§
28അേഹാഹ്യനായസൽേമാൻ,
െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി,
29 െനേതാഫാത്യനായ ബാനയുെട മകൻ
േഹെലദ്,*
െബന്യാമീനിെല ഗിെബയാക്കാരനായ
രീബായിയുെട മകൻഇത്ഥായി,

30പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ,്
ഗായശ് മലയിടുക്കിൽനിന്നുള്ളഹിദ്ദായി,†
31അർബാത്യനായഅബീ-അൽേബാൻ,
ബർഹൂമ്യനായഅസ്മാെവത്ത്,
32ശാൽേബാന്യനായഎല്യഹ്ബാ,
യാേശെന്റപു്രതന്മാരും,
ഹരാര്യനായ 33ശമ്മായുെടമകൻ‡ േയാനാഥാൻ,
ഹരാര്യനായശരാരിെന്റ§ മകൻഅഹീയാം
34 മാഖാത്യനായ അഹശ്ബായിയുെട മകൻ
എലീേഫെലത്ത്,
ഗീേലാന്യനായ അഹീേഥാെഫലിെന്റ മകൻ
എലീയാം,

35കർേമല്യനായ െഹേ്രസാ,
അർബ്യനായപാറായി,
36 േസാബക്കാരനായനാഥാെന്റ മകൻയിഗാൽ,

§ 23:27 വാ. 21:18; 1 ദിന. 11:29 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ.
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ഗാദ്യനായബാനി,*
37അേമ്മാന്യനായ േസെലക്ക,്
െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബിെന്റ
ആയുധവാഹകനായ െബേരാത്യനായ
നഹരായി,

38യി്രതിയനായഈരാ,
യി്രതിയനായഗാേരബ,്
39ഹിത്യനായഊരിയാവ്എന്നിവരും.

ഇങ്ങെന ഇവർ ആെക മുപ്പത്തിേയഴു
േപരുണ്ടായിരുന്നു.

24
ദാവീദ് േയാദ്ധാക്കള െടജനസംഖ്യഎടുക്കുന്നു

1 യേഹാവയുെട േകാപം വീണ്ടും
ഇ്രസാേയലിെനതിേര ജ്വലിച്ച , “നീ േപായി
ഇ്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും
ജനസംഖ്യെയടുക്കുക” എന്നിങ്ങെന
ഇ്രസാേയലിെന്നതിരായി ദാവീദിനു േതാന്നിച്ച .

2 അങ്ങെന രാജാവ് േയാവാബിേനാടും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ളൈസന്യാധിപന്മാേരാടും*
കൽപ്പിച്ച : “ദാൻമുതൽ േബർ-േശബാവെരയുള്ള
സകല ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിലൂെടയും
നിങ്ങൾ കടന്നുെചല്ല ക; േയാദ്ധാക്കൾ
എ്രതമാ്രതമുെണ്ടന്ന് എനിക്ക് അറിേയണ്ടതിന്
അവരുെടകണെക്കടുക്കുക.”

3 എന്നാൽ േയാവാബ് രാജാവിേനാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ൈസന്യെത്ത ഇനിയും നൂറുമടങ്ങായി

* 23:36 1 ദിന. 11:38 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ഹ്രഗീയുെട പു്രതൻ
* 24:2 1 ദിന. 21:2
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വർധിപ്പിക്കെട്ട! എെന്റയജമാനനായ രാജാവിെന്റ
കണ്ണ കൾഅതു കാണുകയും െചയ്യെട്ട! എന്നാൽ
ഈ വിധം ഒരു കാര്യം എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവു െചയ്യാൻതാത്പര്യെപ്പടുന്നത്എന്തിന?്”

4 എങ്കിലും രാജകൽപ്പനയ്ക്കുമുമ്പിൽ
േയാവാബും ൈസന്യാധിപന്മാരും
നിസ്സഹായരായിരുന്നു. അതിനാൽ
ഇ്രസാേയലിെല േയാദ്ധാക്കള െട
സംഖ്യ എടുക്കുന്നതിനായി അവർ
രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .

5 അവർ േയാർദാൻ കടന്ന് മലയിടുക്കിനു
െതക്കുള്ള പട്ടണമായ അേരാേയരിനു
സമീപത്ത് താവളമടിച്ച . പിെന്ന ഗാദിലൂെടയും
യാേസരിലൂെടയും കടന്നുേപായി. 6 അവർ
ഗിെലയാദിേലക്കും തഹ്തീം-േഹാദ്ശീ
്രപേദശങ്ങളിേലക്കും ദാൻ-യാനിേലക്കും
സീേദാനിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ ചുറ്റ മുള്ള
്രപേദശങ്ങളിേലക്കും െചന്നു. 7 പിെന്ന
അവർ േസാർ േകാട്ടയിലും ഹിവ്യരുെടയും
കനാന്യരുെടയും സകലനഗരങ്ങളിലും
േപായി. അവസാനം അവർ െയഹൂദ്യയുെട
െതക്കുഭാഗത്തുള്ളേബർ-േശബായിലും െചന്നു.

8 േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച്
ഒൻപതുമാസവും ഇരുപതു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ്
അവർ െജറുശേലമിൽതിരിെച്ചത്തി.

9 േയാദ്ധാക്കള െട സംഖ്യ േയാവാബ്
രാജാവിെനഅറിയിച്ച : ൈസനികേസവനത്തിനു
കായേശഷിയുള്ളവരും വാേളന്താൻ ്രപാപ്തരും
ആയി ഇ്രസാേയലിൽ എട്ട ലക്ഷം േപരും
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െയഹൂദായിൽ അഞ്ചുലക്ഷം േപരും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

10േയാദ്ധാക്കള െടസംഖ്യഎടുത്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ദാവീദിനു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുണ്ടായി. അേദ്ദഹം
യേഹാവേയാട് ഏറ്റ പറഞ്ഞു: “ഞാനീ െചയ്തത്
െകാടിയ പാപമാണ്; ഇേപ്പാൾ യേഹാേവ!
അവിടെത്ത ഈ ദാസെന്റ പാപം െപാറുക്കേണ
എന്ന് അടിയൻഅേപക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ വലിയ
േഭാഷത്തം െചയ്തുേപായി.”

11 പിേറ്റദിവസം ്രപഭാതത്തിൽ ദാവീദ്
എഴുേന്നൽക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദർശകനായ ഗാദ്്രപവാചകന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 12 െചന്ന്
ദാവീദിേനാടു പറയുക, “യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻമൂന്നു കാര്യങ്ങൾനിെന്റ
മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു. അവയിേലെതങ്കിലുെമാന്നു
െതരെഞ്ഞടുക്കുക; അതു ഞാൻ
നിനെക്കതിരായി നടപ്പിലാക്കും.’ ”

13 അങ്ങെന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
പറഞ്ഞു: “നിെന്റ േദശത്തു നിെന്റേമൽ
മൂന്നു† വർഷം ക്ഷാമം വരണേമാ? അഥവാ,
മൂന്നുമാസം നീ ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
പലായനംെചയ്യ കയും അവർ നിെന്ന
പിൻതുടരുകയും െചയ്യണേമാ? അതുമെല്ലങ്കിൽ
നിെന്റ േദശത്തു മൂന്നുദിവസെത്ത മഹാമാരി
ഉണ്ടാകണേമാ! നീ ആേലാചിച്ച,് എെന്ന
അയച്ചവേനാടു ഞാൻ എന്തു മറുപടി പറയണം?
എന്ന് ഇേപ്പാൾതീരുമാനിക്കുക.”
† 24:13 1 ദിന. 21:12കാണുക. ചി.ൈക.്രപ.ഏഴു
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14 ദാവീദ് ഗാദിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വലിയ
വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു; നാം യേഹാവയുെട
ൈകകളിൽത്തെന്ന വീഴെട്ട! അവിടെത്ത ദയ
വലിയതാണേല്ലാ! എന്നാൽ മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ
ഞാൻവീഴാതിരിക്കെട്ട!”

15അങ്ങെന യേഹാവ അന്നു രാവിെലമുതൽ
നിശ്ചിത അവധിവെര ഇ്രസാേയലിേന്മൽ
ഒരു മഹാമാരി അയച്ച . ദാൻമുതൽ
േബർ-േശബാവെര എഴുപതിനായിരം ജനം
മരിച്ച വീണു. 16 സംഹാരദൂതൻ െജറുശേലം
നശിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ൈകനീട്ടി. അേപ്പാൾ
യേഹാവ ആ മഹാസംഹാരെത്തക്കുറിച്ച്
അനുതപിച്ച് ജനെത്ത ബാധിക്കുന്ന ദൂതേനാടു
കൽപ്പിച്ച : “മതി, നിെന്റ കരം പിൻവലിക്കുക!”
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അേപ്പാൾ െയബൂസ്യനായ
അരവ്നായുെട െമതിക്കളത്തിൽആയിരുന്നു.

17 സംഹാരദൂതെനക്കണ്ടിട്ട് ദാവീദ്
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച : “അേയ്യാ!
യേഹാേവ! പാപം െചയ്തവൻ, ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ചവൻഇടയനായഞാനാണേല്ലാ! ഇവർ,
ഈഅജഗണങ്ങൾ എന്തു പിഴച്ച ? അവിടെത്ത
കരം എെന്റേമലും എെന്റ ഭവനത്തിേന്മലും
പതിക്കെട്ട!”

ദാവീദ് ഒരു യാഗപീഠം പണിയുന്നു
18 അന്ന് ഗാദ് െചന്ന് ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു:

“െചന്ന് െയബൂസ്യനായ അരവ്നായുെട
െമതിക്കളത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം
പണിയുക.” 19 യേഹാവ ഗാദ് ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ദാവീദ്
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േപായി. 20 രാജാവും അനുയായികള ം തെന്റ
അടുേത്തക്കു വരുന്നതായിക്കണ്ടേപ്പാൾ
അരവ്നാ ഓടിവന്ന് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .

21അരവ്നാ േചാദിച്ച : “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവ് ഈ ദാസെന്റ അടുേത്തക്ക്
എഴുന്നള്ളിയതിനുള്ളകാരണംഎന്താണ?്”

“താങ്കള െട െമതിക്കളം വാങ്ങിക്കുന്നതിന,്”
ദാവീദ് പറഞ്ഞു, “അങ്ങെന ജനെത്ത
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നമഹാമാരിഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതിനായി
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം എനിക്കു
പണിയണം.”

22 അരവ്നാ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു:
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിന് ്രപസാദം
േതാന്നുന്നെതല്ലാം എടുത്ത് അർപ്പിച്ചാലും!
ഇതാ! േഹാമയാഗത്തിനുള്ള കാളകൾ
ഇവിെടയുണ്ട.് വിറകിനുേവണ്ടി െമതിവണ്ടികള ം
കാളയുെട നുകങ്ങള ം ഉണ്ടേല്ലാ! 23 തിരുമനേസ്സ!
ഇെതല്ലാം രാജാവിനുേവണ്ടി അരവ്നായുെട‡
തിരുമുൽക്കാഴ്ചയാകുന്നു.” അരവ്നാ തുടർന്നു,
“അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങയിൽ
്രപസാദിക്കെട്ട.”

24 എന്നാൽ രാജാവ് അരവ്നാേയാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “അല്ല, അതിനു വിലതരുന്ന
കാര്യത്തിൽ എനിക്കു നിർബന്ധമുണ്ട.് എനിക്കു
യാെതാരു െചലവും വരാെത ഞാൻ എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുകയില്ല.”

‡ 24:23 ചി.ൈക.്രപ.അരവ്നാ രാജാവ്
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അങ്ങെന ദാവീദ് അൻപതുേശേക്കൽ§
െവള്ളിെകാടുത്ത് ആ െമതിക്കളവും കാളകള ം
വാങ്ങിച്ച . 25 ദാവീദ് അവിെട യേഹാവയ്െക്കാരു
യാഗപീഠം പണിതു; േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
േദശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർഥന യേഹാവ
േകട്ട ; ഇ്രസാേയലിെന ബാധിച്ചിരുന്ന മഹാമാരി
നീങ്ങിേപ്പായി.

§ 24:24 ഏക. 575 ്രഗാം.



cxxx

Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020

Malayalam: Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020 (Bible) of India

copyright © 2021 Biblica, Inc.

Language: മലയാളം

Contributor: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 or send a letter
to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 
Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica®
trademark requires thewrittenpermission of Biblica, Inc. Under the terms
of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified
work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify
a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you
must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must
indicate what changes you have made and attribute the work as follows:
“The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com
and open.bible.”
Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work
as follows:
Biblica®സമകാലിക മലയാളസ്വത്രന്തവിവർത്തനം™
പകർപ്പവകാശം© 1997, 2005, 2017, 2020 Biblica, Inc.
Biblica® Open Malayalam Contemporary Version™
Copyright © 1997, 2005, 2017, 2020 by Biblica, Inc.
Biblica®എന്നത് അേമരിക്കന് ഐക്യനാടുകള െട (USA) േപറ്റന്റ ് ആന്റ ്
േ്രടഡ ്മാര് ക്ക്ഓഫീസില് Biblica, Inc.നാല് രജിസ്റ് റര് െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അനുവാദേത്താടുകൂടി ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trade-
mark Office by Biblica, Inc. Used with permission. 
Youmust alsomake your derivativework available under the same license
(CC BY-SA). 
If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this
work, please contact us at https://open.bible/contact-us.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

http://www.Biblica.com
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


cxxxi

You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2021-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 16 Nov 2021
481fa3b4-7f70-5045-8f10-f791f464be8d


	2 ശമുവേൽ

