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ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; అతని పేరు ఎలాక్నా. 

అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు జననమైన 

యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని 

పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. ఇతడు షిలోహునందునన్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు మొర్కుక్టకును బలి అరిప్ంచుటకును ఏటేట తన పటట్ణము విడిచి 

అచచ్టికి పోవుచుండెను. ఆ కాలమున ఏలీయొకక్ యిదద్రు కుమారులగు హొపీన్ ఫీనెహాసులు 

యెహోవాకు యాజకులుగా నుండిరి. ఎలాక్నా తాను బలయ్రప్ణ చేసిననాడు తన భారయ్యగు 

పెనినాన్కును దాని కుమారులకును కుమారెత్లకును పాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను గాని హనాన్ తనకు 

పిర్యముగా నునన్ందున ఆమెకు రెండుపాళుల్ ఇచుచ్చు వచెచ్ను . యెహోవా ఆమెకు 

సంతులేకుండచేసెను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియునన్ హేతువును బటిట్, ఆమె వైరియగు 

పెనినాన్ ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుటిట్ంచుచు వచెచ్ను. ఎలాక్నా ఆమెకు ఏటేట ఆ 

రీతిగా చేయుచునుండగా హనాన్ యెహోవా మందిరమునకు పోవునపుడెలల్ అది ఆమెకు కోపము 

పుటిట్ంచెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడుచ్చు వచెచ్ను. ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ 

వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? 

పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  వారు 

షిలోహులో అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత హనాన్ లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర సత్ంభము 

దగగ్రనునన్ ఆసనముమీద కూరుచ్నియుండగా బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పార్రథ్నచేయుచు బహుగా ఏడుచ్చు సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

కలిగియునన్ శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన 

నాకు మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, ఏలయనగా హనాన్ తన 

మనసుస్లోనే చెపుప్కొనుచుండెను. ఆమె పెదవులు మాతర్ము కదలుచుండి ఆమె సవ్రము వినబడక 

యుండెను గనుక ఏలీ ఆమె మతుత్రాలై యునన్దనుకొని ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? 
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నీవు దార్కాష్రసమును నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను 

మనోధుఃఖము గలదాననై యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు 

గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. నీ సేవకురాలనైన ననున్ 

పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూట్రుప్లు విడుచుచు 

నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. అంతట ఏలీ నీవు కేష్మముగా వెళుల్ము; ఇశార్యేలు దేవునితో 

నీవు చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెపప్గా ఆమె అతనితో నీ 

సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళిల్పోయి 

భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా నుండుట మానెను. తరువాత వారు ఉదయమందు 

వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన 

భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను గనుక హనాన్ గరభ్ము 

ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని 

అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. ఎలాక్నాయును అతని యింటివారందరును 

యెహోవాకు ఏటేట అరిప్ంచు బలి నరిప్ంచుటకును మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకును పోయిరి. అయితే 

హనాన్ బిడడ్ పాలు విడుచువరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా సనిన్ధిని అగుపడి తిరిగిరాక అకక్డనే 

ఉండునటుల్గా నేను వాని తీసికొనివతుత్నని తన పెనిమిటితో చెపిప్ వెళల్కయుండెను. కాబటిట్ ఆమె 

పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు 

నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె 

అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. పాలు మానిప్ంచిన 

తరువాత అతడు ఇంక చినన్వాడై యుండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎతిత్కొని మూడు కోడెలను తూమెడు 

పిండిని దార్కాష్రసపు తితిత్నితీసికొని షిలోహులోని మందిరమునకు వచెచ్ను. వారు ఒక కోడెను వధించి, 

పిలల్వానిని ఏలీ యొదద్కు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు ఆమె అతనితో ఇటల్నెను నా యేలినవాడా, నా 

యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. ఈ బిడడ్ను 

దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన నాకనుగర్హించెను. కాబటిట్ నేను ఆ బిడడ్ను 
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యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని 

చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు అకక్డనే మొర్కెక్ను.  
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మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. 

యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా 

విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ 

మరి ఏ దేవుడును లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు 

దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ 

నోట రానియయ్కుడి. పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము ధరించుదురు. 

తృపిత్గా భుజించినవారు అనన్ము కావలెనని కూలికిపోవుదురు ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు 

గొడార్లు ఏడుగురు పిలల్లను కనును అనేకమైన పిలల్లను కనినది కృశించిపోవును. జనులను 

సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి 

రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును 

మహిమగల సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే 

లేమిగలవారిని పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే. భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన 

వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము 

నొందడు. యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి ఆయన వారిపైన 

యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను తాను 

నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. తరువాత ఎలాక్నా రామాలోని తన యింటికి వెళిల్పోయెను; అయితే ఆ బాలుడు 

యాజకుడైన ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుచుండెను. ఏలీ కుమారులు యెహోవాను 

ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని 

యేమనగా, ఎవడైన బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు 

మూడు ముండుల్గల కొంకిని తీసికొనివచిచ్ బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని 

అది గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. 
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షిలోహుకు వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. ఇదియు గాక వారు 

కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి 

వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే 

కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. ఈ క్షణమందే వారు కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్ 

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. అందువలన జనులు యెహోవాకు 

నైవేదయ్ము చేయుటయందు అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము 

యెహోవా సనిన్ధిని బహు గొపప్దాయెను. బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు 

ధరించుకొని యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. వాని తలిల్ వానికి చినన్ అంగీ ఒకటి కుటిట్ యేటేట 

బలి అరిప్ంచుటకు తన పెనిమిటితోకూడ వచిచ్నపుప్డు దాని తెచిచ్ వానికిచుచ్చు వచెచ్ను. యెహోవా 

సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము 

నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన తరువాత వారు ఇంటికి వెళిల్రి. యెహోవా 

హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై ముగుగ్రు కుమాళల్ను ఇదద్రు కుమారెత్లను కనెను. అయితే 

బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిని ఉండి యెదుగుచుండెను. ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. 

ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి 

యిటల్నెను ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడడ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. ఈలాటి కారయ్ములు 

మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల 

దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు 

ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు 

తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను వినకపోయిరి. బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా 

దయ యందును మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు 

వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ 
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దేశమందు ఫరో యింటిలో ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. అతడు నా ముందర ఏఫోదును 

ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ 

ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని ఏరప్రచుకొంటిని. ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ 

వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని యింటివారికిచిచ్తిని. నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి 

నైవేదయ్ములను మీరేల తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులు చేయు నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను 

నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా 

నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ 

నేనందరిని నశింపజేయక విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత 

క్షయమగుటకును సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. నీ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా 

నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను 

నియమింతును; అతడు నా యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి 

నేను నమమ్కమైన సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము 

జరిగించును. తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా యోచననుబటిట్ 

నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన సంతానము పుటిట్ంతును, 

అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును.  
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బాలుడైన సమూయేలు ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. ఆ దినములలో యెహోవా 

వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుట అరుదు, పర్తయ్క్షము తరుచుగా తటసిథ్ంచుటలేదు. ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు 

మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు చూడలేక తనసథ్లమందు పండుకొనియుండగాను దీపము 

ఆ రి పో క ము ను పు స మూ యే లు దే వు ని మం ద స ము నన్  యె హో వా మం ది ర ము లో 

పండుకొనియుండగాను యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి నీవు ననున్ పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు నేను పిలువలేదు, పోయి 

పండుకొమమ్ని చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా 

సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే 

అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. సమూయేలు అపప్టికి 

యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్ అతనికి ఇంక పర్తయ్క్షము కాలేదు. యెహోవా మూడవ 

మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; 

యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని పిలిచెనని గర్హించి నీవు పోయి, పండుకొముమ్, 

ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని 

సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన సథ్లమందు పండుకొనెను. తరువాత యెహోవా 

పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు 

ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలులో నేనొక కారయ్ము చేయబోవుచునాన్ను; దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును. 

ఆ దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతయు వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని 

చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా 

చేసికొనుచునాన్రని తానెరిగియు వారిని అడడ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష 

విధింతునని నేను అతనికి తెలియజేయుచునాన్ను. కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి 

చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా 

ఆజాఞ్పించితిని. తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా మందిరపు 

తలుపులను తీసెనుగాని, భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో చెపప్కపోయెను. అయితే ఏలీ 
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సమూయేలూ నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా అతడు చితత్ము నేనికక్డ ఉనాన్ననెను. 

ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో చెపుప్ము. ఆయన నీతో 

సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె అధికమైన కీడు ఆయన నీకు 

కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి మరియు షిలోహులో యెహోవా 

మరల దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో యెహోవా తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమగుచు 

వచెచ్ను. సమూయేలు మాట ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను.  
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ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుటకై బయలుదేరి ఎబెనెజరులో దిగగా ఫిలిషీత్యులు 

ఆఫెకులో దిగిరి. ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులమీద తముమ్ను యుదధ్పంకుత్లుగా తీరుచ్కొనగా వారు 

యుదధ్ములో కలిసినపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుట ఓడిపోయి యుదధ్భూమిలోనే 

యెకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వేలమంది హతులైరి. కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? 

షిలోహులో నునన్ యెహోవా నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము 

రండి; అది మన మధయ్ నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ ఆసీనుడైయుండు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ యిదద్రు 

కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. యెహోవా 

నిబంధన మందసము దండులోనికి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ 

కేకలు వేసిరి. ఫిలిషీత్యులు ఆ కేకలు విని, హెబీర్యుల దండులో ఈ గొపప్ కేకల ధవ్ని యేమని అడిగి, 

యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి వచెచ్నని తెలిసికొని జడిసి దేవుడు దండులోనికి 

వచెచ్నని అనుకొని అయోయ్ మనకు శర్మ, ఇంతకుమునుపు వారీలాగు సంభర్మింపలేదు, అయయ్యోయ్ 

మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన 

తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే గదా. ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని 

చెపుప్కొనిరి. ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు తమ డేరాలకు 

పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల కాలబ్లము 

కూలెను. మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, 

చినిగిన బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. అతడు వచిచ్నపుప్డు ఏలీ 

మందసము విషయమై గుండె అవియుచు తోర్వ పర్కక్ను పీఠముమీద కూరుచ్ండి యెదురు 

చూచుచుండెను. ఆ మనుషుయ్డు పటట్ణములోనికి వరత్మానము తేగా పటట్ణసుథ్లందరు కేకలు వేసిరి. 

Page  of 16 110



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   1 స"#$

ఏలీ ఆ కేకలు విని ఈ గలల్తుత్ యేమని అడుగగా ఆ మనుషుయ్డు తవ్రగా వచిచ్ ఏలీతో సంగతి 

తెలియచెపెప్ను. ఏలీ తొంబది యెనిమిదేండల్వాడై యుండెను. అతనికి దృషిట్ మందగిలినందున అతని 

కండుల్ కానరాకుండెను . ఆ మనుషుయ్డు యుదధ్ములోనుండి వచిచ్నవాడను నేనే , నేడు 

యుదధ్ములోనుండి పరుగెతిత్ వచిచ్తినని ఏలీతో అనగా అతడు నాయనా, అకక్డ ఏమి జరిగెనని 

అడిగెను. అందుకు అతడు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల ముందర నిలువలేక పారిపోయిరి; జనులలో 

అనేకులు హతులైరి; హొఫీన్ ఫీనెహాసు అను నీ యిదద్రు కుమారులు మృతులైరి; మరియు దేవుని 

మందసము పటట్బడెను అని చెపెప్ను దేవుని మందసమను మాట అతడు పలుకగానే ఏలీ దావ్రము 

దగగ్రనునన్ పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి మెడవిరిగి చనిపోయెను; ఏలయనగా అతడు వృదుధ్డై 

బహు సూథ్లదేహియై యుండెను. అతడు నలువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము 

తీరెచ్ను. ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ము కలిగి కనుపొర్దుద్లైయుండగా దేవుని 

యొకక్ మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన పెనిమిటియు చనిపోయిరనియు ఆమె విని 

నొపుప్లు తగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి పర్సవమాయెను. ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ 

సతరీలు ఆమెతో భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు 

నుండినదై దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు చనిపోయిన 

సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడడ్కు ఈకాబోదు1 

అను పేరు పెటెట్ను. దేవుని మందసము పటట్బడిపోయినందున పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

చెరపటట్బడి పోయెనని ఆమె చెపెప్ను.  
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ఫలిషీత్యులు దేవుని మందసమును పటుట్కొని ఎబెనెజరునుండి అషోడ్దునకు తీసికొనివచిచ్ దాగోను 

గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, 

ఇదిగో దాగోను యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును 

లేవనెతిత్ వాని సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు 

అరచేతులును తెగవేయబడి గడప దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి 

మిగిలియుండెను. కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు ఎవరును 

అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద 

భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల రోగముతో మొతిత్ 

వారిని హతము చేయగా అషోడ్దు వారు సంభవించిన దాని చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుని హసత్ము 

మనమీదను మన దేవతయగు దాగోను మీదను బహు భారముగా నునన్దే; ఆయన మందసము 

మనమధయ్ నుండుటయే దీనికి కారణము గదా; అది యిక మనమధయ్ నుండకూడదని చెపుప్కొని 

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరిని పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును మనము ఏమి 

చేయుదుమని అడిగిరి. అందుకు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును ఇకక్డనుండి గాతు 

పటట్ణమునకు పంపుడని చెపప్గా, జనులు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును అకక్డనుండి 

గాతునకు మోసికొనిపోయిరి. అయితే వారు అషోడ్దునుండి గాతునకు దానిని మోసికొనిపోయిన 

తరువాత యెహోవా హసత్ము ఆ పటట్ణపు పెదద్లకు పినన్లకును రహసయ్ సాథ్నములలో గడడ్లు లేపి 

వారిని మొతిత్, గొపప్ నాశనము జేసెను. వారు దేవుని మందసమును ఎకోర్నునకు పంపివేయగా దేవుని 

మందసము ఎకోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు ఎకోర్నీయులు కేకలు వేసి మనలను మన జనులను 

చంపివేయవలెనని వీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును మనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రనిరి. 

కాగా జనులు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులనందరి పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసము 

మనలను మన జనులను చంపకుండునటుల్ సవ్సాథ్నమునకు దానిని పంపించుడనిరి. దేవుని హసత్ము 

అకక్డ బహు భారముగా ఉండెను గనుక మరణభయము ఆ పటట్ణసుథ్లందరిని పటిట్యుండెను. చావక 

మిగిలియునన్వారు గడడ్ల రోగముచేత మొతత్బడిరి. ఆ పటట్ణసుథ్ల కేకలు ఆకాశమువరకు వినబడెను.  
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యెహోవా మందసము ఏడు నెలలు ఫిలిషీత్యుల దేశమందుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల యాజకులను 

శకునము చూచువారిని పిలువనంపించి యెహోవా మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి 

సవ్సథ్లమునకు దానిని పంపుదుమో తెలియజెపుప్డనగా వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును 

పంపివేయ నుదేద్శించినయెడల ఊరకయే పంపక, యే విధముచేతనైనను ఆయనకు అపరాధారథ్మైన 

అరప్ణము చెలిల్ంచి పంపవలెను. అపుప్డు మీరు సవ్సథ్తనొంది ఆయన హసత్ము మీ మీదనుండి 

యెందుకు తియయ్బడక యుండెనో మీరు తెలిసికొందురనిరి. ఫిలిషీత్యులు మనము ఆయనకు 

చెలిల్ంపవలసిన అపరాధారథ్మైన అరప్ణమేదని వారినడుగగా వారు మీ అందరిమీదను మీ 

సరాద్రులందరి మీదను ఉనన్ తెగులు ఒకక్టే గనుక, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రుల లెకక్ చొపుప్న అయిదు 

బంగారపు గడడ్ల రూపములను, అయిదు బంగారపు పందికొకుక్లను చెలిల్ంపవలెను. కాబటిట్ మీకు 

కలిగిన గడడ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు పందికొకుక్లుగాను నిరూపించబడిన గడడ్లను చుంచులను 

చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవునికి మహిమను చెలిల్ంపవలెను. అపుప్డు మీ మీదను మీ 

దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నునన్ తన హసత్మును ఆయన తీసివేయును కాబోలు. 

ఐగుపీత్యులును ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను 

మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో అదుభ్తకారయ్ములను చేయగా వారు ఈ జనులను 

పోనిచిచ్రి; ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోయిరి గదా. కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి చేయించి, 

కాడిమోయని పాడి ఆవులను రెంటిని తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్రనుండి 

యింటికి తోలి యెహోవా మందసమును ఆ బండిమీద ఎతిత్, అపరాధారథ్ముగా ఆయనకు మీరు 

అరిప్ంపవలసిన బంగారపు వసుత్వులను దాని పర్కక్నే చినన్ పెటెట్లో ఉంచి అది మారగ్మున పోవునటుల్గా 

విడిచిపెటుట్డి. అది బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ దేశపు సరిహదుద్ దాటినయెడల ఆయనే 

యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన మనలను 

మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు తెలిసికొందుమనిరి. వారు 

ఆలాగున రెండు పాడి ఆవులను తోలి తెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను ఇంటిలోపల పెటిట్ యెహోవా 

మందసమును బంగారు గడడ్లును పందికొకుక్ రూపములును గల ఆ చినన్ పెటెట్ను బండిమీద ఎతత్గా 

ఆ ఆవులు రాజమారగ్మునబడి చకక్గా పోవుచు అరచుచు, బేతెష్మెషు మారగ్మున నడిచెను. ఫిలిషీత్యుల 
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సరాద్రులు వాటి వెంబడియే బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకు పోయిరి. బేతెష్మెషువారు లోయలో తమ 

గోధుమ చేలను కోయుచుండిరి; వారు కనున్లెతిత్ చూడగా మందసము వారికి కనబడెను, దానిని చూచి 

వారు సంతోషించిరి. ఆ బండి బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములోనికి వచిచ్ అకక్డనునన్ 

ఒక పెదద్ రాతిదగగ్ర నిలువగా, వారు బండి యొకక్ కఱఱ్లను చీలిచ్ ఆవులను యెహోవాకు దహనబలిగా 

అరిప్ంచిరి. లేవీయులు యెహోవా మందసమును బంగారపు వసుత్వులుగల ఆ చినన్ పెటెట్ను దించి ఆ 

పెదద్ రాతిమీద ఉంచగా, ఆ దినమున బేతెష్మెషువారు యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచి బలులను 

వధించిరి. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు అయిదుగురు అంతవరకు చూచి నాడే ఎకోర్నునకు తిరిగివెళిల్రి 

అపరాధారథ్మైన అరప్ణగా ఫిలిషీత్యులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడడ్లు ఏవనగా, అషోడ్దువారి నిమితత్ము 

ఒకటి, గాజావారి నిమితత్ము ఒకటి, అషెక్లోను వారి నిమితత్ము ఒకటి, గాతువారి నిమితత్ము ఒకటి, 

ఎకోర్నువారి నిమితత్ము ఒకటి. పార్కారముగల పటట్ణములవారేమి పొలములోని గార్మములవారేమి 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల పటట్ణములనిన్టి లెకక్ చొపుప్న బంగారపు పంది కొకుక్లను 

అరిప్ంచిరి. వారు యెహోవా మందసమును దింపిన పెదద్రాయి దీనికి సాక్షయ్ము. నేటివరకు ఆ రాయి 

బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములో నునన్ది. బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును 

తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. 

యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. అపుప్డు బేతెష్మెషువారు 

పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు 

పోవలెనని చెపిప్ కిరయ్తాయ్రీము కాపురసుథ్లకు దూతలను పంపిఫిలిషీత్యులు యెహోవా మందసమును 

మరల తీసికొనివచిచ్రి; మీరు వచిచ్ మీ దాపునకు దానిని తీసికొని పోవలెనని వరత్మానము పంపిరి.  
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అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి కొండయందుండే 

అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను. ఇశార్యేలీయులందరు 

యెహోవాను అనుసరింప దుఃఖించుచుండగా సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ 

పూరణ్హృదయముతో యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు 

దేవతలను మీ మధయ్నుండి తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ 

ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. అంతట 

ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి యెహోవాను మాతర్మే సేవించిరి.  

అంతట సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరిని మిసాప్కు పిలువనంపుడి; నేను మీ పక్షమున 

యెహోవాను పార్రథ్న చేతునని చెపప్గా వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని 

కుమమ్రించి ఆ దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. 

మిసాప్లో సమూయేలు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. ఇశార్యేలీయులు మిసాప్లో 

కూడియునాన్రని ఫిలిషీత్యులు వినినపుప్డు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇశార్యేలుమీదికి వచిచ్రి. ఈ 

సంగతి ఇశార్యేలీయులు విని ఫిలిషీత్యులకు భయపడి మన దేవుడైన యెహోవాను ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచునటుల్గా మాకొరకు ఆయనను పార్రథ్నచేయుట మానవదద్ని 

సమూయేలునొదద్ మనవిచేసిరి సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. సమూయేలు దహనబలి అరిప్ంచుచుండగా ఫిలిషీత్యులు యుదధ్ము చేయుటకై 

ఇశార్యేలీయుల మీదికి వచిచ్రి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున ఫిలిషీత్యులమీద మెండుగా 

ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇశార్యేలీయులచేత ఓడిపోయిరి. 

ఇశార్యేలీయులు మిసాప్లోనుండి బయలుదేరి బేతాక్రు వరకు ఫిలిషీత్యులను తరిమి హతము చేసిరి. 

అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని నిలిపి యింతవరకు 

యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు పెటెట్ను. ఈలాగున 

ఫిలిషీత్యులు అణపబడినవారై ఇశార్యేలు సరిహదుద్లోనికి తిరిగిరాక ఆగిపోయిరి. సమూయేలు 
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ఉండిన దినములనిన్టను యెహోవా హసత్ము ఫిలిషీత్యులకు విరోధముగా ఉండెను. మరియు 

ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి పటుట్కొనిన పటట్ణములు ఇశార్యేలీయులకు తిరిగివచెచ్ను. 

ఎకోర్నునుండి గాతువరకునన్ గార్మములను వాటి పొలములను ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి విడిపించిరి. మరియు ఇశార్యేలీయులకును అమోరీయులకును సమాధానము కలిగెను. 

సమూయేలు తాను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. ఏటేట 

అతడు బేతేలునకును గిలాగ్లునకును మిసాప్కును తిరుగుచు ఆ సథ్లములయందు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను.  
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సమూయేలు వృదుధ్డైనపుప్డు తన కుమారులను ఇశార్యేలీయులమీద నాయ్యాధిపతులుగా 

నియమించెను. అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, వీరు బెయేరె ష్బాలో 

నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై 

లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరు కూడి రామాలో 

సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు వృదుధ్డవు, నీ కుమారులు నీ పర్వరత్నవంటి పర్వరత్న 

గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మరాయ్దచొపుప్న మాకు ఒక రాజును నియమింపుము, అతడు 

మాకు నాయ్యము తీరుచ్నని అతనితో అనిరి. మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని 

వారు అనిన మాట సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను 

పార్రథ్నచేసెను. అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో చెపిప్న 

మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ ననేన్ 

విసరిజ్ంచియునాన్రు. వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి వారిని 

రపిప్ంచిన నాటినుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి పర్కారముగా వారు 

నీయెడలను జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్న మాటలను అంగీకరించుము. అయితే వారిని ఏలబోవు 

రాజు ఎటిట్వాడగునో నీవే సాకిష్వై వారికి దృఢముగా తెలియజేయుము.  సమూయేలు తనను, రాజును 

అడిగిన జనులకు యెహోవా మాటలనిన్ వినిపించి ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు 

ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన 

గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర 

ప ర గెతుత్దురు . మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. మీ కుమారెత్లను భక్షయ్కారిణులుగాను బోనకతెత్లుగాను రొటెట్లు కాలుచ్వారినిగాను 

పెటుట్కొనును. మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని 

తన సేవకులకిచుచ్ను. మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. మీ దాసులను మీ పనికతెత్లను మీ పశువులలోను 
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గారద్భములలోను శేర్షఠ్మైన వాటిని1 పటుట్కొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును. మీ మందలో 

పదియవభాగము పటుట్కొనును, మీమటుట్కు మీరు అతనికి దాసులవుదురు. ఆ దినమున మీరు 

కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. అయినను 

జనులు సమూయేలు యొకక్ మాట చెవిని బెటట్నొలల్క ఆలాగున కాదు, జనములు చేయురీతిని 

మేమును చేయునటుల్ మాకు రాజు కావలెను, మా రాజు మాకు నాయ్యము తీరుచ్ను, మా ముందర 

పోవుచు అతడే మా యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. సమూయేలు జనులయొకక్ మాటలనిన్టిని విని 

యెహోవా సనిన్ ధిని వాటిని వివరించెను గనుక యెహోవా నీవు వారి మాటలు విని వారికి ఒక రాజును 

నియమించుమని సమూయేలునకు సెలవియయ్గా సమూయేలు మీరందరు మీ మీ గార్మములకు 

పొండని ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచెచ్ను.  
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అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు కుమారుడగు కీషు అను 

బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. అతనికి సౌలు అను నొక 

కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి 

సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. సౌలు 

తండిర్యైన కీషుయొకక్ గారద్భములు తపిప్పోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌలును పిలిచి మన 

దాసులలో ఒకని తీసికొనిపోయి గారద్భములను వెదకుమని చెపెప్ను. అతడు పోయి ఎఫార్యిము 

మనయ్ము తిరిగి షాలిషా దేశమున సంచరింపగా అవి కనబడలేదు. తరువాత వారు షయలీము 

దేశమును దాటి సంచారము చేసిరి గాని అవి కనబడకయుండెను. బెనాయ్మీనీయుల దేశము 

సంచరించి చూడగా అవి దొరకలేదు. అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు మనము తిరిగి 

వెళుల్దము రముమ్, గారద్భముల కొరకు చింతింపక, నా తండిర్ మనకొరకు విచారపడునేమోయని సౌలు 

తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా వాడు ఇదిగో ఈ పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు 

బహు ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును 

అతడు మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను. అందుకు సౌలు 

మనము వెళుల్నెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? మన సామగిర్లోనుండు 

భోజనపదారథ్ములు సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు 

లేదు అని తన పనివానితో చెపిప్ మనయొదద్ ఏమి యునన్దని అడుగగా వాడు సౌలుతో చితత్గించుము, 

నాయొదద్ పావు తులము వెండి కలదు. మనకు మారగ్ము తెలియజెపిప్నందుకై దానిని ఆ దైవజనుని 

కితుత్ననెను. ఇపుప్డు పర్వకత్యను పేరు నొందువాడు పూరవ్ము దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము 

ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు బయలుదేరిన యెడల మనము 

దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. సౌలు నీ మాట మంచిది, 

వెళుల్దము రమమ్నగా వారు దైవజనుడుండు ఊరికి పోయిరి. ఊరికి ఎకిక్పోవుచుండగా నీళుల్ 

చేదుకొనుటకై వచిచ్న కనయ్కలు తమకు కనబడినపుప్డు ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ యునాన్డా అని అడిగిరి. 

అందుకు వారు ఇదిగో అతడు మీ యెదుటనేయునాన్డు, తవ్రగా పోయి కలిసికొనుడి; యీ దినముననే 

అతడు ఈ ఊరికి వచెచ్ను. నేడు ఉనన్తసథ్లమందు జనులకు బలి జరుగును గనుక ఊరిలోనికి మీరు 
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పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని 

కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన 

తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే 

సమయమని చెపిప్రి. వారు ఊరిలోనికి రాగా ఉనన్తమైన సథ్లమునకు పోవుచునన్ సమూయేలు వారికి 

ఎదురుపడెను. సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. ఎటల్నగానా 

జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి 

నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా 

అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు 

రపిప్ంచుదును. సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న మనిషి ఇదిగో 

ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. సౌలు గవినియందు సమూయేలును కలిసికొని 

దీరఘ్దరిశ్ యిలుల్ ఏది? దయచేసి నాతో చెపుప్మని అడుగగా సమూయేలు సౌలుతో నేనే దీరఘ్దరిశ్ని, 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు నాకు ముందు వెళుల్డి, నేడు మీరు నాతో కూడ భోజనము చేయవలెను, రేపు నీ 

మనసుస్లో నునన్దంతయు నీకు తెలియజేసి నినున్ వెళల్నిచెచ్దను. మూడు దినముల కిర్ందట 

తపిప్పోయిన నీ గారద్భములనుగూరిచ్ విచారపడకుము, అవి దొరికినవి. ఇశార్యేలీయుల అభీషట్ము 

ఎవరియందునన్ది? నీ యందును నీ తండిర్ యింటివారియందును గదా అనెను. అందుకు సౌలు నేను 

బెనాయ్మీనీయుడను కానా? నా గోతర్ము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సవ్లప్మైనదికాదా? నా 

యింటివారు బెనాయ్మీను గోతర్పు ఇంటివారందరిలో అలుప్లు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు 

పలుకుచునాన్వు? అనెను. అయితే సమూయేలు సౌలును అతని పనివానిని భోజనపు సాలలోనికి 

తోడుకొనిపోయి, పిలువబడిన దాదాపు ముపప్దిమందిలో పర్ధానసథ్లమందు వారిని కూరుచ్ండబెటిట్ 

పచనకరత్తో నేను నీ దగగ్రనుంచుమని చెపిప్ నీచేతికి ఇచిచ్న భాగమును తీసికొని రమమ్నగా పచనకరత్ 

జబబ్ను దాని మీదనునన్ దానిని తీసికొనివచిచ్ సౌలు ఎదుట ఉంచగా సమూయేలు సౌలుతో ఇటల్నెను 

చూడుము, మనము కలిసికొను కాలమునకై దాచియుంచబడిన దానిని నీకు పెటిట్యునాన్డు, జనులను 

పిలిచితినని నేను పచనకరత్తో చెపిప్నపుప్డు ఇది నీకొరకుంచవలసినదని చెపిప్తిని. ఆ దినమున సౌలు 

సమూయేలుతో కూడ భోజనము చేసెను, పటట్ణసుథ్లు ఉనన్తమైన సథ్లము మీదనుండి దిగుచుండగా 
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సమూయేలు సౌలుతో మిదె ద్మీద మాటలాడుచుండెను. మరునాడు తెలల్వారునపుప్డు సమూయేలు 

మిదె ద్మీదనునన్ సౌలును పిలిచి నేను నినున్ సాగనంపుటకై లెముమ్ అని చెపప్గా సౌలు లేచెను. తరువాత 

వారిదద్రు బయలుదేరి ఊరి చివరకు వచుచ్చుండగా సమూయేలు సౌలుతో మనకంటె ముందుగా 

వెళుల్మని యీ పనివానితో చెపుప్ము; దేవుడు సెలవిచిచ్నది నేను నీకు తెలియజెపుప్వరకు నీవు ఇకక్డ 

నిలిచియుండుమనెను; అంతట వాడు వెళె ల్ను.  
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అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి అతని ముదుద్పెటుట్కొని 

యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను సరిహదుద్లో 

సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు నీవు 

వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా కుమారుని 

కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. తరువాత నీవు అకక్డనుండి 

వెళిల్ తాబోరు మైదానమునకు రాగానే అకక్డ బేతేలునకు దేవుని యొదద్కు పోవు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు 

నీకు ఎదురుపడుదురు; ఒకడు మూడు మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, ఇంకొకడు దార్కాష్రసపు 

తితిత్ని మోయుచు వతుత్రు. వారు నినున్ కుశలపర్శన్లడిగి నీకు రెండు రొటెట్లు ఇతుత్రు. అవి వారిచేత 

నీవు తీసికొనవలెను. ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; యెహోవా ఆతమ్ నీమీదికి బలముగా దిగివచుచ్ను; నీవు వారితో కలిసి 

పర్కటన చేయుచుండగా నీకు కొర్తత్ మనసుస్ వచుచ్ను. దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు 

నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. నాకంటె ముందు నీవు 

గిలాగ్లునకు వెళల్గా, దహనబలులను బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకై నేను నీయొదద్కు 

దిగివతుత్ను; నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నీవు చేయవలసినదానిని నీకు తెలియజేయువరకు ఏడు 

దినములపాటు నీవు అచచ్ట నిలువవలెను. అతడు సమూయేలు నొదద్నుండి వెళిల్పోవుటకై తిరుగగా 

దేవుడు అతనికి కొర్తత్ మనసుస్ అనుగర్హించెను. ఆ దినముననే ఆ సూచనలు కనబడెను. వారు ఆ 

కొండదగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు పర్వకత్ల సమూహము అతనికి ఎదురుపడగా దేవుని ఆతమ్ బలముగా అతని 

మీదికి వచెచ్ను. అతడు వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన చేయుచుండెను. పూరవ్ము అతని 

నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి 

సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా ఆ 

సథ్లమందుండు ఒకడు వారి తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? 
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అను సామెత పుటెట్ను. అంతట అతడు పర్కటించుట చాలించి ఉనన్త సథ్లమునకు వచెచ్ను. 

సౌలుయొకక్ పినతండిర్ అతనిని అతని పనివానిని చూచి మీరిదద్రు ఎకక్డికి పోతిరని అడుగగా అతడు 

గారద్భములను వెదకబోతివిు; అవి కనబడకపోగా సమూయేలునొదద్కు పోతిమని చెపిప్నపుప్డు సౌలు 

పినతండిర్ సమూయేలు నీతో చెపిప్న సంగతి నాతో చెపుప్మని అతనితో అనగా సౌలు గారద్భములు 

దొరికినవని అతడు చెపెప్నని తన పినతండిర్తో అనెను గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ సమూయేలు చెపిప్న 

మాటను తెలుపలేదు. తరువాత సమూయేలు మిసాప్కు యెహోవా యొదద్కు జనులను పిలువనంపించి 

ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

ఇశార్యేలీయులైన మిముమ్ను ఐగుపు దేశములోనుండి రపిప్ంచి ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు, 

మిముమ్ను బాధపెటిట్న జనములనిన్టి వశములోనుండియు విడిపించితిని. అయినను మీ 

దురద్శలనిన్టిని ఉపదర్వములనిన్టిని పోగొటిట్ మిముమ్ను రకిష్ంచిన మీ దేవుని మీరు ఇపుప్డు విసరిజ్ంచి 

మామీద ఒకని రాజుగా నియమింపుమని ఆయనను అడిగియునాన్రు. కాబటిట్ యిపుప్డు మీ గోతర్ముల 

చొపుప్నను మీ కుటుంబముల చొపుప్నను మీరు యెహోవా సనిన్ధిని హాజరు కావలెను. 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిని సమూయేలు సమకూరచ్గా బెనాయ్మీను గోతర్ము ఏరప్డెను. 

బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి యింటి కూటముల పర్కారము అతడు సమకూరచ్గా మథీర్ యింటి 

కూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే జనులు అతని వెదకినపుప్డు 

అతడు కనబడలేదు. కావున వారు ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసియునన్దా అని యెహోవా 

యొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా ఇదిగో అతడు సామానులో దాగియునాన్డని సెలవిచెచ్ను. వారు 

పరుగెతిత్పోయి అకక్డనుండి అతని తోడుకొనివచిచ్రి; అతడు జనసమూహములో నిలిచినపుప్డు 

భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడుగా కనబడెను. అపుప్డు సమూయేలు 

జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును 

లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. తరువాత 

సమూయేలు రాజయ్పాలన పదధ్తిని జనులకు వినిపించి, ఒక గర్ంథమందు వార్సి యెహోవా సనిన్ధిని 

దానినుంచెను. అంతట సమూయేలు జనులందరిని వారి వారి ఇండల్కు పంపివేసెను. సౌలును 

గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని 
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వెంటవెళిల్రి. పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు రకిష్ంపగలడని 

చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు చెవిటివాడైనటుట్ 

ఊరకుండెను.  
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అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు 

మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని నాహాషుతో అనిరి ఇశార్యేలీయులందరి 

మీదికి నింద తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని 

అమోమ్నీయుడైన నాహాషు యాబేషు వారి పెదద్లతో చెపప్గా వారు మేము ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లనిన్టికి దూతలను పంపుటకై యేడు దినముల గడువు మాకిముమ్; మముమ్ను రకిష్ంచుటకు 

ఎవరును లేకపోయినయెడల మముమ్ను మేము నీకపప్గించుకొనెదమనిరి. దూతలు సౌలు గిబియాకు 

వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. సౌలు పొలమునుండి 

పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు 

తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. సౌలు ఆ వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

బలముగా వచెచ్ను. అతడు అతాయ్గర్హుడై ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల 

దేశములోని నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను 

చేరకుండువాడెవడో వాని ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. 

అందువలన యెహోవా భయము జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు 

వచిచ్రి. అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు లక్షలమందియు యూదావారు 

ముపప్దివేల మందియు అయిరి. అపుప్డు రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు రక్షణ కలుగునని 

యాబేషిగ్లాదు వారితో చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి 

యాబేషువారికి ఆ వరత్మానము తెలుపగా వారు సంతోషపడిరి. కాబటిట్ యాబేషువారు నాహాషు 

యొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి రేపు మేము బయలుదేరి మముమ్ను అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ 

దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది మాకు చేయవచుచ్ను. మరునాడు సౌలు జనులను మూడు 

సమూహములుగా చేసిన తరువాత వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ 

మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి 

పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. జనులు సౌలు మనలను ఏలునా అని అడిగినవారేరి? మేము వారిని 

చంపునటుల్ ఆ మనుషుయ్లను తెపిప్ంచుడని సమూయేలుతో అనగా సౌలు నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను. 
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మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ 

సమూయేలు జనులను పిలువగా జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి.  
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అపుప్డు సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను ఆలకించుడి; మీరు నాతో చెపిప్నమాట 

నంగీకరించి మీమీద ఒకని రాజుగా నియమించియునాన్ను. రాజు మీ కారయ్ములను జరిగించును. 

నేను తలనెరిసిన ముసలివాడను, నా కుమారులు, మీ మధయ్నునాన్రు; బాలయ్ము నాటినుండి నేటివరకు 

నేను మీ కారయ్ములను జరిగించుచు వచిచ్తిని. ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? 

ఎవని గారద్భమునైన పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? 

నాయ్యము నాకు అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల 

యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము 

పలుకవలెను, అపుప్డు నేను మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ 

బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా అతడు 

అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన అభిషేకము చేయించినవాడును 

ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

మరియు సమూయేలు జనులతో ఇటల్నెను మోషేను అహరోనును నిరణ్యించి మీ పితరులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచినవాడు యెహోవాయే గదా కాబటిట్ యెహోవా మీకును మీ పితరులకును 

చేసిన నీతికారయ్ములనుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని నేను మీతో వాదించునటుల్ మీరు ఇకక్డ 

నిలిచియుండుడి యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్ 

యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. అయితే వారు తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినపుప్డు ఆయన 

వారిని హాసోరు యొకక్ సేనాధిపతియైన సీసెరా చేతికిని ఫిలిషీత్యుల చేతికిని మోయాబు రాజు చేతికిని 

అమిమ్వేయగా వారు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. అంతట వారు మేము యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను సమూయేలును పంపి, నలుదిశల మీ 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు నిరభ్యముగా కాపురము చేయుచునాన్రు. 

అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచుచ్ట మీరు చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా 
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మీకు రాజైయునన్ను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిముమ్ను ఏలవలెనని మీరు నాతో చెపిప్తిరి. కాబటిట్ 

మీరు కోరి యేరప్రచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని మీమీద రాజుగా నిరణ్యించియునాన్డు. 

మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను 

భంగము చేయక మీరును మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన యెహోవాను అనుసరించినయెడల 

మీకు కేష్మము కలుగును. అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల 

యెహోవా హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్ మీకును విరోధముగా నుండును. మీరు 

నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొపప్ కారయ్మును కనిపెటుట్డి. గోధుమ కోతకాలము 

ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు 

గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను 

ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత మా పాపములనిన్టిని 

మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ దాసులమైన మా కొరకు నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. అంతట సమూయేలు జనులతో ఇటల్నెను భయపడకుడి, మీరు ఈ 

కీడు చేసినమాట నిజమే, అయినను యెహోవాను విసరిజ్ంపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి. ఆయనను విసరిజ్ంపకుడి, ఆయనను విసరిజ్ంపువారు 

పర్యోజనము మాలినవై రకిష్ంపలేని మాయా సవ్రూపములను అనుసరించుదురు. నిజముగా అవి 

మాయయే. యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు; తన 

ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము 

పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు 

దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ 

గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, 

నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. మీరు కీడుచేయు వారైతే 

తపప్కుండ మీరును మీ రాజును నాశనమగుదురు.  
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సౌలు ముపప్ది ఏండల్వాడై యేలనారంభించెను. అతడు రెండు సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలెను ఇశార్యేలీయులలో మూడు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనెను. వీరిలో రెండు వేలమంది 

మికమ్షులోను బేతేలు కొండలోను సౌలునొదద్నుండిరి; వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో 

యోనాతాను నొదద్నుండిరి; మిగిలినవారిని అతడు వారి వారి డేరాలకు పంపివేసెను. యోనాతాను 

గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేయగా ఆ సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు 

దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా ఊదించెను. సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము 

చేసినందున ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు 

గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు కూడివచిచ్రి. ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై 

ముపప్దివేల రథములను ఆరువేల గుఱఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత 

విసాత్రమైన జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న 

మికమ్షులో దిగిరి. ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ తెలిసికొని 

గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. కొందరు 

హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను 

గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు అతని వెంబడించిరి. సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు 

ఏడు దినములు ఆగి, సమూయేలు గిలాగ్లునకు రాకపోవుటయు, జనులు తనయొదద్నుండి 

చెదరిపోవుటయు చూచి దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. అతడు దహనబలి అరిప్ంచి చాలించిన వెంటనే సమూయేలు వచెచ్ను. సౌలు 

అతనిని కలిసికొని అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా సమూయేలు అతనితో నీవు చేసిన 

పని యేమని యడిగెను. అందుకు సౌలు జనులు నాయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు, నిరణ్యకాలమున 

నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిషీత్యులు మికమ్షులో కూడియుండుటయు నేను చూచి ఇంకను యెహోవాను 

శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను 

సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద 

సదాకాలము సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. యెహోవా 
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తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు 

గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. సమూయేలు 

లేచి గిలాగ్లును విడిచి బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచెచ్ను; సౌలు తనయొదద్నునన్ జనులను 

లెకక్పెటట్గా వారు దాదాపు ఆరు వందలమంది యుండిరి. సౌలును అతని కుమారుడైన 

యోనాతానును తమ దగగ్ర నునన్వారితో కూడ బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో ఉండిరి; ఫిలిషీత్యులు 

మికమ్షులో దిగియుండిరి. మరియు ఫిలిషీత్యుల పాళెములోనుండి దోపుడుగాండుర్ మూడు 

గుంపులుగా బయలుదేరి ఒక గుంపు షూయాలు దేశమున, ఒఫార్కు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. 

రెండవ గుంపు బేత  హోరోనుకు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. మూడవ గుంపు అరణయ్ 

సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరిహదుద్ మారగ్మున సంచరించెను. హెబీర్యులు కతుత్లను 

ఈటెలను చేయించుకొందురేమో అని ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట కమమ్రవాండుర్ 

లేకుండ చేసియుండిరి. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు తమ నకుక్లను పారలను గొడడ్ండర్ను 

పోటకతుత్లను పదును చేయించుటకై ఫిలిషీత్యుల దగగ్రకు పోవలసివచెచ్ను. అయితే నకుక్లకును 

పారలకును మూడు ముండుల్గల కొంకులకును గొడడ్ండర్కును మునుకోల కఱఱ్లు సరిచేయుటకును 

ఆకురాళుల్ మాతర్ము వారియొదద్ నుండెను. కాబటిట్ యుదధ్దినమందు సౌలు నొదద్ను యోనాతాను 

నొదద్ను ఉనన్ జనులలో ఒకనిచేతిలోనైనను కతిత్యే గాని యీటెయేగాని లేకపోయెను, సౌలునకును 

అతని కుమారుడైన యోనాతానునకును మాతర్ము అవి యుండెను. ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

కొందరు మికమ్షు కనుమకు వచిచ్రి.  
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ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క తన ఆయుధములను 

మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని హతముచేయ పోదము 

రమమ్నెను. సౌలు గిబియా అవతల మిగోర్నులో దానిమమ్చెటుట్ కిర్ంద దిగియుండెను, అతని యొదద్నునన్ 

జనులు దాదాపు ఆరు వందలమంది. షిలోహులో యెహోవాకు యాజకుడగు ఏలీ యొకక్ కుమారుడైన 

ఫీనెహాసుకు పుటిట్న ఈకాబోదు యొకక్ సహోదరుడైన అహీటూబునకు జననమైన అహీయా ఏఫోదు 

ధరించుకొని అకక్డ ఉండెను. యోనాతాను వెళిల్న సంగతి జనులకు తెలియకయుండెను. యోనాతాను 

ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారునన్ సథ్లమునకు పోజూచిన దారియగు కనుమల నడుమ ఇవతల ఒక 

సూది గటుట్ను అవతల ఒక సూదిగటుట్ను ఉండెను, వాటిలో ఒకదాని పేరు బొసేస్సు రెండవదాని పేరు 

సెనే. ఒకదాని కొముమ్ మికమ్షు ఎదుట ఉతత్రపు వైపునను, రెండవదాని కొముమ్ గిబియా యెదుట 

దకిష్ణపు వైపునను ఉండెను. యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము 

రముమ్, యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను 

రకిష్ంచుటకు యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా అతడు నీ 

మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము రముమ్. నీ యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు తోడుగా 

నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. అపుప్డు యోనాతాను మనము వారి దగగ్రకు పోయి మనలను వారికి 

అగుపరుచుకొందము. వారు మనలను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు అకక్డ నిలువుడని 

చెపిప్నయెడల వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట నిలుచుదము. మాయొదద్కు రండని వారు 

చెపిప్నయెడల యెహోవా వారిని మనచేతికి అపప్గించెనని దానిచేత గురిత్ంచి మనము పోదమని చెపప్గా 

వీరిదద్రు తముమ్ను తాము ఫిలిషీత్యుల దండు కాపరులకు అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు 

చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని 

చెపుప్కొనుచు యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము మీకు ఒకటి 

చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేతికి 

వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ అతడును అతని వెనుక అతని 

ఆయుధములు మోయువాడును తమ చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను 

దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 
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యోనాతానును అతని ఆయుధములు మోయువాడును చేసిన ఆ మొదటి వధయందు దాదాపుగా 

ఇరువది మంది పడిరి; ఒక దినమున ఒక కాడి యెడుల్ దునున్ అరయెకరము నేల పొడుగున అది 

జరిగెను. దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము కలిగెను. దండు 

కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము దైవికమని 

భావించిరి. దండువారు చెదిరిపోయి బొతిత్గా ఓడిపోవుట బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో నునన్ సౌలు 

యొకక్ వేగులవారికి కనబడగా సౌలు మీరు లెకక్పెటిట్ మనయొదద్ లేనివారెవరో చూడుడని 

తనయొదద్నునన్ జనులతో చెపెప్ను. వారు లెకక్చూచి యోనాతానును అతని ఆయుధములు 

మోయువాడును లేరని తెలిసికొనిరి. దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా 

దేవుని మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. సౌలు యాజకునితో 

మాటలాడుచుండగా ఫిలిషీత్యుల దండులో ధవ్ని మరి యెకుక్వగా వినబడెను; కాబటిట్ సౌలు 

యాజకునితో నీ చెయియ్ వెనుకకు తీయుమని చెపిప్ తానును తనయొదద్నునన్ జనులందరును కూడుకొని 

యుదధ్మునకు చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీత్యులు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతము 

చేసికొనుచుండిరి. మరియు అంతకుమునుపు ఫిలిషీత్యుల వశముననునన్వారై చుటుట్నునన్ 

పార్ంతములలో నుండి వారితోకూడ దండునకు వచిచ్న హెబీర్యులు సౌలు నొదద్ను 

యోనాతానునొదద్ను ఉనన్ ఇశార్యేలీయులతో కలిసికొనవలెనని ఫిలిషీత్యులను విడిచిరి. అదియు గాక 

ఎఫార్యిము మనయ్ములో దాగియునన్ ఇశార్యేలీయులును ఫిలిషీత్యులు పారిపోయిరని విని 

యుదధ్మందు వారిని తరుముటలో కూడిరి. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఈలాగున 

రకిష్ంచెను. యుదధ్ము బేతావెను అవతలకు సాగగా ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులు చాలా 

బడలికనొందిరి. నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము కాకమునుపు 

భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, అందువలన 

జనులు ఏమియు తినకుండిరి. జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు తాము చేసిన పర్మాణమునకు 

భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన 

పర్మాణము వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో 
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పెటుట్కొనగా అతని కనున్లు పర్కాశించెను. జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి 

ఈ దినమున ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; 

అందుచేతనే జనులు బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ 

జనులను కషట్పెటిట్న వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత 

పర్కాశించుచునన్వో చూడుడి జనులు తాము చికిక్ంచుకొనిన తమ శతుర్వుల దోపుళల్ వలన బాగుగా 

భోజనము చేసినయెడల వారు ఫిలిషీత్యులను మరి అధికముగా హతము చేసియుందురనెను. ఆ 

దినమున జనులు ఫిలిషీత్యులను మికమ్షునుండి అయాయ్లోను వరకు హతము చేయగా జనులు బహు 

బడలిక నొందిరి. జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని నేలమీద వాటిని 

వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేయుచునాన్రని కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి 

యొకటి నేడు నా దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ మీరు అకక్డకక్డికి జనుల మధయ్కు పోయి, అందరు 

తమ యెదుద్లను తమ గొఱఱ్లను నాయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ యికక్డ వధించి భకిష్ంపవలెను; రకత్ముతో 

మాంసము తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయకుడని వారితో చపుప్డని కొందరిని పంపెను. కాబటిట్ 

జనులందరు ఆ రాతిర్ తమ తమ యెదుద్లను తీసికొని వచిచ్ అకక్డ వధించిరి. మరియు సౌలు 

యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. యెహోవాకు అతడు కటిట్ంచిన మొదటి బలిపీఠము అదే. 

అంతట మనము రాతిర్యందు ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు వారిని కలతపెటిట్, 

శేషించువాడొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలు యాజకుడు ఇకక్డనే యునాన్డు, దేవుని యొదద్ విచారణ చేయుదము 

రండని చెపిప్ సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి 

నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క 

యుండెను. అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన ఈ పాపము 

కలిగెనో అది విచారింపవలెను. నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 
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మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు 

జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. అపుప్డు 

సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను 

యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు తపిప్ంచుకొనిరి. నాకును నా కుమారుడైన 

యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. నీవు 

చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా చేతికఱఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె 

పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు 

నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు 

ఇంత గొపప్ రక్షణ కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని 

సహాయముచేత ఈ దినమున యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు 

అతని తలవెండుర్కలలో ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని 

రకిష్ంచిరి. అపుప్డు సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని వెళిల్పోగా ఫిలిషీత్యులు తమ సథ్లమునకు 

వెళిల్రి. ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు అధికారము నొందినవాడై నఖముఖాల వారి 

శతుర్వులైన మోయాబీయులతోను అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను సోబాదేశపు రాజులతోను 

ఫిలిషీత్యులతోను యుదధ్ము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో వారినందరిని ఓడించెను. మరియు 

అతడు దండును కూరిచ్ అమాలేకీయులను హతముచేసి ఇశార్యేలీయులను కొలల్సొముమ్గా పెటిట్న 

వారిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించెను. సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

సౌలుయొకక్ భారయ్కు అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయసుస్ కుమారెత్. అతని సైనాయ్ధిపతి పేరు 

అబేన్రు, ఇతడు సౌలునకు పిన తండిర్యైన నేరు కుమారుడు. సౌలు తండిర్యగు కీషును అబేన్రు 

తండిర్యగు నేరును అబీయేలు కుమారులు. సౌలు బర్దికిన దినములనిన్యు ఫిలిషీత్యులతో ఘోర 

యుదధ్ము జరుగగా తాను చూచిన బలాఢుయ్ల నందరిని పరాకర్మశాలుల నందరిని తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనెను.  
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ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ 

రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట వినుము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచిచ్నదేమనగా అమాలేకీయులు ఇశార్యేలీయులకు చేసినది నాకు జాఞ్పకమే, వారు 

ఐగుపుత్లోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి విరోధులై మారగ్మందు వారిమీదికి వచిచ్రి గదా. 

కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, పురుషులనేమి సతరీలనేమి 

బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి గారద్భములనేమి అనిన్టిని 

హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుమని 

చెపెప్ను. అంతట సౌలు జనులను పోగుచేసి తెలాయీములో వారిని లెకక్పెటట్గా, కాలుబలము రెండు 

లక్షలమందియు యూదావారు పదివేలమందియు నుండిరి. అపుప్డు సౌలు అమాలేకీయుల 

పటట్ణములలో నొకదానికి వచిచ్న లోయలో పొంచియుండి ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి 

వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను 

నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము 

పంపగా కేనీయులు అమాలేకీయులలోనుండి వెళిల్పోయిరి. తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను 

హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి అమాలేకీయుల రాజైన 

అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను సౌలును జనులును కూడి 

అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము 

చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ 

సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను 

గైకొనకపోయెను గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. 

అందుకు సమూయేలు కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. ఉదయమున 

సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన 

శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము వినెను. తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా 

సౌలు యెహోవా వలన నీకు ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ రంకెలును ఎకక్డివి? అని 
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అడిగెను. అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన 

వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా 

రాతిర్ నాతో సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు 

శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా అభిషేకించెను. మరియు యెహోవా 

నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు 

లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని సెలవియయ్గా నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక 

దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను 

యెహోవా మాట విని యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును 

తీసికొనివచిచ్తిని కాని అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని 

తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు 

గైకొనుటవలన యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన 

ఆయన సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటేట్ళల్ 

కొర్వువ్ అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను 

పాపముతో సమానము; మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో 

సమానము. యెహోవా ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ 

విసరిజ్ంచెననగా సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ మాటలను 

మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. కాబటిట్ నీవు నా పాపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు మొర్కుక్నటుల్ 

నాతోకూడ తిరిగి రమమ్ని సమూయేలును వేడుకొనెను. అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను 

తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ 

యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని చెపిప్ వెళిల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు 

పటుట్కొనినందున అది చినిగెను. అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 
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ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల 

పెదద్ల యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా 

నాతో కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున సమూయేలు తిరిగి సౌలు వెంట వెళె ల్ను. సౌలు 

యెహోవాకు మొర్కిక్న తరువాత సమూయేలు అమాలేకీయులరాజైన అగగును నా దగగ్రకు 

తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అగగు సంతోషముగా అతని దగగ్రకు వచిచ్ మరణశర్మ నాకు గడచిపోయెనే 

అని చెపప్గా సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో సంతులేకపోవునని 

అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. అపుప్డు 

సమూయేలు రామాకు వెళిల్పోయెను, సౌలును సౌలు గిబియాలోని తన యింటికి వెళె ల్ను. సౌలు బర్దికిన 

దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. 

మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము 

పడెను.  
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అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ 

నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, 

బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా 

నియమించుదును. సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల అతడు 

ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ ఊరి పెదద్లు 

అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా అతడు సమాధానముగానే 

వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి 

అరిప్ంచెను. వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా అభిషేకించువాడు 

ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని 

యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు 

గాని యెహోవా హృదయమును లక్షయ్పెటుట్ను. యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు ఎదుటికి 

అతని రపిప్ంపగా అతడు యెహోవా ఇతని కోరుకొనలేదనెను. అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా 

అతడు యెహోవా ఇతనిని కోరుకొనలేదనెను. యెషష్యి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు 

ఎదుటికి పిలువగా సమూయేలు యెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెపిప్ నీ కుమారులందరు 

ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు 

గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, 

అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని యెషష్యితో చెపప్గా అతడు వాని పిలువనంపించి 

లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు 

సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని 

అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల 
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యెదుట వానికి అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. 

తరువాత సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా 

యొదద్నుండి దురాతమ్ యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా సౌలు సేవకులు దేవుని యొదద్నుండి వచిచ్న 

దురాతమ్ యొకటి నినున్ వెరపించియునన్ది; మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇముమ్, నీ దాసులమైన 

మేము సిదధ్ముగా నునాన్ము. సితారా చమతాక్రముగా వాయింపగల యొకని విచారించుటకై మాకు 

సెలవిముమ్ దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ పటిట్నపుప్డెలల్ అతడు సితారా చేతపటుట్కొని 

వాయించుటచేత నీవు బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి సౌలు బాగుగా వాయింపగల యొకని 

విచారించి నాయొదద్కు తీసికొనిరండని తన సేవకులకు సెలవియయ్గా వారిలో ఒకడు చితత్గించుము, 

బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా 

వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట నేరప్రియు రూపసియునై 

యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  నునాన్డనగా సౌలు యెషష్యి యొదద్కు దూతలను 

పంపి, గొఱఱ్లయొదద్ నునన్ నీ కుమారుడైన దావీదును నాయొదద్కు పంపుమనెను. అపుప్డు యెషష్యి 

ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన 

దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. దావీదు సౌలు దగగ్రకువచిచ్ అతని యెదుట నిలువబడగా 

అతనియందు సౌలునకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను. 

అంతట సౌలు దావీదు నా అనుగర్హము పొందెను గనుక అతడు నా సముఖమందు సేవచేయుటకు 

ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి వరత్మానము పంపెను. దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును 

పటిట్నపుప్డెలల్ దావీదు సితారా చేతపటుట్కొని వాయింపగా దురాతమ్ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు 

సేదదీరి బాగాయెను.  
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ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా దేశములోని శోకోలో కూడి 

ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా సౌలును ఇశార్యేలీయులును 

కూడివచిచ్ ఏలా లోయలో దిగి ఫిలిషీత్యుల కెదురుగ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. ఫిలిషీత్యులు ఆ తటుట్ 

పరవ్తముమీదను ఇశార్యేలీయులు ఈతటుట్ పరవ్తముమీదను నిలిచియుండగా ఉభయుల మధయ్ను 

ఒక లోయయుండెను. గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. అతని తలమీద రాగి 

శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల 

రాగి యెతుత్గలది. మరియు అతని కాళల్కు రాగి కవచమును అతని భుజముల మధయ్ను రాగి 

బలెల్మొకటి యుండెను. అతని యీటె కఱఱ్ నేతగాని దోనె అంత పెదద్ది; మరియు అతని యీటె కొన 

ఆరువందల తులముల యినుము ఎతుత్గలది. ఒకడు డాలును మోయుచు అతని ముందర 

పోవుచుండెను. అతడు నిలిచి ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్టకై 

మీరెందుకు బయలుదేరి వచిచ్తిరి?నేను ఫిలిషీత్యుడను కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? మీ 

పక్షముగా ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు పంపుడి; అతడు నాతో పోటాల్డి ననున్ 

చంపగలిగిన యెడల మేము మీకు దాసులమగుదుము; నేనతని జయించి చంపినయెడల మీరు మాకు 

దాసులై మాకు దాసయ్ము చేయుదురు. ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను 

తిరసక్రించుచునాన్ను. ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు 

చెపుప్చువచెచ్ను. సౌలును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ ఫిలిషీత్యుని మాటలు వినినపుప్డు బహు 

భీతులైరి. దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని కుమారుడు. 

యె షష్ యి కి ఎ న మం డు గు రు కు మా ళుల్ం డి రి . అ త డు సౌ లు కా ల మం దు జ ను ల లో 

ముసలివాడైయుండెను. అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, దావీదు కనిషు ఠ్డు; పెదద్వారైన 

ముగుగ్రు సౌలువెంటను పోయి యుండిరిగాని దావీదు బేతెల్హేములో తన తండిర్ గొఱఱ్లను మేపుచు 

సౌలునొదద్కు తిరిగిపోవుచు వచుచ్చు నుండెను. ఆ ఫిలిషీత్యుడు ఉదయమునను సాయంతర్మునను 
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బయలుదేరుచు నలువది దినములు తనున్ తాను అగుపరచుకొనుచు వచెచ్ను.  యెషష్యి తన 

కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును 

ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. మరియు ఈ పది 

జునున్గడడ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో 

సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. సౌలును 

వారును ఇశార్యేలీయులందరును ఏలా లోయలో ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుచుండగా దావీదు 

ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొఱఱ్లను అపప్గించి ఆ వసుత్వులను తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న ఆజఞ్ 

చొపుప్న పర్యాణమైపోయెను; అయితే అతడు కందకమునకు వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును 

పంకుత్లుగా తీరి, జయము జయమని అరుచుచు యుదధ్మునకు సాగుచుండిరి. సైనయ్ము సైనయ్మునకు 

ఎదురై ఇశార్యేలీయులును ఫిలిషీత్యులును యుదధ్సనన్దుధ్లై బయలుదేరుచుండిరి. దావీదు తాను 

తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల 

పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. అతడు వారితో మాటలాడుచుండగా గాతు ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు 

అను శూరుడు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములోనుండి వచిచ్ పై చెపిప్న మాటలచొపుప్న పలుకగా దావీదు 

వినెను. ఇశార్యేలీయులందరు ఆ మనుషుయ్ని చూచి మికిక్లి భయపడి వాని యెదుటనుండి పారిపోగా 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా ఇశార్యేలీయులను 

తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ ఐశవ్రయ్ము 

కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో సవ్తంతుర్లుగా 

చేయుననగా దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు 

ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని 

తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా జనులు వాని చంపినవానికి ఇటిల్టుల్ చేయబడునని అతని 

కుతత్రమిచిచ్రి. అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు వినబడగా 

ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? అరణయ్ములోని ఆ 

చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు చెడుతనమును 

నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? 
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మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ అతని యొదద్నుండి తొలగి, తిరిగి మరియొకని ఆ పర్కారమే 

యడుగగా జనులు వానికి అదే పర్కారము పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. దావీదు చెపిప్న మాటలు నలుగురికిని 

తెలియగా జనులు ఆ సంగతి సౌలుతో తెలియజెపిప్రి గనుక అతడు దావీదును పిలువనంపెను. ఈ 

ఫిలిషీత్యునిబటిట్ యెవరి మనసుస్ను కుర్ంగ నిమితత్ము లేదు. మీ దాసుడనైన నేను వానితో 

పోటాల్డుదునని దావీదు సౌలుతో అనగా సౌలు ఈ ఫిలిషీత్యుని ఎదురొక్ని వానితో పోటాల్డుటకు నీకు 

బలము చాలదు; నీవు బాలుడవు, వాడు బాలయ్మునుండి యుదాధ్భాయ్సము చేసినవాడని దావీదుతో 

అనెను. అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా తండిర్యొకక్ గొఱఱ్లను 

కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని 

పోవుచుండగ. నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; అది నా మీదికి 

రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును 

ఎలుగుబంటిని చంపితినే, జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని 

ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె అగుననియు, సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి 

యొకక్ బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. పిమమ్ట సౌలు తన యుదధ్వసత్రములను దావీదునకు ధరింపజేసి, రాగి 

శిరసాత్ర్ణమొకటి అతనికి కటిట్, యుదధ్కవచము తొడిగించెను. ఈ సామగిర్ దావీదునకు వాడుకలేదు 

గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన కతిత్ కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన తరువాత దావీదు ఇవి 

నాకు వాడుకలేదు, వీటితో నేను వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేసి తన కఱఱ్ చేతపటుట్కొని యేటి 

లోయలోనుండి అయిదు నునన్ని రాళల్ను ఏరుకొని తనయొదద్నునన్ చికక్ములో నుంచుకొని వడిసెల 

చేత పటుట్కొని ఆ ఫిలిషీత్యుని చేరువకు పోయెను. డాలు మోయువాడు తనకు ముందు నడువగా ఆ 

ఫిలిషీత్యుడు బయలుదేరి దావీదు దగగ్రకు వచిచ్ చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు 

బాలుడై యెఱఱ్టివాడును రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ 

తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట 

దావీదును శపించెను. నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల కును 
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ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును 

ధరించుకొని నా మీదికి వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. ఈ దినమున యెహోవా నినున్ 

నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక 

నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను 

ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను 

రకిష్ంచువాడు కాడని యీ దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన 

మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని చెపెప్ను. ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి 

ఎదురుపోగా దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి తన సంచిలో 

చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట కొటెట్ను. ఆ 

రాయి వాని నుదురు చొచిచ్నందున వాడు నేలను బోరల్పడెను. దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై 

ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. వాడు బోరల్పడగా దావీదు 

పరుగెతిత్పోయి ఫిలిషీత్యునిమీద నిలుచుండి వాని కతిత్ వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను 

తెగవేసెను. ఫిలిషీత్యులు తమ శూరుడు చచుచ్ట చూచి పారిపోయిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును లేచి జయము జయమని అరచుచు లోయవరకును షరాయిము ఎకోర్ను వరకును 

ఫిలిషీత్యులను తరుమగా ఫిలిషీత్యులు హతులై షరాయిము ఎకోర్ను మారగ్మున గాతు ఎకోర్ను అను 

పటట్ణములవరకు కూలిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని తిరిగివచిచ్ వారి 

డేరాలను దోచుకొనిరి. అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీత్యుని ఆయుధములను తన డేరాలో ఉంచుకొని అతని 

తలను తీసికొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట 

చూచినపుప్డు తన సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని 

అడుగగా అబేన్రు రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. అందుకు రాజు ఈ పడుచువాడు 

ఎవని కుమారుడో అడిగి తెలిసికొమమ్ని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. దావీదు ఫిలిషీత్యుని చంపి తిరిగి 

వచిచ్నపుప్డు అబేన్రు అతని పిలుచుకొనిపోయి ఫిలిషీత్యుని తల చేతనుండగా అతని సౌలు దగగ్రకు 
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తోడుకొనివచెచ్ను. సౌలు అతనిని చూచి చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా దావీదు నేను 

బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను.  
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దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో 

కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

ఆ దినమున అతని తండిర్ ఇంటికి తిరిగి అతని వెళల్నియయ్క సౌలు అతనిని చేరుచ్కొనెను. దావీదు 

తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధన 

చేసికొనెను. మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను తీసి దావీదున 

కిచెచ్ను. దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని చేసికొనివచెచ్ను గనుక 

సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు 

అనుకూలుడై యుండెను.  దావీదు ఫిలిషీత్యుని హతముచేసి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, సతరీలు 

ఇశార్యేలీయుల ఊళల్నిన్టిలోనుండి తంబురలతోను సంభర్మముతోను వాదయ్ములతోను పాడుచు 

నాటయ్మాడుచు రాజైన సౌలును ఎదురొక్నుటకై వచిచ్రి ఆ సతరీలు గాన పర్తిగానములు చేయుచు 

వాయించుచు సౌలు వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శతుర్వులను) హతము చేసిరనిరి.  ఆ 

మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు 

పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు 

తీసికొనగలడు అనుకొనెను కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. మరునాడు 

దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో 

పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని వాయించెను. ఒకపుప్డు సౌలు 

చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను 

విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు మారులు తపిప్ంచుకొనెను. యెహోవా తనను విడిచి 

దావీదునకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు దావీదునకు భయపడెను. కాబటిట్ సౌలు అతని తనయొదద్ 

నుండనియయ్క సహసార్ధిపతిగా చేసెను; అతడు జనులకు ముందు వచుచ్చు పోవుచు నుండెను. 

మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా యెహోవా అతనికి 

తోడుగానుండెను. దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి యధికముగా 

అతనికి భయపడెను. ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు వచుచ్చు, 

పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల 
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చెయియ్ వానిమీద పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా 

పటల్ యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. అందుకు దావీదు రాజునకు 

అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను 

ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. అయితే సౌలు కుమారెత్యైన మేరబును దావీదునకు ఇయయ్వలసి 

యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్ పెండిల్ చేసెను. అయితే తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా సౌలు విని సంతోషించి, ఆమె అతనికి 

ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి 

ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ తన 

సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి రాజు నీయందు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, కాబటిట్ నీవు రాజునకు 

అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో 

సంభాషింపగా దావీదు నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ 

విషయమని మీకు తోచునా? అని వారితో అనగా సౌలు సేవకులు దావీదు పలికిన మాటలు అతనికి 

తెలియజేసిరి. అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము గలవాడై రాజు 

ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ కోరుచునాన్డని 

దావీదుతో చెపుప్డనెను. సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియజేయగా తాను రాజునకు 

అలుల్డు కావలెననన్ కోరిక గలవాడై గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. యెహోవా 

దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

దావీదునకు మరి యెకుక్వగా భయపడి, యెలల్పుప్డును దావీదు మీద విరోధముగా ఉండెను. 

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు 

బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను.  
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అంతట సౌలు మీరు దావీదును చంపవలసినదని తన కుమారుడైన యోనాతానుతోను తన 

సేవకులందరితోను చెపప్గా సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. నేను వచిచ్ నీవు ఉనన్ చేనిలో నా తండిర్యొదద్ నిలిచి నినున్గూరిచ్ అతనితో 

మాటలాడిన తరువాత నినున్గూరిచ్ నాకేమైన తెలిసినయెడల దానిని నీతో తెలియజెపుప్దుననెను. 

యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ 

విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను గనుక, రాజా నీవు అతని 

విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు అతనికి మరణ 

శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ 

సంగతులనిన్యు అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున 

అతని సనిన్ధిని ఉండెను. తరువాత యుదధ్ము సంభవించినపుప్డు దావీదు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో 

యుదధ్ముచేసి వారిని ఓడించి వెనుకకు పారదోలి గొపప్ వధచేయగా యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

సౌలుమీదికి వచెచ్ను. సౌలు ఈటెచేత పటుట్కొని యింట కూరుచ్ండి యుండెను. దావీదు సితారా 

వాయించుచుండగా సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి యీటె 

విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ కిటికీగుండ దావీదును 

దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి 

మంచము మీద పెటిట్ మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై 
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దూతలను పంపగా అతడు రోగియై యునాన్డని చెపెప్ను. దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను 

పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా ఆ దూతలు వచిచ్ 

లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల యొకటి మంచము మీద కనబడెను. అపుప్డు 

సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని 

మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో 

చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. ఆలాగున దావీదు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి రామాలో నునన్ 

సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ సౌలు తనకు చేసినది అంతటిని అతనికి తెలియజేయగా అతడును 

సమూయేలును బయలుదేరి నాయోతుకు వచిచ్ అచట కాపురముండిరి. దావీదు రామా దగగ్ర 

నాయోతులో ఉనాన్డని సౌలునకు వరత్మానము రాగా దావీదును పటుట్కొనుటకై సౌలు దూతలను 

పంపెను; వీరు వచిచ్ పర్వకత్లు సమాజముగా కూడుకొని పర్కటించుటయు, సమూయేలు వారిమీద 

నాయకుడుగా నిలుచుటయు చూడగా దేవుని ఆతమ్ సౌలు పంపిన దూతలమీదికి వచెచ్ను గనుక 

వారును పర్కటింప నారంభించిరి. ఈ సంగతి సౌలునకు వినబడినపుప్డు అతడు వేరు దూతలను 

పంపెను గాని వారును అటువలెనే పర్కటించుచుండిరి. సౌలు మూడవసారి దూతలను పంపెను గాని 

వారును పర్కటించుచుండిరి. కడవరిసారి తానే రామాకు పోయి సేఖూ దగగ్రనునన్ గొపప్ బావియొదద్కు 

వచిచ్సమూయేలును దావీదును ఎకక్డ ఉనాన్రని అడుగగా ఒకడు రామా దగగ్ర నాయోతులో 

వారునాన్రని చెపెప్ను. అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ సమూయేలు 

ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును పర్వకత్లలోనునాన్డా 

అను సామెత పుటెట్ను.  
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పిమమ్ట దావీదు రామాలోని నాయోతునుండి పారిపోయి యోనాతాను నొదద్కు వచిచ్ నేను ఏమి 

చేసితిని? నేను చేసిన దోషమేమి? నా పార్ణము తీయ వెదకునటుల్ నీ తండిర్ దృషిట్కి నేను చేసిన 

పాపమేమని యడుగగా యోనాతాను ఆ మాట నీవెనన్టికిని అనుకొనవదుద్, నీవు చావవు; నాకు 

తెలియజేయకుండ నా తండిర్ చినన్కారయ్మే గాని పెదద్కారయ్మేగాని చేయడు; నా తండిర్ ఇదెందుకు నాకు 

మరుగుచేయుననగా దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా తెలిసికొని, 

యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా యోనాతాను నీకేమి తోచునో దానినే నేను నీయెడల జరుపుదుననెను. అందుకు 

దావీదు రేపటిదినము అమావాసయ్; అపుప్డు నేను తపప్క రాజుతోకూడ కూరుచ్ండి భోజనము 

చేయవలెను; అయితే ఎలుల్ండి సాయంతర్మువరకు చేనిలో దాగుటకు నాకు సెలవిముమ్. ఇంతలో నీ 

తండిర్ నేను లేకపోవుట కనుగొనగా నీవు ఈ మాట చెపప్వలెను. దావీదు ఇంటివారికి ఏటేట బలి 

చెలిల్ంచు మరాయ్ద కదుద్. కాబటిట్ అతడు బేతెల్హేమను తన పటట్ణమునకు పోవలెనని ననున్ బర్తిమాలి 

నాయొదద్ సెలవుపుచుచ్కొనెను. అతడు మంచిదని సెలవిచిచ్నయెడల నీ దాసుడనైన నాకు కేష్మమే 

కలుగును; అతడు బహుగా కోపించినయెడల అతడు నాకు కీడుచేయ తాతప్రయ్ము గలవాడైయునాన్డని 

నీవు తెలిసికొని నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా పేరట నీతో 

నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన ఉండినయెడల నీ 

తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని యోనాతానునొదద్ మనవి 

చేయగా యోనాతాను ఆ మాట ఎనన్టికిని అనరాదు; నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శము 

గలిగియునాన్డని నాకు నిశచ్యమైతే నీతో తెలియజెపుప్దును గదా అని అనగా దావీదు నీ తండిర్ 

ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా మాటలాడినయెడల దాని నాకు తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను 

నడిగెను. అందుకు యోనాతాను పొలములోనికి వెళుల్దము రమమ్నగా, ఇదద్రును పొలములోనికి 

పోయిరి. అపుప్డు యోనాతాను ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా సాకిష్; రేపైనను 

ఎలుల్ండియైనను ఈ వేళపుప్డు నా తండిర్ని శోధింతును; అపుప్డు దావీదునకు కేష్మమవునని నేను 

తెలిసికొనినయెడల నేను ఆ వరత్మానము నీకు పంపకపోవుదునా? అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ 
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నుదేద్శించుచునాన్డని నేను తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ 

పంపివేయనియెడల యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి 

తోడుగా ఉండినటుల్ నీకును తోడుగా ఉండును గాక. అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను 

చావకుండ యెహోవా దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  నేను 

చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము 

చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ 

విసరిజ్ంచును గాక. ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని విచారించునటుల్గా 

యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. యోనాతాను దావీదును తన 

పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

మరియు యోనాతాను దావీదుతో ఇటల్నెను రేపటిదినము అమావాసయ్; నీ సథ్లము ఖాళిగా కనబడును 

గదా; నీవు మూడు దినములు ఆగి, యీ పని జరుగుచుండగా నీవు దాగియునన్ సథ్లమునకు తవ్రగా 

వెళిల్ ఏసెలు అనుబండ దగగ్ర నుండుము గురి చూచి పర్యోగించినటుట్ నేను మూడు బాణములను దాని 

పర్కక్కు కొటిట్ నీవు వెళిల్ బాణములను వెదకుమని ఒక పనివానితో చెపుప్దును బాణములు నీకు ఈ 

తటుట్న నునన్వి, పటుట్కొనిరమమ్ని నేను వానితో చెపిప్నయెడల నీవు బయటికి రావచుచ్ను; యెహోవా 

జీవముతోడు నీకు ఏ అపాయమును రాక కేష్మమే కలుగును. అయితే బాణములు నీకు అవతల 

నునన్వని నేను వానితో చెపిప్నయెడల పారిపొమమ్ని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలిసికొని నీవు 

పర్యాణమై పోవలెను. అయితే మనమిదద్రము మాటలాడిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము; నీకును 

నాకును సరవ్కాలము యెహోవాయే సాకిష్. కాబటిట్ దావీదు పొలములో దాగుకొనెను; అమావాసయ్ 

వచిచ్నపుప్డు రాజు భోజనము చేయ కూరుచ్ండగా మునుపటివలెనే రాజు గోడదగగ్ర నునన్ సథ్లమందు 

తన ఆసనముమీద కూరుచ్నియుండెను. యోనాతాను లేవగా అబేన్రు సౌలునొదద్ కూరుచ్ండెను; అయితే 

దావీదు సథ్లము ఖాళిగా నుండెను. అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు 

అపవితుర్డై యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున 

ఏమియు అనలేదు. అయితే అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు, అనగా రెండవ దినమున దావీదు 

సథ్లములో ఎవడును లేకపోవుట చూచి సౌలు నినన్యు నేడును యెషష్యి కుమారుడు భోజనమునకు 
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రాకపోవుట ఏమని యోనాతాను నడుగగా యోనాతాను దావీదు బేతెల్హేమునకు పోవలెనని కోరి 

దయచేసి ననున్ పోనిముమ్, పటట్ణమందు మా యింటివారు బలి అరిప్ంపబోవుచునాన్రు నీవును 

రావలెనని నా సహోదరుడు నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక నీ దృషిట్కి నేను దయపొందిన వాడనైతే నేను 

వెళిల్ నా సహోదరులను దరిశ్ంచునటుల్గా నాకు సెలవిమమ్ని బర్తిమాలుకొని నాయొదద్ సెలవు 

తీసికొనెను; అందునిమితత్మే అతడు రాజు భోజనపు బలల్యొదద్కు రాలేదని సౌలుతో చెపప్గా సౌలు 

యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ 

కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి నాకు తెలిసినది కాదా? యెషష్యి 

కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; 

కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు 

మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని అతాయ్గర్హుడై బలల్యొదద్నుండి 

లేచి, తన తండిర్ దావీదును అవమానపరచినందున అతని నిమితత్ము దుఃఖాకార్ంతుడై అమావాసయ్ 

పోయిన మరునాడు భోజనము చేయకుండెను.  ఉదయమున యోనాతాను దావీదుతో నిరణ్యము 

చేసికొనిన వేళకు ఒక పనివాని పిలుచుకొని పొలములోనికి పోయెను. నీవు పరుగెతిత్కొనిపోయి నేను 

వేయు బాణములను వెదకుమని ఆ పనివానితో అతడు చెపప్గా వాడు పరుగెతుత్చునన్పుప్డు అతడు ఒక 

బాణము వాని అవతలకు వేసెను. అయితే వాడు యోనాతాను వేసిన బాణము ఉనన్ చోటునకు 

వచిచ్నపుప్డు యోనాతాను వాని వెనుకనుండి కేక వేసి బాణము నీ అవతలనునన్దని చెపిప్ వాని 

వెనుకనుండి కేకవేసి నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న రమమ్నెను; యోనాతాను పనివాడు బాణములను 

కూరుచ్కొని తన యజమానుని యొదద్కు వాటిని తీసికొనివచెచ్ను గాని సంగతి ఏమియు వానికి 

తెలియక యుండెను. యోనాతానునకును దావీదునకును మాతర్ము ఆ సంగతి తెలిసియుండెను. 

యోనాతాను తన ఆయుధములను వాని చేతికిచిచ్ వీటిని పటట్ణమునకు తీసికొనిపొమమ్ని చెపిప్ వాని 

పంపివేసెను. వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ మూడు 

మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 
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ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. అంతట యోనాతాను యెహోవా 

నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. 

మనమిదద్రము యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది 

గలిగి పొమమ్ని దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళిల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు 

తిరిగివచెచ్ను.  
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దావీదు నోబులో యాజకుడైన అహీమెలెకు నొదద్కు వచెచ్ను; అయితే అహీమెలెకు దావీదు రాకకు 

భయపడి నీవు ఒంటరిగా వచిచ్తివేమని అతని నడుగగా దావీదు రాజు నాకు ఒక పని నిరణ్యించి నేను 

నీ కాజాఞ్పించి పంపిన పని యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి 

వెళల్ నిరణ్యించితిని; నీయొదద్ ఏమియునన్ది? అయిదు రొటెట్లుగాని మరేమియుగాని యుండినయెడల 

అది నాకిమమ్ని యాజకుడైన అహీమెలెకుతో అనగా యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; 

పనివారు సతరీలకు ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. అందుకు 

దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ మూడు దినములు సతరీలు మాకు 

దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము చేయు కారయ్ము 

అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని యాజకునితో అనెను. 

అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, 

వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  ఆ 

దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, 

అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ రాజు పని వేగిరముగా జరుగవలెనని 

యెరిగి నా ఖడగ్మునైనను ఆయుధములనైనను నేను తేలేదు. ఇకక్డ నీయొదద్ ఖడగ్మైనను ఈటెయైనను 

ఉనన్దా అని దావీదు అహీమెలెకు నడుగగా యాజకుడు ఏలా లోయలో నీవు చంపిన గొలాయ్తు అను 

ఫిలిషీత్యుని ఖడగ్మునన్ది, అదిగో బటట్తో చుటట్బడి ఏఫోదు వెనుక ఉనన్ది, అది తపప్ ఇకక్డ మరి ఏ 

ఖడగ్మును లేదు, దాని తీసికొనుటకు నీకిషట్మైనయెడల తీసికొనుమనగా దావీదు దానికి 

సమమైనదొకటియు లేదు, నాకిమమ్నెను. అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినముననే 

లేచి పారిపోయి గాతు రాజైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. ఆకీషు సేవకులు ఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు 

కాడా? వారు నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానములు చేయుచు సౌలు వేలకొలది హతముచేసెననియు, 

దావీదు పదివేలకొలది హతముచేసెననియు పాడిన పాటలు ఇతని గూరిచ్నవే గదా అని అతనినిబటిట్ 

రాజుతో మాటలాడగా దావీదు ఈ మాటలు తన మనసుస్లోనుంచుకొని గాతు రాజైన ఆకీషునకు 

బహు భయపడెను. కాబటిట్ దావీదు వారియెదుట తన చరయ్ మారుచ్కొని వెఱిఱ్వానివలె నటించుచు, 

దావ్రపు తలుపుల మీద గీతలు గీయుచు, ఉమిమ్ తన గడడ్ముమీదికి కారనిచుచ్చు నుండెను. వారతని 
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పటుట్కొనిపోగా అతడు పిచిచ్చేషట్లు చేయుచు వచెచ్ను. కావున ఆకీషు రాజుమీరు చూచితిరి కదా? 

వానికి పిచిచ్పటిట్నది, నాయొదద్కు వీనినెందుకు తీసికొని వచిచ్తిరి? పిచిచ్చేషట్లు చేయువారితో నాకేమి 

పని? నా సనిన్ధిని పిచిచ్చేషట్లు చేయుటకు వీని తీసికొని వచిచ్తిరేమి? వీడు నా నగరిలోనికి 

రాతగునా? అని తన సేవకులతో అనెను.  
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దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును 

అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని యొదద్కు వచిచ్రి. మరియు ఇబబ్ంది 

గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, అసమాధానముగా నుండువారందరును, 

అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు 

వందలమంది వచిచ్యుండిరి. తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు 

వచిచ్ దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ 

నుండనిమమ్ని మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు 

కొండలలో దాగియునన్ దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. మరియు పర్వకత్యగు గాదు 

వచిచ్ కొండలలో ఉండక యూదా దేశమునకు పారిపొమమ్ని దావీదుతో చెపిప్నందున దావీదు పోయి 

హారెతు అడవిలో చొచెచ్ను.  దావీదును అతని జనులును ఫలానిచోట ఉనాన్రని సౌలునకు 

వరత్మానమాయెను. అపుప్డు సౌలు గిబియా దగగ్ర రామాలో ఒక పిచులవృక్షము కిర్ంద దిగి యీటె 

చేతపటుట్కొని యుండెను. అతని సేవకులు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ 

సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును 

దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి కుమారునితో నిబంధన చేసిన 

సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా కొరకు పొంచియుండునటుల్గా 

నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో ఎవనికిని చింతలేదే. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి 

నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను చూచితిని. అహీమెలెకు అతని 

పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును 

అతనికిచెచ్నని చెపప్గా రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును నోబులోనునన్ 

అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు రాగా సౌలు 

అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా అనెను. సౌలు నీవు 

యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, 
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అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై అతడును నీవును జతకూడితిరేమని 

యడుగగా అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ నగరిలో 

ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? అతని పక్షముగా నేను దేవుని 

యొదద్ విచారణచేయుట నేడే ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన 

నామీదను నా తండిర్ ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ 

గొపప్ యేమియు నీ దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా రాజు 

అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము నిశచ్యము అని చెపిప్ యెహోవా 

యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు 

తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము చేయనొలల్క యుండగా రాజు 

దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు ఎదోమీయుడైన దోయేగు 

యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ దినమున హతముచేసెను. 

మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత హతము చేసెను; మగవారినేమి 

ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత 

హతముచేసెను. అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు అనునొకడు 

తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి 

దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ 

నీవు భదర్ముగా ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే 

అని అబాయ్తారుతో చెపెప్ను.  
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తరువాత ఫిలిషీత్యులు కెయీలామీద యుదధ్ము చేసి కలల్ములమీది ధానయ్మును దోచుకొనుచునాన్రని 

దావీదునకు వినబడెను. అంతట దావీదు నేను వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. దావీదుతో కూడియునన్ జనులు మేము ఇచచ్ట యూదా 

దేశములో ఉండినను మాకు భయముగా నునన్ది; ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములకెదురుగా కెయీలాకు మేము 

వచిచ్నయెడల మరింత భయము కలుగును గదా అని దావీదుతో అనగా దావీదు మరల యెహోవా 

యొదద్ విచారణ చేసెను నీవు లేచి కెయీలాకు వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని 

యెహోవా సెలవియయ్గా దావీదును అతని జనులును కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి 

వారిని లెసస్గా హతముచేసి వారి పశువులను దోచుకొనివచిచ్రి. ఈలాగున దావీదు కెయీలా 

కాపురసుథ్లను రకిష్ంచెను. అహీమెలెకు కుమారుడైన అబాయ్తారు ఏఫోదు చేతపటుట్కొని పారిపోయి 

కెయీలాలోనునన్ దావీదునొదద్కు వచెచ్ను. దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని దావీదు 

దావ్రములును అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి అందులో మూయబడియునాన్డు, 

దేవుడతనిని నాచేతికి అపప్గించెననుకొనెను. కాబటిట్ సౌలు కెయీలాకు పోయి దావీదును అతని 

జనులను ముటట్డింపవలెనని జనులందరిని యుదధ్మునకు పిలువనంపించెను. సౌలు తనకు కీడే 

యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. అపుప్డు 

దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, సౌలు కెయీలాకు వచిచ్ ననున్బటిట్ పటట్ణమును పాడుచేయ 

నుదేద్శించుచునాన్డని నీ దాసుడనైన నాకు రూఢిగా తెలియబడియునన్ది. కెయీలా జనులు ననున్ అతని 

చేతికి అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన నాకు వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా? ఇశార్యేలీయుల దేవా 

యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడనైన నాకు దానిని తెలియజేయుమని పార్రిథ్ంపగా అతడు దిగివచుచ్నని 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. కెయీలా జనులు ననున్ నా జనులను సౌలు చేతికి అపప్గించుదురా అని 

దావీదు మరల మనవి చేయగా యెహోవా వారు నినున్ అపప్గించుదురని సెలవిచెచ్ను. అంతట 

దావీదును దాదాపు ఆరువందల మందియైన అతని జనులును లేచి కెయీలాలోనుండి తరలి, ఎకక్డికి 

పోగలరో అకక్డకు వెళిల్రి. దావీదు కెయీలాలోనుండి తపిప్ంచుకొనిన సంగతి సౌలు విని వెళల్క 

మానెను. అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను అరణయ్మున ఒక 
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పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను దేవుడు సౌలు చేతికి 

అతని నపప్గించలేదు. తన పార్ణము తీయుటకై సౌలు బయలుదేరెనని తెలిసికొని దావీదు జీఫు 

అరణయ్ములో ఒక వనమున దిగెను. అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, నీవు 

ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు 

తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన 

చేసికొనిన తరువాత దావీదు వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. జీఫీయులు 

బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా 

మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. రాజా, నీ 

మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును 

గాక. మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు ఎవడయినది 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు వినబడెను గనుక 

మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు 

తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు 

దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి పటుట్కొందును. అంతట వారు 

లేచి సౌలుకంటె ముందు జీఫునకు తిరిగివెళిల్రి. దావీదును అతని జనులును యెషీమోనుకు దకిష్ణపు 

వైపుననునన్ మైదానములోని మాయోను అరణయ్ములో ఉండగా సౌలును అతని జనులును తనున్ 

వెదకుటకై బయలుదేరిన మాట దావీదు విని, కొండ శిఖరము దిగి మాయోను అరణయ్మందు 

నివాసము చేసెను. సౌలు అది విని మాయోను అరణయ్ములో దావీదును తరుమ బోయెను. అయితే 

సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా 

దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును 

దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని చుటుట్కొనుచుండిరి. ఇటుల్ండగా దూత యొకడు 

సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని 
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చెపప్గా సౌలు దావీదును తరుముట మాని వెనుకకు తిరిగి ఫిలిషీత్యులను ఎదురొక్నబోయెను. కాబటిట్ 

సెలహమమ్లెకోతు1 అని ఆ సథ్లమునకు పేరు పెటట్బడెను. తరువాత దావీదు అకక్డనుండి పోయి 

ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ సథ్లములలో నివాసము చేయుచుండెను.  
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సౌలు ఫిలిషీత్యులను తరుముట మాని తిరిగిరాగా దావీదు ఏనెగ్దీ అరణయ్మందునాన్డని అతనికి 

వరత్మానము వచెచ్ను. అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి మూడు వేలమందిని 

ఏరప్రచుకొని వచిచ్, కొండమేకలకు వాసములగు శిలా పరవ్తములమీద దావీదును అతని జనులను 

వెదకుటకై బయలుదేరెను. మారగ్ముననునన్ గొఱఱ్దొడల్కు అతడు రాగా అకక్డ గుహ యొకటి 

కనబడెను. అందులో సౌలు శంకానివరిత్కి పోగా దావీదును అతని జనులును ఆ గుహ 

లోపలిభాగములలో ఉండిరి గనుక దావీదు జనులు అదిగో నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది నీవు అతనికి 

చేయునటుల్ నీ శతుర్వుని నీచేతికి అపప్గింతునని యెహోవా నీతో చెపిప్న దినము వచెచ్నని అతనితో 

అనగా; దావీదు లేచి వచిచ్ సౌలునకు తెలియకుండ అతని పైవసత్రపు చెంగును కోసెను. సౌలు 

పైవసత్రమును తాను కోసెనని దావీదు మనసుస్ నొచిచ్ ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు 

గనుక యెహోవాచేత అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని 

నేను చంపను అని తన జనులతో చెపెప్ను. ఈ మాటలు చెపిప్ దావీదు తన జనులను అడడ్గించి సౌలు 

మీదికి పోనియయ్క వారిని ఆపెను. తరువాత సౌలు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళిల్ మారగ్మున 

పోయెను. అపుప్డు దావీదు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళిల్ నా యేలినవాడా రాజా, అని సౌలు 

వెనుకనుండి కేకవేయగా సౌలు వెనుక చూచెను. దావీదు నేల సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి 

సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు 

వినుచునాన్వు? ఆలోచించుము; ఈ దినమున యెహోవా నినున్ ఏలాగు గుహలో నాచేతికి అపప్గించెనో 

అది నీ కండాల్ర చూచితివే; కొందరు నినున్ చంపుమని నాతో చెపిప్నను నేను నీయందు కనికరించి 

ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక నా యేలినవాని చంపనని నేను చెపిప్తిని. నా 

తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన 

నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు 

తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై యుండగా నీవు నా పార్ణము 

తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. 

యెహోవా నా విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ 

దుషు ట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని నేను నినున్ చంపను. ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన 
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బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని 

గదా? యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; ఆయనే సంగతి 

విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్నుగాక. దావీదు ఈ 

మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా 

ఏడిచ్ దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక విడిచినందుకు ఈ 

దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, నాయెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని 

వెలల్డిచేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి 

పంపివేయునా? ఈ దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 

నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు సిథ్రపరచబడుననియు నాకు 

తెలియును. కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ 

ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా నామమున నాకు పర్మాణము 

చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; 

అయితే దావీదును అతని జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి.  
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సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, 

రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన తరువాత దావీదు లేచి పారాను 

అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు 

అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు 

మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. నాబాలు గొఱఱ్లబొచుచ్ కతెత్ర 

వేయించుచునాన్డని అరణయ్మందునన్ దావీదు విని తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో 

ఇటల్నెను మీరు కరెమ్లునకు నాబాలు నొదద్కు పోయి, నా పేరు చెపిప్ కుశల పర్శన్లడిగి ఆ 

భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ 

వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. నీయొదద్ గొఱఱ్లబొచుచ్ కతిత్రించువారునాన్రను సంగతి నాకు 

వినబడెను; నీ గొఱఱ్కాపరులు మా దగగ్రనుండగా మేము వారికి ఏ కీడును చేసియుండలేదు; వారు 

కరెమ్లులో నునన్ంతకాలము వారేదియు పోగొటుట్కొనలేదు; నీ పనివారిని నీవు అడిగినయెడల 

వారాలాగు చెపుప్దురు. కాబటిట్ నా పనివారికి దయచూపుము. శుభదినమున మేము వచిచ్తివిు గదా; 

నీ కిషట్ము వచిచ్నటుట్ నీ దాసులకును నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇముమ్. దావీదు పనివారు వచిచ్ 

అతని పేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలునకు తెలియజేసి కూరుచ్ండగా నాబాలు దావీదు ఎవడు? 

యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు 

అనేకులునాన్రు. నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ కతిత్రించువారికొరకు 

నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని దావీదు దాసులతో 

చెపప్గా దావీదు పనివారు వెనుకకు తిరిగి దోవ పటుట్కొనిపోయి అతనికి ఈ మాటలనిన్యు 

తెలియజేసిరి. అంతట దావీదు వారితో మీరందరు మీ కతుత్లను ధరించుకొనుడనగా వారు కతుత్లు 

ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కతిత్ ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు వందలమంది 

బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగగ్ర నిలిచిరి. పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారయ్యైన 

అబీగయీలుతో ఇటల్నెను అమామ్, దావీదు అరణయ్ములోనుండి, మన యజమానుని కుశల 
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పర్శన్లడుగుటకై దూతలను పంపించగా అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడెను. అయితే ఆ 

మనుషుయ్లు మాకెంతో ఉపకారము చేసియునాన్రు మేము పొలములో వారి మధయ్ను 

సంచరించుచునన్ంత సేపు అపాయము గాని నషట్ముగాని మాకు సంభవింపనేలేదు. మేము గొఱఱ్లను 

కాయుచునన్ంతసేపు వారు రాతిర్ంబగళుల్ మాచుటుట్ పార్కారముగా ఉండిరి. అయితే మా 

యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు 

నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు 

పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు అనెను. అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో 

ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు 

గొఱఱ్ల మాంసమును, అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల 

అంజూరపు అడలను గారద్భములమీద వేయించి మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ 

వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ గారద్భముమీద ఎకిక్ పరవ్తపు లోయలోనికి 

వచుచ్చుండగా, దావీదును అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని కలిసికొనెను. 

అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు పోకుండ ఈ అరణయ్ములో 

అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; ఉపకారమునకు నాకు అపకారము 

చేసియునాన్డే  అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను తెలల్వారునపప్టికి 

నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ జేయునుగాక అని 

పర్మాణము చేసియుండెను. అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను నా యేలినవాడా, యీ 

దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ 

మాటలను ఆలకించుము; నా యేలినవాడా, దుషు ట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ 

జీవముతోడు పార్ణహాని చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ 

సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము 
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చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె 

ఉందురు గాక. అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా 

యేలినవాడవగు నీవు యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు 

ఆయన శాశవ్తమైన సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము 

కలుగకుండును. నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన ఉదేద్శించినయెడల, నా 

యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు 

వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను విసరివేయును. యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద 

అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సోత్తర్ము కలుగును గాక. నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ ననున్ 

ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని 

ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి 

పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ అతడు 

ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు ఆమె 

అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ 

తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని 
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గుండెపగిలెను, అతడు రాతివలె బిగిసికొనిపోయెను. పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును 

మొతత్గా అతడు చనిపోయెను. నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు మముమ్ను పిలిచి నినున్ 

పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా 

యేలినవాని సేవకుల కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని 

చెపిప్ తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు పనికతెత్లతో కూడ 

దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. మరియు దావీదు 

యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా 

ఉండిరి. సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను గలీల్మువాడైన 

లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను.  
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అంతట జీఫీయులు గిబియాలో సౌలునొదద్కు వచిచ్ దావీదు యెషీమోను ఎదుట హకీలా మనయ్ములో 

దాగియునాన్డని తెలియజేయగా సౌలు లేచి ఇశార్యేలీయులలో ఏరప్రచబడిన మూడువేల మందిని 

తీసికొని జీఫు అరణయ్ములో దావీదును వెదకుటకు జీఫు అరణయ్మునకు పోయెను. సౌలు యెషీమోను 

ఎదుటనునన్ హకీలా మనయ్మందు తోర్వ పర్కక్ను దిగగా, దావీదు అరణయ్ములో నివసించుచుండి తనున్ 

పటుట్కొనవలెనని సౌలు అరణయ్మునకు వచెచ్నని విని వేగులవారిని పంపి నిశచ్యముగా సౌలు 

వచెచ్నని తెలిసికొనెను. తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. అపుప్డు 

దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని హితీత్యుడైన అహీమెలెకును 

సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని 

అబీషై యనెను. దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు కొర్తత్ళములో 

పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను నాటియుండెను, అబేన్రును 

జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ 

శతుర్వుని నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి 

నాటివేతును, ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపి నిరోద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? యహోవా జీవముతోడు 

యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి 

నశించును; యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వానిని నేను చంపను; ఆలాగున నేను చేయకుండ 

యెహోవా ననున్ ఆపును గాక. అయితే అతని తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని 

మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ సౌలు తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని 

వారిదద్రు వెళిల్పోయిరి. యెహోవా చేత వారికందరికి గాఢనిదర్ కలుగగా వారిలో ఎవడును నిదర్ 

మేలుకొనలేదు, ఎవడును వచిచ్నవారిని చూడలేదు, జరిగినదాని గురుత్పటిట్న వాడొకడును లేడు. 

తరువాత దావీదు అవతలకుపోయి దూరముగా నునన్ కొండమీద నిలిచి, ఉభయుల మధయ్ను చాలా 

యెడముండగా జనులును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును వినునటుల్ అబేన్రూ, నీవు మాటలాడవా? అని 
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కేకవేయగా అబేన్రు కేకలువేసి రాజును నిదర్లేపు నీవెవడవని అడిగెను. అందుకు దావీదు నీవు 

మగవాడవు కావా? ఇశార్యేలీయులలో నీ వంటివాడెవడు? నీకు యజమానుడగు రాజునకు 

నీవెందుకు కాపు కాయకపోతివి? నీకు యజమానుడగు రాజును సంహరించుటకు జనులలో ఒకడు 

చేరువకు వచెచ్నే; నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత అభిషేకము 

నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు మరణశిక్షకు 

పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ నీళల్బుడిడ్ 

యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. సౌలు దావీదు సవ్రము ఎరిగి దావీదా నాయనా, యిది నీ 

సవ్రమేగదా అని అనగా దావీదు ఇటల్నెను నా యేలినవాడా నా రాజా, నా సవ్రమే. నా యేలినవాడు 

తన దాసుని ఈలాగు ఎందుకు తరుముచునాన్డు? నేనేమి చేసితిని? నావలన ఏ కీడు నీకు 

సంభవించును? రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద పడవలెనని యెహోవా 

నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. అయితే నరులెవరైనను 

నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు నీవు దేశమును విడిచి 

అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు హతుత్కొనకుండ ననున్ 

వెలివేయుచునాన్రు. నా దేశమునకు దూరముగాను, యెహోవా సనిన్ధికి ఎడమగాను నేను మరణము 

నొందకపోవుదును గాక. ఒకడు పరవ్తములమీద కౌజుపిటట్ను తరిమినటుట్ ఇశార్యేలు రాజవైన నీవు 

మినన్లిల్ని వెదకుటకై బయలుదేరి వచిచ్తివి. అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, ఈ దినమున 

నాపార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదాని బటిట్ నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా, 

నాయొదద్కు తిరిగిరముమ్; వెఱిఱ్వాడనై నేను బహు తపుప్చేసితిననగా దావీదు రాజా, యిదిగో నీ యీటె 

నాయొదద్నునన్ది, పనివారిలో నొకడు వచిచ్ దాని తీసికొనవచుచ్ను. యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు 

అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా 

నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు పర్తిఫలము దయచేయును. చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ 

పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి 

బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక అని చెపెప్ను. అందుకు సౌలు దావీదా నాయనా, నీవు 

ఆశీరావ్దము పొందుదువు గాక; నీవు ఘనకారయ్ములను పూనుకొని విజయము నొందుదువుగాక అని 
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దావీదుతో అనెను. అపుప్డు దావీదు తన మారగ్మున వెళిల్పోయెను, సౌలును తన సథ్లమునకు 

తిరిగివచెచ్ను.  
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తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక దినమున నేను సౌలుచేత 

నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోవుదును, అపుప్డు సౌలు 

ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను అతని చేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని లేచి తనయొదద్నునన్ ఆరువందలమందితో కూడ పర్యాణమై మాయోకు 

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును 

అతని వారందరును తమ తమ కుటుంబముల సమేతముగా కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు 

అహీనోయము, నాబాలు భారయ్యైయుండిన కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని యిదద్రు 

భారయ్లు దావీదుతోకూడ ఉండిరి.  దావీదు గాతునకు పారిపోయిన సంగతి సౌలునకు తెలిసినమీదట 

అతడు దావీదును వెదకుట మానివేసెను. అంతట దావీదు రాజపురమందు నీయొదద్ నీ దాసుడనైన 

నేను కాపురము చేయనేల? నీ దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినవాడనైతే బయటి పటట్ణములలో 

ఒకదానియందు నేను కాపురముండుటకు ఒక సథ్లము ఇపిప్ంచుమని ఆకీషును అడుగగా ఆకీషు సికల్గు 

అను గార్మమును ఆ దినమున అతని కిచెచ్ను. కాబటిట్ నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున 

నునన్ది. దావీదు ఫిలిషీత్యుల దేశములో కాపురముండిన కాలమంత ఒక సంవతస్రము నాలుగు 

నెలలు. అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను గెజెరీయులమీదను 

అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి ఐగుపుత్వరకు నునన్ 

దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి 

ఆడుదానినేమి యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను 

దోచుకొని తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని 

దావీదు నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. ఆలాగున దావీదు చేయుచు 

వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను 

గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను 

దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

Page  of 98 110



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   1 స"#$

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను.  
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ఆ దినములలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయవలెనని సైనయ్ములను సమకూరిచ్ 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడగా, ఆకీషు దావీదును పిలిచి నేను దండెతత్గా నీవును నీ జనులును నాతో కూడ 

యుదధ్మునకు బయలుదేరి రావలెనని పరిషాక్రముగా తెలిసికొనుమనగా దావీదు నీ దాసుడనైన నేను 

చేయబోవు కారయ్ము ఏదో అది నీవు ఇపుప్డు తెలిసికొందువనెను. అందుకు ఆకీషు ఆలాగైతే నినున్ 

ఎపప్టికి నాకు సంరక్షకుడుగా నిరణ్యింతుననెను.  సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు 

అతని గురించి విలాపము చేసి రామా అను అతని పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి. మరియు 

సౌలు కరణ్పిశాచము గలవారిని చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ యుండెను. ఫిలిషీత్యులు 

దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో దిగగా, సౌలు ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు గిలోబ్వలో 

దిగిరి. సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను 

ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. కాబటిట్ సౌలు మారువేషము 

ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ 

సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో 

చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా ఆ సతరీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? 

కరణ్పిశాచము గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లము చేసెను గదా. నీవు 

నా పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. అందుకు సౌలు 

యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున 

పర్మాణము చేయగా ఆ సతరీ నీతో మాటలాడుటకై నేనెవని రపిప్ంపవలెనని యడుగగా అతడు 

సమూయేలును రపిప్ంపవలెననెను. ఆ సతరీ సమూయేలును చూచినపుప్డు బిగగ్రగా కేకవేసి నీవు సౌలువే; 

నీవు ననెన్ందుకు మోసపుచిచ్తివని సౌలుతో చెపప్గా రాజు నీవు భయపడవదుద్, నీకు ఏమి కనబడినదని 

ఆమె నడుగగా ఆమె దేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచుచ్ట నేను చూచుచునాన్ననెను. 

అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది దుపప్టి కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు 
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పైకి వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని సాగిలపడి నమసాక్రము చేసెను. 

సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు నడుగగా సౌలు నేను బహు 

శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల 

దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. కాబటిట్ నేను చేయవలసిన 

దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ 

ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? యెహోవా తన మాట తన 

పక్షముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా దావ్రా ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీచేతినుండి రాజయ్మును 

తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని నిచిచ్యునాన్డు. యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు లోబడక, 

అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన తీక్షణమైన కోపము నెరవేరచ్కపోయిన దానినిబటిట్ యెహోవా 

నీకు ఈవేళ ఈ పర్కారముగా చేయుచునాన్డు. యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల 

చేతికి అపప్గించును; యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు 

నీవును నీ కుమారులును నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా సమూయేలు మాటలకు సౌలు 

బహు భయమొంది వెంటనే నేలను సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము భోజనమేమియు చేయక 

యుండినందున బలహీనుడాయెను. అపుప్డు ఆ సతరీ సౌలు దగగ్రకువచిచ్, అతడు బహుగా కలవరపడుట 

చూచినా యేలినవాడా, నీ దాసినైన నేను నీ ఆజఞ్కు లోబడి నా పార్ణము నాచేతిలో పెటుట్కొని నీవు 

నాతో సెలవిచిచ్న మాటలను విని అటుల్ చేసితిని. ఇపుప్డు నీ దాసినైన నేను చెపుప్ మాటలను 

ఆలకించుము, నేను నీకు ఇంత ఆహారము వడిడ్ంచుదును, నీవు భోజనము చేసి పర్యాణమై పోవుటకు 

బలము తెచుచ్కొనుమని అతనితో చెపప్గా అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని 

సేవకులు ఆ సతరీతో ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి 

నేలనుండి లేచి మంచముమీద కూరుచ్ండెను. తన యింటిలో కొర్వివ్న పెయయ్ ఒకటి యుండగా ఆ సతరీ 

దాని తీసికొని తవ్రగా వధించి పిండి తెచిచ్ పిసికి పులుసులేని రొటెట్లు కాలిచ్ తీసికొని వచిచ్ 

సౌలునకును అతని సేవకులకును వడిడ్ంచగా వారు భోజనము చేసి లేచి ఆ రాతిర్ వెళిల్పోయిరి.  
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అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల 

దగగ్ర దిగియుండిరి. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు తమ సైనయ్మును నూరేసిమందిగాను వెయేయ్సిమందిగాను 

వూయ్హపరచి వచుచ్చుండగా దావీదును అతని జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు వెనుకతటుట్న 

వచుచ్చుండిరి. ఫలిషీత్యుల సరాద్రులు ఈ హెబీర్యులు ఏల రావలెను అని ఆకీషును అడుగగా అతడు 

ఇనిన్ దినములు ఇనిన్ సంవతస్రములు నాయొదద్నుండిన ఇశార్యేలీయుల రాజైన సౌలునకు సేవకుడగు 

దావీదు ఇతడే కాడా? ఇతడు నాయొదద్ చేరిన నాటనుండి నేటివరకు ఇతనియందు తపేప్మియు నాకు 

కనబడలేదని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులతో అనెను. అందుకు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు అతనిమీద కోపపడి 

ఈ మనుషుయ్ని నీవు నిరణ్యించిన సథ్లమునకు తిరిగిపోనిముమ్, అతడు మనతో కలిసి యుదధ్మునకు 

రాకూడదు, యుదధ్మందు అతడు మనకు విరోధియవునేమో, దేనిచేత అతడు తన యజమానునితో 

సమాధానపడును? మనవారి తలలను ఛేదించి తీసికొనిపోవుటచేతనే గదా తన యజమానునితో 

సమాధానపడును. సౌలు వేలకొలదిగాను దావీదు పదివేలకొలదిగాను హతము చేసిరని వారు 

నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానము చేయుచు పాడిన దావీదు ఇతడే కాడా అని అతనితో చెపిప్రి. కాబటిట్ 

ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; 

దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు నాయొదద్కు వచిచ్న 

దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని సరాద్రులు నీయందు 

ఇషట్ములేక యునాన్రు. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రుల దృషిట్కి నీవు పర్తికూలమైన దాని చేయకుండునటుల్ నీవు 

తిరిగి నీ సథ్లమునకు సుఖముగా వెళుల్మని చెపప్గా దావీదు నేనేమి చేసితిని? నా యేలినవాడవగు 

రాజా, నీ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నేను రాకుండునటుల్ నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి 

నేటివరకు నీ దాసుడనై నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు నడిగెను. అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె 

నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ 

యుదధ్మునకు రాకూడదని చెపుప్చునాన్రు. కాబటిట్ ఉదయమున నీవును నీతోకూడ వచిచ్న నీ 

యజమానుని సేవకులును తవ్రగా లేవవలెను; ఉదయమున లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి పోవలెనని 

దావీదునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. కావున దావీదును అతని జనులును ఉదయమున తవ్రగా లేచి ఫిలిషీత్యుల 

దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైరి; ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ యెజెర్యేలునకు పోయిరి.  
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దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ 

దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, ఘనులనేమి అలుప్లనేమి 

అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని చంపక వారిని తీసికొని వెళిల్పోయియుండిరి. దావీదును 

అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది కాలచ్బడియుండుటయు, తమ భారయ్లును కుమారులును 

కుమారెత్లును చెరలోనికి కొనిపోబడి యుండుటయు చూచి ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా 

ఏడిచ్రి.  యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు భారయ్యయిన అబీగయీలు 

అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. 

మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము 

విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన 

యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. పిమమ్ట దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకుడగు అహీమెలెకు 

కుమారుడైన అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. నేను ఈ 

దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా 

యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని 

సెలవిచెచ్ను. కాబటిట్ దావీదు అతని యొదద్నునన్ ఆరువందల మందియును బయలుదేరి బెసోరు 

వాగుగటుట్కు రాగా వారిలో రెండువందల మంది వెనుక దిగవిడువబడిరి. దావీదును నాలుగువందల 

మందియును ఇంక తరుముచు పోయిరి గాని ఆ రెండువందల మంది అలసటపడి బెసోరు వాగు 

దాటలేక ఆగిరి. ఆ నాలుగు వందలమంది పోవుచుండగా పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. 

వారు దావీదునొదద్కు వాని తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు 

పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు 

దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  దావీదు నీవు 

ఏ దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడిగెను. అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ 

అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా 

యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా 

దేశమునకును కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని 
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చెపెప్ను. ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు వాని నడుగగా వాడు 

నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు నాకు పర్మాణము 

చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు 

దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి 

తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. ఈలాగున దావీదు 

అమాలేకీయులు దోచుకొనిపోయిన దానంతటిని తిరిగి తెచుచ్కొనెను. మరియు అతడు తన యిదద్రు 

భారయ్లను రకిష్ంచెను. కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

మరియు దావీదు అమాలేకీయుల గొఱఱ్లనిన్టిని గొడల్నిన్టిని పటుట్కొనెను. ఇవి దావీదునకు దోపుడు 

సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. అలసటచేత దావీదును 

వెంబడించలేక బెసోరు వాగు దగగ్ర నిలిచిన ఆ రెండువందల మందియొదద్కు దావీదు పోగా వారు 

దావీదును అతని యొదద్నునన్ జనులను ఎదురొక్నుటకై బయలుదేరి వచిచ్రి. దావీదు ఈ 

జనులయొదద్కు వచిచ్ వారి యోగకేష్మమడుగగా దావీదుతోకూడ వెళిల్నవారిలో దురామ్రుగ్లును, 

పనికిమాలినవారునైన కొందరు వీరు మనతోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్ 

మనకు మరల వచిచ్న దోపుడు సొముమ్లో మన మేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్ పిలల్లను వారు 

తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా మనలను 

కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని విషయములో మీరు 

ఈలాగున చేయకూడదు. మీరు చెపిప్నది యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు పోయినవాని 

భాగమెంతో సామానునొదద్ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట; అందరు సమముగానే 

పాలు పంచుకొందురు గదా కావున నాటనుండి నేటివరకు దావీదు ఇశార్యేలీయులలో అటిట్ 

పంపకము కటట్డగాను నాయ్య విధిగాను ఏరప్రచి నియమించెను. దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు 
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దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను 

దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను యతీత్రులోను అరోయేరులోను షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 

రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల గార్మములలోను కేనీయుల గార్మములలోను హోరామ్లోను 

కోరాషానులోను అతాకులోను హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను.  
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అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల 

యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు వారిని హతము చేయుచు సౌలును 

అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ 

కుమారులను హతము చేసిరి. యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి 

అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను 

మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ 

పటుట్కొని దానిమీద పడెను. సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును 

అతని ఆయుధములను మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. లోయ 

అవతలనునన్ ఇశార్యేలీయులును , యొరాద్ను అవతల నునన్వారును , ఇశార్యేలీయులు 

పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును చచిచ్యుండుటయు చూచి తమ నివాసగార్మములు 

విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. మరునాడు ఫిలిషీత్యులు 

హతమైనవారిని దోచుకొన వచిచ్ గిలోబ్వ పరవ్తముమీద పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు 

కుమారులను కనుగొని అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల గుళల్లోను 

జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు వాటిని పంపిరి. 

మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి అతని మొండెమును బేతాష్ను 

పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. అయితే ఫిలిషీత్యులు సౌలుకు చేసినదాని గురించిన వారత్ యాబేషిగ్లాదు 

వారు విని బలశాలులందరు లేచి రాతిర్యంత నడిచి సౌలు మొండెమును అతని కుమారుల 

కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ యేడుదినములు 

ఉపవాసముండిరి. 
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