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சாமுேவலின்
முதலாம்புத்தகம்

எல்க்கானாவும் அவனது குடும்பமும்
சீேலாவல்ஆராத த்தனர்
௧ எப்ப ராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் உள்ள

ராமா என்னும் நகரில் எல்க்கானா என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் இருந்தான். அவன்
சூப் என்னும் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
எல்க்கானா எேராகாமின் மகன், எேராகாம்
எலிகூவன் மகன், எலிகூ ேதாகுவன் மகன்,
ேதாகு சூப்பன் மகன், எப்ப ராயீம் என்னும்
ேகாத்த ரத்தலிருந்துவந்தவன்.
௨ எல்க்கானாவற்கு இரண்டு

மைனவமார்கள் இருந்தனர். அவர்களில்
ஒருத்தயன்ெபயர்அன்னாள், மற்ெறாருவள்
ெபயர் ெபனின்னாள், ெபனின்னாளுக்கு
பள்ைளகள் இருந்தனர். ஆனால்
அன்னாளுக்ேகா பள்ைளகள்இல்ைல.
௩ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் எல்க்கானா தனது

நகரமான ராமாைவ வ ட்டு சீேலாவுக்குப்
ேபாவான். அங்குஅவன்சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தைர ெதாழுதுெகாண்டான், அங்கு
கர்த்தருக்குப் பலிகளும் ெசலுத்தனான்.
சீேலாவல் ஓப்னியும் ப ெனகாசும்
கர்த்தருைடய ஆசாரியர்களாக ேசைவ
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ெசய்து வந்தனர். இவர்கள் ஏலியன்
மகன்கள். ௪ஒவ்ெவாருமுைறயும்எல்க்கானா
பலிகைள ெசலுத்தும் ேபாது அதல் ஒரு
பங்கைன ெபனின்னாளுக்கும், அவளது
பள்ைளகளுக்கும் ெகாடுத்து வந்தான்.
௫ எல்க்கானா அன்னாளுக்கும் இரட்டிப்பான
பங்கைன எப்ேபாதும் ெகாடுத்து வந்தான்.
ஏெனன்றால் அவளில் அவன் அன்பு
ெசலுத்தனான். கர்த்தர் அவளது கர்ப்பத்ைத
அைடத்தருந்தார்.

ெபனின்னாள்அன்னாைளதுன்புறுத்தல்
௬ ெபனின்னாள் எப்ெபாழுதும்

அன்னாைளத் துக்கப்படுத்த அவள்
துயருறுமாறு ெசய்வாள், ஏெனன்றால்
அன்னாள் குழந்ைதப்ேபறு இல்லாதவளாக
இருந்தாள். ௭ இது ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் ந கழ்ந்து வந்தது. ஒவ்ெவாரு
முைறயும் அவர்களின் குடும்பம்
சீேலாவலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
ேபாகும் ேபாதும், ெபனின்னாள்
அன்னாைள ேவதைனப்படுத்துவாள்.
ஒரு நாள் எல்க்கானா பலிகைளச்
ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். அன்னாள்
துக்கம் மீற அழ ஆரம்ப த்தாள். அவள்
அன்றுஎைதயும்உண்ணவல்ைல. ௮அவளது
கணவனான எல்க்கானா அவளிடம்,
“அன்னாள்! ஏன் நீ அழுகறாய்? ஏன்
உண்ணாமல் இருக்கறாய்? ஏன் துக்கமாய்
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இருக்கறாய்? நீ எனக்குரியவள், நான்
உனது கணவன். நான் பத்து மகன்கைள
வ டஉனக்கு ேமலானவன்என்பைத ச ந்த க்க
கூடாதா” என்றான்.

அன்னாளின்ெஜபம்

௯உணைவ உண்டு குடித்த பன் அன்னாள்
அைமதயாக எழுந்து கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யச் ெசன்றாள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்த ஆலயத்தன் கதவருகல் ஏலி
எனும் ஆசாரியன் ஒரு நாற்காலியல்
உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான். ௧௦அன்னாள்
மிகவும் துக்கமாக இருந்தபடியால் அவள்
கர்த்தரிடம் அழுது ெகாண்ேட ேவண்டுதல்
ெசய்தாள், ௧௧ அவள் ேதவனிடம் ஒரு
வ ேசஷ வாக்குறுதையக் ெகாடுத்தாள்.
அவள், “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ,
நான் எவ்வளவு துக்கத்தல் இருக்க ேறன்
என்பைதப் பாரும். என்ைன நைனவு
கூறும்! என்ைன மறவாேதயும். நீர் எனக்கு
ஒரு மகைனத் தந்தால், நான் அவைன
உமக்ேக தருேவன். அவன் நசேரயனாக
இருப்பான். அவன் த ராட்ைச ரசேமா
அல்லது ெவறெகாள்ளத்தக்கைவகைள
அருந்தாமலும் இருப்பான். எவரும் அவனது
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தைல மயைர ெவட்டாமல் இருப்பார்கள்”*
என்றுேவண்டிக்ெகாண்டாள்.
௧௨ இவ்வாறு அன்னாள் நீண்ட ேநரம்

கர்த்தரிடம் ெஜப க்கும்ெபாழுது அவளது
வாையேயஏலிகவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௩ அன்னாள் தன் இருதயத்தல் ெஜப த்துக்
ெகாண்டிருந்தாள். அவளது உதடுகள்
அைசந்தன, ஆனால் அவள் உரக்க
எைதயும் ெசால்லவல்ைல. எனேவ
ஏலி, அன்னாைளக் குடித்தருப்பவளாக
எண்ணினான். ௧௪ ஏலி அன்னாளிடம், “நீ
அத கப்படியாகக் குடித்தருக்கன்றாய்! இது
குடிையவ டேவண்டியேநரம்” என்றான்.
௧௫ அதற்கு அன்னாள், “ஐயா, நான்

த ராட்ைச ரசேமா அல்லது மதுைவேயா
குடிக்கவல்ைல. நான் ஆழமான
துயரத்தல் இருக்க ேறன். நான் எனது
துன்பங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். ௧௬ ேமாசமான
ெபண் என்று என்ைன எண்ணேவண்டாம்.
நான் நீண்ட ேநரமாக ப ரார்த்தைன ெசய்து
ெகாண்டிருக்க ேறன். ஏெனன்றால் எனக்கு
அேநக ெதால்ைலகள்உள்ளன. மற்றும் நான்
மிகவும்துக்கத்தல்இருக்க ேறன்” என்றாள்.

* ௧:௧௧: எவரும்...ெவட்டாமல் இருப்பார்கள் நசேரய
ஜனங்கள், ேதவனுக்கு ஒரு ச றந்த முைறயல் ஊழியம்
ெசய்வதாக வாக்குதத்தம் ெசய்தவர்கள். அதன்படி அவர்கள்
தம் தைலமயைர ெவட்டிக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். அவர்கள்
த ராட்ைசரசத்ைதகுடிக்கமாட்டார்கள்.
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௧௭ ஏலி அவளிடம், “சமாதானத்துடேன
ேபா. இஸ்ரேவலரின் ேதவன் நீ
ேகட்டைதெயல்லாம் உனக்குத் தருவாராக”
என்றான்.
௧௮ அன்னாள், “உம்முைடய அடியாளுக்கு

உம் கண்களில் இரக்கத்ைதக் காணட்டும்”
என்றாள். ப றகு அவள் அங்கருந்து ேபாய்
உணவருந்தனாள். அதற்குப்பன் அவள்
துக்கமாயருக்கவல்ைல.
௧௯ மறுநாள் அதகாைலயல்

எல்க்கானாவன்குடும்பம் எழுந்துகர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்ட ப றகு ராமாவலுள்ள
தங்கள்வீட்டிற்குதரும்ப ப் ேபானார்கள்.

சாமுேவலின்பறப்பு
எல்க்கானா தன் மைனவயான

அன்னாேளாடு பாலின உறவுெகாண்டான்,
கர்த்தர் அன்னாைள நைனவுக்கூர்ந்தார்.
௨௦அேத காலம் அதற்கடுத்த ஆண்டில் அவள்
கர்ப்பமுற்று ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
அவள் தன் மகனுக்கு சாமுேவல் என்று
ெபயரிட்டாள். அவள், “இவன் ெபயர்
சாமுேவல் ஏெனன்றால் நான் கர்த்தரிடம்
இவைனக்ேகட்ேடன்” என்றாள்.
௨௧ அந்த ஆண்டில் எல்க்கானா

சீேலாவற்குப்பலிகைளக்ெகாடுப்பதற்காகவும்
மற்றும் ேதவனுக்குத் தந்த வாக்குறுதைய
நைறேவற்றும்படியும் ெசன்றான். அவன்
தனது குடும்பத்ைத தன்ேனாடு அைழத்துக்
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ெகாண்டு ெசன்றருந்தான். ௨௨ ஆனால்
அன்னாள் ெசல்லவல்ைல, அவள்
எல்க்கானாவ டம், “பள்ைள வளர்ந்து த ட
உணவுஉண்ணும்வயைதஅைடயும்ெபாழுது,
நான் இவைனச் சீேலாவற்கு அைழத்து
வருேவன். ப றகு அவைனக் கர்த்தருக்குத்
தருேவன். அவன் நசேரயனாக இருப்பான்.
அவன் சீேலாவ ேலேய தங்க இருப்பான்”
என்றாள்.
௨௩ அன்னாளின் கணவனான எல்க்கானா

அவளிடம், “உனக்கு எது நல்லெதன்று
ெதரிக றேதா அைதச் ெசய். ைபயன்
பாைல மறந்து உணவு உண்ணும்
காலம்வைர நீ வீட்டிேலேய தங்கயரு. நீ
ெசான்னபடிேய கர்த்தர்உனக்குெசய்வாராக”
என்றான். எனேவ அன்னாள் தன் மகைன
வளர்ப்பதற்காகவீட்டிேலேயஇருந்தாள்.

சீேலாவல் ஏலிய டம் சாமுேவைல
அன்னாள்ெகாண்டுேபாக றாள்
௨௪ பள்ைள வளர்ந்து உணவு உண்ண

ஆரம்ப த்ததும் அன்னாள் அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு சீேலாவலுள்ள
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபானாள்.
தன்ேனாடு மூன்று காைளகைளயும்,
ஒரு மரக்கால் மாைவயும் ஒரு துருத்த
த ராட்ைசரசத்ைதயும்ெகாண்டுவந்தாள்.
௨௫ அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்

ெசன்றார்கள். எல்க்கானா காைளையப்
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பலியாகக் ெகான்றான். அவன்
முன்பு கர்த்தருக்ெகன்று வழக்கமாகச்
ெசய்வதுேபால் ெசய்தான். பன் அன்னாள்
ஏலிய டம் பள்ைளையக் ெகாடுத்தாள்.
௨௬ அன்னாள் ஏலிய டம், “என்ைன
மன்னித்துக்ெகாள்ளுங்கள் ஐயா, கர்த்தைர
ேநாக்க ெஜபம் ெசய்தபடி உங்கள்முன்நன்ற
அேத ெபண்தான் நான். நான் உண்ைமைய
ெசால்க ேறன் என இதன்மூலம் உறுத
கூறுக ேறன். ௨௭ நான் இக்குழந்ைதக்காக
ெஜபம் ெசய்து ெகாண்ேடன், கர்த்தர் என்
ெஜபத்த ற்குபதல்அளித்தார். கர்த்தர்இந்தக்
குழந்ைதையஎனக்குத்தந்தார். ௨௮இப்ேபாது
நான் இந்தக் குழந்ைதைய கர்த்தருக்குத்
தருக ேறன். அவன் தன்வாழ்நாள் முழுவதும்
கர்த்தருக்குேசைவெசய்வான்” என்றாள்.
ப றகு அன்னாள், அந்தப் பள்ைளைய

அங்ேகேய வ ட்டு வ ட்டு கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்டாள்.

௨
அன்னாள்நன்ற ெசான்னது (அன்னாளின்

ெஜபம்)
௧அன்னாள்ெஜபம் பண்ணி,

“என் இதயம் கர்த்தருக்குள் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றது!

நான் என் ேதவனுக்குள் மிக்க பலத்துடன்
இருப்பைதஉணருக ேறன்!
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என்எத ரிகைளக்கண்டுநைகக்க ேறன்.
உமது இரட்ச ப்பனாேல நான் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன்!

௨ கர்த்தைரப்ேபால பரிசுத்தமான ேவறு
ேதவன்இல்ைல.

உம்ைமத் தவ ர ேவறு ேதவன் இல்ைல!
நமது ேதவைனப் ேபான்ற ஒரு
கன்மைலேவறல்ைல.

௩ இனி அகம்பாவத்ேதாடும்
தற்ெபருைமேயாடும் ேபசாதருங்கள்!

ஏெனன்றால் ேதவனாகய
கர்த்தர் எல்லாவற்ைறயும்
அறவார், ெசய்ைககள் அவராேல
நயாயந்தீர்க்கப்படும்.

௪ வலிைமயான வீரர்களின் வல்கள்
முறகறது!

பலவீனமானவர்கள் ெபலன்
ெபறுகறார்கள்.

௫ கடந்த காலத்தல் ஏராளமான உணவுப்
ெபாருட்கைள ைவத்தருந்த ஜனங்கள்
இப்ேபாது உணவுக்காகக் கஷ்டப்பட்டு
ேவைலெசய்யேவண்டும்.

ஆனால் கடந்த காலத்தல் பச ேயாடு
இருந்தவர்கள், எல்லாம் இனிேமல்
பச யாய ரார்கள்.

முன்பு குழந்ைத ேபறு இல்லாமல் இருந்த
ெபண் இப்ேபாது ஏழு குழந்ைதகைளப்
ெபற்றருக்க றாள்!
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ஆனால் முன்பு நைறய குழந்ைதகைளப்
ெபற்ற ெபண் அக்குழந்ைதகள்
தம்ைம வ ட்டு வலகயதால்
வருத்தமாயருக்க றாள்.

௬ கர்த்தர் மரணத்ைதக் ெகாண்டு
வருகறவராகவும் வாழ
ைவக்க றவராகவும்இருக்கன்றார்.

அவேர பாதாளத்தல் இறங்கவும்,
அதலிருந்துஏறவும்பண்ணுகறவர்.

௭ கர்த்தர் ச லைர ஏைழயாக்குகறார்,
அவேர இன்னும் சலைரச்
ெசல்வந்தராக்குக றார்.

கர்த்தர் ச லைரத் தாழ்த்துகறார்,
மற்றவர்கைளேமன்ைமயாக்குகறார்.

௮கர்த்தர் ஏைழ ஜனங்கைள புழுதயலிருந்து
உய ர்ப்ப க்க றார் மற்றும் அவர்கைள
குப்ைபயலிருந்துஉயர்த்துகறார்.

கர்த்தர் ஏைழ ஜனங்கைள
முக்கயமானவர்களாக்குகறார்.

அவர்கைள அவர் இளவரசர்கேளாடும்
மத ப்புக்குரிய வருந்தனர்கேளாடும்
அமரைவக்க றார்.

கர்த்தர்உலகம்முழுவைதயும்பைடத்தார்!
இந்தமுழுஉலகமும்அவருக்குரியது!

௯ கர்த்தர் தமது பரிசுத்தவான்களின்
பாதங்கைளப்பாதுகாக்க றார்.

அவர்கைளஅழிவனின்றும்காப்பார்.
ஆனால் தீயவர்கள் இருளிேல

அைமதயாவார்கள்.



1 சாமுேவல்௨:௧௦ x 1 சாமுேவல்௨:௧௩

அவர்களின் ெபலன் அவர்கைள
ெவற்றயைடயச்ெசய்யாது.

௧௦ கர்த்தைர எத ர்ப்பவர்கள்
ச தறடிக்கப்படுவார்கள்.

உன்னதமானேதவன்பரேலாகத்தலிருந்த
தமது எத ரிகளுக்கு எத ராக இடியாய்
முழங்குவார்.

கர்த்தர் பூமியன் கைடச பகுதையயும்
நீயாயந்தீர்ப்பார்.

அவர் தமது அரசனுக்கு வல்லைமைய
அளிப்பார்.

தாம் அப ேஷகம் பண்ணினவரின் ெகாம்ைப
உயரப்பண்ணுவார்” என்றாள்.

௧௧ ப றகு எல்க்கானா ராமாவலுள்ள
தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்பனான்.
ஆனால் அந்தப் பள்ைள சீேலாவல் தங்க
ஆசாரியனாகய ஏலிக்குக் கீழ் கர்த்தருக்கு
முன்பாக பணிவைடச்ெசய்தான்.
ஏலியன்தீயமகன்கள்
௧௨ஏலியன்மகன்கள்எல்லாரும்தீயவர்கள்.

அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படாதவர்கள்.
௧௩ ஜனங்களிடம் ஆசாரியர்கள் எவ்வாறு
நடக்கேவண்டும் என்பது பற்றயும்
கவைலப்படாதவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ஜனங்கள் பலி ெசலுத்தும்ேபாது,
ஆசாரியர்கள் இைறச்சையக் ெகாத க்கும்
தண்ணீருள்ள பாத்த ரத்தல் ேபாடேவண்டும்.
ப றகு ஆசாரியனின் ேவைலக்காரன்
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மூன்று முைனகைள உைடய ெபரியமுள்
கரண்டிையக் ெகாண்டு வருவான்.
௧௪ பாத்த ரத்தல் இருக்க ற இைறச்சைய
எடுக்க ஆசாரியரின் ேவைலக்காரன் இந்த
ஆயுதத்ைதத்தான் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
பாத்த ரத்தல் இருந்து அந்த ேவைலக்காரன்
எடுத்துத் தரும் இைறச்சைய மட்டுேம
ஆசாரியன் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
சீேலாவற்கு பலிகைள ெகாடுக்க வந்த
இஸ்ரேவலர் அைனவருக்கும் ஆசாரியர்கள்
ெசய்ய ேவண்டியமுைறஇதுேவஆகும்.
௧௫ ஆனால் ஏலியன் பள்ைளகேளா

இப்படிச் ெசய்யவல்ைல. பலிபீடத்தல்
ெகாழுப்பு எரிக்கப்படுமுன்னேர அவர்களின்
ேவைலக்காரர்கள் பலி ெகாடுக்கும்
ஜனங்களிடம் ெசன்று, “ெபாற ப்பதற்காக
ஆசாரியருக்குக் ெகாஞ்சம் இைறச்சையக்
ெகாடுங்கள். அவர், உங்களிடமிருந்து
ேவகைவத்த இைறச்சையப் ெபறமாட்டார்”
என்றுச்ெசால்வார்கள்.
௧௬ பலிைய ெகாடுக்கவந்த ஜனங்கேளா,

“முதலில் ெகாழுப்ைப எரியுங்கள்,
ப றகு உங்களுக்கு ேவண்டியைத
எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்” என்று
ெசால்வார்கள். இவ்வாறு நடந்தால் உடேன
ஆசாரியனின் அந்த ேவைலக்காரன்,
“இல்ைல, அந்த இைறச்சைய இப்ேபாேத
ெகாடுங்கள், நீங்கள் அதைனக்
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ெகாடுக்காவ ட்டால் அதைனப் பலவந்தமாக
எடுத்துக்ெகாள்ேவன்!” என்றுெசால்வான்.
௧௭ இவ்வாறு ஓப்னியும் ப ெனகாசும்

கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கும் பலிக்கு மரியாைத
தராமல் இருந்தார்கள். இது கர்த்தருக்கு
வ ேராதமானமிக ேமாசமானபாவமாய ற்று!
௧௮ஆனால் சாமுேவல் கர்த்தருக்கு ேசைவ

ெசய்தான். அவன் இளம் உதவயாளனாக
ஆசாரியர்கள் அணிகன்ற சணல் நூல்
ஏேபாத்ைதஅணிந்தருந்தான். ௧௯ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் சாமுேவலின் தாய் அவனுக்காக
ஒரு சன்ன சட்ைடையத் ைதப்பாள். அவள்
தன் கணவேனாடு சீேலாவற்கு பலிெசலுத்த
வரும்ேபாெதல்லாம் அதைனக் ெகாண்டு
வந்துதருவாள்.
௨௦ ஏலி, எல்க்கானாைவயும் அவனது

மைனவையயும் ஆசீர்வத த்தான். அவன்,
“அன்னாள் மூலமாக கர்த்தர் ேமலும் பல
குழந்ைதகைளத் தரட்டும். கர்த்தரிடம்
ெஜப த்துக்ெகாண்டபடி, அவருக்ேக
அளிக்கப்பட்ட அன்னாளின் மகனுைடய
இடத்ைத இந்த பள்ைளகள் பறந்து
ந ரப்பட்டும்” என்றான்.
எல்க்கானாவும், அன்னாளும் வீட்டிற்குத்

தரும்பனார்கள்.
௨௧ கர்த்தர் அன்னாளிடம் கருைணயாக

இருந்தார். அவளுக்கு ேமலும் மூன்று
மகன்களும், இரண்டு மகள்களும் பறந்தனர்.
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சாமுேவல் பரிசுத்த இடத்தல் கர்த்தர்
அருக ேலேயவளர்ந்துஆளானான்.

ஏலி தனது தீய மகன்கைளக் கட்டுப்படுத்த
தவறுதல்
௨௨ ஏலிக்கு மிகவும் வயது ஆயற்று,

சீேலாவற்கு வரும் இஸ்ரேவலரிடம் தம்
பள்ைளகள் நடந்து ெகாள்வைதப்பற்ற ,
அவன் மீண்டும் மீண்டும் ேகள்வப்பட்டான்.
அேதாடு அவன் அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில் ேவைல ெசய்த
ெபண்கேளாடுப் படுத்துக்ெகாள்வதாகவும்
ேகள்வப்பட்டான்.
௨௩ ஏலி தன் பள்ைளகளிடம், “நீங்கள்

ெசய்த ெகட்டக் காரியங்கைளப்
பற்றெயல்லாம், இங்குள்ளவர்கள்
என்னிடம் கூறனார்கள். ஏன் இது ேபால்
ெசய்க றீர்கள்? ௨௪இவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள்.
கர்த்தருைடய பள்ைளகள் உங்கைளப் பற்ற
தவறாகச் ெசால்லுகறார்கள். ௨௫ ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தால் ேதவன் அவனுக்கு உதவலாம்.
ஆனால்ஒருவன்கர்த்தருக்குஎத ராகப்பாவம்
ெசய்தால், யார் அவனுக்கு உதவமுடியும்?”
என்றுேகட்டான்.
ஆனால் ஏலியன் மகன்கள் அவன்

கூறயைதக் ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர். எனேவ
ஏலியன் பள்ைளகைளக் ெகால்ல கர்த்தர்
தீர்மானித்தார்.
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௨௬ சாமுேவல் வளர்ந்து வந்தான்.
அவன் ேதவனுக்கும், ஜனங்களுக்கும்
ப ரியமாயருந்தான்.

ஏலியன் குடும்பத்ைதப் பற்றய
பயங்கரமானதீர்க்கதரிசனம்
௨௭ ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன்

ஏலிய டம் வந்தான். அவன், “கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார், ‘உன் முற்ப தாக்கள்
எக ப்தல் பார்ேவானின் அடிைமகளாய்
இருந்தார்கள். அந்த காலத்தல் நான்
உன் முற்ப தாக்களுக்குத் ேதான்ற ேனன்.
௨௮ நான் உன் ேகாத்த ரத்ைத மற்ற எல்லா
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். உனது சந்ததைய
எனது ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவர்கைள என் பலிபீடத்த ற்குப் பலி
ெசலுத்துகறவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவர்கைள நான் ஏேபாத் அணியவும்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கவும்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். இஸ்ரேவலர், எனக்குத்
தரும் பலிகளிலிருந்து இைறச்சைய உங்கள்
ேகாத்த ரம் உண்ணும்படியும் ெசய்ேதன்.
௨௯ இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் ஏன் எனது
அன்பளிப்புகைளயும் பலி ெபாருட்கைளயும்
மத ப்பதல்ைல? நீ என்ைனவட உன்
மகன் கைளேய அதகம் உயர்த்துகறாய்.
இஸ்ரேவலர், இைறச்சைய எனக்காக
ெகாண்டு வரும்ேபாது, அதன் நல்ல
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பாகங்கைளெயல்லாம் தன்று நீங்கள்
ெகாழுத்துப்ேபாய்இருக்க றீர்கள்.’
௩௦ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய

கர்த்தர், உங்கள் தந்ைதயன் குடும்பேம,
எல்லா காலத்தலும் ேசைவ ெசய்யும்
என்று வாக்குறுத ெகாடுத்தருந்தார்.
ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர் ெசால்க றார்,
‘அது அவ்வாறு நடக்காது! என்ைன
கனம்பண்ணுகறவர்கைள நானும்
கனம்பண்ணுேவன். என்ைன அசட்ைட
ெசய்பவர்களுக்கு தீைம ஏற்படும். ௩௧உனது
சந்தத கைளெயல்லாம் அழிக்கன்ற காலம்
வந்துவ ட்டது. உன் குடும்பத்தல் உள்ள
யாரும் முதய வயது வைர வாழமாட்டார்கள்.
௩௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நன்ைமகள்
ஏற்படும், ஆனால் உன் வீட்டில் மட்டும்
தீைம ஏற்படுவைதக் காண்பாய். உன்
குடும்பத்தல் யாரும் முதுைமவைர
வாழமாட்டார்கள். ௩௩ நான் ஒருவைன
மாத்த ரம் ஆசாரியனாக என் பலிபீடத்தல்
ேசைவ ெசய்யப் பாதுகாப்ேபன். அவன்
முதுைமவைர வாழ்வான். அவன்
கண்பார்ைவ ேபாகு மட்டும், சக்த ெயல்லாம்
ஓயுமட்டும் வாழ்வான். உன் சந்தத கள்
எல்ேலாரும் வாளால் மரித்துப் ேபாவார்கள்.
௩௪ இைவகள் உண்ைமயல் நைறேவறும்
என்பதற்கும் ஒரு அைடயாளம் காட்டுேவன்.
உனது மகன்களான ஓப்னியும் ப ெனகாசம்
ஒேர நாளில் மரித்து ேபாவார்கள்.
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௩௫ நான் எனக்காக ஒரு உண்ைமயுள்ள
ஆசாரியைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
அவன் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து நான்
ெசால்லுகறபடி ெசய்வான். நான் அந்த
ஆசாரியனின் குடும்பத்ைதப் பலமுள்ளதாகச்
ெசய்ேவன். அவன் அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ட
எனது அரசரின் முன்னிைலயல் எப்ேபாதும்
ேசைவ ெசய்வான். ௩௬ ப றகு உன்
குடும்பத்தல் மீதயான எல்ேலாரும்
வந்து அந்த ஆசாரியன் முன்பு பணிந்து,
வணங்க நற்பார்கள். அவர்கள் ஒரு
துண்டு ெராட்டிக்காகவும், ச ல்லைற
காசுகளுக்காகவும் ப ச்ைச எடுப்பார்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள், “தயவு ெசய்து எனக்கு
ஆசாரியன் ேவைல தாரும். அதனால்
நான் உண்ண உணைவ ெபறுேவன்” என்று
ேவண்டுவார்கள்’ ” என்றுகூறனான்.

௩
ேதவன்சாமுேவைலஅைழக்க றார்
௧சறுவனானசாமுேவல், ஏலியன்கீேழ
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்துவந்தான். அந்த

நாட்களில் கர்த்தர் ஜனங்கேளாடு ேநரடியாக
அடிக்கடி ேபசுவதல்ைல. அங்ேக மிகக்
குைறந்ததரிசனங்கேளஇருந்தன.
௨ ஏலியன் கண்கள் பலவீனமாக

ஏறக்குைறய அவன் குருடாகவ ட்டான்.
ஒரு நாள் அவன் படுக்ைகயல் க டந்தான்.
௩ சாமுேவல் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
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ெபட்டி இருக்க ற கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
படுத்தருந்தான். கர்த்தருைடய வளக்கானது
இன்னும்எரிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. ௪கர்த்தர்
சாமுேவைல அைழத்தார். சாமுேவேலா,
“நான் இங்ேக இருக்க ேறன்” என்றான்.
௫ ஏலி தன்ைன அைழப்பதாக சாமுேவல்
நைனத்துக்ெகாண்டான். எனேவ சாமுேவல்
ஏலியன் அருகல் ஓடிச் ெசன்றான். “நான்
இங்ேக இருக்க ேறன். ஏன் என்ைன
அைழத்தீர்கள்” என்றுேகட்டான்.
ஆனால் ஏலிேயா, “நான் உன்ைன

அைழக்கவல்ைல. படுக்ைகக்குத் தரும்ப ப்
ேபா” என்றான்.
சாமுேவல் படுக்ைகக்குத் தரும்ப

ேபானான். ௬ மீண்டும் கர்த்தர், “சாமுேவேல!”
என்று கூப்ப ட்டார். மீண்டும் சாமுேவல்
ஏலிய டம் ஓடிப் ேபானான். அவனிடம்,
“நான் இங்ேக இருக்க ேறன். என்ைன ஏன்
கூப்ப ட்டீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ஏலிேயா, “நான் உன்ைன

அைழக்கவல்ைல. படுக்ைகக்குத் தரும்ப ப்
ேபா” என்றான்.
௭ சாமுேவல் அதுவைர கர்த்தைரப்பற்ற

அறயாமல் இருந்தான். கர்த்தர் அதுவைர
அவனிடம் ேநரடியாகப் ேபசனதல்ைல.
௮ கர்த்தர் சாமுேவைல மூன்றாவது

முைறயாக அைழத்தார். மீண்டும் சாமுேவல்
எழுந்து ஏலிய டம் ஓடிப்ேபானான். “நான்
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இங்ேக இருக்க ேறன், என்ைன ஏன்
அைழத்தீர்கள்” என்றான்.
பன்னர் ஏலி, சாமுேவைல அைழத்தது

கர்த்தர் என்பைத அற ந்துக் ெகாண்டான்.
௯ ஏலி சாமுேவலிடம், “படுக்ைகக்குப் ேபா,
அவர் உன்ைன மீண்டும் அைழத்தால்,
‘கர்த்தாேவ, ேபசும். நான்உமது தாசன். நான்
கவனித்துக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’
என்றுெசால்” என்றான்.
எனேவ சாமுேவல் மீண்டும் படுக்ைகக்குத்

தரும்ப ப்ேபானான். ௧௦ கர்த்தர் வந்து அங்ேக
நன்றார். அவர் முன்பு ேபாலேவ ெசய்தார்.
அவர், “சாமுேவேல, சாமுேவேல!” என்று
அைழத்தார்.
சாமுேவேலா, “கர்த்தாேவ ேபசும்,

நான் உமது தாசன், நான் கவனித்துக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧ கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நான்

இஸ்ரேவலில் சல காரியங்கைள வைரவல்
ெசய்ேவன் அைதப்பற்ற ேகள்வப்படுக ற
ஜனங்கள் அத ர்ச்ச அைடவார்கள். ௧௨ நான்
ஏலிக்கும் அவன் குடும்பத்த ற்கும் எத ராகச்
ெசய்ேவன் என்று ெசான்னப்படிேய
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெதாடக்கம் முதல்
இறுதவைர ெசய்ேவன். ௧௩ நான் ஏலிய டம்
அவனது குடும்பத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
தண்டிக்கப் ேபாவதாகக் கூறயருக்க ேறன்.
அவன் மகன்கள் அவர்களாகேவ சாபத்ைத
வரவைழத்துக் ெகாண்டனர். அவர்கள்
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ேதவனுக்கு வேராதமாகக் ெகட்டவற்ைறப்
ேபச யும் ெசய்தும் வந்தனர் என்பைத
ஏலி அறந்தருந்தும், ஏலி அவர்கைளக்
கட்டுப்படுத்தத் தவறவ ட்டான். ௧௪ அதனால்
தான் ஏலியன் குடும்பத்தார் ெசய்த
பாவங்கள் ஒருேபாதும், பலிகளாேலா,
தானியக் காணிக்ைகயாேலா தீர்வதல்ைல
என்று நான் ஆைணயட்டிருக்க ேறன்”
என்றார்.
௧௫ வடியும்வைர சாமுேவல்

படுக்ைகய ேலேய படுத்தருந்தான்.
அதகாைலய ேலேய எழுந்து கர்த்தருைடய
ஆலய கதைவத் த றந்தான். ஏலிய டம்
கர்த்தருைடய தரிசனத்ைதப் பற்ற க் கூற
சாமுேவல்பயந்தான்.
௧௬ ஆனால் ஏலிேயா சாமுேவலிடம், “என்

மகேன சாமுேவல்!” என்று அைழத்தான்.
அதற்குசாமுேவல், “ஐயா” என்றான்.
௧௭ ஏலி அவனிடம், “கர்த்தர் உன்னிடம்

என்ன ெசான்னார்? அதைன என்னிடம்
மைறக்கேவண்டாம். ேதவன் உன்னிடம்
ெசான்னச் ெசய்தைய மைறத்தால் ேதவன்
உன்ைனத்தண்டிப்பார்” என்றான்.
௧௮ அதனால் சாமுேவல் ஏலிய டம்

எல்லாவற்ைறயும் கூறனான்.
அவன் ஏலிய டம் எைதயும் மைறத்து
ைவக்கவல்ைல.
ஏலி, “அவர் கர்த்தர். அவருக்குச் சரிெயனத்

ேதான்றுவைதஅவர்ெசய்யட்டும்” என்றான்.
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௧௯ சாமுேவல் வளரும்ேபாது கர்த்தர்
அவேனாேடேய இருந்தார். சாமுேவலின்
எந்தச் ெசய்தயும் ெபாய்யாக நரூப க்க
கர்த்தர் அனுமத க்கவல்ைல. ௨௦ ப றகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா வைரக்கும்
சாமுேவல் உண்ைமயான கர்த்தருைடய
தீர்க்கதரிச என்றற ந்தார்கள். ௨௧ சீேலாவல்
ெதாடர்ந்து கர்த்தர் சாமுேவலுக்கு தம்ைம
காண்பத்து வந்தார், மற்றும் அங்ேக
தம்முைடய வார்த்ைதயனாேலேய கர்த்தர்
சாமுேவலுக்குத் தம்ைம ெவளிப்படுத்த
வந்தார்.

௪
௧ சாமுேவைலப் பற்றயச் ெசய்த

அைனத்து இஸ்ரேவலருக்கும் பரவயது.
ஏலி முதயவனானான். அவனது மகன்கள்
ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்கு எத ராக தீய
ெசயல்கைளச்ெசய்துவந்தனர்.

ெபலிஸ்தயர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள
ெவல்லுகன்றனர்
அந்த காலத்தல், இஸ்ரேவலர்

ெபலிஸ்தருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யப்
ேபானார்கள். இஸ்ரேவலர் எெபேனசர் என்ற
இடத்தல் முகாமிட்டனர். ெபலிஸ்தர் தங்கள்
முகாம்கைள ஆப்ெபக்கல் அைமத்தனர்.
௨ ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைரத் தாக்கும்
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ெபாருட்டுத் தயாரானார்கள். ேபார்த்
துவங்கயது.
ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைரத்

ேதாற்கடித்தனர். இஸ்ரேவல் ேசைனயல்
உள்ள 4,000 வீரர்கைளப் ெபலிஸ்தர்
ெகான்றனர். ௩ இஸ்ரேவல் வீரர்கள்
தங்கள் முகாம்களுக்குத் தரும்ப வந்தனர்.
மூப்பர்கள், “கர்த்தர் ஏன் ெபலிஸ்தர் நம்ைமத்
ேதாற்கடிக்கும்படிச் ெசய்தார்? சீேலாவல்
உள்ள நமது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவருேவாம். அதன்படி
ேதவன் நம்ேமாடு கூட ேபார்க்களத்துக்கு
வருவார். அவர் நம்ைம எத ரிகளிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்” என்றனர்.
௪ எனேவ ஜனங்கள் சீேலாவற்குச்

சலைர அனுப்பனார்கள். அவர்கள்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டு
வந்தனர். அப்ெபட்டியன் ேமல் ேகருபீன்கள்
இருந்தார்கள். அைவ கர்த்தர் உட்காரும்
சங்காசனம் ேபால இருந்தது. ஏலியன்
இரண்டுமகன்களானஓப்னியும் ப ெனகாசும்
அப்ெபட்டிேயாடுவந்தனர்.
௫ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்

ெபட்டியானது முகாமுக்குள்ேள வந்ததும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலமாகச்
சத்தமிட்டனர். அச்சத்தம் பூமிையேய அத ரச்
ெசய்தது. ௬ ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலர்களின்
சத்தத்ைதக்ேகட்டு, “ஏன்இஸ்ரேவல்முகாமில்
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இவ்வாறு சத்தமிடுக றார்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.
பன்னர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி

முகாமிற்கு ெகாண்டு வரப்பட்டைத
அற ந்துக்ெகாண்டனர். ௭ ெபலிஸ்தர்
அதனால் அஞ்சனர். அவர்கேளா, “ேதவன்
அவர்களின் முகாமிற்கு வந்தருக்க றார்கள்.
நாம் இக்கட்டில் இருக்க ேறாம். இதற்கு
முன்பு இதுேபால் நடந்ததல்ைல! ௮ நாங்கள்
கவைலப்படுக ேறாம். வல்லைமயான
இந்தத் ெதய்வங்களிடமிருந்து நம்ைம யார்
காப்பாற்றுவார்கள்? இந்தத் ெதய்வங்கள்
ஏற்ெகனேவ எக ப்தயர்களுக்கு ேநாையயும்
துன்பங்கைளயும் ெகாடுத்தவர்கள்.
௯ ெபலிஸ்தயர்கேள, ைதரியமாக இருங்கள்,
ஆண்கைளப்ேபான்றுப் ேபாரிடுங்கள்.
முற்காலத்தல் இஸ்ரேவலர்கள் நமக்கு
அடிைமகளாக இருந்தனர். நீங்கள்
ஆண்கைளப் ேபான்று சண்ைடய டாவ ட்டால்
அவர்களுக்கு அடிைமயாகவடுவீர்கள்!”
என்றனர்.
௧௦ எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் கடுைமயாகச்

சண்ைடய ட்டு இஸ்ரேவலர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல்
வீரனும் தங்கள்முகாமிற்கு ஓடினார்கள். இது
இஸ்ரேவலுக்குப் படுேதால்வயாயருந்தது.
30,000இஸ்ரேவல்வீரர்கள்ெகால்லப்பட்டனர்.
௧௧ ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, ஓப்னிையயும்
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ப ெனகாைசயும் ெகான்றுவ ட்டனர். ௧௨அந்த
நாளில் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஒருவன் ேபார்க்களத்தலிருந்து சீேலாவற்கு
ஓடிப்ேபானான். அவன் தனது ஆைடையக்
க ழித்ெதற ந்தான். தைலயன் ேமல்
புழுதைய அள்ளிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
இவ்வாறு அவன் தன் ேசாகத்ைத
ெவளிகாட்டினான். ௧௩ இந்த மனிதன்
சீேலாவற்கு வந்தெபாழுது ஏலி நகர
வாசல்களுக்கு அருகல் ஒரு நாற்காலியல்
அமர்ந்தருந்தான். ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையப் பற்ற ஏலி கவைலப்பட்டு,
கவனித்துக் காத்தருந்தான். ப றகு
ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன்
சீேலாவுக்கு வந்து அந்தக் ெகட்டச்
ெசய்தையக் கூறனான். நகரிலிருந்த
ஜனங்கள் அைனவரும் சத்தமாக
அழத் துவங்கனார்கள். ௧௪-௧௫ ஏலி
98 வயதுைடயவன். அவன் குருடன்.
என்ன நடக்க றது என்பைத அவனால்
காணமுடியவல்ைல. ஆனால் அவனால்
ஜனங்களின் உரத்த அழுைக சத்தத்ைதக்
ேகட்க முடிந்தது. ஏலி, “ஏன் இவர்கள்
இவ்வாறு சத்தமிடுக றார்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்

ஏலிய டம் ஓடிவந்து நடந்தைதக் கூறனான்.
௧௬ அவன், “நான் இப்ேபாதுதான்
ேபார்க்களத்தலிருந்து ஓடி வந்ேதன்”
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என்றான்.
ஏலி அவனிடம், “மகேன! என்ன நடந்தது?”

என்றுேகட்டான்.
௧௭அதற்குஅவன், “ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து

இஸ்ரேவலர்கள் ஓடிப்ேபானார்கள்.
இஸ்ரேவல் பைட ஏராளமான வீரர்கைள
இழந்துவ ட்டது. உமது இரு மகன்களும்
மரித்துப்ேபானார்கள். ெபலிஸ்தர்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எடுத்துக்
ெகாண்டனர்” என்றான்.
௧௮ ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்

ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையப்பற்ற ச்
ெசான்னதும், ஏலி நாற்காலியலிருந்து
வாசல் பக்கமாய் மல்லாக்காய் வழுந்து தன்
கழுத்ைத முறத்துக்ெகாண்டான். அவன்
வயதானவனாகவும் சரீரம் பருமனாகவும்
இருந்ததால், மரித்துப்ேபானான். ஏலி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள 20 ஆண்டுகள்
வழிநடத்தனான்.

மகைம ேபாய்வ ட்டது
௧௯ ஏலியன் மருமகளான பெனகாசன்

மைனவ அப்ேபாதுநைறமாதகர்ப்பணியாக
இருந்தாள். அவள் குழந்ைதப்
ெபறுவதற்குரியக் காலம் அது. ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி பற ேபானதுப் பற்ற
அவள் ேகள்வப்பட்டாள். அேதாடு
அவள் தன் கணவனும் தன் மாமனாரும்
மரித்துப்ேபானது பற்றயும் ேகள்வப்பட்டாள்.



1 சாமுேவல்௪:௨௦ xxv 1 சாமுேவல்௫:௨

உடேன அவளுக்கு ப ரசவ வலிஆரம்பமாக க்
குழந்ைதையப் ெபற்றாள். ௨௦ அவளது
ப ரசவத்த ற்கு உதவய ெபண்ேணா,
“கவைலப்படாேத! நீ ஒரு ஆண்மகைனப்
ெபற்றருக்க றாய்” என்றாள்.
ஆனால் ஏலியன் மருமகேளா அைதக்

கவனிக்கவல்ைல, எவ்வத பதலும்
ெசால்லவல்ைல. ௨௧ அவள், அந்தப்
பள்ைளக்குஇக்கேபாத்என்றுப்ெபயரிட்டாள்,
அதற்கு ெபாருள் “இஸ்ரேவலரின் மகைமப்
ேபாய ற்று!” என்பதாகும், ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி பற ேபானது, கணவனும்
மாமனாரும் மரித்துப் ேபானார்கள், எனேவ
அவள்இந்தப்ெபயைரைவத்தாள். ௨௨அவள்,
“இஸ்ரேவலரின் மகைமப் ேபாய ற்று”
ஏெனன்றால் ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய பற த்துக் ெகாண்டனர்
என்றாள்.

௫
பரிசுத்தப்ெபட்டியனால்ெபலிஸ்தர்களுக்குத்

ெதால்ைல
௧ ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிைய எெபேனசரிலிருந்து
அஸ்ேதாத்த ற்குக் ெகாண்டுப் ேபானார்கள்.
௨ ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்த
ெபட்டிைய தாேகானின் ேகாவலுக்குள்
ெகாண்டுப் ேபாய் தாேகானின் சைலக்கு
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அருகல் ைவத்தனர். ௩ மறுநாள் காைல,
அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் எழுந்ததும் தாேகானின்
சைல முகம்குப்புற வழுந்து க டப்பைதக்
கண்டனர். தாேகான் கர்த்தருைடய ெபட்டிக்கு
முன்னால்வழுந்துக டந்தது.
அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் தாேகானின்

சைலையப் பைழய இடத்தல் ைவத்தனர்.
௪ ஆனால் மறுநாள் காைலயல், மீண்டும்
தாேகானின் சைல முகம்குப்புற வழுந்து
க டப்பைதக் கண்டனர்! கர்த்தருைடய
பரிசுத்த ெபட்டிக்கு முன்னால் தாேகான்
சைல வழுந்துக டந்தது. இந்தமுைற
தாேகானின் தைலயும், ைககளும்
உைடந்து ேகாவல் வாசற்படிய ேலக டந்தன.
தாேகானின் உடல் மாத்த ரம் அப்படிேய
க டந்தது. ௫ அதனால்தான் இன்றும் கூட,
தாேகானின் பூசாரிகளும், அஸ்ேதாத்தல்
உள்ள தாேகானின் ேகாவலுக்குள்
நுைழகற ஒருவனும் ேகாவல் வாசற்படிைய
மித ப்பதல்ைல.
௬அஸ்ேதாத்துஜனங்களுக்கும்,அவர்களது

அக்கம், பக்கத்தனருக்கும் வாழ்க்ைகச்
ச ரமமாகும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். கர்த்தர்
அவர்களுக்கு பல துன்பங்கைளத் தந்தார்.
அவர்கைள ேதால் கட்டிகளினால் வாத த்தார்.
அவர்களுக்கு சுண்ெடலிகைளயும்
அனுப்பனார். அைவ அவர்களின்
கப்பல்களுக்கும், நலப்பகுத களுக்கும்
பரவயது. நகர ஜனங்கள் அஞ்சனார்கள்.
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௭ அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் நடப்பைத எல்லாம்
கண்டனர். அவர்கள், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டியானது
இங்ேக இருக்கக் கூடாது! அவர் நம்ைமயும்
நமது ெதய்வமான தாேகாைனயும்
தண்டித்தருக்க றார்” என்றனர்.
௮ அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் ெபலிஸ்தயரின்

5 ஆளுனர்கைளயும் வரவைழத்தனர்.
அவர்களிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய நாம் என்னச்
ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
ஆளுனர்கேளா, “இஸ்ரேவலின்

ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
இங்கருந்து காத் பட்டணத்தற்கு
எடுத்துப்ேபாக ேவண்டும்” என்றனர். ஆகேவ
ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையஎடுத்துச்ெசன்றனர்.
௯ ஆனால் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிைய காத் நகரம் வைரக்கும்
ெபலிஸ்தர்கள் எடுத்துச் ெசன்றதும், காத்
நகைர கர்த்தர் தண்டித்தார். ஜனங்கள்
மிகவும் கலக்கமுற்றனர். இைளஞர்
முதயவர் என அைனவருக்கும் ேதவன்
ெதால்ைலகைள ஏற்படுத்தனார். ேதவன்
அங்குள்ளவர்களுக்கும் ேதால் கட்டிகைள
தந்தார். ௧௦ எனேவ, ெபலிஸ்தயர்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எக்ேரானுக்குஅனுப்பனர்.
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ஆனால் அங்குள்ள ஜனங்கள் ேதனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கண்டதும்,
முைறய ட்டார்கள். “எங்களது எக்ேரான்
நகரத்த ற்கு இஸ்ரேவலருைடய ேதவனின்
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஏன் ெகாண்டு
வந்தீர்கள்? நீங்கள் எங்கைளயும் எங்கள்
ஜனங்கைளயும் ெகால்ல வரும்புக றீர்களா?”
எனக் ேகட்டனர். ௧௧ எக்ேரான் ஜனங்கள்
ெபலிஸ்தய ஆளுனர்கைளக் கூட்டி,
“இஸ்ரேவலருைடய ேதவனின் ெபட்டி நம்ைம
ெகான்றுப்ேபாடுவதற்குமுன்இதைனஅதன்
பைழய இடத்த ற்ேக அனுப்பவடுேவாம்!”
என்றனர்.
எக்ேரான் ஜனங்கள் மிகவும்

பயமைடந்தனர்! அங்குள்ள ஜனங்கைள
ேதவன் மிகவும் கஷ்டப்படுத்தனார். ௧௨ பலர்
மரித்தனர். மரிக்காதவர்களுக்கு ேதால் கட்டி
இருந்தது. எக்ேரான் ஜனங்களின் கூக்குரல்
பரேலாகம்வைர எட்டியது.

௬
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி தருப்ப

அனுப்பப்படுக றது
௧ெபலிஸ்தர் தம் நாட்டில் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஏழு மாதங்கள்ைவத்தருந்தனர்.

௨ ெபலிஸ்தர் தங்கள் பூசாரிகைளயும்,
மந்த ரவாத கைளயும் அைழத்து,
“கர்த்தருைடய ெபட்டிைய என்னச்
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ெசய்யலாம்? ெபட்டிைய எவ்வாறு தருப்ப
அனுப்பலாம்” என்றுேகட்டனர்.
௩ அதற்கு அவர்கள், “நீங்கள்

இஸ்ரேவலரின் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையத் தருப்ப அனுப்புவதானால்
ெவறுைமயாக அனுப்பேவண்டாம்.
அன்பளிப்ேபாடு அனுப்புங்கள். அப்ேபாது
உங்கள் பாவங்கைளயும் இஸ்ரேவலின்
ேதவன் எடுத்துப் ேபாடுவார். பன் நீங்களும்
குணம் ெபறுவீர்கள். நீங்களும் பரிசுத்தம்
அைடவீர்கள். இதைனச் ெசய்தால் ேதவன்
உங்கைளத் தண்டிப்பைதயும் நறுத்துவார்”
என்றனர்.
௪ெபலிஸ்தர்கள், “நம்ைமமன்னிப்பதற்காக

நாம் எத்தைகய காணிக்ைககைள
இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்?” எனக்ேகட்டனர்.
அதற்கு பூசாரிகளும், மந்த ரவாத களும்

பதல் ெசான்னார்கள். “ஒவ்ெவாரு
நகரத்துக்கும் ஒரு ஆளுநராக, 5 ெபலிஸ்தய
ஆளுநர்கள் இருக்கறார்கள். உங்களுக்கும்
உங்கள் ஆளுநர்களுக்கும் ஒேரவ தமானப்
ப ரச்சைனதான். எனேவ தங்கத்தால்
5 உருவங்கைள ேதால் கட்டியன்
சாயலிலும், 5 சுண்ெடலி சாயலிலும் ெசய்து
அனுப்பேவண்டும். ௫ எனேவ, உங்கைள
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேதால்கட்டி
மற்றும் எலியன் உருவங்கைள ெசய்யுங்கள்
அத்தங்க உருவங்கைள இஸ்ரேவல்
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ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாக்குங்கள்.
பன் இஸ்ரேவலின் ேதவன், உங்கைளயும்
உங்கள் ெதய்வங்கைளயும், உங்கள்
நாட்ைடயும் தண்டிப்பைத நறுத்துவார்.
௬ எக ப்தயர்கைளயும் பார்ேவாைனயும்
ேபான்று கடினமனம் உைடயவர்களாக
இராதீர்கள். ேதவன் எக ப்தயர்கைளத்
தண்டித்தார். எனேவதான் எக ப்தயர்கள்
இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்ைத வ ட்டுப்
ேபாகும்படிஅனுமதத்தனர்.
௭ “இப்ேபாது நீங்கள் ஒரு புது வண்டிையச்

ெசய்யேவண்டும். நுகம்பூட்டாத இரண்டு
இைளய பசுக்கைளப் ப டித்து வண்டியல்
கட்டேவண்டும். அவற்றன்கன்றுக்குட்டிகைள
அவற்றன் பன் ேபாகவ டாமல் வீட்டில்
கட்டேவண்டும். ௮ கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய அவ்வண்டியல் ைவக்கவும். தங்க
உருவங்கைளயும்சைலகைளயும்ெபட்டியன்
அருகல் பக்கத்தல் ைபயல் ைவக்கவும்.
இைவ உங்கள் பாவங்கைள மன்னிக்கும்
ேதவனுக்கான அன்பளிப்புகளாகும்.
வண்டிைய ேநரானவழியல் ேபாகவடுங்கள்.
௯ வண்டிையக் கவனியுங்கள். அது
ேநராக இஸ்ரேவலரின் ெசாந்த இடமான
ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபானால், நமக்கு இந்த
ேநாய்கைளத் தந்தவர் கர்த்தர் தான் என
அறயலாம். ஒருேவைள ெபத்ஷேமசுக்கு
அப்பசுக்கள் ேநராகச் ெசல்லவல்ைல
என்றால், இஸ்ரேவலரின் ேதவன் நம்ைமத்
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தண்டிக்கவல்ைல, இந்த ேநாய் தற்ெசயலாக
வந்தது என்று அறந்துெகாள்ளலாம்”
என்றனர்.
௧௦ ெபலிஸ்தயர் பூசாரிகளும்

மந்த ரவாத களும் ெசான்னபடிச் ெசய்தனர்.
அப்ேபாது தான் கன்றுகைள ஈன்ற இரண்டு
பசுக்கைளக் கண்டார்கள். அந்த இரண்டு
பசுக்கைள வண்டியல் பூட்டி அதன் கன்று
குட்டிகைள வீட்டுத் ெதாழுவல் கட்டினார்கள்.
௧௧ பன் ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய வண்டியல் ைவத்தனர்.
தங்க உருவங்களால் ெசய்யப்பட்ட
ேதால்கட்டிையயும், சுண்ெடலிகைளயும்
அதன் பக்கத்தல் ைவத்தனர். ௧௨ பசுக்கள்
ேநராக ெபத்ஷேமசுக்குச் ெசன்றன. அைவ
ேநராகச் சாைலயல் வலது பக்கேமா
இடது பக்கேமா தரும்பாமல் ெசன்றன.
ெபலிஸ்தர்கள் ெதாடர்ந்து நகர எல்ைலவைர
பன்ெசன்றனர்.
௧௩ ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் தங்கள்

ேகாதுைமைய பள்ளத்தாக்க ேல அறுவைட
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கண்டனர். அவர்கள்
ெபட்டிைய மீண்டும் பார்த்ததல் மிகவும்
மக ழ்ந்தனர். அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ஓடினார்கள். ௧௪-௧௫ ெபத்ஷேமசல்
ேயாசுவாவன் வயலுக்கு வண்டி வந்து
பாைறக்கருகல் நன்றது. ஜனங்கள் வண்டி
மரங்கைளப் பளந்தனர், பசுக்கைளக்
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ெகான்றுக் கர்த்தருக்கு பலியாக
ெசலுத்தனார்கள்.
ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசன்றனர். தங்க
உருவங்கள் இருந்தப் ைபையயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைறப்
ெபரியப் பாைறமீதுைவத்தனர். அந்தநாளில்
ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு தகன
பலிகைளஅளித்தனர்.
௧௬ ஐந்து ெபலிஸ்தய அரசர்களும்

ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் ெசய்வைத
எல்லாம் கவனித்தனர். அன்ேற அவர்கள்
எக்ேரானுக்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௭இவ்வாறு ெபலிஸ்தர் ேதால் கட்டிகளின்

தங்க உருவங்கைள தம் பாவங்களுக்கு
பரிகாரமாக கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர்.
ஒவ்ெவாரு ெபலிஸ்தய நகரத்த ற்கும்
ஒரு உருவம் வீதம் ெகாடுத்தனர். அைவ
அஸ்ேதாத்து, அஸ்கேலான், காத், காசா,
எக்ேரான் ஆகயைவயாகும். ௧௮ ெபலிஸ்தர்
சுண்ெடலியன் தங்க உருவங்கைளயும்
அனுப்பனார்கள். அைவயும் நகர
எண்ணிக்ைகையப் ேபாலேவ இருந்தன.
இந்நகரங்கைளச் சுற்றலும் சுவர்களும்,
நகரங்கைளச் சுற்றலும் க ராமங்களும்
இருந்தன.
ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் கர்த்தருைடய

பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பாைறயன்
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ேமல் ைவத்தனர். அப்பாைற இன்றும்
ேயாசுவாவன்வயலில்உள்ளது.
௧௯ ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருைடய

பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பார்த்தேபாது அங்ேக
ஆசாரியர்கள் இல்லாமல் இருந்தனர்.
எனேவ ேதவன் ெபத்ஷேமசல் 70 ேபைர
ெகான்றார். ெபத்ஷேமசல் உள்ள ஜனங்கள்
இக்ெகாடுைமயான தண்டைனக்காகக்
கதற அழுதனர். ௨௦ அவர்கள் “பரிசுத்தப்
ெபட்டிையப் பராமரிக்கும் ஆசாரியன் எங்ேக
இருக்க றான்? இங்கருந்து அந்த ெபட்டி
எங்ேகெசல்லேவண்டும்?” என்றனர்.
௨௧ கீரியாத்யாரீம் என்ற இடத்தல் ஒரு

ஆசாரியன் இருந்தான். அங்குள்ள
ஜனங்களுக்கு ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள்
தூது அனுப்பனார்கள். தூதுவர்கள்,
“ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையத் தரும்பக் ெகாண்டு
வந்துவ ட்டனர். இதைனஉங்கள் நகரத்த ற்கு
எடுத்துச்ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.

௭
௧ கீரியாத்யாரீம் ஜனங்கள் வந்து

கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எடுத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன
பாைறேமல் இருந்த அபனதாபன் வீட்டில்
ைவத்தனர். கர்த்தருைடய ெபட்டிையக்
காக்க அபனதாபன் மகன் எெலயாசாருக்கு
அவர்கள் ச றப்பான சடங்குகைளச்
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ெசய்தார்கள். ௨ ெபட்டி கீரியாத்யாரீமிேலேய
20ஆண்டுகள்இருந்தது.

இஸ்ரேவலர்கைளக் கர்த்தர்
காப்பாற்றுகறார்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் கர்த்தைரப்

பன்பற்ற ெதாடங்கனார்கள். ௩ சாமுேவல்
அவர்களிடம், “நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
கர்த்தரிடம் மனப்பூர்வமாக தரும்புவீர்கள்
என்றால் உங்களிடம் உள்ள அந்நய
ெதய்வங்கைளதூர எறயுங்கள். அஸ்தேராத்
வ க்க ரகங்கைளத் தூக்க எறயுங்கள்.
நீங்கள் உங்கைள முழுைமயாக கர்த்தருக்கு
ஒப்புக் ெகாடுங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு
மட்டுேம ேசைவ ெசய்யேவண்டும்! பன்னேர
கர்த்தர் உங்கைள ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்” என்றான்.
௪எனேவஇஸ்ரேவலர்தமதுபாகால்மற்றும்

அஸ்தேராத் சைலகைளத் தூர எற ந்தனர்.
கர்த்தருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்தனர்.
௫ சாமுேவல் “இஸ்ரேவலர் அைனவரும்

மிஸ்பாவல் கூடுங்கள். நான் உங்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௬ இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல் கூடினார்கள்.

அவர்கள் தண்ணீைர கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் ஊற்றனார்கள். இவ்வதமாக
உபவாசம் இருந்தனர். அன்ைறய நாளில்
எந்த வைக உணவும் உண்ணாமல், தங்கள்
பாவங்களுக்காக மனம் வருந்த அைத
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அறக்ைகய ட்டனர். “நாங்கள் கர்த்தருக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்” என்றனர்,
எனேவ சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களின்
நீத பதயாக மிஸ்பாவல்இருந்தான்.
௭ ெபலிஸ்தர், இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல்

கூடுகன்றைதப்பற்ற அற ந்துெகாண்டனர்.
ெபலிஸ்தயர்களின் அரசர்கள்
இஸ்ரேவலருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யச்
ெசன்றனர். இைதயற ந்து இஸ்ரேவலர்
பயந்தார்கள். ௮ அவர்கள் சாமுேவலிடம்,
“எங்களுக்காக நமது ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய்வைத நறுத்தேவண்டாம்!
எங்கைள ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுமாறு கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்!”
என்றனர்.
௯ சாமுேவல் ஆட்டுக்குட்டிைய

எடுத்துக் ெகாண்டான். அதைன
முழுைமயாக கர்த்தருக்கு சர்வாங்க
தகன பலியாகச் ெசலுத்தனான்.
சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தர்
அவனுைடய ெஜபத்த ற்கு பதல் ெசான்னார்.
௧௦ சாமுேவல் தகனபலிையச் ெசலுத்த க்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவலர்களுடன் ேபாரிட வந்தனர்.
ஆனால் கர்த்தர் ெபலிஸ்தயர்கள் பக்கம்
ெபரிய இடிமுழங்குமாறு ெசய்தார். இது
ெபலிஸ்தைரக் அச்சப்படுத்தயது, ேமலும்
குழப்பயது. தைலவர்களால் அவர்கைளக்
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கட்டுப்படுத்த இயலவல்ைல. எனேவ
இஸ்ரேவலர்கள் அவர்கைளப் ேபாரில்
ேதாற்கடித்தனர். ௧௧ இஸ்ரேவலர்கள்
மிஸ்பாவலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைள ெபத்கார்
வைர துரத்தனார்கள். வழிெயல்லாம்
ெபலிஸ்தர்கைளக்ெகான்றனர்.

இஸ்ரேவலுக்குசமாதானம்தரும்புக றது
௧௨இதற்குப்பன், சாமுேவல்ஒரு ச றப்பான

கல்ைல நறுவனான். அது ேதவனுைடய
உதவைய ஜனங்கள் நைனவு கூரும்படி
இருந்தது. இந்த கல் மிஸ்பாவற்கும்
ேசணுக்கும் இைடயல் இருந்தது. அதற்கு
“எெபேனசர்” (உதவயன் கல்) என்று
ேபரிட்டான். “இந்த இடம் வரும்வைர கர்த்தர்
நமக்குஉதவ ச்ெசய்தார்” என்றான்.
௧௩ ெபலிஸ்தர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவலுக்குள்
நுைழயவல்ைல. சாமுேவலின்
மீதயான வாழ்வு முடியுமட்டும்
கர்த்தர் ெபலிஸ்தயர்களுக்கு எத ராக
இருந்தார். ௧௪ ெபலிஸ்தர் ஏற்ெகனேவ
இஸ்ரேவலர்களிடம் இருந்து எக்ேரான்
முதல் காத் வைர பல நகரங்கைளக்ைகப்
பற்ற இருந்தனர். அவற்ைற இஸ்ரேவலர்
தரும்பப் ெபற்றனர். அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள
நகரங்கைளயும்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் எேமாரியருக்கும்

இைடயல்சமாதானம்நலவயது.
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௧௫ சாமுேவல் தம் வாழ்நாள் முழுவதும்
இஸ்ரேவலர்கைள வழிநடத்த ச் ெசன்றான்.
௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள நயாயம்
வ சாரித்துக் ெகாண்டு சாமுேவல் இடம்வ ட்டு
இடம் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
சுற்றுப்பயணம் ெசய்து, அவன் ெபத்ேதல்,
கல்கால், மிஸ்பா ேபான்ற இடங்களில்
நயாயம் வ சாரித்து வந்தான். ௧௭ அவனது
வீடு ராமாவல் இருந்தது. எனேவ
எப்ேபாதும் அங்ேகேய தரும்ப வருவான்.
இஸ்ரேவலர்கைள அங்கருந்ேத ஆண்டு
ெகாண்டும் நயாயம் வ சாரித்தும் வந்தான்.
சாமுேவல் ராமாவல் கர்த்தருக்காக ஒரு
பலிபீடம் கட்டினான்.

௮
இஸ்ரேவலர் ஒருஅரசன் ேவண்டும் என்று

ேகட்க றார்கள்
௧ சாமுேவல் முதுைமயைடந்ததும், அவன்

தன்ஜனங்கைளநயாயம்வ சாரிக்க ஏற்பாடு
ெசய்தான். ௨ அவனது மூத்த மகனின்
ெபயர் ேயாேவல், இைளயவனுக்குப் ெபயர்
அபயா, அவர்கள் ெபெயர் ெசபாவல்
நீத பத களாக இருந்தனர். ௩ ஆனால்
சாமுேவல் வாழ்ந்த வதத்தல் அவனது
மகன்கள் வாழவல்ைல. அவர்கள்
இரகச யமாகப் பணம் ெபற்றுக்ெகாண்டு
நீத மன்றங்களில் தீர்ப்ைப மாற்றனார்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைள நீத மன்றத்த ேல
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ஏமாற்றனார்கள். ௪ எனேவ இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கள் கூடி, ராமாவ ேல சாமுேவைல
சந்த க்கும்படி ெசன்றனர். ௫ மூப்பர்கள்
சாமுேவலிடம், “உங்களுக்கு வயதாகவ ட்டது.
உங்கள் மகன்கள் சத்தயத்தன் வழியல்
வாழவல்ைல அவர்கள் உங்கைளப் ேபால்
இல்ைல. இப்ேபாது, மற்ற நாடுகைளப்
ேபான்று எங்கைள ஆள்வதற்கு ஒரு
அரசைனத்தாருங்கள்” என்றுேகட்டனர்.
௬ எனேவ மூப்பர்கள் தங்கைள வழி

நடத்த ஒரு அரசைன ேவண்டினார்கள்.
சாமுேவல் இதைன ஒரு ெகட்ட த ட்டம் என
எண்ணினான். எனேவ சாமுேவல் கர்த்தரிடம்
ெஜப த்தான். ௭ கர்த்தர் சாமுேவலிடம்,
“ஜனங்கள் ெசான்னைதப்ேபால் ெசய்யவும்,
அவர்கள் உன்ைனத் தள்ளவல்ைல.
என்ைனத் தள்ளியுள்ளார்கள்! என்ைன
அவர்களுைடய அரசனாக ஏற்றுக்ெகாள்ள
வருப்பமில்ைல! ௮ அவர்கள் எப்ேபாதும்
ெசய்தது ேபாலேவ ெதாடர்ந்து
ெசய்க றார்கள். நான் எக ப்தலிருந்து
அவர்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன்.
ஆனால் என்ைன வட்டுவ ட்டு மற்ற
ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்தனர்.
அவர்கள் அைதேய உனக்கும் ெசய்வார் கள்.
௯ எனேவ அவர்கள் ெசான்னைதக் கவனித்து
அவர்கள் ெசால்வதுேபால் ெசய்யவும்.
ஆனால் அவர்கைள எச்சரிக்கவும். ஒரு
அரசன் அவர்களுக்கு என்ன ெசய்வான்
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என்பைதயும் கூறு! ஒரு அரசன் எவ்வாறு
ஆள்வான்என்பைதயும்கூறு” என்றார்.
௧௦ அவர்கள் சாமுேவலிடம் ஒரு அரசன்

ேவண்டுெமனக் ேகட்டிருந்தனர். எனேவ
சாமுேவல் கர்த்தர் ெசான்னவற்ைற
அவர்களிடம் ெசான்னான். ௧௧ அவன்
ெசான்னது. “உங்கைள ஆள்வதற்கு
ஒரு அரசன் வந்தால், அவன் ெசய்வது
இதுதான்: அவன் உங்களின் மகன்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வான். அவர்கைளத் தனக்கு
ேசைவ ெசய்யுமாறு பலவந்தப்படுத்துவான்.
அவர்கைள வீரர்கள் ஆகுமாறு
கட்டாயப்படுத்துவான். அவர்கள் அவனது
ேதரிலிருந்து சண்ைடய ட ேவண்டும்.
அவனது பைடயல் குதைர வீரர்களாக
ேவண்டும். அவர்கள் காவல்காரர்களாக
அரசனின் இரதத்துக்கு முன்னால்
ெசல்லேவண்டும்.
௧௨ “அரசன் உங்கள் பள்ைளகைள

வீரர்களாகுமாறுவற்புறுத்துவான். ச லர் 1,000
ேபருக்கான அதகாரிகளாகவும், இன்னும்
சலர் 50 ேபருக்கான அதகாரிகளாகவும்
ஆவார்கள்.

“அரசன் உங்கள் பள்ைளகைளக்
கட்டாயப்படுத்த தம் வயல்கைள உழவும்,
அறுவைட ெசய்யவும் ஈடுபடுத்துவான்.
அவன் உங்கள் பள்ைளகைளக்
கட்டாயப்படுத்த ேபாருக்கானஆயுதங்கைளச்
ெசய்யச் ெசால்வான்! அவர்களது
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ேதருக்கான ெபாருட்கைளச் ெசய்யுமாறு
பலவந்தப்படுத்துவான்!
௧௩ “அரசன் உங்கள் ெபண் பள்ைளகைள

எடுத்துக்ெகாள்வான். தனக்கான
வாசைனப் ெபாருட்கைளச் ெசய்யச்
ெசால்வான். அவர்களில் சலைர
அவனுக்காக சைமக்கவும், பலகாரம் சுடவும்
பலவந்தப்படுத்துவான்.
௧௪ “அரசன் உங்கள் ெசழிப்பான

வயல்கைளயும், த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவ மரங்கைளயும்
எடுத்துக் ெகாள்வான். தன் அதகாரிகளுக்கு
அவற்ைறக் ெகாடுப்பான். ௧௫ உங்கள்
தானியங்களிலும் த ராட்ைசயலும் பத்தல்
ஒரு பாகத்ைத எடுத்துக் ெகாள்வான்.
அவற்ைறத் தன் அதகாரிகளுக்குக்
ெகாடுப்பான்.
௧௬ “அரசன் உங்களிலிருந்து

ேவைலக்காரைரயும், ேவைலக்காரிகைளயும்,
ேதர்ந்த வாலிபர்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாள்வான். அவன் உங்கள்
கழுைதகைளயும் எடுத்து தன் ெசாந்த
உபேயாகத்துக்கு ைவத்துக்ெகாள்வான்.
௧௭ உங்கள் மந்ைதயல் பத்தல் ஒரு
பாகத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாள்வான்.

“நீங்கேளாஅரசர்களுக்குஅடிைமயாவீர்கள்,
௧௮ காலம் வரும்ேபாது நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த
அரசனால் கதற அழுவீர்கள். அப்ேபாது
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கர்த்தர்உங்களுக்குப்பதல்ெசால்லமாட்டார்”
என்றான்.
௧௯ஆனால் ஜனங்கள் சாமுேவலுக்கு ெசவ

ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள், “இல்ைல!
எங்கைள ஆள ஒரு அரசன் ேவண்டுெமன
வரும்புக ேறாம். ௨௦அப்ேபாது நாங்கள் மற்ற
நாடுகைளப் ேபான்று இருப்ேபாம், அரசன்
எங்கைளவழிநடத்துவான். எங்கேளாடுவந்து
எங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்வான்” என்றனர்.
௨௧ சாமுேவல் ஜனங்கள் ெசான்னைதக்

ேகட்டு கர்த்தரிடம் அவர்கள்வார்த்ைதகைளத்
தருப்ப ச் ெசான்னான். ௨௨ கர்த்தேரா,
“அவர்கள் ெசால்வைதக் ேகள்! ஒருஅரசைன
ஏற்படுத்து” என்றார்.
ப றகு சாமுேவல்இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்,

“நல்லது! நீங்கள் புதய அரசைன
அைடவீர்கள். இப்ேபாது, நீங்கள்அைனவரும்
வீட்டுக்குத்தரும்ப ச்ெசல்லுங்கள்” என்றான்.

௯
சவுல் தன் தந்ைதயன் கழுைதகைளத்

ேதடுக றான்
௧ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தல்கீஸ்
முக்கயமானவனாக இருந்தான்.

இவன் அப ேயலின் மகன். அப ேயல்
ேசேராரின் மகன், ேசேரார் ெபேகாராத்தன்
மகன், ெபேகாேராத் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த அப்பயாவன்
மகன். ௨ கீஸுக்கு சவுல் என்ற மகன்
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இருந்தான். இவன் அழகான இைளஞன்.
இவைனப்ேபால் அழகுள்ளவன் யாரும்
இல்ைல. இஸ்ரேவலில் எல்ேலாரும் இவன்
ேதாளுக்குக் கீழாயருக்கத்தக்க உயரம்
இருந்தான்.
௩ ஒரு நாள் கீஸின் கழுைதகள்

ெதாைலந்துப் ேபாயன. எனேவ அவன்
தன் மகன் சவுலிடம், “ஒரு ேவைலக்காரைன
அைழத்துப்ேபாய் கழுைதகைளத் ேதடு”
என்றான். ௪ சவுல் கழுைதகைளத்
ேதடிப் ேபானான். அவன் எப்ப ராயீம்
மைலச்சரிவுகளிலும் சலிஷா பகுத களிலும்
ேதடினான். ஆனால் கண்டு படிக்க
முடியவல்ைல. எனேவ சாலீம் நாட்டுப்
பக்கம் ேபானார்கள். அங்ேகயும் இல்ைல.
ப றகு ெபன்யமீன் நாட்டுப் பக்கத்தலும்
கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.
௫ இறுதயாக, சவுலும் ேவைலக்காரனும்

சூப் நாட்டிற்கு வந்தனர். சவுல் தன்
ேவைலக்காரனிடம், “நாம் தரும்ப ப்
ேபாகலாம். என் தந்ைத இப்ெபாழுது
கழுைதகைள வ ட்டு நம்ைமப்பற்ற
கவைலப்படஆரம்ப த்தருப்பார்” என்றான்.
௬ ஆனால் ேவைலக்காரேனா, “ஒரு

ேதவமனிதன் இங்ேக இருக்க றார்.
ஜனங்கள் அவைர மத க்கன்றனர். அவர்
ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமயாக றது.
எனேவ, நாம் நகரத்த ற்குள் ேபாேவாம். நாம்
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அடுத்து ெசல்ல ேவண்டிய இடத்ைதப்பற்ற
ேதவமனிதன்கூறக்கூடும்” என்றான்.
௭ சவுல் தன் ேவைலக்காரனிடம்.

“உறுதயாக, நாம் நகருக்குள் ேபாேவாம்,
ஆனால் அவருக்கு எைதக் ெகாடுப்பது?
ேதவமனிதனுக்கு ெகாடுக்க அன்பளிப்புகள்
எதுவுமில்ைல. நம்மிடம் உணவு கூட
இல்ைலேய?” என்றான்.
௮ மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரன்,

“பாருங்கள், என்னிடம் ெகாஞ்சம் பணம்
இருக்கறது. இதைனத் ேதவமனிதனுக்கு
ெகாடுப்ேபாம். ப றகு நாம் அடுத்துப் ேபாக
ேவண்டிய இடத்ைதப்பற்ற அவர் ெசால்வார்”
என்றான்.
௯-௧௧சவுல்தனதுேவைலக்காரனிடம், “நல்ல

ேயாசைன! நாம் ேபாேவாம்!” என்றான்.
எனேவ, ேதவமனிதன்தங்க இருந்தநகருக்கு
அவர்கள்ெசன்றார்கள்.
சவுலும், ேவைலக்காரனும் நகைர

ேநாக்க மைல மீது ஏற க்ெகாண்டிருந்தனர்.
சாைலயல் அவர்கள் சல இளம் ெபண்கைள
சந்த த்தார்கள். அந்த இளம் ெபண்கள்
தண்ணீர் எடுக்க வந்து ெகாண்டிருத்தார்கள்.
சவுலும், ேவைலக்காரனும் அந்த இளம்
ெபண்களிடம், “சீயர் இங்கு தான்
இருக்கறாரா?” என்ற ேகட்டார்கள்,
(முற்காலத்தல், இஸ்ரேவலில் இருந்த
ஜனங்கள் தீர்க்கதரிசைய, “சீயர்” என்று
அைழத்தார்கள். எனேவ,அவர்கள்ேதவனிடம்
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ஏேதனும் ேகட்க ேவண்டியருந்தால், “நாம்
சீயரிடம் ேபாகலாமா?” என்பார்கள்.)
௧௨ அந்த இளம் ெபண்கள், “ஆம், சீயர்

இங்குதான் இருக்கறார். அவர் சாைலயல்
சற்று தூரத்தல் தங்க இருக்க றார். அவர்
இன்றுதான் ஊருக்கு வந்தார். சமாதான
பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்காக இன்று
சலர் அவைர ஆராதைன இடத்தல்
சந்த க்க றார்கள். ௧௩ ஊருக்குள் நீங்கள்
வைரவாகச் ெசன்றால், ஆராதைன
ெசய்யுமிடத்தல்அவர்உண்ணப்ேபாகும்முன்
அவைரச் சந்த த்துவ டலாம். அத்தீர்க்கதரிச
பலிைய ஆசீர்வத ப்பார். எனேவ அவர்
அங்கு ேசரும் முன்பு ஜனங்கள் உண்ணத்
ெதாடங்கமாட்டார்கள். எனேவ, நீங்கள்
ெகாஞ்சம் வைரவாகச் ெசன்றால்
அத்தீர்க்கதரிசைய சந்த க்க முடியும்”
என்றார்கள்.
௧௪ சவுலும் அவனது ேவைலக்காரனும்

நகைரேநாக்க மைலயல்ஏறத்ெதாடங்கனார்கள்.
நகருக்குள் நுைழயும் சமயத்தல்,
சாமுேவல் அவர்கைள ேநாக்க வந்தான்.
அப்ெபாழுதுதான் சாமுேவல் ஆராதைன
இடத்த ற்கு ேபாக நகைர வ ட்டு ெவளிேய
வந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௫ சவுல் வருவதற்கு ஒருநாள் முன்பு,

கர்த்தர் சாமுேவலிடம், ௧௬ “நாைள
இந்ேநரத்தல் உன்னிடம் ஒருவைன
அனுப்புேவன். அவன் ெபன்யமீன்
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ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவன். அவைன
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் புதய
தைலவனாக நீ அப ேஷகம் ெசய்.
அவன் ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து என்
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவான். நான்
என்னுைடய ஜனங்களின் துன்பத்ைதப்
பார்த்தருக்க ேறன். அழுைகையக்
ேகட்டிருக்க ேறன்.” என்றார்.
௧௭ சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்தான்.

அப்ேபாது கர்த்தர். “நான் ெசான்னது
இவைனப் பற்ற த்தான். இவேன எனது
ஜனங்கைளஆள்வான்” என்றார்.
௧௮ சவுல் வழி ேகட்பதற்காகக் கதவண்ைட

நன்றருந்து சாமுேவைல ெநருங்க , “தயவு
ெசய்துசீயரின்வீடுஎங்ேகஇருக்க றெதன்று
ெசால்லுங்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ அதற்கு சாமுேவல், “நாேன

சீயர், நீ எனக்கு முன்பாக ஆராதைன
இடத்த ற்கு ேமைடயன்ேமல்
ஏற ப்ேபா! இன்று என்ேனாடு
ேசர்ந்து நீயும் உனது ேவைலக்காரனும்
சாப்படுங்கள். நான் உங்கைள நாைளக்
காைலயல்தான் ேபாகவடுேவன். உனது
ேகள்வகளுக்ெகல்லாம் பதல் ெசால்ேவன்.
௨௦ மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் இழந்த
கழுைதகைளப்பற்ற கவைலப்பட ேவண்டாம்.
அைவக் கண்டுபடிக்கப்பட்டது. இப்ேபாது
அைனத்து இஸ்ரேவலரும் உன்ைன
வரும்புகன்றனர்! அவர்கள் உன்ைனயும்
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உன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்
வரும்புகன்றனர்” என்றான்.
௨௧ அதற்கு சவுல், “ஆனால் நான்

ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
இதுதான் இஸ்ரேவலில் மிகவும் ச றய
ேகாத்த ரம், இதல் எனது குடும்பத்தான்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ரேல மிகவும்
ச றயது. இவ்வாறருக்கஇஸ்ரேவல் என்ைன
வரும்புவதாக எப்படி ெசால்க றீர்?” என்று
ேகட்டான்.
௨௨ ப றகு சாமுேவல், சவுைலயும் அவனது

ேவைலக்காரைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
உணவு சாப்படும் பகுத க்குப் ேபானான்.
ஏறக்குைறய 30 ேபர் ேசர்ந்து உணவு
உண்ணவும் பலிைய பங்க ட்டுக்ெகாள்ளவும்
அைழக்கப்பட்டிருந்தனர். சாமுேவல்,
சவுலுக்கும் அவனது ேவைலக்காரனுக்கும்
ேமைஜயல் மிக முக்கயமான இடத்ைதக்
ெகாடுத்தான். ௨௩ சாமுேவல்
சைமயற்காரனிடம், “நான் எடுத்து ைவக்கச்
ெசான்ன இைறச்சயன் ஒரு பகுதையப்
பரிமாறு” என்றான்.
௨௪ சைமயற்காரன் ெதாைடக்கறையக்

ெகாண்டு வந்து ேமைஜயல் சவுலின்
முன்னால் ைவத்தான். சாமுேவல் “உனக்கு
முன்பாக இருக்கும் இைறச்சையச் சாப்படு,
இந்தச் ச றப்பான ேநரத்தல் ஜனங்கள்
கூடியருந்தாலும் இது உனக்காக பாதுகாத்து
ைவக்கப்பட்டது” என்றான். எனேவ சவுல்
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அன்று சாமுேவேலாடு ேசர்ந்து அதைனச்
சாப்ப ட்டான்.
௨௫அவர்கள்உண்டுகுடித்ததும்ஆராதைன

இடத்தலிருந்து கீேழ இறங்க மீண்டும்
நகரத்த ற்குள் ெசன்றார்கள். சாமுேவல்
சவுலுக்காக ஒரு படுக்ைகைய ேமல் வீட்டில்
அைமத்தான். ௨௬சவுல்அதல்உறங்கனான்.
மறுநாள், அதகாைலயல் சவுைல ேமல்

வீட்டிற்கு அைழத்தான். “எழு, நான் உன்ைன
உன் வழிய ேல அனுப்புேவன்” என்றான்.
அவனும் தயார் ஆக சாமுேவேலாடு
வீட்ைடவ ட்டுெவளிேயறனான்.
௨௭ சவுலும் ேவைலக்காரனும்

சாமுேவேலாடு ஊரின் எல்ைலக்கு
ெசன்றனர். சாமுேவல் சவுலிடம் “உனது
ேவைலக்காரைன நமக்கு முன்ேன ேபாகச்
ெசால். நான்உனக்காகேதவனிடமிருந்துஒரு
ெசய்தைய ைவத்தருக்க ேறன்” என்றான்.
ேவைலக்காரனும்முன்நடந்தான்.

௧௦
சாமுேவல் சவுைல அப ேஷகம்

ெசய்க றான்
௧ சாமுேவல் ச றப்புக்குரிய எண்ெணய்

இருக்கும் ஜாடிைய எடுத்தான். அதைனச்
சவுலின் தைலயல் ஊற்ற , முத்தமிட்டுச்
ெசான்னான், “கர்த்தர் உன்ைன
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவனாக
அப ேஷகத்தருக்க றார். கர்த்தருைடய



1 சாமுேவல்௧௦:௨ xlviii 1 சாமுேவல்௧௦:௫

ஜனங்கைள நீ கட்டுப்படுத்துவாய்.
அவர்கைளச் சுற்றயுள்ள எத ரிகளிடமிருந்து
காப்பாற்றுவாய். கர்த்தர் உன்ைன
அவருைடய ஜனங்களின் ேமல்
அரசனாக்கயுள்ளார். இதுஉண்ைமஎன்பைத
நரூப க்க ஒரு அைடயாளம் உள்ளது.
௨ இன்று நீ என்ைன வட்டுப் ேபானதும்
ெபன்யமீன் எல்ைலயல் ெசல்சாவல்
ராேகலின் கல்லைற அருகல் இருவைரக்
காண்பாய். அவர்கள் உன்னிடம், ‘நீ ேதடிப்
ேபான கழுைதகள் கைடத்தன. உன்
தந்ைத கழுைதகைளப்பற்றய கவைலகைள
வ ட்டுவ ட்டார். இப்ேபாது அவர் உன்ைனப்
பற்ற கவைலப்படுக றார். அவர், என்
மகனுக்காக என்ன ெசய்ேவன்?’ என்கறார்
என்பார்கள்” என்றான்.
௩ ேமலும் சாமுேவல் “பன்பு தாேபாரிலுள்ள

ெபரிய ச ந்தூர மரத்தடிவைர ேபாவாய்,
அங்ேகமூன்று ேபர் உண்ைன சந்த ப்பார்கள்.
அவர்கள் ெபத்ேதலுக்கு ேதவைன
ெதாழுதுெகாள்ளச் ெசல்பவர்கள்.
அவர்களில் ஒருவன் மூன்று ெவள்ளாட்டுக்
குட்டிகைளயும், இன்ெனாருவன் மூன்று
அப்பங்கைளயும், மூன்றாமவன் ஒரு புட்டி
த ராட்ைச ரசத்ைதயும் ைவத்தருப்பார்கள்.
௪ அவர்கள் உனது நலைன வசாரிப்பார்கள்.
அவர்கள் இரண்டு அப்பங்கைளத்
தருவார்கள். நீ அவர்களிடம் அவற்ைறப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫ ப றகு
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நீ க பயாத் எேலாகமுக்குப் ேபாவாய்.
அங்ேக ெபலிஸ்தரின் ேகாட்ைட
உண்டு. நீ நகரத்துக்குள் ேபாகும்
ேபாது தீர்க்கதரிச களின் கூட்டம் ஒன்று
ெவளிேய வரும். அவர்கள் ஆராதைன
ஸ்தலத்தலிருந்து வருவார்கள். அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள். அவர்கள்
சுரமண்டலமும், தம்புரும், புல்லாங்குழலும்,
இரட்ைட வால் யாழும் இைசப்பார்கள்.
௬ அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவயானவர்
மிகுந்த வல்லைமேயாடு உன் மீது
இறங்குவார். நீயும் அவர்கேளாடு ேசர்ந்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி ேவறு மனிதன்
ஆவாய். ௭ இைவ ஆனதும், ேதவன்
உன்ேனாடு இருப்பதால் சந்தர்ப்பத்த ற்கு
ஏற்றபடிெசய்யஆரம்ப .
௮ “நீ எனக்கு முன்னால் கல்காலுக்கு

இறங்க ப்ேபா. நான் ப றகு அங்கு வருேவன்.
நான் சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் சமாதான
பலிகைளயும் ெசலுத்துேவன். ஆனால் நீ
7 நாட்கள் காத்தருக்க ேவண்டும். ப றகு
நீ ெசய்ய ேவண்டியவற்ைறப்பற்ற நான்
ெசால்ேவன்” என்றார்.

சவுல்தீர்க்கதரிச கைளப் ேபால்ஆகறான்
௯ சவுல் சாமுேவைல வ ட்டு ேபானேபாது,

ேதவன் சவுலின் வாழ்க்ைகைய மாற்றனார்.
அந்த நாளில் இந்த அைடயாளங்கள்
எல்லாம் நடந்து முடிந்தன. ௧௦ சவுலும்
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அவனது ேவைலக்காரனும் க பயாத்
எேலாக ம் மைலக்குச் ெசன்றனர். அங்ேக,
அவன் தீர்க்கதரிச களின் குழுைவ
சந்த த்தான். ேதவனுைடய ஆவயானவர்
மிகுந்த வல்லைமேயாடு சவுலின் ேமல்
இறங்கனார். அவனும், தீர்க்கதரிச களுடன்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். ௧௧ அவைன
முன்ேப அற ந்தருந்தவர்கள் அவன்
தீர்க்கதரிச கேளாடு ேசர்ந்து தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வைதக் கண்டனர். அவர்கள், “கீஸின்
மகனுக்கு என்ன ஆயற்று? சவுலும் ஒரு
தீர்க்கதரிச யா?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௨ க பயாத் ஏேலாமில் வாழும் ஒருவன்

“ஆமாம்! அவன்தான் அவர்களின்
தைலவன்” என்றான். அதனால் “சவுலும்
தீர்க்கதரிச களுள் ஒருவேனா?” என்பது
மிகவும் புகழ்வாய்ந்தப் பழெமாழிஆனது.

சவுல்வீட்டிற்குதரும்புக றான்
௧௩ சவுல் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி

முடித்த பன், தன் வீட்டிற்கு அருகலுள்ள
ெதாழுதுெகாள்ளுகறஇடத்த ற்குவந்தான்.
௧௪ அப்ேபாது சவுலின் சறய தகப்பன்

சவுலிடமும் அவனது ேவைலக்காரனிடமும்,
“நீங்கள் எங்ேக ேபாயருந்தீர்கள்?” எனக்
ேகட்டான்.

“நாங்கள்கழுைதகைளத்ேதடிப் ேபாேனாம்.
கைடக்காததால் சாமுேவைல சந்த க்கச்
ெசன்ேறாம்” என்றான்.
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௧௫ “சாமுேவல் என்ன ெசான்னார் என்று
தயவு ெசய்து ெசால்?” எனச் சவுலின் சறய
தகப்பன்ேகட்டான்.
௧௬ அதற்கு சவுல், “சாமுேவல் கழுைதகள்

ஏற்ெகனேவ கண்டுபடிக்கப்பட்டுவ ட்டன
என்று ெசான்னார்” என்று பதலுைரத்தான்.
அரசாட்சையப்பற்ற சாமுேவல் கூறயைதப்
பற்ற சவுல்எதுவும்ெசால்லவல்ைல.

சவுைல அரசனாக சாமுேவல்
அறவக்க றான்
௧௭ சாமுேவல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவரிடமும் மிஸ்பாவல் கர்த்தைர
சந்த க்க கூடுமாறு கூறனான் ௧௮ சாமுேவல்
இஸ்ரேவலைரப் பார்த்து, “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார். ‘நான்
இஸ்ரேவலைர எக ப்த ற்கு ெவளிேய
அைழத்து வந்ேதன். உங்களுக்குத் தீங்கு
ெசய்ய முயன்ற எக ப்தயர்களிடமிருந்தும்
மற்ற அரசுகளிடமிருந்தும் நான் உங்கைளக்
காப்பாற்ற ேனன்’ ௧௯ ஆனால், இன்று
நீங்கள் உங்கள் ேதவைன ஒதுக்கவ ட்டீர்கள்.
உங்களது துன்பங்களிலிருந்தும்
ச க்கல்களிலிருந்தும் உங்கள் ேதவன்
காப்பாற்றனார். ஆனால் நீங்கேளா,
‘எங்கைள ஆள ஒரு அரசன் ேவண்டும்’
என்கறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள்
குடும்பத்ேதாடும் ேகாத்த ரங்கேளாடும்
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கர்த்தருக்கு முன்பு ேசர்ந்து நல்லுங்கள்”
என்றான்.
௨௦ சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களின் எல்லா

ேகாத்த ரங்கைளயும் கூட்டினான். பன்
புதய அரசைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
முதலில் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௨௧ அவன்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு
குடும்பங்கைளயும் வந்து கடந்துப்ேபாகச்
ெசால்லின பன்பு மாத்த ரி குடும்பம்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. அவர்களின் குடும்பம்
கடந்துேபாகும்ேபாது கீசன் மகனாகய
சவுலும்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவைனத் ேதடியேபாது

அவன்காணப்படவல்ைல௨௨ப றகுஅவர்கள்
கர்த்தரிடம், “அவன் இன்னும் இங்ேக
வரவல்ைலயா?” எனக் ேகட்டனர். அதற்கு
கர்த்தர், “சவுல் க டங்கல் ெபாருட்களுக்கு
மைறவல் ஒளிந்துக் ெகாண்டிருக்க றான்”
என்றார்.
௨௩ ஜனங்கள் ஓடிப்ேபாய் அவைன

அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தனர். அவன்
அவர்கள்மத்தயல்நன்றான். அவனதுதைல
மற்றவர்கைளவ டஉயர்ந்தருந்தது.
௨௪ சாமுேவல் அைனத்து ஜனங்களிடமும்,

“கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மனிதைனப்
பாருங்கள். அவைனப் ேபான்று
சறப்புைடயவன் ேவறுயாருமில்ைல”
என்றார்.
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ப றகு ஜனங்கள் “அரசேன நீடுழி வாழ்க!”
என்றுகுரெலழுப்பனார்கள்.
௨௫ சாமுேவல் அரசாங்கத்தன் வதகைள

ஜனங்களுக்கு வளக்க க் கூறனான். அவன்
ஒரு புத்தகத்தல் அவ்வதகைள எழுதனான்.
அந்த புத்தகத்ைத கர்த்தருக்கு முன்பு
ைவத்தான். பன் ஜனங்கைள வீட்டிற்கு
ேபாகுமாறுகூறனான்.
௨௬ சவுலும் க பயாவலுள்ள தன்வீட்டிற்குப்

ேபானான். ேதவன் சல வீரர்களின்
இதயத்ைதத் ெதாட அவர்கள் அவைனப்
பன்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றார்கள் ௨௭ ஆனால்
சல கயவர்கள், “இவன் எவ்வாறு நம்ைமக்
காப்பாற்றுவான்?” என்றனர். அவர்கள்
சவுைலப் பற்ற ெகட்டவற்ைறக் கூற
அவனுக்கு அன்பளிப்புக்கைளக் ெகாடுக்க
மறுத்தனர். சவுல்ஒன்றும்கூறவல்ைல.

நாகாஸ்எனும்அம்ேமானியஅரசன்
நாகாஸ் அம்ேமானிய அரசன், காத் மற்றும்

ரூபன் ேகாத்த ரங்கைள காயப்படுத்த க்
ெகாண்டிருந்தான். அவன் ஒவ்ெவாரு
ஆண்களின் வலது கண்ைண படுங்க
யாரும் அவர்களுக்கு உதவ ெசய்யாதபடி
தடுத்தான். ேயார்தான் நத ஓரத்தல் வாழ்ந்த
இஸ்ரேவல் ஆண்களுக்கும் அப்படிேய
ெசய்தான். எனேவ 7,000 இஸ்ரேவலர்கள்
அம்ேமானியரிடமிருந்து தப்ப யாேபஸ்
கீேலயாத்த ற்குவந்தனர்.
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௧௧
௧ ஒரு மாத்த ற்குப்பன் நாகாஸ் தன்

ேசைனேயாடு யாேபஸ் கீேலயாத்தன் நகைர
முற்றுைகய ட்டான். யாேபஸ் ஜனங்கள்
நாகாைஸ ேநாக்க , “நீங்கள் எங்கேளாடு
ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துக்ெகாண்டால்
உங்களுக்குச் ேசைவெசய்ேவாம்” என்றனர்.
௨ ஆனால் அம்ேமானியனான நாகாஸ்

“நான் ஒவ்ெவாரு மனிதனின் வலது
கண்ைணயும் படுங்கய ப றகுதான்
ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்து ெகாள்ேவன்.
அதுதான் எல்லா இஸ்ரேவலைரயும்
அவமானப்படுத்தும்!” என்றான்.
௩ யாேபசன் தைலவர்கள் நாகாச டம்,

“எங்களுக்கு 7 நாட்கள் அவகாசம்
ெகாடுங்கள். அைனத்து இஸ்ரேவலருக்கும்
தூது அனுப்புக ேறாம். யாரும் உதவக்கு
வரவல்ைல என்றால், உங்களிடம்
வந்து சரணைடந்து வடுக ேறாம்” என்று
கூறனார்கள்.

சவுல் யாேபஸ் கீேலயாத்ைதக்
காப்பாற்றுகறான்
௪ சவுல் வச த்த க பயாவுக்கு தூதுவர்கள்

வந்தார்கள். அவர்கள் ெசய்தைய
ஜனங்களிடம் ெசான்னார்கள். ஜனங்கள்
மிகவும் சத்தமாக அழுதார்கள். ௫ அச்சமயம்
சவுல் தன் பசுக்கேளாடு வயல் ெவளியல்
இருந்தான். அவன் உள்ேள வந்தேபாது
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அவர்களின் கூக்குரைலக் ேகட்டான். அவன்
அவர்களிடம், “ஏன்அழுகறீர்கள்? உங்களுக்கு
என்னநடந்தது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் யாேபஸில் இருந்து

வந்த தூதுவர்கள் ெசான்ன ெசய்தையச்
ெசான்னார்கள். ௬ சவுல் அவர்கள்
ெசான்னைதக் ேகட்டான். பன் ேதவனுைடய
ஆவயானவர் அவன் மீது மிகுந்த
வல்லைமேயாடு இறங்கனார். அவன் சீற
எழுந்தான். ௭ அவன் இரண்டு பசுக்கைளத்
துண்டுத்துண்டாக ெவட்டிஅத்துண்டுகைளத்
தூதுவர்களிடம் ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
அவர்கள் அதைன இஸ்ரேவல் முழுவதும்
எடுத்துச்ெசல்லுமாறுகூறனான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம், “சவுைலயும் சாமுேவைலயும்
பன்பற்ற வாருங்கள். யாராவது இைதக்
ேகட்டுகூடிவந்துஉதவாவ ட்டால்அவர்களின்
பசுவுக்கும் இப்படிேய ெசய்யப்படும்!” எனச்
ெசால்லிஅனுப்பனான்.
கர்த்தரிடமிருந்து ெபரும் பயம் ஜனங்கள்

ேமல் வந்தது. அவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள்.
௮ சவுல் ஆண்கைள ேபேசக்கல் கூட்டினான்.
அவர்களில் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து
3,00,000 ேபரும், யூதாவன் ஜனங்களிலிருந்து
30,000 ேபரும்கூடிஇருந்தனர்.
௯ சவுலும் அவனது பைடயும்

யாேபசலிருந்து வந்த தூதர்களிடம், “நாைள
மதயத்தல் நீங்கள் காப்பற்றப்படுவீர்கள்
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என கீேலயாத்தலுள்ள யாேபச யர்களுக்குக்
கூறுங்கள்” என்றான்.
தூதுவர்கள் சவுலின் ெசய்தைய

யாேபச யர்களுக்குக்கூறனார்கள். அவர்கள்
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டனர். ௧௦பன்அவர்கள்
அம்ேமானியனான நாகாச டம், “நாைள
நாங்கள் உங்களிடம் வருேவாம், அப்ேபாது
உங்கள் வருப்பம்ேபால் ெசய்யலாம்”
என்றனர்.
௧௧ மறுநாள் தனது வீரர்கைள சவுல்

மூன்று குழுக்களாக ப ரித்தான். சூரிய
உதயத்தன் ேபாது, சவுலும், அவனது
வீரர்களும் அம்ேமானிய கூடாரங்களுக்குள்
புகுந்து மதயத்த ற்குள்அம்ேமானியர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். இரண்டு ேபராகலும்
ேசர்ந்து ஓடிப்ேபாகாதபடி அவர்கள் பல
தைசகளிலும் ச தற ப்ேபானார்கள்.
௧௨ பன் ஜனங்கள் சாமுேவலிடம், “சவுைல

அரசன் ஆக்கேவண்டாம் எனக் கூறயவர்கள்
எங்ேக? இழுத்து வாருங்கள், அவர்கைளக்
ெகால்ேவாம்!” என்றனர்.
௧௩ ஆனால் சவுேலா, “இல்ைல இன்று

யாைரயும் ெகால்லக்கூடாது! கர்த்தர் இன்று
இஸ்ரேவலைரக்காப்பாற்றனார்!” என்றான்.
௧௪ பன்பு சாமுேவல் ஜனங்களிடம்,

“வாருங்கள், கல்காலுக்குப் ேபாேவாம்,
அங்ேக சவுைல மீண்டும் அரசனாக்குேவாம்”
என்றார்.
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௧௫ அைனவரும் கல்காலுக்குப்
ேபானார்கள். அங்ேக கர்த்தருைடய
முன்னிைலயல் ஜனங்கள் சவுைல
அரசனாக்கனார்கள். கர்த்தருக்கு
சமாதான பலிகைள ெகாடுத்தனர்.
சவுலும் இஸ்ரேவலரும் அதைன சறப்பாக
ெகாண்டாடினார்கள்.

௧௨
சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம் அரசைனப்

பற்ற ேபசுக றான்
௧ சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம், “நீங்கள்

என்னிடம் எைத எத ர்ப்பார்த்தீர்கேளா
அதைனச் ெசய்துவ ட்ேடன். உங்களுக்கு
ஒரு அரசைன நயமித்தருக்க ேறன்.
௨ இப்ேபாது உங்கைள வழி நடத்த ஒரு
அரசன் இருக்கறான். எனக்கு முதுைமயும்
நைரயும் வந்துவ ட்டது. ஆனால் என்
மகன்கள் உங்களுடன் இருக்கறார்கள்.
நான் சறுவயது முதேல உங்களது
தைலவனாக இருந்தருக்க ேறன். ௩ நான்
ஏதாவது தவறு ெசய்தருந்தால் அைதக்
கர்த்தரிடமும், கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசனிடமும் ெசால்லேவண்டும்.
நான் ஏதாவது உங்கள் பசுைவேயா,
கழுைதையேயா தருடியருக்க ேறனா?
யாைரயாவது புண்படுத்த ேயா,
ஏமாற்ற ேயா இருக்க ேறனா? நான்
பணத்ைதேயா பாதரட்ைசைய லஞ்சமாக
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ெபற்றருக்க ேறனா? அப்படி எதாவது
ெசய்தருந்தால் நான் அைத சரி ெசய்துக்
ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௪ இஸ்ரேவலர்கேளா, “இல்ைல!

நீங்கள் எங்களுக்கு எப்ேபாதும் தீைம
ெசய்யவல்ைல. எங்கைள ஏமாற்றேவா,
எங்கள் ெபாருட்கைள எந்தக் காலத்தலும்
எடுத்துக்ெகாள்ளேவாயல்ைல!” என்றனர்.
௫ சாமுேவல் அவர்களிடம், “கர்த்தரும்,

அரசரும் இன்று சாட்ச களாக உள்ளனர்.
நீங்கள்ெசான்னைதஅவர்கள்ேகட்க றார்கள்.
என்னிடம் தவறல்ைல என்பைத அவர்கள்
அற ந்து ெகாண்டனர்” என்றான். “ஆமாம்!
கர்த்தேர சாட்ச !” என்று ஜனங்கள்
சத்தமிட்டனர்.
௬ பன் சாமுேவல் ஜனங்களிடம், “இங்ேக

நடந்தைத கர்த்தர் பார்த்தருக்க றார். கர்த்தர்
தாேம ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்,
ேதர்ந்ெதடுத்தவர். அவேர எக ப்தலிருந்து
உங்கள் முற்ப தாக்கைள மீட்டுக்ெகாண்டவர்.
௭ இப்ேபாது அங்ேக நல்லுங்கள்.
உங்களுக்கும், உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
கர்த்தர் ெசய்த நன்ைமகைளப்பற்ற ச்
ெசால்ேவன்.
௮ “யாக்ேகாபு எக ப்துக்குப் ேபானார்.

பன்னர் எக ப்தயர்கள் அவருைடய
சந்தத களுக்கு வாழ்க்ைகைய கடின மாக்க த்
துன்புறுத்தனார்கள். கர்த்தரிடம் உதவக்காக
அழுதார்கள். கர்த்தர் ேமாேசையயும்
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ஆேராைனயும் அனுப்பனார். அவர்கள்
உங்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்துக்
காப்பாற்ற இங்ேக வாழும் ெபாருட்டு
அைழத்துவந்தனர்.
௯ “ஆனால் உங்கள் முற்ப தாக்கள் தமது

ேதவனாகய கர்த்தைர மறந்துவ ட்டனர்.
எனேவ கர்த்தர் அவர்கைள செசராவ டம்
அடிைமகளாகுமாறு ெசய்தார். ச ெசரா,
ஆத்ேசார் என்னும் இடத்தல் இருந்த
பைடயன் ேசனாத பத . பன்னர் கர்த்தர்
அவர்கைள ெபலிஸ்தரின் ைகயலும்
ேமாவாப்அரசர்களிடமும்அடிைமயாக்கனார்.
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு எத ராக
அவர்கள் எல்ேலாரும் சண்ைடய ட்டனர்.
௧௦ ஆனால், உங்கள் முற்ப தாக்கள்
கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்டு அழுதார்கள்.
அவர்கள், ‘நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம்.
கர்த்தைர வ ட்டு ெபாய்த் ெதய்வங்களான
பாைலயும், (பாகாைலயும்)அஸ்த்ேராத்ைதயும்
ேசவ த்ேதாம். இப்ேபாது எங்கைளப்
பைகவர்களிடம் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்.
நாங்கள் உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்க ேறாம்’
என்றனர்.
௧௧ “எனேவ, கர்த்தர் எருபாகாைலயும்,

(க த ேயான்) ேபதாைனயும், ெயப்தாைவயும்,
சாமுேவைலயும் அனுப்பனார்.
கர்த்தர் உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
பைகவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றனார்.
நீங்கள் பாதுகாப்பாயுள்ளீர்கள். ௧௨ஆனால்,
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நாகாஸ் அரசன் உங்களுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட வந்தான். நீங்கள், ‘இல்ைல!
எங்கைள ஆள ஒரு அரசன் ேவண்டும்!’
என்றீர்கள்! ேதவனாகய கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
உங்கள்அரசராகஇருந்தார்! எனினும்நீங்கள்
ேகட்டீர்கள். ௧௩ இப்ேபாது ஒரு அரசைனத்
ேதாந்ெதடுத்துள்ளீர்கள். கர்த்தர் அவைர
உங்கள் அரசனாக்கனார். ௧௪ கர்த்தருக்குப்
பயந்து அவைர மத க்க ேவண்டும்.
நீங்கள் அவருக்கு ேசைவ ெசய்து அவரது
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
அவருக்கு எத ராகப் ேபாராடக்கூடாது.
நீங்களும் உங்கள் அரசனும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர பன்பற்றேவண்டும்.
இவற்ைறச் ெசய்தால் ேதவன் உங்கைளக்
காப்பார். ௧௫ஆனால், நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியாவ ட்டால் அவரது கட்டைளகளுக்கு
எத ராக ேபாரிட்டால் பன் அவர் உங்களுக்கு
எத ராவார். கர்த்தர் உங்கைளயும் உங்கள்
அரசைனயும்அழிப்பார்!
௧௬ “இப்ெபாழுதுநீங்கள்அைமதலாயருந்து

கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்
ெசய்யப்ேபாகும் ெபரியக் காரியத்ைதப்
பாருங்கள். ௧௭ இப்ேபாது ேகாதுைம
அறுவைடக்காலம். நான் கர்த்தரிடம்
ெஜப ப்ேபன். இடிையயும் மைழையயும்
ேகட்ேபன். நீங்கள் அரசன் ேவண்டுெமன்று
ேகட்டது கர்த்தருக்கு வ ேராதமான காரியம்
என்பைதஅற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்றான்.
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௧௮ எனேவ, சாமுேவல் கர்த்தரிடம்
ெஜப த்தான். அன்ேற கர்த்தர் இடிையயும்
மைழையயும் அனுப்பனார். ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கும் சாமுேவலுக்கும் மிகவும்
பயந்தனர். ௧௯ அைனத்து ஜனங்களும்
சாமுேவலிடம், “உம்முைடய அடியார்களாகய
எங்களுக்காக உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள், நாங்கள்
அழிந்துவ ட வ ட்டு வ டாேதயும்! நாங்கள்
பலமுைற பாவம் ெசய்தருக்க ேறாம்.
இப்ேபாது அரசைனக் ேகட்டு ேமலும் பாவம்
ெசய்துவ ட்ேடாம்” என்றனர்.
௨௦ சாமுேவல் அவர்களிடம், “அஞ்சாதீர்கள்,

இதுஉண்ைம! நீங்கள்எல்லா தீைமகைளயும்
ெசய்தீர்கள். ஆனால் கர்த்தைரப்
பன்பற்றுவைத நறுத்தாதீர்கள். முழு
மனேதாடு கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள்.
௨௧ வக்க ரகங்கள் ெவறும் சைலகேள
அைவகள் உதவாது. அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். வக்க ரகங்கள்
உங்களுக்கு உதவாது! காப்பாற்றாது!
அைவகள்ஒன்றுமில்ைல.
௨௨ “ஆனால், கர்த்தர் தம் ஜனங்கைளக்

ைகவ டமாட்டார். கர்த்தர் உங்கைள தமது
ெசாந்த ஜனங்களாக ஆக்க க்ெகாள்ள
வருப்பம் ெகாண்டார். எனேவ, அவரது
ெபரிய ெபயரினிமித்தம் தம் ஜனங்கைள
அவர் வ ட்டுவ டமாட்டார். ௨௩ என்ைனப்
ெபாறுத்த வைர உங்களுக்காக நான்
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ெஜப ப்பைத என்றும் நறுத்தமாட்ேடன்.
நறுத்தனால், கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தவனாேவன். நல்வாழ்க்ைகக்கான
சரியான வழிைய ேபாத த்துக்ெகாண்ேட
இருப்ேபன். ௨௪ ஆனால், நீங்கள்
கர்த்தைர கனம் பண்ண ேவண்டும். முழு
இருதயத்துடன் அவருக்கு ேசைவ ெசய்ய
ேவண்டும். அவர் ெசய்த அத சயமான
காரியங்கைள மறவாதீர்கள்! ௨௫ நீங்கள்
கடினப்பட்டு தீைம ெசய்தால், ேதவன்
உங்கைளயும் உங்கள் அரசைனயும்
அழுக்ைக துடப்பத்தால் நீக்குவதுப்ேபால்
எற ந்துவடுவார்” என்றான்.

௧௩
சவுல்தன்முதல்தவைறச்ெசய்க றான்
௧ சவுல் அரசனாக ஓராண்டு ஆயற்று.

பன்பு, அவன் இஸ்ரேவைல இரண்டு
ஆண்டுகள் ஆண்ட பறகு ௨ அவன் 3,000
ேபைர இஸ்ரேவலில் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
மைல நாடான ெபத்ேலலில்உள்ள மிக்மாச ல்
அவேனாடு 2,000 ேபர் இருந்தனர். 1,000
ேபர் ெபன்யமீனில் உள்ள க பயாவல்
ேயானத்தாேனாடு இருந்தனர். சவுல் மீத
உள்ளவர்கைளவீட்டிற்குஅனுப்பனான்.
௩ேயானத்தான்ெபலிஸ்தர்கைளேகபாவல்

ேதாற்கடித்தான். இதைன ெபலிஸ்தர்
ேகள்வப்பட்டு, “இஸ்ரேவலர் புரட்ச
ெசய்கன்றனர்” என்றார்கள்.
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சவுல், “நடந்த ந கழ்ச்சைய எப ெரயர்
ேகட்க்கட்டும்” என்று ெசான்னான். எனேவ
இஸ்ரேவல் நாடுகளில் எக்காளம் ஊதும்படி
ெசான்னான். ௪ இஸ்ரேவலர் அைனவரும்
ெசய்தையக் ேகட்டனர். அவர்கள், “சவுல்
ெபலிஸ்தரின் தைலவைனக் ெகான்றான்.
இப்ேபாது உண்ைமயல் ெபலிஸ்தர்
இஸ்ரேவலைரெவறுக்கறார்கள்!” என்றனர்.
கல்காலில் கூடும்படி சவுல் இஸ்ரேவலைர

அைழத்தான். ௫ ெபலிஸ்தர்களும்
இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துப் ேபாரிட ஒன்று
கூடினார்கள். அவர்களிடம் 30,000 ரதங்களும்
6,000 குதைரவீரேராடும் இருந்தனர்.
கடற்கைர மணைலப் ேபால் மிக்மாச ேல
(ெபத்தாேவனுக்கு கழக்ேக மிக்மாஸ்
இருந்தது)கூடினார்கள்.
௬ இஸ்ரேவலர் தாம் ெதால்ைலயல்

ச க்குண்டிருப்பதாக அற ந்தனர். வைலக்குள்
ச க்கயதாக அற ந்துக் குைககளிலும்
மைலப் பளவுகளிலும் ஒளிந்துக்ெகாள்ள
ஓடினார்கள். கணறுகள், பாைறகள்,
நலத்துவாரங்களில் ஒளிந்தனர். ௭ ச லர்
ேயார்தான் நதையக் கடந்து காத், கீேலயாத்
ேபான்ற நலங்களுக்கு ஓடினார்கள். சவுல்
கல்காலிேலேய இருந்தான். பைடயல்
உள்ளவர்கள்நடுங்கனார்கள்.
௮ சாமுேவல் சவுைல கல்காலில்

சந்த ப்பதாகக் கூறயருந்தான். சவுல் 7
நாட்கள் காத்தருந்தான். ஆனால், சாமுேவல்
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இன்னும் கல்காலுக்கு வரவல்ைல, வீரர்கள்
சவுைல வ ட்டு வலக ஆரம்ப த்தனர்.
௯ ஆைகயால் சவுல், “தகன பலிகைளயும்
சமாதான பலிகைளயும் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்று கூற தகன பலிகைளச்
ெசலுத்தனான். ௧௦அைதச் ெசய்து முடிக்கும்
தருவாயல் சாமுேவல் வந்தான். சவுல்
அவைனசந்த க்கமுன்ெசன்றான்.
௧௧ சாமுேவல் “என்ன ெசய்து

ெகாண்டிருந்தாய்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு சவுல் “வீரர்கள் என்ைன வட்டு
வலகுவைதப்பார்த்ேதன். நீங்களும்சரியான
ேநரத்தல் வரவல்ைல. ெபலிஸ்தர்கள்
மிக்மாச ல்கூடிக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௨நான்,
‘அவர்கள் வந்து கல்காலில் என்ைனத்
தாக்குவார்கள்’ என எண்ணிேனன். நான்
இதுவைர கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்கவல்ைல!
எனேவ தகனபலி ெசலுத்த என்ைன நாேன
கட்டாயப்படுத்த க்ெகாண்ேடன்” என்றான்.
௧௩ சாமுேவேலா, “நீ முட்டாள்தனமாக

இைதச் ெசய்தாய்! நீ உனது ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. நீ ேதவ
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தால், அவர்
உன் குடும்பத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
இஸ்ரேவைல ஆளச் ெசய்தருப்பார்.
௧௪ இப்ேபாது உனது அரசு ெதாடராது.
கர்த்தர் தனக்குக் கீழ்ப்படிக றவைனேய
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்! எனேவ கர்த்தர்
அந்த மனிதைனத் ெதரிந்துக்ெகாண்டார்.
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கர்த்தர் தம் ஜனங்களுக்காக அவைன
ேதர்ந்ெதடுப்பார். கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு நீ கீழ்ப்படியவல்ைல.
எனேவ புதய தைலவைர ேதர்ந்ெதடுத்தார்”
என்றான். ௧௫ பன் சாமுேவல் எழுந்து
கல்காைலவ ட்டுவலகனான்.

மிக்மாச ல் ேபார்

சவுலும், மீதயாக இருந்த அவனது
ேசைனயும் கல்காைல வ ட்டு ெபன்யமீனில்
உள்ள க பயாவற்கு ெசன்றனர். தன்னிடம்
உள்ளவர்கைள எண்ணினான். அவர்கள் 600
ேபர், ௧௬ சவுல், அவனது மகன் ேயானத்தான்,
வீரர்கள் அைனவரும் க பயாவற்குச்
ெசன்றனர்.
ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாச ல்

முகாமிட்டிருந்தனர். ௧௭ அவர்கள்
அப்பகுதயல் வச த்து வந்த
இஸ்ரேவலைரத் தண்டிக்கத் தீர்மானித்தனர்.
எனேவ, அவர்களது ச றந்த வீரர்கள்
இஸ்ரேவலர்கைளத் தாக்கனார்கள்.
அவர்கள்மூன்றாகப்ப ரிந்துஒருகுழுவடக்ேக
சூகாலின் அருகலுள்ள ஒப்ரா வழியலும்
௧௮ இரண்டாவது குழு ெதன் கழக்ேக
ெபத் ெதாேரான் சாைலயலும் ெசன்றது.
மூன்றாவது பைட வனாந்தரத்ைத ேநாக்க ப்
ேபாகும் ெசேபாயீமின் பள்ளத்தாக்குக்கு
எத ரானவழியல்ெசன்றது.



1 சாமுேவல்௧௩:௧௯ lxvi 1 சாமுேவல்௧௩:௨௩

௧௯ இஸ்ரேவலர்கள் யாருக்கும் இரும்பு
ஆயுதங்கைளச் ெசய்யத் ெதரியாது.
இஸ்ரேவலில் இரும்புக் ெகால்லர்கள் யாரும்
இல்ைல. ெபலிஸ்தர்கள் அவர்களுக்கு
ஆயுதம் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாடுக்கவல்ைல.
அவர்கள்கத்த ,வாள், ஈட்டிகைளெசய்துவ டக்
கூடாேத என்றுஅஞ்சனார்கள். ௨௦ெபலிஸ்தர்
மட்டுேம தங்கள் ஆயுதங்கைளக் கூர்படுத்த
அற ந்தருந்தனர். இஸ்ரேவலர் தங்கள்
கடப்பாைர, மண் ெவட்டி, முக்கூருள்ள
ேவலாயுதங்கள், ேகாடரி, தாற்றுக்ேகால்
ேபான்றவற்ைறகூர்ைமயாக்கெபலிஸ்தரிடம்
ெசன்றனர். ௨௧ ெபலிஸ்தர்களின்
ெகால்லர்கள் கடப்பாைர, மண்ெவட்டிைய
கூர்ைமப்படுத்த 1/3, 1/6 ேசக்கல் ெவள்ளிைய
வசூலித்தனர். ௨௨ எனேவ, ேபாரிடும்
நாளில் சவுேலாடு ெசன்றஇஸ்ரேவலர்களின்
ைகயல் வாேளா அல்லது ேகடயேமா
எதுவும் இல்ைல. சவுலிடமும் அவன் மகன்
ேயானத்தானிடமும் மட்டுேம ஆயுதங்கள்
இருந்தன.
௨௩ ஒரு ெபலிஸ்தர் ேசைன

மிக்மாச யலிருந்து ேபாக ற மைலப்பாைத
மட்டும்காத்துக்ெகாண்டிருந்தது.

௧௪
ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்கைளத்

தாக்குக றான்
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௧ அன்று தன் ஆயுதங்கைளத்
தூக்க வந்த இைளஞேனாடு சவுலின்
மகனாகய ேயானத்தான், ேபசனான்,
“பள்ளத்தாக்கன் இன்ெனாரு பக்கத்தல்
உள்ள ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு
ேபாேவாம்” என்றான். தந்ைதய டம்
ெசால்லாமல் ேபானான்.
௨ சவுல் மைலேயாரத்தல் மிக்ேரானில் ஒரு

மாதுைள மரத்தன் கீழ் உட்கார்ந்தருந்தான்.
அதனருகல் ேபாரடிக்க ற களம் இருந்தது.
அவேனாடு 600 ேபர் இருந்தனர்.
௩ அந்நாட்களில் அகயா என்ற ஒருவன்
இருந்தான். இப்ேபாது அகயா
ஆசாரியனாயருந்தான். அகயாஏேபாத்ைதத்
தரித்து ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்துவந்தான்.
அகயா என்பவன் இக்கேபாத்தன்
சேகாதரனானஅகதூபன் மகன். இக்கேபாத்
ப ெனகாசன் மகன். ப ெனகாசு ஏலியன்
மகன். சீேலாவல் முன்பு ஏலி ஆசாரியனாக
இருந்தான்.
ேயானத்தான் தனியாக வ ட்டுப்

ேபாயருந்தைத யாரும் அறயவல்ைல.
௪ அவன் ெசன்ற வழியல் இரு பக்கமும்
ேபாேச, ேசேன எனும் இரு ெபரும் பாைறகள்
இருந்தன. இந்தக் கணவாய் வழியாகச்
ெசல்ல ேயானத்தான் த ட்டமிட்டான். ௫இந்தப்
பாைறகளில் ஒன்று மிக்மாைச ேநாக்கயும்
இன்ெனான்று க பயாைவ ேநாக்கயும்
இருந்தன.
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௬ ேயானத்தான் தன்னுைடய
ஆயுதங்கைளச் சுமந்து வந்த இளம்
உதவயாளனிடம், “வா, நாம் அந்நயரின்
முகாமுக்குப் ேபாேவாம், அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க ஒருேவைள கர்த்தர் நமக்கு
உதவலாம்! கர்த்தைர யாராலும் தடுக்க
முடியாது. நமது எண்ணிக்ைக அத கேமா
அல்லது குைறேவா அது காரியமல்ல”
என்றான்.
௭ அதற்கு ஆயுதங்கைள சுமந்து வந்த

இளம் உதவயாளன் “உங்களுக்குச்
சரிெயன்று ேதான்றுவைதச் ெசய்யுங்கள்,
நான் எப்ேபாதும் உங்கேளாடு இருப்ேபன்”
என்றான்.
௮ அப்ெபாழுது ேயானத்தான், “சரி

ேபாேவாம், பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து
ெபலிஸ்தர்களின் எல்ைலக்குள் ெசல்ேவாம்.
நம்ைம அவர்கள் பார்க்கும்படி ெசய்ேவாம்.
௯ அவர்கள் ‘நாங்கள் வரும்வைர அங்ேகேய
நல்லுங்கள்’ என்றால் நாம் அங்ேகேய
ந ற்ேபாம். ேமேல ெசல்லமாட்ேடாம்.
௧௦ ஆனால் அவர்கள் ‘இங்ேக வாருங்கள்’
என்றால் ேபாேவாம். ஏெனன்றால்
கர்த்தர் நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க
அனுமதக்க றார் என்பதற்கு இது
ேதவனுைடயஅைடயாளமாகும்” என்றான்.
௧௧ ெபலிஸ்தர் பார்ைவயல் படுமாறு

ேயானத்தானும், இளம் உதவயாளனும்
நடந்தனர். அவர்கேளா, “பார்!
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இஸ்ரேவலர்கள் துவாரங்களில்
ஒளிந்தருந்து ெவளிேய வருகறார்கள்”
என்றனர். ௧௨ ேகாட்ைடக்குேமலிருந்த
ெபலிஸ்தர் “இங்ேக வாருங்கள்,
உங்களுக்குப் பாடம் கற்ப க்க ேறாம்!” என
அவர்கைளேநாக்க க்கூவனர்.
ேயானத்தான் தன் உதவயாளரிடம்,

“மைலக்கு என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வா,
கர்த்தர் ெபலிஸ்தர்கைள ேதாற்கடிக்க
அைடயாளம்காட்டினார்!” என்றான்.
௧௩-௧௪ ேயானத்தான் தன் ைககளாலும்,

கால்களாலும்பற்றயபடிமைலமீதுஏறனான்.
உதவயாளன் பன்னால் ஏறனான். அவர்கள்
இருவரும் ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்க ,
முதலில் 20 ேபைர ெகான்றனர். முன்னால்
வருகன்றவர்கைள ேயானத்தானும்,
பன்னால் வருகறவைர உதவயாளனும்
ெகான்றனர்.
௧௫வயலிலும், ேகாட்ைடயலும், முகாமிலும்

உள்ள வீரர்கள் இவர்கைளக் கண்டு
பயந்தனர்! பூமி அத ர்ந்தது. இைதக்
கண்டு மிகுந்த ைதரியமுள்ள வீரர்களும்
ெமன்ேமலும்பயந்தனர்.
௧௬ ெபன்யமீன் நாட்டில் க பயாவ ேல

சவுலின் காவல்காரர்கள் ெபலிஸ்தர்
பல்ேவறுதைசகளில்ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டனர். ௧௭சவுல், “நம்மவர்கைளஎண்ணிக்
கணக்கடுங்கள். முகாமிற்கு ெவளிேய யார்
ேபானதுஎன்றுெதரியேவண்டும்” என்றான்.
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அவர்கள் ஆட்களின் ெதாைகையக்
கணக்க ட்டனர். ேயானத்தானும் அவனது
உதவயாளனும்காணவல்ைல.
௧௮ சவுல் அகயாவ டம், “கர்த்தருைடய

பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ெகாண்டுவா!”
என்றான். (அப்ேபாது கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி அவர்கேளாடுதான்
இருந்தது.) ௧௯ சவுல் ஆசாரியனாகய
அகயாவ டம் ேபச க்ெகாண்ேட ேதவனுைடய
ஆேலாசைனக்குக் காத்தருந்தான்.
ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில் கூச்சலும்
குழப்பமும் மிகுந்தன. இதனால் சவுல்
ெபாறுைமைய இழந்து, ஆசாரியனாகய
அகயாவ டம், “இது ேபாதும்! உன்ைககைளத்
தளர்த்த ெஜபத்ைதநறுத்து!” என்றான்.
௨௦சவுல்தன்பைடையச்ேசர்த்துக்ெகாண்டு

சண்ைடய டச் ெசன்றான். ெபலிஸ்தர்கள்
குழப்பமுற்று தங்களுக்குள் வாளால்
ேமாத க்ெகாண்டனர். ௨௧ ஏற்ெகனேவ சல
எப ெரயர் ெபலிஸ்தருக்கு அடிைமேவைல
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர்! அவர்களும்
இப்ேபாது இஸ்ரேவல் மற்றும் சவுல்
ேயானத்தாேனாடுேசர்ந்தனர். ௨௨எப்ப ராயீம்
மைலப் பகுதயல் ஒளிந்தருந்த
இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தரின் ேதால்வையக்
ேகள்வப்பட்டு அவர்களும் ேசர்ந்து
துரத்தனார்கள். ௨௩ எனேவ, கர்த்தர் அன்று
இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றனார். அச்சண்ைட
ெபத்தாேவைனக் கடந்தது. சவுலிடம்
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இப்ேபாது 10,000 வீரர்களும் முழுபைடயும்
இருந்தனர். மைலநாட்டில் உள்ள அைனத்து
நகரங்களுக்கும்இந்தப் ேபார் பரவயது.

சவுல்இன்ெனாருதவறுெசய்க றான்
௨௪ அன்று சவுல் ஒரு ெபரிய தவறு

ெசய்தான். இஸ்ரேவலர் கைளப்பாகவும்
பச ேயாடும் இருந்தனர். அவர்களிடம்,
“மாைலக்கு முன் யாராவது உண்டாேலா,
பைகவைர ெவல்லுமுன் யாராவது
உண்டாேலா தண்டிக்கப்படுவார்கள்!” என்று
ஆைணயட்டிருந்தான். எனேவயாரும்அன்று
உண்ணாமல்இருந்தனர்.
௨௫-௨௬ ச லர் ேபார் ெசய்த வண்ணம்

காட்டுப் பகுத க்குப் ேபானேபாது ேதன்
கூடுகைளக் கண்டும் ஆைணக்குப்
பயந்து உண்ணவல்ைல. ௨௭ ஆனால்
ேயானத்தானுக்கு அவற்ைறப்பற்ற எந்த
வஷயமும் ெதரியாது. உண்ணாமலிருக்க
ஜனங்கள் ந ர்பந்த க்கப்பட்டைதப்பற்ற
அவன் எதுவும் அற ந்தருக்கவல்ைல.
ேயானத்தானின் ைகயல் ஒரு ேகால்
இருந்தது. ேகாலின் ஒரு முைனையத்ேதன்
கூட்டில் நுைழத்து ெவளிேய எடுத்து,
அத்ேதைனப் பருகனான். பருக முடிந்ததும்
மிகவும்ெதம்பாகஇருப்பதாகஉணர்ந்தான்.
௨௮ ஒரு வீரன், “உமது தந்ைத ஒரு

ச றப்பான ஆைணச் ெசய்யும்படி எல்லா
வீரர்கைளயும் ந ர்பந்த த்தருக்க றார்.
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யாேரனும்ஒருவர்இன்ைறயதனம்உண்டால்
தண்டிக்கப்படுவதாகக்கூறயுள்ளார்! எவரும்
உண்ணவல்ைல அதனால் தான் எல்லாரும்
ேசார்வாகஉள்ளனர்” என்றான்.
௨௯ ேயானத்தாேனா, “என் தந்ைத

ஏராளமான துன்பங்கைள நாட்டுக்குத்
தந்துள்ளார்! ெகாஞ்சம் ேதன் உண்டதும்
எனக்கு எவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்க றது
என்பைத நீேய பார்! ௩௦ பைகவரிடமிருந்து
எடுத்த உணைவ உண்டிருந்தால் நாம்
ேமலும் உற்சாகமாக இருந்தருக்க முடியும்.
நாம் இன்னும் அதக ெபலிஸ்தர்கைளக்
ெகான்றருக்கலாம்!” என்றான்.
௩௧ அன்று இஸ்ரேவலர்கள்

ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்து, அவர்கைள
மிக்மாஸ் முதல் ஆயேலான் வைர
துரத்தனபடியால் கைளப்பாகவும்,
பச யாகவும் இருந்தனர். ௩௨ அவர்கள்
ஆடுகைளயும், கன்றுகுட்டிகைளயும்
ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்துைகப்பற்ற ெகான்று
தன்றனர். அம்மிருகங்களின் இரத்தம்
இன்னும்உைறந்தருந்தது!
௩௩ ஒருவன் சவுலிடம், “பாருங்கள்!

ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்துவ ட்டனர். அவர்கள் இைறச்சைய
அதல் இரத்தம் இருக்கும்ேபாது தன்று
ெகாண்டிருக்கன்றனர்!” என்றான்.
சவுேலா, “நீங்கள்பாவம்ெசய்தருக்க றீர்கள்!

இப்ேபாது இங்ேக ெபரிய கல்ைல
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உருட்டிக் ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான். ௩௪ ேமலும், “ஜனங்களிடம்
ேபாங்கள், இரத்தத்ேதாடு இருப்பைதச்
சாப்படுவதால் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்துவ ட்டீர்கள். தங்கள் மாட்ைடயும்
ஆட்ைடயும் என் முன் ெகாண்டு வர
ேவண்டும் எனச் ெசால்லுங்கள். இங்குதான்
அவர்கள் ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்
ெகால்லேவண்டும். கர்த்தருக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்யேவண்டாம்.
இரத்தம் உைறந்தருக்க ற இைறச்சைய
உண்ணேவண்டாம்” என்றான்.
அன்று இரவு ஒவ்ெவாருவனும் தங்கள்

மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வந்து அங்ேக
ெகான்றனர். ௩௫ பன் சவுல் அங்ேக
கர்த்தருக்காக பலிபீடம் கட்டினான். சவுல்
தானாகேவ கர்த்தருக்காக அப்பலிபீடத்ைதக்
கட்டத்ெதாடங்கனான்!
௩௬சவுல், “இன்றுஇரவுெபலிஸ்தர்களுக்கும்

பன்னால்ேபாய் அவர்கைளக் ெகான்று
அவர்களுைடயைத எடுத்து வருேவாம்!”
என்றுெசான்னான்.
பைடயனர், “உங்களுக்குச் சரி

என்று படுவைதச் ெசய்யுங்கள்” என்று
ெசான்னார்கள்.
ஆனால் ஆசாரியேனா, “ேதவைனக்

ேகட்ேபாம்” என்றான்.
௩௭ எனேவ சவுல் ேதவனிடம்,

“ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்த ப் ேபாகலாமா?
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அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கவடு வீரா?” என்று
ேகட்டான் ஆனால் ேதவன் அன்று சவுலுக்கு
பதல்ெசால்லவல்ைல.
௩௮ எனேவ, “எல்லாத் தைலவர்கைளயும்

கூப்படுங்கள்! இன்று பாவம் ெசய்தது
யாெரனப்பார்ப்ேபாம். ௩௯நான்இஸ்ரேவைல
காக்கும் கர்த்தருைடய ேபரில் சத்தயம்
ெசய்தருக்க ேறன். என் மகேன பாவம்
ெசய்தாலும் சாகடிக்கப்படுவான்” என்றான்.
யாரும்பதல்ெசால்லவல்ைல.
௪௦ பன் அவன், “நீங்கள் அந்தப் பக்கம்

நல்லுங்கள், நானும் என் மகனும் இந்தப்
பக்கம் ந ற்ேபாம்” என்றான்.
வீரர்களும், “உங்கள் வருப்பம் ஐயா!”

என்றனர்.
௪௧ அப்ெபாழுது சவுல், “இஸ்ரேவலரின்

ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உமது
ெதாண்டனுக்கு இன்று ஏன் பதல்
ெசால்லவல்ைல? நாேனா அல்லது என்
மகேனா பாவம் ெசய்தருந்தால், ஊரீம்ைமத்
தாரும். உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பாவம் ெசய்தருந்தால் தும்மீம்ைமத் தாரும்”
என்றுெஜப த்தான்.
சவுலும்ேயானத்தானும்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

ஜனங்கள் தப்பனார்கள். ௪௨ சவுல் “மீண்டும்
சீட்ைடப் ேபாட்டு, பாவ நானா என் மகனா”
என்று ேகட்டான். ேயானத்தான் ேமல் சீட்டு
வழுந்தது.
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௪௩ சவுல் மகனிடம், “ெசால் என்ன பாவம்
ெசய்தாய்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேயானத்தான், “நான் என் ேகாலின்

நுனியல் இருந்த ெகாஞ்சம் ேதைன
சுைவத்ேதன். அதற்காக நான் மரிக்க
ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டான்.
௪௪ஆனால் சவுல், “என் சத்தயத்ைத நான்

காப்பாற்றாவ ட்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிப்பார்! நீ மரிக்கத்தான் ேவண்டும்”
என்றான்.
௪௫ ஆனால் வீரர்கேளா, “இன்று

ேயானத்தான் இஸ்ரேவலருக்குப்
ெபரிய ெவற்றையத் தந்தான். அவன்
மரிக்கக்கூடாது! ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
நாமத்தல் நாங்களும் சத்தயம் ெசய்க ேறாம்.
ேயானத்தானின் தைலயலிருந்து
யாரும் ஒரு மயைரேயனும் அகற்ற
முடியாது! ேதவன் இன்று அவனுக்குப்
ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்ல உதவனார்!”
என்றனர். எனேவ ேயானத்தாைன
ஜனங்கள் காப்பாற்றனார்கள். அவன்
ெகால்லப்படவல்ைல.
௪௬ சவுல் ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்தாததால்

அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த இடங்களுக்குப்
ேபானார்கள்.
சவுல் இஸ்ரேவலரின் பைகவேராடு

ேபாரிடுக றான்
௪௭ சவுல் இஸ்ரேவலர்கைள முழுைமயாகக்

கட்டுப்படுத்த அவர்களின் அரசனானான்.
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ேமாவாப், அம்ேமானியர். ஏேதாம்
எனும் ேசாபா அரசன், ெபலிஸ்தர்கைள
சவுல் ெவன்றான். சவுல் எங்ெகல்லாம்
ெசன்றாேனா அங்ெகல்லாம் இஸ்ரேவலரின்
பைகவர்கைளெயல்லாம் ெவன்றான்.
௪௮ சவுல் மிகத் ைதரியமானவன்.
இஸ்ரேவைல ைகப்பற்ற முயன்ற அைனத்து
பைகவைரயும் ெவன்றான். ேமலும்
அமேலக்கயைரயும் ேதாற்கடித்தான்!
௪௯ ேயானத்தான், இஸ்வ , மல்கசூவா

ஆக ேயார் சவுலின் மகன்கள். மூத்தமகள்
ேமராப், இைளயவள் மீகாள். ௫௦ சவுலின்
மைனவ ெபயர் அக ேனாவாம். அவள்
அகமாசன்மகள்.
அவனது தளபதயன் ெபயர் அப்ேனர்,

இவன் சவுலின் சத்தப்பா ேநரின் மகன்.
௫௧ கீஸ் சவுலின் தந்ைத. அப்ேனரின்
தந்ைதயானேநர்ஆப ேயலின்மகன்.
௫௨ சவுல் தன் ஆயுள் முழுவதும்

ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிட்டான். ைதரியமும்
வீரமும் உள்ள யாைரப் பார்த்தாலும்
அவைன அைழத்து வீரர்களின் ேசைனயல்
ேசர்ந்துவடுவான். அவர்கள் அரசனுக்கு
அருகாைமயல் இருந்து அரசைன
காப்பாற்றுவர்.

௧௫
சவுல்அமேலக்கயைரஅழித்துப்ேபாடுக றான்
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௧ ஒரு நாள் சாமுேவல் சவுலிடம், “உன்ைன
அப ேஷகத்து அவருைடய ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலருக்கு அரசனாக்கும்படி கர்த்தர்
என்ைன அனுப்பனார். இப்ேபாது
கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகள். ௨ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்ைதவ ட்டு வரும்ேபாது கானானுக்குப்
ேபாகாமல் அமேலக்கயர்கள் தடுத்தனர்.
அவர்கள் ெசய்தவற்ைற நான் பார்த்ேதன்.
௩ இப்ேபாது அவர்கேளாடு ேபாரிடு,
அவர்கைளயும் அவர்கள் உடைமையயும்
முழுவதுமாக அழி, எைதயும் உய ேராடு
வ டாேத. ஆண்கள், ெபண்கள், சறுவர்கள்,
ைகக்குழந்ைதகள், பசுக்கள், ஆடுகள்,
ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் எைதயும் வ டாேத
என்கறார்’ ” என்றான்.
௪ சவுல் தன் பைடைய ெதலாய மில்

கூட்டினான். 2,00,000 காலாட்பைடயும்
யூதாவலுள்ள 10,000 ேசைனயாட்களும்
இருந்தனர். ௫ ப றகு சவுல் அமேலக்கு
நகருக்குப் ேபாய் பள்ளத்தாக்கல்
காத்தருந்தான். ௬ அங்கு ேகனியரிடம்,
“அமேலக்கயைர வ ட்டுப் ேபாங்கள், நான்
உங்கைள அழிக்கமாட்ேடன். இஸ்ரேவலர்
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறும்ேபாது
நீங்கள் கருைண காட்டினீர்கள்” என்றான்.
எனேவ ேகனியர் அமேலக்கயைர வ ட்டு
ெவளிேயறனார்கள்.
௭ சவுல் அமேலக்கயைரத் ேதாற்கடித்தான்.
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அவர்கைள, ஆவலாவல் இருந்து சூர்
வைர துரத்தயடித்தான். ௮ ஆகாக்
அமேலக்கயரின் அரசன். சவுல், அவைன
உயருடன் ப டித்தான். மற்றவர்கைளக்
ெகான்றான். ௯ எல்லாவற்ைறயும் அழிக்க
சவுலும் வீரர்களும் தயங்கனார்கள்.
ஆகாக் என்பவைன உயருடன்வ ட்டனர்.
ேமலும் ெகாழுத்த பசுக்கைளயும் நல்ல
ஆடுகைளயும் ச றந்த ெபாருட்கைளயும் கூட
அழிக்காமல் வ ட்டுவ ட்டனர். பயனுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ைவத்துக் ெகாண்டனர்.
அவற்ைற அழிக்க அவர்கள் வரும்பவல்ைல
பயனற்றவற்ைறேயஅவர்கள்அழித்தார்கள்.

சவுலின் பாவத்ைதப்பற்ற சாமுேவல்
ெசான்னது
௧௦ ப றகு சாமுேவல், கர்த்தரிடமிருந்து

ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான்.
௧௧ அதற்கு கர்த்தர். “சவுல் என்ைனப்
பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டான், அவைன
அரசனாக்கயதற்காக வருந்துக ேறன்.
நான் ெசால்வைத அவன் ெசய்வதல்ைல”
என்றார். சாமுேவலும்ேகாபங்ெகாண்டுஇரவு
முழுவதும்அழுதுகர்த்தைரநைனத்துெஜபம்
ெசய்தான்.
௧௨ சாமுேவல் அடுத்த நாள் அத காைலயல்

எழுந்து சவுைல சந்த க்க ெசன்றான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவனிடம், “கர்ேமல்
என்ற ேபருள்ள யூேதயாவன் நகருக்கு
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சவுல் ேபாயருக்க றான். அங்ேக தன்ைன
ெபருைமப்படுத்தும் நைனவு கல்ைல
எழுப்புக றான். அவன் பல இடங்கைள
சுற்றவ ட்டு கல்காலுக்கு வருவான்”
என்றனர்.
எனேவ சாமுேவல் அவனிருக்கும்

இடத்துக்ேக ெசன்று சவுைலத் ேதடிப்
ப டித்தான். சவுல் அப்ேபாதுதான்
கர்த்தருக்கு அமேலக்கயரிடம் இருந்து
எடுத்த முதல் பாகங்கைள தகனபலி
ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். ௧௩ சவுல்
சாமுேவைல வரேவற்றான், “கர்த்தர்
உம்ைம ஆசீர்வத க்க றார்! கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளநைறேவற்ற ேனன்”என்றான்.
௧௪ ஆனால் சாமுேவேலா, “அப்படியானால்

நான் ேகட்ட சத்தம் எத்தைகயது? ஆடுகளின்
சத்தத்ைதயும், மாடுகளின் சத்தத்ைதயும்
நான்எதற்காகக் ேகட்ேடன்?” என்றுேகட்டான்.
௧௫ அதற்கு சவுல், “இைவ

அமேலக்கயரிடமிருந்து வீரர்கள் எடுத்தைவ.
உமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு பலியடும்
ெபாருட்டு ச றந்த ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ப டித்து வந்தனர். மற்றபடி
நாங்கள் அைனத்ைதயும் அழித்துவ ட்ேடாம்”
என்றான்.
௧௬ சாமுேவேலா, “நறுத்து! ேநற்று இரவு

கர்த்தர் ெசான்னைத நான் ெசால்லட்டுமா”
எனசவுலிடம் ேகட்டான்.
சவுல், “நல்லதுெசால்லுங்கள்” என்றான்.
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௧௭ சாமுேவல், “முக்கயமானவன் இல்ைல
என்று கடந்த காலத்தல் நீ உன்ைன
நைனத்தருந்தாய். பன்பு இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் தைலவன் ஆனாய். கர்த்தர்
உன்ைன அரசனாக்கனார். ௧௮ கர்த்தருக்கு
உன்ைன சறப்பான கடைம நைறேவற்ற
அனுப்பனார். கர்த்தர் ெசான்னார், ‘ேபாய்
அமேலக்கயைரமுழுைமயாகஅழி! அவர்கள்
தீயவர்கள். எல்ேலாரும் ெகால்லப்படும்வைர
ேபாரிடு!’ என்றார். ௧௯ஆனால் நீ கர்த்தருக்கு
கீழ்ப்படியவல்ைல! ஏன்? தீயைவ என்று
கர்த்தர் எைத ஒதுக்கனாேரா அவற்ைற
ேசகரித்துக்ெகாள்ள நீ வரும்பவ ட்டாய்!”
என்றான்.
௨௦ சவுேலா, “கர்த்தருக்கு நான்

கீழ்ப்படிந்ேதன். அவர் ெசான்ன இடத்த ற்குப்
ேபாேனன். அமேலக்கயைர எல்லாம்
அழித்ேதன்! அவர்களின் அரசன் ஆகாக்ைக
மட்டுேமெகாண்டுவந்ேதன். ௨௧வீரர்கள்நல்ல
ஆட்ைடயும், மாட்ைடயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
அைவ கல்காலில் உள்ள உமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு பலிய ட காத்தருக்கன்றன!”
என்றான்.
௨௨ ஆனால் சாமுேவல், “கர்த்தருக்குப்

ப டித்தமானது எது? தகனபலியா?
அன்பளிப்பா? அல்லது கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிவதா? கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவதுதான் அைனத்தலும் ச றந்தது.
௨௩ கீழ்ப்படிய மறுப்பது தவறு, அது
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பல்லிசூனியத்த ற்கு இைணயான ெபரும்
பாவம். நீ கீழ்ப்படிய மறுப்பது ப டிவாதமாக
ப ற வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கு
சமம் ஆகும். நீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தாய். அதனால் கர்த்தர் உன்ைன
அரசனாக ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்க றார்”
என்றான்.
௨௪ அதற்கு சவுல், “நான் பாவம்

ெசய்துவ ட்ேடன். நான் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
நீர் ெசான்னைதயும் ெசய்யவல்ைல.
ஜனங்களுக்கு பயந்ேதன். அவர்கள்
ெசான்னபடி ெசய்ேதன். ௨௫ இப்ேபாது
ெகஞ்சுக ேறன். என் பாவத்ைத
மன்னியுங்கள். என்னுடன் மீண்டும்
வாருங்கள் எனேவ கர்த்தைர நான்
ெதாழுதுக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௨௬ஆனால்சாமுேவேலா, “நான்உன்ேனாடு

வரமாட்ேடன். நீ கர்த்தருைடய கட்டைளைய
ஒதுக்கவ ட்டாய். இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைன
அரசனாக ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்க றார்”
என்றான்.
௨௭ சாமுேவல் தரும்பயேபாது சவுல்

அவரது சால்ைவ நுனிையப் ப டித்தான்.
அது கழிந்தது. ௨௮ சாமுேவேலா,
“என் சால்ைவையக் க ழித்துவ ட்டாய்.
இதுேபால் இன்று கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து
இஸ்ரேவலின் இராஜ்யத்ைதக் க ழிப்பார்.
உன் நண்பன் ஒருவனுக்கு கர்த்தர்
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அரைசக் ெகாடுப்பார். அவன் உன்ைனவட
நல்லவனாக இருப்பான். ௨௯ கர்த்தேர
இஸ்ரேவலரின் ேதவன். கர்த்தர்
என்ெறன்றும் ஜீவப்பவர். கர்த்தர் ெபாய்
ெசால்லேவா மனைத மாற்றேவாமாட்டார்.
அவர் மனிதைனப் ேபான்று மனைத
மாற்றுபவர்அல்ல” என்றான்.
௩௦ சவுேலா, “சரி நான் பாவம் ெசய்ேதன்!

எனினும் என்னுடன் தரும்ப வாருங்கள்.
இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் மற்றும்
ஜனங்களின் முன்னால் எனக்கு மரியாைதக்
காட்டுங்கள். என்னுடன் தரும்ப
வாருங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
நான் ெதாழுதுெகாள்ேவன்” என்றான்.
௩௧ சாமுேவல் சவுேலாடு தரும்ப ப் ேபானான்.
சவுல் கர்த்தைர ெதாழுதுெகாண்டான்.
௩௨ “அமேலக்கயரின் அரசனான ஆகாைக
என்னிடம்ெகாண்டுவா” என்றான்சாமுேவல்.
ஆகாக் சாமுேவலிடம் வந்தான். அவன்

சங்கலியால் கட்டப்பட்டிருந்தான். “ந ச்சயம்
நம்ைமஇவர் ெகால்லமாட்டார்” என்றுஆகாக்
எண்ணினான்.
௩௩ ஆனால் சாமுேவேலா, “உனது வாள்

குழந்ைதகைள தாய டமிருந்து எடுத்துக்
ெகாண்டது. எனேவ இப்ேபாது உன் தாய்
பள்ைளயற்றவள்ஆவாள்” எனக்கூற அவன்
ஆகாைக கல்காலில் கர்த்தருக்கு முன்பாக
துண்டுகளாகெவட்டிப்ேபாட்டான்.
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௩௪ ப றகு சாமுேவல் ராமாவற்குத்
தரும்ப ப் ேபானான். சவுல்
க பயாவலுள்ள தன் வீட்டிற்குப் ேபானான்.
௩௫ இதற்குப் பன் சாமுேவல் தன்
வாழ்நாளில் சவுைலப் பார்க்கவல்ைல.
சவுலுக்காக வருத்தப்பட்டான். சவுைல
அரசனாக்கயதற்குக் கர்த்தரும்
வருத்தப்பட்டார்.

௧௬
சாமுேவல்ெபத்ேலேகம் ேபாக றான்
௧ கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நீ எவ்வளவு

காலம் சவுலுக்காக வருந்துவாய்? நான்
அரச பதவயலிருந்து புறக்கணித்த பன்னும்
வருந்துகறாேய. உனது ெகாம்ைப
எண்ெணயால் ந ரப்பு. ெபத்ேலேகமிற்குச்
ெசல். உன்ைன ஈசாயனிடம் அனுப்புக ேறன்.
அவன் அங்ேக இருக்க றான். அவனது
மகன்களில் ஒருவைனேய புதய அரசனாக
நான்ெதரிந்ெதடுத்தருக்க ேறன்” என்றார்.
௨ சாமுேவேலா, “நான் ேபானால், அதைன

சவுல் அறவான். என்ைனக் ெகால்ல
முயல்வான்” என்றான்.
கர்த்தர், “ெபத்ேலேகமிற்கு ஒரு இளம்

கன்றுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபா,
‘கர்த்தருக்கு பலி ெகாடுக்க வந்தருக்க ேறன்.
என்று ெசால்.’ ௩ ஈசாையயும் பலிக்கு
அைழத்தனுப்பு. ப றகு ெசய்ய ேவண்டியது
என்ன என்பைதக் காட்டுேவன். நான்
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காட்டுக றவைனஅரசனாகஅப ேஷகம்ெசய்”
என்றார்.
௪ சாமுேவல் கர்த்தர் ெசான்னபடி

ெசய்தான். சாமுேவல் ெபத்ேலேகம்
ெசன்றதும் அங்குள்ள மூப்பர்கள்
நடுங்கனார்கள். அவர்கள் சாமுேவைல
சந்த த்து, “சமாதானத்ேதாடு வந்துள்ளீரா?”
என்றுேகட்டனர்.
௫ அதற்கு சாமுேவல் “ஆமாம், நான்

சமாதானத்ேதாடு வருக ேறன். நான்
கர்த்தருக்கு பலிெகாடுக்க வந்துள்ேளன்.
உங்கைள ஆயத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு
என்ேனாடு பலி ெசலுத்த வாருங்கள்”
என்றான். சாமுேவல் ஈசாையயும் அவனது
மகன்கைளயும் ஆயத்தம் ெசய்துப் பலியல்
பங்குெகாள்ளஅைழத்தான்.
௬அவர்கள் சாமுேவலிடம் வந்து ேசர்ந்ததும்

எலியாைபப் பார்த்தான். சாமுேவல்
“ந ச்சயமாக இவன்தான் கர்த்தரால் ேதர்ந்
ெதடுக்கப்பட்டவன்!” எனஎண்ணினான்.
௭ஆனால் கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எலியாப்

உயரமானவன், அழகானவன். ஆனால்
அப்படி ச ந்த க்க ேவண்டாம். ஜனங்கள்
பார்க்க றபடி ேதவன் கவனிக்க றதல்ைல.
ஜனங்கள்ஒருவனின்ெவளித்ேதாற்றத்ைதப்
பார்க்க றார்கள். கர்த்தேரா அவன்
இருதயத்ைதப் பார்க்க றார். எலியாப்
சரியானவன்அல்ல” என்றார்.
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௮ ப றகு ஈசாய் இரண்டாவது மகனான,
அபனதாைப அைழத்தான். அவன்
சாமுேவலினருகல் நடந்து வந்தேபாது
சாமுேவல் பார்த்து, “இல்ைல, கர்த்தர்
இவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல” எனக்
கூறனான்.
௯ ப றகு ஈசாய் இன்ெனாரு மகனான

சம்மாைவ அைழத்தான். அவைனப் பார்த்து,
“கர்த்தர்இவைனயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல”
என்றான்.
௧௦ ஈசாய் 7 மகன்கைளயும் காட்டினான்.

சாமுேவல் ஈசாய டம், “இவர்களில் யாைரயும்
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல” என்றான்.
௧௧சாமுேவல் “உன்பள்ைளகள்இத்தைனப்

ேபர்தானா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு ஈசாய், “இல்ைல கைடச மகன்ஆடு

ேமய்க்கப் ேபாயருக்க றான்” என்றான்.
சாமுேவேலா, “அவைன அைழத்து வா,

அவன் வரும்வைர நாம் சாப்ப டக்கூடாது”
என்றான்.
௧௨ ஈசாய் ஒருவைன அனுப்ப தன்

இைளய மகைன அைழப்ப த்தான். இந்த
மகன் அழகாய் சவந்த மய ேராடு நல்ல
ெசாளந்தரிய ேதாற்றமுைடயவனாக
இருந்தான்.
கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எழுந்து அவைன

அப ேஷகம்ெசய்,இவன்தான்” என்றார்.
௧௩ சாமுேவல் எண்ெணய் ந ரப்பய

ெகாம்ைப எடுத்து ச றப்பு எண்ெணைய
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ஈசாயன் கைடச மகன் ேமல் அவனுைடய
சேகாதரரின் முன்னிைலயல் ஊற்றனான்.
கர்த்தருைடய ஆவயானவர் அன்று முதல்
தாவீது மீது ெபரும் வல்லைமேயாடு வந்தார்.
சாமுேவல் ராமாவலுள்ள தன் வீட்டிற்குத்
தருப்பனான்.

சவுைலஒருெகட்டஆவ துன்புறுத்துகறது
௧௪ கர்த்தருைடய ஆவயானவர் சவுைல

வ ட்டு வலகனார். கர்த்தர் ஒரு ெகட்ட
ஆவைய சவுலுக்கு அனுப்பனார். அது
மிகத் ெதால்ைல ெகாடுத்தது. ௧௫ சவுலின்
ேவைலக்காரர்கேளா, “ேதவனிடமிருந்து
ெகட்ட ஆவ ஒன்று உங்கைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்க றது. ௧௬ ஆைணயடுங்கள்,
நாங்கள் சுரமண்டலம் வாச க்கும்
ஒருவைனத் ேதடிப்ப டிப்ேபாம். ஒருேவைள
கர்த்தரிடமிருந்து ெகட்ட ஆவ உங்கள்
மீது வருமானால், உமக்காக அவன் இைச
மீட்டுவான். அப்ேபாது நீங்கள் நலம்
ெபறுவீர்கள்” என்றனர்.
௧௭ எனேவ சவுல், “நன்றாக இைச

மீட்டுபவைனக் கண்டுபடித்து அைழத்து
வாருங்கள்” என்றான்.
௧௮ ஒரு ேவைலயாள், “ஈசாய் என்று

ஒருவன் ெபத்ேலேகமில் இருக்க றான்.
அவனது மகனுக்கு நன்றாக சுர மண்டலம்
வாச க்கத் ெதரியும், ைதரியமாக நன்றாக
சண்ைட இடுவான். அழகானவனும்
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சுறுசுறுப்பானவனும் கூட, ேமலும் கர்த்தர்
அவனுடன்இருக்கறார்” என்றான்.
௧௯ எனேவ சவுலின் ஆட்கள் ஈசாய டம்

ெசன்றனர். அவர்கள் ஈசாய டம், “ஆட்ைடக்
காக்க ற உன் மகன் தாவீைத என்னிடம்
அனுப்புங்கள்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௦ எனேவ ஈசாய் சல அன்பளிப்புகளாக

கழுைத, அப்பம், த ராட்ைசரசம், இளம்
ெவள்ளாட்டுக்குட்டி ஆகயவற்ைற தாவீதுக்கு
ெகாடுத்து சவுலிடம் அனுப்பனான்.
௨௧ தாவீது சவுல் முன்பு ேபாய் நன்றான்.
சவுலுக்கு தாவீைத மிகவும் ப டித்தது.
அவன் சவுலின் ஆயுதங்கைளச் சுமக்கும்
உதவயாளனானான். ௨௨ அவன் ஈசாய்க்கு,
“நான் தாவீைத மிகவும் வரும்புக ேறன்.
அவன் என்ேனாடு இருந்து எனக்குச்
ேசைவ புரியட்டும்” என்ற ெசய்த ெசால்லி
அனுப்பனான்.
௨௩ எப்ெபாழுதாவது ேதவனிடத்தலிருந்து

சவுல் ேமல் ெகட்ட ஆவ வந்தால், தாவீது
தன் சுரமண்டலத்ைத மீட்டுவான். அப்ேபாது
அந்த ெகட்டஆவ சவுைலவ ட்டு ேபாய்வடும்,
சவுலும்நலம்ெபறுவான்.

௧௭
இஸ்ரேவலருக்குேகாலியாத்தன்சவால்
௧ெபலிஸ்தர் ேபாரிடும்ெபாருட்டு
பைடயாட்கைளக் கூட்டினார்கள். அவர்கள்

யூதாவலுள்ள ேசாக்ேகாவல் கூடினார்கள்.
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அவர்கள் கூடிய எேபஸ்தம்மீம் எனும் இடம்
ேசாக்ேகாவுக்கும்அெசக்காவுக்கும்இைடயல்
இருந்தது.
௨ சவுலும், இஸ்ரேவல் வீரர்களும்

ஒன்று கூடினார்கள். இவர்களின் முகாம்
ஏலாவலிருந்தது. வீரர்கள் சண்ைடய டத்
தயாராக இருந்தனர். ௩ ெபலிஸ்தயர்
மைலயன் ேமல் இருந்தனர். அடுத்த
மைலயல் இஸ்ரேவலர் இருந்தனர்.
இைடயல்பள்ளத்தாக்குஇருந்தது.
௪ ெபலிஸ்தயரிடம் ேகாலியாத் என்னும்

வீரன் இருந்தான். அவன் காத் என்னும்
ஊரினன். 9 அடி உயரமாக இருந்தான்.
௫ ஒரு ெவண்கல க ரீடமும், ேபார்க்கவசமும்
தரித்தருந்தான். அது 5,000 ேசக்கல்
ெவண்கலம் எைடயுள்ளதாயருந்தது.
௬ அவன் கால்களில் ெவண்கல
கவசத்ைதயும், ேதாள்களில் ெவண்கல
ேகடகத்ைதயும்அணிந்தருந்தான். ௭அவனது
ஈட்டியன் ப டி ெநசவுக்காரரின் பைடமரம்
ேபால் இருக்கும். ஈட்டியன் அலகு 600
ேசக்கல் இரும்பு எைடயுள்ளதாக இருந்தது.
ேகாலியாத்தன் ேகடயம் சுமந்த வீரன்,
அவனுக்குமுன்னால்நடப்பான்.
௮ தனந்ேதாறும் அவன் ெவளிேய

வந்து இஸ்ரேவலைரப் பார்த்து, சத்தமாக
சண்ைடக்கு சவால்வடுவான். அவன்,
“உங்களுைடய எல்லா வீரர்களும்
ேபாருக்குத் தயாராக ஏன் அணிவகுத்து
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ந ற்க றீர்கள்? நீங்கள் அைனவரும் சவுலின்
ேவைலக்காரர்கள். நான் ெபலிஸ்தன்.
யாேரனும் ஒருவைனத் ேதர்ெதடுத்து
என்ேனாடு சண்ைடய ட அனுப்புங்கள்.
௯ அவன் என்ைனக் ெகான்றுவட்டால்
நாங்கள் (ெபலிஸ்தர்) அைனவரும் உங்களது
அடிைம. நான் அவைனக் ெகான்றுவட்டால்
நீங்கள் எங்கள் அடிைம! நீங்கள் எங்களுக்கு
ேசைவெசய்ய ேவண்டும்” என்றான்.
௧௦ ேமலும்அவன், “நான்இன்றுஇஸ்ரேவல்

ேசைனைய ேகலிச்ெசய்ேதன்! உங்களில்
ஒருவனுக்குத் ைதரியமிருந்தால் என்னிடம்
அனுப்ப சண்ைடய ட்டுப் பாருங்கள்!”
என்றான்.
௧௧ சவுலும் அவனது வீரர்களும்

ேகாலியாத் ெசான்னைதக் ேகட்டு மிகவும்
நடுங்கனார்கள்.

தாவீதுேபார்முைனக்குச்ெசல்க றான்
௧௨ தாவீது ஈசாயன் மகன், யூதாவலுள்ள

ெபத்ேலேகமில் எப்ப ராத்தா குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ஈசாய க்கு 8 மகன்கள். சவுலின்
காலத்தல் ஈசாய் முத ர் வயதாக இருந்தான்.
௧௩ ஈசாயன் 3 ெபரிய மகன்கள் சவுலுடன்
ேபாருக்குச் ெசன்றருந்தனர். எலியாப் முதல்
மகன். அபனதாப்இரண்டாவதுமகன். சம்மா
மூன்றவாது மகன். ௧௪ தாவீது கைடச மகன்.
ெபரியமூன்றுமகன்களும்சவுலின்பைடயல்
இருந்தனர். ௧௫ தாவீது சவுைல வ ட்டு
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வலக அவ்வப்ேபாது ெபத்ேலேகமில் தன்
தந்ைதயன்ஆடுகைளக்ேமய்க்கப் ேபாவான்.
௧௬ ேகாலியாத் தனமும் காைலயல்

வந்து இவ்வாறு 40 நாட்கள் இஸ்ரேவல்
ேசைனையக் ேகலிச்ெசய்தான்.
௧௭ ஒருநாள் ஈசாய் தாவீத டம், “கூைடயல்

வறுத்த பயைரயும், 10 அப்பங்கைளயும்
ெகாண்டு ேபாய் முகாமில் உள்ள உன்
சேகாதரர்களுக்கு ெகாடு. ௧௮ இந்த 10
பாலாைடக் கட்டிகைளயும் உன் சேகாதரர்
குழுவன் 1,000 வீரருக்கு அத பதயனிடம்
ெகாடு. உன் சேகாதரர்கள் எப்படி
இருக்க றார்கள் என்றும் பார். அவர்கள்
நலமுடன் இருக்கறார்கள் என்பதற்கு
அைடயாளமாகஏேதனும்வாங்க வா! ௧௯ஏலா
பள்ளத்தாக்கல் உன் சேகாதரர்கள் சவுலின்
ேசைனயல் ெபலிஸ்தருக்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருக்கன்றனர்”
என்றான்.
௨௦ அதகாைலயல் தாவீது ேவறு ஒரு

ேமய்ப்பவனிடம் ஆடுகைள ஒப்பைடத்தான்.
தாவீது உணைவ எடுத்துக்ெகாண்டு ஈசாய்
ெசான்னபடி புறப்பட்டான். தாவீது தனது
வண்டிைய முகாமுக்குச் ெசலுத்தனான்.
தாவீது வந்து ேசர்ந்தேபாது வீரர்கள்
தங்கள் ேபார்புரியும் நைலக்குச் ெசன்று
ெகாண்டிருந்தனர். வீரர்கள் தங்கள் ேபார்
முழக்கங்கைள எழுப்ப துவங்கனார்கள்.
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௨௧ இஸ்ரேவலரும் ெபலிஸ்தயரும்
அணிவகுத்துேபாருக்குத்தயாரானார்கள்.
௨௨ தாவீது தான் ெகாண்டு ேபானைத,

ெபாருட்களின் காப்பாளனிடம் ெகாடுத்தான்.
பன் இஸ்ரேவல் வீரர்களின் அணிக்கு
ஓடி, தன் சேகாதரர்கைளக் குறத்து
வ சாரித்தான். ௨௩ தன் சேகாதரர்கேளாடு
ேபச ஆரம்ப த்தான். அப்ேபாது, ேகாலியாத்
ெபலிஸ்தர் முகாமிலிருந்து ெவளிேய வந்து,
வழக்கம்ேபால ேகலிச் ெசய்தான். அவன்
ெசான்னைதெயல்லாம்தாவீதுேகட்டான்.
௨௪ அவைனக் கண்டு இஸ்ரேவலர் பயந்து

ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்களுக்கு அவன்
மீது ெபரிய பயமிருந்தது. ௨௫ இஸ்ரேவலர்,
“ேகாலியாத் ெவளியல் வந்து இஸ்ரேவலைர
மீண்டும் மீண்டும் ேகலிக்குள்ளாக்கனைதப்
பார்த்தீர்களா! அவைன யார் ெகான்றாலும்
சவுல் அரசன் அவனுக்கு நைறயப் பணம்
ெகாடுத்து, தனது மகைள அவனுக்கு மணம்
ெசய்து ெகாடுப்பான். சவுல் அவனது
குடும்பத்த ற்கு இஸ்ரேவலின் மத்தயல்
சுதந்த ரம்அளிப்பான்” என்றார்கள்.
௨௬ தாவீேதா அவர்களிடம், “அவன்

என்ன ெசால்லுவது? அவைனக்
ெகான்று இஸ்ரேவலில் இருந்து
அவமானத்ைத கைளபவனுக்கு வருது
என்ன ேவண்டிக்க டக்க றது? இஸ்ரேவலர்
இந்த ந ந்ைதையச் சுமக்க ேவண்டுமா?



1 சாமுேவல்௧௭:௨௭ xcii 1 சாமுேவல்௧௭:௩௧

இத்தைனக்கும் யார் இந்த ேகாலியாத்?
இவன் யாேரா அந்நயன்* சாதாரண
ெபலிஸ்தயன். ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ேசைனக்கு எத ராகப் ேபச அவன் எப்படி
நைனக்கலாம்?” என்றுேகட்டான்.
௨௭அதற்கு இஸ்ரேவலன், ேகாலியாத்ைதக்

ெகான்றால் கைடக்கும் ேமன்ைமையப்
பற்ற ெசான்னான். ௨௮ தாவீதன்
மூத்த அண்ணனான எலியாப் தனது
தம்ப , வீரர்களிடம் ெசான்னைதக் ேகட்டு
ேகாபத்ேதாடு, “இங்கு ஏன் வந்தாய்?
ஆடுகைளக் காட்டில் யாரிடம் வ ட்டு வந்தாய்?
நீ எதற்காக இங்கு வந்தாய் என்று எனக்குத்
ெதரியும்! உனக்குெசால்லப்பட்டைதச்ெசய்ய
உனக்கு வருப்பம் இல்ைல. யுத்தத்ைத
ேவடிக்ைக பார்க்கேவ நீ இங்கு வந்தாய்!”
என்றான்.
௨௯ அதற்கு தாவீது, “நான் இப்ேபாது

என்ன ெசய்துவ ட்ேடன்? நான் ஒரு தவறும்
ெசய்யவல்ைல! ெவறுமேன ேபச க்
ெகாண்டிருந்ேதன்” என்றான். ௩௦ தாவீது
ேவறு சலரிடம் அேத ேகள்வகைளத்
தரும்ப ேகட்டான். அவர்களும் அேத பதல்
ெசான்னார்கள்.
௩௧ தாவீது ெசால்வைதச் சலர் ேகட்டு

அவைனச்சவுலிடம்அைழத்துச்ெசன்றார்கள்.
* ௧௭:௨௬: அந்நயன் இஸ்ரேவலரின் முைறப்படி
வருத்தேசதனம் (ஆண்டவரும் இஸ்ரேவலரும்
ெசய்துெகாள்ளும்உடன்படிக்ைகயன்முைற)ெசய்யாதவன்.
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௩௨ தாவீது சவுலிடம், “ேகாலியாத்துக்காக
யாரும் நடுங்க ேவண்டாம். நான் உங்கள்
ேசவகன். நான் ேபாய் அவேனாடு
ேபாரிடுக ேறன்!” என்றான்.
௩௩ “உன்னால் ெவளிேய ேபாய் அந்த

ெபலிஸ்தயனாகய ேகாலியாத்துடன்
சண்ைடேபாட முடியாது. நீ ஒரு பைட வீரன்
அல்ல! அவேனா சறுவயது முதல் ேபாரிட்டு
வருகறான்” என்றான்.
௩௪ ஆனால் தாவீது சவுலிடம், “நான் ஒரு

இைடயன், ஆடுகைள ேமய்த்து வருபவன்.
இரு தடைவ ஒரு சங்கமும், மற்ெறாரு
தடைவ கரடியும் ஆடுகைளத் தூக்கயேபாது,
௩௫ அவற்ைறக் ெகான்று அவற்றன்
வாயலிருந்து ஆட்ைட மீட்ேடன். அைவ
என் ேமல் பாய்ந்தன. எனினும் அவற்றன்
வாயன் அடிப்பகுதையப் ப டித்து கழித்துக்
ெகான்ேறன். ௩௬ சங்கத்ைதயும் கரடிையயும்
ெகான்ற என்னால், இந்த அந்நயைனயும்
வலங்குகைளப்ேபால் ெகால்லமுடியும்!
அவன்ஜீவனுள்ளேதவனுைடயேசைனையக்
ேகலி ெசய்ததால் அவன் ெகால்லப்படுவான்.
௩௭ கர்த்தர் என்ைன சங்கம் மற்றும்
கரடிய டமிருந்து காப்பாற்றயது ேபாலேவ
ெபலிஸ்தனிடமிருந்தும் என்ைனக்
காப்பாற்றுவார்” என்றான்.
சவுல் தாவீத டம், “கர்த்தர் உன்ேனாடு

இருப்பாராக, நீ ேபா” என்றான். ௩௮ சவுல் தன்
ெசாந்தஆைடையதாவீதுக்குஅணிவத்தான்.
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தைலயல் ெவண்கல தைலச் ச ராைவ, ப ற
யுத்த சீருைடயும் ேபாடுவத்தான். ௩௯ தாவீது
வாைள எடுத்துக்கட்டிக் ெகாண்டு நடந்து
பார்த்தான். சவுலின் சீருைடைய அணிந்து
பார்த்தான். ஆனால் அவ்வளவு பாரமான
யுத்த சீருைட அணிந்து ெகாள்ளும் பயற்ச
அவனுக்குஇருக்கவல்ைல.
தாவீது சவுலிடம், “இவற்ைற அணிந்து

என்னால் சண்ைட ேபாட முடியாது. அணிந்து
பழக்கமில்ைல” என்றான். எனேவ
தாவீது எல்லாவற்ைறயும் கழற்றனான்.
௪௦ தன் ைகத்தடிைய எடுத்துக்ெகாண்டு
5 கூழங்கற்கள் கைடக்குமா என்று
பார்க்கச் ெசன்றான். ேதடிெயடுத்த 5
கூழாங்கற்கைளயும் தான் ைவத்தருந்த
இைடயர் ேதால் ைபயல் ேபாட்டுக்
ெகாண்டான். ைகயல் வல் கவைண
ைவத்துக்ெகாண்டான். ப றகு ேகாலியாத்ைத
ேநாக்க நடந்தான்.

தாவீதுேகாலியாத்ைதக்ெகால்க றான்
௪௧ ேகாலியாத் ெமதுவாக நடந்து

தாவீைத ெநருங்கனான். ேகடயத்ைத
ஏந்தய உதவயாள் முன்ேன நடந்தான்.
௪௨ ேகாலியாத் தாவீைதப் பார்த்து,
அவன் யுத்த பயற்ச இல்லாத சவந்த
முகத்ைதயுைடய இைளஞன் என்று கண்டு
நைகத்தான். ௪௩ “ஏன் இந்த ைகத்தடி?
ஒரு நாைய வ ரட்டுவது ேபால் நீ என்ைன
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வ ரட்டப் ேபாக றாயா?” என்று ேகாலியாத்
ேகட்டான். அதற்கு பன் ேகாலியாத் தன்
ெதய்வங்களின் ெபயைரச் ெசால்லி தாவீைத
ந ந்த த்தான். ௪௪ ேகாலியாத் தாவீத டம்
“இங்ேகவா,உனதுஉடைலபறைவகளுக்கும்,
காட்டு மிருகங்களுக்கும் இைரயாகப்
ேபாடுக ேறன்!” என்றான்.
௪௫ தாவீது அவனிடம், “நீ உனது பட்டயம்,

ஈட்டிையப் ப டித்துெகாண்டு வந்துள்ளாய்.
நாேனா இஸ்ரேவல் ேசைனகளின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருைடய நாமத்தல் வந்துள்ேளன்.
அவைரத் தூஷத்து நீ ந ந்த த்தாய்.
௪௬ இன்று உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க
கர்த்தர் எனக்கு உதவுவார். இன்று
உன் தைலைய ெவட்டி உன் உடைல
பறைவகளுக்கும், காட்டு மிருகங்களுக்கும்
இைரயாக்குேவன். மற்ற ெபலிஸ்தைரயும்
இவ்வாேற ெசய்ேவாம்! அப்ேபாது
இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர் இருக்க றார்
என்று உலகம் அற ந்துக்ெகாள்ளும்!
௪௭ ஜனங்கைள மீட்கும்படி கர்த்தருக்குப்
பட்டயமும் ஈட்டியும் ேதைவயல்ைல என்பைத
இங்குள்ளவர்களும் அறவார்கள். யுத்தம்
கர்த்தருைடயது! ெபலிஸ்தயர்களாகய
உங்கெளல்லாைரயும் ெவல்ல கர்த்தர்
உதவுவார்” என்றான்.
௪௮ ேகாலியாத் தாவீைத தாக்கும்படி

சீற எழுந்து ெநருங்க வந்தான். தாவீதும்
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ெநருங்க ஓடி,
௪௯ தனது ேதால் ைபயலிருந்து

கூழாங்கல்ைல எடுத்து கவணில் ைவத்து
சுழற்ற வீசனான். அது ேகாலியாத்தன்
ெநற்றயல் இரு கண்களுக்கும்
நடுவல்பட்டது. அவன் ெநற்ற க்குள் அது
புகேவஅவன்முகங்குப்புறவழுந்தான்.
௫௦ இவ்வாறு தாவீது ேகாலியாத்ைத ஒேர

கவண் கல்லால் சாகடித்தான். தாவீத டம்
பட்டயம் இருக்கவல்ைல. ௫௧ அதனால்
ஓடிப்ேபாய் அந்த ெபலிஸ்தயன் அருகல்
நன்று, ேகாலியாத்தன் பட்டயத்ைத
அவனது உைறயல் இருந்து உருவ
அைதக் ெகாண்ேட அவனது தைலைய
சீவனான். இவ்வதமாகத்தான் தாவீது
ெபலிஸ்தயனான ேகாலியாத்ைத
ெகான்றான்.
மற்ற ெபலிஸ்தயர் தங்களது மாவீரன்

மரித்தைதப் பார்த்து பன்வாங்க
ஓடினார்கள். ௫௨ இஸ்ரேவல் வீரர்
அவர்கைளத் துரத்த , காத் மற்றும்
எக்ேரான் எல்ைலவைர வ ரட்டினார்கள்.
சாராயீமின் சாைலேயாரங்களில் காத்
மற்றும் எக்ேரான்வைர பலைரக் ெகான்று
குவத்தனர். ௫௩ பன்னர் ெபலிஸ்தயரின்
முகாமிற்குள் ெசன்று ெபாருட்கைள எடுத்து
வந்தனர்.
௫௪ தாவீது ேகாவயாத்தன் தைலைய
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எருசேலமிற்கு எடுத்துச் ெசன்றான்.
ேகாலியாத்தன் ஆயுதங்கைள தன் ெசாந்த
கூடாரத்தல்ைவத்தான்.

சவுல்தாவீதுக்குஅஞ்சத்ெதாடங்குகறான்
௫௫ தாவீது சண்ைடக்குப் ேபாவைதப்

பார்த்தான். சவுல் தன் தளபதயான
அப்ேனரிடம், “இவனது தந்ைத யார்?” எனக்
ேகட்டான்.
அப்ேனரும், “எனக்குத் ெதரியாது ஐயா”

என்றான்.
௫௬ சவுேலா, “இவனது தந்ைதையப்பற்ற

ெதரிந்துவா” என்றான்.
௫௭ தாவீது ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றுவ ட்டு

தரும்பும்ேபாது அப்ேனர் அவைனச் சவுலிடம்
அைழத்து வந்தான். தாவீது இன்னும்
ேகாலியாத்தன் தைலையப் ப டித்துக்
ெகாண்டிருந்தான்.
௫௮ சவுல் அவனிடம், “உன் தந்ைத யார்?”

எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “நான் உங்கள்

ேவைலக்காரனான, ெபத்ேலேகமில் உள்ள
ஈசாயன்மகன்” என்றான்.

௧௮
தாவீதும் ேயானத்தானும் ெநருங்கய

நண்பர்களாக றார்கள்
௧சவுல்தாவீேதாடு ேபச முடிந்ததும்,
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ேயானத்தானும் தாவீதும் ெநருங்கய
நண்பர்களானார்கள். அவன் தன்ைனப்
ேபாலேவதாவீைதயும் ேநச த்தான்.
௨ சவுல் அன்று முதல் தாவீைத தன்ேனாடு

ைவத்துக்ெகாண்டான். அவைனத்
தன் தந்ைதய டம் தரும்ப ச் ெசல்ல
அனுமதக்கவல்ைல. ௩ ேயானத்தான்
தாவீைத அதகம் ேநச த்து அவேனாடு
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
௪ ேயானத்தான் தான் அணிந்தருந்த
ேமலாைடைய கழற்ற தாவீதுக்குக்
ெகாடுத்தான். அவன் தன் சீருைடையயும்
கழற்ற தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தான். ேமலும்
தனது வல், பட்டயம் மற்றும் கச்ைசையயும்
கூடதாவீதுக்ேகெகாடுத்தான்.

தாவீதன் ெவற்ற கைள சவுல்
கவனிக்க றான்
௫ பல யுத்தங்களுக்கு தாவீைத சவுல்

அனுப்பனான். தாவீதும் மிகப் ெபரிய
ெவற்ற கைள அைடந்தான். பன்பு
அவைன பைட வீரருக்கு தைலவன்
ஆக்கனான். சவுலின் தளபத கள் உட்பட
அைனவரும் இைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்!
௬ தாவீது ெபலிஸ்தயர்கேளாடு சண்ைடய ட
ெவளிேயறனான். ேபாரிலிருந்து
ெவற்றெபற்று தரும்பயேபாது,
இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு நகரப்
ெபண்மணிகளும் தாவீைதப் பாராட்ட
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வந்தனர். ச ரித்து நடனமாடி ேமளமும்
யாழும் வாச த்தனர். சவுல் எத ரில் இதைனச்
ெசய்தனர். ௭ெபண்கள்,

“சவுல் ஆய ரம் பைகவர்கைள
ெகான்றருக்க றான்.

ஆனால் தாவீேதா பதனாய ரம்
பைகவர்கைளெகான்றான்!”

என்றுபாடினார்கள்.

௮ இதனால் சவுல் ேகாபம் அைடந்தான்.
ெபண்கள் ெசான்னைத நைனத்து
வசனப்பட்டான். ௯ அன்று முதல் தாவீைத
ெநருக்கமாகப் பன்ெதாடரஆரம்ப த்தான்.
தாவீைதக்கண்டுசவுல்பயப்படுக றான்
௧௦ மறுநாள், ேதவனிடமிருந்து ஒரு

ெகட்ட ஆவ சவுைல ஆட்ெகாண்டது.
தாவீது வழக்கம்ேபால் சுர மண்டலத்ைத
எடுத்து மீட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, சவுல்
தன் வீட்டில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தான். ௧௧ சவுலிடம் ஈட்டி
இருந்தது. சவுல், “சுவேராடு ேசர்த்து
தாவீைதக் குத்த க் ெகான்றுவ டலாம்” என
எண்ணினான். அதன்படிேய இரண்டு முைற
ஈட்டிைய வீசனான். ஆனால் இரண்டு
முைறயும்தாவீதுதப்பவ ட்டான்.
௧௨ தாவீேதாடு கர்த்தர் இருந்தார்.

சவுலிடமிருந்து கர்த்தர் வலகவ ட்டார்.
எனேவ சவுல் தாவீைதக் கண்டு பயந்தான்.
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௧௩ தன்னிடமிருந்து ெவகுெதாைலவான
இடத்துக்குத் தாவீைத சவுல் அனுப்பனான்.
1,000 வீரர்களுக்கு அதகாரியாக தாவீைத
ஆக்கனான். வீரர்கைள ேபாருக்கு
வழி நடத்துக றவனாயருந்தான்.
௧௪ கர்த்தர் தாவீேதாடு இருந்ததால் எல்லா
யுத்தங்களிலும் ெவன்றான். ௧௫ சவுல்
தாவீதன் ெவற்ற கைளக் கண்டேபாது
அவனுக்கு ேமலும் ேமலும் பயம் வந்தது.
௧௬ ஆனால் யூதாவலும் இஸ்ரேவலிலும்
உள்ளவர்கள் தாவீைத ேநச த்தனர். ேபாரில்
தங்களுக்காகப் ேபாராடுவதால் அைனவரும்
தாவீைத ேநச த்தனர்.

தாவீதுக்கு தன் மகைள தருமணம்
ெசய்துைவக்க சவுல்வரும்புக றான்
௧௭ ஆனால், சவுல் தாவீைதக் ெகால்ல

வரும்ப தந்த ரமான ஒரு வழிைய
ேயாச த்தான். அவன், “என் மூத்த மகள்
ேமராப்ைப உனக்கு மணமுடித்துத் தருேவன்,
பன் நீ வலிைம மிக்க வீரனாகலாம். என்
மகன் ேபால இருக்கலாம்! ப றகு நீ ேபாய்
கர்த்தருைடய யுத்தங்கைள நடத்தலாம்!”
என்றான். ேமலும் சவுல், “இவைன நான்
ெகால்லாமல், எனக்காக ெபலிஸ்தயர்களால்
ெகால்லச்ெசய்ேவன்” என்றுஎண்ணினான்.
௧௮ தாவீேதா, “நான் ெபரிய

குடும்பத்தவனும் அல்ல! முக்கயமானவனும்
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அல்ல! என்னால் அரசனின் மகைள
மணந்துெகாள்ளமுடியாது!” என்றான்.
௧௯ எனேவ ேமராப் தாவீைத

மணக்கேவண்டிய காலம் வந்தேபாது,
அவைள ேமேகாலத்தயனாகய
ஆதரிேயலுக்குமணமுடித்துக்ெகாடுத்தான்.
௨௦ சவுலின் அடுத்த மகள் மீகாள் தாவீைத

ேநச த்தாள். இவ்வஷயத்ைதப் பற்ற
சவுலிடம் ஜனங்கள் ெசான்னார்கள். இது
சவுலுக்கு மக ழ்ச்ச தந்தது. ௨௧ எனேவ,
“மீகாைளப் பயன்படுத்த தாவீைத
சூழ்ச்ச க்குட்படுத்த ேவண்டும். அவள்
அவைன மணக்கட்டும். ப றகு அவன்
ெபலிஸ்தயர்களால் ெகால்லப்படுவான்”
என்று நைனத்த சவுல் இரண்டாம்
தடைவயாக, “இன்று என் மகைள
மணமுடிக்கலாம்” என்றான்.
௨௨ சவுல் தன் அதகாரிகளுக்கு

கட்டைளய ட்டு, “தனியாக தாவீத டம்
கூறுங்கள், பார், அரசனும் உன்ைன
வரும்புக றான். அவரது அதகாரிகளும்
உன்ைன வரும்புகன்றனர். நீ அவனுைடய
மகைள மணக்க ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௨௩ அதகாரிகள் இைத அவனிடம் கூற,

அவேனா, “அரசனுக்கு மருகமகனாவது
அவ்வளவு எளிதா? அரசனின் மகளுக்குத்
தருகறஅளவற்குஎன்னிடம்ெசல்வமில்ைல!
நான்சாதாரணஏைழ” என்றான்.
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௨௪ தாவீது ெசான்னைத சவுலிடம்
அத காரிகள் ெசான்னார்கள். ௨௫ சவுல்
அவர்களிடம், “அரசன் உன்னிடம் பணத்ைத
எத ர்பார்க்கவல்ைல. பணத்தற்கு பதலாக
100 ெபலிஸ்தயர்களின் நுனித்ேதால்
ேபாதும் என தாவீத டம் கூறுங்கள்” என்றான்.
இதுதான் சவுலின்சூழ்ச்ச . ெபலிஸ்தயர்கள்
தாவீைத ந ச்சம் ெகால்வார்கள் என சவுல்
நம்பயருந்தான்.
௨௬ அதகாரிகள் தாவீத டம்

இதைனக் கூறனார்கள். அரசனின்
மருமகனாக வாய்ப்புக் கைடத்ததற்காய்
மக ழ்ச்ச யைடந்தான். ௨௭ எனேவ,
தாவீதும் அவனது வீரர்களும் உடேன
ெபலிஸ்தரியர்கேளாடு சண்ைடக்குப் ேபாய்
200 ெபலிஸ்தயைரக் ெகான்று, அவர்களின்
நுனித்ேதாைல ெவட்டி ெகாண்டு வந்து
சமர்ப்ப த்தான். அரசனின் மருமகனாக
வரும்பனபடியால்தாவீதுஇைதச்ெசய்தான்.
தன் மகள் மீகாைள தாவீது

மணந்துக்ெகாள்ள சவுல் அனுமதத்தான்.
௨௮ தாவீேதாடு கர்த்தர் இருப்பைதச்
சவுல் அற ந்துக் ெகாண்டான். அேதாடு
அவனது மகள் மீகாள் தாவீைதேநச த்தாள்
என்பைதயும் அற ந்துக்ெகாண்டான்.
௨௯ எனேவ, சவுலுக்கு தாவீது மீது ேமலும்
பயம் வந்தது. அவைனத் தனது எத ரியாக
எப்ேபாதும்எண்ணிவந்தான்.
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௩௦ ெபலிஸ்தய தளபத கள் ெதாடர்ந்து
இஸ்ரேவலருக்கு எத ராக சண்ைடய ட்டனர்.
ஆனால், ஒவ்ெவாரு முைறயும் தாவீது
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். தாவீது மிகச்
ச றந்தஅத காரி என்றுபுகழ்ெபற்றான்.

௧௯
ேயானத்தான்தாவீதுக்குஉதவுகறான்
௧சவுல்தன்அதகாரிகளிடமும்
ேயானத்தானிடமும் தாவீைதக்

ெகால்லுமாறு கூறனான். ஆனால்
ேயானத்தான் தாவீைத அதகமாக
வரும்பனான். ௨-௩ எனேவ ேயானத்தான்
தாவீைத எச்சரித்து, “கவனமாக இரு, சவுல்
உன்ைனக் ெகால்லப் பார்க்க றார். இன்று
காைல, வயலில் ஒளிந்துக்ெகாள், நான்
என் தந்ைதேயாடு அங்கு வந்து ேபசவைத
ேகட்டுக்ெகாள்” என்றான்.
௪ ேயானத்தான் தனது தந்ைத சவுலிடம்

சம்பாஷத்தான். தாவீைதப் பற்ற
நல்லவற்ைற அவன் எடுத்துக் கூறனான்.
அவன், “நீங்கள் ஒரு அரசன், தாவீது ஒரு
ேசவகன், அவன் உங்களுக்கு எத ராக
எதுவும் ெசய்யமாட்டான். எனேவ அவனுக்கு
எத ராக எதுவும் ெசய்யாதீர்கள், அவன்
உங்களுக்கு நன்ைமேய ெசய்வான்.
௫ அவன் ேகாலியாத்ைதக் ெகால்ல தன்
உயைரேய பணயம் ைவத்தான். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்காக ெபரிய ெவற்றையத்
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தந்தார். நீங்கள்பார்த்துமக ழ்ந்தீர்கள். அவன்
அப்பாவ ! அவைனக் ெகால்ல காரணேம
இல்ைல” என்றான்.
௬ ேயானத்தான் ெசால்வைத சவுல் ேகட்டு,

“கர்த்தர் ஜீவ ப்பது உண்ைம, தாவீது
ெகால்லப்படமாட்டான்” என்றான்.
௭எனேவ, ேயானத்தான் தாவீைதஅைழத்து

நடந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னான். ப றகு
தாவீைத சவுலிடம் அைழத்து வந்தான்.
ஆைகயால் முன்பு ேபாலேவ தாவீைத
சவுேலாேடேயஇருக்கச்ெசய்தான்.

சவுல் தாவீைத மீண்டும் ெகால்ல
முயற்ச க்க றான்
௮ மறுபடியும் ேபார் ெதாடங்கயது. தாவீது

புறப்பட்டு ெசன்று ெபலிஸ்தயேராடு
ேபார் ெசய்தான். ெபலிஸ்தயைர தாவீது
ேதாற்கடித்தான். அங்கருந்து அவர்கள் ஓடிப்
ேபானார்கள். ௯சவுல்வீட்டில்இருக்கும்ேபாது,
கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு தீய ஆவ அவன் மீது
வந்தது. அவன் தனது ைகயல் ஈட்டி ஒன்ைற
ைவத்தருந்தான். தாவீது சுரமண்டலம்
வாச த்துக்ெகாண்டிருதான். ௧௦ சவுல்
ஈட்டியால் அவைனச் சுவேராடு ேசர்த்து
குத்த க்ெகால்லப்பார்த்தான். ஆனால்தாவீது
அப்புறம் குத த்துத் தப்பனான். சவுல் தன்
ஈட்டிையச் சுவரில் பதய குத்தனான். தாவீது
அன்ற ரவுதப்பவ ட்டான்.
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௧௧ தாவீதன் வீட்டுக்கு சவுல் ஆட்கைள
அனுப்பனான். அவர்கள் தாவீதன் வீட்ைடக்
கண்காணித்தார்கள். அன்ற ரவு முழுக்க
அவர்கள் அங்ேகேய தங்க இருந்தார்கள்.
அதகாைலயல் தாவீைதக் ெகால்லஅவர்கள்
த ட்டமிட்டார்கள். தாவீதன் மைனவயான
மீகாள் அவைன எச்சரித்து, “இந்த இரேவ
இங்ேக இருந்து தப்ப ஓடி, உன் உயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள். இல்ைலெயன்றால்
நாைள ெகால்லப்படுவீர்” என்றுெசான்னாள்.
௧௨ அவள் அவைன ஜன்னல் வழியாக
இறக்கவ ட, அவன் தப்பனான். ௧௩ மீகாள்
கட்டில் ேமல் ஒரு சைலைய ைவத்து, தைல
மாட்டில் ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலப் ேபாட்டு
ஆைடயால்மூடிைவத்தாள்,
௧௪ தாவீைதக் ைகது ெசய்து

அைழத்து வரும்படி சவுல் ஆட்கைள
அனுப்பனான். மீகாள் அவர்களிடம், “தாவீது
ேநாயுற்றருக்க றான்” என்றுெசான்னாள்.
௧௫ தூதுவர்கள் சவுலிடம் சங்கதையச்

ெசான்னார்கள். ஆனால்அவர்கைளமீண்டும்
சவுல் தருப்ப அனுப்பனான். அவர்களிடம்,
“தாவீைத என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்.
முடிந்தால் அவன் படுத்துக்க டக்கும்.
கட்டிேலாடு அவைனத் தூக்க வாருங்கள்,
அவைனநான்ெகால்ேவன்” என்றான்.
௧௬ தாவீதன் வீட்டுக்குத் தூதுவர்கள்

ெசன்றார்கள். தாவீைதத் தூக்க வர
வீட்டிற்குள் நுைழந்தார்கள். ஆனால்
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படுக்ைகயல் ெவறும் சைலையத்தான்
பார்த்தார்கள், ஆட்டு மய ர் அதன்
ேபார்ைவயாகஇருக்ககண்டனர்.
௧௭ சவுல், மீகாளிடம், “ஏன் என்னிடம் நீ

தந்த ரம் ெசய்க றாய்? நீ எனது எத ரிைய
தப்ப க்கவ ட்டாய்!” என்றுேகட்டான்.
அவள், “தாவீது தப்ப க்க நான்

உதவ ெசய்யாவ ட்டால் அவர் என்ைன
ெகான்றுவடுவதாகச்ெசான்னார்!” என்றாள்.

தாவீது ராமாவல் உள்ள முகாமிற்குப்
ேபாதல்
௧௮தாவீதுதப்ப த்துராமாவல்தங்கயருந்த

சாமுேவலிடம் ேபானான். தனக்கு சவுல்
ெசய்தக் காரியங்கள் அைனத்ைதயும்
சாமுேவலிடம் ெசான்னான். ப றகு
இருவரும் தீர்க்கதரிச கள் தங்க இருக்க ற
முகாம்களுக்குச் ெசன்றனர். தாவீது
அங்ேகேயதங்கனான்.
௧௯ ராமாவல் உள்ள முகாமில் தாவீது

இருக்கும் ெசய்தையப் பற்ற சவுல்
ேகள்வப்பட்டான். ௨௦ தாவீைத ைகது ெசய்து
அைழத்து வர ேசவகர்கைள அனுப்பனான்.
அவர்கள் வந்து தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க ற
தீர்க்கதரிச களின் குழு மத்தயல் சாமுேவல்
குழுத்தைலவனாக ந ற்பைதக் கண்டனர்.
அப்ேபாது ேசவகர் ேமல் ேதவனுைடய
ஆவயானவர் இறங்க அவர்களும்
தீர்க்கதரிசனம்ெசான்னார்கள்.
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௨௧இைதஅறந்தசவுல்,ேவறுேசவகர்கைள
அனுப்பனான். அவர்களும் அங்கு ேபாய்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்ல,மூன்றாவதுகுழுைவ
அனுப்பனான். அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். ௨௨ சவுலும் ராமாவுக்குப்
ேபாய் ேசக்குவலுள்ள கணற்றருகல் நன்று,
“சாமுேவலும் தாவீதும் எங்ேக?” என்று
ேகட்டான்.
ஜனங்கள், “ராமாவன்முகாமில் உள்ளனர்”

என்றுெசான்னார்கள்.
௨௩ அவனும் ராமாவுக்கு அருகல் உள்ள

முகாம்களுக்குப் ேபானான். அவன்
ேமலும் ேதவனுைடய ஆவயானவர்
இறங்கேவ அவனும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல
ஆரம்ப த்தான். முகாமிற்குச் ெசல்லும் வைர
அப்படிேயச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட ெசன்றான்.
௨௪சவுலும் தன்ஆைடகைளகழற்ற ப் ேபாட்டு
சாமுேவலுக்கு முன்பாக தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி இரவும் பகலும் ஆைடயல்லாமல்
க டந்தான்.
எனேவதான், “சவுலும் தீர்க்கதரிச களில்

ஒருவனா?” என்றுஜனங்கள்கூறுகன்றனர்.

௨௦
தாவீதும் ேயானத்தானும் ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்க றார்கள்
௧ ராமாவ ற்கு அருகல் உள்ள முகாம்களில்

இருந்து தாவீது தப்ப ஓடி ேயானத்தானிடம்
வந்தான். தாவீது, “உன் தந்ைத என்ைனக்
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ெகால்ல ேதடுக றாேர. நான் என்ன தவறு
ெசய்ேதன்? நான்அவருக்குச்ெசய்ததுேராகம்
என்ன?” என்றுேகட்டான்.
௨ அதற்கு ேயானத்தான், “அது

உண்ைமயாக இருக்க முடியாது! என்
தந்ைத உன்ைனக் ெகால்ல முயல வல்ைல.
என்னிடம் ெசால்லாமல் எந்தக் காரியத்
ைதயும் என் தந்ைத ெசய்யவதல்ைல. அது
சன்ன காரியேமா, ெபரிய காரியேமா,
எதுவாக இருந்தாலும் சரி, உன்ைனக்
ெகால்லும் த ட்டத்ைத என்னிடமிருந்து அவர்
ஏன் மைறத்தார்? இல்ைல, இது உண்ைம
யன்று!” என்றான்.
௩ ஆனால் தாவீது, “உன் கண்களில்

எனக்கு தைய கைடத்தது, இைத உன்
தந்ைத அறவார். அதனால், என்னிடமுள்ள
நட்பனிமித்தம் நீ சஞ்சலம் அைடயாதபடிக்கு
இைத உன்னிடம் மைறத்தார். கர்த்தர்
ஜீவத்தருக்க நீயும் ஜீவத்தருக்க ற
உண்ைமபடி கூறுக ேறன். நான் மரணத்ைத
ெநருங்க க் ெகாண்டிருக்க ேறன்!” என்று
பதலளித்தான்.
௪ ேயானத்தான் அப்ேபாது, “நீ

ெசால்லுகறபடி நான்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௫ தாவீது, “கவனி, நாைள அமாவாைச

வருந்து, நான் அரச பந்தயல் சாப்ப ட
ேவண்டும். ஆனால் மாைலவைர
ஒளிந்தருக்க எனக்கு உத்தரவு ேவண்டும்!
௬ உன் தந்ைத ேகட்டால், ‘தன் ஊராகய
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ெபத்ேலேகமில்ஆண்டுக்குஒருதடைவமாதப்
பலிச்ெசலுத்துவதால்அதல்கலந்துெகாள்ள
தன் குடும்பத்ேதாடு ேபாயருப்பதாகச்
ெசால்.’ ௭ அதற்கு அவர், ‘நல்லது’ என்றால்
எனக்குச் சமாதானம். அவருக்கு எரிச்சல்
வந்தால், அவரால் ஆபத்து என்று அர்த்தம்,
௮ எனேவ தயவுச் ெசய்யேவண்டும்.
என்ேனாடு கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒப்பந்தம்
ெசய்துள்ளாய். என் மீது தவறு என்றால்
என்ைனக் ெகால். என்ைனஉன் தந்ைதய டம்
மட்டும் அைழத்துப் ேபாகாமல் இருக்க
ேவண்டும்!” எனேவண்டினான்.
௯ அதற்கு ேயானத்தான், “அந்த நைல

உனக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதாக! என்
தந்ைதயால் உனக்கு ஆபத்து என்றால் நான்
ெசால்லாமல்இருப்ேபனா?” என்றுேகட்டான்.
௧௦ ஆனால் தாவீது, “உன் தந்ைதக்

கடுைமயான உத்தரவு ேபாட்டால் எனக்கு
அைதயார் ெசால்வது?” என்றுேகட்டான்.
௧௧ அதற்கு ேயானத்தான், “வா ஊருக்கு

ெவளிேய வயலுக்குப்ேபாேவாம்” என்றான்.
இருவரும்ெவளிேய ேபானார்கள்.
௧௨ ேயானத்தான், “இஸ்ரேவலரின்

ேதவனாகய கர்த்தருைடய முன்னிைலயல்
வாக்களிக்க ேறன், நான் நாைளேயா
மறுநாேளா என் தந்ைதயன் மனைத
அறந்துவடுேவன். அவர் உன்ேமல்
தயவாக இருந்தாலும், தீங்கு ெசய்யும்
எண்ணமாக இருந்தாலும் 3 நாட்களுக்குள்
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அறவப்ேபன். ௧௩ ஒருேவைள, எனது
தந்ைத உனக்குத் தீைம ெசய்யத் துடித்துக்
ெகாண்டிருந்தால் அைதயும் அறவப்ேபன்.
அேதாடு அைமதயாக நீ ஒதுங்கவ ட
உதவுக ேறன். நான் உனக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லாவ ட்டால் கர்த்தர் எனக்கு அதற்கு
ந கராகவும் அத கமாகவும் துன்பம் தரட்டும்!
கர்த்தர் உன் தந்ைதேயாடு இருந்தது
ேபாலேவ உன்ேனாடும் இருப்பாராக.
௧௪ ேமலும் நான் உய ேராடு இருக்கும்வைர
என் மீது கருைணேயாடு இரு. ௧௫ நான்
மரித்தப் ப றகும் என் குடும்பத்தன் ேமலுள்ள
கருைணைய நறுத்தாமல் இரு. உன்
பைகவைரெயல்லாம் கர்த்தர் பூமியல்
இருந்து அழிப்பார். ௧௬ ேயானத்தான்
ெபயர் தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து
எடுத்துப் ேபாடாமல் இருப்பதாக. தாவீதன்
பைகவர்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பாராக”
என்று தாவீதன் குடும்பத்ேதாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான்.
௧௭ ேயானத்தான் தாவீத டம், அவனது

அன்பு பற்றய வாக்குறுதையத் தருப்ப ச்
ெசால்லும்படி ேகட்டான். ஏெனன்றால்,
அவன் தன்ைனத் தாேன எவ்வளவு
ேநச த்தாேனா அவ்வளவு அதகமாய்
தாவீைதயும் ேநச த்தான்.
௧௮ ேயானத்தான் தாவீத டம், “நாைள

அமாவாைச வருந்து. நீ உட்காரேவண்டிய
இடம் காலியாயருப்பதால் உன்ைனக்
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குறத்து வ சாரிக்கப்படும். ௧௯ இந்த ச க்கல்
முதலில் ஆரம்ப த்தேபாது நீ ஒளிந்தருந்த
இடத்த ற்குப் ேபா. அங்ேகேய காத்தரு
௨௦ மூன்றாவது நாள், ஏேஸல் எனும்
கல்லருகல்காத்தரு, ப றகுமூன்றாம் நாளில்
ஒரு இலக்ைகக் குறைவத்து எய்வதுேபால்,
நான் அங்கு ேபாய் அதன் பக்கமாக மூன்று
அம்புகைள எய்ேவன். ௨௧ ஒரு பள்ைளைய
அம்ைபத் ேதடிவருமாறு அனுப்புேவன்.
நான் அவனிடம், ‘அதக தூரம் ேபானாய்
அம்புகள் என் அருகல் உள்ளன,’ என்று
ெசான்னால் வந்துவடு. அப்ேபாது ஒன்றும்
இல்ைல, உனக்கு சமாதானம். இைதக்
கர்த்தருைடய அன்பால் கூறுக ேறன்!
௨௨ஏதாவதுெதாந்தரவுஇருந்தால்அவனிடம்,
‘அம்புகள் ெராம்ப தூரத்தல் க டக்க றது,
எடுத்து வா’ என்று சத்தமிடுேவன். உடேன
நீ வலகேவண்டும். கர்த்தர் உன்ைன தூர
அனுப்பெகாண்டிருக்க றார் என்று அர்த்தம்.
௨௩ அப்ேபாது நமக்கு இைடேய யுள்ள
ஒப்பந்தத்ைத மறவாமல் இரு. கர்த்தர் தாேம
நமக்கு எப்ேபாதும் சாட்ச யாக இருப்பார்!”
என்றான்.
௨௪ ப றகு தாவீது வயலில்

ஒளிந்துக்ெகாண்டான்.

வருந்தல் சவுலின்ேபாக்கு
அமாவாைச வருந்துக்கு சமயம் வந்தது,

அரசன் உணவுண்ண உட்கார்ந்தான்.
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௨௫ அரசன் வழக்கம் ேபால் சுவைர அடுத்து
உட்கார்ந்தான். ேயானத்தான் எத ேர
இருந்தான். அப்ேனர் சவுலுக்கடுத்து
இருந்தான். தாவீதன் இடம் ெவறுைமயாய்
இருந்தது. ௨௬சவுல்எதுவும்ெசால்லவல்ைல.
அவன், “தாவீத ற்கு ஏேதனும் நடந்து
அதனால் தீட்டாக இருப்பான்” என்று
எண்ணிக்ெகாண்டான்.
௨௭மாதத்தன்இரண்டாம் நாளான மறுநாள்

மீண்டும் தாவீதன் இடம் ெவறுைமயாய்
இருந்தது. சவுல் தன் மகனிடம் “எதற்காக
ஈசாயன்மகன்ேநற்றும்இன்றும்அமாவாைச
வருந்து உண்ண வரவல்ைல?” என்று
ேகட்டான்.
௨௮ ேயானத்தான், “தாவீது தன்ைன

ெபத்ேலேகமுக்குப் ேபாக அனுமதக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்டான். ௨௯ அதனால்
என்னிடம், என்ைனப் ேபாகவடு. எங்கள்
குடும்பத்த ற்குப் ெபத்ேலேகமில் ஒரு
பலிையச் ெசலுத்த ேவண்டியுள்ளது. எனது
சேகாதரன் அங்ேக இருக்கும்படி எனக்கு
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். இப்ெபாழுது
நான் உனது நண்பனானால், நான் ேபாய்
என் சேகாதரர்கைளப் பார்க்க அனுமத
தா, என்று ேகட்டான். அதனால் தாவீது
அரசனுைடய பந்த க்கு வரவல்ைல” என்று
பதலுைரத்தான்.
௩௦ சவுல் ேயானத்தான் மீது ேகாபமுற்று,

“அடிபணிய மறுத்த கலகக்காரப் ெபண்ணின்
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மகன் நீ, நீயும் அவைளப்ேபால் இருக்க றாய்,
நீ தாவீதன் பக்கத்தல் உள்ளாய். நீ
உனக்கும் உன் தாய்க்கும் அவமானத்ைதத்
தந்தாய்! ௩௧ ஈசாயன் மகன் இருக்கும்வைர
நீ அரசனாக முடியாது. உனக்கு அரசும்
கைடக்காது. இப்ேபாது தாவீைதக் ெகாண்டு
வா! அவன்ஒருமரித்தவன்” என்றான்.
௩௨ ேயானத்தான் அவனிடம், “தாவீது

ஏன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்? அவனது
தவறுயாது?” எனக் ேகட்டான்.
௩௩ ஆனால் சவுல் ஈட்டிைய அவன் மீது

எற ந்து ெகால்லப் பார்த்தான். எனேவ
ேயானத்தான் தனது தந்ைத தாவீைதக்
ெகான்றுவ ட ெபரிதும் வரும்புக றான்
என்பைத அற ந்தான். ௩௪ அவன் தந்ைத
மீது ேகாபங்ெகாண்டுப் பந்தயலிருந்து
வலகக் ெகாண்டான். வருந்தன்இரண்டாம்
நாளில் ேயானத்தான் உணவுண்ண
மறுத்தான். தனது தந்ைத தன்ைன
அவமானப்படுத்தயதாலும் தாவீைத
ெகால்ல வரும்பயதாலும் ேயானத்தான்
ேகாபமைடந்தான்.

தாவீதும் ேயானத்தானும் வைட
ெபறுகன்றனர்
௩௫ மறுநாள் காைல ேயானத்தான்

வயலுக்குப் ேபானான். அவர்கள்ஏற்ெகனேவ
த ட்டமிட்ட இடத்தல் தாவீைத சந்த க்க
தன்ேனாடு ஒரு சறுவைன அைழத்துப்
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ேபானான். ௩௬ அவன் சறுவனிடம், “நான்
எற க ற அம்ைபத் ேதடி கண்டுபடித்து வா”
என்றான். ைபயனின் தைலக்கு ேமலாக
எற ந்த அம்ைப அவன் ேதடிப்ேபானான்.
௩௭ அம்பு வழுந்த இடத்தல் சறுவன் ேதட,
“அம்புகள் இன்னும் தூரத்தல் உள்ளது”
என்றான். ௩௮ மீண்டும் அவன், “சும்மா
ந ற்காேத! ேபாய் அம்ைபத் ேதடு” என்றான்.
சறுவன் அம்ைபத்ேதடி தன் எஜமானனிடம்
எடுத்து வந்தான். ௩௯ என்ன நைடெபறுகறது
என்று அந்தப் ைபயன் அறயாதருந்தான்.
ஆனால் தாவீத ற்கும் ேயானத்தானுக்கும்
அது புரிந்தது. ௪௦ ேயானத்தான் சறுவனிடம்,
வல்ைலயும் அம்ைபயும் ெகாடுத்து,
“நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபா” என்று
அனுப்பனான்.
௪௧ ைபயன் ேபானதும் தாவீது ெவளிேய

வந்து ேயானத்தாைனத் தைரயல் குனிந்து
3 முைற வணங்கனான். பன் அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் முத்தமிட்டனர். இருவரும்
சத்தமிட்டு அழ, தாவீது ேயானத்தாைனவட
மிகுதயாகஅழுதான்.
௪௨ ேயானத்தான் தாவீத டம்,

“சமாதானமாகப் ேபா, நாம் கர்த்தருைடய
நாமத்தால் நண்பர்களாக இருப்ேபாம் என்று
ஆைணயட்ேடாம் அதன்படிேய நமக்கும்
நமது சந்ததயனருக்கும் நடுேவ உள்ள
ஒப்பந்தத்த ற்கு கர்த்தேர என்ெறன்ைறக்கும்
சாட்ச யாகஇருப்பார்” என்றான்.
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௨௧
தாவீதுஆசாரியனாகயஅகெமேலக்ைகப்

பார்க்கப் ேபாக றான்
௧ பன்பு தாவீது ெவளிேய ேபானான்.

ேயானத்தான் நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். தாவீது ேநாப் எனும் நகரத்த ற்கு
ஆசாரியனான அகெமேலக்ைகப் பார்க்கப்
ேபானான்.
அகெமேலக்கு தாவீைத சந்த க்க ெவளிேய

வந்தான். அவன் பயத்தால் நடுங்கனான்.
அவன், “ஏன் தனியாக வந்தீர்கள்?
உங்கேளாடு ஏன்யாரும்வரவல்ைல?” என்று
ேகட்டான்.
௨ அதற்கு தாவீது, “அரசன் எனக்கு

வ ேசஷ கட்டைளைய இட்டிருக்க றான்.
அவர் என்னிடம், ‘எவரும் இதைனப் பற்ற த்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல் இருக்கட்டும். நீ
ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் ெசான்னைத
ஒருவரும் ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல்
இருக்கட்டும்’ என்றார். நான் என்
ஜனங்களிடம் என்ைன சந்த க்க ற
இடத்ைதப் பற்ற கூறயருக்க ேறன்.
௩ இப்ேபாது உன்ேனாடு என்ன
உணைவ ைவத்தருக்க றாய்? எனக்கு 5
அப்பங்கைளேயா அல்லது உன்னிடம் உள்ள
எைதேயனும்புச க்கக்ெகாடு” என்றான்.
௪ ஆசாரியன் தாவீத டம், “என்னிடம்

சாதாரணமானஅப்பங்கள்இல்ைல. பரிசுத்த
அப்பங்கள் மட்டுேம உள்ளன. உங்கள்
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ஆட்கள் எந்தப் ெபண்ேணாடும் பாலினஉறவு
ெகாள்ளாமல்இருந்தால், அவர்கள்அவற்ைற
உண்ணலாம்” என்றான்.
௫ அதற்கு தாவீது, ஆசாரியனிடம்,

“எங்கேளாடு ெபண்கள் இல்ைல. எங்கள்
வீரர்கள் ேபாருக்குப் ேபாகும்ேபாது தங்கள்
உடைல பரிசுத்தமாக ைவத்தருப்பார்கள்.
எங்கள் ேவைலமிகவும் ச றப்பானது. எனேவ,
வேசஷமாகஇன்றுஇதுஉண்ைம” என்றான்.
௬ பரிசுத்த அப்பங்கைளத் தவ ர ேவறு

அப்பங்கள் இல்லாததால் ஆசாரியன்
அவற்ைற தாவீதுக்கு ெகாடுத்தான். அைவ
கர்த்தருக்கு முன்பு பரிசுத்தமான ேமைஜயன்
ேமல் ைவக்கப்பட்டைவ. ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஆசாரியர் புத யஅப்பங்கைளைவப்பர்கள்.
௭ சவுலின் அதகாரிகளில் ஒருவன்

அவர்கேளாடு இருந்தான். அவன் ெபயர்
ஏேதாமியனான ேதாேவக்கு ஆகும்.
அவன் சவுலின் ஒற்றர் தைலவனாவான்.
கர்த்தருக்கு முன்பாக அவன் காவலில்
அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.
௮ தாவீது அகெமேலக்க டம், “இங்கு

ஈட்டியாவது பட்டயமாவது உள்ளதா?
அரசனது ேவைல முக்கயமானது, அது
வைரவாக நடக்கேவண்டும். நான் சடுதயல்
புறப்பட்டதால் பட்டயமாவது எந்தவத
ஆயுதங்கைளயாவது எடுத்து வரவல்ைல”
என்றான்.
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௯ அதற்கு ஆசாரியன், “இங்ேக
ெபலிஸ்தனாகய ேகாலியாத்தன்
பட்டயம் மட்டுேம உள்ளது. அது
உன்னால் அவனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
துணியல் சுற்ற ஏேபாத்தன் பன்னால்
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. உனக்கு
வருப்பமானால் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான்.
தாவீேதா, “அதைன எனக்குக் ெகாடு.

ேகாலியாத்தன் வாைளப்ேபான்று ேவறு
நல்லவாள்இல்ைல!” என்றான்.
காத்தல் உள்ள எத ரிகளிடத்தல் தாவீது

ஓடுகறான்
௧௦அன்று தாவீது சவுலிடமிருந்து ஓடினான்.

அவன் காத்தன் அரசனான ஆகீஸிடம்
ெசன்றான். ௧௧ ஆகீஸின் ேவைலக்காரர்
அவனிடம் ெசான்னார்கள், “இவன்
இஸ்ரேவல் நாட்டின் அரசனான தாவீது,
இஸ்ரேவலரால் ேபாற்றப்படுபவன். அவர்கள்
ஆடிக்ெகாண்ேட,

“ ‘சவுல் ஆய ரம் வீரர்கைளக்
ெகான்றருக்க றான்.

ஆனால் தாவீேதா பதனாய ரம்
வீரர்கைளக்ெகான்றருக்க றான்!’ ”

என்றுபாடுகன்றனர்.

௧௨ அவர்கள் என்ன ெசால்க றார்கள்
என்பைத தாவீதுஉற்று கவனித்தான். அவன்
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காத்தன் அரசனான ஆகீஸுக்கு மிகவும்
பயந்தான். ௧௩ எனேவ, அவன் ஆகீஸ்
அதகாரிகளுக்குமுன்புைபத்தயக்காரைனப்
ேபால் நடித்தான். வாசற்படிகளில் கீற க்
ெகாண்டான். வாயல் நுைரதள்ளி தாடியல்
ஒழுகவ ட்டான்.
௧௪ ஆகீஸ் தனது அதகாரிகளிடம்,

“இவைனப் பாருங்கள்! இவன்
ைபத்தயமைடந்தவன்! என்னிடம் ஏன்
அைழத்து வந்தீர்கள்? ௧௫ என்னிடம்
இப்படிபட்டவர்கள் ேபாதுமானப் ேபர்
உள்ளனர். இவைனமீண்டும் என்வீட்டுக்குள்
வரஅனுமதக்காதீர்கள்!” என்றான்.

௨௨
பலஇடங்களுக்குதாவீதுேபாக றான்
௧ தாவீது காத்ைத வ ட்டு அதுல்லாம்

குைகக்கு ஓடினான். தாவீது அதுல்லாமில்
இருப்பதாக அவனது சேகாதரர்களும்
உறவனர்களும் அறந்துக்ெகாண்டனர்.
அவைனப் பார்க்க அங்ேக ெசன்றார்கள்.
௨ பலர் தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
ச லர் சலவதமான ப ரச்சைனகளில்
இருந்தனர். ச லர் கடன்பட்டவர்கள். ச லர் தம்
வாழ்வல் வ ரக்தயைடந்தவர்கள். இவர்கள்
அைனவரும் தாவீேதாடு ேசர்ந்து, அவைன
தைலவன் ஆக்கனார்கள். இப்ேபாது அவன்
400 ேபர்கேளாடுஇருந்தான்.
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௩ தாவீது அதுல்லாைம வ ட்டு
ேமாவாபலுள்ள மிஸ்பாவற்கு ெசன்றான்.
ேமாவாபன் அரசனிடம், “எனக்காக ேதவன்
என்ன ெசய்யப்ேபாக றார் என்று ெதரியும்
மட்டும் என் தாயும் தந்ைதயும் இங்கு வந்து
தங்க இருக்க தயவு ெசய்து அனுமதக்க
ேவண்டும்” என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௪ அவ்வாேற அவர்கைள அங்ேக
அைடக்கலமாக இருக்கச் ெசய்தான். தாவீது
ேகாட்ைடயல் இருக்கும்வைர அவர்களும்
இருந்தார்கள்.
௫ ஆனால் காத் என்னும் தீர்க்கதரிச

தாவீத டம், “ேகாட்ைடயல் தங்க ேவண்டாம்.
யூதா நாட்டிற்குப் ேபா” என்று ெசான்னான்.
எனேவஅவன்வலக ஏேரத்எனும்காட்டிற்குச்
ெசன்றான்.

சவுல் அகெமேலக்கன் குடும்பத்ைத
அழிக்க றான்
௬ ஜனங்கள் தாவீது மற்றும் அவனது

ஆட்கள் மூலம் ேசர்ந்து வருவைத சவுல்
ேகள்வப்பட்டான். அவன்கபயா ேமட்டில்ஒரு
மரத்தடியல் உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவனது ைகயல் ஈட்டி இருந்தது.
அதகாரிகள் அவைனச் சுற்றலும்
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ௭ அவன்
அவர்களிடம், “ெபன்யமீனின்
ஜனங்கேள! கவனியுங்கள். தாவீது
உங்களுக்கு வயல்கைளயும், த ராட்ைசத்
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ேதாட்டங்கைளயும் தருவான் என்று
நைனக்கறீர்களா? அவன் உங்கைள
1,000 ேபருக்கும் 100 ேபருக்கும்
அத காரிகளாக்குவான் என்று
எண்ணுகறீர்களா? ௮ நீங்கள் எனக்கு
எத ராகச் சூழ்ச்ச ெசய்க றீர்கள்! இரகசயத்
த ட்டங்கைளப் ேபாடுக றீர்கள். என்
மகன் ேயானத்தாைனப் பற்ற எனக்குச்
ெசால்லவல்ைல. அவன் தாவீேதாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்தருக்க றான் என்று யாரும்
ெசால்லவல்ைல. என் மகன் தாவீைத
உற்சாகப்படுத்த , அவனிடம் மைறந்தருந்து
என்ைனத் தாக்கச் ெசால்க றான் என்பைத
யாரும் எனக்குக் கூறவல்ைல. நீங்கள்
யாரும் என் மீது அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல!
ேயானத்தான் தாவீதுடன் ேசர்ந்து அைதேய
இப்ேபாது ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றான்!”
என்றான்.
௯ அப்ேபாது ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு,

சவுலின் அதகாரிகேளாடு நன்று
ெகாண்டிருந்தான். அவன், “நான் தாவீைத
ேநாப்பல் பார்த்ேதன். அவன் அகதூபன்
மகனானஅகெமேலக்ைகப் பார்க்கவந்தான்.
௧௦ அகெமேலக்கும் தாவீத ற்காக கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய்தான், உணவளித்தான்,
ேகாலியாத்தன் பட்டயத்ைதக் ெகாடுத்தான்”
என்றான்.
௧௧ ப றகு சவுல் சலைர அனுப்ப

ஆசாரியைன அைழத்துவரக்
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கட்டைளய ட்டான். ேநாப்பல்ஆசாரியர்களாக
இருந்த அகெமேலக்கன் உறவனர்கைளயும்
அைழத்து வர கட்டைளய ட்டான்.
அகெமேலக்கன் உறவனர்களும் ேநாப்பல்
ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள். அைனவரும்
அரசனிடம் வந்தார்கள். ௧௨ சவுல்
அகெமேலக்க டம், “அகதூபன் மகேன!
கவனி” என்றான்.
அவன், “சரி ஐயா” என்றான்.
௧௩ சவுல் அகெமேலக்க டம், “நீயும்

ஈசாயன் மகனான தாவீதும் ேசர்ந்து எனக்கு
எத ராக ஏன் இரகச ய த ட்டமிட்டீர்கள்?
நீ அவனுக்கு அப்பமும் பட்டயமும்
ெகாடுத்தருக்க றாய்! அவனுக்காக
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தருக்க றாய்?
இப்ேபாது தாவீது என்ைன தாக்குவதற்குத்
தயாராகஇருக்க றான்!” என்றான்.
௧௪ அதற்கு அகெமேலக்கு, “உங்களிடம்

தாவீது உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்க றான்.
உங்கள் அதகாரிகளில் எவரும் அவைனப்
ேபான்றவர்கள் இல்ைல. அவன்
உமது ெசாந்த மருமகன் அவன் உமது
கட்டைளகளுக்கு வசுவாசத்ேதாடு
அடிபணிக றான். உமது குடும்பம் அவைன
மத க்க றது. ௧௫நான்தாவீத ற்காகேதவனிடம்
ெஜபம் ெசய்வது முதல் முைறயன்று,
இல்லேவ இல்ைல, என்ைனேயா, என்
உறவனர்கைளேயா இதற்காகப் பழி
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சுமத்த ேவண்டாம். நாங்கள் உமது
ேசவகர்கள், நீர் ெசால்லும் காரியங்கள்
நடந்து ெகாண்டிருப்பைதப் பற்ற எங்களுக்கு
ஒன்றும்ெதரியாது” என்றான்.
௧௬ ஆனால் அரசேனா, “அகெமேலக்ேக,

நீயும் உனது உறவனர்களும் மரிக்க
ேவண்டும்!” என்றான். ௧௭ ப றகு
அவன் தன் காவலர்கைளப் பார்த்து,
“ேபாய் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகால்லுங்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
தாவீதன் பக்கம் இருக்க றார்கள். அவன்
தப்ப த்துப்ேபானைத அற ந்தும், அவர்கள்
என்னிடம்ெசால்லவல்ைல” என்றான்.
ஆனால் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக்

ெகால்ல அதகாரிகள் மறுத்துவ ட்டனர்.
௧௮ எனேவ, அரசன் ேதாேவக்க ற்கு
கட்டைளய ட்டான். ேதாேவக், “நீ ேபாய்
ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுவடு” என்றான்.
எனேவ, அவன் ேபாய் ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றான். அன்று 85 ஆசாரியர்கள்
அவனால் ெகால்லப்பட்டனர். ௧௯ ேநாவாப்
ஆசாரியர்களின் நகரமாக இருந்தது.
அங்குள்ள அைனவைரயும் ெகான்றான்.
அவன் ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள்,
ைகப்பள்ைளகள் என அைனவைரயும்
வாளால் ெகான்றுப் ேபாட்டான். அேதாடு
அவன் பசுக்கள், கழுைதகள், ஆடுகள்
ஆகயவற்ைறயும்ெகான்றான்.
௨௦ ஆனால், அபயத்தார் தப்ப த்தான்.
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அவன் அகதூபன் மகனான
அகெமேலக்கன் மகன். இவன் ஓடிப்ேபாய்
தாவீேதாடு ேசர்ந்துக்ெகாண்டான்.
௨௧ அவன் தாவீத டம் சவுல் கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுப்ேபாட்டைதக்
கூறனான். ௨௨ பன் தாவீது அவனிடம்,
“நான் ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்ைக அன்று
பார்த்ேதன். அவன் சவுலிடம் ெசால்வான்
என்றும் ெதரியும்! எனேவ உன் தந்ைதயும்
மற்றவர்களும் மரித்துப் ேபானதற்கு நாேன
ெபாறுப்பு. ௨௩ சவுல் உன்ைன மட்டுமல்ல
என்ைனயும் ெகால்ல வரும்புக றான்.
பயப்படாேத, என்ேனாடு பாதுகாப்பாக
இருக்கலாம்” என்றான்.

௨௩
ேககலாவல்தாவீது
௧ ஜனங்கள் தாவீத டம், “பாருங்கள்

ெபலிஸ்தயர்கள் ேககலாவற்கு எத ராகப்
ேபாரிடுக றார்கள். அவர்கள் அறுவைட
களத்தலிருந்து தானியங்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள்” என்றனர்.
௨ உடேன தாவீது கர்த்தரிடம், “நான் ேபாய்

ெபலிஸ்தயர்கேளாடு ேபாரிடட்டுமா?” என்று
ேகட்டான்.
கர்த்தர், “ஆமாம் நீ ெபலிஸ்தயர்கேளாடு

ேபாரிட்டு ேககலாைவக் காப்பாற்று” என்று
பதலுைரத்தார்.
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௩ ஆனால் தாவீைதச் ேசர்ந்தவர்கள்,
“பாருங்கள், யூதாவல் உள்ள நாங்கேள
பயந்து ேபாயுள்ேளாம். ெபலிஸ்தயர்கள்
இருக்கும் இடத்த ற்குப் ேபானால் எவ்வளவு
பயப்படுேவாம் என எண்ணிப்பாரும்”
என்றனர்.
௪ தாவீது மீண்டும் கர்த்தரிடம்

ேகட்டான். கர்த்தர், “ேககலாவற்குப்
ேபா, ெபலிஸ்தயர்கைள ெவல்ல நான்
உதவுேவன்” என்றார். ௫ எனேவ, தாவீதும்
அவனது ஆட்களும் ேககலாவற்கு
ெசன்றனர். அவர்கள் ெபலிஸ்தயேராடு
சண்ைடய ட்டு ேதாற்கடித்து, அவர்களின்
மந்ைதகைளக் கவர்ந்துெகாண்டனர்.
இவ்வாறு, தாவீது ேககலாைவக்
காப்பாற்றனான். ௬ (அபயத்தார் தாவீத டம்
ஓடிப்ேபானேபாது அவன் தன்ேனாடு
ஏேபாத்ைதயும்ெகாண்டுெசன்றான்.)
௭ ஜனங்கள் சவுலிடம் வந்து தாவீது

ேககலாவல் இருப்பைத அறவத்தனர்.
அதற்கு சவுல் “ேதவன் தாவீைத எனக்குக்
ெகாடுத்தார்! அவன் தாேன வைலக்குள்
வழுந்தருக்க றான். அவன் பூட்டிப்
ேபாடக்கூடிய ேகாட்ைடக் கதவுகைள
உைடய நகரத்த ற்குள் ேபாய்வ ட்டான்”
என்றான். ௮ சவுல் தனது பைட வீரர்கைளப்
ேபாரிடுவதற்காகக் கூட்டினான். அவர்கள்
ேககலாவற்கு ெசன்று தாவீைதயும் அவனது
ஆட்கைளயும்தாக்கத் தயாரானார்கள்.
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௯ தனக்கு எத ரான சவுலின் த ட்டங்கைளத்
தாவீது அறந்துக்ெகாண்டான். ப றகு
ஆசாரியனாகய அபயத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைத
ெகாண்டுவா” என்றான்.
௧௦ தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய

கர்த்தாேவ, எனக்காக சவுல் இந்நகரத்த ற்கு
வந்து அைத அழிக்கப்ேபாவதாக அற ந்ேதன்.
௧௧ சவுல் ேககலாவற்கு வருவாரா?
இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ைன சவுலிடம்
ஒப்பைடப்பார்களா? இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ! நான் உமது
தாசன்! தயவு ெசய்து ெசால்லும்!” என்று
ேவண்டினான்.

“சவுல் வருவான்” என்று கர்த்தர்
பதலுைரத்தார்.
௧௨ மீண்டும் தாவீது, “என்ைனயும் எனது

ஆட்கைளயும் ேககலா ஜனங்கள் சவுலிடம்
ஒப்பைடத்துவடுவார்களா?” என்றுேகட்டான்.

“அவர்கள் ெசய்வார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.
௧௩ எனேவ தாவீதும் அவனது ஆட்களும்

ேககலாைவ வ ட்டு வலகனார்கள்.
அவேனாடு 600 ேபர் ெசன்றனர்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இடமாக நகர்ந்தனர்.
ேககலாவலிருந்து தாவீது தப்பவ ட்டைத
சவுல் அற ந்தான். எனேவ அவன்
அந்நகரத்த ற்குப் ேபாகவல்ைல.

சவுல்தாவீைதத்துரத்துகறான்
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௧௪ பாைலவனத்தன் ேகாட்ைடகளில்
தாவீது மைறந்தருந்தான். அவன்
சீப் பாைலவனத்தல் உள்ள மைல
நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு
நாளும் சவுல் தாவீைதத்ேதடினான். ஆனால்
சவுல் தாவீைதப் ப டிக்கும்படி கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல.
௧௫ சீப் பாைலவனத்தல் உள்ள ஓேரஷல்

தாவீதுஇருந்தான். சவுல்அவைனக் ெகால்ல
முயன்றதால் அவன் பயந்தான். ௧௬ஆனால்
சவுலின் மகனான ேயானத்தான் ஓேரஷல்
தாவீைத சந்த த்தான். ேதவனில் உறுதயான
நம்ப க்ைகைய ைவக்கும்படி ேயானத்தான்
தாவீதுக்கு உதவனான். ௧௭ ேயானத்தான்,
“பயப்படாேத என் தந்ைதயான சவுல்
உன்ைனக்ெகால்லமாட்டார். நீஇஸ்ரேவலின்
அரசனாவாய். நான் உனக்கு அடுத்தவனாக
இருப்ேபன். இதுவும் என் தந்ைதக்குத்
ெதரியும்” என்றான்.
௧௮ ேயானத்தானும், தாவீதும் கர்த்தருக்கு

முன்னால் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்
ெகாண்டனர். ேயானத்தான் தன் வீட்டிற்குப்
ேபாக, தாவீதுஓேரஷேலேயதங்கனான்.

சீப்பலுள்ள ஜனங்கள் தாவீைதப் பற்ற
சவுலிடம்ெசால்கன்றனர்
௧௯ சீப்பலுள்ள ஜனங்கள் சவுைலப்

பார்க்க க பயாவற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள், “எங்கள் பகுதயல் தான் தாவீது
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ஒளிந்தருக்க றான். அவன் ஆகலா ேமட்டில்
உள்ள, ஓேரஷ் ேகாட்ைடக்குள் இருக்கறான்.
அது ெயஷேமானின் ெதற்கல் உள்ளது.
௨௦ இப்ேபாது அரேச நீர் வரும்பும் எந்தக்
காலத்தலும் இறங்க வாரும். தாவீைத
உங்களிடம் ஒப்பைடப்பது எங்கள் கடைம”
என்றார்கள்.
௨௧ சவுேலா, “எனக்கு உதவனதற்காக

கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார்.
௨௨ ேபாய், அவைனப்பற்ற அத கமாகத்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். தாவீது எங்ேக
தங்கயருக்க றான்? அவைன யார்
யார் வந்து சந்த க்கன்றனர். தாவீது
தந்த ரக்காரன். அவன் என்ைன ஏமாற்ற
வரும்புக றான் என்று நைனத்தான்,
௨௩தாவீதுஒளிந்துள்ளஎல்லாஇடங்கைளயும்
அற ந்துெகாள்ளுங்கள். பன் என்னிடம்
வந்து எல்லாவற்ைறயும் கூறுங்கள். பன்
நான் உங்கேளாடு வருேவன். தாவீது
அந்தப் பகுதயல் இருந்தால் அவைனக்
கண்டுபடிப்ேபன். யூதாவல் உள்ள
அைனத்துக் குடும்பங்களிலும் அவைனத்
ேதடிக் கண்டுபடிப்ேபன்” என்றான்.
௨௪பன்னர்சீப்பலுள்ளஜனங்கள்தரும்ப ப்

ேபானார்கள். சவுல்தாமதமாகப் ேபானான்.
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் மாேகான்

பாைலவனத்தல் இருந்தனர். அவர்கள்
இருந்த பகுத எஷேமானின்ெதன் பகுதயல்
இருந்தது. ௨௫ சவுல் தன் ஆட்கேளாடு
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தாவீைதத் ேதடிச் ெசன்றான். சவுல்
ேதடுவதாக ஜனங்கள் தாவீைத எச்சரித்தனர்.
அதனால்மாேவானில்உள்ள “கன்மைலயல்”
தாவீதுஇறங்கனான். சவுல்இதைனஅறந்து
அங்கும்தாவீைதத் ேதடிப்ேபானான்.
௨௬ சவுல் மைலயன்ஒரு பகுதயல்இருந்த

ேபாது தாவீதும் அவனது ஆட்களும் அடுத்த
பகுதயல் இருந்தனர். தாவீது சவுைல
வ ட்டு வைரவாக வலகனான். சவுலும்
அவனதுஆட்களும்மைலையச்சுற்ற ப் ேபாய்
தாவீைதயும் அவனது ஆட்கைளயும் ப டிக்க
முயன்றனர்.
௨௭அப்ேபாதுஒருதூதுவன்சவுலிடம்வந்து,

“ேவகமாக வாருங்கள்! ெபலிஸ்தயர் நம்ைம
தாக்கப் ேபாகன்றனர்!” என்றான்.
௨௮ எனேவ சவுல் தாவீைதத் துரத்துவைத

வ ட்டு ெபலிஸ்தயேராடு சண்ைடய டப்
ேபானான். எனேவ ஜனங்கள் இந்த
மைலைய “வழுக்கும் பாைற” அல்லது “ேசலா
அம்மாலிேகாத்” என்று அைழக்கன்றனர்.
௨௯ தாவீது அவ்வ டத்ைத வ ட்டு
என்ேகதயலுள்ள ேகாட்ைடகளுக்குச்
ெசன்றான்.

௨௪
தாவீதுமுன்சவுலின்அவமானம்
௧ சவுல் ெபலிஸ்தயைர வ ரட்டின பன்பு,

“தாவீது என்ேகத அருகலுள்ள பாைல
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வனப்பகுதயல் இருக்கறான்” என்று
ஜனங்கள்அறவத்தனர்.
௨ எனேவ சவுல் இஸ்ரேவலரில் 3,000

ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள
கூட்டிக்ெகாண்டு தாவீைதயும் அவனது
ஆட்கைளயும் காட்டு ஆடுகள் உள்ள
பாைறப் பகுத களில் ேதடினான். ௩ சவுல்
சாைலேயாரத்தல் இருந்த ஆட்டுத்
ெதாழுவத்த ற்கு வந்தான். அதன் அருகல்
ஒரு குைக இருந்தது. சவுல் அதனுள்ேள
தீட்டுக்கழிக்கச் ெசன்றான். அதன் பன்
பகுதயல் தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ஒளிந்தருந்தனர். ௪ தாவீத டம் அவனது
ஆட்கள், “கர்த்தர் ெசான்ன நாள் இதுேவ!
கர்த்தர், ‘நான் உனது பைகவைன
உன்னிடம் தருேவன். நீ அவைன என்ன
ேவண்டுமானாலும் ெசய்துக்ெகாள்’ என்று
ெசால்லியருக்க றார்” என்றார்கள்.
தாவீது சவுலின் அருகல் ஊர்ந்து

ெசன்றான். சவுலின் சால்ைவ
நுனிைய அறுத்தான். அதைனச் சவுல்
கவனிக்கவல்ைல. ௫ பன்னர் இதற்காக
தாவீது வருத்தப்பட்டான். ௬ தாவீது
தன் ஆட்களிடம், “மீண்டும் நான் என்
எஜமானனுக்கு இதுேபால் ெசய்துவ டாமல்
கர்த்தர்தான் தடுக்க ேவண்டும், சவுல்
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன்.
அவருக்கு எத ராக நான் எதுவும்
ெசய்யமாட்ேடன்!” என்றான். ௭ தாவீது
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தனது ஆட்கைளயும் சவுலுக்குத் தீைம
ெசய்துவ டாமல்பார்த்துக்ெகாண்டான்.
சவுலும் அந்தக் குைகைய வ ட்டு

ெவளிேயற ச் ெசன்றான். ௮ தாவீது
ெவளிேய வந்து சவுைலப் பார்த்து,
“sஎன் ஆண்டவனாகய அரசேன” என்று
சத்தமிட்டான்.
தாவீது தைரயல் முகம் குப்புற

வணங்குவைத சவுல் தரும்ப ப் பார்த்தான்.
௯ தாவீது சவுலிடம், “ ‘உமக்குத் தீங்கைழக்க
தாவீது த ட்டமிடுக றான்’ என்று ஜனங்கள்
ெசால்வைத ஏன் காது ெகாடுத்துக்
ேகட்க றீர்? ௧௦ நான் உமக்குத் தீைம
ெசய்ய வரும்பவல்ைல! இதைன உமது
கண்களாேலேய பார்க்கலாம்! இன்று கர்த்தர்
உம்ைமக் குைகக்குள் அனுப்பனார். ஆனால்
நான் உம்ைமக் ெகால்ல மறுத்து வ ட்ேடன்.
உம்மீதுஇரக்கம்ெகாண்ேடன். நாேனா, ‘நான்
என் எஜமானனுக்குத் தீைம ெசய்யமாட்ேடன்!
சவுல்கர்த்தரால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஅரசன்!’
என்று கூறேனன். ௧௧ என் ைகயலுள்ள
இந்தத் துண்டுத் துணிைய பாரும். இதைன
உமது சால்ைவ நுனியல் இருந்து ெவட்டி
எடுத்ேதன். நான்உம்ைமெகான்றருக்கலாம்!
நான் அப்படிச் ெசய்யவல்ைல. இதைன நீர்
புரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். நான் உமக்கு எத ராக எந்த
தீைமயும் ெசய்யவல்ைல என்பைத நீங்கள்
புரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்! நான் உமக்கு
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எத ராக எதுவும் ெசய்யவல்ைல. ஆனால் நீர்
என்ைன ேவட்ைடயாடிக் ெகால்லப்பார்க்க றீர்
௧௨கர்த்தர் தாேமஇதல் தீர்ப்பளிக்கட்டும்! நீர்
எனக்குச் ெசய்த தீைமக்குத் தக்கதாக கர்த்தர்
உம்ைம தண்டிக்கக் கூடும். ஆனால் நான்
உமக்குஎத ராகச் சண்ைடய டமாட்ேடன்.

௧௩ “ ‘ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்ேத ெகட்டைவ
வருகன்றனஎன்பதுபழெமாழி.’

“நான் எவ்வத தீைமயும் ெசய்யவல்ைல!
நான் ெகட்டவன்அல்ல! நான்உமக்குத் தீைம
ெசய்யமாட்ேடன்! ௧௪ நீர் யாைரத் ேதடுக றீர்?
இஸ்ரேவல் அரசன் யாேராடு சண்ைடய ட
அைலகறார்? உமக்குத் தீைம ெசய்யும் உமது
எத ரிையத் ேதடவல்ைல! ஒருமரித்த நாைய,
ெதள்ளுப்பூச்சையத் ேதடி அைலகறீர்கள்.
௧௫ கர்த்தர் தாேம தீர்ப்பளிக்கட்டும். நம்
இருவைரயும் பற்ற அவர் முடிவு ெசய்யட்டும்,
நான் ெசால்வது சரி என்று கர்த்தருக்குத்
ெதரியும். அவர் எனக்கு உதவுவார். கர்த்தர்
உம்மிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றுவார்”
என்றான்.
௧௬ தாவீது ேபச முடித்ததும் சவுல்,

“இது உன் குரல் தானா என் மகனாகய
தாவீேத?” என்று ெசால்லி கதற அழுதான்.
௧௭ அவன், “நீ சரியானவன். நான்
தவறானவன். நீ என்னிடம் நல்லபடியாக
இருக்க நான் உன்னிடம் தவறாக
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நடந்துக்ெகாண்ேடன். ௧௮ நீ எனக்குச்
ெசய்த நன்ைமகைளப்பற்ற க் கூறனாய்.
கர்த்தர் என்ைன உன்னிடம் ஒப்பைடத்தார்.
நீ என்ைனக் ெகால்லவல்ைல. ௧௯ இது
நான் உன் எத ரி அல்ல என்பைதக்
காட்டும். எவனும் தன் எத ரிையப் ப டித்தால்
எளித ல் வ டமாட்டான். இன்று எனக்கு நீ
ெசய்த நன்ைமக்காக கர்த்தர் உனக்குப்
பதலளிப்பார்! ௨௦ நீ புதய அரசனாவாய்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். நீ இஸ்ரேவல்
சாம்ராஜ்யத்ைத ஆளுவாய் ௨௧ இப்ேபாது
எனக்ெகாரு சத்தயம் ெசய்துக் ெகாடு.
எனது சந்ததயாைரக் ெகால்லமாட்ேடன்
என்று கர்த்தருைடய ேபரில் சத்தயம் ெசய்.
என் தந்ைதயன் குடும்பத்தலிருந்து என்
ெபயைரயும் அழிக்காமல் இருக்கேவண்டும்”
எனக்ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௨௨ எனேவ தாவீதும் தான் சவுலின்

குடும்பத்தாைரக் ெகால்லமாட்ேடன் என்று
சவுலிடம் சத்தயம் ெசய்தான். சவுல் தன்
வீட்டிற்குத் தரும்பனான். தாவீதும் அவனது
ஆட்களும்ேகாட்ைடக்குப் ேபானார்கள்.

௨௫
தாவீதும், நாபால் எனும்முட்டாளும்
௧ சாமுேவல் மரித்தான். அவனது

மரணத்தற்காகஅைனத்துஇஸ்ரேவலர்களும்
கூடித் தங்கள் வருத்தத்ைதத் ெதரிவ த்துக்
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ெகாண்டனர். ராமாவல் உள்ள வீட்டில்
அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
பன் பாரான் பாைலவனத்துக்கு தாவீது

ேபானான். ௨ மாேகானில் ஒரு ெசல்வந்தன்
இருந்தான். அவனிடம் 3,000 ஆடுகளும்
1,000 ெவள்ளாடுகளும் இருந்தன. அவன்
கர்ேமலில் இருந்துக் ெகாண்டு தன்
வயாபாரத்ைதக் கவனித்து வந்தான். அவன்
ஆடுகளுக்கு மய ர் கத்தரிக்க அங்ேக ேபாய்
வருவான். ௩இவனது ெபயர் நாபால். இவன்
காேலபன்குடும்பத்தவன். இவனதுமைனவ
அபகாயல் புத்த சாலித்தனமும் அழகும்
ெகாண்டவள். ஆனால் நாபால்அற்பனாகவும்
ெகாடூரமானவனாகவும்இருந்தான்.
௪ பாைலவனத்தல் நாபால் தன்

ஆடுகளுக்கு மய ர் கத்தரிப்பதாக தாவீது
அறந்து ெகாண்டான். ௫ அவேனாடு ேபச,
தாவீது 10 இைளஞர்கைள அனுப்பனான்.
அவர்களிடம், “கர்ேமலுக்குப் ேபாங்கள்,
நாபாைலக் கண்டு எனக்காக வாழ்த்துச்
ெசால்லுங்கள்” என்றான். ௬ தாவீது
நாபாலுக்கு இந்த ெசய்தையயும் ெசால்லி
அனுப்பனான், “நீயும் உனது குடும்பத்தாரும்
நலெமன்று நம்புக ேறன். உனக்குரிய
அைனத்தும் நலெமன்று நம்புக ேறன். ௭ நீ
மய ர் கத்தரிப்பதாக அற ந்ேதன். ெகாஞ்ச
ேநரம் உனது ேமய்ப்பர்கள் எங்கேளாடு
இருக்ைகயல், அவர்களுக்கு நாங்கள்
தீங்கு ெசய்யவல்ைல. அவர்கள் கர்ேமலில்
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இருக்கும்வைர அவர்களிடமிருந்து எைதயும்
எடுக்கவல்ைல. ௮ உன் ேவைலக்காரரிடம்
ேகட்டுப்பார். அவர்கள் உண்ைமையக்
கூறுவார்கள். என் இைளஞரிடம்
கருைணேயாடு இரு. இந்த மக ழ்ச்ச யான
ேநரத்தல் உன்னிடம் வந்தருக்க ேறாம்.
உன்னால் முடிந்தைத இவர்களுக்குக் ெகாடு.
இைத எனக்காகவும் உனது நண்பன்*
தாவீத ற்காகவும்ெசய்” என்றான்.
௯தாவீதன்ஆட்கள் நாபாலிடம் ெசன்றனர்.

தாவீதன் ெசய்தையச் ெசான்னார்கள்.
௧௦ ஆனால் நாபால் அவர்களிடம்
முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்ெகாண்டான்.
அவன், “தாவீது யார்? இந்த ஈசாயன் மகன்
யார்? இந்நாட்களில் பல அடிைமகள் தம்
எஜமானர்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாக றார்கள்!
௧௧ என்னிடம் அப்பமும் தண்ணீரும் உள்ளன.
மய ர் கத்தரித்தவர்களுக்காக, நான்ஆட்ைடக்
ெகான்று சைமயல் ெசய்தருக்க ேறன்.
ஆனால், அைத எனக்கு முன்-பன்
அறயாதவர்களுக்காக ெகாடுக்கமாட்ேடன்!”
என்றான்.
௧௨ தாவீதன் இைளஞர் தரும்ப வந்து

நாபால் ெசான்னவற்ைற ெசான்னார்கள்.
௧௩ அதற்கு தாவீது, “உங்கள் பட்டயங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான். தாவீதும்
அவனது ஆட்களும் தங்கள் பட்டயங்கைள

* ௨௫:௮: நண்பன் எழுத்தன் ப ரகாரமாக, “மகன்” எனப்
ெபாருள்படும்.
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எடுத்தனர். அவேனாடு 400 ேபர் ெசன்றனர்.
மீத 200 ேபர் தங்கள் ெபாருட்களுக்கருகல்
அங்ேகேயதங்கனார்கள்.

அபகாயல்ஆபத்ைதத்தவ ர்க்க றாள்
௧௪ நாபாலின் ேவைலக்காரரில் ஒருவன்

நாபாலின் மைனவயாகய அப காயலிடம்
ேபச , “நமது எஜமானர் நாபாைலப்
பாராட்டும்படி தாவீது தன் தூதுவர்கைள
அனுப்பனார். ஆனால் நாபால் அவர்களிடம்
அற்பமாக நடந்துக்ெகாண்டான். ௧௫அவர்கள்
நமக்கு மிகவும் ேவண்டியவர்கள். நாம்
வயல்களில் ஊருக்கு ெவளிேய இருந்ேதாம்.
தாவீதன் ஆட்கள் எப்ேபாதும் நம்ேமாடு
தங்க இருக்ைகயல் அவர்கள் நமக்கு
தீைம ெசய்யவல்ைல! நமக்குரியவற்ைற
ஒருேபாதும் தருடவல்ைல! ௧௬ இரவும்
பகலும் தாவீதன் ஆட்கள் நம்ைமக்
காப்பாற்றனார்கள். நம்ைமச் சுற்றலும்
அவர்கள் சுவர்கைளப் ேபான்று காவலாக
இருந்தார்கள். நாம் மந்ைதகைள
நடத்த ச் ெசல்லும்ேபாது உதவுவார்கள்.
௧௭இப்ேபாது ச ந்த த்துப் பார்த்து நாம் என்ன
ெசய்யலாம் என்று முடிவு ெசய்யுங்கள்.
நாபால் தன் காரியங்கைளப் ேபசனது
அறவீனமாய் இருக்க றது! இப்ேபாது
நமது எஜமானனுக்கும் அவனது வீட்டில்
உள்ளவர்களுக்கும் ஆபத்து வந்து
ெகாண்டிருக்க றது” என்றான்.
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௧௮ இைதக் ேகட்டதும், அபகாயல்
அவசரமாக 200 அப்பத்துண்டுகைளயும்,
2 த ராட்ைசரசப்ைபகைளயும், 5 சைமத்த
ஆடுகைளயும், 5 படி வறுத்த பயைரயும்,
வற்றலான 100 த ராட்ைசக் குைலகைளயும்,
வற்றலான 200 அத்த ப்பழ அைடகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டாள். அவற்ைறக்
கழுைதயன் ேமல் ஏற்றனாள். ௧௯ பன்
அவள் தன் ேவைலக்காரனிடம், “நீ ேபா.
நான் உன்ைன பன்ெதாடர்ந்து வருக ேறன்”
என்றாள். ஆனால் அவேளா கணவரிடம்
அைதச்ெசால்லவல்ைல.
௨௦ அவள் கழுைதயன் ேமல் சவாரி

ெசய்து மைலயன் அடுத்தப் பகுத க்கு
வந்தாள். எத ர் தைசயலிருந்து வந்து
ெகாண்டிருந்த தாவீைதயும் அவனது
ஆட்கைளயும் சந்த த்தாள்.
௨௧ தாவீது அப காயைல சந்த க்கும் முன்,

“நான் இந்தப் பாைலவனத்தல் நாபாலின்
ெசாத்துக்கைளக் காப்பாற்ற ேனன்.
அவனது ஆடுகள் எதுவும் தவற ப்ேபாகாது
என நான் உறுத ெசய்ேதன். நான்
ப ரத பலைனஎத ர் பார்த்துச் ெசய்யவல்ைல!
அவனுக்கு நன்ைமகைளச் ெசய்ேதன்.
ஆனால் அவன் என்னிடம் தவறாக
நடந்துக்ெகாண்டான். ௨௨ நாைளக்
காைலக்குள் நாபாலின் குடும்பத்தல் உள்ள
ஒருவைரயாவது உய ேராடுவ ட்டு ைவத்தால்
ேதவன் என்ைனத் தண்டிப்பார்” என்று
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ெசால்லியருந்தான்.

௨௩ அந்த ேநரத்தல் தான் அப காயல்
வந்து ேசர்ந்தாள். அவள் தாவீைதப்
பார்த்ததும் கழுைதயலிருந்து இறங்க
தைரயல் முகம்படும்படி குனிந்து தாவீதன்
முன்பு நன்றாள். ௨௪ அபகாயல் அவன்
காலில் வழுந்து, “ஐயா, உங்கேளாடு ேபச
தயவுெசய்து என்ைன அனுமதயுங்கள்.
நான் ெசால்வைத தயவு ெசய்து ேகளுங்கள்.
நடந்தவற்றற்கு என்ைனப் பழிவாங்குங்கள்.
௨௫ நீங்கள் அனுப்பனவர்கைள நான்
பார்க்கவல்ைல. பயனற்றக் ெகாடிய
மனிதனாகய நாபாலிடம் கவனம்
ெசலுத்தாதருங்கள். அவன் தன்
ெபயைரப் ேபாலேவ அறவீனனாக
இருக்க றான். ௨௬ அப்பாவ ஜனங்கைளக்
ெகால்வதனின்றும் கர்த்தர் உங்கைள
வலக்கட்டும். கர்த்தருைடய ஜீவன் ேபரிலும்
உங்கள் ஜீவன் ேபரிலும், உங்களுைடய
பைகவர்களும்,நாபாைலப்ேபான்றுஉமக்குத்
தீைம ெசய்பவர்களும் அழிந்து ேபாவார்கள்
என நம்புக ேறன். ௨௭இப்ேபாது, உங்களுக்கு
இந்த அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு
வந்தருக்க ேறன். இவற்ைற உங்கள்
மனிதர்களுக்கு ெகாடுங்கள். ௨௮ நான்
தவறு ெசய்தால் மன்னித்துவடும். உங்கள்
குடும்பத்ைத கர்த்தர் ெபலப்படுத்துவார்
என்று எனக்குத் ெதரியும். உங்கள்
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குடும்பத்தல் இருந்து பல அரசர்கள்
புறப்படுவார்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்காகப்
ேபார் ெசய்து வருவதால் அவர் இதைன
உமக்காகச் ெசய்வார்! நீங்கள் வாழ்கன்ற
காலம் வைர ஜனங்கள் உங்களிடம்
எந்தக் குைறயும் காணமாட்டார்கள்.
௨௯ எவராவது உங்கைளக் ெகால்வதற்குத்
ெதாடர்ந்து வந்தால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்கைளக் காப்பாற்றுவார்!
ஆனால் உங்கள் பைகவர்கைள கர்த்தர்
கவணில் உள்ள கல்ைலப் ேபான்று
தூர எறவார்! ௩௦ உங்களுக்குப் பல
நன்ைமகைளச் ெசய்யப்ேபாவதாக கர்த்தர்
வாக்கு ெசய்துள்ளார். கர்த்தர் தமது
வாக்ைகக் காப்பாற்றுவார்! ேதவன்
உம்ைம இஸ்ரேவலரின் தைலவராக்குவார்.
௩௧ அப்பாவ கைளக் ெகான்றப்பழி
உங்களுக்கு வரக்கூடாது. நீங்கள் அந்த
வைலயல் வழக்கூடாது. கர்த்தர் உமக்கு
ெவற்ற கைளத் தரும்ேபாது என்ைன
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றாள்.
௩௨ தாவீது அப காயலிடம், “இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தைரப் ேபாற்று. என்னிடம்
உன்ைன அனுப்பயதற்காக ேதவைனப்
ேபாற்று. ௩௩ உனது நல்ல தீர்ப்புக்காக
ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத க்கட்டும். இன்று
அப்பாவ கைளக் ெகான்றுப்ேபாடாமல்
என்ைனக்காப்பாற்றனாய். ௩௪இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஜீவைனக்
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ெகாண்டு சத்தயமாகக் கூறுக ேறன்.
நீ இவ்வளவு வைரவாக வந்து
என்ைன சந்த க்காமல் இருந்தால்
நாைள வடிவதற்குள் நாபாலின்
குடும்பத்தல் ஒருவன் கூட உய ேராடு
இருந்தருக்கமாட்டார்கள்” என்றான்.
௩௫ ப றகு தாவீது, அபகாயலின்

அன்பளிப்புகைள ஏற்றக்ெகாண்டான்.
அவளிடம், “வீட்டிற்குச் சமாதானமாகப்
ேபா. உனது ேவண்டுேகாைள ஏற்று உன்
வருப்பபடிேயெசய்ேவன்” என்றான்.

நாபாலின்மரணம்
௩௬ அபகாயல் நாபாலிடம் தரும்ப ப்

ேபானாள். அவன்தன்வீட்டில்ஒருஅரசைனப்
ேபான்று உணவு உண்டு ெகாண்டிருந்தான்.
நன்றாக குடித்து ேபாைதயல் சுகேபாகமாக
இருந்தான். எனேவஅப காயல்வடியும்வைர
அவனிடம் எதுவும் ெசால்லவல்ைல.
௩௭ மறுநாள் காைலயல் நாபால் ேபாைத
ெதளிந்தேபாது, அவனது மைனவ அவனிடம்
நடந்தைதக் கூறனாள். அவனுக்கு
ெநஞ்சுவலி ஏற்பட்டு, அவனது உடல்
பாைறயாக இறுகயது! ௩௮ பத்து நாட்களில்
கர்த்தர்அவைனமரிக்கச் ெசய்தார்.
௩௯ நாபால் மரித்துப்ேபானைத தாவீது

ேகள்வப்பட்டு, “கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்!
நாபால் என்ைனப் பற்ற அவதூறு
ெசான்னான். கர்த்தர் எனக்கு உதவனார்.
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நான் தீைம ெசய்யாதபடி கர்த்தர் என்ைன
வலக்கனார். நாபால் ேகடு ெசய்ததால்
கர்த்தர்அவைனமரிக்கச்ெசய்தார்”என்றான்.
ப றகு தாவீது அப காயலிடம் தனது

மைனவயாகுமாறு ெசய்த அனுப்பனான்.
௪௦ தாவீதன் ஆட்கள் கர்ேமலுக்குச் ெசன்று
அபகாயலிடம், “உங்கைள அைழத்துவர
தாவீது எங்கைள அனுப்பனார். நீங்கள்
அவரது மைனவயாக ேவண்டுெமன்று
வரும்புக றார்” என்றார்கள்.
௪௧அபகாயல்தன்முகம்தைரயல்படும்படி

வணங்க , “நான் உங்கள் ேவைலக்காரி.
உங்களுக்கு ேசைவெசய்ய தயார். எனது
எஜமானனாகய தாவீதன் ேவைலக்காரரின்
பாதங்கைளயும் கழுவ ஆயத்தமாக
இருக்க ேறன்” என்றாள்.
௪௨ அவள் உடேன ஒரு கழுைதயன் மீது

ஏற த் தாவீதன் ஆட்களுடன் புறப்பட்டாள்.
அவள் தன்ேனாடு 5 பணிப்ெபண்கைளயும்
அைழத்துவந்து, தாவீதன்மைனவ ஆனாள்.
௪௩ ெயஸ்ரேயல் ஊரினவளாகய

அக ேனாவாைளயும் தாவீது மணம்
ெசய்துெகாண்டான். அக ேனாவாளும்,
அபகாயலும், தாவீதன் மைனவகள்.
௪௪ தாவீது ஏற்ெகனேவ சவுலின் மகளான
மீகாைளயும் மணந்தருந்தான். ஆனால்
சவுல் அவைள எடுத்து கல்லீம் ஊரானாகய
லாயீசன் மகனான பல்த்த க்கு மணமுடித்து
ெகாடுத்துவ ட்டிருந்தான்.
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௨௬
தாவீதும் அப சாயும் சவுலின்முகாமிற்குள்

நுைழகன்றனர்
௧ சீப் ஜனங்கள் சவுைலப் பார்க்க

க பயாவற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
சவுலிடம், “தாவீது ஆகலா ேமட்டில்
ஒளிந்தருக்க றான். அந்தஇடம்எஷேமாைன
அடுத்துள்ளது” என்றுெசான்னார்கள்.
௨ சவுல் சீப் பாைலவனத்தற்கு இறங்க ப்

ேபானான். சவுல் இஸ்ரேவல் முழுவதலும்
இருந்து 3,000 வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
அவர்கள் பாைலவனத்தல் தாவீைதத்
ேதடினார்கள். ௩ சவுல் ஆகலா ேமட்டில்
தன் முகாைம அைமத்தருந்தான். இது
எஷேமானிலிருந்து வரும் சாைலக்கு
அருகல்இருந்தது.
தாவீது அேத பாைலவனத்தல்தான்

தங்கயருந்தான் சவுல் தன்ைனத் ேதடி
வந்தருப்பைத தாவீது அறந்துெகாண்டான்.
௪ அவன் ஒற்றர்கைள அனுப்ப சவுல்
ஆகலாவற்கு வந்துவ ட்டைதயும்
ெதரிந்துெகாண்டான். ௫ ப றகு தாவீது
சவுலின் முகாமிற்குச் ெசன்றான். அங்ேக
சவுலும் அப்ேனரும்தூங்குவைதக் கண்டான்.
(அப்ேனர் சவுலின் பைடத்தைலவனான
ேநரின் மகன்) சவுல் முகாமின் ைமயத்தல்
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனச்
சுற்றலும்பைடவீரர்கள்இருந்தனர்.
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௬ ஏத்தயனாகய அகெமேலக்க டமும்,
ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன்
சேகாதரனுமான அப சாய டமும் தாவீது
ேபசனான். “நான் சவுலின் முகாமிற்குப்
ேபாக ேறன். என்ேனாடு யார் வருகறீர்கள்?”
என்றுேகட்டான்.
அப சாேயா, “நான் உங்களுடன்

வருக ேறன்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௭ இரவல் அவர்கள் அங்குச் ெசன்றார்கள்.

முகாமின் ைமயத்தல் சவுல் தூங்க,
அவனது தைலமாட்டில் அவனது ஈட்டி
தைரயல் குத்த ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
அப்ேனரும் மற்ற வீரர்களும் சவுைலச்
சுற்றலும் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௮ அப சாய் தாவீத டம், “உங்கள் எத ரிையத்
ேதால்வயுறச் ெசய்ய ேதவன்இன்றுவாய்ப்பு
அளித்துள்ளார். தைரேயாடு இவைன
ஈட்டியால் ஒேர குத்தாக குத்தவ டட்டுமா?
ஒேர தடைவயல் அைதச் சாத க்க என்னால்
முடியும்!” என்றான்.
௯ ஆனால் தாவீது அப சாய டம்,

“சவுைலக் ெகால்லேவண்டாம்! கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு
யார் ேகடு ெசய்தாலும் அவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ௧௦ ஜீவக்கன்ற
கர்த்தர் தாேம இவைரத் தண்டிப்பார். இவர்
இயற்ைகயாகவும் மரிக்கலாம், அல்லது
ேபாரில் ெகால்லப்படலாம். ௧௧ ஆனால்,
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு
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என்னால் மரணம் வரும்படி கர்த்தர் ெசய்யக்
கூடாது! இப்ேபாது ஈட்டிையயும் தண்ணீர்
ெசம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேவாம்”
என்றான்.
௧௨ சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த

ஈட்டிையயும் தண்ணீர்ச் ெசம்ைபயும் எடுத்துக்
ெகாண்டு தாவீது களம்பனான். ப றகு
தாவீதும், அப சாயும் முகாைம வ ட்டு
ெவளிேயறனார்கள். நடந்தது என்னெதன்று
யாருக்கும் ெதரியவல்ைல! யாரும் இைதப்
பார்க்கவுமில்ைல, எழும்பவுமில்ைல.
கர்த்தரால் சவுலும் மற்ற வீரர்களும் நன்றாக
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தனர்.

மீண்டும் சவுைல தாவீது
அவமானப்படுத்துகறான்
௧௩பள்ளத்தாக்கன்மறுபக்கத்த ற்குதாவீது

கடந்து ேபானான். மைலயன் உச்சயல்
நன்ற ெகாண்டான். ௧௪ அப்ேனரிடமும்,
சவுலின் வீரர்களிடமும் சத்தமான குரலில்,
“அப்ேனர்! எனக்குப் பதல்ெசால்” என்றான்.
அப்ேனரும், “நீ யார்? ஏன் அரசைன

அைழக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௫ தாவீது, “நீ ஒரு மனிதன் தாேன?

இஸ்ரேவலில் உள்ள பற மனிதர்கைளவ ட
நீ ச றந்தவன் அல்லவா? நான் ெசால்வது
சரி என்றால் பன் ஏன் உன் அரசைனக்
காக்கவல்ைல? உன் அரசைனக்
ெகால்ல ஒரு சாதாரண மனிதன் உன்



1 சாமுேவல்௨௬:௧௬ cxliv 1 சாமுேவல்௨௬:௨௦

கூடாரத்த ற்கு வந்தான். ௧௬ நீ ெபரிய
தவறுச் ெசய்துவ ட்டாய்! நீயும் உன்
ஆட்களும் மரித்தருக்க ேவண்டும்.
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசைனப்
பாதுகாக்கத் தவறவ ட்டீர்கள். உன்
அரசனின் தைலமாட்டில் உள்ள ஈட்டியும்
தண்ணீர் ெசம்பும் எங்ேக என்று பாருங்கள்?”
என்றான். ௧௭ சவுல் தாவீதன் சத்தத்ைத
அற ந்துெகாண்டான். “என் மகேன! தாவீது,
இதுஉனதுகுரலா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “ஆமாம், என்

அரசனாகய எஜமாேன, என் குரேலதான்”
என்றான். ௧௮ தாவீது ேமலும், “ஐயா
என்ைன ஏன் ேதடுகறீர்கள்? நான்
என்ன தவறு ெசய்ேதன்? நான் என்ன
குற்றவாளியா? ௧௯ எனது எஜமானனாகய
அரசேன! நான் ெசால்வைதக் கவனியும்!
என் மீது உமக்கு ேகாபம் வரும்படி,
கர்த்தர் ெசய்தருந்தால் அதற்கு தகுந்த
காணிக்ைகைய அவர் ஏற்றுக்ெகாள்வாராக,
மனிதர்கள் ெசய்தருந்தால், அதற்கு
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தண்டைன
அளிக்கட்டும். கர்த்தர் எனக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைடவ ட்டுப் ேபாகும்படி மனிதர்கள்
ெசய்துவ ட்டார்கேள. ‘ேபாய் அந்நயேராடு
வாழு, அவர்களின் ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவெசய்’ என்று மனிதர்கள்
ெசால்லியருக்க றார்கள். ௨௦ இப்ேபாது
கர்த்தருைடய சந்ந தவ ட்டு ெவகு தூரத்தல்
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நான் மரிக்கும்படி நீர் ெசய்யேவண்டாம்.
மைலயல் ஒரு கவுதாரிைய
ேவட்ைடயாடுவதுேபான்று இஸ்ரேவலின்
அரசன் ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சைய ேவட்ைடயாட
வந்தாேரா?” என்றுேகட்டான்.
௨௧ ப றகு சவுல், “நான் பாவம்

ெசய்துவ ட்ேடன். தரும்ப வா மகேன, என்
உய ர் உனக்கு முக்கயமானது என்பைத
எனக்குக் காட்டிவ ட்டாய். இனிேமல்
உனக்குக் ேகடுெசய்ய முயலமாட்ேடன். நான்
அறவீனமாக நடந்துெகாண்ேடன். நான்
ெபருந்தவறுெசய்துவ ட்ேடன்” என்றான்.
௨௨ தாவீேதா, “இேதா, அரசனின் ஈட்டி

என்னிடம் உள்ளதுயாராவது ஒருஇைளஞன்
வந்து ெபற்றுக்ெகாள்ளட்டும். ௨௩ கர்த்தர்
ஒவ்ெவாரு மனிதருக்கும், அவரவரின்
ெசயலுக்குதக்க பலன் அளிக்க றார்.
நீதயான காரியங்கைள ெசய்பவர்களுக்கு
நன்ைம தருகறார். தீைம ெசய்பவர்களுக்கு
தண்டைனைய தருகறார். கர்த்தர்
எனக்கு இன்று உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
வாய்பளித்தார். ஆனால் நான் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு ேகடு
ெசய்யவல்ைல. ௨௪ இன்று உங்கள்
வாழ்க்ைகஎனக்குமுக்கயமானதுஎன்பைதக்
காட்டிேனன்! அேதேபால் கர்த்தரும் என்
வாழ்க்ைக அவருக்கு முக்கயமானது என்று
காட்டுவார்! கர்த்தர் என்ைன அைனத்து
துன்பங்களில்இருந்தும்காப்பார்” என்றான்.



1 சாமுேவல்௨௬:௨௫ cxlvi 1 சாமுேவல்௨௭:௪

௨௫பன் சவுல் தாவீத டம், “ேதவன்உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பார், என் மகேன, நீ ெபரியக்
காரியங்கைளச் ெசய்து, வாழ்வல் ெபரும்
ெவற்றையப்ெபறுவாய்” என்றான்.
தாவீது தன் வழிேய ேபானான். சவுல் தன்

வீட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபானான்.

௨௭
ெபலிஸ்தர்கேளாடுதாவீதுவாழ்க றான்
௧ தாவீது தனக்குள், “என்றாவது சவுல்

என்ைனப் ப டித்துக் ெகால்லுவான்.
எனேவ ெபலிஸ்தரின் நாட்டிற்குத்
தப்ப ச் ெசல்வதுதான் நான் இப்ேபாது
ெசய்ய ேவண்டியது. ப றகு சவுல்
என்ைன இஸ்ரேவலில் ேதடுவைத
வ ட்டுவடுவான். இவ்வாறு தான்
இவனிடமிருந்து தப்ப க்கேவண்டும்” என்று
நைனத்துக்ெகாண்டான்.
௨ எனேவ தாவீதும் அவனது 600 ஆட்களும்

இஸ்ரேவைல வ ட்டு மாேயாகன் மகனான
ஆகீஸிடம் ெசன்றனர். ஆகீஸ் காத்தன்
அரசன். ௩ தாவீதும் அவனது குடும்பமும்
ஆட்களும் காத்தல் ஆகீேஸாடு வாழ்ந்தனர்.
தாவீதுடன் அவனது இரு மைனவயரும்
இருந்தனர். அவர்கள் ெயஸ்ேரலின்
அக ேனாவாளும், கர்ேமலின் அபகாயலும்
ஆவார்கள். அபகாயல் நாபாலின் வதைவ.
௪ தாவீது காத்துக்கு ஓடிப் ேபானதாக
ஜனங்கள் வந்து சவுலிடம் ெசால்லேவ,
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அவனும் தாவீைதத் ேதடுவைத வ ட்டு
வ ட்டான்.
௫ஆகீஸிடம் தாவீது, “என்ைன உங்களுக்கு

ப டிக்குமானால், எனக்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு
நகரத்தல் ஓரிடத்ைதக் ெகாடுங்கள். நான்
உங்கள் ேவைலக்காரன். நான் அங்ேக
வாழ்ேவன். உங்கேளாடு இத்தைலநகரத்தல்
வாழமாட்ேடன்” என்றான். ௬ அன்ைறய
தனம் ஆகீஸ் தாவீத ற்கு ச க்லாக்
நகரத்ைதக் ெகாடுத்தான். அன்று முதல்
அந்நகரம் யூதாவன் அரசர்களுக்கு
உரியதாய் இருந்தது. ௭ அங்ேக தாவீது
ெபலிஸ்தர்கேளாடு ஓராண்டும் நான்கு
மாதமும்வாழ்ந்தான்.

அரசனான ஆகீைஸ தாவீது
ஏமாற்றுகறான்
௮ தாவீதும் அவனது ஆட்களும்

ெகசூரியர், ெகர்ச யர் மற்றும் அமேலக்கயர்
ஆக ேயார்க்கு எத ராக பைடெயடுத்தனர்.
பழங்காலம் முதல் இவர்கள் ேதலீம்
அருகலுள்ள சூர் முதல் எக ப்துவைர
பரந்துள்ள நாட்டில் வாழ்ந்தனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து ெசல்வங்கைள
அபகரித்தான். ௯ தாவீது அப்பகுதயல்
உள்ளவர்கைளெயல்லாம் ேதாற்கடித்தான்.
அவர்களின் ஆடுகள். மாடுகள், கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், ஆைடகள் ேபான்றவற்ைறப்
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பற த்து ஆகீஸிடம் ெகாண்டு வந்தான்.
யாைரயும்அவன்உயேராடுவ டவல்ைல.
௧௦ தாவீது இவ்வாறு பலமுைறச் ெசய்தான்.

ஆகீஸ்அவனிடம், “யாேராடு எங்ேக ேபாரிட்டு
இவற்ைற எடுத்து வருகறாய்?” என்று
ேகட்டான். அதற்கு தாவீது, “நான் யூதாவன்
ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்டு வருக ேறன்”
என்பான். அல்லது, “நான் ெயராமிேயலின்
ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்ேடன்”
என்பான். அல்லது “நான் ேகனியருைடய
ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்ேடன்” என்பான்.
௧௧ தாவீது காத்தலிருந்து உய ேராடு ஆண்
ெபண் யாைரயும் ஒரு நாளும் ெகாண்டு
வந்ததல்ைல. “யாைரயாவது உய ேராடு
ெகாண்டு வந்தால் அவர்கள் உண்ைமையச்
ெசால்லிவடலாம்” என்றுநைனத்தான்.
ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டில் இருக்கும்வைர

தாவீதுஇப்படி ெசய்துவந்தான். ௧௨ஆகீஸும்
தாவீைத நம்பனான். அவன் தனக்குள்ேள,
“இப்ேபாது தாவீதன் ெசாந்த ஜனங்கள்
அவைன ெவறுப்பார்கள். இஸ்ரேவலரும்
தாவீைத மிகவும் ெவறுப்பார்கள். எனேவ
தாவீது என்றும் எனக்ேக ேசைவச் ெசய்வான்”
என்றுநைனத்துக்ெகாண்டான்.

௨௮
ெபலிஸ்தர் ேபாருக்குத்தயாராகுதல்
௧ ப றகு ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு

எத ராகப் ேபாரிட கூடினார்கள். ஆகீஸ்
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தாவீத டம், “இப்ேபாது நீயும் உனதுஆட்களும்
என்ேனாடு இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய டவரேவண்டும்என்றுஅறவாயா?”
என்றுேகட்டான்.
௨ தாவீது, “உறுதயாக! என்னால்

என்ன ெசய்ய முடியும் என்பைத நீங்கேள
பார்ப்பீர்கள்!” என்றான்.
ஆகீஸும், “நல்லது நான் உன்ைன எனது

ெமய்க்காப்பாளனாக நயமிக்க ேறன்.
என்ெறன்றும் என்ைன நீ காப்பாற்றுவாய்”
என்றான்.

சவுலும்எந்ேதாரின்ெபண்ணும்
௩ சாமுேவல் மரித்ததும், அைனத்து

இஸ்ரேவலரும் தங்கள் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்தனார்கள். சாமுேவைல
அவனதுதாய்,மண்ணானராமாவல்அடக்கம்
ெசய்தருந்தனர்.
சவுல் மரித்தவர்களின் ஆவகேளாடு

ேபசுக றவர்கைளயும் ஆரூடம், குற
ெசால்க றவர்கைளயும் நகரத்தல் இராதபடித்
துரத்தயருந்தான்.
௪ ெபலிஸ்தர் ேபாருக்குத்

தயாரானார்கள். அவர்கள் சூேநமிேல
கூடி முகாமிட்டு தங்கனார்கள். சவுல்
இஸ்ரேவலைரெயல்லாம் கூட்டி
கல்ேபாவாவல் முகாமிட்டான். ௫ சவுல்
ெபலிஸ்தயரின் பைடையப் பார்த்து
பயந்தான். அவன் மனதல் பயம் நைறந்தது.
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௬சவுல்கர்த்தரிடம்ெஜபம்ெசய்தான். ஆனால்
கர்த்தர் அவனுக்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல.
சவுலின் கனவலும் ேதவன் ேபசவல்ைல.
ஊரிம் மூலமாகேவா, தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகேவா ேதவன் பதல் ெசால்லவல்ைல
௭ கைடச யாக சவுல் தனது அதகாரிகளிடம்,
“குற பார்க்க ற ஒரு ெபண்ைண அைழத்து
வாருங்கள், ேபாரின் முடிைவ அவள் மூலம்
அற ந்துெகாள்ேவன்” என்றான்.
அவனது அதகாரிகேளா, “எந்ேதாரிேல

குற பார்பவள் ஒருவள் இருக்கறாள்”
என்றனர்.
௮ சவுல் தன்ைன மைறத்து மாறுேவடத்தல்

ேபானான். அன்று இரவு சவுல் இரண்டு
ஆட்கேளாடு அந்தப் ெபண்ைண சந்த த்தான்.
அவன்அவளிடம், “நீ ஒருஆவையக்கூப்படு.
நான் வரும்ப ேபர் ெசால்லுகறவனின்
ஆவையநீஅைழக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா சவுலிடம்,

“சவுல் என்ன ெசய்தான் என்று உனக்குத்
ெதரியும்! அவன் குற பார்ப்பவர்கள்
எல்லாைரயும் இஸ்ரேவல் நாட்ைட வ ட்டுத்
துரத்தவ ட்டான். நீயும் என்ைன சூழ்ச்சயன்
மூலம் குற்றத்தல் அகப்படுத்த என்ைனக்
ெகால்லப் பார்க்க றாய்” என்றாள்.
௧௦ சவுல் கர்த்தருைடய நாமத்தல்

ஆைணயட்டான். “இதற்காக நீ
தண்டிக்கப்படமாட்டாய். இது கர்த்தருைடய
ஜீவன்மீதுஆைண” என்றான்.
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௧௧ அப்ெபண்ேணா சவுலிடம், “உனக்காக
யாைரவரவைழக்க நீவரும்புக றாய்?” என்று
ேகட்டாள்.
அதற்கு அவன், “சாமுேவலின் ஆவைய”

என்றான்.
௧௨ அப்படிேய ஆயற்று! அப்ெபண்

சாமுேவலின் ஆவையப் பார்த்து
மகா சத்தமாய் கூப்ப ட்டு, “நீ சூழ்ச்ச
ெசய்துவ ட்டாய்! நீ தாேன சவுல்” என்று
ேகட்டாள்.
௧௩அரசன்அவளிடம், “பயப்படாேத! நீஎன்ன

பார்க்க றாய்?” எனக் ேகட்டான்.
“நான் ஆவெயான்று பூமிக்குள்ளிருந்து*

ெவளிேய வருவைதப் பார்க்க ேறன்”
என்றாள்.
௧௪ சவுல் அவளிடம், “அந்த ஆவ யாைரப்

ேபால்இருக்க றது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அப்ெபண், “அது சறப்பான

சால்ைவையப் ேபார்த்த க் ெகாண்டு மிக
வயதானேதாற்றத்தல்ெதரிக றது” என்றாள்.
அப்ேபாது சவுலுக்கு அது சாமுேவலின்

ஆவ என்று புரிந்தது. சவுல் குனிந்து
வணங்கனான். அவன் முகம் தைரையத்
ெதாட்டது. ௧௫ சாமுேவலின் ஆவ சவுலிடம்,
“என்ைன ஏன் ெதாந்தரவு ெசய்க றாய்?
எதற்காக எழுப்பனாய்!” என்றுேகட்டது

* ௨௮:௧௩: பூமிக்குள்ளிருந்து அல்லது, “சீேயால்,
மரணத்தன்இடம்.”
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அதற்கு சவுல், “நான் ஆபத்தல் ச க்க
இருக்க ேறன். ெபலிஸ்தயர்எனக்குஎத ராகச்
சண்ைடய ட வந்தருக்க றார்கள். ேதவன்
என்ைன ைகவ ட்டு வலகவ ட்டார். ேதவன்
இனி எனக்கு பதல் ெசால்வதல்ைல.
அவர் தீர்க்கதரிசையேயா, கனைவேயா
பயன்படுத்த பதல் ெசால்லுவதல்ைல.
அதனால் உங்கைள அைழத்ேதன், நான்
ெசய்யேவண்டியது இன்னது என்று நீங்கள்
ெசால்லவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௧௬ சாமுேவலின் ஆவ , “கர்த்தர்

உன்ைனவட்டு வலகவ ட்டார். அவர்
இப்ேபாது உனக்கு அருகலுள்ள தாவீேதாடு
இருக்க றார். அதற்கு என்ைன ஏன்
ெதாந்தரவு ெசய்க றாய்? ௧௭ கர்த்தர் என்ன
ெசய்ய இருக்கறாேரா அைதேய என்
மூலம் எற்கனேவ கூறவ ட்டார்! கர்த்தர்
ெசான்னைத இப்ேபாது நைறேவற்றுகறார்.
உனது ைககளிலிருந்து கர்த்தர் அரைசக்
க ழித்ெதடுத்து, உனக்கு அருகலுள்ள
தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
௧௮ நீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அமேலக்கயைர நீ முழுைமயாக
அழிக்கவல்ைல. கர்த்தர் அவர்கள் மீது
ேகாபமுைடயவராக இருக்க றார் என்பைதக்
காட்டவல்ைல. அதனால் இன்று கர்த்தர்
உனக்கு இவ்வாறு ெசய்க றார். ௧௯ கர்த்தர்
உன்ைனயும் இஸ்ரேவல் பைடையயும்
ெபலிஸ்தர்கள் மூலமாகத் ேதாற்கடிப்பார்.
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நாைள நீயும், உனது மகன்களும் இங்ேக
என்ேனாடுஇருப்பீர்கள்!” என்றது.
௨௦ சவுல் உடேன தைரயல் வழுந்து

க டந்தான். சாமுேவல் ெசான்னைதக் ேகட்டு
மிகவும் பயந்தான். அன்று சவுல் இரவும்
பகலும் உண்ணாமல் இருந்ததால் மிகவும்
பலவீனமாகஇருந்தான்.
௨௧ அந்தப் ெபண் சவுலிடம் வந்து,

உண்ைமயல் அவன் பயப்படுவைதக்
கவனித்தாள். அவள் “நான் உங்கள்
ேவைலக்காரி, நான் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து
இருக்க ேறன். என் உயைரப் பணயம்
ைவத்து நீங்கள் ெசான்னப்படி ெசய்ேதன்.
௨௨ இப்ேபாது தயவு ெசய்து எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள், உங்களுக்குச் ச றது
உணவு ெகாடுக்க அனுமதயுங்கள், நீங்கள்
அதைன உண்ணேவண்டும். பன் உங்கள்
வழியல் ெசல்லப் ேபாதுமான பலம்
கைடக்கும்” என்றாள்.
௨௩ஆனால் சவுல், “நான்உண்ணமாட்ேடன்”

எனமறுத்துவ ட்டான்.
சவுலின் அதகாரிகளும் அந்தப்

ெபண்ேணாடு ேசர்ந்து ெகஞ்சனார்கள்.
இறுதயல் அவள் ெசான்னைதக் ேகட்டான்
தைரயலிருந்து எழுந்து படுக்ைகயல்
உட்கார்ந்தான். ௨௪ அப்ெபண்ணின் வீட்டில்
ெகாழுத்தகன்றுகுட்டிஇருந்தது. அவள்அைத
ேவகமாகக் ெகான்று சைமத்தாள். மாைவ
பைசந்து புளிப்பு இல்லாத அப்பம் சுட்டாள்.



1 சாமுேவல்௨௮:௨௫ cliv 1 சாமுேவல்௨௯:௪

௨௫ சவுல் மற்றும் அவனது அதகாரிகளின்
முன்னர் அவள் அந்த உணைவ ைவத்தாள்.
அவர்கள் அைத புச த்தப்பன், அன்று இரேவ
புறப்பட்டுச்ெசன்றார்கள்.

௨௯
தாவீதுஎங்கேளாடுவரக்கூடாது!
௧ ஆப்ெபக்கல் ெபலிஸ்தய

வீரர்கள் கூடினார்கள். இஸ்ரேவலர்
ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற நீரூற்றுக்கருகல்
முகாமிட்டனர். ௨ ெபலிஸ்தய அரசர்கள்
தங்கள் 100 ேபர் குழுேவாடும், 1,000 ேபர்
குழுேவாடும் அணிவகுத்து வந்தனர்.
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ஆகீேஸாடு
கைடசயல் ேசர்ந்துவந்தனர்.
௩ ெபலிஸ்தய தைலவர்கள், “இந்த

எப ெரயர் இங்ேக என்ன ெசய்துக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ஆகீஸ் ெபலிஸ்தய தைலவரிடம்,

“இவன் தாவீது, இவன் முன்பு சவுலின்
அதகாரிகளுள் ஒருவனாக இருந்தான்.
என்னிடம் இப்ேபாது நீண்ட காலம்
இருக்க றான். அவன்சவுைலவ ட்டுஎன்னிடம்
வந்து ேசர்ந்த நாள் முதல் இன்றுவைர
அவனிடம் எந்தக் குைறயும் காணவல்ைல”
என்றான்.
௪ ஆனால் ெபலிஸ்தய தைலவர்கள்

ஆகீஸின் மீது ேகாபங்ெகாண்டு, “தாவீைதத்
தரும்ப அனுப்பவடு. நீ ெகாடுத்த
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நகரத்த ற்ேக அவன் தரும்ப ப் ேபாகட்டும்.
அவன் நம்ேமாடு யுத்தத்துக்கு வரக்
கூடாது. அவன் இங்ேக இருப்பதும் எத ரி
நமது முகாமிற்குள் இருப்பதும் ஒன்ேற.
அவன் நமது வீரர்கைளக் ெகால்வதன்
மூலம் அவனது அரசனாகய சவுலுக்கு
ஆதரவாகவடுவான். ௫ தாவீைதப்பற்ற
ஏற்ெகனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

“ ‘சவுல் ஆய ரக்கணக்கான பைகவர்ைளக்
ெகான்றான்.

ஆனால் தாவீேதா பத்தாய ரக்கணக்கான
பைகவர்கைளக் ெகான்றருக்க றான்!’ ”
என்றனர்.

௬ எனேவ ஆகீஸ் தாவீைத அைழத்து,
“கர்த்தருைடய ஜீவன் ேமல் ஆைணயாக,
நீ எனக்கு உண்ைமயாக இருக்க றாய்,
நீ எனது பைடயல் இருப்பது எனக்கு
மிகவும் ப டித்தமான ஒன்று. என்னிடம்
நீ ேசர்ந்த நாள் முதலாக உன்னிடம்
எந்தக் குற்றமும் காணவல்ைல. ஆனால்
ெபலிஸ்தய பைடத்தைலவர்கள் உன்ைன
அங்கீகரிக்கவல்ைல. ௭ என்றாலும்
சமாதானமாகத் தரும்ப ப் ேபா. ெபலிஸ்தய
அரசர்களுக்கு எத ராக எதுவும் ெசய்யாமல்
இரு” என்றான்.
௮ அதற்கு தாவீது, “நான் என்ன குற்றம்
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ெசய்ேதன்? நான் உங்களிடம் ேசர்ந்த நாள்
முதல் இன்றுவைர என்னிடம் என்ன தவறு
கண்டீர்கள்? என் அரசனுக்கு எத ரான
பைகவர்கேளாடு சண்ைடய ட ஏன் என்ைன
அனுமதக்கவல்ைல?” என்றுேகட்டான்.
௯ ஆகீேஸா, “நான் உன்ைன

வரும்புக ேறன். அது உனக்குத்
ெதரியும். நீ ேதவனிடமிருந்து வந்த
தூதுவைனப் ேபான்றவன், ஆனால்
ெபலிஸ்தய அரசர்கேளா, ‘நம்ேமாடு தாவீது
ேபாருக்கு வரக்கூடாது’ என்கன்றனர்.
௧௦ அதகாைலயல், நீயும் உனது
ஆட்களும் தரும்ப , நான் ெகாடுத்த
நகரத்த ற்ேக ேபாங்கள். தைலவர்கள்
ெசான்னதுேபால் ெகட்டக் காரியங்களில்
கவனம் ெசலுத்தாதீர்கள். நீ நல்லவன்,
எனேவ, சூரியன் உதக்கும் முன் புறப்பட்டு
ேபா” என்றான்.
௧௧ ஆகேவ, தாவீதும் அவனது

ஆட்களும் அதகாைலயல் எழுந்து,
ெபலிஸ்தய நகரத்த ற்குத் தரும்பனார்கள்.
ெபலிஸ்தர்கேளா ெயஸ்ரேயலுக்குச்
ெசன்றனர்.

௩௦
ச க்லாக் மீதுஅமேலக்கயதாக்குதல்
௧மூன்றாவதுநாள், தாவீதும்அவனது
ஆட்களும் ச க்லாைக அைடந்தனர்.

அங்ேக அமேலக்கயர்கள் அந்நகைரத்
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தாக்குவைதக் கண்டனர். அவர்கள் ெநேகவ்
பகுதயல் நுைழந்து ச க்லாைகத் தாக்க த் தீ
மூட்டினர். ௨ ச க்லாகல் உள்ள ெபண்கைளச்
சைறப்ப டித்தனர். இைளஞர் முதல்
முத ேயார்வைர அைனவைரயும் ப டித்தனர்.
ஆனால் யாைரயும் ெகால்லவல்ைல.
அவர்கைளப் ப டித்துக் ெகாண்டு
ெசன்றுவட்டார்கள்.
௩ தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ச க்லாைக

அைடந்தேபாது, அது எரிந்துெகாண்டிருந்தது.
அவர்களின் மைனவயர், ஆண் பள்ைளகள்,
ெபண் பள்ைளகள் அைனவரும்
அமேலக்கயர்களால் சைறெகாண்டு
ேபாகப்பட்டனர். ௪ அவர்கள் இதைனக்
கண்டு கதற அழுதனர். மீற அழுது
அழ முடியாத அளவற்கு பலவீனம்
அைடந்தனர். ௫ அமேலக்கயர்கள்
தாவீதன் இரு மைனவயரான ெயஸ்ேரலின்
அக ேனாவாைளயும், கர்ேமலிலுள்ள
நாபாலின் வதைவயான அபகாயைலயும்
ப டித்துச்ெசன்றருந்தார்கள்.
௬ பைடயல் உள்ள அைனவரும்

தமது மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
பறெகாடுத்ததால், கடுங்ேகாபமும்
வருத்தமும்ெகாண்டனர். அவர்கள்தாவீைதக்
கல்ெலற ந்து ெகால்ல எண்ணினார்கள்.
இந்த ெசய்த தாவீைதத் தளரச் ெசய்தது.
எனினும் ேதவனாகய கர்த்தருக்குள்
தன்ைனத் த டப்படுத்தனான். ௭ தாவீது



1 சாமுேவல்௩௦:௮ clviii 1 சாமுேவல்௩௦:௧௨

ஆசாரியனும் அகமேலக்கன் மகனுமான
அபயத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைதக் ெகாண்டு
வா” என்றான். அபயத்தார் அவனிடம்
ஏேபாத்ைதக்ெகாண்டுேபானான்.
௮ ப றகு தாவீது கர்த்தரிடம் ெஜபம்

ெசய்தான். “எங்கள் குடும்பத் ைத ப டித்துக்
ெகாண்டு ேபானவர்கைளத் துரத்தட்டுமா?
அவர்கைளப்ப டிப்ேபாமா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “அவர்கைளத் துரத்து,

நீ ப டிப்பாய், நீ உங்கள் குடும்பங்கைளக்
காப்பாற்றுவாய்” என்றார்.

எக ப்தய அடிைமைய தாவீதும் அவனது
ஆட்களும்காண்கறார்கள்
௯-௧௦ தாவீது தன்ேனாடு 600 வீரர்கைள

அைழத்துக் ெகாண்டு ேபேசார் ஆற்றருேக
வந்தான். அங்கு 200 ேபர்த் தங்கவ ட்டனர்.
காரணம் அவர்கள் மிகவும் பலவீனமாக
இருந்தனர். அமேலக்கயைரத் துரத்த க்
ெகாண்டுதாவீது 400 ேபேராடு களம்பனான்.
௧௧ வயலில் ஒரு எக ப்தய அடிைமைய

தாவீதன் ஆட்கள் கண்டனர். அவைன
தாவீத டம் அைழத்து வந்தனர். அவனுக்கு
உண்ண உணவும் குடிக்க தண்ணீரும்
ெகாடுத்தனர். ௧௨ அவர்கள் அவனுக்கு
அத்த ப் பழ அைடயன் ஒரு துண்ைடயும்
வற்றலான இரண்டு த ராட்ைசக்
குைலகைளயும் தன்ன ெகாடுத்தனர். அைத
உண்டு அவன் சறது ெபலன் ெபற்றான்.
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அவன் மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும்
உண்ணாமல் இருந்தப்படியால் மிகவும்
பலவீனமாகஇருந்தான்.
௧௩ தாவீது அந்த அடிைமய டம், “உனது

எஜமானன் யார்? நீ எங்ேகயருந்து
வருகறாய்?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு அவன், “நான் ஒரு எக ப்தயன்,

நான் அமேலக்கயனின் அடிைம. மூன்று
நாட்களுக்கு முன் நான் சுகமில்லாமல்
ேபானதால்என்ைனஇங்ேகேயவ ட்டுவ ட்டுப்
ேபாய்வ ட்டனர். ௧௪ நாங்கள் க ேரத்தயர்கள்
வாழும் ெநேகவ் பகுதையத் தாக்க ேனாம்.
யூதா நாட்ைடயும் காேலப் பகுதையயும்
தாக்க ேனாம். ச க்லாைகயும் தீ மூட்டி
எரித்ேதாம்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௫ தாவீது அவனிடம், “எங்கள்

குடும்பத்ைதப் ப டித்துப் ேபானவர்கள்
இருக்கும் இடத்த ற்கு எங்கைள அைழத்துப்
ேபாவாயா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு அந்த எக ப்தயன், “ேதவன்

முன்னிைலயல் ச றப்பு ஆைண ெசய்து
தந்தால் நான் உங்களுக்கு உதவுேவன்.
அதன்படி நீங்கள் என்ைனக் ெகால்லக்
கூடாது, அேதாடு என் எஜமானனிடமும்
என்ைனத் தரும்ப அனுப்பக் கூடாது”
என்றான்.

தாவீது அமேலக்கயைரத்
ேதாற்கடிக்க றான்
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௧௬ அந்த எக ப்தயன் அமேலக்கயர்
இருக்கும் இடத்த ற்கு தாவீைத
அைழத்துப் ேபானான். அங்ேக அவர்கள்
தைரயல் புரண்டு, குடித்து ெவறத்துக்
ெகாண்டும், சாப்ப ட்டுக் ெகாண்டும்
இருந்தனர். ெபலிஸ்தர்களின் நகரங்களில்
இருந்தும் யூதாவலிருந்தும் ெகாண்டு
வந்த ெபாருட்களால் மக ழ்ச்ச ேயாடு
அனுபவத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௭ தாவீது
அவர்கைள தாக்க க் ெகான்றான். அவர்கள்
காைல முதல் மறுநாள் மாைலவைர
சண்ைடய ட்டனர். அமேலக்கயரில் 400
இைளஞர்கள் மட்டும் ஒட்டகத்தன் மூலம்
தப்ப த்துப்ேபானார்கள், மற்றவர் எவரும்
பைழக்கவல்ைல.
௧௮ அமேலக்கயர்கள் ைகப்பற்றய

அைனத்ைதயும் தாவீது தரும்பப்ெபற்றான்.
இரண்டுமைனவயைரயும்ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௯ எதுவும் தவறவல்ைல. சறுவர்களும்,
முதயவர்களும் கைடத்தனர்.
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் தரும்பப்
ெபற்றனர். வைல மத ப்புள்ள
ெபாருட்கைளயும் ெபற்றனர். ௨௦ அைனத்து
ஆடுகைளயும், ெவள்ளாடுகைளயும் தாவீது
ைகப்பற்றனான். அைவகைள தங்களுக்கு
முன்னால் ஓட்டினார்கள். தாவீதன் ஆட்கள்,
“அைவதாவீதன்பரிசுகள்” என்றனர்.

அைனவருக்கும் சம பங்கீடு
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௨௧ தனது 200 ஆட்கள் இருக்கும் ேபேசார்
ஆற்றங்கைரக்கு தாவீது வந்துச் ேசர்ந்தான்.
அங்கு கைளப்பாகவும் பலவீனமாகவும்
இருந்தவர்கள் தாவீைதக் கண்டதும்
மக ழ்ச்ச ேயாடு ஆரவாரம் ெசய்தனர்.
௨௨ தாவீைதப் பன்ெதாடந்தவர்களில்
சலர் ெகட்டவர்களாகவும், குழப்பம்
ெசய்வபவர்களாகவும் இருந்தனர். அவர்கள்,
“இந்த 200 ேபரும் எங்கேளாடு வரவல்ைல.
எனேவ நாங்கள் ைகப்பற்றயவற்றல்
இவர்களுக்குப் பங்கு ெகாடுக்கமாட்ேடாம்.
இவர்களுக்குஇவர்களதுமைனவ ஜனங்கள்
மட்டுேமஉரியவராவார்கள்” என்றனர்.
௨௩ தாவீேதா, “அவ்வாறல்ைல, என்

சேகாதரேர அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது! நாம்
மீட்டைத, கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்தைதப்
பாருங்கள்! நம்ைம தாக்கயவர்கைள கர்த்தர்
தான் ேதால்வயுறச் ெசய்தார். ௨௪ உங்கள்
ேபச்சுக்கு யாரும் சம்மதம் ெதரிவ க்க
முடியாது! இங்ேக தங்கயவர்களாயனும்
சரி, சண்ைடக்கு ேபானவர்களாயனும் சரி,
அைனவருக்கும் சமபங்கு உண்டு” என்று
பதல் ெசான்னான். ௨௫ தாவீது இதைன
இஸ்ரேவலருக்குஒருவதயாக்கனான். இது
இன்றும்ெதாடர்ந்துவருகறது.
௨௬ தாவீது ச க்லாைக வந்தைடந்தான்.

யூதாவன் தைலவர்களுக்கும் அவனது
நண்பர்களுக்கும் அமேலக்கயரிடம்
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அபகரித்தப் ெபாருட்களில் சலவற்ைற
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தான். அவன்
“கர்த்தருைடய பைகவரிடமிருந்து ெவன்று
எடுத்தப் ெபாருட்கைள உங்களுக்குத்
தருக ேறாம்” என்றான்.
௨௭அவன்ேமலும்ெபத்ேதல்ெநெகவலுள்ள

ராேமாத், யாத்தீர், ௨௮ ஆேராேவர்,
ச ப்ேமாத், எஸ்ேகேமாவா, ௨௯ ராக்கால்,
ெயராமித்தீயரின் ேகனிய நகரங்கள்
௩௦ ஓர்மா, ெகாராசீன், ஆற்றாகல்,
௩௧ எப்ேரான் ஆகய நகரங்களில்
உள்ளவர்களுக்கும் தாவீது தன் ஆட்களுடன்
எங்ெகங்ேக தங்கனாேனா, அங்ேக
உள்ள தைலவர்களுக்கும் அன்பளிப்ைபக்
ெகாடுத்துஅனுப்பனான்.

௩௧
சவுலின்மரணம்
௧ெபலிஸ்தயர்இஸ்ரேவலுக்குஎத ராகப்
ேபாரிட்டனர். இஸ்ரேவலர் ேதாற்று

ஓடினார்கள். கல் ேபாவா மைலப்பகுதயல்
பல இஸ்ரேவலர் ெகால்லப்பட்டனர்.
௨ சவுலுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும்
எத ராகக் கடுைமயாய் ெபலிஸ்தயர்
ேபாரிட்டனர். அவர்கள் சவுலின் மகன்களான
ேயானத்தான்,அபனதாப், மற்றும் மல்கசூகா
ஆக ேயாைரக்ெகான்றனர்.
௩ சவுலுக்கு எத ராக ேபாரானது ேமலும்

ேமலும் வலுத்தது. வல் வீராகள் சவுலின்
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மீது அம்பு எய்ததால், சவுல் பயங்கரமாக
காயப்பட்டான். ௪ தன்ேனாடு ஆயுதம் தூக்க
வருபவனிடம் சவுல், “உனது பட்டயத்ைத
எடுத்து என்ைனக் ெகான்று ேபாடு. அதனால்
அந்நயர் என்ைன காயப்படுத்த ேகலிச்
ெசய்யாமல் இருப்பார்கள்” என்றான். அவன்
பயந்து அவ்வாறு ெசய்ய மறுத்துவ ட்டான்.
எனேவ சவுல் தனது வாைள உருவ
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டான். ௫ சவுல்
மரித்துப்ேபானைத, ஆயுதங்கைள எடுத்து
வரும் அவனது உதவயாளன் அறந்து,
தனது வாளால் தானும் மடிந்தான். ௬ எனேவ
சவுலும்அவனதுமூன்றுமகன்களும்,சவுலின்
ஆயுதம் தாங்கும் வீரனும் அைனத்துப் பைட
வீரர்களும்அேத நாளில் மரித்தார்கள்.

சவுலின் மரணத்தால் ெபலிஸ்தயர்
மக ழ்ச்ச யைடகன்றனர்
௭ பள்ளத்தாக்கன் மறு பக்கத்தல்

இருந்த இஸ்ரேவலர் தங்கள் ேசைன
பயந்து ஓடுவைதக் கண்டனர். சவுலும்
அவனது மகன்களும் மரித்துப்ேபானைத
அற ந்தனர். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
நகரங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
ெபலிஸ்தயர்அந்நகரங்கைளஆக்க ரமித்துக்
ெகாண்டனர்.
௮ மறுநாள், ெபலிஸ்தயர் பணங்களின்

ேமலுள்ள ெபாருட்கைள கவரச் ெசன்றனர்.
கல்ேபாவா மைலயல் சவுலும், அவனது
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மூன்று மகன்களும் மரித்துக் க டப்பைதக்
கண்டனர். ௯ அவர்கள் சவுலின் தைலைய
ெவட்டி, அவனது ஆயுதங்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாண்டனர். அவர்கள் இச்ெசய்தையப்
ெபலிஸ்தருக்கும், தங்கள் வக்க ரகங்களின்
ஆலயத்த ற்கும் எடுத்துச் ெசன்றனர்.
௧௦ சவுலின் ஆயுங்கைள அவர்கள்
அஸ்தேராத் ேகாவலில் ைவத்தனர். சவுலின்
உடைல அவர்கள் ெபத்ஸானின் சுவரில்
ெதாங்கவ ட்டனர்.
௧௧ இது குறத்து யாேபஸ் கீேலயாத்

நகரத்தார் ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ எனேவ,
எல்லா வீரர்களும் ெபத்ஸானுக்கு இரவு
முழுவதும் பயணம் ெசய்து, சவுலின்
உடைலயும் அவனது மகன்களின்
பணங்கைளயும் எடுத்து வந்தனர், அவற்ைற
யாேபசல் எரித்தனர், ௧௩ பன்பு சவுல் மற்றும்
அவனது மகன்களின் எலும்புகைள எடுத்து
யாேபசல் ெபரிய மரத்தடியல் புைதத்தனர்.
யாேபஸின் குடிகள் 7 நாட்களுக்கு உணவு
உண்ணாமல்துக்கம்ெகாண்டாடினர்.
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