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1சாமுேவல்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல் ஆச ரியைரப்பற்ற

எதுவும்சரியாககுற ப்ப டவல்ைல.ஆனாலும்
சாமுேவல் தான் எழுதயருக்க ேவண்டும்.
1. சாமுேவல் 1:1-24:22 வைர சாமுேவல்
தீர்க்கதரிச யனுைடய வாழ்க்ைகைய
இந்நூல் வவரித்து காட்டுக றது.
இைத தீர்க்கத்தரிச சாமுேவல் தான்
எழுதயருக்க றான் என்று கருதப்படுக றது.
தீர்க்கதரிச நாதன் என்பவரும் காத்
என்பவரும் இதல் சலப் பகுத கைள
எழித யுள்ளர்கள் என்று கருதப்படுக றது. (1.
நாளாகமம் 29:29).

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க மு. 1,050 க்கும் 722 க மு.

க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. 1. சாமு. 11:8;
17:52; 18:16; 2. சாமு. 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43;
24:1, 9.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
தாவீதன் அரசாட்ச யன் ெதய்வீக

ேநாக்கத்ைதயும் ேதைவையயும் இரண்டாய்
ப ரிக்கப்பட்ட இஸ்ரேவலர்களும் யூதா
ஜனங்களும் அறந்து ெகாள்ளத்தக்கதாக
அவர்களுக்கும்நமக்கும்எழுதப்பட்டது.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவனால் கானான் ேதசத்தல்

நயாயத பத களின் வாயலாக வழி
நடத்தப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கள், மன்னர்
ஆட்சயன்கீழ்வந்தைதயும்சாமுேவல்கைடச
நயாயத பதயாக இருந்தான். சவுல் தாவீது
ஆகய இரண்டு நபர்கைள இராஜாக்களாக
அப ேஷகம்ெசய்தான்.

ைமயக்கருத்து
மாற்றம்
ெபாருளடக்கம்
1. சாமுேவலின் வாழ்க்ைகயும். ஊழியமும்
— 1:1-8:22

2. இஸ்ரேவலின் முதல் இராஜவான
சவுலின்வாழ்க்ைக— 9:1-12:25

3.இராஜவானசவுலின்ேதால்வகள்— 13:1-
15:35

4. தாவீதன்வாழ்க்ைக— 16:1-20:42
5. இஸ்ரேவலின் இராஜாவாக தாவீதன்
அனுபவங்கள்— 21:1-31:13

எல்க்கானாவும்அவனதுகுடும்பமும்
1 எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தலிருக்கற

ேசாப்பீம் என்னப்பட்ட ராமதாயீம்
ஊரானாகய ஒரு மனிதன் இருந்தான்;
அவனுக்கு எல்க்கானா* என்று ெபயர்;
அவன் எப்ப ராயீமியனாகய சூப்புக்குப்

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 ேதவன்என்ைனஉண்டாக்கனார்
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ப றந்த ேதாகுவன் மகனான எலிகூவன்
மகனான எேராகாமின் மகன். 2 அவனுக்கு
இரண்டு மைனவகள் இருந்தார்கள்;
ஒருத்த ெபயர் அன்னாள்†, மற்றவள்
ெபயர் ெபனின்னாள்‡; ெபனின்னாளுக்குப்
பள்ைளகள் இருந்தார்கள்; அன்னாளுக்ேகா
பள்ைள இல்ைல. 3 அந்த மனிதன்
சீேலாவ ேல ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ
ெதாழுதுெகாள்ளவும்அவருக்குப் பலிய டவும்
ஒவ்ெவாரு வருடமும் தன்னுைடய
ஊரிலிருந்து ேபாய்வருவான்; அங்ேக
ெயேகாவாவன் ஆசாரியரான ஏலியன்
இரண்டுமகன்களானஒப்னியும்,ப ெனகாசும்
இருந்தார்கள். 4அங்ேகஎல்க்கானாபலியடும்
நாளிேல அவன் தன்னுைடய மைனவயாகய
ெபனின்னாளுக்கும், அவளுைடய
எல்லா மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும்
பங்குேபாட்டுக் ெகாடுப்பான். 5 அன்னாைள
ேநச த்ததனால், அவளுக்கு இரண்டு
பங்கு ெகாடுப்பான்§; ெயேகாவாேவா
அவள் கர்ப்பத்ைத அைடத்தருந்தார்.
6 ெயேகாவா அன்னாளுைடய கர்ப்பத்ைத
அைடத்தபடியனால், அவளுைடய சக்களத்த
அவள் துக்கப்படும்படியாக அவளுக்கு
மிகவும் எரிச்சலுண்டாக்குவாள். 7 அவள்

† அத்த யாயம் 1:2 1:2கருைபெபற்றவள் ‡ அத்த யாயம்
1:2 1:2 முத்து, வைல உயர்ந்த கல், 10 வருடத்த ற்கு ப றகு

தருமணம் ெசய்யப்பட்டவள் § அத்த யாயம் 1:5 1:5
அன்னாைள ேநச த்தாலும் அவளுக்கு ஒரு பங்கு தான்
ெகாடுப்பான்
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ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாது, அவன் ஒவ்ெவாரு வருடமும்
அப்படிேய ெசய்வான்; இவள் அன்னாைள
மனேவதைனப்படுத்துவாள்; அப்ெபாழுது
அவள் சாப்ப டாமல் அழுதுெகாண்டிருப்பாள்.
8 அவளுைடய கணவனான எல்க்கானா
அவைளப் பார்த்து: அன்னாேள, ஏன்
அழுகறாய்? ஏன் சாப்ப டாதருக்க றாய்? ஏன்
சஞ்சலப்படுக றாய்? பத்து மகன்கைளவ ட
நான் உனக்கு ேமலானவன் அல்லவா?
என்றான்.

அன்னாளின்ெஜபம்
9 சீேலாவ ேல அவர்கள் சாப்ப ட்டுக்

குடித்தபன்பு, அன்னாள் எழுந்தாள்;
ஆசாரியனான ஏலி ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் வாசற்கதவருகல் ஒரு
இருக்ைகயன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தான்.
10அவள் ேபாய், மனங்கசந்து, மிகவும் அழுது,
ெயேகாவாைவேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்து:
11 ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, ேதவரீர்
உம்முைடய அடியாளின் சறுைமையக்
கண்ேணாக்க ப் பார்த்து, உம்முைடய
அடியாைள மறக்காமல் நைனத்தருளி,
உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண்பள்ைளையக்
ெகாடுத்தால்,அவன்உயேராடிருக்கும்எல்லா
நாட்களும் நான் அவைனக் ெயேகாவாவுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவனுைடய
தைலயன்ேமல் சவரகன் கத்த படுவதல்ைல
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என்று ஒரு ெபாருத்தைன ெசய்தாள்.
12 அவள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
அத கேநரம் வண்ணப்பம்ெசய்க றேபாது,
ஏலி அவளுைடய வாையக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 13 அன்னாள்
தன்னுைடய இருதயத்த ேல ேபசனாள்;
அவளுைடய உதடுகள்மட்டும் அைசந்தது,
அவள் சத்தேமா ேகட்கவல்ைல; ஆகேவ,
அவள் குடிெவறயல் இருக்கறாள் என்று
ஏலி நைனத்து, 14 அவைள ேநாக்க : நீ
எதுவைரக்கும் குடிெவறயல் இருப்பாய்?
உன் குடிைய உன்ைனவட்டு வலக்கு
என்றான். 15 அதற்கு அன்னாள் பதலாக:
அப்படியல்ல, என் ஆண்டவேன, நான்
மனேவதைனயுள்ள ெபண்; நான் த ராட்ைச
ரசேமா, மதுேவா குடிக்கவல்ைல; நான்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக என்னுைடய
இருதயத்ைத ஊற்றவ ட்ேடன். 16உம்முைடய
அடிைமைய துன்மார்க்கத்தன் ெபண்ணாக
நைனக்கேவண்டாம்; மிகுதயான
துன்பத்தனாலும், துயரத்தனாலும் இந்த
ேநரம்வைர வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்
என்றாள். 17 அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடன்
ேபா; நீ இஸ்ரேவலின் ேதவனிடத்தல்
ேகட்ட உன் வண்ணப்பத்தன்படி அவர்
உனக்குக் கட்டைளயடுவாராக என்றான்.
18 அப்ெபாழுது அவள்: உம்முைடய
அடியாளுக்கு உம்முைடய கண்களிேல தயவு
கைடக்கட்டும் என்றாள்; பன்பு அந்த ெபண்
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புறப்பட்டுப்ேபாய் சாப்ப ட்டாள்; அதன்பன்பு
அவள்துக்கமுகமாகஇருக்கவல்ைல.
சாமுேவலின்பறப்பும்ெபாருத்தைனயும்

19 அவர்கள் அதகாைலயல் எழுந்து,
ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாண்டு,
ராமாவலிருக்கற தங்களுைடய வீட்டுக்குத்
தரும்ப ப் ேபானார்கள்; எல்க்கானா
தன் மைனவயாகய அன்னாளுடன்
இைணந்தான்; ெயேகாவா அவைள
நைனத்தார். 20 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு
அன்னாள் கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப்
ெபற்று, ெயேகாவாவ டத்தல் அவைனக்
ேகட்ேடன் என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
சாமுேவல்* என்று ெபயரிட்டாள்.
21 எல்க்கானா என்பவன் ெயேகாவாவுக்கு
வருடந்ேதாறும் ெசலுத்தும் பலிையயும்
தன்னுைடய ெபாருத்தைனையயும்
ெசலுத்தும்படியாக, தன்னுைடய வீட்டார்
அைனவேராடும் ேபானான். 22 அன்னாள்
அவர்களுடன் ேபாகவல்ைல; அவள்:
பள்ைள பால்குடிப்பைத மறந்தபன்பு, அவன்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக காணப்படவும்,
அங்ேக எப்ெபாழுதும் இருக்கவும், நான்
அவைனக் ெகாண்டுேபாய்வடுேவன்† என்று
தன்னுைடயகணவனிடம்ெசான்னாள்.
* அத்த யாயம் 1:20 1:20 ேதவன் பதல் அளித்தார்,
† அத்த யாயம் 1:22 1:22 அவன் வாழ்நாெளல்லாம்
நசேரயனாக இருக்கும்படி அவைன ஆலயத்தல்
வ ட்டுவடுேவன்;
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ெயேகாவாவுைடயஆலயத்தல்சாமுேவல்
23அப்ெபாழுது அவளுைடய கணவனாகய

எல்க்கானா அவைள ேநாக்க : நீ
உன்னுைடய வருப்பத்தன்படி ெசய்து,
அவைன பால் மறக்கச்ெசய்யும்வைர இரு;
ெயேகாவா தம்முைடய வார்த்ைதையமட்டும்
நைறேவற்றுவாராக என்றான்; அப்படிேய
அந்தப் ெபண் தன்னுைடய பள்ைளையப்
பால் மறக்கச்ெசய்யும்வைரக்கும் பாலூட்டி
வளர்த்தாள். 24 அவள் அவைனப்
பால்மறக்கச் ெசய்தபன்பு, மூன்று
காைளகைளயும்‡, ஒரு மரக்கால்§
மாைவயும், ஒரு ேதால்ைப த ராட்ைச
ரசத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவைனயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, சீேலாவலிருக்கற
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபானாள்; பள்ைள இன்னும் குழந்ைதயாக
இருந்தான். 25 அவர்கள் ஒரு காைளையப்
பலிய ட்டு, பள்ைளைய ஏலியனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்து வ ட்டார்கள். 26 அப்ெபாழுது
அவள்: என்னுைடய ஆண்டவேன,
இங்ேக உம்முைடய அருக ேல நன்று
ெயேகாவாைவ ேநாக்க வண்ணப்பம்
ெசய்த ெபண் நான்தான் என்று என்னுைடய
ஆண்டவனாகய உம்முைடய ஜீவைனக்
ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன். 27 இந்தப்

‡ அத்த யாயம் 1:24 1:24 3 வயது காைளகைளயும்
§ அத்த யாயம் 1:24 1:24 ஏறக்குைறய 10. க ேலா



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 1:28 viii 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 2:2

பள்ைளக்காக வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்;
நான் ெயேகாவாவ டத்தல் ேகட்ட
என்னுைடய வண்ணப்பத்தன்படி எனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 28 எனேவ, அவன்
ெயேகாவாெவக்ெகன்று ேகட்கப்பட்டதால்,
அவன் உயேராடிருக்கும் எல்லா
நாட்களும் அவைனக் ெயேகாவாவுக்ேக
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன் என்றாள்;
அவன் அங்ேக ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாண்டான்.

அத்த யாயம் 2
அன்னாளின்ெஜபம்

1அப்ெபாழுதுஅன்னாள்ெஜபம்ெசய்து:
“என்னுைடய இருதயம் ெயேகாவாவுக்குள்

மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது;
என்னுைடய ெபலன்* ெயேகாவாவுக்குள்

உயர்ந்தருக்க றது;
என்னுைடய எத ரியன்ேமல் என்னுைடய

வாய்ைதரியமாகப் ேபசும்;
உம்முைடய இரட்ச ப்பனாேல

சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
2 ெயேகாவாைவப்ேபாலப் பரிசுத்தமுள்ளவர்

இல்ைல;
உம்ைமயல்லாமல் ேவெறாருவரும்இல்ைல;
எங்களுைடய ேதவைனப்ேபால ஒரு

கன்மைலயும்இல்ைல.

* அத்த யாயம் 2:1 2:1 என்ெகாம்பு
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3 இனி ேமட்டிைமயான ேபச்ைசப்
ேபசாதருங்கள்;

அகந்ைதயான ேபச்சு உங்களுைடய
வாயலிருந்துெவளிேயவரேவண்டாம்;

ெயேகாவாஞானமுள்ளேதவன்;
அவர்ெசயல்கள்யதார்த்தமல்லவா?
4பலவான்களினுைடயவல்முறந்தது;
தள்ளாடினவர்கேளா ெபலத்தனால்

வலிைமயைடந்தனர்.
5 தருப்தயாக இருந்தவர்கள் அப்பத்த ற்காக

கூலிேவைலெசய்க றார்கள்;
பச யாக இருந்தவர்கேளா இனிப் பச யாக

இருக்கமாட்டார்கள்;
மலடியாயருந்தவள் ஏழு பள்ைளகைள

ெபற்றாள்;
அேநகம் பள்ைளகைளப் ெபற்றவேளா

இைளத்துப்ேபானாள்.
6 ெயேகாவா ெகால்லுகறவரும்

உய ர்ப்ப க்க றவருமாகஇருக்க றார்;
அவேர பாதாளத்தல்இறங்கவும்அதலிருந்து

ஏறவும்ெசய்க றவர்.
7ெயேகாவாதரித்த ரம்அைடயச்ெசய்க றவரும்,

ஐசுவரியம் அைடயச்ெசய்க றவருமாக
இருக்க றார்;

அவர்தாழ்த்துகறவரும்,உயர்த்துகறவருமானவர்.
8 அவர் ச றயவைனப் புழுதயலிருந்து

எடுத்து,
எளியவைனக் குப்ைபயலிருந்து

உயர்த்துகறார்;
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அவர்கைளப்ப ரபுக்கேளாடுஉட்காரவும்,
மகைமயுள்ள சங்காசனத்ைதச்

சுதந்தரிக்கவும்ெசய்க றார்;
பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்ெயேகாவாவுைடயைவகள்;
அவேர அைவகளின்ேமல் உலகத்ைத

ைவத்தார்.
9 அவர் தமது பரிசுத்தவான்களின்

பாதங்கைளக்காப்பார்;
துன்மார்க்கர்கள் இருளிேல

ெமளனமாவார்கள்;
ெபலத்தனால்ஒருவனும்ெவற்றெபறுவதல்ைல.
10 ெயேகாவாேவாடு வாதாடுக றவர்கள்

ெநாறுக்கப்படுவார்கள்;
வானத்தலிருந்து அவர்கள்ேமல்

முழக்கமிடுவார்;
ெயேகாவா பூமியன் கைடசவைர

நயாயந்தீர்த்து,
தாம் ஏற்படுத்தன ராஜாவுக்குப் ெபலன்

அளித்து,
தாம் அப ேஷகம் ெசய்தவரின் ெபலைன

உயரச்ெசய்வார்” என்று துதத்தாள்.
11 பன்பு எல்க்கானா ராமாவலிருக்கற
தன்னுைடய வீட்டுக்குப்ேபானான்;
அந்தப் பள்ைளேயா, ஆசாரியனாகய
ஏலிக்கு முன்பாகக் ெயேகாவாவுக்குப்
பணிவைடெசய்துெகாண்டிருந்தான்.

ஏலியன்துன்மார்க்க மகன்கள்
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12 ஏலியன் மகன்கள் துன்மார்க்கத்தன்
மனிதர்களாக இருந்தார்கள்; அவர்கள்
ெயேகாவாைவ அறயவல்ைல.
13 அந்த ஆசாரியர்கள் மக்கைள
நடத்தனவதம் என்னெவன்றால்,
எவனாகலும் ஒரு பலிையச் ெசலுத்தும்
காலத்தல் இைறச்ச ேவகும்ேபாது,
ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரன் மூன்று
முைன கூருள்ள ஒரு ஆயுதத்ைதத்
தன்னுைடய ைகய ேல ப டித்துவந்து,
14 அதனாேல, உேலாகத்தட்டிேலா,
பாைனய ேலா, மரத்ெதாட்டிய ேலா,
சட்டிய ேலா குத்துவான்; அந்த ஆயுதத்தல்
வருகறைதஆசாரியன்எடுத்துக்ெகாள்வான்;
அப்படி அங்ேக சீேலாவ ேல வருகற
இஸ்ரேவலர்களுக்கு எல்லாம் ெசய்தார்கள்.
15 ெகாழுப்ைபத் தகனம் ெசய்வதற்கு
முன்னும், ஆசாரியனுைடய ேவைலக்காரன்
வந்து பலியடுகற மனிதைன ேநாக்க :
ஆசாரியனுக்குப் ெபாரிக்கும்படி
இைறச்ச ெகாடு; பச்ைச இைறச்ச ேய
அல்லாமல், ேவக ைவத்தைத உன்னுைடய
ைகய ேல வாங்கமாட்ேடன் என்பான்.
16 அதற்கு அந்த மனிதன்: இன்று
ெசய்யேவண்டியபடி முதலாவது
ெகாழுப்ைபத் தகனம் ெசய்யட்டும்; ப ற்பாடு
உன் மனவருப்பத்தன்படி எடுத்துக்ெகாள்
என்று ெசான்னாலும்; அவன்: அப்படியல்ல,
இப்ெபாழுேத ெகாடு, இல்லாவ ட்டால்
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பலவந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ேவன் என்பான்.
17 ஆதலால் அந்த வாலிபர்களின் பாவம்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக மிகவும் ெபரிதாக
இருந்தது; மனிதர்கள் ெயேகாவாவுைடய
காணிக்ைகையெவறுப்பாக நைனத்தார்கள்.
18 சாமுேவல் என்னும் பள்ைள
சணல்நூல் ஏேபாத்ைத அணிந்தவனாகக்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப் பணிவைட
ெசய்தான். 19 அவனுைடய தாய் ஒவ்ெவாரு
வருடந்ேதாறும் ெசலுத்தும் பலிையச்
ெசலுத்துகறதற்காக, தன்னுைடய
கணவேனாடு வரும்ேபாெதல்லாம்,
அவனுக்கு ஒரு சன்னச் சட்ைடையத்
ைதத்துக் ெகாண்டு வருவாள். 20 ஏலி
எல்க்கானாைவயும் அவனுைடய
மைனவையயும் ஆசீர்வத த்து: இந்த
ெபண் ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஒப்புக்
ெகாடுத்ததற்குப் பதலாகக் ெயேகாவா
உனக்குஅவளாேலஅேனகம்பள்ைளகைளக்
ெகாடுப்பாராக என்றான்; அவர்கள்
தங்களுைடய இடத்த ற்குத் தரும்பப்
ேபாய்வ ட்டார்கள். 21 அப்படிேய ெயேகாவா
அன்னாளுக்கு உதவெசய்தார்; அவள்
கர்ப்பந்தரித்து மூன்று மகன்கைளயும்
இரண்டுமகள்கைளயும்ெபற்றாள்; சாமுேவல்
என்னும் பள்ைள ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
வளர்ந்தான்.

ஏலியும்துன்மார்க்க மகன்களும்
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22 ஏலி மிகுந்த வயதானவனாக
இருந்தான்; அவன் தன்னுைடய மகன்கள்
இஸ்ரேவலர்களுக்ெகல்லாம் ெசய்க ற
எல்லாவற்ைறயும், அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில் கூட்டம் கூடுகற
ெபண்கேளாடு தகாதஉறவு ெகாள்வைதயும்
ேகள்வப்பட்டு, 23அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
இப்படிப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்க றது
என்ன? இந்த மக்கள் எல்ேலாரும் உங்கள்
தீய ெசய்ைககைளச் ெசால்லக்ேகட்க ேறன்.
24 என்னுைடய மகன்கேள, ேவண்டாம்;
நான் ேகள்வப்படுக ற இந்தச் ெசய்த
நல்லதல்ல; ெயேகாவாவுைடய மக்கள் மீற
நடக்க றதற்குக் காரணமாக இருக்க றீர்கேள.
25 மனிதனுக்கு வ ேராதமாக மனிதன்
பாவம்ெசய்தால், நயாயாத பத கள் †அைதத்
தீர்ப்பார்கள்; ஒருவன் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தால், அவனுக்காக
வண்ணப்பம் ெசய்க றவன் யார் என்றான்;
அவர்கேளா தங்களுைடய தகப்பனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்காமல் ேபானார்கள்;
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற்கு
ெயேகாவா ச த்தமாக இருந்தார்.
26 பள்ைளயாகய சாமுேவல், ெபரியவனாக
வளர்ந்து, ெயேகாவாவுக்கும் மனிதனுக்கும்
ப ரியமாக நடந்துெகாண்டான்.
ஏலியன் குடும்பத்ைதப் பற்றய

† அத்த யாயம் 2:25 2:25 ேதவன் அவர்கைள நயாயம்
தீர்ப்பார்
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தீர்க்கதரிசனம்
27 ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன்

ஏலியனிடத்தல் வந்து: ெயேகாவா
ெசால்க றது என்னெவன்றால், உன்னுைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டார்கள் எக ப்த ேல
பார்ேவானின் வீட்டில் இருக்கும்ேபாது, நான்
என்ைன அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்த ,
28என்னுைடய பலிபீடத்தன்ேமல் பலிய டவும்,
தூபம் காட்டவும், என்னுைடய சமுகத்தல்
ஏேபாத்ைத அணிந்துெகாள்ளவும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் எல்லாம்
அவைன எனக்கு ஆசாரியனாகத்
ெதரிந்துெகாண்டு, உன்னுைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டார்களுக்குஇஸ்ரேவல்
மக்களுைடய தகனபலிகைளெயல்லாம்
ெகாடுக்கவல்ைலயா? 29 நான்
தங்குமிடத்த ேல ெசலுத்தும்படி நான்
கட்டைளய ட்ட என்னுைடய பலிையயும்,
என்னுைடய காணிக்ைகையயும், நீங்கள்
ஏன் உைதக்க றீர்கள்‡? என்னுைடய
மக்களாகயஇஸ்ரேவலின்காணிக்ைககளில்
எல்லாம் ச றந்தைவகைளக்ெகாண்டு
உங்கைளக் ெகாழுக்கச்ெசய்ய, நீ
என்ைனவட உன்னுைடய மகன்கைள ஏன்
மத க்க றாய் என்கறார். 30 ஆைகயால்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றதாவது: உன்னுைடய வீட்டார்களும்

‡ அத்த யாயம் 2:29 2:29 எனக்கும் வரும் காணிக்ைககைள
ஏன்வன்கண்ேணாடுபார்க்க றாய்
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உன்னுைடய முன்ேனார்களின் வீட்டார்களும்
என்ைறக்கும் என்னுைடய சந்ந தயல்
நடந்துெகாள்வார்கள் என்று நான்
ந ச்சயமாகச் ெசால்லியருந்தும், இனி
அது எனக்குத் தூரமாக இருப்பதாக;
என்ைன மத க்க றவர்கைள நானும்
மத ப்ேபன்;என்ைனஅசட்ைடெசய்க றவர்கள்
அசட்ைட ெசய்யப்படுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 31 உன்னுைடய
வீட்டில் ஒரு முத ர்வயதானவனும்
இல்லாதபடி உன்னுைடய ெபலைனயும்
உன்னுைடய தகப்பனுைடய வீட்டின்
ெபலைனயும் நான் ெவட்டிப்ேபாடும்
நாட்கள் வரும். 32 இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசய்யப்படும் எல்லா நன்ைமக்கும் மாறாக
நான் தங்குமிடத்த ேல உபத்த ரவத்ைதப்
பார்ப்பாய்; ஒருேபாதும் உன்னுைடய
வீட்டில் ஒரு முத ர்வயதானவனும்
இருப்பதல்ைல. 33 என் பலிபீடத்தல்
ேசவ க்க, நான் உன்னுைடய சந்ததயல்
நான் அழிக்காதவர்கேளா, உன்னுைடய
கண்கைளப் பூத்துப்ேபாகச்ெசய்யவும்,
உன் ஆத்துமாைவ ேவதைனப்படுத்தவும்
ைவக்கப்படுவார்கள்; உன்னுைடய
வம்சத்தலுள்ள எல்ேலாரும் இளவயத ேல
இறப்பார்கள். 34 ஒப்னி ப ெனகாஸ்
என்னும் உன்னுைடய இரண்டு
மகன்களின்ேமல் வருவேத உனக்கு
அைடயாளமாக இருக்கும்; அவர்கள்
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இருவரும் ஒேர நாளில் சாவார்கள். 35 நான்
என்னுைடய உள்ளத்தற்கும் என்னுைடய
ச த்தத்த ற்கும் தகுந்தபடி ெசய்யத்தக்க
உண்ைமயான ஒரு ஆசாரியைன
எழும்பச்ெசய்து, அவனுக்கு நைலயான
வீட்ைடக் கட்டுேவன்; அவன் என்னால்
அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்டவனுக்கு முன்பாக
எல்லா நாட்களும் நடந்துெகாள்வான்.
36 அப்ெபாழுது உன்னுைடய வீட்டார்களில்
மீதயாக இருப்பவன் எவனும் ஒரு
ெவள்ளிப் பணத்தற்காகவும் ஒரு
அப்பத்துண்டுக்காகவும் அவனிடத்தல் வந்து
பணிந்து: நான் ெகாஞ்சம் அப்பம் சாப்ப ட
ஏதாவதுஒருஆசாரியஊழியத்தல்என்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளும் என்று ெகஞ்சுவான்
என்றுெசால்க றார் என்றான்.

அத்த யாயம் 3
ெயேகாவா சாமுேவைலஅைழக்க றார்

1 சறுவனாகய சாமுேவல் ஏலியுடன்
ெயேகாவாவுக்குப் பணிவைட
ெசய்துெகாண்டிருந்தான்; அந்த நாட்களிேல
ெயேகாவாவுைடய வசனம் அரிதாக
இருந்தது; ெவளிப்பைடயான தரிசனம்
இருந்ததல்ைல. 2ஒருநாள் ஏலி தன்னுைடய
படுக்ைகய ேல படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்;
அவன் பார்க்க முடியாதபடி அவனுைடய
கண்கள்இருளைடந்தருந்தது. 3ேதவனுைடய
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ெபட்டி இருக்க ற ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ேதவனுைடய வளக்கு
அைணந்துேபாவதற்கு முன்பு சாமுேவல்
படுத்தருந்தான். 4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா,
சாமுேவைலக் கூப்ப ட்டார். அதற்கு அவன்:
இேதா, இருக்க ேறன் என்று ெசால்லி,
5 ஏலியனிடம் ஓடி, இேதா, இருக்க ேறன்;
என்ைனக் கூப்ப ட்டீேர என்றான்.
அதற்கு அவன்: நான் கூப்ப டவல்ைல,
தரும்ப ப்ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள் என்றான்;
அவன் ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாண்டான்.
6 மறுபடியும் ெயேகாவா சாமுேவேல
என்று கூப்ப ட்டார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்
எழுந்து ஏலியனிடத்தல் ேபாய்: இேதா,
இருக்க ேறன்; என்ைனக் கூப்ப ட்டீேர
என்றான். அதற்கு அவன் என் மகேன, நான்
உன்ைனக்கூப்ப டவல்ைல, தரும்ப ப்ேபாய்ப்
படுத்துக்ெகாள் என்றான். 7 சாமுேவல்
ெயேகாவாைவ இன்னும் அறயாமல்
இருந்தான்; ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
அவனுக்கு இன்னும் ெவளிப்படவல்ைல.
8 ெயேகாவா மறுபடியும் மூன்றாம்முைற:
சாமுேவேல என்று கூப்ப ட்டார். அவன்
எழுந்து ஏலியனிடத்தல் ேபாய், இேதா,
இருக்க ேறன்; என்ைனக் கூப்ப ட்டீேர
என்றான். அப்ெபாழுது ெயேகாவா
பள்ைளையக் கூப்படுகறார் என்று ஏலி
அறந்து, 9 சாமுேவைல ேநாக்க : நீ ேபாய்ப்
படுத்துக்ெகாள்; உன்ைனக் கூப்ப ட்டால்,
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அப்ெபாழுது நீ: ெயேகாவாேவ ெசால்லும்;
அடிேயன் ேகட்க ேறன் என்று ெசால்
என்றான்; சாமுேவல் ேபாய், தன்னுைடய
இடத்த ேல படுத்துக்ெகாண்டான்.
10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா வந்து நன்று,
முன்புேபால: சாமுேவேல சாமுேவேல
என்று கூப்ப ட்டார்; அதற்குச் சாமுேவல்;
ெசால்லும்; அடிேயன் ேகட்க ேறன்
என்றான். 11 ெயேகாவா சாமுேவைல
ேநாக்க : இேதா. நான் இஸ்ரேவலில்
ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்ேவன்; அைதக்
ேகட்க ற ஒவ்ெவாருவனுைடய இரண்டு
காதுகளிலும்அதுஒலித்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
12 நான் ஏலியன் குடும்பத்த ற்கு எத ராகச்
ெசான்ன யாைவயும், அவன்ேமல் அந்த
நாளிேல வரச்ெசய்ேவன்; அைதத்
துவங்கவும் அைத முடிக்கவும் ேபாக ேறன்.
13 அவனுைடய மகன்கள் தங்கள்ேமல்
சாபத்ைத வரச்ெசய்வைத அவன் அறந்தும்,
அவர்கைள அடக்காமல்ேபான பாவத்தனால்,
நான் அவனுைடய குடும்பத்த ற்கு என்றும்
நீங்காத நயாயத்தீர்ப்புச் ெசய்ேவன்
என்று அவனுக்கு அறவத்ேதன்.
14 அதனால் ஏலியன் குடும்பத்தனர்
ெசய்த அக்க ரமம் ஒருேபாதும் பலிய ேலா
காணிக்ைகய ேலா நவ ர்த்தயாவதல்ைல
என்று ஏலியன் குடும்பத்ைதக்குற த்து
ஆைணயட்டிருக்க ேறன் என்றார்.
15 சாமுேவல் காைலவைர படுத்தருந்து,
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ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் கதவுகைளத்
தறந்தான்; சாமுேவல் ஏலிக்கு அந்தத்
தரிசனத்ைத அறவக்கப் பயந்தான்.
16 ஏலிேயா: சாமுேவேல, என் மகேன என்று
சாமுேவைலக் கூப்ப ட்டான். அவன்: இேதா,
இருக்க ேறன் என்றான். 17 அப்ெபாழுது
அவன்: ெயேகாவா உன்னிடத்தல்
ெசான்ன காரியம் என்ன? எனக்கு அைத
மைறக்கேவண்டாம்; அவர் உன்னிடத்தல்
ெசான்ன எல்லா காரியத்தலும் ஏதாவது
ஒன்ைற எனக்கு மைறத்தால், ேதவன்
உனக்கு அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு
அதகமாகவும் ெசய்வாராக என்றான்.
18 அப்ெபாழுது சாமுேவல் ஒன்ைறயும்
அவனுக்கு மைறக்காமல், அந்தக்
காரியங்கைளெயல்லாம் அவனுக்கு
அறவத்தான். அதற்கு அவன்: அவர்
ெயேகாவா: அவர் தமது பார்ைவக்கு
நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான்.
19 சாமுேவல் வளர்ந்தான்; ெயேகாவா
அவேனாடு இருந்தார்; அவர் தம்முைடய*
எல்லா வார்த்ைதகளிலும் ஒன்ைறயாவது
தைரய ேல வழுந்துேபாகவ டவல்ைல.
20 சாமுேவல் ெயேகாவாவுைடய
தீர்க்கதரிச தான் என்று தாண் துவங்க
ெபெயர்ெசபாவைர உள்ள எல்லா
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ெதரிந்தது.

* அத்த யாயம் 3:19 3:19 சாமுேவலின்வார்த்ைதகள்
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21 ெயேகாவா பன்னும் சீேலாவ ேல
தரிசனம் தந்தருளினார்; ெயேகாவா
சீேலாவ ேல தம்முைடய வார்த்ைதயனாேல
சாமுேவலுக்குத்தம்ைமெவளிப்படுத்தனார்.

அத்த யாயம் 4

ெபலிஸ்தர்கள் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக்ைகப்பற்றுதல்

1 சாமுேவலின் வார்த்ைத
இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம் வந்தது.
இஸ்ரேவலர்கள்: ெபலிஸ்தர்களுக்கு
வேராதமாக யுத்தம்ெசய்யப்புறப்பட்டு,
எெபேனசருக்கு அருகல் முகாமிட்டார்கள்;
ெபலிஸ்தர்கேளா ஆப்ெபக்க ேல
முகாமிட்டிருந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராக அணிவகுத்து
நன்றார்கள்; யுத்தம் அத கரித்து,
இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்கு
முன்பாக முறயடிக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கள் பைடயல் ேபார்க்களத்த ேல
ஏறக்குைறய நான்காய ரம்ேபர் ெவட்டப்பட்டு
இறந்தார்கள். 3 மக்கள் தரும்ப முகாமிற்கு
வந்தேபாது, இஸ்ரேவலின் மூப்பரானவர்கள்,
இன்று ெயேகாவா ெபலிஸ்தர்களுக்கு
முன்பாக நம்ைம முறயடித்தெதன்ன?
சீேலாவலிருக்கற ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையக்ெகாண்டுவருேவாம்;
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அது நம்ைம* நம்முைடய எத ரியன் ைகக்கு
வலக்க இரட்ச க்கும்படி, நம்முைடய
நடுவல் வரேவண்டும் என்றார்கள்.
4 அப்படிேய ேகருபீன்களின் மத்தயல்
இருக்கற ேசைனகளின் ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிைய எடுத்துவர, மக்கள்
சீேலாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பனார்கள்;
அங்ேக ஏலியன் இரண்டு மகன்களான
ஒப்னியும் ப ெனகாசும் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் அருகல்
இருந்தார்கள். 5 ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி முகாமிேல
வருகறேபாது, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
பூமி அத ரத்தக்கதாக அத க சத்தமாக
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 6அவர்கள் ஆர்ப்பரிக்க ற
சத்தத்ைதப் ெபலிஸ்தர்கள் ேகட்டேபாது:
எப ெரயர்களுைடய முகாமில் இந்த மகா
ஆர்ப்பரிப்பன் சத்தம் என்ன என்றார்கள்;
பன்பு ெயேகாவாவன் ெபட்டி முகாமில்
வந்தது என்று அறந்துெகாண்டார்கள்.
7 ேதவன் முகாமில் வந்தார் என்று
ெசால்லப்பட்டதனால், ெபலிஸ்தர்கள்
பயந்து, ஐேயா, நமக்கு ேமாசம் வந்தது;
இதற்குமுன்பு ஒருேபாதும் இப்படி
நடக்கவல்ைலேய. 8 ஐேயா, அந்த
மகத்துவமான ேதவர்களின் ைகக்கு நம்ைமத்
தப்புவ ப்பவர் யார்? எக ப்தயைரச் சகலவத

* அத்த யாயம் 4:3 4:3 ெயேகாவா எங்கேளாடு
யுத்தக்களத்துக்குவந்தால்
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வாைதகளினாலும் வனாந்த ரத்த ேல
அடித்த ேதவர்கள் இவர்கள்தாேன.
9 ெபலிஸ்தர்கேள, த டன் ெகாண்டு
ஆண்கைளப்ேபால நடந்துெகாள்ளுங்கள்;
எப ெரயர் உங்களுக்கு அடிைமகளாக
இருந்ததுேபால நீங்களும் அவர்களுக்கு
அடிைமகளாகாதபடி ஆண்களாக
இருந்து யுத்தம்ெசய்யுங்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்கள் யுத்தம்ெசய்தார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கள் வழுந்து, அவரவர் தங்கள்
கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்; மகா
ெபரிய அழிவு உண்டானது; இஸ்ரேவலிேல
30,000 காலாட்பைடயனர் மடிந்தார்கள்.
11 ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிக்கப்பட்டது;
ஏலியன் இரண்டு மகன்களான ஒப்னியும்
ப ெனகாசும்இறந்தார்கள்.

ஏலியன்மரணம்
12 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தானாகய

ஒருவன் பைடயலிருந்து ஓடி,
தன்னுைடய ஆைடகைளக் க ழித்து,
தன்னுைடய தைலயன்ேமல் புழுதைய
வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு, அன்ைறயதனேம
சீேலாவுக்கு வந்தான். 13 அவன் வந்தேபாது:
ஏலி ஒரு இருக்ைகயன்ேமல் உட்கார்ந்து
வழிையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்;
ேதவனுைடய ெபட்டிக்காக அவனுைடய
இருதயம் தத்தளித்துக்ெகாண்டிருந்தது,
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ஊரிேல ெசய்தைய அறவக்க அந்த
மனிதன் வந்தேபாது, ஊெரங்கும் அழுைக
உண்டானது. 14அழுகறஇந்தச்சத்தத்ைதஏலி
ேகட்டேபாது: இந்த கூச்சலின் சத்தம் என்ன
என்று ேகட்டான்; அப்ெபாழுது அந்த மனிதன்
வைரவாக வந்து, ஏலிக்கு அறவத்தான்.
15ஏலி 98வயதுள்ளவனாகஇருந்தான்;அவன்
பார்க்க முடியாதபடி அவனுைடய கண்கள்
மங்கலாக இருந்தது. 16 அந்த மனிதன்
ஏலிையப் பார்த்து: பைடயலிருந்து வந்தவன்
நான்தான்; இன்றுதான் பைடயலிருந்து
ஓடிவந்ேதன் என்றான். அப்ெபாழுது அவன்:
என் மகேன, நடந்த காரியம் என்ன என்று
ேகட்டான். 17 ெசய்த ெகாண்டுவந்தவன்
பதலாக:இஸ்ரேவலர்கள்ெபலிஸ்தர்களுக்கு
முன்பாக முற ந்ேதாடிப்ேபானார்கள்;
மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அழிவு உண்டானது;
உம்முைடய மகன்களான ஒப்னி ப ெனகாஸ்
என்னும் இருவரும் இறந்துேபானார்கள்;
ேதவனுைடய ெபட்டியும் ப டிபட்டது என்றான்.
18அவன் ேதவனுைடய ெபட்டிையக் குறத்துச்
ெசான்னவுடேன, ஏலி இருக்ைகயலிருந்து
வாசலின் பக்கமாய் மல்லாந்து வழுந்தான்;
அவன் முத ர்வயதானவனும் அதக
பருமனானவனுமாக இருந்தபடியால், அவன்
ப டரி முற ந்து இறந்துேபானான். அவன்
இஸ்ரேவைல 40 வருடங்கள் நயாயம்
வ சாரித்தான்.
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மகைமகடந்தது
19 ப ெனகாசன் மைனவயான அவனுைடய

மருமகள் நைறகர்ப்பணியாக இருந்தாள்;
அவள் ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிபட்ட
ெசய்தையயும், தன்னுைடய மாமனும்
தன்னுைடய கணவனும் இறந்து
ேபானைதயும் ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவள் கர்ப்பேவதைனப்பட்டு
குனிந்து ப ரசவ த்தாள். 20 அவள்
மரணமைடயப்ேபாக ற ேநரத்தல் அவள்
அருேக நன்ற ெபண்கள்: நீ பயப்படாேத,
ஆண்பள்ைளையப் ெபற்றாய் என்றார்கள்;
அவேளாஅதற்குஒன்றும்ெசால்லவுமில்ைல,
அதன்ேமல் ச ந்ைதைவக்கவுமில்ைல.
21 ேதவனுைடய ெபட்டி ப டிபட்டு,
அவளுைடய மாமனும் அவளுைடய
கணவனும் மரித்தபடியால், அவள்: மகைம
இஸ்ரேவைல வ ட்டுப் ேபாய ற்று என்று
ெசால்லி, அந்தப் பள்ைளக்கு இக்கேபாத்
என்று ெபயரிட்டாள். 22 ேதவனுைடய
ெபட்டி ப டிபட்டுப்ேபானபடியால், மகைம
இஸ்ரேவைல வ ட்டு வலக ப்ேபானது
என்றாள்.

அத்த யாயம் 5

அஸ்ேதாத்தலும் எக்ேரானிலும்
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
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1 ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிையப்
ப டித்து, அைத எெபேனசரிலிருந்து
அஸ்ேதாத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
2 ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய ெபட்டிையப்
ப டித்து, தாேகானின் ேகாவலிேல
ெகாண்டுவந்து, தாேகானின் அருகல்
ைவத்தார்கள். 3 அஸ்ேதாத் ஊர்க்காரர்கள்
மறுநாள் காைலயல் எழுந்து வந்தேபாது,
இேதா, தாேகான் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிக்குமுன்பாகத்தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்துக டந்தது; அப்ெபாழுது அவர்கள்
தாேகாைன எடுத்து,அைதஅதன்இடத்த ேல
தரும்பவும் நறுத்தனார்கள். 4 அவர்கள்
மறுநாள்அதகாைலயல் எழுந்துவந்தேபாது,
இேதா, தாேகான் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிக்குமுன்பாகத்தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்து க டந்ததுமல்லாமல், தாேகானின்
தைலயும் அதன் இரண்டு ைககளும்
வாசற்படியன்ேமல் உைடந்து க டந்தது;
தாேகானுக்கு உடல்மாத்த ரம் மீதயாக
இருந்தது. 5 ஆதலால் இந்த நாள்வைரக்கும்
தாேகானின் ஆசாரியர்களும் தாேகானின்
ேகாவலுக்குள் ேபாக ற யாவரும்
அஸ்ேதாத்தலிருக்கற தாேகானுைடய
வாசற்படிைய மித க்க றதல்ைல.
6 அஸ்ேதாத் ஊர்க்காரர்கைள வாத க்கும்படி
ெயேகாவாவுைடய ைக அவர்கள்ேமல்
பாரமாயருந்தது; அவர் அஸ்ேதாத்தன்
மக்கைளயும், அதன் எல்ைலகளுக்குள்
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இருக்கறவர்கைளயும் மூலவயாதயனால்
வாத த்தார். 7 இப்படி நடந்தைத
அஸ்ேதாத்தன் மக்கள் பார்த்தேபாது:
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ைக
நமதுேமலும், நம்முைடய ேதவனாகய
தாேகானின்ேமலும் கடினமாக இருந்ததால்,
அவருைடய ெபட்டி நம்மிடத்தல்
இருக்ககூடாது என்று ெசால்லி;
8 ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கைளெயல்லாம்
அைழத்து, தங்களின் அருக ேல கூடிவரச்
ெசய்து: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
ெபட்டிைய நாம் என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள்:
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய காத்
பட்டணம்வைர எடுத்துச் சுற்ற க்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டும் என்றார்கள்; அப்படிேய
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய ெபட்டிைய
எடுத்துச் சுற்ற க்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
9 அைத எடுத்துச் சுற்ற க்ெகாண்டு
ேபானபன்பு, ெயேகாவாவுைடய ைக
அந்தப் பட்டணத்தன்ேமல் கடுங்ேகாபமாக
இறங்கனது; அந்தப் பட்டணத்தன்
மனிதருக்குள் ச றயவர் துவங்க ப்
ெபரியவர்வைர மூலவயாதைய உண்டாக்க ,
அவர்கைளவாத த்தார். 10அதனால்அவர்கள்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய எக்ேரானுக்கு
அனுப்பனார்கள்; ேதவனுைடய ெபட்டி
எக்ேரானுக்கு வருகறேபாது, எக்ேரான்
ஊர்க்காரர்கள்: எங்கைளயும் எங்கள்
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மக்கைளயும் ெகான்றுேபாட, இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய ெபட்டிைய எடுத்து, எங்கள்
அருகல் சுற்ற க்ெகாண்டு வந்தார்கள்
என்று கூக்குரலிட்டார்கள். 11 அவர்கள்
ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கைளெயல்லாம்
கூடிவரும்படி அைழத்து: இஸ்ரேவலின்
ேதவன் எங்கைளயும் எங்கள் மக்கைளயும்
ெகான்றுேபாடாதபடி, அவருைடய
ெபட்டிைய அதன் இடத்த ற்குத் தரும்ப
அனுப்பவடுங்கள் என்றார்கள்; அந்தப்
பட்டணெமங்கும் மரணம் அதகமாக
இருந்தது; ேதவனுைடய ைக அங்ேக மகா
பாரமாயருந்தது. 12 இறந்துேபாகாமல்
இருந்தவர்கள் மூலவயாதயனால்
வாத க்கப்பட்டதனால், அந்தப் பட்டணத்தன்
கூக்குரல்வானம்வைர எழும்பனது.

அத்த யாயம் 6
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி இஸ்ரேவலுக்கு

தரும்புதல்
1 ெயேகாவாவுைடய ெபட்டி

ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்தல் ஏழு
மாதங்கள் இருந்தது. 2 பன்பு
ெபலிஸ்தர்கள் ஆசாரியர்கைளயும்
குறெசால்க றவர்கைளயும் அைழத்து:
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய நாங்கள்
என்ன ெசய்யேவண்டும்? அைத நாங்கள்
எவ்வதமாக அதனுைடய இடத்த ற்கு
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அனுப்பவ டலாம் என்று எங்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றார்கள். 3 அதற்கு
அவர்கள்: இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
ெபட்டிைய நீங்கள் அனுப்பனால்,
அைத ெவறுைமயாக அனுப்பாமல்,
குற்றநவாரணக் காணிக்ைகைய
எப்படியாவதுஅவருக்குச் ெசலுத்தேவண்டும்;
அப்ெபாழுது நீங்கள் சுகமைடவதும்
மட்டுமில்லாமல், அவருைடய ைக உங்கைள
வ டாதருந்த காரணம் என்ன என்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியவரும் என்றார்கள்.
4 அதற்கு அவர்கள்: குற்றநவாரணக்
காணிக்ைகயாக நாங்கள் அவருக்கு எைதச்
ெசலுத்தேவண்டும் என்று ேகட்டதற்கு,
அவர்கள்: உங்கள் எல்ேலாருக்கும்
உங்கள் அத பத களுக்கும் ஒேர வாைத
உண்டானதனால், ெபலிஸ்தர்களுைடய
அத பத களின் எண்ணிக்ைகக்குச்
சரியாக மூலவயாதயன் சாயலின்படி
ெசய்த ஐந்து ெபான் சைலகளும்,
ெபான்னால் ெசய்த ஐந்து சுண்ெடலிகளும்
ெசலுத்தேவண்டும். 5 ஆைகயால்
உங்கள் மூலவயாதயன் சாயலான
சைலகைளயும், உங்கள் ேதசத்ைதக்
ெகடுத்துப்ேபாட்ட சுண்ெடலிகளின்
சாயலான சைலகைளயும் நீங்கள்
உண்டாக்க , இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்கு
மகைமையச் ெசலுத்துங்கள்; அப்ெபாழுது
ஒருேவைள உங்கள் ேமலும், உங்களுைடய
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ேதவர்கள்ேமலும், உங்களுைடய
ேதசத்தன்ேமலும் இறங்கயருக்க ற
அவருைடய ைக உங்கைளவ ட்டு வலகும்.
6 எக ப்தயரும் பார்ேவானும் தங்கள்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனது ேபால,
நீங்கள் உங்கள் இருதயத்ைத ஏன்
கடினப்படுத்துகறீர்கள்? அவர்கைள அவர்
தீங்காய் வாத த்தபன்பு, மக்கைள அவர்கள்
அனுப்பவ ட்டதும், அவர்கள் ேபாய்வ ட்டதும்
இல்ைலேயா? 7 இப்ேபாதும் நீங்கள் ஒரு
புதுவண்டி ெசய்து, நுகம்பூட்டாதருக்க ற
இரண்டு கறைவப் பசுக்கைளப்
ப டித்து, அைவகைள வண்டிய ேல
கட்டி, அைவகளின் கன்றுக்குட்டிகைள
அைவகளுக்குப் பன்னாகப் ேபாகவ டாமல்,
வீட்டிேல ெகாண்டுவந்து வ ட்டு, 8 பன்பு
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய எடுத்து,
அைத வண்டியன்ேமல் ைவத்து, நீங்கள்
குற்றநவாரணக் காணிக்ைகயாக
அவருக்குச்ெசலுத்தும்ெபான்உருப்படிகைள
அதன் பக்கத்தல் ஒரு ச றய ெபட்டிய ேல
ைவத்து, அைத அனுப்பவடுங்கள்.
9 அப்ெபாழுது பாருங்கள்; அது
தன்னுைடய எல்ைலக்குப் ேபாக றவழியாக
ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபானால், இந்தப் ெபரிய
தீங்ைக நமக்குச் ெசய்தவர் அவர்தாேம
என்று அறயலாம்; ேபாகாதருந்தால்,
அவருைடய ைக நம்ைமத் ெதாடாமல்,
அது தற்ெசயலாக நமக்கு ேநரிட்டது
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என்று அறந்துெகாள்ளலாம் என்றார்கள்.
10 அந்த மனிதர்கள் அப்படிேய ெசய்து,
இரண்டு கறைவப்பசுக்கைளக் ெகாண்டு
வந்து, அைவகைள வண்டிய ேல கட்டி,
அைவகளின் கன்றுக்குட்டிகைள வீட்டிேல
அைடத்துைவத்து, 11 ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிையயும், ெபான்னால் ெசய்த
சுண்ெடலிகளும் தங்கள் மூலவயாதயன்
சாயலான சைலகளும் ைவத்தருக்க ற
ச றய ெபட்டிையயும், அந்த வண்டியன்ேமல்
ைவத்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது அந்தப்
பசுக்கள் ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபாக ற வழியல்
ெசவ்ைவயாகப் ேபாய், வலது இடது
பக்கமாய் வலகாமல், ெபரும்பாைதயான
ேநர்வழியாகக் கத்த க்ெகாண்ேட
நடந்தது; ெபலிஸ்தர்களின் ஆளுனர்கள்
ெபத்ஷேமசன் எல்ைலவைர அைவகளின்
பன்னாகேவ ேபானார்கள். 13ெபத்ஷேமசன்
மனிதர்கள் பள்ளத்தாக்க ேல ேகாதுைம
அறுப்பு அறுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
அவர்கள் தங்கள் கண்களினால்
ஏெறடுத்துப்பார்க்கும்ேபாது, ெபட்டிையக்
கண்டு, அைதக் கண்டதனால்
சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். 14 அந்த வண்டி
ெபத்ஷேமஸ் ஊரானாகய ேயாசுவாவன்
வயலில் வந்து, அங்ேக நன்றது;
அங்ேக ஒரு ெபரிய கல் இருந்தது;
அப்ெபாழுது வண்டியன் மரங்கைளப்
பளந்து, பசுக்கைளக் ெயேகாவாவுக்குச்
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சர்வாங்கதகனபலியாகச் ெசலுத்தனார்கள்.
15 ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டிையயும், அதேனாடு இருந்த ெபான்
உருப்படிகளுள்ள சறய ெபட்டிையயும்
இறக்க , அந்தப் ெபரிய கல்லின்ேமல்
ைவத்தார்கள்; ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள்,
அன்ைறயதனம் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்கதகனங்கைளச் ெசலுத்த ப்
பலிகைளய ட்டார்கள். 16 ெபலிஸ்தரின்
ஐந்து ஆளுநர்களும் இைவகைளப்
பார்த்து, அன்ைறயதனம் எக்ேரானுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானார்கள். 17 ெபலிஸ்தர்கள்
குற்றநவாரணத்தற்காக, ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தன மூலவயாதயன்
சாயலான ெபான் சைலகளாவன,
அஸ்ேதாத்த ற்காக ஒன்று, காசாவுக்காக
ஒன்று, அஸ்கேலானுக்காக ஒன்று,
காத்துக்காக ஒன்று, எக்ேரானுக்காக
ஒன்று. 18 ெபான்னால் ெசய்த
சுண்ெடலிகேளா, அரணான பட்டணங்கள்
துவங்க நாட்டிலுள்ள க ராமங்கள் வைர,
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய ைவத்த
ெபரிய கல் இருக்க ற ஆேபல்வைர, ஐந்து
ஆளுநர்களுக்கும் அதகாரத்தல் இருக்க ற
ெபலிஸ்தர்களுைடய எல்லா ஊர்களின்
எண்ணிக்ைகக்குச் சரியாயருந்தது. அந்தக்
கல் இந்த நாள்வைரக்கும் ெபத்ஷேமஸ்
ஊரானான ேயாசுவாவன் வயலில்
இருக்கறது. 19 ஆனாலும் ெபத்ஷேமசன்
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மனிதர்கள் ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்குள்
பார்த்தபடியனால், ெயேகாவா மக்களில்
ஐம்பதனாய ரத்து எழுபதுேபைர* அடித்தார்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா மக்கைளப்
ேபரழிவாக அடித்ததனால், மக்கள்
துக்கமாக இருந்தார்கள். 20 இந்தப்
பரிசுத்தமான ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ந ற்கக்கூடியவன் யார்? ெபட்டி
நம்மிடத்தலிருந்து யாரிடத்த ற்குப் ேபாகும்
என்று ெபத்ஷேமசன் மனிதர்கள் ெசால்லி,
21 கீரியாத்யாரீமின் குடியருப்புகளுக்கு
ஆட்கைள அனுப்ப : ெபலிஸ்தர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையத் தரும்ப
அனுப்பனார்கள்; நீங்கள் வந்து, அைத
உங்களிடத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாங்கள்என்றுெசால்லச்ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 7
இஸ்ரேவலர்கைளக் ெயேகாவா

இரட்ச க்க றார்
1 அப்படிேய கீரியாத்யாரீமின் மனிதர்கள்

வந்து, ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிைய எடுத்து,
ேமட்டின் ேமலிருக்கற அபனதாபன்
வீட்டிேல ெகாண்டுவந்து ைவத்து,
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிையக் காக்கும்படி,
அவனுைடய மகனான எெலயாசாைரப்
பரிசுத்தப்படுத்தனார்கள். 2 ெபட்டி

* அத்த யாயம் 6:19 6:19 70 ேபர்கைளெகான்றார்
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கீரியாத்யாரீமிேல அேநக நாட்கள்
தங்கயருந்தது; 20 வருடங்கள் அங்ேகேய
இருந்தது; இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கள்
எல்ேலாரும் ெயேகாவா ைவ நைனத்து,
அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்கள்
அைனவைரயும் ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள்
முழு இருதயத்ேதாடும் கர்த்தரிடத்தல்
தரும்பனால், அந்நய ெதய்வங்கைளயும்
அஸ்தேராத்ைதயும் உங்கள் நடுவலிருந்து
வலக்க , உங்கள் இருதயத்ைதக்
ெயேகாவாவ டம் தருப்ப , அவர் ஒருவருக்ேக
ஆராதைன ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது
அவர் உங்கைளப் ெபலிஸ்தர்களுைடய
ைககளுக்கு வடுவப்பார் என்றான்.
4 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள்
பாகால்கைளயும் அஸ்தேராத்ைதயும்
வலக்கவ ட்டு, ெயேகாவா ஒருவருக்ேக
ஆராதைன ெசய்தார்கள். 5 பன்பு
சாமுேவல்: நான் உங்களுக்காகக்
ெயேகாவாவ டம் மன்றாடும்படி,
இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலாைரயும்மிஸ்பாவ ேல
கூடிவரச்ெசய்யுங்கள் என்றான். 6 அவர்கள்
அப்படிேய மிஸ்பாவ ேல கூடிவந்து
தண்ணீர் ெமாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ஊற்ற , அன்ைறயதனம்
உபவாசம்ெசய்து, ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம் என்று
அங்ேக ெசான்னார்கள்; மிஸ்பாவ ேல
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சாமுேவல் இஸ்ரேவல் மக்கைள நயாயம்
வ சாரித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 7இஸ்ரேவல்
மக்கள் மிஸ்பாவ ேல கூடிவந்தைதப்
ெபலிஸ்தர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது,
ெபலிஸ்தர்களின் ஆளுனர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக எத ர்த்து
வந்தார்கள்; அைத இஸ்ரேவல் மக்கள்
ேகட்டு, ெபலிஸ்தர்களினிமித்தம் பயந்து,
8 சாமுேவைல ேநாக்க : நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்கைளப்
ெபலிஸ்தர்களின் ைகக்கு நீங்கலாக்க
இரட்ச க்கும்படி, எங்களுக்காக அவைர
ேநாக்க இைடவ டாமல் ேவண்டிக்ெகாள்ளும்
என்றார்கள். 9 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
பால்குடிக்க ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்
ப டித்து, அைதக் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலியாகச் ெசலுத்த ,
இஸ்ரேவலுக்காகக் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாண்டான்;
ெயேகாவா அவனுக்கு பதல் அருளினார்.
10 சாமுேவல் சர்வாங்க தகனபலிையச்
ெசலுத்தும்ேபாது, ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய
ெநருங்கனார்கள்; ெயேகாவா மகா ெபரிய
இடிமுழக்கங்கைளப் ெபலிஸ்தர்கள்ேமல்
அந்த நாளிேல முழங்கச்ெசய்து,
அவர்கைளக் கலங்கடித்ததால், அவர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்பட்டு
மடிந்தார்கள். 11 அப்ெபாழுது
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இஸ்ரேவலர்கள் மிஸ்பாவலிருந்து
ெபலிஸ்தர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்துேபாய்,
ெபத்காரீம் பள்ளத்தாக்குவைர அவர்கைள
முறயடித்தார்கள். 12 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
ஒரு கல்ைல எடுத்து, மிஸ்பாவுக்கும்
ேசணுக்கும் நடுவாக நறுத்த , இதுவைர
ெயேகாவா எங்களுக்கு உதவெசய்தார்
என்று ெசால்லி, அதற்கு எெபேனசர்* என்று
ெபயரிட்டான். 13 இப்படியாக ெபலிஸ்தர்கள்
அப்புறம் இஸ்ரேவலின் எல்ைலய ேல
வராதபடித் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; சாமுேவலின்
நாெளல்லாம் ெயேகாவாவுைடய ைக
ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராக இருந்தது.
14 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவல் ைகயலிருந்து
ப டித்தருந்த எக்ேரான் துவங்கக் காத்வைர
உள்ள பட்டணங்களும் இஸ்ரேவலுக்குத்
தரும்பக் கைடத்தது; அைவகைளயும்
அைவகளின் எல்ைலகைளயும்
இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கள் ைகயல்
இல்லாதபடி, தருப்ப க்ெகாண்டார்கள்;
இஸ்ரேவலுக்கும் எேமாரியர்களுக்கும்
சமாதானம் உண்டாயருந்தது. 15 சாமுேவல்
உய ேராடிருந்த நாெளல்லாம் இஸ்ரேவைல
நயாயம் வ சாரித்தான். 16அவன் ஒவ்ெவாரு
வருடமும் புறப்பட்டு, ெபத்ேதைலயும்
கல்காைலயும் மிஸ்பாைவயும் சுற்ற ப்ேபாய்,
அந்த இடங்களில் எல்லாம் இஸ்ரேவைல

* அத்த யாயம் 7:12 7:12உதவ ெசய்க றகல்
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நயாயம் வ சாரித்தப்பன்பு, 17 அவன்
ராமாவுக்குத் தரும்பவருவான், அவனுைடய
வீடு அங்ேக இருந்தது; அங்ேக இஸ்ரேவைல
நயாயம் வ சாரித்து, அவ்வடத்தல்
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான்.

அத்த யாயம் 8
இஸ்ரேவலர்களுக்கான ராஜா

1 சாமுேவல் முத ர்வயதானேபாது,
தன் மகன்கைள இஸ்ரேவலின்ேமல்
நயாயாத பத களாக ைவத்தான்.
2 அவனுைடய மூத்தமகனின் ெபயர்
ேயாேவல், இைளயமகனின் ெபயர்
அபயா; அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவ ேல
நயாயாத பத களாக இருந்தார்கள்.
3 ஆனாலும் அவனுைடய மகன்கள்
அவனுைடய வழிகளில் நடக்காமல்,
ெபாருளாைசக்குச் சாய்ந்து, லஞ்சம்
வாங்க , நயாயத்ைதப் புரட்டினார்கள்.
4 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
எல்ேலாரும் கூட்டம்கூடி, ராமாவலிருந்த
சாமுேவலிடத்தல் வந்து: 5 இேதா, நீர்
முத ர்வயதானீர்; உம்முைடய மகன்கள்
உம்முைடய வழிகளில் நடக்க றதல்ைல;
ஆைகயால் எல்லா ஜாத களுக்குள்ளும்
இருக்கறபடி, எங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க,
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தேவண்டும்
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என்றார்கள். 6 எங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள்
ெசான்ன வார்த்ைத சாமுேவலுக்குத்
தவறானதாக ேதான்றனது; ஆைகயால்
சாமுேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம் ெசய்தான். 7 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா சாமுேவைல ேநாக்க : மக்கள்
உன்னிடத்தல் ெசால்வெதல்லாவற்றலும்
அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகள்; அவர்கள்
உன்ைனத் தள்ளவல்ைல, நான்
அவர்கைள ஆளாதபடி, என்ைனத்தான்
தள்ளினார்கள். 8 நான் அவர்கைள
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல் இந்த
நாள்வைர அவர்கள் என்ைனவட்டு, ேவேற
ேதவர்கைள ஆராத த்துவந்த தங்கள்
எல்லாச் ெசயல்களின்படி ெசய்ததுேபால,
அவர்கள் உனக்கும் ெசய்க றார்கள்.
9 இப்ெபாழுதும் அவர்கள் ெசால்ைலக்ேகள்;
ஆனாலும் உன் வருப்பத்ைதக் காட்டும்படி
அவர்கைள ஆளும் ராஜாவன் வதம்
என்னெவன்று அவர்களுக்கு வலியுறுத்த
ெதரியப்படுத்து என்றார். 10 அப்ெபாழுது
சாமுேவல், ஒரு ராஜா ேவண்டும் என்று
தன்னிடத்தல் ேகட்ட மக்களுக்குக்
ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ெசால்லி: 11 உங்கைள ஆளும் ராஜாவன்
காரியம் என்னெவன்றால், தன்னுைடய
ரதத்த ற்கு முன் ஓடும்படி அவன் உங்கள்
மகன்கைள எடுத்து, தன்னுைடய ரதங்கைள
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ஓட்டுபவர்களாகவும் தன்னுைடய குதைர
வீரர்களாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ளுவான்.
12 1,000 ேபருக்கும் 50 ேபருக்கும்
தைலவராகவும், தன்னுைடய நலத்ைத
உழுகறவர்களாகவும், தன்னுைடய
வைளச்சைல அறுக்கறவர்களாகவும்,
தன்னுைடய யுத்த ஆயுதங்கைளயும்
தன்னுைடயரதங்களின்உபகரணங்கைளயும்
ெசய்க றவர்களாகவும், அவர்கைள
ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 13 உங்கள்
மகள்கைளப் பரிமளைதலம்
ெசய்க றவர்களாகவும்,சைமயல்ெசய்க றவர்களாகவும்,
அப்பம் சுடுகறவர்களாகவும்
ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 14 உங்களுைடய
வயல்களிலும், உங்களுைடய த ராட்ைச
ேதாட்டங்களிலும், உங்களுைடய
ஒலிவத்ேதாப்புக்களிலும், நல்லைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, தன்னுைடய
ஊழியக்காரர்களுக்குக் ெகாடுப்பான்.
15 உங்களுைடய தானியத்தலும்
உங்களுைடய த ராட்ைச பலனிலும்
தசமபாகம் வாங்க , தன்னுைடய
அதகாரிகளுக்கும் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கும் ெகாடுப்பான்.
16 உங்களுைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்,
உங்களுைடய ேவைலக்காரிகைளயும்,
உங்களில் த றைமயான* வாலிபர்கைளயும்,

* அத்த யாயம் 8:16 8:16வீட்டுமிருகங்கைளயும்
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உங்களுைடய கழுைதகைளயும்
எடுத்து தன்னுைடய ேவைலக்கு
ைவத்துக்ெகாள்ளுவான். 17 உங்கள்
ஆடுகளிேல பத்தல் ஒன்று
எடுத்துக்ெகாள்ளுவான்; நீங்கள் அவனுக்கு
ேவைலயாட்களாவீர்கள். 18 நீங்கள்
ெதரிந்துெகாண்ட உங்கள் ராஜாவனால்
அந்த நாளிேல முைறயடுவீர்கள்;
ஆனாலும் ெயேகாவா அந்த நாளிேல
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கமாட்டார்
என்றான். 19மக்கள்சாமுேவலின்ெசால்ைலக்
ேகட்க மனம் இல்லாமல்: அப்படியல்ல,
எங்களுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கத்தான்
ேவண்டும். 20 எல்லா மக்கைளயும்ேபால
நாங்களும் இருப்ேபாம்; எங்கள் ராஜா
எங்கைள நயாயம் வ சாரித்து, எங்களுக்கு
முன்பாகப் புறப்பட்டு, எங்கள் யுத்தங்கைள
நடத்தேவண்டும் என்றார்கள். 21 சாமுேவல்
மக்களின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ேகட்டு, அைவகைளக் ெயேகாவாவ டத்தல்
ெதரியப்படுத்தனான். 22 ெயேகாவா
சாமுேவைலேநாக்க : நீஅவர்கள்ெசால்ைலக்
ேகட்டு, அவர்கைள ஆள ஒரு ராஜாைவ
ஏற்படுத்து என்றார்; அப்ெபாழுது சாமுேவல்
இஸ்ரேவல் மக்கைளப் பார்த்து: அவரவர்கள்
தங்கள்ஊர்களுக்குப் ேபாகலாம் என்றான்.

அத்த யாயம் 9
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சவுல் தன் தந்ைதயன் கழுைதகைளத்
ேதடுதல்

1 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்களில் கீஸ்
என்னும் ெபயருள்ள, ெசல்வாக்குள்ள ஒரு
மனிதன் இருந்தான்; அவன் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தானாகய அபயாவன்
மகனான ெபேகாராத்த ற்குப் ப றந்த
ேசேராரின் மகனான அபீேயலின் மகன்.
2 அவனுக்குச் சவுல் என்னும் ெபயருள்ள
மிகவும் அழகான வாலிபனான ஒரு
மகன் இருந்தான்; இஸ்ரேவல் மக்களில்
அவைன வட அழகுள்ளவன் இல்ைல;
எல்லா மக்களும் அவனுைடய ேதாளிற்கு
கீழ் இருந்தனர். இவன் அவர்கைள வ ட
உயரமுள்ளவனாயருந்தான். 3 சவுலின்
தகப்பனான கீசுைடய கழுைதகள்
காணாமல்ேபானது; ஆைகயால் கீஸ்
தன் மகனான சவுைலப் பார்த்து: நீ
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவைனக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, கழுைதகைளத் ேதட,
புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 4 அப்படிேய
அவன் எப்ப ராயீம் மைலகைளயும்
சலீஷா நாட்ைடயும் கடந்துேபானான்;
அங்ேக அைவகைளக் காணாமல் சாலீம்
நாட்ைடக் கடந்தார்கள். அங்ேகயும்
காணவல்ைல; ெபன்யமீன் நாட்ைடக்
கடந்தும் அைவகைளக் காணவல்ைல.
5அவர்கள்சூப்என்னும்நாட்டிற்குவந்தேபாது,
சவுல் தன்ேனாடிருந்த ேவைலக்காரைன
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ேநாக்க : என் தகப்பன், கழுைதகளின்
ேமலுள்ள கவைலைய வ ட்டு, நமக்காகக்
கவைலப்படாதபடித் தரும்ப ப்ேபாேவாம்
வா என்றான். 6 அதற்கு அவன்: இேதா,
இந்தப் பட்டணத்த ேல ேதவனுைடய மனிதன்
ஒருவர் இருக்க றார்; அவர் ெபரியவர்; அவர்
ெசால்லுகறெதல்லாம் தப்பாமல் நடக்கும்;
அங்ேக ேபாேவாம்; ஒரு ேவைள அவர் நாம்
ேபாகேவண்டிய நம்முைடய வழிைய நமக்குத்
ெதரிவ ப்பார் என்றான். 7 அப்ெபாழுது
சவுல் தன்னுைடய ேவைலக்காரைனப்
பார்த்து: நாம் ேபானாலும் அந்த மனிதனுக்கு
என்ன ெகாண்டுேபாேவாம்; நம்முைடய
ைபகளில் இருந்த தன்பண்டங்கள்
ெசலவழிந்து ேபானது; ேதவனுைடய
மனிதனாகய அவருக்குக் ெகாண்டு
ேபாவதற்குரிய காணிக்ைக நம்மிடத்தல்
ஒன்றும் இல்ைலேய என்றான். 8 அந்த
ேவைலக்காரன் மறுபடியும் சவுைலப் பார்த்து:
இேதா, என் ைகயல் இன்னும் கால்ேசக்கல்
ெவள்ளியருக்க றது; ேதவனுைடய மனிதன்
நமக்கு நம்முைடய வழிைய அறவக்கும்படி,
அைத அவருக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்றான். 9 முற்காலத்தல் இஸ்ரேவலில்
ேதவனிடத்தல் வ சாரிக்கப்ேபாக ற எவனும்
ஞானதருஷ்டிக்காரனிடம் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்பார்கள்; இந்த நாளிேல
தீர்க்கதரிச எனப்படுக றவன் முற்காலத்தல்
ஞானதருஷ்டிக்காரன் என்னப்படுவான்.
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10அப்ெபாழுது சவுல் தன் ேவைலக்காரைனப்
பார்த்து: நல்ல காரியம் ெசான்னாய்,
ேபாேவாம் வா என்றான்; அப்படிேய
ேதவனுைடய மனிதன் இருந்த அந்தப்
பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள். 11 அவர்கள்
பட்டணத்து ேமட்டின் வழியாக ஏறுகறேபாது,
தண்ணீர் எடுக்கவந்த ெபண்கைளக் கண்டு:
ஞானதருஷ்டிக்காரன் இங்ேக இருக்க றாரா
என்று அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். 12 அதற்கு
அவர்கள்: இருக்கறார்; இேதா, உங்களுக்கு
எத ேர இருக்க றார்; சீக்க ரமாகப்
ேபாங்கள்; இன்ைறக்கு மக்கள் ேமைடயல்
பலியடுகறதனால், இன்ைறயதனம்
பட்டணத்தற்கு வந்தார். 13 நீங்கள்
பட்டணத்தற்குள் நுைழந்தவுடேன, அவர்
ேமைடயன்ேமல் சாப்ப டப் ேபாக றதற்கு
முன்ேன அவைரக் காண்பீர்கள்; அவர்
வரும்வைர மக்கள் சாப்ப டமாட்டார்கள்;
பலிய ட்டைத அவர் ஆசீர்வத ப்பார்; பன்பு
அைழக்கப்பட்டவர்கள் சாப்படுவார்கள்;
உடேனேபாங்கள்;இந்த ேநரத்த ேலஅவைரக்
காணலாம் என்றார்கள். 14 அவர்கள்
பட்டணத்தற்குப் ேபாய், பட்டணத்தன்
நடுேவ ேசர்ந்தேபாது, இேதா, சாமுேவல்
ேமைடயன்ேமல் ஏற ப்ேபாக றதற்காக,
அவர்களுக்கு எத ேர புறப்பட்டு வந்தான்.
15 சவுல் வருவதற்கு ஒரு நாளுக்கு
முன்ேன ெயேகாவா சாமுேவலின் காது
ேகட்கும்படி: 16 நாைள இேத ேநரத்தல்
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ெபன்யமீன் நாட்டானான ஒரு மனிதைன
உன்னிடத்தல் அனுப்புேவன்; அவைன
என்னுைடய மக்களான இஸ்ரேவலின்ேமல்
அத பதயாக அப ேஷகம் ெசய்வாய்; அவன்
என்னுைடய மக்கைள ெபலிஸ்தர்களின்
ைகயலிருந்து மீட்பான்; என்னுைடய
மக்களின்முைறயடுதல் என்னிடத்தல் வந்து
எட்டினதால், நான் அவர்கைள ஏக்கத்ேதாடு
பார்த்ேதன் என்று ெவளிப்படுத்தயருந்தார்.
17 சாமுேவல் சவுைலக் கண்டேபாது,
ெயேகாவா அவனிடத்தல்: இேதா, நான்
உனக்குச் ெசால்லியருந்த மனிதன்
இவேன; இவன்தான் என்னுைடய
மக்கைள ஆளுவான் என்றார். 18 சவுல்
நடுவாசலிேல சாமுேவலிடத்தல் வந்து:
ஞானதருஷ்டிக்காரன்வீடுஎங்ேக,ெசால்லும்
என்று ேகட்டான். 19 சாமுேவல் சவுலுக்குப்
பதலாக: ஞானதருஷ்டிக்காரன் நான்தான்;
நீ எனக்கு முன்ேன ேமைடயன்ேமல்
ஏற ப்ேபா; நீங்கள் இன்ைறக்கு என்ேனாடு
சாப்ப டேவண்டும்; நாைளக்காைல
நான் உன்னுைடய இருதயத்தல்
உள்ளது எல்லாவற்ைறயும் உனக்கு
அறவத்து, உன்ைன அனுப்பவடுேவன்.
20 மூன்று நாைளக்கு முன்ேன
காணாமல்ேபான கழுைதகைளப்பற்ற க்
கவைலப்படேவண்டாம்; அைவகள்
கண்டுபடிக்கப்பட்டது; இைதத் தவ ர
எல்லா இஸ்ரேவலின் வருப்பம்
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யாைர நாடுக றது? உன்ைனயும்
உன்னுைடய வீட்டார்கள் அைனவைரயும்
அல்லவா? என்றான். 21 அப்ெபாழுது
சவுல் பதலாக: நான் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களிேல ச ற தான ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தான் அல்லவா? ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்துக் குடும்பங்களிெலல்லாம்
என்னுைடய குடும்பம் அற்பமானது
அல்லவா? நீர் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதைய
என்னிடத்தல் ெசால்வது ஏன் என்றான்.
22 சாமுேவல் சவுைலயும் அவனுைடய
ேவைலக்காரைனயும் உணவு அைறக்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்கைள
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ேள
தைலைமயான இடத்த ேல ைவத்தான்;
அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஏறக்குைறய
30 ேபராக இருந்தார்கள். 23 பன்பு
சாமுேவல் சைமயற்காரைனப் பார்த்து:
நான் உன்னுைடய ைகய ேல ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்துைவத்ேதேன, அைதக்
ெகாண்டுவந்துைவஎன்றான். 24அப்ெபாழுது
சைமயற்காரன்,ஒருமுன்னந்ெதாைடையயும்,
அதேனாடுஇருந்தைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்து அைத சவுலுக்கு முன்பாக ைவத்தான்;
அப்ெபாழுது சாமுேவல்: இேதா, இது
உனக்காக ைவக்கப்பட்டது, இைத
உனக்கு முன்பாக ைவத்துச் சாப்படு;
நான் மக்கைள வருந்த ற்கு அைழத்தது
முதல், இதுவைரக்கும் இது உனக்காக
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ைவக்கப்பட்டிருந்தது என்றான்; அப்படிேய
சவுல் அன்ைறயதனம் சாமுேவேலாடு
சாப்ப ட்டான். 25 அவர்கள் ேமைடயலிருந்து
பட்டணத்தற்கு இறங்கவந்தபன்பு,
அவனுைடய ேமல்வீட்டிேல* சவுேலாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 26 அவர்கள்
அதகாைல கழக்கு ெவளுக்கற ேநரத்தல்
எழுந்தருந்தேபாது, சாமுேவல் சவுைல
ேமல்வீட்டின்ேமல் அைழத்து: நான் உன்ைன
அனுப்பவடும்படி ஆயத்தப்படு என்றான்;
சவுல் ஆயத்தப்பட்டேபாது, அவனும்
சாமுேவலும் இருவருமாக ெவளிேய
புறப்பட்டார்கள். 27 அவர்கள் பட்டணத்தன்
கைடசவைர இறங்கவந்தேபாது, சாமுேவல்
சவுைலப் பார்த்து: ேவைலக்காரைன
நமக்கு முன்ேன நடந்துேபாகச் ெசால்
என்றான்; அப்படிேய அவன் நடந்துேபானான்;
இப்ெபாழுது நான் ேதவனுைடய
வார்த்ைதைய உனக்குத் ெதரிவ க்கும்படி,
நீ சற்றுஇங்ேக நல்என்றான்.

அத்த யாயம் 10
சாமுேவல்சவுைலஅப ேஷகத்தல்

1 அப்ெபாழுது சாமுேவல் ைதலக்குப்பைய
எடுத்து, அவனுைடய தைலயன்ேமல்ஊற்ற ,
அவைன முத்தமிட்டு: ெயேகாவா உன்ைனத்

* அத்த யாயம் 9:25 9:25 வீட்டு ெமாட்ைட மாடியல் சவுல்
தூங்குவதற்காகஒருகட்டில் ேபாடப்பட்டுஇருந்தது.
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தம்முைடய சுதந்தரத்தன்ேமல்* தைலவனாக
அப ேஷகம்ெசய்தார் அல்லவா? 2 நீ
இன்ைறக்கு என்ைனவட்டுப் ேபாக றேபாது,
ெபன்யமீன் எல்ைலயான ெசல்சாகல்
ராேகலின் கல்லைறக்கு அருகல் இரண்டு
மனிதர்கைளக் காண்பாய்; அவர்கள்
உன்ைனப் பார்த்து: நீ ேதடப்ேபான
கழுைதகள் கண்டுபடிக்கப்பட்டது; இேதா,
உன் தகப்பன் கழுைதகைளப்பற்றய
கவைலையவ ட்டு, உங்களுக்காக
கவைலப்பட்டு, என் மகனுக்காக என்ன
ெசய்ேவன்? என்கறான்என்றுெசால்வார்கள்.
3 நீ அந்த இடத்ைதவ ட்டு அப்புறம்
கடந்துேபாய், தாேபாரிலுள்ள சமபூமிய ேல
ேசரும்ேபாது, ேதவைனப் பணியும்படி
ெபத்ேதலுக்குப் ேபாக ற மூன்று மனிதர்கள்
அங்ேக உன்ைனக் கண்டு சந்த ப்பார்கள்;
ஒருவன் மூன்று ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
இன்ெனாருவன் மூன்று அப்பங்கைளயும்,
ேவெறாருவன் த ராட்ைச ரசமுள்ள ஒரு
ேதால்ைபயும் ெகாண்டுவந்து, 4 உன்னுைடய
சுகெசய்தைய வ சாரித்து, உனக்கு இரண்டு
அப்பங்கைளக் ெகாடுப்பார்கள்; அைவகைள
நீ அவர்கள் ைகய ேல வாங்கேவண்டும்.
5 பன்பு ெபலிஸ்தர்களின் முகாம் இருக்க ற
ேதவனுைடய மைலக்குப் ேபாவாய்;
அங்ேக நீ பட்டணத்தற்குள் வரும்ேபாது,
ேமைடயலிருந்து இறங்க வருகற

* அத்த யாயம் 10:1 10:1இஸ்ரேவல்மக்கள்ேமல்
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தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்ைதச் சந்த ப்பாய்;
அவர்களுக்கு முன்பாகத் தம்புரும், ேமளமும்,
நாகசுரமும்,சுரமண்டலமும்ேபாகும்;அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள். 6அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய ஆவ உன்ேமல்
இறங்குவார்; நீ அவர்கேளாடு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, ேவறு மனிதனாவாய். 7 இந்த
அைடயாளங்கள் உனக்கு ேநரிடும்ேபாது,
ேநரத்த ற்கு ஏற்றபடி நீ ெசய்; ேதவன்
உன்ேனாடுஇருக்கறார். 8நீ எனக்குமுன்ேன
கல்காலுக்கு இறங்க ப்ேபா; சர்வாங்க
தகனபலிகைளயும் சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்தும்படி, நான் உன்னிடத்தல்
வருேவன்; நான் உன்னிடத்தல் வந்து,
நீ ெசய்யேவண்டியைத உனக்கு
அறவக்கும்வைர, ஏழு நாட்கள் காத்தரு
என்றான்.

சவுல்தீர்க்கதரிச கைளப்ேபாலமாறுதல்
9 அவன் சாமுேவைலவ ட்டுப் ேபாகும்படி

தரும்பனேபாது, ேதவன் அவனுக்கு
ேவறு இருதயத்ைதக் ெகாடுத்தார்; அந்த
அைடயாளங்கள் எல்லாம் அன்ைறயதனேம
நடந்தது. 10 அவர்கள் அந்த மைலக்கு
வந்தேபாது, இேதா, தீர்க்கதரிச களின்
கூட்டம் அவனுக்கு எத ராக வந்தது;
அப்ெபாழுது ேதவனுைடய ஆவ அவன்ேமல்
இறங்கயதால், அவனும் அவர்களுக்குள்ேள
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். 11 அதற்கு
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முன்ேன அவைன அறந்தவர்கள்
எல்ேலாரும் அவன் தீர்க்கதரிச கேளாடிருந்து,
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றைதப் பார்த்தேபாது:
கீசன் மகனுக்கு வந்தது என்ன? சவுலும்
தீர்க்கதரிச களில் ஒருவேனா? என்று
அந்த மக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 12அதற்கு அங்ேக
இருக்க றவர்களில் ஒருவன்: இவர்களுக்குத்
தகப்பன் யார் என்றான்; ஆதலால்
சவுலும் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவேனா?
என்பது பழெமாழியானது. 13 அவன்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடிந்தபன்பு,
ேமைடயன்ேமல் வந்தான். 14 அப்ெபாழுது
சவுலுைடய ச றய தகப்பன்: நீங்கள் எங்ேக
ேபானீர்கள் என்று அவைனயும் அவனுைடய
ேவைலக்காரைனயும் ேகட்டான். அதற்கு
அவன்: நாங்கள் கழுைதகைளத் ேதடப்ேபாய்,
அைவகைள எங்கும் காணாததால்,
சாமுேவலிடத்த ற்குப் ேபாேனாம் என்றான்.
15 அப்ெபாழுது சவுலுைடய ச றய தகப்பன்:
சாமுேவல் உங்களுக்குச் ெசான்னது என்ன?
அைதச் ெசால் என்றான். 16 சவுல் தன்
சறய தகப்பைனப் பார்த்து: கழுைதகள்
கண்டுபடிக்கப்பட்டது என்று எங்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாக ெசான்னார் என்றான்;
ஆனாலும் ராஜ்ஜிய காரியத்ைதப்பற்ற ச்
சாமுேவல் ெசான்னைத அவனுக்கு
அறவக்கவல்ைல.
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சவுைல ராஜாவாக சாமுேவல்அறவத்தல்
17 சாமுேவல் மக்கைள மிஸ்பாவ ேல

ெயேகாவாவ டத்தல் வரவைழத்து,
18 இஸ்ரேவல் மக்கைளப் பார்த்து:
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றது என்னெவன்றால்,
நான் இஸ்ரேவைல எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த, உங்கைள எக ப்தயர்களின்
ைகக்கும், உங்கைளத் துன்பப்படுத்தன
எல்லாராஜாக்களின்ைகக்கும்மீட்டுவ ட்ேடன்.
19 நீங்கேளா உங்களுைடய எல்லாத்
தீங்குகளுக்கும் ெநருக்கங்களுக்கும்
உங்கைள மீட்டு இரட்ச த்த உங்கள் ேதவைன
இந்த நாளிேல புறக்கணித்து, ஒரு ராஜாைவ
எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் என்று அவரிடத்தல்
ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள்; இப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக உங்கள்
ேகாத்த ரத்தன் படியும், வம்சங்களின்படியும்
வந்து நல்லுங்கள் என்றான். 20 சாமுேவல்
இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம்
அருகல் வரச்ெசய்தபன்பு ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தன்ேமல் சீட்டு வழுந்தது.
21 அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைத
அதனுைடய குடும்பங்களின்படி
அருகல் வரச்ெசய்தபன்பு, மாத்த ரி
குடும்பத்தன்ேமலும், அத ேல கீசன்
மகனான சவுலின்ேமலும், சீட்டு வழுந்தது;
அவைனத் ேதடினேபாது, அவன்
காணவல்ைல. 22 அவன் இனி இங்ேக
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வருவானா என்று அவர்கள் தரும்பக்
ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்தேபாது:
இேதா, அவன் ெபாருட்கள் ைவக்கற
இடத்த ேல ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான்
என்றுெயேகாவாெசான்னார். 23அப்ெபாழுது
அவர்கள் ஓடி, அங்ேகயருந்து அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்; அவன்
மக்கள் நடுேவ வந்து நன்றேபாது, எல்லா
மக்களும் அவனுைடய ேதாளிற்கு கீழ்
இருந்தார்கள். இவன் அவர்கைள வ ட
உயரமுள்ளவனாயருந்தான். 24 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து:
ெயேகாவா ெதரிந்து ெகாண்டவைனப்
பாருங்கள், எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
அவனுக்குச் சமமானவன் இல்ைல
என்றான்; அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும்
ஆர்ப்பரித்து: ராஜா வாழ்க என்றார்கள்.
25 சாமுேவல் ராஜ்ஜிய முைறைய
மக்களுக்குத் ெதரிவ த்து, அைத ஒரு
புத்தகத்தல் எழுத , ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ைவத்து, மக்கைளெயல்லாம்
அவரவர் வீட்டுக்கு அனுப்பவ ட்டான்.
26சவுலும்க பயாவலிருக்கறதன்வீட்டுக்குப்
ேபானான்; இராணுவத்தல் ேதவன் எவர்கள்
மனைதத் தூண்டினாேரா, அவர்களும்
அவேனாடு ேபானார்கள். 27 ஆனாலும்
சல பயனற்ற மக்கள்: இவனா நம்ைமக்
காப்பாற்றப்ேபாக றவன் என்று ெசால்லி,
அவனுக்குக் காணிக்ைக ெகாண்டுவராமல்
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அவைன அசட்ைடெசய்தார்கள்; அவேனா
காது ேகட்காதவைனப்ேபாலஇருந்தான்.

அத்த யாயம் 11
அம்ேமானிய ராஜாவாகயநாகாஸ்

1 அந்தக் காலத்தல் நாகாஸ் என்னும்
அம்ேமானியன் வந்து, கீேலயாத்தலிருக்கற
யாேபைச முற்றுைகய ட்டான்; அப்ெபாழுது
யாேபசன் மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
நாகாைச ேநாக்க : எங்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்துெகாள்; அப்ெபாழுது
உமக்கு பணிவைட ெசய்ேவாம் என்றார்கள்.
2 அதற்கு அம்ேமானியனாகய நாகாஸ்:
நான் உங்கள் ஒவ்ெவாருவருைடய வலது
கண்ைணயும் படுங்க , இதனாேல
இஸ்ரேவல் எல்லாவற்றன்ேமலும்
ந ந்ைதவரெசய்வேத நான் உங்கேளாடு
ெசய்யும் உடன்படிக்ைக என்றான். 3 அதற்கு
யாேபசன் மூப்பர்கள்: நாங்கள் இஸ்ரேவல்
நாெடங்கும் தூதுவர்கைள அனுப்பும்படியாக,
ஏழு நாள் எங்களுக்குத் தவைணெகாடும்,
எங்கைள காப்பாற்றுகறவர்கள்
இல்லாவ ட்டால், அப்ெபாழுது உம்மிடத்தல்
வருேவாம் என்றார்கள்.
சவுல் யாேபஸ் கீேலயாத்ைதக்

காப்பாற்றுதல்
4 அந்தத் தூதுவர்கள் சவுலின் ஊராகய

க பயாவ ேல வந்து, மக்களின் காது ேகட்க
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அந்தச் ெசய்த கைளச் ெசான்னார்கள்;
அப்ெபாழுது மக்கெளல்ேலாரும் சத்தமிட்டு
அழுதார்கள். 5 இேதா, சவுல் மாடுகளின்
பன்னாேல வயலிலிருந்து வந்து,
மக்கள் அழுகற காரணம் என்ன என்று
ேகட்டான்; யாேபசன் மனிதர்கள்
ெசால்லிய ெசய்த கைள அவனுக்குத்
ெதரிவ த்தார்கள். 6 சவுல் இந்தச்
ெசய்த கைளக் ேகட்டவுடேன, ேதவனுைடய
ஆவ அவன்ேமல் இறங்கயதால் அவன்
மிகவும் ேகாபப்பட்டு, 7 அவன் இரண்டு
எருதுகைளப் ப டித்து, துண்டித்து அந்தத்
தூதுவர்களின் ைகய ேல ெகாடுத்து,
இஸ்ரேவலின் நாடுகளுக்ெகல்லாம்
அனுப்ப : சவுல் மற்றும் சாமுேவலின்
பன்ெசல்லாதவன் எவேனா, அவனுைடய
மாடுகளுக்கு இப்படிேய ெசய்யப்படும்
என்று ெசால்லியனுப்பனான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவால் உண்டான பயங்கரம்
மக்களின்ேமல் வந்ததால், ஒருமனப்பட்டுப்
புறப்பட்டு வந்தார்கள். 8 அவர்கைளப்
ேபேசக்க ேல கணக்க ட்டுப் பார்த்தான்;
இஸ்ரேவல் மக்களில் மூன்று லட்சம்ேபரும்,
யூதா மனிதர்களில் முப்பதாய ரம்ேபரும்
இருந்தார்கள். 9 அங்ேக வந்த தூதுவர்கைள
அவர்கள் பார்த்து: நாைளக்கு ெவயல்
ஏறுகறதற்கு முன்ேன உங்களுக்கு மீட்புக்
கைடக்கும் என்று கீேலயாத்தலிருக்கற
யாேபசன் மனிதர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்
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என்றார்கள்; தூதுவர்கள் வந்து யாேபசன்
மனிதர்களிடத்தல் அைத அறவத்தார்கள்;
அதற்கு அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
10 பன்பு யாேபசன் மனிதர்கள்: நாைளக்கு
உங்களிடத்தல் வருேவாம், அப்ெபாழுது
உங்கள் வருப்பத்தன்படி எங்களுக்குச்
ெசய்யுங்கள் என்றார்கள். 11 மறுநாளிேல
சவுல் மக்கைள மூன்று பைடகளாக ப ரித்து,
வடியற்காைலயல் முகாமிற்குள் வந்து
ெவயல்ஏறும்வைரக்கும்அம்ேமானியர்கைள
முறயடித்தான்; தப்பனவர்களில் இருவர்
இருவராக ேசர்ந்து ஓடிப்ேபாகாதபடி
எல்ேலாரும் ச தற ப்ேபானார்கள்.
12 அப்ெபாழுது மக்கள் சாமுேவைலப்
பார்த்து: சவுலா நமக்கு ராஜாவாக
இருக்கப்ேபாக றவன் என்று ெசான்னவர்கள்
யார்?அந்தமனிதைனநாங்கள்ெகால்லும்படி
ஒப்புக்ெகாடுங்கள் என்றார்கள். 13 அதற்குச்
சவுல்: இன்ைறயதனம் ஒருவரும்
ெகால்லப்படக்கூடாது; இன்று ெயேகாவா
இஸ்ரேவலர்களுக்கு மீட்ைபக் ெகாடுத்தார்
என்றான். 14 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
மக்கைளப் பார்த்து: நாம் கல்காலுக்குப்
ேபாய், அங்ேக ராஜாைவ ஏற்படுத்துேவாம்
வாருங்கள் என்றான். 15 அப்படிேய
மக்கள் எல்ேலாரும் கல்காலுக்குப்
ேபாய், அந்த இடத்த ேல ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக சவுைல ராஜாவாக ஏற்படுத்த ,
அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 12:1 liv 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 12:3

சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்த , அங்ேக
சவுலும் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவரும்
மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 12
சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம் ராஜாைவ

பற்ற ேபசுதல்
1 அப்ெபாழுது சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவைரயும் பார்த்து: இேதா,
நீங்கள் எனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம்
உங்கள் ெசால்ைலக்ேகட்டு உங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்த ேனன்.
2 இப்ேபாதும் இேதா, ராஜா உங்களுக்கு
முன்பாக வாழ்ந்துவருகறார்;
நாேனா முத ர்வயதானவனும்
நைரத்தவனுமாேனன்; என்னுைடய
மகன்கள் உங்கேளாடிருப்பார்கள்; நான்
என்னுைடய சறுவயதுமுதல் இந்த
நாள்வைரக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக
வாழ்ந்துவந்ேதன். 3 இேதா, நான்
இருக்க ேறன்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகவும்
அவர் அப ேஷகம்ெசய்து ைவத்தவருக்கு
முன்பாகவும் என்ைனக்குறத்துச் சாட்ச
ெசால்லுங்கள்; நான் யாருைடய எருைத
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருைடய
கழுைதைய எடுத்துக்ெகாண்ேடன்? யாருக்கு
அநயாயம்ெசய்ேதன்? யாருக்கு தீங்கு
ெசய்ேதன்? யார் ைகயல் லஞ்சம்
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வாங்க க்ெகாண்டு குருடனாக இருந்ேதன்?
ெசால்லுங்கள்; அப்படி இருக்குமானால்
அைத உங்களுக்குத் தரும்பக் ெகாடுப்ேபன்
என்றான். 4அதற்குஅவர்கள்: நீர் எங்களுக்கு
அநயாயம் ெசய்யவும் இல்ைல; எங்களுக்கு
தீங்கு ெசய்யவும்இல்ைல; ஒருவர் ைகயலும்
ஒன்றும் வாங்கவும் இல்ைல என்றார்கள்.
5அதற்குஅவன்: நீங்கள்என்னுைடயைகயல்
ஒன்றும் கண்டுபடிக்கவல்ைல என்பதற்குக்
ெயேகாவா உங்களுக்கு எத ராகச் சாட்ச யாக
இருக்க றார்; அவர் அப ேஷகம்ெசய்தவரும்
இன்று அதற்குச் சாட்ச என்றான்;
அதற்கு அவர்கள்: அவர் சாட்ச தான்
என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது சாமுேவல்
மக்கைளப் பார்த்து: ேமாேச, ஆேராைன,
ஏற்படுத்தயவரும், உங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தவரும்
ெயேகாவாேவ. 7 இப்ெபாழுதும்
ெயேகாவா உங்களுக்கும் உங்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்கும் ெசய்துவந்த எல்லா
நீதயான ெசய்ைககைளக்குறத்தும்,
நான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உங்கேளாடு நயாயம் ேபசும்படிக்கு நீங்கள்
நல்லுங்கள். 8 யாக்ேகாபு எக ப்த ற்கு
ேபாயருக்கும்ேபாது, உங்கள் முன்ேனார்கள்
ெயேகாவாைவப் பார்த்து முைறய ட்டார்கள்,
அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசையயும்,
ஆேராைனயும் அனுப்பனார்; அவர்கள்
உங்கள் முன்ேனார்கைள எக ப்தலிருந்து
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அைழத்துவந்து, அவர்கைளஇந்த இடத்த ேல
குடியருக்கச்ெசய்தார்கள். 9 அவர்கள்
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
மறந்துேபாக றேபாது, அவர் அவர்கைள
ஆத்ேசாரின் பைடத்தைலவனாகய
ச ெசராவன் ைகயலும், ெபலிஸ்தர்களின்
ைகயலும், ேமாவாப ய ராஜாவன்ைகயலும்
வற்றுப்ேபாட்டார்; இவர்கள் அவர்களுக்கு
வேராதமாக யுத்தம்ெசய்தார்கள்.
10 ஆைகயால் அவர்கள் ெயேகாவாைவப்
பார்த்துமுைறய ட்டு: நாங்கள்ெயேகாவாைவ
வ ட்டுப் பாகால்கைளயும் அஸ்தேராத்ைதயும்
வழிபட்டதனாேல, பாவம்ெசய்ேதாம்;
இப்ேபாதும் எங்கள் எத ரிகளின் ைகக்கு
எங்கைள மீட்டுவடும்; இனி உம்ைம
வழிபடுேவாம் என்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ெயருபாகாைலயும்,*
ேபதாைனயும்†, ெயப்தாைவயும்
சாமுேவைலயும் அனுப்ப , நீங்கள்
பயமில்லாமல் குடியருக்கும்படிச் சுற்றலும்
இருந்த உங்கள் எத ரிகளின் ைகக்கும்
உங்கைள நீங்கலாக்க இரட்ச த்தார்.
12அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவாகய நாகாஸ்
உங்களுக்கு வேராதமாக வருகறைத
நீங்கள் கண்டேபாது, உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ உங்களுக்கு ராஜாவாக
இருந்தும், நீங்கள் என்ைன ேநாக்க :
* அத்த யாயம் 12:11 12:11க த ேயாைன † அத்த யாயம்
12:11 12:11 பாராக்ைக
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அப்படியல்ல, ஒரு ராஜா எங்கள்ேமல்
ஆளேவண்டும் என்றீர்கள். 13 இப்ெபாழுதும்
நீங்கள் ேவண்டும் என்று வரும்ப த்
ெதரிந்துெகாண்ட ராஜா,இேதா,இருக்கறார்;
இேதா, ெயேகாவா உங்களுக்கு ஒரு
ராஜாைவ ஏற்படுத்தனார். 14 நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய வாக்குக்கு வ ேராதமாகக்
கலகம்ெசய்யாமல் ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, அவருக்கு பணிவைடெசய்து,
அவருைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்தால்,
நீங்களும் உங்கைள ஆளுகற ராஜாவும்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவப்
பன்பற்றுகறவர்களாக இருப்பீர்கள்.
15 நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமல்,ெயேகாவாவுைடயவாக்குக்கு
எத ராக கலகம் ெசய்தால், ெயேகாவாவுைடய
ைக உங்கள் முன்ேனார்களுக்கு எத ராக
இருந்ததுேபால உங்களுக்கும் எத ராக
இருக்கும். 16 இப்ெபாழுது ெயேகாவா
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்யும்
ெபரிய காரியத்ைத நன்று பாருங்கள்.
17 இன்று ேகாதுைம அறுவைடயன் நாள்
அல்லவா? நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு
ராஜாைவக் ேகட்டதால், ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசய்த உங்களுைடய
தீங்கு ெபரியெதன்று நீங்கள் பார்த்து
உணரும்படி, நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது
இடிமுழக்கங்கைளயும் மைழையயும்
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கட்டைளயடுவார் என்று ெசால்லி,
18 சாமுேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்தான்; அன்ைறயதனேம
ெயேகாவா இடிமுழக்கங்கைளயும்
மைழையயும் கட்டைளய ட்டார்; அப்ெபாழுது
மக்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுக்கும்
சாமுேவலுக்கும் மிகவும் பயந்து;
19 சாமுேவைலப் பார்த்து: நாங்கள்
சாகாதபடி உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்தல் உம்முைடய
அடியாருக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யும்;
நாங்கள் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கேளாடும்
எங்களுக்குஒருராஜாேவண்டும்என்றுேகட்ட
இந்தப் பாவத்ைதயும் ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்
என்று மக்கள் எல்ேலாரும் ெசான்னார்கள்.
20 அப்ெபாழுது சாமுேவல் மக்கைளப்
பார்த்து: பயப்படாதீர்கள்; நீங்கள்
இந்தத் தீங்ைகெயல்லாம் ெசய்தீர்கள்;
ஆனாலும் ெயேகாவாைவ வ ட்டுப்
பன்வாங்காமல்ெயேகாவாைவஉங்கள்முழு
இருதயத்ேதாடும் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
21 பயனற்றதும், வடுவக்கமுடியாததுமாக
இருக்க ற ெவறுைமயானைவகைளப்
பன்பற்றும்படி தரும்பாதீர்கள்; அைவகள்
வீணானைவகேள. 22ெயேகாவா உங்கைளத்
தம்முைடய மக்களாக்க க்ெகாள்வதற்கு
ப ரியமானதால், ெயேகாவா தம்முைடய
ேமன்ைமயான நாமத்தனிமித்தம் தமது
மக்கைளக் ைகவ டமாட்டார். 23 நானும்
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உங்களுக்காக வண்ணப்பம் ெசய்யாமல்
இருந்தால் ெயேகாவாவுக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்க றவனாக இருப்ேபன்; அது
எனக்குத் தூரமாயருக்கட்டும்; நன்ைமயும்
சரியானதுமான வழிைய நான் உங்களுக்குப்
ேபாத ப்ேபன். 24 நீங்கள் எப்படியும்
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, உங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும் உண்ைமயாய் அவைரச்
ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அவர்
உங்களிடத்தல் எவ்வளவு மகைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைதச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 25 நீங்கள் இன்னும்
தீங்ைகேய ெசய்தால், நீங்களும் உங்கள்
ராஜாவும்அழிந்துேபாவீர்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 13
சாமுேவல்சவுைலக்கடிந்துெகாள்ளல்

1 சவுல் அரசாட்ச ெசய்து, ஒரு
வருடமானது; அவன் இஸ்ரேவைல
இரண்டாம் வருடம் அரசாண்டேபாது,
2 இஸ்ரேவலில் மூவாய ரம்ேபைரத்
தனக்காகத் ெதரிந்துெகாண்டான்;
அவர்களில் 2,000 ேபர் சவுேலாடுமிக்மாசலும்
ெபத்ேதல் மைலயலும், 1,000 ேபர்
ேயானத்தாேனாடு ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
க பயாவலும் இருந்தார்கள்; மற்ற மக்கைள
அவரவர் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பவ ட்டான்.
3 ேயானத்தான் ேகபாவ ேல முகாமிட்டிருந்த
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ெபலிஸ்தர்கைள முறயடித்தான்;
ெபலிஸ்தர்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டார்கள்;
ஆகேவ, இைத எப ெரயர்கள் ேகட்கட்டும்
என்று சவுல் ேதசெமங்கும் எக்காளம்
ஊதச்ெசய்தான். 4 முகாமிட்டிருந்த
ெபலிஸ்தர்கைளச் சவுல் முறயடித்தான்
என்றும், இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்கு
அருவருப்பானார்கள் என்றும்,
இஸ்ரேவெலல்லாம் ேகள்வப்பட்டேபாது,
மக்கள் சவுலுக்குப் பன்ெசல்லும்படி
கல்காலுக்கு வரவைழக்கப்பட்டார்கள்.
5 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவேலாடு
யுத்தம்ெசய்ய 30,000 இரதங்கேளாடும்,
6,000 குதைரவீரேராடும், கடற்கைர
மணைலப்ேபால எண்ணற்ற மக்கேளாடும்
கூடிவந்து, ெபத்தாேவலுக்குக் க ழக்கான
மிக்மாச ேல முகாமிட்டார்கள். 6 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் தங்களுக்கு உண்டான
இக்கட்ைட பார்த்தேபாது, மக்கள் தங்களுக்கு
உண்டான ெநருக்கத்தனாேல ெகப களிலும்,
முட்காடுகளிலும், கன்மைலகளிலும்,
கணறுகளிலும், குைககளிலும்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 7 எப ெரயர்களில்
சலர் ேயார்தாைனயும் கடந்து, காத்
நாட்டிற்கும் கீேலயாத் ேதசத்த ற்கும்
ேபானார்கள்; சவுேலா இன்னும் கல்காலில்
இருந்தான்; எல்லா மக்களும் பயந்து
அவனுக்குப் பன்ெசன்றார்கள். 8 அவன்
தனக்குச் சாமுேவல் குறத்தகாலத்தன்படி
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ஏழுநாள்வைர காத்தருந்தான்; சாமுேவல்
கல்காலுக்கு வரவல்ைல, மக்கள் அவைன
வட்டுச் ச தற ப்ேபானார்கள். 9 அப்ெபாழுது
சவுல்: சர்வாங்கதகனபலிையயும்
சமாதானபலிகைளயும் என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்று ெசால்லி,
சர்வாங்கதகனபலிையச் ெசலுத்தனான்.
10 அவன் சர்வாங்கதகனபலிய ட்டு
முடிக்க றேபாது, இேதா, சாமுேவல்
வந்தான்; சவுல் அவைனச் சந்த த்து
வரேவற்க அவனுக்கு எத ராக ேபானான்.
11 நீர் ெசய்தது என்ன என்று சாமுேவல்
ேகட்டதற்கு, சவுல்: மக்கள் என்ைனவட்டுச்
ச தற ப்ேபாக றைதயும், குறத்த நாளில்
நீர் வராதைதயும், ெபலிஸ்தர்கள்
மிக்மாச ேல கூடிவந்தருக்க றைதயும்,
நான் பார்த்ததனால், 12 கல்காலில்
ெபலிஸ்தர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக
வந்துவடுவார்கள் என்றும், நான்
இன்னும் ெயேகாவாவுைடய இரக்கத்ைதத்
ேதடவல்ைல என்றும் நைனத்துத் துணிந்து,
சர்வாங்க தகனபலிையச் ெசலுத்த ேனன்
என்றான். 13 சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து:
முட்டாள் தனமாக ெசய்தீர்; உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உமக்கு வத த்த
கட்டைளையக் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபானீர்;
ைகக்ெகாண்டிருந்தால் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்ேமல் உம்முைடய
ராஜ்ஜியத்ைத என்ெறன்றும்
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உறுத ப்படுத்துவார். 14 இப்ேபாேதா
உம்முைடயஆட்ச நைலநற்காது;ெயேகாவா
தம்முைடய இருதயத்த ற்கு ஏற்ற ஒரு
மனிதைனத் தமக்குத் ேதடி, அவைனக்
ெயேகாவா தம்முைடய மக்கள்ேமல்
தைலவனாக இருக்கக் கட்டைளய ட்டார்;
ெயேகாவா உமக்கு வத த்த கட்டைளைய
நீர் ைகக்ெகாள்ளவல்ைலேய என்று
ெசான்னான். 15 சாமுேவல் எழுந்து,
கல்காைலவ ட்டு, ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
க பயாவுக்குப் ேபானான்; சவுல் தன்ேனாடு
இருக்கற மக்கைளக் கணக்ெகடுக்க றேபாது,
ஏறக்குைறய 600ேபர்இருந்தார்கள். 16சவுலும்
அவனுைடய மகனான ேயானத்தானும்
அவர்கேளாடு இருக்க ற மக்களும்
ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள க பயாவல்
இருந்துவ ட்டார்கள்; ெபலிஸ்தர்கேளா
மிக்மாச ேல முகாமிட்டிருந்தார்கள்.
17 ெகாள்ைளக்காரர்கள் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாமிலிருந்து மூன்று பைடகளாகப்
புறப்பட்டு வந்தார்கள்; ஒரு பைட
ஒப்ரா வழியாய்ச் சூவால் நாட்டிற்கு
ேநராகப்ேபானது. 18 ேவெறாரு பைட
ெபத்ெதாேரான் வழியாகப் ேபானது;
ேவெறாரு பைட வனாந்தரத்தல் இருக்க ற
ெசேபாயீமின் பள்ளத்தாக்குக்கு எத ரான
எல்ைலவழியாகப் ேபானது. 19 எப ெரயர்கள்
பட்டயங்கைளயும் ஈட்டிகைளயும்
உண்டாக்காதபடிப் பார்த்துெகாள்ள
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ேவண்டும் என்று ெபலிஸ்தர்கள்
ெசால்லியருந்ததால், இஸ்ரேவல் ேதசத்தல்
எங்கும்ஒருெகால்லனும்காணப்படவல்ைல.
20 இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அவரவர்
தங்கள் கலப்ைபகளின் இரும்புகைளயும்,
தங்கள் மண்ெவட்டிகைளயும்,
தங்கள் ேகாடரிகைளயும், தங்கள்
கடப்பாைரகைளயும்தீட்டிக்கூர்ைமயாக்குவதற்கு,
ெபலிஸ்தர்களிடத்த ற்குப்ேபாகேவண்டியதாக
இருந்தது. 21 கடப்பாைரகைளயும்,
மண்ெவட்டிகைளயும், மூன்று கூருள்ள
ஆயுதங்கைளயும், ேகாடரிகைளயும், கத ர்
அரிவாைளயும் கூர்ைமயாக்குவதற்கு
அரங்கள் மாத்த ரம் அவர்களிடத்தல்
இருந்தது. 22 யுத்தநாள் வந்தேபாது,
சவுலுக்கும் அவனுைடய மகனான
ேயானத்தாைனயும் தவ ர, சவுேலாடும்
ேயானத்தாேனாடும் இருக்க ற மக்களில்
ஒருவர் ைகயலும் பட்டயமும் ஈட்டியும்
இல்லாமல் இருந்தது. 23 ெபலிஸ்தர்களின்
முகாம் மிக்மாசலிருந்து ேபாக ற வழிவைர
பரவயருந்தது.

அத்த யாயம் 14
ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்கைளத்

தாக்குதல்
1ஒரு நாள் சவுலின்மகனான ேயானத்தான்

தன்னுைடய ஆயுததாரியான வாலிபைனப்
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பார்த்து: நமக்கு எத ராக அந்தப் பக்கத்தல்
இருக்கற ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு
ேபாேவாம் வா என்று ெசான்னான்;
அைத அவன் தன்னுைடய தகப்பனுக்கு
அறவக்கவல்ைல. 2 சவுல் க பயாவன்
கைடச முைனயாகய மிக்ேரானிேல
ஒரு மாதுைளமரத்தன்கீழ் இருந்தான்;
அவேனாடு இருந்த மக்கள் ஏறக்குைறய
600 ேபராக இருந்தார்கள். 3 சீேலாவ ேல
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியனாயருந்த
ஏலியன் மகனான பெனகாசுக்குப்
ப றந்த இக்கேபாத்தன் சேகாதரனும்,
அகதூபன் மகனுமாகய அகயா என்பவன்
ஏேபாத்ைத அணிந்தருந்தான்; ேயானத்தான்
ேபானைத மக்கள் அறயாமல் இருந்தார்கள்.
4 ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு
ேபாகப்பார்த்த வழிகளின் நடுேவ, இந்தப்
பக்கம் ஒரு ெசங்குத்தான பாைறயும்,
அந்தப் பக்கம் ஒரு ெசங்குத்தான
பாைறயும் இருந்தது; ஒன்றுக்குப் ேபாேசஸ்
என்று ெபயர், மற்ெறான்றுக்குச் ேசேன
என்று ெபயர். 5 அந்தப் பாைறகளில்
ஒன்று வடக்ேக மிக்மாசுக்கு எத ராகவும்,
மற்ெறான்று ெதற்ேக க பயாவுக்கு
எத ராகவும் இருந்தது. 6 ேயானத்தான்
தன் ஆயுததாரியான வாலிபைன பார்த்து:
வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்களுைடய அந்த
முகாமிற்குப் ேபாேவாம் வா; ஒருேவைள
ெயேகாவா நமக்காக ஒரு காரியம்
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ெசய்வார்; அேநகம் ேபைரக்ெகாண்ேடா,
ெகாஞ்சம்ேபைரக்ெகாண்ேடா, இரட்ச க்கக்
ெயேகாவாவுக்குத் தைடயல்ைல என்றான்.
7 அப்ெபாழுது அவனுைடய ஆயுததாரி
அவைனப் பார்த்து: உம்முைடயஇருதயத்தல்
இருக்கறபடிெயல்லாம் ெசய்யும்; அப்படிேய
ேபாங்கள்; இேதா, உம்முைடய மனதற்கு
ஏற்றபடி நானும் உம்ேமாடு வருக ேறன்
என்றான். 8 அதற்கு ேயானத்தான்: இேதா,
நாம் கடந்து, அந்த மனிதரிடத்த ற்குப்
ேபாக றவர்கள்ேபால அவர்களுக்கு நம்ைமக்
காண்பப்ேபாம். 9 நாங்கள் உங்களிடத்த ற்கு
வரும் வைர நல்லுங்கள் என்று நம்ேமாேட
ெசால்வார்களானால்,நாம்அவர்களிடத்த ற்கு
ஏற ப்ேபாகாமல், நம்முைடய நைலய ேல
ந ற்ேபாம். 10 எங்களிடத்த ற்கு ஏற
வாருங்கள் என்று ெசால்வார்களானால்,
ஏற ப்ேபாேவாம்; ெயேகாவா அவர்கைள
நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இது
நமக்கு அைடயாளம் என்றான். 11 அப்படிேய
அவர்கள் இருவரும் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாமிற்குமுன்தங்கைளக்காண்பத்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்கள்: இேதா,
எப ெரயர்கள் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த
குழிகைளவ ட்டுப் புறப்படுக றார்கள்
என்று ெசால்லி, 12 முகாமில் இருக்க ற
மனிதர்கள் ேயானத்தாைனயும் அவனுைடய
ஆயுததாரிையயும் பார்த்து: எங்களிடத்த ற்கு
ஏறவாருங்கள், உங்களுக்குப் புத்த



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 14:13 lxvi 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 14:16

கற்ப ப்ேபாம் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
ேயானத்தான் தன் ஆயுததாரிையப்
பார்த்து: என் பன்னாேல ஏற வா,
ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவலின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று
ெசால்லி, 13 ேயானத்தான் தன்
ைககளாலும் தன் கால்களாலும் தவழ்ந்து
ஏறனான்; அவனுைடய ஆயுததாரி
அவனுக்குப் பன்னாேல ஏறனான்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் ேயானத்தானுக்கு
முன்பாக மடிந்து வழுந்தார்கள்;
அவனுைடய ஆயுததாரியும் அவனுக்குப்
பன்னாேல ெவட்டிக்ெகாண்ேடேபானான்.
14ேயானத்தானும்அவனுைடயஆயுததாரியும்
அடித்த அந்த முந்தன அடிய ேல
ஏறக்குைறய 20 ேபர் அைர ஏர் *
நலமான வ சாலத்த ேல வழுந்தார்கள்.
15அப்ெபாழுதுமுகாமிலும்ெவளியலும்,சகல
ஜனங்களிலும், த கல் உண்டாக , முகாமில்
இருந்தவர்களும் ெகாள்ைளய டப்ேபான
கூட்டத்தலுள்ளவர்களுங்கூடத் த கல்
அைடந்தார்கள்; பூமியும் அத ர்ந்தது; அது
ேதவனால் உண்டான தகலாயருந்தது†.
16 ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள க பயாவ ேல
சவுலுக்கு இருந்த இரவுக்காவலர்கள்
பார்த்து: இேதா, அந்த ஏராளமான
கூட்டம் கைலந்து, அங்கும் இங்கும்

* அத்த யாயம் 14:14 14:14 அைர ஏக்கர் நலம்
† அத்த யாயம் 14:15 14:15அதுஒருெபரிய த கல்.
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ஓடுவைதக் கண்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது
சவுல் தன்ேனாடு இருக்கற மக்கைளப்
பார்த்து: நம்மிடத்தலிருந்து ேபானவர்கள்
யார் என்று கணக்ெகடுங்கள் என்றான்;
அவர்கள் கணக்ெகடுக்க றேபாது, இேதா,
ேயானத்தானும் அவனுைடய ஆயுததாரியும்
அங்ேக இல்ைல என்று கண்டார்கள்.
18 அப்ெபாழுது சவுல் அகயாைவ ேநாக்க :
ேதவனுைடய ெபட்டிையக் ெகாண்டுவா
என்றான்; ேதவனுைடய ெபட்டி அந்த
நாட்களில் இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல்
இருந்தது. 19இப்படிச் சவுல் ஆசாரியேனாேட
ேபசும்ேபாது, ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில்
உண்டான கலகம் வரவர அத கரித்தது;
அப்ெபாழுது சவுல் ஆசாரியைனப் பார்த்து:
இருக்கட்டும் என்றான். 20 சவுலும்
அவேனாடிருந்த மக்களும் கூட்டம் கூடிப்
ேபார்க்களத்த ற்குப் ேபானார்கள்; ஒருவர்
பட்டயம் ஒருவருக்கு எத ராக இருந்தபடியால்
மகா குழப்பம் உண்டானது. 21 இதற்குமுன்பு
ெபலிஸ்தர்களுடன் கூடி அவர்கேளாடு
முகாமிேல த ரிந்துவந்த எப ெரயர்களும்,
சவுேலாடும் ேயானத்தாேனாடும்
இருக்க ற இஸ்ரேவலர்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 22 எப்ப ராயீம்
மைலகளில் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த
எல்லா இஸ்ரேவலர்களும் ெபலிஸ்தர்கள்
தப்ப ேயாடுக றைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
யுத்தத்த ேல அவர்கைள ெநருங்க த்
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ெதாடர்ந்தார்கள். 23 இப்படிக் ெயேகாவா
அன்ைறயதனம் இஸ்ரேவைல இரட்ச த்தார்;
அந்தயுத்தம்ெபத்தாேவன்வைர நடந்தது.

சவுல்ஆைணயடுதல்
24 இஸ்ரேவலர்கள் அன்ைறயதனம்

மிகுந்த வருத்தம் அைடந்தார்கள்; நான்
என் எத ரிகைள பழிவாங்கேவண்டும்,
மாைலவைரக்கும் ெபாறுக்காமல் எவன்
சாப்படுக றாேனா, அவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்று சவுல் மக்களுக்கு ஆைணயட்டுச்
ெசால்லியருந்தபடியால், மக்களில் ஒருவரும்
ெகாஞ்சம்கூட சாப்ப டாதருந்தார்கள்.
25 எல்லா இராணுவ மக்கள் எல்ேலாரும்
ஒரு காட்டிேல வந்தார்கள்; அங்ேக
நலத்த ேல ேதன் கூடு கட்டியருந்தது.
26 மக்கள் காட்டிேல வந்தேபாது, இேதா,
ேதன் ஒழுகக்ெகாண்டிருந்தது; ஆனாலும்
ஒருவனும் அைதத் தன் ைகயனாேல
ெதாட்டுத் தன் வாயல் ைவக்கவல்ைல;
மக்கள் அந்த ஆைணயனிமித்தம்
பயப்பட்டார்கள். 27 ேயானத்தான் தன்
தகப்பன் மக்களுக்கு ஆைணயட்டைதக்
ேகள்வப்படவல்ைல; அவன் தன்
ைகயலிருந்த ேகாைல நீட்டி, அதன்
நுனியனாேல ேதன்கூட்ைடக் குத்த ,
அைத எடுத்துத் தன் வாய ேல
ேபாட்டான்; அதனால் அவனுைடய
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கண்கள் ெதளிந்தது‡. 28 அப்ெபாழுது
ஜனங்களில் ஒருவன்: இன்ைறக்கு
சாப்படுக றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று
உம்முைடய தகப்பனார் மக்களுக்கு
உறுதயாய் ஆைணயட்டிருக்க றார்;
ஆகேவ மக்கள் கைளத்தருக்க றார்கள்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்:
என் தகப்பன் ேதசத்தன் மக்கைளக்
கலங்கச்ெசய்தார்: நான் இந்தத் ேதனிேல
ெகாஞ்சம் ருச பார்த்ததல், என் கண்கள்
ெதளிந்தைதப் பாருங்கள். 30இன்ைறயதனம்
மக்கள் தங்களுக்கு அகப்பட்ட தங்கள்
எத ரிகளின் ெகாள்ைளய ேல ஏதாவது
சாப்ப ட்டிருந்தால், எத்தைன நலமாயருக்கும்;
ெபலிஸ்தருக்குள் உண்டான படுெகாைல
மிகவும் அத கமாயருக்குேம என்றான்.
31அவர்கள்அன்ைறயதனம்மிக்மாசலிருந்து
ஆயேலான் வைர ெபலிஸ்தர்கைள
முறயடித்தேபாது, மக்கள் மிகவும்
கைளத்தருந்தார்கள். 32 அப்ெபாழுது
மக்கள் ெகாள்ைளயன்ேமல் பாய்ந்து,
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்,
கன்றுக்குட்டிகைளயும் ப டித்து, தைரய ேல
ேபாட்டு அடித்து, இரத்தத்ேதாடும்
சாப்ப ட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது,
இேதா, இரத்தத்ேதாடு இருக்க றைத
சாப்ப ட்டதால் மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு

‡ அத்த யாயம் 14:27 14:27 புதுெபலன்அைடந்தான்
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எத ராக பாவம் ெசய்க றார்கள்
என்று சவுலுக்கு அறவத்தார்கள்;
அவன்: நீங்கள் துேராகம்ெசய்தீர்கள்;
இப்ேபாேத ஒரு ெபரிய கல்ைல
என்னிடம் உருட்டிக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
34 நீங்கள் மக்களுக்குள்ேள ேபாய்,
இரத்தத்ேதாடிருக்க றைதச் சாப்படுவதால்,
ெயேகாவாவுக்கு எத ராக பாவம்
ெசய்யாதபடிக்கு, அவரவர் தங்கள்
மாட்ைடயும் அவரவர் தங்கள் ஆட்ைடயும்
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவந்து, இங்ேக
அடித்து, பன்பு சாப்ப டேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்று
கட்டைளய ட்டான்; ஆகேவ, மக்கள்
எல்ேலாரும் அவரவர் தங்கள் மாடுகைள
அன்று இரவு தாங்கேள ெகாண்டுவந்து,
அங்ேக அடித்தார்கள். 35 பன்பு சவுல்
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான்; அது அவன் ெயேகாவாவுக்குக்
கட்டினமுதலாவதுபலிபீடம். 36அதற்குப்பன்பு
சவுல்: நாம்இந்தஇரவ ேலெபலிஸ்தர்கைளத்
ெதாடர்ந்துேபாய், காைல ெவளிச்சமாகும்
வைர அவர்கைளக் ெகாள்ைளய ட்டு,
அவர்களில் ஒருவைரயும் மீதயாக
ைவக்காதருப்ேபாமாக என்றான். அதற்கு
அவர்கள்: உம்முைடய கண்களுக்கு
நலமானபடிெயல்லாம் ெசய்யும் என்றார்கள்.
ஆசாரியேனா: நாம் இங்ேக ேதவனிடத்தல்
ேசர்ேவாம் என்றான். 37 அப்படிேய:
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ெபலிஸ்தர்கைளத் ெதாடர்ந்து ேபாகலாமா?
அவர்கைள இஸ்ரேவலின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பீரா? என்று சவுல்
ேதவனிடத்தல் வ சாரித்தான்; அவர் அந்த
நாளிேல அவனுக்கு பதல் ெசால்லவல்ைல.
38 அப்ெபாழுது சவுல்: மக்களின்
தைலவர்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும் இங்ேக
ேசர்ந்து வந்து, இன்று இந்தப் பாவம்
எதனாேல உண்டாயற்று என்று பார்த்து
அறயுங்கள். 39 அது என் மகனான
ேயானத்தானிடத்தல் காணப்பட்டாலும்,
அவன் ந ச்சயமாக சாகேவண்டும் என்று
இஸ்ரேவைலஇரட்ச க்க றெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன் என்றான்;
சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் ஒருவனும்
அவனுக்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல.
40 அதற்குப்பன்பு அவன் இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : நீங்கள்
அந்தப்பக்கத்த ேல இருங்கள்; நானும்
என் மகனான ேயானத்தானும்
இந்தப்பக்கத்தல் இருப்ேபாம் என்றான்;
மக்கள் சவுைலப்பார்த்து: உம்முைடய
கண்களுக்கு நலமானபடி ெசய்யும்
என்றார்கள். 41 அப்ெபாழுது சவுல்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ைவ ேநாக்க : ந தானமாய்க் கட்டைளய ட்டு
உண்ைமைய வளங்கச்ெசய்யும் என்றான்;
அப்ெபாழுது ேயானத்தான்ேமலும்
சவுலின்ேமலும் சீட்டு வழுந்தது, மக்கேளா
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தப்பனார்கள். 42 எனக்கும் என் மகனான
ேயானத்தானுக்கும் சீட்டுப்ேபாடுங்கள் என்று
சவுல் ெசான்னேபாது, ேயானத்தான்ேமல்
சீட்டு வழுந்தது. 43 அப்ெபாழுது சவுல்
ேயானத்தாைனப் பார்த்து: நீ ெசய்தது என்ன?
எனக்குச் ெசால் என்று ேகட்டான். அதற்கு
ேயானத்தான்: என் ைகயல் இருக்கற
ேகாலின் நுனியனாேல ெகாஞ்சம் ேதன்
எடுத்து ருச பார்த்ேதன்; அதற்காக நான்
சாகேவண்டும் என்றான். 44 அப்ெபாழுது
சவுல்: ேயானத்தாேன, நீ சாகத்தான்
ேவண்டும்; இல்லாவ ட்டால் ேதவன் எனக்கு
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
ெசய்யக்கடவர் என்றான். 45 மக்கேளா
சவுைல பார்த்து: இஸ்ரேவலிேல இந்தப்
ெபரிய இரட்ச ப்ைபச் ெசய்த ேயானத்தான்
ெகாைல ெசய்யப்படலாமா? அது கூடாது;
அவனுைடயதைலயல்இருக்கறஒருமுடியும்
தைரய ேல வழப்ேபாக றதல்ைல என்று
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டுச் ெசால்லுக ேறாம்; ேதவன்
துைண நற்க அவன் இன்று காரியத்ைத
நடப்ப த்தான் என்றார்கள்; அப்படிேய
ேயானத்தான் சாகாதபடி, மக்கள் அவைனத்
தப்புவத்தார்கள். 46 சவுல் ெபலிஸ்தர்கைள
பன்ெதாடராமல் தரும்பவ ட்டான்;
ெபலிஸ்தர்களும் தங்கள் இடத்த ற்குப்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.
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சவுல்இஸ்ரேவலர்களின் பைகவர்கேளாடு
ேபாரிடுதல்

47 இப்படிச் சவுல் இஸ்ரேவைல ஆளுகற
ராஜரீகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, சுற்றலும்
இருக்கற தன்னுைடய எல்லா எத ரிகளாகய
ேமாவாப யர்களுக்கும், அம்ேமான்
மக்களுக்கும், ஏேதாமியர்களுக்கும்,
ேசாபாவன் ராஜாக்களுக்கும்,
ெபலிஸ்தர்களுக்கும் வ ேராதமாக
யுத்தம்ெசய்து, எவர்கள்ேமல்
பைடெயடுத்தாேனா, அவர்கைளெயல்லாம்
அடக்கனான். 48 அவன் பலத்து,
அமேலக்கயர்கைள முறயடித்து,
இஸ்ரேவலர்கைளக் ெகாள்ைளயடுகற
எல்ேலாருைடய ைகக்கும் அவர்கைள
மீட்ெடடுத்தான். 49 சவுலுக்கு இருந்த
மகன்கள்: ேயானத்தான், இஸ்வ , மல்கசூவா
என்பவர்கள் அவனுைடய இரண்டு
மகள்களில், மூத்தவள் ேபர் ேமராப்,
இைளயவள் ேபர் மீகாள். 50 சவுலுைடய
மைனவயன் ேபர் அக ேனாவாம்,
அவள் அகமாசன் மகள்; அவனுைடய
ேசனாபதயன் ெபயர் அப்ேனர், அவன்
சவுலுைடய ச றய தகப்பனாகய ேநரின்
மகன். 51 கீஸ் சவுலின் தகப்பன்;
அப்ேனரின் தகப்பனாகய ேநர் ஆப ேயலின்
மகன். 52 சவுல் இருந்த நாெளல்லாம்
ெபலிஸ்தர்களின்ேமல் கடினமான யுத்தம்
நடந்தது; சவுல் ஒரு பராக்க ரமசாலிையேயா
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ஒரு பலசாலிையேயா பார்க்கும்ேபாது,
அவர்கள் எல்ேலாைரயும் தன்னிடம்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவான்.

அத்த யாயம் 15
சவுைல ராஜாவாக இராதபடி ெயேகாவா

புறக்கணித்தல்
1 பன்பு சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்து:

இஸ்ரேவலர்களாகயதம்முைடயமக்கள்ேமல்
உம்ைம ராஜாவாக அப ேஷகம்ெசய்வதற்குக்
ெயேகாவா என்ைன அனுப்பனாேர;
இப்ேபாதும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகளும்:
2 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்தலிருந்து வந்தேபாது, அமேலக்கு
அவர்களுக்கு வழிமற த்த ெசய்ைகைய
மனத ேல ைவத்தருக்க ேறன். 3 இப்ேபாதும்
நீ ேபாய், அமேலக்ைகக் ெகான்று,
அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
அழித்து அவன்ேமல் இரக்கம் ைவக்காமல்,
ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும்,
பள்ைளகைளயும், குழந்ைதகைளயும்,
மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும்,
ஒட்டகங்கைளயும்,கழுைதகைளயும்ெகான்று
ேபாடு என்கறார் என்று ெசான்னான்.
4 அப்ெபாழுது சவுல்: இைத மக்களுக்கு
அறயப்படுத்த , ெதலாய மிேல அவர்கைள
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கணக்ெகடுத்தான்; அவர்கள் இரண்டு
லட்சம் காலாட்களும், யூதா மக்கள்
பத்தாய ரம்ேபருமாக இருந்தார்கள்.
5 சவுல் அமேலக்குைடய பட்டணம் வைர
வந்து, பள்ளத்தாக்க ேல காத்தருந்தான்.
6 சவுல் ேகனியைர பார்த்து: நான்
அமேலக்கயர்கேளாடு உங்கைளயும்
அழிக்காதபடி, நீங்கள் அவர்கள்
நடுவலிருந்துவலக ப்ேபாங்கள்;இஸ்ரேவல்
எக ப்தலிருந்துவந்தேபாது, நீங்கள்அவர்கள்
எல்ேலாருக்கும் தையெசய்தீர்கள் என்றான்;
அப்படிேய ேகனியர்கள் அமேலக்கயர்களின்
நடுவலிருந்து வலக ப்ேபானார்கள்.
7 அப்ெபாழுது சவுல்: ஆவலா துவங்க
எக ப்த ற்குஎத ேரயருக்க றசூருக்குப்ேபாகும்
எல்ைல வைர இருந்த அமேலக்கயர்கைள
முறயடித்து, 8 அமேலக்கயர்களின்
ராஜாவான ஆகாைக உய ேராடு ப டித்தான்;
மக்கள் அைனவைரயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தாேல படுெகாைலெசய்தான்.

சவுலின் பாவத்ைத சாமுேவல்
உணர்த்துதல்

9 சவுலும் மக்களும் ஆகாைகயும்,
ஆடுமாடுகளில் ச றந்தைவகைளயும்,
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், நலமான
எல்லாவற்ைறயும், அழித்துப்ேபாட
மனமில்லாமல் தப்பைவத்து,
அற்பமானைவகளும் உதவாதைவகளுமான
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அைனத்ைதயும்முற்றலும்அழித்துப்ேபாட்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத சாமுேவலுக்கு உண்டாக , அவர்
ெசான்னது: 11 நான் சவுைல ராஜாவாக்கயது
எனக்கு வருத்தமாக இருக்க றது; அவன்
என்ைனவட்டுத்தரும்ப ,என்வார்த்ைதகைள
நைறேவற்றாமல் ேபானான் என்றார்;
அப்ெபாழுது சாமுேவல் மனம் வருந்த ,
இரவு முழுவதும் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டான். 12 மறுநாள் அதகாைலயல்
சாமுேவல் சவுைலச் சந்த க்கப்ேபானான்;
அப்ெபாழுது சவுல் கர்ேமலுக்கு வந்து,
தனக்கு ஒரு ெவற்றதூண் நாட்டி, பன்பு பல
இடங்களில்ெசன்றுகல்காலுக்குப்ேபானான்
என்று, சாமுேவலுக்கு அறவக்கப்பட்டது.
13 சாமுேவல் சவுலினிடத்த ற்கு ேபானான்;
சவுல் அவைன ேநாக்க : நீர் ெயேகாவாவால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்; ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய நைறேவற்ற ேனன் என்றான்.
14 அதற்குச் சாமுேவல்: அப்படியானால்
என் காதுகளில் வழுகற ஆடுகளின்
சத்தமும், எனக்குக் ேகட்க ற மாடுகளின்
சத்தமும் என்ன என்றான். 15 அதற்குச்
சவுல்: அமேலக்கயர்களிடத்தலிருந்து
அைவகைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள்;
மக்கள் ஆடுமாடுகளில் நலமானைவகைள
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பலியடும்படிக்குத் தப்பைவத்தார்கள்;
மற்றைவகைளமுற்றலும்அழித்துப்ேபாட்ேடாம்
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என்றான். 16 அப்ெபாழுது சாமுேவல்:
அந்தப் ேபச்ைச வடும், ெயேகாவா
இந்த இரவல் எனக்குச் ெசான்னைத
உமக்கு அறவக்க ேறன் என்று சவுேலாேட
ெசான்னான். அவன்: ெசால்லும் என்றான்.
17 அப்ெபாழுது சாமுேவல்: நீர் உம்முைடய
பார்ைவக்குச் ச றயவராக இருந்தேபாது
அல்லேவா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களுக்குத்
தைலவரானீர்; ெயேகாவா உம்ைம
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக அப ேஷகம்
ெசய்தாேர. 18 இப்ேபாதும் ெயேகாவா:
நீ ேபாய் அமேலக்கயர்களாகய அந்தப்
பாவ கைளக் ெகான்று, அவர்கைள
முழுவதுமாக அழிக்கும்வைர, அவர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய் என்று ெசால்லி, உம்ைம அந்த
வழியாக அனுப்பனார். 19இப்படியருக்க, நீர்
ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக்ேகட்காமல்,
ெகாள்ைளப்ெபாருட்களின் ேமல்
ஆைசைவத்து, ெயேகாவாவுைடய
பார்ைவக்குப் தீங்கானைத ெசய்தது என்ன
என்றான். 20 சவுல் சாமுேவைல ேநாக்க :
நான் ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக் ேகட்டு,
ெயேகாவா என்ைன அனுப்பன வழியாய்ப்
ேபாய், அமேலக்கன் ராஜாவான ஆகாைகக்
ெகாண்டுவந்து, அமேலக்கயர்கைளக்
ெகாைல ெசய்ேதன். 21 மக்கேளா
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
கல்காலிேல பலியடுவதற்காக,
ெகாள்ைளப்ெபாருட்களிேல சாபத்தீடாகும்
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ஆடுமாடுகளிேல முதன்ைமயானவகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள் என்றான்.
22அதற்குச் சாமுேவல்:
“ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்

கீழ்ப்படிக றைதவ ட,
சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும்

ெயேகாவாவுக்குப்ப ரியமாயருக்குேமா?
பலிையவ டகீழ்ப்படிதலும்,ஆட்டுக்கடாக்களின்

ெகாழுப்ைபவ ட ெசவெகாடுத்தலும்
உத்தமம்.

23 கலகம்ெசய்தல் பல்லிசூனிய
பாவத்த ற்கும்,

ப டிவாதம்ெசய்தல் அவபக்த க்கும் வக்க ரக
ஆராதைனக்கும் சமமாகஇருக்க றது;

நீர் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையப்
புறக்கணித்ததாேல,

அவர் உம்ைம ராஜாவாக இல்லாதபடி
புறக்கணித்துத்தள்ளினார்”

என்றான். 24 அப் ெபாழுது
சவுல் சாமுேவைல ேநாக்க : நான்
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளையயும்
உம்முைடய வார்த்ைதகைளயும் மீறனதால்
பாவம் ெசய்ேதன்; நான் மக்களுக்குப்
பயந்து, அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகட்ேடன்.
25 இப்ேபாதும் நீர் என் பாவத்ைத
மன்னித்து, நான் ெயேகாவாைவ
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி, என்ேனாடு
தரும்பவாரும் என்றான். 26 சாமுேவல்
சவுைலப் பார்த்து: நான் உம்ேமாடு
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தரும்பவருவதல்ைல; ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையப் புறக்கணித்தீர்;
நீர் இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
இல்லாதபடி, ெயேகாவா உம்ைமயும்
புறக்கணித்துத் தள்ளினார் என்றான்.
27 ேபாகும்படி சாமுேவல் தரும்புக றேபாது,
சவுல், அவனுைடய சால்ைவயன்
ெதாங்கைலப் ப டித்துக் ெகாண்டான்,
அது கழிந்துேபாய ற்று. 28 அப்ெபாழுது
சாமுேவல் அவைன பார்த்து: ெயேகாவா
இன்று உம்மிடத்தலிருந்த இஸ்ரேவலின்
ராஜ்ஜியத்ைதக் க ழித்துப்ேபாட்டு,
உம்ைமவ ட உத்தமனாயருக்க ற உம்முைடய
ேதாழனுக்கு அைதக் ெகாடுத்தார்.
29 இஸ்ரேவலின் ெபலனாக இருப்பவர்
ெபாய் ெசால்லுகறதும் இல்ைல; தாம்
ெசான்னதலிருந்து மனம் மாறுவதும்
இல்ைல; மனம் மாற அவர் மனிதன்
அல்ல என்றான். 30 அதற்கு அவன்:
நான் பாவம் ெசய்ேதன்; இப்ேபாது என்
மக்களின் மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும்,
இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகவும் நீர் என்ைனக்
கனப்படுத்த , நான் உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி,
என்ேனாடு தரும்பவாரும் என்றான்.
31 அப்ெபாழுது சாமுேவல் தரும்ப ச்
சவுலுக்குப் பன்ெசன்றான்; சவுல்
ெயேகாவாைவத் ெதாழுதுெகாண்டான்.
32பன்பு சாமுேவல்: அமேலக்கன் ராஜாவான
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ஆகாைக என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான்; ஆகாக் சந்ேதாஷமாய்
அவனிடத்தல் வந்து, மரணத்தன் கசப்பு
ேபானது ந ச்சயம் என்றான். 33 சாமுேவல்:
உன் பட்டயம் ெபண்கைளப் பள்ைள
இல்லாதவர்களாக ஆக்கனதுேபால,
ெபண்களுக்குள்ேள உன் தாயும் பள்ைள
இல்லாதவள் ஆவாள் என்று ெசால்லி,
சாமுேவல் கல்காலிேல ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ஆகாைகத் துண்டு துண்டாக
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 34 பன்பு சாமுேவல்
ராமாவுக்குப் ேபானான்; சவுேலா தன்
ஊராகய க பயாவலிருக்கற தன்வீட்டுக்குப்
ேபாய்வ ட்டான். 35 சவுல் மரணமைடயும்
நாள்வைர சாமுேவல் அப்புறம் அவைனக்
கண்டு ேபசவல்ைல; இஸ்ரேவலின்ேமல்
சவுைல ராஜாவாக்கனதற்காகக் ெயேகாவா
மன வருத்தப்பட்டதனால், சாமுேவல்
சவுலுக்காகத்துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.

அத்த யாயம் 16
சாமுேவல்தாவீைதஅப ேஷகம்ெசய்தல்

1 ெயேகாவா சாமுேவைலப் பார்த்து:
இஸ்ரேவலின்ேமல் ராஜாவாக
இல்லாதபடிக்கு, நான் புறக்கணித்துத்
தள்ளின சவுலுக்காக நீ எதுவைர
துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருப்பாய்; நீ உன்
ெகாம்ைபைதலத்தால் ந ரப்ப க்ெகாண்டுவா;
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ெபத்ெலேகமியனாகய ஈசாயனிடத்த ற்கு
உன்ைன அனுப்புேவன்; அவனுைடய
மகன்களில் ஒருவைன நான் ராஜாவாகத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்றார். 2 அதற்குச்
சாமுேவல்: நான் எப்படிப்ேபாேவன்; சவுல்
இைதக் ேகள்வப்பட்டால், என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவாேனஎன்றான்;அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: நீ ஒரு காைளையக் ைகேயாேட
ெகாண்டுேபாய், ெயேகாவாவுக்குப்
பலிய டவந்ேதன் என்று ெசால்லி,
3 ஈசாையப் பலிவருந்த ற்கு அைழப்பாயாக;
அப்ெபாழுது நீ ெசய்யேவண்டியைத
நான் உனக்கு அறவப்ேபன்; நான்
உனக்குச் ெசால்க றவைன எனக்காக
அப ேஷகம்ெசய்வாயாக என்றார்.
4 ெயேகாவா ெசான்னபடிேய சாமுேவல்
ெசய்து, ெபத்ெலேகமுக்குப் ேபானான்;
அப்ெபாழுது அந்த ஊரின் மூப்பர்கள்
நடுக்கத்ேதாடு அவனுக்கு எத ராக வந்து,
நீர் வருகறது சமாதானமா என்றார்கள்.
5 அதற்கு அவன்: சமாதானம் தான்;
ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டவந்ேதன்; நீங்கள்
உங்கைளப் பரிசுத்தம் ெசய்துெகாண்டு,
என்ேனாடு பலிவருந்த ற்கு வாருங்கள்
என்றான்; ேமலும் ஈசாையயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் பரிசுத்தம்ெசய்து,
அவர்கைளப் பலிவருந்த ற்கு அைழத்தான்.
6 அவர்கள் வந்தேபாது, அவன் எலியாைபப்
பார்த்தவுடேன: ெயேகாவாவால் அப ேஷகம்
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ெசய்யப்படுபவன் இவன்தாேனா என்றான்.
7 ெயேகாவா சாமுேவைல பார்த்து: நீ
இவனுைடய முகத்ைதயும், இவனுைடய
சரீர வளர்ச்சையயும் பார்க்கேவண்டாம்;
நான் இவைனப் புறக்கணித்ேதன்; மனிதன்
பார்க்க றபடி நான் பார்க்கமாட்ேடன்; மனிதன்
முகத்ைதப் பார்ப்பான்; ெயேகாவாேவா
இருதயத்ைதப் பார்க்க றார் என்றார்.
8அப்ெபாழுது ஈசாய் அபனதாைப அைழத்து,
அவைனச் சாமுேவலுக்கு முன்பாகக்
கடந்துேபாகச்ெசய்தான்;அவன்: இவைனயும்
ெயேகாவா ெதரிந்து ெகாள்ளவல்ைல
என்றான். 9 ஈசாய் சம்மாைவயும்
கடந்துேபாகச்ெசய்தான்;அவன்: இவைனயும்
ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல
என்றான். 10 இப்படி ஈசாய் தன்னுைடய
மகன்களில் ஏழு ேபைர சாமுேவலுக்கு
முன்பாகக் கடந்துேபாகச்ெசய்தான்;
பன்பு சாமுேவல் ஈசாையப் பார்த்து:
ெயேகாவா இவர்களில் ஒருவைனயும்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல என்று ெசால்லி;
11உன்னுைடய பள்ைளகள் இவ்வளவுதானா
என்று ஈசாையக் ேகட்டான். அதற்கு அவன்:
இன்னும் எல்ேலாருக்கும் இைளயவன்
ஒருவன் இருக்கறான்; அவன் ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்க றான் என்றான்;
அப்ெபாழுது சாமுேவல் ஈசாையப் பார்த்து:
ஆள் அனுப்ப அவைன அைழத்து வா;
அவன்இங்ேக வரும்வைர நான் சாப்ப டாமல்
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இருப்ேபன் என்றான். 12 ஆள் அனுப்ப
அவைன வரவைழத்தான்; அவன் சவந்த
ேமனியும், அழகய கண்களும், நல்ல
அழகுள்ளவனாக இருந்தான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா இவன்தான், நீ எழுந்து
இவைன அப ேஷகம்ெசய் என்றார்.
13 அப்ெபாழுது சாமுேவல்: ைதலக்ெகாம்ைப
எடுத்து, அவைன அவன் சேகாதரர்கள்
நடுவ ேல அப ேஷகம்ெசய்தான்; அந்த
நாள் முதற்ெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
ஆவயானவர் தாவீதன்ேமல் வந்து
இறங்கயருந்தார்; சாமுேவல் எழுந்து
ராமாவுக்குப் ேபாய்வ ட்டான்.

சவுைலத்தீயஆவ துன்புறுத்துதல்
14 ெயேகாவாவுைடய ஆவ சவுைல

வ ட்டு நீங்கனார்; கர்த்தரால்
வரவ டப்பட்ட ஒரு தீய ஆவ அவைன
அைலக்கழித்துக்ெகாண்டிருந்தது.
15 அப்ெபாழுது சவுலின் ஊழியக்காரர்கள்
அவைன பார்த்து: இேதா, ேதவனால்
வ டப்பட்ட ஒரு தீய ஆவ உம்ைம
அைலக்கழிக்க றேத. 16 சுரமண்டலம்
வாச க்க றதல் ேதறன ஒருவைனத்
ேதடும்படிக்கு, எங்கள் ஆண்டவனாகய
நீர் உமக்கு முன்பாக ந ற்க ற உம்முைடய
அடியாருக்குக் கட்டைளயடும்; அப்ெபாழுது
ேதவனால் வ டப்பட்ட தீய ஆவ உம்ேமல்
இறங்கும்ேபாது, அவன் தன் ைகயனால்
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அைத வாச த்தால் உமக்குச் சுகமுண்டாகும்
என்றார்கள். 17 சவுல் தன்னுைடய
ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து: நன்றாக
வாச க்கத்தக்க ஒருவைனத் ேதடி,
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். 18 அப்ெபாழுது அந்த
ேவைலக்காரரில் ஒருவன் பதலாக: இேதா,
ெபத்ெலேகமியனான ஈசாயன் மகன்
ஒருவைன பார்த்தருக்க ேறன்; அவன்
வாச ப்பதல் ேதறனவன், அவன் பலசாலி,
யுத்தவீரன், ேபச்சு த றைம உள்ளவன்,
அழகானவன்; ெயேகாவா அவேனாடு
இருக்கறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
சவுல்: ஈசாயனிடத்தல் ஆட்கைள அனுப்ப ,
ஆட்டு மந்ைதயல் இருக்கற உன் மகனான
தாவீைத என்னிடத்தல் அனுப்பு என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 20அப்ெபாழுதுஈசாய்:
அப்பத்ைதயும், ஒரு ேதால்ைப த ராட்ைச
ரசத்ைதயும், ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும்
கழுைதயன் ேமல் ஏற்ற , தன் மகனான
தாவீதன் மூலமாக சவுலுக்கு அனுப்பனான்.
21 அப்படிேய தாவீது சவுலிடத்தல் வந்து,
அவனுக்கு முன்பாக நன்றான்; அவன்
இவைன மிகவும் ேநச த்தான்; அவனுக்கு
இவன் ஆயுததாரியானான். 22 சவுல்
ஈசாயனிடத்தல் ஆள் அனுப்ப , தாவீது
எனக்கு முன்பாக ந ற்கட்டும்; என்னுைடய
கண்களில் அவனுக்குத் தயவு கைடத்தது
என்று ெசால்லச் ெசான்னான். 23 அப்படிேய
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ேதவனால் வ டப்பட்ட தீய ஆவ சவுைலப்
ப டிக்கும்ேபாது, தாவீது சுரமண்டலத்ைத
எடுத்து,தன்னுைடயைகயனால்வாச ப்பான்;
அதனாேல தீய ஆவ சவுைல வ ட்டு நீங்க ,
ஆறுதலைடந்து,சுகமைடவான்.

அத்த யாயம் 17
இஸ்ரேவலர்களுக்குக் ேகாலியாத்தன்

சவால்
1 ெபலிஸ்தர்கள் யுத்தம் ெசய்வதற்குத்

தங்கள் இராணுவங்கைளச் ேசர்த்து,
யூதாவலுள்ள ேசாக்ேகாவ ேல ஒன்றாகக்
கூடி, ேசாக்ேகாவுக்கும் அெசக்காவுக்கும்
நடுேவ இருக்கற எேபஸ்தம்மீமிேல
முகாமிட்டார்கள். 2 சவுலும் இஸ்ரேவல்
மனிதர்களும் ஒன்றாகக் கூடி,
ஏலா பள்ளத்தாக்க ேல முகாமிட்டு,
ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராக யுத்தத்த ற்கு
அணிவகுத்து நன்றார்கள். 3 ெபலிஸ்தர்கள்
அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு மைலயன்ேமலும்,
இஸ்ரேவலர்கள் இந்தப்பக்கத்தல்
ஒரு மைலயன்ேமலும் நன்றார்கள்;
அவர்களுக்கு நடுேவ பள்ளத்தாக்கு
இருந்தது. 4 அப்ெபாழுது காத் ஊரானாகய
ேகாலியாத் என்னும் ேபருள்ள ஒரு வீரன்
ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிலிருந்து புறப்பட்டு
வந்து நடுேவ ந ற்பான்; அவன் உயரம்
ஆறு முழமும் ஒரு ஜாணுமாம். 5 அவன்
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தன்னுைடய தைலயன்ேமல் ெவண்கல
கவசத்ைதப் ேபாட்டு, ஒரு ேபார்க்கவசம்
அணிந்தருப்பான்; அந்தக் கவசத்தன்
எைட ஐயாய ரம் ேசக்கல் ெவண்கலமாக
இருக்கும். 6 அவன் தன்னுைடய
கால்களிேல ெவண்கலக் கவசத்ைதயும்
தன்னுைடய ேதாள்களின்ேமல் ெவண்கலக்
ேகடகத்ைதயும் அணிந்தருப்பான்.
7 அவனுைடய ஈட்டியன் தாங்குக்ேகால்
ெநசவுக்காரர்களின் தற மரத்தன்
அடர்த்தயாகவும் அவன் ஈட்டியன் முைன
அறுநூறு ேசக்கல் இரும்புமாயருக்கும்;
ேகடகம் ப டிக்க றவன் அவனுக்கு
முன்னாக நடப்பான். 8 அவன் வந்து
நன்று, இஸ்ரேவல் இராணுவங்கைளப்
பார்த்துச் சத்தமிட்டு, நீங்கள் யுத்தத்த ற்கு
அணிவகுத்து நற்க றது என்ன? நான்
ெபலிஸ்தயன் அல்லவா? நீங்கள் சவுலின்
ஊழியக்காரர்கள் அல்லவா? உங்களில்
ஒருவைனத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்,
அவன் என்னிடத்தல் வரட்டும். 9 அவன்
என்ேனாேட யுத்தம்ெசய்யவும் என்ைனக்
ெகால்லவும் த றைமயுள்ளவனாக இருந்தால்,
நாங்கள் உங்களுக்கு ேவைலக்காரர்களாக
இருப்ேபாம்; நான் அவைன ெஜயத்து
அவைனக் ெகால்ேவனானால், நீங்கள்
எங்களுக்கு ேவைலக்காரர்களாக இருந்து,
எங்களுக்கு பணிவைட ெசய்யேவண்டும்
என்று ெசால்லி, 10 பன்னும் அந்தப்
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ெபலிஸ்தயன்: நான் இன்ைறயதனம்
இஸ்ரேவலுைடய இராணுவங்களுக்கு
சவால் வ ட்ேடன்; நாம் ஒருவேராடு ஒருவர்
யுத்தம்ெசய்ய ஒருவைன வடுங்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டு வருவான். 11 சவுலும்
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் அந்தப்
ெபலிஸ்தனுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
கலங்க மிகவும் பயப்பட்டார்கள்.

தாவீதுேபாருக்குச்ெசல்லுதல்
12 தாவீது என்பவன் யூதாவலுள்ள

ெபத்ெலேகம் ஊரானான ஈசாய் என்னும்
ெபயருள்ள எப்ப ராத்தய மனிதனுைடய
மகனாக இருந்தான்; ஈசாய்க்கு எட்டு
மகன்கள் இருந்தார்கள்; இவன் சவுலின்
நாட்களிேல மற்ற மக்களுக்குள்ேள வயது
முத ர்ந்த க ழவனாக மத க்கப்பட்டான்.
13 ஈசாயனுைடய மூன்று மூத்த மகன்கள்
சவுேலாடு யுத்தத்த ற்குப் ேபாயருந்தார்கள்;
யுத்தத்த ற்குப் ேபாயருந்த அவனுைடய
மூன்று மகன்களில் மூத்தவனுக்கு எலியாப்
என்றும், இரண்டாம் மகனுக்கு அபனதாப்
என்றும், மூன்றாம் மகனுக்கு சம்மா
என்றும் ெபயர். 14 தாவீது எல்ேலாருக்கும்
இைளயவன்; மூத்தவர்களாகய
அந்த மூன்றுேபரும் சவுேலாடுப்
ேபாயருந்தார்கள். 15 தாவீது சவுைலவ ட்டுத்
தரும்ப ப்ேபாய் ெபத்ெலேகமிலிருக்க ற
தன் தகப்பனுைடய ஆடுகைள
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ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். 16 அந்தப்
ெபலிஸ்தயன் காைலயலும் மாைலயலும்
40 நாட்கள் வந்துவந்து நற்பான். 17 ஈசாய்
தன்னுைடய மகனான தாவீைத பார்த்து:
உன்னுைடய சேகாதரர்களுக்கு இந்த
ஒரு மரக்கால்* வறுத்த பயற்ைறயும்,
இந்தப் பத்து அப்பங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, முகாமிலிருக்க ற
உன்னுைடய சேகாதரர்களிடத்தல்
ஓட்டமாகப் ேபாய், 18 இந்தப் பத்துப்
பால்கட்டிகைள ஆய ரம்ேபருக்கு
அத பதயானவனிடத்தல் ெகாடுத்து, உன்
சேகாதரர்கள் சுகமாயருக்க றார்களா
என்று வசாரித்து, அவர்களிடத்தல்
அைடயாளம் வாங்க க்ெகாண்டுவா
என்றான். 19 அப்ெபாழுது சவுலும்,
அவர்களும், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்,
ஏலா பள்ளத்தாக்க ேல ெபலிஸ்தர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
20 தாவீது அதகாைலயல் எழுந்து,
ஆடுகைளக் காவலாளிய டம்
ஒப்பைடத்துவ ட்டு, ஈசாய் தனக்குக்
கற்ப த்தபடிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
இரதங்கள் இருக்கற இடத்த ேல வந்தான்;
இராணுவங்கள் அணிவகுத்து நன்று,
யுத்தத்த ற்ெகன்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.
21 இஸ்ரேவலர்களும் ெபலிஸ்தர்களும்

* அத்த யாயம் 17:17 17:17 10 க ேலா
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ஒருவருக்கு எத ராக ஒருவர் அணிவகுத்துக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது
தாவீது: தான் ெகாண்டுவந்தைவகைள
இறக்க , ெபாருட்கைள காக்க றவனிடத்தல்
ஒப்பைடத்துவ ட்டு, இராணுவங்களுக்குள்
ஓடி, தன் சேகாதரர்கைளப்பார்த்து:
சுகமாயருக்க றீர்களா என்று
ேகட்டான். 23 அவன் இவர்கேளாடு
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா, காத்
ஊரானாகய ேகாலியாத் என்னும் ேபருள்ள
அந்தப் ெபலிஸ்தய வீரன் ெபலிஸ்தர்களின்
இராணுவங்களிலிருந்து எழும்பவந்து
நன்று, முன்பு ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய
ெசான்னான்; அைதத் தாவீது ேகட்டான்.
24 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அந்த
மனிதைனப் பார்க்கும்ேபாது மிகவும்
பயப்பட்டு, அவன் முகத்த ற்கு வலக
ஓடிப்ேபாவார்கள். 25 அந்தேநரத்தல்
இஸ்ரேவலர்கள்: வந்து நற்க ற அந்த
மனிதைனப் பார்த்தீர்களா?, இஸ்ரேவைல
ந ந்த க்க வந்து நற்க றான்; இவைனக்
ெகால்க றவன் எவேனா, அவைன
ராஜா மிகவும் ஐசுவரியவானாக்க ,
அவனுக்குத் தம்முைடய மகைளத்
தந்து, அவனுைடய தகப்பன் வீட்டாைர
இஸ்ரேவலிேல வரியல்லாமல் வாழச்
ெசய்வார் என்றார்கள். 26 அப்ெபாழுது
தாவீது தன்னுடன் நற்க றவர்கைளப்
பார்த்து, இந்தப் ெபலிஸ்தயைனக் ெகான்று
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இஸ்ரேவலுக்கு ேநரிட்ட ந ந்ைதைய
நீக்குகறவனுக்கு என்ன ெசய்யப்படும்;
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய இராணுவங்கைள
ந ந்த ப்பதற்கு வருத்தேசதனம் இல்லாத
இந்த ெபலிஸ்தயன் எம்மாத்த ரம்
என்றான். 27 அதற்கு மக்கள்: அவைனக்
ெகால்க றவனுக்கு இன்ன இன்னபடி
ெசய்யப்படும் என்று முன் ெசான்ன
வார்த்ைதகைளேய அவனுக்குச்
ெசான்னார்கள். 28 அந்த மனிதர்கேளாடு
அவன் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றைத அவன்
மூத்த சேகாதரனாகய எலியாப் ேகட்டேபாது,
அவன் தாவீதன்ேமல் ேகாபம் ெகாண்டு: நீ
இங்ேக வந்தது என்ன? வனாந்த ரத்தலுள்ள
அந்தக் ெகாஞ்ச ஆடுகைள நீ யாரிடம்
ஒப்பைடத்தாய்? யுத்தத்ைதப் பார்க்க
அல்லவா வந்தாய்? உன் ெபருைமையயும்,
உன் இருதயத்தன் அகங்காரத்ைதயும்
நான் அற ேவன் என்றான். 29 அதற்குத்
தாவீது: நான் இப்ெபாழுது ெசய்தது
என்ன? நான் வந்ததற்கு காரணம்
இல்ைலயா என்று ெசால்லி, 30 அவைன
வட்டு, ேவெறாருவனிடத்தல் தரும்ப ,
அந்தப்படிேயேகட்டான்;மக்கள்முன்ேபாலேவ
பதல் ெசான்னார்கள். 31 தாவீது ெசான்ன
வார்த்ைதகைள அவர்கள் ேகட்டு, அைதச்
சவுலினிடம் அறவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது
அவன் அவைன அைழத்தான். 32 தாவீது
சவுைல பார்த்து: இவனால் ஒருவனுைடய
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இருதயமும் கலங்க ேவண்டியதல்ைல;
உம்முைடய அடியானாகய நான் ேபாய்,
இந்தப் ெபலிஸ்தேனாேட யுத்தம்ெசய்ேவன்
என்றான். 33 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைத
ேநாக்க : நீ இந்தப் ெபலிஸ்தேனாேட
எத ர்த்து யுத்தம்ெசய்ய உன்னால்
முடியாது; நீ இைளஞன், அவேனா தன்
சறுவயது முதல் யுத்தவீரன் என்றான்.
34 தாவீது சவுைலப்பார்த்து: உம்முைடய
அடியான் என் தகப்பனுைடய ஆடுகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது, ஒரு
முைற ஒரு சங்கமும் ஒரு கரடியும்
வந்து, மந்ைதயலிருக்கற ஒரு ஆட்ைடப்
ப டித்துக்ெகாண்டது. 35 நான் அைதப்
பன்ெதாடர்ந்துேபாய், அைத அடித்து,
அைத அதன் வாய்க்குத் தப்புவ த்ேதன்;
அது என்ேமல் பாய்ந்தேபாது, நான்
அதன் தாைடையப் ப டித்து, அைத
அடித்துக் ெகான்று ேபாட்ேடன். 36 அந்தச்
சங்கத்ைதயும் அந்தக் கரடிையயும்
உம்முைடய அடியானாகய நான்
ெகான்ேறன்; வருத்தேசதனமில்லாத இந்தப்
ெபலிஸ்தனும் அைவகளில் ஒன்ைறப் ேபால
இருப்பான்; அவன் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
இராணுவங்கைள ந ந்த த்தாேன என்றான்.
37 பன்னும் தாவீது: என்ைனச் சங்கத்தன்
ைகக்கும் கரடியன் ைகக்கும் தப்புவத்த
ெயேகாவா இந்தப் ெபலிஸ்தனுைடய
ைகக்கும்தப்புவ ப்பார்என்றான்;அப்ெபாழுது
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சவுல் தாவீைதப் பார்த்து: ேபா, ெயேகாவா
உன்னுடன் இருப்பாராக என்றான். 38 சவுல்
தாவீதுக்குத் தன் உைடகைள அணிவத்து
ெவண்கலமான ஒரு கவசத்ைத அவனுைடய
தைலயன்ேமல் ேபாட்டு, ஒரு கவசத்ைதயும்
அவனுக்குத் அணிவத்தான். 39அவனுைடய
பட்டயத்ைத தாவீது தன் உைடகளின்ேமல்
கட்டிக்ெகாண்டு, அத ேல அவனுக்குப்
பழக்கமில்லாததனால் நடந்து பார்த்தான்;
அப்ெபாழுது தாவீது சவுைல ேநாக்க :
நான் இைவகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
ேபாகமுடியாது; இந்த பழக்கம் எனக்கு
இல்ைல என்று ெசால்லி, அைவகைளக்
கைளந்துேபாட்டு, 40 தன் தடிையக் ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டு, ஆற்றலிருக்கற
ஐந்து கூழாங்கற்கைளத் ெதரிந்ெதடுத்து,
அைவகைள ேமய்ப்பர்களுக்குரிய
தன்னுைடய ைபய ேல ேபாட்டு, தன்னுைடய
கவைணத் தன்னுைடய ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டு, அந்தப் ெபலிஸ்தனின்
அருகல்ேபானான்.

தாவீதுேகாலியாத்ைதக்ெகால்லுதல்
41 ெபலிஸ்தனும் நடந்து, தாவீதன்

அருகல் வந்தான்; ேகடகத்ைத ப டிக்க றவன்
அவனுக்கு முன்னாக நடந்தான்.
42 ெபலிஸ்தயன் சுற்ற ப்பார்த்து: தாவீைதக்
கண்டு, அவன் இைளஞனும் அழகுமான
சவந்த ேமனியுள்ளவனுமாகஇருந்தபடியால்,
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அவைன இழிவாகக் கருதனான்.
43 ெபலிஸ்தயன் தாவீைதப் பார்த்து: நீ
தடிகேளாேட என்னிடத்தல் வர நான்
நாயா என்று ெசால்லி, அவன் தன்னுைடய
ெதய்வங்கைளக்ெகாண்டு தாவீைதச்
சப த்தான். 44பன்னும்அந்தப் ெபலிஸ்தயன்
தாவீைதப் பார்த்து: என்னிடத்தல் வா;
நான் உன்னுைடய மாம்சத்ைத ஆகாயத்துப்
பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
ெகாடுப்ேபன் என்றான். 45 அதற்குத்
தாவீது: ெபலிஸ்தைன ேநாக்க : நீ
பட்டயத்ேதாடும், ஈட்டிேயாடும், ேகடகத்ேதாடும்
என்னிடத்தல்வருகறாய்;நாேனாநீந ந்த த்த
இஸ்ரேவலுைடய இராணுவங்களின்
ேதவனாகய ேசைனகளுைடய
ெயேகாவாவன் நாமத்த ேல உன்னிடத்தல்
வருக ேறன். 46 இன்ைறயதனம்
ெயேகாவா உன்ைன என்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; நான் உன்ைனக்
ெகான்று, உன்னுைடய தைலைய உன்ைன
வட்டுஎடுத்து,ெபலிஸ்தர்களுைடயமுகாமின்
பணங்கைள இன்ைறயதனம் ஆகாயத்துப்
பறைவகளுக்கும், பூமியன் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன்; அதனால்
இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர் உண்டு
என்று பூமியல் உள்ளவர்கள் அைனவரும்
அற ந்துெகாள்ளுவார்கள். 47 ெயேகாவா
பட்டயத்தனாலும் ஈட்டியனாலும்
இரட்ச க்க றவர் அல்ல என்று இந்த
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மக்கள்கூட்டெமல்லாம் அற ந்துெகாள்ளும்;
யுத்தம் ெயேகாவாவுைடயது;அவர் உங்கைள
எங்கள்ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான்.
48 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபலிஸ்தயன்
எழும்ப , தாவீதுக்கு எத ராக ெநருங்க
வரும்ேபாது, தாவீது வைரவாக அந்த
இராணுவத்தற்கும்அந்தப் ெபலிஸ்தனுக்கும்
எத ராக ஓடி, 49 தன்னுைடய ைகைய
ைபய ேல வ ட்டு, அதலிருந்து ஒரு கல்ைல
எடுத்து, கவணிேல ைவத்துச் சுழற்ற ,
ெபலிஸ்தனுைடய ெநற்றய ேல பட
எற ந்தான்; அந்தக் கல் அவன் ெநற்றயல்
பத ந்து ேபானதால், அவன் தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்தான். 50 இப்படியாகத்
தாவீதுஒருகவணினாலும்ஒருகல்லினாலும்
ெபலிஸ்தைனத் ேதாற்கடித்து, அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டான்; தாவீதன் ைகயல்
பட்டயம் இல்ைல. 51 எனேவ, தாவீது
ெபலிஸ்தயனின் அருேக ஓடி அவன்ேமல்
நன்று, அவனுைடய பட்டயத்ைத எடுத்து,
அைத அதன் உைறயலிருந்து உருவ ,
அவைனக்ெகான்று அதனாேல அவனுைடய
தைலைய ெவட்டிப்ேபாட்டான்; அப்ெபாழுது
தங்கள் வீரன் ெசத்துப்ேபானான் என்று
ெபலிஸ்தர்கள் கண்டு, ஓடிப்ேபானார்கள்.
52 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களும் யூதா
மனிதர்களும் எழுந்து, ஆர்ப்பரித்து,
பள்ளத்தாக்கன் எல்ைலவைர, எக்ேரானின்
வாசல்கள்வைர, ெபலிஸ்தர்கைளத்
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துரத்தனார்கள்; சாராயீமின் வழியலும்,
காத் பட்டணம் வைர, எக்ேரான் பட்டணம்
வைர, ெபலிஸ்தர்கள் ெவட்டுண்டு
வழுந்தார்கள். 53 இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெபலிஸ்தர்கைள துரத்தன பன்பு, தரும்ப
வந்து, அவர்களுைடய முகாம்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள். 54 தாவீது
ெபலிஸ்தனுைடய தைலைய எடுத்து,
அைத எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு
வந்தான்; அவன் ஆயுதங்கைளேயா
தன்னுைடய கூடாரத்த ேல ைவத்தான்.
55 தாவீது ெபலிஸ்தனுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டுப் ேபாக றைத சவுல் கண்டேபாது,
அவன் ேசனாத பதயாகய அப்ேனைரப்
பார்த்து: அப்ேனேர, இந்த வாலிபன்
யாருைடய மகன் என்று ேகட்டான்; அதற்கு
அப்ேனர்: ராஜாேவ, எனக்குத் ெதரியாது
என்று உம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்றான். 56 அப்ெபாழுது
ராஜா: அந்தப் பள்ைள யாருைடய
மகன் என்று ேகள் என்றான். 57 தாவீது
ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று தரும்பும்ேபாது,
அப்ேனர் அவைனச் சவுலுக்கு முன்பாக
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டான்;
ெபலிஸ்தனுைடய தைல அவனுைடய
ைகயல் இருந்தது. 58 அப்ெபாழுது
சவுல்: வாலிபேன, நீ யாருைடய மகன்
என்று அவைனக்ேகட்டதற்கு, தாவீது:
நான் ெபத்ெலேகம் ஊரானாக இருக்க ற
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உம்முைடய அடியானாகய ஈசாயன் மகன்
என்றான்.

அத்த யாயம் 18
தாவீதும் ேயானத்தானும்

நண்பர்களாக றார்கள்
1 அவன் சவுேலாேட ேபச முடிந்த பன்பு,

ேயானத்தானுைடய ஆத்துமா தாவீதன்
ஆத்துமாேவாடு ஒன்றாக இைசந்தருந்தது;
ேயானத்தான்அவைனத் தன்உயைரப்ேபால
ேநச த்தான். 2 சவுல் அவைன அவனுைடய
தகப்பன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாக
வ டாமல், அன்று முதல் தன்னிடத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டான். 3 ேயானத்தான்
தாவீைதத் தன்னுைடய ஆத்துமாைவப்ேபால
ேநச த்ததால், அவனும் இவனும்
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார்கள்.
4 ேயானத்தான் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த
சால்ைவையக் கழற்ற , அைதயும், தன்
உைடகைளயும், தன் பட்டயத்ைதயும்,
தன்னுைடய வல்ைலயும், தன்னுைடய
கச்ைசையயும் கூடத் தாவீதுக்குக்
ெகாடுத்தான்.
தாவீதன்ெவற்ற கைளசவுல்கவனித்தல்

5 தாவீது சவுல் தன்ைன அனுப்புக ற
எவ்வ டத்த ற்கும் ேபாய், புத்தயாய்க்
காரியத்ைத நடத்தயதால், சவுல்
அவைன யுத்தமனிதர்களின்ேமல்
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அதகாரியாக்கனான்; அவன் எல்லா
மக்களின் கண்களுக்கும், சவுலுைடய
ஊழியக்காரர்களின் கண்களுக்கும்
ப ரியமாயருந்தான். 6தாவீதுெபலிஸ்தைனக்
ெகான்று தரும்ப வந்தபன்பு, மக்கள்
தரும்ப வரும்ேபாதும், ெபண்கள்
இஸ்ரேவலின் எல்லா பட்டணங்களிலும்
இருந்து, ஆடல் பாடலுடன் புறப்பட்டு,
ேமளங்கேளாடும் கீதவாத்தயங்கேளாடும்
சந்ேதாஷமாய் ராஜாவாகய சவுலுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள். 7அந்த ெபண்கள்
ஆடிப்பாடும்ேபாது:
“சவுல் ெகான்றது 1,000, தாவீது ெகான்றது

10,000” என்று பாடினார்கள். 8 அந்த
வார்த்ைத சவுலுக்கு ஆழ்ந்த
துக்கமாயருந்தது; அவன் மிகுந்த
எரிச்சலைடந்து, தாவீதுக்குப் 10,000,
எனக்ேகா 1,000 ெகாடுத்தார்கள்;
இன்னும் ஆட்ச மட்டும் அவனுக்குக்
குைறவாயருக்க றது என்று ெசால்லி,
9 அந்த நாள் முதற்ெகாண்டு சவுல்
தாவீைத சந்ேதகத்ேதாடு பார்த்தான்.

தாவீைதக்கண்டுசவுல்பயப்படுதல்
10 மறுநாளிேல ேதவனால் வ டப்பட்ட

தீயஆவ சவுலின்ேமல் இறங்கனது;
அவன் வீட்டிற்குள்ேள தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது
தாவீது தனந்ேதாறும் ெசய்க றபடி,
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தன்னுைடய ைகயனால் சுரமண்டலத்ைத
வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்; சவுலின்
ைகய ேல ஈட்டியருந்தது. 11 அப்ெபாழுது
சவுல் தாவீைதச் சுவேராேட ேசர்த்து
குத்த ப்ேபாடுேவன் என்று ஈட்டிைய
அவன்ேமல் எற ந்தான்; ஆனாலும் தாவீது
வலக இரண்டு முைற அவனுக்குத்
தப்பனான். 12 ெயேகாவா தாவீேதாடு
இருக்க றார் என்றும் தன்ைன வட்டு
வலக ப்ேபானார் என்றும், சவுல் கண்டு,
தாவீதுக்குப் பயந்து, 13 அவைனத்
தன்ைனவட்டு அப்புறப்படுத்த , அவைன
ஆய ரம் ேபருக்கு அத பதயாக ைவத்தான்;
அப்படிேய அவன் மக்களுக்கு முன்பாகப்
ேபாக்கும் வரத்துமாயருந்தான். 14 தாவீது
தன்னுைடய ெசயல்களில் எல்லாம்
புத்த மானாக நடந்தான்; ெயேகாவா
அவேனாடு இருந்தார். 15 அவன் மகா
புத்த மானாக நடக்க றைதச் சவுல் கண்டு,
அவனுக்குப் பயந்தான். 16இஸ்ரேவலர்களும்
யூதா மக்களுமாகய யாவரும் தாவீைத
ேநச த்தார்கள்; அவர்களுக்கு முன்பாக
அவன் ேபாக்கும் வரத்துமாயருந்தான்.
17 என்னுைடய ைக அல்ல, ெபலிஸ்தர்களின்
ைகேய அவன்ேமல் வழட்டும் என்று
சவுல் நைனத்துக்ெகாண்டு, சவுல்
தாவீைத ேநாக்க : இேதா, என்னுைடய
மூத்த மகளாகய ேமராைவ உனக்கு
மைனவயாகக்ெகாடுப்ேபன்;நீஎனக்குநல்ல
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ைதரியமுள்ளவனாக மாத்த ரம் இருந்து,
ெயேகாவாவுைடய யுத்தங்கைள நடத்து
என்றான். 18 அப்ெபாழுது தாவீது சவுைலப்
பார்த்து: ராஜாவுக்கு மருமகனாவதற்கு
நான் எம்மாத்த ரம், என்னுைடய
ஜீவன் எம்மாத்த ரம், இஸ்ரேவலிேல
என்னுைடய தகப்பன் வம்சமும் எம்மாத்த ரம்
என்றான். 19 சவுலின் மகளாகய ேமராப்
தாவீதுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் காலம்
வந்தேபாது, அவள் ேமேகாலாத்தயனாகய
ஆதரிேயலுக்கு மைனவயாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டாள். 20 சவுலின் மகளாகய
மீகாள் தாவீைத ேநச த்தாள்; அது சவுலுக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, அது அவனுக்குச்
சந்ேதாஷமாயருந்தது. 21 அவள் அவனுக்கு
இைடயூராக இருக்கவும், ெபலிஸ்தர்களின்
ைக அவன்ேமல் வழவும், அவைள
அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று சவுல்
நைனத்து, தாவீைத பார்த்து: நீ என்னுைடய
இரண்டாம் மகளால் இன்று எனக்கு
மருமகனாவாய் என்றான். 22 பன்பு சவுல்
தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் தாவீேதாடு இரகச யமாகப் ேபச :
இேதா, ராஜா உன்ேமல் ப ரியமாயருக்க றார்;
அவருைடய ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாரும்
உம்ைம ேநச க்க றார்கள்; இப்ேபாதும்
நீர் ராஜாவுக்கு மருமகனானால் நலம்
என்று ெசால்லுங்கள் என்று கற்ப த்தான்.
23 சவுலின் ஊழியக்காரர்கள் இந்த
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வார்த்ைதகைளத் தாவீதன் ெசவகள்
ேகட்கப் ேபசனார்கள்; அப்ெபாழுது
தாவீது, நான் ராஜாவுக்கு மருமகனாக றது
ேலசான காரியமா? நான் எளியவனும்,
அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவனுமாக
இருக்க ேறன் என்றான். 24 தாவீது
இன்ன இன்னபடி ெசான்னான் என்று
சவுலின் ஊழியக்காரர்கள் அவனுக்கு
அறவத்தார்கள். 25அப்ெபாழுது சவுல்: ராஜா
சீதனத்ைத வரும்பாமல், ெபலிஸ்தர்களின்
நூறு நுனித்ேதால்களினால் ராஜாவன்
எத ரிகளிடத்தல் பழிவாங்க வருப்பமாக
இருக்க றார் என்று தாவீதுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான்; தாவீைத
ெபலிஸ்தர்களின் ைகயனால்
வழச்ெசய்வேத சவுலுைடய எண்ணமாக
இருந்தது. 26 அவன் ஊழியக்காரர்கள்
தாவீதுக்கு இந்த வார்த்ைதகைளச்
ெசான்னேபாது, ராஜாவுக்கு மருமகனாக றது
தாவீதுக்குப் ப ரியமாயருந்தது. 27 அதற்குக்
குறத்த நாட்கள் நைறேவறும் முன்ேப,
தாவீது எழுந்து, தன்னுைடய மனிதர்கைள
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ெபலிஸ்தர்களில்
இருநூறுேபைர ெவட்டி, அவர்களின்
நுனித்ேதால்கைளக் ெகாண்டு வந்து,
தான் ராஜாவுக்கு மருமகனாகும்படி,
அைவகைள ராஜாவுக்கு எண்ணிச்
ெசலுத்தனான்; அப்ெபாழுது சவுல்
தன்னுைடய மகளாகய மீகாைள
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அவனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்தான்.
28 ெயேகாவா தாவீேதாடிருக்க றார் என்று
சவுல் கண்டற ந்து ெகாண்டான்; சவுலின்
மகளாகய மீகாளும் அவைன ேநச த்தாள்*.
29 ஆைகயால் சவுல் இன்னும் அதகமாகத்
தாவீதுக்குப் பயந்து, தான் உய ேராடிருந்த
நாெளல்லாம் தாவீதுக்கு எத ரியாக
இருந்தான். 30 ெபலிஸ்தர்களுைடய
ப ரபுக்கள் புறப்படும் ேபாெதல்லாம் தாவீது
சவுலுைடயஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாைரயும்
வ ட புத்த மானாக நடந்துெகாண்டான்;
அவனுைடயெபயர் மிகவும் புகழ்ெபற்றது.

அத்த யாயம் 19
ேயானத்தான்தாவீதுக்குஉதவுதல்

1 தாவீைதக் ெகான்றுேபாடும்படி, சவுல்
தன்னுைடய மகனான ேயானத்தாேனாடும்
தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கள்
எல்ேலாேராடும் ேபசனான். 2 சவுலின்
மகனான ேயானத்தாேனா, தாவீதன்ேமல்
மிகவும் ப ரியமாயருந்தான்; அதனால்
ேயானத்தான் தாவீதுக்கு அைத அறவத்து:
என்னுைடய தகப்பனாகய சவுல் உம்ைமக்
ெகான்றுேபாடவைகேதடுக றார்;இப்ேபாதும்
நாைளக்காைல நீர் எச்சரிக்ைகயாக இருந்து,
மைறவான இடத்தல் ஒளிந்துெகாண்டிரும்.

* அத்த யாயம் 18:28 18:28 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
தாவீைத ேநச த்தார்கள்.
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3நான் புறப்பட்டுவந்து, நீர் ெவளியலிருக்கும்
இடத்தல் என்னுைடய தகப்பன் பக்கத்த ேல
நன்று, உமக்காக என்னுைடய தகப்பேனாடு
ேபச , நடக்கும் காரியத்ைதக் கண்டு, உமக்கு
அறவப்ேபன் என்றான். 4 அப்படிேய
ேயானத்தான் தன்னுைடய தகப்பனாகய
சவுேலாடு தாவீதுக்காக நலமாகப்
ேபச , ராஜா தம்முைடய அடியானாகய
தாவீதுக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாமல்
இருப்பாராக; அவன் உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம் ெசய்யவல்ைல; அவனுைடய
ெசய்ைககள் உமக்கு அதக உபேயாகமாக
இருக்க றேத. 5அவன் தன்னுைடய உயைரத்
தன்னுைடய ைகய ேல ைவத்துக்ெகாண்டு,
அந்தப் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்றதனால்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்ெகல்லாம்
ெபரிய இரட்ச ப்ைபக் கட்டைளய ட்டைத
நீர் கண்டு, சந்ேதாஷப்பட்டீேர;
இப்ேபாதும் காரணமில்லாமல் தாவீைதக்
ெகால்லுகறதனால், குற்றமில்லாத
இரத்தத்த ற்கு வ ேராதமாக நீர் ஏன்
பாவம் ெசய்க றீர் என்றான். 6 சவுல்
ேயானத்தானுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு:
அவன் ெகாைல ெசய்யப்படுவதல்ைல
என்றுெயேகாவாவுைடயஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயட்டான். 7 பன்பு
ேயானத்தான் தாவீைத அைழத்து, அந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவனுக்கு
அறவத்து, அவைனச் சவுலினிடத்தல்
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கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய் வ ட்டான்; அப்படிேய
அவன் முன்புேபாலேவ அவனுைடய
சமுகத்தல்இருந்தான்.

சவுல்தாவீைதக்ெகால்லமுயற்ச த்தல்
8 மறுபடியும் ஒரு யுத்தம் உண்டாயற்று;

அப்ெபாழுது தாவீது புறப்பட்டுப் ேபாய்,
ெபலிஸ்தர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து,
அவர்கைள பயங்கரமாக ெவட்டியதால்
அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக ச தற
ஓடிப்ேபானார்கள். 9 ெயேகாவாவால்
வ டப்பட்ட தீய ஆவ சவுலின்ேமல்
வந்தது; அவன் தன்னுைடய வீட்டில்
உட்கார்ந்து, தன்னுைடய ஈட்டிையக்
ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தான்; தாவீது
தன்னுைடய ைகயனாேல சுரமண்டலம்
வாச த்தான். 10 அப்ெபாழுது சவுல்:
தாவீைத ஈட்டியனாேல சுவேராேட ேசர்த்து
உருவக்குத்த ப்ேபாடப் பார்த்தான்; ஆனாலும்
இவன் சவுலுக்கு வலகனதனாேல, அவன்
எற ந்த ஈட்டி சுவரிேல பட்டது; தாவீேதா
அன்று இரவு ஓடிப்ேபாய், தன்ைனத்
தப்புவத்துக்ெகாண்டான். 11 தாவீைதக்
காவல்ெசய்து, மறுநாள் காைலயல்
அவைனக் ெகான்று ேபாடும்படி, சவுல்அவன்
வீட்டிற்குச் ேசவகைர அனுப்பனான்; இைதத்
தாவீதுக்கு அவன் மைனவயாகய மீகாள்
அறவத்து: நீர் இன்று இரவல் உம்முைடய
ஜீவைன தப்புவத்துக் ெகாள்ளாவ ட்டால்,
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நாைளக்கு நீர் ெகான்று ேபாடப்படுவீர்
என்று ெசால்லி, 12 மீகாள் தாவீைத
ஜன்னல் வழியாய் இறக்கவ ட்டாள்; அவன்
தப்ப ஓடிப்ேபானான். 13 மீகாேளா ஒரு
சைலைய எடுத்து, கட்டிலின்ேமல் ைவத்து,
அதன் தைலமாட்டிேல ஒரு ெவள்ளாட்டுத்
ேதாைலப் ேபாட்டு, ேபார்ைவயனால் மூடி
ைவத்தாள். 14 தாவீைதக் ெகாண்டுவரச்
சவுல் காவலர்கைள அனுப்பனேபாது,
அவர் வயாதயாக இருக்க றார் என்றாள்.
15 அப்ெபாழுது தாவீைதப் பார்க்க றதற்குச்
சவுல் காவலைர அனுப்ப , அவைனக்
ெகான்றுேபாடும்படி, கட்டிேலாேட அவைன
என்னிடத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு
வாருங்கள் என்றான். 16 காவலர்கள்
வந்தேபாது, இேதா, சைல கட்டிலின்ேமலும்,
ெவள்ளாட்டுத்ேதால் அதன் தைலமாட்டிலும்
க டக்கக் கண்டார்கள். 17 அப்ெபாழுது சவுல்:
நீ இப்படி என்ைன ஏமாற்ற , என்னுைடய
எத ரிையத் தப்பவ ட்டு அனுப்பனது என்ன
என்று மீகாளிடத்தல் ேகட்டான். மீகாள்
சவுைல ேநாக்க : என்ைனப் ேபாகவடு, நான்
உன்ைனஏன்ெகால்லேவண்டும்என்றுஅவர்
என்னிடத்தல்ெசான்னார் என்றாள். 18தாவீது
தப்ப , ராமாவலிருந்த சாமுேவலிடத்த ற்குப்
ேபாய், சவுல் தனக்குச் ெசய்தது
எல்லாவற்ைறயும் அவனுக்கு அறவத்தான்;
பன்பு அவனும் சாமுேவலும் ேபாய்,
நாேயாத ேல தங்கயருந்தார்கள். 19 தாவீது
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ராமாவல் உள்ள நாேயாத ேல இருக்க றான்
என்று சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டது.
20 அப்ெபாழுது சவுல்: தாவீைதக்
ெகாண்டுவர காவலைர அனுப்பனான்;
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
தீர்க்கதரிச களின் கூட்டத்ைதயும், சாமுேவல்
அவர்களின் தைலவனாக ந ற்க றைதயும்
கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது சவுலினுைடய
காவலர்களின்ேமல் ேதவனுைடய ஆவ
இறங்கயதால் அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 21 இது சவுலுக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன் ேவேற
காவலைர அனுப்பனான்; அவர்களும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்; மூன்றாம்
முைறயும் சவுல் காவலைர அனுப்பனான்;
அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
22 அப்ெபாழுது அவனும் ராமாவுக்குப்
ேபாய், ேசக்குவலிருக்கற ெபரிய
கணற்றன் அருேக வந்து, சாமுேவலும்
தாவீதும் எங்ேக என்று ேகட்டான்; அேதா
ராமாவலுள்ள நாேயாத ேல இருக்க றார்கள்
என்று ெசால்லப்பட்டது. 23 அப்ெபாழுது
ராமாவலுள்ள நாேயாத ற்குப் ேபானான்;
அவன் ேமலும் ேதவனுைடய ஆவ
இறங்கயதால் அவன் ராமாவலுள்ள
நாேயாத ேல ேசரும் வைர, தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட நடந்துவந்து, 24 தானும்
தன்னுைடய உைடகைள கழற்ற ப்ேபாட்டு,
சாமுேவலுக்கு முன்பாகத் தீர்க்கதரிசனம்
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ெசால்லி, அன்று பகல்முழுவதும்
இராமுழுவதும் உைட இல்லாமல்
வழுந்துக டந்தான்; எனேவ, சவுலும்
தீர்க்கதரிச களில்ஒருவேனா என்பார்கள்.

அத்த யாயம் 20
தாவீதும் ேயானத்தானும் ஒப்பந்தம்

ெசய்தல்
1 தாவீது ராமாவலிருந்த நாேயாதலிருந்து

ஓடிப்ேபாய், ேயானத்தான் முன்பாக வந்து:
உம்முைடய தகப்பன் என்னுைடய ஜீவைன
வாங்கத் ேதடுக றாேர, நான் ெசய்தது
என்ன? என்னுைடய அக்க ரமம் என்ன?
நான் அவருக்குச் ெசய்த துேராகம் என்ன?
என்றான். 2 அதற்கு அவன்: அப்படி
ஒருேபாதும் வராது; நீர் சாவதல்ைல,
இேதா, எனக்கு அறவக்காமல் என்னுைடய
தகப்பன் ெபரிய காரியமானாலும், ச றய
காரியமானாலும் ஒன்றும் ெசய்வதல்ைல;
இந்தக் காரியத்ைத என்னுைடய தகப்பன்
எனக்கு மைறப்பாேனன்? அப்படி இருக்காது
என்றான். 3அப்ெபாழுது தாவீது: உம்முைடய
கண்களில் எனக்குத் தைய கைடத்தது என்று
உம்முைடய தகப்பன் நன்றாக அறவார்;
ஆைகயால் ேயானத்தானுக்கு மனவருத்தம்
உண்டாகாதபடி அவன் இைத அறயக்கூடாது
என்பார்; மரணத்தற்கும் எனக்கும் ஒரு
அடி தூரம் மாத்த ரம் இருக்க றது என்று
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ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனயும் உம்முைடய
ஜீவைனயும் ெகாண்டு ந ச்சயமாய்ச்
ெசால்லுக ேறன் என்று பதல் ெசால்லி
ஆைணயட்டான். 4அப்ெபாழுதுேயானத்தான்
தாவீைதப் பார்த்து: உமது மனவருப்பம்
என்ன என்று ெசால்லும், அதன்படி
உமக்குச் ெசய்ேவன் என்றான். 5 தாவீது
ேயானத்தாைன ேநாக்க : இேதா, நாைளக்கு
அமாவாைச, நான் ராஜாேவாடு பந்தயல்
சாப்ப டேவண்டியதாயருக்கும்; ஆனாலும்
நான் மூன்றாம் நாள் சாயங்காலம் வைர
ெவளிய ேல ஒளிந்தருக்கும்படி எனக்கு
உத்த ரவு ெகாடும். 6 உம்முைடய தகப்பன்
என்ைனக்குறத்துவ சாரித்தால், தன்னுைடய
ஊராகய ெபத்ெலேகமிேல தன்னுைடய
குடும்பத்தனர் எல்ேலாரும் வருடத்த ற்கு
ஒருமுைற பலிய ட வருகறபடியால் தாவீது
அந்த இடத்த ற்குப் ேபாக என்னிடத்தல்
வருந்த க் ேகட்டான் என்று நீர் ெசால்லும்.
7 அதற்கு அவர் நல்லது என்றால்,
உம்முைடய அடியானுக்குச் சமாதானம்
இருக்கும்; அவருக்கு எரிச்சலுண்டானால்,
அவராேல தீைம உறுத ப்பட்டிருக்க றது
என்று அறந்துெகாள்வீர்கள். 8 ஆகேவ,
உம்முைடய அடியானுக்குத் தைய
ெசய்யேவண்டும்; ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உம்முைடய அடியாேனாேட உடன்படிக்ைக
ெசய்தருக்க றீேர; என்னில் ஒரு அக்க ரமம்
இருந்தால், நீேர என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்;
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நீர் என்ைன உம்முைடய தகப்பனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டு ேபாகேவண்டியது என்ன என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்: அப்படி உமக்கு
வராதருப்பதாக; உமக்கு தீைம ெசய்ய
என் தகப்பனாேல உறுத ப்பட்டிருக்க றது
என்று நான் ந ச்சயமாய் அற ந்தால் நான்
அைத உமக்கு அறவக்காதருப்ேபனா
என்றான். 10 தாவீது ேயானத்தாைன
ேநாக்க : உம்முைடய தகப்பன் கடினமான
பதல் ெசான்னால் அைத யார் எனக்கு
அறவப்பார் என்றான். 11 அப்ெபாழுது
ேயானத்தான் தாவீைதப் பார்த்து: ஊருக்கு
ெவளிேய ேபாேவாம் வாரும் என்றான்;
இருவரும் ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
12 அப்ெபாழுது ேயானத்தான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ முன்னிட்டு
தாவீைதப் பார்த்து: நான் நாைளேயா
மறுநாளிேலா என்னுைடய தகப்பனுைடய
மனைத அற ந்துெகாண்டு, அவர்
தாவீதன்ேமல் தயவாக இருக்க றார்
என்று கண்டும், அைத அப்ேபாது உமது
ெசவகளுக்கு ெவளிப்படுத்தும்படி,
உமக்குச் ெசால்லியனுப்பாமலிருந்தால்,
13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயானத்தானுக்கு அதற்குச் சரியாகவும்
அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யட்டும்;
ஆனாலும் உமக்குத் தீங்குெசய்ய
என்னுைடய தகப்பனுக்குப் ப ரியமாக
இருந்தால், அைத உமது ெசவகளுக்கு
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ெவளிப்படுத்த , நீர் சமாதானத்ேதாடு
ேபாகும்படி உம்ைம அனுப்பவடுேவன்;
ெயேகாவா என்னுைடய தகப்பேனாடு
இருந்ததுேபால், உம்ேமாடும் இருப்பாராக.
14ேமலும்,நான்உய ேராடிருக்கும்ேபாது,நான்
சாகாதபடி நீர் ெயேகாவாவன் நமித்தமாக
எனக்குத் தைய ெசய்யேவண்டியதும்
அன்ற , 15 ெயேகாவா தாவீதன் எத ரிகள்
ஒருவைரயும்பூமியன்ேமல்இல்லாதபடி,ேவர்
அறுக்கும்ேபாதும், நீர் என்ெறன்ைறக்கும்
உமது தயைவ என்னுைடய வீட்ைடவ ட்டு
அகற்றவ டாமலும் இருக்கேவண்டும்
என்றான். 16 இப்படி ேயானத்தான் தாவீதன்
குடும்பத்ேதாடு உடன்படிக்ைகெசய்து,
தாவீதுைடய எத ரிகளின் ைகய ேல
ெயேகாவா கணக்குக் ேகட்பாராக என்று
ெசால்லி, 17 ேயானத்தான் தாவீைத
மிகவும் ேநச த்தபடியால், பன்னும்
அவனுக்கு ஆைணயட்டான்; தன்னுைடய
உயைர ேநச த்ததுேபால அவைன
ேநச த்தான். 18 பன்பு ேயானத்தான்
தாவீைதப் பார்த்து: நாைளக்கு
அமாவாைச, நீர் உட்காரேவண்டிய இடம்
காலியாக இருப்பதால் உம்ைமக்குற த்து
வ சாரிக்கப்படும். 19 காரியம் நடந்தேபாது,
மூன்றாம் நாளிேல நீர் ஒளிந்தருக்கும்
இடத்த ற்கு வைரவாக வந்து, ஏேசல்
என்னும் கல்லின் அருகல் உட்கார்ந்தரும்.
20 அப்ெபாழுது நான் குற ப்பு ைவத்து
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எய்க றதுேபால, அதற்குப் பக்கமாக மூன்று
அம்புகைள எய்து: 21 நீ ேபாய், அந்த
அம்புகைளத் ேதடி வா என்று ஒரு சறுவைன
அனுப்புேவன்; இேதா, அம்புகள் உனக்கு
இப்புறத்த ேல க டக்க றது, அைவகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று சறுவனிடத்தல்
நான் ெசான்னால், நீர் வாரும்; அப்ெபாழுது
ஒன்றும் இல்ைல, உமக்குச் சமாதானம்
இருக்கும் என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
22 இேதா, அம்புகள் உனக்கு அப்புறத்த ேல
க டக்க றதுஎன்றுநான்அந்தசறுவனிடத்தல்
ெசான்னால், நீர் ேபாய்வடும்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா உம்ைமப் ேபாகச்ெசால்லுகறார்
என்று அறந்துெகாள். 23 நீரும்
நானும் ேபச க்ெகாண்ட காரியத்த ற்கு,
இேதா, ெயேகாவா எனக்கும் உமக்கும்
என்ைறக்கும் நடுந ற்கும் சாட்ச
என்றான். 24 அப்படிேய தாவீது
ெவளிய ேல ஒளிந்துெகாண்டிருந்தான்;
அமாவாைசயானேபாது ராஜா சாப்ப ட
உட்கார்ந்தான். 25 ராஜா சுவரின்
அருகலிருக்கற தன்னுைடய இடத்தல்
எப்ேபாதும்ேபால் உட்கார்ந்தேபாது,
ேயானத்தான் எழுந்தான்*; அப்ேனேரா
சவுலுைடய பக்கத்தல் உட்கார்ந்தான்;
தாவீது இருக்கும் இடம் காலியாக இருந்தது.
* அத்த யாயம் 20:25 20:25 ேயானத்தான் ேநர் எத ராக
உட்கார்ந்தான்
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26 ஆனாலும் அவன் தீட்டாயருக்க றானா,
அவன் தீட்டுப்பட்டுத்தான் இருக்கேவண்டும்
என்று அன்ைறயதனம் சவுல் ஒன்றும்
ெசால்லவல்ைல. 27 அமாவாைசக்கு
மறுநாளிலும் தாவீது இருக்கும் இடம்
காலியாக இருந்தது; அப்ெபாழுது
சவுல்: ஈசாயன் மகன் ேநற்றும் இன்றும்
சாப்பாட்டிற்கு வராமல்ேபானது என்ன என்று
தன்னுைடய மகனான ேயானத்தாைனக்
ேகட்டான். 28 ேயானத்தான் சவுலுக்குப்
பதலாக: ெபத்ெலேகம்வைர ேபாக, தாவீது
என்னிடத்தல் வருந்த க்ேகட்டு, 29 அங்ேக
நான் ேபாகேவண்டும்; எங்கள் குடும்பத்தார்
ஊரிேலபலிய டப்ேபாக றார்கள்;என்னுைடய
சேகாதரர்களில் ஒருவன் என்ைன வரும்படி
கட்டைளய ட்டார்; உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத் தைய கைடத்ததானால், நான்
என் சேகாதரர்கைளப் பார்க்க றதற்குப்
ேபாக எனக்கு உத்த ரவு ெகாடும் என்றான்;
இதனாேலதான் அவன் ராஜாவன் பந்த க்கு
வரவல்ைல என்றான். 30 அப்ெபாழுது
சவுல் ேயானத்தான்ேமல் ேகாபப்பட்டு,
அவைனப் பார்த்து: கலகமும் முரட்டாட்டமும்
உள்ளவளின் மகேன, நீ உனக்கு
ெவட்கமாகவும், உன் தாயன் மானத்த ற்கு
ெவட்கமாகவும், ஈசாயன் மகைனத்
ேதாழனாகத் ெதரிந்து ெகாண்டிருக்க றைத
நான் அற ேயேனா? 31 ஈசாயன்
மகன் பூமியன்ேமல் உய ேராடிருக்கும்
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நாள்வைரயும் நீயானாலும், உன்
அரசாட்ச யானாலும் நைலப்பதல்ைல;
இப்ேபாேதஅவைனஅைழத்து,என்னிடத்தல்
ெகாண்டுவா; அவன் சாகேவண்டும்
என்றான். 32 ேயானத்தான் தன்னுைடய
தகப்பனாகய சவுலுக்குப் பதலாக;
அவன் ஏன் ெகால்லப்படேவண்டும்?
அவன் என்ன ெசய்தான் என்றான்.
33 அப்ெபாழுது சவுல்: அவைனக்
குத்த ப்ேபாடஅவன்ேமல்ஈட்டிையஎற ந்தான்;
ஆைகயால் தாவீைதக் ெகான்றுேபாடத்
தன்னுைடயதகப்பன்தீர்மானித்தருக்க றான்
என்பைத ேயானத்தான் அறந்துெகாண்டு,
34 ேகாபத்ேதாடு பந்தையவ ட்டு
எழுந்துேபாய்,அமாவாைசயன்மறுநாளாகய
அன்ைறயதனம் சாப்ப டாமல் இருந்தான்;
தன்னுைடய தகப்பன் தாவீைத ந ந்த த்துச்
ெசான்னது அவனுக்கு மனவருத்தமாக
இருந்தது.

தாவீதும் ேயானத்தானும்வைடெபறுதல்
35 மறுநாள் காலேம, ேயானத்தான்

தாவீதுக்குக் குறத்த ேநரத்த ேல ஒரு
சறுவைனகூட்டிக்ெகாண்டு, ெவளிேய
புறப்பட்டுப்ேபாய்: 36 சறுவைன பார்த்து:
நீ ஓடி, நான் எய்க ற அம்புகைளத் ேதடி
எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று ெசால்லி,
அந்தப் சறுவன் ஓடும்ேபாது, அவனுக்கு
அப்பால் ேபாகும்படி ஒரு அம்ைப எய்தான்.
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37 ேயானத்தான் எய்த அம்பு இருக்கும்
இடம்வைர சறுவன் ேபானேபாது, அம்பு
உனக்கு இன்னும் அப்பால் இருக்க றது
அல்லவா என்று ேயானத்தான் சறுவனுக்கு
பன்னால் இருந்து கூப்ப ட்டான். 38 நீ
ந ற்காமல் வைரவாக சீக்க ரமாகப் ேபா
என்றும் ேயானத்தான் சறுவனுக்குப்
பன்னால் இருந்து கூப்ப ட்டான்;
அப்படிேய ேயானத்தானின் சறுவன்
அம்புகைளப் ெபாறுக்க , தன்னுைடய
எஜமானிடத்தல் ெகாண்டு வந்தான்.
39 அந்தக் காரியம் ேயானத்தானுக்கும்
தாவீதுக்கும் ெதரிந்தருந்தேதயல்லாமல்,
அந்தசறுவனுக்குஒன்றும்ெதரியாதருந்தது.
40 அப்ெபாழுது ேயானத்தான்: தன்னுைடய
ஆயுதங்கைள சறுவனிடத்தல் ெகாடுத்து,
இைவகைளப் க பயா பட்டணத்தற்குக்†

ெகாண்டுேபா என்றான். 41 சறுவன்
ேபானபன்பு, தாவீது ெதன்புறமான
இடத்தலிருந்து எழுந்து வந்து, தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து, மூன்று முைற
வணங்கனான்; அவர்கள் ஒருவைர
ஒருவர் முத்தம்ெசய்து அழுதார்கள்;
தாவீது மிகவும் அழுதான். 42 அப்ெபாழுது
ேயானத்தான் தாவீைத ேநாக்க : நீர்
சமாதானத்ேதாேட ேபாம், ெயேகாவா
என்ைறக்கும் எனக்கும் உமக்கும்,

† அத்த யாயம் 20:40 20:40 க பயா பட்டணத்தற்கு 10:6
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என்னுைடய சந்தத க்கும் உமது சந்தத க்கும்,
நடுந ற்கும் சாட்ச என்று ெசால்லி,
ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு
நாம் இருவரும் ஆைணயட்டுக்ெகாண்டைத
நைனத்துக்ெகாள்ளும் என்றான். பன்பு
அவன் எழுந்து புறப்பட்டுப் ேபானான்;
ேயானத்தாேனா பட்டணத்தற்குப்
ேபாய்வ ட்டான்.

அத்த யாயம் 21
ேநாபல்தாவீது

1 தாவீது ேநாபலிருக்க ற ஆசாரியனாகய
அகெமேலக்கனிடம் ேபானான்;
அகெமேலக்கு நடுக்கத்ேதாேட தாவீதுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய்: ஒருவரும்
உம்ேமாடு வராமல், நீர் தனித்து
வருகறது என்ன என்று அவைனக்
ேகட்டான். 2 தாவீது ஆசாரியனாகய
அகெமேலக்ைகப் பார்த்து: ராஜா எனக்கு
ஒரு காரியத்ைதக் கட்டைளய ட்டு, நான்
உன்ைன அனுப்பன காரியமும் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டதும் இன்னெதன்று ஒருவரும்
அறயாதருக்கேவண்டும் என்று என்ேனாேட
ெசான்னார்; குற ப்ப ட்ட இடத்த ற்கு
வரேவண்டும் என்று வாலிபர்களுக்கு
ெசால்லியருக்க ேறன். 3 இப்ேபாதும்
உம்முைடய ைகயல் இருக்கறது என்ன?
ஐந்து அப்பங்கேளா, எதாவது, இருக்கறைத
என்னுைடய ைகய ேல ெகாடும் என்றான்.
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4 ஆசாரியன் தாவீதுக்குப் பதலாக:
பரிசுத்த அப்பம் இருக்க றேத தவ ர,
சாதாரண அப்பம் என்னுைடய ைகயல்
இல்ைல; வாலிபர் ெபண்கேளாடு மட்டும்
ேசராமலிருந்தால் ெகாடுப்ேபன் என்றான்.
5 தாவீது ஆசாரியனுக்குப் பதலாக:
நான் புறப்படுக றதற்கு முன்பு ேநற்றும்
முந்ைதயநாளும் ெபண்கள் எங்களுக்கு
வலகயருந்தார்கள்; வாலிபர்களுைடய
சரீரங்களும் சுத்தமாயருக்க றது;
இன்ைறயதனம் ேவேற அப்பம் பாத்த ரத்தல்
ப ரதஷ்ைடெசய்யப்பட்டதனால், இது
சாதாரணமாயற்ேற என்றான். 6அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
எடுக்கப்பட்டசமூகத்தன்அப்பங்கைளத்தவ ர,
ேவறு அப்பம் அங்ேக இல்லாததால்
ஆசாரியன் அவனுக்குப் பரிசுத்த
அப்பத்ைத ெகாடுத்தான்; அைவகள்
எடுக்கப்படுக ற நாளிேல அதற்குப்
பதலாகச் சூடான அப்பம் ைவக்கப்படும்.
7 சவுலுைடய ேவைலக்காரர்களில்
ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு என்னும்
ேபருள்ள ஒருவன் அன்ைறயதனம்
அங்ேக ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
தைடபட்டிருந்தான்; அவன் சவுலுைடய
ேமய்ப்பருக்குத் தைலவனாயருந்தான்.
8 தாவீது அகெமேலக்ைகப் பார்த்து:
இங்ேக உம்முைடய வசத்தல் ஒரு ஈட்டிேயா,
பட்டயேமா இல்ைலயா? ராஜாவன்
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காரியம் அவசரமானபடியால், என்
பட்டயத்ைதேயா, என் ஆயுதங்கைளேயா,
நான் எடுத்துக்ெகாண்டுவரவல்ைல
என்றான். 9 அதற்கு ஆசாரியன்: நீர் ஏேல
பள்ளத்தாக்க ேல ெகான்ற ெபலிஸ்தனாகய
ேகாலியாத்தன் பட்டயம், இேதா,
ஏேபாத்த ற்குப் பன்னாக ஒரு புடைவய ேல
சுருட்டி ைவத்தருக்க றது; அைத நீர் எடுக்க
மனதானால் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாம்,
அதுேவ அல்லாமல் ேவெறான்றும் இங்ேக
இல்ைல என்றான்; அப்ெபாழுது தாவீது:
அதற்கு ந கரில்ைல; அைத எனக்குத் தாரும்
என்றான்.

தாவீதுகாத்த ற்குஓடுதல்
10 அன்ைறயதனம் தாவீது எழுந்து

சவுலுக்குத் தப்ப ேயாடி, காத்தன்
ராஜாவாகய ஆகீச டத்தல் ேபானான்.
11 ஆகீசன் ஊழியக்காரர்கள் அவைனப்
பார்த்து: ேதசத்து ராஜாவாகய தாவீதுஇவன்
அல்லேவா?
“சவுல்ெகான்றது 1,000,
தாவீது ெகான்றது 10,000” என்று இவைனக்

குறத்தல்லேவா ஆடல் பாடேலாேட
ெகாண்டாடினார்கள்என்றார்கள்.

12 இந்த வார்த்ைதகைளத் தாவீது தன்
மனத ேல ைவத்துக்ெகாண்டு, காத்தன்
ராஜாவாகய ஆகீசுக்கு மிகவும் பயப்பட்டு,
13 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் தன்
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ெசய்ைகைய ேவறுபடுத்த , அவர்களிடம்
ைபத்தயக்காரைனப் ேபாலக் காண்பத்து,
வாசற்கதவுகளிேல கீற க்ெகாண்டிருந்து,
தன் வாயலிருந்து நுைரையத் தன்
தாடியல் வழெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
14 அப்ெபாழுது ஆகீஸ்: தன்
ஊழியக்காரர்கைள ேநாக்க : இேதா,
இந்த மனிதன் ைபத்தயக்காரன் என்று
காண்கறீர்கேள; இவைன நீங்கள்
என்னிடத்தல் ெகாண்டு வந்தது என்ன?
15 எனக்கு முன்பாகப் ைபத்தய ேசட்ைட
ெசய்ய, நீங்கள் இவைனக் ெகாண்டு
வருவதற்கு, ைபத்தயக்காரர்கள் எனக்குக்
குைறவாயருக்க றார்கேளா? இவன் என்
வீட்டிற்குவரலாமா என்றான்.

அத்த யாயம் 22
அதுல்லாம்மற்றும்மிஸ்பாவல்தாவீது

1 தாவீது அந்த இடத்ைதவ ட்டுத் தப்ப ,
அதுல்லாம் என்னும் குைகக்குப் ேபானான்;
அைத அவன் சேகாதரர்களும் அவன்
தகப்பன் வீட்டார்கள் அைனவரும் ேகட்டு,
அங்ேக அவனிடத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள்,
முறுமுறுக்கறவர்கள் யாவரும் அவேனாடு
கூடிக்ெகாண்டார்கள்; அவன் அவர்களுக்குத்
தைலவனானான்; இந்தப் படியாக
ஏறக்குைறய 400 ேபர் அவேனாடு
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இருந்தார்கள். 3 தாவீது அந்த இடத்ைதவ ட்டு
ேமாவாப யர்கைளச் ேசர்ந்த மிஸ்ேபக்குப்
ேபாய், ேமாவாபன் ராஜாைவப் பார்த்து:
ேதவன் என்ைன எப்படி நடத்துவார் என்று
நான் அறயும் வைர, என்னுைடய தகப்பனும்
என்னுைடய தாயும் உங்களிடத்த ேல
தங்கயருக்கும்படி தைய ெசய்யும் என்று
ெசால்லி, 4 அவர்கைள ேமாவாபன்
ராஜாவ டத்தல் அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டான்; தாவீது ேகாட்ைடயல்
இருந்த நாெளல்லாம் அவர்கள் அங்ேக
அவேனாடிருந்தார்கள். 5 பன்பு காத்
என்னும் தீர்க்கதரிச தாவீைதப் பார்த்து:
நீர் ேகாட்ைடயல் இருக்காமல் யூதா
ேதசத்த ற்குப் புறப்பட்டு வாரும் என்றான்;
அப்ெபாழுதுதாவீதுபுறப்பட்டுஆேரத்என்னும்
காட்டிற்கு ேபானான்.

சவுல் அகெமேலக்கன் குடும்பத்ைத
அழித்தல்

6 தாவீதும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும்
காணப்பட்ட ெசய்தைய சவுல்
ேகள்வப்பட்டான்; சவுல் க பயாைவச் ேசர்ந்த
ராமாவல் ஒரு ேதாப்ப ேல உட்கார்ந்து,
தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கள் எல்ேலாரும்
தன்ைனச் சூழ்ந்து நற்க, தன் ஈட்டிையத் தன்
ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
7 சவுல் தன்னுைடய அருகல் நற்க ற தன்
ஊழியக்காரர்கைளப் பார்த்து: ெபன்யமீன்
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மக்கேள, ேகளுங்கள்; ஈசாயன் மகன்
உங்கள் எல்ேலாருக்கும் வயல்கைளயும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
ெகாடுப்பாேனா? உங்கெளல்ேலாைரயும்
ஆய ரத்த ற்கு அத பத களும் நூற்றுக்கு
அத பத களுமாக ைவப்பாேனா?
8 நீங்கெளல்ேலாரும் எனக்கு எத ராக சத
ெசய்தது என்ன? ஈசாயன் மகனுடேன என்
குமாரன் உடன்படிக்ைக ெசய்யும்ேபாது,
என் ெசவக்கு அைத ஒருவனும்
ெவளிப்படுத்தவல்ைல; எனக்காகப்
பரிதாபப்பட்டு, என் ெசவக்கு அைத
ெவளிப்படுத்த உங்களில் ஒருவன் கூட
இல்ைலயா? இந்த நாளில் இருக்க றபடி
எனக்குச் சத ெசய்ய, என்னுைடய மகன்
என்னுைடய ேவைலக்காரைன எனக்கு
வ ேராதமாக தூண்டிவட்டாேன என்றான்.
9அப்ெபாழுது சவுலின்ஊழியக்காரர்கேளாடு
நன்ற ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு
பதலாக: ஈசாயன் மகைன ேநாபலிருக்க ற
அகதூபன் மகனான அகெமேலக்க டத்தல்
வரக்கண்ேடன். 10 இவன் அவனுக்காகக்
ெயேகாவாவ டத்தல் வ சாரித்து,
அவனுக்கு வழிக்கு ஆகாரம் ெகாடுத்து,
ெபலிஸ்தனாகய ேகாலியாத்தன்
பட்டயத்ைதயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்
என்றான். 11 அப்ெபாழுது ராஜா:
அகதூபன் மகனான அகெமேலக்
என்னும் ஆசாரியைனயும், ேநாபலிருக்க ற
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அவன் தகப்பன் வீட்டார்களாகய எல்லா
ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்தான்; அவர்கள்
எல்லாரும் ராஜாவனிடத்தல் வந்தார்கள்.
12 அப்ெபாழுது சவுல்: அகதூபன்
மகேன ேகள் என்று ெசால்ல, அவன்:
இேதா, இருக்க ேறன் என்னுைடய
ஆண்டவேன என்றான். 13 அப்ெபாழுது
சவுல் அவைன ேநாக்க : நீயும் ஈசாயன்
மகனும் எனக்கு வ ேராதமாக சத ெசய்து,
இந்நாளில் இருக்க றபடி எனக்குச்
சத ெசய்ய அவன் எனக்கு எத ராக
எழும்பும்படி, நீ அவனுக்கு ெராட்டியும்
பட்டயமும் ெகாடுத்து, ேதவசந்ந தயல்
அவனுக்காக வ சாரித்தது என்ன என்றான்.
14 அகெமேலக் ராஜாவுக்குப் பதலாக:
உம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரர்களிலும்
தாவீைதப் ேபால, ராஜாவுக்கு
மருமகனும், உம்முைடய கட்டைளகளின்படி
ெசய்து வருகறவனும், உம்முைடய
வீட்டிேல கனமுள்ளவனுமாயருக்க ற
உண்ைமயுள்ளவன் யார்? 15இன்ைறயதனம்
அவனுக்காக ேதவனிடத்தல் ேவண்டுதல்
ெசய்யத் ெதாடங்க ேனேனா? அது எனக்குத்
தூரமாயருப்பதாக; ராஜா தம்முைடய
அடியானாகய என்ேமலாவது என்னுைடய
தகப்பன் வீட்டார்களில் எவன் ேமலாவது
குற்றம் சுமத்தேவண்டாம்; உம்முைடய
அடியான் இைவகளிெலல்லாம் ஒரு ச றய
காரியமாகலும் ெபரிய காரியமாகலும்
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அறந்ததல்ைல என்றான். 16 ராஜாேவா:
அகெமேலக்ேக, நீயும் உன்னுைடய
தகப்பன் வீட்டார்கள் அைனவரும்
ந ச்சயமாக சாகேவண்டும் என்றான்.
17 பன்பு ராஜா தன்னருகல் நற்க ற
காவலர்கைள பார்த்து: நீங்கள் ேபாய்,
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகால்லுங்கள்;அவர்கள்ைகயும் தாவீேதாேட
இருக்க றது; அவன் ஓடிப்ேபாக றைத
அவர்கள் அற ந்தருந்தும், அைத எனக்கு
ெவளிப்படுத்தவல்ைல என்றான்; ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கேளா, ெயேகாவாவுைடய
ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லத் தங்கள்
ைககைள நீட்ட சம்மத க்கவல்ைல.
18 அப்ெபாழுது ராஜா ேதாேவக்ைக
ேநாக்க : நீ ேபாய் ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றுேபாடு என்றான்; ஏேதாமியனாகய
ேதாேவக்கு ஆசாரியர்கள்ேமல்
வழுந்து, சணல் நூல் ஏேபாத்ைத
அணிந்தருக்கும் 85 ேபைர அன்ைறயதனம்
ெகான்றான். 19 ஆசாரியர்களின்
பட்டணமாகய ேநாபலுமுள்ள
ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், ைகக் குழந்ைதகைளயும்,
மாடுகைளயும், கழுைதகைளயும்,
ஆடுகைளயும் கூர்ைமயான பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 20 அகதூபன் மகனான
அகெமேலக்கன் மகன்களில் அபயத்தார்
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவன் தப்ப , தாவீது
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இருக்கும் இடத்த ற்கு ஓடிப்ேபாய், 21 சவுல்
ெயேகாவாவுைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்ட ெசய்தைய தாவீதுக்கு
அறவத்தான். 22 அப்ெபாழுது தாவீது
அபயத்தாைரப் பார்த்து: ஏேதாமியனாகய
ேதாேவக்கு அங்ேக இருந்ததாேல,
அவன் எப்படியாகலும் சவுலுக்கு அைத
அறவப்பான் என்று அன்ைறயதனேம
அற ந்தருந்ேதன்; உன்னுைடய தகப்பன்
வீட்டார்களாகய எல்ேலாருைடய
மரணத்தற்கும் காரணம் நாேன. 23 நீ
என்னிடத்தல் இரு, பயப்படேவண்டாம்; என்
உயைர வாங்கத்ேதடுக றவேன உன்னுைடய
உயைரயும் வாங்கத்ேதடுக றான்; நீ
என்னுைடயஆதரவ ேலஇருஎன்றான்.

அத்த யாயம் 23
தாவீதுேககலா நகரத்ைதமீட்டல்

1 இேதா, ெபலிஸ்தர்கள் ேககலாவன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, களஞ்சயங்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள் என்று தாவீதுக்கு
அறவக்கப்பட்டது. 2 அப்ெபாழுது தாவீது:
நான் ேபாய், அந்தப் ெபலிஸ்தர்கைள
முறயடிக்கலாமா என்று ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரித்ததற்கு, ெயேகாவா: நீ ேபா;
ெபலிஸ்தர்கைள முறய அடித்து,
ேககலாைவ இரட்ச ப்பாயாக என்று
தாவீதுக்குச் ெசான்னார். 3 ஆனாலும்
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தாவீதன் மனிதர்கள் அவைன பார்த்து:
இேதா, நாங்கள் இங்ேக யூதாவ ேல
இருக்கும்ேபாேத பயப்படுக ேறாம்; நாங்கள்
ெபலிஸ்தர்களுைடய இராணுவங்கைள
எத ர்க்க றதற்கு ேககலாவுக்குப் ேபானால்,
எவ்வளவுஅதகம் என்றார்கள். 4அப்ெபாழுது
தாவீது தரும்பவும் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரித்தேபாது, ெயேகாவா அவனுக்கு
பதலாக: நீ எழுந்து, ேககலாவுக்குப் ேபா;
நான் ெபலிஸ்தர்கைள உன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார். 5 அப்படிேய
தாவீது தன் மனிதர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
ேககலாவுக்குப் ேபாய், ெபலிஸ்தர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்து, அவர்களில் அேநகம்ேபைர
ெவட்டி, அவர்களுைடய ஆடுமாடுகைள
ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபானான்; இவ்வதமாக
ேககலாவன் குடிகைள இரட்ச த்தான்.
6 அகெமேலக்கன் மகனான அபயத்தார்
ேககலாவல் இருக்கற தாவீதனிடத்தல்
தப்ப ேயாடுக றேபாது, அவனிடத்தல் ஒரு
ஏேபாத்துஇருந்தது.

சவுல்தாவீைததுரத்துதல்
7 தாவீது ேககலாவுக்கு வந்தான் என்று

சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, ேதவன்
அவைன என் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவன் கதவுகளும் தாழ்ப்பாள்களுமுள்ள
பட்டணத்தற்குள் நுைழந்ததால்,
அைடபட்டிருக்க றான் என்று சவுல்
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ெசால்லி, 8 தாவீைதயும் அவனுைடய
மனிதர்கைளயும் முற்றுைக ேபாடும்படி,
ேககலாவுக்குப் ேபாக, எல்லா மக்கைளயும்
யுத்தத்த ற்கு அைழத்தான். 9 தனக்கு
தீங்கு ெசய்யச் சவுல் முயற்ச க்க றான்
என்று தாவீது அறந்துெகாண்டேபாது,
ஆசாரியனாகய அபயத்தாைர ேநாக்க :
ஏேபாத்ைத இங்ேக ெகாண்டுவா என்றான்.
10 அப்ெபாழுது தாவீது: இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, சவுல்
ேககலாவுக்குவந்து, என்னாேலபட்டணத்ைத
அழிக்க வழிேதடுக றான் என்று உமது
அடியானாகய நான் ந ச்சயமாய்க்
ேகள்வப்பட்ேடன். 11ேககலாபட்டணத்தார்கள்
என்ைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா, உம்முைடய
அடியான்ேகள்வப்பட்டபடி சவுல்வருவாேனா,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
இைத உம்முைடய அடியானுக்குத்
ெதரிவ க்கேவண்டும் என்றான். அதற்குக்
ெயேகாவா: அவன் வருவான் என்றார்.
12 ேககலா பட்டணத்தார்கள் என்ைனயும்
என்னுைடய மனிதர்கைளயும் சவுலின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா
என்று தாவீது ேகட்டதற்கு, ெயேகாவா:
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள்என்றார். 13ஆைகயால்
தாவீதும் ஏறக்குைறய 600 ேபராக ய
அவனுைடய மனிதர்களும் எழும்ப ,
ேககலாைவ வ ட்டுப் புறப்பட்டு, ேபாகக்கூடிய
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இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்; தாவீது
ேககலாவலிருந்து தப்ப ப்ேபானான்
என்று சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
தான் புறப்படுக றைத நறுத்தவ ட்டான்.
14 தாவீது வனாந்த ரத்தலுள்ள
பாதுகாப்பான இடங்களிேல தங்க , சீப்
என்னும் வனாந்தரத்தலிருக்கற ஒரு
மைலய ேல தங்கயருந்தான்; சவுல்
அனுதனமும் அவைனத் ேதடியும்,
ேதவன் அவைன அவனுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கவல்ைல. 15 தன்னுைடய
உயைர வாங்கத் ேதடும்படி, சவுல்
புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறந்தபடியால்,
தாவீது சீப் வனாந்த ரத்தலுள்ள ஒரு
காட்டிேல இருந்தான். 16 அப்ெபாழுது
சவுலின் மகனான ேயானத்தான் எழுந்து,
காட்டிலிருக்க ற தாவீதனிடத்தல் ேபாய்,
ேதவனுக்குள் அவன் ைகைய பலப்படுத்த :
17 நீர் பயப்படேவண்டாம்; என்னுைடய
தகப்பனாகய சவுலின் ைக உம்ைமக்
கண்டு படிக்காது; நீர் இஸ்ரேவலின்ேமல்
ராஜாவாயருப்பீர்; அப்ெபாழுது நான்
உமக்கு இரண்டாவதாக இருப்ேபன்; அப்படி
நடக்கும் என்று என்னுைடய தகப்பனாகய
சவுலும் அறந்தருக்க றார் என்றான்.
18 அவர்கள் இருவரும் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக உடன்படிக்ைகெசய்த பன்பு, தாவீது
காட்டில் இருந்து வ ட்டான்; ேயானத்தாேனா
தன்னுைடய வீட்டிற்குப் ேபானான். 19 பன்பு



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:20 cxxvi 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:24

சீப் ஊர்க்காரர்கள் க பயாவலிருக்கற
சவுலிடத்தல் வந்து: தாவீது எங்களிடத்தல்
எஷேமானுக்குத் ெதற்ேக ஆகலா என்னும்
மைலக்காட்டிலுள்ள பாதுகாப்பான
இடங்களில் ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான்
அல்லவா? 20 இப்ேபாதும் ராஜாேவ,
நீர் உம்முைடய மனவருப்பத்தன்படி
இறங்க வாரும்; அவைன ராஜாவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க, எங்களால்
ஆகும் என்றார்கள். 21 அதற்கு
சவுல்: நீங்கள் என்ேமல் தைய
ைவத்ததனாேல, ெயேகாவாவால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பீர்களாக. 22 நீங்கள்
ேபாய், அவனுைடய கால் நடமாடுக ற
இடத்ைதப் பார்த்து, அங்ேக அவைனக்
கண்டவன் யார் என்பைதயும் இன்னும்
நன்றாக வ சாரித்து அறயுங்கள்; அவன்
மகா தந்த ரவாத என்று எனக்குத் ெதரிய
வந்தது. 23 அவன் ஒளிந்துெகாண்டிருக்கும்
எல்லா மைறவ டங்கைளயும் பார்த்து
அற ந்துெகாண்டு, ந ச்சயமான ெசய்தைய
எனக்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்; அப்ெபாழுது
நான் உங்கேளாடு வந்து, அவன் ேதசத்தல்
இருந்தால், யூதாவலிருக்கற சகல ஆய ரம்
ேபருக்குள்ளும் அவைனத் ேதடிப் ேபாேவன்
என்றான். 24 அப்ெபாழுது அவர்கள் எழுந்து,
சவுலுக்கு முன்னாேல சீப் ஊருக்குப்
ேபானார்கள்; தாவீதும் அவனுைடய
மனிதர்களும் எஷேமானுக்குத் ெதற்கான



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:25 cxxvii 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 23:29

மாேகான் வனாந்த ரத்தல் இருந்தார்கள்.
25 சவுலும் அவனுைடய மனிதர்களும்
தாவீைதத் ேதடவருகறார்கள் என்று
அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன்
கன்மைலயலிருந்து இறங்க , மாேகான்
வனாந்த ரத்த ேல தங்கனான்; அைத சவுல்
ேகள்வப்பட்டு, மாேகான் வனாந்தரத்த ேல
தாவீைதப் பன்ெதாடர்ந்தான். 26 சவுல்
மைலயன் இந்தப்பக்கத்தலும், தாவீதும்,
அவனுைடய மனிதர்களும் மைலயன்
அந்தப்பக்கத்தலும் நடந்தார்கள்;
சவுலுக்குத் தப்ப ப்ேபாக, தாவீது
வைரந்தேபாது, சவுலும் அவனுைடய
மனிதர்களும் தாவீைதயும் அவனுைடய
மனிதர்கைளயும் ப டிக்கத்தக்கதாக
அவர்கைள சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.
27 அந்தச் சமயத்தல் ஒரு ஆள்
சவுலிடத்தல் வந்து: நீர் சீக்க ரமாய் வாரும்;
ெபலிஸ்தர்கள்ேதசத்தன்ேமல்பைடெயடுத்து
வந்தருக்க றார்கள் என்றான். 28 அதனால்
சவுல் தாவீைதப் பன்ெதாடருக றைத வ ட்டுத்
தரும்ப , ெபலிஸ்தர்கைள எத ர்க்கும்படி
ேபானான்; எனேவ, அவ்வடத்த ற்குச் ேசலா
அம்மாலிேகாத்* என்று ெபயரிட்டார்கள்.
29 தாவீது அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
என்ேகதயலுள்ள பாதுகாப்பான இடங்களில்
தங்கனான்.

* அத்த யாயம் 23:28 23:28 தப்புவ க்கும்கன்மைல
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அத்த யாயம் 24
தாவீது சவுலின் ஜீவைன

வட்டுக்ெகாடுத்தல்
1 சவுல் ெபலிஸ்தர்கைளப்

பன்ெதாடர்வைதவ ட்டுத் தரும்ப
வந்தேபாது, இேதா, தாவீது என்ேகதயன்
வனாந்த ரத்தல் இருக்க றான்
என்று அவனுக்கு அறவக்கப்பட்டது.
2 அப்ெபாழுது சவுல்: இஸ்ரேவல்
அைனத்தலும் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
3,000 ேபைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
தாவீைதயும் அவனுைடய மனிதர்கைளயும்
வைரயாடுகளுள்ள கன்மைலகளின்ேமல்
ேதடப்ேபானான். 3 வழிேயாரத்தலிருக்கற
ஆட்டுத்ெதாழுவங்களிடத்தல் அவன்
வந்தேபாது, அங்ேக ஒரு குைக
இருந்தது; அத ேல சவுல் காைலக்கடன்
கழிக்கப்ேபானான்; தாவீதும் அவனுைடய
மனிதர்களும்அந்தக்குைகயன்பக்கங்களில்
உட்கார்ந்தருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
தாவீதன் மனிதர்கள் அவைன ேநாக்க :
இேதா, நான் உன்னுைடய எத ரிைய
உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
உன்னுைடய பார்ைவக்கு நலமானபடி
அவனுக்குச் ெசய்வாயாக என்று ெயேகாவா
உன்ேனாடு ெசான்ன நாள் இதுேவ
என்றார்கள்; தாவீது எழுந்துேபாய்,
சவுலுைடய சால்ைவயன் ெதாங்கைல
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ெமதுவாக அறுத்துக்ெகாண்டான்.
5 தாவீது சவுலின் சால்ைவத் ெதாங்கைல
அறுத்துக்ெகாண்டதனால் அவனுைடய
மனது அடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 6 அவன்
தன்னுைடய மனிதர்கைளப் பார்த்து:
ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்த என்னுைடய
ஆண்டவன்ேமல் என்னுைடய ைகையப்
ேபாடும்படியான இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத
நான் ெசய்யாதபடி, ெயேகாவா என்ைனக்
காப்பாராக; அவர் ெயேகாவாவால்
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவர் என்று ெசால்லி,
7 தன்னுைடய மனிதர்கைள சவுலின்ேமல்
எழும்ப வ டாமல், இவ்வார்த்ைதகளினால்
அவர்கைளத் தைட ெசய்தான்; சவுல்
எழுந்து, குைகையவ ட்டு, வழிேய நடந்து
ேபானான். 8 அப்ெபாழுது தாவீதும்
எழுந்து, ெகபயலிருந்து புறப்பட்டு,
சவுலுக்குப் பன்னாகப் ேபாய்: ராஜாவாகய
என் ஆண்டவேன என்று கூப்ப ட்டான்;
சவுல் தரும்ப ப்பார்த்தேபாது, தாவீது
தைர வைர முகங்குனிந்து வணங்க ,
9 சவுைல ேநாக்க : தாவீது உமக்கு தீங்கு
ெசய்யப்பார்க்க றான் என்று ெசால்லுகற
மனிதர்களுைடய வார்த்ைதகைள ஏன்
ேகட்க றீர்? 10 இேதா, ெயேகாவா
இன்று குைகயல் உம்ைம என்னுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்பைத
இன்ைறயதனம் உம்முைடய கண்கள்
கண்டேத, உம்ைமக் ெகான்றுேபாடேவண்டும்
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என்று சலர் ெசான்னார்கள்; ஆனாலும்
என்னுைடய ைக உம்ைமத் தப்பவ ட்டது;
என்னுைடய ஆண்டவன்ேமல் என்னுைடய
ைகையப் ேபாேடன்; அவர் ெயேகாவாவால்
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டவராேம என்ேறன்.
11 என்னுைடய தகப்பேன பாரும்; என்னுைடய
ைகயலிருக்கற உம்முைடய சால்ைவயன்
ெதாங்கைலப் பாரும்; உம்ைமக் ெகான்று
ேபாடாமல், உம்முைடய சால்ைவயன்
ெதாங்கைல அறுத்துக்ெகாண்ேடன்;
என்னுைடய ைகய ேல தீங்கும் துேராகமும்
இல்ைல என்றும், உமக்கு நான் குற்றம்
ெசய்யவல்ைல என்றும் அறந்துெகாள்ளும்;
நீேரா என்னுைடய உயைர வாங்க, அைத
ேவட்ைடயாடுக றீர். 12 ெயேகாவா எனக்கும்
உமக்கும் நடுநன்று நயாயம் வ சாரித்து,
ெயேகாவா தாேம என்னுைடய காரியத்தல்
உமக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுவாராக;
என்னுைடய ைக உமக்கு வ ேராதமாக
இருக்காது. 13 முத ேயார் வாக்கன்படிேய,
தீேயாரிடமிருந்து தீைம ப றக்கும்; எனேவ,
என்னுைடய ைக உமக்கு வ ேராதமாக
இருக்காது. 14 இஸ்ரேவலின் ராஜா
யாைரத் ேதடப் புறப்பட்டார்? ஒரு ெசத்த
நாையயா, ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சையயா, நீர்
யாைரப் பன்ெதாடருக றீர்? 15 ெயேகாவா
ந யாயாத பதயாயருந்து, எனக்கும் உமக்கும்
நயாயந்தீர்த்து, எனக்காக வாதாடி, நான்
உம்முைடய ைகக்குத் தப்ப என்ைன
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வடுவப்பாராக என்றான். 16 தாவீது இந்த
வார்த்ைதகைளச் சவுேலாேட ெசால்லி
முடிந்தபன்பு, சவுல்: என்னுைடய மகனான
தாவீேத, இது உன்னுைடய சத்தமல்லவா
என்று ெசால்லி, சத்தமிட்டு அழுது,
17தாவீைதப்பார்த்து: நீஎன்ைனவடநீத மான்;
நீஎனக்குநன்ைமெசய்தாய்; நாேனாஉனக்கு
தீைம ெசய்ேதன். 18 நீ எனக்கு நன்ைம
ெசய்தைத இன்று வளங்கச்ெசய்தாய்;
ெயேகாவா என்ைன உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தும், நீ என்ைனக்
ெகான்று ேபாடவல்ைல. 19 ஒருவன்
தன்னுைடய எத ரிையக் கண்டுபடித்தால்,
அவைனச் சுகமாக ேபாகவடுவாேனா?
இன்று நீ எனக்குச் ெசய்த நன்ைமக்காகக்
ெயேகாவா உனக்கு நன்ைம ெசய்வாராக.
20 நீ ந ச்சயமாக ராஜாவாக இருப்பாய்
என்றும், இஸ்ரேவலின் ராஜ்ஜியம்
உன்னுைடய ைகயல் நைலக்கும்
என்றும் அற ேவன். 21 இப்ேபாதும் நீ
எனக்குப் பன்னிருக்கும் என்னுைடய
சந்ததைய ேவரறுப்பதல்ைல என்றும்,
என்னுைடய தகப்பன் வீட்டாரில் என்னுைடய
ெபயைர அழித்துப்ேபாடுவதல்ைல
என்றும் ெயேகாவாேமல் எனக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடு என்றான்.
22 அப்ெபாழுது தாவீது சவுலுக்கு
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்தான்; பன்பு, சவுல்
தன்னுைடயவீட்டுக்குப்புறப்பட்டுப்ேபானான்;
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தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
பாதுகாப்பானஇடத்த ற்குஏற ப்ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 25
தாவீது, நாபால்மற்றும்அப காயல்

1 சாமுேவல் இறந்தான். இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் கூடிவந்து, அவனுக்காகத்
துக்கங்ெகாண்டாடி, ராமாவலிருக்கற
அவனுைடய வீட்டில் அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; தாவீது எழுந்து,
பாரான் வனாந்த ரத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்
ேபானான். 2 மாேகானிேல ஒரு
மனிதன் இருந்தான்; அவனுைடய
ெதாழில்துைற கர்ேமலில் இருந்தது;
அந்த மனிதன் ெபரும் ெசல்வந்தனாக
இருந்தான்; அவனுக்கு 3,000 ஆடும், 1,000
ெவள்ளாடும் இருந்தது; அவன் அப்ெபாழுது
கர்ேமலில் தன்னுைடய ஆடுகைள
மய ர் கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
3 அந்த மனிதனுக்கு நாபால் என்றும்,
அவனுைடயமைனவக்குஅப காயல்என்றும்
ெபயர்; அந்த ெபண் மகா புத்த சாலியும்
ரூபவதயுமாயருந்தாள்; அந்தக் கணவேனா
முரடனும், தீயவனும், கபடுள்ளவனுமாக
இருந்தான்;அவன்காேலபுைடயசந்ததயான்.
4 நாபால் தன்னுைடய ஆடுகைள மய ர்
கத்தரிக்க ற ெசய்தைய வனாந்தரத்தல்
இருக்க ற தாவீது ேகட்டேபாது, 5 தாவீது
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பத்து வாலிபர்கைள அைழத்து: நீங்கள்
கர்ேமலுக்குப் ேபாய், நாபாலிடத்தல் ெசன்று,
என்னுைடய ேபைரச்ெசால்லி, அவன்
சுகெசய்தைய வ சாரித்து, 6 அவைன
பார்த்து: நீர் வாழ்க, உமக்குச் சமாதானமும்,
உம்முைடய வீட்டுக்குச் சமாதானமும்,
உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றற்கும்
சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று அவைன
வாழ்த்த , 7 இப்ெபாழுது ஆடுகைள
மய ர் கத்தரிக்க றவர்கள் உம்மிடத்தல்
இருக்க றார்கள் என்று ேகள்வப்பட்ேடன்;
உம்முைடய ேமய்ப்பர் எங்கேளாடு
இருந்தார்கள்; அவர்கள் கர்ேமலில்
இருந்த நாெளல்லாம் நாங்கள் அவர்கைள
வருத்தப்படுத்தவல்ைல; அவர்களுைடய
ெபாருள் ஒன்றும் காணாமல் ேபானதும்
இல்ைல. 8 உம்முைடய ேவைலக்காரைரக்
ேகளும்; அவர்கள் உமக்குச் ெசால்லுவார்கள்;
ஆதலால் இந்த வாலிபர்களுக்கு உம்முைடய
கண்களிேல தைய கைடக்கேவண்டும்;
நல்ல நாளில் வந்ேதாம்; உம்முைடய
ைகயல் உள்ளைத உம்முைடய
ஊழியக்காரர்களுக்கும், உம்முைடய
மகனான தாவீதுக்கும் ெகாடுக்கும்படி
ேவண்டுக ேறன் என்று ெசால்லுங்கள்
என்றான். 9 தாவீதன் வாலிபர்கள்
ேபாய், இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
தாவீதன் ெபயரினாேல நாபாலிடத்தல்
ெசால்லி, பன்பு ஒன்றும் ேபசாதருந்தார்கள்.
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10 நாபால் தாவீதன் ஊழியக்காரருக்குப்
பதலாக: தாவீது என்பவன் யார்? ஈசாயன்
குமாரன் யார்? தங்கள் எஜமான்கைள
வ ட்டு ஓடிப்ேபாக ற ேவைலக்காரர்
இந்நாளில் அேநகர் உண்டு. 11 நான்
என்னுைடய அப்பத்ைதயும், என்னுைடய
தண்ணீைரயும், என்னுைடய ஆடுகைள
மய ர் கத்தரிக்க றவர்களுக்காக நான்
அடித்துச் சைமயல்ெசய்தைதயும் எடுத்து,
இன்ன இடத்தார் என்று நான் அறயாத
மனிதருக்கு ெகாடுப்ேபேனா என்றான்.
12 தாவீதன் வாலிபர்கள் தங்கள் வழிேய
தரும்ப , மறுபடியும் தாவீதனிடத்தல்
வந்து, இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவனுக்கு அறவத்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது
தாவீது தன்னுைடய மனிதர்கைள பார்த்து:
நீங்கள் அவரவர் உங்கள் பட்டயத்ைதக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்; அவரவர்
தங்கள் பட்டயத்ைதக் கட்டிக்ெகாண்டார்கள்;
தாவீதும் தன்னுைடய பட்டயத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டான்; ஏறக்குைறய
400 ேபர் தாவீதுக்குப் பன்ெசன்று
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; 200 ேபர்
ெபாருட்கள் அருகல் இருந்து வ ட்டார்கள்.
14 அப்ெபாழுது ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவன் நாபாலுைடய மைனவயாகய
அப காயைலப் பார்த்து: இேதா, நம்முைடய
எஜமானுைடய சுகெசய்தைய வ சாரிக்க
தாவீது வனாந்த ரத்தலிருந்து தூதுவர்கைள
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அனுப்பனான்; அவர் அவர்கள்ேமல்
ேகாபம்ெகாண்டார். 15 அந்த மனிதர்கேளா
எங்களுக்கு மிகவும் நல்லவர்களாக
இருந்தார்கள்; நாங்கள் ெவளிகளில்
இருக்கும்ேபாது, அவர்கள் எங்களிடத்தல்
நடமாடின நாெளல்லாம் அவர்கள்
எங்கைள வருத்தப்படுத்தனதுமில்ைல;
நமது ெபாருளில் ஒன்றும் காணாமல்
ேபானதுமில்ைல. 16 நாங்கள் ஆடுகைள
ேமய்த்து, அவர்களிடத்தல் இருந்த
நாெளல்லாம் அவர்கள் இரவும் பகலும்
எங்கைளச் சுற்றலும் மதலாக இருந்தார்கள்.
17 இப்ெபாழுது நீர் ெசய்யேவண்டியைதக்
கவனித்துப்பாரும்; நம்முைடய எஜமான்
ேமலும், அவருைடய வீட்டார்கள்
எல்ேலார்ேமலும், ந ச்சயமாய் ஒரு தீங்கு
வருகறதாக இருக்க றது; இவேரா,
ஒருவரும் தம்ேமாேட ேபசக்கூடாதபடி,
மத ப்பற்ற மகனாக இருக்க றார் என்றான்.
18 அப்ெபாழுது அபகாயல் ேவகமாக
200 அப்பங்கைளயும் இரண்டு ேதால்ைப
த ராட்ைச ரசத்ைதயும், சைமயல்ெசய்யப்பட்ட
ஐந்து ஆடுகைளயும், ஐந்துபடி வறுத்த
பயற்ைறயும், வற்றலாக்கப்பட்ட 100
த ராட்ைச குைலகைளயும், வற்றலான
200 அத்த ப்பழ அைடகைளயும் எடுத்து,
கழுைதகள்ேமல் ஏற்ற , 19 தன்னுைடய
ேவைலக்காரைரப் பார்த்து: நீங்கள் எனக்கு
முன்ேன ேபாங்கள்; இேதா, நான் உங்கள்
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பன்ேன வருக ேறன் என்று ெசால்லி
அனுப்பனாள்; தன்னுைடய கணவனாகய
நாபாலுக்கு அைத அறவக்கவல்ைல.
20 அவள் ஒரு கழுைதயன்ேமல் ஏற ,
மைலயன் மைறவல் இறங்கவரும்ேபாது,
இேதா, தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
அவளுக்கு எத ராக இறங்க வந்தார்கள்;
அவர்கைளச் சந்த த்தாள். 21 தாவீது
தன்னுைடய மக்கைளப் பார்த்து: அவனுக்கு
வனாந்த ரத்தல் இருக்க றைதெயல்லாம்
வீணாகேவ காப்பாற்ற ேனன்; அவனுக்கு
உண்டானதெலல்லாம் ஒன்றும்
காணாமல்ேபானதல்ைல; என்றாலும்
நன்ைமக்குப் பதலாக அவன் எனக்குத்
தீைம ெசய்தான். 22 அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்றலும் சுவரில் நீர்வடும் ஒரு
நாய் முதற்ெகாண்டு ெபாழுதுவடியும்வைர
நான் உய ேராேட ைவத்தால், ேதவன்
தாவீதன் எத ரிகளுக்கு அதற்குச் சரியாகவும்
அதற்கு அதகமாகவும் ெசய்யக்கடவர்
என்று ெசால்லியருந்தான். 23 அபகாயல்
தாவீைதப் பார்க்கும்ேபாது, வைரந்து
கழுைதைய வ ட்டு இறங்க , தாவீதுக்கு
ேநராகத் தைரயல் முகங்குப்புற வழுந்து
பணிந்து, 24 அவனுைடய பாதத்த ேல
வழுந்து: என்னுைடய ஆண்டவேன,
இந்தப்பழி என்ேமல் சுமரட்டும்; உம்முைடய
அடியாளுைடய வார்த்ைதகைள நீர்
ேகட்கும்படி உம்முைடய அடியாள் உமது
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ெசவ ேகட்கப் ேபசேவண்டும். 25 என்னுைடய
ஆண்டவனாகய நீர் நாபால் என்னும் இந்த
மத ப்பற்ற மனிதைன ஒரு ெபாருட்டாக
எண்ணேவண்டாம்; அவனுைடய ேபர்
எப்படிேயா அப்படிேய அவனும் இருக்கறான்;
அவனுைடய ெபயர் நாபால், அவனுக்குப்
பய த்தயமும் இருக்கறது; உம்முைடய
அடியாளாகய நாேனா, என்னுைடய
ஆண்டவன் அனுப்பன வாலிபர்கைளக்
காணவல்ைல. 26 இப்ெபாழுதும்
என்னுைடய ஆண்டவேன, நீர் இரத்தம்
ச ந்த வரவும், உம்முைடய ைக நீதையச்
சரிக்கட்டவும், ெயேகாவா உமக்கு
இடங்ெகாடுக்கவல்ைல என்பைதக்
ெயேகாவாைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும்,
உம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டும்
ெசால்லுக ேறன்; இப்ேபாதும் உம்முைடய
எத ரிகளும், என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு
வேராதமாகத் தீங்கு ேதடுக றவர்களும்,
நாபாைலப்ேபால ஆகட்டும். 27 இப்ேபாதும்
உமதுஅடியாள்என்னுைடயஆண்டவனுக்குக்
ெகாண்டுவந்த காணிக்ைகைய
ஏற்றுக்ெகாண்டு,என்னுைடயஆண்டவைனப்
பன்பற்றுகறவாலிபர்களுக்குெகாடுப்பீராக.
28 உமது அடியாளின் மீறுதைல மன்னியும்,
ெயேகாவா என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு
நைலயான வீட்ைட ந ச்சயமாய்க் கட்டுவார்;
என்னுைடய ஆண்டவன் ெயேகாவாவுைடய
யுத்தங்கைள நடத்துகறவராேம; நீர்
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உய ேராேட இருக்கும் நாளில் ஒரு தீங்கும்
உம்மிேல காணப்படாமலிருப்பதாக.
29 உம்ைமத் துன்பப்படுத்தவும், உம்முைடய
ப ராணைன வாங்க வழிேதடவும், ஒரு
மனிதன் எழுந்தாலும் என்னுைடய
ஆண்டவனுைடய ஆத்துமா உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் ஆதரவல்
இருக்கற ஜீவனுள்ேளாருைடய கட்டிேல
கட்டப்பட்டிருக்கும்; உம்முைடய எத ரிகளின்
ஆத்துமாக்கேளா கவணில் ைவத்து
எற ந்தாற்ேபால எறயப்படும். 30 ெயேகாவா
உம்ைமக்குற த்துச் ெசான்ன நன்ைமயன்படி
எல்லாம் இனி என்னுைடய ஆண்டவனுக்குச்
ெசய்து, இஸ்ரேவலுக்கு அத பதயாக
உம்ைம நயமிக்கும்ேபாது, 31 நீர்
காரணமில்லாமல் இரத்தம் ச ந்தாமலும்,
என்னுைடய ஆண்டவனாகய நீர்
பழிவாங்காமலும் இருந்ததுண்டானால்,
அப்ெபாழுது என்னுைடய ஆண்டவனாகய
உமக்குத் துக்கமும் இருக்காது,
மனவருத்தமும் இருக்காது; ெயேகாவா
என்னுைடய ஆண்டவனுக்கு நன்ைம
ெசய்யும்ேபாது, உம்முைடய அடியாைள
நைனப்பீராக என்றாள். 32 அப்ெபாழுது
தாவீது அப காயைல ேநாக்க :
உன்ைன இன்ைறயதனம் என்ைனச்
சந்த க்க அனுப்பன இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். 33 நீ ெசால்லிய
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ேயாசைன ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;
நான் இரத்தம் ச ந்த வராதபடியும்,
என்னுைடய ைகேய பழிவாங்காதபடியும், நீ
இன்ைறயதனம் எனக்குத் தைடெசய்ததால்,
நீயும் ஆசீர்வத க்கப்படுவாயாக. 34 நீ
தீவ ரமாய் என்ைனச் சந்த க்க வராமல்
இருந்தாயானால், ெபாழுது வடியும்
வைர நாபாலுக்கு ஒரு நாயும் உய ேராேட
ைவக்கப்படுவதல்ைல என்று, உனக்குத்
தீங்குெசய்ய எனக்கு இடங்ெகாடாதருக்க ற
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஜீவைனக்ெகாண்டு உண்ைமயாய்ச்
ெசால்க ேறன் என்று ெசால்லி, 35 அவள்
தனக்குக் ெகாண்டுவந்தைதத் தாவீதுஅவள்
ைகய ேல வாங்க க்ெகாண்டு, அவைளப்
பார்த்து: நீ சமாதானத்ேதாடு உன்னுைடய
வீட்டுக்குப் ேபா; இேதா, நான் உன்னுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்டு, உன்னுைடய முகத்ைதப்
பார்த்து,இப்படிச்ெசய்ேதன்என்றான்.

நாபாலின்மரணம்
36 அபகாயல் நாபாலிடத்தல்

வந்தேபாது, இேதா, ராஜவருந்த ற்கு
இைணயான வருந்து அவனுைடய
வீட்டிேல நடந்தது; அவனுைடய இருதயம்
மக ழ்ச்ச யாக இருந்தது; அவன் குடி
ெவறயல் இருந்தான்; எனேவ, ெபாழுது
வடியும்வைர ச றய, ெபரிய காரியங்கள்,
ஒன்ைறயும் அவனுக்கு அறவக்கவல்ைல.
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37 ெபாழுது வடிந்து, நாபாலின் குடிெவற
ெதளிந்தபன்பு, அவனுைடய மைனவ
இந்தக் காரியங்கைள அவனுக்கு
அறவத்தாள்; அப்ெபாழுது அவனுைடய
இருதயம் அவனுக்குள்ேள ெசத்து, அவன்
கல்ைலப்ேபாலானான். 38 ெயேகாவா
நாபாைலத் தண்டித்தார், ஏறக்குைறய பத்து
நாட்களுக்குப்பன்பு, அவன் ெசத்தான்.
39 நாபால் ெசத்துப்ேபானான் என்று
தாவீது ேகள்வப்பட்டேபாது: என்னுைடய
ந ந்ைதயன் வழக்ைக நாபாலின் ைகயல்
வ சாரித்து, தம்முைடய அடியாைன தீங்கு
ெசய்யாதபடிக்குத் தடுத்த ெயேகாவாவுக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம்; ெயேகாவா தாேம
நாபாலின் தீங்ைக அவன் தைலயன்ேமல்
தரும்பச்ெசய்தார் என்று ெசால்லி,
அபகாயைல தருமணம் ெசய்வற்காக
அவேளாடு ேபச, தாவீது ஆட்கைள
அனுப்பனான். 40தாவீதன்ஊழியக்காரர்கள்
கர்ேமலில்இருக்கறஅப காயலினிடம்வந்து,
தாவீது உன்ைன தருமணம் ெசய்ய வரும்ப ,
எங்கைள உன்னிடத்தல் அனுப்பனார்
என்று அவேளாடு ெசால்லுகறேபாது,
41 அவள் எழுந்தருந்து தைரவைர
முகங்குனிந்து, இேதா, நான் என்னுைடய
ஆண்டவனுைடய ஊழியக்காரர்களின்
கால்கைளக்கழுவும்பணிவைடக்காரியாக ய
அவருைடய அடியாள் என்றாள். 42 பன்பு
அப காயல் வைரவாக எழுந்து,
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ஒரு கழுைதயன்ேமல் ஏற , ஐந்து
பணிப்ெபண்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
தாவீதன் தூதுவர்கள் பன்ெசன்று ேபாய்,
அவனுக்கு மைனவயானாள். 43ெயஸ்ரேயல்
ஊராளாகய அக ேனாவாைமயும் தாவீது
தருமணம் ெசய்தான்; அவர்கள் இருவரும்
அவனுக்கு மைனவகளானார்கள்.
44 சவுல் தாவீதன் மைனவயாகய மீகாள்
என்னும் தன்னுைடய மகைளக் காலீம்
ஊர்க்காரனாகய லாய சன் மகனான
பல்த்த க்குக்ெகாடுத்தருந்தான்.

அத்த யாயம் 26
சவுல் மறுபடியும் தாவீைதக்

ெகாைலெசய்யத் ேதடுதல்
1 பன்பு சீப் ஊர்க்காரர்கள்

க பயாவலிருக்கற சவுலிடத்தல்
வந்து: தாவீது எஷேமானுக்கு எத ரான
ஆகலாேமட்டில் ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றான்
என்றார்கள். 2 அப்ெபாழுது சவுல்:
சீப் வனாந்த ரத்த ேல தாவீைதத்
ேதடும்படி எழுந்து, இஸ்ரேவலிேல
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட மூவாய ரம்ேபேராடு,
சீப் வனாந்த ரத்த ற்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.
3 சவுல் எஷேமானுக்கு எத ேர வழியருேக
இருக்க ற ஆகலாேமட்டிேல முகாமிட்டான்;
தாவீது வனாந்த ரத்தல் தங்க , சவுல்
தன்ைனத் ெதாடர்ந்து வனாந்த ரத்த ற்கு
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வருகறைதக் கண்டு, 4 தாவீது ேவவுகாரைர
அனுப்ப , சவுல் வந்தது ந ச்சயம் என்று
அறந்துெகாண்டான். 5 பன்பு தாவீது
எழுந்து, சவுல் முகாமிட்ட இடத்த ற்குப்
ேபாய், சவுலும் ேநரின் மகனான அப்ேனர்
என்னும் அவனுைடய பைடத்தைலவனும்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற இடத்ைதப்
பார்த்தான்; சவுல் இரதங்களிருக்க ற
இடத்த ேல படுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்;
மக்கள் அவைனச் சுற்றலும்
முகாமிட்டிருந்தார்கள். 6 தாவீது ஏத்தயனான
அகெமேலக்ைகயும், ெசருயாவன்
மகனும் ேயாவாபன் சேகாதரனுமாகய
அப சாையயும் பார்த்து: என்ேனாடு சவுலின்
முகாமிற்கு இறங்கவருகறவன் யார்
என்றதற்கு, அப சாய்: நான் உம்ேமாடு
வருக ேறன் என்றான். 7 அப்படிேய
தாவீதும் அப சாயும் இரவ ேல அந்த
ஜனங்களுக்குள்ேள வந்தார்கள்; இேதா,
சவுல் இரதங்களிருக்க ற இடத்த ேல படுத்து
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான்; அவனுைடய
தைலமாட்டில் அவனுைடய ஈட்டி நலத்த ேல
குத்தயருந்தது; அவைனச் சுற்றலும்
அப்ேனரும் மக்களும் படுத்தருந்தார்கள்.
8 அப்ெபாழுது அப சாய் தாவீைதப் பார்த்து:
இன்று ேதவன் உம்முைடய எத ரிைய
உம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
இப்ேபாதும் நான் அவைன ஈட்டியனால்
இரண்டு குத்தாகக் குத்தாமல், ஒேர
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குத்தாக நலத்தல் பாயக் குத்தட்டுமா
என்றான். 9 தாவீது அப சாையப் பார்த்து:
அவைரக் ெகால்லாேத; ெயேகாவா
அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல் தன்னுைடய
ைகையப் ேபாட்டு, குற்றமில்லாமல்
ேபாக றவன் யார்? என்று ெசான்னான்.
10 பன்னும் தாவீது: ெயேகாவா அவைர
அடித்து, அல்லது அவருைடய காலம்
வந்து, அவர் மரித்து, அல்லது அவர்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாய் இறந்தாெலாழிய,
11 நான் என்னுைடய ைகையக்
ெயேகாவா அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல்
ேபாடாதபடி, ெயேகாவா என்ைனக்
காப்பாராக என்று ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்க ேறன்;
இப்ேபாதும் அவர் தைலமாட்டில் இருக்க ற
ஈட்டிையயும், தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாேவாம் என்றான்.
12 தாவீது சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த
ஈட்டிையயும், தண்ணீர்ச்ெசம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டபன்பு,புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
அைத ஒருவரும் காணவல்ைல,
அறயவுமில்ைல, ஒருவரும்
வழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல; ெயேகாவா
அவர்களுக்கு அயர்ந்த தூக்கத்ைத
வரச்ெசய்ததால், அவர்கள் எல்லாரும்
தூங்கனார்கள். 13 தாவீது கடந்து, அந்தப்
பக்கத்த ற்குப் ேபாய், தங்களுக்கும்
அவர்களுக்கும் நடுேவ ேபாத ய இைடெவளி
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உண்டாக, தூரத்தலிருக்கற மைலயன்
உச்சய ேல, 14 மக்களுக்கும் ேநரின்
மகனான அப்ேனருக்கும் ேநராக நன்று
கூப்ப ட்டு: அப்ேனேர, பதல் ெசால்லமாட்டீரா
என்றான்; அதற்கு அப்ேனர்: ராஜாவுக்கு
ேநராகக் கூக்குரலிடுகற நீ யார் என்றான்.
15 அப்ெபாழுது தாவீது அப்ேனைர ேநாக்க :
நீர் வீரன் அல்லவா? இஸ்ரேவலில் உமக்குச்
சரியானவன் யார்? பன்ேன நீர் உம்முைடய
ஆண்டவனாகய ராஜாைவக் காக்காமல்
ேபானெதன்ன? மக்களில் ஒருவன்
உம்முைடய ஆண்டவனாகய ராஜாைவக்
ெகால்லும்படி வந்தருந்தாேன. 16 நீர் ெசய்த
இந்தக் காரியம் நல்லதல்ல; ெயேகாவா
அப ேஷகம்ெசய்த உங்கள் ஆண்டவைன
நீங்கள் காக்காமல் ேபானபடியால், நீங்கள்
மரணத்தற்கு ஏதுவானவர்கள்; இப்ேபாதும்
ராஜாவன் தைலமாட்டில் இருந்த அவருைடய
ஈட்டியும் தண்ணீர்ச்ெசம்பும் எங்ேக என்று
பாரும் என்றான். 17 அப்ெபாழுது சவுல்:
தாவீதன் சத்தத்ைத அற ந்து, என்னுைடய
மகனான தாவீேத, இது உன்னுைடய
சத்தமல்லவா என்றான். அதற்குத் தாவீது:
ராஜாவாகய என்னுைடய ஆண்டவேன, இது
என்னுைடய சத்தந்தான் என்று ெசால்லி,
18 பன்னும்: என்னுைடய ஆண்டவனாகய
நீர் உம்முைடய அடியாைன இப்படிப்
பன் ெதாடருக றது என்ன? நான் என்ன
ெசய்ேதன்? என்னிடத்தல் என்ன தீங்கு



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 26:19 cxlv 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 26:22

இருக்கறது? 19 இப்ெபாழுது ராஜாவாகய
என்னுைடய ஆண்டவன் தம்முைடய
அடியானுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்பாராக;
ெயேகாவா உம்ைம எனக்கு வ ேராதமாக
தூண்டிவட்டது உண்டானால், அதற்கு அவர்
காணிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்வாராக;
மனிதர்கள் அைதச் ெசய்தார்கெளன்றால்,
அவர்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகச்
சப க்கப்பட்டவர்கள்; அவர்கள்: நீ
ேபாய்; அந்நய ேதவர்கைளத்
ெதாழுதுெகாள் என்று ெசால்லி, அவர்கள்
இன்று என்ைனக் ெயேகாவாவுைடய
சுதந்தரத்தல் ேசரமுடியாதபடி
துரத்தவ ட்டார்கேள. 20 இப்ேபாதும்
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் என்னுைடய
இரத்தம் தைரயல் வழாதருப்பதாக;
மைலகளில் ஒரு கவுதாரிைய
ேவட்ைடயாடுவதுேபால,இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சையத் ேதடவந்தாேரா
என்றான். 21 அப்ெபாழுது சவுல்: நான்
பாவம் ெசய்ேதன்; என்னுைடய மகனான
தாவீேத, தரும்ப வா; என்னுைடய ஜீவன்
இன்ைறயதனம் உன்னுைடய பார்ைவக்கு
அருைமயாக இருந்தபடியால், இனி உனக்கு
ஒரு தீங்கும் ெசய்யமாட்ேடன்; இேதா,
நான் மதயற்றவனாய் மகா ெபரிய தவறு
ெசய்ேதன் என்றான். 22 அதற்குத் தாவீது:
இேதா, ராஜாவன் ஈட்டி இங்ேக இருக்க றது;
வாலிபர்களில் ஒருவன் இந்த இடத்த ற்கு
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வந்து, அைத வாங்க க்ெகாண்டு ேபாகட்டும்.
23 ெயேகாவா அவனவனுக்கு அவனவன்
நீத க்கும் உண்ைமக்கும் தகுந்த பலன்
அளிப்பாராக;இன்றுெயேகாவா உம்ைம என்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தும், ெயேகாவா
அப ேஷகம்ெசய்தவர்ேமல், என்னுைடய
ைகைய நீட்ட மனதல்லாதருந்ேதன்.
24இேதா, உம்முைடய ஜீவன்இன்ைறயதனம்
என்னுைடய பார்ைவக்கு எப்படி அருைமயாக
இருந்தேதா, அப்படிேய என்னுைடய
ஜீவனும் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு
அருைமயாக இருப்பதால், அவர் என்ைன
எல்லா உபத்த ரவத்த ற்கும் வடுவப்பாராக
என்றான். 25 அப்ெபாழுது சவுல் தாவீைத
ேநாக்க : என்னுைடய மகனான தாவீேத,
நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்; நீ ெபரிய
காரியங்கைளச் ெசய்வாய், ேமன்ேமலும்
ெபலப்படுவாய் என்றான்; அப்படிேய தாவீது
தன்வழியல் ேபானான்; சவுலும் தன்னுைடய
இடத்த ற்குதரும்பனான்.

அத்த யாயம் 27
ெபலிஸ்தர்கேளாடுதாவீது

1 பன்பு தாவீது: நான் எந்த நாளிலாவது
ஒரு நாள் சவுலின் ைகயனால் அழிந்து
ேபாேவன்; இனிச் சவுல் இஸ்ரேவலின்
எல்ைலகளில் எங்ேகயாவது என்ைனக்
கண்டுபடிக்கலாம் என்கற நம்ப க்ைக
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இல்லாமல்ேபாகும்படியும், நான் அவனுைடய
ைகக்கு நீங்கயருக்கும்படியும், நான்
ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்த ற்குப் ேபாய்,
தப்ப த்துக்ெகாள்வைத வ ட நலமான
காரியம் ேவறல்ைல என்று தன்னுைடய
இருதயத்தல் ேயாச த்தான். 2 ஆைகயால்
தாவீது தன்ேனாடு இருந்த 600 ேபேராடு
எழுந்து, மாேயாகன் மகனான ஆகீஸ்
என்னும் காத்தன் ராஜாவனிடத்தல் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தான். 3 அங்ேக தாவீதும், அவனுைடய
மனிதர்களும்,அவரவர்வீட்டாரும்,தாவீேதாடு
அவனுைடய இரண்டு மைனவகளாகய
ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாமும்,
நாபாலின் மைனவயாக இருந்த கர்ேமல்
ஊராளான அப காயலும், காத் பட்டணத்தல்
ஆகீச டத்தல் தங்கயருந்தார்கள். 4 தாவீது
காத் பட்டணத்தற்கு ஓடிப்ேபானான் என்று
சவுலுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது, அவன்
அப்புறம் அவைனத் ேதடவல்ைல. 5 தாவீது
ஆகீைச ேநாக்க : உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத் தைய கைடக்குமானால், நான்
தங்கும்படி நாட்டிலுள்ள ஊர்களிேல ஒன்றல்
எனக்கு இடம் தாரும்; உம்முைடய அடியான்
உம்ேமாடு இராஜரீக பட்டணத்த ேல ஏன்
தங்கேவண்டும் என்றான். 6 அப்ெபாழுது
ஆகீஸ்: அன்ைறயதனம் ச க்லாைக
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்; அதனிமித்தம்
ச க்லாக் இந்த நாள் வைரக்கும் யூதாவன்
ராஜாக்கைளச் ேசர்ந்தருக்க றது. 7 தாவீது
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ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டிேல ஒரு வருடமும்
நான்குமாதங்களும்குடியருந்தான்.

ஆகீைஸதாவீதுஏமாற்றுதல்
8 அங்ேகயருந்து தாவீதும்

அவனுைடய மனிதர்களும் ெகசூரியர்கள்
ேமலும் ெகஸ்ரியர்கள்ேமலும்
அமேலக்கயர்கள்ேமலும் பைடெயடுத்துப்
ேபானார்கள்; சூருக்குப் ேபாக ற
எல்ைல ெதாடங்க எக ப்து ேதசம் வைர
இருக்க ற நாட்டிேல பூர்வகாலம் ெதாடங்க
குடியருந்தவர்கள் இவர்கேள. 9 தாவீது
அந்த நாட்ைடக் ெகாள்ைளயடிக்க றேபாது,
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் உய ேராேட
ைவக்காமல், ஆடுமாடுகைளயும்
கழுைதகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும்
உைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
ஆகீச டத்துக்குத் தரும்ப வருவான்.
10 இன்று எந்த தைசயல் ேபாய்க்
ெகாள்ைளயடித்தீர்கள் என்று ஆகீஸ்
ேகட்கும்ேபாது, தாவீது: யூதாவுைடய ெதற்கு
தைசயலும், ெயராமிேயலர்களுைடய
ெதற்கு தைசயலும் ேகனியருைடய
ெதற்கு தைசயலும் என்பான். 11 இன்ன
இன்னபடி தாவீது ெசய்தான் என்று
தங்களுக்கு வேராதமான ெசய்தைய
அறவக்கும்படி ஒருவைரயும் தாவீது
காத் பட்டணத்தற்குக் ெகாண்டுவராதபடி,
ஒரு ஆைணயாவது ெபண்ைணயாவது
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உய ேராேட ைவக்காதருப்பான்; அவன்
ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டுப்புறத்த ேல
குடியருக்க ற நாெளல்லாம் இப்படிேய
ெசய்துெகாண்டுவந்தான். 12 ஆகீஸ்
தாவீைத நம்ப : அவன் இஸ்ரேவலராக ய
தன்னுைடய மக்கள் தன்ைன ெவறுக்கும்படி
ெசய்க றான்; என்ெறன்றும் அவன்
என்னுைடய ஊழியக்காரனாயருப்பான்
என்பான்.

அத்த யாயம் 28
ெபலிஸ்தர்கள் ேபாருக்குத்தயாராகுதல்

1 அந்த நாட்களிேல ெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய,
தங்களுைடய இராணுவங்கைளப்
ேபாருக்குக் கூட்டினார்கள்; அப்ெபாழுது
ஆகீஸ் தாவீைத ேநாக்க : நீயும் உன்னுைடய
மனிதர்களும் என்ேனாடு யுத்தத்த ற்கு
வரேவண்டும்என்றுஅறந்துெகாள்என்றான்.
2 தாவீது ஆகீைசப் பார்த்து: உம்முைடய
அடியான்ெசய்யப்ேபாக றைத நீர் ந ச்சயமாய்
அற ந்துெகாள்வீர்கள் என்றான்; அப்ெபாழுது
ஆகீஸ் தாவீைத ேநாக்க : இதற்காக உன்ைன
ந ரந்தரமாக என்னுைடய ெமய்காவலனாக
ைவப்ேபன்என்றான்.

சவுலும், எந்ேநாரின் குற ெசால்லும்
ெபண்ணும்
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3 சாமுேவல் இதற்கு முன்ேப
இறந்துேபானான்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் அவனுக்குத் துக்கங்ெகாண்டாடி,
அவனுைடய ஊராகய ராமாவ ேல
அவைன அடக்கம் ெசய்தார்கள். சவுல்
இறந்தவர்கேளாடும், ஆவகேளாடும்
ேபசுக றவர்கைள ேதசத்தல் இல்லாதபடித்
துரத்தவ ட்டான். 4 ெபலிஸ்தர்கள்
கூடிவந்து, சூேனமிேல முகாமிட்டார்கள்;
சவுலும் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும்
கூட்டினான்; அவர்கள் கல்ேபாவாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 5 சவுல் ெபலிஸ்தர்களின்
முகாைம கண்டேபாது பயந்தான்; அவன்
இருதயம் மிகவும் நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
6 சவுல் ெயேகாவாவ டத்தல்
வ சாரிக்கும்ேபாது, ெயேகாவா
அவனுக்குச் ெசாப்பனங்களினாலும்,
ஊரீமினாலும், தீர்க்கதரிச களினாலும்
பதல் ெசால்லவல்ைல. 7 அப்ெபாழுது
சவுல் தன்னுைடய ஊழியக்காரர்கைளப்
பார்த்து: இறந்தவர்களிடத்தல் ேபசுக ற ஒரு
ெபண்ைணத் ேதடுங்கள்; நான்அவளிடத்தல்
ேபாய் வ சாரிப்ேபன் என்றான்; அதற்கு
அவனுைடய ஊழியக்காரர்கள்: இேதா,
எந்ேதாரில் இறந்தவர்களிடத்தல் ேபசுக ற
ஒரு ெபண் இருக்கறாள் என்றார்கள்.
8 அப்ெபாழுது சவுல் ேவடம் மாற , ேவறு
உைட அணிந்துெகாண்டு, அவனும்
அவேனாடு இரண்டுேபரும் இரவ ேல அந்த
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ெபண்ணிடத்தல் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்;
அவைள அவன் பார்த்து: நீ எனக்குக்
குறெசால்லி, நான் உன்னிடத்தல்
ெசால்லுகறவைன எழும்பவரச்ெசய்
என்றான். 9 அதற்கு அந்த ெபண்: சவுல்
இறந்தவர்கேளாடும், ஆவகேளாடும்
ேபசுக றவர்கைள ேதசத்தல் இல்லாதபடி,
தைட ெசய்த ெசய்தைய நீர் அறவீேர;
என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்படி நீர்
என்னுைடயஉயருக்குக் கண்ணிைவக்க றது
என்ன என்றாள். 10 அப்ெபாழுது சவுல்:
இந்தக் காரியத்த ற்காக உனக்குப் தீங்கு
வராது என்பைதக் ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று அவளுக்குக் ெயேகாவாவன்ேமல்
ஆைணயட்டான். 11 அப்ெபாழுது அந்த
ெபண்: உமக்கு நான் யாைர எழும்பவரச்
ெசய்யேவண்டும் என்றதற்கு, அவன்:
சாமுேவைல எழும்பவரச் ெசய்யேவண்டும்
என்றான். 12 அந்த ெபண் சாமுேவைலப்
பார்த்தவுடன் மகா சத்தமாய் அலற , சவுைல
ேநாக்க : ஏன் என்ைன ேமாசம்ேபாக்கனீர்?
நீர்தாேன சவுல் என்றாள். 13 ராஜா அவைளப்
பார்த்து: நீ பயப்படாேத; நீ பார்க்க றது என்ன
என்று ேகட்டான். அதற்கு அந்த ெபண்:
முதயவர்பூமிக்குள்ளிருந்துஏறவருகறைதக்
காண்க ேறன் என்று சவுலுக்குச் ெசான்னாள்.
14 அவருைடய ரூபம் என்ன என்று அவைளக்
ேகட்டான். அதற்கு அவள்: சால்ைவையப்



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 28:15 clii 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 28:19

ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற ஒரு முத ர்ந்த
வயதான மனிதன் எழும்ப வருகறான்
என்றாள்;அதனாேல சவுல்அவன் சாமுேவல்
என்று அறந்து ெகாண்டு தைரவைர
முகங்குனிந்து வணங்கனான். 15 சாமுேவல்
சவுைல ேநாக்க : நீ என்ைன எழும்பவரச்
ெசய்து, என்ைனத் ெதாந்தரவு ெசய்தது
என்ன என்று ேகட்டான். அதற்குச் சவுல்:
நான் மிகவும் ெநருக்கப்பட்டிருக்க ேறன்;
ெபலிஸ்தர்கள் எனக்கு வ ேராதமாய்
யுத்தம்ெசய்க றார்கள்; ேதவனும் என்ைனக்
ைகவ ட்டார்; அவர் தீர்க்கதரிச களினாலும்,
ெசாப்பனங்களினாலும் எனக்கு பதல்
ெசால்க றதல்ைல; எனேவ, நான்
ெசய்யேவண்டியைத நீர் எனக்கு
அறவக்கும்படிக்கு, உம்ைம அைழத்ேதன்
என்றான். 16 அதற்குச் சாமுேவல்:
ெயேகாவா உன்ைனவட்டு வலக ,
உனக்கு எத ரியாக இருக்கும்ேபாது, நீ
என்னிடத்தல் ஏன் ேகட்க றாய்? 17ெயேகாவா
என்ைனக்ெகாண்டு ெசான்னபடிேய
ெசய்துமுடித்து, ராஜ்ஜியத்ைத உன்னுைடய
ைகயலிருந்து பற த்து, அைத உன்னுைடய
ேதாழனாகய தாவீதுக்குக்ெகாடுத்துவ ட்டார்.
18 நீ ெயேகாவாவுைடய ெசால் ேகட்காமலும்,
அமேலக்கன்ேமல் அவருக்கு இருந்த
ேகாபத்தன் உக்க ரத்ைதத் தீர்க்காமலும்
ேபானபடியால், ெயேகாவா இன்ைறயதனம்
உனக்கு இப்படிச் ெசய்தார். 19 ெயேகாவா
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உன்ைனயும், உன்னுைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலர்கைளயும் ெபலிஸ்தர்கள்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; நாைளக்கு
நீயும் உன்னுைடய மகன்களும் என்ேனாடு
இருப்பீர்கள்; இஸ்ரேவலின் முகாைமயும்
ெயேகாவா ெபலிஸ்தர்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்றான். 20 அைத
ேகட்டவுடேன சவுல் தைரய ேல வழுந்து,
சாமுேவலின் வார்த்ைதகளினாேல மிகவும்
பயப்பட்டான்; அவன் அன்று பகல் முழுவதும்
ஒன்றும் சாப்ப டாமல் இருந்தபடியால்,
அவன் ெபலவீனமாக இருந்தான்.
21 அப்ெபாழுது அந்த ெபண் சவுலிடத்தல்
வந்து, அவன் மிகவும் கலங்கயருக்க றைதக்
கண்டு, அவைன ேநாக்க : இேதா,
உம்முைடய அடியாளாகய நான் உம்முைடய
ெசாற்ேகட்டு, என்னுைடய உயைர
என்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு,
நீர் எனக்குச் ெசான்ன உம்முைடய
வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்.
22இப்ெபாழுதுநீர்உம்முைடயஅடியாளுைடய
ெசால்ைலக் ேகளும், நான் உமக்கு
முன்பாகக் ெகாஞ்சம் அப்பம் ைவக்க ேறன்,
அைதச் சாப்படுவீராக; அப்ெபாழுது
நீர் வழிநடந்து ேபாகத்தக்க ெபலன்
உமக்குள் இருக்கும் என்றாள். 23 அவேனா
அைத மறுத்து, நான் சாப்ப டமாட்ேடன்
என்றான்; ஆனாலும் அவனுைடய
ஊழியக்காரர்களும் அந்த ெபண் அவைன
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மிகவும் வருந்த க்ெகாண்டதனால், அவன்
அவர்கள் ெசாற்ேகட்டு, தைரயலிருந்து
எழுந்து கட்டிலின் ேமல் உட்கார்ந்தான்.
24அந்த ெபண்ணிடம் ெகாழுத்த கன்றுக்குட்டி
ஒன்று வீட்டில் இருந்தது; அைத வைரவாக
அடித்து, மாவு எடுத்துப் பைசந்து, அைதப்
புளிப்பல்லா அப்பங்களாகச் சுட்டு,
25 சவுலுக்கும் அவன்ஊழியக்காரர்களுக்கும்
முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து ைவத்தாள்;
அவர்கள் சாப்ப ட்டு எழுந்து, அந்த
இரவ ேலேயபுறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 29
ெபலிஸ்தர்களால்தாவீதுைகவ டப்படுதல்

1ெபலிஸ்தர்கள்தங்கள்இராணுவங்ைளெயல்லாம்
ஆப்ெபக்க ேல கூடிவரச்ெசய்தார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கள் ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற
நீரூற்றன் அருேக முகாமிட்டார்கள்.
2 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தரின் ப ரபுக்கள்
நூறும் ஆய ரமுமான பைடகேளாடு
ேபானார்கள்; தாவீதும் அவனுைடய
மனிதர்களும் ஆகீேசாேட பன் ெசன்றார்கள்.
3 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின்
ப ரபுக்கள்: இந்த எப ெரயர்கள் எதற்கு
என்றார்கள்; ஆகீஸ் அவர்கைளப் பார்த்து:
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய சவுலின்
ஊழியக்காரனாயருந்த இந்தத் தாவீது
இத்தைனநாட்களும்இத்தைனவருடங்களும்
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என்ேனாடு இருக்கவல்ைலயா? இவன்
என்னிடத்தல் வந்து ேசர்ந்த நாள்முதல்
இன்றுவைரக்கும் ஒரு குற்றமும்
நான் இவனில் கண்டுபடிக்கவல்ைல
என்றான். 4 அதனால் ெபலிஸ்தரின்
ப ரபுக்கள் அவன்ேமல் கடுங்ேகாபமாக ,
அவைனப் பார்த்து: இந்த மனிதன்
நீர் குற த்த தன்னுைடய இடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாகும்படி, அங்ேக அவைன
மறுபடியும் அனுப்பவடும்; யுத்தத்தல்
இவன் நமக்கு எத ரியாய் மாறாதபடி, இவன்
நம்ேமாடுயுத்தத்த ற்குவரேவண்டியதல்ைல;
இவன் எதனாேல தன் ஆண்டவேனாேட
ஒப்புரவாவான்? இந்த மனிதர்களுைடய
தைலகளினால்அல்லவா?
5சவுல்ெகான்றது 1,000,
தாவீதுெகான்றது 10,000”
என்று இந்த தாவீைதக்குற த்து அல்லேவா
ஆடிப்பாடிச் ெசான்னார்கள்என்றார்கள்.

6அப்ெபாழுதுஆகீஸ்தாவீைதஅைழத்து: நீ
உத்தமன் என்றும், நீ முகாமில் என்ேனாேட
ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்க றது
என்னுைடய பார்ைவக்கு நல்லது என்றும்,
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன்; நீ என்னிடத்தல் வந்து
ேசர்ந்த நாள்முதல் இன்றுவைர நான்
உன்னில் ஒரு தீங்கும் காணவல்ைல;
ஆனாலும் ப ரபுக்களின் பார்ைவக்கு நீ
ப ரியமானவன் அல்ல. 7 ஆைகயால்
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ெபலிஸ்தர்களுைடய ப ரபுக்கள் உன்ேமல்
சங்கடம் அைடயாதபடி, இப்ேபாது
சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப் ேபாய்வடு
என்றான். 8 தாவீது ஆகீைச ேநாக்க :
ஏன்? நான் ெசய்தது என்ன? நான்
வந்து, ராஜாவாகய என் ஆண்டவனுைடய
எத ரிகேளாடு யுத்தம்ெசய்யாதபடி, நான்
உம்மிடத்தல் வந்த நாள்முதல் இன்றுவைர
உமது அடிேயனிடத்தல் கண்டுபடித்தது
என்ன என்றான். 9 ஆகீஸ் தாவீதுக்குப்
பதலாக: நான் அைத அற ேவன்; நீ
ேதவனுைடய தூதைனப்ேபால என்னுைடய
பார்ைவக்குப் ப ரியமானவன்; ஆனாலும்
இவன் எங்கேளாடு யுத்தத்த ற்கு வரக்கூடாது
என்று ெபலிஸ்தர்களின் ப ரபுக்கள்
ெசால்லுகறார்கள். 10 இப்ேபாதும் நீ
நாைள அதகாைலயல் உன்ேனாடு
வந்த உன்னுைடய ஆண்டவனுைடய
ேவைலக்காரர்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
வடியற்காைல ெவளிச்சமாக றேபாது,
புறப்பட்டுப்ேபா என்றான். 11அப்படிேயதாவீது
அதகாைலயல் தன்னுைடய மனிதர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, ெபாழுதுவடிக ற
ேநரத்த ேல, ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாகப் புறப்பட்டான்; ெபலிஸ்தேரா
ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 30



1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 30:1 clvii 1 சாமுேவல்அத்தயாயம் 30:6

ச க்லாக் மீதுஅமேலக்கயர்கள்தாக்குதல்
1 தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்

மூன்றாம் நாளிேல, ச க்லாகுக்கு வந்து
ேசருவதற்குள்ேள, அமேலக்கயர்கள்
ெதன்புறத்துச் சீைமயன்ேமலும்
ச க்லாகன்ேமலும் வழுந்து, ச க்லாைகக்
ெகாள்ைளயடித்து, அைத அக்கனியால்
சுட்ெடரித்து, 2 அதலிருந்த ெபண்கைளயும்,
ச றயவர்கைளயும் ெபரியவர்கைளயும்
சைறப டித்து, ஒருவைரயும்
ெகான்றுேபாடாமல், அவர்கைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய
வழிேய ேபாய்வ ட்டார்கள். 3 தாவீதும்
அவனுைடய மனிதர்களும் அந்தப்
பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது, இேதா, அது
அக்கனியனால் சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும்,
தங்களுைடய மைனவகளும் தங்களுைடய
மகன்களும் தங்களுைடய மகள்களும்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்
என்றும் கண்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
தாவீதும் அவேனாடு இருந்த மக்களும்
அழுகறதற்குத் தங்களில் ெபலனில்லாமல்
ேபாகும் வைர சத்தமிட்டு அழுதார்கள்.
5 தாவீதன் இரண்டு மைனவகளாகய
ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாமும்,
கர்ேமல் ஊராளான நாபாலின்
மைனவயாக இருந்த அப காயலும்,
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
6 தாவீது மிகவும் ெநருக்கப்பட்டான்;
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எல்லா மக்களும் தங்கள் மகன்கள்,
மகள்களினிமித்தம் மனவருத்தமானதால்,
அவைனக் கல்ெலறயேவண்டும்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள்;
தாவீது தன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குள்ேள தன்ைனத்
த டப்படுத்த க்ெகாண்டான். 7 தாவீது
அகெமேலக்கன் மகனான அபயத்தார்
என்னும் ஆசாரியைன ேநாக்க : ஏேபாத்ைத
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவா என்றான்;
அபயத்தார் ஏேபாத்ைதத் தாவீதனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தான். 8 தாவீது ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : நான் அந்தப் பைடையப்
பன்ெதாடரேவண்டுமா? அைதப் ப டிப்ேபனா?
என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்: அைதப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபா; அைத நீ ப டித்து,
எல்லாவற்ைறயும் தருப்ப க்ெகாள்வாய்
என்றார். 9அப்ெபாழுது தாவீதும் அவேனாடு
இருந்த 600 ேபரும் ேபானார்கள்; அவர்கள்
ேபேசார்ஆற்றன்அருகல்வந்தேபாதுஅங்ேக
சலர் நன்றுேபானார்கள்.

எக ப்தயஅடிைம
10 தாவீேதா, 400 ேபேராடுத் ெதாடர்ந்து

ேபானான்; 200 ேபர் கைளத்துப்ேபானபடியால்
ேபேசார் ஆற்ைறக் கடக்கமுடியாமல்
நன்றுேபானார்கள். 11 ஒரு எக ப்தயைன
ெவளியல் அவர்கள் கண்டு, அவைனத்
தாவீதனிடத்தல் ெகாண்டுவந்து,
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சாப்ப ட அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்கத்
தண்ணீரும் ெகாடுத்து, 12 அத்த ப்பழ
அைடயன் ஒரு துண்ைடயும், உலர்ந்த
இரண்டு த ராட்ைசப்பழக் குைலகைளயும்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; அைத
அவன் சாப்ப ட்டபன்பு, அவனுைடய உய ர்
தரும்ப அவனுக்குள் வந்தது. அவன்
இரவு பகல் மூன்று நாளாக அப்பம்
சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும்
இருந்தான். 13 தாவீது அவைன ேநாக்க : நீ
யாருைடயவன்? நீ எந்தஇடத்ைத ேசர்ந்தவன்
என்று ேகட்டதற்கு, அவன்: நான் ஒரு
அமேலக்கயனுைடய ேவைலக்காரனாகய
எக ப்து ேதசத்துப் வாலிபன்; மூன்று
நாைளக்குமுன்பு நான் வயாத ப்பட்டேபாது,
என்னுைடய எஜமான் என்ைனக்
ைகவ ட்டான். 14 நாங்கள் க ேரத்தயருைடய
ெதன்புறத்தன்ேமலும், யூதாைவச்சார்ந்த
எல்ைலயன்ேமலும், காேலபுைடய
ெதன்புறத்தன்ேமலும், பைடெயடுத்துப்ேபாய்
ச க்லாைக அக்கனியனால் சுட்ெடரித்துப்
ேபாட்ேடாம் என்றான். 15 தாவீது
அவைன பார்த்து: நீ என்ைன அந்த
பைடயனிடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாவாயா
என்று ேகட்டதற்கு: அவன், நீர்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடுவதுமில்ைல,
என்ைன என்னுைடய எஜமான் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பதுமில்ைல என்று
ேதவன்ேமல் ஆைணயடுவீரானால்,
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உம்ைம அந்தத் பைடயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேவன்என்றான்.

தாவீது அமேலக்கயர்கைளத்
ேதாற்கடித்தல்

16இவன்அவைனக்ெகாண்டுேபாய்வ ட்டேபாது,
இேதா, அவர்கள் ெவளிெயங்கும்
பரவ , சாப்ப ட்டுக் குடித்து, தாங்கள்
ெபலிஸ்தர்கள் ேதசத்தலும்யூதாேதசத்தலும்
ெகாள்ைளய ட்டு வந்த மகா ெபரிதான
அந்த எல்லாக் ெகாள்ைளக்காகவும்
ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
17 அவர்கைளத் தாவீது அன்று
மாைலெதாடங்க மறுநாள் மாைல
வைர முறயடித்தான்; ஒட்டகங்கள்
ேமல் ஏற ஓடிப்ேபான 400 வாலிபர்கள்
தவ ர, அவர்களில் ேவெறாருவரும்
தப்பவல்ைல. 18 அமேலக்கயர்கள்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபான எல்லாவற்ைறயும்,
தன்னுைடய இரண்டு மைனவகைளயும்,
தாவீது வடுவத்தான். 19 அவர்கள்
ெகாள்ைளயடித்துக்ெகாண்டுேபான
எல்லாவற்றலும், ச றயதலும், ெபரியதலும்,
மகன்களிலும், மகள்களிலும், ஒன்றும்
குைறயாமல் எல்லாவற்ைறயும்
தாவீது தருப்ப க்ெகாண்டான்.
20 எல்லா ஆடுமாடுகைளயும் தாவீது
ப டித்துக்ெகாண்டான்; அைவகைளத் தங்கள்
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மிருகஜீவன்களுக்கு முன்னாேல ஓட்டி, இது
தாவீதன்ெகாள்ைளஎன்றார்கள்.

அைனவருக்கும் சமமாகப் பங்கடுதல்
21 கைளத்துப்ேபானதால் தாவீதுக்குப்

பன்ேன ெசல்லாமல், ேபேசார்
ஆற்றண்ைடய ேல தங்கயருந்த
200 ேபரிடம் தாவீது வருகறேபாது,
இவர்கள் தாவீதுக்கும் அவேனாடிருந்த
மக்களிடத்த ற்கும்எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள்;
தாவீது அந்த மக்களிடத்தல் ேசர்ந்து,
அவர்கள் சுகெசய்தைய வ சாரித்தான்.
22 அப்ெபாழுது தாவீேதாடு நடந்து வந்த
மனிதர்களில் துன்மார்க்கர்களும், பயனற்ற
மக்களுமான எல்ேலாரும்: அவர்கள்
எங்கேளாேட வராதபடியால் நாங்கள்
தருப்ப க்ெகாண்ட ெகாள்ைளயுடைமகளில்
அவர்களுக்கு ஒன்றும் ெகாடுப்பதல்ைல;
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன்
மைனவையயும் தன்தன் பள்ைளகைளயுேம
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகட்டும்
என்றார்கள். 23 அதற்குத் தாவீது:
என்னுைடய சேகாதரர்கேள, ெயேகாவா
நமக்கு ெகாடுத்தைத நீங்கள் இப்படிச்
ெசய்யேவண்டாம்; ெயேகாவா நம்ைமக்
காப்பாற்ற , நமக்கு வ ேராதமாக வந்தருந்த
அந்தப் பைடைய நம்முைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 24 இந்தக் காரியத்தல்
உங்கள் ெசால் ேகட்க யார் சம்மத ப்பான்?
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யுத்தத்த ற்குப் ேபானவர்களின் பங்கு
எவ்வளேவா, அந்த அளவல் ெபாருட்களின்
அருேக இருந்தவர்களுக்கும் பங்கு
கைடக்கேவண்டும்; சரிபங்காகப்
பங்கடுவார்களாக என்றான். 25 அப்படிேய
அந்தநாள்முதல் நடந்து வருகறது;
அைத இஸ்ரேவலிேல இந்த நாள்
வைரக்கும் இருக்கும் கட்டைளயும்
ஆைணயுமாக ஏற்படுத்தனான்.
26 தாவீது ச க்லாகுக்கு வந்தேபாது,
அவன் ெகாள்ைளயடித்தைவகளிேல
தன்னுைடய நண்பர்களாகய
யூதாவன் மூப்பர்களுக்குச் சலவற்ைற
அனுப்ப : இேதா, ெயேகாவாவுைடய
எத ரிகளின் ெகாள்ைளயல் உங்களுக்கு
உண்டாயருக்கும் ஆசீர்வாதபாகம் என்று
ெசால்லச் ெசான்னான். 27 யார் யாருக்கு
அனுப்பனான் என்றால், ெபத்ேதலில்
இருக்கறவர்களுக்கும், ெதற்கான
ராேமாத்தல் இருக்க றவர்களுக்கும்,
யாத்தீரில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
28 ஆேராேவரில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
ச ப்ேமாத்தல் இருக்க றவர்களுக்கும்,
எஸ்ேதேமாகாவல் இருக்கறவர்களுக்கும்,
29 ராக்காலில் இருக்கறவர்களுக்கும்,
ெயராமிேயலியர்களின் பட்டணங்களில்
இருக்க றவர்களுக்கும், ேகனியர்களின்
பட்டணங்களில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
30 ஓர்மாவல் இருக்கறவர்களுக்கும்,
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ெகாராசானில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
ஆற்றாகல் இருக்கறவர்களுக்கும்,
31 எப்ேரானில் இருக்க றவர்களுக்கும்,
தாவீதும் அவனுைடய மனிதர்களும்
நடமாடின எல்லா இடங்களில்
இருக்க றவர்களுக்கும்அனுப்பனான்.

அத்த யாயம் 31
சவுலின்மரணம்

1 ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு முன்பாக பயந்ேதாடி,
கல்ேபாவா மைலய ேல ெவட்டுண்டு
இறந்தார்கள். 2 ெபலிஸ்தர்கள் சவுைலயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் ெநருங்க த்
ெதாடர்ந்து, சவுலின் மகனாகய
ேயானத்தாைனயும் அபனதாைபயும்
மல்கசூவாைவயும் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
3 சவுலுக்கு வ ேராதமாக யுத்தம்
பலத்தது; வல்வீரர்கள் அவைனக் கண்டு
ெநருங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது சவுல்
வல்வீரர்களால் மிகவும் காயப்பட்டு,
4 தன்னுைடய ஆயுததாரிையப் பார்த்து:
அந்த வருத்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்
வந்து, என்ைனக் குத்த ப்ேபாட்டு, என்ைன
அவமானப்படுத்தாதபடி, நீ உன்னுைடய
பட்டயத்ைத உருவ , என்ைனக் குத்த ப்ேபாடு
என்றான்; அவனுைடய ஆயுததாரி மிகவும்
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பயப்பட்டதால், அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன்
என்றான்; அப்ெபாழுது சவுல் பட்டயத்ைத
நலத்த ேல குத்த ைவத்து அதன்ேமல்
வழுந்தான். 5 சவுல் இறந்துேபானைத
அவன் ஆயுததாரி கண்டேபாது, அவனும்
தன்னுைடய பட்டயத்தன்ேமல் வழுந்து,
அவேனாடு இறந்துேபானான். 6 அப்படிேய
அன்ைறயதனம் சவுலும், அவன் மூன்று
மகன்களும், அவனுைடய ஆயுதம்
ஏந்துபவனும், அவனுைடய எல்லா
மனிதர்களும் ஒன்றாக இறந்துேபானார்கள்.
7 இஸ்ரேவலர்கள் பயந்ேதாடினார்கள்
என்றும், சவுலும் அவனுைடய மகன்களும்
இறந்துவ ட்டார்கள்என்றும்,பள்ளத்தாக்குக்கு
இப்புறத்தலும் ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்தலும் இருந்த இஸ்ரேவலர்கள்
கண்டேபாது, அவர்கள் பட்டணங்கைள
வட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்கள் வந்து, அைவகளிேல
குடியருந்தார்கள். 8 ெவட்டுண்டவர்கைள
ெகாள்ைளய ட, ெபலிஸ்தர்கள் மறுநாள்
வந்தேபாது, அவர்கள், சவுலும் அவனுைடய
மூன்று மகன்களும் கல்ேபாவா மைலய ேல
வழுந்துக டக்க றைதக் கண்டு, 9அவனுைடய
தைலையெவட்டி,அவனுைடயஆயுதங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, தங்களுைடய
வக்க ரகங்களின் ேகாவல்களிலும்
மக்களுக்குள்ளும் ெசய்தையப் பரப்பும்படி,
அைவகைளப் ெபலிஸ்தர்கள் ேதசத்த ேல
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சுற்றலும் அனுப்ப , 10 அவனுைடய
ஆயுதங்கைள அஸ்தேராத் ேதவனுைடய
ேகாவலிேல ைவத்து, அவனுைடய
உடைலப் ெபத்சானின் சுவற்ற ேல
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 11 ெபலிஸ்தர்கள்
சவுலுக்குச் ெசய்தைதக் கீேலயாத்
ேதசத்து யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள்
ேகட்டேபாது, 12 அவர்களிேல பலசாலிகள்
எல்ேலாரும் எழுந்து இரவு முழுவதும்
நடந்துேபாய், ெபத்சானின் சுவற்றலிருந்த
சவுலின் உடைலயும் அவன் மகன்களின்
உடல்கைளயும் எடுத்து, யாேபசுக்குக்
ெகாண்டுவந்து, அைவகைள அங்ேக
தகனம்ெசய்து, 13 அவர்களுைடய
எலும்புகைள எடுத்து, யாேபசலிருக்க ற
ேதாப்ப ேல அடக்கம்ெசய்து, ஏழுநாள்
உபவாசம்ெசய்தார்கள்.
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