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ଶାମୁେୟଲ ପ୍ର ଥମ ପୁ କ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କେର େଲଖକ ବିଷୟେର ସୂଚନା ନାହିଁ।

ସ ବତଃ, ଶାମୁେୟଲ େଲଖିଥାଇ ପାରି ଏବଂ େସ ପ୍ର ଥମ
ଶାମୁେୟଲ 1:1-24:22 ନିମେ , ନିି ତ ଭାବେର ସୂଚନା ପ୍ର ଦାନ
କରିଛି , ଯାହା ତାହା ଜୀବନ ଏବଂ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ
ନିବର୍ ାହ ପ ାର ଏକ ଜୀବନୀ ଅେଟ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ ବ େଯ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଶାମୁେୟଲ ଏହି ପୁ କର ଏକ ଭାଗ େଲଖିଛି ।
ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସା ାବିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାେନ
େହେଲ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା/ଐତିହାସି କ ନାଥନ ଏବଂ ଗାଦ୍ (ପ୍ର .ବଂ.
29:29)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1050-722 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଲଖକ ଏହି ପୁ କୁ ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଭାଜନ ପେର

େଲଖିଛି , କାରଣ ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପୃଥକ ଭାେବ ଅେନକ
ପଦଗୁଡ଼ିକର ଉେ ଖ କରାଯାଇଅଛି (ପ୍ର .ଶା. 11:8; 17:52;
18:16; ି .ଶା. 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9)।

ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କର ମୂଳ ପ୍ର ାପକମାେନ େହେଲ, ଯିହୁ ଦା ଏବଂ

ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଭାଜିତରାଜତ ରସଦସ୍ୟ, େଯଉଁମାନ ୁ ଦାଉଦ ର
ରାଜ ର ବିଧିମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଉେ ଶ୍ୟ ଉପେର ଏକ ଐ ରିକ
ପରିେପ୍ର କ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
େଯପରି କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲ, ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ

ଶାସନଠାରୁ , ରାଜାମାନ ଅଧୀନେର ଏକ ଏକୀକୃତ େଦଶ ହୁ ଏ,
ଏହାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ ଲିପିବ କେର। ଶାମୁେୟଲ
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େଶଷ ବିଚାରକ ର୍ ା ଭାବେର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁ ଅି ଏବଂ େସ ପ୍ର ଥମ ଦୁଇ
ରାଜା ଯଥା, ଶାଉଲ ଏବଂ ଦାଉଦ ୁ ଅଭିେଷକ କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଅବ ା ର

ରୂ ପେରଖା
ଶାମୁେୟଲ ର ଜୀବନୀ ଓ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 1:1-8:22
2. ଇସ୍ର ାଏଲରପ୍ର ଥମରାଜାଭାବେରଶାଉଲ ଜୀବନୀ— 9:1-
12:25

3. ରାଜା ଭାବେର ଶାଉଲ ର ବିଫଳତା — 13:1-15:35
4. ଦାଉଦ ଜୀବନୀ — 16:1-20:42
5. ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଭାବେର ଦାଉଦ ର ଅନୁଭୂ ତି — 21:1-
31:13

ଶାମୁେୟଲ ଜନ୍ମ
1 ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ରାମାଥୟିମ୍ ସୂଫୀମର ଏକ

ଇଫ୍ର ୟିମୀୟେଲାକ ଥିଲା,ତାହାରନାମଇଲ୍ କାନା, େସ ସୂଫର ବୃ
ପ୍ର େପୗତ୍ର , େତାହର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଇଲୀହୂ ର ପୁତ୍ର , ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ;
2 ପୁଣି, ତାହାର ଦୁଇ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିେଲ; ଜଣକର ନାମ ହା ା, ଅନ୍ୟର
ନାମ ପନି ା; ପନି ାର ସ ାନସ ତି ଥିେଲ, ମାତ୍ର ହା ାର େକୗଣସି
ସ ାନସ ତି ନ ଥିେଲ।

3 େସହି ବ୍ୟି ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ଆରାଧନା ଓ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେ ଆପଣା ନଗରରୁ ଶୀେଲାକୁ
ଯାଉଥାଏ। େସହି ାନେର ଏଲି ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫି୍ନ ଓ ପୀନହସ୍ 
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକ ଥିେଲ। 4 ପୁଣି, ଇଲ୍ କାନା ବଳିଦାନ କରିବା
ଦିନେରେସଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା ପନି ାକୁ ଓତାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମ ୁ
ଅଂଶ େଦଲା; 5 ମାତ୍ର େସ ହା ାକୁ ି ଗୁଣ ଅଂଶ େଦଲା; କାରଣ
େସ ହା ାକୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଗଭର୍ ାଶୟ
ରୁ କରିଥିେଲ। 6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଗଭର୍ ାଶୟରୁ କରିବାରୁ
ତାହାର ସପ ୀ ତାହାର େରାଷ ଜନ୍ମ ାଇବା ନିମେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ
ବିର କେର। 7େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗଲା େବେଳତାହାର ାମୀ
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ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଏପରି କେର, ତାହାର ସପ ୀ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ତାହାକୁ
ବିର କେର; ଏେହତୁ େସ େରାଦନକେର,ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ।

8 ଏଥିେର ତାହାର ାମୀ ଇଲ୍ କାନା ତାହାକୁ କହିଲା, “ହା ା,
କାହିଁକି େରାଦନ କରୁ ଅଛ? କାହିଁକି ଖାଉ ନାହଁ? କାହିଁକି
ତୁ ମନ ଦୁଃଖିତ େହାଇଅଛି? ମୁଁ କି ଦଶ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ତୁ
ପ୍ର ତି ଉ ମ ନୁେହଁ?” 9 ଏହିରୂ େପ ଏକ ସମୟେର େସମାେନ
ଶୀେଲାେର େଭାଜନପାନ ସମା କଲା ଉ ାେର ହା ା ଉଠିଲା।
େସସମୟେର ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ର- ାରବ ନିକଟ
ଆପଣା ଆସନେର ବସି ଥିେଲ। 10 ପୁଣି, ହା ା ତି ମନା େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲା।
11 ପୁଣି, େସ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା; “େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର େଭା, େଯେବ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ର ତି ନିତା
ଦୃି ପାତକରିବଓ େମାେତ ରଣକରିଆପଣା ଦାସୀକୁ ପାେସାରିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକୁ େଗାଟିଏ ପୁରୁ ଷ-ସ ାନ େଦବ,
େତେବ ମୁଁ ତାହାର ଯାବ ୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମ କେର କୁ୍ଷର ଲାଗିବ ନାହିଁ।”

12 ଏହିରୂ େପ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା
ସମୟେର ଏଲି ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇେଲ। 13 େସସମୟେର
ହା ା ଆପଣା ମେନ ମେନ କଥା କହୁ ଥିଲା; େକବଳ ତାହାର ଓ
ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରବ ଶୁଣାଯାଉ ନ ଥିଲା; େତଣୁ େସ ମ
େହାଇଥିବ େବାଲି ଏଲି ବିଚାର କେଲ। 14 ତହିଁେର ଏଲି ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ େକେତ କାଳ ମ େହାଇଥିବ? ତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ତୁ ଠାରୁ ଦୂର କର।” 15ଏଥିେର ହା ା ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ନା,
େମାହର ପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ୀ; ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ କରି
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ (େବଦନା)
ଢାଳୁଥିଲି।” 16 ଆପଣା ଦାସୀକୁ େବକାର ୀ* େବାଲି ଜ୍ଞାନ ନ
କର; ମୁଁ ଆପଣା ଚି ା ଓ ବିରି ର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ କଥା
କହୁ ଥିଲି। 17 ତହିଁେର ଏଲି ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “କୁଶଳେର

* 1:16 େବକାର ୀ େବଲିଆଲ୍ କନ୍ୟା
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ଯାଅ; ଯାହା ତୁ େ ମାଗିଲ, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ତୁ ର େସହି
ନିେବଦନ ଅନୁସାେର ତୁ କୁ େଦଉ ।ୁ” 18ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ତୁ
ଦାସୀ ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହଉ।” ଆଉ େସ ୀ ଆପଣା
ପଥେର ଗଲା ଓ େଭାଜନ କଲା, ପୁଣି, ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷ
େନାହିଲା।

ଶାମୁେୟଲ ଜନ୍ମ ଓ ଉ ଗର୍
19 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଆରାଧନା କରି େଫରିେଲ ଓ ଆପଣାମାନ ବାସ ାନ ରାମାକୁ
ଆସି େଲ;ଆଉଇଲ୍ କାନାଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା ହା ାର ସହବାସକରେ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ରଣ କେଲ। 20 ପୁଣି, ସମୟ ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
ହା ା ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା; “ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ମାଗିଥିଲି, ଏହା କହି ତାହାର ନାମ ଶାମୁେୟଲ (ପରେମ ର ଦ )
ରଖିଲା।”

21 ଏଉ ାେର ଇଲ୍ କାନା ଓ ତାହାର ଗୃହ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବାଷ କ ବଳିଦାନ ଓ ଆପଣା ମାନତ ନିେବଦନ
କରିବାକୁ ଗେଲ। 22ମାତ୍ର ହା ା ଗଲା ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଆପଣା
ାମୀକୁ କହିଲା, “ବାଳକ ନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ (ମୁଁ
ଯିବି ନାହିଁ), ତହିଁ ଉ ାେର ମୁଁ ତାହାକୁ େନଇଯିବି, ତହିଁେର
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ େହବ ଓ େସଠାେର ସବର୍ ଦା
ରହିବ।” 23 ତହଁୁ ତାହାର ାମୀ ଇଲ୍ କାନା ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯାହା
ତୁ କୁ ଭଲ ଦିେଶ, କର; ତାହାକୁ ନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇବା
ପଯର୍ ୍ୟ ରୁ ହ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େକବଳ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ି ର କର ୁ।”
େତଣୁ େସହି ୀ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷା କରି ନ୍ୟପାନ କରାଇଲା।

24 ଏଥିଉ ାେର େସ ତାହାକୁ ନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାେ , ତିନି
େଗାବ ଓ ଏକ ଐଫା† ମଇଦା ଓ ଏକ କୁ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସହିତ
ତାହାକୁ ଶୀେଲାି ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା; େସେତେବେଳ
ବାଳକ ଅ ବୟ ଥିଲା। 25 ତହଁୁ େସମାେନ େଗାବ ବଧ କରି

† 1:24 ଏକ ଐଫା ପ୍ର ାୟ ୧0 କିେଲା
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ବାଳକକୁ ଏଲି କତିକି ଆଣିେଲ। 26 ତହିଁେର େସ ୀ କହିଲା,
“େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ତୁ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ, େହ
େମାହର ପ୍ର େଭା, େଯଉଁ ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ
କରୁ ଏହି ାନେର ତୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିଲା, ମୁଁ େସହି।
27 ଏହି ବାଳକ ନିମେ ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଥିଲି; ଆଉ ମୁଁ ଯାହା
ମାଗିଥିଲି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର େସହି ନିେବଦନ ଅନୁସାେର େମାେତ
େଦଇଅଛି । 28 ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ନିେବଦନକଲି; େସଯାବ ୀବନସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରସମପର୍ ଣ
େହଲା,” ଏଉ ାେର େସ େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆରାଧନା କଲା।

2
ହା ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 ପୁଣି, ହା ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିଲା;
“େମାହର ଅ ଃକରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ମହା ଉ ାସ କରୁ ଅଛି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର ଶୃ ଉ ତ େହାଇଅଛି;
େମାହର ମୁଖ େମାର ଶତମାନ ନିକଟେର େଖାଲିଅଛି;
େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣେର ଆନ କେର।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆଉ େକହି ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ତୁ ଭି ଆଉ େକହି ନାହିଁ;
କିଅବା ଆ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ େକୗଣସି େଶୖଳ ନାହିଁ।
3ଏପରି ଅତି ଅହ ାରେର ଆଉ କଥା ନ କୁହ;
ତୁ ମାନ ମୁଖରୁ ଦାି କତା ନିଗର୍ ତ ନ େହଉ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସବର୍ ଜ୍ଞ ପରେମ ର ଅଟି ,
ତାହା ାରା ସକଳ କି୍ର ୟା େତୗଲାଯାଏ।
4ବୀରମାନ ର ଧନୁ ଭ ା ଯାଇଅଛି
ଓ ଝୁ ି ପଡ଼ିବା େଲାକମାନ ର କଟି ବଳେର ବ ାଯାଇଅଛି।
5 େଯଉଁମାେନ ପରିତୃ ଥିେଲ, େସମାେନ ଆେପ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ

େବତନଜୀବୀ େହାଇଅଛି
ଓ େଯଉଁମାେନ କୁ୍ଷଧିତ ଥିେଲ, େସମାେନ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଅଛି ;
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ହଁ, ବ ୍ୟା ସ ସ ାନ ପ୍ର ସବ କରିଅଛି
ଓ ଯାହାର ଅେନକ ସ ାନସ ତି ଥିେଲ, େସ ନିେ ଜ େହଉଅଛି।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଘଟାି ଓ ସଜୀବ କରି ;
େସ ପାତାଳକୁ ଓ ାଇ ଆଣି ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅି ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ର୍ ନ କରି ଓ ଧନବାନ କରି ;
େସ ନତ କରି , େସ ମଧ୍ୟ ଉ ତ କରି ।
8 େସ କୁଳୀନମାନ ସେ ବସାଇବା ପାଇଁ
ଓ େଗୗରବ ସି ଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
ଧୂଳିରୁ ଦୀନହୀନକୁ ଉଠାି
ଓ ଦରିଦ୍ର କୁ ଖତରାଶିରୁ ଉ ତ କରି ;
କାରଣ ପୃଥିବୀର ସକଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଓ େସ ତହିଁ ଉପେର ଜଗତ ାପନ କରିଅଛି ।
9 େସ ଆପଣା ଧାମ କ େଲାକମାନ ର ଚରଣ ରକ୍ଷା କରିେବ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାେନ ଅ କାରେର ନୀରବ କରାଯିେବ;*
େଯେହତୁ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଳେର ଜୟୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
10 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ ବିବାଦ କରି , େସମାେନ ଭ

େହେବ;
େସ ଗର୍ େର ଥାଇ େସମାନ ବିରୁ େର ଗ ର୍ ନ କରିେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ ଶାସନ କରିେବ
ଓ େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ବଳ େଦେବ,
ପୁଣି, ଆପଣା ଅଭିେଷକୀ ଶୃ ଉ ତ କରିେବ।”

11 ଏଉ ାେର ଇଲ୍ କାନା ରାମାି ତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା। ପୁଣି,
ବାଳକ ଏଲି ଯାଜକ ସ ୁଖେର ଥାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା
କଲା।

ଏଲି ର ଅେଯାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗଣ
12 ଏଲି ର ପୁତ୍ର ମାେନ ଦୁ † ଥିେଲ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ

ଜାଣିେଲ ନାହିଁ। 13 େସହି ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନ ସହିତ
ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଥିେଲ େଯ, େକୗଣସି େଲାକ ବଳିଦାନ କେଲ,

* 2:9 ଅଥର୍ ାତ୍ ଦୁ ମାେନ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କରି ଅ କାରକୁ ଯିେବ † 2:12 ଦୁ
େବଲିଆଲ୍ ର ସ ାନ
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ମାଂସ ସି େହବା ସମୟେର ଯାଜକର ଦାସ ହ େର ତି୍ର ଶୂଳ େଘନି
ଆେସ; 14 ଆଉ େସ ପାତ୍ର , ବା ତସଲା, ବା ହ ା, ବା କହ୍ର ାଇ
ଭିତେର ମାେର; େଯେତକ ତି୍ର ଶୂଳେର ଆେସ, େସସବୁ ଯାଜକ
ନିଏ। ଇସ୍ର ାଏଲର େଯେତ େଲାକ ଶୀେଲାକୁ ଆସି େଲ, େସଠାେର
େସମାେନ େସସମ ପ୍ର ତି ଏହିପରି କରୁ ଥିେଲ। 15ଆହୁ ରି େମଦ
ଦ କରିବା ପୂବର୍ ରୁ ଯାଜକର ଦାସ ବଳିଦାନକାରୀ େଲାକ ନିକଟକୁ
ଆସି କେହ, “ଯାଜକ ପାଇଁ ମାଂସ ଦିଅ; କାରଣ େସ ତୁ ଠାରୁ ସି
ମାଂସ େନେବ ନାହିଁ, କ ା େନେବ।” 16 ଏଥିେର େଯେବ େସ
େଲାକ ତାହାକୁ କେହ, “େମଦ ଏହିକ୍ଷଣି ଦ େହବ,ତହିଁଉ ାେର
ତୁ ପ୍ର ାଣ େଯେତ ଚାେହଁ େସେତ ନିଅ;” େତେବ େସ ଉ ର କେର,
“ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହିକ୍ଷଣି ତାହା େମାେତ େଦବାକୁ େହବ; ତୁ େ ନ
େଦେଲ ତାହା ବଳେର େନବି।” 17ଏରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର
େସହି ଯୁବା େଲାକ ର ପାପ ଅତି ଭାରୀ େହଲା; କାରଣ େସହି
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େନୖେବଦ୍ୟ ତୁ ଜ୍ଞାନ କେଲ।

18 େସସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ ଶୁ ଏେଫାଦ ପି ି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ। 19ଆହୁ ରି ତା ର ମାତା
ପ୍ର ତି ବଷର୍ ଆପଣା ାମୀ ସେ ବାଷ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ
ଆସି ବା େବେଳ ତା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସାନ େଚାଗା ବନାଇ ତା
କତିକି ଆଣିଥାଏ। 20 ପୁଣି, ଏଲି ଇଲ୍ କାନାକୁ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଯାହା ନିେବଦିତ
େହାଇଅଛି, େସହି ନିେବଦନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ୀଠାରୁ
ତୁ କୁ ସ ାନ େଦଉ ।ୁ” 21 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଆପଣା ଗୃହକୁ
େଫରିଗେଲ। ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ହା ାର ତ ାବଧାରଣ କେଲ ଓ
େସ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ତିନି ପୁତ୍ର ଓ ଦୁଇ କନ୍ୟା ପ୍ର ସବ କେଲ।
ଏଥିମଧ୍ୟେର ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ବଢ଼ିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

22 ଏଲି ଅତି ବୃ େହେଲ; ପୁଣି, ତା ର ପୁତ୍ର ମାେନ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା କେଲ ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ ାର ନିକଟେର
େସବାକାରିଣୀ ୀଗଣ ସହିତ କିପରି ଶୟନ କେଲ, ଏସବୁ କଥା େସ
ଶୁଣିେଲ। 23ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି
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ଏପରି କଥା କରୁ ଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ଏହି ସମ େଲାକ ଠାରୁ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ନାନା ମ କଥା ଶୁଣୁଅଛି। 24 ନାହିଁ,
ନାହିଁ, େମାହର ପୁତ୍ର ମାେନ, ମୁଁ େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣୁଅଛି, ତାହା
ଭଲ ନୁେହଁ; ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞାଲ ନ
କରାଉଅଛ। 25 ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁ େର ପାପ କେର,
େତେବ ପରେମ ର ତାହାର ବିଚାର କରିେବ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କେର, େତେବ କିଏ ତାହା ପକ୍ଷେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ?” ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ରବ ଶୁଣିେଲ
ନାହିଁ,କାରଣେସମାନ ୁ ବଧକରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଇ ା ଥିଲା।
26 ମାତ୍ର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ କ୍ର େମ କ୍ର େମ ବୃି ପାଇେଲ, ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଓମଧ୍ୟମନୁଷ୍ୟରସାକ୍ଷାତେରଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହେଲ।

ଏଲି ପରିବାର ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
27 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ର ଏକ େଲାକ ଏଲି ନିକଟକୁ

ଆସି ତା ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘େଯଉଁ ସମୟେର
ତୁ ପିତୃ ଗୃହ ମିସରେରଫାେରାରଦାସ େର ଥିେଲ, େସସମୟେର
ଆେ କି ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ରୂ େପ େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ ନାହଁୁ 28 ଓ
ଆେ କି ଆ େବଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଧୂପ ଳାଇବାକୁ ଓ
ଆ ସ ୁଖେର ଏେଫାଦ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରି
ନାହଁୁ ? ଆହୁ ରି, ଆେ କି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଅି କୃତ ସମ
ଉପହାର ତୁ ପିତୃ ଗୃହକୁ େଦଇ ନାହଁୁ ? 29 େତେବ ଆେ ଆପଣା
ଆବାସେର େଯ େଯ ବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ତହିଁେର ପଦାଘାତ କରୁ ଅଛ?
ପୁଣି, ଆ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ସେବର୍ ା ମ ସମ େନୖେବଦ୍ୟେର
ଆପଣାମାନ ୁ ହୃ ପୁ କରିବା ନିମେ ଆ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା
ପୁତ୍ର ମାନ ର ଅଧିକ େଗୗରବ କରୁ ଅଛ?’ 30 ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହି , ‘ତୁ ଗୃହ ଓ ତୁ ପିତୃ ଗୃହ
ଆ ସ ୁଖେର ଅନ କାଳ ଗମନାଗମନ କରିେବ େବାଲି ଆେ
କହିଥିଲୁ ପ୍ର ମାଣ,’ ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ‘ତାହା ଆ ଠାରୁ
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ଦୂର େହଉ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆ ର େଗୗରବ କରି , ଆେ
େସମାନ ର େଗୗରବ କରିବା, ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆ କୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ
କରି , େସମାେନ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରାଯିେବ। 31 େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ
ଆେ ତୁ ରବାହୁ ଓତୁ ପିତୃ ଗୃହରବାହୁ କାଟି ପକାଇବା,‡ଏପରି
ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତହିଁେର ତୁ ଗୃହେର ଜେଣ ବୃ େଲାକ ରହିବ
ନାହିଁ। 32 ପୁଣି, ପରେମ ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େଯ େଯ ମ ଳ ପ୍ର ଦାନ
କରିେବ, େସସବୁ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ଆ ଆବାସେର ବିପି େଦଖିବ;
ଆଉ ତୁ ଗୃହେର େକହି କଦାପି ବୃ େହବ ନାହିଁ। 33 ଆଉ
ତୁ ର େଯଉଁ େଲାକକୁ ଆେ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଉି ନ
କରିବା, େସ ତୁ ଚକୁ୍ଷର କ୍ଷୟ ଓ ତୁ ହୃ ଦୟର େଶାକ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ
ରହିବ; ପୁଣି, ତୁ ବଂଶଜାତ ସମେ େଯୗବନାବ ାେର ମରିେବ।
34 ପୁଣି, ତୁ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫି୍ନ ଓ ପୀନହସ୍ ପ୍ର ତି ଯାହା ଘଟିବ,
ତାହା ତୁ ପାଇଁ ଚି ରୂ ପ େହବ; େସ ଦୁେହଁ ଏକ ଦିନେରମରିେବ।
35 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା ନିମେ ଏକ ବି ଯାଜକ ଉ କରିବା,
େସ ଆ ମନ ଓ ଆ ହୃ ଦୟ ଅନୁସାେର କମର୍ କରିବ; ଆଉ ଆେ
ତାହାର ବଂଶ ି ର କରିବା; ପୁଣି, େସ ଆ ଅଭିଷି ସ ୁଖେର
ସବର୍ ଦା ଗମନାଗମନ କରିବ। 36 ଆଉ, ତୁ ବଂଶର ଅବଶି
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଏକ ରୂ ପା ମୁଦ୍ର ା ଓ ଏକ ରୁ ଟି ପାଇଁ ତାହା ପାଖକୁ
ଆସି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେବ, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ମୁଁ େଯପରି ଖେ ରୁ ଟି
ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ଏଥିପାଇଁ େକୗଣସି ଯାଜକ ପଦେର େମାେତ
ରଖ।’ ”

3
ଶାମୁେୟଲ ୁ ପରେମ ର ଆ ାନ

1େସସମୟେରବାଳକଶାମୁେୟଲଏଲି ସ ୁଖେରସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ। େସ କାଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଲର୍ ଭ ଥିଲା;
ପ୍ର କାଶ୍ୟ ଦଶର୍ ନ ନ ଥିଲା। 2 ଏହି ସମୟେର ଏଲି ର ଚକୁ୍ଷ ଧ ଳା
େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ େସ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ
‡ 2:31 ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର ପରିବାରରସମ ଶି ଶାଳୀ ଯୁବା ପୁରୁ ଷଗଣକୁ
ବଧ କରିବା
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େସ ଆପଣା ାନେର େଶାଇଥିେଲ 3 ଓ ପରେମ ର ସି ୁ କ
େଯଉଁ ାନେର ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେର ପରେମ ର
ପ୍ର ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂେବର୍ େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ େଶାଇଥିେଲ,
4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ ଡାକିେଲ; େସ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି।” 5 ପୁଣି, େସ ଏଲି ନିକଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ
କହିେଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା?”
େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ; େଫରିଯାଇ ଶୁଅ।” ତହଁୁ େସ
ଯାଇ େଶାଇେଲ; 6 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ “ଶାମୁେୟଲ” େବାଲି
ପୁନବର୍ ାର ଡାକିେଲ। ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ଏଲି ନିକଟକୁ ଯାଇ
କହିେଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା?”
େସ ଉ ର େଦେଲ, “େହ ପୁତ୍ର , ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ; େଫରିଯାଇ
ଶୁଅ।” 7 େସସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚୟ ପାଇ
ନ ଥିେଲ, କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତା ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହାଇ ନ
ଥିଲା। 8ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୁନବର୍ ାର ତୃ ତୀୟ ଥର ଶାମୁେୟଲ ୁ
ଡାକିେଲ। ତହଁୁ େସ ଉଠି ଏଲି ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ
ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା?” ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯ ବାଳକକୁ ଡାକୁଅଛି , ଏହା ଏଲି ବୁଝିେଲ। 9 େତଣୁ, ଏଲି
ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ଯାଇ ଶୁଅ; େଯେବ େସ ତୁ କୁ ଡାକି ,
େତେବ ତୁ େ କହିବ, ‘େହ ସଦାପ୍ର େଭା କହ ,ୁ ଆପଣ ଦାସ
ଶୁଣୁଅଛି।’ ” ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ଆପଣା ାନେର େଶାଇେଲ।

10 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆସି େଲ, ପୁଣି, ଠିଆ େହାଇ ଅନ୍ୟ
ସମୟ ପରି “ଶାମୁେୟଲ, ଶାମୁେୟଲ,” େବାଲି ଡାକିେଲ। େତେବ
ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “କହ ୁ; ଆପଣ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି।” 11 ତହଁୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଏକ କମର୍ କରିବା, େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ଶୁଣିବ,
ତାହାର ଦୁଇ କ ର୍ ଝଁା ଝଁା େହବ। 12ଆେ ଏଲି ବିରୁ େର ତାହାର
ପରିବାର ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, େସସମ ପ୍ର ଥମାବଧି
େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ଦିନ ସଫଳ କରିବା। 13 େଯେହତୁ େଯଉଁ
ଅପରାଧ ବିଷୟ େସ ଜ୍ଞାତ େହଲା, ତହିଁ ନିମେ ଆେ ତାହାର
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ବଂଶକୁ ସବର୍ ଦା ଦ େଦବା େବାଲି ତାହାକୁ କହିଅଛୁ,କାରଣତାହାର
ପୁତ୍ର ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଅଭିଶ * କେଲ େହଁ େସ େସମାନ ୁ
ଦମନ କଲା ନାହିଁ। 14 ଏେହତୁ ଏଲି ବଂଶର ଅପରାଧ, ବଳିଦାନ
କି େନୖେବଦ୍ୟ ାରା ସଦାକାଳ ପରି ୃତ େନାହିବ େବାଲି ଏଲି-ବଂଶ
ବିଷୟେର ଆେ ଶପଥ କରିଅଛୁ।”

15 ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଶୟନ କେଲ, ତହିଁ
ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ାର ଫିଟାଇେଲ। ପୁଣି, ଏଲି ୁ େସହି
ଦଶର୍ ନ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଶାମୁେୟଲ ଭୟ କେଲ। 16 ପୁଣି, “େହ
େମାହର ପୁତ୍ର ଶାମୁେୟଲ,” ଏହା କହି ଏଲି ଶାମୁେୟଲ ୁ ଡାକିେଲ।
ତହିଁେର େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି।” 17 େତେବ େସ
ପଚାରିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ କି କଥା କହିେଲ? ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
େମାʼ ଠାରୁ ତାହା ଗୁ ନ କର; େସ େଯସମ କଥା କହିଅଛି ,
ତହିଁରୁ େକୗଣସି କଥା ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଗୁ କେଲ, ପରେମ ର
େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତୁ କୁ େଦଉ ।ୁ” 18ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ କିଛି ଗୁ ନ କରି ତା ୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇେଲ। ତହଁୁ େସ
କହିେଲ, “େସ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ;ଯାହା ତାହା ଦୃି େର ଭଲ, ତାହା େସ
କର ୁ।”

19 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ବଢ଼ିେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ସେ
ଥାଇଶାମୁେୟଲ † େକୗଣସି କଥାତେଳପଡ଼ିବାକୁ େଦେଲନାହିଁ।
20ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େହବାକୁ
ନିଯୁ େହାଇଅଛି , ଏହା ଦାନ୍ ଠାରୁ େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଜ୍ଞାତ େହେଲ। 21ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୀେଲାେର ପୁନବର୍ ାର
ଦଶର୍ ନ େଦେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୀେଲାେର ଶାମୁେୟଲ
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ର କାଶ କେଲ।

4
ନିୟମ-ସି ୁ କ ପେଲ ୀୟ ହ ଗତ

* 3:13 ଅଭିଶ କି ା ପରେମ ର ନି ା କରି † 3:19 ଶାମୁେୟଲ କି ା
ସଦାପ୍ର ଭୁ
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1ଆଉ ଶାମୁେୟଲ କଥା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚଳିତ
େହଲା। ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ପେଲ ୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ
କରିବାକୁ ବାହାରି ଏବନ୍ -ଏଜର ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ
ଓ ପେଲ ୀୟମାେନ ଅେଫକେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 2 ତହଁୁ
ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେଲ;
ପୁଣି, େସମାେନ ଯୁ େର ଲାଗେ , ଇସ୍ର ାଏଲ ପେଲ ୀୟମାନ
ସ ୁଖେର ପରାଜିତ େହେଲ ଓ େସମାେନ େସହି ଯୁ େକ୍ଷତ୍ର
େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ଚାରି ସହସ୍ର େଲାକ ବଧ କେଲ। 3 ତହଁୁ
େଲାକମାେନ ଛାଉଣିକୁ ଆସେ , ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ପେଲ ୀୟମାନ ସ ୁଖେର ଆ ମାନ ୁ
କାହିଁକି ପରା କେଲ? ଆସ, େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ତାହା* ଆ ମାନ ଶତଗଣ ହ ରୁ
ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଶୀେଲାରୁ ତାହା
ଆପଣାମାନ ନିକଟକୁ ଆଣୁ।” 4 ତହିଁେର େସମାେନ ଶୀେଲାକୁ
େଲାକ ପଠାଇ କିରୂ ବମାନ ମଧ୍ୟେର ଅବି ତ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ େସଠାରୁ ଆଣିେଲ; େସେତେବେଳ
ଏଲି ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫି୍ନ ଓ ପୀନହସ୍ େସ ାନେର ପରେମ ର
ନିୟମ-ସି ୁ କ ସେ ଥିେଲ।

5 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ଛାଉଣିକୁ ଆସେ , ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ଏପରି ମହା ଜୟ ନିେର ଜୟ ନି କେଲ େଯ, ପୃଥିବୀ
କି ଲା। 6 ତହଁୁ ପେଲ ୀୟମାେନ େସହି ଜୟ ନି ଶୁଣି କହିେଲ,
“ଏବ୍ର ୀୟମାନ ଛାଉଣିେର ଏହି ମହାଜୟ ନି ଶ ର ଅଭିପ୍ର ାୟ
କଅଣ?” ଆଉ େସମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ
ଛାଉଣିକୁ ଆସି ଅଛି। 7 ତହିଁେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଭୀତ େହାଇ
କହିେଲ, “ପରେମ ର ଛାଉଣିକୁ ଆସି ଅଛି ।” ଆହୁ ରି େସମାେନ
କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ! ପୂବର୍ େର ଏପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ।
8 ହାୟ ହାୟ! ଏହି ବଳବାନ େଦବଗଣ ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ
କିଏ ଉ ାର କରିବ? ଏହି େଦବଗଣ ପ୍ର ା ରେର ସବର୍ ପ୍ର କାର

* 4:3 ତାହା କି ା ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଆଘାତ ାରା ମିସରୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। 9 େହ
ପେଲ ୀୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ ହୁ ଅ ଓ ପୁରୁ ଷ
ପ୍ର କାଶ କର, ତହିଁେର ଏବ୍ର ୀୟମାେନ େଯପରି ତୁ ମାନ ର
ଦାସ େହାଇଅଛି , େସପରି ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ଦାସ େହବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶ କର ଓ ଯୁ କର।”

10 ତହିଁେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଯୁ କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ପରା େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ପଳାଇେଲ;
େସେତେବେଳ ଅତି ମହାସଂହାର େହଲା; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
ତିରିଶ ହଜାର ପଦାତିକ ମାରା ପଡ଼ିେଲ। 11 ପୁଣି, ପରେମ ର
ସି ୁ କ ଧରାପଡ଼ିଲା;ଆଉଏଲି ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫି୍ନ ଓ ପୀନହସ୍ ହତ
େହେଲ।

ଏଲି ମୃତୁୁ ୍ୟ
12 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ ଜେଣ େଲାକ େଦୗଡ଼ିଲା,

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ବ ଚିରି ମ କେର ମାଟି େଦଇ େସହି ଦିନ
ଶୀେଲାେର ଉପି ତ େହଲା। 13 ପୁଣି, େସ ଉପି ତ େହବା
ସମୟେର, େଦଖ, ଏଲି ବାଟ ପାଖେର ଅେପକ୍ଷା କରି ଆପଣା
ଆସନେର ବସି ରହିଅଛି ; କାରଣ ପରେମ ର ସି ୁ କ ନିମେ
ତା ର ଅ ଃକରଣ କି ତ େହଉଥିଲା। ଏଥିେର େସହି େଲାକ
ନଗରକୁ ଆସି ସ ାଦ ଦିଅେ , ନଗରଯାକ କା ି ଉଠିେଲ। 14 ପୁଣି,
ଏଲି େସହି କ୍ର ନ ଶ ଶୁଣି କହିେଲ, “ଏହି େକାଳାହଳ ଶ ର
ଅଭିପ୍ର ାୟ କଅଣ?” ତହଁୁ େସହି େଲାକ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏଲି ୁ ସ ାଦ
େଦଲା। 15 େସସମୟେର ଏଲି ଅଠାନେବ ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ
ତା ର ଚକୁ୍ଷ େହବାରୁ େସ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି,
େସହିମନୁଷ୍ୟଏଲି ୁ କହିଲା, “ଆେ େସୖନ୍ୟମଧ୍ୟରୁ ଆଗତେଲାକ
ଓ ଆେ ଆଜି େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଆସି ଲୁ।” ତହିଁେର େସ
କହିେଲ, “େହ ପୁତ୍ର , କି କଥା େହଲା?” 17 ତହଁୁ ସମାଚାର ଆଣିବା
େଲାକ ଉ ରକରି କହିଲା, “ଇସ୍ର ାଏଲ ପେଲ ୀୟମାନ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇେଲ ଓ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମହାସଂହାର େହଲା; ମଧ୍ୟ
ତୁ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫି୍ନ ଓ ପୀନହସ୍ ମେଲ, ପୁଣି, ପରେମ ର
ସି ୁ କ ଧରାଗଲା।” 18 ଆଉ େସ ପରେମ ର ସି ୁ କ ବିଷୟ
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କହିବା କ୍ଷେଣ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, ଏଲି ାର ପାଖେର ଆପଣା
ଆସନରୁ ପଛଆେଡ଼ ପଡ଼ିଗେଲ, ତହଁୁ ତା ର େବକ ଭାି ଯାଇ େସ
ମେଲ; କାରଣ େସ ବୃ େଲାକ ଓ ଭାରୀ ଥିେଲ। େସ ଚାଳିଶ ବଷର୍
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ।

19 େସସମୟେର ତା ର ପୁତ୍ର ବଧୂ ପୀନହସ୍ ରଭାଯର୍ ୍ୟା ଗଭର୍ ବତୀ,
ପ୍ର ସବକାଳ ନିକଟ ଥିଲା; ଏଣୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ ଧରାଗଲା,
ଆଉ ତାହାର ଶୁର ଓ ାମୀ ମେଲ; ଏହି ସ ାଦ ଶୁଣିବାମାେତ୍ର
େସ ଆେ ାଇପଡ଼ି ପ୍ର ସବ କଲା; କାରଣ େସହିକ୍ଷଣି ତାହାର େବଦନା
ଉପି ତ େହଲା। 20 ତହଁୁ ପ୍ର ାୟ ତାହାର ମରଣ ସମୟେର ତାହା
ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ୀମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟ
କର ନାହିଁ, ତୁ େ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିଅଛ।” ମାତ୍ର େସ କିଛି
ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁେର ମନ େଦଲା ନାହିଁ।
21 ଆଉ ପରେମ ର ସି ୁ କ ଧରାଯିବାରୁ ଓ ତାହାର ଶୁର
ଆଉ ାମୀ େହତୁ ରୁ “ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଗୗରବ ଚାଲିଗଲା,” ଏହା
କହି େସ ବାଳକର ନାମ ଐକାେବାଦ (ହୀନ େଗୗରବ) ରଖିଲା।
22ଆଉେସକହିଲା, “ଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟରୁ େଗୗରବଚାଲିଗଲା,କାରଣ
ପରେମ ର ସି ୁ କ ଧରାଗଲା।”

5
ପେଲ ୀୟ ମଧ୍ୟେର ନିୟମ-ସି ୁ କ

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ପରେମ ର ସି ୁ କ େନଇ
ଏବନ୍ -ଏଜରରୁ ଅେସ୍ଦ ାଦକୁ ଯାଇଥିେଲ। 2 ତହିଁ ଉ ାେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ପରେମ ର ସି ୁ କ େନଇ ଦାେଗାନ୍ ମ ି ରକୁ
ଆଣି ଦାେଗାନ୍ େଦବତା ନିକଟେର ରଖିେଲ। 3 ତହିଁ ପରଦିନ
ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ , େଦଖ, ଦାେଗାନ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଅଛି। େତଣୁ େସମାେନ
ଦାେଗାନ୍ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଉଠାଇ ତାହା ାନେର ରଖିେଲ। 4 ପୁଣି,
େସମାେନ ତହିଁ ଆରଦିନ ପ୍ର ଭାତେର ଶୀଘ୍ର ଉଠେ , େଦଖ,
ଦାେଗାନ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂ ମିେର
ପଡ଼ିଅଛି; ପୁଣି,ଦାେଗାନ୍ ର ମୁ ଓ ହାତର ଦୁଇ ପାପୁଲି କଟା େହାଇ
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ାରବ ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି; େକବଳ ତାହାର ମ ୍ୟାକାର ବାକି
ରହିଅଛି। 5 ଏେହତୁ ଦାେଗାନ୍ ର ଯାଜକମାେନ ଅବା େଯଉଁମାେନ
ଦାେଗାନ୍ ମ ି ରକୁ ଆସି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେସ୍ଦ ାଦି ତ ଦାେଗାନ୍ ର ାରବ ମାଡ଼ି ନାହିଁ।

6 ମାତ୍ର ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟ େଲାକମାନ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ
ଭାରୀ େହଲା ଓ େସ ଅେସ୍ଦ ାଦକୁ ଓ ତହିଁ ସୀମାି ତ େଲାକମାନ ୁ
ଅଶର୍ େରାଗେର ଆଘାତ କରି ସଂହାର କେଲ। 7 ତହଁୁ ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟ
େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସି ୁ କ ଆ ମାନ ନିକଟେର ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆ ମାନ
ଉପେର ଓ ଆ ମାନ େଦବତା ଦାେଗାନ୍ ଉପେର ତାହା ର
ହ ନି ୁର େହାଇଅଛି।” 8 ଏଣୁ େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ
ପେଲ ୀୟମାନ ସମ ଅଧିପତି ୁ ଆପଣାମାନ ନିକଟେର
ଏକତ୍ର କରି କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସି ୁ କ ବିଷୟେର
ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା?” ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର
କେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସି ୁ କ ଗାଥ୍ କୁ ନିଆଯାଉ।”
ତହଁୁ େସମାେନ େସଠାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସି ୁ କ
େନଇଗେଲ। 9 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା େନଇଗଲା ଉ ାେର
ଏପରି େହଲା େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ନଗର ବିରୁ େର ଅତି
ମହା ବ୍ୟାକୁଳତାଜନକ େହଲା; ପୁଣି, େସ ନଗର ସାନ ବଡ଼
ଉଭୟ ୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସମାନ ଠାେର ଅଶର୍ େରାଗ
ବାହାରିଲା। 10 ତହଁୁ େସମାେନ ଇେକ୍ର ାଣକୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ
ପଠାଇେଲ।ତହିଁେରପରେମ ର ସି ୁ କଇେକ୍ର ାଣେରଉପି ତ
ହୁ ଅେ , ଇେକ୍ର ାଣୀୟମାେନ କ୍ର ନ କରି କହିେଲ, “ଆ ମାନ ୁ ଓ
ଆ େଲାକମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ସି ୁ କ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛି ।”
11 ଏେହତୁ େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ପେଲ ୀୟମାନ ସମ
ଅଧିପତି ୁ ଏକତି୍ର ତ କରି କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସି ୁ କ ପଠାଇଦିଅ, ତାହା ାନକୁ େଫରିଯାଉ, ତାହା ଆ ମାନ ୁ
ଓ ଆ ମାନ େଲାକମାନ ୁ ବଧ ନ କରୁ ;” କାରଣ ନଗରର ସବର୍ ତ୍ର
ମୃତୁୁ ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନି୍ମ ଥିଲା; ପରେମ ର ହ େସଠାେର
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ଅତି ଭାରୀ ଥିଲା। 12 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମେଲ ନାହିଁ,
େସମାେନ ଅଶର୍ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହେଲ;ଆଉନଗରରଆ ର୍ ନାଦ
ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା।

6
ନିୟମ-ସି ୁ କର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶେର ସାତ
ମାସ ରହିଲା। 2 ଏଥିେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ
ମ ଜ୍ଞମାନ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ବିଷୟେର
ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା, କି େଦଇଆେ ମାେନ ତାହା ାନକୁ
ପଠାଇବା? ଏହା ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଅ।” 3 ତହିଁେର େସମାେନ
କହିେଲ, “େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସି ୁ କ ପଠାଇେଦବ, େତେବ ତାହା ରି ପଠାଅ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େକୗଣସି ମେତ େହେଲ େଗାଟିଏ େଦାଷାଥର୍ କ ଉପହାର ତାହା
ନିକଟକୁ େଫରି ପଠାଅ; େତେବ ତୁ େ ମାେନ ସୁ େହବ ଓ
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତାହା ହ କାହିଁକି ଘୁ ା ଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଯିବ।” 4ତହଁୁ େସମାେନପଚାରିେଲ, “ଆେ ମାେନ
କି ପ୍ର କାର େଦାଷାଥର୍ କ ଉପହାର ତାହା ନିକଟକୁ େଫରି
ପଠାଇବା?” ଏଥିେର େସମାେନ କହିେଲ, “ପେଲ ୀୟମାନ
ଅଧିପତିଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ର୍ ମୟପା ଅଶର୍ ଓ ର୍ ମୟପା
ମୂଷିକ,କାରଣତୁ ସମ ୁ ଓତୁ ମାନ ଅଧିପତିଗଣ ୁ ଏକରୂ ପ
ମହାମାରୀ ଘଟିଥିଲା। 5 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ
ଅଶର୍ -ପ୍ର ତିମା ଓ ତୁ ମାନ େଦଶନାଶକାରୀ ମୂଷିକ-ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ
କର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ୁ େଗୗରବ ଦିଅ, େହାଇପାେର
େସ ତୁ ମାନ ଉପରୁ ଓ ତୁ ମାନ େଦବତାମାନ ଉପରୁ
ଓ ତୁ ମାନ େଦଶ ଉପରୁ ଆପଣା ହ ହାଲୁକା କରିେବ।
6 େଯପରି ମିସରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା ଆପଣାମାନ ହୃ ଦୟ ଭାରୀ
କରିଥିେଲ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଆପଣମାନ ହୃ ଦୟ
ଭାରୀ କରୁ ଅଛ? େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ମହାଶି
ପ୍ର କାଶ କରେ , େସମାେନ କି େଲାକମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ
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ଓ େଲାକମାେନ କି ପ୍ର ାନ କେଲ ନାହିଁ? 7 ଏେହତୁ ଏେବ
େଗାଟିଏ ନୂଆ ଶଗଡ଼ ପ୍ର ୁତ କର ଓ େଯଉଁ ଦୁ ବତୀ ଗାଭୀମାନ
ଉପେର ଯୁଆଳି ଲାଗି ନାହିଁ, ଏପରି ଦୁଇ ଗାଭୀ ଶଗଡ଼େର
େଯାଚ ଓ େସମାନ ଠାରୁ େସମାନ ବାଛୁରିକୁ ଘରକୁ ଆଣ; 8 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ େନଇ େସହି ଶଗଡ଼ ଉପେର ରଖ ଓ େଯଉଁ
ର୍ ମୟ ପଦାଥର୍ େଦାଷାଥର୍ କ ଉପହାର ରୂ େପ ତାହା ନିକଟକୁ

େଫରି ପଠାଇବ, ତାହା ତହିଁ ପା ର୍ େର ଏକ ସି ୁ କେର ରଖ; ତହଁୁ
ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ପଠାଇଦିଅ। 9ଆଉ େଦଖ, େଯେବ ତାହା ଆପଣା
ସୀମା ପଥ େଦଇ େବଥ୍-େଶମଶକୁ ଯାଏ, େତେବ େସଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ଏହି ମହା ଅମ ଳ ଘଟାଇଅଛି , ମାତ୍ର େଯେବ ନ ଯାଏ,
େତେବଆେ ମାେନ ଜାଣିବୁ େଯ, ତାହା ହ ଆ ମାନ ୁ ଆଘାତ
କରି ନାହିଁ; ତାହା ଘଟଣାକ୍ର େମ ଆ ମାନ ୁ ଘଟିଅଛି।”

10ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସପରି କେଲ; ପୁଣି, ଦୁଇ ଦୁ ବତୀ
ଗାଭୀ େନଇ ଶଗଡ଼େର େଯାଚିେଲ ଓ େସମାନ ବାଛୁରିକୁ ଘେର
ବ କେଲ। 11ଆଉ େସମାେନ ଶଗଡ଼ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ
ଓ ର୍ ମୂଷିକ ଓ େସମାନ ଅଶର୍ -ପ୍ର ତିମାର ସି ୁ କ ରଖିେଲ। 12ତହଁୁ
େସହି ଗାଭୀମାେନ ସଳଖ ପଥ ଧରି େବଥ୍-େଶମଶକୁ ଯିବା ବାଟେର
ଗେଲ; େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ହ ାରବ ପକାଇ ସଡ଼କେର ଗେଲ,
ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିେଲନାହିଁ;ଆଉେସମାନ ପେଛପେଛ
ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ େବଥ୍-େଶମଶ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ।
13 େସହି ସମୟେର େବଥ୍-େଶମଶର େଲାକମାେନ ତଳଭୂ ମିେର
ଆପଣାମାନ ଗହମ କାଟୁ ଥିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଅନାଇ ସି ୁ କ
େଦଖିେଲ ଓ ତାହା େଦଖି ଆନ ି ତ େହେଲ। 14 ଏଉ ାେର େସହି
ଶଗଡ଼ େବଥ୍-େଶମଶୀୟ ଯିେହାଶୂୟର େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଆସି ଏକ ବଡ଼
ପଥର ଥିବା ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା; ତହିଁେର େସମାେନ
େସ ଶଗଡ଼ର କାଠ ଚିରି େସହି ଗାଭୀମାନ ୁ େହାମବଳି ରୂ େପ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କେଲ। 15 ପୁଣି, େଲବୀୟମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଓ ତହିଁ ସହିତ ଥିବା ର୍ ପଦାଥର୍ ର ସି ୁ କ
ଓ ାଇ େସହିବଡ଼ପଥରଉପେରେଥାଇେଲ;ଆଉେବଥ୍-େଶମଶର
େଲାକମାେନ େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମାଥର୍ କ
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ଉପହାର େଦେଲ ଓବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 16ତହଁୁ ପେଲ ୀୟମାନ
ପା ଅଧିପତି ତାହା େଦଖି େସହି ଦିନ ଇେକ୍ର ାଣକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

17 ପେଲ ୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଦାଷାଥର୍ କ
ଉପହାରରୂ େପଏହିସବୁ ର୍ ମୟଅଶର୍ ପଠାଇଥିେଲ;ଯଥା,ଅେସ୍ଦ ାଦ
ପାଇଁ ଏକ, ଘସା ପାଇଁ ଏକ, ଅି େଲାନ ପାଇଁ ଏକ, ଗାଥ୍ ପାଇଁ ଏକ,
ଇେକ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଏକ; 18 ପୁଣି, େବଥ୍-େଶମଶୀୟ ଯିେହାଶୂୟର
େକ୍ଷତ୍ର ି ତ େଯଉଁ ବଡ଼ ପଥର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି, ଯହିଁ ଉପେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ରଖିଥିେଲ, େସପଯର୍ ୍ୟ ପା
ଅଧିପତି ଅଧୀନ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର େହଉ କି େଦଶୀୟ
ଗ୍ର ାମମାନ େହଉ,ପେଲ ୀୟମାନ ନଗରସକଳରସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ର୍ ମୟ ମୂଷିକ ପଠାଇେଲ।
19 ପୁଣି, େବଥ୍-େଶମଶୀୟ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କକୁ

ଅନାଇବାରୁ େସ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁ ରି ଜଣ ୁ * ବଧ କେଲ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାସଂହାରେର େଲାକମାନ ର ସଂହାର କରିବାରୁ
େସମାେନ ବିଳାପ କେଲ।

20 ଆହୁ ରି େବଥ୍-େଶମଶୀୟ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏହି
ପବିତ୍ର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର?
ଏେବ ଆ ମାନ ଠାରୁ େସ କାହା ନିକଟକୁ ଯିେବ?” 21 ତହଁୁ
େସମାେନ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଦୂତ
ପଠାଇ କହିେଲ, “ପେଲ ୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ େଫରାଇ
ଆଣିଅଛି ; ତୁ େ ମାେନ ଆସି ଆପଣାମାନ ନିକଟକୁ ତାହା
େନଇଯାଅ।”

7
1 ଏଥିଉ ାେର କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାେନ ଆସି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ େନଇଯାଇ ପବର୍ ତି ତ ଅବୀନାଦବର ଗୃହେର
ରଖିେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କରକ୍ଷାେଥର୍ ତାହାର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସରକୁ ପବିତ୍ର କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକ ର୍ ା ଶାମୁେୟଲ

* 6:19 ସତୁ ରି ଜଣ ୁ ଅଧିକାଂଶ ଏବ୍ର ୀୟ ହ ଲିପି ପୁଣି LXX: ୫୦,୦୭୦
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2 ସି ୁ କ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ େର ବାସ କରିବା ଦିନାବଧି ଦୀଘର୍
କାଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଗତ େହଲା; ଏଥିେର ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ ାତ୍ ବିଳାପ କେଲ। 3 ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କହିେଲ, “େଯେବ
ତୁ େ ମାେନ ସମ ଅ ଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରୁ ଅଛ,
େତେବ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାମାନ ୁ ଓ
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଆପଣାମାନ ଅ ଃକରଣ ପ୍ର ୁତ କର ଓ େକବଳ ତାହା ୁ େସବା
କର; ତହିଁେର େସ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର
କରିେବ।” 4 େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବାଲ୍ -େଦବତାମାନ ୁ ଓ
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କେଲ ଓ େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େସବା
କେଲ।

5 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମି ାେର ଏକତ୍ର କର, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି।” 6 ତହଁୁ
େସମାେନ ମି ାେର ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଜଳ କାଢ଼ିେଲ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାହା ଢାଳି େସହି ଦିନ ଉପବାସ କରି
େସହିଠାେର କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର
ପାପ କରିଅଛୁ।” ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ମି ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ବିଚାର କେଲ। 7 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମି ାେର ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି , ପେଲ ୀୟମାେନ ଏହି କଥା
ଶୁଣେ , ପେଲ ୀୟମାନ ଅଧିପତିଗଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର
ଉଠି ଆସି େଲ। ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତାହା ଶୁଣି
ପେଲ ୀୟମାନ ସ ୁଖେର ଭୀତ େହେଲ। 8 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର େଯପରି ଆ ମାନ ୁ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ
ରକ୍ଷା କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆ ମାନ ନିମେ ତାହା
ଛାମୁେର କ୍ର ନ କରିବାରୁ ନିର ନ ହୁ ଅ।” 9 ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ
ଏକ ଦୁ େପାଷ୍ୟ େମଷବ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ସମୁଦାୟ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ; ଆଉ ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ର ାଏଲ
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ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ
ଉ ର େଦେଲ। 10 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରୁ ଥିବା
ସମୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସଦିନ ପେଲ ୀୟମାନ
ଉପେରମହାରବେର େମଘଗ ର୍ ନ କରି େସମାନ ୁ ବ୍ୟାକୁଳ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର ପରାଜିତ େହେଲ।
11 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ମି ାରୁ ବାହାରି ପେଲ ୀୟମାନ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େବଥ୍-କର ତଳ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆଘାତ
କେଲ।

12 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଖେ ପଥର େନଇ ମି ା ଓ
େଶନ ମଧ୍ୟ ାନେର ାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଏବନ୍ -ଏଜର
(ଉପକାର ରଣାଥର୍ କ ପ୍ର ର) ରଖି କହିେଲ, “ଏପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ଉପକାର କରିଅଛି ।” 13 ଏହି ପ୍ର କାେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅ ଳ ମଧ୍ୟକୁ
ଆଉ ଆସି େଲ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ର ଯାବ ୀବନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ପେଲ ୀୟମାନ ର ପ୍ର ତିକୂଳ େହଲା। 14 ଆଉ
ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲଠାରୁ େଯସମ ନଗର ହରଣ
କରିଥିେଲ, ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ ଗାଥ୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
େଫରାଇ ଦିଆଗଲା; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ
ତହିଁର ସୀମା ଉ ାର କେଲ। ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ
ଇେମାରୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ସ ି େହଲା।

15ଶାମୁେୟଲଆପଣାରଯାବ ୀବନଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକେଲ।
16 େସ ପ୍ର ତି ବଷର୍ େବେଥଲ୍ ଓ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ଓ ମି ାେର ଭ୍ର ମଣ
କରି େସସବୁ ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କରୁ ଥିେଲ। 17 ପୁଣି,
ରାମାେର ତା ର ଗୃହ ଥିବାରୁ େସଠାକୁ େସ େଫରି ଆସୁଥିେଲ ଓ
େସଠାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ବିଚାର କରୁ ଥିେଲ;ଆଉ େସଠାେର େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ।

8
ରାଜା ନିମେ ଦାବି
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1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ବୃ ହୁ ଅେ , ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ବିଚାରକ ର୍ ା କେଲ। 2 ତା ର େଜ୍ୟ
ପୁତ୍ର ର ନାମ େଯାେୟଲ ଓ ି ତୀୟର ନାମ ଅବୀୟ; ଏମାେନ
େବର୍ େଶବାେର ବିଚାରକ ର୍ ା ଥିେଲ। 3 ମାତ୍ର ତା ର ପୁତ୍ର ମାେନ
ତା ର ପଥେର ନ ଚାଲି ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ଓ
ଲା େନଇ ବିଚାର ବିପରୀତ କେଲ।

4 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଏକତ୍ର େହାଇ
ରାମାେର ଶାମୁେୟଲ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; 5 ପୁଣି, େସମାେନ ତା ୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ବୃ େହଲ, ପୁଣି, ତୁ ର ପୁତ୍ର ମାେନ
ତୁ ପଥେର ଚାଲୁ ନାହାି ; ଏେହତୁ ଅନ୍ୟ ସକଳ େଦଶୀୟମାନ
ପରି ଆ ମାନ ର ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁ େ ଆ ମାନ ପାଇଁ
ଏକ ରାଜା ନିଯୁ କର।” 6 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ବିଚାର କରିବା
ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ ଏକ ରାଜା ଦିଅ, େସମାେନ ଏହି କଥା କହିବା
େବେଳ ଶାମୁେୟଲ ର ଦୃି େର ତାହା ମ େବାଧ େହଲା। ଏଥିେର
ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 7 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ତୁ କୁ ଯାହା
ଯାହା କହି , େସହି ସବୁ ରବେର କ ର୍ ପାତ କର; କାରଣ େସମାେନ
େକବଳ ତୁ କୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ଆେ େଯପରି
େସମାନ ଉପେର ରାଜା େନାହିବା, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆ କୁ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି । 8 ଆେ େସମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରି େଯସମ କମର୍ କରିଅଛି ,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ କରୁ ଅଛି । 9 ଏେହତୁ
ଏେବ େସମାନ ରବେର କ ର୍ ପାତ କର; ତଥାପି ତୁ େ େସମାନ
ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଓ େସମାନ ଉପେର େଯ ରାଜ
କରିେବ, େସହି ରାଜାର ବିଧି େସମାନ ୁ ଜଣାଅ।”

10 ଏଉ ାେର େଯଉଁମାେନ ଶାମୁେୟଲ ୁ ରାଜା ମାଗିଥିେଲ,
େସହି େଲାକମାନ ୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ କଥା ଜଣାଇେଲ।
11ଆହୁ ରି େସ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଉପେର େଯ ରାଜ କରିବ,
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େସହି ରାଜାର ଏହି ପ୍ର କାର ବିଧି େହବ; େସତୁ ମାନ ର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ
େନଇଆପଣା ରଥ ନିମେ ଓଆପଣାର ଅ ାେରାହୀ େହବା ନିମେ
ନିଯୁ କରିବ ଓ େସମାେନ ତାହାର ରଥ ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିେବ।
12 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଆପଣାର ସହସ୍ର ପତି ଓ ପଚାଶପତି କରି
ନିଯୁ କରିବ ଓ େସ ଆପଣା ଭୂ ମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା
ଶସ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଯୁ ା ଓ ଆପଣା ରଥସ ା ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ େସମାନ ୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନିଯୁ କରିବ। 13ଆଉ େସ
ତୁ ମାନ କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ୁତକାରିଣୀ ଓ ପାଚିକା
ଓ ସୂପକାରିଣୀ କରିବ। 14 ଆହୁ ରି େସ ତୁ ମାନ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ତୁ ମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ତୁ ମାନ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ
ସେବର୍ ା ମ େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ େଦବ। 15 ପୁଣି,
େସ ତୁ ମାନ ବିହନର ଓ ତୁ ମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ଦଶମାଂଶ େନଇ
ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷଓଦାସମାନ ୁ େଦବ। 16ଆଉେସତୁ ମାନ
ଦାସମାନ ୁ ଓ ତୁ ମାନ ଦାସୀମାନ ୁ ଓ ତୁ ମାନ ସେବର୍ ା ମ
ଯୁବା ପୁରୁ ଷମାନ ୁ * ଓ ତୁ ମାନ ଗ ର୍ ଭ ସକଳ େନଇ ଆପଣା
କାଯର୍ ୍ୟେର ଲଗାଇବ। 17 େସ ତୁ ମାନ େମଷପଲର ଦଶମାଂଶ
େନବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ଦାସ େହବ। 18 ପୁଣି, େସସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ମେନାନୀତ ରାଜା ସକାଶୁ କ୍ର ନ କରିବ; ମାତ୍ର
େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ ନାହିଁ।”

19 ତଥାପି େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲ ର ରବ ଶୁଣିବାକୁ ନାି
କେଲ; ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “ନା; ଆ ମାନ ଉପେର
ଜେଣ ରାଜା େହଉ ୁ; 20 ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟସବୁ
େଦଶୀୟ ପରି େହବା; ଆ ମାନ ରାଜା ଆ ମାନ ୁ ବିଚାର
କରିେବ ଓ ଆ ମାନ ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ଆ ମାନ ପାଇଁ ଯୁ
କରିେବ।” 21 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ର ସମ କଥା
ଶୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହା କହିେଲ। 22ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “େସମାନ ରବ ଶୁଣ ଓ େସମାନ
ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ି ର କର।” ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ର ାଏଲ

* 8:16 ଯୁବା ପୁରୁ ଷମାନ ୁ କି ା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗଣକୁ
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େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ନଗରକୁ ଯାଅ।”

9
ଶାଉଲ ରାଜା ନିମେ ମେନାନୀତ

1 େସହି ସମୟେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଅଫୀହର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ,
ବେଖାରତର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ସେରାରର େପୗତ୍ର , ଅବୀେୟଲର ପୁତ୍ର କୀଶ୍ 
ନାମକଜେଣମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ ଥିଲା। 2 ପୁଣି,
ତାହାର ଶାଉଲ ନାମେର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସ ସୁ ର ଯୁବା ପୁରୁ ଷ;
ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁ ର
ପୁରୁ ଷ ନ ଥିେଲ; େସ ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ରୁ ଊ ର୍ କୁ ଉ
ଥିେଲ।

3 ଏକ ସମୟେର ଶାଉଲ ପିତା କୀଶ୍ ର ଗଧସବୁ ହଜିେଲ।
ତହିଁେର କୀଶ୍ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ
ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେ େନଇ ଗଧ େଖାଜିବାକୁ
ଉଠିଯାଅ।” 4 େତଣୁ େସ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶ େଦଇ ଗେଲ,
ତହଁୁ ଶାଲିଶା ପ୍ର େଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ େସମାନ ୁ
ପାଇେଲ ନାହିଁ; େତେବ େସମାେନ ଶାଲୀମ୍ ପ୍ର େଦଶ େଦଇ
ଗେଲ, ପୁଣି, େସଠାେର ଗଧମାେନ ନ ଥିେଲ; ତହିଁ ଉ ାେର
େସ ବିନ୍ୟାମୀନ ପ୍ର େଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ମାତ୍ର େସଠାେର େସମାନ ୁ
ପାଇେଲ ନାହିଁ।

5 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସୂଫ ପ୍ର େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଆପଣା ସ ୀ ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଆସ
ଆେ ମାେନ େଫରିଯାଉ; େନାହିେଲ େମାହର ପିତା ଗଧମାନ
ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା ଛାଡ଼ି ଆ ମାନ ବିଷୟେର ଚି ା
କରିେବ।” 6 ତହିଁେର େସ ତା ୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଏହି ନଗରେର
ପରେମ ର ର ଏକ େଲାକ ଅଛି , େସ ଅତି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ େଲାକ;
େସ ଯାହାସବୁ କହି , ନି ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ; ଆସ, ଆେ ମାେନ
େସଠାକୁ ଯାଉ; େହାଇପାେର, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛୁ,
େସ ବିଷୟ େସ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ପାରିେବ।” 7 େତେବ ଶାଉଲ
ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଗେଲ, େସ
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େଲାକ ନିକଟକୁ କଅଣ େନବା? କାରଣ ଆ ମାନ ପାତ୍ର ରୁ
ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ ସରିଲାଣି, ପରେମ ର େଲାକ ନିକଟକୁ େନବା
ପାଇଁ େକୗଣସି ଦଶର୍ ନୀ ନାହିଁ; ଆ ମାନ ପାଖେର କଅଣ
ଅଛି?” 8 ତହିଁେର େସହି ଯୁବା ଶାଉଲ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଉ ର
େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, ଆ ହାତେର ଏକ େଶକଲ* ରୂ ପାର
ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ଅଛି; ଆ ମାନ ଯାତ୍ର ା ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇବା
ପାଇଁ ଆେ ପରେମ ର େଲାକ ୁ ତାହା େଦବା।” 9 (ପୂବର୍ କାେଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର କାହାରି ପରେମ ର ନିକଟେର ପଚାରିବା
ପାଇଁ ଯିବାର େହେଲ, େସ ଏପରି କେହ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ
ଦଶର୍ କ ନିକଟକୁ ଯାଉ;” କାରଣ, ବ ର୍ ମାନ ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
କହି , ପୂବର୍ କାଳେରତାହାକୁ ଦଶର୍ କକହୁ ଥିେଲ)। 10ଏେହତୁ ଶାଉଲ
ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଭଲକହିଲ;ଆସ,ଆେ ମାେନ ଯାଉ।”
ତହିଁେର ପରେମ ର େଲାକ େଯଉଁ ନଗରେର ଥିେଲ, େସଠାକୁ
େସମାେନ ଗେଲ।

11 େସମାେନ ନଗରକୁ ଯିବା ଉଠାଣି ପଥେର ଗଲା େବେଳ ଜଳ
କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା େକେତକ ଯୁବତୀି େଦଖିପଚାରିେଲ,
“ଏଠାେର ଦଶର୍ କ ଅଛି କି?” 12 ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର
େଦଇ କହିେଲ, “ଅଛି ; େଦଖ, େସ ତୁ ଆଗେର ଅଛି ; ଶୀଘ୍ର
ଯାଅ, କାରଣ େସ ଆଜି ନଗରକୁ ଆସି ଅଛି ; ଆଜି ଉ ଳୀେର
େଲାକମାନ ର ଏକ ବଳିଦାନ ଅଛି; 13 େସ େଭାଜନ କରିବା
ପାଇଁ ଉ ଳୀକି ଯିବା ପୂେବର୍ ତୁ େ ମାେନ ନଗରେର ପହି େଲ,
େସହିକ୍ଷଣି ତା ୁ େଦଖିବ; କାରଣ, େସ ନଆସି ବା ଯାଏ େଲାକମାେନ
େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସ ବଳିକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲା
ଉ ାେର ନିମି ତ େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରି । ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ଏହିକ୍ଷଣି ଉଠିଯାଅ, ଏେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ତା ୁ ପାଇବ।”
14 ତହଁୁ େସମାେନ ନଗରକୁ ଉଠିଗେଲ; ନଗର ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ
େହବା ମାେତ୍ର , େଦଖ, ଉ ଳୀକି ଯିବା ପାଇଁ ଶାମୁେୟଲ ବାହାରି
ଆସି େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ।

* 9:8 ଏକ େଶକଲ ଅଥର୍ ାତ୍ ଏକ େଛାଟ ତିନି ଗ୍ର ାମ୍ ର ରୂ ପା
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15 ଶାଉଲ ଆସି ବାର ଦିନକ ପୂେବର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ
କ ର୍ େରଏହିକଥା କହିଥିେଲ, 16 “କାଲି ପ୍ର ାୟ ଏହି ସମୟେରଆେ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶରୁ ତୁ ନିକଟକୁ ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇବା,
ଆଉ ତୁ େ ତାହାକୁ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଉପେର ରାଜା କରି
ଅଭିଷି କରିବ ଓ େସ ଆ େଲାକମାନ ୁ ପେଲ ୀୟମାନ
ହ ରୁ ଉ ାର କରିବ; କାରଣ ଆ େଲାକମାନ କ୍ର ନ ଆ
କ ର୍ େଗାଚର େହବାରୁ ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କଲୁ।”
17 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ େଦଖେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ
କହିେଲ, “ଯାହା ବିଷୟେର ଆେ ତୁ କୁ କହିଥିଲୁ, େସହି ବ୍ୟି କୁ
େଦଖ! େସ ଆ େଲାକମାନ ଉପେର ଶାସନ କରିବ।”
18 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ନଗର- ାର ଭିତେର ଶାମୁେୟଲ ର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଦଶର୍ କର ଗୃହ
େକଉଁଠାେର, େମାେତ କୁହ।” 19 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ
ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ମୁଁ େସହି ଦଶର୍ କ; େସ ଉ ଳୀକି େମାହର
ଆେଗ ଯାଅ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆଜି େମାହର ସେ େଭାଜନ
କରିବ; ଆଉ ସକାେଳ ମୁଁ ତୁ କୁ ବିଦାୟ କରିବି ଓ ତୁ ମନେର
େଯସବୁ କଥା ଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁ କୁ ଜଣାଇବି। 20 ପୁଣି, ତିନି ଦିନ
େହଲା ତୁ ର େଯଉଁସବୁ ଗଧ ହଜିଛି ; େସମାନ ଠାେର ମନ ଦିଅ
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ମିଳିେଲଣି। ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ସମ ବା ନୀୟ ବିଷୟ କାହା ପାଇଁ? ତାହା କି ତୁ ନିମେ ଓ
ତୁ ର ସମ ପିତୃ ଗୃହ ନିମେ ନୁେହଁ?” 21 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଉ ର
କରି କହିେଲ, “ମୁଁ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ନୁେହଁ? ଆଉ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ସମ
ପରିବାର ମଧ୍ୟେର େମାର ପରିବାର କି କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ ନୁେହଁ? େତେବ
ତୁ େ େମାେତ ଏପ୍ର କାର କଥା କାହିଁକି କହୁ ଅଛ?”

22 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ ଓ ତା ର ଯୁବାକୁ େନଇ
େଭାଜନଶାଳାକୁ ଗେଲ ଓ ଊଣାଧିକ ତିରିଶ ନିମି ତ େଲାକ
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ସେବର୍ ା ମ ାନେରବସାଇେଲ। 23ଏଉ ାେର
ଶାମୁେୟଲ ପାଚକକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ ଅଂଶ େଦଇ
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ଆପଣା ନିକଟେର ରଖିଥାଅ େବାଲି କହିଥିଲି, ତାହା ଆଣ।”
24 ତହିଁେର ପାଚକ ଚଟୁ ଆ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଯାହା ଥିଲା, ତାହା
ଆଣି ଶାଉଲ ଆଗେର େଥାଇଲା। ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ,
“େଦଖ! ଏହା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣା ଆଗେର ରଖି େଭାଜନ
କର; େଯେହତୁ ନିରୂ ପିତ ସମୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଏହା ତୁ ପାଇଁ
ରଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ମୁଁ େଲାକମାନ ୁ ନିମ ଣ କରିଅଛି େବାଲି
କହିଥିଲି।” ତହିଁେର େସହି ଦିନ ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲ ସେ
େଭାଜନ କେଲ।

25 ତହଁୁ େସମାେନ ଉ ଳୀରୁ ଓ ାଇ ନଗରକୁ ଆସେ ,
ଶାମୁେୟଲ ଗୃହ-ଛାତ ଉପେର ଶାଉଲ ସେ ଆଳାପ କେଲ।†

ଶାଉଲ ରାଜା ରୂ େପ ଅଭିଷି
26 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣି, ପ୍ର ାୟ

ଦିବସ-ପ୍ର କାଶ ସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ଗୃହ-ଛାତ ଉପେର ଶାଉଲ ୁ
ଡାକି କହିେଲ, “ଉଠ, ମୁଁ ତୁ ୁ ବିଦାୟକରିବି।”ତହିଁେରଶାଉଲ
ଉଠିେଲ, ପୁଣି, େସ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଦୁେହଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ। 27ଆଉ
େସମାେନ ନଗର-ପ୍ର ା େର େହବା େବେଳ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ
କହିେଲ, “ଏହି ଯୁବାକୁ ଆ ମାନ ଆେଗ ଯିବାକୁ କୁହ; (ତହଁୁ େସ
ଆେଗ ଗଲା); ମାତ୍ର ତୁ େ ବ ର୍ ମାନ ଠିଆ ହୁ ଅ, ଆେ ତୁ କୁ
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା।”

10
1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ େତୖଳପାତ୍ର େନଇ ତା ର ମ କେର

ଢାଳିେଲ ଓ ତା ୁ ଚୁ ନ କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ଆପଣା
ଅଧିକାର ଉପେର* ତୁ କୁ ଅଗ୍ର ଣୀ େହବା ପାଇଁ ଅଭିେଷକ କରି
ନାହାି ? 2 ଆଜି ତୁ େ େଯେତେବେଳ େମାହର ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ
କରିବ, େସେତେବେଳ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସୀମାି ତ େସଲ୍ ସହେର
ରାେହଲ-କବର ନିକଟେର ଦୁଇ ପୁରୁ ଷ ର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ; ପୁଣି,
େସମାେନ ତୁ କୁ କହିେବ, ‘ତୁ େ େଯଉଁ ଗଧମାନ ୁ େଖାଜିବାକୁ

† 9:25 ଶାଉଲ ସେ ଆଳାପ କେଲ। କି ା ଶାଉଲ ସେ େଶାଇେଲ * 10:1
ଅଧିକାର ଉପେର ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ଉପେର
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ଯାଇଥିଲ, େସମାେନ ମିଳିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତୁ ପିତା ଗଧମାନ
ଚି ା ଛାଡ଼ି ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଚି ା କରି କହୁ ଛି , ମୁଁ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ପାଇଁ କଅଣ କରିବି?’ 3 େତେବ ତୁ େ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଗେଲ,
ତାେବାରର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ, େସଠାେର
ଜେଣ ତିେନାଟି େଛଳିଛୁଆ, ଆଉ ଜେଣ ତିେନାଟି ରୁ ଟି, ପୁଣି,
ଆଉ ଜେଣ କୁ ାଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଘନି େବେଥଲ୍ କୁ ପରେମ ର
ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବାର ଏପରି ତିନି ପୁରୁ ଷ ର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ;
4 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ର ମ ଳ ବା ର୍ ା ପଚାରି ତୁ କୁ ଦୁଇେଗାଟି
ରୁ ଟି େଦେବ; ତୁ େ େସମାନ ହ ରୁ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରିବ।
5 ଏଉ ାେର ତୁ େ ପରେମ ର ପବର୍ ତେର ଉପି ତ େହବ,
େସଠାେର ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ ଅଛି ; ଆଉ,
େସଠାେର ନଗର-ପ୍ର େବଶ ାନକୁ ଆସି େଲ େନବଲ ଓ ଦାରା
ଓ ବଂଶୀ ଓ ବୀଣା େନଇ ଉ ଳୀରୁ ଓ ାଇ ଆସି ବାର ଏକ
ଦଳ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସହିତ ତୁ ର ସାକ୍ଷାତ େହବ; େସମାେନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେବ; 6 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ା ତୁ କୁ ଆକ୍ର ା କରିେବ, ତହିଁେର ତୁ େ େସମାନ ସହିତ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକରିବଓପରିବ ତ େହାଇଅନ୍ୟପ୍ର କାର
େଲାକ େହାଇଯିବ। 7 ଏହିସବୁ ଚି ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିେଲ, ତୁ ାରା
େଯପରି େହବ, େସପରି କର; କାରଣ ପରେମ ର ତୁ ସ େର
ଅଛି । 8ମାତ୍ର ତୁ େ େମାର ଆେଗ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଯିବ; ଆଉ େଦଖ,
ମୁଁ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ
ତୁ କତିକି ଯିବି; ମୁଁ ତୁ ନିକଟେରଉପି ତ େହାଇତୁ ରକ ର୍ ବ୍ୟ
ବିଷୟ ତୁ କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ସାତ ଦିନ ବିଳ
କରିବ।”

9 ଏଥିଉ ାେର େସ ଶାମୁେୟଲ ନିକଟରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି
େଫରାେ , ପରେମ ର ତା ର ଅନ୍ୟ ଅ ଃକରଣ କରିେଦେଲ ଓ
େସହି ଦିନ େସସମ ଚି ଘଟିଲା। 10 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ
େସ ାନେର ପବର୍ ତେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େଦଖ, ଏକ ଦଳ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ୁ େଭଟିେଲ; ପୁଣି, ପରେମ ର ଆ ା ତା ୁ
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ଆକ୍ର ା କରେ , େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11 ଏଥିେର େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ ାବଧି ତା ୁ
ଜାଣିଥିେଲ, େସସମେ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ େଯ, େଦଖ, େସ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟେରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକରୁ ଅଛି ,
େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ପର ର କହିେଲ, “କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର
ପ୍ର ତି କଅଣ ଘଟିଲା?” ଶାଉଲ ହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ? 12 ତହିଁେର େସହି ାନର ଜେଣ ଉ ର କରି
କହିଲା, “ଆ ା, େସମାନ ପିତା କିଏ?” ଏେହତୁ “ଶାଉଲ କି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ” ଏହି କଥା ଏକ ପ୍ର ବାଦ
େହାଇ ଉଠିଲା। 13ତହଁୁ େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବା ସମା
କଲା ଉ ାେର ଉ ଳୀକି ଗେଲ।

14 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ର ପିତୃ ବ୍ୟ ତା ୁ ଓ ତା ର ଯୁବାକୁ
ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େକଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ?” େସ କହିେଲ,
“ଗଧ େଖାଜିବା ପାଇଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ମିଳିେଲ ନାହିଁ େବାଲି
େଦଖି, ଆେ ମାେନ ଶାମୁେୟଲ ନିକଟକୁ ଆସି ଲୁ।” 15 ଏଥିେର
ଶାଉଲ ର ପିତୃ ବ୍ୟ କହିେଲ, “ମୁଁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ଶାମୁେୟଲ
ତୁ ମାନ ୁ କʼଣ କହିେଲ,” େମାେତ କୁହ। 16 ତହିଁେର ଶାଉଲ
ଆପଣା ପିତୃ ବ୍ୟ ୁ କହିେଲ, “ଗଧସବୁ ମିଳିେଲ େବାଲି େସ
ଆ ମାନ ୁ ରୂ େପ କହିେଲ।” ମାତ୍ର ରାଜ ର େଯଉଁ କଥା
ଶାମୁେୟଲ କହିଥିେଲ, ତାହା େସ ତା ୁ ଜଣାଇେଲ ନାହିଁ।

ଶାଉଲ ରାଜା ରୂ େପ େଘାଷିତ
17 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ୁ ମି ାେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ର ଡକାଇେଲ। 18 ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହି ,
‘ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଓ ଆେ
ମିସରୀୟମାନ ହ ରୁ ଓ େଯସକଳ ରାଜ୍ୟର େଲାକମାେନ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କେଲ, େସମାନ ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାର କଲୁ;’ 19 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ପରେମ ର ଆେପ,
ତୁ ମାନ ର ସମ ଅମ ଳ ଓ େ ଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର
କରି , ତୁ େ ମାେନ ଆଜି ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କଲ ଓ ତାହା ୁ କହିଲ,



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 10:20 xxix ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 10:27

ଯାହାେହଉ, ‘ଆ ମାନ ଉପେର ଏକ ରାଜା ନିଯୁ କର,’ ଏେହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ ହୁ ଅ।”

20 ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ବଂଶକୁ ନିକଟକୁ
ଅଣାେ , ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ ନି ର୍ ୀତ େହଲା। 21 ପୁଣି, େସ ବିନ୍ୟାମୀନ୍
ବଂଶକୁ ଏକ ଏକ େଗା ୀ ଅନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାେ , ମଟି୍ର ର
େଗା ୀ ନି ର୍ ୀତ େହଲା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଶାଉଲ
ନି ର୍ ୀତ େହେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତା ୁ େଖାଜେ , େସ ମିଳିେଲ
ନାହିଁ। 22 ଏନିମେ େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରିେଲ,
“କି ଆଉ େକୗଣସି େଲାକ ଏଠାକୁ ଆସି ବାର ଅଛି?” ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ର କେଲ, “େଦଖ, େସ ସାମଗ୍ର ୀ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇଅଛି।” 23 ତହଁୁ େସମାେନ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସଠାରୁ ତା ୁ
ଆଣିେଲ; ପୁଣି, େସ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଛିଡ଼ା ହୁ ଅେ , ଅନ୍ୟ
ସକଳ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ରୁ ଊ ର୍ କୁ ଉ େହେଲ।

24 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ସମ େଲାକ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯାହା ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ କି ତା ୁ େଦଖୁଅଛ,
ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ତା ପରି େକହି ନାହିଁ?” ତହିଁେର
ସମ େଲାକ ଜୟ ନି କରି କହିେଲ, “ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ।”
25 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ୁ ରାଜନୀତି ଜଣାଇେଲ
ଓ ତାହା ଖେ ପୁ କେର େଲଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ରଖିେଲ,
ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ରପ୍ର େତ୍ୟକକୁଆପଣାଆପଣା ଗୃହକୁ
ବିଦାୟ କେଲ। 26 ପୁଣି, ଶାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଗୃହ ଗିବୀୟାକୁ
ଗେଲ; ଆଉ ପରେମ ର େଯଉଁମାନ ର ହୃ ଦୟ ଶର୍ କେଲ,
ଏପରି ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମାେନ ତା ସହିତ ଗମନ କେଲ।
27ମାତ୍ର େକେତକ ଦୁ େଲାକମାେନ†କହିେଲ, “ଏହି େଲାକ କିପରି
ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବ?” ଆଉ େସମାେନ ତା ୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରି
କିଛି ଦଶର୍ ନୀ ଆଣିେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସ େମୗନ େହାଇ ରହିେଲ।

† 10:27 ଦୁ େଲାକମାେନ କି ା େବଲିଆଲ୍ ର ସ ାନ
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11
ଶାଉଲ ାରା ଅେ ାନୀୟ ପରାଜିତ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅେ ାନୀୟ ନାହଶ୍ ଆସି ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ
ସ ୁଖେର ଛାଉଣି ାପନ କଲା; ତହିଁେର ଯାେବଶର ସମ
େଲାକ ନାହଶ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ସହିତ ଏକ ନିୟମ
ି ର କର, େତେବ ଆେ ମାେନ ତୁ ର େସବା କରିବା।” 2 ତହଁୁ
ଅେ ାନୀୟ ନାହଶ୍ େସମାନ ୁ ଉ ର କଲା, “ତୁ ସମ ର
ଦକି୍ଷଣ ଚକୁ୍ଷ ଉପୁଡ଼ାଗେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ ନିୟମ ି ର କରିବି;
ଆଉ ମୁଁ ତ ୍ଵାରା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଅପମାନ େଥାଇବି।”
3 େତେବ ଯାେବଶର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାତ ଦିନ
ଆ ମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆେ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସୀମାର ସବର୍ ତ୍ର ଦୂତ
ପଠାଇବା; ତହିଁେର େକହି େଯେବ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବାକୁ
ନ ଥାଏ, େତେବ ଆେ ମାେନ ବାହାର େହାଇ ତୁ ନିକଟକୁ
ଆସି ବୁ।” 4ଏଥିଉ ାେର ଦୂତମାେନ ଶାଉଲ ବାସ ାନ ଗିବୀୟାକୁ
ଆସି େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର େସହି ସବୁ କଥା କହିେଲ;
ତହିଁେର ସମ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ
କେଲ।

5 ଏହି ସମୟେର େଦଖ, ଶାଉଲ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ବଳଦମାନ
ପେଛ ଆସୁ ଆସୁ ଉପି ତ େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ ପଚାରିେଲ,
“େଲାକମାନ ର କଅଣ େହଲା େଯ, େସମାେନ େରାଦନ
କରୁ ଅଛି ?” ତହିଁେର େସମାେନ ଯାେବଶର େଲାକମାନ
କଥା ତା ୁ ଜଣାଇେଲ। 6 େସହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ପରେମ ର
ଆ ା ଶାଉଲ ୁ ଆକ୍ର ା କରେ , ତା ର େକ୍ର ାଧ ଅତିଶୟ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା। 7ତହଁୁ େସଏକହଳବଳଦେନଇଖ ଖ କରିକାଟିେଲଓ
ଦୂତମାନ ହ େରଇସ୍ର ାଏଲସୀମାରସବର୍ ତ୍ର ତାହା ପଠାଇକହିେଲ,
“େଯେକହି ବାହାରି ଶାଉଲ ଓ ଶାମୁେୟଲ ର ପ ାଦ୍ ଗମନ
ନ କେର, ତାହାର ବଳଦମାନ ପ୍ର ତି ଏହିପରି କରାଯିବ।”
ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େଲାକମାନ ଉପେର ଆଶ ା ପଡ଼େ ,
େସମାେନ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବାହାର େହାଇ ଆସି େଲ। 8 େତେବ
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େସ େବଷକେର େସମାନ ୁ ଗଣନା କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ତିନି ଲକ୍ଷ ଓ ଯିହୁ ଦାର ତିରିଶ ହଜାର େଲାକ େହେଲ।
9 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ େସହି ଆଗତ ଦୂତମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାନ ୁ କୁହ, କାଲି ଖରା
େବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଉ ାର ପାଇବ;” ତହିଁେର ଦୂତମାେନ ଆସି
ଯାେବଶର େଲାକମାନ ୁ ତାହା ଜଣାେ , େସମାେନ ଆନ ି ତ
େହେଲ। 10 ଏନିମେ ଯାେବଶର େଲାକମାେନ (ନାହଶ୍ କୁ)
କହିେଲ, “କାଲି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ବାହାର େହାଇ
ଯିବା, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ଦୃି କି ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ଆ
ସମ ପ୍ର ତି କରିବ।” 11ପରଦିନ ଶାଉଲ େଲାକମାନ ୁ ତିନି ଦଳ
କେଲ; େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ର ଭାତୀୟ ପ୍ର ହରେର ଅେ ାନୀୟମାନ
ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଖରାେବଳ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ସଂହାର
କେଲ; ତହିଁେର େସମାନ ର ଅବଶି େଲାକମାେନ ଏପରି
ଛି ଭି େହେଲ େଯ, େସମାନ ର ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ରହିେଲ
ନାହିଁ।

12 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “କିଏ
କହୁ ଥିଲା କି, ‘ଶାଉଲ ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜା େହବ?’ େସହି
େଲାକମାନ ୁ ଆଣ,ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା।” 13ମାତ୍ର
ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଆଜି େକୗଣସି େଲାକର ପ୍ର ାଣଦ େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଉ ାର ସାଧନ
କରିଅଛି ।”

14 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆସ,
ଆେ ମାେନ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଯାଇ େସଠାେର ପୁନବର୍ ାର ରାଜ ି ର
କରିବା।” 15 ତହିଁେର ସମ େଲାକ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଗେଲ ଓ େସହି
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଶାଉଲ ୁ ରାଜା କେଲ; ଆଉ
େସ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସମାେନ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
କେଲ; ପୁଣି, େସହି ାନେର ଶାଉଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ େଲାକ
ମହାଆନ କେଲ।

12
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ଶାମୁେୟଲ ବିଦାୟ ବା ର୍ ା
1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଯାହା ଯାହା କହିଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ର େସହି
ରବ ଶୁଣିଲି ଓ ତୁ ମାନ ଉପେର ଏକ ଜଣକୁ ରାଜା କଲି। 2ଆଉ
ଏେବ େଦଖ,ରାଜା ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ କରୁ ଅଛି ;
ପୁଣି, ମୁଁ ବୃ ଓ ପ େକଶ େହାଇଅଛି; ଆଉ େଦଖ, େମାହର
ପୁତ୍ର ମାେନ ତୁ ମାନ ସ େର ଅଛି , ପୁଣି, ମୁଁ େଯୗବନାକାଳାବଧି
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିଅଛି।
3 େଦଖ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି; ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଓ ତାହା
ଅଭିଷି ସ ୁଖେର, େମାହର ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ; ମୁଁ କାହାର
େଗାରୁ େନଇଅଛି? ଅବା ମୁଁ କାହାର ଗଧ େନଇଅଛି? ଅବା ମୁଁ
କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି? ମୁଁ କାହା ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରିଅଛି?
କିଅବା ମୁଁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷକୁ ଅ କରିବା ପାଇଁ କାହା ହ ରୁ ଲା
େନଇଅଛି? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ତାହା େଫରାଇ େଦବି।” 4 ତହିଁେର
େସମାେନ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ର ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହଁ,
କି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତୁ େ େକୗଣସି
େଲାକ ହ ରୁ କିଛି େନଇ ନାହଁ।” 5 େତଣୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ େମାହର ହ େର େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଲ ନାହିଁ,
“ଏଥିେର ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଓ
ତାହା ର ଅଭିଷି ବ୍ୟି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ;” ତହିଁେର େସମାେନ
କହିେଲ, “ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ।”

6 ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ ନିଯୁ କରିଥିେଲ ଓ ତୁ ମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ।
7 ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଏହିକ୍ଷେଣ ଛିଡ଼ା ହୁ ଅ, ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କୃତ
ସମ ଧମର୍ କମର୍ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ମାନ
ସହିତ ବିେବଚନା କରିବି। 8 ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର
େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 12:9 xxxiii ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 12:14

ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ, େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ
ହାେରାଣ ୁ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ମିସରରୁ ତୁ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ ଏହି ାନେର େସମାନ ୁ
ବାସ କରାଇେଲ। 9 ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ୁ ପାେସାରେ , େସ ହାେସାରର େସନାପତି ସୀଷରାର
ହ େର ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ଓ େମାୟାବର ରାଜା
ହ େର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ ଓ େସମାେନ େସମାନ ସହିତ
ଯୁ କେଲ। 10 େସେତେବେଳ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
କ୍ର ନ କରି କହିେଲ, ‘ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, େଯେହତୁ
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଓ
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀଗଣର ପୂଜା କରିଅଛୁ; ମାତ୍ର ଏେବ ଆ ମାନ
ଶତଗଣ ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ
ତୁ ର େସବା କରିବା।’ 11 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୁ ାଲ୍  କୁ*
ଓ ବଦାନକୁ† ଓ ଯି ହକୁ ଓ ଶାମୁେୟଲ ୁ ପଠାଇ ତୁ ମାନ
ଚତୁ ଗି ତ ଶତମାନ ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କେଲ,
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କଲ। 12 ଏଥିଉ ାେର
େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଲ େଯ, ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ରାଜା ନାହଶ୍ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ବାହାର େହାଇ ଆସୁଅଛି,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ର
ରାଜା ଥିେଲ େହଁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ କହିଲ; ‘ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଜେଣ ରାଜା ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜ କରିବ।’ 13 ଏେହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ କଲ ଓ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ପାଇଁ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲ, ତୁ ମାନ ର େସହି ରାଜା ୁ ଏେବ େଦଖ; େଦଖ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ଉପେର ଏକରାଜା ନିଯୁ କେଲ। 14େଯେବ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହା ର େସବା କରିବ ଓ
ତାହା ରବ ଶୁଣିବଓସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣନକରିବ,
ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନ ଓମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ଉପେରକ ର୍ୃ କାରୀ ରାଜା,
ଉଭୟ େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଅନୁବ ର୍ ୀ
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େହବ, େତେବ ଭଲ; 15ମାତ୍ର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ
ନ ଶୁଣିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିବ, େତେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େଯପରିତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣରପ୍ର ତିକୂଳେର
ଥିଲା, େସପରି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର େହବ। 16 ଏେହତୁ ଏେବ
ତୁ େ ମାେନ ଛିଡ଼ା ହୁ ଅ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ
ମହତ କମର୍ କରିେବ, ତାହା େଦଖ। 17 ଆଜି କି ଗହମ କାଟିବା
ସମୟ ନୁେହଁ? ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େମଘ ଗ ର୍ ନ ଓ ବୃି ପଠାଇେବ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ୁ ଡାକିବି; ତହିଁେରତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ
ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର େଯଉଁ ମ ତା କରିଅଛ,
ତାହା େଯ ବଡ଼, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ ଓ େଦଖିବ।” 18ଏଥିେର
ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡ଼ାକିେଲ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦିନ େମଘ
ଗ ର୍ ନ ଓ ବୃି ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ସମ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଓ
ଶାମୁେୟଲ ୁ ଅତ୍ୟ ଭୟ କେଲ।

19 ପୁଣି, ସମ େଲାକ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ
େଯପରି ନ ମରୁ , ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସମାନ ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର; କାରଣ
ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ସବୁ ପାପ ଉପେର ଆପଣାମାନ
ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ମ ତା ବୃ ି କରିଅଛୁ।” 20 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ
େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର; ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ
ମ ତା କରିଅଛ, ପ୍ର ମାଣ; ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ
ବିମୁଖ ନ ହୁ ଅ, ମାତ୍ର ଆପଣାମାନ ସମ ଅ ଃକରଣ ସହିତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କର; 21 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ବିପଥଗାମୀ ନ
ହୁ ଅ; ଯଦି ହୁ ଅ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଅବ ୁସକଳର ଅନୁଗାମୀ
େହବ; େସମାେନ ଉପକାର କି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ , େଯେହତୁ
େସମାେନ ଅବ ।ୁ 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ମହାନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା
େଲାକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁ େହାଇଅଛି । 23 ଆହୁ ରି
ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାରୁ ନିବୃ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିବି, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ; ମାତ୍ର
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ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ମ ଓ ସରଳ ପଥ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରାଇବି।
24 େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କର, ପୁଣି, ସତ୍ୟ ରୂ େପ ସମ
ଅ ଃକରଣ ସହିତ ତାହା ର େସବା କର; କାରଣ େଦଖ, େସ
ତୁ ମାନ ନିମେ କିପରି ମହତ କମର୍ ମାନ କରିଅଛି । 25 ମାତ୍ର
େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ନିତା ମ ଆଚରଣ କରିବ, େତେବ
ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ ରାଜା ଉଭୟ ବିନ େହବ।”

13
ପେଲ ୀୟମାନ ବିପକ୍ଷେର ଯୁ

1 ଶାଉଲ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ
କେଲ।

2 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ହଜାର
େଲାକ ମେନାନୀତ କେଲ; ଏମାନ ର ଦୁଇ ହଜାର ମିକ୍ ମସ୍ େର
ଓ େବେଥଲ୍ ପବର୍ ତେର ଶାଉଲ ସ େର ରହିେଲ, ଆଉ ଏକ
ହଜାର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶ ଗିବୀୟାେର େଯାନାଥନ ସ େର
ରହିେଲ; ପୁଣି, ଅବଶି େଲାକମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ େସ ଆପଣା
ଆପଣା ତ ୁକୁ ବିଦାୟ କେଲ। 3 ଆଉ େଯାନାଥନ େଗବାି ତ
ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସଂହାର କରେ ,
ପେଲ ୀୟମାେନ ତାହା ଶୁଣିେଲ। େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଦଶର
ସବର୍ ତ୍ର ତୂ ରୀ ବଜାଇ କହିେଲ, “ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାେନ ଶୁଣ ୁ।”
4 ତହଁୁ ଶାଉଲ େଯ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ସଂହାର କରିଅଛି ଓ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େଯ ପେଲ ୀୟମାନ
ନିକଟେର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ େହାଇଅଛି , ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଶୁଣିେଲ।ଏଣୁ େଲାକମାେନଶାଉଲ ପାଖେର ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େରଏକତ୍ର
େହେଲ।

5 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ପେଲ ୀୟମାନ ର ତିରିଶ ସହସ୍ର ରଥ ଓ ଛଅ ସହସ୍ର ଅ ାେରାହୀ
ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ େଲାକସମୂହ ଏକତ୍ର େହେଲ;
େସମାେନ ଆସି ମିକ୍ ମସ୍ େର େବଥ୍-ଆବନର ପୂବର୍ ଦିଗେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 6 ଏଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ
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ବିପଦଗ୍ର େଦଖିେଲ; (କାରଣ େଲାକମାେନ ବଡ଼ କ େଭାଗ
କେଲ), ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଗୁ ାେର ଓ କ ାବଣେର ଓ
େଶୖଳେର ଓ ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ଓ ଗାତେର ଆପଣାମାନ ୁ
ଲୁଚାଇେଲ। 7 ଏହି ସମୟେର ଏବ୍ର ୀୟମାନ ର େକେତକ େଲାକ
ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ ଗାଦ୍ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ ଯାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ଏଯାଏ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ଥିେଲ, ଆଉ ସମ େଲାକ ଥରଥର
େହାଇ ତା ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେଲ।

ଶାଉଲ ଅେଯାଗ୍ୟ େହାମବଳି
8 ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ର ନିରୂ ପିତ ସମୟାନୁସାେର ଶାଉଲ

ସାତ ଦିନ ବିଳ କେଲ; ମାତ୍ର ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଆସି େଲ
ନାହିଁ; ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ତା ନିକଟରୁ ଛି ଭି େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 9 ଏଥିେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଏଠାେର େମାʼ ନିକଟକୁ
େସହି େହାମବଳି ଓ େସହି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଆଣ।” ଆଉ େସ
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 10 ପୁଣି, େସ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାର
ସମା କରିବା ମାେତ୍ର େଦଖ, ଶାମୁେୟଲ ଉପି ତ େହେଲ;
ତହିଁେର ଶାଉଲ ତା ୁ ମ ଳବାଦ କରିବା ପାଇଁ େଭଟିବାକୁ
ଗେଲ। 11 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ କଲ?”
ଶାଉଲ ଉ ର କେଲ, “ମୁଁ େଦଖିଲି, େଯ େଲାକମାେନ େମାʼ
ନିକଟରୁ ଛି ଭି େହଉଅଛି , ପୁଣି, ନିରୂ ପିତ ଦିବସ ମଧ୍ୟେର
ତୁ େ ଆସି ଲ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ପେଲ ୀୟମାେନ ମିକ୍ ମସ୍ େର ଏକତ୍ର
େହାଇଅଛି ; 12 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ‘ପେଲ ୀୟମାେନ ଏହିକ୍ଷଣି
େମାʼ ବିରୁ େର ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଓ ାଇଆସି େବ,ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଅନୁଗ୍ର ହ ମାଗି ନାହିଁ।’ ଏନିମେ ମୁଁ ସାହସ ବା ି େହାମବଳି
ଉ ଗର୍ କଲି।” 13ତହିଁେରଶାମୁେୟଲଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ମୂଖର୍ ର କମର୍ କରିଅଛ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ତୁ େ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ; କରିଥିେଲ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ ର ରାଜ ଏେବ ଅନ କାଳ ାୟୀ
କରିଥାʼେ । 14 ମାତ୍ର ଏେବ ତୁ ର ରାଜ ି ର େହବ ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଜ ମନର ମତ ଏକ ଜଣ ଆପଣା ପାଇଁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିଅଛି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ଉପେର ତାହାକୁ
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ଅଗ୍ର ଣୀ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି , କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ, ତୁ େ ତାହା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ।”

15 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ରୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍
ପ୍ର େଦଶ ଗିବୀୟାକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଗଣନା କରି
ଊଣାଧିକ ଛଅ ଶତ େଲାକ ଆପଣା ନିକଟେର ଥିବାର େଦଖିେଲ।

16 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ େସମାନ
ନିକଟେର ବ ର୍ ମାନ ଥିବା େଲାକମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶ
େଗବାେର ରହିେଲ; ମାତ୍ର ପେଲ ୀୟମାେନ ମିକ୍ ମସ୍ େର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 17 ଏଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାନ ଛାଉଣିରୁ ତିନି
ଦଳ ବିନାଶକ େଲାକ ଆସି େଲ; ଏକ ଦଳ ଅଫ୍ର ା ପଥେର ଗମନ
କରି ଶୂୟାଲ ପ୍ର େଦଶକୁ ଗେଲ; 18 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ େବଥ୍-
େହାରଣ ପଥଆେଡ଼ େଫରିେଲ;ଆଉଅନ୍ୟ ଏକଦଳପ୍ର ା ର ଆେଡ଼
ସି େବାୟିମ ଉପତ୍ୟକାର ଅଭିମୁଖ ଅ ଳର ପଥ େଦଇ ଗମନ
କେଲ।

19 େସସମୟେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶେର କମାର ମିଳୁ ନ
ଥିେଲ;କାରଣପେଲ ୀୟମାେନକହିେଲ, “େକଜାଣି ଏବ୍ର ୀୟମାେନ
ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଖ ବା ବ ର୍ ା ନିମର୍ ାଣ କରିେବ;” 20 ଏଣୁ
ଆପଣା ଆପଣା ଫାଳ ଓ ଛୁରୀ ଓ କୁହ୍ର ାଡ଼ି ଓ େକାଡ଼ି ପଜାଇବା
ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ େଲାକ ୁ ପେଲ ୀୟମାନ ନିକଟକୁ
ଯିବାର େହଲା; 21 େତଣୁ ସମ ର େକାଡ଼ି ଓ ଛୁରୀ ଓ ବିଦା
ଓ କୁହ୍ର ାଡ଼ି ଦ ଡ଼ା େହାଇଥାଏ; ମଧ୍ୟ ଅ ୁ ଶ ଧାର କରିବା ପାଇଁ
େସମାନ ର (ପେଲ ୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଯିବାର େହଲା)। 22ଏଣୁ
ଯୁ ସମୟେର ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନର ସ ୀ େଲାକମାନ
କାହାରି ହ େର ଖ କି ବ ର୍ ା ନ ଥିଲା; େକବଳ ଶାଉଲ ଓ ତା
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନରହ େର ଥିଲା। 23ଏଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାନ
ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ବାହାର େହାଇ ମିକ୍ ମସ୍ ଘାଟିକୁ ଗେଲ।

14
େଯାନାଥନ ସାହସି କ ବିଜୟ

1 ଏକ ଦିନ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଆପଣା
ଅ ବାହକ ଯୁବାକୁ କହିଲା, “ଆସ, ଆେ ମାେନ େସପାଖି ତ
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ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ନିକଟକୁ ଯାଉ।” ମାତ୍ର େସ ଆପଣା
ପିତାକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 2େସସମୟେରଶାଉଲ ଗିବୀୟାର
ପ୍ର ା ଭାଗେର ମିେଗ୍ର ାଣ ଡାଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଥିେଲ; ପୁଣି,
ଊଣାଧିକ ଛଅ ଶହ େଲାକ ତା ସ େର ଥିେଲ; 3 ମଧ୍ୟ େଯଉଁ
ଏଲି ଶୀେଲାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକ ଥିେଲ, ତା ପ୍ର େପୗତ୍ର ,
ପୀନହସ୍ ର େପୗତ୍ର , ଐକାେବାଦର ଭ୍ର ାତା ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀୟ
ଏେଫାଦ ପି ି େସଠାେର ଥିଲା। ଆଉ େଯାନାଥନ େଯ ବାହାର
େହାଇ ଯାଇଅଛି, ଏ କଥା େଲାକମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 4 ପୁଣି,
େଯାନାଥନ େଯଉଁ ଘାଟି େଦଇ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ
ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େଚ ା କଲା, ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଳେର ଏକପାେଖ
ଦ ାକାର ଏକ େଶୖଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପାେଖ ଦ ାକାର ଏକ େଶୖଳ ଥିଲା;
ତହିଁର ଏକର ନାମ େବାତ୍ େସସ ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ େସନି। 5ତହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ାକାର ଦ ଉ ର ଆଡ଼ ମିକ୍ ମସ୍ ର ଅଭିମୁଖେର
ଓ ଅନ୍ୟଟି ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ େଗବା ଅଭିମୁଖେର ଥିଲା।

6 ପୁଣି, େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅ ବାହକ ଯୁବାକୁ କହିଲା,
“ଆସ, ଆେ ମାେନ େସହି ଅସୁ ତମାନ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ନିକଟକୁ
ଯାଉ; େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର କମର୍
କରିେବ; େଯେହତୁ ଅେନକ ାରା େହଉ କି ଅ ାରା େହଉ,
ଉ ାର କରିବାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକୗଣସି ପ୍ର ତିବ କ ନାହିଁ।”
7 ତହିଁେର ତାହାର ଅ ବାହକ କହିଲା, “ତୁ ମନେର ଯାହା
ଅଛି, ସବୁ କର; ଚାଲ, େଦଖ ଆେ ତୁ ମନ ପରି ତୁ ସ େର
ଅଛୁ।” 8 େତେବ େଯାନାଥନ କହିଲା, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ େସହି
େଲାକମାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ େସମାନ ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ୁ
େଦଖାଇବା। 9 େଯେବ େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ କହିେବ, ‘ରହିଥାଅ,
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ କତିକି ଆସି ବା;’ େତେବ ଆେ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିବା, େସମାନ ନିକଟକୁ
ଉଠି ଯିବା ନାହିଁ। 10 ମାତ୍ର ‘ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଉଠି ଆସ’
େବାଲି େଯେବ େସମାେନ କହିେବ, େତେବ ଆେ ମାେନ ଉଠି
ଯିବା; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ଆଉ, ଏହା ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଚି େହବ।” 11 ତହଁୁ େସ
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ଦୁେହଁ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ୁ
େଦଖାଇେଲ; ଏଥିେର ପେଲ ୀୟମାେନ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ,
ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗାଡ଼େର ଲୁଚିଥିେଲ, େସଠାରୁ
ଏେବ ବାହାରି ଆସୁଅଛି ।” 12 ପୁଣି, ପ୍ର ହରୀ ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ
େଯାନାଥନକୁ ଓ ତାହାର ଅ ବାହକକୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,
“ଆ ମାନ କତିକି ଉଠି ଆସ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ
େକୗତୁ କ େଦଖାଇବା।” ଏଥିେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅ ବାହକକୁ
କହିଲା, “େମାʼ ପେଛ ପେଛ ଉଠି ଆସ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲଣି।” 13 ଏଥିେର
େଯାନାଥନ ଆପଣା ହାତ ଓ େଗାଡ଼ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଓ
ତାହାର ଅ ବାହକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗଲା; ତହିଁେର େସହି
େଲାକମାେନ େଯାନାଥନର ଆେଗ ଆେଗ ପତିତ େହେଲ, ପୁଣି,
ତାହାର ଅ ବାହକ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ବଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
14 େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ଅ ବାହକର କୃତ ଏହି ପ୍ର ଥମ ହତ୍ୟାେର
ପ୍ର ାୟ ଅ ର୍ ଏକର ଭୂ ମିେର ଊଣାଧିକ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ହତ େହେଲ।
15ତହିଁେରେକ୍ଷତ୍ର ି ତ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେରଓସବୁ େଲାକ ମଧ୍ୟେର
କ େହଲା; ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଓ ବିନାଶକମାେନ ମଧ୍ୟ କି େଲ
ଓ ଭୂ ମିକ େହଲା; ଏହିରୂ େପ େଘାରତର ମହାକ େହଲା।
16 େସେତେବେଳ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶ ଗିବୀୟାେର ଶାଉଲ ର
ପ୍ର ହରୀମାେନ ଅନାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େଲାକଗହଳ ଭାି ଯାଇ
ଏଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଯାଉଅଛି । 17 େତଣୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ସ ୀ
େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ ଗଣନା କରି େଦଖିଲ, ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯାଇଅଛି?” ତହିଁେର େସମାେନ ଗଣନା କରେ ,
େଦଖ, େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ଅ ବାହକ ନାହାି । 18 ତହଁୁ ଶାଉଲ
ଅହୀୟକୁ କହିେଲ, “ପରେମ ର ସି ୁ କ ଏଠାକୁ ଆଣ,” କାରଣ,
େସସମୟେରପରେମ ର ସି ୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣମଧ୍ୟେର
େସଠାେର ଥିଲା। 19 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଯାଜକ ସେ କଥା କହିବା
େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, ପେଲ ୀୟମାନ ଛାଉଣିେର ଆହୁ ରି
ଆହୁ ରି େକାଳାହଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଯାଜକକୁ
କହିେଲ, “କମର୍ ବ କର।” 20ତହଁୁ ଶାଉଲ ଓ ତା ର ସ ୀ ସମ



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 14:21 xl ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 14:29

େଲାକ ଏକତ୍ର େହାଇ ଯୁ ଭୂ ମିକୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ େଦଖ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର ଖ ଆପଣା ସ ୀ ବିରୁ େର ଉଠୁ ଅଛି ଓ ମହା
େକାଳାହଳ େହଉଅଛି। 21ଆହୁ ରି, େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଚାରିଆଡ଼
େଦଶରୁ ପେଲ ୀୟମାନ ଛାଉଣିକୁ ଯାଇ ପୂବର୍ ପରି େସମାନ
ସହିତ ଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ସହିତ ଥିବା
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ସ ୀ େହବା ପାଇଁ େଫରି ଆସି େଲ।
22 େସହିପରି େଯଉଁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ
େଦଶେର ଲୁଚି ରହିଥିେଲ, େସସମେ ମଧ୍ୟ ପେଲ ୀୟମାନ
ପଳାୟନ ସ ାଦ ଶୁଣି ଯୁ ଳେର େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି
ଲାଗି ରହିେଲ। 23 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଉ ାର କେଲ ଓ େବଥ୍-ଆବନର ପାର ପଯର୍ ୍ୟ ଯୁ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଶାଉଲ ନିେବର୍ ାଧ ମାନତ
24 ପୁଣି, େସହି ଦିନଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ବଡ଼କ େଭାଗିେଲ;

ତଥାପି ଶାଉଲ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଶପଥ କରାଇେଲ, “ସ ୍ୟା
ପଯର୍ ୍ୟ ,ଅଥର୍ ାତ୍ , ମୁଁ ଆପଣା ଶତଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା ପଯର୍ ୍ୟ
େଯଉଁ େଲାକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।”
ଏେହତୁ େଲାକମାନ ର େକହିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟଆ ାଦନକଲା ନାହିଁ।
25 ପୁଣି, ସମ େଲାକମାେନ ବନକୁ ଆସି େଲ; ମୃ ି କା ଉପେର
ମହୁ ଥିଲା। 26ଆଉ େଲାକମାେନ ବନେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େଦଖ,
ଏକ ମହୁ ର ଝରଣା; ମାତ୍ର େକହି ଆପଣା ମୁହଁକୁ ହାତ େନଲା
ନାହିଁ; କାରଣ େଲାକମାେନ େସହି ଶପଥକୁ ଭୟ କେଲ। 27ମାତ୍ର
େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା େଲାକମାନ ୁ ଶପଥ କରାଇବା େବେଳ
ଶୁଣି ନ ଥିଲା; ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ହ ି ତ ଯି ର ଅଗ୍ର ଭାଗ
ବଢ଼ାଇ ମହୁ ଚାକେର ବୁଡ଼ାଇଲା ଓ ମୁଖକୁ ହ େନଲା; ତହିଁେର
ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ସେତଜ େହଲା। 28 େସେତେବେଳ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉ ର କରି କହିଲା, “ତୁ ପିତା େଲାକମାନ ୁ ଦୃଢ଼
ରୂ େପ ଏହି ଶପଥ କରାଇଅଛି େଯ, ‘ଆଜି େଯଉଁ ଜନ ଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।’ ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ା
େହାଇଅଛି ।” 29 ତହିଁେର େଯାନାଥନ କହିଲା, “େମାʼ ପିତା
େଦଶକୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି ; େଦଖିଲ, ଏହି ମହୁ ରୁ ଟିକିଏ ଆ ାଦ
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କରିବାରୁ େମାର ଚକୁ୍ଷ କିପରି ସେତଜ େହାଇଅଛି! 30 େଯେବ
େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ା ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଆଜି

େର େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାଇଥାଆେ , େତେବ େକେତ ଅଧିକ
ଭଲ ହୁ ଅ ା? କାରଣ ଏେବ ତ ପେଲ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର
େକୗଣସି ମହାହତ୍ୟା େହାଇ ନାହିଁ।”

31 ପୁଣି, େସଦିନ େସମାେନ ମିକ୍ ମସ୍ ଠାରୁ ଅୟାେଲାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଅତିଶୟ ା େହେଲ। 32ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର
ଉଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ, ପୁଣି, େମ ା, େଗାରୁ ଓ ବାଛୁରି େନଇ ଭୂ ମିେର ବଧ
କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ର ସେମତ ତାହା େଭାଜନ କେଲ।
33 ଏଥିେର େକହି େକହି ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ େଲାକମାେନ
ର ସେମତେଭାଜନକରିସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େରପାପକରୁ ଅଛି ।
ତହିଁେର େସକହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ବି ାସଘାତକକମର୍ କରିଅଛ;
ଏହିକ୍ଷେଣ େମାହର ପାଖକୁ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଆଣ।”
34ଆହୁ ରି ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଛି ଭି େହାଇଯାଇ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣାଆପଣା େଗାରୁ ଓଆପଣାଆପଣା େମଷଏଠାକୁ େମାʼକତିକି
ଆଣି ବଧ କରି େଭାଜନ କର; ମାତ୍ର ର ସେମତ ମାଂସ େଭାଜନ
କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ ନ କର।’ ” ତହିଁେର େସହି ରାତି୍ର
ସମ େଲାକ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାରୁ ସ େର ଆଣି
େସଠାେର ବଧ କେଲ। 35 ପୁଣି, ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତା ର
ନିମ ତ ପ୍ର ଥମ ଯଜ୍ଞେବଦି ଏହି।

36 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ରାତି୍ର
େବେଳ ପେଲ ୀୟମାନ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ସକାଳ ଆଲୁଅ
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟୁ ଓ େସମାନ ର ଜଣକୁ ହିଁ ବାକି ନ
ରଖୁ।” ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ତୁ ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ,”
ତାହାସବୁ କର। େତେବ ଯାଜକ କହିଲା, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଏହି
ାନେରପରେମ ର ନିକଟେରଉପି ତ େହଉ।” 37ତହଁୁ ଶାଉଲ
ପରେମ ର ନିକଟେର ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ କʼଣ ପେଲ ୀୟମାନ
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ପଛେର ଯିବି? ତୁ େ କʼଣ େସମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବ?” ମାତ୍ର େସଦିନ େସ ତା ୁ ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ।
38ତହିଁେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “େହ େଲାକମାନ ପ୍ର ଧାନ ସମେ ,
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ାନେର ଉପି ତ ହୁ ଅ; ଆଜିର ଏହି ପାପ କିପରି
େହଲା, ଏହା ବିେବଚନା କରି େଦଖ। 39 କାରଣ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଉ ାର କରି , ମୁଁ େସହି ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ େନଇ କହୁ ଅଛି,
େଯେବ େସ ପାପ େମାହର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଠାେର ଥାଏ, େତେବ
େସ ନିତା ମରିବ।” ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତା ୁ
ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ। 40 ଏଥିେର ଶାଉଲ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏକ ପାଖେର ଥାଅ, ପୁଣି, ମୁଁ ଓ େମାର
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଥିବା।” ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ, ତାହା କର।”
41ଏନିମେ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ୁ କହିେଲ,
“ଯଥାଥର୍ (ନି ି ) ଦିଅ।” ତହିଁେର େଯାନାଥନ ଓ ଶାଉଲ ନି ର୍ ୀତ
େହେଲ; ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଛାଡ଼ ପାଇେଲ। 42ଏଉ ାେର ଶାଉଲ
କହିେଲ, “େମାହରଓ େମାର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନରମଧ୍ୟେର ଗୁଲିବା
କର,” ତହିଁେର େଯାନାଥନ ନି ର୍ ୀତ େହଲା।

43 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ
କରିଅଛ, େମାେତ ଜଣାଅ।” ତହିଁେର େଯାନାଥନ ତା ୁ ଜଣାଇ
କହିଲା, “ମୁଁ ଆପଣା ହାତେର ଥିବା ଯି ର ଅଗ୍ର ଭାଗେର ଅ ମହୁ
େନଇ ଆ ାଦନ କରିଅଛି ପ୍ର ମାଣ; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ମରିବି।”
44 େତେବ ଶାଉଲ କହିେଲ, “ପରେମ ର େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ
ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉ ୁ; େଯାନାଥନ, ତୁ େ ନିତା ମରିବ।”
45 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
େଯ ଏହି ମହା ଉ ାର ସାଧନ କରିଅଛି, େସହି େଯାନାଥନ କʼଣ
ମରିବ? ଏହା ଦୂେର ଥାଉ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
ତାହାର ମ କର େଗାଟିଏ େକଶ ହିଁ ତେଳ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ;
କାରଣ, େସ ଆଜି ପରେମ ର ସହିତ କମର୍ କରିଅଛି;” ଏହିରୂ େପ
େଲାକମାେନ େଯାନାଥନକୁ ମୁ କରିବାରୁ ତାହାର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହଲା
ନାହିଁ। 46ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ପେଲ ୀୟମାନ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ
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େଫରିଗେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାନକୁ ଗେଲ।

ଶାଉଲ ରାଜ ଓ ତା ପରିବାର
47 ଶାଉଲ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜ ଗ୍ର ହଣ କଲା ଉ ାେର, େସ

ଆପଣା ଚତୁ ଗି ତ ସମ ଶତ ସହିତ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାୟାବ
ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଓ ଇେଦାମ ଓ େସାବାର ରାଜାଗଣ ଓ
ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ ଯୁ କେଲ, ଆଉ େସ େଯଉଁଆେଡ଼
େଫରିେଲ, େସଆେଡ଼ ଦ େଦେଲ। 48 ପୁଣି, େସ ବୀର ପ୍ର କାଶ
କେଲ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଲୁଟକାରୀମାନ ହ ରୁ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କେଲ।

49 େଯାନାଥନ ଓ ଯିଶ୍ ବି ଓ ମଲ୍ କୀଶୂୟ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ; ଆଉ ତା ର ଦୁଇ କନ୍ୟାର ନାମ ଏହି; େଜ୍ୟ ାର ନାମ
େମରବ୍ ଓ କନି ାର ନାମ ମୀଖଲ, 50 ଶାଉଲ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ
ଅହୀେନାୟମ୍ , େସ ଅହୀମାସର କନ୍ୟା; ପୁଣି, ତା ର େସନାପତିର
ନାମ ଅବ୍ ନର, େସ ଶାଉଲ ର ପିତୃ ବ୍ୟ, େନର୍ ର ପୁତ୍ର । 51 ଆଉ
ଶାଉଲ ର ପିତା କୀଶ୍ ଓ ଅବ୍ ନରର ପିତା େନର୍ , ଏ ଦୁେହଁ
ଅବୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

52ଶାଉଲ ରଯାବ ୀବନପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ େଘାରତର
ଯୁ େହଲା; ଏେହତୁ ଶାଉଲ େକୗଣସି ବୀର କି େକୗଣସି
ବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ େଦଖିେଲ, ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟେର ସଂଗ୍ର ହ
କେଲ।

15
ଅମାେଲକୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ କୁ ରାଜପଦେର ଅଭିେଷକ
କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ; ଏଣୁ ଏେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣ। 2 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ବା େବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର
ଅମାେଲକତାହା ବିରୁ େରଉଠି ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଥିଲା,ଆେ
ତହିଁରତ ାନୁସ ାନକରିଅଛୁ। 3ଏେବତୁ େ ଯାଇଅମାେଲକକୁ
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ଆଘାତ କର ଓ େସମାନ ର ସବର୍ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କର
ଓ େସମାନ ୁ ଦୟା କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପୁରୁ ଷଠାରୁ ୀ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ବାଳକଠାରୁ ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପଯର୍ ୍ୟ , େଗାରୁ ଠାରୁ େମଷ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ଓଟଠାରୁ ଗଧ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ୁ ବଧ କର।’ ”

4 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ େଲାକମାନ ୁ ଡକାଇ ଟଲାୟୀମେର
େସମାନ ର ଗଣନା କେଲ, ତହିଁେର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ଓ
ଯିହୁ ଦାର ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକ େହେଲ, 5 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଅମାେଲକ
ନଗରକୁ ଆସି ଉପତ୍ୟକାେର ଛକି ବସି େଲ। 6 ପୁଣି, ଶାଉଲ
େକନୀୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ, ଅମାେଲକୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁ ଅ, େକଜାଣି ମୁଁ େସମାନ ସହିତ ତୁ ମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବି; କାରଣ ମିସରରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ବାହାରି
ଆସି ବା େବେଳ, ତୁ େ ମାେନ େସସମ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିଥିଲ।”
ତହିଁେର େକନୀୟମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାରିଗେଲ। 7 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ହବୀଲାଠାରୁ ମିସର ସ ୁଖ
ଶୂରର ନିକଟ ପଯର୍ ୍ୟ ଅମାେଲକୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ। 8 ପୁଣି,
େସ ଅମାେଲକୀୟମାନ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଜିଅ ା ଧରିେଲ ଓ େଲାକ
ସମ ୁ ଖ ଧାରେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ। 9ମାତ୍ର ଶାଉଲ
ଓ େଲାକମାେନ ଅଗାଗ ପ୍ର ତି ଓ ଉ ମ ଉ ମ େମଷ ଓ େଗାରୁ ପ୍ର ତି
ଓ ହୃ ପୁ ବାଛୁରି ଓ େମଷଛୁଆ ପ୍ର ତି ଓ ଯାବତୀୟ ଉ ମ ବ ୁ
ପ୍ର ତି ଦୟା କରି େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଯାହା କିଛି ତୁ ଓ େରାଗା ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ବଜ ତ
ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ।

ଶାଉଲ ପରେମ ର ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
10 ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଉପି ତ

େହଲା, ଯଥା; 11 “ଆେ େଯ ଶାଉଲକୁ ରାଜା କଲୁ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ଦୁଃଖିତ; କାରଣ େସ ଆ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ଓ ଆ ର
ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି ନାହିଁ।” ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ କ େହେଲ,
ତଥାପି ସମ ରାତି୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ। 12 ପୁଣି,
ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ସହିତ ପ୍ର ଭାତେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ
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ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ, ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ ଏହି ସ ାଦ ଦିଆଗଲା େଯ,
“ଶାଉଲ କମ ଲକୁ ଆସି ଥିେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସ ଆପଣା ପାଇଁ
ଜୟ ାପନ କରି େସଠାରୁ େଫରି, ପ୍ର ାନ କରି ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ
ବାହାରି ଯାଇଅଛି ।” 13 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ
ଗେଲ; ପୁଣି,ଶାଉଲତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ-
ପାତ୍ର , ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛି।” 14 ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲକହିେଲ, “େତେବ େମାʼକ ର୍ େର େଯ େମଷରବ େହଉଛି
ଓ ମୁଁ େଯ େଗାରୁ -ରବ ଶୁଣୁଛି, ଏଥିର ଅଥର୍ କଅଣ?” 15 ତହଁୁ
ଶାଉଲ କହିେଲ, “େସମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନ ଠାରୁ େସସବୁ
ଆଣିଛି ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେ େଲାକମାେନ ଉ ମ ଉ ମ େମଷ ଓ
େଗାରୁ ପ୍ର ତି ଦୟା କେଲ; ମାତ୍ର ଅବଶି ସକଳକୁ ଆେ ମାେନ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିଅଛୁ।” 16 େସେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ
ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ତାହା ଛାଡ଼, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ରାତି୍ର େର େମାେତ
ଯାହା କହିଅଛି ,ତାହା ମୁଁ ତୁ କୁ ଜଣାଇବି।”ଏଥିେର େସକହିେଲ,
“କୁହ।”

17 େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “କୁହ େଦଖି, ତୁ େ ଆପଣା
ଦୃି େର କୁ୍ଷଦ୍ର େହେଲ େହଁ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶସମୂହର ମ କ େହାଇ
ନାହଁ? ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା କରି
ଅଭିଷି କେଲ; 18ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଯୁ ଯାତ୍ର ାେର ପଠାଇ
କହିେଲ, ‘ଯାଅ, େସହି ଅମାେଲକୀୟ ପାପୀମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ବିନାଶ କର, ଆଉ େସମାେନ ନିଃେଶଷେର ଉି େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ସେ ଯୁ କର।’ 19ଏଣୁ ତୁ େ କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ରବ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା କଲ?”

20 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ରବ ଶୁଣିଲି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ
ପଠାଇେଲ, ତାହା କଲି ଓ ଅମାେଲକର ରାଜା ଅଗାଗକୁ
ଆଣିଲି, ପୁଣି, ଅମାେଲକୀୟମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କଲି।
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21 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶାେଥର୍ ବଜ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଟ ରୂ େପ ଉ ମ ଉ ମ େମଷ ଓ େଗାରୁ େନେଲ।”
22ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ,
“େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ଶୁଣିବାେର,
େସପରି କି େହାମ ଓ ବଳିଦାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷ ହୁ ଏ?
େଦଖ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନଠାରୁ ଓ ମେନାେଯାଗୀ େହବା

େମଷେମଦଠାରୁ ଉ ମ।
23 େଯେହତୁ ବିେଦ୍ର ାହ ମ ପାଠ ପାପ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବ ୁର ଓ ଠାକୁରମାନର ପୂଜା ତୁ ଲ୍ୟ।
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତୁ କରିଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ରାଜା େହାଇଥିବା ପାଇଁ ତୁ

କରିଅଛି ।”
24 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି;

କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁ ବାକ୍ୟ ଲ ନ କରିଅଛି;
ମୁଁ େଲାକମାନ ୁ ଭୟ କରି େସମାନ ରବ ଶୁଣିଲି। 25 ଏେହତୁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏେବ େମାʼ ପାପ କ୍ଷମା କର ଓ ମୁଁ େଯପରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ସେ େଫରି
ଆସ।” 26 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ
ସେ େଫରିଯିବି ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତୁ
କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହାଇଥିବା
ପାଇଁ ତୁ କରିଅଛି ।” 27 ଏଥିେର ଶାଉଲ ୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ
େଫରାେ , େସ ତା େଚାଗାର ଅ ଳ ଧରି ଟାଣିେଲ, ତହିଁେର
ତାହା ଚିରିଗଲା। 28ଏଣୁ ଶାମୁେୟଲତା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି
ତୁ ଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜ ଟାଣି ଚିରିେଲ ଓ ତୁ ଠାରୁ ଉ ମ
ତୁ ର ଏକ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ତାହା େଦେଲ। 29 ଆହୁ ରି ଇସ୍ର ାଏଲର
ବି ାସଭୂ ମି ମିଥ୍ୟା କହିେବ ନାହିଁ, କି ମତ ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହି େଯ, େସ ି ମତ େହେବ।”
30 େତେବ େସ କହିେଲ, “ଆେ ପାପ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏେବ
େମାହର େଲାକମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲସ ୁଖେର େମାହର
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େଗୗରବ ରଖ ଓ ମୁଁ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ସେ େଫରି ଆସ।”
31 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ର ପ ାତ୍ େଫରିଯାଆେ ,
ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

32 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଅମାେଲକୀୟମାନ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଏଠାେର ଆ ନିକଟକୁ
ଆଣ।” ତହିଁେର ଅଗାଗ ଖୁସି େହାଇ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ଲା;
କାରଣ ଅଗାଗ କହିଲା, “ଅବଶ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟର ତି ତା ଗଲା।” 33 ମାତ୍ର
ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁ ର ଖ େଯପରି ୀମାନ ୁ ସ ାନହୀନ
କରିଅଛି, େସପରି ୀମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ମାତା ସ ାନହୀନ
େହବ।” ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଅଗାଗକୁ ଖ ଖ କରି ହାଣିେଲ।

34 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ରାମାକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲ
ଗିବୀୟା-ଶାଉଲେର ି ତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ। 35 ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ର ମରଣ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଶାମୁେୟଲ ଆଉ ତା ୁ ସାକ୍ଷାତ
କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାଉଲ ୁ ରାଜା କରିବାରୁ
ଦୁଃଖିତ େହେଲ।

16
ଦାଉଦ ରାଜା ରୂ େପ ଅଭିଷି

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େକେତ
କାଳ ଶାଉଲ ପାଇଁ େଶାକ କରିବ? ଆେ ତ ତାହାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର ରାଜା େହାଇଥିବା ପାଇଁ ତୁ କଲୁ, ତୁ େ ଆପଣା ଶୃ
େତୖଳେର ପୂ ର୍ କରି ଚାଲ, ଆେ ତୁ କୁ େବଥଲିହିମୀୟ ଯିଶୀ
ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ
ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ରାଜା େଦଖିଅଛୁ।” 2 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ
କହିେଲ, “ମୁଁ କିପରି ଯାଇ ପାରିବି? ଶାଉଲ ଏହା ଶୁଣିେଲ
େମାେତ ବଧ କରିେବ।” ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଗାଟିଏ
ଛଡ଼ା ସ େର ନିଅ ଓ କୁହ, ‘ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
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ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛୁ।’ 3 ପୁଣି, ଯିଶୀକୁ େସ ବଳିଦାନ
ପାଇଁ ନିମ ଣ କର, ତହିଁେର ତୁ ର ଯାହା କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା
ଆେ ତୁ କୁ ଜଣାଇବା, ପୁଣି, ଆେ ଯାହାକୁ କହିବା, ତୁ େ
ଆ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଭିେଷକ କରିବ।” 4 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରି େବଥଲିହିମେର ଉପି ତ
େହେଲ। ତହିଁେର ନଗରର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ କ ମାନ େହାଇ ତା ୁ
େଭଟିବାକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ ଆଗମନ କୁଶଳ?” 5 େସ
କହିେଲ, କୁଶଳ; “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ
ଆସି ଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର, ପୁଣି, େମାʼ
ସେ ବଳିଦାନକରିବାକୁଆସ।”ଏଉ ାେର େସ ଯିଶୀକୁ ଓତାହାର
ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରି ବଳିଦାନ ନିମେ ଆସି ବା ପାଇଁ ନିମ ଣ
କେଲ।

6 ପୁଣି, େସମାେନ ଆସି ଲା ଉ ାେର େସ ଇଲୀୟାବ୍ ପ୍ର ତି ଦୃି
କରି କହିେଲ, “ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଗେର ତାହା ର ଅଭିଷି
େଲାକଉପି ତ।” 7ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ କହିେଲ, “ଏହାର
ରୂ ପ କି ଶରୀରର ଉ ତା ପ୍ର ତି ଦୃି ନ କର; େଯେହତୁ ଆେ
ଏହାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କଲୁ; ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି େଦେଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସପରି େଦଖି ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟରୂ ପ େଦେଖ ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅ ଃକରଣ େଦଖି ;” 8 ଏଉ ାେର ଯିଶୀ ଅବୀନାଦବକୁ
ଡାକି ଶାମୁେୟଲ ର ସ ୁଖ େଦଇ ଗମନ କରାଇଲା। ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହାକୁ ହିଁ ମେନାନୀତ କରି
ନାହାି ।” 9 େତେବ ଯିଶୀ ଶ କୁ ଗମନ କରାଇଲା; ତହିଁେର
େସ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନାନୀତ କରି ନାହାି ।”
10 ଏହିରୂ େପ ଯିଶୀ ଆପଣାର ସାତ ପୁତ୍ର ୁ ଶାମୁେୟଲ ସ ୁଖେର
ଗମନ କରାଇଲା; ମାତ୍ର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏମାନ ୁ ମେନାନୀତ କରି ନାହାି ।” 11 ଏଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ
ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ସବୁ ସ ାନ କି ଏଠାେର ଅଛି ?” େସ
କହିଲା, “େକବଳ କନି ଟି ବାକି ଅଛି, ଆଉ େଦଖ, େସ େମଷପଲ
ଚରାଉଛି।” ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “େଲାକ
ପଠାଇ ତାକୁ ଅଣାଅ; େସ ଏଠାକୁ ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ମାେନ
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(େଭାଜନେର) ବସି ବୁ ନାହିଁ।” 12 ତହିଁେର େସ େଲାକ ପଠାଇ
ତାହାକୁ ଅଣାଇଲା। େସ ଈଷତ୍ ର ବ ର୍ ଓ ସୁନୟନ ଓ େଦଖିବାକୁ
ସୁ ର। େସେତେବେଳସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଉଠ,ଏହାକୁ ଅଭିେଷକ
କର; ଏ େସହି େଲାକ।” 13 ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ େତୖଳଶୃ େନଇ
ତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ତା ୁ ଅଭିେଷକ କେଲ; ତହିଁେର େସହି
ଦିନାବଧି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା ଦାଉଦ ୁ ଆକ୍ର ା କେଲ। ଏଉ ାେର
ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ରାମାକୁ ଚାଲିଗେଲ।

ଶାଉଲ େସବାେର ଦାଉଦ
14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଶାଉଲ ଠାରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ;

ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏକ ମ ଆ ା ତା ୁ ବିର କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା। 15 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ର ଦାସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ ,ୁ ପରେମ ର ଠାରୁ ଏକ ମ ଆ ା ଆପଣ ୁ ବିର
କରୁ ଅଛି। 16 ଏଣୁ ଜେଣ ନିପୁଣ ବୀଣାବାଦକ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ସ ୁଖ ଦାସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କର ୁ;
ତହିଁେର ପରେମ ର ଠାରୁ େସହି ମ ଆ ା ଆପଣ ଉପେର
ଥିବା େବେଳ, େସ େଲାକ ଆପଣା ହାତେର ବଜାଇେଲ ଆପଣ
ଭଲ େହାଇଯିେବ।” 17ତହଁୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଆ ା, େଯ ଭଲ ବଜାଇ ପାେର, ଏପରି ଏକ ଜଣ େମାʼ ପାଇଁ
େଦଖି ତାହାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ।” 18 ତହିଁେର ଯୁବାମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉ ର େଦଇ କହିଲା; “େଦଖ ,ୁ ମୁଁ େବଥଲିହିମୀୟ
ଯିଶୀର ଏକ ପୁତ୍ର ୁ େଦଖିଅଛି, େସ ବଜାଇବାେର ନିପୁଣ ଓ
ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ଓ େଯା ା ଓ କଥାେର ବିଜ୍ଞ, ଆଉ ରୂ ପବାନ, ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ସେ ସେ ଅଛି ।” 19 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଯିଶୀ
ନିକଟକୁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ,
େଯ େମଷପଲ ସ େର ଥାଏ, ତାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦିଅ।”
20 ତହିଁେର ଯିଶୀ ରୁ ଟିେର ନଦା ଏକ ଗଧ, ଏକ କୁ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଓ ଏକ େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ହ େର ଶାଉଲ
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। 21 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ ଆସି
ତା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ଶାଉଲ ତା ୁ ଅତିଶୟ େ ହ
କେଲ; ତହିଁେର େସ ତା ର ଅ ବାହକ େହେଲ। 22 ଏଉ ାେର
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ଶାଉଲ ଯିଶୀକୁ କହି ପଠାଇେଲ, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, “ଦାଉଦ ୁ
େମାʼ ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ େସ େମାʼ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି।” 23 ଏଣୁ ପରେମ ର ଠାରୁ େସହି ମ ଆ ା
େଯେତେବେଳ ଶାଉଲ ଉପେର ଥାଏ, େସେତେବେଳ ଦାଉଦ
ବୀଣା େନଇ ଆପଣା ହାତେର ବଜାି ; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆ ାସ
ପାଆି ଓ ଭଲ ହୁ ଅି , ପୁଣି, ମ ଆ ା ତା ୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ।

17
ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲୀୟାତ

1 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଯୁ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନ
େସୖନ୍ୟସାମ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିକାର
େସାେଖାେର ସଂଗୃହୀତ େହାଇ େସାେଖା ଓ ଅେସକା ମଧ୍ୟେର
ଏଫସ୍ -ଦ ୀମେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ସଂଗୃହୀତ େହାଇ ଏଲା ତଳଭୂ ମିେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ବିରୁ େର େସୖନ୍ୟ
ସଜାଇେଲ। 3ତହିଁେର ପେଲ ୀୟମାେନ ପବର୍ ତର ଏକ ଦିଗେର
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ପବର୍ ତର ଅନ୍ୟ ଦିଗେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି,
ଉଭୟ ମଧ୍ୟେର ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। 4 ଏଥିେର ଗାଥ୍ ନିବାସୀ
ଗଲୀୟାତ ନାମକ ଏକ ମ େଯା ା ପେଲ ୀୟମାନ ଛାଉଣିରୁ
ବାହାର େହଲା, େସ ସାେଢ଼ ଛଅ ହାତ ଉ । 5 ପୁଣି, ତାହାର
ମ କେର ପି ଳର େଟାପର ଥିଲା ଓ େସ ମାଛକାତି ତୁ ଲ୍ୟ
ସା ୁ ଆେର ସି ତ ଥିଲା ଓ େସହି ସା ୁ ଆ ପା ସହସ୍ର େଶକଲ*
ପରିମିତ ପି ଳର ଥିଲା। 6 ତାହାର ପାଦ ପି ଳ-ପତ୍ର େର ଆବୃତ
ଓ ତାହାର କା େର ପି ଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। 7 ତାହାର ବ ର୍ ାର
ଦ ତ ୀର ନରାଜ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ବ ର୍ ାର ଫଳକର ପରିମାଣ
ଛଅ ଶହ େଶକଲ† ଲୁହା ଥିଲା; ପୁଣି, ତାହା ଆେଗ ଆେଗ
ତାହାର ଢାଲବାହକ ଚାଲିଲା। 8ଆଉ େସ ଛିଡ଼ା େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର
େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ଆେଡ଼ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକି ଯୁ ସାଜିବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ଅଛ? ମୁଁ କି
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େସହି ପେଲ ୀୟ େଲାକ ନୁେହଁ? ଓ ତୁ େ ମାେନ କି ଶାଉଲର
ଦାସ ନୁହଁ? ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ
ମେନାନୀତ କର ଓ େସ େମାହର କତିକି ଓ ାଇ ଆସୁ। 9 େସ
େଯେବ େମାʼ ସେ ଯୁ କରି ପାରିବ ଓ େମାେତ ବଧ କରିବ,
େତେବ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ର ଦାସ େହବୁ; ମାତ୍ର େଯେବ ମୁଁ
ତାହାକୁ ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ର
ଦାସ େହବ ଓ ଆ ମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ।” 10 ଆହୁ ରି େସ
ପେଲ ୀୟ କହିଲା, “ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲର େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀକୁ ତୁ
କରୁ ଅଛି; େମାେତ ଜେଣ େଲାକ ଦିଅ, ଆେ ମାେନ ପର ର
ଯୁ କରିବୁ।” 11 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି
ପେଲ ୀୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣେ , େସମାେନ ହତାଶ େହେଲ
ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ। 12 ଦାଉଦ େବଥଲିହିମ ଯିହୁ ଦା ନିବାସୀ
ଏକ ଇଫ୍ର ାଥୀୟ ପୁରୁ ଷର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ତାହାର ନାମ ଯିଶୀ; ତାହାର
ଆଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲ ସମୟେର େସ ପୁରୁ ଷ ବୃ ଓ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଗତବୟ େବାଲି ଗଣିତ ଥିଲା। 13 ଯିଶୀର
ତିନି ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ର ପ ାତ୍ ଯୁ କୁ ଯାଇଥିେଲ; ପୁଣି, ଯୁ କୁ
ଯାଇଥିବା ତାହାର ତିନି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେର େଜ୍ୟ ର ନାମ ଇଲୀୟାବ୍ ଓ
ି ତୀୟର ନାମ ଅବୀନାଦବ ଓ ତୃ ତୀୟର ନାମ ଶ , ଆଉ ଦାଉଦ
କନି ଥିେଲ। 14 େକବଳ ବଡ଼ ତିନି ଜଣ ଶାଉଲ ର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇଥିେଲ। 15ମାତ୍ର ଦାଉଦଆପଣା ପିତାର େମଷପଲ ଚରାଇବା
ନିମେ ଶାଉଲ ନିକଟରୁ େବଥଲିହିମକୁ ଯାʼଆସ କରୁ ଥାଆି ।

16 ପୁଣି, େସହି ପେଲ ୀୟ େଲାକ ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଓ ସ ୍ୟାକାଳେର ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣାକୁ
େଦଖାଉଥାଏ।

17 ଏହି ସମୟେର ଯିଶୀ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ୁ କହିଲା,
“ଆପଣା ଭାଇମାନ ପାଇଁ ଏହି ଭଜାଶସ୍ୟରୁ ଏକ ଐଫା‡ ଓ
ଏହି ଦଶଟା ରୁ ଟି ନିଅ ଓ ଛାଉଣିକୁ ଆପଣା ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ
ଶୀଘ୍ର େଘନିଯାଅ। 18 ପୁଣି, ଏହି ଦଶ ଖ େଛନାଚି େସମାନ ର
ସହସ୍ର ପତି ନିକଟକୁ େଘନିଯାଅ ଓ ତୁ ଭାଇମାନ ର କୁଶଳବା ର୍ ା
‡ 17:17 ଏକ ଐଫା ପ୍ର ାୟ ଦଶ କିେଲା
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ପଚାରି େସମାନ ର େକୗଣସି ଚି ଆଣ। 19ଏହି ସମୟେର ଶାଉଲ
ଓ େସମାେନ ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏଲା ତଳଭୂ ମିେର ଥାଇ
ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ ଯୁ କରୁ ଥିେଲ।”

20 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଜେଣ ରଖୁଆଳ ହ େର
େମଷପଲ ଛାଡ଼ି ଯିଶୀର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ
ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, େସୖନ୍ୟଗଣ ବାହାରି ଯୁ ନିମେ ମହାନାଦ
କରିବା ସମୟେର େସ ଶଗଡ଼ବ ି ାନେର ଉପି ତ େହେଲ।
21 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାେନ ଯୁ ସଜାଇେଲ ଓ
େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ପର ର ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହେଲ। 22 ପୁଣି, ଦାଉଦ
ସାମଗ୍ର ୀରକ୍ଷକ ହ େର ଆପଣା ସାମଗ୍ର ୀ ରଖି େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ମଧ୍ୟକୁ
େଦୗଡ଼ିଆସି ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ କୁଶଳବା ର୍ ା ପଚାରିଲା। 23 େସ
େସମାନ ସେ କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଗାଥ୍ 
ନିବାସୀ ପେଲ ୀୟ ଗଲୀୟାତ ନାମକ ମ େଯା ା ପେଲ ୀୟ
େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି ପୂବର୍ ପରି କଥା କହିଲା; ପୁଣି,
ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣିେଲ।

24 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସମେ େସହି ପୁରୁ ଷକୁ େଦଖି
ତାହା ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ। 25 ତହଁୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏହି େଯ େଲାକ ଉଠି ଆସି ଅଛି,
ଏହାକୁ କʼଣ ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଲ? ନି ୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତୁ
କରିବା ପାଇଁ େସ ଉଠି ଆସି ଅଛି; ପୁଣି, ଏହାକୁ େଯଉଁ େଲାକ
ବଧ କରିବ, ରାଜା ତାହାକୁ ବହୁ ତ ଧନେର ଧନବାନ କରିେବ ଓ
ତାହାକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା େଦେବ, ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାର
ପିତୃ ଗୃହକୁ କରମୁ କରିେବ।” 26 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଆପଣା
ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “େଯଉଁ ଜନ
ଏହି ପେଲ ୀୟକୁ ବଧ କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ,
ତାହା ପ୍ର ତି କʼଣ କରାଯିବ? କାରଣ, ଏହି ଅସୁ ତ ପେଲ ୀୟ
କିଏ େଯ, େସ ଜୀବିତ ପରେମ ର େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀକୁ ତୁ କରିବ?”
27 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, େଯ
ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ତାହା ପ୍ର ତି ଉପେରା ପ୍ର କାେର କରାଯିବ।

28 େସ େଲାକମାନ ୁ କହିବା େବେଳ ତା ର େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତା
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ଇଲୀୟାବ୍ ଶୁଣିଲା; ତହିଁେର ଇଲୀୟାବ୍ ର େକ୍ର ାଧ ଦାଉଦ
ଉପେର ପ୍ର ଳିତ େହଲା, ଆଉ େସ କହିଲା, “ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି
ଆସି ଲୁ? ପ୍ର ା ରେର ତୁ େସ େମ ା େକେତାଟି କାହା ପାଖେର
ଛାଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ େତାʼ ଗବର୍ ଓ େତାʼ ମନର ଦୁ ତା ଜାେଣ; କାରଣ
ତୁ ଯୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସି ଅଛୁ।” 29 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଏେବ କଅଣ କଲି? ଏଥିେର କି େକୗଣସି କାରଣ ନାହିଁ?”
30 ପୁଣି, େସ ତାହା ପାଖରୁ େଫରି ଅନ୍ୟ େଲାକଆଡ଼କୁ ଗେଲଓ ପୂବର୍
ପରି କହିେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ ାର ପୂବର୍ ପରି ଉ ର
େଦେଲ।

31 ଦାଉଦ ର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣାଯାʼେ , େଲାକମାେନ
ଶାଉଲ ସ ୁଖେର ତାହା କହିେଲ, େତଣୁ େସ ତା ୁ ଡକାଇେଲ।
32ଏଥିେରଦାଉଦଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃ ଦୟ
ନିରାଶ ନ େହଉ; ଆପଣ ଦାସ ଯାଇ େସହି ପେଲ ୀୟ ସେ
ଯୁ କରିବ।” 33 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
େସହି ପେଲ ୀୟ ବିରୁ େର ଯାଇ ତାହା ସେ ଯୁ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ତ ଯୁବା, ମାତ୍ର େସ େଯୗବନାବଧି େଯା ା।”
34ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ଆପଣ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର
େମଷ ଚରାଉଥାଏ; ପୁଣି, େକୗଣସି ସମୟେର େଗାଟିଏ ସି ଂହ କି
େଗାଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ େଘନିଗେଲ, 35 ମୁଁ ତାହା
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତାʼ ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କେର; ପୁଣି,
େସ େମାʼ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ, ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି
ବଧ କେର। 36ଆପଣ ଦାସ ସି ଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି;
ପୁଣି, ଏହି ଅସୁ ତ ପେଲ ୀୟ େସମାନ ର େଗାଟିକ ପରି େହବ,
କାରଣ େସ ଜୀବିତ ପରେମ ର େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀକୁ ତୁ କରିଅଛି।”
37ଆହୁ ରି ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ
ହାତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ; େସ ଏହି ପେଲ ୀୟ ହାତରୁ
େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।” ଏଥିେର ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ,
“ଯାଅ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ସ ୀ େହେବ।” 38ତହଁୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ
ଆପଣା ବ ପି ାଇ ତା ର ମ କେର ପି ଳ େଟାପର େଦଇ ତା ୁ
ସା ୁ ଆ ପି ାଇେଲ। 39 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଆପଣା ବ ଉପେର ଖ
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ବା ି ଚାଲିବାକୁ େଚ ା କେଲ; କାରଣ େସ ତାହା ପରଖ କରି ନ
ଥିେଲ।ଆଉଦାଉଦଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଏହି େବଶେରଯାଇ ନ
ପାେର, କାରଣ ମୁଁ େସସବୁ ପରଖ କରି ନାହିଁ।” ଏଣୁ ଦାଉଦ ତାହା
କାଢ଼ି ରଖିେଲ। 40 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଯି ହାତେର େଘନି ନଦୀରୁ
ପାେ ାଟି ଚି ଣ ପଥରବାଛିେଲଓଆପଣା ପାଖେର େମଷପାଳକର
େଯଉଁ ଝୁ ଲି ଥିଲା, େସହି ଝୁ ଲିେର ତାହା ରଖିେଲ;ଆଉ େସ ହାତେର
ଆପଣା ଛାଟିଣୀ ଧରି େସହି ପେଲ ୀୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ।

41 ଏଥିେର ପେଲ ୀୟ ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ଦାଉଦ ର ସି କଟ
େହଲା ଓ ତାହାର ଢାଲବାହକ ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲିଲା।
42 ତହଁୁ ପେଲ ୀୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦାଉଦ ୁ େଦଖି ତୁ ଜ୍ଞାନ
କଲା, କାରଣ େସ ଯୁବା ଓ ଈଷତ୍ ର ବ ର୍ ଓ ସୁ ର-ବଦନ
ଥିେଲ। 43 ପୁଣି, େସହି ପେଲ ୀୟ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ କି
କୁ ୁ ର, େଯ ତୁ ଯି େନଇ େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି ଛୁ?” ତହିଁେର
ପେଲ ୀୟ ଆପଣା େଦବତାମାନ ନାମେର ଦାଉଦ ୁ ଶାପ
େଦଲା। 44ଆଉ େସହି ପେଲ ୀୟଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “େମାʼକତିକି
ଆ, ମୁଁ େତାର ମାଂସ ଆକାଶ-ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ-ପଶୁମାନ ୁ େଦବି।”
45 େତେବ ଦାଉଦ ପେଲ ୀୟକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଖ େଘନି,
ବ ର୍ ା େଘନି ଓ ଶଲ୍ୟ େଘନି େମାʼ କତିକି ଆସି ଅଛ; ମାତ୍ର ତୁ େ
ଯାହା ୁ ତୁ କରିଅଛ, େସହି ଇସ୍ର ାଏଲ େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀରପରେମ ର
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ତୁ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି।
46ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ େମାʼ ହ େର ସମପ େଦେବ; ଏଣୁ
ମୁଁ ତୁ କୁ ଆଘାତ କରି ତୁ ଠାରୁ ତୁ ମ କ ଅଲଗା କରିବି; ପୁଣି,
ମୁଁ ଆଜି ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟଗଣର ଶବ ଆକାଶ-ପକ୍ଷୀଗଣକୁ
ଓ ପୃଥିବୀ ବନ-ପଶୁମାନ ୁ େଦବି; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ପରେମ ର ଅଛି େବାଲି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଜାଣିେବ। 47ଆଉ
ଏହି ସମ ସମାଜ ଜାଣିେବ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଖ ଓ ବ ର୍ ା ାରା
ଉ ାର କରି ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି ଯୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଓ େସ
ତୁ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।”

48 ଏଉ ାେର େସହି ପେଲ ୀୟ ଉଠି ଦାଉଦ ସେ
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େଭଟିବାକୁ ଆସି ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅେ , ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର େସହି
ପେଲ ୀୟ ସହିତ େଭଟିବାକୁ େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିେଲ।
49 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଆପଣା ଝୁ ଲିେର ହାତ ପୂରାଇ ତହିଁରୁ େଗାଟିଏ
ପଥର କାଢ଼ି ଛାଟିଣୀେର ମାରି େସହି ପେଲ ୀୟର କପାଳକୁ
ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େସ ପଥର ତାହା କପାଳେର ପଶିଯାʼେ ,
େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଲା। 50 ଏହି ପ୍ର କାେର ଦାଉଦ ଛାଟିଣୀ
ଓ ପଥର ାରା େସହି ପେଲ ୀୟ ଉପେର ଜୟଲାଭ କେଲ ଓ
ପେଲ ୀୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ହ େର
ଖ ନ ଥିଲା। 51 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସହି ପେଲ ୀୟ
ଉପେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ତାହାର ଖ ଧରି ଖାପରୁ କାଢ଼ି ତାହାକୁ
ବଧ କେଲ ଓ ତ ୍ଵାରା ତାହାର ମ କ େଛଦନ କେଲ। ଆଉ
ପେଲ ୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ବୀରକୁ ମୃତ େଦଖି ପଳାଇେଲ।
52ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ଉଠି ଜୟ ନି କେଲ ଓ
ଗାଥ୍ ନଗର§ ସି କଟ ଓଇେକ୍ର ାଣ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ପେଲ ୀୟମାନ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। ତହିଁେର ପେଲ ୀୟମାନ ହତ
େଲାକମାେନ ଶାରୟିମ୍ ପଥେରଗାଥ୍ ଓଇେକ୍ର ାଣ ପଯର୍ ୍ୟ ପଡ଼ିେଲ।
53 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପେଲ ୀୟମାନ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େନଉଟି ଆସି େସମାନ ଛାଉଣି ଲୁଟ କେଲ।
54 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ପେଲ ୀୟର ମ କ େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର ତାହାର ସ ା ଆପଣା ତ ୁେର ରଖିେଲ। 55 େସହି
ପେଲ ୀୟ ବିରୁ େର ଦାଉଦ ୁ ବାହାରିବାର େଦଖି ଶାଉଲ
େସୖନ୍ୟର େସନାପତି ଅବ୍ ନରକୁକହିେଲ; “ଅବ୍ ନର,ଏ ଯୁବା କାହାର
ପୁଅ?” ଅବ୍ ନର କହିଲା, “େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ କହୁ ଛି, ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ।” 56ତହିଁେର ରାଜା
କହିେଲ, “ପଚାର, ଏ େଭି ଆଟି କାହାର ପୁଅ?” 57ଆଉ ଦାଉଦ
ପେଲ ୀୟକୁ ବଧ କରି ପେଲ ୀୟର ମ କ ହ େର ଧରି େଫରି
ଆସି ବା େବେଳ ଅବ୍ ନର ତା ୁ େନଇ ଶାଉଲ ସ ୁଖକୁ ଆଣିଲା।
58 ତହଁୁ ଶାଉଲ ତା ୁ ପଚାରିେଲ, “େହ ଯୁବକ, ତୁ େ କାହାର
ପୁଅ?” ଦାଉଦ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଆପଣ ଦାସ େବଥଲିହିମୀୟ

§ 17:52 ଗାଥ୍ ନଗର କି ା ଗାଥ୍ ଉପତ୍ୟକା
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ଯିଶୀର ପୁଅ।”

18
ଦାଉଦ-େଯାନାଥନ ବୁ ତା

1 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ସହିତ ତା ର କଥା ସମା ହୁ ଅେ ,
େଯାନାଥନର ପ୍ର ାଣ ଦାଉଦ ର ପ୍ର ାଣେର ସଂଲ େହଲା, ଆଉ
େଯାନାଥନ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ପରି ତା ୁ େ ହ କଲା। 2 ପୁଣି, ଶାଉଲ
େସହି ଦିନତା ୁ ଗ୍ର ହଣକରିତା ର ପିତୃ ଗୃହକୁଆଉ ଯିବାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ। 3 ଆଉ େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ୁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ପରି େ ହ
କରିବାରୁ େସମାେନ ଏକ ନିୟମ କେଲ। 4 ପୁଣି, େଯାନାଥନ ଆପଣା
େଦହରୁ େଚାଗା କାଢ଼ି ଦାଉଦ ୁ େଦଲା,ମଧ୍ୟଆପଣା ବ ଓଖ ଓ
ଧନୁ ଓ କଟିବ ନ ପଯର୍ ୍ୟ ତା ୁ େଦଲା। 5ଆଉ ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ
େଯେକୗଣସି ାନକୁ ପଠାି , େସ େସଠାକୁ ଯାଇ ବୁି େର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି , ଏେହତୁ ଶାଉଲ ତା ୁ େଯା ାମାନ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ
ଓ ଏହା ସମ େଲାକ ଦୃି େର ଓ ଶାଉଲ ଦାସମାନ ଦୃି େର
ମଧ୍ୟ ଉ ମ େଦଖାଗଲା।

ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଶାଉଲ ଈଷର୍ ା
6ଦାଉଦପେଲ ୀୟକୁ ବଧକରି େଫରିଲା େବେଳ େଲାକମାେନ

ଆସୁଆସୁଏପରି େହଲା େଯ,ଇସ୍ର ାଏଲୀୟସମ ନଗରରୁ ୀମାେନ
ବାହାରି ଦାରା, ଆନ ନି ଓ ତି୍ର ତ ୀ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଗାୟନ ଓ ନୃତ୍ୟ
କରୁ କରୁ ଶାଉଲ ରାଜା ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସି େଲ। 7ଆଉ େସହି
ୀମାେନ ବାଦ୍ୟ କରୁ କରୁ ଉ ର ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର କ୍ର େମ ଗାୟନ କରି
କହିେଲ:
“ଶାଉଲ ବଧ କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ,
ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ।”

8ଏଥିେରଶାଉଲଅତି କ େହେଲଓଏହି କଥା ତା ର ଦୃି େର
ମ େବାଧ େହଲା; ଏଣୁ େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଅୟୁ ତ
ଅୟୁ ତର ଜୟୀ ଓ ଆ ୁ େକବଳ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ର ଜୟୀ େବାଲି
କହିେଲ; ରାଜ ଛଡ଼ା ତାହାର ଆଉ କଅଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛି?”
9 େସହି ଦିନାବଧି ଶାଉଲ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି କୁଦୃି ରଖିେଲ।
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10 ପରଦିନ ପରେମ ର ଠାରୁ ମ ଆ ା ଶାଉଲ ୁ ଆକ୍ର ା
କରେ , େସ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ; ପୁଣି, ଦାଉଦ ପ୍ର ତିଦିନ ପରି ହ େର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇେଲ;
େସସମୟେର ଶାଉଲ ହ େର ବ ର୍ ା ଥିଲା। 11ତହଁୁ ଶାଉଲ ବ ର୍ ା
ଫିି େଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ଦାଉଦ ୁ କା େର େଫାଡ଼ିବି।”
ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତା ନିକଟରୁ ଦୁଇ ଥର ଘୁି ଗେଲ।

12 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା
ସ େର ଥିେଲ ଓ ଶାଉଲ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 13ଏେହତୁ ଶାଉଲ
ଆପଣା ନିକଟରୁ ତା ୁ ଅ ର କରି ତା ୁ ସହସ୍ର ଉପେର ଆପଣାର
େସନାପତି କେଲ; ଆଉ େସ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ଗତାୟାତ
କେଲ। 14ଆଉ ଦାଉଦ ଆପଣାର ସବୁ କଥାେର ବୁି ମାନ େହେଲ
ଓସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ସ େର େହେଲ। 15 ପୁଣି, େଯେତେବେଳଶାଉଲ
ତା ୁ ଅତି ବୁ ି ମାନ େଦଖିେଲ, େସ ତା ବିଷୟେର ଭୀତ େହେଲ।
16ମାତ୍ର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ଦାଉଦ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ; କାରଣ
େସ େସମାନ ସ ୁଖେର ଗତାୟାତ କେଲ।

ମୀଖଲ ସହ ଦାଉଦ ବିବାହ
17 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “େମରବ୍ ନାମ୍ନ ୀ

େମାହର େଜ୍ୟ ା କନ୍ୟାକୁ େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ସ େର ତାହାର ବିବାହ
େଦବି; େକବଳ ତୁ େ େମାହର ପକ୍ଷେର ବିକ୍ର ମୀ ହୁ ଅ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯୁ େର ଯୁ କର।” ଶାଉଲ ମେନ କେଲ, “େମାହର ହ ତାହା
ଉପେର ନ ଉଠୁ , ମାତ୍ର ପେଲ ୀୟମାନ ହ ତାହା ଉପେର
ଉଠୁ ।” 18ଏଥିେର ଦାଉଦ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ କିଏ ଓ େମାହର
ଜୀବନକଅଣଓଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟେର େମାହର ପିତୃ ବଂଶକଅଣ େଯ,
ମୁଁ ମହାରାଜା ଜୁଆଁଇ େହବି?” 19ମାତ୍ର େଯଉଁ ସମୟେରଦାଉଦ ୁ
ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା େମରବ୍ ଦ େହାଇଥାʼ ା, େସସମୟେର ଏପରି
ଘଟିଲା େଯ, େସ ମେହାଲାତୀୟ ଅଦ୍ର ୀେୟଲକୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ରୂ େପ ଦ
େହଲା।

20 ପୁଣି, ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଦାଉଦ ୁ େପ୍ର ମ କଲା;
ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ୁ ତାହା ଜଣାେ , େସ କଥା ତା
ଦୃି େର ପସ େହଲା। 21 ପୁଣି, ଶାଉଲ କହିେଲ, ମୁଁ ତାହାକୁ
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େସହି କନ୍ୟା େଦବି, ତହିଁେର େସ ତାହାର ଫା ରୂ ପ େହବ
ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ତାହାର ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ। ଏଣୁ ଶାଉଲ
ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆଜି ି ତୀୟ ଥର େମାର ଜୁଆଁଇ
େହବ।” 22 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଗାପନେର ଦାଉଦ ସେ ଆଳାପ କରି
କୁହ, ‘େଦଖ, ରାଜା ତୁ ଉପେର ସ ୁ ଅଛି ଓ ତା ର
ସମ ଦାସ ତୁ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛି ; ଏେହତୁ ତୁ େ ରାଜା ର
ଜୁଆଁଇ ହୁ ଅ।’ ” 23 ତହିଁେର ଶାଉଲ ର ଦାସମାେନ ଦାଉଦ ର
କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହି କଥା କହିେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦ କହିେଲ,
“ରାଜା ର ଜୁଆଁଇ େହବା ତୁ ମାନ ଦୃି େର କି କୁ୍ଷଦ୍ର କଥା?
କାରଣ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର େଲାକ ଓ ଅ ମାନ୍ୟ।” 24 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଏପରି ଏପରି କହିେଲ େବାଲି ଶାଉଲ ଦାସମାେନ ତା ୁ ଜଣାଇ
କହିେଲ। 25 ତହିଁେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଦାଉଦ ୁ
ଏପରି କୁହ, ‘ରାଜା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଚାହାି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜା
ଶତମାନ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା ନିମେ ପେଲ ୀୟମାନ ର
ଶେହ ସୁ ତ ଚମର୍ ଚାହାି ।’ ” ପେଲ ୀୟମାନ ହ ାରା
ଦାଉଦ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ର ବିଚାର ଥିଲା। 26 ପୁଣି,
ତା ର ଦାସମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଏହି କଥା ଜଣାେ , ରାଜା ର ଜୁଆଁଇ
େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଦୃି େର ପସ େହଲା। 27 ଏଥିଉ ାେର
କାଳ ସ ୂ ର୍ େନାହୁ ଣୁ, ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ଉଠିଯାଇ
ପେଲ ୀୟମାନ ର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ଦାଉଦ
େସମାନ ର ସୁ ତ ଚମର୍ ଆଣିେଲ, ତହଁୁ େସ େଯପରି ରାଜା ର
ଜୁଆଁଇ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପୂ ର୍ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା ରାଜା ୁ
େଦେଲ। ତହିଁେର ଶାଉଲ ତା ୁ ଆପଣା କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା
ରୂ େପ ଦାନ କେଲ। 28ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ର ସ େର ଅଛି ;
ଏହା ଶାଉଲ େଦଖିେଲ ଓ ଜାଣିେଲ; ମଧ୍ୟ ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା
ମୀଖଲ* ତା ୁ େପ୍ର ମ କଲା। 29 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦ ର
ବିଷୟେର ଅଧିକ ଭୀତ େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ ସବର୍ ଦା ଦାଉଦ ର

* 18:28 ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲ କି ା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ
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ଶତ େହେଲ।
30 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ବାହାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େଯେତ ଥର ବାହାରିେଲ, େସେତଥର
ଦାଉଦ ଶାଉଲ ର ସମ ଦାସ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁି ର କାଯର୍ ୍ୟ
କେଲ; ଏଣୁ ତା ର ନାମ ଅତିଶୟ ମାନ୍ୟ େହଲା।

19
ଦାଉଦ ଶାଉଲ ାରା ଉ ୀଡ଼ିତ

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ସମ ୁ କହିେଲ। 2 ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ଠାେର ଅତ୍ୟ ଅନୁର
ଥିଲା। ଏେହତୁ େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “େମାର ପିତା ଶାଉଲ
ତୁ କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାି ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ
ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇ େକୗଣସି ଗୁ
ାନେର ରହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ; 3 ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର େର
ଥିବ, େସ ାନକୁ ମୁଁ ଯାଇ େମାହର ପିତା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇତୁ
ବିଷୟେର େମାର ପିତା ସେ କେଥାପକଥନ କରିବି; େଯେବ
ମୁଁ କିଛି େଦଖିବି, େତେବ ତୁ କୁ ଜଣାଇବି।” 4 ପୁଣି, େଯାନାଥନ
ଆପଣା ପିତା ଶାଉଲ ୁ ଦାଉଦ ବିଷୟେର ଭଲ କଥା କହି ତା ୁ
କହିଲା, “ମହାରାଜ, ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ବିରୁ େର ପାପ ନ
କର ୁ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣ ବିରୁ େର ପାପ କରି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତାହାର ସମ କମର୍ ଆପଣ ପକ୍ଷେର ଅତି ମ ଳଜନକ
େହାଇଅଛି; 5 କାରଣ େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ହ େର ଧରି େସହି
ପେଲ ୀୟକୁ ବଧ କଲା, ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ନିମେ ମହା ଉ ାର ସାଧନ କେଲ; ଆପଣ ତାହା େଦଖିଥିେଲ
ଓ ଆନ କରିଥିେଲ; େତେବ ଆପଣ ବିନା କାରଣେର ଦାଉଦ ୁ
ବଧ କରି କାହିଁକି ନିେ ର୍ ାଷ ର ବିରୁ େର ପାପ କରିେବ?”
6 ଏଥିେର ଶାଉଲ େଯାନାଥନର ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି, “ଶାଉଲ
ଶପଥ କରି କହିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େସ ହତ
େହେବ ନାହିଁ।” 7 ଏଉ ାେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ୁ ଡାକିଲା ଓ
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େଯାନାଥନ ତା ୁ େସ ସମ କଥା ଜଣାଇଲା। ପୁଣି, େଯାନାଥନ
ଦାଉଦ ୁ ଶାଉଲ ନିକଟକୁଆଣିଲା,ତହିଁେରେସ ପୂବର୍ ପରି ତା
ସ ୁଖେର ରହିେଲ।

8ଏଥିଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ଯୁ େହଲା; ତହିଁେରଦାଉଦ ବାହାରି
ପେଲ ୀୟମାନ ସେ ଯୁ କରି େସମାନ ୁ ମହାସଂହାରେର
ବଧ କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ତା ସ ୁଖରୁ ପଳାୟନ କେଲ।
9 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ଆପଣା ହାତେର ବ ର୍ ା ଧରି ଗୃହେର ବସି ଥିବା
େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏକ ମ ଆ ା ତା ଉପରକୁ ଆସି ଲା;
େସସମୟେର ଦାଉଦ ଆପଣା ହ େର ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିେଲ,
10 ଏପରି ସମୟେର ଶାଉଲ ବ ର୍ ାେର ଦାଉଦ ୁ କା େର େଫାଡ଼ି
ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁେଲ; ମାତ୍ର େସ ଶାଉଲ ସ ୁଖରୁ ଘୁି ଯିବାରୁ
ବ ର୍ ା କା େର େଫାଡ଼ି େହାଇଗଲା; ପୁଣି,ଦାଉଦପଳାଇ େସହି ରାତି୍ର
ରକ୍ଷା ପାଇେଲ।

11 ତହଁୁ ଦାଉଦ ୁ ଜଗି ସକାେଳ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତା ର
ଗୃହକୁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେଲ; ଏଥିେର ଦାଉଦ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ମୀଖଲ ତା ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଆଜି ରାତି୍ର ଆପଣା ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା ନ
କେଲ,କାଲି ହତ େହବ।” 12େତଣୁ ମୀଖଲଝରକା େଦଇଦାଉଦ ୁ
ଓ ାଇ େଦଲା; ଏଥିେର େସ ଗେଲ ଓ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ।
13 ତହଁୁ ମୀଖଲ ମୂ େନଇ ଶଯ୍ୟାେର ଶୁଆଇଲା ଓ ଛାଗେଲାମ
ନିମ ତ େରଜାଇ ତହିଁର ମ କେର େଦଇ ତାହାକୁ ଚାଦରେର
େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା। 14 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ୁ ଧରି େନବା ପାଇଁ
ଶାଉଲ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାେ ,ମୀଖଲକହିଲା, “େସପୀଡ଼ିତଅଛି ।”
15ତହିଁେର ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାେର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାହାକୁ ବଧ
କରିବି।” 16 ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ଭିତେର ଯାଆେ , େଦଖ, ଶଯ୍ୟାେର
ମୂ ଅଛି ଓ ତହିଁର ମ କେର ଛାଗେଲାମ ନିମ ତ େରଜାଇ
ଅଛି। 17 ଏଣୁ ଶାଉଲ ମୀଖଲକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି
େମାେତ ଏରୂ ପ ପ୍ର ବ ନା କଲ ଓ େମାʼ ଶତକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲ େଯ, େସ
ପଳାଇଗଲା?” ତହିଁେର ମୀଖଲ ଶାଉଲ ୁ ଉ ର କଲା, “େସ
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େମାେତ କହିେଲ, ‘େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ; ମୁଁ କାହିଁକି ତୁ କୁ ବଧ
କରିବି?’ ”

18 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ଓ ରାମାେର
ଶାମୁେୟଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶାଉଲ ତା ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଥିେଲ,
ତାହାସବୁ ତା ୁ ଜଣାଇେଲ। ତହଁୁ େସ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ
ନାେୟାତେର ବାସ କେଲ। 19 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ୁ ଜଣାଇ
ଦିଆଗଲା, େଦଖ, ଦାଉଦ ରାମାି ତ ନାେୟାତେର ଅଛି । 20 େତଣୁ
ଶାଉଲ ଦାଉଦ ୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଦଳକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାର
ଓ େସମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଶାମୁେୟଲ ୁ ଠିଆ େହବାର
େଦଖେ , ପରେମ ର ଆ ା ଶାଉଲ ର ଦୂତମାନ ଉପରକୁ
ଆସି େଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କେଲ। 21 ଆଉ ଏହି କଥା ଶାଉଲ ୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆେ ,
େସ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ। ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ପୁନବର୍ ାର
ତୃ ତୀୟ ଥର ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ। 22 େତେବ େସ ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ରାମାକୁ ଯାଇ େସଖୁି ତ ବୃହତ କୂପ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ;
ପୁଣି, େସ ପଚାରି କହିେଲ, “ଶାମୁେୟଲ ଓ ଦାଉଦ େକଉଁଠାେର
ଅଛି ?” ଏଥିେର ଜେଣ କହିଲା, “େଦଖ, େସମାେନ ରାମାି ତ
ନାେୟାତେର ଅଛି ।” 23 େତଣୁ େସ ରାମାି ତ ନାେୟାତକୁ ଗେଲ;
ତହିଁେର ପରେମ ର ଆ ା ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ ,
େସ ଯାଉ ଯାଉ ରାମାି ତ ନାେୟାତେର ଉପି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ। 24 ପୁଣି, େସ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବ
କାଢ଼ି ଶାମୁେୟଲ ସ ୁଖେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ, ଆଉ
େସହି ସାରାଦିନ ଓ ସାରାରାତି୍ର େପାଷାକ ନ ପି ି ପଡ଼ି ରହିେଲ।
େତଣୁ େଲାେକ କହି , “ଶାଉଲ ହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ?”

20
ଦାଉଦ ୁ େଯାନାଥନର ସାହାଯ୍ୟ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ରାମାି ତ ନାେୟାତରୁ ପଳାଇ ଆସି
େଯାନାଥନ ଆଗେର କହିେଲ, “ମୁଁ କଅଣ କଲି? େମାହର ଅପରାଧ
କଅଣ? ଓ ତୁ ପିତା ଛାମୁେର େମାହର ପାପ କଅଣ େଯ, େସ
େମାର ପ୍ର ାଣ ଚାହଁୁ ଅଛି ?” 2ତହଁୁ େସ ତା ୁ କହିଲା; “ଏହା ନ େହଉ;
ତୁ େ ମରିବ ନାହିଁ; େଦଖ, େମାହର ପିତା େମାର କ ର୍ େଗାଚର ନ
କରି ବଡ଼ କି ସାନ େକୗଣସି କମର୍ କରି ନାହିଁ; େତେବ େମାହର
ପିତା େମାʼ ଠାରୁ ଏହି କଥା କାହିଁକି େଗାପନ କରିେବ? େସପରି
ନୁେହଁ।” 3 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଶପଥ କରି ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ, “ମୁଁ
େଯ ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, ଏହା ତୁ ପିତା ଉ ମ ରୂ େପ
ଜାଣି ; ଏଣୁ େସ କହି , େଯାନାଥନ ଏହା ନ ଜାଣୁ, ଜାଣିେଲ େସ
ଦୁଃଖିତ େହବ; ମାତ୍ର ଯାହାେହଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
ଓ ତୁ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ କହୁ ଅଛି େଯ, େମାର
ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟେର ପାହୁ େ ମାତ୍ର ଅଛି।” 4 େତେବ େଯାନାଥନ
ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ତୁ ପ୍ର ାଣ ଯାହା ବା ା କେର, ତାହା ମୁଁ ତୁ
ପାଇଁ କରିବି।” 5ତହଁୁ ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, କାଲି
ଅମାବାସ୍ୟା, ପୁଣି,ରାଜା ସେ େଭାଜନେରବସି ବା ପାଇଁ େମାେତ
ତଟି କରିବାକୁ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୃ ତୀୟ
ଦିନର ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର େର ଲୁଚି ରହିବି। 6 େଯେବ ତୁ ପିତା
େମାʼ ବିଷୟ କିଛି ପଚାରିେବ, େତେବକହିବ, ‘ଦାଉଦଆପଣା ନଗର
େବଥଲିହିମକୁ ଧାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବହୁ ତ କହିଲା, କାରଣ
େସ ାନେରସମୁଦାୟପରିବାର ନିମେ ବାଷ କବଳିଦାନ େହବ।’
7ଏଥିେର େସ େଯେବ କହିେବ, ‘ଭଲ,’ େତେବ ତୁ ଦାସର କୁଶଳ
େହବ; ମାତ୍ର େସ େଯେବ ଅତି େକ୍ର ାଧ କରି , େତେବ ଜାଣ େଯ,
ତା ାରା ଅମ ଳ ି ର େହାଇଅଛି। 8 ଏେହତୁ ତୁ େ ଆପଣାର
ଦାସ ପ୍ର ତି ଦୟା କର; କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ସହିତ ଆପଣା ଦାସକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ନିୟମେରଆବ କରିଅଛ; ମାତ୍ର େମାହର େଯେବ
େକୗଣସି ଅପରାଧ ଥାଏ, େତେବ ତୁ େ ନିେଜ େମାେତ ବଧ କର;
ତୁ ପିତା ନିକଟକୁ କାହିଁକି େମାେତ େନଇଯିବ?” 9ତହିଁେର
େଯାନାଥନ କହିଲା, “ତାହା ତୁ ଠାରୁ ଦୂର େହଉ; କାରଣ ତୁ ପ୍ର ତି



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 20:10 lxiii ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 20:19

ଅମ ଳ ଘଟଣା େମାʼ ପିତା ାରା ି ର େହାଇଥିବାର େଯେବ
ମୁଁ ଜାଣିବି, େତେବ ମୁଁ କି ତାହା ତୁ କୁ କହିବି ନାହିଁ?” 10 ତହଁୁ
ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ତୁ ପିତା େଯେବ କଟୁ ଭାବେର
ତୁ କୁ ଉ ର େଦେବ, େତେବ କିଏ େମାେତକହିବ?” 11ତହିଁେର
େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ଆସ,ଆେ ମାେନ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଉ।”
ତହିଁେର େସ ଦୁେହଁ ବାହାରି େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଗେଲ।

12 ଏଉ ାେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସାକ୍ଷୀ ରହିେଲ; ମୁଁ କାଲି ଏହି ସମୟେର
ବା ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଆପଣା ପିତା ମନ ବୁଝିଲା ଉ ାେର, େଦଖ,
େଯେବ ଦାଉଦ ପକ୍ଷେର ମ ଳ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ତୁ କତିକି
େଲାକ ପଠାଇ କି ତାହା ତୁ କ ର୍ େଗାଚର ନ କରିବି? 13 ତୁ ର
ଅମ ଳ କରିବା େମାʼ ପିତା ର ମାନସ ଥିେଲ, େଯେବ ମୁଁ ତାହା
ତୁ କ ର୍ େଗାଚର ନ କେର ଓ ତୁ େ କୁଶଳେର ଯିବା ପାଇଁ େଯେବ
ତୁ କୁ ପଠାଇ ନ ଦିଏ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ
ତହିଁରୁ ଅଧିକ େମାେତ େଦଉ ।ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େମା ପିତା
ସ ୀ େହାଇଅଛି , େସପରି ତୁ ସ େର େହଉ ।ୁ 14 େହେଲ
ମୁଁ େଯପରି ନ ମେର, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଯାବ ୀବନ ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୟା େମାʼ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶ କରିବ; 15 େକବଳ ତାହା
ନୁେହଁ, ସଦାକାଳ େମାʼ ବଂଶରୁ ତୁ େ ଆପଣା ଦୟା ଉି କରିବ
ନାହିଁ; ନା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ରପ୍ର େତ୍ୟକଶତକୁଭୂ ତଳରୁ ଉି
କଲା ଉ ାେର ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।” 16 ଏହିରୂ େପ େଯାନାଥନ
ଦାଉଦ ବଂଶ ସହିତ ନିୟମ ି ର କରି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ
ଶତମାନ ହ ରୁ ପରିେଶାଧ େନେବ।” 17 ଆଉ େଯାନାଥନ
ଦାଉଦ ୁ େ ହ କରିବାରୁ ପୁନବର୍ ାର ତା ୁ ଶପଥ କରାଇଲା, କାରଣ
େସ ତା ୁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ସମାନ େ ହ କଲା।

18 ପୁଣି, େଯାନାଥନ ତା ୁ କହିଲା, “କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା;ଆଉ ତୁ
ଆସନ ଶୂନ୍ୟ େହେଲ ତୁ େ େଖାଜାଯିବ। 19 ଏଣୁ ତୁ େ ତିନି ଦିନ
ରହିଲା ଉ ାେର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାଯର୍ ୍ୟଦିନେର େଯଉଁଠାେର ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇଥିଲ, େସହି ାନେର ଏଷଲ ନାମକ ପଥର ପାଖେର ରହିବ।
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20 ପୁଣି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଛଳେର ତହିଁର ପା ର୍ କୁ ତିନି ତୀର
ମାରିବି। 21 ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ଏକ ବାଳକକୁ ପଠାଇ କହିବି, ‘ଯାଇ
ତୀର େଖାଜ।’ ମୁଁ େଯେବ େସହି ବାଳକକୁ କେହ, ‘େଦଖ, ତୀର ତୁ
ଏପାଖେର ଅଛି,’ ତାହା େନଇଆସ; େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ପାଇଁ ମ ଳ ଅଛି, େକୗଣସି ଭୟ ନାହିଁ। 22 ମାତ୍ର
େଦଖ,ତୁ େସପାଖେରତୀର ଅଛି, େଯେବ ମୁଁ େସ ବାଳକକୁ ଏପରି
କେହ; େତେବ ତୁ େ ଚାଲିଯାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ବିଦାୟ
କେଲ। 23 ଆଉ େଦଖ, ତୁ ର ଓ େମାହର ଏହି କେଥାପକଥନ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଓ େମାʼ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷୀ ରହିେଲ।”

24 ତହିଁେର ଦାଉଦ େକ୍ଷତ୍ର େର ଲୁଚିେଲ; ପୁଣି, ଅମାବାସ୍ୟା
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ରାଜା େଭାଜନେର ବସି େଲ। 25ଆଉରାଜା ଅନ୍ୟ
ସମୟ ପରି କା ନିକଟ ଆପଣା ଆସନେର ବସି େଲ; ଏଥିେର
େଯାନାଥନ ଠିଆ େହଲା* ଓ ଅବ୍ ନର ଶାଉଲ ପାଖେର ବସି ଲା;
ମାତ୍ର ଦାଉଦ ର ାନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା।

26 ତଥାପି େସହି ଦିନ ଶାଉଲ କିଛି କହିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ
େସ ବିଚାର କେଲ, ତାହାକୁ କିଛି ଘଟିଅଛି, େସ ଶୁଚି ନାହିଁ; େସ
ଅବଶ୍ୟ ଶୁଚି ନ ଥିବ। 27 ମାତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାର ପର ଦିବସ ି ତୀୟ
ଦିନେର ଦାଉଦ ର ାନ ଶୂନ୍ୟ େହଲା; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କାହିଁକି େଭାଜନକୁ
ଆସୁ ନାହିଁ, କାଲି ନାହିଁ କି ଆଜି ନାହିଁ?” 28 ତହଁୁ େଯାନାଥନ
ଶାଉଲ ୁ ଉ ର କଲା, “ଦାଉଦ େବଥଲିହିମକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ
ବହୁ ତ କହିଲା, 29 ଆଉ େସ କହିଲା, ‘ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ
ଯିବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ ନଗରେର େମାର ପରିବାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ
େହବାର ଅଛି ଓ େସଠାେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ େମାହର ଭାଇ
େମାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ।’ ଏେହତୁ ମୁଁ େଯେବ ତୁ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, େତେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି େମାର ଭାଇମାନ ୁ
େଦଖିବା ପାଇଁ େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି କାରଣରୁ େସ ରାଜା
େମଜକୁ ଆସି ନାହିଁ।”

* 20:25 େଯାନାଥନ ଠିଆ େହଲା େଯାନାଥନ ଅପର ପା ର୍ େର ବସି େଲ
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30 ଏଥିେର େଯାନାଥନ ପ୍ର ତି ଶାଉଲ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା
ଓ େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେର ବିପଥଗାମିନୀ େଦ୍ର ାହିଣୀର ପୁତ୍ର ,
ତୁ େଯ ଆପଣାର ଲ ା ଓ ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟର ଲ ା
ନିମେ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, ଏହା କʼଣ ମୁଁ ଜାଣୁ
ନାହିଁ? 31 କାରଣ େସହି ଯିଶୀର ପୁତ୍ର େଯଯାଏ ଭୂ ତଳେର
ବି ଥାଏ, େସଯାଏ,ତୁ , କି େତାʼରାଜ୍ୟ ି ର େହବନାହିଁ।ଏଥିପାଇଁ
ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ େମାʼ କତିକି ଆଣ, କାରଣ େସ ନି ୟ
ମରିବ।” 32 ତହିଁେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା ଶାଉଲ ୁ ଉ ର
କରି କହିଲା, “େସ କାହିଁକି ହତ େହବ? େସ କଅଣ କରିଅଛି?”
33 ତହଁୁ ଶାଉଲ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପରକୁ
ଆପଣା ବ ର୍ ା େଫାପାଡ଼ିେଲ; ତ ୍ଵାରା େଯାନାଥନ ଜାଣିଲା େଯ,
ଦାଉଦ ୁ ବଧ କରିବା ଆପଣା ପିତା ାରା ି ରୀକୃତ େହାଇଅଛି।
34ଏେହତୁ େଯାନାଥନ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର େମଜରୁ ଉଠିଲା ଓ ମାସର
ି ତୀୟ ଦିନେର କିଛି େଭାଜନ କଲା ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ପିତା
ଦାଉଦ ର ଅପକାର କରିବାରୁ େସ ତା ଲାଗି ଦୁଃଖିତ େହଲା।

35 ଏଉ ାେର ପ୍ର ାତଃକାଳେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ସହିତ
ନିରୂ ପିତ ସମୟେର େକ୍ଷତ୍ର କୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ତାହା ସେ
େଗାଟିଏ ସାନ ବାଳକ ଥିଲା। 36 ପୁଣି, େସଆପଣା ବାଳକକୁ କହିଲା,
“ମୁଁ େଯଉଁ ତୀର ମାରିବି, ତାହାସବୁ ତୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଖାଜ।” ଏଥିେର
ବାଳକ େଦୗଡ଼େ , େସ ତାହା ଉପର େଦଇ ଯିବାକୁ ତୀର ମାରିଲା।
37ଆଉ େଯାନାଥନ େଯଉଁ ାନକୁ ତୀର ମାରିଥିଲା, େସହି ାନେର
ବାଳକଉପି ତହୁ ଅେ , େଯାନାଥନବାଳକକୁଡାକି କହିଲା, “ତୀର
େତାʼ େସପାଖେର ଅଛି ପରା?” 38 ଆହୁ ରି େଯାନାଥନ ବାଳକକୁ
ଡାକି କହିଲା, “ଚ ଳ େଦୗଡ଼୍ , ରହ ନା।” ତହିଁେର େଯାନାଥନର
ବାଳକ ତୀର ସାଉି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଲା। 39 ମାତ୍ର
େସ ବାଳକ କିଛି ଜାଣିଲା ନାହିଁ; େକବଳ େଯାନାଥନ ଓ ଦାଉଦ
େସ କଥା ଜାଣିେଲ। 40 ଏଉ ାେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ବାଳକ
ହ େରଆପଣା ଶ ାଦି େଦଇତାହାକୁ କହିଲା, “ଯା,ଏସବୁନଗରକୁ
େନ।” 41 ପୁଣି, ବାଳକ ଯିବା ମାେତ୍ର ଦାଉଦ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ର ଏକ
ାନରୁ ଉଠିେଲ ଓ ଭୂ ମି େହାଇ ତିନି ଥର ପ୍ର ଣାମ କେଲ; ପୁଣି,
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େସମାେନ ପର ରକୁ ଚୁ ନ କେଲ ଓ ଏକଆେରକ ସେ େରାଦନ
କେଲ,ମାତ୍ର ଦାଉଦବଳିପଡ଼ିେଲ। 42ଏଥିେରେଯାନାଥନଦାଉଦ ୁ
କହିଲା, “କୁଶଳେର ଯାଅ, ଆେ ଦୁେହଁ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର
ଶପଥକରି କହିଅଛୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସବର୍ ଦା େମାର ଓ ତୁ ର, ପୁଣି, େମାʼ
ବଂଶ ଓ ତୁ ବଂଶର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େହଉ ।ୁ” ତହଁୁ େସ ଉଠି ପ୍ର ାନ
କେଲ, ପୁଣି, େଯାନାଥନ ନଗରକୁ ଗଲା।

21
ଦାଉଦ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରୁ ଟି

1ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ େନାବେର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ; ତହିଁେର ଅହୀେମଲକ୍ କ ମାନ େହାଇ ଦାଉଦ ୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି ତା ୁ କହିଲା, “ତୁ ସ େର େକୗଣସି
େଲାକ ନାହିଁ, ତୁ େ ଏକା କାହିଁକି?” 2 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “ରାଜା େମାେତ େଗାଟିଏ କାଯର୍ ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ଓ େମାେତ କହିଅଛି , ‘େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ
ନିମେ ମୁଁ ତୁ କୁ ପଠାଏ ଓ ମୁଁ ତୁ କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି,
େସହି ବିଷୟ େକହି କିଛି ନ ଜାଣୁ;’ ଆଉ ମୁଁ ଯୁବାମାନ ୁ ନି
ାନମାନ େର ନିଯୁ କରିଅଛି। 3 ଏେବ ତୁ ହ େର କଅଣ
ଅଛି? ପାେ ାଟି ରୁ ଟି, ଅବା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତାହା େମାʼ ହ େର
ଦିଅ।” 4 ଏଥିେର ଯାଜକ ଦାଉଦ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “େମାʼ
ହ େର ସାଧାରଣ ରୁ ଟି ନାହିଁ; େଯେବ ଯୁବାମାେନ ୀମାନ ଠାରୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ ରଖିଥିେବ, େତେବ େକବଳ ପବିତ୍ର ରୁ ଟି
ଅଛି।” 5ତହଁୁ ଦାଉଦ ଯାଜକକୁ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ପ୍ର କୃତେର
ଊଣାଧିକ ଏହି ତିନି ଦିନ େହଲା, ୀମାେନ ଆ ମାନ ଠାରୁ
ପୃଥକୀକୃତ େହାଇଅଛି , ଏ େକବଳ ସାମାନ୍ୟ ଯାତ୍ର ା େହେଲ େହଁ,
ମୁଁ ବାହାରିବା େବେଳ ଯୁବାମାନ ପାତ୍ର ପବିତ୍ର ଥିଲା; େତେବ ଆଜି
େସମାନ ପାତ୍ର େକେତ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ନ ଥିବ?” 6 ତହିଁେର
ଯାଜକ ତା ୁ ପବିତ୍ର ରୁ ଟି େଦଲା; କାରଣ େସ ାନେର ଆଉ ରୁ ଟି
ନ ଥିଲା, େକବଳ ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ଥିଲା, ତାହା ଉଠାଇ େନବା ଦିନ
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ତ ରୁ ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ ତାହା ାନା ରିତ
କରାଯାଇଥିଲା।

7 େସହି ଦିନ ଶାଉଲ ର ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଅଟକା ଯାଇଥିଲା; ତାହାର ନାମ ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ ,
େସ ଶାଉଲ ର ପଶୁପାଳକମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା।

8 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକ୍ କୁ କହିେଲ, “ଏଠାେର ତୁ ହ େର
ବ ର୍ ା କି ଖ ନାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଖ କି ଅ ଶ ସ େର
ଆଣି ନାହିଁ, େଯଣୁ ରାଜା କାଯର୍ ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।”
9 ତହିଁେର ଯାଜକ କହିଲା, “ତୁ େ ଏଲା ତଳଭୂ ମିେର ଯାହାକୁ
ବଧକରିଥିଲ, େଦଖ; େସହିପେଲ ୀୟଗଲୀୟାତରଖ ଏେଫାଦ
ପେଛ ବ େର ଗୁଡ଼ା େହାଇଅଛି, େଯେବ ତାହା େନବ, ନିଅ; ତାହା
ଛଡ଼ାଆଉଏଠାେର କିଛି ନାହିଁ।”ତହଁୁ ଦାଉଦକହିେଲ “ତାହା ପରି
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ; ତାହା େମାେତ ଦିଅ।”

ଗାଥ୍ େର ଦାଉଦ
10 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଉଠି ଶାଉଲ ର ସ ୁଖରୁ େସହି ଦିନ

ପଳାଇ ଗାଥ୍ ର ରାଜା ଆଖୀଶ୍ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 11 ତହିଁେର
ଆଖୀଶ୍ ରଦାସମାେନତାକୁ କହିେଲ, “ଏହିଦାଉଦ କି େଦଶରରାଜା
ନୁହି ? ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତା ବିଷୟେର ନୃତ୍ୟ କରି କି ପର ର
କହି ନ ଥିେଲ,
‘ଶାଉଲ ବଧ କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ,
ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ?’ ”

12 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏ କଥା ମେନ ରଖିେଲ, ପୁଣି, ଗାଥ୍ ର
ରାଜା ଆଖୀଶ୍ କୁ ବଡ଼ ଭୟ କେଲ। 13 ଏଣୁ େସ େସମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇେଲ ଓ େସମାନ ନିକଟେର
ଆପଣାକୁ ବାତୁ ଳ ପରି େଦଖାଇ ାର କବାଟ ଆୁ ଡ଼ିେଲ ଓ
ଆପଣା ଦାଢ଼ିେର ଲାଳ େବାହିବାକୁ େଦେଲ। 14ତହିଁେର ଆଖୀଶ୍ 
ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଏ ବାତୁ ଳ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ
େଦଖୁଅଛ; ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏହାକୁ େମାର ପାଖକୁ ଆଣିଲ?
15 େମାହର କʼଣ ବାତୁ ଳ େଲାକର ଅଭାବ ଅଛି େଯ, ତୁ େ ମାେନ
ଏହାକୁ େମାର ଆଗେର ବାତୁ ଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଣିଅଛ? ଏ
େଲାକ କʼଣ େମାହର ଘରକୁ ଆସି ବ?”
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22
ଅଦୁ ମ ଗୁ ାେର ଦାଉଦ

1 ଏେହତୁ ଦାଉଦ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଅଦୁ ମ ଗୁ ାକୁ
ପଳାଇେଲ, ପୁଣି, ତା ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ତା ର ପିତୃ ଗୃହ ସମେ
ତାହା ଶୁଣେ , େସମାେନ େସଠାକୁ ତା କତିକି ଗେଲ। 2 ଆଉ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ି ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଋଣଗ୍ର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ତି ମନା େଲାକ
ତା ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ; ତହିଁେର େସ େସମାନ ର
େସନାପତି େହେଲ; ଏହିରୂ େପ ଊଣାଧିକ ଚାରି ଶହ େଲାକ ତା ର
ସ ୀ େହେଲ।

3 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ େସଠାରୁ େମାୟାବ େଦଶ ମିେ କୁ
ଗେଲ; ପୁଣି, େସ େମାୟାବର ରାଜାକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ପରେମ ର େମାʼ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିେବ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େମାର ପିତାମାତା ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆସି ରହିବାକୁ
ଦିଅ।” 4ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ େମାୟାବ-ରାଜାର ସାକ୍ଷାତକୁ ଆଣିେଲ
ତହିଁେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ରହିବା ସମୟଯାକ େସମାେନ
େସହି ରାଜା ସହିତ ବାସ କେଲ। 5 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଗାଦ୍ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ଏହି ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ନ ରୁ ହ; ପ୍ର ାନ
କରି ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ ଯାଅ।” େତେବ ଦାଉଦ ପ୍ର ାନ କରି େହରତ୍ 
ବଣେର ଉପି ତ େହେଲ।

ଶାଉଲ ଯାଜକ ସଂହାର
6 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ଶୁଣିେଲ େଯ, ଦାଉଦ ଓ ତା ର

ସ ୀ େଲାକମାନ ର ସ ାନ ମିଳିଅଛି; ଏହି ସମୟେର ଶାଉଲ
ନିଜ ହ େର ବ ର୍ ା ଧରି ଗିବୀୟାି ତ ରାମାେର ଝାଉଁଗଛ ତେଳ
ବସି ଥିେଲ ଓ ତା ର ଚାରିଆେଡ଼ ତା ର ଦାସ ସମେ ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ। 7 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଚାରିଆେଡ଼ ଠିଆ େହାଇଥିବା
ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ,
ଶୁଣ; ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କʼଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଜଣକୁ େକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ, େସ କʼଣ ତୁ ସମ ୁ ସହସ୍ର ପତି ଓ
ଶତପତି କରିବ, 8 ଏଥିପାଇଁ କʼଣ ତୁ େ ସମେ େମାହର
ବିରୁ େର କୁମ ଣା କରୁ ଅଛ? ଆଉ, େମାହର ପୁତ୍ର ଯିଶୀର
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ପୁତ୍ର ସେ ନିୟମ କଲା େବେଳ େକହି େମାହର କ ର୍ େଗାଚର
କଲ ନାହିଁ ଓ ତୁ ମାନ ର େକହି େମାʼ ପାଇଁ ଚିି ତ େହଲ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆଜିର ପରି େମାହର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଛକି ବସି
ଆକ୍ର ମଣ କରିବା ପାଇଁ େମାର ପୁତ୍ର େଯ େମାର ଦାସକୁ ମତାଇ
ଅଛି, ଏହା େକହି େମାର କ ର୍ େଗାଚର କଲ ନାହିଁ?” 9 େତେବ
ଶାଉଲ ର ଦାସମାନ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଇେଦାମୀୟ
େଦାେୟଗ୍ ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ମୁଁ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କୁ େନାବେର
ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ନିକଟକୁ ଯିବାର େଦଖିଥିଲି। 10 ପୁଣି,
ଅହୀେମଲକ୍ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପଚାରିଲା ଓ
ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପେଲ ୀୟ ଗଲୀୟାତର ଖ େଦଲା।”

11 ତହଁୁ ରାଜା ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକକୁ ଓ
େନାବ ନିବାସୀ ତାହାର ପିତୃ ବଂଶୀୟ ସମ ଯାଜକ ୁ ଡାକିବା
ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ସମେ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 12 ଏଥିେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “େହ ଅହୀଟୂ ବ୍ ର
ପୁତ୍ର , ତୁ େ ଶୁଣ।” େସ ଉ ର କଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ମୁଁ
ଏଠାେର ଅଛି।” 13 ପୁଣି, ଶାଉଲ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଓ
ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କାହିଁକି େମାʼ ବିରୁ େର କୁମ ଣା କରିଅଛ? ଆଜିର
ପରି ଯିଶୀର ପୁତ୍ର େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠି ଛକି ବସି ବା ପାଇଁ ତୁ େ
ତ ତାହାକୁ ରୁ ଟି ଓ ଖ େଦଇଅଛ ଓ ପରେମ ର ନିକଟେର
ତାହା ପାଇଁ ପଚାରିଅଛ।” 14 ଏଥିେର ଅହୀେମଲକ୍ ରାଜା ୁ ଉ ର
େଦଇ କହିଲା, ଆପଣ ସମ ଦାସ ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ପରି କିଏ
ବି ? େସ ତ ମହାରାଜା ର ଜୁଆଁଇ ଓ ଆପଣ ର ସଭାସଦ୍ ଓ
ଆପଣ ଗୃହେର ସ ା । 15 ମୁଁ କʼଣ ପରେମ ର ନିକଟେର
ତାହା ଲାଗି ପଚାରିବାକୁ ଆଜି ଆର କଲି? ତାହା େମାʼ ଠାରୁ
ଦୂର େହଉ; ମହାରାଜ ଆପଣାର ଏହି ଦାସକୁ ବା େମାହର ସମ
ପିତୃ ଗୃହକୁ େକୗଣସି େଦାଷ ନ େଦଉ ;ୁ କାରଣ ଆପଣ ଦାସ
ଏସବୁ ବିଷୟେର ଅ କି ବହୁ ତ କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ। 16 ଏଥିେର
ରାଜା କହିେଲ, “େହ ଅହୀେମଲକ୍ , ତୁ େ ଓ ତୁ ପିତୃ ଗୃହ
ସମେ ନି ୟ ମରିବ।” 17 ତହଁୁ ରାଜା ଆପଣା ଚତୁ ଗେର
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ଠିଆ େହାଇଥିବା ଧାଉଡ଼ିଆମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଫରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକମାନ ୁ ବଧ କର; କାରଣ ଦାଉଦ ପକ୍ଷେର
େସମାନ ର ମଧ୍ୟ ହ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ଦାଉଦର ପଳାଇବା
କଥା ଜାଣିେଲ େହଁ ତାହା େମାହର କ ର୍ େଗାଚର କେଲ ନାହିଁ।”
ମାତ୍ର ରାଜା ର ଦାସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ
କରିବା ପାଇଁ ହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ। 18 ଏଣୁ ରାଜା
େଦାେୟଗ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଫରି ଏହି ଯାଜକମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ
କର।” ତହିଁେର ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ େଫରି ଯାଜକମାନ ୁ
ଆକ୍ର ମଣ କଲା ଓ େସହି ଦିନ େସ ଶୁ ଏେଫାଦ-ପରିଧାନକାରୀ
ପ ାଅଶୀ ଜଣ ୁ ବଧ କଲା। 19 ପୁଣି, େସ ଯାଜକମାନ ର େନାବ
ନଗରକୁ ଖ ଧାରେରଆଘାତକଲା; େସଖ ଧାରେର ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ,
ବାଳକ ଓ ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଉଭୟ ୁ , ପୁଣି, େଗାରୁ ଓ ଗ ର୍ ଭ ଓ
େମଷାଦିକୁ ଆଘାତ କଲା।

20 େସହି ସମୟେର ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ର ପୁତ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଅବୀୟାଥର ନାମେର ଜେଣ ରକ୍ଷା ପାଇ ଦାଉଦ ଆଡ଼କୁ
ପଳାଇଲା। 21 ପୁଣି, ଅବୀୟାଥର ଦାଉଦ ୁ ଜଣାଇଲା େଯ,
ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକମାନ ୁ ବଧ କରିଅଛି। 22 ତହଁୁ ଦାଉଦ
ଅବୀୟାଥରକୁ କହିେଲ, “ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ େସଠାେର ଥିବା
େବେଳ ମୁଁ େସହି ଦିନ ଜାଣିଲି େଯ, େସ ନି ୟ ଶାଉଲ ୁ ଜଣାଇବ;
ମୁଁ ତୁ ପିତୃ ଗୃହ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଘଟାଇଅଛି। 23 ତୁ େ
େମାʼ ସେ ରୁ ହ, ଭୟ ନ କର; କାରଣ େଯ େମାର ପ୍ର ାଣ ଚାେହଁ,
େସ ତୁ ପ୍ର ାଣ ଚାେହଁ; ମାତ୍ର େମାʼ ସେ ତୁ େ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।”

23
କିୟୀଲା ସହରକୁ ଦାଉଦ ସୁରକ୍ଷା

1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, େଦଖ,
ପେଲ ୀୟମାେନ କିୟୀଲା ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କରି ଖଳାରୁ
ଶସ୍ୟ ଲୁଟୁ ଅଛି । 2ଏନିମେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି କହିେଲ,
“ମୁଁ ଯାଇ କି ଏହି ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବି?” ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ
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କରି କିୟୀଲାକୁ ଉ ାର କର।” 3ଏଥିେର ଦାଉଦ ର େଲାକମାେନ
ତା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଏ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର
ଭୟ କରୁ ଅଛୁ; େଯେବ ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟଗଣ ବିରୁ େର
କିୟୀଲାକୁ ଯିବା, େତେବ େକେତ ଅଧିକ ଭୟ ନ କରିବା?” 4 େତଣୁ
ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପୁନବର୍ ାର ପଚାରିେଲ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ଉଠ, କିୟୀଲାକୁ ଯାଅ; କାରଣ ଆେ
ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା।” 5 ଏଥିେର
ଦାଉଦଓତା ର େଲାକମାେନ କିୟୀଲାକୁ ଯାଇପେଲ ୀୟମାନ
ସ େର ଯୁ କେଲ ଓ େସମାନ ପଶୁଗଣକୁ େନଇଗେଲ ଓ
ମହାସଂହାରେର େସମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ। ଏହିରୂ େପ ଦାଉଦ
କିୟୀଲା ନିବାସୀମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ।

6 େଯେତେବେଳ ଅହୀେମଲକ୍ ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାଥର କିୟୀଲାକୁ
ଦାଉଦ କତିକି ପଳାଇ ଆସି ଥିଲା, େସେତେବେଳ ଏକ ଏେଫାଦ
ହାତେର େନଇ ଆସି ଥିଲା।

7 ପୁଣି, ଦାଉଦ କିୟୀଲାକୁ ଆସି ଅଛି େବାଲି ଶାଉଲ ୁ
କୁହାଯାଆେ , ଶାଉଲ କହିେଲ, “ପରେମ ର ତାହାକୁ େମାʼ
ହ େର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ; େଯେହତୁ େସ ାର ଓ ଅଗର୍ ଳବିଶି
ନଗରେରପ୍ର େବଶକରିବା େହତୁ ରୁ ଅବରୁ େହାଇଅଛି।” 8ଏଥିେର
କିୟୀଲାକୁ ଯାଇ ଦାଉଦ ୁ ଓ ତା ର େଲାକମାନ ୁ େଘରିବା ପାଇଁ
ଶାଉଲ ଆପଣାର ସମ େଲାକ ୁ ଯୁ କୁ ଡକାଇେଲ। 9 ପୁଣି,
ଦାଉଦ ଜାଣିେଲ େଯ, ଶାଉଲ ତା ପ୍ର ତିକୂଳେର ମ କ ନା
କରିଅଛି ; ଏଣୁ େସ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “ଏଠାକୁ
ଏେଫାଦ ଆଣ।” 10 େତେବ ଦାଉଦ କହିେଲ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
“ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ଶାଉଲ କିୟୀଲାକୁ ଆସି େମାʼ ସକାେଶ
େସହି ନଗର ଉି କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛି େବାଲି ତୁ ଦାସ ନିି ତ
ରୂ େପ ଶୁଣିଅଛି। 11 କିୟୀଲା ନିବାସୀମାେନ କʼଣ େମାେତ ତା
ହ େର ସମପ େଦେବ? ତୁ ଦାସ େଯପରି ଶୁଣିଅଛି, େସପରି
କʼଣ ଶାଉଲ ଆସି େବ? େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର,
ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆପଣା ଦାସକୁ ଏହା ଜଣାଅ।” ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େସ ଆସି ବ।” 12 େତେବ ଦାଉଦ କହିେଲ,
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“କିୟୀଲା ନିବାସୀମାେନ େମାେତ ଓ େମାʼ େଲାକମାନ ୁ କʼଣ
ଶାଉଲ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ?” ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିେଲ, “େସମାେନ ତୁ କୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ।” 13ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ
ତା ର ଊଣାଧିକ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଉଠି କିୟୀଲାରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ
ଓ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ। ଏଥିେର ଦାଉଦ
କିୟୀଲାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଅଛି େବାଲି ଶାଉଲ ୁ କୁହାଗଲା; େତଣୁ
େସ ଯିବାରୁ କ୍ଷା େହେଲ।

ପାବର୍ ତ୍ୟ ଅ ଳେର ଦାଉଦ
14 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପ୍ର ା ର ନାନା ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ବାସ

କରି ସୀଫ୍ ପ୍ର ା ର ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ରହିେଲ। ପୁଣି, ଶାଉଲ
ପ୍ର ତିଦିନ ତା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ପରେମ ର ତା ୁ ତା
ହାତେର େଦେଲ ନାହିଁ। 15 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଜାଣିେଲ େଯ,
ଶାଉଲ ତା ପ୍ର ାଣ େନବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ଅଛି ;
େସସମୟେର ଦାଉଦ ସୀଫ୍ ପ୍ର ା ର ବଣେର ଥିେଲ। 16 ଏଣୁ
ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଉଠି ଦାଉଦ କତିକି ବଣକୁ ଗଲା ଓ
ପରେମ ର ଠାେର ତା ହ ସବଳ କଲା। 17 ପୁଣି, େସ ତା ୁ
କହିଲା, “ଭୟନକର;କାରଣ େମାର ପିତା ଶାଉଲ ରହ ତୁ କୁ
ପାଇବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହବ ଓ ମୁଁ
ତୁ ର ି ତୀୟ େହବି; ଏହା ମଧ୍ୟ େମାର ପିତା ଶାଉଲ ଜାଣି ।”
18 ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିୟମ କେଲ; ତହଁୁ
ଦାଉଦ ବଣେର ବାସ କେଲ ଓ େଯାନାଥନ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା।

19 ଏଉ ାେର ସୀଫୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲ
କତିକି ଆସି କହିେଲ, “ଦାଉଦ କʼଣ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ମରୁ ଭୂ ମିର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ହଖୀଲା ପବର୍ ତର ବଣେର ନାନା ଦୁଗର୍ ମ
ାନେର ଲୁଚି ରହି ନାହିଁ? 20 ଏେହତୁ େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ
ଆଗମନର ସମ ମେନାବା ାନୁସାେର ଆସ ୁ, ପୁଣି, ମହାରାଜ
ହ େର ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା ଭାର ଆ ମାନ ର।” 21 ତହଁୁ
ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦର ପାତ୍ର ;
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତି କୃପା କଲ। 22 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
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ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ଆହୁ ରି ି ର କର ଓ େକଉଁଠାେର ତାହାର
େଖାଜ ପଡ଼ିଅଛି, କିଏ ତାହାକୁ େସଠାେର େଦଖିଅଛି, ଏହା ବୁଝି
େଦଖ; କାରଣ େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛି େଯ, େସ ଅତି ସତକର୍ େହାଇ
ଚଳୁଅଛି। 23 ଏେହତୁ େଯ େଯ ଲୁଚିବା ାନେର େସ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଏ, େସସବୁ େଦଖି ବୁଝ ଓ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ କତିକି ନି ୟ
େଫରି ଆସ, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ସେ ଯିବି; େସ େଯେବ
େଦଶେର ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ଯିହୁ ଦାର ସମୁଦାୟ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର
ତାହାକୁ େଖାଜିବି।”

24 ତହଁୁ େସମାେନ ଉଠି ଶାଉଲ ଆେଗ ସୀଫ୍ କୁ ଗେଲ;
େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ମରୁ ଭୂ ମିର
ଦକି୍ଷଣି ତ ପଦାେର ମାେୟାନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଥିେଲ। 25 ଏଣୁ
ଶାଉଲ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ତା ୁ େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର
େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଏହା ଜଣାେ , େସ େଶୖଳକୁ ଓ ାଇ
ଆସି ମାେୟାନ୍ ପ୍ର ା ରେର ରହିେଲ। ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ତାହା
ଶୁଣି ମାେୟାନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଦାଉଦ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।
26 ପୁଣି, ଶାଉଲ ପବର୍ ତର ଏକ ପା ର୍ କୁ ଗେଲ, ଆଉ ଦାଉଦ ଓ
ତା ର େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ କୁ ଗେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲ
ଭୟରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚ ଳ େହେଲ; କାରଣ ଶାଉଲ ଓ ତା ର
େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଓ ତା ର େଲାକ ୁ ଧରିବା ନିମେ
େସମାନ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଥିେଲ। 27 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ
ଦୂତ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ଶୀଘ୍ର ଆସ ୁ; କାରଣ
ପେଲ ୀୟମାେନ େଦଶ ଆକ୍ର ମଣ କେଲଣି।” 28 ତହଁୁ ଶାଉଲ
ଦାଉଦ ର ପ ାତ୍ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଫରି ପେଲ ୀୟମାନ
ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ େସହି ାନର ନାମ େସଲା-
ହ ହଲିେକାତ୍ (ବିଭାଗକାରୀ େଶୖଳ) ରଖିେଲ। 29 ଏଉ ାେର
ଦାଉଦ େସହି ାନରୁ ଯାଇ ଐନଗଦୀ ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ବାସ
କେଲ।

24
ଦାଉଦ ଶାଉଲ ୁ ପ୍ର ାଣ ଦାନ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ପେଲ ୀୟମାନ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ
େଫରେ , େଲାକମାେନ ତା ୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ ଦାଉଦ
ଐନଗଦୀ ପ୍ର ା ରେର ଅଛି। 2 ତହଁୁ ଶାଉଲ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ହଜାର ବଛା େଲାକ େନଇ ଦାଉଦ ଓ ତା ର
େଲାକମାନ ୁ ବନ୍ୟ ଛାଗର େଶୖଳ ସବୁେର େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ।
3 ପୁଣି, େସ ପଥ ନିକଟ େମଷଶାଳାେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
େସଠାେର େଗାଟିଏ ଗୁ ା ଥିଲା; ପୁଣି, ଶାଉଲ ପାଦ ଢାି ବା*
ପାଇଁ ତହିଁ ଭିତରକୁ ଗେଲ। େସହି ସମୟେର ଦାଉଦ ଓ
ତା ର େଲାକମାେନ େସହି ଗୁ ାର ଅ ଭର୍ ାଗେର ଥିେଲ। 4ଏଥିେର
ଦାଉଦ ର େଲାକମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଦିନ ବିଷୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ କହିଥିେଲ, େଦଖ, ‘ଆେ ତୁ ଶତକୁ ତୁ
ହ େର େଦବା, ତହିଁେର ତୁ କୁ େଯପରି ଭଲ ଦିଶିବ, େସପରି
ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି କରିବ, େସଦିନ ଏହି େଦଖ।’ ” ତହଁୁ ଦାଉଦ
ଉଠି େଗାପନେର ଶାଉଲ ର େଚାଗାଧଡ଼ି କାଟି େନେଲ। 5 ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ର ବ ଧଡ଼ି କାଟିବାରୁ ପେଛ ଦାଉଦ ର ଅ ଃକରଣ
ତା ୁ ଆଘାତ କଲା। 6 ଏଣୁ େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି େମାର ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ହାତ
ଉଠାଇବି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କରିବାକୁ େମାେତ ନ େଦଉ ;ୁ କାରଣ
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ।” 7 ଏସବୁ କଥା ାରା ଦାଉଦ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ଦମନ କେଲ ଓ ଶାଉଲ ପ୍ର ତିକୂଳେର େସମାନ ୁ
ଉଠିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ଗୁ ାରୁ ବାହାରି
ଆପଣା ପଥେର ଗେଲ।

8 ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉ ାେର ଉଠି ଗୁ ାରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ
ଓ ଶାଉଲ ର ପେଛ ଡାକି କହିେଲ, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା,
ମହାରାଜ।” ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାେ , ଦାଉଦ
ଭୂ ମି େହାଇ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 9ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ ,ୁ ଦାଉଦ ଆପଣ ର ଅନି ଚାହଁୁ ଅଛି, େଲାକମାନ ର
ଏପରି କଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁଣୁଅଛି ?” 10 େଦଖ ୁ, ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୁ ା ମଧ୍ୟେର କିପରି ଆପଣ ୁ େମାହର ହ େର

* 24:3 ଅଥର୍ ାତ୍ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା
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େଦଇଥିେଲ, ଏହା ଆଜି ଆପଣ ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି; ଆପଣ ୁ ବଧ
କରିବା ପାଇଁ େକହି େକହି େମାେତ କହିଥିେଲ; ମାତ୍ର େମାର ଚକୁ୍ଷ
ଆପଣ ୁ ଦୟାକଲାଓ ମୁଁକହିଲି, ମୁଁଆପଣାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େରହାତ
ଉଠାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି । 11 ଆହୁ ରି
େମାହର ପିତା, େଦଖ ,ୁ ହଁ, େମାର ହାତେର ଆପଣ େଚାଗାଧଡ଼ି
େଦଖ ;ୁ ମୁଁ େଯ ଆପଣ େଚାଗାଧଡ଼ି କାଟିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣ ୁ ବଧ
ନ କଲି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝ ୁ ଓ େଦଖ ୁ େଯ, େମାʼ ହାତେର
କିଛି ମ ବା ଅଧମର୍ ନାହିଁ, ଆପଣ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ େହଁ ମୁଁ ଆପଣ ବିରୁ େର ପାପ କରି ନାହିଁ।
12 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କର ୁ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ଠାରୁ େମାହରପରିେଶାଧ େନଉ ୁ;ମାତ୍ର େମାହର
ହ ଆପଣ ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ ନାହିଁ। 13 ପ୍ର ାଚୀନମାନ ପ୍ର ବାଦ
କେହ, ଯଥା, ଦୁ ଠାରୁ ଦୁ ତା ବାହାେର; ମାତ୍ର େମାହର ହ
ଆପଣ ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ ନାହିଁ। 14 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା କାହା
ପଛେର ବାହାର େହାଇ ଆସି ଅଛି ? ଆପଣ କାହା ପଛେର
େଗାଡ଼ାଇଅଛି ? େଗାଟିଏ ମଲା କୁ ୁ ର ପଛେର, େଗାଟିଏ ଡାଉଁଶ
ପଛେର। 15ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାରକ ର୍ ା େହଉ ,ୁ ଆଉ େମାହର
ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କର ୁ, ପୁଣି, ଦୃି କରି େମାହର
ବିବାଦ ନି ି କର ୁ ଓ ଆପଣ ହ ରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର ।ୁ

16ଦାଉଦଶାଉଲ ୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ଉ ାେର ଶାଉଲ
କହିେଲ, “ଆ ର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କʼଣତୁ ର ରବ?” ତହଁୁ ଶାଉଲ
ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 17 ପୁଣି, େସ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାମ କ; କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ମ କେଲ
େହଁ ତୁ େ େମାହର ଭଲ କରିଅଛ। 18 ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି କିପରି
ଉ ମ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ତାହା ଆଜି ପ୍ର କାଶ କରିଅଛ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ତୁ ହ େର େଦେଲ େହଁ ତୁ େ େମାେତ ବଧ
କଲ ନାହିଁ। 19ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଶତକୁ ପାଇେଲ, େସ କʼଣ ତାକୁ
ଭଲେର ଯିବାକୁ େଦବ? ଏଣୁଆଜି ତୁ େ େମାʼପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛ,
ତହିଁ ଲାଗି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଉ ମ ପୁର ାର େଦଉ ।ୁ 20 ଏେବ
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େଦଖ, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁ େ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା େହବ ଓ ତୁ ହ େର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜ୍ୟ ି ର େହବ। 21 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର େମାର ନିକଟେର ଶପଥ କର େଯ, ତୁ େ େମାʼ ଉ ାେର
େମାହର ବଂଶକୁ ଉି କରିବ ନାହିଁ ଓ େମାହର ପିତୃ ଗୃହରୁ
େମାʼ ନାମ େଲାପ କରିବ ନାହିଁ।” 22ତହିଁେର ଦାଉଦ ଶାଉଲ
ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ। ଏଉ ାେର ଶାଉଲ ଗୃହକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର
ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ଦୁଗର୍ ମ ାନକୁ ଆେରାହୀ ଗେଲ।

25
ଶାମୁେୟଲ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମୁେୟଲ ମେଲ; ତହଁୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଏକତ୍ର େହାଇତା ପାଇଁ ବିଳାପକେଲଓରାମାି ତ ତା ର ଗୃହେର
ତା ୁ କବର େଦେଲ। ପୁଣି, ଦାଉଦ ଉଠି ପାରଣ* ପ୍ର ା ରକୁ ଗେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଗଲ
2 େସହି ସମୟେର ମାେୟାନ୍ ି ତ ଜେଣ େଲାକ କମ ଲେର

ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ଥିଲା; େସ ଅତି ବଡ଼ େଲାକ ଓ ତାହାର ତିନି ସହସ୍ର
େମଷ ଓ ଏକ ସହସ୍ର ଛାଗୀ ଥିେଲ; ପୁଣି, େସ କମ ଲେର ଆପଣା
େମଷେଲାମ େଛଦନ କରୁ ଥିଲା। 3 େସହି ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ନାବଲ
ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ଅବୀଗଲ; େସହି ୀ ବୁ ି ମତୀ ଓ
ରୂ ପବତୀ; ମାତ୍ର େସହି ପୁରୁ ଷ କଟୁ ଭାଷୀ ଓ କୁକମର୍ କାରୀ ଓ େସ
କାେଲବ ବଂଶଜ ଥିଲା। 4 ଆଉ ନାବଲ ଆପଣା େମଷର େଲାମ
େଛଦନ କରୁ ଅଛି େବାଲି ଦାଉଦ ପ୍ର ା ରେର ଶୁଣିେଲ। 5ତହିଁେର
ଦାଉଦ ଦଶ ଜଣ ଯୁବା ୁ ପଠାଇେଲ ଓ ଦାଉଦ େସହି ଯୁବାମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କମ ଲକୁ ଉଠି ନାବଲ କତିକି ଯାଅ ଓ
େମାହର ନାମେର ତାହାକୁ ନମ ାର ଜଣାଅ। 6 ପୁଣି, ତାହାକୁ ଏପରି
କୁହ, ‘ତୁ େ ଚିରଜୀବୀ ହୁ ଅ, ତୁ ର ମ ଳ େହଉ, ତୁ ଗୃହର
ମ ଳ େହଉ ଓ ତୁ ସବର୍ ର ମ ଳ େହଉ। 7 ଆେ ଶୁଣିଲୁ,
ତୁ ର େଲାମେଛଦକମାେନ ଅଛି ; ତୁ ର େମଷପାଳକମାେନ

* 25:1 ପାରଣ କି ା େମାଆନ୍
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ଏେବ ଆ ମାନ ସ େର ଅଛି , ଆେ ମାେନ େସମାନ ର
େକୗଣସି ଅପକାରକରି ନାହଁୁ , କିଅବା କମ ଲେର ଥିବା ସମୟଯାକ
େସମାନ ର କିଛି ହଜି ନାହିଁ। 8 ତୁ େ ଆପଣା ଯୁବାମାନ ୁ
ପଚାର, େସମାେନ କହିେବ; ଏେହତୁ ଏହି ଯୁବାମାେନ ତୁ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଉ ୁ; କାରଣ ଆେ ମାେନ ଶୁଭ ଦିନେର ଆସି ଅଛୁ।
ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ ହ େର ଯାହା ଆେସ, ତାହା ତୁ େ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ୁ ଦିଅ।’ ”

9ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ଯୁବାମାେନଯାଇଦାଉଦ ନାମେରନାବଲକୁ
ଏହିସବୁ କଥା କହି କ୍ଷା େହେଲ। 10ତହିଁେର ନାବଲ ଦାଉଦ ର
ଦାସମାନ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ଦାଉଦ କିଏ? ଯିଶୀର ପୁତ୍ର
କିଏ? ଆଜିକାଲି ଅେନକ ଦାସ ଅଛି , େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ମୁନିବଠାରୁ ବିଗିଡ଼ି ବୁଲୁଛି । 11 େତେବ ମୁଁ କʼଣ ଆପଣା ରୁ ଟି
ଓ ଆପଣା ଜଳ ଓ ଆପଣା େଲାମେଛଦକମାନ ନିମେ ହତ
ପଶୁମାନ ମାଂସ େନଇେକଉଁଆଡ଼ରଅଜ୍ଞାତ େଲାକମାନ ୁ େଦବି?”
12 ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ଯୁବାମାେନ ଆପଣା ବାଟେର େଫରିଗେଲ ଓ
ତା ନିକଟକୁ ଆସି େସହି ସବୁ କଥା ତା ୁ ଜଣାଇେଲ। 13 ଏଥିେର
ଦାଉଦ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଖ ବା ।” ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଖ ବା ି େଲ ଓ ଦାଉଦ ହିଁ ଆପଣା ଖ
ବା ି େଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ପଛେର ଊଣାଧିକ ଚାରି ଶହ େଲାକ
ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ସାମଗ୍ର ୀ ପାଖେର ରହିେଲ।

14 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନାବଲର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଅବୀଗଲକୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ଦାଉଦ ଆ ମାନ କ ର୍ ା ୁ
ମ ଳବାଦ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ା ରରୁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇଥିେଲ,
ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ ଖାଇ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 15 ମାତ୍ର େସହି
େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ର ବଡ଼ ଉପକାରୀ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
େକ୍ଷତ୍ର େର େସମାନ ସେ ଥିବାଯାଏ ଆ ମାନ ର େକୗଣସି
ଅପକାର େହାଇ ନାହିଁ, କି ଆେ ମାେନ କିଛି ହରାଇ ନାହଁୁ ।
16 ଆେ ମାେନ େସମାନ ସେ େମଷ ଜଗିବାର ସମୟଯାକ
େସମାେନ ରାତି୍ର େର ଓ ଦିନେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପ
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ଥିେଲ। 17 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁ ର କି କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହା ବିେବଚନା କରି
ବୁଝ; କାରଣ ଆ ମାନ କ ର୍ ା ଓ ତା ର ସମ ଗୃହ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଅମ ଳ ି ର େହାଇଅଛି; ମାତ୍ର େସ ଏପରି ଦୁ େଲାକ† େଯ, ତା ୁ
େକହି କିଛି କହି ନ ପାେର।”

18ତହଁୁ ଅବୀଗଲ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଶହ ରୁ ଟି ଓ ଦୁଇ କୁ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
ପାେ ାଟି କଟା େମଷ ଓ ପା ଗଉଣୀ ଭଜା ଶସ୍ୟ‡ ଓ ଶେହ େପ ା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଦୁଇ ଶହ ଡିି ରି ଚି େନଇ ଗଧମାନ ଉପେର
ନଦିଲା। 19 ପୁଣି, େସଆପଣା ଯୁବାମାନ ୁ କହିଲା, “େମାହରଆେଗ
ଆେଗ ଚାଲ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଅଛି।” ମାତ୍ର
େସ ଆପଣା ାମୀ ନାବଲକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 20 ଏରୂ େପ
େସ ଗ ର୍ ଭ ଉପେର ଚଢ଼ି ପବର୍ ତ ଉହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସେ , େଦଖ,
ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ଅବୀଗଲ ସ ୁଖେର ଉପି ତ
େହେଲ ଓ େସ େସମାନ ୁ େଭଟିଲା। 21 ପୂବର୍ େର ଦାଉଦ କହିଥିେଲ,
“ମୁଁ ଏଇଟାର ପ୍ର ା ରେର ଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ଖାଲି ମିଛେର ଜଗିଲି,
ଏହାର ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ କିଛି ହରଣ େହାଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଭଲ
ପାଲେଟ େମାର ମ କରିଅଛି। 22ଏହାର ଯାହା କିଛି ଅଛି, େସସବୁ
ମଧ୍ୟରୁ େଯେବ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯର୍ ୍ୟ େଗାଟିଏ ପୁରୁ ଷ ପିଲା
ଅବଶି ରେଖ, େତେବ ପରେମ ର ଦାଉଦ ର ଶତମାନ ୁ େସହି
ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉ ୁ।”

23 ଏଣୁ ଅବୀଗଲ ଦାଉଦ ୁ େଦଖେ , ଶୀଘ୍ର ଗ ର୍ ଭରୁ ଓ ାଇ
ଦାଉଦ ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କଲା। 24 ପୁଣି,
ତା ଚରଣେର ପଡ଼ି କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, େମାʼ ଉପେର,
େମାହର ଉପେର ହିଁ େସହି ଅପରାଧ ବ ର୍ୁ ; ଆପଣା ଦାସୀକୁ
ଆପଣ କ ର୍ େଗାଚରେର କହିବାକୁ େଦଉ ୁ ଓ ଆପଣା ଦାସୀର
କଥା ଆପଣ ଶୁଣ ୁ। 25 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାହର ପ୍ର େଭା, େସହି
ଦୁ § ମନୁଷ୍ୟ ନାବଲକୁ ମନେର ନ କର ୁ; କାରଣ ତାହାର
ନାମ େଯପରି, େସ େସପରି; ତାହାର ନାମ ନାବଲ* ଓ ମୂଢ଼ତା
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ତାହାଠାେରଅଛି;ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହିଦାସୀ େମାହରପ୍ର ଭୁ େପ୍ର ରିତ
ଯୁବାମାନ ୁ େଦଖି ନାହିଁ। 26 େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତ ଆପଣ ୁ ର ପାତ େଦାଷରୁ ଓ ଆପଣ ନିଜ ହ େର ଆ -
ପ୍ର ତିକାର କରିବାରୁ ବାରଣ କେଲ, ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ଓ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଆପଣ ଶତମାେନ
ଓ େମାର ପ୍ର ଭୁ ଅମ ଳ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାେନ ନାବଲ ପରି
େହଉ ୁ। 27 ଏଣୁ ଆପଣ ଦାସୀ େମାର ପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଯଉଁ
େଭଟି ଆଣିଅଛି, ତାହା େମାର ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗାମୀ ଯୁବାମାନ ୁ
ଦିଆଯାଉ। 28 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦାସୀର ଅପରାଧ କ୍ଷମା
କର ୁ; େମାର ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପକ୍ଷେର ଯୁ କରୁ ଅଛି , ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନି ୟ ସୁି ର କରିେବ ଓ ଯାବ ୀବନ
ଆପଣ ଠାେର ମ ତା େଦଖା ନ ଯିବ। 29 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ୁ
ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଓଆପଣ ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ ଉଠିେଲ େହଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣ ପରେମ ର ନିକଟେର େମାର ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ାଣ ଜୀବନରୂ ପ
ଗି ଲୀେରଗି ପଡ଼ି ରହିବ;ମାତ୍ର େସଆପଣ ଶତମାନ ପ୍ର ାଣକୁ
ଛାଟିଣୀେଖାଲରୁ ଫିି େଦଲା ପରି ଫିି େଦେବ। 30 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣ ବିଷୟେର େଯସମ ମ ଳ କଥା କହିଅଛି , ତାହା
େଯେତେବେଳ େସ େମାର ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ସଫଳ କରି ଆପଣ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲରଅଗ୍ର ଣୀରୂ େପ ନିଯୁ କରିେବ, 31େସେତେବେଳଆପଣ
ଅକାରଣେର ର ପାତ କେଲ, କିଅବା େମାର ପ୍ର ଭୁ ନିେଜ ଆ -
ପ୍ର ତିକାର କେଲ େବାଲି ଆପଣ ର ବି କି ହୃ ଦୟରବ୍ୟ ତା ଜନି୍ମ ବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମ ଳ କରିବା େବେଳ
ଆପଣ ର ଏହି ଦାସୀକୁ ରଣ କରିେବ।”

32 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ କହିେଲ, “ଆଜି େଯ େମାʼ
ସ େର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତୁ କୁ ପଠାଇେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ; 33 ପୁଣି, ତୁ ର ସୁବିଚାର
ଧନ୍ୟ େହଉ ଓ ଆଜି େମାେତ ର ପାତ େଦାଷରୁ ଓ େମାର ନିଜ
ହ େର ଆ -ପ୍ର ତିକାରରୁ ନିବୃ କଲ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ ଧନ୍ୟା
ହୁ ଅ। 34କାରଣ ତୁ କୁ ହିଂସା କରିବାରୁ େମାେତ ବାରଣ କେଲ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର,ତାହା ରଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
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ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, ତୁ େ ଶୀଘ୍ର େମାେତ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସି ନ ଥିେଲ,
ସକାଳ ଆଲୁଅ େବଳକୁ ନାବଲର େଗାଟିଏ ପୁରୁ ଷ ପିଲା ଅବଶି ନ
ଥାଆ ା।” 35 ତହଁୁ େସ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିଥିଲା, ଦାଉଦ ତାହା
ହ ରୁ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କେଲ ଓ ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଆପଣା
ଗୃହକୁ ଯାଅ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ରବ ଶୁଣିଲି ଓ ତୁ କୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କଲି।”

36ଏଉ ାେରଅବୀଗଲନାବଲ ନିକଟକୁଆସି ଲା, େସେତେବେଳ
େଦଖ, େସ ଆପଣା ଗୃହେର ରାଜେଭାଜ ପରି େଭାଜ କରିଥିଲା;
ପୁଣି, ନାବଲ ଅତିଶୟ ମ ଥିବାରୁ ତାହାର ମନ ଅତି ପ୍ର ଫୁ ଥିଲା;
ଏେହତୁ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯର୍ ୍ୟ ଅବୀଗଲ ତାହାକୁ ଅ ବା ବହୁ ତ
େକୗଣସି କଥା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 37ମାତ୍ର ପ୍ର ାତଃକାଳେରନାବଲର
ମ ତା ତୁ ଟେ ,ତାହାରଭାଯର୍ ୍ୟା ତାହାକୁ େସହି ସବୁକଥା ଜଣାଇଲା;
ତହିଁେର ତାହାର ହୃ ଦୟ ତାହା ଅ ରେର ମରିଗଲା ଓ େସ ପଥର
ପରି େହାଇଗଲା। 38 ଏଥିଉ ାେର ଊଣାଧିକ ଦଶ ଦିନ ଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାବଲକୁ ଆଘାତ କରେ , େସ ମଲା।

39 ଏଉ ାେର ନାବଲ ମରିଅଛି, ଏହା ଦାଉଦ ଶୁଣି କହିେଲ,
“ନାବଲ ହ ରୁ େମାହର ଅପମାନଜନକ ବିବାଦର ପ୍ର ତିବାଦ କେଲ
ଓ ଆପଣା ଦାସକୁ ମ କମର୍ ରୁ ନିବୃ କେଲ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସ
ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାବଲର ମ କମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ
ତାହା ମ କେର ବ ର୍ ାଇଅଛି ।” ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ
ବିବାହକରିବା ବିଷୟକଥାବା ର୍ ା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ। 40ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ଦାସମାେନ କମ ଲକୁ; ଅବୀଗଲ
କତିକି ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦ ତୁ କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ
ତା ନିକଟକୁ େନବାକୁ ଆ ମାନ ୁ ତୁ କତିକି ପଠାଇଅଛି ।”
41 ଏଥିେର େସ ଉଠି ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା, “େଦଖ, ତୁ
ଦାସୀ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ପାଦ େଧାଇବା ଦାସୀ।” 42ତହଁୁ
ଅବୀଗଲ ନିଜର ପା ଅନୁଚରୀ ଯୁବତୀି ସେ େଘନି ଶୀଘ୍ର ଉଠି
ଗ ର୍ ଭଉପେରଆେରାହଣକଲା; ପୁଣି, େସଦାଉଦ ର ଦୂତମାନ
ପ ାଦ୍ ଗମନ କରି ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହଲା।

43 ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମକୁ ବିବାହ କେଲ;
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ତହିଁେର େସ ଦୁେହଁ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହେଲ। 44 ମାତ୍ର ଶାଉଲ
ଆପଣା ମୀଖଲ ନାମ୍ନ ୀ କନ୍ୟା ଦାଉଦ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଗ ୀମ ନିବାସୀ
ଲୟିଶର ପୁତ୍ର ପଲି୍ଟ କୁ େଦଇଥିେଲ।

26
ଦାଉଦ ପୁନବର୍ ାର ଶାଉଲ ୁ ପ୍ର ାଣ ଦାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ସୀଫୀୟମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, “ଦାଉଦ କʼଣ ମରୁ ଭୂ ମି ସ ୁଖ ହଖୀଲା ପବର୍ ତେର
ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇନାହିଁ।” 2ଏଥିେରଶାଉଲଉଠିସୀଫ୍ ପ୍ର ା ରେର
ଦାଉଦ ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ତିନି ସହସ୍ର ବଛା େଲାକ
ସେ େନଇ ସୀଫ୍ ପ୍ର ା ରକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି, ଶାଉଲ ପଥ ପା ର୍ େର
ମରୁ ଭୂ ମି ସ ୁଖ ହଖୀଲା ପବର୍ ତେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। ମାତ୍ର
ଦାଉଦ ପ୍ର ା ରେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ଶାଉଲତା ପେଛ ପେଛ
ପ୍ର ା ରକୁ ଆସି ଅଛି , ଏହା େସ େଦଖିେଲ। 4 ଏଣୁ ଦାଉଦ େଚାର
ପଠାଇ ଶାଉଲ ନି ୟ ଆସି ଅଛି େବାଲି ଜାଣିେଲ। 5 ଏଥିେର
ଦାଉଦ ଉଠି ଶାଉଲ ର ଛାଉଣି- ାନକୁ ଆସି େଲ; ଆଉ ଦାଉଦ
ଶାଉଲ ର ଓ ତା େସନାପତି େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନରର ଶୟନ
ାନ େଦଖିେଲ; ଶାଉଲ ଶଗଡ଼ବ ି ାନ ମଧ୍ୟେର େଶାଇଥିେଲ ଓ
ତା ର ଚାରିଆେଡ଼ େଲାକମାେନ ଛାଉଣି କରିଥିେଲ।

6 ଏଥିେର ଦାଉଦ ହି ୀୟ ଅହୀେମଲକ୍ କୁ ଓ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟକୁ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “େମାʼ
ସ େର ଛାଉଣିକୁ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ କିଏ ଯିବ?” ତହିଁେର
ଅବୀଶୟ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ସେ ଯିବି।” 7 ତହଁୁ ରାତି୍ର େବେଳ
ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଶୟ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ଶାଉଲ ଶଗଡ଼ବ ି ାନ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରି ନିଦି୍ର ତ େହାଇଅଛି ,
ତା ର ବ ର୍ ା ତା ମ କ ପାଖ ଭୂ ମିେର ମରା େହାଇଅଛି;
ପୁଣି, ଅବ୍ ନର ଓ େଲାକମାେନ ତା ର ଚାରିଆେଡ଼ େଶାଇଅଛି ।
8 େସେତେବେଳ ଅବୀଶୟ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ପରେମ ର ଆଜି
ଆପଣ ଶତକୁ ଆପଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ; ଏଣୁ ଏେବ
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ଏହି ବ ର୍ ାେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ଏକାଥରେକ ଭୂ ମିେର ବି
କରିବାକୁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉ ,ୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଘାତ
କରିବି ନାହିଁ।” 9 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହିେଲ, “ତା ୁ
ବିନାଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ର ପ୍ର ତିକୂଳେର
କିଏ ହ ବି ାର କରି ନିେ ର୍ ାଷ େହାଇପାେର?” 10ଆହୁ ରି ଦାଉଦ
କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଆଘାତ
କରିେବ; ଅବା ତା ର ମରଣ ଦିନ ଉପି ତ େହବ; କିଅବା େସ
ଯୁ କୁ ଯାଇ ବିନ େହେବ। 11 ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ହ ବି ାର କରିବି, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର
କର ୁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ତା ମ କ ପାଖରୁ ବ ର୍ ା ଓ ଜଳପାତ୍ର
େନଇଆସ,ଆେ ମାେନ ଯିବା।” 12ତହଁୁ ଦାଉଦଶାଉଲ ରମ କ
ପାଖରୁ ବ ର୍ ା ଓ ଜଳପାତ୍ର େନେଲ ଓ େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ, ମାତ୍ର
ସମେ ନିଦି୍ର ତ ଥିବାରୁ େକହି ତାହା େଦଖିଲା ନାହିଁ, କି ଜାଣିଲା
ନାହିଁ, କି େକହି ଜାଗିଲା ନାହିଁ; କାରଣ ସମେ ନିଦି୍ର ତ ଥିେଲ;
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େଘାର ନିଦ୍ର ାଗ୍ର କରିଥିେଲ।

13 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ େସପାଖକୁ ଯାଇ ଦୂର ପବର୍ ତ ଶିଖରେର
ଠିଆ େହେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ତ ାନ ଅ ର ଥିଲା।
14 ଆଉ ଦାଉଦ େଲାକମାନ ୁ ଓ େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନରକୁ ଡାକି
କହିେଲ, “େହ ଅବ୍ ନର, ତୁ େ କʼଣ ଉ ର େଦବ ନାହିଁ?”
େତେବ ଅବ୍ ନର ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ରାଜା ୁ ଡାକ ପକାଇବା
େଲାକ ତୁ େ କିଏ?” 15 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବ୍ ନରକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ କି ଜେଣ ପୁରୁ ଷ ନୁହଁ? ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତୁ ପରି
କିଏ ଅଛି? େତେବ ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ରାଜା ୁ ଜଗି
ରହିଲ ନାହିଁ? କାରଣ ତୁ ପ୍ର ଭୁ ରାଜା ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସି ଥିଲା। 16 ତୁ େ ଏହି େଯଉଁ
କମର୍ କଲ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଭିଷି ତୁ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଜଗି ରହିଲ ନାହିଁ। ଏେବ ରାଜା
ବ ର୍ ା ଓ ତା ମ କ ନିକଟେର ଥିବା ଜଳପାତ୍ର କାହିଁ, େଦଖିଲ?”
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17 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଦାଉଦ ର ରବ ବାରି କହିେଲ, “େହ
େମାର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କʼଣ ତୁ ର ରବ?” ତହିଁେର ଦାଉଦ
କହିେଲ, “େମାହର ରବ, େମାହର ପ୍ର ଭୁ , ମହାରାଜ।” 18 ଆହୁ ରି
େସ କହିେଲ, “େମାର ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ପେଛ ପେଛ କାହିଁକି
େଗାଡ଼ାଇଅଛି ? ମୁଁ କଅଣ କରିଅଛି? ଅବା େମାʼ ହାତେର େକଉଁ
ମ ତା ଅଛି?

19 ଏେହତୁ ଏେବ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ
କଥା ଶୁଣ ୁ। େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ୁ େମାର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଥାʼ ି , େତେବ େସ ଉପହାର ଗ୍ର ହଣ କର ୁ; ମାତ୍ର
େଯେବ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନମାେନ ତାହା କରିଥାʼ ି , େତେବ େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଶାପଗ୍ର େହଉ ୁ; କାରଣ ମୁଁ େଯପରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଧିକାରେର ସଂଲ େହାଇ ନ ରହିବି, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ଆଜି େମାେତ ତଡ଼ିେଦଇ କହିଅଛି , ‘ଯାଅ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର େସବା କର।’ 20 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ
ଦୂରେର େମାହର ର ଭୂ ମିେର ପତିତ ନ େହଉ।* କାରଣ େଯପରି
େକହି ପବର୍ ତେର ତି ି ର ପକ୍ଷୀ ପେଛ ମୃଗୟା କେର, େସପରି
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଗାଟିଏ ଡାଉଁଶର ଅେନ୍ଵ ଷଣେର ବାହାର େହାଇ
ଆସି ଅଛି ।”

21 ଏଥିେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ମୁଁ ପାପ କଲି; େହ େମାହର
ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, େଫରି ଆସ; ମୁଁ ତୁ କୁ ଆଉ ହିଂସା କରିବି ନାହିଁ,
କାରଣ ଆଜି େମାହର ପ୍ର ାଣ ତୁ ଦୃି େର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େହଲା;
େଦଖ, ମୁଁ ମୂଖର୍ ତାର କମର୍ କରିଅଛି ଓ ଅତିଶୟ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି।”
22 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ମହାରାଜ, ଏ ବ ର୍ ା
େଦଖ !ୁ ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପାର େହାଇ ଆସି ଏହା େନଇ
ଯାଉ। 23 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଧାମ କତା
ଓ ବି ତା ପ୍ର ମାେଣ ଫଳ େଦଉ ;ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ଆପଣ ୁ
େମାହର ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ େହଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ହ ବି ାର କରିବାକୁ ଇ ା କଲି ନାହିଁ। 24 ଏେହତୁ
େଦଖ ,ୁ ଆଜି େଯପରି େମାʼ ଦୃି େର ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ବଡ଼ େହଲା,
* 26:20 ଅଥର୍ ାତ୍ େମାେତ ବଧ କର ନାହିଁ
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େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର େମାହର ପ୍ର ାଣ ବଡ଼ େହଉ ଓ େସ
େମାେତ ସମ େ ଶରୁ ଉ ାର କର ।ୁ” 25 ଏଥିେର ଶାଉଲ
ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ତୁ େ ଧନ୍ୟ; ତୁ େ
ମହତ କମର୍ କରିବ ଓ ଅବଶ୍ୟ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ
ଆପଣା ପଥେର ଗେଲ ଓ ଶାଉଲ ଆପଣା ାନକୁ େଫରିଗେଲ।

27
ପେଲ ୀୟ ମଧ୍ୟକୁ ଦାଉଦ ପଳାୟନ

1ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଏେବ ମୁଁ େକୗଣସି
ଦିନ ଶାଉଲ ହ େର ବିନ େହବି; ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶକୁ
ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବିନୁ େମାହରଆଉ କିଛି ଭଲଉପାୟ ନାହିଁ;
ତହିଁେର ଶାଉଲ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅ ଳେର େମାେତ େଖାଜି
େଖାଜି ନିରାଶ େହେବ; ଏହିରୂ େପ ମୁଁ ତା ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି।”
2 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଓ ତା ସ େର ଥିବା ଛଅ ଶହ େଲାକ ଉଠି
ପାର େହାଇ େମାୟାବର ପୁତ୍ର ଆଖୀଶ୍ ନାମକଗାଥ୍ ରରାଜା ନିକଟକୁ
ଗେଲ। 3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ପରିବାର ସହିତଆଖୀଶ୍ ନିକଟେର ଗାଥ୍ ନଗରେର
ବାସ କେଲ, ବିେଶଷତଃ ଦାଉଦ ଓ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ
ନାବଲର ଭାଯର୍ ୍ୟା କମ ଲୀୟା ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନ ୀ ତା ର ଏହି ଦୁଇ
ଭାଯର୍ ୍ୟା େସଠାେର ବାସ କେଲ। 4 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଗାଥ୍ କୁ ପଳାଇଅଛି,
ଏହି କଥା ଶାଉଲ ୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆେ , େସ ପୁନବର୍ ାର ତା ର
ଆଉ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ ନାହିଁ।

5ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦଆଖୀଶ୍ କୁ କହିେଲ, “େଯେବ ମୁଁ ଆପଣ
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, େତେବ େମାହର ବାସ ନିମେ େଦଶର
େଲାକମାେନ େକୗଣସି ନଗରେର େମାେତ ାନ େଦଉ ;ୁ କାହିଁକି
ଆପଣ ଦାସ ଆପଣ ସହିତ ରାଜଧାନୀେର ବାସ କରିବ?”
6ତହିଁେର ଆଖୀଶ୍ େସହି ଦିନ ତାହାକୁ ସି କ୍ଲ ଗ୍ ନଗର େଦଲା; ଏହି
େହତୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ସି କ୍ଲ ଗ୍ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଅଧିକାରେର ଅଛି।

7 ଦାଉଦ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶେର ବାସ କରିବା ଦିନର
ସଂଖ୍ୟା ସ ୂ ର୍ ଏକ ବଷର୍ ଚାରି ମାସ ଥିଲା। 8ଏଥିମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ଓ
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ତା ର େଲାକମାେନଯାଇଗଶୂରୀୟ ଓ ଗିଷରୀୟଓଅମାେଲକୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରୁ ଥାଆି ; କାରଣ ଶୂରର ସି କଟ ଓ
ମିସରପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ େଦଶ,ତହିଁମଧ୍ୟେର ପୂବର୍ କାଳରୁ େସମାେନ
ବାସ କରୁ ଥିେଲ। 9 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ
ଆଘାତ କରି ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ କାହାକୁ ହିଁ ଜୀବିତ ରଖି ନାହିଁ
ଓ େମଷ, େଗାରୁ , ଗ ର୍ ଭ, ଉ ଓ ବ ାଦି ଲୁଟ କରି ଆଖୀଶ୍ 
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି । 10 ଏଥିେର “ଆଜି ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ
ାନ ଆକ୍ର ମଣ କଲ” େବାଲି ଆଖୀଶ୍ ପଚାରେ , ଦାଉଦ କହି ,

“ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣା ଳ ଓ ଯିରହେମଲୀୟମାନ ଦକି୍ଷଣା ଳ ଓ
େକନୀୟମାନ ଦକି୍ଷଣା ଳ।” 11 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଏପରି କରି
ଓ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶେର ବାସ କରିବା ସମୟାବଧି ଏପରି
କରିବାର ତା ର ରୀତି େହାଇଅଛି, “ଏହି କଥା େକହି ଅବା
ଆ ମାନ ବିରୁ େର କହିବ” େବାଲି ଭାବି ଦାଉଦ ଗାଥ୍ କୁ ଆଣିବା
ପାଇଁ ପୁରୁ ଷ କି ୀ କାହାକୁ ଜୀବିତ ରଖି ନାହିଁ। 12 ଏେହତୁ
ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦ ୁ ବି ାସ କରି କହିଲା, “େସ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ନିତା ଦୁଗର୍ ରୂ ପ କରିଅଛି; ଏଣୁ
େସ ସବର୍ ଦା େମାହର ଦାସ େହାଇ ରହିବ।”

28
1 େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ କରିବା ନିମେ

ପେଲ ୀୟମାେନ ସଂଗ୍ର ାମ ପାଇଁ ଆପଣାମାନ େସୖନ୍ୟସାମ
ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। ଏଣୁ ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ତୁ କୁ ଓ
ତୁ େଲାକମାନ ୁ େସୖନ୍ୟସାମ ଭୁ େହାଇ େମାʼ ସେ ଯିବାକୁ
େହବ, ଏହା ତୁ େ ନି ୟ ଜାଣ।” 2 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍ କୁ
କହିେଲ, “ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଦାସ କଅଣ କରିବ, ତାହା ଆପଣ
ଜାଣିେବ।” େତଣୁ ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ କୁ
ଯାବ ୀବନ ଆପଣା ମ କ-ରକ୍ଷକ କରିବି।”

ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ସହ ଶାଉଲ ପରାମଶର୍
3 ଏହି ସମୟକୁ ଶାମୁେୟଲ ମରିଯାଇଥିେଲ ଓ ସମୁଦାୟ

ଇସ୍ର ାଏଲ ତା ପାଇଁ େଶାକ କରି ତା ର ନିଜ ନଗର ରାମାେର
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ତା ୁ କବର େଦଇଥିେଲ। ପୁଣି, ଶାଉଲ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ
େଲାକମାନ ୁ େଦଶରୁ ଦୂର କରି େଦଇଥିେଲ।

4 ଏଥିେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସି ଶୂେନମେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଏକତ୍ର
କରେ , େସମାେନ ଗିଲ୍ େବାୟେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 5 ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟସାମ େଦଖି ଭୀତ େହେଲ ଓ
ତା ର ହୃ ଦୟ ଅତ୍ୟ କି ତ େହଲା। 6 ତହଁୁ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ପଚାରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ; ନା
ପ୍ନ ାରା, ନା ଊରୀମ୍ ାରା, ନା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ାରା।

7 େତେବ ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାʼ ପାଇଁ
େଗାଟିଏ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ୀ େଖାଜ, ମୁଁ ତାହା କତିକି ଯାଇ ତାହାଠାରୁ
ବୁଝିବି।”ଏଥିେରତା ରଦାସମାେନତା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁଐନ୍ -
େଦାରେର ଏକ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ୀ ଅଛି।”

8ତହଁୁ ଶାଉଲ ଅନ୍ୟ ବ ପି ି ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁ ଷ ୁ
ସେ େନଇଗେଲ ଓ େସମାେନ ରାତି୍ର େବେଳ େସହି ୀ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହେଲ; ତହଁୁ ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁ େ ଭୂ ତ ାରା େମାʼ
ପାଇଁ ଟିକିଏ ମ ପଢ଼, ମୁଁ ତୁ କୁ ଯାହା ର ନାମ କହିବି, ତା ୁ
େମାʼ କତିକି ଉଠାଇ ଆଣ।” 9 ଏଥିେର େସ ୀ କହିଲା, “େଦଖ,
ଶାଉଲ ଯାହା କରିଅଛି, କିପରି େସ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନ ୁ
େଦଶରୁ ଉି କରିଅଛି, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ; ଏଣୁ େମାହର
ମୃତୁୁ ୍ୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି େମାହର ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର ଫା
ପାତୁ ଅଛ?” 10 ଏଥିେର ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଶପଥ କରି
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣଏହିକଥା ସକାଶୁ
ତୁ ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଦ ବ ବନାହିଁ।” 11େସେତେବେଳ େସହି
ୀ କହିଲା, “ମୁଁ କାହାକୁ ତୁ କତିକି ଉଠାଇଆଣିବି?” େସକହିେଲ,

“େମାʼ କତିକି ଶାମୁେୟଲ ୁ ଉଠାଇ ଆଣ।” 12 ଏଥିେର େସ ୀ
ଶାମୁେୟଲ ୁ େଦଖି ଉ ରେର କ୍ର ନ କଲା, ଆଉ େସ ଶାଉଲ ୁ
କହିଲା, “ଆପଣ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ର ତାରଣା କେଲ? କାରଣ
ଆପଣ ଶାଉଲ।” 13 ତହଁୁ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର;
ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର େସ ୀ ଶାଉଲ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ
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େଦବଗଣ (ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟି ) ଭୂ ମିରୁ ଉଠି ଆସି ବାର େଦଖୁଅଛି।”
14 ଏଥିେର ଶାଉଲ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତାହାର ରୂ ପ କି

ପ୍ର କାର?” େସ କହିଲା, “ଜେଣ ବୃ େଲାକ ଉଠି ଆସୁଅଛି;
େସ େଚାଗାେର ଆ !” ତହଁୁ ଶାଉଲ ଜାଣିେଲ େଯ, େସ
ଶାମୁେୟଲ, ଏଣୁ େସ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 15 ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େମାେତ ଉଠାଇ ଆଣି
କାହିଁକି ବ୍ୟ କଲ?” ତହଁୁ ଶାଉଲ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଅତ୍ୟ
ବିପଦଗ୍ର େହାଇଅଛି; କାରଣ ପେଲ ୀୟମାେନ େମାʼ ସେ
ଯୁ କରୁ ଅଛି ଓ ପରେମ ର େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି , ପୁଣି,
େମାେତ ଆଉ ଉ ର େଦଉ ନାହାି , ନା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ
ହାତେର, ନା ପ୍ନ େର (ଉ ର େଦଉ ନାହାି ); ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଅଣ
କରିବି, ଏହା େମାେତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ କୁ ଡକାଇଲି।”
16 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛି ଓ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ େହାଇଅଛି , େତେବ ତୁ େ େମାେତ
କାହିଁକି ପଚାରୁ ଅଛ? 17ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ାରା େଯପରି କହିଥିେଲ,
େସ ଆପଣା ପାଇଁ େସପରି କରିଅଛି ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ହ ରୁ ରାଜ ଟାଣି ଚିରିଅଛି ଓ ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀ ଦାଉଦ ୁ ତାହା
େଦଇଅଛି । 18େଯେହତୁ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ଶୁଣିଲନାହିଁଓ
ଅମାେଲକପ୍ର ତି ତାହା ପ୍ର ଚ େକାପ ସଫଳକଲନାହିଁ, ଏେହତୁ
ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଏହି କମର୍ କରିଅଛି ।

19 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ସହିତ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ
ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ; ଏଣୁ କାଲି ତୁ େ ଓ
ତୁ ପୁତ୍ର ମାେନ ଆ ସ ୀ େହବ;* ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
େସୖନ୍ୟସାମ ୁ ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।”
20ତହିଁେର ଶାଉଲ େସହିକ୍ଷଣି ଭୂ ମିେର ଲ େହାଇ ପଡ଼ିଗେଲ ଓ
ଶାମୁେୟଲ ର କଥା ସକାଶୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ ଓ ତା ଠାେର
ଆଉ କିଛି ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ; କାରଣ େସ ସାରାଦିନ ଓ ସାରାରାତି୍ର
କିଛି େଭାଜନ କରି ନ ଥିେଲ। 21ଏଥିେର େସ ୀ ଶାଉଲ ନିକଟକୁ

* 28:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ ର ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ମାନ ର ମୃତୁ ୍ୟ େହବ



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 28:22 lxxxviii ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 29:3

ଆସି ତା ୁ ଅତିଶୟ ବି ଳ େଦଖି କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ ଆପଣ
ଦାସୀ ଆପଣ ରବ ଶୁଣିଅଛି ଓ ମୁଁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଆପଣା ହାତେର
ଧରି ଯାହା ଆପଣ େମାେତ କହିେଲ, ଆପଣ େସହି କଥା ମୁଁ
ଶୁଣିଲି। 22 ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏେବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଦାସୀର ରବ ଶୁଣ ୁ ଓ ଆପଣ ସ ୁଖେର ମୁଠିଏ ଆହାର େଥାଇବା
ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉ ୁ ଓ େଭାଜନ କର ,ୁ ତହିଁେର ନିଜ
ପଥେର ଗଲା େବେଳ ବଳ ପାଇେବ।” 23ମାତ୍ର େସ ଅସ ତ େହାଇ
କହିେଲ, “ମୁଁ େଭାଜନ କରିବି ନାହିଁ।” ତଥାପି ତା ର ଦାସମାେନ
ଓ େସ ୀ ମିଶି ତା ୁ ବଳାେ , େସ େସମାନ ରବ ଶୁଣିେଲ। ପୁଣି,
େସ ଭୂ ମିରୁ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ଉପେର ବସି େଲ। 24 େସେତେବେଳ େସ
ୀର ଗୃହେର େଗାଟିଏ ହୃ ପୁ ବାଛୁରି ଥିଲା; ଏଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ
ମାରିଲା ଓ ମଇଦା େନଇ ତାହା ଦଳି ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କଲା।
25 ତହଁୁ େସ ଶାଉଲ ସ ୁଖକୁ ଓ ତା ର ଦାସମାନ ସ ୁଖକୁ
ତାହା ଆଣେ , େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। ତହିଁ ଉ ାେର େସହି
ରାତି୍ର େର େସମାେନ ଉଠି ଚାଲିଗେଲ।

29
ପେଲ ୀୟ ାରା ଦାଉଦ ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାତ

1 େସହି ସମୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ
େସୖନ୍ୟସାମ ସକଳ ଅେଫକେର ଏକତ୍ର କେଲ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ଯିଷି୍ର େୟଲ ନିଝର୍ ର ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ। 2 ଏଥିେର ପେଲ ୀୟମାନ ଅଧିପତିମାେନ ଶତ ଶତ
ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟ େନଇ କ୍ର େମ କ୍ର େମ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ;
ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ଆଖୀଶ୍ ସହିତ ପେଛ ପେଛ
ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। 3ତହିଁେରପେଲ ୀୟଅଧିପତିମାେନକହିେଲ,
“ଏହି ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଏଠାେର କଅଣ କରୁ ଅଛି ?” ତହଁୁ ଆଖୀଶ୍ 
ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏ କʼଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଶାଉଲ ର ଦାସ ଦାଉଦ ନୁେହଁ? େସ ଏେତ ଦିନ ଓ ଏେତ ବଷର୍
େହଲା େମାʼ ସ େର ଅଛି ଓ େମାହର ପକ୍ଷ େହବା ଦିନଠାରୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଇ ନାହିଁ।”
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4 ମାତ୍ର ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ତାହା ଉପେର କ େହେଲ ଓ
ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େସ େଲାକକୁ
େଫରାଇ ଦିଅ, ତୁ େ ତାହା ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛ,
େସ ଆପଣାର େସହି ାନକୁ େଫରିଯାଉ, େସ ଆ ମାନ ସ େର
ଯୁ କୁ ଯିବ ନାହିଁ, େକଜାଣି ଯୁ ସମୟେର େସ ଆ ମାନ ର
ବିପକ୍ଷ େହାଇ ପଡ଼ିବ; ଏଇଟା ଆଉ କାହିଁେର ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ କୁ
ପ୍ର ସ କରିବ? କି ଏହି େଲାକମାନ ମ କ ାରା ନୁେହଁ? 5ଏଇଟା
କି େସହି ଦାଉଦ ନୁେହଁ, ଯାହାର ବିଷୟ େଲାକମାେନ ନୃତ୍ୟ କରୁ
କରୁ ପର ର ଗାନ କରି କହିଥିେଲ;
‘ଶାଉଲ ବଧ କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ,
ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ?’ ”

6 ଏଥିେର ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦ ୁ ଡାକି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ େ ସରଳ େଲାକ ଓ େମାʼ ସହିତ େସୖନ୍ୟସାମ
ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ଗମନାଗମନ େମାʼ ଦୃି େର ଉ ମ; କାରଣ ତୁ େ
େମାʼ କତିକି ଆସି ବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଠାେର େକୗଣସି
ମ ତା ପାଇ ନାହିଁ; ତଥାପି ଅଧିପତିମାନ ଦୃି େର ତୁ େ
ଉ ମ ନୁହଁ। 7 ଏଣୁ ଏେବ େଫର ଓ କୁଶଳେର ଯାଅ, ପେଲ ୀୟ
ଅଧିପତିମାନ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା ନ କର।” 8ତହଁୁ ଦାଉଦ
ଆଖୀଶ୍ କୁ କହିେଲ, “ମାତ୍ର ମୁଁ କଅଣକଲି? ଓ ମୁଁଆପଣ ସ ୁଖେର
ଥିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦାସଠାେର ଆପଣ କʼଣ
ପାଇେଲ େଯ, ମୁଁ ଯାଇ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ରାଜା ଶତମାନ ବିପକ୍ଷେର
ଯୁ କରିବି ନାହିଁ?” 9 ଏଥିେର ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦ ୁ ଉ ର େଦଇ
କହିଲା, “ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁ େ େମାʼ ଦୃି େର ପରେମ ର ଦୂତ
ପରି ଉ ମ; ତଥାପି ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ କହୁ ଅଛି , ‘େସ
ଆ ମାନ ସ େର ଯୁ କୁ ଯିବ ନାହିଁ।’ 10 ଏେହତୁ ତୁ େ ଓ
ତୁ ସହିତ ଆଗତ ତୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠ
ଓ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠିଲାକ୍ଷଣି ଆଲୁଅ େହେଲ ପ୍ର ାନ କର।”
11 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ପ୍ର ାନ
କରି ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ।
ଆଉ ପେଲ ୀୟମାେନ ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ ଗମନ କେଲ।
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30
ଅମାେଲକୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ

1 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର
ସି କ୍ଲ ଗ୍ ନଗରେର ଉପି ତ େହେଲ, େସସମୟକୁ ଅମାେଲକୀୟ
େଲାକମାେନ ଦକି୍ଷଣା ଳ ଓ ସି କ୍ଲ ଗ୍ ଆକ୍ର ମଣ କରିଥିେଲ ଓ ସି କ୍ଲ ଗ୍ କୁ
ଆଘାତ କରି ଅି େର ଦ କରିଥିେଲ। 2 ପୁଣି,ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ୀମାନ ୁ
ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମ ୁ ବ ୀ କରି େନଇ ଯାଇଥିେଲ; େସମାେନ
କାହାକୁ ବଧ ନ କରି ସମ ୁ େନଇ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲି
ଯାଇଥିେଲ। 3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ନଗରେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େଦଖ, ନଗର ଅି େର ଦ ଓ େସମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟା,
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବ ୀ ରୂ େପ ନୀତ େହାଇଅଛି । 4ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ
ତା ର ସ ୀ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ
କେଲ, ଏପରି କି ଆଉ େରାଦନ କରିବାକୁ େସମାନ ଠାେର କିଛି
ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ। 5 ପୁଣି, ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ
କମ ଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନ ୀ ଦାଉଦ ର ଦୁଇ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ବ ୀ େହାଇଥିେଲ। 6 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ ବି
େହେଲ;କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର ମନଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା
ସକାଶୁ ବିର େହବାରୁ େଲାକମାେନ ତା ୁ ପଥରେର ମାରିବାକୁ
କହିେଲ; ମାତ୍ର , ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ଠାେର
ଆପଣାକୁ ସବଳ କେଲ।
7 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକ୍ ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାଥର ଯାଜକକୁ

କହିେଲ, “େମାʼ କତିକି ଟିକିଏ ଏେଫାଦ ଆଣିଲ।”
ତହିଁେର ଅବୀୟାଥର ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଏେଫାଦ
ଆଣିଲା। 8 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପଚାରି କହିେଲ, “ମୁଁ ଏହି େସୖନ୍ୟଦଳର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ କି େସମାନ ର ସ ଧରି ପାରିବି?”
ତହିଁେର େସ ତା ୁ କହିେଲ, “ପେଛ ପେଛ ଯାଅ; କାରଣ
ତୁ େ ନି ୟ େସମାନ ରସ ଧରିବ ଓ ବିଫଳନ େହାଇ
ସମ ୁ ଉ ାର କରିବ।” 9 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ତା ର ସ ୀ
ଛଅ ଶହ େଲାକ ଯାଇ ବିେଷାର ନଦୀ ନିକଟେର ଉପି ତ
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େହେଲ, େସଠାେର ପ ାତ୍ ପରିତ୍ୟ େଲାକମାେନ
ରହିଗେଲ। 10 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଓ ଚାରି ଶହ େଲାକ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; କାରଣ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଏପରି ା
େହାଇଥିେଲ େଯ, େସମାେନ ବିେଷାର ନଦୀ ପାର େହାଇ ନ
ପାରି ପଛେର ରହିଗେଲ।

11 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର ଜେଣ ମିସରୀୟକୁ ପାଇ
ଦାଉଦ ନିକଟକୁଆଣିେଲଓତାହାକୁ ଆହାର ଦିଅେ େସ
େଭାଜନକଲା; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ
ଜଳ େଦେଲ; 12 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାକୁ ଡିି ରିଚି ରୁ
ଏକ ଖ ଓ ଦୁଇ େପ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷା େଦେଲ; ଆଉ େସ
େଭାଜନ କରେ େଚତନା ପାଇଲା, କାରଣ େସ ତିନି
ଦିନ ତିନି ରାତି୍ର କିଛି ଆହାର କରି ନ ଥିଲା, କି କିଛି
ଜଳ ପାନ କରି ନ ଥିଲା। 13 ଏଥିେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ
ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କାହାର େଲାକ? ଓ ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ
ଆସି ଅଛ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ମୁଁ ଜେଣ ମିସରୀୟ ଯୁବା
ଓ ଏକ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ଦାସ; ପୁଣି, ତିନି ଦିନ
େହଲା ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ େହବାରୁ େମାହର ମୁନିବ େମାେତ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଗଲା। 14ଆେ ମାେନ କେରଥୀୟମାନ ଦକି୍ଷଣା ଳ
ଆକ୍ର ମଣ କଲୁ ଓ ଆେ ମାେନ ସି କ୍ଲ ଗ୍ କୁ ଅି େର ଓ
ଯିହୁ ଦାର ଅଧିକାର ଓ କାେଲବର ଦକି୍ଷଣା ଳ ଦ କଲୁ।”
15 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କʼଣ
ଆ କୁ େସହି େସୖନ୍ୟଦଳ ନିକଟକୁ େନଇଯିବ?” ତହଁୁ େସ
କହିଲା, “ତୁ େ େଯ େମାେତ ବଧ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା
େମାହର ମୁନିବ ହ େର େମାେତ ସମପର୍ ଣ କରିବ ନାହିଁ,
ଏହା ପରେମ ର ନାମେର ଶପଥ କର, େତେବ ମୁଁ େସହି
େସୖନ୍ୟଦଳ ନିକଟକୁ ତୁ କୁ େନଇଯିବି।”

16 ଏଉ ାେର େସ ତା ୁ େନଇଯାଆେ , େଦଖ,
ପେଲ ୀୟମାନ ର ଓ ଯିହୁ ଦାର େଦଶରୁ ପ୍ର ଚୁ ର
ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣିଥିବାରୁ େସମାେନ ଭୂ ମିଯାକ ବ୍ୟାପି
େଭାଜନପାନ ଓ ଉ ବ କରୁ ଅଛି । 17 ଏେହତୁ ଦାଉଦ
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େଗାଧୂଳି ସମୟାବଧି ପରଦିନ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ
ଆଘାତ କେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ଚାରି ଶହ ଯୁବା େଲାକ ଓଟ
ଚଢ଼ି ପଳାଇେଲ, େସମାନ ଛଡ଼ା େସହି େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ; ଜେଣ ଅବଶି ରହିଲା ନାହିଁ। 18 ପୁଣି,
ଅମାେଲକୀୟମାେନ ଯାହା କିଛି େନଇ ଯାଇଥିେଲ,
ଦାଉଦ େସସମ ଉ ାର କେଲ; ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଆପଣାର
ଦୁଇ ଭାଯର୍ ୍ୟା ୁ ମୁ କେଲ। 19 ପୁଣି, େସମାନ ର
ସାନ କି ବଡ଼, ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା, ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ କି ଯାହା
କିଛି ଅମାେଲକୀୟମାେନ େନଇଥିେଲ, ତହିଁରୁ କିଛି
ଊଣା େହଲା ନାହିଁ; ଦାଉଦ ସବୁ େଫରି ପାଇେଲ।
20 ଆଉ େସମାେନ ନିଜ ପଶୁପଲ ଆେଗ ଆେଗ େଯଉଁ
ଅନ୍ୟ େଗାେମଷାଦି ପଲ ଅଡ଼ାଇ େନଉଥିେଲ, ଦାଉଦ
େସସବୁ େନେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ କହିେଲ, ଏ ଦାଉଦ
ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ।

21 ଏଉ ାେର ଅତି ା େହାଇ ଦାଉଦ ର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ନ
ପାରିବାରୁ େଯଉଁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ୁ େସମାେନ ବିେଷାର
ନଦୀ ନିକଟେର ରଖି ଯାଇଥିେଲ, ଦାଉଦ େସମାନ
ନିକଟକୁ ଗେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଦାଉଦ ୁ େଭଟିବାକୁ
ଓ ତା ସ ୀ େଲାକମାନ ୁ େଭଟିବାକୁ ବାହାରିେଲ;
ପୁଣି, ଦାଉଦ େଲାକମାନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ େସମାନ ୁ
କୁଶଳବା ର୍ ା ପଚାରିେଲ। 22 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ
ସ େର େଯଉଁମାେନ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁ ଓ ପାପାଧମ ମନୁଷ୍ୟ ସମେ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“େସମାେନ ଆ ସ େର ଗେଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ମାେନ ପ୍ର ା ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ କିଛି େଦବୁ
ନାହିଁ, େକବଳ େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସ ାନସ ତି େଦବୁ, େସମାେନ ତା ୁ େନଇ
ଚାଲିଯାଆ ୁ।” 23 ଏଥିେର ଦାଉଦ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େହ େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ
ରକ୍ଷା କରି ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳଗାମୀ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ



ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 30:24 xciii ପ୍ର ଥମ ଶାମୁେୟଲ 31:3

ଆ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ, େସ ଆ ମାନ ୁ
ଯାହା େଦଇଅଛି , ତାହା େନଇ ତୁ ମାନ ର ଏରୂ ପ
କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ। 24 ପୁଣି, ଏ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର
କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? କାରଣ ଯୁ କୁ ଗମନକାରୀ େଲାକ
େଯପରି ଆପଣା ଅଂଶ ପାଇବ, ସାମଗ୍ର ୀ ନିକଟେର ରହିବା
େଲାକ େସପରି ଅଂଶ ପାଇବ, େସମାେନ ସମାନ ଅଂଶ
ପାଇେବ।” 25 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ଦିନାବଧି ଇସ୍ର ାଏଲ
ନିମେ ଏହି ବିଧି ଓ ଶାସନ ି ର କେଲ, ତାହା ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ଚଳୁଅଛି।

26 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ସି କ୍ଲ ଗ୍ େର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ
େବେଥଲ୍ ଓ ଦକି୍ଷଣା ଳ ରାମତ୍ ଓ ଯ ୀର 27 ଓ
ଅେରାେୟର ଓ ଶିଫ୍ େମାତ୍ ଓ ଇି େମାୟ; 28 ରାଖଲ ଓ
ଯିରହେମଲୀୟମାନ ନଗର ଓ େକନୀୟମାନ ନଗର
29 ଓ ହମର୍ ା ଓ େକାରାଶନ ଓ ଅଥାକ୍ 30 ଓ ହିେବ୍ର ାଣ ଓ
େଯ େଯ ାନେର ଦାଉଦ ର ଓ ତା େଲାକମାନ ର
ଗମନାଗମନ େହାଇଥିଲା, 31 େସହି ସମ ାନି ତ
ଆପଣା ମିତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ନିକଟକୁ ଲୁଟିତ
ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ପଠାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଶତମାନ ଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ନିମେ
ଏହି େଭଟି।”

31
ଶାଉଲ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ
କେଲ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲ ୀୟମାନ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇ ଗିଲ୍ େବାୟ ପବର୍ ତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 2 ଆଉ
ପେଲ ୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ମାନ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି
େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାେନ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ
ଓ ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମଲ୍ କୀଶୂୟକୁ ବଧ କେଲ। 3 ଏହିରୂ େପ
ଶାଉଲ ସ େର ଭାରୀ ଯୁ େହଲା ଓ ଧନୁ ର୍ ରମାେନ ତା ୁ
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ଧରିେଲ; ଆଉ ଧନୁ ର୍ ରମାନ ସକାଶୁ େସ ଅତିଶୟ ଆହତ
େହେଲ। 4ତହିଁେର ଶାଉଲଆପଣା ଅ ବାହକକୁ କହିେଲ, “ତୁ
ଖ ବାହାର କରି ତହିଁେର େମାେତ ଭୁ ସି ପକାଅ;” େକଜାଣି
ଏହି ଅସୁ ତମାେନ ଆସି େମାେତ ଭୁ ସି ପକାଇ େକୗତୁ କ କରିେବ।
ମାତ୍ର ତା ର ଅ ବାହକ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହବାରୁ ସ ତ େହଲା
ନାହିଁ। ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖ େନଇ ଆେପ ତହିଁ ଉପେର
ପଡ଼ିେଲ। 5 ତହିଁେର ଶାଉଲ ମରିଅଛି , ଏହା େଦଖି ତା
ଅ ବାହକ େସହିପରି ଆପଣା ଖ ଉପେର ପଡ଼ି ତା ସ େର
ମଲା। 6ଏହିରୂ େପଶାଉଲଓତା ର ତିନି ପୁତ୍ର ଓତା ରଅ ବାହକ
ଓ ତା ର ନିଜ େଲାକ ସମେ େସହି ଦିନ ଏକସ େର ମେଲ।
7 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ
ତା ର ପୁତ୍ର ମାେନ ମେଲ, ଏହା େଦଖି ତଳଭୂ ମିର ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ଓ
ଯ ର୍ ନ େସପାରି ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ପେଲ ୀୟମାେନ ଆସି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କେଲ।

8ଏଥିଉ ାେର ପର ଦିବସ ପେଲ ୀୟମାେନ ହତ େଲାକମାନ
ସ ାଦି ଫିଟାଇ େନବା ପାଇଁ ଆସେ , େସମାେନ ଶାଉଲ ୁ ଓ
ତା ର ତିନି ପୁତ୍ର ୁ ଗିଲ୍ େବାୟ ପବର୍ ତେର ପଡ଼ିଥିବାର େଦଖିେଲ।
9 ତହଁୁ େସମାେନ ତା ର ମ କ େଛଦନ କରି ତା ର ସ ାଦି
ଫିଟାଇ େନେଲ, ଆଉ ଆପଣାମାନ େଦବପ୍ର ତିମାଗଣର ଗୃହକୁ
ଓ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ ପେଲ ୀୟମାନ
େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ। 10 ପୁଣି, େସମାେନ ତା ର ସ ା
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀ ଗୃହେର ରଖିେଲ ଓ ତା ର ଶରୀରକୁ େବଥ୍-
ଶାନ ପ୍ର ାଚୀରେର ଟାି େଦେଲ। 11ଏଉ ାେର ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ
ନିବାସୀମାେନଶାଉଲ ପ୍ର ତି ପେଲ ୀୟମାନ କୃତକମର୍ ରସ ାଦ
ପାଆେ , 12 ସମ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି େସହି ରାତି୍ର ସାରା
ଗମନ କରି ଶାଉଲ ର ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ମାନ ଶରୀର େବଥ୍-ଶାନ
ପ୍ର ାଚୀରରୁ ଯାେବଶକୁ େନଇେସଠାେରେସସବୁଦ କେଲ। 13 ପୁଣି,
େସମାେନ େସମାନ ର ଅି େନଇ ଯାେବଶ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଳ
େପାତି ରଖିେଲ ଓ ସାତ ଦିନ ଉପବାସ କେଲ।



xcv

ଇି ୟାନ ରିୱାଇସ୍ଡ ୍ ୱରସନ୍ ଓଡିଆ
The Indian Revised Version Holy Bible in the Oriya

language of India (BCS 2021)
copyright © 2017, 2019, 2021 Bridge Connectivity Solutions

Language: ଓଡ଼ିଆ (Oriya)
Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

For updates and typo reports please see FreeBiblesIndia.com and
eBible.org.
Status of the project:

Stage 1 - Initial Drafting by Mother Tongue Translators -- Completed
Stage 2 - Community Checking by Church -- Completed
Stage 3 - Local Consultant (Theologian/Linguist) Checking -- Completed
Stage 4 - Church Network Leaders Checking -- Completed
Stage 5 - Further Quality Checking -- In Progress

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

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

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

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

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

2020-04-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
03d4a51c-3388-5c23-9a5d-5126c25fbce2

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/ory
FreeBiblesIndia.com
eBible.org
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ପ୍ରଥମ ଶାମୁୟେଲ

